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و�صفتهم بخدم اأجندات قوى عظمى

حنون تكيل تهما خطرية �ضد اأحزاب املواالة

كرا�ضة الو�ضط

اتهمت الأمينة العامة حزب العمال لويزة حنون، اأحزاب املوالة وزبانيتهم ح�صب و�صفها، بخدمة م�صالح دول اأجنبية 
باجلزائر، لأن ا�صتمرار الو�صع القائم ي�صتلزم دفع ثمن باه�س للدول العظمى لكي تر�صى به، يف حني اأكدت اأن ال�صتمرارية 

ل تعني بقاء اجلزائر لأن دعاتها همهم خدمة م�صاحلهم ال�صخ�صية التي تغذت على ح�صاب الأغلبية ال�صعبية الفقرية.

عزازقة

احلزب  زعيمة  وفتحت 
يف  اأم�س  يوم  النار  الرتوتك�سي 
مبنا�سبة  االفتتاحية  كلمتها 
ال�سيا�سي  للمكتب  العادية  الدورة 
حلزبها مبقره يف احلرا�س، على 
االأحزاب  من  اال�ستمرارية  دعاة 
باأن  م�سرية  ح�سبها،  واملتزلفني 
وخزينة  العام  للمال  املفرت�سون 
الداعمني  راأ�س  على  هم  الدولة 
اأوىل  لهذا اخليار، الأن م�ساحلهم 
حتى من بقاء اجلزائر، معتربة باأن 
م�رشوعهم يهدد توا�سل ا�ستقالل 
اجلمهورية  وبقاء  اجلزائر 
وكذا  املجزاأة،  وغري  املوحدة 
االجتماعية  املهام  تفكيك 
بالرقابة،  املتعلقة  وتلك  للدولة 

حمذرة من عنف وتزييف للنتائج 
باالنتخابات املقبلة، مثلما جرى 
اال�ستحقاقات  يف  احلال  عليه 

االنتخابية ال�سابقة
“الو�سع  باأن  حنون،   واأفادت 
احلايل اأخطر من مرحلة الع�رشية 
الكبت  تزايد  ب�سبب  ال�سوداء 
القدرة  انهيار  جراء  االجتماعي 
ال�رشائية للمواطنني، وانعدام اأفق 
�سيما  لل�سباب،  بالن�سبة  ال�سغل 
خالل  موحدة  كانت  الدولة  واأن 
املاأ�ساة الوطنية، الأن الهدف كان 
تعبريها  حد  على  اآنذاك  حمددا 
من جهة، ومن جهة اأخرى ب�سبب 
طريقة التدخل االأجنبي حاليا يف 
بات  والذي  امل�سطهدة،  الدول 
اآلية وا�سحة مقارنة بفرتة  ب�سفة 
قرب  من  حمذرة  الت�سعينات”، 

اجلزائر  اإىل  االأجنبي  التدخل 
جراء هذه الظروف.

نف�س  تطرقت  اأخر  �سياق   ويف 
املالية  قانون  مللف  املتحدثة  
مناق�سته  و�سفت  حيث   ،2019
ال�سعبي  باملجل�س  يومني  يف 
عليه  ي�سادق  اأن  قبل  الوطني، 
وامل�سخرة  بالف�سيحة  اليوم 
يف  النظر  اإعادة  ت�ستوجب  التي 
ال�سعبي، �سيما  موؤ�س�سة املجل�س 
رغم  حدث  ال  وكاأنه  ُمّرر  واأنه 
كل  يف  له  املحورية  االأهمية 
الدول، م�سرية من جهة اأخرى اإىل 
باأن اإلغاء الر�سوم اجلديدة ال يعني 
لالأغلبية  بالن�سبة  التق�سف  زوال 
نهاية  يعني كذلك  »الزوالية«، وال 
ال�سخاء لفائدة االأقلية املفرت�سة 
بانعدام  م�ست�سهدة  العام،  للمال 

ورف�س  اجلديدة  ال�سغل  منا�سب 
وجتميد  املتقاعدين  ا�ستخالف 
جهة،  من  واملنح  الرواتب  بع�س 

با�ستمرار  اأخرى  جهة  ومن 
وغياب  ال�رشيبية  االإعفاءات 
اإح�ساء لل�رشائب غري املح�سلة، 

يف  املالية  وزير  تربير  م�ستغربة 
فعالية  عدم  حول  ال�سياق  هذا 

اال�ستمرار باملطالبة بها.

24 �ضاعة

بعد عودته من جديد لدى قبول الطعن بالنق�س باملحكمة العليا 

ملف  تفجريات ق�ضر احلكومة و باب الزوار باملحكمة اال�ضتئنافية يف 24دي�ضمرب 

بولنوار يطالب باإبعاد البلديات عن ت�صيري اأ�صواق اجلملة 

توقع اإنخفا�ص اأ�ضعار اخل�ضر و الفواكه اأواخر نوفمرب

اال�ستئنافية   اجلنايات  حمكمة  �ستنظر 
 24 بتاريخ  العا�سمة  ق�ساء  جمل�س  لدى 
ق�رش  تفجريات  ملف  املقبل يف  دي�سمرب 
لباب  الق�سائية  ال�رشطة  مقر  و  احلكومة 
الزوار بتاريخ 11 اأفريل 2007 والذي تورط 
جديد  من  عودته  بعد  متهمني  عدة  به 
بالنق�س  للطعن  العليا  املحكمة   لقبول 
االأحكام  حول  متهمني   6 به  تقدم  الذي 
تهم  عن   2013 �سنة  حقهم  يف  ال�سادرة 
واالنخراط  اإرهابية  اإن�ساء جماعة  جناية 
والتخريب  والتقتيل  اإرهابية،  جماعة  يف 
 ، املواطنني   ممتلكات  على  واالعتداء 
اأين ق�ست حينها املحكمة بعقوبات ت�سل 
» عبد  اأمري اجلماعة  لالإعدام على غرار 
م�سعب  اأبو  املدعو   « درودكال  املالك 
هاته  عن  االأول  امل�سوؤول  الودود  عبد 
العمليتان اللتان خلفت بالن�سبة لالأوىل 20 
قتيال  و11  جريحا   220 من  اأكرث  و  قتيال 
 . للثانية  بالن�سبة  100 جريحا  من  اأكرث  و 
العا�سمة  �رشية  الأمري  ن�سب  وقد  هذا 
اأبو  الفتاح  »عبد  املكنى  بودربالة  فاحت 
باالإعدام  ق�سايا  عدة  يف  املدان  ب�سري« 
على  وامل�رشف  العمليات  م�سوؤولية 
ا�ستهدفت  التي  االنتحارية  التفجريات 
ق�رش احلكومة ومقر ال�رشطة بباب الزوار 
توقيفه  الذي مت   و  لها  املن�سق  باعتباره 
 10 بتاريخ  املتهم  االأمن  م�سالح  قبل  من 
بالرغاية  حمكم  كمني  اإثر   2010 �سبتمرب 
يف طريقه للقاء زهري حارك بوالية تيزي 

من  اآيل  م�سّد�س  بحوزته  �سبط  اأين  وزو 
بالذخرية،  نوع برييطا مبخزنني مملوءين 
رخ�سة �سياقة مزّورة حتمل �سورته با�سم 
»�سالمي مراد«، اإ�سافة اإىل بطاقة مهنية 
لالأمن الوطني مزّورة حتمل �سورته با�سم 
الوثائق  من  وجمموعة  حميد،  �سا�سي 
حتوي  م�سغوطة  واأقرا�س  التحري�سية 
وتبنّي  االنتحارية.  العمليات  ت�سجيل  على 
املبا�رش  امل�سوؤول  هو  اآنفا  املذكور  اأنه 
والذي ك�سف خالل التحقيق معه  اأن زهري 
�سعيد  اآيت  االإرهابي  رفقة  اأمره  حارك 
العا�سمة،  اإرهابي يف  بعمل  بالقيام  �سامل 
وكلّف اإرهابيني من �رشّية بني داود باإقتناء 
عمليات  تنفيذ  اأجل  من  �سيارات  ثالث 
حارك  �سلّم  الغر�س  ولهذا  تفجريية، 
لبودربالة االأموال ل�رشاء ال�ساحنات، والتي 
فيما  ي�سمى خالد  اإرهابي  ب�رشائها  تكّفل 
اقتنى االإرهابي املدعو �سمري �سيارة من 
االإرهابي،  ذات  وك�سف   ، مر�سيد�س  نوع 
�سيارة  ا�ستعملت  االإرهابية  اجلماعة  اأن 
خمتلف  ال�ستطالع  با�سات  نوع  من 
ال�سفارة  فيها  مبا  امل�ستهدفة،  املقرات 
الدامناركية التي برمج تفجريها يف نف�س 
ال�رشطة  ومقر  احلكومة  ق�رش  مع  اليوم 
اخلطة  وح�سب   ، الزوار  بباب  الق�سائية 
حمّمد  املدعو  االإرهابي  تّوىل  املنفذة، 
اأبو �ساجدة مراقبة مقر فرقة  واالإرهابي 
الزوار،  لباب  ال�رشقية  باجلهة  ال�رشطة 
اآيت ال�سعيد �سامل املّكنى حمزة  كما قام 

بالتوّجه اإىل العا�سمة مع االإرهابي في�سل 
ق�رش  حول  ا�ستطالعية  بعملية  للقيام 
اأفريل  �سهر  من  التا�سع  ويف  احلكومة. 
ال�ساحنات  بتجهيز  قاموا  �سنة2007،  من 
باملواد املتفجرة من اأجل تنفيذ العمليات 
االنتحارية ، واأ�ساف املتهم اأنه بتاريخ 11 
ال�سابعة  ال�ساعة  اأفريل 2007، ويف حدود 
والن�سف �سباحا تنقل االإرهابيان رحموين 
من  �سيارة  منت  على  وبوجلطي  �سمري 
بني  انفرادي  حديث  ودار  �سيرتوان،  نوع 
االإرهابي رحموين واالإرهابي املدعو علي 
رحموين  من  الدي�س  طلب  اأين  الدي�س، 
وركنها  مر�سيدي�س  نوع  من  �سيارة  قيادة 
مقرها  الكائن  الدامنارك  �سفارة  قرب 
بوجلطي  االإرهابي  يكون  اأين  بحيدرة، 
التا�سعة  ال�ساعة  حدود  يف   ، انتظاره  يف 
االإرهابي  توّجه  اليوم  نف�س  من  �سباحا 
االنتحاري معاذ بن جبل على منت �ساحنة 
�سغرية احلجم رفقة اأحد عنا�رش االت�سال 
لالإرهابي علي الدي�س، فيما تنقل املدعو 
منت  على  ال�رشطة  مقر  اإىل  �ساجدة  اأبو 
االإرهابي  برفقة  احلجم  �سغرية  �ساحنة 
املكنى حممد ، بينما قاد رحموين �سمري 
اإىل  ونقلها  مر�سيدي�س  نوع  من  ال�سيارة 
 ، بحيدرة  االرهابي  العمل  تنفيذ  مكان 
عمدت  االإرهابية،  اخلطط  تلك  ولتنفيذ 
مقر  اإيجاد  اإىل  االإرهابية  اجلماعة 
مهمة  له  ي�سّهل  العا�سمة  داخل  لالإقامة 
حيث  الدعم،  بعنا�رش  واالت�سال  الن�ساط 

قام رفقة االإرهابي عبدي عبدي باالت�سال 
بامل�سمى خلوف فار�س لتخ�سي�س منزله 
اجلماعة  عنا�رش  اللتقاء  كمكان  العائلي 
االإرهابية ، كما متكنت م�سالح االأمن من 
العا�سمة  �رشية  اأمري  على  القب�س  خالل 
من الو�سول اإىل الو�سول اإىل خمباأين، االأّول 
م�سكن  اأنه  وتبنّي  بالرغاية،  جعفري  بحي 
االإرهابي خلوف فار�س، اأين عرث على �سبعة 
اأكيا�س كل كي�س به 45 كيلوغراما من املواد 
املتفجرة ،18 دلوا بكل واحد 20 كيلوغراما 
بكل  ديالء  اأربعة  املتفجرة،  املّواد  من 
واحد 27 كيلوغراما من املواد املتفجرة ، 
الثاين، فكان مبنطقة بني دواد  اأما املخباأ 
بامللجاأ  عرث  اأين  بومدرا�س،  والية  بالثنية 
على حم�رش تعيني االإرهابي بودربالة فاحت 
�ساروخي،  قاذف  االإثخان،  �رشّية  كاأمري 
حمفظتني مفخختني بهما 6.15 كيلوغرام 
ثالث  واحدة  بكل  املتفجرة،  املّواد  من 
قنابل تقليدية ال�سنع ذات حتكم عن بعد،21 
�ساعقا ،60 ر�سا�سة من عيار 32 ،ر�سا�س 
ميداين،  منظار  ميليمرت،  ت�سعة  عيار  من 
ت�سجيالت  على  حتوي  م�سغوطة  اأقرا�س 
حتري�سية، مبلغ 500 األف دينار و100 اأورو، 
ا�سم  حتمل  ب�سورته  مزورة  تعريف  بطاقة 
ب�سفرة  خا�س  جدول  احلي�ساك،  بوجمعة 
حقيبة  تفجري  طريقة  ت�رشحان  ،وثيقتان 
مفّخخة، �سرتة خا�سة بها خمازن الذخرية 

وذاكرة وما�سة .
ل/منرية

و  التجار  جمعية  رئي�س  طالب 
احلرفيني ال�سلطات ب�رشورة �سحب 
ت�سيري اأ�سواق اجلملة من البلديات 
واإعادة تنظيمها من خالل وتكليف 
االقت�سادية  العمومية  املوؤ�س�سات 

بت�سيريها وفق دفرت ال�رشوط.
ندوة  يف  االأم�س  بولنوار  فتح 
ب�سعيد  اجلمعية  مقر  يف  �سحفية 
حمدين  النار على البلديات متهما 
اأ�سواق  ت�سيري  يف  بالف�سل  اإياها 
تنحية  ب�رشورة  مطالبا  اجلملة، 
البلديات من ت�سيري اأ�سواق اجلملة 

الكارثي  الو�سع  يف  �سبب  الأنها 
 »: االأ�سواق،قائال  تعرفه هذه  التي 
قبل  من  امل�سرية  اجلملة  اأ�سواق 
البلدية يف و�سع كارثي غري منظمة 
من اجلانب االإداري  الحترتم دفرت 
ال�رشوط و �سوهت الن�ساط التجاري 
ارتفاع  يف  �ساهمت  اأنها  باالإ�سافة 
االأ�سعار  ويف �سياق مت�سل، طالب 
بولنوار ب�رشورة اإعادة تاأهيل �سوق 
�سوق  اأكرب  باعتباره  للجملة  بوقرة 
البلدية  الو�سط،و�سحب  يف واليات 
مع  تنظيمه  اإعادة  و  ت�سيريه  من 

التجار  و  االقت�ساديني  املتعاملني 
حتويل  اأو   غلق  فكرة  ،راف�سا 
،قائال  اأخرى  منطقة  اإىل  ال�سوق 
جديدة  اأ�سواق  خلق  اإىل  :«نحتاج 
 ،« االأ�سواق  هذه  غلق  اإىل  لي�س  و 
م�سري  :«اأين  املقابل  يف  مت�سائال 
جهة  »،من  بلدية  لكل  حمل   100
انخفا�س  بولنوار  ،توقع  اأخرى 
و   30 ب  الفواكه  و  اخل�رش  اأ�سعار 
نوفمرب،  �سهر  اأواخر  دينار    40
مو�سحا اأن هذا االنخفا�س ل�سببني 
بداية دخول املنتجات ال�سحراوية 

اأرجع  ال�سيف  حما�سيل  جني  و 
احلرفيني  و  التجار  جمعية  رئي�س 
و  اخل�رش  اأ�سعار  ارتفاع  �سبب  
الفواكه اإىل  عدة عوامل من بينها 
ندرة املنتجات ال�سيفية يف انتظار 
من  الطلب  اإزدياد  اجلني،  مرحلة 
مع  املدار�س  و  املطاعم  طرف 
باالإ�سافة  االجتماعي،  الدخول 
االأ�سواق  يف  امل�سجل  العجز  اإىل 
ت�سخيم  يف  �ساهم  الذي  اجلوارية 
الفارق بني اأ�سعار التجزئة واأ�سعار 

اجلملة. 

معاذ بو�صارب اأمينا عاما جديدا للأفالن

جمال ولد عبا�ص يقدم ا�ضتقالته  
ب�ضبب اأزمة �ضحية طارئة

التحرير  العام جلبهة  االأمني  قدم   
الوطني جمال ولد عبا�س ا�ستقالته 
االإعالن  مت  و   ، اأم�س  االأفالن  من 
طرف   من  خالفته  عن   �رشيعا 
بقيادة  للحزب  جماعية  جلنة 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
معاذ بو�سارب. و كانت قناة النهار، 
اأعلنت يف �رشيط العاجل عن اخلرب 
با�ستثناء  كثرية  تفا�سيل  ذكر  بدون 
اأن الرجل تعر�س الأزمة قلبية حادة 
الطبيب  الزمه  و  االأربعاء  فجر 
راحة  لفرتة  اخللود  حلالته  املتابع 
ال تقل عن 45 يوما ،و هو ما يعني 
اإدارة  من  متكنه  ا�ستحالة  منطقيا 
التي  الفرتة  هذه  يف  احلزب  دفة 
ت�سهد حراكا �سيا�سيا حمموما كانت 
الت�رشيحات  معركة  حلقاته  اآخر 
العدل  وزير  خا�سها  التي  النارية 
ب�سجن  اأمر  من  �سد  لوح  الطيب 
الت�سعينيات  يف   االإطارات  مئات 
االأول  املعني  اأن  على  ف�رش  مما 
اأحمد  حينها  العدل  وزير  كان  بها 
بيان  عرب  للرد  �سارع  الذي  اأويحي 
لوح  اتهامات  فيه  نافيا  لالأرندي 
الرغم  على  و  تف�سيال.  و  جملة 
خرجت  الذي  التوقيت  غرابة  من 
التاأويالت  الت�رشيحات و كرثة  فيه 
ف�سل  الرجلني  ملواقف  ال�سيا�سية 
يف  التخندق  عبا�س  ولد  جمال 
�سف الوزير االأول راف�سا م�ساندة 
القيادي يف حزبه و منزها الأويحي 

من االتهامات التي طالته.
ولد  موقف  ا�ستغربو  كثريون 
لت�رشيحاته  اأن  يبدو  لكن  عبا�س 
من  الذي  باإخراجه  ما  عالقة 
خمرج  هو  و  ال�سيا�سية  الواجهة 
و  للرجل  الوجه  ماء  يحفظ 
من  الفعل  ردود  ت�سيري  يف  يتحكم 
�سمنيا  ي�ستجيب  و  احلزب  داخل 
على  للرجل  املعار�سة  لالأ�سوات 
التي  ت�رشيحاته  و  مواقفه  خلفية 
م�ستوى  على  د�سمة  مادة  �سكلت 
و�سائط  ،وعرب  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
ان�سغلت  التي  التوا�سل االجتماعي 
بالرجل ملدة طويلة مما يكون قد 
يف  للحزب  جمانية  متاعب  جلب 
وو  احلايل  الظرف  ح�سا�سية  ظل 
معركة  ت�سيري  نحو  االأفالن  توجه 
االأرندي  حزبي  برفقة  الرئا�سيات 
و تاج. مل ت�رش التقارير االعالمية 
كيفية  اال�ستقالة  عن  ك�سفت  التي 
يبدوا  ملن  البديلة  القيادة  اختيار 
باإرادة وا�سحة يف  االأمر متعلق  اأن 
تغيري الواجهة القيادية بوجه جديد 
يتمكن من ت�سيري املرحلة املقبلة 
�سيا�سي  خطاب  �سياغة  يعيد  و 
احلايل  الرئي�س  اأن  باعتبار  جديد 
معروف  الوطني  ال�سعبي  للمجل�س 
بكونه �سخ�سا مفوها و متكلما لبقا 
الفرن�سية  و  العربية  اللغتني  يتقن 

بطالقة.
وداد.ل/�س.ب
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الوجه اخلفي لتحركات ال�سفراء 
املعتمدين يف اجلزائر

.        جوالت بغالف ثقايف و نكهة خمابراتية
 .       �سفارة فرن�سا تر�سل قرارات 

طرد للعائالت خالل 15 يوم  

طبعت كرثة التنقالت لعدد من ال�سفراء باجلزائر املرحلة الأخرية، و�سط 
اختالف يف ال�سيغ ما بني الديبلوما�سية القت�سادية، وال�سيا�سية والتعرف 

على تقاليد الدولة امل�سيفة وحتى الأمنية وال�ستخباراتية، واإن كان ل ميكن 
الف�سل بينها كونها ت�سب يف مهام ال�سفري جلمع اأكرب قدر ممكن من العالقات 

واملعلومات عن البلد امل�سيف، ولعل من اأكرث ال�سفراء ن�ساطا ال�سفري الأمريكي 
واإن طبعها �سطحيا اجلانب الثقايف ونظريته الكندية، يف حني احتل �سفراء 
اإفريقيا الت�سنيف يف الديبلوما�سية القت�سادية، لتعود ال�سفارة الفرن�سية 

هذا الأ�سبوع للواجهة با�ستئناف رفع الدعاوى �سد جزائريني باملحكمة العليا 
والتو�سل حد طرد بع�س العائلني ب�سارع ح�سيبة بن بوعلي.

�سارة بومعزة 

ل ميكن الف�سل بني
ال�سيا�سي 

وال�ستخبارات يف 
عمل الديبلوما�سي

 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأكد 
بن  عي�سى   3 اجلزائر  بجامعة 
لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف  عقون 
بني  الف�سل  ميكن  ال  اأنه 
�سيا�سيا  ال�سفراء  حتركات 
الطابع  وبني  واقت�ساديا  واأمنيا 
الفلكوري  حتى  اأو  الثقايف 
مو�سحا  اإظهاره،  يريدون  الذي 
لي�ست  الن�ساطات  تلك  اأن 
يف  ال�سفري  مهمة  عن  مف�سولة 
امل�سيفة  الدولة  خابيا  ك�سف 
وهو  ومدى تالحمها،  وعاداتها 
الوالئية  الزيارات  تك�سفه  ما 
املتتالية، م�سيفا اأن كل ذلك ال 
اجلانب  عن  اأي�سا  ف�سله  ميكن 

اال�ستخباراتي.
التي  ال�سحة  بخ�سو�ص  اأما 
حتركات  تلت  ما  كثريا 
ال�سابق  الثقايف  امل�ست�سار 
اأمري  االإيرانية  بال�سفارة 
عدم  يجب  اأنه  فقال  مو�ساوي، 
�سفارة معينة بدل  الرتكيز على 
االأخرى، مرجعا ال�سجة املثارة 
التي  اال�سطفافات  بع�ص  اإىل 
وبالتحديد  بال�ساحة  ظهرت 
متيل  التي  اجلماعات  اإىل 
للطرف ال�سعودية من وهابيني، 
ي�سعون  ال�سفراء  ك  اأن  قائال 
مت�سائال  بلدانهم،  خلدمة 
ال�سجة  ترث  مل  باملقابل  ملا 
الواليات  �سفري  حتركات  �سد 
بدرجة  اأو  االأمريكية  املتحدة 
داعيا  الفرن�سي،  ال�سفري  اأكرب 
ال�ستغالل العالقات مع الطرف 
االإيراين وفقا ملا متليه م�سلحة 
اجلامعة  اأن  خا�سة  اجلزائر 
املراتب  يف  م�سنفة  االإيرانية 
ما  وهو  عامليا،  االأوىل  الـ10 
عليه،  الرتكيز  يتم  اأن  يجب 
اإيران  مع  العالقة  اأن  خا�سة 
ال�سيا�سي  اجلانب  عليها  يغلب 
ولي�ص الديني اأو املذهبي الذي 

من  عنه  احلديث  مت  ما  كثريا 
فئات معينة.

 عبد الرحمن 
هادف: ال�سفراء 
الأفارقة الأكرث 

ن�ساطا

 اأو�سح اخلبري االقت�سادي عبد 
ت�رصيح  يف  هادف  الرحمن 
حراكا  هناك  اأن  لـ«الو�سط«، 
ال�سفارات  طرف  من  كبريا 
فيما  باجلزائر  االأجنبية 
الديبلوما�سية  بجانب  تعلق 
زياراتهم  اأن  حيث  االقت�سادية، 
ملختلف الواليات ت�سب بدرجة 
اأوىل لالإطالع على قدرات تلك 
فر�ص  عن  والبحث  املناطق 
اأنهم  معتربا  فيها،  اال�ستثمار 
فالن�ساط  بدورهم،  يقومون 
يقت�رص  يعد  مل  الديبلوما�سي 
على الدور ال�سيا�سية بل يتعداه 
ما  وهو  االقت�سادي  للجانب 
االقت�سادي  يتج�سد يف امللحق 
ومرافقة رجال االأعمال ملعظم 
اأن  كما  الر�سمية،  الزيارات 
لتلك  يعمد  بنف�سه  ال�سفري 
نحو  التوجه  اأجل  من  الزيارات 

فر�ص ا�ستثمار بلده.
م�ساهمة  مدى  بخ�سو�ص  اأما 
هادف  فقال  اجلزائرية  االإدارة 
مهمة  ت�سهيل  على  تعمل  اأنها 
الزيارات،  تلك  عرب  املعنيني 
مع  القانونية  املعامالت  عرب 
الداخلية  وكذا  اخلارجية  وزارة 
من اأجل ا�ستقباله عرب الواليات 
اأ�سري  لكن  بزيارته،  املعنية 
املتعاملني  انفتاح  �رصورة  اإىل 
اخل�سو�ص  بهذا  املحليني 
وجهة  يفر�سوا  اأن  فعليهم 
نظرهم وتقدمي املجاالت التي 
اأنها  ويرون  تطويرها  يريدون 
مبنطقتهم  لال�ستثمار  االأقرب 
م�ست�سهدا  املعني:  البلد  مع 
االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
ال�سيارات  ب�سناعة  املعروفة 
وال�سناعات الغذائية والزراعة، 
تلك  على  الرتكيز  يتم  ومنه 
اال�ستقباالت  خالل  النقاط 
بدل  املتحدة  الواليات  ل�سفري 

وبالرتكيز  بالت�سعب،  التذبذب 
اجللدية   ال�سناعات  على 
املاكينات  وحتى  والن�سيج 
ما  هذا  الإيطاليا،  بالن�سبة 
الفاعلون  له  ينتبه  اأن  يجب 
االقت�ساديون وكذا رجال االإدارة 

املحلية.
ال�سفارات  اأهم  بخ�سو�ص  اأما 
النا�سطة ف�سجل حمدثنا بداية 
التي  االإفريقية  ال�سفارات  من 
اإثيوبيا  ن�ساطها:  ت�سجيل  اأكد 
الواليات  الأغلب  انتقاله  عرب 
زيارته  اآخرها  اإفريقيا  وجنوب 
اأوروبا:  م�ستوى  وعلى  لوهران، 
و�سفها  التي  املجر  �سفرية 
بالن�سيطة جدا، عائدا بال�سورة 
اإىل ا�ست�سافته لها خالل تروؤ�سه 
املدية،  بوالية  التجارة  لغرفة 
وانتقلت ملختلف الواليات التي 
احت�سان  �ساأنها  من  اأنه  راأت 
تلك  وبني  دولتها  بني  �رصاكة 
الواليات  جانب  اإىل  الواليات، 
ما  بح�سب  االأمريكية  املتحدة 

تربزه االأحداث.
اجلزائرية  االأطراف  دعا  كما 
بتلك  االقتياد  ل�رصورة 
بعثاتها  عرب  التحركات 
للن�ساط  باخلارج  الديبلوما�سية 
مع  والتوا�سل  االقت�سادي 
الدول  تلك  يف  االأعمال  رجال 
من  اأكرث  االقرتاب  اأجل  من 
واحلكم  العاملية  االقت�سادات 
من التجربة ومعاينة االأمر على 
مو�سحا  هناك،  الواقع  اأر�ص 
الأندوني�سيا  ال�سابقة  زياراته  اأن 
بعثات  �سمن  وبلجيكا  وا�سبانيا 
النظر  وجهات  بتبادل  خا�سة 
االأفق  بفتح  �سمحت  واخلربات 

اأمام طروحات جديدة.

 ال�سفارة الفرن�سية 
ت�ستاأنف وتطرد 

جزائريني من 
م�ساكنهم

اجلزائرية  الرابطة  فتحت 
للدفاع عن حقوق االإن�سان ملف 
�سكناتهم  من  اجلزائريني  طرد 
ل�سالح معمرين، حيث اأو�سحت 
موؤخرا،  للربوز  عاد  امللف  اأن 

الق�سائية  الدعاوى  خالل  من 
جزائريني  �سد   رفعت  التي 
حتاول  ب�سكنات  قاطنني 
االإ�ستيالء  الفرن�سية  ال�سفارة 
اأحكام  من  يقابلها  وما  عليها، 
الثورة  لعدو  جزائرية   ق�سائية 
ف�سلها  هو  اآخرها  اجلزائرية، 
من  للمزيد  طرد  قرار  يف 
العائالت يوم اخلمي�ص 8نوفمرب 
على  مواطنني  واإجبار   2018
اتفاقية  ف�سلت  �سكنات  اإخالء 

اإيفيان اأنها جزائرية .
اأن  الرابطة  واأو�سحت 
طالبت   الفرن�سية  ال�سفارة 
ب�سقق اجلزائريني رغم تبادل 
بت�سوية  يتعلق  فيما  ر�سائل 
بني  الكربى  باجلزائر  االأمالك 
ال�سلطات اجلزائرية والفرن�سية 
حيث  اإيفيان،  اتفاقية  مبوجب 
مت االتفاق باأن بع�ص املمتلكات 
ت�رصف  حتت  تو�سع  �سوف 
ح�سب  اجلزائرية  ال�سلطات 
رزنامة حمددة، و من بني هذه 
نهج  �سارع   3 عمارة  املمتلكات 
ونهج  فان�سونت  الربوفي�سور 
اأق�ساه  تاريخ  باجلزائر  تيلميلي 
ورد  واأنه   ،1964 جانفي   15
هناك  اأن  الر�سائل  هذه  يف 
العمارات ال تزال  جمموعة من 
امل�سالح  طرف  من  ت�ستعمل 
ال  والتي  الفرن�سية  املدنية 
الإ�سباع  بها  االحتفاظ   تنوي 
ويتم  الدائمة  احتياجاتها 
م�ساحلها  طرف  من  اخالها 
وتو�سع حتت ت�رصف ال�سلطات 
االتفاقية،  ومبفهوم  اجلزائرية، 
العبارة جاءت  اأن  اأنه مبا  قائلة 
نهج  تيلملي  نهج  حتديد  دون 
يعني  فهذا  بلقا�سم حاليا  كرمي 
ملزمة  الفرن�سية   ال�سفارة  اأن 
برد العمارات  املتواجدة بنهج 
لي�ست  ال�سفارة  كون  تيليمي 
التي  امل�سغولة  ال�سقق  مالكة 
املحكمة  اإىل  حاليا  حولت 
اأن  بعد  فيها  للف�سل  العليا 
جمددا  امللف  ال�سفارة  حركت 
التي كانت قد  ال�سق  ال�سرتجاع 
لبع�ص  �سابق  وقت  يف  منحت 

العمال لديها.
الرابطة   رئي�ص  وعلق 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
من  باأنه  امللف  على  االن�سان 
للعقارات  ننظر  اأن  االإجحاف 
اأنها  على  اجلزائرية  واالأمالك 
عليها  ا�ستوىل  للمعمرين  ثروة 
اال�ستقالل،  ع�سية  اجلزائرّيون 
االأقدام  من  معتربا  عددا  الأن  
وعرب  بالفعل  متكنوا  ال�سوداء 
و�سطائهم اجلزائرّيني، من رفع 
دعاوى ق�سائية والظفر باأحكام 
العديد  لطرد  نهائية  ق�سائية 
التي  اجلزائرية  العائالت  من 
التي  والعقارات  بال�سقق  تقطن 
عن  مت�سائال  ملكيتها،  يّدعون 
القانوين الذي ا�ستند  االأ�سا�ص  
ا�ست�سدار  يف  الق�ساة  عليه 

كانت  اأنها  رغم  االأحكام،  هذه 
بقانون  وم�سمولة  حمكومة 
االأمالك ال�ساغرة التي اأ�سدرته 
مبا�رصة  اجلزائرية  احلكومة 
ملعاجلة  اال�ستقالل  بعد 
لهذه  القانونية  الو�سعية 
االأقدام  تركها  التي  ال�سكنات 
ال�سوداء واملعمّرون الفرن�سّيون 
ال�سواء،  حد  على  واالأوروبّيون 
هذه  لقاطني  يخّول  والذي 
من  وحائزيها  العمارات 
اأّن  ملكيتها،  حق  اجلزائرّيني 
 13 يف  ال�سادر   05-07 القانون 
بالقانون  واملتعلّق   2007 ماي 
املدين يف مادته رقم 507 مكّرر، 
اأن   على  �رصاحة  تن�ص  والتي 
البالغني  الطبيعيني  االأ�سخا�ص 
�سدور  عند  �سنة   60 العمر  من 
منذ  يقيمون  املر�سوم،  هذا 
ال�سكنات،  هذه  يف  اال�ستقالل 
االأمكنة  البقاء يف  لهم احلق يف 
بهذا  ويتمتعون  لل�سكن  املعدة 

احلق اإىل غاية وفاتهم.
العام  االأمني   وعمد  هذا 
العديد  بجر  فرن�سا  ل�سفارة 
العدالة  اأمام  اجلزائريني  من 
الدولة  ل�سالح  اجلزائرية 
اأن  ورغم  لها،  ووكيال  الفرن�سية 
العدالة اجلزائرية اأ�سدرت عدة 
اإال  اجلزائريني،  ل�سالح  اأحكام 
اأن هناك اأحكاما اأخرى �سدرت 
ما  الفرن�سية  امل�سالح  لفائدة 
العائالت  من  الع�رصات  جعل 
تت�رصد يف �سنة 2011 وهذا قبل 
الفرن�سية  ال�سفارة  حتول  اأن 
اإىل املحكمة  امللفات املتبقية 
العليا ملوا�سلة ت�رصيد من تبقى 
تو�سيح  بح�سب  العائالت،  من 

الرابطة.

قرارات ع�سوائية 
تقدمها ال�سفارة 

الفرن�سية تتحدى 
العدالة

وتعود ال�سورة احلالية مبا حدث 
القاطنة  للعائالت  طرد  من 
ب�سكنات ا�ستولت عليها ال�سفارة 
الفرن�سية يف العهد اال�ستعماري 
العائالت،  اآالف  يهدد  �سبحا 
  90 من  اأكرث  طرد  مع  خا�سة 
من  العديد  يف   2011 يف  عائلة 
غرار   على  العا�سمة  بلديات 
والقبة   ابراهيم  عني اهلل  بدايل 
عملية  وموا�سلة  وتيلملي،  
وويف   2012 �سنوات  يف  الطرد 
هو   ذلك  من  واالأدهى   2016
ومن  البلدية   اأقدمت  عندما 
خالل ال�رصطة على تنفيذ قرار 
العائالت  هذه   حق  يف  الطرد 
التي قطنت هذه ال�سكنات منذ 
�سنة،   20 فاقت  طوال  �سنوات 
لعدم  القرار  �رصعية  عدم  رغم 
ا�ستناده لدالئل تخول لها ذلك ، 

بحكم الرابطة.

مع  مبقابلة  ا�ست�سهدت  كما 
طردت  التي  العائالت  اإحدى 
من  ق�سائية   اأحكام  مبوجب 
�سكنها بحي تيلملي، مو�سحة اأن 
الفرن�سية  ال�سفارة  �رصاعها مع 
اأروقة  دخول  على  اأجربهم 
االأخرية  اأن هذه  املحاكم، غري 
حكمت ل�ساحلها يف العديد من 
املرات، مما اأدى اإىل ت�رصيدها، 
تزال  ال  ق�سايا  هناك  اأن  علما 
يف  الراهن  الوقت  غاية  اإىل 
الف�سل، ونف�ص املعاناة  انتظار 
عا�ستها عائلة اأخرى مت طردها 
فقط ال�سهر املا�سي بنهج كرمي 
بلقا�سم  حيث الو�سع حتول اإىل 
�رصاع مع ال�سفارة التي انتهجت 
– على حد قولهم – جل الطرق 
الإخراجهم من �سكناتهم، اآخرها 
اإر�سال املح�رص الق�سائي  رفقة 
ال�رصطة اجلزائرية، لتنفيذ قرار 
العائالت  بع�ص  حق  يف  الطرد 
يف  القاطنة  ع�سوائية  ب�سفة 
حكم  رغم  ال�سابوف،  بوبيو، 
الق�ساء ل�سالح البع�ص منهم، اإال 
اأنه �رصب عر�ص احلائط، جعل 
ال�سفارة  بني  يتفاقم  امل�سكل 

وال�سكان.
وحكم الق�ساء اجلزائر اخلمي�ص 
ال�سفارة  ل�سالح  املا�سي 
الفرن�سية بعد اأن �سدر قرار �سد  
اإخالء  قرار  بعد  ثالث عائالت 
كرمي  بنهج  املتواجدة  ال�سقق 
بلقا�سم عمارة20 وكذا يف �سارع 
ح�سيبة بن بوعلي، وقبلها عائلة 
العا�سمة.  بقلب  تقطن  اأخرى 
ب�سدة  ا�ستنكرته  العدالة  قرار 
واعتربه  املطرودة  العائالت 
»و�سمة عار« يف تاريخ اجلزائر 
دافعوا  الذي  ال�سهداء  حق  ويف 
اجلزائر،  ال�ستقالل  بدمائهم 
م�سيفني اأن دخلوا منذ �سنوات 
ال�سفارة  مع  �رصاع  يف  طويلة 
ورفعت عدة ق�سايا يف العدالة، 
اإال اأنهم ك�سبوا الرهان وحكمت 
العدالة ا�ساحلهم، وغلق امللف 
ال�سفارة  اأن  اال  �سنوات،  طيلة 
الفرن�سية حولتها اإىل  املحكمة 
العليا لتفتح الق�سايا من جديد 
قبل اأن يحكم  الق�ساء اجلزائري 

ل�سالح ال�سفارة .
فيه  تلتزم  وقت  يف  هذا  ياأتي  
ال�سمت  اجلزائرية  ال�سلطة  
�سعبها،  اأبناء  يعانون  ما  اجتاه 
تاركة اإياهم يعانون الويالت يف 
ظل غياب اأي تعوي�ص مادي اأو 
مغايرة،  �سكنات  اإىل  حتويلهم 
للواجهة  ليعيد  هذا  وياأتي 
للمعمرين  النارية  الت�رصيحات 
اآخرها  اجلزائريني  �سد 
للرئي�ص  نارية  ت�رصيحات 
طلقها   ال�سابق  الفرن�سي 
بخ�سو�ص  هوالند   فران�سوا 
ال�سوداء  االأقدام  تعر�ص 
مبا�رصة  جمازر   اإىل  واحلركى 
 19 يف  النار  اإطالق  وقف  بعد 

مار�ص 1962.  

اجلعبري
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كتاب »مقا�شد التنقيب يف �شرف اأبناء احلبيب«

واإ�سكالية الن�سب ال�سريف 
والغفارة بني قدوري 
والدي�سي وحمفوظي 

.       بقلم / احلفناوي بن عامر غول احل�شني

 ثم يتطرق املوؤلف اإىل اآل البيت يف املغرب العربي ،خا�شة �شيدنا اإدري�س الذي عمل 
على تاأ�شي�س اإمارة )وجدت الأ�شرة النبوية على كل حال م�شتقرا لها يف ذلك القطر 

كما توطد احرتامها يف �شخ�س اإدري�س..( .ويف الباب الثاين من )مقا�شد التنقيب 
( يتحدث الباحث عن الفرع امل�شي�شي، ليدخل مبا�شرة يف عقـب عبد الرحمن بن 

خليفة – جد املوؤلف – واأبنائه املتواجدون عرب القطر املغاربي واملنحدرين من 
ال�شاللة النبوية ال�شريفة الطاهرة ،خا�شة ممن هم ببلدة �شيدي خالد يف اجلنوب 

ال�شرقي بولية ب�شكرة ، والتي ت�شمى ن�شبة لنبي اهلل خالد بن �شنان العب�شي ، 
واملوجود �شريحه يف امل�شجد املحاذي لأطراف املدينة، وذكر عقبه يو�شف ثم حفيده 

حممد بن عبد الرحمن واأبنائه اخلم�شة اأحمد بوعكاز،و احلاج قدور، و بلعيا�شي ، 
و يو�شف ، وعبد الرحمان ، والذين)  �شاروا كلهم على نهج اآبائهم يف الزهد والتعبد 

هلل وتعليم القراآن ، واأجنبوا ذرية �شاحلة ، �شارت ومازالت على ما جاء به الآباء 
والأجداد دون تفريط ( معتمدا على ما جاء من ذكرهم يف كتاب »�شل�شلة الأ�شول يف 
�شجرة اأبناء الر�شول« للقا�شي ح�شالف الذي ي�شفهم –ح�شالف - بقوله )من الفروع 

امل�شي�شية ذوا الربكة والأ�شرار الإلهية والأنوار املحمدية، ال�شريف �شيدي عبد 
الرحمان بن خليفة ب�شحراء زاب اإفريقية باأر�س �شيدي خالد – �شهري ال�شريح بجوار 
نبي اهلل و�شفوته خالد بن �شنان العب�شي عليه وعلى نبنا ال�شالم ، فله ر�شي اهلل عنه 

فروع كرام و�شادات فخام... فممن ا�شتهر منهم وطار �شيته يف جميع الآفاق ال�شيخ 
الكامل والعامل العامل ال�شيخ املختار املتوفى �شنة 1276هـ �شهري ال�شريح والزاوية 

باأولد جالل فاإليه ت�شد الرحال ونالت من اأ�شراره وعلومه فحول الرجال (.

اجلاليل  املختار  وال�شيخ 
الآفاق  يف  ا�شتهروا  ممن 
زاوية �شوفية وطريقة  �شيخ 
له  ترجم  ،وقد  رحمانية 
وذكر   ) املقا�شد   ( �شاحب 
على  معتمدا  ماآثره  بع�ض 
العلماء  من  فيه  ماقيل 
عبد  بن  حممد  كال�شيخ 
ال�شيخ  و  الدي�شي  الرحمن 
التارزي  بن  الكرمي  عبد 
ال�شيد  ال�شيخ  و  عزوز   بن 
ال�شيخ  و  اهلل  بن عبد  العابد 
ال�شيد احل�شني بن اأحمد بن 
و  بقف�شه  املدر�ض  املفتي 
قويدر  بن  م�شطفى  ال�شيخ 
ما  .ثم  جالل  اأولد  مفتي 
تعطري   « كتاب  ت�شمنه 
الأكوان بن�رش �شذى نفحات 
لل�شيخ    « العرفان  اأهل 
ال�شيخ  جنل  ال�شغري  حممد 
املختار و) الذي اأ�شهب  فيه  
وفق  والأذكار  الأوراد  بذكـر 
الكتاب و�شنة املختار ، وما 
متتاز به الطريقة الرحمانية 
ن�شبه  �رشف  على  و�شهد   ،

عبد  جده  من  ينحدر  الذي 
الرحمان جنل البحر وحدث 
ال�شيخ  حرج  ول  البحر  عن 
الذي  الفحل  خليفة  �شيدي 
ي�شاأل من اهلل التو�شل بجانبه 
وحرج  �شيق  كل  من  الفرج 
اأخربين  ما  ح�شب  ن�شبه   ،
بذلك اأ�شتاذي العمدة املالذ 
التحقيق  فار�ض  �شيدنا 
ال�شعة  ورئي�ض رجال اهلل يف 
مولي  و  �شيدي   ، وال�شيق 
حممد بن اأبي القا�شم قد�ض 
اهلل �رشه  اإىل �شيدنا اإدري�ض 
الكبري  القدر  ذي  الأكرب 
 ، الأطهر  ال�رشيف  والن�شب 
وقد وجدنا يف خزانة اأوائلنا 
هلل  واحلمد  �رشفنا  �شجرة 
ومن  الر�شا  فله  ر�شي  من 
مالأ  ال�شخط  فله  �شخط 
�شاحب  كالم  اهـ  الف�شا( 

تعطري الأكوان.

ن�شب املوؤلف املرفوع 
للح�شرة النبوية 

ال�شريفة

ن�شبه  مبا�شة  املوؤلف  بني 
النبوي  للمقام  املرفوع 
بن  اأحمد   ( ال�رشيف فيقول 
عبد القادر بن عمر بن  عبد 
قويدر  بن  بن حممد  القادر 
بن اأحمد بن قدور بن حممد 
بن يو�شف بن عبد الرحمان 
بن خليفة بن اأحمد بن عبد 
اهلل بن عبد الواحد بن عبد 
حممد  بن  عمر  بن  الكرمي 
ال�شالم  عبد  بن  علي  بن 
بن  بكر  اأبي  بن  م�شي�ض  بن 
علي بن حرمة بن عي�شى بن 
�شامل بن  مروان بن حيدرة 
بن حممد بن احمد بن عبد 
بن  الأ�شغر  اإدري�ض  بن  اهلل 
اهلل  عبد  بن  الأكرب  اإدري�ض 
بن  احل�شن  بن  حممد  بن 
ور�شي  وجهه  اهلل  كرم  على 
وبن  طالب  اأبي  بن  عنه  اهلل 
�شيدتنا فاطمة الزهراء ابنة 
�شيدنا حممد �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم .( ويوؤكد )  ولقد 
�شيدنا  �شجرة  على  عرثنا 
يف  الأزهري  الرحمان  عبد 
كتاب تعريف اخللف برجال 
توجد  والتي   .. ال�شلف 
حمراب  يف  معلق  لوح  يف 
قرب  املقد�ض  �رشيحه 
حامة اجلزائر و لحظنا اأن 
�شيدنا  بن�شب  يلتقي  ن�شبنا 
يف  الأزهري  الرحمان  عبد 
علي  بن  احل�شن  بن  حممد 

ر�شي اهلل عنه.(. 

اآل املختار اجلاليل ، 
الزاوية وال�شيخ

الأو�شاف  الكاتب  يعدد  ثم 
عبد  اأبناء  بها  يت�شف  التي 
و)   ، خليفة  بن  الرحمان 

يطلق عليهم اإ�شم املرابطني 
الأ�رشاف ، وهم ينحدرون من 
ال�شاللة ال�رشيفة الإدري�شية 
(.و جنده يعرج على الزاوية 
املختارية عرب التاريخ التي ) 
�شاهمت ومازلت ت�شاهم يف 
الإ�شالمية  الثقافة  تر�شيخ 
متوا�شعة  بجهود  والعربية 
�شريا  ثابتة  بخطى  ولكنها 
املختار  ال�شيخ  منهاج  على 
بن عبد الرحمان بن حممد 
بن يو�شف بن عبد الرحمان 
من  ينحدر  الذي  خليفة  بن 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  �شاللة 
الثالث  الباب  ،ويف  و�شلم( 
مقا�شد   ( �شاحب  يتطرق 
التعريف  اإىل   ) التنبيه 
وتاريخا  ن�شاأة  بالزاوية 
حماول التحدث على عالقة 
ال�شوفية  بالطريقة  الزاوية 
وعن) املذهب الذي حتتكم 
..طريقة  الزاوية  هذه  اإليه 
اجلنيد ال�شالك ( مع اإعطاء 
ملحة عن املذهب وانت�شاره 
من  العربي  املغرب  يف 
خالل )ع�رش �شفات مهدت 
لر�شوخ املذهب يف املغرب 
اإىل   بالإ�شارة   و�شنكتفي 
وهي  وقواعده  اأ�شوله  �شعة 
على  ..واثبات  متيزه  ميزة 
ليكون  اأهله  مما   .. مرونته 
الفقهية  املذاهب  اأكرث  من 
واأقدرها  وتفريعا  تخريجا 
ا�شتجابا مل�شتجدات النا�ض 
ووقائعهم. و كرثة املوؤلفات 
موطاأ  من  بدءا   ، وتنوعها 
مدونة  اإىل  مالك  المام 
عرف  ،ثم   ) �شحنون  المام 
بن  القا�شم  باأبي  الكاتب 
اخلزاز  اجلنيد  بن  حممد 
باجلنيد وطريقته  املعروف 
اجلنيد  طريقة   ( اأن  معتربا 

لكونها  ال�شوفية  اأ�شلم طرق 
والبدع  ال�شبهات  من  خالية 
اهلل  اإىل  »الطريق  لقوله 
املقتفني  على  ال  م�شدود 
اآثار ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم«م�شتندا  و�شحبه  واآله 
 « باأن  اجلنيد  تو�شيح  اإىل 
باأ�شول  مقيد  هذا  مذهبنا 
وعلمنا   ، وال�شنة  الكتاب 
ر�شول  بحديث  م�شيد  هذا 
اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم« (

الت�شوف احلقيقي 
والطريقة املثلى

احلديث  املوؤلف  ين�شى  مل 
فعرف  الت�شوف  عن 
الذي    - ال�شحيح  )الت�شوف 
بالكتاب  التقيد  اأ�شا�شه   -
خالفهما  من  وكل  وال�شنة 
باطلة  مردودة  فدعواه 
عقل  ول  �رشع  يقبلها  ل 
يعمر  اأن  هو  والت�شوف   ،
باهلل  بال�شلة  قلبه  الإن�شان 
واخلوف منه ، والرجاء فيه 
،لقوله تعاىل » ومن يتق اهلل 
يجعل له خمرجا ويرزقه من 
حيث ل يحت�شب ومن يتوكل 
اهلل  ان  ح�شبه  فهو  اهلل  على 
بالغ اأمره قد جعل لكل �شيء 
قدرا »(. ثم يعرج على اأ�شل 
عهد  من  واأهلها   الطريقة 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�شحبه و�شلم ) عندما كان 
يتفق  بورد  ال�شحابة  يخ�ض 
:فقد  واأحواله  درجته  مع 
اهلل  ر�شي  علي  �شيدنا  اأخذ 
عنه من النبي الذكر بالنفي 
ـ  اهلل  اإل  اله  ل  ـ  والإثبات  
ر�شي  بكر  ابو  �شيدنا  واأما 
اهلل عنه فقد اأخذ عنه الذكر 

ثم  ـ  اهلل  ـ  املفرد   بال�شم 
اأخذ عنهم من التابعني هذه 
الطريقتني  و�شميت  الأذكار 
ودام  البكرية  و  بالعلوية 
حتى  ذلك  على  احلال 
اأبو  عند  الطريقتني  التقتا 
تفرعتا  ثم  اجلنيد   القا�شم 
 ، اىل اخللوتية والنق�شبندية 
الأربعة  األأقطاب  جاء  حتى 
الرفاعي  اأحمد  ال�شيد   :
القادر  عبد  وال�شيد   ،
اأحمد  وال�شيد   ، اجلياليل 
ابراهيم  وال�شيد   ، البدوي 
اأ�شيفت  .وقد  الد�شوقي 
اأبو  اأوراد  اإىل  الطرق  هذه 
�شاحب  ال�شاذيل  احل�شن 
والتي  ال�شاذلية  الطريقة 
اأوراد  اأورادها جزءا من  تعترب 
 . اليوم  موجودة  طريقة  اأي 
ال�شاذلية  الطريقة  وت�شمى 
 ، ال�شاذيل  ن�شبة  لأبي احل�شن 
الطريقة  هذه  بنقل  قام  وقد 
وبال�شبط   ، امل�رشق  اىل 
اأحمد  �شيدي  امل�رشيني  اىل 
النا�رشي .وعند عودته اغتنم 
بافريقية  وجوده  النا�رشي 
وم�رش  وطرابل�ض  واجلزائر 
للطريقة  فروعا  فاأ�ش�ض 
اأب  �شيدي  .اأما  النا�رشية 
اأن  نقول   ، ال�شاذيل  احل�شن 
م�شي�شية  طريقة  طريقتني  له 
من  واقتداء  �شحبة  فيها   ،
فيها  وطريقة   ، خرقة  غري 
الذكر.4   وتلقني  اخلرقة  لب�ض 
مت�شك  �شبق  مما  ويت�شح 
املغاربة  بنهج الأ�شعري وفقه 
مالك وطريقة اجلنيد ،كما قال 
يف ذلك ابن عا�رش :  يف عقد 
ويف  مالك     وفقه  الأ�شعري 
طريقة اجلنيد ال�شالك ( انتهى 
. مع ابرازه لالرتباط الوثيق 

بني الزاوية والطريقة.



امل�شيخة كما ينبغي 
ان تكون

حاول �مل�ؤلف �أن يثبت �أهمية 
طريقة  لكل  و�أن  �مل�شيخة 
وعلم �شيخ ياأخذ عنه ويقتدى 
ذلك  على  مثاال  و�أعطى  به  
عبد  بن  �حممد  �شيدي 
�ملعروف  �الأزهري  �لرحمن 
�لطريقة  �شاحب  بب�قربين 
�أخذت  �لتي   – �لرحمانية 
ونا�رشها  �خلل�تية   - ��شمه 
و�لتي  �جلز�ئري  بالقطر 

بن  �ل�شيخ حممد  �أخذها عن 
له  �شار  ،ثم  �حلفناوي  �شامل 
�لكثري  و�لتالميذ  �التباع  من 
خا�شة من �مل�شاهري علي بن 
عي�شى �ملغربي ، وحممد بن 
عزوز �لربجي . وعبد� لرحمن 
با�ش تارزي  هذ� �الخري �لذي 
�نتقل  ومنها  �لطريقة  ن�رش 
كال�شيخ  تالميذه  �إىل  �مليثاق 
�شيدي علي بن �أعمر و�ل�شيخ 
�خلنقي  �حلفيظ  عبد  �شيدي 
�جلاليل  �ملختار  و�ل�شيخ   ،
تالميذه  �إىل  �نتقلت  �لذي 

�ل�شيخ  )بكارى  بـ  �ملعروف�ن 
�شيدي  �ل�شيخ  �ملختار(وهم) 
�لهاملي  بالقا�شم   بن  حممد 
بن  �ل�رشيف  �شي  و�ل�شيخ 
حلر�ش ، و�ل�شيخ عبد �لرحمن 
ز�ويته  من  وتخرج  �لنعا�ش  
�ل�شيخ  �أمثال  �لكثري  كذلك 
و�ل�شيخ   ، طاهري  �لطاهر 
حممد  و�ل�شيخ  �لنعيمي  نعيم 
و�ل�شيخ  �جلاليل  �لعابد  بن 
�شالح �شاأكري و�ل�شيخ �ل�شادق 
رحماين عبد �لرحمن �لعق�ين 
و�أب� �لقا�شم بن �م�شيه لغ�يني 
�ملحف�ظ  بن  ،وب�لرباح 
ر�بح  بن  و�حمد   ، �ل�شعد�وي 
وي��شف   ، �لعق�ين  ملحمدي 
و�لطيب   ، لع�ري  حممد  بن 
بن ف�شل �شحاري �أوالد خليف 
بجبل �لناظ�ر  تيارت ، حممد 
بن��حي  �لرحماين  بن مرزوق 
معطار  بن  و�أحمد   ، ب�غار 
مدح  يف  كثرية  �أ�شعار  وله 
عبد  و�شي   ، �ملختار  �شيخه 
ملحمدي  �بر�هيم  بن  �لقادر 
�لب�ذيني ، و�حلاج �ملختار بن 
 ، �لعي�شاوي �حلدباوي  خليفة 
ن��حي  �لعالين  بر�بح  و�حلاج 
بخ��ش  وحممد   ، ب�غار 
�جلابري، �حمد بن �حلمرو�ش 
بن  عطية  �ل�شيخ  و  �ليحياوي 
�ل�شيخ  و  �لفرجاوي  خليف 
و�بنه  �أخليف  بن  خل�رش  �شي 
�لعالمة �شي عبد �حلميد..(. 

الغفارة تعريفها وما 
قيل فيها

�ىل  �لكاتب  ينتقل  هنا  من 
جرى  و�لذي  �مل��ش�ع  �شلب 
ح�له �لتاأليف يف �لباب �لر�بع 
تعريفها  �لغفارة   « بـ  �ملعن�ن 
لغة  وعرفها  فيها«  قيل  وما 
 ( يق�ل  حيث  و��شطالحا 

جاء يف ذكر هذه �لعادة كالم 
كثري و�شميت باأ�شماء خمتلفة  
من  عليه  �مل�شتقر  و�الإ�شم 
خا�شة  منطقتنا  يف  �الأ�شماء 
ه� �إ�شم �لقفارة – بالقاف - 
وجاءت يف كتاب حتفة �ل�شائل 
بع�دتنا  �أنه  غري   – بالغني   –
لغ�يا  �لكلمات  �إىل �رشح هذه 
�للب�ش عن  �أن نزيح  لنا  ميكن 
 ، ير�د  �لذي  �الإ�شم  حقيقة 
وتت�زع  بني �لغفارة  و�لقفارة  
�إىل  م�شتند�   ) و�خلفارة 
حتفة  خمط�ط  يف  جاء  ما 
�شيدي  برتجمة  �الأفا�شل 
نائل مل�ؤلفه �ل�شيخ حممد بن 
�حلاج حممد �لهاملي – وهنا 
�شاحب  الن  ت�شحيحا  ن�رد 
حممد  �لدي�شي  ه�  �لكتاب 
)كالم   – �لرحمن  عبد  بن 
�لغني  -وبحرف  �لغفارة  عن 
�أي�شا- ما ن�شه : * يف �إعطاء 
–�ل�شدقة-  نائل  د  �أوال 
عرف  يف  �لغفارة  �مل�شماة 
�إ�شتقر�ء  من  يظهر   ، بالدنا 
يف  �لنظر  و�إمعان  �الأح��ل 
�مل�شتملة  �لطبقات  كتب 
 ، �ل�شاحلني  �شرية  على 
حميد  وبيان  �أخبارهم  وذكر 
كانت  �لغفارة  �أن   ، �آثارهم 
�لكبار  �مل�شائخ  عهد  على 
�لتالمذة  من  وو�شيلة  خدمة 
وزيارة منهم الأولئك �مل�شائخ 
�مل�شائخ  من  طلب  غري  من 
و�أعر��شهم  زهدهم  لكمال 
�لفاتنة  �لدنيا  زخرف  عن 
�مل�شائخ  بطلب  تك�ن  �أو   ،
 . �لتالميذ  ل�شدق  �متحانا 
من  بحالهم  يحم�نهم  كاأنهم 
ويتحمل�ن  �حلدثان  ط��رق 
�هلل  من  �لنازل  �لبالء  عنهم 

تعاىل ..( 

التعليق على 
ال�شيخان يف باب 

ال�شدقة

)للتعليق  �مل�ؤلف  يق�ل  ثم 
جاءت  وما  �لفقرة  هذه  على 
هذ�  �شدقة-  كلمة   - به 
فقط  �لكاتب  �أر�ده  تعريف 
يف  م��ش�عيني  ولنك�ن   ،
�لكلمة  لهذه  فاإن  تعليقنا 
هي  �الأول:  -�ل�شق   : �شقان 
م�شد�قا  عام  معنى  لها  كلمة 
�ل�شدقات  »�إمنا  لق�له تعاىل  
و�لعاملني  للفقر�ء و�مل�شاكني 
ويف  قل�بهم  و�مل�ؤلفة  عليها 
�شبيل  ويف  و�لغارمني  �لرقاب 
من  فري�شة  �ل�شبيل  و�بن  �هلل 
�هلل و�هلل عليم حكيم  » ونفهم 
من-�ل�شق �لثاين : �إن �ل�شدقة 
 . �آخر  �شيئ  و�لغفارة  �شيء 
لكلمة  تعريفا  لي�شت  و�لغفارة 
–�شدقة- ، و�لتعريف �للغ�ي 
لكلمة �لغفارة و�شح ذلك جليا 
يف  �لتعامل  طريقة  وحتى   ،
بطريقة  لي�ش  �لغفارة  �أخذ 
، فالغفار عند  �ل�شدقة  طلب 
ويجتمع  به  يحتفى  قدومه 
ويجل�نه  �لق�م  كبار  ح�له 
وعند   ، مقد�ره  يعظم�ن  و 
رحيله و دون طلب منه تقدم 
له �لهدية �مل�شماة – �لغفارة 
- .وبذكر �شاحب �ملخط�ط 
على  كانت  �لغفارة  هذه  �أن 
وهنا  �لكبار،  �مل�شائخ  عهد 
لي�شت  �لغفارة  باأن  نالحظ 

ال  �مل�شائخ   الأن  �شدقة 
ك�نها  .�أما  �ل�شدقة  ياأخذون 
 ، �لكبار  �مل�شائخ  على  كانت 
�مل�شائخ  كرب  �أن  نرى  فنحن 
كربهم  و�إمنا  �ل�شن  يف  لي�ش 
يحمل�ن  مبا  �لنا�ش  �أعني  يف 
منطلقني  تقاة  و  علم  من 
و�ل�شيخ  و�ل�شنة  �لكتاب  من 
�ملنهج  ي�شري على هذ�  �لذي 
�لدينية  معارفه  ترتكه  فال 
من  �أحمى  باأنني  يق�ل  �أن 
�أحتمل  �أو  �حلدثان  ط��رق 
تعاىل  �هلل  من  �لنازل  �لبالء 
�شبحانه  .ويق�ل  غريي  على 
وزرة  و�زرة  تزر  ال   *: وتعاىل 
�أالأنعام   146 �الآية   * �أخرى 
بالءه  �أنزل  �إذ�  �هلل  �أن  كما 
على �شخ�ش فال ر�د لق�شائه 
وم�شد�ق ذلك ق�له تعاىل:*ال 
يكلف �هلل نف�شا �ال و�شعها لها 
�أكت�شبت  ما ك�شبت وعليها ما 
�شبحانه  286وعدله  �الآية    *
�هلل  و�أن   * ق�له:  يف  وتعاىل 
لي�ش بظلم للعبيد * �أالآية 182 
�آل عمر�ن. )من عمل �شاحلا 
�أ�شاء فعليه وما  فلنف�شه ومن 
 46 �الآية  للعبيد(  بظالم  ربك 
ونع�د   ( وي�شيف  ـ(  ف�شلت  ـ 
�إىل �لغفارة �لتي من �ملعروف 
قبيلة  من  ت�ؤخذ  �أنها  عليها 
نائل  �أوالد  قبيلة  وهي  معينة 
�ش��ها  دون   – منطقتنا  –يف 
به  جاء  ما  يخالف  ما  وهذ� 
�الأفا�شل  حتفة  خمط�ط 
ثانيا  تعريفا  عرفها  �لذي 
بعد �ل�شدقة باأنها و�شيلة من 
�لتالميذ وزيارة منهم الأولئك 
�مل�شايخ من غري طلب منهم 
ليثبت  ت��شيح  كذلك  هذ� 
 ، �ل�شدقة  غري  �لغفارة  �أن 
�مل�شايخ  تطلب  �ل�شدقة 
يف  جاء  كما   ، يطلب�ن  ال 
�أن  �ملخط�ط نف�شه  . وك�ن 
�لقبائل  �أبناء  كل  يعلم  �ل�شيخ 
ياأتيه  بل  معينة  قبيلة  ولي�ش 
�لطالب من كل حدب و�ش�ب 
تقدم  ال  ملاذ�   : و�ل�ش�ؤ�ل   ،
�لغفارة  هذه  �الأخرى  �لقبائل 
وتبقى حكر� على قبيلة �أوالد 

نائل؟ 

الغفارة بني التحفة و 
التحقيق املتكامل

�ملخط�ط  �شاحب  ويع�د 
حممد  باحلاج  حممد  �ل�شيخ 
�آخر  تعريفا  ليعطي  �لهاملي 
�إىل  به  يتقرب  �لغفارة  عن 
�حلقيقة م�شتند� يف ذلك �إىل 
�أ�شاألكم  ال  قل  تعاىل«  ق�له 
يف  �مل�دة  �إال  �أجر�  عليه 
ال  �نه  على  وي�ؤكد  �لقربى«( 
 * �لغفارة  تعريف  يف   ( يرى 
�الإمام  ر�آه  ما  �إال  �خلفارة*  
�مليل�د �الأمني ق�ي�شم - مفتي 
�جللفة حاليا -  �لذي عرفها 
�لكامل  �لتحقيق   * كتابه  يف 
*  يف باب خا�ش خل�ش فيه 
�إىل ) �أن �لغفارة جاءت نتيجة 
�ملرينية  �ل�شلطة  من  لقر�ر 
��شتناد� �إىل �الآية  �لكرمية:  * 
�إال  �أجر�  عليه  �أ�شاألكم  ال  قل 
 23 �الآية  �لقربى*  يف  �مل�دة 
�ل�شلطة  .ففر�شت  �ل�ش�رى 
�أبناء  على  �آنذ�ك  �ملرينية 
�ل�شلة  تلك  �إحياء  رعيتها 
�أم��لهم  من  ت�رشف  �لتي 
هم  �لذين  �الأ�رش�ف  ل�شالح 
�هلل  �شلى  �لر�ش�ل  �شاللة  من 
عن  بها  ليتعفف��  و�شلم  عليه 
عليهم  حرمها  �لتي  �ل�شدقة 
جدهم عليه �ل�شالة و�ل�شالم  
�الأمر  لهذ�  �لنا�ش  و�متثل 
�إىل  �مليل�د  �شي  ...و��شتند  
ق�له تعاىل : * و�علم�� �أن ما 
غنمتم من �شيء فان هلل خم�شه 
وللر�ش�ل ولذي �لقربى* �أالآية 
ما  �مليل�د  ويرى  �أالأنفال   41
لدى  ر�شا  حممد  �ل�شيخ  ر�آه 
تعاىل:  ق�له  لتف�شري  تعر�شه 
من  غنمتم  �أمنا  و�علم��   *
�الآية  خم�شه*  هلل  فان  �شيء 
ر�ش�ل  قر�بة  ذوي  حق  تبيان 
يف  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل 

�لغنيمة و�لفيء وغريها  (.
�أما عن �ل�شدقة في�ؤكد كتاب 
 ( �إمنا   ) �لتنقيب  مقا�شد   (
للفقر�ء  تعطى  �أم��ل  هي 
يكفيهم  ما  ميلك�ن  ال  �لذين 
�أ�شد  هم  ممن  و�مل�شاكني    ،
 ).. وفاقا  �لفقر�ء  من  حاجة 

�إىل �آخر �الآية    .   
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بقلم/ عماد بن عبد ال�سالم

الزنا وجمعها زناة ، يخد�ش حياء  لعل لفظة 
الرجل احليي قبل تلك التي يف خدرها ، لكن 
واقعيا فال اأف�ضع من زناة التاريخ على تعبري 
الف�ضاعة  واأكرب   ، بوجدرة  ر�ضيد  املارك�ضي 
واأجرم اجلرم اأن تنتقل تلك الأقالم املاأجورة 
اىل طم�ش التاريخ وتزويره كذبا على الأجيال 
وخدمة مل�ضتعمر الأم�ش متجيدا لالإ�ضتعمار 
يف  النق�ش  مركب  اإدخال  واىل   ، اجلديد 
كره  ون�رش  امل�ضتقلة،  اجلزائرية  ال�ضخ�ضية 
الذات ، لإفراغ الهوية من روح الأمة ، وجعل 
والإن�ضانية  للح�ضارة  ن�رشا  الأم�ش  ا�ضتعمار 
اجلزائري  بالدم  امللطخة  فرن�ضا  ّيد  وتربئة 
وفتح  القادم  لالأجيال  جرائمها  وتبي�ش 
الفكر  باإغتيال   ، جديد  اإ�ضتعمار  على  باب 
والتبعية   ، التاريخ  وتلفيق  النف�ش  واإ�ضتالب 
ال�ضيا�ضية والثقافية للعدو والقاتل لنا بالأم�ش 

القريب .
كتابة  بوجدرة  ر�ضيد  كتب  امل�ضمار  هذا  يف 
نوعا  اخل�ضن  العنوان  بذلك  اأعاله  املذكور 
ف�ضاعة  وروؤية  م�ضمونه  يف  املتاأمل  لكن  ما 
تزوير التاريخ واإف�ضاد فكر الأجيال يهون عليه 
العنوان بل رمبا يراه قليال يف حق ذاك اجلرم 

واملجرمني.

من  قَلّ  حلقيقة  كتابه  يف  بوجدرة  يتطرق 
قبل  من  جبانا  كان  اأنه  نف�ضه،  عن  يذكرها 
ويوبخه  بل  يدفعه  كان  احلي  �ضمريه  لكن 
طول  عن  املراآة  يف  وجهه  راآى  كلما  يوميا 
للتاريخ  وظلم  حتريف  من  يراه  عّما  �ضكوته 
...ثورة  منه  املعا�رش  وخا�ضة  اجلزائري 

نوفمرب املجيدة.
)�ضيدي  فريون  فريال  كتاب  �ضدور  اإن  بل 
�ضنة  الّزيبان(  ملوك  اآخر   ، قانة  بن  بوعزيز 
2015 الذي تريد من خالله تبي�ش تاريخ هذا 
لبني  القاتل واملنكل  لفرن�ضا  العميل  احلركي 
من  ووجد  الغا�ضم،  امل�ضتعمر  ل�ضالح  اأمته 
على  هذه  حفيدته  وي�ضتقبل  للكتاب  يروج 
بل  والتلفزيون  واملكتبات  الإعالم  م�ضتوى 
الربملان  عقر  ا�ضتقبالها يف  اىل  الأمر  و�ضل 
الفرا�ش  طريح  مير�ش  بوجدرة  جعل  مما 
والتاريخ  للحق  ن�رشة  قلمه  فحرك   ... لأيام 

بك�ضف زيف هوؤلء زناة التاريخ.
يُرجع بوجدرة تاريخ ))هذه الطائفة امللعونة 
»فربكة«  على  الإ�ضتقالل  منذ  ان�ضبَت  والتي 
الإ�ضتعمارية  الفرتة  من  يجعل  مزيفا  تاريخا 
ال�ضلمي  والتعاي�ش  املطلقة  ال�ضعادة  فرتة 
وال�ضعب  ال�ضوداء  الأقدام  فئة  بني  والَرغيد 
»قرية  رواية  بنقد  ويبداأ  باأكمله((  اجلزائري 
الأ�ضفودال« لـعلي بومهدي �ضنة 1971م حيث 

ا�ضتقالل  ف�ضل  اأن  املوؤلف–كاذبا-  زعم 
الوطنية  للمقاومة  ولي�ش  ديغول  اىل  اجلزائر 
التي دامت ل�ضنوات ثم اأعقب هذه الرواية فلًما 
املجنونة«  التوي�ضت  »�ضنوات  عنوان  يحمل 
للمخرج حممود زموري �ضنة 1982م الذي نال 
امل�ضاندة والدعم من طرف الديوان الوطني 
للتاريخ  ملفقا  فيه  تناول   ، والإعالم  للثقافة 
اىل  ال�ضوداء  الأقدام  تغمر  التي  ال�ضعادة 
اأثناء  بوفاريك  مدينة  يف  امل�ضلمني  ال�ضكان 
املدينة  هذه  �رشف  ملطخا  التحرير!  حرب 

ومقاومتها لال�ضتعمار الفرن�ضي .
ومن الزناة الأوائل –ح�ضب بوجدرة- بوعالم 
�ضن�ضال الذي ا�ضتغل بعدة منا�ضب يف اأعلى 
م�ضتويات الدولة ومل يحرك �ضاكنا ومل ين�رش 
كتابا  ين�رش  اأ�ضبح  حتى  تقاعد  فماإن  حرفا، 
اأولها رواية »ق�ضم الربابرة« وكاأنها  تلو الأخر 
من�ضورا �ضيا�ضيا يحمل كره الذات اجلزائرية 
وع�ضق للم�ضتعمر بطريقة ذكية وحيلة مفرطة 
على  فيها  اإنهال  للم�ضتعمر،  احلنني  حتمل   ،
الزنا  برذيلة  وو�ضفه  الوطني  التحرير  جي�ش 
وعقليته النازية كما يف روايته »قرية الأملاين« 
اليهود  للعربية ون�رشت عند  وترجمت روايته 
وا�ضتقبلوه  لفل�ضطني  املحتل  كيانهم  وزار 
له  وقدمت   ، بطال  واأ�ضبح  هائال  ا�ضتقبال 
على  ي�ضلي  وراح  كثرية  واأموال  كبرية  جوائز 

جدار النحيب يف القد�ش العزيزة .
ويتعر�ش كذلك لـو�ضيلة طمزايل ابنت احلركي 
الذي اأعدمته جبهة التحرير، وروايتها  »تربية 
جزائرية« التي تريد هي كذلك تلفيقا للتاريخ، 
وزعمت اأن اأباها قد اأُعدم خطاأ وقد ا�ضتلمت 
اإعتذار  فيها  عمريو�ش  من  ر�ضالة  عائلتها 
اأنها  طمزايل  عنها  تقول  الر�ضالة  لكن   ، لهم 

�ضاعت يف ظروف غام�ضة !!! 
مبواقفه  بوجدرة  له  ي�ضهد  با�ضي  �ضليم  اأما 
لكنه   ، ال�ضلبية  لالأ�ضياء  وانتقاداته  الوطنية 
على  لفرن�ضا  �ضياتا  اىل  حتول  ما  �رشعان 
القنوات  لأحد  �رشح  حيث  اجلزائر  ح�ضاب 
فاأعطيت  رهيب،  ديكتاتوري  بلد  اجلزائر  اأن 
معهد  مدير  ووظف  الفرن�ضيية  اجلن�ضية  له 
بوجدرة  ر�ضيد  يجهز  كما  باإيرلندا  فرن�ضي 
على كمال داود ويعري ولئه لفرن�ضا وحنينه 
لأنه  اجلزائري  لالإن�ضان  وتوبيخا  للم�ضتعمر، 
وكرها  جن�ضيا((  ومهو�ضا  وقذرا  ))جاهال 
لأبعد  قذر  بلد  ))اجلزائر  بو�ضفها  للجزائر 
احلدود(( بل ذهب اىل اأكرث من هذا مبحاولته 
القبيحة ارجاع اجلزائر للكولون الذي يع�ضقه 
يخدمها  ملن  ملك  هي  الأر�ش  ))اإن  بقوله 
فمن   ، فالحتها  على  نحن  نقدر  مل  واإذا   ،

الأح�ضن ارجاعها للكولون((
كما اأقر ر�ضيد بوجدرة ت�ضمية الكاتب حممد 

لـ: ))بوعالم �ضن�ضال وو�ضيلة طمزايل  مقاين 
با�ضي  و�ضليم  داود  وكمال  فريون  وفريال 
لـ]فرن�ضا[  يقدمون  حمليني...  خمربين 
ومالئما  طيبا  كان  ا�ضتعمارها  باأن  احلجج 
واأّن ال�ضعوب التي تئن حتت نريه ، تريد عودته 

وعودة الكولون وعودة اجليو�ش ،الخ((
ممن  القوم  هوؤلء  وراء  هو  من  بني  كما 
من:  املركب  البذخ«  »باخلما�ضي  �ضماهم 
برنار هرني ليفي، األن فنكييلكروت، با�ضكال 
بروكنز،مي�ضال ويلياك،اأيريك زمور املعرفون 
للعرب  وعداوتهم  لالإ�ضالم  بكرهيتهم 

وح�ضارتهم العريقة والعميقة يف كل منا�ضبة
يريدونه  الذي  ومعبودهم  �ضنمهم  ك�رش  كما 
بني  الذي  كامو  األبري  وهو  لفكرهم،  اإلها 
وتاأيد  املجيدة  اجلزائرية  للثورة  عداوته 
الب�رشي  العن�رش  حق  يف  فرن�ضا  جلرائم 
بل بني  اأخ�ش،  واجلزائري على وجه  عموما 
عا�ش  بل  عادلة  ق�ضية  اأي  عن  يدافع  اأنه مل 

مبهورا بطريقة العي�ش الباريزية.
كما فرح بوجدرة لف�ضل مبادرة »قافلة كامو« 
�ضنة 2016 التي �ضعى لها هوؤلء مبعية ال�ضفارة 
للمجتمع  �ضكرا  وي�ضدي  باجلزائر  الفرن�ضية 

املدين على نه�ضته �ضد الإ�ضتعمار اجلديد
القوم  هجاء  يف  بوجدرة  ر�ضيد  وجال  �ضال 
حروف  فاأنتهت  املوثق  بكالمهم  واإدانتهم 

عقلية  ع�ضارة  قل  اأو  خال�ضة  اىل  كتابه 
القوم بقوله :)) الق�ضية اإذن وبالن�ضبة يل هي 
ال�ضيا�ضي  الإ�ضتالب  اإ�ضمها  مَر�ضية  ق�ضية 
من  جتّر  كذلك  وهي  والنف�ضي،  والأخالقي 
وال�ضذوذ  الإجتماعي  النحطاط  ورائها 

الوطني(( ..

قراء يف كتاب زنـاة التاريخ لر�شيد بوجدرة
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يف مواجهة حمرمي االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
ها هي ذي باكورة مقالتي يف جريدة »الو�سط« اإن �ساء اهلل تعاىل، وقد �ساءت حكمة املوىل عز وجل اأن تكون املنا�سبة الفتتاحية هي منا�سبة املولد النبوي ال�سريف، املنا�سبة التي 

ين�سط فيها بع�س امل�سلمني يف خط اإظهار ما يرونه فرحا بذكرى مولد خري الربية �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وين�سط فيها فريق اآخر من امل�سلمني يف خط التبديع 
والتحرمي... الفريق الأول يحييها بالذكر وال�سلوات والإطعام و�سائر اأنواع الرب والقربات، مبديا فرحة وابتهاجا �سديدين، خالفا ملا يكون عليه الفريق الآخر.  

حممد دومي
على  ال�ضوء  بع�ش  اإلقاء  باملنا�ضبة  نريد 
امل�ضاألة، واإن كنا ل نخفي مبدئيا وقوفنا 
يف  نكاية  لي�ش  الأول،  الفريق  جانب  اإىل 
منا  لعتقاد  بل  الثاين،  الفريق  غرميه 
للر�ضول   �ضلى اهلل عليه  اأن  جازم وثابت 
باإمكان  ولي�ش  كبريا،  َديْنا  علينا  �ضلم  و 
باجلمود  مقابلته  كان-  مهما  اأبدا-  اأحد 
�رشعية  اأدلة  جانب  اإىل  والالمبالة، 
على  بل  لدينا على جواز،  قامت  وغريها 
اهلل  �ضلى   . مبولده  الحتفال  ا�ضتحباب 

عليه و �ضلم
النظرةُ  الباِب  يف  مف�ضلية  نقطة  اأول 
اهلل  ر�ضول  ل�ضيدنا  الكونية  الوجودية 
�ضلى اهلل عليه و �ضلم ، وهي النظرة التي 
يفتاأ  الأول ويلح عليها ول  الفريق  يعرفها 
الكثري  �ضبيلها  يف  واأنتجوا  بذكرها،  يلهج 
الثاين،  ينكرها  بينما  الن�ضو�ش،  من 
متباينة  وبدرجات  خمتلفة  بعناوين  واإن 
اأحيانا.. يكفي يف الإ�ضارة اإىل هذه النقطة 
اأن الفريق الثاين ينكر كون الر�ضول  �ضلى 
ويتحرجون  اخللق،  خري  �ضلم  و  عليه  اهلل 

من هذه العبارة.
بحق  فارقة  نقطة  وهي  الثانية،  النقطة   
كانت  واإن  متاما  متباينتني  نظرتني  بني 
اإليه  ت�ضري  ما  هي  �ضابقتها،  عن  ناجتة 
التي  البتهاجية  واملظاهر  الإرها�ضات 
تلخي�ش  ميكن  ال�رشيف..  مولده  رافقت 
روته  مما  التالية،  املفردات  يف  عناوينها 
وميكن  للم�ضلمني،  التاريخية  امل�ضادر 

تق�ضيمها اإىل جمموعتني:
الأوىل، وهي املرافقة للمولد: 

الفر�س، نار  انطفاء   /1
�ساوة، بحرية  2/ جفاف 

و�سقوط  ك�سرى  اإيوان  ارجتاج   /3
�سرفاته الأربعة ع�سر،

اآمنة  اأمه  من  خرج  الذي  النور   /4
ق�سور  لها  اأ�ساء  والذي  وهب  بنت 

ال�سام،
وهي-  الفيل،  حادثة  اإىل  اإ�سافة   /5
واإن مل تكن حدثت يف نف�س الليلة، 
بحيث  جدا،  منها  قريبة  لكنها- 
عام  مثال:  فيقال  بها،  خ  يوؤَرّ اأ�سبح 

الفيل.
اأماالثانية: فالالحقة عليه، وهي:

حلت  حيث  ال�سعدية:  حليمة   /1
واإبلهاو�سمنت  غنمها  يف  الربكة 

اأتانها واع�سو�سبت منازل قومها. 
والتي  الأخرية  احلادثة  اأما   /2
بالغمام  له  اهلل  فتظليل  بعده  تاأتي 
جتارة  يف  ال�سام  اإىل  �سفره  يف 

خديجة..
املطلب  عبد  بن  العبا�س  عمه  قال 

وا�سفا احلالة:
�س  الأر***  اأ�سرقت  ولدت  ملا  واأنت 

و�ساءت بنورك الأفق
 *** النـ  ويف  ال�سياء  ذلك  يف  فنحن 

ـــور و�سبل الر�ساد نخرتق
وبعده قال اأحمد �سوقي:

 *** �سياء  فالكائنات  الهدى  ولد   
وفم الزمان تب�سم وثناء

 *** حوله  املالئكة  واملالأ  الروح 
للدين والدنيا به ب�سراء

تزدهي  واحلظرية  يزهو  والعر�س 
*** واملنتهى وال�سدرة الع�سماء

قيل  الذي  فاإنال�سعر  احلقيقة  ويف   
�سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  حقه  يف 
الربدة  وتعترب  املدونات..  يفوق 

للبو�سريي التي مطلعها: 
على   *** اأبداً  دائماً  و�ضلّــم  �ضّل  مولي 

حبيبك خيــــر اخللق كلهم
واآخرها

 *** مقا�ضدنا  بلغ  بامل�ضطفى  َرِبّ  يا 
واغفر لنا ما م�ضى يا وا�ضع الكرم

اأقول: تعترب واحدة من كنوزال�ضعر العربي 
يف مدح خري الربية. وقد تناولها غري واحد 
خمتلف  من  والدرا�ضة  والتحليل  بال�رشح 
اجلوانب واحليثيات. وعودة �رشيعة اإىل ما 
قلناهاآنفا عن النظرة الوجودية للر�ضول ، 
على  ي�ضت�ضكل  امل�ضلمني  من  فريقا  فاإن 
اأبيات منها ويعتربها قوادح عقيدية، رمبا 
لحقة. مقالت  يف  بالتف�ضيل  ناق�ضناها 

وقد قال عنها الإمام ال�ضيوطي رحمه اهلل 
�ضاحب التف�ضري املعروف اأنها اأف�ضل ما 
قيل يف املديح يف ال�ضعر العربي، واأنه لو 
مل يكن للبو�ضريي اإل الربدة لكفته فخرا. 
)حفاظ  لبة«  »الُطّ اأحد  من  طلبت  وقد 

القراآن الكرمي وتالميذ الزوايا( اأن يقراأها 
علي يف جمل�ش عزاء لأحد اأقاربي، فواهلل 
على  ت�ضيل  الدموع  راأيت  اأن  اإل  هو  ما 

خدي حل�ضن قراءتها و�ضمو معانيها...

اأول من اأظهر الحتفال املولد هو 
حاكم اإربل )مدينة بالعراق( امللك 

املظفر اأبو �سعيد كوكربي. قال عنه 
�ساحب ال�سري:

التعبري  فيق�رش  باملولد،  احتفاله  »واأما 
العراق  من  يق�ضدونه  اخللق  كان  عنه؛ 
واجلزيرة، وتن�ضب قباب خ�ضب له ولأمرائه 
وتزين، وفيها جوق املغاين واللعب، وينزل 
كل يوم الع�رش، فيقف على كل قبة ويتفرج، 
ويعمل ذلك اأياما، ويخرج من البقر والإبل 
والغنم �ضيئا كثريا، فتنحر، وتطبخ الألوان، 
ويعمل عدة خلع لل�ضوفية، ويتكلم الوعاظ 
جزيلة.وقد  اأموال  فينفق  امليدان،  يف 
جمع له ابن دحية )كتاب املولد(، فاأعطاه 
�ضنيا،  خريا،  متوا�ضعا،  دينار.وكان  األف 
اأعطى  ورمبا  واملحدثني،  الفقهاء  يحب 
حرب،  يف  انهزم  اأنه  نقل  وما  ال�ضعراء، 
خلكان،  ابن  واأمثاله  هذا  ذكر  وقد 
اأعالم  التق�ضري«.]�ضري  من  واعتذر 
النبالء، الذهبي، ج 22، حتقيق الدكتور 
حميي  والدكتور  معروف  عواد  ب�ضار 
الر�ضالة،   موؤ�ض�ضة  ال�رشجان،  هالل 
الطبعة الأوىل 1405هـ، 1985م، ترجمة 
].336 �ش  اإربل،  �ضاحب   205 رقم 
»وكان  تاريخه:  يف  كثري  ابن  عنه  وقال 
الأول  ربيع  يف  ال�رشيف  املولد  يعمل 
مع  وكان  هائال.  احتفال  به  ويحتفل 
بطالعاقال  فاتكا  �ضجاعا  �ضهما  ذلك 
مثواه«.  واأكرم  اهلل  رحمه  عادل  عاملا 
مكتبة  كثري،  ابن  والنهاية،  ]البداية 
ال�ضابعة،  الطبعة  بريوت،  املعارف، 
�ضنة  حوادث   ،13 ج  1988م،  1408هـ 
ثمة  كان  136-137.[واإن  �ش   ،630
اأول  هم  الفاطميني  اأن  اإىل  يذهب  من 
النبوي  باملولد  الحتفال  اأقام  من 
ال�رشيف.. والأمر يف احلالتني دال على 
الحتفال  على  وال�ضيعة  ال�ضنة  اتفاق 
يجعل   ما  �ضلم  و  عليه  اهلل  �ضلى   ، به  

اآنفا من امل�ضلمني  اإليه  الفريق امل�ضار 
الإ�ضالمية  احلالة  من  ا�ضتثناء  ميثل 

العامة...
ميكن  املت�رشعية،  ال�ضرية  هذه  اإىل 
الإ�ضارة اإىل بع�ش الأدلة ما يكفي لإزالة 
املو�ضوع.  يف  والنكارة  البدعية  �ضبهة 

ن�ضري اإىل بع�ضها اخت�ضارا فيما يلي:

 اأ�سوليا: اأول: الأ�سل يف الأ�سياء 
الإباحة، والتحرمي هو الذي 
يحتاج اإىل دليل.. وبالتايل 

فالذي يحتفلون من�سجمون مع 
هذا الأ�سل. 

ثانيا: مما ي�ضتفاد حكم احلرمة؟ ثمة   
املو�ضوع  اأن  خاللها  من  نتبني  اأمور 

الفالين حمرم اأو ل. هي:
قوله  مثل  »حرم«،  لفط  ورود  الأول: 
والدم  امليتة  عليكم  »حرمت  تعاىل: 

وحلم اخلنزير...«.]املائدة/3
مثل:  »ل«  النفي  اأداة  ورود  الثاين: 
اأموالكم«.  اإىل  اأموالهم  تاأكلوا  »ول 

]الن�ضاء/2 
بالنار  ما  فعال  يتوعد  اأن  الثالث: 
والعذاب، مثل: »اإن الذين ياأكلون اأموال 
بطونهم  يف  ياأكلون  اإمنا  ظلما  اليتامى 

نارا و�ضي�ضلون �ضعريا«.]الن�ضاء/10
ب�ضدده؟.  نحن  الأمور مما  فاأين هذه   
ال�رشيف  النبوي  باملولد  الحتفال  اإن 
العبارات  هذه  من  اأي  فيه  ترد  مل 

التحرميية.
من  املانعون  به  يتم�ضك  اأمر  بقي 
يفعله  مل  اأنه  قولهم  وهو  الحتفال، 
ول  �ضلم  و  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل   ر�ضول 
هذا  حتى  ال�ضالح.لكن  ال�ضلف  فعله 
اأن  اإذ  العتبار.  عن  �ضاقط  الحتجاج 
احلرمة...  على  يدل  ل  الفعل  عدم 
فكم من فعل اأو اأمر مل يفعله ر�ضول اهلل  
�ضلى اهلل عليه و �ضلم ل حرمة فيه، اإمنا 

مل يفعله لعتبارات اأخرى.
يق�ضم  ذكرها.  يح�ضن  نكتة  هنا  وها 
اأق�ضام: قولية،  اإىل ثالثة  العلماء ال�ضنة 
التي  فعلية وتقريرية. هذه الثالثة هي 
هي  فاأين  ال�رشعي.  احلكم  لنا  تبني 

ال�ضنة الالفعلية؟..
املولد النبوي ال�رشيف. اأثمة خملوق يف 
غري  �رشيف  باأنه  مولده  يو�ضف  الدنيا 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم؟؟؟ 

الق�ضة كلها هنا.

فيما يلي قائمة من بع�س من اأفتى 
بجواز املوالد موزعة على اأرباب 

املذاهب الأربعة:

كتابان:  له  دحية  ابن  املالكية:  ال�ضادة 
مولد  يف  املنري  ال�رشاج  اأولهما:« 
يف  »التنوير  والثاين:  النذير«،  الب�ضري 
الدردير  ال�ضيخ  املنري«.  ال�رشاج  مولد 
يف  ال�ضاوي  ال�ضيخ  الكبري،  ال�رشح  يف 
ال�ضيخ  ال�ضغري،  ال�رشح  على  حا�ضيته 
حممد علي�ش يف �رشحه على خمت�رش 
خليل. القا�ضي اأحمد خلمي من تالميذ 
اأبي بكر بن عربي، له: »الدر  القا�ضي  

املنظم مبولد النبي الأعظم«.
الدين  تقي  ال�ضافعية:الإمام  ال�ضادة 
حجر  اين  العراقي،  احلافظ  ال�ضبكي 
ال�ضيوطي،  الدين  جالل  الع�ضقالين، 

احلافظ ال�ضخاوي.
ال�ضادة احلنابلة: ابن كثري وابن اجلوزي 

وابن رجب.
ال�ضادة احلنفية: املال علي القاري.

اأ�سماء  عن  موجز  ثبت  يلي  وفيما 
النبوي  املولد  يف  األف  ما  بع�س 

ال�سريف:
�سيد  مولد  يف  الكربى  1/النعمة 

الأنام: ابن حجر الهيتمي،
املولد  موارد  يف  التام  2/الهدي 
النبوي وما اعتيد فيه من القيام: 

حممد علي بن ح�سني املالكي،
املختار  مولد  يف  الأخيار  3/ب�سائر 
حممد  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

ما�سي ابو العزائم،
ف�سل  عن  النبوي  4/البيان 
حممود  النبي:  مبولد  الحتفال 

الزين،
املولد:  عمل  يف  املق�سد  5/ح�سن 

جالل الدين ال�سيوطي،

الحتفال  يف  الكالم  6/خال�سة 
بن  اهلل  عبد  الأنام:  خري  مبولد 

ال�سيخ اأبو بكر بن �سامل،
�سيد  مولد  يف  الكمالت  مظهر   /7

الكائنات: �سالمه الرا�سي،
8/ال�سانحات الأحمدية والنفثات 
الربية:  خري  مولد  يف  الروعية 

حممد بن عبد الكبري الكتاين،
9/النظم البديع يف مولد ال�سفيع: 

يو�سف بن ا�سماعيل النبهاين،
الروؤوف  عبد  املناوي:  10/مولد 

املناوي،
11القول اجلليفي الرد على منكر 
ال�سيد  ها�سم  اأبو  النبوي:  املولد 

ال�سريف،
والرباهني  الدامغة  12/احلجج 
الحتفال  جواز  يف  ال�ساطعة 
حامد  ال�سريف:  النبوي  باملولد 

اأحمد بابكر،
حقوق  بتعريف  13/ال�سفا 

امل�سطفى: القا�سي عيا�س.
للمخالف  ميكن  ما  اأق�سى  اإن   
العلماء،  بع�س  فتوى  به  التم�سك 
خالفية  امل�ساألة  تكون  وحينها 
اجتهاده  يفر�س  اأن  لأحد  حق  ل 

على من خالفه..

ر�ؤى



ودور  �أهمية  على  �لوزير  �شدد 
و�ملر�فقة  �لتوجيه  خاليا 
و�ملتابعة ملر�كز �لتكوين و�لتعليم 
�ملرتب�شني  م�شاعدة  يف  �ملهنني 
وفق  تخ�ش�شات  �نتقاء  على 
�أن  م�شيفا  �ل�شغل  عامل  متطلبات 
�لبحث  مهمة  �شتتوىل  �جلنة  هذه 
حتتاجها  �لتي  �لتخ�ش�شات  عن 
�لولية ويقرتحها لإدماجها مبر�كز 
�مل�شاعدة  وكذ�  �ملهني  �لتكوين 
�لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات  فتح  على 
�عترب  و  �ملرتب�شني  ل�شتقبال 
�لوزير �أن ترقية �لتمهني بالتن�شيق 
�لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
منظومة  يف  جوهريا  هدفا  ميثل 
ي�شتوجب  مما  �ملهني،  �لتكوين 
من  �لنمط  هذ�  �آليات  مو��شلة 
لكونه  �لالزمة،  و�لعناية  �لتكوين 
�ملوؤ�ش�شات  لحتياجات  ي�شتجيب 

�ملو�رد  حيث  من  �لقت�شادية 
قابلية  وي�شهل  �ملوؤهلة،  �لب�رشية 
�أف�شل،  ب�شفة  �ل�شباب  ت�شغيل 
قطاع  خريجي  منهم  خا�شة 
�أن �شيا�شة  �لتكوين �ملهني موؤكد� 
�لقت�شادي  �لقطاع  مع  �ل�رش�كة 
�ل�شيا�شة  يف  �أ�شا�شيا  مبد�أ  تعد 
�لوطنية للتكوين، باعتبارها عامال 
�لتكوين  نوعية  حت�شني  يف  مهما 
�ل�شباب  ت�شغيل  قابلية  وي�شهل   ،
ب�شفة �أف�شل، خا�شة منهم خريجي 
�أبرز  كما  �ملهني  �لتكوين  قطاع 
�لنمو  لطلب  �ل�شتجابة  �أن  �لوزير 
�ملو�رد  حيث  من  �لقت�شادي 
�ندماج  وت�شهيل  �ملوؤهلة  �لب�رشية 
�شوق  �ملهني يف  �لتكوين  خريجي 
�لقطاع،  �أولويات  ت�شكل  �ل�شغل 
على  �لعمل  ي�شتدعي  �لذي  �لمر 
حتديث وحتيني طرق �لتكوين وفق 
تطور �ملهن و�لتقنيات بغية �لتلبية 
لالحتياجات  و�لفعالة  �ل�رشيعة 
�حلالية  و�لقت�شادية  �لجتماعية 

�أو�شح  �لتكوين  هياكل  وبخ�شو�ص 
�لقانوين لربعة  �أن �لن�شاء  �لوزير 
"معهد  �مل�شيلة  يف  موؤ�ش�شات 
مر�كز  وثالثة  متخ�ش�ص"  وطني 
تكوين مهني من �شانها �ل�شتجابة 
خ�شو�شا  �لتكوين  لطلبات 
تقني �شامي   " �مل�شتوي �خلام�ص 
�لعملية  �لزيارة  هام�ص  وعلى   "
�لتي قادها �لوزير "حممد مباركي 

" �إىل �لولية، مت على �إثرها �إبر�م 
�لفاعلني  بني  جديدة  �تفاقيات   5
�لقت�شاديني بالولية حيث تهدف 
�تفاقيات �ل�رش�كة �إىل تلبية حاجة 
وفق  �لب�رشية  �ملو�رد  من  �ل�شوق 
كل  طابع  يحددها  خا�شة  معايري 
�لقت�شادي  �لقطاعني  يف  منطقة 
حد  على  �ل�شياحي  �أو  و�لفالحي 

�شو�ء .

�أكد وزير �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني "حممد مباركي " �أم�س يف ت�سريح لل�سحافة خالل زيارة عمل قام بها �إىل والية �مل�سيلة �أن 
لقطاع �لتكوين �ملهني دور� فعاال يف �مل�ساهمة يف ترقية �القت�ساد �لوطني، يلعبه من خالل مالئمة �لتخ�س�سات �ملعرو�سة يف 

مر�كز �لتكوين مع �حتياجات �سوق �لعمل لتخريج يد عاملة موؤهلة مطلوبة من طرف �ملوؤ�س�سات.

وزير �لتكوين و �لتعليم �ملهنيني يوؤكد من �مل�سيلة

عبد�لبا�سط بديار 

اأهمية تعزيز ال�شراكة بني قطاع 
التكوين وال�شركاء االقت�شاديني

بلدية دهاهنة بامل�سيلة

�من والية �مل�سيلة 

�سيدي بلعبا�س

�ملركز �لو�سيط لعالج �ملدمنني بالنعامة

�لبي�س ا�شتقالة اأربعة اأع�شاء من املجل�س ال�شعبي البلدي

القب�س على ع�شابة متخ�ش�شة يف �شرقة الهواتف النقالة

�شكان عني �شافية يطالبون بحقهم يف التنمية

التكفل باأكرث من 60 حالة 
جديدة منذ بداية ال�شنة 

 توزيع 170 اإعانة للبناء 
الريفي بدائرة بوعالم 

�لو�شيط ملعاجلة  تكفل �ملركز 
ل  �لنعامة مبا  لولية  �ملدمنني 
منذ  جديدة  حالة   60 عن  يقل 
منهم  �جلارية  �ل�شنة  بد�ية 
�ل�شفاء،  طريق  يف  باملائة   60
�أفادت به �لطبيبة  �لتام ح�شبما 
و  �ملرفق،  هذ�  عن  �مل�شوؤولة 
�ملر�شى  هوؤلء  حالت  متثلت 
�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 17 و 
53 �شنة ويتابعون �لعالج باملركز 
و  �ملخدر�ت  على  �لإدمان  يف 
�حلبوب �ملهلو�شة و�مل�رشوبات 
كما  �ل�شجائر،  كذ�  و  �لكحولية 
و  نورة  دربال  �لطبيبة  �أو�شحت 
عدد  يف  تز�يد�  �ملركز  ي�شجل 
حالت �ملدمنني �ملقبلني على 
�لتكفل  يتم  �لذين  �لعالج  تلقي 
وقد  �أخرى.  �إىل  �شنة  من  بها 
�ملتكفل  �حلالت  عدد  و�شل 
بها بهذه �ملوؤ�ش�شة منذ دخولها 
�إىل   2015 �شنة  �خلدمة  حيز 
وفقا  حالة   300 زهاء  �لآن 
ذ�ت  �أكدت  و  �مل�شدر.  لذ�ت 
�ملتز�يد  �لإقبال  �أن  �ملتحدثة 
�إىل  للمر�شى على �ملركز يعود 
�ل�شباب  لدى  �لوعي  "�نت�شار 
�حل�شول  ب�رشورة  �ملدمنني 
من  للتخل�ص  �مل�شاعدة  على 

"توفر  �إىل  "�إ�شافة  �لإدمان 
تتكفل  �لتي  �لو�شيطة  �ملر�كز 
�لإمكانيات  على  باملدمنني 
نوعية  خدمة  توفري  تتيح  �لتي 
وجيدة لهذه �لفئة من �ملر�شى 
و  نف�شي  عالج  �إىل  حتتاج  �لتي 
�أن  و�أ�شافت  خا�شة"   معاملة 
�ملركز يتوفر على طبيب معالج 
وطبيب نف�شاين ومر�قب طبي و 
جانب  �إىل  �جتماعي  �أخ�شائي 
خلية لالإ�شتقبال وخمرب لإجر�ء 
عن  للك�شف  �لالزمة  �لتحاليل 

نوع 
�لإدمان  درجة  و  �ملخدر 
�إمكانية  عن  �ي�شا  وللك�شف 
�إ�شابة �ملري�ص ببع�ص �لأمر��ص 
وحقق  �ملعدية  �أو  �ملتنقلة 
لعملية  م�شجعة"  �ملركز"نتائج 
باملر�شى  و�لتكفل  �ملتابعة 
عن  نهائيا  �إقالعهم  �أجل  من 
بعد  �ملخدر�ت  على  �لإدمان 
ت�شل  قد  �لتي  �لعالج  فرتة 
�أحيانا �إىل �أكرث من �شنة بف�شل 
�لذي  �لطبي  �لفريق  جهود 
�شاهم يف �إعادة �إدماجهم د�خل 
حميطهم �لعائلي و �لإجتماعي 
�خلطر  د�ئرة  من  و�إخر�جهم 

��شتناد� �إىل نف�ص �مل�شوؤولة. 

بوعالم  بد�ئرة  موؤخر�  مت 
�لبي�ص(  ولية  �رشق  )جنوب 
توزيع 170 �إعانة مالية موجهة 
علم  ح�شبما  �لريفي،  للبناء 

�أم�ص �لأربعاء لدى 
حر�ثي  �أفاد  و  �لد�ئرة  رئي�ص 
�لإعانات  هذه  �أن  حممد 
 700 ب  �ملقدرة  و  �ملالية 
على  تتوزع  للوحدة  دج  �ألف 
45 �إعانة مالية ببلدية بوعالم، 
و40  �أ�شتينت،  ببلدية  و35 
�أعمر،  �شيدي  ببلدية  �إعانة 
مو�طنني  لفائدة  �إعانة  و25 
�شليمان،  �شيدي  بلدية  من 
�شيدي  لبلدية  �إعانة  و25 
�لعملية يف  هذه  وتاأتي  طيفور 
��شتفادت  �لتي  �حل�شة  �إطار 
 2018 حل�شاب  �لولية  منها 
�إعانة  ب1.000  و�ملقدرة 
و  �لريفي  للبناء  موجهة  مالية 
�لد�ئرة  �أن  �أبرز ذ�ت �مل�شدر 
من  �أي�شا  موؤخر�  ��شتفادت 
 180 حو�يل  ت�شم  ثانية  ح�شة 
�شمن  وذلك  مماثلة  �إعانة 
�حل�شة �لإ�شافية �لتي حظيت 
بها ولية �لبي�ص موؤخر� خالل 
و�لعمر�ن  �ل�شكن  وزير  زيارة 

ب1.000  و�ملقدرة  و�ملدنية 
عملية  حاليا  وجترى  �إعانة 
�ملو�طنني  ملفات  در��شة 
�حل�شة  هذه  من  لال�شتفادة 
�لإ�شافية كما �أ�شري �إليه. و من 
جهة �خرى، يرتقب �أن يتم قبل 
نهاية �ل�شنة �جلارية توزيع 16 
م�شكن عمومي �إيجاري ببلدية 
يف  وحدة  و14  �أعمر،  �شيدي 
�شيدي  ببلدية  �ل�شيغة  نف�ص 
و�شلت  بعدما  وذلك  �شليمان 
وترية تقدم �لأ�شغال ن�شبة جد 
متقدمة ومل تتبقى �شوى بع�ص 
�للم�شات �لأخرية لت�شليم هذه 
�ل�شكنات لأ�شحابها كما �شيتم 
�لعام  �لأول من  �لثالثي  خالل 
�ملقبل توزيع 18 وحدة �شكنية 
�لإيجاري  �لعمومي  �شيغة  يف 
ببلدية بوعالم بعدما جتاوزت 
ن�شبة تقدم �لأ�شغال بها �ل70 
�مل�شوؤول  لذ�ت  وفقا  باملائة، 
خالل  توزيع  مت  فقد  للتذكري 
م�شكن   184 �جلارية  �ل�شنة 
عمومي �إيجاري ببلدية بوعالم 
وحد�ت   10 توزيع  مت  فيما 
�شكنية يف نف�ص �ل�شيغة ببلدية 

�أ�شتينت وفقا لل�شيد حر�ثي. 

باملجل�ص  �أع�شاء  �أربعة  �أقدم 
�ل�شعبي �لبلدي ببلدية �لدهاهنة 
تقدمي  على  �أم�ص  بامل�شيلة 
��شتقالتهم للجهات �ملعنية على 
ي�شهدها  �لتي  �مل�شاكل  خلفية 
وجود  وعدم  �ملجل�ص  هذ� 
ح�شب  به  للعمل  �ملالئم  �ملناخ 
 " "�لو�شط  ح�شلت  �لذي  �لبيان 
بالإ�شافة  هذ�  منه  ن�شخة  على 

�ملجل�ص  رئي�ص  �نفر�د  �إىل 
بطريقة  �لبلدية  ت�شيري  يف 
�رجتالية ، وعدم تطبيق حمتوى 
�مل�شادق  �ل�شابقة  �ملد�ولت 
�أع�شاء  م�شاركة  دون  عليها 
و  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  �ملجل�ص يف 
يكونو�  �أن  هوؤلء  رف�ص  بالتايل 
�أع�شاء �ختارهم �ملو�طن جللب 
يكونو�  �أن  �لتنمية  من  ن�شيبهم 

فائدة،  دون  كر��شي  فوق  فقط 
�لكبري  �ل�شغط  ظل  يف  ل�شيما 
�لذي ت�شهده بلدية ب�شبب توقف 
�لأع�شاء  وح�شب  �لتنمية  عجلة 
�هانة  هو  بلة  �لطني  ز�د  وما 
�ل�شعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب 
و�مام  �لبلدية  �شاحة  يف  �لبلدي 
و�ل�شتم  بال�شب  �جلميع  نظر 
من طرف عامل يف �طار عقود 

مبكتب  يعمل  �لت�شغيل  ماقبل 
حماية  على  و�ملتكل  �ل�شفقات 
رئي�ص �ملجل�ص �ل�شعبي و جتدر 
�أن هوؤلء من بينهم  �إىل  �لإ�شارة 
نائبان باملجل�ص �ل�شعبي ورئي�ص 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  جلنة 
�لإقليم  تهيئة  جلنة  رئي�ص  وكذ� 

و�لتعمري .
عبد�لبا�سط بديار 

متكنت عنا�رش �ل�رشطة �لق�شائية 
�لأ�شبوع  بحر  �مل�شيلة  ولية  لأمن 
على  �لقب�ص  �إلقاء  من  �جلاري 
�شخ�شان  من  متكونة  ع�شابة 
�لهو�تف  �رشقة  يف  متخ�ش�شني 
�لنقالة وقائع �لق�شية تعود لبد�ية 
قامت  ما  عند  �لفارط  �ل�شبوع 

نقل  مبحطة  �لعاملني  عنا�رشنا 
توقيف  من  �لقدمية  �مل�شافرين 
�شخ�شني قاما ب�رشقة هاتف نقال 
يف حالة تلب�ص ر�ح �شحيته �إحدى 
�لطالبات �جلامعيات على م�شتوى 
�إثره  وعلى   ، �ملذكورة،  �ملحطة 
�لأمن  مقر  �إىل  حتويلهما  مت 

ملف  و�إجناز  �لثامن  �حل�رشي 
�لفاعلني  �شد  جز�ئية  �إجر�ء�ت 
�أمام  و�لطر�ف  �مللف  وتقدمي 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�شيد 
تكوين  �أجل  من  �مل�شيلة  حمكمة 
حالة  يف  �ل�رشقة  �أ�رش�ر،  جمعية 
بالطريق  تلب�ص وترويع �ملو�طنني 

�لعمومي و�لتحطيم �لعمدي مللك 
�مللف  �أحال  بدوره  �لذي  �لغري، 
�ملثول  جل�شة  على  و�لطر�ف 
�مل�شتكي  �إيد�ع  مت  �أين  �لفوري 
�لرتبية  �إعادة  موؤ�ش�شة  منهما 

بامل�شيلة .
عبد�لبا�سط بديار 

عني  قرية  �شكان  طالب 
تيغاليمت  ببلدية  �شافية 
جنوب ولية �شيدي بلعبا�ص 
متطلبات  توفري  ب�رشورة 
�لطرقات  خا�شة  �حلياة 
و�أكد  و�لغاز  و�لكهرباء 
هوؤلء يف ر�شالة �حتجاجية 

�أنهم  منها  ن�شخة  ت�شلمنا 
من  ��شتفادو�  وبعدما 
�شكنات ريفية باتو� يعي�شون 
�حلرمان  �أنو�ع  خمتلف 
�ل�رشوريات  غياب  نتيجة 
�لعي�ص  يف  ت�شاعدهم  �لتي 
�أر��شيهم  وخدمة  هناك 

بها  تتميز  �لتي  �لفالحية 
نا�شد  كما  ،هذ�  �ملنطقة 
مدير  ذ�تهم  �ملو�طنون 
�لتدخل  �جل  من  �لرتبية 
ق�شد و�شع حد ملا يحدث 
�لبتد�ئية  �ملدر�شة  يف 
ب�شبب  عبد�لقادر  مهياوي 

�لرتبوي يف  �لطاقم  تق�شري 
�أد�ء مهامه نتيجة �لغيابات 
�حرت�م  وعدم  �لكثرية 
جعل  ما  �لعمل  مو�قيت 
يعانون  هناك  �لتالميذ 

رفقة �أوليائهم 
 �س.�سهيب
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قراءة �صيا�صية وع�صكرية يف حادثة خانيون�س وما تالها من ت�صعيد
عبيدة مدوخ

ال تزال تبعات حادثة خانيون�س 
تُلقي  اأم�س  اأول  وقعت  التي 
احلايل  الو�ضع  على  بظاللها 
الت�ضعيدية  باجلولة  املتمثل 
التي ن�ضبت على اإثرها، بعد اأن 
جاء رد املقاومة على احلادثة 
با�ضتهداف حافلة جنود ب�ضاروخ 

كورنيت م�ضاد للدروع.
امل�ضهد  قراءة  اأردنا  ما  اإذا 
بد  فال  �ضليمة؛  ب�ضورة  احلايل 
عن  احلديث  يف  الف�ضل  من 
جهة،  من  خانيون�س  حادثة 
عنها  متخ�س  الذي  والت�ضعيد 
بخ�ضو�س  اأما  اأخرى  جهة  من 
ما حدث يف خانيون�س من ت�ضلل 
قوة خا�ضة من وحدة »مغالن« 
يعلم  ال  �رسية  مهمة  لتنفيذ 
حتى  واأهدافها  طبيعتها  اأحد 
االآن �ضوى امل�ضتوى الرفيع من 
بعد  وخ�ضو�ضاً  اجلي�س،  قيادة 
اجلوية  املقاتالت  قامت  اأن 
املركبة  ب�رسب  االإ�رسائيلية 

االأجهزة  بداخلها  كان  التي 
واملعدات اخلا�ضة بقوة التنفيذ، 
حلرمان جهات التحقيق التابعة 
هدف  معرفة  من  للمقاومة 
اأجلها  من  خاطر  التي  املهمة 
اجلي�س باإر�ضال قواته اإىل داخل 
اإىل  التنبيه  القطاع، فال بد من 
نفذتها  التي  العملية  يلي: -  ما 
القوة اخلا�ضة �رسق خانيون�س، 
الت�ضوية  بجهود  لها  عالقة  ال 
ثمارها  تُوؤتي  بداأت  التي 
موؤخراً، حيث اأن احلديث يدور 
عن نوع من العمليات االعتيادية 
اأي جي�س  ي�ضعى  التي  الطبيعية 
لتنفيذها  ع�ضكرية  قوة  اأو 
ا�ضتخباراتية  اأهداف  لتحقيق 
يف  ذلك  كان  �ضواء  وع�ضكرية 
اأو يف حال  حال ال�ضلم والهدوء 
تن�َس  ومل  واحلروب،  الطوارئ 
انفجار  حادثة  بعد  الذاكرة 
منظومة  على  التن�ضت  جهاز 
اأ�ضهر  قبل  املقاومة  ات�ضاالت 
زرعه  والذي  غزة  قطاع  و�ضط 
�ضباط ومهند�ضون اإ�رسائيليون، 

وفقاً للتقديرات.
االإعالم  و�ضائل  تناقلته  ما   -
قد  العملية  اأن  من  العربية 
رئي�س  تنفيذها  على  اأ�رسف 
غادي  اجلرنال  االأركان 
من  كل  موافقة  بعد  اأيزنكوت 
ليربمان  اأفيغدور  اجلي�س  وزير 
بنيامني  احلكومة  ورئي�س 
رغبة  عدم  على  يدلل  نتنياهو، 
جهود  تخريب  االحتالل  قيادة 
اأن  حيث  اجلارية،  الت�ضوية 
على  يحر�س  ما  عادة  اجلي�س 
يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  موافقة 
العمليات النوعية التي قد يكون 
لها تداعيات �ضلبية على ال�ضعيد 
كما  والدبلوما�ضي،  ال�ضيا�ضي 
�ضالح  عندما �رسب  احلال  هو 
املفاعل  االإ�رسائيلي  اجلو 
الزور  دير  يف  ال�ضوري  النووي 

عام 2007.
موافقة  فاإن  يبدو  ما  على   -
رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو 
كادت  التي  العملية  تنفيذ  على 
يف  ال�ضيا�ضية  بحياته  تودي  اأن 

باأ�رس  املقاومة  جنحت  حال 
التنفيذ  قوة  عنا�رس  جميع 
للدخول  وقتها  �ضي�ضطر  -الأنه 
ال�ضتعادتهم-  وا�ضعة  حرب  يف 
اجلي�س  تقديرات  نتيجة  جاءت 
جناح  ن�ضبة  باأن  له  اأكدت  التي 
و�رسية  بهدوء  العملية  تنفيذ 
اإذا  هذا   %99 اإىل  ت�ضل  مطلقة 
ذلك،  يوؤكد  وما   ،%100 يكن  مل 
مكوث نتنياهو يف اخلارج وقت 
ال�ضوؤال:  ويبقى  العملية،  تنفيذ 
وحدة  اجلي�س  اختار  ملاذا 
العملية  هذه  لتنفيذ  مغالن 
�ضتك�ضف  التي  النوعية  ال�رسية 
االأيام اإن مل تكن ال�ضنني طبيعتها 

واأهدافها؟
اجلي�س  يعكف  ما  عادة   -
االإ�رسائيلي على اختيار وحدات 
نخبة اأركانية مثل وحدة »�ضيريت 
متكال« لتنفيذ مثل هذه املهام 
على  ي�رسف  التي  االأركانية 
اخلا�ضة  العمليات  غرفة  قيادة 
العامة  االأركان  هيئة  بها 
قائدها اجلرنال غادي  برئا�ضة 

فرقة  قيادة  ولي�س  اأيزنكوت، 
املهام  يف  احلال  هو  كما  غزة 
جتدر  االأخرى.-  العملياتية 
االإ�ضارة اإىل اأن وحدة مغالن ال 
�ضمن  تعمل  بل  منفردة،  تعمل 
يتمثل  متكامل  قتايل  تنظيم 
بلواء الكوماندو املعروف با�ضم 
النار  لفرقة  التابع  »عوز«  لواء 
املقاتلة التابعة لقيادة املنطقة 
الو�ضطى، حيث اإن مهامها عادة 
التنظيم  اإطار ذلك  ما تكون يف 
امل�ضتوى  �ضمن  ياأتي  الذي 
التكتيكي املقاتل. - باعتقادي 
اأن اختيار قيادة اجلي�س لوحدة 
هذه  تنفيذ  اأجل  من  مغالن 
على  كونها  من  ينبع  املهمة، 
وم�رسح  بطبيعة  م�ضبقة  دراية 
مبنطقة  اخلا�س  العمليات 
التنفيذ، حيث اأن الوحدة كانت 
الربي  الدخول  يف  �ضاركت  قد 
خانيون�س  �رسق  منطقة  يف 
ُقتل  وقد   ،2014 حرب  خالل 
يف  عنا�رسها  من  جنود  ثالثة 
�رسق  للمقاومة  حمكم  كمني 

خانيون�س.
- مل يكن م�ضادفة اختيار وحدة 
يف  املهمة  هذه  لتنفيذ  مغالن 
بها  قاتلت  التي  املنطقة  ذات 
 ،2014 حرب  خالل  الوحدة 
االأمر  ذلك  يف  يكون  ولرمبا 
الوحدة  تكون  كاأن  كبري،  �رس 
ثمني  �ضيء  ال�ضتعادة  عادت 
تركته خلفها بعد ان�ضحابها من 
حرب  انتهاء  ع�ضية  املنطقة 
2014. اأما فيما يتعلق بالت�ضعيد 
اللحظة  حتى  اقت�رس  الذي 
الدقيقة  النريان  تبادل  على 
املقاومة  بني  واملدرو�ضة 
واالحتالل جاء ردة فعل طبيعية 
وال  خانيون�س،  حدث  على 
عالقة له اأي�ضا بجهود الت�ضوية، 
اجلوالت  هذه  مثل  اأن  حيث 
الفعل  على  القائمة  الت�ضعيدية 
ورد الفعل من املمكن اأن حتدث 
كان  واإن  حتى  وقت،  اأي  يف 
اال�ضتقرار  من  اأعوام  بعد  ذلك 
وعودة ال�ضلطة اإىل غزة يف اإطار 

الت�ضوية الطويلة. 

 بقلم نا�صر نا�صر

اندلعت  التي  احلرب  تلبث  مل 
اجلنود  حلافلة  الكورنيت  ب�رسب 
املقاومة  من  كرد  جباليا  �رسق 
اخلا�ضة  القوات  اخرتاق  على 
التهدئة  التفاق  االإ�رسائيلية 
�رسق  منطقة  على  واعتدائها 
بعملية  عرف  ما  اأو  خانيون�س، 
اأوزارها،  ت�ضع  اأن  فاجن  الفلوك�س 
حتى  واأممية  م�رسية  بو�ضاطة 
حيث  اآخر،  نوع  من  حرب  اندلعت 
غفرية  اإ�رسائيلية  جماهري  اأ�ضعلت 
االإطارات  واجلنوب  �ضديروت  يف 

ال�ضوارع  واأغلقت  احلارقة، 
�ضد  هتافات  ورددت  الرئي�ضية، 
وعلى  االإ�رسائيلي  الكابينت  وزراء 
راأ�ضهم نتنياهو، متهمينهم بال�ضعف 
اإ�ضافة  غزة،  يف  حما�س  اأمام 
وزراء  بني  االتهامات  تبادل  اإىل 
ي�ضتوعب  مل  اأنف�ضهم.  الكابينت 
ي�ضلله  الذي  اال�رسائيلي  ال�ضارع 
»اإ�رسائيل«  بقدرات  ال�ضيا�ضيون 
واملتفجرة(  )واحلارقة  اخلارقة 
بهذا  الكورنيت  جولة  تنتهي  اأن 
يعقل  فهل  الطريقة،  وبهذه  ال�ضكل 
اإ�رسائيليا اأن تبادر حما�س وف�ضائل 
بجولة  الفل�ضطينية  املقاومة 

وا�ضع  نطاق  على  »�ضميت  مواجهة 
خاللها  تطلق   ، الكورنيت«  بجولة 
وقذيفة  �ضاروخا   460 من  اأكرث 
غالف  م�ضتوطنات  على  هاون 
غزة، وتدمر فيها مبنى يف ع�ضقالن 
اجلرحى  وع�رسات  قتيال  وترتك 
و  املهدمة،  االإ�رسائيلية  واملنازل 
االإ�رسائيليني  اآالف  مئات  تدخل 
املواطنني  حياة  وتعطل  للمالجئ، 
 48 حوايل  ملدة  »اإ�رسائيل«  يف 
�ضاعة تقريبا، ثم تقوم هي بنف�ضها 
وموافقة  النار  وقف  باإعالن 
احلكومة االإ�رسائيلية على ذلك، اإن 
هذه ال�ضورة ال تالئم الذهنية التي 

زرعها االحتالل العن�رسي يف عقول 
و�ضائل  تناولت  لقد  �ضعبه.  اأبناء 
االإعالم يف »اإ�رسائيل« وعلى نطاق 
وزراء  بني  االتهامات  جتدد  وا�ضع 
حدة،  اأكرث  ب�ضورة  ولكن  الكابينت، 
الوزراء  رئي�س  ليربمان  اتهم  حيث 
نتنياهو )باللف والدوران( من خالل 
وقف  على  املوافقة  قرار  ان  قوله 
النار يف غزة جاء باالإجماع، مع اأن 
كل التقارير ت�ضري اإىل عدم ح�ضول 
اأن  وترجح  الت�ضويت،  من  نوع  اأي 
نتنياهو  من  تلخي�س  هو  ح�ضل  ما 
تو�ضية  على  باملوافقة  للقرار 
�ضكوت  مع  الع�ضكري  امل�ضتوى 

وعدم  الوزراء  من  احلا�رسين 
حرب  باندالع  �ضمح  مما  تعليقهم، 

االتهامات فور انتهاء اجلل�ضة.
املرة  هذه  احلرب  هذه  متيزت 
على  الوزراء  بع�س  )بتطاول( 
قادته  متهمني  )املقد�س(  اجلي�س 
وبعدم  الهجومية،  الروح  ب�ضعف 
اأخرى  بدائل  اقرتاح  اأو  عر�س 
بعرو�س  والقبول  النار  وقف  �ضوى 
الو�ضاطة، متنا�ضني عمدا ومتهربني 
القانونية  م�ضوؤوليتهم  من  ق�ضدا 
وجود  انعدام  عن  واملنطقية 
�ضيا�ضة وا�ضرتاتيجية وا�ضحة جتاه 
قطاع غزة، عدا عن �ضيا�ضة الهدوء 

الوا�ضح  غري  من  الهدوء.  مقابل 
لهذه  املحددة  املاآالت  هي  ما 
يف  املت�ضاعدة  الداخلية  احلرب 
ليربمان  �ضيقوم  فهل  »اإ�رسائيل«؟ 
كما  ا�ضتقالتهما  بتقدمي  بينت  اأو 
ذلك  �ضي�ضفر  وهل  البع�س؟  يتوقع 
من  االنتخابات  موعد  تقدمي  عن 
ال�ضنة؟  بداية  اإىل   2019-11-5
على  ذلك  �ضيوؤثر  مدى  اأي  واإىل 
فقد  وهكذا  التهدئة؟  اتفاق  م�ضار 
ومقاومته  الفل�ضطيني  ا�ضتطاع 
وحتقيق  االحتالل  اإرباك  غزة  يف 
احلرية  طريق  على  اآخر  اإجناز 

واال�ضتقالل.

بعد جولة الكورنيت هدوء يف غزة وت�صعيد يف الكابينت و�صديروت 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة معزوز نبيلة 
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة 

حي 100 م�ضكن عمارة �س 11 �ضقة رقم 05 ال�رضاقة 
الهاتف 0551196145 

حم�رض تبليغ ر�ضمي لأمر اأداء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة �س 11 �ضقة رقم 02 ال�رضاقة
تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/09/27 حتت رقم 18/4164 املت�ضمن الذن بن�رض تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه 

القانون على ان يكون الن�رض على نفقة الطالب.
لفائدة : �رضكة الدرا�ضات و اإجنازات اأعمال الغاز و الكهرباء م اأ. ج . م امل�ضماة ادم يا�ضني و املمثلة من طرف ممثلها القانوين.

الكائن مقرها ب :الطريق الوطني رقم 05 الثنية بومردا�س.
بناءا على اأمر الأداء ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/08/23 رقم الرتتيب 18/03616 فهر�س رقم 18/2959 

ومبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بلغنا عن طريق الن�رض:

موؤ�ض�ضة CSCEC  القائمة مب�رضوع 3960م�ضكن عدل ب�ضيدي عبد اهلل اجلزائر و املمثلة من طرف مديرها 
الكائن مقرها ب : حي 56 م�ضكن �ضارع الإخوة فديرا�س �ضيكريو 16101 ا�ضطاوايل اجلزائر.

م�ضمون الأمر ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة بتاريخ2018/06/28 رقم الرتتيب 18/02825 فهر�س رقم 18/2379  » اإلزام املطلوب بدفع :
*مقابل اأ�ضل الدين : 4.655.280,00 دج 

*مقابل م�ضاريف التنفيذ مع كافة الر�ضوم : 3.429,00 دج 
*مقابل احلق التنا�ضبي للمح�رض مع كافة الر�ضوم : 196.475,66 دج 

*املجموع امل�ضتحق : 4.855.184,66 دج
و ليكن على علم و حتى ل يجهل :

اثباتا ملا �ضبق ذكره  حررنا هذا املح�رض لتن�رض منه ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية 

حكم باحلجر
ولهذه اال�شباب

حكمت املحكمة ف�ضل يف ق�ضايا �ضوؤون ال�رضة حكما 
علنيا اإبتدائيا ح�ضوريا يف ال�ضكل : 1-قبول الدعوى  

2- قبول اإدخال قربوز �ضهام. يف املو�ضوع : افراغ المر 
ال�ضادر  عن حمكمة احلال ق�ضم �ضوؤون ال�رضة   بتاريخ 

27-08 -2018 رقم  03495 / 18 واعتماد  اخلربة  
املنجزة من طرف اخلبري بن ميمون عبد القادر املودعة 

لدى امانة �ضبط املحكمة واحلاملة لرقم 817- 2018 
بتاريخ 23-09- 2018  وبالنتيجة  توقيع احلجر على 
املدعى عليها قربوز ف�ضيلة اآ�ضيا املولودة يف 03 

-07-1973 باجلزائر الو�ضطى ابنة خالد نور الدين وقارة 
اأوني�ضة مع تعيني �ضقيقها املدعي مقدما عليها لرعايتها 

والقيام ب�ضوؤونها . مع المر بن�رض هذا احلكم للعلم 
وامر �ضابط احلالة املدنية بالتاأ�ضري بهذا املنطوق على 
هام�س عقد ميلد املحجور عليه . امل�ضاريف الق�ضائية 

واملقدرة ب 450 دج على عاتق املدعي .

 اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�ضعبية

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
الرقم :48/2018
و�ضل اإيداع ملف

جتديد جمعية والئية

مبقت�ضى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
, مت هذا اليوم : 2018/10/11 اإيداع ملف جتديد 

جمعية ذات �ضبغة ولئية 
- ت�ضمية اجلمعية : »اجلمعية اخلريية لزاوية �ضيدي 

يان�س للتعليم القراأين للطريقة الرحمانية بلدية 
الأغواط - املقر الجتماعي : بحي �ضيدي يان�س 

بلدية الأغواط
- املودع : خل�رض عبد احلفيظي

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 
الوايل   

ANEP N°: 834743 الو�ضط:2018/11/15
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حياة اجلعربي

 ،1960 عام  اجلعربي  ولد 
اإىل  عائلته  جذور  وتعود 
ال�ضفة  جنوب  اخلليل 
اإىل  انتقلت  الغربية؛ حيث 
حي  و�ضكنت  غزة،  قطاع 
مدينة  �رشق  ال�ضجاعية 
عائلته  وُعرفت  غزة، 
حيث  ون�ضالها،  بجهادها 
من  كبري  عدد  ا�ضت�ضهد 
عدد  واعتقل  اأبنائها، 
ل�ضفوف  النتمائهم  اآخر 
بداأ  الفل�ضطينية  املقاومة 
اجلهادية  حياته  اجلعربي 
االحتالل  مقاومة  يف 
حركة  ل�ضفوف  بانتمائه 
عام  اعتُقل  حيث  "فتح"؛ 
االنخراط  بتهمة   1982
ع�ضكرية  جمموعات  يف 
تابعة لها، خططت لعملية 

فدائية.
وخالل وجوده يف ال�ضجن، 
عالقته  اجلعربي  اأنهى 
وانتمى  "فتح"  بحركة 
بعدما  "حما�س"  حلركة 
وا�ضعة  بعالقات  ارتبط 
ال�ضيخ  مثل  قياداتها  مع 
اأحمد يا�ضني وعبد العزيز 
واإبراهيم  الرنتي�ضي 

املقادمة.

قيادة ال�سجن

ويقول اأ�رشى عاي�ضوه، اإنه 
عمل برفقة عدد من قادة 
تواجدوا  الذين  احلركة 
بينهم  ومن  ال�ضجون،  يف 
الدكتور اإبراهيم املقادمة 
الذي اغتيل يف 2003، على 
"حما�س"  عنا�رش  جتهيز 
االأجهزة  اإىل  لالن�ضمام 
بعد  للحركة  املختلفة 
خروجهم، ال�ضيما جهازها 
عز  "كتائب  الع�ضكري 
وذلك  الق�ضام"  الدين 
اأمنية  دورات  خالل  من 
مكثفة  ودينية  وع�ضكرية 
لالنخراط  ال�ضبان  توؤهل 

التنظيمي  العمل  يف 
،واأفرج  خروجهم"  فور 
عن  ال�ضهيوين  االحتالل 
بعد   1996 عام  اجلعربي 
اأن كان رف�س االإفراج عنه 
اإطار  بعامني يف  ذلك  قبل 
اأو�ضلو؛  اتفاق  اإفراجات 
ال�ضجن  من  خرج  حيث 
حما�س  كانت  وقت  يف 
تتعر�س فيه حلملة وا�ضعة 
الفل�ضطينية،  ال�ضلطة  من 
فعمل على تاأ�ضي�س جمعية 
االأ�رشى  لرعاية  "النور" 
االأ�رشى  ملف  ومتابعة 
يف  وم�ضاركته  بالكامل، 

فعاليات اأهاليهم كافة.
وان�ضم يف العام 1997 اإىل 
حزب اخلال�س االإ�ضالمي 
حما�س  اأ�ض�ضته  الذي 
ملواجهة  الفرتة  تلك  يف 
التي  االأمنية  املالحقة 
ال�ضلطة  من  لها  تعر�ضت 
ما  و�رشعان  اآنذاك، 
من  لالعتقال  تعر�س 
واأم�ضى  االأمنية،  االأجهزة 
عامني يف �ضجونها، وذلك 
بتهمة االنخراط يف العمل 

الع�ضكري جمدًدا.

قائد الأركان

انتفا�ضة  اندالع  ومع 
خرج   ،2000 عام  االأق�ضى 
�ضجون  من  اجلعربي 

ثالث ثالثة  ال�ضلطة، وكان 
الع�ضكري  املجل�س  يف 
قبل  الق�ضام،  لكتائب 
الثاين  الرجل  ي�ضبح  اأن 
الفعلي  والقائد  ر�ضمًيّا، 
قائدها  اغتيال  بعد  فيها 
�ضحادة،  �ضالح  العام 
القائد  خليفته  واإ�ضابة 
جنا  الذي  ال�ضيف  حممد 
اغتيال  عمليات  عدة  من 

عام 2003.
االحتالل  حاول  اأن  و�ضبق 
عدة  اجلعربي  اغتيال 
ال�ضابع  يف  اأبرزها  مرات، 
حينما   ،2004 اأوت  من 
�ضهيونية  طائرة  ق�ضفت 
حي  يف  عائلته  منزل 
غزة،  �رشق  ال�ضجاعية 
وا�ضتُ�ضهد يف احلادث جنله 
فتحي،  و�ضقيقه  حممد، 
اأقاربه  من  وعدد  و�ضهره 
هو  واأ�ضيب  ومرافقيه، 
بجراح طفيفة يف احلادث، 
اجلعربي  ا�ضم  واحتل 
بقوة،  االإعالم  و�ضائل 
اجلندي  اأ�رش  عملية  بعد 
ال�ضهيوين "جلعاد �ضاليط" 
يف 25 جوان 2006؛ والتي 
لهيبة  اإ�ضقاطا  كانت 
اتهمته  حيث  االحتالل؛ 
وراء  بالوقوف  "اإ�رشائيل" 
العملية، وباتت تطلق عليه 

"رئي�س اأركان حما�س".
وكان اجلعربي اأحد اأع�ضاء 

فاو�س  الذي  وفد حما�س 
االحتالل ال�ضهيوين ب�ضكل 
بو�ضاطة  مبا�رش  غري 
امل�رشية،  املخابرات 
التي  املفاو�ضات  وهي 
�ضفقة  اإبرام  عن  اأثمرت 
)اأكتوبر(  يف  �ضاليط، 

.2011

اغتيال اجلعربي

 14 االأربعاء  يوم  ع�رش  يف 
نوفمرب( اأقدمت الطائرات 
على  ال�ضهيونية  احلربية 
اأثناء  اجلعربي  اغتيال 
باأحد  �ضيارته  يف  مروره 
�ضوارع مدينة غزة، ما اأدى 
ا�ضت�ضهاده  اإىل  حينه  يف 
ال�ضخ�ضي،  ومرافقه 
املحللون  ويعتقد 
اغتيال  اأن  واملراقبون، 
ت�ضفية  هو  اجلعربي 
لعملية  �ضهيوين  ح�ضاب 
ال�ضهيوين  اجلندي  اأ�رش 
والنجاح  �ضاليط"،  "جلعاد 
خلم�س  عليه  احلفاظ  يف 
ملف  واإدارة  �ضنوات، 
حتى  ب�ضاأنه  التفاو�س 
اأفرج  تبادل  �ضفقة  تنفيذ 
اأ�ضري  األف  عن  مبوجبها 
من   450 بينهم  فل�ضطيني 
كانت  الذين  االأ�رشى  كبار 
االحتالل  �ضلطات  ترف�س 

االإفراج عنهم يف ال�ضابق.

6 �سنوات م�ست على ا�ست�سهاد نائب قائد كتائب الق�سام اأحمد اجلعربي، حيث اغتالت 
طائرات الحتالل 14 نوفمرب 2012 القائد اجلعربي، ما اأدى لن�سوب مواجهة �سميت 

"حجارة ال�سجيل" اأبلت فيها املقاومة بالء ح�سًنا، وا�ستمرت 8 اأيام وتاأتي الذكرى ال�سنوية 
ل�ست�سهاد اجلعربي، تزامًنا مع اإجناز جديد للمقاومة الفل�سطينية، وتلقني املقاومني 

الفل�سطينيني الحتالل در�ًسا لن ين�سوه، يف مواجهة دامت 48 �ساعة بداأت بعملية 
خانيون�س الفا�سلة، وانتهت باإعالن "اإ�سرائيل" تثبيت اإطالق النار وتاأتي الذكرى املجيدة 

لرتقاء اجلعربي، مع مرور اأكرث من 4 �سنوات على اأ�سر املقاومة الفل�سطينية 4 اإ�سرائيليني 
اإبان العدوان الإ�سرائيلي 2014، يف تاأكيد على م�سيها على نهج اجلعربي واأ�سالفه.

بعد ملحمة خان يون�س

 6اأعوام على ا�شت�شهاد اجلعربي
.. املقاومة ال تزال ت�شرب بقوة

هل تطيح املقاومة 
الفل�شطينية بـ "ليربمان"؟

حما�س لبنان

 انت�شار غّزة تكري�ٌس ل�شوابية 
وفاعلية نهج املقاومة

عربية،  اإعالم  و�ضائل  رجحت 
نية  عن  االأربعاء،  اأم�س  �ضباح 
"االإ�رشائيلي"  احلرب  وزير 
تقدمي  ليربمان،  اأفيغدور 
ا�ضتقالته اليوم، اإذ دعا االأخري 
الجتماع خا�س لكتلته )ي�رشائيل 
بيتينو(  ال�ضاعة الواحدة ظهرا 
العربي  "واال"  موقع  وذكر 
قوله  �ضهيوين  وزير  عن  نقاًل 
ختام  يف  �ضيعلن  "ليربمان  اإن 
من  ا�ضتقالته  عن  االجتماع 
على  للحفاظ  �ضعًيا  من�ضبه 
ال�ضيا�ضي"ولفت  م�ضتقبله 
يف  جاء  ليربمان  قرار  اأن  اإىل 
اأعقاب قرار املجل�س الوزاري 
"االإ�رشائيلي" امل�ضغر لل�ضوؤون 
)الكابينت(  واالأمنية  ال�ضيا�ضية 
غزة،  جبهة  على  بالهدوء 
وكذلك يف اأعقاب تدين �ضعبيته 
باأحداث  ف�ضله  خلفية  على 
قطاع غزة، وعجزه عن حتقيق 

روؤيته بهذا اخل�ضو�س.
جولة  اأم�س  م�ضاء  وانتهت 
الف�ضائل  بني  ت�ضعيد 
االحتالل  وجي�س  الفل�ضطينية 
نحو  دامت  "االإ�رشائيلي" 
املقاومة  جنحت  اإذ  يومني، 
عائالت  ع�رشات  اإرغام  يف 
م�ضتوطنات  يف  امل�ضتوطنني 
ع�ضقالن  ومدينة  غزة  غالف 
عنها.وا�ضتذكر  النزوح  على 
احلرب  قبيل  اأنه  "واال"، 
قطاع  على  االأخرية  العدوانية 
 ،2014 العام  �ضيف  يف  غزة، 
عقد ليربمان، الذي كان اآنذاك 
حكومة  يف  اخلارجية  وزير 
�ضحفيا  موؤمترا  نتنياهو، 
�ضيا�ضة  فيه  انتقد  مماثال 
عن  واأعلن  غزة،  يف  احلكومة 
ال�ضيا�ضية  ال�رشاكة  تفكيك 
وحزب  بيتينو"  "ي�رشائيل  بني 

الليكود.

املقاومة  حركة  قالت 
يف  "حما�س"  االإ�ضالمية 
العظيم  االنت�ضار  اإن  لبنان 
حّققته  الذي  واملبارك 
قطاع  يف  البا�ضلة  املقاومة 
ال�ضهيوين،  العدو  على  غزة 
عمليًة  له  اأف�ضلت  عندما 
كانت  نوعيًة  ا�ضرتاتيجيًة 
موّجهة �ضد املقاومة، والرد 
العدوان  هذا  على  البطويل 
وحزٍم  جراأٍة  بكل  الغا�ضم 
واقتداٍر، �ضّكَل نقلًة نوعيًة يف 

ال�رشاع مع هذا العدو.
بيان  يف  احلركة  وعدت 
هذا  اأن  االأربعاء  اأم�س  لها 
الردع  معادلة  ثبََّت  االنت�ضار 
االحتالل  مع  الرعب  وتوازن 
منظومته  و�رشب  جهة،  من 
من  واال�ضتخبارية  الع�ضكرية 
االأفق  يفتح  ما  ثانية،  جهٍة 
لدى املقاومة لتعديل قواعد 
ال�رشاع واال�ضتباك مع العدو 
"هذا  اأن  راأت  كما  ل�ضاحلها 
�ضوابية  كّر�س  االنت�ضار 
املقاومة  نهج  وجناعة 
طريق  يف  ن�ضايل  كم�ضار 
وحترير  �ضعبنا  حقوق  نيل 
العودة،  واإجناز  االأر�س 
تكرار  يف  اال�ضتمرار  ولي�س 
فا�ضلة  تفاو�ضية  جتارب 
وم�رّشة بالق�ضية الفل�ضطينية 

وبالوحدة الوطنّية".
بف�ضائل  حما�س  واأ�ضادت 
التي  غزة  يف  املقاومة 
الوحدة  �ضور  اأجمل  قدمت 

الن�ضالية عرب غرفة  الوطنية 
التي  امل�ضرتكة،  العمليات 
بقراٍر  املواجهة  اأدارت 
ج�ضارٍة  وبكل  موّحد  ميداين 
وحكمٍة واقتداٍر واأكدت على 
الوطني  االإجناز  "هذا  اأن 
�ضعبنا  �ضّطره  الذي  املقاوم 
اليوم، هو الرد احلقيقي على 
الذي  القرن  �ضفقة  م�رشوع 
ت�ضفية  اإىل  مهند�ضوه  ي�ضعى 
ق�ضيتنا من خالله، وهو الرد 
هرولة  على  اأي�ضاً  العملي 
امُلهني  التطبيع  نحو  البع�س 
الكيان  دولة  مع  وامُل�ضتنَكر 
منهم  حماولة  يف  ال�ضهيوين، 
ملنحه �رشعيًة يف الوجود لن 
ينالها اأبداً ما بقيت �ضواريخ 
املقاومة تزجمر فوق روؤو�س 
واملحتلني  امل�ضتوطنني 

اجلاثمني على اأر�ضنا".
ك�ضعب  "اإننا  البيان:  وقال 
فل�ضطيني يف لبنان، وباعتبارنا 
جزءاً ال يتجزاأ من كل ال�ضعب 
نوؤّكد  املقاوم،  الفل�ضطيني 
فل�ضطني،  بو�ضلتنا  اأّن  على 
هي  املحتل  مقاومة  واأّن 
على  وجودنا  واأّن  نهجنا، 
اأر�س لبنان ال�ضقيق هو وجوٌد 
كل  حترير  حني  اإىل  موؤّقت 
اأر�ضنا والعودة اإليها، ون�ضعى 
بكرامة،  نعي�س  اأن  فقط 
العودة،  بحق  متم�ضكني 
التي  امل�ضاريع  لكل  راف�ضني 
ت�ضتهدفه كالتهجري والتوطني 

وغريهما".
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دونالد  الرئي�س  اإدارة  وكانت   
ترامب قد تعهدت على ل�سان اأكرث 
جميع  »حما�سبة  بـ  م�س�ؤول،  من 
امل�س�ؤولني« يف تلك الق�سية، لكنها 
»احلفاظ  ب�رضورة  ذلك  ربطت 
مع  اال�سرتاتيجية«  العالقة  على 
ال�سع�دية ويف تعليقه على ت�رضيح 
ترامب  دونالد  للرئي�س  �سابق 
باأنهم  خا�سقجي  قتلة  فيه  و�سف 
ذلك  باير  فند  مارقة«،  »جمم�عة 
لديهم  لي�س  »ال�سع�دي�ن  بالق�ل: 
عمليات مارقة على االإطالق، هذا 
اأبدا«وا�ستطرد  يحدث  مل  االأمر 
ميكن  التي  »الفر�س  مبينا: 
اأن  باملائة،   100 بن�سبة  تخمينها 
)ويل العهد( حممد بن �سلمان ه� 

من اأمر بذلك )قتل خا�سقجي(«.

ال�سع�دي  العهد  ويل  باير  وو�سف 
اأن  م�سريا  »اال�ستبدادي«،  بـ 
اأركان  وبقية  االأمنية،  »اخلدمات 
حتت  اململكة(  )يف  الدولة 
�سيطرته«. ويف ال�سياق ذاته، اأو�سح 
اأن  ال�سابق  اال�ستخبارات  �سابط 
خمرجا  يجد  »ال  االأبي�س  البيت 
خا�سقجي(«  اأزمة  )من  لل�سع�دية 
)�سخ�س  �سيك�باتي  »لدينا  وتابع: 
يف  يجل�س  بال�سيطرة(  م�لع 
الدولة، ومل  ي�سيطر على  الريا�س 
االإطالق  على  هذا  اأمري  اأي  يفعل 
اإىل  »باير«  لفت  تاريخه«كما  يف 
انفجار  من  االأبي�س  البيت  تخ�ف 
�سيا�سات  خلفية  على  ال�سع�دية 
»ابن �سلمان«وا�ستطرد: »ال�سع�دية 
بركان، والبيت االأبي�س قلق من اأن 
ينفجر هذا البلد، ماذا �سنفعل بعد 
واأم�س،  انفجاره(«.  ذلك )يف حال 
تاميز«  »ني�ي�رك  �سحيفة  ذكرت 

يف  ال�سابق  العقيد  اأن  االأمريكية، 
عبد  ماهر  ال�سع�دية  املخابرات 
ات�ساال  اأجرى  مطرب،  العزيز 
باأحد امل�س�ؤولني ال�سع�ديني عقب 
»اأخرب  له،  وقال  خا�سقجي  مقتل 
انتهت«وقالت  املهمة  اأن  �سيدك 
التي  املكاملة  اإن  ال�سحيفة 
اأحد  وه�  »مطرب«،  اأجراها 
قدم�ا  الذين   15 الـ  ال�سع�ديني 
اإ�سطنب�ل الغتيال خا�سقجي،  اإىل 
اأن  ت  وف�رضرّ العربية  باللغة  دارت 
ال�اردة  »�سيدك«  بكلمة  املق�س�د 
باحل�ار عرب الهاتف، ه� ويل العهد 
ال�سع�دي حممد بن �سلمان وكانت 
الريا�س قد اعرتفت بعد 18 ي�ما 
من  اأ�سخا�س  بت�رط  االإنكار،  من 
دون  اجلرمية،  يف  احلكم  دوائر 
الك�سف عن م�سري اجلثة اأو ت�سليم 
الق�ساء  اأمام  للمث�ل  املتهمني 

الرتكي.

ق�ل بوب ب�ير �س�بط �ل�ستخب�ر�ت �لأمريكية �ل�س�بق، �إن و��سنطن خففت »عن عمد« رده� على مقتل �ل�سحفي �ل�سعودي جم�ل خ��سقجي، �لذي قتل د�خل قن�سلية بالده ب�إ�سطنبول يف �أكتوبر 
�مل��سي ويف حو�ر متلفز �أجرته معه �سبكة »�سي �إن �إن« �لأمريكية، �لثالث�ء، �أ�س�ر »ب�ير« �إىل �أن �لإد�رة �لأمريكية ت�س�عد يف �لتغطية على مقتل �ل�سحفي �ل�سعودي وق�ل بهذ� �ل�سدد: »نحن 

نتج�هل د�ئم� م� يجري يف �ل�سعودية، و�لطريقة �لتي تد�ر به� �ل�سعودية �ليوم«.

��ستخب�ر�تي �أمريكي

م٫�س 

البيت الأبي�ض ي�شاعد يف التغطية على مقتل خا�شقجي

ب�سبب �حلرب يف �ليمن، ومقتل �ل�سحفي جم�ل خ��سقجي.

ت�شويت مرتقب يف جمل�ض ال�شيوخ على معاقبة ال�شعودية
ب�ب  اجلمه�ري  ال�سينات�ر  اأعلن 
قد  ال�سي�خ  جمل�س  اأن  ك�ركر، 
ي�س�ت خالل اأ�سابيع على ت�رضيع 
احلرب  ب�سبب  ال�سع�دية  ملعاقبة 
يف اليمن، وجرمية قتل ال�سحفي 
خا�سقجي  جمال  ال�سع�دي 
جلنة  رئي�س  وه�  ك�ركر،  وقال 
باملجل�س،  اخلارجية  العالقات 
م�ساء  �سحفية  ت�رضيحات  يف 
ي�س�ت  »قد  ال�سي�خ  اإن  الثالثاء، 
ت�رضيع  على  العام  نهاية  قبل 
اأ�سكال  كل  وقف  على  ين�س 
الدعم لل�سع�دية يف حرب اليمن«، 
»ي�روني�ز«  م�قع  نقل  ما  بح�سب 

االأوروبي.
اأي�سا  املحتمل  من  اأنه  واأ�ساف 
ملنع  اإجراءات  على  »الت�س�يت 
للريا�س«ولفت  االأ�سلحة  مبيعات 

»ك�ركر« يف هذا ال�سدد اإىل وج�د 
رغبة لدى امل�رضعني االأمريكيني 
لل�سع�دية،  ازدرائهم  اإظهار  يف 
على خلفية جرمية قتل ال�سحفي 
خا�سقجي داخل قن�سلية اململكة 

يف اإ�سطنب�ل.
امل�رضع�ن  عاد  »بينما  وتابع: 
منذ  االأوىل  للمرة  وا�سنطن  اإىل 
)التجديد  الك�نغر�س  انتخابات 
جمل�س  اأع�ساء  يبحث  الن�سفي(، 
ليظهروا  ما  طريقة  عن  ال�سي�خ 
لل�سع�دية ازدراءهم ملا حدث مع 
خماوفهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سحفي، 
فيه  ذهب  الذي  الطريق  ب�ساأن 
اليمن«واأردف قائال: »�سيك�ن من 
�سفقة  ظهرت  اإذا  للغاية  ال�سعب 
اأ�سلحة اأن نحميها من االإلغاء على 
وفق  ال�سي�خ«،  جمل�س  يف  االأقل 

ذاته،  ال�سياق  ويف  ذاته   امل�سدر 
طلب�ا  معاونيه  باأن  »ك�ركر«  اأفاد 
من وزيري اخلارجية مايك ب�مبي�، 
ومديرة  ماتي�س،  جيم  والدفاع 
وكالة املخابرات املركزية )�سي.

اآي.اإيه( جينا ها�سبل، القدوم اإىل 
الك�نغر�س اأواخر ن�فمرب اجلاري، 
للت�سدي  �رضية  اإفادة  لتقدمي 
للمخاوف املتعلقة باليمن ومقتل 

خا�سقجي.
م�قع  ذكر  املا�سي،  وال�سبت 
�سريمان  براد  اأن  »ف�ك�س«  قناة 
الن�اب عن احلزب  ع�س� جمل�س 
عر�س  ب�سدد  الدميقراطي، 
اأيام   10 خالل  قان�ن  م�رضوع 
ال�سالح  ت�ريد  وقف  ي�ستهدف 
انتخابات  واأفرزت  ال�سع�دية  اإىل 
للك�نغر�س  الن�سفي  التجديد 

االأمريكي التي جرت يف 6 ن�فمرب 
الدميقراطيني  ف�ز  املا�سي، 
الن�اب،  جمل�س  مقاعد  باأغلبية 
فيما احتفظ اجلمه�ري�ن باأغلب 

جمل�س ال�سي�خ.
م�سيطرين  اجلمه�ري�ن  و�سيظل 
دور  حلني  الن�اب  جمل�س  على 
للك�نغر�س  اجلديد  االنعقاد 
اأن  اإىل  ي�سار  املقبل  جانفي  يف 
حملة  ي�سن�ن  الدميقراطيني 
ويدع�ن  ال�سع�دية،  �سد  ق�ية 
ب�سبب  عليها  عق�بات  فر�س  اإىل 
اإليها  ان�سم  خا�سقجي،  مقتل 
عدد من اجلمه�ريني على راأ�سهم 
ك�ركر وطالب  ب�ب  البارز  الع�س� 
يف  ديربن  ديك  الدميقراطي 
ال�سفري  بطرد  املا�سي،  اأكت�بر 
ال�سع�دي لدى ال�اليات املتحدة، 

بيرت  اجلمه�ري  نظريه  قال  فيما 
ال�سع�دية  احلك�مة  »اإن  كينغ، 
الناحية  من  حك�مة  اأ�س�اأ  هي 
على  معها  تعاملنا  االأخالقية 
ذكرت  واالثنني،  االإطالق«. 
تاميز«  »ني�ي�رك  �سحيفة 
يف  ال�سابق  العقيد  اأن  االأمريكية، 
عبد  ماهر  ال�سع�دية  املخابرات 
ات�ساال  اأجرى  مطرب،  العزيز 
باأحد امل�س�ؤولني ال�سع�ديني عقب 
»اأخرب  له،  وقال  خا�سقجي  مقتل 

�سيدك اأن املهمة انتهت«.
املكاملة  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
التي اأجراها »مطرب«، وه� اأحد 
ال�سع�ديني الـ 15 الذين قدم�ا اإىل 
خا�سقجي،  الغتيال  اإ�سطنب�ل 
ت  وف�رضرّ العربية  باللغة  دارت 
»�سيدك«  بكلمة  املق�س�د  اأن 

ه�  الهاتف  عرب  باحل�ار  ال�اردة 
ويل العهد حممد بن �سلمان، رغم 
النفي ال�سع�دي الأي ت�رط لالأخري 
 18 دام  اإنكار  وبعد  اجلرمية  يف 
يف  ر�سميا  الريا�س  اأقرت  ي�ما، 
20 اأكت�بر مبقتل خا�سقجي داخل 
ما  اإثر  اإ�سطنب�ل  يف  قن�سليتها 
قالت اإنه »�سجار«، واأعلنت ت�قيف 
فيما  معهم،  للتحقيق  �سع�ديا   18

مل تك�سف عن مكان اجلثة.
بت�سكيك  الرواية  هذه  وق�بلت 
العامة  النيابة  اأكدت  فيما  وا�سع، 
خنقا  قتل  خا�سقجي  اأن  الرتكية 
ف�ر دخ�له مبنى القن�سلية الإجراء 
كانت  »وفقا خلطة  زواج،  معاملة 
اجلثة  اأن  واأكدت  م�سبقا«،  معدة 
عرب  منها  التخل�س  »جرى 

تقطيعها«.

بوتني يدعو لتاأ�شي�ض حوار بني »اآ�شيان« والحتاد الأورا�شي

ت�شاوو�ض اأوغلو  260 األف لجئ �شوري عادوا اإىل �شمال �شورية

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأعلن 
منتظم  حل�ار  التاأ�سي�س  اأن  ب�تني 
واالحتاد  »اآ�سيان«  بلدان  بني 
رو�سيا  ي�سم  الذي  االأورا�سي 
وكازاخ�ستان  واأرمينيا  وبيالرو�س 
وقرغيز�ستان، �سيمثل خط�ة مهمة 
للجانبني. واأ�ساد ب�تني ب�ترية تط�ر 
و«اآ�سيان«،  رو�سيا  بني  العالقات 
اهتماما  ت�يل  م��سك�  اإن  وقال 
التجارية  العالقات  لتنمية  كبريا 

واالقت�سادية مع رابطة دول جن�ب 
اأن حجم  اإىل  اأ�سار  كما  اآ�سيا  �رضق 
ودول  رو�سيا  بني  التجاري  التبادل 
العام  خالل  ازداد  قد  »اآ�سيان« 
املا�سي بن�سبة 35% مقارنة بـ2016، 
فيما جتاوز حجم اال�ستثمارات بني 
الـ25 مليار دوالر.  رو�سيا و«اآ�سيان« 
واأ�ساف اأنه يتم تنفيذ خارطة طريق 
واالقت�سادي  التجاري  للتعاون 
بنجاح، تطال 60 م�رضوعا م�سرتكا 

يف ال�سناعة والتقنيات العالية.
للم�ساركة  »اآ�سيان«  دول  ودعا 
»بطر�سب�رغ  منتدى  فعاليات  يف 
يف   »2019 الدويل  االقت�سادي 
الرئي�س  وو�سل  املقبل  �سبتمرب 
اأم�س  �سنغاف�رة  اإىل  الرو�سي 
اأيام   3 ت�ستمر  زيارة  يف  الثالثاء 
 – »رو�سيا  قمة  يف  خاللها  ي�سارك 
الـ13 ل�رضق  القمة  واأعمال  اآ�سيان«، 
اآ�سيا، التي يح�رضها 18 بلدا، منها 

اأع�ساء »اآ�سيان« الـ10 ورو�سيا.
احتاد  ه�  االأورا�سي  واالحتاد 
ي�سم  جتاري  اقت�سادي  �سيا�سي 
واأرمينيا  وبيالرو�س  رو�سيا  من  كال 
وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان، ويهدف 
التجارية  الروابط  تعزيز  اإىل 
وت�سمن  اأع�سائه،  بني  واالقت�سادية 
اأع�سائه  جلميع  االحتاد  اتفاقيات 
حرية نقل ال�سلع واخلدمات وروؤو�س 

االأم�ال واليد العاملة.

الرتكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
عن  اأوغل�  ت�ساوو�س  م�ل�د 
الجئ  األف   260 من  اأكرث  ع�دة 

»املناطق  اإىل  تركيا  من  �س�ري 
املحررة من االإرهابيني » �سمال 
له  كلمة  يف  اأوغل�  وقال  �س�رية 

الي�م  اأنقرة  الرتكية  بالعا�سمة 
 260 من  اأكرث  »عاد  االأربعاء: 
األف الجئ �س�ري حتى الي�م من 

يف  املحررة  املناطق  اإىل  تركيا 
�س�ريا عرب عمليتي درع الفرات 

وغ�سن الزيت�ن«.

ترامب ير�شح اجلرنال جون اأبي 
زيد �شفريا لبالده لدى ال�شعودية

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ر�سح 
ج�ن  املتقاعد  اجلرنال  ترامب، 
اأبي زيد �سفريا لل�اليات املتحدة 

لدى اململكة العربية ال�سع�دية.
عن  �سادر  بيان  بح�سب  ذلك  جاء 
البيت االأبي�س م�ساء الثالثاء، وقال 
اختار  ترامب  »الرئي�س  اإن  البيان 
للقيادة  قائدا  كان  الذي  زيد  اأبي 
حرب  خالل  االأمريكية  املركزية 
العراق، لكي يك�ن �سفري وا�سنطن 
يف الريا�س«. وت�ىل اأبي زيد عدة 
بعد تخرجه يف  منا�سب ع�سكرية 
االأمريكية،  الع�سكرية  االأكادميية 
االأمريكية  القيادة  قائد  بينها  من 
اإىل   2003 من  الفرتة  يف  ال��سطى 

كان  كما  البيان  بح�سب   ،2007
مديرا ملركز حماربة االإرهاب يف 
اأكادميية »وي�ست ب�ينت« الع�سكرية، 
ذات  وبح�سب  امل�سدر  ذات  وفق 
البيان، يعمل اأبي زيد حاليا »زميال 
جامعة  يف  ه�فر  مركز  يف  زائرا« 
ل�رضكة  وم�ست�سارا  �ستانف�رد، 
اأ�س��سييت�س« املخت�سة  بي  »جيه. 
ح�سل  وقد  االأعمال،  اإدارة  يف 
املاج�ستري  درجة  على  زيد  اأبي 
من  االأو�سط  ال�رضق  درا�سات  يف 
على  ويتعني  هارفارد.  جامعة 
امل�افقة  االأمريكي  الك�نغر�س 
يتعني  حتى  ترامب  تر�سيح  على 

اأبي زيد يف املن�سب ر�سميا.
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عي�شة ق.

وا�صتغالل فر�صة اللعب داخل 
موا�صلة  اأجل  من  القواعد 
وت�أكيد  االنت�ص�رات  حتقيق 
واأن  خ��صة  ملعبه،  على  قوته 
تعميق  ي�صتهدف  االحت�د 
املالحق  عن  جمددا  الف�رق 
القب�ئل،  �صبيبة  املب��رش 
ال�صعبة  الو�صعية  وا�صتغالل 
املن�ف�س  عليه�  يتواجد  التي 
كبرية  فراغ  بفرتة  مير  الذي 
من  االأخرية  اجلوالت  خالل 

البطولة الوطنية.
وف�ق  يلتقي  املق�بل،  يف 
ن�رش  �صيفه  غدا  �صطيف 
ت�صوية  �صمن  داي  ح�صني 
املت�أخرة عن اجلولة  املب�راة 
اأ�صب�ل  يلعبه�  والتي   ،12
ب�رشورة  الط�و�صي  املدرب 
ك�مال  الزاد  وك�صب  الفوز 

كوكبة  غلى  والعودة  غري  ال 
الفوز  واأن  خ��صة  املقدمة 
»الن�رش  لت�صكيلة  ي�صمح  غدا 
االأ�صود« ب�الرتق�ء اإىل املركز 
اخلن�ق  وت�صييق  الث�لث 
تبحث  بينم�  املقدمة،  على 
نتيجة  ت�صجيل  عن  الن�رشية 
على  خرجة  ث�ين  يف  ايج�بية 
�صبيبة  هزمية  بعهد  التوايل 
منطقة  عن  واالبتع�د  القب�ئل 

اخلطر يف جدول الرتتيب.
ب�رادو  ن�دي  ي�صتقبل  بينم� 
بوعريريج  برج  اأهلي  ال�صيف 
اال�صتف�قة  ت�أكيد  عن  بحث� 
النت�ئج  عن  البحث  وموا�صلة 
االيج�بية �صن اللق�ء املت�أخر 
خ��صة  الع��رشة،  اجلولة  عن 
الورق  على  االأف�صل  واأنهم 
على  الث�ين  الفوز  الإحراز 
خ�م�س  وت�صجيل  التوايل 
مب�راة متت�لية دون هزمية من 

اأجل تدعيم الر�صيد وال�صعود 
اإىل املركز اخل�م�س لالقرتاب 
من ثالثي املقدمة والت�صييق 
ظل  يف  االأوىل،  االأدوار  للعب 
الو�صعية ال�صعبة التي تتواجد 

عليه� ت�صكيلة »الك�ب�«.

برنامج املباريات

اخلمي�س: احتاد 
اجلزائر / �شباب 

ق�شنطينة ابتداء من 
18:00

اجلمعة: نادي بارادو 
/ اأهلي برج بوعريريج 

ابتداء من 16:00
         وفاق �شطيف 
/ ن�شر ح�شني داي 
ابتداء من 18:00

اللقب ال�صتوي يف املزاد والن�صر االأ�صود اأمام االنت�صار اأو االنفجارت�شوية رزنامة املباريات املتاأخرة
جتري نهاية هذا الأ�شبوع مباريات ت�شوية الرزنامة يف الرابطة املحرتفة 

الأوىل والتي يتقدمها مباراة القمة التي جتمع اليوم فريقي احتاد اجلزائر 
و�شباب ق�شنطينة �شمن مقابلة مقدمة عن اجلولة 15 والأخرية من 

مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية، حيث يدخل الرائد بحثا عن موا�شلة 
�شل�شلة النتائج اليجابية التي يحققها منذ انطالق املو�شم احلايل

�شجار اأعوان الأمن 
واأن�شار املولودية 

ي�شوه �شمعة الكرة 
اجلزائرية

املديرية العامة 
للأمن الوطني 

تفتح حتقيقا حول 
اأحداث ملعب 5 

جويلية
لالأمن  الع�مة  املديرية  فتحت 
الوطني حتقيق� ب�ص�أن اأحداث العنف 
�صمن  جويلية   5 ملعب  عرفه�  التي 
املب�راة التي جمعت اأول اأم�س فريقي 
بلعب��س  واحت�د  اجلزائر  مولودية 
الرابطة  من   14 اجلولة  حل�ص�ب 
املحرتفة االأوىل، حيث ن�رشت اأم�س 
بي�ن� اأكدت خالله� عزمه� البحث يف 
حتقيق معمق يف الفيديو الذي انت�رش 
بقوة عرب موقع التوا�صل االجتم�عي 
اعتداء  خالله  يظهر  »ف�ي�صبوك« 
اأن�ص�ر  اأعوان االأمن على احد  بع�س 
الن�دي الع��صمي يف �صورة غري الئقة 
لالأعوان اأثن�ء ت�أدية امله�م، وهو االأمر 
جمراه  ي�أخذ  التحقيق  يجعل  الذي 
االإدارة  االإجراءات  تطبيق  اأجل  من 
الت�أكد من �صحة  ال�رشورية يف ح�ل 
الفيديو  واأن مق�طع  الفيديو، خ��صة 
بني  الرتا�صق  تب�دل  اأبرزت  وال�صور 
اأعوان االأمن واأعوان مك�فحة ال�صغب 
وجمهور املولودية الذي ك�ن ح��رشا 
اأ�رشار  يف امللعب وهو م� جنم عنه 
نزع  مت  بعدم�  للملعب  كبرية  م�دية 

الكرا�صي والرتا�صق به�.
وعرف امللعب االأوملبي انفالت� اأمني� 
عنف  اأعم�ل  خالله  برزت  خطريا 
املظ�هر  وتوا�صلت  وا�صحة  ب�صورة 
امل�صينة التي ت�صيء للكرة امل�صتديرة 
التي  االأحداث  ورغم  اجلزائرية، 
وقعت مبلعب برج بوعريريج موؤخرا 
بني جم�هري مولودية اجلزائر واأهلي 
الربج اإال اأن االأمر توا�صل جمددا يف 
�صالمة  ويهدد  خميف�  اأ�صحى  و�صع 
اأجل  من  يتنقلون  الذين  االأن�ص�ر 
م�ص�هدة مب�ري�ت فريقهم املحبوب 
اإىل م� ال يحمد  يتنعر�صون  اأنهم  اإال 
عدم  جمدا  توؤكد  �صورة  يف  عقب�ه 
مالعبن�  يف  االأمن  وانعدام  ال�صالمة 
الوطني،  الرتاب  اأنح�ء  خمتلف  عرب 
يطرح  الذي  ال�صوؤال  جتعل  التي 
تتوا�صل هذه  اإىل متى  ب�إحل�ح  نف�صه 
املظ�هر ال�صلبية وتفتح نق��ص� كبريا 
املن��رش  جتعل  التي  االأ�صب�ب  حول 
يعر�س نف�صه يف كل مرة اإىل اخلطر 
اجللد  ب�صبب  حي�ته  �صالمة  وتهديد 

املنفوخ.

اإ�شابة 18 �شرطي و22 
منا�شر واإيقاف 42 

�شخ�شا

يف املق�بل، ك�صف بي�ن املديرية الع�مة 
التي  العنف  اأحداث  اأن  الوطني  لالأمن 
اإ�ص�بة  خلفت  جويلية   5 ملعب  �صهده� 
ح�الت  اأربع  منهم  �رشطي�   18 جمموع 
ج�نب  اإىل  خطرية  ح�لة  يف  تتواجد 
اإ�ص�بة 22 من��رشا وحتطيم 10 مركب�ت 
اإ�صع�ف  و�صي�رة  الوطني  لالأمن  ت�بعة 
ج�نب  اإىل  املدنية،  احلم�ية  مل�ص�لح 
 42 جمموع  االأمن  اأعوان  اأوقف  ذلك 
اأثن�ء االأحداث منهم 22 ب�صبب  �صخ�ص� 
االإخالل ب�لنظ�م الع�م فيم� ك�نت التهم 
حي�زة  يف  تتمثل  لالآخرين  املوجهة 

اأ�صلحة بي�ص�ء وخمدرات.
عي�شة ق.

�شجلت هزمية مفاجئة داخل القواعد اأمام احتاد بلعبا�س

مولودية اجلزائر ت�صيع االرتقاء للبوديوم

اجلزائر  مولودية  فريق  �صجل 
�صقوط� مف�جئ� على ملعبه عندم� 
انهزم ام�م ال�صيف احت�د بلعب��س 
كبرية  االآم�ل  ك�نت  مواجهة  يف 
الع��صمي من  الن�دي  خالله� على 
اإ�ص�فية  نق�ط  ثالث  ك�صب  اأجل 
�صمن ت�صوية املب�راة املت�أخرة عن 
اجلولة 14 من البطولة الوطنية، اإال 
اأن ا�صب�ل املدرب ع�دل عمرو�س 
النت�ئج  ريتم  موا�صلة  يف  ف�صلوا 

ال�صقوط  و�صجلوا  االيج�بية 
مب�ري�ت  خم�س  حتقيق  بعد 
والتي  هزمية  دون  التوايل  على 
القواعد،  داخل  طعمه�  تذوقوا 
عليهم  فوتت  التي  اخل�ص�رة  وهي 
من��صفة  الث�لث  ب�ملركز  االلتح�ق 
وت�صييق  ال�ص�تورة  �صبيبة  رفقة 
والو�صيف  الرائد  على  اخلن�ق 
اأـني  االأوىل،  االأدوار  لعب  اأجل  من 
التع�دل  الع��صمي  الن�دي  اأ�ص�ع 

الالعب  �صيع  بعدم�  االأقل  على 
ل�ص�لح  جزاء  ركلة  حدو�س  زكري� 
طرد  اللق�ء  وعرف  املولودية 
يغيب  الذي  عزي  اأيوب  املدافع 
ملواجهة  مليلة  عني  تنقل  عن 
اجلمعية املحلية املقررة االأ�صبوع 
املقبل حل�ص�ب اجلولة االأخرية من 
الكروي  للمو�صم  الذه�ب  مرحلة 

اجل�ري.
ع.ق.

وفاق �شطيف / ن�شر ح�شني داي

الطاو�صي يلعب م�صريه 
والن�صرية للتدارك

البطولة العربية لالأمم يف كرة ال�شلة

اجلزائر تواجه البحرين 
بالدور ن�صف النهائي

ي�صعى وف�ق �صطيف اإىل مع�نقة 
عندم�  جمددا  االنت�ص�رات 
يالقي غدا ال�صيف ن�رش ح�صني 
حتت  تلعب  مب�راة  يف  داي 
االنك�ص�ر  اأو  االنت�ص�ر  عنوان 
ب�لن�صبة لت�صكيلة الن�رش االأ�صود 
والذي يتواجد يف مرحلة فراغ 
االأخرية  الهزمية  بعد  خ��صة 
الدي�ر  بعقر  فيه�  �صقط  التي 
اأم�م �صبيبة ال�ص�ورة والتي جتعل 
املغربي  املدرب  م�صتقبل 
املحك  على  الط�و�صي  ر�صيد 
اليوم  تعرث  اأي  واأن  خ�ل�صة 
املن�صب  من  اإق�لته  تتم  �صوف 
على راأ�س الع�ر�صة الفنية، وهو 
�صغط  حتت  الوف�ق  ي�صع  م� 
ال  الفوز  ت�صجيل  عن  البحث 
اأين متلك  الر�صيد،  ودعم  غري 
فر�صة  ال�صط�يفية  الت�صكيلة 
ثمينة من اأجل العودة اإىل كوكبة 
املركز  اإىل  واالرتق�ء  املقدمة 
الرتتيب  جدول  يف  الث�لث 

اآم�ل  على  احلف�ظ  اأجل  من 
االأوىل  االأدوار  على  التن�ف�س 
و�صوف  الوطنية،  البطولة  يف 
تعرف الت�صكيلة غي�ب احل�ر�س 
مع  برتب�س  املرتبط  زغبة 
املق�بل  يف  الوطني  املنتخب 
يعود امله�جم حلبيب بوقلمونة 
من  التع�يف  بعد  املن�ف�صة  اإىل 

االإ�ص�بة التي ك�ن يع�ين منه�.
من جهته�، ت�صهد ت�صكيلة ن�رش 
على  ث�ني�  تنقال  داي  ح�صني 
التوايل من اجل العودة بنتيجة 
ايج�بية وتف�دي الهزمية يف ظل 
الو�صعية ال�صعبة التي متر به�، 
يف ظل ف�صل التعداد يف حتقيق 
الفوز ب�آخر اآربع مواجه�ت على 
االأمر  املن�ف�صة،  من  التوايل 
ملزم�  التعداد  يجعل  الذي 
ب�لتع�دل  العودة  على  ب�للعب 
هزمية  وتدارك  االأقل  على 

�صبيبة القب�ئل.
ع.ق.

�صيواجه املنتخب اجلزائري لكرة 
البحريني  نظريه  رج�ل  ال�صلة 
للبطولة  النه�ئي  ن�صف  الدور  يف 
اليوم  املقررة  لالأمم  العربية 
املب�راة  و�صتجمع  ب�لق�هرة، 
الث�نية للمربع الذهبي بني منتخبي 
وح�ملة  املنظم  البلد  م�رش 
وك�ن  ال�صعودية،  ب�لعربية  اللقب 

اأنهى  قد  اجلزائري  اخلم��صي 
الدور االأول بفوزين اأم�م االإم�رات 
العربية 84-69 والعربية ال�صعودية 
اأم�م  هزميتني  مق�بل   85-90
 ،99-68 والبحرين   69-62 م�رش 
و  النه�ئية  املب�راة  و�صتجري 

املقبلة الرتتيبية يوم الغد.
ق.ر.

احتاد اجلزائر / �شباب ق�شنطينة

اأبناء �صو�صطارة ل�صمان اللقب 
ال�صتوي وال�صيا�صي الأخف االأ�صرار

م�ص�ء  اجلزائر  احت�د  فريق  ي�صتقبل 
�صمن  ق�صنطينة  �صب�ب  ال�صيف  اليوم 
مب�راة مقّدمة عن اجلولة 15 واالأخرية 
من مرحلة الذه�ب للرابطة املحرتفة 
الع��صمي  الن�دي  يعول  حيث  االأوىل، 
على ا�صتغالل ع�ملي االأر�س واجلمهور 
من اجل حتقيق فوز جديد على ملعبه 
عمر حم�دي ببولوغني والذي اأ�صحى 
يف  املو�صم  هذا  الن�دي  قوة  نقطة 
ظل احل�صور القوي لالأن�ص�ر، ويدخل 
تيريي  الفرن�صي  املدرب  العبو 
اإحراز  بهدف  امللعب  اأر�صية  فروجي 
الر�صيد  وتدعيم  الثالث  النق�ط 
عن  جمددا  الف�رق  تعميق  اأجل  من 
اإىل  والعودة  القب�ئل،  �صبيبة  الو�صيف 
االحت�د  اأن  ب�عتب�ر  نق�ط،  �صبع  ف�رق 
اأنه  ب�عتب�ر  اليوم  الفوز  اأهمية  يدرك 
يتوجه بطال �صتوي� ب�صفة ر�صمية قبل 
نه�ية مرحلة الذه�ب بجولتني. ويجد 
الط�قم الفني نف�صه يف ورطة، ب�عتب�ر 
ثالثة  خدم�ت  يفتقد  �صوف  اأنه 

ب�صبب  الت�صكيلة  يف  اأ�ص��صيني  العبني 
االأمر  ويتعلق  الدولية،  التزام�تهم 
ب�لثن�ئي �صيتة ومزي�ن اللذان ي�ص�رك�ن 
حت�صب�  الوطني  املنتخب  ترب�س  يف 
ل�صفرية الطوغو وامله�جم اإيب�را الذي 
للم�ص�ركة  الكونغو  بالده  اإىل  تنقل 
وهو  بالده،  منتخب  ترب�س  يف  بدوره 
اأم�م  االأمر الذي يجعل الط�قم الفني 
اأجل  من  البدائل  عن  البحث  اإلزامية 
�صب�ب  مق�بلة  من  ب�لفوز  اخلروج 
العبو  يبحث  املق�بل،  يف  ق�صنطينة. 
»ال�صي��صي« عن العودة بنتيجة ايج�بية 
املهمة،  �صعوبة  رغم  الع��صمة  من 
خ��صة يف ظل مرحلة الفراغ التي مير 
ف�صلوا  الذين  وهم  ال�صب�ب  العبو  به� 
يف حتقيق الفوز يف اآخر �صت مب�ري�ت 
من البطولة الوطنية، هذا االأمر ي�صع 
اأ�صب�ل املدرب املوؤقت  ال�صغط على 
�صلبية  نتيجة  تف�دي  اأجل  من  اأعراب 

جديدة ت�صعهم يف نفق مظلم.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الناخب  اأ�شبال  يتواجد  حيث 
اأمام  بلما�شي  جمال  الوطني 
الطوغو  �شفرية  �شعبة يف  مهمة 
تكون  لن  املهمة  اأن  ويدركون 
الفاف  ف�شلت  حيث  �شهلة، 
موعد  قبل  يومني  ال�شفر 
اأف�شل  توفري  اأجل  من  املقابلة، 
على  للتعود  لالعبني  الظروف 
الإطالة  وعدم  جهة  من  الأجواء 
لتفادي  بالطوغو  املكوث  يف 
اأين  الطويلة،  والرحالت  امللل 
و�شولهم  عند  الالعبون  يخو�ض 
من  خفيفة  ح�شة  الطوغو  اإىل 
خو�ض  قبل  ال�شرتجاع  اأجل 
التي  الوحيدة  التدريبية  احل�شة 
الأر�شية  على  املقابلة  ت�شبق 
يحت�شن  الذي  للملعب  الرئي�شية 
للمدرب  ت�شمح  والتي  املواجهة 
الرتتيبات  اآخر  و�شع  بلما�شي 
قبل موعد املواجهة التي تتطلب 
من  ايجابية  بنتيجة  فيها  العودة 
اإىل  ر�شميا  التاأهل  �شمان  اأجل 
وعدم  املقبل  الكروي  العر�ض 
اخلتامية  اجلولة  نتائج  انتظار 

من الت�شفيات.

مبوحلي وبراهيمي 
يغيبان عن 
التدريبات 

وم�شاركتهما غري 
موؤكدة

توا�شلت التدريبات التي يخو�شها 
م�شتوى  على  الوطني  املنتخب 
ا�شتعدادا  مو�شى  �شيدي  مركز 
اأمام  تنتظرهم  التي  للمقابلة 
يف  هامة  تعترب  والتي  الطوغو 
�شهدت  حيث  التاأهل،  �شباق 
التي  الثانية  التدريبية  احل�شة 
غياب  اأم�ض  اول  اأم�شية  جرت 
وهاب  راي�ض  احلار�ض  من  كل 
يا�شني  والالعب  مبوحلي 
ي�شاركا  مل  اللذان  براهيمي 
واكتفيا  التدريبات  زمالئهما 
الطاقم  العالج من طرف  بتلقي 
للناخب  �شبق  حيث  الطبي، 
الوطني جمال بلما�شي اأن اأعلن 
الالعب  من  كال  غياب  اإمكانية 
الربتغايل  بورتو  رفقة  املحرتف 
وحار�ض التفاق ال�شعودي ب�شبب 
معاناتهما من الإ�شابة، وقبل 48 

�شاعة على ال�شفر نحو العا�شمة 
نحو  املوؤ�رشات  تتوجه  لومي 
ذكره  ال�شالف  الثنائي  غياب 
بن�شبة كبرية عن املباراة ل�شعوبة 

حلاقهما باللقاء.
احل�شة  عرفت  املقابل،  يف 
الالعب  م�شاركة  التدريبية 
والذي  زمالئه  حلي�ض  رفيق 
الندوة  يف  ك�شف  بلما�شي  كان 
ال�شحية  احلالة  اأن  ال�شحافية 
لالعب ومعاناته اإ�شابة دفعت به 
اإىل ا�شتدعاء لعب وفاق �شطيف 
عبد القادر بدران، اإل اأن ابن حي 
با�ض جراح منح موؤ�رشات ايجابية 
بخ�شو�ض امكانية تواجده حتت 
ت�رشف الطاقم الفني الوطني يف 
ظل غياب الالعب عي�شى ماندي 
ب�شبب العقوبة من طرف الكاف 

لتلقيه اإنذارين.

دوخة وباليلي اأو 
اأونا�س يتوجان للدفع 

بهما يف الت�شكيلة 
الأ�شا�شية

كل  الوطني  الناخب  يح�رشرّ 

الحتمالت فيما يتعلق بالغيابات 
حت�شبا  اخل�رش  تنتظر  التي 
ملواجة الطوغو اأين يتم حت�شري 
من  دوخة  الدين  عز  احلار�ض 
مكان  يف  ا�شا�شيا  الدخول  اأجل 
غياب  تاأكد  حال  يف  مبوحلي 
الذي  وهو  املوعد،  عن  الأخري 
على  والتجربة  اخلربة  ميلك 
بالثنائي  مقارنة  الدويل  ال�شعيد 
زغبة واأوجيكا، يف املقابل، فاإن 
يو�شف  اأو  اأونا�ض  اآدم  الثنائي 
ا�شا�شيا  للعب  مر�شحا  باليلي 
الرواق  على  براهيمي  وتعوي�ض 
بلما�شي  يح�شم  ومل  الأي�رش 
الالعب  هوية  عن  ر�شميا  بعد 
الرواق  يف  به  يدفع  �شوف  الذي 
الأر�شية  �شعوبة  ظل  يف  خا�شة 
رفقاء  عليها  يلعب  �شوف  التي 
رغم  �شبعيني  بن  رامي  الالعب 
�شالح  يف  تبقى  املوؤ�رشات  اأن 
على  املتعود  وهران  مدينة  ابن 
وهو  اإفريقيا  ادغال  يف  التاألق 
رابطة  مناف�شة  خا�ض  الذي 
اأبطال اإفريقيا مع فريقه ال�شابق 
بن�شختها  وتوج  العا�شمة  احتاد 
الرتجي  العامل رفقة  الأخرية يف 

التون�شي.

اخل�شر ي�شدون الرحال غدا نحو العا�شمة لومي

ر لثورة يف الت�سكيلة الأ�سا�سية حت�سبا للطوغو بلما�سي يح�سّ
ي�شد املنتخب الوطني غدا الرحال نحو العا�شمة لومي من اأجل التح�شري للمباراة التي تنتظره الأحد املقبل اأمام نظريه 

الطوغو حت�شبا للجولة اخلام�شة وما قبل الأخرية من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة العام املقبل 
بالكامريون، حيثa و�شعت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم لعبيها يف اأف�شل الظروف بعدما قررت موا�شلة العتماد 

على الرحالت عرب طائرة خا�شة من اأجل تفادي ال�شفريات ال�شاقة املعروف عنها يف اأدغال اإفريقيا

ت�شريحات الالعبني

مهدي تاهرات: تنتظرنا مهمة 
�سعبة اأمام الطوغو 

تاألق فيني�سيو�س بني ر�سا 
اجلماهري وغرية النجوم

املحوري  املدافع  اعرتف 
باملهمة  الوطني  للمنتخب 
اأمام  تنتظرهم  التي  املعقدة 
الطوغو، حيث قال يف ت�رشيحات 
تكون  لن  الظروف  اأن  اإعالمية 
اإىل  ال�شفر  عند  املتناول  يف 
التي  املواجهة  وحت�شري  الطوغو 
تنتظرهم اأمام املناف�ض، مو�شحا 
اأمام  �شعبة  مهمة  يتوقعون  اأنهم 
اإىل  قوية  عودة  ي�شجل  منتخب 
و�شوف  الت�شفيات  يف  املناف�شة 
يقدم ما عليه ويبذل جهوده للعب 
التاأهل  اأجل  من  كاملة  حظوظه 
اإىل دورة »الكان« املقبلة، مو�شحا 
يف  تنتظرهم  التي  الظروف  اأن 
الطوغو تلزمهم بتح�شري اأنف�شهم 
�شواء  النواحية  كافة  ومن  بجدية 
النف�شية اأو البدنية يف ظل ال�رشاع 
امل�شتطيل  على  املنتظر  القوي 

الأخ�رش.

جمال بن العمري: 
املهم تاأهل اخل�شر اإىل 

كاأ�س اإفريقيا ولي�س 
من يلعب اأ�شا�شيا

اأو�شح جمال بن العمري ان مهمة 
اإىل  التنقل  من  الوطني  املنتخب 
اأجل  من  اجلهود  بذل  الطوغو 
كاأ�ض  اإىل  التاأهل  بتاأ�شرية  العودة 
يف  مو�شحا  املقبلة،  اإفريقيا 
م�شاركته  اأن  اإعالمية  ت�رشيحات 
اأ�شا�شيا من عدمه ل يهمه وكل ما 
يكون  �شوف  الرتكيز  ان  الأمر  يف 
من�شبا على حتقيق هدف الت�شكيلة 
الالعب املحرتف  الوطنية، وقال 
ال�شعودي  ال�شباب  نادي  رفقة 
املنتخب  لعبي  من  اجلميع  اأن 
التي  الظروف  يدركون  الوطني 
تنتظرهم يف الطوغو والتي تعترب 
بقية  يف  يحدث  ما  مع  نف�شها 
م�شددا  اإفريقيا،  اأدغال  بلدان 
يف  اللعب  على  التعود  املهم  اأن 
لأنهم ملزمون  ا�شطناعية  اأر�شية 
�شوف  التي  الظروف  وفق  باللعب 

يجدونها يف الطوغو.
ع.ق.

جنح  امُلعاناة،  من  فرتة  بعد 
فيني�شيو�ض  ال�شاب  الربازيلي 
مع  قدراته  اإثبات  يف  جونيور 
فيني�شيو�ض  وا�شطدم  املريينغي، 
جولني  اقتناع  بعدم  البداية  يف 
ال�شابق  الفني  املدير  لوبيتيغي 
يرى  كان  حيث  مدريد،  لريال 
التطور  اإىل  بحاجة  زال  ل  اأنه 
ال�شباب  فريق  مع  اإ�رشاكه  وقرر 
»الكا�شتيا«، وقد اأحرج فيني�شيو�ض 
اإ�شبانيا،  املدرب ال�شابق ملنتخب 
فخالل 5 مباريات له مع »الكا�شتيا« 
و�شنع  اأهداف   4 ت�شجيل  جنح يف 
الفريق  اإىل  طريقه  ليجد  هدفا، 
الفني  املدير  قيادة  حتت  الأول 
لكن  �شولري،  �شانتياغو  اجلديد 
ال�شغري  الربازيلي  تاألق  عواقب 
جاء  فقط،  اإيجابية  تكون  ل  قد 
بتعيني  مدريد  ريال  اإدارة  قرار 
الفني  املدير  �شولري  �شانتياغو 
مبثابة  للوبيتيغي  كبديل  للكا�شتيا، 
ل�شيما  لفيني�شيو�ض،  ال�شار  اخلرب 

اأن الأول يدرك قدراته جيدا.
ويف اأول مباراة له مع الفريق اأقحم 
الت�شكيلة  يف  فيني�شيو�ض  �شولري 
يف  مليلية  واجهت  التي  الأ�شا�شية 
هدفني  �شنع  حيث  امللك،  كاأ�ض 
برباعية  املريينغي  انت�شار  خالل 
18عاًما  �شاحب  وجنح  نظيفةن 
يف ك�شب حب اجلماهري، ففي اأول 
»�شانتياغو  ملعب  على  له  ظهور 

الليغا  الوليد يف  بلد  برنابيو« �شد 
�شجل الهدف الأول للملكي، الذي 
للفوز باملباراة  كان نقطة التحول 
الت�شفيق  ليتلقى  رد  دون  بهدفني 
فيني�شيو�ض  ووا�شل  والإ�شادة، 
و�شنع  التاألق  درب  على  ال�شري 
املريينغي  انت�شار  خالل  هدفا 
يف  الت�شيكي  بلزن  فيكتوريا  على 
بخما�شية  اأوروبا  اأبطال  دوري 

نظيفة.
تاألق  فاإن  اأخرى،  جهة  من  لكن 
فيني�شيو�ض يف هذا التوقيت احلرج 
يف  الريال  جنوم  و�شع  قد  للفريق 
ورطة كبرية اأمام جماهري النادي، 
جام  �شبت  قد  اجلماهري  وكانت 
غ�شبها على جنوم الفريق موؤخًرا، 
و�شريجيو  بيل  غاريث  اأمثال 
واإي�شكو  بنزمية  وكرمي  رامو�ض 
ب�شبب م�شتواهم الباهت، واأطلقت 
ال�شتهجان،  �شافرات  عليهم 
بينما على العك�ض نال فيني�شيو�ض 
اجلماهري  حب  واأثار  الإ�شادة، 
وت�شفيقهم لفيني�شيو�ض غرية جنوم 
الريال وفًقا لتقارير �شحفية، كما 
ت�رشب القلق ملن يلعبون يف نف�ض 
ال�شعب  من  �شيكون  حيث  مركزه، 
على �شولري اإبقاء الربازيلي على 
تراجع  ظل  يف  البدلء،  مقاعد 
غاريث  مثل  الأ�شا�شيني  م�شتوى 

بيل.
ق.ر.

املغرب يقرتب من ا�ست�سافة 
»كان« 2019

زياراتها  القدم  لكرة  الإفريقي  بالحتاد  التفتي�ض  وا�شلت جلنة 

واملرافق  التجهيزات  على  للوقوف  للكامريون  التفقدية 

اإفريقيا  اأمم  بطولة  باإن�شائها ل�شت�شافة  التي وعدت  الريا�شية 

لتقدمي  حا�شمة  اجلاري  نوفمرب  �شهر  زيارة  و�شتكون   ،2019

تقرير نهائي اإىل اللجنة التنفيذية بالكاف، ب�شاأن مدى جاهزية 

اأن  موثوقة  م�شادر  من  وعلم   البطولة،  ل�شت�شافة  الكامريون 

لحت�شان  الكامريون  طريق  تعرت�ض  كثرية  �شعوبات  هناك 

اأن  امل�شادر  واأ�شارت  اإفريقيا،  اأمم  بطولة  املقبلة من  الن�شخة 

تر�شيحات جديدة  واإعالن طلب  الكامريون  التنظيم من  �شحب 
لختيار بلد بديل يعد م�شاألة وقت فقط.

للتنظيم  الكاف  لدى  اأن املغرب هو اخليار املف�شل  واأو�شحت 

على اأن حتت�شن الكامريون ن�شخة 2021، وتتحول ن�شخة 2023 

اأكد  اإىل كوت ديفوار، وكان فوزي لقجع رئي�ض احتاد الكرة قد 

مراًرا يف ت�رشيحات ر�شمية ا�شتعداد املغرب ل�شت�شافة الكان 

املغرب  اإىل  البطولة  اإ�شناد  حالة  ويف  ذلك،  منه  يف حال طلب 

اإفريقيا  اأمم  لعب  خاللها  يتم  التي  الثانية  املرة  �شتكون  فاإنها 

على اأر�ض اأ�شود الأطل�ض، بعد ن�شخة 1988 التي ح�شل املنتخب 

جاهزة  مالعب   8 املغرب  وميلك  لقبها،  على  الكامريوين 

ل�شتقبال اأكرب املباريات و�شبق اأن مت التقدم بها يف ملف طلب 
ا�شت�شافة مونديال 2026.

وكالت

ماتيو دو�شيفي لعب منتخب الطوغو

ال�سراع البدين وغلق امل�ساحات 
�سالحنا للفوز اأمام اخل�سر

باندفاع بدين اأمامهم وهو الأمر الذي يتحدثون عليه مع املدرب كبري عليهم من طرف املناف�ض على اأر�شية امليدان واللعب نقطة ال�شعف املتمثلة يف فقدانهم روح اللعب عند فر�ض �شغط الطوغويل لكرة القدم اأن لعبي الت�شكيلة الوطنية يعانون من واأ�شار دو�شيفي يف ت�رشيحات ن�رشها املوقع الر�شمي لالحتاد باآمالهم من اأجل التاأهل اإىل نهائيات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم املقبلة، من اأجل ا�شتغاللها وحتقيق الفوز الذي ي�شمح لهم بالحتفاظ بالنقاط التي �شوف يلعبون عليها مباراتهم مع املنتخب الوطني اأكد لعب املنتخب الطوغويل ماتيو دو�شيفي اأنهم على دراية 
كلود لوروا من اأجل ا�شتغالله يف اأف�شل الظروف.

الفوز واللعب بكل قوة من اجل اإحراز التاأهل اإىل املناف�شة يف الهجوم، مو�شحا اأن املنتخب الطوغويل يهدف اإىل حتقيق يحذرون يف منعهم من اللعب بحرية وعدم ا�شتغالل امل�شاحات يف مباراة الأحد املقبل بني املنتخبني، م�شيفا اأنهم �شوف اللعب اأمام م�شاحات �شاغرة وهو ما �شوف يعملون على معاجلته وا�شتطرد املتحدث يف ت�رشيحاته اأن العنا�رش الوطنية حتبذ 
الكروية القارية.

عي�شة ق.
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بر�صلونة يو��صل جتاهل �ألبا
اإدارة النادي الكتالوين  األبا الظهري الأي�رس لرب�شلونة، مكاملة من  ينتظر الإ�شباين جوردي 
2020.واأكدت  �شيف  بحلول  �شينتهي  والذي  البلوغرانا  مع  عقده  جتديد  اإمكانية  لبحث 
�شحيفة »�شبورت« عدم وجود اأي ات�شالت من بر�شلونة مع جوردي األبا لتجديد عقده، يف 

ظل رغبة الأخري يف ا�شتكمال م�شريته الكروية مع الفريق الكتالوين.
واأو�شحت ال�شحيفة، وجود نية داخل بر�شلونة لتجديد عقد األبا البالغ من العمر 29 عاًما، 
لكن تلك الرغبة مل تظهر �شوى على و�شائل الإعالم، دون وجود اأي حترك اأو ات�شال ر�شمي 
ل  النادي  باأن  �شابق،  وقت  قد �رسحوا يف  بر�شلونة،  م�شئويل  بع�ض  وكان  الطرفني،  بني 
األبا، ولكنهم يخططون لإنهاء م�شريته يف الكامب نو،  يهدف فقط لتجديد عقد جوردي 
وعاد األبا جمدًدا ل�شفوف منتخب بالده، بعد ا�شتبعاده مرتني من جانب املدرب اجلديد 

للماتادور لوي�ض اإنريكي.

عقد �صوالري مع �لريال ميتد �إىل 2021
الأرجنتيني  املدرب  عقد  اأن  اأم�ض  اأول  القدم  لكرة  الإ�شباين  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
�شانتياغو �شولري ميتد حتى عام 2021، وكتب النادي امللكي يف بيان له »اجتمع جمل�ض 
اإدارة ريال مدريد الثالثاء 13 نوفمرب، وقرر تعيني �شانتياغو �شولري مدرباً للفريق الأول 
حتى 30 جوان 2021«. وكان الحتاد الإ�شباين للعبة اأعلن اأم�ض لوكالة فران�ض بر�ض اأن ريال 

مدريد ثبت �شولري يف من�شبه، واأن ال�شلطات املخت�شة يف الحتاد اعتمدت عقده.

فولهام يعينّ ر�نيريي مدربًا
له  اأعلن نادي فولهام الإجنليزي اأم�ض تعيني الإيطايل املخ�رسم كالوديو رانيريي مدرباً 
واإقالة ال�رسبي �شالفي�شا يوكانوفيت�ض، ويقدم فولهام مو�شماً خميباً اإذ فاز مرة يتيمة يف 
12 مباراة وخ�رس اآخر 6 مواجهات ليحتل املركز الأخري بخم�ض نقاط، وغرد فولهام على 
موقعه الر�شمي »اأعلن �شهيد خان مالك النادي اليوم تعيني كالوديو رانيريي كمدرب لنادي 
فولهام بدل من �شالفي�شا يوكانوفيت�ض«. ويعد رانيريي البالغ 67 عاما من اأكرث املدربني 
خربة يف العامل، فاأ�رسف على عدة اأندية على غرار نابويل وفيورنتينا وبارما وجوفنتو�ض 
لي�شرت  قاد  عندما  وا�شتهر  الإ�شبانيني  مدريد  واأتلتيكو  وفالن�شيا  ايطاليا  يف  وانرت  وروما 

�شيتي املتوا�شع اإىل لقب الدوري الإجنليزي يف 2016.

�صيبايو�س: ال �أحد يحب ر�مو�س
اأ�شاد الإ�شباين داين �شيبايو�ض، لعب و�شط ريال مدريد، مبدرب الفريق احلايل �شانتياغو 
اإدارة  قبل  من  الثقة  بعد جتديد   2021 عام  الفنية حتى  الإدارة  �شيتوىل  والذي  �شولري، 
»لقد  الإ�شبانية:  »ماركا«  �شحيفة  نقلتها  ت�رسيحات  يف  �شيبايو�ض  وقال  امللكي،  النادي 
كان �شولري لعبًا يف ال�شابق ويعرف كيف يتعامل مع غرف املالب�ض«، واأردف »بالنظر 
اإىل الإح�شائيات فاإن النتائج يف ريال مدريد كانت اأف�شل مع املدربني الذين كانوا لعبني 
يف ال�شابق«، وحول املدرب ال�شابق جولني لوبيتيغي، قال: »مغادرته جعلتنا جميًعا ن�شعر 
بالأ�شف، حاول اأن يقوم بالأ�شياء ب�شكل �شحيح، لكنه توقف بع�ض ال�شيء والأمور مل تعد 
مل  هذا  لكن  زيدان  مع  املداورة  مبداأ  �شاأدخل  اأنني  »اعتقدت  قال:  زيدان  وعن  تعمل«. 
يحدث، كان وا�شًحا معي«، وتابع »يف جانفي املا�شي فكرت يف العودة لريال بيتي�ض، لكن 
بقوله:  رامو�ض  �شريجيو  القائد  اأبقى«، وحتدث عن  لكي  الوقت  باأنه حان  اأخربين  زيدان 
»لديه �شخ�شية قوية جًدا لكن اجلميع من حولنا ل يحبه. اإنه ل يبايل وقد فاز بالكثري من 
اإ�شابته  اأن هناك حملة �شده،  اأعتقد  »ل  واأكد:  الآراء«،  يتجاهل كل هذه  الأ�شياء جتعله 
اأتلتيكو  اأمام  اأنفه  العام املا�شي تعر�ض لك�رس يف  اأي لعب،  للخ�شم طبيعية وحتدث مع 
اإ�شابة  من  عاد  »لقد  قائال:  اإي�شكو  عن  حديثه  واختتم  �شيء«،  اأي  اأحد  يقل  ومل  مدريد 
طويلة، واملدرب اجلديد رمبا يراه يف م�شتوى منخف�ض قلياًل، لكنه �شي�شتمر لأنه لعب 

اأ�شا�شي بالن�شبة لنا«.

توتنهام ي�صتقبل بوميبلي حتى نهاية �ملو�صم 
اللعب  القدم الإجنليزية ل�شتمرار  اإذن خا�ض من �شلطات كرة  توتنهام على  نادي  ح�شل 
اللندين احل�شول على الإذن، حت�شباً  النادي  يف ملعب وميبلي حتى نهاية املو�شم، وطلب 
لأي تاأجيل اإ�شايف يف الأعمال اخلا�شة باإكمال ملعبه اجلديد وكان من املفرت�ض اأن ينتقَل 
توتنهام اإىل امللعب اجلديد يف �شبتمرب املا�شي لكنه ا�شطدم بعدد من امل�شكالت التي 

اأدت اإىل تاأجيل الفتتاح حتى جانفي املقبل على اأقل تقدير.

كال�صيكو مرتقب على �صفقة �إ�صبانية
بني  مرتقب  �رساع  الأفق  يف  يلوح 
مدريد،  وريال  بر�شلونة  الغرميني 
الفرتة  خالل  اإ�شبانية  �شفقة  لإبرام 
»موندو  �شحيفة  وذكرت  املقبلة، 
يتطلع  بر�شلونة  اأن  ديبورتيفو«، 
جنم  اأوملو  داين  خدمات  ل�شتعادة 
واأ�شافت  الكرواتي،  زغرب  دينامو 
منذ  يراقب  بر�شلونة  اأن  ال�شحيفة، 
الذي  اأوملو،  داين  املا�شي  املو�شم 
 2014 يف  ما�شيا  ل  اأكادميية  غادر 
ليتاألق يف الدوري الكرواتي، وتابعت 
ات�شلت  بر�شلونة  »اإدارة  ال�شحيفة: 
يُعد  الذي  الالعب،  من  باملقربني 
حتت  الإ�شباين  املنتخب  جنوم  من 
يتمتع  الوقت،  نف�ض  ويف  عاًما«،   21
اأوملو باهتمام كبري من ريال مدريد، 
حيث يراهن الفريق امللكي على �شم 

الالعب خالل الفرتة املقبلة، واجتمع 
بر�شلونة بوكيل اأعمال اأوملو خوامنا لوبيز اأول اأم�ض يف ح�شور بيب �شيجورا واإيريك اأبيدال ورامون بالنري، ومن املنتظر اأن 

يتابع م�شئولو بر�شلونة اأداء اأوملو خالل مباراة منتخب بالده اأم�ض اأمام الدمنارك.
ويحظى اأوملو، باهتمام اأندية مان�ش�شرت �شيتي وبايرن ميونخ واأوملبيك مار�شيليا ومان�ش�شرت يونايتد، علًما باأن الأخري راقب 
الالعب عن قرب 5 مرات، ومن املتوقع األ يتنازل دينامو زغرب عن خدمات اأوملو باأقل من 25 مليون يورو، ومن املمكن اأن 
يرتفع ثمن الالعب نظًرا لكرثة الأندية الراغبة يف �شمه، وجنح اأوملو يف ت�شجيل 4 اأهداف و�شناعة 7 اآخرين، على مدار 20 

مباراة مع دينامو زغرب هذا املو�شم.

يتطلع الأملاين يورغن كلوب املدير الفني لليفربول الإجنليزي، 
الرفيع خالل  الفريق بالعبني من الطراز  اإىل تعزيز �شفوف 
م�شتعد  ليفربول  اإن  »�شن«  �شحيفة  وقالت  املقبلة،  الفرتة 
لك�رس الرقم القيا�شي اخلا�ض به يف النتقالت، والذي دفعه 
بقيمة  واملقدر  �شاوثهامبتون  من  ديك  فان  فريجل  ل�شم 
لعب  دميبلي  عثمان  مع  للتعاقد  اإ�شرتليني  جنيه  مليون   75
 85 لدفع  م�شتعد  ليفربول  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت  بر�شلونة، 
مليون جنيه اإ�شرتليني ل�شم الفرن�شي عثمان دميبلي يف فرتة 

النتقالت ال�شتوية املقبلة.
ويعي�شي دميبلي حالة تخبط يف بر�شلونة، بعدما مت عقابه من 

الفريق  اإرن�شتو فالفريدي وا�شتبعاده من مباراة  قبل املدرب 
الأخرية اأمام ريال بيتي�ض، ب�شبب تاأخره عن تدريبات الفريق 
لأكرث من مرة والغياب من دون اإذن، وقال وكيل اأعمال الالعب 
يف ت�رسيحات اأول اأم�ض اإن الفرن�شي يريد البقاء على الرغم 
من ال�شائعات التي تتحدث عن رغبة بر�شلونة يف بيعه خالل 
�شيف  يف  دميبلي  وانتقل  املقبلة،  ال�شتوية  النتقالت  فرتة 
�شفقة  يف  بر�شلونة  اإىل  دورمتوند  بورو�شيا  من   2017 عام 
كلوب  واأنفق  اإ�شرتليني،  جنيه  مليون   135 اإىل  قيمتها  و�شلت 
مثل فريجل  على لعبني  اإ�شرتليني  مليون جنيه   177 موؤخًرا 

فان ديك واألي�شون ونابي كيتا.

ليفربول يجهز 85 مليونا ل�صم دميبلي

لتعوي�ض الغائبني.خدمات مهاجم �شالكه مارك اأوث، ومل يك�شف لوف اإذا كان �شي�شتعني بالعب اأو لعبني اآخرين ولن ين�شم اإىل املجموعة اإل بعد النتقال اإىل غيل�شنكري�شن للقاء هولندا، كما يفتقد »املان�شافت« كما يغيب عن اأبطال مونديال 2014 يف مباراة اليوم لعب و�شط ريال مدريد الإ�شباين توين كرو�ض، الثاين، و�شيرتتب عن ذلك تاأثرياً على موقعهم يف ت�شفيات كاأ�ض اأوروبا 2020 ومونديال قطر 2022، ل�شيما بعد خ�شارة املباراة التالية اأمام فرن�شا 1-2 اإذ اأ�شبحوا مهددين بالهبوط اإىل امل�شتوى يف مباراة الإثنني �شد هولندا التي اأذلت الأملان ذهابا بالفوز عليهم 3-0 ما عقد و�شعهم كثرياً يف العائلة بح�شب املوقع الر�شمي لالحتاد الأملاين، و�شيتخذ لحقًا القرار ب�شاأن م�شاركته اأم ل ومن جهته، اأعلم دراك�شلر املدرب يواكيم لوف باأنه لن يتواجد مع املنتخب يف ليبزيغ ب�شبب حداد الإثنني �شد هولندا يف ختام مناف�شات جمموعات امل�شتوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.باإمكانه امل�شاركة يف مباراة اخلمي�ض �شد رو�شيا اأو اإذا كان املدرب يواكيم لوف �شيوفره للقاء الأملاين لكرة القدم اأن روي�ض 29 عامًا يعاين من كدمة ب�شيطة يف قدمه، دون اأن يحدد اإذا كان و�شط �شان جريمان الفرن�شي جوليان دراك�شلر باملجموعة ب�شبب حداد عائلي، وك�شف الحتاد ملواجهة رو�شيا وديًا اليوم يف ليبزيغ وذلك ب�شبب اإ�شابة طفيفة يف قدمه، فيما مل يلتحق لعب غاب جنم بورو�شيا دورمتوند ماركو روي�ض اأول اأم�ض عن تدريبات منتخب اأملانيا الذي ي�شتعد روي�س ودر�ك�صلر يغيبان عن �أملانيا
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عن مركز الفكر اال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. روؤى وا�سرتاتيجيات
�سارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �سفحة، 4 باحثني عرب متخ�س�سني بال�ساأن االإفريقي والرتكي والعربي واالإيراين، وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر. حتظى 

درا�سة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول، مبكانة خا�سة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية. 

وكاالت

والدوافع،  الأ�سباب  لهذه 
يف  الناعمة  »القوة  كتاب  جاء 
ال�سادر  العربية«،  املنطقة 
ال�سرتاتيجي  الفكر  مركز  عن 
مقره  تركي  )عربي  للدرا�سات 
ي�سلط  الذي  اإ�سطنبول(،  يف 
املحورية  الدول  على  ال�سوء 
الثالث، تركيا واململكة العربية 

ال�سعودية واإيران.
بح�سب  الدرا�سة،  هذه  ت�سعى 
اأ�سئلة  املركز، اإىل الإجابة عن 
وال�سرتاتيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  التي 
توظيف  يف  الثالث  الدول 
ومنها:  الناعمة،  اأدواتها 
التي  الناعمة  القوة  م�سادر 
وتركيا  ال�سعودية  عليها  تعتمد 
يف  م�ساحلها  اإدارة  يف  واإيران 
اأي مدى  واإىل  نفوذها؟  مناطق 
القوة  الدول  هذه  ا�ستخدمت 
ال�سيا�سة  م�ستوى  على  الناعمة 
اخلارجية؟ وما م�ساحة التن�سيق 
املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
النفوذ؟  مناطق  يف  املحلية 
ال�سعف  نقاط  تكمن  واأين 
والقوة يف توظيف الدول الثالث 

للقوة الناعمة؟
يف  �سارك  املركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  الذي  الكتاب  اإعداد 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
الإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
والإيراين،  والعربي  والرتكي 

وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
رئي�س  احلباب  م�سطفى  قال 
الكتاب  »اأهمية  اإن  املركز، 
غري  القوى  حقل  يف  تكمن 
اأدوات  تطور  مع  التقليدية، 
و�رسعة  ال�سيا�سي،  التوا�سل 
الو�سول اإىل املجتمعات وتاأثري 
واأ�ساف  ال�سيا�سة«.  على  ذلك 
اأن  لالأنا�سول،  ت�رسيحات  يف 
الناعمة  القوة  دور  يف  »البحث 
املنطقة  يف  املوؤثرة  للقوى 
جديدا  جمال  يعد  العربية، 
نظرا  بالهتمام،  وجديرا 

وما  العربية،  املنطقة  لأهمية 
كذلك  حتولت،  من  ت�سهده 
على  الوا�سح  الدويل  الت�سابق 
خالقة،  نفوذ  مناطق  خلق 
جمموعة  تاأمني  من  والقرتاب 
للدول  احليوية  امل�سالح  من 

الإقليمية الكربى«.
اأهمية الكتاب للقارئ العربي

يوؤكد  »الكتاب  احلباب:  تابع 
من  جزء  اأنه  العربي  للقارئ 
عملية هذا التفاعل التي حتدثها 
وهذه  الناعمة،  القوة  اأدوات 
ممار�سة  اإىل  ت�ستند  الأدوات 
ال�سيا�سي  بالنموذج  الإقناع 
فكرا وممار�سة، يف الوقت الذي 
اأزمة  العربية  البالد  فيه  تعي�س 
حقيقية يف ال�ستقرار ال�سيا�سي 

وبناء الدولة القوية«.
واأو�سح اأن »الكتاب يقدم وجها 
اأوجه ال�رساع،  اآخر للقارئ من 
اهتمام  حمل  باتت  نفوذ  واأداة 
والقوى  الدول  خمتلف  من 
»واإذا  قائال:  وم�سى  الفاعلة«. 
املنطقة  واقع  يف  النظر  اأمعنا 
العربية التي تو�سعت فيها رقعة 
ال�رساع، وتعددت اأدوات النفوذ 
تظهر  والدولية،  الإقليمية 
الناعمة  القوة  لدرا�سة  احلاجة 
بال�رسق  يف ثالث دول حمورية 
الأو�سط، وهي اململكة العربية 

ال�سعودية وتركيا واإيران«.
جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
اإن  الرتكي،  بال�ساأن  اخلبري  اهلل، 
من  وخا�سة  اليوم،  تعد  »تركيا 
جناح،  ق�سة  عربي،  منظور 
بف�سل  به،  يحتذى  ومنوذجا 
والتحولت  القت�سادي  النجاح 
حققتها،  التي  ال�سيا�سية 
التي  الجتماعية  وامل�سكالت 

جنحت يف مواجهتها«.
واأ�ساف جار اهلل ، اأن »النجاحات 
التي حققتها تركيا دفعت عموم 
من  والكثري  العربية  ال�سعوب 
التجربة  ملتابعة  املثقفني 
واملطالبة  باهتمام،  الرتكية 
بتحولت يف اأوطانهم متاثل ما 
ال�سنوات  خالل  تركيا  حققته 

املا�سية«.
وتابع: »تكمن م�سادر قوة تركيا 
الإدارة  توظيف  يف  الناعمة 
البالد  ملوقع  اجلديدة  الرتكية 
)املركزي(،  اجليو�سرتاتيجي 
التاريخي  الإرث  اإىل  بالإ�سافة 
والدميوغرافيا املتنوعني، عدا 
والتجربة  القت�سادية  النه�سة 

الدميقراطية التي ت�سهدها«.
النجاح  »عوامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعد فر�سة  تركيا  التي حققتها 
وثروة ا�سرتاتيجية تعزز ح�سور 
لكنها  الدويل،  النادي  يف  تركيا 
حتديات  الوقت  ذات  يف  متثل 
اأدوات  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
ال�ساأن  يف  الباحث  اأكد  بدوره، 
اأن  القحطاين،  �سعد  ال�سعودي 
يف  الو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  الكربى،  الدولية  امللفات 
الإ�رسائيلي،  العربي  اخلالف 
وامللف النووي الإيراين، وحاليا 

يف امللف ال�سوري مع رو�سيا«.
تفوقت  »تركيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف جمال القوة الناعمة، وباتت 

تزاحم فيه الدول الكربى، فهي 
حول  دولة   30 اأكرث  من  واحدة 
العامل ا�ستخداما للقوة الناعمة، 
الربيطاين  املوقع  بح�سب 
املتخ�س�س   )softpower30(
توظيف  يف  الدول  اأداء  بر�سد 
واأ�سار  الناعمة«.  القوة 
القحطاين اإىل اأن »تقرير مركز 
Free Media In RFE/(
 )RL: Unfree Societies
الرتكية  الدبلوما�سية  اأن  اأكد 
بعد  اخلام�سة  املرتبة  تاأتي يف 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  وال�سني 

حيث التفاعل والتاأثري«.
يف ال�سياق، قال مطهر ال�سفاري 
اإن  الإيراين،  ال�ساأن  يف  الباحث 
الرتكية  الناعمة  القوة  »تاأثري 
اأكرب  العربية  املنطقة  يف 
وكذلك  والدين،  التاريخ  بحكم 
وال�سيا�سية  الإن�سانية  املواقف 
كالق�سية ال�سورية والفل�سطينية، 
يف  امل�سلمني  ق�سايا  وحتى 

بورما وال�سومال«.
ح�سني  اأحمد  الباحث  وقال 

اإن  الإفريقي،  بال�ساأن  اخلبري 
اأربعة  تت�سمن  الكتاب  »ف�سول 
ف�سول رئي�سية، خ�س�س الف�سل 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  الأول 
الناعمة،  القوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثرياتها  اأدواتها،  واأنواع 
بالإ�سافة  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
ال�سلبة  بالقوة  عالقتها  اإىل 
التي  التطورات  ظل  يف  للدول 
خمتلف  على  العامل  ي�سهدها 
الأ�سعدة، والتي �سهلت و�رسعة 

التوا�سل والتاأثري بني الأمم«.
وعن الف�سول الثالثة املتبقية، 
»خ�س�ست  اأنها  ح�سني  اأو�سح 
لدول الدرا�سة )ال�سعودية، تركيا، 
اإيران(، ف�سال لكل منها، مكونا 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
الدول  الثالث  روؤية  يف  قراءة 
واإ�سرتاتيجيتها،  الناعمة  للقوة 

وامل�سادر اخلا�سة لكل منها«.
وم�سى قائال: »ركزت الدرا�سة 
على اأدوات القوة الناعمة لهذه 
تعمل  التي  والكيفية  الدول، 
نفوذها،  تعزيز  يف  الدول  بها 
تقييم  اإىل  الف�سول  وخل�ست 

خالل  من  الناعمة  القوة  اأثر 
جمموعة من املوؤ�رسات«.

املركز  وفق  الكتاب  �سين�رس 
بيع  نقطة   32 من  اأكرث  يف 
يف  موزعة  واإلكرتونية،  عادية 
واإ�سالمية هي:  12 دولة عربية 
العربية  واململكة  وم�رس  تركيا 
وتون�س  واملغرب  ال�سعودية 
عمان  و�سلطنة  واجلزائر 
املتحدة  العربية  والإمارات 
وقطر  والكويت  والأردن 

والعراق.
امل�سادر  على  العتماد  مت 
الدول  عن  ال�سادرة  املكتبية 
اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  حمل 
بع�س التقارير املحلية والدولية 
بهذا ال�ساأن، وحتليل ممار�سات 

ومواقف الدول املبحوثة.
الناعمة  القوة  اأهمية  وتزداد 
)Soft Power( باطراد نتيجة 
وهيمنة  التكنولوجيا،  ثورة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
يف  الفرد  دور  عززت  التي 

مراقبة ال�سيا�سات وتقييمها.

كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر
 ،1945 اأفريل  من  الثالثني  يف 
توجه اجلي�س الأحمر ال�سوفياتي 
برلني،  الأملانية  العا�سمة  نحو 
يحتمي  الذي  امللجاأ  وحا�رس 
فيه الزعيم النازي اأدولف هتلر 
وزوجته اإيفا براون، حيث تذكر 
امل�سادر اأن جثتيهما اأحرقتا يف 

املكان نف�سه.
حامت  التي  ال�سكوك  اأن  غري 
بها  مات  التي  الطريقة  حول 
اأمام  وا�سعا  الباب  فتحت  هتلر 
فر�سيات بع�سها جاوز املنطق، 

برلني  من  ت�سلله  خرب  مثل 
الالتينية،  اأمريكا  نحو  وتوجهه 
ال�سهود،  بع�س  ذلك  ذكر  كما 
وهذا ما جعل نهاية »الفوهرر« 
القرن  األغاز  اأبرز  اإحدى 
الع�رسين. ويف �سياق التحقيق يف 
هذه املحطة التاريخية البارزة، 
بريزار،  كري�ستوف  جان  قام 
الدكتاتوريات  يف  املتخ�س�س 
املعا�رسة، بالعمل مع ال�سحفية 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنوان  كتاب  باإ�سدار 

ن�رس  دار  عن  ال�سادر  هتلر«، 
 372 يف  الفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.
املحادثات  من  عامني  وبعد 
�ُسمح  الرو�سية،  ال�سلطات  مع 
لربيزار وبار�سينا بالطالع على 
ا�ستنطاقا  ي�سم  �رسي  اأر�سيف 
الأيام  �سهدوا  لأ�سخا�س 
الأخرية لهتلر، كما اطلعوا على 
الرو�سية،  املخابرات  تقارير 
عظاما  ت�سمل  ب�رسية  وبقايا 
يقول  والفك،  اجلمجمة  من 

بالزعيم  خا�سة  اإنها  الكرميلني 
النازي.

احلرب  انتهاء  منذ  مرة  ولأول 
اإجراء  مت  الثانية،  العاملية 
هذه  على  علمية  اختبارات 
احلقيقة  اإىل  للو�سول  البقايا 
التي ت�سمح باإغالق هذا امللف 

ب�سكل نهائي.
الطبيب  الباحثني  ورافق 
وهو  �ساريل،  فيليب  ال�رسعي 
ق�سايا  حول  باأعماله  معروف 
التي  املوت  بق�سايا  تتعلق 

ريت�سارد  مثل  الألغاز  حتيطها 
قلب الأ�سد وهرني الرابع، غري 
اأخربتهم  الرو�سية  ال�سلطات  اأن 
واحد  ليوم  الرتخي�س �سالح  اأن 
فقط، واأن وقت فح�س العظام 
اأكرث  يدوم  لن  لهتلر  املن�سوبة 

من ثالث �ساعات.
ويروي املوؤلفان يف هذا الكتاب 
بطريقة رواية جا�سو�سية الأيام 
الأخرية لأدولف هتلر واملقربني 
الثالث  الرايخ  واحت�سار  منه، 
عليه  �سهودا  البع�س  كان  الذي 

حتت  اأمتار  ع�رسة  عمق  على 
الذي جرى  وما  الأر�س،  �سطح 
وفق ما تو�سلوا اإليه من اأبحاث 
البحث  وتو�سل  ودرا�سات. 
العلمي -رغم اأنه مل ياأخذ وقتا 
مت  التي  العظام  اأن  اإىل  كافيا- 
قاطع  ب�سكل  تعود  فح�سها 
ل  موته  �سبب  اأن  غري  لهتلر«، 
يزال غام�سا: هل جترع ال�سم اأو 
اأطلق عليه  اأو  اأطلق على نف�سه 

الر�سا�س؟
وكاالت
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عن وزارة الثقافة ال�سورية

جملة »ج�سور« حتتفي بالأديب 
الأوروغواين غاليانو

ت�سمن العدد اجلديد من جملة ج�سور الثقافية الف�سلية التي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب 
بوزارة الثقافة موا�سيع متنوعة يف الفن والأدب وال�سيا�سة مرتجمة من لغات خمتلفة اإ�سافة لعر�ض 
اإ�سدارات عاملية يف جمال الرتجمة و�سخ�سية العدد الباحث والروائي الأوروغواين ادواردو غاليانو.

 وكالت
 

 9 الرقم  حمل  الذي  العدد  بداأ 
ال�سوري  الثقافة  لوزير  بكلمة 
“عيد  بعنوان  الأحمد  حممد 
ثقافية  وج�سور  �سعيد  ميالد 
وزارة  تتطلع  فيها  جاء  بخري” 
ج�سورا  تعمل  اأن  اإىل  الثقافة 
الأخريات  �سقيقاتها  مع  ثقافية 
الإرهابي  الفكر  مواجهة  على 
واإبداعات  املعرفة  بنقل 
الطابع  ذات  ال�سعوب  وثقافات 
القارئ  اإىل  التقدمي  الإن�ساين 

وعيه  م�ستوى  لرفع  العربي 
الوطني والجتماعي وتعزيز قيم 
اخلري والعدالة واجلمال الأ�سيلة 
الكتاب  واجتذاب  �سعبنا  يف 
من  الرتجمة  مب�سائل  املهتمني 
لتكون  العربية  البلدان  جميع 

ال�سورة اأكرث �سمول وكمال.
جاءت  ج�سور  �سفحات  واأول 
الدين  ح�سام  التحرير  لرئي�س 
اإجنازات  بعنوان  خ�سور 
اإىل  م�سريا  طموحات  اإخفاقات 
اأن اأعداد ال�سنة املا�سية حفلت 
درا�سات  يف  جديدة  باأ�سياء 

وتاريخها  ونظرياتها  الرتجمة 
واملجال  العامة  الثقافة  ويف 
نف�سه  الوقت  الإبداعي لفتا يف 
اإجناز  يف  الإخفاقات  بع�س  اإىل 
امللفات التي وعدت بها املجلة 
بلدان  بع�س  اآداب  عن  القارئ 
�رشق اآ�سيا لأ�سباب عدة دون اأن 
يحول ذلك يف حتقيق طموحات 

اأ�رشة املجلة العام احلايل.
وت�سمن بابا ج�سور الفكر والعلم 
مقالت ودرا�سات متنوعة وهي 
بار�سني  لأندريه  كعلم  الرتجمة 
ترجمة الدكتور ابراهيم ا�ستنبويل 

ومزود خدمة اللغة العربية لبيرت 
الدين  ح�سام  ترجمة  �ساندريني 
الدكتور  ترجمت  فيما  خ�سور 
ماذا  بعنوان  مقال  اأبي�س  ملكة 
لريو  جلورج  املرتجم  يعمل 
با�ستان ومقدمة يف الطب البيئي 
ترجمة عدنان علي ح�سن وكيف 
ترجمة  �سوداء  افريقيا  �سارت 
طبابة  وظهور  �ساهني  هدى 
الدكتور  ترجمة  العي�س  منط 

العدد  ت�سمن  كما  رومية  معني 
يف  اأدبية  لن�سو�س  ترجمات 
لكتاب  وال�سعر  الق�سرية  الق�سة 
والهند  وبيالرو�س  اأرمينيا  من 
ورو�سيا  ونيجرييا  والفلبني 
واأ�سرتاليا  واأمريكا  وت�سيلي 
وت�سيكيا  وفرن�سا  واإ�سبانيا 

وكولومبيا.
على  ال�سوء  املجلة  و�سلطت 
درا�سات  يف  عاملية  اإ�سدارات 

اأمني  وتقدمي  اإعداد  الرتجمة 
كا�سوحة  حما�سن  التحرير 
ماذا  وعملهم  املرتجمون  منها 
و�سوزان  األن  اإي�سرت  تاأليف  يعني 
برنوف�سكي واملرتجمون الكتاب 
ودرا�سات  كني  ملا�سارديه 
الرتجمة ل�سوزان با�سنت والأدب 
والرتجمة  ترجمة  بو�سفه 
كري�ستوفر  تاأليف  اأدبا  بو�سفها 

كورتي وجمي�س كوريل.
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 معر�ض »العالقات بني
  العامل الإ�سالمي 

واأوروبا وما بعدها«    
تنظم هيئة ال�سارقة للمتاحف معر�ساً جديداً 

يف 15 نوفمرب ي�سلط ال�سوء على اأ�س�س 
التاريخ الإ�سالمي وتاأثريه على املجتمعات 
الأخرى والروابط الثقافية امل�سرتكة التي 

جتمع ما بني النا�س يف خمتلف اأرجاء العامل، 
مبنا�سبة الحتفال بالذكرى العا�رشة لتاأ�سي�س 

متحف ال�سارقة للح�سارة الإ�سالمية.
وتنظم هيئة ال�سارقة للمتاحف معر�س 

»طرق التقاطع: التبادل الثقايف بني احل�سارة 
الإ�سالمية، اأوروبا، وما بعدها«، وذلك 

بالتعاون مع متحف الفن الإ�سالمي يف برلني 
وي�سلط املعر�س ال�سوء على مدى تاأثر 

العامل باأ�رشه بالتنقل امل�ستمر لالأ�سخا�س 
والأفكار والتقنيات والفنون عرب طرق التبادل 
التجاري منذ الع�سور الو�سطى وحتى الوقت 

احلايل ويعد ارحتال الب�رش عرب التاريخ، 
�سواء كان ذلك اختيارًيا اأم اإجبارًيا، من 
الأ�س�س التي يقوم عليها التبادل الثقايف 

بني املجتمعات والتفاهم وتكوين العالقات 
فيما بينها على مر الع�سور. ويبحث معر�س 
»طرق التقاطع: التبادل الثقايف بني احل�سارة 

الإ�سالمية، اأوروبا، وما بعدها« الدرو�س 
امل�ستفادة من التوا�سل والتنقالت من العامل 

الإ�سالمي واإليه، والأثر الذي تركه هذا 
التوا�سل بني الأقاليم والأديان والدور البارز 
الذي �ساهم به يف �سياغة �سكل املجتمعات 
احلديثة يف اأوروبا وال�رشق الأو�سط يذكر اأنه 
خالل 2008، تعاون متحف ال�سارقة للح�سارة 
الإ�سالمية وهيئة ال�سارقة للمتاحف، للمرة 
الأوىل مع متحف الفن الإ�سالمي يف برلني 
وذلك لإقامة معر�س جتلي الفن الإ�سالمي 
–روائع من متحف الفن الإ�سالمي يف برلني 

وكان املعر�س قد قدم ملحة عن الفنون 
الإ�سالمية التي انت�رشت ما بني القرن 

العا�رش والقرن الثاين ع�رش بعد امليالد، 
اإ�سافة اإىل القرن 18 ميالدي، وذلك من 

خالل جمموعة من املقتنيات املختارة من 
املجموعة اخلا�سة مبتحف الفن الإ�سالمي 

يف برلني.

جمال الروح

ن�سو�ض �سعرية تعرب عن تناق�سات نف�سية واجتماعية

بارجا�ض يو�سا ينال دكتوراة فخرية من الإكوادور

للكاتب ال�سحايف �سالح الفكي

»اأحزان لها تاريخ« وحكايات تعب مل تنتِه

“جمال الروح” جمموعة ن�سو�س 
تناق�سات  عن  تعرب  �سعرية 
واجتماعية  نف�سية  و�رشاعات 
كباكورة  نوفل  زينب  كتبتها 
يتميز  عفوي  باأ�سلوب  لأعمالها 
بالعتماد على احلداثة والبتعاد 
ذلك  معو�سة عن  املو�سيقى  عن 
تذهب  ما  اإىل  موحية  بدللت 
الن�سو�س  ويف  معان.  من  اإليه 

عدد من الجتاهات الوطنية التي 
باندفاع عاطفي ول  عربت عنها 
تداعت  التي  ذكرياتها  يف  �سيما 
يف ن�سها الذي جاء بعنوان “اأيها 

ال�رشقي”.
يتحرك  اأي�سا  املجموعة  يف 
مع  وحما�ستها  ال�ساعرة  اندفاع 
نرثية  ن�سو�سا  لت�سوغ  العاطفة 
جاءت بعنوان �سيد الرجال و�سالم 

واأيها  الكلمات  و�سيد  دم�سق  من 
يف  جاء  كما  لل�سهادة.  العا�سق 
مثل  عاطفية  موا�سيع  الن�سو�س 
الن�سمات  واأعذب  اإليك  م�ستاقة 
و يا معذبي والليلة البي�ساء حيث 
اختلفت هذه الن�سو�س يف �سياق 
الأخرى  الن�سو�س  عن  �سياغتها 
النزعة  اأما  املجموعة.  يف 
اأم  ن�سي  يف  فتجلت  الوطنية 

ال�سهداء ووطني اإ�سافة اإىل نزعة 
النتماء التي جاءت يف ن�س اأمي 
يف الوقت الذي مل تكن املقدمة 
للمجموعة  فاحتة  جاءت  التي 
الن�سو�س.  باقي  مع  متالئمة 
ي�سار اإىل اأن جمموعة جمال الروح 
تقع يف 104 �سفحات من القطع 
اإ�سدارات  من  وهي  املتو�سط 

موؤ�س�سة �سوريانا لالإعالم.
وكالت

البريواين،  نوبل،  اأديب  ح�سل 
ماريو بارجا�س يو�سا، على درجة 
اإحدى  من  الفخرية  الدكتوراة 

جامعات الإكوادور.
 )UEES( جامعة  وقدمت 
جواياكيل  مبدينة  الواقعة 
البالد،  غربي  جنوب  ال�ساحلية 
اليوم  م�ساء  الفخرية  الدكتوراة 
على  احلا�سل  البريواين  للكاتب 
 2010 عام  لالأداب  نوبل  جائزة 

عن  كلمته  يف  الكاتب  ودافع 
اإياها  معترباً  الليربالية  اأفكار 
اإىل  فقرية  دولة  لتحويل  حمركاً 
بلد مزدهر، وحتويل بلد متخلف 
اإىل اآخر يف مقدمة دول احلداثة 
اأمريكا  يف  علينا  »يجب  واأكد 
مت�سائمني،  نكون  األ  الالتينية 
كانت  مما  اأف�سل  الآن  فالأمور 
عليه قبل 30 اأو 40 عاماً، عندما 
كانت حتكم دكتاتوريات ع�سكرية 

�سوداء للغاية«.
الأكرب  »الف�سل  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
الالتينية«  اأمريكا  يف  لليربالية 
اجلانب  يف  تطبقه  مل  اأنها  هو 
تقدم  لتحقيق  القت�سادي 
اأن  اإىل  ي�سار  املجتمعات 
جامعة )UEES( تقع يف مدينة 
-منطقة  ال�ساحلية  جواياكيل 
الإكوادور-  يف  هامة  اقت�سادية 
احلياة  دعم  مبادئها  بني  ومن 

واحلرية  والأخالق  والأ�رشة 
والدميقراطية.

يذكر اأن يو�سا ولد يف بريو يوم 28 
مار�س 1936 ، وفاز بجائزة نوبل 
لالآداب عام 2010، وقدم �سل�سلة 
من الأعمال الأدبية البارزة التي 
ترجمت اإىل خمتلف لغات العامل 
الأخ�رش«  »البيت  بينها:  من 
التي�س«  و«حفل  خوليا«  و«العمة 

و«األعيب الطفلة امل�ساغبة«.

تاريخ«،  لها  »اأحزان  رواية  تعد 
الفكي،  �سالح  ال�سحايف  للكاتب 
حتمل  التي  الروايات  اإحدى 
دللت  من  الكثري  مبعانيها 
تلو  فاأحزان  حرفياً،  عنوانها 
اأحزان منيت بها تلك البالد التي 
عانت من نظم احتاللية واأخرى 

الأخرى  تلو  وانقالبات  ظاملة.. 
امل�سكني  ال�سعب  بهذا  تع�سف 
ع�سفاً وتاأكل من انتمائه لوطنه.
الرتباط  �سديد  العمل  وجند 
حقبة  وعن  املرير،  بالواقع 
قبل  ال�سودان  تاريخ  من  وا�سعة 
قريب،  اأمد  وحتى  ال�ستقالل 

وذاك  كثرياً  يتناق�س  ل  ورمبا 
البعيد. وكما ترتبط هذه الرواية 
كونها  مع  بالواقع  وثيقاً  ارتباطاً 
تظل  لكن  مميزة،  اأدبية  حكاية 
حم�س  ولي�ست  واقعياً  ن�سيجاً 

عمل خيايل.
اأدبي  باأ�سلوب  الفكي  وميتاز 

مميز م�سوق ومثري نتبينه بجالء 
�سدرت  التي  الرواية  هذه  يف 
الأمة  علوم  موؤ�س�سة  عن  اأخرياً 
لال�ستثمارات الثقافية يف م�رش، 
القطع  من  �سفحة   232 يف 

املتو�سط.
وكالت
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املوؤلفون بيرت فان در فري هارمتوت ليمان

ين: وجهات  الأّمة والِدّ
نظر حول اأوروبا واآ�س 

غالًبا ما ُتعترب القومية والدول القومية من نتاجات التحديث، تلك ال�ضريورة التي اأفقدت الدين كثرًيا من ف�ضائه 
ال�ضيا�ضي، اأن مل تكن اأفقدته كّل ف�ضائه ال�ضيا�ضي. ولذلك، بات من احلكمة التقليدية القول اأن �ضعود القومية 

يتزامن دوًما مع هبوط التدّين، اإذ اأن كّل ك�ضب حترزه الدول القومية يف ميدان التحديث هو دوًما خ�ضارة يخ�ضرها 
الدين. لكّن احلكمة التقليدية لي�ضت �ضائبة على الدوام، كما ت�ضري درا�ضات احلالت الالفتة التي ي�ضمها الكتاب 

ين: وجهات نظر حول اأوروبا واآ�ضيا الذي حرره بيرت فان در فري وهارمتوت ليمان و�ضدرت  املمتاز الأّمة والِدّ
ترجمته العربية، ملحمود حداد و�ضعود املوىل، عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات.

وكالت

خطاب احلداثة الغربي
 

موثًقا  �صفحة،   368( الكتاب  يبداأ 
عن  تك�صف  ثاقبة،  مبقدمة  ومفهر�ًصا( 
مع  القطع  واملوؤلفني يف  املحررين  رغبة 
الثنائينت التقليديتني النافذتني يف خطاب 
الغرب  والقومية،  الدين  الغربي:  احلداثة 
القيام  وبغية  املتخلفة.  والبقية  احلديث 
هوؤالء  ي�صتق�صي  فعلًيا،  القطع  بهذا 
امل�صاهمون برباعة كًل من االأّمة والدين 
وتفاعلتهما يف �صياق التحديث يف اأربعة 
والهند  وهولندا  بريطانيا  هي  بلدان، 

واليابان.

بداية ت�ضكل القومية 
الربوت�ضتانتية والهوية 
القومية الربيطانية يف 

القرن 19
 

تتناول  ف�صول،  ع�رشة  املقدمة  بعد 
بلد  يف  والقومية  الدين  منها  خم�صة 
مثًل،  الثالث،  الف�صل  ففي  واحد.  معني 
القومية  �صّكلت  كيف  ماكليود  هيو  ي�رشح 
الربيطانية  القومية  الهوية  الربوت�صتانتية 
يف  لتتهم�ش  ع�رش،  التا�صع  القرن  يف 
القرن الع�رشين عندما غريت ال�رشاعات 
اأ�صا�ش الهوية  واحلروب الدولية اخلطرية 

ال�صابع،  الف�صل  يف  الربيطانية.  القومية 
درا�صة  خلل  من  ميتكالف،  باربرا  ت�صري 
خطابات واأفعال جماعة اإ�صلمية مهمة يف 
�صمال الهند يف العقود القليلة االأخرية من 
»املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  اال�صتعماري،  احلكم 
الرئي�صة يف املجتمع واالقت�صاد، مبا فيها 
تكّونت  اأنها  اأثبتت  عينه«  االأّمة  مفهوم 
جميًعا كجزء من التفاعلت بني احلداثة/

من  والرتاث/الدين  جهة  من  العلمانية 
جهة اأخرى.

 
اإعادة توحيد الأّمة 

والدين يف اليابان ما بعد 
احلرب

 
يف الف�صل الثامن، يلقي هاري هاروتنيان 
ال�صوء على اإعادة توحيد االأّمة والدين يف 
عر�ش  خلل  من  احلرب  بعد  ما  اليابان 
التي  ال�صيا�صي  التاأطري  لعملية  موجز 
معبد  وهو  يا�صوكوين،  مزار  على  ان�صّبت 
للذاكرة  الر�صمي  املكان  غدا  لل�صنتو 
واأرواح  اليابان  حروب  ذاكرة  القومية، 
فداء  اأرواحهم  قدموا  الذين  االأبطال 
والتا�صع،  اخلام�ش  الف�صلني  ويف  للأّمة. 
وفرانز  رودن  فان  بيرت  من  كل  يناق�ش 
القومية  مو�صوع  التوايل  على  غروت 
اأن  رودن  فان  يرى  هولندا.  يف  والدولة 
بنتها  الهولندي  الديني  التاريخ  تف�صريات 
الدولة والدين،  التفاعلت املعا�رشة بني 
واأَنّ ديناميات مثل هذه التف�صريات تعك�ش 

اأّما  هولندا.  يف  للدين  الدينامي  امل�صهد 
غروت فيبنّي كيف كانت »عملية بناء االأمة 
ت�صابكت  اإذ  هولندا،  يف  معقدة«  عملية 
فيها امل�صائل الدينية وال�صيا�صية »بطريقة 

ماألوفة وا�صحة«.
 

مراجعٍة لعملية بناء 
الأّمة

من  اأبعد  اإىل  اأخرى  ف�صول  ثلثة  تنظر   
بلد واحد. ففي الف�صل الثاين، يبنّي فان در 
فري، من خلل مراجعٍة لعملية بناء االأّمة 
والهند  الفيكتورية  بريطانيا  من  كٍلّ  يف 
حا�صًما  الدين  كان  كيف  الربيطانية، 
التاأّثر  اأ�صّد  تاأّثر  وكيف  الدول  قيام  يف 
ربطت  التي  االإمرباطورية  بالعلقات 
ويف  وامل�صتعمرات.  املرتوبولية  املراكز 
الف�صل الرابع، جتد �صوزان بايلي اأن الدين 
واالإميان �صاهما يف ت�صكيل حتى الت�صورات 
االأ�صد علمية ومو�صوعية عن العرق، واأَنّ 
يف  مهمة  اأدواًرا  اأّدت  الت�صورات  هذه 
وردات  امل�صتعمرين  �صيا�صات  ت�صكيل 
الف�صل  يف  اأّما  امل�صتعَمر.  ال�صعب  فعل 
ت�صاترجي  بارثا  في�صتخدم  ال�صاد�ش، 
الثاين  التق�صيم  مهًما -هو  تاريخًيا  حادًثا 
للبنغال- كدرا�صة حالة ي�رشح من خللها 
جنبًا  اللغوية  والقومية  الدين  ظهر  كيف 
اإىل جنب يف اأثناء التفاعلت بني �صيا�صيي 
وال�صعب  املحلية  والنخب  املرتوبول 
امل�صتعَمر العادي. وهذه الف�صول الثلثة 

اإّنا ت�صلّط ال�صوء على الكيفية  جمتمعة، 
يف  والدين  القومية  بها  تفاعلت  التي 
اأ�صّد  تاأثرت  التي  االآ�صيوية  امل�صتعمرات 
لكن  االأوروبية.  املرتوبولية  بالدول  التاأّثر 
�صبه  على  الف�صول  هذه  اهتمام  ق�رش 
اأهميتها  من  ي�صعف  قد  الهندية  القارة 

بالن�صبة اإىل جتارب العامل االأخرى.
يف  االأخريان  الف�صلن  يقّدم  اأخرًيا، 
ففي  مهمني.  نظريني  نقا�صني  الكتاب 
الف�صل العا�رش، يرى طلل اأ�صد اأّنه على 
الرغم من الف�صل الذي رمبا يكون قد قام 
بني القومية والدين يف الد�صاتري الر�صمية، 
فاإَنّ الف�صاء االجتماعي ال�صيا�صي الفعلي 
د بعد على نحٍو وا�صح. وهو  للدين مل يحَدّ
مثل  لفهم  ال�رشوري،  من  اأّنه  اإىل  ي�صري 
هذه الق�صايا، تبّني اأنرثوبولوجيا للعلمانية 
يد  وعلى  ومتى  »كيف  بال�صوؤال  تبداأ  التي 
الدين  مقولتّي  �صنَفي  تعريف  يجري  َمن 
ع�رش،  احلادي  الف�صل  يف  والعلمانية«. 
التي  الكيفية  يف  اأندر�صن  بندكت  ينظر 
حّق  على  اأنها  القومية  الدول  بها  ت�صمن 
دوًما، وي�صري اإىل اأن الطريقة التي تك�صب 
بها �رشعيتها االأ�صا�صية ال تختلف كثرًيا يف 

احلقيقة عن طريقة االأديان.

�ضعود القومية والدولة 
القومية

هذا  يف  ع�رش  االأحد  الف�صول  ت�صري   
�صعود  اأن  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة  الكتاب 
يعني  ال  القومية  والدولة  القومية 
بال�رشورة اأن الدين اأ�صبح حم�صوًرا متاًما 
يف املجال اخلا�ش وحده. وبداًل من ذلك، 
عملية  يف  والدين  الدولة  علقات  فاإَنّ 
الربيطانية  االأمثلة  ت�صري  وكما  التحديث، 
غالبًا  واليابانية،  والهندية  والهولندية 
جري  مما  بكثري  تعقيًدا  اأكرث  تكون  ما 
ت�صويره يف العادة. واحلال، اأن الدين، بداًل 
القومية احلديثة،  الدولة  من كونه نقي�ش 
ت�صاعد  مهمة  دافعة  قوة  فعلًيا  يكون  قد 

على والدة الدول القومية احلديثة.
الفًتا  �رشًبا  الكتاب  هذا  ف�صول  ت�صّكل 
االأمر  املقارنة،  احلالة  درا�صات  من 
املحررين  اختيار  اإىل  ف�صله  يعود  الذي 
وحمرت�ًصا.  ثاقبًا  اختياًرا  احلاالت  لهذه 
تغطي  االأربعة املختارة  البلدان  فالبلدان 
دواًل قومية اأوروبية راأ�صمالية بروت�صتانتية 

كانت ذات يوم قوى ا�صتعمارية قوية ودواًل 
ب�صيا�صات  ب�صدة  تاأثرت  نا�صئة  اآ�صيوية 
وعلى  وثقافتهم.  الغربيني  امل�صتعِمرين 
االجتماعية  االختلفات  من  الرغم 
بني  ال�صخمة  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
التحديث  عملية  �صهدت  البلدان،  هذه 
جميع  يف  والدين  للأمة  متباداًل  تفاعًل 
النتائج  قوة  لكّن  االأربعة.  االأمثلة  هذه 
التي تو�صل اإليها الكتاب ال تخفي اإهماله 
الكاثوليكية  االأوروبية  املرتوبولية  الدول 
والفلبني  اإ�صبانيا  االآ�صيوية،  وم�صتعمراتها 
مثًل. واجلدير بالذكر اأن بيرت فان در فري 
اأ�صتاذ االأديان املقارنة ومدير مركز بحوث 
اأم�صرتدام  جامعة  يف  واملجتمع  الدين 
مدير  ليمان  هارمتوت  ويعد  الهولندية 
للتاريخ يف غوتينغن،  معهد ماك�ش بلنك 
الكتاب  هذا  وترجم  اأملانيا  �صمال  يف 
يف  التاريخ  اأ�صتاذ  حداد،  حممود  من  كل 
على  حا�صل  لبنان،  يف  البلمند  جامعة 
اأو�صطي  ال�رشق  التاريخني  يف  الدكتوراه 
كولومبيا  جامعة  من  احلديث  واالأوروبي 
االأمريكية و �صعود املوىل، اأ�صتاذ جامعي، 
العربي  املركز  يف  ترجمان  وحدة  مدير 

للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.  

اأمام الحتفال ال�ضنوي بـ”يوم الوثيقة العربية”

اجلامعة العربية توؤكد اأهمية ا�شرتجاع الأر�شيف الوثائقي العربي »املنهوب«
اأكد الأمني العام جلامعة  وكالة اأنباء ال�ضعر

الدول العربية اأحمد 
اأبو الغيط اأن اجلامعة 

تبذل جهوداً حثيثة 
مل�ضاندة الدول العربية 
يف ا�ضرتجاع اأر�ضيفها 
الوثائقي امل�ضلوب 

لدى الدول 
الأجنبية 

وال�ضتعمارية.
جاء ذلك يف كلمة اأبو 

الغيط، التي األقاها 
نيابة عنه ال�ضفري بدر 

الدين عاليل، الأمني 
العام امل�ضاعد رئي�س 

قطاع الإعالم والت�ضال 
باجلامعة العربية، اأمام 

الحتفال ال�ضنوي بـ”يوم 
الوثيقة العربية”، والذي 

يعقد هذا العام حتت 
�ضعار “القد�س عا�ضمة 

فل�ضطني” وتنظمه الأمانة 
العامة جلامعة الدول 
العربية، بالتعاون مع 

الفرع الإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 
الغيط  اأبو  وقال  “عربيكا”. 

اإنه “يف �ضياق املحاولت 
امل�ضتمرة لطم�س تاريخ 

الأمة وتراثها العربي 

والإ�ضالمي، فال تزال 
الق�ضايا املعنية بالأر�ضيفات 

العربية املنهوبة لدى 
الدول ال�ضتعمارية توؤرق 

الدول املت�ضررة جراء 
ال�ضتعمار”.

واأ�ضاف اأن “جامعة الدول 
العربية ت�ضعى بالتعاون 

مع الفرع الإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 

اإىل بذل جهود حثيثة 
مل�ضاندة هذه الدول 

العربية يف ا�ضرتجاع 
اأر�ضيفاتها الوثائقية 

امل�ضلوبة”. وتابع الأمني 
العام جلامعة الدول 

العربية اأن “جمل�س جامعة 
الدول العربية اأ�ضدر على 

امل�ضتوى الوزاري قراراً 
مهمًا وغري م�ضبوق يف 

�ضهر مار�س  2014 يوؤيد 

الفرع الإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 

يف جهوده املبذولة اأمام 
املحافل الدولية والإقليمية 

للمطالبة با�ضرتجاع 
الأر�ضيفات العربية 

املنهوبة”. واأكد اأنه “اإميانًا 
منا باأهمية التوثيق، اأطلقت 

جامعة الدول العربية يف 
عام 2014 م�ضروع )التوثيق 

الرقمي لذاكرة جامعة 
الدول العربية 2020( 

بهدف احلفاظ على ذاكرة 
اجلامعة التي متثل اأحد 

اأهم عنا�ضر الهوية القومية 
العربية”.

واأو�ضح اأبو الغيط اأن 
الحتفال هذا العام بيوم 

الوثيقة العربية ياأتي حتت 
�ضعار “القد�س عا�ضمة 

فل�ضطني” ليوؤكد اأن ق�ضية 

فل�ضطني هي ق�ضية العرب 
الأوىل، وي�ضلط ال�ضوء 

على ما تتعر�س له املدينة 
املقد�ضة من اعتداءات 

�ضر�ضة وانتهاكات يومية من 
قبل الحتالل الإ�ضرائيلي. 
واأ�ضار اإىل اأن �ضرقة الرتاث 
الفل�ضطيني ل تقل اأهمية 

عن �ضرقة الأر�س، معترباً 
اأن تزامن الحتفال مع 

ذكرى الحتفال بيوم 
الرتاث الفل�ضطيني ميثل 

فر�ضة �ضانحة للتذكري 
باأهمية احلفاظ على الإرث 
التاريخي الفل�ضطيني الذي 

ميثل جزءاً ل يتجزاأ من 
تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني 

ال�ضامد وت�ضحياته 
امل�ضتمرة لنيل حقوقه 

امل�ضروعة. 
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حقائق هامة عن مر�ض ال�صكري

اليوم  العامل منذ عام 1991  يحيي 
ال�سكري  العاملي ملكافحة مر�ض 
عام،  كل  من  نوفمرب   14 يف 
الكندي  الطبيب  والدة  يوم  وهو 
اكت�سف  الذي  باتينغ  فردريك 
بالتعاون   ،1922 عام  االإن�سولني 
اإحياء  وجرى  بي�ست.  ت�سارلز  مع 
هذه املنا�سبة يف هذا العام حتت 
ال�سكري«.  ومر�ض  »املراأة  �سعار 
وكيف  املر�ض؟  خطورة  هي  فما 
االإ�رضار  التعاي�ض معه دون  ميكن 
مزمن  مر�ض  ال�سكري  باجل�سم؟ 
يتطور عندما يعجز البنكريا�ض عن 
اإنتاج الكمية املطلوبة من هرمون 
م�ستوى  ينظم  الذي  االإن�سولني 
يعجز  عندما  اأو  الدم،  يف  ال�سكر 
االإن�سولني  ا�ستخدام  عن  اجل�سم 
بفعالية.  البنكريا�ض  ينتجه  الذي 
يف  ال�سكر  م�ستوى  يرتفع  لذلك 
يف  جدية  اأ�رضارا  م�سببا  الدم 
اأنظمة اجل�سم وخا�سة يف اجلهاز 

الع�سبي واالأوعية الدموية.
والثاين  االأول  النوعان  وينت�رض 
بني  كبري  ب�سكل  املر�ض  هذا  من 
الب�رض، مع العلم اأن االإ�سابة بالنوع 

الثاين ت�سكل الن�سبة االأكرب.
ويعاين من النوع االأول عادة الذين 

العمر،  من  الثالثني  دون  هم 
ا�ستخدام  النوع  هذا  ويتطلب 
الثاين  النوع  اأما  يوميا.  االإن�سولني 
العمر  يف  املتقدمني  منه  فيعاين 
عادة. وتنتج غدد البنكريا�ض لدى 
االإن�سولني  كمية  املر�سى  هوؤالء 
مراعاة  وعند  للج�سم،  الالزمة 
حميات معينة ومنط حياة ن�سيط، 
م�ستوى  على  ال�سيطرة  ميكن 

ال�سكر يف دمهم.
اأن  اإىل  االإح�سائيات  وت�سري 
بهذا  امل�سابني  من   %50 حوايل 
اأمرا�ض  ب�سبب  ميوتون  املر�ض 
اأن  كما  الدموية.  واالأوعية  القلب 
ن�سف الذين يفقدون الب�رض حول 
مبر�ض  امل�سابني  من  هم  العامل 

ال�سكري.
وتقول االأخ�سائية اأولغا ديختياريفا 
اإن »مر�ض ال�سكري ال ي�سيب كبار 
ال�سن فقط، الأن الوراثة عامل كبري 
يف تطور اأي مر�ض. ويهدد املر�ض 
اأقرباء،  ميتلكون  الذين  جميع 
به،  م�سابني  االأوىل،  الدرجة  من 
وكذلك االأطفال الذي ولدوا بوزن 

يزيد عن 4.5 كلغ«.
من  ترفع  اأخرى  عوامل  وهناك 
مثل  باملر�ض،  االإ�سابة  احتمال 

اأ�سيبت  التي  املعدية  االأمرا�ض 
احلمل،  فرتة  خالل  املراأة  بها 

وكذلك احل�سبة والنكاف.
املر�ض  من  االأول  النوع  اأن  يذكر 
ي�سببه ت�رضر خاليا البنكريا�ض وقد 
يح�سل هذا عند اأي �سخ�ض. وتعد 
اأ�سهل،  الثاين  النوع  ال�سيطرة على 
احلياة.  منط  تغيري  خالل  من 
باالإ�سابة  اال�ستباه  عند  لذلك، 
للدم  اإجراء حتليل  فورا  يجب  به، 
فيتم  الدم  فح�ض  اأما  والبول. 

ويعاد  االأكل،  قبل  �سباحا  اإجراوؤه 
الفرق  لتحديد  الطعام  تناول  بعد 
الدم.  يف  ال�سكر  م�ستويي  بني 
ويرتاوح امل�ستوى الطبيعي لل�سكر 
الفح�ض  اإجراء هذا  الدم عند  يف 
ملغم/   99-70 بني  االأكل  قبل 
دي�سيلرت، وعندما يرتاوح بني 100 
ال�سخ�ض  اأن  اإىل  ي�سري  فاإنه  و125 
واإذا  باملر�ض،  لالإ�سابة  معر�ض 
اأن  يوؤكد  فاإنه   126 من  اأكرث  كان 

ال�سخ�ض م�ساب بال�سكري.

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

خمترب  علماء  طور 
الوطني  �ستانفورد 
عالجا  اأمريكا  يف 
على  ي�ساعد  جديدا 
بعد  الذاكرة  ا�ستعادة 
مر�سى  ويعالج  احلوادث 

األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�سف  اجلديدة 
يف  املت�رضرة  املناطق 
احلوادث  جراء  الدماغ، 
الع�سبية  االأمرا�ض  اأو 
بتخطيط  املختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
الدماغ  و�سل  عرب 
ت�سخ  كهربائية  باأقطاب 

اإليه �سحنات معينة.
من  التحفيز  و�سيحدد 
خالل االأقطاب املناطق 

الدماغ،  االأكرث �سعفا يف 
وت�ستعيد  �ستعالج  والتي 
تعري�سها  بعد  ن�ساطها 
لنب�سات كهرومغناطي�سية 
هذه  وت�ساعد  موجهة 
على  اجلديدة  التقنية 
بعد  الدماغ  عمل  حتفيز 
الو�سالت  ت�سكيل  اإعادة 
املناطق  يف  الع�سبية 
ويعتقد  منه،  امل�سابة 
اأن هذه الطريقة  العلماء 
كبري  حد  اإىل  �ستب�سط 
عالج الكثري من االأمرا�ض 
كاألزهامير  احلديثة 
واخلرف  باركن�سون  وداء 
باأ�سكاله املتعددة، ف�سال 
عن اإ�سابات الدماغ جراء 
وغريها  ال�سري  حوادث 

من الكوارث.  

هل من املمكن اأن ي�ستغني مري�ض ال�سكري عن حقن االأن�سولني وا�ستبدالها 
يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�سة العلمية، ك�سفت نتائج درا�سة 

ن�رضت يف املجلة العلمية )PNAS( اأنه من املمكن اأن يتم ا�ستبدال حقن 
االأن�سولني ملر�سى ال�سكري من النوع االأول، بحبوب فموية لذات الهدف، 

االإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع االأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�سم 
يقوم مبهاجمة اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون االأن�سولني يف البنكريا�ض، 

امل�سوؤول عن تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم. جدير بالذكر اأن عدم ال�سيطرة 
على املر�ض واإدراته من �ساأنه اأن ت�سبب م�ساعفات �سحية خطرية. ي�ستخدم 

مر�سى ال�سكري من النوع االأول حقن االأن�سولني لل�سيطرة على م�ستويات 
ال�سكر يف الدم، اإال اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�سى، لذا جلاأ 

الباحثون للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير اأدوية 
فموية لالأن�سولني، اإال اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون االأن�سولني 

يف حال تفاعله مع اأحما�ض املعدة، لذا يعملون االآن على تطوير غطاء لهذه 
احلبوب الفموية ت�ساعد يف عدم ف�سادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير حبوب فموية 
معقدة الرتكيب، م�سممة لتحمي االن�سولني من االأحما�ض املعوية واالأنزميات 

املتواجدة يف االأمعاء الدقيقة. هذا الدواء الفموي اجلديد �سيقوم بالتحلل 
يف االأمعاء الدقيقة فقط، حتى ي�سل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن 

هذا الدواء الفموي �سهل التح�سري و�سيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 
باالإمكان تخزينه ملدة �سهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  واأكد الباحثون 

اأن اخلطوة التالية االن هي القيام بتجارب علمية على احليوانات للتاأكد من 
فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

 عالج مر�ض ال�صكر
 من النوع الأول والثانى

مر�ض ال�سكرى غالبا ما ي�سار اإليه من قبل االأطباء باأنه جمموعة 
من االأمرا�ض االأي�سية التى يكون لدى ال�سخ�ض فيها ن�سبة عالية 
الأن  اأو  كاف،  غري  االأن�سولني  اإنتاج  الأن  اإما  الدم،  فى  ال�سكر  من 
واملر�سى  لالأن�سولني،  �سحيح  ب�سكل  ت�ستجيب  ال  اجل�سم  خاليا 
الذين يعانون من ارتفاع ن�سبة ال�سكر فى الدم عادة ما يعانون من 

كرثة التبول، والعط�ض على نحو متزايد واجلوع.
اأعرا�ض  فت�سمل   ،»medicalnewstoday« ملوقع  وفقا 
ال�سديد، اجلوع،  العط�ض  التبول املتكرر،  االأكرث �سيوعا  ال�سكرى 
والتخفي�سات  والتعب،   ، العادى  الوزن غري  الوزن، وفقدان  زيادة 
وخز  وخدر  الذكور،  اجلن�سى  واخللل  ي�سفى،  ال  التي  والكدمات 
عن  م�سئول  ال�سكرى  مر�ض  عالج  ويكون  والقدمني،  اليدين  يف 

التعامل مع كل ذلك.

1. داء ال�صكرى من  النوع الأول
 

اجل�سم فى هذه احلالة ال ينتج االأن�سولني، عادة ما ي�ساب االأ�سخا�ض 
بداء ال�سكرى من النمط االأول قبل بلوغهم �سن االأربعني، وغالبا 
 %10 نحو  وهناك  املراهقة،  �سن  فى  اأو  املبكر  البلوغ  �سن  فى 
االأول. املر�سى  النوع  ال�سكرى هى من  من جميع حاالت مر�ض 
يحتاجون  �سوف   1 النوع  من  ال�سكرى  مر�ض  من  يعانون  الذين 
اإىل اأخذ  حقن االأن�سولني لبقية حياتهم، كما يجب عليهم �سمان 
�سبط م�ستويات اجللوكوز فى الدم ب�سكل �سليم عن طريق اإجراء 

فحو�سات دم منتظمة واتباع نظام غذائى خا�ض.

2. داء ال�صكرى من النوع 2
 

اجل�سم ال ينتج ما يكفى من االأن�سولني للقيام بوظائفه ال�سليمة، اأو اخلاليا 
االأن�سولني(، ما يقرب من  االأن�سولني )مقاومة  يف اجل�سم ال تتفاعل مع 
العامل هي من  اأنحاء  ال�سكرى فى جميع  90% من جميع حاالت مر�ض 
اأعرا�ض  على  ال�سيطرة  على  قادرين  النا�ض  بع�ض  يكون  قد   .2 النوع 
مر�ض ال�سكري من النوع 2 عن طريق فقدان الوزن، اتباع نظام غذائي 
�سحي، والقيام بالكثري من التمارين الريا�سية، ومراقبة م�ستويات ال�سكر 
فى الدم ومع ذلك، داء ال�سكرى من النوع 2 هو عادة مر�ض التدريجى اأى 
اأنه يزداد تدريجيا، واملري�ض رمبا ينتهي فى نهاية املطاف اأن اأتاخذ 
االأن�سولني وعادة يكون فى �سكل اأقرا�ض. االأ�سخا�ض الذين يعانون من 
زيادة الوزن وال�سمنة لديهم خطر اأكرب بكثري من االإ�سابة بداء ال�سكرى 
من النوع 2 مقارنة مع اأ�سحاب الوزن ال�سحى، كما اأن عدم اتباع ن�ساط 
ال�سودا يوميا كلها ت�ساهم فى  بدنى وتناول االأطعمة اخلاطئة  و�رضب 

خطر الغ�سابة مبر�ض ال�سكرى من النوع الثانى.

3. �صكرى احلمل
 

الن�ساء  بع�ض  ال�سيدات خالل فرتة احلملن  على  يوؤثر  النوع  هذا 
واأج�سادهن  الدم،  لديهن م�ستويات عالية جدا من اجللوكوز فى 
كل  لنقل  االأن�سولني  من  يكفى  ما  اإنتاج  على  قادرة  غري  تكون 
اجللوكوز  م�ستويات  ارتفاع  اإىل  يوؤدى  ما  اخلاليا،  اإىل  اجللوكوز 
يف  التحكم  احلملى  ال�سكرى  مر�سى  ملعظم  ميكن  تدريجيا. 
املر�ض من خالل ممار�سة الريا�سة واتباع نظام غذائي، ما بني 
10% اإىل 20% �سوف حتتاج اإىل اتخاذ نوع من االأدوية التي ت�سيطر 
على م�ستويات اجللوكوز يف الدم، و ميكن اأن يوؤدي مر�ض ال�سكري 
اأو غري املراقب اإىل زيادة خطر حدوث  احلملي غري امل�سخ�ض 

م�ساعفات اأثناء الوالدة.

عالج مر�ض ال�صكرى
 

فى  تغريات  اإتباع  مع   2 النوع  من  ال�سكري  مر�ض  عالج  يتم  قد 
وعن  الريا�سة  ممار�سة  مع  الوزن  فقدان  وخا�سة  احلياة،  منط 
طريق تناول االأطعمة ال�سحية، وميكن اأي�سا حت�سني بع�ض حاالت 
داء ال�سكري من النوع الثانى مع جراحة اإنقا�ض الوزن، لكن على 

ال�سعيد االأخر ال يوجد عالج لداء ال�سكرى من النوع االأول.
 2 النوع  من  ال�سكرى  اأو  االأول  النوع  من  ال�سكرى  مر�ض  عالج 
ينطوى على االأدوية والنظام الغذائى وممار�سة الريا�سة لل�سيطرة 
التحكم  يف م�ستويات  ي�ساعد  الدم، كما  ال�سكر يف  على م�ستوى 
احلد  يف  الدم  �سغط  وم�ستويات  والكولي�سرتول  الدم  يف  ال�سكر 
من خطر االإ�سابة باأمرا�ض الكلى واأمرا�ض العني ومر�ض اجلهاز 
بتطور  املرتبطة  الدماغية،  وال�سكتة  القلبية  والنوبات  الع�سبي 

مر�ض ال�سكرى.
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�الحتفال باملولد �لنبوي �ل�سريف و�لدليل على جو�زه
مبولد  االحتفال  احل�سنة  البدع  من 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فهذا 
العمل مل يكن يف عهد النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم وال فيما يليه، اإمنا اأحدث 
يف اأوائل القرن ال�سابع للهجرة، واأول 
من اأحدثه ملك اإربل وكان عامًلا تقًيّا 

�سجاًعا يقال له املظفر.
جمع لهذا كثرًيا من العلماء فيهم من 

اأهل احلديث وال�سوفية ال�سادقني. 
يف  العلماء  العمل  ذلك  فا�ستح�سن 
منهم  ومغاربها،  االأر�ض  م�سارق 
احلافظ اأحمد بن حجر الع�سقالين، 
وكذلك  ال�سخاوي،  احلافظ  وتلميذه 

احلافظ ال�سيوطي وغريهم.
فتاويه  يف  ال�سخاوي  احلافظ  وذكر 
القرون  بعد  حدث  املولد  عمل  اأن 
االإ�سالم  اأهل  زال  ال  ثم  الثالثة، 
الكبار  املدن  يف  االأقطار  �سائر  من 
لياليه  يعملون املولد ويت�سدقون يف 
بقراءة  ويعتنون  ال�سدقات،  باأنواع 
من  عليهم  ويظهر  الكرمي،  مولده 

بركاته كل ف�سل عميم.
�سماها  ر�سالة  ال�سيوطي  وللحافظ 
املولد«،  عمل  يف  املق�سد  »ح�سن 
عمل  عن  ال�سوؤال  وقع  »فقد  قال: 
االأول  ربيع  �سهر  يف  النبوي  املولد 

وهل  ال�رشع؟  حيث  من  حكمه  ما 
يثاب  وهل  مذموم؟  اأو  حممود  هو 
اأن  عندي:  واجلواب  ال؟  اأو  فاعله 
اجتماع  الذي هو  املولد  اأ�سل عمل 
النا�ض، وقراءة ما تي�رش من القرءان، 
اأمر  الواردة يف مبداإ  االأخبار  ورواية 
وقع  وما  و�سلم  اهلل عليه  النبي �سلى 
لهم  ميد  ثم  االآيات  من  مولده  يف 
غري  من  وين�رشفون  ياأكلونه  �سماط 
زيادة على ذلك هو من البدع احل�سنة 
فيه  ملا  �ساحبها  عليها  يثاب  التي 
من تعظيم قدر النبي �سلى اهلل عليه 
واال�ستب�سار  الفرح  واإظهار  و�سلم 

مبولده ال�رشيف. 
�ساحب  ذلك  فعل  اأحدث  من  واأول 
�سعيد  اأبو  املظفر  امللك  اإربل 
بن  علي  الّدين  زين  بن  كوكربي 
بكتكني اأحد امللوك االأجماد والكرباء 
وهو  ءاثار ح�سنة،  له  وكان  االأجواد، 
ب�سفح  املظفري  اجلامع  ر  عَمّ الذي 

قا�سيون«.ا.هـ.
يعمل  »كان  تاريخه:  ابن كثرييف  قال 
امللك  يعني   - ال�رشيف  املولد 
املظفر - يف ربيع االأول ويحتفل به 
�سجاًعا  �سهًما  وكان  هائاًل،  احتفاالً 
اهلل  رحمه  عادالً  عامًلا  عاقاًل  بطاًل 

له  �سنف  وقد  قال:  مثواه.  واأكرم 
ال�سيخ اأبو اخلطاب ابن دحية جملًدا 
»التنوير  �سماه  النبوي  املولد  يف 
فاأجازه  النذير«  الب�سري  مولد  يف 
طالت  وقد  دينار،  باألف  ذلك  على 
وهو  مات  اأن  اإىل  امُللك  يف  مدته 
�سنة  عكا  مبدينة  للفرجن  حما�رش 
ال�سرية  حممود  و�ستمائة  ثالثني 

وال�رشيرة«.ا.هـ.
مراآة  يف  اجلوزي  ابن  �سبط  ويذكر 
يف  عنده  يح�رش  كان  اأنه  الزمان 

املولد اأعيان العلماء وال�سوفية
وقال ابن خلكان يف ترجمة احلافظ 
العلماء  اأعيان  من  »كان  دحية:  ابن 
وم�ساهري الف�سالء، قدم من املغرب 
فدخل ال�سام والعراق، واجتاز باإربل 
ملكها  فوجد  و�ستمائة  اأربع  �سنة 
الدين  الدين بن زين  املعظم مظفر 
يعتني باملولد النبوي، فعمل له كتاب 
النذير«،  الب�سري  مولد  يف  »التنوير 
باألف  فاأجازه  بنف�سه  عليه  وقراأه 

دينار«.ا.هـ.
»وقد  ال�سيوطي:  احلافظ  قال 
اإمام   - املولد  اأي   - له  ا�ستخرج 
بن حجر  اأحمد  الف�سل  اأبو  احلفاظ 
اأ�ساًل من ال�سنة، وا�ستخرجت له اأنا 

اأ�ساًل ثانًيا...«ا.هـ.
اأن االحتفال باملولد  فتبني من هذا 
النبوي بدعة ح�سنة فال وجه الإنكاره، 
بل هو جدير باأن ي�سمى �سنة ح�سنة 
ر�سول  �سمله قول  ما  الأنه من جملة 
�سن  »من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
اأجرها  فله  ح�سنة  �سنة  االإ�سالم  يف 
واأجر من عمل بها بعده من غري اأن 
كان  واإن  �سىء«  اأجورهم  من  ينق�ض 
وهو  معني  �سبب  يف  وارًدا  احلديث 
جاءوا  الفقر  بهم  اأدقع  جماعة  اأن 
الِنّمار  يلب�سون  وهم  اهلل  ر�سول  اإىل 
فاأمر  و�سطها،  خارقي  اأي  جمتبيها 
الر�سول بال�سدقة فاجتمع لهم �سىء 
فقال:  لذلك  اهلل  ر�سول  ف�رّش  كثري 

»من �سَنّ يف االإ�سالم ...« احلديث.
ال  اللَّفظ  بعموم  العربة  الأن  وذلك 
مقرر  هو  كما  ال�سبب  بخ�سو�ض 
ذلك  اأنكر  ومن  االأ�سوليني،  عند 
بكالمه  والعربة  مكابروالحجة  فهو 
للقاء  فر�سة  باملولد  االإحتفال  ثم 
و�سماع  اخلري  على  امل�سلمني 
مل  اإن  و  للقلوب  املرققة  االأنا�سيد 
اإال  املولد  على  االإجتماع  يف  يكن 
بركة ال�سالة وال�سالم عليه �سلى اهلل 

عليه و �سلم لكفى.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

توجيهات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلّب و�لود
النبي  توجيهات  من  الكرام،  االأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
تدخلوا  ال  بيده،  حممد  نف�ض  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا وال  هريرة[  ))اإذا 
اأَنَُّه يُِحبُُّه((  ]  َفلْيُْعِلْمُه  َخاهُ  اأَ اأََحُدُكْم  اأََحَبّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�ساأله عن ا�سمه، وا�سم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�سل للمودة(( ]الرتمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�سبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإال  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�سلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه((  
  ] لَِمِيّ ال�ُسّ ِخَرا�ٍض  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما اأال تزال خما�سماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�ض [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�ساًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�سححه و�سعفه 
الذهبي عن  ))اأال اأنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ال  الذين  قال:  اهلل  ر�سول  يا  بلى 
عرثًة وال يقبلون معذرة وال يغفرون ذنباً((  
]الطرباين عن ابن عبا�ض[  ))�سل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�سدوا،  اإذا  النا�ض 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�ض[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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طرح الإعالن الدعائي الأول 
لفيلم »املحقق بيكات�شو«

   
ك�شفت �رشكتا ليجندري بيكت�رشز للإنتاج و 

»بوكيمون« لألعاب الفيديو، عن تعاونهما لإنتاج 
الن�شخة الواقعية الأوىل لفيلم »املحقق بيكات�شو«، 

وذلك من خلل طرح الفيديو الدعائي الأول 
للفيلم املقرر �شدوره يف وقت لحق من عام 

2019. وياأتي ذلك بعد ح�شول �رشكة ليجندري 
على حقوق اإعادة اإنتاج لعبة الفيديو ال�شهرية 
»بوكيمون جو« يف عام 2016 بعد اإ�شدارها 

بوقت ق�شري، والتي اأ�شبحت ظاهرة عاملية بعد 
حتقيقها جناحاً كبرياً �شاهم يف ارتفاع اأ�شعار 

�رشكة »نينتندو« للألعاب اللكرتونية بن�شبة ٪25.
وتداول ع�شاق �شخ�شية البوكيمون حول العامل 

الإعلن الدعائي الأول منذ طرحه، عرب 
�شفحاتهم على مواقع التوا�شل الجتماعي، 
معربين عن ترقبهم ال�شديد مل�شاهدة الفيلم، 

مت�شائلني عن نوع الق�شة التي �شتحملها اأحداث 
الفيلم، وعما اإذا كانت �شتدور حول رحلة 
الإم�شاك بكائنات البوكيمون، التي حظيت 
باهتمام العامل ومليني امل�شاهدات عرب 

اإ�شداراتها املختلفة.
وتدور اأحداث الفيلم املقرر �شدوره يف �شالت 
ال�شينما يف مايو 2019، حول �شخ�شية بيكات�شو 

حيث �شيوؤدي املمثل ال�شهري ريان رينولدز 
دورالفاأر الأ�شفر الذي ا�شتهر بظهوره يف 

العديد من األعاب الفيديو »بوكيمون«، والذي 
يتعاون مع فتى يدعى تيم من اأجل التحقيق يف 
ق�شة اختطاف والده الذي يقوم بدوره جا�شتني 

�شميث، بالتعاون مع ال�شحفية كاثرين نيوتن.

الدمية القاتلة »ت�شاكي« تعود جمددًا لل�شينما العام املقبل
ك�سفت �سركة اأوريون بيكت�سرز عن موعد طرح اجلزء القادم من �سل�سلة اأفالم الرعب املعروفة 

با�سم »لعبة طفل«، يوم 21 يونيو )حزيران( 2019، يف �سالت ال�سينما حول العامل، الفيلم من بطولة 
النجمة اأوبري بالزا واملمثل غابريل بامتان.

اجلزء  اإنتاج  يف  ويتعاون     
التنفيذي  الرئي�س  القادم 
ديزين  والت  ل�رشكة  ال�شابق 
واملنتج جيفري كاتزنربج مع 
جراهام �شميث اللذان تعاونا 
الرعب  فيلم  اإنتاج  يف  م�شبقاً 
الدرامي »IT«، الذي تخطت 
التذاكر  �شباك  يف  اإيراداته 
مليون   700 حاجز  العاملي 
ت�شنيفه  ومت  اأمريكي  دولر 
الرعب  اأفلم  اأكرث  من 
تاريخ  يف  للإيرادات  حتقيقاً 
وتدور  الأمريكية.  ال�شينما 

الدمية  حول  الفيلم  اأحداث 
ال�شهرية  يل  ت�شارلز  ال�رشيرة 
»بت�شاكي«، وهي دمية اأهدتها 
ميلده  عيد  يف  لبنها  اأم 
الروح  طبيعة  تدرك  اأن  دون 
ال�رشيرة القاتلة التي ت�شكنها، 
�شخ�شية  الدمية  متثل  حيث 
وحقق  ال�شمعة،  �شيء  قاتل 
الفيلم جناحاً كبرياً منذ طرح 
اجلزء الأول عام 1988، حيث 
مليون   44 اإيراداته  و�شلت 
تكلفة  تتعد  مل  فيما  دولر، 

اإنتاجه 9 مليني دولر.

ماجدة الرومي تتاألق يف ختام مهرجان املو�شيقى العربية
تاألقت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي يف ختام 
فعاليات مهرجان املو�شيقى العربية يف دروته 

الـ27، بح�شور وزيرة الثقافة امل�رشية اإينا�س عبد 
الدامي، ورئي�س الأوبرا امل�رشية جمدى �شابر، 

ومديرة املهرجان جيهان مر�شي وقدمت ماجدة 
الرومي عدداً من الأغاين التي نالت اإعجاب 

اجلمهور وتفاعل معها منها: »عيناك ليل �شيفية« 
و«حي على الفلح« و«ما حدا بيعبي مطرحك 

بقلبي« و«اعتزلت الغرام«.
واأعربت ماجدة الرومي عن �شعادتها بالتواجد 
داخل دار الأوبرا امل�رشية هذا ال�رشح الكبري 

الذي �شهد اأجماداً تاريخية وثقافية، موؤكدًة اأن 
وجودها يف م�رش �رشف لها وقالت املطربة 
اللبنانية: »اأحني راأ�شي اإىل م�رش بلد ال�شيادة 

وال�شتقلل والكرامة، فم�رش هي خط الدفاع 
الأول عن الكرامة العربية، واأحيي جي�شها العظيم، 

الذي يرفع دائماً روؤو�شنا كعرب«واأهدت وزيرة 
الثقافة امل�رشية اإينا�س عبد الدامي، ومديرة 

املهرجان جيهان مر�شي، ماجدة الرومي، درع 
مهرجان املو�شيقى العربية، تكرمياً لوالدها 

املو�شيقار الراحل حليم الرومي.

�شيلني ديون تثري الت�شاوؤلت باإعالنها اجلديد
�شيلني  العاملية  النجمة  اأطلقت 
ح�شابها  عرب  فيديو  مقطع  ديون 
على موقع تويرت، يبدو وكاأنه اإعلناً 
الدعائية  لإطلق حملتها  متهيدياً 
ملجموعة ملب�س للأطفال، واأثار 
الإعلن حرية رواد مواقع التوا�شل 
الجتماعي والعديد من الت�شاوؤلت 

حول طبيعة م�رشوعها القادم.
الإعلن،  يف  ديون  �شيلني  تظهر 
�شقوطها  بعد  الأيدي  مكبلة 
الق�شري  الفيديو  لينتهي  اأر�شاً، 
باأ�س،  »ل  تقول:  وهي  بابت�شامتها 
مع  ديون«،  �شيلني  اأنا  باأ�س،  ل 
وهو   ،»Célinununu»شعار�

التجارية  بعلمتها  اخلا�س  ال�شم 
ملب�س  من  ملجموعة  اجلديدة، 

الأطفال لكل اجلن�شني.
اخلا�س  اللكرتوين  املوقع  وياأتي 
�شعار  حتت  القادمة  مبجموعتها 
اأحراراً  ليكونو  اأطفالكم  »األهموا 
خلل  من  هويتهم  عن  وللتعبري 
جانب  اإىل  وذلك  ملب�شهم«، 
ال�شابقة  التجارية  علمتها 
 The Celiné Dion« با�شم 
 »Collection at Nordstrom
الإك�ش�شوارات  يف  املتخ�ش�شة 
والتي  اليد  وحقائب  الن�شائية 

اأطلقتها العام املا�شي.

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

�س ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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جتميعها  يتم  التي  ال�سيارات   اأ�سهر 
 "Avtostat" رو�سيا  يف 

ال�سيارات  باأ�سهر  وكالة  ن�رشت 
الأرا�سي  على  جتميعها  يتم  التي 
اأجنبية  �رشكات  ل�سالح  الرو�سية 
�سيارات  جاءت  القائمة  راأ�س  يف 
والتي  هيونداي،  من   "Solaris"

يوجد منها نحو 9.7 مليون �سيارة 
يف اأنحاء الحتاد الرو�سي، جمعت 
�سيارة  األف   900 من  اأكرث  رو�سيا 
 KIA"سيارات� وثانيا حلت  منها. 
رو�سيا  منها  جمعت  Rio"والتي 

تلتها  �سيارة،  األف   702 من  اأكرث 
بنحو   "Renault Logan"
اأكرث  بني  ومن  منوذج  األف   654
جتمع  التي  الأجنبية  ال�سيارات 
كانت  الرو�سية  الأرا�سي  على 

حيث   ،"Ford Focus" اأي�سا 
�سيارة،  األف   624 نحو  منها  جمع 
 597 بـ   "Chevrolet Niva" و 
 Volkswagen" و  �سيارة،  األف 

Polo" بـ 397 األف مركبة.

حمكمة اأملانية جترب "اأوبل" على ا�ستدعاء 
�سيارات مرتبطة بف�سيحة العادم

رف�ست املحكمة الإدارية 
يف ولية �سلزفيج هول�ستاين 

الأملانية دعوى م�ستعجلة 
رفعتها �رشكة اأوبل 

ملعار�سة قرار �سادر من 
املكتب الحتادي للمركبات 

يلزمها با�ستدعاء �سيارات 
ديزل من اإنتاج ال�رشكة على 
خلفية ف�سيحة التالعب يف 

قيم العوادم.
وقالت املحكمة يف حيثيات 
حكمها اإن هناك اأدلة قوية 

تفيد ب�سحة وجهة نظر 
املكتب الحتادي للمركبات 

يف اإ�سدار اأمر ال�ستدعاء.
يف الوقت نف�سه، قالت 

املحكمة اإن قانونية القرار 
ل ميكن تقييمها ب�سكل 

نهائي يف دعوى م�ستعجلة 
كان املكتب الحتادي 

للمركبات تو�سل اإىل وجهة 
نظر تقول اإن موديالت 

اأوبل )زافريا 1.6 �سي دي 
تي اآي، وزافريا2.0 �سي 

دي تي اآي، وكا�سكادا 2.0 
وان�سيجيا 2.0 �سي دي تي 

اآي( حتتوي على اأجهزة غري 
م�سموح بها لإغالق انبعاث 

العوادم.
وقد اأ�سدر املكتب يف 

ال�سابع ع�رش من اأكتوبر 
املا�سي اأمرا بناء على 

ذلك يلزم اأوبل با�ستدعاء 
هذه ال�سيارات واإخراج هذه 

الأجهزة منها وحتديث 
برنامج توجيه املحركات 

يف هذه ال�سيارات، 
وراأى املكتب اأن عملية 

ال�ستدعاء الطوعية احلالية 
غري كافية.

وتقدمت اأوبل مبعار�سة 
�سد القرار اأمام املحكمة 

الإدارية، وميكن لل�رشكة 
الآن اأن تتقدم بطعن 

على قرار املحكمة اأمام 
املحكمة الإدارية العليا يف 
غ�سون اأ�سبوعني من تاريخ 

ت�سلمها احلكم.

كيف �ستواجه �سركات ال�سيارات الأوروبية خطر الر�سوم الأمريكية؟
يواجه امل�ستثمرون يف �رشكات �سناعة ال�سيارات 

الأوروبية مرة اأخرى �سهورا من تقلبات اأ�سعار الأ�سهم 
بعد اأن تداولت الوليات املتحدة م�سودة تقرير ب�ساأن 

فر�س ر�سوم على وارداتها من ال�سيارات، يف الوقت 
الذي اأملح فيه جان كلود يونيكر رئي�س املفو�سية 

الأوروبية اإىل اأن الهدنة احلالية يف احلرب التجارية 
بني الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة، على و�سك 

النتهاء. واأ�سارت وكالة بلومربغ لالأنباء اإىل اأن التقرير 
يعد جزءا من حتقيق جتريه وزارة التجارة الأمريكية 

ملعرفة ما اإذا كان يجب فر�س ر�سوم اإ�سافية على 
واردات الوليات املتحدة من ال�سيارات وعربات الفان 

وال�ساحنات اخلفيفة وقطع الغيار.
واأمام الوزارة مهلة حتى فرباير املقبل لت�سليم نتائج 
التحقيق اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي 

كان قد هدد يف وقت �سابق بفر�س ر�سوم ن�سبتها %25 

على ال�سيارات امل�ستوردة. ومن املنتظر اأن تت�رشر 
ال�رشكات الأوروبية من هذه الر�سوم رغم اإعفاء 

�سياراتها امل�سنوعة يف م�سانعها بالوليات املتحدة 
واملك�سيك من هذه الر�سوم، بح�سب حمللي �رشكة 

ال�ست�سارات املالية "اآر.بي.�سي كابيتال ماركت�س". 
كما �ستواجه �رشكات �سناعة مكونات ال�سيارات 
�سعوبات اأكرب من هذه الر�سوم على قطع الغيار 

امل�ستوردة يف ال�سوق الأمريكية.
وت�سري ال�رشكة اإىل تقرير جمل�س �سيا�سات �سناعة 

ال�سيارات الأمريكي الذي قدر الزيادة املحتملة يف 
تكلفة اإنتاج ال�سيارة يف الوليات املتحدة نتيجة هذه 
الر�سوم مبقدار 2000 دولر، اإىل جانب 2400 دولر 

اإ�سافية نتيجة الر�سوم املفرو�سة على واردات ال�سلب 
والألومنيوم.

كان الحتاد الأوروبي قد �سدر يف العام املا�سي 

1ر1 مليون �سيارة اإىل الوليات املتحدة، حيث 
كانت �سيارات "اأودي" و"بور�سه" التابعة ملجموعة 

"فولك�سفاغن" الأملانية و"بي.اإم.دبليو" اأكرث ال�سيارات 
الأوروبية مبيعا يف ال�سوق الأمريكية.

وكانت املفو�سية الأوروبية قد ذكرت يف يونيو املا�سي 
اأن الر�سوم الأمريكية املنتظرة �ستوؤثر على �سيارات 

وقطع غيار بقيمة 58 مليار يورو )65 مليار دولر(، 
حيث �ست�سيف حوايل 10 اآلف يورو اإىل �سعر ال�سيارة 

امل�سنعة يف اأوروبا.
وكان تراجع التوتر التجاري بني الوليات املتحدة 

والحتاد الأوروبي قد اأدى اإىل هدنة موؤقتة بني 
اجلانبني يف يوليو املا�سي، بعد لقاء يونيكر، مع 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف وا�سنطن. وكان 
يونيكر قد اأملح الثنني اإىل احتمال انتهاء هذه الهدنة 

بنهاية العام احلايل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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كيف تزيد عمر بطارية هاتفك الذكي 6 �ساعات؟

اكت�شف علماء بريطانيون طريقة 
الهاتف  بطارية  عمر  لزيادة 
لعدة  اللوحي  اجلهاز  اأو  الذكي 
�شاعات ويزعم العلماء اأن حتويل 
تطبيقاتك  من  البيانات  حزم 
التخزين  خدمات  اإىل  املف�شلة 
خف�ض  اإىل  يوؤدي  قد  ال�شحابي 
اجلهاز  ي�شتهلكها  التي  الطاقة 

بن�شبة %60.
يف  الربجميات  علماء  وطور 
جامعة اأ�شتون يف برمنغهام، اأداة 

التطبيقات  بيانات  تخزن  رقمية 
ال�شحابة  خدمات  خالل  من 
لزيادة  نف�شها،  والأداة  الرقمية 
عمر بطارية الهاتف الذكي لعدة 

�شاعات.
الأكرث  الأجزاء  الأداة  و�شتحدد 
تطبيقات  يف  للطاقة  تعط�شا 
اإىل  تنقلها  ثم  الذكي،  الهاتف 
ال�شحابة با�شتخدام تقنية تدعى 
code-( الربجميات«  »نقل 

.)offloading

اأن  التقنية  هذه  لتطبيق  وميكن 
�شت  اإىل  البطارية  عمر  يطيل 
�شيناريو«  »اأف�شل  يف  �شاعات 
وميكن  العلماء  يقوله  ملا  وفقا 
ا�شتخدام هذه التقنية لبناء اجليل 
التي ميكن  الروبوتات  التايل من 
الكوارث  حالت  يف  ا�شتخدامها 
اأو عمليات البحث والإنقاذ، حيث 
يكون عمر البطارية مهما للغاية 
يف هذه احلالت وقال امل�رشف 
التقنية،  هذه  على  الرئي�شي 

اأجرينا  الآن،  »حتى  اأكرب:  عامر 
خمتلفني  تطبيقني  على  جتارب 
لالأندرويد«. وقد اأظهرت التقنية 
الطاقة  كبرية على تخزين  قدرة 
وبالتايل اإطالة عمر البطارية يف 

التطبيقني.
ويعمل الباحثون الآن على تطبيق 
الروبوتات  على  التقنية  هذه 
املتنقلة التي تعمل بالبطاريات، 
يف  ا�شتخدامها  ميكن  والتي 

حالت الطوارئ.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�شد بع�ض امل�شتخدمني حتديث اإن�شتغرام الأخري الذي اأ�شاف رمز 
في�شبوك على �شفحات امللفات ال�شخ�شية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�شتخدم، رديت، قام 
بتحميل �شورة لرمز في�شبوك، وو�شفها باأنها »اإ�شدار جتريبي من 

اإن�شتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�شتخدمني باإ�شعاراتهم 
على في�شبوك، وذلك على ملفاتهم ال�شخ�شية يف اإن�شتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�شغيل تطبيق في�شبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�شاب اإن�شتغرام مع في�شبوك، ف�شتظهر ر�شالة تقول: »اإن�شتغرام 
يرغب بفتح في�شبوك«.

وبالن�شبة للم�شتخدمني الذين ر�شدوا رمز الإ�شعارات على اإن�شتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�شتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�شتخدمني 
اإىل تويرت لي�شفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�شخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�شابي على في�شبوك قبل اأ�شهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�شتغرام ير�شل يل اإ�شعارات عن اأن�شطة اأ�شدقائي 

على في�شبوك«. ومع ذلك، قال م�شتخدم اآخر: »يف البداية �شعرت 
بالنزعاج من اأن في�شبوك اأ�شافت الإ�شعارات اإىل ح�شابي على 

اإن�شتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�شبوك 
على الإطالق ما مل اأح�شل على اإ�شعار يف اإن�شتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�شيلة لت�شجيع م�شتخدمي اإن�شتغرام على 
ا�شتخدام في�شبوك، الذي �شهد انخفا�شا وا�شحا يف ال�شتخدام بني 

ال�شباب خالل ال�شنوات الأخرية.
واأو�شح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�شف م�شتخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�شنة، �شي�شتخدمون في�شبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�شبوك مليوين م�شتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملواجهة املحتوى امل�سروق

اأداة جديدة  غوغل،  �رشكة  اأطلقت 
 Copyright« باإ�شم  يوتيوب  على 
املحتوى  ملواجهة   »Match
اأ�شحاب  وم�شاعدة  امل�رشوق، 
على  العثور  يف  الأ�شلي  املحتوى 
التي  بهم،  اخلا�شة  الفيديوهات 
ِقبل  من  املوقع  اإىل  رفعها  اأٌعيد 

اآخرين.
ووفق ما اأورده موقع عامل التقنية، 
باإ�شعار  اجلديدة،  اخلا�شية  تقوم 
باأن  الأ�شلي  املحتوى  �شاحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتواه 
غوغل  و�شتبداأ  اآخر  م�شتخدم 
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�شبوع 
اأكرث  ت�شم  التي  للح�شابات  املقبل 

من 100،000 م�شرتك.
الفيديوهات  على  العثور  وبعد 
�شتعر�ض  الأداة  فاإن  امل�رشوقة، 
تفعل  األ  عليك عدة خيارات، مثل 
�شاحب  مع  تتوا�شل  اأن  اأو  �شيًئا، 
جوجل  من  تطلب  اأن  اأو  القناة، 
الفيديو من املوقع ويف حال  اإزالة 
جوجل  فاإن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
اأن  بعد  اأيام   7 بعد  بذلك  �شتقوم 
تُبلغ �شاحب القناة لعله يقوم باإزالة 
و�شعت  وقد  هذا  بنف�شه،  الفيديو 
ال�رشكة عدة عوامل لال�شتفادة من 
اأنت  اأن تكون  الأداة اجلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �شاحب 

ولي�ض اأن تقوم برفع فيديو عام.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتورول اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�شحافة 
ال�رشكة  حل�شور حدث ر�شمي �شتقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �شيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�شف 

العام.
اأن  اإىل  ت�شري  الأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�شم 

Power مت�شابهة اإىل حد ما يف ال�شكل 
املوا�شفات  يف  الختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �شتكون �شمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �شتعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�شتتلقى التحديثات ب�شكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام 
اأي�شا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �شل�شلة Z وهذا 

�شتك�شف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�شطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�شفات قوية .
�شهر  من  اكرث  يف�شلنا  حال  كل  على 
الآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �شيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  الأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�شف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�شرت  ح�شب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�شل  �شبكات  يف  املن�شور  الدعوة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�شل�شلة  من  ال�شاد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�شم  �شلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�شافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�شة  ومتو�شطة  رئي�شية  هواتف 
ت�رشيبات  ليوجد  الآن  حتى  ال�شعر. 
الهواتف  هذه  موا�شفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�شفات 
والذاكرة  ال�شا�شة  وحجم  املعالج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�شاً  ذلك  ومااإىل 
�شيكون  هل  وا�شح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �شيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�شفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �شام�شونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �شهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�شتخدمة 
حتقيق  بذلك  �شام�شونغ  وا�شتطاعت 

رقم قيا�شي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�شي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�شدارة على مدار 25 عاما 
املا�شية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�شا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�شية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�شيل  عن  تك�شف  مل 
مع  ي�شدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�شكل 
نهاية �شهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�شي  رقم 
ذكر م�شادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�شا�شات، البطاريات، … وغريها.



الفالحني  تكوين  مدر�سة  يعترب  بحيث 
اال�ستماع  مت  كما  القطاع  تطوير  ق�سد 
الفالحني  ان�سغاالت  اإىل  باإهتمام 
للحد  وهذا  منها  يعانون  التي  وامل�ساكل 
الذي  الدعم  طريق  عن  م�ستقبال  منها 
لفائدة فالحي  املحلية  ال�سلطات  تقدمه 
الفالحي،  بالقطاع  والنهو�ض  املنطقة 
االأمطار  اأن  اأكد  بامل�سيلة  الفالحة  مدير 
ال�سنة  هذه  بداية  يف  ت�ساقطت  التي 
اأن هذه  تب�رش مبو�سم فالحي ناجح، كما 
عملية  بانطالق  �سمحت  قد  االأمطار 
ح�سنة،  جد  ظروف  يف  والبذر  احلرث 
م�سيفا اأن هناك حتفيزات كبرية من قبل 
الفالحة  مديرية  وكذا  الفالحة،  وزارة 
للفالحني من اأجل ا�ستغالل اأكرب م�ساحة 
واأن  خا�سة  الفالحي  الن�ساط  يف  ممكنة 
اأن  م�سيفا  فالحي،  بطابع  متتاز  الوالية 
هناك تعليمات من احلكومة لدعم القطاع 
االأزمة  �سياق  يف  والفالحني  الفالحي 

التعويل  جتعل  والتي  الراهنة  االإقت�سادية 
على القطاع الفالحي اأمرا �رشوريا، وهذا 
وت�سجيع  املحلي  املنتوج  دعم  اأجل  من 
الفالحني هذا وي�سيف ذات املتحدث اأن 
التح�سريات جتري يف ظروف جيدة على 
اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونية  م�ستوى 

الالزمة  االإمكانيات  كل  توفري  مت  حيث 
واأدوية  واأ�سمدة  بذور  من  العملية  الإجناح 
من  ال�سارة  االأع�ساب  مبكافحة  خا�سة 
اأجل اإجناح هذه العملية �سواء تعلق االأمر 
باحلرث  اخلا�سة  املعدات  اأو  باجلرارات 
ونرث البذور وغريها من الو�سائل التقنية .

عبدالبا�سط بديار

امل�سيلة 

الوايل يعطي اإ�سارة انطالق مو�سم احلرث والبذر
اأعطى وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد » �سبيحة اأم�س اإ�سارة انطالق مو�سم احلرث والبذر وذلك انطالقا 
من منطقة غزال اأين جرت عملية انطالق احلملة التي ح�سرتها ال�سلطات الوالئية واملهنيون يف ظروف 

جد ح�سنة حيث حث وايل الوالية الفالحني على �سرورة اعتماد املكننة لتطوير ورفع من االإنتاج 
الفالحي بالوالية، م�سيفا اأن االإر�ساد الفالحي جمال هام يف القطاع الفالحي،

احتفاء مميز 
 بغنية الدالية 

يف البحرين

حظيت وزيرة الت�سامن الوطني 
وق�سايا املراأة غنية الدالية، باحتفاء 
مميز من طرف امل�سوؤولني يف مملكة 
البحرين، وباهتمام الفت لل�سحافة 
البحرينية يف اأ�سغال امللتقى الدويل 

حول "دور امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 
يف حتقيق العدالة التنموية، جتارب 
علمية..وتطلعات م�ستقبلية."  وقد 
التقت الوزيرة على هام�ض اللقاء 

الدويل �سخ�سيات بارزة على امل�ستوى 
العربي واالإقليمي، كما خ�س�ض 

التلفزيون البحريني ق�سطا كبريا يف 
تغطيته ال�ستقبالها من طرف العاهل 

البحريني، وقد اأبرزت الوزيرة يف 
حوار مطول مع التلفيزيون البحريني 
معامل التجربة اجلزائرية الرائدة يف 
جمال ترقية املراأة، والتي حتظى 

بعناية واهتمام بالغني من طرف رئي�ض 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 
ويتجلى ذلك يف املكت�سبات التي 

حققتها املراأة منذ عقدين على كل 
االأ�سعدة ويف خمتلف املجاالت.

لزبائنها من املوؤ�س�سات

الرتويجي  عر�سها  Ooredooتطلق 
»Pack Smartphone«اجلديد
رخ�سة �سد الفريو�سات مهداة ملدة �سنة + ر�سيد 

لالأنرتنت ي�سل اإىل غاية  100 جيغا اأوكتي 

م�ستغامن

اعتماد اأزيد من 300 م�سروع ا�ستثماري  

البويرة

اإحتجاجات ب�سبب الغاز الطبيعي ب�سوق اخلمي�س

الف�سائل الفل�سطينية

 ا�ستقالة ليربمان اعرتاف بالهزمية
لفائدة �سكان الق�سور بادرار

مكتب بريدي جديد متنقل 
وجمهز باأحدث التجهيزات 

ملتطلبات  اال�ستماع  يف  دائما 
Ooredoo تُطلق  املهنيني،  زبائنها 

 Pack  « اجلديد  الرتويجي  عر�سها 
ي�سمح  الذي   «  Smartphone
اال�ستفادة من هاتف ذكي ُمكّيف للجيل 
الرابعوحماية �سد الفريو�سات و ر�سيد 
اإىل  ا�ستثنائية.  باأ�سعار  الكل  لالأنرتنت، 
زبائن  باإمكان   ،2018 د�سيمرب   10 غاية 
Ooredoo من املوؤ�س�سات اال�ستفادة 
اجلديد  الرتويجي  العر�ض  هذا  من 
 »Haya! business« اخلا�ض بعر�ض

تتما�سى  ومزايا  �سامل  حل  الذي مينح 
اقتناء  لكل  املهنية،  ا�ستعماالتهم  مع 
 LENOVO« الذكي  للهاتف 
 « الهاتف  اأو  دج   10  990 VIBE B«بـ 
 SAMSUNG Grand Prime
ا�سرتاك  مع  دج   18  990 بـ   «  Plus
ي�ستفيد   ،Haya! business للعر�ض 
و  لالنرتنت  اإ�سايف  ر�سيد  من  الزبون 
كذا نظام فعال للحماية �سد الفريو�سات 
تتمثل يف رخ�سة Kaspersky �ساحلة 

ملدة �سنة.

مت بوالية م�ستغامن اعتماد 309 م�رشوع ا�ستثماري 
نوفمرب اجلاري  �سهر  واإىل غاية   2009 �سنة  منذ 
اأجانب،  مع  بال�رشاكة  م�ساريع  �سبعة  بينها  من 
مديرية  من  االأربعاء  اأم�ض  اأ�ستفيد  ح�سبما 
هذه  اأن  امل�سدر  اأو�سح  و  واملناجم  ال�سناعة 
وال�سياحية  املائة(  يف   63( ال�سناعية  امل�ساريع 
واخلدمات  التجارة  و يف جمايل  املائة(  )21 يف 
)16 يف املائة( �ستقام على م�ساحة تقدر ب 433 

 186 يتجاوز  لال�ستثمار  اإجمايل  ومببلغ  هكتار 
�ستوفر  التي  امل�ساريع  هذه  ت�سمل  و  دج.  مليار 
م�ستقبال 24.216 من�سب �سغل دائم 196 م�رشوع 
الغذائية  املواد  �سناعة  جماالت  يف  �سناعي 
والكيمياء والبال�ستيك واحلديد وال�سلب و�سناعة 
اخل�سب والورق والن�سيج واجللود و مواد البناء و 
يف  م�رشوع   48 و   وفندقي  �سياحي  م�رشوع   65

قطاع اخلدمات والتجارة.

قطع  على  املواطنني  ع�رشات  اأم�ض  اأقدم 
عني  بلديتي  بني  الرابط  الوطني  الطريق 
والية  عا�سمة  غرب  اخلمي�ض  و�سوق  ب�سام 
، تنديدا منهم على حرمان منطقة  البويرة 
حما�سة التابعة اإداريا لبلدية �سوق اخلمي�ض 
من ربطها مبادة الغاز الطبيعي على خالف 
اعتربه  ما  املجاورة  واملدا�رش  القرى 
املحتجون يف ت�رشيحاتهم ليومية » الو�سط 
» تهمي�سا متعمدا من طرف امل�سوؤولني جتاه 

قريتهم التي و�سفوها بانها مل تنل اال�ستقالل 
من  حلرمانها  نظرا  اليوم  حلد  احلقيقي 
هذا   ، الكرمية  احلياة  �رشوريات  اب�سط 
باإختناق  وت�سببت هذه احلركة االحتجاجية 
مروري رهيب دام لعدة �ساعات ، كما اأ�رش 
املحتجون على موا�سلة لغة االحتجاج حتى 
مطالبهم  يف  للنظر  املعنية  اجلهات  تلتفت 

امل�رشوعة .
اأح�سن مرزوق

اأن  الفل�سطينية  الف�سائل  اعتربت 
ال�سهيوين  الدفاع  وزير  ا�ستقالة 
اأفيغدور ليربمان هي اعرتاف بالهزمية 
وانت�سار للمقاومة الفل�سطينية والعجز 

يف مواجهتها.
وقال القيادي يف حركة »حما�ض« �سامي 
الدفاع  وزير  »ا�ستقالة  اإن  زهري  اأبو 
ال�سهيوين اأفيغدور ليربمان هي اعرتاف 
بالهزمية والعجز يف مواجهة املقاومة 
الفل�سطينية، وانت�سار �سيا�سي لغزة«من 
جهتها قالت حركة »اجلهاد االإ�سالمي« 
هي  ليربمان  »ا�ستقالة  اإن  بيان  يف 
ل�سعبنا  وثبات  املقاومة  الإرادة  انت�سار 
الناطق  االحتالل«واأكد  مواجهة  يف 
حمزة  اأبو  القد�ض«  »�رشايا  با�سم 
العدو  بردع  تكتف  مل  املقاومة  اأن 

ع�سكريا بل اأربكت ح�ساباته ال�سيا�سية. 
جمموعات  االأق�سى  »كتائب  وقالت 
»ا�ستقالة  اإن  جودة«،  اأمين  ال�سهيد 
ال�سعب  ل�سمود  انت�سار  هي  ليربمان 
على  وتاأكيدا  واإرادته  الفل�سطيني 
مواجهة  يف  املقاومة  خيار  �سوابية 
اإىل  »االأحرار«  حركة  ولفتت  العدو« 
وهن  مدى  توؤكد  ليربمان  ا�ستقالة  اأن 
�سمود  اأمام  وتخبطه  ال�سهيوين  البيت 
املقاومة  وقوة  الفل�سطيني  ال�سعب 
ا�ستقالته  اإن  بيان  يف  ليربمان  وقال 
ب�سبب توقيع اتفاقية وقف اإطالق النار 
مع املقاومة يف غزة، واإنه ال ي�ستطيع 
اأن ينظر يف اأعني امل�ستوطنني  جمددا 
يف »غالف غزة« بعد هذا الف�سل اأمام 

املقاومة الفل�سطينية.

بريدي  مكتب  من  اأدرار  والية  ا�ستفادت 
من  التجهيزات  باأحدث  وجمهز  متنقل 
خم�س�ض  االآيل  االإعالم  واأجهزة  انرتنت 
واملرتامية   النائية  الق�سور  �سكان  لفائدة 
ثابتة   مكاتب  عنها  يغيب  والتي  االأطراف 
هذا املكتب املتنقل هو عبارة عن �ساحنة 
ال�سكانية  للتجمعات  مبا�رشة  تذهب 
وتطلق عنهم عناء التنقل بغية تقدمي لهم 
بريد  مدير  وبح�سب  الربيدية  اخلدمات 
الوزارة  اأن  احمد  بال�سيخ  ال�سيد  اجلزائر 

خ�س�ست هذا املكتب بناءا على �س�ساعة 
مناطق  يف  ال�سكان  وانت�سار  املنطقة 
كل  يف  مكتب  اجناز  ي�سعب  مما  الق�سور 
اخلدمة  ليقدم  املكتب  هذا  فجاء  ق�رش 
ويعمل  املناطق  تلك  لل�سكان  املبا�رشة 
و�سوف  التغطية  اإ�سافة يف  ويعطي  دوريا 
فرعون  هدي  اإميان  الوزيرة  زيارة  ت�سمح 
اإ�سارة  اإعطاء  من  اأدرار  لوالية  اليوم  هذا 

انطالق هذا املكتب يف اخلدمة.
 بو�سريفي بلقا�سم 

نفت عالقتها عالقتها 
 بالكنفدرالية النقابية 

للقوى املنتجة

جمعية ال�سهادات 
التطبيقية تترباأ من 
املن�سورات با�سمها

اجلامعية  الدرا�سات  �سهادات  حاملي  جمعية  ترباأت 
بكالوريا+3�سنوات لوالية جيجل، مما تناولته ال�سفحة 
من  املنتجة«  للقوى  النقابية  لـ«الكنفدرالية  الر�سمية 
حيث   ،2014 يف  الحتجاجاتها  تعود  للجمعية  �سور 
اأو�سح  حيث  االلكرتونية،  املواقع  يف  بن�رشه  قامت 
الوطني  التن�سيق  واأع�ساء  قليل  خالد  اجلمعية  رئي�ض 
واملعتمدة ر�سميا مند تاريخ 2012 اأنهم يكذبون ذلك 
وكاأنها  اأر�سيفية  ل�سور  ا�ستعمال  واأنه  منه،  ويتربوؤون 

�س.بحالية لت�سويه �سورة اجلمعية.

 مديرية التجارة
 لوالية مع�سكر

مذبح بلدي ع�سري 
حيز اخلدمة قريبا 

مع�سكر  لوالية  التجارة  مديرية  اأم�ض  �سبيحة  نظمت 
مت  حيث  التجارة.  قطاع  واقع  حول  �سحفية  ندوة 
عر�ض اأهم املن�ساآت التي ا�ستفادت منها ذات املديرية  
بالوالية على غرار اجناز هيكل خا�ض مبديرية التجارة 
م�ستوى  على  مفت�سيات  واأربعة  حاليا،  املديرية  مقر 

بلديات كل من  تيغنيف غري�ض �سيق  واملحمدية. 
طالبي فاطمة

اإيران

الربملان ي�ستدعي 
ظريف للم�ساءلة

الربملان  يف  اخلارجية  وال�سيا�سة  االأمن  جلنة  ا�ستدعت 
للم�ساءلة  ظريف  جواد  حممد  اخلارجية  وزير  االإيراين، 
يف  االأموال  غ�سيل  حول  جدال  اأثارت  ت�رشيحات  ب�ساأن 
اإيران، وفق ما اأفاد مرا�سلنا يف طهران. وياأتي اال�ستدعاء 
اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  اجلمعة،  ظريف  قالها  ت�رشيحات  اإثر 
عمليات غ�سيل االأموال يف بالده »حقيقة«، واأن من يقومون 
الداخل  يف  معار�ض  عام  راأي  �سناعة  يحاولون  بذلك 
الوزير  وجتنب  االأمور  هذه  مبكافحة  تتعلق  لت�رشيعات 
اأو  االأ�سخا�ض  هوية  حول  معلومات  باأي  االإدالء  االإيراين 

املوؤ�س�سات التي تعمل بغ�سيل االأموال .

العدالة والتنمية الرتكي

العامل باأ�سره يبحث 
عن الآمر بقتل 

خا�سقجي
الرتكي  والتنمية  العدالة  حزب  با�سم  املتحدث  اعترب 
خا�سقجي  جرمية  تنفيذ  ميكن  ال  اأنه  ت�سيليك،  عمر 
دون اأمر من جهات عليا، موؤكدا اأن العامل باأ�رشه ي�ساأل 
ويبحث عن قتلة خا�سقجي وقال ت�سيليك خالل موؤمتر 
االأربعاء:  اأم�ض  اأنقرة  الرتكية  العا�سمة  يف  �سحفي 
دون  خا�سقجي  جمال  قتل  جرمية  تنفيذ  ميكن  »ال 
يبحث حاليا عن  باأ�رشه  والعامل  عليا،  اأمر من جهات 
جواب ل�سوؤال: من قتل خا�سقجي«ودان ت�سيليك وزير 
اأن  اأكد  الذي  لودريان،  اإيف  جان  الفرن�سي  اخلارجية 
اأي ت�سجيالت �سوتية من تركيا تتعلق  بالده ال متتلك 
الرتكي  الرئي�ض  اأعلنه  ملا  خالفا  خا�سقجي،  مبقتل 
وا�سح  ب�سكل  »ندين  واأ�ساف:  اأردوغان،  طيب  رجب 
بحق  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  ت�رشيحات  و�رشيح 

الرئي�ض اأردوغان«.
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