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وزيرة الت�سامن الوطني و الأ�سرة و 
ق�سايا املراأة غنية الدالية

جنحنا يف احلد من ظاهرة 
التخلي عن الوالدين

�ص3
 نهاية الأ�سبوع املقبل
 للتنديد بال�سغوطات

التكتل النقابي يرا�سل 
 الرئا�سة واملكتب

 الدويل للعمل
�ص4

امل�سيلة 

تن�سيب اأزيد من 15 
 جمل�س �سعبي بلدي

 يف 48 �ساعـة
�ص4

�ص3وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى من وهران

ال تقنعنا جتارب غرينا يف مراجعة اخلطاب امل�سجدي

متهم حيازته �سالح ناري بدون رخ�سة

التما�س 5 �سنوات حب�سا  لوزير ال�سوؤون الدينية االأ�سبق اأحمد مراين

�ص3

 �ص5

حت�سن �سعر البرتول مرهون 
باحرتام اتفاق دي�سمرب 2016

مبتول :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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مت نقل اجلثة للتدقيق يف اأ�سباب الوفاة 

وفاة حمام داخل مركز ال�سرطة بالروي�سو  
�ص24

الهيئة الوطنية للرقابة 
التقنية لالأ�سغال العمومية

اإعداد ن�سو�س جديدة 
لتعزيز االأمن على 

�ص5الطرقات قريبا

النبوي" باملولد  "احتفال 

حرب �سوارع  
و خ�سائر كبرية 

يف املمتلكات
�ص4 �ص13�ص5�ص4

امل�سيلة 
ديلمي  " اإ�سماعيل 

رئي�سا  "ين�سب 
جديدا للمجل�س 
ال�سعبي الوالئي

 بكل من برج باجي
 خمتار  وعني قزام 

توقيف )43(
 مهربا من 

جن�سيات خمتلفة

يف حادث مرور بالإدري�سية

وفاة �ساب 
واإ�سابة اآخر 

بجروح خطري 

تويف حمام معتمد لدى جمل�ص ق�ساء العا�سمة املدعو«خمتار عبد الرزاق » داخل مركز ال�سرطة بالروي�سو بعد تعر�سه 
بنوبة قلبية، هذا وقد ك�سفت م�سادر موثوقة لدى جريدة » الو�سط« اأن املحامي قد تويف داخل مركز ال�سرطة 

اأو�سح وزير الطاقة م�سطفى قيطوين اأن اجلزائر 
متم�سكة باتفاق البلدان امل�سدرة  للنفط وملتزمة 
باحرتام تعهداتها يف هذا ال�ساأن من اأجل ا�ستقرار 

دائم لأ�سواق النفط ،كما اأن هذا الجتماع 
�سي�سمح لنا باتخاذ قرارات ب�ساأن اتفاقية الأوبك 

ومتديدها حتى نهاية عام 2018.

.    لي�ست هناك جهة تفر�س على االإمام ما يقول



اجلمعة  01 ال�سبت02 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ14 ربيع الأول  1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
منها  الهدف  والوطنية  الدينية  باأعيادنا  االحتفال  اأن  عليه  املتعارف 
افتخار  هو  كما  اأجمادنا  لتاريخ  وا�ستذكار   ، ال�سلف  بطوالت  ا�سرتجاع 
�سعب  الن  التاريخ  من  العربة  واخذ   . املجيد  مبا�سينا  ال�سعوب  اأمام 
تلك  تتحول  اأن  لكن   ، االأمم  بني  له  مكانة  وال  م�ستقبل  ال  ذاكرة  بدون 
العامة  بعيدا عن  الر�سميات  اإطار  و يف  روتني  اإىل  واملنا�سبات  االأعياد 
،ففي االأمر اإجحاف يف حق ال�سابقني علينا،بل وتنكر لهم ، حيث اأ�سبح 
النا�س يجهلون تاريخهم فال عجب اأن ي�ساألك الكثريين عن منا�سبة رفع 
اليوم  يجهلون  العامة  اأن  لتعرف   ، املن�سات  واإقامة  الوطنية  االأعالم 
يومان عظيمان من  اأنهم  رغم  واخلام�س من جويلية  نوفمرب  االأول من 
يف  يحتفالن  له   ) املنافق   ( والوفد  الوايل  فقط  لتجد  اجلزائر.  اأيام 
ال�سالونات والقاعات املكيفة ، بذكرى ا�سرتجاع اال�ستقالل اأو انطالق 
الثورة التحريرية املباركة . وهي ظاهرة غري �سحية وبهذه الطريقة وقع 
االنف�سال واالنف�سام مع تاريخنا،ومع الوطنية احلقة ، والوطن الذي مل 

يعد حبه من االإميان ، ومل يعد يربط ال�سعب اأي عالقة بذكرياته بعدما 
القيام  واأن�سته  ع،  بحقوقه  واملطالبة  اليومية  وم�ساغله  م�ساكله  اأتعبته 

بواجباته نحو ال�سهداء واجتاه الوطن ورموزه واأجماده.
باالأم�س ح�رضت ل�سبه احتفالية اأقيمت يف امل�سجد الكبري بو�سط مدينة 
اجللفة مبنا�سبة حلول ذكرى املولد النبوي ال�رضيف ، ودخل الوايل برفقة 
املدراء التنفيذيني ومعهم تر�سانة من رجال ال�رضطة بالزي املدين ، جل�س 
الوايل فجل�سوا كما مل يتحرك اأحدا منهم ، وكان احلرا�س ال�سخ�سيني 
وراء ال�سيد الوايل مبا�رضة ومال�سقني له ، وكاأنهم اأح�سوا بخطر اأبو جهل 
الذين  للف�سوليني  وحتى  للم�سلني  كلي  �سبه  غياب  طبعا يف   ، لهب  واأبا 
تعودوا على ح�سور جل�سات الوايل ، رغم اأن ال�ساحة واملقاهي املجاورة 
للم�سجد وحتى ال�سوق الكبري كانوا يعجون باملواطنني ، مع انك ت�ستغرب 
ان ال يلتحق بهم العامة من الفقراء والزهدية واملت�سولون واملت�رضيدن 
وحتى ) املهابيل ( ، كما اأن االأغلبية ممن دخلوا امل�سجد مل يوؤدي التحية 

لبيت اهلل او حتى ركعتان للملك اجلبار . ورغم ان احل�سور مل يكملوا اأربعة 
�سفوف ، تداول على املنرب ناظر ال�سوؤون الدينية واملفتي ، حتدثوا يف 
ال�سيا�سة ويف احرتام ال�سا�سة ومل يقولوا �سيء عن ما ميثله املولد من 
قدا�سة، فاخلطاب كان اإداري اأكرث منه ديني . ثم بداأ تكرمي بع�س حفظة 
القراآن الكرمي، واخذ �سور تذكارية من اجل التفاخر . ثم اأقيمت �سالة 
كان  اجلو  بان  وا�سهد   . املحدد  وقتها  عن  ل�ساعة  اأخرت  التي  الع�رض 
جنائزي اأكرث منه احتفاال مبولد �سيد اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقد 
عنها  التقليدي  اللبا�س  غاب  كما  الوجوه  عن  والب�سا�سة  الب�سمة  غابت 
الذكرى  الربنو�س حا�رضين يف  الق�سابية وال  القندورة وال  ، ومل تكن ال 
وكانت ) الكرافات ( والكو�ستيم �سيدا اللبا�س املميزان . وتفرق اجلميع 
على اآمل اللقاء يف منا�سبة اأخرى ترفع يف تقرير اإىل الباب العايل حتت 

عنوان احتفل اليوم ال�سيد الوايل وعاد �ساملا .
 احلفناوي بن عامر غــول

بتمرنا�ست وتندوف

توقيف 11 مهربا و�سبط �سالح ناري ومركبتني رباعيتي الدفع 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
وتندوف،  مترنا�ست  من  بكل  االأربعاء  اأم�س 
ومركبتني  ناريا  �سالحا  و�سبطت  مهربا   11
رباعيتي الدفع و�سبع دراجات نارية ومعدات 
التنقيب عن الذهب، ح�سب ما اأفاد به اأم�س 
اخلمي�س بيان لوزارة الدفاع الوطني، واأو�سح 
ذات امل�سدر اأنه "يف اإطار حماربة التهريب 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
بكل   2017 نوفمرب   29 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
 )11( وتندوف/ن.ع.3،  مترنا�ست/ن.ع.6  من 
مهربا و�سبطت �سالحا ناريا ومركبتني )02( 
رباعيتي الدفع و)07( دراجات نارية ومعدات 
اأوقف عنا�رض  الذهب، يف حني  التنقيب عن 
�سخ�سني  بالبليدة/ن.ع.1،  الوطني  الدرك 

)02( بحوزتهما �سالح ناري".

للجي�س  مفرزة  "اأوقفت  اآخر،  �سياق  ويف 
والنعامة/ وهران  من  بكل  ال�سعبي،  الوطني 
الدرك  عنا�رض  مع  وبالتن�سيق  ن.ع.2، 
 )02( تاجري  اجلمارك  وم�سالح  الوطني 
من  كيلوغرام   )61،5( و�سبطت  خمدرات 
وحدة   2058 حجز  مت  فيما  املعالج،  الكيف 
بورقلة/ن.ع.4  امل�رضوبات  خمتلف  من 
وم�ستغامن/ ن.ع.2 و7085 وحدة من االألعاب 
من جهة  ن.ع.4"   / وب�سكرة  بالوادي  النارية 
للت�سدي  احلثيثة  اجلهود  اإطار  ويف  اأخرى، 

لظاهرة الهجرة غري ال�رضعية، 
الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز  "اأوقفت 
ال�سعبي 52 مهاجرا غري �رضعي من جن�سيات 
وتلم�سان  وغرداية  ورقلة  من  بكل  خمتلفة 

واالأغواط واأدرار". 

اإحباط حماولة اختطاف 
فتاة بتيميمون

امل�سيلة

وفاة املعلم القدير واملفت�ش 
الرتبوي العريق قادري حممد

زبائن بريد اجلزائر �سحايا 
البطاقة الذهبية

اأويحي يتفّوق دبلوما�سيا

يف  تدر�س  فتاة  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  تعر�ست 
طرف  من  اختطاف  حماولة  اإيل  بتميمون  الثانوي 
اأن  الأجل  امراأة  لها  تقدمت  عندما  ورجلني  امراأة 
اأين  ا�ستدراجها  ق�سد  عائلة  منزل  على  تعرفها 
وافقت  االإ�رضار  وبعد  الفتاة يف خماطبتها  ترددت 
قالت  رجالن  بها  �سيارة  تقدمت  فجاأة  طلبها  على 
العائلة  �سيارة  اأنها  ال�سيارة  يف  ا�سعدي  املراأة 
املراأة  قامت  مبا�رضة  ال�سعود  الفتاة  رف�ست  حيث 
ال�رضعة  الرجالن على جناح  بغلق فمها وم�ساعدة 
ب�رضعة  وانطلقت  ال�سيارة  داخل  يف  الفتاة  وو�سع 
الربق مبا�رضة �ساهد �سخ�س احلادثة وقام باالإبالغ 
املنطقة  بتطويق  قامت  الذي  الوطني  الدرك 

واإحباط حماولة اخلطف والقب�س على الع�سابة
ب.ب

الرتبوية  االأ�رضة  فقدت 
بامل�سيلة  قبل يومني املعلم 
عن  حممد  قادري  القدير 
�سنة  الـ69   يناهز  عمر 
ع�سال  مر�س  بعد  .وذلك 
اأ�سهر  عدة  الفرا�س  األزمه 
اأقدم  من  قادري  .ويعد 
واأ�سهر ممن عملوا يف قطاع 
اأربعني  من  الأزيد  الرتبوي 

مدينة  يف  منها  االأكرب  الن�سف  ق�سى  بحيث  �سنة 
احلجل  اإىل عني  ينتقل  اأن  قبل  التاريخية  بو�سعادة 
العزاء  نقدم  اأن  �سوى  ي�سعنا  ال  املنا�سبة   .وبهذه 
اأمني  اإبنيه   وطذا  الفا�سلة جهيدو  لزوجته  اجلليل 
ذويه  يلهم  اأن  املوىل عز وجل  .راجني من  ولطفي 

ال�سرب وال�سلوان اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

وقع زبائن بريد اجلزائر يف فخ البطاقة الذهبية امل�ستحدثة 
ملركز  االآيل  املركز  من  االأموال  بها  ي�سحبون  والتي  حديثا 
التي  الأموال  امل�ساعف  اخل�سم  عملية  مّتت  حيث  الربيد، 
الربيد  مراكز  م�ستوى  على  تقني  خلل  وقع  ب�سبب  طلبوها 
التي م�ّستها العملية وهو ما جعل املديرية العامة للربيد تعد 
زبائنها املت�رضرين من العملية بتعوي�سهم االموال اال�سافية 

التي جرى �سحبها.

اأثار الفيديو الذي مّت ن�رضه للوزير االأول اأحمد اويحي وهو 
ال�ساد�س خالل  حممد  املغرب  ملك  م�سافحة  اإىل  يبادر 
ان  باأبيجان  قبل  االأوروبية  االفريقية  القمة  يف  م�ساركته 
القمة  يف  للم�ساركني  جماعية  �سور  الأخذ  مكانه  ياأخذ 
"فاي�سبوك" وهو  التوا�سل االجتماعي  اهتمام رواد موقع 
اأراد  خطوة  يف  ام�س  اأول  مكّثف  ب�سكل  تداوله  مت  الذي 
على  الديبلوما�سية  العالقات  تاأكيد  اأويحي  خاللها  من 
العالقات  توتر  بعد  يرام مع اجلارة املغرب، خا�سة  مال 
الدبلوما�سية بني البلدين خالل الفرتة ال�سابقة جنم عنها 
اإىل بالده  العودة  لل�سفري املغربي  البالط امللكي  مطالبة 

قبل العودة جمددا قبل ايام اإىل مهامه.

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 19 �سخ�سا 

متويل 910 م�سروع بحث يف ال�سحة 

 297 واأ�سيب  �سخ�سا   19 تويف 
مرور  حادث   267 يف  اآخرون 
على  املا�سي  االأ�سبوع  خالل 
احل�رضية،  املناطق  م�ستوى 
اأم�س   اأوردتها  ح�سيلة  ح�سب 
الوطني،  االأمن  م�سالح  اخلمي�س 
واأو�سح ذات امل�سدر ان احل�سيلة 
ارتفاعا  عرفت  املذكورة 
�سخ�سا    26+ ب  قدر  حم�سو�سا 
 15+ ب  قدر  اجلرحى  عدد  ويف 
عدد  عرف  حني  يف  �سخ�سا، 
انخفا�سا ب -2 مقارنة   الوفيات 

باالأ�سبوع ما قبل املا�سي.
بالدرجة  احلوادث  هذه  وتعود 
االأوىل --ح�سب ذات امل�سدر-- 
بن�سبة  الب�رضي  العن�رض  اإىل 

اىل  باالإ�سافة  باملائة   97 تفوق 
باملركبة  مرتبطة  اأخرى  عوامل 
واملحيط ودعت املديرية العامة 
لالأمن الوطني يف بيانها م�ستعملي 
الطريق العام اإىل "توخي احليطة 
واحلذر مع احرتام قانون املرور 
وعدم جتاوز  ال�سياقة  والتاأين يف 
املراقبة  مع  املطلوبة  ال�رضعة 
الدورية للمركبة خ�سو�سا يف ظل 
تعرفها  التي  املناخية  التغريات 
�سلبا  توؤثر  والتي  املناطق  بع�س 
املديرية  ال�سواق"وذكرت  على 
بالرقم  املواطنني  لالأمن  العامة 
االأخ�رض 1548 وخط النجدة  17 
 24 مدار  على  البالغات  لتلقي 

�ساعة .

ما  متويل  ع�رضيتني  غ�سون  يف  مت 
يف جمال  بحث  م�رضوع   910 يقارب 
م�رضوع   1.739 اأ�سل  من  ال�سحة 
املو�سوعاتية  الوكالة  على  ُعر�سوا 
ح�سبما  ال�سحة،  علوم  يف  للبحث 
نبيل  للوكالة،  العام  املدير  لدى  علم 

اأوفان.
على  ت�رضيح  يف  اأوفان  نبيل  واأكد 
ل�سالون  االأوىل  الطبعة  هام�س 
الرفاه  و  ال�سيدلة  و�سبه  ال�سيدلة 

اليوم  افتتح  الذي  )فارك�س(  اليومي 
املو�سوعاتية  الوكالة  اأن  اخلمي�س، 
)�سابقا  ال�سحة  علوم  يف  للبحث 
علوم  يف  للبحث  الوطنية  الوكالة 
ال�سحة(، �ساهمت منذ �سنة 1997 يف 
اإجناز برناجمني خما�سيني يف البحث 
العلمي و التطوير التكنولوجي )1998-
اأنه  م�سيفا   )2012-2008( و   )2002
مقدم  بحث  م�رضوع   910 متويل  مت 

من اأ�سل 1.739 م�رضوع.

الر�سميات واحتكار الأعياد واملنا�سبات

عائلة دلهوم بعني احلجل تقيم  
ماأدبة لكل الأعيان

مبا�رضة بعد اليوم املوايل من اإعالن نتائج املحليات وعلى مدار اأ�سبوع كامل وعائلة ال�سيد 
دلهوم عبد القادر بعني احلجل )امل�سيلة( اأبوابها مفتوحة جلل ال�سكان من جميع �رضائح 
املجتمع تعبريا منها على فرحة فوز ابنها البار باأغلبية املقاعد، وعن قائمة االأرندي 
كما هو معلوم .ويعد هذا النوع من ال�سيافات عادة حميدة لدى هذه العائلة لي�س فقط 
.مبنا�سبة االنتخابات بل  اجلميع يعلم باأنها هي من اأعرق واأقدم العائالت املعروفة يف 

هذا ال�ساأن. وقد خ�ست يف اليوم االأخري ماأدبة ع�ساء لالأغلب اأعيان املنطقة منها االأئمة 
وال�سخ�سيات واالإطارات املثقفة.

املوؤمتر الوطني ال4 للنوم 

الأمرا�ش املرتبطة با�سطرابات النوم مو�سوع 
العا�سمة  باجلزائر  النوم  لطب  اجلزائرية  اجلمعية  نظمت 
االأمرا�س  مناق�سة  اأجل  من  للنوم  ال4  الوطني  املوؤمتر 
هذا  اأن  املنظمون  اأو�سح  و  النوم.  با�سطرابات  املرتبطة 
االأورو- املوؤمتر  مع  بالتزامن  ال�سنة  هذه  نظم  قد  اللقاء 
يوؤدي  ب�سكل  املوؤمتر  برنامج  �سبط  مت  و  االأول،  مغاربي 
اإىل "حتيني و تبادل و تعميق املعلومات املتعلقة مبختلف 
رئي�س  اأو�سح  ال�سدد  هذا  التخ�س�س"يف  هذا  جوانب 

اجلمعية اجلزائرية الأمرا�س النوم خري عمراين اأن "اأمرا�س 
النوم جد متنوعة و كذلك تاأثرياتها" موؤكدا اأن نق�س النوم 
له تاأثري على منو الطفل و مردود العمل و اأ�ساف عمراين انه 
فيما عدا االأرق فان انقطاع التنف�س اأثناء النوم يعد املر�س 
االأكرث �سيوعا ال�سطرابات النوم م�سريا اإىل اأن هذا املر�س 
انقطاع  خالل  من  يتجلى  ع�سلية  اختالالت  عن  الناجم 

التنف�س و ال�سخري و اال�ستيقاظ املفاجئ.
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متديد اتفاق خف�ض النتاج حتى نهاية 2018

مبتول :" حت�سن �سعر البرتوملرهون باحرتام اتفاق دي�سمرب 2016"
حكيم مالك

كما اأ�شار قيطوين  اإىل الدور الرائد 
خالل  اجلزائر  به  قامت  الذي 
امل�شدرة  الدول  منظمة  اجتماع 
 2016 �شبتمرب  يف  )اأوبك(  للنفط 
وهذا  العا�شمة،  اجلزائر  يف 
بني  النظر  وجهات  تقارب  يف 
اأي�شا  ولكن  الأوبك  منظمة  بلدان 
اأكدت  ولقد  املنتجني الأوبيب. 
اجتماعها  »اأوبك«  يف  منظمة 
النم�شاوية  الأخري  بالعا�شمة 
خف�ض  اتفاق  متديد  فيينا  على 
املقبل  العام  نهاية  حتى  النتاج 
يف  ينتهي  اأن  مقررا  كان  والذي 
مار�ض املقبل وعليه فلقد اتفقت 
24 دولة للمنتجة للنفط من منظمة 
»اأوبك  للنفط  امل�شدرة  الدول 
مناق�شته  متت  و  خارجها  »ومن 
خارجها  من  املنتجة  الدول  مع 
ويف مقدمها رو�شيا ولقد  اأدرجت 
اتفاق  وليبيا يف  » نيجرييا  اأوبك   «
خف�ض الإنتاج، ووافق البلدان على 
ارتفاعا  لوحظ  ولقد  القرار  هذا 
 64 النفط  متجاوزة  لأ�شعار 
دولرا للربميل وهذا مع بدء هذا 

الجتماع .

 مهماه بوزيان  :« 
جمموعة الـ 24 تدرك 
اأهمية موا�سلة جهود 

جت�سيد »م�سار اجلزائر«
 

الو�شط«  لـ«  ت�رصيحه   ويف 
مهماه  الطاقوي  اخلبري  يرى 
الجتماع  هذا  مهمة  بوزيان  » اأن 
�شهلة  فيينا  �شارت  يف  الوزاري 
الروؤى  يف  التطابق  �شوء  يف 

نف�شه  النهج  يف  ال�شتمرار  ب�شاأن 
خالل  الأقل  على  الإنتاج  خلف�ض 
و�شيكون   2018 املقبلة  ال�شنة 
اإىل  التمديد  ب�شاأن  توافق  هناك 
و�شريفق  املقبلة،  ال�شنة  نهاية 
تتوخى  التي  البنود  ببع�ض  ذلك 
العام  خالل  الدورية  املراجعة 
جوان  �شهر  يف  اخل�شو�ض  وعلى 
اأن  وخا�شة   ،2018 �شنة  من 
التفاق  م�رصوع  م�شودة  م�شامني 
يف �شيغته اجلديدة قد تقدمت به 
اللجنة الفنية امل�شرتكة والتي ت�شم 
رو�شيا،  وقد  بينهم  من  اأع�شاء 
اأو�شت بتمديد التفاق حتى نهاية 
مراجعته  خيار  مع  القادم  العام 
اختاللت  ت�شجيل  حال  يف  دوريا 
وعليه  املن�شود  ال�شوق  توازن  يف 
اأهمية  تدرك   24 الـ  فمجموعة 
»م�شار  جت�شيد  جهود  موا�شلة 
لقائها  من  انبثق  الذي  اجلزائر 
باأن  وعي  على  وهي  التاريخي« 
املهمة ل ينبغي لها اأن تتوقف يف 
منت�شف الطريق ، فموا�شلة م�شار 
بفكرة  تعزيزه  خالل  من  التوافق 
»متديد اتفاق خف�ض الإنتاج حتى 
نهاية العام املقبل 2018« وتر�شيم 
ذلك يف لقاء فيينا فلقد اأ�شبح لها 
الإيجابية  الفعل  وردة  التاأييد  من 
على اأ�شواق النفط اخلام ما جعلها 
حالة  نتاأمل  وحني  الدعم،  وا�شعة 
�شهدتها  التي  والتعايف  النتعا�ض 
الـ  العاملي  القيا�ض  اخلام  اأ�شعار 
 60 الـ  حاجز  ك�رص  الذي  »برنت« 
قيا�شية  طفرة  يف  للربميل  دولرا 
اأكرث  مدى  على  م�شبوقة  وغري 
وال�شالبة  ما�شيتني،  �شنتني  من 
التي  الن�شبية  واملقاومة  املميزة 
يبديها �شد النزول عن هذه العتبة 

الأخرية،  الأ�شابيع  مدى  على 
كبرية  لنتعا�شه  مغذية  جندها 
مبا  النفطية  ال�شتثمارات  يف 
يف  املعرو�ض  م�شتويات  يوؤمن 
كل  اإقرار  اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبل، 
باأن الدول  املالحظني واملتتبعني 
من  و�رصكائهم  »اأوبك«  اأع�شاء 
خارجها قد ج�شدت فعال التزاما 

»غري م�شبوق« بخف�ض الإنتاج.
الوزاري  الجتماع  يف  جرى  ولقد 
للدول الأع�شاء يف الأوبك والدول 
تداول  الأوبك  يف  الأع�شاء  غري 
القيا�ض  خلام  الآجلة  العقود 
ت�شليم  »برنت«  مزيج  العاملي 
يف  واحدا  تخطى  بارتفاع  فيفري 
للربميل  دولرا   64 املئة متجاوزاً 
العقود  فلقد  ارتفعت  وبالتايل 
اخلفيف  الأمريكي  للخام  الآجلة 
وهذا  للربميل  دولر   57.96 اإىل 
الطاقة  يف  اخلبري  توقع  يوؤكد  ما 
 « »الو�شط  ليومية  بوزيان  مهماه 
اأنه   وبالنظر اإىل العوامل املوؤثرة 
ال�شنة  خالل  النفطية  ال�شوق  يف 
اخلام  2018، فاأ�شعار  املقبلة 
 « الربنت   « القيا�شي  العاملي 
للربميل  دولر   60 الـ  دون  �شتبقى 
مر�شحة  الأ�شعار  اأن  ،موؤكدا 
ال�شتني  م�شتويات  حول  للدوران 
دولرا ما مل حت�شل اأزمة كبرية يف 
�شابقا  احتمل  والذي  الإمدادات، 
بقاء ال�شعر عند عتبة الـ 60 دولر 

للربميل لفرتة اأطول قليال .
 

مبتول :« حت�سن �سعر 
الربميل مرهون باحرتام 

اتفاق دي�سمرب 2016 
بفيينا«

 
القت�شادي  اخلبري  حدد  ولقد 
الرحمان  عبد  الدكتور  الدويل 
حت�شن  وراء  اأ�شباب   10  ، مبتول 
�شعر الربميل  يف العامل  واملتمثلة 
لأن  العامل  الطلب  يف  ارتفاع  يف 
ال�شتاء  وهناك  ف�شل  الآن  يعي�ض 
القت�شاد  لنمو  حمت�شم  انتعا�ض 
اأوروبا وال�شني  العاملي خا�شة يف 
يف  حتول  ترقب  مع  لكن  والهند 
منط النمو، لذا فالبد من احرتام 
منظمة  »اأوبيب«  بلدان  ح�ش�ض 
 2016 دي�شمرب  اتفاق  يف  املقررة 
اتفاق  متديد  اآفاق  مع  بفيينا 
جانب  من  خا�شة  الإنتاج،  خف�ض 
باملائة   33 متثل  التي  ال�شعودية 
لديها  التي  »اأوبيب«،  ح�شة  من 
ح�شة 33 باملائة من حجم ت�شويق 
باملائة  و67  العامل،  يف  النفط 
اإىل  ودعا  املنظمة  خارج  لبلدان 
وبالذات  اأوبيب  خارج  مع  التوافق 

اللّتني  ورو�شيا،  ال�شعودية  بني 
برميل  اأكرث من 10 مليون  تنتجان 
يف اليوم م�شريا اأن الو�شع الراهن 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
حيث ل تزال لدى بور�شات العامل 
بخ�شو�ض  الروؤية  يف  �شبابية 
مكافحة  يف  العهد  ويل  مبادرة 
تداعيات  من  خ�شية  مع  الف�شاد 
يف  فالتوتر   ، داخلية  �شيا�شية 
التي  املنطقة  وهي  كرد�شتان، 
500برميل   .  000 حوايل  تنتج 
يف اليوم ، كما اأن خطاب الرئي�ض 
التفاق  بخ�شو�ض  الأمريكي 
عرف  والذي  اإيران،  مع  النووي 
اأوروبا  مبوقف  تهدئة  بالتاأكيد 
اأن  مبتول  امل�شاألة  واأ�شاف  من 
اإيران  بني  حالية  توترات  هناك 
توؤّدي  اأن  ميّكن  مّما  وال�شعودية، 
اأوبيب  داخل  اتفاق  عدم  اإىل 
نّية  ال�شعودية  وبالتايل  للعربية 
بيع 5 باملائة من �رصكة »ارامكو«، 

البلد  هذا  م�شلحة  من  وبالتايل 
لفائدة  مرتفعا  ال�شعر  يكون  اأن 
فنجد  1دولر  الأ�شهم  ت�شعري 
مقابل 6 1، 1/ 15 ،1يورو.  واأ�شار 
اإىل  بالآفاق،  يتعلق  فيما  مبتول 
امل�شار  الع�رصة  الأ�شباب  هذه  اأّن 
املدى  يف  توؤدي  اأن  ميكن  اإليها 
انخفا�ض  اأو  ارتفاع  اإىل  الق�شري 
�شعر برميل النفط، ذلك اأّن لبع�ض 
الأخرى  من  اأكرث  تاأثري  الأ�شباب 
ال�شعودي  النفط  وزير  ذكر  وقد 
بني  يرتاوح  املاأمول  ال�شعر  اأّن 
دخول  لتفادي  دولرا   60 اإىل   50
ال�شخري  والغاز  للنفط  مكثف 
الهام�شية،  الآبار  لكون  الأمريكي 
لها  اأ�شبحت  كبرية  باأعداد  وهي 
دولرا،   60 �شعر  مبعدل  مردودية 
وبذلك تغرق ال�شوق، بينما بالن�شبة 
ل�شندوق النقد الدويل فاإن ال�شعر 
يجب اأن يكون مبعدل 56 دولرا يف 

�شنة 2018.

 �سعر �سلة خامات اأوبك يحافظ
 على م�ستوى اأكرث من 61  دوالرا 

قالت  منظمة الدول امل�شدرة للنفط )اأوبك(على موقعها اللكرتوين  اأم�ض   اجلمعة  اأن �شعر �شلة 
خاماتها ال 14  قد و�شل  يوم  اخلمي�ض 30 نوفمرب  اإىل 06ر61  دولر للربميل مقارنة بال�شعر امل�شجل 

يوم الأربعاء املا�شي  حيث و�شل اىل 14ر61 للربميل. 
وت�شم �شلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة الإنتاج اخلام البحري القطري  واخلام 

العربي اخلفيف ال�شعودي  وخام الت�شدير الكويتي  وخام مربان الإماراتي  وخام �شحارى اجلزائري  
واليراين الثقيل  والب�رصة اخلفيف العراقي  وخام ال�شدر الليبي  وخام بوين النيجريي  وخام  مرياي 

الفنزويلي  وجريا�شول الأنغويل  وربيع اخلفيف الغابوين  واأورينت الكوادوري .
و �شجلت  العقود الآجلة للنفط  اليوم اجلمعة ارتفاعا  بعدما اتفقت منظمة الدول امل�شدرة للنفط 

)اأوبك( وكبار املنتجني خارجها على متديد تخفي�شات الإنتاج يف خطوة كانت متوقعة على نطاق وا�شع 
وتهدف اإىل ت�رصيف التخمة امل�شتمرة يف املعرو�ض العاملي.

اأو�سح وزير الطاقة م�سطفى قيطوين اأن اجلزائر متم�سكة باتفاق البلدان امل�سدرة  للنفط وملتزمة باحرتام تعهداتها يف هذا ال�ساأن من اأجل ا�ستقرار 
دائم لأ�سواق النفط ،كما اأن هذا الجتماع �سي�سمح لنا باتخاذ قرارات ب�ساأن اتفاقية الأوبك ومتديدها حتى نهاية عام 2018.

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى من وهران

ال تقنعنا جتارب غرينا يف مراجعة اخلطاب امل�سجدي

الدينية  ال�شوؤون  وزير  �رصح 
ام�ض  عي�شى  حممد  والأوقاف 
حر  الإمام  اأن  بوهران  اجلمعة 
باجلزائر ول متلى عليه خطبته 
ا�شت�شافته  لدى  عي�شى  وذكر 
الإعالمي  املجمع  منتدى  يف 
اأن »اجلزائر ل  »وا�شت تريبني« 
تقبل اأن متلى على الإمام خطبته 
»ما  اأن  مربزا  فيها«  حر  واأنه 
�شعينا اإىل القيام به هو مراجعة 
التبليغ  بيداغوجية  مناهج 
مع  متفاعال  الإمام  يكون  حتى 
ان�شغالت ومقت�شيات املجتمع 
التحولت«  ملختلف  ومنتبها 
ال�شاأن  هذا  يف  الوزير  ،واأبرز 
حتر�ض  اجلزائرية  الدولة  اأن 
اأن يكون الإمام �رصيكا يف  على 
اخلطة الوطنية التي تعمل على 
وتت�شدى  الكلمة  تق�شيم  منع 

الوحدة  اإ�شعاف  ملحاولت 
»الغاية  اأن  اإىل  م�شريا  الوطنية 
اخلطاب  يكون  اأن  يف  تكمن 
للخطاب  مكمال  الديني 

الوطني«.
اأن  على  الإطار  هذا  يف  و�شدد 
ببع�ض  مقتنعة  لي�شت  »اجلزائر 
يف  جتريبها  يتم  التي  النماذج 
�شعت  التي  الأقطار  بع�ض 
الديني  اخلطاب  مراجعة  اإىل 
حذف  درجة  اإىل  امل�شجدي 
الهوية  واإلغاء  قراآنية  اآيات 
اأن  اإىل  م�شريا  الإ�شالمية«، 
رائدة يف  اأ�شحت  التي  اجلزائر 
الو�شطية  مبادئ  ب�شط  جمال 
قدوة  اأ�شبحت  قد  والعتدال 
ومرجعا دوليا يحظى بالهتمام 
واأكد  الدول،  خمتلف  قبل  من 
اأن  باملنا�شبة  عي�شى  حممد 

اجلزائريني  الأئمة  »جناح 
بفرن�شا  للم�شاجد  املنتدبني 
املبنية  مرجعيتنا  تر�شيخ  يف 
والعتدال  الو�شطية  مبداأ  على 
الفكري  والدفاع  الوقاية  وكذا 
املتطرف  للخطاب  امل�شاد 
واملت�شدد العنيف ا�شتمدادا من 
قيم ومبادئ امل�شاحلة الوطنية 
جعل العديد من عوا�شم العامل 
لال�شتفادة  اجلزائر  على  تقبل 
من التجربة اجلزائرية«،«ونتوقع 
خالل الأيام القادمة توقيع على 
ايطاليا  مع  نوايا  اإعالن  وثيقة 
من  ال�شتفادة  يف  ترغب  التي 
جمال  يف  اجلزائري  الر�شيد 
مظاهر  من  الفكرية  الوقاية 
التطرف«، ي�شيف الوزير، مربزا 
�شيتكفلون  جزائريني  اأئمة  اأن 
م�شاجد  اأئمة  من  عدد  بتكوين 

هذا البلد الأوروبي.
اأن  املنوال  نف�ض  يف  واأ�شاف 
املجال  هذا  يف  اجلزائر  ريادة 
يعرف  ملا  توؤ�ش�ض  جعلها 
مربزا  الدينية«،  »بالدبلوما�شية 
تتلقى عرو�ض مهمة  باتت  اأنها 
من  امليدان  ذات  يف  للتعاون 
طرف ال�شني والوليات املتحدة 
ولفت  وغريها  وكندا  الأمريكية 
احلكومة  اأن  اإىل  عي�شى  ال�شيد 
الهتمام  من  الكثري  اأولت  قد 
لقطاع ال�شوؤون الدينية و الأئمة 
خ�شو�شا من خالل اإدراج مواد 
جديدة يف ميدان تكوين الأئمة 

جانب  اإىل  باخلارج  املنتدبني 
الذي  العبادة  اأماكن  تاأمني 
حظي بت�شجيل ر�شمي يف اإطار 

خمطط عمل احلكومة. 
م.�ض

 وزيرة الت�سامن الوطني و الأ�سرة 
و ق�سايا املراأة غنية الدالية

 جنحنا يف التقلي�ص من ظاهرة
 ا لتخلي عن الوالدين

الوطني  الت�شامن  وزيرة  �رصحت 
غنية  املراأة  ق�شايا  و  الأ�رصة  و 
اأم�ض اخلمي�ض باجلزائر  اأول  الدالية 
الدولة   متنحها  التي  امل�شاعدة  اأن 
تزال  ل  التي  املعوزة  للعائالت 
بتقلي�ض  �شمح  قد  باأوليائها  تتكفل 
املخ�ش�شة  باملراكز  املقيمني  عدد 
ت�رصيح  يف  ،و  امل�شنني  لالأ�شخا�ض 
لل�شحافة، اأكدت الوزيرة اأن »عائالت 
تتكفل  تزال  ل  التي  املعوزة  الأولياء 
بهوؤلء ت�شتفيد من م�شاعدة مادية و 
تقدمها  طبية  مرافقة  من  و  نف�شية 
�شمح  مما  الوطني  الت�شامن  وزارة 
مبختلف  املقيمني  عدد  بتقلي�ض 
لالأ�شخا�ض  املخ�ش�شة  املراكز 

امل�شنني«.
هام�ض  على  الوزيرة  تدخل  جاء  و 
حفل احياء املولد النبوي الذي نظم 
الأ�شخا�ض امل�شنني  ا�شتقبال  مبركز 
بني  جمع  الذي  الزوار  باب  يف 
املقيمني  و  املركز  بهذا  املقيمني 
�شيدي  و  ابراهيم  دايل  مبركز 
ال�شم- اأطفال  اىل  ا�شافة  مو�شى 

املخت�ض  للمركز  التابعني  البكم 
اأ�شافت  اأخرى،  جهة  من  بالرويبة، 
الوزارية  دائرتها  اأن  الدالية  ال�شيدة 
الأ�شخا�ض  فئات  ادماج  اأعادت   «
خالل  من  عائالتهم  لدى  امل�شنني 
به  قامت  حت�شي�ض  و  و�شاطة  عمل 
فرق متعددة اخل�شا�ض من�شبة على 
الجتماعي  العمل  مديريات  م�شتوى 
الوليات«و  م�شتوى  على  الت�شامن  و 
جتدر الإ�شارة اإىل اأن وزارة الت�شامن 
لي�شت  التي  العائالت  ماديا  ترافق   «
 « باأوليائها  التكفل  و�شائل  لديها 
ذلك«  اأن  معتربة  الوزيرة  ح�شب 
لتخليها  تربيرا  يكون  اأن  يجب  ل 
مب�شعى  الوزيرة  ا�شادت  عنهم«كما 
وزارة الت�شامن الوطني الذي » �شمح 

اىل غاية 
من  اأربعني  نحو  ادماج  باإعادة  الآن 
الأولياء الذين تخلوا عنهم فقط على 
اأملها  عن  معربة  العا�شمة«  م�شتوى 
الت�شامن جتاه الفئات  يف تعزيز قيم 

الجتماعية املعوزة.
م.�ض

.     لي�ست هناك جهة تفر�ص على االإمام ما يقول



امل�سيلة 

» �إ�سماعيل ديلمي »ين�سب رئي�سا 
جديد� للمجل�س �ل�سعبي �لوالئي

والية  وايل  اأم�س  �صبيحة  ا�رشف 
و بح�صور   ،  « امل�صيلة »حاج مقداد 
الوالئية،  االأمنية  اللجنة  اأع�صاء 
انتخاب رئي�س املجل�س  على عملية 
ال�صعبي الوالئي اجلديد و التي متت 
 ، جيدة  ظروف  و  تامة  �صفافية  يف 
ال�صيد  انتخاب  على  اأ�صفرت  التي  و 
�صح  املرت   « ديلمي  »اإ�صماعيل 
حزب  عن  االنتخابات  لهذه  الوحيد 
باالإجماع   ، الوطني  التحرير  جبهة 
عملية  بعد  و  ،هذا  امل�صوتني   من 
ال�صيد  ا�رشف  الفرز  و  االنتخاب 
الرئي�س  تن�صيب  على  الوالية  وايل 
الوالئي  ال�صعبي  للمجل�س  اجلديد 
اأمام  له  كلمة  يف  الوايل  ،واأكد 
ال�صعبي  للمجل�س  اجلدد  االع�صاء 

الوالئي  ا�صتعداده للوقوف اىل جانب 
املنتخبني لتحقيق تطلعات املواطن  
كل  اأن  االطار  نف�س  يف  واأو�صح   ،
الهياكل والهيئات التنفيذية “م�صخرة 
العام  لل�صالح  املادي  الدعم  لتقدمي 
يف حني اكد  رئي�س املجل�س ال�صعبي 
الوالئي اجلديد علي حت�صني ظروف 
معي�صة مواطني امل�صيلة وتنمية هذه 
ال�صعب  املجل�س  اأن  يذكر  الوالية  
 47 من  يتكون  للم�صيلة  الوالئي 
ع�صوا   21 بينهم  من  منتخبا  ع�صوا 
و16  الوطني  التحرير  جبهة  ميثلون 
الوطني  التجمع  حزب  من  ع�صوا 
من  اع�صاء   10 و  الدميوقراطي  

حركة جمتمع ال�صلم .
عبدالبا�سط بديار    
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»احتفال باملولد النبوي«

حرب �سو�رع   و خ�سائر كبرية  يف �ملمتلكات 
.       حر�ئق منازل وحافالت و�سحايا 

ك�سفت اإح�سائيات احلماية املدنية، اأم�س، عن جملة من تدخالتها املتعلقة بالحتفالت باملولد النبوي ال�سريف، من جراء اإ�ستعمال 
املفرط لالألعاب النارية، والتي كبدت خ�سائرا كبرية، على راأ�سها  اجلزائر العا�سمة و�سكيكدة، اأين تدخلت احلماية املدنية من 
اأجل اإخماد 06 حرائق منزلية، ففي العا�سمة مت اإخماد 05 حرائق، منها 03 حرائق اندلعت يف �سرفات املنازل يف كل من القبة و 

روي�سو،  حريق ل�سيارة بباب الواد، و حريق حافلة بروي�سو. اأما يف ولية �سكيكدة قامت م�ساحلنا باإخماد حريق �سب بداخل 03 خيم  
بال�ستيكية، ب�سبب رمي املفرقعات، على م�ستوى حي الأمل ببلدية �سكيكدة. 

�سارة بومعزة

احلفاظ  اأطراف  عدة   وحاولت 
لطريقة  الرتاثي  اجلانب  على 
باملولد  اجلزائريني  احتفال 
النبوي ال�رشيف، بداية من اجلهات 
وعدد  للعائالت  و�صوال  الر�صمية، 
وحركات  الرتبية  موؤ�ص�صات  من 
اأحيت  اأين  املدين  املجتمع 
حم�صة  تراثية  بطريقة  املولد 
و�صوال  القراآن  تالوة  من  بداية 
للمولود،  التقليدي  والع�صاء  للحنة 
الر�صمية  اجلهات  من  فبداية 
نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  جند 
الذكرى  اأحيت  اين  غربيط،  بن 
املدار�س  اإحدى  م�صتوى  على 
باملقرية بالعا�صمة و�صط ال�صموع 
حول  االأطفال  وعرو�س  واحلنة 
نحت  ما  وهو  النبوية،  ال�صرية 
املجتمع  حركات  بع�س  حولته 
اعالميا  املنحى  دعم  مع  املدين 
العمومية  القنوات  غالبية  عرب 
العامة  بخا�صة  اخلا�صة،  وحتى 
اجلانب  على  ركزت  التي  منها 

التقليدي يف االحتفال �صواء دينيا 
و�صخ�صيات  اأئمة  ال�صت�صافة 
اجلانب  اأو  الديني،  الو�صط  من 
الطبخ و�صوال  بداية من  التقليدي 
اختلفت  واإن  وال�صموع  احلنة  اإىل 
من  لها  كل طرف  ونظرة  العادات 
العك�س  اأن  اإال  دينية،  نظر  وجهة 
هو ما ج�ّصد على نطاق وا�صع عرب 
االأحياء، رغم كل التحذيرات �صواء 
�صحيا،  خماطرها  من  اأو  دينيا 
من  الع�رشات  تكلف  اأنها  خا�صة 
امل�صت�صفيات  من  جعل  ال�صحايا 
�صيغة  حتت  املدنية  واحلماية 

اال�صتعجال للتدخل.
نقلت مواقع التوا�صل االجتماعي، 
و�صط  االأول  املتداول  بخا�صة 
»فاي�صبوك«،  اجلزائريني 
فيديوهات ميكن اأن تو�صف باجلد 
اإثارة  اأكرث  عناوين  حتت  مثرية، 
»حروب  نطاق  يف  جلها  ت�صب 
عدد  جتمع  ت�صور  االأحياء«، 
»معدات«  مبختلف  ال�صباب  من 
واملفرقعات،  النارية  االألعاب 
�صد  توجيهها  هو  واالأخطر 

البع�س  جعل  ما  البع�س،  بع�صهم 
علب  خالل  من  يحتمي  منهم 
كدروع  بال�صوارع  امللقاة  الكارتون 
�صد  املوجهة  االألعاب  �صد 
اجتاه.  كل  ويف  البع�س  بع�صهم 
عني  من  اآخر  فيديو  عك�س  كما 
ال�صور،  نف�س  بالعا�صمة  النعجة 
�صجارات  من  خلفته  عما  ناهيك 
مع اأ�صحاب ال�صيارات كون العملية 
ال�صيارات،  موقف  و�صط  كانت 
اأكرث،  اخلطورة  ي�صاعف  ما  وهو 
رغم كل حتذيرات جمعيات حماية 
واحلماية  واالأطباء  امل�صتهلك 
دوريا على  تداولوا  الذين  املدنية 

القنوات التلفزيونية.
 

الأمن الوطني يحجز 
والدرك  وحدة   26668

يحجز 13278 وحدة
 

من  بكل  ال�رشطة  قوات  قامت 
�صطيف،   بجاية،  البليدة،  واليات 
على  بعمليات  موؤخرا،  وتيارت 
م�صتوى اأحياء و�صط املدينة وكذا 

النقاط ال�صوداء التي ت�صهد انت�صار 
يتخذون  الذين  الفو�صويني  الباعة 
من بيع املفرقعات م�صدرا مربحا 
العمليات على  اأ�صفرت  لهم، حيث 
بحوزتهم  �صخ�صا   15 توقيف 
كميات معتربة من االألعاب النارية، 

تقدر بـ 26668وحدة.
بعد ا�صتكمال االإجراءات القانونية 
فيهم  امل�صتبه  حق  يف  اإجناز  مت 

تقدميهم  مع  ق�صائية  ملفات 
دائرة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
ال�صلع  م�صادرة  مع  االخت�صا�س 
للجهات  ت�صليمها  و  املحجوزة 
عنا�رش  جهتها  من  املخت�صة. 
الدرك واجلي�س متكنت من حجز 
)13278( وحدة من االألعاب النارية 
بكل من غرداية و االأغواط /ن ع 
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التربعات تارجعت 
بـ50 باملائة يف 2017، 

م�سيطفى:

�لعائالت �لفقرية 
باجلز�ئر �سيقفز 

�ىل 1.5 مليون 
�لعام 2030

ك�صف كاتب الدولة االأ�صبق 
لال�صت�رشاف واالح�صائيات 

ب�صري م�صيطفى، نهاية االأ�صبوع 
من �صطيف، عن توقع ارتفاع 

العائالت الفقرية، حيث تطرق 
الإح�صائيات عن اجتاه الفئات 

اله�صة اآفاق العام 2030 حيث من 
املنتظر اأن تقفز ن�صبة ال�رشيحة 

ال�صكانية �صمن فئة العمر ) 
60 – 80 �صنة ( اىل عدد ال�صكان 

من 7 باملائة حاليا اىل 14 
باملائة اآفاق العام 2030 ، كما 

�صيزداد عدد ذوي االحتياجات 
اخلا�صة مبليون ن�صمة اىل 4.5 

مليون بينما �صيقفز عدد اليتامى 
من 0.7 مليون حاليا اىل 1 

مليون ويقفز عدد العائالت يف 
حد الفقر اىل 1.5 مليون عائلة 

ما يعني حوايل 10 باملائة من 
عدد العائالت العام 2030 اىل 

جانب حاالت الطالق بني االأ�رش 
التي تقفز مبعدل 140 حالة 

يوميا يف حني �صهدت التربعات 
املالية والعينية هبوطا بن�صبة 

50 باملائة خالل العام اجلاري 
ح�صب معطيات اجلمعيات 

اخلريية . كما اأبرز م�صيطفى 
اأن خارطة العمل اخلريي 

والتطوعي يف اجلزائر �صت�صهد 
خالل ال�صنوات القليلة القادمة 

حتوال مهما يف غري �صالح 
الفئات يف حاجة للم�صاعدة ما 
مل يتم اإطالق منظومة ليقظة 

اخلريية مبنية على ماأ�ص�صة 
الن�صاط التطوعي واالجتماعي ، 

م�صيفا اأن خارطة التطوع يف 
اجلزائر متر مبرحلة تو�صع 

طالبي امل�صاعدة من الفئات 
اله�صة وتراجع فئة عار�صي 
امل�صاهمات اخلريية ب�صبب 

ال�صعوبات املالية التي متر بها 
املوؤ�ص�صات وفئة االأغنياء ويف 

نف�س تزايد حاالت الفقر واليتم 
وال�صيخوخة واالعاقة وغريها 

من احلاالت الناجمة عن التزايد 
الدميوغرايف والتلوث وحوادث 

املرور والبطالة وحاالت 
الطالق االآخذة يف ال�صعود . 
وعن احللول الفنية املمكنة 

عر�س م�صيطفى منوذج اليقظة 
اخلريية والتطوعية من خالل 
موؤ�ص�صات اخلري املتخ�ص�صة 
كبنك الزكاة الوطني ، البنك 

الوطني للوقف ، بنك اليتيم ، 
و�صندوق توظيف منح االعاقة 

، اإ�صافة اىل خاليا اليقظة 
اخلريية على امل�صتوى املحلي 

تعمل على ر�صد اال�صارات 
واإنتاج املعطيات وحتليلها من 
اأجل م�صاهمة اأكرث فعالية يف 
ر�صم ال�صيا�صات االجتماعية 

ح�صب معيارية التما�صك 
�س.بامل�صتدمي .

نهاية الأ�سبوع املقبل للتنديد بال�سغوطات

�لتكتل �لنقابي ير��سل �لرئا�سة و�ملكتب �لدويل للعمل
�صد  الت�صعيد  النقابي  التكتل  قرر 
ر�صالة  رفع  عزمه  خالل  من  احلكومة، 
الدويل  واملكتب  اجلمهورية  ر�صالة  اإىل 
انطالق  من  كاملة  �صنة  بعد  للعمل، 
االإجها�س  كان  والتي  احتجاجاتهم 
وت�صويف  جهة،  من  عليها  الغالب  الرد 
املطالب هو الرد الثاين. ك�صف املن�صق 
اجلزائر  ثانويات  ملجل�س  الوطني 
لـ«الو�صط«،  اأم�س،  اإيدير،  عا�صور 
ي�صم  الذي  النقابي  التكتل  عزم  عن 
الرتبية  قطاعات  من  نقابة  الـ14  قرابة 
�صونلغاز،  وعمال  واالإدارة  وال�صحة، 
على  عزموا  االأئمة،  نقابة  وحتى 
احلكومة،  �صد  �صوتهم  حدة  من  الرفع 
خا�صة بعد اإجها�س احتجاجهم ال�صبت 
الفارط، بعد حرمانهم من تنظيمهم على 
م�صتوى الروي�صو، مربزين اأن اخلطوات 
القادمة �صتتمثل يف رفع ر�صالة لرئا�صة 
والنظر  التدخل  اأجل  من  اجلمهورية 
له احلريات  تتعر�س  الذي  يف االنتهاك 

يقره  ما  عك�س  اجلزائر  يف  النقابية 
تدعيم  وكذا  قوله،  حد  على  الد�صتور، 
الدويل  املكتب  مبرا�صلة  خطوتهم 
االنتهاكات،  جملة  عن  للك�صف  للعمل 
القمع  نقطتي  بني  احلكومة  جمع  بعد 
وت�صويف املطالب وحتى رف�س احلوار 
معهم، يف حني رجحوا موعد املرا�صلة 
لالأربعاء املقبل، وهو الوقت املخ�ص�س 
تفا�صيل  من  املرا�صلتني  �صتت�صمنه  ملا 
بثالثية  التكتل مت�صكه  واأكد  ومرفقات. 
ال�رشائية  بالقدرة  املتعلقة  مطالبه 
واإ�رشاكهم يف احلوار حول قانون العمل، 
وهو ما �صبق واأن وعدهم به وزير العمل 
مت�صكهم  وكذا  الغازي،  حممد  ال�صابق 
التقاعد امل�صبق، وهو ما مت  باحلق يف 
الت�صويت  عرب  املا�صية  ال�صنة  اإلغاوؤه 
ال�صعبي  املجل�س  م�صتوى  على  عليه 
اأنه  النقابات  اعتربته  حني  يف  الوطني، 
العمال،  ون�صاالت  مبكا�صب  م�صا�س 
وراأى فيه الوزير االأول حاليا اأويحيى اأنه 

الدويل  النقد  �صندوق  �صد  نتيجة  جاء 
رئي�س  يتدخل  اأن  قبل  اجلزائر،  على 

اجلمهورية ويوؤجل العمل به اإىل 2019.
رئي�س  �صدد  واأن  �صبق  ثانية  جهة  من 
العمومية  ال�صحة  ممار�صي  نقابة 
املن�صوين  اأن  على  مرابط  اليا�س 
يف  جديون  لواء التكتل امل�صتقل،  حتت 
لهم  اال�صتجابة  عدم  حال  يف  الت�صعيد 
القدرة  يف  امل�صجل  التدهور  ظل  يف 
االأ�صعار،  يف  الكبري  واالرتفاع  ال�رشائية 
وامل�صالح  ال�صلطات  حترك  عدم  مع 
حقيقة  ميكانيزمات  الإيجاد  املعنية 
حتمي العامل الب�صيط من هذا الو�صع، 
كما �صبق واأن طالب باإلغاء ال�رشائب على 
اأنها  اأكد  التي  العمال  على  املفرو�صة 
التجار. ي�صاف  يدفعها  التي  من  اأعلى 
الكنفدرالية  على اإن�صاء  عزمهم  لها 
 11 يف  امل�صتقلة  للنقابات  اجلزائرية 

دي�صمرب املقبل.
�سارة بومعزة

امل�سيلة 

تن�سيب �أزيد من 15 جمل�س �سعبي بلدي يف 48 �ساعـة
اأ�رشف اأول اأم�س وايل والية امل�صيلة »حاج 
مقداد » على تن�صيب رئي�س بلدية امل�صيلة  
لواء  حتت  »  املن�صوي  اإبراهيم  »ب�صريي 
فازت  التي  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
مقداد  »حاج  اأقدم  كما  املقاعد  باأغلبية 
بو�صعادة      بلدية  رئي�س  تن�صيب  على   «
االإحتاد  قائمة حزب  اأمبارك« عن  »عمران 
وتن�صيب  والبناء  والعدالة  النه�صة  اأجل  من 
رئي�س بلدية حمام ال�صلعة »عي�صى حريزي« 

الدميقراطي ،  الوطني  التجمع  قائمة  عن 
عملية  بعد  امل�صيلة  والية  وايل  اأ�صار  حيث 
تن�صيب كل جمل�س ،على �رشورة تقدمي يد 
بدورهم  وهم  اجلدد  للمجال�س  امل�صاعدة 
املواطنني  اإن�صغاالت  اإىل  باال�صتماع  عليهم 
،كما  الفئات  كل  مع  جادة  حوارات  وفتح 
العامة  امل�صلحة  تف�صيل  ب�رشورة  دعا 
النهو�س  اجل  من  والعمل  اخلا�صة  على 
كما  بلدية  كل  اأقليم  عرب  املحلية  بالتنمية 

�رشع االأمني العام للوالية يف عملية تن�صيب 
اجلديد  البلدية  ال�صعبية  املجال�س  روؤ�صاء 
من  بداية  التن�صيب  عملية  انطلقت  ،حيث 
وعني   ، مقرة   ، الدهاهنة   ، برهوم  بلدية 
اخل�رشاء ، ال�صالل ،  لت�صتمر تن�صيب باقي 
اإن والية امل�صيلة تعترب  العلم  البلديات  مع 
االأويل على امل�صتوى الوطني يتم بها تن�صب 
جمل�صها ال�صعبي الوالئي للعهدة االإنتخابية 
اأزيد  تن�صيب  اإىل  اإ�صافة   2017/2022

يومني  خالل  بلدي  �صعبي  جمل�س   15 من 
يقدمه   قيا�صي  وعمل  جناح  يعترب  وهذا 
امل�صوؤول االأول على اجلهاز التنفيذي لتنمية 
الواليات  م�صاف  اىل  بها  وال�صري  الوالية 
املتطورة واملتقدمة يف خمتلف املجاالت 
�صمن  امل�صيلة  والية  وتعد  والقطاعات 
نتائج  �صجلت  ممن  االأوائل  االأربع  الواليات 

م�رشفة على ال�صعيد الوطني .
عبدالبا�سط بديار 



اجلنايات  حمكمة  �سلطت 
الإبتدائية مبحكمة الدار البي�ساء 
عقوبة 5 �سنوات �سجنا نافذا يف 
جاره ب10  قتل  حاول  �ساب  حق 
طعنات خنجر على خمتلف اأنحاء 
اإثرها  3 اأيام  ق�سى  على  ج�سده 
و  املركزة  العناية  غرفة  داخل 
حررت له �سهادة طبية مبدة عجز 
60 يوما ب�سبب هاتف نقال حاول 

املتهم �رسقته منه .
وقائعها  تعود  التي  الق�سية  يف 
حني   2016 اأوت   1 لتاريخ 
الليلية  املناوبة  تلقت  فرقة 
من  لنداء  الق�سائية  لل�رسطة 
م�ست�سفى عني طاية حول تلقيها 
خطرية  لإ�سابة  تعر�ض  ل�سخ�ض 
وهو  ج�سده  اأنحاء  خمتلف  على 
العناية  غرفة  داخل  موجود 
التحريات  لتنطلق   ، املركزة 
قد  امل�ساب  اأن  اأ�سفرت  التي 
من  خنجر  طعنات  لعدة  تعر�ض 
اإثر  ،طارق«  ب   « املدعو  جاره 
هاتف  حول  جمعهما  �سجار 
ال�سحية  تعر�ض  بعدما   ، نقال 
قبل  من  النقال  هاتفه  ل�رسقة 
املتهم  قبل يوم من الوقائع وبعد 
املوايل يف  باليوم  توجه حليه  ما 
ع�رسة  احلادية  ال�ساعة  حدود 
بطريقة  ا�سرتجاعه  وحاول  ليال 
مناو�سات  بينهما  حدثت  ودية 
ف�سه  مت  بعراك  اإنتهت  كالمية 
املتهم  اأن  غري  اجلريان  قبل  من 
اأ�رس على الإنتقام وغادر ملنزله 

يف  اإ�ستعمله  خنجر  لإح�سار 
مرات   10 حوايل  ال�سحية  طعن 
و  الفخذ  منطقة  م�ستوى  على 
وهي  ال�سدر  منطقة  و  الذراعني 
ال�رسبات التي خلفت له اإ�سابات 
اإثرها  على  نقل  خطرية  جد 
للم�س�ستفى اأين قبع حوايل 3 اأيام 
يف غرفة العناية املركزة وحررت 
 60 عجز  مبدة  طبية  �سهادة  له 
يوما ، ليتم بذلك حتويل املدعو » 
ب،طارق« على  م�سلحة التحقيق 
على  وبالتايل  الأمني  و  الق�سائي 
البتدائية  اجلنايات  حمكمة 
مع  العمدي  القتل  حماولة  بجرم 
وهي   ، الرت�سد  و  الإ�رسار  �سبق 
خالل  بها  اإعرتف  التي  التهمة 
غري  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
متاما  مبوقائع  مغايرة  اأجاء  اأنه 
مفادها اأن ال�سحية توجه له بيوم 
جميع  بح�سور  اإتهمه  و  الوقائع 
اأ�سدقائه ب�رسقة هاتفه النقال و 
بعد اأن اأنكر الأمر و اأً�رس اأنه غري 
م�سوؤول عن ال�رسقة قام ال�سحية 
وحاول  براغي  مفك  باإخراج 
ويح�رس  ملنزله  ليتوجه  به  طعنه 
خنجرا ويطعنه به يف حالة دفاع 
�سلف  ما  اأمام  و   ، النف�ض  عن 
توقيع  العام  النائب  طالب  ذكره 
عقوبة 15 �سنة �سجنا نافذا ،قبل 
املداولة  بعد  املحكمة  تقرر  اأن 
�سالفة  العقوبة  بتوقيع  القانونية 

الذكر
ل/منرية

الأطل�ض  قناة  مالك  رفقته  توبع 
و�رسيكاه

لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
يوم  اأحممد  �سيدي  حمكمة 
 5 عقوبة  توقيع  الفارط  اخلمي�ض 
�سنوات حب�سا نافذا  و غرامة مالية 
يف  �سنتيم  مليون   100 بقيمة  نافذة 
»اأحمد  الأ�سبق  الوزير  من  كل  حق 
مراين« و مالك قناة الأطل�ض »ه�سام 
بتهمة حيازة  املتابعان   بوعلو�ض«، 
ال�ساد�ض  ال�سنف  من  ناري  �سالح 
بالن�سبة لالأول و تهمتي التعدي على 
الأموال مع  وتبيي�ض  ملكية عقارية 
توقيع عقوبة 3 �سنوات حب�سا نافذا 
مالية  غرامة  �سنتيم  ماليني  و10 
يف  �رسيكه  من  كل  حق  يف  نافذة 
القناة »يحياوي« الغائب عن جل�سة 
مدير  جمال  �سقيقه  و  املحاكمة، 
لكل  تنوعت  بتهم  املتابعني  �رسكة 
واحد منهم بني  التزوير وا�ستعماله 
وم�رسفية  جتارية  حمررات  يف 
وا�ستعمالها  عمومية  اأموال  وتبديد 
و�سوء  �رسعي  غري  نحو  على 
الت�رسيح  و  الوظيفة،  ا�ستعمال 
الكاذب وانتحال �سفة، مع ا�ستعمال 

مزورة  وجتارية  م�رسفية  حمررات 
وامل�ساركة يف تبديد املال العام ، يف 
حني اإلتم�ض وكيل اجلمهورية تغرمي 
قناة  املعنويني  ال�سخ�سني  من  كل 
امل�سوؤولية  ذات  وال�رسكة  الأطل�ض 
ميديا«  قلوبال  »�سارل  املحدودة 
مالية  غرامة  �سنتيم  ماليني  ب5 
نافذة ، بعدما اأنكر املتهمني خالل 
مواجهتهم لهيئة املحكمة ما ن�سب 
الأ�سبق  الوزير  اأكد  و  لهم من جرم 
مرخ�ض  اأنه  لل�سالح  حيازته  حول 
�سبب  عن  و  ال�سلطات  قبل  من 
اإحتفاظه به فاأكد باأنه بدافع حماية 
لزال  التي  التهديدات  من  نف�سه 
يتلقاها حلد ال�ساعة من اجلماعات 
مت�سك  باقي  فيما   ، الإرهابية 
املدير  اأ�سار  و  بالإنكار  املتهمني 
لل�سحافة  الدويل  للمركز  العام 
قناة  مع  اأبرمها  التي  ال�سفقة  اأن 
اأي لب�ض  الأطل�ض رعية ول ي�سوبها 
 ، الإتهام  دائرة  يف  يجعله  قانوين 
�سلف  ما  لتقرر املحكمة ويف ظل  
ذكره بتاأجيل النطق باحلكم جلل�سة 

7 دي�سمرب املقبل .
ل/منرية

 حمكمة اجلنايات الإبتدائية
 بالدار البي�ضاء

متهم حيازته �ضالح ناري بدون رخ�ضة

 5 �شنوات حب�شا ل�شاب 
 حاول قتل �شديقه ب10 

طعنات من اأجل هاتف نقال

التما�س 5 �شنوات حب�شا  لوزير ال�شوؤون 
الدينية الأ�شبق " اأحمد مراين "

24 �شاعةاجلمعة  01 ال�ضبت02 دي�ضمرب2017  املوافـق  لـ14 ربيع الأول  1439ه 5
الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لالأ�ضغال العمومية

 اإعداد ن�شو�س جديدة لتعزيز 
الأمن على الطرقات قريبا

�ضتجري الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لالأ�ضغال العمومية قريبا درا�ضات لإعداد مطويات تهدف 
اإىل تعزيز الأمن على م�ضتوى الطرقات ح�ضبما اأكده املدير العام لهذه الهيئة بومدين اوقا�ضي.

م.�س
خالل  اوقا�سي  �رسح  و 
»الطريق  حول  تقني  يوم 
اأكرث اأمانا و اأكثري دميومة« 
ال15  الطبعة  هام�ض  على 
لالأ�سغال  الدويل  لل�سالون 
من  يقام  الذي  العمومية 
دي�سمرب   1 اإىل  نوفمرب   28
لدرا�سات  نح�رس  »اننا 
ق�سد  مطويات  لإعداد 
على  اأكرب  اأمن  �سمان 
و  الطرقات.  م�ستوى 
املطويات  هذه  تخ�ض 
اإ�سكالية احتكاك العجالت 
التدقيق  و  بالطريق 
باأمن  املتعلق  احل�سابي 
لهم  تدخل  الطرقات«و يف 
اأو�سح خرباء  اللقاء  خالل 
اأمن الطرقات يتوقف على 

ثالثة عوامل : 
و  ال�سيارة  و  ال�سائق 
املحيط على غرار الهياكل 
املن�سئات  و  القاعدية 
مو�سوع  متحور  و  الفنية 

حول  التقني  اليوم  هذا 
اجلانب البيئي املتمثل يف 
الفنية  الطريق و املن�ساآت 
اأمن  على  تاأثريهما  و 
املدير  اأ�سار  و  الطرقات، 
الأ�سغال  بوزارة  املركزي 
�سالح  النقل  و  العمومية 
»الأمن  اأن  اإىل  لو�سيف  بن 
الطرقات  م�ستوى  على 
و  ل�سيما  حت�سنا  �سهد 
على  يعتمد  اإجنازها  اأن 

تقنيات 
اإل  ع�رسية«  و  ناجعة 
بحاجة  اآليات  »هناك  اأن 
لتاأهيل  ت�سحيح  اإىل 
و  القاعدية  الهياكل 
للمقت�سيات  ال�ستجابة 
احلالية«، ا�ستنادا اإىل ذات 

امل�سوؤول.
ال�رسوري  اأنه من  اعترب  و 
عدد  تخفي�ض  حاليا 
بالرغم  الطرقات  �سحايا 
من اأن عدد احلوادث يبقى 
حوايل  باأن  مذكرا  مرتفعا 
ميوتون  �سخ�ض   4000

املرور  حوادث  يف  �سنويا 
يف اجلزائر.

الأمني  جهته  من  �رسح  و 
الربط  للجنة  العام 
لل�سحراء  العابر  للطريق 
لل�سحافة  عيادي  حممد 
يف  تتطور  »التقنيات  اأن 
اللجوء  يتم  حيث  البالد 

و طرق جديدة  اأدوات  اإىل 
و  فنية  من�سئات  لإجناز 
الطرقات«و  تاأهيل  اإعادة 
ال�سياق  هذا  يف  اأ�ساف 
تقدما  حققنا  »لقد 
ا�ستقالل  عند  ملحوظا. 
اجلزائر كان لدينا 20.000 
الطرقات يف حني  كلم من 

يبلغ طولها اليوم 125.000 
الإمكانيات  لدينا   و  كلم 
اأكد  و  منها«  املزيد  لفتح 
الأ�سا�سي  العامل  اأن  اأي�سا 
حوادث  عدد  لزدياد 
يبقى  اجلزائر  يف  املرور 
اإ�سافة  املفرطة  ال�رسعة 

اإىل اأ�سباب تقنية و بيئية. 

فيما اإ�ضتفاد باقي املتهمني من الرباءة التامة

عامني حب�شا لعونني �شبيهني بال�شرطة تورطا بتزوير  و�شفات طبية 
راي�ض  مراد  بئر  ق�ست  حمكمة 
حب�سا  عامني  عقوبة  بتوقيع  بالعا�سمة 
بعد  دج  األف   100 بقيمة  نافذا وغرامة 
باحلبوب  املتاجرة  من  الق�سية  تكييف 
يف  الغري  على  عر�سها  اإىل  املهلو�سة 
�سبيهني  كعونني  يعمالن  �سقيقان  حق 
املتهمان  باقي  اإفادة  بعد  ال�رسطة  يف 
تزوير  و�سفات  عن  التامة  الرباءة  من 
الوادي  بباب  »ماي«  مب�س�ستفى  طبية 
و  اقتناء  املهلو�سات  يف  امل�ستعملة 

اإعادة بيعها من جديد .
هذا وقد مت ك�سف ن�ساط هاته الع�سابة 
املحاكمة  بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى 
الق�سائية  ال�رسطة  م�سالح  قبل  من 
العا�سمة،  غرب  بوزريعة  دائرة  لأمن 
�سهران،  قبل  تلقتها  معلومات  اثر 
بيع  جمال  يف  تن�سط  ع�سابة  حول 
املهلو�سات التي يتم احل�سول عليها من 
طبية  طريق و�سفات  عن  ال�سيدليات 

مزورة من امل�ست�سفى اجلامعي »حممد 
بباب  �سابقا(  )مايو  دباغني«  ملني 
التي  الأمنية  التحريات  الوادي،لتنطلق 
اأ�سفرت عن توقيف عون �سبيه بال�رسطة 
داخل  خمباأة  طبية  و�سفات  وبحوزته 
اأكد باأنه حت�سل  ظرف وبعد ا�ستجوابه 
هو  يعمل  الذي  �سقيقه  قبل  من  عليها 
الآخر عون �سبيه بال�رسطة وك�سف اأي�سا 
عن تورط قريب اآخر لهما ومتهم رابع، 
وموا�سلة التحريات مت توقيف املتهمني 
على م�ستوى امل�ست�سفى اجلامعي«عمر 
فيهم  امل�ستبه  بحوزة  وعرث  دباغني« 
ملدة  الطبية  الو�سفات  ع�رسات  على 
بيا�ض،  على  كانت  منها  ثالثة  ا�سهر   3
يتنقلون  كانوا  التي  الو�سفات  وهي 
العا�سمة لقتناء  �سيدليات  بني  بها 
من  بيعها  واإعادة  العقلية  املوؤثرات 
جديد، عدا احد الو�سفات التي قدمت 
لأحد ال�سيادلة الذي متكن من التفطن 

بنف�ض  ثانية  لو�سفة  تقدميهم  بعد  لهم 
املوا�سفات وهي احليلة التي مل تنطلي 
التي  التفتي�ض  عملية  اأ�سفرت  عليه،كما 
لهاتف  التو�سل  من  للمتهمني  اأجريت 
مع  جمعته  وبه �سور  املتهمني  احد 
الرئي�سي وهما يف مكان م�سبوه  املتهم 
بذلك  ليتم  املخدرات،  وبيع  باملتاجرة 
نيابة  على  الع�سابة  اأطراف  تقدمي 
على  وبالتايل  راي�ض  مراد  بئر  حمكمة 
احلب�ض  رهن  و�سعهم  بعد  املحاكمة 
باحلرا�ض  العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
عن جرم حماولة احل�سول على موؤثرات 
الغري  على  البيع وعر�سها  ق�سد  عقلية 
والتزوير  �سورية  طبية  و�سفة  بوا�سطة 
خالل  اأنكروا  حيث  املزور،  وا�ستعمال 
�سماعهم اأمام جهات التحقيق ما ن�سب 
الو�سفات  باأن  واأكدوا  جرم  من  لهم 
بهدف  قانونية  بطريقة  حمررة  الطبية 
العالج من ا�سطرابات نف�سية يعاين منها 

احد فيهم،وهي نف�سها الت�رسيحات التي 
املحاكمة  جل�سة  عليها خالل  اأكدوا 
الكمية  اإن  الرئي�سي  حيث �رسح املتهم 
خا�سة  بحوزته  و�سبطت  اقتناها  التي 
رافقته  التي  النف�سية  لالأزمة  بعالج 
امل�ستفيدين  قائمة  من  اإق�سائه  منذ 
اأين تدهورت  ال�سكنات الجتماعية  من 
حينها حالته النف�سية واأثناء تلك الفرتة 
وحني كان يرتدد على دائرة باب لوادي 
بطبيب  التقى  لل�سلطات  لرفع تظلم 
احلل  عر�ض  الذي  الدائرة  مقر  داخل 
وهو م�ساعدته يف حترير و�سفات طبية 
املوؤثرات  اقتناء  ليتمكن من خاللها  له 
النف�سية  اأزمته  من  والعالج  العقلية 
م�سريا انه كان يقتني من خاللها علبتان 
فقط لال�ستهالك ال�سخ�سي دون وجود 
اأي اأغرا�ض اأخرى فيما يتعلق بالبيع او 

الرتويج .
ل/منرية 

بكل من برج باجي خمتار وعني قزام 

توقيف )43( مهربا من جن�شيات خمتلفة
الوطني  للجي�ض  مفارز  متكنت 
نوفمرب  2017 من   30 يوم  ال�سعبي 
جن�سيات  من  مهربا   )43( توقيف 
باجي خمتار  برج  بكل من  خمتلفة 
 )01( و�سبط  ع6  /ن  قزام  وعني 
كهربائية  مولدات   )07( �ساحنة، 
و)09( مطارق �سغط و)10( هواتف 
نقالة واآلة لتك�سري احلجر  و)1.075( 
طن من املواد الغذائية. ويف اإطار 

مفرزة  اوقفت  الإرهاب،  مكافحة 
بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض 
مع عنا�رس الدرك الوطني، عن�رس 
 / الإرهابية مبيلة  للجماعات  دعم 
ن ع 5 . ويف اإطار حماربة التهريب 
اأوقفت مفرزة  واجلرمية املنظمة، 
 30 يوم  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض 
ن  وهران/  من  بكل   2017 نوفمرب 
ع 2، الطارف وعنابة / ن ع5 ثالث 

 41( وحجز  خمدرات  جتار   )03(
كغ( من الكيف املعالج ، بالإ�سافة 
مهلو�ض  قر�ض   )18980( حجز  اىل 
اجللفة  ال�سلف،  العا�سمة،  من  بكل 
و بومردا�ض/ ن ع 1 والطارف / ن 
ع 5، وبالتن�سيق مع عنا�رس الدرك 
وحدة   )13278( حجز  مت  الوطني 
من الألعاب النارية بكل من غرداية 

و الأغواط /ن ع 4 .

وحدات  �سبطت  اأخرى،  جهة  من 
الدرك  وعنا�رس  احلدود  حلر�ض 
اهرا�ض  �سوق  من  بكل  الوطني 
مركبة  ع5  /ن  والطارف  وتب�سة 
وكمية من الوقود املوجهة للتهريب 
اأوقفت،  فيما  لرت  ب)9842(  تقدر 
من  �رسعي  غري  مهاجر   )42(
ب�سار  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات 

،تيميمون، غرداية  وعني �سالح.
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حت�سن حذر:

دوافع ال�ستقرار الن�سبي لأ�سواق النفط العاملية
 حت�سن حذر:�سورة تظهر جمموعة من براميل النفط

ا منذ  ا �سعرًيّ متر اأ�سواق النفط العاملية يف املرحلة الراهنة بحالة ا�ستقرار ن�سبي مقارنة بفرتات �سابقة تعر�ست فيها للرتاجع، حيث �سهدت انخفا�سً
منت�سف عام 2014، وا�ستمر هذا النخفا�ض حتى متكنت منظمة الدول امل�سدرة للبرتول »اأوبك«، بالتعاون مع عدد من منتجي النفط من خارجها، 

من التو�سل اإىل اتفاق لتخفي�ض الإنتاج يف نهاية عام 2016، ومت تطبيق هذا التفاق يف مطلع عام 2017، وين�ض على �سحب 1.8 مليون برميل من 
العر�ض النفطي العاملي اليومي، وبن�سبة تخفي�ض بلغت %2.

علي �سلح/ مركز امل�ستقبل للأبحاث و الدرا�سات املتقدمة

�أ�سعار  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�نخف�ست  قد  �لعاملية  �لنفط 
قيمتها،  من   %78 عن  يزيد  مبا 
بحو�يل  يُقدر  مبا  تر�جعت  حيث 
 26 �إىل  للربميل  دوالًر�   120
خالل  وذلك  للربميل،  دوالًر� 
عام  منت�سف  من  �ملمتدة  �لفرتة 
�أن  �إال  2016؛  يناير  �إىل   2014
مّكنها  �الإنتاج قد  �تفاق تخفي�ض 
�أن  �إىل  �لتدريجي،  �لتعايف  من 
متا�سكت جمدًد� فوق م�ستوى 50 

دوالًر� للربميل. 
ذلك  عن  �الأ�سعار  تنخف�ض  ومل 
تطبيق  بد�ية  منذ  �مل�ستوى 
ويف  �سيقة  حدود  يف  �إال  �التفاق 
فرت�ت ��ستثنائية للغاية، وما لبثت 
�رسيع  ب�سكل  �الأ�سعار  �رتدت  �أن 
�إىل �أعلى من ذلك �مل�ستوى. وهو 
ما يدل على �أن �الأ�سعار �أ�سبحت 
و�ال�ستقر�ر  �لتما�سك  على  قادرة 
وفق  للربميل  دوالًر�   50 فوق 
يف  �لقائم  �لو�سع  معطيات 

�ل�سوق.

واقع جديد:

�لتي  �الإجر�ء�ت  �إن  �لقول  ميكن 
�ملتعاونة  و�لدول  �أوبك  �تخذتها 
رو�سيا،  ر�أ�سها  وعلى  معها، 
يف  جديًد�  و�قًعا  خلقت  قد 
حيث  �لعاملية،  �لنفط  �أ�سو�ق 
��ستقر�ًر�  �أكرث  �الأ�سو�ق  بدت 
على  قدرة  وذ�ت  �أد�ئها،  يف 
�ملفاجئة  �ل�سدمات  ��ستيعاب 
كثرًي� على  ذلك  يوؤثر  �أن  دون  من 
هذ�  على  �لتدليل  وميكن  �أد�ئها، 
من خالل عدة معطيات، وهو ما 

ميكن تو�سيحه فيما يلي:
�إنتاج �لنفط �ل�سخري  1- تر�جع 
عام  منذ  بد�أ  و�لذي  �الأمريكي، 
�الأ�سا�ض عن عدم  نتج يف   ،2016
�الأمريكية  �لنفط  �رسكات  قدرة 
على  �لقطاع  هذ�  يف  �لعاملة 
ظل  يف  �الإنتاج  يف  �ال�ستمر�ر 
لالأ�سعار،  �جلديدة  �مل�ستويات 
�لو�سع  من  جزًء�  تعترب  و�لتي 
�تفاق  فر�سه  �لذي  �جلديد 

تخفي�ض �الإنتاج على �الأ�سو�ق.
�لنفط  �إنتاج  �أن  من  �لرغم  فعلى 
 � منًوّ �سهد  �الأمريكي  �ل�سخري 
من  �رتفع  �إذ  �أعو�م،  ل�سبعة  �متد 
لي�سل   2015 عام  �إىل   2008 عام 
�إ�سافية،  برميل  ماليني   4.9 �إىل 
يومًيّا  برميل  ماليني   9.4 ليبلغ 
�أعلى  بذلك  م�سجاًل  نهايتها،  يف 
م�ستوى قيا�سي له منذ عام 1972، 
برميل  ماليني   9.5 بلغ  عندما 
�سهد   2016 عام  �أن  �إال  يومًيّا؛ 
تر�جًعا يف �إنتاج �لنفط �الأمريكي 
فبلغ  برميل،  �ألف   500 مبقد�ر 

ماليني   8.9 �لعام  هذ�  نهاية  يف 
برميل يومًيّا.

فهذه  �لنفط،  �أ�سو�ق  2- متا�سك 
كثرًي�  منك�سفة  تعد  مل  �الأ�سو�ق 
على �ملتغري�ت �جليو�سيا�سية يف 
�سابًقا،  يحدث  كان  مثلما  �لعامل 
�ل�رسق  منطقة  يف  يحدث  وما 
هو  �حلايل  �لوقت  يف  �الأو�سط 
فبالرغم  ذلك.  على  مثال  خري 
بع�ض  بها  متر  �لتي  �الأزمات  من 
�لعالقات  وتاأزم  �ملنطقة،  دول 
بني بع�ض منتجي �لنفط، ودخول 
بع�ض �لدول مثل �إير�ن يف حروب 
�إقليمية متثل خطًر� على مر�فقها 
بدت  �الأ�سو�ق  �أن  �إال  �لنفطية؛ 
هذه  مو�جهة  يف  متا�سًكا  �أكرث 
يف  هذ�  يرجع  وقد  �الأزمات. 
جزء منه �إىل �أن هذه �الأزمات مل 
مت�َضّ �ملر�فق �لنفطية يف معظم 
�لنفط  �إنتاج  يف  �ملحورية  �لدول 
يف �ملنطقة، لكنها �أحلقت �ل�رسر 
بلد�ن  يف  �لنفطية  باملر�فق 

�أخرى، مثل: ليبيا ونيجرييا.
بني  �لعالقات  ��سطر�ب  �أن  كما 
�إجر�ء  ب�سبب  وكرد�ستان   بغد�د 
�ال�ستقالل،  ��ستفتاء على  �الإقليم 
من  �لعر�ق  �إنتاج  ��ستقر�ر  يهدد 
�لعر�ق  باأن  �لعلم  مع  �لنفط، 
ي�سنف كاأحد �أكرب منتجي �لنفط 

يف �ملنطقة و�لعامل. 
�ملت�ساعدة  �الأزمة  فاإن  كذلك 
و�إير�ن  �ملتحدة  �لواليات  بني 
�الأمريكية،  �الإد�رة  رغبة  ب�سبب 
تر�مب،  دونالد  �لرئي�ض  بقيادة 
�ملربم  �لنووي  �التفاق  �إلغاء  يف 
مل  )5+1(؛  وجمموعة  �إير�ن  بني 
توؤثر يف �أ�سو�ق �لنفط حتى �الآن، 
�ملخاوف  من  �لرغم  على  وذلك 
�الأزمة  هذه  ب�سبب  �ملت�ساعدة 
�لتي متثل عامل تهديد ال�ستقر�ر 

�الإمد�د�ت �لنفطية �الإير�نية.

م�سالح م�سرتكة: 

�لذي  �جلديد  �لو�قع  يت�سمن 
غري  تقارًبا  �لنفط  �تفاق  فر�سه 
و�مل�سالح  �لعالقات  يف  م�سبوق 
�لنفطية  �لقوى  بني  �لنفطية 
يف  لي�ض  �لرئي�سية  �لتقليدية 
ود�خل  �الأو�سط  �ل�رسق  منطقة 
على  و�إمنا  فقط،  �أوبك  منظمة 

م�ستوى �لعامل كله.
وهذ� �لتقارب لي�ض من �ملت�سور 
�التفاقيات  �إبر�م  عند  يتوقف  �أن 
يف  قدًما  �مل�سي  �أو  فح�سب، 
متديدها  حتى  �أو  تطبيقها، 
من  لكنه  �الأمر؛  لزم  حال  يف 
�ملرجح �أن ميتد �إىل ما هو �أكرث، 
يف  �مل�سبوق  غري  �لتطور  ولعل 
�أكرب  بني  �القت�سادية  �لعالقات 

وهما  تقليديتني،  نفطيتني  قوتني 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية ورو�سيا 
�ملرتبتني  �ساحبتا  �الحتادية، 
�لنفط  �إنتاج  يف  و�لثانية  �الأوىل 
�الأر�سية  مبثابة  يعد  عاملًيّا؛ 
�ل�سلبة لبناء حتالف نفطي ثنائي 
�سوق  ويقود  �لدولتني،  من  يتكون 
بالتن�سيق  وذلك  �لعاملية،  �لنفط 
وبال�رس�كة  �أوبك  منظمة  مع 
من  مظهر  �أي  دون  ومن  معها، 
مظاهر �ملناف�سة �أو �لت�سارب يف 

�مل�سالح.

اجتاهات الأ�سعار:

�إليها  و�سلت  �لتي  �حلالة  تُعد 
�لوقت  �لعاملية يف  �لنفط  �أ�سو�ق 
فوق  ��ستقر�ر  من  �لر�هن، 
ن�سبًيّا  مقبول  �سعري  م�ستوى 
منتجي  من  �لعديد  جانب  من 
�نطالق  نقطة  �لعامل؛  يف  �لنفط 
�ل�سغل  يُعد  �لذي  �مل�ستقبل  �إىل 
�ل�ساغل �الآن. وهو ما �أثار �هتمام 
�لتي  �لكربى  �لنفط  �رسكات 
�لعاملية  �جتمعت يف قمة رويرتز 
لل�سلع �الأولية، موؤخًر�، وقد �أكدت 
ت�ستعيد  �لعاملية  �لنفط  �سوق  �أن 
تخفي�سات  من  بدعم  تو�زنها 

�الإنتاج �لتي تقودها »�أوبك«. 
وبالرغم من �أن قادة هذه �ل�رسكات 
زياد�ت  حدوث  فر�سة  �أن  �أكدو� 
�لنفط  �أ�سعار  يف  كبرية  �أخرى 
�ملتبقية  �لفرتة  خالل  �لعاملية 
�لعام  وخالل  �جلاري،  �لعام  من 
مربرين  م�ستبعدة،  تبدو  �ملقبل، 
قد  �الإمد�د�ت  خف�ض  باأن  ذلك 

ال ي�ستمر، �إال �أن تخل�ض �الأ�سو�ق 
تدريجًيّا من تخمة �ملعرو�ض من 
�خلام و�ملنتجات �ملكررة يوؤكد �أن 
�ل�سحيح،  �لطريق  على  �الأ�سو�ق 
وهو ما �عرتف به »�أليك�ض بريد« 
�رسكة  لدى  �لنفط  وحدة  )رئي�ض 
جلينكور( بقوله: »�أعتقد �أن �ل�سوق 
على �مل�سار �ل�سحيح، بو�سعك �أن 
لكنه  �لتو�زن،  ��ستعادة  بدء  ترى 

�نخفا�ض تدريجي«.
رئي�ض  تايلور«  »�إيان  قال  كما 
لتجارة  �أكرب �رسكة  فيتول،  �رسكة 
بع�ض  »حدثت  �لعامل:  يف  �لنفط 
من  �لكبرية  �ل�سحب  عمليات 
�لعام،  هذ�  عاملًيّا  �ملخزونات 
مما  كثرًي�  �أف�سل  يبدو  و�ملوقف 
كان عليه قبل عام، وت�سهد �ل�سوق 
وتتحرك  �ملعرو�ض،  يف  ا  �سًحّ
يف  �لنق�ض  من  �ملزيد  �سوب 
�ملقدمات  وهذه  �ملخزونات«. 
�لنفط  �أ�سو�ق  تقود  �الإيجابية 
يف  �أف�سل  هو  ما  �إىل  �لعاملية 
�مل�ستقبل من دون �سك، و�إن ظل 

�الأمر حمفوًفا باملخاطر.
�ملتغري  هو  �الأ�سعار  متغري  ويُعد 
�لنفط  الأ�سو�ق  بالن�سبة  �الأهم 
و�ملهتمني بها، وبالتايل فاإن توقع 
ت�سلكه  �أن  ميكن  �لذي  �مل�سار 
�الأ�سعار يف �مل�ستقبل �لقريب، �أو 
يف �الأجل �لطويل كذلك؛ هو �أحد 

�أهم �لق�سايا يف �لوقت �لر�هن. 
�الأ�سعار  كانت  �الإطار،  هذ�  ويف 
ا  �أي�سً �ملجتمعني  �هتمام  حمط 
�أجمعت  حيث  رويرتز،  قمة  يف 
توقعاتهم �أن �الأ�سعار من �ملرجح 
�ملقبلة،  �لفرتة  خالل  ت�ستقر  �أن 

�ملتبقية  �لفرتة  ذلك  يف  مبا 
يف   ،2018 وعام   ،2017 عام  من 
�إىل   50 بني  يرت�وح  �سعري  نطاق 
نف�ض  وهي  للربميل.  دوالًر�   60
عليها  �أجمع  �لتي  ا  �أي�سً �لنتيجة 
�أ�سو�ق  »منتدى  يف  �مل�ساركون 
�لذي   ،»2017 �لعاملية  �لطاقة 
�نعقد يف �إمارة �لفجرية يف �لفرتة 

من 18 �إىل 19 �سبتمرب 2017.

توقعات متحفظة: 

وب�سكل عام، تبدو هذه �لتوقعات 
متحفظة للغاية، قيا�ًسا مبا حققته 
�أد�ء  من  �لعاملية  �لنفط  �أ�سو�ق 
�لفرت�ت �ملا�سية، وقيا�ًسا  خالل 
�الأ�سعار  بلغتها  �لتي  بامل�ستويات 
قد  �مل�ستقبل  �أن  بجانب  ا.  �أي�سً
جديدة  �إيجابية  تغيري�ت  يحمل 
�لطلب  بني  �لتو�زنية  �لعالقة  يف 
�لعامليني،  �لنفطي  و�لعر�ض 
مر�سحة  �ل�سوق  و�أن  �سيما  ال 
هو  مما  تدريجًيّا  للتخل�ض 
مرت�كم بها من معرو�ض ز�ئد عن 

�حلاجة. 
توقعات  هناك  �أن  �إىل  باالإ�سافة 
بحدوث زيادة يف �لطلب �لعاملي 
مما  �أكرث  ب�سكل  �لنفط  على 
�سبيل  على  فال�سني  متوقع.  هو 
من  �لثاين  �القت�ساد  �ملثال، 
��ستهالًكا  و�الأعلى  �حلجم  حيث 
�قت�سادها  �أظهر  عاملًيّا،  للطاقة 
خالل  �ملتوقع  من  �أف�سل  �أد�ء 
ت�سارع  حيث  �الأخرية،  �الأ�سهر 
يف  و�سادر�تها  و�رد�تها  منو 
معدالت  باأعلى   2017 �سبتمرب 

منذ �أ�سهر عديدة. و�الأكرث �أهمية 
�جلمارك  هيئة  بيانات  �أن  هو 
يف  �رتفاًعا  �أظهرت  �ل�سينية 
�خلام  �لنفط  من  �ل�سني  و�رد�ت 
يف �سبتمرب �إىل ثاين �أعلى م�ستوى 
�الأكرث  و�الأمر  �الإطالق.  على  لها 
ترجيًحا هنا هو �أن �أ�سعار �لنفط 
�أد�ء  من  حققته  مبا  �لعاملية 
�ملا�سية،  �لفرتة  خالل  م�ستقر 
ومبا يتو�فر لها من قوة دفع خالل 
�جلفاف  ب�سبب  �ملقبلة  �لفرتة 
�ملعرو�ض،  تخمة  يف  �لتدريجي 
ومنو �أعلى من �ملتوقع يف �لطلب 
ذلك  كل  �ل�سني،  بقيادة  �لنفطي، 
�إىل  �الأ�سعار  يدفع  �أن  �ساأنه  من 
ويبدو  �ملتوقع،  من  �أعلى  هو  ما 
للربميل  دوالًر�   60 �إىل   55 نطاق 
هو �الأقرب للتحقق يف نهاية عام 
�الأ�سعار  تنتقل  �أن  ويرجح   ،2017
بعد ذلك �إىل �سعر �أعلى لت�سل �إىل 
للربميل  دوالًر�   65 �إىل   60 نطاق 
عام  من  �لثاين  �لن�سف  خالل 

.2018
�أن هذه  تاأكيد  يجب  �خلتام،  ويف 
�لتوقعات تظل مرهونة با�ستمر�ر 
على  �الأ�سو�ق،  �أد�ء  يف  �لتح�سن 
كما  و�لطلب.  �لعر�ض  جانبي 
تقوم  �أن  �ل�رسورة مبكان  �أنه من 
»�أوبك« و�ملتعاونون معها باتخاذ 
ال�ستيعاب  �لالزمة  �لتد�بري 
و�أن  �سيما  ال  �لتغيري�ت،  هذه 
مناف�سيهم، خا�سة منتجي �لنفط 
��ستغالل  �سيحاولون  �ل�سخري، 
لالأ�سعار  �جلديدة  �مل�ستويات 
�أوبك  مب�سالح  ي�رس  ب�سكل 

وحلفائها.



�آخر  يف  �ل�سياح  عدد  ي�سل  �أن    
�ل�سنة �جلارية 2017�إىل حو�يل 20 
�ألف �سائح منهم �أجانب وهذ�  بناء 
على �ملعطيات �ملقدمة و�خلا�سة 
�ملهرجانات  وكذ�  باحلجز 
خمتلف  برجمتها  �لتي  �ملتعددة 
بالثقافة  �خلا�سة  �لقطاعات 
وغريها   و�لريا�سة  و�ل�سباب 
منها   متيمون   مبنطقة  خا�سة 
�ل�رشيف   �لنبوي  �ملولد  �إحياء 
بال�سبوع  باملنطقة  مامي�سي 
�لليل  �أهل  ومهرجان  �ملولد 
�لثقايف  و�لعطلة �ملدر�سية  و�لتي 
تعرف كل �سنة تو�فد عدد كبري من 
�ل�سياح  مما ينع�ش �ملنطقة  خا�سة 
مع فتح مطار متيمون بعد تو�سيعه 
وترميمه وفتح فندق قور�رة   بعد 
ترميمه  وبيوت لل�سباب وخميمات 

مدير  و�أ�ساف  �سياحية،  خا�سة 
�لتقليدية  و�ل�سناعة  �ل�سياحة 
خمططا  هناك  �أن  �أدر�ر   لوالية 
باملنطقة   �ل�سياح  حلماية  �أمنيا 

قامت  �ل�سياحية  �لوكاالت  �أن  كما 
باإبر�م �تفاقيات نقلهم و��ستقبالهم 
يعطي  مما  �لوطن   خارج  من 
من  �بتد�ء  كبرية  �سياحية  حركية 

منت�سف �سهر دي�سمرب �لقادم  �إىل 
بد�ية  �ل�سنة وحتى يف  نهاية  غاية 
�ل�سنة �جلديدة 2018 خ�سو�سا يف 
منطقة متيمون �ملعروفة يف هذ� 
�الإطار د�خليا وخارجيا  نظر� ملا 
تزخر به من كنوز تر�ثية و�سياحية  
�لتقليدية  �ل�سناعة  عن  ناهيك 
تفعيل  وبغية  �ملنطقة   �لتي متيز 
�أكرث  �ل�ستوي  �ل�سياحي  �ملو�سم 
ملقاطعة  �ملنتدب  �لو�يل  قام  
موؤخر�  بعقد  بيتميمون  �الإد�رية 
خمتلف  �سم  مو�سعا   �جتماعا 
برناجما حول  �سطر  �أين  �ل�رشكاء 
�إيل  باالإ�سافة  �ل�سياحية  �خلريطة 
توفريه  �لو�جب  �الأمني  �ملخطط 

حلماية �ل�سو�ح

بو�سريفي بلقا�سم 
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ك�سف مدير ال�سياحة لولية اأدرار اأن املو�سم ال�سياحي لهذا العام يكون اأكرث انتعا�سا مقارنة بال�سنة املا�سية اأين  مت ا�ستقبال نحو 
16 األف �سائح منهم 800 اأجنبي حيث كانت قبلتهم اكرث مبنطقة تيميمون كما يتوقع    

مدير ال�سياحة لولية اأدرار 

نتوقع ��ستقبال �أزيد من 20 �ألف �سائح  
منهم �أجانب

بف�سل امل�ساريع ال�ستثمارية ب�سعيدة

اأدرار

نحو توفري "م�ستقبال" الأزيد من 9 �آالف من�سب �سغل 

 50 مليار �سنتيم ديون م�ستحقة لدي �الأوبيجي 

توفري  "م�ستقبال"  يتم  �أن  يرتقب 
ب�سعيدة  �سغل  من�سب   9.075
بف�سل �مل�ساريع �ال�ستثمارية �لتي 
بد�ية  بالوالية  �سيجري جت�سيدها 
لدى  علم  ح�سبما  �لقادمة  �ل�سنة 

مدير �لت�سغيل.
و�أو�سح حممد يعقوبي خالل ندوة 
خمتلف  ح�سيلة  لعر�ش  �سحفية 
�أجهزة قطاع �لت�سغيل باأن  مناطق 
ببلديات  �مل�سغرة  �لن�ساطات 
 112 جت�سيد  �ست�سهد  �لوالية 
�سيتيح  مما  ��ستثماريا  م�رشوعا 

�ملنا�سب  من  �لعدد  هذ�  توفري 
ت�سمل  و�لتي  لل�سغل  �جلديدة 
خمتلف �لقطاعات  منها �ل�سناعة 

و �خلدمات وغريهما.
�لوكالة  �أو�سح مدير  ومن جهته 
عبد  ب�سعيدة  للت�سغيل  �لوالئية 
�لكرمي �سلف خالل هذه �لندوة 
�لتن�سيبات  عدد  �أن  �ل�سحفية 
�لت�سغيل  جمال  يف  �ملحققة 
�سهر  غاية  �إىل   2013 �سنة  منذ 
نوفمرب من �ل�سنة �جلارية قد بلغ 
بالوالية  �سغل  من�سب   11.079

�ملنا�سب  هذه  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لتي مت توفريها بف�سل و�ساطة 
طالبي  بني  �ملحلية  �لوكاالت 
ت�سمل  �لعمل  عار�سي  و  �لعمل 
قطاعات �لفالحة و �ل�سناعة و 
�لبناء و �خلدمات، و�أ�ساف نف�ش 
�ملحلية  �لوكالة  �أن  �مل�سئول 
للت�سغيل �سجلت خالل 11 �سهر� 
تن�سيب  �جلارية  �ل�سنة  من 
عمل  منا�سب  يف  �ساب   1.584
و  �لفالحة  جديدة يف قطاعات 
وحت�سي  �خلدمات  و  �ل�سناعة 

للت�سغيل  �لوالئية  �لوكالة 
�إليه  كما  عمل  طالب   13.331
�لندوة  هذه  �أقيمت  ولالإ�سارة 
تنظيم  هام�ش  على  �ل�سحفية 
لفائدة  زيارة  �لت�سغيل  مديرية 
ملقر�ت  بالوالية  �الإعالميني 
للت�سغيل  �ملحلية  �لوكالة 
للوكالة  �ملحليني  و�لفرعني 
�ل�سباب  ت�سغيل  لدعم  �لوطنية 
و �ل�سندوق �لوطني للتاأمني عن 
�لبطالة بغية �لتعرف على مهام 

هذه �الأجهزة.

عبد  �ل�سيدعي�ساوي  ك�سف 
�لرتقية  ديو�ن  مدير  �لرحمان 
�أدر�ر  لوالية  �لعقاري  و�لت�سيري 
�لديون  �أزمة  �أن قطاعه يعاين من 
�مل�ستاأجرين  لدي  �ملرت�كمة 
للم�ساكن �الجتماعية و�لتي و�سلت 

من  بالرغم  �سنتيم  مليار   50 �إيل 
لكن  لتح�سيلها  �عذ�ر�ت  تقدمي 
�إيل  توجهنا  �أين  جدوى  بدون 
وتقدمي  �سكاوي  لو�سع  �لعد�لة 
ملفات تعك�ش حالة عدم �لتعاطي 
م�ستحقات  دفع  مع  �مل�ستاأجرين 

�لكر�ء خا�سة هناك �سنو�ت طويلة 
بع�ش  من  �لكر�ء  فيها  يدفع  مل 
�أ�ساف  �حلالة  هذه  �مل�ستاأجرين 
ن�ساط  على  �أثرت  باأنها  �ملدير 
�لديو�ن حيث قمنا موؤخر� بتقدمي 
بغية  �سهلة  و�إجر�ء�ت  ت�سهيالت 

على  �لكر�ء  م�ستحقات  ��سرتجاع 
�أ�سا�ش  متليكهم لل�سكنات وت�سوية 
�أين  باملفتاح  مايعرف  �أ�سحاب 

بد�أت تعطي ثمارها  

بو�سريفي بلقا�سم

البي�ض

وكالة دعم وت�سغيل ال�سباب م�ستغامن

برج بوعريريج 

�الإنتهاء من �جناز عمليات حماية 
ت�سع بلديات من �أخطار �لفي�سانات 

متويل 523 8  م�سروعا 

ت�سليم مفاتيح 50 �سكنا الأ�ساتذة بجامعة �لب�سري �الإبر�هيمي

�نتهت �أ�سغال عمليات حماية ت�سع 
بلديات من �أخطار في�سانات مياه 
ح�سبما  �لبي�ش،  بوالية  �الأمطار 
�ملائية  �ملو�رد  مديرية  لدى  علم 
�لتطهري  م�سلحة  رئي�ش  ،و�أفاد 
باملديرية  �ملذكورة، جبريي عبد 
�لقادر �أن هذه �مل�ساريع ��ستفادت 
�سيدي  �البي�ش  بلديات  منها 
و�ملحرة  �الأحمر  �لكاف  و  �ل�سيخ 
و��ستينت وبوعالم و �سيدي طيفور 
�سيدي  قرية  و  �سليمان  �سيدي  و 
خليفة ببلدية �خليرث، وكذ� �لتجمع 
ببلدية  �لقبلية  �ل�ساللة  �ل�سكاين 
�ل�ساللة، و�أو�سح �أن هذه �لعمليات 
�لذي  �ملخطط  �إطار  يف  تدخل  
يف  �لوالئية  �مل�سالح  �أطلقته 
من  �ملدن  حلماية  �سابق  وقت 
�لفي�سانات  و �سملت �جناز قنو�ت 
بعيد� عن  �الأمطار  مياه  لت�رشيف 
للبلديات  �ل�سكانية  �لتجمعات 
من  حلمايتهما  �لذكر  �ل�سالفة 
خطر �لفي�سانات، وقد بلع �لطول 
�لتي  �لقنو�ت  ل�سبكات  �الإجمايل 
�ملذكورة   بالبلديات  �جنازها  مت 

دينار  مليون   900 وكلفت   كلم   55
�ملنتظر  ومن  �إليه  �أ�سري  ،كما 
عملية  الحق  وقت  يف  تنطلق  �أن 
من  بريزينة  بلدية  حلماية  مماثلة 
خطر �لفيا�سانات من خالل �جناز 
جماري ل�رشف مياه �الأمطار بعيد� 

عن �لتجمعات �ل�سكنية.
ذ�ت  ك�سف  �سلة،  ذي  �سياق  يف 
�مل�سوؤول �أن عملية �سيانة جدر�ن 
و�دي �لبي�ش �لذي ميتد على طول 
�لن�سيج  و�سط  كيلومرت�ت  �سبعة 
بلغت  فقد  للمدينة  �لعمر�ين 
وت�سمل هذه  �ملائة،  �خلم�سني يف 
�جلدر�ن  وجتديد  �سيانة  �لعملية 
في�سانات  بفعل  ت�سدعت  �لتي 
طول   يقدر  حيث    2011 �سنة 
مرت�    190 �ملهرتئة   �جلدر�ن 
�أمتار، وفقا لذ�ت  و�رتفاعها �ستة 
�لكلي  �الإنتهاء  وينتظر  �مل�سوؤول 
من �مل�رشوع �لذي خ�س�ش له 75 
مليون دج قبل نهاية �لثالثي �الول 
�أ�ساف  كما   ، �ملقبلة  �ل�سنة  من 

نف�ش �ملتحدث.

مولت �لوكالة �لوطنية  لدعم ت�سغيل 
"�أون�ساج" 523 8 م�رشوعا  �ل�سباب 
بوالية م�ستغامن  منذ �إن�سائها قبل 
ع�رشين �سنة ح�سبما علم من مدير 
�هلل  عبد  و�رشح   . �لوالئي  �لفرع 
�ساهمت  �مل�ساريع  هذه  �أن  نهيلة 
�سغل  من�سب    19  054 توفري  يف 
خالل  �ملجاالت  خمتلف  يف  د�ئم 
بتمويل   )2017-1997( �لفرتة  ذ�ت 
ثنائي )م�ساهمة �سخ�سية و�لوكالة( 
�سخ�سية  )م�ساهمة  وثالثي 
�ملجموع  يف  بلغ  و�لبنك(  و�لوكالة 
24.3 مليار دينار جز�ئري، و�أو�سح 
مت  �لتي  �مل�ساريع  �أن  �ملتحدث 
متويلها تخ�ش قطاع �خلدمات )29 
و�ل�سناعات  و�حلرف  �ملائة(  يف 
وقطاع  �ملائة(  يف   14( �لتقليدية 
 9( �لبناء )14 يف �ملائة( و�لفالحة 
خالل  �لوكالة  وقامت  �ملائة(.  يف 
 1  394 بتمويل  �الأخرية  �ل�سنو�ت 
 51 و  �لنقل  قطاع  يف  م�رشوعا 
 456 و  �حلرة  �ملهن  يف  م�رشوعا 
خمتلف  يف  متنقلة  ور�سة  م�رشوع 

و�لكهرباء  كال�سباكة  �لتخ�س�سات 
�لعامة و�ل�سيانة وغريها ومت خالل 
–وفقا لذ�ت �مل�سوؤول  ذ�ت �لفرتة 
عامل  ولوج  على  �ملر�أة  ت�سجيع   -
�ملوؤ�س�سات  و�إن�ساء  �ملقوالتية 
خلق  يف  �ساهم  ما  وهو  �مل�سغرة 
767 م�رشوعا وتوفري 1747 من�سب 
�الأولوية  �إعطاء  مت  كما  د�ئم  �سغل 
خريجي  من  �مل�ساريع  حلاملي 
ومر�كز  �ملائة(  يف   9( �جلامعات 
و�لتمهني  �ملهني  �لتكوين  ومعاهد 
)27 يف �ملائة( وبخ�سو�ش حت�سيل 
�أن  �مل�سدر  نف�ش  �أبرز  �لقرو�ش 
للديون  �ل�سنوية  �لتح�سيل  ن�سبة 
هذه  خالل  بلغت  م�ستغامن  بوالية 
ميثل  ما  وهو  �ملائة  يف   60 �ل�سنة 
للتذكري  جز�ئري  دينار  مليون   55
�ل�سباب  وت�سغيل  دعم  وكالة  قامت 
�ل�سنة  هذه  بد�ية  منذ  مب�ستغامن 
�جلاري  نوفمرب  �سهر  غاية  و�إىل 
متويل  وقبول  م�رشوعا   60 بتمويل 
�أ�سري  مثلما  �آخر�،  م�رشوعا   30

�إليه. 

�سكن   50 مفاتيح  ت�سليم  مت 
�لب�سري  جامعة  �أ�ساتذة  لفائدة 
بوعريريج  بربج  �الإبر�هيمي  
�ملنجزة يف �إطار برنامج رئي�ش 
لدى  علم  ح�سبما  �جلمهورية  
هذه  وتاأتي  �جلامعة  رئا�سة 
توزيع  لعملية  ��ستكماال  �لعملية 
خالل  متت  �سكنا   50 ل  مماثلة 
�أكتوبر�ملا�سي و ذلك يف �نتظار 
تقدمت  �آخر   �سكنا   60 ت�سليم 
ن�سبة �إجنازه ب 70 باملائة وهي 
�أ�سحابها  �لتي حت�سل  �ل�سكنات 
على �ال�ستفادة �مل�سبقة يف مايو 

�ملا�سي ح�سب ما �أو�سحه ذ�ت 
مكتب  ذكر  جهته  �مل�سدرمن 
نقابة �الأ�ساتذة �ملنتمني لالإحتاد 
�لعام للعمال �جلز�ئري ينفي بيان 
 50 فاتيح  م  ت�سليم  �أن عملية  له 
�سكنا )خم�ش غرف( �ملنجزة يف 
�جلمهورية  رئي�ش  برنامج  �إطار 
جاء تطبيقا لالتفاق �ملربم بني 
�لنقابي  �لفرع  و  �جلامعة  �إد�رة 
مو�سحا  �أكتوبر�ملا�سي  يف 
على  �ملوقعني  �الأ�ساتذة  باأن 
مفاتيحها  �سي�ستلمون  �التفاق 
بينما الأ�ساتذة �لذين مل يقدمو� 

�لقيام  فباإمكانهم  �ختيار�تهم 
بذلك من �أجل ��ستالم �ملفاتيح 
و فيما �ألح �لفرع �لنقابي يف بيانه 
�أ�سغال  ��ستكمال  على  حر�سه 
�لغاز  و  ب�سبكتيالكهرباء  �لربط  
يف "�أقرب �الآجال" �أو�سح مدير 
�جلامعة �لدكتور عبد �لكرمي بن 
يعي�ش باأن �إد�رة �جلامعة فتحت 
�ل�سكن  طلبات  ال�ستقبال  �سجل 
 68 من  لال�ستفادة  �جلديدة 
�حلمادية  ببلدية  �ملنجزة  �سكنا 
يف  بوعريريج(  برج  )جنوب 
در��سة  جلنة  تعيني  �نتظار 

باأن  مذكر�  ترتيبها  و  �مللفات 
قد  �الإبر�هيمي  �لب�سري  جامعة 
لفائدة  �سكنا  ب228  ��ستفادت 
بني  من  بذلك  لتكون  �أ�ساتذتها 
�جلامعات "�ملحظوظة" وطنيا. 
لالإ�سارة كان ملف �ل�سكن بجامعة 
عدة  حمل  �الإبر�هيمي  �لب�سري 
طرفاالأ�ساتذة  من  �حتجاجات 
�أ�سغال  با�ستكمال  �ملطالبني 
مفاتيح  لت�سليم  �الإجناز 
يعود�إىل  ملف  هو  و  �ال�ستفادة 

�أكرثمن خم�ش �سنو�ت.
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خلط الأوراق ولعب على املك�سوف
اإياد القرا

بعد اخلطوات التي بادرت بها حركة حما�س بغزة، جتاه امل�ساحلة والتي لقت دعما وترحيبا من جميع الف�سائل والأطراف الإقليمية،، ظهر م�سطلح 
جديد مل يرد يف اتفاقات امل�ساحلة، وهو التمكني للحكومة يف عملها بغزة، وبعد اأن اأعلنت احلكومة ا�ستالم مهامها، وبداأ بع�س الوزراء يف التمكني، 

خرج مفهوم اآخر وهو التمكني الفعلي ثم التمكني الكامل وهكذا.

وفق  جاء  ذلك  �أن  �حلقيقة 
ووفق  عبا�س  حممود  تقدير�ت 
ما ت�رسب من �جتماعات �للجنة 
�ملركزية و�لتنفيذية، باأن حما�س 
وهو  �مل�صاحلة  لهذه  م�صطرة 
من  للخروج  ولكن  بها،  يلتزم  لن 
�حلرج �جلماهريي وعدم �إف�صال 
وفق  جتاوب  �مل�رسي،  �جلهد 
على  تقوم  لذلك،  و�صعت  خطة 
بو�بة  �إف�صال �مل�صاحلة لكن من 

حما�س.
لقياد�ت  �ملتتابعة  �لت�رسيحات 
�صد  �ال�صتفز�زية  فتح  حركة 
�لف�صائل �لوطنية، كما حدث يف 
لقاء�ت �لقاهرة، ثم �لتي خرجت 
لالإعالم تهدف للفت �الأنظار عن 
وترغب  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 
بالعودة ملربع �ملناكفات �لقدمي، 
وهو ما يف�رس حمى �لت�رسيحات 

�ملا�صيني،  �ليومني  مد�ر  على 
ومل ي�صلم منها �أحد يف �لف�صائل 
�أو  للم�صاحلة،  �لر�عية  م�رس  �أو 

�ملعار�صني د�خل فتح.
�ملطلوب من حكومة  �لكثري هو 
�حلمد �هلل جتاه غزة، ومل يعد من 
�ملقبول �ل�صمت جتاه تق�صريها 
بدورها،  و�لقيام  عملها  يف 
ذلك،  على  ي�صهد  و�جلميع 
وفرت  وال  �ملعابر  فتحت  فال 
ومل  �لكهرباء،  تعد  ومل  �الأدوية، 
للموظفني  �لتقاعد  قر�ر  توقف 
ومل ت�صتكمل رو�تب موظفيها يف 

غزة.
وقد ي�صاأل �لبع�س، وهل كل ذلك 
مطلوب من �حلكومة خالل �أيام، 
جنيب �أن �حلكومة �لتي ��صتلمت 
�ملعابر يف �جتماع و�حد، �أ�رست 
دون  �ملعابر  ��صتالم  على  فيه 

ومت  غزة،  من  موظف  �أي  وجود 
لها ذلك، �ألي�س جدير بها �أن تعلن 
بعد �صهر من ذلك �أنها قادرة على 
فتح معرب رفح و�إد�رته، و�الإعالن 

عن �الآليات �ملرتبطة بذلك.
�لتي  �ملوت  حلكومة  �الإجابة 
تخلى  �لذي  �هلل  �حلمد  يقودها 
�لع�رسة،  �صاعات  يف  غزة  عن 
حينما تركها تنزف 51 يوًما دون 
�أن ترم�س له عني، �ليوم ي�صري على 
م�صرية  ويو��صل  �لطريق  نف�س 
و�لتجويع  �حل�صار  من  �الآالم 
برعاية  �ملرة  هذه  لكن  و�خلنق، 
حما�س  يف  يرى  �لتي  �مل�صاحلة 
خا�صعة  م�صت�صلمة  حركة  جمرد 
لها، م�صتغال �لتوجه �لعام لها نحو 
�مل�صاحلة، ب�صبب �صعوبات عدة 
على  �للعب  ود�خلًيا.  جماهريًيا 
و�صوًحا  �الأكرث  هو  �ملك�صوف 

حركة  قياد�ت  ت�رسيحات  بعد 
�الأور�ق  وخلط  و�ل�صلطة  فتح 
�مل�صوؤوليات  من  و�لتمل�س 
يف  �الحتالل  و��صتدعاء 
��صتخد�مه  وكذلك  �ملعابر، 
�أد�ة �صغط يف مو�جهة �لف�صائل 
�لفل�صطينية، ولعل ذلك ما يدعو 
�مل�صبوقة  غري  �لتوحد  حلالة 
يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  بني 
بحالة  متر  �لتي  فتح  مو�جهة 
و�نك�صاف  و�لتهور  �الإرباك  من 
�الأور�ق، و�لتي قد نرى �نك�صاف 
وخا�صة  �الأيام،  قابل  يف  بع�صها 
�صالح  عن  �حلديث  زيادة  بعد 
�لذي  �مللف  وهو  �ملقاومة، 
يوحد كل �ل�صعب �لفل�صطيني يف 
مو�جهة �الحتالل و�ل�صلطة وكل 
باعتباره  به،  �مل�س  يحاول  من 

رمز �لكر�مة �لوطنية.

عن ردع العقل العربي!

»الراأي العام العربي« جدار اأمتنا احل�سني

�سالح حميدة

تقولب �لعقل �لعربي خالل فرت�ت 
على  �ال�صتعمار  حقبة  بعد   ما 
و�لت�صليم  �ل�صمويل  باحلكم  �لقبول 
للحاكم �ملطلق، و�ملفكر �خلارق، 
و�ملقاتل �جلبار، و�لريا�صي �الأول، 
لكل  و�جلامع  �لعالمة،  و�ملثقف 

�ل�صفات ما دون �الإله بقليل.
�لعنيف  �لقمع  حالة  و�صكلت 
هاج�صا  �لرزق  يف  و�ملالحقة 
�لعامة،  تفكري  يبارح  ال  م�صتمر� 
ومل ي�صتطع �لتحرر من حالة �لردع 
خارج  هربو�  ممن  بع�س  �إال  تلك 
م�صاحة  فيها  بلد�ن  �إىل  بلد�نهم 
حقوق  و�حرت�م  �حلرية  من  �أكرث 
غريهم  ي�صتطع  مل  بينما  �لفرد، 
يف  �حلال  و�صل  بل  منها،  �لتحرر 
مر�صية  بحالة  �أ�صيب  �أن  بع�صهم 

حقه  خاللها  من  يربر  مركبة، 
بالعي�س بحرية و�حرت�م يف �لدول 
�أن  ب�صدة  يرف�س  بينما  �حلرة، 
يعي�س �صعبه هذه �حلرية يف وطنه 
�الأكرث  �ملر�صية  �حلالة  �أما  �الأم، 
غر�بة فهي �لتي تتج�صد يف �لذين 
حكم  حتت  �لردع  حالة  يعي�صون 
�أدو�ت  �إىل  ويتحولون  �مل�صتبد، 
حالة  يف  وردعهم  غريهم  لقمع 

مر�صية بالغة �لتعقيد و�لغر�بة! 
�ملعلوماتية  �لثورة  �صكلت 
�لعنكبوتية  �ل�صبكة  و�نت�صار 
لدق  فر�صة  �لف�صائيات  وتعدد 
�لعقل  ردعت  �لتي   _ �جلدر�ن 
�لعربي_ مبطارق �ملعرفة، و�أدب 
وحق  �لتعبري،  وحرية  �الختالف، 
و�لعد�لة  �ل�صيا�صية،  �مل�صاركة 
�ملن�صف  و�لتوزيع  �الجتماعية 
�أحدثت  �القت�صادية،  للمو�رد 

يف  مهمة  ت�صدعات  �لثورة  هذه 
�لعربي،  �لعقل  يف  �لردع  حالة 
للحر�ك  مهما  مدخال  و�صكلت 
�ل�صعبي �لذي متت ت�صميته بالربيع 

�لعربي.
تعترب �لكثري من  �لنخب �ل�صيا�صية 
�أن �الأوطان مز�رع خا�صة  �لعربية 
بها، و�أنها مطوبة با�صمها، و�أن �أي 
و�النتخابات  �حلريات  حديث عن 
�ملو�رد  وتق�صيم  و�ل�صفافة  �حلرة 
يعاقب  �أن  يجب  جرمية  بعد�لة 
�أي  �إجر�ء  �إن  بل  �أ�صحابها، 
جهات  فيها  تفوز  �نتخابات 
يجب  �نقالب  عن  عبارة  معار�صة 
و�صول  و�أن  ب�رس��صة،  حماربته 
�إىل  حرة  بانتخابات  �جلهات  تلك 
�جلر�ئم  �أم  هو  �لتنفيذية  �ل�صلطة 
بدون  عنيفا  عمال  ت�صتدعي  �لتي 
ولو متت  �أخالقية، حتى  قيود  �أي 

�ال�صتعانة بالقوى �ملعادية لالأمة.
�لردع  من  حالة  �صكل  �الأمر  هذ� 
�أن  فنجد  �لعربي،  �لعقل  يف 
�أ�صبحت ترتعب  �الأحز�ب �ملوؤثرة 
�النتخابات،  يف  �لفوز  فكرة  من 
�الأحز�ب  �لعامل؛ تخو�س  ففي كل 
�أمال  �النتخابات  �ملعار�صة 
يف  �لفوز  ي�صكل  بينما  بالفوز، 
�النتخابات �أكرب كابو�س للحركات 
�ملعار�صة �لعربية، ولذلك نالحظ 
�رتدعت  �الأحز�ب  من  �لكثري  �أن 
�لعربية،  �النتخابية  �لتجارب  بعد 
رمزي  ب�صكل  ت�صارك  و�أ�صبحت 
يف �النتخابات، وترتك �جلمل مبا 
تقبل  بينما  �لنافذة،  للقوى  حمل 

هي بدور �لكمبار�س. 
متابعتي  خالل  من  الحظت 
وللخطاب  �ل�صيا�صي  لل�صلوك 
و�الأحز�ب  للحركات  �الإعالمي 

�نتخابية  جتارب  خا�صت  �لتي 
لدى  �أن  �لعربي،  �لعامل  يف  حرة 
يف  ردع  حالة  �حلركات  هذه 
�إىل  �لو�صول  فكرة  من  �لالوعي 
يف  فازت  لو  فحتى  �ل�صلطة، 
ت�صتمر  وحكمت،  �النتخابات، 
فاالنقالب  كمعار�صة،  بالت�رسف 
من  ومنعها  وقمعها  عليها 
منط  وحد  �ل�صلطة؛  من  �لتمكني 
�مل�صتبدين  وبني  بينها  �لتفكري 
�لفوز،  من  ممنوعة  باأنها  �لعرب 
فامل�صتبد  �حلكم،  من  وممنوعة 
كمعار�صة،  يعاملونها  معه  ومن 
�إىل  هم  وحتولو�  فازت  �أنها  مع 
بالتعامل  ت�صتمر  وهي  معار�صة، 
معهم وكاأنهم هم �ل�صلطة �حلاكمة 
وهم  �ل�صلطة �حلقيقية  بينما هي 

�ملعار�صة!!!
وجدت هذه �حلالة �ملر�صية �أ�صو�أ 

جتلياتها من خالل ��صتفحال خطر 
وجر�ئم �لثورة �مل�صادة يف �لعامل 
تطوير  يف  �لعجز  ومع  �لعربي، 
منط تفكري و�صيا�صة تثقيفية حرة 
على  �لقدرة  عدم  ويف  ومبادرة، 
متحرر  �إعالمي  خطاب  تطوير 
خطاب  تلك،  �لردع  حالة  من 
و�الإبد�ع  �حلريات  فكر  عل  مبني 
�حلر،  و�لر�أي  �لتفكري  و�إطالق 
من  تعاين  �لتغيري  حركات  فحتى 
ردع نف�صها و�أفر�دها �أي�صا، وهذ� 
تلك  حاجة   على  �إ�صايف  موؤ�رس 
�إطالق  �إىل  و�حلركات   �الأحز�ب 
ثورة د�خلية يف �لتفكري ويف �آليات 
ت�صتطيع  حتى  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
�لردع  معركتي  يف  �النت�صار 
لتحرير  �صتخو�صها  �لتي  و�لتغيري 
حالة  من  �لعربي  �جلمعي  �لعقل 

�لردع �لتي ي�صجن م�صتقبله فيها.

ر�سوان الأخر�س 

وقبل  �أخري�ً،  نتنياهو  �عرتف 
�لعربي  �لوعي  باأن  قليلة،  �أيام 
م�صار  �أمام  كبرية  عقبة  ميثل 
�لعربية،  �لدول  مع  »�لتطبيع« 
» �أكرب  �لو�حد:  باحلرف  وقال 
عقبة �أمام تو�صيع د�ئرة �ل�صالم 
لي�صت زعماء �لدول �لتي حتيط 
يف  �لعام  �لر�أي  هي  بل  بنا، 

�ل�صارع �لعربي«. 
�الأنظمة  تقلق  �لعقبة  وهذه 
�لذين  �لعرب  �مل�صوؤولني  �أو 
يريدون �لتطبيع �أو �إظهاره، لكن 
�لعام  �لر�أي  هذ�  من  يخ�صون 

يهدد  يتحول لطوفان  �لذي قد 
لذلك  �أمكنتهم،  �أو  مكانتهم 
و�أ�صو�ت  �أقالم  ظهور  نالحظ 
�ملن�صات  بع�س  يف  مت�صاعدة 
متهد  �لرقمية  �الإعالمية 

للتطبيع.
تقوم  �إعالمية  حمالت  و�أي�صاً 
تعمل  �إلكرتونية  جلان  عليها 
�لتقليل  على  �آخر  �إىل  من حني 
�لفل�صطينية،  �لق�صية  قيمة  من 
وجد�ن  يف  ح�صورها  و�رسب 
ومن  منظم،  ب�صكل  �الأمة 
�لالفت �أنني ر�صدت 3 حمالت 
و�حد يظهر  �أ�صبوع  خرجت يف 
يتعّجلون  �لقوم  �أن  خاللها  من 

�لنتائج �لتي يرغب بها نتنياهو، 
�صجع  �أنه  خ�صو�صاً  معه،  ومن 
حني  ذلك،  على  و��صح  ب�صكل 

�لنظر  قال: »بدون تغيري كيفية 
�إىل �إ�رس�ئيل يف �لعامل �لعربي، 
�صيكون �صعباً جد�ً تو�صيع د�ئرة 

�ل�صالم«.
ال �صك �أننا �أمام حمطة مف�صلية 
يوماً  معاملها  �أمتنا،  تاريخ  من 
ويبدو  و�صوحاً،  تزد�د  يوم  بعد 
�أننا ذ�هبون �إىل ف�صطاط كبري، 
يف مرحلة جادة وبالغة �لتعقيد، 
�أن  علينا  �هلل  رحمة  من  لكن 
فل�صطني،  يف  و��صح  �لباطل 
عام،   1400 عن  يزيد  ما  منذ 
فهذه �لق�صية �كت�صبت قد�صيتها 
ف�صطاط  وو�صوح  و�أهميتها 
�هلل،  بف�صل  �لباطل،  من  �حلق 
عليه  حممد  نبينا  به  جاء  وما 
�ليوم  فهي  و�ل�صالم،  �ل�صالة 
ومالذ  �مليز�ن  لتكون  تعود 

�الإميان.
من  خ�صية  وال  خوف  ال  لذلك 
�آخر  يق�صفو�  حتى  �صياعها 
مئذنة، وما علينا �صوى �لتذكري 
باأهميتها وقد�صيتها، الأن �حلق 
�لذين  هوؤالء  و�إىل  �أبلج،  ظاهر 
�لقد�س  ق�صية  �إز�لة  يريدون 
نفو�صنا  �الأق�صى من  و�مل�صجد 
لي�س  نقول:  �مل�صلمون،  نحن 
�لقر�آن،  �إز�لة  �صوى  �أمامكم 
مع  نفو�صنا،  من  �لنبي  وهدي 
عن  حتدثت  �لتي  �الأحاديث 
وبيت  �الأق�صى  �مل�صجد  ف�صل 
�أوهام،  ذلك  دون  �ملقد�س. 

و�أ�صغاث �أحالم.
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حماولة فهم

االإفراج عن موقوفني بتهمة "الف�ساد" بال�سعودية.. ت�ساوؤالت ودالالت 
مع ن�سر اأخبار وتقارير – مل يتم نفيها ر�سميا- عن بدء ال�سلطات ال�سعودية الإفراج عن اأمراء وم�سوؤولني 

موقوفني بتهم ف�ساد يف اململكة مبوجب اتفاقات ت�سوية بني اجلانبني، اأثريت ت�ساوؤلت جمددا حول جوهر 
واأ�سباب حملة مكافحة الف�ساد واآلية الت�سوية بها.

كتاب  يت�ساءل  �أن  �لالفت  وكان 
تركي  مثل  �ل�سلطة  من  مقربون 
عن  �لإفر�ج  �أ�سباب  عن  �حلمد 
بدون  بالف�ساد  متهمني  معتقلني 
بعقابهم  ومطالبتهم  حماكمة 
حتى لو ردو� �ملبالغ �لتي بددوها 

.
ت�ساوؤلت  جمدد�  �أثريت  �أي�سا 
�لت�سوية،  �تفاقات  طبيعة  حول 
ت�سويات  جمرد  كانت  �إذ�  وما 
و�أبعاد  جو�نب  لها  �أن  �أم  مالية 

�سيا�سية.
كذلك هناك ت�ساوؤل حول طبيعة 
حملة  يف  �لقادمة  �ملرحلة 
�ستنتهي  فهل  �لف�ساد،  مكافحة 
مع  ت�سويات  باإجر�ء  �حلملة 
�أن  �أم  �حلاليني؟،  �ملعتقلني 
هناك قائمة �أخرى تنتظر �لدور 
عن  حديث  ظل  يف  وخ�سو�سا 
حما�سبتهم  يتم  �ملعتقلني  �أن 
بع�سها  �رتكبو�  جر�ئم  على 
�أم   ، م�ست  عقود  مد�ر  على 
�لف�ساد  �أنها حرب مفتوحة �سد 
من  �أكرث  وجر�ئم  بوقائع  ترتبط 

�رتباطها بقو�ئم و�أ�سماء؟.

احلملة �سد الف�ساد.. من 
العتقال حتى الت�سوية

كانت  �لف�ساد"  �سد  "�حلملة 
�إ�سد�ر  عقب  �نطلقت  قد 
�سلمان  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل 
نوفمرب   4 يف  عبد�لعزيز،  بن 
�ملا�سي، �أمر� بت�سكيل جلنة عليا 
�ملري  �لعهد  ويل  جنله  برئا�سة 
يف  للتحقيق  �سلمان،  بن  حممد 
يلزم  ما  و�تخاذ  �لف�ساد،  ق�سايا 
جتاه �ملتورطني، وكان لفتا بعد 
ت�سكيل  عن  �لإعالن  من  دقائق 
من  �أكرث  على  �لقب�ض  �للجنة، 
�أمرًي� و4  200 �سخ�ض، منهم 11 
�سابقني  وع�رش�ت  حاليني  وزر�ء 
ف�ساد،  بتهم  �أعمال،  ورجال 
"�لريتز  فندق  يف  و�عتقالهم 
ي�سهدها  مل  �سابقة  يف  كارلتون، 

تاريخ �ل�سعودية ".
ون�رشت �سحيفتا "�لقت�سادية"، 
و"�سبق" �لإلكرتونية �ل�سعوديتان، 
�أبرز  باأ�سماء  قائمة  نوفمرب،   5
�لأمر�ء و�لوزر�ء ورجال �لأعمال 
للتحقيق  بال�سعودية  �ملوقوفني 

معهم يف ق�سايا ف�ساد.
بينهم  من  �أن  �إىل  و�أ�سارتا 
�لأمري  �ل�سعودي  �مللياردير 
متعب  و�لأمري  بن طالل،  �لوليد 
و�إبر�هيم  من�سبه،  من  �ملعفى 
�حلايل،  �لدولة  وزير  �لع�ساف 
�أبرز  ،ومن  �ل�سابق  �ملالية  وزير 

فقيه  عادل  �أي�سا:  �ملوقوفني 
و�لتخطيط  �لقت�ساد  وزير 
وخالد   ، �عقاله  قبيل  �ملعفي 
�لتويجري رئي�ض �لديو�ن �مللكي 
�ل�سابق، وحممد �لطبي�سي رئي�ض 
�لديو�ن  يف  �مللكية  �ملر��سم 
�مللكي �ل�سعودي �سابقا، و�سالح 
مالك  �لإبر�هيم  �لوليد  كامل، 
�مللحم  خالد   ،mbc جمموعة 
�خلطوط  ل�رشكة  �لعام  �ملدير 
بكر  �ل�سابق،  �ل�سعودية  �جلوية 
بن  جمموعة  رئي�ض  لدن  بن 
حممد  �لأعمال  ورجل  لدن، 
�لعام  �لنائب  وقال  �لعمودي 
�ل�سهر  من  نوفمرب   9 �ل�سعودي 
�لأ�سخا�ض  عدد  �أن  نف�سه، 
�لذين جرى توقيفهم على خلفية 
ق�سايا ف�ساد بلغ 208، مت �إطالق 
�رش�ح 7 منهم، "لعدم وجود �أدلة 
كافية"، وبني �ن �لتحقيقات �لتي 
��ستمرت 3 �سنو�ت �أظهرت تبديد 
ما ل يقل عن 100 مليار دولر يف 
ويوم  و�ختال�ض،  ف�ساد  عمليات 
�لعهد  ويل  ك�سف  نوفمرب،   23
بن  حممد  �لأمري  �ل�سعودي 
�سحيفة  مع  مقابلة  يف  �سلمان، 
�أن  �لأمريكية،  تاميز"  "نيويورك 
95% من �ملوقوفني بتهم �لف�ساد 
يف �ململكة و�فقو� على �لت�سوية 

و�إعادة �لأمو�ل للدولة.
و�أ�سار بن �سلمان �إىل �أن نحو %1 
بر�ءتهم  �أثبتو�  �ملوقوفني  من 
و�نتهت ق�ساياهم، يف حني �أن 4 
% منهم �أنكرو� تهم �لف�ساد و�أبدو� 
�لق�ساء،  �إىل  بالتوجه  رغبتهم 
بخم�سة  �لت�رشيحات  تلك  وبعد 
 28 �لثالثاء  يوم  وحتديد�  �أيام، 
يف  �أنباء  تتو�تر  بد�أت  نوفمرب، 
يف  �ملعتقلني،  عن  �لإفر�ج  بدء 
�ل�سعودية،  �لأمرية  ن�رش  �أعقاب 
بن  بن حممد  عبد�هلل  بنت  نوف 
يف  ح�سابها  عرب  تغريدة  �سعود، 
"تويرت"، �أملحت فيها �إىل �لإفر�ج 
عن �لأمري متعب بن عبد �هلل بن 
موقوًفا  كان  �لذي  �لعزيز،  عبد 
مع عدد من �لأمر�ء و�مل�سوؤولني 

بتهم تتعلق بالف�ساد.

وهي  �لأمرية،  تغريدة  يف  وجاء 
متعب:  �لأمري  زوجة  �سقيقة 
رب  هلل  و�ملنة  و�لف�سل  "�حلمد 
�أبو  يا  �ساملاً  لنا  دمت  �لعاملني. 
#متعب_بن_عبد  �هلل.  عبد 
و�أرفقت  �لعزيز"،  �هلل_بن_عبد 

�سورة لالأمري.
�ل�سعودية  �لأمري  تلميحات 
�إعالم  و�سائل  تناقل  عززتها 
م�سوؤولني  عن  عدة  غربية 

حكوميني تاأكيد �لأمر، حيث �أكد 
ل�سبكة  �سعودي  حكومي  م�سدر 
�لأمري  �أن  �لأمريكية   CNN
متعب غادر مقر توقيفه يف فندق 
�مل�سدر  و�أكد  بالريا�ض،  �لريتز 
تو�سلت  �ل�سعودية  �ل�سلطات  �أن 
عن  يُك�سف  مل  مايل  �تفاق  �إىل 
�إعالم  و�سائل  وذكرت  تفا�سيله، 
غربية، نقال عن م�سوؤول �سعودي 
م�سارك يف "�حلملة" على �لف�ساد 
�أن �لأمري متعب بن عبد �هلل قد 
�إىل  �لتو�سل  بعد  �رش�حه  �أطلق 

"�تفاق ت�سوية مقبول".
�مل�سوؤول  يك�سف  مل  وفيما 
"�لت�سوية"،  مبلغ  عن  �ل�سعودي 
�أخرى  �إعالم  و�سائل  تناقلت 
�أكرث  �ملبلغ  يكون  �أن  ترجيحها 

من مليار دولر.
و�سائل  نقلت  نف�سه،  �ليوم  ويف 
"وول  �سحيفة  عربية عن  �إعالم 
�إنه  �سرتيت جورنال" �لأمريكية، 
مت �لإفر�ج عن حممد �لطبي�سي 
للمر��سم  رئي�ساً  عمل  �لذي 
�مللكية حتى �أعفاه �مللك �سلمان 
من من�سبه يف مايو/ �آيار 2015، 
�سحفيا  م�سور�  �سفعه  بعد 
خالل ��ستقبال �لعاهل �ل�سعودي 
حممد  �مللك  �ملغربي  لنظريه 
�لطبي�سي  �أن  موؤكدة  �ل�ساد�ض، 
�لتنازل عن ممتلكات  و�فق على 

و�أمو�ل مقابل �لت�سوية.
�إن  �لأمريكية  �ل�سحيفة  وقالت 
�لطبي�سي  حممد  مع  "�لت�سوية" 
ي�سل  مبلغ  عن  بتنازله  ق�ست 
�سعودي  ريال  مليار�ت   6 �إىل 
ق�ست  كما  دولر(؛  مليار   1.6(
مزرعته  ملكية  بنقل  "�لت�سوية" 
"�ل�سامرية" يف �سو�حي �لعا�سمة 
�إىل �أمالك �لدولة، وتُقدر قيمتها 
�سعودي  ريال  مليون   400 بنحو 

)106 مليون دولر(.
ورغم �أن �لإفر�ج عن �لأمري متعب 
ت�رشيحات  بعد  جاء  و�لطبي�سي 
ويل �لعهد �ل�سعودي �لتي ك�سفت 
�إن  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا 
مرتقبة،  كانت  �لإفر�ج  عملية 
متوقع،  �آخرين  عن  �لإفر�ج  و�أن 
فقط  وقت  م�ساألة  �مل�سالة  و�أن 
�لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  تتعلق   ،
على  �جلانبني  بني  و�ملفاو�سات 
�ملبالغ �لذي يجب ��سرتد�دها �أو 
�أي بنود �أخرى يجب �أن يلتزم بها 

�ملتهمون يف ق�سايا ف�ساد.

اجلوانب ال�سيا�سية 
لل�سفقات

�ملوقوفني،  عن  �لإفر�ج  بدء 
بعد حملة �سحن �إعالمي موؤيدة 
د�خل  �لف�ساد  على  للحرب 
حتى  ت�ساوؤلت  �أثار  �ملجتمع، 
�ل�سلطة  عند كتاب مقربني من 
�أ�سباب  عن  �حلمد  تركي  مثل 
متهمني  معتقلني  عن  �لإفر�ج 
بالف�ساد بدون حماكمة وعقاب 
�لتي  �ملبالغ  ردو�  لو  حتى 

بددوها.
عرب  تغريدة  يف  �حلمد  وقال 
:"حني  تويرت:  يف  ح�سابه 
منزل  �رشق  ل�ض  على  يقب�ض 
له  يقال  �إد�نته،هل  وتثبت 
حر  و�نت  �مل�رشوقات  �رجع 
طليق؟ ل �ظن.�لأرجح �أن يعيد 
لفعل  ويعاقب  �مل�رشوقات 

�ل�رشقة". 
�أخرى  تغريدة  يف  و�أردف 
:"�سيدي  �لعهد  ويل  خماطبا 
تريد  كنت  �لمري..�إن  �سمو 
�ل�سعب..فحاكم  لدى  �سدقية 
من �ختل�ض..لي�ض من �ملنطقي 
خمتل�سة  مببالغ  يخرجون  �ن 
يف  �لعمر  بقية  ويعي�سون 
يجب  �إد�نته  تثبت  رفاهية..من 
�أعمارنا  ي�سقى..�رشقو�  �أن 
ولي�ض جمرد �أمو�لنا..�رجو �ن ل 
يكون حلما ما �أعي�سه"ت�ساوؤلت 
�حلمد جاءت يف �إطار ت�ساوؤلت 
�تفاقات  طبيعة  حول  �أو�سع 
جمرد  كانت  �إذ�  وما  �لت�سوية، 
ت�سويات مالية �أم �أن لها جو�نب 

و�أبعاد �سيا�سية.
يف  نفى  �لعهد  ويل  �أن  ورغم 
مقابلة نيويورك تاميز �أن تكون 
ت�ستهدف  �لف�ساد  �سد  �حلملة 
�لإطاحة مبناف�سيه متهيد� لنقل 
معترب�:  و�لده،  من  له  �ل�سلطة 
تقول  �أن  ُم�سحك،  لأمٌر  "�إنُه 
باأن حملة مكافحة �لف�ساد هذه 

�ل�ُسلطة"،  لنتز�ع  و�سيلًة  كانت 
ب�سفافية  �لك�سف  عدم  �أن  �إل 
�لت�سوية  �تفاقات  تفا�سيل  عن 
�جلو�نب  عن  �حلديث  يعزز 

�ل�سيا�سية لتلك �ل�سفقات.
فريق  هناك  �إن  وخ�سو�سا 
�أهد�ف  �أبرز  �أحد  �أن  يرى   ،
�حلملة تعزيز �سيطرة ويل �لعهد 
�ل�سعودي، على مفا�سل �لدولة، 
�سل�ض  "نقل  �سماه  ملا  متهيد� 
�أ�سبحت  خطوة  يف  لل�سلطة، 
عرب  �أدنى"،  �أو  قو�سني  قاب 
�ملعار�سني  �أق�ساء  �أو  �عتقال 
ل�سيا�ساته، ومنهم �لأمري متعب، 
بالك�سف  �لفريق  هذ�  ويطالب 
عن م�سامني �تفاقات �لت�سوية.

ويف �ملقابل هناك من يرى �أن 
يف  ومفهوم،  مربر  �لأمر  هذ� 
�جتماعية  �أبعاد  مر�عاة  ظل 
وحتى  بل  للمعتقلني  و�سخ�سية 
عام  ب�سكل  للمملكة  �قت�سادية 
تاأثر  عدم  على  �حلر�ض  مع   ،
و�لقت�سادي  �لتجاري  �لن�ساط 

و�ل�ستثماري يف �ململكة.

املرحلة القادمة.. حرب 
جديدة اأم تهدئة

عن  �لإفر�ج  بدء  يثري  �أي�سا 
بالف�ساد  �ملتهمني  �ملعتقلني 
�ملرحلة  طبيعة  حول  ت�ساوؤل 
مكافحة  حملة  يف  �لقادمة 
�حلملة  �ستنتهي  فهل  �لف�ساد، 
�ملعتقلني  مع  ت�سويات  باإجر�ء 
تهدئة  فرتة  تعقبها  �حلاليني، 
بعد   " "مطلوبة  تكون  قد 
كافة  �حلملة  تلك  حققت  �أن 
�أمو�ل  با�سرتد�د   ، �أهد�فها 
�ل�سورة  وتكري�ض  �لدولة، 
كمحارب  �لعهد  لويل  �لذهنية 
لكافة  ر�سائل  و�إر�سال  للف�ساد، 

و�خلارج  �لد�خل  يف  �لأطر�ف 
تعزز �لتكهنات عن قرب �نتقال 
�مللك  �ل�سلطة يف �ململكة من 
لويل عهده. �أم �أن هناك قائمة 
وخ�سو�سا  �لدور  تنتظر  �أخرى 
يف ظل حديث عن �أن �ملعتقلني 
جر�ئم  على  حما�سبتهم  يتم 
�رتكبو� بع�سها على مد�ر عقود 
�أنها حرب مفتوحة  �أم   ، م�ست 

�سد �لف�ساد .

"ال�سفافية" احلا�سمة 

هذه  كل  على  �لإجابة 
�مل�سار  وحتديد  �لت�ساوؤلت، 
مكافحة  حلملة  �حلقيقي 
وجوهرها،  و�أبعادها  �لف�ساد، 
فريق  يطالب  كما   – يحددها 
و�ملتابعني  �ملحللني  من 
�ل�سعوديني-  و�ملوطنني 
تلك  مع  �لتعامل  يف  �ل�سفافية 
عن  ر�سميا  بالإعالن  �لق�سية، 
لللموقوفني،  �ملوجهة  �لتهم 
�لت�سوية  �تفاقات  وم�سامني 
وحجم  معهم،  عقدت  �لتي 
��سرتد�د�ها.  مت  �لتي  �ملبالغ 
هدف  كان  ما  فاأيا  وختاما، 
�لف�ساد،  مكافحة  على  �حلملة 
�لأ�سا�سي  هدفها  كان  �سو�ء 
وحماية  �لف�ساد  حماربة  هو 
دولة  وتكري�ض  �لعام،  �ملال 
بتعزيز  �أو كان هدفها  �لقانون، 
�ل�سعودي،  �لعهد  ويل  �سيطرة 
فاإنها  �لدولة،  مفا�سل  على 
تبدو يف كل �لأحو�ل قد حققت 
ولكن  جميعا،  �لأهد�ف  تلك 
�لقادمة  �ملرحلة  يف  �لفي�سل 
هو كيفية �إمتام ت�سوية �ملرحلة 
�لأوىل من �حلرب على �لف�ساد، 
يف  �لقادمة  �ملرحلة  وطبيعة 

�حلرب على �لف�ساد.
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طيار ع�صكري يطمح يف هبوط »اآمن« على الق�صر الرئا�صي مب�صر
يف ظهور مفاجئ، اأعلن الطيار الع�سكري املتقاعد اأحمد �سفيق، عزمه خو�ض النتخابات الرئا�سية لعام 2018 مب�سر، ليحدث، بح�سب مراقبني، »زلزال 
�سيا�سيا«، ل تزال توابعه م�ستمرة يف البالد ،ويف خطاب متلفز الأربعاء، اأعلن �سفيق )76 عاما( من مقر اإقامته »ال�سطراري« بالإمارات، عزمه التناف�ض 
يف ثالث انتخابات رئا�سية م�سرية بعد ثورة 25 جانفي 2011، قبل اأن يعلن يف خطاب ثان يف نف�ض اليوم، اأن �سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة 

البالد، وتنفي الأخرية ذلك. 
الرئا�سي،  املاراثون  وباإعالنه خو�ض 
بات �سفيق، الع�سكري ال�سابق ب�سالح 
اأبرز  امل�رصي،  باجلي�ض  الطريان 
للرئي�ض  مناف�ض  حمتمل  مر�سح 
حال  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رصي 
املناف�سة  غمار  خو�سه  الأخري  اأعلن 
ر�سمي  ب�سكل  ثانية  رئا�سية  لفرتة 
فاإن   ، معهم،  حتدثت  خرباء  ووفق 
يف  حقيقيا  مناف�سا  �سيكون  �سفيق، 
�ستجرى خالل  التي   ،2018 رئا�سيات 
املقبلني،  اأفريل  و  مار�ض  �سهري 
جدولها  يعلن  اأن  املحتمل  ومن 
اأواخر دي�سمرب اجلاري. ،ومل  الزمني 
حتى   2014 )جوان  ال�سي�سي  يح�سم 
ثانية  ولية  خو�ض  من  موقفه  الآن( 
الآن،  حتى  �سنوات   4 ملدة  واأخرية 
ورغم تقل�ض �سعبيته موؤخرا، بح�سب 
يف  العام  الراأي  بحوث  ا�ستطالعات 
البالد، اإثر اأزمات اقت�سادية واأمنية. 

ثقل  اأ�سباب  م�رصيون  حمللون  ويعزو 
م�رص،  رئا�سيات  �سفيق  خو�ض  تاأثري 
اإىل »اإجنازات« نُ�سبت اإليه خالل توليه 
طوال  املدين  الطريان  وزارة  حقيبة 
اإىل  اإ�سافة   ،)2011-2002( �سنوات   9
املقربني  الدولة  رجالت  »اأحد  كونه 
روؤ�ساء حكومات  واآخر  ال�سلطة«،  من 
مبارك  ح�سني  الأ�سبق  الرئي�ض  عهد 
)1981-2011(، الذي اأطاحت به ثورة 

25 جانفي. 
بخربته  �سفيق  يزهو  ما  وعادة 

متلفزة،  اأحاديث  خالل  الع�سكرية، 
القوات  اأركان  رئا�سة  توىل  حيث 
ثم عني   ،1991 عام  امل�رصية  اجلوية 
 ،1996 عام  اجلوية  للقوات  قائدا 
ُعني  حتى  املن�سب  هذا  يف  وا�ستمر 
 ،2002 عام  املدين  للطريان  وزيرا 
حيث احتفظ بحقيبته الوزارية خالل 

حكومتني متعاقبتني. 
ورغم اأن تويل �سفيق رئا�سة احلكومة 
 29( يوما   33 يتجاوز  مل  امل�رصية 
جانفي -3 مار�ض 2011(، غري اأنه نال 
جماهري  من  وا�سعة  قطاعات  تاأييد 
يف  جرت  رئا�سيات  اأول  يف  الناخبني 
لي�سبح  يناير 2011،  م�رص عقب ثورة 
رئي�ض  اأول  مر�سي،  ملحمد  و�سيفا 
على  بح�سوله  دميقراطيا،  منتخب 
من  )اأكرث  الناخبني  اأ�سوات  من   %49
 2012 برئا�سيات  �سوت(،  مليون   12
،وبعد �ساعات من اإعالنه قبول نتيجة 
البالد  �سفيق  غادر   ،2012 رئا�سيات 
اتخذها  التي  الإمارات  يف  وا�ستقر 
ال�سنوات اخلم�ض  اآمنا« طوال  »مالذا 
عدة  فيه  واجه  وقت  يف  املا�سية، 
اتهامات بـ«الف�ساد املايل« اأثناء توليه 
مب�رص  املدين  الطريان  وزارة  حقيبة 
ومل تكد متر اأيام قليلة على مغادرته 
اأعلن  حتى   ،2012 يف  الإمارات،  اإىل 
مل�رص  عودته  اأن  �سفيق  من  مقربون 
»حتمية« وزيارته لأبوظبي لن ت�ستغرق 
�سوى اأيام يعقبها اأداء منا�سك العمرة 

العودة  رحلة  اأن  غري  ال�سعودية،  يف 
تاأخرت اأكرث من 5 �سنوات ،و�سبق اتهام 
�سفيق يف ق�سايا ف�ساد نال الرباءة يف 
اأغلبها واأ�سقطت اأخرى، قبل اأن ترفع 
قوائم  من  ا�سمه  امل�رصية  ال�سلطات 
 ،2016 نوفمرب  يف  والو�سول،  الرتقب 
دينا عديل  بح�سب ت�رصيح ملحاميته 
موقع  على  �سفحتها  عرب  ح�سني 

»في�سبوك«. 
الدور الإماراتي اخلفي

وداعم  حليف  اأبرز  الإمارات  وتعد 
باإطاحة  ورحبت  ال�سي�سي،  لنظام 
وزيًرا  الأخري  كان  حني  اجلي�ض  قادة 
للدفاع، مبر�سي، يف 3 جويلية 2013، 
بعد م�سي عام واحد على حكمه ،ظل 
م�ستبكا  م�رص  عن  غيابه  رغم  �سفيق 
حيث  بالده،  يف  ال�سيا�سي  الواقع  مع 
با�سم  �سيا�سي  حزب  تاأ�سي�ض  اأعلن 
»احلركة الوطنية امل�رصية« يف اأكتوبر 
بالإمارات  ا�ستقراره  عقب   ،2012
املتقاعد  امل�رصي  الع�سكري  ،�سدد 
لأداء  احلزام«  »حتت  �رصبات  عدة 
الأ�سهر  يف  احلايل  ال�سيا�سي  النظام 
توقيع  انتقاده  اأبرزها  الأخرية، 
اتفاقية اإعادة تر�سيم احلدود البحرية 
انتقلت  التي  وال�سعودية،  م�رص  بني 
»تريان  جزيرتي  �سيادة  مبقت�ساها 
و�سنافري« بالبحر الأحمر للمملكة، ما 
ال�سيا�سية  اأثار غ�سبا داخل الأو�ساط 
اأداء  انتقد  ،كما  م�رص  يف  وال�سعبية 

احلوادث  خالل  الأمنية  املوؤ�س�سات 
الإرهابية التي �سهدتها البالد موؤخرا، 
كبري  عدد  �سحيتها  راح  التي  خا�سة 
من رجال ال�رصطة امل�رصية، واأهمها 
هجوم ا�ستهدف حملة اأمنية يف منطقة 
الواحات، )غرب(، ما اأ�سفر عن مقتل 
16 �رصطيا بينهم 11 �سابطا، بح�سب 

اإح�ساءات ر�سمية. 
فيما جاء اإعالن �سفيق عزمه خو�ض 
اأيام   5 عقب  م�رص،  رئا�سيات  غمار 
م�سجدا،  ا�ستهدف  هجوم  وقوع  على 
مبحافظة �سمال �سيناء، �سمال �رصقي 
البالد، ما اأ�سفر عن وقوع 310 قتلى، 
تاريخ  دموية يف  الأكرث  هو  يف حادث 
م�رص احلديث، ما ي�سفي على توقيت 

الإعالن حيثيات ودللت خا�سة. 
حمللون  اأو�سح  ودللت،  حيثيات 
يف  تكمن  اأنها  لالأنا�سول،  حتدثوا 
فيه  يعي�ض  توقيتاً  اختار  الرجل  اأن 
حلظاته«،  »اأ�سعف  امل�رصي  النظام 
بال�ستقرار  وعوده  حتقيق  لعدم 
ذاتهم،  ،اخلرباء  �سيناء  يف  الأمني 
حقيقيا«  »مناف�سا  �سفيق  اأن  اعتربوا 
القاعدة  واأن  �سيما  ل  لل�سي�سي، 
اجلماهريية التي انتخبت ال�سي�سي يف 
�سفيق  انتخبت  التي  ذاتها  هي   2014
الأخري  اإىل  تتجه  ورمبا   ،2012 يف 
»ما  الأول،  �سعبية«  »تراجع  ظل  يف 
ال�سيا�سية يف  املعادلة  ح�سابات  يغري 
اأبناء  يتوىل  عاما،   65 ،ومنذ  البالد« 

ال�سلطة  مقاليد  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
يف م�رص، با�ستثناء عام واحد ملحمد 
مر�سي )جوان 2012 –جويلية 2013(، 
ومرحلة انتقالية اأعقبتها، توىل خاللها 
من�سور  عديل  امل�رصي  القا�سي 
جوان   -2013 )جويلية  البالد  رئا�سة 
اأحمد  املتقاعد  ،والع�سكري   )2014
من  وتخرج  القاهرة  مواليد  �سفيق، 
 ،1961 عام  الع�سكرية  اجلوية  الكلية 
وعمل طيارا حربيا يف القوات اجلوية 

امل�رصية، و�سارك يف حروب خا�ستها 
-1968( ال�ستنزاف  اأبرزها  بالده 

1970(، واأكتوبر عام 1973. 
وبرحلة ل يعلم اأحد حمطة و�سولها، 
اإىل  متجها  الإمارات  �سفيق  �سيغادر 
وفق  اأيام،  خالل  م�رص،  ثم  باري�ض 
القانوين،  فريقه  جانب  من  املعلن 
ليعيد اإىل الذاكرة م�سري رحلته الأوىل 
التي بداأت منذ 5 �سنوات دون حمطة 

و�سول.

املجموعة ت�سم ما يزيد عن ن�سف مليون فتاة، تاأ�س�ست �سنة 2014

»اأنقذوا احلجاب«.. جمتمع اإلكرتوين للمحجبات يبهر اإدارة »في�صبوك« 
هذا ال�سهر، مير 3 اأعوام على جتمع 
األف فتاة، �سمن  ما يزيد عن 560 
»لل�سيدات  اإلكرتونية  جمموعة 
التوا�سل  موقع  على  فقط« 
»في�سبوك«  ال�سهري  الجتماعي 
هوؤلء الفتيات جتّمعن دون معرفة 
م�سبقة، اأو اأية عالقات قائمة على 
مادية،  اأو  �سخ�سية  �سواء  منفعة 
بيئة  خلق  اأجل  من  فقط  وذلك 
ملناق�سة  ومن�سبطة،  فعالة  نقا�ض 
»احلجاب«  هي  واحدة  فكرة 
الربحي،  غري  الن�سائي  التجمع 
والريا�سية  الطبيبة  اأ�س�سته  الذي 
امل�رصية، »منال ر�ستم«، يف نوفمرب 
تثري ف�سول  يعد ظاهرة  2014، مل 
امل�سلمات  املحجبات  الفتيات 
اإجنازا  بات  بل  فقط،  غريهن  اأو 
القائمني  و�سف  ح�سب  اإلكرتونيا، 

على »في�سبوك«. 
جملة  من  اأكتوبر  عدد  ففي 
»اأمي  قال  الأمريكية،  »اأنرتوبونر« 
قطاع  رئي�ض  نائب  اأرت�سيبونغ«، 
»في�سبوك«  التجارية يف  ال�رصاكات 
اإن »املجموعة املخ�س�سة للن�ساء، 
املحجبات  دعم  �ساأنها  من  والتي 
واعدة  قائدة  عن  تنّم  ومتكينهن، 

)يف اإ�سارة منه اإىل ر�ستم(«. 
واأ�ساف يف حديثه الذي جاء عقب 
جمموعة  مبوؤِ�س�سة  جمعه  لقاء 
)ادعموا/  »surviving hijab«

انقذوا احلجاب(: »فريق في�سبوك 
اآليات  ويبحث  ي�ستك�سف  اأن  اأراد 

حتى  منال،  مثل  اأ�سخا�ض  دعم 
وتعد  م�سريتهم«  ي�ستكملوا 
دقيقا  مثال  عاما(   37( »ر�ستم« 
كونها  املحليني،  الأعمال  لرواد 
اأكرب املجموعات  تقود واحدة من 
الأو�سط،  ال�رصق  يف  الإلكرتونية 
عدم  مببداأ  التزامها  وا�ستمرار 
وفق  الإعالنات،  ن�رص  اأو  الرتبح 
»اأرت�سيبونغ« ،واأو�سح: »هي )منال( 
م�سكالت  معاجلة  حتاول  مواطنة 
من خالل جمتمع حملي، وبالن�سبة 
لفي�سبوك فهذا هو التعريف الدقيق 
لرائد الأعمال الذي نود م�ساندته، 
ت�ساعده  مبتكرة  اأدوات  خلق  عرب 
املحلية  جمموعتها  تطوير  على 

اإىل م�ستويات اأخرى«. 
ويف هذا ال�سياق، ك�سف اأرت�سيبونغ 
خا�سية  منال  منح  »في�سبوك  اأن 
ت�سفية  من  متكنها  فريدة 
الرجال  ح�سابات  من  جمموعتها 
مل�ساعدتها  واحدة،  زر  ب�سغطة 
اإ�ساعة  دون  جمموعتها  اإدارة  يف 
الوقت يف حتديد هوية املنت�سبني« 
متوفرة  غري  اخلا�سية  وهذه 

بجموعات في�سبوك اأخرى. 

بيئة حرة لكن من�سبطة

قالت  »الأنا�سول«  مع  حديث  ويف 
عليه  حتر�ض  ما  اأهم  اإن  »ر�ستم« 
بيئة  على  احلفاظ  جمموعتها  يف 
اإذ  من�سبطة«،  لكن  »حرة  نقا�ض 

اللواتي  م�ساعدتها  من  و4  متنع 
تدرن املجموعة، اأي األفاظ خارجة 

اأو عبارات ت�سيء لالأع�ساء. 
فكرة  مبيالد  يتعلق  وفيما 
»كنت  »ر�ستم«:  قالت  املجموعة، 
عندما  احلجاب  خلع  يف  اأفكر 
ظبي  اأبو  يف  لالإقامة  انتقلت 
هنا  الإمارات(؛ومن  )عا�سمة 
الهدف  اأّن  الفكرة«واأ�سافت  جاءت 
عن  »الدفاع  يف  يتمثل  الأ�سا�سي 
عدم  يف  وامل�ساهمة  احلجاب 
باأ�ساليب  حوار  خلق  عرب  خلعه، 
راقية بني الفتيات املنت�سبات حول 
والتجارب  والهتمامات  املخاوف 
جميعها  تتمحور  التي  والت�ساوؤلت 
حول فكرة احلجاب دون حتقيق اأي 
مادية«و�سددت  اأو  فردية  م�سلحة 
ت�ستهدف  ل  املجموعة  اأن  على 
لكل  »بل موجهة  امل�سلمات فقط، 
من  غريها  دعم  على  قادرة  امراأة 
يتم  املجموعة  ،وعرب  ال�سيدات« 
حث ال�سيدات على ارتداء احلجاب 
تعلقهن  من  تزيد  ع�رصية  بطرق 
تقول  كما  الإ�سالمي،  الزي  بهذا 
ل  ذاته،  الوقت  يف  لكن  »ر�ستم« 
اأو  ال�سخرية  ع�سوة  لأي  ي�سمح 
املحجبات  غري  �ساأن  من  التقليل 
اآرائهن،  م�ساركة  يحاولن  الالتي 
ملعرفة  وت�ساوؤلتهن  و�سكوكهن، 
جمموعة  وعلى  غريهن  جتارب 
تخجل  ل   »surviving hijab«
فتاة من ال�سوؤال »ما اإذا كانت ح�سنة 

اأم  احلجاب،  ارتداء  عند  املظهر 
خ�سيه  ارتدائه  عدم  يف  ت�ستمر 
عدم  حال  بعد،  فيما  منه  النفور 
فتعر�ض  ب�سكلها«،  اقتناعها 
للح�سول  الهيئتني،  �سورها يف كال 
على اأكرب قد من النطباعات التي 
قد تدعمها حينا يف قرار عدم خلع 
اأحيان  يف  ت�سجعها  اأو  احلجاب، 

اأخرى على ارتدائه.
ردود  معظم  تاأتي  ال�سياق،  ويف 
الأ�سا�ض  يف  كونهن  املتابعات 
بالتاأكيد  احلجاب،  لفكرة  موؤيدات 
باحلجاب  اأحلى  »�سكلها  اأن  على 
اأكرب«،  ب�سكل  املالمح  يربز  لأنه 
حقيقة  اإىل  اأخريات  ت�سري  فيما 
خا�سا  جمال  ي�سيف  »ال�سعر  اأن 
بتغطية  اهلل  اأمر  لذا  الفتاة،  على 
تلجاأ  زينتها«كما  ملظاهر  الفتاة 
ن�سائح  تقدمي  اإىل  اأخرى  فتيات 
احلجاب،  من  موقفها  بتلخي�ض 
اإىل  اهدين  اللهم  قويل  بالقول:« 
ربنا  دااإللى  لأن  وتر�ساه،  حتبه  ما 
)لي�ض(  فم�ض  يحبه  الذي(  )هذا 
)الذي(  اإللى  نحب  )ل(  ما  معقول 
)لنا(«  لينا  وبري�ساه  بيحبه  ربنا 
حول  النقا�سات  بع�ض  تتطرق  كما 
ق�س�ض جناح بع�ض الفتيات اللواتي 
وا�ستكمال  احلجاب  ارتداء  اخرتن 

م�سريتهن املهنية به.
مقدمة  وهي  اإحداهن،  فتو�سح 
القنوات  اإحدى  على  طبخ  برنامج 
اخلليجية:« حتجبت منذ �ست �سنني 

وقف  حاجة  مافي�ض  هلل،  احلمد 
اأنا  بالعك�ض  وبينها،  بيني  احلجاب 
وعمري  باحلجاب،  كثري  عملت 
ماح�سيت اأين اأنيقة وجميلة غري يف 

الـ 6 �سنوات دي«.
يثبتني  ربنا  بدعي  اأ�سافت:«  كما 
الإغراءات  �سغلي  ع�سان يف جمال 
كثرية، لكن اأنا ب�ستمد قوتي من ربنا 
املجموعة  تخلو  ل  منكم«كما  ثم 
الظواهر  بع�ض  مناق�سة  من 
املحجبات،  مبجتمع  املتعلقة 
احلجاب«وتفاعال  »خلع  واأولها 
اإحدى  قالت  النقا�سات،  تلك  مع 
اأ�سبح  احلجاب  خلع  الع�سوات:« 
ظاهرة حاليا لأنه دائما يت�سدر لنا 
فكرة اأن احلجاب مينع عن كل متع 
يتجوز  اإنه  الرجل مييل  واأن  الدنيا 
تقول  فالبنت  واحدة غري حمجبة، 
لو قلعت احلجاب هتجوز وطبعا فيه 
نا�ض بتمر بظروف نف�سيه بتخليها 

تفكر يف كده وتقلعه فعال«.
لب�ست  نا�ض  ويف  واأ�سافت:« 
لرت�سي  اقتناع  غري  عن  احلجاب 
املحرتم  والإعالم  ب�ض،  اأهلها 
البنت  الدور ده، يظهر  بي�ساهم يف 
مزري،  و�سكلها  مبهدلة  املحجبة 
حاجة  تبقي  احلجاب  تقلع  وملا 
�ساء  واإن  جميعا  يثبتنا  ربنا  تانية، 

اهلل الظاهرة دي تختفي قريبا«.

وجه اإعالين 

دعم  يف  »ر�ستم«  دور  يقت�رص  ول 
احلجاب عرب املن�سات الإلكرتونية، 
الريا�سيات  من  واحدة  اإنها  بل 

البارزات يف ال�رصق الأو�سط. 
وحظيت الفتاة امل�رصية باختيارها 
من قبل العالمة التجارية العاملية 
يف  »نايك«  الريا�سية  للمالب�ض 
الوجه  لتكون  املا�سي،  اأفريل 
خم�س�ض  زّي  لأول  الرئي�سي 

للريا�سيات املحجبات. 
الريا�سية  »ر�ستم«  م�سرية  وبداأت 
منذ �سنوات، بف�سل حبها لريا�ستي 
ت�سلق اجلبال واجلري، فبعد اإنهائها 
 2006 عام  اجلامعية  درا�ستها 
املاج�ستري  درجة  على  بح�سولها 
بداأت  الإكلينيكية،  ال�سيدلة  يف 
امل�ساركة يف اأهم �سباقات اجلري، 

والت�سلق حول العامل. 
يف  تنجح  م�رصية  فتاة  اأول  وتعد 
قمة  اأعلى  »اإلربو�ض«،  قمة  ت�سلق 
»كليمانغارو«،  وقمة  اأوروبا،  يف 
اأعلى قمة يف اإفريقيا، عالوة على 
كونها اأول م�رصية ت�سارك يف �سباق 
العظيم  ال�سني  �سور  )ماراثون( 
،وتاأتي جتارب الت�سلق ملنال �سمن 
القمم  حتدي  لتخطي  ا�ستعدادها 
ال�سبع العاملية الذي تت�سدره اأعلى 
)اأحد  »اإيفر�ست«  العامل  يف  قمة 

جبال �سل�سلة الهيماليا(. 
اإذ ترى »ر�ستم« اأنه »ل يوجد جبل 
عاٍل، ول �سيء يف الريا�سة حمظور 

على الفتاة واإن كانت املحجبة«.



اأكد ان اجتماعا 
مربجما خالل 

الفرتة املقبلة مع 
حداد حل�سم ملف 

اال�ستقدامات 
وامل�سرحني

ر�شيد مالك: 
فاو�شنا بادو 

زاكي وبوت 
�شبب االق�شاء 

يف رابطة 
االبطال

ك�شف املناجري العام لفريق 
احتاد اجلزائر ر�شيد مالك 
اأن اإدارة النادي كانت على 

ات�شال مع ثالثة مدربني 
من اأجل تعيني احدهم 

على راأ�س العار�شة الفنية 
خلفا للبلجيكي بول بوت 
وذلك حتى  قبل االق�شاء 
من مناف�شة رابطة اأبطال 

اإفريقيا، مو�شحا اأن من بني 
االأ�شماء التي كانت مر�شحة 

لتدريب االحتاد املدرب 
املغربي بادو زاكي الذي 

�شبق له تدريب �شباب بلوزداد 
اإىل جانب املدرب العائد 

للعار�شة الفنية ميلود حمدي، 
م�شريا يف ت�رصيحات ادىل 

بها �شبيحة ام�س الإذاعة 
البهجة اأن معرفة حمدي 
لبيت الفريق جيدا جعل 

االإدارة تقرر اإعادته جمدد 
لالإ�رصاف عليه، وك�شف ر�شيد 

مالك اأنه تفاجاأ للعالقة 
القوية التي تربط بني حمدي 

مع الالعبني امل�شريين 
واالأن�شار وهو االأمر الذي 
اعتربه ايجابيا حت�شبا ملا 

ينتظر الت�شكيلة من مواعيد 
هذا املو�شم. وتطرق مالك 

غلى ملف اال�شتقدامات 
وامل�رصحني عندما اأو�شح 

ان الرئي�س ربوح حداد 
بتابعه عن قرب و�شوف 

يربمج اجتماعا خالل الفرتة 
املقبلة من اأجل التطرق اإليه 
م�شيفا ان االإدارة �شوف تعيد 

العبها وليد عرجي الذي 
تنتهي فرتة اعارته للن�رصية 

خالل دي�شمرب احلايل، 
وحّمل املتحدث املدرب 
ال�شابق بول بوت م�شوؤولية 

الهزمية واالق�شاء اأمام الوداد 
البي�شاوي املغربي عندما 

اأ�شار ان التغيريات التي قام 
بها املعني يف لقاء العودة 

اأثرت على الت�شكيلة ودفعت 
ثمنها باخلروج من ن�شف 

نهائي رابطة ابطال اإفريقيا.
عي�شة ق.

ريا�ضةاجلمعة  01 ال�سبت02 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ14 ربيع االأول  1439ه 12
اجلولة 13 للرابطة املحرتفة االأوىل

داربي مثري باملتيجةو القمة بزبانة 
تتمّيز مباريات اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة االأوىل بخو�ض مباراة داربي املتيجة والذي 

�سوف يجمع الفريقني اجلارين احتاد البليدة واأوملبي املدية اللذان يبحثان عن اال�ستفاقة 
بفعل تراجع نتائج االوملبي يف اجلوالت االأخرية، بينما يعول االحتاد البليدي على ا�ستغالل 

الفر�سة من اأجل حتقيق فوزه االأول هذا املو�سم، والتم�سك باآماله يف حتقيق البقاء رغم 
تذيله جلدول الرتتيب.

عي�سة ق.

ت�شهد  املقابل  يف 
خا�شا  داربي  العا�شمة 
نادي  فريقي  بني  يجمع 
بلوزداد  و�شباب  بارادو 
عمر  ملعب  و�شيكون 
ببولوغني  حمادي 
يعول  اأين  له،  م�رصحا 
ا�شتعادة  على  بارادو 
هزمية  بعد  التوازن 
اأمام  الفارطة  اجلولة 
وتر�شد  �شطيف  وفاق 
ثالثي  من  االقرتاب 
يتواجد  فيما  املقدمة، 
البلوزدادي  النادي 
اال�شتفاقة  حتمية  اأمام 
الذي  الفوز  وحتقيق 
املباريات  يف  عنه  يغيب 
اأجل  من  االأخرية  الت�شع 
اإىل  نقاط  ثالث  ا�شافة 
حظوظه  وبعث  الر�شيد 

على  اللعب  يف  جمددا 
اللقب.

ي�شتقطب  جهتها،  من 
اأحمد زبانة القمة  ملعب 
جتمع  التي  الكال�شيكية 
وهران  مولودية  فريقي 
اأين  اجلزائر  واحتاد 
على  فريق  كل  يبحث 
الزاد كامال، حيث يرتب�س 
»احلمراوة« االقرتاب من 
البوديوم وت�شديد اخلناق 
على لعب االأدوار االأوىل، 
ت�شكيلة  تعول  بينما 
ا�شتغالل  »�شو�شطارة« 
عقب  العالية  املعنويات 
اجلار  بداربي  فوزها 
من  اجلزائر  مولودية 
بنتيجة  العودة  اأجل 
�شكة  وا�شتعادة  ايجابية 
لن  بينما  االنت�شارات، 
ح�شني  ن�رص  مباراة  تقل 
�شطيف  ووفاق  داي 

اثارة باعتبار ان الن�رصية 
لالبتعاد  بالفوز  ملزمة 
االأخرية  املراكز  عن 
و�شط  اإىل  واالرتقاء 
يدرك  بينما  الرتتيب، 
االأ�شود«  »الن�رص  العبو 
التعرث  تفادي  الزامية 
املركز  يفقد  ال  حتى 

الثالث.
مولودية  يتواجد  بينما 
�شعبة  رحلة  يف  اجلزائر 
اجلزائري  الغرب  اإىل 
بلعبا�س،  احتاد  ملالقاة 
خيبة  اأذيال  جتر  وهي 
وال  الداربي،  هزمية 
»العميد«  اأمام  خريا 
عرب  التدارك  �شوى 
ايجابية  بنتيجة  العودة 
اف�شل  يف  مناف�س  اأمام 
بفوز  عودته  بعد  اأحواله 
اأمام احتاد  العا�شمة  من 

احلرا�س.

برنامج املباريات

ملعب براكني: احتاد 
البليدة / اوملبي املدية

اللقاء يجري على 
ال�شاعة 15:00

اأحمد زبانة: مولودية 
وهران / احتاد اجلزائر
20 اأوت 1955: ن�رص 
ح�شني داي / وفاق 

�شطيف
24 فيفري 1956: احتاد 

بلعبا�س / مولودية 
اجلزائر

املباريات تنطلق ابتداء 
من 16:00

عمر حمادي: نادي 
بارادو / �شباب بلوزداد

املواجهة مربجمة على 
ال�شاعة 17:00

نادي بارادو / �سباب بلوزداد

 بارادو واأبناء العقيبة
 ال يفكرون �شوى يف الفوز

احتاد البليدة / اأوملبي املدية

البليدة تبحث فوزها االأول واالأوملبي 
يتفادى ولوج منطقة اخلطر

البطولة العاملية لتن�ض الطاولة اأوا�سط

�شقوط اجلزائريني يف الدور االول 
من الزوجي املختلط

يجري ام�شية اليوم الداربي العا�شمي 
اجلارين  الفريقني  بني  يجمع  الذي 
والذي  بلوزداد،  و�شباب  بارادو  نادي 
اللتان  الت�شكيلتني  بني  مثريا  �شيكون 
الثالث،  النقاط  اإحراز  ت�شتهدفان 
حيث يدخل بارادو اللقاء وهو يبحث 
على تدارك الهزمية التي تكبدها يف 
�شطيف،  وفاق  اأمام  الفارطة  اجلولة 
باعتبار اأن الت�شكيل تعول على ت�شييق 
ولعب  املقدمة  اأندية  على  اخلناق 
االأدوار  على  التناف�س  يف  دورها 
تتطلب  والتي  الوطنية  للبطولة  االأول 
االحتفاظ بالزاد كامال على ميدانها، 
اجلديد  ال�شاعد  الفريق  واأن  خا�شة 
ميلك فر�شة االقرتاب من »البوديوم« 
هذا  ال�شاد�س  فوزه  حقق  حال  يف 
املو�شم والذي يجعل الت�شكيلة ال�شابة 
يف اف�شل احوالها �شمن مكا تبقى من 

املناف�شة.

على  بلوزداد  �شباب  يعول  جهته،  من 
التعرثات  م�شل�شل  مع  القطيعة  و�شع 
عنه  يغيب  الذي  الفوز  حتقيق  عرب 
منذ ت�شع جوالت على التوايل، ويدرك 
اإيفيكا  ال�رصبي  املدرب  اأ�شبال 
تودوروف اأهمية ا�شتعادة الثقة والتي 
بالنقاط  العودة  عرب  �شوى  تاأتي  لن 
الثالث من ملعب بولوغني، خا�شة واأن 
الفريق مطالب بالفوز من اأجل �شمان 
موا�شلة التناف�س على االأدوار االأوىل، 
»العقيبة«  اأبناء  ت�شكيلة  ان  باعتبار 
يف  الرابع  للمركز  ال�شعود  على  تعول 
و�شوف  املقدمة،  اندية  تعرث  حال 
الطاقم  اعتماد  عدم  املقابلة  تعرف 
حامية  اأمني  املهاجم  على  الفني 
اأ�شا�شيا بعد غيابه عن التدريبات دون 
يف  عريبي  زميله  وموا�شلة  ترخي�س 

الغياب لعدم التعايف من اال�شابة.
عي�شة ق.

موعدا  املتيجة  داربي  ي�رصب 
عندما  الفريقني  الأن�شار  جديدا 
البليدة  احتاد  نادي  ي�شت�شيف 
املدية  اأوملبي  �شيفه  اليوم  ام�شية 
ت�شهد  اأن  مر�شحة  مباراة  يف 
امل�شتطيل  على  والت�شويق  االثارة 
بني  جتمع  واأنها  خا�شة  االأخ�رص 
الفريقني الأول مرة يف الق�شم االأول 
يبحث  حيث  الوطنية،  البطولة  من 
الفوز  حتقيق  على  البليدة  احتاد 
االأول هذا املو�شم وهو الذي يحقق 
بداية �شيئة يف البطولة الوطنية بعد 
وياأمل  الفارط،  املو�شم  �شعوده 
يف  �شبع  م�شطفى  املدرب  اأ�شبال 
هذا  من  ابتداء  اال�شتفاقة  حتقيق 
الداربي، خا�شة وان الت�شكيلة تدرك 
االإخوة  ملعبهم  على  تعرث  اأي  اأن 
مر�شحون  يجعلهم  �شوف  براكني 
اإىل  �رصيعة  عودة  بت�شجيل  بقوة 
وال  قدما،  وو�شع  االأدنى  الق�شم 
ا�شتغالل  �شوى  اأمامهم  خيار 
الفر�شة من اأجل اقتنا�س اول ثالث 

والتي  اجلديد،  املو�شم  يف  نقاط 
بحظوظهم  بالتم�شك  لهم  ت�شمح 
وعد  البقاء  اأجل حتقيق  التامة من 
جدول  موؤخرة  يف  و�شعيتهم  تعقيد 
اأن  الفني  الطاقم  ويدرك  الرتتيب، 
على  العمل  اأجل  من  كبرية  مهمته 
الذي  النف�شي  اجلانب  م�شتوى 
يريدون من خالله حتفيز الالعبني 
انت�شار  اأول  اأن�شارهم  اإهداء  على 

هذا املو�شم.
يف املقابل، يتواجد اأوملبي املدية 
الو�شعية  ا�شتغالل  مهمة  اأمام 
جتاوز  اأجل  من  مل�شيفه  ال�شعبة 
عقبته واخلروج بنتيجة ايجابية من 
ملعبه، وهو الذي يحقق نتائج غري 
اأ�شبال املدرب  م�شتقرة، وال ميلك 
احمد �شليماين من خيار اآخر �شوى 
حتت  جتعلهم  التي  الهزمية  تفادي 
منطقة  بدخول  التهديد  طائل 
و�شعية �شعبة  والتواجد يف  اخلطر 

بخ�شو�س اللعب على ال�شقوط.
ع.ق.

الثالثة  اجلزائرية  الفرق  انهزمت 
ملناف�شات  االول  الدور  يف  امل�شاركة 
العاملية  للبطولة  خمتلط  الزوجي 
لتن�س  الطاولة لالأوا�شط ذكور واناث 
غاردا  ديل  ريفا  مبدينة  اجلارية 
 3 غاية  اىل  وامل�شتمرة  االيطالية 
اجلزائري  الزوجي  واأق�شي  دي�شمرب، 
لبنى  وججيك  البا�شط  عبد  �شاي�شي 
بينتاكور مارتني من  الزوجي  يد  على 
بورتوريكو  فابيوال  ودياز  االرجنتني 
الثنائي  خ�رص  حني  يف   ،0-3 بنتيجة 
ا�شالم  تيفورة  من  املكون  اجلزائري 
مارتيناز  نظرييهما  امام  فرج  وهيبة 
كندا  يو�شي  و�شو  ال�شيلي  اندري�س 
الثالث  اجلزائري  الفريق  اأما   ،1-3
اأني�س  حممد  عوا�س  يت�شمن  الذي 

ونا�رصي ميل�شا فقد �شقط يف الدور 
برينار  الثنائي  يد  على  اي�شا  االول 
�شو  واي  وفونغ  الربازيل  �شريجيا  دي 
املنتخبات،  ولدى   .0-3 كونغ  هونغ 
اكتفى الفريقان اجلزائريان باملراكز 
االخرية، حيث انهزم  منتخب الذكور 
ويحتل  الرتتيبية  لقاءاته  جميع  يف 
مل   حني  يف  واالخري،   20 ال�شف 
اللقاء  يف  �شوى  االناث  منتخب  يفز 
الرتتيبي االأخري امام نيوزيلندا بنتيجة 
3-0 حمتال بذلك املرتبة 19 وما قبل 
االخرية يف الرتتيب العام. وجرت اأول 
بالن�شبة  املجموعات  مباريات  اأم�س 
انطلق  للزوجي  بالن�شبة  اأما  للفردي 

الدور االول اأم�س.
وكاالت

مولودية وهران / احتاد اجلزائر

 احلمراوة ي�شتهدفون الفوز وحمدي
 يرت�شد اأول فوز خارج القواعد

يحت�شن ملعب اأحمد زبانة مباراة قوية ومثرية جتمع فريقي مولودية 
وهران واحتاد اجلزائر اللذان يبحثان على نقاط الفوز، حيث تعول 
ت�شكيلة املدرب التون�شي معز بوعكاز على ا�شتغالل عاملي االأر�س 
واجلمهور من اأجل ا�شتعادة نغمة االنت�شارات وتدارك هزمية اجلولة 
الفارطة اأمام املت�شدر �شباب ق�شنطينة، حيث يبحث احلمراوة على 
تدعيم الر�شيد بثالث نقاط من اأجل البقاء على مقربة من البوديوم 
ومراقبة �شباق التناف�س على التتويج بلقب البطولة الوطنية، و�شيكون 

جمهور نادي عا�شمة الغرب اجلزائري منتظرا بقوة من اأجل دعم الالعبني 
وحتفيزهم على حتقيق الزاد كامال.

يف املقابل، يتواجد احتاد اجلزائر مبعنويات مرتفعة وهو ياأمل يف ا�شتغالل فوزه بالداربي الكبري امام 
اجلار موةلودية اجلزائر من اأجل تاأكيد ا�شتعادة عافيته والعودة بقوة من اأجل ا�شتعادة التوازن واالقرتاب 
من اأندية املقدمة باعتبار اأن ال خيار اأمام رفقاء الالعب قدور بلجياليل �شوى احراز النقاط الثالث التي 
ت�شمح لهم باالحتفاظ بحظوظهم يف اللعب على اللقب، واملهمة �شوف تكون خا�شة للمدرب ميلود حمدي 
الذي يتواجد اأمام رهان قيادة ت�شكيلة »�شو�شطارة« اإىل حتقيق اول انت�شار خارج الديار خا�شة واأن النقاط 

الثالث جتعلهم يت�شلقون و�شط الرتتيب، وينتظر اأن تعرف املواجهة غياب الالعب عبد الروؤوف بن غيث ب�شبب 
العقوبة بينما بن�شبة كبرية لن يخو�س احلار�س زمامو�س اللقاء ب�شبب تلقيه اإ�شابة قبل يومني يف الظهر، يف 

املقابل يعود املدافع االأمين ربيع مفتاح بعد ا�شتنفاذه للعقوبة و�شتكون م�شاركة الثنائي عبد القادر مزيان وامري 
�شعيود حمل ال�شك ب�شبب عدم تعافيهما من اال�شابة.

عي�سة ق.
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فتح النار على الأندية وانتقد الت�سرع يف دخول عامل الحرتاف

�ضعدان: الكرة اجلزائرية مري�ضة ونحن متاأخرون جدا يف التكوين
.    ال نفرق بني الالعب املغرتب واملحلي لكن اولويتنا بناء قاعدة متينة باجلزائر

عي�سة ق.

اعرتف املدير الفني الوطني رابح 
�سعدان بتخبط الكرة امل�ستديرة 
يف بالدنا يف ازمة عميقة ب�سبب 
التكوين  م�ستوى  على  معاناتها 
مقارنة  كثريا  فيه  تتاأخر  الذي 
حيث  املجاورة،  البلدان  ببقية 
على  كبري  التاأخر  اأن  اأو�سح 
م�ستوى العمل القاعدي والتكوين 
يف الفئات ال�سابة وهو ما يجعهم 
م�رص  �سورة  يف  بدول  متاأخرون 
تقدمت  التي  والتون�س  املغرب 
كثريا يف هذا املجال، وهو الأمر 
يف  املدربني  ب�سيخ  دفع  الذي 
اجلزائر اإىل التاأكيد ان هذا الأمر 
يجعل املدربني وامل�سوؤولني على 
الوطنية  الفنية  املديرية  م�ستوى 
من  م�ساعف  بجهد  يعملون 
وجتاوز  التقدم  على  العمل  اأجل 
بها  متر  التي  ال�سعبة  الفرتة 
�سعدان  وعّرج  بالدنا  يف  الكرة 
التي  ال�سحافية  الندوة  خالل 
عقدها اأول ام�س مبركز حت�سري 
ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات 
مو�سى اإىل العراقيل التي تواجهها 

بالدنا من الناحية الكروية عندما 
الندية  يف  امل�سوؤولني  اأن  اأو�سح 
حتقيق  على  ي�رصون  والفاف 
النتائج �رصيعا وهو ما يوؤثر على 
الفني  الطاقم  بدفع  ال�ستقرار 
اإىل ال�ستقالة وهو الذي �سبق له 
بالإ�رصاف  مطافئ  رجل  العمل 
الوطنية  الفنية  العار�سة  على 
اإىل  بالإ�سافة  منا�سبات  عدة  يف 
�سنف  على  العمل  يف  الرتكيز 
الأكابر دون منح الثقة والهتمام 
التي  ال�سغرى  العمرية  للفائت 
العوام  يف  الكرة  م�ستقبل  تعترب 
عن  �سعدان  وت�ساءل  القادمة، 
لعبني  تخرج  عدم  وراء  ال�سبب 
انهم  م�سريا  اجلزائر،  يف  جدد 
املدى  على  عمل  برامج  و�سعوا 
اأجل  من  والبعيد  املتو�سط 
ال�سماح للجزائر با�ستعادة دورها 
ال�سابق يف تخرج لعبني موهوبني 
العوام  احلال  عليه  كان  مثلما 
ان  املتحدث  واأ�سار  ال�سابقة، 
ميكنه  ل  مو�سى  �سيدي  مركز 
املنتخبات  جميع  ا�ستيعاب 
ال�رصوري  من  وبالتايل  ال�سابة 
ت�سييد مراكز م�سابهة يف مناطق 

الوطني.  الرتاب  من  اأخرى 
اجلزائرية  الكرة  اأن  واأ�ساف 
تعاين من الفو�سى وعدم الت�سيري 

م�ستوى  على  خا�سة  الحرتايف 
نق�س  ظل  يف  خا�سة  الندية 
اأندية  بوجود  القاعدية  الهياكل 

من دوري ال�سواء ل متلك ملعب 
دخول  اأن  واأو�سح  عليه،  للتدرب 
كرتنا امل�ستديرة عامل الحرتاف 
مل  واأنه  خا�سة  ب�سكل خاطئ  مت 
الذي  ال�رصوط  دفرت  احرتام  يتم 
التوفر  ب�رصورة  الأندية  يلزم 
على مركز للتكوين وهو الذي مل 

يحدث.

من غري املعقول 
العتماد على 

خريجي املراكز 
الفرن�سية

غري  بطريقة  �سعدان  وانتقد 
مبا�رصة النهج املعمول به يف جلب 
باملنتخب  لاللتحاق  الالعبني 
غياب  اأن  اكد  عندما  الوطني 
ت�ستقدم  اجلزائر  جعل  التكوين 
املدار�س  يف  مكونني  لعبني 
ما  وهو  الفرن�سية  التكوينية 
يجعلنا ل نتعب يف تخريج لعبني 
الذي  الأمر  للم�ستقبل،  حت�سبا 
يلزم الفاعلني يف الكرة اجلزائرية 
ال�سيناريوهات،  هذه  تفادي  على 

وتطرق �سعدان اإىل قرار املكتب 
�رصوط  فر�س  حول  الفدرايل 
املحرتفني  الالعبني  ل�ستقدام 
بني  فرق  ل  اأنه  اأو�سح  عندما 
والنا�سطني  املغرتبني  الالعبني 
يف البطولة الوطنية ولهم الأحقية 
لكنه  الوطنية  الألوان  تقم�س  يف 
ا�ستطرد اأن هدفهم و�سع قاعدة 
من  وتخريج لعبني  للعمل  متينة 
البطولة الوطنية، والعتماد على 
الالعبني مزدوجي اجلن�سية عند 

احلاجة اإىل خدماتهم.

عالقتي مباجر جيدة 
وم�ستعد مل�ساعدته اإذا 

طلب مني
الوطني  بالناخب  عالقته  وحول 
رابح ماجر اكد �سعدان اأنها جيدة 
ومل يكن له تدخل يف اختياره على 
الوطنية،  الفنية  العار�سة  راأ�س 
يف  تداخل  يوجد  ل  انه  م�سريا 
العمل بينهما باعتبار ان املديرية 
باملنتخب  لها  عالقة  ل  الفنية 
م�ستعد ملنح  اأنه  الأول، مو�سحا 
للناخب  وال�ست�سارة  امل�ساعدة 

الوطني يف حال طلبها منه.

ملعب وهران اجلديد مر�ضح الحت�ضان نهائي كاأ�س اجلمهورية العام املقبل
يتم التح�سري لربجمة مباراة نهائي كاأ�س 
 2018 اجلديد  العام  املقررة  اجلمهورية 
والذي  لوهران  اجلديد  امللعب  على 
تقدم،  يف  عليه  الأ�سغال  وترية  تتواجد 
ل�ستقبال  جاهزا  يكون  ان  ينتظر  حيث 
املناف�سة عليه يف نهاية الن�سف الأول من 

العام املقبل، ولدى تفقده لقطاعه بولية 
وهران عرّب وزير ال�سباب والريا�سة الهادي 
ال�سغال  لتقدم  ارتياحه  عن  علي  ولد 
ببري  اجلديد  وهران  ملعب  يعرفه  الذي 
منه،  النتهاء  من   %60 بلغ  والذي  اجلري 
جاهزا  يكون  اأن  ينتظر  اأنه  اأ�سار  حيث 

وهو  اجلديد  للعام  الأول  الن�سف  يف 
بالدنا  احتفال  مع  يتزامن  الذي  الأمر 
بالدنا  با�ستقالل  لالحتفال   56 بالذكرى 
جويلية  اخلام�س  بتاريخ  بها  نحتفل  التي 
من كل عام، ويف هذا ال�سدد اأ�سار الوزير 
ولد علي اأنه يف حال كان امللعب جاهزا 

التاريخ  ذلك  خالل  النواحي  كافة  من 
كاأ�س  نهائي  مباراة  يحت�سن  �سوف  فاإنه 
حت�سبا  بناوؤه  مت  الذي  وهو  اجلمهورية 
البحر  العاب  دورة  بالدنا  لحت�سان 

املتو�سط املقررة عام 2021.
ع.ق.

طالب جماهري الكناري بالبقاء على وعي

اآيت جودي: حنا�ضي حتدث يف وقت غري منا�ضب وحان وقت التغيري يف ال�ضبيبة

بوعالم �سارف مدير املنتخبات الوطنية

م�ضوؤوليتنا كبرية ونعمل على جت�ضيد برناجمنا يف الواقع

الدين  عز  القبائل  �سبيبة  مدرب  رّد 
رئي�سها  ت�رصيحات  على  جودي  اآيت 
الذي  حنا�سي  �رصيف  حمند  ال�سابق 
فتح النار على الإدارة احلالية وانتقد 
ل�سعار  وتغيريها  العمل  يف  طريقتها 
اآيت  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف  النادي، 
ادىل  التي  الت�رصيحات  خالل  جودي 
اأن  الوطنية  لالإذاعة  ام�س  اول  بها 
وقت  يف  بت�رصيحاته  اأدىل  حنا�سي 

الت�سكيلة  تتواجد  غري منا�سب والذي 
الهامة  املباراة  على  مركزة  خالله 
�سباب  الوطنية  البطولة  رائدة  اأمام 
ق�سنطينة، بالإ�سافة اإىل العمل الكبري 
الذي يقوم به م�سوؤولو الإدارة احلالية 
من اأجل اعادة التوازن للبيت القبائلي 
كانت  الذي  الكارثي  الت�سيري  وتفادي 
الأخرية  الأعوام  خالل  الإدارة  عليه 
و�سفه  الأخري  هذا  حنا�سي،  برئا�سة 

على  تعود  �سخ�س  اأنه  جودي  اآيت 
انه  رغم  ريا�سية  غري  بطرق  التعامل 
ربع  منذ  الكروية  ال�ساحة  يتواجد يف 
قرن كامل. و�سّدد املتحدث اأنه حان 
على  التغيري  احداث  اأجل  من  الوقت 
مكتب ال�سبيبة وقدوم ا�سخا�س اأكفاء 
الفرتة  خالل  الفريق  ت�سيري  اأجل  من 
لعبا  كان  منذ  اأنه  م�سيفا  املقبلة، 
لل�سبيبة وبالتايل فاإن  وحنا�سي رئي�سا 

مكانه  ترك  اأجل  الوقت قد حان من 
القبائل  منطقة  ابناء  اآخرين  لرجال 
اأجل الخذ  الت�سيري من  قادرون على 
"الكناري"،  رئا�سة  امل�سوؤولية  بزمام 
جماهري  من  جودي  اآيت  وطالب 
ما  واعية حول  البقاء  النادي �رصورة 
مل�سلحته  والعمل  الفريق  يف  يحدث 
وعدم الن�سياق خلف ما يوؤثر بال�سلب 

عليه.

املنتخبات  مدير  �سارف  بوعالم  اأكد 
العمل  برنامج  على  يعمل  اأنه  الوطنية 
الحتادية  رئي�س  مع  و�سعه  الذي 
الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
زط�سي من اجل اعادة الكرة امل�ستديرة 
يف بالدنا اإىل م�ستواها ال�سابق والعمل 
على تطوير اللعبة على م�ستوى الالعب 
يدرك  انه  �سارف  واعرتف  املحلي، 
على  امللقاة  الكبرية  امل�سوؤولية  حجم 

من  الوطنية  الفنية  املديرية  اأع�ساء 
اجل حتقيق م�رصوع الفاف على ار�س 
يف  الأوىل  بالدرجة  واملتمثل  الواقع 
العودة اإىل التكوين من اأجل البحث عن 
خمتلف  وا�ستفادة  املواهب  الالعبني 
الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية من 
اجلزائرية  الكرة  ان  م�سريا  خدماتهم، 
الذي  الأمر  وهو  كبري  ب�سكل  تعاين 
يدفعهم اإىل بذل جمهود م�ساعف من 

متر  التي  الأزمة  من  اخراجها  اأجل 
بها.

ال�سحافية  الندوة  خالل  �سارف  وقال 
الفني  املدير  رفقة  عقدها  التي 
بوجود  �سعدان  رابح  الوطني 
الأ�سماء  باختيار  قام  اأنه  امل�ساعدين 
ت�سيري  اجل  من  الأف�سل  يراها  التي 
تعيينها  اجل  من  احلالية  املرحلة 
الوطنية  الفنية  الطواقم  خمتلف  يف 

منا�سب  منح  ميكن  ل  انه  م�سددا 
جلميع املدربني ال�سبان الذين يعملون 
يف ال�ساحة الكروية حاليا، وا�ستطرد يف 
�سوؤال حول تعيني ح�سني اآ�سيو مو�سحا 
م�ساعد  من�سب  منحه  مت  الأخري  اأن 
 17 من  لأقل  الوطني  املنتخب  مدرب 
عاما، وميلك ال�سهادات التدريبية التي 

متنحه الأهلية للعمل يف املن�سب.
ع.ق.

ع.ق.

اخلالف مع ماجر بداأت يف الولوج اإىل العلن

زط�ضي يرف�س تثبيت ودية االمارات 
ل مواجهة منتخب اإفريقي ويف�ضّ

يبدو ان بوادر اخلالف بني رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي 
ومدرب املنتخب الوطني رابح ماجر قد بداأت تخرج اإىل العلن، ويف هذا ال�سدد علمت 

"الو�سط" من م�سادرها املقربة من بيت الفاف اأن رئي�س الفاف يرف�س برجمة املباراة 
الودية التي اقرتحها الناخب الوطني وجتمع بني املنتخب الوطني للمحليني ونظريه 

الماراتي واملقررة بتاريخ 23 دي�سمرب املقبل مبدينة دبي، حيث يرى رئي�س الفاف ان 
املباراة الودية التي ي�رص ماجر على برجمتها اأمام املنتخب الماراتي غايتها �سياحية اأكرث 
منه لعب مباراة ودية والوقوف على جاهزية الالعبني النا�سطني يف البطولة الوطنية خا�سة 

واأنهم �سيكونون على موعد مع دخول ترب�س حت�سريي يف 17 من هذال ال�سهر. ورغم اأن 
بيان الفاف على موقعها اللكرتوين مل ي�رص اإىل لعب الت�سكيلة الوطنية مباراة ودية خالل 
الرتب�س التح�سريي املقبل املقرر مبركز حت�سري املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى اإل 

اأنه مل يجزم باإلغاء لعب مواجهة ودية لكن الأمر ل يعدو اإىل ال�سارة لحتمال برجمتها يف 
�سياق الرتب�س التح�سريي خا�سة وان موعد الرتب�س يتزامن مع اقرتاب انطالق البطولة 
الفريقية للمحليني املقررة بداية العام اجلديد وهو ما يجعل زط�سي ي�سع هدفه خو�س 

مواجهة ودية اأمام احدى تلك املنتخبات الفريقية املعنية بخو�س املوعد القاري املزمع 
خو�سه يف املغرب.

عي�سة ق.

مدرب لي�ضرت يرف�س التنازل عن حمرز 
يف املركاتو ال�ضتوي

ك�سف مدرب نادي لي�سرت �سيتي الجنليزي كلود بويال انه يرف�س رحيل لعبه 
الدويل اجلزائري ريا�س حمرز عن �سفوف الفريق خالل فرتة التحويالت ال�ستوية 

املقبلة تزامنا مع كرثة احلديث حول امكانية رحيله عن ت�سكيلة "الثعالب" خالل 
مطلع العام اجلديد يف ظل تواجده �سمن اهتمام عدد من الندية الراغبة يف 

احل�سول على خدماته، وقال املدرب الفرن�سي يف ت�رصيحات ل�سحيفة "لي�سرت 
مريكوري" اأن متو�سط ميدان اخل�رص لعب مميز وهام �سمن طريقة اللعب التي 

يعتمدها فريقه لي�سرت وبالتايل ل ميكن التفكري يف امكانية ال�ستغناء عن خدماته 
وال�رصار اأكيد حول الت�سبث ببقائه مع الت�سكيلة مال تبقى من املو�سم احلايل.

ع.ق.
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 البايرن ي�ضعى لرفع املعنويات
 قبل امتحان »الباري�ضي«

ي�ضعى بايرن ميونيخ اإىل النهو�ض من كبوته عندما ي�ضت�ضيف هانوفر العا�رشاليوم يف املرحلة 
14 من الدوري الأملاين وذلك قبل مواجهته مع باري�ض �ضان جريمان الفرن�ضي يف م�ضابقة 

دوري الأبطال، وكان بايرن ميونيخ املت�ضدر وبطل املوا�ضم اخلم�ضة املا�ضية مني بخ�ضارته 
الثانية هذا املو�ضم والأوىل حتت اإ�رشاف مدربه اجلديد-القدمي يوب هاينكي�ض، عندما 

�ضقط اأمام م�ضيفه بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ 1-2 فتقل�ض الفارق بينه وبني مطارده املبا�رش 
وو�ضيفه املو�ضم املا�ضي ليبزيغ اإىل 3 نقاط عقب فوز الأخري على فريدر برمين، وير�ضد 

بايرن ميونيخ �ضدارة املجموعة الثانية يف امل�ضابقة القارية الأم حيث يتخلف بفارق 3 نقاط 
عن باري�ض �ضان جرمان، بيد اأّن املهمة لن تكون �ضهلة اأمام الفريق الباري�ضي الذي حقق 
العالمة الكاملة يف 5 مباريات حتى الآن وفاز على النادي البافاري بثالثية نظيفة ذهاباً.
و�ضيحاول ليبزيغ ا�ضتغالل املعنويات املهزوزة لالعبي م�ضيفه هوفنهامي ال�ضابع الذي 

تراجعت نتائجه يف الآونة الأخرية وحقق فوزاً واحداً يف مبارياته ال�ضبع الأخرية، ولن تكون 
مهمة ليبزيغ �ضهلة لأّن هوفنهامي يقدم م�ضتويات جيدة اأمام الفرق الكبرية حيث هزم بايرن 
ميونيخ و�ضالكه وفريدر برمين. وميلك �ضالكه فر�ضة ف�ض �رشاكة املركز الثالث مع بورو�ضيا 

مون�ضنغالدباخ ولو موؤقتاً كونه ي�ضت�ضيف كولن الأخري اليوم، يذكر اأّن كولن الفريق الوحيد 
الذي مل يذق طعم الفوز حتى الآن يف البوند�ضليغا حيث ك�ضب نقطتني من تعادلني وخ�رش 11 

مباراة.
ويخو�ض بورو�ضيا دورمتوند اختباراً �ضعباً اأمام م�ضيفه 

باير ليفركوزن ال�ضاد�ض والذي مل يخ�رش يف مبارياته 
الت�ضع الأخرية، علماً باأّن الفارق بينهما نقطة 

واحدة، وتراجع بورو�ضيا دورمتوند اإىل املركز 
اخلام�ض بعدما كان يف ال�ضدارة قبل 7 مراحل، 

وف�ضل دورمتوند يف الفوز يف مبارياته ال�ضت 
الأخرية حملياً حيث خ�رش 4 مرات وتعادل 

يف منا�ضبتني، اآخرها اأمام �ضالكه يف املرحلة 
املا�ضية، وما يزيد حمن دورمتوند غياب هدافه 

الدويل الغابوين بيار اإميرييك اأوباميانغ ب�ضبب 
الإيقاف لطرده اأمام �ضالكه.

ح لتعميق الهوة مع مر�ضيليا البي ا�س جي مر�ضّ
ميلك باري�ض �ضان جريمان فر�ضة البتعاد اأكرث يف ال�ضدارة عندما يحل �ضيفاً على �ضرتا�ضبورغ اليوم يف املرحلة 16 من الدوري الفرن�ضي، 
ويغّرد فريق العا�ضمة خارج ال�رشب هذا املو�ضم يف �ضعيه اإىل ا�ضتعادة اللقب املحلي الذي ناله 4 مرات متتالية يف ال�ضنوات اخلم�ض 
الأخرية قبل اأن يفرمله موناكو املو�ضم املا�ضي باإحرازه لقبه الأول منذ عام 2000.وثاأر باري�ض �ضان جريمان من موناكو الأحد عندما 
تغلب عليه يف عقر داره 2-1، ورد العتبار خل�ضارته على ملعب »لوي�ض الثاين« يف الإمارة 1-3 يف املو�ضم املا�ضي، ويبتعد باري�ض �ضان 
جريمان بفارق 10 نقاط عن مطارده املبا�رش اأوملبيك مر�ضيليا الذي تنتظره رحلة �ضعبة اإىل مونبلييه ملواجهة فريقها املحلي �ضاحب 
الباري�ضي قبل رحلته اإىل ميونيخ ملواجهة بايرن الثالثاء يف اجلولة  املركز ال�ضابع، وتعترب مواجهة �ضرتا�ضبورغ مبثابة امتحان للفريق 
اأمام رجال املدرب يوب  ال�ضاد�ضة الأخرية من دور املجموعات حيث ي�ضعى اإىل الحتفاظ بال�ضادرة التي يرتبع عليها بفارق 3 نقاط 

هاينك�ض.

اال�ضتقرار على قيمة حتويل كوتينيو
ك�ضفت تقارير �ضحافية اإ�ضبانية اأن نادي ليفربول حدد ثمن لعبه فيليبي كوتينيو فيما لو اأراد بر�ضلونة التعاقد مع يف ال�ضتاء القادم، واأكدت 
�ضحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية اأن النادي الإجنليزي قد و�ضع 145 مليون يورو ثمًنا للتخلي عن لعبه الربازيلّي، بعدما كان يرف�ض 
حتى التفاو�ض ب�ضاأنه، واأ�ضارت ال�ضحيفة اأن نادي بر�ضلونة كان على توا�ضل مع ليفربول منذ ال�ضيف املا�ضي اإذ كانت ات�ضالتهم عن 
طريق كيا جورابجيان اأحد وكالء كوتينيو، ويف اآخر يوم يف املريكاتو ال�ضيفي حددوا ثمن الالعب مبا يفوق 200 مليون يورو، وهو ما مل 
يكن البار�ضا م�ضتعًدا لدفعه حيث كان عر�ضهم هو 80 مليون يورو اإ�ضافة اإىل حوفز قيمتها 30 مليون. وعلى الرغم من اأن النادي الكتالوين 
يرغب ب�ضدة يف �ضم الربازيلي اإل اأن البالوغرانا �ضي�ضعون خلف�ض ال�ضعر اأكرث يف الفرتة القادمة، وتبقى نقطة ال�ضعف يف �ضفقة كوتينيو 

اأنه ل ي�ضتطيع امل�ضاركة مع بر�ضلونة يف دوري اأبطال اأوروبا اإن جنح يف �ضمه، ذلك اأنه �ضارك يف امل�ضابقة مع ليفربول.

ريال مدريد مرتدد يف �ضم فرينر
قالت تقارير �ضحفية اأم�ض اإن ريال مدريد متخوف من التعاقد مع جنم املنتخب الأملاين خالل فرتة النتقالت ال�ضتوية املقبلة.، وذكر 
موقع »�ضبورت1« الأملاين، اأن املهاجم الدويل يف �ضفوف ليبزيج تيمو فرينر �ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، لكن مر�ضه الغام�ض 
بالدورة الدموية يجعل النادي امللكي مرتدًدا ب�ضاأن التعاقد معه، واأ�ضاف املوقع اأن م�ضوؤويل الريال ل يبدون مقتنعني بالتعاقد مع فرينر، 
ب�ضبب م�ضكلته ال�ضحية الأخرية، واأ�ضار املوقع اأنه مت ا�ضتبدال فرينر خالل مواجهة ليبزيج وب�ضكتا�ض يف تركيا نهاية �ضبتمرب املا�ضي، 
ب�ضبب عدم قدرته على حتمل �ضخب اجلماهري كما غاب عن عدة مباريات، بعد هذه الواقعة، ويعاين فرينر من ان�ضداد يف ع�ضالت العمود 

الفقري العنقي واملف�ضل ال�ضدغي الفكي، وميكن لل�ضو�ضاء اأن تزيد من متاعبه.

اأالرداي�س مدربا جديدا الإيفرتون
اأعلن نادي اإيفرتون الإجنليزي تعيني مدرب منتخب اإجنلرتا ال�ضابق �ضام األرداي�ض لالإ�رشاف على فريقه خلفا للهولندي رونالد كومان 
املقال من من�ضبه، و�رّشح األرداي�ض مدرب بولتون ونيوكا�ضل و�ضندرلند وكري�ضتال بال�ض �ضابقا: »اعتقدت دائما اأن اإيفرتون ناد عظيم، 
من الوا�ضح اأن النادي مير مبرحلة �ضعبة، واآمل اأن اأ�ضتطيع و�ضع ذلك خلف ظهري باأ�رشع ما ميكن والنطالق من جديد«، وكان اإيفرتون 
قال اإن األرداي�ض �ضيح�رش اإىل مقر تدريبات الفريق الأربعاء املن�رشم لإنهاء تفا�ضيل العقد لي�ضبح املدرب اجلديد للفريق بعد اأن اأ�ضارت 

�ضحيفة »ذي دايلي مايل« اإىل اأن املدرب وقع عقدا لالإ�رشاف على اإيفرتون ملدة 18 �ضهرا.

توتي: قرار اعتزايل كان �ضعبا للغاية
اأن قراره باإنهاء م�ضريته الريا�ضية كان �ضعبا للغاية عليه و�رّشح توتي  اأكد فران�ضي�ضكو توتي قائد فريق روما الإيطايل ال�ضابق 
ل�ضحيفة »كوريريي ديال �ضريا« الإيطالية يف عددها ال�ضادر اأم�ض: »يف البداية، كنت اأحتدث اإىل نف�ضي مثل املجنون، اإنني م�ضاب 
اإنني موقوف، �ضاأعود لقائمة الفريق قريبا لكن هذا الأمر اعتدت عليه الآن«، وقال توتي اإنه كافح من اأجل الإقالع عن روتني حياته 
اليومي، حيث قال: »كنت اأ�ضتيقظ مبكرا وبعد تناول وجبة الإفطار، اأقوم بالذهاب اإىل التدريب �ضعرت كاأنني اآلة، والآن يتعني علي 
التخطيط لأيامي، مل يكن التاأثري �ضهال«، واأ�ضار توتي اإىل اأنه مازال يتدرب كل يوم لإخراج القليل من البخار والبقاء على ما يرام 

وقال« »اإذا تركت العنان لنف�ضي، ف�ضوف ي�ضبح وزين 300 كغ«.

 �ضراع اللقب يتوا�ضل 
يف الدوري اال�ضباين

يبدو بر�ضلونة مر�ضحاً للعودة 
اإىل �ضكة النت�ضارات عندما 
فيغو  �ضلتا  اليوم  ي�ضت�ضيف 
الدوري  من   14 املرحلة  يف 
الإ�ضباين فيما �ضيكون غرميه 
اللقب  حامل  مدريد  ريال 
اإىل  غام�ضة  رحلة  اأمام 
�ضيفا  يحل  عندما  البا�ضك 
نف�ض  يف  بلباو  اأتلتيك  على 
اإىل  بر�ضلونة  ويدخل  اليوم، 
الذي  فيغو  �ضلتا  مع  مباراته 
وهو  التا�ضع،  املركز  يحتل 
اأقله  املحافظة  اإىل  ي�ضعى 
الأربع  النقاط  فارق  على 
مالحقه  وبني  بينه  الفا�ضل 
قاب  كان  الذي  فالن�ضيا 
ا�ضقاط  من  اأدنى  اأو  قو�ضني 
للمرة  الكاتالوين  النادي 
لول  املو�ضم،  هذا  الأوىل 
اأدرك  الذي  األبا  جوردي 
ال�ضبع  الدقائق  يف  التعادل 
الأخرية من مواجهة الفريقني 
وخالفاً  املا�ضي،  الأحد 
املا�ضية،  املرحلة  ملباراة 
ل يبدو �ضلتا فيغو قادراً على 

الكاتالوين  النادي  مقارعة 
املواجهة  ح�ضم  الذي 
على  الفريقني  بني  الأخرية 
»كامب نو« بخما�ضية نظيفة، 
ايجاد  يف  ف�ضل  اأن  وبعد 
�ضت  يف  ال�ضباك  اإىل  طريقه 
يف  التوايل  على  مباريات 
اأمر  امل�ضابقاتوهو  جميع 
�ضبعة  منذ  معه  يح�ضل  مل 
مي�ضي  �ضيحاول  اأعوام، 
ال�ضباك  مع  املوعد  جتديد 
ريال مدريد  �ضيتحول  اليوم. 
من  بلباو  اأتلتيك  ملواجهة 
اأجل العودة يف �ضباق حمفوف 
باملخاطر نحو اللقب خا�ضة 
املت�ضدر  عن  يتخلف  واأنه 
نقاط.   8 بر�ضيد  بر�ضلونة 
متاأرجحاً  اأداء  ريال  ويقدم 
ب�ضكل  جت�ضد  املو�ضم  هذا 
وا�ضح يف مباراتيه الأخريتني 
املا�ضي  ال�ضبت  فاز  حني 
بالغة  ب�ضعوبة  ار�ضه  على 
جتنب  ثم   ،2-3 مالغا  على 
فريق املدرب الفرن�ضي زين 
الدين زيدان الحراج الثالثاء 

النهائي  ثمن  الدور  وبلغ 
مل�ضابقة الكاأ�ض بتعادله على 
برنابيو«  »�ضانتياغو  ملعبه 
الدرجة  من  فوينالبرادا  مع 
رجال  و�ضيحاول  الثالثة، 
الو�ضع  من  ال�ضتفادة  زيدان 
املعنوي ال�ضعب لبلباو الذي 
املراحل  الفوز يف  يحقق  مل 
والبقاء يف  الأخرية،  اخلم�ض 
دائرة املناف�ضة حال جارهم 
بنف�ض  الثالث  اأتلتيكو مدريد 
يلعب  والذي  النقاط  عدد 
ريال  �ضد  اأي�ضاً  اأر�ضه  على 
�ضو�ضييداد ال�ضابع، يف مباراة 
ي�ضعى من خاللها املحافظة 
اخلايل  �ضجله  على  اأقله 
من  كل  الهزائم.وخرج  من 
من  �ضو�ضييداد  وريال  بلباو 
م�ضابقة الكاأ�ض الربعاء على 
يد فريقن من الدرجة الثالثة، 
اما بالن�ضبة لفالن�ضيا الذي مل 
ا طعم الهزمية هذا  يذق اأي�ضً
�ضيفاً  غدا  فيحل  املو�ضم، 
حيث  مدريد  �ضواحي  على 

�ضيتواجه مع خيتايف.



رائدة  تركية  �رشكة  يف �صناعة وجتارة منتجات وقعت 
�صا�صماز«  »جناتي  ال�صهري  الرتكي  املمثل  ميلكها  الغابات، 
على  االتفاقيات  من  عددا  علمدار«،  »مراد  بـ  املعروف 

هام�ض معر�ض دويل يف دبي.
وجتارة  ل�صناعة  نوفاوود  »�رشكة  عن  �صادر  بيان  واأفاد 
اليوم   )Novawood( امل�صاهمة«  اخل�صبية  املنتجات 
هام�ض  على  االتفاقيات  من  العديد  وقعت  اأنها  الثالثاء، 
معر�ض »Show 5 The Big« الدويل، املتخ�ص�ض يف مواد 
البناء واالإن�صاءات، والذي ت�صارك فيه نحو 2600 �رشكة من 

59 دولة.
اأن  يلدز،  غوك�صال  لل�رشكة  العام  املدير  عن  البيان  ونقل 
ال�رشكة »تقوم منذ عام 2015 باإنتاج وت�صويق وبيع منتجاتها 
يف قطاع املنتجات اخل�صبية مبعايري اأوروبية«، واأن امل�صاركة 
يف املعر�ض �صكلت فر�صة لـ »اإثبات ال�رشكة �صهرتها وقوتها 

يف ال�رشق االأو�صط«.
الواليات  بينها  دولة،   57 اإىل  منتجاتها  ال�رشكة  وت�صدر 
املتحدة االأمريكية، والهند، وال�صني، وبريطانيا، واإ�صبانيا، 
واليابان، وكندا، ورو�صيا، وال�صعودية، بقدرة اإنتاجية تقارب 

18 األف مرت مكعب من اخل�صب �صنويا.
يف  ويعرف  الذئاب«،  »وادي  م�صل�صل  بطل  هو  و«�صا�صماز« 

العامل العربي با�صم »مراد علمدار«.
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فيلم »يا�ضمني« ينال ف�ضية مهرجان 
ال�ضينما لذوي الإعاقة

ح�سل الفيلم الروائي الق�سري “يا�سمني” للمخرج ال�سينمائي املهند كلثوم على اجلائزة الف�سية 
يف الدورة الأوىل من مهرجان “ال�سينما والفن الدويل لذوي الإعاقة” الذي اختتمت فعالياته يف 

القاهرة م�ساء اليوم.

ثالثني  “يا�صمني”  فيلم  وناف�ض 
فيلما عربيا واأجنبيا ق�صرياً �صمن 
دورته  اأهديت  الذي  املهرجان 
احلالية لروح املو�صيقار امل�رشي 
على  و�صهدت  ال�رشيعي  عمار 
اأيام عرو�صا لتجارب  مدى ثالثة 
االجتماعي  الدمج  �صينمائية عن 

لالأطفال املعوقني.
نوع  من  فيلم  و”يا�صمني” 
الوثائقي  ميزج  “ديكودراما” 
اأطفال  عن  ويتحدث  باحلكاية 
االإرهابية  احلرب  �صورية يف ظل 
معظمهم  يعي�ض  اإذ  وطنهم  على 
�صواء  وقا�صية  �صعبة  ظروفاً 
اخلارج  يف  اأو  الداخل  يف  كانوا 
احلرب  اآثار  خالله  وي�صتعر�ض 
على اأحالمهم واأفكارهم ونظرتهم 

على  ال�رش�صة  احلرب  ملجريات 
 sومدر�صتهم عرب وبيتهم  اأر�صهم 
واالإعاقات  االأطفال  معاناة  نقل 
تدور  التي  والنف�صية  اجل�صدية 

�صمن ذاكرتهم نتيجة احلرب.
مديرة  حمدي  ب�صمة  واأو�صحت 
اأن  لها  ت�رشيح  يف  املهرجان 
املهرجان يعد كاإحدى املبادرات 
ثقافة  حتمل  التي  امل�صتقلة 
ومتحدي  االأ�صوياء  بني  الدمج 
�صينمائية  فنية  بو�صائل  االإعاقة 
االإعاقة  ذوي  م�صاكل  ت�صتهدف 
يف املجتمعات العربية مبينة انه 
مت التجهيز للمهرجان على مدى 
الطاقات  اإبراز  بهدف  عامني 
االحتياجات  لذوي  االإبداعية 
تنمية  على  والعمل  اخلا�صة 

واالإ�صهام يف  االإبداعية  مواهبهم 
والدمج  الذاتي  التمكني  تعزيز 
الفن  خالل  من  لهم  االجتماعي 

ال�صينمائي.
يف  التحكيم  جلنة  وتراأ�ض 
امل�رشي  املخرج  املهرجان 
من  كل  وع�صوية  ال�صال  حممد 
ال�صحري  وجمدي  ال�صيخ  �صناء 
املهدي  الدين  وعز  م�رش  من 
من  النفو�ض  وريا�ض  ليبيا  من 
تون�ض وعبد احلكيم بن �صينا من 

املغرب.
ح�صل  “يا�صمني”  فيلم  اأن  يذكر 
على  املا�صيني  العاميني  خالل 
املحلية  اجلوائز  من  العديد 
من  وهو  والعاملية  والدولية 
لالإنتاج  احلياة”  “�صورة  اإنتاج 

و�صيناريو  والتلفزيوين  ال�صينمائي 
كلثوم  واملهند  ال�صعيدي  منعم 
املرعي  هبة  االأطفال  وبطولة 
كبتول  و�رشوت  االأخر�ض  ولونا 
وعبد الرحمن م�صطفى واملخرج 
املنفذ هنادي املحت�صب ومدير 
وكتابة  معنية  اأ�صامة  الت�صوير 
التعليق واحلوار اأن�صاف �صليطني 
اأما التعليق ال�صوتي الفنان مالك 
االإنتاج  اإدارة  ومدير  املحمد 
االإنتاج و�صيم  ب�صام خدام ومدير 
واملو�صيقا  الربم  ووائل  الربم 
الت�صويرية �صعد احل�صيني ومدير 
االإ�صاءة جهان قطي�ض ومهند�ض 
والتن�صيق  خليلي  علي  الديكور 
واملاكياج  ملحم  نور  االإعالمي 

و�صام الربم.

اختتام فعاليات الدورة الـ 39 ملهرجان 
القاهرة ال�ضينمائي

�ضركة تركية مملوكة لـ »مراد علمدار« 
توقع اتفاقات مبعر�ض دويل يف دبي

الدورة  اختتمت  فعاليات 
القاهرة  ملهرجان   39 الـ 
اأم�ض  الدويل،  اأول  ال�صينمائي 
، داخل قاعة املنارة يف مركز 
املوؤمترات بالتجمع اخلام�ض، 
الفن  كوكبة من جنوم  بح�صور 

يف م�رش والوطن العربي.
كاًل  احل�صور  قائمة  و�صمت 
ويحيي  علوي  وليلي  ي�رشا  من 
الفخراين وي�رشا اللوزي وبو�صي 
خليل  واأمينة  اأيوب  و�صميحة 
واإلهام �صاهني وب�رشى واأ�صالة 
واملخرج طارق العريان ونادية 
وح�صني  عبيد  ونبيلة  اجلندي 
وعمرو  علو�ض  وكندة  فهمي 
واملخرج  و�صابرين  يو�صف 
�صامح  واملخرج  مروان حامد 
عادل  وغادة  العزيز  عبد 
�صيحة  وهنا  مطاوع  وحنان 
وداليا  اخلمي�صي  ولقاء  ودرة 
الهواري  وجمدي  البحريي 
العدل  وجمال  العدل  ومدحت 
وهالة  فاخر  وهالة  ولبلبة 

�صدقي واأ�رشف زكي وروجينا 
اأ�صعد  اأبو  وداود ح�صني وهاين 
حبيب  وتامر  بدرخان  وعلي 

ومنة �صلبي.
املطربة  واأحيت  احلفل 
تقدمه  فيما  اأنغام،  امل�رشية 
�صاهني،  �صايل  االإعالمية 
ح�صور  اخلتام  حفل  و�صهد 
نيكوال�ض  العامليني  النجوم 
�صوانك  وهيالري  كيدج 
واأدريان برودي، بعد موافقتهم 
ر�صمي  ب�صكل  احل�صور  على 
الذي  االإرهابي  احلادث  رغم 
يف  الرو�صة  م�صجد  ا�صتهدف 
واأ�صفر  اأيام،  قبل  العري�ض، 
واإ�صابة  املئات  ا�صت�صهاد  عن 

الع�رشات.
املهرجان،  رئي�ض  اأن  يذكر 
اأن  اأعلنت  وا�صف،  ماجدة 
دوراتها،  اآخر  هي   39 الدورة 
رئي�ض  اختيار  املقرر  ومن 
االأيام  للمهرجان خالل  جديد 

املقبلة.

حممد حماقي يغني ل�ضادية يف حفله 
باجلامعة الربيطانية

اأحيا املطرب امل�رشي حممد حماقي حفاًل غنائياً داخل اجلامعة 
الربيطانية يف القاهرة، اأول اأم�ض بح�صور االآالف من الطلبة الذين 
ون�صف  �صاعة  يزيد عن  ال�صاب ملا  اأغنيات املطرب  تفاعلوا مع 

ال�صاعة.
وداعب حماقي حمبيه يف بداية احلفل قائاًل: »لو اجنلرتا وقعت 
مع م�رش يف جمموعة واحدة بكاأ�ض العامل.. هت�صجعوا مني؟«، ما 
اأثار حالة من ال�صحك بني احل�صور، ثم انطلق بعدها عرب اأغنيات 

»نف�صي اأبقى جنبه، جري اإيه، مايني«.
بالعري�ض  الرو�صة  م�صجد  حادث  �صهداء  ال�صاب  املطرب  ونعى 
الذي وقع قبل اأيام عدة، ومل ين�ض نعي الفنانة الكبرية �صادية التي 
وافتها املنية، اأول من اأم�ض الثالثاء، بعد �رشاع مع املر�ض، حيث 
هي  يرحمها  اأن  اهلل  داعياً  اأ�صمراين«،  يا  »حبيبي  اأغنية  لها  غنى 

وملحن االأغنية بليغ حمدي وكاتبها عبد الرحمن االأبنودي.
ا�صتكمل  الذي  حماقي،  ملحمد  درعها  اجلامعة  اإدارة  ومنحت 
الغناء بعدها باأغنيات »ما بال�ض، اأحلي حاجة فيكي، بقيت عادة، 
مقدر�ض اأن�صاك«، ثم حر�ض على التقاط �صورة جماعية مع فرقته 

على امل�رشح يف تقليد جديد يتبعه الأول مرة.
يذكر اأن احلفل كان من تنظيم �رشكة »تالنت اإم دبليو« ملالكها وليد 

من�صور.



ثقافةاجلمعة  01 ال�سبت02 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ14 ربيع الأول  1439ه 16
لل�سحفي الأمريكي اإيان جون�سون

»عودة الدين اإىل ال�شني«.. حقائق وم�شاهدات

موؤرخ ايرلندي ي�شعى حلماية اآثار احل�شارة الرتكية
 الإ�شالمية واإعادة املهرب منها

مذكرات حممد �شلماوي لوحة م�شرية حّية

»امل�سرية الكربى« هي تلك التي قادها زعيم ال�سني التاريخي ماو ت�سي تونغ )-1893 1976(، عرب اأرجاء مناطق الغرب من ال�سني، وعلى طول الأ�سهر 
ال�سعبة املمتدة بني عامي 1934 و1935. وهناك قطع الزعيم ماو ورفاقه واأتباعه م�سافة ل تقل عن 9 اآلف كيلومرت يف تلك الفيايف والأ�سقاع، ومن 

ثم كانت تلك التجربة ال�سعبة اإرها�سًا بالنجاح يف ت�سييد �سرح دولة ال�سني ال�سعبية يف عام 1949.

اجلمهورية  حظوظ  �شاءت 
ي�شيدها  اأن  اجلديدة  الآ�شيوية 
العقيدة  اأ�شا�س  على  زعما�ؤها 
�كان  املارك�شية،  ال�شيا�شية 
احلزب  بداهة  يج�شدها 
عمد  الذي  ال�شيني  ال�شيوعي 
من  الدين  نفي  اإىل  -للأ�شف- 
الوهم  ظل  يف  جماهريه  حياة 
اأفكار  اأ�شاعته  الذي  التاريخي 

كارل مارك�س )1818- 1883(.
�املحللون  املراقبون  �ظل 
اأحوال  ير�شد�ن  ال�شيا�شيون 
»ما�«،  قيادة  ظل  يف  ال�شني 
»ال�شني«  تلك  اأن  اإىل  ليخل�شوا 
العقدين  �شنوات  عرب  عا�شت 
جمردة  �ال�شتيني،  اخلم�شيني 
بعد  الر�حاين  العن�رص  من 
العقيدة  لعوامل  ا�شتبعادها 

الدينية.
رحيل  بعد  ال�شني  عا�شت  �قد 
دنغ  البارع  خليفته  �قيادة  ما� 
نف�شها  عن  تنف�س  بنغ،  �شا� 
�م�شرية  �اأفكارها  حياتها  �عن 
�حقبته  »ما�«  دعا�ي  منوها، 
بع�س  يف  دموية  كانت  التي 

الأحيان.
القرن  ت�شعينيات  حلت  �عندما 

الفائت، كانت ال�شني قد حطمت 
عزلتها ال�شيا�شية- القت�شادية، 
خلف  احتجزتها  طاملا  التي 
العظيم،  التاريخي  ال�شني  �شور 
بيچين:  باتت  حيث  اإىل 
الزعامة  الد�لة..  العا�شمة.. 
ت�شت�رصف  �الأيديولوچية، 
من  �الأف�شل،  الأرحب  الآفاق 
�اإقالة  الأخطاء  ت�شحيح  اأجل 
العرثات. �يف غمار هذه اجلهود 
من  الت�شعينيات  �شني-  عمدت 
اإىل  بعدها،  �ما  القرن املا�شي 
حما�لة ا�شتعادة الأبعاد الر�حية 
يف حياتها �من تراثها التاريخي 
العريق.. �هو ما ميكن تلخي�شه 
يف عبارة موجزة �موحية اأي�شاً، 

�هي:
�هي  ما�.  بعد  الدين  عودة 
اإىل  عمد  التي  ذاتها،  العبارة 
ال�شحفي  الكاتب  ا�شتخدامها 
الأمريكي اإيان جون�شون، ليحكي 
عن م�شمون كتابه« عودة الدين 
اختارها  اأن  فكان  ال�شني«.  اإىل 
ال�شادر حتت  على غلف كتابه 
عنوان يحمل بد�ره معاين بالغة 
الرئي�شي  �العنوان  الدللة. 
على  ترجمته  ميكن  للكتاب 

النحو التايل: النف��س- الأر�اح 
الر�حية  الأبعاد  اأ�:  ال�شينية. 
املوؤلف  اأن  �احلقيقة  لل�شني. 
َعرب  الت�شور  يف  يذهب  ل 
�شني-  اأن  اإىل  الكتاب،  ف�شول 
قد  �الع�رصين-  الواحد  القرن 
من  �احد  اعتناق  اإىل  عادت 
املتعارف  ال�شما�ية  الأديان 
عليها: العودة هنا، كما ر�شدها 
اإىل  هي  كتابنا،  �تدار�شها 
اإىل  الر�حية  الأبعاد  ا�شتعادة 
من  �شا�شعة  قطاعات  »نفو�س« 

�شكان البلد الآ�شيوي الكبري..
باأن  التذكري  اإىل  اأقرب  �هي 
ممتد  العريق  ال�شني  تراث 
اأ�شفار  يف  موغلة  طويلة  قر�ناً 
حافًل  بلداً  كانت  اإذ  الزمن- 
�الطر�حات  بالفل�شفات 
بات  التي  �الديانات  �العقائد 
من ال�شعب اإ�شقاطها اأ� اإنكارها 
اأ� جتاهلها.. ناهيك عن اإلغائها 
�لو  حتى  اجلماهري.  حياة  من 
يد  على  الإلغاء  هذا  مثل  جاء 
زعامات تاريخية �شديدة احلزم 
الديكتاتورية  الق�شوة  حد  اإىل 
اأن  اأ� حا�ل  على نحو ما فعل، 
�يو�شح  تونغ.  ت�شي  ما�  يفعل 

اأنه بعد قرن اأ� نحوه  موؤلفنا 
يف عمر الزمان املعا�رص، من 
املناه�شة  العنيفة  احلملت 
�للأديان،  الر�حية  للعقائد 
حتولت ال�شني اإىل حيث باتت 
ما  الراهن  الوقت  يف  ت�شهد 
ي�شفه اإيان �شميث باأنه اأعظم 

حالت النبعاث الر�حاين.
اأ�شبحت  ما  ذلك  �يوؤكد 
ال�شينية  الأ�شقاع  ت�شهده 
�الأرياف  احلوا�رص  يف 
جديدة  ر�حية  �رص�ح  من 
تتجلى يف املعابد �الكنائ�س 
عن  ف�شًل  �امل�شاجد، 
�املذاهب،  الِنَحل  انت�شار 
فيما ل يخفى اأي�شاً اأن كثرياً 
يف  بال�شيا�شة  امل�شتغلني  من 
اأجل  من  حالياً  دائب  �شعي 
ا�شتثمار، �رمبا ا�شتغلل هذا 
امل�شتجد  الر�حي  النز�ع 
اأجل  من  ال�شني  حياة  على 
�اأحياناً  اأهدافهم،  حتقيق 
م�شمار  يف  اأطماعهم، 
�العمل  �املنا�شب  ال�شيا�شة 

العام.

وكالت

املقيم  الأيرلندي  املوؤرخ  يبذل 
)جنوب(  اأنطاليا  �لية  يف 
باتريك د�غان  الرتكية، ميكائيل 
من  كبرية  جهوًدا  عاًما(،   59(
الأثرية  القطع  على  العثور  اأجل 
الرتكية  للح�شارة  العائدة 
تهريبها  جرى  �التي  الإ�شلمية 

خارج تركيا.
املحا�رص  د�غان،  ا�شتقر 
البحر  ح�شارات  بحوث  مبعهد 
قبل  اأنطاليا  يف  املتو�شط، 
اعتناقه  بعد  �ركز  عاًما،   27
التاريخ  درا�شة  على  الإ�شلم 
العهد  يف  الفنون  �تاريخ  الرتكي 

ال�شلجوقي.
مهمة  درا�شات  د�غان،  اأجرى 
الآثار  عن  اللثام  لإماطة 
فرتة  اإىل  تعود  التي  الإ�شلمية 
الأنا�شول  منطقة  حتول  بداية 

اإىل الإ�شلم، �بذل جهوًدا كبرية 
اخلا�شة  الآثار  اإعادة  اأجل  من 
الإ�شلمية  الرتكية  باحل�شارة 
خارج  تهريبها  جرى  �التي 

البلد.
اق  تَوّ اإنه   ، د�غان  �قال 
مناطق  �درا�شة  ل�شتك�شاف 
العامل الإ�شلمي �املناطق التي 
عا�س فيها الإ�شكندر املقد�ين.

من  جمموعة  طاف  اأنه  �اأ�شار 
اليونان  مثل  املنطقة،  بلدان 
على  م�شًيا  �تون�س  �م�رص 
الأقدام، �اأنه �شار 5 اآلف �500 
كيلومرًتا يف مناطق خمتلفة من 

العامل الإ�شلمي.
خمتلف  طاف  اأنه  �اأ�شاف 
كثرًيا  �اأحب  الرتكية،  الوليات 
على  املطلة  اأنطاليا  مدينة 
العي�س  �قرر  املتو�شط  البحر 

مركًزا  املدينة  لت�شبح  فيها، 
بالتاريخ  املتعلقة  لأبحاثه 
�شادت  التي  �الفنون  ال�شلجوقي 

ذلك الع�رص.
�اأ�شار د�غان، املقيم يف اأنطاليا 
منذ عام 1990، اأنه يجري اأبحاًثا 
�شادت  التي  الفنون  تاريخ  يف 
الأ�ل،  ال�شلجوقي  الع�رص  خلل 
فيها  حكم  التي  الفرتة  ل�شيما 
كيقوباد  الدين  علء  ال�شلطان 
على  تربع  الذي  خ�رص�  كي  بن 
ما  الفرتة  ال�شلجوقي يف  العر�س 

بني 1220 �1237 ميلدية.
الفنية  الأعمال  اأن  د�غان  �لفت 
عهد  يف  ازدهرت  ال�شلجوقية 
ال�شلطان علء الدين كيقوباد بن 

كي خ�رص�.
يو�شف،  اآخي  جامع  اأن  �يرى 
�مدر�شة  الدين،  علء  �جامع 

�خانات  كيخ�رص�،  الدين  غياث 
�قلعة  جوز«،  �«ِكرك  »اأ�در« 
�ج�رص  ال�شفن،  �تر�شانة  األنيا 
�م�رصح  �شو«،  »�شوغوجق 
اأهم  من  القدمي،  ا�شبند��س 
الأعمال املعمارية التي تدل على 

فنون عمارة الفرتة ال�شلجوقية.
كبرًيا  اأن عدًدا  اإىل  �نوه د�غان، 
العائدة  الأثرية  القطع  من 
للع�رص ال�شلجوقي جرى تهريبها 
�شادف  �اأنه  تركيا،  خارج  اإىل 
ال�شنوات  خلل  منها  جمموعة 
الأخرية يف بلدان اأخرى، م�شدًدا 
القطع  تلك  اإعادة  �رص�رة  على 

النادرة اإىل موطنها الأ�شلي.
�اأ��شح د�غان اأن القطع الأثرية 
التي مت تهريبها خارج تركيا ت�شم 
توابيت �متاثيل ذات قيمة اأثرية 

عالية.

متكنت  تركيا  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 
من  املا�شية  ال�شنوات  خلل 
من  كبرية  جمموعة  ا�شتعادة 
�اإعادتها  الأثرية،  القطع  تلك 
�اأكد  الأ�شلي.  موطنها  اإىل 
ل�شتعادة  حان  قد  الوقت  اأن 
للح�شارة  العائدة  الأثرية  القطع 
جرى  �التي  الإ�شلمية  الرتكية 
ا.  اأي�شً اخلارج  اإىل  تهريبها 
الد�ر  اأهمية  د�غان على  ��شدد 
الثقافة  �زارة  به  ت�شطلع  الذي 
�شعيد  على  الرتكية  �ال�شياحة 
م�شرًيا  بة،  املهَرّ الآثار  ا�شتعادة 
)اإزنيك(،  اإزنيق  منمنمات  اأن 
فنون  اأ�ابد  اأهم  من  تعترب 
الإ�شلمية  الرتكية  احل�شارة 
اململكة  اإىل  تهريبها  جرى  التي 
اأحد  يف  تعر�س  حيث  املتحدة 
د�غان  �نوه  هناك.  املتاحف 

تركيا  خارج  املهربة  الآثار  اأن 
ا على م�شوغات من  حتتوي اأي�شً
على  منقو�شة  �زخارف  الذهب، 
اأحجار  حتمل  �خوامت  الرخام، 
ب  الفري�ز، �اأن تلك الآثار مل تهَرّ
اأن  بل  فقط،  الغربية  الد�ل  اإىل 
املوجودة  الآثار  بع�س  هنالك 
الكويت  مثل  عربية  د�ل  يف 
ال�شعودية.  العربية  �اململكة 
مذكًرا  حديثه  د�غان  �اختتم 
بجملة قالها موؤ�ش�س اجلمهورية 
اأتاتورك  كمال  الرتكية م�شطفى 
الذي  الأ�شا�س  هي  الثقافة  »اإن 
الرتكية.  اجلمهورية  عليه  قامت 
اإن كل اأثر ماأخوذ من هذه البلد 
لذلك،  ثقافتها.  الواقع  يف  ميثل 
بتلك  الهتمام  ال�رص�ري  فمن 

الآثار �حمايتها«.
وكالت 

��افية،  �شائقة  تفا�شيل 
امل�رصي  الأديب  يك�شفها 
رموز  اأحد  �شلما�ي،  حممد 
م�رص  يف  �ال�شحافة  الثقافة 
الأ�ل  باجلزء  العربي،  �الوطن 

بع�س  اأ�  »يوماً  مذكراته  من 
يوم«، عار�شاً ق�شايا �حكايات 
غري معر�فة، �را�ياً بع�س اأهم 
الأحداث ال�شيا�شية �التطورات 
يف  �الثقافية  الجتماعية 

�شلما�ي  �يقرن  ال20.  القرن 
 150 من  باأكرث  مذكراته  كتاب 
ال�شخ�شي  اأر�شيفه  من  �شورة 
حية  لوحة  ت�شّكل  �العائلي، 
بعد  ما  مرحلة  يف  مل�رص، 

�حتى  الثانية  العاملية  احلرب 
الراحل  الرئي�س  حكم  نهاية 

حممد اأنور ال�شادات.
عاي�شه  مبا  حافل  �الكتاب 
لأ�رصة  ُ�لد  الذي  �شلما�ي، 

احلقبة  اأ�اخر  يف  مي�شورة 
مع  مداركه  �تفتحت  امللكية، 
قيام ثورة يوليو 1952، �ح�شل 
يف  الثانوية  ال�شهادة  على 
مرحلة املد الثوري النا�رصي، 

لي�شهد خلل درا�شته اجلامعية 
�انك�شاراتها،  الثورة  انت�شار 
�عر�شت اأ�ىل م�رصحياته قبيل 

حرب يونيو 1967.
وكالت
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هل تريدون اأن ميوت الر�سول الكرمي يف قلوبنا ؟ا
املجتمع اجلزائري عرب كامل مراحله 

التاريخية خا�سة مع اآخر حملة ا�ستعمارية 
نوعية عانى الكثري من الويالت املعنوية )اإن 
�سح التعبري( واملق�سود اأنه ظل يراوح نف�سه 

داخل دائرة مغلقة ب�سبب الإرث الكبري الذي 
جناه من �سيا�سات هذا ال�ستهجان املُوجه 

واملتعمد يف كثري من بروتوكولته..وعليه 
فقد عا�ش قطيعة كربى  وذات اأمد بعيد جاوز 
القرن واأزيد مع كل ما يربطه بالقيم العربية 

ال�سالمية ب�سبب عنجهية الكولونيالية 
الغا�سمة،  ورغم ذلك فقد كان لكثري من 

الرجال ال�سرفاء والف�سالء اأن اأبقوا نافذة الأمل 
التي من حق اأي عاقل اأن يرى من خاللها عدة 

جوانب ويتب�سر ملعرفة حقيقة نف�سه و احلقائق 
املحاطة  به داخليا وخارجيا؟ا

بقلم :جمال ن�سراهلل/ امل�سيلة

هذا  عالقة   لبعد  ونظرا 
املجتمع بعلمائه وعقول وطنه  
م�سائل  عدة  ظلت  فقد  الفذة 
حمل �سك وتاأهب، نظري نق�ص 
قنوات  ندرة  نقول  ال  حتى 
طيلة  وبينها  بينه،  االت�سال  
الوراء  اإىل  واأزيد  �سنة  خم�سني 
وجالت  و�سالت  فيها  ،اأفلحت 
بال�ساأنني  تتعلق  �سائكة  م�سائل 
املعي�سي  واالجتماعي  الفكري 
بني  املتعلقة   تلك  ،اأهمها 
،منها ق�سية  واالإجازة  التحرمي 
التي  ال�رشيف  النبوي  املولد 
التدخالت،اآخرها  كرثت حولها 
االأ�ستاذ  ل�سان  على  جاء  ما 
علي عية بحيث حّرم االحتفال 
باملولد على الطريقة اجلزائرية 
يف زمن رجح فيها باأنها �سارت  
مظاهر  عن  زيادة  عبادة  
املو�سوع  لب  اأن  اأي  االحتفال، 
يف الطريقة والكيفية ، يوم يُكرثرِ 
عملية  من  املراهقني  بع�ص 
بل  ،و�سخها  املفرقعات  اإبراز 
واإ�سعالها  لهو  كاأداة  ا�ستعمالها 
اجلميع. مراآى  اأمام  نهار  ليل 
اإزعاجا  ُتدث  اأنها  ب�سبب 
�رشائح  لدى  النظري  منقطع 
كبرية يف املجتمع،معطيا مثاال 

التي  احلوامل  اإحدى  عن  حيا 
توفيت ب�سبب هذه املهزلة ؟

ت�سريحات و مالحظات

لنا  يو�سح  االأ�ستاذ عية مل  لكن 
االحتفال  مظاهر  تكون  كيف 
توارثها  التي  الذكرى  بهذه 
التقاليد  من  واأ�سحت  اجلميع 
نوعيتها   اأي ماهي   املتجذرة،ـ 
نظر  يف  ـ  واالأ�سح  االأجنع 
هو  ،فقط  واملقا�سد  ال�رشيعة 
قال:  )ال باأ�ص اإذا اقت�رش االأمر 
وتذكر  ال�سرية  تدار�ص  على 
بعيدا عن   ، االأنام  خ�سال خري 
االأطعمة واملفرقعات(  واجلدير 
املفرقعات  ظاهرة  اأن  بالذكر 
مل تكن يف يوم من االأيام داخل 
مقت�رشة  اجلزائري  املجتمع 
.فهي  النبوي  املولد  على 
موجودة يف املالعب والعيدين 
يف  وكذلك  واالأ�سحى(  )الفطر 
كانت�سارات  االآنية  االحتفاالت 
واأعرا�ص  الوطني  الفريق 
االنتخابات  يف  والفوز  الزفاف 
ا، باخت�سار املفرقعات لها �سق 
اآخر من الو�سف والتحليل .فهي 

تتعلق اأمل يع اأ�ستاذنا عية باأن 

املجتمع اجلزائري ل 
يريد اأن ي�سبح كما اأراد 
رته. اأي اأن يلزم  له ح�سّ
البيوت اأم�سية الحتفال 

ويبا�سر الذكر مع جل 
اأفراده،لأن معظم الأ�سر 

تعي�ش تفككا وا�سحا 
للعيان والتقارير واملحاكم 

تثبت 

ذلك .. وال ميكن اأن جتد اأ�رشا 
مائدة  يف  وتاأكل  متما�سكة 
اإال  املواعيد  جميع  يف  واحدة 
احلياة  اأن  ربك.بحكم  من رحم 
تو�سعت. وهمومها  تطورت 
الواحد  القرن  يف  ونحن 
النزعات  وع�رش  والع�رشين 
.واحللقات  القحة  الفردانية 
الدينية يرغب الفرد اجلزائري 
ُحبا  امل�ساجد  يف  معاي�ستها 
االأ�رشي  واإجالال..والتفكك 
غري  االأ�سباب  اأحد  فقط  هو 
ترجيح  والفاعلة يف  املبا�رشة  
اأن  عن  ..ناهيك  املعادلة 
تقدير  اأقل  على  املجتمع 
يف  الوجه  ماء  يحفظ  الزال 
البتة  ميكن  وال  قيمه  من  كثري 

مقارنة بع�ص الظواهر الدخيلة 
عن  تعّب  اأنها  عن  وقيا�سها 
غالبية ال�سعب..فقط هي تعني 
ما.  مناطق  اأو  ُعمرية  فئات 
نف�سها  تيط  االأ�رش  فبع�ص 
باأبنائها وتلقنهم بع�ص االأدعية 
واأن  واالأنا�سيد.....  املعروفة 
قيل  باملولد  االحتفال  ظاهرة 
من  .فهناك  الكثري  ب�ساأنها 
واأنها  ذلك  اأنه ال حرج يف  يرى 
بالعك�ص تزيد ارتباط املواطن 
و�سريته  االأكرم  بر�سوله 
وجود  واأن  احلميدة  وخ�ساله 
بع�ص احللويات وال�سموع تعبري 
ل عن  �سادق  عن جهد املحتفرِ
وتكاليف  م�ستلزمات  يوفر  اأنه 
الأجل  اليومي  دخله  من 
ا�ستح�سار هذا احلدث العظيم 
وتقدي�سه  الدينية  ثقافته  يف 
املحمدية...وال ميكن  للر�سالة 
املجتمع  غريه  اأو  عية  يرى  اأن 
املجتمع  وهو  مقا�سه  على 
يوؤمن  الذي  املثايل  املتدّين 
الأنه  واملواعظ...  بالتذاكر 
حتى يف الدول االأكرث تدينا جتد 
وت�سارب  وتوجهات  اختالفات 
موؤيد  االحتفال،بني  كيفية  يف 
االأقرب  نحن  ومعار�ص،اأما 

توجد  احلنفي..فال  للمذهب 
تبنّي  ن�سو�ص �رشيحة  �رشاحة 
هذا  اإحياء  اأحقية  وبو�سوح 
وكذلك... عدمه  من  اليوم 
على  الدالة  واحلجج   االأ�سباب 
..فقط  للمنع  واأخرى  الوجود 
بع�ص  من  اجتهادات  هناك 
اجتهادات  ،تقابلها  العلماء 
بينها... فيما  تت�سارب  اأخرى 
فاملت�سددين ال�سلفيني  يعتبونه 
يف  اأحد  وال  الأنه  البدع  اإحدى 
بذلك.  قام  االإ�سالمي  التاريخ 
ال�سحابة  �سرية  هو  ودليلهم 
ال�سفة  اإعطاء  .دون  واخللفاء 
ال�سنة  مابني  للتحرمي  الدامغة 
الثاين  الفريق  والقراآن..اأما 
القائل بوجوبه وعدم ال�رشر يف 
ذلك. فهو يحدد االأ�س�ص املعينة 
لالإحتفال خا�سة يف عدم تقليد 
واالأوروبية  الغربية  الطرائق 
مع  نت�سبه  ال  اأنه  .اأي  ذلك  يف 
واإحياء  فرحنا  يف  االأوربيني  
علي  يكون  .وقد  مقد�ساتنا 
علية منهم يف مو�سوع ا�ستعمال 
والفهم  والتورتات.  املفرقعات 
عن اأنه حدث كباقي االأفراح...
االإجماع  بالوجوب  وجب  بل 
والرتتيل  الذكر  طقو�ص  على 

الفريق  الغري...اأما  القراآين 
الو�سطي  الفريق  فهو  الثالث 
والذي يرى طبعا اأنه ال حرج يف 
التعبري عن الفرح وفق التقاليد 
ماأكوالت  با�ستعمال  العادية  
اأي  تديد  ميكن  وال  �سعبية 
جائزة  فهي  االأطباق   من  نوع 
مهما كان لونها ونوعها )وطبعا 
يف  الكحوليات(  اإبعاد  �رشيطة 
هذا ال�ساأن، اجلائز اأننا ال نريد 
ابعدوا عنا خالفاتكم  نقول  اأن 
اأن  �سوى  ل�سيء  الفقهية...ال 
املجتمع اجلزائري الزال ه�سا 
مهب  الري�سات يف  خفة  خفيفا 
قط  معنيا  لي�ص  واأنه  الريح 
اجلهبذة  ثقافة  اإىل  باالحتكام 
واالأ�سول  الدين  يف  الكاملة 
و�سطي..ميكن  جمتمع  هو  بل 
معرفته  بقدر  اإال  حما�سبته  
واملفاهيم  باالأ�سياء  وعلمه 
والتاآويل...،يف ذلك اآيات بينات 
عن اأنه ال ي�ستوي الذين يعلمون 
النخبة  يعلمون،واأن  ال  والذين 
املفرو�ص  من  العلماء  ومع�رش 
اأن  املمكن  من  النقول  حتى 
ثقافة  تاأ�سي�ص  على  يعملوا 
الرتجيح والقيا�ص ولي�ص العقاب 

اجلماعي.
ينظم نهاية ال�سهر اجلاري بتيميمون 

املهرجان   الثقايف الوطني لأهليل يف طبعته 11 
.     اإهداء لروح رائد البحث يف الرتاث األمادي  مولود معمري

حمافظ   احمد  جويل  اأكد 
الثقايف  الوطني  املهرجان 
هذا  نهاية  ينعقد  الذي  الهليل 
طبعته  يف  اجلاري   ال�سهر 
احلادية ع�رش بتيميمون  الواحة 
احلمراء اأين مت �سبط البنامج 
اأ�سبحت  التي  التظاهرة  لهذه 
طرف  من  بالغ  اهتمام  حمل 
واملهتمني يف  الرتاث  الباحثني 

يف  ال�سارب  اأالمادي  ال�سعبي 
والذي  املنطقة  تاريخ  عمق 
االأجيال حفظا  به  يتغني  اأ�سبح 
االأجداد   من  نقال  وتقليدا 
الرتاث  وتر�سيخ  للحفاظ 
ي�سمي  �سار  حتي  االأمازيغي 
منطقة  فى  االأزيل   الن�سيد 
عند  يالحظ  كما  تيميمون 
باأغانيه  واال�ستمتاع  امل�ساهدة 

املقدمة من طرف الفرق والتي 
دائريا  تكون  عرفها  ح�سب 
وهي  موحد  تقليدي  بلبا�ص 
امازيغية  بلهجة  وتغني  ت�سفق 
يف اقاع مو�سيقي نادرا ما جتده 
منهم  الباحثني  به  اهتم  حتى 
اأين  معمري  مولود  املرحوم 
الطبعة  لهذه  املنظمون  عزم 
باإهدائها لروحه وفاءا واعرتافا 

المادي  بالرتاث  اهتمامه  على 
عمق  يف  ال�سارب  االأمازيغي 
تاريخ منطقة تيميمون واإ�سهامه 
للرتاث  البحث  يف  ا  رائد  كونه 
اعرتفت  به  اأن  اإيل  اأالمادي 
اليون�سكو  منظمة  موؤخرا 
اهليل  تراث  العاملية  و�سنفت 
الماي  العاملي  الرتاث  �سمن 
اأ�سعار  من  الف�سيف�ساء  جراء 

وترتجم  اإيل  تاكي  اأمازيغية 
تقاليد  اأنا�سيد  باإيقاع  يعك�ص 
جمتمع يحب ال�سالم والتوا�سل 
الفنية  االأذواق  ج�سور  عب 
احلمراء  كما  للواحة  الثقافية 
الذي  املهرجان  هذا  ينظم 
اأدرار  والية  �سكان  عليه  اعتاد 
ال�سياحي  املو�سم  مع  تزامنا 
�سواح  ي�ستقطب  اأين  بتميمون 

تت  الوطن  وخارج  داخل  من 
تنظم  كما  الثقافة  وزير  رعاية 
الهواء  م�رشح  يف  فنية  �سهرات 
الطلق باالإ�سافة اإيل حما�رشات 
الثقايف  املوروث  ترقية  حول 
اأالمادي خا�سة عند الن�سوة التي 
مثل  موؤخرا  به  تهتم  اأ�سبحت 

احلال لفرقة بلدية �رشوين .
بو�سريفي /ب 
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ماذا يفعل الإدمان على الهواتف 
الذكية باأدمغتنا؟

ميكن اأن ي�سبب الإدمان على ا�ستخدام الهواتف الذكية 
ا�سطرابا خطريا يف الدماغ، وفقا لدرا�سة جديدة ودر�س 
الباحثون حالة املدمنني على هواتفهم ومواقع التوا�سل 
الجتماعي. ووجدت الدرا�سة اأن هذا الأمر ي�سر بعمل 

الدماغ ما ي�سبب ا�سطرابات كيميائية ميكن اأن ت�سبب حالة 
من القلق ال�سديد والتعب.

املدمنون  امل�شاركون  وخ�شع 
على ا�شتخدام الهواتف الذكية، 
 MRS با�شم  يعرف  الختبار 
يف  الكيميائي  التنظيم  يحلل 
الباحثون  وقا�س  االأدمغة. 
غاما  حم�س  م�شتويات 

اأمينوبوترييك )GABA(، وهي 
االإ�شارات  تبطئ  كيميائية  مادة 

يف الدماغ.
الكيميائية  املادة  ن�شبة  وقارنوا 
اآخر  ع�شبي  بناقل   GABA
الذين  االأ�شخا�س  لدى  مهم 

باأنهم مدمنني  �ُشخ�شت حالتهم 
وقال  واالإنرتنت.  الهواتف  على 
الباحثون اإن ذلك قد يكون له اآثار 
عميقة على طريقة عمل الدماغ 
وربطت الدرا�شات ال�شابقة هذه 
بطريقة عمل  الكيميائية  املادة 

وظائف  وتنظيم  املحركات 
ذلك  يف  مبا  املختلفة،  الدماغ 

القلق.
وبهذا ال�شدد، قال هيونغ �شوك 
الذي  اأ�شتاذ جامعة كوريا  �شيو، 
»التغريات  اإن  البحث،  اأجرى 

ترتبط  اأن  ميكن  الدماغ  يف 
املعلومات  معاجلة  مب�شاكل 
الدرا�شة  والعواطف«و�شارك يف 
جميعا  ت�شخي�شهم  مت  �شابا   19
االإنرتنت  على  االإدمان  بحالة 
قورنت  كما  الذكي،  والهاتف 

حاالتهم مع جمموعة اأخرى من 
يف  يكونوا  مل  الذين  االأ�شخا�س 
واأو�شح  نف�شه  واجلن�س  العمر 
على  االإدمان  اأن  الباحثون 
دمر  الذكي  الهاتف  ا�شتخدام 

اإنتاجية الدماغ ووظيفة النوم.

تعد الك�شور يف العظام اكرث م�شاعفات ه�شا�شة العظام انت�شارا وخطورة لدى امل�شابني مبر�س ه�شا�شة العظام. حتدث معظم الك�شور، عادة، م�صاعفات ه�صا�صة العظام
على الرغم من ان غالبية امل�شابني مبر�س ه�شا�شة العظام ي�شفون جيدا، بف�شل العالجات اجلراحية املتقدمة واحلديثة، اال ان الك�شور التي قد الفخذين، عادة، نتيجة لتلقي �رضبات او جراء حوادث ال�شقوط.يف العمود الفقري، يف عظام حو�س الفخذين، نظرا لكونها العظام الرئي�شية التي حتمل اجلزء االكرب من وزن اجل�شم. وحتدث الك�شور يف حو�س 

حتدث يف حو�س الفخذين قد تت�شبب يف ح�شول عجز لدى امل�شاب، بل قد توؤدي للوفاة يف بع�س االحيان، من جراء التعقيدات التي قد تن�شا يف 
قد حتدث ك�شور يف العمود الفقري، يف بع�س احلاالت، من دون التعر�س ل�رضبات او لل�شقوط. قد حتدث هذه الك�شور يف العمود الفقري ملجرد مر�س ه�شا�شة العظام، والتي تنجم يف الغالب عن حوادث ال�شقوط.اعقاب العمليات اجلراحية، وخا�شة لدى املتقدمني يف ال�شن. كذلك، فان الك�شور يف اكف اليدين هي من الك�شور الوا�شعة االنت�شار بني م�شابي 

ت�شتدعي فرتة ا�شت�شفاء طويلة.�شعف عظام الظهر )الفقرات(، اىل درجة انها تبدا باالن�شغاط )االنطباق(، الفقرة فوق االخرى. وي�شبب ان�شغاط الفقرات االما حادة يف الظهر 

علماء يبتكرون لقاحا لاللتهاب الرئوي
متكن علماء من �شوي�رضا من التقدم خطوة مهمة يف طريق عالج االلتهاب الرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�س يعالج االأطباء مر�س االلتهاب 

الرئوي بامل�شادات احليوية، اإال اأن علماء من جامعة زيوريخ وم�شت�شفى االأطفال التابع لها، ا�شتعر�شوا اإمكانية عالج االلتهاب الرئوي بلقاح 

خا�س، له عدة مزايا هامة. بح�شب جملة االأمرا�س املعدية. واأ�شار الباحثون اإىل اأن خاليا–B لها اأهمية كبرية يف عالج عدوى الرئة، الأنها 

تنتج اأج�شاما م�شادة مليكوبالزما )البكترييا التي تفتقر للغ�شاء اخللوي(. وقد متكن العلماء من مراقبة �شلوك م�شببات املر�س يف الرئة 

.fluorescence واملجاري التنف�شية با�شتخدام الطريقة ال�شوئية

كما اكت�شف العلماء اأن رد منظومة املناعة يف الرئتني واملجاري التنف�شية العليا خمتلف متاما. فقد اكت�شفوا يف الرئة اأج�شاما م�شادة من نوع 

IgM وIgG الأن ن�شاط خاليا-B يزداد يف الرئة ويف العقد اللمفاوية املو�شعية. وبف�شل هذه العملية يتم الق�شاء على م�شببات املر�س خالل 

اأ�شابيع. اأما يف املجاري التنف�شية العليا فقد اكت�شف العلماء اأج�شاما م�شادة من نوع IgA التي ال ت�شاعد يف تن�شيط خاليا-B، لذلك يطول 

عالجها. كما اأكدت االختبارات اأن تن�شيط هذه اخلاليا يلعب دورا اأ�شا�شيا يف العالج وي�شمح هذا االكت�شاف بابتكار وتطوير لقاح جديد �شد 

مر�س االلتهاب الرئوي. 

اأ�صباب خ�صونة 
الّركبة 

اأ�شباب وراثّية. الّتقّدم يف العمر يوؤّدي اإىل تناق�س كمّية ال�ّشائل 
خاطئة  بو�شعّية  اجللو�س  الغ�رضوف.  وتاآكل  للمفا�شل  امللنّي 
باالإجهاد  ال�ّشعور  القرف�شاء.  بو�شعّية  كاجللو�س  مريحة  وغري 
االإ�شابة  منها.  والّنزول  ال�ّشالمل  �شعود  كرثة  ب�شبب  والّتعب 
والّنقر�س،  والّروماتيزم  والّروماتيد  العظام  ه�شا�شة  باأمرا�س 
الّن�شاء  الّركبة. تعّد  فلهذه االأمرا�س دور كبري يف زيادة خ�شونة 
اأكرث ُعر�شًة لالإ�شابة مبر�س خ�شونة الّركبة عند الّتقّدم يف ال�ّشّن 
الوزن ت�شغط  ال�ّشمنة وزيادة  الّرجال.  اأكرب من  وذلك مبعّدالت 
على الغ�رضوف نتيجة تعّر�شه للّثقل مّما ي�شّبب تاآكل الغ�شاريف. 
تقّو�س ال�ّشاقني يعمل على انعدام الّتوازن اأثناء توزيع الّثقل على 
ال�ّشاقني. االإ�شابة بالك�شور ومتّزق االأربطة يزيد خ�شونة الّركبة. 
الّركبيتنَي.  يف  االأورام  ظهور  الّركبة  بخ�شونة  االإ�شابة  اأعرا�س 
وثنيهما  مّدهما  على  القدرة  وعدم  الّركبتنَي  حتريك  �شعوبة 
عود والّنزول  ة عند ال�شّ بطريقة طبيعّية. ال�ّشعور باآالم الّركبة خا�شّ
من ال�ّشالمل وعند امل�شي. عالج خ�شونة الّركبة تناول الكرف�س 
يعالج مر�س الّنقر�س وتوّرم املفا�شل. دهن الّركبة بزيت بذور 
من  يخّفف  الّليمون  ع�شري  �رضب  املفا�شل.  يلنّي  الذي  الكّتان 
يومّي  ب�شكل  البابوجن  �رضب  املفا�شل.  ت�شيب  التي  الّتوّرمات 
يف  االوكالبتو�س  زيت  ا�شتخدام  والّتوّرم.  االرت�شاح  من  يخّفف 
تدليك الّركبة ي�شهم يف عالج التهاب املفا�شل وتخفيف الّتوّرم. 
تناول امللفوف الذي يُعّد من االأغذية املهّمة يف عالج ه�شا�شة 
العظام والّتخلّ�س من اآالم املفا�شل. تناول حّبة من الّتني الّطازج 
اأو املجّفف مع �شبع حّبات من الّزيتون ب�شكل يومّي ملّدة اأربعني 
يوماً ي�شاعد على ال�ّشفاء من احتكاك الّركبة وخ�شونتها. �رضب 

مغلي القّري�س. 

اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض  الربو
الّربو هو �شعور ب�شيق يف التنف�س، 
التنّف�س  يف  و�شيق  �شعال  ي�شحبه 

وت�شفري ال�شدر ولهاث
على  خفيفاً،  الّربو  يكون  اأن  ميكن 
بعد  ًة  خا�شّ مزمنة  كحة  �شكل 
النوم،  واأثناء  واالنفعال،  الّرك�س 
ب�شيق يف  وعادًة ال يكون م�شحوباً 
متو�ّشطاً  الربو  يكون  اأن  الّنف�س، 
ب�شفري  م�شحوبة  بكحة  يتمّثل 
التنف�س،اأن  يف  و�شيق  در،  ال�شّ يف 
يكون الّربو �شديداً، وت�شاحبه عدم 
املقدرة على موا�شلة الكالم، ورمّبا 
نتيجًة  در  بال�شّ �شفري  هناك  يكون 

ل�شّدة �شيق امل�شالك الهوائّية به
العامل  به  االإ�شابة  اأ�شباب  من  و 
الذي  ال�شخ�س  اإن  حيث  اجليني  
ح�شا�شية  بها  عائلة  من  ينحدر 
قابلية  اأكرث  يكون  اجللد  اأو  ال�شدر 
الذين  اأولئك  من  بالربو  لالإ�شابة 

من  تخلو  عائالت  من  ينحدرون 
تلك احل�شا�شية

تعر�س  وهو  البيئي   العامل 
املحفزات  لبع�س  املري�س 
التنف�شية  للمجاري  واملهيجات 
املحفزات  املحفزات  هذه  ومن 
العمل  اأو  الوظيفة  يف  تنت�رض  التي 
به ومنها غبار اخل�شب  الذي نقوم 
واحليوانات  وال�شبغات  واالأدوية 
حيث  واملبي�شات  واحل�رضات 
الربو  تنتج  املحفزات  هذه  اأن 
املهني والذي ي�شكل 15% من الربو 
وهنالك حمفزات اأخرى من اأهمها 
البارد  والهواء  والر�شح  الطلع  غبار 
ال�شجائر ودخان  والريا�شة ودخان 
العطور  باالإ�شافةاإىل  النقل  و�شائل 
واالأدوية  العاطفية  واملحفزات 
واالأدوية  االلتهاب  م�شادات  مثل 

امل�شتخدمة يف عالج ال�شغط
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�ل�سرب مييز �مل�ؤمن من �أدعياء �لإميان
يق�ل اهلل تعاىل: }ما كان اهلل ليذر امل�ؤمنني 
على ما اأنتم عليه حتى مييز اخلبيث من 

الطيب{ اآل عمران: 179.
ويق�ل �سبحانه: }اإن مي�س�سكم قرح فقد 
م�س الق�م قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بني النا�س وليعلم اهلل الذين اآمن�ا ويتخذ 
الظاملني  يحب  ل  واهلل  �سهداء  منكم 
وميحق  اآمن�ا  الذين  اهلل  وليمح�س 

الكافرين{ اآل عمران: 141-140.
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من يرد 

اهلل به خرياً ي�سب منه« )رواه البخاري(.
اإن   { و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال 

عظم اجلزاء مع عظم البالء واإن اهلل تعاىل 
فله  ر�سي  فمن  ابتالهم  ق�ماً  اأحب  اإذا 
)رواه  ال�سخط«  فله  �سخط  ومن  الر�سا 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  الرتمذي(.ويق�ل 
ابتلي  اإذا  »فامل�ؤمن  اهلل:  رحمه  ال�سعدي 
مبر�س اأو فقر اأو نح�ه من الأعرا�س التي 
كل اأحد عر�سة لها فاإنه باإميانه ومبا عنده 
من القناعة والر�سا مبا ق�سم اهلل له جتده 
قرير العني ل يتطلب بقلبه اأمرا يقدر له 
اإىل من  اإىل من ه� دونه ول ينظر  ينظر 
و�رسوره  بهجته  زادت  ورمبا  ف�قه  ه� 
وراحته على من ه� متح�سل على جميع 

املطالب الدني�ية اإذا مل ي�ؤت القناعة.

كيف يزول  �لهم
الهم اأو الهم�م هي اإبتالء من رب العاملني 
على  ال�سرب  على  يختربه  و  ليمتحنه  للعبد 
تعاىل  اهلل  بق�ساء  القن�ت  و  الر�سا  و  البالء 
فاإذا �سرب العبد و ر�سي بالهم فاإن اهلل يجتبيه 
الهم�م  على  ال�سرب  على  الث�ب  يجزيه  و 
التي تاأتي من م�ساكل احلياة و تذبذب عما 
كان ه� معتاد عليه ، و تختلف الهم�م من 
�سخ�س اإىل �سخ�س ، فهنيئاً ملن عظم بالئه 

و عظم �سربه فالفرج من اهلل قريب
زوال الهم يك�ن بفرج و رحمة من اهلل تعاىل 
هي  الهم  هذا  باأن  الإن�سان  ليطمئن  لكن  و 
عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها  كربة  و  حمنة 
ليمتحنه على احلياة ، لذلك على عبد ي�سرب 
و يقرتب من اهلل تعاىل و يناجيه همه و يعقد 
الهمة يف الدعاء ، و يك�ن اأي�ساً ه� اأن يق�م 
ال�سخ�س بال�سالة ركعتني ل�جه اهلل تعاىل و 
قبل الت�سليم يدع� امل�سلم ربه بتفريج همه 
و غمه ، من الأذكار و الأدعية التي يق�لها 
امل�سلم و يكرث منها يف وقت همه و كربته 
الهّم و يا كا�سف الغم  اللهم يا فرج   ( يق�ل 
فرج همي و ي�رس اأمري و اأرحم �سعفي و قلة 
حيلتي و اأرزقني من حيث ل اأحت�سب يا رب 
العاملني ( ، و اإذا اأراد الإن�سان اأن يكفيه اهلل 
ما اأهمه ي�ستحب ذكر الدعاء التايل- ح�سبي 
اهلل ل اإله اإل ه� عليه ت�كلت و ه� رب العر�س 
اأي�سا  �سبع مرات  ق�لها  ي�ستحب  العظيم-و 
دعاء تفرج الهم )ل اله اإل اهلل احلليم الكرمي 
ل اله اإل اهلل العلي العظيم ل اله اإل اهلل رب 
ال�سماوات ال�سبع ورب العر�س العظيم اللهم 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  �رسي  تعلم  انك 
ما  وتعلم  �س�ؤايل  فاأعطني  حاجتي  وتعلم 
اأ�ساألك  يف نف�سي فاغفر يل ذنبي اللهم اإين 
اإميانا يبا�رس قلبي ويقينا �سادقا حتى اعلم 
ورا�سني  علّي  كتبته  ما  اإل  ي�سيبني  لن  انه 

مبا ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام
لذلك على امل�سلم اأن ل يياأ�س و اأن يثق باهلل 
تعاىل باأن اهلل �سين�رسه ، عليه اأن ل يخاف 
 ، حياته  يكدر  و  يخيفه  مبا  ي�ساب  عندما 
ي�سيبه  عندما  تعاىل  هلل  يرجع  اأن  عليه 
احلزن و ي�سرب على ذلك ، على امل�سلم اأن 
ي�ساب  عندما  الهم  يعرتيه  ل  و  ي�سخط  ل 
مبر�س فاملر�س ه� كفارة امل�سلم خلطايا 

فلي�سرب امل�سلم عندما

�سروط �سالة �ل�ستخارة 
بالأخذ  يق�م  اأن  امل�سلم.  ين�يها  ن 
اهلل  بق�ساء  ير�سى  اأن  بالأ�سباب. 
الأم�ر  يف  ي�ستخري  اأن  وقدره. 
ويرّد  يت�ب،  اأن  فقط.  املباحة 
املظامل اإىل اأهلها. اأن ل ي�ستخري يف 
اأمٍر قد متّكن منه و�سار عنده امليل 
والّرغبة فيه. دعاء �سالة ال�ستخارة 
كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  جابٍر  عن 
ر�س�ل اهلّل �سلّى اهلل عليه و�سلّم يعلّمنا 
ال�ستخارة يف الأم�ر كلّها كما يعلّمنا 
هّم  »اإذا  يق�ل:  القراآن،  من  ال�ّس�رة 
اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري 
الفري�سة ثّم ليقل: اللّهّم اإيّن اأ�ستخريك 
بقدرتك،  واأ�ستقدرك  بعلمك، 
فاإّنك  العظيم  ف�سلك  من  واأ�ساألك 
تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت 
اأّن  عاّلم الغي�ب، اللّهّم اإن كنت تعلم 
هذا الأمر )هنا ت�سّمي حاجتك ( خرٌي 
يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري اأو 

قال: عاجل اأمري واآجله، فاقدره يل، 
وي�رّسه يل، ثّم بارك يل فيه، اللّهّم واإن 
اأّن هذا الأمر )هنا ت�سّمي  كنت تعلم 
ومعا�سي  ديني  �رٌسّ يل يف   ) حاجتك 
اأمري  اأو قال: عاجل  اأمري،  وعاقبة 
وا�رسفني  عّني،  فا�رسفه  واآجله، 
ثّم  كان،  واقدر يل اخلري حيث  عنه، 
رواه  حاجته(«،  )وي�سّمي  به،  ار�سني 
ني به(.  البخارّي ، ويف رواية ) ثّم ر�سّ
ال�ست�سارة اختلف العلماء على تقدمي 
حيح  وال�سّ ال�ستخارة،  اأم  امل�س�رة 
�سالح  بن  حممد  ال�ّسيخ  رّجحه  ما 
ريا�س  اهلل، يف �رسح  العثيمني رحمه 
احلني، اأّن ال�ستخارة تقّدم اأولً،  ال�سّ
لق�ل الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: »اإَِذا 
… ِ ِر َفلنْرَينَْكعنْ َركنَْعتنَينْ َهَمّ اأََحُدُكمنْ ِبالأمنْ
اإىل اآخره«، ثّم اإذا كّررتها ثالث مراٍت 
ومل يتبني لك الأمر، فا�ست�رس، ثّم ما 
قلنا  واإّنا  به،  فخذ  به  عليك  اأ�سري 

من  لأّنه  مرات،  ثالث  ي�ستخري  اأّنه 
اأّنه  و�سلّم  الّنبي �سلّى اهلل عليه  عادة 
اإذا دعا، دعا ثالثاً، وقال بع�س اأهل 
يتبنّي  حّتى  الة  ال�سّ يكرر  اأّنه  العلم 
ال�ست�سارة  الأمرين. �رسوط  له خري 
الأم�ر،  راأي، وخربة يف  ذو  يك�ن  اأن 
وتاأّن، وجتربة، وعدم ت�رسع. اأن يك�ن 
يكن  مل  من  لأّن  دينه،  يف  �ساحلاً 
ويف  اأميناً،  يعّد  فال  دينه  يف  �ساحلاً 
ر�سي  َماِلٍك  بنَْن  اأَنَ�َس  عن  احلديث 
لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُس�َل  اإَِنّ  يَُق�ُل  عنه  اهلل 
اإِمَياَن  »ل  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَينِْه  اللَّهم 
َد  مِلَننْ ل اأََمانََة لَُه َول ِديَن مِلَننْ ل َعهنْ
اإن كان غري �سالح يف دينه  لَُه«، لأّنه 
فرمبا يخ�ن والعياذ باهلل، وي�سري مبا 
فيه ال�رّسر، اأو ي�سري مبا ل خري فيه، 
به  اهلل  ما  ال�رّس  من  بذلك  فيح�سل 

عليم.

�لت�بة �ل�سادقة

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  تعّهد  لقد 
ما  لهم  الذن�ب  بغفران  لعباده 
على  دام�ا  وما  به،  يُ�رسك  مل 
بالت�بة،  ورغبٍة  بالذنب  �سع�ٍر 
الأدلّة  من  العديُد  فهناك 
النب�ية  والأحاديث  القراآنية 
الّنا�س  تدع�ا  التي  ال�رسيفة 
ال�قت  بني  هلل  ت�بتهم  لتجديِد 
ت�اٌب  اهلل  باأن  وتفيد  والآخر، 

رحيم، يغفر الت�بَة عن عباده. 
�ساعة  يف  كثرياً  يحدُث  فقد 
من  وو�س��سٍة  للب�رس،  �سعٍف 
فا�سد  واقع  ال�سيطان، ويف ظل 
اأن ينحرف�ا للخطيئة، فاهلل خلق 
بني اآدم خّطائني، ولكن خريهم 

اهلل  اإىل  ي�ؤوب�ن  الذين  التّ�ابني 
وي�ستغفرونه. 

ت�بًة  الإن�ساُن  يت�َب  وكي 
بها  اهلل  ي�سفُح  �سادقًة  ن�س�حاً 
ب�رسوطها  الإلتزام  عليه  ذن�به، 
حيث  من  تبداأُ  والتي  جميعاً، 
الندم ال�سديد على هذا الذنِب، 
ال�سيطان  اأّن  التامة  واملعرفة 
يف تلك اللّحظة كاَن قد انت�رَس 
بعد  واأنه �سيحر�ُس فيما  عليه، 
اأن ل ينهزَم اأماَم اخلطايا لأجِل 
اهلل، ثم اأن يك�ن خمل�ساً �سادقاً 
يف ت�بِته، واأل تك�ن حتت �سغٍط 
اأحد  من  اإحراٍج  ب�سبب  اأو  ما، 
اأن  يجب  بل  النا�س،  اأو  الّدعاة 

نف�سه،  اأعماِق  من  نابعًة  تك�ن 
ل يجرُبه عليها اأحد، واأل تك�ن 
الآخرين،  اأمام  ورياًء  اّدعاًء 
ليق�ل�ا اأن فالناً تاب هلل فتك�ن 
لدنيا يريدها ل لآخرٍة يخ�ساها، 
الذنب  باتاً عن  اإقالعاً  ثّم يقلُع 
هلل  يعطَي  واأن  ارتكبه،  الذي 
باأن ما مّر عليه من فرتِة  وعداً 
يقرتَب  ولن  تتكّرر،  لن  الذن�ب 
يف  يفّكر  واأل  لها،  ي�ؤّدي  مما 
التداعياِت التي دفعتُه لرتكابها 
اأخرى،  مرًة  ينجرَف  لئاّل 
واحلاجة  الفقِر  كا�ستح�سار 
الت�بة من ذنب ال�رسقة،  حلظة 
فيعزُم عزماً ق�ياً على األ يع�د، 

واأن يحافَظ على ت�بته الّطاهرة 
نقّيًة من كل �س�ء؛ ثم ياأتي اآخر 
اأّن  وه�  واأهّمها  ال�رسوط  هذه 
كل ما حتّدثنا عنه يك�ن ما مل 
املذنبني  فبع�ُس  العبد،  يغرغِر 
لآخر حلظٍة  ت�بتهم هلل  ي�ؤجل�ن 
يف  ويتمادون  حياِتهم،  من 
عمِرهم،  فرتَة  ط�اَل  خطاياهم 
حتى اإذا ما و�سع�ا على فرا�ِس 
امل�َت  اأن  و�سعروا  املر�س، 
من  تاب�ا  لياأخذهم،  اقرتَب 
نزاع،  حالِة  يف  وهم  معا�سيهِم 
كما  مقب�لة،  غري  الت�بُة  فهذه 
عند  الت�بُة  بندها  يف  يدخُل 

قيام ال�ساعة. 
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 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
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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

اإبراهيم حي طالل ح�شن، طريق دايل 33 
هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل 
021.39.19.51/39.10.05  هاتف

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

املركب ال�شياحي بزرالدة
 : 021.39.69.24 هاتف
  فاك�ض: 021.39.78.67

 فندق املنزه

املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل
  هاتف : 021.39.14.35

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 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
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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ني�سان تك�سف عن بديل �سيارة "جوك"

تو�سيع  اليابانية  "ني�سان"  �رشكة  تعتزم 
لها  التابعة  الدفع  رباعيات  اأ�سطول 
ولهذا  ال�سمالية  اأمريكا  �سوق  يف 
اليوم  ال�رشكة،  تك�سف  الغر�ض 
لو�ض  مبعر�ض  اخلمي�ض، 
عن  لل�سيارات،  اأجنلو�ض 
اجلديدة   Kicks كرو�ض 
اأمريكا  ل�سوق  املخ�س�سة 
ال�سيارة  و�ست�سغل  وكندا. 
موديالت  اأ�سطول  يف  اجلديدة 
 Nissan Juke مكانة  ني�سان 
من�سة  على   Kicks موديل  �سنع 

 *  4295( اأبعاده  وتبلغ   ،Nissan Juke
1760 * 1588 (، بطول يزيد عن جوك بـ170 
ملم وباتت كرو�ض تباع يف �سوقي املك�سيك 
�سعة  املك�سيك مبحرك  وتزود يف  وال�سني. 
و�سندوق  ح�سانا   118 قوة  يولد  لرت   1.6
�سندوق  اأو  خما�سي،  ميكانيكي  �رشعة 
ال�سوق  يف  اأما  امليكانيكي.  �سبه   CVT
 1.5 �سعته  ال�سيارة مبحرك  فتزود  ال�سينية 
يولد قوة 124 ح�سانا و�سندوق �رشعة  لرت، 
 X-tronic �سندوق  اأو  �سدا�سي  ميكانيكي 
�سبه امليكانيكي. وقد يكون املوديل اأمامي 

الدفع اأو رباعي الدفع.

التى ع�سفت ب�رشكة  التحقيقات فى ف�سيحة االنبعاثات  اإن  "وول �سرتيت جورنال" االأمريكية  قالت �سحيفة 
فولك�ض فاجن االأملانية ل�سناعة ال�سيارات قد اأخذت منحنى دراماتيكى مع القب�ض على امل�سئول ال�سابق عن 

املحركات يف اإطار التحقيقات التي جترى فى هذه الق�سية.
اأن نتائج ت�سغيل الربع  اإن �رشكة فولك�ض فاجن، قد حذرت اأم�ض اجلمعة،  من ناحية اأخرى، قالت ال�سحيفة 
لتداعيات  ال�رشكة  مواجهة  ا�ستمرار  مع  دوالر،  مليار   2.94 تراجعا حواىل  �ست�سهد  احلاىل  العام  من  الثالث 

ف�سيحة االنبعاثات التى بداأت قبل عامني.
وتنجم التكاليف اجلديدة من زيادة االعتمادات املخ�س�سة لربامج اإعادة ال�رشاء واإعادة جتهيز مركباتها من 

ال�سمالية.  اأمريكا  تيدى فى  اأكرث طراز  بهذا  املحيطة  الت�سويات  اأن  تبني  وقد 
وم�ستهلكة  الفنية  الناحية  من  تعقيدا 
للوقت اأكرث من املتوقع، بح�سب 

ما قالت ال�رشكة.
�رشكة  تزال  وال 
ال�سيارات تعانى من 
ظهرت  ف�سيحة 
�سبتمرب  فى 
عندما   2015
باأن  اعرتفت 
مليون   11 حواىل 
من �سياراتها التى 
قد  بالديزل  ت�سري 
مت جتهيزها بربامج ت�سمح لها 

بالتخل�ض من اختبارات االنبعاثات.

 7 معلومات عن بطارية ال�سيارة لتجنب
 االنفجار اأو تلف الدائرة الكهربائية

مع  تعاملك  خالل  تعرفها  اأن  يجب  معلومات  �سبع  هناك 
وكذلك  م�ساعفة،  اأعطال  الأى  جتنبا  �سياراتك  بطارية 
جتنبا النفجار اأو تعر�ض ج�سدك اأو ج�سد ال�سيارة للكوى، 
باالإ�سافة اإىل احلر�ض على الدائرة الكهربائية التى قد تتاأثر 
نتيجة للتعامل اخلاطىء، وفيما يلى �رشح لهذه اخلطوات. 
الأنها  بحر�ض  معه  التعامل  يجب  جزء  ال�سيارة  1-بطارية 
حتتوى على )حم�ض الكربيتيك(، وهو �سائل كاوى وي�سبب 
خطورة على العني واملالب�ض، وكذلك �سطح طالء ال�سيارة، 
وفى حال مالم�سته الأى من هذه االأ�سياء يجب غ�سله على 
الفور بكمية كبرية من املاء النقى، ويجب ا�ست�سارة الطبيب 

فى احلال عند تناثر �سائل البطارية للجلد اأو للعني.
ت�سغيل  مفتاح  وجود  اأثناء  البطارية  )كابل(  تف�سل  2-ال 
املكونات  تلف  يتم  فقد  واإال  الت�سغيل  و�سع  فى  ال�سيارة 

الكهربائية لل�سيارة، وخا�سة االإلكرتونية منها.
3-ال تقم بتو�سيل طريف كابل البطارية بجزء معدنى، الأن 
ذلك يت�سبب فى رفع درجة حرارة البطارية ب�سورة زائدة 
عن الالزم، مما يت�سبب يف تلف مكونات البطارية الداخلى. 
4- ال تدخن بالقرب من البطارية اأو تقربها من النار، الأن 
هذا قد ينتهى اإىل انفجار نتيجة ا�ستعال الغاز الذى يتولد 

داخل البطارية نظرا الأنه غاز �رشيع اال�ستعال.
5- فى حال الحظت ا�ستمرار اإ�ساءة ملبة البطارية مع فتح 
الكونتاكت وبعد ت�سغيل املحرك، فهذه اإ�سارة على وجود 
ت�ستقبل  ال  البطارية  تكون  اأن  اإما  ال�سحن  بدائرة  عطل 
يعطى  ال  الدينامو  اأن  بها،  داخلي  عيب  لوجود  ال�سحن 
البطارية ب�سبب عيب داخلى به،  الفولت املطلوب ل�سحن 
مقطوع،  اأو  م�سدود  وغري  مرتخى  الدينامو  �سري  اأن  اأو 
يجب  احلالة  هذه  وفى  ال�سحن،  مبنظم  عطل  وجود  اأو  
ت�ساعف  لعدم  �رشيع  ب�سكل  �سيارات  كهربائى  ا�ست�سارة 

االأزمة.

باأخرى  بطاريتك  تو�سيل  على  اإ�رشارك  حال  فى   -6
اخلطوات  ترتيب  مراعاة  يجب  تن�سيطة  بهدف  خاريجية 
التالية لتال�سى اأى تلف فى الوحدات االإلكرتونية بال�سيارة، 
بالطرف  الكابالت  اأحد  طرف  بتو�سيل  اخلطوات  وتبداأ 
ال�سحن(  �سعيفة  )البطارية  �سيارتك  لبطارية  املوجب 
للبطارية  املوجب  بالقطب  االآخر  طرفه  يو�سل  ثم  اأوالً 
بالقطب  االآخر  الكابل  طرفى  اأحد  يو�سل  ثم  اخلارجية، 
بالطرف  االآخر  وطرفه  اخلارجية،  للبطارية  ال�سالب 

ال�سالب لبطارية �سيارتك.
 7- فى حال  تغري اأو اإ�سالح اأى اأجزاء كهربائية بال�سيارة 
مكانه  من  ال�سالب  البطارية  "قطا�ض"  كابل  نزع  عليك 
الكهربائية  بالدوائر  كهربائى  ق�رش  حدوث  لعدم  جتنباً 
بال�سيارة، وكذلك عند تغري البطارية فيجب اأوالً نزع الكابل 
املوجب،  )القطا�ض(  الكابل  نزع  ثم  ال�سالب  )القطا�ض( 
اأن  اأوالً من  التاأكد  البطارية، يجب  كابل  اأى من  نزع  وقبل 
جميع  واأن  الغلق،  و�سع  فى  )الكونتاكت(  االإ�سعال  مفتاح 

مفاتيح االأنوار مغلقة.

بداأت �رشكة مر�سيد�ض بنز االأملانية التابعة ملجموعة داميلر ل�سناعة ال�سيارات 
طيار  بدون  الطائرات  بني  يجمع  املنازل  اإىل  الطلبات  لتو�سيل  نظاما  اختبار 
ال�سوي�رشية.  "فيتو" يف مدينة زيوريخ  ب�سكل خا�ض  الفان املجهزة  و�سياراتها 
اأن  اإىل  ال�سيارات  مو�سوعات  يف  املتخ�س�ض  تريند"  "موتور  موقع  واأ�سار 
الربنامج التجريبي الذي بداأ يف �سبتمرب املا�سي �سهد قيام �رشكة مر�سيد�ض 
بتو�سيل 50 �سحنة من متجر التجزئة ال�سوي�رشي "�سريوب" اإىل العمالء خالل 
10 اأيام. وتقوم الطائرة بدون طيار بحمل العبوات من اأحد م�ستودعات اجلملة 
للطائرة على  اإحدى حافالت مر�سيد�ض املزودة مبن�سة هبوط  اإىل  لتو�سيلها 
�سقفها. ومبجرد هبوط الطائرة بدون طيار ب�سالم، تنطلق احلافلة اإىل العميل 
المتام عملية التو�سيل. ومل يتم ت�سجيل اأي حوادث اأثناء الفرتة املا�سية التي 
مت فيها ا�ستخدام طائرتني بدون طيار، كما جنحت مر�سيد�ض يف خف�ض زمن 
التو�سيل مبقدار �ساعتني. وقال "�ستيفان ماورير" رئي�ض اإدارة "النقل امل�ستقبلي 
يف مر�سيد�ض بنز فانز" اإن هدف امل�رشوع هو اختبار تكنولوجيا اجلديدة يف 
ظروف الت�سغيل الطبيعية واكت�ساف نقاط القوة فيها.. كما اأردنا اأي�سا معرفة 

رد فعل النا�ض على هذه الطريقة اجلديدة للنقل". 

مر�سيد�س  تطوير نظام لتو�سيل الطلبات 
للمنازل يجمع بني ال�سيارات والطائرات

اأرخ�س  تنتج  ""تاتا" الهندية  
�سيارة كهربائية يف العامل

عن  الرخي�سة،  ال�سيارات  باإنتاج  امل�سهورة  الهندية،  تاتا  �رشكة  اأعلنت 
ا�ستئناف م�رشوع اإنتاج �سياراتها الكهربائية ال�سغرية "نانو".

وياأتي قرار ال�رشكة هذا يف الوقت الذي تت�سابق فيه العديد من بلدان 
للبيئة،  ال�سديقة  الكهربائية  ال�سيارات  لت�سجيع �سناعة وا�سترياد  العامل 
ال�سناعة  تطور  عن  الناجم  البيئي  التلوث  م�سكلة  مبكافحة  منها  اأمال 
وازدياد خملفات ثاين اأوك�سيد الكربون املنبعثة من املعامل وال�سيارات 

العاملة بالبنزين والديزل.
وب�سبب  مادية،  الأ�سباب  البداية  يف  "نانو"  �سيارات  م�رشوع  وتعرث 
ال�سغري  وحجمها  امللفت  غري  ل�سكلها  اإليها  وجهت  التي  االنتقادات 
الذي �سنفه اخلرباء كاأحد عوامل اخلطر يف حال وقوع احلوادث، اإال اأن 
 Jayem" امل�رشوع عاد لينه�ض من جديد بف�سل تعاون "تاتا" مع �رشكة

Automotives" الهندية.

للتحقيق معه بف�سيحة النبعاثات

القب�س على م�سئول �سابق بفولك�س فاغن 
جرنال موتورز 

طرح طرازين 
جديدين من 

ال�سيارات 
 الكهربائية 

العام املقبل

بعد قرابة قرن من �سناعة 
ال�سيارت التى تعمل بالوقود 

احلفرى، اأعلنت �رشكة جرنال 
موتورز عمالق �سناعة ال�سيارات 
فى العامل اأن اإنهاء اإنتاج حمركات 
االحرتاق الداخلى يقرتب ب�سكل 
�رشيع وقالت �سحيفة وا�سنطن 

بو�ست، اإن االإ�رشاع نحو م�ستقبل 
للكهرباء فى �سناعة ال�سيارات 
يبداأ فورا، مع اإطالق جرنال 

موتورز طرازين جديدين العام 
املقبل من ال�سيارات الكهربائية 

و18 اآخرين بحلول 2023.
وقال مارك ريو�ض رئي�ض تطوير 
املنتجات العاملية لل�رشكة فى 
موؤمتر، اإن التحول �سي�ستغرق 

بع�ض الوقت، اإال اأن هذا امل�سار 
قد مت حتديده، مو�سحا اأن 

جرنال موتورز توؤمن بامل�ستقبل 
الكهربائى متاما، وعلى الرغم من 
اأن امل�ستقبل لن يتحقق بني ع�سية 
و�سحاها، اإال اأن جرنال موتورز 

ملزمة بزيادة ا�ستخدام ال�سيارات 
الكهربائية وقبولها.

وجتنب ريو�ض حتديد العام الذى 
�ستتوقف فيه �رشكته عن اإنتاج 
املركبات التى تعمل بالديزل 

والبنزين، واأ�سار اإىل اأن ال�رشكة 
كبرية جدا بدرجة ال ت�سمح 

لها بتقدمي مثل هذا التقدير، 
وكانت جرنال موتورز، حلت فى 

املركز الثالث الأكرب �رشكات 
�سناعة ال�سيارات العام املا�سى، 
وجتاوزت االأرقام التى حققتها 
من قبل ببيع 10 مليون �سيارة.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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"بانا�سونيك " �ستكون متواجدة يف ال�سوق اجلزائرية قريبا 

�شبعة موديالت للهواتف الثابتة واجلوالة تخ�ص ال�شركات والعقارات 
قريبا  اجلزائرية  ال�سوق  �ستدخل 
الثابتة  للهواتف  موديالت  �سبعة 
ال�رشكات  تخ�ص  التي  واجلوالة 
وكذلك العقارات – الفيالت واملنازل 
– حتمل عالمة »بانا�سونيك » والتي 
يتم توزيعها من طرف مركز الت�سويق 

– املن�سور – ح�رشيا . 
الذي  الت�سويق  مركز  مدير  ك�سف 
ببانا�سونيك  ر�سمي  موزع  يعتترب 
�سحفي  لقاء  يف  الدين  عز  قحام 
التي  العريقة  ال�رشكة  هذه  جديد 
ت�سنيعها  مت  منتوجات  يف  تتمثل 
بتقنيات و خدمات جديدة جند منها 
املتعلقة بالأ�سخا�ص �سعيفي ال�سمع 
’و�سول ر�سالة اإىل الهاتف الذكي اإىل 
عمله  مكان  يف  انه  رغم  ال�سخ�ص 
ات�سل  الذي  ال�سخ�ص  يعرف  حيث 

خدمات  جانب  غاىل  املنزل  يف  به 
اأخرى من بينها زر 

لختيار  ذكي 
ت  ل ت�سا ل ا
مل�ستقبلة  ا
اأو  ال�رشكة  من 

الأ�سخا�ص .
قحام  قال  و 
هذه  كل  بان 
الأجهزة الذكية 
تنتجها  التي 
 « »بانا�سونيك 
الرتكيب  �سهلة 
ال�ستعمال  و 

باملائة   100 وت�سمن 
ت�سهل  التي  اخلدمات  من  جمموعة 
متحدية  الب�رشي  ال�سمعي  الت�سال 

ت�ستجيب  وهي  املكان  و  الزمان 
خمتلف  ملتطلبات 

يف  احليوية  القطاعات 
خمتلف املجالت ، و ك�سف املدير 
العام ملركز الت�سويق بالتف�سيل عن 

ت�سكيلة هامة تت�سمن 3 حماور منها 
و  حما�رشات  ،فيديو  الت�سالت 
�سكانري بالإ�سافة اإىل عدة موديالت 
اجلوالة  و  الثابتة  للهواتف  جديدة 
وموديل   .171« اك�ص  »موديل  منها 
بي  جي  »تي  ا�سمه  قريبا  �سيطلق 
العالمة  اأن  ن�سري  اأن  600«،وبقي 
»بانا�سونيك » تتواجد باجلزائر منذ 
26 �سنة و هي ت�سمن للزبون العديد 
من منتوجات وتغطي 28 باملائة من 
جمموع ال�سوق الوطنية وهذا ما بني 
 266 ت�سويق  ومت   ،  2014 اإىل   2002
بينها  من   2014 وحدة خالل  مليون 
ت�ستحوذ  التي  اإفريقيا  و  اجلزائر 
اأوربا  و  ال�سوق  من  باملائة   48 على 

ال�رشقية ب 61 باملائة.
�سمرية بوجلطي

 رو�شيا ت�شمم �شالحا

 م�شادا لالأقمار اال�شطناعية

يعمل اخلرباء الرو�ص على ت�سميم اأ�سلحة من �ساأنها تدمري الأقمار ال�سطناعية، 

واأفادت وكالة »اإنرتفاك�ص« الرو�سية باأن نائب رئي�ص �رشكة »يف بي غي اأو-46« 

احلكومية، اأوليغ اأوت�سا�سوف، اأعلن ذلك يف اجتماع جلنة الدفاع والأمن التابعة 

ملجل�ص الحتاد الرو�سي.

واأوردت الوكالة اأن ال�رشكة �ستطور منظومة »رودولف« ال�ساربة امل�سادة لالأقمار 

ال�سطناعية، ومنظومة »تريادا-2 اأ�ص« ذاتية احلركة للتاأثري الإلكرتوين على الأقمار 

ال�سطناعية، وعالوة على ذلك فاإن املخت�سني يف ال�رشكة يعملون على ت�سنيع 

وتطوير �ساروخ »�سارمات« الواعد العابر للقارات، ومقاتلة »�سو-35 اإ�ص« وال�ساروخ  

العملياتي الواعد الفرط �سوتي، ومدرعات »اأرماتا« و«كورغانيت�ص« و«بومريانغ«.

اأما اخلرباء يف معاهد البحوث العلمية التابعة لوزارة الدفاع الرو�سية فيعملون على 

تطوير منظومة »كورنيت« امل�سادة للدبابات ومنظومة »اإ�ص-500« للدفاع اجلوي 

والدرع ال�ساروخية و�ساروخ »ت�سريكون« فائق الدقة والفرط �سوتي، اإ�سافة اإىل 

الغوا�سة املتعددة املهام من م�رشوع 885.

 Twitter Lite تويرت تطرح
�شمن 24 دولة اإ�شافية

غوغل تواجه دعوى ق�شائية 
لتتبعها م�شتخدمي �شفاري

�ساعفت من�سة التدوين امل�سغرة تويرت من جهودها الرامية 
اإىل تعزيز وجودها يف الأ�سواق النا�سئة يف �سبيل زيادة اأعداد 
اخلفيف  تطبيقها  اإطالق  خالل  من  وذلك  م�ستخدميها 
لأندرويد تويرت ليت Twitter Lite يف 24 دولة اإ�سافية، 
وهو تطبيق ويب خم�س�ص لأ�سحاب الت�سال البطيء، والذي 
قالت اإنه ي�ستهدف امل�ستخدمني يف الأ�سواق النا�سئة باآ�سيا 
واملحيط الهادئ واأمريكا الالتينية واأفريقيا والذي يجربون 

تويرت لأول مرة على اأجهزتهم املحمولة.
وكانت املن�سة قد قدمت تطبيق تويرت ليت يف �سهر اأبريل/
اإتاحته عرب اأي مت�سفح جهاز حممول  ني�سان، وعملت على 
طرح  وياأتي   ،mobile.twitter.com العنوان  خالل  من 
 24 �سمن  الرئي�سي  اخلدمة  تطبيق  من  امل�سغرة  الن�سخة 
بلداً جديداً بعد مرور حوايل �سهرين من الختبار على اأر�ص 
م�ساحة  ا�ستهالك  اإىل  التطبيق  ويهدف  الفلبني،  يف  الواقع 
التخزينية  ال�سعة  من  ميجابايت   3 بحدود  قليلة  فارغة 

للهاتف.
بالإنرتنت  ات�سال  دون  ال�ستعمال  اإمكانية  التطبيق  ويدعم 
بالعتماد على خا�سية التخزين املوؤقت، ويتيح للم�ستخدمني 
اختيار ال�سور اأو مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها يف اجلدول 
الزمني اخلا�ص بهم حتى ل ت�سيع البيانات تلقائياً يف تنزيل 
كل �سيء موجود، وقد ارتفعت قاعدة امل�ستخدمني ال�سهرية 
لتويرت اإىل 330 مليون يف الربع الثالث من عام 2017، وذلك 
يف  كبرياً  تزايداً  ي�سهد  مل  النمو  معدل  اأن  من  الرغم  على 

العامني املا�سيني.

تواجه �رشكة غوغل دعوى ق�سائية جديدة يف اململكة املتحدة 
 ،”Google You Owe Us“ مرفوعة من قبل جمموعة
اإن�ساوؤها  مت  ون�سطة  منظمة  بطريقة  تعمل  جمموعة  وهي 
يف  اخل�سو�سية  حماية  على  جوجل  وحتايل  خلداع  نتيجة 
مت�سفح اآبل للويب �سفاري منذ �سنوات للك�سف عن البيانات 
ال�سخ�سية مل�ستخدمي هواتف اآيفون يف الفرتة املمتدة بني 

�سهر جوان 2011 و�سهر فرباير 2012.
يقرب من  تعوي�سات ملا  للح�سول على  وتهدف املجموعة 
5.4 مليون �سخ�ص يف اإجنلرتا وويلز يعتقد باأنهم قد تاأثروا 
ا�ستلزم  حيث   ،”Safari workaround“ ي�سمى  مبا 
الأمان  اإعدادات  على  التحايل  غوغل  من  الأ�سلوب  هذا 
واخل�سو�سية التابعة ل�رشكة اآبل من اأجل تثبيت ملفات تعرف 
 ،DoubleClick الإعالنية  ب�سبكتها  اخلا�سة  الرتباط 
واإر�سال  امل�ستخدم  معلومات  اإىل  بالو�سول  لها  �سمح  مما 

اإعالنات م�ستهدفة.

اأكرث من 600 مليون جهاز 
يعمل بنظام ويندوز 10

ناديال،  �ساتيا  مايكرو�سوفت،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  اأعلن 
لل�رشكة  التابع   10 ويندوز  الت�سغيل  نظام  م�ستخدمي  اأن عدد 
بلغ اأكرث من 600 مليون م�ستخدم، لتقرتب ال�رشكة اأكرث فاأكرث 
من هدف و�سعته ال�رشكة لنف�سها مّلا اأطلقت النظام قبل اأكرث 

من �سنتني.
جاء ذلك خالل الجتماع ال�سنوي ملايكرو�سوفت بامل�ستثمرين، 
ي�ستخدمون  م�ستخدم  مليون   600 من  اأكرث  اإن  ناديال  قال  اإذ 
وكان  �سهرًيا،   10 ويندوز  ال�سخ�سية  احلوا�سب  ت�سغيل  نظام 
خالل  تنزيل  مليون   75 من  اأكرث  حقق  قد   10 ويندوز  نظام 
الأ�سابيع الأربعة الأوىل لإطالقه، ثم جتاوز الـ 110 ماليني بعد 
نحو 10 اأ�سابيع، وبعد 6 اأ�سهر، و�سل العدد اإىل 200 مليون، ثم 
ثم 350  اأ�سهر،   9 بعد  اأ�سهر، و 300 مليون   8 بعد  270 مليوًنا 

مليون م�ستخدم بعد 11 �سهًرا، و 400 مليون بعد 14 �سهًرا.
الأمريكية  الربجميات  عمالق  قالت  املا�سي،  ماي  �سهر  ويف 
خالل موؤمتر املطورين ال�سنوي اخلا�ص بها Build 2017 اإن 
اأول مرة يوم 29 جويلية 2015،  اأُطلق  الذي  نظام ويندوز 10، 

يعمل على اأكرث من 500 مليون جهاز.
كما يُذكر اأن مايكرو�سوفت قد و�سعت لنف�سها هدًفا يتمثل يف 
�سنتني  ويندوز 10 خالل  لنظام  اأكرث من مليار م�ستخدم  بلوغ 
 10 ويندوز  نظام  اأن  اإىل  يُ�سار  اإطالقه  من  �سنوات  ثالثة  اإىل 
اإنه  اإذ   ،7 ويندوز  نظام  به  حظي  الذي  النجاح  بنف�ص  حظي 
الأوىل  الأ�سهر  وويندوز 8 خالل   7 ويندوز  كل من  تفوق على 
على اإطالقه، وذلك لعدة اأ�سباب يُذكر منها اأنه توفر كتحديث 
جماين مل�ستخدمي نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 خالل ال�سنة 
الأوىل، وت�سف مايكرو�سوفت نظام ويندوز 10 باأنه خدمة، ما 
يعني اأنها �سوف تقوم كل �سنة باإ�سدارات حتديثات تبني على 
التحديثات ال�سابقة، وذلك على غرار نظام “ماك اأو اإ�ص” من 
كان  رئي�سية  اأربعة حتديثات  ال�رشكة  اأطلقت  الآن  وحتى  اآبل، 

اآخرها يف 17 ت�رشين اأكتوبر املا�سي.

يعمل اإن�ستغرام على العديد من امليزات اجلديدة يف اإطار تطوير املوقع لك�سب �رشيحة  م�شتخدموه طويال! اإن�شتغرام يطلق ميزة انتظرها
اأكرب من امل�ستخدمني، ويُعتقد اأن اإحدى هذه امليزات �ستحظى ب�سعبية كبرية، وهي 
امليزة  و�ستعمل  �سنوات،  لعدة  امل�ستخدمون  انتظره  الذي   »Regram« زر  اإ�سافة 
بطريقة م�سابهة جدا لإعادة التغريد على تويرت، اأو م�ساركة املن�سورات وال�سور على 
موقع في�سبوك، ما يتيح للم�ستخدمني اإعادة م�ساركة املحتوى املن�سور على املوقع 
 The عرب ح�ساباتهم ال�سخ�سية وُر�سدت هذه امليزة من قبل مات نافارا وفقا ملوقع

.Next Web
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف الوقت احلايل ميكن اإعادة ن�رش املحتوى على احل�سابات 
ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام، ولكن الأمر يتطلب حفظ املحتوى لإعادة ن�رشه، اأو ا�ستخدام 
تطبيقات الطرف الثالث مثل Regram ويهدف خيار »Regram« اجلديد اإىل جعل 
 Next Web العملية اأكرث �سال�سة، ورمبا اأكرث اأمنا يف الوقت نف�سه. كما ر�سد موقع
اإمكانية  يتيح  اإن�ستغرام يطلق عليه »Highlight«، والذي  خيارا جديدا يف ق�س�ص 
القيا�سي  بالق�سة املن�سورة على ح�سابك لأكرث من 24 �ساعة، وهو احلد  الحتفاظ 

املتاح للق�س�ص.
اإ�سافة قائمة »الأ�سدقاء املقربني«، على  اأي�سا  اإن�ستغرام يخترب  اأن  اجلدير بالذكر، 
غرار Top 8 على Myspace، الذي ي�سبه جمموعة الدرد�سة املخ�س�سة مل�ساركات 
املوقع،  قبل  من  اأعاله  املذكورة  امليزات  اختبار جميع  حاليا  ويتم  الذي �سيعمل على تطويرها قبل اإطالقها.اإن�ستغرام فقط 



الطريق  مع  يلتقي  انه  كما 
فيه  الوطني رقم 01 مما تكرث 
خا�صة  و  كثيفة  مرورية  حركة 
يف  ت�صبب  مما  الثقيل  الوزن 
املرور  حوادث  من  الكثري 
�صكان  كذلك  يطالب  لهذا  و 
البلديتني ال�صهبونية و بوغزول 
و  املحلية  ال�صلطات  من 
اجلهات املعنية لإعادة تهيئته 
و زفته من جديد ناهيك على 
و  حموره  على  يقطنون  الذين 
على  املوجودة  املدار�س  كذا 
كلم   40 حوايل  م�صافته  طول 
حيث موؤخرا وقع حادث مرور 
و  التالميذ  نقل  حافلة  بني 

اإىل جتنب  �صيارة  وهذا راجع 
تعيق  التي  احلفر  من  ال�صواق 
فعال القيادة  و يف ف�صل ال�صتاء 
تكرث فيه احلوادث جراء املياه 
الطريق  اأطراف  على  الراكدة 
النظر  ي�صعب  مما  و�صطه  اأو 
الطرق  اأن كل  و من املالحظ 
املنطقة  بهذه  املوجودة 
اأ�صبحوا  درجة  اإىل  هم�صت 
طريق  ي�صلكون  و  يتجنبونها 
عني و�صارة ولية اجللفة باجتاه 
ال�صلطات  تنظر  فمتى  الغرب 
الوطني  الطريق  لهذا  املعنية 
خدمة  يف  الذي  و   40 رقم 
خا�صة  و  الوطني  القت�صاد 
التجاري  التبادل  نذكر  حينما 

بني الغرب و ال�رشق .

العدد : 4517/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

الهواري بلزرق
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ب�سبب خلل تقني مفاجئ

 م�ؤ�س�سة بريد اجلزائر  تعتذر لزبائنها  
 قدمت موؤ�ص�صة بريد اجلزائر  اعتذاراتها لزبائنها عن اخللل التقني املفاجئ على م�صتوى 

نظام املوزعات الآلية، و الذي مل مي�س �صوى 6 %  من جمموع العمليات التي  اأجريت بالبطاقة 

الذهبية، اأي ما يعادل 24000 عملية ،وعليه فلقد مت ت�صحيح كل عمليات اخل�صم، ب�صفة اآلية ويف 

دفعة واحدة خالل يوم 29  نوفمرب احلايل فلقد طماأنت  املديرية العامة لربيد اجلزائر كافة 

زبائنها  اأن عملية اخل�صم امل�صاعف لأر�صدتهم ، على م�صتوى املوزعات الآلية للبطاقة الذهبية، 
التي روجت لها بع�س و�صائل الإعالم. املدية

الطريق ال�طني رقم  40 خطر على امل�سافرين
ي�ستكي م�ستعملو الطريق الوطني رقم 40 من العرتاء الكلي لهذا الأخري كونه الرابط 
بني الغرب و ال�سرق و ي�سهد هذا الطريق منذ احلقبة ال�ستعمارية همزة و�سل نافعة 

بني ال�سرق و الغرب. 

مت نقل اجلثة للتدقيق يف اأ�سباب الوفاة 

وفاة حمام داخل مركز ال�سرطة بالروي�س�  

املدية

04 جرحى يف 03  ح�ادث مرور 
مرور  حادث  الأ�صبوع  اآخر  وقع   
الكرمي  عبد  فخار  ثانوية  اأمام 
انحراف  يف  متثل  املدية  بلدية 
 02 خلف  قولف  نوع  من  �صيارة 
 ) م.م   ( املدعو  من  كل  م�صابني 
ط.ح   ( و  �صنة   20 العمر  من  البالغ 
اأ�صيبا  �صنة   19 العمر  من  البالغ   )
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�صابات 
نقال  و  املكان   عني  يف  اإ�صعافهما 
املدنية  احلماية  رجال  طرف  من 
اإىل  املدية  لولية  الرئي�صية  للوحدة 
امل�صت�صفى املدين حممد بو�صياف 
لعا�صمة الولية كما تدخلت الوحدة 
الثانوية للوحدة الثانوية لدائرة ق�رش 

البخاري و املركز املتقدم بعجالنة 
على  وقع  مرور  حادث  اجل  من 
 62 رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى 
بلدية  احل�صالفة  امل�صمى  باملكان 

بني  ا�صطدام  يف  متثل  ذايد  اأولد 
�صيارتني �صياحيتني خلف 01 م�صاب 
و املدعو ) ب.�س ( البالغ من العمر 
متفاوتة  باإ�صابات  اأ�صيب  �صنة   51

اخلطورة مت اإ�صعافه يف عني املكان 
و نقل اإىل امل�صت�صفى املدين احمد 
مرتيني لدائرة ق�رش البخاري حادث 
مدر�صة  امل�صمى  باملكان  وقع  �صري 
الربواقية متثل  بلدية  قليعي  احلاج  
 ( لتلميذة املدعوة  �صيارة  يف ده�س 
�صنوات   08 العمر  من  البالغة   ) خ.م 
مما  الرجل  م�صتوى  على  اأ�صيبت 
اإ�صعافها يف  اآلم كبرية مت  لها  �صبب 
عني املكان ونقلت من طرف رجال 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
اإىل اقرب موؤ�ص�صة  لدائرة الربواقية 

ا�صت�صفائي ملكان وقوع احلادث .
الهواري بلزرق

تويف حمام معتمد لدى جمل�س ق�صاء العا�صمة 
مركز  داخل   « الرزاق  عبد  املدعو«خمتار 
قلبية،  بنوبة  تعر�صه  بعد  بالروي�صو  ال�رشطة 
لدى جريدة  هذا وقد ك�صفت م�صادر موثوقة 
داخل مركز  تويف  اأن املحامي قد  الو�صط«   «
خمالفة  لتحرير  هناك  اقتياده  لدى  ال�رشطة 

من  �صياقته  رخ�صة  نزع  بعد  �صده  مرورية 
قبل م�صالح الأمن باأحد احلواجز الأمنية كما 
حلد  الوفاة  اأ�صباب  اأن  امل�صادر  ذات  اأكدت 
جثته  نقل  مت  اأنه  غري  طبيعية  ال�صاعة  كانت 

ملركز الت�رشيح للتدقيق يف اأ�صباب الوفاة. 
ل/منرية

ق�سنطينة 

احتدام املناف�سة على لقب تظاهرة »�سريتا �س� 2« 
�صو«،  »�صريتا  تظاهرة  من  الثانية  الطبعة   تعرف 
اخلا�صة بفن الـ«وان مان �صو« التي تنظمها  جمعية 
مديرية  من  كل  مع  بالتن�صيق  الثقايف،  ال�صفري 
اخلدمات  ومديرية  ق�صنطينة،  لولية  الثقافة 
الفرتة  خالل   ) خلروب  )ق�صنطينة-  اجلامعية 
دي�صمرب  2017،   02 اإىل  نوفمرب   28 من  املمتدة 
األقاب  على  مت�صابقا   50 بني  املناف�صة  احتدام 
�صريتا   : جوائز  خم�صة  يف  املتمثلة  التظاهرة، 

الف�صية  دج(،  بـ100.000  )املقدرة  الذهبية  �صو 
اإ�صافة  دج(،   50.000( الربونزية  دج(،   80.000(
الت�صجيعية  واجلائزة  التحكيم  جلنة  جائزة  اإىل 
البالغة قيمة كل منهما 25000 دج، والتي �صتف�صل 
التحكيم  جلنة  املت�صابقني  من  م�صتحقيها  يف 
التي ميثلها كل من عبد املالك بو�صاهل، حممد 
بوكرا�س، مراد بن �صيخ، نور الدين ب�صكري،  والتي 

يرتاأ�صها جمال قرمي. 

الأغواط

ع.قدوائر الولية لإ�صتقبال ملفات املرت�صحني .و ممر�س حا�صل على �صهادة دولة.وقد �صخرت لهذه العملية بع�س املوؤ�ص�صات الرتبوية املتمركزة  يف عيادي لل�صحة العمومية.كما �صيتم التحويل الآيل ملن�صبي م�صاعد رئي�صي للتمري�س لل�صحة العمومية مبا�رشة عرب املوقع الإلكرتوين.يف و قت �صبق للوزارة الإعالن عن م�صابقة لتوظيف طبيب عام ونف�صاين بالتوقيت اجلزئي ومن�صب واحد يف رتبة مت�رشف رئي�صي يف �صكل امتحان مهني.حيث �صيتم الت�صجيل من�صب يف اخت�صا�س تر�صي�س �صحي ف�صال عن 03 منا�صب يف رتبة عامل مهني من امل�صتوى الأول توظيف 58 عامال مهنيا من امل�صتوى الأول و13 من�صب من امل�صتوى الثاين يف رتبة طباخ،اإ�صافة اإىل 13 ا�صتقبال ملفات املرت�صحني ملختلف الأ�صالك املهنية،وغريها من الرتب الأخرى املعلنة مركزيا.منها اأطلقت مديرية الرتبية  بولية الأغواط،م�صابقة توظيف لنحو 88 موظفا.حيث �رشعت ذات امل�صالح يف ت�ظيف اأزيد من 80 عامال بقطاع الرتبية 

 يف اإطار تفعيل وتن�صيط العمل اجلواري الإت�صايل 
املجموعة  ،اأطلقت  الوطني  الدرك  مل�صالح 
بحملة  بامل�صيلة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
لفائدة  املرور،  حوادث  من  للوقاية  حت�صي�صية 
الأمنية  احلواجز  خمتلف  عرب  املركبات  �صواق 
ال�صياقة  �صعار   حتت  اإخت�صا�س   لقطاع  التابعة 
الآخرين  �صالمة  و  �صالمتك  ت�صاوي  ال�صليمة 
ولية  وايل  افتتاحه  على  اأ�رشف  التي  ،احلملة 
امل�صيلة »حاج مقداد » و جمموعة من الإطارات 
والرتباء، جرت مب�صاركة احلماية املدنية اأين مت 

ال�صالمة  حول  الق�صا�صات  من  جمموعة  توزيع 
الإر�صادات  من  جمموعة  اإعطاء  مع  املرورية 
وال�رشوحات والن�سwwائح املرورية وهذا �صعيا 
من  الكثري  التي حت�صد  املرور  من حوادث  للحد 
وتهدف  العاهات  حدوث  يف  وتت�صبب  ال�صحايا 
مبداأ  جت�صيد  خالل  من  الوطني  الدرك  وحدات 
و  الربامج  جميع  تبني  اإىل  الطرقية  ال�صالمة 
الإجراءات الوقائية للحد من وقوع حوادث املرور 

واحلفاظ على �صالمة ال�صائقني .
عبدالبا�سط بديار

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حملة حت�سي�سية للتقليل من ح�ادث املرور
ف�سيلة الأبحاث باجلزائر للدرك الوطني بالعا�سمة

 االطاحة ب�سبكة اأفارقة حترتف النــ�سب و تزوير
 االأوراق النقدية و ترويج املخدرات  

اإىل  وردت  ملعلومات  اإ�صتغالل 
الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�صيلة 
باجلزائر مكنت من الإطاحة ب�صبكة 
جن�صيات  من  منظمة  اإجرامية 
ع�رشة  من  تتكون  خمتلفة  اإفريقية 
 ، اإمراأة  بينهم  من  اأ�صخا�س   «  10  «
تزوير  والإحتيال  الن�صب  حترتف 
 « الوطنية  العملة   « النقدية  الأوراق 
مع ترويج خمتلف اأنواع املخدارت ، 
اأفراد الع�صابة ين�صطون على م�صتوى 
العا�صمة و الوليات املجاورة و ذلك 

باإ�صتدراج �صحاياهم بطرق اإحتيالية 
. التحريات املعمقة لعنا�رش ف�صيلة 
جميع  توقيف  اإىل  اأف�صت  الأبحاث 
من  تتخذ  كانت  التي  ال�صبكة  اأفراد 
البي�صاء  بالدار  الكائن  املنازل  اأحد 
و  الن�صب  بعمليات  للقيام  لها  وكرا 
الإحتيال ، التزوير و اإ�صتعمال املزور 
وكذا ترويج املخدرات ، كما مت حجز 
كمية من املخدرات بنوعيها » كيف 
اإىل  اإ�صافة   ،  « معالج  غري  و  معالج 
حجز ت�صعة جوازات �صفر ، بطاقات 

تعريف و رخ�س �صياقة دولية اأثبتتها 
طرف  من  املنجزة  العلمية  اخلربة 
اجلنائية  لالأدلة  الوطني  املعهد 
الوطني  للدرك  الإجرام  علم  و 
بالإ�صافة  مزورة،  باأنها  ببو�صاوي 
امل�رشوبات  من  معتربة  كمية  اإىل 
به  فولذي  �صندوق  وكذا  الكحولية 
و  وم�صاحيق  ورقية  لق�صا�صات  رزم 
الأوراق  تزوير  يف  ت�صتعمل  حماليل 
النقدية باإيهام  و ا�صتدراج ال�صحايا 

للن�صب و الإحتيال عليهم  .

الأغواط

حجز اأكرث من 29 
وحدة للمفرقعات 
واالألعاب النارية 

ع.قال�صنع الأجنبي موجهة  للبيع غري مرخ�س بها.�صنة  بحوزتها ما يفوق 1600 وحدة للمفرقعات ذات مت توقيف �صخ�صان ترتواح اأعمارهما ما بني 21 و26 لل�رشطة الق�صائية،ويف خرجة ميدانية لذات العنا�رش الفرقة الإقت�صادية واملالية بامل�صلحة الولئية ال�صابع وما يزيد عن 10اآلف وحدة مماثلة،حجزتها الأحجام والأنواع حجزها اأعوان الأمن احل�رشي مايقارب18 الف وحدة للمفرقعات من خمتلفة من 29 األف وحدة للمفرقعات والألعاب النارية،منها متكنت م�صالح اأمن ولية الأغواط من حجز اأكرث 

.     العملية مكنت من توقيف  10 اأ�سخا�ص من بينهم اإمراأة
 .    " حجز معدات و اأوراق نقدية مهياأة للتزوير
 مع حجز كمية معتربة من املخدرات املختلفة"

  موقف ...
يف  خا�سة  حالة  الر�سيد  لبات  النانة  ال�سديقة  متثل 
م�سهد املقاومة الذي ي�سنعه الفرد ال�سحراوي يف �سبيل  
الثالثينية  ال�سيدة  املغربي،هذه  ال�ستعمار  قيود  فك 
القاطنة يف خميم اأو�سرد لالجئني ،مل تكبلها خ�سو�سية 
رحلة  يف  امل�ساهمة  �سيق،من  اجتماعي  كف�ساء  املخيم 
عديدة  جبهات  عرب  هذا  و  املغت�سب  الوطن  ا�ستعادة 
الإعالمي،فهي  و  الثقايف  اجلانبان  مقدمتها  يف  ،و 
حيث  ا�ستثنائية  جتربة  تقود  ال�سعبة  الظروف  رغم 
يف  اللجوء  خميمات  يف  للن�سر  دار  اأول  اإدارة  تتوىل 

العامل"لرماتان ر�سد" التي جنحت يف الرتويج للن�ص 
عن  ف�سال  العامل  عرب  ال�سحراوي  ال�سعري  و  ال�سردي 
كثري من الدرا�سات و الأطروحات اجلامعية التي تقول 
للعامل ..رغم التغييب هناك �سعب يرف�ص املوت املجاين 
و يرف�ص الر�سوخ لالأمر الواقع ..جتربة لرماتان ر�سد 
من  اأكرث  عرب  النجاحات   من  مزيدا  حت�سد  و  متوا�سلة 

�ساحة.
لدورها  نتطرق  عندما  النانة  عن  ال�سورة  تكتمل 
دول  يف  ال�سحراوية  بالق�سية  التعريف  يف  املحوري 

ظلت اإىل وقت قريب تناأى بنف�سها عن ق�سية ال�ستعمار 
تون�ص  و  ولبنان  الغربية،كالكويت  لل�سحراء  املغربي 
تزين  التي  الالمعة  الأ�سماء  من  بكثري  فيهم  التقت  و 
�سماء الثقافة العربية و يف مقدمتهم ال�ساعر الإ�سكايل 
اأدوني�ص ،هو جهد كبري،و مميز،و ينم وعي يعم اجليل 
حتافظ  التي  ال�سحراوية  النخب  من  اجلديدة  الأجيال 
من  نظرائهم  مع  متقدة،حتى  املقاومة  جذوة  على 
املثقفني و املبدعني داخل الأرا�سي ال�سحراوية املحتلة

على  م�ستع�سية  حالة  الر�سيد  لبات  النانة  لي�سن 

الفهم،لكنها انعكا�ص طبيعي لروح املقاومة التي ت�سكل 
املجتمع ال�سحراوي برمته، تقول ال�سديقة النانة لبات 
الر�سيد يف واحدة من تغريداتها  عرب و�سائط التوا�سل 
الجتماعي "نحن نعرتف باملغرب؛دولة احتلت اأر�سنا و 
�سردت �سعبنا، املغرب يعترب دولتنا وهم، و يدعي عدم 
وجودنا، يدعي باأن الالجئني ال�سحراويني حمتجزين، 
اليوم املغرب يقع �ساغرا يف زيف دعايته، اليوم يجل�ص 

جنبا اإىل جنب مع الدولة ال�سحراوية ..
وداد احلاج

النانة لبات الر�سيد..  

يف حادث مرور بالإدري�سية

وفاة �ساب واإ�سابة اآخر بجروح خطري 
 ، اليوم  هذا  �صباح  عمره  من   21 يف  �صاب  لقي 
الطريق  على  وقع  اليم  مرور  حادث  اثر  حتفه 
الوطني  رقم 01  الرابط بني الدري�صية  والدوي�س  
اثر    ، الباز  كاف  امل�صماة   باملنطقة  وبال�صبط 
ا�صطدام �صيارتني الوىل �صياحية من نوع �صريي 
اأ�صيب  فيما   ، نوع هيليك�س    نفعية من  والثانية 
و   28 بني  ما  اأعمارهما  ترتاوح  اآخرين  �صخ�صني 
حالة خطرية مت حتويلهما  احدهما يف  �صنة   44
اىل م�صت�صفى الدري�صية بعد تلقيهما الإ�صعافات 

وح�صب  املدنية  عنا�رشاحلماية  قبل  من  الأولية 
اإثر  على  وقع   املروع  احلادث  فان  م�صادرنا  
ا�صطدام �صيارتني الأوىل �صياحية من نوع �صريي 
والثانية نفعية من نوع هيليك�س خللف  وفاة  �صاب 
حالة  احدهما يف  �صخ�صني   واإ�صابة  الفور  على 
اإىل  ال�رشعة  جناح  على  نقله  ا�صتدعت  خطرية  

م�صت�صفى الدري�صية.
اجللفة / اأحمد قادري   
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