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و�صط ت�صريحات اأويحيى 
وولدعبا�س ومنا�صرة

الطعون قا�سم م�سرتك 
بني املواالة واملعار�سة

 �س4
عبد املجيد منا�صرة

 حققنا اأغلب اأهدافنا 
يف املحليات

�س3 
امل�صيلة

 عودة اأردوغان
  بو�سعادة من
 الباب الوا�سع

�س4

�س5افتتاح الدورة اجلنائية البتدائية اليوم مبقر حمكمة الدار البي�صاء

برجمة ملفات تفجريات ق�سر احلكومة و تهريب االأجنة اإىل اخلارج

و�صط ا�صتمرار تفكك بيتهم

تراجع لالإ�سالميني و�سفعة الحتاد النه�سة والعدالة والبناء

�س4

�س3

من الغباء اإغفال دالالت 
نتائج املحليات

الدكتور حممد �صليم قالله ل :الو�صط 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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املن�سق الوطني ملجل�س اأ�ساتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط

الوزارة ل متلك ت�شورا حمددا لإ�شراك اجلامعة يف التنمية
�س3

عرب الرتاب الوطني

 بن فلي�س �سارك
  ب 40بلدية 
�س4وفاز ب5 منها

جامعة البويرة

 منظمات ت�سل
  كلية احلقوق

 من جديد
�س24 �س13�س24�س24

م�صتغامن

العثور على جثة 
يف بداية التعفن 

بعر�س البحر 

اتهمه بالتالعب باأرقام املبيعات

 نا�سر لبناين
  يحتال على 

 الروائي اجلزائري 
�سمري ق�سيمي

 الفاف رف�صت عر�صني 
من احتاديتي باناما وكو�صتاريكا

اخل�سر ي�سمنون 
مواجهة كوريا 

 اجلنوبية 
واالإمارات وديا

الدولية   امللتقيات  يف  بالطلبة  التكفل  من  تتن�سل  •        االإدارة 

 .     حماولت التزوير قليلة 
ول توؤثر يف امل�صار النتخابي

 .     انتكا�صة التيار 
الإ�صالمي   لها ما يربرها

ريا�صة ثقافة
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بهاء بن نوار تتوج بجائزة ال�سيخ زايد للكّتاب
توجت الكاتبة اجلزائرية 
بجائزة  نوار  بن  بهاء 
التي  للكتاب  زايد  ال�شبح 
الأ�شبوع  نهاية  نظمتها 
الإمارات  املن�رصم 
حيث  املتحدة،  العربية 
الأوىل  اجلائزة  عادت 
اجلزائرية  الكاتبة  اإىل 
يغدو  "حني  كتابها  عن 
وهو  كلمة"،  اجل�شد 
يف  تناولته  الذي  الكتاب 
�شفحاته  وبني  ا�شطره 
الأوبريا  بني  املقاربة 

والبالييه.

القوائم احلرة تثبت وجودها 
كقوة �ساعدة

املجال�س  على  الت�شويت  نتائج   ك�شفت 
ال�شعبية البلدية واملجال�س الولئية بروز 
�شعود  راأ�شها  على  جديدة،  معطيات 
بلدية   35 افتكت  التي  احلرة  القوائم 
الظاهرة  وهي  الوطني،  امل�شتوى  على 
باحتمالية  البع�س  ف�رصها  اجلديدة، 

بعيدا  �شعبيتها  على  الفئة  هذه  تركيز 
معظمهم  اأن  خا�شة  الأحزاب،  عن 
اإليه  اأ�شار  اأحزابه، بح�شب ما  تخلى عن 
املناف�شة  دخول  وقرار  الداخلية  وزير 
رئي�س  راأ�شهم  على  بقوائمهم،  منفردين 

بلدية اجلزائر الو�شطى �شابقا بطا�س.

اأمن ولية اجلزائر 

 حجز 38 غ  قنبا هنديا
 و 504 قر�سا مهلو�سا

عاجلت م�شالح اأمن ولية اجلزائر 
خاللها  من  اأطاحت  ق�شايا  ثالثة 
م�شتبه  اأ�شخا�س  ثالثة  بـ)03( 
للمخدرات  يرّوجون  كانوا  فيهم 
حيث  املهلو�شة،  الأقرا�س  و 
القنب  من  غرام   )38( حجز  مّت 
و  مهلو�س  قر�س   )504( الهندي، 

مبلغ مايل قدره 8000 دينار.
املقاطعة  اأمن  م�شالح  متكنت 
الإدارية للرويبة من توقيف م�شتبه 
فيه كان يرّوج لالأقرا�س املهلو�شة 
الوملبي  امللعب  با�شتغالل 
لالأقرا�س  كمخباأ  بالرويبة 
خطة  اإعداد  بعد  املهلو�شة، 
حمكمة مت اكت�شاف مكان اإخفاوؤه 
حاول   املكان  ومبداهمة  لل�شموم 
ال�رصطة  قوات  اأن  اإل  والفرار، 
له باملر�شاد وحجزت )80(  كانت 
قدره  مايل  مبلغ  مهلو�س،  قر�س 
الرتويج  عائدات  من  دينار   5000
لالأقرا�س وجمموعة من الأ�شلحة 
بتفتي�س  نيابي  اإذن  بعد  البي�شاء 

على)285(  بداخله  عرث  املنزل، 
قر�س مهلو�س. كما متت الإطاحة 
ب�شخ�س م�شتبه فيه اآخر كان يرّوج 
م�شتوى  املهلو�شة على  لالأقرا�س 
بعد  بالرويبة،  العمومية  ال�شاحة 
عملية تر�شد مت توقيفه وبحوزته 
اأنها  اّدعى  مهلو�س  قر�س   )79(
ولي�س  ال�شخ�شي  لال�شتغالل 
اأطاحت  وقد  هذا  للمتاجرة. 
ثالث  ب�شخ�س  امل�شالح  نف�س 
مفادها  موؤكدة  اأمنية  معلومة  اإثر 
بالرتويج  فيه  م�شتبه  �شخ�س  قيام 
لالأقرا�س املهلو�شة ،و املخدرات 
بقطاع  الأحياء  اأحد  م�شتوى  على 
الرت�شد  بعد  الخت�شا�س، 
به  الإيقاع  مت  ومباغتته  لتحركاته 
وتوقيفه، حيث كان بحوزته قطعة 
القنب  نوع  من  املخدرات  من 
بها  غرام   )38( وزنها  الهندي 
للرتويج،  معّدة  التقطيع  عالمات 
مايل  ومبلغ  مهلو�س  قر�س   )60(

قدره 3000 دينار.

ر�ؤية من الواقع
 عن ) املالحـ�س (

 البلدية جمددا..!
 انتهت النتخابات بكل ايجابياتها وم�ساوئها 
، واختفى املرت�سحون والأحزاب بعد حملة 

اآتت على كل الوعود ،بالرغم من اأن الكثري من 
املتقدمني للخطبة مل يقدموا برامج مكتوبة ، 
واإمنا جمرد ) هدرة ( تلوكها الأل�سن ويجرتها 

الفر�سان، تختلف يف م�سمونها وحمتواها من 
موقع لآخر،وافرتق الناخبون وعادوا اإىل 

اأعمالهم وديارهم بعدما �سمعوا الكلمات الرنانة 
وتلقوا الوعود املع�سولة ، على اأمل اإيجاد من 

يخدم م�ساحلهم ويلتفت اإىل ان�سغالتهم ويحل 
م�ساكلهم اليومية و�سراعهم الأبدي مع ال�سكن 

واملاء والطرق ،و ) القمامة ( ،و غريها من 
املطالب التي مازالت مرفوعة اإل اأن يرث اهلل 

الأر�ض ومن عليها.واأفرزت ال�سناديق عنا�سر 
منهم من عمر طويال وعاد بقوة ملن�سبه لعهدة 
ثالثة ورابعة ،ومنهم الطاحمون و) الطامعون( 

اجلدد الذين ينظرون اإىل املجل�سني البلدي 
والولئي كم�سدر للرزق و ) تعمار ( اجليب 

واأكل ال�سحت ، ورغم العزوف الذي تتخوف 
منه ال�سلطة يف كل ا�ستحقاق انتخابي ، حيث مل 

تتجاوز امل�ساركة الثلث من جمموع يفوق اثنان 
وع�سرون مليون ناخب ، اإل اأن املجال�ض املحلية 
مبا حملت ،اأ�سبحت اأمرا واقعا مهم كانت ن�سبة 

امل�ساركة. وبعد الطعون �سيعلن عن الأ�سماء 
وعن القوائم الناجحة ،و�سين�سب )الأميار( 

وتبداأ املتاعب بتغليب امل�سالح ال�سخ�سية على 
امل�سلحة العامة . و�سيغلقون هواتفهم ويغريون 

عناوينهم و�سفحاتهم عرب الفي�سبوك ، كما 
�سيكون التناف�ض على اأ�سده بل تدافعا على من 

يختاروا من الأع�ساء اجلدد نوابا ومندوبني 
وروؤ�ساء للجان ، ثم تبداأ مرحلة املتاعب يف 
�سراع على الكعكة التي تق�سم على ح�ساب 

التنمية ويدفع ثمنها املواطن واخلزينة 
العمومية وا�ستقرار البلديات. ويقع )البلوكاج ( 
ثم تن�سط عمليات �سحب الثقة ، ويعود املواطن 
لالحتجاج ومنهم من �سيحرق نف�سه داخل مقر 

البلدية ب�سبب احلقرة والتع�سف ،والت�سيب 
، و�ستغلق الطرق �سد من اأفرزتهم ال�سناديق 
وتتدخل الإدارة ملحاولة تر�سية طرف على 

ح�ساب اآخرين، ويقع الفا�ض فالرا�ض وتتحول 
املجال�ض البلدية اإىل ) مالح�ض ( يغرتف منها 

اجلميع وحلبة لت�سفية احل�سابات ال�سيا�سوية 
،والعرو�سية وعقلية الد�سرة ،وكل ما فعلناه 

يذهب هباء ونعود اىل نقطة ال�سفر نندب 
حظنا على وطن ف�سل فيه اجلميع . كما ف�سلنا 
يف اإيجاد الرجل املنا�سب لت�سيري �سوؤون بلدية 

ل يتعدى �سكانها عدد روؤو�ض الأ�سابع ، 
�سقط اأع�ساء جمل�سها املنتخب يف اأول امتحان 

ب�سبب ف�سلهم يف اإعادة تدوير وجمع النفايات 
املنزلية.؟؟

احلفناوي بن عامر غــول

وزارة الدفاع الوطني

توقيف تاجري خمدرات و�سبط  35 كلغ من الكيف املعالج 
الوطني  للجي�س  مفارز  متكنت 
عنا�رص  مع  بالتن�شيق  ال�شعبي 
 )02( توقيف  من  الوطني،  الدرك 
كلغ   35 و�شبط  خمدرات،  تاجري 
موجهة  مواد  و  املعالج  الكيف  من 
اأورده  ،كما  وليات  بعدة  للتهريب 

بيان من وزارة الدفاع الوطني.
"يف  ،اأنه  البيان  ذات  واأو�شح 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار 
للجي�س  مفارز  متكنت  املنظمة، 
الوطني ال�شعبي بالتن�شيق مع عنا�رص 
نوفمرب   24 يوم  الوطني،  الدرك 
تاجري   )02( توقيف  من   ،2017
كيلوغرام   )35( و�شبط  خمدرات، 

وحدة  و)7020(  املعالج  الكيف  من 
من  بكل  امل�رصوبات  خمتلف  من 
البليدة،  ع5،  ن  بوعريريج/  برج 
تيبازة، البويرة/ ن ع1، وهران /ن ع 
2 و ب�شكرة/ن ع4". من جهة اأخرى، 
من  بكل  ال�شواحل  حرا�س  اأحبط 
عنابة، �شكيكدة، وهران،  م�شتغامن 
غري  هجرة  حماولت  وتلم�شان، 
لـ )125( �شخ�شا كانوا على  �رصعية 
فيما  ال�شنع.  تقليدية  قوارب  منت  
الوطني  الدرك  عنا�رص  اأوقفت 
بغرداية / ن ع4، )12( مهاجرا غري 
�رصعي  من خمتلف اجلن�شيات ،كما 

اأ�شاف بيان الوزارة .

اأيام امل�سرح يف اجلنوب 

  م�سابقة يف الكتابة امل�سرحية 
يف جانفي 2018

�شيكون اجلمهور اجلزائري على موعد مبا�رص مع الفعالية الثقافية  اأيام 
امل�رصح يف  اجلنوب   والتي �شتنظم من 15 اإىل 21 جانفي 2018 

بامل�رصح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي حيث �شيكت�شف من 
خاللها اأحلى العرو�س القادمة من عمق ال�شحراء اجلزائرية  وال�شيء 

اجلديد  واملميز  هذه املرة هو اإقامة م�شابقة يف الكتابة امل�رصحية   والتي 
تتيح الفر�شة اأمام جميع الفاعلني يف احلركة امل�رصحية  بوليات 

اجلنوب للم�شاركة  بهدف اإثراء هاته الفعالية الفنية  ت�شجيعا 
للمواهب  العا�شقة للفن الرابع من كتاب م�رصحيني وتثمينا للجهود  اجلادة يف 

هذه الوليات.

ربع املنتَخبني يف املحليات اأميون
 �شهدت نتائج النتخابات املحلية التي جرت ببالدنا اخلمي�س املن�رصم 

انتخاب ربع املرت�شحني لع�شوية املجال�س البلدية والولئية من الميني الذين 
مل يتجاوزوا يف املراحل التعليمية الطورين البتدائي واملتو�شط، حيث �شوف 

يعرف ت�شيري �شوؤون بلديات اأر�س الوطن ال�رصاف عليها من طرف منتخبني مل 
يتمكنوا من بلوغ حتى الدور الثانوي !

 ال�سعب يف قف�س االتهام
عمد عدد من املرت�شحني الفا�شلني، اإىل تربير عدم افتكاكهم 
للمقاعد اإىل ال�شعب، حيث حّملوه امل�شوؤولية الكاملة، يف ظل 

ا�شتمرار ال�شوت الغالب ل�شالح حزبي املوالة الأفالن والأرندي، 
قائلني اأن ال�شعب ج�شد الهروب من احتمالية التغيري، من خالل 
عزوفه، رغم ال�شعوبات التي يقبع و�شطها، والغريب اأن ي�شدر 

الأمر من طرف نائب عن ال�شعب، فبدل اأن ت�شور املعنية ال�شورة 
كاملة يف ظل غياب التن�شئة ال�شيا�شية والوعي و�شط املواطنني 
وحتى الثقة يف الأحزاب ال�شيا�شية، راحت تكيل التهم لل�شعب 

بعدم الوعد، م�شيفة: "اأنه مل يع حقوقه، فما بالك بالعمل 
احلزبي الذي يبقى بعيدا عنه.

خالل 48 �ساعة املا�سية

وفاة 6 اأ�سخا�س واإ�سابة 14 اخرين بجروح 
م�رصعهم  اأ�شخا�س  �شتة  لقي 
متفاوتة  بجروح  اآخرون   14 واأ�شيب 
اخلطورة يف عدة حوادث مرور من 
دموية  الأكرث  حوادث  �شبع  بينها 
الوطن   وليات  مبختلف  �شجلت 
اأي  ال�شبت  اأم�س  �شبيحة  غاية  اإىل 
كما  الأخرية(،  �شاعة   48 )خالل 
احلماية  م�شالح  من  بيان  اأورده 
املدنية ، من جهة اأخرى مت ت�شجيل 
من  يبلغ  �شخ�س   01 وفاة  حالة 

اأحادي  بغاز  خمتنق  �شنة   36 العمر 
داخل  مدفاأة  من  املنبعث  الكربون 
ببلدية  بوجبحة  بقرية  الكائن  منزل 
كما  بوعريريج   برج  ولية  من�شورة 
املدنية  احلماية  م�شالح  تدخلت 
جثة  نقل  اأجل  من  وهران  لولية 
حمروق اإىل امل�شت�شفى املحلي، من 
�شنة   64 العمر  من  يبلغ  ذكر  جن�س 
اإثر حريق �شب داخل بيت ق�شديري 

ب�شارع الأورا�س ببلدية وهران.
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�سارة بومعزة

جامعة  من  القادم  الطالب  و�رسد 
الأبواب  �سل�سلة  لـ«الو�سط«  باتنة 
التي طرقها اإل اأن تهرب امل�سوؤولني 
من  بداية  املوقفن  �سيد  هو  كان 
الثقافة، ومدير  وايل باتنة، ووزارة 
و�سط،  باتنة  اجلامعية  اخلدمات 
ومدير  اجلامعة  القامة  ومدير 
نواب  اإىل  و�سول   ،1 باتنة  جامعة 
اأبقت  ال�سعب لإي�سال �سوته والتي 
ما  هو  الرف�ض  حتى  اأو  ال�سمت 
على  راهن  الذي  الطالب،  يواجه 
وك�سب  جهة  من  اجلزائر  متثيل 

اخلربة من جهة ثانية.
كما اأ�ساف بلوز اأن الأمر مل يتوقف 
ان�سغالته  على  الرد  عدم  على 
فقط، بل حتى تفادي ت�سلم مطلبه، 
باتنة، رف�ض  فعلى م�ستوى جامعة 

الأمر  وتاأجيل  ا�ستثنائيا  ا�ستقباله 
ال�ستقبال،  يوم  موعد  قدوم  لغاية 
م�سالح  لعدة  توجيهه  مت  ثم 
ت�سارب  بني  جهوده  لتفريق  اأخرى 
اأن  قائال  مبلفه،  الو�سية  امل�سالح 
من  حلرمانه  جاء  ا�ستقباله  رف�ض 
حتت  مطلبه،  توفري  عدم  حجة 
اأي طلب  تتلق  مل  الإدارة  اأن  حجة 
بالن�سبة  الأمر  ونف�ض  ر�سمي، 
للوايل الذي يفرت�ض تلقيه لر�سالته 
اأي  تلقي  يتم  مل  لكن  امل�ستعجلة 
اجلامعية  اخلدمات  مدير  اأما  رد، 
فلم مينح الطالب ال�ستقبال بتاتا، 
الثقافة  وزير  رد  عدم  لها  ي�ساف 
ال�سخ�سية  وهو  ميهوبي  الدين  عز 

الثقافية.

ميالط: امل�سوؤولون 

ينظرون للجامعة اأنها 
م�ستفرخ لل�سهادات

 
من جهته املن�سق الوطني ملجل�ض 
اأ�ساتذة التعليم العايل عبد احلفيظ 
العلمية  اأن امللتقيات  ميالط، قال 
يتم  اأن  يفرت�ض  وامل�سابقات 
فيها  امل�ساركني  الرتكيز على دعم 
من  الطلبة  اأو  الأ�ساتذة  من  �سواء 
الوايل  الو�سية من  طرف الدارات 
اأو  العايل  التعليم  الوزارات:  اإىل 
اإل  والريا�سة،  ال�سباب  اأو  الثقافة 
م�ست�سهدا  ال�سائد،  هو  العك�ض  اأن 
من  بريك  حميد  الأ�ستاذ  بعينة 
بجائزة  موؤخرا  فاز  الذي  تندوف 
باحثا   70 بيت  من  العربي  التميز 
حتت  العامل  دول  خمتلف  من 
العربية،  الدول  جامعة  اإ�رساف 

كبريا  اهتمام  اأي  يتلق  مل  اأنه  اإل 
و�سية  اأي جهة  من  �سغريا  اأم  كان 
وهو  الإعالم،  و�سائل  بع�ض  عدا 
بحق  ميالط  بح�سب  يتكرر  ما 
الدعم  يحتاجون  الذين  املبدعني 
يف كل مرة، منتقدا األ يتلق الباحث 
الذي  التكرمي  اأو  الهتمام  نف�ض 
يحظى به مغني، رغم اأنه م�ستقبل 

اجلزائر.
واأ�ساف ميالط اأن هوؤلء املتميزين 
هكذا  افتكاك  من  متكنوا  الذين 
بهم  الهتمام  يجدر  م�سابقات 
احلياة  يف  العلمي  دورهم  لتفعيل 
تطبيق  يتم  ملا  مت�سائال  العملية، 
�سيا�سة  بدل  بتهمي�سهم؟،  العك�ض 
الوطني  املن�سق  وعاد  الت�سجيع. 
التعليم  وزير  تاأكيد  اإىل  للكنا�ض 
العايل يف كل مرة على ر�سد مبالغ 

يف  العلمي،  البحث  لدعم  كبرية 
التعليمات  تلك  جتاهل  يتم  حني 
ما  وهو  العلمي،  التعليم  بتهمي�ض 
النمطية  النظرة  ل�ستمرار  اأرجعه 
باأنها  اجلامعات  اجتاه  للم�سوؤولني 

ولي�ض  فقط،  لل�سهادات  م�ستفرخ 
يف  للم�ساركة  للبحوث  كم�سدر 
امتالك  عدم  لها  ي�ساف  التنمية، 
ل�رساك  وا�سح  لت�سور  الوزارة 

اجلامعة يف بناء املجتمع.

يوؤكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي طاهر حجار، يف كل مرة على اإعطاء دفعة للبحث العلمي وتو�سيع نطاق الهتمام به اإل اأن عددا من الطلبة والأ�ساتذة ي�ستكون من عدم تفعيل بع�س 
الإدارات للتعليمات التي يراهن عليها حجار، خا�سة ما تعلق بامل�ساهمة يف امللتقيات الدولية، وهو ما دعا له الطالب اأيوب بلوز من على م�ستوى جامعة باتنة 1، للم�ساركة يف امللتقى الدويل الذي 

ياأتي حتت عنوان »مناهج التعليم يف العامل الإ�سالمي .. بناء الن�سان ونه�سة الأوطان«، ما بني 20 اإىل 24 من دي�سمرب، برتكيا  مب�ساركة 300 طالب لتمثيل اجلزائر، وهو امللتقي الذي تنظمه 
جمموعة جامعات من عدة دول مب�ساهمة اجلمعية العربية- الرتكية واملعهد العربي للدرا�سات ال�سرتاتيجية، حيث اأو�سح بلوز لـ«الو�سط« بعد تلقيه املوافقة للم�ساركة مبداخلة »املنظومة 

الإعالمية وعالقتها بالتعليم والتنمية«، لتمثيل اجلزائر لأول مرة على م�ستوى امللتقى، اإل اأنه مل يتلق اأي ردود مل�ساعدته على ر�سوم امل�ساركة واملبيت والإطعام رغم اأنها ل تتجاوز 100 
دولر، رغم توجهه ملختلف اجلهات الو�سية.

الدولية امللتقيات  يف  بالطلبة  التكفل  من  تتن�سل  •        الإدارة 

و�سط ا�ستمرار تفكك بيتهم

تراجع الإ�سالميني و�سفعة لحتاد النه�سة والعدالة والبناء
لالنتخابات  الأولية  النتائج  ك�سفت 
كبري  تراجع  عن  اأم�ض،  اأول  املحلية، 
على  التقليدية،  الأحزاب  لبع�ض 
النه�سة  اأجل  من  الحتاد  راأ�سها 
والعدالة والبناء، رغم حتالف 3 اأحزاب 
حتالفها  خالل  من  راهنت  اإ�سالمية 
وهو  وجودها  فر�ض  اأو  افتكاك  على 
م�ستوى  على  �سواء  فيه  ف�سلت  ما 
رغم  املحليات،  اأو  الت�رسيعيات 
بالت�رسيعيات  مقارنة  الأو�سع  الإقبال 
لها  ي�ساف  املحليات،  عرفته  الذي 
من  والتح�سي�ض  القرب  دور  عامل 
ميكن  التي  النقطة  وهي  املواطنني، 
ا�ستغاللها لكت�ساب الأ�سوات، اإل اأن 

الحتاد مل يتمكن من حتقيق اأي رهان 
�سابق، خا�سة اأن النتائج مل تتجاوز 8 
بلديات، فقط، خا�سة و�سط ت�سارب 
الثالثة،  الأحزاب  روؤ�ساء  ت�رسيحات 
جاب  اهلل  عبد  ت�رسيح  الأقل  على  اأو 
وهو  باملحليات،  اهتمامه  بعدم  اهلل 
ما اأثار جدل وا�سعا الأ�سبوع الفارط، 
القائمة  روؤو�ض  اأحد  من  بت�رسيح 
التي  الأخرى  النقطة  املوحدة. 
تداولته  ما  هو  النتخابات،  �سجلتها 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  بع�ض 
على راأ�سها »فاي�سبوك«، من اأن الغاء 
اأكرث من  الأ�سوات والتي مثلت  بع�ض 
مليون �سوت، مراد بع�سها هو ازدواج 

الواحد على  الت�سويت داخل املغلف 
والحتاد  اللم  جمتمع  حركة  قائمتي 
اأجل النه�سة والعدالة والبناء، يف  من 
موجهة  باأنها  البع�ض  قراأها  ر�سالة 
توحيد  اأجل  من  الأحزاب  لروؤ�ساء 
بعد  خا�سة  ال�سالميني،  بني  ال�سف 
كل  يف  تراجعهم  �سيناريوهات  تكرار 
ي�ستمر  ذلك  ومع  انتخابي،  موعد 
اأو  الزعامة  لعامل  التفكك،  م�سل�سل 
جتاوزه  مت  ما  رغم  املنهج،  اختالف 
جبهة  طرف  من  الوحدة  وحتقيق 
ل�سالح  منا�رسة  حلها  التي  التغيري 
 49 احلزب  ليحقق  حم�ض  اإىل  العودة 
باملجال�ض  مقعدا   152 مقابل  بلدية 

نحناح  لبيت  التق�سيم  اأن  اإل  الولئية، 
التي  البناء  حركة  يج�سده  يبقى 
اختارت التخندق مع جاب اهلل وذويبي 

على ح�ساب العودة للبيت الأ�سل. 
وبالعودة مللف وحدة الإ�سالميني، 
املوجهة  الت�رسيحات  فاإن 
تبقى  الإعالمي  لال�ستهالك 
بخ�سو�ض  املوقف،  �سيدة  هي 
اجلهتني  كال  من  بذلك  الرتحيب 
اهلل«،  »جاب  جانب  اأو  »حم�ض« 
الواقع  اأر�ض  على  الأمر  اأن  اإل 
لتربيرات  متاما،  خمتلفا  يبقى 

وتاأجيالت لحقة.
�سارة بومعزة

عبد املجيد منا�سرة

حققنا اأغلب اأهدافنا يف املحليات
ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ض  اعترب 
ال�سبت  اأم�ض  منا�رسة،  املجيد  عبد 
حت�سلت  التي  النتائج  اأن  بالعا�سمة 
ال�سيا�سية يف حمليات  ت�سكيلته  عليها 
»حم�سو�سا«  تطورا  عرفت   2017
قال  و   2012 انتخابات  مع  باملقارنة 
حول  �سحفية  ندوة  خالل  منا�رسة 
الأولية  النتائج  من  احلزب  موقف 
اجلمعة  اأم�ض  عنها  املعلن  لالقرتاع 
هذه  يف  ح�سدت  قد  حركته  اأن 

املحليات عددا اأكرب )49 بلدية و 152 
مقعدا باملجال�ض ال�سعبية الولئية يف 
حت�سلت  ما  مع  باملقارنة  ولية(   23
عليه يف حمليات 2012 يف اإطار التكتل 
)29 بلدية و 16 ولية( و ذلك -ح�سبه- 
»الراقية  النتخابية  احلملة  بف�سل 
حركته  ن�سطتها  التي   « امل�سوؤولة  و 
حول موا�سيع تخ�ض التنمية املحلية. 
جمتمع  حركة  نهج  ان  اكد  ان  بعد  و 
النا�ض  لدى  الأمل  خلق  هو  ال�سلم 

النتخابي،  امل�سار  تعميق  عن طريق 
ظل  »يف  النتخابي  احلل  اأن  اعترب 
احلقيقة  يف  هي  التي  التجاوزات« 
و  للعيان«  وا�سح  »تزوير  عن  عبارة 
التي طراأت خالل هذه املحليات، »ل 
لأزمة  جديدة  خمارج  ي�سع  اأن  ميكن 
ان  قال  و  البلديات«.  لأزمة  و  الدولة 
حما�رس  املرة  هذه  طال  »التزوير« 
برج  و  »الرغاية  يف  ل�سيما  و  الفرز 
الكيفان )اجلزائر( و مغنية و تلم�سان و 

واد تليالت بوهران و ق�سنطينة«، موؤكدا 
انه بالرغم من وجود هذه »التجاوزات« 
فاإن احلركة »لن تن�سحب و �ستقاوم كل 
اأ�سكال  التزوير خدمة للمواطن«،و اأكد 
»�ست�ستمر  حركته  ان  مت�سل  �سياق  يف 
لتوطيد  النتخابات  يف  امل�ساركة  يف 
الدميقراطية يف اجلزائر بالتن�سيق مع 
املعار�سة رغم كل هذه التجاوزات لأن 
املقاطعة لن تخدم م�سلحة ال�سعب«. 
م.�س

نتائج انتخابات املجال�س ال�سعبية 
البلدية بالأرقام  

او حتالف خالل  كل حزب  عليها  التي حت�سل  البلديات  يلي عدد  فيما 
انتخابات املجال�ض ال�سعبية البلدية ل23 نوفمرب : امل�سدر وزارة  

الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.

- جبهة التحرير الوطني................. 603  
- التجمع الوطني الدميقراطي........... 451 
-جبهة امل�ستقبل........................... 71 

-احلركة ال�سعبية اجلزائرية.............. 62 
-حركة جمتمع ال�سلم...................... 49 
-جبهة القوى ال�سرتاكية.................. 64  
-حتالف »تاج«..............................31 
 اجلبهة الوطنية اجلزائرية.................27 

-الأحرار....................................35 
-حزب العمال...............................17 

-التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية.............37 
-حزب احلرية والعدالة.............................9 

- حزب الفجر اجلديد...............................12 
-تكتل النه�سة،العدالة والبناء......................8 
- التحالف الوطني اجلمهوري.....................9 

-حزب الكرامة.....................................7 
- حزب ال�سباب.....................................3 

- حزب عهد 54.................................. 4 
- اجلبهة الوطنية للحريات.........................4 
-حركة الوفاق الوطني.............................4 

- حركة النفتاح....................................2 
- حتالف الفتح..................................... 4 
- احتاد القوى الدميقراطية والجتماعية...........3 
- اجلبهة الوطنية للعدالة الجتماعية...............3 
-حزب التجديد اجلزائري.......................... 1 
-طالئع احلريات....................................5 
-جبهة الن�سال الوطني............................ 2 

-جبهة اجلزائر اجلديدة............................ 2 
-حزب النور اجلزائري........................... 2 
- احلزب الوطني للت�سامن والتنمية...............1 
- جتمع اأمل اجلزائر )تاج (...................... 3

-احلركة من اأجل ال�سباب والدميقراطية.......... 1 
- اجلبهة الدميقراطية احلرة.......................1 

-الحتاد الوطني من اأجل التنمية................. 2
- احلزب ال�سرتاكي للعمال.......................1. 

نتائج انتخابات املجال�س ال�سعبية الولئية بالأرقام 
فيما يلي النتائج الأولية لنتخابات 

املجال�ض ال�سعبية الولئية ليوم 
اخلمي�ض. امل�سدر : وزارة الداخلية 

- جبهة التحرير الوطني : 711 مقعد  
- التجمع الوطني الدميقراطي : 527 

مقعد
- حركة جمتمع ال�سلم : 152 مقعد

- جبهة امل�ستقبل : 131 مقعد

- حتالف تاج : 91 مقعدا
- احلركة ال�سعبية اجلزائرية : 68 مقعدا

- جبهة القوى ال�سرتاكية : 63 مقعدا
- اجلبهة الوطنية اجلزائرية :51 مقعدا

- التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية 
: 33 مقعدا 

- الأحرار: 31 مقعدا
- حزب العمال : 28 مقعدا

- اجلبهة الوطنية للعدالة الجتماعية : 

14 مقعدا
- عهد 54 : 13 مقعدا

- حزب احلرية والعدالة : 12 مقعدا
- حركة النفتاح : 11 مقعدا

- اجلبهة الوطنية من اأجل احلريات : 
11 مقعدا 

- حزب النور اجلزائري : 8 مقاعد
- حركة الوطنيني الحرار : 8 مقاعد 

- التحالف الوطني اجلمهوري : 6 

مقاعد
- حزب الكرامة : 6 مقاعد

- حزب الفجر اجلديد : 5 مقاعد
- حزب ال�سباب : 5 مقاعد

- جتمع اأمل اجلزائر )تاج( : 5 مقاعد
- جبهة احلكم الرا�سد : 5 مقاعد

- احلزب الوطني من اأجل الت�سامن 
والتنمية : 5 مقاعد

- حتالف الفتح : 4 مقاعد. 



24 �ساعةالأحد  26 نوفمرب2017  املوافـق  لـ06 ربيع الأول  1439ه 4
الدكتور حممد �سليم قالله ل :الو�سط 

من الغباء اإغفال دالالت نتائج املحليات
.     حماوالت التزوير قليلة وال ت�ؤثر يف امل�سار االنتخابي     .    انتكا�سة التيار اال�سالمي  لها ما يربرها

حاوره : حكيم مالك

ما تقييمكم لنتائج 
النتخابات املحلية لـ 23 

نوفمرب 2017؟
 

ال�شكل  ناحية  من  يل  بالن�شبة  اأنا 
عادية،   انتخابات  انطباع  اأخذت 
اأما املالحظة التي تقدم هي  من 
هذه  طبيعة  اأو  امل�شمون  حيث 
حتقيق  اإىل  توؤدي  هل  االنتخابات 
احلياة  يف  جديدة  ديناميكية 
ال�شيا�شية  تدفع باجتاه اأمل اأكرب يف 
حت�شني اأو�شاع املواطنني وتطوير 
واالجتماعية   االقت�شادية  التنمية 
مرحلة  حتقق  فقط  اأنها  اأم  
يف  ال�شابقة  للمراحل  اإ�شافية 
بدون  ال�شيا�شية  املمار�شة  جمال 
اأي تطوير اأو جتديد  وبالتايل فاأنا 
اال�شتحقاقات  هذه  اأن  اإىل  اأميل 
باأنها  تت�شم  ظروف  يف  جرت  قد 
عادية ولكنها مل تكن انتخابات من 
باأن هناك جديد  النوع الذي يربز 
اأو  ال�شيا�شة  يف اجلانب املمار�شة 
للمجتمع  بدائل  طرح  جانب  يف 

اأكرث تطورا من ال�شابق .
 

ما هو اجلديد الذي 
تنتظرونه من هذه 

النتخابات ؟
 

اخلا�شة  االنتخابات  �شتكون 
البلدية  ال�شعبية  باملجال�س 
فكرة  مع  متطابقة  والوالئية 
قبل  من  املطروحة  اال�شتمرارية 
اأن   اأ�شا�س  على  ال�شيا�شي  النظام 
�شيا�شات  هي  احلالية  ال�شيا�شات 
قد  االنتخابات  وكاأن  �شحيحة 
ت�شورات  مع  من�شجمة  جاءت 
والتنمية   للتطور  لفهمها  ال�شلطة 

والدميقراطية .
 

ما تعليقكم على اكت�ساح 
حزبي ال�سلطة »الأفالن 

والأرندي« للريادة 

يف  انتخابات املجال�س 
البلدية والولئية  ؟

 
يدخل �شمن املنطق العام للحياة 
ت�شري  والتي  البالد   يف  ال�شيا�شية 
احلزبني  هذين  بقاء  مبنطق 
احلياة  هذه  تطوير  يتم  مل  حيث 
نف�شها  جتدد  لكي  ال�شيا�شية 
خيار  وهذا  ال�شيا�شية  وطبقتها 
اأ�شا�س  على  ال�شيا�شية  لل�شلطة 
مع  للجزائر  فائدة  االأكرث  هو  اأنه 
اأنه توجد تيارات اأخرى ولكن يبدو 
اأن اأ�شحاب القرار  والذين لديهم 
اجلزائري  املجتمع  لتطور  ت�شور 
مازالوا يعتقدون  هذا  ما ن�شتطيع 
اأن نفعله وهذا هو البديل االأف�شل 

.
 

ماذا عن تراجع الأحزاب 
الإ�سالمية امل�ساركة  يف 

هذه النتخابات واتهامها 
املبا�سر بالتزوير يف كل 

منا�سبة ؟
 

تتعلق   مالحظة   فيه  اأوال 
املعرتف  االإ�شالمية   باالأحزاب 
حقيقة  متثل  ال  فهي  حاليا   بها 
التيار االإ�شالمي ، اإذا طرحنا فكرة 
فقط  لي�س  االإ�شالمي   التيار  اأن 
االأحزاب املمثلة حاليا ر�شميا يف 
االنتخابات ، ومن ناحية ح�شولها 
 23 حمليات  يف  قليلة  ن�شبة  على 
بدرجة  فهي   اجلاري  نوفمرب 
والتي  االإ�شالمي  للتيار  متثيلها 
اأخذت ن�شبة  التي  متثل هذا التيار 
االإ�شالمي ،وبالتايل فكل الف�شائل 
تقريبا اجتاه  املوجودة حاليا هي 
اال�شالمي  التيار  اجتاهات  من 
،ومن الناحية الثانية فدخول اللعبة 
ال�شيا�شية  تخ�شع للقواعد العامة 
ال  العام  واملنظور  حتكمها  التي  
ي�شمح باأخذ االأغلبية  لذلك فيبدو 
�شمن  منطقية  نتيجتها  اأن   يل 
عدم  �رشط   ال�رشطني   هذين 
ككل،  االإ�شالمي  التيار  متثيلية 
وال�رشط الثاين هو قبولها  بقواعد 

ال�شاحة  يف  املطروحة  اللعبة 
ق�شية  اأنها  اأظن  وال   ، ال�شيا�شية  
تزوير هو �شبب وجيه لتربير هذه 
االنتخابات  يف  امل�شجلة  النتائج  
التي  بالدرجة  لي�س  الأنه  املحلية 
حتى  االنتخابات  نتائج  يف  توؤثر 
واإن كان يف بع�س املكاتب التزوير 
توؤثر  التي  بالدرجة  لي�س  اأنه  اإال 
اأن  ينبغي  اإذا  االنتخابات،   على 
نبحث عن االإطار العام الذي اأدى 
اأو  للجزئيات   ولي�س  النتائج  بهذه 
فيها  وقع  التي  املكاتب  لبع�س 
تزوير  حتى و اإن افرت�شنا اأن هذه 
اأو  املكاتب مل يحدث فيها تزوير 
القليلة  ح�شب ما وردت  الفو�شى 
فالنتيجة   ، لدينا  معلومات  من 
تبقى هي هي لن تتغري فرمبا تتغري 
يف 4 اأو 5 بلديات ولكن يف الغالب 
اإعطاء  حد  ت�شحيح   يوؤدي  لن 
حولها  يوجد  التي  البلديات  كل 
اأ�شحابها  فيها  اأويتهم  احتجاج 
يعطي   لن  بالتزوير  قاموا  باأنهم 
موقع  اأو  االأف�شلية  االأحزاب  لهذه 

متميز اآخر.
 

ال�سيء املالحظ يف 
املحليات هو ت�سدر 
ال�سباب على راأ�س 

قوائم خمتلف الأحزاب 
ال�سيا�سية امل�ساركة يف 

هذه النتخابات هل هي 
اإ�سافة حقيقية للم�سهد 

ال�سيا�سي يف اجلزائر   ؟
   

يف  ال�شباب   وجود  احلقيقة  يف 
فبدون  الواقع   فر�شه  املحليات 
ما  كل  �شيكون  الت�شبيب   هذا 
املجتمع  لواقع  منايف  يجري 
ال�شوؤال  ويبقى  اجلزائري  
على  �شباب  وجود  هل  املطروح 
خارج  والقوائم  البلديات  راأ�س 
املنظور  ت�شحيح  اأو  تغيري  نطاق 
�شيوؤثر  هل  ككل  للدولة  ال�شيا�شي 
فقط  بالعمر  لي�شت  وامل�شاألة  ؟ 
لل�شبيبة  اأهمية  �شحيح  هناك  
منا�شب  اإىل  ال�شباب  لو�شول  و 

هو  اأهمية  االأكرث  ولكن  �شيا�شية 
جديدة  منظورات  من  تتحقق  اأن 
املنظورات  �شمن  ت�شتمر  وال 
ال�شابقة واإذا ا�شتمرت �شمن هذه 
�شت�شيب   ال�شابقة   املنظورات 
نف�س  يف  �شنوات  بعد  وت�شيخ 
الذكر  ال�شالفة  املنظورات   هذه 
ونف�س  الثقافة  نف�س  و�شتكت�شب 
ال�شخ�شية ونف�س ردود الفعل التي 
مرور  بعد  ال�شابقني   لدى  كانت 
فرتة زمنية معينة ، لذلك من حيث 
ومن حيث  ال�شبيبة جيدة  املظهر 
للمنظور  ننظر  اأن  فالبد  اجلوهر 

التي ت�شتغل �شمنه .
 

ماهي روؤيتكم للتنمية 
القت�سادية املحلية التي 
جندها يف اأغلبية برامج 
الأحزاب ال�سيا�سية؟     

 
التنمية االقت�شادية املحلية هي يف 
حقيقة االأمر جزء من اال�شرتاتيجية 
فاإذا  البالد  يف  العامة  التنموية 
فعالة  عامة  ا�شرتاتيجية  فيه  كان 
على  اأوتوماتيكيا   هذا  فينعك�س 
�شحيح  والعك�س  املحلية  التنمية 
االأفراد  م�شاهمة  هنا  ،ويبقى 
البلديات  بع�س  اأن  �شابقا  نالحظ 
مقارنة  تتطور  اأن  ا�شتطاعت 
رئي�س  اأو  قيادة   لوجود  باالأخرى 
بلدية اأو جمموعة يف تلك البلدية 
ولكن  الت�شيري  يف  كفاءة  لديها 

يف  حم�شورة  الكفاءة  هذه  تبقى 
للميزانية  الوطني  الربنامج  حدود 
كان  فمهما  املطروحة   العامة 
كفاءة  له  اجلديد  البلدية  رئي�س 
و�شعبية وم�شداقية يبقى حمكوما 
الوطنية  بال�شيا�شة  كبرية  بن�شبة 
م�شاألة  تطرح  اأن  ينبغي   ولذلك 
يف  الوطنية  ال�شيا�شات   ت�شحيح 
هدر  من  واحلد  التنمية  جمال 
املوارد  التبديد  ومن  االإمكانيات 
م�شتوى   على  املايل  الف�شاد  ومن 
املركزي  فهو االأ�شا�س فاإذا كانت 
قائمة  للتنمية  ا�شرتاتيجية  هناك 
للموارد  االأمثل  اال�شتغالل  على 
العام  املال  تبديد  من  ومنع 
القطاعات  وفق  املوارد  وتو�شيع 
احل�شا�شة واال�شرتاتيجية هنا ياأتي 
يف  كان  فاإذا  املحلي  العامل  دور 
امل�شتوى يعطي قيمة م�شافة لهذه 
امل�شتوى  دون  كان  واإذا  ال�شيا�شة 
احلالة  هذه  ويف  وطنه  ف�شيبدد 
اأن يحا�شب وهي يف الواقع  ينبغي 
معادلة حتكم جميع الدول وجميع 
املحلي  بني  ال�شيا�شية  االأنظمة 
لديه  يكون  ،فاملركزي  واملركزي 
اخلطط  و�شع  يف  اأ�شا�شي  دور 
العامة ويف ر�شم ال�شيا�شات العامة 
يف  اأ�شا�شي  دور  لديه  واملحلي 
ل�شيا�شات  اخلطط  هذه  تنفيذ 
غري  املركزي  كان  واإذا  العامة 
مالئم وغري مدرو�س فاملحلي ال 

ي�شتطيع اأن يحدث تطوير .  

غالم اهلل على خطى 
ابن بادي�س 

من املنتظر ان ي�رشف هذا االثنني 
رئي�س املجل�س االإ�شالمي االأعلى 
بوعبداهلل غالم اهلل بجامعة االأمري 

عبد القادر بق�شنطية اإحياء ولد 
النبوي ال�رشيف يف ق�شنطينة هذه 

اخلرجة االأوىل للمجل�س االإ�شالمي 
االأعلى املتجدد بكفاءات على 

غرار االأمني العام اجلديد 
بروفي�شور بوزيد بومدين ودكتور 
يو�شف ياملهدي ويبدو ان الوزير 
غالم اهلل على خطى العالمة ابن 
بادي�س الذي كان يحتفل باملولد 

بعا�شمة اجل�شور املعلقة ق�شنطينة  

عرب الرتاب الوطني
بن فلي�س �سارك ب 

40بلدية وفاز ب5 منها
يبدون اأن حزب طالئع احلريات 

بقيادة علي بن فلي�س الذي 
�شارك يف 40 بلدية عرب الرتاب 
الوطني وفاز ب 5 بلديات بع�س 
منا�شليه  علقوا ماذا لو �شارك 
يف 1541بلدية يكون انه �شيكون 

احلزب االأول بع�س اأحزاب 
ال�شلطة االأفالن واالأرندي فيا 
تراجعت االأحزاب االإ�شالمية 
من مراتبها فيما تبقى بع�س 
االأحزاب االأخرى التي فازت 
ببع�س املقاعد تعترب �شجل 

جتاري لو�شول بع�س منا�شلي 
احلزب العتيد اإىل الفوز .

و�سط ت�سريحات اأويحيى وولدعبا�س ومنا�سرة

الطع�ن قا�سم م�سرتك بني امل�االة واملعار�سة
مواالة  االأحزاب  �شكاوى  تعالت 
وهو  واحد  ب�شوت  ومعار�شة 
التي  االأولية  النتائج  يف  الطعن 
الداخلية  ويزر  عنها  اأعلن 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات 
من  بداية  اأم�س،  اأول  بدوي، 
احلزب الثاين يف ال�شلطة التجمع 
اأعلن  الذي  الدميقراطي  الوطني 
باأنهم  اأويحيى  اأحمد  العام  اأمينه 
�شيطعنون  واأنهم  للظلم  تعر�شوا 

يف النتائج، و�شوال اإىل املعار�شة 
جمتمع  حركة  رئي�س  وت�رشيح 
منا�رشة،  املجيد  عبد  ال�شلم 
اأويحيى  ت�رشيح  اأن  اأكد  الذي 
خري دليل على الظلم الذي يج�شد 
حزب  اأن  قائال  االأحزاب،  بحق 
ما  ال�شلطة  من  له  االأرندي  بقوة 
التزوير  من  �شكاوى  له  ميلك، 
عن  البعيدة  باالأحزاب  بالك  فما 
راف�شا  ال�شلطة،  وعن  االإدارة 

باأنها  للمعار�شة،  ال�شلطة  اتهام 
ك�شماعة  التزوير  فكرة  ت�شتعمل 
اجتاه اإخفاقها يف كل االنتخابات 
م�شريا  باجلزائر،  املنظمة 
للعيان  يظهر  بات  التزوير  باأن 
على  اآخر،  اإىل  ا�شتحقاق  من 
التي  املحلية  االنتخابات  غرار 
الفارط،  اخلمي�س  البالد  عرفتها 
اأحمد  حديث  بخ�شو�س  م�شيفا 
اأويحيى عن جتاوزات م�شجلة يف 

ا�شتحقاق 23 من نوفمرب اجلاري 
تاأكيدا  االأرندي،  حزبه  حق  يف 
التزوير  باأن  لل�شك  يدع جماال  ال 
ح�شل يف املحليات، على اعتبار 
م�شوؤول  اأعلى  هو  اأويحيى  اأن 
على  اأ�رشفت  التي  احلكومة  يف 
ح�شبه،  االنتخابات  هذه  تنظيم 
ا�شتفاد  االأفالن  اأن  م�شيفا 
اأ�شوات  باإ�شافة  التزوير  من 
ينتزع  اأن  اأجل  من  باملئات،  له 

على  حم�س  حركة  من  بلديات 
االأمني  دعم  تعبريه. يف حني  حد 
عبا�س  ولد  جمال  لالأفالن  العام 
نتائج  يف  ت�شكك  التي  االأ�شوات 
بدوي، حيث اأعلن من ندوة م�شاء 
واأن  �شبق  االأفالن  اأن  اأم�س،  اأول 
اأن  االإح�شائيات  بح�شب  تلقى 
على  جنح  التي  البلديات  عدد 
بلدية،  بـ638  يقدر  م�شتواها 
يبقى  حني  يف  بلدية،   603 ولي�س 

للطعن.  الحقا  وقت  يف  الف�شل 
بخ�شو�س  االأمر  يقت�رش  ومل 
املحليات  لنتائج  املوجهة  التهم 
واحتجاجات  التزوير،   تهم  على 
ما  وكذا  الواليات،  من  عدد  عرب 
عدد  على  تهجمات  من  دعمه 
عليهم،  واالعتداء  الفائزين   من 
خالل  مناو�شات  يف  والدخول 

خروجهم لالحتفال.
�سارة بومعزة

قدم املحلل ال�سيا�سي والأكادميي الدكتور حممد �سليم قاللة  يف حوار خا�س  مع يومية »الو�سط«  تقييما �سامال لالنتخابات املحلية اخلا�سة باملجال�س ال�سعبية 
البلدية واملجال�س الولئية  التي جرت يف 23 نوفمرب اجلاري ،  ولقد طرحنا  يف هذا اللقاء ال�سيق العديد من الأمور من بينها  حمافظة الأفالن ،والأرندي على 

ال�سدارة يف حمليات 2017  التي �سهدت  تراجع كبري لالأحزاب الإ�سالمية  والتي  �سلطنا ال�سوء فيها على ق�سية التزوير  اإ�سافة اإىل التطرق ملو�سوع التنمية 
القت�سادية املحلية كبديل  اأمثل يعد بالكثري من الجنازات  يف امل�ستقبل و التي من �ساأنها اأن تبعث  اأمال كبريا يف نفو�س املواطنني اجلزائريني الذين ينتظرون 

الكثري من الأمور الإيجابية  لتتحقق  وجت�سد على اأر�س الواقع يف خمتلف بلديات ووليات الوطن .

امل�سيلة
ع�دة اأردوغان ب��سعادة 

من الباب ال�ا�سع

عاد عمران امبارك اإىل رئا�شة بلدية 
بو�شعادة من قبة الربملان اأين فاز 

باالأغلبية حتت عنوان حزب االحتاد 
وا نه�شة والبناء وقد �شبق وان دخل 

الربملان كنائب عن حركة التغيري 
كما �شبق وان تراأ�س بلدية بو�شعادة 

عن حركة حم�س عمران امبارك 
الذي ينحدر من عر�س اولد عامر 
اأين قال حزبي االأول هي بو�شعادة 

وبرناجمي هو التنمية وقلبي ومكتبي 
مفتوح جلميع البع�س اأطلق عليه ا�شم 

اردوغان بو�شعادة  .



24 �ساعةالأحد  26 نوفمرب2017  املوافـق  لـ06 ربيع الأول  1439ه 5
افتتاح الدورة اجلنائية البتدائية اليوم مبقر حمكمة الدار البي�ضاء

برجمة  ملفات تفجريات ق�سر احلكومة و تهريب الأجنة اإىل اخلارج
�ضتنطلق اليوم الأحد مبقر حمكمة الدار البي�ضاء بالعا�ضمة افتتاح الدورة اجلنائية البتدائية يف ظل التعديل اجلديد على الذي طراأ على قانون الإجراءات 

اجلزائية و الذي جعل الق�ضايا اجلنائية تخ�ضع هي الأخرى ملبداأ التقا�ضي على درجتني الذي يعترب من اأهم �ضمانات املحاكمة العادلة على اأن يكون مقر 
ال�ضتئناف هو نف�ضه مقر ال�ضتئناف اخلا�س بق�ضايا اجلنح وهو جمل�س ق�ضاء العا�ضمة ، ناهيك عن رفع عدد املحلفني من اثنان اإىل اأربعة عدا الق�ضايا الإرهابية 

التي احتفظت بنف�س الت�ضكيلة القدمية .

ل/منرية

معاجلة حوايل 144 
ق�ضية

حوايل  معاجلة  و�سيتم  هذا   
اأدرج يف  144 ق�سية وفقا ملا 
اجلدول اخلا�ص بهاته الدورة 
بني  املمتدة  الأوىل  اجلنائية 
دي�سمرب   21 اإىل  نوفمرب   26
الق�سايا  كلها من  تعترب  والتي 
فيها  ت�سدرت  التي  اجلديدة 
 29 الإرهابية مبعدل  الق�سايا 
ق�سايا  من  معظمها  ق�سية 
تراوحت  والتي  »داع�ص« 
اإىل  النتماء  بني  فيها  التهم 
تن�سط  اإرهابية  جماعة 
باخلارج ، النتماء اإىل جماعة 
اإرهابية هدفها بث الرعب يف 
جو  خلق  و  ال�سكان  اأو�ساط 
يف  امل�ساركة  و  الأمن  انعدام 
با�ستعمال  الإرهابية  الأعمال 
العمدي  القتل  و  املتفجرات 
حماولة  و  الإ�رصار  �سبق  مع 
�سبق  مع  العمدي  القتل 
،تلتها  الرت�سد  و  الإ�رصار 
جرائم القتل العمدي وحماولة 
على  ق�سية   21 مبعدل  القتل 
طفل  مقتل  ق�سية  راأ�سها 
حديث العهد بالولدة ، وتليها 
الق�سايا الأخالقية مبعدل 18 
ق�سية و ق�سايا تكوين جمعية 
اأ�رصار و ال�رصقة، والتزوير يف 
حمررات اإدارية وق�سية واحدة 
املهاجرين  بتهريب  تتعلق 
وق�سايا اأخرى تتعلق باحلريق 
حركة  وخمالفة  العمدي 

ال�رصف .
ملف القتل املعروف 

بت�ضمية ملف » �ضفاح 
بلكور«

التي  الق�سايا  اأهم  �سمن  من 
هاته  خالل  طرحها  �سيتم 
نوفمرب   28 بتاريخ  الدورة 
القتل  ملف  هو  اجلاري 
املعروف بت�سمية ملف » �سفاح 
ل�سل�سة  اأرتكب  الذي   بلكور« 
بطريقة  جمازر  اأو  جرائم 
العقل و  ب�سعة ل يت�سورها ل 
ل املنطق حيث اأزهق روح 4 
بتقطيع جثثهم  قام  و  �سحايا 
 ، ودفنها  �سغرية  اأجزاء  اإىل 
�سائل  عليها  �سكب  اأن  بعد 
“روح امللح” لتتاآكل الأطراف 
و  الرائحة،  منها  تفوح  ول 
التي  الأدلة  كل  معه  يدفن 
طليقا  حرا  العي�ص  من  مكنته 
، حيث  كاملة  �سنوات   6 طيلة 
�سحاياه  و  جمازره  اأول  كان 

هو �سديقه وابن حّيه و�رصيكه 
يف العمل« عي�سو جمال« البالغ 
الذي  ربيعا،   34 العمر  من 
مواقف  اأحد  معه  يدير  كان 
بالتناوب،  احلي  يف  ال�سيارات 
حلياته  حدا  و�سع  الذي 
بطريقة ب�سعة حيث قام بقتله 
ومن ثم تقطيع جثته اإىل قطع 
نومه  غرفة  يف  دفنها  �سغرية 
باملوقف و�سكب عليها �سائل 
تنبعث  ل  لكي  امللح«  »روح 
ن�سج  وبعدها   ، منها  الرائحة 
�سبب  لتربير  خيايل  �سيناريو 
كافة  غلق  و  ال�ساب  اختفاء 
ميكن  التي  الت�ساوؤلت  اأبواب 
الإعدام  حلبل  تو�سله  اأن 
اأقارب  لكافة  �رصح  ،حيث 
قد  باأنه  ال�سحية  جريان  و 
ومل  »اليونان«  لدولة  هاجر 
يكتفي بهذا بل حاول بكل ما 
كل  اإبعاد  من  دهاء  من  اأوتي 
عائلة  ي�ساند  راح  و  ال�سبهات 
ال�سحية باإقناع الوالدة باإعالن 
م�ساعدتها  وكذا  �سياع  حالة 
ال�سحية  البحث عن  رحلة  يف 
الوهمي  ال�سيناريو  اإطار  يف 
فقدت  اأن  حلني  حبكه  الذي 
الأم الأمل و اكتفت باحلقيقة 
الزائفة التي قدمها لها اجلاين 
 6 عمره  لغزا  الق�سية  لتبقي 
بعدها  ليكمل   ، كاملة  �سنوات 
الدموية  بطولته  ال�سفاح 
�سحاياه  كثاين  اختار  اأين 
من  الثالث  العقد  يف  �سيدة 
 3 ذات  ر�سيعتها  رفقة  العمر 

ولية  من  املنحدرتان  اأ�سهر 
باإ�سطياد  »تيارت« بعدما قام 
الأم من اأحد �سوارع العا�سمة 
الأكواخ  اأحد  لغاية  جرها  و 
بعدما اأذاقها من كاأ�ص الع�سق 
كاملة  اأ�سهر   6 طيلة  الهيام  و 
و نفذ هناك جرميته ال�سنعاء 
بنف�ص الطريقة اأين قطع جثة 
دفنهما  و  الر�سيعة  و  الأم 
�سائل  عليهما  �سكب  بعدما 
هاته  لتلقى  امللح«  »روح 
الأوىل  م�سري  نف�ص  اجلرمية 
بعدما  الن�سيان  طي  تبقى  و 
و  ال�سحية  باأن  ال�سفاح  تاأكد 
ووا�سل   ، وحيدتان  ر�سيعتها 
و  م�سريتهالدموية  بعدها 
دون  الدماء  عن  بحثه  رحلة 
الكبري  دهائه  رغم  يعي  اأن 
باأنها اأخر حمطة له ، فبعدما 
نفذ جرميته الرابعة التي راح 
�سندوق  و  �سديقه  �سحيتها 
ب�سبب  �رصطي  وهو  اأ�رصاره 
مقدر  ذمته  يف  له  كان  دين 
مببلغ 50 مليون �سقط ال�سفاح 
هاته  ،وكانت  اأعماله  �رص  يف 
التي  الهفوة  مبثابة  اجلرمية 
على  ملفوف  حبل  كلفته 
م�سالح  متكنت  حيث  رقبته 
وحل  له  الو�سول  من  الأمن 
فبعدما  الأربعة  اجلرائم  لغز 
امل�سد�ص  عيار  اجلاين  اأفرغ 
على �سديقه ال�رصطي و قطع 
رماها  و  ن�سفها  حرق  جثته 
اأين  مبنطقة املرجة بالرويبة 
تو�سلت لها ال�رصطة و فتحت 

التحقيق يف هاته  بذلك ملف 
معها  جرت  التي  اجلرمية 
التو�سل  ومت  املجازر  باقي 
مبا�رصة  اإعرتف  الذي  للجاين 
بعد مواجهته بالأدلة الدامغة 

التي ل جتعل جمال لل�سك .

الدورة اجلنائية 
الإ�ضتئنافية الأوىل

اأفرجت  اأخر  جانب  من 
مبجل�ص  اجلزائية  الغرفة 
ق�ساء العا�سمة نهاية الأ�سبوع 
اجلنائية  الدورة  عن  الفارط 
التي  الأوىل  الإ�ستئنافية 
دي�سمرب   17 بتاريخ  �ستنطلق 
 8 غاية  اىل  ومتتد  املقبل 
 155 و�سمت   ،   2018 فيفري 
لنف�ص  وفقا  جنائية  ق�سية 
طراأ  الذي  اجلديد  التعديل 
الإجراءات  قانون  على 
بالتقا�سي  اخلا�ص  اجلزائية 

على درجتني .

تتعلق  ق�ضية   22
بجناية تكوين جمعية 

اأ�ضرار

الذي  الق�سايا  جدول  ح�سب 
العامة  النيابة  عنه  اأفرجت 
العا�سمة  ق�ساء  ملجل�ص 
تتعلق  ق�سية   22 برجمة  مت 
اأ�رصار  جمعية  تكوين  بجناية 
ال�رصقة،والتي  �ص  بغر 
ت�سدرت قائمة الق�سايا لتليها 

الق�سايا  الثانية  املرتبة  يف 
ق�سية   21 ب  القتل  ق�سايا 
التي  الأخالقية  الق�سايا  ثم 
ق�سية   20 ب  عددها  قدر 
قا�رص  عر�ص  بهتك  تتعلق 
 ، والختطاف  والغت�ساب 
اأما الق�سايا الرهابية فقد مت 
برجمة 17 ق�سية و يف الأخري 
باملتاجرة  تتعلق  ق�سايا   9
وخارج  داخل  املخدرات  يف 
الوطن وتهريبها بالإ�سافة اإىل 
التهرب  تخ�ص  اأخرى  ق�سايا 
الأوراق  وتزوير  اجلبائي 
الوثائق  وتزوير   ، النقدية 
وتهريب  الر�سمية  والوثائق 
العمدي  واحلريق  املهاجرين 
التي  الق�سايا  اأهم  بني  ومن   ،
�ستعاجلها حمكمة ال�ستئناف 
اعتداءات  ق�سية  اجلنائية 
عادت  التي  احلكومة  ق�رص 
من جديد اإىل اأروقة املحكمة 
العليا  املحكمة  قبول  بعد 
الأحكام  يف  بالنق�ص  الطعن 
ال�سادرة �سد 6 متهمني �سبق 
تراوحت  بعقوبات  اإدانتهم 
بني 10 �سنوات �سجن نافذا و 
الإعدام  لأمري �رصية العا�سمة 
»عبد  املكنى  بودربالة  فاحت 
يف  املدان  ب�سري«  اأبو  الفتاح 
عدة ق�سايا بالإعدام باعتباره 
العمليات  عن   امل�سوؤول 
التفجريات  على  وامل�رصف 
ا�ستهدفت  التي  الإنتحارية 
ق�رص احلكومة ومقر ال�رصطة 
املن�سق  وكذا   الزوار  بباب 

من  توقيفه   مت   الذي  و  لها 
املتهم  الأمن  م�سالح  قبل 
 2010 �سبتمرب   10 بتاريخ 
بالرغاية  حمكم  كمني  اإثر  
حارك  زهري  للقاء  طريقه  يف 
�سبط  اأين  وزو  تيزي  بولية 
بحوزته  م�سّد�ص اآيل من نوع 
مملوءين  مبخزنني  برييطا 
�سياقة  رخ�سة  بالذخرية، 
با�سم  �سورته  حتمل  مزّورة 
اإىل  اإ�سافة  مراد«،  »�سالمي 
الوطني  لالأمن  مهنية  بطاقة 
با�سم  �سورته  حتمل  مزّورة 
�سا�سي حميد، وجمموعة من 
واأقرا�ص  التحري�سية  الوثائق 
م�سغوطة حتوي على ت�سجيل 

العمليات النتحارية.

ق�ضية تهريب الأجنة 
اإىل اخلارج

التي  الق�سايا  اأبرز  بني  ومن 
مبحكمة  طرحها  �سيتم 
هي  الإ�ستئنافية  اجلنايات 
اإىل  الأجنة  تهريب  ق�سية 
�سدى  لها  كان  التي  اخلارج 
تورط  والتي  كبري،  اإعالمي 
بينهم  من  �سخ�سا   14 فيها 
طبيب  راأ�سهم  على   ، ن�ساء   6
و  مربية  و  مغرتب  جانب  اإىل 
التي  ال�سبكة  وهي  موثق  ابن 
يقارب  ما  تهريب  من  متكنت 
25 ر�سيعا نحو فرن�سا  ناهيك 
عن الأجنة التي يتم و�سعها يف 
تهريبها  بغية  خا�سة  حماليل 
للعائالت  اخلارج  يف  وبيعها 
الفرن�سية مببالغ طائلة مكنت 
الطبيب من اإقتناء �سقة فاخرة 
على  وزيادة   ، اإيتيان  ب�سانت 
طرح  جديد  من  �ستتم  ذلك 
التي  ال�سنعاء  اجلرمية  ملف 
اإهتزت عليها منطقة القبة لأم 
ذبحت ر�سيعتها التي ل يتعدى 
عمرها 23 يوما من الوريد اىل 
الوريد ، ومت اكت�سافها بعدما 
عرث على جثة الر�سيعة داخل 
كي�ص بال�ستيكي و�سط القمامة 
املخ�س�سة للجزارين ، بعدما 
األقت بها والدتها بعدما حمت 
باملنزل  جرميتها  اآثار  كل 
باأن  يوحي  �سيناريو  وحبكت 
م�سكنها  دخلوا  ل�سو�سا 
�رصقوا  و  ابنتها  واختطفوا 
توجهت  ثم  املال،  من  مبلغا 
عن  لالإبالغ  الأمن  مركز  اإىل 
لترتاجع   ، الختطاف  واقعة 
بعدها حتت ال�سغط وتعرتف 
انتقاما  كبدها  فلذة  بقتلها 
من زوجها الذي تكن له كرها 

�سديدا لأنه تعلق بالطفلة .
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ثورة الإنتاج الرخي�ص:

هل متتد »العوملة ال�صينية« اإىل مقر �صندوق النقد؟
ثورة الإنتاج الرخي�ص:

اأعلنت »كري�ستني لغارد« )املديرة التنفيذية ل�سندوق النقد الدويل( يف يوليو 2017، »اأن مقر ال�سندوق قد ينتقل اإىل بكني يف غ�سون ع�سر �سنوات، 
اإذا ا�ستمرت اجتاهات النمو يف ال�سني والأ�سواق النا�سئة الكبرية الأخرى، وانعك�ص ذلك يف هيكل الت�سويت بال�سندوق«. هذا الت�سريح واإن ا�سرتط 
ا�ستمرار منو القت�سادات النا�سئة، وعلى راأ�سها ال�سني، بجانب حدوث تغري يف معايري الت�سويت داخل ال�سندوق؛ اإل اأنه يعك�ص التطور احلادث يف 

القت�ساد العاملي، املتمثل يف انتقال مراكز الثقل القت�سادي من الغرب اإىل ال�سرق. ويحمل هذا الت�سريح يف طياته العديد من الدللت، لي�ص فقط 
ا بالن�سبة لبنية النظام القت�سادي العاملي وم�ستقبله. بالن�سبة ل�سندوق النقد، كاأحد اأهم املنظمات القت�سادية الدولية، ولكنه يعني الكثري اأي�سً

علي �سالح/مركز امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

تغري موازين القوي:

الغارد،  ت�رصيحات  كانت  اإذا 
بـ«مركز  ندوة  �ضمن  جاءت  التي 
وا�ضنطن،  يف  العاملية«  التنمية 
ال�ضندوق  مقر  انتقال  اأن  ذكرت 
االحتماالت  قبيل  »من  هو 
املمكن حتققها«؛ فاإن ما ي�ضهده 
تراجع  من  العاملي  االقت�ضاد 
االقت�ضادية  القوى  مكانة  يف 
االقت�ضادي  النظام  �ضادت  التي 
يقرب  ما  مدى  على  العاملي 
قوى  ل�ضالح  عقود،  �ضبعة  من 
تغرًيا  ميثل  جديدة،  اقت�ضادية 
ميكن  وال  االأر�ض،  على  فعلًيّا 
ال�ضيني  فاالقت�ضاد  جتاهله. 
املرتبة  اإىل   2010 عام  يف  قفز 
الثانية عاملًيّا من حيث احلجم، 
الياباين،  االقت�ضاد  على  متغلبًا 
ومن املرّجح انتقاله اإىل املرتبة 
االقت�ضاد  على  متفوًقا  االأوىل، 
اأو   ،2018 عام  بنهاية  االأمريكي، 
اأق�ضى  على   2022 عام  بحلول 

تقدير.
تقدم  فاإن  االأحوال،  كل  ويف 
قمة  اإىل  ال�ضيني  االقت�ضاد 
الرتتيب العاملي من حيث احلجم 
اأ�ضبح اأمًرا موؤكًدا ال تف�ضلنا عنه 
وحينذاك  ال�ضنوات،  ب�ضع  اإال 
�ضيكون االقت�ضاد ال�ضيني موؤهاًل 
ا�ضت�ضافة  حق  على  للح�ضول 
الذي  الدويل«،  النقد  »�ضندوق 
موقع  يكون  باأن  لوائحه  تق�ضي 
مكتبه الرئي�ضي يف الدولة الع�ضو 

�ضاحبة اأكرب اقت�ضاد.

دللت تغيري املقر:

منذ اإن�ضاء �ضندوق النقد الدويل 
يف  مقره  ظل   1945 عام  يف 
ظلت  التي  املتحدة  الواليات 
م�ضيطرة، بحكم حجم اقت�ضادها 
االأكرب عاملًيّا، على ن�ضبة قدرها 
جمل�ضه  اأ�ضوات  من   %16.5
احتفظت  اأنها  كما  التنفيذي، 
النق�ض  بحق  الفرتة  تلك  طوال 
ال�ضندوق؛  )الفيتو( على قرارات 
يف  الرئي�ضي  الدور  لها  فكان 
ميثل  ما  وهو  توجهه،  حتديد 
الإدارة  االأ�ضا�ضية  االآليات  اإحدى 

النظام االقت�ضادي العاملي.
اأنه مع حتقق �رصط  يعني  وهذا 
على  لل�ضني  االقت�ضادي  التفوق 
وانتقال  املتحدة،  الواليات 
من  الدويل  النقد  �ضندوق  مقر 
العا�ضمة االأمريكية وا�ضنطن اإىل 
العا�ضمة ال�ضينية بكني؛ فاإن ذلك 
م�ضمونه  اأو  معناه  يف  يقت�رص  ال 
على تغيري مقر ال�ضندوق فقط، 
لكنه يعني انتقال دفة توجيه هذا 

والتي  ال�ضني،  يد  اإىل  ال�ضندوق 
ا  اأي�ضً ذلك  خالل  من  �ضتتمكن 
االقت�ضادي  النظام  قيادة  من 
يطرح  ما  وهو  ككل.  العاملي 
بالن�ضبة  الت�ضاوؤالت  من  العديد 
االقت�ضادي  النظام  مل�ضتقبل 
ظلت  فال�ضني  ككل.  العاملي 
لديها  املا�ضية  العقود  طوال 
اعرتا�ضات �ضديدة على منهجية 
الدويل،  النقد  �ضندوق  عمل 

واآليات اتخاذ القرار به.
باأنه  دائًما  تو�ضمه  وكانت 
االقت�ضادات  اإىل  »منحاز« 
الكربى، واأنه »خا�ضع ب�ضكل تام« 
فاإنها  ولذا  االأمريكي؛  للتاأثري 
دولية  جبهة  بناء  اإىل  اجتهت 
االقت�ضادي  للنظام  مناه�ضة 
يف  مبا  القائمة،  ببنيته  العاملي 
الدويل.  النقد  �ضندوق  ذلك 
يف  مكونة  اجلبهة  هذه  وكانت 
النامية  الدول  من  معظمها 
وال�ضاعدة، وان�ضمت اإليها بع�ض 

ا. الدول املتقدمة اأي�ضً
حتوالً  اخلطوة  هذه  مثَّلت  وقد 
�ضعت  حيث  حينه،  يف  ا  هاًمّ
الدول،  تلك  بالتعاون مع  ال�ضني، 
اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  اإىل 
االقت�ضادية  للموؤ�ض�ضات  بديلة 
النظام  اإىل  تنتمي  التي  الدولية، 
القائم،  العاملي  االقت�ضادي 
عام  من  دي�ضمرب  يف  فاأعلنت 
االآ�ضيوي  »البنك  تاأ�ضي�ض   ،2015
التحتية«،  البنية  يف  لال�ضتثمار 
الدويل«،  النقد  لـ«�ضندوق  كبديل 
ممار�ضة  اجلديد  البنك  وبداأ 
العام  من  يناير  يف  ن�ضاطه 
التايل. وبرغم اعرتا�ض الواليات 
اأول  �ضاحبتي  واليابان،  املتحدة 
من  العامل  يف  اقت�ضادين  وثالث 
اإن�ضاء  فكرة  على  احلجم،  حيث 
دول  عدة  اأن  اإال  اجلديد؛  البنك 
اأعلنت  متقدمة  اقت�ضادات  ذات 
اأملانيا،  )مثل:  للبنك  ان�ضمامها 
واإيطاليا،  واأ�ضرتاليا،  وبريطانيا، 
وكوريا اجلنوبية.. وغريها(، وهو 
البنك  اإن�ضاء  خطوة  اأعطى  ما 
بالن�ضبة  كبرية  واأهمية  زخًما 
النظام  بنية  يف  احلادث  للتغري 

االقت�ضادي العاملي.

هل ينتهي دور 
ال�سندوق؟

التوجه،  هذا  مثل  وجود  ظل  يف 
االآ�ضيوي  »البنك  وجود  وكذلك 
التحتية«،  البنية  يف  لال�ضتثمار 
مقر  انتقال  موعد  فبحلول 
�ضندوق النقد الدويل اإىل ال�ضني، 
نف�ضه  ال�ضندوق  م�ضري  ي�ضبح 
ال�ضني  اإن  حيث  ت�ضاوؤل؛  حمل 

نف�ضها قد بداأت يف التحول بعيًدا 
اإيجاد بديل له،  اإىل  عنه، و�ضعت 
فهل يعني ذلك اأن دور ال�ضندوق 

�ضيكون قد انتهى اآنذاك؟.
اأن  ميكن  ما  على  ذلك  ويعتمد 
موعد  وحتى  االآن  من  يحدث 
ال  ال�ضني،  اإىل  ال�ضندوق  انتقال 
»البنك  بقدرة  يتعلق  فيما  �ضيما 
البنية  يف  لال�ضتثمار  االآ�ضيوي 
اأن ي�ضبح موؤ�ض�ضة  التحتية« على 
تاأثري  ذات  دولية  اقت�ضادية 
بدور  مقارنة  اأهمية  اأكرث  ودور 
على  قدرته  ومدى  ال�ضندوق، 
لع�ضويته،  اأخرى  دول  ا�ضتقطاب 
الفني  والدعم  االأموال  وتاأمني 
والتقني الالزمني للدول االأع�ضاء، 
مالية  و�ضيا�ضات  اأدوات  واعتماد 
بديلة  تكون  جديدة  ونقدية 
املعتمدة  واالأدوات  لل�ضيا�ضات 
فعالية  واأكرث  ال�ضندوق،  قبل  من 
النقد  »�ضندوق  ل  عَدّ وقد  منها. 
الدويل« نظام احل�ض�ض اأو هيكل 
عام  يف  لديه  املعتمد  الت�ضويت 
يُجري  اأن  2010، ومن املخطط 
 ،2018 عام  خالل  اآخر  تعدياًل 
تغيري  التعديالت:  هذه  ومن 
لالقت�ضادات  الت�ضويتي  الثقل 
الرتاجع  الن�ضبي يف  االآخذ وزنها 
العاملي،  االقت�ضاد  م�ضتوى  على 
حل�ضاب االقت�ضادات التي حتقق 
مبعنى  املوؤ�رص؛  هذا  يف  حت�ضًنا 
تزيد  التعديالت  هذه  فاإن  اآخر 
املمنوحة  الت�ضويتية  الكتلة  من 
وعلى  ال�ضاعدة،  لالقت�ضادات 
راأ�ضها ال�ضني، وتقتطع من الكتلة 
االقت�ضادية  للقوى  الت�ضويتية 
التقليدية، وعلى راأ�ضها الواليات 
تفقد  التي  االأمريكية،  املتحدة 

تدريجًيّا مكانتها داخل املوؤ�ض�ضة 
بحلول  فاإنه  وبالتايل  الدولية. 
اإىل  ال�ضندوق  مقر  نقل  موعد 
بكني، �ضتكون ال�ضني هي �ضاحبة 
احل�ضة االأكرب يف القوة الت�ضويتية 
به، و�ضترتاجع الواليات املتحدة 
و�ضتكون  الثانية،  املرتبة  اإىل 
ميزة  �ضاحبة  هي  ال�ضني 
)الفيتو(  النق�ض  حق  ا�ضتخدام 
وهذا  ال�ضندوق،  قرارات  على 
يف  اإيجابية  نقطة  يعد  االأمر 
فال�ضني  ال�ضندوق،  حق م�ضتقبل 
دور  ذات  نف�ضها  جتد  التي 
خالل  ال�ضندوق  داخل  موؤثر 
يحفزها  قد  املقبلة،  ال�ضنوات 
ذلك  ياأتي  وقد  ذلك على دعمه، 
االآ�ضيوي  »البنك  ح�ضاب  على 
التحتية«،  البنية  يف  لال�ضتثمار 
ليبقى  اأهميته،  ترتاجع  قد  الذي 
االقت�ضادية  املنظمة  حدود  يف 

االإقليمية ذات الدور املحدود.

حتولت النظام العاملي:

ال�ضندوق  بقاء  اأن  هذا  يعني  ال 
اآلياته  على  باالإبقاء  مرتبط 
اإذ  املتبعة،  النقدية  و�ضيا�ضاته 
اإن ال�ضني تعد يف م�ضاف الدول 
ا�ضتقطاب  اإىل  وت�ضعى  النامية، 
املزيد من الدول اإىل جانبها، من 
اأجل خلق �ضورة اإيجابية لنف�ضها، 
االقت�ضادي  النظام  اأنقا�ض  على 
كثرًيا،  انتقدته  الذي  العاملي 
مبادرتها  تنفيذ  اأجل  من  وكذلك 
»احلزام  امل�ضماة  التنموية 
ي�ضجع  قد  ذلك  وكل  والطريق«، 
الهرم  قمة  بلوغها  لدى  ال�ضني، 
العمل  العاملي، على  االقت�ضادي 

ال�ضندوق،  هيكلة  اإعادة  على 
النامية  للدول  اأكرث متثياًل  ليكون 
وال�ضاعدة.  كما �ضتعمل جاهدة 
عمل  اآليات  �ضياغة  اإعادة  على 
املعتمدة  وبراجمه  ال�ضندوق 
االقت�ضادي  االإ�ضالح  الأغرا�ض 
ظلت  والتي  الهيكلي،  والتكييف 
على  ثابت  �ضبه  ب�ضكل  مطبقة 
منذ  املنق�ضية  العقود  مدار 
�ضيكون  االآن، وهذا  اإن�ضائه حتى 
البداية احلقيقية ملرحلة  مبثابة 
النظام  م�ضرية  يف  جديدة 

االقت�ضادي العاملي.

ع�سر الإنتاج 
الرخي�ص:

منذ  العامل  ي�ضهده  ما  مثَّل 
الفت  �ضعود  من  �ضنوات،  عدة 
بداية  ال�ضيني،  التنمية  لنموذج 
النظام  عمر  يف  جديدة  حلقبة 
حقبة  العاملي،  االقت�ضادي 
تت�ضدرها ال�ضني، تلك الدولة التي 
ما زالت يف عداد الدول النامية، 
وال يزال العن�رص التكنولوجي يف 
ا كثرًيا مقارنة  منتجاتها منخف�ضً
الغرب،  يف  تقدًما  االأكرث  بالدول 
املتحدة،  الواليات  راأ�ضها  وعلى 
االقت�ضادي  التطور  قادت  التي 
�ضبعني  عن  يزيد  ملا  العاملي 
بريطانيا،  قبلها  ومن  عاًما، 
االأوىل،  ال�ضناعية  الثورة  مفجرة 
التطور  قمة  على  تربعت  والتي 
يقرب  ملا  العاملي  االقت�ضادي 
بيد  الزمان.   من  قرنني  من 
ال�ضيني  االقت�ضاد  مييز  ما  اأن 
النظام  لقيادة  ي�ضتعد  الذي 

االقت�ضادي العاملي يف املرحلة 
االأكرث  يكون  لن  اأنه  املقبلة، 
باالقت�ضاد  مقارنة  تطوًرا 
االقت�ضاد  حتى  اأو  االأمريكي 
االأملاين،  واالقت�ضاد  الياباين 
االأف�ضلية  �ضاحب  �ضيكون  بل 
عليهم من ناحية احلجم فقط. 
لنموذج  اال�ضتثنائي  ال�ضعود  اإن 
على  املعتمد  ال�ضيني،  التنمية 
كمية  يف  كبرية  ثورة  اإحداث 
تُ�ضتوحى  اأن  ميكن  االإنتاج، 
اأن  قوامها  جديدة  فكرة  منه 
يف  العاملي  االقت�ضادي  النظام 
القيادة  حتت  اأي  اجلديد،  ثوبه 
فيه  الغلبة  �ضتكون  ال�ضينية، 
القدرات  ذات  لالقت�ضادات 
يف  التو�ضع  على  اال�ضتثنائية 
يف  ولي�ض  الرخي�ض،  االإنتاج 
ما  وهو  التكنولوجي.   ال�ضبق 
االقت�ضادي  النظام  اأن  يعني 
ع�رص  على  االآن  مقدم  العاملي 
عليه  يطلق  اأن  ميكن  جديد 
حيث  الرخي�ض«،  االإنتاج  »ثورة 
من  يتمكن  الذي  االقت�ضاد  اإن 
االإنتاج،  كمية  يف  ثورة  اإحداث 
االأ�ضواق  اإغراق  من  متكنه 
رخي�ضة  مبنتجات  العاملية 
من  اأقل  كانت  واإن  حتى  الثمن، 
بني  التكنولوجي  املكون  ناحية 
القوة  هو  �ضي�ضبح  مناف�ضاتها؛ 
االأهم.  العاملية  االقت�ضادية 
ملرحلة  بداية  ميثل  ما  وهو 
جديدة من العوملة االقت�ضادية، 
بعد اإعادة �ضياغتها لتحمل ا�ضم 
»العوملة ال�ضينية«، والتي تعتمد 
الفكري  الن�ضق  �ضيادة  على 
للنموذج التنموي ال�ضيني، القائم 

على كثافة االإنتاج الرخي�ض.



ومن �ضمن القرارات التي اتخذت 
�رشيفي  ذكر  كما  القاء  هذا  يف 
مديرمقاطعةغاز  احلق  عبد 
يف  الإنطالق  املميع  البرتول 
الغاز  من�ضاآت  كافة  تاأهيل  اإعادة 
مركز  للمقاطعةوجتهيز  التابعة 
توزيع الغاز الرئي�ضي لوادي عي�ضي 
بتجهيزات جديدة لتفادي اأعطاب 

قد حتدث
تدعيمه  مع  الربد  مو�ضم  خالل 
ثان  وفريق  ثالث  عامل  بفريق 

مبركز التوزيع لفريحة.
غاز  نقل  بو�ضائل  يتعلق  وفيما 
البيتان اىل خمتلف مناطق الولية 
اأنه يوجد 19 �ضاحنة  اأكد �رشيفي 
ناقلة من احلجم الكبري و14 �ضاحنة 
مقطورة �ضهريجية بطاقة15 طنا 
لكل واحد منها و50 �ضاحنة اأخرى 
بو�ضعها نقل 210 قارورة غاز لكل 
هذه  اأن  امل�ضوؤول  واحدةواأ�ضاف 
حالة  تدعيمها يف  �ضيتم  احلظرية 
با�ضتئجار  بالإ�ضتعانة  ال�رشورة 
لإي�ضال  اخلوا�ص  لدى  جرارات 
الولية  �ضكان  اىل  الغاز  قارورات 
م�ضريا اىل اأننفطال لها 290 نقطة 

بيع .

توفري حوايل 000 55 
قارورة غاز يف اليوم  

و�ضيتم توفري 500 54 قارورة غاز 

ال�ضتاء  ف�ضل  خالل  يوميا  البيتان 
ذكر  ح�ضبما  م�ضتوىالولية  على 
قال  كما  يكفي  وهو  �رشيفي 
بهذه  ال�ضكان  احتياجات  لتغطية 
هذا  اأن  م�ضيفا  املادةالبرتولية 
رفع  بف�ضل  �ضيتحقق  املخزون 
احلمام   عني  م�ضتودعات  انتاج 

تيغزيرت
ووا�ضية الذين ينتجون يوميا على 
التوايل 000 16 قارورة   000 7 و 
م�ضتودع  اأن  قارورةموؤكدا   10  000
بكا�ضحة  جتهيزه  مت  احلمام  عني 
املادة  هذه  توفر  لتاأمني  ثلج  
بهذهاملنطقة الواقعة على ارتفاع 
لها  املجاورة  تلك  وكذا  مرت  األف 
 12  500 الكمية  هذه  اىل  وي�ضاف 
وادي  مركز  ينتجها  يوميا  قارورة 
وميكن  9000لفريحة  و  عي�ضي 
 70  000 اىل  الإنتاج  هذا  ي�ضل  اأن 
كما  احلاجة  عند  يوميا  قارورة 
اأنه  �رشيفي  ذكرذاتامل�ضوؤولواأكد 

ا�ضتهالك  ال�ضيف يقدر معدل  يف 
الولية  م�ضتوى  على  البيتان  غاز 
فيما  يوميا  قارورة   12  000 ب 
 25  000 ال�ضتاء  يف  املعدل  يبلغ 
معدل  اليومواأق�ضى  يف  قارورة 
ا�ضتهالك ي�ضل اىل 000 35 قارورة 
اأن  لنا  ميكن  الذي  الطلب  وهو 
اأنه  امل�ضوؤول  ب�ضهولةواأفاد  نغطيه 
م�ضتوى  على  خلية  تن�ضيب  �ضيتم 
مقاطعة غاز البرتول املميع ت�ضهر 
على مراقبة خمزون الغاز من اأجل 
طوال  الكمية  بنف�ص  الإحتفاظ 
انخفا�ص  وتفادياأي  ال�ضتاء  ف�ضل 

فيه.
 

تخ�صي�ص خمزون 
لدى امل�صتهلك فكرة 

م�صتح�صنة  
 

وجلاأ �ضكان تيزي وزو الذين عا�ضوا 
يف  القا�ضي  ال�ضتاء  ف�ضل  جتربة 

خمزون  اىلتخ�ضي�ص   2012 �ضنة 
خا�ص بهم بتعبئة كل ما ميلكون من 
قارورات قبل حلول الربد القار�ص 
التي  النقاط  �ضمن  من  توجد  اأنه 
8�ضبتمرب  اجتماع  خالل  نوق�ضت 
حت�ضي�ضية  حملة  اطالق  احلايل 
على  حلثهم  املواطنني  باجتاه 
تعبئة جميع قاروراتهمبغاز البيتان 

قبل حلول الربد.
اأن املناطق والقرى  واأكد �رشيفي 
بعد  ربطها  يتم  مل  التي  املعزولة 
لها  اأعطي  الطبيعي  ب�ضبكةالغاز 
اهتمام خا�ص حيث طلبت نفطال 
املعنيةمثل  البلديات  روؤ�ضاء  من 
وزكري  مكريةميزرانةاأيتزيكي 
وبيع  جمع  نقاط  لتخ�ضي�ص 

قارورات الغاز.
الطبيعي  الغاز  اإي�ضال  و�ضاهم 
تيزي  ولية  من  مناطق  عدة  اىل 
بهذه  الربط  بلغتن�ضبة  حيث  وزو 
يف  باملائة   74 حوايل  اىل  الطاقة 
غاز  على  الطلب  من  التقلي�ص 
كان  اذا  اأنه  �رشيفي  البيتانوذكر 
اإي�ضال الغاز الطبيعي قد اأدى اىل 
غاز  ا�ضتهالك  يف  انخفا�ضمعترب 
البيتان بوليات اأخرى فاإنه لوحظ 
بتيزي وزو اأن هذا الإنخفا�ص هو 
�ضكانها  بعادات  ويف�رش  طفيف 
الذين يف�ضلون الإحتفاظ مبخزون 
احتياطي منه لديهم وكذاا�ضتمرار 
العائالت يف ا�ضتعمال غاز البيتان 
مثل  الأكالت  بع�ص  لتح�ضري 

فطرية القبائالل�ضهرية .

والياتالأحد  26 نوفمرب2017  املوافـق  لـ06 ربيع الأول  1439ه 7

اتخذت مديرية الطاقة ومقاطعة غاز البرتول املميعللموؤ�ص�صة الوطنية لت�صويق وتوزيع املواد البرتولية "نفطال" لتيزي وزو 
اإجراءات ت�صمحل�صكان الولية من ق�صاء �صتاء دافئ وبدون اأزمة يف غاز البيتان وفق ما علم من ممثلينعن هاذين القطاعينواأكد 

رئي�ص م�صلحة الطاقة مبديرية الطاقة اأن هذه الإجراءات اتخذت خالل جل�صة عمل عقدت يوم 8 �صبتمرب اجلاري بني 
القطاعني وذلك لتح�صريف�صل ال�صتاء ومت خاللها الإطالع على و�صعية انتاج وتخزين غاز البيتان على امل�صتوىاملحلي.

تيزي وزو

ق.و

 اإجراءات من اأجل �شتاء دافئ
 وبدون اأزمة  يف غاز البيتان

ال�صندوق الوطني لرتقية ن�صاطات ال�صناعة 
التقليدية باجللفة 

ميلة

�صطيف 

درا�شة 183 ملفا يف اإطار 
اال�شتفادة من الدعم 

م�ؤ�ش�شة " ميلة- نات " حتدي 
للمحافظة على بيئة ح�شرية �شليمة

 �شباك م�حد للت�شهيل على االأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
 اخلا�شة  ول�ج عامل املقاوالتية

مت بولية اجللفة درا�ضة ومعاجلة 
183 ملف �ضي�ضتفيداأ�ضحابها من 
لرتقية  الوطني  ال�ضندوق  دعم 
التقليدية  ال�ضناعة  ن�ضاطات 
ح�ضب ما علم من القائمني على 
غرفة ال�ضناعة التقليدية املحلية 
هذه  فاإن  الغرفة  لذات  ووفقا 
امللفات تخ�ص 169 حرفيا وكذا 
فيال�ضناعة  ن�ضطة  جمعية   14
التقليدية واحلرف بالولية حيث 
التي  امللفات  هذه  توجيه  مت 
اللجنة  منطرف  عليها  �ضودق 
ق�ضد  املركزية  اإىل  املحلية 
وتقدمي  عليها  املوافقة  اإجراء 
ترقية  ي�ضاهمفي  الذي  الدعم 
التقليدية  ال�ضناعة  ن�ضاطات 

مبختلف م�ضاربها وفنونها.
العملية  وقد مت الرتكيز يف هذه 
دعم  من  بالإ�ضتفادة  اخلا�ضة 
ال�ضندوق الوطنيلرتقية ن�ضاطات 
تعترب  التي  التقليدية  ال�ضناعة 

احلرف  على  نوعها  من  الثانية 
املهددةبالزوال ل�ضيما املتعلقة 
التقليدي  واحللي  بال�ضاللة 
كذلك  اأهمية  اإيالء  مت  كما   .
يف  املخت�ضة  لدعماجلمعيات 
تعترب  التي  التقليدية  ال�ضناعة 
احلرف  على  للمحافظة  اأداة 

وو�ضيطفي مرافقة احلرفيني
بولية  اإ�ضتفاد  لالإ�ضارة   
عند  الأوىل  احل�ضة  يف  اجللفة 
الوطنيلرتقية  ال�ضندوق  بعث 
التقليدية  ال�ضناعة  ن�ضاطات 
يف  الدعم  من  حريف   193 زهاء 
خ�ضلهذه  وقد  جتهيزات  �ضكل 
مايل  غالف  املالية  املرافقة 
من  وكان  دج  مليون   40 بقيمة 
من  اآنذاكاأزيد  امل�ضتفيدين  بني 
املاكثات  من  هن  حرفية   160
ن�ضطات  يعتربن  والتي  بالبيت 
يف ال�ضناعة التقليديةيف خمتلف 

فنونها . 

ب�ضطيف  موحد  �ضباك  فتح  مت 
ذوي  لالأ�ضخا�ص  موجه 
من  لتمكينهم  الحتياجاتاخلا�ضة 
ح�ضبما  املقاولتية  عامل  ولوج 
الحتاداملحلي  رئي�ضة  من  علم 
للمعاقني حركيا و جاء ذلك عقب 
الأوىل  تعد  اتفاقية  على  التوقيع 
من نوعها على ال�ضعيد الوطنيبني 
و  مديريات  ع�رش  و  الحتاد  ذات 
مبوجبها  ت�ضتفيد  عمومية  هيئات 
املجتمعباإدماج  من  الفئة  هذه 
خالل  من  العمل  عامل  يف  اأح�ضن 
ا�ضتثمارية  م�ضاريع  جت�ضيد 
جميلة  اأو�ضحته  ح�ضبما  م�ضغرة 

توابث.
باأن  ال�ضياق  هذا  يف  اأبرزت  و 
عليها  التوقيع  مت  التفاقية  هذه 
للمعاقني  الحتاداملحلي  بني 
الولئيني  املديرين  و  حركيا 
و  الجتماعي  الن�ضاط  من  لكل 

وكالة  و  املهنيني  التعليم  التكوينو 
الوكالة  و   الجتماعية  التنمية 
القر�ضامل�ضغر  لت�ضيري  الوطنية 
الوطنية  الوكالة  و  )اأجنام( 
)اأن�ضاج(  ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم 
على  الوطنيةللتامني  الوكالة  و 
ال�ضناعة  و غرفة  )كناك(  البطالة 
ال�ضندوق  و  احلرف  و  التقليدية 
الجتماعية  الوطنيللتاأمينات 
للعمال الأجراء )كنا�ص( و ال�ضندوق 
الوطني للتاأمينات الجتماعيةلغري 
�ضي�ضكل  التي  )كا�ضنو�ص(  الأجراء 
ممثلون عنها �ضباكا موحدا مفتوحا 
لالأ�ضخا�ص  الحتاداملحلي  مبقر 
الأمر  يتعلق  و  حركيا  املعاقني 
ب"مك�ضب  ال�ضدد  هذا  يف 
ذوي  لالأ�ضخا�ص  بالن�ضبة  نوعي" 
حد  على  الحتياجاتاخلا�ضة 
اأ�ضارت  التي  توابث  ال�ضيدة  تعبري 
الهيئات  هذه  اإطارات  اأن  اإىل 

الأ�ضبوع  يف  مرات  �ضيتنقلونثالث 
اأو اأكرث اإىل مقر الحتاد للنظر يف 
الفئةمن  هذه  ان�ضغالت  و  طلبات 

املجتمع.
و �ضتمكن هذه املبادرة من مد ج�رش 
الأ�ضخا�ص  مع  الفعال  لالت�ضال 
الراغبني  الحتياجاتاخلا�ضة  ذوي 
يف ولوج عامل ال�ضتثمار وفقا ملا 
اأ�ضارت يف  ذكرته ذات امل�ضوؤولةو 

هذا ال�ضياق اإىل اأن هذه التفاقية 
يف  املفعول  �ضارية  �ضت�ضبح 
مو�ضحة  املقبل  غ�ضوناأكتوبر 
جارية  م�ضاورات  و  باأن حمادثات 
و  ب�ضطيف  املعاقني  احتاد  بني 
امل�ضافرين  لنقل  �رشكةوطنية 
جمهزة  حافلة  من  لال�ضتفادة 
القاطنني  املعاقني  تنقل  ت�ضهل 

ببلدياتالولية اإىل مقر الحتاد.

تاأ�ضي�ص  من  اأ�ضهر  �ضبعة  بعد 
الردم  ملركز  كفرع  "ميلة-نات" 
بجمع  مكلف  مبيلة  التقني 
النفايات املنزلية و الهامدة داخل 
الولية  لعا�ضمة  العمراين  الن�ضيج 
اأن النتائج يف امليدان "اأكرث  يبدو 
قال  كما   ," واعدة  و  من م�ضجعة 
وتتجلى  مواطنون  و  م�ضوؤولون 
خالل  من  نات"  "ميلة-  عالمات 
مبختلف  باهتة  خ�رشاء  حاويات 
النظافة عرب  �ضلل  كذا  الأحجامو 
التي  املدينة  واأحياء  اأنحاء  كامل 
األف   80 من  اأزيد  حاليا  حت�ضي 
ن�ضمة "بعدما تخل�ضت من الكثري 
على  النظافة"  نق�ص  من مظاهر 
�ضنة    )35( عالوة.م  قول  حد 
املواطن  نف�ص  ويعرب  موظف. 
املدينة  هذه  باأعايل  يقطن  الذي 
الطارئفي  للتح�ضن  ارتياحه  عن 
جمال تخلي�ص املدينة من نفاياتها 
نهارا  فيها  نرى  اأ�ضبنا  "لدرجة 
اإفراغها  بعدمامت  فارغة  حاويات 
جد  اأمر  وهو  حمتوياتها"  من 
مفيد يف ترقية اإطار املعي�ضة كما 
بجهود  م�ضيداباملنا�ضبة  ي�ضيف 
على  واإ�رشارهم  النظافة  اأعوان 
رفع التحدي فخالل �ضهر رم�ضان 
الإفطار  على �ضبيل املثال و بعد 
اأي بعد الثامنة م�ضاء تنطلقحركة 
عمال و�ضاحنات النظافة ل-ميلة 
النفايات  جمع  اأجل  من  نات   -
من  احلاديةع�رش  لغاية  املنزلية 
علم  ح�ضبما  املوايل  اليوم  �ضباح 
من هذا الفرع الذي ن�ضاأ مبوجب 
الردم  مركز  مربمةبني  اتفاقية 
التقني و بلدية ميلة وتتوىل املهمة 
م�ضوؤول  زنتوت  الطاهر  ح�ضب 

"ميلة- نات" 11 فرقة تتوزعاأحياء 
املدينة مبجموع 45 عامال للجمع 
ي�ضاف لهم 38 عونا اآخر يف ميدان 
تعمل  كما  اليوميلل�ضوارع  الكن�ص 
زنتوت  لل�ضيد  وفقا  اأخرى  فرقة 
�ضاحب اخلربة الطويلة يف جمال 
املحلية  باملجموعات  الت�ضيري 
اجلمع  بعد  ما  خدمات  اأجل  من 
بها  ترمى  التي  النقاط  معاجلة  و 

نفاياتخارج الأوقات املحددة .
مواطني  من  الكثري  يرتدد  ول 
ميلة هذه الأيام - و كما كان ذلك 
مبحطة  خالللت�ضال  من  جليا 
الإذاعة اجلزائرية من ميلة - يف 
عمال  لتحية  عاليا  القبعة  "رفع 
النظافة"على اجلهد الذي يبذلونه 
حياة  اإطار  حت�ضني  اأجل  من 
البيئة  على  املحافظة  و  ال�ضكان 
عندما  نعم   " اأحدهم  حيثقال 
نريد ن�ضتطيع." وترتاوح النفايات 
يوميا  جمعها  مت  التي  املنزلية 
رم�ضانبني  �ضهر  يف  ميلة  مبدينة 
58 و 60 طنا ح�ضب  زنتوت الذي 
م�ضاعديه  و  هو  عليه  اختلطت 
اأداء  يف  والنهار  الليل  �ضاعات 
دور املتابعة اليومية لهذا اجلهاز 
اجلديد باملدينة و حت�ضي املدينة 
خارج �ضهر رم�ضان كما اأفاد نف�ص 
يوميامن  طنا   50 نحو  امل�ضوؤول 
تكن  ومل  املنزلية  النفايات 
انطالقة " ميلة  نات " التي تتخذ 
الف�ضيحةمقرا  البيئة  دار  الآن من 
ب�ضاحنة  اإل  املدينة  بو�ضط  لها 
العام  نهاية  اإن�ضائها  عند  واحدة 
املا�ضي لت�ضل حظريتهاحاليا اإىل 
11 �ضاحنة منها تلك املخت�ضة يف 

جمع النفايات.
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امل�ساحلة.. النوايا واللعبة واملناورة 
�ساري عرابي

انتهت حوارات الف�سائل الفل�سطينية التي جرت يف القاهرة يف يومي 21 و22 من ت�سرين ثاٍن اجلاري، بال �سيء من الناحية الفعلية، فقد جاء البيان 
اخلتامي ب�سيغ ف�سفا�سة ل حتيل على �سيء حمدد، وعلى نحو كاد اأن يقت�سر على الدعوات، مبا يكون عادة قبل التفاق ل بعده، وهو ما يعني 

ا للت�سريبات  بال�سرورة اأن املجتمعني مل يتفقوا، واأن بيانهم َعَك�س �سعوبة، اإن مل يكن ا�ستحالة، ذلك التفاق �سمن الظروف القائمة، وكان هذا م�سدًقّ
التي اأفادت �سعي وفد فتح لإف�سال جولة املحادثات تلك، برف�سها مناق�سة العقوبات على غّزة، اأو حماولتها عرب بع�س الف�سائل ال�سمية املوالية لها، فتح 

ملف �سالح املقاومة، وغري ذلك.

�ضغوط  عن  قيل  ما  حال،  �أّي  على 
فتح  وفد  قدرة  دون  حالت  �أمريكية 
�ملوقف  وربط  �التفاق،  �إجناز  على 
�ملتحدة  �لواليات  بابتز�ز  �لفتحاوي 
جتديد  مب�ضاألة  �لفل�ضطينية  لل�ضلطة 
�لتحرير  رخ�ضة عمل مكتب منظمة 
حمّل  يكون  �أن  ينبغي  ال  بو��ضنطن؛ 

�عتبار.
مّرة �أخرى، يف م�ضاألة من هذ� �لنوع، 
لهذه  �ملتحدة  �لواليات  حتتاج  ال 
�الأ�ضاليب لل�ضغط على فتح و�ل�ضلطة 
�لفل�ضطينية، ف�ضاًل عن ذلك، فرتويج 
هذ� �الدعاء �ن�ضياق ذ�هل مع دعاية 
فتح، وكاأّنه يعلّق �الأزمة �لد�خلية على 
عامل خارجّي، ويخلي فتح و�ل�ضلطة 
لو  �الدعاء  وهذ�  م�ضوؤولياتها،  من 
�ضّح فاإّنه يدين فتح، �إذ يجّردها من 
�ضبغة  ومن  �مل�ضتقل،  �لقر�ر  غطاء 
�أوىل  جهة  من  لكّنه  �لوطني،  �لتحرر 
ال  �أخرى  جّهة  ومن  �ضحيح،  غري 

ينبغي ترد�ده وكاأّنه عذر معترب.
�مل�رصي  �لتحول  بد�  �لبد�ية،  من 
بد�أ  وقد  غريبًا،  وغّزة  حما�س  جتاه 
باحت�ضان لقاء جمع بني يحيى �ل�ضنو�ر 
وحممد دحالن، ثم مل ي�ضفر عن �ضيء 
من  وال�ضيما  غّزة،  ح�ضار  و�قع  يف 
ناحية �لطرف �مل�رصي، ليتحول �إىل 
�حت�ضان حمادثات بني فتح وحما�س، 
وجاءت  �جلّدية،  بقدر من  متظهرت 
رغبة  ثّمة  �إن  فيه  يقال  ظرف  يف 
�أمريكية يف �إجناز �مل�ضاحلة متهيًد� 
بخ�ضو�س  تر�مب  روؤية  لتحقيق 

�لق�ضية �لفل�ضطينية.
ظلت دو�فع �مل�رصيني غام�ضة، وكذ� 
بال�رصورة �لقوى �لكامنة خلفهم، �أي 
�لتي  و�لقوى  �الإقليميني،  حلفاءهم 
�لق�ضية  تلعب يف  �أن  ال ميكن مل�رص 
�لتي  �لهو�م�س  خارج  �لفل�ضطينية 
�أمريكا  حتديًد�  نعني  لها،  يتيحونها 

و«�إ�رص�ئيل«.
�الأطر�ف  هذه  �أن  بذلك  نق�ضد  ال 
و�ملتو�طئة  ق�ضيتنا،  على  �ملتاآمرة 

ك�رص  وعلى  غزة،  ح�ضار  على 
مقاومتها، متطابقة، وال نق�ضد باأّنها 
متلك روؤية و��ضحة، �أو خطة ناجزة، 
�لفل�ضطيني  �ملو�ضوع  بخ�ضو�س 
ا،  خ�ضو�ضً وحما�س  غّزة  �أو  عموًما، 
�الأقل  �أّن م�رص على  �ملق�ضود  ولكن 
باإر�دة  �خلطو�ت  هذه  تخط  مل 
مع  ترتيب  �ضمن  و�إمنا  م�ضتقلة، 
�الأعلى،  �حلّد  يف  �لقوى  تلك  بع�س 
لها موؤخًر� يف  �أتيح  �أو �ضمن هام�س 

�حلّد �الأدنى.
وبالّرغم من ��ضتمر�ر �لغمو�س حيال 
�ملحّركة  و�لقوى  �مل�رصية  �لنو�يا 
للنظام �مل�رصي، فاإّن ما كان و��ضًحا 
�أبدت تعبري�ت  �لتي  هو موقف فتح، 
مبّكرة، ال حتتمل �لكثري من �لتاأويل، 
وتفيد باأّنها متوّج�ضة من �مل�ضاحلة، 
ي�ضتهدف  معيًنا  ترتيبًا  وت�ضت�ضعر 

قيادتها منها.
قول  �لتعبري�ت  تلك  �أو�ضح  كان 
م�س  »�أنا  عبا�س  حممود  �لرئي�س 
يزل  �لذي مل  �الأمر  وهو  م�ضتعجل«، 
تُرفع  مل  �إذ  �ل�ضاعة،  حتى  قائًما 
�أن  من  بالرغم  غّزة،  عن  �لعقوبات 
ثمن �لعقوبات �لذي كان مطلوًبا هو 
�مل�ضاحلة  ال  �الإد�رية،  �للجنة  حّل 
وال  �حلكومة،  متكني  وال  �ل�ضاملة، 

�ضالح �ملقاومة، وال �مللّف �الأمني!
حما�س  �أد�ء  �إّن  �لقول  ميكن 
فتح  قيادة  �أغرى  قد  �لتفاو�ضي، 
من  �لفّعال  �لتكتيك  هذ�  مبمار�ضة 
د�خل  �ملناورة  لها  و�ضّهل  �البتز�ز، 
كانت  �لتي  �مل�ضاحلة  مباحثات 
فقد  �الأ�ضا�س،  يف  �إز�ءها  متحفظة 
كّل  عن  و�حدة  مّرة  حما�س  تنازلت 
�أن  حّتى  �ضمانات،  �أّي  بال  مطالبها، 
بيان تفاهمات �مل�ضاحلة �الأول �لذي 
ع يف ت�رصين �أول/ �أكتوبر �ملا�ضي  ُوِقّ
مل يكد يت�ضمن �ضيًئا �ضوى �ال�ضتجابة 
ملطالب فتح بتمكني �حلكومة وت�ضليم 
�جتماعات  على  و�الإحالة  �ملعابر، 
موظفي  ملّف  �إحالة  وكذلك  قادمة، 

غّزة للجنة قانونية.
لت  ف�ضّ حما�س  �أّن  هذ�  يعني  قد 
�مل�رصي  �خليط  على  �حلفاظ 
عن  �مل�ضوؤولية  ورفع  لها،  �ملمدود 
نف�ضها �أمام �جلماهري، لكّنه قد يبدو 
للخ�ضم -يف �ملقابل- �ضعًفا و�ضعوًر� 
وبالتايل  و�الختناق،  باالأزمة  عارًما 
عملية  وت�ضهيل  �البتز�ز،  �إمكانية 
ومنح خ�ضوم  �خل�ضم،  على  �ملناورة 
فعليني يف حقيقة �أمرهم �أدو�ت �أكرث 
فاعليتها،  و�ضبط  �حلركة  الحتو�ء 
�لنظام  هو  حتديًد�  هنا  و�ملق�ضود 

�مل�رصي.
�مل�رصي،  �لنظام  دو�فع  كانت  �أًيّا 
الأّن  �أوالً  مرغمة،  فتح  ذهبت  فقد 
منها  �ضحب  �الإد�رية  �للجنة  حّل 
ذريعتها �ملعلنة، و�إن �أتاح لها �لقدرة 
�ملباحثات  د�خل  من  �ملناورة  على 
�ل�ضلطة  �أي   - الأّنها  وثانًيا،  نف�ضها، 
بال�ضد�م مع �مل�رصيني،  - ال ترغب 
وثالًثا ل�ضعورها بوجود �إر�دة �إقليمية 
ما �أو دولية، �أو على �الأقل غطاء من 
هام�ًضا  �مل�رصيني  منح  �لقوى  تلك 
�مل�ضاحلة،  مو�ضوع  يف  للت�رصف 
ولكّنها متكنت من �ملناورة، الأّنها جزء 
�للعب  وتعرف حدود  �ملنظومة،  من 

وممكناته د�خل تلك �ملنظومة.
يف  �مل�رصيني  م�ضاعي  كانت  ف�ضو�ء 
باأ�ضباب  متعلقة  �مل�ضاحلة،  مو�ضوع 
من  جزًء�  كانت  �أو  �رصفة،  م�رصية 
�لفل�ضطينية  للق�ضية  تر�مب  خّطة 
�إحالل  بهدف  �أو  �لتطبيع،  وم�ضاريع 
�ملناوئة  �لقوى  فاإّن  بديلة،  قيادة 
ميكن  ال  �أّنه  تعلم  وق�ضيتنا،  ل�ضعبنا 
-�ال�ضتغناء  �ملرحلة  هذه  –يف 
�خل�ضن  �الإحالل  وال  �ل�ضلطة،  عن 
قد  �لتي  لالحتماالت  بديلة  لقيادة 
حم�ضوبة  غري  عملية  عليها  تنفتح 
�ل�ضلطة  �أن  وطاملا  �لنوع،  هذ�  من 
�إر�دة  تقوم بدورها �ملنوط بها وفق 
�إذن  فاإّنه  �أوجدتها،  �لتي  �ملنظومة 
قيادة  هي  �لتي  فتح،  لقيادة  ميكن 

�ل�ضلطة، �ملناورة، و�خلروج مبا تريد 
من هذه �ملباحثات.

�أكرث  لدى  خاطئ  ت�ضّور  ثّمة  كان 
�لفل�ضطينية  �الأزمة  باأّن  �ملر�قبني، 
�جلميع  على  �ضتفر�س  �لعاّمة 
م�رصوع  �أن  �أ�ضا�س  على  �مل�ضاحلة، 
غري  �إىل  فعلًيّا  ف�ضل  قد  �لت�ضوية 
وقد  جديد،  من  ال�ضتئنافه  �إمكانية 
�نتفى ما ميكن �أن تَِعَد به فتح، و�أّما 
ح�ضار  عن  �لنا�ضئة  حما�س  �أزمة 
وهذ�  معروفة،  فهي  غّزة،  قطاع 
خاطئة  �فرت��ضات  يفرت�س  �لت�ضّور 
�أطر�ف  بع�س  يف  موجودة  غري 
فتح  ت�ضعر  بالفعل  هل  �إذ  �مل�ضاألة، 
�فتقارها  جهة  من  ماأزومة  �أّنها 
تكّيفت  �أّنها  �أم  �لوطني،  للم�رصوع 
مع �لو�قع �لقائم، وجعلت من حم�س 
�أفق وطني-  �أي  –بال  وجود �ل�ضلطة 

فر�ضة لال�ضتفادة و�ملناورة؟!
على  �ضغوط  هناك  كانت  فاإن  و�إذن 
حو�ر�ت  �إىل  للذهاب  �ل�ضلطة، 
و�لتي  �ل�ضلطة  –�أي  فاإّنها  �لقاهرة، 
��ضتثمار  على  قادرة  فتح-  هي 
غاية  �إىل  وحتّولها  �ل�ضلطة  و�قع 
من  و�لتخلّ�س  للمناورة  ذ�تها،  يف 
تقوم  وهي  ال�ضيما  �ل�ضغوط،  تلك 
بوظيفتها، وحم�س وجودها بال �أفق 
ا ير�ضي �الحتالل، ومن ثّم ومهما  �أي�ضً
�الأخرى  �الأطر�ف  عالقات  كانت 
فال�ضلطة  باأمريكا،  �أو  باالحتالل 
جزء من �ملنظومة، وتعرف مد�خل 
و�لتد�فع و�ملناورة بني فرقاء  �للعب 

�ملنظومة �لو�حدة.
بالن�ضبة  �حلقيقية،  �الأزمة  لكن 
بنو�يا  �ضعورها  فهي  فتح،  لقيادة 
�الإق�ضاء و�ال�ضتبد�ل �لتي تقف خلف 
م�ضاعي �مل�ضاحلة، ال �ن�ضد�د �الأفق 
�ل�ضيا�ضي، وهي و�إن كانت غري ر�غبة 
من  عنه  يُحكى  ما  مع  �لتجاوب  يف 
خّطة تر�مب، فاإّنها تناور يف �ملنطقة 
�لو�ضط، �أي ت�ضتخدم �ل�ضلطة حلماية 
وملمانعة  �ال�ضتبد�ل،  من  نف�ضها 

�لتجاوب مع خّطة تر�مب، كما ت�رصح 
�لفقرة �ل�ضابقة من هذه �ملقالة.

وعلى �الأرجح فاإّن �ل�ضلطة ال ترغب يف 
غّزة، وملاذ� تتحمل �أعباءها �الإد�رية 
�لتي  �ل�ضلطة  –�أي  وهي  و�ملالية، 
فيها  متلك  ال  فتح-  �أخرى  مّرة  هي 
و�ل�ضالح،  باالأمن  �لكامل  �ال�ضتفر�د 
مبعنى ملاذ� تقبل على نف�ضها �رص�كة 
كامل  هي  وتتحّمل  �لنوع،  هذ�  من 
باالإ�ضافة  و�ملايل  �الإد�ري  �لعبء 
�لقوى  �أمام  �لو�قع  هذ�  لتبعات 
تقود  �لتي  و�ملهيمنة  �مل�ضيطرة 
�ل�ضلطة؟!  فيها  تقع  �لتي  �ملنظومة 
قيادة  �إدر�ك  ذلك  �إىل  �أ�ضيف  فاإذ� 
و�ال�ضتبد�ل،  �الإق�ضاء  لنو�يا  فتح 
مما  �أكرث  تذهب  لن  بالتاأكيد  فاإّنها 

ذهبت �إليه يف هذه �مل�ضاحلة.
تظّل نو�يا �لنظام مل�رصي �ملجهولة. 
دورهم  كّر�ضو�  فاإّنهم  كانت،  ما  �أًيّا 
بحكم  بدهي  وهذ  ومكانتهم، 

�لنتيجة  يف  يعني  وهذ�  �جلغر�فيا، 
جتريد بع�س خ�ضوم �لنظام �مل�رصي 
– قطر مثاًل- من نفوذهم يف �ل�ضاحة 
غّزة،  �ضاحة  �ضيما  وال  �لفل�ضطينية، 
وكذ�  كرتكيا،  �آخرين  نفوذ  و�إ�ضعاف 
�حلّد من قدرة �إير�ن على �ال�ضتفادة 
ف�ضيا�ضة  �لفل�ضطيني،  �مللّف  من 
من  �مل�ضتخدمة  �ملزدوج  �الحتو�ء 
�الآن  حما�س  �ضّد  �مل�رصي  �لنظام 
وغري  �إليه،  م�ضدودة  �الأخرية  تبقي 
�حلركة  جمال  تو�ضيع  على  قادرة 
باال�ضتناد �إىل قوى �أخرى يف �ملنطقة 

كاإير�ن.
باالإ�ضافة لذلك، يظّل �أمام �مل�رصيني 
�لفر�ضة  خلفهم-  يقف  -ومن  �الآن 
قطاع  �إىل  جديد  خملّ�س  الإدخال 
غّزة، �إن رغبو� يف هذه �للعبة، �أو �إن 
�مُلعّدة  )ب(  �خلّطة  هي  فعاًل  كانت 

على �لطاولة.

»�سفقة القرن« بني زعماء طائ�سني
ح�سام �ساكر

تبدو »�ل�ضفقة« �رص�ً كبري�ً �إىل درجة �أّن هناك 
من ير�ها َوْهماً لن ينه�س من �الأ�ضا�س، بينما 
بالفعل  ن�ضجت  ترتيباتها  �أّن  �آخرون  يوؤكد 
وقت،  م�ضاألة  بات  �ل�ضطح  �إىل  خروجها  و�أّن 
للمفهوم  و��ضعاً  عربياً  �ن�ضياعاً  �ضيفر�س  مبا 
�ل�ضيا�ضية  للت�ضوية  �ال�ضتعالئي  �الإ�رص�ئيلي 

لق�ضية فل�ضطني. 
كهذه  غام�ضة  م�رصوعات  من  قلق  �أي  يبقى 
مربر�ً، فكيف �إن كان ر�عي �مل�رصوع �جلديد 
حتديد�ً،  تر�مب  �لرئي�س  هو  �ملفرت�س 
حل  ي�ضتطيع  �لذي  وحده  باأنه  يتباهى  �لذي 
طريقته  على  وهذ�  �مل�ضتع�ضية،  �ملع�ضالت 
و�إرغام  �لغليظة  �لهر�و�ت  حمل  يف  �خلا�ضة 
�حللفاء و�ل�رصكاء، قبل �الأتباع �خلائفني، على 

�لر�ضوخ؟
�لعامل  زعماء  �أّن  جيد�ً  �الأبي�س  �لبيت  يدرك 
م�ضائرهم  على  بالهلع  �الآن  م�ضابون  �لعربي 
من  �خل�ضية  وتتملكهم  حكمهم،  وم�ضتقبل 
يخو�س  �جلو�ر.  يف  مناف�ضيهم  ومن  �ضعوبهم 
حفلة  �لفخمة  ق�ضورهم  يف  �لقابعني  بع�س 

مر�أى  على  مذهلة  مبفاجاآت  حافلة  طي�س 
من �لعامل، وال يرتددون يف �لت�ضحية باحلقوق 
�لرعاية  �ضمان  �ضبيل  يف  �لفل�ضطينية 
�حلالة  هذه  تدفع  لهم.  �الأمريكية  �ل�ضيا�ضية 
�أي  من  مارقة  �نزالقات  �إىل  بع�ضهم  �لهوجاء 
يكرتثون  ال  فهم  عقالين،  ��ضرت�تيجي  منطق 
توفري  �ضبيل  يف  �ملدفوعة  �لباهظة  باالأثمان 
�لغطاء �ل�ضيا�ضي �خلارجي حلكمهم �ل�ضلطوي 
يعتمد  بل  �ضعبية؛  �إر�دة  �إىل  ي�ضتند  ال  �لذي 
وك�ضب  �لوعود  وت�ضويق  �الأمنية  �ل�ضطوة  على 
�إىل  �لت�ضابق  عرب  �لغربية؛  �لدول  من  �لغطاء 
ال  �ضخية  �ضفقات  وعقد  م�ضاحلها  خدمة 
و��ضنطن  ��ضتمالة  �ضوى  ور�ئها  من  طائل 

وعو��ضم �أوروبية.
بني  �لقرن«  »�ضفقة  �س  �ضتكِرّ �ملح�ضلة؛  يف 
نه�ضت  �إن  و�لعربي،  �الإ�رص�ئيلي  �جلانبني 
بالفعل، حالَة �إخ�ضاع �ل�ضعوب ل�ضطوة �أنظمة 
ق�رصه  يف  �ملعزول  فاحلاكم  م�ضتبدة.  حكم 
عنه  �لغربية  �لعو��ضم  ��ضرت�ضاء  على  ير�هن 
�الإ�رص�ئيلي، مع  �الأعمى مع �جلانب  بالتعاون 
�لتعهد بخو�س »�إ�ضالحات جريئة« يف �ملجال 
�لد�خل  يف  �ضخ�ضياً  تقدي�ضه  ت�ضمن  �لديني 

و�ل�ضكوت عنه يف �لغرب، مع مو��ضلة �حلديث 
و�لتطرف«  �الإرهاب  »مكافحة  عن  �ملكثف 

طمعاً يف �حل�ضول على �إ�ضاد�ت غربية.
�حلكام  يتقارب  �أن  بالتايل  مفاجئاً  لي�س 
�ليمينية  نتنياهو  حكومة  مع  �مل�ضتبدون 
ال  �لتي  �ضعوبهم  عن  مبعزل  �ملتطرفة 
ما  �أو  �لتوجهات  هذه  ب�ضاأن  �أحد  ي�ضت�ضريها 
قد يرتتب عليها من �تفاقات وخطو�ت، فهذه 
مفرو�ضة  خليار�ت  �إخ�ضاعها  ينبغي  �ل�ضعوب 
بحر��ضة  �ملحاطة  �حلكم  ق�ضور  من  عليها 
ف�ضيقع  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �أما  م�ضددة، 
جتاهل حقوقه وق�ضيته �ملركزية يف �ملنطقة 
مع �لتعمية على ذلك باإطالق م�ضار تفاو�ضي 
�ضكلي ور�ضم �البت�ضامات �ملتفائلة خالل حفلة 

جديدة من �مل�ضافحات بني �ملفاو�ضني.
�ل�ضابقة  �ل�ضفقات  الأّن  �أي�ضاً  يربره  ما  للقلق 
�الإ�رص�ئيلية  و�حلكومات  عربية  �أطر�ف  بني 
بل  �لعد�لة  حتقق  مل  عقود  �أربعة  خالل 
�الحتالل  ��ضتد�مة  على  عملياً  �ضاعدت 
�ل�ضعب  حرمان  مو��ضلة  مع  وجوده،  وتر�ضيخ 
و�ضمان  �الأ�ضا�ضية  حقوقه  من  �لفل�ضطيني 
و�ل�ضيا�ضية  �لع�ضكرية  �الإ�رص�ئيلية  �لهيمنة 

و�القت�ضادية عليه.
�إر�دة  كبت  يجب  كهذه  »�ضفقة«  لتمرير 
�ل�ضعوب �لعربية �لتي قررت �أنظمتها �الندفاع 
بالتايل  ينبغي  �جلديدة.  �ملتاهة  هذه  �إىل 
�ل�ضك  جمرد  عن  �لتعبري  من  �ل�ضعوب  منع 
على  يجري  وما  �ملعتمدة،  �لتوجهات  يف 
ي�ضهد  �لعربي  فالعامل  ذلك،  يعزز  �الأر�س 
ت�ضاحبها  �ضاعدة  وقمعية  ��ضتبد�دية  موجة 
�الإعالمي  �النفتاح  مكت�ضبات  و��ضعة عن  ردة 
وحريات �لتو��ضل عرب �ل�ضبكات �لتي حتققت 
�حلاملة  �ل�ضلطات  تبا�رص  م�ضت.  �ضنو�ت  يف 
على  �ملبا�رصة  �لهيمنة  �لقرن«  بـ«�ضفقة 
و�ضائل �الإعالم �خلا�ضة، مع فر�س م�ضامينها 
من  �الجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  يف  �ملحددة 
يخالف  من  كل  لردع  م�ضددة  قو�نني  خالل 
�إىل  باالإ�ضافة  بالتلميح،  ولو  �لر�ضمية  �لرو�ية 
�ل�ضبكات  الإغر�ق  �إلكرتونية«  »جيو�س  جتنيد 
�ل�ضاعة  مد�ر  على  مكثفة  دعائية  مبحتويات 
�ل�ضعوب  �أّن  يبدو  كي  ونظامه  �حلاكم  ل�ضالح 

ر�غبة متاماً بكل ما يتم فر�ضه عليها.
»�ضفقة  �إىل  �ملت�ضافرة  �الإ�ضار�ت  توؤكد 
�أو  حقيقة  �ل�ضفقة  كانت  �ضو�ء  �لقرن«، 

�أّن لعبة �لتالعبات �لغام�ضة بامل�ضائر  وهماً، 
تتو��ضل يف هذه �ملنطقة �مللتهبة، مبعزل عن 
�مل�ضارحة و�ل�ضفافية و�حرت�م �لقانون �لدويل 
يف  و�لنتيجة  �الأ�ضا�ضية.  و�حلريات  و�حلقوق 
تغذية  بل  �ضالماً  تكون  لن  حاالتها  �أف�ضل 
�ملتفاقمة  �الأو�ضاع  وتفجري  �لقائمة  �الأزمات 
كهذه  �ضفقة  تنعقد  ولن  �أي�ضاً.  �ل�ضطح  حتت 
�إال بال�ضغط على �لقيادة �لفل�ضطينية �ل�ضعيفة 
�آالمها وعدم �ل�رص�خ مما  الإرغامها على كتم 
ومن  �ملنطقة.  وعلى  عليها  فر�ضه  يجري 
يت�ضح  كما  بد�أت،  قد  �ل�ضغوط  �أّن  �لو��ضح 
منظمة  مكتب  الإغالق  �الأمريكي  �لتوجه  يف 

�لتحرير �لفل�ضطينية يف �لواليات �ملتحدة.
باأّن  �الفرت��س  �لوهم  من  �لنهاية؛  يف  لكن 
قادة  بني  �لورق  على  �إبر�مه  يتم  م�رصوعاً 
ونتنياهو  تر�مب  مثل  وطائ�ضني  متغطر�ضني 
وبع�س �لزعماء �لعرب، ولو مت و�ضفه بـ«�ضفقة 
�لقرن«؛ �ضينجح حقاً يف حتقيق ما عجز عنه 
�لتي  و�ل�ضفقات  �مل�رصوعات  من  كامل  قرن 
جتاوزت حقائق جوهرية قائمة يف �ملنطقة، 
ومل  ق�ضيته  يحمل  حياً  �ضعباً  هناك  �أّن  �أولها 

يقرر �الإذعان، ��ضمه �ل�ضعب �لفل�ضطيني.
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قمة �سوت�سي الثالثية.. منعطف هام حلل الأزمة ال�سورية 
تعد قمة �سوت�سي الثالثية التي �سمت روؤ�ساء تركيا ورو�سيا واإيران، الأربعاء املن�سرم، منعطفا هاما على طريق حّل الأزمة ال�سورية، وانبثقت عنها ما 
ميكن اأن نطلق عليه "خارطة طريق" جديدة، لإنهاء احلرب، واإعادة اإعمار �سوريا، وحتمل قمة �سوت�سي اأهمية، لأنها ُتعقد بني تركيا ورو�سيا واإيران، 

الدول الثالثة ال�سامنة مل�سار اأ�ستانا، الذي ركز على وقف ال�ستباكات، واأف�سى اإىل ت�سكيل مناطق خف�ض التوتر يف �سوريا، وجرى التاأكيد جمددا 
خالل القمة على وحدة اأرا�سي �سوريا، و�سرورة تطهري البالد من املنظمات الإرهابية، واتخاذ التدابري التي من �ساأنها تهيئة الأجواء لعودة النازحني 

والالجئني اإىل ديارهم، واإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية دون معوقات.
وبرزت خالل قمة �شوت�شي، نقاط 
ن�شميه  �أن  ميكن  ما  يف  جديدة، 
"خارطة طريق"، وتتمثل يف �لبنود 

�لتالية:
عقد  بخ�شو�ص  �لتفاهم  �أوال: 
�لذي  �ل�شوري،  �حلو�ر  موؤمتر 

�شيجمع �لفرقاء �ل�شوريني.
�إطار  يف  خطو�ت  �تخاذ  ثانيا: 

�إعادة �إعمار �شوريا.
�شوريا  م�شتقبل  حتديد  ثالثا: 
عرب  �أنف�شهم،  �ل�شوريني  قبل  من 

�نتخابات �شفافة ونزيهة.
ب�شكل  �ال�شتباكات  �إيقاف  ر�بعا: 

تام.
يف  �ال�شتقر�ر  حتقيق  خام�شا: 
مناطق خف�ص �لتوتر )�خلالية من 

�ال�شتباكات(.
�ل�شوري،  �حلو�ر  موؤمتر  ويظهر 
�الأطر�ف  خمتلف  �شيجمع  �لذي 
جديدة،  تفاو�ص  كمن�شة  �ملعنية، 
حمتدما  يبدو  �جلدل  �أن  �إال 
جناحه  �إمكانية  حول  �الآن  منذ 
�ملوؤمتر  و�شيناق�ص  عدمه،  من 
ملفات هامة على ر�أ�شها �لد�شتور 
�جلديد، وعودة �لالجئني، و�إطالق 
و�النتخابات،  �ملعتقلني،  �رس�ح 
�لدولة،  موؤ�ش�شات  هيكلة  و�إعادة 
حول  �لتفا�شيل  بعد  تتبلور  ومل 

�ملوؤمتر،  يف  �شي�شارك  من 
وكيفية ت�شكيل �آليات �لقر�ر، وهل 
�جلهات  على  عقوبات  �شتفر�ص 

�ملخلة بالتفاهمات �أم ال.
يف  م�شابهة  موؤمتر�ت  عقد  ورغم 
�ال�شطر�بات  بعد  و�ليمن،  ليبيا 
�لعامل  يف  دوال  �جتاحت  �لتي 
بالف�شل،  باءت  �أنها  �إال  �لعربي، 
�الأهلية يف  �حلرب  وت�شاعدت  بل 
هذ�ن  يدفع  �أن  وميكن  �لبلدين، 
�لت�شاوؤم  �إىل  �لبع�ص  �لنموذجان 
�ل�شيا�شي  �حلل  عملية  حيال 
فرقان  هناك  �أن  �إال  �شوريا،  يف 
�لتي  �لكلفة  يف  يتمثالن  هامان، 
ت�شكلها �حلرب �الأهلية يف �شوريا، 
و�لدول  �ملحليني  �لالعبني  على 
جهود  بروز  وثانيا  �ل�شامنة، 
�الإر�دة  �إطار  يف  �ل�شيا�شي  �حلل 
ومع  �أ�شتانا،  م�شار  يف  �ملت�شكلة 
يف  �شوريا  يف  �الأهلية  �حلرب  �أن 
مرحلة �أعقد من �ليمن وليبيا، �إال 
�أنه بو�شعنا �لقول �إن مو�قف �لدول 
يف  حا�شما  دور�  �شتلعب  �ل�شامنة 

�إجناح موؤمتر �حلو�ر �ل�شوري.

تركيا وقمة �سوت�سي

�لقمة  �نطالق  قبل  �لبع�ص  ر�أى 

�لثالثية، �أنها �شتكون " قمة �إقناع 
على  ي�شورها  م�شهد  يف  تركيا"، 
عملية  على  يعرت�ص  العب  �أنها 
ويتجاهل  عنها،  مبعزل  مت�شكلة 
�إحدى  هي  تركيا  �أن  حقيقة 

موؤ�ش�شي م�شار �أ�شتانا.
مفاو�شات  هناك  �شتكون  بالطبع 
وحماوالت  �الأطر�ف،  بني  �شعبة 
ال  وبالتايل  �الآخر،  ال�شتمالة 
حول  تفاهم  حتقيق  توقع  ميكننا 
كافة �مللفات، ويف قر�ءة ملا بني 
�ل�شادرة  �لت�رسيحات  �ل�شطور يف 
�نطباع  لدينا  يتولد  �لقمة،  عقب 
تام حول  تفاهم  وجود  عدم  حول 
تباين  هناك  حيث  �مل�شرية،  هذه 
جهة  من  �أنقرة  بني  �ملو�قف  يف 
ومو�شكو وطهر�ن من جهة �أخرى، 
ي  د/  ي  "ب  تنظيم  بخ�شو�ص 
ملنظمة  �ل�شوري  )�لذر�ع  ك"  ب 
�أن  ورغم  �الإرهابية(،  كا  كا  بي 
ورو�شيا  الإير�ن  �ملبدئي  �ملوقف 
حول �رسورة �شون وحدة �الأر��شي 
�ل�شورية، يُعد مهما، �إال �أن �إمكانية 
بوجوده  ك"  ب  "ي  �حتفاظ 
فيدر�لية  �إطار  يف  �لع�شكري، 
م�شدر  �شي�شكل  ب�شوريا،  حمتملة 

خطر متو��شل بالن�شبة لرتكيا.
�لرئي�ص  ت�رسيحات  وتكت�شب 

�لرتكي رجب طيب �أردوغان، عقب 
�ل�شياق،  هذ�  يف  �أهمية  �لقمة، 
تركيا  مو��شلة  على  �أكد  حيث 
دعم جهود �حلل �ل�شيا�شي لالأزمة 
�ل�شورية، مع عدم تهاونها حيال �أي 
�إلغاء  ويعك�ص  �أمنها،  يهدد  خطر 
�شوريا"  �شعوب  "موؤمتر  مو�شكو 
ودعت  له  تخطط  كانت  �لذي 
مر�عاة  فيه،  للم�شاركة  د"  ي  "ب 
هذ�  تركيا جتاه  رو�شيا حل�شا�شية 
��شم  حتويل  جرى  حيث  �الأمر، 
�حلو�ر  "موؤمتر  �إىل  �الجتماع 
�لوطني �ل�شوري"، �أي مبعنى �آخر 
�شوريا"،  �شعوب  لـ"موؤمتر  بديال 
�لذي حتفظت عليه �أنقرة ال �شيما 

م�شاألة م�شاركة "ب ي د".

اإمكانية تقوي�ض امل�سرية 
من قبل "ب ي د"

بعيد�  �لهامة  �الأخرى  و�لق�شية 
يف  د"  ي  "ب  تنظيم  م�شاركة  عن 
�ملوؤمتر من عدمها، م�شاألة وجود 
مدينة  يف  �الأر�ص،  على  �لتنظيم 
عفرين بريف حلب )�شمال(، �الأمر 
�شو�ء  تهديد  م�شدر  ي�شكل  �لذي 
�لتوتر  خف�ص  مناطق  �أو  لرتكيا، 
جتاهل  عدم  وينبغي  �شوريا،  يف 

�إمكانية تقوي�ص هذه �مل�شرية من 
من  يحارب  �لذي  د"،  ي  "ب  قبل 
�لواليات  عن  ونيابة  غاياته،  �أجل 
�ملتحدة يف �لوقت نف�شه، ال �شيما 
�إمكانية ��شتغالل �لتنظيم �ن�شغال 
خف�ص  مبناطق  �الأطر�ف  بقية 
�ل�شيا�شية،  و�ملفاو�شات  �لتوتر 
من  �لع�شكرية،  قدر�ته  لتعزيز 

حيث �ل�شالح و�ملقاتلني.
�لعو�مل،  هذه  كل  �إىل  وبالنظر 
�شوت�شي،  قمة  �إن  �لقول  ميكننا 
�شعيد  على  هاما  منعطفا  ت�شكل 
م�شار �أ�شتانا خا�شة، وحّل �الأزمة 

حال  ويف  عام،  ب�شكل  �ل�شورية 
مت جتاوز هذ� �ملنعطف بنجاح 
فاإن ذلك يعني قطع �شوط كبري 
على طريق حّل �الأزمة، ال �شيما 
�لتو�شل �إىل خمرجات ملمو�شة 
�أجل مباحثات جنيف، لكن  من 
يف حال حدوث نك�شة ما يف هذ� 
�مل�شار، فاإنه ينبغي �لرتكيزعلى 
باملكت�شبات  �لتفريط  عدم 
�ليوم،  لغاية  حتقيقها  مت  �لتي 
�ل�شعب  من  �شيكون  فاإنه  و�إال 
�الأزمة  تفاقم  دون  �حليلولة 

ب�شكل �أكرث عنفا.

املتحدث با�سم قوات حفرت

�سباط ليبيون اتفقوا على اأن يكون الرئي�ش قائد اأعلى للجي�ش

�مل�شماري،  �أحمد  �لعميد  �أعلن 
�ملتحدث با�شم �لقو�ت �لتي يقودها 
خليفة حفرت، �ملدعومة من جمل�ص 
�لنو�ب، �ليوم �الأربعاء، تو�شل �شباط 
ليبيني، �جتمعو� بالقاهرة، �إىل �تفاق 
�أن يكون رئي�ص �لدولة )�ملقبل( هو 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 

وبيده �إعالن حالة �ل�شلم و�حلرب.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي، �ليوم، 
مبدينة بنغازي )�رسق(، للحديث عن 
�لتي  �الجتماعات  م�شتجد�ت  �آخر 
�رسق  من  ليبيون  �شباط  يعقدها 
�لثالثة  للمرة  �لبالد،  وجنوب وغرب 
�جلي�ص،  توحيد  بغية  �لقاهرة،  يف 

�شمن  "من  �إن  �مل�شماري،  وقال 
يف  �لثالث  �الجتماع  خمرجات 
�لقاهرة، �لتي وردت جملة يف مقرتح 
�شالمة،  غ�شان  �الأممي  �ملبعوث 
جمل�ص  �شمنها  من  جمال�ص  �إن�شاء 
�الأمن، و�لدفاع �لقومي، �لذي يتخذ 
�لع�شكرية  �ال�شرت�تيجية  �لقر�ر�ت 
�لقادمة"،وتابع  �ملرحلة  خالل 
من  تكون  �أن  على  �التفاق  "ومت 
�لرئا�شي  �ملجل�ص  �خت�شا�شات 
�لدولة،  لرئي�ص  �ملمثل  �لقادم، 
�خت�شا�شات �لقائد �الأعلى للجي�ص، 
ومنها �إعالن �حلرب، و�لنفري �لعام، 
و�لطو�رئ  �ال�شتثنائية،  و�حلاالت 
و�الأمن  �لدفاع  بالت�شاور مع جمل�ص 
�أنهم  �إىل  �مل�شماري  �لقومي"،ولفت 

�تفقو� "على ت�شكيل 4 جلان رئي�شية 
�أو �لعليا، وجلنة  هي: �للجنة �لعامة 
وجلنة  �الإد�ري،  و�لتنظيم  �لهيكلية 
�مل�شلحة  �لت�شكيالت  �إ�شكالية  حل 
ود�خلها،  �مل�شلحة  �لقو�ت  خارج 
وت�شم  �ل�شيطرة  تفعيل  وجلنة 
�ل�رسطة �لع�شكرية و�ال�شتخبار�ت". 
وتابع "هذه �للجان ت�شم �شباطا من 
طر�بل�ص  يف  و�الأركان  �لقيادة  كلية 
)تابعة حلكومة �لوفاق(، ومن �لقيادة 
�لعامة )بق�شد قو�ت حفرت(، و�أنتجت 
هيكال  و�لتنظيم،  �لهيكلية  جلنة 
و�لدولة  �مل�شلحة  للقو�ت  تنظيميا 
هذه  لتكون  �لع�شكرية  �لناحية  من 
�ملخرجات يف �شالح ليبيا"،و�أ�شاف 
"وجود حكومة، وقائد عام للجي�ص، 

وحتريك  �لع�شكري  �الأمر  باأن  يعني 
عن  يتم  لن  �الأر�ص  على  �لقو�ت 
مبفردها،  جهة  �أو  �شخ�ص،  طريق 
وهذ� من �أجل �إعادة �لثقة"،ورف�ص 
�ملتحدث با�شم قو�ت حفرت، و�شف 
�لتابعة  �ملر�شو�ص،  �لبنيان  قو�ت 
بها  )�ملعرتف  �لوفاق  حلكومة 
�لبنيان  بـ"�الإرهابية"وقو�ت  دوليا(، 
�ملر�شو�ص، �شكلتها حكومة �لوفاق 
�لوطني يف 2016، ومتكنت من طرد 
تنظيم "د�ع�ص" �الإرهابي، من مدينة 
طر�بل�ص(  �رسق  كلم   450( �رست 
و�شو�حيها )على طول 250 كلم من 
ما  �لفرتة  يف  �رست(،  خليج  �شاحل 
بني ماي �إىل دي�شمرب 2016. وتتكون 
معظمها  يف  �ملر�شو�ص"،  "�لبنيان 

م�رس�تة  مدينة  من  كتائب  من 
)200 كلم �رسق طر�بل�ص(، وحظيت 
�إىل  باالإ�شافة  �أمريكي،  بدعم جوي 
بريطانية،  خا�شة  قو�ت  م�شاركة 
وم�شاهمة �إيطاليا مب�شت�شفى ميد�ين 
و�أعلن �مل�شماري، عن عقد �جتماع 
�لقاهرة،  يف  �جلي�ص،  ل�شباط  ر�بع 
يليه.  �لذي  �أو  �ملقبل،  �الأ�شبوع 
�لرئا�شي  �أن �ملجل�ص  جدير بالذكر 
كلف  �لوطني،  �لوفاق  بحكومة 
�شابطا،   17 �ملا�شي،  �أكتوبر  نهاية 
خمتلفة  مناطق  من  �ختيارهم  مت 
�جتماعات  يف  للم�شاركة  ليبيا،  من 
�ملوؤ�ش�شة  لتوحيد  �لر�مية  �لقاهرة 
موقع  ح�شب  �لبالد،  يف  �لع�شكرية 

"�ملر�شد �لليبي.

البحرية الليبيةوزير الري الإثيوبي

انقاذ 326 مهاجرًا خالل يومني �سرقي طرابل�شعدم التفاق مع م�سر لن يعطل بناء �سد النه�سة
�لري  وزير  قال 
"�شيلي�شي  �الإثيوبي 
عدم  �إن   ، بقلي" 
�إىل �تفاق مع  �لتو�شل 
بناء  يعطل  لن  م�رس 
�شد �لنه�شة، جاء ذلك 
موؤمتر �شحفي يف  يف 
تناول  �لوز�رة،  مقر 
�آخر  "بقلي"  فيه 

بخ�شو�ص  �لتطور�ت 
�لتفاو�ص  جمريات 
�لنه�شة  �شد  حول 
"�أعمال  �أن  و�أ�شاف 
تتوقف  لن  �لبناء 
دقيقة  ولو  �ل�شد  يف 
هو  وهذ�  و�حدة، 
�لثابت،  بالدنا  موقف 
�أ�شا�شيا  حقا  باعتباره 

�ال�شتفادة  يف  الإثيوبيا 
�ملائية  مو�ردها  من 
من  �لطاقة  �إنتاج  يف 
و�لق�شاء  �لتنمية  �أجل 
على �لفقر"،و�أ�شار �أن 
"ما تروج له م�رس باأن 
عنها  حتجب  �إثيوبيا 
حول  كثرية  معلومات 
�شحيح،  غري  �ل�شد 

م�رس  �أن  بدليل 
 150 على  �طلعت 
بكامل  تتعلق  وثيقة 
تفا�شيل وت�شاميم بناء 
�لنه�شة"،و�أعلن  �شد 
�لوزير �كتمال �أكرث من 
بناء  �أعمال  من   %  63
�ملقام  �ل�شد  م�رسوع 

على نهر �لنيل.

�لتابعة  �لليبية  �لبحرية  �أعلنت 
بها  �ملعرتف  �لوفاق  حلكومة 
مهاجر�ً   326 �إنقاذ  من  دولياً 
غري �رسعي، خالل �لـ 48 �شاعة 
�شو�طئ �رسقي  قبالة  �ملا�شية، 
�لبحرية  و�أ�شافت  طر�بل�ص. 
�ل�شفحة  على  ن�رس  بيان  يف 
�لر�شمية جلهاز خفر �ل�شو�حل، 
عملية  باأن  �ل�شبت،  �ليوم  فجر 
�ملهاجرين  و�نقاذ  �ل�شبط 

�شمال  و�جلمعة،  �خلمي�ص  متت 
بويل   و�لقره  �خلم�ص  مدينة 
عدد  �أن  �لبحرية  و�أ�شارت 
�نقاذهم  مت  �لذين  �ملهاجرين 
و61  �إمر�أة   63 بينهم   ،326 بلغ 
جن�شيات  من  وجميعهم  طفال 
�عترب   ، و�خلمي�ص  �فريقية 
حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�ص 
�لوفاق �لوطني، �أن "ليبيا �شحية 
ولي�شت  �ل�رسعية  غري  للهجرة 

يكمن  �حلل  و�أن  لها"،  م�شدًر� 
يف �ال�شتقر�ر، وليبيا هي �لبو�بة 
�الأفارقة  للمهاجرين  �لرئي�شية 
�أوروبا  �إىل  للو�شول  �ل�شاعني 
بحًر�، وهي بذلك طريقا �شلكها 
يف  �شخ�ص  �ألف   150 من  �أكرث 
�الأعو�م �لثالثة �ملا�شية. ويعاين 
من  بالنفط  �لغني  �لعربي  �لبلد 
حيث  و�شيا�شية؛  �أمنية  فو�شى 
عديدة،  م�شلحة  كيانات  تتقاتل 

�شعبية  ثورة  �أطاحت  �أن  منذ 
معمر  �لر�حل،  �لليبي  بالعقيد 
�لقذ�يف )1969-2011(، وتت�شارع 
يف  �ل�رسعية  على  حكومتان 
�لوفاق،  �إحد�هما حكومة  ليبيا، 
�ملعرتف بها دولًيا، يف �لعا�شمة 
طر�بل�ص )غرب(، و�الأخرى هي 
مدينة  يف  �ملوؤقتة"  "�حلكومة 
جمل�ص  وتتبع  )�رسق(،  �لبي�شاء 
�لنو�ب �ملنعقد مبدينة طربق. 



دويلالأحد  26 نوفمرب2017  املوافـق  لـ06 ربيع الأول  1439ه 11
روؤية اإثيوبيا لـ«�ضد النه�ضة«

 درع ع�شكري حمكم وباب موارب للتفاو�ض حلماية هذا »امل�شروع القومي«

نيجرييا 

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب �شل�شلة هجمات دموية
تعزيز  النيجريية،  ال�رشطة  اأعلنت 
اإجراءاتها الأمنية يف �شمال �رشقي 
هجمات  �شل�شلة  عقب  البالد، 
دموية �شهدتها قبل عدة اأيام، وقال 
املتحدث با�شم ال�رشطة النيجريية، 
جيموه مو�شود، ، اإن اأوامًرا �شدرت 
على  اإ�شافية  دوريات  بت�شيري 
معلومات  جمع  مع  ال�شاعة،  مدار 
ا�شتخباراتية، ملنع وقوع املزيد من 

الهجمات.
والثالثاء املا�شي، ا�شتهدف تفجري 
»اأداماوا«  بولية  م�شجًدا  انتحاري 
مقتل  عن  اأ�شفر  �رشق(،  )�شمال 

�شاعات  بعد  ا،  �شخ�شً  50 من  اأكرث 
ا، معظمهم من  من مقتل 30 �شخ�شً
عنف  اأعمال  يف  والأطفال،  الن�شاء 
»مو�شود«  واأ�شاف  بالولية  عرقي 
اأن املفت�ش العام لل�رشطة، اإبراهيم 
اإدري�ش، اأمر كبار ال�شباط يف جميع 
اأنحاء البالد بالبقاء يف حالة تاأهب 
مهده،  يف  الإرهاب  لـ«واأد  ق�شوى، 
جماعة  هجمات  انت�شار  ومنع 
جمدًدا،  )الإرهابية(  حرام  بوكو 
ويوبي  وبورنو  اأداماوا  وليات  يف 
اأنه  ال�رشقي«واأو�شح  بال�شمال 
�شتلقى  اجلديدة،  التدابري  مبوجب 

يف  زيادة  �شهدت  اأخرى،  وليات 
الرعاة  بني  العرقية  الهجمات 
اهتماًما  املحليني،  واملزارعني 
خا�شة  فرق  ن�رش  مت  كما  اإ�شافًيا. 
وتكليفها  اجلرمية،  ملكافحة 
ال�شتخباراتية،  املعلومات  بجمع 
املعر�شة  املجتمعات  مع  للتن�شيق 
البالد،  اأنحاء  جميع  يف  للخطر 
بح�شب امل�شدر نف�شه، وتاأتي هذه 
من  توجيهات  على  بناًء  الإجراءات 
بيان  الرئي�ش، حممد بخاري،واأفاد 
للرئا�شة، يف بيان، اأن »مركًزا جديًدا 
مايدوغوري،  يف  لال�شتخبارات 

على  �شيعمل  بورنو،  ولية  عا�شمة 
تن�شيق تبادل املعلومات بني خمتلف 
الوكالت الأمنية«،واأ�شاف البيان اأن 
�شتكون  احلرب  من  املرحلة  »هذه 
ال�شتخباراتي،  باجلهد  مدفوعة 
املركز  يكثف  اأن  املتوقع  ومن 
وتبادلها  املعلومات  اجلديد ح�شد 
اأن�شطة  اإحباط  القدرة على  لتعزيز 
»بخاري«  الإرهابيني«،وتوىل 
ال�شلطة عام 2015، واعًدا بالق�شاء 
الذي  حرام«،  »بوكو  ن�شاط  على 
األف   20 نحو  مقتل  عن  اأ�شفر 
يف  املاليني،  وت�رشيد  �شخ�ش، 

جميع اأنحاء نيجرييا ودول جماورة 
النيجريي  اجلي�ش  ا�شتعادة  ورغم 
ال�شيطرة على معظم املناطق التي 

فيها،  كبري  بنفوذ  اجلماعة  متتعت 
الأ�شهر الأخرية، فاإنها ما تزال  يف 

تقوم بهجمات وا�شعة النطاق.

مت�ضي اإثيوبيا قدما يف بناء �ضدها املائي املثري للجدل »�ضد النه�ضة«، متجاهلة اعرتا�ضات م�ضر، وتنطلق يف ذلك من موقف مبدئي يتمثل يف حقها يف 
اجناز هذا امل�ضروع على اأرا�ضيها، بتمويل اإثيوبي فقط، لأغرا�ض التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، دون الإ�ضرار بدول امل�ضب )م�ضر وال�ضودان(، اإل 

اأنها تتح�ضر يف الوقت نف�ضه لأي �ضيناريوهات حمتملة، ومنها مهاجمة ال�ضد.

نوفمرب  و12   11 يومي  وخالل 
الفنية  اللجنة  عقدت  اجلاري، 
الإثيوبي  بال�شد  املعنية  الثالثية 
وزراء  لكن  بالقاهرة،  اجتماعها، 
اإىل  ري الدول الثالث مل يتو�شلوا 
توافق ب�شاأن اعتماد تقرير مبدئي 
فرن�شي  ا�شت�شاري  مكتب  اأعده 
كل  واأعلنت  النه�شة،  �شد  حول 
رف�شهما  وال�شودان  اإثيوبيا  من 
ال�شد  لدرا�شات  املبدئي  للتقرير 
م�رش،  عليه  وافقت  فيما  املائي، 
تعرث  لإعالن  الأخرية  دفع  ما 
الإجراءات  ودرا�شة  املفاو�شات 
الالزم اتخاذها بعد حتفظ اأدي�ش 
التقرير،  على  واخلرطوم  اأبابا 
اإن�شاء  الإثيوبية  احلكومة  وبداأت 
 ،2011 اأفريل  يف  النه�شة  �شد 
روافد  الأزرق)اأحد  النيل  على 
على  »قوبا«  مبدينة  النيل(،  نهر 
ال�شودانية.  الإثيوبية-  احلدود 
ويرتكز اجلانب الفني من اخلالف 
حول طريقة وتوقيت تخزين وملء 
الطاقة  لتوليد  ال�شد  خلف  املياه 
احلكومة  وتتطلع  الكهربية. 
ال�شد  �شعة  تبلغ  لأن  الإثيوبية 
مكعب  مرت  مليار   63 التخزينية 
اأكرب  من  واحد  لي�شبح  املياه  من 
الإفريقية  القارة  يف  اخلزانات 
 5200 حوايل  بتوليد  وي�شمح 

ميجاوات يف مرحلة اأويل.
وتتخوف م�رش من تاأثريات �شلبية 
على  الإثيوبي  لل�شد  حمتملة 
مرت  مليار   55.5 املائية  ح�شتها 
ال�شودان  حت�شل  فيما  مكعب، 
على 18.5 مليار مرت مكعب، بينما 
تقول اأدي�ش اأبابا اإنها ل ت�شتهدف 
الطاقة  واإن  مب�رش،  الإ�رشار 
ال�شد  �شيولدها  التي  الكهربائية 
)منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 
بيع للدول املجاورة( �شت�شاعد يف 
الق�شاء على الفقر، وتعزيز النه�شة 

التنموية يف اإثيوبيا.

�ضمت اإثيوبي حيال 
الت�ضعيد

الإثيوبي،  الوزراء  رئي�ش  التزم 
ال�شمت  دي�شالني،  ماريام  هيلي 
ب�شاأن  امل�رشي  الت�شعيد  حيال 
النه�شة،  �شد  مفاو�شات  تعرث 

خالل الأيام املا�شية.
وقال وزير الري واملياه والكهرباء 
يف  بيكايل،  �شيل�شي  الإثيوبي، 
مونيتور«  »ذي  ل�شحيفة  ت�رشيح 
»اللجنة  اإن  الإثيوبية)حملية(، 
على  اتفقت  امل�شرتكة  الفنية 
الق�شايا اخلالفية  مناق�شة  تاأجيل 
حتديد  دون  املقبلة«.  القمة  اإىل 

موعد اأو مكان انعقادها.
تعرث  اإثيوبيا  تتجاهل  ما  وعادة 
املفاو�شات مع م�رش حيال اإن�شاء 
انتقاداتها،  وحتى  النه�شة  �شد 
توفري  على  اهتمامها  وتركز 

التمويل الالزم للم�رشوع.

باب موارب للتفاو�ض

رئي�ش  قال  املا�شي،  جويلية  يف 
غرفتي  النواب)احدى  جمل�ش 
اأبادول  الإثيوبي  الربملان( 
بالده  اإن  موؤخرا(  جميدا)ا�شتقال 
مع  التفاو�شي  بامل�شار  ملتزمة 
م�رش حول �شد النه�شة الذي تبنيه 

اإثيوبيا.
للخارجية  بيان  يف  ذلك  جاء 
ا�شتقبال جميدا،  امل�رشية، عقب 
بكر  اأبو  اإثيوبيا  لدى  م�رش  �شفري 
حممود، يف مكتب الأول بالعا�شمة 
تطورات  لبحث  اأبابا،  اأدي�ش 
املفاو�شات بني بلديهما حول �شد 
رئي�ش  اأكد  البيان،  ووفق  النه�شة، 
التزام  الإثيوبي  النواب  جمل�ش 
بالده بامل�شار التفاو�شي مع م�رش 
يف  والتعاون  النه�شة  �شد  حول 
املجالت امل�شرتكة واأو�شح اأبادول 
جميدا اأن »بالده ل ميكن لها بناء 
اأي  ح�شاب  على  ورخائها  تنميتها 
من �شعوب املنطقة ومنهم ال�شعب 
امل�رشي ال�شقيق«،واأ�شار اإىل ثقته 
وال�شفاف  البناء  احلوار  »قدرة  يف 
حتقيق  على  البلدين  بني  احلايل 
الإ�رشار  دون  املتبادلة  املنفعة 

باأي طرف«. 

درع ع�ضكري حمكم

العقيد،  اأكد  املا�شي  اأفريل  ويف 
الفرقة  قائد  كيداين،  اأرقاوي 
يف  الإثيوبي  باجلي�ش  ال�شاد�شة 
غربي  جمز(،  �شنقول  )بني  اإقليم 
ال�شودانية  القوات  اأن  البالد، 
والإثيوبية تتعاونان لتاأمني احلدود 
اأجل  من  معا  وتعمالن  امل�شرتكة، 
املناوئة  املجموعات  حماربة 

لل�شالم وال�شتقرار.
وكالة  عنه  نقلتها  ت�رشيحات  ويف 
اأ�شاف  وقتها،  الإثيوبية  الأنباء 
قوات  اأن  الع�شكري  امل�شوؤول 
بالده جاهزة، و«�شتقوم مبا يلزم، 
الت�شدي لأي جمموعات  اأجل  من 
حاولت  ي�شمها(  )مل  مناوئة 
النه�شة«وجدد  �شد  على  العتداء 
تاأكيده على اأن قواتهم »قادرة على 
تدمري كل من يحاول القرتاب من 
لهدفه«ولفت  و�شوله  قبل  ال�شد، 
لديهما  وال�شودان  »اإثيوبيا  اأن  اىل 
تعاون اأمني وع�شكري؛ ولعل عملية 
ت�شليم 7 من املجموعة التي حاولت 
الهجوم على �شد النه�شة من قبل 
للتعاون  مثال  ال�شودانية  احلكومة 
رئي�ش  اأن  اىل  البلدين«،واأ�شار  بني 
ماريام  هيلي  الإثيوبي،  الوزراء 
دي�شالني، والرئي�ش ال�شوداين، عمر 
تفعيل  اأهمية  على  اتفقا  الب�شري، 
والأمني  الع�شكري  التعاون  اتفاق 

بني البلدين.
يف  الإثيوبي  الدولة  وزير  وقال 
زادقي  احلكومي،  الت�شال  مكتب 
مار�ش  مطلع  له،  بيان  يف  اأبرها، 
الأمنية  »الأجهزة  اإن  املا�شي 
لهجوم جمموعة  ت�شدت  الإثيوبية 
بني  حترير  حلركة  تتبع  م�شلحة 
�شنقول الإثيوبية املعار�شة«،ولفت 
كانت  املهاجمة  »املجموعة  اأن 
من  انطلقوا  فرًدا،   20 من  تتكون 
�شد  على  لالعتداء  اإرترييا؛  دولة 
الأمنية  القوات  لكن  النه�شة، 
مهاجًما   13 وقتلت  لهم  ت�شدت 

الأرا�شي  داخل  اإىل   7 وهرب 
�شلمت  اخلرطوم  لكن  ال�شودانية، 
احلكومة  اإىل  فوًرا  املهاجمني 
املا�شي،  اأكتوبر  الإثيوبية«ويف 
مذكرة  وال�شودان  اإثيوبيا  وقعت 
لتعزيز  اأبابا،  اأدي�ش  يف  تفاهم 
والأمني  الع�شكري  التعاون 
الرهاب  ملكافحة  امل�شرتك 
التفاهم  مذكرة  اأن  البلدان  واأكد 
»تعمل على تاأمني احلدود، وتبادل 
معاٍد  ن�شاط  اأي  ومنع  املجرمني، 
اجلماعات  من  وخا�شة  للبلدين، 

املناوئة لل�شالم«.

حظر جوي »غري 
معلن« لأجواء ال�ضد

ورغم اأن القاهرة مل تلّوح �رشاحة 
يف  القوة  ا�شتخدام  اإىل  باللجوء 
النه�شة«  »�شد  اأزمة  مع  التعامل 
كبار م�شوؤوليها  ل�شان  واأكدت على 
الطرق  »فقط«  اعتمادها 
اأن  اإل  حلها،  يف  الدبلوما�شية 
مراقبني يرون اأن اجلانب الإثيوبي 
يتح�ّشب لأي »مغامرة م�رشية« قد 
القوة يف معاجلة  ا�شتخدام  ت�شمل 

الأمر،
بني  تطلقها  دعوات  مع  خا�شة 
اإعالمية  جهات  والأخرى  الفينة 
�رشبات  �شن  ب�رشورة  م�رشية 
جوية على �شد النه�شة كونه مينع 
اأو  النيل(  )نهر  احلياة«  »�رشيان 

مورد املياه الرئي�شي عن البالد.
غربي  دبلوما�شي  م�شدر  وقال 
اإن  �شابق،  وقت  يف  لالأنا�شول 
وقعتها  �شفقة  من  قلقة  اإثيوبيا 
من  عدد  ل�رشاء  موؤخراً  م�رش 
من  الهجومية  »رافال«  طائرات 
فرن�شا والتي ت�شتطيع بلوغ الجواء 
ما  وهو  توقف،  دون  الإثيوبية 
»درجة  املراقبني  تقدير  يف  يرفع 
واأدي�ش  القاهرة  بني  احل�شا�شية« 

اأبابا.

جهتها  من  اإثيوبيا  تعاقدت  فيما 
دفاعات  منظومة  �رشاء  على 

ذات  من  للطريان  م�شادة  جوية 
امل�شدر)فرن�شا( حلماية ال�شد من 
اأي خماطر حمتملة تهدده، م�شدر 
اإثيوبي كان اتهم يف وقت  �شيا�شي 
�شابق م�رش واإرترييا باإقامة حلف 
يخف  ومل  وثيق،  واأمني  ع�شكري 
ي�شكل  اأن  من  بالده  قلق  امل�شدر 
مبا�رشاً  تهديداً  التعاون  هذا 
حال  يف  ال�شد  بناء  مل�رشوع 
عرب  �رشبات  لتنفيذ  ا�شتخدامه 
عن  اخلارجة  ال�شودانية  الأجواء 
لقاعدة  العودة  ثم  الدولة،  �شلطة 
الأجواء  با�شتخدام  النطالق 

والقواعد الإرتريية.
وي�شيف ذات امل�شدر باأن احلظر 
منطقة  فوق  املعلن  غري  اجلوي 
عمق  اإىل  ميتد  النه�شة  �شد 
لعمق  اإ�شافة  ال�شودانية،  احلدود 
دولة  حدود  داخل  لأجواء  مماثل 
وحذراً  حتوطاً  ال�شودان  جنوب 
الطوق  لخرتاق  حماولة  اأي  من 
حول  امل�رشوب  الحرتازي 
احلظر  وي�شمل  لتاأمينه،  ال�شد 
باإذن  اإل  املدين  الطريان  اأي�شاً 
واأ�شار  قوله،  وفق  ال�شلطات،  من 
عن  تراقب  اأبابا  اأدي�ش  اأن  اإىل 
م�رش  بني  العالقات  تطور  كثب 
قد  التي  ال�شودان  جنوب  ودولة 
للحدود  املتاخمة  حدودها  تكون 

ه�شة«  �شعف  »نقطة  الإثيوبية 
الأمور  تطورت  اإذا  عبورها  ميكن 
مع  الع�شكرية  املواجهة  حد  اإىل 

م�رش رغم ا�شتبعادها حالياً.
اإثيوبيا  تراقب  نف�شه  الوقت  ويف 
ال�شودانية  احلدود  �شديد  بحذر 
�شد  منطقة  عن  تبعد  ل  التي 
قليلة  كيلومرتات  �شوى  النه�شة 
)حوايل 20 كليومرت(، وذلك لوجود 
ال�شعبية  للحركة  تابعة  مع�شكرات 
التي  ال�شمال( يف املنطقة  )قطاع 
ل  التي  احلركة  ل�شيطرة  تخ�شع 
ما  وهو  اخلرطوم،  تقاتل  تزال 
من  الت�شلل  �شهولة  بالتايل  يعني 

تلك املنطقة اإىل منطقة ال�شد.

متويل اإثيوبي بامتياز

اأما عن كلفة م�رشوع ال�شد، فتقدر 
دولر  مليار   4.8 بنحو  مبدئيا 
اأمريكي، ومتوقع اأن ت�شل يف نهاية 
امل�رشوع اإىل حوايل 8 مليار دولر 
اأمريكي، وتوؤكد احلكومة الإثيوبية 
من  يتم  امل�رشوع  متويل  ان  دوما 
جانب ال�شعب واحلكومة يف اإثيوبيا 
فقط ولي�ش من اأي م�شدر خارجي 
اأبابا  اأدي�ش  نفت  اأن  و�شبق  اآخر. 
تثارير اإعالمية م�رشية عن اإ�شهام 

قطر يف متويل بناء ال�شد.



اتفقا رفقة الرئي�س 
مزيان وعاينا الت�شكيلة 

اأم�س يف لقاء الكاأ�س

رحموين 
ومو�سوين 

ي�سرعان غدا 
يف اال�سراف 

على مولودية 
العلمة

لت اإدارة فريق مولودية  تو�صّ
العلمة غلى االتفاق رفقة 

الثنائي مراد رحموين وفوزي 
مو�صوين من اجل اال�رشاف 
على العار�صة الفنية للفريق 
خالل ما تبقى من املو�صم 
احلايل، حيث التقى الثنائي 
برئي�س الفريق النا�صط يف 
الرابطة املحرتفة الثانية 
مزيان اأول اأم�س وتفاو�صا 

معه حول خمتلف بنود العقد 
واتفقا عليها، حيث وقع 
الثنائي على العقد الذي 
ميتد اإىل نهاية املو�صم 

احلايل لي�صبح على راأ�س 
العار�صة الفنية لت�صكيلة 

»البابية«، وح�صب االتفاق 
الذي جرى بني االأطراف 

الثالثة فاإن الهدف امل�صطر 
للطاقم الفني يتمثل يف 

�صمان البقاء ملولودية العلمة 
يف الرابطة الثانية والعمل 

على اإخراجها من الو�صعية 
ال�صعبة التي تتواجد عليها 
بعد ت�صجيل هزميتني على 

التوايل جعلت الفريق يتدحرج 
اإىل منطقة اخلطر ويتواجد 

ثالث املهددين بال�صقوط 
اإىل البطولة الهاوية نهاية 
املو�صم. وتواجد رحموين 

ومو�صوين اأم�س مبلعب 
الثامن ماي ب�صطيف اين 

عاين الت�صكيلة خالل اللقاء 
الذي جمعها اأمام نادي 

احتاد عني احلجر النا�صط 
يف ق�صم ما بني الرابطات 

�صمن الدور اجلهوي االأخري 
ملناف�صة كاأ�س اجلمهورية 
واملوؤهل اإىل الدور 32 من 

مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س، قبل 
االنطالق يف العمل ابتداء من 

الغد واال�رشاف على ح�صة 
اال�صتئناف ا�صتعداد ملقابلة 

جمعية ال�صلف املقررة نهاية 
هذا اجلولة حل�صاب اجلولة 

13 من الرابطة املحرتفة 
الثانية، و�صوف يعمل الثنائي 

املذكور اآنفا رفقة كل من 
مراد دين مدرب احلرا�س 

واملح�رش البدين حداد اللذان 
يعرفان الت�صكيلة حلكم اأنهما 

عمال رفقة الطاقم الفني 
ال�صابق.

ع.ق.
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»اأولد البهجة« يح�شرون تيفو خا�س

العبو احتاد اجلزائر ي�سرون على نقاط الداربي
يوا�شل لعبو احتاد اجلزائر التح�شري للداربي العا�شمي الذي ينتظرهم بعد غد اأمام اجلار 
مولودية اجلزائر �شمن ت�شوية املباراة املتاأخرة عن اجلولة ال�شاد�شة من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، حيث ت�شر الت�شكيلة على ح�شم نقاط الداربي ل�شاحلها خا�شة واأن الفريق يتواجد 

يف و�شعية �شعبة والنقاط الثالث �شرورية من اأجل البتعاد عن منطقة اخلطر، خا�شة واأن 
التعرث هذا الثالثاء ي�شع النادي على حافة اخلطر للعب على تفادي ال�شقوط فيما تبقى من 

املو�شم احلايل .

عي�شة ق.

الالعبون  ويح�رش 
مرتفعة  مبعنويات 
�صوى  لهم  حديث  وال 
املواجهة  نقاط  ح�صم 
اأجل  من  لفائدتهم 
اأن�صارهم  مع  الت�صالح 
هزميتني  ت�صجيل  عقب 
متتاليتني داخل القواعد 
ق�صنطينة  �صباب  اأمام 
وال  ال�صاورة  و�صبيبة 
الالعب  لرفقاء  بديل 
الفوز  �صوى  حمار  زيري 
واحد  رقم  بالداربي 
اأجل  من  اجلزائر  يف 
اأن�صارهم  غ�صب  اخماد 
يتقبلوا  مب  الذين 
لفريقهم  ال�صيئة  البداية 

املو�صم  هذا  الطامح 
االأوىل  االأدوار  لعب  على 
ا�صتعادة  على  والتناف�س 
الوطنية  البطولة  لقب 
مو�صم  به  توجوا  الذي 

.2016/2015
اليوم  �صبيحة  وتنطلق 
التذاكر  بيع  عملية 
اأين  باللقاء،  اخلا�صة 
امللعب  اإدارة  ارتاأت 
االأوملبي 5 جويلية البدء 
التذاكر  بيع  عملية  يف 
موعد  قبل  �صاعة   48
م�صتوى  على  املقابلة 
من  ملعبها  �صبابيك 
الكايف  الوقت  منح  اأجل 
الفريقني  جلماهري 
دخول  تذكرة  القتناء 
اللقاء  ملتابعة  امللعب 

حيث  املدرجات،  من 
امللعب  اإدارة  طبعت 
تذكرة  األف   60 جمموع 
بقيمة 500 دينار للتذكرة 

الواحدة.
عليه  داأبت  ومثلما 
لعاداتها،  وفية  وبقيت 
»اوالد  جمموعة  حت�رش 
تن�صيط  اإىل  البهجة« 
الداربي العا�صمي و�صنع 
املدرجات  من  الفرجة 
خا�س  تيفو  �صنع  عرب 
ينتظر  والذي  اللقاء  يف 
للمتابعني  قبلة  يكون  اأن 
االأمر  عليه  تعود  مثلما 
يف املوا�صم االأخرية كلما 
تعلق عليه بلعب املباراة 
بني االحتاد واملولودية.

قرعة كا�س 
الكاف يف 21 

دي�شمرب

خمتلف،  �صياق  ويف 
املدرب  ا�صبال  يتعرف 
على  حمدي  ميلود 
مناف�صه يف م�صابقة كاأ�س 
الكاف بتاريخ 21 دي�صمرب 
علية  تاريخ  وهو  املقبل 
الذي  القرعة  �صحب 
االحتاد  به  يقوم  �صوف 
القدم،  لكرة  االإفريقي 
ت�صكيلة  تخو�س  حيث 
»�صو�صطارة« كا�س الكاف 
بلوزداد  �صباب  رفقة 
املكرز  احتلت  بعدما 
ترتيب  الثالث يف جدول 

املو�صم املن�رشم.

اآيت جودي ا�شتغل الودية حت�شريا ل�شباب 
ق�شنطينة

الكناري يتعادلون �سلبا اأمام الن�سرية

الرجال يف�شلون يف الطاحة باملغرب يف 
بطولة اإفريقيا لكرة ال�شلة على الكرا�شي

�سيدات اجلزائر يحتفظن باللقب 
القاري ويتاأهلن ملونديال اأملانيا

اأم�س  القبائل  �صبيبة  فريق  خا�س 
املواجهة  قبل  ودي  اختبار  اآخر 
�صمن  تنتظره  التي  املقبلة 
ي�صتقبل  عندما  الوطنية  البطولة 
الرائد �صباب ق�صنطينة نهاية هذا 
نوفمرب  اأول  ملعبه  على  االأ�صبوع 
 ،13 اجلولة  حل�صاب  وزو  بتيزي 
ت�صكيلة  تعادلت  ال�صدد  هذا  ويف 
جودي  اآيت  الدين  عز  املدرب 
�صلبا يف املباراة الودية التي جمتها 
ح�صني  ن�رش  اأمام  اأم�س  �صباح 
املدنية  احلماية  ملعب  على  داي 
بالدار البي�صاء، وهي املباراة التي 
اجل  من  الفني  للطاقم  �صمحت 
الالعبني  جاهزية  على  الوقوف 
التي  ال�صعبة  للمباراة  حت�صبا 
ق�صنطينة،  �صباب  امام  تنتظرهم 
اآيت جودي فكرة حول  اأخذ  حيث 
عليه  يعتمد  �صوف  الذي  التعداد 
الفوز  يف املقابلة من اجل احراز 
يف  الفريق  يرتقي  حتى  املنتظر 

اإىل  ال�صعود  ويوا�صل  الرتتيب 
�صدارة الرتتيب.

خا�صت  ال�صبيبة  فاإن  جهتها،  من 
مباراة اأخرى اأمام احتاد بني دوالة 
لعب  بينما  بالالعبني االحتياطيني 
الن�رشية،  اأمام  اال�صا�صيون  ام�س 
رد  دون  هدفني  بنتيجتها  وفازوا 
وتافني  عبو  بن  من  كل  �صجلهما 
وال  الفت  ب�صكل  تالقا  اللذان 
ي�صتبعد ان يح�صال على فر�صتهما 
اأحقيتهما  الإثبات  الت�صكيلة  مع 

باللعب يف الفريق االأول.
اآيت  املدرب  يعتزم  املقابل،  يف 
التعداد  يف  ثورة  اإحداث  جودي 
خالل املركاتو ال�صتوي اأين يعتزم 
الالعبني  من  معترب  عدد  ت�رشيح 
مثلما  العبني  ثمانية  عددهم  يبلغ 
الفريق  داخل  من  م�صادر  ك�صفته 
للم�صوؤولني عدمن  عرّب  الذي  وهو 
ر�صاه باالأداء الذي يقدمه عدد من 

الالعبني

ال�صلة  لكرة  الوطني  املنتخب  نال 
اللقب  �صيدات  الكرا�صي  على 
منظم  على  فوزه  بعد  القاري 
غفريقيا  جنوب  منتخب  الدورة 
جمعت  التي  النهائية  املباراة  يف 
وهو  اأم�س  اول  م�صاء  املنتخبني 
للت�صكيلة  �صمح  الذي  التتويج 
تاجها  على  احلفاظ  فبي  الوطنية 
القاري الذي توجت به يف الن�صخة 
القارية الفارطة التي جرت ببالدنا 
عام 2015، حيث �صمح هذا اللقب 
القاري ل�صيدات املنتخب الوطني 
امل�صاركة يف  اإىل  التاأهل  اأجل  من 
انعقادها  املقرر  العامل  بطولة 
هامبورغ  مبدينة  املقبل  العام 
الوطني  املنتخب  وكان  االأملانية، 
قد جتاوز يف ن�صف النهائي نظريه 
الكيني ب�صهولة بعد نهاية املقابلة 
كبري  فرق  يف   09-89 بنتيجة 
للم�صتوى املتباين بني املنتخبني، 
االأول  ال�صوط  اأحرزوا  كانوا  حيث 
للت�صكيلة  و�صبق   ،02-50 بنتيجة 

جنوب  نظريتها  مواجهة  الوطنية 
عاد  اأين  االأول  الدور  يف  اإفريقيا 
اجلزائريات  لالعبات  الفوز 
لقاءاتهن  بجميع  فزن  واللواتي 
�صيطرتهن  ليوؤكدن  الدورة  يف 
الكرا�صي  على  ال�صلة  كرة  على 
املقابل،  يف  ال�صمراء.  القارة  يف 
احلذو  يف  الرجال  منتخب  ف�صل 
الن�صوية،  الت�صكيلة  منوال  على 
النهائي  مباراة  يف  انهزم  بعدما 
امام نظريه املغربي، حيث عرفت 
املقابلة ندية كبرية بني املنتخبني 
يف ختام بطولة اإفريقيا لكرة ال�صلة 
لفائدة  وانتهت  الكرا�صي،  على 
وهو   ،32-63 بنتيجة  املغاربة 
من  الوطنية  الت�صكيلة  يحرم  ما 
وكانت  العاملية،  املناف�صة  خو�س 
النهائي  بلغت  الوطنية  العنا�رش 
ن�صف  الدور  يف  اق�صائها  بعد 
امل�صيف  البلد  ملنتخب  النهائي 

جنوب اإفريقيا بنتيجة 45-63.
ع.ق.

 يالقي البلد املنظم وتون�س يومي 18 و
19 جانفي بكاأ�س اإفريقيا لكرة اليد

 املنتخب الوطني ي�سرع 
يف املناف�سة اأمام الكامريون

العا�صمة  ت�صت�صيفها  التي  رجال  اليد  لكرة  اإفريقيا  كا�س  من   23 للن�صخة  املنظمة  اللجنة  ك�صفت 
الغابونية ليربوفيل خالل الفرتة املمتدة من 17 اإىل 27 جانفي 2018 عن برنامج مباريات املناف�صة 
القارية والتي �صوف تعرف م�صاركة املنتخب الوطني الذي �صوف يتناف�س �صمن جمموعة �صعبة ت�صم 
منتخبات البلد املنظم الغابون باال�صافة اإىل كل من تون�س، الكامريون والكونغو الدميوقراطية، وح�صب 
الوطنية  للت�صكيلة  اجلديد  الوطني  املدرب  اأ�صبال  بداية  فاإن  عنه  االعالن  مت  الذي  املناف�صة  جدول 
�صفيان حيواين �صوف تكون بخو�س مباراتها االفتتاحية �صمن املجموعة بتاريخ 17 جانفي اأمام املنتخب 
املنتخب  يالقون  حيث  متتالية،  اأيام  ثالثة  مدار  على  املناف�صة  الالعبون  �صيخو�س  اأين  الكامريوين، 
العنا�رش الوطنية  الثاين من املناف�صة يف 18 جانفي، قبل ان تخو�س  اليوم  القارية يف  للمناف�صة  املنظم 
داربي مغاربي امام تون�س يف 19 من نف�س ال�صهر، و�صوف يكون ختام الدور االأول بلقاء منتخب الكونغو 
الدميوقراطية يف 20 جانفي، اأين تنال املنتخبات امل�صاركة يف املناف�صة القارية راحة يف 19 جانفي، فيما 

يعفى ال�صباعي اجلزائري من خو�س املناف�صة يف يومها االأخري لدور املجموعات املقرر يف 21 جانفي.  
ويعرف الدور ربع النهائي تاأهل املنتخبات اأ�صحاب املراكز االأربع االأوىل يف املجموعتني من اأجل تن�صيط 
دور الثمانية والذي حدد تاريخه يف 24 جانفي بينما تخو�س املنتخبات الدور ن�صف النهائي بتاريخ 25 من 
نف�صي ال�صهر فيما �صيكون النهائي مقررا يف 27 منه، وحددت االحتادية اجلزائرية لكرة اليد برئا�صة حبيب 
لعبان هدفها باإنهاء املنتخب الوطني الدورة القارية يف اإحدى املراكز الثالثة االأوىل من اجل �صمان التاأهل اإىل 

كاأ�س العامل املقررة عام 2019 يف اأملانيا والدامنارك اللتان اأحرزتا على احت�صان م�صرتك للمونديال.
عي�شة ق.
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الفاف رف�ست عر�سني من احتاديتي باناما وكو�ستاريكا

اخل�ضر ي�ضمنون مواجهة كوريا اجلنوبية واالمارات وديا
يتواجد املنتخب الوطني على موعد مع فرتة طويلة بعيدا عن املناف�سة الر�سمية بعد اق�سائه من التاأهل اإىل كا�س العامل املقرر اأن جتري �سيف 2018 
برو�سيا، حيث يبتعد اخل�سر عن املناف�سة الر�سمية حوايل 10 اأ�سهر كاملة باعتبار اأول موعد لهم يف العام اجلديد �سوف يكون خو�س مواجهة غامبيا 

املقررة �سهر �سبتمرب 2018 حت�سبا للجولة الثانية من ت�سفيات كا�س اإفريقيا للأمم املقررة عام 2019 بالكامريون

عي�سة ق.

�أ�شبال  فاإن  �لغر�ض  ولهذ� 
ماجر  ر�بح  �لوطني  �ملدرب 
عدد  خو�ض  مع  موعد  على 
�لودية  �ملباريات  من  كبري 
خا�شة و�أن �حل�رض �شي�شبحون 
�لعاملية  �ملنتخبات  قبلة 
ودي  لقاء  برجمة  �أجل  من 
�لتي  تلك  منها  خا�شة  �أمامهم 
�شمن  �ملونديال  قرعة  ت�شعها 
جمموعة �حد منتخبات �شمال 

�إفريقيا بتو�جد �ملغرب، تون�ض 
وم�رض.

ويف هذ� �ل�شدد ك�شفت م�شادر 
�الحتادية  بيت  د�خل  من 
�أن  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
�نهاء  من  تقرتب  �الأخرية 
خو�ض  يخ�ض  فيما  �لرتتيبات 
مبار�تني وديتني �أمام �ملنتخب 
جتري  �شوف  و�لتي  �المار�تي 
 23 تاريخ  يف  كبرية  بن�شبة 
باالإمار�ت  �ملقبل  دي�شمرب 
مبار�ة  �ملنتخب  �شيلعب  �أين 

و�حدة بعد رف�ض �لفاف �إجر�ء 
�شتكون  و�لت�شكيلة  مبار�تني 
�ملحليني  �لالعبني  من  مكونة 
�لثنائي  �ن�شمام  �حتمال  مع 
بوجناح وجمال بلعمري يف حال 
موفقة فريقيهما �ل�شد �لقطري 
جانب  �إىل  �ل�شعودي.  و�ل�شباب 
�لالعب  رفقاء  �شيو�جه  ذلك 
كبرية  بن�شبة  بر�هيمي  يا�شني 
يف  �جلنوبية  كوريا  منتخب 
�ملقبل  �لعام  من  جو�ن  �لفاحت 
على  �الحتاديتني  �تفاق  بعد 

برجمة لقاء ودي بني �ملنتخبني 
حول  �التفاق  �شوى  يتبق  ومل 
مكان �ملبار�ة رغم �أن �لكوريني 
مكان  بالنم�شا  �للعب  عر�شو� 
نحو  �لرحال  �شد  قبل  ترب�شهم 
و�إىل  �ملونديال،  للعب  رو�شيا 
عر�شت  �جلنوبية  كوريا  جانب 
وكو�شتاريكا  باناما  �حتاديتي 
�لدين  خري  �لرئي�ض  هيئة  على 
زط�شي �لتباري وديا لكن  تلقي 
منتخبات  مو�جهة  عرو�ض 

كبرية.

بويال يرف�س ت�سخيم الأمور مع لعب اخل�سر

حمرز غا�ضب من مدربه ويعود بالتعادل من وا�ضت هام
عربرّ �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض 
�لذي  �لتغيري  على  ر�شاه  عم  حمرز 
بويال  كلود  �لفرن�شي  مدربه  �أحدثه 
�ملبار�ة  يف  ��شتبد�له  قرر  عندما 
لي�شرت  ناديه  رفقة  خا�شها  �لتي 
�أمام �مل�شيف و��شت هام �أول �أم�ض 
كل  يف  هدف  بالتعادل  �نتهت  و�لتي 
�لدوري  من   13 �جلولة  �شمن  �شبكة 

دخل  حيث  �ملمتاز،  �الجنليزي 
�ملو�جهة  �خل�رض  ميد�ن  متو�شط 
�أ�شا�شيا قبل �ن يقرر مدربه �إخر�جه 
�ملو�جهة  نهاية  على  دقيقة   20 قبل 
�لالعب  �أغ�شب  �لذي  �لقر�ر  وهو 
يقوم  وهو  خرج  �لذي  �جلز�ئري 
باخلروج  ر�شاه  عدم  تعرب  بلقطة 
مبار�ة  �شوى  يلعب  مل  و�أنه  خا�شة 

�ملدرب  تعيني  منذ  كاملة  و�حدة 
�لفنية  �لعار�شة  ر�أ�ض  �لفرن�شي على 
كيغ  ل�شابقه  خلفا  "�لذئاب"  لت�شكيلة 

�شك�شبري.
مع  �الأو�شاع  ت�شخيم  بويال  ورف�ض 
ت�رضيحات  يف  �كد  بعدما  حمرز 
�أن  �شبورت"  "�شكاي  �شبكة  نقلنها 
حلظة  باالإحباط  ي�شعر  العب  �أي 

�مليد�ن،  �أر�شية  من  �إخر�جه 
م�شيفا �ن ما حدث مع خريج نادي 
�لتهويل  �لفرن�شي ال ي�شتحق  لوهافر 
يف  ف�شلو�  �نهم  م�شيفا  �العالمي، 
�لذي  �ملن�شب  يف  حمرز  توظيف 
ب�شبب  �لفرق  الإحد�ث  له  ي�شمح 

تطويق �ملناف�ض للم�شاحات.
عي�سة ق.  

�سجل هدفه ال�ساد�س هذا املو�سم وانهزم اأمام بلما�سي

بوجناح يتعّر�ض الإ�ضابة ويتعرف اليوم عن مدة غيابه
بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �ض  تعررّ
�لتي  �لقدم خالل �ملبار�ة  ��شابة على م�شتوى  �إىل 
قمة  يف  �لدحيل  �أمام  �ل�شد  فريقه  رفقة  خا�شها 
��شطررّ  حيث  قطر،  جنوم  لدوري  �لتا�شعة  �جلولة 
مهاجم �خل�رض  �إىل مغادرة �ر�شية �مليد�ن بعد مرور 
�إثر ��شطد�مه بحار�ض  43 على �نطالق �ملو�جهة 

�لتي  �للقطات، وهي �ملو�جهة  �إحدى  �ملناف�ض يف 
�إثرها  على  �شجل  لهدفني،  برباعية  ناديه  خ�رضها 
�بن  و�أجرى  �ملو�شم،  هذ�  �ل�شاد�ض  هدفه  بوجناح 
�أثبتت  �أم�ض فحو�شات طبية معمقة  وهر�ن  مدينة 
�لالعب  يجري  �شوف  ك�رض حيث  �إىل  تعر�شه  عدم 
�ملغناطي�شي  �لرنني  بت�شوير  ثانية  �ليوم فحو�شات 

�مليادين  عن  يغيبها  �ملدة  على  �لتعرف  �أجل  من 
وهو �لذي عاد حديثا �إىل �ملناف�شة بعدما كان يعاين 
مب�شاركة  �للقاء  ومتيز  �ملو�شم،  بد�ية  يف  ��شابة 
مو�طنه حمرون �لذي لعب �لت�شعني دقيقة كاملة نال 

خاللها �إنذ�ر�.
ع.ق.

الت�سكيلة تتدرب بتعداد مكتمل وعينها على النقاط الثلث

عزي دمو و�ضريف الوزاين يغيبون عن الداربي والطاقم الفني يبحث البدائل

بن �ضيخة يقرتب من العودة لتدريب االإفريقي التون�ضي

تتو��شل تدريبات فريق مولودية �جلز�ئر 
�ال�شتعد�د  �أجل  من  و�شاق  قدم  على 
ملبار�ة �لد�ربي �لعا�شمي �لذي يجمعها 
بعد غد �أمام �جلار �حتاد �جلز�ئر �شمن 
�لر�بطة  من  �ل�شاد�شة  �جلولة  ت�شوية 
�ملحرتفة �الأوىل، حيث تعرف تدريبات 
ت�شكيلة "�لعميد" ح�شور جميع �لتعد�د 
و�لقيام بعمل م�شاعف من �أجل �لتو�جد 
يف �ف�شل جاهزية حت�شبا للموعد �لهام 

"�لعميد" كثري� على   و�لذي يعول العبو 
نقاطه �لثالث من �جل �النفر�د باملركز 
و�لتو�جد  �لرتتيب  جدول  يف  �لثالث 
�النت�شار  وهو  �ملقدمة  ثالثي  �شمن 
بتقلي�ض  �أي�شا  لهم  ي�شمح  �شوف  �لذي 
�ل�شاورة  �شبيبة  �لو�شيف  عن  �لفارق 
�ملت�شدر  عن  نقاط  و�شت  نقطتني  �إىل 
�لطاقم  �شباب ق�شنطينة. و�شوف يكون 
للمولودية بقيادة �ملدرب برنارد  �لفني 

ثالثة  خدمات  من  حمروما  كازوين 
ويتعلق  �للقاء  عن  غيابهم  تاأكد  العبني 
�الأمر بكل من ثنائي �لدفاع �أيوب عزي 
وعبد �لغني دمو باالإ�شافة �إىل متو�شط 
�مليد�ن �رضيف �لوز�ين ب�شبب معاناتهم 
يدفع  ما  وهو  متفاوتة،  ��شابات  من 
بالطاقم �لفني �إىل جتديد �لثقة بثنائي 
�ملحور زيد�ن مياباركو ور�شيد بوهنة، 
�حلار�ض  تتاأكد جاهزية  �ملقابل مل  يف 

نهاية  تلقي  كان  �لذي  �شاو�شي  فوزي 
�لظهر  على  �إ�شابة  �ملن�رضم  �ال�شبوع 
منعته من �لتدرب يف �ليومني �الأخريين، 
نحو  يتوجه  �لفني  �لطاقم  �أن  رغن 
�ل�شاب فريد  �لثقة يف �حلار�ض  جتديد 
و�أخذ  قوية  مباريات  يقدم  �لذي  �شعال 
�ملدرب  ت�شكيلة  يف  �الأ�شا�شية  �ملكانة 

�لفرن�شي.
عي�سة ق.

عبد  �جلز�ئري  �ملدرب  يقرتب 
�إىل  �لعودة  من  �شيخة  بن  �حلق 
وذلك  �لتون�شي  بالدوري  �لتدريب 
�لنادي  �ل�شابق  فريقه  بو�بة  عرب 
�أن  ي�شتبعد  ال  حيث  �الإفريقي، 
بتون�ض  للتدرب  �شيخة  بن  يعود 
مع  عقده  موؤخر�  ف�شخ  بعدما 
�لتيطو�ين  �ملغرب  �ل�شابق  فريقه 
�لنتائج  تو�يل  ب�شبب  بالرت��شي 

يف  �لت�شكيلة  ت�رضب  �لتي  �ل�شلبية 
�إد�رة  ه  وتتوجرّ �ملغربي،  �لدوري 
�شليم  رئي�شها  بقيادة  �الإفريقي 
بخدمات  �ال�شتنجاد  �إىل  �لرياحي 
خالفة  �أجل  من  �ل�شابق  مدربها 
�لتقني �ل�شابق لت�شكيلة "باب جديد" 
ماركو �شيون �لذي �أنهيت مهامه من 
على ر�أ�ض �لعار�شة �لفنية، وو�شعت 
بن  ��شم  �لتون�شي  �لفريق  �إد�رة 

�ملر�شحني  �لتقنيني  �شمن  �شيخة 
رفقاء  تدريب  على  لالإ�رض�ف 
بلمختار  خمتار  �جلز�ئري  �لثنائي 
ملعرفته  نظر�  �شنيحي  و�بر�هيم 
خا�شة  �لتون�شي  للدوري  �جليدة 
يف  �الإفريقي  تدريب  له  �شبق  و�أنه 
�ف�شلها  كانت  �شابقتني  منا�شبتني 
�لتون�شية  �لبطولة  بلقب  �لتتويج 

مو�شم 2008/2007.

للمنتخب  �ل�شابق  �ملدرب  ويقرتب 
�لوطني من �لعودة �إىل تون�ض باعتبار 
بالدوري  �لتدريب  من  حمروم  �أنه 
�ملغربي نظر� الأن قو�نني �جلامعة 
متنع  �لقدم  لكرة  �ملغربية  �مللكية 
يف�شخون عقودهم  �لذين  �ملدربني 
على  �ال�رض�ف  من  �نديتهم  مع 

فريق �آخر يف نف�ض �ملو�شم.  
ع.ق.

اأكد اأنه ات�سل مبحرز قبل التوقيع رفقة 
لوهافر

فرحات: هديف اإحراز لقب اأف�ضل 
ممرر وال�ضعود اإىل الليغ1

ر  ك�شف �لالعب �لدويل �جلز�ئري زين �لدين فرحات عن �لهدف �لذي �شطرّ
حتقيقه خالل �ملو�شم �لكروي �جلاري، و�أكد �أنه ميلك �لرغبة يف �إنهاءه �أف�شل 

ممر يف �لدرجة �لثانية �لفرن�شية، حيث �أكد �أنه ميلك يف بد�ية �ملو�شم �شبع 
مترير�ت حا�شمة يت�شدر بها �ف�شل �ملمررين وهو �لذي كان منح يف �ول 

مو�شم له مع لوهافر �شبع مترير�ت حا�شمة �الأمر �لذي ي�شجعه على م�شاعفة 
�لعدد خالل هذ� �ملو�شم مبنح 16 متريرة على �الأقل، باالإ�شافة �إىل رفع 

ر�شيده �ل�شخ�شي من �الأهد�ف بت�شجيل �شبعة �هد�ف على �الأقل وهو �لذي 
ميلك هدفني يف ر�شيده هذ� �ملو�شم بينما كان �ملو�شم �لفارط �شجل ثالثة 

�هد�ف، وعربرّ فرحات �لذي يق�شي مو�شمه �لثاين يف فرن�شا عن �رتياحه 
للبد�ية �ملوفقة �لتي ي�شجلها مع فريقه هذ� �ملو�شم، و�أكد يف حو�ر للموقع 

�اللكرتوين "مايد �إن فوت" �لفرن�شي �أنه مل يكن �شهال عليه �لتاأقلم يف �لدوري 
�لفرن�شي عند �لتحاقه به الأول مرة يف ظل جهله للظروف وعدم معرفته �أحد، 
لكنه وجد جمموعة ر�ئعة ومتكن من �الندماج معها مبرور �لوقت، م�شيفا �أنه 

وجد معامله وتطور كثري� مع مدربه �حلايل تانو�شوت �لذي و�شع فيه �لثقة 
ويجتهد كثري� من �جل �حلفاظ عليها. و�أو�شح �بن مدينة برج منايل �أنه كان 
متخوفا بد�ية �ملو�شم �جلديد يف ظل �لتغيري�ت �لتي عرفتها ت�شكيلة �لفريق 
برحيل عدد من �لالعبني و��شتقد�م ثمانية العبني يف �ملركاتو �ل�شيفي لكن 
�لفريق برهن �أنه ال يعتمد على العب معني بل ي�شكل روح �ملجموعة، وعربرّ 
فرحات عن جاهزيته يف �للعب باأي من�شب باعتباره العب متعدد �ملنا�شب 

وهو ما حدث مع �ملنتخب �لوطني عندما طلب منه �لناخب �لوطني ر�بح 
ماجر �للعب يف و�شط �مليد�ن، م�شيفا �نه م�شتعد للعب يف �ي من�شب يطلبه 
منه �ملدرب رغم �أنهه يجد ر�حته يف �لرو�ق �الأمين و�شناعة �للعب، وم�شتعد 
ق فرحات �إىل كو�لي�ض �لتحاقه  للعب يف حمور �لدفاع ي�شيف �ملتحدث. وتطررّ

بلوهافر عندما �أ�شار �أنه �ت�شل بالعب �خل�رض ريا�ض حمرز �لذي ن�شحه 
باالإم�شاء معه رغم �أنه من �ل�شعب �للعب يف �لدرجة �لثانية معترب� �أن لوهافر 

�شوف يكون �نطالقته نحو �للعب يف �لدرجة �الأوىل م�شتقبال، م�شري� �نه يهدف 
�إىل قيادته نحو �ل�شعود �إىل "�لليغ1"، وعربرّ "زينو" مثلما يحلو لالأن�شار مناد�ته 
عن هدفه �مل�شتقبلي باحل�شول على فر�شة �للعب يف �حد �لدورين �ال�شباين �أو 

�الجنليزي م�شتقبال.
 الق�ساء من املونديال اأثر علينا لكننا �سنعود 

بقوة يف ت�سفيات الكان

ق �لالعب �ل�شابق الحتاد �جلز�ئر عن �لرتب�ض �الأخري �لذي خا�شه  وتطررّ
رفقة �خل�رض م�شري� �نه �شعيد بالعمل حتت �إ�رض�ف �لناخب �لوطني ر�بح 
ماجر و�لذي يعترب قريبا من �لالعبني ويتحدث معهم، وقال �نه كان �شعبا 

ت�شيري �لرتب�ض يف ظل �ملعنويات �ملنحطة لالعبني عقب �الق�شاء من 
خو�ض �ملونديال �ملقبل برو�شيا، م�شري� �نهم قدمو� لقاءين يف �مل�شتوى 

�أمام نيجرييا و�إفريقيا �لو�شطى يف ظل �كت�شاب �لت�شكيلة لالعبني كبار وما 
عليهم �شوى �لبد�ية من جديد خالل ت�شفيات �لكان �ملقبلة و�حر�ز تاأ�شرية 

�لتاأهل �إىل دور �لكامريون 2019، وقال �ملعني �نه كان �شعب عليه �لتعود على 
�ملن�شب �لذي لعب فيه بو�شط �مليد�ن لكنه ملزم باالأخذ بن�شائح �ملدرب.

عي�سة ق.
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فو�ضى تكتيكية لليويف حتت قيادة �أليغري
التكتيكية مع  الكروي ب�ضبب حالة من عدم اال�ضتقرار والفو�ضى  عانى نادي جوفنتو�س منذ بداية املو�ضم 
املدرب ما�ضيمليانو األيغري رغم اأن البيانكونريي دعم �ضفوفه يف ف�ضل ال�ضيف املا�ضي وبالتحديد يف خط 
البطوالت مل  لعبها جوفنتو�س يف جميع  مباراة   19 واالأي�رس، ففي خالل  االأمين  ومركزي اجلناحني  الو�ضط 
ي�ضتقر على ت�ضكيلة واحدة اإال يف مباراتني بالدوري االإيطايل اأمام جنوى واأودينيزي، ا�ضتخدم األيغري 3 طرق 
لعب خمتلفة حتى االآن، وهي طريقة 1/3/2/4 يف 15 مباراة، وطريقة 3/3/4 يف 3 مباريات، كما مت اللجوء 

لطريقة 1/2/4/3 مثلما حدث يف مباراة بر�ضلونة االأخرية بدوري اأبطال اأوروبا التي انتهت بالتعادل ال�ضلبي.
ورغم العقم الهجومي الوا�ضح لدى الفريق االإيطايل خا�ضة يف املباريات االأرووبية التي �ضجل فيها 5 اأهداف 
فقط يف 5 مباريات اإال اأن العبي خط املقدمة غونزالو هيغواين وباولو ديباال هما اأكرث من تواجدا يف املباريات، 
بينما كان اأكرث الوافدين اجلدد م�ضاركًة يف هذه الفرتة من املو�ضم الفرن�ضي بليز ماتويدي، العب مثل دوغال�س 
كو�ضتا القادم من بايرين ميونيخ مل ي�ضارك اإال يف 8 مباريات كاأ�ضا�ضي، وفيديريكو بريناردي�ضكي مل يتم ا�ضتخدامه 
اأ�ضا�ضًيا اإال يف 3 مباريات، االأرقام كذلك يف خط الدفاع توؤكد اأن االأمور ال ت�ضري على ما يرام، فقد ا�ضتقبلت �ضباك 

»اليويف« 14 هدًفا يف 13 مباراة بالدوري االإيطايل.
ا�ضتقرار  فاإن  وروما،  واإنرت  نابويل  مقدمتها  ويف  جوفنتو�س  تناف�س  التي  للفرق  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  ومبقارنة 
الت�ضكيل العنوان الرئي�ضي لها مقارنة بال�ضيدة العجوز، رمبا يكون العدد الكبري من الالعبني الذين ان�ضموا يف خط 
الو�ضط قد جعل املدرب االإيطايل يف حرية م�ضتمرة، ففي املو�ضم املا�ضي مل يعان األيغري نف�س االأمر رغم تغيريه 

لطريقة اللعب من 3/3/4 اإىل 1/3/2/4 اإال اأنه مل يجد مثل هذه ال�ضعوبات.

�لريال يعلن غياب �أ�ضين�ضيو �أمام ماالغا
اأعلن النادي امللكي يف بيان له اأن مهاجمه ال�ضاب اأ�ضيب يف قدمه اليمنى ومن املتوقع اأن 
يغيب لع�رسة اأيام، ولن يكون جاهزاً للم�ضاركة يف مواجهة فوينالبرادا يف كاأ�س ملك اإ�ضبانيا 
وكذلك مباراة اأتليتيك بلباو يف الدوري اال�ضباين، ومن املقرر اأن يعود اأ�ضين�ضيو ل�ضفوف ريال 
مدريد فى مواجهة بورو�ضيا دورمتوند يف اجلولة ال�ضاد�ضة االأخرية من دور املجموعات يف 
دوري اأبطال اأوروبا، يف املقابل، عاد الويلزي غاريث بايل اإىل تدريبات ريال مدريد بعد اأن 

اأبعدته االإ�ضابة ملباراتني على التوايل يف الليغا ودوري ابطال اوروبا.
النادي امللكي اأعلن عرب موقعه الر�ضمي عودة غاريث بايل اإىل 

الت�ضكيلة، م�ضيفا اأنه اأكمل احل�ضة التدريبية مع زمالئه، 
الثنائي  يعود  اأن  املتوقع  من  اأنه  البيان  ذكر  كما 

املباريات  اإىل  كارفاخال  وداين  فاران  رافاييل 
التمارين،  ب�ضكل جزئي يف  �ضاركا  بعدما  قريبا، 
�رّسح  املباراة،  ع�ضية  ال�ضحفي  املوؤمتر  ويف 
قائاًل  زيدان  الدين  زين  الفرن�ضي  املدرب 
:«كرة القدم هي هكذا، والالعبون امل�ضابون 
هم جزء من اللعبة، لي�س هناك اأعذار، ع�رس 
نقاط تف�ضلنا عن بر�ضلونة وال�ضبب لي�س ب�ضبب 
اأعتقد ان االأمر مزيج بني  اإ�ضابات الالعبني، 

ال�ضخ�س امل�ضوؤول  االأ�ضياء وانا هو  الكثري من 
عن ذلك، �ضنحاول تقلي�س هذا الفارق، ونعلم ما 

من  هناك  لي�س  باأنه  ندرك  وكلنا  به  القيام  يجب 
اأعذار«.

�ضلتا فيغو ي�ضتعيد �النت�ضار�ت �أمام ليغاني�س
ا�ضتعاد �ضلتا فيغو نغمة االنت�ضارات بفوزه ال�ضعب على �ضيفه ليغاني�س 1-0 يف افتتاح املرحلة 13من الدوري االإ�ضباين، 
ويدين �ضلتا فيغو بفوزه اإىل ياغو اأ�ضبا�س الذي �ضجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 27 من ركلة جزاء رافعاً ر�ضيده اإىل 7 
اأهداف يف املركز الرابع على الئحة الهدافني، وهو الفوز اخلام�س ل�ضلتا فيغو هذا املو�ضم واالأول بعد خ�ضارة اأمام 
اإ�ضبيلية فرفع ر�ضيده اإىل 17 نقطة و�ضعد اإىل املركز الثامن بفارق االأهداف اأمام ليغاني�س الذي ُمني بخ�ضارته ال�ضاد�ضة 

هذا املو�ضم.
وا�ضتكملت املرحلة اأم�س، حيث لعب اأالفي�س مع اأيبار وريال مدريد مع ماالغا، وريال بيتي�س مع جريونا، وليفانتي مع 
اأتلتيكو مدريد، واالأحد بلقاءات ديبورتيفو ال كورونيا مع اأتلتيك بيلباو، وريال �ضو�ضييداد مع ال�س باملا�س، وفياريال مع 

اإ�ضبيلية، وفالن�ضيا مع بر�ضلونة، وتختتم املرحلة غدا بلقاء اإ�ضبانيول مع خيتايف.

�ضانت �يتيان يو��ضل نزيف �لنقاط
وا�ضل �ضانت اإتيان نزيف النقاط ب�ضقوطه يف فخ التعادل اأمام �ضيفه �ضرتا�ضبورغ 2-2 اول اأم�س يف افتتاح املرحلة 14 
من الدوري الفرن�ضي، وتقدم �ضانت اإتيان يف منا�ضبتني عرب الربازيلي هرناين وكيفن مونيه-باكيه، ورد ال�ضيوف مرتني 
بوا�ضطة االإيفواري جان-اود اأهولو وجونا�س مارتان من ركلة جزاء، وهي املباراة اخلام�ضة على التوايل التي يف�ضل فيها 
�ضانت اإتيان يف حتقيق الفوز تعادالن و3 هزائم فرفع ر�ضيده 19 نقطة يف املركز ال�ضاد�س بفارق االأهداف اأمام كاين. 
من جهته، حقق �ضرتا�ضبورغ التعادل اخلام�س له هذا املو�ضم مقابل فوز واحد و6 هزائم فرفع ر�ضيده اإىل 14 نقطة 
يف املركز 18 بفارق االأهداف خلف اأجنيه الذي حل ام�س �ضيفاً على تروا وني�س الذي ي�ضت�ضيف ليون اليوم يف ختام 

املرحلة.

باري�س �ضان جريمان يعرت�س على عقوبته
احتج نادي باري�س �ضان �ضان جريمان الفرن�ضي على العقوبة التي اأ�ضدرتها جلنة االن�ضباط باالحتاد الفرن�ضي لكرة القدم 
باإغالق مدرج مبلعب حديقة االأمراء ب�ضبب اإ�ضعال االألعاب النارية يف مباراة ني�س يوم 27 اأكتوبر املا�ضي، واأ�ضدر النادي 
الباري�ضي بياًنا ي�ضري فيه اإىل اأن القرار متعلق ب�ضغوط مار�ضتها و�ضائل االإعالم لفر�س عقوبات، واأ�ضاف بيان النادي 
للتو�ضيات التي طلبتها رابطة االأندية«، وتابع:  النارية وفًقا  الباري�ضي: »لقد ا�ضتخدمنا كل و�ضائل منع دخول االألعاب 
»عززنا االإجراءات االأمنية مبا فيها ا�ضتخدام الكالب البولي�ضية التي حدت من ظهور هذه االأ�ضياء، ومت اكت�ضاف بع�س 
عنا�رس ال�ضغب وتقدمنا ب�ضكوى �ضدهم، ومت اإلغاء اال�ضرتاكات اخلا�ضة بهم لدخول املباريات«، واأكدت اإدارة باري�س 
�ضان جريمان اأنها �ضتتقدم بطعن �ضد عقوبة اإغالق جزء من مدرجاته خالل املباراة املقبلة اأمام تروا املقرر لها يوم 

االأربعاء املقبل.

مي�ضي يت�ضلم جائزة �حلذ�ء �لذهبي ويعادل كري�ضتيانو
ت�ضلّم االأرجنتيني ليونيل مي�ضي جنم نادي بر�ضلونة االإ�ضباين جائزة احلذاء الذهبي ر�ضمياً اأول اأم�س كاأف�ضل هداف يف 
الدوريات االأوروبية، وعادل مي�ضي رقم مناف�ضه الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بفوزه باجلائزة للمرة 
الرابعة يف تاريخه، وخلف مي�ضي الذي �ضّجل 37 هدفاً يف الدوري االإ�ضباين املو�ضم الفائت زميله االأوروغوياين لوي�س 
�ضواريز الذي فاز باجلائزة مو�ضم 2016/2015 عقب ت�ضجيله 40 هدفاً يف الليغا، وكان مي�ضي هداف الدوري االإ�ضباين 

حالياً قد تفّوق على الهولندي دو�ضت العب �ضبورتينغ ل�ضبونة الذي �ضّجل 34 هدفاً يف الدوري الربتغايل.

�لبي ��س جي تفّوق على 
عمالقة �وروبا تهديفا

باأن  البع�س  اعتقد  جديد  مو�ضم  بداية  مع 
قطبي اإ�ضبانيا �ضيكونان كالعادة يف �ضباق من 
باتت  التي  االأهداف  اأرقام  اأجل ك�رس حاجز 
اخت�ضا�س  االأخرية  ال�ضنوات  خالل  ح�رساً 
وليونيل  رونالدو  كري�ضتيانو  باأقدام  ر�ضم 
بثالثي مرعب  �ضان جريمان  باري�س  مي�ضي، 
ورهيب »مبابي نيمار كافاين« هز القالع وغرّي 
جمرى القوى اأمام بر�ضلونة مي�ضي ومان�ض�ضرت 
وبايرن  ديباال  وجوفنتو�س  غوارديوال  �ضيتي 
ليفاندوف�ضكي، اأحدث باري�س �ضان جريمان، 
 13 مرور  بعد  هدفاً   43 ل�ضقف  و�ضل  الذي 
جولة على انطالقة الدوري الفرن�ضي رجة يف 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  ت�ضجيله يف  بعد  اأوروبا 
 24 املجموعات  دور  نهاية  على  جولة  وقبل 
هدفاً وبات االأكرث تهديفاً يف امل�ضابقة االأبرز 
الباري�ضي  الفريق  يقدم  العجوز،  القارة  يف 
كهداف  كافاين  اإدين�ضون  االأوروغوياين  جنمه 
جدياً  ومرتاهناً  هدفاً   15 بر�ضيد   »1 »لليغ 
االأبطال  دوري  يف  هداف  اأف�ضل  لقب  على 
عن  هدفني  وبفارق  اأهداف   6 دّون  اأن  بعد 

املت�ضدر الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو. 
العام  بينما جمع فريق مان�ض�ضرت �ضيتي هذا 
لعبة  املفاهيم يف  كل  غرّي  مدّرب  بني جنون 
كرة القدم، االإ�ضباين بيب غوارديوال والعبني 
مو�ضيقية  نوتة  بعزف  يقومون  مميزين 
بر�ضيد  االإجنليزي  الدوري  لريادة  اأو�ضلتهم 
34 نقطة، عندما تالحظ باأن كتيبة »ال�ضيتي« 
التي خا�ضت 12 جولة �ضجلت 40 هدفاً فاأنت 
يف ح�رسة فريق ير�ضم لوحة زيتية من اأفكار 
غوارديوال الذي يحّبذ كثرياً الوازع الهجومي 
بات  تاكا« حتى  »تيكي  ال�ضغرية  النقالت  مع 
الفريق ال�ضماوي ن�ضخة كاربونية من بر�ضلونة 
غوارديوال، ي�ضارك اجلميع يف حياكة منظومة 

�ضيتي،  مان�ض�ضرت  فريق  يف  رائعة  هجومية 
هدافاً  اأغويرو  �ضريجيو  االأرجنتيني  فكان 
الربازيلي  وزميله  اأهداف    8 بر�ضيد  للفريق 
االأهداف  ر�ضيد  بنف�س  جي�ضو�س  غابرييل 
لريوي  واالأملاين  اأهداف   7 �ضرتيلينغ  ورحيم 
الئحة  يف  ت�ضيجاًل  االأكرث  اأهداف   6 �ضانيه 

االإ�ضباين بيب.  
�ضدارة  على  مرتبعاً  جوفنتو�س  يكون  ال  قد 
 31 بر�ضيد  الثالث  االإيطايل،املركز  الدوري 
نقطة، اإال اأن هجومه يبقى االأقوى بت�ضجيله 
37 هدفاً وبفارق 3 اأهداف عن �ضاحب الريادة 
ال�ضيدة  هدفاً،   34 �ضجل  الذي  نابويل  نادي 
تتعافى  ما  �رسعان  لكنها  مر�س  العجوز 
من  تر�ضانة  خالل  من  ال�ضباب  لربيق  وتعود 
الالعبني املميزين على غرار هداف الفريق 
غونزالو  واالأرجنتيني  هدفاً   12 ديباال  باولو 

هيغوايني 8 اأهداف.
البيت  الو�ضع يف  ا�ضتقر  ملتهبة،  �ضائفة  بعد 
نقطة   34 بر�ضيد  اأوالً  بر�ضلونة  الكاتالوين 
وم�ضجاًل 34 هدفاً متفوقاً على ريال مدريد 
كلياً«  »املتغري  وفالن�ضيا  هدفاً،   22 �ضجل 
هدفاً،   32 وم�ضجاًل  الليغا  يف  الرتتيب  ثاين 
لنجمه  بانت�ضاراته  يدين  الذي  بر�ضلونة  لكن 
االأرجنتيني ليونيل مي�ضي 12 هدفاً يف الدوري، 
�ضواريز  لوي�س  االأوروغوياين  ا�ضتفاقة  ينتظر 
اأهداف يف   5 اإليه  يعود  ثم  يغادره  من �ضبات 
من  دميبيله  عثمان  الفرن�ضي  وعودة  الليغا 
االإ�ضابة مع الفرتة الزاهية للربازيلي باولينيو 

4 اأهداف.
بايرن ميونيخ مت�ضدر الدوري االأملاين االأقل 
تهديفاً بني باقي االأندية ال�ضالف ذكرها، بعد 
ت�ضجيله 30 هدفاً كان فيها للبولندي روبرت 

ليفاندوف�ضكي ن�ضيب كبري 13 هدفاً. 



تامر  امل�رصي،  املغني  يحيي 
القرية  يف  غنائياً  حفاًل  ح�سني، 
اجلمعة  م�ساء  دبي  يف  العاملية 

املقبل.
احلفل  عن  ح�سني  تامر  واأعلن 
بن�رص �سورة عرب ح�سابه اخلا�ص 
على موقع ان�ستغرام، وعلق عليها 

بتاريخ وميعاد احلفل املنتظر.
تامر  يخو�ص  مت�سل  �سياق  يف 
�سينمائي  فيلم  بطولة  ح�سني 
»البدلة«،  عنوان  يحمل  جديد 
ح�سني،  اأكرم  مع  يجمعه  والذي 
العزيز  عبد  ودالل  علو�ص  وكندة 
ثروت  وحممد  البزاوي  وحممود 

وطاهر اأبو ليلة.
من�سور  وليد  العمل  منتج  وك�سف 
املقرر  من  الفيلم  ت�سوير  اأن 
اجلاري،  نوفمرب   20 يف  يبداأ  اأن 
ن�سف  مو�سم  يف  بالعر�ص  ليلحق 

العام القادم.
اإحياء  على  ح�سني  تامر  وتعاقد 
بعد  اأوروبا،  يف  حفالت  جولة 
االأخرية  الغنائية  جولته  جناح 
اأن  املتوقع  ومن  اأمريكا،  يف 
من   9 يوم  اأوروبا  يف  جولته  تبداأ 
فيفري املقبل يف ماملو بال�سويد، 
يف  حفاًل  يحيي  التايل  اليوم  ويف 

�ستوكهومل.

اأعلنت �رصكة وارنر برو�ص  اإن  ما 
اخلا�سة  الدعائية  ال�سور  عن 
�سل�سلة  من  الثاين  باجلزء 
وتر�سيح  املذهلة«،  »الوحو�ص 
املمثل االأمريكي جوين ديب للقيام 
اجتاحت  حتى  البطولة،  بدور 
مواقع التوا�سل االجتماعي موجة 
حمالت  مع  ترافقت  غ�سب، 
الإلغاء دور جوين ديب الذي يواجه 
على  جن�سية  باعتداءات  اتهامات 
ممثلني وعاملني يف جمال �سناعة 
ال�سينما وت�سّدر املل�سق الدعائي 
املقرر  الفيلم،  من  الثاين  للجزء 
 Fantastic« ا�سم  يحمل  اأن 
 Beasts:The crimes of
من  جمموعة   ،Grindelwald
ريدماين،  اإيدي  منهم:  النجوم،  
كرافيتز  وزوري  ديب  جوين 

وغريهم.
التوا�سل  ملوقع  رّواد  ود�سن 
حمالت  تويرت  االجتماعي 
دور  باإلغاء  تطالب  اإلكرتونية، 
دور  يج�سد  الذي  ديب،  جوين 
»غريندلوالد«  ال�رصير  ال�ساحر 
وذلك  اآخر،  مبمثل  ا�ستبداله  اأو 
�رصكة  فعلته  ما  غرار  على 
با�ستبدال  قامت  عندما  »�سوين«، 
�سورها  التي  امل�ساهد  جميع 

باملمثل  �سبي�سي،  كيفن  املمثل 
كري�ستوفر بالمر، كما اأ�سار موقع 

انرتنا�سونال بيزن�ص تاميز.
ويعترب �سلوك جوين ديب العنيف، 
اتهامات  يف  تورطه  اإىل  اإ�سافة 
ممثلني  على  جن�سية  اعتداءات 
وعاملني يف جمال �سناعة ال�سينما، 
ال�رصارة  انطالق  اأ�سباب  اأهم  من 
االحتجاجات  حلملة  االأوىل 
مواقع  �سهدتها  التي  الوا�سعة 

التوا�سل االجتماعي يف ال�ساعات 
القليلة املا�سية كما اقرتح بع�ص 
ا�سم  تغيري  تويرت  م�ستخدمي 
الفيلم لي�سبح جرائم ديب بدالً من 
م�سريين  غريندلوالد«،  »جرائم 
اأقامتها  التي  الق�سية  اإىل  بذلك 
زوجته ال�سابقة اآمرب هريد واتهمته 
واللفظي  اجل�سدي  بالتعدي  فيها 
عليها مقابل تعوي�ص مادي، فيما 
غري  املمثل  اأن  اآخرون  اعترب 

منا�سب للدور، وقد يكون اختياره 
�سبباً رئي�سياً الإف�سال الفيلم.

�رصكة  ت�سدر  مل  املقابل،  يف 
»وارنر برو�ص« بياناً تو�سح خالله، 
اإذا كان �سيتم اإعادة �سياغة الدور 
واال�ستغناء عن جوين ديب، والذي 
تاأخري  يف  يت�سبب  اأن  املمكن  من 
املقرر  الفيلم،  �سدور  موعد 
طرحه يف دور العر�ص ال�سينمائية 
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»تون�س« امل�سرية.. اأول متحف كاريكاتري بـ«ال�سرق الأو�سط«
»متحف الكاريكاتري«.. عبارة مكتوبة على جدارن مبنًى معماري مميز من احلجر الأ�صفر مكون من طابق 

وحيد ومدخل كبري و3 غرف للعر�ض الكاريكاتريي، ويتخذ �صقف املبنى �صكل قبة كبرية، ول يخ�صع حلرا�صات 
واأجواء تاأمينية مثل املتاحف الر�صمية.

يف  للكاريكاتري  متحف  اأول  اإنه 
هيئة  بح�سب  االأو�سط«،  »ال�رصق 
اال�ستعالمات امل�رصية )حكومية(، 
التابعة  »تون�ص«  بقرية  يقع  والذي 
م�رص،  و�سط  الفيوم،  ملحافظة 
وي�سم تراًثا فنًيا الأعمال 55 فنان، 
ونحو 500 عمل اإبداعي هذا ال�سبق 
الذي يحققه املتحف، تُقره هيئة 
الت�سكيلي  والفنان  اال�ستعالمات 
عبلة،  حممد  ال�سهري،  امل�رصي 
وافتتحه  املقر  ذلك  اأ�س�ص  الذي 
يف  لي�ص  اأعوام،   7 نحو  قبل 
العا�سمة كما تنت�رص مقار الثقافة 
والفنون، ولكنه باإحدى قرى م�رص 
ثقافية  فعاليات  ت�سهد  قلما  التي 
يف  وت�سري  املتحف  تدُخل  اأن  ما 
ممراته حتى تتابع االأعني ع�رصات 
تبعث  التي  الكاريكاتريية  ال�سور 
والرمزية  الفكاهة  من  روًحا 
لعام  يعود  وبع�سها  وال�سخرية، 
1930م، و�سور حتكي تاريخ م�رص 
الفنان  وبح�سب  الع�سور  عرب 
»عبلة« فاإن الكاريكاتري، له القدرة 
املقاالت  يفوق  مبا  النقد  على 

والتقارير ال�سحفية.
فن  يع�سق  اأّنه  عبلة،  ويوؤكد 
ر�سوماته  ويجمع  الكاريكاتري، 
مقتنيات  من  �سواء  عاًما   20 منذ 
الفنانني  من  اإهداء  اأو  خا�سة، 

وعائالتهم.
تكونت  عندما  اأنه  وي�سيف 
جتاوزت  كبرية  جمموعة  لديه 
متحف  اإن�ساء  قرر  ر�سمة،   500
الكاريكاتري  الأّن  فيه،  وعر�سها 

التاريخ،  �سي�سيع  وبالتايل  يندثر 
باحلقب  يُخربنا  اأنه  ا  خ�سو�سً
م�رص،  يف  املختلفة  ال�سيا�سية 
ومعدالت  االإعالم  حرية  ويك�سف 
الفقر واالأمّية يف كل حقبة وي�سري 
ت�رصيحات  يف  امل�رصي،  الفنان 
اأّنه بداأ يف تنفيذ الفكرة  �سحفية، 
املتحف  وافتتح   ،2009 عام  منذ 
التاريخ،  على  احلفاظ  اأجل  من 
ولكن املتحف اكت�سب �سهرة كبرية 
ولي�ص  لقرية  اختياره  �سبب  وعن 
يقول  املتحف،  الإن�ساء  مدينة 
والطبيعة  الهدوء  يحب  اإنه  عبلة، 
اإلهام  م�سدر  تكون  الأنها  واملياه، 

له.
تون�ص  قرية  اختار  اأنه،  ويتابع 
لطبيعتها املبهرة وكونها قريبة من 
القاهرة )تبعد نحو 130 كلم(، حيث 
جميع  من  ال�سائحون  اإليها  ياأتي 
بجمالها  لي�ستمتعوا  العامل  اأنحاء 
على  وقوعها  ب�سبب  الطبيعي 
من  وقربها  قارون  بحرية  �سفاف 
وادي احليتان )حممية طبيعية مت 
عاملي(. تراث  كمنطقة  ت�سنيفها 
جدران  تتميز  تون�ص  وقرية 
فنية  بلوحات  تتزين  باأنها  منازلها 
رائعة، ذاع �سيتها مبجهود الفنانة 
التي  بيوريه،  اإيفيلني  ال�سوي�رصية، 
زوجها  مع  القرية  اإىل  جاءت 
حجاب  �سيد  امل�رصي  ال�ساعر 
عاًما،   48 منذ   )2017  -  1940(
ل�سناعة  مدر�سة  فيها  واأ�س�ست 
مهرجانات  فيها  وتقام  الفخار، 

�سنوية يف هذا ال�سدد.

مواليد  من  عبلة،  حممد  والفنان 
عام 1953 حا�سل على بكالوريو�ص 
الر�سم  ق�سم  اجلميلة  الفنون  كلية 
)حكومية/ االإ�سكندرية  جامعة 
عدة  على  وح�سل   ،1977 �سمال( 
ال�رصفية  اجلائزة  اأحدثها  جوائز 
الثالث  الدويل  »ترينايل« م�رص  يف 
اأهم  ومن   ،1999 الغرافيك  لفن 
اأعماله الفنية ن�سب متثال �سيزيف 
جنل  اإبراهيم  )1994م(  باأملانيا 
يتحدث  عبلة،  حممد  الفنان 
لالأنا�سول،  املتحف  داخل  من 
املعرو�سة  االأعمال  كل  اإّن  قائاًل 
نُ�سًخا،  ولي�ست  اأ�سلية  باملتحف 
ر�سامني  هناك  اأّن  اإىل  باالإ�سافة 
كثرية  بر�سومات  لهم  يبعثون 
اأّنه  ويك�سف  املتحف  لعر�سها يف 
كاريكاتري،  ر�سمة   200 عر�ص  مت 
موجودة،  ر�سمة   500 اأ�سل  من 
الر�سومات  تغيري  يتم  ولكن 
ميّل  ال  كي  فرتة،  كل  املعرو�سة 
اأعماال  يجدوا  ولكي  الزوار، 
اأّنه  اإىل  ويُ�سري  با�ستمرار  متجددة 
اأول معر�ص متخ�س�ص يف عر�ص 
فن الكاريكاتري يف ال�رصق االأو�سط 
ر�سومات  وي�سم  كلها،  واإفريقيا 
تن�رص  كانت  دورية  جمالت  من 
كاريكاتري عام 1930 مثل »ال�سعلة«، 
و«الك�سكول«، و«ا�سحك«، و«اجليل 
فن  اأّن  على  اجلديد«ويُ�سدد 
ا  خ�سو�سً ميوت،  ال  »الكاريكاتري« 
يف  كارثة  اأو  بلد  اأزمة  يلخ�ص  اأنه 

�سورة.
واملتحف لي�ص فقط للعر�ص ولكن 

لتنمية مواهب منها الر�سم، ويزوره 
وجن�سيات  ثقافات  من  اأ�سخا�ص 
اخلربات  ويتبادلون  خمتلفة 
اأ�سابيع   6 مدار  على  عام،  كل 
نهاية  اإىل  جانفي   منت�سف  من 
وتقول  عبلة  جنل  وفق  فيفري، 
اإّن  امل�رصية،  اال�ستعالمات  هيئة 
»متحف الكاريكاتري« يُعترب الوحيد 
يف ال�رصق االأو�سط املتخ�س�ص يف 
فنًيا  تراًثا  وي�سم  الكاريكاتري،  فن 
الأعمال 55 من فناين الكاريكاتري، 
كما  اإبداعي،  عمل   500 وحوايل 
اأ�سلية  فنية  اأعمال  على  يحتوي 
لفناين كاريكاتري م�رصيني واأجانب 

منذ عام 1930 وحتى االآن.

من  جمموعة  املتحف  ويحتوى 
على  الكاريكاتري  لوحات  اأجمل 
حيث  العربي،  الوطن  م�ستوى 
اأعمال  من  نادرة  جمموعة  ي�سم 
م�سطفى  امل�رصي  الفنان 
كذلك   ،)2014  -  1935( ح�سني 
كثري  الأعمال  فريدة  جمموعة 
الذين  االأجانب  الفنانني  من 
كانوا ير�سمون الكاريكاتري مب�رص 
القرن  من  الثالثينات  فرتة  يف 
اأعماٍل  املا�سي كما ي�ستمل على 
يف  كربى  لقامات  مميزة  جديدة 
الفنانني  مثل  الكاريكاتري،  عامل 
 1930( جاهني  �سالح  امل�رصيني 
 85( البهجوري  جورج   ،)1986  -

 –  1926( واأحمد طوغان  عاًما(، 
2014(. ومن بني ال�سور باملعر�ص 
اأحد  يطوف  حيث  »القراداتي« 
مت  »قرد«  وبرفقته  الرجال 
راق�ص،  عر�ص  لتقدمي  تدريبه 
يلتف  فيما  كوميدية،  وم�ساهد 
والرجال  الن�ساء  ع�رصات  حوله 
واالأطفال وي�ستمتعون مب�ساهدته 
ويلفت  وجوههم  الب�سمة  ومتالأ 
حمبو�ص  �ساب  �سورة  االنتباه 
مقيدة  واأفكاره  اجلدران  بني 
نهايتها  ويف  احلديدية،  باالأغالل 
الوزن،  ثقيلة  ال�سكل  دائرية  كتلة 
نيل  من  تتمكن  لن  اأفكاره  اأّن  اأي 
حريتها واخلروج من راأ�سه اأبًدا.    

تامر ح�سني يحيي حفاًل

 

 يف دبي اجلمعة املقبل
حتت �صغط حمالت اإلكرتونية

»جوين ديب« مهدد بال�ستبعاد من »الوحو�س املذهلة«
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اقراأ معي«.. مبادرة �شبابية لت�شجيع القراءة يف موريتانيا
مبوجب مبادرة اأطلقها �شباب موريتانيون منت�شف 2015، تاأ�ش�شت مكتبة جمانية بهدف توفري بيئة منا�شبة ت�شجع على القراءة ون�شر ثقافة املطالعة. »اقراأ معي« 

مبادرة يقف خلفها عدد من خريجي اجلامعات املوريتانية الذين اتخذوا من �شاحة عمومية و�شط العا�شمة نواك�شوط، ف�شاء للتنوع الثقايف والبيئي، ومقرا 
ملبادرتهم التطوعية.

ا�شتطاعت املبادرة خالل الأ�شهر 
اأنظار  لفت  انطالقها،  من  الأوىل 
واملتطوعني  ال�شباب  ع�رشات 
عرب  وا�شتمرت  وا�شتقطابهم، 
يف  لت�شهم  املجانية  املكتبة 
مبكتبات  احلا�شل  النق�ص  �شد 
وغالء  �شحا  تعاين  التي  العا�شمة 

يف اأ�شعار الكتب.
 

 بداية الفكرة
 

املبادرة  يف  املوؤ�ش�ص  الع�شو 
الفكرة  اإن  يقول  �شيدي،  احل�شن 
خالل  من   2015 منت�شف  بداأت 

جمموعة عرب موقع »في�شبوك«.
تبادل  املجموعة  »بداأت  وي�شيف 
الورقية والإلكرتونية، وبعد  الكتب 
ب�شكل  نقا�شه  يتم  كتاب  كل  قراءة 

مو�شع بني اأع�شاء املجموعة«.
انطالقها،  من  اأ�شهر   7 وبعد 
قرر   ،2016 مطلع  وحتديدا 
فكرتهم  نقل  املبادر  ال�شباب 
الفرتا�شي  العامل  من  لتتحول 
اأطلقوا  مكتبة  فكانت  الواقع،  اإىل 
عليها اأي�شا ا�شم »اقراأ معي«، كما 

يقول »�شيدي«.
 

اأن  اإىل  املوريتاين  ال�شاب  وي�شري 
يعملون  املكتبة  على  القائمني 

ت�شلم  عملية  لتنظيم  يومي  بدوام 
للقراء،  اإعارتها  متت  التي  الكتب 

وت�شليمهم اأخرى جديدة.
 

 ت�شتهدف ال�شباب

ولد  مولي حممد  املبادرة  ع�شو 
املكتبة  فكرة  اأن  يو�شح  مولي، 
من  كبري  عدد  توفري  على  قائمة 

الكتب للراغبني يف القراءة.
يف  ت�شتهدف  املكتبة  اأن  وي�شيف 
لي�شت  الذين  ال�شباب  الأ�شا�ص 

لديهم القدرة على �رشاء الكتب.
»مولي«،  وفق  اأ�شخا�ص،  فهناك 
لكن  القراءة،  يف  الرغبة  لديهم 
الكتب  على  احل�شول  ميكنهم  ل 
خا�شة  ال�شعيف،  دخلهم  ب�شبب 

طلبة اجلامعات واملدار�ص.
املكتبة،  على  القائمون  وي�شعى 
توفري  اإىل  خا�ص،  نحو  على 
الكتب التي ل توجد بقدر كاٍف يف 

املكتبات.
املكتبة  اأن  املبادر  ال�شاب  ويبني 
ومتنح  جمانا،  الكتب  توفر 
القراءة بطاقة جتدد  الراغبني يف 
الكتب  ا�شتعارة  له  تخول  �شنويا 

ملدة معينة.
لكل  البطاقة، يحق  ومبوجب هذه 
قارئ ا�شتعارة كتاب ملدة 15 يوميا 

كتابا  وياأخذ  يرده  ثم  الأكرث،  على 
اآخر.

 
 املجانية والتطوع

 
فكرة  اأن  اإىل  »مولي«  وي�شري 

على  قائمة  معي«  اقراأ  »مكتبة 
اأن  اإىل  لفتا  والتطوع،  املجانية 
القائمني  من  �شخ�شية  اإمكاناتها 

على املبادرة.
على  القائمني  اأن  اإىل  ويلفت 
يف  املجال  افتتحوا  املبادرة 

حتى  بالكتب،  للتربع  البداية 
انطلقوا  كبرية  كمية  على  ح�شلوا 

بعدها ر�شميا.
خارج  املهتمني  من  كثريون 
من  بالكتب،  تربعوا  املبادرة 
قدمت  موريتانية  �شيدة  بينهم 
مكتبتها ال�شخ�شية كاملة مل�شلحة 

امل�رشوع، بح�شب »مولي«.
باأن  والقائمني  حلمه  عن  ويعرب 
كبرية،  مكتبة  اإىل  املبادرة  تتحول 

بل من اأبرز مكتبات نواك�شوط.
الفكرة  تطوير  اإىل  هوؤلء  ويطمح 
ت�شم  للثقافة،  دار  اإن�شاء  لت�شبح 
وقاعات  الأفالم،  لعر�ص  مكانا 
اأجل  من  كبرية  ومكتبة  مطالعة، 
للثقافة  خ�شبة  بيئة  ت�شكيل 

والراغبني يف القراءة.
ومن اأجل حتريك ال�شاحة الثقافية 
القائمون  ا�شتحدث  البالد،  يف 
على املبادرة فكرة جديدة تتمثل 
يف اإقامة ندوة نهاية كل �شهر، يتم 
ب�شكل  معني  مو�شوع  نقا�ص  فيها 

مو�شع.
»نهاية  »مولي«:  يقول  ذلك  وعن 
كل �شهر ن�شت�شيف مفكرا اأو موؤلفا 
ي�شتمر  حوار  م�شهورا يف  كاتبا  اأو 
بعر�ص �رشيع  يبداأها  100 دقيقة، 
للمو�شوع حمل النقا�ص، ثم ينطلق 

النقا�ص مع احلا�رشين«.

مبكتباتها  موريتانيا  وت�شتهر 
من  الكثري  حتتوي  التي  التاريخية 
وتنت�رش  النادرة،  املخطوطات 
البالد،  مدن  يف  املكتبات  هذه 
و«وادان«  »�شنقيط«  بينها  ومن 
يف  لكن  و«ولته«،  و«تي�شيت« 
بينها  ومن  الرئي�شية،  البالد  مدن 
تكاد  ل  نواك�شوط،  العا�شمة 
القارئ،  حاجة  تغطي  املكتبات 
على  قدرتها  وعدم  لقلتها  نظرا 
توفري املراجع والكتب التي يعتمد 
عليها الباحثون وطالب اجلامعات 

يف بحوثهم ودرا�شاتهم.
واحدة  مكتبة  احلكومة  ومتتلك 
القرن  �شتينيات  يف  تاأ�ش�شت 
وحفظ  بجمع  وتعنى  املا�شي، 
املطبوع،  الوطني  الرتاث  ون�رش 
وحتوي قاعات للمطالعة العمومية 
البالد  اأحياء  ويف  للبحث.  واأخرى 
خا�شة،  مكتبات  تنت�رش  الرئي�شية 
املطالعة  قاعات  �شيق  اأن  غري 
فيها، وارتفاع اأ�شعار الكتب مقارنة 
جعل  موريتانيا،  يف  الفرد  بدخل 
الكثريين يعزفون عن التوجه اإليها. 
وتراوح اأ�شعار الكتب يف البالد بني 
15 و50 دولرا اأمريكيا، وهي لي�شت 
يف متناول اجلميع، خا�شة طالب 

املدار�ص وحمدودي الدخل.
وكالت

 بريك�شت ينزع »عا�شمة الثقافة 
الأوروبية« من بريطانيا

الأوروبية  الثقافة  ا�شت�شافة عا�شمة  اأنه مل يعد بو�شع اململكة املتحدة  الأوروبية  اأعلنت املفو�شية 
عام 2023 مثلما كان مقررا �شابقا، ب�شبب خروجها من الحتاد الأوروبي يف اأعقاب ا�شتفتاء بريك�شت 

يف جوان 2016. وقالت متحدثة با�شم املفو�شية يف بيان »هذه اإحدى العواقب امللمو�شة الكثرية لقرار 
اخلروج من الحتاد الأوروبي بحلول 29 مار�ص 2019، مل يعد بو�شع اململكة املتحدة ا�شت�شافة عا�شمة 

الثقافة الأوروبية 2023«. وكان مقررا اأن حتت�شن اململكة املتحدة واملجر هذه التظاهرات الثقافية عام 
2023 واأفيد باأن خم�ص مدن بريطانية قدمت تر�شيحها؛ هي بلفا�شت وديري يف اإيرلندا ال�شمالية وداندي يف 

اأ�شكتلندا وميلتون كينز وليدز ونوتنغهام يف اإنكلرتا. لكن املفو�شية الأوروبية وجهت ر�شالة اإىل وزير الثقافة 
الربيطاين تبلغه فيها باأن ذلك مل يعد ممكنا. 

و�شبق اأن اختريت مدن من بلدان ل تنتمي اإىل الحتاد الأوروبي لتكون عوا�شم الثقافة الأوروبية، مثل اإ�شطنبول 
الرتكية و�شتافانغر الرنويجية ونويف �شاد ال�رشبية.  

املر�شحة  الدول  با�شتثناء  الثالثة  للدول  مفتوحا  »لي�ص  امل�رشوع  اأن  اأو�شحت  املفو�شية  با�شم  املتحدثة  لكن 
لالن�شمام ودول املنطقة القت�شادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة احلرة«.   وبا�رشت تركيا و�رشبيا اآلية 

الن�شمام فيما تنتمي الرنويج اإىل املنطقة القت�شادية الأوروبية. اأما اململكة املتحدة فاأو�شحت اأنها تعتزم اخلروج 
من املنطقة القت�شادية الأوروبية بعد خروجها من الحتاد الأوروبي.

وتعد هذه نك�شة جديدة لربيطانيا بعد ثالثة اأيام على تعيني مدينتني جديدتني ل�شت�شافة وكالتني اأوروبيتني �شتغادران 
لندن بعد بريك�شت، ما �شكل »اأول نتيجة وا�شحة« ل�شتفتاء جوان 2016، على حد تعبري املفو�شية الأوروبية.      

وم�رشوع عا�شمة الثقافة الأوروبية قائم منذ 1985 ويعني الحتاد الأوروبي حاليا عا�شمتني يف ال�شنة، هما للعام 2017 
اآرهو�ص يف الدامنارك وبافو�ص يف قرب�ص.

وكالت

اختيار املحرق وتون�س �شمن عوا�شم الثقافة الإ�شالمية لعام 2018
اأعلنت املنظمة الإ�شالمية للرتبية 
)اإي�شي�شكو(  والثقافة  والعلوم 
اختيار مدينتي املحرق البحرينية 
الإ�شالمية  الثقافة  عوا�شم  �شمن 
تون�ص  والعا�شمة   ،2018 لعام 
ال�شتار  اأ�شدل  كما   ،2019 لعام 
مدينة  احتفالية  فعاليات  عن 
عا�شمة  بو�شفها  ال�شودانية  �شنار 
 .2017 لعام  الإ�شالمية  للثقافة 

يف  اخلمي�ص  اأم�ص  ذلك  جاء 
الإ�شالمي  املوؤمتر  فعاليات  ختام 
العا�رش لوزراء الثقافة الذي انطلق 
 ، موؤخرا  ال�شودانية  بالعا�شمة 
ثقافية  تنمية  »نحو  �شعار  حتت 
امل�شتقبل«،  ملدن  م�شتدامة 
و�شاركت فيه اأربعون دولة، وع�رش 
ويتوقع  ودولية.  اإقليمية  منظمات 
املوؤمتر  تون�ص  ت�شت�شيف  اأن 

الثقافة  لوزراء  الـ11  الإ�شالمي 
العام  املدير  وقال   ،2019 عام 
التويجري  العزيز  عبد  لإي�شي�شكو 
الداخلي  النظام  »تعديل  مت  اإنه 
املكلف  ال�شت�شاري  للمجل�ص 
ا�شمه  وتعديل  للموؤمتر،  التابع 
ال�شت�شاري  املجل�ص  لي�شبح 
العامل  يف  الثقافية  للتنمية 

الإ�شالمي«.

وقال التويجري اإن املوؤمتر انعقد 
بنجاح رغم ال�رشاعات واخلالفات 
العامل  دول  تواجه  التي  والفنت 
وتوهن  قدرتها  وت�شل  الإ�شالمي، 
اأبنائها،  بني  وتفرق  عزميتها، 
لتحقيق  لأعدائها  الفر�شة  وتتيح 
»بعمل  اأنه  واأ�شاف  ماآربهم«. 
املت�شامن  الثقايف  املوؤمتر 
يف  �شد  حائط  يكون  اأن  ي�شتطيع 

باعتبار  التحديات«،  تلك  مواجهة 
م�شرتكا  تن�شيقا  الإ�شالمي  العمل 

لتح�شني الأمن الفكري لالأمة.
الإ�شالمية  الثقافة  وعا�شمة 
عام  منذ  اإي�شي�شكو  تبنته  برنامج 
مدن  لثالث  �شنويا  وت�شند   ،2001
كل  عن  واحدة  عريقة،  اإ�شالمية 
الثالث:  الإ�شالمية  املناطق  من 
واآ�شيا،  واأفريقيا  العربي  العامل 

التي  العا�شمة  اإليها  وت�شاف 
الإ�شالمي  املوؤمتر  ت�شت�شيف 
كل  ينعقد  الذي  الثقافة  لوزراء 
يقع  التي  املدينة،  ويف  عامني. 
الحتفالت  متتد  عليها،  الختيار 
والتظاهرات الهادفة اإىل التعريف 
على  الإ�شالمي،  وتراثها  بثقافتها 

مدار �شنة كاملة.
وكالت  
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كتاب الهوية الن�سالية لل�سعب الفل�سطيني ير�سد �سرية وم�سرية عرفات 
ير�صد هذا الكتاب الهوية الن�صالية لل�صعب 

الفل�صطيني  �صرية وم�صرية  الرجل الفل�صطيني الرمز 
يا�صر عرفات الذي له العديد من الألقاب كاليا�صر 

والأخ ، الثائر  والقائد العام والفدائي  ومفجر الثور 
الرئي�س الفل�صطيني هذا الرجل ذو املواقف ال�صعبة 

املنتبه لكل الحتمالت الزعيم التاريخي القريب من 
قلب اجلماهري �صيد الكينونة  املتحولة الفكرة والدولة 

وال�صهادة وال�صهيد  ، وعليه  ف�صي�صدر من  املنتظر اأن 
ي�صدر هذا  الكتاب يف بداية ال�صنة اجلديدة  2018 
عن موؤ�ص�صة يا�صر عرفات باجلزائر حيث �صيتمكن 

القارئ اجلزائري والعربي من اكت�صاف بطولت« القائد 
الأعلى للثورة الفل�صطينية »هذا املقاوم الفذ الذي 

عرف مبوقفه  �صد ال�صهاينة ال�صالبني لأر�س العروبة 
فل�صطني بلد الإ�صراء واملعراج اإىل جانب اأحداث 

تاريخية  كموقف اجلزائر امل�صاند للق�صية الفل�صطينية 
وموقف الدول العربية وكل هذا  �صيكت�صفونه يف هذا 

املوؤلف القيم والفريد من نوعه .

حكيم مالك  

مراحل تاريخية ل متحى من 
الذاكرة

 
ويتحدث هذا الكتاب القيم عن اجلذور 
احل�سيني،  القدوة  لعائلة  التاريخية 
ووالدة يا�رس عرفات، وطفولته املدر�سة 
و  ال�سيا�سي   وعيه  وتطّور  الثانوية، 
الطلبة  ورابطة  اجلامعية  الدرا�سة 
التاأ�سي�س  من  فتح  وحركة  الفل�سطينيني 
حتى الثورة وهزمية جوان و�سعلة الكفاح 
اإىل  الثانية  االنطالقة  لتليها  امل�سلح، 
قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية اأ�سار 
من  اإ�رسائيل  مع  املواجهة  اأن  عرفات 
تظل  اأن  يجب  فل�سطني،  حترير  اأجل 
يجب  ذلك  ومع  حمذراً:  فقال  قائمة، 
»ال  واحدة،  »ال«  هو  هدفنا،  يظل  اأن 
الإ�رسائيل« »نعم لتحرير فل�سطني«. ويف 
مواجهة ذلك، قرر يا�رس عرفات ورفاقه 
�سد  ع�سابات  بحرب  القيام  فتح  يف 
رف�ست  حني  ويف  االإ�رسائيلية،  القوات 
الدول العربية االأربع التي حاورها قادة 
�سيكت�سف  كما  اجلزائر  با�ستثناء  فتح، 
يتعر�س  الذي  الكتاب   هذا  يف  القارئ 
ال�سوري   النظام  ودور  لبنان  الأحداث 
االأحداث  وا�ستمرار  ال�سادات  و�سدمة 
 مرور  املجد  اأيها  وعرفات  لبنان   يف 
باخلروج من لبنان اإىل انتفا�سة فل�سطني  
العربية  احلا�سنة  اإىل  م�رس  وعودة 
حتى  اال�ستقالل  واإعالن  واالنتفا�سة 

موؤمتر مدريد.
  

انعقاد موؤمتر القمة العربية 
ال�صاد�س يف اجلزائر

 
مكا�سب  عدة  عرفات  حقق 
 1973 )�سبتمرب(   5  ففي  دبلوما�سية 
لدول  الرابع  املوؤمتر  اجلزائر  يف  عقد 
بلداً(،  ثمانني  )مكّون من  االنحياز  عدم 
التحرير  مبنظمة  يعرتف  قراراً  واتخذ 
ممثاًل لل�سعب الفل�سطيني، والقت دعوة 
قطع  اإىل  االإفريقية  للبلدان  عرفات 
من  ا�ستجابة  اإ�رسائيل،  مع  عالقاتها 
اأي�سا،  اجلزائر  ويف  عديدة.  دول  قبل 
ال�ساد�س  العربية  القمة  موؤمتر  انعقد 
من 26 – 28 )اأكتوبر(، وحظيت منظمة 
امتناع  رغم  ذاته،  باالعرتاف  التحرير 
 1974 )فيفري(  ويف  حينها،  االأردن 
املجتمعة  االإ�سالمية  البلدان  اأعلنت 
منظمة  اأن  )باك�ستان(  الهور  موؤمتر  يف 
الوحيد  ال�رسعي  املمثل  هي  التحرير 
ال�سنة  نف�س  ويف  الفل�سطيني.  لل�سعب 
اأكدت القمة العربية ال�ساد�سة املنعقدة 

يف الرباط بتاريخ 28  )اأكتوبر( اعرتافها 
لل�سعب  وحيداً  ممثاًل  التحرير  مبنظمة 
»ال�رسعي«  كلمة  واأ�سافت  الفل�سطيني. 
لت�سبح املمّثل ال�رسعي والوحيد لل�سعب 
تواجده.  اأماكن  جميع  يف  الفل�سطيني 
التي  املت�سارعة  االنت�سارات  هذه 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  حققتها 
حجر  اأر�ست  قد  عرفات  يا�رس  بقيادة 
اإتباع  اإىل  االأ�سا�س يف طموحه، وحملته 
»الواقعي« الإمكانية حتقيق �سيء  اخلط 
لل�سعب الفل�سطيني، وهذا ما جعله يقود 

منظمته بهذا االجتاه.
 

»اإطالق بوتفليقة لقب القائد 
الأعلى للثورة الفل�صطينية على 

عرفات »
 

وي�سلط ال�سوء هذا الكتاب على مرحلة  
اإىل  قيادة يا�رس عرفات لهذه املنظمة  
واالعرتاف  االأردن  من  اخلروج  غاية  
حمل  فلقد   التحرير  مبنظمة  الدويل 
الفل�سطينية  والقيادة  عرفات  يا�رس 
جرحهم العميق بعد اخلروج من االأردن، 
االأو�ساع  ترتيب  �سوى  لهم  يبق  ومل 
الداخلية، واإعادة بناء املقاومة يف لبنان، 
امل�سهورة  جملته  عرفات  قال  ولهذا 
اإىل  طلع  عندما  اجلبل«  �سارية  »يا 
 الربنامج  بعد  فيما  وياأتي  ال�سيخ  جبل 
العبور  ونقطة  املرحلي  ال�سيا�سي 
الدبلوما�سي. ففي الدورة الثانية ع�رسة 
املنعقد،  الفل�سطيني  الوطني  للمجل�س 
 ،1974  جوان   8  -1 من  القاهرة،  يف 
تاريخياً  حتوالً  املوؤمتر  اأعمال  �سهدت 
اإىل  املنظمة  ذهاب  فكرة  اأر�ست  حيث 
التحفظات«،  بع�س  »مع  جنيف  موؤمتر 
النقاط  ذي  املوؤمتر  قرارات  و�سيغت 
ال�سيا�سي  »الربنامج  وهو  الع�رس، 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  املرحلي 
املقر من املجل�س الوطني الفل�سطيني 
الثانية ع�رسة«. »ذهب  انعقاده  يف دورة 
اإىل  املنظمة  وفد  راأ�س  على  عرفات 
الرباط  يف  ال�سابعة   العربية  القمة 
النقاط  بربنامج  م�سلحاً   1974 )اأكتوبر( 
متثيل  م�ساألة  املوؤمتر  وبّت  الع�رس، 
املنظمة،  ل�سالح  الفل�سطيني  ال�سعب 
حق  اأكّد  الذي  ال�سهري  قراره  واأ�سدر 
ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اإىل اأر�سه 
وتقرير م�سريه، وحقه يف اإقامة �سلطته 
املوؤمتر  قرار  وجدد  امل�ستقلة  الوطنية 
�رسعياً  ممثاًل  املنظمة  �سفة  تاأكيد 
ل�سعب فل�سطني وم�سوؤوليتها عن  وحيداً 
على  �سلطته  واإقامة  م�ستقبلة،  �سياغة 
كل جزء يتم حتريره من االأر�س، واأعلن 

يف  التدخل  عدم  العربية  الدول  التزام 
ال�سوؤون الداخلية للعمل الفل�سطيني«، ما 
دفع يا�رس عرفات الأن يردد: »كانت هذه 
القمة العربية هي قمة فل�سطني«، ويبدو 
الدبلوما�سية  االنت�سارات  م�سل�سل  اأن 
هذه  من  اأيام  ثالثة  فبعد  يتوقف،  لن 
بالذكرى  االحتفال  وملنا�سبة  القمة، 
ا�ستقبل  اجلزائرية،  للثورة  الع�رسين 
االأبطال،  ا�ستقبال  اجلزائر  يف  عرفات 
بعد  مقربيه،  لبع�س  يقول  جعله  ما 
متى  حينها  »ت�ساءلت  اال�ستقبال  هذا 
ويبدو  با�ستقاللنا«  اأي�ساً  نحن  �سنحتفل 
بداأت  قد  الفل�سطينية  الق�سية  اأن 
بعد  اإذ  االأمم املتحدة،  باجتاه  تتدحرج 
قد  كانت  لقرار  تنفيذاً  باأ�سابيع،  ذلك 
اتخذته بتاريخ 13 -16 ) نوفمرب( 1974، 
�سمح للمنظمة بامل�ساركة يف مناق�ساتها 
اإىل  عرفات  ذهب  فل�سطني،  لق�سية 
النقاط  بربنامج  م�سلحاً  نيويورك، 
قرار  على  العربي  وباالإجماع  الع�رس، 
املتزايد  الدويل  والتاأييد  الرباط،  قمة 
الفل�سطينية.  وللمطالب  للمنظمة 
قّدمه  اأن  بعد  املتحدة،  االأمم  ويف 
خارجية  وزير   ( بوتفليقة،  العزيز  عبد 
اجلزائر وب�سفته رئي�س اجلمعية يف ذلك 
للثورة  االأعلى  »القائد  بو�سفه  الوقت(، 
الفل�سطينية«. وقف عرفات اأمام ممثلي 
الذين  العامة.  اجلمعية  يف  العامل  دول 
ا�ستقبلوه بحفاوة ملفتة للنظر، خماطباً: 
»اأتوجه اإليكم اأن تقفوا مع ن�سال �سعبنا 
من اأجل تطبيق حقه يف تقرير م�سريه، 
هذا احلق الذي كّر�سه ميثاق منظمتكم، 
منا�سبات  يف  املوّقرة  جمعيتكم  واأقّرته 
عديدة، اأن متّكنوه من العودة من منفاه 
ودياره  وطنه  يف  ليعي�س  االإجباري، 
وحتت ظالل اأ�سجاره، حراً �سيداً متمتعاً 
بكافة حقوقه القومية، لي�سارك يف ركب 
االإبداع  الب�رسية ويف جماالت  احل�سارة 
اإمكانيات  من  فيه  ما  بكل  االإن�ساين، 
كما  احلبيبة  قد�سه  وليحمى  وطاقات، 
ويجعلها حرة جلميع  التاريخ،  فعل عرب 
والقهر«. االإرهاب  عن  بعيداً  االأديان 
وقال عرفات معلناً: »لقد جئتكم بغ�سن 
بيد، فال  الثائر  بندقية  مع  بيد  الزيتون 
يدي«.  من  االأخ�رس  الغ�سن  ت�سقطوا 
ت�سفيق  و�سط  مرات،  عدة  وكررها 
 ،1974 )نوفمرب(   22 احلا�رسين. ويف 
باالأغلبية  العامة  اجلمعية  اعرتفت 
ال�ساحقة، واأ�سدرت  القرار 3236 الذي 
غري  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  يعرتف 
تقرير  يف  »حقه  وهي:  للت�رسف،  قابلة 
الوطني  اال�ستقالل  يف  وحقه  امل�سري 
العودة«.  يف  الالجئني  وحق  وال�سيادة 

م.ت.ف  اأعطى  الذي   3237 وقرار 
االأمم  يف  الدائم  املراقب  و�سعية 
لها  يتيح  مما  منظماتها،  ويف  املتحدة 
امل�ساركة يف النقا�سات مثلها مثل الدول 
النظام  ودور  لبنان  اأحداث  االأخرى. 
وا�ستمرار  ال�سادات  �سدمة  و  ال�سوري 
اأيها املجد،  لبنان عرفات  االأحداث يف 
لرتكع اأمام بريوت واخلروج من لبنان اإىل 
االنتفا�سة يف فل�سطني و عودة م�رس اإىل 
واإعالن  االنتفا�سة  و  العربية  احلا�سنة 

اال�ستقالل.
 

انتفا�صة احلجارة 1987
 

بداية  الكتاب  يتناول 
�رسارة  االنتفا�سة  االأوىل يف 8 دي�سمرب 
انتفا�سة  بـ  امل�سماة   1987 عام  من 
احلجارة ،وكان ذلك يف جباليا، يف قطاع 
وقرى  مدن  كل  اإىل  انتقلت  ثّم  غزة. 
يا�رس  الثائر  فقال  فل�سطني.  وخمّيمات 
عرفات : »انتفا�سة االأر�س املحتلة تعرّب 
عن رغبة ال�سعب الفل�سطيني يف التخل�س 

من نري االمربيالية وال�سهيونية.
  

دعوة الرئي�س ال�صاذيل بن جديد 
لعقد قمة عربية يف اجلزائر

 
»ال�ساذيل  اجلزائري  الرئي�س  دعا  ولقد 
للبحث  عربية  قمة  لعقد  جديد«  بن 
ال�رساع  من  موحد  موقف  اتخاذ  يف 
الظروف  االإ�رسائيلي يف ظل   – العربي 
بحما�س  عرفات  ا�ستقبل  امل�ستجدة، 
يف  عقدت  التي  اجلزائر.  قمة  يف 
جوان1988، تخلّى فيها امللك ح�سني عن 
»اأية مزاعم عن اأي جزء، مهما �سُغر من 
االأر�س الفل�سطينية« وبعد هذا املوؤمتر، 
امللك  اأعلن   ،1988 جويلية   31 ويف 
ح�سني عن »قطع كافة الروابط االإدارية 
والق�سائية بني االأردن وال�سفة الغربية«.
هذا  لكن  االرتباط«.  »فك  بـ  عرف  مبا 
القرار  عن  احلديث  جعل  قد  املوقف 
242 ممكناً يف اإطار اتفاقية �سالم، بعد 
اأن رف�سته القيادة الفل�سطينية، وعرفات 
اأمام  اأ�سبح  امللك،  خطوة  نف�سه. فبعد 
الدولة  ا�ستقالل  عن  االإعالن  عرفات 
الفل�سطينية وذلك لن ياأتي اإال باعرتاف 
 ،242 القرار  تاأييد  على  قائم  دويل 
التحرير  منظمة  اإ�سرتاتيجية  وتغيري 
الفل�سطينية يف املرحلة املقبلة. انعقد 
دورته  الفل�سطيني يف  الوطني  املجل�س 
جانفي   12 يوم  اجلزائر  يف  الع�رسين 
الوطنية  الوحدة  �سعار  حتت   ،1988
الفور  على  فاعتمد  الن�رس«  حتى  »ثورة 

مو�سوع  اأما  اال�ستقالل،  اإعالن  على 
جرت  فقد   ،242 بالقرار  االعرتاف 
متكن  مطّولة،  ونقا�سات  حمادثات 
عرفات من انتزاع املوافقة عليه، فاأيده 
وامتناع  معار�ساً،   46 مقابل  نائباً،   253
مطالباً  الت�سويت،  عن  اأ�سوات  ع�رسة 
لل�سالم يف ال�رسق  بـ »عقد موؤمتر دويل 
جمل�س  قراري  اأ�سا�س  على  االأو�سط 
احلقوق  و�سمان   ،338 و   242 االأمن 
حقه  وبخا�سة  امل�رسوعة،  الوطنية 
مبّكرة   اإ�سارة  ويف  م�سريه«،  تقرير  يف 
العامة  اجلمعية  »قرار  اأن  على  ن�س 
ق�ّسم  الذي   181 رقم  املتحدة  لالأمم 
ويهودية،  عربية  دولتني  اإىل  فل�سطني 
الدولية  لل�رسعية  �رسوطاً  يوفر  زال  ما 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  حق  ت�سمن 
الوطني«. ويف  واال�ستقالل  ال�سيادة  يف 
اهلل  »با�سم  اأعلن عرفات  ال�سباح،  بداية 
وبا�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، يعلن 
اإقامة  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س 
الفل�سطينية،  اأر�سنا  دولة فل�سطني على 
و�سط  ال�رسيف«،  القد�س  وعا�سمتها 

معانقة وبكاء احلا�رسين يف املوؤمتر.
 

حادثة �صقوط طائرة يا�صرعرفات 
يف �صحراء ليبيا

 
وحادثة  عند  الكتاب  هذا  ويتوقف  
�سقوط طائرة يا�رسعرفات يف ال�سحراء 
الليبية  يف طريق عودته من ال�سودان اإىل 
تون�س بعدم  جمعته حمادثات   بالرئي�س 
ال�سوداين »عمر الب�سري« فلقد  ا�سطدمت 
الطائرة اأخرياً بكثب رملي، اأثناء الهبوط 
وركاب  عرفات  فنقذف  اال�سطراري 
و�سط  مرتاً،  خم�سني  مل�سافة  الطائرة 
رمال متحركة، جميعهم اأحياء وجرحى، 
القيادة،  قمرة  يف  كانوا  من  با�ستثناء 
وامليكانيكي  الفل�سطينيني  الطيارين 
الروماين، الذين ا�ست�سهدوا يف مكانهم، 
فبداأوا يبحثون عن اأ�سلحتهم، ومبعجزة 
على  عرثوا  احلالك  الليل  �سواد  و�سط 
وبعد   باالأ�رسار  املليئة  عرفات  حقيبة 
اإىل  عرفات  اأر�سل  املوت  من  جناته 
اجلميع، ر�سالة خمت�رسة: »اأ�سكركم، اأنا 

بخري، احلمد هلل، اأبو عمار«.
 

مع�صلة القد�س وح�صار عرفات
 

لل�سعب  الن�سالية   »الهوية  كتاب  وتطرق 
الفل�سطيني ال�سرية وامل�سرية عن يا�رس 
عرفات »اإىل الطريق  اإىل اأو�سلو والعودة 
اإىل وطن االآباء واالأجداد  وبناء ال�سلطة 
الفل�سطينية   االأرا�سي  يف  الوطنية 

زمن  اإىل  مرورا  عرفات   يا�رس  برئا�سة 
باراك  وايهود  وعرفات  الرتاجعات 
وح�سار  و�سارون  القد�س   ومع�سلة 
عرفات. وا�سل عرفات حتديه، وال�سمود 
مي�سك  وظل  احل�سار،  هذا  كل  رغم 
وم�ساألة  وموؤ�س�ساتها،  ال�سلطة  اأمور 
االإ�رسائيلي  الفل�سطيني  النزاع  حل 
مرادفة  فل�سطينية  اأ�سوات  فعلت  بيده. 
تدعوه  واالأوروبية  االأمريكية  لالأ�سوات 
لالإ�سالح، وطالبوا ب�سالحيات متزايدة 
اأجهزة  وباإ�سالح  الق�سائية،  لل�سلطة 
ال�سلطة،  اأجهزة  من  وغريها  االأمن، 
رئي�س  من�سب  ا�ستحداث  بينها  ومن 
مطلباً  فقط  يكن  مل  الذي  للوزراء 
اأع�ساء  به  نادى  فقد  واأوروبياً،  اأمريكياً 
»اأبو  تعيني  واقرتحت  »فتح«،  حركة  من 
مازن« لهذا املن�سب،  ليجري ليتم فيما 
الوزراء،  رئي�س   من�سب  ا�ستحداث  بعد 
املجل�س  يف  عليه  الت�سويت  فجرى 
عبا�س  حممود  اختيار  ومت  الت�رسيعي، 

)اأبو مازن( لهذا املن�سب.
 

 املر�س واللحظات الأخرية قبل 
رحيل الرجل الرمز

 
االأخرية  اللحظات  املوؤلف  هذا  وي�رسد 
�سحته  تدهور  من   بداية  لعرفات  
فلقد   2004 عام  من  اأكتوبر   �سهر  منذ 
م�رس  من  االأطباء  من  فريق  و�سل 
وتون�س واالأردن، مل يتمكنوا من التعرف 
اإىل  نقله  فقرروا  املر�س،  اأ�سباب  على 
منطقة  يف  الع�سكري  »بري�سي«  م�سفى  
على  عرفات  وافق  الفرن�سية،  »كالمار« 
ويف  ال�سحية  حالته  تردي  اإثر  نقله 
�سبيحة 29 )اأكتوبر(، خرج عرفات وقد 
اإحدى  اإىل  والتعب  االإجهاد  عليه  بدا 
تنهمر  والدموع  االأردنيتني،  املروحتني 
اإذا  من عيون املودعني، وهم يت�ساءلون 
كانت هذه رحلة زعيمهم االأخرية. ومن 
عمان اإىل باري�س، فاأدخل اإىل امل�سفى، 
اأثبتت التحاليل اأنه غري م�ساب ب�رسطان 
ال  واأنه  �رسطانية،  اأورام  من  وال  الدم، 
ميكن تف�سري هذه احلالة وفق االأمرا�س 
ا�ستدت  غيبوبة  يف  ودخل  املعروفة 
غري  ت�سمم  عن  ناجمة  خطورتها، 
الفرن�سيني  االأطباء  على  تعّذر  معروف، 
اخلطرية  االأنباء  وتوالت  عليه،  التعّرف 
ووكاالت  االأل�سن  تتقاذفها  حالته،  عن 
موت  احت�سار،  دماغي،  موت  االأنباء: 
�رسيري، ملدة اأ�سبوعني من و�سوله اإىل 
امل�ست�سفى. ويف فجر 11 من  )نوفمرب( 
الفل�سطيني  الزعيم  تويف   2004

يا�رسعرفات . 
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اأ�صباب ال�صعال 
امل�صتمر 

مع بداية ف�شل ال�شتاء ، تكرث و تنت�شر 
الفريو�شات م�شببة اأعرا�ض خمتلفة ترهق ج�شم 

الإن�شان و ت�شبب له الإزعاج و الإعياء التام ، 
مثل ال�شعال و �شيالن الأنف و ال�شداع و غريها 

من الأعرا�ض اجلانبية الأخرى

الأعرا�ض  اأكرث  من  ال�سعال  ويعد 
�سببه   ، للمري�ض  اإزعاجاً  اجلانبية 
احللق  يف  الهواء  جمرى  تعر�ض 
مثل  ملواد  الهوائية  الق�سبات  و 
نتيجة  احللق  يف  يتجمع  الذي  البلغم 
اللتهابات و ت�سبب له احلكة فيحاول 
ال�سعال  اإذا   ، منها  التخل�ض  اجل�سم 

هو رد فعل اإيجابي و �رضوري ل�سحة 
تنقية  على  يعمل  حيث   ، املري�ض 
للتف�ض  املتو�سطة  و  الكبرية  القنوات 

من الأنف اإىل داخل الرئتني
بع�ض  تت�سبب  ال�سغط  اأدوية  بع�ض 
ارتفاع  امل�ستخدمة يف عالج  الأدوية 
�سغط الدم لبع�ض الأ�سخا�ض بنوبات 

اجلانبية  الآثار  كاأحد  م�ستمرة  �سعال 
ذلك  التاأكد من  الأدوية،و ميكن  لهذه 
مع  ال�سعال  نوبات  حدوث  تزامن  اإذا 

فرتة اأخذ الدواءاحل�سا�سية 
اإن اأحد مظاهر التح�س�ض هو ال�سعال  
و قد يكون ال�سعال م�ستمراً و خا�سة 

خالل فرتات التح�س�ض املو�سمي

خا�سة  و  املدخنون  يعاين  التدخني  
و  با�ستمرار  يدخنون  الذين  اولئك 
ال�سجائر  ي�ستهلكون كميات كبرية من 
خالل اليوم الواحد من نوبات ال�سعال 
امل�سحوبة  تلك  خا�ض  و  امل�ستمرة 
بالبلغم .  و تزداد نوبات ال�سعال هذه 
الق�سبات  التهاب يف  يف حالة حدوث 

الرئوية و يف حالت التح�س�ض
الربو و بع�ض اأنواع امل�سكنات يحظر 
ملن  امل�سكنات  اأنواع  بع�ض  اإعطاء 
هذه  لن  ذلك  و   ، الربو  من  يعاين 
امل�سكنات توؤدي اإىل ت�سييق الق�سبات 
، و كذلك  ال�سعال  بالتايل تزيد من  و 
ال�سعال  من  يعاين  بالن�سبة ملن  الأمر 

يعطى  اأن  يجب  فال   ، نوعه  كان  اأياً 
املري�ض هذه الأنواع من امل�سكنات

خا�سة  و  الرئوي  الإلتهاب  حالت 
املزمنة منهاو هنا قد يخلط البع�ض 
بني وجود اإلتهاب و بني نوبة التح�س�ض 
فتزداد هذه   ، يجب  كما  تعالج  فال   ،

النوبة

يعترب التهاب احللق من الأمرا�ض املزعجة التي ت�سيب الإن�سان، وهو من الأمرا�ض املتعلّقة باجلهاز التنّف�سي العلوي، اأو التهاب املريء، وقد تنتج هذه اأ�صباب مر�ض التهاب احللق
اللتهابات عن فريو�سات اأو جراثيم اأو فطريات، ورمبا تكون اأي�سًا ب�سبب ملّوثات تنتقل عرب الهواء

التهاب اللوزتني؛ حيث تتواجد اللوزتان يف اجلزء العلوي من البلعوم، وعندما ت�ساب هذه املنطقة بفريو�ض اأو جرثومة، فاإّنها تتهيج، ويزداد حجمها؛ حيث على جفاف احللق ثم التهابهاأ�سباب التهاب احللق هي ا�ستن�ساق الهواء امللوث الناجت عن التدخني، والذي يعمل على تهييج احللق والتهابهتنف�ض هواء جاف عن طريق الفم؛ مما يوؤثر 
ت�سبح اأكرب من حجمها الطبيعي، ول تختلف اأعرا�ض اللتهاب اجلرثومي عن الفريو�سي، اإل من خالل الفح�ض ال�رضيري

، وجود ح�سا�سية لبع�ض الأدوية واملركبات الكيميائّية، التعر�ض لإ�سابة يف الرقبة الإ�سابة بالزكام، والر�سح، اأو النزلت ال�سدرية، والتهابات الرئةالإ�سابة باأمرا�ض يف اجلهاز املناعي،

اأع�صاب ت�صاعد على اله�صم
 اليان�سون هو عبارة عن نبات �سغري احلجم، ل يزيد طوله عن 50�سم، وتكون حبته مظلية ال�سكل، واجلزء امل�ستخدم منه هو الثمار، والتي يطلق عليها 

ا�سم بذور اليان�سون، وحتتوي على جمموعة من الزيوت الطيارة، ومن اأهّم املركبات فيها هو زيت الأنثيول، والذي يعترب طارداً للغازات، وم�ساداً 

للمغ�ض، وميكن تناولها بالعديد من الطرق، ومن اأ�سهر هذه الطرق هي و�سعها يف كوب من املاء، وتركها تغلي على درجة حرارة متو�ّسطة، ملدة خم�ض 

ع�رضة دقيقة، و�رضبها ثالث مّرات يف اليوم الواحدالنعناع الربي هي عبارة عن ع�سبة معّمرة، لها رائحة عطرة، وي�سل ارتفاعها 60�سم، وتكون اأوراقها 

بي�ساوّية، ولونها اأخ�رض، ويوجد فيها جمموعة من الزيوت الطّيارة، والتي تتكّون ب�سكٍل اأ�سا�سي من البوليغون، وتعمل على طرد الرياح، وتعالج ع�رض 

اله�سم، وهو مفيد ب�سكٍل كبري للطرد البلغم، والزكام، وال�سعال، وبالتايل توؤخذ منه ملعقة �سغرية، ون�سعها يف كوب من املاء املغلّي، ونرتكها على درجة 

حرارة متو�ّسطة، ملّدة ع�رض دقائق، ونتناوله ثالث مرات يف اليوم الواحد، ولكن يجب على الأطفال واملراأة احلامل جتّنب تناوله

البقدون�ض هو عبارة عن نبتة ع�سبّية، وت�ستخدم منها الأوراق واجلذور، ويحتوي على زيُوت طّيارة، حيث يوجد فيه مركب املريي�ستي�سني مبعدل %20، 

و18من الأبيول، وجمموعة خمتلفة من الرتبينات، كما يحتوي على فيتامينات، وكومارينات، وفثاليدات، وفالفونيات، ومعّدلت عالية من احلديد، 

وي�ستخدم بكرثة للتخلّ�ض من ع�رض اله�سم، وذلك من خاللها غليه مع املاء.

عالج ال�صعال 
بالأع�صاب

امل�ساهمة  العالجات  من  الزعرت  ع�سبة  تعّد  املغلي  الزعرت  �ساي 
العلوي  التهاب اجلزء  ال�سعال، وعالج  التخل�ض من  اأ�سا�سي يف  ب�سكل 
والق�سبات، نظراً لحتوائها على مكّونات ومركبات قادرة على تقليل 
ل�ساي  والع�سل  الليمون  ع�سري  من  القليل  اإ�سافة  وميكن  اللتهابات، 

الزجنبيل لزيادة مفعوله
مكونات  على  الأ�سود  الفلفل  يحتوي  الع�سل  مع  الأ�سود  الفلفل  مغلي 
لل�سعال  كمّرطب  الع�سل  ويعمل  الدموية،  الدورة  عمل  من  تعزز  قوية 

والكحة
جذر العرق�سو�ض ويتّم ا�ستخدامه بعد نقع جزء منه يف املاء املغلي 
وتهيج  لاللتهابات  �ساعة؛ لحتوائه على خ�سائ�ض مقاومة   24 وملدة 

احللق
�رضاب الزجنبيل يعترب الزجنبيل من الأع�ساب الطبيعية الغنية مب�سادات 
الهي�ستامني والإحتقان ولهذا ي�سري الأطباء واملخت�سون له لعالج نزلت 

الربد والزكام
واإعداد  لها  القرفة  من  القليل  اإ�سافة  ميكن  الزلق  الدرداء  خ�سب 
الربي  الكرز  حلاء  اللتهابية.  الأعرا�ض  مبخّففات  غنّي  م�رضوب 
ي�ستخدم يف عالج ال�سعال لحتوائه على خ�سائ�ض مهدئة لل�سعال فهو 
بهذا يدخل يف �سناعة الأدوية امل�سادة له، جذر الأو�سا، وي�ستخدم يف 

عالج التهابات الق�سبة وال�سعال املتهّيج، والتهابات الرئة
ملعقة  اإ�سافة  خالل  من  اجلاف،  ال�سعال  عالج  يف  ي�ستخدم  الكركم 
من  القليل  مع  مغلي،  ماء  كوب  لن�سف  الكركم  م�سحوق  من  �سغرية 
يتّم  اأن  اإىل  يومياً  بتناوله  وين�سح  دقائق،  ثالث  ملّدة  وغليه  الع�سل 
التخل�ض من اأعرا�ض ال�سعال، وميكن اأي�ساً اإ�سافة ملعقة من م�سحوق 
الكركم مللعقة من بذور الكرة احلمراء وغليها يف كوب من املاء وتناوله 

ثالث مرات يومياً
ومكافحة  لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�ض  على  الليمون  يحتوي  الليمون 
العدوى ملا يحتويه عليه من فيتامني، وميكن اإعداد هذا ال�رضاب من 
مرات  عدة  و�رضبه  الليمون  ع�سري  مع  الع�سل  من  القليل  مزج  خالل 
اإ�سافة القليل من الفلفل الأ�سود لكوب الليمون  خالل اليوم، اأو ميكن 

والع�سل و�رضبه
واملايكروبات  اجلراثيم  مب�سادات  غني  الثوم  اأن  املعروف  الثوممن 
وبهذا الق�ساء على ال�سعال، ويكون هذا من خالل غلي 3 ف�سو�ض ثوم 
القليل من  اإ�سافة  ثّم  الزعرت،  اأوراق  اإليه  امل�ساف  املاء  كوب من  يف 
تناول ف�ض من الثوم املفروم اأو  اإليه قبل تناوله، وميكن اأي�ساً  الع�سل 
املهرو�ض مع اإ�سافة القليل من من الع�سل اأو زيت القرنفل، لتخفيف 

حدة اللتهاب

عالج التهاب احللق بالأع�صاب 
احللق  التهاب  عالج  املمكن  من 
حيث  الأع�ساب؛  طريق  عن  ال�سديد 
اإّن هناك جمموعة كبرية من الأع�ساب 
العديد  عالج  يف  ت�ستخدم  الطبيعية 

من الأمرا�ض، ومن هذه الأع�ساب 
�سغرية  ملعقة  تو�سع  حيث  الزجنبيل 
املاء  من  كوب  يف  الزجنبيل  من 
املغلي، وترتك ملّدة ل تقل عن ع�رض 
من  ملعقة  اإليها  ت�ساف  ثّم  دقائق، 
مرتني  وتُ�رضب  ال�سايف،  النحل  ع�سل 

يف اليوم
جلميع  كعالج  يُ�ستخدم  حيث  الثوم 
ل اأن يكون ممزوجاً  اللتهابات، ويُف�سّ

مع الزجنبيل والليمون
املاء  اإىل  اإ�سافته  وتتّم  ال�سو�ض  عرق 
ل  املغلي، ويُ�رضب على فرتتني، ويُف�سّ
حيث  الع�سل  ،�سمع  �ساخناً  يكون  اأن 

يوؤكل ثالث مرات يوميا
طريق  عن  وذلك  احلمل  ل�سان 
املري�ض  على  ويجب  بذوره،  غلي 
ثالثة  عن  تقل  ل  ملّدة  ي�رضبها  اأن 
م�سوياً،  يكون  اأن  ل  ويُف�سّ اأيامالتفاح 

وحم�سياً بالكركم
تقل  ل  ملّدة  ي�رضبها  اأن  املري�ض    
ل اأن يكون  عن ثالثة اأيامالتفاح ويُف�سّ

م�سوياً، وحم�سياً بالكركم

ن�ستخدم  اأن  مُيكن  كما  والزعفران،   
التهاب  من  التخل�ض  يف  التفاح  خل 
احللق، وذلك عن طريق اإ�سافة املاء 
املالح اإىل خل التفاح، ويقوم املري�ض 
ثالثة  عن  تقل  ل  ملّدة  به  بالغرغرة 

اأيام تقريباً
�رضب  طريق  عن  ذلك  ويتم  اللفت 
ملعقة �سغرية يومياً من ع�سري اللفت، 

ل اأن  وذلك ملدة اأ�سبوع تقريباً، ويُف�سّ
حتى  قلياًل  احللق  يف  الع�سري  يرُتك 
القنفذ  ح�سي�سة  اأطول  مّدًة  يظّل 
طريق  عن  طريقتها  وتتّم  الأرجوانية 
غليها، ثم ترُتك ملدة ل تقل عن ع�رض 
دقائق تقريباً، ثم تُ�رضب اللبان الذكر 
قبل  الدافئ  املاء  نقعه يف  يتم  حيث 
مرتني  ويُ�رضب  يُغلى  ثم  ا�ستعماله، 

لعالج  جداً  مفيداً  ويعترب  يومياً، 
اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي

احللق  التهاب  معاجلة  اأي�ساً  ميكن 
ال�سديد اأو املزمن عن طريق الغرغرة 
ل اإ�سافة  باملاء الدافئ وامللح، ويُف�سّ
اخلل  اأو  الليمون  ع�سري  من  نقطتني 
البكرتيا  على  يق�سي  وذلك  اإليه، 

املوجودة يف احللق .
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

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

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

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� 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 

�أهمية �ل�سرب يف حياة �مل�سلم
وهو  املوؤمن  حياة  يف  مهمة  �صفة  ال�صرب 
باأوامر  االلتزام  اأ�صا�س  وهو  اإ�صالمي  خلق 
وهو يعني  نواهيه،  واجتناب  تعاىل،  اهلل 
التاأمل يف  بعد  االأمام  اإىل  ال�صري  الداعية يف 
�صري العظماء الرجال من علماء وجماهدين 
ومن كرماء واأبطال ال�صابرين، وما القوه من 
وبخا�صة  ال�صدائد،  واألوان  البالء  �صنوف 
من  الر�صاالت  وحملة  الدعوات  اأ�صحاب 
اأنبياء اهلل ور�صله امل�صطفني االأخيار، الذين 
جعل اهلل من حياتهم وجهادهم درو�صاً بليغة 
ملن بعدهم ليتخذوا منها اأ�صوة، ويتعزوا بها 
عما ي�صيبهم من متاعب احلياة واأذى النا�س، 
رَبَ اأُولُوا  ْ َكَما �صَ ربرِ يقول اهلل _تعاىل_: »َفا�صْ

ْل لَُهْم«)االأحقاف:  �ُصلرِ َوال تَ�ْصتَْعجرِ َن الُرّ الَْعْزمرِ مرِ
مر  على  االإ�صالمية  واأمتنا  االآية35(،  من 
وقمم  عظيمة  مناذج  من  تخل  مل  ع�صورها 
اأو  والعبادة  العلم  ميادين  يف  �صواء  �صامقة، 
العطاء  ميادين  اأو  والدعوة  اجلهاد  ميادين 
والت�صحية و�صجل لهم التاريخ مواقفهم الثابتة 
كي يقتدى بهم من اأهل ال�صرب والعزائم.وقد 
الدنيا  االأجر اجلزيل يف  ال�صابرين  اهلل  وعد 
على  وبناء  ال�صابرين،  مع  اأنه  وبني  واالآخرة 
هذه االأهمية البالغة لل�صرب نتناول بالتف�صيل 
ومنزلته  وف�صيلته  واأنواعه  ال�صرب  معنى 
عليه  لزوار  املعينة  واالأ�صباب  وجماالته 

�صبكة ر�صالة االإ�صالم.

�لأمر بال�سرب:
حتى  وا�صرب  اإليك  يوحى  ما  }واتبع  تعاىل:  اهلل  قال 

يحكم اهلل وهو خري احلاكمني{ يون�س:109.
اأجر  ي�صيع  ال  اهلل  فاإن  }وا�صرب  تعاىل:  وقال 
عاقبتم  }واإن  تعاىل:  وقال  هود:115  املح�صنني{ 
خري  لهو  �صربمت  ولئن  به  عوقبتم  ما  مبثل  فعاقبوا 
لل�صابرين وا�صرب وما �صربك اإال باهلل وال حتزن عليهم 
وال تك يف �صيق مما ميكرون اإن اهلل مع الذين اتقوا 

والذين هم حم�صنون{ النحل:128-126.
من  ذلك  اإن  اأ�صابك  ما  على  }وا�صرب  تعاىل:  وقال 

عزم االأمور{ لقمان:17.
�صياء«  »ال�صرب  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  يقول 
ال�صعدي  الرحمن  عبد  ال�صيخ  وقال  م�صلم(.  )رواه 
رحمه اهلل: »ملا علم اأنه البد اأن يبتلى اإذا اأمر ونهى، 
بال�صرب  اأمره  النف�س  على  م�صقة  والنهي  االأمر  واأن 
على ذلك فقال: }وا�صرب على ما اأ�صابك اإن ذلك{ 
الذي وعظ به لقمان ابنه }من عزم االأمور{ اأي من 
اإال  لها  يوفق  وال  بها  ويهتم  عليها  يعزم  التي  االأمور 

اأهل العزائم« )تي�صري الكرمي الرحمن �س 597(.
ال�صالم  عليه  نوح  ق�صة  نبيه  على  اهلل  ق�س  اأن  وبعد 
وما حدث له مع قومه ومع ابنه قال: }تلك من اأنباء 
الغيب نوحيها اإليك ما كنت تعلمها اأنت وال قومك من 

قبل هذا فا�صرب اإن العاقبة للمتقني{ هود:49.

�ل�سرب �سالح �مل�ؤمن:
قال تعاىل: }يا اأيها الذين اآمنوا ا�صتعينوا بال�صرب وال�صالة اإن 

اهلل مع ال�صابرين{ البقرة: 153.
اأن  عنهما  اهلل  ر�صي  اأوفى  اأبي  بن  اهلل  عبد  اإبراهيم  اأبي  عن 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف بع�س اأيامه التي لقي فيها 
اأيها  »يا  فقال:  فيهم  قام  ال�صم�س  مالت  حتى  انتظر  العدو 
النا�س ال تتمنوا لقاء العدو وا�صاألوا اهلل العافية فاإذا لقيتموهم 
فا�صربوا واعلموا اأن اجلنة حتت ظالل ال�صيوف، ثم قال النبي 
ال�صحاب  الكتاب وجمري  منزل  »اللهم  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 
وهازم االأحزاب اهزمهم وان�رصنا عليهم« )متفق عليه(. وعن 
خباب بن االأرت ر�صي اهلل عنه قال: �صكونا اإىل ر�صول اهلل �صلى 
اأال  اهلل عليه و�صلم وهو متو�صد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا: 
يوؤخذ  قبلكم  كان من  »قد  لنا؟ فقال:  تدعو  اأال  لنا؟  ت�صتن�رص 
باملن�صار  يوؤتى  ثم  فيها  فيجعل  االأر�س  له يف  فيحفر  الرجل 
فيو�صع على راأ�صه فيجعل ن�صفني ومي�صط باأم�صاط احلديد ما 
دون حلمه وعظمه ما ي�صده ذلك عن دينه واهلل ليتمن اهلل هذا 
االأمر حتى ي�صري الراكب من �صنعاء اإىل ح�رص موت ال يخاف 
اإال اهلل والذئب على غنمه ولكنكم ت�صتعجلون« )رواه البخاري( 
ويف رواية: »وهو متو�صد بردة وقد لقينا من امل�رصكني �صدة«.

رب حكم عن �ل�سّ
 قال اهلل تعاىل: ) اإّن اهلل مع 

ال�صابرين(. �صورة البقرة. ذكر ديننا 
احلنيف العديد من االآيات القراآنية، 
واالأحاديث النبوّية التي حتّثنا على 
رب يف وقت ال�ّصدائد، فمثاًل قال  ال�صّ
ر�صول اهلل عليه ال�صالة وال�صالم عن 
جزاء ال�صابرين: )اإّن قوماً ياأتون يوم 
القيامة يتخلّلون رقاب النا�س حّتى 

ي�رصبوا باب اجلنة قبل احل�صاب. 
فيقول لهم: مل ت�صتحّقون الدخول 
اإىل اجلّنة قبل احل�صاب؟فيقولون: 

ابرين يف الدنيا.(  كّنا من ال�صّ

كر احلكيم  اآي�ت من الذيّ
تعاىل:  قال  ال�صرب  عن  تتحّدث 
َوُهَو  �َصيًئا  تَكَرُهواْ  اأَن  »َوَع�َصى 

قال   )216 البقرة  »)�صورة  لَُّكم  َخرٌي 
الةرِ اإرَِنّ  ربرِ َوال�صَّ ينُواْ برِال�صَّ تعاىل :«ا�صتَعرِ
يَن »)�صورة البقرة 153(  ابرِررِ َ َمَع ال�صَّ اهلَلّ
الةرِ  ربرِ َوال�صَّ ينُواْ برِال�صَّ قال تعاىل:«ا�صتَعرِ
يَن » )�صورة البقرة  ابرِررِ َمَع ال�صَّ  َ اإرَِنّ اهلَلّ
153( قال تعاىل :«اإرَِنّ َمَع الُع�رصرِ يُ�رًصا 
تتحّدث عن  ال�رصح 6( حكم  »)�صورة 

ال�صرب

حكم تتحّدث عن �ل�سرب

ا  ُمًرّ ال�صرب  كان  اإذا   
ا�صرب  حلوة.  فعاقبته 
تي�صري  الع�رص  فبعد  قلياًل 
وتدبري.  له وقت  اأمٍر  وكّل 
وجتلًّدرِ  يبٍة  ُم�صرِ لكّل  ا�صرب 
غري  الدهر  باأّن  واعلم 
من  اأهون  لرمد  لَّدرِ  ُمَ
�صربان:  ال�صرب  العمى. 
و�صرٌب  تكره  ما  على  �صرٌب 
ال�صرب  حتب.  ما  على 
غداً  اإّن  الفرج.  مفتاح 
االأّيام  دع  قريب.  لناظره 
تفعل ما ت�صاء وطب نف�صاً 
اآٍت  كل  الق�صاء.  مبا حكم 
فرج.  اإىل  هٍمّ  وكل  قريب 
كلمة..  على  ي�صرب  من مل 
�صمع كلمات. �صربي على 

الّنا�س  �صرب  وال  نف�صي 
حمارم  عن  �صربك  علّي. 
اهلل اأي�رص من �صربك على 
الّدهر  دواء  اهلل.  عذاب 
ال�صرب عليه. من مل ي�صرب 
كلمات.  �صمع  كلمة  على 
اجلميل  رب  ال�صّ عاقبة 
اأخالق  اأف�صل  جميلة. 
ال�صرب   .ُ رُبّ التَّ�صَ الّرجال 
ي�صّمى  امل�صيبة  عند 
االأكل  عند  ال�صرب  اإمياناً. 
رب عند  ي�صّمى قناعة. ال�صّ
حفظ ال�رص ي�صّمى كتماناً. 
داقة  ال�صّ اأجل  من  رب  ال�صّ
عند  رب  ال�صّ وفاًء.  ي�صّمى 
رب  ال�صّ االأوىل.  ال�صدمة 
مفتاح الفرج. اإّن اهلل ميهل 

وال يهمل. اإّن غدا لناظره 
قريب. اإّن مع اليوم غداً يا 
فما  الغريق  اأنا  م�صعدة. 
بالتاأّن  البلل.  من  خويف 
االأّيام  دع  الُفَر�ُس.  تُْدَرُك 
تفعل ما ت�صاء وطب نف�صاً 
دواء  الق�صاء.  حكم  مبا 
�صّدة  عليه.  رب  ال�صّ الّدهر 
وتزول. �صربك عن حمارم 
اهلل اأي�رص من �صربك على 
على  �صربي  اهلل.  عذاب 
النا�س  �صرب  وال  نف�صي 
يهدم  البال  طول  علّي. 
ترى  رجباً  ع�س  اجلبال. 
عجباً. قال لقمان احلكيم: 
)اإّن من الكالم ما هو اأ�صّد 
من احلجر واأنفذ من وخز 

ال�صرب  من  واأمّر  االإبر 
واأحّر من اجلمر ، واإّن من 
القلوب مزارع، فازرع فيها 
مل  فاإن  الطّيبة،  الكلمة 

تنبت كلّها ينبت بع�صها(.
ـتعريف ال�سرب 

واأنواعه:
لغة: احلب�س يقال:  ال�صرب 
احتمله  االأمر:  على  �صرب 
)املعجم  يجزع  ومل 

الو�صيط- مادة �صرب(.
النف�س  حب�س  و�رصعاً: 

على ثالثة اأمور:
االأول: على طاعة اهلل.

الثان: على حمارم اهلل.
اهلل  اأقدار  على  الثالث: 

املوؤملة.
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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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�سام�سونغ تطرح هاتفها الذكي القابل للطي 
يف يناير املقبل

بع�ض  �إىل  جديد  تقرير  �أ�شار 
�لذكي  �شام�شونغ  تفا�شيل هاتف 
و�لذي  للطي،  �لقابل  �جلديد 
وقت  منذ  �ل�شائعات حوله  كرثت 
ويعتقد  �لعام،  هذ�  من  �شابق 
»غاالك�شي  ��شم  �شيحمل  باأنه 
�شفحة  ك�شفت  �إك�ض«،وقد 
على   »support page«
�لكورية  �شام�شونغ  �رشكة  موقع 
غااللك�شي  جهاز  عن  �جلنوبية، 
�ل�رشكة  �أن  �إىل  ي�شري  مما  �إك�ض، 
�جلديد  �جلهاز  لطرح  ت�شتعد 

قريبا.
ور�شد �جلهاز الأول مرة من قبل 
 Mobiel« �لهولندي  �ملوقع 
مل  �ملوقع  �أن  �إال   ،»Kopen
عن  تقنية  تفا�شيل  �أي  يقدم 
وهو  �ملوديل  رقم  �شوى  �لهاتف 

وجود  ومع   ،»SM-G888N0«
�ملرجح  من  فاإنه   »N0« �لرمز 
فقط  للبيع  �شيطرح  �جلهاز  باأن 
يف كوريا �جلنوبية. ومن �ملنتظر 
�أن تك�شف �شام�شونغ �لنقاب عن 
جهاز غاالك�شي �إ�ض 9 يف معر�ض 
يف  �الإ�شتهالكية  �الإلكرتونيات 

يناير �ملقبل، و�لكثريون يتوقعون 
�لوقت  يف  �شام�شونغ  تقوم  �أن 
�الأويل  �لنموذج  بعر�ض  نف�شه، 
�جلديد  �إك�ض  غاالك�شي  جلهاز 
ينطلق  �لذي  �حلدث  هذ�  خالل 
�شنويا يف ال�ض فيغا�ض، يف �لفرتة 

ما بني 9 �إىل 12 جانفي.

وياأتي �خلرب بعد �أن ك�شف موقع 
عن   »Lets Go Digital«
�لتي  �لر�شومات  من  جمموعة 
مكتب  �إىل  �شام�شونغ  قدمتها 
�مللكية �لفكرية �لكورية للح�شول 
�ل�شهر  �الخرت�ع،  بر�ءة  على 

�ملا�شي.

غوغل عاجزة عن ك�سف احلقائق

�أقرت �رشكة غوغل باأنها تو�جه م�شكلة يف معرفة �حلقائق ومتييزها 
�لرئي�ض  �شميت،  �إريك  ويقول  �خلاطئة،  �ملعلومات  من  غريها  عن 
»ت�شوي�ض«  عملية  يديرون  �لنا�ض  �إن   ،Alphabet لـ  �لتنفيذي 
تبذل  لذلك،  ونتيجة  �لتكنولوجيا.  لعمالق  �لتابعة  �لبحث  خو�رزمية 

غوغل جهد� كبري� لرتتيب نتائج �لبحث ب�شكل �شحيح.
لالأمن  �لدويل  هاليفاك�ض  منتدى  يف  �شميت  �أجر�ه  حديث  ويف 
قال:  �ملا�شي،  �الأ�شبوع   )Halifax International Security(
�أخرى  وجمموعة   ،)A( باحلقيقة  توؤمن  ما  جمموعة  �أن  »لنفرت�ض 
توؤمن باحلقيقة )B(، وال يوجد �تفاق بني �ملجموعتني كما يُكتب عن 
نفهم �حلقيقة،  �أن  علينا  �ل�شعب جد�  با�شتمر�ر. من  هذه �حلقائق 
لذ� عندما حتدث مو�جهة بني �ملجموعة A و�ملجموعة B ميكنكم 

تخيل ما �أحتدث عنه، فمن �ل�شعب ت�شنيف �لرتبة �الأعلى«.
و�أو�شح �شميت �أن �خلو�رزمية ميكن �أن تعدل يف حال �عتقد علماء 
�لكمبيوتر يف غوغل �أنها »ال تقوم بالعمل ب�شكل جيد مبا فيه �لكفاية«، 
وذلك بهدف ترتيب �ملحتوى �لذي مت �لتالعب به، كما ربط �ل�شيد 
�شميت م�شكلة �لبحث عن �حلقيقة مبا ي�شمى تاأثري »فقاعة �لت�شفية«، 
�لذي �تهم بها في�شبوك �إىل حد كبري. وتعر�شت �ل�شبكة �الجتماعية 
يف  �ختالفا  حتدث  �لتي  �الآر�ء  حلجبها  وذلك  �شديدة  النتقاد�ت 

وجهات �لنظر.

�سام�سونغ ت�سحح خطاأها باإطالق 
S9 غاالك�سي

�شام�شونغ  تقوم  �أن  �ملتوقع  من 
عيوب  �أ�شو�أ  باإ�شالح 
�إطالق  مع   S8 غاالك�شي 
وت�شري   ،S9 غاالك�شي  هاتف 
�أن  �إىل  �ملبكرة  �لت�رشيبات 
�جلنوبية  �لكورية  �ل�رشكة 
قررت �إعادة ت�شميم م�شت�شعر 
لت�شهيل  وذلك  �لب�شمات، 
جهاز  �أن  ،ويذكر  ��شتخد�مه 
يف  �شدر  �لذي   S8 غاالك�شي 
مثري  �لعام،  هذ�  �شابق  وقت 
بوجود  يتميز  ولكنه  لالإعجاب، 
للغاية،  �شيئ  ب�شمات  م�شت�شعر 
وذلك ب�شبب �شغر حجمه وقربه 
�خللفية  �لكامري�  م�شت�شعر  من 

للهاتف.

�لكامري�  حتت  �لب�شمات  م�شت�شعر  و�شع  الإعادة  �شام�شونغ  وتخطط 

 BGR مع وجود فال�ض مزدوج يف�شل بينهما، وفقا لـ ،S9 خللفية لهاتف�

ومن �ملقرر �إطالق هاتف غاالك�شي S9 �لعام �ملقبل، ولكن ال يتوقع �أن 

يكون خمتلفا �إىل حد كبري يف �لت�شميم وت�شري �ل�شائعات �إىل �أن �شام�شونغ 

�لتي  �مليزة  �لعد�شة يف غاالك�شي S9، وهي  قد تدخل كامري� مزدوجة 

ظهرت موؤخر� يف هاتف غاالك�شي نوت. تويرت تخترب ميزة 
االإ�سارات املرجعية

�مل�شغرة  �لتدوين  من�شة  تخترب 
تويرت ميزة “�الإ�شار�ت �ملرجعية”، 
بد�أ  �لتي  �جلديدة  �مليزة  وهي 
�ل�شهر  منذ  �ختبارها  على  �لعمل 
�مليزة  ت�شمح  حيث  �ملا�شي، 
�لتي  �لتغريد�ت  بحفظ  �جلديدة 
�لزمني  �جلدول  �شمن  تظهر 
وقت الحق  للقر�ءة يف  للم�شتخدم 
�مل�شتقبل،  يف  �إليها  و�لرجوع 
كانت  �لتي  �مليزة  �أ�شبحت  بحيث 
 SaveForLater# با�شم  تعرف 
“�الإ�شار�ت  ��شم  ر�شمياً  حتمل 
لتينا  وفقاً  وذلك  �ملرجعية”، 
فريق  �شمن  �ملوظفية  كوياما 

م�شممي �ملنتجات لدى �ل�رشكة.
�ل�رشكة  �إن  كوياما  تينا  وقالت 
خمتلفة  �إ�شد�ر�ت  �ختار�ت  قد 
“�الإ�شار�ت  ظهور  كيفية  من 
و�شوف  عملها  وكيفية  �ملرجعية” 
�شمن  �الآن  باختبارها  تبد�أ 
�مليزة  وت�شاعد  تويرت،  جمتمع 
�مل�شتخدمني يف �الحتفاظ بقائمة 
�لتي  �لتغريد�ت  من  منف�شلة 
بدالً  الحقاً  �إليها  �لرجوع  يريدون 
با�شم  �لزر �ملعروف  ��شتعمال  من 
“�ملف�شلة”، و�لذي ميكن �أن ي�شبح 
خم�ش�ض من �أجل �لتغريد�ت �لتي 

ح�شلت على �الإعجاب فقط.

فايرفوك�س حتمي م�ستخدميها 
من املواقع املخرتقة

اآبل ت�ستعد الإطالق »اأرخ�س اآيفون«

على  موزيال  �رشكة  يف  �ملطورون  يعمل 
فايرفوك�ض  مت�شفحها  يف  ميزة  �إعد�د 
�لذين رمبا  تنبيه �مل�شتخدمني  �شاأنها  من 
يكونو� قد تعر�شو� الخرت�ق بياناتهم، ومت 
ت�شميم هذه �مليزة �لتي ما تز�ل يف مر�حل 
�ختبارها  يجري  و�لتي  �ملبكرة،  �لتطوير 
عند  �مل�شتخدمني  �إخطار  بهدف  حاليا، 
وكذلك  بياناته،  �خرت�ق  مت  موقع  زيارة 
من  حلمايتهم  للم�شتخدمني  طرق  تقدمي 
تطوير  على  موزيال  وتعمل  �الخرت�ق. 
 Have I« بالتعاون مع موقع  �مليزة  هذه 
ي�شمح  �لذي  �ل�شهري،   »Been Pwned
للم�شتخدمني بالتحقق من �شالمة بريدهم 

�الإلكرتوين ويخربهم ما �إذ� تعر�شت بياناتهم لل�رشقة جر�ء �أي قر�شنة. و�أكدت خبرية �أمن 
يف �رشكة »Troy Hunt«، �لتي �أ�ش�شت موقع »Have I Been Pwned«، خرب �لتعاون 
مع موزيال، م�شرية �إىل �أن تطوير هذه �مليزة ما يز�ل يف مر�حله �ملبكرة، �إال �أنه باإمكان 
�أي م�شتخدم حتميل �لربنامج عرب »GitHub« ثم يتم جتميعه و�إ�شافته �إىل فايرفوك�ض يف 
حال رغب �أحدهم يف �ختباره، �أخذ� يف �العتبار �أنه يعمل فقط �شمن ن�شخة �ملطورين. 
بخطر  �مل�شتخدمني  لتنبيه  فايرفوك�ض  �إىل  ر�شميا  �شت�شاف  �مليزة  فاإن  للخبرية  ووفقا 
�الخرت�ق ورفع م�شتوى �الأمان، وعلى �لرغم من �أنها لن متنع �مل�شتخدم من دخول �ملوقع 
كلمة  بتغيري  �إخطار�  �مل�شتخدم  على  ت�شعر�ض  �أنها  �إال  لالخرت�ق،  �شابقا  تعر�ض  �لذي 
�ملرور �أو �لتاأكد من بياناته �ل�شخ�شية �ملوجودة يف �ملوقع، ويف �ملقابل، لن تكون �ملو�قع 
�لتي تعر�شت لالخرت�ق، م�رشورة ب�شاأن هذه �مليزة الأنها �شتظهر عدم قدرتها على توفري 
�الأمن، لكنها �شتكون مفيدة يف خدمة �مل�شتهلكني بال�شماح لهم مبعرفة �ملعلومات �لتي 

قد ت�شاهم يف �حلفاظ على �شالمة بياناتهم �ل�شخ�شية من �الخرت�ق.

�آيفون خالل �الأ�شهر �لقليلة  �آبل الإطالق ن�شخة رخي�شة من جهاز  ت�شتعد �رشكة 
ن�شخة حمدثة من  الإطالق  �ل�رشكة تخطط  فاإن  تقرير جديد،  وبح�شب  �ملقبلة 
جهاز �آيفون ب�شا�شة �شغرية �أو�ئل �لعام �ملقبل، حيث تخطط �آبل الإطالق ن�شخة 

جديدة من هاتف �آيفون �إ�ض �إي.
من  �الأوىل  �لن�شخة  �أطلقت  قد  �لتكنولوجيا  عامل  يف  �لعمالقة  �ل�رشكة  وكانت 
�شل�شلة »�إ�ض �إي« يف مار�ض 2016، و�لذي ما يز�ل معرو�شا للبيع حتى �الآن، وهي 
ت�شتعد �الآن الإطالق �جليل �لثاين من �جلهاز، �لذي من �ملنتظر �أن يكون ب�شعر �أقل 
من �آيفون �إك�ض، و�شيكون ت�شميمه م�شابها لهاتف �آيفون 5 �لكال�شيكي وقال تقرير 
غري موؤكد ن�رش يف �شحيفة »ديلي نيوز« �القت�شادية �ل�شينية، �إن �ل�رشكة �شتقوم 
باإنتاج �لهاتف �جلديد يف �لهند و�شت�شدره خالل �لن�شف �الأول من �لعام �ملقبل.

و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن هاتف »�آيفون �إ�ض �إي 2« �شيزود ب�شا�شة قيا�شها 4 بو�شات 
�إىل جانب ما�شح �شوئي لب�شمات �الأ�شابع، ومن �ملنتظر �أن يبد�أ �شعر بيعه بحو�يل 
399 دوالر� كما جاء يف �لتقرير �أي�شا �أن �لهاتف �شياأتي بن�شختني، �إحد�هما ب�شعة 
تخزين د�خلية 32 غيغابايت، و�لثاين ب�شعة 128 غيغابايت، ويعترب �لهاتف �أ�شغر 
 »Bionic A11« جهاز �آيفون من حيث �حلجم ومن �ملنتظر �أن يتم تزويده مبعالج

�جلديد.

غوغل تعد باإنهاء تتبع الهواتف الذكية
�الإخباري �لهاتف �لذكي وجمعها لبيانات �ملوقع �خلا�شة به، وذلك وعدت �رشكة جوجل باإنهاء عملية تتبعها ملكان �شاحب   Quartz �شيم �مل�شتخدم، ويتم ذلك حتى لو كان �مل�شتخدم قد �أوقف �لعاملة بو��شطة نظامها �لت�شغيلي �أندرويد دون معرفة يتحدث عن قيام �ل�رشكة بجمع و�إر�شال عناوين �الأجهزة بعد ظهور تقرير جديد من موقع  بطاقة  هناك  ولي�ض  �جلغر�يف  �ملوقع  للهو�تف خدمات  وميكن  مثبتة.  تطبيقات  �أي  �أو  �لهاتف  �ملوقع، �شمن  خدمات  ت�شغيل  �أثناء  حميطها  حتديد  �لذكية 

�لذي �لتي حتتاج �إىل معلومات جغر�فية لكي تعمل مثل خدمة جوجل �لتي تعرث على �أف�شل م�شار للتنقل �أو �لتطبيقات وذلك ال�شتخد�مها عند ��شتعمال تطبيقات مثل خر�ئط  �ملكان  �لبيانات ملعرفة  هذه  ت�شتعمل  �لتي  معني، وقد يوؤدي �لك�شف عن هذه �ملعلومات �إىل و�شع �لتقنية �مل�شتعملة من قبل �أبر�ج �لتغطية خلدمة جهاز تتبع مو�قع �مل�شتخدمني من خالل تقنية �لتثليث، وهي نقطة �لركوب، ومتكنت جوجل منذ بد�ية هذ� �لعام من يتو�جد فيه �لر�كب بال�شبط لل�شماح لل�شائقني مبعرفة �أوبر 

�ملنزيل  �العتد�ء  �شحايا  مثل  �الأ�شخا�ض،  من  د�ئرة �لعديد  �شمن  و�مل�شاهري،  �الإجر�مية  �الأعمال  باخل�شو�شية �خلطر يف حال متكن �شخ�ض ما من �خرت�ق �أجهزتهم. و�أهد�ف  �ملتعلقة  �ملخاوف  �ملمار�شة  هذه  �لت�شغيل وتثري  نظام  ي�شتعملون  �شخ�ض  مليار   2 لـ  “خدمات �ملوقع” يف كثري من �أندرويد، وهو �أكرب نظام ت�شغيلي لالجهزة �ملحمولة يف بالن�شبة  �الأحيان �إىل بيانات نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي GPS �لعامل، وي�شري م�شطلح 
ال�شتخد�م �لتطبيقات.



و �أ�صاف �صاحب ر�ئعة هالبيل »يف جرد �أخري، 
�أن  �لد�ر، معتقدة مني �حلمق،  ر��صلتني هذه 
�صخ�صيا  منها  بعت  ن�صخة  �ألف  من  رو�يات 
�أن  وغريها،  �جلز�ئر  يف  ثمامنائة  من  �أزيد 
ن�صخة.  1300 منها  بقي  ن�صخة  �لألف  هذه 
كما غريت هذه �لد�ر �أ�صعار كتبي �إىل �ل�صعف 

و�ل�صعفني من غري ��صت�صارتي.
�آ�صيا  �أمام هذ� �لو�صع ذكر �ملتوج بجائزة   و 
�أنني  �أن�رش هذ�، ليعرف �جلميع  جبار للرو�ية 
�إذ�  عربي  معر�ض  كل  يف  �لد�ر  هذه  �صاأ�صكو 
بالبتعاد  قر�ئي  و�ن�صح  �لبيع،  كتبي  عر�صت 

عن كل ن�صخ رو�ياتي �ملطبوعة با�صمها.

لأول مرة

الأمريكيون 
يدخلون مخ 

الإن�سان لتنظيم 
مزاجه

متكنت جمموعتان من علماء �لأع�صاب 
�لأمريكيني ولأول مرة من زرع 

 neyroimplant و�إحياء �رشيحة
يف دماغ �إن�صان تقوم بتوليد موجات 

كهرومغناطي�صية ت�صمح بتنظيم �ل�صلوك 
 Nature و�مل�صاعر، �أفادت بذلك جملة
وذكرت �أن هذ� �لإجناز حتقق على �أيدي 

علماء من جامعة كاليفورنيا يف �صان دييغو 
ومن م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�ض باإ�رش�ف 
عام من جانب مديرية م�صاريع �لبحوث 

�لو�عدة )DARPA( بوز�رة �لدفاع 
�لأمريكية )�لبنتاغون(.

ون�رشت �ملجلة على �صفحاتها 
نتائج �لدر��صتني ونّوهت باأن هذ� هو 
�أول neyroimplant مع �رتباط 

معاك�ض)feedback(  جنحت عملية 
زر�عته يف دماغ �إن�صان حي، ومبقدور 

�ل�رشيحة قر�ءة �ملجال �لكهرومغناطي�صي 
للدماغ، وحتديد وفرز �لأمناط 

و�لنماذج ملختلف حالت �جل�صم 
�لفيزيائية وميكنها �أن تولد تذبذبات 

كهرومغناطي�صية خا�صة به  ب�صكل يوحد 
�لن�صاط �لكهرومغناطي�صي �خلا�ض 
بالدماغ وكذلك �خلا�ض بال�رشيحة 

لت�صكيل ذبذبات ذ�ت خ�صائ�ض حمددة 
�صلفا. ويقول �لعلماء �إن �جلهاز ميكن �أن 
ي�صتخدم لعالج �ل�صطر�بات �لع�صبية 

مثل �لكتئاب و��صطر�ب ما بعد �ل�صدمة، 
وقد مت �ختبار �جلهاز بالفعل على �صتة 
متطوعني، وكانت �لأنباء قد ذكرت يوم 
15 نوفمرب �جلاري �أن علماء من جامعة 

جنوب كاليفورنيا �صممو� �رشيحة ميكنها 
�أن تن�صط �لذ�كرة �لب�رشية.
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تعديل وزاري طفيف يف فرن�سا

�أعلن م�صاء �أم�ض بباري�ض عن �إجر�ء تعديل طفيف على �حلكومة �لفرن�صية، مت مبوجبه تعيني بنجمان 

غريفو �لذي كان ي�صغل من�صب وزير دولة لل�صوؤون �لقت�صادية متحدثا با�صم �حلكومة، بدل من 

كري�صتوف كا�صتانري �لذي �حتفظ مبن�صبه كوزير دولة للعالقات مع �لربملان، و�أو�صحت �لرئا�صة 

�لفرن�صية، �أن هذ� �لتعديل »كان �رشوريا بعد �نتخاب كا�صتانري زعيما حلزب /�جلمهورية �إىل �لأمام/  

يف 18 نوفمرب �جلاري، وهو �لأمر �لذي يتنافى مع من�صب �ملتحدث با�صم �ل�صلطة �لتنفيذية.

وكانت مغادرة كا�صتانري ملن�صبه كمتحدث متوقع، كما �ن بقاءه وزير دولة للعالقات مع �لربملان طرح 

ت�صاوؤلت يف �لأيام �لأخرية. و�عتربت �ملعار�صة ، �ن كا�صتانري »�إذ� جمع �ملن�صبني �صيكون يف موقع 
�لقا�صي و�ملدعي معا«. اتهمه بالتالعب باأرقام املبيعات

نا�سر لبناين يحتال على الروائي اجلزائري �سمري ق�سيمي
فجر اأم�س الروائي اجلزائري �سمري ق�سيمي مفاجاأة من العيار الثقيل متثلت تعر�سه لالحتيال 
على يد نا�سره ال�سابق ذي اجلن�سية اللبنانية املتمثل يف الدار العربية للعلوم نا�سرون اللبنانية 

ملجموع رواياتي،و قال املعني » را�سلتهم ب�سحب كل الن�سخ غري املرخ�س بها من ال�سوق العربية مبا 
يف ذلك الكتاب اللكرتوين، وت�سوية الو�سع ماليا، ممهال اإياهم ع�سرة اأيام قبل اتخاذ اأي اإجراء.

جامعة البويرة

�سرطة ولية �سوق اأهرا�س 

م�ستغامن

لزراعة احلبوب بغرداية 

منظمات ت�سل كلية احلقوق من جديد

حجز اأكرث من 14800 كي�س من مادة التبغ املقلد

العثور على جثة يف بداية التعفن بعر�س البحر 

5 اآلف هكتار حتت الر�س املحوري 

�لبويرة  بجامعة  �حلقوق  كلية  طلبة  يتنف�ض  مل 
يوما   20 قبل  �لدر��صة  �إ�صتئنافهم  بعد  �ل�صعد�ء 
�إقد�م  بعد  �لقدمية  عادتها  �إىل  حليمة  لتعود 
غلق  على  �أم�ض  �لطالبية  �ملنظمات  �أحدى 
�أم�ض يف �صيناريو  �لكلية و�لإد�رة �صبيحة  �أبو�ب 
ممل ح�صب ت�رشيحات �لطلبة �لذين �صئمو� هذه 
 ، و�لكارثية  باملزرية  و�صفوها  �لتي  �لو�صعية 
خا�صة و�أن معظم �لأق�صام مل ت�رشع حلد �ليوم يف 
خلفية  على  �ل�صنة  لهذه  �لأول  �ل�صد��صي  در��صة 
�ل�صنة  �إ�رش�ب  فيه  ت�صبب  �لذي  �لفادح  �لتاأخر 

بي�صاء  �صنة  ق�صاء  �إىل  بهم  يوؤدي  وكاد  �لفارطة 
لو �حلل �لرتقيعي لالإد�رة �لتي جلاأت �إىل تدري�ض 
�جلامعي  �لدخول  بد�ية  مع  �لثاين  �ل�صد��صي 
�لأمام عو�ض  �ىل  �لهروب  �صيا�صة  �لأخري �صمن 
�لنقاط على �حلروف مع  �لتدخل �حلازم لو�صع 
هذه �ملنظمات �لتي تلجاأ �إىل �لإ�رش�بات وغلق 
تتو��صل  وبذلك  لها  يحلو  كما  �لكليات  �أبو�ب 
فيها  �خلا�رش  �لطرفني  بني  �حلديدية  �لقب�صة 

�آلف �لطلبة دون �صك .
اأح�سن مرزوق

قو�ت  متكنت  �لعامة،  �ل�صحة  على  �حلفاظ  �إطار  يف 
�ل�رشطة بولية �صوق �أهر��ض، من حجز �أكرث من 14800 
حيث  فو�تري،  دون  �ل�صنع  مقلدة  �لتبغ  مادة  من  كي�ض 
�لذي يحرتف  �لعملية من توقيف �مل�صتبه فيه  �صمحت 
�لعملية  �رشعية.  غري  بطريقة  �لن�صاط  هذ�  ممار�صة 
جاءت على �إثر معلومات موؤكدة حت�صلت عليها م�صالح 
�لفرقة �ملتنقلة لل�رشطة �لق�صائية لولية �صوق �أهر��ض، 
مفادها قيام �أحد �ل�صخا�ض يف �لعقد �لثالث من �لعمر 

بتخزين كمية جد معتربة من �لتبغ �ملقلد على م�صتوى 
�ل�رشطة  قو�ت  قامت  وعليه  باإ�صتئجاره،  قام  مر�أب 
�إذن  ��صت�صد�ر  بعد  وذلك  فيه،  �مل�صتبه  منزل  بتفتي�ض 
حمكمة  لدى  �لق�صائية  �جلهات  عن  �صادر  بالتفتي�ض 
�صوق �أهر��ض، �أين مت حجز 14850 كي�ض من مادة �لتبغ 
�رشعية،  غري  بطرق  �لت�صويق  �إىل  موجه  كانا  �ملقلد، 
�ل�رشطة  مقر  �إىل  وحتويله  مالكها  توقيف  مت  فيما 

ملو��صلة �إجر�ء�ت �لتحقيق.

بعر�ض  �جلمعة  �أم�ض  ظهرية  �صيد  �صفينة  عرثت 
�لبحر ب�صو�حل م�صتغامن على جثة �صخ�ض يف بد�ية 
 ، �لأخرية  �صاعة   48 ظرف  يف  �لثالثة  هي  �لتعفن 
ح�صبما علم من �حلماية �ملدنية، و�أو�صح �مل�صدر 
�أن �ل�صيادين قامو� بانت�صال �جلثة �ملجهولة �لهوية 
�يفي  كاب  منطقة  بحرية �رشق  �أميال   3 بعد  على 
كلم   38( رم�صان  �ملالك  عبد  بن  ببلدية  »�ملنارة« 
�رشق م�صتغامن( وقامو� بنقلها �إىل �مليناء �لتجاري 
�لإد�رية  �لإجر�ء�ت  ��صتكمال  وبعد  مل�صتغامن 
يف  ل�صاب  تعود  �لتي  �جلثة  حتويل  مت  و�لقانونية 

�حلماية  �أعو�ن  طرف  من  �لعمر  من  �لع�رشينات 
باملوؤ�ص�صة  �جلثث  حفظ  م�صلحة  �إىل  �ملدنية 
نف�ض  ي�صيف   ، م�صتغامن  مبدينة  �لإ�صت�صفائية  

�مل�صدر.
جثتني  بانت�صال  �أي�صا  قامو�  قد  �صيادون   وكان 
ل�صخ�صني  �ملا�صيني  و�خلمي�ض  �لأربعاء  يومي 
�مليناء  �صمال  جزئيا  متعفنتني  �لهوية  جمهويل 
�رشعيني  تكونا ملهاجرين غري  �أن  يرجح  �لتجاري 
حاولو� غادرة �لإقليم �لوطني خالل هذ� �لأ�صبوع، 

كما �أ�صري �إليه. 

خ�ص�صت م�صاحة �إجمالية قو�مها 5 �آلف هكتار حتت 
مبختلف  �حلبوب  حما�صيل  لزر�عة  �ملحوري  �لر�ض 
�أنو�عها عرب ولية غرد�ية بر�صم حملة �حلرث و �لبذر 
�مل�صالح  مديرية  لدى  علم  ح�صبما   ،  2018/2017
م�صاحة  ��صتغالل  �لإطار  هذ�  يف  �صيتم  و  �لفالحية، 
هكتار   400 و  �ل�صلب  لقمح  لزر�عة  هكتار   4.500
 ، �خلرطال  ملح�صول  هكتار   100 و  �ل�صعري  لزر�عة 
�لو�قعة  �لفالحية  �مل�صتثمر�ت  م�صتوى  على  وذلك 
مبناطق حا�صي لفحل و حا�صي غنام و حا�صي �لقارة و 
�ملنيعة بجنوب �لولية ، و ببع�ض �ملحيطات �لفالحية 
�ملهند�ض  �أو�صح  كما   ، متليلي  و  بريان  ،و  بالقر�رة 

�لرئي�صي �ملكلف بالإح�صائيات مبديرية �لقطاع .

�سوق اأهرا�س 

 62 مليون دج لتعوي�س
 املت�سررين من حرائق الغابات 

مايل  غالف  �أهر��ض  �صوق  بولية  تخ�صي�ض  مت 
من  �ملت�رشرين  لتعوي�ض  دج  مليون   62 بقيمة 
خالل  �ملنطقة  عرفتها  �لتي  �لغابات  حر�ئق 
�ل�صبت من  �ليوم  ما علم  ، ح�صب  �لأخري  �ل�صيف 
مكتب  رئي�ض  و�أو�صح  �لغابات  مبحافظة  م�صوؤول 
�لطفيلية  و�لأمر��ض  �حلر�ئق  ومقاومة  �لوقاية 
بر�صم  مت  باأنه   ، قريف  �أحمد  �ملحافظة،   بذ�ت 
�ملا�صي  �لأ�صبوع  فيها  �رشع  �لتي   ، �لعملية  هذه 
للهند�صة  �جلهوية  �ملوؤ�ص�صة  �إىل  �أ�صندت  و�لتي 

حر�ئق  عن  �لناجمة  �خل�صائر  تعوي�ض  �لريفية، 
�لغابات بالولية و�لتي �صملت �مل�صالك �حلر�جية 

على م�صافة 75 كلم .
�لتعوي�ض هذه غر��صة 2020  بر�صم عملية  و�صيتم 
لذ�ت  وفقا   - مثمرة  �صجرة  و36  زيتون  �صجرية 
�صي�صمل  �لتعوي�ض  باأن  �أ�صاف  �لذي   ، �مل�صدر 
�لأخري  جويلية   31 قبل  �ملت�رشرين  �لفالحني 
من   6 منهم  فالحا   20 �إىل  عددهم  و�صل  و�لذين 

مربي �لنحل .

الأمن الوطني يجمع 5053 كي�س دم
بـ 5053 كي�ض.�لوطني للتربع بالدم طيلة ثالث �أيام 26/25/24 �كتوبر، من جمع عدد معترب من �أكيا�ض �لدم  تقدر لالأمن �لوطني بالتن�صيق مع �لوكالة �لوطنية للتربع بالدم خالل �صهر �أكتوبر ل�صنة 2017، مبنا�صبة �ليوم �صمحت �ملبادر�ت �لت�صامنية حلمالت �لتربع بالدم يف �أو�صاط �ل�رشطة، �لتي نظمتها �ملديرية �لعامة �لتربع بالدم ملا له من �أهمية ق�صوى يف �إنقاذ حياة �ملحتاجني من �ملر�صى بامل�صت�صفيات. لتج�صيد �لقيم �لإن�صانية وتعزيز كافة �أ�صكال �لتعاون ومد يد �لعون للمحتاجني، وفى مقدمة ذلك �إن تنظيم خمتلف �حلمالت �لن�صانية ياأتي يف �إطار �جلهود �مل�صتمرة للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني 

علماء يكت�سفون �سبب �سيخوخة الدماغ
�كت�صف �لعلماء �أن �صيخوخة �لدماغ و�نخفا�ض �لقدر�ت �لفكرية مرتبط برت�كم �للويحات �لربوتينية وتكون عقد ع�صبية ليفية يف �لدماغ. وذكر موقع 
»ميديكال �إك�صربي�ض« باأن علماء معهد �إلينوي لدر��صة �لدماغ يف و��صنطن، در�صو� عينات من �أدمغة 107 �أ�صخا�ض، ترت�وح �أعمارهم بني 65 و90 �صنة، 
وبتلوين �أن�صجة �لدماغ ب�صبغة »Thioflavin T« �ل�صفر�ء، وجد �لعلماء تر�صبات كبرية من لويحات �لأميلويد )ببتيد �أميلويد بيتا �مل�صبب لألزهامير(، 
وكذلك �ألياف بروتينية متد�خلة »عقد ع�صبية ليفية«. وقد بني حتليل �لتعبري �جليني يف خاليا �حل�صني و�لق�رشة �لدماغية، �لذي يعرب عنه مبعدل تكون 
منتجات �حلم�ض �لنووي �لريبوزي، �أن �لتخلف �لذهني يحدث ب�صبب �لتغري�ت �ملطردة يف ن�صاط �حلم�ض �لنووي. �أما �جلينات �ملرتبطة ب�صيخوخة 

�لدماغ، فهي تلك �لتي ت�صاهم يف عمل �مليتوكوندريا �لتي متد �خلاليا بالطاقة.

لقي �صخ�صان حتفهما و�أ�صيب 15 �آخرون يف �أربعة حو�دث مرور وقعت خالل 24 �صاعة �لأخرية ب�صيدي 
بلعبا�ض، ح�صب ما علم �أم�ض �ل�صبت لدى �ملكلف بالإعالم و�لت�صال مبديرية �حلماية �ملدنية للولية.

و�أو�صح �لنقيب قادة و�رث �أن �آخر هذه �حلو�دث وقع فجر �أم�ض �إثر �نقالب حافلة لنقل �مل�صافرين قادمة 
من عنابة باجتاه تلم�صان بالطريق �ل�صيار �رشق ـ غرب قرب بلدية �صيدي يعقوب حيث خلف �حلادث 
�إ�صابة ت�صعة �أ�صخا�ض بجروح متفاوتة، وقد �صخرت �حلماية �ملدنية لهذه �لعملية 5 �صيار�ت �إ�صعاف 
وحتويلهم  للم�صابني  �لأولية  �لإ�صعافات  تقدمي  مت  حيث  �لرتب  مبختلف  عونا  و35  �إطفاء  و�صاحنتي 
للم�صت�صفى �جلامعي »عبد �لقادر ح�صاين« و�صط مدينة �صيدي بلعبا�ض ، وفقا ملا �أ�صري �إليه، وقد لقي 
�لوطني رقم 13  �أم�ض �جلمعة على م�صتوى �لطريق  �صخ�صان حتفهما خالل حادث مرور وقع م�صاء 
ببلدية بن ع�صيبة �ل�صيليا �إثر ��صطد�م بني �صيارة نفعية و�صاحنة حيث خلف هالك �صائق �ل�صيارة بعني 
�ملكان ومر�فقه �لذي تويف متاأثر� بجروحه بعد �أن نقل مل�صلحة �ل�صتعجالت بامل�صت�صفى �جلامعي 

»عبد �لقادر ح�صاين« ف�صال عن �إ�صابة �صخ�ض �آخر بجروح، ح�صب ذ�ت �مل�صدر.    

�سيدي بلعبا�س 

قتيالن و15 جريحا يف حوادث مرور 
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