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 �ساعات قبل انطالق
 النتخابات املحلية

 بوتفليقة يرتاأ�س
 جمل�س الوزراء اليوم

�ص4
 اتهموا الإدارة بالغرق

 يف امل�سالح ال�سيقة

التحالف الطالبي يوا�سل 
�سل اجلامعة حجار 

مطالب بالتدخل
 �ص4

العميد الأول لل�سرطة خثري 
رزق اهلل يوؤكد:

خربة  اكت�سبت  "قواتنا 
الباأ�س بها يف تاأمني 

االنتخابات"

 �ص3�سعف التن�سئة ال�سيا�سية يعو�سه ال�ستثمار يف الأ�ساليب التقليدية

العرو�سية والفاي�سبوك يهزمان االأحزاب

ثانوية " عبد الرحمن مرية" بالبويرة

التالميذ يحتجون على غياب التدفئة

�ص3

�ص4

امل�سهد احلايل للمعار�سة 
باجلزائر كارثي وغري م�سبوق 

جياليل �سفيان "للو�سط":

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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عبد الرزاق مقري 

بن غربيط" تعّلم اأبناءنا الكذب و اخلداع واملراوغة
 �ص4

�ساحب جائزة اآ�سيا جبار للرواية 
يف فئة اللغة العربية ل�سنة2016

تروالر"  "�سالمل 
تعيد الروائي �سمري 
ق�سيمي اإىل  الواجهة

�ص.17

الرغاية

 طحكوت يفتتح 
 م�سنعا لغيار 

ال�سيارات
�ص4 �ص4�ص5�ص4

لأول مرة يف اجلزائر

قرعة واحدة 
ملو�سم حج 

2018  و2019

هدده بالت�سفية اجل�سدية بعدما ا�ستغل 
اإ�سم �سركته يف �سفقاته اخلا�سة

حمتال يدعي 
�سداقته للفريق " 
قايد �سالح" البتزاز 

م�ستثمر فرن�سي!!

قال اإن �سور ال�سحفي ال�سهيوين يف امل�سجد 
النبوي قد تكون مفربكة:

فالحي: ال �سلمان 
يعملون على خلق 
مزيج بني الدين 

والليبريالية

اتهم رئي�ض حركة جمتمع ال�سلم الأ�سبق، عبد الرزاق مقري، املدر�سة اليوم، بالقيام بتدريب ميداين للأطفال على الكذب واخلداع واملراوغة، يف املكان الذي يفرت�ض 
اأن يتلقوا فيه الرتبية، وك�سف مقري، يف من�سور له على الفا�سبوك...

اأكد رئي�ض حزب جيل جديد، جيليل �سفيان، باأن املعار�سة 
اإخراج  على  قادرة  فاإنها  الراهن،  الوقت  يف  ت�ستتها  وبرغم 
اأن  مو�سحا  املقبلة،  الرئا�سيات  يف  بها  تناف�ض  �سخ�سية 
الطبيعة ل تتحمل الفراغ، وما يح�سل يف �سفوف املعار�سة 
�سيتم ت�سحيحه يف القريب العاجل، م�سيفا اأنه حتى ال�سلطة 

مل تتفق على �سخ�سية معينة وهي يف حالة �سعيفة كذلك.

.    حارو�س: غياب التكوين ال�سيا�سي 
جعل االأحزاب تلجاأ للطرق القدمية 

 .    رزاقي: العرو�سية كان ينبغي 
اأال تتداول اإعالميا اأ�سا�سا

 �ص3
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 املفرقعات ترتبع 
على عر�ض املحجوزات

والألعاب  املفرقعات  حجز  اأرقام  بلغت 
املولد  دنو  مع  كبريا،  حجما  النارية 
النبوي املبارك، فال تكاد تخلو اإح�صائية 
اجلمارك  وحتى  والدرك  الوطني  لالأمن 
املفرقعات،  كبرية من  كميات  من حجز 

كل  لل�صطح  تعود  التي  ال�صكالية  وهي 
�صنة مع اقرتاب املولد النبوي ال�رشيف، 
خا�صة اأن املئات يعتا�صون  من طاولت 
املفرقعات على م�صتوى الأحياء ال�صعبية 

كل �صنة.

ال�ساب خالد يحيي حفال فنيا 
بال�سعودية ال�سهر املقبل

حفل  لإحياء  خالد  ال�صاب  يح�رش 
اأعلنت  حيث  بال�صعودية،  فني 
اأن  بالبلد  للرتفيه  العامة  الهيئة 
خالد  ال�صاب  الراي  اأغنية  ملك 
بتاريخ  فنيا  حفال  يحيي  �صوف 
بهذه  وقامت  املقبل  دي�صمرب   14

املعنية  التذاكر  بطرح  املنا�صبة 
ابن  يتواجد  اأين  احلفل،  حل�صور 
مدينة وهران يف ن�صاط فني خالل 
العربية  بالدول  الأخرية  الفرتة 
فني جرى  �صارك يف حفل  بعدما 

خالل الأيام املن�رشمة مب�رش.

ر�ؤية من الواقع
التعليم واإعـادة الرتبيـة 

يعي�ش اأبناوؤنا اليوم حالة من التيه يف ظل العجز الفا�ضح 
وامل�ضاكل املرتاكمة التي تعرفها املدار�ش واملوؤ�ض�ضات 

الرتبوية ،فمن ندرة الكتاب ،وغياب الربامج اجلادة ،اىل 
النق�ش يف املوؤطرين من معلمني واأ�ضاتذة وطاقم تربوي 

،اإىل امل�ضتوى ) املنحط ( خلريجي اجلامعات اجلدد بعدما 
حتول التعليم اإىل �ضهادة يزين بها اجلدران  ،ثم يتم 

توظيفهم ع�ضوائيا من اجل �ضد العجزامل�ضجل ،زيادة على 
م�ضاكل الكتظاظ واللجوء اإىل نظام الأفواج والدوام ، 

ي�ضاف اإليها تهرب مدراء الرتبية بالوليات الذين ف�ضلوا 
يف حتمل م�ضوؤولياتهم باعتبار اأن املن�ضب ت�ضريف لهم 
ولي�ش تكليف مبهمة للإ�ضراف على القطاع احل�ضا�ش 

وو�ضع احللول واإيجاد ال�ضبل لرتقيته ،فا�ضتقالة الأولياء 
من مراقبة اأبنائهم ، حيث مل يعد يربط بني اأبنائنا 

والقطاع والأ�ضرة �ضوى دفرت للمرا�ضلة ل يغني من الأمر 
�ضيئا، وكل ذلك جراء لمبالة ال�ضيدة الأوىل التي حتاول 

يف كل مرة القيام بعمليات ترقيع اأتت على ما تبقى من 
املنظومة لي�ضبح العجز �ضيد املوقف ،بعدما دخل القطاع 
يف دوامة حلها لي�ش قريبا ،واأ�ضبحت تتقاذفه ال�ضراعات 

والتيارات الفكرية وامل�ضاكل املوؤجلة مع املنت�ضبني له 
،وممثليهم من النقابات والهيئات املهنية التي ل تعرف 

�ضوى التلويح بالإ�ضراب يف كل موعد وترك مقاعد 
الدرا�ضة لأنها جربت ذلك واعتربتها و�ضيلة الهروب املثلى 

من حتمل امل�ضوؤولية ،ومل تعد كما ر�ضم لها لت�ضبح قوة 
متثيل واقرتاح ،وحلول بقدر ما زادت من املعاناة، وهاهي 

مدار�ش عرب مناطق عديدة من الوطن اإىل غاية اليوم 
مل توزع بها الكتب ، واأخرى مل تنطلق بها الدرا�ضة ، و 

منها حلد ال�ضاعة مل يعني فيها اأ�ضاتذة ول معلمني ليبقى 
التلميذ يتفرجون على اجلدران حتى تفعل الوزيرة اأمرا 

كان مفعول ،كما اأن هناك م�ضكل يف العزوف عن اإحلاق 
بع�ش الأطفال باملدار�ش ب�ضبب التكاليف الباهظة وفقر 
عائلت مل ت�ضتطع ل توفري الأدوات املدر�ضية املرتفعة 

الثمن ول املاآزر لأنها مل ت�ضتفد من منحة التمدر�ش التي 
ل تذهب مل�ضتحقيها ،  اأما مدار�ضنا بالقرى والأرياف 

فامل�ضكل اأعمق نظرا لنعدام الطاقم الرتبوي والإداري 
امل�ضري ومنها اأق�ضام يف حالة يرثى لها معر�ضة للنهيار 

يف اي ت�ضاقط للأمطار ،وكذا عدم توفر و�ضائل التدفئة 
وانعدام حافلت النقل املدر�ضي ، اأما املطاعم فمغلقة ول 
يختلف حالها عن املطاعم املدر�ضية باملدن الكربى والتي 

تقدم وجبات باردة للتلميذ يف عز ال�ضتاء ، و لو كانت 
الوجبات م�ضكوك يف �ضلحياتها ويف ثمنها احلقيقي ؟
املدار�ش اليوم حتتاج اإىل �ضرامة واىل اإ�ضراك اجلميع 

يف ت�ضيريها و�ضرورة تدخل جمعيات الأولياء لتكون 
نقطة رقابة وهمزة و�ضل بني الإدارة واملدر�ضة ، كما 

يجب ان يعاد بعث املعاهد التكنولوجية للرتبية لإعادة 
تكوين خريجي اجلامعات ، لأنه بدون تكوين للمعلمني 
اجلدد والأ�ضاتذة فل نتيجة �ضتتحقق باعتبار امل�ضتوى 

حتت ال�ضفر ، ولن ننتظر ان يتخرج من املدر�ضة اإطارات 
امل�ضتقبل ،لأن الأرقام املقدمة حول الت�ضرب املدر�ضي 

خميفة جدا ، بالإ�ضافة اإىل انت�ضار العنف و�ضط التلميذ 
وترويج املخدرات وال�ضتهلك لدى ابناء املتو�ضط 

والثانوي ، واملدر�ضة اليوم واجبها تربوي اكرث منه تعليمي 
، ويف حاجة اىل برنامج لرتبية الأ�ضاتذة واملعلمني 

والطاقم الإداري قبل التلميذ والطلبة ،وكذلك الردع 
وتطبيق القوانني على املخالفني واملتخلفني ،لأنه بدون 

تربية لن يتحملوا م�ضوؤولياتهم ، و ل يعقل اأن يلجا مدير 
موؤ�ض�ضة اأو ناظر اأو م�ضت�ضار تربوي للتحايل حتت م�ضمى 

العطلة املر�ضية يوم الدخول املدر�ضي وهذا هو الف�ضل 
بعينه ، ول غرابة اأن ي�ضيع التلميذ يف زحمة البحث 

عن الكتب املدر�ضية املتوا�ضلة اإىل غاية اللحظة ، ب�ضبب 
اإ�ضراب املقت�ضدين وتغلب الأنا على اأداء الواجب .فهذا 

ا�ضتخفاف وا�ضتهتار يحتاج اإىل وقفة �ضارمة للتعامل 
مع الت�ضيب ، و مع كل من �ضولت له نف�ضه لو�ضع م�ضاحله 
ال�ضخ�ضية على ح�ضاب جيل كامل نراه اليوم تائها يبحث 

عن ذاته وم�ضريه ؟.
احلفناوي بن عامر غول

الربوفي�ضور كمال الدين بوهيدل 

ميكن اقت�ساد كميات كبرية من املياه ال�سناعية
بوهيدل  الدين  كمال  الربوفي�صور  اأكد 
خل�رش  احلاج   بجامعة  باحث  اأ�صتاذ 
بباتنة باجلزائر العا�صمة اأنه ميكن حتقيق 
يف  امل�صتعملة   للمياه  كبرية  اقت�صادات 
الن�صاطات ال�صناعية و التي ت�صكل كميات 
�صخمة و ذلك لكل مركب  �صناعي .  و قال  
احلجار  مركب  اأن  بوهيدل  الربوفي�صور 
يف  مكعب  مرت   2.000 ي�صتهلك  لوحده 
ال�صاعة اأي ما يوازي 48.000  مرت مكعب 
يف اليوم و تلك كمية معتربة، و اأ�صاف باأنه 
املياه  من  كبرية  كميات  اقت�صاد  ميكن 
مائدة  خالل  الباحث  تدخل  ،و  ال�صناعية 
ا�صكالية املاء يف اجلزائر  م�صتديرة حول 
: و�صعية و رهانات  و حتديات ال�صتغالل 
نظمت  للموارد  امل�صتدمي  و  العقالين 

ال�صرتاتيجية  للدرا�صات  الوطني  باملعهد 
ال�صاملة  بح�صور جامعيني  و اطارات من 
قطاع املوارد  املائية.  و ح�صب املحا�رش 
فان ا�صتعمال  املاء ي�صتعمل بال�رشورة يف 
العملية ال�صناعية �صواء بالن�صبة للتربيد و  
الت�صخني وازالة التلحيم اأو حتى يف  عمل 
اأنه  اأردف قائال  ،و  الكيميائية  املفاعالت 
املاء   اقت�صاد  روؤية  ادماج  ال�رشوري  من 
النتاج  قبل  ما  ال�صناعية  املن�صات  يف 
مثلما هو جاري  يف الدول امل�صنعة منذ  
اجلزائر   اأن  و  خا�صة   ال�صنوات  عديد 
ت�صتعد لإنتاج  الطاقة ال�صم�صية و بالتايل 
ن�صف  للمنتجات  ال�صناعي  الفرع   يف 
امل�صنعة ل �صيما و اأن هذه الأخرية �رشهة 

يف ا�صتهالك املياه النقية اخلال�صة.

 ق�سنطيني يتحول 
اإىل م�سخرة اإعالمية

الن�صان،  حقوق  لرتقية  ال�صت�صارية  للجنة  الأ�صبق  الرئي�س  حتول 
فاروق ق�صنطيني، اإىل م�صخرة حقيقية عرب بع�س القنوات اخلا�صة، 
والتي و�صفته بالكذاب الذي مل يلتقي رئي�س اجلمهورية بعد تفنيد 
بوتفليقة يف  بها  اأدىل  ت�رشيحات  من  ل�صانه  على  الرئا�صة ملا جاء 
لقائه الأخرية معه على حد ما اأو�صح، ق�صنطيني يتعر�س خالل الأيام 
الثالث املا�صية اإىل حملة ت�صويه عالنية، قد جتعله يخ�رش مكانته 

احلقوقية التي اكت�صبها طيلة عمله يف هذا املجال احل�صا�س.

 MBC  مهددة بالغلق
حتدث بع�س امل�صادر الإعالمية، عن احتمالية غلق قنوات MBC، وذلك 
اأن  امل�صادر  وذكرت  طالل،  بن  الوليد  الأعمال  رجل  ممولها  اعتقال  عقب 
اإدارة املجمع را�صلت ال�صحفيني بخ�صو�س احتمالية عدم دفع رواتبهم لل�صهر 

اجلاري، مع عدم �صمان ا�صتمرارية املجمع خالل الأ�صهر املقبلة.

 ال�سيخ �سم�ض الدين يتطرق
 اإىل مو�سوع رجال قابالت 

تطرق ال�صيخ �صم�س الدين خالل برنامج “ان�صحوين” 
اإىل مو�صوع تكوين رجال قابالت، اأين اأبدى الأخري 

رف�صه للفكرة جملة وتف�صيال وقال" الن�صاء اأبعتوهم 
اإىل الع�صكر و الرجال قابالت" و اأثارت ت�رشيحاته 

الكثري من التعليقات على مواقع التوا�صل الجتماعي.

زوخ مطلوب يف بئر خادم....
اأ�صبح وايل العا�صمة عبد القادر زوخ مطلوبا بكرثة يف 

بلدية بئر خادم، اأين ي�رش �صكان الأحياء الق�صديرية 
املتوزعة يف الكثري من اأحيائها على مقابلته، من اأجل 

جتديد مطالب الرتحيل التي ملوا منها، زوخ الذي 
كرر يف الكثري من املرات باأن العا�صمة تخل�صت من 

البناء الفو�صوي قبل عام، وجد نف�صه يف واقع غري 
الذي ر�صمته ت�رشيحاته، لكون مواطنو هذه الأحياء 

يطالبون بالرتحيل منذ فرتة طويلة، ما يلزم على 
م�صالح ولية العا�صمة تقدمي تربيرات لهم لكونهم 

معنيني بعملية الرتحيل هم كذلك.

 قرين ي�سدر روايته
 عن جمزرة بن طلحة

قرين  حميد  ال�صابق  الت�صال  وزير   اأ�صدر 
اإىل  خرجت  والتي  "كلوندي�صتان"  روايته 
جاءت  حيث  بالهداء،  ببيعها  وقامل  ال�صوق 
من  لرتوي جزءا  لالإعالمي  اجلديدة  الرواية 
ق�صة املجزرة التي وقعت بنب طلحة �صنوات 
الت�صعينيات حيث عا�صت خاللها بالدنا فرتة 
الع�رشية ال�صوداء، حيث ك�صف قرين يف روايته 
املجزرة  من  الناجيات  لإحدى  ماأ�صاة  عن 
احلادثة  على  الأحداث  ت�صليط  وف�صل 

املاأ�صاوية التي خلفت املئات من املوتى.

وفاة وزير اخلارجية التون�سي الأ�سبق اإ�سماعيل خليل 
لتون�س بالوليات  املتحدة الأمريكية وعدة دول اأوروبية.م�صت�صارا  لدى البنك الدويل عام 1980 ، وحمافظا للبنك املركزي التون�صي و�صفريا وزين  العابدين بن علي ، من بينها وزارة التخطيط ، وال�صئون اخلارجية ، كما عمل الوزير الراحل عدة منا�صب وزارية يف عهدي الرئي�صني الأ�صبقني احلبيب بورقيبة التون�صية باأحر عبارات  التعازي واأ�صدق م�صاعراملوا�صاة اإىل اأ�رشة الفقيد، وتقلد ، حيث  تقدم وزير ال�صئون اخلارجية خمي�س اجلهيناوي والأ�رشة الدبلوما�صية 85 عاما، ونعت وزارة ال�صئون اخلارجية التون�صية  يف بيان م�صاء اأم�س  الوزير الراحل تويف م�صاء اأم�س الثنني وزير خارجية تون�س الأ�صبق اإ�صماعيل خليل  عن عمر ناهز 

فلحة
 جتمع جهوي-جنوب

 يف القريب بغرداية   
تنفيذ  مو�صوع  �صيكون 
ري-  القطاعية  الربامج 
 2017  /  2015 فالحة  
جتمع  اأ�صغال  حمور   ،
اجلنوب  لوليات  جهوي 
الذي من املنتظر تنظيمه 
اجلاري  نوفمرب   30 يوم 
اأ�صتفيد  ح�صبما   ، بغرداية 
مديرية  من  الثالثاء  اأم�س 
الفالحية  امل�صالح 
هذا  ويهدف   ، بالولية 
املرتقب  اجلهوي  التجمع 
من  مببادرة  �صيعقد  الذي 
والتنمية  الفالحة  وزارتي 
البحري  وال�صيد  الريفية 
اإىل  املائية  واملوارد 
برامج  تنفيذ  مدى  تقييم 
كل ولية ، وو�صع خمطط 

�صنة  لكل  حمدد  عمل 
للفرتة 2017 / 2022 ، كما 
،و�صي�صمح  تو�صيحه  جرى 
هذا اللقاء اجلهوي بتقدمي 
ح�صيلة حول امل�صتثمرات 
وتو�صع  الفالحية 
اجلديدة  امل�صاحات 
وا�صتعمال   ، امل�صقية 
املياه امل�صتعملة امل�صفاة 
 ، الفالحي  ال�صقي  يف 
يف  املاء  اقت�صاد  وترقية 
الفالحية  امل�صتثمرات 
وتربية املائيات  و�صيجمع 
امل�صالح  مديري  )اللقاء( 
الفالحية واملوارد املائية 
، وحمافظي الغابات لنحو 
وولية   ، ولية  ع�رشين 

منتدبة بجنوب الوطن .
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العرو�سية والفاي�سبوك يهزمان الأحزاب
�سارة بومعزة

احلملة  خطابات  من  عدد  مّيز 
خطاب  املنتهية   االنتخابية 
عرو�شي بامتياز، يتم بناء عليه �شحذ 
على  للت�شويت  العر�ش  اأبناء  همم 
املرت�شحني  مقابل  بعينه   �شخ�ش 
اإحدى  فيديو  غرار  على  االآخرين، 
رواجا  القى  الذي  امل�شيلة  بلديات 
وا�شعا على م�شتوى مواقع التوا�شل 
بني  »فاي�شبوك«،  االجتماعي 
ع�رشين اأحدهما ميثل حزب جبهة 
الوطني  التجمع  والثاين  التحرير 
عر�شه  با�شم  موؤكدا  الدميقراطي، 
من  يخ�شون  ال  اأنهم  �شخ�شه  ال 
العر�ش الثاين واأن االأ�شوات الغالبة 
عدد  انتقده  ما  وهو  لهم،  �شتكون 
من متابعي ال�شاأن ال�شيا�شية قائلني 
االختيار  ح�شاب  على  يتم  ذلك  اأن 
واالأ�شلح  االأحزاب  لربامج  وفقا 
رئي�ش  عليه  ركز  ما  وهو  منها، 
املجيد  عبد  ال�شلم  جمتمع  حركة 
من  ندواته  اأحد  خالل  منا�رشة، 

االأغواط، داعيا املنتخبني لالبتعاد 
موؤكدا  والعر�ش،  القبلية  عقلية  عن 
على  املنا�شب  املالذ  لي�شت  اأنها 
تطوير  ميكن  وال  الربامج،  ح�شاب 
عمل اجلماعات املحلية فقوا لتلك 

العقلية.
 

ينبغي  كان  العرو�سية  رزاقي: 
األ تتداول اإعالميا اأ�سا�سا

رد  جاء  ذلك  من  النقي�ش  وعلى 
 3 اجلزائر  بجامعة  االإعالم  اأ�شتاذ 
ملف  اأن  قائال  رزاقي،  العلي  عبد 
اأال  ينبغي  كان  والعرو�ش  القلبية 
يثار اإعالميا اأ�شا�شا، على اعتبار اأن 
تلك  م�شتوى  على  متاأ�شلة  امل�شاألة 
منها،  اجلنوبية  وخا�شة  الواليات 
وهي طبيعة تنظيم املجتمع هناك، 
ال�شيا�شي،  بالعمل  االأمر  يتعلق  وال 

وفقا لرزاقي.

حارو�ش: غياب التكوين 
ال�سيا�سي جعل الأحزاب تلجاأ 

للطرق التقليدية
 

عقلية  تف�شري  جانب  من    اأما 
تعد  ال  فعال  والتي  العرو�شية، 
خلفيات  حول  بحثنا  لكن  جديدة، 
لنا  اأو�شحه  ما  هو  ا�شتمرارها، 
بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ 
الدين،  نور  حارو�ش   ،3 اجلزائر 
قائال اأن جتربة الدميقراطية الفتية 
يف اجلزائر من خالل اال�شتحقاقات 
حقائق  عند  نقف  جتعلنا  ال�شابقة 
الدميقراطية  عن  البعد  كل  بعيدة 
ذلك  ويعود  ال�شيا�شية،  وامل�شاركة 
نتيجة  ال�شيا�شي  الوعي  غياب  اىل 
نتيجة  ال�شيا�شية  التن�شئة  غياب 
برامج  يف  االأخرية  هذه  غياب 
قيامها  وعدم  ال�شيا�شية،  االأحزاب 
يف  املتمثلة  ووظيفتها  بدورها 
واإعداد  التوعية والتدريب والتكوين 
يف  مب�شوؤلياتها  للقيام  كوادرها 
منا�شب  تقلد  خالل  من  امل�شتقبل 
امل�شتوى  على  �شواء  �شيا�شية 
املحلي او الوطني، م�شيفا اأن هذه 

ال�شيا�شي  الوعي  غياب  احلقيقة، 
نتج  والذي  ال�شيا�شية،  والتن�شئة 
وقبله  االنتخابي،  العزوف  عنه 
االأحزاب  جعل  ال�شيا�شي،  العزوف 
ال�شيا�شية تلجاأ اإىل الطرق التقليدية 
رفع  اجل  من  الناخبني  ا�شتمالة  يف 
على  االعتماد  اأي  امل�شاركة،  ن�شبة 
االنتماء القبلي اأو العرو�شية لتجاوز 
اختيار  اأنه  قائال  املع�شلة،  هذه 
خاطئ وال يتما�شى مع الدميقراطية 
وحقوق  باملواطنة  تنادي  التي 
االن�شان وغريها، وبعبارة اخرى فاإن 
االعتماد على القبيلة او العر�ش يف 
مع  يتنافى  االأ�شوات  احل�شول على 
اآخر  م�شكل  وهذا  املواطنة،  مبداأ 
نعاين منه، فاملواطنة تعني االنتماء 
ال  اآخر،  ل�شيئ  ولي�ش  الوطن  اىل 
وال  اجلهة  وال  العر�ش  وال  القبيلة 
املفرو�ش  »من  الدين،  وال  العرق 
له  يكون  اأ�رشة  ين�شاأ يف  االن�شان  اأن 
ينتقل  ثم  داخلها  وتعاون  ت�شامن 
داخل  االأ�رشة  تن�شهر  القبيلة  اىل 
قبلي  ت�شامن  هناك  ويكون  القبيلة 

القبيلة  تنتقل  وعندما  عرو�شي  او 
اأو العر�ش اىل البلدية تن�شهر القبيلة 
الت�شامن  ويكون  البلدية  داخل 
حملي واحلديث يكون با�شم البلدية 
و�شاكنتها وال دخل لالأ�رشة اأو القبيلة  
حينها، وعندئذ ن�شل اىل املواطنة 
وال  ال�شيا�شي  احلقيقية...والوعي 
م�شكلة  عن  حينها  للحديث  جمال 
االنتخابي«.   اأو  ال�شيا�شي  العزوف 
اأهمية  على  حارو�ش  ركز  كما 
االنتخابات املحلية، مو�شحا اأنه ال 
يوجد اختالف يف اأهمية االنتخابات 
املحلية، بل تعد  االأهم وتتجاوز يف 
بع�ش االأحيان االنتخابات الرئا�شية 
الت�شويت  على  االإقبال  حيث  من 
امل�شاركة،  ن�شبة  ارتفاع  وبالتايل 
�شاأنها  من  املحلية  االنتخابات  الأن 
اأن تفرز جمال�ش حملية تكون اأقرب 
اإىل املواطن املحلي وبالتايل هناك 
وتلبية  حتقيق  يف  االأقل  على  اأمل 
كيف  املحلية،  ال�شاكنة  حاجيات 
املحلية  املجال�ش  اأع�شاء  وان  ال 
املنتخبة نظريا تعاين وتعي�ش نف�ش 

يعانيها  التي  وامل�شاكل  الظروف 
فمنطقيا  ومنه  املحلي  املواطن 
ال�شعور  نف�ش  املجال�ش  لهذه  يكون 
راأ�ش  على  اأنها  ومبا  املحلي، 
باإعداد  اإذا  وتقوم  تبادر  البلدية 
على  الغنب  تزيل  التي  امل�شاريع 
املحلية  التنمية  وحتقق  املواطن 
ال  وملا  حياته  م�شتوى  من  وحت�شن 
للمواطن  احلياة  جودة  اإىل  الو�شول 
اإذا  اإال  املحلي، م�شرتطا »لن يتاأتى 
عدنا قليال للوراء ونق�شد منبع هذا 
ال�شيا�شية  و هي االحزاب  املجل�ش 
اعداد  بها  يتم  التي  والطريقة 
مطالبة  للمواطن  وتقدميها  القوائم 
وعليه  ل�شاحلها،  الت�شويت  منه 
من  املحلية  الكوادر  اختيار  فاإن 
طرف االحزاب  ال�شيا�شية و�شياغة 
نابعة  واقعية،  تنموية حملية  برامج 
يف  للتطبيق  وقابلة  الواقع  من 
لها  والت�شويق  وتقدميها  الواقع، 
على  ي�شجع  اأن  �شانها  من  اإعالميا 
هذه  يف  بقوة  وامل�شاركة  الت�شويت 

اال�شتحقاقات«.

يعرف ملف العرو�سية ا�ستغالل وا�سع النطاق بالتزامن واحلمالت النتخابية، فيكاد يكون الفي�سل على م�ستوى بع�ش املناطق، على حد تاأكيد متابعني، 
فيما رف�ش اآخرون الأمر قائلني اأنه ميزة تطبع املجتمع على م�ستوى بع�ش املناطق واأن الت�سخيم مبالغ فيه، ي�ساف له عامل الفاي�سبوك، وهما العامالن 

اللذان عرفا ا�ستغالل وا�سعا خالل احلملة املن�سرمة، يف انتظار نتائج »ا�ستثمارهما« يف انتخابات الغد.

جياليل �سفيان »للو�سط«:

امل�سهد احلايل للمعار�سة باجلزائر كارثي وغري م�سبوق
جديد،  جيل  حزب  رئي�ش  اأكد 
املعار�شة  باأن  �شفيان،  جياليل 
وبرغم ت�شتتها يف الوقت الراهن، 
فاإنها قادرة على اإخراج �شخ�شية 
تناف�ش بها يف الرئا�شيات املقبلة، 
تتحمل  ال  الطبيعة  اأن  مو�شحا 
�شفوف  يف  يح�شل  وما  الفراغ، 
يف  ت�شحيحه  �شيتم  املعار�شة 
القريب العاجل، م�شيفا اأن حتى 
�شخ�شية  على  تتفق  مل  ال�شلطة 
�شعيفة  حالة  يف  وهي  معينة 

كذلك.
واأو�شح ذات املتحدث يف ت�رشيح 
اأم�ش،  يوم  »الو�شط«  به  خ�ش 
للمعار�شة  احلايل  امل�شهد  باأن 
م�شبوق،  وغري  كارثي  باجلزائر 
اأ�شبح  الت�شتت  واأن  خا�شة 
الذي  ال�رشح  هذا  حالة  مييز 
هيئة  اندثار  منذ  باالنهيار  بداأ 
الت�شاور واملتابعة، واأكد جياليل 
�شفيان باأن حماولة ر�ش �شفوفها 

للغاية  �شعب  الراهن  الوقت  يف 
ولكنه غري م�شتحيل، وتطرق ذات 
املتحدث اإىل مو�شوع الرئا�شيات 
وعن حظوظ املعار�شة فيها وهل 
�شخ�شية  اخراج  با�شتطاعتها 
قال:«  اأين  ال�شلطة،  بها  تناف�ش 
اإل  للعيان  الوا�شح  الت�شتت  رغم 
على  املعار�شة  تلزم  احلاجة  اأن 
يف  بها  تناف�ش  �شخ�شية  اخراج 
 »: م�شيفا  املقبلة«،  الرئا�شيات 
الذي  الفراغ وهذا  تاأبى  الطبيعة 
�شيح�شل ال حمالة«، وراح رئي�ش 
من  اأكرث  اإىل  جديد  جيل  حزب 
ذلك ملا اأو�شح يف ذات الت�رشيح:« 
حتى ال�شلطة التي يتغنى حزبيها 
مر�شحا  متلك  ال  بالرئا�شيات 
وا�شحا، فهي كذلك غري متوافقة 
يف هذه النقطة، وهذا ما يجعلها 

يف حالة �شعف«.
رئي�ش  حتدث  اأخر  �شياق  ويف 
واملقاطع  املعار�ش  احلزب 

ملحليات 23 نوفمرب، عن اقرتاح 
ال�شعبي  للمجل�ش  املالية  اللجنة 
ا�شقاط  اإىل  الهادف  الوطني 
قانون  من  الرثوة  عن  ال�رشيبة 
كان  االأمر  موؤكدا:« هذا  املالية، 
واردا جدا، ال�شلطة ال تاأتي بحلول 
اأو حتى متو�شطة،  طويلة املدى 
االأنية  احللول  يف  اإال  تفكر  فهي 
العام«،  الراأي  التي مت�ش غ�شب 
م�شيفا:« الوزير االأول كان ملزما 
لبع�ش  رمزية  يعطي  اأن  عليه 
ال�رشيبة  عن  وحديثه  القرارات، 
فقط  يهدف  كان  الرثوة  على 
ال�شعبي«،  الغ�شب  امت�شا�ش  اإىل 
موؤكدا يف االأخري باأن احلديث عن 
ال�رشيبة على الرثوة جاء يف وقت 
اجلزائر ال حتوز على اأي بطاقية 
وطنية تدر�ش �شوق رجال املال، 
دون ن�شيان اأن ال�شوق االقت�شادية 
�شوق  من  متكونة  باجلزائر 
الذي  املال،  على  �شيطر  موازي 

يوزع دون ح�شيب اأو رقيب، يوؤكد 
رئي�ش حزب جيل جديد.

ومن جهة اأخرى قال حمدثنا باأن 
بعد  ال�شيا�شية  ال�شاحة  خريطة 
تغيري،  اأي  ت�شهد  لن  املحليات 
ح�شب  ال�شلطة  �شتعمل  حيث 
جياليل �شفيان، بت�شديد قب�شتها 
على  املهمة  البلديات  على 
عرب  وهذا  الوطني،  امل�شتوى 
و«االأرندي«،  »االأفالن«  حزبيها، 
غري  اأو  مبا�رشة  بطريقة  وهذا 
البلديات  باقي  اأما  مبا�رشة، 
والفائز  عاديا،  تناف�شا  فت�شهد 
فيها �شيتحمل امل�شوؤولية، خا�شة 
متوفر  غري  فيها  املال  واأن 
»اجلزائر  مثل  ببلديات  مقارنة 
البي�شاء«  و«الدار  الو�شطى«، 
وحتى  و«وهران«  و«املرادية«، 
قاله  ما  حد  على  »تلم�شان«، 

جياليل �شفيان.
علي عزازقة

على م�ستوى مراكز القرتاع 

ت�سخري اأكرث من  26500 عون من احلماية املدنية 
العامة  املديرية  �شخرت 
عون   26569 املدنية  للحماية 
لتاأمني  الرتب  مبختلف  تدخل 
املواطنني  �شالمة  و�شمان 
مكاتب  و  مراكز  م�شتوى  على 
املقرر  املحلية  االإنتخابات 
 23 اخلمي�ش  غد  بعد  اجرائها 
به بني  اأفاد  نوفمرب، ح�شب ما 
ذات  واأو�شح  املديرية  لذات 
الـتقنية  امل�شـالح  اأن  امل�شدر 

للـمديرية  التابعة  للـوقاية 
التي  املدنية  للـحماية  الـعامة 
على  اأمنية  بزيـارات  قامت 
م�شتوى القاعات و كذا االأماكن 
احت�شنت  التي  العمومية  
و  التجمعات  فعاليات  خمتلف 
باحلملة  اخلا�شة  املهرجانات 
جهازا  �شخرت  قد  االنتخابية 
عون   26569 من  متكون  اأمـنيا 
تدخل مبختلف الرتب، جمهزين 

باإمكانيات مادية تتمثل يف 841 
�شاحنة   810 و  اإ�شعاف  �شيارة 

اإطفاء، باالإ�شافة 
اإمكانيات  و  معدات  اإىل 

خا�شة.
ذات  اأن  البيان  ذات  واأ�شاف 
بزيارات  قامت  قد  امل�شالح 
مركز   12427 لتاأمني  وقائية 
مدى  على  منها  حر�شا  اقرتاع 
مطابقتها ل�رشوط اأمن و�شالمة 

هذا  يف  مذكرا  م�شتعمليها 
االإطار اأنه مت تخ�شي�ش جهازا 
املكاتب  ملرافقة  خا�شا  اأمنيا 
وعددها  املتنقلة  االإنتخابية 
الرتاب  مكتب عرب خمتلف   92
اجلهاز  على  عالوة  الوطني 
تعزيزه  ميكن  الذي  االأمني 
باالإمكانيات الب�رشية و املادية 
اإذا  العملية  القطاع  لوحدات 

تطلب االأمر ذلك .

العميد الأول لل�سرطة خثري رزق اهلل يوؤكد:

 »قواتنا اكت�سبت خربة لباأ�س
 بها يف تاأمني النتخابات«

رزق  خثري  اأول  �شدد عميد 
املن�شاآت  اأمن  مدير  نائب  اهلل 
مبديرية  والر�شمية  العمومية 
اأن  على  العمومي  االأمن 
اكت�شبت  اجلزائرية  ال�رشطة 
تاأمني  جتربة كبرية  يف جمال  
بف�شل  االنتخابية  املواعيد 
االآداء  بلغها  التي  االحرتافية 
التكوين  برامج  من  ال�رشطي 
التي �شطرتها املديرية العامة 

لالأمن الوطني.
رزق  خثري  اأول  عميد  واأو�شح 
اهلل، يف ت�رشيح لالإذاعة الوطنية 
اأن املديرية العامة  اأم�ش،  يوم 
ت�شديد  وق�شد  الوطني  لالمن 
لتاأمني  املراقبة  اإجراءات 
املقررة  املحلية  االنتخابات 
اأمنيا  خمططا  غدا،  �شطرت 
ا�شتثنائيا يت�شمن حمورا يتعلق 
وقد  االنتخابية  بتاأمني احلملة 
تاأمني  بعد  بنجاح  غلقه  مت 
والن�شاط  التجمعات  مقرات 
وحمورا  للمرت�شحني  اجلواري 
اآخر هو قيد التح�شري مرتبط 
ويف  الت�شويت،  مراكز  بتاأمني 
املتحدث  اأكد  ال�شدد  هذا 
 180 عن  يقل  ال  ت�شخري  ما 
الرتب  مبختلف  �رشطي  األف 
اأمن  عون  األف   50 بينهم  من   ،
حيث   ، املراكز  م�شتوى  على 
بتفتي�ش  االأمن  قوات  �شتقوم 
بالعملية  املعنية  الهياكل  كافة 
�شاعة   48 قبل  االنتخابية 
االقرتاع،  عملية  انطالق  من 
االنت�شار  �شمان  جانب  اإىل 

عرب  ال�رشطة  لقوات  امليداين 
حميط  يف  املكثف  التمركز 
املعنية  واملن�شاآت  املراكز 
بالعملية االنتخابية واإقحام قوة 
اخرى يف حواجز املراقبة عرب 
الوطن مدعمة بو�شائل حديثة 
متطورة للك�شف عن كل ما من 

�شاأنه امل�شا�ش باالأمن.
واأ�شاف ذات امل�شوؤول االأمني 
التدخل  ل�رشعة  و�شمانا  اأنه 
اختناق  ت�شجيل  حالة  يف 
االقرتاع  مت  مروري  يوم 
تقوم  مروحيات  ت�شخري 
على  جوية  با�شتطالعات 
التي  الكربى  املدن  م�شتوى 
مكاتب  من  عدد  اأكرب  حت�شي 
اال�شتعانة  �شتتم  كما  االقرتاع، 
لتنظيم  املراقبة  بكامريات 
حماربة  و  املرور  حركة  �شري 
م�شريا  احل�رشية  اجلرمية 
كامريا   1314 تن�شيب  اإىل 
مربوطة  لوحدها  بالعا�شمة 
والقيادة،  التحكم  مبركز 
اأن  اإىل  اهلل  رزق  خثري  نبه  كما 
لن  ال�رشطة �شوف  اأفراد  مهام 
مكاتب  غلق  مبجرد  تتوقف 
النتائج  عن  واالعالن  االقرتاع 
ال�شوارع  بتاأمني  �شتتوا�شل  بل 
النظام  وفر�ش  واملمتلكات 
املحاور  خمتلف  عرب  العام 
الطرق و مداومات  ومفرتقات 
وخروج  تزامنا  ليال  االأحزاب  
عن  للتعبري  لل�شوارع  الفائزين 

فرحتهم.
ع.ع



ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اتهم 
مقري،  الرزاق  عبد  الأ�سبق، 
بتدريب  بالقيام  اليوم،  املدر�سة 
الكذب  على  للأطفال  ميداين 
املكان  يف  واملراوغة،  واخلداع 
فيه  يتلقوا  اأن  يفرت�س  الذي 
الرتبية، وك�سف مقري، يف من�سور 
تفاجاأ  اأّنه  الفا�سبوك،  على  له 
برجوع ابنه من املدر�سة بعد اأقل 
البيت،  من �ساعة من خروجه من 
فيها  الأق�سام   »: بـ  عودته  مربرا 
فيها  يكون  اأن  واأرادوا  تلميذا   40
اليوم 25 فقط لأن هناك جمموعة 

اأق�سام  �سيزورون  ال�سحفيني  من 
امل�سوؤولون  يريد  ول  املدر�سة 
حقيقة  العام  الراأي  يعرف  اأن 

الكتظاظ املدر�سي«.
الأ�سبق،  احلركة  رئي�س  وبّراأ 
اللوم  موّجها  واملدراء  ال�ساتذة 
اإىل لوزارة الرتبية واحلكومة، قائل 
: ” هوؤلء الذين يهتمون مبا يفرق 
متاهات  يف  ويدخلهم  اجلزائريني 
ال�رصاعات الأيديولوجية العقيمة، 
ول يهمهم توفري الظروف اللئقة 

لتعليم اأبنائنا.
ف.ن�سرين

قرعة  تنظيم  مرة  لأول  �سيتم 
�ست�سم  اأي   ، ملو�سمني  احلج 
 2019 وحجاج   2018 حجاج 
يف قرعة واحدة ، على اأن تتم 
القادم،  جانفي  �سهر  بداية 
للحجاج  جواز   2000 منح  مع 
الذين يتجاوز �سنهم 70 �سنة، 
من  احلجاج  منع  تقرر  كما 
اإل  احلج  منا�سك  اأداء  تكرار 

بعد مرور 7 �سنوات.
الجراءات  هاته  �ست�سمح  و 
يف  للراغبني  فر�سة  اعطاء 
حد  وو�سع  مرة  لأول  احلج 
التي  املمار�سات  من  لعدد 

ومن  مو�سم  كل  يف  تتكرر 
املنتظر اأن يتنقل وزير ال�سوؤون 
يف  عي�سى،  حممد  الدينية، 
اململكة  اإىل  جانفي،  بداية 
للتكفل  ال�سعودية  العربية 
حول  التفاو�س  مب�سوؤولية 
احلجاج،  ونقل  اإيواء  عملية 
اخلدمات  من  وغريها 
 ،2018 لفائدة حجاج  الأخرى 
وهو ما �سريخ�س لهذه الهيئة 
متعددة  التزامات  مبناق�سة 
اخلا�سة  العمائر  لإيجار 

بحجاجنا امليامني.
ف.ن

عبد الرزاق مقري 

لأول مرة يف اجلزائر

بن غربيط« تعّلم اأبناءنا الكذب

 

 و اخلداع واملراوغة

قرعة واحدة ملو�سم حج 
2018 و2019
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قال اإن �سور ال�سحفي ال�سهيوين يف امل�سجد النبوي قد تكون مفربكة:

فالحي: األ �سلمان يعملون على خلق مزيج بني الدين والليبريالية
نف�سها اإيران  على  اأ�سبحت خطرا  ال�سعودية  •       حمدادو�ش: 

حتفظ الباحث يف اجلماعات الإ�سالمية، عدة فالحي، من التعليق على بع�ش ال�سور التي ن�سرت على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، التي تظهر �سحفي �سهيوين داخل امل�سجد النبوي بطريقة ا�ستفزازية، يف حني اأنه اأكد اأن اململكة العربية 

ال�سعودية يف فرتة ويل العهد حممد بن �سلمان، ت�سري من فرتة  ال�سيطرة الدينية، اإىل فرتة املزج بني الدين والليربالية، 
م�ستهدفا خلق توازن بينهما يف القريب العاجل.

علي عزازقة

ت�رصيح  يف  املتحدث  ذات  وقال 
باأنه  اأم�س،  خ�س به »الو�سط« يوم 
من  التاأكد  يجب  الأمر  بداية  يف 
ن�رصها  مت  التي  ال�سور  م�سداقية 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
و  اخللف  يجرنا  مو�سحا:« ل 
لتهامها  ال�سعودية  مع  الختلف 
و  ر�سالتنا  كانت  اإل  و  بالباطل 
فيه  �سيا�ستها مطعون  ن�سالنا �سد 
الأمر  يتعلق  ملا  باخل�سو�س  و 
املقد�سة«،  و  الدينية  بامل�سائل 
ميكن  ما  لكن  ليقول:«  عاد  لكنه 
باململكة  اجلديد  العهد  باأن  قوله 
ال  عهد  هو  ال�سعودية  العربية 
ينقل  اأن  يريد  الذي  �سلمان 
املطلقة  التبعية  من عهد  اململكة 
مرحلة  اإىل  الدينية  للمرجعية 

و  الوهابية  املرجعية  بني  التوازن 
يف  م�سيفا  الليربالية«،  املرجعية 
هذا ال�سياق:« رمبا اقتنع ويل العهد 
ال�ساب بنظرية امللك ح�سن الثاين 
رحمه اهلل ملا قال لو اجتمع املال 
العربي و العبقرية اليهودية لتغريت 
العامل  و  الو�سط  ال�رصق  منطقة 
باأن  الأخري  يف  موؤكدا  ال�سلمي«، 
للعيان  الظاهرة  والأمور  الواقع 
الذي  املنوال،  هذا  على  ت�سري 
يجعلنا ن�سدد على ال�سعودية تتجه 
املعتدلة،  العلمانية  من  نوع  نحو 
نربته  كانت  املرة  هذه  مو�سحا:« 
الهدف  لتحقيق  مت�رصعة  و  عالية 
ال�سيا�سة  لكن  م�سيفا:«  املن�سود«، 
لي�ست نظريات و فقط و اإمنا هي 
لي�س  و  الواقع  اأر�س  على  عمل 
ويل  يحقق  اأن  مبكان  بال�سهولة 
املتمثل  م�رصوعه  و  هدف  العهد 

من  يريد  الذي   2030 م�رصوع  يف 
المارات  منوذج  حتقيق  خلله 
الناحية  ومن  املتحدة«.  العربية 
حركة  يف  القيادي  دخل  ال�سيا�سية 
نا�رص  الخوانية،  ال�سلم  جمتمع 
املو�سوع  �سلب  يف  حمدادو�س 
مبا�رصة، ملا هم بالتعليق عن �سور 
بهو  يف  وهو  ال�سهيوين  ال�سحفي 
امل�سجد النبوي، مو�سحا:« ل نبالغ 
العلقة  اأن  فالظاهر  ال�سدمة،  يف 
ب�سكل  قدمية  ال�سهيوين  العدو  مع 
مبا�رص اأو غري مبا�رص، اأو بالوكالة، 
الربيطاين«،  النتداب  عهد  منذ 
الآن  لكن  النقطة:«  متابعا يف هذه 
ت�ساعدي  منحى  يف  هي  فقط 
و�سافر، والدليل  علني  وب�سكل 
ردة  اأو  تكذيب  اأي  يوجد  ل  اأنه 
عن  الت�رصيبات  هذه  كل  على  فعل 
التن�سيق اأو الت�سالت اأو الزيارات 

متاأ�سفا  املتبجحة«،  اخلرجات  اأو 
اإليها  و�سلت  التي  احلالة  من 
ال�سديد، اأكرب  ال�سعودية، للأ�سف 
�رصعية  على  تتكيء  �سنية،  دولة 
عرابة  تكون  وتاريخية  دينية 

الغريب«،  الندفاع  وبهذا  للتطبيع 
املنطق  بهذا  الريا�س  اأن  م�سيفا 
الذي  اخلطر  من  اأ�سواأ حال  تكون 
تت�سرت به وهو اإيران واملد ال�سيعي 

يف املنطقة.

طحكوت يفتتح م�سنعا 
لغيار ال�سيارات

افتتحت جمموعة »طحكوت« 
اأم�س الثلثاء م�سنعها لإنتاج 

م�سنع اإنتاج �سفائح فرامل 
املركبات، والواقع يف �رصق 

العا�سمة »الرغاية«،ياأتي 
هذا امل�سنع اجلديد بعد 

جناح م�سنع تركيب ال�سيارات 
هيونداي يف تيارت ، يتطلع 
رجل الأعمال حمي الدين 

طحكوت لت�سنيع فرامل ٪100 
جزائرية من خلل م�سنع 
الرغاية اجلديد و �سيوفر  
540من�سب �سغل كما يوفر 

العملة ال�سعبة ح�سب ما اأكده 
حمي الدين طحكوت  و قال 
ان امل�سنع �سيقوم  بت�سنيع 

20000 من من�سات الفرامل و 
18000 لعبة« فريودو« ، والتي 

�ستكون اأ�سعارها يف متناول 
اجلميع ، بحيث اأن 80٪ من 

املواد اخلام امل�ستخدمة هي 
جزائرية وبالتايل تكون الدولة 
�سددت من فاتورة ال�سترياد 

66 باملائة.
 ف.ن�سرين

بوتفليقة يرتاأ�س 
جمل�س الوزراء اليوم

يرتاأ�س اليوم الأربعاء ، 
رئي�س اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة، اإجتماع 
جمل�س وزاري، الذي كان 

من املفرت�س عقده الأربعاء 
املا�سي و مت العلن 

تاأجيله لأ�سباب مل يك�سف 
عنها حينها،و تاأتي اأهمية 

الجتماع كونه يعقد �ساعات 
قبل اإنطلق القرتاع 

النتخابي
ف.ن

البويرة

التالميذ يحتجون 
على غياب التدفئة

رف�س �سبيحة اأم�س تلميذ 
ثانوية » عبد الرحمن مرية » 
الكائنة بقلب مدينة البويرة 

الدخول اإىل قاعات التدري�س 
تنديدا منهم على غياب التدفئة 

على م�ستوى الأق�سام التي 
و�سفوها خلل ت�رصيحاتهم 

ليومية » الو�سط » بغرف التربيد 
خا�سة يف الفرتة الأخرية اأين 
�سهدت الولية تقلبات جوية 
�ساحبها اإنخفا�س �سديد يف 

درجات احلرارة وهي الظروف 
القا�سية  التي ل ت�ساعدهم على 

الدرا�سة والرتكيز ما جعلهم 
ينتف�سون ب�سن اإ�رصاب لإي�سال 

اإن�سغالهم اىل اجلهات املعنية 
خا�سة مديرية الرتبية التي 
ياأملون اأن تتدخل يف اأقرب 

الآجال يف هذه الق�سية تفاديا 
لت�سييعهم املزيد من الوقت 
خا�سة ونحن على مقربة من 

اإمتحان الف�سل الأول .
اأح�سن مرزوق

اتهموا الإدارة بالغرق يف امل�سالح ال�سيقة

التحالف الطالبي يوا�سل �سل اجلامعة حجار مطالب بالتدخل
التجديد  اأجل  من  التحالف  وا�سل 
العلوم  لكليتي  الوطني  الطلبي 
جلامعة  التابعني  والإعلم  ال�سيا�سية 
لليوم  اإ�رصابه  اأم�س،   ،3 اجلزائر 
الإدارة  متهمني  التوايل،  على  الثالث 
والتزام  بالتع�سف  حجار  وم�سالح 
بالت�سعيد  متم�سكني  اأمامهم،  ال�سمت 
طاولة  اإىل  الإدارة  جلو�س  غاية  اإىل 
حجار  مبقابلة  مطالبني  احلوار، 
من  التحالف  مت�سك  اجلامعة.  ورئي�س 
الوطني لكليتي  التجديد الطلبي  اأجل 
التابعتني  والإعلم  ال�سيا�سية  العلوم 
الذي  بالإ�رصاب   ،3 اجلزائر  جلامعة 
با�رصوه الأحد الفارط، متهمني الإدارة 
العنف  يف  لل�ستمرار  ال�سمت  بالتزام 
على  للحفاظ  الطلبة  بحق  املكر�س 
الطلبة  عن  بعيدا  ال�سيقة  امل�سالح 
للجامعة، و�سط  العامة  وعن امل�سلحة 
تهاوي اجلامعة التي قالوا اأنها اأ�سبحت 

ظاهرة  تفاقم  مع  لها،  يرثى  حالة  يف 
وغياب  الأو�ساخ  وانت�سار  الت�سيب 
للخطر  الطالب  تعري�س  وحتى  الأمن 
حترك  عدم  اأن  موؤكدين  بح�سبهم، 
اإىل  مرده  التغيري  لإحداث  امل�سوؤولني 
ال�سيقة.  م�ساحلهم  على  التخوف 
منهم  اقرتبت  الذين  الغا�سبون  واأكد 
»الو�سط« اأنهم �سيوا�سلون الت�سعيد اىل 
غاية ر�سوخ الإدارة، يف ا�رصاب مفتوح 
�سعارات  رافعني  باعت�سام،  مدعم 
للتحر�س  و«ل  الإداري«  للتع�سف  »ل 

اجلن�سي«، و« اأين الوزارة«.
كما ركز امل�رصبون على مطالب اإدماج 
ق�سم الإعلم والت�سال في�سلك الرتبية 
لطلبة  بالن�سبة  النقل  حافلت  وتوفري 
وكذا  النقل.  م�سكل  من  يعانون  الذين 
بالن�سبة  با�ستوديوهات  الكلية  تدعيم 
الب�رصي،  ال�سمعي  تخ�س�س  لطلبة 
للزمة،  التكنولوجية  الو�سائل  وتوفري 

على  الأ�ساتذة  اإ�رصاف  قاعات  وتوفري 
وكذا  التخرج.  على  املقبلني  الطلبة 
العلوم  تخ�س�س  ملطالب  بالن�سبة 
للتخ�س�س  العتبار  باإعادة  ال�سيا�سية 
اأمام  املجال  وفتح  القطاعات،  كل  يف 
الع�سكري و�سبه  اخلرجني يف قطاعي: 
الع�سكري واجلمارك واحلماية املدنية 
واإدارة ال�سجون، ورفع ترتيب تخ�س�س 
اللي�سان�س على م�ستوى ت�سنيف الوظيف 
العمومي من الرتبة 12 اإىل 13، وتوحيد 
اإ�رصاك  �رصورة  مع  التدري�س،  برامج 
الوطنية  العلمية  امللتقيات  يف  الطلبة 
املرافق  هيكلة  واإعادة  والدولية، 
خا�سة  الكلية،  م�ستوى  على  والقاعات 
اأن معظم الأق�سام يف حالة متقدمة من 
الهرتاء، وبع�س القاعات جترب الطلبة 
الأيام  يف  مبللة  بقاعات  الدرا�سة  على 

املاطرة.
�سارة بومعزة 

لإزالة التخوفات التي �ساحبت العملية ال�سنة املا�سية

جمعية اأولياء التالميذ تنخرط يف حملة »نعم للتلقيح«
وال�سكان  ال�سحة  وزارة   ك�سفت 
عن  امل�ست�سفيات  واإ�سلح 
املقبل  دي�سمرب  من   21 حتديد 
اإىل غاية2 جانفي 2018، كموعد 
�سد  التلقيح  حملة  لنطلق 
احل�سبة واحل�سبة الأملانية على 
بعد  هذا  املدار�س،  م�ستوى 
بالربامج  املكلفة  اللجنة  انتهاء 
املرحلة  تقييم  من  الوقائية 
�سهدت  التي  العملية  من  الأوىل 
ن�سبة  تتعد  مل  وعزوفا  مقاطعة 
الوزير ح�سبلوي  التلقيح ح�سب 
50 باملائة. وهو ما يعيد للواجهة 
�سارت  التي  التخوفات  �سل�سلة 
ويزر  وكبدت  لل�سطح،  تطفو 
عبداملالك  ال�سابق  ال�سحة 
بو�سياف حملة تطمينات وا�سعة 
ال�سنة املن�رصمة، وحرمت اآلف 

واأخذت  التلقيح،  من  التلميذ 
من  الأوىل  تعد  وا�سعة،  اأبعاد 
الأولياء  منع  ظل  يف  نوعها، 
اأبنائهم من التلقيح على م�ستوى 

املدار�س.
من جهتها عمدت الوزارة  لتدارك 
تخوفات ال�سنة الفارطة من خلل 
م�سبقة  توعية  الدخول يف حملة 
�سبتمرب  من   14 اإىل   12 اأيام 
الفارط، حيث اأثنى رئي�س جمعية 
اأولياء التلميذ اأحمد خالد، على 
اخلطوة خا�سة اأنها �سمت جميع 
قبل  باحلملة  املعنيني  ال�رصكاء 
وهذا  التلقيح  عملية  يف  ال�رصوع 
اإجراءاها  عن  العزوف  لتفادي 
مثل ما حدث يف املرحلة الأوىل 
خالد  اأحمد  نفي  ح�سبه.كما 
امل�ساد  اآر«  »اآر  للقاح  يكون  اأن 

اأي  الأملانية  واحل�سبة  للح�سبة 
التلميذ  �سحة  على  �سلبي  اأثر 
يف  مطبق  اللقاح  هذا  اأن  موؤكد 
دول  من  باملائة   70 من  اأكرث 
والعربية  منها  الأوروبية  العامل 
كاملغرب كما اأو�ست به املنظمة 

العاملية ل�سحة.
من  التلقيح  نقل  بخ�سو�س  اأما 
املدار�س اإىل العيادات املتعددة 
اخلدمات فاأو�سح اأنه جاء بطلب 
منهم للحفاظ على �سحة التلميذ 
م�ساعفات،  اأي  حدوث  حال  يف 
احلجم  ت�سييع  عدم  اأجل  ومن 
للدرو�س  املخ�س�س  ال�ساعي 
جتنيد  خلل  من  التلميذ  على 
اأجل  من  كلي  ب�سكل  املدر�سة 

التلقيح. 
�سارة بومعزة



من  الرابع  العقد  يف  كهل  تورط  
عقيد  �صفة  اإنتحال  على  العمر 
ومن  الوطني  ال�صعبي  باجلي�ش 
املقربني جدا للفريق » قايد �صالح« 
و  فرن�صي  م�صتثمر  من   للتقرب 
م�صاعده وهما م�صريا اأحد ال�رشكات 
اإ�صتغالل  وبتايل  باجلزائر   التجارية 
�صهرتها للتعامل مع موؤ�ص�صات اأخرى 
مل�صاحله ال�صخ�صية قبل اأن يكت�صف 
بابتزازهما  يقوم  و  ال�صحيتان  اأمره 
للح�صول على فدية مالية عن طريق 
بناءا  اجل�صدية  بالت�صفية  تهديدهما 
على تلك  ال�صلطة  والنفوذ الوهميان 
هاته  على  بناءا  املتهم  ليمثل   .
هيئة  اأمام  اخلطرية  اجلد  الوقائع 
بالعا�صمة  راي�ش  مراد  بئر  حمكمة 
عن جرم  التهديد بالقتل امل�صحوب 
ب�رشط دفع فدية عن طريق ر�صائل 
ن�صية واإلكرتونية والتزوير وا�صتعمال 
وعلى  وقائعها  التي  ،و  املزور 
احلال  حمكمة  اإحت�صنته  ما  ح�صب 
لدعوى م�صحوبة باإدعاء مدين تقدم 
م�صاعده  و  فرن�صي  م�صتثمر  بها 
ال�صخ�صي اأمام ال�صيد قا�صي حتقيق 
الأ�صخا�ش  اأحد  حمكمة احلال �صد 
الذي قام بتهديدهما بالقتل و طلب 
حيث   ، اأورو  األف   300 بقيمة  فدية 
اأن  ال�صكوى  تلك  م�صمون  يف  جاء 
تعود  املتهم  مع  عالقتهما  بداية 
لعام 2016 حني تقدم ملقر �رشكتهما 
بو�صاطة   جتارية  �صفقة  اإطار  يف 
نف�صه  وقدم   ، ال�صناعيني  اأحد  من 
باجلي�ش  عقيد  اأنه  اأ�صا�ش  على 
منهما  يتقرب  وراح  الوطني  ال�صعبي 
على  با�صتمرار  عليهما  يرتدد  و 
البحري  بال�صنوبر  تواجدهما  مقر 
ب�صيطة  زمنية  مدة  بعد  ليكت�صفا   ،

بطاقات  با�صتن�صاخ  يقوم  كان  اأنه 
يف  اإ�صتغلها  �رشكتهما  باإ�صم  زيارة 
اإقامة �صفقات جتارية مع ال�رشكات 
حل�صابه  معها  يتعمالن  كانا  التي 
ويرد  باحلقيقة  ليواجهاه   ، اخلا�ش 
عن  جدا  حادة  بطريقة  عليهما 
هاتفية   و  اإلكرتونية  ر�صائل  طريق 
منهما  و طلب  بالقتل  فيها  هددهما 
اأورو  األف   250 بقيمة   مالية  فدية 
مبلغ   و   ، الفرن�صي  للرعية  بالن�صبة  
مل�صاعده  بالن�صبة  اأورو  األف   150
كانت  التي  املبالغ  وهي  اجلزائري 
وعلى ح�صب تهديداته ثمنا حلياتهما 
بحكم ال�صلطة و النفوذ الوا�صع التي 
اجلي�ش  قطاع  يف  بها  يتمتع  كان 
الوطيدة  العالقة  راأ�صها  على  و 
هاته  هرم  مع  جمعته  التي  جدا 
�صالح«  القايد   « اجليرنال  ال�صلطة 
بني  الأمر  و�صع  حينها  ليقررا   ،
احلال  �صكوى  اإيداع  و  الق�صاء  يدي 
امللف  حتويل  على  اأ�صفرت  التي   ،
على جهات التحقيق و اإحالة املتهم  
�صالف  باجلرم  اجلنح  حمكمة  على 
اإجراءات  من  اإ�صتفادته  بعد  الذكر 
الإ�صتدعاء املبا�رش ، ويف ظل غياب 
رغم  املحاكمة  جل�صة  عن  املتهم 
 ، حلقته  التي  الإ�صتدعاءات  كافة 
ل�صان  على   ال�صحيتان  دفاع  طالب 
للوقائع  �رشدهما  بعد  دفاعهما 
على م�صامع هيئة املحكمة  ب1 دج  
رمزي كتعوي�ش لل�صحيتني ، يف حني 
ظل  ويف  العام  احلق  ممثل  اإلتم�ش 
ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة عامني 
حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 100 األف 
تاأجيل  املحكمة  تقرر  اأن  قبل   ، دج 

النطق باحلكم جلل�صات لحقة .
 ل/منرية

بلدية«الزرزور«  �صباب  طالب 
امل�صيلة،ال�صلطات  ولية  جنوب 
الفوري  بالتدخل  املحلية 
�صغل،  منا�صب  وخلق  لتوفري 
املعاناة  من  هوؤلء  ا�صتكى  حيث 
اجتاههم  تنتهج  التي  والتهمي�ش 
ال�رشوريات  اأدنى  انعدام  يف ظل 
الرتفيهية  املرافق  بينها  من 
والريا�صية التي من �صاأنها اأن متالأ 
املفرو�صة  القاتلة  البطالة  فراغ 
ال�صلطات  متاطل  ب�صبب  عليهم 
لتوفري  ناجعة  حلول  اإيجاد  يف 
ال�صاأن  هذا  ويف  عمل،  منا�صب 
م�صاريع  باإقامة  ال�صباب  يطالب 
بالفائدة  تعود  تنموية  حملية 
على �صكان البلدية، حيث حتدث 
لـ »الو�صط« بتذمر  ممثل ال�صباب 
وا�صتياء كبريين عن حرمانهم من 
التي  امل�صانع  يف  عمل  منا�صب 

حت�صيها املنطقة 
الفو�صويون  الباعة  اأبدى  كما 
من  قلقهم  املنطقة  �صباب  من 
و�صعيتهم يف التنقل عرب الأر�صفة 
خ�صائر  متكبدين  �صلعهم  لعر�ش 

يف عدة منا�صبات نتيجة مطاردة 
ال�رشطة لهم وعلى هذا الأ�صا�ش 
�صوق  توفري  ب�رشورة  طالبوا 
تخ�صي�ش  الأقل  على  اأو  مغطاة، 
ملزاولة  وحمدد  قار  مكان 
�رشعية،ومن  بطريقة  ن�صاطهم 
جهة اخرى تعترب الزرزور منطقة 
فالحية وبامتياز بالنظر خل�صوبة 
الرتبة التي تدر كل اأنواع اخل�رش 
�صهرتها  تعدت  التي  والفواكه 
ملا  وبالنظر  لكن  البلدية،  حدود 
تتطلبه خدمة الأر�ش من اإمكانات 
مادية وب�رشية هجر العديد منهم 
حيث  والأجداد،  الآباء  مهنة 
ح�صب العديد من الفالحني، اأنهم 
مل يقووا على كل امل�صاريف التي 
وان  خا�صة  الفالحة،  تتطلبها 
ت�صاعدهم  مل  الو�صية  اجلهات 
بالأر�ش  منهم  الكثري  تعلق  رغم 
مما اأدى بالكثري منهم للتفكر مليا 
املجاورة  املدن  اإىل  الهجرة  يف 
بها  ي�صد  عي�ش  لقمة  عن  بحثا 

رمقه .
عبدالبا�سط بديار 

هدده بالت�سفية اجل�سدية بعدما ا�ستغل 
ا�سم �سركته يف �سفقاته اخلا�سة

امل�سيلة 

حمتال يدعي �صداقته للفريق 
» قايد �صالح« البتزاز
 م�صتثمر فرن�صي!!

 �صباب »الزرزور«
 ي�صكون البطالة  
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درك العا�سمة 

االإطاحة  بعدة �صبكات اإجرامية خطرية 
تتاجر باملخدرات و االأقرا�ص املهلو�صة

.   تفكيك �سبكتني مع توقيف خم�سة )05( اأ�سخا�ص
.    حجز 350 قر�ص مهلو�ص و  220 غرام من الكيف املعالج و اأ�سلحة بي�ساء من ال�سنف ال�ساد�ص

م.�ص

الكتيبة  عنا�رش  متكن 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
تفكيك  من  توتة  ببئر 
من  تتكون  اإجرامية  �صبكة 
يحرتفون  اأ�صخا�ش  ثالثة 
و  باملخدرات  الجتار 
الأقرا�ش املهلو�صة، حيث 
اإىل  الق�صية  حيثيات  تعود 
حت�صل  موؤكدة  معلومات 
الفرقة  اأفراد  عليها 
الوطني  للدرك  القليمية 
وجود  مفادها  �صبل  باأولد 
املعالج  الكيف  من  كمية 
املهلو�صة  الأقرا�ش  و 
»ن-م«  امل�صمى  مب�صكن 
�صنة   22 العمر  من  البالغ 
رفقة  ترويجها  ق�صد 
امل�صمى »�ش-ع« البالغ من 
امل�صمى  و  �صنة   19 العمر 
العمر  من  البالغ  ب«  »ع- 
27 �صنة ،  اأين مت مداهمة 
طرف  من  ال�صبكة  اأفراد 
وتوقيفهم  الفرقة  عنا�رش 

اأولد  بلدية  م�صتوى  على 
عملية  اأ�صفرت  كما  �صبل، 
امل�صمى  م�صكن  تفتي�ش 
»ن-م« على حجز كمية من 
معالج(  )كيف  املخدرات 
مقدرة بحوايل 150 غ و220 
قر�ش مهلو�ش من خمتلف 
و  بي�صاء  اأ�صلحة  الأنواع، 
قارورتني م�صيلتني للدموع، 
املتورطون يف ق�صية احلال 
مت  تقدميهم اأمام اجلهات 
ا�صتفاء  مبجرد  الق�صائية 
مت  التحقيق  اإجراءات 
اإيداعهم احلب�ش مبوؤ�ص�صة 

اإعادة الرتبية.
متكن  ال�صياق  نف�ش  يف  و 
الإقليمية  الكتيبة  عنا�رش 
بالرويبة  الوطني  للدرك 
من تفكيك �صبكة اإجرامية 
اأخرى تتكون من �صخ�صني 
اإقليم  تن�صط على م�صتوى 
غرب  هراوة  منطقة 
الفرقة  اأفراد  متكن  حيث 
ا�صتغالل  و  القليمية 
ملعلومات واردة مفادها اأن 

امل�صميان  فيهما  امل�صتبه 
العمر  من  البالغ  »ن-ل« 
البالغ  »ز+ف«  و  �صنة    32
من العمر 27 �صنة يقومان 
باملخدرات  باملتاجرة 
من  العقلية  املوؤثرات  و 
توقيفهما  و  بهما  اليقاع 

للرتويج  اإعدادهما  اأثناء 
الأقرا�ش  و  للمخدرات 
حجز  مت  حيث  املهلو�صة 
من  مهلو�ش  قر�ش   130
خمتلف الأنواع و 70 غرام 
املعالج  الكيف  مادة  من 
بندقية  اإىل  بالإ�صافة 

اأ�صلحة  و  بحري  �صيد 
اإ�صتكمال  بعد  بي�صاء، 
مت  التحقيق  جمريات 
اأمام  املوقوفني  تقدمي 
اإيداعهم  مت  اأين  العدالة 
اإعادة  مبوؤ�ص�صة  احلب�ش 

الرتبية.

بعد قرره الزواج من اأخرى   

�صيدة تبلغ عن ن�صاط  »ع�صيقها« �صمن اجلماعات االإرهابية  
بالعا�صمة من  متكنت م�صالح الأمن 
بتهمة  الرابع  العقد  يف  كهل  توقيف 
على  بناءا  باملخدرات   املتاجرة 
  ، ع�صيقته  به  تقدمت  الذي  البالغ 
اأخرى  الزواج من  اأن قرر  وهذا بعد 
وباءت حماولتها يف اتهامه باأنه ع�صو 
من اجلماعات الإرهابية ويحوز على 
ذخرية من الأ�صلحة بالف�صل وحولت 
جرمية  عن  الإبالغ  بتهمة  لأجلها 
لهيئة  ال�صحية  اأكدت  حيث  وهمية. 
حمكمة الدار البي�صاء اأم�ش انها من 
ع�صيقها  ن�صاط  عن  بالتبليغ  قامت 
عمها  ابن  الأ�صل  يف  هو  الذي 
وب�صدد التح�صري لزواجه من اأخرى 

بعدما حاول جرها لهذا الن�صاط عن 
طريق التهديد كما جاء يف م�صمون 
اجلماعات  من  عن�رش  اأنه  �صكواها 
الإرهابية ، ليتم بذلك تر�صد املبلغ 
احلاميز  منطقة  يف  وتوقيفه  عنه 
كان  التي  ال�صيارة  تفتي�ش  وبعد 
معتربة  كمية  على  عرث  متنها  على 
مقعد  حتت  خمباأة  املهلو�صات  من 
اأن  التحريات  ال�صيارة، فيما تو�صلت 
ال�صق املتعلق باأنه ع�صو باجلماعات 
ال�صحة  من  له  اأ�صا�ش  ل  الإرهابية 
�صاحية  حتويل  ذلك  ايطار  يف  ومت 
الإبالغ  بتهمة  اآخر  ملف  يف  البالغ  
عن جرمية وهمية، من جهته املتهم 

رهن  وهو  للمحاكمة  مثوله  وخالل 
العقابية  باملوؤ�ص�صة  احلب�ش املوؤقت 
باحلرا�ش ، انكر ما ن�صب له من جرم 
واأكد اأن الق�صية جمرد مكيدة لفقتها 
له وقامت بد�ش كمية املخدرات يف 
ال�صيارة لتوريطه بعد اأن قرر الزواج 
من اأخرى   ، موؤكدا باأنها لي�صت املرة 
الأوىل التي حتاول زجه يف مثل هذا 
راأ�صها  على  اجلرائم  من  النوع  من 
باأنه ع�صو ارهابي نا�صط يف  التبليغ 
تيزي  مبنطقة  املنت�رشة  اجلماعات 
وزو وبويرة وكذلك باأنه يحوز اأ�صلحة 
كلها  كانت  التي  البلغات  وهي  نارية 
الأمنية  تاأكدت م�صالح  وهمية حيث 

لأجلها  وحولت  �صحتها  عدم  من 
قريبته على املحاكمة بتهمة الإبالغ 
عن جرمية وهمية كنا اأنها البالغات 
لأكرث  زواجه  تاأجيل  وراء  كانت  التي 
ليوؤكد  متتالية،   مرات  ثالثة  من 
دفاعه عن ما �صبق ذكره مع ا�صارته 
قبل  من  انتقامية  كيدية  الق�صية  ان 
جهته  من  ويطالب  البالغ،  �صاحبة 
 10 عقوبة  توقيع  العام  احلق  ممثل 
�صنوات حب�صا نافذا يف حق املتهم، 
املحكمة  قررت  الذي  الوقت  يف 
جلل�صات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

لحقة. 
ل/منرية 

التفتي�ص اأ�سفر على العثور على 312 غ منها على �سكل �سفائح

7  �صنوات حب�صا لبائع خمدرات يخفيها داخل �صلة األعاب ابنه 
راي�ش  مراد  بئر  حمكمة  ق�صت 
بالعا�صمة بتوقيع عقوبة  7 �صنوات 
حب�صا نافذا وغرامة بقيمة مليون 
دج يف حق  عامل بور�صة بناء عن 
بعد  املخدرات  بيع  بتهمة  تورطه 
الكيف  من  غ   312 على  العثور 
جزء  �صفائح  �صكل  على  املعالج 
و  األعاب  �صلة  داخل  خمباأ  منها 
اجلزء  و  الر�صيع  اإبنه  اأغرا�ش 
نومه  بغرفة  معطفه  داخل  الأخر 
ببوزريعة . هذا وقد جرى توقيف 
املتهم البالغ من العمر 38 �صنة بناءا 
على معلومات وردت م�صالح الأمن 

حول ن�صاط عامل بور�صة يف جمال 
بيع و ترويج املخدرات يف منطقة 
بوزريعة لتقوم ذات امل�صالح بفتح 
حترياتها و التنقل ملنزل امل�صتبه 
من  اإذن  على  احل�صول  بعد  به 
اأين كان   ، ال�صيد وكيل اجلمهورية 
يف اإ�صتقبالهم زوجته ووالد املتهم 
الأمن  م�صالح  مبرافقة  قام  الذي 
على  وعرث  التفتي�ش  عملية  خالل 
�صفيحة من املخدرات داخل �صلة 
على  عرث  و  املتهم  اإبن  اأغرا�ش 
باقي الكمية التي كانت على �صكل 
�صفائح داخل معطف امل�صتبه به 

على م�صتوى غرفة نومه كما عرث 
على مبلغ 60 األف دج ي�صتبه باأنها 
املواد  لهاته  بيعه  عائدات  من 
للتحريات  وموا�صلة   ، ال�صامة 
على  حتويله  و  املتهم  توقيف  مت 
اإجراءات  مبوجب  احلال  حمكمة 
رهن  و�صعه  بعد  الفوري  املثول 
قا�صي  من  باأمر  املوؤقت  احلب�ش 
الأخري  هذا  اأنكر  حيث   ، اجلنح 
خالل مواجهته لهيئة املحكمة ما 
ن�صب له من جرم و اأكد يف معر�ش 
املقدرة  الكمية  اأن  ت�رشيحاته 
يعلم  ل  و  تخ�صه  ل  غرام  ب312 

خا�صة  باأنها  رجح  و  مب�صدرها 
اأقام  الذي  اأقاربه  معازمي  باأحد 
وليمته داخل منزله بعدما اأعارها 
منزله  تفتي�ش  من  يومني  قبيل  له 
باإخفائها هناك  قاموا  اأنهم من  و 
م�صالح  عليها  عرثت  اأن  حلني 
التي  الت�رشيحات  وهي   ، الأمن 
اأكد عليها دفاعه خا�صة واأن مكان 
منطقي  غري  املخدرات  اإخفاء 
تلك  و�صع  للمتهم  ميكن  ول  بتاتا 
اإبنه  متناول  يف  ال�صامة  املواد 
الر�صيع و يعر�ش حياته للخطر . 
ل/منرية
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»الوطنية احلديثة«:

بناء الهوية يف املجتمعات التكنولوجية.. »الوطنية احلديثة«:
بالرغم مما ت�سري اإليه الأدبيات العلمية من دور بارز لأدوات التكنولوجيا الكال�سيكية )مثل: الكتابة، والطباعة( يف بناء وتر�سيخ الهويات الوطنية التقليدية للدول عرب 

التاريخ، فاإن التطورات التكنولوجية التي ي�سهدها العامل )مثل: الأنرتنت، الهواتف الذكية، وغريها( تعد مبثابة حتد لهذه الهويات، خا�سة يف الدول حديثة الن�ساأة. 
فهناك الكثري من الأ�سئلة حول مدى قدرة تلك الهويات الوطنية التقليدية على ال�سمود يف مواجهة تاأثريات التكنولوجيا والتي دفعت الأفراد اإىل تاأ�سي�س جمتمعات 

ا كبرية يف احلفاظ على هويتها الوطنية ملا تلبيه وت�سبعه التقنية  افرتا�سية وهويات بديلة. يف املقابل، فثمة روؤى اأخرى ترى اأن لدى جمتمعات التكنولوجيا فر�سً
احلديثة لأفراد الوطن من حاجات ورفاهية واإجناز و�سعور بالفخر والتقدم.

عمرو �سالح/مركز امل�ستقبل لالأبحاث و الدرا�سات املتقدمة
التكنولوجيا وحتديات الهوية:

يف اأحد تعريفاتها، تعني الهوية الوطنية 
عرب  بالتجان�س  العام  ال�شعور  ذلك 
وال�شيا�شة،  واللغة،  والثقافة،  العادات، 
والذي يقدم اإجابة لدى اأفراد املجتمع 
واحلدود  املعامل  ذات  ال�شيا�شي 
»من  �شوؤال:  اجلغرافية املر�شومة على 
اإدراك  من  الإجابة  حتمله  مبا  نحن؟«، 
للأ�شل امل�شرتك، اأو الثقافة، اأو الدين، 
ت�شارك  اأو  اخلربات،  اأو  الإثنية،  اأو 
اأفراد املجتمع  اخل�شائ�س الأخرى مع 
بالختلف  ووعي  جانب،  من  الآخرين 
الإجابة  عرب  الأخرى  املجتمعات  عن 

على �شوؤال »من هم؟« من جانب اآخر.
الهوية  عن  احلديث  ميكن  فل  اإذن. 
الوطنية دون احلديث عن البعد الإدراكي 
وال�شعوري بامل�شرتك لدى الفرد داخل 
املجتمع الوطني، واإدراكه كذلك للوطن 
وفق عوامل عدة، من بينها: اجلغرافيا، 
الأفراد  يت�شاركها  التي  القيم  ومنظومة 
املواطن  و�شعور  املجتمع،  داخل 
الإبقاء  اأو  تاأ�شي�س  والدور يف  بالفاعلية 

على هذا امل�شرتك.
متثله  عما  احلديث  فاإن   ، ثَمّ ومن 
الوطنية  للهويات  حتٍدّ  من  التكنولوجيا 
احلديثة  املجتمعات  داخل  التقليدية 
يرتبط  كبري  ب�شكل  التقنية  تعتمد  التي 

بعنا�رص عدة، اأبرزها ما يلي:

تعزيز امل�سرتك اخلارجي مقابل 
الداخلي:  

كتابه  يف  اأندر�شون«  »بندكت  وفق 
تلعب  املتخيلة«،  »املجتمعات  ال�شهري 
يف  ا  هاًمّ دوًرا  التكنولوجيا  و�شائل 
اأفراد  لدى  بامل�شرتك  ال�شعور  تاأ�شي�س 
اجلانب  على  التاأثري  عرب  املجتمع 
م�شرتك.  هو  ملا  ال�شخ�شي  الإدراكي 
ففي مقابل ال�شعور بالداخلي )الوطني( 
امل�شرتك لدى اأفراد املجتمعات )مثل: 
اللغة، اأو الدين، اأو الأ�شل، اأو احلدود، اأو 
غريه، مبا يعزز من بناء وتر�شيخ الهوية 
الت�شالت  تكنولوجيا  فاإن  الوطنية(، 
خلق  ل  تُ�شِهّ خا�س  ب�شكل  والإنرتنت 
ال�شعور  تعزيز  حيث  عك�شية؛  عملية 
باخلارجي امل�شرتك يف مقابل الداخلي 
يتم عرب عملية  ال�شعور  )الوطني(. هذا 
املجتمعات  اأفراد  قبل  من  مدركة 
قبل  من  واٍع  باختيار  اأي  الوطنية، 
هوؤلء وفق منطق امل�شلحة اأو املنفعة 
املجتمع  يف  الفرد  يجدها  ل  قد  التي 
تُعد  واعية  اأو عرب عملية غري  الوطني، 
من  ومتكررة  متتالية  لعمليات  تتويًجا 
التعبري عما يريد الفرد اأن يكون عليه اأو 
يراه الأفراد عليه ولي�س ما هو عليه يف 
اأع�شاء  انطباعات  تُكِوّن  حيث  الواقع، 
الإنرتنت-  -مثل  الجتماعي  الو�شط 
ا يف ت�شكيل هويتنا الجتماعية  دوًرا هاًمّ
منها  جزًءا  الوطنية  الهوية  تعد  التي 

ومثال لها.

اإنتاج هوية غري مقيدة باحليز 
اجلغرايف: 

تكنولوجيا  �شعود  تاأثريات  اأبرز  تبدو 

اأ�شارت  فيما  واملعلومات،  الت�شالت 
»راأ�س املال املعلوماتي«  اإليه نظريات 
وال�شمات  احلدود  تاأثري  انح�شار  من 
اإليه  اأملحت  وما  اجلغرافية  والروابط 
ال�شعور  خربات  يف  جذرية  اأزمات  من 
باملكان والتاريخ لدى اأفراد املجتمعات 
املكان  ف�شل  على  قادرة  التكنولوجية 
مقيدة  غري  هوية  واإنتاج  الهوية،  عن 

باحليز املكاين. 
هنا -على �شبيل املثال- يك�شف »ديفيد 
هوملز« يف كتابه »ال�شيا�شة الفرتا�شية« 
للجغرافيا  العابرة  الثقافة  اأن  كيف 
التي  املعلومات  تدفق  وحرية  و�شهولة 
ل ترتبط بحدود اأدت اإىل ظهور بيئات 
اإلكرتونية حماكية للواقع بالن�شبة للبع�س، 
للبع�س  بالن�شبة  له  مكملة  اأو  مقابلة  اأو 
الآخر. وقد اأزالت هذه البيئات احلدود 
للمجتمعات،  واملكانية  اجلغرافية 
بني  ما  العلقة  يف  املكان  ومركزية 
الأفراد داخل املجتمعات. وهكذا يبدو 
ا  ًنا هاًمّ الرباط اجلغرايف الذي يُعد مكِوّ
للهوية الوطنية داخل بع�س املجتمعات 
التقليدية مقطوًعا اأو مهدًدا بالنقطاع 
يف جمتمعات اأخرى، ويطرح الكثري من 
الأ�شئلة حول مدى قدرة الهويات الوطنية 
»املجتمعات  مواجهة  يف  ال�شمود  على 
اأو »املجتمعات ال�شيربية«  الفرتا�شية« 
كنماذج ملا اأ�شماه »هوملز« باملجتمعات 
 Abstracted« املقتطعة اأو املنف�شلة
املجتمعات  عن   »communities

الأ�شلية الوطنية.

الفاعلية البديلة للفرد:

تُتيح  ل  قد  التي  الأوطان  مواجهة  يف   
بال�رصورة لأفرادها الفاعلية اأو الدور يف 
تاأ�شي�س امل�شتقبل عرب  اأو يف  احلا�رص، 
حتديد ما هو م�شرتك، فاإن املجتمعات 
كبرًيا  دوًرا  تُتيح  البديلة  التكنولوجية 
هذه  داخل  فالفرد  داخلها.  للم�شاركني 
الفرتا�شية  اأو  املقتطعة  املجتمعات 
يتعر�س مل�شمون  م�شتقِبل  لي�س جمرد 
يف  حالته  تكون  مثلما  النخبة  ر�شالة 
املجتمعات الوطنية التقليدية، بل اأ�شبح 
املر�ِشل.  مع  الأدوار  تبادل  باإمكانه 
والقيام بدور ن�شيط وبّناء جزء هام من 

م�شمون الر�شالة ذاتها.

قيم العوملة يف مواجهة القيم 
الوطنية: 

تلعب  التكنولوجيا  و�شائُل  كانت  ملا 
جمموعًة من الأدوار املتداخلة يف حياة 
ما  مع  خا�شة  املجتمعات،  يف  الأفراد 
يتيحه الإنرتنت اليوم من القيام بوظائف 
وترفيهية،  وتنموية،  وتعليمية،  اإخبارية، 
عرب �شمات تفاعلية ل تزامنية )اإمكانية 
لكل  اأي وقت منا�شب  اإليها يف  الو�شول 
)القابلية  احلركية  والقابلية  م�شتخدم(، 
فاإن  والفورية؛  بها(،  والتنقل  للحمل 
الأفراد  حياة  يف  اليومي  النفاذ  هذا 
نفاًذا  يُتيح  الوطنية  املجتمعات  داخل 
اآخر لقيم جديدة لدى الأفراد قد تكون 
خمتلفة عن القيم الأ�شلية التي حتملها 
جمتمعاتهم. ويحمل رمزيات جديدة يف 
رها  تُقِدّ التي  الوطنية  الرمزيات  مقابل 

لرت�شيخ  كاأداة  املجتمعات  بها  وحتتفي 
ال�شعور بالهوية.

من  لكثرٍي  بالن�شبة  تعد  مل  فالذكرى 
تقوم  وطنية  منا�شبة  هي  الأفراد 
ب�شكل  احلكومات  اأو  الدول  باإحيائها 
املجتمع  اأفراد  بها  يحتفي  اأو  ر�شمي 
الوطني، بل قد تكون يف هذا الع�رص ما 
يذكرنا به حمرك جوجل يف افتتاحيته 
اليومية على �شبيل املثال، اأو ما يحتفل 
عرب  عاملية  منا�شبات  من  الأفراد  به 
مثل:  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائط 
�شعارات  مب�شاركة  وتويرت،  في�شبوك، 
اأو رموز اأو حالت Statuses م�شرتكة 

عابرة للوطنية.

روؤية عك�سية لتعزيز الهوية:

دور  من  البع�س  يراه  مما  الرغم  على 
على  تاأثريها  يف  للتكنولوجيا  �شلبي 
اأن  اإل  �شبق،  ما  وفق  الوطنية  الهويات 
مقاربة اأخرى ميكن من خللها احل�شول 
التكنولوجيا  لتاأثري  عك�شية  روؤية  على 
الوطنية  الهوية  بناء  تعزيز  عملية  على 
مثلما  فالتكنولوجيا  املجتمعات.  يف 
يف  التقليدية  للعنا�رص  تهديًدا  ت�شكل 
بناء الهوية، فاإنها قد مُتِثّل دعًما وتقوية 
اإىل  الوطني  بالنتماء  الأفراد  ل�شعور 
هذا  كون  ومتطور،  حديث  جمتمع 
متطلبات  توفري  على  قادر  املجتمع 
وو�شائل  احلياة  �شبل  وتي�شري  الأفراد، 
اخلدمات  على  وح�شولهم  لهم،  الراحة 
عدة  تكنولوجية  بو�شائل  ال�رصورية 
اإىل  بالإ�شافة  هذا  جمهود.  وباأقل 
قدرة جمتمعات التكنولوجيا على اإ�شباع 
والرتفيهية  املعرفية  اأفرادها  حاجات 
الفرد  يجده  ل  قد  ما  وهو   ، اآيٍنّ ب�شكل 
على  اعتماًدا  اأقل  اآخر  جمتمع  يف 
التكنولوجيا، وبالتايل يُعزز احتياج الفرد 
عرب  التكنولوجي  املجتمع  هذا  اإىل 
عملية اإدراكية ترتبط بح�شبة امل�شلحة. 
وتنبع تلك املقاربة مما خلُ�س اإليه عامل 
اأن  من  جريتز«  »كليفورد  الأنرثبولوجيا 
بعينها هو قائم على  اإىل هوية  النتماء 
طبيعي  اأو  اأ�شلي  بعد  لبعدين؛  اإدراك 
متعلق باجلزء املعنوي لدى الفرد، وبعد 
براجماتي  ب�شكل  م�شلحته  ي�شبع  اآخر 
يف املقام الأول. فبخلف رابط الهوية 

الأ�شا�شي )primordial( وفق كليفورد 
معرب  وح�رصي  موروث  كرابط  جريتز، 
عن ت�شارك اأفراد املجتمع رابطة الدم 
الدين  اأو/و  الأر�س  اأو/و  العرق  اأو/و 
فهناك  التقاليد،  اأو/و  العادات  اأو/و 
Instrumental؛  الآيل«  »الرباط 
وانتماوؤهم  الأفراد  ارتباط  يكون  حيث 
حتقق  اأو  تفيدهم  التي  للمجتمعات 
مكا�شب  وهي  العملية،  املكا�شب  لهم 
تكون يف الأغلب اقت�شادية اأو �شيا�شية. 
وت�شتند عملية الرتباط بالهوية الوطنية 
الثانية بالوعي العقلي، حيث  يف احلالة 
اإىل حماية امل�شالح يف املقام  احلاجة 
الأول ولي�س على درجة القرب الأ�شلية 
اأو التاريخية اأو العواطف، وهكذا يكون 
انتماء الأفراد اإىل جمتمعات وطنية -يف 
كثرٍي من الأحيان- عرب علقات ر�شمية 
ذات نوايا اأو دوافع م�شبقة. فعلى �شبيل 
طلقة  ما  �شخ�س  ميلك  قد  املثال، 
ا�شتخدام اأكرث من لغة، لكن قراره بالبقاء 
اآخر  جمتمع  اختيار  اأو  جمتمعه  يف 
يعتمد هنا بالأ�شا�س على روؤيته للمكان 
الذي ي�شبع ويحقق م�شاحله وطموحه، 
حر  باختيار  معنى  حياته  على  ويُ�شفي 
وواٍع منه وفق ما يراه م�شلحته. وعلى 
بُعَدي  يف  يرى  البع�س  اأن  من  الرغم 
اإل  ا،  ت�شاًدّ والآيل  الأ�شا�شي  النتماء 
و�شفه  ميكن  ما  بناء  على  العمل  اأن 
�شهًرا  يكون  قد  احلديثة«  بـ«الوطنية 
مزيج  اإنه  واحدة.  بوتقة  يف  للبعدين 
وللم�شلحة يف  للمعنى  الفردي  الإدراك 
كما  البعدين.  بني  ما  تفاعلية  علقة 
كتابه  يف  رينان«  »اإرن�شت  املوؤرخ  ذهب 
ي�شري  والذي  والرواية«  »الوطن  ال�شهري 
واحلديث،  القدمي  مزج  اأهمية  اإىل 
عن  احلديث  عند  واملادي،  املعنوي 

بناء الأوطان القوية.

بناء »الوطنية احلديثة« من اأعلى 

ويُ�شتق م�شطلح »الوطنية احلديثة« من 
مقاربات »الوطنية الليربالية« و«الوطنية 
اأمثال  رون  منِظّ طرحها  التي  املدنية« 
رينان«  و«اإرن�شت  »جون �شتيوارت ميل« 
وغريهما من الكتاب املعا�رصين، وهي 
اأهمية  ت�شفي  التي  الت�شورات  تلك 
حيث  الوطنية:   - للمفهوم:  �شقني  على 

اأهمية وجود هوية وطنية للأفراد داخل 
دور  اإىل  احلاجة  ثم  ومن  املجتمعات، 
للدولة يف تغذية الثقافة والقيم الوطنية 
امل�شرتكة التي جتمع اأفراد املجتمعات 
متما�شكة وم�شتقلة عن حماولت تهديد 
حيث  التمدين:   - ال�شتقلل.  هذا 
املجتمعات  تقوم  اأن  باأهمية  الإميان 
الثقايف،  التنوع  ال�شتيعاب، وقبول  على 
والت�شامح، وامل�شاواة، واحرتام القانون، 
الريادة  عن  والبحث  والدميقراطية، 
والتطور، والقدرة على املناف�شة، كبعد 
املجتمعات  لبقاء  �رصوري  اأ�شا�شي 

وتطورها.
ما  جتمع  احلديثة  الوطنية  �شيغة  اإن 
داخل  القدمية  الأ�شيلة  الروابط  بني 
الوطني  ال�شعور  تعزز  التي  املجتمعات 
يحقق  الذي  املتمدين  باحلديث 
والريادة،  بالتفوق  واحللم  امل�شلحة 
نواجت  كاأحد  الختلف  وا�شتيعاب 
اإىل  املقاربة  تلك  وت�شتند  التحديث. 
املحافظة  باأن  اأ�شحابها  لدى  قناعة 
يف  فقط  القدمية  الروابط  على 
والنزاع  التناحر  تعزز  قد  املجتمعات 
املا�شي،  نحو  تدفعها  اأو  داخلها، 
عملية  من  يعطل  اأو  يحول  قد  مبا 
تقدمها. واأن تعزيز الروابط احلديثة يف 
امل�شلحة  -مبنطق  فقط  املجتمعات 
التاأثري  اإىل  يوؤدي  قد  الثقايف-  والعبور 
من  يجعل  مبا  القدمية،  الروابط  على 
التهديد،  حتت  املجتمعات  ا�شتقللية 
ويعزز من احلالة الفردانية اأو املادية اأو 
البديلة.   اأو  املقابلة  الهويات  بناء  حالة 
التقليدية  الوطنية  الهوية  كانت  واإن 
عادًة ما ترتبط مبا راكمه املا�شي، فاإن 
الوطنية احلديثة قد تكون خياًرا طوعًيّا 
يبحث عنه الأفراد، �شواء كان الباحثون 
عن امل�شلحة اأو احلداثة، اأو غريهم من 
الباحثني عن الأ�شالة وال�شعور بالنتماء 
والرباط العاطفي وفق العوامل الأ�شلية 
الهوية  ت�شبع  وهكذا  للهويات.  لة  امل�شِكّ
من  فرد  كل  تف�شيل  احلديثة  الوطنية 
التف�شيلت  وت�شع  املجتمع،  اأبناء 
املختلفة يف قالب توافقي ي�شع اجلميع، 
يف  ولكن  تنافر،  اأو  ت�شاد  حالة  يف  ل 
عنوانه  وا�شتيعاب،  ان�شجام  حالة 
واملناف�شة،  والريادة  والتفوق  التقدم 
الكثري  على  احلفاظ  طياته  يف  ويجمع 

للمجتمعات  الأ�شلية  اخل�شائ�س  من 
تلك  لأفراد  ويتيح  التقليدية،  الوطنية 
واإ�شباع  م�شاحلهم  حتقيق  املجتمعات 

حاجاتهم املادية واملعنوية.
عرب  الوطنية  الهوية  بناء  يتم  وبينما 
اللغة  مثل  وتاريخية  اجتماعية  عوامل 
والدين والإثنية واجلغرافيا ومنط احلياة 
والتاريخ والقيم والعادات، وكذلك اإدراك 
العوامل،  لتلك  الوطني  للطابع  الأفراد 
املجتمع  اأفراد  بني  رباًطا  يجعلها  مبا 
الهوية الوطنية الحديثة  ال�شيا�شي؛ فاإن 
اأعلى  ميكن بناوؤها وتر�شيخها من 
عرب النخبة احلاكمة من خلل ما 
هوب�شباوم«  »اإريك  املوؤرخ  اأ�شماه 
التي  التقاليد«  »اخرتاع  بعملية 
من  جمموعة  حتكيم  عن  تعرب 
والطقو�س  والعادات  املمار�شات 
اأو �شمنًيّا  علًنا  املقبولة  والرمزية 
وقواعد  القيم  بع�س  لغر�س  �شعًيا 
مبا  التكرار  طريق  عن  ال�شلوك 
داعمة  م�شرتكة  ثقافة  اإنتاج  يُتيح 
لفكرة اأو حلالٍة ما. وتتجلى قابلية 
احلديثة  الوطنية  الهوية  فكرة 
النخبة  عرب  اأعلى  من  للتطبيق 
بناء  »حمفزات  تخاطب  كونها  يف 
املجتمعات،  اأفراد  لدى  الهوية« 
واآخر  مادي  بعد  من  حتمله  مبا 
معنوي. فالب�رص قد يتم حتفيزهم 
خماطبة  عرب  م�شرتكة  هوية  لبناء 
والنوازع  امل�شاعر  من  جمموعة 
بالذات،  الفخر  اأبرزها:  لديهم، 
والتفرد،  والتميز  وال�شتمرارية، 
والنتماء، والفاعلية )عرب التناف�س 
املعنى  واإ�شفاء  بدور(،  والقيام 
لها.  هدف  وجود  عرب  حلياتهم 
فكرة  تعد  كما  اآخر،  وبتعبري 
قادرة  احلديثة  الوطنية  الهوية 
املعنوية  املكونات  خماطبة  على 
مثل  الوطنية،  للهوية  التقليدية 
هو  مبا  الوطني  والفخر  النتماء 
م�شرتك؛ فاإن الفكرة نف�شها قادرة 
على اأن تخاطب املكونات املادية 
املحفزة لدى الأفراد، حيث الرغبة 
يف التميز والتفرد والتناف�س، وهي 
مكونات ترتبط يف جوهرها بفكرة 
التحديث والتطور التكنولوجي اإذا 

حتدثنا عن عامل اليوم.



دعم  �أجهزة  ممثلي  وح�سب 
�لت�سغيل بالوالية فقد جتاوز عدد 
لل�سباب  �مل�سغرة  �ملوؤ�س�سات 
نحو  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل 
�لوالية  عرب  موؤ�س�سة  �آالف   10
�لت�سغيل  دعم  �أجهزة  �إن�ساء  منذ 
�أبرزت قدرة �ل�سباب على حتويل 
�أفكار حاملة �إىل مكا�سب حقيقية 

تدر �لرثوة.
و ثمن و�يل �لوالية �أحمودة �أحمد 
هذه  مثل  باملنا�سبة  �لدين  زين 
رئي�س  يرعاها  �لتي  �ملبادر�ت 
�لقطاعات  باإ�رش�ف  �جلمهورية 
دعم  و�أجهزة  �ملختلفة  �لوز�رية 
للمبادر�ت  كعينة  و  �لت�سغيل 
�لناجحة يف هذ� �ملجال موؤ�س�سة 
�خت�ست يف ت�سنيع معد�ت �لتربيد 
حملية  مو�د  على  �عتمادها  مع 
�ملوؤ�س�سة  هذه  �ساحب  و�أو�سح 
�أن ��ستثماره �لكائن ب�سلغوم �لعيد 
�لوطنية  �لوكالة  من  بقر�س  بد�أ 

"�أن�ساج"  �ل�سباب  ت�سغيل  لدعم 
�ليوم  وهو  د.ج  مليون   3 بقيمة 
معترب"  "ر�أ�سمال  على  يتوفر 
كما �أن له دفرت �أعباء "جد مهم" 
يف  عديدة  جتهيز�ت  يوفر  �إذ 
�مل�سنعني  ل�سالح  �لتربيد  جمال 
�لتحويل  حقل  يف  �لعاملني  و 
 5 ي�سغل  و  �لفالحي  �ل�سناعي 
موؤمنة  و  د�ئمة  ب�سفة  عمال 

يف  مرتب�سني  تكوين  جانب  �إىل 
ي�سري  �خرى  جهة  من  �ملجال 
موؤ�س�سة  زهرة  بن  ح�سام  �ل�ساب 
�سنو�ت   3 منذ  �أن�ساأها  م�سغرة 
�لهياكل  �سناعة  ميد�ن  يف  مبيلة 
منتوجها  �ساعد  للبناء  �ملعدنية 
�الأ�سغال  وترية  تن�سيط  على 
بور�سات �لبناء وح�رشت �سلطات 
�لقافلة  هذه  مبنا�سبة  �لوالية 

مر��سم توقيع �تفاقية �رش�كة بني 
حمليتني  م�سغرتني  موؤ�س�ستني 
�إطار  يف  ذلك  و  يف  ميلة  بوالية 
هذ�  ن�ساطات  تو�سيع  ت�سجيع 
وتتميز  �ملوؤ�س�سات،  من  �لنوع 
بتكوين  �أي�سا  �لقافلة  ن�ساطات 
كموؤطرين  جامعيني  و  �سباب 
وموؤ�س�سات  مقاوالت  الإن�ساء 

م�سغرة ناجحة.
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حطت قافلة املقاولتية التي ترعاها وزارة ال�شباب  و الريا�شة مبيلة من اأجل "تثمني و دعم مبادرات ال�شباب يف اإن�شاء  
موؤ�ش�شاتهم امل�شغرة " حتت عنوان " التحدي " ح�شب ما اأبرزه منظمو هذه التظاهرة وت�شم هذه القافلة التي �شتقيم يومني بولية 
ميلة اأجنحة خا�شة ب�شتى اأجهزة دعم  الت�شغيل املعروفة كما ف�شحت املجال لعر�ض مناذج حية ملوؤ�ش�شات م�شغرة اأن�شاأها ال�شباب 
من اأجل خلق الرثوة و فتح منا�شب �شغل و بلغ عدد امل�شاركني يف املعر�ض املنظم بدار الثقافة مبارك امليلي اأزيد من 130 م�شاركا 

موزعني على 17 جناحا قدموا �شورة جميلة عن موؤ�ش�شات م�شغرة اأن�شاأها �شباب مبادرون يف جمالت خمتلفة خا�شة يف الفالحة و 
ال�شناعة و احلرف وغريها.

ميلة

ق.و

قافلة " املقاوالتية" تثمن مبادرات ال�شباب 
الإن�شاء م�ؤ�ش�شاتهم امل�شغرة 

البي�ض

ت�شجيل 2545 حالة ت�شمم عقربي و ثالث حاالت وفاة 
 2545 ت�سجيل  �لبي�س  بوالية  مت 
ثالث  و  عقربي  ت�سمم  حالة 
�ل�سنة  بد�ية  منذ  وفاة  حاالت 
�ملا�سي  �سبتمرب  غاية  �ىل 
ح�سبما علم لدى مديرية �ل�سحة  
�مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
�لوقاية  م�سلحة  م�سئولو  و�أفاد 
�أن �ن هذ� �لعدد  بذ�ت �ملديرية 
عرب  ت�سجيله  مت  �لل�سعات  من 
خا�سة  �لوالية  مناطق  خمتلف 
�ل�سكنية  �لتجمعات  م�ستوى  على 

�لكبرية على غر�ر بلديات �لبي�س 
و�الأبي�س �سيدي �ل�سيخ و�لرقا�سة 
وغريها وكانت �لوالية قد �سجلت 
طو�ل  �ل�سنة �ملا�سية 2311 حالة 
وفاة  حاالت  و�أربع   عقربي  ل�سع 
كما �أ�سري �إليه و�أبرز ذ�ت �مل�سدر 
هذه  وفرت   �ل�سحة  مديرية  �أن 
جرعة   3357 من  �زيد  �ل�سنة 
�لو�فدة  �حلاالت  لعالج  م�سل 
�لطبية  �لعياد�ت  خمتلف  عل 
وم�ست�سفيات �لوالية ق�سد �لتكفل 

و�إ�سعافهم م�سري� �ىل  باملر�سى  
�نه مت حلد �الن ��ستعمال  2493 
قامت  كما   �مل�سل  من  جرعة 
ذ�ت �مل�سالح بحمالت  للح�سي�س 
�ملو�طنني  لفائدة  و�لتوعية 

للوقاية من ل�سعات �لعقارب.
�سبب  �مل�سدر  ذ�ت  و�أرجع  
حاالت �لوفيات �لتي يتم ت�سجيلها 
�مل�سابني  �لتاأخر يف حتويل  �ىل" 
�لعالج  لتلقي  �مل�ست�سفيات  نحو 
م�ساعفات  عنه  ينجر  ما  وهو 

خطرية توؤدي  يف بع�س �حلاالت 
يف  �الرتفاع  �لوفاة"ويعود  �إىل 
حاالت �لت�سمم �لعقربي �مل�سجل 
"غياب  �إىل   بالوالية   �ل�سنة  هذه 
�لبنايات  ونوعية  �ملحيط  نظافة 
�لغري مكتملة باالإ�سافة �إىل غياب 
بع�س   د�خل  �لعمومية  �الإنارة 
عو�مل  وهي  �ل�سكينة  �لتجمعات 
هذه  وتكاثر  ظهور   على  ت�ساعد 
��سري  كما  �ل�سامة"  �حليو�نات 

�ليه.

عنابة 

البليدة 

الأغواط 

ميلة 

انهيار �شالمل عمارة �شكنية ب�شيدي 
�شامل و رف�ض العائالت االإخالء 

تدابري ل�شمان تغطية الطلب 
على قارورات غاز الب�تان 

اإ�شتالم 120 كلم من عمليات 
ع�شرنة �شبكة الطرقات بال�الية  تع�ي�شات لفائدة مربي دواجن عن اأ�شرار حرائق ال�شيف املا�شي

�سكنية  عمارة  �سالمل  �نهارت 
ب�سكل كلي بحي 200 �سكن ب�سيدي 
عنابة  بوالية  �لبوين  ببلدية  �سامل 
ما  ح�سب  عائالت،   10 بها  تقيم 
�ملدنية  �حلماية  م�سالح  من  علم 
وقوع  فور  عنا�رشها  تنقل  �لتي 

�حلادث الإجالء �لعائالت.
�إخالء  �لعائالت  رف�س  و�أمام 
من  �ال�ستفادة  دون  �سكناتهم 
�سقق جديدة مت و�سع حز�م �أمني 
�ملديرية  و�سخرت  �لعمارة  حول 
�لعتاد  �ملدنية  للحماية  �لوالئية 

بينها  من  �ل�رشورية  و�لتجهيز�ت 
عربة ذ�ت �سالمل و�سيارة �إ�سعاف 
حالة  يف  �ل�رشيع  �لتدخل  ق�سد 
يهدد  �أي حادث حمتمل قد  وقوع 
�لعمارة،  �أمن و�سالمة �سكان هذه 

كما �أو�سح ذ�ت �مل�سدر.
�لرتقية  ديو�ن  �رشع  جهته  من 
و�لت�سيري �لعقاري بعنابة يف �أ�سغال 
ما  ح�سب  جديدة،  �سالمل  �إجناز 
�لديو�ن  بذ�ت  م�سوؤولون  به  �أفاد 
�لذين ذكرو� باأن هذه �لعمارة يعود 

تاريخ �إجنازها �إىل �سنة 1989

�لبرتول  غاز  مقاطعة  �تخذت 
�ملميع للموؤ�س�سة �لوطنية لت�سويق 
"نفطال"  �لبرتولية  �ملو�د  وتوزيع 
بالبليدة جملة من �لتد�بري ل�سمان 
غاز  قارور�ت  على  �لطلب  تغطية 
ف�سل  خالل  يرتفع  �لذي  �لبوتان 
�ل�ستاء ح�سبما ك�سفت عنه رئي�سة 
�مل�سلحة �لتجارية بهذه �ملوؤ�س�سة 

�لعمومية مهدية جابايل.
�لتي  �لتد�بري  �أبرز هذه  و من بني 
�لتي  �ملوؤ�س�سة  هذه  �سطرتها 
�ملادة  بهذه  واليات  �أربعة  تزود 
�لدفلى  عني  و  )تيبازة  �لطاقوية 
طاقتها  رفع  �لبليدة(  و  �ملدية  و 
�ألف   45 غاية  �إىل  �الإنتاجية 
�أو�سحته  ح�سبما  يوميا  قارورة 
�ملوؤ�س�سة  ذ�ت  قامت  كما  جبايل 
ثالثة  غاية  �إىل  �الإنتاج  فرق  برفع 
�لتوزيع  و  �لعمل  �سمان  مع  فرق 
خالل �لليل هذ� �إىل جانب تدعيم 
�لب�رشية  و  �ملادية  �لتوزيع  و�سائل 
عملية  يف  ��سطر�ب  �أي  لتفادي 

قارور�ت  و�سول  �سمان  و  �لتوزيع 
�ملناطق  �إىل خمتلف  �لبوتان  غاز 
ب�سكة  �ملو�سولة  غري  �لبلديات  و 

�لغاز �لطبيعي ب�سكل منتظم.
و بهدف �سمان توفري هذه �ملادة 
�لقاطنني  لل�سكان  �لطاقوية 
ي�سعب  �لتي  �جلبلية  باملناطق 
�لو�سول �إليها خالل ت�ساقط �لثلوج 
خمزون  �حتياطي  من  �لرفع  مت 
�لبلديات على غر�ر �سوحان  هذه 
 210 �إىل  �ل�رشيعة  و  �جلبابرة  و 
قارورة غاز �لبوتان من جهة �أخرى 
�لتح�سي�سية  �حلمالت  �إطار  يف  و 
بالتن�سيق  �ملوؤ�س�سة  تنظمها  �لتي 
�ملدنية  �حلماية  م�سالح  مع 
�نفجار  حو�دث  من  للتقليل 
�ستجوب  �لبوتان  غاز  قارور�ت 
خمتلف  توعوية  قافلة  قريبا 
�ل�ساحات  و  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات 
حول  �ملو�طنني  لتوعية  �لعمومية 
�ال�ستعمال �الأمثل لقارور�ت �لغاز 

حفاظا على �أرو�حهم.

من  كلم   120 يقارب  ما  ��ستالم  مت 
�سبكة  وتدعيم  ع�رشنة  عمليات 
�لطرقات عرب تر�ب والية �الأغو�ط 
�لوالية.  م�سالح  من  علم  ح�سبما   ،
باإجناز  باخل�سو�س  �الأمر  ويتعلق 
78 كلم �لتي ت�سمل �لطريق �لوطني 
رقم و�حد )1(  و28.7 كلم عبارة عن 
عمليات تدعيم للطرقات �لوطنية ، 
وتاأهيل طرقات بلدية ، كما �أو�سحت 
ذ�ت �مل�سالح وت�ساف هذه �لعمليات 
الزدو�جية  �ملتو��سلة  �الأ�سغال  �إىل 
�لطريق �لوطني رقم و�حد )1( على 
على  تو�سك  �لتي  كلم   103 م�سافة 

نهايتها ، مثلما �أ�سري �إليه.
�لوالية  تعززت  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
 39 فنية  من�ساأة   40 با�ستالم  �أي�سا 
منها على م�ستوى حماور �لطرقات 

و�آخر   ، للوالية  �لعابرة  �لوطنية 
،ومكنت  والئي  طريق  م�ستوى  على 
نوعية  رفع  من  �ملنجزة  �لرب�مج 
و�سمان  �لطرقات  على  �خلدمة 
�إىل   ، مل�ستعمليها  و�لر�حة  �الأمن 
�ملناطق  عن  �لعزلة  فك  جانب 
و�لتقلي�س  �حلركة  وت�سهيل  �لنائية 
�سيما  ال  �ملرور  حو�دث  ن�سبة  من 
على �لطريق �لوطني رقم و�حد )1( 
�ملوؤدي �إىل �أق�سى �جلنوب  لالإ�سارة 
فاإن والية �الأغو�ط تتوفر على �سبكة 
كلم  �إجمالية طولها 1.410  طرقات 
 ، مزدوجة  طرقات  كلم   206 منها 
�لوطنية  �لطرقات  �سمنها  وت�سكل 
و�لطرقات  كلم   403 جمموعه  مبا 
معطيات  ح�سب   ، كلم   573 �لوالئية 

مديرية �الأ�سغال �لعمومية . 

بوالية  للدو�جن  مربيا   12 تلقى 
مليون   2 بقيمة  تعوي�سات  ميلة 
بهم  حلقت  �لتي  �الأ�رش�ر  عن  دج 
�سبت  �لتي  �لغابات  حر�ئق  جر�ء 
خالل  للوالية  �ل�سمالية  باملنطقة 

�ل�سائفة �ملا�سية.
وتعد هذه �لتعوي�سات عن �خل�سائر 
بيوتا  �سملت  �لتي  �لزر�عية 
بال�ستيكية و هياكل لرتبية �لدو�جن 
ح�سة �أوىل من تعوي�سات �ست�سمل 
130 فالح ينتمون ملختلف �ل�سعب 
�لنباتية و �حليو�نية مبنطقة ترعي 
ح�سبما  ملطاعي  تا�سالة  و  باينان 
�مل�سالح  م�سوؤولون مبديرية  ذكره 
ت�سليم  �أ�رشف على  وقد  �لفالحية 

�ملكتبة  مبقر  �لتعوي�س  مقرر�ت 
ميلة  و�يل  للمدينة  �لرئي�سية 
�أحمودة �أحمد زين �لدين و ذلك يف 
رئي�س  �أقرها  �إطار جت�سيد عملية 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
�ل�سيف  يف  �لغابات  حر�ئق  �إثر 
عملية  و�ستتو��سل  �ملا�سي 
على  �لتعوي�س  مقرر�ت  ت�سليم 
يف  �حلر�ئق  تلك  من  �ملت�رشرين 
�أن  يتوقع  كما  �ملقبلة"  "�الأ�سابيع 
�سي�ستفيد  �لتي  �لتعوي�سات  ت�سل 
�ل�سعب  خمتلف  يف  فالحون  منها 
�لفالحية �إىل �أكرث من 30 مليون دج 
ح�سبما علم من مديرية �مل�سالح 

�لفالحية. 
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 املوؤمتر القومي الإ�سالمي �سحية 
املرحلة  و�سريع الأزمة

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

م�سى على املوؤمتر القومي الإ�سالمي الذي تاأ�س�س يف بريوت يف العام 1994 ثالثٌة وع�سرون عامًا، وما زال منطلقًا حتى اليوم، اإذ عقد يف العا�سمة 
اللبنانية دورته العا�سرة، وقد اأريد له عند تاأ�سي�سه اأن يكون رافعًة عربيًة ثقافيًة وح�ساريًة واإن�سانيًة، تنه�س بالعالقة بني القوميني والإ�سالميني 

العرب، وتدير خالفاتهم، وتن�سق جهودهم، وتوحد مواقفهم، وتقرب وتوفق بينهم، وقد كان على مدى ال�سنوات املا�سية وحتى دورته التا�سعة، منرباً 
لرفع ال�سوت احلر، واإعالن املوقف وتبادل الراأي، واحلوار بني فريقي الأمة وجناحيها العظيمني، املكونني جل�سمها وامل�سكلني ل�سعوبها، وكان التياران 

يتوافقان على اختيار من�سق املوؤمتر من بني جمموع �سخ�سياته املعروفة بو�سطيتها واعتدالها، والتي توؤمن بال�سراكة القومية الإ�سالمية، ليلعب دوراً يف 
التوفيق والتن�سيق بينهما.

تذويب  يف  امل�ؤمتر  جنح  وقد 
اخلالفات، وتدوير الزوايا والقفز على 
التناق�ضات، اإىل الدرجة التي متاهت 
وتال�ضت  التيارين،  بني  الفروق  فيها 
امل�اقف،  واحتدت  اخلالفات، 
الطرفان  وبات  اجله�د،  وتالقت 
يف  ويلتقيان  حمفٍل،  كل  يف  يتمثالن 
كل م�ؤمتر، بن�ضٍق م�حٍد واأداٍء منظٍم، 
فكانا  غني،  وح�ض�ٍر  متن�ٍع  ومتثيٍل 
ويتحاوران  يتناق�ضان،  وال  يتكامالن 
وال  ويتنا�ضحان  يتخا�ضمان،  وال 
الزيارات  ويت�ضاركان  يتعاتبان، 
واملخططات،  وامل�ضاريع  وال�ف�د 
ب��ضطيتهم  يتميزون  اأع�ضاوؤه  وبات 
العتدالهم  ومقدم�ن  غريهم،  عن 

على �ض�اهم.
وغريها  النجاحات  هذه  ن�ضبت  وقد 
اإىل لقاءات امل�ؤمتر الق�مي االإ�ضالمي 
العامني  ومن�ضقيه  املنتظمة، 
الت�افقية،  باأدوارهم  املتميزين 
وو�ضطيتهم  التن�ضيقية،  وجه�دهم 
املميزة، وقد جمع امل�ؤمتر يف دوراته 
اأ�ضاتذة  من  لفيفاً  املا�ضية  الع�رش 
من  وعدداً  ومفكريها،  الكبار  االأمة 
قادتها ورم�زها، وكتابها و�ضحافييها، 
اإىل  احتاداتها،  واأع�ضاء  ونقبائها 
املثقفني  من  الع�رشات  جانب 
واملقاومني  واملنا�ضلني،  والثائرين 
زهراٍت  اإىل  باالإ�ضافة  املقاتلني، 
اجلن�ضني،  من  واعدة  وطاقاٍت  �ضابٍة، 
ك�ضب  اأماًل يف  بالكبار  التحق�ا  الذين 
اآمن�ا  وقد  االأجيال،  وت�ا�ضل  اخلربة 
االأمة  م�ضاريع  اإحياء  ب�ج�ب  جميعاً 
مهامها  وتن�ضيق  جه�دها،  وت�حيد 

الراية  وحمل  اأول�ياتها،  وحتديد 
واإعالء الكلمة، واإال فاإن �ضبات االأمة 
تنهب،  �ضتبقى  وخرياتها  �ضيط�ل، 

وقدراتها �ضتخ�رش اأكرث.
املختلط  امل�ؤمتر  لهذا  كان  ما 
االأجنا�س واملتن�ع املنابت، واملتعدد 
�ضق  ي�ا�ضل  اأن  وامل�ضارب،  االأفكار 
البحار  اأن ميخر يف  اأو  الزمن،  عباب 
يخ��س  واأن  االأم�اج،  املتالطمة 
ل�ال  واالأزمات،  اال�ضطرابات  و�ضط 
واإخال�س  اإليه،  املنت�ضبني  �ضدق 
له،  االأجيال  ووفاء  فيه،  العاملني 
يف  وت�ضحياتهم  باأفكاره،  واإميانهم 
ال�ضعاب،  على  و�ضربهم  �ضبيله، 
ف�ضاًل  والعرثات،  للم�ضاق  وحتديهم 
الذين  له،  الروحيني  االآباء  وج�د  عن 
و�رشف  التاأ�ضي�س  ف�ضل  لهم  كان 
يرع�ن  فكان�ا  والتخطيط،  التفكري 
عليه  ويحر�ض�ن  كاأبنائهم،  امل�ؤمتر 
من  عليه  ويخاف�ن  اأوالدهم،  كبقية 
�ضق�طه  ومينع�ن  كبي�تهم،  االنهيار 
كاأنه  ف�ضله  ويكره�ن  كرهانهم، 
نهايتهم، فل�ال ه�ؤالء جميعاً، وغريهم 
ب�ضمٍت  العمل  ي�ؤثرون  ممن  كثري 
واالأداء ب�ضدٍق، ما كنا لن�ضل ب�ضالمٍة 
واأماٍن اإىل ال�ضاطئ العا�رش بعد ثالثة 
رغم  االنطالق،  على  �ضنًة  وع�رشين 
الطريق،  على  كانت  التي  العقبات 
الكثريين،  واجهت  التي  والتحديات 
االأق�ياء قبل  اأخافت  التي  والرهانات 

ال�ضعفاء، والكبار قبل ال�ضغار.
التا�ضع  االأخريين،  امل�ؤمترين  اأن  اإال 
الطريق،  عن  حادا  قد  والعا�رش، 
فيه  اآخر،  درباً  و�ضلكا  النهج،  وخالفا 

والتناق�ضات،  اخلالفات  من  الكثري 
والنف�ر  والتحديات،  وال�رشاعات 
يف  والرغبة  وال�ضد  القب�ل،  وعدم 
من  الكثري  جل�ضاتهما  الطرد، و�ضاد 
ورف�س  وامل�ضادمات،  املناكفات 
اأو اخل�ف منه وعدم  االآخر واتهامه، 
وجترميه،  وتخ�ينه  اإليه،  االطمئنان 
وكادت العديد من امللفات اأن تنفجر 
حلدة  نتيجة  اأو  الطبيعية،  ل�ضخ�نتها 
املتبادلة،  الردود  وتطرف  النقا�ضات 
الهادئة  النربات  خاللها  غابت  حيث 
والع�اطف  ال�ادعة،  والكلمات 
وحل  ال�حدوية،  وامل�ضاعر  اجلامعة 
مكانها نف�ٌر و�رشاٌخ، وتهديٌد ووعيٌد، 

وترب�ٌس وحذٌر، وخ�ٌف وقلٌق.
التي  االأج�اء  اأن  يرون  اآخرين  اأن  اإال 
الق�مي  امل�ؤمتر  جل�ضات  �ضادت 
كانت  العا�رشة  دورته  يف  االإ�ضالمي 
اأزمٍة  تنم عن  تكن  ومل  اإيجابية،  جداً 
احل�ار  اأن  اإذ  حاٍد،  وخالٍف  عميقٍة 
يف حد ذاته اإيجابي، وه� دليل �ضحٍة 
وعن�انه،  اللقاء  اأ�ضا�س  وه�  وعافية، 
ت�ضكل م�رشوع  اإليه ملا  ول�ال احلاجة 
اأ�ضا�ضاً،  االإ�ضالمي  الق�مي  امل�ؤمتر 
واالختالف  �ضاد  الذي  الرتا�ضق  ولعل 
الفكرية  وال�ضجاالت  بدا،  الذي 
دليل  لهي  طغت،  التي  وال�ضيا�ضية 
و�ضحٍة،  وعٍي  وعالمة  وق�ٍة،  عافيٍة 
هذه  يف  اللقاء  انعقاد  اأن  عن  ف�ضاًل 
اأمتنا  تاريخ  من  احل�ضا�ضة  املراحل 
عدد  عن  النظر  بغ�س  العربية، 
معه  واملتفاعلني  للقاء  امل�ضتجيبني 
فقد  وحمدوداً،  قلياًل  كان  الذي 
�ضتك�ن  كانت  وقد  اإيجابياً،  كان 

مل  ل�  �ضلبية  واأكرث  عك�ضية  نتائجه 
الظروف  م�ائمة  عدم  بحجة  ينعقد 

ال�ضيا�ضية واالأمنية وغريها.
البع�س  راآها  التي  االأج�اء  هذه  لكن 
اإيجابية، مل ت�ضتطع اأن تخفي احلقيقة، 
وال اأن تردم اله�ات وت�ض�ي احلفر، اإذ 
عمق  عن  ك�ضفت  اأنها  اآخرون  راأى 
االأزمة بني الق�ميني واالإ�ضالميني، واأن 
قدمياً  بينهما  كانت  التي  اخلالفات 
وا�ضتفاقت  جديد،  من  نه�ضت  قد 
فالتنافر  و�ضباٍت،  غفلٍة  ط�ل  بعد 
بينهما كان وا�ضحاً، وعدم اللقاء كان 
كان  متعمداً  البع�س  وغياب  �ضيداً، 
الفتاً، وتهديد اآخرين باالن�ضحاب كان 
جدياً، والربود وال�ج�م ومالمح عدم 
من  الكثري  على  بادية  كانت  الر�ضا 
وامل�ضك�نة  باالأمل،  املتع�ضنة  ال�ج�ه 

بالهم واالأمل.
جنا  الذي  اخلتامي  البيان  اأن  اإال 
راعى  قد  االألغام  من  العديد  من 
اخلالفات،  على  وقفز  احل�ضا�ضيات، 
عمق  يف  والدخ�ل  التفا�ضيل  وجتاوز 
يف  االنغما�س  عدم  واآثر  امللفات، 
الق�ضية  اإىل  وجلاأ  الداخلية،  الق�ضايا 
اإجماع  حمل  هي  التي  الفل�ضطينية 
وركن  بها  فاحتمى  ووحدتها،  االأمة 
م�ضاريع  مع  يتعامل  باأن  وَقِبَل  اإليها، 
يالم�ضها  واأن  مبرحلية،  االأمة 
العام  خطابه  يك�ن  واأن  ب�ضطحية، 
م�حداً،  وت�افقياً  جامعاً،  و�ضطياً 
كلماته،  يف  ومرناً  منهجه  يف  معتدالً 
االنفجار،  اإىل  يذهب  اأن  من  بدالً 
وي�ؤوب من امل�ؤمتر مبزيٍد من الفرقة 
واالنق�ضام، وه� ما تخ�ف منه الكثري 

من املخل�ضني الغي�رين على م�ضتقبل 
وحدتها  على  واخلائفني  االأمة، 
وكمال  اأر�ضها  و�ضالمة  وا�ضتقاللها 
العامة  املناخات  اأن  اإذ  �ضيادتها، 
راأب  يف  ت�ضاعد  ال  املرحلة  هذه  يف 

ال�ضدع وجمع الكلمة.
املنعطف  هذا  يف  اأننا  احلقيقة 
اأمتنا  تاريخ  من  واخلطر  احل�ضا�س 
اأن  اإىل  ما�ضٍة  حاجٍة  يف  املحزن، 
نعرتف  واأن  البع�س،  بع�ضنا  ن�ضت�عب 
باالآخر منا، واأن نقبل بالراأي املخالف 
و�ضعِة  �ضدٍر  برحابة  نتحلى  واأن  لنا، 
عقل،  ورجاحة  �ضدٍر  و�ضالمة  اأفٍق، 
لن�ضت�عب  فكٍر،  ونقاء  ذهن  و�ضفاء 
ونعالج  كب�تنا،  من  وننه�س  بع�ضنا 
باحلكمة م�ضاكلنا، فنحن جميعاً اأبناء 
ديٍن  اإىل  وننتمي  واحدٍة،  عربيٍة  اأمٍة 
عمق  يف  م�غلٍة  اإ�ضالميٍة  وح�ضارٍة 
التاريخ جتمعنا، ونحن معاً ن�ضكل هذه 
االأمة مبجم�ع اأطيافها، فال ي�ضتطيع 

اأو  جتاوزه،  اأو  االآخر  �ضطب  اأحدنا 
ف�ضاًل  وج�ده،  واإنكار  عنه  اال�ضتغناء 
عن جتريده من حق�قه، وحرمانه من 

حقه يف امل�ضاركة اأو االختالف.
نف�ضه  ظن  اإن  الفريقني  اأُي  يخطئ 
فاز  قد  واأنه  ظاهراً،  م�ضتعلياً 
ودحره،  االآخر  وغلب  وانت�رش، 
واأخرجه من املعادلة واأبعده، وق�ضى 
الفكر  بهذا  فكالهما  و�رشعه،  عليه 
خا�رش، واإن بدا ق�ياً وظهر منت�رشاً، 
هزميٍة،  ودالئُل  �ضعٍف  عالئم  فهذه 
انت�ضار  وال  ال�حدة،  يعدل  �ضئ  فال 
ي�ازي االتفاق، وال اأعظم من ال�فاق، 
الق�ي  فيه  ي�ضتفرد  لن�رٍش  قيمة  وال 
على ال�ضعيف، ويق�ضي القادر العاجز، 
وي�ضتغل امل�ضتعلي دورة الزمن وغلبة 
الَع�ِضِي  الليايل ومَر  االأيام، وين�ضى كَر 
ال�ضغري  ي�ضيب  التي  الزمان،  وتتابع 
الق�ي  على  يبقي  وال  الكبري،  ويفني 

وال يخلد املكتنز الغني.

ت�سليح ال�سفة الغربية هاج�س اإ�سرائيلي ورعٌب فل�سطيني
مبقلم د. م�سطفى يو�سف 

اللداوي

مدن  يف  فل�ضطينيٍة  ع�ضكرية  عملية  اأُي  تقع  اإن  ا 
ال�ضفة الغربية اأو قراها، اأياً كان حجمها واأثرها، 
الع�ضكرية  امل�اقع  عن  وبعيداً  و�ضدتها،  وق�تها 
االإ�رشائيلية اأو قريباً منها، وما اإن كانت اأحلقت يف 
�ضف�فهم خ�ضائر ب�رشية اأو مادية، كبريًة اأو �ضغريًة، 
تهرع  حتى  الع�ضكريني،  اأو  امل�ضت�طنني  �ضد 
اأو�ضع عملية اعتقال  املخابرات االإ�رشائيلية ل�ضن 
املناطق  ويف  العملية  منطقِة  ومت�ضيط يف  وبحث 
املجاورة لها، لي�س بحثاً عن الفاعلني فقط، الذين 
رمبا يك�ن�ن قد ا�ضت�ضهدوا اأو اعتقل�ا، واإمنا بحثاً 
عن اأي قطعة �ضالٍح خلفها املنفذون، اأو اأخف�ها 
بعيداً عن االأنظار، اأو بقيت يف ح�زة اآخرين ين�ون 
ا�ضتخدامها، ويخطط�ن لتنفيذ عملياٍت اأخرى بها. 
رعٌب مه�ٌل ي�ضيبهم، وخ�ٌف �ضديٌد ي�ضيطر عليهم، 
اإذا ت�ترت االأو�ضاع يف ال�ضفة الغربية، اأو احتدمت 
االأحداث فيها وا�ضطربت الظروف واآلت االأحداث 
منظمة،  فعالياٍت  اأو  مت�ا�ضلٍة،  انتفا�ضٍة  اإىل 
جمم�عاٌت  تنظمها  مقاومة  عملياُت  تتخللها 
وخاليا ع�ضكرية، تعمل ب�رشيٍة تامٍة وخفاٍء �ضديٍد، 
بنادق  كانت  ول�  نارية،  اأ�ضلحة  فيها  وت�ضتخدم 
القنابل  عن  ف�ضاًل  �ضغرية،  م�ضد�ضاٍت  اأو  قدمية 

القتال  و�ضائل  من  وغريها  النا�ضفة  والعب�ات 
كانت  اأياً  فاإنها  املقاومة،  عليها  حت�ز  قد  التي 
فهي تخيف العدو وتربكه. ال �ضئ كت�ضليح ال�ضفة 
ويقلقه  ويرعبه،  االإ�رشائيلي  العدو  يخيف  الغربية 
ويزعجه، فه� يعتقد باأن ال�ضفة الغربية التي يطلق 
امل�رشوع  من  جزءٌ  وال�ضامرة«،  »يه�دا  ا�ضم  عليها 
اليه�دي الت�راتي القدمي، واأنها متثل قلب املمالك 
االإ�رشائيلية االأوىل يف »اأور�ضاليم« و«�ضخيم«، واأنه 
بدونها ال تك�ن دولة عربية، وال تت�ضكل دولة اليه�د 
وتكتمل، واأن القد�س »اأور�ضاليم« التي ي�ؤمن�ن باأنها 
العا�ضمة االأبدية وامل�حدة لكيانهم، ال تق�م اإال اإذا 
منها،  جزءاً  وكانت  وال�ضامرة«،  ب«يه�دا  ارتبطت 
وعليها  اأنبيائهم،  وم�طن  ممالكهم  اأر�س  فهي 
وقعت اأكرث معاركهم، وجرت اأغلب حروبهم، وفيها 
عا�ض�ا ط�ياًل وعمروا كثرياً، وا�ضرتوا فيها عقاراٍت 
مقابر  عليها  و�ضيدوا  معابد  فيها  وبن�ا  واأرا�ضي، 
حتتفظ برفاة مل�كهم وت�ابيت اأنبيائهم وزوجاتهم. 
وعندهم لكل مدينة وقريٍة فيها ا�ضٌم عربي قدمي، 
يطلق�نه عليها ويكتب�نه باللغة العربية على ال�ض�ارع 
اأ�ض�اٌت  العامة واإ�ضارات الطرق ال�رشيعة، وهناك 
يه�دية تطالب ب�ضطب اال�ضم العربي لكل البلدات 
»اليه�دية« يف »يه�دا وال�ضامرة«، وعدم االعرتاف 
باأن  ي�ؤمن�ن  اأنهم  اإذ  ا�ضٍم عربٍي يطلق عليها،  باأي 
التي  اأر�ضهم  وال�ضامرة«  »يه�دا  الغربية  ال�ضفة 

غياٍب  بعد ط�ل  فيها  واأ�ضكنهم  لهم،  الرب  حباها 
لهم  االأر�س  هذه  تك�ن  اأن  فينبغي  تيٍه،  وعذاِب 
وطناً اآمناً، و�ضكناً دائماً، ال يخيفهم فيها �ضئ، وال 
يهددهم فيها اأحد، اأو يزاحمهم عليها عدو. لهذا 
للك�ضف  جه�دها  االإ�رشائيلية  املخابرات  تركز 
ال�ضفة  يف  نارٍي  �ضالٍح  قطعِة  اأي  عن  املبكر 
الغربية، فرتاقب وتفت�س، وتعتقل وحتقق، وتخرتق 
وتُ�رَشُُك  والكمائن،  امل�ضائد  وتن�ضب  وتتج�ض�س، 
االأ�ضلحة وتف�ضدها، رغم علمها اأن اإمكانية امتالك 
املقاومني الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية اأ�ضلحة 
نارية �ضعبة للغاية، بالنظر اإىل االإجراءات االأمنية 
امل�ضددة، واأعمال الت�ضييق واملالحقة واملداهمة 
االأ�ضلحة  تهريب  �ضع�بة  عن  ف�ضاًل  واالعتقال، 
م�ؤيٍد  اأو  رخٍ�  ج�اٍر  وج�د  لعدم  وذلك  اإليها، 
للمقاومة يف ال�ضفة، حيث اأنها حماطة بالعدو من 
جهة وباململكة االأردنية الها�ضمية من جهٍة اأخرى، 
وكالهما يحارب ت�ضليح ال�ضفة الغربية، ويخاف من 
تعترب  اأ�ضلحة  الأي  وامل�اطنني  املقاومني  امتالك 
ال�رشر  اإحلاق  على  قادرة  اأو  فتاكة،  نظرهم  يف 
ومن  االإ�رشائيليني.  واجلن�د  بامل�ضت�طنني  واالأذى 
باأهم عامل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اآخر تق�م  جانٍب 
وامل�ضادرة  واملالحقة  واملتابعة  الرقابة  يف 
االأمنية  اأجهزتها  وتن�ضط  واملحاكمة،  واالعتقال 
مالحقة  يف  االإ�رشائيليني  نظرائهم  مع  بالتن�ضيق 

واعتقال  مقراتهم،  ومداهمة  املقاومة،  عنا�رش 
ما  كل  وم�ضادرة  خالياهم،  وتفكيك  اأفرادهم، 
اأ�ضلحة  اأن  علماً  اأ�ضلحة،  من  ح�زتهم  يجدونه يف 
جداً،  وقليلة  ب�ضيطة  الغربية  ال�ضفة  يف  املقاومة 
الكارل��ضتاف  وبنادق  امل�ضد�ضات  تتجاوز  ال  فهي 
اأو  الرو�ضية،  بنادق كال�ضينك�ف  واأحياناً  القدمية، 
ونذرتها،  قلتها  وب�ضبب  امل�رشية،  �ضعيدي  الب�ر 
ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية  املقاومة  خاليا  فاإن 
الغربية، تق�م بنقل ما لديها من اأ�ضلحة من منطقة 
املقررة،  العمليات  يف  ال�ضتخدامها  اأخرى  اإىل 
اآخر  اإىل مكان  نقلها  اأو  اإىل م�ضدرها  اإعادتها  ثم 
لال�ضتفادة منها يف اإحدى عملياتها. ولل�ضبب نف�ضه 
�ضديداً  قلقاً  االإ�رشائيلية  املخابرات  اأبدت  فقد 
من دع�ة مر�ضد الث�رة االإيرانية االإمام اخلامنئي 
تنظر  ومل  تهملها  ومل  الغربية،  ال�ضفة  ت�ضليح  اإىل 
اإليها بعف�ية وب�ضاطة، بل راأت فيها تط�راً خطرياً، 
يف  املقاومة  خط  على  خميفاً  اإيرانياً  ودخ�الً 
ال�ضفة الغربية، واعتربت اأنها دع�ة جادة وخطرية، 
بالنظر اإىل التجربة االإيرانية وتاريخها مع املقاومة 
�ضتك�ن  اإيران  واأن  اهلل،  حزب  وخ�ض��ضاً  العربية 
جادًة يف تنفيذ دع�تها، و�ضتم�ضي قدماً يف ترجمة 
تعليمات قائدها، خا�ضًة اأنها متتلك القدرة املالية 
ولهذا  القتالية،  العقيدة  تع�زها  وال  والع�ضكرية، 
اعتقال  اإىل  االإ�رشائيلية  املخابرات  بادرت  فقد 

من  التي  الإيران،  امل�ؤيدة  العنا�رش  من  العديد 
املمكن اأن يك�ن لها دور يف ت�ضكيل خاليا مقاومة، 
و�ضادرت  ع�ضكريٍة،  عملياٍت  لتنفيذ  التخطيط  اأو 
اإيرانية،  اأنها من م�ضادر  اأم�االً كثرية ا�ضتبهت يف 
واأنها ر�ضدت لبناء وت�ضكيل جمم�عاٍت ع�ضكرية. ال 
اأن امتالك املقاومة الفل�ضطينية لل�ضالح يف  �ضك 
الطاولة  و�ضيقلب  املعادلة،  �ضيغري  الغربية  ال�ضفة 
من  و�ضريبك  وحلفائهم،  االإ�رشائيليني  راأ�س  على 
لكن  عنهم،  ويدافع  ويحميهم  وي�ضاندهم،  ي�ؤيدهم 
ال�ضالح يف حاجٍة اإىل ماٍل به ي�ضرتى، وحليٍف يزود 
ي�ؤمن�ن  رجاٍل  ف�ضاًل عن  وي�ضهل ومي�ل،  يبيع،  اأو 
ويح�ضن�ن  اخلطة،  ينفذون  واأبطاٍل  بالفكرة، 
وزمانه  مكانه  يف  العدو  �ضد  ال�ضالح  ا�ضتخدام 
ال�ضحيح. فال�ضفة الغربية يف قلب الكيان وتتداخل 
اأح�ضائها  ويف  م�ضاحله،  من  وتقرتب  مدنه،  مع 
ويف  الع�ضكرية،  واملع�ضكرات  امل�ضت�طنات  تق�م 
قلبها تن�ضب احل�اجز وتبنى املعابر، وعلى اأر�ضها 
ت�ضق الطرق وتعمر اجل�ض�ر واالأنفاق، االأمر الذي 
وقريبة،  �ضهلة  للمقاومة  اأهدافاً  كلها  منها  يجعل 
يف  ال�ضالح  اأن  عن  ف�ضاًل  ومعروفة،  ومر�ض�دة 
الق�ة،  بالعزة ومينحهم  ي�ضعرهم  املقاومني  اأيدي 
العمليات،  من  باملزيد  القيام  على  وي�ضجعهم 
وتط�ير ما بني اأيديهم من �ضالح، وتعميم املقاومة 

وانت�ضارها يف خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية.
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بعد ف�شل "اأحزاب جامايكا"

القاهرة

اأملانيا اأمام 3 �سيناريوهات للخروج من الأزمة ال�سيا�سية

ماذا �ستبحث الف�سائل الفل�سطينية يف لقاء "امل�ساحلة" ؟

واإعالمياً يطلق يف اأملانيا على هذا 
االئتالف، الذي يخو�ض مفاو�ضات 
ت�ضكيل احلكومة، ا�ضم "جامايكا"؛ 
لكون األوان االأحزاب الثالثة ت�ضبه 
واالأ�ضفر  )االأخ�رض  جامايكا  علم 
من  �ضهرين  نحو  وبعد  واالأ�ضود(، 
الربملانية،  االنتخابات  اإجراء 
وغرق  املا�ضي،  �ضبتمرب/   24 يف 
ال�ضبابية  يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد 
واخلوف من التقدم الكبري حلزب 
"البديل من اأجل اأملانيا" اليميني 
املتطرف )12.6% من االأ�ضوات(، 
االأوىل،  للمرة  الربملان  ودخوله 
وقت  مريكل  لدى  اأن  يبدو  ال 
اأن  املقرر  ومن  للتفكري  طويل 
م�ضاورات  اليوم،  مريكل،  جترى 
امل�ضيحي"،  "االحتاد  قيادات  مع 
فالرت  فرانك  االأملاين،  والرئي�ض 
�ضتاينماير، حول م�ضتقبل العملية 

ال�ضيا�ضية.
اأملانية  اإعالم  و�ضائل  وح�ضب 
ومراقبني، فاإن اأملانيا اأمام ثالثة 
من  للخروج  فقط  �ضيناريوهات 

االأزمة ال�ضيا�ضية الراهنة.

حكومة اأقلية

خياراً  اأقلية  حكومة  ت�ضكيل  يبدو 
للخروج من االأزمة، وفق �ضحيفة 
اخلا�ضة  االأملانية  فيلت"  "دي 
امل�ضيحي"  "االحتاد  ميلك  وال 
الربملان،  مقاعد  من   %33 �ضوى 
وحتى لو جنح يف ا�ضتقطاب حزب 
 %8.5( اخل�رض  حزبي  من  واحد 
الدميقراطي  اأو  املقاعد(  من 
احلر )10.5% من املقاعد(، فلن 
 1+%50 اأغلبية  احلكومة  متلك 
�ضتكون حكومة  اأي  املقاعد؛  من 
ت�ضكيل  قانونية  ورغم  اأقلية. 
�ضعب  اأنه  اإال  اأقلية،  حكومة 
فهذه  الواقعية،  الناحية  من  جداً 
يف  �ضتدخل  �ضكلت  اإن  احلكومة 
�رضيك  عن  مريرة  بحث  عملية 
االأغلبية  على  للح�ضول  اأكرث،  اأو 
اأردات  كلما  املطلوبة،  الربملانية 

مترير قانون اأو قرار.
االأقلية  حكومة  اأن  يعني  ما  وهو 
على  ا�ضتقراراً  يجلب  لن  خيار 
يف  ي�ضمد  ولن  الطويل،  املدى 
االقت�ضادية  التحديات  وجه 
واأزمة  اأملانيا،  تواجهها  التي 
املهاجرين، ف�ضال عن مفاو�ضات 
االحتاد  من  بريطانيا  ان�ضحاب 

االأوروبي اجلارية، والتي حتتاج اإىل 
يف  ت�ضارك  قوية  اأملانية  حكومة 
اأنه من املعروف  املحادثات كما 
عن مريكل اأنها ال تف�ضل االأغلبية 
ح�ضب  امل�ضتقرة،  غري  الربملانية 
ال�ضيا�ضية  �ضبيغل"  "دي  جملة 
االأملانية، ف�ضاًل عن اأن اأملانيا مل 
تعرف يف تاريخها ت�ضكيل حكومة 

اأقلية.

ائتالف مو�شع

و�ضع ف�ضل مفاو�ضات "جامايكا"، 
"احلزب اال�ضرتاكي الدميقراطي" 
اأحزاب  اأكرب  ثاين  و�ضط(،  )ي�ضار 
�ضعبي  �ضغط  حتت  اأملانيا، 
واإعالمي كبري، للدخول يف ائتالف 
امل�ضيحي"،  "االحتاد  مع  مو�ضع 
انطالقاً من امل�ضوؤولية ال�ضيا�ضية 
اأزمته  من  البلد  اإخراج  و�رضورة 

ال�ضيا�ضية.
املو�ضع  االئتالف  هذا  اأن  ورغم 
احل�ضابية؛  الناحية  من  ممكن 
 %53.5 التكتالن معاً  ي�ضغل  حيث 
من مقاعد الربملان )33% لالحتاد 
لال�ضرتاكيني  و%20.5  امل�ضيحي 

احلزب  لكن  الدميقراطيني(، 
يتجه  الدميقراطي  اال�ضرتاكي 
على االأرجح اإىل التم�ضك مبوقفه 
املعار�ضة  �ضفوف  يف  والبقاء 

خالل الفرتة املقبلة.
فاإن  �ضبيغل"،  "دير  وح�ضب 
"احلزب اال�ضرتاكي الدميقراطي" 
لن يغري موقفه الراف�ض للم�ضاركة 
مع  جديد  حاكم  حتالف  يف 
"االحتاد امل�ضيحي"، وهو االجتاه 
مارتن  احلزب،  رئي�ض  اأكده  الذي 
�ضحفية،  ت�رضيحات  يف  �ضولتز، 
بقاء  على  م�ضددا  االإثنني، 
ويعتقد  املعار�ضة  يف  احلزب 
ائتالف  يف  م�ضاركته  اأن  احلزب 
امل�ضيحي"،  "االحتاد  مع  حاكم 
املا�ضية،  االأربع  ال�ضنوات  خالل 
واأفكاره،  مبادئه  حول  وم�ضاومته 
غري  انتخابياً  تراجعاً  كلفته 
م�ضبوق من 26% من االأ�ضوات يف 
هذا   %20.5 اإىل   2013 انتخابات 

العام.
نتائج  اإعالن  حلظة  ومنذ 
قبل  الربملانية  االنتخابات 
�ضهرين، اأعلن احلزب عزمه قيادة 
على  ذلك  يغري  ولن  املعار�ضة، 

االأرجح، ح�ضب املجلة ذاتها.

انتخابات مبكرة

اأما ال�ضيناريو الثالث، وهو االأرجح، 
مبكرة،  انتخابات  اإجراء  فهو 
عديدة  اإجراءات  يتطلب  لكنه 
فح�ضب  الد�ضتورية  الناحية  من 
وا�ضعة  االأملانية  "بيلد"  �ضحيفة 
الدعوة  فاإن  )خا�ضة(  االنت�ضار 
قبل  حتدث  لن  مبكرة  النتخابات 
حماولة الربملان انتخاب م�ضت�ضار 
يقرتح  حيث  الأملانيا؛  جديد 
الرئي�ض �ضتاينماير ا�ضم زعيم تكتل 

من  رابعة  لوالية  )مريكل  االأكرثية 
الربملان  ويعر�ض  �ضنوات(،  اأربع 
اال�ضم للت�ضويت يف جولتني، ملدة 
اأ�ضبوعني. واإذا مل يح�ضل املر�ضح 
االأ�ضوات،  اأكرث من 50% من  على 
الت�ضويت  من  ثالثة  جولة  تبداأ 
اإذا  م�ضت�ضاراً  املر�ضح  وي�ضبح 
كان عدد االأ�ضوات املوؤيد له، يف 
اأكرث من االأ�ضوات  اجلولة الثالثة، 
لن  احلالة  هذه  ويف  الراف�ضة 
تاأييد  على  امل�ضت�ضار  يح�ضل 
االأ�ضوات،  من  املطلقة  االأغلبية 
االأملاين  الرئي�ض  حق  من  وي�ضبح 
انتخابات  واإجراء  الربملان  حل 

جديدة خالل 60 يوماً.

"امل�ضاحلة"،  لتفاهمات  ا�ضتكماالً 
الفل�ضطينية،  الف�ضائل  اجتمع ممثلو 
اأم�ض الثالثاء، يف العا�ضمة امل�رضية 
مراقبون  و�ضفه  لقاء  "القاهرة"، يف 
ال�ضامل"وقال  بـ"الوطني  �ضيا�ضيون 
رف�ض  ُمّطلع،  فل�ضطيني  م�ضدر 
اللقاء  اإن  هويته،  عن  الك�ضف 
يومني  ملدة  �ضي�ضتمر  الف�ضائلي، 

اثننينْ فقط. 
ويتوقع مراقبون �ضيا�ضيون اأن تنجح 
امللفات  بع�ض  اجتياز  الف�ضائل، يف 
،وين�ض  امل�ضاحلة  مبلف  املتعلقة 
"فتح"،  حركتا  وقعته  الذي  االتفاق 
املا�ضي،  اأكتوبر   12 يف  و"حما�ض"، 
بتمكني حكومة الوفاق الوطني )تتبع 
اإدارة  من  عبا�ض(،  حممود  للرئي�ض 
الغربية،  ال�ضفة  كما  غزة،  �ضوؤون 
املقبل  دي�ضمرب  مطلع  اأق�ضاه  بحد 
نوفمرب  مطلع  احلكومة  ،واأعلنت 
قطاع  معابر  اإدارة  ت�ضلمها  اجلاري، 
حما�ض  حركة  من  الثالثة،  غزة 
اأن  ال�ضيا�ضيون،  املراقبون  ،ويرّجح 
على  رفح،  معرب  فتح  ق�ضية  تكون 
�ضلم اأولويات اأجندة الف�ضائل، خالل 
اجتماعهم، اليوم يف القاهرة ،واالأحد 
املا�ضي، اأعلنت حركة "حما�ض"، اأن 
حوار القاهرة �ضيبحث اآليات تطبيق 
على  القائمة  امل�ضاحلة،  اتفاقية 
التي  الوطني،  الوفاق  وثيقة  اأ�ضا�ض 
 2011 عام  الف�ضائل  عليها  وقعت 

�ضيبحث  اللقاء  اإن  احلركة  ،وقالت 
التحرير  "منظمة  وهي  ملفات،   6
العامة،  واالنتخابات  الفل�ضطينية، 
املجتمعية،  وامل�ضاحلة  واالأمن، 
حكومة  وت�ضكيل  العامة،  واحلريات 
مراقبون  واتفق  الوطنية".   الوحدة 
الزمنية  املدة  اأن  على  �ضيا�ضيون 
الف�ضائل  وفد  الجتماع  املخ�ض�ضة 
بح�ضور امل�ضوؤولني امل�رضيني، غري 
اأعلنت  التي  امللفات،  لبحث  كافية 
ال�ضتكمال  "حما�ض"،  حركة  عنها 
عوكل،  طالل  ،ويقول  امل�ضاحلة 
تلك  اإن  ال�ضيا�ضي،  واملحلل  الكاتب 
امللفات "هي املو�ضوعات املتبقّية، 
والتي يجب بحثها"لكنه اأو�ضح اأن ما 
خالل  ملفات،  من  طرحه  �ضيتم 
التي  العاجلة  "الق�ضايا  هي  اللقاء، 
مدة  واأ�ضاف:"  التاأجيل"  حتتمل  ال 
تلك  كافة  لبحث  كافية  غري  يومني 
كافة  تطرح  اأن  اأتوقع  وال  امللفات، 
اليومني  خالل  )ال�ضائكة(  امللفات 
عوكل  للحوار"،ويتوقع  امُلخ�ض�ضني 
والتي  "ال�ضائكة"  امللفات  اإحالة 
حوار  جلل�ضة  التاأجيل،  حتتمل 
وبح�ضور  الف�ضائل  بني  جديدة 
ويقول:"  امل�رضي"،  "ال�ضامن 
عليها  نتفق  ق�ضايا  لي�ض  املو�ضوع 
بع�ض  هناك  فوراً،  بالتنفيذ  ونبداأ 
اإىل املزيد  اإجنازها  امللفات يحتاج 
�ضبيل  على  وي�ضيف:"  الوقت".   من 

املثال، منظمة التحرير الفل�ضطينية 
بخالف  العاجلة،  غري  امللفات  من 
واالأمن،  احلكومة،  )متكني  ملفات 
غزة،  قطاع  عن  العقوبات  ورفع 

وامل�ضاحلة املجتمعية(". 
جل�ضة  اأن  اإىل  عوكل،  ويلفت 
"فتح"  حركتي  بني  ال�ضابقة  احلوار 
على  باالتفاق  انتهت  و"حما�ض"، 
احلكومة  متكني   " وهو  واحد  ملف 
قطاع  يف  ملهامها  الفل�ضطينية 
والهيئات  للمعابر  وا�ضتالمها  غزة، 
مناق�ضة  اأن  ويعتقد  الفل�ضطينية"، 
"مفتوح  اأمر  هو  امللفات  كافة 
وتطبيق  الوقت،  من  املزيد  على 
ب�ضكل  �ضيكون  امل�ضاحلة  ملفات 
ت�ضل  اأن  عوكل  وي�ضتبعد  مرحلي".  
اأو  م�ضدود،  طريق  اإىل  امل�ضاحلة 
االأول،  "االنق�ضام"  مربع  اإىل  تعود 
امللفات  يف  الف�ضائل  تباحث  خالل 
مع  ،ويقول:"  واملعّقدة  الكبرية 
وجود ال�ضامن امل�رضي للم�ضاحلة، 
اأبدتها  التي  النوايا  مع  وبالتزامن 
هناك  للم�ضاحلة،  حما�ض  حركة 
اإمكانية لتجاوز املزيد من امللفات 
يف مو�ضوع امل�ضاحلة، والو�ضول اإىل 
توافق حول امللفات الكبرية" ،ويرّجح 
للحوار  ت�ضمح  لن  "م�رض  اأن  عوكل 
للف�ضائل  ت�ضمح  ولن  يف�ضل،  باأن 
االأول"،  االنق�ضام  مربع  اإىل  بالعودة 
واعترب عوكل اأن تباطوؤ تطبيق اتفاق 

على  يدل  موؤ�رض  مبثابة  امل�ضاحلة، 
اتفاق  ق�ضية  لي�ضت  "امل�ضاحلة  اأن 
فقط، اإمنا فيها تكتيكات وح�ضابات، 
ورمبا عمليات ابتزاز بني الطرفني". 
مدير  امل�رضي،  هاين  يقول  بدوره، 
مركز "م�ضارات" الأبحاث ال�ضيا�ضات 
لقاء  اإن  اال�ضرتاتيجية،  والدرا�ضات 
حجم  �ضوء  يف  "مهم"،  القاهرة 
العقبات التي تعرت�ض اخلطوة االأوىل 
واملتعلّقة  امل�ضاحلة؛  م�ضار  يف 

بتمكني احلكومة. 
كافة  و�ضع  اأن  امل�رضي  ويرى 
احلوار  "طاولة  على  امللفات 
الوطني، والتوافق على حلول واآليات 
امل�ضاحلة،  لتنفيذ  زمنية  وجداول 
لنقطة  جمدداً  العودة  عدم  ي�ضمن 
م�ضتقبل  ،وعن  )االنق�ضام("  ال�ضفر 
و�ضع  الفل�ضطينية،  امل�ضاحلة 
"تقدير  خالل  امل�رضي،  هاين 
القاهرة،  حوار  حول  ا�ضرتاتيجي"، 
ثالثة  املركز،  موقع  على  ون�رضه 
الآفاق  حمتملة  �ضيناريوهات 

امل�ضاحلة. 
فاإن  االأول،  ال�ضيناريو  وبح�ضب 
ك�ضابقاتها،  �ضتف�ضل  املباحثات 
نظرا  امل�رضي،  ي�ضتبعده  ما  وهو 
لوجود م�ضتجدات "حملية، وعربية، 
باجتاه  تدفع  ودولية"،  واإقليمية، 
م�ضاعي  ظل  يف  خا�ضة  حتقيقها، 
خطوات  لتنفيذ  امل�رضية  االإدارة 

من �ضاأنها تعزيز اأمنها القومي.  اأما 
وجود  يف  فيتمثل  الثاين،  ال�ضيناريو 
امل�ضاحلة  لنجاح جهود  اأكرب  فر�ض 
عنه  �ضينتج  ما  وهو  �ضابقاتها،  من 
ب�ضط ال�ضلطة الفل�ضطينية �ضيطرتها 
هذا  وي�ضيف:"  غزة  قطاع  على 
يتحقق  وهو  حمتمل،  ال�ضيناريو 
على االأر�ض، لكنه يختلف عن اإجناز 
اإىل  اأقرب  فهو  حقيقية،  م�ضاحلة 
اإىل حالة جديدة من مرحلة  انتقال 
اإىل   الو�ضول  دون  االنق�ضام  بعد  ما 
على  قادرة  حقيقية  وحدة  حتقيق 
مواجهة  يف  وال�ضمود  اال�ضتمرار، 
وتوظيف  واملخاطر  التحديات 
اأن  يرى  ،لكنه  املتاحة"  الفر�ض 
ا�ضتمرار  اأف�ضل من  ال�ضيناريو،  هذا 
االنق�ضام، الذي قد يوؤدي اإىل انف�ضال 
قطاع غزة، عن ال�ضلطة الفل�ضطينية.  
تكون  باأن  الثالث،  ال�ضيناريو  ويتمثل 
وحدة  الإجناز  مقّدمة  "امل�ضاحلة 
وطنية �ضاملة"، لكن هذا لن يتحقق، 
بلورة  اإطار  يف  اإال  امل�رضي،  وفق 
"حتمل  على  قادرة  �ضاملة  روؤية 
املطلوب،  الثمن  ودفع  ال�ضغوط، 
اأهداف  وو�ضع خطط عمل لتحقيق 
ع�ضو  وكان  الوطني".   الربنامج 
لـ"حما�ض"  ال�ضيا�ضي  املكتب 
بغزة،  قائدها  ونائب  احلّية،  خليل 
حوار  املا�ضي،  االأحد  و�ضف،  قد 
الوطني  احلوار  "مبرحلة  القاهرة 

ال�ضامل"، والتي �ضت�ضع اآليات تطبيق 
وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني" ،وقال 
بلقاء  ا�ضت�ضافته  خالل  احلّية، 
االإعالميني  منتدى  نّظمه  �ضحفي، 
اإن  حكومي(،  )غري  الفل�ضطينيني 
اإما  القاهرة  اإىل  �ضتذهب  حركته 
لت�ضكيل جلنة مكّونة من 16 �ضخ�ضاً؛ 
لالإ�رضاف على العمل احلكومي بغزة 
لت�ضكيل حكومة  اأو  الغربية،  وال�ضفة 
ذكر  كما  جديدة".  وطنية  "وحدة 
االتفاق  �ضيبحث  القاهرة  حوار  اأن 
"على موعد زمني الإجراء انتخابات 
ملنظمة  )التابع  الوطني  املجل�ض 
التحرير الفل�ضطينية(، وقانون ينظم 
تلك العملية" وبنّي اأن حركته �ضتعيد 
)جلنة  قيادي  اإطار  "ت�ضكيل  طرح 
التحرير(،  منظمة  وتطوير  تفعيل 
و�ضع  امل�ضاحلة،  عملية  الإدارة 
االأ�ض�ض وال�ضيا�ضات العامة يف ال�ضاأن 
اأن  على �رضورة  ،واأّكد  الفل�ضطيني" 
ينتج عن لقاء القاهرة، االتفاق على 
العامة  "االنتخابات  الإجراء  موعد 
مدة  خالل  والرئا�ضية(،  )الت�رضيعية 
�ضتبحث  ،كما  اأ�ضهر"   6 تزيد عن  ال 
يف  املجتمعة  الف�ضائلية  الوفود 
قال  الذي  االأمني،  امللف  القاهرة، 
هيكلة  اإعادة  بحث  "�ضيتم  احلّية 
الغربية  ال�ضفة  يف  االأمنية  االأجهزة 
م�رضية  برعاية  �ضيتم  غزة  وقطاع 

واإ�رضاف عربي".

فاقم ان�شحاب احلزب "الدميقراطي احلر" يف اأملانيا )ميني و�شط( من مفاو�شات ت�شكيل الئتالف احلاكم الأزمة ال�شيا�شية يف البلد الأوروبي، وو�شعه 
اأمام ثالثة �شيناريوهات �شعبة واأرجع "الدميقراطي احلر" ف�شل املفاو�شات اإىل "عدم وجود نقاط اتفاق بني الأحزاب الثالثة امل�شاركة فيها، وغياب 
الثقة بينها"، ح�شب ت�شريحات رئي�س احلزب، كري�شتيان ليندنر، وردت امل�شت�شارة الأملانية، زعيمة "الحتاد امل�شيحي" )ميني و�شط(، اأجنيال مريكل 
)62 عامًا(، على ان�شحاب احلزب الدميقراطي احلر من املفاو�شات، التي كانت ت�شم اأي�شًا حزب اخل�شر )ي�شار(، باأن "الليلة هي ليلة للتفكري العميق يف 

الكيفية التي �شارت بها الأمور يف اأملانيا".
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مبا�شرًة اأو بالوكالة وباإذكاء وا�شنطن

 

.. حرب �شعودية  اإيرانية و�شيكة
ات ال�شيا�شية املت�شارعة يف ال�شرق الأو�شط حالة من التخبط يف القدرة على التنبوؤ وا�شت�شراف  اأحدثت التغيرّ

روؤية الإدارة الأمريكية يف املنطقة، لكن مراقبني كرث يرون اأن وا�شنطن تدفع بها نحو حرب اإقليمية حمدودة بني 
ال�شعودية واإيران، اإما تكون مبا�شرة اأو بالوكالة وحلبتها هذه املرة لبنان.

الت�صعيد  ذلك  ارها�صات  ومن 
يف  الالفت  التطور  املربمج، 
ال�صيا�صة ال�صعودية اخلارجية يف 
الآونة الأخرية، وتلويحها باإعالن 
اإيران، عقب �صقوط  حرب على 
�صاروخ على الريا�ض انطلق من 
ل�صيطرة  خا�صعة  مينية،  اأرا�ٍض 
املدعومة  »احلوثي«،  جماعة 

اإيرانياً.
رئي�ض  اإعالن  عن  ف�صاًل 
�صعد  اللبنانية،  احلكومة 
احلريري، ا�صتقالته من العا�صمة 
لطهران  واتهامه  ال�صعودية، 
اللبناين  اهلل«  »حزب  وحليفها 
هذه  لبنان،  على  بال�صيطرة 
وغريها  املتالحقة  التطورات 
الكثري، خالل فرتة وجيزة، ينباأ - 
وفق خمت�صني - بت�صعيد التوتر 
بني  م�صبوقة  غري  حدود  اإىل 
تقفان  اللتني  واإيران،  ال�صعودية 
ملفات  معظم  يف  النقي�ض  على 
اأنهما  ويرتدد  الأو�صط،  ال�رشق 
بالوكالة يف دول  تخو�صان حرباً 

عديدة باملنطقة.

تاأثيات �شارة

يف ال�رشاع بني ال�صعودية واإيران 
للوليات  معلن  دور  يوجد  ل 
با�صتثناء  الأمريكية،  املتحدة 
الرئي�ض  اأعلن  قليلة  تغريدات 
تاأييده  عربها  ترامب،  دونالد 
العزيز،  عبد  بن  �صلمان  للملك 
�صد  وحملتهما  عهده،  ولويل 
اأمراء  طالت  التي  الف�صاد، 
ورجال  و�صابقني  حاليني  ووزراء 
نزفمرب  مطلع  �صعوديني  اأعمال 

اجلاري.
اإدارة  اأن  على  خرباء  ويتوافق 
الت�صعيد  �صبب  هي  ترامب 
ولكنهم خمتلفون حول  احلا�صل 
يرى  من  فمنهم  ذلك،  كيفية 
الأمريكية  الإدارة  �صيا�صات  اأن 
اإىل  املنطقة  اأو�صلت  التي  هي 
ب�صدام  ينذر  الذي  الطريق  هذا 
وا�صع النطاق، فيما يرى اآخرون 
دفع  ما  هو  وا�صنطن  �صمت  اأن 
مدير  الهاوية  حافة  اإىل  الأمور 
يف  ال�رشاعات  اإدارة  برنامج 
للدرا�صات  هوبكنز  جومز  كلية 
الدكتور  املتقدمة،  الدولية 
دانييل �صريوير، قال اإن »�صيا�صة 
الأو�صط  ال�رشق  يف  ترامب 
للت�صدي  م�صممة  يبدو  ما  على 
ال�صعودية  مع  بالتعاون  لإيران، 
لهذه  اأن  يبدو  لكن  والإمارات، 
م�رشة«ويف  تاأثريات  ال�صيا�صة 

»اأ�رشار  يعتربها  ملا  ر�صده 
تابع  الأمريكية«،  ال�صيا�صة 
�صريوير، وهو خبري معهد ال�رشق 
بالعا�صمة  )خا�ض(  الأو�صط 
لالأنا�صول  حديث  يف  وا�صنطن، 
يف  ت�صري  اليمن  يف  »احلرب 

طريق �صيء«.
اأن  �صريوير  يرى  ل  ذلك  ومع 
جميع قرارات ال�صعودية الأخرية 
العالقات  اإعادة  معترباً  �صيئة، 
لكنه  جيدة«،  »فكرة  العراق  مع 
�صد  الت�صعيد  من  متوج�صاً  ظل 

اإيران.

مع اإ�شرائيل �شد اإيران

عن  احلديث  �صعيد  على 
ا�صطفاف ال�صعودية مع اإ�رشائيل 
�صد اإيران، باعتبار الأخرية عدو 
اخلبري  قال  للبلدين،  م�صرتك 
اأي  اإىل  واثقاً  »ل�صت  الأمريكي: 
اأن  ال�صطفاف  لهذا  ميكن  حد 
�صحفية  تقارير  ي�صتمر«،وذكرت 
اإ�رشائيلية، يف �صبتمرب املا�صي، 
زار  ال�صعودي  العهد  ويل  اأن 
اإ�رشائيل �رشاً، والتقى عدداً من 
نفته  الذي  الأمر  امل�صوؤولني. 
اململكة »جملًة وتف�صياًل«، على 
عادل  خارجيتها،  وزير  ل�صان 

اجلبري.
اعتقاده  عن  �صريوير  واأعرب 
املخاطر«  من  »الكثري  بوجود 
بني  �صدامات  وقوع  اإمكانية  يف 
يرى  اأنه  بيد  وطهران،  الريا�ض 
حدوث  �صيمنعون  »العقالء  اأن 
احتمال  اإىل  اإ�صارة  يف  بع�صها«، 
ولي�صت  بالوكالة  حروب  اندلع 
مبا�رشة ون�صح اخلبري ال�صيا�صي 
قدراتها  بـ«تقييم  اململكة 
اأفعالها معها، واإّل فاإن  وموائمة 
العناد ل يجلب ن�رشاً يف احلروب 

ول يحقق �صالماً«.

حرب اأهلية لبنانية

ال�صحفي  اعترب  جانبه  من 
ال�صوؤون  يف  اخلبري  الأمريكي، 
اأن  ليبمان،  توما�ض  ال�صعودية، 
الكثري مما يقال اليوم عن اململكة 
»جمرد تكهنات«وتابع ليبمان، يف 
»تغيريات  يرى  ل  اأنه   ، حديث 
وا�صنطن  �صيا�صات  يف  كثرية« 
يعتقد  واإمنا  الأو�صط،  بال�رشق 
يف  »م�صتمرة  ترامب  اإدارة  اأن 
دعم ال�صعودية«،كما ي�رش موؤلف 
 - ال�رشاب  دهاليز  »يف  كتاب 
ال�صعودية«،  الأمريكية  العالقات 

اإزاء  اأن موقف »حزب اهلل«  على 
نفوذه داخل لبنان مل يتغري اأي�صاً، 
ما  اأن  »ليبمان«  يعتقد  وبالتايل 
يحدث يف املنطقة »لي�ض درامياً 

على نطاق وا�صع«.
بني  مبا�رشة«  »حرباً  يرجح  ول 
ل  ولكنه  واإيران،  ال�صعودية 
اأهلية  »حرباً  مطلقاً  ي�صتبعد 
داخل لبنان«، اأما بالن�صبة للعراق 
اأن  يرى  فهو  واليمن  و�صوريا 
هناك  »قائمة  الوكالء  حرب 
اأ�صا�صاً« بني البلدين على مناطق 

النفوذ.

حلفاء وا�شنطن الإقليميني

حتت عنوان »كيف يجعل دونالد 
ال�رشق  يف  اأ�صواأ  الأمور  ترامب 
الوزراء  رئي�ض  ن�رش  الأو�صط«، 
بيلدت،  كارل  ال�صابق،  ال�صويدي 
»وا�صنطن  �صحيفة  يف  مقالً 
الأربعاء  الأمريكية،  بو�صت« 
املا�صي، وورد يف املقال »حتى 
املتحدة  الوليات  فاإن  الآن، 
حماربة  على  تركز  اأن  قررت 
ووجد  اإيران،  ومراقبة  الإرهاب 
اأف�صل طريقة  اأن  البيت الأبي�ض 
تعميق  هو  اأهدافه  لتحقيق 
احللفاء  على  ال�صابق  التكال 
ال�صعودية  وهما  الإقليميني، 
�صيء  كل  وا�صتبعاد  واإ�رشائيل، 

اآخر تقريباً«.
ا�صرتاتيجية  اأن  بيلدت،  واأ�صاف 
الريا�ض  حما�ض  »اأثارت  ترامب 
التحول،  هذا  جراء  اأبيب  وتل 
م�صغولني  كانا  فالبلدان 
مع  نفوذهما  با�صتخدام 
كو�صرن،  جاريد  ترامب،  �صهر 
�صكل  باأكرب  م�صاحلهما  لعزيز 
�صالع  ترامب  اأن  ممكن«وراأى 
ب�صكل ما يف دعم جهود الريا�ض 
»لي�ض  قطر:  يف  النظام  لتغيري 
حملة  اأن  يف  �صك  اأدنى  هناك 
الدوحة  نظام  لتغيري  الريا�ض 
اإمكانية  من  م�صتوحاة  كانت 
من  قوي  دعم  على  احل�صول 
ترامب »واعترب اأن »اخلالف بني 
ال�صعودية  يف  احلاكمة  العائالت 
حتى  ول  جديداً،  لي�ض  وقطر 
ال�صوؤون  يف  التدخل  حماولت 
لكن  البع�ض،  لبع�صهما  الداخلية 
تاأييداً  ترامب  اأظهر  املرة  هذه 
يتوقعون  جعلهم  ما  لل�صعوديني، 
تبني  ما  وهو  �رشيعاً،  انت�صاراً 
ال�صيا�صي  �صحته«واتهم  عدم 
ال�صعودي  العهد  ويل  ال�صويدي، 
وكالء  حرب  اإذكاء  بـ«حماولة 

جديدة يف لبنان«.
برنامج  باأن  بيلدت  واأقر 
ال�صواريخ البال�صتية الإيراين »هو 
ولكنها  جلريانها،  فعلي  تهديد 
لي�صت الوحيدة يف هذا، فرت�صانة 
اإ�رشائيل من ال�صواريخ البال�صتية 
من املحتمل جداً اأن تكون اأكرث 
ال�صعودية  اأن  كما  بكثري،  تطوراً 
بال�صتية  �صواريخ  على  ح�صلت 

�صينية ذات مدى اإقليمي«.

خطط ويل العهد

تاميز«  »نيويورك  �صحيفة 
جانبها،  من  قالت  الأمريكية 
»موؤيدي  اإن  املا�صي،  الثالثاء 
�صلمان(  )بن  حممد  الأمري 
اتخاذ  يحاول  اإنه  يقولون 
اأحوال  لتغيري  جذرية  اإجراءات 
القت�صاد  اإنهاء  عرب  اململكة، 
غري  الك�صب  على  املبني 
امل�رشوع والتخل�ض من العتماد 
على النفط، والت�صدي يف الوقت 

نف�صه للعداء الإيراين«.
اأنحاء  يف  »املحللني  لكن 
ال�صحيفة،  وفق  املنطقة«، 
اأحد  كان  اإن  ب�صاأن  »يجادلون 
)اعتقال  الندفاع  هذا  اأ�صباب 
الرغبة  هو  �صعوديني(  اأمراء 
التغيري  قبل  ال�صلطة  تعزيز  يف 
ال�صيولة  بع�ض  وتاأمني  امللكي، 
)املالية( لالإنفاق على خططه«.

بع�ض  فاإن  ال�صحيفة  وبح�صب 
اخلارجية  وزارتي  يف  العاملني 
والأجهزة  الأمريكيتني  والدفاع 
اأن  »يخ�صون  ال�صتخبارية 
ال�صعودي(  العهد  )ويل  اندفاعه 
قد ي�صبب نك�صة لأهدافه، وعدم 
املنطقة«،واأ�صافت  ا�صتقرار 
وم�صوؤولني  اأمراء  اعتقال  اأن 
امل�صتثمرين  »اأخاف  �صعوديني 

يطفئ  قد  ما  الكفاية،  فيه  مبا 
العهد(  )ويل  خططه  جذوة 
�رشكة  اأ�صهم  من   %5 طرح  يف 
لالكتتاب  )للنفط(  اأرامكو 
روؤية  م�رشوع  من  كجزء  العام، 
بهدف  اأطلقه،  الذي   ،2030
تخلي�ض القت�صاد ال�صعودي من 
العتماد على النفط« ،ال�صحيفة 
اعتربت كذلك اأن »تهديد الأمري 
األقى  ولبنان  لإيران  ال�صعودي 
اجلي�ض  لدى  لي�ض  بظالل حرب 
بحرب  املن�صغل   - ال�صعودي 
خو�صها،  على  القدرة   - اليمن 
ما �صيجعل الريا�ض تعتمد على 
يف  واإ�رشائيل  املتحدة  الوليات 

اأي �رشاع جديد«.

خطوات الت�شعيد اخلم�شة

قد  »ترامب  بعنوان  مقال  ويف 
اإىل  واإيران  ال�صعودية  يدفع 
احلرب«، على املوقع الإلكرتوين 
الأمريكية  اإ�ض«  بي  »�صي  لقناة 
نوفمرب   7 يف  القت�صادية، 
الأمريكي  الكاتب  قال  اجلاري، 
جيك نوفاك، اإن »اأخباراً �صديدة 
ال�صعودية  من  تتطاير  الأهمية 
خال�صة  لكن  مت�صارعة،  بوترية 
القول هي اأن ال�صعوديني يقرتبون 
وقد  اأو�صع،  اإقليمية  حرب  من 
تكون الوليات املتحدة هي التي 
�صاعدتهم على القرتاب من هذا 
»نوفاك«،  وبح�صب  الطريق«. 
فاإن الأمري حممد بن �صلمان كان 
ولية  ت�صلمه  قبل  معروفاً، حتى 
العهد، باأنه »�صقر معاٍد لإيران«، 
قال  لالأخري  ت�رشيح  اإىل  م�صرياً 
مع  ال�صلمي  »احلوار  اإن  فيه 
اإيران اأمر م�صتحيل«،ويف مقابلة 
ال�صعودي،  ال�صحفي  مع  له 
القناة  على  ال�رشيان،  داوود 

ماي  يف  ال�صعودية،  »الإخبارية« 
»نحن  العهد  ويل  قال  املا�صي، 
الإيراين«،  للنظام  رئي�صي  هدف 
و«لن ننتظر حتى ت�صبح املعركة 
لتكون  �صنعمل  بل  ال�صعودية،  يف 
واأرجع  اإيران«.  يف  لديهم 
اخلطوات  الأمريكي  ال�صحفي 
اإىل  الراهن،  للت�صعيد  الأوىل 
)حني  �صلمان  بن  حممد  زيارة 
كان ولياً لويل العهد(، يف مار�ض 
البيت  يف  لرتامب،  املا�صي، 
الأبي�ض، »حيث اأعلنا على املالأ 
اأن اإيران هي تهديد اأمني اإقليمي 

رئي�صي يف ال�رشق الأو�صط«.
واعترب نوفاك اأن اخلطوة الثانية 
للريا�ض،  ترامب  بزيارة  متت 
يف مايو املا�صي، حيث »اأعطى 
لل�صعوديني  الأخ�رش  ال�صوء 
جديدة  خطوات  لتخاذ 
بال�رشق  الإرهاب  ملكافحة 
فاإن  يبدو  ما  وعلى  الأو�صط، 
تعاطي ال�صعوديني مع الإرهاب 
بالإرهاب  حتديداً  يخت�ض 
املدعومة  وامللي�صيات 
فاإن  نوفاك  اإيرانياً«وبح�صب 
بتن�صيب  كانت  الثالثة  اخلطوة 
للعهد،  ولياً  �صلمان  بن  حممد 
بدلً من ابن عمه، الأمري نايف 
فيما  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
زيارة �رشية مزعومة  اأن  اعترب 
اإىل  �صلمان  بن  حممد  لالأمري 
اإ�رشائيل، كانت اخلطوة الرابعة 

باجتاه الت�صعيد مع اإيران.
وعلى هذه النقاط الأربعة يبني 
اعتقال  باأن  نظريته  نوفاك 
تاله،  وما  ال�صعوديني،  الأمراء 
اخلام�صة،  اخلطوة  اإل  هو  ما 
من  مزيج  على  ا�صتملت  التي 
عقبات  اأي  لإزالة  التطهري، 
من  مزيد  نحو  داخلية حمتملة 

العداء جتاه اإيران.



امل�ستثمر عريبي 
اجتمع اأم�س 

باأع�ساء جمل�س 
االدارة

�أمل بو�سعادة 
ر للكا�س  يح�سّ

يف �جو�ء 
م�سطربة

تتوا�ضل حت�ضريات فريق 
امل بو�ضعادة حل�ضاب 

مباراة الدور اجلهوي الأخري 
يف كاأ�س اجلمهورية يف 

اأجواء م�ضطربة بناء على 
البداية غرب املوفقة يف 

البطولة الوطنية والتدريبات 
امل�ضطربة التي يخو�ضها 

الفريق منذ ا�ضتئنافها عقب 
مباراة �ضبيبة بجاية التي 
خا�ضوها نهاية الأ�ضبوع 

املن�رصم �ضمن اجلولة 12 
للرابطة املحرتفة الثانية، 
ويف هذا ال�ضدد تتوا�ضل 
تدريبات ت�ضكيلة الأمل يف 
غياب عدد من الالعبني 

الذين مل يح�رصوا ال�ضبوع 
احلايل دون مربرات وهو ما 
يجعل التدريبات جتري دون 

جدية والفريق ي�ضتعد خلو�س 
مواجهة الكاأ�س ال�ضبت 

املقبل اأمام نادي احتاد خليل 
النا�ضط يف اجلهوي الثاين 
واملنتمي اإىل رابطة باتنة.
من جهة اأخرى ينتظر اأن 

تكون ح�ضمت الأمور البارحة 
فيما يتعلق بخطوة امل�ضتثمر 

خملوف عريبي من اأجل 
�رصاء اأغلبية ا�ضهم نادي اأمل 
بو�ضعادة والعمل على اخراجه 

من الو�ضعية ال�ضعبة التي 
مير بها، حيث يكون املعني 
قد التقى بعدد من اأع�ضاء 
جمل�س الإدارة وبح�ضور 
الرئي�س ال�ضابق للفريق 

قا�ضيمي من اأجل التطرق 
اإىل فتح راأ�س املال والتفاق 
حول منحه اأغلبية الأ�ضهم 

لي�ضبح الرئي�س املدير العام 
لل�رصكة الريا�ضية لالأمل، 
خا�ضة واأن اآمال الأن�ضار 

كبرية على امل�ضتثمر عريبي 
من اأجل اخراج ناديهم من 
الو�ضعية ال�ضعبة وهو الذي 
يوا�ضل يف ت�ضجيل النتائج 

ال�ضلبية بالبطولة الوطنية ول 
يبتعد �ضوى بنقطة واحدة عن 
ثالث املهددين بال�ضقوط اإىل 

البطولة الهاوية.
ع.ق.
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 حمدي يبحث عن خليفة مفتاح
 يف �لد�ربي وبن يحي �لأقرب

يواجه مدرب احتاد اجلزائر ميلود حمدي مع�سلة البحث عن اأف�سل خليفة لتعوي�س 
غياب مدافعه االأمين ربيع مفتاح الذي �سوف يكون اأكرب الغائبني عن الداربي 

العا�سمي املقرر اأمام اجلار مولودية اجلزائر الثالثاء املقبل حل�ساب ت�سوية املباراة 
املتاأخرة عن اجلولة ال�ساد�سة من الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف هذا ال�سدد فغن 

مفتاح �سيغيب ب�سبب العقوبة االآلية التي تلقاها ب�سبب نيله اإنذارا ب�سبب االحتجاج 
خالل املباراة التي خا�سها فريقه نهاية اال�سبوع املن�سرم اأمام �سبيبة ال�ساورة 

عي�سة ق.
ت�ضكيلة  مدرب  و�ضيكون 
عدد  اأمام  »�ضو�ضطارة« 
اأجل  من  اخليارات  من 
ليكون  الأف�ضل  اختيار 
على  مفتاح  خليفة 
ظل  يف  الأمين  الرواق 
خليفة  ايجاد  �ضعوبة 
يف  العنا�رص  اأقدم  لأحد 
ب�ضبب  العا�ضمي  الفريق 
اللعب  يف  الكبري  جوره 
والهجومي  الدفاعي 
على الرواق الأمين، ويف 
هذا ال�ضدد فاإن املدافع 

�ضيكون  يحي  بن  حممد 
�ضمن  كبرية  بن�ضبة 
الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
مولودية  اجلار  امام 
تواجد  رغم  اجلزائر 
الدين  ن�رص  الثنائي 
الروؤوف  وعبد  خوالد 
على  القادران  غيث  بن 
حيث  املن�ضب،  �ضغل 
تعّود بن يحي اللعب على 
باعتباره  اليمنى  اجلهة 
وقادر  املن�ضب  متعدد 
حمور  يف  اللعب  على 
امليدان  وو�ضط  الدفاع 

ال�ضرتجاعي.
قامت  اآخر،  �ضياق  ويف 
لكرة  املحرتفة  الرابطة 
تواريخ  بربجمة  القدم 
املتاأخرة  املباريات 
اأ�ضامة  املهاجم  لرفقاء 
ان  �ضبق  بعدما  درفلو 
اأمام  الداربي  اأجلت 
اإىل  اجلزائر  مولودية 
تاريخ 28 نوفمرب املقبل 
ابتداء  جويلية   5 مبلعب 
ربع  اإل  ال�ضاد�ضة  من 
يالقون  بينما  م�ضاء، 
�ضمن  ب�ضكرة  احتاد 

من  ال�ضابعة  اجلولة 
يف  الوطنية  البطولة 
على  دي�ضمرب  اخلام�س 
حمادي  عمر  ملعب 
اخلام�ضة  على  ببولوغني 
م�ضاء دون جمهور، فيما 
العا�ضمي  النادي  يختتم 
لقاءاته املتاأخرة بخرجة 
عا�ضمة  اإىل  تقوده 
ملالقاة  العليا  اله�ضاب 
�ضمن  �ضطيف  وفاق 
على  الثامنة  اجلولة 
على  ماي  الثامن  ملعب 

ال�ضاعة اخلام�ضة.

 �سمن البطولة االإفريقية
 لكرة ال�سلة على الكرا�سي

رجال و�سيد�ت �جلز�ئر ي�سارعون من 
�جل �للقب �لقاري و�مل�سركة باملونديال

غادر العار�سة الفنية الوطنية لكرة اليد 
مبا�سرة بعد الدورة الدولية بتون�س

دهيلي: �أفندي�س مل يعد مدربا 
للمنتخب وخليفته �سيكون حمليا

�ضجل املنتخب الوطني لكرة ال�ضلة 
على  مهما  فوزا  الكرا�ضي  على 
اللقاء  ح�ضاب نظريه امل�رصي يف 
اأول  م�ضاء  املنتخبني  جمع  الذي 
الطبعة  يف  م�ضاركته  �ضمن  اأم�س 
لالأمم  الإفريقية  البطولة  من   16
اجلنوب  دوربان  مبدينة  اجلارية 
نوفمرب   24 اإىل  وتتوا�ضل  اإفريقية 
املباراة  نتيجة  وكانت  املقبل، 
الوطنية  الت�ضكيلة  لفائدة  انتهت 
69-50 �ضمح لها النفراد ب�ضدارة 
نظريها  على  متقدمة  املجموعة 
الريادة  تقا�ضمت  الذي  امل�رصي 
ذلك  وجاء  �ضابق  وقت  يف  معه 
على  الرابع  فوزها  حتقيق  بف�ضل 
املنتخب  تراجع  حيث  التوايل، 
الثاين  املركز  اإىل  امل�رصي 
املغربي  نظريه  رفقة  منا�ضفة 
للدورة  املنظم  املنتخب  يليهما 
ثم  وزميبابوي  اإفريقيا  جنوب 
اأنغول وكينيا يف املراكز الأخرية، 
الوطني  املدرب  اأ�ضبال  واأجرى 
اخلام�ضة  مباراتهم  تاغمي  حل�ضن 
اأم�س اأمام منتخب زميبابوي بينما 
يالقون اليوم منتخب البلد املنظم 

جنوب اإفريقيا.
الوطني  املنتخب  يقدم  بينما 
وهو  طيبا  م�ضوار  للعبة  الن�ضوي 
مباراة خا�ضتها  اأول  فاز يف  الذي 
عندما فازت يف لقاءها الفتتاحي 
بنتيجة  كبري  بفارق  كينيا  اأمام 
املخت�ضون  وير�ضح   ،00-87
جنوب  ونظرياتهن  اجلزائريات 
القارية  املناف�ضة  اإفريقيا منظمة 
من اجل خو�س املباراة احلا�ضمة 
حول حتديد املتوج باللقب القاري 
ممثل  حتديد  اأجل  من  وذلك 
املقررة  العامل  بطولة  اإفريقيا يف 
اأين يتناف�س  باأملانيا  العام املقبل 
للرجال  الوطنيان  منتخبانا 
وال�ضيدات من اأجل التتويج باللقب 
القاري ومتثيل القارة ال�ضمراء فب 

احلدث الريا�س العاملي.
ع.ق.

الوطني  املنتخب  مدرب  قّدم 
اأفنيندي�س  ح�ضن  �ضعد  الكرواتي 
املنتخب  تدريب  من  ا�ضتقالته 
ب�ضورة  رجال  اليد  لكرة  الوطني 
عودة  بعد  مبا�رصة  مفاجئة 
التي  الودية  الدورة  من  املنتخب 
و�ضهدت  بتون�س  فيها  �ضارك 
التي  املباريات  جلميع  خ�ضارته 
التقني  تراجع  حيث  خا�ضها، 
على  ال�رصاف  عن  الكرواتي 
بعدما  الوطنية  الفنية  العار�ضة 
�ضبق له ان اتفق على خمتلف بنود 
اجلزائرية  الحتادية  مع  العقد 
املدير  ك�ضف  حيث  اليد،  لكرة 
فاروق  لالحتادية  الوطني  الفني 
لوكالة  ت�رصيحات  يف  دهيلي 
الأنباء اجلزائرية ام�س اأن املدرب 
مع  املهام  يوا�ضل  لن  اأفندي�س 
مل  لأ�ضباب  الوطني  املنتخب 
يذكرها املتحدث يف ظل اأن رئي�س 

م�ضاء  قام  لعبان  حبيب  الحتادية 
البارحة بتن�ضيط ندوة �ضحافية يف 
دهيلي  وا�ضتطرد  الحتادية،  مقر 
تقوم  �ضوف  الريا�ضية  الهيئة  اأن 
على  ال�رصاف  م�ضوؤولية  مبنح 
العار�ضة الفنية لل�ضباعي اجلزائري 
الالعبني  يقود  حملي  مدرب  اإىل 
الفرتة  اإفريقيا   كاأ�س  مناف�ضة  يف 
جانفي   28 اإىل   16 من  املمتدة 
2018 بالغابون واملوؤهلة اإىل كاأ�س 
العامل املقررة عام 2019 يف تنظيم 
والدامنارك،  اأملانيا  بني  م�ضرتك 
مو�ضحا اأن عدة تقنيني يرغبون يف 
الرت�ضيحات  اأن  رغم  املهمة  تويل 
ت�ضب يف م�ضلحة املدرب الوطني 
الريا�ضي  ال�ضابق ومدرب املجمع 
كان  الذي  زغيلي  ر�ضا  البرتويل 
النخبة  مع  القاري  باللقب  توج 
بالدنا  احت�ضنتها  والتي  الوطنية 

عام 2014.

 ترك ملف مباراة مولودية العلمة
 وجمعية عني مليلة مفتوحا

معاقبة �حتاد ب�سكرة بلقاء دون جمهور
عاقبت جلنة الن�ضباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم فريق احتاد ب�ضكرة بحرمانه من 

اجلمهور يف مباراة واحدة بعد الحداث التي �ضهدتها املقابلة التي جمعتهم نهاية ال�ضبوع املن�رصم 
بال�ضيف ن�رص ح�ضني داي �ضمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة الأوىل، وتاأتي العقوبة بناء على 
التقرير الذي دّونه حكم املواجهة والذي جاء فيه اإقدام اأن�ضار النادي ال�ضاعد اجلديد اإىل دوري 

ال�ضواء بر�ضق ار�ضية امليدان عقب نهاية املواجهة معربين عن عدم ر�ضاهم بت�ضجيل الت�ضكيلة لتعرث 
جديد على ملعب »العالية«، بعدما كانوا ميلكون انذارا يف وقت �ضابق، وهو ما يجعل ت�ضكيلة مدينة 
»الزيبان« تخو�س مواجهتها املقبلة داخل القواعد اأمام مدرجات �ضاغرة ويتعلق الأمر بلقاء احتاد 

بلعبا�س الذي يجري حل�ضاب اجلولة 14 وما قبل الأخرية من مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية.
يف املقابل اعادت هيئة الرئي�س عبد احلميد حداج اإعادة فتح ملف مباراة نادي بارادو اوحتاد ب�ضكرة 
واأقرت ت�ضليك عقوبة الق�ضاء مباراتني على لعب بارادو يو�ضف بن عمارة ب�ضبب قيامه بت�رصف غري 
ريا�ضي نحو حكم املواجهة، وهي نف�س العقوبة التي �ضلطتها اللجنة على املح�رص البدين لفريق احتاد 
اجلزائر عادل لعباين الذي اأوقف بدوره مباراتني بعد ت�رصفه غري الريا�ضي يف مباراة فريقه اأمام �ضبيبة 

ال�ضاورة، فيما عوقب لعبا احتاد اجلزائر ووفاق �ضطيف ربيع مفتاح وحممد خثري زيتي مبباراة واحدة بعد 
تلقيهما انذارا ب�ضبب الحتجاج على قرارات احلكم وهو ما يجعلهما يغيبان عن املباراة املقبلة لفريقيهما 
امام مولودية وهران ون�رص ح�ضني داي على التوايل. بينما تركت جلنة الن�ضباط ملف مباراة مولودية العلمة 
وجمعية عني مليلة التي جرت نهاية الأ�ضبوع املن�رصم �ضمن اجلولة 12 للرابطة املحرتفة الثانية مفتوحا من 
اأجل ا�ضتكمال تلقي التقارير قبل البث فيها وهي التي �ضهدت اأحداث عنف عقب عدم تقب جماهري »البابية« 

الهزمية التي تلقاها فريقهم على ملعبه اأمام مت�ضدر البطولة الوطنية، ومت ايقاف ثنائي املولودية حممد 
�ضي حممد وحممد حجال اإىل حني امتثالهما اأمام اع�ضاء اللجنة وال�ضتماع اإىل اقوالهما بعد ورد ا�ضميهما يف 

عي�سة ق. التقرير ملحاولتهما العتداء على احلكم عقب نهاية اللقاء.
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قال اأن املنتخب الوطني ينق�صه الهدوء وال�صرامة ومل يكن الأقوى يف امليدان

�ضافوا: ل�ضت متفائال مب�ضتقبل اخل�ضر حتت اإ�ضراف ماجر
.      ردة فعل ماجر يف الندوة ال�صحافية كانت عنيفة

ك�صف مدرب منتخب اإفريقيا الو�صطى راوؤول �صافوا عن عدم تفاوؤله مب�صتقبل املنتخب الوطني حتت قيادة الناخب الوطني رابح ماجر اللذان تواجها يف مباراة ودية ال�صبوع 
املن�صرم على ملعب 5 جويلية و�صهد تفوق الت�صكيلة الوطنية بثالثية نظيفة دون اإقناع من حيث املردود، واأكد املدرب ال�صوي�صري اأن م�صتقبل اخل�صر مع ماجر غرب م�صمون و 

العواقب غري حممودة، و�صرح الأمر اإىل اأن عقلية الالعب اجلزائري الذي يعرفه جيدا 

عي�صة ق.

رفقة  الوطنية  البطولة  له جتربتني يف  كانت  بعدما 
تتحمل  ال  وهران  ومولودية  العلمة  مولودية  فريقي 
املباريات  خالل  عليها  يتواجد  عندما  ال�ضغط 
ويف�ضل يف التعامل معه وهو ما ينعك�س بال�ضلب على 

اأداء الت�ضكيلة ونتيجة املباراة. 
ووّجه �ضافوا يف ت�رصيحات اأدىل بها ملوقع "الغازيت 
دو فناك" انتقادات اإىل طريقة لعب اخل�رص وحتدث 
ان  اأ�ضار  لغة اخل�ضب عندما  اعتماد  دون  ب�رصاحة 
املنتخب الوطني مل يقدم مباراة كبرية من اجلانب 
الفني وعلى امل�ضتوى التكتيكي، م�ضتطرد اأن رفقاء 
االأقوى على  يكونوا  الدين فرحات مل  زين  الالعب 
�ضعوبات  واجهوا  واأنهم  خا�ضة  امليدان  ار�ضية 
منظمني  يكونوا  مل  انهم  جانب  اإىل  اأ�ضباله،  اأمام 

من  الكرة  اإخراج  يف  وف�ضلوا  امليدان  اأر�ضية  على 
حديثه  ال�ضوي�رصي  املدرب  ووا�ضل  منطقتهم، 
امل�ضوؤول  غلى  مبا�رصة  بطريقة غري  االنتقاد  بفتح 
او�ضح  عندما  الوطنية  الفنية  العار�ضة  على  االأول 
اأ�ضباله  ان ماجر كان االأحرى به قول احلقيقة واأن 
وجدوا �ضعوبات يف اللقاء لكنهم قاتلوا وجنحوا يف 
اخلروج بالفوز دون در الرماد على االأعني والدفاع 
ال�ضابق  املدرب  وتطرق  ملفتة.  بطريقة  عنهم 
ملولودية العلمة اإىل نقاط ال�ضعف بالن�ضبة للخ�رص 
والتي وقف عليها خالل املباراة الودية عندما قال 
داخل  وال�رصامة  الهدوء  اإىل  يفتقدون  الالعبني  اأن 
الو�ضعية  مع  التعامل  ال�ضهل  من  ولي�س  املنتخب 
على  يتداولون  مدربني  عدة  بروؤية  للخ�رص  احلايل 
العار�ضة الفنية الوطنية يف العام الواحد، م�ضريا اأنه 
منحطة  اللقاء مبعنويات  بعد  ريا�س حمرز  �ضاهد 

اغلق  الذي  االأي�رص  مدافع  امام  ف�ضل  واأنه  خا�ضة 
ان  للخ�رص، مو�ضحا  االأمين  الرواق  اللعب يف  عليه 
واالإرادة  االن�ضجام  بكون  قد  له  بالن�ضبة  امل�ضكل 
التي يجب الت�ضلح بهما من اجل ت�ضجيل عودة قوية 
يف الفرتة املقبلة. وفتح �ضافوا النار بطريقته على 
ماجر وانتقد طريقته يف التعامل مع االعالم عندما 
اأ�ضار اأن املدرب يتطلب ان يكون ذكيا يف ت�رصيحاته 
الت�رصيحات  يف  بها  يديل  التي  الكلمات  ويدر�س 
هذه  مثل  اأن  باعتبار  النار  على  الزيت  عدم  وعليه 
االأمور توؤثر �ضلبا على العبيه، م�ضيفا انه �ضعر منذ 
بداية الندوة ال�ضحافية التي اأعقبت املباراة الودية 
ولي�س  مفخخة  كانت  واال�ضئلة  مكهربة  االأجواء  ان 
ال�ضوؤال الذي وجهه �ضحايف االذاعة الوطنية معمر 
ماجر  انتهجها  التي  الرد  طريقة  اأن  م�ضريا  جبور، 

كانت عنيفة.

ا�صتدعى خم�صة لعبني من وفاق �صطيف للرتب�ص الثاين ملنتخب اقل من 21 عاما

�ضارف يربهن عدم اجلهوية وي�ضتدعي العبني من االق�ضام الدنيا
�ضارف  بوعالم  املدرب  فتح 
املجال اأمام العبي خمتلف االأندية 
املحرتف  الق�ضمني  يف  والنا�ضطة 
االأول والثاين والبطولة الهاوية من 
اأجل اأخذ فر�ضتهم والربهنة على 
تقم�س  يف  واأحقيتهم  امكانياتهم 
فئة  منتخب  مع  الوطنية  االألوان 
وبعدما  حيث  عاما،   21 من  اقل 
اأعلنها  التي  القائمة  �ضهدت 
الرتب�س  يف  امل�ضاركة  اأجل  من 
انتقادات  عدة  االأول  التح�ضريي 
الأغلبية  الدعوة  توجيه  ب�ضاأن 
االأندية  يف  النا�ضطني  الالعبني 
اأندية  العبي  واق�ضاء  العا�ضمية 
من ح�ضور  ب�ضورة خا�ضة  ال�رصق 
املعنية  القائمة  �ضجلت  الرتب�س، 
بخو�س الرتب�س التح�ضريي الثاين 

ملنتخب اأقل من 21 عاما املقرر 
اإىل   25 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
29 دي�ضمرب املقبل مبركز حت�ضري 
املنتخبات الوطنية ب�ضيدي مو�ضى 
�ضارف  الوطني  الناخب  توجيه 
الدعوة اإىل عدد من العبي االأندية 
النا�ضطة يف اندية ال�رصق يف �ضورة 
�ضجل  الذين  �ضطيف  وفاق  العبي 
يجري  الذي  الرتب�س  عن  غيابهم 
ويختتم  احلالية  الفرتة  خالل 
تاألق  انتقادات كبرية يف ظل  اليوم 
العبيه على م�ضتوى هذه الفئة يف 
اأكرب  و�ضجلوا  الوطنية،  البطولة 
العبني  خم�ضة  با�ضتدعاء  ح�ضور 
دفعة واحدة ويتعلق االأمر بكل من 
دغموم،  الرحيم  عبد  عطو،  اأمين 
اأمين  م�ضطفى  �ضعدي،  ا�ضماعيل 

بو�ضيف واأ�ضامة فياليل.
يف  �ضارف  يق�س  مل  املقابل،  يف 
خياراته العبي االأندية النا�ضطة يف 
االأق�ضام الدنيا بعدما منح الفر�ضة 
ال�ضاوية  احتاد  اأندية  من  لالعبني 
االأمر  ويتعلق  امل�ضيلة  ووفاق 
وحممد  عمران  فايق  بالثنائي 
بلوعل، وهو ما يفتح املجال اأمام 
العبني اآخرين قادرون على الدفاع 
التاألق  حال  يف  الوطنية  االلوان 

على م�ضتوى اأنديتهم.
قائمة الالعبني

دغموم،  الرحيم  عبد  عطو،  اأمين 
اأمين  م�ضطفى  �ضعدي،  ا�ضماعيل 
)وفاق  فياليل  واأ�ضامة  بو�ضيف 
حممد  بوطاقة،  اأحمد  �ضطيف(، 
اإ�ضالم بلهادي، مراد راجم ون�ضال 

يون�س  البليدة(،  )احتاد  بن�ضنا�ضة 
بوعكيل وبومدين فريفر )مولودية 
فالحي  �ضعيد  حبيب  وهران، 
ال�ضلف(،  )جمعية  مريل  وا�ضالم 
مراد حداد واأمين مهبو�س )�ضباب 
باتنة(، عبد اجلليل �ضمان وا�ضالم 
في�ضل  اجلزائر(،  )احتاد  خلوط 
اأمين  املدية(،  )اأوملبي  يخلف  بن 
مهند  كمال  بارادو(،  )نادي  بوقرة 
احلرا�س(،  )احتاد  بلعربي  �ضغري 
بلعريبي  الدين  عالء  حممد 
بلوعل  حممد  وهران(،  )جمعية 
عمران  فب�ضل  امل�ضيلة(،  )وفاق 
ب�ضو  يو�ضف  ال�ضاوية(،  )احتاد 
الدين  و�ضم�س  بلوزداد(  )�ضباب 

معي�ضي )�ضبيبة ال�ضاورة(.
ع.ق.

الحتاد الفريقي لكرة القدم فتح رفع الع�صوية اإىل اأربعة اأع�صاء جدد

زط�ضي اأمام فر�ضة خالفة روراوة باملكتب التنفيذي
ال ي�ضتبعد اأن يرت�ضح رئي�س االحتادية 
الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
ع�ضوية  على  احل�ضول  اإىل  زط�ضي 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  �ضمن 
االإفريقي للعبة بعدما ك�ضفت الهيئة 
هيئة  قّررت  حيث  القارية،  الكروية 
احمد  اأحمد  امللغا�ضي  الرئي�س 
التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  عدد  رفع 
للكاف التي ت�ضم 20 ع�ضوا واإ�ضافة 
بيان  وح�ضب  جدد،  اأع�ضاء  اربعة 
ان  ينتظر  فاإنه  االفريقي  االحتاد 
جتري االنتخابات الإ�ضافة االأع�ضاء 

املقبل  فيفري  الثاين  يف  االأربعة 
خالل  الرباط  املغربية  بالعا�ضمة 
االإفريقية  البطولة  احت�ضان  اأحداث 
املغرب،  يف  جتري  التي  للمحليني 
ال�ضيغة  البيان  ح  يو�ضّ مل  حيث 
اختيار  خاللها  من  يتم  �ضوف  التي 
من  �ضواء  اجلدد  االأربعة  االع�ضاء 
اع�ضاء  طرف  من  الت�ضويت  خالل 
اأو  الكروية  للهيئة  العامة  اجلمعية 

�ضيغة اأخرى.
ولهذا الغر�س فاإن زط�ضي يبدو قريبا 
من حيازة ع�ضوية املكتب التنفيذي 

للكاف واأخذ من�ضب الرئي�س ال�ضابق 
توىل  الذي  روراوة  حممد  للفاف 
خالل  التنفيذي  املكتب  يف  مقعدا 
خاللها  تراأ�س  التي  ال�ضابقة  الفرتة 
ال�ضابق  رئي�ضها  االإفريقي  االحتاد 
يرغب زط�ضي  روراوة، حيث  حممد 
ومنحها  مكانتها  اجلزائر  اإعادة  يف 
فر�ضة اعادة هيبتها يف خارطة كرة 
منذ  فقدتها  التي  االفريقية  القدم 
رحيل روراوة من الكاف بف�ضل حياتو 
يف اال�ضتفادة من عهدة جديدة عقب 
احمد  امللغا�ضي  اأمام  ال�ضقوط 

اأحمد، ويحظى امل�ضوؤول االأول على 
مع  بلقاءات  ببالدنا  الكروية  الهيئة 
رئي�س الكاف اأين يعمل على تقريب 
الروؤى بينهما ومنح اجلزائر دورا يف 
تر�ضيخ وامل�ضاهمة يف و�ضع خارطة 
ال�ضمراء  للقارة  امل�ضتديرة  الكرة 
ولالإ�ضارة  املقبلة.  الفرتة  خالل 
يتواجد رئي�س الفاف �ضمن ع�ضوية 
جلنة تنظيم بطولة اإفريقيا للمحليني 
العام  التي جتري يف املغرب مطلع 

اجلديد. 
عي�صة ق.

 تلقى رفقة بودبوز هزمية
 مذلة بخما�صية نظيفة

ماندي يطرد اأمام ايبار ومهدد 
باالإق�ضاء لقاءين على االأقل

تكّبد الالعبان الدوليان اجلزائريان هزمية قا�ضية رفقة فريقهما ريال 
بيتي�س خالل املواجهة التي قادتهما اإىل خارج الديار ملالقاة امل�ضيف 

اإيبار �ضمن املباراة التي تندرج �ضمن اجلولة 12 من دوري الدرجة 
االأوىل اال�ضبانية، اأين �ضقط الثنائي رفقة فريقهما بخما�ضية نظيفة 
يف مباراة �ضارت يف اجتاه واحد ل�ضالح اأ�ضحاب االأر�س الذين كانوا 

متقدمني بثنائية يف ال�ضوط االأول قبل ان ي�ضيفوا ثالثة اأهداف كاملة 
يف ال�ضوط الثاين، وقدم ماندي اأ�ضواأ مبارياته هذا املو�ضم وهو الذي 

اأقحمه املدرب ا�ضا�ضيا يف املباراة عك�س مواطنه ريا�س بودبوز الذي 
بداأ اللقاء يف االحتياط قبل اأن يتم اقحامه يف الدقيقة 70 وكان فريقها 

حينها متاأخرا بثالثية دون رد لكنه مل ي�ضتطع اإحداث الفرق لناديه 
خالل 20 دقيقة التي لعبها.

و�ضهد اللقاء طرد مدافع املنتخب الوطني عند الدقيقة 55 من املباراة 
بعدما اأقدم على عرقلة العب املناف�س داخل منطقة العمليات ومنح 

على اإثرها ركلة جزاء الأيبار جاء منها الهدف الثالث، حيث �ضيكون 
الالعب مهددا باالإق�ضاء مباراتني على االأقل بعدما تلقى طردا 

مبا�رصا، وهو الطرد الرابع يف م�ضواره الكروي بعدما كان طرد يف ثالث 
منا�ضبات �ضابقة رفقة فريقه ال�ضابق ملعب رمي�س الفرن�ضي.

وحّمل مدرب نادي ريال بيتي�س كيكي �ضيتني الدويل اجلزائري م�ضوؤولية 
الهزمية الثقيلة التي تلقاها فريقه، حيث اعترب يف ت�رصيحات نقلها 

االعالم اال�ضباين ام�س اأن طرد خريج نادي رمي�س كان منعرج املباراة 
وعّقد االأمور على فريقه بعدما ترك منقو�ضا عدديا.

عي�صة ق.

غوالم يبا�ضر عملية التاأهيل الع�ضلي 
وي�ضرع بالرك�ض

با�رص الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم عملية اإعادة التاأهيل بعد 
العملية اجلراحية التي اأجراها على م�ضتوى الركبة اإثر تلقيه ا�ضابة 
بقطع يف الرباط ال�ضليبي رفقة ناديه نابويل االيطايل، حيث تواجد 

غوالم اأم�س يف احل�ضة التدريبية التي خا�ضها نادي اجلنوب االيطايل 
يف ال�ضبيحة وقام بالرك�س قليال قبل التوقف بطلب من املح�رص 

البدين للنادي من اأجل تفادي جتدد اال�ضابة خا�ضة واأنه يدخل يف 
اجواء العودة اإىل التدريبات ب�ضورة تدريجية وهو الذي يرغب يف 
ت�ضجيل عودة �رصيعة اإىل امليادين وامل�ضاهمة يف قيادة ناديه اإىل 

التتويج بلقب الدوري االيطايل اأين يت�ضدرون "الكالت�ضيو".
ع.ق.

�ضليماين مر�ضح لاللتحاق بايفرتون يف املركاتو ال�ضتوي
من جهته، يتواجد الالعب الدويل ا�ضالم �ضليماين �ضمن اهتمام اإدارة نادي ايفرتون االجنليزي الذي يرغب يف التعاقد مع العبني جدد خالل فرتة 

التحويالت ال�ضتوية املقبلة من اأجل تدعيم اخلط الهجومي بالدرجة االأوىل، ويف هذا ال�ضدد ك�ضفت اأم�س تقارير اإعالمية بريطانية اأن العب 
لي�ضرت �ضيتي �ضمن خيارات اإدارة ايفرتون من اأجل التعاقد معه يف املركاتو ال�ضتوي املقبل، وال ي�ضتبعد اأن يف�ضل مهاجم اخل�رص الرحيل وتغيري 

االأجواء وهو الذي يعاين التهمي�س مع ت�ضكيلة "الثعالب" خا�ضة واأنه مل يلعب �ضوى مباراة واحدة منذ انطالق املو�ضم الكروي اجلديد.
ع.ق. 
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عر�ض بقيمة 340 مليون يورو ل�ضراء نيوكا�ضل
اكدت و�سائل اعالم عدة اول اأم�س ان �سيدة اعمال بريطانية 

قدمت عر�سا بقيمة 300 مليون جنيه ا�سرتليني ما تعادل 
قيمة 338 مليون يورو ل�رشاء نادي نيوكا�سل االجنليزي لكرة 

القدم الذي مل يوؤكد هذا النباأ، ويبدو ان ال�رشكة املالية 
لل�سيدة اماندا �ستافيلي »بي �سي بي كابيتال بارترنز« 
التي تفاو�س نيوكا�سل منذ عدة ا�سابيع، قدمت هذا 
العر�س ملالك النادي مايك ا�سلي ح�سب عدة و�سائل 

اعالم ومنها هيئة االذاعة الربيطانية »بي بي �سي«. 
وكان ا�سلي رجل االعمال الذي يراأ�س �سل�سلة كبرية من 
خمازن االدوات الريا�سية، اعلن يف اكتوبر املا�سي عن 

رغبته ببيع النادي بعد ع�رش �سنوات من ملكيته له، ودفع 
ا�سلي مبلغ 150 مليون يورو عام 2007 ل�رشاء النادي الواقع 

يف �سمال اجنلرتا، وخالل 10 �سنوات هبط الفريق مرتني 
اىل الدرجة االوىل و�سعد يف كل منهما اىل املمتاز بعد عام 

واخرهما يف املو�سم املا�سي.

ناينجوالن: هدفنا مع روما التاأهل اإىل رابطة االبطال
ك�سف البلجيكي رادجا ناينجوالن العب خط و�سط 

روما االإيطايل، عن م�ساركته بامل�سكنات يف 
انت�سار فريقه على الزيو روما بهدفني لهدف 
ال�سبت املا�سي، �سمن مباريات الكالت�سيو، 

وقال ناينجوالن خالل ت�رشيحات نلقها 
موقع فوتبول اإيطاليا: »تعر�ست جلروح 

�سغرية مع منتخب بلجيكا، لكني دائًما ما 
اأعود اأ�رشع مما ينبغي«، واأ�ساف: »اأخذت 
بع�س امل�سكنات خلو�س املباراة �سد الزيو، 

الأين اأردت امل�ساركة«.

ا�ضتقالة رئي�ض االحتاد االإيطايل لكرة القدم
اأفاد مرا�سل »بني �سبورت« يف اإيطاليا اأن 

رئي�س االحتاد املحلي لكرة القدم كارلو تافيكيو تقدم 
با�ستقالته عقب ال�سغوطات التي رافقت عدم تاأهل 

منتخب اإيطاليا اإىل كاأ�س العامل رو�سيا 2018، 
وياأتي هذا القرار بعد  االجتماع الذي ُعقد اأول 

اأم�س مبقر االحتاد، بعد ال�سغط الكبري الذي 
تعر�س له تافيكيو من قبل عدة جهات فاعلة 

يف الو�سط الكروي االيطايل، باالإ�سافة 
اإىل �سغط ال�سحافة االيطالية وال�سارع 

الريا�سي، ويرتاأ�س تافيكيو االحتاد االإيطايل 
منذ عام 2014 وهو يبلغ من العمر 74 عاماً، 
واأبلغ مار�سيلو نيت�سي رئي�س رابطة احلكام 
ال�سحفيني اأن تافيكيو ا�ستقال من من�سبه 

خالل اجتمال عقد يف مقر االحتاد االإيطايل 
للعبة ال�سعبية يف العا�سمة روما، ويتعني اجراء 

انتخابات جديدة يف غ�سون 90 يوما لتعيني رئي�س 
جديد لالحتاد االيطايل.

بر�ضلونة �ضيطعن يف اإنذاري �ضواريز وبيكيه
ذكر بر�سلونة مت�سدر الدوري االإ�سباين اإنه �سيتقدم بطعن من اأجل اإلغاء بطاقتي حتذير ح�سل 

عليهما مدافعه جريار بيكيه ومهاجمه لوي�س �سواريز خالل املباراة التي انتهت بالفوز 
على ليغاني�س 3-0 ال�سبت املا�سي، وخرجت البطاقة ال�سفراء لبيكي يف ال�سوط 

الدين امرابط و�سيغيب  ليغاني�س نور  االأول الرتكابه خمالفة �سد العب و�سط 
يف  املحلي  الدوري  يف  فالن�سيا  الثاين  املركز  فريق  مواجهة  عن  ذلك  جراء 
اجلولة املقبلة اإذا ف�سلت حماولة اإلغاء البطاقة، وحذر حكم املباراة �سواريز 
ايفان  املناف�س  املرمى  حار�س  الإعاقته  املباراة  خالل  هدفني  اأحرز  الذي 
كويار يف ال�سوط الثاين.   واأكد بر�سلونة عرب موقعه الر�سمي على االنرتنت اأنه 
�سيتقدم بطعن على بطاقتي االإنذار اللتان ح�سل عليهما جريار بيكي ولوي�س 

على  ف�سيتعني  املحاولة  ف�سلت  واإذا  ليغاني�س،  على   0-3 الفوز  خالل  �سواريز 
مباراة  يف  اأومتيتي  و�سامويل  فريمالني  توما�س  على  االعتماد  الكاتالوين  النادي 

النقاط امل�ساعفة مع اخلفافي�س.                            

اإيبار ي�ضحق ريال بيتي�ض بخما�ضية
�سحق اإيبار �سيفه ريال بيتي�س بخما�سية نظيفة اأول اأم�س يف ختام املرحلة 12 من الدوري االإ�سباين لكرة القدم، وافتتح 
واأ�ساف  ال�ساد�سة  بالدقيقة  فريقه  مرمى  يف  خطاأ  اآمات  جوردي  له  �سجل  عندما  ال�سديقة  بالنريان  الت�سجيل  اإيبار 
االأرجنتيني غونزالو ا�سكاالنتي الهدف الثاين يف الدقيقة 30، ويف ال�سوط الثاين، ارتكب املدافع الدويل اجلزائري عي�سى 
مندي خطاأ قاتاًل دفع ثمنه بطاقة حمراء وركلة جزاء ترجمها الربازيلي ت�سارلز اىل هدف ثالث يف الدقيقة 56، واأ�ساف 
اإنريك املهرجان بالهدف اخلام�س،  ت�سارلز الهدف الثاين ال�سخ�سي والرابع الأ�سحاب االر�س 71، ثم اختتم �سريجي 

وارتفع ر�سيد اإيبار اإىل 11 نقطة لكنه بقي يف املركز 17، فيما توقف ر�سيد ريال بيتي�س التا�سع عند 17 نقطة.

بولونيا يقلب الطاولة على هيال�ض فريونا
حول بولونيا تخلفه امام م�سيفه هيال�س فريونا اىل فوز 3-2 اأول ام�س  يف ختام املرحلة 13 من الدوري االيطايل لكرة 
القدم، و�سجل الي�سيو ت�رشت�سي يف الدقيقة 13 واالوروغوياين مارتن كا�سريي�س بالدقيقة 33 هديف هيال�س فريونا العائد 
والغاين غودفريد  اوكونكوو 74  اورجي  والنيجريي  دي�سرتو 22  الثاين، وماتيا  الق�سم  بعد مو�سم يف  الدرجة االوىل  اىل 
دون�ساه 76 اهداف بولونيا، وبقي هيال�س فريونا يف املركز 19 وقبل االخري بر�سيد 6 نقاط، وانتقل بولونيا من املركز 

13 اىل العا�رش رافعا ر�سيده اىل 17 نقطة بفارق االهداف خلف فيورنتينا وامام كييفو.

�ضراع جديد بني ريال مدريد وبر�ضلونة
على  بر�سلونة،  التقليدي  وغرميه  مدريد  ريال  بني  متوقع  النقاب عن �رشاع جديد  اإ�سبانية  تقارير �سحفية  ك�سفت 
 »El Chiringuito« سفقة جديدة يف ال�سيف املقبل، واأكد االإعالمي االإ�سباين اإدواردو اإندا يف ت�رشيحات لربنامج�
اأن ريال مدريد يرغب يف �سم الفرن�سي كليمينت لينجليت مدافع فريق اإ�سبيلية، وقال اإندا: »لينجليت قلب دفاع اإ�سبيلية 
يحظى باهتمام ريال مدريد، النادي امللكي يبحث عن الالعب الذي ال يخ�سى على قدمه من االلتحامات«، وارتبط 
لينجليت �ساحب 22 عاًما باالنتقال اإىل بر�سلونة يف الفرتة االأخرية، اإذ يبحث النادي الكتالوين عن تعزيز خط دفاعه، ويف 
ت�رشيحات �سابقة نقلتها �سحيفة »اآ�س« االإ�سبانية، رد املدافع الفرن�سي ال�ساب على اهتمام البار�سا بالقول »بر�سلونة 

ا يف اإ�سبيلية، و�ساأرى ما �سيحدث يف امل�ستقبل«. فريق ذو م�ستوى عال، لكني �سعيد اأي�سً

غوارديوال يرف�ض تر�ضيح املان 
�ضيتي للتتويج بال�ضومبيونزليغ

اال�سباين  املدرب  رف�س 
مت�سدر  �سيتي  ملان�س�سرت 
جو�سيب  االجنليزي  الدوري 
يكون  ان  فكرة  غوارديوال 
لقب  الإحراز  مر�سحا  فريقه 
م�سابقة دوري ابطال اوروبا، 
ع�سية  غوارديوال  واكد 
الهولندي  فيينورد  ا�ست�سافة 
العديد  بو�سع  يت�رشف  انه 
من املراقبني ا�سم مان�س�سرت 
للقب،  �سيتي بني املر�سحني 
يثبت  مل  الفريق  ان  معتربا 
حتى  القبيل  هذا  من  �سيئا 
مو�سم  بداية  وبعد  االن، 
ا�ستثنائية، يت�سدر مان�س�سرت 
�سيتي ترتيب الدوري املمتاز 
اقرب  عن  نقاط   8 بفارق 
مان�س�سرت  جاره  مالحقيه 
ثمن  اىل  وتاأهل  يونايتد، 
االوروبية،  امل�سابقة  نهائي 
يف  يخ�رش  مل  انه  عن  ف�سال 
يف  خا�سها  مباراة   18 اآخر 

خمتلف امل�سابقات.
وكان مدرب نابويل االيطايل 
امام  مرتني  خ�رش  الذي 
ماوريت�سيو  �سيتي  مان�س�سرت 
لي�سرت،  ومدرب  �ساري 
الفرن�سي كلود بويل اآخر من 
غوارديوال  فريق  بان  اعترب 
يف  اوروبيا  االف�سل  هو 
و�رشح  الراهن،  الوقت 
للمدربني  »اقول  غوارديوال: 
انت�سار  انه  جزيال،  �سكرا 
الذي  �سيتي  ملان�س�سرت  كبري 
على  تاريخه  يكتب  ان  عليه 
ال  هذا  االوروبي،  ال�سعيد 
اننا مر�سحون  يعني بالتاأكيد 
ابطال  دوري  لقب  الإحراز 
اوروبا وامنا يعني باأننا قمنا 
باأ�سياء جيدة«، وا�ساف: »من 
ير�سحون  النا�س  ان  الوا�سح 
اندية بر�سلونة وريال مدريد 
ان  وغريها  ميونيخ  وبايرن 
االندية  تلك  بني  ي�سعونا 

لكن  لنا،  كبري  �رشف  فهذا 
بال�رشورة  يعني  ال  ذلك 
هذا  من  ما  ب�سيء  قمنا  اننا 
هي  لي�ست  هذه  القبيل، 

احلال االن«.
الفني  املدير  وتطرق 
الكبري  العدد  اىل  اال�سباين 
للم�سابني يف �سفوف فريقه 
 13 خو�س  عليه  يتعني  الذي 
جانفي  الثاين  حتى  مباراة 
ا�سفه  عن  معربا  املقبل، 
العدد  لدينا  »لي�س  بالقول: 
الكايف من الالعبني«، واأو�سح 
ان  كبرية  خ�سارة  حقا  »انها 
نفتقد جهود القائد البلجيكي 
فن�سان كومباين ل�سهر ون�سف 
�ستونز  جون  واالآن  ال�سهر، 
من 4 اىل 6 ا�سابيع، من اجل 
الفوز باالألقاب، نحن بحاجة 
ال�سيما  الالعبني  جميع  اىل 
جون  مثل  منهم  املهمني 

وفن�سان«.       



�سحك ه�ستريي يجمع 
اأحمد حلمي وال�ساب خالد

“الربن�س”،  عليه  يطلق  الذي  حلمي،  اأحمد  النجم  �شارك 
جمهوره عرب ح�شابه ال�شخ�شي على موقع “ان�شتقرام”، �شورة 

جمعته مع ملك الراي اجلزائري ال�شاب خالد.
 وعلق “حلمي” على ال�شورة قائال: “جل�شة �شحك ه�شتريي.. 

حبيبي يا خالد”.
الذي حقق  ودوران«  »لف  فيلم  اأحمد حلمي،  اأعمال  اآخر  كان 
اأرقاًما قيا�شية يف ال�شينما امل�رصية، و�شلت لأكرث من 40 مليون 
جنيه، و�شاركته البطولة الفنانة دنيا �شمري غامن، وميمي جمال، 
واأنعام �شالو�شة. اأما ال�شاب خالد، طرح موؤخراً اأحدث اأعماله 
بوحدة”  “وحدة  بعنوان  كليب،  الفيديو  طريقة  على  امل�شورة 
من اأحلان املو�شيقار طالل، وكلمات ال�شاعر خالد املريخي، 

واإخراج يعقوب املهنا.
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مهرجان بريوت لالأفالم الفنية الوثائقية يحتفي بهوليوود
ح�صرت هوليوود بقوة يف عطلة نهاية الأ�صبوع يف مهرجان بريوت لالأفالم الفنية الوثائقية يف العا�صمة اللبنانية بريوت من خالل فيلمني وثائقيني 

اأحدهما يدور حول الن�صاء اللواتي كان لهن دور كبري يف �صناعة الأفالم يف املا�صي وثانيهما يركز على حياة الراق�ص الأ�صطوري جني كيلي.

الأمريكيتان  ال�شقيقتان  وقعت 
جوليا وكالرا كوبريبريج �شيناريو 
واإخراج الفيلم الوثائقي »الن�شاء 
يف  هوليوود«  يحكمن  اللواتي 
مثرية  مقابالت  واأجريتا   2016
جداً لالهتمام مع ن�شاء يتولني 
يف  حاليا  ال�شلطة  من  بع�شاً 

هوليوود.
املهرجان  جمهور  و�شفق 
بدقائقه  العمل  لهذا  طويال 
ن�شاء  اأن  لكت�شافه  اخلم�شني 
فيبري  لوي�س  منهن  مبدعات 
وفران�شي�س  بيكفورد  وماري 
بال�شيه  جاي  واألي�س  ماريون 
�شاحبات  كن  اآزنري  ودوروثي 
الكلمة يف هوليوود على �شعيد 
اأو املونتاج  اأو الإخراج  الكتابة 

فيما بني 1910 و1920.
مقابالت  ال�شقيقتان  واأجريت 

اللواتي  الن�شاء  من  العديد  مع 
مرموقة  وظائف  حاليا  يتولني 
يف هوليوود من بينهن املنتجة 
روبني  والكاتبة  واجرن  بول 
املنفذة  واملنتجة  �شويركورد 

ليندا اأوب�شت.
مع  كثرياً  احل�شور  تفاعل  كما 
كيلي:  )جني  الوثائقي  الفيلم 
ويرق�س(  الإن�شان  يعي�س  اأن 
واملخرج  والكاتب  لل�شحفي 
الفرن�شي املقيم يف ولية لو�س 

اأجنلي�س برتران تي�شيه.
بدقائقه  الفيلم  ويتناول 
احلقب  خمتلف  اخلم�شني 
والكاتب  الراق�س  حياة  يف 
كيلي  جني  الأمريكي  واملخرج 
الذي يعترب من اأبرز النجوم يف 
كما  لهوليوود  الذهبي  الع�رص 
املتناق�شة  �شخ�شيته  يظهر 

خلف الكوالي�س.
ويطل مهرجان بريوت لالأفالم 
ال�شنة  هذه  الوثائقية  الفنية 
بريوت  اللبنانية  العا�شمة  يف 
حتمل  التي  الثالثة  ن�شخته  يف 

عنوان )احلرية(.
املعار�س  م�شوؤولة  وكانت 
اللبنانية األي�س مغبغب قد اأن�شاأت 
يف  الطموح  املهرجان  هذا 
2014 بهدف مواكبة عمل عدد 
من  واللبنانيات  اللبنانيني  من 
ومنظمات  وخمرجني  باحثني 
وعلماء  وفنانني  حكومية  غري 
اآثار واأي�شا للم�شاهمة يف زيادة 
نحو  وتوجيههم  ال�شباب  وعي 

الرتاث اأينما كانوا يف لبنان.
»احلرية  اأن  مغبغب  واأكدت 
التي  احلياتية  العنا�رص  من 
احلرية  ن�شرتيها  اأن  ميكن  ل 

خالل  من  ن�شنعها  من  نحن 
يف  والثقافة.  بالفن  ت�شلحنا 
اأقول  اأن  اأردت  املهرجان  هذا 
للجمهور من كل الأعمار هيا بنا 
ن�شاهد اأكرب عدد من ال�رصائط 
الوثائقية لرنتدي ثوب احلري، 
واأ�شافت »اأعرتف اأنني يف هذه 
الن�شخة �رصت اأكرث اقرتابا من 
ال�شورة النهائية التي اأحلم بها 
اأ�شل  من  ومتكنت  للمهرجان. 
ثقافية  ومراكز  مدار�س  اإىل 

وجامعات يف كل اأنحاء لبنان«،
اأم�س  اأول  املهرجان  واختتم 
للمخرج  )مانيفي�شتو(  بفيلم 
الأملاين جوليان روزفيلتد وفيه 
الأ�شرتالية  املمثلة  تتقم�س 
�شخ�شية   13 بالن�شيت  كيت 
خمتلفة لتج�شد خمتلف احلقب 

الفنية عرب الع�شور.

حتفة تركية من �سنع الفنان جم 
اأوزكان.. ح�سان من 7 اآالف قطعة خردة

جنالء بدر مر�سحة لـ »امراأتان« بعد 
اعتذار لقاء اخلمي�سي

ب�شبعة اآلف قطعة من اخلردوات.. 
اأوزكان،  جم  الرتكي،  الفنان  �شنع 
نال  طنا،  يزن  حل�شان،  متثال 
وف�شال  الفن.  ع�شاق  ا�شتح�شان 
عن احل�شان الذي ا�شتغرق �شنعه 
اآلف   7 نحو  با�شتخدام  عاما، 
قطعة، ت�شم جمموعته حتفا فنية 
ثورا  جت�شد  اخلردة،  من  عديدة 
و�شفينة  وحمارب  ف�شاء  ورائد 
ال�شاب  الفنان  ويدر�س  وغريها. 
التماثيل،  بق�شم  الثالث  ال�شف  يف 
بجامعة  اجلميلة،  الفنون  كلية  يف 
اأ�شكي �شهري،  الأنا�شول، يف ولية 
�شمال غربي تركيا. وي�شنع اأوزكان 
متاثيل معدنية ملفتة لالأنظار، يف 
وين�رص  با�شي،  تبه  بق�شاء  ور�شة 
التوا�شل  مواقع  عرب  �شورها 

الجتماعي، ما اأك�شبه �شهرة، اأدت 
اإىل تلقيه عرو�شا من اأو�شاط فنية 
اأعماله، ف�شال عن طلبات  لعر�س 
و�شارك  �رصكات.  قبل  من  �رصاء 
بقاعة  معر�س  يف  موؤخرا  اأوزكان 
اأبرز  من  تعد  التي  قردار،  لطفي 
�شالت العر�س الفنية باإ�شطنبول. 
�شعادته  عن  اأوزكان  اأعرب  ولقد 
تلقاه  الذي  الكبري  بالهتمام 
�شاهموا  للذين  و�شكره  اأعماله، 
تلقيه  اإىل  يف �شطوع جنمه. ولفت 
اأعماله،  ل�رصاء  عديدة  عرو�شا 
حول  الأ�شئلة  عليه  تنهال  حيث 
حاليا  يفكر  ل  اأنه  ونوه  اأ�شعارها. 
لعر�شها  اأهمية  يويل  اإذ  ببيعها، 
لتتمكن  الفنية،  املعار�س  يف 

اجلماهري من روؤيتها.

جنالء  امل�رصية،  الفنانة  تعكف 
م�شل�شل  حلقات  قراءة  على  بدر، 
من  »امراأتان«،  بعنوان  جديد 
واإخراج  حمرم  م�شطفى  تاأليف 

�شيف يو�شف.
ر�شح  »امراأتان«  خمرج  اأن  وعلم  
بعد  البطولة  لدور  بدر  جنالء 
اعتذار الفنانة لقاء اخلمي�شي عن 
نظراً  ذاتها،  ال�شخ�شية  جت�شيد 
لتعاقد الأخرية على م�شل�شل »ورا 
ت�شويره  توا�شل  الذي  ال�شم�س« 

حالياً.
يف  »امراأتان«  اأحداث  وتدور   
�شعود  رحلة  يتخلله  �شعبي  اإطار 
ل�شخ�شية »جنالء« التي تلعب دور 

فتاة تدعى »هناء«.
من  اأخرياً  انتهت  جنالء  اأن  يذكر 
اأحداث  �شمن  دورها  ت�شوير 
الثاين من م�شل�شل »ن�شيبي  اجلزء 
عمرو  تاأليف  من  وق�شمتك«، 
اأحمد  واإنتاج  يا�شني،  حممود 

عبدالعاطي

جرابل�س ال�سورية م�سرح لفيلم تركي 
عن الثورة

اأحمد الفي�ساوي: مل اأت�سلم اإخطارًا عن اتهامي باإزدراء االأديان

تنظيم  عنا�رص  من  حتريرها  بعد 
عملية  عرب  الإ�شالمية،  الدولة 
والأمان  الأمن  بلغ  الفرات،  درع 
لريف  التابعة  جرابل�س  مدينة  يف 
اإىل  �شوريا،  ب�شمال  حلب  حمافظة 
م�رصحا  املدينة  من  يجعل  حد 
فبدعم  ال�شينمائية.  الأفالم  لت�شوير 
الرتكية  وال�شياحة  الثقافة  وزارة  من 
الرتكي  ال�شينمائي  املنتج  يقوم 
فيلم  باإنتاج  قوروتلو  جاهد  خال�س 
ي�رصد  »درعا«،  ا�شم  يحمل  �شينمائي 
ومعاناة  ال�شورية  الثورة  بدايات  فيه 
التي  والدمار  القتل  اآلة  من  ال�شكان 
من  اأكرث  منذ  البالد  باأرجاء  تع�شف 
�شت �شنوات. واختار قوروتلو، الذي 
اأي�شا،  الفيلم  �شيناريو  بكتابة  �شارك 
تركيا،  جنوبي  عنتاب  غازي  ولية 
بف�شل  بالأمن  تنعم  التي  وجرابل�س، 
فيها، م�رصحا  الرتكية  القوات  وجود 
اإىل  خالله  من  ي�شعى  الذي  لفيلمه 

تو�شيح اأ�شباب اندلع الثورة ال�شورية 
للراأي العام. وي�شارك يف فيلم »درعا«، 
نخبة من الفنانني الأتراك، يتقّدمهم 
وجم  جويك،  وحممد  قزماز،  اإلكر 
واأحمد  قورالتورك،  وبرنا  اأوجان، 
و�شفا  داغ،  قرة  واأوموت  اأر�شالن، 
طابور.  ويحكي الفيلم، الذي ي�شارك 
الالجئني  من  اأعداد  م�شاهده  يف 
نزيب  خميم  يف  املقيمني  ال�شوريني 
بغازي عنتاب، ق�شة الثورة ال�شورية، 
والأ�شباب التي دفعت النا�س للتظاهر 
حمافظة  يف  جرى  وما  ال�شوارع،  يف 
منها  انطلقت  التي  )جنوب(،  درعا 

�رصارة الثورة ال�شورية.
من  م�شتوحاة  »درعا«  فيلم  واأحداث 
واأحداث  ووقائع  حقيقية  ق�ش�س 
ثورته.  اأثناء  ال�شوري  ال�شعب  عا�شها 
ويخطط القائمون على اإجناز الفيلم 
مع  ال�شينما  �شا�شات  على  لعر�شه 

حلول عام 2018. 

قال الفنان امل�رصي، اأحمد الفي�شاوي، اإنه مل يت�شلم اأي اإخطار ر�شمي بقرار ا�شتدعاءه 
العام  الأمني  املقدم �شده من  البالغ  للتحقيق معه يف  القاهرة،  ا�شتئناف  نيابة  من 
بتهمة  اأ�رصف،  عبدالباري  عبدالرحمن  املحامني،  بنقابة  واحلريات  احلقوق  للجنة 
العر�س  بدور  يُعر�س حالياً  الذي  »�شيخ جاك�شون«،  الأخري  فيلمه  الأديان يف  ازدراء 
امل�رصية. واأ�شاف الفي�شاوي، اإنه لن يُعلق علي هذا القرار من قريب اأو بعيد، م�شيفاً: 
ال�شناوي،  للمخرج كرمي  ناري«  بت�شوير م�شاهدي يف فيلم »عيار  »اأنا م�شغول حالياً 
واأمتني اأن ينال اإعجاب جمهوري عند طرحه بدور العر�س امل�رصية«.  وي�شارك يف 
بطولة »�شيخ جاك�شون« ماجد الكدواين واأحمد مالك واأمينة خليل وعدد من �شيوف 

ال�رصف، اأبرزهم ب�شمة ويا�شمني رئي�س، من اإخراج عمرو �شالمة.
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مع �صدور العدد رقم 60

 بانيبال تكمل عقدين وحتتفي 
بالأديب امل�صري عالء الديب  
مع �صدور العدد رقم 60 من »بانيبال« تكون املجلة قد اأكملت عامها الع�صرين، واحتفاء بهذه املنا�صبة 

خ�ص�صت ملفها الرئي�س لالأديب امل�صري الراحل عالء الديب حتت عنوان »عالء الديب؛ كاتب متفرد« 
تقديرا ملا قدمه لالأدب العربي من روايات وق�ص�صا متميزة، ولدوره العظيم يف اإثراء النقد الأدبي من خالل 

زاويته الأ�صهر يف عامل الكتب يف م�صر والعامل العربي »ع�صري الكتب«.
الذي  الديب  عالء  ملف  ت�ضمن 
 ، فيفري   18 يف  املنية  وافقته 
ترجمة مقتطفات من بع�ض اأعماله 
الليمون«  »زهر  الأدبية  املعروفة 
قبل  »وقفة  »القاهرة«،   ،)1987(
و«ثالثيته   )1995( املنحدر« 
دموع«  بالم  »اأطفال  ال�ضهرية 
امل�ضتنقع«  فوق  »قمر   ،)1989(
)1993(، »عيون البنف�ضج« )1999(.

ل�ضتة  �ضهادات  املجلة  ون�رشت 
يف  املوؤثرين  الأدباء  اأبرز  من 
اليوم،  امل�رشي  الأدبي  امل�ضهد 
يا�رش  الورداين،  حممود  وهم: 
عبد اللطيف، من�ضورة عز الدين، 
اإبراهيم فرغلي، يو�ضف رخا وعالء 
الن�ضو�ض  ترجمة  وحملت  خالد. 
رايت،  جوناثان  توقيع  وال�ضهادات 
كوهني،  رافائيل  جمعة،  �ضايل 
يو�ضف،  نارميان  بابكر،  عادل 
وپول  موبائي  �ضونيال  كوربر،  بن 

�ضتاركي.
يف  الديب  اهلل  حب  عالء  ولد 
 .1939 فيفري   4 يف  القاهرة 
ون�رشعام 1964 اأول عمل اأدبي له 
وهو عبارة عن جمموعة ق�ض�ضية 
ومن  »القاهرة«.  بعنوان  لفتة 
»امل�ضافر  اأي�ضا  املعروفة  اأعماله 
وردية«  و«اأيام   )1999( الأبدي« 

.)2002(
 

دار  اأ�ضدرت   2010 العام  ويف 
بعنوان  كتابا  القاهرية  ال�رشوق 
الكاتب  له  قدم  الكتب«  »ع�ضري 
قائال  اأ�ضالن  اإبراهيم  الراحل 
للباب  عنوانا  كان  الكتب  »ع�ضري 
الثقافية،  �ضحافتنا  يف  الأ�ضهر 

وهو الآن عنوان لكتاب ا�ضتثنائي، 
و�ضهادة كربى على اإبداعات حقبة 
ثرية ومثرية من تاريخ هذا الوطن، 
والأحالم  بالآمال  حافلة  حقبة 

واملكابدة«.
اأي�ضا  املقدمة  تلك  يف  وجاء 
على  الذاكرة  »يوقظ  الكتاب  اأن 
والأزمنة  الأمكنة  من  م�ضاحات 
عرب خمتارات قوامها مائة واإحدى 
والرواية  الق�ضة  يف  عمال  ع�رشة 
واملو�ضيقى  وال�ضيا�ضة  وال�ضعر 
حظنا  ومن  والتاريخ.  والجتماع 
مبدع  بذلك  قام  من  اأن  احل�ضن 
الق�ضة  جمال  يف  اإجنازه  له  كبري 

والرواية وغريها..«.
�ضورة  املجلة  غالف  وت�ضدرت 
بعد�ضة  الديب  عالء  للكاتب 
امل�ضورة الفل�ضطينية راندا �ضعث. 
وت�ضمن العدد اأي�ضا خم�ض ق�ضائد 

لل�ضاعرة ال�ضورية وداد نبي، ترجمة 
رواية  من  وف�ضال  رايت  جوناثان 
املوريتاين  للكاتب  النبع«  »طيور 
باه، ترجمة  عبد اهلل ولد حممدي 
جوليا اأهناتوفيت�ض، واأربع ق�ضائد 
املقدم،  ملياء  التون�ضية  لل�ضاعرة 
وميالد  مكنيل  كارين  ترجمة 

فايزة.
ق�ضرية  ق�ضة  على  العدد  وا�ضتمل 
»اأمي، املراأة الأخرى واأنا« للكاتب 
ال�ضوداين عبد العزيز بركة �ضاكن، 
من  وف�ضلني  بابكر  عادل  ترجمة 
للكاتبة  تن�ضى«  ل  »الذئاب  رواية 
احل�ضن،  هويان  لينا  ال�ضورية 
من  وف�ضل  قعوار  �ضمرية  ترجمة 
للكاتب   »2011 »الكيت�ض  رواية 
ترجمة  �ضعيد،  ال�ضايف  التون�ضي 

جوناثان رايت.
الأدبية،  املراجعات  زاوية  ويف 

الروايات  اأحدث  املجلة  تابعت 
لالإجنليزية،  املرتجمة  العربية 
فكتب بول �ضتاركي عن رواية ح�ضن 
داوود »ل طريق اإىل اجلنة«، ولورا 
الدويهي  جبور  رواية  عن  فرييري 
�ضوزانا  وكتبت  الأمريكان«،  »حي 
طربو�ض عن جمموعة رندا جرار 
الق�ض�ضية »هو، اأنا وحممد علي«. 
عن  فكتبت  اأوبانك  مارغريت  اأما 
دم�ضق،  »يا  ال�ضمان  غادة  رواية 
عن  بليزار  بول  وكتب  وداعا«، 
»كتاب  احلافظ  عبد  يا�رش  رواية 
الأمان«. وح�ضونة امل�ضباحي عن 
ولد  لعبداهلل  النبع«  »طيور  رواية 
حممدي، بينما تناول بيكي مادوك 
رواية علوية �ضبح »مرمي احلكايا«، 
وكلري روبرت�ض رواية �ضنان اأنطون 

»يا مرمي«.
وكالت

اأنور مغيث  يفوز بجائزة ابن خلدون –�صنغور للرتجمة والتكرمي 
يف باري�س 5 دي�صمرب

 
اأعلنت جلنة التحكيم جلائزة ابن خلدون – �ضنغور للرتجمة يف العلوم الإن�ضانية يف دورتها العا�رشة ل�ضنة 2017 ،عن اختيار 

اأنور مغيث املرتجم الكبري ومدير املركز القومي للرتجمة بالقاهرة ،عن منحه جائزة خا�ضة عن م�ضريته  الأ�ضتاذ الدكتور 
احلافلة  فى الرتجمة ، وقد مت الختيار باإجماع جلنة التحكيم ، وذلك –كما جاء يف حيثيات منح اجلائزة- اإميانا من اللجنة 
باجلهود القيمة للمرتجم الكبري يف اإثراء املكتبة العربية برتجمات لعدد كبري من الكتب والأبحاث املهمة على مدار م�ضريته 

اأهم  التي دارت حول  الفل�ضفية  اإىل درا�ضاته  بالإ�ضافة  الفرن�ضية  باللغة  انتاًجا فكرًيا  ا  اأي�ضً الرتجمة  ،كما ت�ضمنت م�ضريته  يف 
يف  بباري�ض  الفرنكفونية  املنظمة  مبقر  فعالياته  تقام  حفل  مغيث،يف  انور  الدكتور  الأ�ضتاذ  تكرمي  ويتم  الفرن�ضيني.  الفال�ضفة 
اخلام�ض من دي�ضمرب املقبل. الأ�ضتاذ الدكتور اأنور مغيث ،اأثرى املكتبة العربية بعدد كبري من الكتب والبحاث املهمة ،له عدد 

كبري من الرتجمات الهامة نذكر منها:)نقد احلداثة(،)يف علم الكتابة(،)م�ضيحيون وم�ضلمون:اإخوة اأمام اهلل(،)ال�ضان �ض�ضمونيون يف 
م�رش(، و)كيف يدمر الأثرياء الكوكب(،)اخلروج من الراأ�ضمالية من اأجل انقاذ الكوكب(،)كفى للطغمة ولتحيا الدميقراطية (و )من هو 
�ضاريل(،كما قدم جمموعة من الدرا�ضات عن الفكر العربي املعا�رش، �ضدرت باللغة الفرن�ضية يف املجالت املتخ�ض�ضة ،نذكر منها 

“الداروينية وعلمنة الفكر يف م�رش “والتي متت ترجمتها اىل العربية.
  جدير بالذكر ،اأن جائزة ابن خلدون –�ضنغور للرتجمة ،هي جائزة �ضنوية متنح بال�رشاكة بني منظمة الألك�ضو )املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم( واملنظمة الدولية للفرنكوفونية،حيث تهدف اىل مد اجل�ضور الفكرية والثقافية بني الدول العربية والدول الفرنكوفونية 

،بهدف تدعيم التنوع الثقايف واللغوي ،وتن�ضيط التبادل الثقايف ما بني العامل العربي والف�ضاء الفرانكفوين عرب  الت�ضجيع على ترجمة اأهم 
العمال ال�ضادرة باللغتني العربية اأو الفرن�ضية فى جمال العلوم الن�ضانية.

ا عن فوز الدكتور م�ضطفى حجازي باجلائزة فى دورتها العا�رشة،وذلك عن ترجمته من الفرن�ضية اىل  يذكر اأن جلنة التحكيم اأعلنت اأي�ضً
العربية لكتاب “التحليل النف�ضي علًما وعالًجا وق�ضية” ،والكتاب من تاأليف م�ضطفى �ضفوان .

وكالة اأنباء ال�صعر

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن 
القائمة الطويلة للموؤلف ال�صاب

اأعلنت جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة لفرع 
املوؤلف ال�ضاب يف دورتها الثانية ع�رشة ) 2017-2018( حيث ا�ضتملت 

على اثني ع�رش عماًل من اأ�ضل 307. والأعمال يف القائمة الطويلة 
تت�ضمن �ضبعة ن�ضو�ض اأدبية واأطروحتني وثالث درا�ضات نقدية 

والن�ضو�ض الأدبية هي: »الباندا« للكاتب ال�ضوري راهيم ح�ّضاوي، 
وال�ضادر عن ها�ضيت اأنطوان/ نوفل يف بريوت 2017، »اأمطار �ضيفية« 
للكاتب امل�رشي اأحمد القرمالوي، وال�ضادرة عن مكتبة الدار العربية 

للكتاب يف القاهرة 2017 و »ريح ال�رشكي« للكاتب املغربي حم�ضن 
الوكيلي، من من�ضورات دار ال�ضاقي يف بريوت 2017، و ق�ضائد »على 

هام�ض النجاة« للكاتبة ال�ضورية لينة عطفة، ومن من�ضورات املوؤ�ض�ضة 
العربية للدرا�ضات والن�رش يف بريوت 2016، و«قوارير« لل�ضاعر الأردين 

اأمني الربيع ومن من�ضورات دار اأجمد يف عّمان 2016. و »ل �ضيء 
يوجعني« للكاتب امل�رشي حمزة قّناوي وال�ضادر عن دائرة الثقافة 
والإعالم يف حكومة ال�ضارقة 2016. و »اأتال�ضى كظّل اأبي« لل�ضاعر 
العراقي �ضاكر الغّزي، ومن من�ضورات �ضفاف يف بريوت 2017. اأما 

عناوين الدرا�ضات النقدية والأطروحات فهي: كتاب »فل�ضفة ال�رشف 
العربي« للباحث اللبناين خالد �ضعد كموين ومن من�ضورات املركز 
الثقايف العربي يف بريوت 2017، و »الدر�ض البالغي العربي، بني  

وال�ضادر عن من�ضورات الختالف يف اجلزائر 2017، و كتاب »تاأمالت 
يف �ضعر مهَمل« للباحث الإماراتي ن�رش ليث الطائي، ومن من�ضورات 

الدار العربية للعلوم نا�رشون يف بريوت 2016. و كتابان من اإ�ضدارات 
دار ف�ضاءات يف عّمان هما: »اأ�ضئلة ن�ضاأة ال�رشدية العربية احلديثة، بني 
�ضو�ضيولوجيا الأدب وخطاب ما بعد الكولونيالية« للباحث املغربي  يف 

الأوبرا والباليه« لالأكادميية اجلزائية بهاء بن نوار – 2017.
 وكالت

»الوزاري الإ�صالمي« العا�صر للثقافة 
ينعقد بال�صودان

ت�ضت�ضيف العا�ضمة ال�ضودانية اخلرطوم  من اليوم  الثالثاء اإىل 
اخلمي�ض- اأعمال املوؤمتر العا�رش لوزراء الثقافة يف الدول الإ�ضالمية 
حتت �ضعار »نحو تنمية ثقافية م�ضتدامة ملدن امل�ضتقبل«، مب�ضاركة 

اأربعني دولة وع�رش منظمات اإقليمية ودولية. ويت�ضمن برنامج املوؤمتر 
الذي تعقده املنظمة الإ�ضالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�ضي�ضكو( 

بالتن�ضيق مع وزارة الثقافة ال�ضودانية ومنظمة التعاون الإ�ضالمي؛ 
اإعداد وثيقة م�رشوع الإعالن الإ�ضالمي حلماية الرتاث الثقايف، وتقدمي 

درا�ضات اإحداها عن املوؤ�رشات الثقافية للتنمية يف الدول الإ�ضالمية. 
ويف �ضياق مت�ضل، لفت وزير الثقافة ال�ضوداين الطيب ح�ضن بدوي اإىل 
اأن احتفاليات مدينة �ضنار )جنوب �رشق( عا�ضمة للثقافة الإ�ضالمية 

-التي بداأت يف مار�ض املا�ضي- �ضتختتم بالتزامن مع انتهاء فعاليات 
املوؤمتر. وتت�ضمن احتفاليات »�ضنار عا�ضمة للثقافة الإ�ضالمية« 

اأن�ضطة دينية وثقافية وعلمية وريا�ضية متنوعة، تعك�ض تاريخ وثقافة 
املدينة التي ن�ضاأت عام 1504 بعد حتالف بني قبائل �ضودانية ت�ضكن 

و�ضط البالد وقبائل عربية اأخرى.
وكالت 
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�ساحب جائزة اآ�سيا جبار للرواية يف فئة اللغة العربية ل�سنة2016

»�سالمل تروالر« تعيد الروائي �سمري ق�سيمي اإىل  الواجهة

يعود الروائي اجلزائري املبدع 
�سمري ق�سيمي  لقرائه الأعزاء بعمل 
روائي جديد يحمل عنوان« �سالمل 
ترولر »  وهو حاليا مع الروتو�سات 

الأخرية يف انتظار ن�سره وعليه 
فمن املنتظر اأن يحقق ق�سيمي جناحا 

جزائريا وعربيا  بعدما ح�سدت روايته 
» كتاب املا �ساء » هالبيل.. الن�سخة 

الأخرية« جائزة  اآ�سيا جبار للرواية يف 
فئة اللغة العربية يف طبعتها الثانية 

ل�سنة 2016.

حكيم مالك

�أن  ق�سيمي  �سمري  ��ستطاع  ولقد 
�لأدبية  �ل�ساحة  نف�سه  يف  يفر�ض 
�لأخرية  �لآونة  يف  و�لثقافية 
�ملبدعني  لئحة  �إىل  ��سمه  لي�سيف 
�جلز�ئريني  �لذين �سنعو� جمد �لرو�ية 
عن  رحلو�  من  �جلز�ئرية  ومنهم 
�جلز�ئرية  �لرو�ية  �أبو  �أمثال  عاملنا  
و�آ�سيا  ديب  وحممد   ، وطار  �لطاهر 
وني�سي  فرعون  وزهور  ومولود  جبار 
بوجدرة  ر�سيد  �أمثال  منهم  و�لأحياء 
و و��سيني �لأعرج و�أحالم م�ستغامني 
خ�رض�ء  ويا�سمينة  �سن�سال  وبوعالم 
�لز�وي  وعز  و�أمني  جلطي  وربيعة 
�لرز�ق  وعبد  ميهوبي  �لدين 
يربير  وغريهم  و��سماعيل  بوكبة 
�لأدب  �أو�سلو�  �لذين  �لأدباء  من 
و�أقالمهم  كتاباتهم  �جلز�ئري  عرب 
و�أعلى  م�ستويات  �أرقى  �إىل  �ل�سيالة 
�رضفو�  مر�تب  �لإبد�ع   و�لذين 
عالمة  بلدهم  �جلز�ئر  فكانو�  فيها 
فارقة وطنيا ،مغاربيا وعربيا وعامليا 
و�ل�سيء �ملميز يف هذه  �ملعادلة  هو 
�لكتاب  من  �جلديد  �جليل  ب�سمة 
�ل�سباب  �لذين  �جلز�ئريني 
نيلهم  �أكرب  عرب  �أثبتو�  �أنف�سهم 
�لعربية وبالتايل  و  �لوطنية  �جلو�ئز 
�ستحفزهم على   �لتتويجات  فهاته  
عالية   �لكتابة  بروح  درب  مو��سلة 
بالإميان  �ل�ستناد  بو��سطة  وهذ� 
مو��سيع  �إىل  وبالتطرق  �لقوي  
�ملعي�سي و�لظو�هر  بالو�قع  تعنى 
و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية 
باأ�سلوب رو�ئي متنا�سق ومن�سجم مع 
ير�سح  هذه  ما  �لبع�ض  وهذ�  بع�سه 

فيها  جند  �لتي  �لرو�ئية  �لأعمال 
و�لتي  قر�ء�تها   عرب  جديد  نف�ض 
عاملية  لنيل  جو�ئز  باإمكانها �لرت�سح 
ون�سف  �ملليون  بلد  �جلز�ئر   ت�رضف 
�ملحافل  �لدولية  يف  �سهيد  مليون 
عرب �لإر�دة  يتحقق  وهذ�  م�ستقبال 
و�لعزمية �لتي يتحلى بها هوؤلء �لكتاب 
�لذين يوؤمنون بر�سالة �لأدب و�لثقافة 
تفا�سيل  رو�ية  وتدور   . و�لإبد�ع 
ق�سيمي  ترولر«  ل�سمري  �سالمل   «
عام  من  �أوت  �سهر  و�لتي  تعود  يف 
�لق�سة.  هذه  حدثت  �أحد  يذكره  ل 
�لر�بعة  يف  بد�أت  �أنها  �لظن  �أغلب 
�سبيحة  دقيقة،  وع�رضين  و�أربع 
وقتما  �ل�سهر،  من  و�لع�رضين  �لتا�سع 
على  فجاأة  حميدي  جمال  �سحا 
�سوت مو�ء قّطة رمادية، عرف لحقا 
ومهما  �حلّي.  قطط  من  لي�ست  �أنها 
جمال  �سعر  فقد  غريبا،  �لأمر  بد� 
حميدي مبجرد ��ستيقاظه �أن ثمة ما 
ي�سعر  و�أنه حني يحدث ما  �سيحدث. 
زمالئه  على  كعادته  �سيتباهى  به، 
�سعور  يومها  »�نتابني  قائال:  �لبو�بني 
غام�ض بحدوث �لأمر«. يف �حلقيقة، 
مل يكن ميلك غري هذه �جلملة �لذكية 
كل  يف  زمالئه  حديث  بها  ليقطع 
نقيب  باعتباره  �إليه  يدعوهم  �جتماع 
�لبو�بني يف �لبلد، وهو من�سب حمرتم 
�أنه جمرد  لو مل يكن يعني يف �لنهاية 
بو�ب. كان جمال حميدي يف �ل�سابعة 
و�خلم�سني من �لعمر، ومل يعد يف�سله 
عن �لتقاعد �إل خم�ض �سنو�ت قرر �أن 
�لأعو�م  يف  فعل  مثلما  نقيبا  يق�سيها 
بد�  فقد  �ل�سابقة،  ع�رض  �خلم�سة 

من  �أحد  �إليه  ينتبه  �أل  مذهال  �لأمر 
�أو  من�سبه،  على  ويز�حمه  زمالئه 
�آخر  مر�سح  �أي  يظهر  �أن  �لأقل  على 
ليحلم مبن�سب �لعميد، حتى حني وقع 
له ذلك �حلادث �لأليم و�أفقده �لقدرة 
بنوبة  �أ�سيب  حني  �أو  �حلركة،  على 
��ستيقظ  ولقد  �سهر...  قبل  قلبية 
قطة  مو�ء  على  فجاأة  جمال حميدي 
عرف من مو�ئها �أنها لي�ست من قطط 
�حلي. ذلك �أنه كان ميلك ذ�كرة �سوتية 
ل�سنو�ت  �كت�سبها من تل�س�سه �ملمتد 
�لتي  �ملباين  ع�رض�ت  �سكان  على 
وبالتف�سيل  يعرف  كان  فيها.  ��ستغل 
�لعمارة  �ململ جّد� كل ما يحدث يف 
�متد  ما  �رضعان  ثم  بها.  �ملكلف 
كل  معرفة  من  �ل�ساأم  ب�سبب  ف�سوله 
عمارته  حميط  �إىل  �جلري�ن-  �أ�رض�ر 
من حجر و�سجر ونبات وحيو�ن. هذ� 
ما جعله يوقن حني �سمع �سوت �لقطة 
�لو�قع يف  لي�ست من قطط حيه  �أنها 
حتديده  على  �لكاتب  يجروؤ  ل  مكان 
وللعلم  تافهة.  تبدو  قد  لأ�سباب 
جز�ئري  من  رو�ئي  ق�سيمي  ف�سمري 
حا�سل  بالعا�سمة   1974 عام  مو�ليد 
�حلقوق  عمل  يف  بكالوريا  على 
عمل  كما  ثقافًيا،  وحمرًر�  حمامًيا، 
عمل   و  �حلكومية  �مل�سالح  يف  كاتبًا 
�لأمر �لذي �أتاح له �لحتكاك بالو�سط 
�إىل  »�حلامل«  رو�يته  و�سلت  �لثقايف 
ز�يد  �ل�سيخ  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة 
يف دورة 2013. �ختارت جملة بانيبال 
“يف  رو�يته  من  ف�سول  �لإجنليزية 
لتن�رضها   )2011( عاقر”  �مر�أة  ع�سق 
تعد  و  �لإجنليزية  �للغة  �إىل  مرتجمة 

للموت«  ر�ئع  »يوم  �لثانية  رو�يته 
بلوغ  من  تتمكن  جز�ئرية  رو�ية  �أول 
�لعاملية  للجائزة  �لطويلة  �لقائمة 
ي�سغل  و   2009 يف  �لعربية  للرو�ية 
من�سب رئي�ض �لق�سم �لثقايف باليومية 
وكان  �لأحر�ر(  )�سوت  �جلز�ئرية 
�لأ�سبوعي«  �لأدبي  �ساحب  �ملوعد 
ين�سط  كان  �لذي  �لرو�ية«  مع  موعد 
زكريا  مفدي  �لثقافة  ق�رض  يف 
باجلز�ئر �لعا�سمة  ،وجند يف ر�سيده 
�لرو�يات  و�ملتمثلة  من  �لعديد 
 ،  2009 للموت«،  ر�ئع  »يوم  يف 
ب�سياع«،  2010،  »ت�رضيح  »هالبيل«، 
خاللها  على  من  �لتي  حاز   2010
عن  للرو�ية  �سعيد�ين  ها�سمي  جائزة 
وهذ�   ، جز�ئرية  رو�ية  �أول  �أف�سل 
و�ملتمثلة  �أخرى  رو�يات  �إ�سافة  �إىل 
 «  ،2011 عاقر«،  �مر�أة  ع�سق  »يف 
خريف  يف  2012،  »حب  �حلامل«، 
مائل«، �ل�سادرة �سنة 2014 عن  د�ري 
»�لختالف«  و  �للبنانية  »�سفاف« 
�جلز�ئرية، ثم �سدرت يف طبعة ثالثة 
بالتو�زي  »�لربزخ« �جلز�ئرية  د�ر  عن 
د�ر  �لفرن�سية  عن  �لرتجمة  مع 
�لرتجمة  �أجنز  ولقد  باري�ض   – �سوي 
لطفي نية  كما �أن هذه �لرو�ية  �سيتم  
و�لإ�سبانية  بينها  �لإيطالية  من 
�أ�سدر  ولقد  و�لأملانية  و�لإجنليزية 
�ساء«،  �ملا  »كتاب  رو�ية  بعد  فيما 
2016�ل�سادرة عن د�ر �ملدى لالإعالم 
من  ح�سد  حيث  و�لفنون  و�لثقافة 
للرو�ية يف  خاللها جائزة  �آ�سيا جبار 
�لثانية  طبعتها  �لعربية  يف  �للغة  فئة 

ل�سنة 2016.

جملة »نقد« ت�سدر عددا خا�سا 
مبنا�سبة  اليوم العاملي للطفولة

�أ�سدرت جملة »نقد« للدر��سات و �لنقد �لجتماعي عدد� 
خا�سا يتمحور حول �سل�سلة من �ل�سكاليات �لقائمة على 

نظرة �ملجتمع للطفل و�لتكفل بالأطفال �لذين يعانون من 
عدة ماآ�سي.

و يتطرق هذ� �لعدد �خلا�ض �لذي يحمل عنو�ن »�لطفل-
رهان/�لطفولة يف خطر« و�لذي يتز�من مع �ليوم �لعاملي 
للطفل �مل�سادف ليوم 20 نوفمرب من كل �سنة �إىل م�ساألة 

جوهرية تخ�ض �لكيفية �لتي ميكن من خاللها �بر�ز مكانة 
�لطفل ميد�نيا و رمزيتها يف �سلم �لقيم �لجتماعية يف 

�ملا�سي و �حلا�رض و �مل�ستقبل �لقريب من �جلانب �لنف�سي 
و �لعائلي و �لجتماعي.

و �أ�سارت �ملجلة �ىل �نه مت �لحتفاظ بعدة حماور يف �مللف 
�ل�سادر و �لذي يطمح �ىل تقدمي »م�ساهمة متو��سعة للتاريخ 

و �لوقائع يف ظرف دويل م�سحون من خالل تعريف و�قع 
�لطفل باأوجهه �ملختلفة«.

و �عترب معدو هذ� �مللف �أن ممار�سات �مل�سا�ض بكر�مة 
�لطفل متعددة �لأ�سكال �سو�ء يف كنف �لأ�رضة �أو يف �ل�سارع 
�أو �ملدر�سة. و قد تاأخذ هذه �ملمار�سات �لعنيفة �أ�سكال ل 

ميكن توقعها على غر�ر م�ساعفة عمليات �ختطاف �لطفال 
�ملتبوعة غالبا بعمليات قتل و هي ظاهرة كانت غري منت�رضة 

تقريبا باجلز�ئر يف �ملا�سي.
و كتبو� �أن »�رتفاع عدد �ملمار�سات �لعنيفة خالل �ل�سنو�ت 

�لخرية باجلز�ئر يعد موؤ�رض� على ��سطر�ب جمتمع مل تعد 
فيها �لطابوهات �ملوؤ�س�سة للحياة �ملجتمعاتية �سارية«.
و متت �لإ�سارة �إىل �أهمية و�سع جهاز موؤ�س�ساتي مهيكل 
لال�ستجابة حلاجيات �لتكفل بالأطفال و �لرد على كافة 

��سكال �ملعاناة �لتي يو�جهونها و خمتلف �ن�سغالت �لأ�رض.
و تطرقت �ملجلة يف ذ�ت �مللف �إىل �مل�ساكل �لتي تعرت�ض 

�لطفل خالل م�سو�ر �لدر��سي و مدى حاجته للم�ساعدة و 
�سعوره حيال �لظرف �لجتماعي-�لرتبوي حيث مت �لرتكيز 

على �أهمية �لطب �لنف�سي لدى �لأطفال و هو �خت�سا�ض 
بات غاية يف �لأهمية بالنظر للم�ساكل �لتي يعاجلها وفقا 

لالحتياجات �ملعرب عنها من قبل �لأطفال و عائالتهم.
و يعالج هذ� �لعدد �خلا�ض عدة مو��سيع متعلقة بالطفولة 
يف ظروف �حلرب مع �أخذ �حلرب �لأهلية يف لبنان كمثايل 

بالإ�سافة �إىل �أق�سى م�ستويات �له�سا�سة �لتي يتعر�ض �ليها 
�لأطفال يف �فريقيا.

للتذكري فاإن جملة »نقد« ت�سدر بلغتني و تعالج م�ساكل 
�جتماعية تخ�ض منطقة �ملغرب �لعربي و �ل�رضق �لأو�سط 

و يدرج ق�سم �لتحرير يف كل عدد مقالت حول مو�سوع 
مهيمن.

ق.ث

للباحث اأحمد �سويلم

»األف ليلة وليلة« روح �سرقية �سحرت الغرب
يوؤكد كتاب »��ستلهامات �ألف ليلة وليلة 
�أحمد  للباحث  و�لغرب«،  �ل�رضق  يف 
�سويلم، �إىل �أهمية �أن نفهم �لغايات من 
قر�ءة �ألف ليلة وليلة، لأنها ت�سم عامل 
كنوز  كنز  فهي  و�لأعاجيب،  �لعجائب 
�لربط  خط  �ل�رضقية،  �ملخيلة  فهم 

بني بالد �لهند وفار�ض وبالد �لعرب.
�لنا�ض  �سنعه  عامل  مبثابة  �لكتاب 
�إر�دتهم يف �سياغة جمريات  ليحققو� 
ياأملونه  �لذي  �لنحو  على  �حلياة، 
مدن  مالحمه:  حتديد  يف  ويرغبون 
�جلن  مهجورة،  بالد  م�سحورة، 
ع�سق  وحو�نيت،  جتار  و�لعفاريت، 

وع�ساق، �نت�سار�ت و�نك�سار�ت، �سدق 
وحمبة.. حكايات �لنف�ض �لب�رضية. كل 
�خلارج  من  �لقر�ءة  عدم  يلزم  ذلك 
يجب  بل  �ملوؤلف،  يقول  كما  فقط، 
�سغلت  �إنها  �إذ  �حلكايات،  تلك  تاأمل 
�ألف ليلة وليلة خيال �لنا�ض، �لب�سطاء 
بالد  يف  و�خلا�سة،  �لعلم  وبحاثة 
قال  وقد  �لعامل.  بلد�ن  وكل  �مل�رضق 
د.طه ح�سني عن �لكتاب، حني مناق�سة 
ر�سالة �لدكتور�ه ل�سهري �لقلماوى: »�إن 
�لأجيال  عقول  خلب  قد  �لكتاب  هذ� 
طويلة..  قرونا  و�لغرب  �ل�رضق  يف 
ولهو  متعة  �أنه  �إليه  �ل�رضق  نظر  وقد 

�أنه  على  �إليه،  �لغرب  ونظر  وت�سلية.. 
�أنه  على  ولكن  وت�سلية..  متعة  كذلك 
مو�سوعا  يكون  �أن  خليق  ذلك،  بعد 

للبحث و�لدر�ض �خل�سيب«.
�إىل  ي�سري  �سويلم  �ملوؤلف  �أن  �لالفت 
تتج�سد  و�لتي  �لكتاب،  مع  جتربته 
مبكتبة  ندوة  يف  عر�سها  در��سة  يف 
»م�رض« عام 2000م، وهي حول ظاهرة 
�أهم  �أن  �إىل  و�أ�سار  بوتر،  هاري  جناح 
�لإجنليزية، هي  �لرو�ية  �أ�سباب جناح 
�لعجائبي  و�خليال  �ل�سحر  وظفت  �أن 
ولكن  وليلة«،  ليلة  »�ألف  يف  �ملوجود 

بلغة ع�رضية �سيقة وجاذبة.

يربر �لكاتب تناول مو�سوع كتابه هذ�، 
باأن �لإن�سان �لذي ل ما�ض له.. لي�ض 
)جينات(  �إن  له حا�رض ول م�ستقبل.. 
وعقولنا،  قلوبنا  يف  ر��سخة  �ملا�سي 
وحاجتنا �إىل �لتنقيب يف تر�ثنا ل تقل 
�أهمية عن ر�سم �خلطط �مل�ستقبلية. 
ليلة  »�ألف  مكانة  �رضح  يف  و�أفا�ض 
كل  يف  �ل�سعبي  �لرت�ث  و�سط  وليلة« 
بلدة  توجد  ل  �إذ  �لعربية،  �لبلد�ن 
و�حدة ل يلقى �لكتاب �لهتمام فيها، 
�لرت�ثية  �لكتب  �أكرث  من  �لكتاب  ولعل 

�لتي يعاد طباعتها.
 وكالت 
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ا�صتهالك النب 
�صالح ذو حدين

اأ�صبحت القهوة رفيقًا لكثري من القراء و الكتاب 
وكثري من الأ�صخا�ص الذين ا�صبحت القهوة لديهم 

اإدمان ورفيق يومي بل رفيق من الوهلة الأوىل 
لال�صتيقاظ اإىل احللقة الأخرية من اليوم ما قبل 

امل�صاء . ل ا�صتطيع ان اقراأ بدون فنجان قهوة او ان 
ابداأ يومي بدون فنجان قهوة ، عندما يوؤملني راأ�صي 

تكون العالج الأول املقرتح ولكن كل هذه الكميات 
من الكافيني ما فائدتها وما خماطرها . 

فهم  القهوة  ي�رشبون  الذين 
حقا  هي   , يوم  كل  ي�رشبونها 
جتعلنا نقوى على النهو�ض و البدء 
بالأعمال , نعم اأحب القهوة . هل 
القهوة  هل  ؟  لنا  مفيدة  القهوة 

الكافيني  مادة  اإن  ؟  لنا  �سيئة 
غريها  مثل  القهوة  يف  املوجودة 
خماطر  و  فوائد  لها  الأ�سياء  من 
. الإعتدال هو املفتاح كن من�سفاً 
ذو  دواء  فهي  القهوة  تناولك  اثناء 

حدين كن معتدلً , ف�رشب القهوة 
مع  و  بخري  دائما  يبقيك  باإعتدال 
القهوة  �رشب  يف  الإفراط  ذلك 
املخاطر  بع�ض  لديه  الكافيني  و 
معدل  فاإن  للبالغني  بالن�سبة   ,

من  املعتدل  الكافيني  اإ�ستهالك 
بل  �سارة  لي�ست  هي  اأكواب   2-4
ذلك  مع   . مفيدة  تكون  اأن  ممكن 
 5 ي�رشبون  للذين  ننظر  عندما 
اأ�رشار  فهنالك   , اأكرث  اأو  اأكواب 

وهنا   . عليهم  توؤثر  قد  كثرية 
خماطر  و  فوائد  هي  ما  �ستعرف 
معلومة  لدي  البداية  يف  القهوة ! 
ان  وعليك  القهوة  عن  �سيئة 
, فاإذا  انتباه  با�ستيعاب و  تتخذها 

 , كثريا  القهوة  ي�رشب  ممن  كنت 
باأمرا�ض  لالإ�سابة  معر�ض  فاأنت 
ممن  كنت  اإذا  خا�سة  و   , القلب 
توؤثر  حمددة  جينية  طفرة  لديه 

على ه�سم الكافيني يف اجل�سم .

فوائد م�صل اللنب
 يقي من ه�سا�سة العظام, لحتوائه على ن�سبة عالية من الربوتينات. م�سل اللنب يعمل على جتديد خاليا الكبد, وذكر اخلرباء اأّن الكبد هو 

اأكرب غدة يف اجل�سم وهو اجلهاز الداخلي الوحيد الذي له قدرة على جتديد نف�سه, لذلك يعّد م�سل اللنب عالجاً طبيعياً ي�ساعد على جتديد 

خاليا الكبد التالفة والتي تنتج ب�سب تناول الأدوية بكرثة. ين�سح ب�رشب كوب من م�سل اللنب قبل تناول وجبة الإفطار على معدة فارغة؛ اإذ 

ي�ساعد على �سعور ال�سخ�ض بال�سبع. يحتوي م�سل اللنب على الفيتامينات, واملعادن, والبكترييا املفيدة, والكال�سيوم, والنحا�ض, واحلديد, 

فيعّد مهماً لل�سحة واجلمال, ويحارب ال�سيخوخة, ومينح اجل�سم الر�ساقة. و�سفه اأبو الطب الإغريقي اأبقراط كعالج ملر�ض النقر�ض الذي 

ي�سيب املفا�سل الذي ي�ساعد على تعزيز الإفرازات الهالمية بني املفا�سل, ويقلّل من احتكاك العظام مع بع�سها. ا�ستخدم م�سل اللنب 

زمن الرومان كعالج لت�سهيل عملية اله�سم, لكون الربوتني املوجود بامل�سل غري معقد لحتوائه على ن�سبة عالية من املاء. يعترب م�سل اللنب 

حارقاً لل�سعرات احلرارية, وي�ستخدم للتخ�سي�ض لكونه قليل الد�سم وارتفاع ن�سبة املاء به اإذ ت�سكل 94%. يحتوي م�سل اللنب على الأحما�ض 

الأمينية وهذت ي�ساعد فب بناء ع�سالت اجل�سم ويقّوي الأع�ساب. يحتوي م�سل اللنب على فيتامني ب2 الذي ي�ساعد على طرد ال�سموم 

منها لحتوائه  بدلً  التخل�ض من اخلاليا امليتة وجتديد خاليا  اللنب على  ي�ساعد م�سل  ويعزز اجلهاز املناعي يف اجل�سم.  من اجل�سم, 

على م�سادات الأك�سدة. �رشب كاأ�ض من م�سل اللنب يخف�ض هرمونات التوتر يف اجل�سم, ويحفز اجل�سم على اإفراز هرمون )ال�سريوتونني ( 
واملعروف بهرمون ال�سعادة. ي�ساعد على تنظيم معدل ال�سكر بالدم.

فوائد الع�صائر 
تعترب الفواكة واخل�رشوات م�سادر ممتازة ملجال وا�سع من الفيتامينات واملعادن واملواد املغذية الخرى مت�سمنة مركبات كيميائية نباتية 

والتي ظهر انها تقاوم ال�رشطان . نظرا لن كثريا من املواد ال�سحية موجودة يف اخل�رش والفاكهة وتكت�سف طوال الوقت لذالك ل توجد 

اأقرا�ض مكملة ميكنها ان حتتوي على كل هذه املركبات واأي�سا لأن كل نبات يبدو انه ينتج كيميائيات نباتية خا�سة والتي تعمل �سد ال�رشطان 

ب�سكل خا�ض , فانه يقرتخ ان ت�ساف اخل�رشوات والفواكه اىل الطعام ب�سكل غني ويو�سى اي�سا ان ت�ستهلك كوبني من الع�سري الطازج يف اليوم 

للحفاظ على ال�سحة ويو�سى باأربعة اأكواب يوميا اذا اردت �رشعة التئام اجلروح وال�سفاء من المرا�ض الع�رش من الطرق املمتازة لإ�سافة 

اخل�رش والفاكهة اىل غذائك نظرا لن الع�سري يحتوي على كل الفاكهة او اخل�رش ما عدا اللياف وهي اجلزء غري القابل لله�سم يف النبات , 

فانها حتتوي فعليا على كل من يف النبات من مكونات حم�سنة لل�سحة. ولأن الع�سري الطازج م�سنوع من خ�رش وفاكه نيئة فان كل املكونات 

تظل �سليمة . فيتامني ج وبقية الفيتامينات الذائبة يف املاء ميكن تدمريها بالت�سنيع الزائد او الطهي

ما الذي ي�صبب 
الك�صل؟

وراثي  اإ�سطراب  نوع من  الك�سل؟ هل هو  اأ�سباب  ما هي  راأيك  ما   
ينتقل عرب العائلة؟ �سيكون لهذه الفر�سية فر�سة جذابة لأي �سخ�ض 
الكفاية  فيه  تكن مر�سية مبا  النهاية مل  ولكن يف  الك�سل,  يعاين من 
نعتقد  قد   , امل�سكلة  فهم  حقاً  يريدون  الذين  منا  لأولئك  بالن�سبة 
اأي�ساً اأن �سبب الك�سل ناجت عن وجود الفلوريد يف املاء, و رمبا هناك 
بع�ض الأدلة الغام�سة لدعم هذا, ولكنها غري كافية , لتحديد ما �سبب 
الك�سل يف الواقع ؟ و يف هذه املقالة �سنذهب لعر�ض الركائز الثالث 
الك�سل  م�سوؤولة عن  تعترب  ثالثة عوامل منف�سلة  , هذه هي  للك�سل 
وعدم تواجد الن�ساط لدى الأفراد . الركائز الثالث هي : 1. وجود 
اإلهاء : اإي قوة خارجية متنعك من اإتخاذ اإجراء , ويعترب الإلهاء من 
الأمثلة ال�سائعة يف الإلهاء , وكما ميكن اأن تتعر�ض لالإلهاء يف طريق 
 , بها  القيام  تريد  التي  الأ�سياء  فعل  بالأمر مما مينعك من  قيامك 
توؤخر  اأن  التي ميكن  والأ�سياء  الإنحرافات  ت�سنف  اأن  اأي�ساً  وميكن 
�سبباً يف  يعد  تعدد املهام احلديثة  اأن  , كما  العمل �سمن امللهيات 
الالإهاء حيث ي�سع اأ�سياء كثريًة جداً و خمتلفًة اأمامنا دفعًة واحدة. 
اأنك  اأ�سا�ساً  يعني  وهذا  للك�سل  نف�سياً  �سبباً  ي�سكل  الت�سويف :   .2
متاطل لفعل الأ�سياء التي حتتاج اإىل القيام بها اأو الواجبة عليك , و 
قد يبدو هذا �سبيهاً اإىل حد ما بالإلهاء, ولكن الفرق يكمن يف حقيقة 
عقلك,  داخل  من  تاأتي  اأنها  حيث   , داخلي  عامل  هو  الت�سويف  اأن 
اأن تكون ناجمة عن عوامل خمتلفة مثل اخلوف من النتائج  وميكن 
ال�سلبية, اأو عدم التمكن من العثور على نقطة للبداية. 3. ق�سايا منط 
اأن ي�سكل �سوء التغذية ونق�ض الفيتامينات واملعادن  احلياة : ميكن 
على  اجل�سد  اإعتياد  اليومية  لالأن�سطة  الكافية  املمار�سة  عدم  اأو   ,
اخلمول ويرتك اجل�سد مع القليل من الطاقة , فعلى �سبيل املثال, 
اإذا كان لديك نظام غذائي غري �سحي مت�سكل من الوجبات ال�رشيعة 
والوجبات اخلفيفة ال�سكرية وامل�رشوبات التي توؤدي اإىل اإرتفاع ن�سبة 
الهرمون يف اجل�سم , فاإنك �سوف ت�سعر بالك�سل ولرنجع بك ولنجعلك 
تفكر يف اآخر مرة قمت فيها بتناول الطعام غري ال�سحي , هل �سعرت 
بعده بالتعب والك�سل ل�ساعة اأو نحو ذلك يف وقت لحق؟( اإّن معظم 
النا�ض الذين ي�سكون ك�ساًل تعود ب�سكل من الأ�سكال اإىل كل من اأركان 
الك�سل الثالثة ال�سابقة و من خالل تدمري اأثر هذه الركائز املختلفة, 

�سوف تتغلب على الك�سل وت�سبح اأكرث حما�ساً ون�ساط .

فوائد الن�صكافيه ال�صحّية
�سالمة  على  الن�سكافيه  يحافظ   
اجلهاز اله�سمي, ويعمل على تليني 
بالإم�ساك,  الإ�سابة  ومنع  الأمعاء 
على  اجل�سم  ي�ساعد  اأّنه  كما 
املرتاكمة  ال�سموم  من  التخلّ�ض 
فيه ب�رشط عدم اإ�سافة الق�سدة اأو 
اإليه, و�رشبه يف  ال�سّكر  اأو  احلليب 
الإفطار  وجبة  بعد  الباكر  ال�سباح 
لحتوائه  الأقل,  على  ب�ساعة 
م�سادات  من  مرتفعة  كمّية  على 
اإنقا�ض  على  ي�ساعد  الأك�سدة. 
فهو  ال�سمنة؛  وحماربة  الوزن 
الدهون  حرق  على  اجل�سم  يعني 
املرتاكمة وتن�سيط عملية الأي�ض, 
التخ�سي�ض  لربامج  مفيد  وهو 
ال�رشيعة . يفيد يف تن�سيط خاليا 
العقلّية  القدرات  وحت�سني  املخ 
الذاكرة  يُن�ّسط  فهو  املعرفية؛ 
وال�ستيعاب,  الرتكيز  ويزيد 

واخلمول  بالنعا�ض  ال�سعور  ويزيل 
على  لحتوائه  والفكري؛  البدين 
اأهّم العالجات  الكافيني, وهو من 
مر�ض  من  للحّد  امل�ستخدمة 
يحمي  ال�سن.  كبار  لدى  الزهامير 

من الإ�سابة مبر�ض النقر�ض الناجت 
عن كرثة تناول اللحوم واملاأكولت  
مزعجة  وتورمات  باآلم  والركب 
ويعيق احلركة. يحافظ على �سّحة 
من  ويحميه  عمله  وين�سط  الكبد 

واللتهابات.  بالأمرا�ض  الإ�سابة 
يفيد يف تنعيم ال�سعر وزيادة طوله 
تلوين  على  قدرته  اإىل  اإ�سافًة 
غامق  بني  بلون  و�سبغته  ال�سعر 
ال�سبغات  عن  وال�ستغناء  طبيعي, 
والتي  لل�سعر  املوؤذية  الكيماوية 
تزيد من تق�سفه وت�ساقطه, وذلك 
مت�ساوية  كمّيات  خلط  خالل  من 
الزيتون  زيت  مع  الن�سكافيه  من 
ال�سعر  على  وو�سعه  والبي�ض 
ثالث  بخلط  اأو  الزمن,  من  لفرتة 
من  لرت  الن�سكافيه يف  من  مالعق 
كثيف  �سائل  على  للح�سول  املاء 
ال�سعر  على  وفرده  متجان�ض  بني 
ال�سعر  غ�سل  ثم  �ساعة  ربع  ملّدة 
بال�سامبو مع تكرار الو�سفة  جيداً 
اأكرث من مّرة خالل الأ�سبوع حتى 
ي�سبح ال�سعر ناعماً وذا لوٍن جميل 

وخمتلف.
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْساأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

عهدك ووعدك ما�ستطعت، 
اأعوذ بك من �سر ما �سنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، يا من اإليه امل�ستند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�سمد ، ل 
�سريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�سالل اإل 
 الر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

دعوة نوح عليه �ل�سالم
ي�أتي  �أن  �ل�سالم  نوح عليه  �سّيدن�  ح�ول 
لقومه بكّل �لرب�هني و�لأدلّة �لّتي �أتيحت 
ووحد�نّيته،  تع�ىل  �هلل  وجود  ليثبت  له 
�جلهد  درج�ت  �أق�سى  ذلك  يف  ب�ذلً 
�لأ�سن�م،  عب�دة  عن  ب�لإقالع  لإقن�عهم 
لهم  ح�ً  مو�سّ وحده  �هلل  لعب�دة  و�لتوّجه 
�سيعود  وم�  تع�ىل،  ب�هلل  �لإمي�ن  فو�ئد 
و�أمو�ٍل  وخري�ت،  ِنعٍم  من  ذلك  عليهم 
نوح  قوم  ق�بل  و�أولد.  وذرّية  و�أمط�ر، 
و�أعر�سو�  ب�لأذى،  �ل�ّسالم  عليه  ن�سحه 
عن ذلك يف عن�ٍد كبري، ومكرو� به مكر�ً 
عب�دة  على  ذلك  يف  م�رّصين  عظيم�ً 
�لّذين  �ل�سعف�ء  كّل  وح�ربو�  �لأ�سن�م، 
فيِئ�س  وطردوهم،  نوح  �هلل  نبّي  �أط�عو� 
نوح عليه �ل�ّسالم من �إمي�ن قومه، فقد 

�أم�سى وهو يدعوهم ت�سعم�ئة وخم�سني 
لن  ب�أّنه  رّبه  له  �أوحى  ذلك  وبعد  �سنًة، 
�آمنو�،  �لّذين  غري  قومه  من  �أحٌد  يوؤمن 
�هلل  من  بوحٍي  قومه  على  نوح  فدع� 
من  �لأر�س  على  تذر  ل  رّب   ( تع�ىل: 
ي�سلّو�  تذرهم  �إن  �إّنك  دي�ر�،  �لك�فرين 
كف�ر�ً(  ف�جر�ً  �إّل  يلدو�  ل  و  عب�دك 
نبّيه نوح  �إىل دع�ء  ف��ستج�ب �هلل تع�ىل 
�إليه بعد ذلك �أن  عليه �ل�سالم، و �أوحى 
ي�سنع �سفينة، وقد متّثل ذلك يف �لآي�ت 
ق�ل  حيث  هود،  �سورة  يف  وردت  �لّتي 
يُوؤْمن  لن  �أّنُه  نُوٍح  �إىل  )و�أُوحي  تع�ىل: 
تبْتئ�ْس  فال  �آمن  قْد  من  �إّل  قْومك  من 
نع �لُْفلْك ب�أْعيُنن�  مب� ك�نُو�ْ يْفعلُون، و��سْ
ظلُمو�ْ  �لّذين  يف  تُخ�طبْني  ول  ووْحين� 

مّر  وُكلّم�  �لُْفلْك  نُع  وي�سْ ْغرُقون،  ُمّ �إّنُهم 
ق�ل  منُْه  �سخُرو�ْ  قْومه  ّمن  مالأٌ  عليْه 
كم�  منُكْم  ن�ْسخُر  ف�إّن�  مّن�  ت�ْسخُرو�ْ  �إن 

ي�أْتيه  من  تْعلُمون  ف�سْوف  ت�ْسخُرون، 
قيٌم(  ُمّ عذ�ٌب يُْخزيه ويحُلّ عليْه عذ�ٌب 

مو��سيع �أخرى عن نوح عليه �ل�سالم.

ما هو ركن �لإح�سان

ج�ء جربيل عليه �ل�ّسالم �إىل �لّنبي �سلّى �هلل عليه 
و�سلّم يوم�ً ي�س�أله عن بع�س �أمور �لّدين و�لعقيدة، 
�لأ�سئلة  من  �سوؤ�ل  �لكرمي عن  �لّنبي  �أج�به  وكلّم� 
من  �هلل  ر�سول  �سح�بة  فتعّجب  �سدقت،  له  ق�ل 
ح�ل هذ� �لّرجل وكيف يقوم ب�سوؤ�ل نبي �هلل �لكرمي 
ثّم يقول له �سدقت، وقد �أخرب �لّنبي �أ�سح�به عن 
و�أّنه  �ل�ّسالم  عليه  جربيل  و�أّنه  �لّرجل  هذ�  هوّية 
�أ�سئلة جربيل  �لّن��س دينهم، وقد ك�نت  ج�ء ليعلّم 
�لإ�سالم  و�أّوله�  و�أرك�نه  �لّدين  مر�تب  حول  تدور 
ثّم  �ل�ّستة،  و�أرك�نه  �لإمي�ن  ثّم  �خلم�سة،  و�أرك�نه 
�هلل  تعبد  �أن  هو  وركنه�  �لعظيمة  �لإح�س�ن  مرتبة 
ير�ك.  ف�إّنه  تر�ه  تكن  مل  ف�إن  تر�ه،  وك�أّنك  تع�ىل 
�حلون  �ل�سّ �إىل  ي�سله�  ل  �لأح�س�ن  مرتبة  و�إّن 
كّل  على  لهم  تع�ىل  �هلل  معّية  ي�ست�سعرون  �لذين 
يدخل  مل  �لّن��س  بني  ك�نو�  �إذ�  فرت�هم  ح�ل، 
�لّنف�ق و�لّري�ء �إىل قلوبهم، فمحّبة �هلل تع�ىل وطلب 
ر�سو�نه وحده قد ��ستولت على قلوبهم، وهم �إىل 
ج�نب ذلك �إذ� خلو� ب�أنف�سهم مع �هلل تع�ىل وجدتهم 
�أكرث �لّن��س خ�سوع�ً، و�أغزرهم دمعة، فهم يع�سقون 
�خللوة مع �هلل تع�ىل وي�ست�سعرون لّذة من�ج�ته يف 
قلوبهم فتغنيهم عن �لع�ملني. وقد ذكر �هلل تع�ىل 
يف حمكم �لّتنزيل ح�ل عدٍد من �ملح�سنني، ف�لذي 
�لفقر�ء  على  تع�ىل  �هلل  �سبيل  يف  �أمو�له  ينفق 
و�ملحت�جني هو من �ملح�سنني، وكذلك من يعفو 
�إذ� �أغ�سبه �أحدهم يعّد  عن �لّن��س ويكظم غيظه 
من �ملح�سنني، كم� عّد �هلل تع�ىل مع�ملة �لو�لدين 
يف كربهم� ب�ملعروف و�لقول �حل�سن وتع�هدهم� 
ب�لّرع�ية و�لهتم�م نوع�ً من �أنو�ع �لإح�س�ن، ومن 
�لإن�س�ن  يح�سن  �أن  كذلك  �لإح�س�ن  وجوه  بني 
لفظ  و�إّن  يكره،  م�  منه  يجد  فال  جل�ره  مع�ملته 
وكّل  �لّن��س  يحّبه  كّل عمل  على  ي�ستمل  �لإح�س�ن 

خلٍق كرمٍي يبتغي فيه �لإن�س�ن �هلل و�لّد�ر �لآخرة.

من هم �أحفاد �لر�سول
و�آله  �هلل عليه  �سلى   – �لر�سول  تزوج 
لأ�سب�ب  زوجة  ع�رصة  �ثني  و�سلم- 
للر�سول  زوجة  �أول  فك�نت  متعددة، 
�سلى �هلل عليه و�سلم هي �أم �ملوؤمنني 
خديجة بنت خويلد –ر�سي �هلل عنه�، 
و�لإن�ث  �لذكور  منه�  �أجنب  و�لذي 
ورقية  وزينب  و�لق��سم  عبد�هلل  وهم: 
ر�سي   – كلثوم  و�أم  �لزهر�ء  وف�طمة 
�هلل عنهم – ومن زوجته م�ري� �لقبطية 
عز  حكمته  فك�نت  �إبر�هيم،  �أجنب 
�لكرمي  �لر�سول  �أبن�ء  �أنه جميع  وجل 
رقية  �ل�سيدة  و�أجنبت  م�تو�،  �لذكور 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �بنة 
هو  �بن�ً  عف�ن  بن  عثم�ن  زوجه�  من 
�ل�سيدة  و�جنبت  �هلل،  فتوف�ه  عبد�هلل 
زينب و�سو�ن �هلل عليه� ولد�ً وهو علي 
�ل�سيدة  و�جنبت  �سغري�ً،  توفى  �لذي 
ف�طمة �لزهر�ء �لتي ك�نت زوجة علي 
عنهم-  �هلل  ر�سي   – ط�لب  �أبي  بن 
ولدين  منه  �أجنبت  قد  ك�نت  و�لتي 
وهم� �حل�سن و�حل�سني و�بنتني، هم� 
تع�ىل  �هلل  ر�سو�ن  كلثوم–  و�أم  زينب 

�لإبن  فك�ن  �حل�سن  �أم�   – عليهم 
�لأكرب، �سم�ه و�لده علي بن �أبي ط�لب 
ولكن  بـ)حرب(  عنه-  �هلل  –ر�سي 
غري  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول 
ب�أبو  وكنَيّ  �حل�سن،  ف�سم�ه  ��سمه  له 
حممد، ولد ر�سي �هلل عنه يف �ملدينة 
عنه  عَقّ  و�لذي  )3هـ(  ع�م  �ملنورة 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف �ليوم 
�ل�س�بع من ولدته، وق�م بحلق �سعره 
وت�سدق بوزن �سعره ف�سة، ون�س�أ ر�سي 
�هلل عنه يف بيت �لنبي �سلى �هلل عليه 
ب�لر�سول  �لتعلق  �سديد  وك�ن  و�سلم 
�سديد�ً  حب�ً  يحبه  ك�ن  �لذي  �لكرمي 
وك�ن يالعبه، وك�ن �لر�سول �سلى �هلل 
�للهم   « ويقول:  له  يدعو  و�سلم  عليه 
�سلى  �لنبي  وقول  �أحبه«  ف�إين  �أحبه 
و�حل�سني  و�سلم :    «�حل�سن  عليه  �هلل 
�سيد� �سب�ب �أهل �جلنة و�أبوهم� خري 
و�سج�ع�ً  تقي�ً  �حل�سن  وك�ن  منهم�  «، 
وبديه�ً  وحكيم�ً  وف�سيح�ً  وورع�ً 
ي�سبه  وك�ن  �خلري،  وحمب  وع�قاًل 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد  �سيدن� 

�سبه�ً كبري�ً، و�لذي توفى �سنة )53هـ( 
مقربة  ودفن يف  م�سموم�ً،  م�ت  وقد 
�لبقيع بجو�ر �ل�سيدة ف�طمة �لزهر�ء، 
و�سلى عليه �سعيد بن �لع��س، و�سهد 
جن�زته جميع �مل�سلمني. �أم� �حل�سني 
�هلل  ر�سو�ن   – �حل�سن  بعد  ولد  فقد 
عليهم- ب�سنة يف )4هـ(، وك�م �لر�سول 
حب�ً  يحبه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
و�حل�سن،  هو  يالعبه  وك�ن  �سديد�ً، 
وحكيم�ً  و�سج�ع�ً  وقوي�ً  كرمي�ً  وك�ن 
وف�سيح�ً وع�بد�ً، ك�سف�ت جده و�أبوه 
و�أخوه، عندم� تويف �لر�سول �سلى �هلل 
عليه و�سلم ك�ن يبلغ من �لعمر خم�سة 
عنه  �هلل  ر�سي  ��ست�سهد  وقد  �أعو�م، 
يوم �جلمعة يف �سهر  )61هـ( يف  �ستة 
قتل  �لكوفة،  �إىل  ذ�هب  وهو  حمرم، 
على يد �لغدر يف كركوك، حيث طعنوه 
وق�مو� بجز عنقه، وبعد ��ست�سه�ده- 
وكرث،  �لف�س�د  �س�ع  عنه-  �هلل  ر�سي 
وبقي �أحف�د �لر�سول - �سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم- �إىل يومن� هذ�.

�أهمّية �ل�سدقة 
ل  �أهمية  لل�سدقة 
ك�ّفة  على  �أهمّية  تع�دله� 
يلي  وفيم�  �مل�ستوي�ت، 
�له�ّمة  �لنق�ط  بع�س 
�أهمّية  وتبني  تربز،  �لتي 
بني  و�لت�سّدق  �ل�سدقة 
�لن��س. �ل�سدقة كم� ُذكر 
�لإن�س�ن  تقّرب  �س�بق�ً 
وخ�لقه،  وموله  ربه  من 
مك�نة  له  ف�ملت�سدق 
عظيمة يف �لدني� و�لآخرة 
ومن  �لن��س،  بني  وحّتى 
كثري  �لإن�س�ن  ف�إّن  هن� 
يتمّتع  و�لترّبع  �لإنف�ق 
عجيبة،  روح�نّية  بط�قة 
�أجمل  هن�ك  فلي�س 

�لإن�س�ن  يهب  �أن  من 
بح�جة  هو  م�  لغريه 
�ل�سدقة  �إليه.  م��ّسة 
على  �لفقر�ء  ت�س�عد 
�مل�لّية  �أزم�تهم  تخّطي 
�إّن  �إذ  به�،  ميرون  �لتي 
�ملب�لغ �مل�لية �لتي تدفع 
ت�س�عدهم  للم�ستحقني 
على �ل�ستمر�ر يف �حلي�ة 
حتدّي�ته�  وجم�بهة 
على  ق��سية  تكون  �لتي 
�لن��س  من  �لفئة  هذه 
�لأحي�ن  من  �لكثري  يف 
و�لأوق�ت. �ل�سدقة تظهر 
و�لتع�ون  �حلب  مقد�ر 
من  جمتمع  يف  �ملنت�رص 

ف�ملن�طق  �ملجتمع�ت، 
�ل�سدق�ت  تكرث  �لتي 
فيه� يكون مقد�ر �ملحّبة 
فيه�  وتنت�رص  �أكرث،  فيه� 
و�لأخالق  �لتع�ون  قيم 
ب�سكل  �أي�س�ً  �حلميدة 
قد  �ل�سدق�ت  �أكرب. 
حمدودة  �لدول  ت�س�عد 
تلبية  على  �ملو�رد 
�ملو�طنني،  �جتي�ج�ت 
حملّه�،  حتّل  ل  �أّنه�  �إل 
تعتمد  �لتي  ف�حلكومة 
على �لأعم�ل �خلريّية �لتي 
هي  به�  �ملو�طنون  يقوم 
حكومة ف��سلة غري ق�درة 
�أموره�  ت�رصيف  على 

و�إد�رة �سوؤونه� �ملختلفة. 
و�حدة  �ل�سدقة  تعترب 
�ل�ستقر�ر  رك�ئز  من 
�ملجتع�ت،  يف  و�لأمن 
�حتي�ج�ت  �سدت  فكلم� 
منطقة  يف  �لفقر�ء 
كلم�  �ملن�طق  من  معّينة 
�لتقليل  يف  ذلك  �أ�سهم 
�لأمر��س �ملجتمعّية  من 
ك�لبط�لة،  �ملختلفة 
و�نت�س�ر  �لط�ق�ت،  وهدر 
و�لرذ�ئل،  �ملمنوع�ت 
ف�لفقر  �جلر�ئم،  و�سيوع 
هو �أ�س��س كل علّة ت�سيب 
�ملجتمع�ت  من  جمتمع�ً 

�ملختلفة.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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املعر�ض الدويل لتكنولوجيا املعلومات »ميد اأي تي »

كوندور تتاألق بهاتفي »تي 1« وتي 2« و »�أم 1« و�أم 1 بلو�س 
 »1 »تي  الذكية  هواتفها  عر�ضت 
 « بلو�س   1 واأم   »1 »اأم  و   »2 وتي 
كبري  اإقبال  املراقبة  وكامريا 
علي �رشكة كوندور« يف املعر�س 
املعلومات  لتكنولوجيا  الدويل 
�رشكة  �ضاركت   « تي  اأي  »ميد 
الطبعة  الكرتونك�س« يف  »كوندور 
اخلام�ضة ع�رشة لل�ضالون الدويل 
واالت�ضال  االإعالم  لتكنولوجيا 
بق�رش  املنظم  تي«  اأي  »ميد 
والذي  زكريا  مفدى  الثقافة 
انطلقت فعالياته اأم�س و تتوا�ضل 
باأخر  اجلمعة  غد  يوم  غاية  اإىل 
يف  الرائدة  ال�رشكة  اأنتجته  ما 
والتي  الذكية  الهواتف  �ضناعة 
�ضوق  يف  كبريا  جناحا  حتقق 
ما  ومنها  باجلزائر  الهواتف 
طرحته موؤخرا يف ال�ضوق ويبعلق 

 »1 »تي  الذكية  بالهواتف  االأمر 
وتي 2« واأي�ضا »اأم 1« واأم 1 بلو�س 
املت�ضلة  االأجهزة  عن  ناهيك   «
ما  وح�ضب  املراقبة  وكامريا 
»كوندور  �رشكة  بيان  يف  ورد 

منه  ن�ضخة   « »الو�ضط  تلقت   «
يف  الرائدة  »كوندور«  �رشكة  فان 
االلكرتونية  االأجهزة  اإنتاج  جمال 
عام  ككل  �ضاركت  والكهرومنزلية 
يف املعر�س الدويل لتكنولوجيات 

االإعالم الذي يقام بق�رش الثقافة 
ملثل  وفية  وهي  زكرياء  مفدي 
هذه املعار�س ملا لهذه االأخرية 
من اأهمية كونها حدث هام جدا 
والنا�ضطني  الفاعلني  كل  يجمع 
بيان  وي�ضيف   . املجال  هذا  يف 
اأن الهدف من امل�ضاركة  ال�رشكة 
التقرب  يبقي  املعر�س  هذا  يف 
الذي  اجلزائري  امل�ضتهلك  من 
والنوعية  اجلودة  عن  يبحث  بات 
توفره  ما  وهو  التكاليف  باقل 
قرب  عن  واال�ضتماع   « »كوندور 
اإمكانية  عن  ف�ضال  الن�ضغاالتهم 
موؤ�ض�ضات  مع  اتفاقيات  خلق 
عن  ن�ضائح  تقدمي  ،وكذا  اأخري 
ال�رشكة  ا�ضتعمال منتجات  كيفية 

التي هي من �ضنع جزائري .
 �سمرية بوجلطي

�آبل تتاأخر يف طرح 
»HomePod«

اعرتفت �رشكة اآبل اأنها غري قادرة على اإطالق مكربات 
»HomePod« املنزلية الذكية قبل بداية العام املقبل ويف مقابلة 

مع قناة CNBC قال اخلرباء يف ال�رشكة: »ننتظر بفارغ ال�ضرب 
الوقت الذي �ضيكون فيه النا�س قادرين على ا�ضتخدام �ضماعة 

HomePod املنزلية الذكية، لكن االأمر يحتاج لبع�س الوقت لتكون 
تلك ال�ضماعة يف متناول امل�ضتخدمني. �ضنبداأ بطرحها لعمالئنا 

يف الواليات املتحدة وبريطانيا واأ�ضرتاليا اأوائل عام 2018«. واأ�ضار 
اخلرباء اإىل اأن تلك التحفة التقنية اجلديدة �ضتغري الكثري من مفاهيم 
ا�ضتخدام االأجهزة الذكية املنزلية، فهذه القطعة، التي ي�ضل ارتفاعها 

اإىل 7 بو�ضات تقريبا، جمهزة بالعديد من امليزات التي متكنها من 
التوا�ضل مع الهواتف واالأجهزة الذكية االأخرى، وجتعلها اأداة مميزة 
لال�ضتمتاع باملو�ضيقى، حتوي HomePod على 7 مكربات �ضوت 
داخلية الإ�ضفاء العمق والدقة على االأ�ضوات وتوزيعها ب�ضكل اأف�ضل، 
وميزاتها الذكية متكنها من قيا�س اأبعاد الغرفة اأو املكان املوجودة 

فيه ل�ضمان اأف�ضل �ضكل من هذا التوزيع. زودت هذه ال�ضماعة مبعالج 
»A8«، امل�ضتخدم يف هواتف »اآيفون-6«، ميكنها من القيام مبهامها 

ب�رشعة دون اأي م�ضاكل. ومتكنها اأجهزة البلوتوث املوجودة فيها 
من التوا�ضل مع االأجهزة الذكية وم�ضاعد �ضريي ال�ضوتي الإعالم 

امل�ضتخدم بالعديد من االأ�ضياء التي يحتاج اإليها كاملالحظات وحالة 
الطق�س وغريها.

»�لعا�صفة«.. ميزة تويرت �جلديدة 
للتغريد�ت �لطويلة
اأتاحت تويرت ر�ضميا مل�ضتخدمي تطبيقها 

280 حرفا لكتابة تغريداتهم، ولكن اإذا 
مل يكن العدد كافيا فيمكن اعتماد 
 ،»Tweetstorm« امليزة اجلديدة

التي �ضتطرح قريبا. و�ضت�ضمح 
امليزة للم�ضتخدمني باإن�ضاء �ضل�ضلة 
تغريدات منف�ضلة من خالل ال�ضغط 

على زر »Tweet all« لن�رش 
جميع التغريدات يف الوقت ذاته 

برتتيب متتايل، ويجري اختبار هذه 
 iOS امليزة عرب نظام الت�ضغيل
واأندرويد وبرنامج بيتا، وقد مت 
ر�ضد الن�ضخة التجريبية من قبل 

موقع »Android Police«، حيث 
ظهرت امليزة اجلديدة يف الن�ضخة 

Alpha 7.24.0 من تطبيق تويرت، 

وميكن روؤية زر »+« يف االأ�ضفل الإ�ضافة اأكرث 

من تغريدة، مع زر »Tweet all« يف االأعلى 
لن�رش 

جميع التغريدات يف الوقت ذاته، وقالت تويرت اإنها 
تاأمل يف 
اأن يتمكن امل�ضتخدمون من التغلب على م�ضكلة عدد االأحرف املحدودة 

على التطبيق، وميكن لهم كتابة ن�ضو�س مرتابطة واأفكار متوا�ضلة دون 

احلاجة اإىل ن�رش تغريدات ق�ضرية متتابعة، ويتمتع عدد حمدود من 

امل�ضتخدمني بهذه امليزة باعتبارها ما تزال يف املرحلة التجريبية، ومن 

غري الوا�ضع متى �ضيتم اإتاحتها ر�ضميا جلميع امل�ضتخدمني.

 �آبل تعالج م�صكلة �أزعجت
»X-م�صتخدمي »�آيفون 

اأكدت �رشكة اآبل اإطالقها لتحديث 
 ،»iOS« ت�ضغيل  نظام  من  جديد 
ال�ضا�ضة  عمل  يف  امل�ضاكل  يعالج 
التي عانى منها م�ضتخدمو هواتف 

.»X -اآيفون«
ال�رشكات  من  العديد  تقوم 
باختبار  الذكية  للهواتف  امل�ضنعة 
احلرارة  ظروف  يف  هواتفها  عمل 
تغفل  حني  يف  ن�ضبيا،  املعتدلة 
املمكن  من  الهواتف  تلك  اأن  عن 
قا�ضية  ظروف  يف  ت�ضتخدم  اأن 
�ضديدة الربودة اأحيانا، االأمر الذي 
يوؤثر �ضلبا على عمل �ضا�ضات تلك 
الهواتف وا�ضتجابتها للم�س واأوامر 

امل�ضتخدم.
وظهرت تلك امل�ضكلة منذ مدة عند 
 ،»X »اآيفون-  م�ضتخدمي  بع�س 
اأكدوا  الذين  اآبل،  هواتف  اأحدث 
من  تعاين  هواتفهم  »�ضا�ضات  اأن 
اأحيانا،  للم�س  اال�ضتجابة  بطء يف 

الطق�س  يف  ا�ضتعمالها  عند  وذلك 
به  اعرتف  الذي  االأمر  البارد«، 

خرباء ال�رشكة امل�ضنعة.
اآبل  يف  اخلرباء  اأكد  جانبهم  من 
اأ�ضباب  لها  امل�ضكلة  تلك  اأن 
التحديث  واأن  وبرجمية،  تقنية 
�ضيخل�س  الت�ضغيل  لنظام  اجلديد 
امل�ضتخدمني منها، ف�ضال عن اأنه 
ال�ضورة  ت�ضويه  م�ضاكل  �ضي�ضحح 
التقاط  عند  حت�ضل  كانت  التي 
 »Live« فيديو  ومقاطع  �ضور 

.»X -بوا�ضطة هواتف »اآيفون
اخلمي�س  ال�رشكة،  قامت  وبالفعل 
 iOS« بطرح  اجلاري،  نوفمرب   16
التحديث  ولتحميل   ،»11.1.2
يجب على امل�ضتخدم الدخول اأوال 
ثم  ومن  االأ�ضا�ضية  االإعدادات  اإىل 
نظام  حتديث  خيار  على  ال�ضغط 
الت�ضغيل ليتم تزويد جهازه باأحدث 

ن�ضخة.

 «OnePlus« تغزو �لأ�صو�ق بهاتف 
يناف�س �آيفون و�صام�صونغ!

 »OnePlus« �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
االأجهزة  ب�ضناعة  املتميزة  ال�ضينية 
من  االأحدث   »5T« ن�ضخة  الذكية 
ا�ضتعرا�ضهم  وخالل  هواتفها  بني 
الواليات  يف  موؤخرا  الن�ضخة  لهذه 
ال�رشكة  يف  الفنيون  اأ�ضار  املتحدة، 
 »5T« يكت�ضح  اأن  يتوقعون  اأنهم  اإىل 
بلدان  من  العديد  يف  الهواتف  �ضوق 
موا�ضفات  من  به  يتمتع  ملا  العامل 
تتفوق على موا�ضفات اأقوى الهواتف 
املناف�س  و�ضعره  حاليا،  املوجودة 

املتاح لفئة كبرية من النا�س.
اأهم ما مييز هذا الهاتف وفقا للخرباء 

هو ال�ضكل االأنيق واملعالج القوي الذي 
الت�ضميم  و�ضام�ضونغ، ف�ضال عن  اآبل  بالعمل الأحدث هواتف  يجعله مناف�ضا 

اخلارجي االأنيق والهيكل امل�ضنوع من اأجود املواد املوجودة يف ال�ضوق.

موا�سفات اجلهاز:

- ال�سا�سة: AMOLED بحجم 6.01 بو�سة مبقا�ض »18:9« 
ودقة عر�ض »2160x1080« بيك�سل.

اأهم  اأحد   ،Qualcomm Snapdragon 835 املعالج:   -
معاجلات الهواتف املوجودة حاليا. 

 .Adreno 540 :معالج ال�سور -
الذاكرة   - 6 و8 غيغابايت.  الع�سوائي:  الو�سول  - ذاكرة 

الداخلية: 64 و128 غيغابايت. 
- البطارية: اأتت ب�سعة 3300 ميللي اأمبري مزودة بخا�سية 

.Dash Charge ال�سحن ال�سريع
- الكامريات: خلفية بدقة 20 ميغابيك�سل، واأمامية بدقة 

16 ميغابيك�سل.
 - نظام الت�سغيل: Android 7.1.1 Nougat مع واجهات 
 Android لنظام  حتديثه  يتم  اأن  وميكن   ،OxygenOS

اجلاري. العام  نهاية   8.0
- اأبعاد الهاتف: »156.1x75x7.3« ملم.

- الوزن: 162 غرام.

كوندور �لر�عي �لر�صمي لـيوم �جلمعة �لأ�صود من تنظيم »جوميا«من 24 نوفمرب اإىل 8 دي�سمرب 2017.
واالأجهزة اأعلنت �رشكة« كوندور الكرتونيك�س« الرائدة  اجلزائرية  االلكرتونيات  املتعددة، يف جمال  الو�ضائط  و�ضوق  اجلمعة الكهروملنزلية  يوم  يف  م�ضاركتها  و  رعايتها  تقدمي يكون العمالق »كوندور اإلكرتونيك�س »الراعي من 24 نوفمرب اإىل 8 دي�ضمرب 2017، و �ضوف االأ�ضود الذي يعتزم اأن حتييه �رشكة »جوميا« عن  خالل  من  احلدث؛  لهذا  احل�رشي 

تكنولوجيا املعلومات،  »اجلمعة التلفزيون واالأجهزة ال�ضغرية باأ�ضعار تناف�ضية منتجاته املتمثلة يف  مبنا�ضبة  خا�ضة   خ�ضومات  منه ال�ضوداء«؛  و كل ذلك على مدار اأ�ضبوعني.مع  ن�ضخة  الو�ضط  ت�ضلمت  البيان  حتجز ح�ضب  �ضوف  االأخرى؛  ال�ضفقات  عن  الهدايا بعيدا  من  الكثري   2017 ال�ضوداء  ذلك اجلمعة  يف  مبا  جوميا  لعمالء  يوم  كل  للفوز 

والهواتف  التلفاز،  واأجهزة  الطريان،  واأخريا ال�ضوداء« هو احلدث الذي ظهر الأول مرة يف الذكية، وما اإىل ذلك، واأ�ضاف البيان »اجلمعة تذاكر  ال�ضتينات  خالل  املتحدة  من الواليات  املا�ضي  اجلمعة  اإىل  اأن  البيان  نوفمرب عندما يقدم التجار خ�ضومات كبرية اأ�ضار 
�سمرية.بوجلطيلبدء مو�ضم الت�ضوق نهاية العام.



 وترتبع على م�ساحة 14 هكتار فقد �سّدد ال�سيد الوايل 
الدرا�سة  كم  محُ �رشوط  بدفرت  املرفق  �سبط  على 
بهدف اإعداده لال�ستغالل يف اإطار اال�ستثمار وببيت 
مل  بجعله  املتابعة  اجلهات  اإىل  اأ�رش  ال�سباب 
ا�ستغالل مع بداية ال�سنة القادمة 2018 م�سريا على 
اإبرام عديد االتفاقيات مع الفرق الريا�سية والنوادي 
اأداء  من  الرفع  مع  ا�ستغالله  لرت�سيد  ال�سياحية 
وعلى  ال�سياحي  املنتج  وتنويع  التقليدية  االأن�سطة 
بيت  مبحيط  االأ�سجار  غر�س  عملية  يف  االنطالق 
ال�سباب وتخ�سي�س اأروقة لت�سهيل التنزه على وافدي 
املكان و �سدد بالن�سبة حلديقة الت�سلية داعيا اجلهات 
امل�رشفة برتقية ال�سياحة اجلبلية اأو �سياحة املناظر 
الريا�سة  خمتلف  وممار�سة  لال�سرتخاء  الطبيعية 

مو�سحا  العايل  االرتفاع  ذات  باملناطق  املرتبط 
�ست�ساهم  التي  احليوية  املجاالت  اأهم  من  ذلك  اأّن 
املحلي علما اإّن الطبيعة  االقت�ساد  اإنعا�س  يف 
تدرج  من  مييزها  وما  �سكاو  بن  ملنطقة  اجلبلية 
متناغم ومن�سجم ومن خ�سائ�س اأخرى متنوعة من  

بيولوجي يجعل منها  وتنوع  نباتي  ت�ساري�س وغطاء 
ت�ستقطب  اأن  اإمكانها  من  بامتياز  �سياحية  منطقة 
و  البيئة  ب�سوؤون  ال�سياح واملهتمني  اأعداد هاّمة من 
هذا بح�سور اأع�ساء اللّجنة التنفيذية و ممثلني عن 

امل�سالح االإدارية والتقنية املعنية .

�سيارة بول 
مكارتني بـ 1.6 

مليون دوالر

اأفادت جملة »Top Gear« باأن �سيارة 
 ،DB5 بول مكارتني، اآ�ستون مارتن

 »Bonhams « معرو�سة للبيع يف مزاد
يف لندن.

و�سيقام املزاد يف 2 دي�سمرب املقبل، 
ويبلغ ال�سعر املبدئي لل�سيارة يف 1.6 

مليون دوالر.
وكانت ال�سيارة نف�سها قد بيعت عام 
2012 يف املزاد العلني بـ 550 األف 

دوالر، وقام مالكها اجلديد بت�سليحها 
بعد اأن ا�سرتاها، وغري كثريا من القطع 
فيها، واالأهم من ذلك اأنه قام برفع قوة 

املحرك فيها.
وقد اأو�سى املغني الربيطاين وع�سو 

فرقة البيتلز �سابقا، بول مكارتني 
)املولود عام 1942(، باحلفاظ هذه 

ال�سيارة عام 1964، بعد الظهور الرابع 
لفرقة البيتلز يف برنامج )اإد �ساليفان( 

اال�ستعرا�سي يف اأمريكا، وبنهاية ت�سوير 
.»Hard Day>s Night« فيلم

وكان �سعر هذه ال�سيارة يف ذلك الوقت 
3.8 األف جنيه اإ�سرتليني، وا�ستعملها 

مكارتني ملدة 6 �سنوات، وتنقلت ال�سيارة 
بعدها من مالك اإىل اآخر، وكان من بينهم 

 Top« كري�س اإيفان�س مقدم برنامج
Gear« التلفزيوين.

العدد : 4511/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
من 28 اإىل 2 دي�سمرب مب�ستغامن  

جمال حممدي يوقع كتاب »طاهر حنا�ش«
�سيحل الكاتب وال�سينمائي جمال ممدي ابن مدينة بو�سعادة  �سيفا على مدينة م�ستغامن وجهة الغرب 

اجلزائري  من خالل  بانوراما الفيلم الثوري مب�ستغامن للبيع وتوقيع كتابه » ع�سفور �سمال افريقيا م�سار 

رائد ال�سينما اجلزائرية طاهر حنا�س« وهذا  من 28 اإىل 2 دي�سمرباملقبل  بقاعة �سينماتيك ال�سيخ 
حمادة  ح�سب ما اأكده ممدي .

املدية

بلدية بن �سيكاو قطب �سياحي ال ي�ستهان به
قام اأول اأم�س وايل والية املدية حممد بو�سّمة بزيارة عمل وتفقد اإىل بلدية بن �سكاو بهدف معاينة اأ�سغال ترميم دار 

االأ�سخا�س امل�سنني وكذا تهيئة حديقة الت�سلية وم�سروع اإجناز بيت لل�سباب خم�سني 50 �سرير اأين اأكد للجهات املنجزة 
اإىل م�ساعفة اجلهود وعلى �سرورة االنتهاء من اأ�سغال الرتميم والتهيئة املُتبقية مراعني يف ذلك توفر كافة �سروط راحة 

و�سكينة هذه الفئة من املجتمع اأما بحديقة الت�سلية التي تقع على ارتفاع 1252م من �سطح البحر

غرداية 

ورقلة

مع�سكر

الدرك الوطني بامل�سيلة

 جني �أكرث من 564.000 قنطار
 من حم�سول �لذرة 

 �أمن �مل�سيلة يحيي �ليوم 
�لعاملي  حلقوق �لطفل  

رفع �لتجميد عن عدة م�ساريع 

��ستالم �إقامة جامعية قريبا بـ 2.000 �سرير

حجز �أزيد من 4000 علبة مفرقعات ببو�سعادة

م�سول  من  قنطار   564.000 من  اأكرث  ح�سد  مت 
الذرة املوجهة لتغذية االأنعام بغرداية خالل حملة 
ح�ساد الذرة لف�سل اخلريف التي انتهت اأول اأم�س 
االأحد ، ح�سبما اأفاد به مديرية امل�سالح الفالحية 
اإجمالية  م�ساحة  تخ�سي�س  جرى  قد  و  بالوالية، 

الر�س  حتت  الذرة  لزراعة  هكتار   1.880 قوامها 
مياه  مب�سادر  تزخر  التي  باملناطق  املحوري 
اأ�سا�سي باملنيعة و حا�سي لفحل  وفرية تقع ب�سكل 
كمية  بلغت  ، حيث  غرداية  والية  �سب�سب جنوب  و 

املردود يف الهكتار الواحد 300  قنطار .

الطفل،  حلقوق  لعاملي  باليوم  االحتفال  اإطار  يف 
�سنة،،  كل  من  نوفمرب  من  للع�رشين  امل�سادف 
اأمن والية امل�سيلة بت�سطري برنامج  قامت م�سالح 
منوذجية  درو�س  تنظيم  يف  متثل  باملنا�سبة  ثري 
و  املرورية  ال�سالمة  حول  تتمحور  حت�سي�سية 
املدر�سة  تالميذ  لفائدة  هذا  و  البيئة  حماية 
االإبتدائية 01 نوفمرب 54 بحي الورود ، كما ا�ستفاد 
زرع  بهدف  املرورية  الرتبية  حظرية  من  االأطفال 
االإجرام  لدى املتمدر�سني ملحاربة  ثقافة مرورية 

اأي�سا  املروري خا�سة باملحيط املدر�سي كما مت 
لالأمن  االإذاعي املخ�س�س  الف�ساء  باملنا�سبة عرب 
حقوق  حول  اإذاعية  اأزرق« ح�سة  الوطني »خط 
مب�ساركة  الوالية  اأمن  من  اإطار  ن�سطها  الطفل 
الوالئية  بامل�سلحة  االأحداث  فرقة  من  عن�رش 
ممثلني  و  امل�سيلة  والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
الوفاء  جمعية  رئي�س  و  االإ�سالمية  الك�سافة  عن 

لرتقية الطفولة .
عبدالبا�سط بديار

مت رفع التجميد على عديد امل�ساريع التي كانت قد 
ا�ستفادت منها والية ورقلة خالل ال�سنوات االأخرية 
ذات �سلة بقطاعات ال�سحة و  ال�سكان و الرتبية و 
ال�سناعة واملناجم و ذلك بر�سم الربنامج االإ�سايف 
ل�سنة 2017 ، كما ا�ستفيد اأم�س الثالثاء من م�سالح 
جتميدا  عرفت  مب�ساريع  االأمر  يتعلق  و   . الوالية 

�رشير   60 م�ست�سفيي  وهي   ، مالية  العتبارات 
وجتهيز   ، الروي�سات  و  املقارين  بلديتي  من  لكل 
م�ست�سفى 140 �رشير بتقرت )160 كلم �سمال ورقلة( 
الذي ا�ستكملت اأ�سغاله ، ح�سبما اأو�سح وايل الوالية 
، عبد القادر جالوي ، خالل ا�ستعرا�س نتائج زيارة 
اللجنة الوزارية امل�سرتكة مطلع االأ�سبوع اجلاري .

�سيتم قريبا ا�ستالم اإقامة جامعية من 2.000 �رشير 
جتري بها حاليا اللم�سات االأخرية لالأ�سغال، ح�سبما 
علم اأم�س الثالثاء لدى مديرة  اخلدمات اجلامعية 
قريبا  �سيتم  اأنه  �سافية  فار�س  وذكرت  للوالية، 
ا�ستالم االإقامة اجلامعية الواقعة بالقطب اجلامعي 

اإقامة  اإىل  لت�ساف  �سعيد«  »�سيدي  بحي  اجلديد 
ا�ستلمت  اال�ستيعاب  اأخرى مماثلة من حيث طاقة 
بداية ال�سنة اجلامعية اجلارية ود�سنها وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي، طاهر حجار ، خالل زيارته 

للوالية نهاية �سهر اأكتوبر املا�سي.

والتدخل  لالأمن  الثالثة  الف�سيلة  عنا�رش  متكنت 
معتربة من  كمية جد  اأم�س،من حجز  اأول  ببو�سعادة، 
املفرقعات واالألعاب النارية املحظورة املوجهة للبيع 
�سمحت  علبة  العملية   4392 ب   �رشعية  غري  بطرق 
اإثر  قيامهم  العملية جاءت  ا�سخا�س  ثالثة  بتوقيف 
بال�سوق  تواجدهم  عند  و  املدينة  اإقليم  عرب  بدورية 
اأ�سخا�س   )3( ثالث  اأوقفوا  املوامني  بحي  ال�سعبي 
كانوا يقومون ببيع األعاب نارية على الر�سيف، حيث مت 
الب�ساعة املقدرة ب) 4392( علبة ورزمة  حجز 

االأنواع  خمتلف  من  نارية  واألعاب  املفرقعات  من 
الفرقة  اإىل مقر  اقتياد املعنيني  واالأحجام، حيث مت 
ببو�سعادة ملوا�سلة التحقيق ويتعلق االأمر بكل من )غ 
.ع و( و )�س. م .ج( رفقة )غ.ع( تراوحت اأعمارهم بني 
27 و35 �سنة. وبعد اتخاذ جميع االإجراءات القانونية، 
اجلمارك  مديرية  اإىل  وت�سليمها  الب�ساعة  حجز  مت 
واإطالق  للمعنيني  اال�ستماع  امل�سيلة  مع  لوالية« 

�رشاحهم. 
عبدالبا�سط بديار 

�سوق اأهرا�س

 قافلة �سحية م�سرتكة 
جز�ئرية-تون�سية ببلدية حلد�دة 

�ستحط الرحال قافلة �سحية م�سرتكة جزائرية-تون�سية 
كلم   40( حلدادة  ببلدية  اجلاري  نوفمرب  و30   29 يومي 
�رشق �سوق اأهرا�س ،ح�سب ما ورد اأم�س الثالثاء يف بيان 
للناحية  والتوجيه  واالإعالم  لالت�سال  اجلهوية  للمديرية 

الع�سكرية اخلام�سة .
اإطار  يف  املندرجة  القافلة  هذه  اأن  البيان  ذات  واأو�سح 
اجلزائري-التون�سي  الع�سكري  التعاون  برنامج  تنفيذ 

فيها  �سي�سارك   2017 ل�سنة  الع�سكرية  ال�سحة  يف جمال 
�سيجرون فحو�سات  تون�سيون  واآخرون  اأطباء جزائريون 
و�سيتم يف  املنطقة احلدودية.  �سكان هذه  لفائدة  طبية 
ك�سوفات حول  اإجراء  كذلك  ال�سحية  القافلة  اإطار هذه 
االأمرا�س ال�رشطانية باملجان اإىل جانب تن�سيط حمالت 
حت�سي�سية حولها بالوحدة الثانوية للحماية املدنية، وفقا 

لذات امل�سدر .

بنك الفالحة و التنمية الريفية باأدرار
 متويل �أزيد من 2.080 

��ستثمار� يف 2017 
دج ، نظرا الأهمية هذا ال�سعبة االإ�سرتاتيجية ، وفق ذات  املتحدث .جتاوز 3ر2  مليار دج ، حيث وجهت ح�سة االأ�سد منه ملنتجي احلبوب ) قمح و ذرة ( مببلغ 5ر1 مليار و يف هذا اجلانب مت متويل 265 ملف ا�ستثمار فالحي يف اإطار �سيغة قر�س »التحدي« بغالف مايل الفالحية ، واأي�سا اإن�ساء موؤ�س�سات م�سغرة ، مثلما اأو�سح املدير اجلهوي لذات البنك اإبر�سان مند.التمويل املايل مللفات تلك االإ�ستثمارات من خالل منح قرو�س يف خمتلف ال�سيغ تخ�س االأن�سطة ال�سنة اجلارية ، ح�سبما علم اليوم الثالثاء من املديرية اجلهوية لهذه املوؤ�س�سة املالية و مت هذا جرى متويل ما ال يقل عن 2.086 ا�ستثمارا من قبل بنك الفالحة و التنمية الريفية باأدرار منذ مطلع 

�الأمري�ن �لربيطانيان يف »حرب �لنجوم«
�سارك حفيدا امللكة الربيطانية، االأمريان وليام وهاري، يف ت�سوير اجلزء اجلديد مللحمة »حرب النجوم« الذي �سيعر�س يف دور ال�سينما، يف دي�سمرب 
املقبل وجاء الفيلم االأ�سطوري مبفاجاآت اأخرى، من بينها م�ساركة املمثل الربيطاين امل�سهور توم هاردي واملو�سيقي يف فرقة »Take That« غاري 
بارلو وقالت �سحيفة »Hollywood Reporter« اإن التعرف على هوؤالء لن يكون اأمرا �سهال. واأفاد م�سدر مقرب من عملية الت�سوير باأن االأمريين 
هاري وويليام، وكذلك الفنانني توم هاري وغاري بارلو،  �سيظهرون على ال�سا�سة مرتدين اأزياء اجلنود، ويق�سي �سيناريو الفيلم باأن يقوم امل�ساهري 
بحرا�سة �سخ�س يدعى )فني(، يقوم جون بويغي باأداء دوره. ويف هذا ال�سياق اأ�سار بويغي اإىل اأنه مرتاح جدا للتعاون مع االأمريين والذي »كان �سيقا 

ومفرحا«. 

من  جديدة  دفعة  »�سوخوي«  �رشكة  �سلمت 
اإىل  »�سو-34«  املتطورة  القتالية  القاذفات 
القوات اجلوية الرو�سية وجاء يف البيان ال�سادر 
االثنني  يوم  لل�رشكة،  ال�سحفي  املكتب  عن 
من  الدفعة  هذه  »اأقلعت  اجلاري:  نوفمرب   20
مل�سنع  التابع  ت�سكالوف  مطار  من  الطائرات 
الرو�سية  نوفو�سيبري�سك  يف  �سوخوي  طائرات 
وو�سلت اإىل مكان ت�سليمها يف الوقت املحدد. 
ويعمل امل�سنع حاليا بكل طاقته الإمتام العقد 
املربم مع وزارة الدفاع الرو�سية لت�سليم القوات 
القاذفات«  هذه  من  عددا  الرو�سية  اجلوية 
العقد  لبنود  تنفيذا  الدفعة  تلك  ت�سليم  ياأتي 
معمل  مع  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اأبرمته  الذي 
 ،2008 عام  الطائرات  ل�سناعة  »�سوخوي« 
والذي ن�س على توريد عدد من قاذفات �سو-

34 للجي�س الرو�سي حتى عام 2020. 

القوات اجلوية الرو�سية

 ت�سلم دفعة جديدة من قاذفات »�سو-34«

 �ملن�سد كمال  رزوق يتعاون
 مع نوبلي فا�سل

ن�سد  قام الفنان و املن�سد اجلزائري كمال رزوق ابن مدينة واد ال�سوف   �ساحب لقب »محُ
ال�سارڤة« يف ن�سخته ال�سابعة بتاأدية االأغنية امللتزمة » اأنا فتى اأمني« مع كلمات قدمية  و 

اأحلان املو�سيقار اجلزائري  نوبلي فا�سل و توزيع م�سن املاطري وتعد هذه االأغنية 
التي تتحدث عن االأمانة   هدية لكل تالميذ املدار�س و حتى طالب اجلامعات حيث 

و�سل ن�سبة م�ساهدتها على اليوتوب  اأزيد من 8 اأالف م�ساهد .
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