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 مت�بع بق�سية ت�أ�سي�ص 
وت�سيري منظمة اإره�بية 

احلكم بالإعدام على 
الإرهابي خمتار بلمختار 

مدير اال�ست�سراف بوزارة العدل : 

العمـل بال�سوار 
اللكرتوين على م�ستوى 

 كل املحاكم بدءا 
من 2019

�سيتم التكفل بهم مبخطط 
خ��ص ال�سنة املقبلة

بن غربيط 
تتخلى عن ذوي 

الحتياجات اخلا�سة  

�ص13

»الأفالن« �سيكون الرقم »واحد« يف ا�ستحقاقات نوفمرب

»ل ترافياتا« حتدث تناغما مو�سيقيا �سيمفونيا بني اجلزائر واإيطاليا  

�ص.3

لبد من اإعادة النظر يف مواد 
قانون النقد والقر�ض

 كم�ل رزقي :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

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

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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Powerpoint autocad
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Montage vidéo
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و�ضط معاناة الأفالن من الفو�ضى:

االأرندي يف طريق مفتوح  »الكت�ساح« املحليات 
   �ص.3

تر�سيم تعيني الثن�ئي جرى اأم�ص 
بح�سور رئي�ص الف�ف

 �سعدان مديرا فنيا 
وطنيا و�سارف مديرا 

�ص.13للمنتخبات الوطنية

�ص.4

�ص.4

�ص.4

ات�سالت اجلزائر تطلق 
عر�سا ترويجيا جديدا 

خا�سا بتعبئة ح�ساب 
�ص.5النرتنيت اجلزائر �ص5�ص.5�ص.24

بداية من اأم�ص 

انطالق احلملة 
الوطنية للتلقيح 

�سد الأنفلونزا 
املو�سمية 

ل�س�لح 4 متع�ملني توبعوا رفقته 
بتهمة قبول �سيك على �سبيل ال�سم�ن

�ساحب �سركة »قومريي 
للبناء«  ي�سدر �سيكا 

بقيمة 30 مليار �سنتيم 
دون ر�سيد

بعد القب�ص عليه وهو متخفي الأزيد 
من 5 اأ�سهر داخل فيلة مهجورة ب�لقبة

عامان حب�سا ل�ساب زور 
ختم طبيب جراح  بنب 

 عكنون لإقتناء 
 املوؤثرات العقلية

حتدثت العديد من امل�س�در املوثوقة داخل بيت احلزب العتيد، ب�أن حليفهم التجمع الوطني الدميقراطي �سيجد نف�سه يف 
طريق مفتوح و�سهل من اأجل اكت�س�ح �سحق من�ف�سيه يف ا�ستحق�ق�ت 23 نوفمرب املقبل، موؤكدة ب�أن االفالن اأ�سبح ه�س� بع�ص 

ال�سيء ب�سبب امل�س�كل الداخلية التي يعرفه� منذ نه�ية ت�سريعي�ت م�ي امل��سي.

البد من  تبني نظ�م ال�سريفة 
االإ�سالمية الإنع��ص االقت�س�د الوطني    

حذر اخلبري االقت�س�دي من امل�سهد 
االقت�س�دي اخلطري الذي تعي�سه 
اجلزائر يف ظل غي�ب اخلي�رات ..

الأفافا�ش يعي�ش 
مرحلة »�ضعف« ل مثيل لها  
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دان اجنلي�سكو يتعّر�ض لالعتداء

 

 من اأن�سار رائد القبة
 

تعّر�ض مدرب نادي رائد القبة دان اجنلي�سكو اإىل االعتداء من طرف 
جماهري الفريق الذين وجهوا له انتقادات الذعة عقب الهزمية اجلديدة 
التي تكبدها الفريق اأمام امل بو�سعادة والتي زادت اأو�ساع النادي �سوءا 
بعد بداية �سعبة يف املو�سم اجلديد وهو الذي �سعد حديثا من البطولة 

الهاوية، واأنقذ املدرب الروماين العبيه الذين تدخلوا لتخلي�سه من غ�سب 
جماهري النادي العا�سمي.

جمهول ي�سرق 
�سيارة رئي�ض 

بلدية املنيعة يف 
و�سح النهار 

تعر�ض رئي�ض بلدية 
املنيعة بن جياليل 
املربوك اإىل عملية 

�رسقة يف و�سح النهار 
حيث كان يقوم بق�ساء 
حاجياته املنزلية فقد 
ترك ال�سحية حمرك 

ال�سيارة يف حالة حركة 
دائمة مما حمل اجلاين 

املجهول على امتطائها 
ب�رسعة الربق وامل�سي 

بها يف �رسعة جنونية 
غري مبال باملواطنني 
الراجلني وكاأنها لقطة 

يف فيلم من نوع االك�ض 
. ومل ي�سدق رئي�ض 

البلدية تعر�سه ل�رسقة 
�سيارته التابعة لبلدية 

املنيعة حيث اأن عهدته 
�سارفت على االنتهاء 

مما حمله على تقدمي 
�سكوى لدى اجلهات 

االأمنية التي حتركت فور 
اخطارها بعملية ال�رسقة 

فقد با�رست جملة من 
التحقيقات دون جدوى 

وال تزال التحقيقات 
جارية وم�ستمرة لغاية 
اليوم ملعرفة اجلاين. 

يذكر اأنها املرة االأوىل 
التي يتعر�ض فيها رئي�ض 

بلدية باملنيعة اإىل 
عملية �رسقة �سيارته 
يف و�سح النهار مما 

يطرح الت�ساوؤل هل كان 
املريحتت املراقبة طيلة 
فرتة التي كان يق�سي بها 
حاجياته املنزلية اأم اأنها 
جمرد �سدفة وتاأتي هذه 

العملية بعد اأيام قليلة 
من زيارة وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية نور 

الدين بدوي الذي اأثنى 
على اال�ستقرار االأمني 

الذي ت�سهده املدينة 
طيلة ال�سنوات املا�سية. 

ماجر و 400 مليون 
�سنتيم �سهريا

الت�رسيبات  حتولت 
التي حتدثت عن اأجرة 
الالعب الدويل ال�سابق 
يتم  ملا  ماجر  رابح 
للخ�رس  مدربا  تعيينه 
حقيقية،  م�سخرة  اإىل 
من  العديد  قال  حيث 

مواقع  على  املدونني 
االجتماعي  التوا�سل 
الفاي�سبوك،  وخا�سة 
مليون   400 اأجرة  باأن 
عالية  �سهريا  �سنتيم 
يحقق  جدا ملدرب مل 
اأنه  على  زيادة  �سيء، 

�سنة،   15 منذ  بطال 
فراحوا  اآخرون  اأما 
جنم  اأن  على  ي�سددون 
الوطني  املنتخب 
فقط  ي�سلح  ال�سابق 
يف �ستديوهات التحليل 
من  اأقل  وال  اأكرث  ال 

يعك�ض  ما  وهو  ذلك، 
يف  اجلزائريني  غرق 
بهذه  فعال  االهتمام 
ال�سعبية  الريا�سة 
للمنتخب  وع�سقهم 
بطريقتهم  الوطني 

اخلا�سة.

اطار �سامي بربيد اجلزائر يحر�ض العمال 
بالبويرة على اال�سراب 

اأطراف نقابية لربيد   تنوي 
البويرة  والية  من  اجلزائر 
ب�سبب  ا�رساب  يف  الدخول 
باب احلوار من طرف  غلق 
حني  يف  ح�سبهم،  االدارة 
اأخرى  م�سادر  حتدث 
الوقفة  هذه  برجمة  اأن 
فقط  جاء  االحتجاجية 
مل�ساندة رئي�ض مكتب بريد 

نف�ض الوالية  الذي مت توقيفه 
عن العمل من طرف املدير 
ثغرة  اكت�ساف  على  الوالئي 
التحريات  لنتائج  تبعا  مالية 
اأجهزة  بها  قامت  التي 
ما  وهو  املخت�سة،  الرقابة 
املطالبة  بني  العمال  ي�سع 
عن  الدفاع  وبني  بحقوقهم 

�سخ�ض بعينه.

التحرير  جبهة  حزب  اأن  يبدو 
حتا�رسه  الفو�سى  الزالت 
للمحليات  التح�سري  خالل 
م�سادر  اأكدت  اأين  املقبلة، 
بوهران  القاعدة  باأن  للو�سط 
غري قادرة على حتمل ما تقوم 
املنا�سلني  اجتاه  القيادة  به 
م�سيفني  للحزب،  احلقيقيني 
اأن التهمي�ض �سيجعلهم يثورون 
بتكري�ض  ويطالبون  اأخرى  مرة 
اأ�سوار  داخل  يف  امل�سداقية 
خرجة  باجلزائر،  حزب  اأعتى 
تبني مرة اأخرى ه�سا�سة احلزب 
قبل املحليات، ما ينذر بنتائج 
كارثية يف هذه اال�ستحقاقات.

الف�سائح الزالت تالحق احلزب العتيد

اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض  وّجه 
زط�سي  الدين  خري  القدم  لكرة 
رئي�ض  نظريه  اإىل  تهنئة  ر�سالة 
ريدة  ابو  هاين  امل�رسي  االحتاد 
اإىل  امل�رسي  املنتخب  تاأهل  بعد 

نهائيات كاأ�ض العامل 2018 برو�سيا، 
حيث متنى زط�سي التوفيق لت�سكيلة 
العربية  الكرة  ومتثيل  "الفراعنة" 
م�سوار  وحتقيق  متثيل  اف�سل 

ايجابي خالل املونديال املقبل.

زط�سي يهنئ اأبو ريدة

21 يوما عطلة 
مدفوعة االأجر 

للمر�سحني 
ملحليات 23 

نوفمرب 
يحال املر�سحني النتخابات  

املجال�ض ال�سعبية البلدية 
والوالئية املقررة يف 23 نوفمرب 

القادم على عطلة اإجبارية 
ملدة 21 يوما مدفوعة االأجر 
ابتداء من 28 اأكتوبر اجلاري 
خلو�ض احلملة االنتخابية، 

وتفاديا لكل لب�ض باملوؤ�س�سات 
العمومية اأبرقت م�سالح 

الوزير االأول االأ�سبوع الفارط 
تعليمة تقر بال�سماح للموظفني 
بالهيئات واملوؤ�س�سات العمومية 

املر�سحني من هذه العطلة 
حت�سبا لالنتخابات املحلية 

املقررة ليوم 23 نوفمرب القادم.
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حذر من غياب اخليارات اأمام احلكومة يف متويل العجز املايل، كمال رزقي :

البد من اإعادة النظر يف مواد قانون النقد والقر�ض

هل قانون النقد و القر�ض 
الذي مت امل�صادقة عليه موؤخرا 

اأتى باجلديد ؟

املادة  اال  فيه  يعدل  االأ�سف مل  مع 
بالتمويل  للحكومة  ي�سمح  لكي   45
يعدل  الباقي مل  ،اما  التقليدي  غري 
و  بف�سله  احلكومة  اعرتاف  رغم 
ف�سل البنوك يف ا�ستقطاب االأموال 
امل�رصيف  النظام  خارج  املوجودة 
والتي تقدر باأكرث من 50 مليار دوالر، 
كما رف�ض الربملان ا�سالح وتعديل 
هذا القانون لكي يتما�سى مع �سعي 
احلكومة يف فتح النوافذ االإ�سالمية 
لل�سريفة يف البنوك العمومية خا�سة 
املواد 67 و 68 و 73، و مع االأ�سف 
تعديل  فر�سة  انف�سنا  على  فوتنا 
لل�سريفة  يعطي  لكي  القانون  هذا 
القانونية  املرجعية  االإ�سالمية 
لكي  امل�رصفية  املنظومة  وي�سل 
ن�سمح لها للعب الدور املنتظر منها 

.

ما تعليقك على امل�صهد 
القت�صادي يف اجلزائر ؟

واأن  خا�سة  وخطري  �سعب  امل�سهد 
»ال�سكارة فرغت« ومل يعد بحوزتنا و 
ال دينار يف �سندوق �سبط االإيرادات 
و مل يعد امام احلكومة اأي خيار يف 
على  زد  املوازي،  العجز  متويل 
االإقالع االقت�سادي مل يتحقق  ذلك 
املحلية  االإنتاجية  االآلة  مازالت 
نخف�ض  اأن  ن�ستطع  ومل  عاطلة 
مليار   40 حاجز  من  اأقل  الواردات 
و  التجاري،  ميزان  العجز  و  دوالر 
اأي�سا املدفوعات تزداد واخليارات 
لذا  جدا  جدا  قليلة  احلكومة  اأمام 

مع   ، �سعب جدا جدا  ا�سبح  االمر 
�سوء اخليارات  نتيجة  االأزمة  تفاقم 
باالإ�سالحات  القيام  يف  التاأخر  و 

وعدم االعرتاف باننا اخطانا.
غري  احلكومة  االآن  حلد  اأن   كما 
ما  وهذا  ا�سالحاتها  يف  جادة 
النقد  قانون  ا�سالح  يف  مل�سناه 
تعديالت  احداث  رف�سها  والقر�ض 
تتهرب  دائما  البقاء  و  رف�سها  و 
من فتح امللفات احلقيقية و القيام 
بانها  باإ�سالحات حقيقية فيالحظ 
تقوم بنف�ض ال�سيا�سة التي كانت يف 
الهروب  ال�سابقة  احلكومات  وقت 
ملفات  فتح  عدم  و  االمام  اىل 
عدم  و  جدي  ب�سكل  االإ�سالحات 
و  العملية  هذه  يف  االخرين  اق�ساء 
التي  املقرتحات  يف  راأيناه  ما  هذا 
تعديل  اجل  من  للربملان  قدمت 
ولالإ�سارة   القر�ض،  و  النقد  قانون 
ان  ب�سبب  رف�ست  املقرتحات  فاإن 
حزب معار�ض قدمها مع العلم اننا 
هو  ال�سلطة  حزب  اىل  اأوال  قدمناه 
رف�سها و بالتايل احلكومة هي  التي 
االخرين  من  ياأتي  �سيئ  اأي  ترف�ض 

فهي غري جادة باالإ�سالح.

ماهي اأ�صباب تراجع القت�صاد 
الوطني  ؟

االقت�ساد  برتاجع  يتعلق  فيما  اأما 
له  يكن  مل  اأ�سال  فهو   ، الوطني 
الأن  الهزات  امام  ي�سمد  لكي  القوة 
الدليل  و  امل�سيطرة  هي  احلاويات 
ان  مربمج  كان   ،2017 �سنة  يف  ان 
 35 حدود  اىل  الواردات  تنخف�ض 
االإجراءات  كل  ورغم  دوالر،  مليار 
احلكومة  طرف  من  اتخذت  التي 
لكبح جماح الواردات اال انها مازالت 

مل تنزل حتت �سقف 40 مليار دوالر، 
و هنا بيت الق�سيد ملاذا لقد دخل 
يف دوامة زيادة االإنتاج املحلي ياأتي 
االأولية،  املادة  واردات  زيادة  بعد 
ت�سجيع  احلكومة  على  يجب  لذا 
الدماج  ن�سبة  زيادة  يف  الرتهيب  و 
خالل هذه 5 �سنوات لتحقيق االإقالع 
و التقليل من نزيف العملة ال�سعبة، 
ت�سخيم  حجم  كم  نت�ساءل  اننا  كما 
لهذه  امل�ستوردة  لل�سلع  الفاتورات 
ال�سنة، مبا انها كانت 18 مليار دوالر 
ومل   ال�سابق،  التجارة  وزير  ح�سب 
عقابية  ال  اإجراءات  اأي  اتخاذ   يتم 
و ال ال�سرتجاع هذه االأموال،وميكن 
االقت�ساد  تراجع  اأ�سباب  ح�رص 
الوطني يف اجلزائر اإىل عدم القيام  
باإ�سالحات جدية و حقيقية ،ما زلنا 
نعتمد على احلاويات فقط و مل نقوم 
حقيقة بت�سجيع املنتوج املحلي من 
االدماج  ن�سبة  ت�سجيع  اأي�سا  خالل 
حمفزة  �رصيبية  �سيا�سة  خالل  من 

او معاقبة ح�سب الو�سع.

باعتبارك من اأهل 
الخت�صا�ض ،هل ترى 

يف  خيار تبني ال�صريفة 
الإ�صالمية انعا�صا لالقت�صاد  

الوطني ؟

لل�رصيفة  احلكومة   تبني   اأن  اأكيد 
االقت�ساد  �سينع�ض  االإ�سالمية 
للنا�ض   �سي�سمح   ،الأنه  الوطني  
يدخلون  الذين  االعمال   ورجال 
اموالهم يف هذه البنوك با�ستثمارها 
اال�سالمية،  ال�رصيعة  يتما�سى  مبا 
و  التمويل  من  يرفع  �سوف  ذلك   و 
كان  فاذا  العوائد  يف  يرفع  اي�سا 
بنك الربكة يخ�س�ض 65 يف 100 من 

ن�ساطه لتمويل االنتاج و ال�سناعة و 
ال�سيء لبنك ال�سالم  غريها و نف�ض 
حجم  يزداد  االموال  تزداد  فعندما 
التمويل، و هذا يرجع بالنفع للجميع 
،لكن ال  يوجد اىل حد االن اي تقنني 
نحن  ،لذا  االإ�سالمية   لل�رصيفة 
يكون  لكي  القانون  بتعديل  نطالب 
اعادة  خالل  من  قانوين  وجود  لها 
خالل   من  ذلك  و  املواد  يف  النظر 
و  االأمر،  اقرتاح قانون يعدل ويتمم 
من  البد  ال�سريفة  تنجح  لكي  اي�سا 
بدونه  الن  التكافلي  التامني  اطالق 
نطالب  لذا  ا�سالمية  �سريفة  ال 
و  التامني  قانون  يف  النظر  باإعادة 
التكافلي  للتامني  نوافذ  فتح  اي�سا 
لكي  العمومية  التامني  �رصكات  يف 
مع  اال�سالمية  ال�سريفة  تتطور 
اختها التامني التكافلي فهم حمكوم 
عليهم انهما يعملني معا و ال ميكن 
لذا  االخرى  دون  واحدة  تعمل  ان 
من  البد  ،اي�سا  �سامل  ا�سالح  البد 
اال�سالمية،  ال�سكوك  �سوق  اطالق 
خالل  من  البنوك  ت�ستطيع  حتى  
قدر  اكرب  ا�ستقطاب  ال�سكوك  هذه 
ان  احلكومة  على  لذا  املال  من 
ا�سالح  بعد  لكن  معا  الثالث  تطلق 
،قانون  العر�ض  و  النقد  قانون 
،قانون  التجاري  ،قانون  التاأمني 

ال�رصائب....الخ  

ما راأيك يف اجراءات احلكومة 
ل جناح التمويل الغري 

تقليدي؟

هو اجراء عادي ل�سخ�ض يغرق البد 
اأن يبحث على طرق للنجاة فاحلكومة 
اما خيارات كلها مرة فاختارت االقل 
�سوء ، لكن البد ان تراقب جيدا يف 

�سوف  واال  االجراء  هذا  ا�ستعمال 
لذا  ال�ساحر  على  ال�سحر  ينقلب 
ليجب  ان ت�ستعمله بحذر و تقلل اىل 
اق�سى حد من املبالغ و اي�سا الفرتة 
الزمنية ال�ستعماله و ان يوجه فقط 
و  الديون  ل�رصاء  لي�ض  و  لال�ستثمار 

�رصاء ال�سلم االجتماعي.
ان تفتح ملف  الوقت البد  يف نف�ض 
التح�سيل ال�رصيبي الذي مل يتجاوز 
�سيا�سة  مراجعة  مع   100 يف   20
احلكومة يف االنفاق من خالل تبني 
ميزانية الربامج املنتهية بنتائج بدل 

ميزانية الو�سائل

 هل ترى اأن عدم وجود 
التمويالت الت�صاربية يف 

الوطن جعل اداء البور�صة 
هزيال جدا ؟

يف  انها  م�سكلتها  البور�سة  ال، 
جمتمع لي�ض له ثقافة ال�سيك ولي�ض 
له ثقافة امل�رصفية التي ال تتجاوز 
من  البد  اعتقد  لذا   ، باملئة     10
االنت�سار امل�رصيف  النظر يف  اعادة 
توجد  ال  دوائر  و  بلديات  عدة  لنا 
بها اي وكالة بنكية لذا البد ان نعيد 
االنت�سار يف كل البلديات لكي ن�سمح 
بعث  و  املدخرات  بتجميع  للبنوك 
ثقافة ال�سيك و امل�رصف ثم ننتقل 

للن�ساط البور�سي.

 يف نظرك ا�صتقطاب 
ال�صتثمار �صيعود باملنفعة على 

القت�صاد ؟

منا�سب  يخلق  �سوف  الأنه   اكيد 
املحلي  االنتاج  من  يزيد  و  عمل 
يرفع  و ميكن  الواردات  من  يقلل  و 
احل�سائل  من  يح�سن  و  ال�سادرات 

ال�رصيبية و حتى امل�ستوى املعي�ض 
بني  حرب  فيه  لذلك  و  لالأفراد، 
الدول ال�ستقطاب هذه اال�ستثمارات 
املحلية او االجنبية ، فاأ�سبحت كل 
الدول ت�سعى جلعل مناخ ا�ستثمارها 
و بيئة اعمالها جذابة و �سفافة من 
اجل ا�ستقطابها، و ا�سبحت تقا�ض 
الدول بذلك مبدى جاذبية بيئتها و 

اقت�سادها .

هل ميكن ان حتدثنا عن 
اقرتاحكم باإن�صاء �صندوق 

الرعاية للفقراء و امل�صاكني، 
واىل اأين و�صل المر من 

التج�صيد؟

هو  ال�سندوق  اإن�سار  من  الهدف 
للفقراء  ال�سحية  الرعاية  �سمان  
ميول  �سوف  الذي  و  امل�ساكني،  و 
العمل،  جن�ض  من  الزكاة  من  فقط 
اي يتم حتديد زكاة القطاع ال�سحي 
العامل باجلزائر فال يدفع  اخلا�ض 
يتم  و  باخلدمة  بل  باالأموال  الزكاة 
هذه  خالل  من  باملر�سى  التكفل 
من  ال�سيدليني  و  فقط  اخلدمات 
نخفف  لكي  وهكذا  االدوية  خالل 
التغطية  ن�سبة  من  نرفع  و  عنهم 
الدكتور  قدم  امل�رصوع  ال�سحية، 
غالم اهلل رئي�ض املجل�ض اال�سالمي 
و  فيه  �رصيكا  �سكون  لكي  االعلى 
�سمينه �سندوق عبد العزيز بوتفليقة 
للرعاية ال�سحية للفقراء و امل�ساكني 
،ويجدر االإ�سارة اأننا ما زالنا ننتظر 
اىل  مبا�رصة  نقدمه  ،و�سوف   الرد 
و  الراي  الإبداء  اجلمهورية  رئي�ض 
املوافقة يف حالة رف�سه من طرف 

املجل�ض اال�سالمي االعلى.
 اإميان لوا�ض .

 لبد من  تبني نظام ال�صريفة الإ�صالمية لإنعا�ض القت�صاد الوطني    حذر اخلبري القت�صادي من امل�صهد القت�صادي اخلطري الذي تعي�صه اجلزائر يف 
ظل غياب اخليارات اأمام احلكومة يف متويل العجز املايل ،مربزا اأن احلكومة غري جادة يف ا�صالحاتها وهذا ما مت مل�صه يف  ا�صالح قانون النقد والقر�ض 

ورف�صها احداث تعديالت وتهربها  من فتح امللفات احلقيقية والقيام باإ�صالحات حقيقية وبقائها على نف�ض ال�صيا�صة، بح�صبه، موؤكدا على اأهمية 
تطبيق نظام ال�صريفة الإ�صالمية، خا�صة اأمام الو�صع املايل ال�صعب الذي تعي�صه البالد، ولكنهم اأكدوا باملقابل على �صرورة التاأطري القانوين لهذه 

العملية، وهذا ما اأبرزه من خالل حواره مع »الو�صط«.

فيما و�صف ال�صالميني باملتقهقرين، بو�صياف:

»االأفالن« �سيكون الرقم »واحد« يف ا�ستحقاقات نوفمرب
.      الأفافا�ض يعي�ض 

مرحلة »�صعف« ل 
مثيل لها

حزب  يعرفه  ما  كل  رغم 
ال�سيا�سي  اخلبري  �سدد  االأفالن، 
حزب  اأن  على  بو�سياف  حممد 
�سيكون  الوطني  التحرير  جبهة 
ال�سعبة خالل املحليات  الورقة 
املقبلة، قائال اأن احلزب العتيد 
�سيا�سية  كقوة  تقدمه  �سيوا�سل 
اأوىل يف البالد، رغم وجود بع�ض 
التي قد جتعله يخ�رص  امل�ساكل 
التجمع  ل�سالح  البلديات  بع�ض 

الوطني الدميقراطي.
خالل  املتحدث  ذات  واأكد 
 »: »الو�سط«  به  خ�ض  ت�رصيح 
التحرير  جبهة  اأن  املوؤكد  من 
�سيا�سية  تقدمها كقوة  �ستوا�سل 
النتائج  اأر�سته  ملا  وفقا  اأوىل 
التي  الرئا�سية  �سواء  ال�سالفة 
مكنت بوتفليقة من عهدة رابعة، 

اأهلت  التي  الت�رصيعية  حتى  اأو 
امل�سهد«  ت�سدر  اىل  اجلبهة 
هذا  يف  بو�سياف  واأو�سح   ،
تنك�رص  اأن  ميكن  فال  ال�سياق:« 
تغري،  قد  �سيء  وال  الوترية  هذه 
اأويحيى  اأحمد  اأعطي  واإن  حتى 
ح�ساب  على  الوزراء  رئا�سة 
االأغلبية« وعاد اخلبري ال�سيا�سي 
الوطني  التجمع  عن  ليتحدث 
عنه  قال  الذي  الدميقراطي، 
العتيد،  للحزب  تابع  �سيكون  اأنه 
الذي �سيك�سب بع�ض امل�ساحات 
ب�سبب النزاعات التي حتدث يف 
تقلي�ض  بها  التي حقق  االفالن، 
بالت�رصيعيات  مقارنة  الفارق 
ال�سابقة، اما اال�سالميني ح�سب 
دائم  تقهقر  يف  فهم  بو�سياف:« 
يعي�سونه  الذي   « التيه   « ب�سبب 
واإن كانت وحدة حم�ض قد غطت 
تراجعهم«،  عن  ال�سيء  بع�ض 
تكون  قد  التي  حم�ض  متابعا:« 

تكون  وقد  �سيا�سية  قوة  ثالث 
متهد للعودة اىل �رصاكة ايجابية 
مع االأطراف امل�سكلة للحكومة، 
ن�ست�سف ذلك من خالل اخلطاب 
به  يديل  الذي  والهادئ  املتزن 
رئي�ض حركة حم�ض عبد املجيد 
بن  علي  حزب  اأما  منا�رصة«، 
االأمر  يبدو  عنه:«  فقال  فلي�ض 
على غري ما كان ينتظر فاحلزب 
اخلطاب  رغم  كثريا  يغامر  ال 
هذه  يف  فم�ساركته  الراديكايل 
املحليات حمت�سمة و�سعيفة وال 

ميكنه اأن يكون رقما مميزا«.

على »الأفافا�ض« بذل 
جهد اإ�صايف

تطرقه  خالل  اأخرى  جهة  ومن 
جبهة  حزب  عن  للحديث 
لقد  لقد:«  اال�سرتاكية،  القوى 
يلتزم  اأن  االفافا�ض  حاول 

من  �رصاع  يف  حمايدة  �سيا�سة 
منطقة  على  حم�سوبون  هم 
متزن  خطاب  القبائل،  وبلورة 
فكرة  على  فيه  ركز  ومعتدل 
�سيجني  انه  منه  ظنا  االإجماع 
واالنت�سار«،  بالتو�سع  ثمارها 
اأوىل  فرتة  يف  »فكان  متابعا: 
هو  فال  ال�سلطة  بعراب  اأ�سبه 
اأعباء  وحتمل  املعار�سة  �سارك 
عنانه  اأ�سلم  وال  مواجهتها 
عداد  يف  ليح�سب  لل�سلطة 
املوالة«، م�سددا على اأنه  تاأخر 
للخطاب  املنطقة  وترك 
من  كل  مار�سه  الذي  املتطرف 
اأنه  موؤكدا  واملاك،  االر�سيدي 
اأعتى  يحتاج  عودته  اأجل  من 
اأن  باجلزائر  معار�ض  حزب 
الأقناع  م�ساعفا  جهدا  يبذل 
مد  ف�سل يف  بعدما  اجلهة  اأبناء 

تواجده يف باقي ربوع الوطن.
علي عزازقة

و�صط معاناة الأفالن من الفو�صى:

االأرندي يف طريق مفتوح  »الكت�ساح« املحليات
املوثوقة  امل�سادر  من  العديد  حتدثت 
حليفهم  باأن  العتيد،  احلزب  بيت  داخل 
�سيجد  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اأجل  من  و�سهل  مفتوح  طريق  يف  نف�سه 
ا�ستحقاقات  يف  مناف�سيه  �سحق  اكت�ساح 
االفالن  باأن  موؤكدة  املقبل،  نوفمرب   23
اأ�سبح ه�سا بع�ض ال�سيء ب�سبب امل�ساكل 
الداخلية التي يعرفها منذ نهاية ت�رصيعيات 
اإن  امل�سادر  ذات  وقالت  املا�سي.  ماي 
»االرندي« خالل فرتة التح�سري للمحليات 
اأكرث ن�سجا من حزب جبهة التحرير  كان 
الوطني، الذي عرف يف هذه الفرتة م�ساكل 
ومظاهرات  ب�رصاعات  متيزت  عدة 
العام،  الراأي  اأمام   انعك�ست على �سورته 
متابعني  ح�سب  �سعفا  اأكرث  اأ�سبح  الذي 
مو�سحة  الت�رصيعيات،  يف  عليه  كان  مما 
�سري  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأن 
كيف  م�ساكل وعرف  بدون  املراحل  هذه 
اأن  دون  الداخلية  �رصاعاته  يف  يخو�ض 
له  �سي�سمح  الذي  وهذا  للعلن  يظهرها 
اأي  من  اخلوف  دون  املحليات  باكت�ساح 
تاأثري حلزب جبهة التحرير الوطني، الذي 
ا�ستحقاقات  اأي  يف  الرائد  كان  ما  دائما 
الذي  الثاين  ال�سبب  اأما  كانت،  انتخابية 
اأويحيى يقول كلمته يف هذه  يجعل حزب 
له  القوة  ميزان  ميل  هو  االنتخابات، 
الوزارة  من�سب  العام  اأمينه  تويل  ب�سبب 

االأوىل، ما جعل اإطاراته يعملون بجد من 
على  والعمل  احلزب  �سورة  حت�سني  اأجل 
بدائل  بتقدمي  املحليات  هذه  يف  الفوز 
واأن  منا�سبة،  خا�سة  تكون  قد  عديدة 
اأزمة املالية، توجب على  اجلزائر تعرف 
بنف�سها  الرثوة  خلق  املحلية  ال�سلطات 
متابعون  وكان  مايل.  عجز  هنالك  لكون 
ولد  مثل  حزبية  اأكدوا اأن  قيادات  قد 
عبا�ض و�سعيداين مل يعد لهم الوزن الذي 
احلزب  توازن  على  للحفاظ  يوؤهلهما 
اأجل  من  �سيء  كل  عمال  ولهذا  العتيد، 
الوا�سعة  املركزية  اللجنة  موؤمتر  تاأجيل 
�سد  تدابري  اتخاذ  يف  ال�رصعية  و�ساحبة 
كل من اأ�ساء ل�سورة احلزب، مو�سحني اأن 
احلزب خالل هذه اال�ستحقاقات �سيدفع 
الهامة  املدن  ببع�ض  خا�سة  غاليا  الثمن 
مقدمتهم  ويف  املناف�سني  ل�سالح  وهذا 
امل�سادر  ذات  ح�سب  االرندي«، وت�سري 
االأفالن  اأن  اىل  املوؤ�رصات  من  العديد 
وقبل بداية العام اجلديد �سيعرف حتوالت 
واإعادة متركز داخل �سلم القيادة ومنهم من 
يقول اىل انق�سام احلزب الواحد، ويتطلع 
املنا�سلون ي�سيف املتابعون ايل الرئي�ض 
بوتفليقة  العزيز  عبد  للحزب  ال�رصيف 
رغم  االأوان،  فوات  قبل  وتدخله  لتو�سطه 

اأن هذا االأمر �سعب وقوعه.
علي عزازقة



اال�ست�رشاف  مدير  ك�سف 
كيالين  العدل  والتنظيم  بوزارة 
عر�ض م�رشوع  �سيتم  زروالة  اأنه 
على  االلكرتوين  ال�سوار  قانون 
الربملان بغرفتيه خالل االأيام القليلة 
القادمة للم�سادقة عليه و�سيتم العمل 
به ب�سفة تدريجية بحيث �ستكون كل 
 2019 نهاية  يف  به  مزودة  املحاكم 
اخلا�ض  التطبيق  اجناز  عن  معلنا 
جزائرية.واأو�سح  ب�سواعد  بال�سوار 
حلوله  لدى  لدى  زروالة  كيالين 
للقناة  ال�سباح«،  »منتدى  على  �سيفا 
االإذاعية االأوىل اأنه يتم ادخال تقنية 
بديلة  كعقوبة  االلكرتوين  ال�سوار 
وهذا بعد اأن مت يف ال�سابق ادخالها 
قانون  يف  جديدة  الكرتونية  كرقابة 
اأن كل  االإجراءات اجلزائية، م�سيفا 
كانت  اأجريت  التي  التقنية  التجارب 
مكان  لتحديد  باملائة  مائة  ناجحة 
عليهم  املحكوم  غري  اال�سخا�ض 
بدقة ويف املرحلة الثانية �سي�ستفيد 
بعد  عليهم  املحكوم  االأ�سخا�ض 
يف  �سنوات   3 من  اقل  فرتة  ق�ساء 

ال�سجن من هذا ال�سوار.
ال�سوار االلكرتوين يعمل 

بتطبيق جهز ب�سواعد 
جزائرية

كما حتدث زروالة عن متكن الكفاءات 
اجلزائرية واطارات القطاع من اجناز 
التطبيق اخلا�ض بال�سوار االلكرتوين 
�سعر  من  باملائة   80 �سيوفر  ما 
بالتطبيق،  املحمل  اجلهاز  اقتناء 
التطبيق  هذا  »اإن  بالقول  م�سيفا 
بال�رشكات  االرتباط  من  �سيحررنا 
متنح  ال  التي  العامل  يف  االحتكارية 
التطبيق  دون  االلكرتوين  ال�سوار 
باهظة  باأ�سعار  وذلك  به  اخلا�ض 
م�رشوع  اأن  كيالين  ذكر  الثمن«.كما 
االإدماج  واإعادة  ال�سجون  قانون 
يف  يندرج  للمحبو�سني  االجتماعي 
التي  اجلذرية  االإ�سالحات  اطار 
اقرها رئي�ض اجلمهورية حيث اأوليت 
ع�رشنة  لتدعيم  الق�سوى  االهمية 
الو�سائل  كل  الدخال  العدالة  قطاع 

وتكنولوجيات  والب�رشية  املادية 
االإعالم واالت�سال لع�رشنة القطاع.

نظام معلوماتي لت�سيري 
امللفات الق�سائية على م�ستوى 

املجال�س واملحاكم يف 2018

اأبرز  املحاكم  ع�رشنة  وبخ�سو�ض 
العدل  بوزارة  اال�ست�رشاف  مدير 
اأ�سواط متقدمة  متكنهم من حتقيق 
ون�سف  �سنة  فمنذ  املجال  هذا  يف 
واملحاكم  الق�سائية  املجال�ض  كل 
تقنية  ت�ستغل  الوطني  القطر  عرب 
نحو  و�سنتوجه  بعد  عن  املحاكمة 
معنى  باأمت  رقمية  مت�سلة  عدالة 
نظام  و�سع  �رشعنا يف  الكلمة حيث 
امللف  ي�سري  مكتمل  معلوماتي 
م�سلحة  من  انطالقا  الق�سائي 
ال�سبطية الق�سائية اإىل غاية و�سوله 
ال�سفافية  ل�سمان  العليا  للمحكمة 
املجال�ض  جل  على  تعميمه  و�سيتم 
االدارية  يف  واملحاكم  الق�سائية 
2018.ودعا يف ال�سياق ذاته املواطنني 
قاعدة  يف  انف�سهم  ت�سجيل  اإىل 
العدل  بوزارة  اخلا�سة  املعطيات 
بعد  عن  اخلدمات  على  للتح�سل 
والتي تعفيهم من التنقل اإىل املحاكم 
رائدة  اجلزائرية  التجربة  اأن  موؤكدا 
يف  الرقمية  التكنولوجية  ادخال  يف 
املجال الق�سائي ومطلوبة من عدة 
دول �سقيقة.ويف معر�ض حديثه عن 
املوؤ�س�سات العقابية اأفاد انه مت اعادة 
جديدة  موؤ�س�سات  اجناز  يف  النظر 
ومزودة  الدولية  للمعايري  ت�ستجيب 
التكوين  وقاعات  التقنيات  باأحدث 
املحبو�سني  ادماج  �سيا�سة  اطار  يف 
ونف�سيا  اجتماعيا  بهم  والتكفل 
ال�سجن. من  خروجهم  بعد  حتى 
املتحدث  –ي�سيف  موؤخرا  مت  كما 
املراقبة  تكنولوجيا  ذاته-ا�ستغالل 
املرئية حيث هناك كامريات مزودة 
املحبو�ض  متكن  معلوماتي  بنظام 
املوؤ�س�سة  اروقة  داخل  التنقل  من 
من  ومتكن   ، االعوان  مرافقة  دون 
والتعرف  امل�ساجني  عدد  احت�ساب 

عليهم وحتديد اماكنهم.

مدير اال�ست�سراف بوزارة العدل : 

العمـل بال�سوار االلكرتوين على 
م�ستوى كل املحاكم بدءا من 2019
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انطالق احلملة الوطنية للتلقيح �سد االأنفلونزا املو�سمية 

متابع بق�سية تاأ�سي�س وت�سيري منظمة اإرهابية 

احلكم باالإعدام على االإرهابي خمتار بلمختار 
اأ�سدرت حمكمة اجلنايات  وهران ا، اأم�س، حكما غيابيا باالإعدام �سد االرهابي خمتار بلمختار املكنى »بلعور« املتابع يف ق�سية تاأ�سي�س و 

ت�سيري منظمة ارهابية وكذا حيازة وا�سترياد وت�سدير وت�سويق اأ�سلحة و ذخرية. 
م٫�ض

التم�ست  قد  العامة  النيابة  وكانت 
بلمختار،  خمتار  حق  يف  االعدام 
االرهابية  املجموعة  قائد 

اال�سالمي«  املغرب  يف  »القاعدة 
وعادت هذه الق�سية اأمام حمكمة 
الطعن  بعد  بوهران  اجلنايات 
من  فيها  الف�سل   ليتم  بالنق�ض 
بلمختار،  خمتار  كان  و  جديد. 
قد متت  فرار،  حالة  املوجود يف 

وادانته   2012 �سنة  حماكمته 
حمكمة  طرف  من  باالإعدام 
اجلنايات بوهران اإىل جانب ت�سعة 
منهم  ارهابية  جمموعة  اأع�ساء 
بينهم  من  فرار  حالة  يف  اأربعة 
يف  �سدر  كما  بلمختار.  خمتار 

حق ثالث متواطئني معه، يف حالة 
�سنة   20 ب  غيابية  احكام  فرار، 
ع ى  احلكم  مت  كما  نافذة.  �سجن 
خم�ض اأ�سخا�ض اآخرين منحدرين 
بثماين  وهران  والية  من  جميعهم 
اربعة  حق  يف  �سجنا  �سنوات 

من  اخلام�ض  ا�ستفاد  فيما  منهم 
تعود  و  االدلة.  الرباءة  انعدام 
2011 حيث  اأفريل   الق�سية  �سهر 
خطط املتهمون  الختطاف رعايا 
ترامواي  باإجناز  مكلفني  اجانب 

وهران.

انتخابات حملية: 

حركة الوفاق الوطني 
ت�سارك ب 8 قوائم 

والئية و 110 قائمة 
بلدية 

الوفاق  حركة  �ست�سارك 
الوطني يف االنتخابات املحلية 
املقررة يف 23 نوفمرب املقبل 
ب8 قوائم والئية و 110 قائمة 
بلدية ، ح�سب ما اأورده، اأم�ض، 
احلركة  واأو�سح  للحزب.  بيان 
بتقدمي  »قامت  اأنها  بيانها  يف 
ال�سعبية  للمجال�ض  قوائم   08
الوالئية و 110 قائمة للمجال�ض 
منت�رشة على  البلدية،  ال�سعبية 
اجلغرافية  املناطق  خمتلف 
اإىل  مرت�سحيها  داعية  للوطن« 
و  الوطنية  امل�سلحة  »تغليب 
املواطنني  من  اأكرث  االقرتاب 
ان�سغاالتهم  اإىل  واال�ستماع 
اأخرى،  جهة  من  ومطالبهم«. 
طالب احلزب املواطنني »بعدم 
االن�سياع وراء دعوات الياأ�ض و 
بع�ض  تطلقها  التي  االإحباط 
االطراف رغبة منها يف ادخال 
و  قلوبهم  يف  وال�سك  الريبة 
و  امل�ستقبل،  من  تخويفهم 
يف  مرت  اجلزائر  باأن  ذكرت 
حدة  اكرث  باأزمات  ال�سابق 
االزمة  من  خطورة  اأكرث  و 
لكنها خرجت  احلالية،  املالية 
من  قوة  واأكرث  �ساملة  منها 
جميع  جتند  بف�سل  قبل  ذي 
مل  على«  م�سددا  املواطنني«، 
ال�سمل و جتاوز اخلالفات بروح 
واحلفاظ  العالية  املواطنة 
يف  الوطنية  املكت�سبات  على 

ظل االمن و اال�ستقرار« .

�سيتم التكفل بهم مبخطط 
خا�س ال�سنة املقبلة

بن غربيط تتخلى 
عن ذوي االحتياجات 

اخلا�سة 
الوطنية  الرتبية  وزيرة  قالت 
من  اأم�ض،  غربيط،  بن  نورية 
ال�سلف اأن امكانيات م�ساحلها 
بذوي  للتكفل  كافية  غري 
موؤكدة  اخلا�سة،  االحتياجات 
عدم امتالك وزارتها ملخطط 
خا�ض بهم، رغم عديد الندوات 
واللقاءات التي جمعت الوزيرة 
بوزيرة الت�سامن ال�سابقة مونيا 
بن  تداركت  حني  م�سلم.يف 
�ستتكفل  الوزارة  باأن  غربيط، 
اخلا�سة  االحتياجات  بذوي 
الدرا�سي  املو�سم  من  بداية 
لهم  �سيكون  زاأنه  املقبل، 

خمطط خا�ض بهم.

بداية من اأم�س 

الوطنية  احلملة  اأم�ض،  انطلقت، 
املو�سمية  االأنفلونزا  �سد  للتلقيح 
ال�سحية  على م�ستوى املوؤ�س�سات 
والتي  اخلا�سة  وال�سيدليات 
مار�ض  �سهر  غاية  اإىل  �ستدوم 
با�ستور  معهد  وا�ستورد   .2018
مليون    2٫5 االآن  حلد  اجلزائر 
موجهة  للفريو�ض  م�سادة  جرعة 
امل�سابني  اإىل  االأوىل  بالدرجة 
وامل�سنني  املزمنة  باالأمرا�ض 
الفئات  وهي  واالأطفال  واحلوامل 
وقد  الفريو�ض.  اإىل  االأكرث عر�سة 
ال�سنة  هذه  ال�سحة  وزارة  ركزت 
على احلملة التوعوية والتح�سي�سية 
من  ممكن  عدد  اأكرب  لت�سجيع 
املواطنني على االإقبال على عملية 
التلقيح اأكرث من ال�سنوات املا�سية 
وذلك من خالل تخ�سي�ض وم�سات 
اإ�سهارية تلفزيونية واإذاعية ف�سال 
العمومية  باالأماكن  مل�سقات  عن 
وو�سائل  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
لقد  لالإ�سارة  العمومي.  النقل 

عر�سة  االأكرث  الفئات  ا�ستفادت 
هذا  اإىل  حاجة  واأكرث  للفريو�ض 
اللقاح من قرابة 3ر1 مليون جرعة 
مما   2017  /2016 املو�سم  خالل 
جعل امل�سابني باالأمرا�ض املزمنة 
واحلوامل واالأطفال وفئة امل�سنني 
اأكرث حماية من ال�سنوات املا�سية. 
املو�سم  خالل  التبليغ  يتم  ومل 
الوقاية  مديرية  -ح�سب  الفارط 
حالة   15 عن  اإال  ال�سحة-  لوزارة 
خطرية يف حني مل ت�سجل الوزارة 
باملو�سم  مقارنة  وفاة  حالة  اأية 
الذي   2016/  2015 �سبقه  الذي 
�سديدة  حالة   300 ت�سجيل  عرف 
�سخ�سا.   30 وفاة  يف  ت�سببت 
جملة  اتخذت  الوزارة  اأن  ويذكر 
للت�سدي  الالزمة  االإجراءات  من 
تفعيل  خالل  من  وذلك  للفريو�ض 
الغر�ض  لهذا  �سنتها  التي  التعليمة 
ف�سال عن حت�سي�ض ال�سلك الطبي 
بلقاح م�ستخدميه ولقاح املواطنني 
من  عدد  تخ�سي�ض  اإىل  باالإ�سافة 

االإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات  االأ�رشة 
للتكفل بالفئات اله�سة والرفع منها 
وقت احلاجة باالإ�سافة اإىل ال�سهر 
حدة  مراقبة  ملركز  املتوا�سل 
فاإن  بالذكر  واجلدير  الفريو�ض. 
باالأنفلونزا  االإ�سابة  اإىل  التعر�ض 
حادة  عدوى  عن  ناجم  املو�سمية 
غالبا  التنف�سي  باجلهاز  للفريو�ض 
تتطور  قد  لكنها  »هينة«  تكون  ما 
الوفاة  اإىل  توؤدي  اإىل تعقيدات قد 
و�سعف  الفريو�ض  حدة  ح�سب 
له  يتعر�سون  الذين  االأ�سخا�ض 
العمومية  بال�سلطات  يدفع  مما 
للت�سدي  الوقاية  تعزيز  اإىل 
وا�ستنادا  االإ�سابة.  هذه  الإنت�سار 
العاملية  املنظمة  معطيات  اإىل 
املو�سمية  االأنفلونزا  فاإن  لل�سحة 
 5 اإىل   3 بني  اإ�سابة  يف  تت�سبب 
توؤدي  �سنويا  ماليني حالة خطرية 
األف   500 اإىل   250 بني  وفاة  اإىل 

�سخ�ض يف العامل .

مرموري يوؤكد:

البد من تعزيز عالقات التعاون بني اجلزائر والنيجر يف 
جمال ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 

وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأكد 
مرموري،  ح�سن  التقليدية، 
اأم�ض،  باجلزائر العا�سمة على 
التعاون  وتعزيز  تكثيف  �رشورة 
جمال  يف  والنيجر  اجلزائر  بني 
ال�سياحة وال�سناعة التقليدية من 
اجلانبني  اخلربات  تبادل  خالل 
وكذا  والر�سكلة  التكوين  يف 
واأو�سح  املنتوجات.  ت�سويق 
الوزير يف ت�رشيح عقب، ا�رشافه 
م�سرتكة  جلان  تن�سيب  على 
ال�سياحة  اتفاقيات  ملتابعة 
وال�سناعة التقليدية بني البلدين 
وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  رفقة 
النيجر،  جلمهورية  التقليدية 
هذه  تن�سيب  اأن  بوطو،  اأحمت 
تطبيق  اطار  يف  يندرج  اللجان 
التوقيع  مت  الذي  التعاون  اتفاق 

حموري  وي�سمل   2011 يف  عليه 
وال�سياحة،  التقليدية  ال�سناعة 
ال�سيما يف جمال »دعم التكوين 
جانب  اىل  والت�سويق  والر�سكلة 
امل�سارات  بع�ض  ر�سم  اعادة 
ان�ساء  على  والعمل  ال�سياحية 
البلدين«.  بني  �سياحية  حركة 
واأ�ساف مرموري يف هذا االطار 
اأن االقرتاحات والتو�سيات التي 
مت  التي  اللجان  اليها  �ستتو�سل 
»تخدم  اأن  �ساأنها  من  تن�سيبها، 
امل�سلحة امل�سرتكة فيما يتعلق 
الثنائي  التعاون  وتطوير  برتقية 
وال�سناعة  ال�سياحة  قطاع  يف 
اأ�ساد  جهته،  من  التقليدية«. 
ب«جودة  النيجري  الوزير 
بني  القائمة  التعاون  عالقات 
املجاالت،  خمتلف  يف  البلدين 

ال�سناعة  جمال  يف  ال�سيما 
ملحا  وال�سياحة«،  التقليدية 
لتحقيق  تعزيزها  »�رشورة  على 
البلدين  م�ستقبل  لفائدة  النجاح 
بوطو يف هذا  واأكد  وال�سعبني«. 
»عالقات  وجود  على  االطار 
قائمة  وقوية  وطيدة  تعاون 
كال  من  ومهنيني  خمت�سني  بني 
--كما  ي�ستدعي  مما  البلدين«، 
موا�سلة  يف  »التفكري  قال-- 
هذا  تعزيز  �سبل  عن  البحث 
ال�سناعة  قطاع  يف  التعاون 
الذي  وال�سياحة  التقليدية 
ال�سنوات  خالل  كثريا  تاأثر 
االمني  الو�سع  ب�سبب  االخرية 
وكذا  املنطقة  تعرفه  الذي 
من  تاأتي  التي  ال�سغوطات  من 

اخلارج«.

ل�سيانة 185األف وحدة   تخ�سي�ض غالف مايل 
ال�سكن  وزير  ت�سلماأفاد   ومل  منجزة  �سكنية 
اأنه �سيتم  والعمران واملدينة عبد الوحيد متار 
من  متاأخرة  �سكن  األف   320 اإجناز  يف  ال�رشوع 
مت  اأنه  ،م�سريا   2018 خالل  ال�سيغ  خمتلف 
 2018 املالية  قانون  مايل يف  تخ�سي�ض غالف 
185األف  مفاتيح  ت�سليم  و  �سيانة  اأجل   من 

وحدة �سكنية منجزة ومل ت�سلم ،مذكرا ان ملف 
. واأكد  جيد  ب�سكل  يتقدم  البناء  رخ�ض  رقمنة 
 2018 �سنة  اأن  متار  الوحيد  عبد  ال�سكن   وزير 
�ستكون حافلة ببعث الربامج ال�سكنية املتعددة 
اأكرث من 120الف  ال�سيغ، حيث �سي�سهد اإطالق 
�سيتم  كما  باالإيجار،  البيع  ب�سيغة  �سكنية  وحدة 
مبنح  الريفي  ال�سكن  منط  ت�سجيع  على  العمل 

الرتقوي  �سيغة  بعث  اإىل  اإ�سافة  اإعانة،  80الف 
وحدة  الف   70 اجناز  يف  باالنطالق  املدعم 
�سيغة  من  ال�سكنية  الربامج  �سكنية  واإجناز 
مبا  العرو�ض  مع  تنويع  االيجاري  العمومي 
مواطن. لكل  املالية  واالمكانيات  يتالءم 
واأو�سح  متار اأن من اأولويات م�سالح وزارته هو 
برنامج  امل�سجلة يف  ال�سكنية  الربامج  كل  بعث 

اأ�سغالها  تنطلق  مل  والتي  اجلمهورية  رئي�ض 
بـ 320الف وحدة �سكنية  بعد و املقدر عددها 
االيجاري  والعمومي  عدل  �سيغتي  من  اأغلبها 
يف  والنوعية  االآجال  احرتام  على  احلر�ض  مع 
االجناز، موؤكدا متابعته �سخ�سيا الإزالة العراقيل 
التي حالت دون انطالق االأ�سغال بها، ف�سال عن 
االهتمام بدعم ال�سكن الريفي.ولدى تطرقه اىل 

�سيغة الرتقوي العمومي ، اأفاد عبد الوحيد متار 
اأن املوؤ�س�سة الوطنية للرتقية العمومية منكبة يف 
الوقت احلايل على مراجعة تكلفة املرت املربع 
مبا يتما�سى و اأهمية مناطق الوطن ، اإذ ال يعقل 
ح�سبه توحيد ال�سعر بكل واليات الوطن، فال�سعر 
يف  ال�سعر  عن  كثريا  يختلف  مثال  العا�سمة  يف 
الواليات الداخلية.وذكر وزير ال�سكن و العمران 

عمل  ور�سة  الوزارة  فتحت  املدينة  اأن  و 
البناء  برخ�ض  �ستكون  والبداية  العقد  لرقمنة 
بالتن�سيق  جيد  ب�سكل  يتقدم  الذي  امللف  وهو 
الداخلية  اجلماعات املحلية م�سريا  وزارة  مع 
اإىل اأن ور�سات عمل اأخرى  مت فتحها  مب�ساركة 
خرباء لدرا�سة طرق ت�سيري االأحياء و العمارات 

و املدن.

قال اإن ملف رقمنة رخ�س البناء يتقدم ب�سكل جيد، عبد الوحيد متار :

اإجناز 320 األف �سكن متاأخر من خمتلف ال�سيغ خالل 2018



املخدرات  يروجان  بائعان 
انطالقا من حمل لبيع املواد 
الغذائية باحلرا�شطالب ممثل 
حمكمة  لدى  العام  احلق 
عقوبة  توقيع  اأم�س  احلرا�س 
4 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة 
بقيمة 20 األف دج يف حق بائع 
الغذائية  املواد  لبيع  مبحل 
اأمر  اإ�شدار  مع   ، باحلرا�س 
�رشيكه  حق  يف  بالقب�س 
املخدرات  برتويج  لتورطهما 
اأن  بعد  انطالقا من حملهما، 
�شبطت داخل املحل كمية من 
بي�شاء  اأ�شلحة  مع  املخدرات 
.هذا وقد جرى توقيف املتهم 
مداهمة  عملية  على  بناء 
الأمن  م�شالح  بها  قامت 
باحلرا�س بناءا على معلومات 
وردتها حول �شخ�شان يقومان 
اإنطالقا  املخدرات  برتويج 
من حمل لبيع املواد الغذائية 
عملية  واأ�شفرت   ، باحلرا�س 
كمية  حجز  من  املداهمة 

جمموعة  و  املخدرات  من 
ويتم   ، البي�شاء  ال�شلحة  من 
املحل  �شاحب  توقيف  بذلك 
خل�رش  ب،   « املدعو  وهو 
اأن  �شماعه  خالل  اأكد  »الذي 
املحل لي�س ملكه و هو جمرد 
املحل  ل�شالح  �شاحب  بائع 
قريبه  املدعو  وهو  الأ�شلي 
تتمكن  الذي مل   « ،توفيق  د   «
م�شالح الأمن التو�شل ملكانه 
على  الأول  حتويل  ليتم   ،
حمكمة احلال وفقا لإجراءات 
ترويج  بتهمة  الفوري  املثول 
خالل  ونفى   ، املخدرات 
حمكمة  لهيئة  مواجهته 
اجلنح ما ن�شب له من جرم و 
ب�شابق  �شماعه  خالل  مت�شك 
املحكمة  لتقرر   ، ت�رشيحاته 
تاأجيل النطق باحلكم لالأ�شبوع 
يف  اإلتم�س  بعدما   ، املقبل 
حقهم وكيل اجلمهورية احلكم 

�شالف الذكر .
ل/منرية

عاجلت م�شالح اأمن ولية اجلزائر، 
املزور  ا�شتعمال  و  التزوير  ق�شية 
اختال�س  م�رشفية،  حمررات  يف 
ا�شتغالل  اإ�شاءة  عمومية،  اأموال 
الوظيفة، وانتزاع عمدا مل�شتندات 
بالوكالة،  خا�شة  حما�شبية  اأ�شلية 
حيث مت توقيف م�شتبه فيه يعمل 
قام  اجلزائري،  الوطني  بالبنك 
باختال�س اأكرث من 2 مليار �شنتيم 
الأوىل  خمتلفتني  عمليتني  يف 
طالت مبلغ مايل قدره 995 مليون 
اإجراء  طريق  عن  اختل�شه  �شنتيم 
الثانية  و  �شحب،  عملية   )48(
 1،176 قدره  مايل  مبلغ  طالت 
اإجراء  طريق  عن  �شنتيم  مليار 
العملية  �شحب.وجاءت  عملية   61
على اإثر ثغرة مالية فاقت ملياري 
�شنتيم مت اكت�شافها من قبل اإدارة 
البنك والتي تقدمت ب�شكوى  لدى 
م�شالح اأمن ولية اجلزائر مفادها 
اأموال  لختال�س  البنك  تعر�س 
الأق�شام  روؤ�شاء  اأحد  قبل  من 
كان  حيث  البنك،  وكالت  باإحدى 
الأموال  بتتبع  يقوم  فيه  امل�شتبه 
اخلا�شة باإحدى ال�رشكات الوطنية 
للنقل، التي كانت ت�شب من طرف 
لها  التابعة  اجلهوية  املديريات 

احل�شاب  يف  خمتلفة  وليات  يف 
بتلك  اخلا�س  اجلاري  الربيدي 
احتيالية  وبطريقة  ليقوم  الوكالة، 
احل�شاب  اإىل  بعد  فيما  بتحويلها 
املركزي للنفقات اخلا�س ب�رشكة 
الوكالة،  بنف�س  واملفتوح  النقل 
ح�شاب  من  اأخرى  مرة  ليحولها 
بنكيني  ح�شابني  اإىل  ال�رشكة 
ل�رشكة  تابعني  لزبونني  جتاريني 
النقل، حيث قام بانتقائهما م�شبقا 
لعلمه اأن احل�شابات ل ي�شجالن اأية 
حركة منذ فتحهما بالوكالة، بعدها 
الإجراءات  بجميع  �شخ�شيا  يقوم 
دفرت  وا�شتخراج  بطلب  املتعقلة 
مروؤو�شيه  علم  دون  ال�شيكات 
مبالغ  وي�شحب  الزبائن،  وكذا 
مالية حمولة من طرفه على عدة 
بنكية  �شيكات  بوا�شطة  مراحل 
م�شتخرجة ل تتجاوز )20( مليون 
من  مراقبتها  يتم  ل  حتى  �شنتيم 
طرف امل�شوؤولني، م�شتغال فر�شة 
فرتات  يف  زمالئه  ا�شتخالف 
الأموال  ب�شحب  للقيام  الراحة 
بعون  اخلا�شة  الإجراءات  واإمتام 
على  اإجراء  اآخر  اإىل  ال�شباك 
للوكالة،  اخلزينة  اأمني  م�شتوى 
املايل  ال�رشر  حتديد  مت  حيث 
الأويل و الذي قدر بـاأكرث من )02( 
بتحويلها  يقوم  كان  �شنتيم،  مليار 
متتالية  �شنوات   )07( مدار  على 
فيه  امل�شتبه  به  �رشح  ما  ح�شب 
ا�شتكمال جميع  بعد  توقيفه.  بعد 
بها  القانونية املعمول  الإجراءات 
فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت  قانونيا، 
املخت�س  اجلمهورية  وكيل  على 
احلب�س  باإيداعه  اأمر  اأين  اإقليميا، 

املوؤقت.

بعد القب�ض عليه وهو متخفي لأزيد من 5 اأ�شهر داخل فيلة مهجورة بالقبة

طالت البنك الوطني اجلزائري

فيما بقي �شاحب املحل يف حالة فرار

بائعان يروجان املخدرات انطالقا من 
حمل لبيع املواد الغذائية باحلرا�ش

اأمن العا�صمة يطيح مبختل�ش 
اأكرث من ملياري �صنتيم
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ل�شالح 4 متعاملني توبعوا رفقته بتهمة قبول �شيك على �شبيل ال�شمان

�صاحب �صركة »قومريي للبناء«  ي�صدر 
�صيكا بقيمة 30 مليار �صنتيم دون ر�صيد

تابعت حمكمة احلرا�ض بالعا�شمة، اأم�ض املدير العام ل�شركة » قومريي  العامة للبناء » الكائن مقرها 
بباب الزوار بتهمة التزوير يف حمررات عرفية واإ�شدار �شيكان بدون ر�شيد بقيمة 30 مليار �شنتيم ، 

التي راح �شحيتها 4 متعاملني بال�شركة والذين توبعوا رفقته بتهمة قبول �شيكات ك�شمان .

تعود  التي  الق�شية  يف 
قامت  ل�شفقة  جمرياتها 
بها �رشكة » قومريي للبناء« 
2012حول  تاأجري  عام 
لإجناز  لها  ومركبات  اآلت 
م�شاريعها اخلا�شة بالبناء، 
الأ�شا�س  هذا  على  وقدم 
حينها املدير العام لل�رشكة 
5 �شيكات لأربعة متعاملني 
�شنتيم  مليار   30 بقيمة 
على اأ�شا�س ال�شمان حلني 
وبعد  امل�رشوع،  اإنتهاء 
تقدمي هوؤلء تلك ال�شيكات 
دون  باأنها  تبني  للمخال�شة 
ليقوم من جهتهم   ، ر�شيد 
�شكوى  بتقدمي  ال�شحايا 
حتقيق  قا�شي  اأمام 
مدير  �شد  احلال  حمكمة 
 ، الأمانة  بخيانة  ال�رشكة 
هذا  توقيف  بذلك  ويتم 
على  وحتويله  الأخري 
املحاكمة بعد و�شعه رهن 
باجلرم  املوؤقت  احلب�س 

حتويل  مع  الذكر،  �شالف 
على  الأربعة  املتعاملني 
ب�شبب  املحكمة  نف�س 
على  لل�شيكات  قبولهم 
باإعتبار  ال�شمان  �شبيل 
الفعل جمرم قانونا ، حيث 
اأكد املتهم خالل مواجهته 
اأنه مل  للتهمة املن�شوبة له 
باإعتباره  ال�شيكات  يقدم 
لل�رشكة  يكن  مديرا  مل 
الفرتة  ،بعد  تلك  يف 
حتويل  بعد  اأن  تعر�س 
�رشكة  من  �رشكته  ن�شاط 
امل�شوؤولية املحدودة  ذات 
و  اأ�شهم  ذات  �رشكة  اىل 
باخلارج  ل�رشكة  تاأ�شي�شه 
خانقة  مالية  لذائقة 
يطلبوا  ال�رشكاء  ،جعلت 
وهو  منها  الإن�شحاب  منه 
الأمر الذي ر�شخ له خا�شة 
ال�شكاوى  جمموعة  بعد 
ب�شبب  �شده  رفعت  التي 
اإتهام ال�رشكاء له بالت�شبب 

باإفال�س ال�رشكة و حتميلها 
ما يزيد عن 85 مليار دينار 
التي  الت�رشيحات  وهي   ،
و  املتهمني  باقي  نفاها 
تعاملوا  قد  باأنهم  اأكدوا 
احلايل  املتهم  مع  حقيقة 
راأ�س  على  كان  الذي 
تلك  �شلمهم  ال�رشكة  ،اأين 
باأنها  وتفاجوؤوا  ال�شيكات 
بدون ر�شيد لدى تقدميها 
ويطالب   ، للمخال�شة 
متهم  كل  الطرف  بالزام 
بدفع مبلغ 20 مليون دينار 
كتعوي�س عن ال�رشار التي 
ويلتم�س   ، بال�رشكة  حلقت 
من جهته ممثل احلق العام 
ذكره  �شلف  ما  ظل  ويف 
�شنوات   3 عقوبة  بتوقيع 
حب�شا نافذا وغرامة بقيمة 
20 األف دج يف حق املدير 
قومريي   « ل�رشكة  العام 

للبناء« .
ل/منرية

عامان حب�صا ل�صاب زور ختم طبيب جراح  بنب عكنون لإقتناء  املوؤثرات العقلية
راي�س  مراد  بئر  حمكمة  ق�شت 
اأم�س بعد املداولة القانونية بتوقيع 
عقوبة عامني حب�شا نافذا وغرامة 
�شاب  حق  دج  يف  األف   20 بقيمة 
جرم  عن  �شنة   22 العمر  من  يبلغ 
املوؤثرات  على  احل�شول  حماولة 
العقلية بو�شفة طبية �شورية ق�شد 
املزور،  وا�شتعمال  التزوير  البيع، 
احل�شول  مبحاولة  تورطه  بعد 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  على 
طريق  عن  »بريقيبالني«  نوع  من 
طبيب  باإ�شم  طبية  �شهادة  تزوير 
بنب  العظام  مب�شت�شفى  جراح 
عليه  القب�س  اإلقاء  بعد  عكنون 
موؤخرا وهو خمتفي ملدة 5 اأ�شهر 
بالقبة  و  فيلة  مهجورة  داخل 
اإلزامه بدفع 200 األف دج كتعوي�س 
جرى  وقد  املدين  .هذا  للطرف 
تقدمي املتهم اأمام حمكمة احلال 
قبل  من  عليه  القب�س  اإلقاء  بعد 
م�شالح الأمن احل�رشي لنب عكنون 
بداية الأ�شبوع الفارط ، اإثر الأمر 
بعد  حقه  يف  ال�شادر  بالقب�س 
تقدمي �رشكائه اأمام حمكمة احلال، 
بناء على بالغ من قبل اأعوان اأمن 
مب�شلحة الإ�شتعجالت مب�شت�شفى 
يبلغ  �شاب  تورط  حول  عكنون  بن 
من العمر 22 �شنة بتزوير و�شفتني 
طبيتني �شادرتني عن طبيب بنف�س 
ا�شتعمالهما  حاول  امل�شت�شفى 
معتربة  كمية  على  احل�شول  بغية 

 « نوع  من  العقلية  املوؤثرات  من 
 « بت�شمية  املعروفة  بريقيبالني« 
تفطنت  الذي  الأمر  وهو  لريكا« 
له طبيبة يف ذات امل�شت�شفى حني 
بحوزته  و  ال�شاب  هذا  منها  تقدم 
ملدة  �شاحلتني  طبيتني  �شهادتني 
غياب  مع  زميلها  باإ�شم  اأ�شهر   3
ال�شاب  لها  اأكد  و  عليها  ختمه 
منه  ال�شتف�شار  حاولت  اأن  بعد 
خا�شتني  باأنهما  اخلتم  غياب  عن 
اأخرى  تفا�شيل  ويجهل  عمه  باإبن 
مرجحا اأن الطبيب ميكن اأن يكون 
قد ن�شي التاأ�شري عليهما ، لتتفطن 
م�شبوه  اأمر  لوجود  الطبيبة  هناك 

و تقوم باحلفاظ  ال�شاب  يف رواية 
على  وعر�شهما  بالو�شفتني 
باأنهما  لها  اأكدوا  الذين  زمالئها 
مزورتني و م�شتن�شختني وهو الأمر 
اأنه  اإ�شافة  اجللي بالعني املجردة 
ي�شتحيل و لأي �شبب من الأ�شباب 
الرقم  بنف�س  ن�شختني  اإ�شدار 
الت�شل�شلي خا�شة و اأن مدة العالج 
فاقت �شهر واحد ، لتخطر اأعوان 
توقيف  مبحاولة  يقومان  و  الأمن 
الفرار  حاول  الذي  به  امل�شتبه 
حلني   ، النارية  دراجته  منت  على 
الأمن  م�شالح  قبل  من  توقيفه 
بناءا على �شكوى الطبيب ال�رشعي 

الذي مت اإخطاره مبا�رشة بالق�شية 
واأكد من جهته على عدم اإ�شداره 
بذلك  تاأ�ش�س  الو�شفتني و  لتلك 
احلال  ملف  يف  مدين  كطرف 
�شماعه  خالل  �رشح  حني  يف   ،
يجهل  ،اأنه  ر�شمية  حما�رش  على 
جمرد  اأنه  بحكم  التزوير  واقعة 
الذي  �شديقه  قبل  من  مر�شول 
يف  الو�شفتني  اإيداع  منه  طلب 
له  الأدوية  اإح�شار  و  امل�شت�شفى 
متابعته  الأ�شا�س  ليتم على هذا   ،
باجلرم �شالف الذكر و اإحالته على 
مراد  ببئر  حمكمة الإخت�شا�س 
بعد  عليه  القب�س  ويتم   ، راي�س 
اأن  بعد  للمحاكمة  �رشكائه  تقدمي 
حكما  املحكمة  حقه  يف  اأًجرت 
بالقب�س  اأمر  و  ب5 �شنوات حب�شا 
م�شالح  اأوقفته  اأين   ، اجل�شدي 
الفارط  الأ�شبوع  بداية  الأمن 
مهجورة  فيلة  داخل  متخفي  وهو 
لإجراءات  وفقا  جمددا  وميثل   ،
هذا  ملعار�شة  الفوري  املثول 
له  ن�شب  ما  نفى  حيث   ، احلكم 
يعاين  اأنه  دفاعه  اأكد  و  جرم  من 
من اإ�شطرابات عقلية جعلت اأبناء 
الأدوية  ل�شحب  ي�شتغلونه  حيه 
بطاقة  طريق  عن  املح�شورة 
اأقدم  الذي  الأمر  ،وهو  تعريفه 
ليطالب   ، املتهمني  باقي  عليه 

باإفادته بالرباءة التامة .
ل/منرية
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حتديات جديدة:

اجتاهات امل�ستقبل 
والأمن القومي الأمريكي

John Ackerman & Kathleen Mahoney : تاأليف
حتديات جديدة:

اإعداد: عبدالغفار  الديواين
ت�ساعد الدرا�سات امل�ستقبلية يف معرفة التحديات اجلديدة وكيفية 

مواجهتها، وتزيد اأهميتها عندما ترتبط بتحديات الأمن القومي للدول، ومن 
ثم ُتقدم ل�سانعي القرارات اأف�سل اخليارات لتخاذ القرار املنا�سب، وفتح 

اآفاق جديدة للتفكري والتخطيط يف �سناعة و�سياغة ال�سيا�سات.
التي  ال�ضخمة  التحديات  �ضوء  ويف 
للواليات  القومي  االأمن  تواجه 
الدولية  ال�رصاعات  ظل  يف  املتحدة 
الطاقة  وق�ضايا  املناخية  والتغريات 
الكتاب  ياأتي  وغريها،  والهجرة 
امُلعنون »اجتاهات امل�ضتقبل واالأمن 
كل  حرره  الذي  االأمريكي«،  القومي 
 »John T. Ackerman« من 
ال�ضيا�ضية  للعلوم  اأ�ضتاذ م�ضاعد  وهو 
االأمريكية،  اأ�ضفورد  جامعة  يف 
Kathleen Mahoney-»و
متخ�ض�ضة  اأ�ضتاذة  وهي   »Norris
كلية  يف  القومي  االأمن  درا�ضات  يف 
القيادة واالأركان اجلوية. وي�ضم هذا 
الكتاب �ضبع درا�ضات اأعدها جمموعة 
من الباحثني واخلرباء املتخ�ض�ضني.

ال�سركات الع�سكرية 
اخلا�سة »املرتزقة«

ظاهرة  اإىل  الكتاب  يتطرق  بدايًة 
اخلا�ضة  الع�ضكرية  ال�رصكات 
اعتماد  تزايد  ويُرِجع  »املرتزقة«، 
هذه  على  االأمريكية  احلكومة 
القدرات  تاأثري  تعاظم  اإىل  ال�رصكات 
الباردة،  احلرب  بعد  االقت�ضادية 
يف  وامل�ضاركة  اخل�ضخ�ضة،  وتزايد 
�ضعود  عن  ف�ضاًل  خمتلفة،  حروب 
كانت  ثم،  ومن  التمرد.  حركات 
من  متخ�ض�ص  دعم  اإىل  احلاجة 
اإ�ضكاليات عدة  وثمة  ال�رصكات.  تلك 
»املرتزقة«،  �رصكات  حول  اأُثريت 
منها التكلفة، وامل�رصوعية القانونية، 
لها  يوجد  ال  ال�رصكات  هذه  فبع�ص 
اإ�ضكالية  عن  ناهيك  مقنن،  و�ضع 
ممار�ضتها  حول  االأخالقي  اجلدل 

للعنف.
اإذا  الظاهرة  هذه  اأن  الكتاب  ويرى 
يوؤثر  ذلك  فاإن  »تنظيمها«،  يتم  مل 
االأمريكي،  القومي  االأمن  على  �ضلباً 
االإمكانات  تقليل  خالل  من  وذلك 
القتال  يف  اال�ضرتاتيجية  والقدرات 
على املدى الطويل، نظراً لتزايد دور 
االأعداد  م�ضتوى  ال�رصكات على  هذه 
تقدمها.  التي  اخلدمات  ونوعية 
ت�ضويه  على  تعمل  فاإنها  كذلك، 
العدالة  جماالت  يف  وا�ضنطن  �ضمعة 
االإن�ضان، ف�ضاًل عن تقوي�ص  وحقوق 
امل�ضداقية الدولية للواليات املتحدة 

يف تعزيز الدميقراطية.
عدة  اإىل  الباحثون  ي�ضري  عليه،  وبناًء 
ال�رصكات  م�ضار  لت�ضحيح  �ضيا�ضات 
الع�ضكرية اخلا�ضة، وتتمثل يف تعزيز 
ال�ضفافية وامل�ضاءلة من خالل و�ضع 
ال�رصكات،  لعمل هذه  قواعد منظمة 
ال�رصكات  مع  التعامل  اإىل  باالإ�ضافة 
عن�رصاً  باعتبارها  اخلا�ضة  االأمنية 

للحكومة،  »مناف�ضاً«  ولي�ص  »ُمكماًل« 
�رصوط  مراجعة  خالل  من  وذلك 
عدم  ل�ضمان  قواعد  وو�ضع  التعاقد 
الطرفني  بني  مناف�ضة  يف  الدخول 
فيها  مبا  امل�ضتويات  جميع  على 

القدرات واالإمكانيات الع�ضكرية.

الدميوغرافيا واأمن 
الطاقة

يو�ضح  الكتاب  من  اجلزء  هذا  يف 
الدميوغرافيا  توؤثر  كيف  اخلرباء 
الغربية،  اأوروبا  لدى  الطاقة  واأمن 
 – االأمريكية  العالقات  على 
االأوروبية. فمن ناحية، وعلى م�ضتوى 
اأوروبا  معظم  تعاين  الدميوغرافيا، 
ال�ضكان  تعداد  انخفا�ص  من  الغربية 
املتوقع،  العمر  متو�ضط  وزيادة 
العاملة  القوة  تناق�ص  اإىل  باالإ�ضافة 
اأثر  ويت�ضح   .2050 بحلول  الربع  اإىل 

ذلك يف التايل:
يت�ضبب يف  واقت�ضادياً:  اجتماعياً   -1
العمرية،  الرتكيبة  يف  �رصيع  حتول 
املعا�ضات  على  االإنفاق  وزيادة 
وال�ضحة. كما اأن ت�ضاوؤل ن�ضبة القوى 
املتاحة  املوارد  قلة  يعني  العاملة 
والرعاية  املعا�ضات  حت�ضني  لربامج 
م�ضتويات  تُدين  يُ�ضبب  ال�ضحية، مما 

املعي�ضة.
تعاين  اأن  املتوقع  من  ع�ضكرياً:   -2
يف  �ضعوبة  من  الغربية  اأوروبا  دول 
خالل  من  الع�ضكرية،  قوتها  دعم 
الع�ضكري،  االإنفاق  حجم  ت�ضاوؤل 
قطاع  يف  العاملة  القوة  حجم  وقلة 
الدفاع »االأفراد«، وقلة ن�ضب ال�ضباب 

املتجهني للتجنيد.
م�ضالة  تظل  ال�ضياق،  ذات  ويف 
التي  امل�ضكالت  اأكرب  من  »الهجرة« 
تواجه دول اأوروبا الغربية التي جتذب 
مما  �ضنوياً،  مهاجر  مليون  من  اأكرث 
االأجانب،  املواليد  تعداد  من  يزيد 

وتكمن اآثار هذا امل�ضكلة يف االآتي:
التوازن  يف  خلل  اإحداث  ثقافياً:   -1
من  فمثاًل  الدول،  لهذه  الثقايف 
يف  االأجانب  ن�ضبة  ت�ضل  اأن  املتوقع 

اأملانيا بحلول عام 2030 اإىل %30.
2- اجتماعياً: ي�ضبب ارتباط العن�رص 
باملهاجرين  واالإثني  الطائفي 
الدول  يف  اجتماعياً  ا�ضطراباً 
يف  �ضعوبة  ثمة  اأن  كما  الغربية، 
املهاجرين  بني  واالندماج  التكامل 
التجان�ص  ب�ضبب  االأ�ضلي  واملجتمع 

التاريخي للمجتمعات االأوروبية.
الدول  تواجه هذه  اقت�ضادياً: قد   -3
م�ضكالت اقت�ضادية ب�ضبب ا�ضتنزاف 

هوؤالء املهاجرين للموارد املتاحة.
االأقليات  نفوذ  يزداد  �ضيا�ضياً:   -4

مع  الدول  هذه  يف  »املهاجرين« 
مرور الزمن، مما يوؤثر على ال�ضيا�ضة 
اخلارجية للدول، وبالتايل لن يدعمون 

قرارات جتاه جماعاتهم االأ�ضلية.
باأمن  يتعلق  وفيما  اأخرى،  ناحية 
الطاقة، تعد معظم دول اأوروبا الغربية 
وترتكز  الطاقة،  تابعة يف جمال  دول 
الرو�ضي.  الغاز  ا�ضترياد  يف  التبعية 
هذا  ا�ضتغالل  اإىل  مو�ضكو  وت�ضعى 
مزيد  لك�ضب  �ضيا�ضي  ك�ضالح  االأمر 
وقد  االأوروبية،  القارة  يف  القوة  من 
جورجيا  اأزمتي  خالل  ذلك  ات�ضح 
�ضي�ضتمر  ذلك،  ورغم  واأوكرانيا. 
االعتماد االأوروبي على الغاز الرو�ضي 

ب�ضبب تزايد الطلب عليه.
وتاأ�ضي�ضاً على ما �ضبق، ي�ضري الكتاب 
الواليات  على  املرتتبة  االآثار  اإىل 
الدول  مع  وعالقاتها  املتحدة 

الغربية، وتتمثل هذه االآثار يف:ـ
يف  االأوروبية  الدول  ا�ضرتاك  عدم 
تقودها  التي  الع�ضكرية  العمليات 
الواليات املتحدة، وذلك حال �ضعف 
وت�ضاوؤل  االأوروبية،  االقت�ضاديات 
والرتكيز  االإجمايل،  املحلي  الناجت 
من  يجعل  ما  الداخلي،  ال�ضاأن  على 
ع�ضكرية  عمليات  متويل  ال�ضعب 
حتركاتها  يف  وا�ضنطن  مل�ضاندة 

الع�ضكرية الدولية. 
ا�ضتمرار »التبعية« لرو�ضيا يف م�ضادر 
»عدم  حالة  من  �ضيزيد  الطاقة 
الرغبة« لدى الدول الغربية للم�ضاركة 
يجعل  مما  الدولية،  التحركات  يف 
رو�ضي  �رصاع  نحو  تتجه  البو�ضلة 
من  مزيد  على  للح�ضول  اأمريكي   -

النفوذ الدويل.
على  �ضيكون  احلالتني،  كلتا  ويف 
الواليات املتحدة اأن تدفع الثمن بعد 
احتمالية تبدد التحالف التاريخي مع 
حلفاء  عن  تبحث  اأن  وعليها  الغرب، 
حتديات  تواجه  اأن  عليها  اأو  جدد 

اأمنها القومي مبفردها.

التغريات املناخية يف 
القطب ال�سمايل

اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  الكتاب  يتطرق 
القطب  يف  املناخية  التغريات  تاأثري 
واأهداف  م�ضالح  على  ال�ضمايل 
خالل  من  االأمريكي  القومي  االأمن 
عدة اأبعاد، اأولها اخلالفات ال�ضيادية 
الطبيعية  املوارد  حول  املتزايدة 
الع�ضكري  والنفوذ  التجارية،  والطرق 
باالأمن  االإ�رصار  وثانيها  املتزايد، 

البيئي الناجت عن هذه التغريات.
يكون  اأن  اأهمية  على  الكتاب  ويوؤكد 
القطبية  املنطقة  يف  املناخ  تغري 
حموراً  وتداعياته،  ال�ضمالية 

االأمريكية  اال�ضرتاتيجية  يف  اأ�ضا�ضياً 
عدة  اإىل  باالإ�ضافة  القومي،  لالأمن 
يف  مت�ضمنة  تكون  اأن  يجب  خطوات 
اال�ضرتاتيجية االأمريكية جتاه القطب 
تعزيز  حملياً:   -1 كالتايل:ـ  ال�ضمايل، 
االأمن الداخلي مبا فيه االأمن البيئي 
وتعزيز  العلمية  الربامج  خالل  من 
املوؤ�ض�ضات  بني  املعلومات  تبادل 
املعنية لر�ضد هذه التغريات املناخية 
الواليات  على  يجب  كما  واآثارها، 
املتحدة الت�ضديق على اتفاقية االأمم 
وموا�ضلة  البحار،  لقانون  املتحدة 
للبحار  اجليولوجي  امل�ضح  عمليات 

واملحيطات.
وا�ضنطن  ت�ضتمر  اأن  يجب  دولياً:   -2
كندا،  مع  اجليدة  عالقاتها  يف 
مع  انفتاحاً  اأكرث  بطريقة  وتعمل 
حلل  م�ضرتكة  اأر�ضية  الإيجاد  رو�ضيا 
القطبية،  وال�رصاعات  اخلالفات 
»جمل�ص  على  ال�ضغط  اإىل  باالإ�ضافة 
على  للموافقة  ال�ضمايل«  القطب 
قبول اأع�ضاء االحتاد االأوروبي ب�ضفة 
املعلومات  توفري  اأجل  من  »مراقب« 
واقرتاح  البيئية،  االهتمامات  وتاأكيد 
كمنظمة  املجل�ص  هذا  دور  تو�ضيع 
على حظر  والتاأكيد  ومهيمنة،  فاعلة 
باالإ�ضافة  املنطقة،  هذه  يف  احلفر 
دول  مع  الع�ضكري  التعاون  اإىل 
اأجل  من  ال�ضمالية  القطبية  املنطقة 

االأمن امل�ضرتك.

الآثار الناجتة عن خملفات 
الف�ساء

يو�ضح الباحثون املق�ضود باملخلفات 
  Orbital املدارية  الف�ضائية 
جمموعة  باأنها   Space Debris
خمرتعات  عن  الناجتة  النفايات  من 
املخلفات  هذه  وت�ضمل  االإن�ضان،  
اأي �ضيء مل يعد له حاجة يف الف�ضاء 
من  اأجزاء  اأو  ُمعطل  �ضناعي  كقمر 

ال�ضواريخ الف�ضائية.
الوخيمة  االآثار  من  الكتاب  ويُحذر 
الف�ضاء، حيث ترتاكم هذه  ملخلفات 
الف�ضالت ب�ضفة م�ضتمرة، مما يوؤدي 
اإىل ت�ضادم كارثي بينها وبني االأقمار 
الرحالت  بعثات  مع  اأو  ال�ضناعية 
الف�ضائية، وبالتايل توؤثر بال�ضلب على 
�ضالمة االأطقم الف�ضائية. كما اأن هذه 
املخلفات جتعل من ال�ضعب التحكم 
يف  املوجودة  املدارية  االأجهزة  يف 
االأمن  على  �ضلباً  يوؤثر  ما  الف�ضاء، 
القومي االأمريكي. ويف هذه ال�ضياق، 
طرح العلماء اأفكاراً جديدة للتخل�ص 
من خملفات الف�ضاء واآثارها، ومنها: 
جلمع  ريبوتات  اأجهزة  ا�ضتخدام   -1
خارج  ودفعها  املخلفات،  هذه 

اأن  قبل  لالحرتاق  اجلوي  الغالف 
ت�ضل �ضطح االأر�ص، ولكن يظل تزويد 

هذه االأجهزة بالوقود ُمكلف جداً.
املواد يف  هذه  انت�ضار  من  احلد   -2
من  وذلك  اإنتاجها،  مبنع  الف�ضاء 
خالل �ضيا�ضات واتفاقيات دولية بني 
الواليات املتحدة وغريها من الدول، 
الف�ضائية  االختبارات  حظر  ثم  ومن 

التي تنتج مواد غري مرغوب فيها.
قبل  ال�ضناعية  االأقمار  تقوية   -3
يجعلها  بحيث  الف�ضاء،  يف  اإطالقها 
الت�ضادمات، ويزيد  اأقل عر�ضة لهذه 

من فر�ص بقائها.
للرقابة  واآليات  قواعد  و�ضع   -4
لقدرات  بدائل  واإيجاد  الف�ضاء،  على 

االأقمار ال�ضناعية. 

خاليا الوقود امليكروبية

يوؤكد الكتاب على اأنه ظل ندرة املوارد 
»خاليا  تكنولوجيا  تبقى  املتاحة، 
 Microbial امليكروبية«  الوقود 
يُوفر  جديداً  �ضبياًل   Fuel Cell
وذلك  والطاقة،  املياه  من  مزيداً 
اإعادة ا�ضتخدام الف�ضالت  من خالل 

)ال�رصف، وبقايا الطعام ..اإلخ(.
هذه  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري 
عن  منف�ضلة  غري  التكنولوجيا 
القومي  االأمن  وق�ضايا  اهتمامات 
االأمريكي، وميكن تطبيقها يف جميع 
على  منها  ويُ�ضتفاد  املجاالت، 
تبعية  تقليل  يف  القومي  امل�ضتوى 
الواليات املتحدة يف م�ضادر الطاقة 
واملياه، ما يوؤدي اإىل تقليل ال�رصاعات 
امل�ضلحة يف جميع اأنحاء العامل التي 

تتدخل فيها الواليات املتحدة.
الوقود  »خاليا  لتكنولوجيا  وميكن 
 50 اإىل  ي�ضل  ما  توفري  امليكروبية« 
ت�ضاعد  كما  يومياً،  دوالر  مليون 
�ضد  الدول  اأمن  تعزيز  على 
والتخل�ص  االإرهابية،  التهديدات 
احلروب  بعد  ال�ضحية  النفايات  من 
عن  ف�ضاًل  الطبيعية،  الكوارث  اأو 
من  �رصعية  احلكومات  اإك�ضاب 
واملرافق  اخلدمات  توفري  خالل 
اأداة  ت�ضبح  اأن  وميكن  للمواطنني، 
ال�ضالم  لن�رص  واقت�ضادية  دبلوما�ضية 

والدميقراطية التنموية.

م�ستقبل القوات اجلوية

يتطرق الكتاب يف اجلزء االأخري منه 
القوات  م�ضتقبل  عن  احلديث  اإىل 
االأمريكية اجلوية، من خالل ت�ضليط 

ال�ضوء على �ضقني، هما:ـ
والتحكم  القيادة  نظم   -1
 :command and control

يركز الكتاب هنا على مدى اال�ضتفادة 
التي ميكن احل�ضول عليها من تعظيم 
معاجلة  يف  االإن�ضانية  اجلوانب 
يف  القرارات  و�ضناعة  املعلومات 
القوات  داخل  والتحكم  القيادة  نظم 
تطور  رغم  اإذ  االأمريكية،  اجلوية 
حتديد  يظل  املعلوماتية،  البيئة 
الب�رص.  عقول  يف  القرارات  اأولويات 
اأن تن�ضاأ نظم للقيادة  ويبقي التحدي 
الب�رصية  العقول  بني  جتمع  والتحكم 

ونظم املعلومات.
ويف هذا ال�ضياق، ي�ضري الباحثون اإىل 
يف  الب�رصي  العن�رص  تواجد  اأهمية 
نظم الرقابة والتحكم للقوات اجلوية، 
ويتاأتى ذلك من خالل تاأهيل العن�رص 
املهام  على  والرتكيز  الب�رصي، 
املكلف بها، واالأهداف املحققة، مع 

االأخذ يف االعتبار بيئة العمل.
لوقود  بديلة  طرق  اإيجاد   -2
اأنه  اإىل  الكتاب  ي�ضري  الطائرات: 
عن  البحث  ال�رصوري  من  بات 
ويتعلق  الندرة،  للوقود يف ظل  بدائل 
املتحدة  بالواليات  ب�ضدة  االأمر  هذا 
يف  للنفط  االأول  امل�ضتهلك  كونها 
العامل، كما اأنها ال ت�ضتطيع اأن تُغطي 
من  النفط  على  الداخلي  الطلب 
فهي   احلايل،  املحلي  االإمداد  خالل 
ت�ضتورد ما يقرب من 60% من النفط 
ذلك  اأثر  ميتد  وبالطبع  املطلوب. 
االأمريكية  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإىل 
اإمداد م�ضتمر  توفري  اإىل  التي حتتاج 
القوات  خا�ضًة  مركباتها،  لت�ضغيل 
اجلوية التي ت�ضتهلك 73% من النفط 
املوؤ�ض�ضة  ِقبل  من  �ضنوياً  امل�ضتهلك 
عن  البحث  اأهمية  وتاأتي  الع�ضكرية. 
غري  االأو�ضاع  ظل  يف  للوقود  بديل 
ويف  االأو�ضط،  ال�رصق  يف  امل�ضتقرة 
ظل �ضعى الواليات املتحدة اإىل عدم 

التبعية يف م�ضادر الوقود.
  * عر�ض ُموجز لكتاب: 

»اجتاهات امل�ستقبل والأمن 
القومي الأمريكي«، 

وال�سادر يف يناير 2015 
عن اجلامعة اجلوية 

الأمريكية.
 امل�سدر:

 John T. Ackerman، 
Kathleen Mahoney-

 Norris، Future Trends
and US National Sec -

rity (USA، Air Un -
 versity Press، January

.2015) pp 302
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للحماية  الثانوية  الوحدة  ونف�س    
حادث  اأجل  من  تدخلت  املدنية 
الطريق  م�ستوى  على  وقع  مرور 
الوطني رقم 01 باملكان امل�سمى 
الفخار بلدية متزقيدة متثل  اأمام 
 01 خلف  �ساحنة  انقالب  يف 
م�ساب املدعو ) �س.ع ( البالغ من 
باإ�سابات  اأ�سيب  �سنة   33 العمر 
يف  اإ�سعافه  مت  اخلطورة  متفاوتة 
عني املكان و نقل اإىل امل�ست�سفى 
لعا�سمة  بو�سياف  حممد  املدين 
وقع  اآخر  مرور  حادث  الوالية 
باملكان امل�سمى اأمام مقر الدرك 
الوطني بلدية ق�رص البخاري متثل 
يف انحراف و انقالب دراجة نارية 
 ) )م.ق  املدعو  م�ساب   01 خلف 
اأ�سيب  �سنة   14 العمر  من  البالغ 
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات 
نقل  و  املكان  عني  يف  اإ�سعافه 
من طرف رجال احلماية املدنية 
ق�رص  لدائرة  الثانوية  للوحدة 
املدين  امل�ست�سفى  اإىل  البخاري 
احمد مرتيني لذات الدائرة حادث 
حي  امل�سمى  باملكان  وقع  مرور 
ثنية احلجر بلدية املدية متثل يف 
بثالثة  �سياحية  �سيارة  ا�سطدام 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
اأ�سيبوا  بني 04 �سنوات و 53 �سنة 
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات 

اإ�سعافهم يف عني املكان.
ونقلوا من طرف رجال احلماية   
لوالية  الرئي�سية  للوحدة  املدنية 
املدين  امل�ست�سفى  اإىل  املدية 
الوالية  لعا�سمة  بو�سياف  حممد 
الوطني  الطريق  م�ستوى  وعلى 
امل�سمى  باملكان   01 رقم 
وقع  الزبريية  بلدية  الفراحية 
انحراف  يف  متثل  مرور  حادث 
خلف  �سياحية  �سيارة  وانقالب 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  م�سابني   10
اأ�سيبوا  �سنة   39 و  اأ�سهر   03 بني 
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات 
ونقلوا  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم 
من طرف رجال احلماية املدنية 
الربواقية  لدائرة  الثانوية  للوحدة 
اإىل القطاع ال�سحي لذات الدائرة 
وعلى  املحجوب  �سي  بدائرة  و 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
باملكان  مرور  حادث  وقع   62
امل�سمى اأمام حمجرة اأوالد ثابت 
متثل يف ا�سطدام �سيارة �سياحية 
م�سابني   03 خلف  �ساحنة  مع 
اأعمارهم ما بني 26 و 34  ترتاوح 
�سنة اأ�سيبوا باإ�سابات خمتلفة مت 
اإ�سعافهم يف عني املكان فيما نقل 
02 منهم من طرف رجال احلماية 
لدائرة  الثانوية  للوحدة  املدنية 
�سي املحجوب على جناح ال�رصعة 
لدائرة  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 
الربواقية حول ال�سحية الثالثة اإىل 

م�ستو�سف �سي املحجوب.

املركز  اأعوان  تدخل  كما   
املدنية  للحماية  املتخ�س�س 
حادث  اأجل  من  وزرة  لدائرة 
الطريق  م�ستوى  على  وقع  مرور 
الوطني رقم 01 باملكان امل�سمى 
يف  متثل  عي�سى  بن  ال�سيخ  دورة 
ا�سطدام �سيارتني �سياحيتني فيما 
بينهما خلف 01 م�ساب املدعو ) 
�سنة   29 العمر  من  البالغ   ) ع.�س 
اأ�سيب باإ�سابات متفاوتة اخلطورة 
مت اإ�سعافه يف عني املكان و نقل 
وقع  كما  وزرة  م�ستو�سف  اإىل 
م�ستوى  على  اآخر  مرور  حادث 
باملكان   62 رقم  الوطني  الطريق 
امل�سمى واد املالح بلدية بو�سكن 
للحماية  وحدتني  تدخلت  اأين 
املدنية احلادث متثل يف ا�سطدام 
 04 خلف  بينهما  فيما  �سيارتني 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  م�سابني 
باإ�سابات  اأ�سيبوا  �سنة   65 و   28
اإ�سعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
يف عني املكان و نقلوا من طرف 
للوحدتني  املدنية  احلماية  رجال 
و  �سليمان  بني  لدائرة  التابعتني 
م�ستو�سف  اإىل  العمارية  دائرة 

�سيدي نعمان.
على  مرور  حادث  وقع  ذلك  اإىل 
 01 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
بلدية  بو�سب�سي  امل�سمى  باملكان 
بن �سيكاو متثل يف انحراف �سيارة 
�سياحية خلف 03 م�سابني ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 03 �سنوات و 30 

متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سيبوا  �سنة 
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  اخلطورة 
رجال  من طرف  نقلوا  و  املكان  
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
لبلدية بن �سيكا و اإىل امل�ست�سفى 
 04 و  الربواقية  لدائرة  املدين 
على  مرور  حادث  يف  م�سابني 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
نزل  اأمام  امل�سمى  باملكان   01
امل�سيل االأزرق متثل يف ا�سطدام 
بينهما  فيما  �سياحية  �سارات   02
و 51  اأعمارهم ما بني 25  ترتاوح 
متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سيبوا  �سنة 
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  اخلطورة 
رجال  طرف  من  نقلوا  و  املكان 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
امل�ست�سفى  اإىل  الربواقية  لدائرة 
الدائرة كما تدخلت  املدين لذات 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
اأجل حادث  لبلدية احلمدانية من 
الطريق  م�ستوى  على  وقع  مرور 
الوطني رقم 01 باملكان امل�سمى 
املدخل ال�سمايل لبلدية احلمدانية 
متثل يف انحراف وانقالب �سيارة 
تابعة ملوؤ�س�سة براق لت�سفية الدم 
 02 االغواط  خلف  لوالية  التابعة 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  م�سـابني 
لديهم حاالت  �سنة   33 و  �سنة   15
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  �سدمة 
املكان ونقال على جناح ال�رصعة 
حممد  املدين  م�ست�سفى  اإىل 

بو�سياف لوالية املدية .

�سجلت اآخر الأ�سبوع عدة حوادث مرور على م�ستوى اإقليم ولية املدية حيث وقع حادث مرور على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
01 باملكان امل�سمى املخرج اجلنوبي بلدية احلمدانية متثل يف ا�سطدام 03 �سيارات �سياحية فيما بينهما خلف 05 م�سابني ترتاوح 

اأعمارهم ما بني 05 �سنوات و 60 �سنة اأ�سيبوا باإ�سابات خمتلفة اأين مت اإ�سعافهم يف عني املكان ونقلوا من طرف رجال احلماية 
املدنية للوحدة الثانوية لبلدية احلمدانية اإىل م�سلحة ال�ستعجالت بامل�ست�سفى املدين حممد بو�سياف لولية املدية.

بولية املدية

الهواري بلزرق

37  م�سابا يف 11 حوادث مرور خالل 48 �ساعة 

بق�سنطينة

15 األف و 259 تلميذ ي�ستفيدون من النقل املدر�سي 
التالميذ  عدد  بلغ 
النقل  من  امل�ستفيدين 
املدر�سي بوالية ق�سنطينة 
األف  خالل هذه ال�سنة 15 
جميع  يف  تلميذ   259 و 
اأغلبهم  يقطن  االأطوار 
و  الريفية  باملناطق 
النائية, ح�سب ما علم من 

مديرية الرتبية.
احلظرية  وحت�سي 
املدر�سي  للنقل  الوالئية 
 253 احلايل  الوقت  يف 
�رصح  ملا  وفقا  حافلة, 
باالت�سال  املكلف  به 
حممد  املديرية  بهذه 
الذي  مرواين  ال�سالح 
"كافيا"  الرقم  هذا  اعترب 
الحتياجات  ي�ستجيب  و 
الوالية. بلديات  جمموع 
ومت منح ح�سة االأ�سد من 
املقدرة  و  احل�سة  هذه 

ب71 حافلة لبلدية اخلروب 
و  منجلي  علي  مدينتي  ت�سم  التي 
ما�سيني�سا و ذلك ب�سبب الرتحيالت 
التجمعني  هذين  نحو  متت  التي 
اأكده  ملا  اإ�ستنادا  احل�رصيني, 
امل�سدر  نف�س  املتحدث.واأردف 
قائال اأن هذه الو�سعية التي خلقت 
ال�سعوبات" لبلدية اخلروب  "بع�س 

على  جمربة  نف�سها  وجدت  التي 
اآالف   6 من  الأكرث  النقل  �سمان 

تلميذ.
 24 حتويل  مت  ذلك  على  وعالوة 
بوزيان  حامة  بلدية  لفائدة  حافلة 
من  هام  عدد  بها  يتواجد  التي 
املناطق الريفية و مت تخ�سي�س 18 
لكل من بلديتي ق�سنطينة و ديدو�س 
تعد  التي  بادي�س  البن   13 و  مراد 

هي االأخرى بلدية ذات طابع ريفي 
.ومن اأ�سل ال253 حافلة خم�س�سة 
من   65 منح  مت  املدر�سي  للنقل 
طرف اجلماعات املحلية فيما مت 
ت�سليم ح�سة ب26 حافلة من وزارة 
الت�سامن الوطني و االأ�رصة و ق�سايا 
اإىل  م�سريا  امل�سدر,  يقول  املراأة, 
اأن عدد التالميذ الذين ي�ستفيدون 
الوالية ميثل  من هذه اخلدمة عرب 

خالل هذه ال�سنة 7,01 باملائة من 
املعدل االإجمايل.

واأ�ساف اأن ما ال يقل عن 217 األف 
االأطوار  جميع  من  تلميذ   669 و 
التعليمية م�سجلني عرب املوؤ�س�سات 
منهم  ق�سنطينة  لوالية  التعليمية 
األف و 79 تلميذ يف االبتدائي   111
و 73 األف و 690 يف املتو�سط و 32 

األف و 900 يف الثانوي .

تواأمة بني امل�ست�سفيات : 

 على هام�ش انطالق حملة
 تطوعية للتنظيف 

اإجراء فحو�سات وعمليات جراحية يف 
اخت�سا�سات طبية خمتلفة مب�ست�سفى رقان

اقتناء 1000 حاوية جلمع 
 النفايات لفائدة بلديات 

والية الطارف 

�رصع, اأم�س, يف اإجراء فحو�سات 
عدة  يف  جراحية  وعمليات 
م�ستوى  على  طبية  اخت�سا�سات 
االإ�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
جنوب  كلم   150( رقان  ببلدية 
الرابعة  الطبعة  اإطار  , يف  اأدرار( 
من التواأمة الطبية بني ذات الهيئة 
اجلامعي  وامل�ست�سفى  ال�سحية 
نفي�سة حمود )اجلزائر العا�سمة( 
 . املنظمني  من  علم  كما   ,
الطبية  املبادرة  هذه  و�ست�سمل 
التي �ستدوم اأ�سبوعا كامال تقدمي 
اخت�سا�سات  يف  طبية  خدمات 
و  والتوليد  الن�ساء  وجراحة  طب 
طب االأطفال خا�سة ممن يعانون 
اإىل   , املتكرر  ال�رصع  حاالت 
 , االإنعا�س  و  العيون  طب  جانب 
املوؤ�س�سة  ذات  �سبطت  حيث 
الرتتيبات  كافة  االإ�ست�سفائية 
الإجناح هذه التواأمة الطبية , كما 
و  رقان.  م�ست�سفى  مدير  اأو�سح 
مت يف هذا اجلانب جتنيد االأطقم 

الطبية التي �سرتافق الوفد الطبي 
و  بينهم  املهام  وتوزيع  الزائر 
وجتهيز  املر�سى  قوائم  حت�سري 
اجلراحية,  العمليات  جناح 
ومن  حممد.  �سديقي  ذكر  مثلما 
الطبي  الوفد  رئي�س  ذكر  جهته 
نفي�سة  اجلامعي  للم�ست�سفى 
توفيق عا�سور  الربوفي�سور  حمود 
اأ�ساتذة  ي�سم  الطبي  الطاقم  اأن 
يف  عالية  وخربة  كفاءات  ذوي 
املذكورة  الطبية  االإخت�سا�سات 
عمليات  اإجراء  على  و�سيعكفون 
جراحية دقيقة و فحو�سات طبية 
اىل  املر�سى,  لفائدة  متخ�س�سة 
للمر�سى  بزيارات  القيام  جانب 
للم�سنني يف مقرات �سكناهم. كما 
�سيتم تنظيم لقاء تكويني لالأطباء 
باملوؤ�س�سات   الطبيني  �سبه  و 
الربنامج  وفق  املحلية  اجلماعة 
التواأمة  عمليات  عليه يف  املعتاد 
االإ�سارة  متت  ح�سبما  الطبية, 

اإليه.

بلديات  جمموع  ا�ستفادت 
 1000 عن  يقل  ال  مبا  الطارف 
النفايات  جلمع  موجهة  حاوية 
العام  االأمني  به  اأفاد  ما  ح�سب 
لهذه الوالية على هام�س انطالق 
للتنظيف  وا�سعة  تطوعية  حملة 
توفيق  واأو�سح  ال�سط.  ببلدية 
التي  التجهيزات  هذه  اأن  �سيف 
و  تنظيف  عملية  �سمن  تندرج 
قررتها  التي  املحيط  تزيني 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة 
�سيتم  العمرانية  التهيئة  املحلية 
ملجموع  قريب"  "عما  ت�سليمها 
الطارف  لوالية  الـ24  البلديات 
لتمكينها من �سمان ت�سيري اأح�سن 
مل�سكل النفايات. لالإ�سارة  فقد 
مت الرتكيز باملنا�سبة على اأهمية 
املبادرات  هذه  مثل  موا�سلة 
من  املدن  تنظيف  اإىل  الهادفة 
و  بالبيئة  ت�رص  التي  النفايات 

بال�سحة العمومية.
عون   140 من  اأزيد  ت�سخري  ومت 
خمتلفة  اآلية   30 و  للتنظيف 
احلملة  يف  غريها(  و  )�ساحنات 

�سارك  التي  للتنظيف  التطوعية 
املعنيني  ال�رصكاء  عديد  فيها 
االأ�سغال  قطاعات  غرار  على 
البيئية  املوارد  و  العمومية 
والبيئة و ال�سحة وديوان الرتقية 
الردم  ومركز  العقاري  والت�سيري 
وال�سباب  للنفايات  التقني 
املدين  واملجتمع  والريا�سة 
البلدية.وقد  ال�سعبية  واملجال�س 
الطريق  تنظيف  العملية  �سملت 
الوطني رقم 84 "اأ" على م�سافة 
12 كلم انطالقا من مدخل بلدية 
ال�سط اإىل غاية احلدود االإدارية 
والبطاح,  مهيدي  بن  بلديتي  مع 
�سملت  لوحظ.وقد  ما  ح�سب 
عديد  هذه  التنظيف  عملية 
القالة  الوالية على غرار  بلديات 
و عني الع�سل و الطارف حيث مت 
النفايات  من  اأطنان  نقل  و  جمع 
مكن  ما  اأخرى  بقايا  و  املنزلية 
كانت  �سوداء"  "نقاط  اإزالة  من 
مديرية  ال�سابق  يف  اأح�ستها  قد 
القت  التي  العملية  وهي  البيئة 

ا�ستح�سانا و�سط املواطنني.



ال�سقوط العربي : هزمية ذاتية اأم واقع مفرو�ض ؟

اأزمة اخلليج �سوف تكون املدخل لتدمري ُدَولـِِه
من اخلطاأ العتقاد والت�سرف وكاأن العرب قد و�سلوا اإىل طريق م�سدود واأن ل حل اأمامهم �سوى النتحار ال�سيا�سي اأو ال�ست�سالم الكامل لإرادة القوي اأو القبول 
القـََدري مبا هو اآت وكاأنه اأمراً ل مفر منه . فال�سعوب   كالن�سان لها دوراتها اخلا�سة بها ، فهي تتناوب بني �سعود وهبوط ، كما اأنها تتقدم وتتاأخر واحيانًا ت�سود 

واحيانا اأخرى    تبيد . اإنها باإخت�سار دورات متر بها الأمم وال�سعوب متامًا كما مير بها الأفراد .

اأن ننظر اإىل الغري كمثال  من اخلطاأ اأي�ضاَ 
باأن  نقبل  اأو  اأنف�ضنا  نطالب  واأن  يُحتذى 
يطالبنا الآخرون بالبدء من حيث اإنتهوا هم 
. فكل �ضعب له جتاربه اخلا�ضة به واآماله 
وت�ضحياته  اإليها  ي�ضعى  التي  وطموحاته 
على  يعمل  التي  واحالمه  ثمنها  دفع  التي 
حتقيقها بغ�ض النظر عن موقف الآخرين 
منها ، اإذ من الطبيعي اأن تتعار�ض امل�ضالح 
بل وتت�ضارب بني �ضعب واآخر واأمة واأخرى 
نتيجة  اإما  . واندحار الأمم و�ضقوطها هو 
لف�ضل اأو تخبط الأنظمة التي حتكمها ، اأو 
ترجمة لف�ضل ال�ضعوب يف اختيار الأنظمة 
منها  والتخل�ض  تغيريها  اأو  حتكمها  التي 
لو اظهرت ف�ضاًل وا�ضحاً يف قدرتها  فيما 
على قيادة �ضعوبها واحلفاظ على م�ضالح 
اأن  هو  املحزن  والأمر   . ال�ضعوب  تلك 
عبارة  العربية  لل�ضعوب  احلديث  التاريخ 
الأنظمة  بني  م�ضتمرة   �رصاع  عملية  عن 
الأنظمة  خاللها  من  ت�ضعى   ، وال�ضعوب 
لتطويع ال�ضعوب، وال�ضعوب لتغيري الأنظمة 
لطاقاتهم  اجلميع  تكري�ض  عن  عو�ضاً   ،
احلداثة  ومواكبة  والتطور  النمو  اأجل  من 
متطلبات  يحقق  ومبا  املختلفة  باأ�ضكالها 
الرتقاء باملجتمع اإىل م�ضاف املجتمعات 

النامية واحلديثة.

غياب الإ�ستعداد للت�سحية

الذاتية  منطلقاته  يف  ب�ضيط  اإذاً  املبداأ 
واقعه  يف  معقداً  يكون  وقد  واملحلية 
الأ�ضا�ض  البو�ضلة   . الدويل  اأو  الإقليمي 
ال�ضعوب على  التي توؤ�رص على مقدرة  هي 
حتديد  يف  وم�ضوؤولياتها  دورها  ا�ضتيعاب 
ثوابتها وم�ضاحلها ويف قدرتها على احلفاظ 
على تلك امل�ضالح وتقدمي ما قد يلزم من 
ت�ضحيات من اأجل ذلك . اإن و�ضوح الروؤيا 
يرتبط يف اأحيان كثرية بالقدرة على حتديد 
يتطلب يف  . وحماية امل�ضالح قد  امل�ضار 
من  خمتلفة  اأمناطاً  الأحيان  من  الكثري 
للت�ضحية  الإ�ضتعداد  وغياب   . الت�ضحيات 
لدى  النانية  اأو  اجلهل  من  منطاً  يعك�ض 
حلماية  ت�ضحي  اأن  تريد  ل  التي  ال�ضعوب 
الأمثل  الطريق  هو  وهذا  م�ضاحلها 
الندثار  وبالنتيجة  والنتحار  لل�ضقوط 
اأخرى  اأمم  اأو  �ضعوب  ل�ضلطة  اخل�ضوع  اأو 
اأجل  للت�ضحية من  ا�ضتعداد  نا�ضطة وعلى 

الدفاع عن م�ضاحلها .
م�ضالح  جتمعها  كاأمة  يت�رصفوا  مل  العرب 
ك�ضعوب  بل   ، وا�ضرتاتيجية  ة  هاَمّ متعددة 
تتنازعها خالفات �ضغرية واأحقاد �ضخ�ضية 
على  قدرتهم  من  اأ�ضعفت  احلكام  بني 
روؤية امل�ضالح الكبرية التي جتمعهم معاً 
كخيار  بها  اهتمامهم  و�رصورة  ك�ضعوب 

تيجي  ا �ضرت . ا
النمط  وهذا 
النانية  من 

تعود  القا�رصة 
حقيقتها  يف 

تلك  خ�ضوع  اىل 
ب  ل�ضعو ا

م�ضالح  ح�رصت  م�ضتبدة  حكم  لأنظمة 
ال�ضيقة  م�ضاحلها  يخدم  فيما  �ضعوبها 
ويبقيها كاأنظمة حاكمة ، ولي�ض فيما يخدم 
�ضعوبها من م�ضالح اأكرب من ذلك . وهكذا 
فداء  كب�ض  اإىل  الكبرية  امل�ضالح  حتولت 
لأنظمة معظمها �ضغري واأناين ت�ضعى ب�ضكل 
م�ضتمر للبقاء يف ال�ضلطة باأي ثمن ومهما 

كانت الو�ضيلة .    

�سراء ال�سداقة والدعم

ال�ضداقة والدعم من خالل دفع  اإن �رصاء 
الأموال ل ي�ضكل املدخل ال�ضحيح لإن�ضاء 
اأن  الأجدى  عالقة متكافئة ومتوازنة كون 
يتم العمل على خلق م�ضالح م�ضرتكة جتعل 
منطقياً  اأمراً  املتبادل  الدعم  تقدمي  من 
وب�ضكـل  كافة  املعنية  لالأطراف  وحتمياً 
متكـافئ ، وهو ما ي�ضكل املدخل ال�ضحيح 
ال�ضعوب  بني  وال�ضليمة  الندِّية  للعالقة 
والأمم . وعندما تفتقر اأمة من الأمم اإىل 
التي  الوطنية  مل�ضاحلها  الوا�ضحة  الروؤيا 
احلاكم  اأقدام  عند  معناها  تف�ضري  يقف 
اأي  اإىل  نف�ضه  احلاكم  يفتقر  وعندما   ،
 ، اخلا�ضة  م�ضاحله  باإ�ضتثناء  وطنية  روؤيا 
اأدوات  اأي  اإىل  يفتقر ذلك احلاكم  وعندما 
وطنية لرتجمة م�ضالح الوطن الذي يحكمه 
، ي�ضبح توزيع الأموال والكنوز هي الو�ضيلة 
الآخرين  من  الدعم  لإ�ضتجداء  الوحيدة 
التي  ال�ضعوب  فاإن   ، وهكذا   . الأقوياء 
ت�ضت�ضلم لرادة احلاكم امل�ضتبد تنمو لديها 
وال�ضتعداد  ال�ضت�ضالم  نزعة  بالنتيجة 
ذلك  كان  لو  حتى  الواقع  بالأمر  للقبول 
ال�ضت�ضالم مفرو�ضاً من قبل قوى متنفذه 
بدعم  جتاهر  الوطن  خارج  من  وقادمة 
عدو العرب الأول »ا�رصائيل« ، كما �ضاهدنا 
الأمريكي  الرئي�ض  زيارة  وخالل  موؤخراً 
ترمب للمنطقة ، والكنوز واملليارات التي 

اأُغدقت عليه وعلى اأمريكا .
اإمكاناتهم  ا�ضتغالل  يف  العرب  ف�ضل  اإن 
مطالبهم  لدعم  والنفطية  اجليو�ضيا�ضية 
واأنانية  نتيجة ل�ضعف  الوطنية  وم�ضاحلهم 
عن  م�ضوؤولً  يكون  قد  احلاكمة  الأنظمة 
التدهور املتوا�ضل يف و�ضع الأمة العربية 

والنهيار القائم يف العديد من دولها .

حم�سلة لعملية تاريخية 

وتراكمية

�ضلوك ال�ضعوب هو بالنتيجة حم�ضلة لعملية 
تاريخية وتراكمية تتاأثر مبا َمرَّت ومتر به 
واجنازات  وكوارث  وم�ضاعب  جتارب  من 
�ضواء  �ضلوكها  �ضقل  اإىل  بالنتيجة  توؤدي 
ال�ضعب  من  الواقع  ويف   . ايجاباً  اأم  �َضلباً 
اعطاء ذلك اأي �ضفة معينة وب�ضكل حتمي 
واحدة  بنمطية  يت�رصفون  ل  فالعرب   .
م�ضرتكة  �ضفة  عليهم  وتـُ�ضفي  ت�ضبغهم 
بع�ض اخل�ضائ�ض  ولكنهم طـَوَّروا  قاطعة،  
عام  ب�ضكل  �ضلوكهم  ميزت  التي  العامة 
 . املا�ضية  الثالثة  العقود  من  ابتداءاً 
البع�ض  بع�ضهم  على  اأق�ضى  مثاًل  فالعرب 
ما  واذا   . الأجنبي  اأو  الغريب  على  منهم 
اقتتلوا فيما بينهم ، فاإن ق�ضوتهم ودمويتهم 
با�ضت�ضالمهم  مقارنة  الده�ضة  اإىل  تدعوا 
املعتدي  اأمام  ارادتهم  و�ضعف  حلكامهم 
و�ضوريا  اليمن  يف  يجري  فما   . الأجنبي 
اأمثلة على  وليبيا وما جرى يف العراق هي 
ذلك . وما جرى يف لبنان وحربه الأهلية يف 
الفرتة ما بني 1975-1990 كان اأي�ضاً مثالً 

على ذلك .
اأوىل  »طاعة  مفهوم  ترافق  التي  النمطية 
العربية  ال�ضعوب  لدى  خلقت  الأمر« 
قادم  هو  ملا  لالن�ضياع  فطرياً  اإ�ضتعداداً 
يرف�ضون  اللذين  اوؤلئك  وو�ضم   ، اأعلى  من 
كالم   . واخلارجني  باملارقني  الن�ضياع 
للمعلوم  ا�ضت�ضالماً  يعك�ض  غريب  عجيب 
اأويل  و�ضلوكيات  نزوات  من  وللمجهول 
الأمر وب�ضكل يخلو من املنطق . وا�ضطالح 
النظام  قبل  من  اإ�ضتعماله  يتم  املارقني 
واأتباعه لو�ضف اخلارجني عن طوع النظام 
باإعتبارهم  معهم  التعامل  يتم  واللذين 
»خارج ال�ضندوق« 
ولي�ض باإعتبارهم 
لهم  مواطنني 
وجهة  تبني  حق 
اإن   . خمتلفة  نظر 
بني  املواطنني  فرز 

مطيعني 

يتمتعون  اللذين  وهم  للنظام  وخانعني 
 ، جهة  من  ال�ضيا�ضية  احلقوق  ببع�ض 
املحرومني  »املارقني«  املطيعني  وغري 
اأخرى  جهة  من  ال�ضيا�ضية  حقوقهم  من 
بنية  اإ�ضعاف  يف  �ضاهم  موؤ�ضف  اأمر  هو   ،
الأف�ضل  نحو  وتطوره  ال�ضيا�ضية  املجتمع 
الآخر«  »الراأي  اعتبار  اأن  يبدو  وهكذا   .
اأمراً ن�ضازاً وممنوعاً وي�ضكل اأ�ضا�ضاً للعزل 
التهم  لتوجيه  ومربراً  ل�ضاحبه  ال�ضيا�ضي 
مالزمة  �ضفة  اأ�ضبح  قد   ، له  املختلفة 
حكم  حتت  العربي  ال�ضيا�ضي  احلال  لواقع 

معظم الأنظمة العربية .

الدولة و الهوية

الوطني  ال�ضتقالل  حقبة  ارتباط  اإن 
وا�ضتمرار  ما  حكم  بنظام  الدولة  ون�ضوء 
اأن  �ضاأنه  من   ، ال�ضلطة  يف  النظام  ذلك 
يربط  ال�ضعبي  بالالوعي  ارتباطاً  يُولـُِّد 
بذلك  الدولة  ون�ضوء  الوطني  ال�ضتقالل 
النظام  يهدد  ما  اأن  واعتبار   ، النظام 
 ، نف�ضها  الدولة  ووجود  ال�ضتقالل  يهدد 
ذلك  اأ�ضدق مثال على  يكون  والأردن  قد 
الدولة  اإ�ضم  يرتبط  اأخرى  حالت  ويف   .
العائلة  باإ�ضم  ال�ضيا�ضية  الوطنية  وهويتها 
 . ال�ضعودية  العربية  اململكة  مثل  احلاكمة 
اإما  مثاًل  ال�ضعودية  اململكة  فاملواطن يف 
يتم  وهكذا   ! �ضئ  ل  اأو  �ضعودياً  يكون  اأن 
اأو الهوية الوطنية ب�ضخ�ض  اإختزال الوطن 
العائلة  لت�ضبح كنية  اأو عائلة واحدة  واحد 
يـَُعرَّف  التي  الوطنية  الهوية  هي  احلاكمة 
بها املواطن كفرد وال�ضعب ك�ضعب والدولة 
كدولة ، ويف هذا ِقمـَّة الت�ضلط وال�ضتبداد 
�ضبب  قد  اخلليج  يف  الآن  يجري  ما  اإن   .
الكثريين  اأن  اإل   ، العرب  ملعظم  ال�ضيق 
من  ت�ضتحقه  ما  الأزمة  هذه  يُعطوا  مل 
عن  بعيداً  الأمور  حلقائق  وا�ضتيعاٍب  فـَْهٍم 
م�ضبقة  واملواقف  العاطفية  التجليات 
تفتقر  التي  ال�ضطحية  التحاليل  اأو  ال�ضنع 
ا�ضت�رصاف  اأو  ا�ضتيعاب  على  القدرة  اإىل 
حقيقة ما يجري واآثاره على دول املنطقة 
وعلى القليم ب�ضكل عام، والإكتفاء ال�ضاذج 
اخلليج  دول  بني  اأزمة  باإعتبارها  اخلاطئ 

واإعتبار اآثارها حم�ضورة بهم  حكماً .
ويف الواقع ، فاإن ما يجري الآن يف اخلليج 
يف  يجري  ملا  الفرعية  العناوين  اأحد  هو 

واإن كان   ، . والعنوان  املنطقة ب�ضكل عام 
تتجاوز  �ضوف  نتائجه  اأن  اإل   ، خليجياً 
منطقة اخلليج باإطارها العربي لتوؤثر على 
ال�ضالمية  الدول  وعلى  الإقليم  طبيعة 
وكذلك   ، واإيران  تركيا  مثل  فيه  الرئي�ضية 
من  املنطقة  مب�ضتقبل  يحيط  ما  على 
غمو�ض اأقل ما ميكن و�ضفه باأنه الغمو�ض 
ودولها  املنطقة  تق�ضيم  لإعادة  املرافق 
طبقاً لإرادة وم�ضالح الدول الكربى واأهمها 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بالطبع 

والحتاد الرو�ضي .

اأزمة اخلليج �سوف تكون 
ـِِه املدخل لتدمري ُدَول

لتدمري  املدخل  تكون  �ضوف  اخلليج  اأزمة 
ُدَولـِِه اأو تق�ضيمها خ�ضو�ضاً ال�ضعودية واإىل 
التطبيع العلني الكامل مع اإ�رصائيل كحليف 
عربية  باأيٍد  يجري  ذلك  اأن  ومع   . اإقليمي 
اأجنبية  باإيحاء خارجي وباإرادة  اأنه يتم  اإل 
العامل العربي طبقاً  لإعادة تق�ضيم  متهيداً 
عن  النظر  وبغ�ض  الكربى  الدول  مل�ضالح 

م�ضالح �ضعوب املنطقة اأو رغباتها .   
وفـَقـِْرِه  غـَِرِه  �ضِ يف  الأردن  جناة  تكون  قد 
واأهميته التي يعك�ضها موقعه اجليو�ضيا�ضي 
باأمن ا�رصائيل  ودوره الذي ارتبط تاريخياً 
الت�ضهيالت  تقدمي  لي�ضمل  الآن  وامتد   ،
اللوج�ضتية للجهد الع�ضكري للدول العاملة 
املنطقة  دول  حدود  ر�ضم  اإعادة  على 
كقاعدة  الأردن  ا�ضتعمال  اإن   . وتق�ضيمها 
الغرب  ودول  لأمريكا  ولوج�ضتية  ع�ضكرية 
يعد  مل  الأهداف  تلك  لتحقيق  �ضعيهم  يف 
بالأمر اخلايف على اجلميع . ومن املوؤ�ضف 
اأقوى  الدور  ذلك  رعاة  اأن  يوؤكد  الواقع  اأن 
 . الأردن  اأحد مبا يف ذلك  يوقفهم  اأن  من 
فجميع    الأطراف ، على ما يبدو ، خا�ضعة 
لإرادة الأجنبي �ضواء بالإختيار اأو بالإكراه 
اإن املعرفة هي بداية الطريق اإىل النور   .
. ووعينا املتجدد لواقع حالنا ، ومعرفتنا 
التي  والأخطاء  نرتكبها  التي  باخلطايا 
عفـَنا الذي ل ميكن   تربيره  نكررها ، و�ضُ
 ، الت�ضحية  من  متنعنا  التي  واأنانيتنا   ،
اإىل  التغيري  نحو  الطريق  بداية  تكون  قد 

الأف�ضل .

 مفكر و�سيا�سي 

بقلم د. لبيب قمحاوي*  
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وا�سنطن بو�ست

 ترامب بداأ طريقا خطرا جتاه اإيران
تناولت �سحف اأمريكية خطاب الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ب�ساأن اتفاق النووي مع اإيران، حيث �سرح باأنه لن يقوم بالت�سديق عليه، وهدد باإلغائه ما مل جتر التعديالت 

الالزمة عليه، وراأت بع�س ال�سحف اأن الرئي�س الأمريكي بداأ ي�سلك طريقا خطرا جتاه اإيران، وحتدثت اأخرى عن اإ�سرتاتيجيته يف هذا ال�سياق. فقد اأ�سارت �سحيفة 
وا�سنطن بو�ست يف افتتاحيتها اإىل اأن الرئي�س ترمب اأعلن اأم�س اأنه �سيبلغ الكونغر�س باأن اإيران ل تفي ب�سروط اتفاق النووي الذي اأبرمته معها القوى الكربى يف 2015 ب�ساأن 

برناجمها النووي. وقالت اإن ترمب هدد بتمزيق التفاق اإذا مل يقم الكونغر�س الأمريكي وحلفاء الوليات املتحدة بتلبية مطالبه املتمثلة يف �سرورة اإجراء مراجعة وتنقيح 
لبع�س ما جاء يف التفاق، الأمر الذي ينذر با�ستئناف طهران اأن�سطتها للح�سول على الأ�سلحة النووية. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل عدة تقارير تابعة اإىل الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، وت�سريحات اأخرى تعود لوزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون ووزير الدفاع جيم�س ماتي�س ورئي�س هيئة الأركان الأمريكية امل�سرتكة جوزيف دانفورد؛ وقالت اإن 
هذه التقارير والت�سريحات تتناق�س مع ادعاءات ترمب املتمثلة يف قوله اإن طهران انتهكت التفاق يف مواطن متعددة.

م�شت�شاري  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
ين�شحب  باأال  ن�شحوه  ترمب 
و�أن  مبا�رش،  ب�شكل  �التفاق  من 
ير�شل �الأمر �إىل �لكونغر�س �لذي 
�شتني  غ�شون  يف  عليه  �شي�شوت 
باإعادة  يتعلق  مبا  وذلك  يوما، 
على  جديدة  عقوبات  فر�س 
حماولة  �أي  �أن  و�أ�شافت  �إير�ن. 
�ملتحدة  �لواليات  جانب  من 
�شيتم  �التفاق  يف  �لنظر  الإعادة 
�إير�ن  جانب  من  لي�س  رف�شها، 
فح�شب، بل من جانب �الأطر�ف 
�التفاق  باإبر�م  �ملعنية  �الأخرى 
و�الحتاد  و�ل�شني   رو�شيا  مثل 
�أن  �إىل  و�أ�شارت  �الأوروبي. 
�إجر�ء�ت  باتخاذ  وعد  ترمب 
�لتهديد�ت  ملعاجلة  �إ�شافية 
�إير�ن  ت�شكلها  �لتي  �لنووية  غري 

يف �ل�رشق �الأو�شط، مبا يف ذلك 
و�شوريا،  �لعر�ق  يف  تدخالتها 
�حلر�س  على  عقوبات  وبفر�س 
�ل�شياق  ويف  �الإير�ين.  �لثوري 
نيويورك  �شحيفة  �أ�شارت  ذ�ته، 
ترمب  �لرئي�س  �أن  �إىل  تاميز 
�لنووي  �تفاق  عن  بالتخلي  هدد 
�إير�ن ما مل يتم تعديله ملنع  مع 
بناء  من  د�ئم  ب�شكل  طهر�ن 
�أ�شلحة نووية �أو �شو�ريخ بال�شتية 
�شّن  ترمب  للقار�ت.  عابرة 
ب�شاأن  �إير�ن  هجوما �رش�شا على 
و�لفو�شى يف  و�ل�شو�ريخ  �لنووي 
)رويرتز(�أن�شطة  �الأو�شط  �ل�رشق 
�أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت  وفو�شى 
على  غ�شبه  جام  �شّب  ترمب 
�لتي تزعزع  �أن�شطتها  �إز�ء  �إير�ن 
�الأو�شط،  �ل�رشق  يف  �ال�شتقر�ر 

على  عزمه  عن  يف�شح  مل  لكنه 
�أوباما  �أبرمه  �لذي  �التفاق  �إلغاء 
ترمب  �إن  وقالت  نهائي.  ب�شكل 
�خلاطئة  �الأعمال  من  عدد�  تال 
عرب  �إير�ن  بها  قامت  �لتي 
�لرهائن  �أزمة  من  بدء�  �ل�شنني، 
باأنها  �إير�ن  وو�شفه   ،1979 يف 
لالإرهاب  �لر�عية  �لر�ئدة  �لدولة 
تنظيم  تدعم  وباأنها  �لعامل،  يف 
�ملقاومة  وحركة  �لقاعدة 
�هلل  وحزب  )حما�س(  �الإ�شالمية 
�للبناين وحركة طالبان �الأفغانية، 
قالت  جانبها،  من  قوله  ح�شب 
�شحيفة وول �شرتيت جورنال يف 
�فتتاحيتها �إن ما �أعلنه ترمب يعد 
الحتو�ء  و��شعة  خطة  من  جزء� 
ال  �الأمر  �أن  و�أ�شافت  �إير�ن، 
يقدم  و�أنه مل  �تفاقا،  كونه  يعدو 

�لكونغر�س كمعاهدة. وقالت  �إىل 
�إن ترمب �ختار عدم �الن�شحاب 
من �التفاق بالرغم من �نتقاد�ته 
خالل  �شو�ء  له،  �ل�رش�شة 
خطابه  يف  �أو  �النتخابية  حملته 
�شرتيت  وول  و�أ�شارت  �لبارحة. 
من  يريد  ترمب  �أن  �إىل  جورنال 
�التفاق  مر�جعة  �لكونغر�س 
حمر�ء  خطوط  و�شع  �أجل  من 
�الإير�ين،  �ل�شلوك  على  جديدة 
وقالت �إن �إد�رة ترمب تعمل منذ 
على  �مل�رشعني  بع�س  مع  �أ�شهر 
�شيتم  �ل�شياق  بهذ�  ت�رشيعات 
�لقادم.   �الأ�شبوع  عنها  �لك�شف 
قيود�  ت�شمل  �جلديدة  �ل�رشوط 
على �ل�شو�ريخ �لبال�شتية و�أجهزة 
�أخرى  و�أ�شياء  �ملركزي  �لطرد 

غريها.

ديلي تيليغراف

لوموند

الغارديان

 جدل يف بريطانيا حول يخت 
ملكي بتكلفة 100 مليون جنيه 

 وزيرة دفاع فرن�سا: لن نغادر �سوريا 
والعراق بعد هزمية “داع�ش”

  �سجني يف غوانتانامو 
جوعا” ليموت  “ترك 

بني  بريطانيا،  يف  �الآر�ء  تباينت 
�إن�شاء  لقر�ر  ومعار�س  موؤيد 
�إليز�بيث  للملكة  خا�س  يخت 
جنيه  مليون   100 بتكلفة  �لثانية، 
�إ�شرتليني.وذكرت �شحيفة “ديلي 
�ليوم  �لربيطانية،  تيليغر�ف” 
�جلمعة، �أن بع�س �لوزر�ء و�فقو� 
على �ليخت �خلا�س �مل�شمم من 
�أجل �مللكة بطول 104 �أمتار، فيما 
“�إهد�ر  باأنه  معار�شوه  �عتربه 
�ليخت  ويو�شف  لالأمو�ل.  كبري” 
عائم”،  “ق�رش  باأنه  �جلديد 
�جتماعات  قاعة  على  و�شيحوي 
بطاقم  �شخ�س،  لـ100  تت�شع 
�شتتوىل  فيما  ا،  �شخ�شً  125 يبلغ 
�لبحرية مهمة  وحدة من �مل�شاة 
حماية �مللكة فيه. وميكن لليخت 
 45 �لبحر  و�شط  �لبقاء  �جلديد 
�ملنتظر  ومن  متو��شلة.  يوما 
�ل�شنوية  �لت�شغيل  تكلفة  تبلغ  �أن 
لليخت �لذي �شيحوي على مهبط 
جنيه  ماليني   10 مروحيات، 
�ليخت  ت�شميم  وكان  �إ�شرتليني. 
�أن  �إال   1997 عام  �نتهى  قد 

رئي�س �لوزر�ء �الأ�شبق طوين بلري، 
رئا�شة  و�شوله  بعد  تنفيذه  علّق 
و�أعيد طرح  �لعام  ذلك  �حلكومة 
مار�س/ يف  جمدًد�  �مل�رشوع 
وزير  دعم  والقى  �ملا�شي،  �آذ�ر 
جون�شون،  بوري�س  �خلارجية 
�لذي قال �إن م�رشوع يخت خا�س 
ب�شكل كبري يف  “�شي�شهم  بامللكة 
�إىل  و�أ�شار  �لناعمة”.  �لبالد  قوة 
طريق  عن  �مل�رشوع  “متويل  �أن 
�لتربعات ولي�س من مو�رد �لدولة 
ويد�فع  �أكرث”.  منا�شباً  �شيكون 
�ليخت  باأن  �مل�رشوع  موؤيدو 
�شيخدم �شورة �ململكة �ملتحدة 
بعد  �لعظمى”  بـ”بريطانيا 
�الأوروبي،  �الحتاد  من  �خلروج 
�أما معار�شوه فيعتربونه “�إهد�ر� 
�الإ�شارة  جتدر  لالأمو�ل.  كبري�” 
“بريطانيا”،  �خلا�س  �ليخت  �أن 
�مللكة  ت�شتخدمه  كانت  �لذي 
�خلدمة  عن  خرج  عاًما،  لـ44 
عام 1997، حيث ز�رت بو��شطته 
968 دولة، و�أبحرت د�خله م�شافة 

مليون ميل.

�لفرن�شية  �لدفاع  وزيرة  �أعلنت 
فرن�شا  �أن  باريل  فلور�ن�س 
بعد  و�لعر�ق  �شوريا  تغادر  لن 
“�لدولة  تنظيم  على  �لق�شاء 
م�شرية  �الإرهابي،  �ال�شالمية” 
�إىل هذه �ملنطقة �شتمثل خطر� 
حمتمال يف �مل�شتقبل �ملنظور. 
حديث  يف  باريل  وقالت 
�لفرن�شية  “لوموند”  ل�شحيفة 
من  �خلطر   بني  “�لعالقة  �إن 
ال  �لتي  �ملحتملة  �الأخطار 
يف  �ملنطقة  هذه  متثلها  تز�ل 
باالعتقاد  ت�شمح  �مل�شتقبل، 
�ملنطقة  هذه  نغادر  لن  باأننا 
و�أ�شارت  و�شحاها”.  ع�شية  بني 
�حتمال  �إىل  �لفرن�شية  �لوزيرة 

�إرهابية جديدة  ظهور تنظيمات 
“�لدولة  زو�ل  بعد  �ملنطقة  يف 
�أن  باريل  و�أكدت  �ال�شالمية”. 
�ال�شرت�تيجية �لدفاعية �لفرن�شية 
�الإرهاب،  تذكر  مل   2013 لعام 
�الإرهاب  مو�شوع  �أ�شبح  بينما 
)لعام  �جلديد  �ال�شرت�تيجية  يف 
2017 �حلايل( مو�شوعا مركزيا. 
باري�س مل  �أن  �لوزيرة  و�أو�شحت 
تدرك مدى خطر �الإرهاب قبل 
يف  �ال�شالمية”  “�لدولة  �شعود 
�شوريا و�لعر�ق. يذكر �أن �لقو�ت 
�لتحالف  �إىل  �ن�شمت  �لفرن�شية 
�لدويل �شد “�لدولة �ال�شالمية” 
يف  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة 

منت�شف �شبتمرب عام 2014.

ن�رشت �شحيفة �لغارديان تقرير عن 
يقول  غو�نتانامو  معتقل  يف  �شجني 
�أطباء  و�إن  �لطعام  عن  م�رشب  �إنه 
�ل�شجن توقفو� عن “�إطعامه بالقوة” 
ومل يعودو� يجرون له فحو�شا طبية. 
وعرب خالد قا�شم، �ملحتجز منذ 15 
الئحة  توجيه  �أو  دون حماكمة  عاما 
يرتك  �أن  من  خوفه  عن  �تهامات، 

ليموت جوعا. 
 40 �لعمر  من  �لبالغ  قا�شم،  وقال 
عاما، ملحاميه يف حمادثة تليفونية 
�أفكر  تنتابني  و�الأوجاع  ليلة  كل  “يف 
علي”.  �شيطلع  �لنهار  كان  �إذ�  فيما 
�ل�شابق  �الأمريكي  �لرئي�س  وكان 
�إغالق  حاول  قد  �أوباما  بار�ك 

�أما  ذلك.  يف  ف�شل  لكنه  �ملعتقل 
فقد  تر�مب  دونالد  �حلايل  �لرئي�س 
بنزالء  وتزويده  عليه  باالإبقاء  تعهد 
�إن  حقوقية  منظمة  وتقول  جدد. 
�أحمد  يدعى  �آخر  ونزيال  قا�شم 
 20 منذ  �لطعام  عن  م�رشبان  رباين 
�شبتمرب/ �أيلول. وتقول وز�رة �لدفاع 
�شيا�شة  �إن  )بنتاغون(  �الأمريكية 
ما  �الأنابيب  عرب  بالقوة”  “�لتغذية 
وتقول  �ملعتقل.  يف  متبعة  ز�لت 
�ملنظمة �حلقوقية �إن قا�شم كان قد 
�شافر �إىل �أفغان�شتان عام 2000 بحثا 
�ل�رشطة  �عتقلته  حيث  عمل،  عن 
�الأمريكي  للجي�س  و�شلمته  �الأفغانية 
ومن ثم نقل �إىل معتقل غو�نتانامو. 

�سرتيت جورنال

ال�سعودية قد تتخلى عن اإدراج اأرامكو بالبور�سات العاملية

الفاينن�سال تاميز:

 ال�سباب وامل�سهد االجتماعي اجلديد يف ال�سعودية 

�شرتيت  وول  �شحيفة  ذكرت 
�أن �ل�شعودية تدر�س تغيري  جورنال 
�لعام  �الكتتاب  خطط  خيار�ت 
�ملتعلق بال�رشكة �لنفطية �لعمالقة 
�أر�مكو، و�أنها تفكر يف �لتخلي عن 
نيويورك  بور�شة  �ل�رشكة يف  �إدر�ج 
�أو لندن �أو �أي بور�شة دولية �أخرى. 
تعر�س  قد  �ل�شعودية  �أن  و�أ�شافت 
يف  الأر�مكو  �أ�شهما  ذلك  من  بدال 
�ململكة  د�خل  �لريا�س  بور�شة 
�مل�شادر  �أحد  �إىل  ون�شبت  نف�شها. 
�ملطلعة �لقول �إن �ل�شعودية تدر�س 
مهتم  �شيني  م�شتثمر  من  عر�شا 
يف  خا�شة  ح�شة  على  باحل�شول 
�أر�مكو.  �ل�شعودية  �لنفط  �رشكة 
خيار�  هناك  �أن  �مل�شدر  و�أ�شاف 
يف  يتمثل  �ل�رشكة  تدر�شه  �آخر 
على  �لعام  �الكتتاب  بعملية  �لقيام 
بور�شة  يف  �إدر�جها  مع  مرحلتني، 

ويف   2019 يف  �لريا�س  يف  تد�ول 
بعام.  ذلك  بعد  دولية  بور�شة 
كان  �أنه  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
�إدر�ج  وقت طويل  منذ  �ملقرر  من 
دولية  بور�شة  يف  �أر�مكو  �رشكة 
نيويورك  بور�شتي  و�أن   ،2018 يف 
ولندن كانتا �ملر�شحتني �لرئي�شيتني 

لهذه �خلطوة.

 خيارات وحتٍد

و�أ�شافت �أن قادة �ل�شعودية يدر�شون 
يو�جهون  وهم  �خليار�ت  هذه 
�لهائل �ملتمثل يف تفكيك  �لتحدي 
�أكرب �رشكة نفط يف �لعامل متتلكها 
�ل�شعودية، وتعتمد عليها منذ فرتة 
فريق  �أن  �إىل  و�أ�شارت  طويلة. 
�أر�مكو كافح كثري� حتى متكن من 
جلب معايري �ملحا�شبة �لدولية �إىل 

وحدة  لديها  تز�ل  ال  نفطية  �رشكة 
بناء ت�رشف على مالعب كرة �لقدم 
�أ�شخا�س  وقال  �أخرى.  ومر�فق 
يتم  مل  �إنه  �مل�شاألة  على  مطلعون 
�لبت يف �أي �شيء، وال يز�ل باإمكان 
ُقدما.  �مل�شي  �لعام  �الكتتاب 
و�أ�شافت �أن �الكتتاب �لعام الأر�مكو 
حيث  �الكتتابات،  �أكرب  من  �شيكون 
�أن  �ل�شعوديون  �مل�شوؤولون  يقدر 
وقالت  دوالر.  مليار  مئة  �إىل  ي�شل 
مع  �لعميقة  �أر�مكو  عالقات  �إن 
كيان  �إىل  ف�شلها  و�شعوبة  �ململكة 
ينظر  كان  للم�شتثمرين  بيعه  ميكن 
�إليه منذ وقت طويل بو�شفه عقبة 
�أنه  كما  �لعام.  �الكتتاب  هذ�  �أمام 
لي�س من �لو��شح �إذ� كانت �الأ�شو�ق 
�لعامة �شتقدر قيمة �أر�مكو عند �أو 
 2 قيمته  �لذي  �لتقييم  من  بالقرب 
تريليون دوالر، �لذي �شبق �أن �رشح 

�الأمري  �ل�شعودي  �لعهد  ويل  به 
حممد بن �شلمان، �لوريث �لو��شح 
�لعام  �الكتتاب  وبطل خطة  للحكم 
�ل�رشكة  وت�شتعد  �أر�مكو.  ل�رشكة 
 ٪5 لبيع   2015 عام  منذ  �لنفطية 
�لعاملية،  �الأ�شو�ق  يف  �أ�شهمها  من 
�إ�شرت�تيجية  حمور  باعتبارها 
الإ�شالح �القت�شاد �ل�شعودي وك�رش 
�عتماده على �لنفط، و�شبق لالأمري 
باأنه  �رشح  �أن  �شلمان  بن  حممد 
�لعرو�س  ح�شيلة  ��شتثمار  يعتزم 
�الأ�شهر  ويف  �أخرى.  �رشكات  يف 
�ل�شعودية  �أر�مكو  �شعت  �الأخرية، 
من  م�شتثمرين  على  �حل�شول  �إىل 
و�لهند  �ل�شني  يف  �خلا�س  �لقطاع 
�شاأنه  من  �لذي  �الأمر  ورو�شيا، 
دون  �ملال  لر�أ�س  �شخا  يجلب  �أن 
بور�شة عامة  �الإ�شايف يف  �لتدقيق 

غربية.

تاميز  �لفاينن�شال  �شحيفة 
�لتغري�ت  عن  تقرير�  �أدرجت 
يف  �الجتماعي  �مل�شهد  يف 
�ل�شعودية موؤخر�، �أعّده �أحمد 
�ل�شحيفة يف  مر��شل  �لعمر�ن 
�ملقال  كاتب  يروي  �لريا�س. 
جنالء،  تدعى  �مر�أة  جتربة 
ب�شحبة  �ملقاهي  �أحد  دخلت 
�شديقة لها، فر�أت �شابا وفتاة 
يجل�شان �إىل �إحدى �لطاوالت.
عالقة  ال  �أن  و��شحا  كان 
قر�بة بينهما و�أنهما يف موعد 
يكن  مل  �شيء  وهو  غر�مي، 
ليح�شل �إىل فرتة قريبة، حيث 
“�الأمر  جماعة  �شتظهر  كانت 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر” 
يف �حلال وتعاقبهما، كما تقول 

جنالء. ويبدو �أن تلك “�ل�رشطة 
�لدينية” �ختفت من �مل�شهد، 
بفعل �الإجر�ء�ت �الأخرية �لتي 
�ل�شعودي  �لعهد  ويل  بها  جاء 
�لذي  �شلمان،  بن  حممد 
�قت�شاد  هيكلة  �إعادة  يحاول 
�لبالد �لذي يعتمد على �لنفط 
ب�شكل �أ�شا�شي.  وكان من �أبرز 
�لتغيري�ت �لتي �شهدتها �لبالد 
بقيادة  للن�شاء  �ل�شماح  موؤخر� 
كان  حق  وهو  �ل�شيار�ت، 
يعانني من �حلرمان منه حتى 
�الآن. وتعرب جنالء عن قناعتها 
�الجتماعية  �لتغيري�ت  باأن 
�الأو�شاع  تطبيع  يف  �شت�شاعد 
مثل  “�شن�شبح  �ل�شعودية.  يف 
ال  نحن  �لعامل.  يف  بلد  �أي 

بقية  بينما  �ملريخ  يف  نقيم 
�لعامل يقيم على �الأر�س. لقد 
�ملا�شي  على  �شتار�  �أ�شدلنا 
ما  هذ�  �إليه”،  نعود  ولن 
لي�س  �ملو�شوع  لكن  قالته. 
بهذه �لب�شاطة، كما يرى كاتب 
�لتي  �شعود  فعائلة  �لتقرير. 
مدى  على  �ململكة  حكمت 
حكمها  يف  �عتمدت  عقود 
�ملوؤ�ش�شة  مع  حتالفها  على 
تعتمد  �لتي  �لوهابية،  �لدينية 
للتعاليم  حمافظا  تف�شري� 
ميكن  هنا،  من  �الإ�شالمية. 
�لليرب�لية  �أن توؤدي �الإجر�ء�ت 
�إىل  �شلمان  بن  حممد  لالأمري 
�إغ�شاب �ملحافظني وعزلهم. 
�أع�شاء  كان  �حتج  من  �أول 

و�لنهي عن  باملعروف  “�الأمر 
من  جتريدهم  بعد  �ملنكر” 
و�لتحقيق  �لنا�س  �حتجاز  حق 
مدينة  �شكان  ويقول  معهم. 
�إن  �أخرى  ومدن  �لريا�س 
�أكرث  ممتعة  �أ�شبحت  �حلياة 
تر�جع  بعد  قبل،  ذي  من 
�لدينية”،  “�ل�رشطة  نفوذ 
و�أ�شبح ميكن  �لتقرير.  ح�شب 
�لعديد  يف  �ملو�شيقى  �شماع 
و�ملقاهي،  �ملطاعم  من 
ما  �إىل  حمظور�  كان  ما  وهو 
ما  �لكثريين  لكن  �شنتني.  قبل 
ومت�شككني.  متخوفني  ز�لو� 
ما  �إنها  �لفتيات  �إحدى  تقول 
ز�لت تخ�شى لقاء �أ�شدقاء من 

�جلن�س �الآخر. 
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يف ظل الو�سع الأمني غري امل�ستقر

اأطفال جنوب ال�ضودان ال�ضائعون
متكنت كري�ستني و�سقيقاتها بالكاد النجاة من العنف. فقد قدمت جمموعة من الرجال ثالث مرات 
خليمة الفتيات بحثا عنهن. وتقول كري�ستني/ 17عاما/ من جنوب ال�سودان ” هم يريدون قتلنا”. 
ولكنها هى و�سقيقاتها كن حمظوظات، مل يكن داخل اخليمة يف ذلك الوقت. وت�سرتجع كري�ستني 

ق�ستها. ملاذا يريدون الرجال.
على  القائمني  الفتيات  اأخربت  وبعدما  تعرف.  ال  هى  قتلها؟ 
ومنزلهن  نقلهن.  مت  الوقائع،  بهذه  لالجئني  امفيبي  خميم 
اجلديد هو خيمة بالقرب من م�ساكن رجال ال�رشطة، املكان 
 123 نحو  مع  و�سقيقاتها  كري�ستني  تعي�ش  هناك.  اأمنا  االأكرث 
يف  الالجئني  خميم  يف  اآخرين  �سوداين  جنوب  مواطن  األف 
�سمال غرب اأوغندا. وتتناثر االأالف من االأكواخ امل�سنعة من 
االأرا�سي  على  بي�ساء  بال�ستيكية  واألواح  ب�سيطة  خ�سبية  اأطر 
اخل�رشاء . وبني االأكواخ هناك حدائق خ�رشوات وحقول ذرة 
اأعمال  اأن نحو 4 مليون �سخ�ش فروا من  اإىل  �سغرية. وي�سار 
اأكرب  بني  واحدة  من  يجعلها  مما  ال�سودان،  جنوب  يف  العنف 
الق�رش  اإن  املتحدة  االأمم  وتقول  اأفريقيا.  يف  الجئني  اأزمة 
ميثلون 60% من الالجئني الفارين من احلرب االأهلية يف جنوب 
اأن  الرغم من  اأعوام. وعلى  اأربعة  الدائرة منذ نحو  ال�سودان، 
تبعنها  فقد  االأهلية،  احلرب  من  الهروب  حاولت  كري�ستني 
احلرب اإىل اأوغندا املجاورة . ويقول الربت انزاما الباريو، من 
جمموعة “�سيف ذا ت�سلدرن” الدولية للم�ساعدات” والدها كان 

رجال ع�سكريا يف احلكومة و�سقيقها كان اأي�سا كان يف �سفوف 
اجلي�ش “.

ويقوم الباريو برعاية الفتيات االأربعة، فهو يعلم ق�سة كري�ستني. 
ويقول اإن والدها و�سقيقها قتال يف احلرب، وقد فرت الفتيات 
الأوغندا مبفردهن، لالن�سمام الأكرث من مليون جنوب �سوداين 
حاليا  ي�سعون  الذين  الرجال  اإن  الباريو  ويقول  الأوغندا.  فروا 
اأفراد  قتل  �سقيقهن  اإن  يزعمون  و�سقيقاتها  كري�ستني  وراء 
اأ�رشتهم. وقد فر نحو 50 األف اإىل 60 األف طفل، مثل كري�ستني، 
ما  بح�سب  وذلك  ي�ساحبهم،  نا�سج  �سخ�ش  بدون  اأوغندا  اإىل 
قالته االأمم املتحدة. وقد فقد الكثريون اآباءهم، يف حني افرتق 
” ورلد  اأخرون عنهم يف ظل فو�سى احلرب. وحتاول منظمة 
فيجن” يف اأوغندا العثور على �سم االأطفال الآباء بالتبني، هم 
الأكرث  موؤقتة  منازل  ايجاد  الطريقة، مت  وبهذه  اأي�سا.  الجئون 
بيرت  ويعد  اأوغندا.  يف  لالجئني  خميمني  يف  طفل   1300 من 
ياتا13/ عاما/ اأحد هوؤالء االأطفال. ويقول ” عندما علمنا اأن 
اآباءنا لقوا حتفهم، فقدنا االأمل “. ويجل�ش بيرت بجانب والده 

بالتبني يف خيمة يف امفيبي. ويجل�ش بيرت بع�سبية على الكر�سي 
بالعينيني. ويق�ش كيف مت قتل والديه يوما  التوا�سل  ويتجنب 
ما يف حقلهما بجنوب ال�سودان. وبعد العي�ش مع جار الأ�سابيع؛ 
وقد  الأوغندا.  الفرار  احتمالية  حول  الثالثة  االأ�سقاء  �سمع 
التقى الوالد بالتبني مانويل لوكودو37/ عاما/ باالأ�سقاء الثالثة 
عندما كانوا يف حالة فرار. وقال مانويل” علمت اأنه ال يوجد اأي 
�سخ�ش يرعى االأطفال، كما اأنه مل تكن لديهم مياه”. وعندما 
اأنه  و�سلوا امفيبي، وافق مانويل على تبنيهم، على الرغم من 
وزوجته لديهما طفلني، باالإ�سافة اإىل رعاية طفلني الأقاربهما.
التبني،  الأ�رشة  كوخ  عبارة عن   – ب�سيط  رويعي�سون يف م�سكن 
تبلغ م�ساحتها نحو 20 مرتا مربعا، مع وجود كوخ اأخر بجانبه 
لالأطفال بالتبني، بنته وكالة ” كري” للرعاية االن�سانية.العي�ش 
من  اتيم  افيلني  وتقول  ال�سهل.  باالأمر  لي�ش  بالتبني  اأ�رشة  مع 

منظمة ورلد فيجن” غالبا ما يتعر�ش االأطفال ل�سدمة”.
واأ�سافت اأنه من ال�سعب العثور على اأ�رش مالئمة، يجب تطابق 
الدين واللغة، كما يجب اأن ال يكون هناك دالالت على اأي عنف 

منزيل اأو ا�ستغالل.
وت�سري اتيم اإىل اأن االمر ميثل عبئا على اأ�رش التبني اأي�سا، من 
الناحية النف�سية واملالية. وبغ�ش النظر عن وجود خيمة ثانية 
وح�س�ش غذائية، ال تتلقى اأ�رش التبني اأي م�ساعدات اإ�سافية. 
للفتيات،  بالن�سبة  خا�سة   ” وكالة كري  ا�سوم من  �ساندا  وتقول 
هناك خطورة التعر�ش للعنف اجلن�سي “. ولهذا ال�سبب جزئيا، 
مع  العي�ش  اأقارب  بدون  الالتي  الق�رش  الفتيات  التريد  غالبا 
وتقول  اأخريات.  فتيات  مع  العي�ش  يف�سلن  ولكن  بالتبني  اأ�رش 
ا�سوم اإن الكثريات يكن �سحايا العنف اجلن�سي. ويتمتع بع�ش 
االأطفال بدون اآباء يف خميمات الالجئني باحلظ الكايف للعثور 
يقول  امفيبي،  افتتاح  ومنذ  اأوغندا.  يف  جمددا  اأ�رشهم  على 
ال�سليب االأحمر اإنه متكن من العثور على اأقارب نحو 43 طفال 
وجمعهم باأ�رشهم. ولكن بالن�سبة الأمثال كري�ستني، الذين مت قتل 
اأفراد اأ�رشهم، فان االأمل �سئيل. وتقول كري�ستني17/ عاما/ ” 
نحن نفتقد اآباءنا”. ويتعني على كري�ستني هى و�سقيقاتها بناء 

حياة جديدة يف املنفي مبفردهن.

ا�ساد بدور كل الفرقاء الفل�سطينيني

الحتاد الإفريقى يرحب بامل�ضاحلة الفل�ضطينية 
رحب االحتاد االإفريقي، باتفاق امل�ساحلة الفل�سطينية الذى اأبرم يف 

القاهرة، معربا عن تقديره جلهود احلكومة امل�رشية ودورها احلا�سم يف 

تي�سري اإمتام االتفاق. وقال رئي�ش مفو�سية االحتاد االإفريقي، ومقّرها 

اأدي�ش اأبابا، مو�سى فكى حممد يف بيان، اإنه يرحب باإبرام االتفاق 

الفل�سطيني-الفل�سطينى يف القاهرة اخلمي�ش، م�سيدا بدور الرئي�ش 

الفل�سطينى حممود عبا�ش وكل االأطراف الفل�سطينية امل�ساركة يف هذا 

االإجناز. واأعرب فكى عن تقدير االحتاد االإفريقى العميق للحكومة 

امل�رشية لدورها احلا�سم يف تي�سري اإمتام هذا االتفاق، م�سجعا القاهرة 

على موا�سلة جهودها.

 مبعوث الأمم املتحدة يجتمع
 بطريف احلوار الليبى يف تون�س

عقد مبعوث االأمم املتحدة اخلا�ش اإىل ليبيا غ�سان �سالمة، اجتماعني منف�سلني 
يف تون�ش، مع اأع�ساء جلنتى احلوار من جمل�ش النواب واملجل�ش االأعلى للدولة 
الليبيني.ىوياأتى هذان االجتماعان بهدف االإعداد للجل�سة العامة امل�سرتكة بني 
وفدى جلنتى ال�سياغة املنبثقتني عن جلنتى احلوار، واملقررة �سباح الغد، حيث 

مت اإتاحة املجال اليوم اأمام وفدى جمل�ش النواب واملجل�ش االأعلى للدولة الليبيني 
الإجراء املزيد من املفاو�سات حول البنود املطروحة للتعديل يف االتفاق ال�سيا�سى 

)ال�سخريات). وكان غ�سان �سالمة مبعوث االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ليبيا 
اأعرب عن اأمله اأن تكون جولة املفاو�سات احلالية التى ت�ست�سيفها تون�ش لتعديل 

االتفاق ال�سيا�سى هى االأخرية، لتنفيذ اخلطة الزمنية االأممية التى متتد لنحو عام 
وت�ستهدف حلحلة الو�سع القائم وحتقيق اال�ستقرار يف ليبيا.

الأمني العام جلامعة الدول العربية 
يدين التفجريات الإرهابية مبقدي�ضو

اأدان اأحمد اأبو الغيط االأمني العام جلامعة الدول العربية، باأقوى العبارات التفجريين 
االإرهابيني اللذين ا�ستهدفا بعد ظهر اأم�ش من�ساآت بو�سط العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو، 

االأمر الذى اأ�سفر عن مقتل واإ�سابة ع�رشات املواطنني، باالإ�سافة اإىل تدمري فندق بو�سط 
املدينة، وتعر�ش مبنى بعثة جامعة الدول العربية الذى يقع على مقربة من موقع التفجريات 

لبع�ش االأ�رشار. واأعرب االأمني العام جلامعة الدول العربية عن خال�ش التعازى للحكومة 
ال�سومالية والأ�رش ال�سحايا، ومتمنياً ال�سفاء العاجل للجرحى. و�رشح الوزير املفو�ش حممود 

عفيفي املتحدث الر�سمى با�سم االأمني العام، باأن اأبو الغيط جدد بهذه املنا�سبة التزام 
اجلامعة مبوا�سلة دعمها للجهود احلثيثة التى تقوم بها املوؤ�س�سات االأمنية ال�سومالية من 
اأجل مكافحة االإرهاب وتثبيت االأمن واال�ستقرار يف ربوع البالد. واأعاد املتحدث الر�سمى 

التاأكيد على الثقة الكاملة للجامعة يف قدرة احلكومة ال�سومالية على مواجهة االإرهاب 
والتهديد الذى ميثله يف ظل ظروف �سديدة ال�سعوبة، مطالباً يف الوقت نف�سه املجتمع 

الدوىل مب�ساعفة الدعم الذى يقدمه للحكومة الفيدرالية مل�ساندة موؤ�س�ساتها االأمنية وجلهود 
ال�سومال يف بناء موؤ�س�ساته.

 وقفة احتجاج باحلديدة
 لختفاء 70 يف معتقالت احلوثي

نفذت رابطة اأمهات املختطفني مبحافظة احلديدة غربي اليمن وقفة احتجاجية 
اأمام مقر منظمة االأمم املتحدة باملحافظة، ا�ستنكرت ا�ستمرار اإخفاء 70 من 

اأبنائها يف معتقالت ملي�سيا احلوثي وقوات الرئي�ش املخلوع علي عبد اهلل �سالح.
وقالت الرابطة يف بيان تلته اإحدى امل�ساركات يف الوقفة، اإن املختطفني املخفيني 

يعانون و�سعا �سحيا متدهورا، ومتار�ش عليهم عمليات تعذيب وجتويع، وي�ستمر 
عزلهم عن اأهاليهم ومنع الزيارة عنهم. وقال البيان »يعاين اأبناوؤنا املختطفون 

اأ�سد االنتهاكات التي يرف�سها ال�رشع والقانون، وهم حتت وطاأة التعذيب والتجويع  
حتت التعذيب بعد اختطافه من ليلة زفافه«. ونا�سدت االأمهات يف بيانهن جميع 

املنظمات احلقوقية املحلية والدولية التدخل ال�رشيع الإنقاذ اأبنائهن وك�سف ال�ستار 
عن هذه املعتقالت ال�رشية. وحملت االأمهات ملي�سيا احلوثي و�سالح �سالمة وحياة 
املختطفني واملخفتني ق�رشياً، وطالبت ب�رشعة اإطالق �رشاحهم دون �رشط اأو قيد.

تنتهي ال�سبت املقبل

بغداد متهل الب�ضمركة لإخالء اآبار النفط بكركوك
تنتهي ال�سبت املقبل املهلة التي منحتها احلكومة العراقية لإقليم كرد�ستان لإخالء اآبار النفط يف كركوك يف وقت ت�سهد فيه 
خطوط التما�س بني القوات العراقية وقوات الب�سمركة الكردية جنوب كركوك حالة ق�سوى من التاأهب والتوتر دعت على 

اإثرها الوليات املتحدة الطرفني اإىل التهدئة. وا�ستعادت ال�سرطة الحتادية العراقية.
كانت  كركوك  جنوب  مواقع 
الب�سمركة  قوات  عليها  ت�سيطر 
اأطراف  يف  قواتها  عززت  التي 
الداخلية  وزارة  واأكدت  املدينة. 
�ستنت�رش  االحتادية  القوات  اأن 
وقال  قتال.  دون  املناطق  بتلك 
قا�سم  العراقي  الداخلية  وزير 
االحتادية  القوات  اإن  االأعرجي 
بداأت اإعادة االنت�سار يف حمافظة 
كركوك �سمن خطة تهدف للعودة 
باالأو�ساع هناك اإىل ما كانت عليه 
قبل �سيف عام 2014، اأي اإىل ما 
على  الب�سمركة  �سيطرة  قبل 
-ومن  عليها  املتنازع  املناطق 
ان�سحاب  عقب  كركوك-  بينها 
اجلي�ش العراقي اإثر اجتياح تنظيم 
الدولة االإ�سالمية املنطقة. ومن 
م�سلحة،  �سدامات  تفادي  اأجل 
قوات  العراقية  القوات  اأمهلت 
لالن�سحاب  �ساعة   48 الب�سمركة 
بغداد  حلكومة  مواقعها  وت�سليم 

بنهاية م�ساء ال�سبت.
وقال �سابط يف اجلي�ش العراقي 

اإن القوات احلكومية باملنطقة مل 
من  اأوامر  بانتظار  وهي  تتحرك 
امل�سلحة،  للقوات  العامة  القيادة 
ع�سكري  م�سدر  اأفاد  حني  يف 
مركبات  منع  قرار  اأن  عراقي 
االأجرة التي حتمل لوحات ت�سجيل 
من  كرد�ستان  اإقليم  حمافظات 
دخل  املو�سل  مدينة  دخول 
جهته،  من  التنفيذ.  حّيز  ال�سبت 
قوات  با�سم  املتحدث  اأو�سح 
احل�سد ال�سعبي اأحمد االأ�سدي اأن 
»ما يحدث يف جنوب كركوك هو 
وجود قوات نظامية تتحرك وفق 
اأوامر وتوجيهات  القانون و�سمن 
امل�سلحة،  للقوات  العام  القائد 
العمليات  قيادة  و�سيطرة  واإدارة 

امل�سرتكة«.

 حتذير كردي

قائد  حذر  املقابلة،  اجلهة  يف 
الب�سمركة يف حمور غربي  قوات 
القوات  كركوكي  كمال  كركوك 

من  ال�سعبي  واحل�سد  احلكومية 
كركوك.  مدينة  من  االقرتاب 
وقال كركوكي يف موؤمتر �سحفي 
اال�ستعدادات  اتخذت  قواته  اإن 
خماطر«  »اأية  ملواجهة  الالزمة 
مواجهة«  الأية  »م�ستعدة  وهي 
»ارتكب  حال  ويف  اأنه  م�سيفا 
وتقدموا  خطاأ  اأي  االآخرون 
لن  در�سا  ف�سنلقنهم  �سوبنا 
�سلطات  واأعلنت  اأبدا«.  ين�سوه 
االإقليم ب�سكل متكرر خالل االأيام 
احلكومة  قوات  اأن  املا�سية 
املركزية ت�ستعد لل�سيطرة بالقوة 
حمافظة  يف  النفط  حقول  على 
كركوك. ومع ت�ساعد حدة التوتر 
الرئي�ش  نائب  قال  اجلانبني،  بني 
االأزمة  اإن  عالوي  اإياد  العراقي 
بني بغداد واأربيل ت�ستدعي حتركا 
والبدء  االأو�ساع  لتهدئة  عاجال 
بحوارات ثنائية. واأ�ساف عالوي 
احلكومة  بني  التوتر  ت�ساعد  اأن 
االإقليم  وحكومة  املركزية 
الثنائية  احلوارات  بدء  ي�ستدعي 

عليها  املختلف  املناطق  لبحث 
الد�ستور بهدف نزع  حتت �سقف 
حلول  اإىل  والو�سول  التوتر  فتيل 

عاجلة. 
 م�ساع اأمريكية

بغداد،  مهلة  انتهاء  اقرتاب  ومع 
-التي  املتحدة  الواليات  دخلت 
العراقي  اجلي�ش  مع  قوات  تن�رش 
االأزمة  خط  على  والب�سمركة- 
فقد  التوتر.  لتهدئة  حماولة  يف 
االأمريكي  الدفاع  وزير  اأعلن 
حتاول  بالده  اأن  ماتي�ش  جيم�ش 
واالأكراد  بغداد  التوتر بني  تهدئة 
منذ اأن بداأت ال�سلطات العراقية 
كركوك.  يف  ع�سكريا  حتركا 
اجلميع  على  اأن  ماتي�ش  واأ�ساف 
الرتكيز على هزمية تنظيم الدولة 
وا�سنطن  اإن  وقال  االإ�سالمية، 
وترى  االأمور،  تهدئ  اأن  حتاول 
دون  قدما،  امل�سي  كيف ميكنها 
اأن يغيب عن اأنظارها من و�سفه 

بالعدو، يف اإ�سارة اإىل التنظيم.

اإرتفاع عدد �ضحايا انفجارات العا�ضمة ال�ضومالية مقدي�ضو لـ 22 قتيال
 قالت ال�رشطة ال�سومالية، اإن 
انفجرتا  ملغومتني  �سيارتني 
خمتلفني  مكانني  يف  اأم�ش، 
بالعا�سمة مقدي�سو مما اأدى 
على  �سخ�سا   22 مقتل  اإىل 
اأدى  اآخرين.  واإ�سابة  االأقل 
وقع  الذى  االأول  االنفجار 
 5 كيه  تقاطع  منطقة  يف 
باملدينة والتى ي�سطف على 
حكومية  مكاتب  جوانبها 
تدمري  اإىل  ومطاعم  وفنادق 
النريان  واإ�سعال  اأبنية  عدة 
يف ع�رشات املركبات. وقال 

املنطقة  يف  �رشطة  �سابط 
»نعرف  نور:  اهلل  عبد  يدعى 
اأن 20 مدنيا على االأقل القوا 
حتفهم بينما اأ�سيب ع�رشات 
»العدد  وقال:  اآخرون«. 
�سريتفع  لل�سحايا  االإجماىل 
ننقل  زلنا  ما   . تاأكيد  بكل 
امل�سابني«، م�سيفا اأن هناك 
وبعد  االأنقا�ش..  جثثا حتت 
االنفجار  وقع  �ساعتني  نحو 
اأخرى  منطقة  يف  الثانى 
�سابط  وقال  باملدينة. 
لرويرتز:  فرح  �سيد  ال�رشطة 

ُقتل  ملغومة.  �سيارة  »كانت 
جرى  اأنه  م�سيفا  مدنيان« 
اعتقال �سخ�ش لال�ستباه يف 
ومل  متفجرات.  بزرع  قيامه 
الفور  على  جهة  اأى  تعلن 
حركة  كانت  واإن  م�سوؤوليتها 
تنفيذ  على  داأبت  ال�سباب 
وتنفذ  الهجمات.  هذه  مثل 
املتحالفة  ال�سباب  حركة 
هجمات  القاعدة  مع 
لالإطاحة باحلكومة ال�سعيفة 
املدعومة من االأمم املتحدة 
وحلفائها باالحتاد االأفريقى 

تف�سريها  لتطبيق  وذلك 
تنفذ  ما  وغالبا  املت�سدد. 
باالأ�سلحة  هجمات  احلركة 
اليدوية  والقنابل  النارية 
مقدي�سو  يف  واملتفجرات 
ومناطق اأخرى ت�سيطر عليها 
اأن  رغم  االحتادية  احلكومة 
ال�سنوات  يف  فقدت  احلركة 
املناطق  معظم  االأخرية 
ل�سالح  عليها  �سيطرت  التى 
التابعة  ال�سالم  حفظ  قوات 
والقوات  االأفريقى  لالحتاد 

احلكومية.



ك�أ�س  لبطولة  املغرب  تنظيم  مّهد 
»ال�ش�ن«  للمحليني  اأفريقي�  اأمم 
بطولة  لبق�ء  املقبل  الع�م  مطلع 
»الك�ن«  الأوىل  املنتخب�ت 
 ،2019 ع�م  املقررة  ب�لك�مريون 
الحت�د  من  مقربة  م�ش�در  وق�لت 
املغرب  اأَنّ  القدم  لكرة  املغربي 
اكتفى فقط بطلب تنظيم »ال�ش�ن« 
»الك�ن«  لتنظيم  حم��ًش�  يُبد  ومل 

الذي �شيظل يف الك�مريون.
اأحمد  اأَنّ  امل�ش�در  واأ�ش�فت 
الأفريقي  الحت�د  رئي�س  اأحمد 
تقدم  ينتظر  ك�ن  القدم،  لكرة 

املغرب بطلب لتنظيم الك�ن اإل اأَنّ 
الحت�د املغربي مل يُقدم على هذه 
املب�درة، واأ�ش�رت امل�ش�در اأنَّه اإزاء 
الك�ف خالل  موقف املغرب، قرر 
يف  موؤخًرا  ُعقد  الذي  اجتم�عه 
على  الإبق�ء  اأكرا  الغ�نية  الع��شمة 
دعوته�  مع  ب�لك�مريون  البطولة 
يف  الأ�شغ�ل  وترية  من  لالإ�رساع 
اأحمد  وك�ن  املالعب،  من  العديد 
اأحمد غ�زل املغرب مراًرا لرغبته 
اأظهر  بعدم�  اإليه  الك�ن  نقل  يف 
اإعج�به مبالعبه ومرافقه الري��شية 
يف العديد من الزي�رات التي ق�م به� 

للبلد، قبل اأن يكتفي املغرب بطلب 
ب�ملحليني.  اخل��شة  ال�ش�ن  ن�شخة 
املالعب  املغربي  الحت�د  د  وحَدّ
ك�أ�س  مب�ري�ت  �شتحت�شن  التي 
الع�م  مطلع  للمحليني  اأفريقي�  اأمم 
يف  مالعب   4 اختي�ر  ومَتّ  املقبل، 
مدن الدار البي�ش�ء، طنجة، اأك�دير 
ومراك�س ل�شت�ش�فة البطولة، واأكد 
الحت�د املغربي يف بي�ن اأم�س اأنَّه 
الأربعة  املالعب  هذه  اختي�ر  مت 
احلدث،  لهذا  ج�هزة  تبقى  التي 
وك�ن الحت�د الأفريقي لكرة القدم، 
املغربي،  لالحت�د  خط�به  يف  اأَكّد 

اأَنّ جلنة الطوارئ اخت�رت املغرب 
من  اخل�م�شة  الن�شخة  لتنظيم 
لالعبني  اأفريقي�  ك�أ�س  من�ف�ش�ت 
املحليني، واأ�ش�ر الحت�د اأنَّه اخت�ر 
املغرب مل� ميتلكه من بنية حتتية 
الري��شية،  املالعب  يف  تتمثل 
فندقية  وحدات  التدريب،  مالعب 
و�ش�ئل  عن  ف�شاًل  وم�شت�شفي�ت 
اأثيوبي�،  من  كل  وتن�ف�شت  النقل، 
تنظيم  على  املغرب  مع  وغيني� 

البطولة التي مت �شحبه� من كيني�.
وكاالت 

اليوم  م�ش�ء  ب�رادو  ن�دي  فريق  يالقي 
املب�راة  �شمن  ت�جن�نت  دف�ع  �شيفه 
من  ال�ش�بعة  للجولة  الفتت�حية 
الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شوف 
ي�شتهدف من خالله� الن�دي الع��شمي 
تدعيم  اأجل  من  الفوز  حتقيق  اإىل 
له  ت�شمح  ثمينة  نق�ط  بثالث  ر�شيده 
ب�لرتق�ء يف جدول الرتتيب والقرتاب 
مراقبة  اأجل  من  الرتتيب  و�شط  اإىل 

الفريق  واأن  خ��شة  املقدمة،  اندية 
ال�شبوع  نه�ية  ثمين�  تع�دل  حقق 
الذي  الع��شمي  الداربي  يف  املن�رسم 
داي،  ح�شني  ن�رس  ب�جل�ر  جمعه 
الالعبني  معنوي�ت  يجعل  م�  وهو 
وهم  اليوم  مواجهة  ويدخلون  ترتفع 
يرت�شدون الفوز. ويدرك لعبو الفريق 
الر�شيد  دعم  ان  اجلديد  ال�ش�عد 
بثالث نق�ط جديدة يعجلهم اقرب اإىل 

الأندية التي تلعب الأدوار الأوىل هذا 
املو�شم وب�لت�يل ت�شديد اخلن�ق عليه� 

ولعب حظوظه� ك�ملة.
يف املق�بل، يتنقل فريق دف�ع ت�جن�نت 
الفوز  ت�أكيد  اأجل  من  الع��شمة  اإىل 
على  الف�رطة  اجلولة  يف  حققه  الذي 
البليدة  احت�د  الرتتيب  متذيل  ح�ش�ب 
عقب هزميتني متت�ليتني �شجلهم� اأم�م 
�شبيبة القب�ئل ومولودية وهران، حيث 

العودة  على  »الدي�رتي«  لعبو  يعول 
يتف�دون  جتعلهم  ايج�بية  بنتيجة 
من  والقرتاب  الرتتيب  يف  النزول 
اأندية املقدمة من اأجل موا�شلة لعب 
مرتفعة،  املقبلة مبعنوي�ت  املب�ري�ت 
خ��شة واأن الفريق �شجل ا�شتف�قته يف 
اجلولة الف�رطة واأي تعرث جديد يجعل 

الدف�ع يعود اإىل نقطة ال�شفر.
ع.ق. 

ريا�ضةاالإثنني 16 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 26 حمرم  1439ه 12
اإدارة بابا ترا�سل الرابطة لتاأخري مباراة مولودية اجلزائر اإىل ال�ساعة ال�ساد�سة

احلمراوة ي�ضجلون اأول انت�ضاراتهم خارج الديار ويلتحقون بالبوديوم

االحتاد املغربي اختار اأربع مدن الحت�سان املناف�سة الكروية

الكاف ت�ضند تنظيم »ال�ضان« اإىل املغرب

نادي بارادو / دفاع تاجنانت ابتداء من 17:00

بارادو ت�ضتهدف الفوز والديارتي لتاأكيد اال�ضتفاقة

 االخطاء الدفاعية والرتاجع البدين 
كّلفت احتاد احلرا�ش هزمية جديدة

الدو يرفع معنويات الالعبني 
ويحثهم على الفوز بتيزي وزو

تعقدت و�شعية فريق احت�د 
الهزمية  بعد  احلرا�س 
اول  ط�لته  التي  اجلديدة 
اأم�م  ميدانه  على  اأم�س 
وف�شله  وهران،  مولودية 
بعد  فوز  اي  حتقيق  يف 
مب�ري�ت  �شت  مرور 
املو�شم  انطالق  على 
جعله  م�  وهو  اجلديد 
الع��شمي  الن�دي  جراح 
النفق  ظل  يف  تتعمق 
نف�شه  وجد  الذي  املظلم 
على  قدرته  وعدم  فيه 
الثالث،  ب�لنق�ط  اخلروج 
يف  احلرا�س  احت�د  وف�شل 
يف  تقدمه  على  احلف�ظ 
يف  جنح  اأنه  رغم  النتيجة 
قلب الط�ولة وحول ت�أخره 
لكن  النتيجة  تقدم يف  اإىل 
فخ  يف  الالعبني  �شقوط 
اجل�نب  وتراجع  الت�رسع 
الالعب  لرفق�ء  البدين 
مراد دلهوم جعلهم يتلقون 
هدفني يف الدق�ئق الأخرية 
من املواجهة، خ��شة واأن 
التي  الدف�عية  الخط�ء 
اخلط  لعبو  فيه�  وقع 
الفريق  كلّفت  اخللفي 
نق�ط  ثالث  بخ�ش�رة 
بنقطة  والكتف�ء  جديدة 
وك�ن  الر�شيد.  يف  واحدة 
حم�دي  التون�شي  املدرب 
بني  م�  عمل  قد  الدو 
�شوطي املب�راة على �شحن 

عندم�  لعبيه  معنوي�ت 
يف  مت�أخرين  حينه�  ك�نوا 
الذي  الأمر  وهو  النتيجة 
�شجل  بعدم�  فيه  جنح 
بداية  يف  هدفني  اأ�شب�له 
ان  قبل  الث�ين  ال�شوط 
عدة  يف  ال�شقوط  يكلفهم 
هدفني  تلقي  من  اخط�ء 
الدو  وحتدث  �ش�ذجني، 
مع  املب�راة  نه�ية  يف 
على  عمل  اأين  لعبيه 
وط�لبهم  معنوي�تهم  رفع 
وطي  التعرث  بن�شي�ن 
مولودية  مواجهة  �شفحة 
الرتكيز  اأجل  من  وهران 

على املب�ري�ت املقبلة.
وع�دت ت�شكيلة »ال�شفراء« 
التدريب�ت  جو  اإىل  �رسيع� 
الراحة،  تنل  مل  بعدم� 
الفريق  تدرب  حيث 
�شب�ح الب�رحة مبلعب اأول 
من  ب�ملحمدية  نوفمرب 
للمواجهة  التح�شري  اأجل 
تنتظرهم غدا خ�رج  التي 
الدي�ر ام�م �شبيبة القب�ئل. 
اعتقلت  اأخرى،  جهة  من 
عددا  ال�رسطة  عن��رس 
عقب  الحت�د  ان�ش�ر  من 
وقعت  التي  املن�و�ش�ت 
وت�أثرهم   املق�بلة  بعد 
حولوهم  حيث  فريقهم 
اإىل مراكز الأمن للتحقيق 

معهم.
عي�سة ق.

ق�شنطينة  �شب�ب  فريق  يوا�شل 
التي  القوية  للمب�راة  التح�شري 
وف�ق  اأم�م  الغد  م�ش�ء  تنتظره 
من  ال�ش�بعة  اجلولة  �شمن  �شطيف 
الرابطة املحرتفة الأوىل، ويف هذا 
املدرب  ا�شب�ل  الب�رحة  منذ  �رسع 
التح�شري  يف  عمراين  الق�در  عبد 
ملعب  يحت�شنه�  التي  للمواجهة 
ال�شهيد حمالوي، وهو المر الذي 
يعول الفريق املحلي على ا�شتغالله 

النت�ئج  م�شرية  موا�شلة  اأجل  من 
بداية  منذ  ي�شجله�  التي  اليج�بية 
ظل  يف  خ��شة  احل�يل،  املو�شم 
يتواجدون  التي  الع�لية  املعنوي�ت 
الذي  الثمني  الفوز  عقب  عليه� 
ق�دهم  الذي  التنقل  من  به  ع�دوا 
ويدركون  ب�شكرة،  احت�د  ملواجهة 
املالحق  مواجهة  يف  الفوز  اأن 
�شدارة  يف  البق�ء  لهم  يوؤمن  �شوف 

جدول الرتتيب.

ويف هذا ال�شدد ف�إن الط�قم الفني 
التدريبية  احل�ش�س  خالل  يعمل 
للغي�ب�ت  البدائل  عن  البحث  على 
»ال�شي��شي«  ت�شكيلة  ت�رسب  التي 
حت�شب� ملواجهة الوف�ق ال�شط�يفي 
�شي�شي  الثن�ئي  مقدمته�  ويف 
معني�ن  يكون�  لن  اللذان  وخذير 
الآلية  العقوبة  ب�شبب  ب�ملواجهة 
عقب طرد الأول يف اللق�ء واحتج�ج 
الث�ين على قرارات احلكم، وهو م� 

اجدل  من  اخرى  لعن��رس  ي�شمح 
املب�راة  الفر�شة وخو�س  ا�شتغالل 
حيث  الأ�ش��شية،  الت�شكيلة  �شمن 
يح�رس الط�قم الفني الثن�ئي بحري 
الدفع بهم�  اأجل  وتوفيق زرارة من 
عودة  وامك�نية  اللق�ء،  بداية  منذ 
غ�ب  ك�ن  الذي  لعرو�شي  الالعب 
ب�شبب  ب�شكرة  احت�د  مب�راة  عن 

مع�ن�ته من ال�ش�بة.
ع.ق.

ت�سكيلة �سباب ق�سنطينة ت�سرع يف حت�سريات قمة وفاق �سطيف

عمراين يح�ضر بحري وزرارة لتعوي�ض �ضيال وخذير

ع�دت ت�شكيلة مولودية وهران بفوز 
ثمني من تنقله� اإىل الع��شمة بعد 
الط�حة مب�شيفه� احت�د احلرا�س 
اأر�شية  على  مثرية  مب�راة  يف 
خم�شة  ت�شجيل  �شهدت  امليدان 
لعبو  وعرف  ك�ملة،  اأهداف 
يعودون  كيف  الوهرانية  املولودية 
ب�لزاد ك�مال يف مب�راة ك�نت ب�شت 
خالله�  تدارك  للفريقني،  نق�ط 
يف  �شجلوه  الذي  التعرث  املولودية 
الغرب  بداربي  الف�رطة  اجلولة 

ام�م احت�د بلعب��س

املركز  اإىل  القفز  يف  وجنحوا 
الث�لث يف جدول الرتتيب وتقلي�س 
عن  واحدة  نقطة  اإىل  الف�رق 
عن  فح�شب  ونقطتني  الو�ش�فة 
ال�شدارة، موا�شلني �شل�شلة النت�ئج 
مب�ري�ت  اربع  بتحقيق  اليج�بية 
وهو  هزمية،  دون  التوايل  على 
بجدية  يح�رسون  يجعلهم  م� 
الكبري  للق�ء  مرتفعة  ومعنوي�ت 
الذي ينتظرهم غدا اأم�م مولودية 
اجلزائر �شمن اجلولة ال�ش�بعة من 
يريدون  والتي  الوطنية  البطولة 

الفوز للتم�شك بحظوظهم يف البق�ء 
�شمن ثالثي جدول الرتتيب.

غدارة  تقدمت  اأخرى،  جهة  من 
بلح�ج  احمد  برئ��شة  »احلمراوة« 
اإىل  مبرا�شلة  »ب�ب�«  املدعو 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
مواجهة  توقيت  ت�أخري  اجل  من 
اجلزائر  مولودية  اأم�م  فريقه� 
م�ش�ء  ال�ش�د�شة  على  وبرجمته� 
عو�س الرابعة مثلم� هي مربجمة 
الفريق  لأن�ش�ر  ال�شم�ح  اأجل  من 
التنقل بقوة اإىل ملعب احمد زب�نة 

وت�شجيع الفريق من املدرج�ت.

بوعكاز: كنت موؤمنا 
بالفوز واحلديث عن 

اللقب �سابق الأوانه

وهران  مولودية  مدرب  رف�س 
لعب  عن  احلديث  بوعك�ز  معز 
الفريق على التتويج بلقب البطولة 
اكد  حيث  املو�شم،  هذا  الوطنية 

ت�رسيح�ت  يف  التون�شي  املدرب 
مواجهة  نه�ية  بعد  اإعالمية 
حول  احلديث  اأن  احلرا�س  احت�د 
واأن  خ��شة  وقته،  لي�س  املو�شوع 
البق�ء  �شم�ن  له  ب�لن�شبة  الأولوية 
للفريق ب�لدرجة الأوىل وهو الأمر 
الذي مل يتحقق بعد، مو�شح� اأنه 
مع مكرور اجلولت �شوف تتو�شح 
كل  يف  املط�لب  فريقه  اهداف 
طرف  من  الفوز  بتحقيق  مب�راة 

اأن�ش�ره.
يوؤمن  ك�ن  انه  بوعك�ز  واأ�ش�ر 
احت�د  على  الفوز  يف  بقدرتهم 
ب�لرتكيز  لعبيه  وط�لب  احلرا�س 
انهم  م�شريا  ب�لمر،  والتم�شك 
�ش�نحة  فر�س  عدة  خلقوا 
الفرتة  ان  م�شتطرد  للتهديف، 
ا�شرتج�ع  اف�شل  تتطلب  املقبلة 
جيدا  التح�شري  اأجل  من  لالعبيه 
هذا  ينتظرانه  اللذان  للق�ءين 
اجلزائر  مولودية  اأم�م  الأ�شبوع 

واحت�د ب�شكرة.
عي�سة ق.
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تر�ضيم تعيني الثنائي جرى اأم�س بح�ضور رئي�س الفاف

�ضعدان مديرا فنيا وطنيا و�ضارف مديرا للمنتخبات الوطنية
اعلنت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم ر�ضميا عن تعيني رابح �ضعدان مديرا فنيا وطنيا خلفا للمدير امل�ضتقيل ف�ضيل تاكانوين، حيث عنينّ رئي�س الفاف خري الدين زط�ضي 

�ضباح اأم�س الناخب الوطني ال�ضابق على راأ�س املديرية الفنية الوطنية التي بقيت �ضاغرة خالل الأ�ضابيع الأخرية بعد لقاء الرجلني يف مقر الفاف بدايل براهيم ومت 
التفاق على جميع البنود والتفا�ضيل املتعلنّقة بالعقد الذي �ضوف ميتد على املدى البعيد من اجل و�ضع خطة عمل طويلة الأمد ور�ضم اأهداف لالأعوام املقبلة.

�سعدان  على  زط�سي  اختيار  ووقع 
التي  الطويلة  التجربة  على  بناء 
ت�سمح  والتي  امليادين  عرب  اكت�سبها 
هيكلة  اإعادة  اأجل  من  بو�سعها  له 
واإعادة  الوطنية  املنتخبات  خمتلف 
الوطني  املنتخب  ل�سمعة  االعتبار 
ت�سهد  التي  اجلزائرية  القدم  وكرة 
االأخرية  االأعوام  يف  رهيبا  تراجعا 
باالإ�سافة اإىل حت�سني �سورة البطولة 
الوطنية واإعادة االعتبار اإىل الالعب 
املحلي باالإ�سافة اإىل حت�سني االأمور 
املوجهة  بالرتب�سات  يتعلق  فيما 

يف  الفئات.  خمتلف  يف  للمدربني 
املقابل، عنينّ زط�سي بوعالم �سارف 
والتي  الوطنية  للمنتخبات  مديرا 
الكرة  على  االأول  امل�سوؤول  ف�سل 
اإىل  منحها  بالدنا  يف  امل�ستديرة 
ابن مدينة وهران من اأجل ا�ستغالل 
م�ستوى  على  التدريب  يف  جتربته 
االعتبار  واعادة  املحلية  االأندية 
عرب  ال�سابة  الفئات  خمتلف  اإىل 
اإعادة التدريج يف خمتلف اال�سناف 
ال�سغرى خا�سة واأن �سارف معروف 
لالعبني  الفر�سة  منح  غلى  مبيله 

فريقه  مع  ده  ج�سنّ مثلما  ال�سبان 
احلرا�ش.وينتظر  احتاد  ال�سابق 
الناخب  هوية  عن  الفاف  تعلن  ان 
اأق�سى  على  اليوم  اجلديد  الوطني 
تقدير اأين يتواجد الثنائي رابح ماجر 
املر�سحني  اأكرب  بلما�سي  وجمال 
خلفا  الوطنية  الفنية  العار�سة  لتويل 
للمدرب اال�سباين لوكا�ش األكاراز ايل 
متت اإيالته من طرف اع�ساء املكتب 
الفدرايل ب�سبب توايل �سل�سلة النتائج 

ال�سلبية.

اأونا�س يوا�ضل مالزمة كر�ضي الحتياط

غوالم يفوز جمددا ويعمق الفارق يف �ضدارة الكالت�ضيو
الدويل  الالعب  يوا�سل 
اجلزائري فوزي غوالم يف قيادة 
فريقه نابويل اإىل حتقيق النتائج 
بدايته  اأكد  بعدما  االيجابية 
اجلديد  املو�سم  يف  القوية 
عاد  الذي  الثمني  الفوز  عقب 
على  "االأوملبيكو"  ملعب  من  به 
روما  نادي  م�سيفه  ح�ساب 
الثامنة  اجلولة  قمة  �سمن 

التي  االيطايل  الدوري  من 
حيث  ام�ش،  اول  �سهرة  جرت 
رد  دون  بهدف  املقابلة  انتهت 
االيطايل  املهاجم  توقيع  من 
دقيقة   20 مرور  بعد  اين�سيني 
على انطالق املواجهة، وخا�ش 
الظهري الي�رس للمنتخب الوطني 
خا�ش  حيث  اأ�سا�سيا  املقابلة 
يف  اإنذارا  ونال  اأطوارها  جميع 

املقابلة،  من  االأخرية  الدقيقة 
وقدم غوالم مباراة يف امل�ستوى 
قام  بعدما  م�ستواه  ثبات  موؤكدا 
االأي�رس  الرواق  على  كبري  بعمل 
يف ال�سقني الدفاعي والهجومي، 
بتحقيق  لفريقه  �سمح  ما  وهو 
التوايل  على  الثامن  الفوز 
"الكالت�سيو"  ت�سدر  ويوا�سل 
معمقا الفارق عن اأقرب مطارده 

خم�ش  اإىل  جوفنتو�ش  نادي 
نقاط، يف املقابل توا�سل غياب 
مواطنه اآدم اأونا�ش الذي تواجد 
باللقاء  املعنية  القائمة  �سمن 
دقيقة  اي  يف  ي�سارك  مل  لكنه 
دكة  على  بالبقاء  واكتفى  منها 

االحتياط.
ع.ق.

حمرز يف قلب �ضراع اجنليزي للتعاقد 
معه يف املركاتو ال�ضتوي

الدائر بني  ال�رساع  ريا�ش حمرز حمل  الدويل اجلزائري  الالعب  دخل 
اندية اجنليزية ت�سعى غلى التعاقد معه خالل فرتة التحويالت ال�ستوية 
الربيطانية  "املريور"  جريدة  ام�ش  ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  املقبلة، 
فرتة  خالل  بخدماته  الظفر  على  ي�رسان  وتوتنهام  ار�سنال  فريقي  اأن 
هذا  ويف  ت�سكيلتها،  �سفوف  غلى  و�سمه  املقبلة  ال�ستوية  التحويالت 
ال�سدد فاإن نف�ش امل�سدر ك�سف اأن املدرب الفرن�سي الأر�سنال اأر�سني 
خالفة  اأجل  ن  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  خدمات  يريد  فينغر 
املر�سحان  �سان�سيز  الك�سي�ش  والت�سيلي  اأوزيل  م�سعود  االملاين  الثنائي 
العام اجلديد واالنتقال  "املدفعجية" خالل مطلع  للرحيل عن ت�سكيلة 
اإىل اإحدى الفرق الراغبة يف خدماتهما وهما اللذان يتواجدان يف نهاية 
توتنهام  نادي  مدرب  ميلك  املقابل  2018.يف  �سيف  يف  املقرر  العقد 
بوكيتينيو رغبة كبرية يف احل�سول على خدمات ابن مدينة تلم�سان و�سمه 
غلى �سفوف فريقه من اأجل ت�سكيل خط هجوم قوي رفقة الثنائي هاري 
كني ودايلي اآيلي، وال ي�ستبعد اأن يغادر حمرز �سفوف فريقه لي�سرت �سيتي 
االجنليزي يف ظل رغبته الكبرية يف الرحيل وتغيري اوجلهة نحو فريق اآخر 
مثلما �سبق ان ك�سف عنهخ يف بيان ر�سمي خالل ال�سيف املنق�سي لكن 
التوقيع يف فريق جديد ف�سل بعدما ارتبط ا�سمه باندية روما االيطايل، 

بر�سلونة اال�سباين ومان�س�سرت يونايتد االجنليزي.
عي�ضة ق.

الطاقم الفني يوا�ضل التح�ضريات ومباراة ودية اليوم اأمام رائد القبة

العبو احتاد اجلزائر يجمعون على التاأهل اإىل نهائي رابطة االأبطال

فريقا اأر�ضنال وتوتنهام مهتمان ب�ضمه اإىل �ضفوفهما

اجمع العبو فريق احتاد اجلزائر على �رسورة 
الذي  التنقل  من  التاأهل  بتاأ�سرية  العودة 
اإىل املغرب ملواجهة  ال�سبت املقبل  يقودهم 
نهائي  ن�سف  الإياب  حت�سبا  البي�ساوي  الوداد 
دار  حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  م�سابقة 
د بني العبي ت�سكيلة  �سباح اأم�ش حديث موحنّ
التي  التدريبية  احل�سة  خالل  "�سو�سطارة" 
الوطنية  املنتخبات  حت�سري  مبركز  خا�سوها 
ب�سيدي مو�سى على �رسورة رفع التحدي من 
اإىل  والتاأهل   2015 عام  �سيناريو  اعادة  اأجل 
تن�سيط نهائي امل�سابقة القارية خا�سة واأنها 
فر�ستهم من اجل ارتفاع �سقف احللم للتتويج 
باللقب القاري االأول من نوعه يف تاريخ النادي 
الطاقم  يوا�سل  اخرى،  جهة  العا�سمي.من 
بوت  بول  البلجيكي  املدرب  بقيادة  الفني 
املقبل  باللقاء  اخلا�سة  الروتو�سات  و�سع 
بالوداد  املقبل  ال�سبت  الفريق  ينتظر  الذي 
البي�ساوين حيث يخو�ش رفقاء الالعب اأيوب 
عبد الالوي اليوم مباراة ودية امام رائد القبة 
جاهزية  على  الوقوف  اأجل  من  فر�سة  يف 
الالعبني واأخذ فكرة حول الت�سكيلة االأ�سا�سية 

التي �سوف تخو�ش املقابلة.

كودري: ينتظرنا نهائي قبل 
الأوان لكننا جاهزون للعودة 

بتاأ�ضرية التاأهل 
يخو�ش  فريقه  ان  كودري  الالعب حمزة  اأكد 

حت�سريات جدية من اأجل التواجد يف اأح�سن 
جاهزية حت�سبا للمباراة الهامة التي تنتظرهم 
ال�سبت املقبل، واو�سح كودري خالل املنطقة 
عبد  زميليه  رفقة  ح�رسها  التي  املختلطة 
اأمنهم  يحي  بن  وحممد  مزيان  الرحمان 
�سوف  مناف�ش  اأمام  ينتظرهم  ما  يدركون 
واملباراة  امليدان واجلمهور  باأف�سلية  يحظى 
كل  واأن  خا�سة  النهائي  مبثابة  تكون  �سوف 
طرف يرغب يف احل�سول على تاأ�سرية تن�سيط 
ميدان  متو�سط  واعرب  النهائية،  املباراة 
اأ�سحاب اللونني االأ�سود واالأحمر اأن الت�سكيلة 
ت�سم اأ�سحاب التجربة القادرين على م�ساعدة 
وبلوغ  الذهبي  املربع  اجل جتاوز  الفريق من 
القارية. امل�سابقة  من  النهائية  املحطة 

يف  منها  يعانون  التي  املناف�سة  نق�ش  وحول 
الوطنية،  البطولة  يف  مبارياتهم  تاأجيل  ظل 
اأ�سار كودري اأنها لن تاأثر عليهم باعتبار اأنهم 
م�سيفا  الودية،  املباريات  بخو�ش  يعو�سونها 
حت�سري  اف�سل  يف  الفريق  تواجد  يتمنى  انه 
التي �سوف يكون  النف�سية  الناحية  خا�سة من 
تاأثريها اأكرب على امل�ستطيل االأخ�رس من اأجل 

العودة بالتاأهل اإىل ار�ش الوطن.

درفلو يتعافى ويريح الطاقم 
الفني

من جهة اأخرى، تعافى املهاجم ا�سامة درفلو 
من اال�سابة التي كان يعاين منها وابعدته عن 
االأيام  زمالئه خالل  مع  اجلماعية  التدريبات 

املنتخب  مع  اأ�سيب  كان  بعدما  الفارطة 
التي  اخلرية  التدريبية  احل�سة  خالل  الوطني 
اأمام الكامريون �سن ت�سفيات  �سبقت مباراته 
الالعب  اندمج  حيث   ،2018 رو�سيا  مونديال 
التي  التدريبية  احل�سة  خالل  زمالئه  مع 
خا�سها �سبيحة البارحة وهي الثالثة لهم منذ 
الوداد  للقاء  ا�ستعداد  التدريبات  ا�ستئناف 
ا�ستعداده  عن  درفلو  اأبان  حيث  البي�ساوي، 
للتواجد يف اف�سل امكانياته وخو�ش املباراة 
ما  وهو  الفني،  الطاقم  عليه  اعتمد  حال  يف 
يجعل االأخري يتنف�ش ال�سعداء با�ستعادةالعبه 

واال�ستفادة من ورقة هجومية اإ�سافية.

اإدارة الوداد تطبع 40 الف 
تذكرة واأن�ضار الحتاد 

يح�ضرون لتنقل قوي
التنظيمية  اللجنة  قررت  اأخرى،  جهة  من 
ملباراة الوداد البي�ساوي واحتاد اجلزائر طبع 
جمموع 40 األف تذكرة حت�سبا لو�سعها لفائدة 
ومتابعة  اقتنائها  اأجل  من  الفريقني  جماهري 
ان  ينتظر  حيث  املدرجات،  من  املواجهة 
تكون مدرجات ملعب حممد اخلام�ش مبدينة 
واأن  خا�سة  اآخره،  عن  مملوء  البي�ساء  الدار 
القارية  املناف�سة  يف  اجلزائر  ممثل  جماهري 
وتقرتب  املغرب  غلى  قوي  لتنقل  يح�رسون 

اأعدادهم من الف منا�رس.
عي�ضة ق.

حفيظ دراجي: العبو اخل�ضر يحتاجون مدربا كبريا
الوطني  املنتخب  دراجي عن العبي  اجلزائري حفيظ  االعالمي  دافع 
اف�سلية  متنحهم  التي  واملهارة  الفنية  االمكانيات  ميلكون  اأنهم  موؤكدا 
تقدمي االأف�سل مع املنتخب الوطني والذهاب به بعيدا، لكنه ا�ستطرد اأن 
ما يحتاج غليه املنتخب تعيني مدرب كبري و�سارم قادر على قيادة دكة 
االحتياط والتحكم يف االمور االن�سباطية للمجموعة، واأ�سار االعالمي 
اجلزائري بقناة "بي اأن �سبورت" القطرية يف حوار ملوقع "يورو �سبور" 
اأن اخل�رس يحتاجون مدربا كبريا قادر على فر�ش رايه وحث الالعبني 
على اتباع تعليماته بحذافريها م�سيفا ان اإعادة الثقة اإىل بيت اخل�رس 
بعدم  امللزمون  واجلمهور  االعالميون  فيها  ي�سرتك  جماعية  م�سوؤولية 
املتحدث  فح�سب.واأعاد  االنتقاد  اأجل  من  االنتقادات  �سهام  توجيه 
التي  اجلماعية  امل�سوؤولية  اإىل  الوطنية  النخبة  نتائج  تراجع  ا�سباب 
يتحملها جميع االطراف التي تعترب 
جزءا من املنتخب الوطني، خا�سة 
اخل�رس  بيت  يف  يحدث  ما  وان 
التي  للظروف  حا�سل  حت�سيل 
ت على املنتخب يف وقت �سابق،  مرنّ
جعلت الالعبني يرف�سون اللعب يف 
اجواء م�سحونة غري م�سجعة على 

منح اف�سل االمكانيات.

عي�ضة ق.

ع.ق



الفيفا تعاقب 
االحتاد 

االأرجنتيني ماليا

ميرتوبوليتانو  واندا  ملعب  قّمة  انتهت 
بالتعادل  وبر�شلونة  مدريد  اأتليتكو  بني 
الثامنة  اجلولة  مواجهات  �شمن   1-1
اأ�شحاب  وافتتح  الإ�شباين،  الدوري  من 
الأر�ض الت�شجيل يف الدقيقة 21 بوا�شطة 
الالعب �شاوؤول نيغيز فيما اأدرك الالعب 
التعادل  �شواريز  لوي�ض  الأوروغوياين 
وحافظ   ،82 الدقيقة  يف  لرب�شلونة 
بر�شلونة على �شدارة الدوري بر�شيد 22 

نقطة فيما ياأتي اأتليتكو يف املركز الثالث 
جمهور  وا�شتقبل  نقطة،   16 بر�شيد 
مبئات  الكاتالوين  الفريق  مدريد  اأتلتيكو 
"فيفا  اأغنية  الأعالم الإ�شبانية على وقع 
ا�شبانيا" ال�شهرية، وذلك يف خ�شم الأزمة 
بني احلكومة املركزية يف مدريد واإقليم 
ا�شتفتاء  حكومتها  اإجراء  بعد  كاتالونيا، 
اأكتوبر  الأول  يف  ال�شتقالل  اأجل  من 

رف�شته احلكومة املركزية.

 21 الدقيقة  يف  الت�شجيل  اأتلتيكو  تقدم 
الزاوية  نيغيز يف  �شاوؤول  رائعة من  بكرة 
الأملاين مارك  الي�رسى ملرمى احلار�ض 
بر�شلونة  وفر�ض  تري-�شتيغن،  اأندري 
املجريات  على  ميدانية  �شيطرة 
عرب  حماولت  له  وكانت  الهدف  بعد 
والأوروغوياين  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
جنمي  من  مب�شاركة  �شواريز،  لوي�ض 
والكرواتي  اإنيي�شتا  اأندري�ض  الو�شط 

الدفاعي  التكتل  لكن  راكيتيت�ض  اإيفان 
لأتلتيكو حال دون اهتزاز �شباك احلار�ض 
ال�شلوفيني يان اأوبالك يف ال�شوط الأول، 
حاول بر�شلونة ال�شغط منذ بداية ال�شوط 
املرتدة  اأتلتيكو  انطالقات  اأن  اإل  الثاين 
�شتيغن  تري  ملرمى  كثرياً  مزعجة  كانت 
كرة  النتيجة خا�شة من  ت�شاعف  وكادت 
قوية �شددها الفرن�شي اأنطوان غريزمان 

من اجلهة الي�رسى مرت فوق العار�شة.

�ضيميوين: ال اأف�ضل تدريب 
املنتخبات ومي�ضي ال يفاجئني

اأعرب مدرب اأتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو �شيميوين عن اأمله يف 
اأن يقدم منتخب بالده م�شتوى جيدا يف املباراتني املتبقيتني من 
الت�شفيات املونديالية، واأن يتاأهل اإىل كاأ�ض العامل 2018، و�رسح 

�شيميوين يف مقابلة مع �شبكة »كادينا �شري« الإ�شبانية اأول ام�ض 
بخ�شو�ض مباراتي الأرجنتني القادمتني اأمام بريو والإكوادور: »اآمل اأن 
يقدم الفريق اأداء جيدا«، وعن اإمكانية اأن يقود منتخب بالده م�شتقبال 

اأ�شار اإىل اأنه ل يحبذ حاليا العمل مع الأندية »اأع�شق كرة القدم التي 
تعتمد على العمل اليومي، املنتخبات �شيكون لها توقيت اآخر، ل اأرى 
نف�شي اأعد ملباراة من املنزل �شتقام بعد 4 اأ�شهر«، وامتدح الت�شولو 
مواطنه ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة الذي قال عنه اإنه يفعل كل �شيء 

ب�شكل جيد واأكد اأنه ل يتفاجاأ مبا يقوم به داخل املالعب، كما جتنب 
املدرب الدخول يف مقارنات بني مي�شي ومارادونا، وقال: »كالهما 

ينتميان جليلني خمتلفني«.

طبيب اإبراهيموفيت�ش يحذر من 
العودة ال�ضريعة للميادين

قال الطبيب فريدي فو هو كيوجن الذي اأجرى جراحة لركبة زلتان 
اإبراهيموفيت�ض يف ماي املا�شي، اإن الالعب ال�شويدي ل يجب اأن 
يتعجل العودة لت�شكيلة مان�ش�شرت يونايتد.ومل يلعب اإبراهيموفيت�ض 
منذ تعر�ض لإ�شابة بقطع يف الرباط ال�شليبي للركبة خالل مباراة 

املان يونايتد يف اإياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي اأمام اأندرخلت 
البلجيكي يف ملعب اأولد ترافورد، وقال فو ل�شحيفة �شاوث ت�شاينا 
مورنينج بو�شت: »زلتان قوي جدا لكن كرة القدم ل تزال ريا�شة 

قتالية، اأنا كطبيب بكل تاأكيد اأريد عودته باأبطاأ �شكل ممكن، وعندما 
يكون جاهزا متاما للعب«، واأ�شاف »هناك الكثري من الالعبني الذين 

عادوا قبل الوقت املحدد وتعر�شوا لنتائج �شيئة«، واأردف: »لي�ض لدي 
اأي قلق ب�شاأن اإ�شابته اإذ اأنها حتتاج دائما اإىل الوقت حتى تتعافى«.

وتابع »يف الواقع لقد بداأ الدوري الإجنليزي املمتاز لتوه واأنا متاأكد 
اأن مان�ش�شرت يونايتد لن يحتاج الالعب ب�شكل م�شتعجل لأي مباراة 

حا�شمة يف الدوري اأو امل�شابقات الأوروبية«، ويخطط جوزيه مورينيو 
مدرب يونايتد لالإبقاء على املهاجم البالغ 35 عاما خارج الفريق حتى 

جانفي املقبل، رغم اأنه �شمه لت�شكيلة الفريق يف دور املجموعات 
بدوري اأبطال اأوروبا، والذي يقام بني �شبتمرب ودي�شمرب، وت�شدر 

اإبراهيموفيت�ض قائمة هدايف يونايتد يف املو�شم املا�شي بر�شيد 28 
هدفا يف 46 مباراة.

اإعالن اأ�ضماء املر�ضحني للكرة 
الذهبية يف 9 اأكتوبر

اأعلنت جملة فران�ض فوتبول الفرن�شية ان اأ�شماء الالعبني الثالثني 
املر�شحني لنيل جائزة الكرة الذهبية التي متنحها �شنويا لأف�شل 

لعب كرة قدم يف العامل، �شتعلن يف التا�شع اكتوبر املقبل، واأ�شارت 
املجلة اىل ان ال�شماء �شيتم ك�شفها عرب خمتلف الو�شائط التابعة 

ل�شحيفة »ليكيب« الفرن�شية الريا�شية املتخ�ش�شة، مبا ي�شمل املواقع 
اللكرتونية والقناة التلفزيونية على امتداد اليوم املذكور. وهيمن 

الربتغايل كري�شتيانو رونالدو جنم ريال مدريد ال�شباين والرجنتيني 
ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة على هذه اجلائزة منذ العام 2008.، ويبدو 

الربتغايل البالغ 32 عاما الذي نال اجلائزة العام املا�شي، مر�شحا قويا 
لالحتفاظ بها هذه ال�شنة، بعدما قدم مو�شما لفتا قاد خالله النادي 
امللكي اىل �شل�شلة األقاب منها بطولة ا�شبانيا للمرة الأوىل منذ العام 
2012، والحتفاظ بلقب دوري اأبطال اأوروبا. ويف حال فوز رونالدو 

�شيت�شاوى مع مي�شي يف عدد مرات اإحرازها بخم�شة القاب، واختري 
الربتغايل يف اأوت املا�شي اأف�شل لعب يف م�شابقات الحتاد الأوروبي 

لكرة القدم.

قمة اأتليتكو مدريد وبر�ضلونة تنتهي بالتعادل

وقع الحتاد الدويل لكرة 
القدم غرامة مالية تقدر 

قيمتها 67 األف دولر على 
الحتاد الأرجنتيني على 

خلفية بع�ض الهتافات، التي 
قام اأن�شاره برتديدها خالل 

مباراتني �شمن ت�شفيات 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة 
ملونديال 2018، وتتعلق 

الغرامة املالية مبباراتي 
الأرجنتني اأمام اأوروغواي 
يف مونتفيديو يف 31 اأوت 

املا�شي، واأمام فنزويال يف 
بوين�ض اآير�ض يف اخلام�ض 
�شبتمرب املا�شي، ح�شبما 

ذكر فيفا يف بيان له، 
وو�شف الفيفا ما قامت به 

اجلماهري الأرجنتينية يف 
املباراتني بـ »الت�رسف غري 

املنا�شب«.
وك�شف اأنه �شبق توقيع 

غرامة على الحتاد 
الأرجنتيني لكرة القدم، 

لنف�ض ال�شبب يف مباريات 
املنتخب الأرجنتيني  

الربازيل يف 13 نوفمرب 
2015 وكولومبيا يف 15  23 

مار�ض املا�شي، وبلغت 
قيمة الغرامات التي وقعها 

الفيفا على احتاد الكرة 
الأرجنتيني خالل العامني 

الأخريين ما يقرب من 159 
األف دولر.

مدرب  مارتينيز  روبرتو  قال 
فين�شنت  املدافع  اإن  بلجيكا 
مباراتي  عن  �شيغيب  كومباين 
ت�شفيات  يف  القادمتني  بالده 
مع  حمادثات  بعد  العامل  كاأ�ض 
ووجهت  �شيتي،  مان�ش�شرت  ناديه 
كومباين  اإىل  البداية  يف  الدعوة 
لالن�شمام للت�شكيلة التي �شتواجه 
البو�شنة وقرب�ض، لكنه عاد لناديه 

كامل  ب�شكل  تعافيه  عدم  يف ظل 
مني  ال�شاق  ربطة  يف  اإ�شابة  من 
بها خالل م�شاركته مع املنتخب 
يف  طارق  جبل  �شد  البلجيكي 
وجود  مارتينيز  ونفى  اأوت، 
يتابع  اإنه  �شيتي قائال  خالف مع 
بتوا�شل  ويحتفظ  كومباين  حالة 
مارتينيز  النادي.واأبلغ  مع  جيد 
خالف  يوجد  »ل  ال�شحفيني: 

الت�شكيلة  للعمل،  نظام  لدينا 
اأعلنت يوم اجلمعة وهناك يومان 
وا�شح  تقييم  على  للح�شول 
حلالة كل لعب«، واأ�شاف: »هذا 
يف  لي�ض  كومباين  املوقف،  هو 
الن�شمام  ي�شتطع  ومل  الت�شكيلة 
لذا  الأول  الفريق  اأن�شطة  لبقية 
الأمر وا�شح، هناك توا�شل جيد 

مع مان�ش�شرت �شيتي«.

مدرب  لوبيتيجي  جولني  اأبدى 
من  غ�شبه  اإ�شبانيا  منتخب 
بيكيه  جريارد  على  الهجوم 
تدريبات  خالل  بر�شلونة  مدافع 
للمباراتني  ا�شتعداًدا  املاتادور 
كاأ�ض  ت�شفيات  يف  املقبلتني 
الأن�شار،  من  عدد  ورفع  العامل، 
اأثناء  بيكيه  تهاجم  لفتات 
على  للمنتخب  الأوىل  التدريبات 
�شهدها  التي  الأحداث  وقع 
ال�شتفتاء  حول  كتالونيا  اإقليم 
وقال  اإ�شبانيا،  عن  والنف�شال 

نقلتها  ت�رسيحات  يف  لوبيتيجي 
ديبورتيفو:  موندو  �شحيفة 
»الإهانات التي تعر�ض لها بيكيه 

لي�شت راأًيا وهذا اأمر موؤ�شف«.
بع�ض  ذلك  �شنع  »لقد  واأ�شاف: 
بيكيه  ال�شارة،  غري  الأجواء 
لعبني  من  التزاًما  اأكرث  كان 
اأعلى  ويقدم  هادئ  هو  اآخرين، 
لعب  لأنه  معنا  وهو  م�شتوياته 
اإىل  حتدثت  »لقد  وتابع  ممتاز«، 
بيكيه، بعد كل ما حدث اأردت اأن 
اأعرف كيف هو ذهنًيا، وهل هو 

م�شتعًدا للعب واإن مل يكن كذلك 
ووا�شل:  معنا«،  يكون  لن  فهو 
ل  نحن  الالعبني  اختبار  »عند 
نحلل الراأي ال�شيا�شي لهم، بيكيه 
دائًما،  و�شلوكه جيد  معنا  ملتزم 
واإن مل يكن كذلك ف�شوف نتخذ 
واأمت   املنا�شبة«،  الإجراءات 
اأن  اأمتنى  كتالونيا  يف  »الأحداث 
البارد على  املاء  ي�شكب اجلميع 
واأن  ال�شار،  غري  الو�شع  هذا 
كل  يهداأ  اأن  اأمتنى  التعقل  ي�شود 

�شيء«.

مدرب بلجيكا ينفي خالفه مع مان�ض�ضرت �ضيتي

مدرب اإ�ضبانيا يدافع عن بيكيه بعد الفتات االإهانة
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كالينيت�ش 
يغيب عن 

ت�ضفيات 
املونديال

اأن  القدم  لكرة  الكرواتي  الحتاد  اأعلن   
نيكول كالينيت�ض مهاجم كرواتيا �شيغيب عن 
مباراتني يف ت�شفيات كاأ�ض العامل على اأر�شه 
اأوكرانيا،  اأمام  الأر�ض  وخارج  فنلندا  اأمام 
واأ�شاف الحتاد يف بيان: »طلب اأطباء نادي 
اآ�شي ميالن واملنتخب الكرواتي عدم الدفع 
اأظهرت  بعدما  املباراتني  يف  بكالينيت�ض 
اإ�شابته يف ع�شلة بالفخذ«، وين�شم  الأ�شعة 
ال�شابات  من  طويلة  قائمة  اإىل  كالينيت�ض 
يف منتخب كرواتيا من بينهم لعب الو�شط 

بيات�شا  ماتيو كوفات�شيت�ض واملهاجم ماركو 
وتني  ت�شورلوكا  فيدران  الدفاع  وثنائي 
دفاع  قلب  لوفرين  ديان  و�شيغيب  يدفاي، 
اأمام  اجلمعة  مواجهة  عن  اأي�شاً  ليفربول 
فنلندا لكن قد يعود يف مباراة اأوكرانيا يوم 
الثنني، ويت�شدر منتخب كرواتيا جمموعته 
ثماين  من  نقطة   16 بر�شيد  الت�شفيات  يف 
على  الهداف  بفارق  متفوقاً  مباريات 
تركيا  متلك  بينما  الثاين  اي�شلندا  منتخب 

واأوكرانيا 14 نقطة.  



500 طفل يج�سدون فنيا 
تالحم ال�سوريني واللبنانيني

    
ال عن�رصية اأو كراهية جتاه النازح ال�سوري يف لبنان على خالف ما يحاول 
البع�ض الرتويج له، تلك هي الفكرة الرئي�سية ملعر�ض »الفرا�سة« الذي 
احت�سنته العا�سمة بريوت و�سارك فيه خم�سمئة تلميذ لبناين و�سوري 
يف �سن الطفولة )يقيمون يف لبنان( وتناف�سوا �سمن ر�سومات تعبرّ عن 
بال�سوري والعك�ض. اللبناين  التي تربط  اأحالمهم وواقعهم، والعالقات 
يف  اأربعون  منها  ُعر�ض  لوحة  خم�سني  من  اأكرث  االأطفال  هوؤالء  واأنتج 
اإىل  لوحات  ع�رص  �سحن  مت  حني  يف  اجلمعة،  اأم�ض  بريوت  معر�ض 
وا�سنطن كي ت�سارك يف معر�ض م�سابه اأقيم هناك بالتزامن، مع فارق 
التوقيت، وفق منظمي الفعالية.ويف كلمة له على هام�ض الفعالية، قال 
وزير الرتبية اللبناين مروان حمادة اإن اأجمل ر�سالة يوجهها اإىل العامل 
الذين خرجوا ق�رصا  االأطفال  بري�سة هوؤالء  الفنرّ املكتوبة  ر�سالة  هي 
من وطنهم وحلرّوا �سيوفا على لبنان.و�سدد على اأنرّ هذا املعر�ض لي�ض 
فقط ا�ستعرا�سا لر�سومات، بل للتاأكيد على اأن اللبناين لي�ض عن�رصيا، 
ذات  اإىل  يذهبوا  واأطفالهم  ال�سوري،  جلاره  حمب  عام  ب�سكل  وهو 
املدار�ض ويلعبون �سويا.وانطلق امل�رصوع بداية �سيف 2017 وا�ستمر 
الأ�سهر قبل االنتهاء منه منذ اأيام، مب�ساركة خم�سمئة تلميذ منت�سبني لـ 
22 مدر�سة ر�سمية موزعة على 11 بلدية من مناطق خمتلفة يف لبنان. 
عب  األقاها  مبا�رصة  كلمة  الدويل.ويف  البنك  بدعم  امل�رصوع  ويحظى 
غامن  حافظ  قال  ووا�سنطن،  لبنان  بني  احلدث  نقلت  عمالقة  �سا�سة 
نائب رئي�ض البنك الدويل لل�رصق االأو�سط، اإن »لبنان من بني دول العامل 
البنك  اأن  اإىل  غامن  عنده«.واأ�سار  الالجئني  ا�ستقبال  يف  كرما  االأكرث 
الدويل يدعم من كافة النواحي وزارة الرتبية اللبنانية يف جمال تعليم 
االأطفال ال�سوريني ال �سيما اأن معظمهم يلقى اأف�سل التعامل، واأنه مل�ض 
هذا بنف�سه حني زار لبنان وجال على مدار�سها.  ويعي�ض يف لبنان ما 

يزيد عن مليوين الجئ �سوري، وفق اأحدث بيانات اأممية.

فنيالإثنني 16 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 26 حمرم  1439ه 15
تتويج الفيلم الوثائقي

 »�ساهني و ال�سينما اجلزائرية«
 للمخرج �سليم عقار مبهرجان الإ�سكندرية

ُتّوج الفيلم الوثائقي »�صاهني و  ال�صينما اجلزائرية« لل�صحفي و املخرج اجلزائري 
�صليم عقاري بجائزة »النخلة  الذهبية« التي متنحها اجلمعيات العربية لل�صينما 

مبنا�صبة الطبعة ال33 ملهرجان  ال�صكندرية ال�صينمائي لدول البحر املتو�صط 
املنظم من 7 اإىل 12 اأكتوبر حتت �صعار  »ال�صينما و الهجرة غري ال�صرعية«.

 و يتناول الفيلم الوثائقي عالقة 
املخرج امل�رصي يو�سف �ساهني 
باملخرج  لقاءه   و  باجلزائر 
اأحمد  اجلزائري  امل�رصحي 
باإنتاج  له  �سمح  مما  را�سدي 
فيلمني مب�ساركة  اجلزائر حتت 
و   )1972( »الع�سفور«  عنوان 
)1976(ي  ال�سال«  االبن  »عودة 
فيلم  اإخراج  خالل  من   كذا  و 
 )1958( اجلزائرية«  »جميلة 

املنا�سلة  للمراأة  تكرمي   وهو 
تعد  اجلزائرية.و  الثورة  اإبان  
نوعها  من  الثانية  اجلائزة  هذه 
و  »�ساهني  الوثائقي  للفيلم 
ال�سينما  اجلزائرية« بعد جائزة 
التي  اخلا�سة  التحكيم  جلنة 
املهرجان   اأثناء  عليها  حت�سل 
ال10 للفيلم العربي بوهران )25 
قد  و   .(2017 جويلية    31 اإىل 
ثالثة  اإخراج  عقار  ل�سليم  �سبق 

يف  »ت�سوير  هي  وثائقية  اأفالم 
»�سهادات  و    )2007( اجلزائر« 
جي�ض  لدى  فرن�سي  �سجني 
و   )2010( الوطني«  التحرير 
»جماهد القلم« )2013). و اأنهى 
حول  اخلام�ض  الوثائقي  فيلمه 
فيلم »معركة اجلزائر«ي 50 �سنة 
من  القاعاتي  يف   عر�سه  بعد 
اإنتاج املوؤ�س�سة العمومية للتلفزة 
اأول  يف  خروجه  يرتقب  الذي  و 

نوفمب  املقبل.كما منح مهرجان 
القد�ض  جائزة  االإ�سكندرية 
اليوم« و  الفرن�سي »جنمة  للفيلم 
الأف�سل  حمامة«  »فاتن  جائزة  
التون�سية  للممثلة  ن�سوي  دور 
هند �سابري عن دورها يف فيلم  
منحت  حني  يف  حلب«  »زهرة 
الأف�سل  �رصيف«  »عمر  جائزة 
اأحمد   اآل  حممد  لل�سوري  ممثل 
الذي لعب دورا يف فيلم »رجل و 

املهرجان  عرف  اأيام«.و  ثالثة 
بلدا   25 ميثل  فيلما   84 عر�ض 
مبا يف ذلك 16 دولة �ساركوا يف  
متيز  الطويل.و  الفيلم  م�سابقة 
حفل االفتتاح بتكرمي العديد من 
اأوجه ال�سينما العربية و العاملية  
تطوير  يف  مل�ساهمتهم  عرفانا 
العربية.و  و  االإفريقية  ال�سينما 
االإ�سكندرية  مهرجان  يعتب 
مبثابة   1979 �سنة  اأطلق  الذي 

املهمة   التظاهرات  اأحد 
وهو  مب�رص  لل�سينما  املكر�سة 
قبل  من  نظم  الذي  املهرجان 
و   لكتاب  امل�رصية  اجلمعية 
اإىل  ت�سعى  التي  ال�سينما  نقاد 
تعزيز  و  ال�سينما  ثقافة  ترقية 
ال�سينما  خمرجي   بني  ال�رصاكة 
اأهمية  اإيالء  اأ�رصه مع  العامل  يف 
االأبي�ض  البحر  لبلدان  خا�سة 

املتو�سط.  

مهرجان ال�سوفية بفا�س وم�سار احلكمة عرب العامل
مدينة  مدينة  تعي�ض 
املغرب(   )و�سط  فا�ض 
اإيقاع  على  حاليا 
الدورة  فعاليات 
ملهرجانها  العا�رصة 
التي  ال�سوفية  للثقافة 
»الت�سوف  �سعار  حتمل 
عب  احلكمة  لقاء  يف 
العامل: طريق الت�سوف 
اجتاه  يف  املغرب  من 
وتتوا�سل  الهند«، 
اأيام  ثمانية  مدى  على 
دولة.  16 مب�ساركة 
املهرجان  رئي�ض  وقال 
يف  ال�سقلي،  فوزي 
هام�ض  على  ت�رصيح 
روح  اإن  االفتتاح،  حفل 
واملوروث  الت�سوف 
يجددان  الثقايف 
احل�سارة  با�ستمرار 
االإ�سالمية، واإن الثقافة 

ا�ستفادت  ال�سوفية 
الثقافية  واللقاءات  التالقح  من 
م�سريتها  خالل  �سكلتها  التي 
اأن  واأكد  االأجيال،  عب  املمتدة 
اكت�ساف  يف  ي�سهم  املهرجان 
مبختلف  ال�سوفية  الثقافة 
بعيدا  والفنية،  االإبداعية  جتلياتها 
عن ال�سورة النمطية التي ت�سكلت 
املهرجان  برنامج  عنها.وي�سم 
غنائية،  وحفالت  علمية  ندوات 
املهرجان  اأيام  خالل  و�ستنظم 
يف  االأثرية  ال�سبيل  جنان  بحديقة 
فا�ض اأم�سيات فنية يف فن ال�سماع، 
ملختلف الطرق ال�سوفية املغربية 
القادرية  ومنها  واالأجنبية، 
البود�سي�سية والري�سونية والوزانية، 
الرتكية.وقالت  النق�سبندية  واأي�سا 
كورتني كوكو، وهي باحثة اأمريكية 
وم�ست�سارة لدى الرابطة املحمدية 
يف  )حكومية(،  املغرب  لعلماء 
للمهرجان  االأوىل  العلمية  الندوة 
نحو  روؤية  يعطي  »الت�سوف  اإن 
اأف�سل،  واأخالق  اأح�سن  م�ستقبل 

ون�رص مفهوم الثقافة الروحية من 
االأندل�سي  الت�سوف  منوذج  خالل 
ال�سعوب  ويوحد  يجمع  اأن  ينبغي 
رئي�ض  قال  واحل�سارات«.بدوره، 
للدرا�سات  ع�سري  ابن  معهد 
اأمريكا  يف  وال�سوفية  االإ�سالمية 
»ال�سوفية  اإن  الدباغ  العزيز  عبد 
اخلدمة،  وح�سن  الهمة،  رفع  هي 
احلرمة«.وي�ستقطب  وحفظ 
املفكرين  ع�رصات  املهرجان 
املو�سيقى  وع�ساق  والباحثني 
وم�رص  املغرب  من  ال�سوفية، 
واأمريكا  وتركيا  وفرن�سا  واإيران 
وتون�ض  واليابان  وكندا  وبريطانيا 
والنيجر  والهند  و�سوي�رصا  ولبنان 
واأملانيا.وتنظم  العاج  و�ساحل 
ندوات  اأيام  ثمانية  مدى  على 
علمية تناق�ض عدة موا�سيع، منها: 
االأندل�سي«،  واالأمنوذج  »الت�سوف 
للعي�ض«،  كفن  ال�سوفية  و«الثقافة 
واأي�سا »مكانة الت�سوف يف الثقافة 
الغربية املعا�رصة«، ثم »الثقافات 

ال�سوفية يف اآ�سيا الو�سطى«.

متاعب ال�سينمائي الأمريكي واين�ستني 
تتجاوز احلدود

فنون  اأكادميية  قررت 
املتحركة  ال�سور  وعلوم 
وهي  اأجنلو�ض،  لو�ض  يف 
عمليا اأعلى هيئة يف عامل 
املنتج  طرد  هوليود؛ 
االأمريكي  ال�سينمائي 
بعد  واين�ستني  هاريف 
حتر�ض  باأنه  مزاعم 
على  جن�سيا  واعتدى 
على  الن�ساء  من  عدد 
الثالثة  العقود  مدى 
قالت  كما  املا�سية، 
فرن�سا اإنها �ستعيد النظر 
يف و�سام منحته له.وقالت 
لها  بيان  يف  االأكادميية 
حمافظيها  جمل�ض  اإن 
تزيد  باأغلبية  »�سورّت 
على ثلثي عدد االأع�ساء 
من  فورا  طرده  ل�سالح 
ولدى  االأكادميية«. 
قرار  عن  اإعالنها 
قالت  واين�ستني  طرد 
تريد  اإنها  االأكادميية 
توجيه ر�سالة على نطاق 
اأو�سع.واأ�سافت يف بيانها 
»نفعل ذلك لي�ض فقط لكي نناأى باأنف�سنا عن �سخ�ض ال يحرتم زمالءه، 
لكن الإر�سال ر�سالة باأن عهد التجاهل العمدي، والتواطوؤ املخجل ب�ساأن 
ال�سلوك اجلن�سي اجلارح والتحر�ض يف مكان العمل داخل �سناعتنا، قد 
وىل«.ورغم اأن واين�ستني )65 عاما( نفى مواقعة اأي امراأة دون ر�ساها، 
فاإن متاعبه جتاوزت احلدود، حيث قال مكتب الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل 
ماكرون اإن فرن�سا بداأت مناق�سات لتجريده من و�سام جوقة ال�رصف، وهو 
اأحد اأرفع االأو�سمة الفرن�سية.وقالت متحدثة با�سم االإليزيه اإن الرئا�سة 
لو�سام جوقة  الكبى  امل�ست�سارية  مع  الق�سية  مناق�سة  بداأت  الفرن�سية 
ال�رصف، واإنه �سيتم اتخاذ قرار بعد هذا النقا�ض، واأ�سافت اأن »الرئا�سة 
العائلي، وبعد  ال�سعيد  ال�رصف«.وعلى  ال�سلوك متناق�سا مع  تعتب هذا 
اإقالته من �رصكته، قررت زوجته جورجينا ت�سامبان -التي تعمل م�سممة 
اأزياء ماركيزا ولديها طفالن من واين�ستني- االنف�سال عنه.  لدار  اأزياء 
وقالت »قلبي ينفطر لكل الن�ساء الالتي حتملن اأملا �سديدا ب�سبب هذه 
بني  زوجي«.ومن  عن  اأنف�سل  اأن  اخرتت  لقد  تن�سى،  ال  التي  االأعمال 
املمثالت الالتي حتدثن عن �سلوك واين�ستني غري املالئم اأجنلينا جويل 

وجوينيث بالرتو واآ�سلي جاد.
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للكاتب حممد امل�صباحي

ا�سدار كتاب عن الذات يف الفكر العربي الإ�سالمي
يبحث كتاب حممد امل�صباحي الذات يف الفكر العربي الإ�صالمي يف �صور الذات الفل�صفية وال�صوفية، الفردية والتاريخية، الأنطولوجية والعمرانية؛ ويف جملة 

مفاهيم وق�صايا مت�صلة مبفهوم الذات، كالعقل واحلق والعدل والدين والوجود واملاهية.

ال�صادر حديًثا  الكتاب  يتاألف هذا 
للأبحاث  العربي  املركز  عن 
�صفحة   480( ال�صيا�صات  ودرا�صة 
موثًقا  املتو�صط،  القطع  من 
ف�صًل.   16 من  ومفهر�ًصا(، 
هل  هي:  الأ�صا�س  واإ�صكاليته 
كانت هذه الذات التي تتكلم عنها 
ت�صري  الإ�صلمية  العربية  الفل�صفة 
اأم  الهوية الفردية »الأنا«  اإىل  حًقا 
اإىل املاهّية العامة »الإن�صان مبا هو 
اإن�صان«؟ وما العلقة التي تن�صجها 
متقابلة،  مفاهيم  مع  الذات  هذه 
والنف�س  واجلوهر  املاهّية  مثل 
والوجود؟  والهوية  والأنا  والعقل 
امُلغري  باجل�صم  �صلتها  وما 
وانفعالته  واأهوائه  باأحا�صي�صه 
وقواه وغرائزه اجلاحمة، وبالذات 
التام  بكمالها  اجلاذبة  املطلقة 

وبهائها الغامر؟
�صوؤال الذات

الذات«،  »�صوؤال  الأول،  الف�صل  يف 
يقول امل�صباحي اإن الذات العربية 
تعي�س حمنًة مركبًة: »عقلها مقيد، 
وج�صدها  مطوقة،  وحريتها 
بكيفية  موزع  وولوؤها  ممتهن، 
الرتاث  قطبي  بني  تراجيدية 
حمنة  من  واخلروج  واملعا�رصة«. 
�صوؤال  باأن  الوعي  ي�صرتط  الذات 
فالذات  احلرية؛  �صوؤال  هو  الذات 
احلرة  الختيارات  خل�صة  هي 
وقلق  ومعاناة  التزام  عن  ال�صادرة 
و�رصاع مع نف�صها اأوًل، ومع الآخر 
ثانًيا، ومع الإكراهات واللتزامات 

التي حتيط بها ثالًثا.
الف�صل  يف  امل�صباحي  يبحث 
الفل�صفية  الروؤيتني  »تقابل  الثاين، 
باجة«،  ابن   - للذات  وال�صوفية 
باجة  ابن  نقد  اأن  اإىل  ويخل�س 
ًها  موَجّ كان  املت�صوفة  طريَق 
نحو غايتني: اأوىل تتعلق بانعكا�س 
وال�صناعات  العلوم  على  الت�صوف 
اأي  وال�صيا�صية؛  اخُللقية  والتدابري 
على  ال�صويف  العرفان  انعكا�س 
مب�صتوى  تتعلق  وثانية  املدينة، 
يف  الإدراكات  حتدثه  الذي  الأثر 
ال�صوفية  التجربتني  بني  الوا�صل 
ابن  »اعترب  وي�صيف:  والفل�صفية. 
باجة فعل الت�صوف اأقل مرتبًة من 
تقت�رص  غايته  لأن  الفل�صفة،  فعل 
احل�ّصي  اللتذاذ  حت�صيل  على 
على  الوقوف  ل  القلبي،  والوجد 
اأن  معناه  وهذا  العقلية.  ال�صعادة 
الت�صوف، على الرغم من اإحلاحه 
والتنكيل  اجل�صم  اإماتة  على 
برغباته وانفعالته، يبقى يف نظر 
باجل�صم  ارتباًطا  اأوثق  باجة  ابن 
امل�صباحي  بالعقل«.وي�صاأل  منه 
»املواطنة  الثالث،  الف�صل  يف 
ابن    - للمتوحدين  الفل�صفية 
باجة«: هل يحتاج الفرد اإىل الدولة 
غايته  حتقيق  اأجل  من  )العامة( 
يحقق  هل  اخلا�صة؟  و�صعادته 
املتوحد �صعادته بو�صفه جزًءا من 
الدولة، اأي مواطًنا كامل املواطنة 
مبا تقت�صيه من القيام بالواجبات 

�صعادته  تكمن  اأم  املدينة،  نحو 
والإعرا�س  عنها  الغرتاب  يف 
يوجبه  ما  بكل  املجتمع  عن 
وُخلقية؟  مدنيٍة  م�صوؤولياٍت  من 
اأن ل وطن  اإىل  وي�صل امل�صباحي 
الفيل�صوف  »فوطن  للفيل�صوف، 
النظر  �رصوط  له  يوفر  الذي  هو 
والعلماء  العلم  وطن  اإنه  العقلي، 
اأينما كان، ومتى ُوجد، فاإنه وطن 
واملكان«. بالزمان  حمدود  غري 
الل ذات  الرابع، »من  الف�صل  ويف 
طفيل«،  ابن   - الذات  بعد  ما  اإىل 
غاية  اأّن  امل�صباحي  ي�صت�صّف 
يقظان«  بن  »حي  من  طفيل  ابن 
الفل�صفيني  التعريفني  يطيح  اأن 
حيوان  باأنه  للإن�صان  ال�صهريين 
ا  مقو�صً بالطبع،  مدين  واأنه  ناطق 
ي�صّكل  اأن  باإنكاره  الأول  التعريف 
الذات  حقيقتي  اإحدى  البدن 
وبرف�صه  احلياة؛  وهي  الب�رصية 
الأخرى  احلقيقة  العقُل  ميّثل  اأن 
العلم  وهي  الب�رصية،  للذات 
الثاين،  التعريف  ونَ�َصف  النظري. 
بالهجوم  بالطبع  مدين  الإن�صان 
ال�صيا�صة،  على  اأي  املدينة،  على 
معه  وقادتها  اأهلها  جتاوب  لعدم 
وهكذا  اإ�صلحها.  عن  وعجزه 
لي�س  الإن�صان  اأّن  اأثبت  قد  يكون 

مدنًيا بالطبع.
عقل ووجود وعمران

الف�صل  يف  امل�صباحي  ويرى 
باعتباره  »الت�صوف  اخلام�س، 
اإىل  الأنا  من  للتحول  جتربًة 
معرفَة  يَُعّد  الت�صوف  اأّن  اللاأنا«، 
احلق،  معرفة  نحو  الطريَق  الأنا 
املاأثور  القول  ذلك  يف  م�صتثمًرا 
عرف  فقد  نف�صه  عَرف  »من 
يقلب  ال�صويف  اجلدل  لكن  رّبه«. 
العلقة ال�صببية بني اإدراك النف�س 
واإدراك اهلل، لت�صبح: من ل يعرف 
اهلل ل يعرف نف�صه، اأو لو مل يعرف 
نف�صه.  َعرف  ملا  اهلل،  الإن�صان 
فالت�صوف جتربة ما بعد معرفية، 
لي�س لأنها تطلب مزيًدا من احلرية 
كي تزداد معرفًة وعرفاًنا فح�صب، 
الأنا  فناء  على  قائمة  لأنها  لكن 
ال�صاد�س،  الف�صل  احلق.يف  يف 
ابن   – العمرانية  الذات  »حتولت 

ابن  اإّن  املوؤلف  يقول  خلدون«، 
العمران ليجعله  اأن�صاأ علم  خلدون 
الفل�صفية  الروؤى  عن  بديلًة  روؤيًة 
اآنذاك،  �صائدًة  كانت  التي  للعامَل 
اإ�صفاء  وراء  الروؤية  هذه  »وكانت 
دللت جديدة على املفاهيم التي 
والعلماء  الفل�صفة  من  ا�صتعارها 
جديدة«.  مفاهيم  تتحول  جعلتها 
وجاء اكت�صافه مدوًيا وهائًل، مثله 
نهاية  يف  جاء  الذي  ديكارت  مثل 
القرون الو�صطى، ونيت�صه يف نهاية 
يف  وهايدغر  الأملانية،  املثالية 
نهاية امليتافيزيقا الغربية، ودريدا 
يف  والتاأويلية  احلداثة،  نهاية  يف 
»لكن  والأنطولوجيا،  العقل  نهاية 
خلدون  وابن  هوؤلء  بني  الفرق 
ل  نهاية  يف  جاء  الأخري  هذا  اأّن 
بينما  جديدة،  بدايٍة  اإىل  تتطلع 
جاء اإعلن كل من ديكارت ونيت�صه 
وغادامري  ودريدا  وهايدغر 
لنهاياتهم مع مطالع فجر جديد«.
»العقل  ال�صابع،  الف�صل  ويف 
يقول  خلدون«،  ابن  عند  والوجود 
امل�صباحي اإن العقل الب�رصي عند 
متعالًيا،  جوهًرا  لي�س  خلدون  ابن 
من  بجملٍة  م�رصوط  فعل  اإمنا 
كاجل�صد  املت�صاربة  ال�رصوط 
والنف�س والتاريخ والعمران والغيب 
وامللكات  واحل�صارة  والبداوة 
كان  واإذا  والك�صوف.  واملكت�صبات 
العقل  بقدرة  يعرتف  خلدون  ابن 
الطبيعة،  معرفة  على  العادلة 
اأن تكون تلك  فاإنه كان ي�صّكك يف 
املعرفة متطابقًة مع الوجود كما 
الإحاطة  على  قادر  لأنه غري  هو، 
كلها. واأطواره  الوجود  باأ�صباب 
»اإ�صكالية  الثامن،  الف�صل  يف  اأما 
ابن  عند  العمران  علم  مو�صوع 
اأّن  املوؤلف  في�صتخل�س  خلدون«، 
به  اأفتى  الذي  الرتخي�س  دللة 
علم  مو�صوع  لإثبات  خلدون  ابن 
العمران  علم  داخل  من  العمران 
نف�صه »كانت من اأجل اإثبات اأن ل 
بغريه،  العلم  لهذا  ع�صوية  علقة 
بالعلوم  ول  العقلية  بالعلوم  ل 
ال�رصعية. فقد اأراد لعلمه اأن يكون 
من  فاأخرجه  احلداثة  كّل  حديًثا 
والعلوم  ال�رصعية  العلوم  نظامي 
الفل�صفية. وهذا ما حمله على اأن 

لإثبات  مزدوجًة  معركًة  يخو�س 
عن  وا�صتقلله  علمه  م�رصوعية 
والعلوم  ال�رصعية  العلوم  نظامي 

العقلية مًعا«.
حق وعقل واإميان

الف�صل  يف  امل�صباحي  يجتهد 
لدى  احلق  »معاين  التا�صع، 
الغزايل  موقف  لفهم  الغزايل«، 
فياأخذ  من�صًفا،  فهًما  احلق  من 
اأن  »اأولهما  ح�صبانه عن�رصين:  يف 
احلق  يف  يفكر  مل  الإ�صلم  ُحّجة 
مبا  احلق  يف  ول  حق  هو  مبا 
احلق  يف  اأي  للظلم،  م�صاد  هو 
املحايد  والأخلقي  الفل�صفي 
اختار  اإمنا  كلهم،  للنا�س  وال�صامل 
حق  هو  مبا  احلق  اإىل  ينحاز  اأن 
ديني، فقد فّكر يف احلق يف �صوء 
التوجه العام مل�رصوعه الإ�صلحي 
الذي عرّب عنه عنوان كتابه الرئي�س 
وثانيهما،  الدين‘؛  علوم  ’اإحياء 
يحب�س  اأن  ي�صاأ  مل  ذلك،  مع  اأنه 
تفكريه وجتربته الروحية يف نطاق 
م�صادر التفكري الديني الإ�صلمي، 
الفل�صفي،  الأفق  على  انفتح  بل 
املت�صلة  علومه  على  وبخا�صة 
النف�س واملعرفة، وعلى  بنظريتي 
وعلم  الديني  الكلم  علم  اأفقي 
الف�صل  ال�صويف«.ويف  الك�صف 
التدبري  بني  »العدالة  العا�رص، 
والتدبري  الفردية  للذات  العقلي 
يجد  اجلماعية«،  للذات  املن�صف 
املوؤلف العدَل عند الغزايل مل يكن 
ينف�صل عن العقل واحلق والإن�صان، 
وا�صتطاع الغزايل اأن يت�صور العدل 
تقيم  كونية  قيمة  اأي  كونًيا؛  مبداأً 
ال�صماوات والأر�س،  املوازين بني 
وبني الأنظمة ال�صيا�صية واحلقوقية 
واخُللقية ب�صبب ربطه اإياه بالعقل.
»العقل  ع�رص،  احلادي  الف�صل  يف 
الذات«،  لتحولت  مراآة  )اللغوي( 
دللت  اأهم  امل�صباحي  يعر�س 
وال�صمية،  الفعلية  »عقل«  مادة 
ل�صم  احل�صية  املعاين  ويتتبع 
العقل و�صلتها بدللته املعنوية 
دللته  يف  النظر  اإىل  تقود  التي 
بينه  يقارن  كما  ال�صطلحية. 
وبني مرادفاته من جهة، وبينه وبني 
اليونانية  اللغتني  يف  العقل  اأ�صماء 

فاللغة  ثانية،  جهة  من  واللتينية 
يف  وا�صح  تاأثري  لها  كان  اليونانية 
لل�صم  ا�صطلحيٍة  دللٍت  ت�صّكل 
ع�رص،  الثاين  الف�صل  العربي.يف 
فل�صفة  ملمح  الإميانية:  »الذات 
يقول  ر�صد«،  ابن  عند  الدين 
ابن  زمن  يف  الفل�صفة  اإن  املوؤلف 
الدين  اأكناف  حتت  عا�صت  ر�صد 
نفهم  هنا  من  عنه،  تنف�صل  ومل 
التعاطي  من  غايته  تكن  مل  ملاذا 
الإميان  اإخ�صاَع  الدين  م�صاألة  مع 
عن  الدفاع  اإمنا  العقل،  لتحليل 
كامل  اأنه  يَعتقد  خا�س  اإميان 
وي�صيف:  العام.  الإميان  بجانب 
الإميان  اأهل  اأّن  يعتقد  »كان 
اخلا�س هم اأف�صل املوؤمنني لأنهم 
ال�صنائع،  باأف�صل  ال�صانع  يعلمون 
حمدود  بعقل  ال�رصيعة  ويوؤّولون 
بها. فلم يكن الزمن التاأويلي لبن 
الدين  اإىل  بالنظر  له  ي�صمح  ر�صد 
�صمن حدود العقل، واإمنا نَظر اإىل 

العقل يف حدود الدين«.
دللت ومتثيل وتبيني

يقول امل�صباحي يف الف�صل الثالث 
والربهان  وال�صبهة  »الدللة  ع�رص، 
املكلتي  اإن  املكلتي«،  عند 
ماأزق  يف  »اللباب«  كتاب  و�صعه 
مب�صمون  طّوقه  عندما  حقيقي 
مقالة الداّل من جهة، ومبقت�صيات 
ثانية،  جهة  من  »الربهان«  كتاب 
يعمل مب�صمون مقالة  مّلا مل  لأنه 
املعنى  يتنّب  عندما مل  اأي  الدال، 
وتبنى  للموجود،  والذاتي  العام 
ت�صور  اإىل  انتهى  العر�صي،  معناه 
كل  تعرية  واإىل  للحقيقة،  ذاتي 
يف  الربهان،  عن  عقلية  مقدمة 
العقدية  مقدماته  اإلبا�س  مقابل 
الرابع  الف�صل  الربهان.يف  لبا�َس 
ع�رص، التمثيل والتبيني بني واجب 
اإخفاء احلق ال�رصعي عن اجلمهور 
للفل�صفة  عنه  الك�صف  وواجب 
اأّن  ابن ميمون، يجد املوؤلف  لدى 
بفتح  اجلميع  يفاجئ  ميمون  ابن 
معرفة  اإىل  لي�س  جديدة،  طريق 
تنتمي  ل  للوجود  اآخر  نوع  من 
الطبيعية،  العلوم  منظومة  اإىل 
الإلهي،  معرفة  منظومة  اإىل  ول 
وهي  الدينية،  العلوم  اإىل  واإمنا 

العرفان ال�صويف، علًما اأن الإر�صاد 
ميمون  ابن  ميار�صه  كان  الذي 
بح�صب  »كٌلّ  مبداأ  على  يقوم  كان 
واإحاطته«.ويف  فطرته  درجة 
»عر�صية  ع�رص،  اخلام�س  الف�صل 
الوجود والواحد عند ابن ميمون«، 
ميمون  ابن  اإّن  امل�صباحي  يقول 
اأنطولوجية  و�صعيٍة  اأّي  يرف�س  
اإذا  »وبالتايل،  للواحد،  كلمية  اأو 
كانت معاينة قيمة كٍلّ من الوجود 
الأ�صياء  اإىل  بالن�صبة  والواحد 
خل�صة  اإىل  بنا  اآلت  قد  املمكنة 
على  اأ�رّص  ميمون  ابن  اأن  مفادها 
اإفقار الواحد بالن�صبة اإىل الوجود، 
من  عر�صيًة  اأكرَث  الأول  بجعله 
احلّدين  قيمة  معاينة  فاإن  الثاين، 
علقتهما  يف  واملوجود(  )الواحد 
من  مكّننا  قد  الوجود  بواجب 
وهي  ال�صابقة  اخلل�صة  تاأكيد 
ودللًيا  وجودًيا  اأفقر  الواحد  اأن 
وبالأحرى  الأ�صياء  م�صتوى  على 
الوجود«.ويف  واجب  م�صتوى  على 
»مظاهر  ع�رص،  ال�صاد�س  الف�صل 
يف  الفل�صفي  الأندل�س  ح�صور 
املعا�رصة«،  العربية  الثقافة 
مييز  ما  اأن  امل�صباحي  يرى 
هو  الأندل�صي  الفل�صفي  النموذج 
والفقهية  الربهانية  على  انفتاحه 
وبح�صبه،  والعرفانية.  والتاريخية 
مل تكن العقلنية الأندل�صية تكتفي 
بنور العقل وحده، بل كانت منفتحًة 
ونور  والوجدان  الإميان  نور  على 
التاريخ والعمران. ي�صيف: »اجلمع 
بني ابن ر�صد وابن عربي، بني ابن 
العقلنية  بني  خلدون،  وابن  باجة 
العرفانية،  والعقلنية  الفل�صفية 
بني تدبري املتوحد وتدبري امللتزم 
�رصوري  اأمر  املجتمع،  بق�صايا 
لثقافة م�صتقبلية حية، اإذ ل يكفي 
الفل�صفية  العقلنية  حتِوّل  اأن 
ذات عاقلة،  اإىل  فرد  الإن�صاَن من 
العقلنية  اأن تتدخل  بل ل بد من 
العاقلة  الذات  لتحِوّل  العمرانية 
ذات  اإىل  اأي  �صيا�صية،  ذات  اإىل 
امل�صاركة  بواجب  تقوم  مواطنة 
يف تدبري الدولة و�صمان ا�صتمرار 
حممد  الكاتب  ويعد  حتديثها«.   
من  ومفكر  باحث  امل�صباحي  
الفل�صفة  بق�صايا  ا�صتغل  املغرب، 
العربية الإ�صلمية كالعقل واخليال 
والوجود والوحدة والذات واحلق. 
�صدر له: حتولت يف تاريخ الوجود 
والعقل: بحوث يف الفل�صفة العربية 
الإ�صلمية )1995(؛ والوجه الآخر 
ونعم  )1998(؛  ر�صد  ابن  حلداثة 
املنفتح  والفكر  عربي  ابن  ول: 
الذات:  اإىل  الوجود  ومن  )2006(؛ 
بحث يف فل�صفة ابن ر�صد )2006(؛ 
قرطبة  بني  الإ�صلمي  والعقل 
اأجل  ومن  )2006(؛  واأ�صفهان 
ور�س  متعددة،  باأ�صوات  حداثة 
لفل�صفات احلق والثقافة وال�صيا�صة 
واملدينة  والعقل  )2010(؛  والدين 
املعا�رصة  العربية  الفل�صفة  يف 

 وكالت)2013(.



ثقافةالإثنني 16 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 26 حمرم  1439ه 17
يف افتت�ح املهرج�ن الثق�يف الدويل9 للمو�سيقى ال�سيمفونية ب�أوبرا اجلزائر : 

»ال تر�فياتا« حتدث تناغما مو�سيقيا �سيمفونيا بني �جلز�ئر و�إيطاليا
افتتح  اأول اأم�س وزير الثق�فة عز الدين ميهوبي  فع�لي�ت املهرج�ن الثق�يف الدويل الت��سع للمو�سيقى ال�سيمفونية ب�أوبر اجلزائر بوعالم ب�س�يح ب�جلزائر 

الع��سمة  والذي عرف ح�سور كل من وزير  ال�سي�حة و ال�سن�عة التقليدية ح�سن مرموري ونظريه النيجريي اأحمد بوتو الذي يقوم  بزي�رة عمل للجزائر 
وكذا �سفري ايط�لي� ب�جلزائر ب��سكوال فريارا والربمل�ين والك�تب حممد بوعزارة  ومدير اأوبرا نور الدين �سعودي والفن�ن اجلزائري عبد العزيز بن زينة 

وغريه من ال�سخ�سي�ت الأخرى .
حكيم م�لك 

ميهوبي : املهرج�ن 
الثق�يف الدويل 

للمو�سيقى ال�سيمفونية  
اأ�سبح موعدا �سنوي� 

ن�جح�

الثقافة  وزير  اأكد  جهته  ومن 
كلمته  يف  ميهوبي   عزالدين 
املهرجان  هذا   باأن  االفتتاحية  
طرف  من  حمبوبا  موعدا  اأ�صبح 
فنحن  لذا   اجلزائري   اجلمهور 
�صندعمه و�صنعمل على  اأن  ينظم  
هذا احلدث مرتني يف ال�صنة  لكون 
هذا االأخري يجعلنا على متا�س مع 
اأ�صاد  كما  العاملية    املو�صيقى 
الوزير بالدور الكبري الإيطاليا التي 
ال�رشف املهرجان   اختريت �صيفة 
التا�صع للمو�صيقى  الثقايف الدويل  
قال  التي  باجلزائر   ال�صيمفونية 
املو�صيقى  يف  عمالق  اأنها  عنها 

الكال�صيكية .
 ويف �صياق ذي �صلة قال  عز الدين 
ميهوبي  يف ت�رشيح ليومية »الو�صط 
الدويل  الثقايف  املهرجان  »اأن  
تكر�س   ال�صيمفونية  للمو�صيقى 
هناك  حيث  ناجح  �صنوي  كموعد 
جمهور يت�صكل �صنة بعد اأخرى لكون 
هذه املو�صيقى عاملية والتي جند 
فيها اكت�صاف للكثري  من العائالت 
لهذه املو�صيقى ،  م�صيدا  بالعمل 
الكبري الذي قامت  به االأورك�صرتا 
والتي  �صنوات   10 الوطنية يف مدة 
اجلزائرية  الواليات  كل  يف  تنقلت 
املو�صيقى   هذه  جعل  ما  وهذا 
وا�صعة  �صماعية  قاعدة  ت�صكل 
لدى اجلمهور وهذا ما مكنها  من 
املهرجان  يف  عريقة  دول  جلب  
للمو�صيقى  التا�صع  الدويل  الثقايف 
اأنها  يوؤكد  ما  فهذا  ال�صيمفونية، 
جناحات   حتقق  االأخرية   هذه 
االأورك�صرتا  اأن  حيث   وتطور 
اأهم  العزف   مع  الوطنية �صاركت 
االإيطاليني   واملغنيني   العازفني 
النوع  هذا  متكن  فلقد  وبالتايل 
نف�صه  فر�س  املو�صيقى   من 

كحالة مو�صيقية يف  اجلزائر لتجد 
واأ�صبحت  واأتباعها  جمهورها 
من  العديد  اإىل   اأي�صا  مزاحمة 
االأخرى بف�صل  الطبوع املو�صيقية 
الذي    ، لها  العالية  االحرتافية 
ال�صباب   اأورك�صرتا  يف  نواكبه 
متنقل   برنامج  له  �صيكون  والذي 
ال�صباب  ومن  يت�صكل يف عدد من 
طلبة املدار�س  اجلهوية واملعهد 
الذي  للمو�صيقى  العايل  الوطني  

�صيعرف م�صاركة الأح�صن العازفني 
ليكونوا رديفا لفرقة الكبار.

ت�سكيل فرقة مو�سيقية 
ن�س�ئية مب�س�ركة  

الفن�نة التون�سية اأمينة 
�سراريف

يف  نفكر  اأننا  ميهوبي  وك�صف   
اإقامة  م�رشوع م�صرتك  مع الفنانة 
التون�صية اأمينة �رشاريف  وهذا عن 
املو�صيقية  الفرقة  ت�صكيل   طريق 
هذه  غرار  على  كاملة   الن�صائية 
نعطي  حتى  التون�صية   العازفة 
املو�صيقية  للذائقة  اأو�صع  ف�صحة 

يف تنوعها.   
االأورك�صرتا  املهرجان  وافتتحت 
التي  اجلزائرية   ال�صيمفونية 
اأمني  املبدع  املاي�صرتو  قادها 
قويدر بلوحات فنية رائعة ا�صتمتع 
لهذا  بقوة  احلا�رش  اجلمهور  لها 
ينتظره  الذي  ال�صنوي  املوعد 
ولقد  اأحر من جمر   اجلميع على 
اأبدعت املجموعة االيطالية »اآركو  
باأداء  اأورك�صرتا«   �صامرب  ماجيكو 
اأ�صهر  تعد  التي  ترافياتا«   »ال  
املو�صيقي  املوؤلف  اأعمال  واأقدم 
على  فريدي  جيو�صيبي  االيطايل 
ب�صايح   اأوبرا اجلزائر بوعالم  ركح 
ماريكا  ال�صوبرانو   طريق  عن 
جو�صيبي   والتينورين   �صبادافينو 
تالمو و ما�صيميليانو في�صريا  فلقد 
باأ�صواتهم  املغنيني  هوؤالء  تاألق 
كاملة  �صاعة  مدار  على  الذهبية  
اجلمهور  لي�صحروا  الزمن   من 
لهذا  بقوة  احلا�رش  اجلزائري 
فيه  �صاركت  الذي  الكبري  املوعد  
بقيادة   اجلزائر  اأوبرا  اأورك�صرتا 
املدعمة  قويدر  اأمني  املاي�صرتو 
مغنيا  و  عازفا  ع�رشين  بزهاء 

ايطاليا.

عبد الق�در بوعزارة 
: اإيط�لي�  بقيت وفية 

ملهرج�ن املو�سيقى 
ال�سيمفونية يف اجلزائر  

حمافظ   حتدث  املقابل  ويف 
بوعزارة   القادر  عبد  املهرجان 
املوؤ�ص�صني  اأحد   تعد  اإيطاليا  اأن 
الدويل  الثقايف  للمهرجان 
باجلزائر  ال�صيمفونية  للمو�صيقى 
وهي   2009 منذ  �صاركتنا  والتي 
معنا وعليه فاإن �صيفة �رشف هذه 
الطبعة التا�صعة هي بلد البيلكانتو 
اجلميل  االأوبريايل  الغناء  وبلد 
لهذا  االفتتاحية  فال�صهرة  وعليه  
من  اجلمهور  مكنت  املهرجان 
االإيطالية   االأ�صوات  هذه  معرفة 
العايل  امل�صتوى  ذات  العاملية 
من  قدمت   والتي  االأداء  يف 
الترافياتا  اأوبرا  من  باقة   خاللها 

للمو�صيقار العاملي فريدي .

تكرمي رمزي للموؤلف 
الراحل ر�سيد �س�ويل 

بـ«ق�سيدة ال�سيمفونية »

باختيار  قمنا   اأننا  بوعزارة  وقال 
هذه الطبعة التا�صعة لروح املوؤلف 
اجلزائري املاي�صرتو ر�صيد �صاويل  
موؤخرا حيث  فقدته اجلزائر  التي 
الفن  اأجل   من  حياته  قدم  اأنه 
لكونه  عاملي  جعله  ما  وهذا 
يف  ديبلوم  على  املتح�صل  الوحيد 
هذه  اأن  معتربا  االأورك�صرتا  قيادة 
على  بالعزف  الرمزية   االلتفاتة 
�صيء ب�صيط نقدمه لر�صيد �صاويل  
التي فقدته اجلزائر  وهو خ�صارة 
للبلد ككل لكونه مو�صيقار �صيمفوين 
املخت�صني  كبار  اأحد  وهو  بامتياز 
يف هذا املجال   �صارك يف خمتلف 
واليات الوطن وكل معاهد اجلهوية 
حتتاجه  و�صتبقى مو�صيقاه خالدة 

لذا   وذاكرتنا   االأجيال  ذاكرة  يف 
اجلزائر   اأوبرا  اأورك�صرتا  قامت 
ال�صمفونية«  »الق�صيدة  باأداء 
معّدلها  و  ملوؤلفها  تكرميا 
�صاويل   ر�صيد  الراحل   اجلزائري 
ال�صهرة  يف  رمزيا   كرم  الذي 
الثقايف  للمهرجان  االفتتاحية  
ال�صيمفونية  ملو�صيقى  الدويل 

باجلزائر .

امل�ي�سرتو اأمني قويدر 
يحتفي مبرور 25 �سنة 

من العط�ء الفني

اأمني  املاي�صرتو  احتفى   ولقد   
املهرجان  هذا  قويدر  يف 
للمو�صيقى  التا�صع  الدويل  الثقايف 
ال�صيمفونية  مبرور  25�صنة   من 
وكفنان  جوق  كقائد  الفني  العطاء 
يف  �صارك   ، اليوني�صكو  من  �صالم 
العديد من  احلفالت داخل الوطن  
ويف العامل ليكون اأول جزائري يقود 
اأوبريا يف مار�صيليا بفرن�صا ، و اأول 
جزائري  وعربي وم�صلم واإفريقي 
برت�صبورغ  ب�صان  اأوبرا  يف  ي�صارك 

يف رو�صيا  عام 1997.

م�س�ركة مو�سيقية 
�سيمفونية ملختلف اأقط�ر 

الع�مل 

الفرتة  يف  تخ�صي�س   مت  ولقد 
املمتدة من 14 اإىل غاية  18اأكتوبر 
2017 باأوبرا اجلزائر بوعالم ب�صايح 
برنامج  بالعا�صمة   فايت  باأوالد 
الثقايف  للمهرجان  ومتنوع  ثري 
ال�صيمفونية  للمو�صيقى  الدويل 
م�صاركة  �صيعرف  والذي  باجلزائر 
وعامليني  جزائريني  مو�صيقيني 
حيث   العامل  اأقطار  خمتلف  من 
التظاهرة  هذه  يف  �صت�صارك 
ال�صيمفونية   باملو�صيقى  اخلا�صة 

من   كل  يف  واملتمثلة  14دولة    ،
وفرن�صا   واإ�صبانيا  واأملانيا  النم�صا 
ك�صيفة  اختريت  التي  واإيطاليا  
التا�صعة   الطبعة  لهذه  �رشف 
الدويل  الثقايف  املهرجان  من 
مع   ، ال�صيمفونية   للمو�صيقى 
م�صاركة  كل من اليابان واملك�صيك 
ورو�صيا  الت�صيك  وجمهورية   ،
وجنوب  وتركيا  وتون�س  و�صوريا 

اإفريقيا والبلد امل�صيف اجلزائر.

»ل ترافي�ت�« واحدة من 
اأ�سهر الأعم�ل الأوبرالية 

يف الع�مل

مع العلم اأن »ال ترافياتا« هي واحدة 
يف  االأوبرالية  االأعمال  اأ�صهر  من 
ون�صف  قرن  من  اأكرث  بعد  العامل. 
تـاأثري  عر�س،  اأول  على  القرن 
على  كبرياً  يزال  ال  ترافياتا 
رائعة  هي  فالترافياتا  اجلمهور 
االإعداد  هي  و  فريدي  روائع  من 
الكاميليا«  املو�صيقي لق�صة »غادة 
األك�صندر دوما�س االبن  التي كتبها 
الق�ص�س  اأكرث  من  تعترب  والتي 
نهايات  يف  �صهرة  امليلودرامية 
اأوبرا  وتدور  ع�رش  التا�صع  القرن 
األف  ف�صول  ثالثة  ترافياتا«يف  »ال 
ماريا  فران�صي�صكو  الكاتب  كلماتها 
»فيوليتا«  حياة  ق�صة  وهي   بيايف، 
م�صتوحاة من عالقة احلب املثالية 
الك�صاندر  االأديب  بني  ربطت  التي 
دوما�س وماريدو بلي�صيه وُعر�صت 
الأول مرة يف البندقية يوم 6 مار�س 
»احلب  عنوانها  تغيري  ومت   ،1853
رقابة  اعرتا�صات  ب�صبب  واملوت« 
االأعراف  لكل  خالفاً  البندقية. 
ترافياتا«  »ال  حققت  ال�صائدة،، 
جناحاً باهراً و�رشعان ما اأ�صبحت 
املوؤلف  اأعمال  اأكرث  من  واحدة 
ترتبط  التي  الرائجة  فريدي  

با�صمه.
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نتيجة  ال�سكري  مر�ض  يح�سل 
هرمون  اإفراز  انعدام  اأو  نق�ض 
الأن�سولني من قبل خاليا بيتا يف 
على  املوجودة  لنكرهانز  جزر 
الن�سولني  ويعمل   ، البنكريا�ض 
 ( العنب  �سكر  اإدخال  على 
اخلاليا  داخل  اإىل   ) اجللوكوز 
واحل�سول  ا�ستهالكه  اأجل  من 
النق�ض  هذا  اأن   . الطاقة  على 
اأو النعدام يف هرمون الن�سولني 
�سيوؤدي اإىل زيادة ن�سبة ال�سكر يف 
الوقت  مرور  مع  يوؤدي  مما  الدم 
كاأمرا�ض  اإىل م�ساعفات خطرية 
واعتالل  الع�سبي  واجلهاز  القلب 
 ، الكليتني  وتلف يف  العني  �سبكية 

اجل�سم  جعل  اإىل  بالإ�سافة 

اجلرثومية  لالإ�سابات  عر�سة 
بع�ض  هذه  تعترب   . والفطرية 
املعلومات عامة نوعا ما بالن�سبة 
امل�سابني  املر�سى  من  للكثري 
بال�سكري نتيجة الهتمام الوا�سع 
بتوعية النا�ض بخطر هذا املر�ض 
والعاملني  الأطباء  يزود  حيث   ،
باملجال ال�سحي مر�سى ال�سكري 
بهذه املعلومات يف �سبيل تو�سيح 
املر�ض .اأما ما قد يجهله الكثري 
من مر�سى ال�سكري هو الرتباط 
الكبري بني ال�سكري وارتفاع �سغط 
الدم ، حيث ي�سل عدد امل�سابني 
�سغط  وارتفاع  ال�سكري  مبر�ض 
 %70 الـ  يقارب  ما  اإىل  معا  الدم 
مر�سى  من 
 . ال�سكري 
التقارير  وت�سري 
اإىل اأن اأكرث من 
65% من مر�سى 
ي  ل�سكر ا

القلب  اأمرا�ض  نتيجة  ميوتون 
تعترب  التي   ، الدماغية  وال�سكتة 
من م�ساعفات ارتفاع �سغط الدم 
اإ�سابة  معدل  اأن  اإىل  بالإ�سافة   .
�سغط  بارتفاع  ال�سكري  مر�سى 
الب�رش  عند  ال�سعف  هو  الدم 
ال�سكري  مبر�ض  امل�سابني  غري 
يف  عر�ض  تقرير  اأ�سار  وقد   .
جمعية  ملتقى  يف   2000 العام 
من   %71 اأن  الأمريكية  ال�سكري 
مر�سى ال�سكري م�سابني بارتفاع 
�سغط الدم ، واأن 12% فقط هم 
�سغطهم  على  ي�سيطرون  ممن 
�سغط  .ارتفاع  طبيعي  ب�سكل 
 " اأحيانا  عليه  يطلق  الذي  الدم 
عدم  ب�سبب   " ال�سامت  املر�ض 
ويف   ، به  خا�سة  اأعرا�ض  وجود 
حالت كثرية ل ي�سخ�ض املر�ض 
اإل بعد اأن تظهر امل�ساعفات اأثر 
من   %90 اأن  علما   . به  الإ�سابة 
الدم ل  بارتفاع �سغط  امل�سابني 

هناك   . لأ�سابتهم  �سبب  يعرف 
يعزى  التي  الأ�سباب  من  الكثري 
املر�سني  بهذين  الإ�سابة  اإليها 
الدم  �سغط  وارتفاع  ال�سكري   ،
الإجهاد  اأو  الوراثة  عامل  منها   ،
اإىل  بالإ�سافة   . القلق  اأو  والتوتر 
الأ�سباب الأخرى التي تعرب وظيفية 
.يعترب  مر�ض  بكل  خا�سة  اأو 
ارتفاع �سغط الدم امل�ستمر وغري 
امل�سيطر عليه عامل اأ�سا�سي يف 
تطور م�ساعفات مر�ض ال�سكري 
العني  املتمثلة يف اعتالل �سبكية 
و   ، الكلى  وظائف  يف  خلل  و   ،
و   ، التاجي  ال�رشيان  اأمرا�ض 
يف   ( الطرفية  الأوعية  اختالل 
اأثبت   .  ) والذراعني  ال�ساقني 
مت  التي  النتائج  خالل  من  ذلك 
اختبارات  من  عليها  احل�سول 
�سغط  على  فيها  ال�سيطرة  متت 
الدم عند امل�ستوى الطبيعي عند 
بع�ض املر�سى . من اأجل ت�سخي�ض 

ارتفاع  ملر�ض  و�سحيح  دقيق 
عملية  تتم  اأن  لبد  الدم  �سغط 
مرات  عدة  الدم  �سغط  قيا�ض 
ولأيام خمتلفة . عادة يزيد ارتفاع 
�سغط الدم من امل�ساعفات التي 
ي�سببها ال�سكري ، فقد يوؤثر هذا 
الدموية  الأوعية  على  الرتفاع 
 Microvascular  ( ال�سغرية 
الكلى  ي�سيب  قد  اأذى  في�سبب   )
�سبكية  اأو   )  Nephropathy  (
 ،  )  Retinopathy  ( العني 

الدموية  الأوعية  ي�سيب  قد  او 
 Macrovascular  ( الكبرية 
 ( ال�رشايني  ت�سلب  في�سبب   )
وعادة   .  )  Atherosclerotic
يزيد من حالت الوفاة املبكرة .

عند  الدم  �سغط  ارتفاع  ي�سنف 
املر�سى العاديني ، غري امل�سابني 
مبر�ض ال�سكري عدة ت�سنيفات ، 
التايل  وكما هو مبني يف اجلدول 
دواء  اأي  يتناولون  ل  لأ�سخا�ض 

خمف�ض �سغط الدم .

ارتفاع �صغط الدم عند مر�صى ال�صكري :
مر�ض ال�صكري من اأكرث الأمرا�ض انت�صارا يف العامل ، يقدر عدد امل�صابني به على م�صتوى العامل 10% ، علما اأن ن�صبة الإ�صابة به تختلف بني دولة واأخرى 
. ويعترب انت�صار مر�ض ال�صكري يف الوطن العربي من اأعلى الن�صب يف العامل ، ففي ال�صعودية 16% ، الإمارات 24% ، م�صر 10% ، البحرين 10% ، عمان %12 . 
اأما يف الوليات املتحدة الأمريكية فت�صل الن�صبة اإىل 10% . وت�صكل هذه الن�صب العالية كارثة حملية لكل جمتمع. هناك نوعان رئي�صيان ملر�ض ال�صكري 
: النوع الأول ي�صيب الأطفال عادة ويقدر بـ 10% من عدد امل�صابني بال�صكري . اأما النوع الثاين في�صيب البالغني وي�صل عدد امل�صابني به اإىل 90% ، وهناك 

اأنواع اأخرى منها �صكر احلمل الذي يظهر اأثناء فرتة حمل املراأة ويظهر عادة بعد ال�صهر الرابع من احلمل .

الوقاية والعالج 
من ارتفاع 

الكولي�صرتول
املتوازنة  ال�سحية  التغذية  اتباع 
ال�سحوم  من  الإقالل  مع 
امل�سبعة(  )الدهون  احليوانية 
اإ�سافة اإىل زيت جوز الهند وزيت 

النخيل )زيوت م�سبعة (.
خالل  من  �سواء  الوزن  اإنقا�ض 
كالهما  اأو  الريجيم  اأو  الريا�سة 
بني  اجلمع  والأف�سل  معا، 

الثنني.
الرتكيز على تناول الكربوهيدرات 
الغنية  الأغذية  وكذلك  املركبة 
يف  للذوبان  والقابلة  بالألياف 
واخل�سار  البقول  مثل  املاء 

والفواكه.
الريا�سة امل�ستمرة واملنا�سبة .

النف�سية  ال�سغوط  يف  التحكم 
وم�ساكل احلياة.

تتكرر  عبارة   " منهما  الإكثار  جتنب 
كثريا ، رمبا تكون قد �سمعتها من قبل 
املجال  يف  العاملني  اأو  الأطباء  اأحد 
جتاوزوا  قد  مر�سى  من  اأو  ال�سحي 
مما  ي�ستكون  وهم  العمر  من  الأربعني 
معروف  هو  كما  البدن  �سموم  ي�سمى 

باملفهوم ال�سعبي .
امللح وال�سكر مادتان اأ�سا�سيتان للحياة 
تطيب  ول   ، اأبدا  عنهما  ي�ستغني  ل   ،
املفهوم  اإن   . دونهما  وال�سحة  احلياة 

البدن  �سموم  لعتبارهما  اخلاطئ 
مبر�سني  الوثيق  ارتباطهما  اإىل  يرجع 
ويح�سدان  الب�رشية  يوؤرقان  خطريين 
مر�ض  وهما  �سنويا  الب�رش  ماليني 
الدم  �سغط  ارتفاع  ومر�ض  ال�سكري 
الوفيات  اأ�سباب  اأكرث  من  ويعتربان   ،
تقدر  اأموال  الدول  وتنفق   ، العامل  يف 
باملليارات لعالج مثل هوؤلء املر�سى 
، بالإ�سافة اإىل ما يفر�سه من ميزانية 
خا�سة وكبرية على املري�ض . ل يتفق 

ب�سموم  بت�سميتهما  العلمي  املفهوم 
خطريا  يكون  عادة  ال�سم  لأن  البدن 
معينة  بجرعة  اأخذه  حالة  يف  ومميتا 
فاأن  وامللح  ال�سكر  اإىل  بالن�سبة  لكن   ،
نق�سهما يف اجل�سم يوؤدي اإىل اأمرا�ض 
املر�سني  عن  اأذاها  يقل  ل  خطرة 
لي�ست  الأمرا�ض  لكن هذه   ، ال�سابقني 
ال�سكر  مر�سي  مثل  الوجود  �سائعة 

وارتفاع �سغط الدم .
املادتني  عن  هنا  احلديث  اأود  ل 

 ، الفيزيائي  و  الكيميائي  مبفهومها 
املر�سني  عن  احلديث  �سيكون  بل 
، و�سيكون  املرتبطني بهاتني املادتني 
الرتكيز على مر�سى ال�سكري امل�سابني 
هو  كما  امللح  الدم.  �سغط  بارتفاع 
اأحد  وكونه  الكبرية  بعالقته  معروف 
بارتفاع  لالإ�سابة  الرئي�سية  الأ�سباب 
بالتقليل  دائما  وين�سح   ، الدم  �سغط 
الدم  �سغط  ارتفاع  مر�سى  عند  منه 
وغريهم  ال�سن  وكبار  والكلى  والقلب 

ملح  هو  هنا  املق�سود  وامللح   .
ال�سوديوم ، الذي ي�سكل 99 % من ملح 
الطعام ويكون ب�سكل كلورايد ال�سودمي 
اإىل  بالإ�سافة  الطعام  ملح  ويحتوي   ،
البوتا�سيوم  اأمالح  على  ال�سوديوم 
قليلة  برتاكيز  لكن  واليود  والكال�سيوم 
اأ�سمه  فمن  لل�سكر  بالن�سبة  اأما  جدا. 
مبر�ض  الأ�سا�سي  ارتباطه  يظهر 
معدل  بارتفاع  يتميز  الذي  ال�سكري 

ال�سكر بالدم .

امللح وال�صكر

ماهو الكولي�صرتول
مادة  عن  عبارة  الكولي�سرتول 
متتلك  كحولية  �ستريويدية 
وبالتايل  الدهون،  مزايا 
مبر�ض  ا�سمها  ارتبط 
املغذية  ال�رشايني  ت�سلب 
اأنواع  عدة  هناك   . للقلب 
ما  لكن   ، الكولي�سرتول  من 
هما  رئي�سني  نوعني  يهمنا 
الكولي�ستريول واطئ الكثافة 
) LDL ( والذي يطلق عليه 
" يقوم  ال�سيء  الكولي�سرتول 
الطبقة  على  باللت�ساق 
لل�رشايني املغذية  الداخلية 
والكولي�سرتول   ،  " للقلب 
 HDL  ( الكثافة  العايل 
عليه  يطلق  والذي   )
" مينع  الكولي�سرتول اجليد 
تراكم الكولي�سرتول الرديء 
على جدران �رشايني القلب 

. "
الكثافة  العايل  الكولي�سرتول  ن�سبة 
للكولي�سرتول  الكلي  املجموع  اإىل 
حتديد  يف  احلا�سم  العامل  هو 
يف  الكلي  الكولي�سرتول  خطورة 
الإن�سان.  �سحة  على  اجل�سم 
الكولي�سرتول  ن�سبة  كانت  واإذا 
من   0،3 ت�ساوي   )HDL( اجليد 
الكولي�سرتول الكلي فاأكرث )اأي ثلث 
فان  تقريبا(  الكلي  الكولي�سرتول 
لي�ض  الكلي  الكولي�سرتول  جمموع 
ن�سبة  لأن  �سحية  ناحية  من  مهما 
ملنع  كافية  اجليد  الكولي�سرتول 
الكولي�سرتول الرديء من اللت�ساق 
ن�سبة  تكون  القلب.  �رشايـني  على 
 )HDL( اجليد  الكولي�سرتول 
الطبيعية هي 45 ملغم/�سم3 عند 
الن�سبة  هذه  تكون  بينما  الذكور 
ملغم/�سم3،   60 هي  الإناث  عند 

حدوث  ندرة  �سبب  يف�رش  وهذا 
مر�ض ت�سلب ال�رشايني لدى الإناث 
مقارنة بالذكور ، يعزى ال�سبب يف 
ال�سرتوجني  هرمون  اإن  اإىل  ذلك 
املوجود لدى الإناث بكميات اأكرب 
الأطباء،  راأي  ح�سب  الذكور،  من 
هو �سبب ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول 
اجليد يف ج�سم املراأة ، بدليل اأن 
�سن الياأ�ض هو نقطة زوال احلماية 
اإمكانية  يخ�ض  فيما  الإناث  عن 
التعر�ض ملر�ض ت�سلب ال�رشايني، 
الياأ�ض هي  اأن �سن  ومن املعروف 
عملية  فيها  تبداأ  التي  النقطة 
هرمون  اإفراز  وتال�سي  نق�ض 
ويجب  الإناث.  عند  ال�سرتوجني 
اجليد يف  الكولي�سرتول  يقل  ل  اأن 
عند  ملغم/�سم3   25 عن  اجل�سم 
الذكور، واأن ل يقل عن 45 ملغم/

�سم3 عند الإناث.

ال�صكري و 
الكولي�صرتول

اأكرث من 70 % من مر�سى تعترب زيادة الكول�سرتول يف اجل�سم حالة �سائعة جدا   ( ال�سكري  اأغ�سية ال�سكري من النوع الثاين لديهم مثل هذه الزيادة ( . عند مر�سى  الهرمونات اخلاليا احلية . ويلعب دورا مهما يف تكوين الكثري والكولي�سرتول عامل مهم يدخل يف تركيب  منها  اجل�سم  يف  الأ�سا�سية  املواد  ، من  والربوج�سرتون  والأ�سرتوجني  الت�ست�سرتون  املادة ،  تركيب  يف  اأ�سا�سي  كونه  اإىل  اأو خلل بالإ�سافة اإىل وظائف اأخرى يقوم بها داخل اجل�سم ال�سفراء التي ت�سنع يف الكبد وتخزن يف املرارة ، بالإ�سافة  اأي ا�سطراب  اأو  جمة . لكن زيادة الكولي�سرتول  م�ساكل  اإىل  يوؤدي  اجل�سم  داخل  ت�سنيعه  بالإ�سافة مبا�رشة مع ال�سكري وارتفاع �سغط الدم ، فرتاكم ا�سطراب الكولي�سرتول مع اأمرا�ض كثرية لها عالقة وخطرية توؤثر يف �سحة الإن�سان وحياته . ويتداخل يف   )  LDL  ( الكثافة  الواطئ  وخ�سو�سا الكولي�سرتول  ال�رشايني  يف  الثالثية  الدهون  قاتلة اإىل  اأمرا�ض  حدوث  اإىل  يوؤدي  التاجي  الكولي�سرتول مثل ت�سلب ال�رشيان واحت�ساء ع�سلة القلب .ال�رشيان  عن  �سيء  ذكر  ارتاأيت  فقد  ، لذلك  ال�سابقني  باملر�سني  الوثيق  وارتباطه  بالإ�سافة ال�سكري وارتفاع �سغط الدم ، لكونه اأحد الأ�سباب وتاأثرياته   ، امل�ساعفات  ح�سول  يف  ت�ساعد  اإىل اأن طرق العالج بغري الأدوية تنا�سب العالج من التي 
التاأثريات ال�سيئة للكولي�سرتول .
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�هلل زّكـاه
الَِّذي   * الأَتَْقى  َو�َسيَُجنَّبَُها   (  : وبحمده  �سبحانه  قال 
َزى * اإِل  يُ�ؤِْتي َمالَُه يَتََزَكّى * َوَما لأََحٍد ِعنَدهُ ِمن ِنّْعَمٍة ُتْ

ى ( ابِْتَغاء َوْجِه َرِبِّه الأَْعلَى * َولَ�َسْ�َف يَْر�سَ
وهذه الآيات نزلت يف ابي بكر ر�سي اهلل عنه .

وه� من ال�سابقني الأولني بل ه� اأول ال�سابقني
اْلَُهاِجِريَن  ِمَن  لُ�َن  الأََوّ اِبُق�َن  َوال�َسّ  (  : �سبحانه  قال 
َعنُْهْم  اهلّلُ  َي  �سِ َرّ ِباإِْح�َساٍن  اتَّبَُع�ُهم  َوالَِّذيَن  اِر  َوالأَن�سَ

تََها الأَنَْهاُر  ِري َتْ َعَدّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْ �اْ َعنُْه َواأَ َوَر�سُ
َخاِلِديَن ِفيَها اأَبًَدا َذِلَك الَْفْ�ُز الَْعِظيُم (

ي�م فلما قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اإليه  اهلل  ينظر  ث�به خيالء مل  ث�بي : من جّر  �سقي  اأحد  اإن   : بكر  اأب�  قال   . اأبي بكر ر�سي اهلل عنه .ذلك خيالء . رواه البخاري يف ف�سائل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : اإنك ل�ست ت�سنع ي�سرتخي اإل اأن اأتعاهد ذلك منه فقال ر�س�ل القيامة 

زّكـاه �لنبي �سلى
 �هلل عليه و�سلم

�سرية �أبي بكر �ل�سديق 
ر�سي �هلل عنه

    ا�سمه – على ال�سحيح - :
    عبد اهلل بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن �سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن ل�ؤي 

القر�سي التيمي .
    كنيته :
    اأب� بكر

    لقبه :
يق .     عتيق ، وال�سِدّ

ولُّقب بـ " ال�سّديق " لأنه �سّدق النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم ، وبالغ يف ت�سديقه كما يف �سبيحة 
اأنه  يزعم  �ساحبك  اإن   : له  قيل  وقد  الإ�رساء 

اأُ�رسي به ، فقال : اإن كان قال فقد �سدق !
وقد �سماه اهلل �سديقا فقال �سبحانه : ) َوالَِّذي 

ْولَِئَك ُهُم اْلُتَُّق�َن ( َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�سَ َجاء ِبال�سِّ
جاء يف تف�سريها : الذي جاء بال�سدق ه� النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم ، والذي �سّدق به ه� اأب� 

بكر ر�سي اهلل عنه .
يق " لأنه اأول من �سّدق واآمن  ولُّقب بـ " ال�سِدّ

بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم من الرجال .
و�سماه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم " ال�سّديق "

روى البخاري عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سعد اأُحداً واأب� 
بكر وعمر وعثمان ، فرجف بهم فقال : اثبت 

اأُحد ، فاإمنا عليك نبي و�سديق و�سهيدان .
    وكان اأب� بكر ر�سي اهلل عنه يُ�سمى " الأّواه 

" لراأفته

    ولد بعد عام الفيل ب�سنتني و�ستة اأ�سهر
    �سفته :

    كان اأب� بكر ر�سي اهلل عنه اأبي�س نحيفاً ، خفيف العار�سني ، 
معروق ال�جه ، ناتئ اجلبهة ، وكان يخ�سب باحلناء والَكتَم .

    وكان رجاًل ا�سيفاً اأي رقيق القلب رحيماً .
    ف�سائله :

    ما حاز الف�سائل رجل كما حازها اأب� بكر ر�سي اهلل عنه
   فه� اأف�سل هذه الأمة بعد نبيها �سلى اهلل عليه و�سلم

قال ابن عمر ر�سي اهلل عنهما : كنا نخرّي بني النا�س يف زمن 
بن  عمر  ثم   ، بكر  اأبا  فنخرّي   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اخلطاب ، ثم عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنهم . رواه البخاري 

.
كنت   : قال  عنه  اهلل  ر�سي  الدرداء  اأبي  عن  البخاري  وروى 
جال�سا عند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذ اأقبل اأب� بكر اآخذا 
بطرف ث�به حتى اأبدى عن ركبته فقال النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم : اأما �ساحبكم فقد غامر . وقال : اإين كان بيني وبني 
ابن اخلطاب �سيء ، فاأ�رسعت اإليه ثم ندمت ف�ساألته اأن يغفر 
يل فاأبى علّي ، فاأقبلت اإليك فقال : يغفر اهلل لك يا اأبا بكر - 
ثالثا - ثم اإن عمر ندم فاأتى منزل اأبي بكر ف�ساأل : اأثَـّم اأب� 
بكر ؟ فقال�ا : ل ، فاأتى اإىل النبي فجعل وجه النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم يتمّعر ، حتى اأ�سفق اأب� بكر فجثا على ركبتيه فقال 
: يا ر�س�ل اهلل واهلل اأنا كنت اأظلم - مرتني - فقال النبي �سلى 
وقال   ، كذبت   : فقلتم  اإليكم  بعثني  اهلل  اإن   : و�سلم  عليه  اهلل 
َدق ، ووا�ساين بنف�سه وماله ، فهل اأنتم تارك� يل  اأب� بكر : �سَ

�ساحبي – مرتني - فما اأوذي بعدها .
    فقد �سبق اإىل الإميان ، و�سحب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
و�سّدقه ، وا�ستمر معه يف مكة ط�ل اإقامته رغم ما تعّر�س له 

من الأذى ، ورافقه يف الهجرة .

اأن  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وه� يف مر�سه  اأمره  فقد 
يُ�سلي بالنا�س يف ال�سحيحني عن عائ�سَة ر�سي اهلّلُ عنها 
ُه الذي  قالت : لا َمِر�َس النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم مَر�سَ
بكٍر  اأَبا  ُمروا   : فقال  بال�سالِة  يُ�ؤِْذنُه  بالٌل  اأَتاهُ  فيه  ماَت 
ّل . قلُت : اإّن اأبا بكٍر رجٌل اأَ�ِسيٌف ] ويف رواية : رجل  فلْيُ�سَ
رقيق [ اإن يَُقْم َمقاَمَك يبكي فال يقِدُر َعلَى الِقراَءِة . 
قال : ُمروا اأَبا بكٍر فلْيُ�سّل . فقلُت مثلَُه : فقال يف الثالثِة 
بكٍر  اأَبا  ُمروا   ! ي��سَف  �احُب  �سَ اإِّنكّن   :  - الرابعِة  اأَِو   -

فلْيُ�سّل ، ف�سلّى .
من  لدنيانا  نر�سى  اأفال   : عنه  اهلل  ر�سي  عمر  قال  ولذا 

ر�سيه ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لديننا ؟!
وروى البخاري وم�سلم عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : 
قال يل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف مر�سه : ادعي 
يل اأبا بكر واأخاك حتى اكتب كتابا ، فاإين اأخاف اأن يتمنى 
اإل  وال�ؤمن�ن  اهلل  وياأبى   ، اأوىل  اأنا   : قائل  ويق�ل  متمٍنّ 

اأبا بكر .
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فكلمته يف  اإىل  وجاءت امراأة 
اإن مل  يا ر�س�ل اهلل  اأراأيت   : ، فقالت  باأمر  �سيء فاأمرها 
اأجدك ؟ قال : اإن مل تديني فاأتي اأبا بكر . رواه البخاري 

وم�سلم .

اثْننَْيِ  ثَايِنَ   (  : وتعاىل  �سبحانه  قال 
اِحِبِه لَ  ِل�سَ اإِْذ يَُق�ُل  الَْغاِر  اإِْذ ُهَما يِف 

َزْن اإَِنّ اهلّلَ َمَعنَا ( َتْ
قال ال�سهيلي : األ ترى كيف قال : ل 
تزن ومل يقل ل تخف ؟ لأن حزنه 
على ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سغله عن خ�فه على نف�سه .
اأن�س  حديث  من  ال�سحيحني  ويف 
بكر  اأبا  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  مالك  بن 
قال  حّدثه  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق 
على  ال�رسكني  اأقدام  اإىل  نظرت   :
يا   : فقلت  الغار  يف  ونحن  روؤو�سنا 
اإىل  نظر  اأحدهم  اأن  ل�  اهلل  ر�س�ل 
قدميه اأب�رسنا تت قدميه . فقال : 
يا اأبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما 

.
ولا اأراد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
لينظر يف  قبله  دخل  الغار  يدخل  اأن 

الغار لئال يُ�سيب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم �سيء .

كان  الهجرة  طريق  يف  �سارا  ولا 
مي�سي حينا اأمام النبي �سلى اهلل عليه 
ميينه  عن  وحينا  خلفه  وحينا  و�سلم 

وحينا عن �سماله .
عمر  عهد  على  رجال  ذكر  لا  ولذا 
عمر  ـل�ا  ف�سّ فكاأنهم  عنه  اهلل  ر�سي 
على اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما ، فبلغ 
ذلك عمر ر�سي اهلل عنه فقال : واهلل 
لليلة من اأبي بكر خري من اآل عمر ، 
ولي�م من اأبي بكر خري من اآل عمر ، 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  خرج  لقد 
و�سلم لينطلق اإىل الغار ومعه اأب� بكر 
، فجعل مي�سي �ساعة بني يديه و�ساعة 
خلفه ، حتى فطن له ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم فقال : يا اأبا بكر مالك 
مت�سي �ساعة بني يدي و�ساعة خلفي 

الطلب  اأذكر  اهلل  ر�س�ل  يا   : فقال  ؟ 
الر�سد  اأذكر  ثم   ، خلفك  فاأم�سي 
فاأم�سي بني يديك . فقال :يا اأبا بكر 
ل� كان �سيء اأحببت اأن يك�ن بك دوين 
ما  باحلق  بعثك  والذي  نعم   : قال  ؟ 
تك�ن  اأن  اإل  ُملّمة  من  لتك�ن  كانت 
بي دونك ، فلما انتهيا اإىل الغار قال 
اهلل حتى  ر�س�ل  يا  : مكانك  بكر  اأب� 
 ، وا�سترباأ  فدخل   ، اجلحرة  ا�ستربئ 
قم قال : انزل يا ر�س�ل اهلل ، فنزل . 
فقال عمر : والذي نف�سي بيده لتلك 
الليلة خري من اآل عمر . رواه احلاكم 

والبيهقي يف دلئل النب�ة .
اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  مع  هاجر  ولا 
�سبيل  يف  كله  ماله  اأخذ  و�سلم  عليه 

اهلل .

   مولده :

خالفته ر�سي �هلل عنه من�سو�ص عليها

ثاين �ثنني يف �لغار مع نبي �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �تخذه �أخـًا له .
    روى البخاري وم�سلم عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال : خطب ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم النا�س وقال 
: اإن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهلل . قال : فبكى اأب� بكر ، فعجبنا لبكائه اأن يخرب 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن عبد خري ، فكان ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ه� الخري ، وكان اأب� بكر اأعلمنا 
. فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : اإن ِمن اأَمّن النا�س علّي يف �سحبته وماله اأبا بكر ، ول� كنت متخذاً خلياًل غري 

ربي لتخذت اأبا بكر ، ولكن اأخ�ة الإ�سالم وم�دته ، ل يبقني يف ال�سجد باب اإل �ُسـّد اإل باب اأبي بكر .
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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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اأحداث
يف �صور

اجلزائر حتت�ضن 
املو�ضيقى 

ال�ضيمفونية

ي 
عيل

ما
 �س

ان
حم

لر
د ا

عب
ر : 

وي
�س

ت



اأم�س  افتتاح  اأول  انطلقت  نهار 
الإدارة  ل�سلكي  الثانية  التكوينية  الدورة 
الإقليمية يف الت�سيري التقني واحل�رضي 
املعماريني على م�ستوى  املهند�سني  و 
البلديات وهذا باملركز الوطني لتكوين 
م�ستخدمي اجلماعات املحلية وحت�سني 
وقد   ، م�ستوياتهم وحتديد معلوماتهم  
افتتاح  الر�سمي  ال�سلطات  ح�رض 
الولية  وايل  راأ�سهم  وعلى  املحلية 
ال�سعبي  املجل�س  برئي�س  مرفوق 
الولئية ، وتعترب هذه الدورة هي  الثانية 
لهذا  الر�سمي  افتتاح  منذ  ونوعها  من 
املركز �سهر �سبتمرب 2016 حيث �ستدوم 

12 يوما   .
ي�ستقطب  املركز  هذا  اأن  يذكر 

ان  كما  بيداغوجي   مقعد   576 حوايل 
تابعه  التي  او  ي�سملها  التي   الوليات 

و  الوادي  و  اجللفة  وليات   هي  4  له 
مترنا�ست  وايليزي  .

من تنظيم » �سوف فوار« 
للمعار�ض باجلنوب

 �أكرث من 100 عار�ض 
يف �صالون �ملنتجات 

�لفالحية وتربية �ملائيات
حتت�سن ولية الوادي ال�سالون الأول للمنتجات 

الفالحية وتربية املائيات باجلنوب من 
تنظيم موؤ�س�سة »�سوف فوار« للمعار�س 

وال�سالونات بالوادي بال�رضاكة مع الوكالة 
الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية » اجلك�س« 
وغرفة التجارة وال�سناعة » �سوف » برعاية 
وايل الولية بداية من 16 اإىل غاية 19 من 

دي�سمرب املقبل مب�ساركة اأكرث من 100 عار�س ، 
منهم 15 م�ساركا اأجنبيا وبح�سور كل الفاعلني 
يف امليدان الفالحي لدرا�سة اآفاق اجلزائر ما 
بعد البرتول واإيجاد فر�س اجلديدة لال�ستثمار 

باجلزائر يف جمال الفالحة ، وبحث �سبل 
الربط بني امل�ستثمرين وامل�سدرين ، الذي 

ت�سعى اإليه الدولة �سمن ديناميكية للو�سول اإىل 
م�ساف الدول امل�سدرة وهي تظاهرة �ست�سمح 
بعقد �سفقات �رضاكة مع املتعاملني الأجانب 

الراغبني يف تو�سيع ا�ستثمارهم باجلزائر بالنظر 
اإىل طلبات ال�سوق.

وعن هذه الطبعة اأكد مدير ال�سالون اأن 
الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تقريب 
الفالحني ال�سباب وامل�ستثمرين يف قطاع 

ال�سناعات التحويلية الغذائية وامل�سدرين مع 
خرباء ومعاهد وغريهم  ، كونه �سيحل اكرب 
م�سكل يواجه امل�ستثمرين باجلزائر ، وو�سع 

خارطة طريق جديدة تركز اأ�سا�سا على ت�سجيع 
ال�ستثمارات واملبادلت يف القطاع الفالحي 
، وال�سعي ايل ت�سهيل مهمة امل�سدرين و�ستتيح 
الفر�سة اأمام املتعاملني القت�ساديني، لعر�س 

معداتهم وجتهيزاتهم املخ�س�سة لالإنتاج 
الفالحي، كما �ستنظم خالله عدة حما�رضات 

وندوات ذات طابع اقت�سادي وتنظيمي، 
بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س ف�ساء للقاءات الأعمال 

الثنائية جتمع اأهل الخت�سا�س.
كما �ستعرف هذه الطبعة م�ساركة موؤ�س�سات 
خمت�سة يف التغذية والزراعة حول ال�ستثمار 

يف جمال تربية املائيات ، وهو ما يوؤكد طاقات 
ن�ساط تربية الأ�سماك، الذي ي�سمح بالرفع من 

قدرات الإنتاج.

العدد : 4481/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

اأحمد قادري  
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�ت�صاالت �جلز�ئر تطلق عر�صا ترويجيا جديد� خا�صا 

بتعبئة ح�صاب �النرتنيت �جلز�ئر
 اأعلنت ات�سالت اجلزائر، اأم�س، عن اإطالق عر�س ترويجي جديد خا�س 

بتعبئة ح�ساب النرتنت �سي�سمح لزبائنها باحل�سول على �سهر جماين عن كل 

تعبئة ملدة خم�سة اأ�سهر. ولال�ستفادة من هذا العر�س، يتعني على الزبون 

دفع فاتورة ح�ساب النرتنت اخلا�س به ملدة خم�سة )05( اأ�سهر ابتداء من 10 

اأكتوبر 2017. وتعلم ات�سالت اجلزائر اأن هذا العر�س اجلديد يخ�س الزبائن 

اخلوا�س حيث تدعوهم اىل الت�سال مب�سلحة الزبائن على الرقم 12 اأو التوجه 

اإىل الوكالة التجارية الأقرب اإليهم من اأجل ال�ستفادة الكاملة من هذا العر�س. 

وتوؤكد ات�سالت اجلزائر مرة اأخرى، من خالل هذا العر�س الرتويجي ال�سالح 

من 10 اأكتوبر اإىل 9 دي�سمرب 2017 »التزامها ورغبتها يف ال�ستجابة ب�سكل 
اأف�سل لتطلعات زبائنها«.

اأ�سرف على انطالقه وايل اجللفة

 �فتتاح �لدورة �لتكوينية �لثانية ل�صلكي �الإد�رة
 �الإقليمية يف �لت�صيري �لتقني و�حل�صري  

خالل ال 24 �ساعة الأخرية

امل�سيلة 

حول الو�سع يف املنطقة 

جانت باإيليزي : 

حو�دث �ملرور تودي بحياة 10 �أ�صخا�ض 

�نطالقة �ملو�صم �لثاين للمبادرة 

م�صاهل ي�صلم ر�صالة �لرئي�ض بوتفليقة �إىل نظريه �ملايل 

فريق طبي جز�ئري/�صوي�صري يجري 
فحو�صات طبية يف �أمر��ض �لعيون

بجروح يف  اآخرون   16 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   10 لقي 
الأخرية عرب  �ساعة  ال24  �سجلت خالل  6 حوادث مرور 
خمتلف وليات الوطن، ح�سب ما اأفادت به، اأم�س، ح�سيلة 
مل�سالح احلماية املدنية.  واأو�سح ذات امل�سدر اأن اأثقل 
 5 بوفاة  الوادي  ولية  م�ستوى  على  ت�سجيلها  مت  ح�سيلة 
ا�سطدام  اإثر  على  بجروح  اأخرين   3 واإ�سابة  اأ�سخا�س 
نف�س  واأ�ساف  رقيبة.  دائرة  ببلدية حمرية،  �سيارتني  بني 
غرداية  لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  اأن  امل�سدر 

العمر 16  يبلغ من  انت�سال جثة مراهق  اأجل  تدخلت من 
بريان. على �سعيد  ببلدية  بالوح  �سنة تويف غرقا يف �سد 
حرائق  مبكافحة  اخلا�س  الأمني  اجلهاز  تدخل  اآخر، 
املدنية،  للحماية  التابع  الزراعية  واملحا�سيل  الغابات 
 ، اأدغال  الفرتة، لإخماد 7 حرائق غابات، 5  خالل نف�س 
خ�سائر  ت�سجيل  مع  زراعية  مبحا�سيل  يتعلق  حريقا   11
قدرت بـ 12،5 هكتار من الغابات، 13 هكتار من الأدغال  

و 17 نخلة.

تدريب  امل�سطر ملبادرة  الربنامج  ا�ستكمال  اإطار  يف 
امل�سيلة  بولية  املنعقدة  الفيلم  ل�سناعة  ال�سباب 
بعجي«   الرزاق  »عبد  ال�سينمائي  �رضح   ،2017 ل�سنة 
خالل  �ستكون  للمبادرة  الثاين  املو�سم  انطالقة  اأن 
دورات  الثاين  املو�سم  �سي�سهد  اجلاري   اأكتوبر  �سهر 
تكوينية فيما يخ�س تقنية املونتاج  وفنيات الإخراج 
حتى يت�سنى للم�ساركني يف املبادرة ا�ستكمال اأعمالهم 
ال�سينمائية والتي مرت يف املو�سم الأول باأهم خطوات 
كتابة  اأنواعه ممثلة يف مرحلة  الفيلم مبختلف  اجناز 
،التي كانت بدورها  الت�سوير  تليها مرحلة  ال�سيناريو، 
حظيت  اخل�سو�س  هذا  يف  تكوينية  بدورات  مدعمة 
ال�سينما  بتا طري جملة  خمت�سني يف جمال  املبادرة 
الأفالم  خمرج  منهم   نذكر  وال�سورة  ال�سوت  وعامل 
بالتلفزيون  الت�سوير  ومدير  لكحل   العربي  الوثائقية 

ال�سوت  مهند�س  مباركي  الدين  زين  اجلزائري 
،وال�سناري�ست  بوزيان  حميدي  اجلهوية  ب�سار  باإذاعة 
يف  لمعة  اأخرى  اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة  �رضيط  عي�سى 
الأ�س�س  ال�سباب املوهوب  يتلقى  اأين  التخ�س�س  ذات 
اخليالية  اأ�سكاله  مبختلف  الفيلم  ل�سناعة  ال�سحيحة 
الأفالم  يجعل   ما  ،وهذا  والق�سرية  والوثائقية  منها 
امل�ساركة باملبادرة اأن تتاأهل مل�ساركات وطنية ودولية 
�ستفتح  ال�سياق  ذات  ويف  الحرتافية  مل�ستوى  ،ترقى 
يف  املوهوبني  ل�ستقبال  م�ستقبال  اأبوابها  املبادرة 
التمثيل وتخ�سي�س دورات تكوينية يف هذا املجال كما 
�سيمر م�رضوع املبادرة مبحطات جواريه منها مدينة 
بو�سعادة و�سيدي عي�سى اأين �ستقام ور�سات تكوينية يف 

جمال ال�سوت وال�سورة وال�سيناريو .
 عبدالبا�سط بديار 

ا�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية عبد القادر  م�ساهل 
املايل  الرئي�س  طرف  من  بباماكو  اأم�س،  اأول   ،
م�ساعر  عن  له  عرب  حيث  كايتا  اأبوبكر  ابراهيم 
اجلمهورية  رئي�س  له  يكنها  التي  الخوة والإحرتام 
الرئي�س  ر�سالة  له  �سلم  كما  لعزيز بوتفليقة  عبد  
املت�سمنة اإرادة تعزيز العالقات الثنائية  والت�ساور 

حول الق�سايا الإقليمية.
للرئي�س  امتنانه  عن  جمددا  كايتا  الرئي�س  وعرب 
بوتفليقة على التزامه ال�سخ�سي وجهوده املبذولة 
الو�سول  بغية  احلوار  درب  على  املاليني  ملرافقة 

اإىل ال�سلم  والإ�ستقرار يف البالد.

الثنائية  العالقات  بنوعية  املايل  الرئي�س  ونوه 
اإىل  زيارته  منذ  �سهدتها   التي  النوعية  والقفزة 
اجلزائر يف �سهر مار�س 2015 مربزا الأهمية التي 
كما  ومايل.  اجلزائر   بني  التعاون  لتعزيز   يوليها 
رحب مب�ساركة اجلزائر ب�سفتها �سيف ال�رضف يف 

الطبعة القادمة للمعر�س  الدويل لباماكو.
الو�سع  كايتا اإىل  تطرق الرئي�س  اخرى  جهة  ومن 
ال�سلم  اتفاق  اإىل  واأي�سا  وباملنطقة  بالده  يف 
�رضورة  ذاته  ال�سياق  يف  مربزا  مبايل  وامل�ساحلة 
ت�ساور حثيث بني  البلدين للت�سدي للتحديات التي 

تواجهها املنطقة.
بفحو�سات  جزائري/�سوي�رضي  طبي  فريق  يقوم 
وذلك  العيون  اأمرا�س  يف  جراحية  وعمليات  طبية 
بجراحة  اخلا�سة  اجلراحية  الطبية  الأيام  �سمن 
بولية  جانت  املنتدبة  بالولية  تنظم  التي  العيون 
قطاع  م�سوؤويل  لدى  اأم�س،  علم،  ح�سبما   ، اإيليزي 

ال�سحة بالولية.
وتعد هذه التظاهرة الطبية الثالثة من نوعها و التي 
متتد على مدار �ستة اأيام مببادرة من مديرية ال�سحة 
 « مع  بالتن�سيق  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
جمعية م�ستقبل ال�سداقة اجلزائرية/ال�سوي�رضية » 
فر�سة للقيام بعديد الفحو�سات الطبية والعمليات 
حيث  املنطقة،  بهذه  املر�سى  لفائدة  اجلراحية 
حتت  جراحية  عملية   13 ب  الآن  وحلد  القيام  مت 
اإ�رضاف هذا الفريق الطبي املتكون من �ستة اأطباء 
لـ«واأج«  اأو�سح  كما  �سوي�رضيني،  وطبيبني  جزائريني 
مدير القطاع عبا�س بوليفة.وتوجه هذه اخلدمات 
الطبية لفائدة جميع املر�سى من خمتلف بلديات 
الولية املنتدبة والتجمعات ال�سكانية النائية ، حيث 

ممكن  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  اأجل  من  جهود  بذلت 
الأمرا�س  خمتلف  من  يعانون  الذين  املر�سى  من 

التي ت�سيب حا�سة الب�رض، ي�سيف ذات امل�سوؤول.
وقد وفرت م�سالح ال�سحة جميع الرتتيبات الالزمة 
العمومية  باملوؤ�س�سة  الطبية  املبادرة  هذه  لإجناح 
الإ�ست�سفائية »اإفري« ، و�سخر عتاد طبي متطور من 
خمتلف املوؤ�س�سات ال�سحية ، اإىل جانب جتهيزات 
�سمان  اأجل  من  ال�سوي�رضي  الطبي  الفريق  جلبها 
فعالية ملختلف التدخالت الطبية ، كما ذكر نف�س 

املتحدث.
وينتظر من هذه الأيام الطبية اجلراحية التي لقيت 
خا�سة  املر�سى  طرف  من  وا�سعا  اإ�ستح�سانا«   «
التنقل  عناء  من  التقليل  يف  املحدود  الدخل  ذوي 
تقريب  وكذا  العالج  لغر�س  طويلة  م�سافات  على 
على  ف�سال   ، املواطن  من  ال�سحية  املوؤ�س�سة 
الأطباء  بني  فيما  لالإحتكاك  حقيقية  فر�سة  اأنها 
نف�س  وفق   ، الوافد  الطبي  الفريق  وكذا  املحليني 

امل�سدر.

من اأجل مدينة ذكية

تنظيم ملتقى لعر�ض مبتكر�ت �ملوؤ�ص�صات 
�لنا�صئة بالعا�صمة 

اأ�سحاب  من  ال�سباب  اجلزائر  ولية   �ستمكن 
املوؤ�س�سات  النا�سئة واحلاملني لأفكار مبدعة 
املجالت  �ستى  يف  مبتكرة  حلول  يف  تتمثل 
من  ذكية  مدينة  اإىل  اجلزائر  بهدف حتويل 
اأين   بالعا�سمة  ملتقى  يف  قريبا  امل�ساركة 
�سيعر�سون اأفكارهم املبدعة على املوؤ�س�سات 
الولئية والقت�سادية وكذا املقاولني  اخلوا�س 
ولية  وايل  اأكده  ح�سبما  لهم  بيعها  بهدف 

اجلزائر عبد القادر زوخ.
لأح�سن  م�سابقة  تنظيم  مبنا�سبة  زوخ  وقال 
نا�سئة بولية  لإن�ساء موؤ�س�سات  الأفكار 
الذي  اللقاء  هذا  مثل  »عقد  اأن  اجلزائر 
و موؤ�س�سات  النا�سئة  املوؤ�س�سات  بني  �سيجمع 
وكذا  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  الولية 
من   ال�سباب  �سيمكن  اخلوا�س  املقاولني 
غريها  و  البيئة  لتحديات  ذكية  حلول  تقدمي 

من املجالت مربزا بقوله ان هذه احللول قد 
القت�سادية  املوؤ�س�سات  با�ستح�سان  حتظى 
التي �ست�سرتيها من اأجل ت�سويقها و ذلك دعما 

لالقت�ساد الوطني«.
ولية  تنظيم  من  امل�سابقة  اأثناء  اأ�ساف  و 
النا�سئة   ال�رضكات  حا�سنة  و  اجلزائر 
لهوؤلء  فر�سة  تعطي  الولية  اأن  »�سيالب�س« 
التي  اأفكارهم  لتج�سيد  املبدع  ال�سباب 
مربزا  الذكية  املدينة  متطلبات  و  تتما�سى 
املبدع   لل�سباب  املتوا�سل  الت�سجيع  هذا  اأن 
�سيوؤدي ل حمالة اإىل خلق منا�سب �سغل اكرث 

فاأكرث«.
�سيكون  النا�سئة  املوؤ�س�سات  اأن  الوايل  قال  و 
املخطط    اإطار  يف  امل�ساركة  يف  حظا  لها 
م�رضوع  يف  اجلزائر  لولية  ال�سرتاتيجي 

حتويل العا�سمة اإىل مدينة ذكية.

حركة فتح �لفل�صطينية توؤكد �أن �مل�صاحلة �لوطنية 
حدود عام 1967، وامل�ساحلة هي اخلطوة الأوىل لذلك الطريق«.الإ�رضائيلي فاإننا نتفق جميعا على اأن هدفنا ال�سرتاتيجي هو اإقامة دولة حرة دميقراطية على من الفل�سطينيني على اأ�سا�س حل الدولتني«.واأ�ساف اأنه » بغ�س النظر عّما يقوله اجلانب املتحدة يدعم امل�ساحلة الفل�سطينية، ويجب اأن ن�ستمر يف �سنع ال�سالم، وبناء ائتالف فل�سطينية. ونقلت م�سادر اإعالمية عن الرجوب، قوله اأن » العامل كله وعلى راأ�سه الوليات اأم�س ، اأن امل�ساحلة مع حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( خطوة �رضورية نحو اإقامة دولة اأكد اأمني �رض اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( جربيل الرجوب، خطوة �صرورية نحو �إقامة دولة  م�صتقلة

 

لوكال،  حممد  اجلزائر،  بنك  حمافظ  اأو�سح   
اأقل  ب�سعر  التاأقلم مع برتول  اأن  بوا�سنطن  ال�سبت 
القت�سادي  ال�ستقرار   على  احلفاظ  يف  �ساهم 
للبلدان امل�سدرة مبنطقة ال�رضق الأو�سط و �سمال 
افريقيا و اأفغان�ستان و  باك�ستان )مواناب( بالرغم 

من اآثاره على النمو.
النقدية  اللجنة  خالل اجتماع  له  مداخلة  يف  و 
قال  الدويل،  النقد   ل�سندوق  الدولية  املالية  و 
و�سمال  الو�سط  ال�رضق  منطقة  »يف  اأن  لوكال 
تاأقلم  �ساهم  وباك�ستان  واأفغان�ستان  افريقيا 
البلدان امل�سدرة للبرتول مع امل�ستويات ال�سعيفة  

لالأ�سعار يف احلفاظ على ا�ستقرار القت�ساد الكلي 
بالرغم من منو اأ�سعف وتاآكل  الحتياطات«. وكان 
تدخل حمافظ بنك اجلزائر خالل هذا الجتماع 
با�سم �سبعة بلدان هي اجلزائر  واأفغان�ستان و غانا 

وايران واملغرب وباك�ستان وتون�س.
اأجل  من  قامت  البلدان  هذه  اأن  لوكال  واأ�ساف 
البرتولية  لل�سوق  اجلديد   الواقع  مع  التكيف 
هامة  اجراءات  اتخاذ  مالية من خالل  بتعديالت 
وعقلنة  اجلباية  عائدات  تعبئة   »تعزيز  بهدف 
العمومية وتطبيق ا�سالحات هيكلية من  النفقات 

اأجل تنويع  اقت�سادها وحتفيز ال�سغل«.

حمافظ بنك اجلزائر، لوكال: 

 �لتاأقلم مع برتول  ب�صعر �أقل �صاهم
 يف �حلفاظ على ��صتقر�ر �لبلد�ن �مل�صدرة  

حيث  جد خا�سة  يوم  اكتوبر هو   15
حتتفل الزميلة ال�سحفية »خديجة 

غامن«  من الأغواط بعيد ميالدها 26 
يف جو عائلي وبهذه املنا�سبة الغالية  

يتقدم لها ال�سحفي »اأحمد قادري 
»  مدير املكتب اجلهوي ليومة الو�سط  
باجللفة  باأحر التهاين وعمرا طويال اإن 

�ساء اهلل  والعاقبة لـ 100 �سنة
كل عام واأنت وقلمك احلر باألف خري

تهنئة
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