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و�صف الطريقة "الكركرية" 
بالطائفة "املهرجانية"، عي�صى:

 اجلزائر مهددة 
بالتق�سيم الطائفي

�ص.3
وهذا اإىل غاية اأوت من العام 

اجلاري، واقنوين:

تعوي�سات العطل 
 املر�سية بلغت اأكرث
 من 12 مليار دينار

�ص.3
راهن على جلب 50 باملائة من 

املنت�صبني، عا�صق �صوقي: 

"كا�سنو�س" ب�سحة 
مـاليـة جيــدة 

�ص354 باملائة من املرت�صحني مب�صتوى تعليم اأ�صا�صي، ولد عبا�ص:

انتهى عهد "البني عمي�ست" يف الأفالن

 املنظومة ال�سحية اجلزائرية تعاين من نزيف حاد

�ص.3

 املعار�سة اأمام واقع 
ملغم يف املحليات

جلها مل تدخل اال�صتحقاقات يف كل الواليات:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اعتربوا اأن عدة تعليمات تطعن يف العمل النقابي 

الإداري  الإرهاب  ممار�سات  يف  اجلامعة  غرق  من  "  يحذر  "كنا�س 
�ص.4

 الهيئة العليا امل�صتقلة
 ملراقبة االنتخابات:

 اإجراء عملية القرعة 
�ص.5اخلمي�س املقبل

�ص.4

اعرتف مب�صوؤولية الالعبني للو�صعية 
ال�صعبة التي مير بها املنتخب

عبيد: ماجر اأيقونة الكرة 
اجلزائرية وتعيينه مدربا 

للخ�سر م�ستحق
�ص.5 �ص24�ص.5�ص13

تفاديا للوقوع يف الت�صخم 

راوية: التمويل غري 
التقليدي �سيكون 

مرافقا برقابة 
�سارمة 

ا�صتغل ان�صغال ال�صحية برتتيب املحل  

�سيخ ي�سرق  10 
ماليني �سنتيم من 
خزنة حمل جتاري 

باحلرا�س 

�صبط 30 مهاجرا غري �صرعي  

توقيف 10 جتار 
خمدرات عرب 4 

وليات  

اتهم املجل�ص الوطني الأ�صتاذ ة التعليم العايل »كنا�ص« العديد من مديري املوؤ�ص�صات اجلامعية  مبمار�صة االإرهاب االإداري يف 
العديد من اجلامعات و املراكز اجلامعية خا�صة تلك الواقعة بالغرب اجلزائري وعلى راأ�صها جامعة وهران1 واملركز اجلامعي 

بتندوف وغريها كثري، م�صريا اإىل جتاهل و �صمت الوزارة وعدم التدخل لو�صع حد ملختلف التجاوزات .

يبدو اأن اأحزاب املعار�صة �صتجد نف�صها اأمام 
و�صعية ال حت�صد عليها خالل ا�صتحقاقات 

نوفمرب املقبل، بحجة الوقائع التي بينت 
�صعفها الكبري يف ا�صتقطاب املواطنني من اأجل 

االإم�صاء فقط على ا�صتمارات امل�صاركة...

 نعم, ر�ضحنا منا�ضلني 
من الأرندي وحم�س 



الثالثاء 17 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 27 حمرم  1439ه 24 �ساعة2

ت�صريح اليوم

ن�سر الدين قا�سمالهزمية �سناعة..!
�لهزمية هي �أي�سا �سريورة 
هم  ما  وكثري  و�سناعة، 

هذ�  يف  �لهز�ئم  �سناع 
�ملنكوب و�ملكلوم،  �لوطن 

�سريورة  �النت�سار  �أن  كما 
وقليل  �أي�سا،  و�سناعة 

�النت�سار  �سناع  هم  ما 
�ملهزوم  �لبلد  هذ�  يف 

�عتبار  بحكامه، على 
يقول  كما  �ل�سناعة  �أن 

�سيء  كل  هي  �ملخت�سون 
ميكن تفكيكه.

عمارات املوت 
تهدد �سكان 

الأحياء ال�سعبية

ت�ساءل �سكان �الأحياء �ل�سعبية 
على م�ستوى �لعديد من 

بلديات �لعا�سمة، عن �ملدة 
�لتي �سينتظرونها من �أجل 
ترحيلهم �إىل �سكنات الئقة، 

خا�سة و�أن جلهم باتت 
عمارتهم مهددة باالإنهيار يف 
�أي حلظة، زيادة على وجود 

�سيق كبري ما جعل �لكثري من 
مهم يقوم بكر�ء م�ساكن خارج 

�لبلدية من �أجل �لعي�ش، ما 
يلزم على �ل�سلطات �لنظر 
�إليهم و�لعمل على ترحيلهم 

وو�سعهم �سو��سية مع 
�ملو�طنني �لذي يتم ترحيلهم  

منذ بد�ية عملية �لرتحيل 
�لكربى �لتي �رشعت فيها 

والية �جلز�ئر منذ مدة لي�ست 
بالق�سرية، عمار�ت �ملوت 
�أو كما يحلو ل�سكان �الأحياء 
�ل�سعبية مناد�تها، �أ�سبحت 
كالقرب قد تكون م�سكنهم 

�الأخري يف �أي حلظة.

"الفاف" تعيد 
املنتخب للثمانينات

غرد �لكثري من �ملدونني 
�لتو��سل  مو�قع  على 
بعد  �الإجتماعي 
�سعد�ن"،  "ر�بح  تعيني 
من  بالكثري  و"�سارف"، 
�أكدت  �لتي  �لتغريد�ت 

زط�سي  �لدين  "خري  �أن 
�الإحتادية  "رئي�ش 
�لقدم،  لكرة  �جلز�ئرية 
�ملنتخب  تعيد  �أن  يريد 
خا�سة  �لثمانينات،  عهد 
ذلك  لي�ش  "�سعد�ن"  �أو 

ي�ستطيع  �لذي  �مل�سري 
�أي  للخ�رش  يقدم  �أن 
قدمه  ما  رغم  �إ�سافة 
من قبل، لكون كرة �لقدم 
و�لناخب  جد�،  تطورت 
�ل�سابق  لي�ش  �لوطني 

يعطيه  �سيء  �أي  بيده 
موؤكدين  �حلايل،  للجيل 
ذلك  لي�ش  زط�سي  �أن 
�سيعطي  �لذي  �لرجل 
رحيل  بعد  �لتغيري  ذلك 

�أحمد ر�ور�وة.

�سكان املرجة يف براقي يطالبون بـ"تزفيت" 
الطريق

تزفيت  مطلب  حتول 
حي  يف  �لطريق 
ببلدية  �ملرجة 
حلم  �إىل  بر�قي 
�إليه  �لو�سول  �سعب 
�حلي  ل�سكان  بالن�سبة 
هنالك  و�أن  خا�سة 
من ال يعرف "�لزفت" 
�سنو�ت،  ع�رش  منذ 
يعاودون  جعلهم  ما 

لل�سلطات  مطلبهم 
قالو�  �لذين  �لو�سية، 
تهتم  ال  باأنها  عنها 
�الإطالق،  على  لهم 
بعد  جاءت  مطالب 
�أن ت�رشر �سكان �حلي 
خالل  �لوحل  من 
و�لغبار  �ل�ستاء  ف�سل 
�أول  مع  يتناثر  �لذي 

هبة للريح.

بومعطي  حي  يعد 
�ل�سعبية  �الأحياء  من 
يف  �لو�قعة  �لن�سطة 
يوجد  �أين  �حلر��ش، 
فو�سوي  �سبه  �سوق  به 
مكتظ  يكون  ما  د�ئما 
باملو�طنني �لذين ياأتون 
�لبلديات  كل  من  �إليه 
يجعله  ما  �ملجاورة، 
�إىل مزبلة  يتحول م�ساء 
للنفايات  نظر�  حقيقية 
ترت�مى  �لتي  �لكثرية 
�ل�سوق  يف كل ز�وية من 

يجعله  ما  �حلي،  وحتى 
تتباعث  مفرغة  ي�سبح 
�لكريهة  �لرو�ئح  منها 
�ملو�طنني  حرق  ب�سبب 
�لنفايات يف مكان  لتلك 
من  جد�  قريب  عام 
�ملاأهولة  �لعمار�ت 
ظاهرة  باملو�طنني، 
ت�ستوجب على �ل�سلطات 
�لو�سية �لتدخل من �أجل 
�سبط �الأمور � كرث لكون 
م�ستقبال  يكون  قد  ما 

�سي�رش �جلميع.

حي بومعطي يغرق يف النفايات

�ل�ساحلية  دل�ش  مدينة  �أن  يبدو 
�أي  من  �أكرث  مهددة  �أ�سبحت 
�لزحف  قبل  من  م�سى  وقت 
ياأتي  بات  �لذي  �لعمر�ين 
و�لياب�ش،  �الأخ�رش  على 
قبلة  �ملدينة  �أ�سبحت  حيث 
تبنى  �لتي  و�لفيالت  للعمار�ت 
�لكثري  يف  ع�سو�ئية  بطريقة 
كانت  �لتي  �لبلدية،  �أحياء  من 
خ�رش�ء  �ساحات  قبل  من 
�الأ�سجار  من  �ملئات  تختزل 
زحف  �ملثمرة،  وغري  �ملثمرة 

من  جعل  �أنه  "�لدالل�سة"  ير�ه 
�ملدينة �سور� مغلقا زيادة على 
ب�سبب  �ل�سكانية،  �لكثافة  تز�يد 
�القبال �لكبري على �ملدينة من 
مو�طني �لواليات �الأخرى وحتى 
يلزم  ما  �ملجاورة،  �لبلديات 
قبل  �لتحرك  �ل�سلطات  على 
دل�ش  و�أن  �الأو�ن، خا�سة  فو�ت 
تعد مدينة تاريخية بامتياز دون 
�لذي  �لطبيعي  جمالها  ن�سيان 
�ساحلية  مدينة  �أهم  منها  جعل 

يف والية بومرد��ش.

الزحف "العمراين" يهدد 
طبيعة "دل�س"

الفو�سى يف املحطة الربية للبليدة
 �أ�سبحت �ملحطة �لربية للبليدة مكانا فو�سويا وكارثيا، ب�سبب تكاثر عدد �لتجار �لفو�سويني �ملتو�جدين هنالك، ما ي�سعب من ماأمورية �حلافالت يف �لتعامل مع �سيق �ملكان، دون 
ن�سيان �لنفايات �لتي �أغرقت �ملكان بطريقة غري م�سبوقة، فو�سى ت�سببت فيها ح�سب �أحد �ملو�طنني هنالك �ل�سلطات �ملحلية، �لتي مل تعر �أي �أهمية للمكان، مع علمهم �أن حتى 

�ملاأكوالت �خلفيفة �أ�سبحت تباع حتت �أ�سعة �ل�سم�ش �حلارقة، بدون �أي �حرت�م لقو�عد �الأمن �لغذ�ئي وال حتى �سحة �مل�ستهلك �لذي  هو �أي�سا يقبل عليها.

اأين اختفى مراد عروج؟
يبدو �أن �ملرت�سح �حلر �خلا�رش يف ت�رشيعيات 04 ماي �ملا�سي مر�د عروج، مل يعد يهتم بالن�ساط �ل�سيا�سي، وهذ� بعد �خل�سارة �لتي تلقاها يف �لت�رشيعيات 

�ملا�سية بعد �أن كان يعول على ح�سد 10 مقاعد فيها، عن طريق قائمة �لرفاه �حلرة �لتي دخل بها �ال�ستحقاقات يف �لعا�سمة فقط، �لدكتور �لذي �أكد يف �لكثري 
من �ملر�ت باأن همه �إعانة �ملو�طن �لعا�سمي �إذ� ما ولج �لغرفة �ل�سفلى للمجل�ش �ل�سعبي �لوطني، هو �الأن ال ين�سط �أ�سا�ش رغم �أن �ملحليات قريبة جد�، وهي 

تعد مهمة بالن�سبة لكل من يريد �لدخول يف عامل �ل�سيا�سة بالتدرج، فاأين عروج ...؟
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جلها مل تدخل اال�ستحقاقات يف كل الواليات:

املعار�سة اأمام واقع ملغم يف املحليات
»�ضعفاء«.»حم�س«  �أنتم  مفادها 
�أعتى  وحتى  �حلريات«،  و«طالئع 
حزب معار�س يف �جلز�ئر، »جبهة 
ن�ضيان  دون  �ال�ضرت�كية«،  �لقوى 
�الإحتاد من �أجل »�لنه�ضة و�لعد�لة 
�أخرى،  معار�ضة  و�أحز�ب  و�لبناء«، 
خالل  �لبريوقر�طية  من  ��ضتكت 
وقالت  للمحليات،  �لتح�ضري  عملية 
�خلرجات  من  �لعديد  خالل 
و�لقو�نني  �الإد�رة  باأن  �الإعالمية 
م�ضالح  خدمت  وفقها  ت�ضري  �لتي 
»�الفالن«  خا�ضة  �ملو�الة،  �أحز�ب 
تاأكيد�تها  ن�ضيان  دون  و«�الأرندي«، 
بوجود ميالن و��ضح لهذه �الأحز�ب 
�لو�ضية  �جلهات  قبل  من  �لكربى 
�لتح�ضري  مرحلة  ت�ضيري  على 
يعطي  ما  نوفمرب،  ال�ضتحقاقات 
�ضتكون  �ملعار�ضة  �أن  على  ت�ضور� 
�لعرثة،  من حجر�ت  �لكثري  �أمامها 
�ملو�الة،  �أحز�ب  �ضتنتهزها  �لتي 
وتكت�ضح مرة �أخرى هذه �النتخابات 

مثل كل مرة.
الطالئع ... احلا�سر الغائب 

يف حمليات نوفمرب
من �الأحز�ب �ملعار�ضة �لتي عولت 
�أجل  من  �النتخابات  هذه  على 
حتقيق نتائج ت�ضتطيع �أن  تغري بها 
ما هو كائن، جند »طالئع �حلريات«، 
�الأ�ضبق  �لعام  �الأمني  يرت�أ�ضه  �لذي 
حلزب جبهة �لتحرير �لوطني، علي 
�أمام  نف�ضه  وجد  حزب  فلي�س،  بن 
ت�رصيحات  �أن  بينت  كثرية  مطبات 
رئي�ضه يف مرحلة �لتفكري يف دخول 

جمرد  كانت  �ملحليات،  معرتك 
حديث �إعالمي ال غري، و�قع ترجمه 
قبل �أيام قليلة �لناطق باإ�ضم �حلزب 
�أحمد عظيمي، �أين �أكد �أن �ل�ضلطة 
تريد خدمة »�الفالن«، وحجج عدم 
مر�ضحي  من  للكثري  �الإد�رة  قبول 
على  �لربهان  مبثابة  كانت  �حلزب 
علمت  قد  »�لو�ضط«  وكانت  ذلك، 
حزب  د�خل  متطابقة  م�ضادر  من 
وجد  �حلزب  باأن  �حلريات  طالئع 
�ضعوبة كبرية بالعمل على �لتح�ضري 
يف  �ملقررة  �ملحلية  لالنتخابات 
ب�ضبب  وهذ�  �ملقبل،  نوفمرب   23
من  �لكثري  يف  �لد�خلي  �ل�رص�ع 
واليات  عديد  �لطالئع يف  مكاتب 
على  �لقيادة  يجعل  ما  �لوطن، 
ما  د�ئما  و�أنها  خا�ضة  �ملحك 
�ال�ضتحقاقات  هذه  على  ر�هنت 
قاطعت  �أن  بعد  وهذ�  �النتخابية، 
مقاطعة  �ضجلت  �لتي  �لت�رصيعيات 

تاريخية للمو�طنني كذلك.
حم�س: بني حلم التغيري 
وواقع ال�ساحة ال�سيا�سية

�جلز�ئر  يف  معار�س  حزب  �أكرب 
جمتمع  حركة  �لر�هن،  �لوقت  يف 
من  ��ضتكى  �الآخر  هو  �ل�ضلم، 
�لقيادي  بل�ضان  �لبريوقر�طية وقال 
�جلهات  باأن  حمد�دو�س«،  »نا�رص 
�لو�ضية على ت�ضيري مرحلة ما قبل 
�ملحليات، عملت كل ما بو�ضعها من 
�أجل خدمة م�ضالح �حلزب �لعتيد، 
�ملحلية  �الإد�ر�ت  تز�ل  »ال  موؤكد� 
يف �لواليات متعن يف خرق �لقانون، 

�مل�ضبق  �النحياز  �إطار  يف  وذلك 
�ل�ّضلطة،  �أحز�ب  ل�ضالح  منها 
�لتحرير  جبهة  »حزب  وخا�ضة 
على  بالتحّفظ  وذلك  �لوطني«، 
�لعديد من �ملرت�ضحني، وبخروقاٍت 
قانونية و��ضحة، ويف حتٍدّ مف�ضوٍح 
لالأحز�ب، وللهيئة �مل�ضتقلة ملر�قبة 
�النتخابات، وللر�أي �لعام �لوطني«، 
ومن ناحية �أخرى بعيد� عن م�ضاكل 
�الإد�رة، �أكد متابعون على �أن حم�س 
قد تكون ثالث قوة �ضيا�ضية يف هذه 
للعودة  متهد  تكون  وقد  �ملحليات 
�الأطر�ف  مع  �يجابية  �رص�كة  �إىل 
�مل�ضكلة للحكومة، موؤكدين باأن كل 
هذ� ظهر من خالل �خلطاب �ملتزن 
و�لهادئ �لذي يديل به رئي�س حركة 
حم�س عبد �ملجيد منا�رصة، وهذ� 
�لذي يعطي ح�ضبهم نظرة غري �لتي 
و�لتغيري  �لت�رصيعيات،  يف  كانت 
�لذي كان يرجوه مقري قد لن يكون 

يف هذه �ملحليات كذلك.
االأفافا�س يبحث عن ظله يف 

هذه املحليات
باجلز�ئر،  معار�س  حزب  �أعتى 
وجد  �ال�ضرت�كية،  �لقوى  جبهة 
نف�ضه بعد ت�رصيعيات ماي �ملا�ضي، 
يخ�رص بع�س �ملقاعد �لتي د�ئما ما 
�أحز�ب  ل�ضالح  معاقله  له يف  كانت 
»زوبعة«  يف  يدخل  جعلته  �ل�ضلطة، 
ي�ضتطيع  ال  لكي  �ضببا  كانت  �ضك، 
يف  �ملقبلة  �ال�ضتحقاقات  دخول 
�لكثري من واليات �لوطن، دون ن�ضيان 
�لبلديات، �أين دخل يف 29 والية يف 

باملجال�س  �ملرتبطة  �النتخابات 
 ،48 �أ�ضل  من  �لوالئية،  �ل�ضعبية 
و348 بلدية فيما يخ�س �النتخابات 
�لتي لها عالقة باملجال�س �ل�ضعبية 
قال  �أخرى،  ناحية  ومن  �لبلدية، 
»�إبر�هيم  »�الأفافا�س«  يف  �لقيادي 
جعل  �لذي  �ل�ضبب  باأن  عوف«،  بن 
واليات  كل  يف  يدخل  ال  �حلزب 
حم�س،  �ضيا�ضي  �لوطن  وبلديات 
ملفات  تقبل  مل  �الإد�رة  �أن  موؤكد� 
خا�ضة مبر�ضحيهم رغم �أن ملفاتهم 
�أي  منها  ينق�س  وال  كاملة  كانت 
وثيقة متنعهم من �لرت�ضح وهذ� يف 

�لكثري من واليات �لوطن.
بو�سياف: املعار�سة عاجزة 

عن ت�سكيل قوة موازنة 
لل�سلطة

بو�ضياف،  حممد  �ل�ضيا�ضي  �خلبري 
�أو�ضح يف ت�رصيح خ�س به »�لو�ضط« 
تز�ل  �ملعار�ضة يف �جلز�ئر ال  باأن 
قوة  ت�ضكيل  عن  عاجزة  �ليوم  �إىل 
مو�زنة مقابل �ل�ضلطة ، وهي تعي�س 
�إعادة  بعد  �لتيه  من  حالة  ح�ضبه 

وتتح�ض�س  �ل�ضلطوية،  �لبنية  هيكلة 
يف كثري من �الأحيان �جتاهها وفقا 
بني  �ل�رص�ع  خمرجات  متليه  ملا 
�لع�ضب، م�ضيفا:« وتعمل باإيعاز منها 
ول�ضاحلها فهي بعيدة عن متطلبات 
�جلماهري �لتي يفرت�س �أنها متثلها، 
ر�أينا  �ملحطات  من  عديد  يف  بل 
�ملعار�ضة  مكونات  بع�س  �أن  كيف 
�لتحالفات  جتنيد  على  تعمل 
�أهد�ف  خلدمة  و�لتن�ضيقيات 
�لتي  بال�رصح  مذكر�  �لع�ضب«، 
قائال:«  �ملعار�ضة،  فيهم  ت�ضكلت 
�لتن�ضيقية  �أو  �لت�ضاور  هيئة  فف�ضل 
هذه  عن  تعبري�  �ضوى  يكن  مل 
جلر  وحماولة  و�لتبعية  �لوظيفية 
ومو�جهات  �ضد�مات  �إىل  �لرفقاء 
بقدر  �ل�ضعب  طموحات  تخدم  ال 
وتهمي�س  الإق�ضاء  ظروف  تهيئ  ما 
عن  �حلديث  �أن  موؤكد�  خ�ضوم«، 
عن  حديث  هو  نا�ضجة،  معار�ضة 
بر�مج ت�ضتجيب حلاجات �ملجتمع 
عن  بعيد�  �ملو�طن  خلدمة  و�إر�دة 
ردود �لفعل عن ق�ضايا، مو�ضحا :« 

�الأحيان  من  �لكثري  يف  ق�ضايا  هي 
لت�ضيري  �ل�ضلطة  طرف  من  مفتعلة 
و�إبر�ز  �جلماهري  و�لهاء  �مل�ضهد 
�ضعف هذه �ملعار�ضة«.ويف �الأخري 
تطرق حممد بو�ضياف �إىل مو�ضوع 
ونحن  �ليوم  مو�ضحا:«  �ملحليات، 
ال  جديد  �نتخابي  مهرجان  �أمام 
ميكن ف�ضله عن �نتخابات �لرئا�ضة 
�ملعار�ضة  و�ضع  فاإن   2019 يف 
�ل�ضلطة  �أحز�ب  �أمام  هزيال  يبدو 
و�أكرث  تنظيما  �أكرث  �أنها  يبدو  �لتي 
عن  يتحدث  وهو  متابعا  ح�ضور�«، 
�أحز�بها  فجل  �ملعار�ضة:«  �أحز�ب 
�لبلديات  كل  تغطية  من  تتمكن  مل 
عد�  حم�ضورة  وبد�أت  و�لواليات، 
ت�ضتدرك  �أن  حتاول  �لتي  حم�س 
�ملنعطفات،  بع�س  يف  فاتها  ما 
�لتي �أفقدتها بع�س ثقلها ملا كانت 
يف  �ل�ضلطة  عليه  ترتكز  �رصيكا 
م�ضيفا:«  حكمها«،  قاعدة  تو�ضيع 
�لعلماين يبدو حم�ضور�  �لتيار  بقية 

�ضعبيا وجهويا«.
علي عزازقة

يبدو اأن اأحزاب املعار�سة �ستجد نف�سها اأمام و�سعية ال حت�سد عليها خالل ا�ستحقاقات نوفمرب املقبل، بحجة الوقائع التي بينت �سعفها الكبري يف ا�ستقطاب املواطنني 
من اأجل االإم�ساء فقط على ا�ستمارات امل�ساركة يف هذه االنتخابات، والعديد من احلجج االأخرى التي اأظهرت مدى جناعة هذه االأحزاب يف ال�ساحة ال�سيا�سية 

باجلزائر، ما جعل االأمني ،.العام للتجمع الوطني الدميقراطي، يهاجم هذه الفئة من االأحزاب بت�سريحات نارية.

وهذا اإىل غاية اأوت من العام اجلاري، واقنوين:

تعوي�سات العطل املر�سية بلغت اأكرث من 12 مليار دينار

�مل�ضاعد  �لعام  �ملدير  ك�ضف 
�الجتماعية  �لتاأمينات  ل�ضندوق 
�لدين  حمي  �الجر�ء،  للعمال 
تعوي�ضات  بلوغ  عن  و�قنوين، 
�لعطل �ملر�ضية لل�ضندوق �لوطني 
للعمال  �الجتماعية  للتاأمينات 
دينار  مليار   12 من  �أكرث  �الجر�ء 
�جلاري. �لعام  من  �أوت  غاية  �إىل 
�لدين  حمي  و�أو�ضح  �لدكتور 
�مل�ضاعد  �لعام  �ملدير   ، و�قنوين 
�الجتماعية  �لتاأمينات  ل�ضندوق 
ت�رصيح  يف  �الجر�ء  للعمال 

عدد  �أم�س،  �أن  يوم  لالإذ�عة 
غاية  �إىل  بلغ  �ليومية  �لتعوي�ضات 
 12.9 من  �أكرث   ،2017 �أوت   31
 12.154 يقابل  ما  تعوي�س  مليون 
تعزيز  رغم  جز�ئري  دينار  مليار 
خالل  �لطبية  �ملر�قبة  �إجر�ء�ت 
هذه  م�ضيفا   ،2016/2015 عامي 
�نخفا�س  يف  �ضاهمت  �الجر�ء�ت 
من  �لتعوي�ضات  لعدد  حم�ضو�س 
م�ضري�  �ملر�ضية،  �لعطل  ناحية 
�ملزورة  �ملر�ضية  �لعطل  �أن  �إىل 
ميز�نية  يف  �ختالال  �أحدثت 

�أ�رص�رها  عن  ف�ضال  �ل�ضندوق 
على �القت�ضاد �لوطني �ضيما فيما 
.ويف  �لعمل  عن  �لغيابات  يخ�س 
�أن  و�قنوين  �أكد  �خل�ضو�س  هذ� 
على  �الإجر�ء�ت  �ضددت  م�ضاحلة 
حتى  و�الإد�رية  �لطبية  �ملر�قبة 
ولو بلغ عدد �أيام �لعطلة �ملري�ضة 
�لطبيب  طريق  عن  و�حد�،  يوما 
�مل�ضت�ضار، م�ضيفا �أنه �ضيتم رف�س 
�أي عطلة مر�ضية ال تتما�ضى فيها 
عدد �الأيام �ملمنوحة من �لطبيب 
�ل�ضحية  �حلالة  مع  �ملعالج 

�لطبية،  �ملر�قبة  �أثناء  للمتعاقد 
�لطعن  طرق  توفري  ينفي  �أن  دون 
�لقانون.وتعترب  يقت�ضيه  ح�ضبما 
م�رصوعا  حقا  �ملر�ضية  �لعطلة 
يكفله  و�ملوظفني  �ملوظفات  لكل 
�لقانون بعد تقدمي �لو�ضفة �لطبية 
�لتي تثبت �حلالة �ل�ضحية، يف حني 
�لذين  �أغلب  �أن  يك�ضف  �لو�قع  �أن 
يلجوؤون �إىل �لعطلة �ملر�ضية لي�س 

بد�فع �ملر�س.

اإعداد: ع.ع

و�سف الطريقة »الكركرية« بالطائفة »املهرجانية«، عي�سى:

اجلزائر مهددة بالتق�سيم الطائفي
�لدينية  �ل�ضوؤون  وزير  �ضدد   
يوم  عي�ضى،  حممد  و�الأوقاف 
�ضالح  �لطائفية  �أن  على  �أم�س، 
به  تعمل  �خلارج  من  جهات  بيد 
طائفيا،  �جلز�ئر  متزيق  على 
ظاهر�  �أ�ضبح  �الأمر  وهذ� 
�ملرجعية  �أن  موؤكد�  للعيان، 
�لطو�ئف،  كافة  جتمع  �لدينية 
مهاجما يف �لوقت نف�ضه �لطريقة 
�أنها  عنها  قال  �لتي  �لكركرية 
طائفة مهرجانية ظهرت الإحباط 
الإحدى  ت�رصيح  �ملعنويات.ويف 
نفى  �خلا�ضة،  �لوطنية  �لقنو�ت 
�حلجاج  يكون  �أن  عي�ضى  حممد 
جحيما  عا�ضو�  قد  �جلز�ئريني 
قال  حيث  �ملقد�ضة،  �لبقاع  يف 
ركبو�  �جلز�ئريني  كل �حلجاج  �أن 
��ضتثناء،  حافالت VIP دون 
نافيا يف �ل�ضياق �إفرت��س �حلجيج 
�أن  لل�ضو�رع، مو�ضحا  �جلز�ئريني 
�فرت��س  ت�ضجيل  مت  �ل�ضنة  هذه 
�ملخيمات،  بني  �لتي  �الأروقة 
�الأحر�ر.ومن  �حلجاج  و�ل�ضبب 
�ل�ضوؤون  وزير  و�ضف  �أخرى  جهة 
�لدينية �لذين علقو� عن �الأو�ضاع 
بـ  �ملقد�ضة،  �لبقاع  يف  �لكارثية 
خا�ضة  “كلوندي�ضتان”  “حجاج 
حممد  و�تهم  منهم،  �الأحر�ر 

حتاول  كانت  �أطر�فا  عي�ضى 
مليون   50 حج  �أن  فكرة  ترويج 
تطبيق  وعن  ميزيرية،  حج  هو 
قال  لالأئمة،  �لتعوي�ضي  �لنظام 
و�الأوقاف  �لدينية  �ل�ضوؤون  وزير 
يح�ضن  مل  �ل�ضابق  �لوزير  �أن 
�لتفاو�س على هذ� �لنظام.

�سالة اال�ست�سقاء هذه 
اجلمعة عرب م�ساجد 

الوطن

وز�رة  دعت  �أخرى  جهة  ومن 
و�الأوقاف،  �لدينية  �ل�ضوؤون 
و�ملو�طنني  �الأئمة  �أم�س،  يوم 
�ال�ضت�ضقاء  �ضالة  �إقامة  �إىل 
م�ضاجد  كافة  عرب  �جلمعة  هذ� 
�متثاال  �لتي  �ل�ضالة  �جلمهورية، 
لقوله تعاىل يف كتابه �لعزيز ”�أمن 
يجيب �مل�ضطر �إذ� دعاه ويك�ضف 
�لنبي  ب�ضنة  و�قتد�ء  �ل�ضوء«، 
حل  �إذ�  كان  �لذي  �مل�ضطفى 
�مل�ضلى،  �إىل  بقومه جفافا خرج 
رد�ءه،  وقلب  �لقبلة،  فا�ضتقبل 
�هلل  �إىل  وت�رصع  ركعتني،  و�ضلى 
غيثا  ��ضقنا  “�للهم  د�عيا  تعاىل 

مغيثا هنيئا مريئا مريعا«.
علي عزازقة



اتهم املجل�س الوطني لأ�ستاذ ة التعليم 
العايل »كنا�س« العديد من مديري امل
�ؤ�س�سات اجلامعية  مبمار�سة الإرهاب 
 � اجلامعات  من  العديد  يف  الإداري 
املراكز اجلامعية خا�سة تلك الواقعة 
�على راأ�سها جام اجلزائري  بالغرب 
عة �هران1 �املركز اجلامعي بتند�
جتاهل  اىل  ف �غريها كثري، م�سريا 
� �سمت الوزارة �عدم التدخل لو�سع 

حد ملختلف التجا�زات .
لأ�ساتذة  الوطني  املجل�س  اأفاد   
التعليم العايل »كنا�س« من خالل بيان 
له  ،اأنه  فور توفر ال�رش�ط التنظيمية 
القانونية  الرتاخي�س  راأ�سها  �على 
الطارئ  املجل�س  انعقاد  قريبا  �سيتم 
تتخبط  التي  امل�سكل  ملناق�سة 
غياب  على   ،موؤكدا  اجلامعة  فيها 
احلوار   � الإدارة  الفاعلة  ملعاجلة 
التخفيف  حتى  اأ�  امل�ساكل  هذه 
الأ�ساتذة  جميع  داعيا  �طاأتها،  من 
نقابتهم،  حول  لاللتفاف  الوطن  عرب 
�عدم الإن�سات لبع�س الأ�سوات التي 
الفتنة  �زرع  البلبلة  خلق  على  تعمل 
�اأ��سح   . اجلزائرية  اجلامعة  داخل 
اجتماع  خالل  من  �سيتم  اأنه  »كنا�س« 
املجل�س الطارئ مناق�سة ق�سايا  ال
ت�سييق على العمل النقابي الذي اأ�س
بح ميار�سه العديد من مديري املوؤ
�اآخره �س�سات اجلامعية عرب الوطن 
ا التعليمة الغريبة �غري القانونية الت
ي �جههامدير املركز اجلامعي بغل
يزان ملختلف النقابات �التنظيمات  
يف تدخل �سافر �جريء �غري م�سبوق 

تدهور  مع   ، النقابي  العمل  تاريخ  يف 
الإجتماعيةالو�سعية الجتم الو�سعية 
اعية لالأ�ستاذ، �عو�س اأن ت�سعى الو
�ساية لتح�سني هذه الو�سعية فاإنها ف
موؤخرا بالتعليمة املتعلقة بامل اجاأت 
لالأ�ستاذ اجلامعي  تابعة البيداغوجية 
بح�سبهم،  لأجل تكري�س قيود بري�قر
اطية جديدة ���سع ��سائل �اآليات ج
ديدة ملمار�سة تع�سفات جديدة على 
الأ�ستاذ اجلامعي، ناهيك عن حالة ال
اإرباكالتي �ستخلقها �الأموال الكبري
ة التي �ستبددها، يف م�سايرة معاك�س
ة لربنامج احلكومة التق�سفي، �كان ال
اأجدر اأن ت�رشف هذه الأموال على ت
ح�سني الو�سعيةالجتماعية لالأ�ستاذ ل

ا على خنقه �زيادة      قيوده.
اأي�سا  �سيتم  ،اأنه  البيان  �اأ�ساف 
اإعفاء  اأجل   من  البحث   � املناق�سة 
حملة الدكتوراه علوم من عقبة التاأهيل 
لالنتقال لرتبة اأ�ستاذ حما�رش ،عدم 
اأجل  بـاأي  تقييد طلبة دكتوراه علوم 

ملناق�سة الدكتوراه .
�هذا لتعار�س الآجال مع ال�رش�ط 
القانونية التي حتكم هذه ال�سهادة،ر
د العتبار لتخ�س�س العلوم ال�سيا�س

ي، الذي ;
يتعر�س حلملة كبرية لطم�س �جود
ه. �هذا من خالل اإعادة هيكلة هذ
مكا�سبه  ا التخ�س�س �احلفاظ على 
كواحد  اجلزائرية  اجلامعة  داخل 
من اأهم التخ�س�سات، �اأكرثها خلقا 

للكوادر.
اإميان لوا�س .

اعتربوا اأن عدة تعليمات تطعن يف العمل النقابي 

اجلامعة  غرق  من  "كنا�س"  يحذر 
يف ممار�سات الإرهاب الإداري

24 �ساعةالثالثاء 17 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 27 حمرم  1439ه 4

اأكد املدير العام لل�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي لغري الأجراء �سوقي عا�سق يو�سف اأن »كا�سنو�س« 
ب�سحة مالية جيدة حيث ت�ساعف عدد امل�سرتكني مقارنة باملا�سي غري اأنه يجب موا�سلة العمل جللب 50 

باملائة منت�سبني اآخرين، يف حني حدد عدد 4.6  من امل�سرتكني، قدموا ا�سرتاكات ملتقاعد واحد.

عبا�س: ولد  اأ�سا�سي،  تعليم  مب�ستوى  املرت�سحني  من  باملائة   35

انتهى عهد »البني عمي�ست« يف الأفالن
.       نعم ر�سحنا منا�سلني من الأرندي وحم�س 

 ”اأفاد الأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س،  اأن احلزب اتخذ  العديد من الإجراءات وامليكانزميات القانونية للق�ساء 
على املعريفة و البريوقراطية  بقوله انتهى عهد »البني عمي�ست« يف الأفالن، ،م�سريا اأنه ثم اإعادة هيكلة احلزب و العودة 

اىل الق�سمات واملنا�سلني ، موؤكدا اإن الأفالن خيمة كبرية وت�ستقبل كل املنا�سلني الذين كانوا يف اأحزاب اأخرى على غرار 
الأرندي وحم�س.

اإميان لوا�س

خالل  الأم�س  عبا�س  �لد  اأبرز 
مت�سدري  مع  الوطني  اللقاء 
لالنتخابات  النتخابية  القوائم 
الأبواب لكل  اأنه مت فتح  املحلية، 
يف  منا�سال  ي�سبح  اأّن  يريد  من 
ي�ستقيل  اأّن  العتيد  �رشط  احلزب 
تر�سيح  مت  اأنه  ،معرتفا  حزبه  من 
�حم�س  الأرندي  من  منا�سلني 
املادة  تفعيل  اإعادة  اأن  ،مو�سحا 
الق�ساء  اجل  من   «  12 »�سي 
 . البري�قراطية   � املعريفة  على 

اأنه  لالأفالن  العام  الأمني  �اأ�سار 
األف   39 الـ  يقارب  ما  اختيار  مت 
طلب  األف  اأ�سل  55  من  مر�سح 
تر�سح، منهم 65 باملائة جامعيني 
لهم  املرت�سحني  من  باملئة   25�،
باملئة  املتو�سط،�10  م�ستوى 
 ، البتدائي  امل�ستوى  لهم  فقط 
�بالن�سبة لالأعمار قال �لد عبا�س، 
اإن 75 باملائة اأعمارهم ترتا�ح ما 
بني الـ 25 �45 �سنة، � 10 باملائة 
اأعمارهم فوق الـ 65 �سنة  �يف ذات 
ال�سياق ، اأ�سار  ذات املتحدث ،اأنه 
اللجنة  اأع�ساء  من   118 يوجد 

لالنتخابات  تر�سحوا  املركزية، 
من   42 تر�سح  املحلية،  فيما 
اأ�سار  كما   ، املحافظات  اأمناء 
األف   33 �جود  اإىل  العام  الأمني 
مرت�سح   4419� للبلديات،  مرت�سح 
اأن  اأعلن  كما  الولئي.  للمجال�س 
النتخابات  يف  �سي�سارك  حزبه 
القادم  نوفمرب   23 املحلية  يوم 
الولئية  ال�سعبية  املجال�س  كل  يف 
كل املجال�س  �يف   ) جمل�س   48(
بلدية،   )  1541( البلدية  ال�سعبية 
بلديات  بـ 5  ارتفعت  اأنها  مو�سحا 

مقارنة بانتخابات 2012.

حمل امل�سوؤولية 
للو�ساية، بقاط 

بركاين : 

املنظومة 
ال�سحية 

اجلزائرية تعاين 
من نزيف حاد  

عرب رئي�س عمادة الأطباء  
بقاط بركاين عن اأ�سفه عن 

احلالة الكارثية التي  تعرفها  
املنظومة ال�سحية العمومية 

يف اجلزائر ،حممال 
امل�سوؤ�لية لل�سلطات 

املعنية التي ل تزال �سامتة 
اأمام خمتلف امل�ساكل 

�التجا�زات امل�سجلة يف 
القطاع ، بح�سبه، داعيا يف 

ذلك ال�سدد اىل �رش�رة 
اتخاد اجراءات  من اأجل  

��سع حد لهذه املمار�سات.
اأفاد رئي�س عمادة الأطباء 

بقاط بركاين عمادة 
الأم�س ،اأن قطاع ال�سحة 

العمومية ي�سهد العديد من 
الختاللت ،مما انعك�س 

على نوعية اخلدمات التي 
مل تعد ترقى اىل تطلعات 

املواطنني ، م�سيفا »اأن 
نق�س الأمن مب�سالح 

ال�ستعجالت التي ت�سجل 
فيها اعتداءات يومية على 

الطواقم الطبية � �سبه 
الطبية«.

��سف رئي�س عمادة  
الأطباء  املنظومة ال�سحة 

اجلزائرية بالو�سعية 
احلرجة ،قائال » املري�س 

اليوم يجد �سعوبة كبرية  يف 
احل�سول على طبيب 

ا� موعد لإجراء عملية 
جراحية  يف امل�ست�سفيات 

»، م�سددا على �رش�رة 
حت�سني � ترقية الو�سعية 

احلالية  التي اآلت اإليها 
ال  �اعرتف بركاين من 
جهة اأخرى باأن التكوين 

يف املراكز ال�ست�سفائية 
اجلامعية غري م�سمون 

بطريقة حديثة �متطورة  � 
اأن املمار�سة الطبية يف 

حد ذاتها مل ترق للم�ستوى 
املطلوب � هذا لأ�سباب 
عدة منها نق�س ��سائل 
ت�سخي�س املر�س التي 
يحتاجها  الطبيب  اإىل 
جانب نق�س الأ�رشة � 

النظافة � بع�س اأ�سناف 
الد�ية.

� لإيجاد حلول �رشيعة لهذه 
امل�ساكل التي تتخبط فيها 

املنظومة ال�سحية العمومية 
،اقرتح رئي�س عمادة الأطباء 

جلو�س كل الفاعلني يف 
املنظومة ال�سحية حول 

طا�لة �احدة للتحا�ر 
�التفكري يف اأف�سل ال�سبل 

الكفيلة برتقية خدمة متكني 
املري�س من العالج.

اإميان لوا�س .

راهن على جلب 50 باملائة من املنت�سبني، عا�سق �سوقي: 

»كا�سنو�س« ب�سحة مـاليـة جيــدة 

عا�سق  �سوقي  �قال 
يو�سف لدى ا�ست�سافته 
»�سيف  برنامج  يف 
بالإذاعة،  ال�سباح« 
على  »يتعني  اأم�س، 
املهن  اأ�سحاب  كل 
�احلرف الذين يعملون 
منظمة  غري  بطريقة 
�سواء يف جمال البناء اأ� 
الكهرباء اأ� يف احلرف 
التقليدية احل�سول على 
ليتمكنوا  عمل  بطاقة 
اإىل  النت�ساب  من 
لال�ستفادة  ال�سند�ق 
التقاعد  منحة  من 
ال�سفاء  �بطاقة 

�ال�سمان الجتماعي.
اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
ل  التجار  من  الكثري 
جتاريا  �سجال  ميلكون 
باتخاذ  قمنا  �لذلك 
بالتن�سيق  اإجراءات 
الوطني  املركز  مع 
لل�سجل التجاري لو�سع 
جديدة  ت�سهيالت 
ممار�سة  من  لتمكينهم 
بطريقة  ن�ساطهم 
�احل�سول  �رشعية، 
هذا  عمل  بطاقة  على 
يف  انخراطهم  ل�سمان 

ال�سند�ق.

األفي منخرط  من 
اأ�سحاب الن�ساط 

املوازي وا�ستدعاء 
لت�سديد  األف   140

م�ستحقاتهم

عا�سق  �سوقي  �اأعلن 
من  اأكرث  اأن  يو�سف 
اأ�سحاب  من   2000
قاموا  املوازي  العمل 
��سعيتهم  بت�سوية 
لال�ستفادة من التغطية 
التي  الجتماعية 

يقدمها »كا�سنو�س«.
اإىل  تطرق  اأن  �بعد 
الكبرية  الت�سهيالت 
ال�سند�ق  قدمها  التي 
يف  امل�سرتكني  لفائدة 
املالية  قانون  اطار 
منها  �التي   2015
التاأخري  عقوبة  رفع 
بالتق�سيط  �الدفع 
اأن  ذاته  ذكر املتحدث 
يقدمون  باملائة   93
ب�سفة  ا�سرتاكاتهم 
باملائة   7� منظمة 
يوا�سلوا  اأن  يجب 
حيث  اأق�ساطهم  دفع 
 140 حاليا  ا�ستدعينا 
األف لت�سوية ��سعيتهم.

�سدد عا�سق يو�سف يف 
�رش�رة  ذاته  ال�سياق 
املتاأخرين  ا�رشاع 
ا�سرتاكاتهم  دفع  يف 
من  لال�ستفادة 
الت�سهيالت املتمثلة يف 
غري  بالتق�سيط  الدفع 
اأنه ل ميكن رفع �رشيبة 
حاليا  مبا�رشة  التاأخر 

لهم  ي�سمح  حني  ،يف 
�ميكن  طعن  باجراء 
 50 دفع  من  اإعفا�ؤهم 
باملائة   100� باملائة 
ملن لديه اأ�سباب قاهرة 
جلوئهم  على  موؤكدا 
�الردع  ال�رشامة  اإىل 
عن  تخلفهم  حال  يف 

ت�سديد ال�سرتاكات.
اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
املراقبة  اأعوان 
الوطني  بال�سند�ق 
الجتماعي  لل�سمان 
الأجراء  غري  للعمال 
يعملون  عونا   500 بلغ 
حوا�سيب  طريق  عن 
كل  لر�سال  متنقلة 
اخلا�سة  الوثائق 
بالأ�سخا�س  الذي 
يف  �سي�سرتكون 
لت�سجيل  ال�سند�ق 
انت�ساب فوري مبا�رشة 

.

كل 4.6 يقدمون 
ا�سرتاكات ملتقاعد 

واحد 

العام  املدير  حدد 
الوطني  لل�سند�ق 
الجتماعي  لل�سمان 
�سوقي  الأجراء  لغري 
يو�سف  عا�سق 
نظام  »كا�سنو�س«  
لل�سمان  التقاعد 
للعمال  الجتماعي 

باأن  الأجراء  غري 
امل�سرتكني،  من    4.6
ا�سرتاكات  قدموا 
�احد،  ملتقاعد 
 2018 يف  اأنهم  قائال 
جتا�ز  على  �سيعملون 
ا�سرتاكات   5 من  اأكرث 
�احد  متقاعد  لفائدة 
تكثيف  خالل  من 
عدد  لزيادة  اجلهود 

امل�سرتكني.
حديثه  معر�س  �يف 
نظام  اعتماد  عن 
التكميلي على  التقاعد 
التعا�سديات  م�ستوى 
هو  الجتماعية  الذي 
منذ  املفعول  �ساري 
هناك  انه  اأبر  �سنتني 
ت�سطلع  تعا�سدية   28
بد�ر التغطية التكميلية 
»كا�سنو�س«  ل�سند�ق 
تقدمي  على  �احلفاظ 
الجتماعية  التغطية 

للمواطن.
الفالحني  �عن 
لل�سند�ق  املنت�سبني 
اأن  ذاته  امل�سوؤ�ل  ذكر 
يقدمون  باملائة   18
عدد  �هو  ا�سرتاكاتهم 
�لكن  –ح�سبه-  قليل 
اأن  اليجابي  ال�سيء 
فالحني  معظمهم 
�سباب داعيا امل�سوؤ�لني 
املعنيني مبنحهم قوائم 
لتكون لديهم  الفالحني 

التغطية الالزمة.



 

الثالث  العقد  يف  �شاب  تعر�ض 
على  خطري  لإعتداء  العمر  من 
يد جاره وهو �شاب يبلغ من العمر 
بثالث  باغته  بعدما  �شنة   18
م�شتوى  الراأ�ض  على  طعنات 
وجنبه الي�رس وهي الإ�شابة التي 
 ، كليته  ن�شاط  توقف  اأن  كادت 
بني  ب�شيط  �شجار  ب�شبب  وهذا 
اجلريان  باحلرا�ض .ليمثل املتهم 
احلرا�ض  حمكمة  هيئة  اأمام 
اإجراءات  مبوجب  بالعا�شمة 
تهمة  ملواجهة  الفوري  املثول 
ب�شالح  العمدي  واجلرح  ال�رسب 
جمرياتها  تعود  والتي   ، اأبي�ض 
كان  حني  الفارط  لالأ�شبوع 
ال�شحية و املتهم جل�شان بحيهما 
اأطراف احلديث رفقة  و يتبدلن 
باقي اأبناء احلي و حدثت بينهما 
ب�شبب مو�شوع  مناو�شات كالمية 
ب�شفع  ال�شحية  فقام   ، تافه 
منه  ق�شد  دون  اأ�شابه  و  املتهم 
مبا  امل�شابة  عينه  م�شتوى  على 
 ، منها  الواقي  �شقوط  اإىل  اأدى 
ال�شحية  وجه  يف  املتهم  ويثور 

فتوجه  لنف�شه  الإنتقام  ويقرر 
معه  اأح�رس  و  العائلي  ملنزله 
ال�شحية  لطعن  اإ�شتعمله  �شكينا 
م�شتوى  على  طعنات  ثالثة 
كاد  مبا  اأي�رس  اجلانب  و  الراأ�ض 
وهي  الكلية  ن�شاط  يوقف  اأن 
نقل على  التي  الإ�شابة اخلطرية 
اإثرها ال�شحية مل�شت�شفى زمرييل 
مع  عمليات  عدة  له  اأجريت  اأين 
قدرت  عجز  مدة  من  اإ�شتفادته 
تقييد  يف  اإ�شتعملها   ، يوما  ب21 
على  اأفرت  التي  احلال  �شكوى 
حتويل املتهم على حمكمة احلال 
حيث   ، الذكر  �شالف  باجلرم 
مواجهته  خالل  املتهم  اإعرتف 
واأعاد   ، له  باملن�شوب  للجرم 
مع طلب  الإعتداء  تفا�شيل  �رسد 
ظروف  باأق�شى  باإفادته  دفاعه 
التخفيف ، يف وقت التم�ض ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �شلف ذكره 
بتوقيع عقوبة عامني حب�شا نافذا 
مع   ، دج  األف   20 بقيمة  وغرامة 
جلل�شات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

لحقة .

للدرك  الأبحاث  فرقة   متكنت 
الإيقاع  من  بالرويبة  الوطني 
يحرتف  الأ�شخا�ض  باأحد 
املحررات  يف  التزوير  جرمية 
خمتلف  يف  املتمثلة  الإدارية 
رخ�ض  وكذا  الإدارية  الوثائق 
عدة  حمل  كان  كما   ، ال�شياقة 
اجلهات  من   بالقب�ض  اأوامر 
الق�شائية، غري اأنه كان ي�شتعمل 
رخ�ض �شياقة مزورة يف خمتلف 
لالإفالت والتهرب  تنقالته 
. بناءا  الق�شائية   املتابعة  من 
حت�شل  التي   املعلومات  على 
الأبحاث  فرقة  عنا�رس  عليها 
ال�شخ�ض  عن  بالرويبة  للدرك 
املبحوث عنه الذي كان ين�شط 
ال�رسقية  اجلهة  حمور  على 
حتديد  مت  حيث   ، للعا�شمة 
الأماكن  كذا  و  تواجده  مكان 
الأ�شاليب  و  عليها  يرتدد  التي 

ي�شتعملها  كان  التي  التمويهية 
 ، الأمن  م�شالح  من  للتهرب 
وعليه مت تر�شد  ومتابعة جميع 
حتركاته اأين مت القب�ض عليه يف 
التحقيق  بعد  و   ، حمكم  كمني 
الثاين  �رسيكه  عن  ك�شف  معه 
ليتم  معه،  يتعامل  كان  الذي 
القب�ض عليه اأين مت حجز عدة 
رخ�ض �شياقة وبطاقات تعريف 
وطنية مزورة اإ�شافة اإىل وثائق 
.و بعد  مزورة  خمتلفة  اإدارية 
التحقيق  اإجراءات  اإ�شتكمال 
فيهما  امل�شتبه  تقدمي  مت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  
حمكمة الدار البي�شاء من اأجل 
يف  املزور  اإ�شتعمال  و  التزوير 
اأمر  تنفيذ  و  اإدارية  حمررات 
اأمر باإيداعهما  الذي  بالقب�ض، 
اإعادة الرتبية  احلب�ض مبوؤ�ش�شة 

باحلرا�ض .

بعد  اأم�ض،  �شباح  احلرا�ض،  حمكمة   ، ق�شت 
ال�شابع  العقد  يف  ،باإدانة  �شيخ  القانونية  املداولة 
من العمر موجود رهن احلب�ض املوؤقت باملوؤ�ش�شة 
العقابية باحلرا�ض ،وعاقبه بعام حب�شا نافذا ،عن 
تهمة ال�رسقة التي طالت مبلغ 10 ماليني �شنتيم من 
خالل  من  تبني  ،حيث  جتاري  مبحل  خزنة  داخل 
ما �رسح به ال�شحية وهو �شاحب املحل التجاري 
بجل�شة املحاكمة ،اأن املتهم تقدم من حمله كزبون 
املعرو�شة  ال�شلع  يتاأمل  باأنه  يتظاهر  كان  حيث 
يرت�شد  كان  منها   ،حيث  يعجبه  كان  ما  لإنتقاء 
ق�شد  املحل  من  مبجرد  خروجه  الذي  ال�شحية 
للخزنة  الواجهة توجه  ترتيب �شلعه املعرو�شة يف 
التي  النقود  كل  على  وا�شتوىل  مفتوحة  كانت  التي 

فر  ،ثم  �شنتيم  ماليني  ب10  املقدرة  و  بها  كانت 
عليه  القب�ض  من  يتمكن  ال�شحية  مل  اأن  ،غري  بها 
لل�رسقة ،حيث  تقدم  تعر�شه  متاأخرا  لإكت�شافه 
ب�شكوى اأمام م�شالح ال�رسطة التي من جهتها األقت 
القب�ض على ال�شيخ وحولته على حمكمة احلال  ،و 
له  ن�شب  مبا  اإعرتف  اأين  املحاكمة  على  بالتايل 
م�رسحا باأنه كان م�شطرا لفعل ذلك ب�شبب تعر�شه 
�رسده  بعد  ال�شحية  ،ليطالب  خانقة  مالية  لأزمة 
رف�ض  ظل  يف  امل�رسوق  املبلغ  باإ�شرتداد  للوقائع 
ما  اأمام  ،و  لذلك  �شعيه  رغم  له  اإرجاعه  املتهم 
�شلف ذكره طالب ممثل احلق العام ت�شليط عقوبة 

18 �شهرا حب�شا نافذا .
ل/منرية

�إثر مناو�شات كالمية تافهة

��شتغل �إن�شغال �ل�شحية برتتيب و�جهة �ملحل  

�شاب يباغت جاره ويطعنه بثالث 
طعنات قاتلة باحلرا�ش!!

فرقة الأبحاث بالرويبة تطيح مبحرت
يف تزوير رخ�ش ال�شياقة 

وحتجز عدة وثائق اإدارية مزورة

 �شيخ ي�شرق  10 ماليني �شنتيم
 من خزنة حمل جتاري باحلرا�ش
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جعلها تقدم على �شرقة جموهر�ت و�لدتها لدرء �لف�شيحة

�شاب يبتز  ع�شيقته  ويهدد  بن�شر �شورها 
وهي بو�شعيات  خملة باحلياء باحلرا�ش

تعر�شت طالبة يف �لطور �لثانوي باحلر��ش لعملية �إبتز�ز خطرية على يد ع�شيقها �لذي هددها بن�شر 
�شورها على كافة مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي وهي يف و�شعيات خملة باحلياء ، مبا جعلها تقدم على �شرقة 

جموهر�ت و�لدتها �لتي تفوق قيمتها 250 مليون �شنتيم وت�شليمها لع�شيقها  لدرء �لف�شيحة .
ليمثل ال�شاب البالغ من العمر 
اأمام هيئة حمكمة  �شنة   19
اإجراءات  احلرا�ض مبوجب 
الفوري  ملواجهة  املثول 
 ، بالت�شهري  التهديد  تهمة 
اأودعتها  التي  ال�شكوى  اإثر 
جاء  والتي  الفتاة  والدة 
وعلى  م�شمونها  يف 
بجل�شة  دار  ما  ح�شب 
جمريات  اأن  املحاكمة 
لعالقة  تعود  احلال  ق�شية 
ال�شحية  جمعت  غرامية 
يلتقيان  كان  اأين   ، باملتهم 
املتهم  وي�شتغل  باإ�شتمرار 
�شور  لإلتقاط  الفر�شة 
بو�شعيات  وهي  لع�شيقته 
اأن  وبعد   ، باحلياء  خملة 
الإبتعاد  الفتاة  قررت 
قام  مب�شاومتها  عنه 
طلب  حيث  ب�رسفها 
ماليا  مبلغا  ت�شليمه  منها 
عدم  ن�رسه لتلك  مقابل 
مواقع  كافة  عرب  ال�شور 
 ، الإجتماعي  التوا�شل 
وهي التهديدات التي كانت 
تتلقاها منه باإ�شتمرار حيث 

كان يعرت�ض طريقها ب�شفة 
بوابة  اأمام  يومية  �شبه 
الثانوية ، وبحكم اأنها مل تكن 
املالية  املبالغ  تلك  متلك 
جهنمية  لطريقة  اإهتدت 
جموهرات  �رسقة  وهي 
قيمتها  بلغت  التي  والدتها 
و�شلمته  �شنتيم  مليون   250
الوالدة  لتقوم   ، لع�شيقها 
اإختفاء  اإكت�شافها  بعد 
�شكوى  بتقييد  املجوهرات 
�شد جمهول ، وبعد اإنطالق 
الب�شمات  رفع  و  التحريات 
قررت  العائلي  املنزل  من 
باحلقيقة  الإعرتاف  الفتاة 
كافة  للوالدة  �رسدت  و 
خا�شة   ، الواقعة  تفا�شيل 
تلك  على  عثورها  بعد 
لتقوم   ، هاتفها  يف  ال�شور 
بتقييد  جهتها  من  الوالدة 
ال�شاب  �شد  اأخرى  �شكوى 
بالت�شهري  التهديد  بتهمة 
هذا  على  القب�ض  ويتم   ،
على  وحتويله  الأخري 
باجلرم  احلال  حمكمة 
�شالف الذكر بعد اإ�شتفادته 

الإ�شتدعاء  اإجراءات  من 
من  نفى  حيث   ، املبا�رس 
جهته لهيئة املحكمة جميع 
اأكد  و  ال�شحية  ت�رسيحات 
�شورا  حقيقة  اإلتقط  باأنه 
كتذكار  ع�شيقته  رفقة  وهو 
لهما ، غري اأنه مل ي�شتعلمها 
املال  طلب  اأو  لإبتزازها 

الت�رسيحات  وهاته  منها 
وهمي  �شيناريو  جمرد 
اأن  بعد  ال�شحية  حبكته 
قرر الإنف�شال عنها ،ويوؤكد 
الأقوال  هاته  على  دفاعه 
للمتهم  ل ميكن  اأنه  م�شريا 
ال�شور  تلك  بن�رس  التهديد 
وهو رفقتها فيها ، ليطالب 

 ، التامة  بالرباءة  باإفادته 
ممثل  جهته  من  ويلتم�ض 
احلق العام ويف ظل ما �شلف 
عقوبة   6  بتوقيع  ذكره 
اأ�شهر حب�شا نافذا و غرامة 
مالية بقيمة  20  الف دينار 

جزائري .
ل/منرية

�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة ملر�قبة �لنتخابات:

 اإجراء عملية القرعة اخلمي�ش املقبل
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  دعت 
الت�شكيالت  النتخابات   ملراقبة 
وحتالفات،  اأحزاب  من  ال�شيا�شية 
تر�شح  ملفات  قبول  مت  التي 
لالنتخابات  قوائمها نهائيا 
يف  امل�شاركة  اإىل  املحلية، 
بتحديد   املتعلقة  القرعة  عملية 
لقوائم  الوطني  التعريفي  الرقم 
اخلمي�ض  املقررة  الرت�شيحات 
اأم�ض،  اأورده ،  ما  ح�شب  املقبل، 
ذات  الهيئة.واأو�شح  لهذه  بيان 
لنتخابات  »حت�شبا  اأنه  امل�شدر 
اأع�شاء املجال�ض ال�شعبية البلدية  

اإجراوؤها  املزمع  والولئية 
تعلم   ،2017 نوفمرب   23 يوم 
ملراقبة  امل�شتقلة   العليا  الهيئة 

ال�شيا�شية  الت�شكيالت  النتخابات 
مت  التي  وحتالفات،  اأحزاب  من 
قوائمها  تر�شح  ملفات   قبول 

القرعة  عملية  اإجراء  عن  نهائيا 
الوطني   التعريفي  الرقم  لتحديد 
اخلمي�ض  يوم  الرت�شيحات  لقوائم 
الثقافة  بق�رس   2017 اأكتوبر   19
ال�شاعة  من  ابتداء   زكريا  مفدي 
الهيئة  �شباحا«.وطالبت  العا�رسة 
الأحزاب ال�شيا�شية التي �شت�شارك 
بقوائم مرت�شحني لهذه النتخابات  
حل�شور   )02( اإثنني  ممثلني  تعيني 
حتت  جتري  التي  العملية  هذه 
الدائمة  اللجنة   اأع�شاء  اإ�رساف 
ملراقبة  امل�شتقلة  العليا  للهيئة 

النتخابات.

تفاديا للوقوع يف �لت�شخم 

راوية: التمويل غري التقليدي �شيكون مرافقا برقابة �شارمة 

الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأعلن 
اإىل  اللجوء  اأن  اأم�ض،  رواية، 
التمويل  غري التقليدي املقرر  �شد 
�شيكون  امليزانية  يف  العجز 

لتفادي  �شارمة  برقابة  مرفوقا 
الت�شخم.و يف ت�رسيح على هام�ض 
ل�شندوق  ال�شنوية  الجتماعات 
العاملي  والبنك  الدويل  النقد 

الوزير  اأكد  بوا�شنطن،  املنعقدة 
الجراءات  من  �شل�شلة  »�شنتخذ 
واأو�شح  الظاهرة«.  لهذه  لتفادي 
امل�شوؤول  الأول عن قطاع املالية 
حمكم  ب�شكل   موؤطرة  اأنها عملية 
النقد  تعديل قانون  خالل  من 
الأداة  هذه  اأدخل   الذي  والقر�ض 
هذا  م�شيفااأن  للتمويل،  اجلديدة 
الن�ض يحدد ا�شتعمال  التمويالت 
واأهدافها. كما اأكد راوية اأن » هذا 
ولن  لال�شتثمار  �شيوجه  التمويل  
للت�شيري  واحدا  دينارا  يخ�ش�ض 
بالتوفر  للموؤ�ش�شات  ي�شمح  مما 
تطويرها  اأجل   من  ال�شيولة  على 

�شغل ». منا�شب  وا�شتحداث 
هذا  اىل  اللجوء  اأن  واأ�شاف 
بات  اقت�شادي  خيار  هو  التمويل  
املديونية  خيار  لتفادي  �رسوريا 
قرار  بوجاهة  م�شيدا  الدولية 
املتعلق  ا جمهورية  رئي�ض 
للديون.واأردف  امل�شبق  بالت�شديد 
و�شعية  يف  نحن   « املالية  وزير 
اىل  اللجوء  بتفادي  لنا  ت�شمح 
ديوننا  اأن  �شيما  الدويل  التمويل  
» عرفت  م�شيفا:  معتربة«،  لي�شت 
اأي  يريد  ل  مرحلة  اجلزائر 
اقت�شادية  اأزمة  تكرارها  جزائري 

مرفوقة  باإرهاب اأعمى«.

ل/منرية

حمكمة احلرا�ض
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احلرب بو�سائل اأخرى:

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

.      تاأليف : روبرت بالكويل وجينيفر هاري�س
رغم تباهي الواليات املتحدة االأمريكية باأنها اأقوى اقت�ساد يف العامل، اإال اأنها اأهملت 

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

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

االقت�سادية كمحدد اأ�سا�سي لل�سعود، وحتدي الهيمنة االأمريكية على النظام الدويل.

احلرب بو�سائل اأخرى:

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

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

�شيا�شات الطاقة.

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

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

االأمريكية. 

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

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

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

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

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

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

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

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

كثرية يف املا�شي.

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

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

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

هذا ال�شاأن.

ن�سائح لالإدارة اجلديدة

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

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

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

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

اجليو- والعقاب  باالإكراه  التلويح 
اقت�شادي. 

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

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

الكربى.
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الوطني الطريق  م�ستوى   وعلى 
 رقم 01 باملكان امل�سمى الطريق
االجناز طور  يف   اأالزدواجي 
مرور حادث  الربواقية   الفرنان 
 متثل يف ا�سطدام �ساحنة ب�سيارة
 �سياحية خلف 01 متوفى يف عني
البالغ  ) ن.ه   ( املدعو  و   املكان 
و ال�سحية  �سنة   31 العمر   من 
له املرافقني  ت�رصيحات   ح�سب 
من قفزه  بعد  للده�س   تعر�س 
من اجلثة  نقل  مت  اأين   ال�سيارة 
املدنية احلماية  رجال   طرف 

الربواقية الثانوية لدائرة   للوحدة 
اجلثث حفظ  م�سلحة   اإىل 
 بامل�ست�سفى املدين لذات الدائرة
 و ببئر بن عابد حادث مرور وقع
املدينة و�سط  امل�سمى   باملكان 
دراجات  02 ا�سطدام  يف   متثل 
01 خلف  بينهما  فيما   نارية 
 م�ساب املدعو ) ا.ج ( البالغ من
باإ�سابات اأ�سيب  20�سنة   العمر 
اإ�سعافه مت  اخلطورة   متفاوتة 
 يف عني املكان و نقل من طرف
للوحدة املدنية  احلماية   رجال 
اإىل �سليمان  بني  لدائرة   الثانوية 

.م�ستو�سف القلب الكبري

وقع حادث مرور على م�ستوى الطريق الوطني رقم 18 باملكان امل�سمى املدخل ال�سرقي بو�سكن متثل يف ا�سطدام دراجة نارية مع �سيارة �سياحية 
خلف  م�ساب املدعو ) �س.ط( البالغ من العمر 29 �سنة اأ�سيب باإ�سابات متفاوتة اخلطورة اأين مت اإ�سعافه يف عني املكان ونقل من طرف رجال 

احلماية املدنية للوحدة الثانوية لدائرة بني �سليمان اإىل امل�ست�سفى املدين حممد بو�سياف لوالية املدية حادث مرور اآخر وقع بحي بوزيان بلدية 
املدية متثل يف ده�س �سيارة ل�سخ�س املدعو ) �س.�س ( البالغ من العمر 03 �سنوات اأ�سيب على م�ستوى ال�سدر وك�سر يف الرجل الي�سرى مت اإ�سعافه يف 

عني املكان ونقل من طرف رجال احلماية املدنية للمركز املتقدم بزيو�س اإىل امل�ست�سفى املدين حممد بو�سياف لعا�سمة الوالية.

خالل 24 �ساعة باملدية

          الهواري بلزرق   

وفاة �شخ�ص  و03 جرحى يف 04 حوادث املرور

ق�سنطينة : 

ا�سرتجاع 04 �سيارات م�سروقة بوهران

ب�شكرة : توقع ت�شدير نحو 50 اأ ف طن من التمور 

هالك 3 اأ�شخا�ص واإ�شابة 3 اآخرين بجروح يف حادثي �شري منف�شلني  

تفكك ع�شابة �شرقة املركبات وتوقيف 7 متورطني

اأ ف  50 نحو  ت�سدير   يتوقع 
املو�سم بر�سم  ا لتمور  من   طن 
تقديرات  الفالحي اجلاري وفق 
 اأعلن عنها، اأم�س، رئي�س جمعية
التمور وت�سدير  تكييف   مهنيي 

 .بوالية ب�سكرة يو�سف غمري
 و ذكر ذات امل�سدر باأن 24 اأ ف
ت�سديرها مت  التمور  من   طن 
 خالل  املو�سم الفارط و�سرتتفع
 هذه ال�سنة بت�سدير ح�سة ترتاوح

طن اأ ف   50 و  األف   40 بني   ما 
تغطية من  –ح�سبه-  ميكن   مبا 
و اأوربا  من  املتزايد   الطلب 
ذات اأ�ساف  و  واأمريكا.   اآ�سيا 
املعطيات توفر  باأن   املتحدث 
املو�سم هذا  خالل    امل�سجعة 
التمور الوفرة املعتربة من   منها 
وتعزيز العالية  اجلودة   ذات 
املوا�سم خالل   الت�سدير   اآفاق 
"القوة مبثابة  كانت   الفارطة 

هذا يف   الدافعة"  ملتعاملني 
 القطاع على اإيجاد اأروقة جديدة

 .يف اجتاه االأ�سواق العاملية
اأبرز من جهته ال�سياق   ويف هذا 
التمور منتجي  جمعية   رئي�س 
باأن خالد  عجال    الوالئية 
 الرهان املفتوح "�سريبحه جميع
 االأطراف من منتجني ومتعاملني
 مع الوفرة والنوعية" اإ�سافة اإىل
مكعب مرت  األف   20 نحو   وجود 

يف ت�سهم  التربيد  ف�ساءات   من 
 التموين املنتظم االأ�سواق وتلبية
اأن اإىل  اال�سارة  جتدر   الطلب. 
بها تتمركز  التي  ب�سكرة   والية 
املنتجة  متور النخيل    ثروة 
اجلودة ذات  نور   دق ة 
نقطة اأ�سبحت  قد   الرفيعة 
الواليات  ا�ستقطاب  منتجات 
ف�ساء كونها  التمور  من   االأخرى 

.مالئم ومن�سة  للت�سدير

واأ�سيب اأ�سخا�س  ثالثة   هلك 
 ثالثة اآخرون بجروح يف  حادثي
 �سري منف�سلني وقعا م�ساء اأم�س
 ال�سبت بوالية ق�سنطينة، ح�سبما

.علم من احلماية املدنية
 واأو�سح ذات امل�سدر باأن احلادث
 االأول وقع يف حدود ال�سابعة و 5
عندما اأم�س  م�ساء   من   دقائق 
ت�سقط اأن  قبل  مركبة   انحرفت 
يقع مرت   5،5 بعلو  ج�رص   على 

و  3 رقم  الوطني  الطريق    على 
 حتديدا بوادي احلميميم ببلدية
 اخلروب.واأ�ساف نف�س امل�سدر
 باأن هذا احلادث ت�سبب يف وفاة
اثنني  �سخ�سني  املكان   بعني 
العمر 51 و 86 عاما  يبلغان من 
امل�سلحة اإىل  جثتيهما  نقل   مت 
حممد مب�ست�سفى   املعنية 

.بو�سياف مبدينة اخلروب
يف الثاين  احلادث  وقع   وقد 

من دقيقة   25 و  الثامنة   حدود 
انحرفت عندما   اليوم   نف�س 
مرتا حتت لت�سقط ب15   مركبة 
 ج�رص جماز لغنم ب�سارع رحماين
ما ق�سنطينة  مبدينة    عا�سور 
 اأدى اإىل وفاة بعني املكان �ساب
وفقا عاما   21 العمر  من   يبلغ 

.لذات  امل�سدر
 ومت اإجالء ثالثة اأ�سخا�س اآخرين
 ترتاوح اأعمارهم ما بني 19 و 21

بجروح اإ�سابتهم  بعد    عاما 
 متفاوتة اإىل املركز اال�ست�سفائي
 اجلامعي بق�سنطينة وفقا لذات 
باأن اأو�سح  الذي   امل�سدر 
 ال�سخ�س املتوفى مت نقل جثته
ال�سحية. املوؤ�س�سة  نف�س  اإىل 
 وقد مت فتح حتقيقني من طرف
اإقليميا  م�سالح االأمن املخت�سة 
و  مالب�سات اأ�سباب   لتحديد 

.هذين احلادثني

مكافحة فرقة   متكنت 
 تهريب و�رصقة املركبات
الوالئية  بامل�سلحة 
الق�سائية  لل�رصطة 
 الأمن والية وهران،  بعد
وبكل معمقة   حتريات 
االإطاحة  احرتافية، من 
اإجرامية  بع�سابة 
يف خمت�سة   منظمة 
املركبات،  �رصقة 
 امتد ن�ساطها اإىل بع�س
املجاورة  الواليات 
07 توقيف   مت   اأين 
متورطني يف  اأ�سخا�س، 
املركبات  ق�سية �رصقة 
 والتزوير يف خ�سائ�سها
اإىل اإ�سافة   التقنية، 
�سيارات  04  ا�سرتجاع 

.م�رصوقة

امل�ستبه حتويل   بعد 
 فيهم اإىل مقر ال�رصطة،
التحقيقات  واإ�ستكمال 
على احل�سول   مت 
م�سكن بالتفتي�س   اإذن 
مت اأين  املدبر،   الراأ�س 
ذاكرتني  02  ا�سرتجاع 
مبركبتني،  خا�سة 
ملفات اإجناز   وعليه مت 
 ق�سائية �سد املتورطني
بخ�سو�س الق�سية   يف 
جمعية تكوين   ق�سية 
جناية ارتكاب   اأ�رصار، 
املو�سوفة  ال�رصقة 
معدات على   ،احليازة 
 ال�رصقة، قدموا مبوجبه
وتقدميهم العدالة   اأمام 
الق�سائية اجلهات   اأمام 

.املخت�سة

�سبيحة اأم�س 

الوادي:

املديرية العامة لالأمن الوطني:

عرب عدة واليات:

هزة اأر�شية ب�شدة 3,2 درجات 
على �شلم ري�شرت بعني الدفلى

خم�شة قتلى وثالثة جرحى يف 
حادث مرور

تنظيم حملة حت�شي�شية حول 
خماطر "�شرطان الثدي" 

قوات ال�شرطة حتجز اأزيد من 7000 
وحدة من امل�شروبات الكحولية    

و  08 ال�ساعة  على  اأم�س،   �سجلت 
بوالية عني اأر�سية  هزة  دقائق    3 
درجات  3،2 �سدتها  بلغت   الدفلى 
اأفاد  ما  ري�سرت، ح�سب  �سلم   على 
الفلك علم  يف  البحث  مركز   به 

واجليوفيزياء. الفلكية   والفيزياء 
مركز اأن  ذاته  امل�سدر   واأو�سح 
04 بعد  االأر�سية حدد على   الهزة 
بنف�س العبادية  جنوب-غرب    كلم 

.الوالية

حتفهم اأ�سخا�س  خم�سة   لقي 
 فيما اأ�سيب ثالثة  اآخرين بجروح
 متفاوتة اخلطورة اإثر حادث مرور
 خطري ببلدية احلمراية التي تبعد 
الوادي والية  عا�سمة  عن   110 
 ح�سبما اأفاد به م�سدر م�سوؤول من

. مديرية احلماية  املدنية
 وياأتي احلادث اإثر اإ�سطدام خطري
م�ستوى على  نفعيتني   �سيارتني 
 الطريق الوطني رقم  48 على بعد
 15 كلم عن بلدية احلمراية باالإجتاه
كما  الوالية  عا�سمة  اإىل   املوؤدي 
.وترجع امل�سدر  نف�س   اأو�سح 
 اأ�سباب احلادث ح�سب التحقيقات

 االأولية اإىل التجاوز غري املدرو�س
باإحدى ال�سيارتني   الأحدى  
ت�سبب مما  اخلطرية   املنعرجات 
 يف عدم قدرة ال�سائق التحكم يف 
العديد ونظم  مركبته.  �سري   اإجتاه 
عقب احلمراية  بلدية  �سباب   من 
اإحتجاجية وفقة  مبا�رصة   احلادث 
مطالبني ال�سحي  املركز   اأمام  
م�ستوى على  �سحية  خلية   بتوفري 
االإ�سعافات بتقدمي    املركز كفيلة 
حوادث من  للمت�رصرين   االأولية 
احلاالت من  وغريها   املرور 

.ال�سحية  امل�ستعجلة

قبل من  املنتهجة  لل�سيا�سة   جت�سيدا 
الوطني، لالأمن  العامة   املديرية 
 الرامية اإىل  التكفل ال�سحي مبنت�سبيها،
 نظمت املديرية العامة لالأمن الوطني
 حملة حت�سي�سية وتوعوية حول خماطر
منت�سبات لفائدة  الثدي   �رصطان 
عرب الوطني،  االأمن  م�سالح   خمتلف 

.كامل الرتاب الوطني
التح�سي�سية، احلملة  هذه   عرفت 
 م�ساركة اأطباء واأخ�سائيني يف املجال
 تابعني للمديرية العامة لالأمن الوطني،
باإلقاء حما�رصات �سهدت عدة  قاموا 

 مداخالت، قدمت من خاللها ن�سائح
�رصطان اأعرا�س  حول   وتوجيهات 
عليه املبكر  الك�سف  كيفية   الثدي، 
على حثهن  من خالل  منه،  الوقاية   و 
والفحو�سات الت�سخي�سات   اإجراء 
 املبكرة على م�ستوى خمتلف املراكز
.واملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية املخت�سة
احلملة         هذه  عرفت   كما 
جهات عدة  م�ساركة   التح�سي�سية 
التوعية جمال  يف  نا�سطة   وجمعيات 
تقدمي خالل  من  املر�س،  هذا   من 

ن�سائح واإر�سادات

تيارت، واليات  من  بكل  ال�رصطة  قوات   متكنت 
من معتربة  كميات  حجز  من  وغليزان    خن�سلة 
من وحدة   7193 بـ  قدرت  الكحولية   امل�رصوبات 
للبيع موجهة  كانت  واالأحجام،  االأنواع   خمتلف 

.بطريقة غري �رصعية
 وقائع العملية االأوىل تعود اإىل ا�ستغالل عنا�رص   
 ال�رصطة الأمن دائرة ال�سوقر  بتيارت، ملعلومات
لدى معروف  االأ�سخا�س  اأحد  قيام   مفادها 
الكحولية، للم�رصوبات  برتويجه  االأمن   م�سالح 
 اأين يتخذ من مقر �سكناه مالذا لذلك، وعليه مت
a ،ا�ست�سدار من اجلهات الق�سائية اإذن بالتفتي�س

.من امل�رصوبات الكحولية، قدرت بـ 4490 وحدة
اأمن   عنا�رص  بها  قام  التي  الثانية  العملية   اأما 
طريق عن  متت  خن�سلة،  بوالية  احلّمة   دائرة 
 ا�ستغالل معلومات مفادها قيام  �سخ�س م�ستبه
الكحولية امل�رصوبات  من  كمية  برتويج   فيه 
ذات نفذت  وعليه  املنزل،  مراآب  م�ستوى   على 
 العنا�رص عملية تفتي�س، حيث اأ�سفرت عن �سبط
 وحجز 943 وحدة من امل�رصوبات الكحولية غري
 املفوترة. يف حني متكنت عنا�رص ال�رصطة باأمن
 دائرة وادي رهيو بغليزان، من حجز  1334وحدة

.من امل�رصوبات الكحولية
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جتارة �إ�سر�ئيل �لقذرة يف �إفريقيا�ملا�س و�أ�سلحة وم�ستوطنات
تعترب اإ�صرائيل واحدة من اأهم الدول التي ت�صتورد املا�س اخلام  غري امل�صقول، ومن اأبرز الدول اأي�صًا التي ت�صدر املا�س امل�صقول، وياأتي معظم هذا املا�س من 

دول اإفريقية مثل جنوب اإفريقيا، ليبرييا، الكونغو، �صاحل العاج، وغريها من الدول، وهذه الدول مرتبطة ب�صكل مبا�صر بقيام جماعات فيها  بارتكاب املجازر 
بحق املدنيني للح�صول على املا�س الذي توؤدي التجارة به اإىل قتل ع�صرات االآالف �صنويًا يف دول امل�صدر، وترتبط عمليات بيعه وت�صديره  ب�صفقات كبرية من 

االأ�صلحة، و�صناعة احلروب االأهلية ومتويل املجموعات املتقاتلة، حتى اأ�صبح يطلق على جتارة املا�س يف اإفريقيا » التجارة القذرة » و�صمي ما�س الدم، الأنه من 
اأجل  ا�صتخراجه وت�صويقه تراق دماء اآالف من االأفارقة .

لقد كان اليهود من رواد �صناعة 
الع�صور  من  ابتداء  الأملا�س 
الو�صطى، ففي الدول الأوروبية 
كان يحظر على اليهود العمل يف 
وكانت جتارة  عديدة،  جمالت 
م�صتثناة من  والأملا�س  الذهب 
اأغلب  بها  للعمل  فتوجه  املنع، 
وتو�صعت  اأوروبا،  يف  اليهود 
هذه التجارة كثرياً بعد املوؤمتر 
ال�صهيوين الأول الذي انعقد يف 
العام  �صوي�رسا  يف  بازل  مدينة 
1897 بهدف توفري م�صدر مايل 
ي�صاعد احلركة ال�صهيونية على 
قام  لذلك  خمططاتها،  تنفيذ 
اإدموند   « اليهودي  امللياردير 
م�صنع  اأول  باإن�صاء   « روت�صيلد 
بتاح   « م�صتوطنة  يف  للأملا�س 
تيكفا » يف فل�صطني العام 1937، 
اإ�رسائيل،  دولة  قيام  قبل  اأي 
امل�صنع خرباء  هذا  ا�صتغل يف 
اأملا�س يهود قدموا من بلجيكا 
يف  لل�صتيطان  وهولندا 

فل�صطني.

م�صانع اأخرى لالأملا�س يف 
»تل اأبيب«

اأعداد املهاجرين  وبعد ازدياد 
اليهود اإىل فل�صطني، مت تاأ�صي�س 
يف  للأملا�س  اأخرى  م�صانع 
هذه  توحيد  مت  ثم  اأبيب،  تل 
رابطة   « اإىل  لتتحول  امل�صانع 
اإ�رسائيل  يف  الأملا�س  �صناعة 
بعد  الرابطة  عمل  وازدهر   ،«
عدد  النازية  اأملانيا  احتلت  اأن 
من املدن الأوروبية التي كانت 
وجتارة  ل�صناعة  مراكز  متثل 
الأملا�س، فتوجه جزء كبري من 
الأملا�س وجتارته اإىل الرابطة، 
اإ�رسائيل  دولة  قيام  وبعد 
ال�صناعة  هذه  ازدهرت 
وانتع�صت، ومت تطوير الأجهزة 
هذه  يف  امل�صتعملة  والآلت 
ال�صناعة، ثم مت حتويل الرابطة 
يف  الأملا�س  بور�صة  لت�صبح 
الأمر  و�صل  حتى  اإ�رسائيل، 
الحتاد  رئي�س  من�صب  اأن  اإىل 
الأملا�س  ل�صناعة  العاملي 
�صخ�صيات  عدة  �صغلته  قد 

اإ�رسائيلية.
ياأتي الأملا�س اإىل اإ�رسائيل من 
بع�س  اأهمها  متعددة  جهات 
الدول الإفريقية ورو�صيا وكندا، 
الأماكن  بع�س  من  وكذلك 
عن  م�رسوعة  غري  بطرق 
بتزويد  اإ�رسائيل  قيام  طريق 
الإفريقية  القارة  دول  بع�س 
بال�صلح والعتاد احلربي مقابل 
اخلام.  الأملا�س  على  ح�صولها 
بور�صة  اإ�رسائيل  ومتتلك 
»رامات  مدينة  يف  للأملا�س 
تل  قرب  ال�رسائيلية  جان« 
على  ت�صتحوذ  واإ�رسائيل  اأبيب، 
مكانة هامة يف �صناعة و�صقل 

الأحجار  من  وغريه  الأملا�س 
اأن  اإىل  يعود  وذلك  النفي�صة، 
الإ�رسائيلية  الأملا�س  �صناعة 
اأجهزة متطورة جداً،  ت�صتخدم 
حديثة،  تقنيات  فيها  تدخل 
الليزر  باأ�صعة  يتم  والقطع 
كما  اآلياً،  وتلميعها  للأحجار 
مندوبني  اإ�رسائيل  يف  يوجد 
ميثلون كربى ال�رسكات العاملية 
الأملا�س،  تعمل يف جمال  التي 
الأملا�س  �صناعة  فاإن  لذلك 
ال�صناعات  اأهم  من  وت�صديره 
عائد  و�صل  فقد  الإ�رسائيلية، 
هذه التجارة يف العام 2011 اإىل 
حوايل 30 يف املائة من اإجمايل 
الدخل القومي، ويف العام 2014 
بلغ حجم جتارة الأملا�س اخلام 
 9،2 اإ�رسائيل  يف  وامل�صقول 
هذه  وت�صاهم  دولر،  مليار 
مليار  مببلغ  �صنوياً  ال�صناعة 
دولر يف ميزانية وزارة الدفاع 
العام  من  وابتداء  الإ�رسائيلية، 
2012 جتري اإ�رسائيل اختبارات 
ا�صتخراج  اأجل  من  جيولوجية 
بالقرب  مناطق  من  الأملا�س 
وبح�صب  حيفا،  مدينة  من 
التي ي�صدرها جمل�س  البيانات 
الأملا�س العاملي فاإن اإ�رسائيل 
ت�صدر �صنوياً ما قيمته 50 مليار 

دولر.

عالقة املا�س باملوؤ�ص�صة 
الع�صكرية ال�صهيونية

املا�س  من  ق�صم  ويذهب 
اإىل  اإ�رسائيل  ت�صتورده  الذي 
اأجل  من  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
الت�صنيع احلربي، ويعاد ت�صدير 
يجري  اأن  بعد  الآخر  الق�صم 
�صقله وتلميعه يف مراكز خا�صة 
لتجارة هذا احلجر الذي يعنرب 

من ال�صلع الأغلى يف العامل .
هذه  يف  اإ�رسائيل  متيز  ويعود 
عديدة  عوامل  اإىل  التجارة 
نظام  مع  علقتها  اأهمها 
جنوب  يف  العن�رسي  الف�صل 
ال�صناعة  هذه  وقدم  اإفريقيا، 
لدي  تقليدي  ب�صكل  وتوارثها 

اإفريقيا،  يف  اليهودية  اجلالية 
للقوانني  اإ�رسائيل  وجتاهل 
بتجارة  املتعلقة  الدولية 
الأمر  وهو  وت�صديره،  ال�صلح 
عدة  مع  اإ�رسائيل  فعلته  الذي 
يف  وفا�صية  عن�رسية  دول 
اإفريقيا كانت تنه�صها النزاعات 

واحلروب الأهلية والإثنية .
اإىل  وي�صري  وا�صح  التهام 
ب�رسقة  تقوم  اإ�رسائيل  اأن 
مقابل  الإفريقي  املا�س 
والعتاد  الأ�صلحة  توريد 
تغذي  كي  للأفارقة  احلربي 
الداخلية  ال�رساعات واحلروب 
واملناطقية  والأثنية  والعرقية 
وبالرغم  الإفريقية،  القارة  يف 
ت�صدرها  التي  الإدانات  من 
واملنظمات  الهيئات  من  كثري 
اإىل  اأ�صا�صاً  وتوجه  الدولية 
كبار التجار الإ�رسائيليني، فاإنه 
من  اأي  يقدم  مل  الآن  ولغاية 
هذه  ت�صميهم  كما  الدم  جتار 
حماكمة.  اأية  غلى  املنظمات 
هوؤلء  من  العظمى  الغالبية 
التجار اليهود هم من جرنالت 
و�صباط  الإ�رسائيلي،  اجلي�س 
املو�صاد  من جهاز املخابرات 
�صلح  جتار  وهم  ال�صابقني، 
ع�رسات  بناء  بتمويل  يقومون 
يف  الإ�رسائيلية  امل�صتوطنات 
وي�صكل  الفل�صطينية،  الأرا�صي 
هوؤلء التجار امل�صدر الرئي�صي 
من  للعديد  بالن�صبة  لل�صلح 
الدول الإفريقية، وكذلك الأمر 
بالن�صبة للكثري من املجموعات 

الإفريقية امل�صلحة.

ال�صالح ال�صهيوين يف يد 
االأفارقة

الدول  هذه  تف�صل  ما  وعادة 
ال�صلح  اجلماعات  وتلك 
نظراً  �صواه  على  الإ�رسائيلي 
ملرونة  نظراً  واأي�صاً  لكفاءته، 
املايل  تعاملها  يف  اإ�رسائيل 
ل  حيث  امل�صرتين،  مع 
احل�صول  اإ�رسائيل  ت�صرتط 
ال�صلح،  مقابل  اأموال  على 

لكنها تقبل مببداأ املقاي�صة اأياً 
ال�رسكات  متنح  وعادة  كانت، 
الإ�رسائيلية حقوقاً للتنقيب عن 
اخلام  واملاد  الباطنية  الرثوات 

يف هذه الدول الإفريقية.
حت�صل  التي  الأ�صلحة  ولأن 
مقابل  الإفريقية  الدول  عليها 
ت�صتخدم  منها  املا�س  �رسقة 
يف احلروب الأهلية التي يذهب 
من  الآلف  ع�رسات  �صحيتها 
�صرياليون  يف  خا�صة  النا�س 
اأطلقت  فقد  واأنغول،  والكونغو 
التجارة  على  املتحدة  الأمم 
»جتارة  للما�س  ال�صهيونية 
اتهمت  وقد  الدموي«،  املا�س 
اإ�رسائيل يف العام 2009 ر�صمياً 
الأمم  يف  خرباء  جلنة  قبل  من 
ت�صدير  يف  بالتورط  املتحدة، 
املا�س بطريقة غري قانونية من 
التجار  التقرير  واتهم  اإفريقيا، 
مبا�رسة  بعلقة  الإ�رسائيليني 
بتجارة املا�س الدموي، خا�صة 
و�صرياليون،  العاج  �صاح  يف 
الأمن  جمل�س  اأن  من  وبالرغم 
الدويل قد اأ�صدر عدة قرارات 
يف نهاية الت�صعينيات من القرن 
ا�صترياد  الع�رسين، متنع وتقّيد 
مناطق  من  اخلام  املا�س 
الإفريقية،  القارة  النزاعات يف 
ملنع ا�صتخدام العائدات املالية 
اإل  ال�رساعات،  اأمد  اإطالة  يف 
بها  تقوم  التي  العمليات  اأن 
ل�رسقة  واإ�رسائيل  ال�صهيونية 
مازالت  الإفريقي  املا�س 

متوا�صلة.

ال�صيطرة على املا�س و 
احلروب االأهلية

 ولي�س اأدل على خطورة الو�صع 
العام  من  املمتدة  الفرتة  من 
1997 اإىل غاية العام 2003، هذه 
ت�صاعداً  �صهدت  التي  الفرتة 
احلروب  موؤ�رس  يف  خطرياً 
الإفريقية،  القارة  يف  الأهلية 
هو  احلروب  هذه  هدف  كان 
املا�س،  مناجم  على  ال�صيطرة 
احلروب  �صمات هذه  من  وكان 
قامت  املتحاربة  الأطراف  اأن 

يف  وزجهم  الأطفال  بتجنيد 
كان  ما  وهذا  ال�رساعات، 
ال�صلح  جتار  تواطئ  لول  ليتم 
زودوا  الذين  الإ�رسائيليني 
بال�صلح  املتحاربة  الأطراف 
�صنوات  عرب  املختلف  والعتاد 
هذه  �صهدت  وقد  احلروب، 
من  عدد  تورط  احلروب 
مثل  فيها،  الأفارقة  الروؤ�صاء 
رئي�س ليبرييا ال�صابق » ت�صارلز 
حمكمة  اأدانته  الذي   « تايلور 
املا�س  جتارة  بتهمة  دولية 

الدموي يف العام 2004.
اأ�صبحت  فقد  تقدم  ملا  نتيجة 
لتجارة  كبرياً  مركزاً  اإ�رسائيل 
املا�س، وقد اأعلن موقع وزارة 
على  الإ�رسائيلية  اخلارجية 
اأن جمموع �صادرات  الإنرتنت، 
و�صل  قد  املا�س  من  اإ�رسائيل 
قيمته  ما  اإىل   2006 العام  يف 
احتلت  دولر،  مليار   «  13  «
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
مركز ال�صدارة يف قائمة الدول 
 «  63« ي�صكل  مبا  امل�صتوردة 
ال�صادرات  قيمة  من  املائة  يف 
الإ�رسائيلية، تليها هونغ كونغ » 
 « �صوي�رسا  يف  املائة  يف   «  14
11 » يف املائة، وباتت اإ�رسائيل 
امل�صقول  املا�س  معظم  تنتج 
 40 اإىل  ت�صل  بن�صبة  العامل  يف 
اإ�رسائيل  ومازالت  املائة،  يف 
املا�س  على  لل�صتيلء  ت�صعى 
الدول  من  عدد  يف  اخلام 
مع  وقعت  فقد  الإفريقية، 
 2007 العام  يف  اتفاقية  ليبرييا 
اإر�صال  اإ�رسائيل  بقيام  تق�صي 
يف  ليبرييا  مل�صاعدة  خرباء 
اإ�صافة  املا�س،  عن  البحث 
املا�س  جتارة  يف  تورطها  اإىل 
�صاحل  من  كل  يف  الدموي 
و�صرياليون  زائري  وغينيا  العاج 

واأفريقيا الو�صطى.

العالقة ما بني جتارة املا�س 
القذرة و�صركات ال�صالح 

»االإ�صرائيلية«

املو�صوع  هذا  يف   اللفت 

جتارة  بني  ما  العلقة  هو 
و�رسكات  القذرة  املا�س 
جهة،  من  الإ�رسائيلية  ال�صلح 
امل�صاريع  متويل  وعمليات 
ال�صتيطانية يف مدينة القد�س 
ويف بقية الأرا�صي الفل�صطينية 
هذه  يف  يدخل  املحتلة، 
من  �صباط  ال�صائكة  العلقة 
 – الإ�رسائيلية  املخابرات 
على  مثال  واأبرز   – املو�صاد 
 « الإ�رسائيلي  امللياردير  ذلك 
ليف ليفايف » يهودي من اأ�صل 
رو�صي، كان �صابطاً يف اجلي�س 
اإفريقيا،  يف  يعمل  الإ�رسائيلي 
اأهم  من  واحد  حالياً  وهو 
اأقطاب �صناعة وجتارة املا�س 
ممول  هو  وكذلك  العامل،  يف 
مهم للم�صتوطنات الإ�رسائيلية، 
ا�صرتداد  �صندوق   « ويدير 
يهودية  هيئة  وهي   « الأر�س 
هدفهم  يهود  متطرفون  جتمع 
الفل�صطينية  الأرا�صي  �رسقة 

بو�صائل عنيفة.
املا�س  دائرة  بيانات   وح�صب 
والأحجار الكرمية واملجوهرات 
وال�صناعة  القت�صاد  وزارة  يف 
فاإن   ،2016 للعام  ال�رسائيلية 
اخلام  املا�س  �صادرات  زيادة 
بن�صبة 23.1% وزيادة الواردات 
حجم  بلغ  وقد   ،16.7 بن�صبة 
خلل  اخلام  املا�س  ت�صدير 
العام 2016، 2،702 مليار دولر، 
مقابل 2،195 مليار دولر خلل 
بن�صبة  زيادة  يعني  ما  العام، 
بلغ حجم ت�صدير  23.1%. كما 
العام  خلل  امل�صقول  املا�س 
دولر،  مليار   4،675  ،2016
مقابل 4،993 مليار دولر خلل 
العام 2015، ما يعني انخفا�س 
ا�صترياد  اأّما   .%6.4 بن�صبة 
العام  خلل  اخلام  املا�س 
مليار   3،246 بلغ  فقد   ،2016
مليار   2،781 مقابل  دولر، 
دولر خلل العام 2015، اأي مّت 

ت�صجيل زيادة بن�صبة %16.7.
املا�س  ا�صترياد  حجم  وبلغ 
 ،2016 العام  خلل  امل�صقول 
مقابل  دولر،  مليار   3،282
مليار   3،482 يقارب  ما 
دولر خلل العام 2015، 
اأي كان هنالك انخفا�س 
ولأن   .%5.7 بن�صبة 
التي  الأرباح  من  اأجزاء 
من  اإ�رسائيل  حتققها 
تذهب  املا�س  جتارة 
الع�صكرية    املوؤ�ص�صة  اإىل 
دولر  مليار  حوايل   «
اأي�صاً  وجزء     « �صنوياً 
يذهب اإىل امل�صتوطنات 
اإ�رسائيل  فاإن  لتعزيزها، 
ال�صتحواذ  يف  ما�صية 
على هذه التجارة القذرة 
حتققه  ملا  اإفريقيا  يف 

من اأرباح �صخمة .

ح�صن العا�صي/ كاتب و�صحفي فل�صطيني مقيم يف الدامنرك 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية امل�سيلة 

دائرة حمام ال�سلعة 
بلدية ونوغة 

عن حتقيق عمومي حول مالئمة وعدم مالئمة 
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية ونوغة اإىل ك�فة املواطنني ب�إعالن فتح حتقيق عمومي علني 
ملدة 15يوم� خم�شة ع�رش يوم� ابتداء من ت�ريخ اول �شدور له يف اجلرائد الوطنية ومبقر بلدية ونوغة 
يتعلق ب�لتحقيق العمومي اخل��س ب�أن�ش�ء حم�م �شون� لف�ئدة ال�شيد بختي خيذر بن الب�شري املتواجد 

ب�ملك�ن امل�شمى مروان ببلدية ونوغة ميكن للجمهور االطالع على  امللف بك�مله خالل الفرتة املذكورة 
اعاله لتدوين املالحظ�ت يف �شجل خ��س يو�شع حتت ت�رشفهم مبقر البلدية )امل�شلحة التقنية ( يعني 
ال�شيد مراد حممد مهند�س معم�ري يف االدارة االقليمية مندوب حمقق لهذا امل�رشوع طوال اي�م العمل 

�شب�ح� ،من الث�منة اىل منت�شف النه�ر م�ش�ء من الواحد زواال غلى غ�ية الرابعة ون�شف .

��شهار جتديد جمعية ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا الإحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال�سيما املادة 
رقم 18 منه لقد مت هذا اليوم 11/10/2017 جتديد الهيئة 

القيادية للجمعية املحلية 
امل�سماة النادي الريا�سي للهواة  اوملبيك امل�سيلة لكرة القدم 

بلدية امل�سيلة 
املعتمدة بتاريخ 06/07/2006 حتت رقم 28

الكائن مقرها ب مدر�سة ال�سهيد حما�ش ال�سعيد بلدية اوالد 
دراج بامل�سيلة  

رئي�ش اجلمعية لعيدي عمر في�سل  
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 “درع �لفر�ت – �إدلب – �إ�س ″400..
 �أ�سباب خفّية ور�ء �لتوّتر �لرتكي �لأمريكي

يرى حمللون ومراقبون اأتراك اأن اإقدام تركيا على خطوات يف �سوريا والعراق وعلى راأ�سها عملية “درع الفرات” حلماية اأمنها 
القومي، كان لها دور يف اتخاذ الواليات املتحدة قرارات معينة �سد اأنقرة التي اأف�سلت خمططات وموؤامرات عديدة ت�ستهدف 
املنطقة برمّتها. ويعتقد هوؤالء اأن اتفاق تركيا مع رو�سيا واإيران على ت�سكيل منطقة خف�س التوتر مبحافظة اإدلب ال�سورية، 

ون�سر قوات مراقبة فيها، اأف�سل خطة اأمريكية للتدخل باملحافظة من خالل “بي واي دي” بحجة حماربة عنا�سر تنظيم 
القاعدة، االأمر الذي انعك�س بال�سلب على العالقات الثنائية بني البلدين.

اأما امللف الآخر الذي ت�صّدر الأجندة 
اأروقة حلف  الدولية، واأثار جدل يف 
�صمال الأطل�صي “ناتو”، فهو اعتزام 
تركيا ا�صترياد �صواريخ “اإ�س-″400 
للدفاع اجلوي، وفق تقرير  الرو�صية 
الر�صمية.  الأنا�صول  وكالة  ن�رشته 
انتقادات  الرتكية  اخلطوة  ولقيت 
�صواريخ  ُموائمة  عدم  بذريعة 
“اإ�س-400″ منظوَمات الناتو. ورغم 
معار�صة الدول الغربية وعلى راأ�صها 
تركيا  ل�رشاء  املتحدة  الوليات 
الأخرية  اأعلنت   ،400 اإ�س  �صواريخ 
ال�صفقة  دفع عربون  �صابق  وقت  يف 
املتحدة  الوليات  اإمداد  لرو�صيا. 
كي كي”  بي   / دي  واي  “بي  تنظيم 
لعب  بال�صالح،  �صوريا  يف  الإرهابي 
العالقات  تعكري  يف  دوًرا  ا  اأي�صً
لت�صهد  املرحلة،  هذه  اإىل  وو�صولها 
توترا غري م�صبوق منذ التوتر الكبري 
الذي ح�صل اإبان تنفيذ تركيا “عملية 
ال�صالم” الع�صكرية يف قرب�س حلماية 
القبار�صة الأتراك عام 1974. ورغم 
للوليات  املتكررة  تركيا  حتذيرات 

اإمكانية توجيه ال�صالح  املتحدة من 
الذي تر�صله اإىل “بي واي دي / بي كي 
كي” �صدها م�صتقبال، فاإن وا�صنطن 
بالأ�صلحة  التنظيم  مد  يف  ا�صتمرت 
تنظيم  مكافحة  بذريعة  الثقيلة، 
“داع�س” الإرهابي.وباتت العالقات 
الرتكية الأمريكية التي تعود جذورها 
وارتقت  ع�رش،  التا�صع  القرن  اإىل 
القرن  يف  “التحالف”  م�صتوى  اإىل 
الباردة،  الرياح  مهب  يف  املا�صي، 
الدخول  تاأ�صريات  اإ�صدار  تعليق  مع 
والوليات  تركيا  بني  متبادل  ب�صكل 
املتحدة موؤخرا. والأ�صبوع املا�صي، 
تعليق  املتحدة  الوليات  قررت 
بعثاتها  عرب  التاأ�صريات  اإ�صدار 
غري  لأجل  تركيا  يف  الدبلوما�صية 
م�صمى، على خلفية توقيف املوظف 
الرتكي يف قن�صليتها باإ�صطنبول متني 
التحقيقات  اأظهرت  الذي  طوبوز، 
منظمة  من  �صخ�صيات  مع  توا�صله 
مديرو  بينهم  الإرهابية،  “غولن” 
ال�صابق  واملدعي  �صابقون،  اأمن 
حمكمة  واأ�صدرت  اأوز.  زكريا  الفار 

طوبوز  حب�س  �صابق  وقت  يف  تركية 
“حماولة  بتهم  املحاكمة  رهن 
الد�صتوري”  بالنظام  الإطاحة 
الإطاحة  و”حماولة  و”التج�ص�س″ 
بحكومة اجلمهورية الرتكية”. وعلى 
خلفية ذلك علقت الوليات املتحدة 
يف  بعثاتها  عرب  التاأ�صريات  اإ�صدار 
اأنقرة  عليه  ردت  الذي  الأمر  تركيا، 
باملثل. وي�صف حمللون هذا التوتر بـ 
“الربودة الأكرب منذ ع�رشات الأعوام 
بني دولتني يف حلف �صمال الأطل�صي 
�صهدت  التي  تركيا  واأعلنت  الناتو”. 

اأكرب خيانة يف تاريخها يوم 15 متوز 
/ يوليو 2016، مرارا للعامل، اأن فتح 
بن�صلفانيا  ولية  القابع يف  غولن  اهلل 
اخلونة  زعيم  هو  الأمريكية، 
النقالبيني. ورغم ار�صال تركيا اأدلة 
الوليات  اإىل  امللفات  اآلف  ت�صمل 
التحقيقات  �صوء  يف  املتحدة، 
الق�صاء  يجريها  التي  واملحاكمات 
تورط غولن  تثبت  امل�صتقل،  الرتكي 
اأنها  اإل  النقالبية،  املحاولة  يف 
املماطلة  جراء  اأمل  بخيبة  �صعرت 

الأمريكية يف ق�صية ت�صليمه.

االأوبزرفر

بلري يقر بـ”�خلطاأ” يف دعم مقاطعة حما�س
الأوبزرفر  �صحيفة  ن�رشت 
الوزراء  رئي�س  اإقرار  عن  تقريرا 
بلري  توين  ال�صابق  الربيطاين 
العامل  يف  اآخرين  وزعماء  باأنه 
مقاطعة  بدعم  خطاأ  ارتكبوا 
بعد  الفل�صطينية  حما�س  حركة 
عام  يف  النتخابات  يف  جناحها 
وزراء  رئي�س  بلري  وكان   .2006
حما�س  جنحت  حني  بريطانيا 
حكومة  و�صكلت  النتخابات  يف 
فل�صطينية. ودعم بلري بقوة اإدارة 
الرئي�س الأمريكي الأ�صبق جورج 
بو�س يف مقاطعة احلركة، ما مل 
العنف  وتنبذ  باإ�رشائيل  تعرتف 
التي عقدتها  وتلتزم بالتفاقيات 
وجنم  اإ�رشائيل  مع  فتح  حركة 
عنها ت�صكيل ال�صلطة الفل�صطينية، 

ح�صب ال�صحيفة.
 وقد رف�ست حما�س 

ال�سروط..
وكانت احلركة قد فازت بانتخابات 
�صهد املراقبون الدوليون بنزاهتها، 
الآن  بلري  ويقول  التقرير.  ح�صب 
اإنه كان يجب على املجتمع الدويل 
من  بدل  احلوار  اإىل  حما�س  جر 
حما�س  تزال  ول  مقاطعتها. 
يخ�صع  وكذلك  للمقاطعة  تخ�صع 
يف  وورد  للح�صار.  غزة  قطاع 
اأن احل�صار  تقرير لالأمم املتحدة 

املفرو�س على قطاع غزة وثالث 
�صنت  اإ�رشائيلية  حمالت ع�صكرية 
للحياة  قابل  غري  جعلته  �صده 
يف  يتحدث  بلري  وكان  وال�صكن. 
ل�صتخدامها  معه  اأجريت  مقابلة 
التح�صري  “غزة،  بعنوان  كتاب  يف 
نهاية  �صي�صدر  الذي  للفجر” 
معار�صة  اإن  وقال  ال�صهر.  هذا 
عدم  عوامل  اأحد  كانت  اإ�رشائيل 
اإجراء احلوار مع حما�س “بالرغم 
غري  ب�صكل  لحقا  اإجرائه  من 
كيف  بلري  يو�صح  ومل  ر�صمي”. 
ب�صكل  حما�س  مع  احلوار  اأجري 
ي�صري  كان  رمبا  لكنه  ر�صمي،  غري 
اإىل لقاءات بني �صباط ا�صتخبارات 
حما�س  يف  وم�صوؤولني  بريطانيني 
الربيطاين  ال�صحفي  احتجاز  اأثناء 
األن جون�صتون يف  �صي  بي  بي  يف 
غزة عام 2007. واأفرج املت�صددون 
جون�صتون  يحتجزون  كانوا  الذين 
من  ل�صغوط  تعر�صهم  بعد  عنه 
حما�س.كذلك عقد بلري، منذ تركه 
العمل مع اللجنة الرباعية الدولية، 
6 لقاءات مطولة خا�صة مع رئي�س 
املكتب ال�صيا�صي يف حما�س خالد 
هنية.  اإ�صماعيل  وخليفته  م�صعل 
اللقاءات  تلك  اأهداف  اأحد  وكان 
النار  التفاو�س على وقف لإطالق 

طويل الأمد مع اإ�رشائيل.

اأورا�سيا ديلي 

 هذه ��سرت�تيجية تركيا بني  رو�سيا و�لوليات �ملتحدة
مقال  ديلي”  “اأورا�صيا  موقع  ن�رش 
اأ�صار فيه اإىل اأن اأنقرة، مب�صاومتها 
اجلوي  الدفاع  منظومات  على 
رو�صيا  خداع  تريد  “اإ�س-″400، 
قال  كلتيهما.  املتحدة  والوليات 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير 
مع  مقابلة  يف  اأوغلو  جاوي�س 
“اإذا  الرتكية:  “اأك�صام”  �صحيفة 
كانت تلك الدول املناه�صة لرو�صيا 
رو�صيا  من  اأنقرة  �رشاء  تعار�س 
الرو�صية  اجلوي  الدفاع  منظومات 
فيجب  )تريومف(،  “اإ�س-″400 
خياراتها  لرتكيا  توفر  اأن  عليها 
البديلة”. ويف الوقت نف�صه، وب�صاأن 
مع  بالده  وقعته  الذي  التفاق، 
ب�صاأن   2017/09/12 بتاريخ  رو�صيا 
اأعلن جاوي�س  الأنظمة،  �رشاء هذه 
�رشوط  ل  تعِدّ “اأنقرة  اأن  اأوغلو 
�صيتم  ال�رشاء  اأن  واأكد  العقد”، 
وتركيا  رو�صيا  قيام  حال  يف  فقط 
باإنتاج هذه الأنظمة الدفاعية معا. 

الذي  ال�رشط،  هذا  فاإن  وبالطبع، 
اخلارجية  وزير  ل�صان  على  جاء 
لأن  ماأزق،  رو�صيا يف  ي�صع  الرتكي، 
اإىل  “اإ�س-″400  اإنتاج  ت�صليم تقنية 
تركيا غري ممكن. فهذه املعلومات 
فنية  خربة  وهي  حكومي،  �رش  هي 
متلكها   know-how متقدمة 
م�صاعد  اأكد  وكما  وحدها.  رو�صيا 
التعاون  ل�صوؤون  الرو�صي  الرئي�س 
كوجني،  فادمي  الع�صكري–التقني 
مطروح  “غري  املو�صوع  هذا  فاإن 
ت�رشيح  اإىل  وبالعودة  للنقا�س”. 
فبمنطقه  الرتكي،  اخلارجية  وزير 
اأن “الأوان اآن لكي تبحث تركيا عن 
الأنظمة.  هذه  ملثل  اآخرين  بائعني 
اأوغلو  جاوي�س  يقول  اأكرث،  وبدقة 
الدول،  تلك  مطالبة  اأنقرة  على  اإن 
التي عار�صت التعاون الع�صكري بني 
اأنقرة ومو�صكو، اأن توؤمن لها البديل 
من  الرو�صية.  “اإ�س-″400  لأنظمة 
جانبهم، رجح اخلرباء، الذين جرى 

ا�صتطالع راأيهم حول هذا املو�صوع، 
اأنقرة عن نظائر لأنظمة  األ تبحث 
“اإ�س-400″ الرو�صية، لأنها قبل اأن 
تربم هذه ال�صفقة مع رو�صيا بزمن 
�صوق  يف  “عر�صا”  نزلت  طويل، 
ولكن  ذلك،  حول  العاملي  ال�صالح 
اخلالف  ب�صبب  ف�صلت  ال�صفقة 
قدم  فقط.“لقد  ال�صعر  على 
ثمن  من  الأوىل  الدفعة  الأتراك 
من  طلبوها  التي  ال�صواريخ  اأنظمة 
رو�صيا”، كما يقول كبري الباحثني يف 
معهد القت�صاد العاملي والعالقات 
الرو�صية  لالأكادميية  التابع  الدولية 
ناديني-راييف�صكي،  فيكتور  للعلوم 
غدا  �صيتم  اأنه  يعني  ل  “هذا  ولكن 
تزويدهم بكل �صيء … فهذه النظم 
اإنتاجها واختبارها،  اإىل  اأول  حتتاج 
بعد احل�صول على  ت�صليمها  يتم  ثم 
التراك  �صي�صرتي  فهل  ثمنها، 
هذا  ل؟  اأم  “اإ�س-″400  اأنظمة 
للم�صتقبل”،  مرتوك  املو�صوع 

ب�صاأن  اأما  راييف�صكي.  بح�صب   –
التي بداأت فجاأة، فريى  امل�صاومة، 
تركية،  نزوة  لي�صت  اأنها  راييف�صكي 
الأمريكي  “اجلانب  اأن  �صيما  ول 
الرو�صية–الرتكية  ال�صفقة  اإىل  نظر 
زيارة  جاءت  وهنا  بالغ”.  بقلق 
عبد  بن  �صلمان  ال�صعودي  العاهل 
قررت  حيث  مو�صكو،  اىل  العزيز 
الطريق  على  ال�صري  الريا�س 
يف  رغبتها  واأبدت  نف�صه،  الرتكي 
وبعد  “اإ�س-″400  اأنظمة  اقتناء 
اجلانب  مع  املو�صوع  هذا  بحث 
اخلارجية  وزارة  اتخذت  الرو�صي، 
باملوافقة  قرارا  فورا  الأمريكية 
الدرع  منظومة  ال�صعودية  بيع  على 
لل�صواريخ  امل�صادة  ال�صاروخية 
ل  وا�صنطن  كانت  والتي  “ثاد”، 
يف  لل�صعودية  بيعها  على  حتر�س 
الطريقة  وبهذه  وهكذا،  املا�صي. 
الوليات املتحدة  تتعامل  اأن  ميكن 
اأن  املتوقع  ومن  الآن،  تركيا  مع 

مع  العالقة  التقارب يف  بع�س  نرى 
من  الأمريكي  اجلانب  من  تركيا 
�صواريخ  مبنظومات  تزويدها  اأجل 
اأن  بعد  “باتريوت”،  اجلوي  الدفاع 
تلبية طلبها يف  ترف�س قطعا  كانت 
املا�صي. ويف واقع الأمر، فاإن هذا 
الذي  ال�صبب  الأمريكي هو  الرف�س 
اإىل توقيع التفاق مع  الأتراك  دفع 
“اإ�س-″400.  اأنظمة  ل�رشاء  رو�صيا 
ويف �صوء هذا الو�صع النا�صئ، حتاول 
خارجيتها  وزير  ب�صخ�س  اأنقرة 
اأوغلو ال�صتفادة يف  مولود جاوي�س 
جمال امل�صاومة ب�صاأن اأنظمة “اإ�س 
400″ الرو�صية، وباأكرب قدر ممكن. 
اأن  ع  توُقّ املمكن  من  كان  ونظريا، 
تتنازل الوليات املتحدة وتبيع تركيا 
ونظرا  ولكن،  “باتريوت”،  اأنظمة 
وات�صاع  ال�صيا�صية  اخلالفات  اإىل 
بني  العالقات  يف  التناق�صات  حدة 
البلدين ي�صعب ت�صديق حدوث ذلك. 
يقول رئي�س مركز التنبوؤ الع�صكري، 

العلوم  اأكادميية  يف  الربوفي�صور 
ت�صيغانوك:  اأناطويل  الع�صكرية 
وا�صنطن  بقلق  الأتراك  �صعر  “لقد 
ال�صعودية  مع  التفاق  اإثر  البالغ 
واأدركوا  “اإ�س-″400،  اأنظمة  على 
حتى  “لل�صغط  حانت  الفر�صة  اأن 
النهاية” على اجلانب الأمريكي يف 
وهنا  “باتريوت”.  اأنظمة  اأ�صعار 
بني  املعروف:  الرتكي  املكر  تبلور 
رو�صيا  مع  ال�رشاكة  عالقة  اإظهار 
“اإ�س-″400،  اأنظمة  �رشاء  وطلب 
اأردوغان  الرتكي  الرئي�س  اأن  حتى 
دفع مقدما جزءا من ثمنها بانتظار 
�صواريخ  ل�رشاء  املنا�صبة  الفر�صة 
فرتكيا  الأمريكية.  “باتريوت” 
الناتو”.  يف  ع�صوا  زالت  وما  كانت 
اأن من  ولذا يرى اخلبري ت�صيغانوك 
ال�رشوري الآن اإلغاء هذا التفاق مع 
تركيا، لأنه حتى لو كتبت له احلياة، 
نف�صها  ال�رشوط  يت�صمن  لن  فاإنه 

التي فر�صتها رو�صيا.

فاينن�سال تاميز

 تركيا قد تخ�سر مليار يورو م�ساعد�ت من �لحتاد �لأوروبى
�سنداي تاميز

 �لذكرى �ملئوية لوعد بلفور.. وبريطانيا
تاميز"  "فاينن�صال  �صحيفة  قالت 
الربيطانية اإن تركيا رمبا تخ�رش اأكرث من 
املرتبطة  امل�صاعدات  من  يورو  مليار 
الحتاد  اإىل  لالن�صمام  مبحاولتها 
الدول الأع�صاء  الأوروبى، حيث ت�صتعد 
معها  حا�صم  موقف  لتخاذ  التكتل  يف 
واأ�صافت  العالقات.  تدهور  مع  ل�صيما 
ال�صحيفة اأنه من املتوقع األ تتخذ قمة 
قادة الحتاد هذا ال�صبوع قرارا بتجميد 
يف  ر�صميا  تركيا  ان�صمام  حمادثات 
املناق�صة التى دعت اإليها اإجنيال مريكل 

ان�صقاقات  و�صط  الملانية  امل�صت�صارة 
حول اتخاذ موقف وا�صح من اأنقرة. ففي 
حني اأن هناك غ�صبا وا�صعا النطاق بني 
حملة  حول  الأوروبى  الحتاد  حكومات 
اأنقرة ال�صيا�صية و�صجن مواطنى الحتاد 
يقو�س  اأن  بع�صهم  يخ�صى  الأوروبى، 
ان�صمامها  ب�صاأن  املحدثات  جتميد 
التعاون  �صيقو�س  الأوروبى  الحتاد  اإىل 
وتوقع  و�صوريا.  والأمن  الهجرة  ب�صاأن 
اإجراء  الأوروبى  الحتاد  يف  دبلوما�صى 
الوقت  يف  و�رشيحة"  كاملة  "مناق�صة 

الدول  من  العديد  فيه  ت�صغط  الذى 
امل�صاألة  ملناق�صة  املانيا  تقودها  التى 
التى ت�صكل قلقا بالن�صبة لالحتاد.  وقال 
دبلوما�صى اآخر يف الحتاد الوروبى اإن 
"تركيا تنحرف عن الو�صع الداخلى ويف 
القانون"،  و�صيادة  الإن�صان  ملف حقوق 
اأوروبا  اأنها حالة يجب على  اإىل  م�صريا 
جميع  يف  النظر  خالل  من  عليها  الرد 
جوانب العالقات بني الحتاد الأوروبى 
وتركيا، مبا يف ذلك عملية الن�صمام اإىل 

التكتل".

مع اقرتاب الذكرى املئوية لوعد بلفور 
الذي قامت على اأ�صا�صه دولة اإ�رشائيل 
تن�رش �صحيفة �صنداي تاميز ملفا عن 
امللف  ال�صحيفة  ت�صتهل  املو�صوع. 
 1917 عام  اأكتوبر   31 “يف  اإنه  بالقول 
�صايك�س،  مارك  الربملان  ع�صو  خرج 
ال�رشق  �صوؤون  يف  خبريا  كان  والذي 
الأو�صط، من مكتب احلكومة اإىل حيث 
حاييم  ال�صهيوين  الزعيم  يجل�س  كان 
وايزمان،  دكتور  له:  وقال  وايزمان 
املولود ذكر”. وكان �صايك�س قد تلقى 

تعليمات من رئي�س الوزراء ديفيد لويد 
ووزير اخلارجية اأرثر بلفور بالتفاو�س 
على ت�رشيح بريطاين ل�صالح خلق وطن 
لليهود يف فل�صطني، وكان رئي�س الوزراء 
قد وافق على �صياغته للوثيقة اخلا�صة 
بذلك. كان ذلك هو التوقيت املنا�صب، 
اإذ كانت بريطانيا منهكة ب�صبب احلرب 
العاملية الأوىل، والوليات املتحدة قد 
رو�صيا  بينما  للحلفاء،  حديثا  ان�صمت 
رو�صيا  يف  وكان  ب�صعوبة،  تتما�صك 
من  الأكرب  العدد  املتحدة  والوليات 

الربيطانية  احلكومة  وكانت  اليهود، 
نفوذا  البلدين  يف  لليهود  اأن  مقتنعة 
يف  الربيطاين  اجلي�س  وكان  وا�صعا. 
قد  األينبي  اجلرنال  بقيادة  فل�صطني 
ا�صتوىل على بئر ال�صبع ويتقدم باجتاه 
ال�رشيف  بقوات  م�صحوبا  القد�س، 
ياأمل  كان  الذي  احلجاز،  ملك  ح�صني 
بتاأ�صي�س دولة عربية تت�صمن فل�صطني 
اجلزيرة  و�صبه  والعراق  و�صوريا 
قد  كانت  التحالف  دول  لكن  العربية. 

اقت�صمت تلك املناطق.
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ح�صب م�صدر باحلزب

 “العدالة والتنمية” املغربي يعّدل قانونه الداخلي 
لل�سماح لبنكريان بوالية ثالثة

�صّوت حزب العدالة والتنمية املغربي )قائد الئتالف احلكومي(، اأم�س ل�صالح تعديل قانونه الداخلي، لل�صماح لأمينه العام 
عبد الإله بنكريان بالرت�صح لولية ثالثة على راأ�س احلزب. وقال اأحد اأع�صاء جلنة “مل�صاطر والأنظمة” التابعة للحزب )تعنى 

بالأمور الإدارية والقانونية(، لالأنا�صول، اإن “ع�صوا من اللجنة �صوتوا ل�صالح تعديل املادة 16 من القانون الداخلي للحزب مقابل 
“للجنة  اأن  الإعالم،  مع  للحديث  خمول  غري  كونه  ا�صمه  ذكر  عدم  مف�صال  اللجنة  ع�صو  واأ�صاف  التعديل”،  رف�صت  اأ�صوات   10

عرفت نقا�صا كبريا حول هذا املو�صوع، وتن�س املادة 16 من النظام الداخلي للحزب على ح�صر ولية الأمني العام يف وليتني.
والتنمية  العدالة  حزب  ويعي�ش 
بني  حادة  خالفات  وقع  على 
حكومة  ت�شكيل  منذ  قيادته 
اأبريل/ يف  العثماين  الدين  �شعد 
لرئي�ش  خلفا  املا�شي،  ني�شان 

احلزب بنكريان. وطالب قياديون 
لل�شماح  قانونه  بتعديل  باحلزب 
راأ�ش  على  ثالثة  بوالية  لبنكريان 
ميكن  حتى  والتنمية”  “لعدالة 
“زمة  اعتربوه  ما  جتاوز  احلزب 

قرار  يعي�شها منذ  �شيا�شي”  خط 
العثماين  وتعيني  بنكريان،  اإعفاء 
وعام  له.  خلفا  للحكومة  رئي�شا 
اأمينا عاما  2008 انتخب بنكريان 
انتخابه  اأعيد  للحزب، ويف 2012 

“لعدالة  ويعقد  الثانية.  للمرة 
والتنمية” يف دي�شمرب/كانون االأول 
املقبل، موؤمتره الوطني النتخاب 
جديدة  وقيادة  جديد  عام  اأمني 

تقود احلزب الأربع �شنوات.

على بعد 70 كيلومرتا من �صواحلها

اإنقاذ 25 تون�سيا بعد تعطل مركبهم 
اأثناء حماولتهم الهجرة غري ال�سرعية

متكنت وحدة تابعة جلي�ش البحر 
)البحرية( التون�شى من اإنقاذ 25 
مركبني  منت  على  كانوا  تون�شيا 
 70 بعد  على  عطل  بهما  حدث 
مدينة  �شواحل  من  كيلومرتا 
»مدنني«  بوالية  »جرجي�ش« 
وقالت  البالد.  �رشقى  جنوب 
التون�شى-  الوطنى  الدفاع  وزارة 
يف بيان لها- اأن الوحدة البحرية 
ورود  اإثر  تدخلت  الع�شكرية، 
مركبني  وجود  حول  معلومة 
بهما عطل يقالن مهاجرين غري 
نظاميني كانوا قد غادروا خل�شة 
قردان«  »بن  مدينة  �شواطئ 
الواقعتني  »جربة«  وجزيرة 
واأ�شارت  تون�ش.  �رشقى  جنوب 
هوؤالء  نقل  مت  اأنه  اإىل  الوزارة 
النظاميني  غري  املهاجرين 
جنوبى  »�شفاق�ش«  ميناء  اإىل 
للحر�ش  وت�شليمهم  البالد، 
االإجراءات  التخاذ  الوطنى 
ناحية  من  �شاأنهم.  يف  القانونية 
اأخرى األقت الوحدات احلدودية 
بوزارة  الوطنى  باحلر�ش  الربية 
الداخلية التون�شية القب�ش على 6 
احلدود  اجتيازهم  عقب  اأفارقة 
وحماولتهم  خل�شة،  الليبية 
التون�شية.  االأرا�شى  اإىل  الت�شلل 
وذكرت وزارة الداخلية التون�شية 
اأجهزتها �شبطت  اأن  بيان-  -يف 
املنطقة  يف  االأفارقة  هوؤالء 
»بن  ملدينة  التابعة  احلدودية 
جنوب  »مدنني«  بوالية  قردان« 
احلدود  قرب  تون�ش  �رشقى 
الفا�شلة مع ليبيا، م�شرية اإىل اأنه 
العامة، قررت  النيابة  با�شت�شارة 
القانونية  االإجراءات  اتخاذ 
متكنت  كما  �شاأنهم.  يف  الالزمة 
بوزارة  الوطنى  احلر�ش  وحدات 
اإحباط  من  التون�شية  الداخلية 
حماولة 17 �شخ�شا الهجرة غري 
امل�رشوعة نحو اأوروبا، انطالقا 

وقالت  التون�شية.  ال�شواحل  من 
يف  التون�شية-  الداخلية  وزارة 
تابعة  دورية  اأن  اليوم-  لها  بيان 
للمركز البحرى للحر�ش الوطنى 
يف والية »بنزرت« �شماىل البالد 
�شخ�شني  على  القب�ش  األقت 
وجهاز  بحريا  بحوزتهما حمركا 
بو�شلة، وبالتحرى معهما، اعرتفا 
اأنهما كان يعتزمان امل�شاركة يف 
البحرية  احلدود  اجتياز  عملية 
انطالقا  اإيطاليا  باجتاه  خل�شة 
واأ�شافت  الوالية.  �شواحل  من 
الوزارة اأن فرقة البحث والتفتي�ش 
والية  يف  الوطنى  باحلر�ش 
األقت  البالد  جنوبى  »�شفاق�ش« 
كانوا  اأ�شخا�ش   7 على  القب�ش 
عملية  يف  امل�شاركة  يعتزمون 
اإبحار خل�شة من �شواحل الوالية 
�شبطت  فيما  اأوروبا،  باجتاه 
دورية تابعة للحر�ش الوطنى يف 
البالد  جنوبى  »املهدية«  والية 
كانوا  اأنهم  اعرتفوا  اأ�شخا�ش   8
عملية  يف  امل�شاركة  يعتزمون 
من  اأوروبا.  نحو  خل�شة  اإبحار 
احلر�ش  وحدات  األقت  جهتها 
الوطنى بوزارة الداخلية التون�شية 
تكفريية  عنا�رش   3 على  القب�ش 
بالبالد،  متفرقة  مناطق  يف 
تنظيم  اإىل  انتمائهم  يف  ي�شتبه 
الداخلية  وزارة  وقالت  اإرهابى. 
التون�شية- يف بيان لها اليوم- اأن 
فرقة البحث والتفتي�ش باحلر�ش 
الوطنى بوالية »الق�رشين« و�شط 
القب�ش على  األقت  تون�ش  غربى 
يف  لال�شتباه  تكفريى  عن�رش 
انتمائه اإىل تنظيم اإرهابى، فيما 
بتون�ش  االأمنية  االأجهزة  متكنت 
العا�شمة من القب�ش على عن�رش 
لعالقته  مطلوب  ثانى  تكفريى 
جانب  اإىل  اإرهابية  بجرائم 
اال�شتباه يف ان�شمامه اإىل تنظيم 

اإرهابى. 

احلوار الليبي يتوا�صل يف جولته الثانية بتون�سفيما طالب بحوار غري م�صروط

بعد الت�صنيف الدويل ل�صوء التغذية.. يف م�صتهل جولة اآ�صيوية 

كرد�ستان العراق ترف�ض
 اإلغاء اال�ستفتاء 

ت�ست�سيف العا�سمة التون�سية مباحثات
 بني اأطراف االأزمة الليبية 

148مليون دوالر ملواجهة الكولريا باليمن اأمري قطر ي�سل ماليزيا 

العراق  كرد�شتان  قادة  اختتم 
فيه  واأعلنوا  اجتماعا  اأم�ش 
االنف�شال،  ا�شتفتاء  اإلغاء  رف�شهم 
امل�شاكل  حل  على  واالإ�رشار 
م�رشوط،  غري  بحوار  بغداد  مع 
ع�شكري  تدخل  اأي  اأن  واعتربوا 
االحتادية  احلكومة  قبل  من 
ويف  للد�شتور.  خمالفا  �شيكون 
عقد  ال�شليمانية،  بـ  دوكان  منتجع 
احلزبان الدميقراطي الكرد�شتاين 
واالحتاد الوطني الكرد�شتاين اليوم 
بغداد  بني  االأزمة  لبحث  اجتماعا 
العراقي  الرئي�ش  بح�شور  واأربيل، 
فوؤاد مع�شوم الذي ينتمي لالحتاد 
ورئي�ش  الكرد�شتاين،  الوطني 
البارزاين  م�شعود  كرد�شتان  اإقليم 
»الدميقراطي  يتزعم  الذي 
ختامه  يف  ومت  الكرد�شتاين«. 
نقاط.  خم�ش  من  بيان  اإ�شدار 
على  التاأكيد  االأوىل  وت�شمنت 
وحدة �شف اإقليم كرد�شتان والقوى 
ال�شيا�شية الكرد�شتانية، اأما الثانية 
فت�شمنت االإ�رشار على حل جميع 
م�رشوط  غري  بحوار  امل�شاكل 

احلكومة  بني  وبناء  وم�شوؤول 
يف  وجاء  واالإقليم.  االحتادية 
النقطة الثالثة اأن القوى ال�شيا�شية 
حلوار  االآن  م�شتعدة  الكرد�شتانية 
مفتوح، وبناء على اأ�شا�ش م�شلحة 
بغداد واأربيل، ووفق الد�شتور. اأما 
م�شلحة  من  اأن  فذكرت  الرابعة 
ال�شيا�شية  القوى  اإ�رشاك  اجلميع 
يف  وكرد�شتان  بالعراق  الرئي�شية 
وكذلك  الطرفني،  بني  مفاو�شات 
مراقبني.  ب�شفة  الدولية  القوى 
ويف النقطة االأخرية، تطرق البيان 
واالأمنية  الع�شكرية  للتوترات 
االإقليم  حدود  خارج  مناطق  يف 
كركوك،  ومنها  اأخرى  ومناطق 
حيث اعترب اأن اأي تدخل ع�شكري 
ع�شكرية  قطعات  حتريك  اأو 
على  خطرا  متثل  تهديدات  اأو 
وعلى  واأربيل  بغداد  بني  العالقة 
الإيجاد  ال�شادقة  املحاوالت  كل 
اأي�شا  ومتثل  للم�شكلة،  �شلمي  حل 
خمالفة �رشيحة للقانون والد�شتور 
القوة حل�شم  ا�شتخدام  الذي مينع 

امل�شاكل ال�شيا�شية الداخلية. 

و�شل اأمري دولة قطر ال�شيخ متيم 
العا�شمة  اإىل  ثاين  اآل  حمد  بن 
م�شتهل  يف  كواالملبور،  املاليزية 
اإىل  اأي�شا  تقوده  اآ�شيوية  جولة 
واإندوني�شيا.  �شنغافورة  من  كل 
اأمري  �شيجري  اجلولة  وخالل 
قادة  مع  مباحثات  قطر  دولة 
الدول وكبار امل�شوؤولني فيها  هذه 
و�شبل  الثنائية  العالقات  تتناول 
قطر  بني  التعاون  وتنمية  تطوير 
وهذه الدول. وتهدف هذه اجلولة 
االآ�شيوية اأي�شا اإىل بحث عدد من 
الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، 
توقيع  الزيارات  خالل  �شيتم  كما 
ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد 
املجاالت. خمتلف  يف  التفاهم 
زين  اجلزيرة  مرا�شل  وقال 
اجلولة  هذه  اإن  توفيق  العابدين 
قطر  الأمري  الثانية  هي  اخلارجية 
تفر�شه  الذي  احل�شار  بدء  منذ 

والبحرين  واالإمارات  ال�شعودية 
وم�رش على قطر. واأ�شاف اأن هذه 
اجلولة حتمل ر�شالة ثقة واطمئنان 
على  واخلارج  القطري  للداخل 
قطر  دولة  اأن  مفادها  �شواء  حد 
وب�شكل  كاملعتاد  �شوؤونها  متار�ش 
اأن  اإىل  املرا�شل  واأ�شار  طبيعي. 
اآخر  بعدا  كذلك  حتمل  الزيارة 
مهما باعتبار ماليزيا دولة منوذجا 
يف جمال االقت�شاد االإ�شالمي وهي 
االآ�شيوية  النمور  اإحدى دول  اأي�شا 
و�شنغافورة،  اإندوني�شيا  وكذلك 
تكت�شي  الزيارة  يجعل  ما  وهو 
وكان  كربى.  اقت�شادية  اأهمية 
ال�شيخ متيم قام بجولة خارجية يف 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي هي االأوىل 
بعد ح�شار قطر، و�شملت كال من 
ونيويورك،  واأملانيا وفرن�شا  تركيا 
اجتماعات  يف  �شارك  حيث 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

على  تعديالت  اإجراء  اإىل  تهدف 
يف  املوقع  ال�شيا�شي  االتفاق 
عام  املغربية  ال�شخريات  مدينة 
2015. وجتري املباحثات اجلديدة 
غ�شان  االأممي  املبعوث  برعاية 
االأزمة  اأطراف  وي�شعى  �شالمة. 
اآلية  حول  توافقات  اإىل  للتو�شل 
وف�شله  الرئا�شي،  املجل�ش  تكوين 
وفود  احلكومة.وكانت  رئا�شة  عن 
تون�ش  اإىل  ال�شبت  و�شلت  ليبية 
املحادثات  يف  امل�شاركة  اأجل  من 
البالد  الإخراج  الرامية  اجلديدة 
ال�شيا�شية  واأزماتها  الفو�شى  من 
اتفق  وقد  اخلطرية.  واالقت�شادية 
على  �شابق  وقت  يف  االأزمة  طرفا 
ثالثة  من  رئا�شي  جمل�ش  ت�شكيل 
احلالية  الت�شكيلة  بدل  اأع�شاء، 
اأع�شاء.  ت�شعة  من  تتكون  التي 
تتناول املباحثات  اأن  ومن املتوقع 
احلكومة  ت�شكيل  اآلية  اجلديدة 
يف  الثقة،  متنحها  التي  واجلهة 
متناف�شني،  برملانينَي  وجود  ظل 
البالد  �رشق  طربق  يف  اأحدهما 
طرابل�ش.ومل  العا�شمة  يف  والثاين 

االآن  حتى  التفاو�ش  طرفا  يتطرق 
الثامنة  املادة  تعديل  مناق�شة  اإىل 
متنح  والتي  ال�شيا�شي  االتفاق  من 
�شلطة  الوطني  الوفاق  حكومة 
تعيني قائد القوات امل�شلحة. وقال 
ال�شالم  عبد  ال�شيا�شي  املحلل 
ال�شعوبات  اأبرز  من  اإن  الراجحي 
املفاو�شات  هذه  تعرت�ش  التي 
ربط  الذي  النواب  جمل�ش  مقرتح 
الثامنة  املادة  على  موافقته 
باإلزامية مرور القرارات التي ت�شدر 
النواب  الدولة مبجل�ش  عن جمل�ش 
العتمادها، وهو ما يرف�شه جمل�ش 
الدولة. واأ�شاف اأن اخلالف �شيكون 
املجل�ش  اختيار  اآلية  حول  اأي�شا 
املجل�ش  رئي�ش  اأي  الرئا�شي، 
اإىل  باالإ�شافة  و�شالحياته،  ونائبيه 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  اختيار  اآلية 
الأن  اعتماده،  وكيفية  و�شالحياته 
هاتني املوؤ�ش�شتني حتددان ال�شلطة 
االأعلى  القائد  و�شفة  التنفيذية 
للجي�ش الليبي الذي �شيكون باإمكانه 
حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء  عزل 
اأو اأي قيادة ع�شكرية يف امل�شتقبل. 

تف�شى  ماأ�شاة  من  اليمن  تعانى 
كبرية  جهودا  تتطلب  التى  الكولريا 
تقرير  اأ�شار  حيث  ملواجهتها، 
وزارة  عن  موؤخرا  �شدر  حديث 
يف  الدوىل  والتعاون  التخطيط 
خلطة  املتاح  التمويل  بلغ  اليمن، 
دوالر  مليون   148 حواىل  الكولريا 
املتطلبات  من   %58 ميثل  مبا 
بينما   ،2017 اأكتوبر  حتى  التمويلية 
بلغ التمويل املتاح للقطاعات وثيقة 
ال�شلة بالكولريا يف خطة اال�شتجابة 
مليون   257.1 املعدلة  االإن�شانية 
دوالر مبا ميثل 71 % من املتطلبات 
 .2017 اأغ�شط�ش  حتى  التمويلية 
مليون   20.7 اأن  التقرير،  واأو�شح 
مينى يحتاجون م�شاعدات اإن�شانية، 
يف حني بلغ العدد الرتاكمى للحاالت 
امل�شتبه اإ�شابتها بالكولريا 780،886 
حالة، منها 2،137 حالة وفاة خالل 
الفرتة 27 اإبريل اإىل  اأكتوبر 2017 ، 

لكن معدل الوفيات �شجل انخفا�شا 
�شكل   ،%  0.27 لي�شل   ملحوظا 
من   %  49.9 �شنة   15 دون  االأطفال 
من   %  31.8 و  امل�شتبهة  احلاالت 
الوفيات بينما �شكل الذين اأعمارهم 
الوفيات.  فوق 59 �شنة 31.8 % من 
و�شنف اليمن �شمن اأ�شواأ 7 دول يف 
العامل يف موؤ�رشات �شوء التغذية عام 
ت�شعف  التغذية  �شوء  وكون   ،2016
الكولريا،  اأمام  الطفل  اأجهزة مناعة 
فاإن عالجه ي�شكل حتديا م�شاعفا . 
واأ�شار التقرير اإىل اأن من اأهم عوامل 
تف�شى املر�ش �شوء النظام ال�شحي 
 ، التغذية  و�شوء  القمامة  وتكد�ش 
ففي 16 من اأ�شل 23 حمافظة، كان 
ال�شحية  املرافق  من  فقط   %  43
العاملة يتوفر لديها خدمات مكتملة 
ملعاجلة االأمرا�ش املعدية، ويف 49 
دكتور  يوجد  ال  مديرية،   267 من 

واحد يف املرافق ال�شحية.



القبائل  �شبيبة  فريق  يخو�ض 
االعتبار  واعادة  التدارك  مباراة 
عندما يالقي ام�شية اليوم �شيفه 
ت�شجيل  اأجل  من  احلرا�ض  احتاد 
هذا  القواعد  داخل  الثاين  الفوز 
املو�شم، حيث �شتكون املاأمورية 
فريق  مواجهة  ظل  يف  �شعبة 
جريح ي�شجل بداية مو�شم �شعبة 
يعّول  »الكناري«  يجعل  ما  وهو 
على دخول املباراة بقوة من اجل 

ماء  وحفظ  كامال  الزاد  احراز 
التي  املذلّة  الهزمية  بعد  الوجه 
لها  عر�شة  القبائلي  النادي  كان 
�شقط  بعدما  الفارطة  اجلولة  يف 
بلعبا�ض،  احتاد  اأمام  برباعية 
امتحانا  املواجهة  و�شتكون 
القدمي  اجلديد  للمدرب  حقيقيا 
جون اإيف �شاي الذي �شوف يقود 
تعيينه  منذ  للت�شكيلة  مباراة  اأول 
راأ�ض  على  املن�رصم  اال�شبوع 

يريد  الذي  وهو  الفنية  العار�شة 
تد�شني عودته اإىل الفريق بتحقيق 
فوز مينح الفريق جرعة اأوك�شجني 
الرتتيب  جدول  وت�شلق  جهة  من 
من جهة اخرى من اجل االبتعاد 
جهته،  اخلطر.من  منطقة  عن 
يتواجد فريق احتاد احلرا�ض يف 
و�شعية ال يح�شد عليها وخرجته 
عندما  معقدة  تكون  �شوف  اليوم 
عن  �شوى  يبحث  ال  فريق  يالقي 

يجعل  ما  وهو  الثالث  النقاط 
مهمة  اأمام  »ال�شفراء«  ت�شكيلة 
رفع  على  قادرة  لكنها  �شعبة 
التون�شي  مدربها  عرب  التحدي 
عن  يبحث  الذي  الدو  حمادي 
وا�شرتجاعه  للفريق  الهيبة  اعادة 
لل�شكة ال�شحيحة، خا�شة يف ظل 
تواجده بو�شعية �شعبة عرب نقطة 

وحيدة بعد مرور �شت جوالت.
ع.ق.
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اجلولة ال�سابعة للرابطة املحرتفة الأوىل

�ضراع ال�ضدارة بحمالوي قمة اجلريحني بتيزي
دان  وزو احلمراوة وال�ضاورة يرت�ضّ

�سبيبة القبائل / ن�سر ح�سني داي

الكناري وال�ضفراء يف مباراة ب�ضت نقاط

خالل البطولة الإفريقية لالأ�سبال والأوا�سط لرفع الأثقال

اجلزائر حترز 51 ذهبية 
وتتوج باللقب القاري 

ح�ضب الفرق
لالأ�شبال  الوطنية  املنتخبات  وفد  عاد 

واالأوا�شط لرفع االأثقال اإىل اأر�ض الوطن 
متوجا باملركز االأول ح�شب  الفرق يف 
الفئتني لدى الذكور و االإناث باالإ�شافة 
اإىل حتطيم �شبعة اأرقام قيا�شية وطنية 

ف�شية   15 ذهبية،  ميدالية   51 مبجموع 
و5 برونزية خالل امل�شاركة بطولة اإفريقيا  

اأكتوبر،   14 و   7 بني  باأوغندا  التي جرت  لالأمم 
بح�شده  البطولة  على  ذكور  لالأوا�شط  الوطني  املنتخب  و�شيطر 
طويري  اأمين  الرباع  حقق  كما  ذهبية،   18 ميدالية،   24 جمموع 
الناخب  و�رصح  الدورة،  االأوا�شط خالل   ريا�شي يف  اأح�شن  لقب 
الوطني لالأوا�شط عبد املنعم يحياوي: »حققنا  ح�شيلة م�رصفة 
يف بطولة اإفريقيا بعد حت�شلنا على �شتة األقاب اإفريقية من جمموع 
اإفريقي، الدورة  املرتبة االأوىل ح�شب الفرق وكذا اأح�شن ريا�شي 
عرفت م�شتوى فني مقبول مب�شاركة 12 دولة رغم غياب م�رص لكن 
واجهنا خ�شوما قوية على غرار نيجرييا، نطمح الإحراز نتائج فنية 
اجلهود«.  من  مزيد  بذل  و  التح�شريات  موا�شلة   ب�رصط  اأح�شن 
ذهبية،   15 منها  ميدالية   18 على  الو�شطيات  فريق  اأحرز  كما 
�شكري  يو�شف  الفريق  مدرب  وعلق  واحدة،  وبرونزية  ف�شيتني 
على امل�شاركة اجلزائرية: »اأنا جد م�رصور بالنتائج التي حت�شلنا 
على  معتادة  اجلزائر  الأن  اإلينا  بالن�شبة  مفاجئة   تكن  مل  عليها، 
ح�شد امليداليات يف رفع االأثقال، وكانت املناف�شة �شعبة يف بع�ض 
الفئات بوجود منتخبات نيجرييا، تون�ض و الكامريون رغم  غياب 
املنتخب امل�رصي الغني عن التعريف قاريا و دوليا، جميع فتيات 
�شهدت  الدورة  لكن هذه  االأوىل،  املرتبة  على  املنتخب  حت�شلن 
عودة الرباعة ب�رصى حري�ض التي �شاركت يف االألعاب االأوملبية ريو 
2016 و اأحرزت 6 ميداليات ذهبية يف  اأوغندا، �شن�شارك يف البطولة 
العربية يف م�رص اأواخر �شهر دي�شمرب 2017 من اأجل حتقيق نتائج 
جيدة و كذا االألعاب االإفريقية لل�شباب 2018 باجلزائر«.وكان وزير 
ا�شتقبال وفد املنتخبات   الهادي ولد علي يف  الريا�شة  و  ال�شباب 
الوطنية اجلزائرية لالأ�شبال واالأوا�شط لرفع االأثقال رفقة ممثلني 

وكالتمن االحتادية اجلزائرية لرفع االثقال.

حمالوي  ال�شهيد  ملعب  �شيكون 
اجلولة  قمة  مباراة  مع  موعد  على 
الوطنية  البطولة  من  ال�شابعة 
الذي  ال�رصق  داربي  يجري  عندما 
ق�شنطينة  �شباب  الرائد  بني  يجمع 
مباراة  �شطيف يف  وفاق  والو�شيف 
امليدان،  اأر�شية  على  بالكثري  تعد 
حيث يدخل فريق �شباب ق�شنطينة 
عقب  مرتفعة  مبعنويات  اللقاء 
الفوز الثمني الذي حققه يف اجلولة 

احتاد  اأمام  الديار  خارج  الفارطة 
ب�شكرة وهو ي�شتهدف حتقيق الفوز 
الثالث على التوايل من اأجل �شمان 
للجولة  االأول  باملركز  االحتفاظ 
يبحث  حيث  االأقل،  على  املقبلة 
على  عمراين  القادر  عبد  املدرب 
ال�شتغالل  ودفعهم  اأ�شباله  �شحن 
الفرتة التي يتواجدون عليها من اأجل 
ك�شب الزاد كامال وهم الذين �شوف 
بجماهريهم  مدعومني  يكونون 

دفعا  مينحهم  �شوف  الذي  االأمر 
ال�شري يف  معنويا من اجل موا�شلة 
على  والتاأكيد  ال�شحيحة  ال�شكة 
رغبتهم يف لعب االأدوار االأوىل هذا 
اليوم  مواجهة  وتعرف  املو�شم، 
غياب الثنائي �شي�شي وخذير ب�شبب 
العقوبة وهو ما ير�شح كل من زرارة 
وبحري من اأجل خالفتهما واللعب 
يف الت�شكيلة االأ�شا�شية.يف املقابل، 
عا�شمة  اإىل  �شطيف  وفاق  يتنقل 

على  يعول  وهو  املعلقة  اجل�شور 
يف  �شجله  الذي  التعرث  تدارك 
اجلولة الفارطة على ميدانه عندما 
اكتفى بالتعادل امام اأوملبي املدية، 
يهدد  �شوف  اليوم  تعرث جديد  واأي 
اأ�شبال املدرب خري الدين ما�شوي 
وفقدان  الرتتيب  ب�شلم  الرتاجع  يف 
يف  املقدمة  ثالثي  �شمن  التواجد 

ظل تر�شد املالحقني الأي تعرث. 
عي�سة ق.

�سباب ق�سنطينة / وفاق �سطيف

من املنتظر ان ميتثل رئي�ض االحتادية اجلزائرية 
حمكمة  اأمام  طيابي  احلق  عبد  للتايكواندو 
اجلاري  اأكتوبر   23 بتاريخ  الريا�شي  التحكيم 
و  العامة  اجلمعية  اأع�شاء  مع  ق�شيته  يف  للنظر 
منه  الثقة  �شحب  يف  الراغبني  الفدرايل  املكتب 
اإبطال قرار توليه رئا�شة الهيئة الفدرالية الذي  واإمكانية 
اأكده الع�شو الفدرايل عالء الدين بوجنوية  مت ب�شفة غري قانونية ح�شب ما 
حمكمة  اأمام  �شيقف  للتايكواندو  اجلزائرية  االحتادية  »رئي�ض  �رّصح:  الذي 
التحكيم الريا�شي يوم 23 اأكتوبر ملحاولة اإبطال قرار توليه رئا�شة االحتادية، 
الذي  احلايل  »الرئي�ض   : اأ�شاف  و  وتف�شيال«،  جملة  قانوين  غري  قرار  وهو 
ح�شب  املنتخبني  اأ�شوات  من   1  + باملائة   50 ن�شبة  ميلك  ال  علينا  فر�ض 
القوانني املنظمة لالحتادية، حيث حت�شل على اأقل من تلك الن�شبة 16 نعم و 
18 ال وثالثة ممتنعني خالل اجلمعية العامة االنتخابية التي جرت �شهر مار�ض 
كان مقررا اخلمي�ض  الذي  رئي�ض االحتادية عن االجتماع  املنق�شي«.وغاب 
التوايل  والرابعة على  للمرة اخلام�شة  الفدرايل  اأع�شاء املكتب  املا�شي مع 
ملناق�شة االأو�شاع التي اآلت اإليها هذه الريا�شة االوملبية، هذا االجتماع كان 
فدرايل  ع�شو  بولعراف  عبد  حممد  �شابقا  اأو�شحه  ما  ح�شب  منه،  الهدف 
اآخر: »اخلروج بحلول عملية ننقذ بها هذه الريا�شة التي اأ�شبحت رهينة هذا 
امل�شوؤول، بعث اإلينا �شهادة مر�شية ملدة يومني و نحن االأع�شاء الفدراليون 
بدورنا قمنا بالتوقيع على حم�رص اجتماع واأر�شلناه اإىل وزارة ال�شباب والريا�شة 
وهذا بح�شور املدير الفني الوطني ومدير الفرق الوطنية«. وقال ان اأع�شاء 
املكتب الفدرايل ال يريدون اإطالقا العمل مع رئي�ض الهيئة الذي يبدو انه غري 
مكرتث ملا اآلت اليه او�شاع التايكواندو يف اجلزائر، م�شيفا: »هناك اأطراف 
م�شوؤولة تريد فر�ض هذا الرئي�ض علينا ونحن اأبناء التايكواندو، لن ن�شت�شلم 

وعازمون على اإعادة هيبته التي فقدها منذ �شنني«.
وكالت

ال�ضيا�ضي ي�ضرون على ال�ضدارة والن�ضر اال�ضود للتدارك

جتري م�شاء اليوم مباريات اجلولة 
ال�شابعة للرابطة املحرتفة االأوىل 
والتي �شوف يتقدمها مباراة القمة 
ال�شهيد  ملعب  يحت�شنها  التي 
�شباب  الرائد  وجتمع  حمالوي 
ق�شنطينة واملالحق وفاق �شطيف، 
حيث �شتكون مواجهة ال�شت نقاط، 
اأين يرت�شد كل فريق حتقيق الفوز 
بالن�شبة  الريادة  يف  البقاء  ل�شمان 
والعودة  »ال�شيا�شي«  لت�شكيلة 

لفائدة  الرتتيب  جدول  قمة  اإىل 
املقابل  ال�شطايفيفي  النادي 
�شباب  االآخر  املالحق  يجد 
الو�شافة  يتقا�شم  الذي  بلوزداد 
اأمام  نف�شه  الوفاق  رفقة  منا�شفة 
عندما  الديار  خارج  �شعب  تنقل 
املدية  اوملبي  امل�شيف  تالقي 
منها  ي�شتهدف  قوية  مواجهة  يف 
اجلولة  نتيجة  تاأكيد  املحليون 
الفارطة بينما يبحث ال�شباب على 

القواعد.يف  داخل  تعرثه  تدارك 
مولودية  فريقا  د  يرت�شّ املقابل، 
وهران و�شبيبة ال�شاورة فر�شة تعرث 
االنق�شا�ض  اأجل  من  الو�شيفني 
اللذان  وهما  الثاين  املركز  على 
عندما  قواعدهما  يف  يلعبان 
ي�شتقبالن كل من مولودية وهران 
التوايل،  على  داي  ح�شني  ون�رص 
بينما جتري قمة اجلريحني بتيزي 
القبائل  �شبيبة  وزو وجتمع فريقي 

واحتاد احلرا�ض اللذان ي�شتهدفان 
والفوز  النجدة  نقاط  عن  البحث 
باللقاء ال�شتعادة جرعة اوك�شجني، 
اإىل  بلعبا�ض  احتاد  يتوجه  بينما 
االحتاد  ملالقاة  البليدة  مدينة 
ا�شتغالل  على  يعول  وهو  املحلي 
بها  مير  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
اأجل  من  الرتتيب  جدول  متذيل 
وموا�شلة  كامال  بالزاد  العودة 

الزحف نحو ثالثي املقدمة.

برنامج املباريات:

مولودية   / وهران  مولودية 
�شباب   / املدية  اجلزائراأوملبي 
احتاد   / البليدة  بلوزداداحتاد 
على  تنطلق  بلعبا�شاللقاءات 
 / القبائل  16:00�شبيبة  ال�شاعة 
 / ق�شنطينة  احلرا�ش�شباب  احتاد 
 / ال�شاورة  �شبيبة  �شطيف  وفاق 
جتري  داياملباريات  ح�شني  ن�رص 

ابتداء من ال�شاعة 17:00

عي�سة ق.

بعدما �سحب منه اأع�ساء اجلمعية العامة لحتادية 
التايكواندو الثقة

طيابي ميتثل اأمام حمكمة التحكيم 
الريا�ضي يوم 23 اكتوبر
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اعرتف مب�صوؤولية الالعبني للو�صعية ال�صعبة التي مير بها املنتخب

عبيد: ماجر اأيقونة الكرة اجلزائرية وتعيينه مدربا للخ�ضر م�ضتحق
عبرّ الالعب الدويل اجلزائري مهدي عبيد عن ارتياحه الختيار االحتادية اجلزائرية لكرة القدم رابح ماجر مدربا للمنتخب الوطني خلفا للمدرب 

املقال لوكا�س األكاراز، واأكد عبيد اأن ماجر يعتب ايقونة كرة القدم اجلزائرية واختياره من اأجل تويل م�صوؤولية العار�صة الفنية الوطنية يعتب 
مه يف ال�صنوات ال�صابقة وتاريخه احلافل وامل�صرف  تكرميا خا�صا له بالنظر ملا قدرّ

�سو�ء مع �الندية �لتي حمل �ألو�نها �أو 
�ملنتخب �لوطني �لذي قاده للتتويج 
تاريخ  يف  �لوحيد  �لقاري  باللقب 
�مل�ساركات �جلز�ئرية بكاأ�س �إفريقيا 
 ،1990 عام  بالدنا  �حت�سنتها  �لتي 
�سوف  �أنهم  �ملتحدث  �أو�سح  �أين 
�لعمل  خالل  من  كثري�  ي�ستفيدون 
�سابقني  جنوما  كانو�  مدربني  مع 
لهم  ت�سمح  عالية  جنومية  وحققو� 
بالتعلم منه.و�عرتف عبيد من خالل 
حو�ر ملوقع "الغازيت دو فناك" �أن 
�خل�رض ميرون بفرتة �سعبة وحرجة 

على  جاءت  �الأخرية  �لفرتة  خالل 
لكنه �سدد  �سلبية،  �نعاكا�سات  �ثرها 
بقدرتهم  يوؤمن  بانه  �لتاأكيد  على 
�لع�سرية  �ملرحلة  هذه  جتاوز  على 
متر  و�سعيات  ت�سابه  و�أنها  خا�سة 
�سورة  يف  عاملية  منتخبات  بها 
�الرجنتني، لكنه �أو�سح �نه ي�سعر بعدم 
كالعبني  يقدمونه  ما  على  �لر�سا 
و�أن  خا�سة  �لوطنية  �ملنتخب  مع 
ثقتهم  زعزع  �ل�سلبية  �لنتائج  تو�يل 
باجلماهري �جلز�ئرية �لعري�سة، لكنه 
وعد بالعمل خالل �ملو�عيد �ملقبلة 

على حت�سني �سورتهم وحتقيق نتائج 
�ملحرتف  �لالعب  �يجابية.وعبرّ 
عن  �لفرن�سي  ديجون  نادي  رفقة 
له  ت�سنح  مل  �لفر�سة  الأن  تاأ�سفه 
�ملقال  �لوطني  �لناخب  مع  بالعمل 
له  �سبق  �أنه  �و�سح  �أين  �ألكار�ز، 
باري�س وحتدثا حيث  به يف  �اللتقاء 
لكن  �ال�سباين  �لتقني  بثقة  حظي 
�لتو�جد  من  منعه  لالإ�سابة  تعر�سه 
للمنتخب  �لتح�سريية  �لرتب�سات  يف 

�لوطني خالل �لفرتة �لفارطة.
عي�صة ق.

كلف �صارف بو�صع خارطة عمل ملختلف املنتخبات الوطنية ال�صابة

زط�ضي يعني بن عودة وعامر �ضفيق مديرا فنيا م�ضاعدا
�جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س  عنيرّ 
لكرة �لقدم خري �لدين زط�سي كل 
وعبد  �سفيق  عامر  �ملدرب  من 
�لكرمي بن عودة مدير� فنيا وطنيا 
رئي�س  �أجرى  حيث  م�ساعد�، 
رفقة  عمل  �جتماع  �أم�س  �لفاف 
�لوطني  �لفني  �ملدير  من  كل 
�ملنتخبات  ومدير  �سعد�ن  ر�بح 

وذلك  �سارف  بوعالم  �لوطنية 
تعيينهما  من  �ملو�يل  �ليوم  يف 
�الجتماع  وهو  من�سبيهما  يف 
�لذي �سهد ح�سور حممد �ساعد 
�الأمني �لعام للفاف، وجرى خالل 
�لطريق  خريطة  و�سع  �الجتماع 
�لذي  �لعمل  لبنامج  بالن�سبة 
�لوطنية  �لفنية  �ملديرية  ينتظر 

�لوطنية  �ملنتخبات  وخمتلف 
قام  �ل�سدد  هذ�  ويف  �ل�سابة، 
زط�سي بتعيني عامر �سفيق مدير� 
بالتكوين،  مكلفا  م�ساعد�  فنيا 
�ملن�سب  نف  عودة  بن  حلرّ  فيما 
مع تكليفه بالتطوير و�لنخبة، ومت 
�سارف  تكليف  �الجتماع  خالل 
�أجل  من  عمل  خريطة  بو�سع 

�ملنتخبات  خمتلف  هيكلة  �إعادة 
�الأولوية  ومنح  �ل�سابة  �لوطنية 
حتى  �ملنتخبات  بعث  الإعادة 
�ملثلى  �ال�سرت�تيجية  و�سع  يتم 
�لفئات  �جل حت�سري خمتلف  من 
�لتي  و�ملو�عيد  �ملقبلة  لالأعو�م 

تنتظرها م�ستقبال.
ع.ق.

قري�ضي: ل�ضت �ضّد اال�ضماء لكن الفاف 
ت�ضّرعت يف تعيني طاقم فني جديد

�ل�سابق توفيق قري�سي حتفظات حول قر�ر  �لوطني  �لفني  ه �ملدير  وجرّ
للمنتخب  مدربا  ماجر  ر�بح  بتعيني  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�لوطني خلفا للمدرب �ملقال لوكا�س �ألكار�ز، حيث �عتب �ملتحدث يف 
�لفاف ت�رضرّعت يف  �أن  "�لكاأ�س" �لقطرية  �أم�س عب قناة  �أول  له  تدخل 
�لوقت  �لوطنية يف  �لفنية  �لعار�سة  ر�أ�س  على  ماجر  تعيني  قر�ر  �تخاذ 
للو�سعية  در��سة  �رجتالية ودون  �لقر�ر جاء بطريقة  �ن  �حلايل، م�سري� 
�لتي يتو�جد فيها �خل�رض خالل �لفرتة �حلالية يف ظل �لرت�جع �ملتو��سل 
�لوطني ال  �ن �ملنتخب  و��سار قري�سي  �ل�سلبية،  �لنتائج  لالأد�ء وتو��سل 
تنتظره مباريات حا�سمة خالل ما تبقى من �لعام �حلايل ما عد� مبار�ة 
نيجرييا �ملبجمة �سهر نوفمب �لد�خل و�لتي �سوف تكون �سكلية بالن�سبة 
للمنتخبني بعد ح�سم نيجرييا تاأ�سرية �لتاأهل �إىل مونديال رو�سيا 2018.
و�أو�سح قري�سي �أن هيئة �لرئي�س خري �لدين زط�سي ت�رضرّعت يف �تخاذ 
�أجل  �لكايف من  �لوقت  و�أنها متلك  �لفرتة �حلالية خا�سة  �لقر�ر خالل 
�حل�سم يف �أع�ساء �لطاقم �لفني �لوطني وتعيني �ال�سماء بالنظر لالأهد�ف 
�مل�سطرة على �ملدى �لقريب و�ملتو�سط، باعتبار �أن �خل�رض يرت�سدون 
�نه  م�سري�  بقطر،   2022 �لعامل  وكاأ�س  بالكامريون   2019 �إفريقيا  كاأ�س 
لي�س �سد تعيني ماجر على ر�أ�س �خل�رض لكنه ف�سل �لرتيث التخاذ �لقر�ر 
على  مرت  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف  �ن  مبر�  �لوطنية،  للت�سكيلة  �الن�سب 
�لنخبة  ت�سكل  �لتي  �لرتكيبة  �إىل  باالإ�سافة  �الأخرية  �الأ�سهر  يف  �خل�رض 

�لوطنية و�لتي ت�سم يف �غلبها العبني ين�سطون يف �لدوريات �الأوروبية.
ع.ق.

تلقى اإ�صابة يف الراأ�س وفقد الوعي خالل مباراة كاأ�س البتغال

بلقروي ينجو من ا�ضابة خطرية وممنوع من التدريبات موؤقتا

�صجل عودة موفقة اإىل املناف�صة

بوجناح هداف وممرر ويقود ال�ضد اإىل الفوز

ه�سام  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أحدث 
بلقروي هلعا كبري� خالل �ملبار�ة �لتي خا�سها 
م�ساء �ول �م�س فريقه موريرن�سي �أمام م�سيفه 
�لبتغال،  كا�س  مناف�سة  �سمن  كانيال�س 
�لر��س  م�ستوى  على  قوية  �إ�سابة  تلقى  بعدما 
العبي  �أحد  مع  �لهو�ء  يف  �الحتكاك  خالل 
�ملناف�س حول �لكرة وهو ما �أدى �إىل �سقوطه 
جعلته  بليغة  �إ�سابة  وتلقيه  �لر�أ�س  على  �أر�سا 

على  نقله  �إىل  دفع  �لذي  �الأمر  �لوعي،  يفقد 
تلقي  �جل  من  �مل�ست�سفى  �إىل  �ل�رضعة  جناح 
مع  �لالعب  جتاوب  وجاء  �رضيعا،  �ال�سعاف 
�العالم  و�سائل  ك�سفت  بعدما  �يجابيا،  �لعالج 
��ستعاد  �لالعب  �أن  �أم�س  �ل�سادرة  �لبتغالية 
�لتي  �ال�سابة  من  تدريجيا  وتعافى  �لوعي 
كانت خطرية وكادت تودي بحياته، حيث تلقى 
�ل�سوء �الأخ�رض من �مل�ست�سفى للمغادرة، رغم 

�لطبية  �لفحو�سات  �إىل  باخل�سوع  ملزم  �أنه 
�لدورية بالنظر حل�سا�سية �ال�سابة �لتي تلقاها 
نادي  الإد�رة  بيان  �لر�أ�س.و�علن  م�ستوى  على 
موريرن�سي �أ�سدرته �أم�س �أن �بن مدينة وهر�ن 
باالبتعاد عن  لكنه ملزم  جتاوز مرحلة �خلطر 
�لتدريبات خالل �لفرتة �ملقبلة حت�سبا لتفادي 

�أي م�ساعفات حمتملة وحفاظا على �سحته.
ع.ق.

بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ل  �سجرّ
بعد  �ملناف�سة  �إىل  موفقة  عودة  بوجناح 
من  معاناته  ب�سبب  الأ�سابيع  عنها  �بتعاده 
فريقه  قاد  حيث  �سابق،  وقت  يف  �ال�سابة 
�ل�سد �إىل �لفوز على ح�ساب نادي قطر يف 
�م�س  �ول  �لفريقني  جمعت  �لتي  �ملبار�ة 
بنتيجة  و�نتهت  قطر  جنوم  دوري  �سمن 

3-1، وكان بوجناح جنم �ملبار�ة بعدما منح 
�لتقدم لفريقه �لذي كان متعادال هدف يف 
كلب �سبكة عند دخوله بديال بد�ية �ل�سوط 
وهر�ن  مدينة  �بن  �سجل  حيث  �لثاين، 
30م  م�سافة  من  ت�سديدة  بعد  ر�ئعا  هدفا 
وكان  �ل�سباك،  �لكرة  خاللها  من  �أ�سكن 
منعرج  �لوطنية  �لت�سكيلة  مهاجم  دخول 

لفريقه  �النت�سار  �سمن  بعدما  �ملبار�ة 
جاء  �لتي  �حلا�سمة  �لتمريرة  منحه  عقب 
"�لزعيم"  لت�سكيلة  �لثالث  �لهدف  منها 
�سجل  �ملقابل  يف  �لهيدو�س،  العبه  عب 
�أ�سا�سيا  دخوله  حمرون  يوغرطة  مو�طنه 
لزميله  �أن يرتك مكانه  �أين خا�س 89 قبل 

�سعود �بر�هيم.

ت�صنيف الفيفا اجلديد دحرجهم اإىل الت�صنيف 13 اإفريقيا

اخل�ضر يوا�ضلون ال�ضقوط املدوي ويحتلون املركز 67 عامليا
�ملدوي  �ل�سقوط  يف  �لوطني  �ملنتخب  و��سل 
لكرة  �لدولية  �الحتادية  ترتيب  بجدول 
يف  جديدة  مر�كز  خم�سة  فقد  بعدما  �لقدم 
�أم�س  عنه  ك�سفت  �لذي  �جلديد  �لت�سنيف 
�إىل  تر�جع �خل�رض  �أين  �لدولية  �لكروية  �لهيئة 
يف  يتو�جدون  كانو�  بعدما  عامليا   67 �ملركز 
�ملن�رضم،  �ل�سهر  ت�سنيف  خالل   62 �ملركز 
ومل ي�سلم رفقاء �لالعب ر�مي بن �سبعيني من 

تعر�سو�  �لتي  للخ�سارة  �ل�سلبية  �النعكا�سات 
لها �أمام �ملنتخب �لكامريوين يف �ملبار�ة �لتي 
ياوندي  بالعا�سمة  �حلايل  �ل�سهر  بد�ية  جرت 
برو�سيا،   2018 �لعامل  كاأ�س  ت�سفيات  �سمن 
�أين �أدت �لهزمية �إىل فقد�ن �ملنتخب �لوطني 
خم�سة مر�كز جديدة يف و�سعية توؤكد �ل�سقوط 
�ملتو��سل للت�سكيلة �لوطنية �لتي مل تتو�جد يف 
كانت  بعدما  �سنو�ت  منذ  �لو�سعية  هذه  مثل 

�ف�سل  و�سمن  �لقارية  �ملنتخبات  تت�سدر 
�خليبات،  تتو�ىل  �أن  قبل  �لعاملية  �ملنتخبات 
ويجد �خل�رض �أنف�سهم يف �ملركز 13 يف ترتيب 
مناف�سهم  ك�سب  بينما  �الإفريقية،  �ملنتخبات 
و�رتقى  مر�كز  �ربعة  نيجرييا  منتخب  �ملقبل 
خلف  قاريا  و�لر�بع  عامليا   41 �ملركز  �إىل 

منتخبات �ل�سنغال، م�رض وتون�س.
ع.ق.

ماندي ي�ضقط ب�ضدا�ضية امام فالن�ضيا
ل �لالعب �لدويل �جلز�ئري عي�سى ماندي �سقوطا مدويا على �أر�سية ملعبه  �سجرّ
عندما ��ستقبل رفقة ناديه ريال بيتي�س �ل�سيف فالن�سيا �سمن �جلولة �لثامنة من 
دوري �لدرجة �الأوىل �ال�سبانية، حيث �نهزم مد�فع �ملنتخب �لوطني ب�سد��سية 
كاملة مقابل ثالثة، يف مبار�ة يتحمل دفاع �لنادي م�سوؤولية �لهزمية �لثقيلة على 
ملعبه، حيث كان �ملحليون متاأخرون يف �لنتيجة برباعية دون رد، قبل �أن يتمكن 
العبو ريال بيتي�س من ت�سجيل ثالثة �هد�ف كاملة وتقلي�س �لنتيجة لكن �لزو�ر 
��سافو� يف �آخر دقائق �ملو�جهة هدفني �آخرين �سمنو� بهما فوز� عري�سا، وكان 
ماندي �سارك �أ�سا�سيا ولعب �لت�سعني دقيقة كاملة، حيث يتحمل م�سوؤولية �أحد 
�الأهد�ف �لذين �سجلهم فريق فالن�سيا لكنهم قدم مبار�ة مقبولة وكان �الأف�سل 
لفريقه رغم توقيع �سد��سية كاملة يف مرماهم. يف �ملقابل  يف �خلط �خللفي 
تو��سل غياب مو�طنه ريا�س بودبوز �لذي يو��سل �لعالج من �ال�سابة �لتي يعاين 

منها و�لتي تو��سل يف �بعاده عن �ملناف�سة.                                       ع.ق.

ع.ق.



مورينيو يلّمح 
لإمكانية تدريب البي 

ا�س جي م�ستقبال

اقتن�ص فريق اإنرت ميالن فوًزا ثميًنا من 
�ضيفه ميالن بعدما ح�ضم داربي الغ�ضب 
مباراة  يف  اثنني،  مقابل  اأهداف  بثالثة 
على  اأم�ص  اأول  جمعتهما  التي  الديربي 
مناف�ضات  �ضمن  �ضريو«  »�ضان  ملعب 
الإيطايل،  الدوري  من  الثامن  الأ�ضبوع 
اإنرت  اأهداف  اإيكاردي  ماوري  و�ضجل 
فيما  الدقائق   يف  »هاتريك«  الثالثة 
�ضو�ضو  من  كل  ميالن  هديف  �ضجل 
دخلتا  متيزت  بونافينتورا،  وجياكومو 
جماهري اإنرت وميالن خالل ديربي الليلة 
حيث  لالعبيهم،  مبا�رشة  ر�ضائل  بحمل 

»�ضجلوا  النرياتزوري:  جماهري  كتبت 
الكورفا  اأجل  من  اإفعلوها  الأهداف 
»من  ميالن:  جماهري  كتبت  ميا  نورد««، 
خالل امل�ضاعب �ضن�ضل اإىل النجوم«، يف 
اإ�ضارة اإىل تذبذب نتائج الفريق يف الآونة 
الإيطايل،  الدوري  يف  خا�ضة  الأخرية 
جنم  ميليتو،  دييغو  الأرجنتيني  ح�رش 
ملعب  مبدرجات  ال�ضابق  اإنرت  هجوم 
ويعد  املواجهة،  خالل  �ضريو«  »�ضان 
خالل  لإنرت  التاريخي  الهداف  ميليتو، 
اأهدف.  6 بر�ضيد  ميالن  مع  مواجهاته 

لالإنرت  ثميًنا  فوًزا  اإيكاردي  ماورو  منح 

اأمام  »هاتريك«  اأهداف   3 بت�ضجيله 
الثاين  اإىل املركز  بفريقه  لي�ضعد  ميالن 
عن  نقطتني  وبفارق  نقطة   22 بر�ضيد 
نابويل املت�ضدر، ومتكن ماورو اإيكاردي، 
هدف  ت�ضجيل  من  اإنرت  فريق  مهاجم 
اأول مل�ضة له داخل  التقدم لالأفاعي من 
واأ�ضبح  املباراة،  خالل  اجلزاء  منطقة 
يف  هاتريك  ي�ضجل  لعب  اأول  اإيكاردي 
الذي  ميليتو  دييغو  منذ  ميالنو  ديربي 
الدويل  ورفع   ،2012 ماي  يف  فعلها 
اإىل  الأهداف  من  ر�ضيده  الأرجنتيني 
هدايف  بقائمة  الثالث  املركز  ليحتل   ،9

الدوري الإيطايل.�ضنع اإيفان بريي�ضيت�ص 
عدد  لريتفع  لالإنرت،  اليوم  الثاين  الهدف 
 13 اإىل  لإيكاردي  �ضنعها  التي  الأهداف 
مو�ضم  منذ  الإيطايل  الدوري  يف  هدًفا 
اآخر  لعب  اأي  من  اأكرث   2016/2015
اأن  اجلميع،  اقتنع  ان  بعد  بالنرياتزوري، 
التعادل �ضيكون النتيجة النهائية للديربي 
ركلة  عن  لتعلن  احلكم  �ضافرة  جاءت 
الجدل  من  حالة  �ضهدت  لالنرت،  جزاء 
وب�ضكل خا�ص مع حار�ص املرمى العمالق 
بعد  ملا  اعرتا�ضه  وا�ضل  الذي  دوناروما 
نهاية املباراة ودخل يف م�ضادة مع احلكم.

بوردو و�سرتا�سبورغ يعرقالن نانت ومر�سيليا
عندما  ومر�ضيليا  نانت  �ضيفيهما  زحف  و�ضرتا�ضبورغ  بوردو  اأوقف 
من  التا�ضعة  املرحلة  يف  توالياً  و3-3   1-1 التعادل  على  اأرغماهما 
الدوري الفرن�ضي، يف املباراة الأوىل على ملعب »ماموت اأتلنتيك«، كان 
نانت البادئ بالت�ضجيل عرب الدويل البوركينابي ناكوملا بريجو�ص واأدرك 
الربازيلي مالكوم دي اأوليفريا التعادل، وكان نانت ميّني النف�ص بتحقيق 
الفوز اخلام�ص على التوايل وال�ضاد�ص يف مبارياته ال�ضبع الأخرية التي 
اإىل  اللقب  اللحاق مبوناكو حامل  اأجل  مل يذق فيها طعم اخل�ضارة من 
املركز الثاين، بيد اأّن بوردو حرمه من ذلك واأرغمه على اقت�ضام نقاط 
املباراة، ورفع نانت ر�ضيده اإىل 17 نقطة بفارق الأهداف خلف �ضانت 
الذي  ومر�ضيليا   1-3 ماتز  �ضيفه  على  تغلب  كان  والذي  الثالث،  اإتيان 
�ضرتا�ضبورغ  مع  بتعادله  الو�ضافة  اإىل  مبوناكو  اللحاق  فر�ضة  اأهدر 
باييت  دمييرتي  عرب  مرتني  مر�ضيليا  »لمينو«.وتقّدم  ملعب  على   3-3
الإيفواريني  بوا�ضطة  مرتني  الأر�ص  اأ�ضحاب  ورّد  �ضان�ضون   ومورغان 
جان اود اأهولو وبكاري كونيه، ومنح دمييرتي لينار التقدم للمرة الأوىل 
ل�ضرتا�ضبورغ، لكّن الدويل اليوناين كو�ضتا�ص ميرتوغلو اأنقذ مر�ضيليا من 
 3 بعد  والأول  ملر�ضيليا  الثاين  التعادل  وهو  التعادل،  باإدراكه  اخل�ضارة 
انت�ضارات متتالية، فيما ح�ضد �ضرتا�ضبورغ التعادل الثالث هذا املو�ضم 
وبقي يف املركز 19 قبل الأخري بر�ضيد 5 نقاط.يف املقابل، عّزز بوردو 
موقعه يف املركز ال�ضابع بر�ضيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون 

وبفارق نقطة عن الثالثي �ضانت اإتيان ومر�ضيليا ونانت.

انتري ميالن يح�سم داربي الغ�سب

الربتغايل جوزيه مورينيو  ترك 
لنادي  احلايل  املدرب 
الإجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
احتمال  اأمام  مفتوحاً  الباب 
�ضان  باري�ص  نادي  تدريبه 
يف  وذلك  الفرن�ضي،  جريمان 
ت�رشيحات اأدىل بها اأول ام�ص، 
وخالل مقابلة مع برنامج »تيلي 
الربتغايل  قال  الفرن�ضي  فوت« 
احتمال  عن  �ضوؤال  على  رداً 
العا�ضمة  نادي  تدريب  توليه 
اأن  ميكنني  »ما  الفرن�ضية: 
مع  مدرب  اأنني  هو  لكم  اأقوله 
هواج�ص، مع طموحات ورغبات 
لتجربة اأمور جديدة«، واأ�ضاف 
والذي  البالغ 54 عاماً  املدرب 
تنقل بني اأندية عدة منها ريال 
ميالن  واإنرت  الإ�ضباين  مدريد 
الإيطايل وت�ضيل�ضي الإجنليزي، 
يونايتد  اإىل  ان�ضمامه  قبل 
»اأنا  املا�ضي:  املو�ضم  مطلع 
م�ضريتي  اأنهي  لن  اأنني  واثق 
هنا«، وتابع: »قبل اأيام قّرر ابني 
ملتابعة  باري�ص  اإىل  الذهاب 
من  بدلً  القدم  كرة  يف  مباراة 
لأنه  باري�ص؟  ملاذا  مان�ض�ضرت، 
حالياً ثمة اأمر مميز، ثمة �ضحر 

يتعلق باملكان �ضّبان واأداء«.

حقق فالن�ضيا فوزاً كبرياً على م�ضيفه 
مناف�ضات  �ضمن   3-6 بيتي�ص  ريال 
الإ�ضباين،  الدوري  من  الثامنة  اجلولة 
ويدين فالن�ضيا بفوزه لكل من الفرن�ضي 
والربتغايل  كوندوغبيا  جيفري 
مورينو  غويدي�ضورودريغو  غونكالو 
�ضيموين  والإيطايل  مينا  �ضانتياغو  و 
برييرا  اأندريا�ص  والربازيلي  زازا 
الكو�ضتاريكي  من  كل  �ضجل  )فيما 
اأنتونيو  والباراغوياين  كامبل   جويل 
اأهداف  تيلو  وكري�ضتيان  �ضانابريا 
و�ضافة  اإىل  فالن�ضيا  وارتقى  بيتي�ص، 

 4 وبفارق  نقطة   18 بر�ضيد  »الليغا« 
فيما  املت�ضدر  بر�ضلونة  عن  نقاط 
يحتل اأ�ضحاب الأر�ص املركز التا�ضع 
بر�ضيد 13 نقطة. وعاد كل من فياريال 
وليغاني�ص بالفوز من خارج قواعدهما 
 1-2 وملقا  جريونا  على  بتغلبهما 
و2-0 تواليا، يف املباراة الأوىل، تقدم 
للكونغويل  مبكرين  بهدفني  فياريال 
باكامبو  �ضيدريك  الدميقراطي 
الوافد  جريونا  يرد  اأن  قبل  هدفني 
بهدف  الأ�ضواء  دوري  على  اجلديد 
�ضتواين،  كري�ضتيان  لالأوروغوياين 

ورفع فياريال ر�ضيده اإىل 13 نقطة يف 
الثامن، يف حني توقف ر�ضيد  املركز 
جريونا عند �ضت نقاط يف املركز 17، 
وتغلب  فياريال  حذو  ليغاني�ص  وحذا 
املركز  �ضاحب  ملقا  م�ضيفه  على 
�ضجلهما  نظيفني  بهدفني  الأخري 
الربازيلي غابريال برييز  والأرجنتيني 
الأمر  وزاد  زميانوف�ضكي،  األك�ضندر 
لعبه  طرد  ملقا  اإىل  بالن�ضبة  �ضوءاً 
البطاقة  على  حل�ضوله  ريكلو  خو�ضيه 
ال�ضفراء الثانية يف الدقيقة 80 ليكمل 

فريقه املباراة بع�رشة لعبني. 

ماوري�ضيو  الأرجنتيني  اأكد 
بوكيتينو مدرب توتنهام الإجنليزي 
رغبته يف الفوز على ريال مدريد 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  اليوم 
برنابيو،  �ضانتياغو  ملعب  على 
ت�رشيحات  يف  بوكيتينو  وقال 
»نهدف  مريور  �ضحيفة  نقلتها 
من  مدريد  ريال  على  للفوز 
الهجومي  اأ�ضلوبنا  فر�ص  خالل 
وال�ضيطرة على  وال�ضغط املبكر 
ريال  اأن  »اأعلم  وتابع  املبارة«، 
يف  الفرق  اأف�ضل  اأحد  مدريد 
العامل، ولكن حينما تتوىل تدريب 
�ضوى  ت�ضتهدف  ل  ما،  فريق 
على  والتاأكيد  فل�ضفتك  تطبيق 
الكربى،  املواعيد  يف  جناحها 

فر�ضتنا  وهذه 
بالطريقة  للعب 
يف  لنا  املعتادة 
عامني«،  اآخر 
»من  واأ�ضاف: 
بع�ص  يف  الوارد 
اأن  الأوقات 
امللكي  يتحكم 
املباراة  يف 

ويجربونا  علينا  الأمور  ويعقدوا 
اخللفية،  للمناطق  الرجوع  على 
ولكن حتى لو حدث ذلك �ضنحاول 
ال�ضيطرة  وا�ضتعادة  العودة 
»بداأنا  بوكيتينو:  �رشيًعا«.واأو�ضح 
للغاية  جيدة  ب�ضورة  البطولة 
علينا  لكن  للتاأهل،  ولدينا فر�ضة 

لو  مدريد،  ريال  جتاوز  اأول 
جنحنا يف النت�ضار عليهم خالل 
�ضنتمكن  املقبلتني  املباراتني 
واختتم  مبا�رشة«،  التاأهل  من 
وبالن�ضبة  للمباراة،  كثريا  »اأتطلع 
يل هي اختبار حقيقي لإمكانيات 
املناف�ضة  على  وقدرته  ال�ضبريز 

الأوروبية«.

فالن�سيا ي�ستعر�س اأمام بيتي�س ويفتك و�سافة الليغا

بوكيتينو يتوعد ريال مدريد ويك�سف خطة الفوز
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 �سحب قرعة امللحق الأوروبي لت�سفيات 
مونديال رو�سيا اليوم

قرعة امللحق الأوروبي املوؤهل لنهائيات كاأ�ص العامل رو�ضيا 2018 حدث هام 
تنتظره جماهري وع�ضاق كرة القدم، خا�ضة اأن املنتخب الإيطايل بطل العامل 
4 مرات �ضي�ضارك يف مناف�ضات هذا امللحق، الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 
2018 و�ضلت اإىل مراحلها النهائية حيث تاأهل حتى الآن 23 منتخباً اإىل النهائيات 
على  املختلفة  العامل  قارات  املنتخبات يف  تتناف�ص  لزالت  مقاعد   9 وتبقت 
حجزها، بواقع 3 مقاعد عن اأفريقيا ومقعد عن امللحق القاري بني اأ�ضرتاليا 
مقاعد   4 اإىل  اإ�ضافة  ونيوزيلندا،  بريو  بني  اآخر  قاري  وملحق  وهندورا�ص 
ثاين  مركز  اأف�ضل  �ضاحبة  منتخبات   8 عليها  تتناف�ص  اأوروبا  قارة  متبقية عن 
يف املجموعات الأوروبية الت�ضع التي جرت مبارياتها وانتهت �ضمن الت�ضفيات 
ذاتها، القرعة �ضت�ضحب يف مدينة زيوريخ ال�ضوي�رشية اليوم.مناف�ضات �رش�ضة 
ومواجهات حمتدمة خا�ضتها منتخبات القارة العجوز على مدار اأكرث من �ضنة 
كاملة حتى تتمكن من حجز مقاعدها ب�ضكل نهائي اإىل مونديال رو�ضيا فتاأهلت 
ب�ضكل مبا�رش اإىل النهائيات كل من فرن�ضا عن املجموعة الأوىل والربتغال عن 
املجموعة الثانية واأملانيا عن املجموعة الثالثة و�رشبيا عن املجموعة الرابعة، 
اإ�ضافة اإىل بولندا عن املجموعة اخلام�ضة واإجنلرتا عن ال�ضاد�ضة واإ�ضبانيا عن 
املجموعة ال�ضابعة وبلجيكا عن الثامنة واأخرياً اأي�ضلندا عن املجموعة التا�ضعة 
الت�ضفيات  للمونديال عن  تاأهلت  التي  العجوز  القارة  الوحيدة يف  الدولة  وهي 
احلالية لأول مرة يف تاريخها، ولتحديد اأف�ضل املنتخبات �ضاحبة املركز الثاين 
املركز  املنتخب �ضاحب  كل منتخب مع  التي ح�ضل عليها  النقاط  مت خ�ضم 
اإىل امللحق الأوروبي على  الأخري يف جمموعته، وجاءت املنتخبات املتاأهلة 
النحو التايل :�ضوي�رشا، اإيطاليا، الدمنارك، كرواتيا، ال�ضويد، اأيرلندا ال�ضمالية، 
اليونان، جمهورية اأيرلندا.تعد القرعة موجهة اإىل حد كبري حيث �ضيتم تق�ضيم 
اأربعة منتخبات بحيث  املنتخبات املتاأهلة اإىل جمموعتني كل جمموعة ت�ضم 
ت�ضنيف  يف  مراكز  اأربعة  اأف�ضل  �ضاحبة  املنتخبات  الأوىل  املجموعة  ت�ضم 
اأم�ص، عملية  الفيفا للمنتخبات العاملية، و�ضيتم اعتماد الت�ضنيف الذي �ضدر 
ي�ضم  الذي  الأول  الإناء  من  منتخب  �ضحب  طريق  عن  �ضتتم  القرعة  �ضحب 
الثاين  الإناء  من  منتخب  و�ضحب  الت�ضنيف  يف  املتقدمة  الأربعة  املنتخبات 
ا�ضم  ت�ضمان  اللتني  الكرتني  الأخرى، مع و�ضع  الأربعة  املنتخبات  ي�ضم  الذي 
املنتخبني يف الإناء الثالث، وخلطهما ثم �ضحب ا�ضم املنتخب الأول و�ضيعني 
ذلك اأن هذا املنتخب �ضيلعب مواجهة الذهاب يف امللحق على اأر�ضه و�ضتكون 
مواجهة الإياب على اأر�ص املنتخب الآخر، علماً باأن مواجهتي الذهاب والإياب 

يف امللحق الأوروبي �ضتقام بني 9 و14 نوفمرب املقبل.



 مالمح عهد عبد احلميد الثاين
 مبعر�ض لل�صور يف لبنان

 
افتتح مركز يون�س اإمرة الرتكي الثقايف يف العا�صمة اللبنانية بريوت 
معر�صا لل�صور الفوتوغرافية تعود اإىل احلقبة العثمانية يف لبنان 
وحتديدا عهد ال�صلطان عبد احلميد الثاين )1842-1918( اأواخر 

القرن الـ 19.
وي�صل عدد ال�صور املعرو�صة داخل مدر�صة املقا�صد اخلريية 

الإ�صالمية يف منطقة البا�صورة )منطقة �صعبية و�صط بريوت( نحو 
اأربعني �صورة مت طبعها على ورق دون عر�س الن�صخ الأ�صلية.
ومت اختيار مدر�صة املقا�صد حتديدا لكونها ترمز اإىل العهد 

العثماين حني كانت وقفا لل�صلطنة كما الكثري من الأوقاف الرتكية يف 
لبنان، ومت وهبه )الوقف( اإىل هذه اجلمعية حتديدا كي تتحول اإىل 

مدر�صة جمانية لتعليم الفتيات.
وتعر�س هذه ال�صور لأول مرة يف لبنان، ومت التقاطها من قبل 
م�صورين اأتراك كانوا م�صهورين يف تلك احلقبة. وتعك�س ال�صور 
املعرو�صة اأبرز املباين )الر�صمية والدينية( التي بناها العثمانيون 
يف لبنان، ف�صال عن اأبرز حمطات ال�صكك احلديدية واملدار�س، 

و�صورتان ت�صمان �صباطا عثمانيني.
ويف كلمة باملنا�صبة، قال ال�صفري الرتكي يف لبنان ت�صاتغاي اأرجي�س 
اإن املعر�س يُثّبت اأوا�رص العالقة التاريخية والإن�صانية بني لبنان 
وتركيا. واأ�صاف اأّن ال�صورة اأهم م�صدر للتاريخ، وتعّب عن مئات 

املقالت.
بدوره، قال في�صل �صنو نائب رئي�س جمعية املقا�صد اإّنه بعد اأربعة 
اأ�صهر �صتحتفل اجلمعية بعيدها الـ 140، والف�صل يعود يف تاأ�صي�صها 
اإىل العثمانيني الذين كانوا يحبون العلم. و�صدد على دور عبد 

احلميد الثاين الذي اهتم كثريا بالعلم والعمران والفّن، وكان يهتم 
جدا بامل�صورين وير�صلهم على نفقته اإىل كافة دول العامل للتقاط 

ال�صور اأو تعلّم فنونها.

ا�صتقبال حافل لـ حممد ع�صاف يف 
جولته اخلريية بكندا

  ن�رص الفنان حممد ع�صاف،  فيديو من جولته الغنائية اخلريية يف 
كندا املخ�ص�س اإيراداتها لالأطفال، عب ح�صابه ال�صخ�صي على 

موقع تبادل ال�صور العاملي “اإن�صتقرام”.
وعلق ع�صاف قائاًل: ” حفل كالغاري.. احلفل الأول من جولة كندا 

2017.. حممد ع�صاف األبوم ماوح�صناك “.
كان حممد ع�صاف قد طرح موؤخرا األبوم “ما وح�صناك” الذي 

ي�صم 10 اأغنيات وهم: “ما وح�صناك، راين، اأنا م�س هفر�س نف�صي، 
ذكرياتنا احللوة، عللومة، يللي القمر، على هذه الأر�س ما ي�صتحق 

احلياة، بدك عناية، بزعل على مني، حكايتي معاه”.
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 زعيمة ميامنار اأكرب مقرت
يف التطهري العرقي

و�شف املغني الإيرلندي العاملي بوب غيلدوف م�شت�شارة 
دولة ميامنار اأونغ �شان �شو ت�شي باأنها »اأكرب مقرتيف التطهري 
العرقي«، ووجه انتقادات حادة لعدد من قادة العامل بينهم 

روؤ�شاء الوليات املتحدة وال�شني وتركيا ورو�شيا.

لغيلدوف  كلمة  يف  ذلك  جاء 
بن�صاطه  اأي�صا  -املعروف 
ال�صيا�صي- اأمام موؤمتر ال�صباب 
العاملي يف العا�صمة الكولومبية 
بوغوتا، الذي ي�صارك فيه 1400 
من القادة ال�صباب من 196 دولة، 
الفائزين  من  اأربعة  ويح�رصه 
بينهم  لل�صالم  نوبل  بجائزة 
النا�صطة احلقوقية اليمنية توكل 
البنغايل  والقت�صادي  كرمان 

حممد يون�س.
على  غيلدوف  هجوم  ويعتب 
اأحدث  ت�صي  �صو  �صان  اأونغ 
النتقادات  �صل�صلة  يف  حلقة 
ب�صفتها  اإليها  ُوجهت  التي 
لل�صالم،  نوبل  بجائزة  فائزة 
من  موقفها  خلفية  على  وذلك 
والتطهري  املالحقة  حمالت 
الروهينغا  اأقلية  ت�صتهدف  التي 
ما  وهو  بالدها،  يف  امل�صلمة 

ا�صطر نحو ن�صف مليون منهم 
للنزوح اإىل بنغالدي�س املجاورة 

يف ظروف قا�صية.
وقبل هذا النتقاد كانت مدينة 
جّردت  البيطانية  اأوك�صفورد 
جائزة  من  ت�صي  �صو  �صان  اأونغ 
حقوقية، يف حني ناأت موؤ�ص�صات 
الزعيمة  عن  بنف�صها  بريطانية 
عن  للدفاع  رمزا  كانت  التي 

حقوق الإن�صان.

و�صّوت جمل�س مدينة اأوك�صفورد 
على  الأ�صبوع  هذا  بالإجماع 
املدينة  حرية  جائزة  �صحب 
معلال  ميامنار،  زعيمة  من 
ب�صاأن  ببواعث قلق عميقة  ذلك 
امل�صلمني  الروهينغا  معاملة 

حتت حكمها.
كلية  اأزالت  �صابق،  وقت   ويف 
اأوك�صفورد  �صانت هيوز بجامعة 
لوحة  مدخلها  من  البيطانية 

�صان  اأونغ  �صورة  حتمل  فنية 
�صو ت�صي، وقالت �صحيفة تاميز 
الكلية  اإدارة  اإن  البيطانية 

ميامنار  زعيمة  لوحة  ا�صتبدلت 
الفخرية  الزمالة  حتمل  -التي 

للكلية- بلوحة لزهرة يابانية.

ال�صعودية: اأول عر�ض لباليه البول�صوي 
واأوبرا مارين�صكي يف 2018

 احل�صار«.. م�صرحية قطرية
 عن اأزمة اخلليج

  يف �صابقة من نوعها، �صتحت�صن 
عرو�صاً   ،2018 يف  ال�صعودية 
لالأوبرا،  مارين�صكي  مل�رصح  فنية 
ولفرقة باليه البول�صوي ال�صهرية.

و�صول  ال�صعوديون  وينتظر 
لأورك�صرتا م�رصح  الفنية  اجلولت 
مدينة  من  لالأوبرا  مارين�صكي 
للمرة  ال�صعودية  اإىل  بطر�صبريغ 
الأورك�صرتا  قائد  بقيادة  الأوىل، 
جريجييف،  فالريي  ال�صهري 
للباليه،  البول�صوي  م�رصح  وفرقة 
وفقاً  لـ2018،  الفني  املو�صم  يف 
الرو�صية  اخلارجية  وزير  لإعالن 
�صريغي لفروف اأثناء لقائه نظريه 

ال�صعودي عادل اجلبري اأم�س.
الرو�صي  اخلارجية  وزير  واأعلن 
على  اخلب  لفروف  �صريغي 
ال�صحايف  املوؤمتر  هام�س 
ال�صعودي  نظريه  مع  امل�صرتك 

عادل اجلبري اجلمعة يف مو�صكو.
�صحيفة  ح�صب  املنتظر  ومن 
م�رصح  اأورك�صرتا  و�صول  �صعودية، 
مارين�صكي لالأوبرا من بطر�صبريغ، 
ال�صهري  الأورك�صرتا  قائد  بقيادة 
م�رصح  وفرقة  غريغييف،  فالريي 
اململكة  اإىل  للباليه،  البول�صوي 
 ،2018 املقبل  الفني  املو�صم  يف 
تنفيذاً لتفاقية التعاون الثقايف بني 
البلدين. يُذكر اأن التعاون والتبادل 
اأبرز  الثقايف بني البلدين، كان من 
جدول  على  كانت  التي  النقاط 
امللك  جمعت  التي  القمة  اأعمال 
والرئي�س  العزيز،  عبد  بن  �صلمان 
اجلانبني  واتفاق  بوتني  فالدميري 
على »الأهمية الكبى لبنامج  ما 
ال�صادر  اخلتامي  البيان  يف  جاء 
اإىل  ال�صعودي  العاهل  زيارة  بعد 

مو�صكو.

 عر�صت يف م�رصح قطر الوطني 
كوميدية  م�رصحية  بالدوحة 
»احل�صار«،  بعنون  اجتماعية 
اأخالقي  منظور  -من  تناولت 
احل�صار  واأ�رصي-  واإن�صاين 
منذ  قطر  على  املفرو�س 
طرف  من   ، جوان  من  اخلام�س 
والبحرين  والإمارات  ال�صعودية 

وم�رص.
يف  امل�رصحي  العمل  هذا  وياأتي 
الوا�صع  الفني  احلراك  �صياق 
الثقافية  املوؤ�ص�صة  تبنته  الذي 
روؤية  لعك�س  قطر  يف  والفنية 
و�صبل  اخلليجية  لالأزمة  الدوحة 
الفنانون  جنح  حيث  مواجهتها، 

املجالت  القطريون يف خمتلف 
تتناول  عديدة  اأعمال  اإجناز  يف 

مو�صوع الأزمة.
من  -وهي  امل�رصحية  وحتمل 
الفني،  لالإنتاج  م�صريب  اإنتاج 
واإخراج  الدو�س،  طالب  وتاأليف 
ر�صالة جلميع  الأن�صاري-  جا�صم 
املواطنني  من  قطر  اأهايل 
وا�صتثمار  للتكاتف  واملقيمني 
م�صتقبل  اأجل حتقيق  من  الأزمة 
امل�رصحية  تعك�س  كما  م�رصق. 
القطري  واملبدع  الفنان  رف�س 
من  الواقع  اأر�س  على  يجري  ما 
�صعوبها  تربط  دول  بني  خالفات 

عالقات عائلية متينة.

غ�صان م�صعود وم�صاهري 
 العرب  ي�صاركون جنوم هوليوود

 يف اأعمال قادمة
العرب  جنوم  �صهرة  و�صلت 
اإىل هوليوود ، حيث �صي�صارك 
نخبة من املمثلني العرب من 
اأفالم  يف  خمتلفة  جن�صيات 
النجوم  جانب  اإىل  عاملية 
الذين  العامليني  الأجانب 
الناجحة  باأفالمهم  ا�صتهروا 
جوائز  ح�صدت  التي 

الأو�صكار.
اأفالم  القادم  العام  و�صي�صهد 
وم�صل�صالت  هوليوودية 
فيها  ي�صارك  �صوف  درامية 
جنوم عرب عرفوا باأدوارهم 
الناجحة يف اأهم امل�صل�صالت 

الدرامية العربية؛ وهم:
الأردين  املمثل  انتهى  ولقد 
اإياد ن�صار من ت�صوير املو�صم 
الأول من امل�صل�صل الأمريكي 
 The Looming اجلديد
جنوم  جانب  Tower اإىل 
النجم  بينهم؛  من  اأجانب 
بالدوين،  األيك  الأمريكي 
والكاتب  الأمريكي  واملمثل 

امل�رصحي جيف دانييلز.
اإىل  ن�صار  اإياد  و�صي�صارك 
من  عربية،  وجوه  جانب 
الفل�صطيني  املمثل  بينهم؛ 
ب�صارة،  و�صامر  �صليمان  علي 
كرمي  و�صامي  رينو  وابراهيم 

وتوفيق برهوم ونبا�س.
امل�صل�صل  اأحداث  وتدور 
حول اأحداث 11 �صبتمب التي 
وقعت يف العا�صمة نيويورك، 
حيث يروي كيفية ظهور تنظيم 
زعيمهم  وتهديد  القاعدة 
والتناف�س  لدن،  بن  اأ�صامة 
الـ FBIوCIA. والفيلم  بني 
بنف�س  كتاب  من  مقتب�س 
 L o o m i n g   ن ا لعنو ا

جائزة  بـ15  Tower الفائز 
وتكرمي ملوؤلفه لوران�س رايت 

منها جائزة بوليرتز.
دور  ال�صاب  النجم  ويقدم 
مواطن عربي يدعى “اأمني”، 
من  حلقتني  يف  ظهر  اإذ 

املو�صم اجلديد فح�صب.
التون�صي  النجم  و�صارك 
ت�صوير  يف  عابدين  ظافر 
امل�صل�صل  من  حلقات 
اإىل   ،Fearless ال�صهري
هيلني  النجمة  جانب 

مكروري.
وبعد غياب طال لأكرث من 9 
�صنوات، يعود النجم ال�صوري 
غ�صان م�صعود من جديد ليطل 
 All The Money يف فيلم
in the World اإىل جانب 
النجم العاملي كيفن �صبي�صي، 
الذي  ولبغ  مارك  واملمثل 
يعتب الأعلى دخاًل يف العامل 
مي�صيل  واملمثلة   ،2017 لعام 
الفيلم  اأحداث  تدور  وليامز. 
بول غيتي، حفيد  حول جون 
اأغنى رجل عرفه العامل على 
يف  يقع  الذي  الع�صور،  مر 
تطلب  التي  ع�صابة  قب�صة 
مي�صورة  والدته  من  فدية 
الع�صابة  تطلب  حيث  حال، 
مليون   17 مقدارها  فدية 
دولر من جده الرثي، اإّل اأنه 

يرف�س دفع املبلغ.
يف  الفيلم  يعر�س  �صوف 
والعامل  املتحدة  الوليات 
يف �صهر دي�صمب عام 2018، 
البالغ  م�صعود  فيه  ويلعب 
من العمر 59 عاماً دور �صيخ 
عالقة  تربطه  ثري،  عربي 

باأغنى رجل عرفه التاريخ.

املغني  العاملي بوب غيلدوف:
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للموؤلف وجيه كوثراين

ال�شلطة واملجتمع والعمل ال�شيا�شي العربي اأواخر العهد العثماين: و�شائط ال�شلطة يف بالد ال�شام
يف كتابه ال�سلطة واملجتمع والعمل ال�سيا�سي العربي اأواخر العهد العثماين: و�سائط ال�سلطة يف بالد ال�سام، كان هدف وجيه كوثراين تبيان �سمات ال�سلطنة 

العثمانية وخ�سائ�ص جمتمعها التقليدي، من خالل درا�سة مفهوم الدولة ال�سلطانية يف التاريخ الإ�سالمي، ومدخل مفاهيمي ملعاجلة اإ�سكاليات ترتبت على 
التقاطع بني �سيغة اللتزام يف النظام العثماين القدمي والإدارة العثمانية اجلديدة التي اعتمدت على تنظيمات اجلديدة، وعلى التداخل والتمايز بني نظام 

امللل والمتيازات الأجنبية، واأثر ذلك يف املجتمع، وكذلك على العمل ال�سيا�سي العربي احلديث من خالل تقاطعه مع الإ�سرتاتيجيات الغربية قبل احلرب العاملية 
الأوىل. فهذا كله، بح�سب كوثراين، �سّكل حالة تاريخية ماأزقية يف حتّولت ال�سلطة واملجتمع، يحاول تف�سريها من خالل تكّون و�سائط ال�سلطة بني الأطراف 

واملركز، وبني القدمي واجلديد.

امل�ساألة وم�سادرها

يتاألف هذا الكتاب، ال�صادر حديًثا 
للأبحاث  العربي  املركز  عن 
)352 �صفحة،  ال�صيا�صات  ودرا�صة 
مدخل  من  ومفهر�ًصا(،  موثًقا 
واأربعة ف�صول وخامتة. يف مدخله، 
وامل�صادر  »امل�صاألة  بعنوان  وهو 
يتناول  واملنهج«،  وامل�صطلح 
الدرا�صة  قيد  امل�صاألة  كوثراين 
وم�صادرها وم�صطلحاتها ومناهج 
ثمة  »اإن  ويقول:  فيها.  البحث 
�صوريا،  لتعبري  �صتى  ا�صتخدامات 
اإىل  العائدة  الوثائق  يف  ت�صادفنا 
ندر�س؛  التي  التاريخية  املرحلة 
فهي تعني امتداًدا جغرافًيا ي�صيق 
التي  النظر  لوجهة  تبًعا  يت�صع  اأو 
مرحلة  وذلك يف  الوثيقة،  حتملها 
تطارح  فيها  يجري  كان  دقيقة 
ال�صلطنة  تق�صيم  م�رشوعات 
�صوريا  م�صري  ودر�س  العثمانية، 
عدة:  اعتبارات  من  انطلًقا 
جهة،  من  الغربية  الدول  م�صالح 
ال�صيا�صية  القوى  واجتاهات 
املحلية من جهة ثانية«. وي�صيف 
�صوريا  تعبري  كان  »مّلا  كوثراين: 
جغرافية  �صيًغا  اآنذاك  عنى  قد 
تختلف  رمبا  عديدة،  و�صيا�صية 
وم�رشوع  واالمتداد  احلدود  يف 
الدولة و�صكلها، كان احلر�س على 
الذي  باملعنى  التعبري  ا�صتخدام 
املرجع«،  اأو  الوثيقة  ن�س  ورد يف 
يف  االأ�صا�س  كوثراين  هّم  وبقي 
العمل  مظاهر  متابعة  البحث 
واأمثلًة  لواقعات  مناذَج  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صي  اخلطاب  من  بارزة 
العثماين  االإ�صلح  مرحلتَي  يف 

والبحث عن البدائل.

و�سائط ال�سلطة

يف الف�صل االأول، »الدولة العثمانية 
قبل التنظيمات: موؤ�ص�صات التاريخ 
ال�صلطة  وو�صائط  االإ�صلمي 
الدولة«،  واأهل  املجتمع  بني 
الفقهي  التربير  كوثراين  يتناول 
التاريخ  يف  الع�صبية   - للدولة 
الدينية  واملوؤ�ص�صة  االإ�صلمي، 
والتنظيم  واملجتمع،  الدولة  بني 
احِلريف وطرق ال�صوفية، واالإقطاع 
بو�صفه  الوظيفي  ودوره  الع�صكري 
والدولة،  املجتمع  بني  �صلطة 
املحلية،  وال�صلطات  والع�صبيات 
وبدايات  االإ�صلمية  غري  وامِللل 
الوعي القومي، وم�صاألة اال�صتقلل 

الوطني.
يرى املوؤلف اأن الدولة يف التاريخ 
مفاهيم  على  ا�صتقرت  االإ�صلمي 
و�صلوكات  واأعراف  وموؤ�ص�صات 
تناولت الدولة العثمانية؛ فموؤ�ص�صة 
ال�صلطنة التي تقوم مقام اخللفة 
املهّمات  بع�س  يف  عنها  وتنوب 

العثمانية  املوؤ�ص�صة  نف�صها  هي 
ال�صلجوقية  املوؤ�ص�صة  ورثت  التي 
يف اآ�صيا ال�صغرى. اأما االأ�ص�س التي 
بني  فتوزعت  الدولة  عليها  انبنت 
ال�رشعي  )املربر  ال�رشيعة  حمور 
الع�صبية  وحمور  الدولة(  لقيام 
امُللْك(.  اإىل  الو�صول  )و�صيلة 
كوثراين  فيقول  الع�صاكر،  واأما 
�صلطة  من  جزًءا  �صاروا  اإنهم 
نظام  قواعد  على  متاَر�س  حملية 
االأعراف  قواعد  وعلى  االلتزام 
عليها  ترتكز  التي  املحلية 
تتجلى  و«التي  القائمة،  الع�صبيات 
اأ�صا�س باملعطيات العائلية  ب�صكل 
التي  واملذهبية  وامِلللية  والقبلية 
ال�صكاين  الرتكيب  منها  يت�صّكل 

لبلد ال�صام«.

التنظيمات وال�سلطة

يف الف�صل الثاين، »دولة التنظيمات 
كوثراين  يبنّي  ال�صلطة«،  واأمناط 
ويقارن  التنظيمات،  اأهداف 
القدمي،  بالنظام  اجلديدة  االإدارة 
فيقول اإن الهم االأول للإ�صلحات 
رافقتها  التي  واالأفكار  العثمانية 
اإيجاد حل للتقهقر الع�صكري الذي 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صات  اأ�صاب 
والتي حّل حملها نظام  العثمانية، 
القائمة  واالإنك�صارية  االلتزام، 
الع�صكرية   - الدينية  الرتبية  على 
الن�صارى،  اأوالد  وجه  يف  املغلقة 
القرن  مطلع  مع  اأخذت  و«التي 
الأبناء  تنفتح  ع�رش  ال�صابع 
وحرفيني«،  فلحني  من  االأهايل 
�رشاعات  من  جزًءا  فاأ�صبحت 
وم�صكلته.  االأهلي  املجتمع 
وبح�صبه، ت�صري قراءة خط كلخانة 
 )1856( الهمايوين  واخلط   )1839(
اأن  اإىل  االإ�صلحات  بخ�صو�س 
الهم االأ�صا�س كان »الرغبة يف اإلغاء 
نظام االلتزامات، نظًرا اإىل ما جّر 
وعلى  اخلزينة  على  النظام  هذا 
اإفقار ومظامل،  الفلحني مًعا من 
اإدارة  اإن�صاء  ا يف  اأي�صً الرغبة  وهو 
امِللي  التنوع  ي�صتوعبان  وق�صاء 
احلقوقية  امل�صاواة  قاعدة  على 
والق�صاء  االإدارة  يف  امِللل  بني 
قاعدة  وعلى  والتعليم،  واجلي�س 
التوفيق بني م�صالح امِللة والوطن 
يف اإطار التبعية العثمانية الواحدة 
التي جاءت يف �صياغة التنظيمات 
يف  النا�صيوناليتي  ملفهوم  متثًل 
الدولة الغربية احلديثة، مع االإبقاء 
التي  القدمية  االمتيازات  على 

اأعطيت للِملل غري االإ�صلمية«.
بني  العلقات  املوؤلف  يتناول  كما 
على  بناًء  والريف  املدينة  �صلطة 
والدروز  العلويني  واقع  من  اأمثلة 
هاتني  »تاريخ  اإن  فيقول  والبدو، 
الن�صريية  جبال  يف  الطائفتني 
تاريخ  يكون  يكاد  حوران  وجبل 
املقاومة  اأ�صكال  من  �صل�صلة 

املتمثل  العثماين  التدخل  �صد 
العثمانيني  الوالة  اإ�رشار  يف 
�صمن  املناطق  هذه  اإحلاق  على 
الذي  ال�رشائبي،  االلتزام  نطاق 
املدن  مرابو  غالبًا  به  يقوم  كان 
التنظيمات  مرحلة  ويف  وجتارها، 
اجلديدة  االإدارة  �صيطرة  �صد 
الفئات  ال�صلطة  اإىل  حملت  التي 
والتي حاولت  نف�صها،  االجتماعية 
املمانعة  املناطق  بها  تلحق  اأن 
دور  عن  مبعزل  مبا�رًشا  اإحلاًقا 
عن  ومبعزل  املحليني،  الو�صطاء 
قادر  اأ�صا�صي  اإ�صلح  اأي  اإجراء 

على اجلذب واالإر�صاء«.

العمل ال�سيا�سي احلديث

»بدايات  الثالث،  الف�صل  يف 
ظل  يف  احلديث  ال�صيا�صي  العمل 
الفردي«،  وال�صلطان  التنظيمات 
يبحث كوثراين يف االأو�صاع الدولية 
واملعار�صة  اال�صتبداد  لنزعتَي 
فالتوازن  العثمانية،  الدولة  يف 
بني  الت�صوية  قاعدة  على  الدويل 
والربيطانية  الفرن�صية  ال�صيا�صتني 
عوامل  عّدلته  املتناف�صتني 
للدول  العنان  اأطلقت  جديدة، 
حمموم  �صباق  يف  لتدخل  الكربى 
واقتطاع  واالإحلاق  ال�صيطرة  نحو 
»فتح  فـ  العامل؛  النفوذ يف  مناطق 
قناة ال�صوي�س واالآفاق االقت�صادية 
بها  �صمح  التي  واالإ�صرتاتيجية 
م�صتعمراتها  لربط  اأوروبا  اأمام 
وت�صخم  واالآ�صيوية،  االأفريقية 
الدولة  وخ�صوع  العثماين،  الدين 
املايل  للأخطبوط  تاًما  خ�صوًعا 
ثم  امل�رشفية،  اأوروبا  ملوؤ�ص�صات 
قوية  موحدة  دولة  اأملانيا  بروز 
ومناف�صة على امل�رشح الدويل، كُلّ 
لوالدة  اأو�صاًعا جديدة  �صّكل  ذلك 
جديدة  اأوروبية  اإ�صرتاتيجيات 

جتاه الدولة العثمانية«.
كما يدر�س مقولة الوطن ال�صوري 
من بريوت - ظاهرة املن�صورات؛ 
 1881-1880 يف  �صهدت  فبريوت 
على  للثورة  عنيفة  �رشية  دعوة 
من�صورات  وظهرت  االأتراك، 
اليد  بخط  ُكتبت  توقيع،  بل 
بريوت  جدران  على  وُعلّقت 
ت�صّمنت مفاهيم  ودم�صق،  و�صيدا 
�صيا�صية جديدة ترُبز فكرة الوطن 
ال�صوري على نحٍو مواٍز ملا طرحه 
العثمانيون اجلدد عن فكرة الوطن 

العثماين.
اال�صتقلل  فكرة  كوثراين  يتناول 
ال�صوري و�صداه يف تقارير القن�صل 
وم�صاألة  بريوت،  يف  الفرن�صي 
ال�صيا�صة يف الن�صاط الثقايف: حركة 
واأ�صكال  دم�صق،  يف  املجتهدين 
العمل ال�صيا�صي يف اخلارج )اأوروبا 
اأن  فيجد  واجتاهاته،  م�رش(   –
العمل امل�صرتك الرتكي - العربي 
عبد  ال�صلطان  الأ�صلوب  املناه�س 

العمل  كان  احلكم  يف  احلميد 
ال�صيا�صي ال�صائد خارج بلد ال�صام 
والواليات االأخرى، اأما يف الداخل، 
فـ »ثمة نزعة عميقة كانت حترك 
معظم النخب الثقافية مهما كانت 
العودة  نحو  امللية  انتماءاتها 
احلريات  واإطلق  الد�صتور،  اإىل 
االإدارات  واإ�صلح  ال�صيا�صية 

املحلية يف ظل التنظيمات«.

اإ�سالح وا�ستقالل

يف الف�صل الرابع، »نزعة االإ�صلح 
ال�صيا�صي  العمل  يف  واال�صتقلل 
ال�صياقان  الد�صتوري:  العهد  يف 
 ،»1914-1908 والدويل،  املحلي 
حركة  بالبحث  كوثراين  يتناول 
بريوت،  والية  يف  االإ�صلح 
 ،)1913( االأول  العربي  واملوؤمتر 
العمل  جتاه  الدولية  وال�صيا�صات 
)�صوريا  املحلي  ال�صيا�صي 
واملوقف الفرن�صي(، وا�صتنتاجات 
مرحلة  يف  الواليات  نظام  من 
اإىل   1864 عام  يف  التنظيمات 
العهد  يف  اجلديد  الواليات  نظام 

الد�صتوري عام 1913.
التوجه  يف  كوثراين  يلحظ 
التي  اال�صتقللية  النزعة  ذي 
اإقليمًيا   - وطنًيا  اجتاًها  تتجه 
االأوىل  �صمتني:  �صورية،  ب�صيغة 
هم  ال�صوت  هذا  اأ�صحاب  اأن 
واملثقفني  االأعمال  رجال  من 
التي  بريوت  والية  يف  امل�صيحيني 
عام  يف  �صورية  والية  عن  ُف�صلت 
فرن�صا  اأ�صدقاء  من  وهم   ،1888
والذين  باري�س،  يقيمون يف  الذين 
االأو�صاط  بع�س  مع  توا�صلوا 
والدبلوما�صية  االقت�صادية 
هذا  ارتفاع  والثانية،  الفرن�صية؛ 
باري�س  ويف  اخلارج،  يف  ال�صوت 
حتديًدا، حيث يتيح جوها الفكري 
االحتاديني،  �صغط  عن  وبُعدهم 
الذين با�رشوا دعايتهم االنتخابية 
نزوًعا  ال�صورية،  املدن  اأنحاء  يف 
واجلهر  الوطني  اال�صتقلل  نحو 
اأيام  منذ  امل�صمرة  بالنزعات 

ال�صلطان عبد احلميد.

ويختم الف�صل م�صلًطا ال�صوء على 
ال�صورة املعقدة ملرحلة االنتقال 
من العثمانية اإىل الدولة اجلديدة؛ 
»�صورة ينفجر فيها الو�صع الدويل 
فيها  وتختلط  كربى،  حرب  يف 
الربامج املطلبية املحلية، وترتبك 
املقاومة ال�صعبية، ويتمّوه م�رشوع 
ال�صيطرة الغربية ب�صيغ و�صعارات. 
واحًدا،  لي�س  املحلي  فالربنامج 
على  ترتكز  ال�صعبية  واملقاومة 
اأهلية واجتماعية �صلبة،  معطيات 
خلل  من  اخرتاقها  ميكن  لكن 
املعاناة  بني  بالفارق  االإح�صا�س 
املركزي  الرتكي  القمع  حيال 
دولة  بتاأ�صي�س  واالأمل  االأخري 

الكربى  الدول  وعود  تغذيه  جديد 
يف مناطق نفوذها«.

من املاأزق اإىل التعددية

»من  وعنوانها  الكتاب،  خامتة  يف 
اإىل  العثماين  امل�رشوع  ماأزق 
وم�رشوعات  ال�صلطات  تعّددية 
ما  اإن  املوؤلف  يقول  الدول«، 
الغربي  االإ�صرتاتيجي  العقل  يراه 
اأو خ�صائ�س دائمة  ثوابت �رشقية 
االإ�صلمي،   - العربي  للجتماع 
التفكك  حاالت  من  حالًة  يعدو  ال 
اإليها االجتماع االإ�صلمي  اآل  التي 
انحطاطه  مرحلة  يف  العثماين   -
فـ  الغربي؛  اخرتاقه  ومرحلة 
االإثنية  التجمعات  اأن معطى  »كما 
يف  حاد  ب�صكل  برز  الذي  وامِللية 
مرحلة التنظيمات العثمانية، قّدم 
تربيًرا  الغربية  االإ�صرتاتيجيا  اإىل 
الفو�صوية  العقلية  �ُصّمي  ما  حلل 
عرب تاأطري هذه التجمعات يف دول، 
فاإن �صيا�صة االأعيان التي ا�صتثمرت 
التنظيمات  قوانني  بدورها 
مل�صلحتها يف املحاكم والبلديات 
الوظائف،  وخمتلف  والق�صاء 
معطى  االأخرى  هي  قّدمت 
الفرن�صية  لل�صيا�صة  الفائدة  عظيم 
�صيا�صية حملية،  واجهات  لت�صكيل 
بل اإن التجمعات االإثنية و�صيا�صات 
مواقع  لتولّد  تتقاطع  كان  االأعيان 
�صلطوية تبحث عن تاأكيد �رشعيتها 
اجلغرافية – ال�صيا�صية يف ا�صتعارة 

مفهوم الدولة الوطنية«.
كوثراين  وجيه  الكاتب  ويعد 
للإ�صدارات  العلمي  املدير 
للأبحاث  العربي  املركز  يف 
على  حا�صل  ال�صيا�صات،  ودرا�صة 
جامعة  من  التاريخ  يف  الدكتوراه 
واأ�صتاذ  باري�س،  يف  ال�صوربون 
�صابق يف ق�صم التاريخ يف اجلامعة 
�صدر   .)2005-1975( اللبنانية 
 - االجتماعية  االجتاهات  له: 
ال�صيا�صية يف جبل لبنان وامل�رشق 
يف  ال�صام  وبلد  )1976(؛  العربي 
ال�صكان  الع�رشين:  القرن  مطلع 
وامل�رشوع  وفل�صطني  واالقت�صاد 
وثائق  يف  قراءة  ال�صهيوين، 
)1980(؛  الفرن�صية  الدبلوما�صية 
جدلية  وال�صلطان:  والفقيه 
جتربتني  يف  وال�صيا�صة  الدين 
وال�صفوية  العثمانية  تاريخيتني 
وم�رشوع  )1989(؛  القاجارية   -
االنتقال  اأزمة  العربي:  النهو�س 
اإىل  ال�صلطاين  االجتماع  من 
االجتماع الوطني )1995(؛ والدولة 
واخللفة يف اخلطاب العربي اإبان 
)1996(؛  تركيا  يف  الكمالية  الثورة 
ال�صيعي  االإ�صلح  فقه  وبني 
وتاريخ  )2007(؛  الفقيه  ووالية 
 - مدار�س   - اجتاهات  التاأريخ: 
الدولة  واإ�صكالية  )2012(؛  مناهج 
كتابات  يف  واملنهج  والطائفة 
امللجاأ  لبنان  لبنانية: من  تاريخية 

اإىل »بيوت العناكب« )2014(.
وكالت 
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للمخرج ال�سوري ح�سني كناين 

الراهن  العربي  الواقع  عن  اإن�سانية  "ر�سالة  "بروفا  عر�ست  اأم�س  
م�سرحية " 

بروفا" للمخرج 
ال�سوري 

ح�سني كناين 
اأمام ال�سحافة 

اجلزائرية 
بامل�سرح الوطني 
اجلزائري  حمي 

الدين ب�سطارزي  
باجلزائر 

العا�سمة بح�سور 
املدير العام 

للم�سرح حممد 
يحياوي  ،ونخبة 

من املمثلني 
اجلزائريني 

املعروفني على 
ال�ساحة من 

بينهم املمثل  
املخرج امل�سرحي 

عبا�س حممد 
اإ�سالم اإىل 

جانب املخرجني 
امل�سرحيني 

املبدعني 
حيدر بن 

ح�سني وجمال 
قرمي  واملمثلة 

امل�سرحية 
ن�سرين بن حاج .

هي عبارة  "بروفا"  �أن  كما 
�مل�شرتك  �مل�رشوع   عن  
�لوطني  �مل�رشح  بني 
�أ�س  وجمعية  �جلز�ئري 
�أبطاله  �لو�د  باب  و��س 
�ختارو�  جز�ئريون   �شباب 
�لفن �لر�بع  كو�شيلة لر�شم 
�ملعا�س  �لو�قع   �شورة  
خ�شم   يف  ودوليا  حمليا  

حرب "�إيديولوجيا" .
�ملمثلني  �أظهر  ولقد 
�لذين  �ل�شباب  �جلز�ئريني 
مقدرة  بروفا  يف  �شاركو 
لهذه  �لتمثيل  يف  كبرية  
 9 من  �ملوؤلفة  �ملجموعة 
�إد�م   �أمينة  وهم   ممثلني 
�أدر�ر  �أولونة  ور�نية  ونو�ل 
ورباب  �شامبي   و�شناز 
بوزر�رة  و�أ�شامة �شخر�وي  
و�أني�س  بحري   ووليد 
�إ�شالم  وحممد  تون�شي  

ميكريي .

املخرج ال�سوري 
ح�سني كناين: 

العربي  "الإعالم 
�ساهم يف ت�سليل 

�سبابنا "

كناين  ولقد حتدث ح�شني  
لعر�س  �ل�شوري  �ملخرج 
م�شمون  عن  "بروفا" 
بعر�س  �خلا�شة  �للوحات 
"بروفا " موؤكد� �أن �ختيارنا 
بالن�شبة  حتديا  كان  للن�س 
�لتي  فالفكرة  وبالتايل  لنا  
�خرتناها   �شمن ما يجري 
حاليا  �لعربي  �لعامل  يف 
هذه  يف  عا�س  �أنه  م�شري� 
مو�طن  باعتباره  �لأو�شاع  

�أ�شاف  ولقد   ، �شوري 
�لتي  �لأو�شاع  يخ�س  فيما 
�أننا  �لعربية  �لأمة  تعي�شها 
تقدمي  خاللها  من  �أردنا 
بعيدة  �إن�شانية   ر�شالة 
�شيا�شية  �إيديولوجيا  عن 
فر�شالتنا  وعليه  حزبية  �أو 
ناق�شنا   و��شحة  �إن�شانية  
�لذي  و�ل�شاب  �ملر�أة  فيها 
وهذ�  �لبلد  م�شتقبل  يعد 
�حلروب  عليه  �نعك�شت  ما 
خلفت  و�لتي  و�لفتنة 
�لذي  و�لدمار  �خلر�ب  
فيه عن  ل�شبابنا دخال  كان 
طرف  من  ت�شليلهم  طريق 
�لتي  �لإعالمية  �ملاكينات 
هوؤلء  ت�شليل  يف  �شاهمت 
منهم  وبالتايل  �ل�شباب  
�مل�شالة   هذه  يف  تاه  من 
منطقي  فب�شكل  وعليه  
عرب  ر�شالة  توجيه  �أردنا 
�مل�رشحيني  �ملمثلني 
�ل�شباب �لذين هم يف �شنهم  
ليعيدو� �شبابنا �إىل ر�شدهم 
كنتنا  ما  طريق  عن  وهذ� 
ن�شنع  �أن  وهي  �لب�شيطة 
�ل�شباب  ردع  يحاول  �شباب 

�ل�شال وتوعيته . 
�لعر�س  �أ�شلوبية  وعن 
�أنه  كناين   ح�شني  قال 
يوجد م�رشح د�خل م�رشح 
وك�رش للجد�ر �لر�بع   كما 
لوحات  �جلمهور  �شي�شاهد 
�إىل  ر�ق�شة  ��شتعر��شية 
غنائية  لوحات  جانب 
وبالتايل حاولنا  �شنع لوحة 
�لأ�شاليب  من  موز�ييك  
�إبر�ز  بهدف  �مل�رشحية 
ميكن  ما  و��شتخر�ج 
هوؤلء  من  ��شتخر�جه 
حيث  �ل�شباب   �ملمثلني 
تهوى  ممثلة  �كت�شفت 
�لرق�س يف " بروفا " حيث 
و�شنعنا   هو�يتها   �شخرنا 
دورها ر�ق�س  ومل ن�شتعني 
وحتى  كوريغر�ف   على 
�لعمل  �ملو�شيقيني يف هذ� 
من     . �ل�شباب  من  هم 
جهته ك�شف  كناين �أن هذه 
مع  �لأوىل  جتربته   هي 
�مل�رشح �لوطني �جلز�ئري   
وبالتايل فلقد  تعاملت من 
خاللها مع هذ� �لفريق  من 
و�ملتكامل  �لكامل  �ل�شباب 

حيث  خام   مادة  ب�شفتهم 
حاولنا �إعطائهم �ملعلومات 
هذ�  �أن  معترب�  �لالزمة  
و�حتاج   �شعبا  كان  �لعمل 
قدر  وتركيز  �إىل هدوء  منا 
�لإمكان  م�شيد�  مبا قدمه  
�مل�رشف  قرمي  جمال 
�لعام على عر�س" بروفا " 
�لذي ر�فقني دوما يف هذ� 
�لعمل �مل�رشحي �جلديد .

و�شلط �ملخرج كناين �ل�شوء 
�جلز�ئر   يف  م�شو�ره   على 
�إىل  و�شوله  منذ  �أنه  وقال 
 2013 �أو�خر  يف  �جلز�ئر 
�أعمال   عدة  يف  �شارك 
كممثل يف م�شل�شل " رجال 
�لفرقان "  وقدم فيما بعد 
�رشقية  "تقا�شيم  م�رشحية 
تعر�س  ماز�لت  و�لتي   "
�أنحاء  خمتلف  يف  حاليا 
�لتلفزيون   ويف   ، �جلز�ئر 
وليد  �شل�شة"  �شيتكوم 
بعر�س  و�شاركت  �ملاما" 
�لوطني  �ملهرجان  يف  
�لعام  �ملحرتف  للم�رشح 
�ملا�شي و"كلمات متقاطعة 
�ل�شباب  من  ملجموعة    "

و�لتي  �لدفلى  عني  من 
من  �لعديد  على   حت�شلت 
�جلو�ئز يف تي�شم�شيلت  من 
بينها جائزة �للوؤلوؤة �لف�شية 
يف  ممثل  �أح�شن  وجائزة 
�ل�شينوغر�فيا  وجائزة 

بعز�بة ب�شكيكدة . 

جمال قرمي: 
خلق  "هدفنا 

م�سرح لل�سباب يف 
اجلزائر"

على  �لعام  �مل�رشف  و�أكد 
�أن  قرمي   �لعر�س  جمال 
هذه �لور�شة تدخل يف �إطار 
�لوطني  �مل�رشح  برنامج 
�جلز�ئري وهو  خلق جمال 
حيث  لل�شباب   م�رشح 
�ملجال   خالله  من  فتحنا 
م�شرتكة   باأعمال  للقيام 
جمعية"  �شاركتنا  ولقد 
يف  �لو�د  باب  .و��س  �أ�س 
يف  �ل�شباب  تاأطري  كيفية 
كان  �شو�ء  �لفني  �ملجال 
�أو  مو�شيقى  �أو  م�رشح 

وفتحنا  �لت�شكيلية   �لفنون 
للتدريبات  خا�س  ف�شاء 
�لتي  و�لإك�ش�شو�ر�ت 
�لقدمية   �ملالب�س  ت�شم 
م�رشحية   ور�شة  وخلقنا 
�أ�شتاذ  يوؤطرها  �لتي 
�أكادميي   �أل وهو �ملخرج 
ح�شني  �ل�شوري  �مل�رشحي 
�لذي  �لبيد�غوجي  كناين  
�لإمكانيات  كل  لهم  قدم 
فن  مكنونات  يف  �لالزمة 
��شتعمل  �لذي  �لتمثيل 
لكي  �ملفتوح  �لف�شاء 
يكون  ل  و�أن  �ملمثل  يعري 
�لديكور غطاء له  ، و�عترب 
�لتجربة  هذه  �أن  قرمي 
هذ�  بف�شل  لأنه  ناجحة  
ممثلني  �شنكت�شف  �ل�شباب 
جدد وبارعني يف �مل�شتقبل 
جمهور  هذ�   �إىل  �إ�شافة 
�لذو�ق   و�جلمهور  �لغد 
�مل�رشح   يع�شق  �لذي 
هوؤلء  باإمكان  حيث 
�جلمهور  �إعادة  �ل�شباب  
من  �مل�رشح  لقاعات 
�إخر�ج  هو  وهدفنا  جديد 
كرة  قوقعة  من  �ل�شباب 
�لأخرى  و�ملجالت  �لقدم 
    . للم�رشح   �لباب  ونفتح 
�لعر�س  ف�شيتم   ولالإ�شارة 
"بروفا"  مل�رشحية  �لأول 
�ل�شوري  و�إخر�ج  ن�س 
جمعية   من  كناين   ح�شني 
�أ�س و��س باب �لو�د  وذلك 
يوم �ل�شبت 21 �أكتوبر على 
و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
م�شطفى  بقاعة   م�شاء 
�لوطني  بامل�رشح  كاتب 
ب�شطارزي  �لدين  حمي 

بالعا�شمة .
حكيم مالك 

كاتبة كندية: العامل يقرتب من �سلطوية الثالثينيات

ميهوبي يوؤكد : متوجو اجلزائر بجائزة كتارا قيمة م�سافة يف امل�سهد الثقايف اجلزائري والعربي

مب�ساركة 12 دولة عربية 

تكرمي امل�ساركني يف امللتقى العربي ال�ساد�س لالأدب ال�سعبي يف اجلزائر

مارغريت  �لكندية  �لكاتبة  قالت 
حيث  فر�نكفورت،  مدينة  يف  �أتوود 
�أملانية  �أدبية  جائزة  �ليوم  ت�شلمت 
�أي  من  �أقرب  بات  �لعامل  �إن  رفيعة؛ 
�لتي  �ل�شود�ء  �لأيام  �إىل  م�شى  وقت 
من  �لثالثينيات  عقد  يف  عا�شها 
�لقرن �ملا�شي. وعادت رو�ية كتبتها 
"ذ�  عنو�ن  حتت   1985 يف  �أتوود 

هاندميدز تيل" لتت�شدر قائمة �لكتب 
�لأف�شل مبيعا، بعدما مت حتويلها �إىل 
�مل�شتقبل  يتناول  تلفزيوين  م�شل�شل 
�ل�شتبد�دي للوليات �ملتحدة، حيث 
جترب �لن�شاء على �لعبودية �جلن�شية، 
و�أدى  بجائزة.  �مل�شل�شل  وفاز 
�نتخاب دونالد ترمب رئي�شا للوليات 
�ملتحدة، بالن�شبة لبع�س �لنقاد، �إىل 

جعل هذه �لروؤية �أقرب للو�قع، حيث 
ي�شتخدم و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
يف  و�مل�رشعني  خ�شومه  لرتهيب 
عدد من �لوليات �لتي ت�شعى لتقييد 
وقالت  �لإجناب.  يف  �ملر�أة  حق 
�لكاتبة -�لبالغة من �لعمر 77 عاما- 
يف موؤمتر �شحفي قارنت خالله بني 
�لتي  و�ل�شيوعية  �لفا�شية  �لأنظمة 

"ينتاب  باأوروبا؛  دول  لحقا  حكمت 
�ملرء �شعور باأننا �أكرث قربا من عقد 
منذ  وقت م�شى  �أي  من  �لثالثينيات 

ذلك �لزمن".
فر�نكفورت  معر�س  �أتوود  وحت�رش 
حيث   ،69 دورته  يف  للكتاب  �لدويل 
من  �ملقدمة  �ل�شالم  جائزة  نالت 
�لكتب،  لتجارة  �لأملانية  �لر�بطة 

على  حيثياتها  يف  �جلائزة  و�أثنت 
"�لوعي �ل�شيا�شي و�لتاأهب للتطور�ت 
�لكامنة �أ�شفل �ل�شطح" لأتوود. ومن 
باجلائزة  �ل�شابقني  �لفائزين  بني 
باموك  �أورهان  �لرتكي  �لرو�ئي 
و�لكاتبة �لأمريكية و�ملخرجة �شوز�ن 

�شونتاغ.
وقالت "�لنا�س يف �أوروبا ينظرون �إىل 

منارة  �أنها  على  �ملتحدة  �لوليات 
�لدميقر�طية و�حلرية و�لنفتاح، ول 
يرغبون يف ت�شديق �أن �أي �شيء مثل 
و�أ�شافت  هناك".  يحدث  قد  هذ� 
�لأزمان  تبدلت  فقد  �لآن  "لكن 
جد�  �ملمكن  من  �أ�شبح  ولالأ�شف 

�لتفكري يف هذه �مل�شطلحات"..
 وكالت  

�لدين  عز  �لثقافة  وزير  �عترب 
�لكتاب  فوز  �أم�س  �أول  ميهوبي 
كتار�  بجائزة  �لثالثة  �جلز�ئريني 
م�شافة  "قيمة  �لعربية  للرو�ية 

�جلز�ئري  �لثقايف  �مل�شهد  يف 
لوز�رة  بيان  ح�شب  و�لعربي" 
هذ�  �لوزير  وو�شف  �لثقافة. 
"مبهر ومميز" معترب�  �لنجاح باأنه 

كونهم  "لي�س غريبا"   تتويجهم  �أن 
و�جتهادهم  بجهدهم  "حفرو� 
�حلركة  خارطة  يف  �أ�شماءهم 
�لبيان  و�أ�شاف  �لعربية".  �لأدبية 

�أن تاألق هوؤلء �لكتاب "يقت�شي من 
�لن�رش   ودور  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 
مزيد� من �لدعم و�مل�شاعدة على 
�نت�شار �أدبهم و�إ�شد�ر�تهم".   وكان 

�لأكادميي و�ل�شاعر ب�شري �شيف �هلل 
عي�شاوي  �لوهاب  عبد  و�لرو�ئيان 
و�شعيد  خطيبي قد توجو� بجو�ئز 
كاتار� للرو�ية �لعربية يف �لعا�شمة 

�خلمي�س  يوم   �لدوحة  �لقطرية 
نتائج  �إعالن  حفل  يف  �ملا�شي 

�جلائزة يف دورتها �لثالثة.
ق.ث 

�لثقافة �جلز�ئري  برعاية وزير 
و�يل  �فتتح  ميهوبي   �لدين  عز 
دولة   12 ومب�شاركة  ب�شكرة 
فعاليات  �أم�س  م�شاء  عربية 

�مللتقى �لعربي �ل�شاد�س لالأدب 
�ل�شعبي حتت عنو�ن دور �لأدب 
�لعربي  �مل�رشح  يف  �ل�شعبي 
مد�ر  على  ي�شتمر  ..و�لذي 

ثالثة �أيام.
قر�ء�ت.  على  �مللتقى  ي�شتمل 
حول  عمل  و�أور�ق  �شعرية 
من  لعدد  �لعربي  �مل�رشح 

و�لأكادمييني  �ملتخ�ش�شني 
وكتاب  و�شعر�ء  و�لباحثني 
�لأردن  من  وفنانني  و�عالميني 
و�ملغرب  و�جلز�ئر  وتون�س 

ولبنان وليبيا و�لعر�ق و�ل�شعودية 
. حيث مت تكرمي روؤ�شاء �لوفود 
�ل�شتحقاق  بدروع  �مل�شاركة 

�لثقايف .

على  �مللتقى  برنامج  وي�شتمل 
ب�شكرة  لولية  �شياحية  زيار�ت 

�جلز�ئرية �لوفود �مل�شاركة.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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الن�صكافيه فوائده واأ�صراره

بدء  النا�س  من  الكثري  يف�ضل 
يومهم بتناول كوب من الن�ضكافيه 
وذلك  التح�ضري  �رسيعة  القهوة  اأو 
ون�ضاطهم  تركيزهم  لي�ضتعيدوا 
اليومي ليتمّكنوا من اأداء واجباتهم 

املهنية برتكيز وجناح بالغ.

فوائد تناول الن�ضكافيه:

م�ساد لالأك�سدة

التح�ضري  �رسيعة  القهوة  تعمل 
للأك�ضدة،  كم�ضاد  الن�ضكافيه  اأو 
يف  الن�ضكافيه  تفوق  يعني  وذلك 
طرد ال�ضموم من اجل�ضم وتنظيفه، 
كما تعمل م�ضادات الأك�ضدة على 
حرق الدهون ب�ضكل مثايل وميكنك 
ا�ضتغلل الن�ضكافيه يف هذا الأمر 
عن طريق تناوله خالًيا من احلليب 
وبذلك  حملى  وغري  الق�ضدة  اأو 
�ضتتمكن من التخل�س من ال�ضموم 
املخزنة يف اجل�ضم واحلفاظ على 

وزنك املثايل.

تن�سيط املخ

الن�ضكافيه  ي�ضاعد تناول كوب من 
من  واحلماية  املخ  تن�ضيط  يف 
الإ�ضابة بالزهامير الذي ي�ضاحب 
بتناول  ُقم  ال�ضيخوخة،  اأعرا�س 
الن�ضكافيه  م�رسوب  من  كوب 

الإ�ضابة  من  نف�ضك  لتحمي  يومًيا 
ن�ضاط  على  ولتحافظ  بالزهامير 

املخ.

احلماية من النقر�ص

تناول الن�ضكافية ب�ضكل دوري يعمل 
على احلماية من الإ�ضابة مبر�س 
ي�ضيب  الذي  املزعج  النقر�س 
كبرية  كمية  تناول  نتيجة  الأقدام 
الأطعمة  اأو  احلمراء  اللحوم  من 
لذلك  كاملخللت،  املاحلة 
يومي  كوب  تناول  على  احر�س 
من  نف�ضك  لتحمي  الن�ضكافيه  من 

التعر�س لأخطار النقر�س.

 حماية الكبد
من  واحد  كوب  تناول  ي�ضاعد 
حماية  على  يومًيا  الن�ضكافيه 
الكبد واحلفاظ على �ضحته، لذلك 
احر�س على تناول كوب واحد من 

الن�ضكافيه يومًيا.

اأ�سرار الن�سكافيه
 اجلهاز اله�سمي

مفر�س  ب�ضكل  الن�ضكافيه  تناول 
عام  ب�ضكل  اجل�ضم  �ضحة  يهدد 
خا�س،  ب�ضكل  اله�ضمي  واجلهاز 
كوب  تناول  على  احر�س  لذلك 

واحد يومًيا من الن�ضكافيه ويف�ضل 
النتهاء  بعد  الكوب  اأن يكون ذلك 
ب�ضاعة  الغذاء  وجبة  تناول  من 
اله�ضمي من  حتى حتمي جهازك 

اأ�رسار الن�ضكافيه.

عن�سر احلديد

الن�ضكافيه  ي�ضاعد تناول كوب من 
وجبة  تناول  من  النتهاء  بعد 
من  التقليل  يف  مبا�رسة  غذائية 
ويعد  للحديد،  اجل�ضم  امت�ضا�س 
الن�ضكافيه اأكرث خطورة من القهوة 
امت�ضا�س  من  تقليله  يف  العادية 
بتناول  ُقم  لذلك  للحديد،  اجل�ضم 
النتهاء  بعد  الن�ضكافيه  من  كوب 
من تناول وجبتك الرئي�ضية ب�ضاعة 
ج�ضمك  لي�ضتفيد  الأقل  على 
الوجبة  يف  املوجود  احلديد  من 

الغذائية التي تناولتها.

ا�سطراب يف النوم

مفرط  ب�ضكل  الن�ضكافيه  تناول 
بالأرق  الإ�ضابة  على  ي�ضاعد 
مما  النوم،  يف  وا�ضطرابات 
بهذا  الع�ضبي  اجلهاز  تاأثر  يعني 
امل�رسوب، لذلك توقف عن تناول 
النوم  اإىل  الذهاب  قبل  الن�ضكافيه 
النوم  تتمكن من  بوقت كاف حتى 

ب�ضكل �ضليم و�ضحي.

ب�ضحة  جداً  م�رس  التدخني 
الإن�ضان، وهو يحتوي على العديد 
من املكونات مثل النيكوتني، والتبغ، 
وهذه املكونات ت�ضكُل خطراً على 
حيث  �ضلباً،  عليها  وتوؤثر  ال�ضحة 
على   الواحدة  ال�ضيجارة  حتتوي 
عدة مكونات ، وعند احرتاق هذه 
املكونات يحدث تفاعل ينتج اأكرث 
ب�ضكل  كيميائية  مادة   7000 من 
ول  م�رسطنة،  مادة   69 منها  عام 
ال�ضي�ضة،  عن  ال�ضجائر  تختلف 
فكلهما لديه م�ضتويات عالية من 
اأحد  وال�ضموم  ال�رسطان  م�ضببات 
وهو  النيكوتني،  هو  التبغ  مكونات 
معدودة  بثواٍن  الدماغ  اإىل  ي�ضل 
بحيث  عليه  ويوؤثر  ا�ضتن�ضاقه  من 
اأكرب،  ب�ضكل  ويعمل  ن�ضطاً  يجعله 

باملزاج  تتلعب  مادة  والنيكوتني 
وتوؤثر عليه، كما اأن التدخني ب�ضكل 
العني  يزيد من �ضمور ع�ضب  عام 
وي�ضبب  الروؤية  على  يوؤثر  مما 
على  يوؤثر  واأي�ضاً  الب�رس،  �ضعف 
يفقد  مما  والتذوق،  ال�ضم  حا�ضة 
ا�ضتن�ضاق  عند  اأحياناً  ال�ضهية 
العديد  اجل�ضم  يدخل  الدخان، 
مما  بالرئتني،  ال�ضارة  املواد  من 
ت�ضفية  على  القدرة  رئتيك  يفقد 
ال�ضعال  ال�ضارة،  الكيميائية  املواد 
ال�ضموم  م�ضح  للتخل�س   عر�س 
ال�ضموم  فت�ضبح  الكفاية،  فيه  مبا 
واملدخنون  الرئة،  يف  حم�ضورة 
لللتهابات  عر�ضة  اأكرث  هم 
الربد،  ونزلت  التنف�ضي  اجلهاز 
يف  يت�ضبب  التدخني  والأنفلونزا، 

كما  الرئة،  انتفاخ  ت�ضمى  حالة 
يف  الهوائية  احلوي�ضلت  ويدمر 
ال�ضعب  بالتهاب  ويت�ضبب  الرئتني، 
واملدخنون  املزمن،  الهوائية 
معر�ضون  الزمن  من  طويلة  لفرتة 

خلطر الإ�ضابة ب�رسطان الرئة
مما  �ضهيتك،  يخف�س  التدخني   
احل�ضول  على  قادر  غري  يجعلك 
التي  الغذائية  املواد  كافة  على 
التبغ  تعاطي  اأّن  كما  حتتاجها، 
اإىل  يوؤدي  كما  اللثة  التهاب  ي�ضبب 
ب�رسطان  الإ�ضابة  خطر  زيادة 
والبنكريا�س،  واملريء،  الفم، 
اأي�ضاً  التدخني  ويوؤثر  والكلى، 
مما  يقاومه  فهو  الأن�ضولني،  على 
للإ�ضابة  عر�ضة  اأكرث  يجعلك 

مبر�س ال�ضكري 

طرق عالج 
الزكام

  اإّن الزكام منت�رس بني 
ة يف  الكبار وال�ضغار خا�ضّ

ف�ضل ال�ضتاء، كما اأّن الأدوية 
املتوفرة يف ال�ضيدلّيات ل 
تعالج الزكام ب�ضكل نهائّي 
بل اإن الكثري يلجئون اإىل 

ا�ضتخدام علجات منزلية 
لها فاعلية اأكرب من الأدوية 

لعلج الزكام، واأهّم هذه 
العلجات هو ع�ضري الليمون 

الذي يحتوي على فيتامني 
ج املقاوم للر�ضح وممكن 

عمل خلطة مكّونة من 
كوب ع�ضري ليمون م�ضاٌف 

اإليه ر�ضة ملح مع ف�ّس 
ثوم �ضغري هذا امل�رسوب 
يُ�ضاعد على التخلّ�س من 

الزكام خلل يوم واحد مغلي 
النعناع ومغلي البابوجن حيث 

يقوم املري�س با�ضتن�ضاق 
البخار املت�ضاعد من اأّي 

من هذين امل�رسوبني لأّنه 
يعمل على فتح اجليوب 

الأنفّية، وم�ضاعدة املري�س 
على التعايف   اأّما اإذا مل 

يتح�ّضن املري�س با�ضتخدام 
العلجات ال�ضابقة فيجب 
زيارة الطبيب خا�ضة اإذا 

ا�ضتمّر ارتفاع درجة احلرارة 
لأكرث من اأ�ضبوع اأو اإذا كانت 
درجة احلرارة اأكرث من 39ْ، 

واإذا كان هناك اأمل �ضديد 
يف ال�ضدر اأو �ضعوبة يف 

التنف�س اأو �ضكوى املري�س 
من اأمل �ضديد يف الأذنني 

حيث اإّن الزكام من املحتمل 
الت�ضّبب للمري�س بالتهاب 
الإذن الو�ضطى، اأّياً كانت 

الأعرا�س اإذا اأح�ّس املري�س 
باأّي عر�س غري طبيعّي 

م�ضتمر لوقت طويل فعليه 
مراجعة الطبيب لكي يعطيه 

العلج اللزم

�صرطان الرئة
 

  �رسطان الرئة هو عبارة 
عن عملية اإخرتاق الرئتني 

اللتني تعتربان ع�ضويني 
مهمني م�ضوؤولني عن القيام 

بوظائف الإي�ضال للأك�ضجني 
لهما واللزم جلريان الدم 
وتغذيته والعمل على بث 

احلياة يف جميع اأنحاء 
اجل�ضم، مع العمل على 

تخلي�ضهما من ثاين اأك�ضيد 
الكربون املوجود فيهما

عندما ي�ضيب الرئتني ، فاإنه 
يعمل على تق�ضيم اخلليا 

والأن�ضجة املوجودة هناك 
، وتكون عملية الإنق�ضام 

هذه عبثية وغري منتظمة 
فتعمل على ن�رس الأورام 

فيهما وتكاثرهم، مما يوؤدي 
اإىل اإعاقة الرئتني عن 

القيام بوظائفهما ب�ضكل 
�ضحيح و�ضليم ، وعملية 
تكاثر الأورام يف الرئتني 

تغزو الأن�ضجة وتن�رسها يف 
الأوعية الدموية املوجودة 

هناك وامل�ضوؤولة عن اإي�ضال 
الدم اإىل جميع الأع�ضاء

 اإّن ال�ضعال يعد اأمراً مزعجاً جداً 
يف  حوله  ملن  و   ، منه  يعاين  ملن 
معظم الأوقات ، كما اأّنه يعد اأمراً 
ال�ضخ�س  كان  اإذا  خا�ضة  حمرجاً 
يف اإحتماع يف قاعة املحا�رسات،و 
ال�ضعال قد يكون جافاً و قد يكون 
م�ضحوباً مبا يعرف بالبلغم ، و قد 
يكون ال�ضهال موؤقتاً و وقتياً اأو قد 

يكون م�ضتمراً 
و يعاين البع�س من نوبات ال�ضعال 
امل�ضتمرة و املتكررة، و من بع�س 
ما  هذه  ل�ضعال  نوبات  اأ�ضباب 
تت�ضبب  ال�ضغط  اأدوية  بع�س  يلي 
يف  امل�ضتخدمة  الأدوية  بع�س 
لبع�س  الدم  �ضغط  ارتفاع  علج 
الأ�ضخا�س بنوبات �ضعال م�ضتمرة 
كاأحد الآثار اجلانبية لهذه الأدوية 
من  التاأكد  ميكن  و  احل�ضا�ضية   ،
نوبات  حدوث  تزامن  اإذا  ذلك 

ال�ضعال مع فرتة اأخذ الدواء  
التدخني يعاين املدخنون و خا�ضة 
با�ضتمرار  يدخنون  الذين  اأولئك 

من  كبرية  كميات  ي�ضتهلكون  و 
من  الواحد  اليوم  خلل  ال�ضجائر 
نوبات ال�ضعال امل�ضتمرة و خا�س 

تلك امل�ضحوبة بالبلغم 
حالة  يف  ال�ضعال  نوبات  تزداد  و   
الق�ضبات  يف  التهاب  حدوث 

الرئوية و يف حالت التح�ض�س 
و خا�ضة  الرئوي  الإلتهاب  حالت 

املزمنة منها 
و هنا قد يخلط البع�س بني وجود 
التح�ض�س،  نوبة  بني  و  التهاب 
فتزداد   ، يجب  كما  تعالج  فل 
اأنواع  بع�س  و  الربو  النوبة  هذه 
بع�س  اإعطاء  يحظر  امل�ضكنات،  
من  يعاين  ملن  امل�ضكنات  اأنواع 
الربو ، و ذلك لن هذه امل�ضكنات 
و  الق�ضبات  ت�ضييق  اإىل  توؤدي 
بالتايل تزيد من ال�ضعال ، و كذلك 
من  يعاين  ملن  بالن�ضبة  الأمر 
يجب  فل   ، نوعه  كان  اأياً  ال�ضعال 
اأن يعطى املري�س هذه الأنواع من 

امل�ضكنات

اأ�صباب ال�صعال امل�صتمر

اأ�صرار التدخني على ال�صحة

فوائد زيت بذور 
ال�صم�صم

علج  يف  ال�ضم�ضم  زيت  يفيد    
والروماتيزم  املفا�ضل  التهاب 
على  ال�ضم�ضم  بذور  حتتوي  حيت 
تنظيم  على  يعمل  الذي  النحا�س 
للأك�ضدة  امل�ضادة  الأنزميات 
وبالتايل تقليل الأمل والتورم الذي 
كعلج  املفا�ضل  التهاب  ي�ضاحب 
حلروق ال�ضم�س حيت مينع الأ�ضعة 
ال�ضادرة  ال�ضارة  البنف�ضجية  فوق 
اجللد  اإتلف  من  ال�ضم�س  من 
التجاعيد  ظهور  منع  وبالتايل 

والت�ضبغات
 يعمل اأي�ضاً على اإزالة ال�ضموم من 
للأك�ضدة  امل�ضادة  املواد  خلل 
وذلك بخلط ن�ضف كوب من زيت 
ال�ضم�ضم مع ن�ضف كوب خل التفاح 
وربع كوب من املاء والقيام بغ�ضل 

الوجه واليدين بهذا املحلول مرة 
الزيوت  من  للتخل�س  ليًل  واحدة 

والأو�ضاخ ب�ضهولة 
والأوعية  القلب  �ضحة  يف  يفيد 
الدموية؛ لأنه مينع ت�ضلب ال�رسايني 
وبالتايل فهو مفيد يف �ضحة القلب 
من  الكثري  علج  يف  ي�ضتخدم 
جعل  على  فيعمل  الب�رسة  م�ضاكل 
على  ويحافظ  متوهجة  الب�رسة 
مرونة اجللد واإبقائه ناعماً ون�رس 
ي�ضاعد اأي�ضاً على �ضد جلد الوجه 
الأنف  حول  منطقة  وخا�ضة 
وامل�ضاعدة  امل�ضام  تو�ضع  وتقليل 
بكل  وت�ضيقها  اإغلقها  على 
هيجان  على  وي�ضيطر  �ضهولة، 
تنمو  التي  ال�ضموم  وتقليل  الب�رسة 

على �ضطح الب�رسة

اأنواع �صرطان الرئة
 ال�رسطان احلر�ضفي وهذا ال�رسطان الكبري احلجم خلياه ت�ضيب 

جمرى الهواء الذي يقوم باإدخال الهواء اللزم لعملية التنتف�س فتوؤثر 
اخلليا ال�رسطانية املرتاكمة هناك على عملية اكت�ضاب الهواء فتتكاثر 
الأورام املعيقة لعملية التنف�س وتنت�رس ب�ضكل بطيء جداً �رسطان الرئة 

الغدي  وهذا النوع من �رسطان الرئة ي�ضيب النا�س العاديني الذين 
يبتعدون عن التدخني باأ�ضكاله واملبتعدين عن تناول الكحول وغريها 

،وتنت�رس اأورامه يف جمرى الهواء ويحيط الرئتني وي�ضغط عليهما 
�رسطان الرئة الذي يكون على �ضكل خليا كبرية : اإذ تكون هذه الأورام 
ال�رسطانية اخلبيثة واملرتاكمة يف الرئتني من خارجهما حجمها كبري 

جداً وانت�ضارها �رسيع
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رّب  فرتى   ، الّنا�س  من  لكثرٍي  هاج�ساً  الّرزق  ي�سّكل 
قوت  على  لي�سعى  مبكراً  بيته  من  يخرج  الأ�رسة 
مبا  ال�ّسعادة  لأ�رسته  يجلب  اأن  الوحيد  هّمه   ، عياله 
اأن ياأكلوا وي�رسبوا  يجلبه لهم من ماٍل ي�ستطيعون به 
فاملال   ، الّدنيا  احلياة  هذه  يف  باملباحات  ويتمّتعوا 
حمّبب للّنفو�س ول ريب ، وقد عّده اهلل �سبحانه وتعاىل 
من زينة احلياة الّدنيا ، فقال �سبحانه ) املال والبنون 
عند  خري  احلات  ال�سّ والباقيات   ، الّدنيا  احلياة  زينة 
ربك ثواباً وخري اأمال ( ، فاملال عند املوؤمن و�سيلٌة 
ذلك من  اإىل غري  وامل�سكن  القوت  بها على  ل  يتح�سّ
ي�سعى  غايٍة  اإىل  املال  يتحّول  اأن  يجب  ول   ، الأمور 
الإن�سان اإليها لذاتها في�سبح عبداً ذلياًل لها وكما قال 
الدينار  عبد  تع�س   ( وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّر�سول 
ي�ستعبد  لذاته  املال  فحّب   ،  ) الدرهم  عبد  تع�س   ،

الإن�سان له 
 و امل�سلم وهو ماأموٌر بال�ّسعي يف مناكب الأر�س عن 
الّرزق ، ي�سعى لأن يكون رزقه حاللً طيباً ير�سى اهلل 
عنه ، فامل�سلم حما�سٌب عن ماله يوم القيامة من اأين 
هو  الّطيب  احلالل  والك�سب   ، اأنفقه  وكيف  اكت�سبه 

ل  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل   ، الّدعاء  ل�ستجابة  مدعاة 
ي�ستجيب الّدعاء من رجٍل يكون ملب�سه وماأكله حرام 
، فمن اأطاب مطعمه ا�ستجبت دعوته ، وكذلك اإنفاق 
املال يجب اأن يكون يف م�سارف اخلري واملتع املباحة 
وقد جعل اهلل احل�سد يف اثنتني منها اأن حت�سد �سخ�ساً 

اآته اهلل مالً فهو ينفق منه اآناء الليل والّنهار 
و من الأمور التي جتلب الّرزق ال�ستغفار ، فالإ�ستغفار 
من الّذنوب جملبٌة للّرزق ، واإّن املطر الذي ينزله اهلل 
 ( �سبحانه  قال  الّرزق حيث  من  هو جزءٌ  عباده  على 
فقلت ا�ستغفروا رّبكم اأّنه كان غفارا ، ير�سل ال�ّسماء 

عليكم مدرارا 
من  اأّنه  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى  الّر�سول  بنّي  وكذلك    
فلي�سل  اأثره  له   وين�ساأ  رزقه  يف  له  يب�سط  اأن  �رّسه 
واأخرياً   ، اأي�ساً  للّرزق  الأرحام جملبٌة  ف�سلة   ، رحمه 
ذلك  ففي  زكاته  ويدفع  ماله  املوؤمن من  يت�سّدق  اأن 
اإّل ويدعو فيه  يوٍم  ، وما من  الربكة والّزيادة والّنماء 
ملكان اللهم اأعط منفقاً خلفاً ، واأعط مم�سكاً تلفاً ، 
وقد اأق�سم الّنبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم على ثالثة منها 

اأنه ل ينق�س ماٌل من �سدقة .

ن�سائح جللب �لرزق

جز�ء �لن�ساء يف �جلنة
قال تعاىل يف كتابه الكرمي   »وعد اهلل املوؤمنني واملوؤمنات جنّات جتري من حتتها الأنهار خالدين فيها 
وم�ساكن طيبة يف جنات عدن ور�سوان من اهلل اأكرب ذلك هو الفوز العظيم« )�سورة التوبة: اآية 72( ، وعد 

اهلل امل�سلمة باجلّنة، اإّن اأركان الإ�سالم هي  �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأن حمّمداُ عبده ور�سوله، 
الة، واإيتاء الّزكاة، و�سوم رم�سان، وحّج البيت ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال، فيجب  واإقامة ال�سّ

اأن يكون �سلوك الن�ساء مع اهلل هو عبادة اهلل حّق عبادته فهو من ي�ستحق العبادة واأن تقيمي 
�سالتِك وحتافظي عليها ، واأن توؤتي الّزكاة اإن وجبت عليك وكان لك مالً تق�سني فيه 
حّق اهلل، وعليك و�سوم رم�سان وحّج بيته اإن اإ�ستطعت كما وعليك اأن توؤمني باهلل �سبحانه 
وتعاىل، ومالئكته، وكتبه، ور�سله، وباليوم الآخر، واأن توؤمني بالق�ساء والقدر خريه و�رّسه.  
فاأح�سني ظّنك باهلل وتوكلي عليه ولت�ستحي من اهلل حّق احلياء فاحلياء زينة املراأة، فلم 
اأن توؤمني باأركان الإميان وتقومي باأركان الإ�سالم،  يثقل عليك الّتكليف والأعباء �سوى 
فراقبي اهلل يف �سوؤونك كلّها واأحوالك ، واجعلي اأمرك دائماً بني يدي ت�رسيعه، فاحفظي 
اهلل يحفظك وي�سونك، واأخل�سي يف العبادة له وا�سكريه على نعمه عليك، واأ�سربي على 
ق�ساء اهلل، واجعلي لنف�سك توبة واإنابة اإليه.   كما اأّن املراأة تكّرم باأّن اهلل يجعلها زوجة 
�ساحلة لزوجها يف اجلّنة اإن كان هو اأي�ساً �ساحلاُ ودخل اجلّنة، واإن مل يدخل اجلّنة فاإّن 
اهلل يعّو�سها باأح�سن منه كما اأّن من حرمت من الزواج اأو من احلمل والولدة، فاإّن اهلل 

يعّو�سها بكّل ذلك فاعلمي اأختاه اأّن املراأة املثالية التي يحّبها اهلل ور�سوله تتحلّى بهذه 
فات ال�سّ

ف�سائل 
�ال�ستغفار

 ال�ستغفار هو عبادة لها ف�سائل كثرية واأجر كبري هو 
و�سيلة ملحو الذنوب واخلطايا، قال تعاىل )والذين اإذا 
فعلوا فاح�سة اأو ظلموا اأنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا 
لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب اإّل اهلل ومل ي�رسوا على ما 
فعلوا وهم يعملون   اإّن ال�ستغفار هو �سبٌب من اأ�سباب 

الّرزق وح�سول الربكة، قال تعاىل )فقلت ا�ستغفروا 
رّبكم اإّنه كان غفاًرا ير�سل ال�سماء عليكم مدرارا 

 . اإّن ال�ستغفار يقّرب العبد اإىل رّبه عّز وجل، وذلك 
يكون طريًقا للو�سول اإىل جّنة الّرحمن يف الآخرة

اأما �سنة اهلل املتمثلة يف جتنب الرياء، فهذه ال�سنة 
حتر�س على اأن اجلماعة من الأمة امل�سلمة عليها اأن 
تتجنب الرياء فيما تفعله، واأل تفعل اخلري ثم تبديه، 

فمن اأراد اأن يت�سدق فليت�سدق لوجه اهلل، واأل يكون اأكرب 
همهما ثناء النا�س ول ر�ساهم، فتحر�س على ر�سي اهلل 

تعاىل 

 اإن اهلل قد و�سع �سنن وقوانني جتري بها اأحداث الكون ومافيه من خملوقات 
وكائنات، وهذه القوانني وال�سنن هي احلاكمة، تت�سم بالثبات على مر الأزمان 

والع�سور، وقد و�سعها اهلل رحمة بالب�رس حتى يهتدوا اإىل طريق ال�سواب واحلق 
فيفوزوا بالدنيا والآخرة 

  والع�رس الذي نعي�س به �ساهد على ما و�سلت اإليه الأمم من فو�سى وحروب وهذا 
ب�سبب عدم اإتباعها اأحكام اهلل، فالأمة الكافرة لو كانت عادلة ن�رسها اهلل، والأمة 

امل�سلمة لو كانت ظاملة لن ين�رسها اهلل، ومن �سنن اهلل يف احلياة والكون �سنة 
البتالء، فاإن من اأهم �سنن اهلل اأن يبتلي قوماً اأو فرداً ب�سائقة ما، اأو م�سيبة حتل به 

وعليه، اأو مر�س يفتك بج�سده في�سرب ويفوز، اأو يتذمر وي�سكو ويجزع فيخ�رس، وهذه 
ال�سنَّة �سائرة منذ الأزل، ومن ذلك ابتالء ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأنواع الكفار 

وعذاباتهم، و�سوء اأخالقهم، ف�سرب عليهم حتى هداهم اهلل، ففاز هو وفازوا هم، 
فكان البتالء و�سيلة هامة ملعرفة املوؤمن احلق من املوؤمن ال�سعيف، وللتمييز بني 

احلق والباطل وبني ال�رس واخلري، وبني املوؤمن وال�سادق، وقال تعاىل »ولنبلونكم حتى 
نعلم املجاهدين منكم وال�سابرين ونبلو اأخباركم 

ومن �سنن اهلل تعاىل اأي�سا �سنة خال�س ال�ساحلني، فقد حمى اهلل ال�ساحلني من اخللق 
بعدم تعر�سهم لفتنة الظاملني وخروجهم من بينهم �ساملني، وعدم جمال�ستهم، 

والأخذ منهم، اأو العطاء معهم، لأن كل امرئ على دين خليله، لذا فاإننا نرى 
ال�ساحلون من النا�س ل يجال�سون ذو النفوذ الظلمة كاحلكام الذين يق�سون على 

�سعوبهم 
بالإ�سافة اإىل ما �سبق هناك �سنة اأخذ الظاملني بالظاملني، وهي من اأجل ال�سنن 

واأكرثها عدالة، حيث الظامل يجازى بظلمه فيقع مع الظاملني اأمثاله وياأخذون 
ببع�سهم بع�سا، بينما يتقي ال�ساحلون �رسهم، ومن ذلك ما �سدر عن اأهل العراق من 

خروج عن طاعة اهلل فظلموا النا�س وجتربوا يف الأر�س فاأُر�سل اإليهم من هو اأظلم 
منهم فظلمهم وهو احلجاج بن يو�سف الثقفي

�سنن �هلل يف خلق �لكون
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�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 ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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 االإ�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

اإ�شهارالثالثاء 17 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 27 حمرم  1439ه 22



اأحداث23
يف �صور

دماء اجلزائريني ت�سيل غزيرة على الطرقات
الثالثاء 17 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 27 حمرم  1439ه



اأمن والية اجلزائر خالل �سهر �سبتمرب 201 قامت م�سالح 
7 مبعاجلة )2950( ق�سية، اأف�ست اإىل اإيقاف )3766( م�ستبه 
املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت  اأين  فيه، 
ا�ستهالك  و  بحيازة  تتعلق  ق�سايا  )1278( يف  بينهم  من 
متورط  )728( �سخ�ص  املهلو�سة،  االأقرا�ص  و  املخدرات 
)1760(  �سخ�ص  و  املحظورة  البي�ساء  االأ�سلحة  حمل  يف 
)330( ق�سية    ت�سجيل  الق�سايا.كما مت  متورط يف خمتلف 
متعلقة  باملمتلكات، )721( ق�سية  بامل�سا�ص  متعلقة 
بامل�سا�ص باالأ�سخا�ص، من بينها )04( ق�سايا متعلقة بالقتل 
العمدي، اأما بالن�سبة للجنح و اجلنايات �سد االأ�رسة و االآداب 
العامة، فقد عاجلت م�سالح اأمن والية اجلزائر )24( ق�سية، 
اجلنح  و  باجلنايات  متعلقة  معاجلة )844( ق�سية  مت  بينما 
متعلقة  اإىل )114( ق�سية  باالإ�سافة  العمومي،  ال�سيء  �سد 
حمل  لق�سايا  بالن�سبة  املالية.اأما  و  االقت�سادية  باجلرائم 
والية  اأمن  م�سالح  فاإن  املحظورة،  البي�ساء  االأ�سلحة 
فيها )728( �سخ�ص،  تورط  عاجلت )706( ق�سية،  اجلزائر 
اأودع  الق�سائية،  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت 
املخدرات،  مكافحة  اإطار  يف  املوؤقت،  منهم )93( احلب�ص 
فيها )1278( �سخ�ص،  تورط  معاجلة )912( ق�سية،  متت 

باالإ�سافة  الهندي،  القنب  حجز )3.468( كلغ من  مع 
الكوكايني،  غرام من   )7.46( مهلو�ص،  اإىل )6725( قر�ص 
ال�رسطة  ن�ساطات  الهريوين.بخ�سو�ص  غرام من   )11( و 
فاإن  �سنة 2017،  من  ال�سهر  نف�ص  خالل  التنظيم  و  العامة 
للن�ساطات  مراقبة  بـ )146( عملية  قامت  ال�رسطة  قوات 
التجارية املنظمة، اأين مت تنفيذ )06( قرار غلق �سادر عن 
�سجلت  املرورية  الوقاية  جمال  يف  املخت�سة،  ال�سلطات 

م�سالح االأمن العمومي خالل هذه الفرتة )13545( خمالفة 
اإثرها �سحب )3994( رخ�سة، كما مت  اأين مت على  مرورية، 
اإثرها )74( �سخ�ص  على  اأ�سيب  مرور  ت�سجيل )69( حادث 
هذه  اأغلب  حيث  وفاة،  ت�سجيل )05( حالة  و  بجروح، 
بالدرجة  املرور  قانون  احرتام  عدم  عن  ناجتة  احلوادث 
والية  الأمن  العمومي  االأمن  م�سالح  قامت  االأوىل، يف حني 

اجلزائر بـ ) 607 ( عملية حفظ النظام.

وايل البويرة ي�شدد:

   ال �أريد �سماع 
م�سكل �ملياه يف 

2018

م�سطفى  البويرة  وايل  اأم�ص  �سدد 
مديرية  م�سوؤويل  على  اللهجة  ليماين 
كافة  اإنتهاء  ب�رسورة  املائية  املوارد 
قبل  بالقطاع  املتعلقة  امل�ساريع 
باأخذ  متوعدا   2018 �سائفة  موعد 
متاطل  حال  يف  الالزمة  االإجراءات 
الربنامج  هذا  جت�سيد  يف  جهة  اأي 
الذي من �ساأنه اأن ينهي معاناة ال�سكان 
ذات  ك�سف  حيث   ، العط�ص  اأزمة  من 
دورة  اآخر  يف  تدخله  يف  املتحدث 
بلدية   16 ربط  عن  الوالئي  للمجل�ص 
�سد  من  بلدية  و26  تل�سديث  �سد  من 
كدية ا�رسدون فيما �ستنطلق االأ�سغال 
العاجل وهي  القريب  بلديات يف  ب 5 
بوكرام وعني الرتك والريدان وحجرة 
الزرقاء واملعمورة . واجلدير باالإ�سارة  
املرعب  الكابو�ص  العط�ص  اأزمة  تعد 
الذي الزم �سكان البويرة ومل ي�سفع لهم 
توفر الوالية على 3 �سدود لتوديع حياة 

العط�ص .

العدد : 4482/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�شا €1
www.elwassat.com
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�شبط 30 مهاجر غري �شرعي  

توقيف 10 جتار خمدر�ت عرب 4 واليات 
ب�سار/ من  بكل  اأم�ص،  اأول  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 

املواد  من  طنا   )32،3( وحجزت  اثنني    مهربني  ن.ع.3 ومترنا�ست/ن.ع.6، 

اأجهزة ك�سف عن املعادن ومطرقتي   و)06(  الوقود  )1000( لرت من  و  الغذائية 

للتنقيب  اأخرى  معدات  اإىل  اإ�سافة  ال�سم�سية،  الطاقة  لتوليد  و�سفيحة  �سغط 

ال�سعبي وعنا�رس  الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت  مت�سل،  �سياق  الذهب.يف  عن 

الدرك الوطني بكل من  تلم�سان ووهران/ن.ع.2 وب�سار/ن.ع.3 وورقلة/ن.ع.4، 

)10( جتار خمدرات وحجزت )90،5( كيلوغرام من الكيف املعالج و)07( مركبات 

�سياحية و)55000( قر�سا مهلو�سا، فيما مت �سبط )17( قنطارا من مادة التبغ 

بالوادي/ن.ع.4 و)50000( كي�ص من نف�ص املادة بوهران/ن.ع.2.من جهة اأخرى، 

اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي وحرا�ص احلدود  بكل من تلم�سان، عني 

�سالح، غرداية وورقلة، )30( مهاجرا غري �رسعي من جن�سيات خمتلفة.

خالل �شهر �شبتمرب 2017

�أمن �لعا�سمة يعالج 2950 ق�سية ويوقف 3766 م�ستبه 

بالبويرة

حمليات 23 نوفمرب 

امل�شيلة 

امل�شيلة 

�ل�سيادلة �جلدد يجددون �إحتجاجهم 

مركب �حلجار ي�ستاأنف �لن�ساط
بعد توقف دام عدة اأ�شابيع:

خدمة �لكرتونية جديدة للناخبني 
للتعرف على �ملكاتب �مل�سجلني فيها

غياب �الإنارة �لعمومية يوؤرق �سكان حي مويلحة 

�سكان حي مزرير ُيطالبون بتدعيم ح�س�ص �لبناء �لريفي

م�ستوى  على  اجلدد  ال�سيادلة  عاد 
البويرة، لتنظيم وقفة اإحتجاجية اأمام 
مقر مديرية ال�سحة مبدينة البويرة ، 
للتنديد بحرمانهم من تراخي�ص العمل 
رغم توفر الوالية على عدد معترب من 
املنا�سب،  كما اأنهم تلقوا خالل �سهر 
جوان الفارط اإ�سعارا من اأجل اإختيار 

امل�سوؤولني  متاطل  لكن  منا�سبهم 
ح�سبهم واإتباعهم �سيا�سة الهروب اإىل 
االأمام بقيت دار لقمان على حالها ، 
تعيني  مع  االإحتجاج  ويت�سادف  هذا 
مديرة جديدة للقطاع اأول ام�ص وهو 
ما يعلق عليه ال�سيادلة االمل من اأجل 

اإنهاء هذه الق�سية .

واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اطالق  عن  العمرانية  والتهيئة  املحلية  
خدمة الكرتونية جديدة،  ت�سمح للناخبني 
فيها،  امل�سجلني  املكاتب  على   التعرف 
االلكرتوين  املوقع  عرب  اليها  الولوج  يتم 
للوزارة ح�سب ما اأفادت به  هذه االخرية 
يف  لها.وجاء  بيان  يف  اأم�ص  اأول  م�ساء 
البيان اأنه ويف اطار جهود وزارة الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
»الرامية اىل ع�رسنة االدارة واالعتماد على 
التكنولوجيات احلديثة  لالإعالم واالت�سال 
اال�ستحقاقات  تنظيم  عملية  خالل 
االنتخابية، ويف �سياق ت�سهيل  االإجراءات 
وزارة  تعلم  املواطن،  على  االدارية 
والتهيئة  املحلية   واجلماعات  الداخلية 

واملواطنني  املواطنات  جميع  العمرانية 
ت�سمح  جديدة  الكرتونية  خدمة  باإطالق 
للناخبني التعرف على املكاتب امل�سجلني 
االنتخابي«. واجبهم   امتام  ق�سد  فيها، 
»يتم  اأنه  ذاته--  --امل�سدر  واأو�سح 
على  االأنرتنيت  عرب  اخلدمة  اىل  الولوج 
عرب  وذلك  للوزارة،  االإلكرتوين  املوقع  
الرابط  على  االأنرتنت  عرب  خدمات  ركن 
www.interieur.gov.dz/  : التايل 
نف�ص  واأ�ساف    servicesenligne
البيان، انه ميكن للراغبني يف احل�سول على 
املكاتب  من   التقرب  ا�سافية  معلومات 
املكلفة على م�ستوى البلديات وذلك طيلة 
 02 املمتدة  من  ال�سنوية  املراجعة  فرتة 

اىل 31 اأكتوبر 2017 .

ببلدية  مويلحة  حي  �سكان  ي�ستكي 
العمومية عرب  انعدام االإنارة  امل�سيلة من 
�سوارعها مما جعل العديد منهم يلجوؤون 
املتواجدة  الكهربائية  امل�سابيح  اإىل 
دون  ال�سوارع  لتبقى  م�ساكنهم  ب�رسفات 
يخيم  احلالك  الظالم  جعل  مما  اإنارة 
اأ�سبح  والتي  العريق  احلي  هذا  على 
الليل  للغاية يف  امر خطر  باحلي  التجول 
ال�سباب ممن  ي�ساعد بع�ص  الذي  االأمر   ،

ميتهنون ال�رسقة واالعتداءات يف الظالم 
اأن  ، م�سيفني  النا�ص  بيوت  الدام�ص على 
ظلمة احلي تبعث اخلوف يف النفو�ص من 
حدوث اأي اعتداء، ويف هذا ال�سياق اأعرب 
العارم جراء  ا�ستيائهم  ، عن  �سكان احلي 
الذي  احلي  عليها  اأ�سحى  التي  الو�سعية 
باجلانب  يتعلق  فيما  خا�سة   ، يقطنونه 

االأمني والنظافة واالإنارة العمومية .
عبدالبا�شط بديار 

امل�سيلة  ببلدية   « »مزرير  حي  �سكان  طالب 
االلتفاتة  ب�رسورة  املحلية  ال�سلطات  من 
احليوي  مطلبهم  اإىل  واال�ستجابة  اإليهم 
الريفي  البناء  ح�س�ص  توفري  يف  املتمثل 
يف  احلا�سل  التاأّخر  ال�سّكان  ا�ستنكر  حيث 
درا�سة ملفاتهم املتعلّقة بطلب اال�ستفادة من 
من  كغريهم  الريفي  وال�سكن  الدعم  برنامج 
ال�سكان  بع�ص  و�رّسح  ال�سابقني  امل�ستفيدين 
باالنتظار حتى  وعدهم  يتّم  مّرة  كّل  باأنه يف 
اأنهم يف كّل  اإاّل  تتّم معاجلة ودرا�سة ملفاتهم 
مّرة يتّم مطالبتهم بتجديد امللفات اإىل اأجل 

 ، ال�سّكان  �سخط  اأثار  ما  وهو  معروف  غري 
النوع  هو  الريفي  البناء  منط  اأن  اأكدوا  كما 
لتما�سيه  باملنطقة  توفريه  املمكن  الفريد 
التي يعتمد  الريفية  مع طبيعة هذه املنطقة 
غالبية �سكانها على تربية املا�سية وامل�ساريع 
على  م�ساعدتهم  �ساأنها  من  التي  الفالحية 
ح�س�ص  تخ�سي�ص  خالل  من  اال�ستقرار، 
لرتميم  الدعم  وتقدمي  الريفي،  لل�سكن 
ال�سكنات، بغية احلفاظ على ا�ستقرار ال�سكان 

يف الريف. 
عبدالبا�شط بديار  

�إقبال  كبري على خمرب �للغات بجامعة غرد�ية 
اأزيد من 200 م�سجال اىل غاية االآن من ح�سبما علم، من عمادة هذا ال�رسح العلمي التابع للتعليم العايل. و قد عرف املو�سم ي�ستقطب خمرب التعليم املكثف  للغات بجامعة غرداية اأعدادا متزايدة من الطلبة  اإ�ستقطاب  التي مت الطلبة وكذا اإطارات من خمتلف املوؤ�س�سات و ال�رسكات االإقت�سادية ، كما اأكد نف�ص اجلامعي اجلاري 2018/2017  و  االأجنبية  اللغات  تعليم  املتخ�س�سة يف  املن�ساأة  هذه  تندرج  و  والفرن�سية تد�سينها ال�سنة الفارطة يف اإطار االإ�سرتاتيجية الرامية اإىل اال�ستجابة   طلبا متزايد امل�سدر.  االإجنليزية  منها   ا�سيما  االأجنبية   للغات  املكثف  التدري�ص  جمال   اآخرا يف اللغة ا اإ�سبانية ، ح�سب االإح�سائيات املقدمة. االإجنليزية ، و150 يف اللغة الفرن�سية ، باالإ�سافة اإىل 28 طالبا يف اللغة االأملانية و 16 مكثفة يف اللغات االأجنبية خالل  مو�سم 2017/2016 من بينهم 280 متعلما يف اللغة كما جرى تو�سيحه. و قد تابع يف هذا االإطار ما  يقارب  عن 400 �سخ�سا درو�سا يف 

مبختلف  االإنتاج  عمليات  بعنابة  احلجار  �سيدار  وال�سلب  احلديد  مركب  ا�ستاأنف 
وحدات بعد توقف ن�ساط الفرن العايل رقم 2 ب�سبب م�سكل نق�ص املياه، دام لعدة 
اأ�سابيع.وقال املدير العام للمركب، �سم�ص الدين معطاء اهلل، اإّن �سل�سلة االإنتاج عادت 
للعمل ب�سفة “عادية” من جديد بتموين املفلوذات انطالقا من الفرن العايل رقم 
2 وذلك بقدرة اإنتاج ت�سل اإىل 1500 طن يوميا من منتجات احلديد وال�سلب القابلة 
منتجات  من  للمركب  اليومي  االإنتاج  يف  زيادة  حتقيق  املتحدث  وتوقع  للت�سويق، 
اجلاري”.يذكر  اأكتوبر  نهاية  “قبل  وذلك  يوميا  طن   2000 لتبلغ  ال�سلب  احلديد 
باأن مركب احلديد وال�سلب �سيدار-احلجار قد توقف عن االإنتاج يوم 5 �سبتمرب 
للعملية  ال�رسورية  املياه  نق�ص  ب�سبب   2 رقم  العايل  الفرن  توقيف  بعد  املا�سي 
العملية  بعث  اإعادة  تقرر  وقد  يوميا،  مكعب  مرت   1600 ب  واملقدرة  االإنتاجية 
االإنتاجية بعد االإجراءات التي اتخذت ملواجهة م�سكل املياه بوالية عنابة والتي 

مكنت من ا�ستئناف متوين املركب بكميات املياه ال�رسورية لن�ساطه االإنتاجي.

ق.و

مرتبط بو�شع كرد�شتان 

�لبرتول فوق 58 دوالر�
�سجل �سعر البرتول ارتفاعا جديدا بتخطيه عتبة 58 دوالرا، م�ستوى مل يبلغه منذ عدة اأ�سهر، ويبقى اأن هذا االنتعا�ص اجلديد مرتبط اأ�سا�سا بالو�سع احلايل يف 
كرد�ستان اأين قامت القوات العراقية بال�سيطرة على اأجزاء كبرية من مدينة كركوك اأحدى اأهم مناطق البرتول يف منطقة كرد�ستان.يف املقابل، وبغ�ص النظر 

عن االأو�ساع اجليو�سيا�سية يف العراق، فان ا�ستقرار اأ�سعار النفط فوق 57 دوالر بداية هذا االأ�سبوع، مرده اأي�سا انكما�ص حجم العر�ص مقارنة بالطلب.
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