
�إتفاقية للحرفيني 
لال�ستفادة من 

�إجر�ء�ت �لقر�ض 
�مل�سغر  

وفاة 8 �أ�سخا�ض 
و يف 261 حادث 

مرور

�لعميد يف�سل يف 
مو��سلة �سل�سلة 

�النت�سار�ت

اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط اأن اجلانب الديني »موجود بقوة« يف املقررات الدرا�سية يف الأطوار التعليمية 
الثالثة )ابتدائي ومتو�سط وثانوي (و ذلك ا�ستنادا للد�ستور والقانون التوجيهي للرتبية  كذا قيم املجتمع اجلزائري .
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عبد الغني بادي: الأفالن مل 
يقم باأي خمالفة قانونية

 �فتقار �حلزب �لعتيد 
مل�سروع جعله يرتكز 

على �لثورة
ردا منها على املل�سقات املروجة 

على الفا�سبوك:

حم�ض: نتعر�ض 
حلملة ت�سويه 
و��سعة �لنظري

لويزة حنون

�الأزمة �حلالية 
لي�ست قدر� حمتوما

�ص3اتهامات بت�سخيم النقاط وناجحون مبعدلت 1.5 .. 

م�ستقبل و م�سد�قية �لدكتور�ه يف مهب �لريح

تو��سل �إ�سر�ب تالميذ ثانوية ب�سلول

�ص.3

تقوية �جلبهة �لد�خلية 
بنظام يتمتع بثقة �ل�سعب

علي بن فلي�ص 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 
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EXPERIENCE

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

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

- Evaluation en �n de stage
 

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

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

ردا على اتهامها باإهمال هذه املادة،بن غربيط

500 �ساعة من الرتبية الإ�سالمية يف12 �سنة
   �ص.4

والدورة ال3 للحوار ال�سرتاتيجي 
اجلزائري-الفرن�سي 

مناق�سة �الإ�سكاالت 
�الأمنية و �سبل 

�لت�سدي لها
�ص.3

�ص.3

�ص.3

�ص.3

�سهادة بكالوريا دورة جوان 2018

متديد فرتة 
�لت�سجيالت للمرت�سحي 

�إىل غاية 16 نوفمرب 
�ص.3 �ص13�ص.24�ص.4

بني الغرفة الوطنية لل�سناعة واحلرف 
و الوكالة الوطنية للقر�ص امل�سغر

�سريف الوزاين يعتذر من خالل اأ�سبوع واحد
كازوين

دعا رئي�ص حزب طالئع احلريات علي بن 
فلي�ص اليوم اخلمي�ص مبدينة عني متو�سنت 
اىل »تقوية اجلبهة الداخلية بنظام �سيا�سي 

يتمتع  بثقة ال�سعب«

.   ميالط: يجب اعتماد مبداأ االإق�صاء ملن ال يحوز معدل 10



طن  ر1   3 عن  يزيد  ما  جمع  مت 
 100 وكذا  املنزلية   النفايات  من 
طن مادة الكارتون خالل فعاليات 
للكتاب  الدويل  اجلزائر  �صالون 
ال�صنوبر  املعار�ض  بق�رص  ال22 
البحري )�صافك�ض( ح�صبما اأفادت 
به املوؤ�ص�صة الوالئية للنظافة نات 
ن�صيمة  ال�صيدة  واأو�صحت  كو   
لدى  باالت�صال  املكلفة  يعقوبي 
عملية جمع  اأن  كوم  نات  موؤ�ص�صة 
اجلزائر  �صالون  خالل  النفايات 
اإىل  اأكتوبر   26( للكتاب  الدويل 
م�صت  التي  اجلاري(  نوفمرب   5

خمتلف اأرجاء ال�صالون مكنت من 
جمع ما يناهز 1 طن و 320 كغ من 
النفايات املنزلية وهي بقايا االأكل 
زوار  ي�صتهلكها  التي  واالأطباق 
ال�صالون عادة على هام�ض ح�صور 

ال�صالون .
عرفت  احل�صيلة  ذات  ويف 
�صافك�ض  حميط  تنظيف  عملية 
لعر�ض   املخ�ص�صة  واالأجنحة 
مادة  من  طن   100 جمع  الكتب 
الكارتون وهي كمية �صخمة �صيتم 
عمليات  �صمن  الحقا  ا�صتغاللها 
الفرز االنتقائي وتدوير النفايات.
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تدمري ثالثة قنابل تقليدية ال�سنع بعني الدفلى 

للجي�ض  مفرزة  ك�صفت 
الوطني ال�صعبي ودمرت 
اأم�ض االأربعاء ثالثة )03( 
ال�صنع  تقليدية  قنابل 
ح�صب  الدفلى,  بعني 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 
واأو�صح  الوطني  الدفاع 
"يف  اأنه  امل�صدر  ذات 
االإرهاب  مكافحة  اإطار 
بحث  عملية  اإثر  وعلى 
ومت�صيط ك�صفت مفرزة 

للجي�ض الوطني ال�صعبي 
االأربعاء  اأم�ض  ودمرت 
08 نوفمرب 2017, ثالثة 
تقليدية  قنابل   )03(
ال�صنع بعني الدفلى/ن.

ع1." 
ويف  اأخرى  جهة  ومن 
اجلرمية  حماربة  اإطار 
املنظمة, حجز عنا�رص 
بكل  الوطني  الدرك 
تلم�صان/ن.ع.2  من 
وب�صكرة/ن.ع.4, )21,4( 

التبغ,  مادة  من  قنطار 
حرا�ض  اأحبط  فيما 
بوهران/ ال�صواحل 
هجرة  حماولة  ن.ع.2, 
 )20( لـ  �رصعية  غري 
على منت  كانوا  �صخ�صا 
ال�صنع,  تقليدي  قارب 
يف حني مت توقيف )43( 
مهاجرا غري �رصعي من 
بكل  خمتلفة  جن�صيات 
وغليزان  تلم�صان  من 

واأدرار وعني قزام.

ر�ؤية من الواقع
.. الكنز املفقود 

واحللم ال�سائع
م�صدرا  الدول  من  للكثري  بالن�صبة  ال�صياحة  متثل 
التنمية  يف  دورا  وتلعب   , ال�صعبة  للعملة  هام 
من  جرياننا  مداخيل  اأن  درجة  اإىل  االقت�صادية 
ال�صياحة قاربت ما ح�صلنا عليه من البرتول والغاز, 
تلك الرثوة ال�صائعة التي يجب اأن جند لها �صبيال 
مبا  واجلزائر  منها  .  واال�صتفادة  بعثها  كيفية  يف 
وما  خالبة  مناظر  من  وجل  عز  املوىل  حباها 
تزخر به من كنوز تاريخية ومن اآثار تعود لثقافات 
متعددة متتد ملاليني ال�صنني , مازال الرتويج فيها 
لل�صياحة يراوح مكانه وال متثل �صفر من مداخيلها 
على  يتوافدون  الذين  اجلزائريني  من  ,فماليني 
عن  والبحث  الرتويح  اجل  من   - كمثال   - تون�ض 
, بعيدا  النف�صي  ال�صكينة واالطمئنان و اال�صتقرار 
 , هادئ  جو  يف  العطل  وق�صاء  احلياة  �صخب  عن 
نوع  هذا  اأن  باعتبار  عنده  الوقوف  يجب  اأمر  هو 
الزبون  مع  التعامل  يف  اخل�صونة  من  الهروب  من 
االإيواء  اأماكن  ونق�ض  اخلدمات  وتدين  باجلزائر 
ال  ال�صغرى  اجلارة  اأن   رغم   , عندنا  والرتفيه 
اال  اللهم   , ال�صياحية  املعامل  من  اأي  بها  يتواجد 
اأن تتفوق بها على باقي دول  التي تكاد  اخلدمات 
اإعادة  احلكومة  على  لزاما  بات  ,واليوم  العامل 
التفكري يف بعث هذه ال�صناعة , والبداية يجب ان 
تكون من تن�صيط ال�صياحة الداخلية , فكل مدينة 
والثقافية  ال�صياحية  خ�صو�صياتها  لها  جزائرية 
والفلكلورية ال�صعبية , واالختالف والتنوع من �صاأنه 
 , الواليات  بني  ال�صياحي  للتبادل  عامال  يكون  اأن 
خمتلفان  عاملان  وال�صحراء  اجلزائري  واجلنوب 
اكت�صافها بعد من طرف اجلزائريني حيث  يتم  مل 
املاء واخل�رصة وواحات النخيل ,والرمال الذهبية 
والنقو�ض والر�صوم ال�صخرية التي متتد عرب حظرية 
اأي من الدول ال�صياحية  حتوي كنوز ال تتواجد يف 
العاملني   ذهنية  بتغيري  اإال  النهو�ض  ميكن  وال   ,
مبديريات ال�صياحة والثقافة على م�صتوى الواليات 
الروتيني  الن�صاط  من  ,و  املكاتب  من  واإخراجهم 
املعتاد يف ال�صالونات , وعقلية ) الت�صناف ( ورزق 
البايلك ,والقيام بعملية اإح�صاء وجرد لتلك الكنوز 
والرتويج لها عرب القنوات التلفزية واالنرتنت التي 
يف  التكوين  وت�صجيع   . للمواطن  اقرب  اأ�صبحت 
جمال اخلدمات وزرع االبت�صامة والب�صا�صة واللني 
يف وجوه ,وقلوب العاملني ,والقائمني على القطاع , 
ومراجعة اأ�صعار الفنادق واخلدمات والوجبات حتى 
تكون يف املتناول,  زيادة على ذلك تكثيف عمليات 
وموؤ�ص�صاته  الثقة بني املواطن  وا�صرتجاع  الرقابة 
ملا  القوية  العودة  االأخرية  االأ�صهر  يف  راأينا  ,وقد 
يعرف مبهرجانات الفرو�صية و )الطعم ( التي تقام 
اأعادت  والتي  عليهما  الكبري  واالإقبال  وهناك  هنا 
ال�صورة احلقيقية ملهرجانات افتقدناها منذ اأكرث 
من ربع قرن , حيث احل�صور كان قويا وراأينا كيف 
العميقة  اجلزائرية  املدن  ملختلف  الرحال  ت�صد 
من اجل التمتع ,وتبادل الزيارات وم�صاهدة األعاب 
الفنطازية والبارود  ,والفلكلور ال�صعبي الذي يكاد 
مبختلف  الدينية  االأعياد  اإحياء  فيها  ,مبا  يندثر 
اهلل  كتاب  فيها  يتلى  الأ�صابيع  متتد  والتي  الزوايا 
الكبري  واالإقبال  النبوية  االأحاديث  فيها  ويقراأ 
عليهما, وعودة الفرو�صية والفر�صان اإىل امليدان و 
ن�صب اخليم التقليدية وتناول املاأكوالت التقليدية 
, كل  الطبيعة  اأيام يف املرح والرتفيه عرب  وق�صاء 
اأن يبعث ال�صياحة الداخلية وثقافة  ذلك من �صاأنه 
التبادل بني خمتلف املدن اجلزائرية ,مع ت�صجيع 
ال�صناعات التقليدية املحلية, واالأخذ بيد احلرفيني 
والعر�ض  للبيع  ف�صاءات  يخلق  الذي  ال�صيء  وهو 
واحلفاظ على منا�صب ال�صغل واال�صتثمار يف هذا 
امليدان املدر لالأرباح واالأموال .وكل ذلك من اجل 
االأفواج  توافد  وبدء  اخلارج  يف  ل�صياحتنا  الرتويج 
من كل دول العامل .وخالف ذلك يبقى احللم الكبري 

يف كيفية ا�صتغالل الكنز املفقود ..
احلفناوي بن عامر غول

الطبعة 22 ل�صالون اجلزائر الدويل للكتاب

جمع  100 طن من الكارتون ب�سافك�س 

التطور التكنولوجي

التوقيع على اتفاقيات متويل اأكرث من 
50 م�سروعا 

قناع "الغورغون" يف متحف الآثار 
القدمية بالعا�سمة "موؤقتا" 

الثقافة  وزير  قال 
ميهوبي  عزالدين 
قناع  اأن  باجلزائر 
االأثري  "الغورغون" 
متواجد حاليا باملتحف 
لالآثار  العمومي  الوطني 
القدمية بالعا�صمة ب�صفة 
انتظار"  "يف  "موؤقتة" 
جديد  متحف  اإن�صاء 
املقايي�ض  وفق  بعنابة 

احلديثة لنقله اإليه.
اأ�صئلة  وقال وزير الثقافة -يف جل�صة عامة مبجل�ض االأمة خ�ص�صت لطرح 
�صفوية على عدد من اأع�صاء احلكومة- اأن بقاء هذا القناع بالعا�صمة -منذ 
يتوفر  حيث  بحتة"  "اأمنية  الأ�صباب  يعود   -2014 يف  تون�ض  من  ا�صتعادته 
متحف االآثار القدمية بالعا�صمة على "كافة ال�رصوط الكفيلة بتاأمينه من اأي 

حماولة �رصقة اأخرى".

على  ال�صناعية,  التكنولوجيات  يف  البحث  مبركز  التوقيع  مت 
اتفاقيات لتمويل اكرث من 50 م�رصوعا حول التطور التكنولوجي 
لفائدة باحثني دائمني بح�صور وزير التعليم العايل و البحث العلمي 
طاهر حجار يف هذا ال�صدد, �رصح مدير البحث العلمي بوزارة 
اأن هذه االتفاقيات  اأوراغ  التعليم العايل و البحث العلمي حفيظ 
تت�صمن 57 م�رصوعا لبع�ض املوؤ�ص�صات العمومية ذات طابع علمي 
و تكنولوجي م�صيفا اأن هذه امل�صاريع �صكلت مو�صع دعوة القرتاح 

م�صاريع ذات اأثر اجتماعي و اقت�صادي.
يف   " متويال  الدولة  لها  تخ�ص�ض  التي  امل�صاريع  هذه  تهدف  و 
و  املعارف  تطوير  و  انتاج  اىل"  املحددة"  االأهداف  م�صتوى 
اال�صتجابة حلاجيات و ان�صغاالت املجتمع و بالتايل حت�صني نوعية 
اخلدمات يف العديد من املجاالت ال�صيما الطاقات املتجددة و 
مكافحة الت�صحر و احلفاظ على املوارد املائية و تطوير الزراعة 

الغذائية" ح�صب نف�ض امل�صوؤول.

ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي 
ملع�صكر

ن�سف قطاعات الوظيف العمومي ل 
تقدم الت�سريحات ال�سنوية 

ك�صف مدير وكالة ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي ملع�صكر 
اأكرث من ن�صف قطاعات  اأن  اليوم اخلمي�ض  الكرمي  فتوحي عبد 
الوظيف العمومي ال تقدم الت�رصيحات ال�صنوية االإ�صمية لوكاالت 

ال�صندوق مثلما هو مطلوب منها قانونيا.
وقال ال�صيد فتوحي اأن مديرية وكالة ال�صمان االجتماعي مبع�صكر 
الحظت موؤخرا تقاع�ض م�صوؤويل جمموعة من قطاعات الوظيف 
العمومي يف تقدمي الت�رصيحات ال�صنوية االإ�صمية مل�صتخدميها و 
هي وثيقة ت�صتعمل يف ح�صاب التعوي�صات املختلفة و يف ح�صاب 

املنح العائلية و التقاعد.
واحد  �صهر  اأجل  مينح  القانون  اأن  امل�صوؤول  نف�ض  واأ�صاف 
ال�صمان  لوكاالت  ال�صنوية  الت�رصيحات  لتقدمي  للم�صتخدمني 
االجتماعي "اإال اأن بع�ض مديريات الوظيف العمومي و م�صوؤويل 
بعدم  ببع�صهم  احلال  و�صل  و  تقدميها  يف  يتقاع�صون  البلديات 

ت�صليمها منذ 10 �صنوات".



علي عزازقة

�أثارت خطابات جمال ولد عبا�س 
�النتخابية  �حلملة  يف  �الأخرية 
نوفمرب   23 حمليات  يف  حلزبه 
�ملقبل، جملة من �النتقاد�ت على 
�رتكز  حيث  �ل�سيا�سي،  �مل�ستوى 
�لثورة  على  للحزب  �لعام  �الأمني 
�لرتويج  وقت  �أن  رغم  �لتحريرية، 
منا�سبا  لي�س  بها  و�لعمل  للثورة 
د�خل  �حلزب  مناف�سي  ح�سب 
�ل�ساحة �ل�سيا�سية، ويف هذ� �ل�سدد 
و�ل�سيا�سي  �حلقوقي  للنا�سط  كان 
»عبد �لغني بادي« ما يقوله يف هذ� 
�ملو�سوع، �أين �رصح »للو�سط« باأن 
غري  عمل  باأي  يقم  مل  »�الفالن« 
�النتخابية،  �حلملة  يف  قانوين 
و�عتماد �أمينه �لعام على �لثورة يف 
خطاباته يف �ملحليات كان عادي، 
بادي ��ستمر �حلديث ح�سب وجهة 
ولد  عليه  يعتمد  �لقانون ملا  نظر 
قال:«  حيث  خرجاته،  يف  عبا�س 
من �لناحية �لقانونية رموز �لدولة 
ال يجوز �هانتها بل �لقانون يعاقب 
ب�سوء  لها  يتعر�س  من  ب�رص�مة 
وال  متابعا:«  �هانتها«،  �ي  فقط 

رموز  ومن  يوظفها  من  يعاقب 
...�لن�سيد  �لد�ستور  ح�سب  �لدولة 
�لقانون  �أن  على  م�سدد�  و�لعلم«، 
مو�سحا:«  �الإهانة  على  يعاقب 
�أكيد ..�لقانون يعاقب على �الهانة 
�أعتقد  ال  �لتوظيف  ،�أما  �أكرث  ال 
يعاقب  �النتخابات  قانون  �أن 
�ملتحدث  ذ�ت  ور�ح  ذلك«،  على 
قبعة  نزع  ملا  ذلك  من  �أكرث  �إىل 
�لقبعة  و�رتدى  �حلقوقي  �لنا�سط 
��ستعمال  �أن  �أكد  ملا  �ل�سيا�سية، 
تعني  �ملحليات  يف  �لثورة  رمزية 
�أن حزب  وهو  و�حد� فقط،  �سيئا 
ميلك  ال  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
يف  له  يروج  �لذي  �مل�رصوع  ذلك 
�أمينه  �حلملة �النتخابية، ما جعل 
�لرمزية  تلك  على  يرتكز  �لعام 
يقدم  �أن  يجب  فيما  �لولوج  دون 

للمو�طن على �مل�ستوى �ملحلي.
�ل�سعبية  �حلركة  رئي�س  وكان 
قد  يون�س،  بن  عمارة  �جلز�ئرية 
حلزبي  �سمنية  �نتقاد  �أ�سهم  وجه 
حيث  و�الأرندي،  �الأفالن  �ل�سلطة 
رئي�س  �حتكار  حماولة  �إن  قال 
�حلملة  يف  ل�ساحلهما  �جلمهورية 
نوفمرب   23 ملحليات  �النتخابية 

�حلزب  باأن  م�سيفا  �ملقبل، 
يلتزم  �أن  عليه  يجب  �ل�سيا�سي 
يف  �خلو�س  ولي�س  باحلدث، 
مو�سوع الز�ل بعيد� بع�س �ل�سيء، 
بوتفليقة  باأن  �الأخري  يف  موؤكد� 
ولي�س  �جلز�ئريني  كل  رئي�س  هو 
�رصعان  ت�رصيحات  معينة،  جهة 
حلزب  �لعام  �الأمني  عليه  رد  ما 

جبهة �لتحرير �لوطني، جمال ولد 
من  هنالك  �أن  �أكد  حيث  عبا�س، 
هم قلقون من ت�رصيحات �الأفاالن 
رغم  �لثورية،  �ل�رصعية  بخ�سو�س 
�لعتيد  �حلزب  �أن  يوؤكد  �لو�قع  �أن 
هو �لثورة وهو �لدولة، وهو �لوحيد 
�لذي د�ئما ما كان م�ساند� للفئات 

�له�سة و�ل�سعيفة.

قالت �الأمينة �لعامة حلزب �لعمال 
�الأزمة يف  �أن  ببجاية  حنون  لويزة 
الإيجاد  و  حتمية  لي�ست  �جلز�ئر 
حلول لها يجب �لبحث عن م�سادر 
و�سع  خالل  من  �القت�ساد  متويل 

�الأمو�ل يف مكانها �ل�سحيح.
جتمع  خالل  حنون  و�أو�سحت 
�حلملة  �إطار  يف  ن�سطته  �سعبي 
نوفمرب   23 ملحليات  �النتخابية 
�أن  لبجاية  �جلهوي  بامل�رصح 
�أن  معتربة  حتمية،  لي�ست  �الأزمة 
�ساأنها  من  �لتي  �لكبرية  �الأمو�ل 
تبقى خارج  �لدولة  متويل ميز�نية 

�ملر�قبة �لعمومية.
من  �الأمو�ل  هذه  �أن  و�أ�سافت 
موجهة  تكون  �أن  �ملفرو�س 
�حلالية  �مليز�نية  مل�ساعفة 
�لتهرب  �أن  غري  مر�ت  باأربعة 

�ل�رصيبي و عجز تغطية �ل�رص�ئب 
و عدم تعوي�س �لقرو�س و�لفوترة 
�لد�ئم  �لتقييم  �إعادة  و  �ملرتفعة 
من  حتد  وغريها  للم�ساريع 
و  للدولة  �لتمويلية  �لقدر�ت 
�القت�سادية  �لتنمية  عجلة  توقف 

و�الجتماعية للبالد.
ميكن  ال  فانه  حلنون  وبالن�سبة 
�إر�دة  دون  �لو�سعية  هذه  تغيري 
�أن هذ� �لتوجه  �سيا�سية قوية كما 
–كما قالت- ال يدخل �سمن جدول 
�الأعمال �مل�سطر الن �لتوجه �لعام 
ي�سب يف قالب ليرب�يل يدير ظهره 
يف�سل  و  �ملو�طنني  لرفاهية 
منطق �لربح، و�أ�سارت �إىل �أن �كرب 
دليل على ذلك هو �سيا�سة �لتق�سف 
�لتي مت �إدماجها يف قانون �ملالية 
�لقادم و �لذي �سيت�سبب دخوله حيز 

�لتنفيذ يف نزيف للطبقة �ل�سعبية و 
حتى �لطبقة �ملتو�سطة.

�لتعبئة  �إىل  �ملتحدثة  ذ�ت  ودعت 
هذ�  معار�سة  و  ملقاومة  �لعامة 
�إىل  �لتوجه  خالل  من  �لطرح 

�ملحليات  يف  �القرت�ع  �سناديق 
على  ممثليهم  الختيار  �ملقبلة 
�ل�سعيد �ملحلي �لذي يعد �أح�سن 

ميد�ن للمقاومة.
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بعد ا�صتعماله لرمزية الثورة يف احلملة االنتخابية:

عبد الغني بادي: الأفالن مل يقم باأي خمالفة قانونية
•        افتقار احلزب العتيد مل�صروع جعله يرتكز على الثورة

نفى اخلبري القانوين »عبد الغني بادي«، وجود اأي خمالفة قانونية بحق حزب »جبهة التحرير الوطني«، جراء 
ا�صتخدام اأمينه العام »جمال ولد عبا�س« لرمزية »الثورة التحريرية«، خالل خطابته املتكررة يف احلملة 

االنتخابية، م�صيفا اأن القانون يعاقب فقط من يتعدى على رموز الدولة واالأفالن مل يقم بذلك.

والدورة ال3 للحوار اال�صرتاتيجي 
اجلزائري-الفرن�صي 

مناق�سة ال�سكالت الأمنية و �سبل 
الت�سدي لها

تعقد �لدورة �ل4 للجنة �القت�سادية 
�ملختلطة �جلز�ئرية-�لفرن�سية /
للحو�ر  �ل3  �لدورة  و  كوميفا/ 
�ال�سرت�تيجي �جلز�ئري-�لفرن�سي 
غد� �الأحد باجلز�ئر ح�سبما �أفادت 

به وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية.
وزير  �الأول  �الجتماع  �سيرت�أ�س  و 
�لقادر  عبد  �خلارجية  �ل�سوؤون 
�لوزير  مع  منا�سفة  م�ساهل 
و  باأوروبا  �ملكلف  �لفرن�سي 
لو  �يف  جون  �خلارجية  �ل�سوؤون 
�ل�سناعة  وزير  بح�سور  دريان 
عن  يو�سفي  يو�سف  �ملناجم  و 
وزير  و  �جلز�ئري،  �جلانب 
لو مري،  برونو  �القت�ساد و �ملالية 

عن �جلانب �لفرن�سي.
على  »�أ�سا�سا  �لطرفان  �سيعكف  و 
در��سة و�سعية �لتعاون �القت�سادي 
�لثنائي و �آفاق تو�سيعه و تكثيفه«.

و من �ملنتظر �أي�سا �أن يتم خالل 
�مل�ساريع  ��ستكمال  �لدورة  هذه 
�لو�عدة يف جمال �لتعاون �ل�سناعي 
�ملنتوجات  �سادر�ت  ترقية  و 
�لفالحية’  ال�سيما  �جلز�ئرية’ 
�ملتعلقة  �مل�سائل  مناق�سة  و 

بالتعاون �ملتعدد �لقطاعات.
�لتوقيع  �ملنا�سبة  بهذه  �سيتم  كما 
على �تفاقات و �سيتطرق �لوفد�ن 
بالعالقات  �ملتعلقة  �مل�سائل  �إىل 
�لق�سايا  و  �جلز�ئرية-�لفرن�سية 
�لدولية ذ�ت �الهتمام  �الإقليمية و 
�أخرى،  جهة  من  �مل�سرتك، 
و  م�ساهل  �ل�سيد�ن  �سيرت�أ�س 
�أ�سغال  �ليوم  نف�س  ظهرية  لوديان 
�ال�سرت�تيجي  للحو�ر  �ل3  �لدورة 
يعد  �لذي  �جلز�ئري-�لفرن�سي 
�لر�سمي  غري  �لت�ساور   « ل  �إطار� 
بعر�س حتاليلهما  للجانبني  ي�سمح 
�ملتعلقة  �ملعلومات  تبادل  و 
�الأمنية  �الإ�سكاليات  و  بالتحديات 
ال�سيما تز�يد �لتهديد �الإرهابي«. 
�لبلدين  �سي�سارك ممثلو هيئات  و 
�الرهاب  مبكافحة  �ملكلفتني 
هذ�  يف  �ملنظمة  �جلرمية  و 
 « ب  �سي�سمح  �لذي  �الجتماع 
�ملو�سوعة  �لت�ساور  �آليات  تقييم 
و بحث و�سعية �لتعاون يف �ملجال 
�لكفيلة  �لو�سائل  بحث  و  �الأمني 
�إمكانيات مو�جهة، �سويا،  بتدعيم 

�لتهديد�ت �الأمنية �ملتعددة«.

رئي�س حزب طالئع �حلريات  دعا 
�خلمي�س  �ليوم  فلي�س  بن  علي 
»تقوية  �ىل  متو�سنت  عني  مبدينة 
�سيا�سي  بنظام  �لد�خلية  �جلبهة 
�ل�سيد  �ل�سعب«.و�أكد  بثقة  يتمتع  
�سعبي  جتمع  خالل  فلي�س  بن 
�لرئي�سية  �ملطالعة  مبكتبة  ن�سطه 
من  ع�رص  �لثاين  �ليوم  �إطار  يف 
للمحليات  �الإنتخابية  �حلملة 
�إحرت�م  و  »�ل�رصعية  �أن  �ملقبلة 
�حللول  �إيجاد  و  �ل�سعب  �سيادة 
ت�سكل  �الإجتماعية  و  �الإقت�سادية 
�جلبهة  لتقوية  حقيقيا  خمرجا 
نف�س  ووجه  للبالد«.  �لد�خلية 
�إكبار  »حتية  باملنا�سبة  �ملتحدث 
�لوطني  �جلي�س  الأفر�د  تقدير  و 
�ل�سعبي �ملر�بطون على �حلدود و 
خمتلف �الأ�سالك �الأمنية �ل�ساهرة 
و  �لبالد  �إ�ستقر�ر  و  �أمن  على 
�أمر-كما  هو  و  �جلرمية«  حماربة 
قال-«يجب دعمه من خالل تقوية 

�جلبهة 

فلي�س  بن  علي  ذكر  و  �لد�خلية«. 
»كوثيقة  نوفمرب  �أول  بيان  باأهمية 
مرجعية لتاأ�سي�س �لدولة �جلز�ئرية 
�الإجتماعي  �لدميقر�طي  ببعدها 
�الإ�سالمي  �لدين  قيم  على  قائمة 
حزب  يتبناها  �لتي  �ملبادئ  وهي 
قوية  دولة  لبناء  �حلريات  طالئع 
�لنوفمربيون«  بها  حلم  كما  تكون 

على حد تعبريه.
�أزمة  تعي�س  »�لبالد  �أن  �أبرز  كما 
�سيا�سية  باأزمة  مرتبطة  �إقت�سادية 
يف  �لثقة  يفقد  �ل�سعب  جعلت 
من  بد  فال  وعليه  موؤ�س�ساته 
خالل  من  �لثقة  هذه  ��سرتجاع 
�رصعية  و  �ل�سعب  �إر�دة  �حرت�م 
�مل�سوؤول  ذ�ت  و�أ�ساف  �سيادته«. 
�أن حزب طالئع �حلريات  �حلزبي 
موجود  �الأمل  و  بالبناء  »يوؤمن 
�لذي  �لتيئي�سي  �خلطاب  عك�س 
�إال  يتاأتى  لن  ذلك  لكن  له  يروج 
دون  �ل�سعب  �سلطة  �حرت�م  عرب 

م�سادرتها �أو حتريفها«. 

علي بن فلي�س 

تقوية اجلبهة الداخلية بنظام يتمتع 
بثقة ال�سعب

لويزة حنون

الأزمة احلالية لي�ست قدرا حمتوما

بني الغرفة الوطنية لل�صناعة واحلرف و الوكالة الوطنية للقر�س امل�صغر

اإتفاقية للحرفيني لال�ستفادة من اإجراءات القر�ض امل�سغر  
وقعت   �لغرفة  �لوطنية لل�سناعة 
مع  تعاون  �تفاقية  �حلرف  و 
�لقر�س  لت�سيري  �لوطنية  �لوكالة 
�الحتفال  هام�س  على  �مل�سغر 
ذلك  و   للحريف  �لوطني  باليوم 
ح�سن  �ل�ساحة  وزير  بح�سور 
مرموري، �التفاقية �أبرمت ملدة 
للتجديد  قابلة  �سنو�ت  ثالث 
�إن�ساء  و  ترقية  �إىل  تهدف  ،و 

�ل�سناعة  قطاع  يف  ن�ساطات 
و�الإدماج  �حلرف  و  �لتقليدية 
يف  �مل�ساريع  حلاملي  �ملهني 
�حلرف  و  �لتقليدية  �ل�سناعة 
وقال كمال �لدين بوعام  �ملدير 
لل�سناعة  �لوطنية  للغرفة  �لعام 
ت�سمح  �التفاقية  هذه  ،�أن 
�ملبا�رصة  باال�ستفادة  للحريف 
�إجر�ء�ت  من  مبا�رصة  �لغري  ،و 

و�أ�ساف  �مل�سغر   �لقر�س 
�ملتحدث �أن �التفاقية �ست�ساهم 
حيث  �سغل  منا�سب  �إن�ساء  يف 
�ل�سغل  منا�سب  عدد  �أن  �رصح 
�ل�سناعة  قطاع  يف  �مل�ستحدثة 
�الأول  �ل�سد��سي  غاية  �إىل 
 904 ب:890  قدرت   2017 من 
من�سب �سغل ، كما �ستهدف �إىل 
�الآيلة  للحرف  �الهتمام  �إبالء 

للزو�ل  كما �سي�ستفيد �حلرفيني 
مر�فقة  و  تكوينية  بر�مج  من 
�التفاقية  هته  من  م�سرتكة  
�الحتياجات  ذوي  �إىل  باالإ�سافة 
�ملهن  برتقية  ذلك  و  �خلا�سة 
كذلك  و  طرفهم  من  �ملمار�سة 
بالن�سبة للمر�أة �ملاكثة يف �لبيت 

و �ملر�أة �لريفية .
فروج ن�صرين

للهيئة  �لوالئية  �ملن�سقة  و�سفت 
�لعليا ملر�قبة �النتخابات بالبويرة 
» دليلة �سعودي » �حلملة �النتخابية 
�لثاين  �أ�سبوعها  �أدركت  �لتي 
م�ستوى  على  جد�  باملحت�سمة 
�أم�س  حلد  نظم  حيث  �لوالية 
جتمعا   1031 بني  من  جتمعا   27
مربجما من قبل 20 ت�سكيلة حزبية 
يف  �مل�ساركة  و�حدة  حرة  وقائمة 

�أي  �ملحلية  �الإ�ستحقاقات  هذه 
كما   ، باملائة   2 تتعدى  ال  بن�سبة 
 6 ت�سجيل  عن  �ملتحدثة  ك�سفت 
�إىل  �إخطارين  �إخطار�ت مت توجه 
هذ�  يف  �ملعنية  �الإد�رية  �جلهات 
�ل�ساأن �إىل جانب �لتعليق �لع�سو�ئي 
للمل�سقات �لتي غزت كافة �الأماكن 

خارج �لف�ساء�ت �مل�سموح بها .
اأح�صن مرزوق

حملة اإنتخابية حمت�سمة بالبويرة
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م�صتقبل الدكتوراه على املحك

ناجحو الدكتوراه مبعدالت 1.5 .. واجلامعيون ينتف�سون
•        اتهامات بت�صخيم نقاط اأ�صحاب هذه املعدالت

اأثارت نتائج م�صابقة الدكتوراه االأخرية، جدال وا�صعا، �صمل غالبية اجلامعات على امل�صتوى الوطني، يف ظل نتائج تك�صف عن 
عالمات اق�صائية بني الناجحني

�سارة بومعزة 

الوطني  املن�سق  دعا  حني  يف 
للكنا�س ميالط اإىل اإرفاق امل�سابقة 
املعدل  على  احل�سول  با�سرتاط 
يتم  مل  اإن  امل�سابقة  اإلغاء  اأو   10
حت�سيل ذلك، من اأجل ا�سرتدادها 
الرتكيز على  ملكانتها، حمذرا من 
التكوين الكمي مت�سائال عن ماآل 60 
األف اأ�ستاذ بعد 10 �سنوات، ليك�سف 
الأمني العام لالحتاد الطالبي احلر 
دواجي اأن اأ�سحاب تلك املعدلت 
ا�ستفادوا من ت�سخيم معدلتهم يف 
املا�سرت لتمريرهم للدكتوراه ولكن 
�ساآلة نقاطهم ك�سفت ذلك، مطالبا  
اجلمع  اأمام  امل�سابقة  فتح  باإعادة 
واإلغاء امللحق الو�سفي، مما يزيد 
�سيغتها  يف  الدكتوراه  معاناة  من 
يف  الطعن  خالل  من  اجلديدة، 
م�سداقيتها منذ البدء، نتيجة تدين 
دون  مبعدلت  والنجاح  امل�ستوى 

النقطة الإق�سائية. 
ميالط: يجب اعتماد مبداأ 
االإق�صاء ملن ال يحوز معدل 

10  
عرف ملف نتائج م�سابقة الدكتوراه 
م�ستوى  على  وا�سعا،  الأخري جدل 
امل�ستوى  على  اجلامعات  خمتلف 
الهزيلة  للنقاط  نظرا  الوطني، 
الناجحني،  طرف  من  امل�سجلة 
لريد   ،1.5 حد  بلغت  والتي 
هكذا  ل�ساحب  كيف  املت�سائلون، 
دكتوراه  �سهادة  يحمل  اأن  نقاط 
املطالب  لتتعدد  لحقا،  وقت  يف 
ال�ستنكارات  و�سط  والقرتاحات 
دخل  امللف  اأن  خا�سة  الكبرية، 
التوا�سل الجتماعي  »بيت« مواقع 
ما  وهو  »فاي�سبوك«،  راأ�سها  على 
وا�سع،  نطاق  على  ينت�رش  جعله 
املن�سق  اأبرز  اخل�سو�س  وبهذا 
لأ�ساتذة  الوطني  للمجل�س  الوطني 
التعليم العايل »كنا�س«، عبد احلفيظ 
اأن  لـ«الو�سط«،  ت�رشيح  يف  ميالط 

م�سابقة  نتائج  عن  يقال  ما  اأقل 
الدكتوراه اأنها كارثية، وا�سفا اإياها 
ال�سهادة  هذه  حق  يف  بالإجرام 
بلغ  بع�سها  اأن  خا�سة  العليا، 
عالمة 1.5 يف بع�س التخ�س�سات، 
ومعجل 2 و3 على م�ستوى اأكرث من 
اأنها ظاهرة  يوؤكد  ما  وهو  جامعة، 
وطنية، م�ست�سهدا بعينة من اإحدى 
اجلزائري  بال�رشق  اجلامعات 
ل  بتخ�س�س العلوم القت�سادية ح�سّ
الكلي،  القت�ساد  مقيا�س  يف   0.5
 ،1 املرتبة  يحتل  اأنه  والإ�سكال 
 ،00 لعالمة   2 املرتبة  و�ساحب 
على  حلا�سل  ميكن  كيف  مت�سائال 
دكتورا  ي�سبح  اأن  اق�سائية  عالمة 
يف التخ�س�س، وم�رشوع اأ�ستاذ، ومل 
املتدين  بامل�ستوى  الو�سع  يكتفي 
بالنتائج  التالعب  اإىل  يتعداه  بل 
�سواء بح�سن نية اأم ب�سوء نية، فعلى 
الأدب  كلية  م�ستوى جامعة اجللفة 
الحتياطية  القائمة  من  طالبان 
الناجحني،  معدل  من  اأكرب  مبعدل 
معلقا على ذلك باأنه اإن كان تالعب 
جيدا  يح�سبوا  مل  واإن  خطري  فهو 

فهو اأي�سا اأخطر.

فحدد  الأ�سباب  بخ�سو�س  اأما 
ميالط جملة من العوامل التي قال 
داعيا  مقبول،  غري  ا�ستمرارها  اأن 
اإجراء  النظر يف طريقة  اإعادة  اإىل 
امل�سابقة، قائال اأن جعل الدكتوراه 
منطقني  غرب  م�سابقة  جمرد 
الذي  الطب  بتخ�س�س  م�ست�سهدا 
يعتمد على امل�سابقة وكذا املعدل، 
دون  امل�سابقة  يف  ناجح  واأي 
واإن  يق�سى  الـ10،  معدل  حت�سيل 
الدكتوراه  لأن  امل�سابقة،  يف  جنح 

اأعلى �سهادة علمية للطالب.
ا�سرتاط  مقرتح  على  ميالط  واأكد 
امل�سابقة،  جانب  اإىل  املعدل 
املرت�سحني  بلوغ  عدم  حالة  ويف 
امل�سابقة  تلغى  الـ10،  ملعدلت 
الأهم  اأن  ذلك  جمدية،  غري  وتعد 
للمعيار الكمي،  التكوين وفقا  لي�س 

بل احلفاظ على مكانة ال�سهادة.
من جهة ثانية اتهم ميالط الو�ساية 
بالوقوع يف التناق�س فمن جهة توؤكد 
اأن اجلامعة يف حالة ت�سبع باملقابل 
الدكاترة  تكوين  يف  ال�ستمرار 
مت�سائال عن  �سنويا،  دكتور  بـ6000 
م�سريهم، خا�سة اأن باب التوظيف 
الوحيد املتاح اأمامهم هو التدري�س 
كانت  اإن  مت�سائال  باجلامعة، 
�سنويا  متاحة  باجلامعة  املنا�سب 
 60 ماآل  اأين  واإىل  هوؤلء،  كل  اأمام 
وهو  �سنوات،   10 بعد  دكتور  األف 
ما يخلق م�سكال م�ساعفا، دكاترة 
وقوعهم  له  ي�ساف  امل�ستوى  دون 
يجعلها  ما  وهو  البطالة،  رهيني 
م�سيفا  متميزة.  غري  �سهادة 
م�ستوى  على  يتبعه  الذي  الإ�سكال 
الدكتور  اأن  التوظيف  نطاق  نف�س 
اإذا مل يح�سل على من�سب تدري�س 
�سيلجاأ اإىل العمل باملا�سرت، وهو ما 
الوظيف  طرف  من  اأحيانا  يرف�س 
ا�ستغالل  لرف�س  وفقا  العمومي 

�سهادة اأدنى.
 

على  للحفاظ  اأنه  ميالط  واأكد 
يتوجب  �سهادة  اأعلى  م�ستوى 
العالمة  ب�رشط  امل�سابقة  اإرفاق 
اإذا  مق�سيا  يعترب  اإذ  الق�سائية، 
اق�سائية  عالمة  على  حت�سل 
اأو  اأكفاء  من  ولبد  بـ10  وحتدد 
الختيار  ولي�س  امل�سابقة،  تلغى 
املعدلت  حاملي  بني  فيما 

الق�سائية.
 دواجي: البد من اإلغاء 

امللحق الو�صفي  
لالحتاد  العام  الأمني  بدوره 
الدين  احلر ن�رش  الطالبي 
م�سابقات  نتائج  اأن  قال  دواجي، 
طرحت  اأنها  وخا�سة  الدكتوراه، 
تلك  اأ�سحاب  اأن  تك�سف  وطنيا، 
ت�سخيم  من  ا�ستفادوا  املعدلت 
لتمريرهم  املا�سرت  يف  معدلتهم 
نقاطهم  �ساآلة  ولكن  للدكتوراه 

طالب  عليه  وبناء  ذلك،  ك�سفت 
باإعادة فتح امل�سابقة اأمام اجلمع 

واإلغاء امللحق الو�سفي.
وقراأ دواجي يف النتائج اأنها نتيجة 
حتمية للطريقة املنتهجة لتنظيم 
عدم  ظل  يف  الدكتوراه،  م�سابقة 
موؤكدا  الو�سفي،  امللحق  الغاء 
الطلبة  من  الأخري حرم جملة  اأن 
حتى من امل�ساركة يف امل�سابقة، 
والذين  النتائج  تلك  اأن  موؤكدا 
م�سار  اأن  يك�سف  عليها  حت�سلوا 
ت�سخيما  عرف  الطلبة  اأولئك 
عليه  ا�ستدل  ما  وهو  النقاط،  يف 
التي  املتدنية  جد  باملعادلت 
امل�سابقة،  يف  عليها  ح�سلوا 
الطريق  قطع  ي�ستدعي  ما  وهو 
باب  وفتح  جتاوزات،  هكذا  اأمام 
من  فر�س  تعززي  بدل  امل�ساواة، 
يراد لهم النجاح دون وجه حق من 
م�سريا  نقاطهم،  ت�سخيم  خالل 
باأ�سابع التهام اإىل بع�س اجلهات 

الدارية.
واأكد دواجي يف ت�رشيح لـ«الو�سط«، 
م�سابقة  يف  الناجحني  معظم  اأن 
»ب«،  ال�سنف  من  هم  الدكتوراه 
وهو ما يعني اأن امللحق الو�سفي 
قد اأجحف بحقهم، وهو ما ي�رشب 
م�سداقية �سهادة الدكتوراه، داعيا 

اإىل اإعادة تنظيم امل�سابقات التي 
من  مقبولة   غري  نتائجا  �سهدت 
اأجل احلفاظ على هيبة ال�سهادة، 
امل�سابقة  اقت�سار  نقطة  م�سيفا 
اأنه  حني  يف  معينة،  ن�سبة  على 
اجلميع  اأمام  الباب  فتح  يتوجب 
على  الكفاءات،  اأف�سل  ملعرفة 
غرار ما كان معتمدا على م�ستوى 
اأن  قائال  املاج�ستري،  م�سابقة 
م�ساواة  منح  اجلميع  اأمام  فتحها 
ت�سهد  ومل  الكل،  اأمام  الفر�س 
عن  ناهيك  النتائج،  يف  مهازل 
ا�سكالية اعتماد املجال�س العلمية 

لتلك النتائج.
 

من جهة ثانية عرفت املجموعات 
باجلامعات  اخلا�سة  وال�سفحات 
التوا�سل  مواقع  على  والطلبة 
يف  وا�سعا  طعنا  الجتماعي، 
جملة  عن  ناهيك  النتائج، 
تراوحت  والتي  املوجهة،  التهم 
عن  اأمثلة  وادراج  العينات  بني 
�سور  تناقل  غرار  على  جتاوزات 
املح�سوبية،  لتهم  و�سول  النتائج، 
يف حني ميكن ت�سجيل مطلب ن�رش 
الأ�سئلة والجابة النموذجية وفتح 
هو  املرت�سحني  اأمام  الطعن  باب 

�سيد املوقف.

�صهادة بكالوريا دورة 
جوان 2018

متديد فرتة 
الت�سجيالت 

للمرت�سحي اىل 
غاية 16 نوفمرب 
الوطنية،  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
نورية بن غربيط،عن متديد فرتة 
امتحان  ملرت�سحي  الت�سجيالت 
جوان  )دورة  البكالوريا  �سهادة 
2018(اإىل غاية يوم اخلمي�س 16 
الوزيرة  وكتبت  اجلاري،  نوفمرب 
التوا�سل  مبوقع  �سفحتها  على 
اأنه  )فاي�سبوك(  الجتماعي 
الت�سجيالت  فرتة  متديد  »مت 
�سهادة  امتحان  ملرت�سحي 
 2018 يونيو  لدورة  البكالوريا 
 »2017 نوفمرب   16 يوم  غاية  اإىل 
وكانت وزارة الرتبية الوطنية قد 
حددت فرتة الت�سجيالت اخلا�سة 
بامتحانات �سهادة البكالوريا من 
9 اأكتوبر اإىل 9 نوفمرب 2017 على 
http://bac.onec. املوقع 

. dz
�سهادة  امتحان  وبخ�سو�س 
وامتحان  املتو�سط  التعليم 
فان  البتدائي،  الطور  نهاية 
 15 من  متتد  الت�سجيالت  فرتة 
 2017 نوفمرب   15 اإىل  اأكتوبر 
http://bem.  على املوقعني
http://cinq.  و  onec.dz

 .onec.dz

البويرة

توا�سل اإ�سراب 
تالميذ ثانوية 

ب�سلول
على  الثاين  لالأ�سبوع  يتوا�سل 
اأق�سام  تالميذ  اإ�رشاب  التوايل 
والهند�سة  الريا�سي  تقني  �سعبة 
والثانية  الثالثة  ل�سنوات  املدنية 
خال�س   « ثانوية  م�ستوى  على 
�رشق  ب�سلول  ببلدية   « �سليمان 
على   ، البويرة  ولية  عا�سمة 
اأ�ستاذ  يف  التاأطري  نق�س  خلفية 
منذ  املدنية  الهند�سة  مادة 
الدخول املدر�سي �سهر �سبتمرب 
التالميذ  اأعرب  حيث   ، الفارط 
ت�رشيحاتهم  خالل  املحتجون 
قلقهم  عن   « الو�سط   « ليومية 
الو�سع  ا�ستمرار  من  ال�سديد 
لفئة  بالن�سبة  خا�سة  حاله  على 
اإمتحان  اإجتياز  على  املقبلني 
هذه  معامل  كون  البكالوريا 
الدرو�س  يف  تاأخر  واأي   7 املادة 
�سيدفعون ثمنه غاليا نهاية ال�سنة 
، ويف خطوة ت�سعيدية اأقدم كافة 
تالميذ الثانوية على �سل الدرا�سة 
يومي الأربعاء واخلمي�س ت�سامنا 
مع زمالئهم امل�رشبني متوعدين 
غاية  اإىل  الإ�رشاب  مبوا�سلة 
اإيجاد حل نهائي لهذا امل�سكل .

  اأح�صن مرزوق

ردا على اتهامها باإهمال هذه املادة،بن غربيط:

500 �ساعة من الرتبية االإ�سالمية يف12 �سنة
اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن 
غربيط اأن اجلانب الديني »موجود 
يف  الدرا�سية  املقررات  يف  بقوة« 
)ابتدائي  الثالث  التعليمية  الأطوار 
ا�ستنادا  ذلك  (و  وثانوي  ومتو�سط 
للد�ستور والقانون التوجيهي للرتبية  

كذا قيم املجتمع اجلزائري .
ردها  يف  الرتبية  وزيرة  اأو�سحت  و 
الأمة  جمل�س  لع�سو  �سوؤال  عن 
علنية  جل�سة  يف  قي�ساوي،  حممود 
و  �سالح  بن  القادر  عبد  تراأ�سها 
بح�سور وزير العالقات مع الربملان 
اجلانب  اأن«  الوزراء،  من  عدد  و 
يف  قوية  ب�سفة  موجود  الديني 
 « اجلزائرية  املدر�سة  مقررات 
التلميذ يدر�س طيلة  اأن  اإىل  م�سرية 

اأكرث  �سنة(   12( التعليمي  م�ساره 
الرتبية  مادة  يف  �ساعة   500 من 
املدر�سة  يف  لي�س  ،و  الإ�سالمية 
فح�سب بل و حتى يف املنزل حيث 
على  اجلزائرية  العائالت  تعمل 
نظرا  الكرمي  القراآن  اأبنائها  تلقني 

لتم�سكها بالدين الإ�سالمي«  .
باملبادئ  ال�سدد،  هذا  يف  وذكرت 
الأ�سا�سية التي ن�س عليها الد�ستور 
خا�سة باأن » الإ�سالم دين الدولة »، 
املنظومة  اإ�سالح  اأن  اإىل  م�سرية 
الرتبوية الذي اأقره رئي�س اجلمهورية 
مت  والذي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
التنفيذي  برناجمه  على  امل�سادقة 
من طرف الربملان يعنى بكل و�سوح 
الذي  اجلزائرية  املدر�سة  غايات 

ن�س عليها القانون التوجيهي للرتبية 
الوطنية، وجاء يف القانون التوجيهي 
مطالبة  اجلزائرية  املدر�سة  اأن 
العالقة  ذات  القيم  »ترقية  ب�سمان 
والأمازيغية  والعروبة  بالإ�سالم 
اأن  موؤكدة  عليها«،  املحافظة  وكدا 
هذه  »ترقية  على  يعمل  قطاعها 
اإىل  لالنتماء  الأ�سا�سية  املركبات 
يف  غربيط  بن  اأبرزت  اجلزائرية«و 
معنية  »وزارتها  اأن  �سلة  ذي  �سياق 
الإ�سالمية  الرتبية  مادة  بتدري�س 
واملتو�سط  البتدائي  الطورين  يف 
و مادة العلوم الإ�سالمية يف  الطور 
الثانوي و هذه املادة اإجبارية وتالزم 
الدرا�سي«  م�ساره  كل  يف  التلميذ 
الكرمي  القراآن  تعليم   « اأن  قالت  و 

التعليم  اأبعاد  اأحد  يعد  وحتفيظه 
التخرج  مالمح  من  اأن  و  �سيما  ل 
الإ�سالمية  الرتبية  مبادة  اخلا�سة 
الإلزامي  التعليم  مرحلة  نهاية  يف 
التعلمات  يف  حتكمه  تتطلب 
بالن�سو�س    املتعلقة  الأ�سا�سية 
وا�ستعمال  ا�ستح�سارا  ال�رشعية 
كما يتعرف على النظام الجتماعي 
من  املعلوم  ميار�س  و  الإ�سالم  يف 
الدين لل�رشورة يف العقيدة والعبادة 
الفا�سلة  والأخالق  املعامالت  و 
ممار�سة �سحيحة ح�سب املرجعية 

الدينية الوطنية«.
يف  الإ�سالمية  الرتبية  اأن  ذكرت  و 
على  تقوم  الإلزامي  التعليم  مرحلة 
و  الكرمي  القراآن  �ست جمالت هي 

العقيدة  اأ�س�س  و  النبوية  الأحاديث 
الإ�سالمية و العبادات و الأخالق و 
النبوية  ال�سرية  و  الإ�سالمية  الآداب 

والق�س�س القراآين .
الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  اأما 
تكمل  املادة  م�سامني  اأن  فاأكدت 
يف  املح�سلة  التعلمات  م�سامني 
بحيث  املتو�سط  التعليم  مرحلة 
القران  من  قدرا  املتعلم  يحفظ 
ال�رشيفة  النبوية  الكرمي والأحاديث 
و يفهمها و يتعامل بها و يقراأ القراآن 
اأحكام  وفق  �سحيحة  قراءة  الكرمي 
م�سامني  اإعداد  اأن  مربزة  الرتتيل 
مت  الأطوار  خمتلف  يف  املادة 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  مع  بالتعاون 

و الأوقاف.



البي�ضاء  الدار  حمكمة  تابعت 
اأفارقة  اأربعة  رعايا  بالعا�ضمة 
حيازة  بتهم  نيجريية  جن�ضية  من 
التزوير  اأجل  من  ومعدات  مواد 
والهجرة  واالحتيال،  والن�ضب 
غري ال�رشعية، عقب العثور داخل 
معدات  على  الزوار  بباب  فيلتهم 
املرجح  النقود  تزوير  واأدوات 
ا�ضتعمالها من قبلهم يف عمليات 

الن�ضب على املواطنني.
توقيف املتهمني  هذا وقد جرى 
ال�رشطة  م�ضالح  قبل  من 
ال�رشقية  باملقاطعة  الق�ضائية 
والية  الأمن  البي�ضاء  بالدار 
معلومات  على  بناءا  اجلزائر، 
اأفارقة  جمموعة  حول  وردتها 
الفيالت  احد  ي�ضغلون  م�ضبوهني 
فقامت  الزوار،  باب  مبنطقة 
تفتي�ش  بدورة  امل�ضالح  ذات 
احل�ضول  بعد  امل�ضكن  لهذا 
اجلمهورية  وكيل  من  اإذن  على 
االخت�ضا�ش،  ملحكمة  التابع 

جمموعة  على  هناك  وعرثت 
بتزوير  خا�ضة  واأدوات  معدات 
قبل  من  عادة  امل�ضتعملة  النقود 
الن�ضب  عمليات  يف  االأفارقة 
توقيف  االأ�ضا�ش  هذا،  على  ويتم 
اأ�ضحاب امل�ضكن وحتويلهم على 
و�ضعهم  بعد  احلال  حمكمة، 
باجلرم،  املوؤقت  احلب�ش  رهن 
خالل  اأنكروا  الذكر.،اأين  �ضالف 
لهم  ن�ضب  ما  للمحاكمة  مثولهم 
املتهم  الرئي�ضي  واأكد  جرم  من 
بالتزوير  اخلا�ضة  املعدات  بان 
منزله  داخل  املحجوزة 
الذي  اأ�ضدقائه  خا�ضة  باأحد 
تركها بحوزته حلني قيامه بكراء 
من  ويطالب   ، به  خا�ضة  �ضقة 
ويف ظل  العام  احلق  جهته ممثل 
ذكره  توقيع  عقوبة  �ضلف  ما 
وغرامة  نافذا  حب�ضا  �ضنوات   3
بقيمة 100 األف دج يف حقهم مع 
جلل�ضات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

الحقة .

�ضكلت االأطر القانونية ملكافحة 
منه  الوقاية  و  الف�ضاد  ظاهرة 
تكويني  لقاء  اأ�ضغال  مو�ضوع 
اختتم  جهوي  وحت�ضي�ضي 

مبدر�ضة 
خديري  الهادي  ال�رشطة 
ومت  لوحظ  ما  ح�ضب  بعنابة، 
التي  اللقاء  هذا  اأ�ضغال  خالل 
اإطارات  مب�ضاركة  يومني  دامت 
من  الوطني  االأمن  ومنت�ضبي 
�رشح  البالد  ب�رشق  والية   15
ملكافحة  القانونية  االأطر 
اإلقاء  خالل  من  وذلك  الف�ضاد 
العقيد  ن�ضطها  حما�رشات 
ع�ضو  غاي  اأحمد  املتقاعد 
للوقاية  الوطنية  بالهيئة  �ضابق 

من الف�ضاد ومكافحته.
مبظاهر  التعريف  جانب  واإىل 
�رشورة  على  التاأكيد  و  الف�ضاد 
م�ضتخدمي  و  اأعوان  حتكم 

املعنية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
اجلوانب  يف  الف�ضاد  مبكافحة 
مبكافحة  املتعلقة  القانونية 
التطرق  مت  الظاهرة  هذه 
املفاهيم  اإىل  كذلك  باملنا�ضبة 
العامة املرتبطة بجرائم الف�ضاد 
واآليات مكافحة هذه الظاهرة و 
هذا  تنظيم  مت  و  منها  الوقاية 
يدخل  الذي  التكويني  اللقاء 
م�ضتخدمي  تكوين  اإطار  يف 
العمومية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
الف�ضاد  مبكافحة  املعنية 
مظاهره  تف�ضي  من  والوقاية 
ب�رشاكة ما بني املديرية العامة 
الوطنية  والهيئة  الوطني  لالأمن 
ومكافحته،  الف�ضاد  من  للوقاية 
يف  اأي�ضا  اللقاء  هذا  ويندرج 
اإطار برنامج التكوين املتوا�ضل 
اإطارات  لفائدة  املوجه 

ومنت�ضبي جهاز االأمن الوطني.

لدى  اجلنايات  حمكمة  �رشعت 
جل�ضة  يف  ب�ضار  ق�ضاء  جمل�ش 
حماكمة مرتكبي اختطاف والقتل 
حممد  درياح  للطفل  الوح�ضي 
كان  والذي  �ضنوات(   6( يا�ضني 
داخل  قد عرث على جثته هامدة 
مقربة  على  بال�ضتيكي  كي�ش 
مازر  مبنطقة  �ضكنية  جتزئة  من 
)160 كلم جنوب ب�ضار( وقد مثل 
الق�ضية  ال�ضتة يف هذه  املتهمون 
التي وقعت يف اأكتوبر 2016 وهم 
ثالث اأخوات و�ضقيقهن وزوجته، 
الهيئة  اأمام  االأخت،  زوج  واأي�ضا 
التي  اجلل�ضات  بقاعة  الق�ضائية 
كانت ممتلئة على اآخرها، ح�ضبما 

لوحظ.  

درياح  املغدور  الطفل  وكان 
حم�رش  –ح�ضب  يا�ضني  حممد 
اختفى   قد  الق�ضائية--  االإحالة 
 11 الثالثاء  يوم  طيلة  منزله  من 
عنه  يظهر  ومل   ،  2016 اأكتوبر 
نف�ش  من   13 غاية  اإىل  خرب،  اأي 
جثته  على  عرث  عندما  ال�ضهر، 
عامل  قبل  من  االأطراف  مقطعة 

بذات التجزئة ال�ضكنية.
با�رشته  الذي  التحقيق  و�ضمح 
والتي  الوطني،  الدرك  م�ضالح 
قبل  من  قاموا  قد  اأفرادها  كان 
 ، ال�ضحية  على  للعثور  باأبحاث 
بالقب�ش على املتهم الذي اعرتف 
لدواعي  الطفل  وقتل  بحب�ش 

�ضتك�ضف عنها هذه املحاكمة.

حمكمة الدار البي�ضاء

عنابة 

ق�ضية الطفل درياح حممد يا�ضني 

توقيف 4 اأفارقة حولوا منزلهم مل�صنع 
لتزوير العملة للن�صب على املواطنني

ندوة جهوية حول الف�صاد والإطار 
القانوين ملكافحته

بدء حماكمة مرتكبي الختطاف 
والقتل مبحكمة اجلنايات بب�صار 
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انتحلت �ضفة اإطار بوكالة الت�ضيري العقاري 

ن�صابة حتتال على بائع متجول و جترده 
من 107 مليون بالعا�صمة

تعر�ض بائع متجول بال�ضواطئ ينحدر من والية ال�ضلف لعملية ن�ضب على يد �ضيدة حمل اأمر بالقب�ض من قبل 
ال�ضلطات قامت برت�ضده بال�ضاطئ وهو ب�ضدد بيع » ال�ضيب�ض« و احللويات وقامت بتجريده من مبلغ 107 مليون �ضنتيم 

عن طريق  اإيهامه على متكينه من حمل جتاري ب�ضفتها اإطار بوكالة الت�ضيري العقاري وتارة اأخرى  اإطار  باملحكمة 
وبالثكنة الع�ضكرية  .

حماكمة  خالل  من  تبني  حيث 
حمكمة  اأمام  غيابيا  املتهمة 
ما  خالل  ومن  راي�ش  مراد  بئر 
م�ضامع  على  ال�ضحية  �رشده 
هيئة املحكمة اأن وقائع الق�ضية 
 1016 عام  ل�ضيف  تعود  احلالية 
حني كان ال�ضحية ب�ضدد ممار�ضة 
رقائق  بيع  يف  الب�ضيطة  مهنته 
�ضيدي  ب�ضاطئ  البطاطا�ش 
يف  �ضيدة  منه  وتقدمت  فرج 
العمر وقدمت  الرابع من  العقد 
بعد  و  اأمينة  با�ضم  نف�ضها  له 
على  تعارفهما  من  ق�ضرية  مدة 
اأرقام  الهاتف  بع�ش و تبادلهما 
تاأجري  حمل  عليه  عر�ضت 
معقولة  جد  باأ�ضعار  جتاري 
بالعا�ضمة  ب�ضفتها اإطار بوكالة 
ثقته  ولنيل  العقاري  الت�ضيري 
بنفوذها  توهمه  راحت  الكاملة 
عدة  يف  الوا�ضعة  �ضلطتها  و 
غرار  على  للدولة  تابعة  هيئات 
الق�ضائية  اجلهات  و  املحاكم 
وهو  الع�ضكرية  الثكنات  وكذا 
اكت�ضبته من خالل  الذي  النفوذ 
وعليه   ، املرموقة  وظيفتها 

بالكامل  ثقته  ك�ضب  من  متكنت 
خا�ضة و اأن العر�ش كان بالن�ضبة 
من  طبق  على  اأتته  فر�ضة  له 
مبلغ  مينحها  جعله  مبا   ، ذهب 
عدة  على  �ضنتيم  مليون   107
 35 و   20 بني  تراوحت  دفعات 
نحو  ي�ضبها  كان  �ضنتيم  مليون 
 ، له  منحتها  الذي  ر�ضيدها 
وتختفي بعدها عن االأنظار دون 
 ، مكاملاته  على  كافة  ترد  اأن 

م�ضالح  اأمام  يتوجه  جعله  مبا 
التحريات  اإثر  ويكت�ضف  االأمن 
االأمن  املنجزة من قبل م�ضالح 
ن�ضابة  جمرد  ال�ضيدة  هاته  اأن 
�ضحايا  بعدة  باالإيقاع  قامت 
حمل  وهي  الطريقة  بنف�ش 
ق�ضايا  يف  بالقب�ش  اأوامر  عدة 
بعد  ال�ضحية  ليطالب   ، مماثلة 
نقوده  با�ضرتجاع  للوقائع  �رشده 
كتعوي�ش  دج  مليون   3 مبلغ  مع 

الالحقة  االأ�رشار  كافة  عن  له 
به خا�ضة و اأنه قد اإقرت�ش جل 
 ، اأقاربه  و  معارفه  من  املبلغ 
احلق  ممثل  جهته  من  ويطالب 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام 
حب�ضا  عامني  عقوبة  بتوقيع 
األف   100 بقيمة  وغرامة  نافذا 
املحكمة  تقرر  اأن  قبل   ، دج 
جلل�ضات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

الحقة .

اإحتفظ بها بعد اأدائه لواجب اخلدمة الوطنية

 منا�صر ل« C R B » يرتدي قبعة ع�صكرية 
حل�صور  مباراة نهائي كاأ�س اجلمهورية !!

لفريق  منا�رش  يجد  مل 
لدخول  �ضبيال  بلوزداد  �ضباب 
و   1962 5جويلية  ملعب 
كاأ�ش  نهائي  مباراة  م�ضاهدة 
اجلمهورية  الذي جمع فريقه 
،�ضوى  �ضطيف  وفاق  باإحتاد 
تابعة  ع�ضكرية  قبعة  اإرتداء 
الوطني  اجلي�ش  ل�ضفوف 
ال�ضعبي ، قبل اأن تقب�ش عليه 
م�ضالح االأمن هناك وتكت�ضف 
اأنها  و  ع�ضكري  غري  باأنه 
لها  لتفادي  جلاأ  حيلة  جمرد 
االأمنية  التفتي�ش  اإجراءات 

ال�ضارمة .
ليمثل بذلك املتهم البالغ من 
ينحدر  �ضنة  الذي   20 العمر 
هيئة  ،اأمام  البليدة  والية  من 
راي�ش  مراد  بئر  حمكمة 
وفقا  الفارط  االأ�ضبوع  نهاية 
الإجراءات اال�ضتدعاء املبا�رش 
نظامية  بزة  ارتداء  بجرم 
تعود  ،والتي  حق  وجه  بغري 
ما  ح�ضب  وعلى  جمرياتها 

لتاريخ  املحاكمة  بجل�ضة  دار 
�ضادف  الذي   2017 5جويلية 
بني  الكروي  اللقاء  اإجراء 
و�ضباب  �ضطيف  وفاق  اإحتاد 
كاأ�ش  نهائي  اإطار  يف  بلوزداد 
م�ضتوى  على  اجلمهورية 
5جويلية  ملعب  االأوملبي 
 ، بو�ضياف  حممد  مبركب 
االأمن  م�ضالح  الحظت  اأين 
على  يومها  ب�ضدة  املنت�رشة 
املدرجات  اأحد  م�ضتوى 
تابعة  قبعة  يرتدي  �ضخ�ش 
دون  الوطني  ال�ضعبي  للجي�ش 
و  نحوه  فتقدت  البدلة  باقي 
هويته  عن  منه  ا�ضتف�رشت 
اأن  خمافة  مبا�رشة  فاأٌقر 
تطلب منه اأي وثائق باأنه لي�ش 
و  للجهاز  يتنمي  وال  ع�ضكريا 
القبعة  تلك  بارتداء  قام  اأنه 
دون  للملعب  ولوجه  لت�ضهيل 
طوابري  يف  للوقوف  احلاجة 
لالإجراءات  نظرا  االنتظار 
االأمنية ال�ضارمة ، ليتك بذلك 

حتويله على حمكمة احلال اأين 
جرت متابعته وفقا الإجراءات 
باجلرم  املبا�رش  اال�ضتدعاء 
اأكد  والذي   ، الذكر  �ضالف 
خالل مواجهته لهيئة املحكمة 
اأن القبعة الذي مت توقيفه بها 
قبعته ومل يقم ب�رشقتها حيث 
اأدائه لواجب  اإحتفظ بها بعد 
اإ�ضتعملها  و  الوطنية  اخلدمة 
تفادي  بنية  الوقائع  يوم  يف 
ال�ضارمة  التفتي�ش  اإجراءات 
يف  �ضببا  تكون  اأن  ميكن  التي 
اللقطات  تاأخره عن م�ضاهدة 

االأوىل لدخول فريقه املف�ضل 
القبعة  تلك  اإ�ضتعمل  اأنه  ،كما 
حرارة  من  راأ�ضه  حلماية 
ال�ضم�ش يومها ، ليطالب بذلك 
دفاعه  باإفادته بالرباءة التامة 
جنائي  ق�ضد  اأي  اإنعدام  اأمام 
 ، للقبعة  موكله  اإ�ضتعمال  يف 
ويطالب من جهته ممثل احلق 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام 
بتوقيع غرامة مالية بقيمة 50 
مع   ، املتهم  حق  يف  دج  األف 
تاأجيل النطق باحلكم جلل�ضات 

الحقة .

ل/منرية

ل/منرية  

ل/منرية
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حت�صن حذر:

دوافع ال�ستقرار الن�سبي لأ�سواق النفط العاملية
ا منذ  ا �صعرًيّ متر اأ�صواق النفط العاملية يف املرحلة الراهنة بحالة ا�صتقرار ن�صبي مقارنة بفرتات �صابقة تعر�صت فيها للرتاجع، حيث �صهدت انخفا�صً
منت�صف عام 2014، وا�صتمر هذا االنخفا�ض حتى متكنت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول "اأوبك"، بالتعاون مع عدد من منتجي النفط من خارجها، 

من التو�صل اإىل اتفاق لتخفي�ض االإنتاج يف نهاية عام 2016، ومت تطبيق هذا االتفاق يف مطلع عام 2017، وين�ض على �صحب 1.8 مليون برميل من 
العر�ض النفطي العاملي اليومي، وبن�صبة تخفي�ض بلغت %2.

علي �صالح/مركز امل�صتقبل للدرا�صات و االأبحاث املتقدمة

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

دوالًر� للربميل. 
ومل تنخف�ض �الأ�سعار عن ذلك 
تطبيق  بد�ية  منذ  �مل�ستوى 
�سيقة  حدود  يف  �إال  �التفاق 
للغاية،  ��ستثنائية  فرت�ت  ويف 
�الأ�سعار  �رتدت  �أن  لبثت  وما 
من  �أعلى  �إىل  �رسيع  ب�سكل 
يدل  ما  وهو  �مل�ستوى.  ذلك 

على �أن �الأ�سعار �أ�سبحت قادرة 
فوق  و�ال�ستقر�ر  �لتما�سك  على 
50 دوالًر� للربميل وفق معطيات 

�لو�سع �لقائم يف �ل�سوق.

واقع جديد

ميكن �لقول �إن �الإجر�ء�ت �لتي 
�تخذتها �أوبك و�لدول �ملتعاونة 
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 
من دون �أن يوؤثر ذلك كثرًي� على 
�أد�ئها، وميكن �لتدليل على هذ� 
من خالل عدة معطيات، وهو ما 

ميكن تو�سيحه فيما يلي:
1- تر�جع �إنتاج �لنفط �ل�سخري 
عام  منذ  بد�أ  و�لذي  �الأمريكي، 
2016، نتج يف �الأ�سا�ض عن عدم 
�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.
فعلى �لرغم من �أن �إنتاج �لنفط 
 � منًوّ �سهد  �الأمريكي  �ل�سخري 
�متد ل�سبعة �أعو�م، �إذ �رتفع من 
لي�سل  �إىل عام 2015  عام 2008 
�إىل 4.9 ماليني برميل �إ�سافية، 
يومًيّا  برميل  ماليني   9.4 ليبلغ 
يف نهايتها، م�سجاًل بذلك �أعلى 
عام  منذ  له  قيا�سي  م�ستوى 
ماليني   9.5 بلغ  عندما   ،1972
 2016 عام  �أن  �إال  يومًيّا؛  برميل 

�لنفط  �إنتاج  يف  تر�جًعا  �سهد 
�ألف   500 مبقد�ر  �الأمريكي 
برميل، فبلغ يف نهاية هذ� �لعام 

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

�أخرى، مثل: ليبيا ونيجرييا.

�لعالقات  ��سطر�ب  �أن  كما 
ب�سبب  وكرد�ستان   بغد�د  بني 
على  ��ستفتاء  �الإقليم  �إجر�ء 
�ال�ستقالل، يهدد ��ستقر�ر �إنتاج 
�لعر�ق من �لنفط، مع �لعلم باأن 
�لعر�ق 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 
)5+1(؛  وجمموعة  �إير�ن  بني 

حتى  �لنفط  �أ�سو�ق  يف  توؤثر  مل 
من  �لرغم  على  وذلك  �الآن، 
ب�سبب  �ملت�ساعدة  �ملخاوف 
عامل  متثل  �لتي  �الأزمة  هذه 
�الإمد�د�ت  ال�ستقر�ر  تهديد 

�لنفطية �الإير�نية.

م�صالح م�صرتكة

�لذي  �جلديد  �لو�قع  يت�سمن 
�لنفط تقارًبا غري  فر�سه �تفاق 
و�مل�سالح  �لعالقات  م�سبوق يف 
�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 
�أن يتوقف عند �إبر�م �التفاقيات 
يف  قدًما  �مل�سي  �أو  فح�سب، 
يف  متديدها  حتى  �أو  تطبيقها، 
حال لزم �الأمر؛ لكنه من �ملرجح 

�أن ميتد �إىل ما هو �أكرث.
يف  �مل�سبوق  غري  �لتطور  ولعل 
�أكرب  بني  �القت�سادية  �لعالقات 
تقليديتني،  نفطيتني  قوتني 
وهما �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�ساحبتا  �الحتادية،  ورو�سيا 
يف  و�لثانية  �الأوىل  �ملرتبتني 
�إنتاج �لنفط عاملًيّا؛ يعد مبثابة 
حتالف  لبناء  �ل�سلبة  �الأر�سية 
نفطي ثنائي يتكون من �لدولتني، 
�لعاملية،  �لنفط  �سوق  ويقود 
وذلك بالتن�سيق مع منظمة �أوبك 
�أي  دون  ومن  معها،  وبال�رس�كة 
�أو  مظهر من مظاهر �ملناف�سة 

�لت�سارب يف �مل�سالح.

اجتاهات االأ�صعار

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

�لتي تقودها "�أوبك". 

هذه  قادة  �أن  من  وبالرغم 
فر�سة  �أن  �أكدو�  �ل�رسكات 
كبرية  �أخرى  زياد�ت  حدوث 
�لعاملية  �لنفط  �أ�سعار  يف 
�لعام  �ملتبقية من  �لفرتة  خالل 
�ملقبل،  �لعام  وخالل  �جلاري، 
تبدو م�ستبعدة، مربرين ذلك باأن 
خف�ض �الإمد�د�ت قد ال ي�ستمر، 
�إال �أن تخل�ض �الأ�سو�ق تدريجًيّا 
�خلام  من  �ملعرو�ض  تخمة  من 
�أن  يوؤكد  �ملكررة  و�ملنتجات 
�الأ�سو�ق على �لطريق �ل�سحيح، 
وهو ما �عرتف به "�أليك�ض بريد" 
)رئي�ض وحدة �لنفط لدى �رسكة 
جلينكور يف قمة رويرتز( بقوله: 
�مل�سار  على  �ل�سوق  �أن  "�أعتقد 
بدء  ترى  �أن  بو�سعك  �ل�سحيح، 
��ستعادة �لتو�زن، لكنه �نخفا�ض 

تدريجي".
رئي�ض  تايلور"  "�إيان  قال  كما 
�رسكة فيتول، �أكرب �رسكة لتجارة 
�لنفط يف �لعامل: "حدثت بع�ض 
من  �لكبرية  �ل�سحب  عمليات 

�لعام،  هذ�  عاملًيّا  �ملخزونات 
كثرًي�  �أف�سل  يبدو  و�ملوقف 
مما كان عليه قبل عام، وت�سهد 
�ملعرو�ض،  يف  ا  �سًحّ �ل�سوق 
من  �ملزيد  �سوب  وتتحرك 
وهذه  �ملخزونات".  يف  �لنق�ض 
تقود  �الإيجابية  �ملقدمات 
ما  �إىل  �لعاملية  �لنفط  �أ�سو�ق 
هو �أف�سل يف �مل�ستقبل من دون 
حمفوًفا  �الأمر  ظل  و�إن  �سك، 

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

�لوقت �لر�هن. 
�الأ�سعار  ويف هذ� �الإطار، كانت 
ا  �أي�سً �ملجتمعني  �هتمام  حمط 
�أجمعت  حيث  رويرتز،  قمة  يف 
من  �الأ�سعار  �أن  توقعاتهم 
�ملرجح �أن ت�ستقر خالل �لفرتة 
�لفرتة  ذلك  يف  مبا  �ملقبلة، 
وعام   ،2017 عام  من  �ملتبقية 
يرت�وح  �سعري  نطاق  يف   ،2018
للربميل.  دوالًر�   60 �إىل   50 بني 
�لتي  ا  �أي�سً �لنتيجة  نف�ض  وهي 
يف  �مل�ساركون  عليها  �أجمع 
�أ�سو�ق �لطاقة �لعاملية  "منتدى 
�إمارة  يف  �نعقد  �لذي   ،"2017
�لفجرية يف �لفرتة من 18 �إىل 19 

�سبتمرب 2017.

توقعات متحفظة

وب�سكل عام، تبدو هذه �لتوقعات 
مبا  قيا�ًسا  للغاية،  متحفظة 
�لعاملية  �لنفط  �أ�سو�ق  حققته 

من �أد�ء خالل �لفرت�ت �ملا�سية، 
وقيا�ًسا بامل�ستويات �لتي بلغتها 
�أن  بجانب  ا.  �أي�سً �الأ�سعار 
تغيري�ت  يحمل  قد  �مل�ستقبل 
�لعالقة  يف  جديدة  �إيجابية 
و�لعر�ض  �لطلب  بني  �لتو�زنية 
�سيما  ال  �لعامليني،  �لنفطي 
للتخل�ض  مر�سحة  �ل�سوق  و�أن 
تدريجًيّا مما هو مرت�كم بها من 

معرو�ض ز�ئد عن �حلاجة. 

باالإ�سافة �إىل �أن هناك توقعات 
بحدوث زيادة يف �لطلب �لعاملي 
�أكرث مما هو  �لنفط ب�سكل  على 
�سبيل  على  فال�سني  متوقع. 
من  �لثاين  �القت�ساد  �ملثال، 
حيث �حلجم و�الأعلى ��ستهالًكا 
للطاقة عاملًيّا، �أظهر �قت�سادها 
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 
و�الأكرث  عديدة،  �أ�سهر  منذ 
هيئة  بيانات  �أن  هو  �أهمية 
�أظهرت  �ل�سينية  �جلمارك 
من  �ل�سني  و�رد�ت  يف  �رتفاًعا 
�لنفط �خلام يف �سبتمرب �إىل ثاين 
�أعلى م�ستوى لها على �الإطالق.

هو  هنا  ترجيًحا  �الأكرث  و�الأمر 
مبا  �لعاملية  �لنفط  �أ�سعار  �أن 
خالل  م�ستقر  �أد�ء  من  حققته 
�لفرتة �ملا�سية، ومبا يتو�فر لها 
من قوة دفع خالل �لفرتة �ملقبلة 
يف  �لتدريجي  �جلفاف  ب�سبب 
�أعلى  ومنو  �ملعرو�ض،  تخمة 
من �ملتوقع يف �لطلب �لنفطي، 
بقيادة �ل�سني، كل ذلك من �ساأنه 
هو  ما  �إىل  �الأ�سعار  يدفع  �أن 
ويبدو نطاق  �أعلى من �ملتوقع، 
هو  للربميل  دوالًر�   60 �إىل   55
عام  نهاية  يف  للتحقق  �الأقرب 
2017، ويرجح �أن تنتقل �الأ�سعار 
لت�سل  �أعلى  �سعر  �إىل  ذلك  بعد 
دوالًر�   65 �إىل   60 نطاق  �إىل 
للربميل خالل �لن�سف �لثاين من 

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

مب�سالح �أوبك وحلفائها.
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كما زارت اأي�ضا عدة مراكز لذوي 
االحتياجات اخلا�ضة ومنحت لهم 
معدات و اأجهزة و كرا�س متحركة  
هاته  تخت�رص  ومل  اأخرى  وهدايا 
فقد  ذكرنا  ما  على  القافلة 
نظمت �ضباق  مراطون كبري لذوي 
بعا�ضمة  اخلا�ضة   االحتياجات 
اأطفال  عدة  فيه  �ضارك  الوالية  
من جميع امل�ضتويات و االأعمار و 
الفئيات   والذي ككل بنجاح باهر 
خ�ضو�ضا واأن البداية كانت امتطاء 
بع�س املدراء الكرا�ضي املتحركة 
وهذا الإعطاء وبعث اأمل يف نفو�س 
هوؤالء و غر�س فيهم روح التحدي 
يف  تكمن  احلقيقية  االإعاقة  واأن 
كما   ، غري  ال  بالنف�س  الثقة  عدم 
انبهر  التي  اجلمعية  لهاته  كانت 
بها الكل ملا حققته طيلة م�ضريتها 
اخلدماتية  االإن�ضانية  الن�ضالية 
وهذا  االحتياجات  ذوي  ل�ضالح 
تاأ�ضي�س اجلمعية  �ضنة 1982  منذ 

تعاقب  والتي  يومنا هذا  اىل غاية 
الرئي�ضة  اآخرها   روؤ�ضاء   3 عليها 
احلالية  للجمعية ال�ضيدة " حيزية  

رزيق "  
العر�س   هذا  واختتام  نهاية  لتكون 
التي   ر�ضد  اإبن  الثقافة  دار 
والتي  القافلـــة  نهائي  احت�ضنت  
 " يتقدمهم  غفري  جمع  ح�رصها 
حمنة قنفافة " وايل والية اجللفة  
جمعيات  عدة  و  الدائرة  ورئي�س 
رجال  اىل  باالإ�ضافة  حملية 
احلفل  هذا  كان  حيث  االإعالم 
هاته  من  قوية  ر�ضالة  الباهر 

قويا  در�ضا  اعطت  التي  اجلمعية 
التي  املحلية  اجلمعيات  لبع�س 
تدعي العمل ووجودها على الورق 
ماآرب  حتقيق  وغايتها   غري   ال 
اجلمعية  هاته  اثبتت  فقد  ذاتية 
تواجدها   من  اأ�ضبوع   من  اأقل  يف 
حقيقية  ب�ضمة  ترتك  ان  باجللفة 
بالعمل  وهذا  الكل   نفو�س  يف 
امليداين اجلاد  وتقدمي ما عجزت 
عنه الكثري من اجلمعيات املحلية  
وهذا بتوزيع عدة كرا�ضي متحركة 
كما  اخلا�ضة  االحتياجات  لذوي 
هدايا  و  االفر�ضة  عليهم  وزعت 

جمعيات  عدة  وتكرمي  متعددة 
الراعي  تكرمي  مت  فيما  حملية 
الر�ضمي لهاته القافلة ال�ضيد وايل 

الوالية اجللفة .
ب�ضورة  البهيج  ليختتم هذا احلفل 
اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  تذكارية 
الكل  جمعية  من  حقيقية  ر�ضالة 
طيلة  قدمته  ملا  بها  منبهر  كان 
م�ضريتها الن�ضالية اخلدماتية لفئة 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة وخا�ضة 
لذوي  وجيزة  فرتة  يف  قدمته  ما 
بوالية  اخلا�ضـــة  االحتياجات 

اجللفة  .
يذكر يف االأخري اأن رئي�ضة اجلمعية 
ال�ضيدة " حيزية  رزيق " و املكلف 
م�ضتوى  على  االإعالم  بخلية 
نهاية  لهما  كانت  قد  اجلمعية  
حفلهم الباهر  زيارة ودية للمكتب 
باجللفة  الو�ضط  ليومية   اجلهوي 
حيث اأ�ضادت ري�ضة اجلمعية  بكل 
اجللفة  ان  كون  واعتزاز  فخر 
ليومية  جهوي  مكتب  بها  يتواجد 
وطنية ت�ضاهم يف نقل كل ان�ضغاالت 

الوالية ومرافقة كل االإحداث .

مل يتوقع الكثري النجاح الباهر الذي حققته جمعية اأمل وعمل للأ�صخا�ض املعوقني حركيا باب الوادي بالعا�صمة  على اأر�ض اجللفة  نهار اأول 
اأم�ض طيلة اأ�صبوع كامل من اخلرجات امليدانية التي قادتها لبع�ض  اكرب م�صت�صفيات  بلديات  الوالية يف قافلتها الت�صامنية بطبعتها احلادية 

ع�صرة التي حملت �صعار  من اأجل اإحتاد اأقوى بني معوقي اجلزائر العا�صمة واجللفة  فقد زات هاته اجلمعية عدة م�صت�صفيات  عرب عدة 
بلديات منها م�صت�صفى عني و�صارة و م�صعد واجللفة حيث وزعت هدايا على املر�صى ووقفت على حالتهم ال�صحية و م�صاندتهم يف حمنهم 

وهذا من اجل زرع الب�صمة يف وجوهم واإعطائهم االأمل من جديد  .

كانت لهم زيارة ودية للمكتب اجلهوي للو�صط

اجللفة  / اأحمـــد قــادري

جناح باهر حتققه جمعية �أمل وعمل للأ�شخا�ص 
�ملعوقني حركيا باجللفة

باتنة

ربط ب�شبكة �لغاز �لطبيعي لفائدة 1288 عائلة 
اإ�ضارة  اأجواء بهيجة اإعطاء  مت يف 
التوزيع  ب�ضبكة  الربط  ت�ضغيل 
لفائدة  الطبيعي  للغاز  العمومي 
تقع  مبدا�رص  تقطن  عائلة   1288
ببلدية تيغرغار و مدا�رص اأمنطان 

و اأوغانيم و ورقة بوالية باتنة.
التي  ال�رصوح  يف  ورد  ما  وح�ضب 
اخلالق  عبد  الوالية  لوايل  قدمت 
تندرج  العملية  هذه  فاإن  �ضيودة 
-2010 اخلما�ضي  الربنامج  �ضمن 

ماليا  غالفا  تطلبت  و   2014
مليون   695  ،588 بقيمة  اإجماليا 
د.ج  مليون   327،430 منها  د.ج 
وا�ضتنادا  النقل  ب�ضبكة  خا�ضة 
عالوة  بالوالية  الطاقة  ملدير 
يت�ضمن  فاإن هذا امل�رصوع  جاري 
يف جممله ربط 1518 عائلة بهذه 
الطاقة حيث جتري اال�ضغال حاليا 
التدريجي  الت�ضغيل  ال�ضتكمال 

للمنازل املتبقية.

وتعد بلدية تيغرغار التي تبعد عن 
املحلية  اجلماعة  كلم  بـ110  باتنة 
ت�ضتفيد  التي  الوالية  عرب  ال�ضتني 
ح�ضب  احليوية  الطاقة  هذه  من 
ما اأكده وايل الوالية الذي اأكد باأن 
�ضيتم  الوالية  املناطق عرب  عديد 
العمومي  التوزيع  ب�ضبكة  ربطها 
ال�ضنة  نهاية  "قبل  الطبيعي  للغاز 
اجلارية"وتزامنت هذه العملية مع 
زيارة تفقد قام بها وايل باتنة اإىل 

بلديات تابعة الأربع دوائر منها ثنية 
العابد و تكوت عاين خاللها عديد 
ور�ضتي  منها  االإمنائية  امل�ضاريع 
العابد  ثنية  م�ضت�ضفيي  اإجناز 
)120 �رصير( و تكوت )60 �رصيرا( 
تاأخرا  اإجنازهما  عرف  اللذين 
ملحوظا حيث �ضدد ذات امل�ضوؤول 
على �رصورة ا�ضتكمال االأ�ضغال يف 
قبل  "ت�ضليمهما  و  االآجال  اأقرب 

نهاية ال�ضنة اجلارية )2017(". 

البليدة 

م�صتغامن 

تب�صة

حمطة نقل �مل�شافرين 
�جلديدة حيز �خلدمة قريبا

�حلماية �ملدنية تكون 1400 
مو�طن يف �ال�شعافات �الأولية 

�أ�شبوع حت�شي�شي حول �أخطار �الختناق بغاز �أحادي �أك�شيد �لكربون

�ضتدخل حمطة نقل امل�ضافرين 
حيز  الواليات  بني  ما  اجلديدة 
االأول  الثالثي  خالل  اخلدمة 
ال�ضنة املقبلة مما �ضي�ضاهم  من 
رواد  ملعاناة  حد  و�ضع   يف 
تفتقر  التي  احلالية  املحطة 
التي يحتاجها  الأب�ضط اخلدمات 
عنه  ك�ضف  ح�ضبما  امل�ضافر، 

مدير النقل اإيدير رم�ضان.
حمطة  اأن  رم�ضان   واأو�ضح 
من  اجلديدة  امل�ضافرين  نقل 
" الواقعة بحي الرامول  "اأ �ضنف 
كحد  �ضتفتح  املدينة  ب�ضواحي 
من  االأول  الثالثي  خالل  اأق�ضى 
ن�ضبة  اإىل  م�ضريا  اجلارية  ال�ضنة 
ال85  ناهزت  االأ�ضغال  تقدم 
تهيئة  �ضوى  يتبق  مل  و  باملائة 
املحطة  هذه  خمارج  و  مداخل 
التي ترتبع على م�ضاحة 60 األف 

مرت مربع.
هذه  اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضاف 
�ضيدت  التي  اجلديدة  املن�ضاأة 
�ضتتوفر  ع�رصية  معايري  وفق 
التي  املرافق  خمتلف  على 
غرار  على  امل�ضافر  يحتاجها 
التذاكر  لبيع  اأك�ضاك  و  املطاعم 
لراحة  خم�ض�ضة  ف�ضاءات  و 
امل�ضافرين القادمني من واليات 
جتهيزها  جانب  اإىل  بعيدة 
اأمنهم  بكامريات مراقبة ل�ضمان 

و �ضالمتهم.
املحطة  هذه  ت�ضمن  كما 
يوميا  �ضت�ضتقبل  التي  اجلديدة 
اأكرث  اخلدمة  حيز  دخولها  بعد 

من 20 األف م�ضافر و 700 حافلة 
جميع  اجتاه  يف  نقل  خطوط 
واليات الوطن يقول مدير النقل.
حتويل  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
احلالية  امل�ضافرين  نقل  حمطة 
الواقعة مبحيط ملعب م�ضطفى 
للنقل  حمطة  اإىل  ت�ضاكر 
ال�ضيد رم�ضان  احل�رصي ي�ضيف 
الذي اأكد اأن هذا القرار متوقف 
على خمطط النقل اجلديد الذي 
مع  بالتن�ضيق  فيه  الف�ضل  �ضيتم 

خمتلف امل�ضالح املعنية.
فتح  موعد  تاأجل  فقد  لالإ�ضارة 
هذه املحطة اجلديدة التي تعد 
م�ضتوى  على  نوعها  من  االأوىل 
منذ  هذا  و  مرات  عدة  الوالية 
�ضنة 2014 ب�ضبب توقف االأ�ضغال 
املالية  امل�ضتحقات  دفع  لعدم 
هو  و  امل�رصوع  على  للقائمني 
موؤخرا  تداركه  مت  الذي  االأمر 
وقت  اأقرب  يف  ت�ضليمها  بغية 

ممكن.
م�ضافرين  نقل  حمطة  اأن  يذكر 
املرافق  الأب�ضط  تفتقر  احلالية 
على  امل�ضافر  يحتاجها  التي 
املياه  دورات  و  املطاعم  غرار 
احلافالت  مواقف  و  العمومية 
مظاهر  عليها  تطغى  حيث 
الفو�ضى و غياب النظافة ب�ضبب 
اكت�ضاح ال�ضوق املوازية مل�ضاحة 
معتربة منها مما يت�ضبب يف اأزمة 
خمتلف  انت�ضار  عن  ف�ضال  �ضري 
يخلفها  التي  النفايات  اأنواع 

الباعة غري ال�رصعيني يوميا.

املدنية  احلماية  مديرية  قامت 
 1400 بتكوين  م�ضتغامن  لوالية 
االإ�ضعافات  جمال  يف  مواطن 
برنامج  بداية  منذ  االأولية 
 2010 يف  عائلة"  لكل  "م�ضعف 
اخلمي�س  اليوم  علم  ح�ضبما 
واالت�ضال  االعالم  خلية  لدى 
االأ�ضبوع  هذا  بحر  وانطلقت 
التابع  البيداغوجي  باملركز 
للحماية املدنية مب�ضتغامن دورة 
االإ�ضعافات  يف  جديدة  تكوينية 
الرابعة  الدفعة  �ضمن  االأولية 
 36 منها  ي�ضتفيد  ال�ضنة  لهذه 
�رصائح  خمتلف  من  مواطنا 
امل�ضدر  نف�س  ي�ضيف  املجتمع 
 21 طيلة  امل�ضاركون  و�ضيتلقى 
يوما -- وفقا لذات امل�ضدر-- 
تطبيقية  واأخرى  نظرية  درو�ضا 
وزيارات  املج�ضمات  با�ضتخدام 
طاقم  يوؤطرها  موجهة  ميدانية 
يف  متخ�ض�ضون  ومكونون  طبي 
و"تقنيات  اال�ضعاف"  "كيفية 

امل�ضابني"  مع  التعامل 
و"اال�ضعاف االأويل لل�ضحايا".

التكوينية  الدورات  هذه  وتهدف 
تقدمي  ثقافة  غر�س  اإىل 
امل�ضاعدة لالأ�ضخا�س امل�ضابني 
عند  للم�ضعفني  الفعال  والتدخل 
حوادث  اأو  املرور  حوادث  وقوع 
حيث  املنزلية  واحلوادث  العمل 
نهاية  يف  املتدربون  يح�ضل 
"م�ضعف  �ضهادة  على  التكوين 

متطوع جواري" 
بعد اجتياز امتحان يف االإ�ضعاف 

.
امل�ضعفني  تدخل  ويكت�ضي 
يف  ق�ضوى  اأهمية  املتطوعني 
وقوع  تعقب  التي  االأوىل  الفرتة 
حيث  احلوادث  اأو  الكوارث 
االأ�رصار  تخفيف  باإمكانهم 
العون  وتقدمي  االأرواح  واإنقاذ 
و�ضول  انتظار  يف  للم�ضابني 
للحماية  املتخ�ض�ضة  الفرق 

املدنية كما اأ�ضري اإليه.

االأ�ضبوع  تظاهرة  �ضملت 
من  الوقاية  حول  التح�ضي�ضي 
اأحادي  بغاز  االختناق  اأخطار 
افتتحت  التي  الكربون  اأك�ضيد 
مطلع نوفمرب اجلاري بوالية تب�ضة 
تالميذ  من  املجتمع  فئات  عديد 
ا�ضتفادت  بيوت  وربات  وطلبة 
�ضكناتها موؤخرا من الربط ب�ضبكة 
عديد  عرب  وذلك  الطبيعي  الغاز 
بلديات الوالية، ح�ضب ما علم من 

م�ضالح احلماية املدنية.
هذه  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
بادرت  التي  التح�ضي�ضية  احلملة 
مديرية  م�ضالح  تنظيمها  اإىل 
تزامنا مع حلول  احلماية املدنية 
بالتن�ضيق  تنظم  ال�ضتاء  ف�ضل 

وال�ضكان  ال�ضحة  مديريتي  مع 
اأ�ضا�ضا اإىل الوقاية  والرتبية ترمي 
بالغاز  االختناق  اأخطار  من 
اأو  الناجمة عنه  وتفادي احلوادث 

التقليل منها.
واأ�ضارت ذات امل�ضالح اإىل اأن هذه 
التظاهرة التي �ضتتوا�ضل اإىل غاية 
كذلك  تهدف  اجلاري  نوفمرب   13
اأو  االأخطار  هذه  مثل  تفادي  اإىل 
التقليل من وطاأتها واالآثار الناجمة 
عنها من خالل التعرف عن قرب 
امل�ضتعمل  العتاد  خمتلف  على 
احلوادث  هذه  مثل  يف  للتدخل 
ثقافة  وغر�س  املواطنني  وتوعية 
وقائية وتبيان القواعد واملقايي�س 

االأمنية الواجب اتباعها.

و�ضيتم بر�ضم ذات الربنامج تقدمي 
قواعد  حول  للمواطنني  اإر�ضادات 
ال�ضالمة املتعلقة باملو�ضم ال�ضتوي 
وبرجمة ندوات وحما�رصات على 
واملوؤ�ض�ضات  املدار�س  م�ضتوى 
ومراكز  ال�ضباب  ودور  الرتبوية 
التكوين املهني يتم خاللها تقدمي 
ن�ضائح ال�ضالمة وتو�ضيح االأخطار 
احلوادث  هذه  مثل  عن  الناجمة 
ومل�ضقات  مطويات  وتوزيع 
االختناقات  من  بال�ضالمة  تتعلق 
وتعريفهم باخلطر وكيفية اإ�ضعاف 
اجلوانب  اإبراز  مع  ال�ضحايا 
اأن  امل�ضدر  ذات  وذكر  الوقائية، 
لوالية  املدنية  احلماية  م�ضالح 
ال�ضنوات  خالل  قامت  قد  تب�ضة 

اخلم�س االأخرية )2011 اإىل غاية 9 
اأكتوبر2017( مبا ال يقل  94 تدخال 
يف هذا املجال مت خاللها اإ�ضعاف 
 10 وت�ضجيل  حالة   155 وحتويل 
اأحادي  بغاز  اختناقا  وفاة  حاالت 

اأك�ضيد الكربون
 لالإ�ضارة فاإن خطر االختناق بالغاز 
التي  الكوارث  اأحد  بني  من  يعد 
�ضتاء  ف�ضل  كل  عند  ت�ضجل  تبقى 
على الرغم من احلمالت التوعوية 
والتح�ضي�ضية التي تطلقها كل �ضنة 
م�ضالح احلماية املدنية وموؤ�ض�ضة 
"�ضونالغاز" اإال اأنه ال يخلو عام اإال 
ويتم فيه ت�ضجيل عدد من حاالت 
االختناقات ال �ضيما منها بغاز اأول 

اأك�ضيد الكربون كما مت تاأكيده. 
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الأيديولوجيتان ال�سهيونية ،والوهابية ،يف خدمة 
الإمربيالية الأمريكية

د. غازي ح�صني

ت�صّكل الأيديولوجيتان ال�صهيونية والوهابية اإ�صرائيل واململكة ال�صعودية القواعد الفكرية واملنطلق العملياتي للإرهاب ،واحلروب يف بلدان ال�صرق 
الأو�صط وبقية البلدان يف اآ�صيا ،واأفريقيا بالوكالة عن الوليات املتحدة الأمريكية، وت�صتثمر الوليات املتحدة الفنت الدينية والطائفية واحلروب 

العدوانية والإبادة اجلماعية التي ترتكبها هي واأتباعها خلدمة امل�صالح العليا الأمريكية والأمن القومي الأمريكي ،واأمن اإ�صرائيل ،وامل�صتعمرين 
اليهود يف فل�صطني العربية، التزمت ال�صعودية مبوجب معاهدات تاأ�صي�صها وحمايتها بتدفق النفط وبيعه فقط بالدولر وبالكميات والأ�صعار التي 

حتددها وا�صنطن، و�صراء �صفقات الأ�صلحة الهائلة دعمًا للقت�صاد الأمريكي والربيطاين وتهويد فل�صطني وبيعها ب�صكل نهائي لليهود وتطبيع العلقات 
مع اإ�صرائيل والتحالف معها لقاء ا�صتمرار احلماية الأمريكية للمملكة.

الأمريكية  العالقات  ازدهرت 
املجرم  عهد  اإّبان  ال�سعودية 
و�ساهمت  البن،  بو�ش 
العدوانية  احلرب  يف  اململكة 
ويف  العراق،  على  الأمريكية 
الناتو  با�ستدعاء  ليبيا  تدمري 
�سورية  على  الق�ساء  وحماولة 
التكفريية  املجموعات  بتمويل 
واإر�سالها  امل�سلحة  الإرهابية 

لحتالل دم�سق. 
مرحلة  يف  اململكة  واأرادت   
من  الثانية  اأوباما  رئا�سة 
اأرادت  كما  متاماً  وا�سنطن 
اإ�رسائيل اأن تكون وا�سنطن اأكرث 
عنفاً مع �سورية واإيران وحركات 
املقاومة، وطلب اآل �سعود من 
الرئي�ش اأوباما �سن احلرب على 
�سورية وا�ستعدادها دفع فاتورة 
وا�سنطن  طلبت  مهما  احلرب 
الطلب  رف�ش  اأوباما  اأن  اإّل 
الهمجي ال�سعودي والإ�رسائيلي 
واأّدى اإميان ال�سعودية واإ�رسائيل 
العالقات  اإىل خروج  بالإرهاب 
يف  العلن  اإىل  ال�رس  من  بينهما 
اإيران  ملواجهة   2016 عام 
وحركات املقاومة الفل�سطينية 
ومترير  والعراقية  واللبنانية 
لق�سية  الإ�رسائيلي  احلل 
ال�رساع  ء  واإنها  فل�سطني، 
وجتيري  ال�سهيوين،  العربي 
ال�سّني  الإ�سالمي  العامل  قيادة 
املت�سهنّي  الأمريكي  للرئي�ش 

ترامب واإدارته اليهودية.
اإدارة  بني  العالقات  حت�سنت   

اأوباما ومملكة اآل �سعود عندما 
قرر اأوباما خف�ش �سعر النفط 
الحتادية  رو�سيا  ملعاقبة 
واإيران مما اأحلق خ�سائر فادحة 
باململكة ال�سعودية اأي�ساً، ظهر 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ف�سل 
مكان،  كل  يف  لوا�سنطن 
واململكة  اإ�رسائيل  و�ساهمت 
يف  الف�سل  هذا  يف  ال�سعودية 
وبقية  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
واأفريقيا، و�سيكون  اآ�سيا  بلدان 
اأمناً  واأكرث  حالً  اأف�سل  العامل 
عندما  وازدهاراً  وا�ستقراراً 
تتقوقع الوليات املتحدة على 
قواعدها  وتفكك  فوراً  نف�سها 
جميع  من  وتن�سحب  الع�سكرية 
والإ�سالمية،  العربية  البلدان 
اأمثال  من  لأدواتها  وتوعز 
ال�سعودية  واململكة  اإ�رسائيل 
بالتوّقف  العربية  والإمارات 
وا�ستئجار  اإ�سعال احلروب  عن 
والغربية  الإ�سالمية  اجليو�ش  
احلروب  يف  للقيام  واملرتزقة 
والإطاحة  بالوكالة  العدوانية 
التي ترف�ش  بالأنظمة الوطنية 
الأمريكي  الفلك  يف  ال�سري 

وتدعم حترير فل�سطني.
ال�سهيوين  الإرهاب  يهدد 
املت�سّددة  وال�سلفية  والوهابي 
ال�سهيونية  وامل�سيحية 
الإدارات  مع  وحتالفهم 
الأمريكية اأمن وا�ستقرار جميع 
العامل،  يف  والأمم  ال�سعوب 
ويعّر�ش ال�سالم العاملي خلطر 

الثالثة  العاملية  احلرب  اندلع 
وا�ستخدام ال�سالح النووي فيها 
هريجمدون  خلرافة  حتقيقاً 
اململكة  وحلماية  اليهودية 
اإ�رسائيل  واإقامة  ال�سعودية 
العظمى القت�سادية من خالل 
م�رسوع ال�رسق الأو�سط اجلديد 
امل�ست�رسق  اأ�س�سه  و�سع  الذي 
لوي�ش  برنارد  احلقري  اليهودي 
الأمريكي،  الكونغر�ش  وتبّناه 
والوليات  اإ�رسائيل  وتعمل 
من  حتقيقه  على  املتحدة 
اآل  مع  اجلديد  حتالفها  خالل 

�سعود وثاين ونهيان.
ال�سعودية  اململكة  تاأ�س�ست 
اخلالفة  دولة  زوال  مرحلة  يف 
العثمانية، وهي اإحدى الكيانات 
متاماً  بريطانيا  اأقامتها  التي 
مثلها مثل اإ�رسائيل التي اأقامها 
وعد بلفور ال�ستعماري ونظام 
وتتوىّل  الربيطاين،  النتداب 
الأمريكية  المربيالية  حالياً 
واإ�رسائيل حمايتها من �سعبها.

لوجود  الأمريكي  فال�سبب 
الدولتني وحمايتهما وتقويتهما 
ال�سرتاتيجية  خدمة  هي 
وا�ستغالل  ال�ساملة،  الأمريكية 
يف  الإ�سالمية  الأماكن  وجود 
مكة املكرمة واملدينة املنورة 
الوهابية  احلركة  ووجود 
وطالبان  القاعدة  وتاأ�سي�ش 
لتدمري  والن�رسة   وداع�ش 
الوطنية  والدول  اجليو�ش 
وليبيا  وال�سودان  اجلزائر  يف 

واليمن  و�سورية  والعراق 
وتهويد كل فل�سطني التاريخية، 
وا�ستغلّت وا�سنطن املجموعات 
من  للنيل  كاأدوات  التكفريية 
والقومية  الوطنية  احلكومات 
فالإرهاب  املقاوم،  والإ�سالم 
وجهان  والتكفريي  ال�سهيوين 
لعملة واحدة وخطرهما يهدد 
جميع �سعوب ال�رسق الأو�سط 

والعامل باأ�رسه.
اإ�رسائيل  حروب  فتحت 
العدوانية و�سيا�ساتها التو�سعية 
والعن�رسية والإرهابية الأبواب 
على م�رسعيها للفنت واحلروب 
الطائفية واملذهبية مما �سّكل 
القوا�سم امل�سرتكة بينها وبني 
التحالف  واإقامة  ال�سعودية 
اجلديد بني احلكومتني والناتو 

بقيادة  الإ�سالمي  العربي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الثالث  القمم  يف  تبلور  الذي 
املت�سهني  تراأ�سها  التي 
 2017 ماي  اأواخر  يف  ترامب 
دعم  و�سمل  الريا�ش،  يف 
امل�ستوى  لداع�ش  اإ�رسائيل 
واللوج�ستي  ال�ستخباري 
والإغارة  اجلرحى  ومعاجلة 
العربي  اجلي�ش  مواقع  على 
ال�سوري يف املنطقة اجلنوبية 
وال�سواريخ  بالطائرات 
ال�سالح  وتقدمي  واملدفعية 
اأمد احلرب  لإطالة  والذخرية 

الكونية على �سورية.
وي�ستغل م�سوؤولون يف الوليات 
وفرن�سا  وبريطانيا  املتحدة 
ال�سهيونية  الإيديولوجيا 

الذي  التكفريي   والفكر 
يف  ال�سعودية  اململكة  ن�رسته 
الباك�ستان واأفغان�ستان والدول 
العربية لعقد �سفقات ال�سالح 
ال�سعودية  مع  الأ�سطورية 
واإ�سعال  اخلليج،  دول  وبقية 
وحروب  بالوكالة  حروب 
تكاليفها  كل  تدفع  ماأجورة 
والإمارات،  وقطر  ال�سعودية 
كفرن�سا يف اأفريقيا، والوليات 
املتحدة يف اأمريكا الالتينية، 
واإ�رسائيل يف فل�سطني وم�رس 
الناتو  وحلف  ولبنان،  و�سورية 
اليمن،  يف  وال�سودان  ليبيا  يف 
بلدان  تدمري  اإىل  اأّدى  مما 
وتهديد  الأو�سط  ال�رسق 
والتطّور  وال�ستقرار  الأمن 

والزدهار وال�سالم العاملي.

 لي�ست فل�سطني اإل ورقة ممزقة من �سجل اخليانات؟ا
 ل زال وعد بلفور يف املتخيل اجلمعي 
الكهربائية  ال�سعقة  مبثابة  العربي 
اأر�سا.  اأفراده  وجدان  اأنزلت  التي 
وه�ّسمت ذواكرهم ال�سيا�سية والثقافية 
الجتماعية .. بل جعلت منهم فرائ�ش 
اأو  واملماطلة  للتحوير  قابلة  وطرائد 
�سيا�سات  لتجارب  بي�ساء  فئرانا  قل 
تقرير  فل�سفة  ...وما  للوراء  الهروب 
وامل�ساحلة  واملفاو�سات  امل�سري 
دلئل  اإل  والن�سبي  اجلزئي  والتنازل 
حتولت  ...حيث  ذلك  على  قطعية 
الق�سية الفل�سطينية اإىل �سماعة لأجل 
طاولت  نحو  والأعراب  العرب  جر 
اأمام اأ�سواء  خر�ساء ل قيمة لها �سوى 
لي�ش فقط من كامب  ـ   ؟ا  الكامريات 

كمحطات  اأو�سلوا  اىل  و�سول  ديفيد  
جاكرتا  اإىل  طنجة  من  بل  تاريخية  
...تنطق  قومية  جغرافية  كاأقاليم 
تربتها بالعروبة مقابل الإ�سالم..  ويف 
التاريخي  احلدث  هذا  ظل  املقابل 
عيد  مبثابة  الـ02نوفمرب1917  يوم  من 
واأزلمها...ويُجمع  لل�سهيونية  الن�رس 
ملا  الوعد  هذا  لول  باأنه  املوؤرخون 
كانت اإ�رسائيل اأو�سمدت اإىل يومنا هذا 
بريطانيا  خا�سة  للغرب  مدللة  كابنة 
ترعاها وحتر�سها من  اللتان  واأمريكا 
كل �سوء... وقد اأ�سبح هذا الوعد الذي 
تنعته الأقالم العربية بامل�سوؤوم مبثابة 
ع�سبة  لدى  معتمدة  ر�سمية  وثيقة 
طواطم  عليها  يرتكز  وركيزة  الأمم 

القدماء  والإ�ستعماريني  امل�سالح 
اجلدد ممن ي�سعون اأقدامهم داخل كل 
كان  اأن  فبعد  العامل...  بقاع  من  �سرب 
ن�سبة92باملئة  ي�سكلون  الفل�سطينيني 
مبا�رسة  عام1918  ال�سكان  تعداد  من 
هذا  بداأ  للقد�ش  بلفور  زيارة  وبعد 
اإىل  عك�سية  بطريقة  يتقل�ش  الرقم 
غاية اأن حتول اىل رقم عك�سي بالفعل 
وجنى العرب على اأنف�سهم هذا امل�سري 
ونق�سد  اجلوار  ملوك  تخاذل  ب�سبب 
الذين  و�سوريا  والأردن  احلجاز  اأمراء 
مل تكن �سذاجتهم اأقوى من خبث ومكر 
املحكمة  ال�سيا�سات  نقول  ل  حتى 
املنطقة  طوقوا  الذين  للربيطانيني 
مكانا  �سامنني  ودبلوما�سيا  �سيا�سيا 

اآمنا للوافدين اجلدد من اأبناء يهود ؟ا 
تلخ�سه  املفيد  وباملخت�رس  هذا  كل 
جمرد اأ�سطر عن حال البكائيات التي 
اأبا  حتاكيها  العربية  الأفئدة  مافتئت 
�ساعرين  واأحفادهم  لأبنائهم  جد  عن 
هزمهم.. التاريخ  باأن  مرة  كل  يف 
ماء  كينبوع  �سارتا  والغدر  واخليانة 
اليد  نهار حتت وطاأة  ليل  يتدفق  زلل 
اأو   احلديدية التي ل تبتغي لهم رحمة 
كل  ويف  فقط  هي  بالعياء،،،  �سعورا 
يكتب  من  هو  فل�سفة)القوي  الأحوال 
الأكرث  بل  عمره(  يف  ويطيل  التاريخ 
كال�سحابات  ويوزعه  يزرعه  ذلك  من 
الفوقية مثل الأقمار ال�سناعية ير�سد 
به اجلزئي والكلي للرعايا وال�سعوب؟ا 

ورغم كل الذي حدث �ستبقى املع�سلة 
ت�سغل  التي  الق�سايا  اأم  الفل�سطينية 
بال التعابري مبختلف فروعها واألوانها 
ال�رسائيلي  امل�سد�ش  تواجه  وفنونها 
ول  ميل  ل  ليلي  كحار�ش  �ساهر  وهو 
يُجه�ش  قفل  اأو  اأمان  بدون  بل  يكل 
احلجارات... ويبدد  ال�رسخات 
هي  فل�سطني  تبقى  ذلك  ومبوجب 
الق�سية الأم �ساءت �سجالت التاريخ اأم 
اأبت..ففي اليوم الذي تنقر�ش م�ساعر 
فرد  لكل  وي�سبح  اأوطننا  من  اخليانة 
كان  ولو  حتى  جماهدا  قلبا  عربي 
ت�سحيح  �ساعتها.ن�ستطيع  ا�سطناعيا 

التاريخ امُلحرف؟ا
 بقلم : جمال ن�صراهلل
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الكرمية "اأمينة بودوران" يتقدم 

لها زوجها بدا�ش �صمري بالتهاين 
وتكرميات متمنيا لها لرفيقة دربه 

�صحة موفرة وحياة كلها مي�صرات

تهنئة
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لبنان

ا�شتقالة احلريري.. هل ت�شعل فتيل احلرب على حزب اهلل
كثرية هي الدالئل واملوؤ�صرات التي توحي باقرتاب حرب تخو�صها اأطراف عدة �صد حزب اهلل اللبناين، حيث تنظر اإليه هذه االطراف باعتباره ذراعا 

من اأذرع النفوذ االإيراين الذي ُيراد حتجيمه واحلد من تهديداته لدول حليفة اأو �صديقة للواليات املتحدة يف منطقة ال�صرق العربي واخلليج، من بينها 
اإ�صرائيل واململكة العربية ال�صعودية.

�أتاح م�ساحة  �مل�ؤ�رش �لأبرز �لذي 
و��سعة من �لتكهنات يف ��ستهد�ف 
متثل  �هلل،  حلزب  بعيد  �أو  و�سيك 
يف  �لدر�ماتيكي"  "�لنقالب  يف 
�للبنانية  �حلك�مة  رئي�س  م�قف 
قبل  �أعلن،  �لذي  �حلريري  �سعد 
متلفز  بخطاب  ��ستقالته  ي�مني، 
�لريا�س،  �ل�سع�دية  �لعا�سمة  من 
دللت  يف  و��سعا  جدل  و�أثار 
منه،  �أعلن  �لذي  و�ملكان  �لزمان 
كما �ن هذه �ل�ستقالة جاءت بعد 
بريوت  يف  جمعه  لقاء  من  ي�مني 
م�ست�سار  وليتي،  �أكرب  علي  مع 
علي  �لأعلى  �لإير�ين  �ملر�سد 
خامنئي، �لذي و�سف عقب �للقاء 
باأنه  �ل�س�رية  �حلك�مة  حققته  ما 

"�نت�سار وجناح كبري".
كما �أن �ل�ستقالة جاءت بعد �أ�سابيع 
�ل�سع�دي  �لدولة  وزير  زيارة  من 
�للبنانية  للعا�سمة  �ل�سبهان  ثامر 
حيث  �ملا�سي  �سبتمرب/�أيل�ل  يف 
ت�ؤكد �ملعل�مات �أنه و�سع حك�مة 
تبني خيار  �أمام �رشورة  �حلريري 
�للبناين،  �هلل  حزب  مع  �لقطيعة 
حرب"  "�إعالن  منه  يُفهم  مبا 
�سع�دية مفت�حة �لحتمالت على 
له  وّجه  �لذي  �للبناين  �هلل  حزب 
�ل�سع�دية  بقيادة  �لعربي  �لتحالف 
فرع  لت�سكيل  �ل�سعي  تهمة  م�ؤخر� 
له يف �ليمن و�ل�ق�ف ور�ء �إطالق 
�ساروخ على مطار �مللك خالد يف 

�لريا�س.
�لت�سعيد  باجتاه  قدما  �مل�سي 
�سد  ع�سكرية  عمليات  �سن  �أو 
حزب �هلل بات �إذن �أمر� م�ست�ساغا 
بـ  �إليه  �أ�رشنا  ما  �س�ء  يف  نظر� 
لرئي�س  �لدر�ماتيكي"  "�لنقالب 
حزب  على  �مل�ستقيل  �حلك�مة 
�هلل، بعد �سل�سلة من �لتنازلت �لتي 
قدمها للحزب على مدى �أكرث من 
�ملطبق  �ل�سمت  من  بدء�  عام، 

ملقاتلي  �مل�ثقة  �لنتهاكات  على 
�ل�س�ريني  �ملدنيني  �سد  �حلزب 
وقتاله  �ل�س�رية،  �لأر��سي  د�خل 
�ل�س�ري  �لرئي�س  �إىل جانب ق��ت 
يد  باإطالق  و�نتهاء  �لأ�سد،  ب�سار 
على  و��سع  ب�سكل  للهيمنة  �حلزب 
�ملنا�سب �حل�سا�سة �لتي �أتاحت له 
�سن عملية ع�سكرية بقر�ر منفرد 
�لتنظيمات يف  بع�س  مقاتلي  �سد 
لبنان،  يف  و�لقلم�ن  �لبقاع  �سهل 
�إ�سافة �إىل تاييد �حلريري للمر�سح 
ع�ن  مي�سيل  �جلرن�ل  �لرئا�سي 
و�حلك�مة  �هلل  حزب  من  �ملقرب 
و�لده  باغتيال  �ملتهمة  �ل�س�رية 
فرب�ير/ يف  �حلريري  رفيق 
يف  م��قف  وهي   .2005 �سباط 
كتلة  ب�سعف  �نطباع  �عطت  جلها 
�مل�ستقبل �ل�سنية �أمام ثقل متز�يد 
حلزب �هلل يف لبنان، وه� "�ل�سعف" 
�لذي �سار �للبناني�ن ينظرون �إليه 

كاأمر و�قع.
�ل�ستقالة  �لالفت يف خطاب  لكن 
عنها  �أعلن  �لتي  "�لتهديد"  لغة 
ثنايا  يف  �هلل  حزب  �سد  �حلريري 
"حزب  �أن  �سدد  حيث  �خلطاب، 
�سدور  �إىل  �سالحه  ي�جه  �هلل، 
�ل�س�ريني  و�إخ��ننا  �للبنانيني 
و�ليمنيني"، وبات دولة د�خل دولة 
�إىل  �إ�سارة  ويف   ، �إير�ن  من  بدعم 
يف  �إير�ن  "�أيدي  �إن  قال  �حلزب، 

�ملنطقة �ستُقطع".
حتما  �ستدفع  �سبق،  ما  �س�ء  يف 
لبنان  �حلريري  �سعد  ��ستقالة 
و�جهة  �إىل  ثانية  و�ملنطقة 
�ل�سع�دي  �لإقليمي  �لتناف�س 
تفاقم  �إىل  ي�ؤدي  قد  مبا  �لإير�ين 
منها  �أ�سعدة،  عدة  على  �لت�تر�ت 
وعلى  �ل�سيعي  �ل�سني  �لطائفي 
�سعيد �آخر قد يدفع �أي�سا باجتاه 
ع�سكرية  م��جهة  فتيل  �إ�سعال 
�سد حزب �هلل يف �جلن�ب �للبناين، 

ورمبا  �أمريكية  �إ�رش�ئيلية  ب�رش�كة 
مع حلفاء عرب.

احتماالت املواجهة 
الع�صكرية

وما قد يغذي �حتمالت �مل��جهة 
�لرئي�س  دعم  �أي�سا  �لع�سكرية 
ب�سكل  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�ململكة  لت�جهات  وق�ي  و��سح 
�لعربية �ل�سع�دية وحلفاء �ململكة 
يف م��جهة "�لتهديد�ت" �لإير�نية؛ 
لكن يف �ملقابل، لي�س ثمة ما ي�سري 
م��جهة  �ستخ��س  �ير�ن  �أن  �إىل 
�سياق  يف  مبا�رشة  ع�سكرية 
��سرت�تيجياتها �لتي �عتمدت دوما 
على خ��س حروبها خارج حدودها 
�جلغر�فية من خالل ت�ظيف ق�ى 
حملية تدين لها بال�لء مثل حزب 
�ل�سعبي  و�حل�سد  �للبناين  �هلل 
�ملجم�عات  وع�رش�ت  �لعر�قي 
على  �ملنت�رشة  �مل�سلحة  �ل�سيعية 
�إىل  �إ�سافة  �ل�س�رية،  �لأر��سي 
حركة �ن�سار �هلل )�حل�ثي( و�سبكة 
يف  "�لنائمة"  �خلاليا  من  و��سعة 

دول خليجية عدة.
�ألقاه  خطاب  ويف  جهته،  من 
�لأحد �ملا�سي، �تهم �لأمني �لعام 
ن�رش  ح�سن  �للبناين  �هلل  حلزب 
رئي�س  "�جبار"  بـ  �ل�سع�دية  �هلل، 
�حلك�مة �للبنانية على �ل�ستقالة، 
د�عيا على غري عادته، �إىل �لهدوء 
و�لت�ساور مع �لقادة �للبنانيني ح�ل 
�خلط�ة �ملقبلة، يف �إ�سارة و��سحة 
��ستقر�ر  عدم  �حتمالت  �إىل 
�لتي  �لقلق  �للبناين وحالة  �لد�خل 
دفعت دول كالبحرين �إىل �أن تطلب 
من رعاياها "مغادرة لبنان ف�ر�".

يف  �أظهرت  فقد  �إ�رش�ئيل  �أما 
�لأكرث  م�قفها  عدة  منا�سبات 
و��سعة  حرب  �سن  على  ت�سجيعا 

وكان  �هلل؛  حزب  على  �لنطاق 
�إ�رش�ئيل  ت�ستغل  �أن  منطقيا 
لت�جيه  �حلريري  ��ستقالة 
�لإير�ين  للنف�ذ  "حادة"  �نتقاد�ت 
رئي�س  ل�سان  على  د�عية  لبنان  يف 
�إىل  نتنياه�  بنيامني  حك�متها 
لتخاذ  �لدويل  �ملجتمع  "�إيقاظ 
ما  �سد  يحددها  مل  �إجر�ء�ت" 

و�سفه بـ "�لعدو�ن �لإير�ين".
هي  تبدو  �ملتحدة  �ل�ليات 
لإ�سعاف  م�ؤيد  �جتاه  يف  �لأخرى 
قدر�ت حزب �هلل �لع�سكرية.. فهي 
�لدولة  تنظيم  هزمية  و�سعت  لئن 
�أول�يات  ر�أ�س  على  )د�ع�س( 
و�س�ريا  �لعر�ق  يف  �سيا�ساتها 
�إل   ،2014 �مل��سل  �أحد�ث  منذ 
�لرو�سي  �لع�سكري  �لتدخل  �أن 
�ملبا�رش يف �س�ريا يف �لعام 2015 
�إىل جانب ق��ت �حلك�مة �ل�س�رية 
�هلل  وحزب  �إير�ن  مع  �ملتحالفة 
�للبناين وجمم�عات �سيعية م�سلحة 
�ل�ليات  دفع  �إير�ن،  ترعاها 
��سرت�تيجية  تبني  �إىل  �ملتحدة 
تتمثل يف هزمية  �لجتاه"  "ثنائية 
�ت�ساع  من  و�حلد  د�ع�س  تنظيم 
على  وحتجيمه  �لإير�ين  �لنف�ذ 

�لأر��سي �ل�س�رية.
د�ع�س  تنظيم  �سيطرة  نهاية  ومع 
عمليا على �آخر �ملر�كز �حل�رشية 
"دير  �س�ريا وطرده من مدينة  يف 
�لنظام  ق��ت  يد  على  �لزور" 
مل��جهة  �لتفرغ  بات  �ل�س�ري، 
�أول�ية  �لإير�نية  �لتهديد�ت 
�حللفاء  مع  بال�رش�كة  �أمريكية 
�لعرب و�إ�رش�ئيل، ويف هذ� �لإطار 
�للبناين  �هلل  حزب  ��ستهد�ف  يربز 
�لمريكية  �لأول�يات  مقدمة  يف 
�لر�هنة كاأحد �أهم �لأذرع �لإير�نية 
�ملعززة للنف�ذ �لإير�ين يف �س�ريا 

ولبنان.
�ل�س�رية  �ل�ساحتني  مع  وبالت��زي 

�إير�ن  م��جهة  ويف  و�للبنانية، 
و�لق�ى �ملحلية �حلليفة لها، تدفع 
�ل�ليات �ملتحدة بحلفاء تقليديني 
و�ململكة  �لإمار�ت  دولة  مثل 
�جله�د  لت�حيد  �ل�سع�دية  �لعربية 
م�سرتكة  ق�سية  يف  �لعر�ق  مع 
ت�ساعد  م��جهة  �إىل  تهدف 
�لإير�نية يف �ملنطقة،  �لتهديد�ت 
�سمن حزمة من �حل��فز �ملقدمة 
تن�سيق  جمل�س  �إطار  يف  للعر�ق 
جلذب  م�سرتك  �سع�دي  عر�قي 
�ل�سيا�سات  عن  بعيد�  �لعر�ق 
�لإير�نية، يف مقابل �مل�ساهمة يف 
خربتها  �لتي  �ملدن  �إعمار  �إعادة 
منذ  د�ع�س  تنظيم  �سد  �حلرب 
عام 2014 بقيادة �لتحالف �لدويل، 
�مل�ساحلة  �إدر�ج  �أي�سا  وميكن 
�ملقاومة  حركة  عقدتها  �لتي 
�ل�سلطة  مع  )حما�س(  �لإ�سالمية 
م�رشية  برعاية  �لفل�سطينية 
�سياق  يف  وخليجي  �أمريكي  ودعم 
�لتاثري  عن  �إبعادها  م�ساعي 
وق�ف �حلركة  و"�سمان"  �لإير�ين 
على �حلياد يف حال وق�ع م��جهة 
�هلل  حزب  �سد  �لأطر�ف  متعددة 

�للبناين.
�حلرب  �أو  �ملحتملة  �مل��جهات 
�للبناين  �هلل  حزب  �سد  �ملفت�حة 

�سعي  �لآخر  وجهها  يف  تعني  قد 
�ل�ليات �ملتحدة مل���سلة �ل�رش�ع 
�إ�رش�ئيل  خالل  من  �إير�ن  مع 
مثل  �ستظل  لكن  �آخرين؛  و�رشكاء 
رهنا  �ملحتملة  �مل��جهة  هذه 
فتيلها،  ل�سعال  �لذريعة  بخلق 
�أن تبادر �ير�ن  ولي�س من �ملت�قع 
�أو حزب �هلل لعطاء هذه �لذريعة 
للطرف �لآخر �لذي �سيظل بدوره 

مرتدد� يف مبا�رشة �حلرب.
�ملنظ�ر  �ملدى  يف  ت�جد  ل 
و�قعية  دلئل  �أو  م�ؤ�رش�ت  �أي 
تعر�س  يف  عليها  �لتع�يل  ميكن 
من  مباغت  لهج�م  �إ�رش�ئيل 
حالة  و�قع  مع  �للبناين  �هلل  حزب 
حمليا،  لبنان  يف  �ل�ستقر�ر  عدم 
غري  �لفاعلة  �جلهات  وتعدد 
بقر�ر  �حلزب  و�نفر�د  �حلك�مية، 
�حلرب و�ل�سلم يف لبنان؛ لكن ثمة 
ما  �س�ء  يف  ب��در  �أو  م�ؤ�رش�ت 
�أن  على  م��قف  من  عر�سه  �سبق 
من  �ستك�ن  �ملحتملة  �مل��جهة 
لهج�م  �هلل  حزب  تعر�س  خالل 
تنفذها  ج�ية  و�رشبات  ع�سكري 
�إقليمي�ن  لها  و�رشكاء  �إ�رش�ئيل 
��سرت�تيجية �حلد  يتبن�ن  ودولي�ن 

من �لتهديد�ت �لإير�نية.

م�صدر لبناين رفيع 

عون �شيطلب امل�شاعدة لتو�شيح ظروف غياب احلريري
رفيع،  لبناين  �سيا�سي  م�سدر  قال 
�سيطلب  ع�ن،  مي�سال  �لرئي�س  �إن 
�لدول  من  عدد  ممثلي  م�ساعدة 
رئي�س  غياب  "ظروف  لت��سيح 
�سعد  )�مل�ستقيل(  �حلك�مة 
�حلريري"،وقال �مل�سدر ، �إن "حترك 
ع�ن،  مي�سال  �جلمه�رية  رئي�س 
�سعد  رئي�س �حلك�مة  ��ستقالة  عقب 
ل�سبط  ياأتي  �خلارج،  من  �حلريري، 
�لأو�ساع يف لبنان"،و�أ�ساف �مل�سدر، 
�أن  ه�يته،  ك�سف  عدم  ف�سل  �لذي 
�أهمية  "رئي�س �جلمه�رية �سدد على 
و�لقت�سادي،  �لأمني  �ل�ستقر�ر 
خالل �للقاء�ت �لتي �أجر�ها مع كافة 

�مل�س�ؤولني و�لفعاليات يف �لدولة".
�ستك�ن  �لثانية،  "�ملرحلة  �أن  وت�قع 
�لتحرك مع ممثلي عدد من �لدول يف 
لبنان )مل ي�سمهم(، لطلب م�ساعدتهم 
�لرئي�س  غياب  ظروف  بجالء 
�حلريري"،وتابع:  �سعد  )�ل�زر�ء( 
يف  �ل�سفر�ء  �سي�سع  )ع�ن(  "�لرئي�س 

منذ  لبنان  يف  �لأو�ساع  تط�ر  �أج��ء 
�مل�سدر  �حلريري"،و�أو�سح  ��ستقالة 
يقبل  لن  �جلمه�رية  "رئي�س  �أن 
��ستقالة �حلريري قبل �لت���سل معه، 
وبعد ح�س�ل هذ� �لت���سل، ويف حال 
�أ�رّش �حلريري على �ل�ستقالة، عندها 
نيابية  ل�ست�سار�ت  �لرئي�س  يدع� 
لتكليف رئي�س جديد للحك�مة"، دون 

تفا�سيل �إ�سافية.
ويف �سياق مت�سل، قال م�سدر �سيا�سي 
 ، مطلع ، �إن "�ل�سيناري� �لأكرث �حتمالاً
�أن ت�ستمر �لأزمة �ل�سيا�سية يف �لبالد، 
و�أن نعي�س يف ظل حك�مة م�ستقيلة، 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لقدرة  وعدم 

على ت�سكيل حك�مة جديدة".
عدم  طلب  �لذي  �مل�سدر،  و�أ�سار 
يعد  مل  حال  يف  �أنه  �إىل  ��سمه،  ذكر 
�إىل  �مل�ستقيل  �حلك�مة  رئي�س 
�حلك�مة  تبقى  "عندها  بريوت، 
ويدع�  �لأعمال،  لت�رشيف  �حلالية 
�إىل  �جلمه�رية  رئي�س  حينها 

رئي�س  لت�سمية  نيابية  ��ست�سار�ت 
جديد للحك�مة"،و�أ�ساف: "ل �أعتقد 
لبنانية،  �سنية  �سخ�سية  هناك  �أن 
�ستقبل تروؤ�س حك�مة جديدة، �إّل �إذ� 
�سنية  �سخ�سية  ت�سمية  �لبع�س  �أر�د 

هام�سية".
"�أزمة  �إن  بالق�ل،  �مل�سدر  و�ختتم 
لبنان �ستنتهي عند ت�فر حل�ل كربى 
�حلل�ل  وهذه  ككل،  �ملنطقة  يف 

لي�ست يف �لأفق حتى �لآن".
�حلريري،  �أعلن  �ملا�سي،  و�ل�سبت 
لل�سع�دية،  زيارة  �أثناء  ��ستقالته 
يعتقد  �إنه  متلفز  خطاب  يف  قائالاً 
لغتياله"،و�أرجع  "خمطط  ب�ج�د 
خلطف  �إير�ن  "م�ساعي  �إىل  قر�ره 
بعد  عليه،  �ل��ساية  وفر�س  لبنان، 
متكن حزب �هلل، من فر�س �أمر و�قع 
قال  ذلك،  �أعقاب  �سالحه"ويف  بق�ة 
��ستقالة  يقبل  لن  �إنه  ع�ن،  �لرئي�س 
�حلريري، حتى يع�د �إىل لبنان ليف�رش 

م�قفه.

حتى تعود "االأمور لطبيعتها"

وزير �شعودي يهدد باإجراءات "مت�شاعدة" �شد لبنان 
قال وزير �لدولة �ل�سع�دي ل�س�ؤون 
�ل�سبهان،  ثامر  �لعربي  �خلليج 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ  بالده  �إن 
لبنان  �سد  ومت�سددة"  "مت�ساعدة 
تع�د  �أن  �إىل  ي�سمها(،  �أن  )دون 
�لأم�ر لن�سابها �لطبيعي ،و�أو�سح 
ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  �ل�سبهان 
�لجتماعي  �لت���سل  مب�قع 
"ت�يرت": "كل �لإجر�ء�ت �ملتخذة 
تباعا ويف ت�ساعد م�ستمر ومت�سدد 
لن�سابها  �لأم�ر  تع�د  حتى 

�لطبيعي"، دون تفا�سيل. 
تغريدة �ل�سبهان جاءت بعد دقائق، 
رعاياها  �ل�سع�دية،  دع�ة  من 
�أقرب  يف  مغادرتها  �إىل  لبنان  يف 
فر�سة ممكنة، ون�سحت �مل��طنني 
�أي  من  لبنان  �إىل  �ل�سفر  بعدم 
وجهة دولية، بح�سب وكالة �لأنباء 
تاأتي  ،كما  �لر�سمية  �ل�سع�دية 

ت�رشيح  من  �أيام   3 بعد  �لتغريدة 
�ستعامل  بالده  �إن  فيه  قال  له، 
�أنها  على  �للبنانية  �حلك�مة 
حك�مة �إعالن حرب على �ململكة 
ب�سبب "حزب �هلل"،ونفى �ل�سبهان، 
يف ت�رشيحات �سديدة �للهجة �أدىل 
�ل�سع�دية،  "�لعربية"  لقناة  بها 
م�ساء �لإثنني، ما يرتدد عن �إجبار 
رئي�س  �حلريري،  �سعد  �لريا�س، 
�حلك�مة �للبنانية، على �ل�ستقالة 
،و�أ�سار �إىل �أنها "�أكاذيب" يروجها 
وحذر  و�أتباعه،  �هلل"،  "حزب 
�ل�زير �ل�سع�دي من �أن �ملخاطر 
"حزب  ت�رشفات  على  �ملرتتبة 
على  جد�  "وخيمة  �ستك�ن  �هلل"، 

لبنان". 
�سخ�س  كل  "�سن�قف  و�أردف: 
حده"،  عند  دولتنا  على  يتعدى 
و�ل�سبت �ملا�سي، �أعلن �حلريري، 

��ستقالته من من�سبه، عرب خطاب 
ا قر�ره  متلفز من �ل�سع�دية، مرجعاً
لبنان  �إير�ن خلطف  "م�ساعي  �إىل 
وفر�س �ل��ساية عليه، بعد متكن 
و�قع  �أمر  فر�س  من  �هلل،  حزب 
�لتايل  �لي�م  ويف  �سالحه"،  بق�ة 
�لعام  �لأمني  قال  لال�ستقالة، 
ن�رش  ح�سن  �للبناين  �هلل"  لـ"حزب 
"لي�س  �إنه  متلفزة،  كلمة  يف  �هلل، 
هناك �سبب د�خلي لبناين ل�ستقالة 
�هلل"،  "ن�رش  ودعا  �حلريري"، 
�ل�سبب  عن  �لتفتي�س  لـ"�رشورة 
ثاين  �ل�سع�دية  ،وتعد  �ل�سع�دي" 
�إىل  رعاياها  تدع�  خليجية  دول 
�لتي  �لبحرين  بعد  لبنان،  مغادرة 
دعت جميع م��طنيها �مل�ج�دين 
�إىل  �ملا�سي،  �لأحد  لبنان،  يف 
دع�تها  وجددت   ،� ف�راً مغادرتها 

بعدم �ل�سفر لها نهائياًا.
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»القاعدة« تطل جمددا على م�صر.. من احلدود الليبية
»اأح�صن ما نكون مثل �صوريا والعراق«.. عبارة طاملا كررها الرئي�س امل�صري، عبد الفتاح ال�صي�صي، منذ عام 2014، ليحذر من خماطر عديدة، 

بينها تنظيم »داع�س« الإرهابي« املتواجد يف الدولتني، قبل اأن يتطور الأمر اإىل التحذير، ال�صهر املا�صي، من انتقال عنا�صر اإرهابية من البلدين 
اإىل م�صر ودول اإفريقية اأخرى.

هذا التحذير الرئا�سي من ذلك 
املجهول، الذي ال يُعرف عدده 
انت�ساره،  اإمكانية  وال  املحتمل 
علي  يدلل  ما  له  خرباء،  وفق 
مع  ال�سيما  وخطورته،  جديته 
ب�سكل  م�سلحني  ا�ستهداف 
ال�رشطة  من  لعنا�رش  مفاجئ 
يف  الغربية،  م�رش  حدود  على 
بعد  »اإرهابية«،  عملية  اأكرب 
حالة  متديد  من  اأيام  ثمانية 
اأكتوبر  بالبالد، يف 12  الطوارئ 
املا�سي، وتبنت حركة جمهولة 
االإ�سالم« هجوم  »اأن�سار  ت�سمى 
الواحات )غرب(، الذي ُقتل فيه 
16 �رشطياً، غري ان هذا التنظيم 
يف  اخلرباء  بح�سب  يبدو، 
اأحاديث ، قريباً من فكر تنظيم 
»داع�ش«،  ولي�ش  »القاعدة«، 
الذي يقل تواجده ب�سكل ملحوظ 
يف �سبه جزيرة �سيناء امل�رشية 
تلك  وملواجهة  �رشق(  )�سمال 
الخرتاق  املجهولة  املحاوالت 
يقف  من  وحتديد  احلدود، 
وراءها يف ظل ندرة املعلومات، 
تدابري،  ثالثة  اخلرباء  يطرح 
وهي: اإجراءات اأمنية وع�سكرية 
دويل،  غطاء  حتت  �سارمة 
احلديثة  بالتقنيات  واال�ستعانة 
من  للحد  ال�سناعية  كاالأقمار 
التن�سيق االأمني  الت�سلل، وزيادة 
واملعلوماتي مع دول باملنطقة 
االأمريكية  املتحدة  والواليات 

واأوروبا.
امل�رشي  االأركان  رئي�ش  وقال 
فريد،  حممد  الفريق  اجلديد، 
االأحد املا�سي، اإن بالده تتخذ 
مزيًدا من التدابري واالإجراءات 
حدودها  حلماية  يك�سفها(  )مل 
مطالبًا  وجًوا،  وبحًرا  بًرا 
ع�سكريني التقاهم غربي البالد 
بـ«اليقظة الكاملة«، عقب جولة 
التاأمني  تفقدية لعدد من نقاط 
املنطقة  نطاق  يف  احلدودية 

احلدود  توؤمن  التي  الغربية، 
�سهدت  والتي  م�رش،  غربي 

العملية االإرهابية االأخرية.
امل�رشي،  الدفاع  وزير  وك�سف 
نوفمرب   4 يف  �سبحي،  �سدقي 
بثها  كلمة  خالل  اجلاري، 
عن  الر�سمي،  التلفزيون 
يذكر  )مل  »حماوالت«  وجود 
تفا�سيلها( لـ«ن�رش الفو�سى على 
اأنه  على  م�سدداً  حدود« م�رش، 

�سيواجهها بـ«ح�سم وردع«.
اأكتوبر   24 يف  وقبلها، وحتديداً 
يف  ال�سي�سي،  اعترب  املا�سي، 
 24 »فران�ش  قناة  مع  مقابلة 
»االإخبارية، اأن النجاح الع�سكري 
املتحقق يف �سوريا والعراق �سد 
انتقال  عليه  �سيرتتب  »داع�ش« 
)عنا�رش  »داع�ش«  ُفلُول  بع�ش 
املهزوم(  التنظيم  من  متفرقة 
ليبيا وم�رش، وال�سيما  يف اجتاه 

�سيناء، وكذلك غرب اإفريقيا.
البحر  ال�سمال  من  ويحد م�رش 
االأبي�ش املتو�سط، ومن الغرب 
ال�سودان،  اجلنوب  ومن  ليبيا، 
االأحمر  البحر  ال�رشق  ومن 
قطاع  ال�رشقي  ال�سمال  ومن 
حتتل  التي  واإ�رشائيل،  غزة 
دولة فل�سطني، ومل�رش �سحراء 

�رشقية وغربية.
جمهول على احلدود

حملية  �سحفية  تقارير  وفق 
احلدود  فاإن  ر�سمية  وبيانات 
املتاخمة  امل�رشية  الغربية 
لليبيا هي اأكرث احلدود املهددة، 
واالآخر  احلني  بني  ت�سهد  حيث 
اإعالن اجلي�ش امل�رشي اإحباط 
من جانب  حماوالت الخرتاقها 
من  و«اإرهابيني«  »مهربني« 

اجلهة االأخرى.
املا�سيني،  وماي  فرباير  ويف 
امل�رشي  اجلي�ش  ق�سف 
عددها(  يحدد  )مل  مع�سكرات 

»اإرهابيني« يف مدينة  مل�سلحني 
رداً  ليبيا،  �رشقي  �سمال  درنة 
قتال  اإرهابيتني  هجومني  على 
واتُهمت  م�رشياً،   40 من  اأكرث 
اإرهابية  عنا�رش  بارتكابهما 
اأو�ساعاً  ت�سهد  التي  ليبيا،  يف 
منذ  م�سطربة  واأمنية  �سيا�سية 
معمر  حكم  بنظام  االإطاحة 
القذايف )1969-2011( كما تهتم 
بحدود  متزايد  ب�سكل  م�رش 
مظاهر  اأحد  ومن  اجلنوبية، 
اإدارة  مدير  لقاء  االهتمام  هذا 
امل�رشية،  احلربية  املخابرات 
فرج  حممد  حرب  اأركان  اللواء 
الدفاع  وزير  مع  ال�سحات، 
ركن  اأول  الفريق  ال�سوداين، 
عو�ش بن عوف، يف اخلرطوم، 
ال�سهر املا�سي، حيث بحثا �سبل 
الع�سكري  بالتن�سيق  االرتقاء 
ب�ساأن  البلدين  بني  واالأمني 
�سوداين  بيان  وفق  احلدود، 

ر�سمي.

اجلنوبية  م�رش  حدود  وت�سهد 
تدخاًل  لل�سودان  املتاخمة 
اأو  مهربني  ل�سبط  م�رشياً 
و�سط  مهاجرين غري �رشعيني، 
معرباً  ت�سبح  اأن  من  خماوف 
الإرهابيني ين�سطون يف اإفريقيا، 
و2017،   2016 عامي  وخالل 
ال�ساحل  دول  جتمع  عقد 
وال�سحراء )تاأ�س�ش يف 4 فرباير 
عربية  دولة   23 وي�سم   1998
م�رش  يف  اجتماعني  واإفريقية( 
االإرهاب،  مواجهة  �سبل  لبحث 
على  االأول  االجتماع  واتفق 
اإن�ساء مركز ملكافحة االإرهاب، 
وتنظيم  القاهرة،  مقره  يكون 
دول  يف  م�سرتكة  مناورات 
التجمع، يف ظل تواجد حلركات 
اإرهابية يف اإفريقيا، بينها »بوكو 
حرام« وتنظيم القاعدة يف بالد 
املغرب املغربي، وتنظيم والية 
يف  لـ«داع�ش«،  التابع  �سيناء، 
اإعالن  مع  ذلك  وتزامن  م�رش، 
اأبو  اإثيوبيا،  لدى  م�رش  �سفري 
عن   ،2016 مطلع  حفني،  بكر 
ت�سكيل  ملف  قيادة  بالده  تويل 
�سمايل  يف  ع�سكرية«  »قوة 
ال�سلم  على  للحفاظ  اإفريقيا، 
واالأمن، بح�سب الوكالة الر�سمية 

امل�رشية لالأنباء اآنذاك.
�سمال  يف  احلدود  وبخ�سو�ش 
القاهرة،  �رشقي م�رش، اجتهت 
مع  تفاهمات  ظل  يف  موؤخراً، 
االإ�سالمية  املقاومة  حركة 
الفل�سطينية )حما�ش( يف قطاع 
غزة اإىل اإحكام القب�سة االأمنية 

»داع�سية«  عنا�رش  ت�سلل  ملنع 
التي  �سيناء،  �سمايل  �سوب 
الأنفاق  هدماً  فرتة  منذ  ت�سهد 
عمليات  وبدء  غزة،  اإىل  ممتدة 

اإخالء لبع�ش �سكان �سيناء.
القاعدة ت�صبق داع�س

ووفق  التحديات،  تلك  ظل  يف 
العلوم  اأ�ستاذ  عودة،  جهاد 
حلوان  بجامعة  ال�سيا�سية 
)م�رشية( يف حديث لالأنا�سول، 
وظهور  الواحات  »هجوم  فاإن 
هو  االإ�سالم،  اأن�سار  جماعة 
ت�سكيل  اإعادة  منه  يُفهم  �سياق 
القاعدة، يف ظل  تنظيم  قواعد 
الهزائم،  جراء  داع�ش  ت�سقق 
ومن ثم اإعادة ت�سكيل وانت�سار يف 
اأماكن اأخرى، كال�سحراء الكربى 
وت�ساد«وا�ستبعد  وم�رش  وليبيا 
اأن »تتاأثر �سيناء بهذه التحركات 
العنا�رش  �سيطرة  �سعف  ب�سبب 
حالًيا،  املتواجدة  االإرهابية 
بينها  عدة،  عوامل  بف�سل 
امل�ستمرة  الع�سكرية  ال�رشبات 
تقرير  وبح�سب   ،»)2013 )منذ 
لال�ستعالمات«  العامة  لـ«الهيئة 
امل�رشية(،  للرئا�سة  )تابعة 
العمليات  معدالت  انخف�ست 
حيث  �سيناء،  يف  االإرهابية 
حدثت، خالل الن�سف االأول من 
عملية   25 قرابة  احلايل،  العام 
اإرهابية مب�رش، منها 6 عمليات 
يف �سيناء، مقارنة بـ532 عملية، 
خالل  �سيناء،  يف   120 منها 

الن�سف االأول من 2015.

بديل عن اأفغان�صتان

الطرح،  هذا  من  مقربة  على 
الق�سا�ش،  اأن�ش  اعترب 
ال�سوؤون  يف  امل�رشي  الباحث 
االأمن  وق�سايا  اال�سرتاتيجية 
بات  داع�ش  »تاأثري  اأن  الدويل، 

حمدوداً، وال يزال القادمون من 
�سوريا والعراق ي�سكلون حتدياً، 
االأكرب  والتحدي  التاأثري  ولكن 

االآن هو تاأثري القاعدة«.
 ، حديث  يف  الق�سا�ش،  وحذر 
تنظيم  اإعالن  »تداعيات  من 
اأن�سار االإ�سالم وامل�سلمني )يتبع 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
املا�سي(  اأفريل  عنه يف  واأعلن 
بالقاهرة  مروراً  غرباً  غانا  من 
مع  ال�سودان  وحدود  وت�ساد 
»جزءاً  اأن  وليبيا«وراأى  م�رش 
يبدو  الواحات  عملية  من  كبريا 
التنظيم،  هذا  اأعمال  من  اأنه 
تن�سيقاً �سخماً  اأن هناك  ويبدو 
من اأجل تواجد تنظيم القاعدة 
عن  بدياًل  املناطق،  هذه  يف 
اأفغان�ستان ومناطق املواجهات 
الباحث امل�رشي  حوله«واأعرب 
م�رش  »حدود  اأن  من  قلقه  عن 
الوارد  ومن  ومرتامية  كبرية 

وجود ثغرات فيها«.
اجلنوب املقلق

اجلنوبية،  احلدود  عن  اأما 
ن�سبًيا،  اخلطر  يقل  »فرمبا 
وجي�ش  مركزية  حكومة  لوجود 
بح�سب  ال�سودان(«،  )يف  موحد 
اأحمد بان، الباحث امل�رشي يف 

�سوؤون احلركات االإ�سالمية.

حديث:  يف  »بان«،  وا�ستدرك 
بني  التناق�ش  اأن  يبقى  »لكن 
وال�سوداين  امل�رشي  اجلانبني 
جمموعات  بت�سلل  ي�سمح 
اجلنوب  من  تتحرك  م�سلحة 
امل�رشي«ومن  االأمن  وتهدد 
العالقات  تتوتر  اآخر  اإىل  اآن 
ب�سبب  واخلرطوم  القاهرة  بني 
على  النزاع  منها،  ملفات 
واأبو  و�سالتني  حاليب  مثلث 
النه�سة  و�سد  احلدودي،  رماد 

االإثيوبي.
امل�رشي  الباحث  ويتفق 
»اخلطر  اأن  يف  �سابقيه  مع 
االأ�سا�سي قل �رشقاً مع القب�سة 
االأمنية )امل�رشية(، وبداأ ين�سط 
حم�سوبة  جمموعات  عرب  غرباً 
منها  اأكرث  القاعدة  تنظيم  على 
حدث  كما  داع�ش،  تنظيم  على 
من  »بان«  الواحات«وحذر  يف 
خطراً  ميثل  رمبا  »هذا  اأن 
ظل  يف  القريب  امل�ستقبل  يف 
بني  ن�ساأت  التي  التحالفات 
جمموعات القاعدة يف ال�ساحل 
من  تبقى  وما  وليبيا  االإفريقي 

عنا�رش داع�ش«.
مطلوبة تدابري   3

مل�سلحي  متوقع  هروب  ومع 
داع�ش من العراق و�سوريا �سوب 
ليبيا وم�رش حتتاج القاهرة، وفق 
العميد متقاعد  االأمني،  اخلبري 
 ، حديث  يف  قطري،  حممود 
اأمنية  اإجراءات  »اتخاذ  اإىل 
غطاء  حتت  �سارمة  وع�سكرية 
االأمن«وبخالف  لفر�ش  دويل 
والع�سكري،  االأمني  التدخل 
امل�رشي،  الباحث  ي�سدد 
»اأهمية  على  الق�سا�ش،  اأن�ش 
احلديثة،  بالتقنيات  اال�ستعانة 
للحد  ال�سناعية،  االأقمار  مثل 
االإرهابني،  ت�سلل  عمليات  من 
رو�سيا  مع  بالتن�سيق  وذلك 
ال�سدد«فيما  هذا  يف  وفرن�سا 
يف  باحث  عيد،  �سامح  يطرح 
االإ�سالمية، يف  �سوؤون احلركات 
تدبرياً  االأنا�سول،  مع  حديث 
اأمني  تن�سيق  »اإيجاد  وهو  ثالثاً، 
والدول  م�رش  بني  ومعلوماتي 
والواليات  ناحية،  من  االإقليمية 
والدول  االأمريكية  املتحدة 

االأوروبية من ناحية اأخرى«.



�ضمن الدورة 
الدولية للتن�س اأكابر

عبيب�سي يرتاجع 
عن امل�ساركة يف 

دورة احلمامات
اجلزائري  التن�س  العب  اأعلن 
�سبق  الذي  عبيب�سي  علي  حممد 
الدورة  يف  للم�ساركة  الرت�سح  له 
 35 م�ستقبل  لالكاب  الدولية 
من  املمتدة  الفرتة  يف  املقررة 
13 اإىل 19 نوفمرب اجلاري مبدينة 
من  ان�سحابه  تون�س  احلمامات 
الت�سفوية  القائمة  يف  امل�ساركة 
ن�رشتها  التي  للم�ساركني  االأوىل 
اأول ام�س اليوم اخلمي�س االحتادية 
تراجع  وياأتي  للتن�س،  الدولية 
امل�ساركة  عن  اجلزائري  الالعب 
يف دورة احلمامات من اجل التفرغ 
للم�ساركة يف مناف�سات اأخرى قبل 
التن�س  مو�سم  على  ال�ستار  اإ�سدال 
دورة  و�ستعرف  اجلاري،  للعام 
اأ�سماء  عدة  م�ساركة  احلمامات 
حتتل مراكز حمرتمة يف الت�سنيف  
اال�سبانيان  راأ�سها  على  العاملي 
املركز  بوركي�س  بولودا  كارلو�س 
املركز  جيرن  ومارك  عامليا   344

.353
ق.ر.
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اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل

القمة ببولوغني وتيزي وزو واأندية 
املوؤخرة يف مهام متباينة

تتوا�ضل اأم�ضية اليوم مباريات اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل 
والتي �ضوف ت�ضهد قمتني الأوىل بالعا�ضمة وجتمع الرائد �ضباب ق�ضنطينة 

الذي يتواجد اأمام حتد قوي عندما يالقي احتاد اجلزائر على ملعب 
الأخري وهو الذي يبحث عن موا�ضلة النتائج اليجابية اأمام مناف�س ي�ضر 

على الفوز اأمام اأن�ضاره من اأجل البتعاد عن اأندية املوؤخرة خا�ضة واأن 
التعرث ممنوع على ت�ضكيلة »�ضو�ضطارة«

عي�ضة ق.

تيزي  مدينة  ت�سهد  املقابل  يف 
يلتقي  عندما  الثانية  القمة  وزو 
و�سباب  القبائل  �سبيبة  فريقا 
بلوزداد يف مواجهة عودتنا على 
ار�سية  يف  والت�سويق  االثارة 
الت�سكيلة  تبحث  اأين  امليدان،  
الثالث  النقاط  على  القبائلية 
الرتتيب  يف  ال�سعود  اجل  من 
املقدمة،  اندية  اإىل  واالقرتاب 
بلوزداد  �سباب  يعول  املقابل  يف 
والعودة  التوازن  ا�ستعادة  على 
اإىل »البوديوم«، من جهته، يلتقي 

الو�سيف �سبيبة ال�ساورة بال�سيف 
ال  الفوز  لقاء  بلعبا�س، يف  احتاد 
االنفراد  موا�سلة  اأجل  من  غري 

بالو�سافة.
املوؤخرة،  اأندية  م�ستوى  وعلى 
احتاد  املوؤخرة  �ساحب  �سيجد 
�سعبة  مهمة  اأمام  نف�سه  البليدة 
الفوز  نقاط  ح�سد  اجل  من 
عندما يالقي حامل لقب املو�سم 
الفارط وفاق �سطيف وهم الذين 
يتواجدون يف و�سعية ال يح�سدون 
دفاع  يعول  املقابل  يف  عليها، 
فر�سة  ا�ستغالل  على  تاجنانت 
ا�ستقبال احتاد احلرا�س من اجل 

االبتعاد عن منطقة اخلطر.

برنامج املباريات

احتاد البليدة / وفاق �سطيف
دفاع تاجنانت / احتاد احلرا�س

اللقاءان ينطلقان على 15:00
�سبيبة القبائل / �سباب بلوزداد

مولودية وهران / اأوملبي املدية
املرباتان جتريان على 16:00

احتاد اجلزائر / �سباب ق�سنطينة 
ابتداء من 17:00

بلعبا�س   احتاد   / ال�ساورة  �سبيبة 
ابتداء من 18:00

�ضيبة القبائل / �ضباب بلوزداد

الكناري ترت�سد النقاط الثالث 
وابناء العقيبة لتجاوز مرحلة ال�سك

احتاد البليدة / وفاق �ضطيف

البليدة ت�سعى للفوز الأول والن�سر 
الأ�سود البوديوم

اجلولة 11 للرابطة املحرتفة الثانية

ال�سام واملوب يف مباراة القمة وداربي ببومرزاق

وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  ي�سهد 
�سبيبة  فريقي  بني  جتمع  قمة  مباراة 
القبائل و�سباب بلوزداد والتي تدخلها 
من  كبرية  بعزمية  »الكناري«  ت�سكيلة 
االنت�سارات  مع  العهد  جتديد  اأجل 
الثالث  املباريات  يف  عنها  الغائبة 
االأخرية وهو ما يجعل رفقاء املدافع 
اأجل  من  خا�س  اأمام حتدي  ر�سواين 
جتديد العهد مع الفوز اأمام اأن�سارهم 
املدرب  يعول  معهم، حيث  والت�سالح 
الدين  القبائلية عز  للت�سكيلة  املوؤقت 
من  بالفريق  الدفع  على  جودي  اآيت 
لهم  ي�سمح  الذي  الفوز  حتقيق  اجل 
الزحف  وموا�سلة  الر�سيد  بتدعيم 
الرتتيب،  جلدول  الوىل  املراكز  نحو 
تتدعم  اأن  ينتظر  التي  العزمية  وهي 
االأ�سفر  اللونني  ملحبي  غفري  بتنقل 
عن  ويغيب  امللعب،  اإىل  واالأخ�رش 
االأي�رش  املدافع  »الكناري«  ت�سكيلة 
يف  يتواجد  الذي  فرحاين  هواري 

�سفوف اخل�رش.
�سباب  نادي  يتنقل  املقابل،  يف 
وهو  وزو  تيزي  مدينة  اإىل  بلوزداد 
ايجابية  بنتيجة  العودة  على  يبحث 
ورغم اإدراك النادي العا�سمي �سعوبة 
اأمام مناف�س ال يت�ساهل على  املهمة 
ميدانه اإال اأن الت�سكيلة البلوزدادية ال 
يف  الوقوع  تفادي  �سوى  خيار  متلك 
باأزمة  متر  وانها  خا�سة  الهزمية  فخ 
اآخر  يف  فوز  اأي  حتقق  مل  اين  نتائج 
لقاء  فاإن  وبالتايل  مباريات،  ثماين 
ا�سبال  امام  املنعرج  ي�سكل  اليوم 
اأجل  من  تودوروف  ال�رشبي  املدرب 
بها  مير  التي  ال�سك  مرحلة  تفادي 
الفريق والبقاء على مقربة من ثالثي 
ان يدخل احلار�س  وينتظر  املقدمة، 
مرة  الأول  ا�سا�سيا  للعب  قا�سم  الثاين 
هذا املو�سم تعوي�سا لزميله �ساحلي 

املتواجد مع املنتخب الوطني.
ع.ق.

امام  نف�سه  البليدة  احتاد  فريق  يجد 
وفاق  يالقي  عندما  �سعبة  مهمة 
�سطيف الذي يعول على لعب االأدوار 
على  والتناف�س  املو�سم  هذا  االأوىل 
االحتفاظ بلقبه احلائز عليه املو�سم 
الفارط، ولهذا الغر�س تدخل ت�سكيلة 
فريق مدينة »الورود« اللقاء يف ظروف 
واملتاعب  امل�ساكل  ظل  يف  خا�سة 
انطالق  منذ  النادي  لها  مير  التي 
يوا�سل  الذي  وهو  اجلديد  املو�سم 
هذا  له  فوز  اأول  ت�سجيل  عن  البحث 
املو�سم، وال ميلك العبو االحتاد من 
خيار �سوى رفع التحدي والعمل على 
حتقيق اول ثالث نقاط هذا املو�سم 

للخروج من عنق الزجاجة.
يف املقابل، ي�سعى وفاق �سطيف على 
مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية  ا�ستغالل 
اجل  من  االم�سية  هذه  م�سيفه  بها 

يتنقل  حيث  ايجابية،  بنتيجة  العودة 
ما�سوي  الدين  خري  املدرب  اأ�سبال 
ك�سب  على  يعولون  وهم  البليدة  اإىل 
يتواجد  الفريق  واأن  خ  كامال  الزاد 
دون هزمية على مدار ثماين مباريات 
على التوايل، وهي الفر�سة التي تعول 
فوزها  لت�سجيل  ا�ستغاللها  الت�سكيلة 
ر�سيدها  وتدعيم  التوايل  على  الثاين 
غلى  بالعودة  لها  ت�سمح  نقاط  بثالث 
التناف�س  وموا�سلة  املقدمة  ثالثي 
وت�سهد  الوطنية،  البطولة  لقب  على 
ثالثة  غياب  االأ�سود«  »الن�رش  ت�سكيلة 
العبني من الت�سكيلة االأ�سا�سية ويتعلق 
وجابو  زيتي  ن�ساخ،  من  بكل  االأمر 
املنتخب  برتب�س  تواجدهم  ب�سبب 
الوطني، اأين يعمل الطاقم الفني على 

البحث عن البدائل خلالفتهم.
عي�ضة ق.  

اجلولة  مباريات  اليوم  م�ساء  جتري 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من   11
القمة  مباراة  ت�سهد  �سوف  والتي 
التي جتري ب�رشق البالد وجتمع بني 
واملالحق  مليلة  الرائد جمعية عني 
التي  القمة  وهي  بجاية،  مولودية 
اأر�سية  اأن ت�سهد االثارة على  ينتظر 
امليدان باعتبار اأن ت�سكيلة »ال�سام« 
تعول على ا�ستغالل فر�سة اال�ستقبال 
وترية  موا�سلة  اأجل  من  مبيدانها 
الفوز  وت�سجيل  االيجابية  النتائج 
الثالث على التوايل ي�سمح لها البقاء 
تعول  املقابل  يف  االأول  املركز  يف 
ا�ستغالل  على  »املوب«  ت�سكيلة 
بح�سمها  املرتفعة  معنوياتها 
العودة  اأجل  من  البجاوي  الداربي 
البقاء  لها  ت�سمح  ايجابية  بنتيجة 
بينما �سيجد  �سمن ثالثي املقدمة، 
نف�سه  بجاية  �سبيبة  االآخر  الرائد 
اأمام تنقل اإىل العا�سمة ملالقاة ثاين 
املهددين بال�سقوط رائد القبة وهو 

تبقيه  التي  الثالث  النقاط  ي�ستهدف 
يف ال�سدارة، يف لقاء ال يقبل الق�سمة 
اأو  بالفوز  امللزم  للرائد  اثنني  على 

اللعب على ال�سقوط.
داربي  بومرزاق  ملعب  ي�سهد  بينما 
ال�سلف  جمعية  يجمع  الذي  الغرب 
هام  لقاء  وهو  وهران،  وجمعية 
ك�سب  اأجل  من  االأر�س  الأ�سحاب 
بالبوديوم  واللحاق  كامال  الزاد 
واأن  خا�سة  املوب  تعرث  حال  يف 
بعد  الفوز  عن  تبحث  الت�سكيلة 
ت�سجيل ثالثة تعادالت على التوايل، 
بينما ت�ستهدف �سبيبة بجاية تدارك 
بجاية  مولودية  اجلار  اأمام  الهزمية 
مولودية  بال�سيف  االطاحة  عرب 
العلمة لت�سييق اخلناق على اأ�سحاب 

املقدمة.
فاإن  املوؤخرة  م�ستوى  على  اأما 
مهام  اأمام  تكون  �سوف  االندية 
�ساحب  ي�ست�سيف  حيث  متباينة، 
املوؤخرة �سباب عني الفكرون ال�سيف 

خيار  ال  مواجهة  يف  بو�سعادة  امل 
الثالث،  النقاط  ح�سد  �سوى  اأمامه 
اجلار  تلم�سان  وداد  ت�ست�سيف  بينما 
اأما  الغرب،  داربي  يف  مع�سكر  غايل 
�سباب باتنة على موعد مع ا�ستقبال 

مولودية �سعيدة.
عي�ضة ق.

برنامج املباريات

�سباب عني الفكرون / اأمل بو�سعادة
�رشيع غليزان / اأهلي برج 

بوعريريج
وداد تلم�سان / غايل مع�سكر
رائد القبة / �سبيبة �سكيكدة

جمعية عني مليلة / مولودية بجاية
�سباب باتنة / مولودية �سعيدة

اللقاءات جتري على ال�ساعة 15:00
�سبيبة بجاية / مولودية العلمة على 

ال�ساعة 16:00
جمعية ال�سلف / جمعية وهران على 

ال�ساعة 17:00

احتاد اجلزائر / �ضباب ق�ضنطينة

بوت يلعب م�سريه وال�سيا�سي للتاأكيد
مباراة  ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب  يحت�سن 
�سباب  اأمام  اجلزائر  احتاد  فريقي  جتمع  قوية 
ق�سنطينة، حيث ينتظر اأن ت�سهد االثارة والت�سويق 
على ار�سية امليدان مثلما عودتنا عليه املباريات 
بني الفريقني، ويدخل احتاد اجلزائر ار�سية امليدان 
وهو ي�ستهدف ت�سجيل فوزه الرابع هذا املو�سم رغم 
اأمام ت�سكيلة »�سو�سطارة«  اأن املهمة لن تكون �سهلة 
فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  الرائد،  تواجه  �سوف  التي 
باالحتفاظ  ملزما  اأ�سبح  بوت  بول  البلجيكي  املدرب 
م�سريه  يلعب  اأنه  باعتبار  الفريق  مبعقل  كامال  بالزاد 
باإقالته  املطالبة  االن�سار  اأ�سوات  ارتفاع  اليوم يف ظل 
االحتاد  ت�سكيلة  تتواجد  ال�سدد  هذا  ويف  من�سبه،  من 
املوؤخرة  اندية  عن  االبتعاد  اأجل  من  بالفوز  ملزمة 

الرتتيب،  و�سط  اإىل  لالرتقاء  الرتتيب  جدول  يف  وال�سعود 
ثنائي  بكل من  االأمروؤ  ويتعلق  ثالثة العبني  اللقاء غياث  ي�سهد  و�سوف  املوؤجلة،  الثالث  مبارياتها  ت�سوية  قبل 
املحور �سافعي وعبد الالوي والعب االرتكاز بن غيث، وهو املر الذي يجعل الفريق يلعب بثنائي حمور جديد 
هذا املو�سم وبن�سبة كبرية باإقحام بن يحي وخوالد فيما ينتظر اأن يعود الالعب مفتاح بعد التعايف من اال�سابة، 

اإىل جانب ثنائي الهجوم �سعيود وحمزاوي.
 من جهته، يهدف الرائد �سباب ق�سنطينة للعودة بنتيجة ايجابية من تنقل العا�سمة للبقاء على فارق كاف من النقاط 
عن اأقرب مالحقيه، حيث يعول املدرب عبد القادر عمراين على تفادي ت�سجيل الأ�سباله هزمية تغيب عن ر�سيدها 
يف املباريات الثماين االأخرية، و�سوف تكون فر�سة ت�سكيلة »ال�سيا�سي« مواتية من اأجل تاأكيد فوزها العري�س على 

عي�ضة ق.ح�ساب �سبيبة ال�ساورة وموا�سلة ح�سد النتائج االيجابية للعب االدوار االأوىل هذا املو�سم.



عي�شة ق.

ااإحداها هدف ات�سب ت�سلل لبالغ 
على  اأ�ساع  الثاين  ال�سوط  يف 
من  العودة  العا�سمية  الت�سكيلة 
ايجابية،  بنتيجة  اأوت    20 ملعب 
اأ�ساعوا  العميد  واأن  خا�سة 
»البوديوم«  اإىل  ال�سعود  فر�سة 
ا�سحاب  على  اخلناق  وت�سييق 
على  اللعب  اجل  من  ال�سدارة 
على  والتناف�س  الأوىل  الأدوار 
الوطنية،  البطولة  بلقب  التتويج 
جماهري  اأن  اإل  الهزمية  ورغم 
العميد اأكدوا م�ساندتهم لالعبني 
�سفحة  طي  ب�رضورة  وطالبوهم 
اأجل  الن�رضية من  اأمام  اخل�سارة 

املقبلة  املواجهة  على  الرتكيز 
التي تنتظرهم وي�ستقبلون خاللها 
 12 اجلولة  �سمن  تاجنانت  دفاع 

الأوىل.  املحرتفة  الرابطة  من 
و�سهد اللقاء اأداء كارثي لعدد من 
الثنائي  مقدمتهم  يف  الالعبني 

كاد  الأول  ودمو،  الوزاين  �رضيف 
يكلف خطاأ له هدفا لفريقه ومل 
اجلديد  من�سبه  يف  نف�سه  يجد 
يف  الرتكازي،  امليدان  بو�سط 
املدافع  خطاأ  ت�سبب  املقابل 
�سباك  تلقي  يف  دمو  الغني  عبد 
الوحيد،  اللقاء  هدف  املولودية 
اإىل جانب الخطاء التي قام بها 
مل  الذي  �سعال  فريد  احلار�س 

يكن يف يومه هو الآخر.
الالعب  اعتذر  اأخرى،  جهة  من 
ه�سام �رضيف الوزاين من مدربه 
نهاية  عقب  كازوين  الفرن�سي 
مواجهة الن�رضية اأين اقرتب منه 
يف غرف تغيري املالب�س واعتذر 
عن اللقطة غري الريا�سية التي قام 

بها الالعب عند مغادرته اأر�سية 
امليدان عند حلظة تغيريه باأحد 
مب�سافحة  يقم  مل  حيث  زمالئه 
ولدى  غا�سبا،  وخرج  املدرب 
ومدربه  ال�ساب  الالعب  حديث 
يكن غا�سبا من  اأنه مل  له  ك�سف 
وكل  الأمر  ويحرتم  تغيريه  قرار 
ما يف الأمر اأنه خرج غا�سبا من 
الأداء الكارثي الذي قدمه خا�سة 

واأنه كان خارج الطار.
عانى  خمتلف،  �سياق  ويف 
تنقلوا  الذين  املولودية  اأن�سار 

منه  اأوت   20 ملعب  اإىل  بكرثة 
وت�سجيع  اللقاء  م�ساهدة  اجل 
مع  املرين  قرب  عن  الالعبني 
اأعوان امللعب وعنا�رض ال�رضطة 
بعد العتداءات التي تعر�سوا لها 
اللونني  وحرمان عدد من حمبي 
ولوج  من  والأحمر  الأخ�رض 
للتذكرة  اقتنائهم  رغم  امللعب 
ومطالبتهم  تفتي�سهم  مت  اين 
قبل  التعريف  بطاقة  با�ستظهار 
من  وطردهم  التذكرة  متزيق 

امللعب.
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�شريف الوزاين يعتذر من كازوين واالن�شار عانوا االمّرين مبلعب 20 اأوت

العميد يف�ضل يف موا�ضلة �ضل�ضلة االنت�ضارات ويطوي �ضفحة الن�ضرية
توقف قطار االنت�شارات لفريق مولودية اجلزائر بعد الهزمية التي تعّر�ض لها يف الداربي العا�شمي الذي جمعه باجلار ن�شر ح�شني داي والتي جاءت 
بعد ت�شجيل الفريق خلم�ض مباريات دون خ�شارة وثالثة انت�شارات على التوايل، اأين مل يتمكن اأ�شبال املدرب الفرن�شي برنار كازوين على املوا�شلة يف 

نف�ض الريتم و�شيعوا حتقيق فوز كان يف املتناول يف ظل ت�شييع رفقاء الالعب �شفيان بالغ لعدة فر�ض �شانحة للتهديف

الن�شرية حققت الوثبة الب�شيكولوجية ومرباح قدم مباراة كبرية

نغيز: احلظ حالفنا وممنت لثقة االن�ضار واالدارة يف خدماتي

اأكد اأن الالعب اجلزائري موهوب لكنه غري من�شبط

حليلوزيت�ش: جتربتي مع اخل�ضر باملونديال 
�ضوف تفيدين مع اليابان

داي  ح�سني  ن�رض  مدرب  عبرّ 
عقب  ارتياحه  عن  نغيز  نبيل 
الفوز الثمني الذي �سجله اأ�سباله 
اأمام  العا�سمي  الداربي  يف 
او�سح  حيث  اجلزائر،  مولودية 
يف  جانبهم  اإىل  كان  احلظ  اأن 
اللعب  لهم  �سبق  بعدما  اللقاء 
اللقاءات  يف  جميلة  بطريقة 
�سلبية،  نتائج  وحتقيق  ال�سابقة 
مو�سحا يف ت�رضيحات اعالمية 
جرى  الذي  اللقاء  نهاية  عقب 
�سيكون  النت�سار  اأن  اأم�س  اأول 
البطولة  يف  الفريق  انطالقة 
اأوك�سجني  وجرعة  الوطنية 
املقبلة  الفرتة  خالل  لالعبيه 
اأنهم  باعتبار  املناف�سة،  من 
�سل�سلة  عقب  يتحررون  �سوف 
خالل  �سجلوها  التي  التعرثات 
وا�ستطرد  املن�رضمة،  الفرتة 
نتيجة  جاء  الفوز  اأن  املتحدث 

طريقة اللعب التي اعتمدوها على 
اأر�سية امليدان والتي تركزت يف 

اللعب على املرتدات.
للتعامل  ممنت  اأنه  نغيز  واأ�سار 
الن�رضية  اأن�سار  من  لقيه  الذي 
الذين �ساندوه ووقفوا اإىل جانبه 
م�سري  اأن  معروف  اأنه  رغم 
عجزه  حال  يف  القالة  املدرب 
اليجابية،  النتائج  ت�سجيل  عن 
مو�سحا اأنه ادارة الفريق جددت 
الفرتة  رغم  خدماته  يف  ثقتها 
ال�سعبة التي مروا بها ومل تتخلى 

عن خدماته.
ن�رض  فريق  ت�سكيلة  حققت 
ح�سني داي الوثبة الب�سيكولوجية 
اللقاء  يف  امل�سجل  الفوز  بعد 
الذي جمعها امام اجلار مولودية 
الذي  النت�سار  وهو  اجلزائر، 
التعرثات  من  �سل�سلة  بعد  جاء 
يف  الفريق  خاللها  ف�سل  التي 

مباريات  ب�ست  الفوز  حتقيق 
اأوقفت  حيث  التوايل،  على 
التي  التعرثات  �سل�سلة  الن�رضية 
دامت حوايل �سهر ون�سف لتعود 
النت�سار  ت�سجيل  اإىل  جمددا 
بك�سب  للفريق  �سمح  والذي 
عن  والبتعاد  النف�س  يف  الثقة 
تعرث  وان  منطقة اخلطر خا�سة 
يف  الدخول  يعادل  كان  جديد 
للفريق  بالن�سبة  املظلم  النفق 
ثالثي  ولوج  من  والقرتاب 
 . الرتتيب  جدول  يف  املوؤخرة 
للن�رضية  الثاين  احلار�س  م  وقدرّ
اأنقذ  كبرية  مباراة  مرباح  غايا 
اأهداف  من  الفريق  خاللها 
واأكد  املناف�س  لالعبي  حمققة 
من�سب  على  للتناف�س  جاهزيته 
الدين  خري  زميله  امام  ا�سا�سي 

بو�سوف.

بو�سني  الفرانكو  املدرب  عبرّ 
اأهمية  عن  حليلوزيت�س  وحيد 
الفرتة التي دررّب خاللها املنتخب 
نهائيات  اإىل  وتاأهل معه  الوطني 
بالبازيل،   2010 العامل  كاأ�س 
اأن  حليلوزيت�س  اأ�سار  حيث 
الفرتة التي ق�ساها مع الت�سكيلة 
يف  معها  وم�ساركته  الوطنية 
املونديال  من  املا�سية  الن�سخة 
م�ساركته  خالل  تفيده  �سوف 
العاملي  الكروي  العر�س  يف 

العار�سة  راأ�س  على  جمددا 
الفنية الوطنية لليابان الذي قاده 
للم�ساركة يف املناف�سة العاملية، 
ويف هذا ال�سدد اأكد حليلوزيت�س 
»ليكيب«  جلريدة  ت�رضيح  يف 
قدمه  الذي  الأداء  اأن  الفرن�سية 
فيغويل  �سفيان  الالعب  رفقاء 
م�ساعدا  يكون  �سوف  اآنذاك 
اللعب  طريقة  و�سع  اأجل  من  له 
العتماد  يعول  التي  املنا�سبة 
»ال�ساموراي«،  عليها مع منتخب 

ملما  ا�سبح  واأنهه  خا�سة 
حتوزها  التي  بالإمكانيات 
الكبرية  العاملية  املنتخبات 
اخل�رض  مع  واجه  اأنه  باعتبار 
الدور ثمن  املنتخب الملاين يف 

النهائي للمونديال.
د  جدرّ اأخرى،  جهة  من   
الالعبني  اأن  التاأكيد  حليلوزيت�س 
عدم  من  يعانون  اجلزائريني 
له  ي�سمح  ل  الذي  الن�سباط 
بالعمل وفق ما يريده، م�سريا يف 

ت�رضيحاته العالمية اأن اجلزائر 
امكانيات  يحوزون  لعبني  متلك 
يف  املوهبة  ولديهم  كبرية  فنية 
ممار�سة الكرة امل�ستديرة لكنهم 
يعانون من جانب الن�سباط وهو 
ما يعرقل العمل معهم، م�ستطردا 
فاإنه مل�س يف  العك�س  وعلى  انه 
الجتهاد  اليابانيني  الالعبني 
وهو  الت�رضع  وعدم  والن�سباط 
اجلزائريون  الالعبون  يفتقد  ما 

ح�سبه.

الالعب يوا�شل عملية التاأهيل ونفي نهاية املو�شم

اإدارة نابويل توافق على راتب 3 
ماليني اأورو �ضنويا لغوالم

العالمية  التقارير  توا�سل 
اآخر  متابعة  يف  اليطالية 
باملرحلة  املتعلقة  امل�ستجدات 
الالعب  مفاو�سات  و�سلتها  التي 
غولم  فوزي  اجلزائري  الدويل 
اليطايل  نابويل  ناديه  واإدارة 
والذي  معه  العقد  جتديد  حول 
احلايل،  املو�سم  بنهاية  ينتهي 
اأم�س  ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف 
�سبورت«  ديللو  »لغازيتا  جريدة 
قررت  نابويل  اإدارة  اأنرّ  اليطالية 
الالعب  طلبات  على  املوافقة 
الفريق  مع  العقد  جتديد  مقابل 
ماليني   3 اإىل  اأجرته  برفع  وذلك 
تدوين  اإىل  بالإ�سافة  �سنويا  اأورو 
مليون   35 مببلغ  جزائي  �رضط 
اأو  معه  العقد  ف�سخ  مقابل  اأورو 

فريق  اإىل  خدماته  عن  التنازل 
جتديد  على  تعول  حيث  اآخر، 
 ،2023 �سيف  غاية  غلى  العقد 
تلقيه  رغم  عنه  التخلي  وعدم 

ا�سابة خطرية.
املدافع  يوا�سل  اخرى،  من جهة 
عملية  الوطني  للمنتخب  الأي�رض 
اأجل ا�سرتجاع  التاأهيل من  اإعادة 
امكانياته باأ�رضع وقت خا�سة بعد 
ال�سابة التي تلقاها قبل ايام على 
والتي  ال�سليبي  الرباط  م�ستوى 
عملية جراحية  اإجراء  اإىل  دفعته 
لأ�سهر،  املناف�سة  عن  والبتعاد 
اأين يعول على العودة اإىل امليادين 
باأ�رضع وقت وجتاوز احلديث حول 

نهاية املو�سم باكرا بالن�سبة له.
عي�شة ق.

عودة الالعب للمناف�شة تتزامن مع قمة ب�شيكتا�ض

االحتاد الرتكي يرف�ش تقلي�ش 
عقوبة فيغويل

رف�س الحتاد الرتكي لكرة القدم 
العقوبة املفرو�سة على  تقلي�س 
الالعب الدويل اجلزائري �سفيان 
بالق�ساء  واملقدرة  فيغويل 
حيث  مباريات،  ثالث  لعب  من 
ك�سف الحتاد اأم�س على موقعه 
حرمان  عقوبة  اأن  اللكرتوين 
متو�سط ميدان اخل�رض من لعب 
ثالث مباريات لزالت �سارية وهو 
ما يعني اأنها رف�ست الطعن الذي 
غالتا�رضاي  نادي  اإدارة  قدمته 
اأجل تخفي�س عقوبة لعبها  من 
يف  طرد  كان  الذي  اجلزائري 
التي  �سبور  طرابزون  مباراة 
جرت �سمن اجلولة العا�رضة من 
ب�سبب  املمتاز  الرتكي  الدوري 

ال�سجار الذ=ي دخل فيه مع احد 
يوؤكد  ما  وهو  املناف�س،  لعبي 
ان الالعب القادم من وا�ست هام 
الجنليزي لن يعود غلى املناف�سة 
�سوى بعد ا�ستنفاذ العقوبة كاملة 
مباراة  عن  غاب  الذي  وهو 
املن�رضم  ال�سبوع  نهاية  واحدة 
غينت�سالربريليغي  ال�سيف  اأمام 
للعودة  مباراتني  امامه  وبقي 
جمددا اإىل املناف�سة مع فريقه، 
الثاين  يف  تكون  �سوف  والتي 
يالقي  عندما  القادم  دي�سمب 
ب�سيكتا�س  نادي  غالتاغ�رضاي 
الدوري  من   14 اجلولة  قمة  يف 

الرتكي.
ع.ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.



غوغل يحتفي بذكرى ميالد 
ال�شحرورة

   

خا�ص  ب�شكل  اللبناين  ال�شعب  غوغل  العاملي  البحث  حمرك   ي�شارك 
الراحلة �شباح، عرب �شعار  الفنانة  والعربي ب�شكل عام، يف ذكرى ميالد 

جديد يظهر الروحية املميزة التي عا�شتها ال�شحرورة.
ويعك�ص ال�شعار كلمة غوغل بالأحرف الالتينية، كما عهدها املت�شفحون، 
يف حني يتو�شط ال�شعار �شورة فرحة لل�شحرورة، بينما تقف جمموعة من 
الأ�شخا�ص بالزي الفلكلوري التقليدي على ي�شار ال�شورة وعواميد قلعة 

بعلبك على جهة اليمني.
وبداأ ال�شعار بالظهور يف املنطقة العربية وطيلة يوم  اأم�ص 10 نوفمرب 

)الذي ي�شكل ذكرى ميالد الفنانة.
وي�شري موقع غوغل اإىل اأن ال�شعار �شيظهر يف عدد من الدول حول العامل 
واآي�شلندا وكوبا  ال�شويد  اإىل جانب كل من  بينها دول عربية عديدة  من 

ونيوزيلندا وغريها من الدول.
وي�شيف غوغل يف بيان له، اأن هذه التحية من القيمني على املوقع تاأتي 
�شوتها،  »عرب  التي  للفنانة  الـ90  العيد  يكون  اأن  كان  قد  ما  مع  تزامناً 

وقوتها، وحبها للحياة، اأن جتلب الفرحة للبنان والعامل«.
وانتهى بيان ال�رشكة بعبارة »اأجمل التحية، و�شكراً«.

وكانت اأم�شت ال�شحرورة اأكرث من 6 عقود من عمرها يف جمايل الغناء 
م�رشحية  و27  ولبنان،  م�رش  بني  فيلماً   83 يف  ظهرت  حيث  والتمثيل، 
لبنانية، وحوايل 4000 اأغنية بني اللهجة امل�رشية واللبنانية، قبل وفاتها 

يف بريوت يوم 26 نوفمرب 2014 عن عمر 87 عاماً.
وتعترب �شباح - جانيت فغايل - ثاين فنانة عربية بعد اأم كلثوم يف اأواخر 
ال�شتينيات تغني على م�رشح الأوملبيا يف باري�ص مع فرقة روميو حلود 
ال�شتعرا�شية، وذلك يف منت�شف �شبعينيات القرن الع�رشين، كما وقفت 
يف  الأوبرا  ودار  نيويورك،  يف  كاأرناغري  اأخرى،  عاملية  م�شارح  على 
�شيدين، وق�رش الفنون يف بلجيكا، وقاعة األربت هول بلندن، وكذلك على 

م�شارح ل�ص فيغا�ص، وغريها.
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اإن�شاء ور�شة الفنانني يف املنفى« ت�شم 

اأكرث من 150 فنانا الجئا يف فرن�شا
افتتحت يف العا�صمة الفرن�صية باري�س قبل اأ�صابيع، موؤ�ص�صة حتت عنوان »ور�صة الفنانني يف املنفى«، 

ت�صم اأكرث من 150 فنانا الجئا يف فرن�صا، بينهم ر�صامون ومغنون وممثلون وروائيون، من دول 
خمتلفة حول العامل.

يف بناية �شخمة تتجاوز األف مرت 
مربع، يف الدائرة الثامنة ع�رشة 
ت�شتقبلك يف مدخل  باري�ص،  يف 
باأربع  »مرحبا«  كلمة  البناية 
والجنليزية  الفرن�شية  لغات: 
البناية  والفار�شية.  والعربية 
مكاتب  �شكل  على  مق�شمة 
كل  الفنانني  لعمل  واأجنحة 
بع�ص  تخ�ش�شه.  ح�شب  واحد 
ي�شود  املو�شدة  املكاتب  هذه 
ما  وغالبا  مطبق،  �شمت  فيها 
اأو روائيني، يعكفون  تعود لكتاب 
على القراءة اأو الكتابة، وبع�شها 
حيث  �شجيجا  ي�شهد  الآخر 
مزيج  فيها  اأ�شوات   منه  تنبعث 

من القهقهات واملو�شيقى.
من  الأجنحة  هذه  اأحد  ويف 
مو�شيقى  �شوت  ي�شدح  البناية، 
»ملة  تدعى  لفرقة  عربية، 
لجئني  فنانني  ت�شم  اأورك�شرتا« 
اإ�شافة  وم�رش،  ال�شودان  من 
حمرتفني  عازفني  ثالثة  اإىل 

فرن�شيني.

غاندي  اآدم  الفرقة  قائد  ويقول 
التعريف  هو  منها  الهدف  اإن 
على  النيل،  وثقافة  مبو�شيقى 
اأو�شع نطاق، من خالل امل�شاركة 
عرب  الدولية،  املهرجانات  يف 
غربية  مو�شيقية  اأدوات  اإدخال 
على عدد من الأغاين ال�شعبية.

اأ�شتاذ  جوليان،  توما  قال  بدوره 
الفرن�شي  املعهد  يف  بيانو 
»ملة  فرقة  وع�شو  للمو�شيقى 
بالرتاث  معجب  اإنه  اأورك�شرتا«، 
ال�شودانية،  للمو�شيقى  ال�شعبي 
املو�شيقى  جينات  حتمل  التي 
العاملية، ح�شب تعبريه، مو�شحا 
اأنه يرف�ص و�شفها بالفولكلور.

يو�شف،  الدين  نور  املغني  اأما 
عرب  فقد  �شوداين،  لجئ   وهو 
عن ر�شاه عما اأ�شماه عدم وجود 
�شقف اأو مق�ص رقيب يف فرن�شا 
كلمات  اأو  اأغان  منع  اأو  حلجب 
غريه،  اأو  �شيا�شيا  خطابا  حتوي 

كما هو احلال يف ال�شودان.
حاليا  اأورك�شرتا«  »ملة  وتعكف 

�شيتم  »كورال«  حت�شري  على 
التظاهرات  عر�شه يف عدد من 
داخل  واملهرجانات  الفنية 
وخارج فرن�شا، ي�شم �شت اأغاين 
املو�شيقي  الرتاث  �شمن  �شعبية 
»احلنينة  اأغنية  مثل  ال�شوداين 
وحرقني«  و«جمر  ال�شكرة« 
�شعبية  اأغنية  وهي  و«فيفيان« 

يعود اأ�شلها جلنوب ال�شودان.
البناية،  من  اآخر  جانب  يف 
ال�شوريان،  املخرجان  يعكف 
حممد حجازي وحممد �شالمة، 
الأخرية  اللم�شات  و�شع  على 
يحكيان جانبا  اللذين  لفيلميهما 

من جوانب احلرب يف �شوريا.
اأنه  حجازي،  حممد  واأو�شح  
مهرجان  يف  امل�شاركة  ب�شدد 
اأملانيا،  يف  املقبل  الربيع  دويل 
عائالت  ق�شة  فيلمه  ويحكي 
النزوح  �شورية عانت من ويالت 
�شعوبة  اإىل  اإ�شافة  واملنفى، 
الرتكي  املجتمعني  يف  الندماج 

والفرن�شي.

�شالمة،  حممد  املخرج   اأما 
»نحن  فيلمه  اأن  اأو�شح  فقد 
اأطفال املخيم« يوثق للحرب يف 
�شوريا، من خالل ت�شوير احلياة 
الريموك  لأطفال خميم  اليومية 
التي  احلرب  واأجواء  دم�شق،  يف 

عا�شوها ما بني 2011 و2013.
ور�شات  ت�شم  املوؤ�ش�شة  اأن  كما 
الفنانني  من  عدد  اأعمال 
العرب  الالجئني  الت�شكيليني 
اأعمال  خالل  من  فرن�شا،  يف 
�شنتوت  حمود  ال�شوري  الفنان 
وال�شوداين حممد عبد اللطيف.
وت�شتعد موؤ�ش�شة »ور�شة الفنانني 
املقبلة  الأيام  يف  املنفى«  يف 
لإطالق مهرجان ثقايف فريد من 
نوعه يف فرن�شا، بهدف التعريف 
والإبداعية  الفنية  بالأعمال 
من  الجتماعية  الفئة  لهذه 
املهاجرين التي طالها التهمي�ص 
من طرف املوؤ�ش�شات احلكومية 

الفرن�شية.
املوؤ�ش�شة،  مديرة  اأو�شحت 

من  الهدف  اأن  ديبول،  جوديث 
كان  الأمر  بداية  يف  الفكرة 
مع  كفنانة  ت�شامنها  عن  للتعبري 
وللتعبري  عام  ب�شكل  الالجئني 
ال�شعبوي  للخطاب  رف�شها  عن 
يرى  الذي  فرن�شا،  يف  املتنامي 
وخطرا  تهديدا  املهاجرين  يف 

على الثقافة والقيم الفرن�شية.
ومن ناحية اأخرى، تعترب اأن هذه 
اللتقاء  نقطة  الفتية  املوؤ�ش�شة 
الفنانني  الفئة من  لهذه  الوحيدة 
فر�ص  لهم  توفر  التي  الالجئني، 
واخللق  الإبداع  يف  ال�شتمرار 
توفري  خالل  من  جديد،  من 
اأدوات العمل كالآلت املو�شيقية 
املختلفة، واأدوات الر�شم بالن�شبة 

للفنانني الت�شكيليني.
النف�شي  الدعم  اجلمعية  وتقدم 

والقانوين للفنانني الذين تواجههم 
م�شاكل  طلبات اللجوء ال�شيا�شي 
توفري  خالل  من  فرن�شا،  يف 
لدرا�شة  وحمامني  مرتجمني، 
اأمال يف احل�شول على  ملفاتهم، 

اأوراق اإقامة دائمة يف فرن�شا.
كما ي�شعى القائمون على »ور�شة 
وبدعم  املنفى«،  يف  الفنانني 
ت�شهيل  اإىل  باري�ص،  بلدية  من 
يف  الالجئني  الفنانني  اندماج 
تنظيم  عرب  الفرن�شي،  املجتمع 
دورات تدريب يف كربى املعاهد 
واجلمعيات الفرن�شية، اإ�شافة اإىل 
ترتيب لقاءات وندوات بنظرائهم 
لتبادل  الفرن�شيني  الفنانني  من 
عرب  اأو  والتجارب،  اخلربات 

تنظيم اأعمال فنية م�شرتكة.

جنل �شقيق العندليب يك�شف موقفه من 
تغيري حممد ع�شاف لتوزيعات اأغنيات عمه

و�شف جنل �شقيق الفنان الراحل، 
املطرب  حافظ،  احلليم  عبد 
املطرب  اأعلنه  ما  �شبانة،  حممد 
عن  ع�شاف،  حممد  الفل�شطيني، 
من  عدد  توزيع  باإعادة  قيامه 
املقبل،  العام  عمه خالل  اأغنيات 
منه،  »فل�شفية«  خطوة  مبثابة 

بح�شب قوله.
وقال �شبانة، اإن عبد احلليم حافظ 
منوذجني  كانا  حتديداً  كلثوم  واأم 
لالأ�شوات املكتملة، الذي مل يكن 
عملهما  �شوى  تفكريهما  ي�شغل 
يفوتهما  يكن  مل  وبالتايل  فقط، 
�شاردة اأو واردة يف غناء اأغنياتهما، 
مهما  مطرب  اأي  »قيام  م�شيفاً 

املو�شيقية  التوزيعات  بتغيري  كان 
لأغنيات عبد احلليم حافظ مبثابة 
كان  لو  الأخري  لأن  منه،  فل�شفة 
لالأغنية  مفيداً  التغيري  هذا  وجد 

لقام بتنفيذها على الفور.
املطربون  حاول  »مهما  واأ�شاف 
التغني باأغنيات عبد احلليم، فهذا 
عليهم،  وتاأثريه  له  يعك�ص حمبتهم 
العندليب  �شوت  �شيظل  ولكن 
اختار  الذي  هو  لأنه  الأبقى،  هو 
وو�شع  اأغنياته،  واأحلان  كلمات 
ومهما  فيهم،  واإح�شا�شه  ب�شمته 
حاول كبار املطربني الغناء له، فلن 
ي�شلوا اإىل جودة �شوت واإح�شا�ص 

عمي رحمه اهلل«.

فيلم«كل االأموال يف العامل« 
يتخل�ص من كيفني �شبي�شي

�شكوت،  ريديل  املخرج  قرر 
»�شوين  �رشكة  مع  الت�شاور  بعد 
م�شاهد  حذف  بيكت�رشز«، 
كيفني  املمثل  فيها  �شارك 
�شبي�شي من فيلم »كل الأموال يف 
اإعادة  اإن  العامل«،وقال املخرج 
�شتتطلب  امل�شاهد  ت�شوير 
مثل  النجوم  بع�ص  ا�شتدعاء 
وليامز،  ومي�شيل  والبريغ  مارك 
ي�شكل  لن  الأمر  هذا  اأن  اإل 
�شكوت،  ريديل  ح�شب  مع�شلة 
احلائز  �شبي�شي،  ظهر  اإذ 
يف  مبفرده  الأو�شكار،  جائزة 
�شيحل  كما  امل�شاهد.  معظم 
املمثل  بالمر حمل  كري�شتوفر 
التحر�ص  ف�شيحة  يف  املتورط 

اجلن�شي.
وكانت و�شائل الإعالم قد اأفادت 
قرار  باتخاذ  �شابق  وقت  يف 
الأموال  »كل  فيلم  عر�ص  بعدم 

 AFI« مهرجان  يف  العامل«  يف 
في�شت« بكاليفورنيا. لكن �رشكة 
على  اأ�رشت  بيكت�رشز«  »�شوين 
عدم تغيري موعد عر�ص الفيلم 
�شيقام  حيث  ال�شينما،  دور  يف 
دي�شمرب   22 يف  الأول،  العر�ص 
من  املمثل  اأن  يذكر  املقبل، 
اأنتوين  تريك«  »�شتار  م�شل�شل 
املا�شي  اأكتوبر  يف  اتهم  راب 
اجلن�شي.  بالتحر�ص  �شبي�شي 
عام  حدث  ذلك  اإن  راب  وقال 
الـ 14 من  1986 عندما كان يف 
يبلغ  فكان  �شبي�شي  اأما  عمره، 

اآنذاك 26 عاما.
 9 فاإن  ذلك  على  وعالوة 
ت�شوير  يف  م�شاركني  اأ�شخا�ص 
ورق«  من  »بيت  م�شل�شل 
اأي�شا  هم  اتهموا  التلفزيوين 
�شبي�شي بالتحر�ص بهم جن�شيا.

عمرو يو�شف يف دور �شعيدي مب�شل�شل »طايع«
 

الذي  »طايع«،  م�شل�شل  م�شاهد  يو�شف  عمرو  امل�رشي  الفنان  ي�شور 
املقبل، يف حمافظتي  املبارك  رم�شان  �شهر  املناف�شة يف  به  يخو�ص 
�شالمة  عمرو  امل�شل�شل  ويقوم خمرج  م�رش،  ب�شعيد  واأ�شوان  الأق�رش 
حاليا بجولة يف املحافظتني من اأجل تفقد الأماكن التي �شيجري فيها 

ت�شوير م�شاهد امل�شل�شل.
املنتجة  ال�رشكة  عن  التنفيذي  الرئي�ص  حت�شني  ه�شام  املنتج  وقال 
اإل  يتبق  ومل  يو�شف  عمرو  الفنان  مل�شل�شل  العمل  فريق  »ا�شتكملت 
ثالث  مع  التفاو�ص  حاليا  يتم  حيث  امل�شل�شل  بطلة  على  ال�شتقرار 

جنمات للتوقيع مع اإحداهن«.
ل�شتيفاء  العمل  فريق  مع  جل�شات عمل  حاليا عقد  يتم  اأنه  اإىل  واأ�شار 
دي�شمرب  مطلع  الت�شوير  بدء  قبل  النهائية  والفنية  الإنتاجية  التفا�شيل 

املقبل.
ويقدم عمرو يو�شف �شخ�شية �شعيدية لأول مرة يف م�شواره الفني حيث 
بداأ يف تدريبات التحدث باللكنة ال�شعيدية من خالل عقد جل�شات مع 
متمر�شني يف هذه النوعية من الأعمال. واأكد يو�شف اأنه ل يخ�شى هذه 
غاية  يف  امل�شل�شل  يناق�شها  التي  الق�شية  اأن  رغم  اجلديدة،  التجربة 

اخلطورة.
وكانت اآخر اأعمال عمرو يو�شف هو م�شل�شل »ع�شم اإبلي�ص«، الذي عر�ص 

يف �شهر رم�شان الف�شيل املا�شي.
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عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

�صدور كتاب  "100 عام على احلرب العاملية 
الأوىل – مقاربات عربية"

�صدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات )575 �صفحة من القطع املتو�صط( كتاب 100 عام على احلرب العاملية الأوىل – مقاربات عربية يف 
جملده الأول الأ�صباب وال�صياقات والتداعيات. وهو كتاب يقّدم اإجاباٍت عدة عن اأ�صئلة: »كيف  ُنوؤرخ حلدٍث كبري ترك ب�صماته واآثاره ال�صيا�صية والجتماعية 

 والقت�صادية والثقافية يف املنطقة العربية منذ قرن، وملّا تزْل، هو احلرب العاملية الأوىل؟ فماذا اأّرخت هذه النخبة؟ وكيف؟«. �صاق هذه الأ�صئلة موؤرخون عرٌب، 
جمعهم املركز يف بريوت يف الفرتة الواقعة بني 20 و22 فيفري ، يف موؤمتٍر حتت العنوان نف�صه: »مئة عام على احلرب العاملية الأوىل -  مقاربات عربية«.

 يف هذا املجلد الأول 15 درا�سة 
للإجابة  حماولة  اأو  مقاربة  اأو 
تنطلق  املطروحة،  الأ�سئلة  عن 
يف  تبحث  خمتلفة  منطلقات  من 
الأوروبية  واخللفات  اخللفيات 
ا  خ�سو�سً لهذه  احلرب،  امل�سببة 
و�سكك  العربي  النفط  على 
املنطقة  العربية  واأهمية  احلديد 
تركيز  مع  اجليو�سرتاتيجية، 
الدور  على  الدرا�سات  بع�ض 
ومقاومته  الأوروبي   ال�ستعماري 
انتُقيت  العربية،  املجتمعات  من 
لتعك�ض  واملغرب  من  امل�رشق 
وجهات نظر هي يف الأ�سل تعبري 
معرفة  هّم  هموٍم  معرفية:  عن 
كمنت  وخ�سو�سيته.  املكان 
خ�سو�سية املكان  اآنذاك يف حالة 
القطب  بني  وطبيعتها  التجاذب 
الإ�سلمية(  )اخللفة  العثماين 
اأو  )احتلل  الأوروبي  والقطب 

م�رشوع احتلل(.
خلفيات

»احلرب  الأوىل  الدرا�سة   يف 
عام  تندلع يف  اأن  كان ميكن  التي 
لندلع  البلقانية  اخللفية   :1913
عام  يف  الأوىل  العاملية  احلرب 
الأرناوؤوط  حممد  يقول   ،»1914
نتج   1914 عام  يف  حدث  ما  اإّن 
من ت�سادم م�رشوعني يف البلقان: 
دولة  لبعث  غرا�سانني  م�رشوع 
�رشبية كربى، وم�رشوع فيينا ملّد 
و�سوًل  البلقان  غرب  اإىل  نفوذها 
اإيجه  بحر  على  �سالونيك  اإىل 
وتبحث  الأدرياتيكي.  وال�ساحل 
ملكاوي  وحنان  عمرو  رهام 
»امل�سالح  الثانية  الدرا�سة  يف 
 –  1912( الربيطانية  النفطية 
الرتكية  النفط  �رشكة  من   )1932

املو�سل«  نفط  اأنبوب  خط  حتى 
بال�سيا�سة  التاريخ  علقة  يف 
والقت�ساد، ويف ت�سل�سل امل�سالح 
يف  واأثرها  الربيطانية  النفطية 
احلرب  يف  النهرين  بني  ما  بلد 
املنطقة  فهذه  الأوىل.  العاملية 
عا�ست حتولت مرهونة بالعوامل 
النفطية،  وامل�سالح  القت�سادية 
اإىل  العثمانية  الدولة  جّر  وكان 
كانت  اإذ  الأوىل مق�سوًدا؛  احلرب 
على  ال�ستحواذ  حتاول  بريطانيا 
الأرا�سي  يف  النفطية  المتيازات 
يف  اأملانيا  مناف�سًة  العثمانية، 
يف  �سعيب  علي  وبحث  ذلك. 
الدرا�سة »م�سالح اإيطاليا ودورها 
يف  الأوىل«  العاملية  احلرب  يف 
الغربية  الدول  باقي  م�سالح 
لتكتمل  ال�رشق،  اإيطاليا يف  ومنها 
الرغم  على  الإمربيالية،  عظمتها 
من اأّن هذا ل ي�سمح به اقت�سادها 
ول  املالية  واإمكاناتها  ال�سعيف 
حممد  يقّدم  ال�سيا�سي.  ن�سجها 
يف  مر�سي  اأحمد  العابدين  زين 
احلرب  »اأثر  الرابعة  الدرا�سة 
على  وتداعياتها  الأوىل  العاملية 
�سيا�سات �سكك احلديد وال�رشاع 
التاريخ  �ساأنها«  يف  الدويل 
حديد  �سكتَي  لبناء  املجهول 
احلرب،  خلل  واحلجاز  بغداد 
على  عملًيا  دليًل  كان  فهذا 
اأحياًنا  يُف�سل  الفعلي،  الحتلل 
فالنقل  الع�سكري،  الغزو  على 
ميزات  من  احلديد  بال�سكك 
والتجاري.  ال�سناعي  التو�سع 
وير�سم نا�رش الدين �سعيدوين يف 
احلرب  »تاأثري  اخلام�سة  الدرا�سة 
توجهات  يف  الأوىل  العاملية 
اخلليج  يف  الربيطانية  ال�سيا�سة 

من املعاهدات غري املتكافئة اإىل 
اخلطوط  الكولونيالية«  الهيمنة 
يف  الربيطانية  لل�سيا�سة  العامة 
العاملية  احلرب  قبل  اخلليج 
الأوىل وبعدها بنظرة تكاملية من 
ا  خلل الوثائق الأوروبية، خ�سو�سً

الفرن�سية.
حتديات

العابدين  زين  جلل   ير�سد 
»فرن�سا  ال�ساد�سة  الدرا�سة  يف 
وحتدي احلفاظ على املغرب يف 
مواجهة  الأوىل«  العاملية  احلرب 
الأوىل حتدينَي  فرن�سا يف احلرب 
ا�ستعمار  من  عامني  بعد  كبريين 
املغرب، هما: رغبتها يف احلفاظ 
الإبقاء  اأي  املغرب  احتلل  على 
اأكرب  اإر�سال  اأو  فيه  جنود  على 
احلرب  جبهات  اإىل  منهم  عدد 
املغرب،  فقدانها  احتمال  مع 
اإىل  �سعت  اأملانيا  اأّن  ا  خ�سو�سً
ا�ستغلل املجال املغربي لإقلق 
املقاومة  حركة  بدعم  فرن�سا 
حمارتي  اإدري�ض  ويو�سح  �سدها. 
يف الدرا�سة ال�سابعة »ال�سرتاتيجية 
يف  الفرن�سية  للحماية  الع�سكرية 
املغرب: فا�ض وناحيتها اأمنوذًجا 
ال�ستخبارات  وثائق  خلل  )من 
نهج  الفرن�سية(«  الع�سكرية 
املغرب  يف  الفرن�سي  الحتلل 
يف  القت�ساد  من  متّكنه  �سيا�سة 
انتقالهم  نتيجة  والعتاد  الرجال 
الدرا�سة  ويف  القتال.  اإىل جبهات 
الثامنة »ال�رشق الأو�سط بعد مئة 
عام على احلرب العاملية الأوىل: 
الدولة  اإىل  ال�رشقية  امل�ساألة  من 
 - �سايك�ض  هناك  هل  الفا�سلة: 
عقيل  ي�ستند  جديدة؟«،  بيكو 
الثقايف  التحليل  اإىل  حمفو�ض 

الدولية  للتفاعلت  والتاريخي 
لتق�سي ظاهرة الدولة املتمف�سلة 
وديناميات  العاملي  النظام  مع 
اخلارجي  والخرتاق  التغلغل 
النظام  يف  املنطقة  وو�سعية 
العاملي، بينما يقول اأجمد اأحمد 
التا�سعة  الدرا�سة  يف  الزعبي 
و�سط  ملفهوم  التاريخي  »التطور 
اإّن  الأوىل«  احلرب  وتاأثري  اأوروبا 
هلمي  اأوروبا«  »و�سط  مفهوم 
فيحاول  امللمح،  حمدد  غري 
اإزالة اللب�ض الذي يقع فيه كثرٌي من 
الباحثني العرب عند تناول تاريخ 
و�سط  اأّن  ا  خ�سو�سً املنطقة، 
ملعاجلة  اأ�سا�ض  مفتاح  اأوروبا 
ويبحث  الأوىل.  العاملية  احلرب 
عبد اللطيف املتدين يف الدرا�سة 
اأثناء  يف  القوى  »ميزان  العا�رشة 
يف  واأثره  الأوىل  العاملية  احلرب 
�سلم  جناح  يف  ال�سلم«  مفهوم 
والقتطاع  التق�سيم  على  قائم 
والنتداب  وال�ستعمار  والتفكيك 
متعالية  اإرادة  وفر�ض  والتحّكم 
والتنمية  ال�ستقرار  حتقيق  يف 

والتعاي�ض بني ال�سعوب.
»مئة  ع�رشة  احلادية  الدرا�سة  يف 
عام من �رشوخ الوجدان اجلمعي: 
العاملية  احلرب  ومئوية  العراق 
الأوىل« ي�ستعي�ض اإ�سماعيل نوري 
التاريخية  باملمار�سة  الربيعي 
يف  باحًثا  التاريخي،  الوعي  عن 
توّفره  الذي  الوظيفي  امل�ستوى 
طبيعة العلقة القائمة بني التعبري 
يف  املدلول  واملحتوى  الدال 
مفهوم احلرب العاملية الأوىل، ل 
ت�ستدعيه  الذي  البديهي  الإحلل 
املخيلة يف �ساأن الربط بني كلمة 
ومعناها. اأّما حما�سن عبد اجلليل 

ع�رشة  الثانية  الدرا�سة  يف  فتعيد 
وتاأرخة  الأوىل  العاملية  »احلرب 
 –  1900( ال�سودانية  املقاومة 
قراءة  نقدية«  مقاربة   :)1925
العاملية  احلرب  ال�سودان يف  دور 
الوطنية  املقاومة  وتطور  الأوىل 
ال�ستعمار  وجه  يف  ال�سودانية 
املرحلة، على  تلك  الربيطاين يف 
يكن  مل  ال�سودان  اأّن  من  الرغم 
م�سارات  يف  بامل�ساركة  مثقًل 
الثالثة  الدرا�سة  ويف  احلرب. 
يف  اخلطابي  »الأمري  ع�رشة 
ال�ستعمارية:  الظاهرة  مواجهة 
قراءة يف ترددات احلرب العاملية 
مقبول  اإدري�ض  يطرح  الأوىل«، 
اإ�سكاليًة ترتكز على ت�سّور الأمري 
اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  حممد 
وتفاعله  الأوىل  احلرب  حوادث 
معها، وتاأثري حوادث هذه احلرب 
بال�ستعمار  املقاومة  علقة  يف 
الدرا�سة  يف  املغرب.  �سمال  يف 
�سكيب  »الأمري  ع�رشة  الرابعة 
والعروبة  العثمانية  اأر�سلن: 
 1890( الأوىل  الكونية  واحلرب 
املوىل  �سعود  يرى   ،»)1916  –
بنى  اأر�سلن  �سكيب  الأمري  اأّن 
توجهاته ومواقفه من اأدوار القوى 
ومواقعها يف احلرب والأعوام التي 
متميزة  روؤيٍة  قاعدة  على  تلتها 
العربي  العامَلني  يف  الدروز  لدور 
ال�سام  بلد  ويف  والإ�سلمي 
اأن  يرى  اأر�سلن  وكان  ا.  خ�سو�سً
اإّل  ولل�سوريني  للدروز  حياة  ل 
بالدولة العثمانية. اأّما يف الدرا�سة 
اخلام�سة ع�رشة والأخرية »تقرير 
احلرب  تداعيات  اأحد  امل�سري 
ريا�ض  فيبحث  الأوىل«،  العاملية 
ملبداأ  التاريخية  اجلذور  يف  �سّيا 

اعتمدته  الذي  امل�سري  تقرير 
ويف  الأوىل،  العاملية  احلرب 
بعد  معه  العظمى  القوى  تعاطي 

احلرب ويف موؤمتر ال�سلم.
 �ساهم يف �سناعة هذه الإجابات، 
واإغناء البحوث يف �ساأنها، املوؤرخ 
حممد  ال�سوري  الكو�سويف 
الأرناوؤوط، والباحثتان الأردنيتان 
وحنان  عمرو  رهام  التاريخ  يف 
يف  التاريخ  واأ�ستاذ  ملكاوي، 
�سعيب،  علي  اللبنانية  اجلامعة 
اأحمد  العابدين  زين  وحممد 
دكتوراه  �سهادة  حامل  مر�سي 
احلديث،  التاريخ  يف  الفل�سفة 
ق�سايا  يف  الأكادميي  والباحث 
نا�رش  واملتو�سط  العربي  العامل 
والباحثان  �سعيدوين،  الدين 
العابدين  زين  جلل  املغربيان 
والباحث  حمارتي،  واإدري�ض 
املهتم بال�سوؤون الرتكية والإيرانية 
حمفو�ض،  عقيل  والكردية 
يف  املخت�ض  الأردين  والباحث 
واملعا�رش  احلديث  اأوروبا  تاريخ 
والباحث  الزعبي،  اأحمد  اأجمد 
املغربي يف القانون العام والعلوم 
املتدين،  اللطيف  عبد  ال�سيا�سية 
والباحث العراقي اإ�سماعيل نوري 
يف  التاريخ  واأ�ستاذة  الربيعي، 
ال�سودانية حما�سن  جامعة بحري 
اللغويات  واأ�ستاذ  اجلليل،  عبد 
وحتليل اخلطاب الباحث املغربي 
وحدة  ومدير  مقبول،  اإدري�ض 
العربي  املركز  يف  الرتجمة 
ال�سيا�سات  ودرا�سة  للأبحاث 
يف  واملحا�رش  املوىل،  �سعود 
الإن�سان  وحقوق  الدويل  القانون 

يف اجلامعة اللبنانية ريا�ض �سّيا.
وكالت

اأنطولوجيا

ج�صدي الآخر.. ق�صائد �صربل داغر بل�صان اأملاين
حديثا  اأملانيا  يف  �سدرت 
اأنطولوجيا ال�ساعر اللبناين �رشبل 
الآخر«  »ج�سدي  بعنوان  داغر 
من  خمتارة  ق�سائد  �سمت  التي 
ال�سعرية  جمموعاته  من  عدد 
البيا�ض«،  »فتات  وهي:  الع�رشة 
و«حاطب ليل«، و«اإعراباً ل�سكل«، 
و«ل تبحث عن معنى لعله يلقاك«، 
و«الق�سيدة ملن ي�ستهيها«، و«على 

طرف ل�ساين«، و«دمى فاجرة«.
اختار  التي  الأنطولوجيا   وتعترب 
ق�سائدها وترجمتها الأكادمييان 
هاينه  و�سيبا�ستيان  كرم  �رشجون 
العراقي  الفنان  غلفها  و�سمم 
بلغة  الثانية  هي  العزاوي،  �سياء 
»عتمات  بعد  لل�ساعر،  اأجنبية 
بالفرن�سية،   )2005( مرتب�سة« 
خمتارات  �سدور  عن  ف�سًل 

�سعرية عديدة له بالعربية يف م�رش 
وغريها، وعن  وتون�ض  واجلزائر 
ال�ساعر  قال  الأنطولوجيا،  هذه 
داغر اإن مبعث ال�رشور فيها اأنها 
مدققة  ملناق�سات  ثمرة  جاءت 
�سبا�ستيانهاينه  املرتجم  مع 
حول جتربته ال�سعرية وعلقاتها 
باللحظة،  وامل�سمرة،  اجللية 
واللغة، والفل�سفة، وجمالية الفن.

الرئي�سية  التيمة   وعن 
»منذ  داغر  قال  للأنطولوجيا، 
علقة  �سغلتني   1982 العام 
بو�سفه  ل  باجل�سد،  الق�سيدة 
بل  لل�سعر،  ممكناً  مو�سوعاً 
اآخر  ت�سكًل  الق�سيدة  بو�سف 
ما  هو  وقتها  كتبتُه  ما  للج�سد.. 
و�سوا�ض  مثل  به،  اأهج�ض  كنُت 
اإنني  حيث  ويتملكني،  يلحقني 

ج�سدي  مفا�سل  يف  اأ�سعر  كنت 
كما يف مقاطع ق�سيدتي بعلقات 
من التنابذ والتنافذ.. اإل اأن عدتي 
اأو يف الفكر، مل  يومها يف ال�سعر 
هذه  ا�ستجلء  على  قادرة  تكن 
يف  اأن  تبينت  اأن  بعد  العلقات، 
وينف�سل  بي  يت�سل  ما  الق�سيدة 
من  ت�سملني  الق�سيدة  واأن  عني، 
حيث ل اأق�سد ول اأدري..«. ومما 

تقدمي  يف  املرتجمان  كتبه 
داغر  اأن  وال�ساعر،  الأنطولوجيا 
عام  له  ق�سيدة  اأول  ن�رش  الذي 
1971، واأول جمموعة �سعرية عام 
التجديد  عن  يتوقف  مل   ،1981
والتجريب يف نطاق ق�سيدة النرث، 
بل يعّده نقاد عرب واأجانب رائد 

ما بعد ق�سيدة النرث.
وكالت



الإ�سالمي   الثقايف  املركز  ويعد 
طابع  ذات  عمومية  موؤ�س�سة 
اإداري يتمتع بال�سخ�سية  املعنوية 
ويخ�سع  املايل  وال�ستقالل 
والتنظيمية  الت�رشيعية   لالأحكام 
اجلاري بها العمل  و له فروع  يف 
اأكرث  وليات الوطن ، فلقد اأن�سئ  
الإ�سالمي  الثقايف  املركز  هذا 
طرف  من  ال�سادر  الأمر  مبوجب 
الرئي�س الراحل هواري بومدين يف 
21 مار�س �سنة 1972م وو�سع حتت 
وال�سوؤون  التعليم   وزارة  و�ساية 
الدينية  ثم مت و�سعه حتت و�ساية 
الدينية  بال�سوؤون  املكلف  الوزير 
املر�سوم  مبوجب  والأوقاف  
اأكتوبر   16 يف  املوؤرخ  التنفيذي 
قيادة  على   تعاقب  ولقد   ،  2001
املركز الثقايف الإ�سالمي  العديد 
تعاقبوا  الذين  املديرين   من 
الأ�سيل   الفكري  املعلم  هذا  على 
 ، بوناب  زياد  كل  يف  واملتمثلني 
اأحمد اآيت بلقا�سم  وحممد ن�سيب  
وم�سطفى مرزوقي   وعبد احلفيظ  
اأمقران  وعمر ق�سوم  وعبد القادر 
الطاهر بلقا�سم  وال�سديق عوملي  
عمر  والدكتور  حمداوي   وحممد 

بافولولو .
 امل�ساهمة  يف بعث وازدهار 

الثقافة الإ�سالمية
 

وي�ستند املركز الثقايف الإ�سالمي  

التي  املهام  من  العديد  على 
الثقافة  بعث  على  ت�ساعده 
ون�رشها  وتوزيعها  الإ�سالمية 
الفكر  ازدهار  على  وال�سهر 
الندوات  عرب  وهذا  الإ�سالمي  
املختلفة  الثقافية  والتظاهرات 
وامللتقيات  الدرا�سية  الأيام  و 
القيام  وكذا  والدولية   اجلهوية 
املتعلقة  والبحوث  بالدرا�سات 
بالفكر والرتاث الإ�سالمي  كما اأن 
يتخذ  الإ�سالمي  الثقايف  املركز 
يف  للم�ساهمة  الالزمة  التدابري 
حتقيق الأهداف الكربى املدرجة 
الو�سية   الوزارة  برامج  �سمن 
واملتمثلة يف وزارة ال�سوؤون الدينية 
باإبراز دور  يتعلق  والأوقاف  فيما 
تطور  يف  الإ�سالمية  احل�سارة 
على  ال�سهر  مع  الإن�سانية   وتقدم 
جمع وترتيب وحفظ كافة الأدوات  
وامل�سجلة   املكتوبة   والو�سائل 
الكفيلة  والتجهيزات  وامل�سورة 
باأداء مهامه  وذلك بالقيام بتبادل 
العلمية  واخلربات  املعلومات 
الثقافية  العلمية  املوؤ�س�سات  مع 
يف  والأجنبية  منها  الوطنية 
بت�سجيع  الإ�سالمي  الفكر  جمال 
الإ�سالمية  والبحوث  الدرا�سات  
العلوم  خمتلف  يف  املتخ�س�سة 
املنا�سبات  اإحياء  مع  الإن�سانية  
مع  بالتن�سيق  والوطنية   الدينية  

الهيئات املعنية .

 احلفاظ على املرجعية 
الدينية الوطنية

 
على  املركز  ذات   ويرتكز 
جمموعة من الأهداف التي ي�سعى 
من خاللها لإيجاد ف�ساء للمجتمع 
ن�سائية  جمعيات  بتمكني  املدين 
بن�ساط   للقيام  ومهنية  و�سبابية  
يخ�س اهتمامات املجتمع املدين 
، وف�ساء  ملحو الأمية  من خالل 
بفروعه  الثقايف  املركز  تن�سيق 
الأمية   ملحو  الوطني  الديوان  مع 
طريق  عن  املعنية  واجلمعيات 
متعلقة   وخمططات  برامج  ر�سم 
والندوات  املحا�رشات  بتنظيم 
اإىل حماربة  تهدف  بطرق جديدة 
والآفات  والنحراف  املخدرات 
بتوجيه  اأنواعها   بكل  الجتماعية 
تعليمه   يكمل  مل  الذي  ال�سباب 
ونف�سيا  علميا  بتاأطريه  وهذا 
القطاعات  مع  بالتعاون  وثقافيا 
والطلبة  التالميذ   ودعم  املعنية 
وتقويتهم  اهتماماتهم  لتحفيز 
الدعم  يحتاجون  التي  املواد  يف 
فيها وال�سهر على ان�سجام الأ�رشة 
عليها  واملحافظة  وا�ستمرارها 
من اأجل �سيانة املجتمع   بالقيام 
متخ�س�سة    تكوينية  بدورات 
جميع  بني  التكامل  وحتقيق 
املوؤ�س�سات التعليمية بالتن�سيق مع 
وزارتي الرتبية والتعليم ، والتعليم 

والبحث  العلمي و�سائر موؤ�س�سات 
الدينية  املنا�سبات  لإحياء  الدولة 
والوطنية من اأجل تر�سيخ ال�سعور 
احلفاظ  اإىل  وال�سعي  الوطني  
الوطنية  الدينية  املرجعية  على 
الديني  التطرف  وحماربة   ،
والتمذهب  التن�سري  ومظاهر 
الوطنية   املرجعية  عن  اخلارج 
العلمية  للمخابر  ف�ساء  فتح  مع 
العلمية  بالبحوث  للقيام  اجلامعية 
املركز  اهتمامات  تخدم  التي 
على  والعمل  الإ�سالمي   الثقايف 
اكت�ساف  القدرات الفنية والعلمية 
خالل  من  واإبرازها  ال�سباب  لدى 
وخمتلف  والندوات   امل�سابقات 
البيئية  الثقافة  ون�رش  الن�ساطات  
الطبيعة  على  احلفاظ  اأجل  من 
القطاعات  مع  بالتن�سيق  وهذا 
لنوادي  ف�ساء   واإيجاد  املعنية 
املراكز  �سلطة   حتت  الأنرتنت  

حلماية  الإ�سالمية  الثقافية 
ال�سباب من �سياع الوقت وحماربة 
كل  اإبراز  مع  املتطرفة  الأفكار 
باأعالم  والتعريف  الوطن  مناطق 
اجلزائري الذين اأ�سهموا يف خدمة 
الدين والوطن  وهذا بالتعاون  مع 
اأنواعها  بكل  الإعالم   و�سائل 
املركز   ن�ساطات  وتعميم  لن�رش 
وكذا القيام بحمالت التربع بالدم 
الأحمر  الهالل  مع  بالتن�سيق 
ال�سحية  واملوؤ�س�سات  اجلزائري 
وت�سجيع ثقافة الوقف العلمي من 
دورات  واإقامة  وخمطوطات  كتب 
عن  ور�س  رواية  على  التجويد 
نافع الرواية املوروثة املعهودة يف 
اجلزائر عن طريق تاأ�سي�س خمابر 
للمركز تهتم بخدمة الرتاث  تابعة 
الإ�سالمي اجلزائري  بالتن�سيق مع 
املعهودة  الوطنية  البحوث  مراكز 
اخلرباء  مع  جل�سات  عقد  مع 

ال�سباب  لتوجيه  املعنية  واجلهات 
على  املركز  ذات  ويقوم  البطال 
التي  امل�سجدية   الر�سالة  اإكمال 
امل�ساجد   يف  الأئمة  يقدمها 
هذا  وي�سهر  الوطني  الرتاب  عرب 
املركز على اإحياء الأعياد الدينية 
واملنا�سبات الوطنية   بتنظيم الأيام 
الوطنية  وامللتقيات  الدرا�سية  
ومن�سورات   جمالت  واإ�سدار 
الربامج  واإقامة  الكتب   وترجمة 
والور�سات   والدورات  التوعوية  
اأفالم  والتثقيفية عر�س  التعليمية 
مواقع  وفتح  هادفة  وم�رشحيات 
ن�ساطات  وتنظيم  اإلكرتونية 
ريا�سية للت�سلية الفكرية مع عر�س 
مع  اجلديدة  واملوؤلفات  للكتب 
اأم�سيات  وتنظيم   بالتوقيع   البيع 
دينية  مب�سابقات  والقيام  �سعرية  
حما�رشات  تنظيم  مع  وتاريخية 

وندوات وحلقات نقا�سية .
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الكائن باجلزائر العا�سمة

املركز الثقايف الإ�صلمي... قطب للإ�صعاع الفكري الأ�صيل
ا�ستطاعت العديد من املراكز الثقافية اأن تفر�ض وجودها على امل�ستوى الوطني  ، وهذا بف�سل ما تقدمه من ن�ساطات ذات اأهمية بالغة �ساهمت ب�سكل اإيجابي  
يف ن�سر الوعي وتنويره وهذا  اإ�سافة اإىل العمل اجلاد والحرتايف لهذه املراكز التي ت�سعى جاهدة بف�سل ا�سرتاتيجيتها املحكمة لتوعية الفرد ثقافيا ودينيا  

واجتماعيا  ومن بني هذه املراكز �سن�سلط ال�سوء على  املركز الثقايف الإ�سالمي املوجود   باجلزائر العا�سمة  الذي يفتح اأبوابه للباحثني واملبدعني يف كافة املجالت 
خدمة للدين والوطن .

حكيم مالك

افتتح اأول اأم�س  باجلزائر العا�سمة 
معر�س ال�سور الفوتوغرافية »قبل 
مائة �سنة يف اجلزائر« الذي يحكي 
البي�س عرب  الآباء  اثنني من  رحلة 
 ،1903 �سنة  اجلزائرية  الواحات 
يومية  حياة  من  عاي�ساه  ما  و 
ي�سم  و  احلقبة  تلك  م�ساكن  و 
تنظيمه  مت  الذي  املعر�س  هذا 
مبركز الفنون لق�رش ريا�س البحر 
و  الثقايف  املركز  من  مببادرة 
ال�سور  عديد  ال�سحراوي  التوثيق 
مت  الأر�سيفية  الفوتوغرافية 
واملنيعة  غرداية  مبدن  التقاطها 
و عني �سالح اأو يف منطقتي توات 
هذا  من  جزء  يربز  و  ال�ساورة  و 
الواحات  »يف  بعنوان  املعر�س 
ال�سحراوية، رحلة اثنني من الآباء 
البي�س �سنة 1903« مناظر من وادي 
ميزاب يف مطلع القرن الأخري مع 
الفوتوغرافية تظهر  ال�سور  عديد 
الق�سور  خمتلف  و  ال�سوق  �ساحة 
التي  اليومية  احلياة  عن  �سورا  و 
مالب�س  و  ال�سعبية  الأفراح  ت�سمل 
تلك احلقبة و احلياة الفالحية يف 
املنطقة و �سملت تلك الرحلة التي 
الب  و  غريان  الق�سي�س  بها  قام 

فيالر على ظهر اجلمال يف الفرتة 
يوليو 1903  و  املمتدة بني فرباير 
قورارة  و  توات  منطقة  من  كال 
الرحالة  اأعجب  حيث  باأدرار، 
دلدول  واحة  و  متنطيط  بق�سور 
و مبدن رقان و اولف و تيميمون، 
حيث قاما بت�سوير احلياة اليومية 
يف تلك املدن و البوؤ�س الذي كان 
يقا�سيه �سكان تلك املناطق ف�سال 
الواحات  يف  ال�سائد  العمران  عن 
الزوار  على  املعر�س  يقرتح  كما 
الكبري  اجلنوب  مناظر  اكت�ساف 
كذا  و  تيت،  واحة  و  �سالح  بعني 
الن�سو�س الأ�سلية من دفرت رحلة 
امل�ستك�سفني الذين كانت مهمتهما 
الظروف  »و�سف  يف  تتمثل 
عن  البحث  و  لل�سكان  املعي�سية 

ال�سبل الكفيلة مب�ساعدتهم«.
و لدى عودتهما اإىل ال�سمال اقرتح 
على  اأخرى  نظرة  امل�ستك�سفني 
منطقة ال�ساورة )اجلنوب الغربي( 
كرزاز  واحات  وقفات يف  مع عدة 
و  ايغلي  و  عبا�س  بني  و  تاغيت  و 
اأي�سا فندي، حيث قاما  الفغيغ او 
يف  الدينية  املنا�سبات  بتخليد 
بع�س املزارات ف�سال عن عمران 

الق�سور يف تلك املناطق و ف�سال 
املركز  قام  املعر�س  هذا  عن 
ال�سحراوي  التوثيق  و  الثقايف 
تعود  فوتوغرافية  �سور  بعر�س 
يف  الزمنية  احلقبة  ذات  اإىل 
و  بورتريهات  مع  القبائل  منطقة 
الأطفال  �سور  و  طبيعية  مناظر 
تكوين  مركز  يف  اأو  املدر�سة  يف 
ميناء  و  املدينة  يف  و  احلرف 
على  عالوة  ق�سبتها  و  اجلزائر 
مت  كما  اجللفة  مدينة  من  مناظر 
ال�سور  من  جمموعة  تخ�سي�س 

ما�سي  عني  و  الأغواط  ملدينة 
احمد  �رشيح  و  الكردان  ق�رش  و 

التيجاين.
القائمون  اأكد  ال�سدد،  هذا  يف 
ال�سور  هذه  ان  املركز  على 
قد  الأر�سيفية  الفوتوغرافية 
وجدت موؤخرا بروما و مت عر�س 
و  غرداية  من  كل  يف  منها  جزء 
و  ورقلة  و  الأغواط  و  اجللفة 
�سيتوا�سل املعر�س بق�رش الريا�س 

اإىل غاية 23 نوفمرب اجلاري
ق.ث

ملنظمة  العامة  اجلمعية  وافقت 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
على  اأم�س  )يون�سكو(  والثقافة 
الفرن�سية  الثقافة  تعيني وزيرة 
ال�سابقة اأودراي اأزولي على راأ�س 
انتخابها  مت  اأن  بعد  املنظمة، 
ملن�سب املديرة العامة من طرف 

الهيئة التنفيذية للمنظمة
�سوتا   131 على  اأزولي  وح�سلت 
من اأ�سل 184 مقرتعا، بينما تبلغ 
الأغلبية املطلوبة 76 �سوتا لتكون 
ت�سغل  امراأة  ثانية  هي  بالتايل 
يرينا  البلغارية  بعد  هذا املن�سب 
الثانية  وليتها  تنهي  بوكوفاالتي 

على راأ�س املنظمة. 
 

يف  عملها  مهام  اأزولي  وتتوىل 
للمنظمة  بالن�سبة  م�سطرب  وقت 
الن�سحاب  �سهدت  التي  الدولية 
املتحدة  للوليات  املفاجئ 

واإ�رشائيل منها ال�سهر املا�سي.
قد  الأمريكية  الإدارة  وكانت 
-املعروفة  اليون�سكو  اتهمت 

باأنها حتافظ على الرتاث العاملي 
قوائم  على  املدرج  خا�سة 
اإ�رشائيل.  �سد  بالتحيز  اخلطر- 
وتوقفت الوليات املتحدة بالفعل 
اإىل  املالية  ح�ستها  دفع  عن 
احتجاجا  عام  2011  اليون�سكو 
�سد قرارها منح الع�سوية الكاملة 

لـ فل�سطني.
وفازت انت اأزولي قد فازت يوم 
الهيئة  بدعم  املا�سي  اأكتوبر   13
ع�سوا   58 من  املكونة  التنفيذية 
على  ب�سوتني  متقدمة  باملنظمة، 
مر�سح قطر حمد بن عبد العزيز 
اإعالن  من  يوم  بعد  الكواري 

وا�سنطن ان�سحابها.
ذلك  لتويل  حملتها  وخالل 
-وهي  اأزولي  تعهدت  املن�سب، 
التعليم  بدعم  مغربي-  اأ�سل  من 
وامل�ساواة  للتنمية  رئي�سية  كاأداة 
اإن  اأزولي  وتقول  اجلن�سني.  بني 
بدور  ت�سطلع  الأممية  املنظمة 

اأ�سا�سي يف مكافحة التطرف.
وكالت

تثبيت الفرن�صية اأودري ازولي افتتاح معر�ض »قبل مائة �صنة يف اجلزائر« العا�صمة
مديرة عامة لليون�صكو
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اجلراحة  طريق  عن  البطني  الفتق  عالج  يكون   
تقنية  وت�ستخدم  املنظار،  طريق  عن  اأو  املفتوحة 
جراحة  وتعترب  �سغرية،  خا�سة  كامريات  املنظار 
ولكنها  الأن�سجة،  على  �رضراً  الأقل  هي  املناظري 
يتم  اأن  ميكن  البطني  الفتق  حالت  كل  لي�ست 

معاجلتها عن طريق املنظار، واأي�ساً ميكن عالجه 
اإجراء  يتم  احلالت  بع�ض  ويف  حزام  با�ستخدام 
عملية جراحية طارئة وذلك ب�سبب انحبا�ض الأمعاء 
داخل كي�ض الفتق مّما يوؤّدي اإىل حدوث ان�سداد يف 

الأمعاء 

 مر�ض الفتق البطني 
من الأ�صباب التي قد توؤّدي اإىل ظهور الفتق البطني هي ال�صمنة 

وحمل الأثقال الذي ينتج عنه زيادة ال�صغط داخل جتويف البطن، 
بالإ�صافة اإىل الكحة والإم�صاك املزمن، بالإ�صافة اإىل احلمل،

عالج �صيق ال�صرايني
ال�رضيان  مر�ض  عالج  يتلخ�ض 
ال�رضايني  ت�سيق  اأو  التاجي 
كاحلد  احلياتية  الأمناط  بتغيري 
الإقالع  وحماولة  التدخني  من 
عنه ب�سكل نهائي، كذلك الغذاء 
عدد  اإىل  اإ�سافة  ونوع،  كم  من 
وكيفية  وحمتواها  الوجبات 
ين�سح  كما  اليوم،  على  توزيعها 
عادة بتجنب الأطعمة امل�سنعة، 
كذلك  ال�رضيعة،  الوجبات  اأو 
امل�ستوى  ذات  الأغذية  جتنب 
ال�سحية،  غري  بالدهون  العايل 
اأو الأغذية ذات امل�ستوى العايل 
الكولي�سرتول،  من  مبحتواها 
امللح  تناول  من  التقليل  كذلك 
مبر�سى  جداً  م�رض  عامل  فهو 
على  قدرته  نتيجة  وذلك  القلب 
يف  الدم  �سغط  م�ستوى  رفع 
لن�سبة  اجل�سم، كما ويجب النتباه 
ال�سكر يف الدم منعاً حلدوث بع�ض امل�ساكل التي يزيد خطر الإ�سابة فيها،   كما ويجب الإنتباه للن�ساط 
البدين فهذا �سيعني املزيد من التمارين الريا�سية اإن كان املري�ض من اأ�سحاب الن�ساط البدين املنخف�ض 
اأو غري املنتظم، فالتمارين الريا�سية واحلمية املنا�سبة مكمالن لبع�سهما البع�ض تناول الأدوية املو�سوفة 
طبياً بانتظام، وقد يلجاأ بع�ض الأطبة لإجراء عمليات جراحية، خا�سة لزيادة ن�سبة الدم املر�سل اإىل القلب، 
فالقلب يحتاج لالأك�سجني املحمل عرب الدم، ونق�ض يف تدفق الدم يعني نق�ساً يف الأك�سجني، لذلك هناك 
بع�ض العمليات اجلراحية التي تهدف لهذا، ومن اأهمها )PTCA(، وتركيب ال�سبكات وغريها، اأما الو�سائل 
الأخرى فتعتمد على ال�ستفادة من اخلاليا اجلذعية وبع�ض املواد اجلينية يف اإمناء اأوعية دموية جديدة 

وهذا يتم عرب الوريد .

اأف�سل  من  الزيتون  زيت  يعترب    
للتخلّ�ض  اإتباعها  يتم  التي  العالجات 
وحتفيز  ال�سعر  ت�ساقط  م�سكلة  من 
القوي  ال�سعر  منو  على  اخلاليا 
من  العديد  على  فيحتوي  وال�سحي، 

العنا�رض التي يحتاجها ال�سعر للنمو 
الراأ�ض  الزيتون فروة  dth مينع زيت 
اإنتاج هرمون  امل�سوؤول عن تلف  من 

ب�سيالت ال�سعر وت�ساقطها
بالزيت  الراأ�ض  فروة  بتدليك  القيام   
على  ال�سعر  ب�سيالت  يحّفز  الدافئ 
الراأ�ض  فروة  يرتك  اأنه  كما  النمو 

لحتوائه  نظراً  و�سحية  وقوية  رطبة 
على م�سادات الأك�سدة، وتقوم عملية 
يف  الدموية  الدورة  بتن�سيط  التدليك 
اإىل  الّدم  تدفق  من  يزيد  مّما  الفروة 
ب�سيالت ال�سعر وبالتايل زيادة منوها 

بقوة
 يقوم الزيت بحماية عن�رض الكراتني 
عن  وامل�سوؤول  ال�سعر  يف  املوجود 
ال�سعر وملعانه، وعند نق�سان  رطوبة 
اإىل  يوؤدي  ال�سعر  يف  العن�رض  هذا 
ب�سيلة  يف  و�سعف  ال�سعر  جفاف 

ال�سعر

على  بالق�ساء  الزيتون  زيت  يقوم   
وت�ساقطه  ال�سعر  �سعف  م�سّببات 
زيادة  ب�سبب  تن�ساأ  التي  الق�رضة  مثل 
الدهنية  الراأ�ض  جلد  خاليا  اإفرازات 
زيت  ويقوم  ال�سعر جافاً،  يكون  حيث 
ويف  وال�سعر،  اجللد  برتطيب  الزيتون 
معه  ليمون  ع�سري  خلط  مّت  حال 
�سي�ساعد يف التخلّ�ض ب�سكل اأكرب من 
الزيتون  زيت  ويق�سي  كما  الق�رضة، 
قد  التي  والفطريات  البكترييا  على 
ت�ساقط  وت�سّبب  الراأ�ض  فروة  ت�سيب 

ال�سعر.

فوائد زيت الزيتون لل�صعر اخلفيف

فوائد اليو�صفي-املندرين-

الربتقال  ت�سبه  والتي  احلم�سّيات  فواكه  اإحدى    
اأي�ساً  عليها  ويُطلق  اخلارجّي،  مظهرها  يف  كثرياً 
ا�سم اليو�سف اأفندي، واملندلينا، واملندرين، تن�سج 
يف ف�سل ال�ستاء فقط، وتعي�ض يف املناطق الدافئة، 
ال�ستاء  ف�سل  يف  النا�ض  لدى  كبرياً  اإقبالً  وتلقى 
نظراً لطعمها احللو احلام�ض، تعترب اليو�سفي من 
على  حتتوي   ،)C( بفيتامني  جّداً  الغنّية  الفواكه 
والتي  الغذائّية  والعنا�رض  الفيتامينات  من  العديد 
جتعل منها فاكهة ممّيزة، فمثاًل حتتوي على ن�سبة 
عالية جّداً من احلديد اأكرب من تلك املوجودة يف 

الربتقال  
حتتوي اليو�سفي على ن�سبة عالية جّداً من فيتامني 
اأ ، حيث اإّنها متّد اجل�سم بحوايل ن�سف الكّمّية من 
فيتامني اأ التي يحتاج اإليها اجل�سم، ذلك الفيتامني 
يعترب من اأهّم الفيتامينات التي حتتاج اإليها املراأة 
احلامل نظراً لقيامه ببناء خاليا الدم. تعمل على 

ة عند الأطفال تقوية الب�رض وخا�سّ
والأن�سجة  الأوتار  بناء  يف  اليو�سفي  ت�ساعد   
والأربطة، كما اأّنها تعمل على بناء الكولجني املهّم 

للجلد للحفاظ على �سبابه

 تقوم على تقوية اجلهاز املناعّي يف ج�سم الإن�سان 
ب�سكل فّعال، كما تقاوم الإ�سابة بالأورام ال�رضطانّية 
ة �رضطان القولون واملعدة واملريء والثدي وخا�سّ
الأحما�ض  وبناء  اجل�سم  خاليا  بناء  يف  تعمل   
التي  الفيتامينات  اأهّم  تُعترب من  لذا فهي  النووّية؛ 
احلامل  املراأة  عند  ة  وخا�سّ اجل�سم  يحتاجها 
واملر�سعة وللجنني اأي�ساً اإذ يقوم على بناء كريات 
مبا  والر�سح  الربد  نزلت  تعالج  احلمراء   الدم 
من  التقليل  يف  ت�ساعد  �سي  فيتامني  من  حتويه 
يف  الكول�سرتول  ن�سبة  وارتفاع  بال�سّكرّي،  الإ�سابة 
الدم، بالإ�سافة اإىل اأّنها تعمل على تقوية الذاكرة. 
والقلب،  الكلى،  �سّحة  على  احلفاظ  على  تعمل 

والأع�ساب، واجلهاز اله�سمّي اأي�ساً
 تقوم بالتقليل من ظهور التجاعيد يف الب�رضة، كما 
اأّنها ت�ساعد يف الوقاية من ه�سا�سة العظام وارتفاع 
�سغط الدم  تعمل على تن�سيط الأمعاء وحركتها، 
كما تعمل على تقوية ال�سعر واإعطاءه ملعاناً قوّياً، 
اأ�سباغ  على  حتتوي  فيه  ال�سيب  ظهور  وتاأخري 
تعمل  والتي  لالأك�سدة  امل�ساّدة  املواّد  من  ت�سّنف 

على وقاية اجل�سم من الكثري من الأمرا�ض

اأنواع الفتق البطني
  يق�سم الفتق اإىل عدة اأنواع بح�سب مكانه، ويف الغالب يحدث يف منطقة البطن من اأ�سفل القف�ض ال�سدري اإىل نهاية احلو�ض وهذه اأكرث اأنواعه انت�ساراً  الفتق الإربي: وهو الفتق يف منطقة العانة فوق منطقة الفخذ الداخلّية، وعادة ما ي�سيب الرجال اأكرث من الن�ساء، ويتكون كي�ض الفتق على الأغلب من 
جزء من الأمعاء الدقيقة بالإ�سافة اإىل الأن�سجة الدهنّية املحيطة بها، وله نوعان املبا�رض وغري املبا�رض  الفتق الفخذّي: ويحدث بالقرب من منطقة الفتق الإربي ولكن لالأ�سفل واإىل اخلارج قلياًل، وي�سيب الن�ساء اأكرث من الرجال  الفتق ال�رُضّي: ويحدث يف منطقة ال�رّضة اأو ما حولها، ويف العادة يحدث 
بعد احلمل والولدة، وي�سيب الرجال اأي�ساً يف حال ارتفاع �سغط البطن  فتق الثغرة احلجابّية: يحدث عند اندفاع جزء من املعدة اإىل ال�سدر من خالل �سعف على احلجاب احلاجز، وعادة ل ي�سبب اأعرا�ساً با�ستثناء حرقة املعدة  الفتق اجلراحّي: وهو الفتق الذي يحدث يف مكان جرح العملّية، وتزيد 

احتمالية حدوثه عند اإ�سابة اجلرح بالتهابات  فتق احلجاب احلاجز: وعادة ما يكون منذ الولدة وهو خروج اأحد اأع�ساء البطن اإىل ال�سدر يُ�سّبب ال�سغط على اأع�ساء القف�ض ال�سدري في�سبب م�ساكل يف تنف�ض القلب 



�شيم  من  القول  يف  ال�شداد 
الأطهار،  و�شعار  الأبرار، 
القهار،  العزيز  من  وتوفيق 
مبا  نف�س  كل  على  القائم 
جماهدة  ثمرة  وهو  ك�شبت، 
للعلم  ومذاكرة  طويلة، 
مديدة، فالعلم يهذب املنطق 
البيان،  وي�شدد  الفكرة  ويجلو 
فاحلمد هلل الذي خلق فهدى 
واأنعم فاأجزل النعم. يقول اهلل 
تبارك وتعاىل يف كتابه احلكيم 
خماطبا عباده املوؤمنني: }يَا 
 َ اهلَلهّ اتَهُّقوا  اأََمنُوا  الَهِّذيَن  اأَيُهَّها 

ِلْح لَُكْم  َوُقولُوا َقْوًل �َشِديًدا يُ�شْ
ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  َويَْغِفْر  اأَْعَمالَُكْم 
َفَقْد  َوَر�ُشولَُه   َ اهلَلهّ يُِطِع  َوَمْن 
َفاَز َفْوًزا َعِظيًما{ ]الأحزاب: 
�شبحانه:  ويقول   ،]70-69
}َولْيَْخ�َس الَهِّذيَن لَْو تََرُكواْ ِمْن 
َخاُفواْ  َعافاً  �شِ يَهًّة  ُذِرهّ َخلِْفِهْم 
َولْيَُقولُواْ   َ اهللهّ َفلْيَتَهُّقوا  َعلَيِْهْم 
]الن�شاء:9[ �َشِديداً{  َقْولً 
الكرميتان  الآيتان  هاتان 
قراآين  مب�شطلح  اخت�شتا 
واأدب رباين مل يرد يف غريهما 
اآيات الذكر احلكيم، وهو  من 

خلق »ال�شداد يف القول«.
وال�شدد:  ال�شداد  اللغة:  ويف 
اإ�شابُة  داُد:  وال�َشهّ ال�شتقامة. 
من  ماأخوذ  وهو  الَق�شد. 
به  لي�شاب  ال�شهم  ت�شديد 
فار�س:  ابن  قال  الغر�س. 
ُذو  ديد،  ال�َشهّ ذلك  »ومن 
ال�شتقامة  اأي  داد،  ال�َشهّ
فال�شداد  فيه«.  ثُلْمة  ل  كاأنهّه 
التوفيق  هو  العام  باملعنى 
يف  الق�شد  واإ�شابة  لل�شواب 
اإذا  اأننا  غري  والعمل.  القول 
امل�شطلح  ورود  ن�شي  تاأملنا 
يف  ي�شرتكان  اأنهما  نالحظ 

اأمور هي:
يف  بالقول  ال�شداد  ارتباط   -

الآيتني معا.
ال�شديد  القول  اإىل  الدعوة   -
بالدعوة  الن�شني  يف  م�شبوقة 

اإىل التقوى.
هم  بال�شداد  املاأمور  اأن   -

املوؤمنون ل غريهم.
اتَهُّقوا  اآَمنُوا  الَهِّذيَن  اأَيُهَّها  }يَا 
ما  كل  يف  اأي:  َوُقولُوا{   َ اهلَلهّ

ل�شيما  تذرون،  وما  تاأتون 
}َقْولً  يكرهه  ما  ارتكاب  يف 
حقاً  قومياً  اأي:  �َشِديداً{ 

�شواباً.
عظيما  بابا  يكون  والقول 
ويكون  اخلري  اأبواب  من 
ويف  ال�رش.  اأبواب  من  كذلك 
النا�س  يكب  »وهل  احلديث: 
اإل  وجوههم  على  النار  يف 
]اأحمد  األ�شنتهم«  ح�شائد 
فبالقول  والرتمذي[ 
الف�شائل  ت�شيع  ال�شديد 
واحلقائق بني النا�س فريغبون 
يف التخلق بها، وبالقول ال�شيئ 
والتمويهات  ال�شاللت  ت�شيع 
ويح�شبون  بها  النا�س  فيغرت 

اأنهم يح�شنون �شنعا.
َويَْغِفْر  اأَْعَمالَُكْم  لَُكْم  ِلْح  }يُ�شْ
�شالَح  فجعل  ُذنُوبَُكْم{  لَُكْم 
الذنوب  وغفران  الأعمال 
القول.  �شداد  على  متوقفاً 
فعلي  مع  }لَُكْم{  وذكر 
للدللة  }يَْغِفْر{  ِلْح{  }يُ�شْ
على العناية باملتقني اأ�شحاب 

كما  ال�شديد  القول 
}اأَمَلْ  تعاىل:  قوله  يف 

ْدَرَك{  �شَ لََك  نَ�رْشَْح 
]ال�رشح: 1[.

َوَر�ُشولَُه   َ اهلَلهّ يُِطِع  }َوَمْن 
َعِظيًما{  َفْوًزا  َفاَز  َفَقْد 
)والطاعة بذاتها فوز عظيم. 
اهلل.  نهج  على  ا�شتقامة  فهي 
اهلل  نهج  على  وال�شتقامة 
والهتداء  مطمئنة.  مريحة 
اإىل الطريق امل�شتقيم الوا�شح 
�شعادة بذاته، ولو مل يكن وراءه 
جزاء �شواه. ولي�س الذي ي�شري 
املنري  املمهود  الطريق  يف 
اهلل  خلق  من  حوله  ما  وكل 
كالذي  ويتعاون  معه  يتجاوب 
املقلقل  الطريق  يف  ي�شري 
املظلم وكل ما حوله من خلق 
ويوؤذيه!  وي�شادمه  يعاديه  اهلل 
حتمل  ور�شوله  اهلل  فطاعة 
جزاءها يف ذاتها؛ وهي الفوز 
احل�شاب  يوم  قبل  العظيم، 
وقبل الفوز بالنعيم. اأما نعيم 
على  زائد  ف�شل  فهو  الآخرة 

جزاء 

الطاعة. 
اهلل ف�شل  كرم  من 

وفي�شه بال مقابل. واهلل يرزق 
]يف  ح�شاب(.  بغري  ي�شاء  من 
ظالل القراآن[. قال -�شلى 
يَ�ْشتَِقيُم  اهلل عليه و�شلم-: »َل 
اإِمَياُن َعبٍْد َحتَهّى يَ�ْشتَِقيَم َقلْبُُه 
َوَل يَ�ْشتَِقيُم َقلْبُُه َحتَهّى يَ�ْشتَِقيَم 
ي  فالتحرهّ ]اأحمد[  ِل�َشانُُه« 
ال�شادقني،  منهج  املنطق  يف 
وطريقة املوؤمنني ال�شاحلني، 
الإن�شان  ف�شل  عالمات  ومن 
قوله  »�شالُح  و�شالحه: 
مبا  يعنِت  مل  ومن  وفعله«، 
على  نف�شه  ويعاتب  يقول 
زلت ل�شانه فهو ناق�س الدين 

والعقل والتجربة.

اجلمعة 10 - ال�صبت 11  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 22 �صفر  1439ه

�إ�سالميات
19

للهم 
اأنت ربي، ال 

اإله اإال اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

عهدك ووعدك ما�صتطعت، 
اأعوذ بك من �صر ما �صنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ال يغفر الذنوب اإال 
اأنت. 

ال�سداد يف القول .. منحة الرب لأوليائه

�لعن�سر �لأول : �سليم �لعقيدة
اإن الإ�شالم ل يقبل من اأتباعه ظن اأو �شك يف عقيدتهم بل يقبل منهم 
اأن يكون كل فرد �شاحب عقيدة �شحيحة لي�س فيها اأي انحرافات اأو 

�شكوك . فمن العقيدة : اأن ل ي�شاأل اأحد اإل اهلل واأل ي�شتعن اإل باهلل واأن 
يعلم ويوقن ويعتقد باأن النافع وال�شار هو اهلل وذلك لقوله �شلي اهلل عليه 

و�شلم : ) يا غالم اإين اأعلمك كلمات احفظ اهلل يحفظك . ( احلديث 
ويعتقد باأن املعز واملذل واملالك للملك هو اهلل وهو العاطي وهو 

املانع : » قل اللهم مالك امللك ...... » اآل عمران واللتجاء وتفوي�س 
الأمر وحده » واأفو�س اأمري اإيل اهلل ........... »   غافر  وعلي امل�شلم 

اأن يرتك الأمور ال�رشكية مثل : اعتقاد النفع وال�رش بيد فالن . من 
الأمور اجلاهلية املف�شدة للعقيدة ) ال�شيخ فالن – مولد �شيدي فالن 

) ......... -

�لعن�سر �لثاين : �سحيح �لعبادة 
وهي اأن يوؤدي امل�شلم عبادته لي�س فيها نق�شان . ولذلك قال ر�شول اهلل 
�شلي اهلل عليه و�شلم » �شلوا كما راأيتموين اأ�شلي » ذكر ق�شة رجل كان 

ينقر ال�شالة وراآه النبي �شلي اهلل عليه و�شلم . ينظر امل�شلم الذي يريد 
اأن تكون عبادته �شليمة اإيل اأحوال ال�شحابة والتابعني وال�شاحلني وي�شرب 

نف�شه علي العبادة ال�شليمة ال�شحيحة لأن اهلل طيب ل يقبل اإل طيبا . 
وهي عبارة توؤدي علي وجه الإخال�س . قال اهلل تعايل : » وما اأمروا اإل 

ليعبدوا اهلل خمل�شني له الدين » وهي عبادة حتتاج اإيل الطهارة الداخلية 
واخلارجية : داخلية بنقاء القلب من الأح�شاد وال�شغائن والكراهية 
و�شالمة ال�شدر ) ق�شة عبد اهلل بن عمر الذي ذهب عند رجل قال 

عنه �شلي اهلل عليه و�شلم اأنه من اأهل اجلنة فبات عنده ثالث ( وطهارة 
خارجية وهي ح�شن الو�شوء وطهارة امللب�س .

�لعن�سر �لعا�سر : جماهد� لنف�سه
وهذه ال�شفة من �شفات الفرد امل�شلم باأن يجاهد نف�شه يف كل �شيء ، يجاهد نف�شه علي الطاعة وال�شتمرار فيها لأن من مل يجاهد نف�شه يف هذه 
الأمور ل ي�شتطيع اأن يجاهدها فيما هو اأ�شد واأقوي وكما قيل : من مل يلبي حي ال�شالة ل يلبي حي اجلهاد . يجاهد نف�شه يف الطاعة باأن ياأخذ 
بكافة الو�شائل التي تعينه عليها ويجاهد نف�شه علي املع�شية باأن يوقفها ويلجمها عن �شهواتها وملذاتها ول يرتك لنف�شه فر�شة واحدة حتى ل 

توقعه يف خماطرها فهو بذلك يجاهد نف�شه .

�لعن�سر �لتا�سع : مثقف �لفكر
وذلك باأن يكون عنده وعي تام ملا يحدث يف هذا العامل وهذا الكون وعلي اأقل القليل اأن تكون لديه ثقافة مبجتمعه الذي يعي�س فيه من حوله 

واأحوال وطنه الإ�شالمي واأمته الإ�شالمية » من مل يهتم باأمر امل�شلمني فلي�س منهم » واأن تكون لديه ثقافة فكرية دينية حتى يعلم اأمور دينه اأول 
ويعلمها غريه من اأهله واإذا حدث موقف لأحد من غري امل�شلمني ا�شتطاع بثقافته الفكري الدينية اأن يرد ويدفع عن دينه هذه ال�شبهات .

�لعن�سر �لثامن : منظما يف �س�ؤونه
الإ�شالم دين النظام ل يعرف الإفراط والتفريط يف حق النف�س فهل من املعقول اأن يرتك الإن�شان من نف�شه هكذا بدون اهتمام . لقد حدث ذلك 

اأيام النبي �شلي اهلل عليه و�شلم راأي رجال مهلهال يف مالب�شه ومنظره تاركا �شعره دون اأن يهتم بنف�شه فمثله لنا ر�شول اهلل �شلي اهلل عليه و�شلم 
اأن ي�شبه ال�شيطان ثم قال » من كان له �شعرا فليكرمه » وهذا اإهتمام باملظهر العام فال بد اأن يكون ذلك يف حاجته حتى ل ي�شمئز منه النا�س 

ويرتكونه ول يكون له قيمة يف املجتمع .   

�لعن�سر �ل�سابع : قادر علي �لك�سب
اإن�شان قادر علي الك�شب فهو اإن�شان ي�شتطيع اأن يعي�س واأن يحيا ، فبغري الك�شب ل حياة ول وجود بني النا�س فمن اأين ياأكل ؟ ومن اأين يقاوم م�شاعب 
احلياة ! ولبد اأن يكون الك�شب من حالل حتى يهناأ باحلياة الطيبة ومثال يف ذلك :- ] اأيام �شيدنا عمر وجد ر�شي اهلل عنه : رجال نائما يف امل�شجد ل 

ك�شب له ..... [ »الق�شة » اأخوك اأف�شل منك حتري احلالل يف الك�شب ل�شتجابة الدعاء » اجعلني م�شتجاب الدعوة » يا �شعد اأطب مطعمك »

�لعن�سر �ل�ساد�س : ق�ي �لبدن
قال �شلي اهلل عليه و�شلم : » املوؤمن القوي خري واأحب اإيل اهلل ........... »قال تعايل : » واأعدوا لهم ما ا�شتطعتم من قوة ............ » فالقوة مطلوبة 
لكل م�شلم ، قوة بدنية يحتاج اإليها يف العبادة ويحتاج اإليها يف اجلهاد فبغري القوة البدنية تكون عبادته �شعيفة ويف اجلهاد ل ي�شتطيع اأن يقوي علي 

ال�شري اأو حمل ال�شالح
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�صلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�صل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�صفر يقع يف ا�صبانيا
5 �صدين هي عا�صمة ا�صرتاليا

6 اجلبل االأخ�صر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�صا الذين حملوا ا�صم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

اال�صكندر  وفاة  يف  الرئي�صي  ال�صبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�صغ اللبان اأثناء تقطيع الب�صل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�صبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�صم ال�صعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�صاء

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �صميت بهذا اال�صم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�صواري
18ا�صم رياح اخلما�صني �صميت بهذا اال�صم الأنها تدوم 

خم�صني يوما
19 ال�صالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�صني �صالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �صيدنا اإ�صماعيل هو اأخو اإ�صحق عليهما ال�صالم
40 عدد ال�صور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�صورة

41 الطني امل�صوي ي�صمى الفخار
42عدد اأبواب امل�صجد احلرام خم�صة وع�صرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول   43
فقط

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

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�صلة
49 القلب هو امل�صخة الوحيدة التي مل ي�صتطع العامل 

كله �صنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�صهم يف �صبيل اهلل هو �صعد بن 

اأبي وقا�ض ر�صي اهلل عنه
 51 اأول م�صجد بني يف االإ�صالم هو م�صجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأحداث23
يف �صور

طن  ر1   3 عن  يزيد  ما  جمع  مت 
 100 وكذا  املنزلية   النفايات  من 
طن مادة الكارتون خالل فعاليات 
للكتاب  الدويل  اجلزائر  �صالون 
ال�صنوبر  املعار�ض  بق�رص  ال22 
البحري )�صافك�ض( ح�صبما اأفادت 
به املوؤ�ص�صة الوالئية للنظافة نات 
ن�صيمة  ال�صيدة  واأو�صحت  كو   
لدى  باالت�صال  املكلفة  يعقوبي 
عملية جمع  اأن  كوم  نات  موؤ�ص�صة 
اجلزائر  �صالون  خالل  النفايات 
اإىل  اأكتوبر   26( للكتاب  الدويل 
م�صت  التي  اجلاري(  نوفمرب   5

خمتلف اأرجاء ال�صالون مكنت من 
جمع ما يناهز 1 طن و 320 كغ من 
النفايات املنزلية وهي بقايا االأكل 
زوار  ي�صتهلكها  التي  واالأطباق 
ال�صالون عادة على هام�ض ح�صور 

ال�صالون .
عرفت  احل�صيلة  ذات  ويف 
�صافك�ض  حميط  تنظيف  عملية 
لعر�ض   املخ�ص�صة  واالأجنحة 
مادة  من  طن   100 جمع  الكتب 
الكارتون وهي كمية �صخمة �صيتم 
عمليات  �صمن  الحقا  ا�صتغاللها 
الفرز االنتقائي وتدوير النفايات.
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تدمري ثالثة قنابل تقليدية ال�سنع بعني الدفلى 

للجي�ض  مفرزة  ك�صفت 
الوطني ال�صعبي ودمرت 
اأم�ض االأربعاء ثالثة )03( 
ال�صنع  تقليدية  قنابل 
ح�صب  الدفلى,  بعني 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 
واأو�صح  الوطني  الدفاع 
"يف  اأنه  امل�صدر  ذات 
االإرهاب  مكافحة  اإطار 
بحث  عملية  اإثر  وعلى 
ومت�صيط ك�صفت مفرزة 

للجي�ض الوطني ال�صعبي 
االأربعاء  اأم�ض  ودمرت 
08 نوفمرب 2017, ثالثة 
تقليدية  قنابل   )03(
ال�صنع بعني الدفلى/ن.

ع1." 
ويف  اأخرى  جهة  ومن 
اجلرمية  حماربة  اإطار 
املنظمة, حجز عنا�رص 
بكل  الوطني  الدرك 
تلم�صان/ن.ع.2  من 
وب�صكرة/ن.ع.4, )21,4( 

التبغ,  مادة  من  قنطار 
حرا�ض  اأحبط  فيما 
بوهران/ ال�صواحل 
هجرة  حماولة  ن.ع.2, 
 )20( لـ  �رصعية  غري 
على منت  كانوا  �صخ�صا 
ال�صنع,  تقليدي  قارب 
يف حني مت توقيف )43( 
مهاجرا غري �رصعي من 
بكل  خمتلفة  جن�صيات 
وغليزان  تلم�صان  من 

واأدرار وعني قزام.

ر�ؤية من الواقع
.. الكنز املفقود 

واحللم ال�سائع
م�صدرا  الدول  من  للكثري  بالن�صبة  ال�صياحة  متثل 
التنمية  يف  دورا  وتلعب   , ال�صعبة  للعملة  هام 
من  جرياننا  مداخيل  اأن  درجة  اإىل  االقت�صادية 
ال�صياحة قاربت ما ح�صلنا عليه من البرتول والغاز, 
تلك الرثوة ال�صائعة التي يجب اأن جند لها �صبيال 
مبا  واجلزائر  منها  .  واال�صتفادة  بعثها  كيفية  يف 
وما  خالبة  مناظر  من  وجل  عز  املوىل  حباها 
تزخر به من كنوز تاريخية ومن اآثار تعود لثقافات 
متعددة متتد ملاليني ال�صنني , مازال الرتويج فيها 
لل�صياحة يراوح مكانه وال متثل �صفر من مداخيلها 
على  يتوافدون  الذين  اجلزائريني  من  ,فماليني 
عن  والبحث  الرتويح  اجل  من   - كمثال   - تون�ض 
, بعيدا  النف�صي  ال�صكينة واالطمئنان و اال�صتقرار 
 , هادئ  جو  يف  العطل  وق�صاء  احلياة  �صخب  عن 
نوع  هذا  اأن  باعتبار  عنده  الوقوف  يجب  اأمر  هو 
الزبون  مع  التعامل  يف  اخل�صونة  من  الهروب  من 
االإيواء  اأماكن  ونق�ض  اخلدمات  وتدين  باجلزائر 
ال  ال�صغرى  اجلارة  اأن   رغم   , عندنا  والرتفيه 
اال  اللهم   , ال�صياحية  املعامل  من  اأي  بها  يتواجد 
اأن تتفوق بها على باقي دول  التي تكاد  اخلدمات 
اإعادة  احلكومة  على  لزاما  بات  ,واليوم  العامل 
التفكري يف بعث هذه ال�صناعة , والبداية يجب ان 
تكون من تن�صيط ال�صياحة الداخلية , فكل مدينة 
والثقافية  ال�صياحية  خ�صو�صياتها  لها  جزائرية 
والفلكلورية ال�صعبية , واالختالف والتنوع من �صاأنه 
 , الواليات  بني  ال�صياحي  للتبادل  عامال  يكون  اأن 
خمتلفان  عاملان  وال�صحراء  اجلزائري  واجلنوب 
اكت�صافها بعد من طرف اجلزائريني حيث  يتم  مل 
املاء واخل�رصة وواحات النخيل ,والرمال الذهبية 
والنقو�ض والر�صوم ال�صخرية التي متتد عرب حظرية 
اأي من الدول ال�صياحية  حتوي كنوز ال تتواجد يف 
العاملني   ذهنية  بتغيري  اإال  النهو�ض  ميكن  وال   ,
مبديريات ال�صياحة والثقافة على م�صتوى الواليات 
الروتيني  الن�صاط  من  ,و  املكاتب  من  واإخراجهم 
املعتاد يف ال�صالونات , وعقلية ) الت�صناف ( ورزق 
البايلك ,والقيام بعملية اإح�صاء وجرد لتلك الكنوز 
والرتويج لها عرب القنوات التلفزية واالنرتنت التي 
يف  التكوين  وت�صجيع   . للمواطن  اقرب  اأ�صبحت 
جمال اخلدمات وزرع االبت�صامة والب�صا�صة واللني 
يف وجوه ,وقلوب العاملني ,والقائمني على القطاع , 
ومراجعة اأ�صعار الفنادق واخلدمات والوجبات حتى 
تكون يف املتناول,  زيادة على ذلك تكثيف عمليات 
وموؤ�ص�صاته  الثقة بني املواطن  وا�صرتجاع  الرقابة 
ملا  القوية  العودة  االأخرية  االأ�صهر  يف  راأينا  ,وقد 
يعرف مبهرجانات الفرو�صية و )الطعم ( التي تقام 
اأعادت  والتي  عليهما  الكبري  واالإقبال  وهناك  هنا 
ال�صورة احلقيقية ملهرجانات افتقدناها منذ اأكرث 
من ربع قرن , حيث احل�صور كان قويا وراأينا كيف 
العميقة  اجلزائرية  املدن  ملختلف  الرحال  ت�صد 
من اجل التمتع ,وتبادل الزيارات وم�صاهدة األعاب 
الفنطازية والبارود  ,والفلكلور ال�صعبي الذي يكاد 
مبختلف  الدينية  االأعياد  اإحياء  فيها  ,مبا  يندثر 
اهلل  كتاب  فيها  يتلى  الأ�صابيع  متتد  والتي  الزوايا 
الكبري  واالإقبال  النبوية  االأحاديث  فيها  ويقراأ 
عليهما, وعودة الفرو�صية والفر�صان اإىل امليدان و 
ن�صب اخليم التقليدية وتناول املاأكوالت التقليدية 
, كل  الطبيعة  اأيام يف املرح والرتفيه عرب  وق�صاء 
اأن يبعث ال�صياحة الداخلية وثقافة  ذلك من �صاأنه 
التبادل بني خمتلف املدن اجلزائرية ,مع ت�صجيع 
ال�صناعات التقليدية املحلية, واالأخذ بيد احلرفيني 
والعر�ض  للبيع  ف�صاءات  يخلق  الذي  ال�صيء  وهو 
واحلفاظ على منا�صب ال�صغل واال�صتثمار يف هذا 
امليدان املدر لالأرباح واالأموال .وكل ذلك من اجل 
االأفواج  توافد  وبدء  اخلارج  يف  ل�صياحتنا  الرتويج 
من كل دول العامل .وخالف ذلك يبقى احللم الكبري 

يف كيفية ا�صتغالل الكنز املفقود ..
احلفناوي بن عامر غول

الطبعة 22 ل�صالون اجلزائر الدويل للكتاب

جمع  100 طن من الكارتون ب�سافك�س 

التطور التكنولوجي

التوقيع على اتفاقيات متويل اأكرث من 
50 م�سروعا 

قناع "الغورغون" يف متحف الآثار 
القدمية بالعا�سمة "موؤقتا" 

الثقافة  وزير  قال 
ميهوبي  عزالدين 
قناع  اأن  باجلزائر 
االأثري  "الغورغون" 
متواجد حاليا باملتحف 
لالآثار  العمومي  الوطني 
القدمية بالعا�صمة ب�صفة 
انتظار"  "يف  "موؤقتة" 
جديد  متحف  اإن�صاء 
املقايي�ض  وفق  بعنابة 

احلديثة لنقله اإليه.
اأ�صئلة  وقال وزير الثقافة -يف جل�صة عامة مبجل�ض االأمة خ�ص�صت لطرح 
�صفوية على عدد من اأع�صاء احلكومة- اأن بقاء هذا القناع بالعا�صمة -منذ 
يتوفر  حيث  بحتة"  "اأمنية  الأ�صباب  يعود   -2014 يف  تون�ض  من  ا�صتعادته 
متحف االآثار القدمية بالعا�صمة على "كافة ال�رصوط الكفيلة بتاأمينه من اأي 

حماولة �رصقة اأخرى".

على  ال�صناعية,  التكنولوجيات  يف  البحث  مبركز  التوقيع  مت 
اتفاقيات لتمويل اكرث من 50 م�رصوعا حول التطور التكنولوجي 
لفائدة باحثني دائمني بح�صور وزير التعليم العايل و البحث العلمي 
طاهر حجار يف هذا ال�صدد, �رصح مدير البحث العلمي بوزارة 
اأن هذه االتفاقيات  اأوراغ  التعليم العايل و البحث العلمي حفيظ 
تت�صمن 57 م�رصوعا لبع�ض املوؤ�ص�صات العمومية ذات طابع علمي 
و تكنولوجي م�صيفا اأن هذه امل�صاريع �صكلت مو�صع دعوة القرتاح 

م�صاريع ذات اأثر اجتماعي و اقت�صادي.
يف   " متويال  الدولة  لها  تخ�ص�ض  التي  امل�صاريع  هذه  تهدف  و 
و  املعارف  تطوير  و  انتاج  اىل"  املحددة"  االأهداف  م�صتوى 
اال�صتجابة حلاجيات و ان�صغاالت املجتمع و بالتايل حت�صني نوعية 
اخلدمات يف العديد من املجاالت ال�صيما الطاقات املتجددة و 
مكافحة الت�صحر و احلفاظ على املوارد املائية و تطوير الزراعة 

الغذائية" ح�صب نف�ض امل�صوؤول.

ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي 
ملع�صكر

ن�سف قطاعات الوظيف العمومي ل 
تقدم الت�سريحات ال�سنوية 

ك�صف مدير وكالة ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي ملع�صكر 
اأكرث من ن�صف قطاعات  اأن  اليوم اخلمي�ض  الكرمي  فتوحي عبد 
الوظيف العمومي ال تقدم الت�رصيحات ال�صنوية االإ�صمية لوكاالت 

ال�صندوق مثلما هو مطلوب منها قانونيا.
وقال ال�صيد فتوحي اأن مديرية وكالة ال�صمان االجتماعي مبع�صكر 
الحظت موؤخرا تقاع�ض م�صوؤويل جمموعة من قطاعات الوظيف 
العمومي يف تقدمي الت�رصيحات ال�صنوية االإ�صمية مل�صتخدميها و 
هي وثيقة ت�صتعمل يف ح�صاب التعوي�صات املختلفة و يف ح�صاب 

املنح العائلية و التقاعد.
واحد  �صهر  اأجل  مينح  القانون  اأن  امل�صوؤول  نف�ض  واأ�صاف 
ال�صمان  لوكاالت  ال�صنوية  الت�رصيحات  لتقدمي  للم�صتخدمني 
االجتماعي "اإال اأن بع�ض مديريات الوظيف العمومي و م�صوؤويل 
بعدم  ببع�صهم  احلال  و�صل  و  تقدميها  يف  يتقاع�صون  البلديات 

ت�صليمها منذ 10 �صنوات".



احل�صيلة  هذه  ان  البيان  ذات  او�صح  و 
مقارنة بالإح�صائيات امل�صجلة يف الأ�صبوع 
املرور عرفت  حــوادث  اأن  تظهر  املا�صي, 
ارتفاعا حم�صو�صا, قدر بـ )+03( حادثا, كما 
ارتفع عدد اجلرحى بـ )+30( وعدد الوفيات 
وقوع  اأ�صباب  عن  اأما  حالة,   )02+( بفارق 
هذه احلوادث فتعود --ح�صب ذات امل�صدر 
الب�رشي  العن�رش  اإىل  الأوىل  بالدرجة   --
بن�صبة 97.70%, اإ�صافة اإىل العوامل الأخرى 
هذا  يف  و  واملحيط,  باملركبة  املرتبطة 
الإطار تدعو املديرية العامة للأمن الوطني 
اإىل توخي احليطة  العام  م�صتعملي الطريق 
والتاأين  املرور  قانون  احرتام  مع  واحلذر, 
يف ال�صياقة وعدم جتاوز ال�رشعة املطلوبة, 
مع املراقبة الدورية للمركبة, ل�صيما خلل 

هذه الأيام اأين تعرف معظم وليات الوطن 
حوادث  يف  تت�صبب  قد  مما  جّوية,  تقلبات 
-48 الأخ�رش  الرقم  وا�صعة  مرور خطرية, 

15  وخط النجدة 17, لتلقي البلغات حتت 
ت�رشف املواطنني

العدد : 4501/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
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الذكرى ال50 لتاأ�سي�س جامعة وهران

اأعطيت اأول اأم�س اخلمي�س باملجمع الثالث مراد �صليم طالب التابع جلامعة وهران 1 ><اأحمد 

اجلزائر  تاريخ  الأوىل يف  اجلامعة  تاأ�صي�س هذه  فعاليات خم�صينية  انطلق  اإ�صارة  بلة<<  بن 
امل�صتقلة.

ا�صتعاد  والع�صكرية  املدنية  املحلية  ال�صلطات  بح�صور  رمزية  احتفالية  باملنا�صبة  واأقيمت 

خللها املتدخلون من اأ�صتاذة وم�صوؤولني وطلبة قدامى يف هذا ال�رشح العلمي الكبري ذكريات 

عرب  قطعتها  التي  املراحل  خمتلف  وكذا   1967 دي�صمرب   20 يوم  اجلامعة  تاأ�صي�س  وظروف 

الأعوام �صمن م�صرية التطور التي عرفتها ويف كلمته الفتتاحية, اأبرز رئي�س جامعة وهران 1, 
الأ�صتاذ حممد �صنو�صي, الدور 

ا�صرتجاعها  بعد  اجلزائر  خا�صتها  التي  التنموية  الثورة  يف  وهران  جامعة  لعبته  الذي  الكبري 

ال�صيادة الوطنية يف 1962 وذلك من خلل تكوين الآلف من الطلبة الذين قادوا قطار التنمية 
القت�صادية والجتماعية يف البلد.

خالل اأ�سبوع واحد

وفاة 8 اأ�سخا�س و يف 261 حادث مرور
تويف ثمانية اأ�سخا�ص وجرح 342 اآخرون يف 261 حادث �سري على م�ستوى املناطق احل�سرية يف الفرتة 

املمتدة من 31 اأكتوبر اإىل 06 نوفمرب اجلاري, ح�سب ما اأفاد به بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني.

  بعد منعهم  من دخول املدينة   

تي�سم�سيلت

وهران

برج بوعريريج

ميلــــــــة

الطارف

  �سائقوا  الوزن الثقيل  مبيلة يحتجون 

منطقة �سكنية جديدة ببلدية برج الأمري 
عبد القادر

من 5 اإىل 6 باملائة من ال�سكان يعانون 
من الربو 

ا�ستحداث اأكرث من 16 األف من�سب 
�سغل يف 2017

اختناق ت�سعة اأ�سخا�س من عائلة واحدة بغاز اأول اأك�سيد الكاربون 

ح�سة اإذاعية لتقريب ال�سرطة من املواطنني

تكنولوجيا جديدة ت�سم رائحة املر�س!

اأقدم الع�رشات من  اأ�صحاب �صاحنات 
القيام  على  ميلة  بولية   الثقيل  الوزن 
الولية  مقر  اأمام  احتجاجية  بوقفة 
لدخول  الرتخي�س  مبنحهم  للمطالبة 
منعوا  بعدما  ب�صاحناتهم  املدينة 
هوتفريغ  ذلك  يف  وحجتهم  ذلك  من 

الور�صات  يف  البناء  ومواد  الب�صاعة 
املتواجدة داخل املدينة مع تخ�صي�س 
كان  كما  املدينة  لدخول  معني  وقت 
 ( املا�صية   ال�صنوات  يف  به  معمول  
وفدمن  وقدا�صتقبل   ) م�صاء  ال�صاد�صة 
الولئية  ال�صلطات  قبل  من  املحتجني 

ير�صي  حل  اىل  ق�صدالو�صول  للت�صاور 
املحتجني الذين مل�صنا عندهم ا�رشار 
اليومية  ملعاناتهم  حد  و�صع  على 
وغرامة  ال�صياقة  رخ�صة  �صحب   (

ماليةباأربعة اآلف دينار ( ..
عبد الوهاب عميمور

القادر  عبد  الأمري  برج  ببلدية  النطلق  مت 
)تي�صم�صيلت( يف اجناز منطقة �صكنية جديدة 
بن  القادر  عبد  الوايل  اإ�رشاف  حتت  وذلك 
للمنطقة  التفقدية  زيارته  اإطار  يف  م�صعود 
التي  اجلديدة  ال�صكنية  املنطقة  هذه  وت�صم 
مبنطقة  الفو�صوية  لل�صكنات  تعوي�صا  جت�صد 
للبناء  موجهة  اأر�صية  قطعة   450 »غنامة« 
والتي ترتبع على م�صاحة 20  الريفي املجمع 

هكتار ح�صبما اأو�صحه املدير الولئي لل�صكن 
حممد خمدي�س.

على  اجلديدة  املنطقة  هذه  و�صتتوفر 
علج  قاعة  يف  تتمثل  عمومية  جتهيزات 
وجممع مدر�صي وملعبني ريا�صيني جواريني و 
م�صجد اإىل جانب م�صحات خ�رشاء وف�صاءات 
املقدمة  ال�رشوحات  ح�صب  الأطفال,  للعب 

لوايل تي�صم�صيلت.

ولية  �صكان  من  باملائة   6 اإىل   5 من  يعاين 
وهران من م�صاكل تنف�صية على راأ�صها مر�س 
الأمرا�س  ق�صم  رئي�س  من  علم  ح�صبما  الربو 
اجلامعية  الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  التنف�صية 
على  �صالح  وذكر  بوهران   1954 نوفمرب  اأول 
للأمرا�س  ال�صابعة  الوطنية  الأيام  هام�س 
اأن   1954 نوفمرب  اأول  مل�صت�صفى  التنف�صية 
�صابقا  الن�صبة املذكورة  باملائة من  حوايل10 

املتحدث  احلاد«واعترب  الربو  حالت  متثل 
باملر�س  الإ�صابة  يف  تدخل  عوامل  عدة  اأن 
و  للتبغ  م�صتهلكة  بيئة  التواجد يف  غرار  على 
م�صريا  والتلوث  للح�صا�صية  امل�صببة  العوامل 
اإىل اأن : »80 اإىل 85 باملائة من حالت الربو 
ترتبط بالتواجد يف و�صط مدخن و بالعوامل 
امل�صببة للح�صا�صية فيما يرتبط البقية بتلوث 

الهواء«.

�صغل  من�صب   16.111 ا�صتحداث  مت 
برج  ولية  عرب  اجلارية  ال�صنة  بداية  منذ 
املدير  عنه  اأعلن  ما  ح�صب  بوعريريج, 
واأو�صح  قا�صم  حممد  للت�صغيل,  الولئي 
لندوة  تن�صيطه  خلل   , امل�صدر  ذات 
�صحفية مبقر ذات املديرية , اأن املنا�صب 
من�صب   11.865 بني  تتوزع  امل�صتحدثة 
واأغلبيتها  دائم  من�صب  و4.246  موؤقت 
معدل  اأن  موؤكدا  القت�صادي,  القطاع  يف 

البطالة عرب الولية يف حدود 7,41  باملائة 
و الذي  اعتربه »منخف�صا« مقارنة باملعدل 
الوطني, توقع ذات امل�صوؤول انخفا�س هذه 
الن�صبة مطلع ال�صنة القادمة بعد اإعادة بعث 
اخلدمة  حيز  ودخول  ال�صكنية  امل�صاريع 
امل�صاريع ال�صتثمارية بالولية والتي ترتقب 
اأن متكن -ح�صبه- من ا�صتحداث قرابة 34 
ال�صنتني  خلل  مبا�رش  �صغل  من�صب  األف 

املقبلتني.

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
على  اخلمي�س  يوم  النجاء  وادي  لدائرة 
 09 نقل  لأجل  د   46 و  �صا   01 ال�صاعة 
بالراأ�س  ودوار  غثيان  حالة  يف  اأ�صخا�س 
اأك�صيد الكربون  اأول  اإ�صتن�صاق غاز  ب�صبب 
املدينة,  غاز  مدفاأة  من  املت�رشب   )co(
داخل منزل R+1 الطابق الأول  بحي 04 

وادي  دائرة  را�صدي  اأحمد  بلدية  هكتار 
النجاء, ال�صحايا ترتاوح اأعمارهم بني 01 
�صنة و 65 �صنة. 08 منهم نقلوا من طرف 
م�صلحة  اإىل  املدنية  احلماية  م�صالح 
الإ�صتعجالت بالعيادة املتعددة اخلدمات 
التا�صعة نقلت من  النجاء وال�صحية  وادي 
طرف خوا�س اإىل نف�س العيادة املذكورة 

مت  اليوم  نف�س  ويف  اأخرى  جهة  من   ....
ببلدية  األأمن  مقر  اأمام  من  �صخ�س  نقل 
األأوىل  الدرجة  باينان م�صاب بحروق من 
اىل  ج�صمه   من  بجهات خمتلفة  والثانية 
م�صلحةاألإ�صتعجالت بوادي النجاء وتبقى 

ا�صباب هذا احلادث جمهولة ...
عبد الوهاب عميمور

�صين�صط عما قريب عنا�رش �رشطة تابعون 
اإذاعية مبا�رشة  الطارف ح�صة  لأمن ولية 
و  للإعلم  خم�ص�صة  »اإذاعة-اأمن«  بعنوان 
املواطنني  و  ال�رشطة  بني  الت�صال  لتعزيز 
ح�صب ما علم من مدير اإذاعة اجلزائر من 

الطارف.
�صيتم  باأنه  غرايبية  حم�صن  اأو�صح  و 
تخ�صي�س هذه احل�صة الإذاعية الأ�صبوعية 
و  الوطني  ال�صعيد  على  نوعها  من  الأوىل 

للنقا�س  الزمن  من  �صاعة  �صت�صتغرق  التي 
ال�صلة  ذات  الت�صاوؤلت  عن  للإجابة  و 
يف  م�صاهمتهم  و  املواطنني  اأمن  بتعزيز 
باقي  و  اجلرمية  مكافحة  عملية  حت�صني 
الآفات الجتماعية, و تولدت هذه املبادرة 
من  لكل  امل�صرتكة  الرغبة  من  املحلية 
اإذاعة  و  الوطني  للأمن  العامة  املديرية 
من  »مزيد  و�صع  يف  الطارف  من  اجلزائر 
اأمن  اأف�صل  ل�صمان  الإعلمية  الدعائم 

للمواطنني« من خلل اإ�رشاكهم يف خمتلف 
عمليات مكافحة اجلنح و اجلرائم ح�صب ما 
اأفاد به من جهته رئي�س اأمن ولية الطارف 
»عنا�رش  ا�صتفاد  قد  و  بوبري,  الزمان  قمر 
من  �صابق  وقت  يف  ال�رشطة-املن�صطون« 
دورة تكوينية ملدة 6 اأ�صهر باإذاعة اجلزائر 
ذات  اإليه  اأ�صار  ما  ح�صب  الطارف  من 
ل4  التطرق  �صيتم  باأنه  مردفا  امل�صدر 

موا�صيع يف اإطار احل�ص�س الأوىل.

والتنف�س  ال�صم  حا�صة  تكون  اأن  ميكن 
الت�صخي�س  اختبارات  مفتاح 
يف  مبا  دقة,  والأكرث  الطبيالأرخ�س 
وال�رشطان  امللريا  عن  الك�صف  ذلك 
معهد  فريق  ويعمل  باركن�صون,  ومر�س 
للتكنولوجيا   )Technion-Israel(
ك�صف  على  القادر  التنف�س  اختبار  على 

ما ي�صل اإىل 17 مر�صا. ويف الوقت نف�صه, 
املتحدة  الوليات  يف  بحث  فريق  يقوم 
الب�صمات  حتديد  عرب  الأجهزة  باختبار 
باأفريقيا,  ملوي  يف  للملريا  التنف�صية 
وت�صتخدم التكنولوجيا املتطورة اأ�صلوب 
املوجودة  الكيميائية  املركبات  مقارنة 
املركبات  مع  ال�صحي,  النف�س  يف 

مبر�س  م�صاب  �صخ�س  لدى  املوجودة 
معني.

الإ�صدارين  من  اأيا  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�رشيري,  لل�صتخدام  جاهزا  لي�س 
اختبار  يكون  باأن  ياأملون  العلماء  اأن  اإل 
التنف�صي جاهزا عما قريب لل�صتخدام 

الب�رشي, بطريقة اآمنة واأرخ�س بكثري.

»reality تعتزم اآبل اإطلق نظارات الواقع املعزز اخلا�صة بها بحلول العام 2020, والتي �صتحمل ال�صم بلومربغ تك�سف عن م�سروع اآبل »T288« ال�سري وهو   »iOS« ت�صغيل  اأنظمة  اأحد  النظارات  تدعم  اأن  املقرر  »T228«ومن  التكنولوجيا لتطبيقها على �صماعات OS«, وقد اأطلقت عليه اآبل ا�صم »rOS«, وفقا ملا ذكره مارك غورمان من وكالة بلومربغ.الرمزي  اإىل احل�صول على هذه  اآبل تهدف  اأن  اإىل  الواقع املعزز التي تعمل ال�رشكة على اإنتاجها يف وقت مبكر من عام 2020.واأ�صار غورمان 

بيع  نيتها  كري�صتي  مزادات  دار  اأعلنت 
عليها  يطلق  عاما,   510 عمرها  خريطة 
باعتبارها  اأمريكا«,  ميلد  »�صهادة  ا�صم 
ا�صمه  اجلديد  العامل  اأعطت  التي  اخلارطة 
اإن�صاء اخلارطة ثنائية  بعد اكت�صافه وقد مت 
الأبعاد, عام 1507, من قبل ر�صام اخلرائط 
جوليان  وقال  والد�صيمويلر  مارتني  الأملاين 
يف  املتخ�ص�صني  كبار  اأحد  ويل�صون, 
اخلارطة  اإن  كري�صتي,  دار  يف  الكتب  ق�صم 
كلمة  ت�صتخدم  مكتوبة  قطعة  »اأقدم 
من  ن�صخة  اأن  ويل�صون  اأمريكا«واأ�صاف 

خارطة العامل املطبوعة لفالد�صمويلر, التي 
ا�صرتتها مكتبة الكونغر�س مقابل 10 مليني 
دولر عام 2003, كانت ت�صمى »�صهادة ميلد 
اأي�صا  ينطبق  ال�صم  هذا  اإن  وقال  اأمريكا«, 
»هذه هي  قائل:  وتابع  الإ�صدار,  على هذا 
على  اأمريكا  فيها  تظهر  التي  الأوىل  املرة 

اخلارطة, وباأكرث من طريقة«.
وتعتزم دار كري�صتي عر�س اخلارطة للبيع يف 
لندن بتاريخ 13 دي�صمرب املقبل, حيث يقدر 
دولر  األف   788 بني  يرتاوح  مببلغ  تباع  اأن 

و1.2 مليون دولر.

»�سهادة ميالد اأمريكا« للبيع
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