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 بعنوان "اأول نوفمرب 
يف التاريخ الع�سكري

الفريق قايد �سالح 
يرتاأ�ض ندوة تاريخية

مترنا�ست

تف�سي ظاهرة �سرقة املنازل 
واملوؤ�س�سات الرتبوية

البويرة

املجل�ض الولئي يعّري قطاع الرتبية
الطارف

الإطاحة باأكرب مروج للم�سروبات 
الكحولية ببوحجار 

.      جوزيبي كونتي: اجلزائر ال�سريك الأول لإيطاليا باإفريقيا
.      40 األف جزائري مقيم بطريقة �سرعية باإيطاليا

.      بن حبيل�ض: الغرب م�سوؤول عن اأزمة الأفارقة

.       مليون و499 األف مري�ص بال�سكر يف اجلزائر
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رغم ال�شغف الكبري الذي يحظى به 
املعر�ض الدويل للكتاب وانتظاره 
الكبري  الإقبال  بدليل حجم  �شنويا 

يفوتوا  مل  الزوار  اأن  اإل  عليه، 
غري  راأوه  ما  كل  اأمام  الفر�شة 
الق�ش�ض  ببع�ض  بداية  م�شت�شاغ 

وكذا جمال الطبخ وحتى ما ميكن 
حيث  الديني،  باجلانب  مي�ض  اأن 
التوا�شل  مواقع  �شفحات  عجت 

العناوين  بتلك  الجتماعي 
وب�شفحات منها و�شط ا�شتنكارات 

من جعلها متثل �شورة الكتاب ..

 الكتيبة الإقليمية للدرك 
الوطني بالعفرون

الإطاحة ب�شبكة تبيع تتاجر 
بالأقرا�ص املهلو�شة واملخدرات

)غرب  بالعفرون  الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة  اأفراد  متكن 

واملتاجرة  البيع  يف  خمت�شة  �شبكة  بعنا�رص  الإطاحة  من  البليدة( 

تن�شط  كانت   ) املعالج  )الكيف  واملخدرات  املهلو�شة  بالأقرا�ض 

على م�شتوى وليتي البليدة و تيبازة، ح�شبما جاء اأم�ض الإثنني يف 
بيان �شادر عن املجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

اأ�شلحة  اأي�شا على  اأفرادها  التي عرث بحوزة  الع�شابة  و ت�شم هذه 

حمظورة ثالثة اأ�شخا�ض ترتاوح اأعمارهم ما بني 25 و 39 �شنة مع 

العلم اأن جميعهم م�شبوقني ق�شائيا و تعود وقائع هذه الق�شية اإىل 

بالعفرون  الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة  لأفراد  معلومات  ورود 

)اأقرا�ض  املخدرات  برتويج  تقوم  اإجرامية  وجود جماعة  مفادها 

البليدة و  اإقليم وليتي  مهلو�شة وكيف معالج( و هذا على م�شتوى 

تيبازة ليتم بعدها مبا�رصة التحريات التي اأ�شفرت عن توقيف جميع 

اأفرادها و بحوزتهم ما يقارب 1200 قر�ض مهلو�ض خمباأة باإحكام 

بدون  بحريني  �شيد  �شالحني  اإىل  بالإ�شافة  �شياحية  �شيارة  داخل 
رخ�شة واأ�شلحة بي�شاء حمظورة واألعاب نارية.

كما مت اأي�شا بعد تفتي�ض منزل اأحد بيوت امل�شتبه فيهم و بال�شتعانة 

بالفوج ال�شينوتقني )الكالب املدربة( حجز 2000 قر�ض مهلو�ض و 

نحو كيلوغرامني من الكيف املعالج و اإ�شتنادا لذات امل�شادر فقد 

مت اإيداع جميع امل�شتبه فيهم الثالثة موؤ�ش�شة اإعادة الرتبية والتاأهيل 

بالبليدة و هذا بعد تقدميهم اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة.

4 توائم بامل�شت�شفى »الكوبي« باجللفة

معر�ص الكتاب بني الغث وال�شمني

خبر في 
صورة

ا�شتالم اجل�شر الكبري لوادي 
اأو�شايح بالعا�شمة بداية2019 

هذا ما تربع به مي�شي للهالل 
الأحمر اجلزائري

ك�شف رئي�شة جمعية الهالل الأحمر اجلزائر بن حبيل�ض عن تربع 
لونيل مي�شي جنم نادي بر�شلونة الإ�شباين واأح�شن لعب يف العامل، 

بثالث عيادات متحركة للهالل الأحمر، لتكون حتت ت�رصف اجلمعية 
يف التعامل مع املر�شى.

مالل على خطى حّمار؟

ت�شاءل العديد من املتابعني لل�شاأن الكروي باجلزائر، عن طبيعة 
القرارات التي �شتتخذها الرابطة بحق �رصيف مالل الذي خرج 
ليلة اأول اأم�ض بت�رصيحات نارية بحق عبد احلكيم �رصار، وعبد 
الكرمي مدوار، خا�شة واأنها تبدو اأقل حدة مقارنة مبا �رصح به 
ح�شان حمار �شد الحتادية واجلزائريني، بعد نهاية لقاء وفاق 

�شطيف و�شبيبة القبائل، التي انتهت ل�شالح الكناري. 

والطفل  الأم  م�شت�شفى  �شهد 
»الكوبي« باجللفة ولدة 4 توائم، 

تهاين  و�شط  تناقله،  مت  ما  وهو 
حول  ت�شاوؤلت  وحتى  املعلقني، 

�شعوبة التعامل مع 4 توائم دفعة 
العاجل  ال�شفاء  متمنني  واحدة، 

لالأم واأن يرتبى الأبناء 4 يف �شحة 
وعافية.

�سيتم  خالل 
الثالثي الأول من 
�سنة 2019 ا�ستالم 

م�سروع » اجل�سر 
الكبري لوادي 

اأو�سايح« بالعا�سمة 
املمتد على م�سافة 

تقدر بقرابة  2 
كلم و الرابط بني 

براقي  و وادي 
اأو�سايح واجلزء 

املتو�سط للطريق 
ال�سريع �سرق غرب، 

ح�سبما ك�سفه 
اأم�س الثنني مدير 
الأ�سغال العمومية 

لولية اجلزائر عبد 
الرحمان رحماين.

و قال رحماين 
يف ت�سريح حول 

مو�سوع ن�سبة تقدم 
الأ�سغال بخ�سو�س 
ج�سر وادي اأو�سايح 

اأن م�سروع هذا 
اجل�سر الكبري �سيتم 

ا�ستالمه خالل 

الثالثي الأول 
ل2019، م�سيفا 

اأنه مبجرد فتحه 
للخدمة �سي�سمح 

بالتخفيف وب�سفة 
»حم�سو�سة« من 
اأزمة الزدحام 

املروري التي تعرفها 
العا�سمة و خا�سة 
على م�ستوى ج�سر 

ق�سنطينة وبوروبة 
وبراقي وكذا حي 

وادي او�سايح.

فران�ص فوتبول توا�شل النب�ص يف الكرة اجلزائرية

ميهوبي يوقع روايته »اإرهاب�شتان«

فوتبول«  »فران�ض  جملة  توا�شل 
النب�ض يف ف�شائح الكرة امل�شتديرة 
اجلزائرية، اأين تطرقت جمددا يف 
احلكم  حادثة  اإىل  مطول  مقال 

�شارف  عبيد  مهدي  الدويل 
وقع  التي  التحكيمية  والأخطاء 
فيها يف مباراة ذهاب نهائي رابطة 

اأبطال

فريقي  جمعت  التي  اإفريقيا 
والرتجي  امل�رصي  الأهلي 
لعبيد  وقع  ما  وجعلت  التون�شي، 
املغربي  الالعب  ولقطة  �شارف 

القمي�ض  متزيق  بتعمد  اأزواو 
قامتة  �شورة  احلكم  على  للتحايل 
للكرة امل�شتديرة يف بالدنا والقارة 

الإفريقية.

اأم�ض مع توقيع  كان املوعد 
الدين  عز  الثقافة  وزير 
اجلديدة  روايته  ميهوبي 

»اإرهاب�شتان« �شمن فعاليات 
للكتاب  الدويل  ال�شالون 
»�شيال 2018«، اأين ن�رص عرب 

موقع  يف  اخلا�ض  ح�شابه 
التوا�شل الجتماعي »تويرت« 

دعوة عامة اإىل املواطنني

واملهتمني باحلدث من اأجل 
ح�شور عملية التوقيع بجناح 

من�شورات الق�شبة.
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التزام با�ستعادة كل "حراق" يثبت اأنه جزائري

اأويحيى: اجلزائر ترف�ض اإقامة مع�سكرات للمهاجرين
باإيطاليا �سرعية  بطريقة  مقيم  جزائري  األف  ·     جوزيبي كونتي: اجلزائر املتعامل الأول لإيطاليا باإفريقيا    ·    40 

�سارة بومعزة 

حدد  احلراقة  مللف  وبالعودة 
جزائري  األف   40 رقم  اأويحيى 
باإيطاليا  �رشعية  بطريقة  مقيم 
مهاجر   900 من  اأقل  مقابل 
العديد  اأن  موؤكدا  �رشعي،  غري 
اجلوار  دول  من  املهاجرين  من 
عند  للجزائر  اأنف�سهم  ين�سبون 
اجلزائر  اأن  مو�سحا  م�ساءلتهم، 
يعود  بع�سها  اتفاقيات  تربطها 
ا�سرتجاع  تخ�ص  �سنة  ل25 
اأبنائها غري املرغوب فيهم لكن 
اإثبات حالة الإقامة غري  ب�رشط 
جزائريون  اأنهم  وكذا  ال�رشعية 
بالتن�سيقةبني  يتم  ما  وهو 
م�سالح الأمن بني الدول املعنية 
خطوات  اأنها  معتربا  بالعملية، 
ت�سخيمها  مت  حني  يف  عادية 
�سورتها  غري  على  ومعاجلتها 
القانونية عقب زيارة امل�ست�سارة 
الأملانية اجنيال مريكل موؤخرا.

اأهمية  على  اأويحيى  اأكد  كما 

العالقات بني اجلزائر واإيطاليا 
مو�سحا اأنها ترتكز على معاهدة 
وح�سن  والتعاون  ال�سداقة 
 ،2003 يف  املوقعة  اجلوار 
اإتفاقية   50 بقرابة  ومعززة 
امليادين،  خمتلف  يف  ثنائية 
لتوؤكد ملحادثات على العالقات 
الثنائية والرهان على ا�ستغالل 
وملف  القت�سادية  الفر�ص 
يف  تعزيزها  وكذا  ملحروقات. 
املجال الأمني وحماربة جميع 
اأمواعةاجلرمية ما بني وزارتي 

الداخلية للبلدين.
وندوة  الليبي  امللف  واحتل 
باإيطاليا  القادمة  بالريمو 
املحادثات  من  الأكرب  احليز 
حيث  ال�سحفية،  الندوة  وكذا 
الرئي�ص  اأن   اأويحيى  اأبرز 
بالندوة،  �سيمثله  من  �سيعني 
اجلزائري  الوفد  �سيعمل  حيث 
الإيطالية  ال�سلطات  جلانب 
م�سار  واإقالع  الندوة  لجناح 
ول�سالح  لليبيا  ال�سلمي  احلل 
اأن  متداركا  الليبي،  ال�سعب 

اجلزائر ل تتحدث عن مواقف 
مبدوؤها  ولكن  الأخرى  الدول 
الق�سية  احتواء  املحوري 
الليبية من طرف الليبيني ودعم 
كما   ، املتحدة  الأمم  جهود 
املحادثات  بخ�سو�ص  اأ�ساف 

اجلوار  لق�سايا  تطرقت  اأنها 
وجهات  وتبادل  وال�ساحل 

النظر.
من جهته رئي�ص جمل�ص الوزراء 
كونتي  جوزيبي  الإيطايل 
املتعامل  اجلزائر  اأن  اأكد 

على  لإيطاليا  الأول  التجاري 
الزيارة  واأن  اإفريقيا،  م�ستوى 
والذي  الثنائي  التعاون  تثبت 
جتمع  الذي  ال�سداقة  تثبته 
مبادلت  رقم  حمددا  البلدين، 
حني  يف   ،2017 يف  مليار   8 ب 

مليار،  ل10  لرفعها  يطمحون 
امللف  بخ�سو�ص  م�سيفا 
مهم  طرف  اجلزائر  اأن  الليبي 
بالندوة  حا�رشة  �ستكون  واأنها 
املقبلة منت�سف ال�سهر اجلاري 

باإيطاليا.   

رئي�سة الهالل الأحمر اجلزائري �سعيدة بن حبيل�س

نتعر�ض حلملة ت�سويه والغرب م�سوؤول عن اأزمة الأفارقة

عن  حبيل�ص  بن  �سعيدة  دافعت 
اأنها  واأكدت  اجلزائرية  الدولة 
تتعر�ص حلملة ت�سويه من اخلارج 
الأفارقة  املهاجرين  ملف  ب�سبب 
الذي اأ�سبح و�سيلة لل�سغط عليها، 
م�سرية اإىل اأن اجلزائر وفرت كل 
لهم، يف  العي�ص  �سيء من �رشوط 
حني انتقدت الغرب و�سددت على 
جعل  الذي  الرئي�ص  ال�سبب  اأنه 
من  يفرون  املهاجرين  هوؤلء 

بلدانهم بحجة احلرب.
الأحمر  الهالل  رئي�سة  واأفادت 
�سيفة  حلولها  خالل  اجلزائري 
املجاهد  جريدة  منتدى  على 
الدولية  التقارير  باأن  اأم�ص،  يوم 
التي تتحدث عن تق�سري اجلزائر 
وحتى  بل  املهاجرين  خدمة  يف 
اأمتعتهم  ت�رشق  باأنها  الدعاء 
والأكاذيب  باملغالطات  مليئة 
�سورة  ت�سويه  اإىل  تهدف  التي 
الأمر  هذا  مو�سحة  اجلزائر 
املهاجرين  ن�سلب  كيف  بقولها:« 
اأي  دون  من  ياأتون  وهم  اأمتعتهم 

�سيء، بل هنالك من جاء مري�سا 
اعتنت به الدولة �سيما واأن العالج 
اأكرب  متابعة:«  جماين«،  باجلزائر 
هي  مهاجرين  حتوي  مدينة 
ال�سنوي  والتقرير  مترنا�ست، 
 37 اأن  اأكد  الولية  مل�ست�سفى 
ال�سحية  اخلدمات  من  باملائة 
من  هنالك  بل  لالأفارقة،  ُوجهت 
اذا  بالطائرة  للعا�سمة  نقله  يتم 
كان امل�ست�سفى هنالك غري قادر 

على عالجه«.

الهالل الأحمر ُيج�سد 
قرارات الدولة

ذات  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
الأحمر  الهالل  باأن  امل�سدر 
فيما  الدولة  قرارات  يج�سد 
ولي�ص  املهاجرين  ملف  يخ�ص 
حيث  فيه،  قرار  �سلطة  اأي  له 
ي�سارك  الأحمر  الهالل  اأو�سح:« 
املعمول  ال�رشوط  كل  تاأطري  يف 
على  قادر  غري  وهو  دوليا،  بها 

اإعطاء الأوامر يف هكذا ملفات«، 
اأي  تقدمي  ن�ستطيع  ل  متابعا:« 
ب�سيء متعلق بجن�سية املهاجرين 
ل  الأحمر  والهالل  الأفارقة، 
ديانته،  اأو  املهاجر  يهمه جن�سية 
املهم هو تقدمي العانات املالية 
ل  ان�ساين  اإطار  يف  له  والغذائية 
غري«، وراحت بن حبيل�ص اإىل اأكرث 

اأن متطوعي  اأبرزت  من ذلك ملا 
على  ي�سهرون  الأحمر  الهالل 
اأينما  املهاجرين  هوؤلء  خدمة 
جمعيتها  تكون  باأن  نافية  كانوا، 
لأن  عددهم  حول  اإح�ساء  متلك 

هذا الأمر ح�سبها �سعب للغاية.

وفرنا كل �سيء فيما يخ�س 

عملية ترحيل الأفارقة

وتطرقت �سيفة منتدى املجاهد 
وفرتها  التي  الإمكانات  اإىل 
الدولة فيما يخ�ص عملية ترحيل 
الأ�سلية،  بلدانهم  اإىل  الأفارقة 
حيث اأكدت اأنه مت توفري �ساحنات 
خا�سة لنقل اأمتعة املهاجرين مع 
�رشف  مت  اأين  خا�سة،  حافالت 
من �سنة 2014 اإىل �سنة 2017، 20 
مليون اأورو من اأجل هذا امللف، 
ال�سنوات  الأربع  خالل  متابعة:« 
مهاجر  لكل  اإعطاء  مت  املا�سية 
يعود اإىل بلده 71 كلغ من املوؤونة 
اجلزائر  اأن  يوؤكد  ما  الغذائية، 
للمهاجرين  �سيء  كل  قدمت 
حيث  من  �سواء  الأفارقة، 
م�سيفة  الراحة«،  اأو  اخلدمات 
اأن اجلزائر يف موقع قوة يف هذا 
امللف الذي تعفن اأكرث بعد تدخل 
�سمح  ما  ع�سكريا  ليبيا  يف  النيتو 
احلدود  وفتح  ال�سالح  بانت�سار 
والتجارة بالأ�سلحة والب�رش، وهذا 

الذي اأعطى ح�سبها �سورة �سلبية 
طم�سها  يحاول  الذي  الغرب  عن 
دولية  تقارير  توجيه  طريق  عن 
بن  ح�سب  الأكاذيب  ت�سوبها 

حبيل�ص.

يف  �ساب متطوع  األف   20
الهالل الأحمر اجلزائري

رئي�سة  ك�سفت  اأخر  �سياق  ويف 
عدد  عن  اجلزائري  الأحمر 
�سفوفه  يف  ال�سباب  املتطوعني 
األف   20 اإىل  ح�سبها  ي�سل  والذي 
اأو  نخبة  كانوا  �سواء  متطوعا، 
موؤكدة  عاملني،  حتى  اأو  بطالني 
بكل  ت�سعى  اجلمعية  اإدارة  باأن 
العمل  اأجواء  حت�سني  اإىل  الطرق 
مثل هكذا متطوعني،  عن طريق 
عدم  على  حت�رشت  حني  يف 
ا�ستجابة رجال الأعمال لدعواتها 
الهالل  اإعانة  اأجل  من  املتكررة 

الأحمر �سيما واأن يحتاج اإليها.
علي عزازقة
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اأكد الوزير الأول اأحمد اأويحيى، اأم�س خالل الندوة ال�سحفية التي نظمتها رفقة رئي�س جمل�س الوزراء الإيطايل اأن احلل اأمام تقلي�س الهجرة غري ال�سرعية 
يكمن يف البحث وراء جتفيف منابع م�سبباتها من فقر واأزمات وحروب ومن بينها مدى تاأثري الأزمة الليبية ولي�س باإقامة مع�سكرات لهم على م�ستوى ال�سفة 

احلنوبية من حو�س املتو�سط تظهر للوهلة الأوىل اأنها �سد لكنه يف الواقع ي�سخم الأزمة لتتفجر ب�سورة اأكرب لحقا، يف حني اأكد اأنه مل يتم التطرق للمو�سوع 
خالل اللقاء، وما مت التطرق له هو ملف املهاجرين غري ال�سرعيني اجلزائريني باإيطاليا، متداركا اأن املو�سوع مل ي�ستغرق اأكرث من 10 دقائق من اأ�سل ال�ساعات 

الثالث التي ا�ستغرقتها املحادثات، يف حني كان الرتكيز على وجه اخل�سو�س حول امللفات القت�سادية وامللف الليبي.

الأفارقة خدمات م�ست�سفى مترنا�ست ل�سالح  من  باملائة  .             �سرف20 مليون اأورو لتغطية تكاليف الرتحيل                 .         37 
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عند  الأم�س  زمايل  مراد  اعرتف 
اأن  الإذاعة  فروم  على  �صيفا  حلوله 
هناك عجز كبري يف منظومة ال�صمان 
التقاعد،  ال�صندوق  و  الجتماعي 
ال�صبب  الت�رصيح  عدم  اأن  موؤكدا 
الرئي�س وراء الإختاللت التي يعرفها 
هناك  حاليا  اأنه  مو�صحا  ال�صندوق، 
دينار  مليار   58 يخ�س  فيما  عجز 
بالن�صبة للتقاعد حيث اأن  املبلغ التي 
ياأتي من الإ�صرتكات يغطي 50 حوايل  
لتغطية   املخ�ص�س  مبلغ  من  باملائة 

التقاعد .

لدى  بهم  م�صرح  �ألف   6482
�ل�صمان �الجتماعي

 « اأن  زمايل  اأو�صح   ، الأرقام  بلغة 
ال�صمان  لدى  بهم  م�رصح  األف   6482
ي�صتفيدون  األف  ،و39523  الجتماعي 
اخللل  هذا   ، ال�صندوق   مزايا  من 
ال�صمان  منظومة  عجز  يف   ت�صبب 
التقاعد  فرع  يف  خا�صة  الجتماعي  
املتحدث  تاأ�صف  مت�صل  �صياق  »،ويف 
ت�رصيح  لآليات  الو�صاية  و�صع  :«رغم 
من  بالعديد  قيامها  و  مرنة   جد 
املواطن  حلث  التح�صي�صية  احلمالت 
خا�صة  ال�صندوق   لدى  الت�رصيح  نحو 
نحو  لت�صجيعهم  للفالحني  بالن�صبة 
الت�رصيح لكن مل ياأتي  ذلك بنتيجة » .

تعوي�ض  4590 يوم عطلة 
مر�صية  

اأ�صباب  هناك  املتحدث  واأو�صح 
يف  تتمثل  ال�صندوق  عجز  وراء  اأخرى 
الأدوية،  تعوي�صات  و  العطل املر�صية 
�صندوق  لالأدوية  بالن�صبة  اأنه  مفيدا 
مليار   2012 عو�س  بتعوي�س  قام 
ب�صنة  خا�س  بالأدوية  خا�س  دينار 
املر�صية  للعطل  بالن�صبة  ،اأما    2017
فقد قام ال�صندوق بتعوي�س 4590 يوم 
ماليري   5 بحوايل  اأي  مر�صية  عطلة 
ل�صنة  الأول  ال�صدا�صي  خالل  دينار 
يف  هي  الو�صاية  اأنه  »،موؤكدا    2018
و  الأطباء  املتعاملني  حت�صي�س  �صدد 
مبن   بالعديد   قامت  حيث  ال�صيادلة 

الأدوية  يخ�س   فيما  الإتفاقيات 
ب�صدد  نحاول  كبرية  بكمية  امل�صتعمل 

تعوي�س هذه الكميات ».
املتحدث  كذب  مت�صل،  �صياق  ويف 
مامت تداوله حول اإلزامية توفر بطاقة 
ال�صفاء للعالج يف امل�صت�صفيات و من ل 
ميلكها ل ي�صمح له بالعالج، موؤكدا اأن 
اأبعاد  اأخذ  اخل�صو�س  بهذا  ت�رصيحه 
مو�صحا   ، عديدة  تاأويالت  و  اأخرى 
اأن الهدف من ا�صرتاط بطاقة ال�صفاء  
كان من اأجل معرفة الأ�صخا�س الذين 
ل ميلكون بطاقات من اأجل اإح�صائهم  
حري�صة  اجلزائر  الدولة  اأن  ،موؤكدا 
على جمانية و احلق يف العالج م�صمون 

د�صتوريا

مليون و499 �ألف مري�ض بال�صكر 
يف �جلز�ئر

ويف �صياق مت�صل اأ�صار زمايل اأن مليون 
و499 األف مري�س بال�صكر يف اجلزائر 
مو�صحا اأن  446 األف مري�س من النوع 
مليون  بالأن�صولني،و  يعاجلون  الأول 
الثاين غري  النوع  الف مري�س من  و32 
مر�صى  اأن  م�صريا  لالأن�صولني،  خا�صع 
ال�صكري من النوع الأول لي�صوا معنيني 
بالتقيد يف عدد ال�رصائط، اأما مر�صى 
ل  الذين  الثاين،  النوع  من  ال�صكري 
من  ي�صتفيدون  بالأن�صولني،  يعاجلون 

علبة واحدة من ال�رصائط، وقال زمايل 
ماليني    8 تعوي�س  مت   ،2017 يف  اأن 
و500 األف علبة، ما يقابله 13 مليار دج 

اأي حوايل مليون دولر.

لن يتم م�صح ديون �أون�صاج

ويف �صياق اخر، اأكد زمايل اأنه لن يتم 
يعترب  ذلك  لأن  اأون�صاج  ديون  م�صح 
مو�صحا   ، املقاولتية  جرمية يف حق 
متابعتهم  مت  الذين  الأ�صخا�س  اأن 
ق�صائيا هو من قاموا بتحويل الأموال 
اإىل جهة اأخرى ،مو�صحا اأن الأ�صخا�س 
وف�صلوا  الأون�صاج  من  امل�صتفيدين 
ق�صائيا  يتابعوا  ولن  عيبا  لي�س  هذا 
�صت�صحب منهم الأجهزة و �صيتم اإعادة 
باملئة   85»: »،م�صيفا  ديونهم  جدولة 
الأون�صاج �صددوا  من امل�صتفيدين من 

ديونهم ». 
اأكد وزير العمل و ال�صمان الجتماعي 
جتميد  يتم  مل  اأنه  زمايل  مراد 
اأن  م�صريا   ، الدعم  اأجهزة  ن�صاطات 
الن�صاطات  نحو  لل�صباب  توجيه  هناك 
املت�صبع  الغري  و  الأ�صواق  الناق�صة يف 
م�صوؤولني  من   :«طلبنا   قائال   ، بيها 
اإح�صاء  ال�صباب  الت�صغيل ودعم  وكالة  
الن�صاطات  لبعث  منطقة  كل  قدرات 
اأم�صينا  و  ح�صب موؤهالت كل منطقة 
للتكوين  التكوين  مراكز  مع  اتفاقيات 

و�صدد   « الإ�صايف   للتكوين  الإ�صايف 
املتحدث اأن وزارة العمل لي�س هي من 
تخلق منا�صب ال�صغل و اإمنا امل�صاريع 
 ، بذلك  تقوم  من  هي  القت�صادية 
مرافقة  على  الو�صاية  حر�س  موؤكدا 
عامل  اإىل  الولوج  يف  الراغبني  دعم  و 

ال�صغل و خلق موؤ�ص�صة م�صغرة .
201ل9  املالية  قانون  اأن  الوزير  وقال 
اأجل خلق  قد و�صع ميزانية هامة من 
مليار   100 اأن  حيث  ال�صعل  منا�صب 
البلديات  لتنمية  وجهت  التي  دينار 
وخلق  توفري  من  اأي�صا  �صتمكن 
اأي�صا  ثم  اأنه  مفيدا  ال�صغل،  منا�صب 
املوؤ�ص�صات  متويل  يف  جديدة  اإدراج 
امل�صغرة التمويل الذاتي بدون اللجوء 
اإىل اخلزينة العمومية لت�صجيع ال�صباب 
من اأجل ال�صتثمار و خلق املوؤ�ص�صات 
اخلا�صة بهم ، ويف �صياق مت�صل اأ�صاف 
املتحدث :«نحن اأي�صا يف �صدد اإعداد 
مع�صلة  حلل  خا�صة  اإ�صرتاتيجية 
نظرا  احلدودية  املناطق  يف  البطالة 
الن�صيج  نق�س  و  املنطقة  خل�صو�صية 

القت�صادي »

خلق 31500 من�صب �صغل من 
خالل متويل 659 م�صروع يف 

�جلنوب

وثمن املتحدث الإمتيازات والت�صهيالت 
التي قدمتها الدولة يف جمال الإ�صتثمار 
يف مناطق اجلنوب خا�صة فيما يتعلق 
اأنه ثم خلق 31500  بال�رصائب، مفيدا 
 659 متويل  خالل  من  �صغل  من�صب 
 ، البطالة  يتعلق   وفيما  م�رصوع. 
اجلزائرية   الدولة  اأن   املتحدث  اأكد 
اأعطت الأهمية والأولية الأ�صا�صية  يف 
من  الت�صغيل  ترقية  و  البطالة  حماربة 
اأن   ،مفيدا  الدعم  اأجهزة  توفري  خالل 
بلغت 11.1  البطالة يف اجلزائر  ن�صبة 
ن�صبة  وهي    2018 �صنة  يف  باملائة 
منخف�صة مقارنة بال�صنة املا�صية على 
حد قوله ،م�صددا  اأنه لبد من  �رصورة 
وحماربة  ال�صغل   لرتقية  اجلهد   بذل 
الذي   لل�صباب  بالن�صبة  خا�صة  البطالة 
املهني   التكوين  ميلكون  ل  الذين 
الفئة  لهذه  البطالة  ن�صبة  تبلغ  حيث 
باملائة   12.8 ب  مقارنة  باملائة   50
و  املهني  التكوين  لأ�صحاب  بالن�صبة 

16.8 بالن�صبة للجامعيني . 

الولئي   ال�صندوق  اأم�س  اأول  قام 
بعقد  ال�صباب  مبادرات  لرتقية 
الإعانات  لتوزيع  خ�ص�س  اجتماع 
ال�صبانية  اجلمعيات  على  املالية 
والريا�صية املعد من طرف مديرية 
ال�صباب والريا�صة لولية ادرار حيث 
الولئي  ال�صندوق  مبيزانية  يوجد 
لهذه ال�صنة مبلغ هام و�صل اإيل 13 
التوزيع  بعملية  معني  �صنتيم  مليار 
حيث ا�صتفادت اجلمعيات ال�صبابية 
نحو4  املائة  يف   30 حوايل  بن�صبة 
على  ق�صم  والبقية  �صنتيم  ماليري 
الريا�صية  والرابطات  اجلمعيات 
عمليات  اإىل  مبلغ  تخ�صي�س  مع 

املوؤ�ص�صات  وجتهيز  الرتميم 
التوزيع  م�رصوع  وبح�صب  ال�صبانية 
اإيل  و�صل  مبلغ  تخ�صي�س  مت  باأنه 
1 مليار و200 مليون �صنتيم لفائدة 
بولية  عقد  �صيفي  خميم  ن�صاط 
لفائدة  املا�صية  ال�صائفة  بجاية 
امل�صادر  وبح�صب  اأدرار  �صباب 
مبالغ  املبلغ  فاإن  املتداولة 
عمليات  عن  ناهيك  كثريا  فيه 
التي متت حتت  والتجهيز  الرتميم 
اأو  �صفقات  اإبرام  بدون  الطاولة 
ودائما  الجناز  بغية  مناق�صات 
معلومني  اأ�صخا�س  طرف  من  تتم 
يتم  دوما  لوحظ  كما   �صنة  ككل 

رابطة  كبرية يف  مالية  مبالغ  و�صع 
رئي�س  يرتاأ�صها  التي  ال�صباحة 
لل�صباب  باملديرية  الو�صائل  مكتب 
ن�صاط  اإي  تقدمي  بدون  والريا�صة 
املالحظ  ح�صب  يتم  والتي  يذكر 
حمل  من  الريا�صية  الو�صائل  بيع 
لل�صباحة  الرابطة  رئي�س  ميلكه 
ب�رصاكة م�صبوهة مع احد اإطارات 
البارزة باملديرية كما مت اأي�صا �صع 
وعلى  معلومة  جمعيات  يف  اأموال 
الكربى  بالعمليات  ت�صمي  العادة 
ال�صندوق  م�رصوع  دائما  ولأ�صف 
ينجز  والذي  للتوزيع  املخ�ص�س 
يتم  والريا�صة   ال�صباب  مبديرية 

بالديون  ت�صمي  اأموال  و�صع  فيه 
جديد  من  ت�صجل  اإعانات  اأيعقل 
فيها ديون وهنا ال�صوؤال الذي  يبقي 
كما  املبالغ  ت�صخيم  مع  مطروحا 
ت�صاءل اجلميع بان الدولة ككل عام 
املخيمات  على  ت�رصف  من  هي 
نظمت  املديرية  ملاذا  ال�صيفية  
مبخيم بولية بجاية وخ�ص�صت له 
من  �صنتيم  مليار   1 من  اأكرث  مبلغ 
ميزانية ال�صندوق على اأ�صا�س اأنها 
املبالغ خم�ص�س لن�صاط اجلمعيات 
حتمل  والتي  وال�صبانية  الريا�صية 

م�صاريع حمددة 
اجلمعيات  جند  املقابل  يف 

والرابطات  ونوادي  الريا�صية 
ينبغي  كما  الن�صاط  عليها  يتعذر 
اإعانات  تقدمي  لوحظ  كما 
مع  لها  عالقة  ل  جلمعيات 
والريا�صة  ال�صباب  قطاع  �صيا�صة 
اإر�صائها  يتم  حتى  ا�صتفادت  بل 
املديرية  على  القائمني  مل�صاندة 
ويبقي  اخلالقة  الفو�صى  اإطار  يف 
ال�صندوق  ميزانية  توزيع  م�رصوع 
يحوم  ال�صباب  مبادرات  لرتقية 
عليه الف�صاد املايل دون تقدمي اأي 
اإر�صالية  من  وا�صح  وهذا  مربرات 
العام  للمالية  اجلهوية  املفت�صية 
من  عدد  يف  بالتحقيق  املا�صي 

اإعانات  من  ا�صتفادت  اجلمعيات 
بغية  باأدرار  الولئي   ال�صندوق 
الأموال  تلك  �رصفت  كيف  تربير 
اأين �صجلت بان هناك جمعيات مت 
القانون  اإيل  خ�صوعها  دون  حلها 
من  باعاز  ال�رصف  بررت  واأخري 
ويبقي  اأعظم  خفي  وما  املديرية 
ال�صندوق  باإعانات  التالعب 
املديرية  قبل  من  ممنهج  الولئي 
م�رصوع  و�صع  على  ت�رصف  التي 
بحيل  للم�صادقة   ومترره  التوزيع 
بتواطوؤ  م�صبوه  تبقي  دوما  وطرق 

اأطراف معروفة  
 بو�صريفي بلقا�صم   

وزير �لعمل و�ل�صمان �الجتماعي مر�د زمايل

توزيع 13 مليار �صنتيم على �جلمعيات باأدر�ر

�إميان لو��ض 

م�سح ديون �أون�ساج جرمية 

دعوة �إىل مر�جعة �لأغلفة �ملالية �ملر�سودة

.        43.21      باملائة من �لعمال غري م�صرح بهم لدى �ل�صمان �الجتماعي
.        11.1 ن�صبة �لبطالة يف �جلز�ئر                  .       مليون و499 �ألف مري�ض بال�صكر يف �جلز�ئر  

 و�يل والية ورقلة عبد �لقادر 
جالوي يك�صف لـ "�لو�صط  "

�سنحول �لولية من عا�سمة �ل�سناعة 
�لنفطية  لقطب فالحي بامتياز

.    دعم �إنتاج  �لزيتون بـ 100 هكتار بورقلة

بورقلة  الولية  وايل  ك�صف 
اأنه   ، جالوي  القادر  عبد 
بتو�صيات  اللتزام  اإطار  يف 
كافة  لتقدمي  الرامية  احلكومة 
ال�صعوبات  وتذليل  الت�صهيالت 
الفالحني  تواجه  قد  التي 
بان�صغالت  التكفل  تقرر  فاإنه 
مبداأ  تطبيق  �رصط  الفالحني 
والإمكانات  الأولويات  ح�صب 
الأول  امل�صوؤول  اأكد   . املتاحة 
بورقلة  التنفيذية  الهيئة  على 
على  جالوي  القادر  عبد 
مو�صم  على  اإ�رصافه  هام�س 
يف   ، وع�رصه  الزيتون  جني 
ت�رصيح �صحفي خ�س به يومية 
»الو�صط »اأن ال�صلطات املحلية 
الدعم  كافة  لتقدمي  م�صتعدة 
قد  التي  ال�صعوبات  وتذليل 
تواجه الفالحيني وامل�صتثمرين 
يف  وذلك   ، بالولية  الناجحني 
اإطار  الإلتزام بالتطبيق ال�صارم 
لتعليمات احلكومة الرامية خللق 
التبعية  لإنهاء  حقيقية  بدائل 
الذي  املحروقات  لقطاعات 
البور�صات  يف  اأ�صعاره  تهاوت 
العاملية ، موازاة مع ذلك فقد 
بالولية  الأول  الرجل  ذهب 
اأكد  عندما  ذلك  من  اأبعد  اىل 
اأنه  نف�صه  من  الواثق  بلغة 
منطقة  من  الولية  �صيحول 
فالحي  قطب  اىل  �صناعية 
جهود  تظافر  �رصط  بامتياز 
امل�صوؤولني  فيهم  مبا  اجلميع 

وحتى  الفالحني  و  املحليني 
امل�صتثمرين خا�صة منهم الفئة 
الراغبة يف تنويع عمليات اإنتاج 
املو�صمية  املنتجات  خمتلف 
على  الزراعية   واملحا�صيل 
التي  الناجحة  التجارب  غرار 
وقف عليها وايل الولية موؤخرا 
وجني  احلم�صيات  كاإنتاج 
الزيتون وع�رصه، وذلك بهدف  
حتقيق  اكتفاء ذاتي قبل التوجه 
للخارج  الت�صدير  فكرة  نحو 
ما  دول  اأو  اخلليج  لدول  �صواء 
وراء البحر و بدرجة اأقل القارة 
فقد  ثانية  جهة  من   . ال�صمراء 
ك�صف عبد القادر جالوي وايل 
معر�س حديثه  ورقلة يف  ولية 
مبزرعة  كثريا  اأعجب  اأنه  معنا 
اخلا�صة  الأجهزة  و  الزيتون 
من  اإقتنائها  مت  والتي  بع�رصه 
قرر  فقد  لذا  اأوروبية  دول 
 100 بـ  تقدر  بتو�صعة   دعمها 

هكتار لإ�صت�صالحها .
ثمن  فقد  ذلك  جانب   اإىل 
الأن�صار  جمعية  رئي�س 
بولية  الفالحيني  للم�صتثمرين 
يف  التوهامي  ميلود  ورقلة 
يومية  مع  له  مقت�صب  ت�رصيح 
»الو�صط » املجهودات اجلبارة 
املبذولة من طرف وايل الولية 
اأفاق  و  بواقع  للنهو�س  بورقلة 
بالعا�صمة  الفالحي  ال�صتثمار 

املركزية للجنوب ال�رصقي .
�أحمد باحلاج 

�أرجع وزير �لعمل و�ل�صمان �الجتماعي مر�د زمايل �صبب �الإختالالت و�لعجز �لتي يعرفه �صندوق �ل�صمان �الجتماعي �إىل 
عدم �لت�صريح بالعمال و�لتعوي�صات على �الأدوية و�لعطلة �ملر�صية �لذي �أ�صبح ي�صكل ثقال كبري� على �لدولة على حد قوله، 

م�صري� �أن 43.21  باملائة من �لعمال غري م�صرح بيهم لدى �ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي .
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جمل�ض النقد و القر�ض

املوافقة على التنظيم 
02/18 املحدد للمنتجات 

املالية الإ�سالمية
اأم�س الأحد على  القر�س و وافق  النقد و  ناق�س جمل�س 
و  البنوك  طرف  من  ممار�سة  ب�رشوط  املتعلق  التنظيم 
»باملالية  املتعلقة  البنكية  للعمليات  املالية  املوؤ�س�سات 
املطابقة  املالية  باملنتوجات  اخلا�سة  الت�ساهمية« 
بنك  م�سوؤويل  لدى  الثنني  اأم�س  علم  ح�سبما  لل�رشيعة، 
»يحدد   02/18 التنظيم  اأن  امل�سوؤولون  اأو�سح  و  اجلزائر 
ل  التي  الت�ساهمية  املنتجات  على  املطبقة  القواعد 

تف�سي اإىل قب�س اأو دفع فوائد«.
و  امل�ساركة  و  املرابحة  يف  املنتوجات  هذه  تتمثل  و 
اإىل  اإ�سافة  ال�سالم  و  الإ�ست�سناع  و  الإيجارة  و  امل�ساربة 
اأهداف  يخ�س  فيما  و  ال�ستثمار  ح�سابات  يف  الإيداع 
بالبنوك  اخلا�س  الن�ساط  لهذا  امل�سري  التنظيم  هذا 
الكال�سيكية العاملية فتتمثل، ح�سب امل�سوؤولني، يف التكفل 
و  املوارد  جمع  و  التمويل  من  النمط  هذا  بخ�سو�سيات 
الراهنة و امل�ستقبلية  للتطلعات  اأف�سل  ال�ستجابة ب�سكل 

للمتعاملني 
القت�ساديني و تعزيز الندماج املايل من خالل امل�ساهمة 
خارج  املتداول  ل�سيما  عامة  ب�سفة  التوفري  تعبئة  يف 

البنوك.
يف  بامل�ساهمة  امل�سدر  ذات  ي�سيف  الأمر  يتعلق  كما 
تو�سيع ت�سكيلة املنتوجات و اخلدمات البنكية التي مت�س 
و  بنكية  و�ساطة  اإطار  القت�سادية يف  القطاعات  جمموع 
مالية منظمة و مطابقة و يو�سح هذا التنظيم املقت�سيات 
و  املالية  و  الإجراءات  و  التنظيم  جمال  يف  املطلوبة 
اإن�ساء  اأن  امل�سوؤولون  اأكد  و  املوظفني  تاأهيل  و  التكوين 
�سبابيك خم�س�سة للمالية الت�ساهمية يجب اأن ترتكز على 
ثالثة مبادئ اأ�سا�سية و يتعلق الأمر يف »التدرج يف التطبيق 
املتعاملني  جمموع  اإ�رشاك  و  الإعداد  يف  امل�ساورة  و 
القت�ساديني و الجتماعيني«و بهذا يجب اأن يقوم تطوير 
هذه الآليات على و�سع اأنظمة تكوين و حما�سبة و ت�سيري 
ف�ساءات  كذا  و  مواتية  اإجراءات  و  منا�سبة  و  م�ستقلة 

خم�س�سة على م�ستوى البنوك و  املوؤ�س�سات املالية.
كما ينبغي على البنوك و املوؤ�س�سات املالية اأن تتوفر على 
و  املالية  النوع من  موظفني موؤهلني و خمت�سني يف هذا 
اأ�سا�سيا  �رشطا  ي�سكل  الأمر  »هذا  اأن  امل�سوؤولون  اعترب 
للبنوك و املوؤ�س�سات املالية التي تقرر فتح نوافذ خا�سة 
لأدوات قائمة على امل�ساركة، كما يجب مراعاة الختالف 
بني هاتني الفئتني من الن�ساط )املنتوج البنكي التقليدي و 
املالية الت�ساهمية(« و ردا على �سوؤال حول �رشوط اإطالق 
هذه الفئة من املنتوج، اأكد امل�سوؤولون اأنه طبقا لالأحكام 
املنتوجات  هذه  اإطالق  يقت�سي  التنظيمية،  و  الت�رشيعية 

يف ال�سوق فعليا من 
قبل البنوك و املوؤ�س�سات املالية »احل�سول على موافقة 
و  الغر�س  لهذا  م�سبقا«و  اجلزائر  بنك  اعرتا�س  عدم 
طبقا للمهام املخولة له قانونا و يف اإطار اإثراء جمموعة 
و  »ا�ستقرار  على  اجلزائر  بنك  ي�سهر  البنكية،  املنتجات 
يتاأكد من احتواء  البنكي يف جممله«، كما  النظام  �سالمة 
موؤ�س�سة  او  بنك  اأي  و�ساطة  بعملية  املرتبطة  املخاطر 
ب�سكل ل ميكن  املعنية  املنتجات  طبيعة  كانت  اأيا  مالية 

اأن توؤثر �سلبا على النظام يف جممله«.
زبائن  اأن  البنك املركزي من  يتاأكد  و ح�سب امل�سوؤولني، 
املمار�سات  عن  مناأى  »يف  املالية  املوؤ�س�سات  و  البنوك 
املفرطة« ،و بخ�سو�س امل�سادقة على مطابقة املنتجات 
و  البنوك  النظام  ع  يُخ�سِ ال�رشيعة،  مبادئ  مع  البنكية 
الوطنية  الهيئة  تقييم  اإىل  املعنية  املالية  املوؤ�س�سات 
املخولة ح�سب الأ�سول يف هذا ال�ساأن بعد احل�سول على 
يف  املنتوج  لو�سع  اجلزائر  بنك  اعرتا�س  عدم  موافقة 

ال�سوق.

للطريقة  العامة  امل�سيخة  �سبطت 
اإفريقيا  وعموم  باجلزائر  القادرية 
ولية  بالروي�سات  مقرها  الكائن 
فعاليات  ورقلة،اآخرا�ستعداداتهالحت�سان 
الدويل  للملتقى  اخلام�سة  الطبعة 
على  امل�سيخة  داأبت  اخلام�س،الذي 
كمدر�سة  جهودها  اإطار  يف  وذلك  تنظيمه، 
مقومات  و�سيانة  احلفاظ  يف  روحية 
ومكونات الأمة اجلزائرية، من خالل �سيانة 
ال�سعرية.  ال�سنية  وعقيدتها  مرجعيتها 
اأ�سغاله  تنطلق  الذي  املذكور  امللتقى 
بدار  اأيام  ثالثة  مدار  وعلى  ال�سباح  هذا 
ورقلة  مدينة  و�سط  زكرياء  مفدي  الثقافة 
املداخالت  من  من خالل جملة  �سيناق�س 
العلمية  والكرا�سي  والور�سات  واجلل�سات 
التي �سيوؤطرها نخبة من امل�سايخ والعلماء 

وخارج  داخل  من  الخت�سا�س  واأهل 
يف  الوطنية  »دوراملرجعية  اإىل  الوطن 
اجلزائرية«،وح�سب  وا�ستقرارالدولة  اأمن 
القادرية  للطريقة  العامة  امل�سيخة  �سيخ 
ياأتي  امللتقى  فاإن  ح�ساين  احل�سن  ال�سيخ 
ت�سهداجلزائر،حماولت  الذي  الوقت  يف 
اإىل  يتوغل  بداأ  الذي  لن�رشالفكراملتطرف 
عقول ال�سباب خا�سة،من خالل ظهور الفرق 
املرجعية  عن  واخلارجة  ال�سالة  الطائفية 
الدينية باأبعادها الوطنية امل�ستمدة من روح 
يدعونا  ما  املطهرة،وهو  ال�رشيفة  ال�سنة 
املعروف  ح�ساين  احل�سن  ال�سيخ  يقول 
مبواقفه ال�سلبة املدافعة على وطنية الفكر 
اأمام  اخلطر  ناقو�س  دق  اإىل  واملرجعية، 
ومتا�سك  وحدة  على  اخلطراحلقيقي  هذا 
ي�سدد  برمته،ومنه  اجلزائري  املجتمع 
التي  الوطنية  الوحدة  على  ح�ساين  ال�سيخ 
تعد خطا اأحمرل ميكن جتاوزه،من اأي كان 
وباأية �سفة كانت وحتت اأي غطاء كان،وعن 

دورا ملرجعية الدينية باأبعادها الوطنية يف 
حماربة الفكر املتطرف ومنه تاأمني عقول 
الهوية  اجلزائري وحت�سني  ل�سباب  واأفكارا 
وبالتايل  الدخيلة،  الثقافات  من  الوطنية 
الدولة اجلزائرية  اأمن وا�ستقرار  دورها يف 
تنظيمه  من  الق�سد  فامللتقى  ،وبالتايل 
الدفاع عن العقيدة ال�سنية الأ�سعرية،والتي 
واجلماعة،والتاأكيد  ال�سنة  اأهل  عقيدة  هى 
الت�سوف  يلعبه  الدورالكبريالذي  على 
الإ�سالمي فى حماية املجتمعات الإ�سالمية 
من الت�سدد والتطرف،كما ناأمل يختم خليفة 
�سيدي  املجاهد  املوؤ�س�س  الربكة  ال�سيخ 
م�ستهل  يكون يف  اأن  اهلل  رحمه  باهي  حمه 
اأن  ومبا  والوطنية.  الجتماعية  التطلعات 
م�ساألة  اأ�سبحت  الوطنية  الدينية  املرجعية 
�رشورية ،بالنظر اإىل ماهوحا�سل يف الوطن 
الثورات  والعاملي،نتيجة  والإقليمي  العربي 
التي اندلعت با�سم طفيليات كانت �سببا يف 
�سبطت  الدين،  با�سم  باأكملها  اأمم  خراب 

يف  يتمحور  ثري  برنامج  امللتقى  اإدارة 
جممله اىل معاجلة ق�سايا ذات �سلة بدور 
املرجعية الوطنية،يف اأمن الدولة اجلزائرية 
وتوحيد ل�سف، وح�سب مدير امللتقى ال�سيد 
حممد الطيب بن �سا�سي فامللتقى اأكادمييا 
يرتكز على اأربعة جل�سات علمية متخ�س�سة 
اإىل  الفتتاحية،اإ�سافة  اجلل�سة  عن  ف�سال 
العلمية  والكرا�سي  املحمدية  الدرو�س 
الفقهية التي تقام م�ساءا يف باحة الزاوية، 
بن �سا�سي ت�سب يف جمملها  والتي ي�سيف 
اإىل حماية اللحمة الوطنية والدينية يف اإطار 
املرجعية الوطنية والتي تعد خطا اأحمر،لذا 
اأ�سحى من ال�رشورة مبكان،كما يقول مدير 
امللتقى الدويل اخلام�س للطريقة القادرية 
الأ�ستاذ بن �سا�سي،حماية مرجعيتنا ال�سنية 
تثمينها مع احرتامنا  والعمل على  املالكية 
�سفها  يف  الدينية  املرجعيات  جلميع 
والعلمي  الفكري  جوفها  ويف  الإ�سالمي 

والرتبوي،بعيدا عن التناطح وال�سدام.

عماره بن عبد اهلل

طرح �سكان خمتلف قرى وبلديات 
دائرة م�سطفى بن براهيم ب�سيدي 
بلعبا�س جملة من الن�سغالت لدى 
اأ�سا�سا  تتعلق  الولية  وايل  زيارة 
الكرمي  العي�س  متطلبات  بتوفري 
وال�رشف  ال�سكن  م�ساكل  واإنهاء 
ال�سحي وغريها وهي الن�سغالت 
عن  الأول  امل�سوؤول  وعد  التي 
اجلهاز التنفيذي بحلها اإما قريبا 
ل�سنة  التنموية  الربامج  خالل  اأو 
عن  الغنب  رفع  اجل  من   2019
املواطنني الذين يعانون احلرمان

ال�سارخ  البوؤ�س  مظاهر  تتجلى 
الذي يعانيه �سكان دوار املحاديد 
كرثة  ب�سبب  الأوىل  الوهلة  منذ 
غياب  خا�سة  وتعددها  امل�ساكل 
وكذا  ال�سحي  ال�رشف  قنوات 
القمامة  لنقل  �ساحنة  انعدام 
وكذا  العمومية  الإنارة  وحتى 
يوؤرقهم  الذي  ال�رشوب  املاء 
،ناهيك  ال�سيف  ف�سل  حل  كلما 
باإيجاد  الدوار  �سكان  عن مطالبة 
ملف  لت�سوية  املنا�سبة  احللول 
ال�سغل  باتت  التي  الأرا�سي  قطع 

م�سكل  على  ،زيادة  لهم  ال�ساغل 
تنقل التالميذ اإىل �سيدي اإبراهيم 
،وغريها خا�سة م�سكل الفي�سانات 
املنحدرة من اجلبال ،ف�سال عن 
بالدائرة  ال�سكن  قطاع  يعي�سه  ما 
باإمتام  تقم  مل  خا�سة  مقاولة  مع 
املواطن  ظل  اأن  بعد  امل�رشوع 
اأحد  وكان  ،هذا  ذلك   من  يعاين 
م�سكلته  طرح  قد  الإعالميني 
املتعلقة بعدم ح�سوله على �سكن 
وايل  نا�سد  ،اأين  عائلته  رفقة 
التدخل لإن�سافه  الولية ب�رشورة 

ثورية  عائلة  من  وانه  خا�سة 
ببلدية  والنفي�س  بالنف�س  �سحت 
�سكن  حتت  يعي�س  ،حيث  زروالة 
الولية  ،وايل  الزنك   �سفائح  من 
ولدى رده على ان�سغالت ال�سكان 
امل�ستعجلة  احللول  باإيجاد  وعد 
ال�سحي  ال�رشف  قنوات  لق�سية 
امل�ساكل  يف  النظر  �سيتم  ،فيما 
مع  والإنارة  املاء  مثل  الأخرى 
بداية العام اجلديد ق�سد تخلي�س 

ال�سكان من كل هذه امل�ساكل
 �ض.�صهيب

�صيدي بلعبا�ض

�سكان املحاديد يعانون يف �سمت والوايل يتوعد بحل امل�ساكل

امللتقى الدويل اخلام�ض للطريقة القادرية باجلزائر وعموم اإفريقيا بورقلة

خمت�سون يناق�سون دوراملرجعية الدينية يف ا�ستقرار الدولة اجلزائرية 
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وزير التجارة �صعيد جالب

م�سروع اأكرب �سوق للخ�سر والفواكه ببوفاريك

جالب  �سعيد  التجارة  وزير  ك�سف 
للخ�رش  �سوق  اكرب  م�رشوع  عن 
 49 اإن�ساء  وكذا  ببوفاريك  والفواكه 
الت�سنيع  �رشوط  ملراقبة  خمرب  

ومطابقة املوا�سفات .
و اأو�سح جالب اأم�س خالل جل�سة 
و  املالية  جلنة  ا�ستماع  ا�ستماع 

ال�سعبي  باملجل�س  له  امليزانية 
الوطني اأن املخابر �ستقوم مبراقبة 
والتحقق من �رشوط ت�سنيع واإنتاج 
�سواء  اجلزائريون،  ي�ستهلكه  ما 
املواد امل�ستوردة اأو املنتجة حمليا 
24 يف طور  و  �سغال   25 ان  كا�سفا 
يف  التجارة  وزير  تطرق  و  الإجناز 

اإطار درا�سة م�رشوع قانون املالية 
التجهيز  ميزانيتي  اإىل   2019 ل�سنة 
ب�ساأنهما  اأرقاما  وقدم  والت�سيري 
اأ�سار  و  الت�سيري  بخ�سو�س ميزانية 
مقارنة  تراجعت  اأنها  اإىل  جالب 
مواجهة  اإطار  يف   ،2018 ب�سنة 
اأنه  مفيدا  البرتول،  اأ�سعار  تراجع 

رغم هذا الرتاجع فان العتمادات 
املوظفني  لرواتب  املخ�س�سة 

عرفت ا�ستقرارا.
التجهيز  ميزانية  بخ�سو�س  اأما 
الربنامج  على  موزعة  باأنها  فاأفاد 
الربنامج  املمركز،  القطاعي 
اجلديد متابعة امل�سالح اخلارجية 

برامج طور الإجناز واأ�ساف باأنه مت 
النطالق يف تدابري تتعلق ب�سيا�سية 
الدعم خارج املحروقات، ويف ختام 
ميزانية  �ساآلة  اإىل  اأ�سار  عر�سه، 
القطاع بالنظر اإىل املحاور الكربى 
اأخرى  جهة  من  و  الوزارة  لعمل 
مناق�ستهم  لدى  النواب  طالب 

هام�س  بتحديد  القطاع  وزير 
الوطنية  ال�سوق  يف  والتحكم  الربح 
اأ�سعارها  عرفت  التي  لل�سيارات، 
الحتكار  ك�رش  و  جنونيا  ارتفاعا 
التي تدعم  لبع�س املواد خ�سو�سا 

من طرف احلكومة .
ف.ن�صرين  
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احتجاجية  وعرائ�ض   �شكاوى  طالبت   
مرفوعة ل�شناع القرار بالبالد ، ب�رضورة 
بينهم  من  تنفيذيا  م�شوؤوال   23 تقدمي 
 ، الكبري  باجلنوب  للجمهورية  والة   03
على  وذلك  القانونية  امل�شاءالت  اأمام 
مبا�رضة  اتهامات  لهم  توجيه  خلفية 
هزت  التي  الف�شائح  مقدمتها  يف  تاأتي 
قطاعات الت�شغيل ، ال�شكن و ال�شحة  ، 
بقوائم  امل�شجلة  التجاوزات  على غرار 
االجتماعي   ال�شكن  من  امل�شتفيدين 
و  التجاوزات  عن  ناهيك   ، بتمرنا�شت 
العمل  �شوق  يف  امل�شجلة   اخلروقات 
و  مترنا�شت   ، اأدرار  واليات  من  بكل 
مع  يتنافى   الذي  االأمر  وهو   ، ورقلة 
االأول  الوزير  وتعليمات  توجيهات 
االأ�شبق عبد املالك �شالل الرامية ملنح 
املنطقة   اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
ن�شيان  دون   ، البطالني  غليان  الإحتواء 
االأ�شمية  القوائم  هزت  التي  الف�شيحة 
االجتماعي  ال�شكن  من  للم�شتفيدين 
بتمرنا�شت احلدودية وذلك على خلفية 
مال  رجال   ، مقاولني  اأ�شماء   اإدراج 
مبوؤ�ش�شتي  الإطارين  اإ�شافة  اأعمال  و 

ال�رضائب  و  للطريان  الطا�شيلي  �رضكة 
النمط من  �شمن امل�شتفيدين من ذات 
لفائدة   االأوىل  بالدرجة  املوجه  ال�شكن 
و  االأرامل  و  املحدود  الدخل  ذوي 

االأيتام .
نف�ض  �شددت  فقد  ثانية  جهة  من   

وايل  تقدمي  �رضورة  على    ، ال�شكاوى 
امل�شاءالت  اأمام  مترنا�شت  والية 
اأكرث  تو�شيحات  لتقدمي  القانونية 
م�شري   يكتنف  الغمو�ض  بخ�شو�ض 
اإعادة  اإطار  يف  املر�شودة  املاليري  
الرابط بني مترنا�شت و  الطريق  تاأهيل 

، ناهيك  االإدارية عني �شالح  املقاطعة 
 19 على  الق�شاء  يف  الفادح  التاأخر  عن 
نقطة �شوداء بقطاع الري بوالية ورقلة 
حجم  من  �شاعف  الذي  االأمر  وهو 
معاناة ال�شاكنة مع تف�شي ظاهرة �شعود 

املياه القذرة .

تف�شي  مترنا�شت  بلدية  اأحياء  ت�شهد 
املنازل  �رضقة  لظاهرة  رهيب 
طرف  من  الرتبوية  واملوؤ�ش�شات 
جناة جمهويل العدد والهوية ، موازاة 
االأمن  م�شالح  عاجلت  فقد  ذلك  مع 
199ق�شية  العام  هذا  خالل  بالوالية 
توافر  مع  املو�شوفة  بال�رضقة  تتعلق 

ظرف الليل .
طالب عدد من املواطنني باأحياء قطع 
، �شري�شوف مثنى ثالث  الواد، مالطا 
بعا�شمة  وتربكات  الغربية  تهقارت   ،
االأمن  الوالية  مترنا�شت، من م�شالح 
داخل  دوريتها   من  التكثيف  ب�رضورة 
الفرتة  يف  خا�شة  ال�شكنية  جتمعاتهم 
الليلية بغية التقليل من امل�شكل القائم 
�رضقة  لع�شابات  و�شع حد  من خالل 
التي  الرتبوية  واملوؤ�ش�شات  املنازل 
مواطنني  نفو�ض  يف  الرعب  زرعت 
باتت  التي  ممتلكاتهم  على  تخوفا 
ع�شابات  طرف  من  للنهب  عر�شة 
جمهولة العدد و الهوية، والتي ت�شتغل 
فرتة القيلولة وكذا يف الليل الذين تقل 
فيهما احلركة دون احلديث عن غياب 
لتنفيذ خمططاتهم  العمومية   االإنارة 
وزنه  خف  ما  كل  �رضقة  اإىل  الهادفة 
الو�شع  هذا  اأن  حيث   ، ثمنه  وغال 
اجلهات  ي�شتوجب على  بات  املزري  

االأمنية بذات الوالية، التدخل العاجل 
لو�شع خمطط بغية اإلقاء القب�ض على 
التي  املنازل  على  ال�شطو  ع�شابات 
بثت الرعب واخلوف يف نفو�ض قاطني 
املنطقة الذين مل يخفوا تخوفهم على 
عن  ف�شال  ممتلكاتهم،  من  جتريدهم 
تعر�شهم العتداءات من طرف هوؤالء 
ال�شارقني الذين فر�شوا منطقهم على 
الليلية  الدورات  انعدام  اجلهة يف ظل 

من طرف م�شالح االأمن.     
االأمن  م�شالح  اأح�شت  جهتها  من 
بوالية مترنا�شت، خالل ال�شنة اجلارية 
املنازل  ب�رضقة  تتعلق  199ق�شية 
واملوؤ�ش�شات الرتبوية،حيث مت معاجلة 
178 ق�شية  منها  مما مكن من توقيف 
امل�رضوقات  وا�شرتجاع  �شخ�ض   200
ليتم حتويلهم للم�شلحة املعنية بتهمة 
تكوين جمعيات اأ�رضار وبعد اإ�شتكمال 
اإعداد  و  معهم  القانونية  االإجراءات 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية  ملفات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم 
حمكمة مترنا�شت ، اأين �شدر يف حق 
احلب�ض  رهن  باالإيداع  اأمر  منهم   117
من  البقية  اإ�شتفاد  فيما  املوؤقت 
اإ�شتدعاءات مبا�رضة وفق ما اأفادت به  

م�شادر مطلعة  . 
 �أحمد باحلاج 

احل�رضي  االأمن  م�شالح  متكنت 
تندوف،  والية  الأمن  التابع  الثاين 
ال�شنة  من  اأكتوبر  �شهر  اأواخر 
القب�ض  اإلقاء  من   2018 اجلارية 
م�شتبه  اأ�شخا�ض  اأربعة   على 
�رضقة  ق�شايا  يف  �شلوعهم 
خمتلفة، متفاوتة من حيث الزمان 
عن  �رضقة  ق�شية  منها  املكان  و 
طريق الن�شل و منها ق�شيتي )02( 
�رضقة بالت�شلق بتوافر ظرف الليل  
التهديد  طائلة  حتت  اأخرى  و 

بتوافر ظرف الليل.
املواطنني  تقدم  اإثر  على  اإذ   
لدى  �شكواهم  ر�شم  و  ال�شحايا 
الثاين  احل�رضي  االأمن  م�شالح 
بف�شل  عنا�رضه  متكن  الذي 
املبذولة  و جمهوداتهم  حترياتهم 
القب�ض  و  توقيف  من  امليدان  يف 
على املتورطني يف جرائم ال�رضقة 
من  بكل  االأمر  يتعلق  و  املذكورة 
املدعو  و  �شنة   48 )م.د(  املدعو 
يف  متورط  هو  و  �شنة   23 )اإ.م( 

 24 ع(  ع  )ه.  املدعو  و  ق�شيتني 
واليات  من  ينحدرون  هم  و  �شنة 

غرب البالد. 
هذا و قد مت تقدمي امل�شتبه فيهم 
وكيل  ال�شيد  اأمام  الذكر  �شالفي 
تندوف  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اأيام )13  و 25 و 30( اأكتوبر 2018، 
حيث �شدر يف حقهم اأمر احلب�ض 
النافذ تراوحت مدته ما بني ثمانية 
ع�رض و اأربعة و ع�رضين )18 – 24( 
�شهرا و غرامات مالية تراوحت ما 
 )02( مائتي  و  األف  خم�شني  بني 
 50.000،00( جزائري  دينار  األف 

دج و 200.000،00 دج(.
تندوف  والية  اأمن  م�شالح  لتبقى 
حلماية  با�شتمرار  و  م�شتعدة 
و  اأرواحهم  يف  املواطنني 
ممتلكاتهم و ما على املواطنني اإال 
التحلي بثقافة التبليغ و التعاون مع 
�رضطتهم من اأجل جمتمع تندويف 

اأمن.  
�أحمد باحلاج 

.       اإطاران من ال�سرائب و�سركة الطا�سيلي يف قوائم ال�سكن بتمرنا�ست 

�حلكومة ملزمة باحتو�ء 10 ملفات �سائكة قبل نهاية �ل�سنة 

�أحمد باحلاج 

مطالب بتقدمي 23 م�سوؤوال من 
بينهم 03 والة للم�ساءلة القانونية 

ك�شف نائب مدير �رضكة البناء وهياكل 
الدولة غراي�شة بلخري يف ت�رضيح خ�ض 
موؤ�ش�شته  اأن   « »الو�شط   جريدة  به 
 1000 لت�شليم  و�شاق  قدم  على  تعمل 
بورقلة  ال�شيغ  �شكنية مبختلف  وحدة 
املعايري  ووفق  املحددة  اجالها  يف 
القانونية املعمول بها يف جمال البناء 

والتعمري .
البناء  �رضكة  اأن   غراي�شة  بلخري  اأكد 
 ، خل�رض  غراي�شة  الدولة  وهياكل 
حيث  من  منوذجية  تكون  لكي  ت�شعى 
ال�رضعة يف االجناز والدقة يف التنفيذ 
مبختلف  �شكنية  وحدة   1000 لت�شليم 
ووفق  املحددة  اجالها  يف  االأمناط 
املعمول  والقانونية  التقنية  املعايري 
ال�شارم  االإلتزام  اإطار  وذلك يف   ، بها 
اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير  بتعليمات 
الربامج  جميع  الإ�شتهالك  الرامية 
الطلب  من  التخفيف  بهدف  ال�شكنية 
خا�شة  ال�شكنات  على  املتزايد 

التي  ال�رضقي  اجلنوب  بعا�شمة 
�شجلت تاأخرا فادحا يف وترية االجناز 
للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  الت�شليم  واجال 
ذلك  رغم  لكن   ، االأخرى  املقاوالتية 
والعمران  واملدينة  ال�شكن  وزير  فاإن 
عبد الوحيد طمار �شيكون على موعد 
قبل  ورقلة  لوالية  ر�شمية  زيارة  مع 
�شيعاين  اأين    ، اجلارية  ال�شنة  نهاية 
اجلاهزة  ال�شكنية  امل�شاريع  من  عدد 
على  �شي�رضف  كما  غراي�شة  ب�رضكة 
من  امل�شتفيدين  مفاتيح  توزيع 
خمتلف ال�شيغ خا�شة ما تعلق بح�شة 
300 م�شكن باملقاطعة االإدارية تقرت 
والتي مت غلق عمليتها  الوالية  بنف�ض 
ويف   ، املتاحة  املعلومات  ح�شب 
طالب حمدثنا   فقد  �شلة  ذي   �شياق 
النظر  اعادة  ب�رضورة  احلكومة  من 
تعرف  التي  البناء  مواد  ا�شعار  يف 
تعلق  ما  خا�شة   ، حم�شو�شا  ارتفاعا 
 ، اال�شمنت  وكي�ض  احلديد  بقنطار 

الكثرية  العوائق  بني  من  تعترب  حيث 
التي �شكلت هاج�شا اأرق املوؤ�ش�شة اىل 
جانب موجة احلر ال�شديدة يف ف�شل 
تتجاوز  ما  عادة  الذي  احلار  ال�شيف 
 50 الـ  عتبة  احلرارة  درجات  فيه 
الذي يحول  الو�شع  درجة مئوية وهو 
يد  ايجاد  ال�رضكة  من  متكني  دون 

.  وح�شبما علم  عاملة حملية موؤهلة 
البناء  �رضكة  فاإن  امل�شوؤول  نف�ض  من 
وهياكل الدولة خل�رض غراي�شة جنحت 
اأي�شا يف امت�شا�ض كبري لتف�شي ظاهرة  
البطالة با�شتحداث 500 من�شب عمل 

ما بني دائم وموؤقت .
 �أحمد باحلاج 

نائب مدير �سركة �لبناء وهياكل �لدولة بلخري غر�ي�سة  لـ«�لو�سط«

ت�سليم 1000 وحدة �سكنية مبختلف ال�سيغ يف اجالها املحددة 

رغم معاجلة �مل�سالح �لأمنية لـ199ق�سية هذ� �لعام

تيندوف 

تف�سي ظاهرة �سرقة املنازل 
واملوؤ�س�سات الرتبوية بتمرنا�ست

متورطني يف ق�سايا �سرقة 
يف قب�سة ال�سرطة
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�أفادت م�سادر متطابقة �أن حكومة �لوزير �لأول �أحمد �أويحي قد تلقت �سكاوى وعر�ئ�ض 
�حتجاجية تتهم 23 م�سوؤول تنفيذيا بـ 03 وليات جنوبية بالوقوف خلف تاأجيج �لحتقان 

بعرقلة برنامج رئي�ض �جلمهورية وتاأجيج �لحتقان �ملحلي عن طريق �لتالعب بقو�ئم 
�ل�سكن �لجتماعي بتمرن��ست   .

درك بني ونيف بب�سار 

توقيف و اإعتقال 07 رعايا افارقة بتهمة االإقامة غري ال�سرعية 
االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
م�شالح البحث والتحري بالكتيبة 
بدائرة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
اإعتقال  و  توقيف  من  ونيف  بني 
07 رعايا اأفارقة مقيمني بالرتاب 

الوطني بطريقة غري �رضعية .
من   « »الو�شط  يومية  علمت 
االأمن  اأن م�شالح  م�شادر مطلعة 
الهجرة  مكافحة  املتخ�ش�شة يف 
ونيف  بني  بدائرة  ال�رضعية  غري 

كانت    ، ب�شار  لوالية  التابعة 
اأم�ض  اأول  اأم�شية  متكنت  قد 
رعايا   07 اإعتقال  و  توقيف  من 
اأفارقة يحملون جن�شيات خمتلفة 
الغابون   ، النيجر   ، مايل  لدول 

اإقتيادهم  ليتم  العاج  و�شاحل 
للم�شلحة املعنية وبعد اإ�شتكمال 
و  معهم  القانونية  االإجراءات 
�شدهم  ق�شائية  ملفات  اإجناز 
وكيل  على  حتويلهم  مبوجبها  مت 

ب�شار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ب�شنة  جميعا  اإدانتهم  مت  اأين   ،
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا 
األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
اإ�شتكمال  قبل   ، جزائري  دينار 

بلدانهم  نحو  ترحيلهم  اإجراءات 
غري  االإقامة  بتهمة  االأ�شلية 
الوطني ح�شب   بالرتاب  ال�رضعية 

املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج  



و اأ�س�ف يف ذات ال�سي�ق ب�أن معدل 
"اله�مة"  العملية  هذه  جت�سيد 
اأنه  يقدر ب75 ب�مل�ئة م�سريا اإىل 
بط�لبي  اأكرب  ب�سكل  االهتم�م  مت 
ال�سغل الذين تتوفر فيهم املع�يري 
املحددة و التي من بينه� االأقدمية 
من  عنه�  املعرب  االحتي�ج�ت  و 

طرف االإدارات العمومية.
و عالوة على ذلك فقد مت منح 4 
اآالف من�سب �سغل اآخر خالل نف�س 
الكال�سيكي  النظ�م  بر�سم  الفرتة 
ح�سب م� ك�سف عنه ذات امل�سدر 
هذه  ا�ستحداث  مت  ب�أنه  مف�سال 
القط�ع�ت  خمتلف  يف  املن��سب 
ال�سن�عة  ال�سيم�  االقت�س�دية 
االأ�سغ�ل  و  البن�ء  و  الفالحة  و 

العمومية اإ�س�فة اإىل اخلدم�ت.
مت  ب�أنه  امل�سدر  ذات  اأ�س�ف  و 
تن�سيب  عملية   252 ب  القي�م 
اأ�سح�ب  اإدم�ج  عقود  اإط�ر  يف 

ال�سه�دات و عقود االإدم�ج املهني 
مفيدا ب�أنه مت توظيف 219 ط�لب 
�سغل يف اإط�ر عقود العمل املدعم 
مت  ب�أنه  امل�سدر  ذات  اأو�سح  كم� 
�سغل  من�سب   519 ا�ستحداث 
املط�عم  لت�سيري  موجهني  جديد 

بر�سم  الوالية  بهذه  املدر�سية 
االإدم�ج  على  امل�س�عدة  جه�ز 
هي�كل  تعزيز  بهدف  املهني 
ب�ملوظفني  املدر�سي  االإطع�م 
االهتم�م  خالل  من  املوؤهلني 
ب�ملن�طق  التن�سيب  عملي�ت  يف 

امل�سوؤول  ذات  ذكر  كم�  احلدودية 
يف  �سخ�س�   20 تر�سيم  مت  ب�أنه 
من��سب �سغلهم خالل نف�س الفرتة 
به� جهود  تبذل  التي  الوالية  بهذه 
توفري  اأجل  من  ميداني�  متوا�سلة 

فر�س ت�سغيل. 

ا�ستفاد ما جمموعه 5107 طالب �سغل خالل الفرتة املمتدة بني يناير و �سبتمرب 2018 من من�سب �سغل م�سري 
من طرف الوكالة الوالئية للت�سغيل بالطارف ح�سب ما علم اأم�س االثنني من املدير املحلي لهذه الوكالة 

و اأو�سح ال�سيد لزهر �سالميية باأن من اأ�سل ال5107 طالب �سغل فاإن 1107 "ب�سدد التن�سيب" على م�ستوى 
البلديات احلدودية الثماين يف اإطار برنامج خم�س�س ح�سريا للمناطق احلدودية. 

الطارف

م٫�س

تن�شيب �أكرث من 5100 طالب �شغل 

باتنة

غليزان 

معهد العلوم االقت�سادية والتجارية  مبيلة 

تيندوف

�فتتاح �شالون �لإنتاج �لوطني بالأور��س 

�إنقطاع �لتموين باملياه �ل�شروب ب�شت بلديات

طلبة يف �إ�شر�ب للمطالبة بالتوزيع 
�ملا�شرت "�لعادل" ملنا�شب 

 متورطني يف ق�شايا �ل�شرقة
  يف قب�شة �ل�شرطة 

العلوم  معهد  طلبة  دخل 
وعلوم  والتج�رية  االقت�س�دية 
الت�سيري ب�ملركز اجل�معي عبد 
يف  مبيلة  ب�لو�سوف  احلفيظ 
اإ�رضاب عن الدرا�سة احتج�ج� 
على م� و �سفوه بـ"التوزيع غري 
م�  امل��سرت  ملن��سب  الع�دل 

بني تخ�س�س�ت املعهد".
الط�لب بذات املعهد  وح�سب 
بره�ن الدين بوال�سوف رئي�س 
املكتب الوالئي لتجمع الطلبة 
اجلزائريني االأحرار الذي دع� 
االحتج�جية  احلركة  لهذه 
"لعدم  تعود  دوافعه�  ف�إن 
التي  التخ�س�س�ت  اإن�س�ف 
الطلبة  من  كبري  بعدد  تتميز 
املتخرجني من حيث من��سب 
ملو�سم  املت�حة  امل��سرت 
واأ�س�ف    ".  2019  -  2018
االأكرب  املت�رضر  اأن  املتحدث 
مم� عرب عليه بـ"التع�سف" هم 
�سعبة  من  املتخرجون  الطلبة 

بلغ  الذين  واجلب�ية  املح��سبة 
عددهم 118 ط�لب� خ�س�س لهم 
�سوى 50 من�سب� يف امل��سرت يف 
االأقل  للتخ�س�س�ت  ك�ن  حني 
عددا من��سب "معتربة" ح�سب 
اأن  املتحدث  ذات  واأكد  قوله 
ميثله  الذي  الطالبي  التنظيم 
عدة  لالإدارة  االن�سغ�ل  رفع 
ق�ل-  –كم�  وط�لب  مرات 
توزيع  امل�س�واة يف  و  ب�لعدالة 
من��سب امل��سرت لكنه مل يتلق 
–ح�سبه- الرد املقنع مم� اأدى 
"تبني خي�ر االإ�رضاب." و  اإىل 
واأج احل�سول على  قد ح�ولت 
رد االإدارة على هذا االن�سغ�ل 
برئي�س  االت�س�ل  تعذر  لكن 
اأكد  بعدم�  اجل�معي  املركز 
ون�ئب  املعهد  مدير  من  كل 
ب�لدرا�س�ت  املكلف  املدير 
يف التدرج والتكوين املتوا�سل 
وال�سه�دات اأنه الوحيد املخول 

ب�لت�رضيح يف هذا ال�س�أن. 

احل�رضي  االأمن  م�س�لح  متكنت 
تندوف   والية  الأمن  الت�بع  الث�ين 
ال�سنة  من  اأكتوبر  �سهر  اأواخر 
القب�س  اإلق�ء  من   2018 اجل�رية 
على اأربعة )04( اأ�سخ��س م�ستبه 
�رضقة  ق�س�ي�  يف  �سلوعهم 
حيث  من  متف�وتة  و  خمتلفة 
ق�سية  منه�  املك�ن  و  الزم�ن 
منه�  و  الن�سل  طريق  عن  �رضقة 
بتوافر  ب�لت�سلق  �رضقة  ق�سيتي  
ظرف الليل  و اأخرى حتت ط�ئلة 
الليل   ظرف  بتوافر  التهديد 
املواطنني  تقدم  اإثر  على  وهذا 
لدى  �سكواهم  ر�سم  و  ال�سح�ي� 
الث�ين  احل�رضي  االأمن  م�س�لح 
بف�سل  عن��رضه  متكن  الذي 
حتري�تهم و جمهوداتهم املبذولة 
يف امليدان من توقيف و القب�س 

على املتورطني يف جرائم ال�رضقة 
االأمر بكل من  يتعلق  و  املذكورة 
املدعو )م.د( 48 �سنة و املدعو 
يف  متورط  هو  و  �سنة   23 )اإ.م( 
 24 ع(  ع  )ه.  املدعو  و  ق�سيتني 
والي�ت  من  ينحدرون  هم  و  �سنة 
غرب البالد هذا و قد مت تقدمي 
امل�ستبه فيهم �س�لفي الذكر اأم�م 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
حمكمة تندوف اأول اأم�س   حيث 
احلب�س  اأمر  حقهم  يف  �سدر 
بني  م�  مدته  تراوحت  الن�فذ 
ع�رضين    و  اأربعة  و  ع�رض  ثم�نية 
تراوحت  م�لية  غرام�ت  و  �سهرا 
م� بني خم�سني األف و م�ئتي )02( 
 50.000,00( دين�ر جزائري  األف 

دج و 200.000,00 دج(.
 بو�سريفي بلقا�سم   

موؤ�س�سة   40 من  اأكرث  ت�س�رك 
االإنت�ج  �س�لون  يف  منتجة 
الذي  ب�الأورا�س  الوطني 
بداية  ب�تنة  مدينة  �ستحت�سنه 
اإىل  املقبل  الثالث�ء  اليوم 
اجل�ري,  نوفمرب   11 غ�ية 
اأف�د به مدير غرفة  ح�سب م� 
االأورا�س,  وال�سن�عة  التج�رة 
هذه  �سرتكز  و  بزاز  مربوك 
�ستحت�سنه�  التي  التظ�هرة 
الكربى  املع�ر�س  ق�عة 
مدينة  بو�سط  "اأ�سح�ر" 
القط�ع�ت  عديد  على  ب�تنة 
ال�سن�ع�ت  منه�  املنتجة 
ومواد  والفالحية  الغذائية 
الكهرومنزلية  واالأجهزة  البن�ء 

واجللود  ال�سي�رات  وتركيب 
يهدف  و  واملن�سوج�ت. 
املتحدث  ي�سيف  ال�س�لون 

الوطني  املنتوج  ترقية  اإىل 
والتعريف به والرتويج له و اأي�س� 
تقريبه من امل�ستهلك اإىل ج�نب 

املنتجني  بني  العالقة  توطيد 
حوايل  �ستكون  و  الوطن  عرب 
هذا  يف  ح��رضة  والي�ت   10
موعدا  اأ�سبح  الذي  ال�س�لون 
والوالي�ت  بب�تنة  للمنتجني 
بزاز  ي�سيف  له�  املج�ورة 
املوؤ�س�س�ت  اأن  اإىل  اأ�س�ر  الذي 
االأخرى  هي  �ستكون  امل�سغرة 
التظ�هرة  هذه  يف  ح��رضة 
طبعة  اأن  يذكر  االقت�س�دية 
فيه�  �س�ركت  امل��سية  ال�سنة 
30 موؤ�س�سة منتجة  وا�ستقطبت 
اأكرث من 20 األف زائر ملختلف 
اخل��سة  تلك  ال�سيم�  االأجنحة 
املختلفة  الغذائية  ب�ل�سن�ع�ت 
وكذا املنتج�ت الكهرومنزلية. 

بوالية  بلدي�ت  �ست  ت�سهد 
التموين  يف  اإنقط�ع�  غليزان 
ارتف�ع  جراء  ال�رضوب  ب�مل�ء 
درجة عك�رة مي�ه �سدي "�سيدي 
و  )غليزان(  عودة"  بن  احممد 
م�  وفق  )م�ستغ�من(,  كرامي�س 
مدير  لدى  االأحد  اليوم  علم 

وحدة "اجلزائرية للمي�ه".
�سيب�ين  الق�در  عبد  اأو�سح  و 
من  كل  اإمداد  عملية  اأن  لواأج 
بلدي�ت �سيدي احممد بن عودة 
ب�ملي�ه  غليزان  و  داود  بن  و 
�سد  من  لل�رضب  ال�س�حلة 

"�سيدي احممد بن عودة" وكل 
بن  احممد  �سيدي  بلدي�ت  من 
زنطي�س  بني  و  مديونة  و  علي 
قد  كرامي�س  �سد  من  انطالق� 
ال�سبت  اأم�س  م�س�ء  توقفت 
عك�رة  درجة  ارتف�ع  ب�سبب 
املي�ه اخل�م نتيجة الت�س�قط�ت 
ذات  اأ�س�ر  و  االأخرية  املطرية 
درجة  ارتف�ع  اأن  اىل  امل�سدر 
االأوح�ل  جراء  املي�ه  عك�رة 
ت�سبب يف  املذكورين  ب�ل�سدين 
املي�ه  مع�جلة  م�سخة  توقف 
العمل  ح�لي�  يجري  و  اخل�م 

على اإ�سالحه� و طم�أنت وحدة 
عودة  عن  للمي�ه"  "اجلزائرية 
ب�سفة  ال�رضوب  ب�مل�ء  التموين 

ت�سليح  االنته�ء من  فور  ع�دية 
العطب و اإنخف��س ن�سبة عك�رة 

املي�ه ب�ل�سدين. 
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حمارق الفكر

يف انفالت اال�ستبداد 
على رقاب العباد

طاملا كان الفال�صفة واملفكرون واملبدعون واملثقفون والكّتاب 
املتنورون، هدفًا للتعنيف من قبل ال�صلطتني ال�صيا�صية والدينية، 
حيث تقومان بالت�صييق ب�صتى ال�صبل عليهم، وقد يتم االعتقال 
والزج بهم يف ال�صجون، بل اأبعد من ذلك اإذ و�صل االأمر اإىل القتل 

ال�صنيع، بل اأكرث كحرقهم وهم اأحياء، والتمثيل بجثثهم، اأو �صلبهم 
فوق األواح خ�صبية يف اأماكن عامة، وتعذيبهم وجلدهم وتركم 

ميوتون ببطء.

ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

ال�صفحات  من  الكثري  تاريخنا  يف 
التي دّونت اأ�صاليباً متعددة يف القتل، 
الوح�صية  يف  موغلة  همجية  تعك�س 
وت�صتح�رضنا  احلدود،  اأبغ�س  اإىل 
عندهم  كان  لأ�صخا�س  اأ�صماء  عدة 
روؤى خمتلفة عما هو �صائد، وحاولوا 
العامة  الآ�صنة، ودفع  حتريك املياه 
لإعادة التفكري يف امل�صلمات، وخ�ّس 
الغوغاء  لدى  والقناعات  الأفكار 
الذين كان يجري توظيفهم من قبل 
ال�صلطة الطاغية ملواجهة اأي �صوت 
على  اجلاثم  اجلمود  ورم  يوخز  حر 
العقول والأفكار والب�صرية، على اأمل 
ولو  وتغيريه  الواقع  لتحريك  ال�صفاء 

قلياًل.

اإعدام اأول رجل ب�صبب اأفكاره

لقد تعر�س كثري من الفال�صفة على 
والقهر،  لال�صطهاد  التاريخ  مر 
اإعدام  وكان  القتل،  حد  اإىل  و�صل 
قد  »�صقراط«  اليوناين  الفيل�صوف 
�صكل واقعة غري م�صبوقة يف التاريخ 
الب�رضي لإعدام اإن�صان ب�صبب افكاره 
اأول  الوقت  بذات  وهي  ومواقفه، 
الفل�صفة،  من  معلوم  عدائي  موقف 
ال�صيا�صية  ال�صلطتني  حتالفت  حيث 
احلر  التفكري  ملحاربة  والدينية 
كان  الذي  يقال،  الت�صليم مبا  وعدم 
بتهمة  قتله  فتم  �صقراط  له  يدعو 

اإف�صاد عقول ال�صباب.
يف الع�صور الو�صطى تعر�س العديد 
لال�صتبداد  والعلماء  الفال�صفة  من 
والقهر والإذلل، وهذا ما ح�صل مع 
نيكول�س   « البولندي  الفلك  عاملا 
»جلاليليو  والإيطايل  كوپرنيكو�س« 
حجر  و�صعا  اللذان  جاليلي« 
الأ�صا�س للفيزياء احلديثة، واأول من 
�صاغا نظرية مركزية ال�صم�س وكون 
الأر�س جرماً يدور يف فلكها. وو�صل 
الإرهاب الفكري حداً مت فيه حرق 
الفيل�صوف والعامل »جوردانو برونو« 
رجال  يد  على  روما  ميدان  يف  حياً 
نظرية  تبنى  لأنه  الكهنوت  الدين 
كوبر نيكو�س وجاليلو. كذلك تعر�س 
كولومب�س«  »كري�صتوفر  املكت�صف 
لنتقاد رجال الدين الذين حذروه اإن 
ف�صوف  الأر�س  حافة  اإىل  و�صل  ما 
لكنه  ويهلكون.  وبحارته  هو  ي�صقط 
اإىل  اأو�صلته  التي  رحلته  يف  م�صى 

اكت�صاف القارة الأمريكية.

يف الرتاث االإ�صالمي

اأمثلة  جند  الإ�صالمية  اخلالفة  يف 
اخلليفة  قيام  اأ�صهرها  لعل  �صبيهة 
العبا�صي »ابي جعفر املن�صور« بقتل 
»كليلة  كتاب  �صاحب  املقفع«  »ابن 

واإلقاءها  اأطرافه  بتقطيع  ودمنة« 
يف النار وهو حي، والتهمة هي قيام 
ابن املقفع بن�رض الر�صالة التي كان 
بهدف  املن�صور  اإىل  اأر�صلها  قد 
الإ�صالح، وانتقد فيها موقف الفقهاء 
الطاعة  اإىل  النا�س  يدعو  الذي 
الر�صالة  والولة،  للخليفة  املطلقة 
ومت  ال�صحابة«،  »ر�صالة  املعروفة 
قتل �صديقه �صاحب البالغة ال�صهري 
وعاء  بو�صع  الكاتب«  احلميد  »عبد 
حممى من النحا�س فوق راأ�صه حتى 

مات ببطء.
التاريخ  يف  الأخرى  الأمثلة  ومن 
الدين  »�صالح  قيام  الإ�صالمي 
الظاهر  امللك  ولده  باأمر  الأيوبي« 
بقتل الفيل�صوف »�صهاب الدين عمر 
ال�صهرودي«  اهلل  عبد  بن  حممد  بن 
ميكن  ول  بال�صهرودي،  املعروف 
الدين  ل�صالح  يغفر  اأن  مثقف  لأي 
الفعل.  هذا  عظمته-  كانت  -مهما 
ال�صهرودي كان �صيخاً وعاملاً زاهداً 
حمدثاً مت �صجنه وتركه ميوت جوعاً 
ب�صبب فتنة ومكيدة اأعدها له فقهاء 
حلب الذين اأفتوا يف قتله بعد اتهامه 

بالزندقة.
اإعدام  اأي�صاً  العبا�صي مت  الع�رض  يف 
اأبو  ال�صويف«  والفيل�صوف  ال�صاعر 
املغيث احل�صني بن من�صور احلالج« 
ن�صب  حيث  باحلالج.  املعروف 
خالف بينه وبني اأعالم ال�صوفية يف 
ع�رضه الذين كانوا يوؤثرون العزلة عن 
النا�س تاركني تدبري اأمورهم اإىل اهلل، 
لكن احلالج متلكته نزعة اإ�صالحية 
لعامة  باأفكاره  اجلهر  على  حملته 
ال�صائدة،  الأو�صاع  وانتقاد  النا�س، 
واتهامه  مبكيدة  به  الإيقاع  فتم 
بالزندقة والإحلاد، و�صجن ثم �صلب 
مت  اأن  بعد  روحه  فا�صت  حتى  حياً 
جلده ب�صدة، وبعد موته قطع راأ�صه 

وحرق جثمانه.
العبا�صي  اخلليفة  قيام  وكذلك 
»املهدي حممد بن املن�صور« بقتل 
ال�صاعر واحلكيم » اأبو الف�صل �صالح 
بتهمة  الأزدى«  القدو�س  عبد  بن 

الزندقة.

 علماء ي�صطهدون علماء

مل يتوقف الأمر عند قيام ال�صلطتني 
مبمار�صة  والدينية  ال�صيا�صية 
للفال�صفة  واجلور  ال�صطهاد 
الفقهاء  بع�س  اأن  بل  والعلماء، 
الأفعال،  بهذه  �صاركوا  واملوؤرخني 
الكفر  تهمة  اإلقاء  يتم  كان  حني 
يخالفهم  من  كل  على  والتجديف 

الفكر.
فاإن  احل�رض  ل  الذكر  �صبيل  على 
»حمي  الإمام  الأندل�صي  املت�صوف 
الدين حممد بن علي بن حممد بن 
اتهمه  عربي  بابن  امل�صهور  عربي« 

فقهاء ع�رضه بالكفر وال�صالل، وهو 
وكان  ال�صوفية،  �صيخ  يعترب  الذي 
مييز بني املنهج العقلي ال�صتدليل 
الذي ي�صتعمله الفال�صفة، وبني منهج 
اأ�صماه  الذي  املعرفة  يف  ال�صوفية 
اأ�صحاب  الأولني  اإن  وقال  الذوق، 
اأ�صحاب  والآخرين  ذوق،  ل  فكر 
فكر  اأ�صحاب  ل  واأحوال،  اأذواق 
وا�صتدلل. اأفكار ابن عربي وخا�صة 
كتابه »ترجمان الأ�صواق« كانت �صبباً 
ل�صرت  الرمز  توظيف  تهم  توجيه  يف 
»ابن  من  كل  وقام  الدين.  ينايف  ما 
ثم  بتكفريه،  »ابن خلدون«  و  تيمية« 
انق�صم النا�س حوله فمنهم من كفره 
وبدعه وهم اأكرث العلماء، ومنهم من 
كبار  من  وعده  الأكرب  ال�صيخ  عده 
من  ومنهم  ال�صوفية،  وهم  الأولياء 
ذلك  ومع  و�صالحه  وليته  اعتقد 

حرم النظر يف كتبه.

وزارة الزندقة

يف  ح�صلت  اأخرى  غريبة  واقعة  يف 
اأن�صا  فقد  الهجري،  الثاين  القرن 
حممد  »املهدي  املوؤمنني  اأمري 
مهماتها  من  وزارة  املن�صور«  بن 
»ديوان  و�صميت  الزنادقة،  مالحقة 
الديوان  هذا  ا�صتهر  الزنادقة«، 
زنديقاً  يعترب  كان  من  مبالحقة 
واملقد�صات،  الثوابت  عن  خلروجه 
ات�صعت  الديوان  هذا  مهام  اأن  بل 
الأمراء  يخالف  من  كل  نال  بحيث 
والفقهاء العبا�صيني، وحتول الديوان 
اإلقاء  تفتي�س. حيث مت  اإىل حمكمة 
واأمر  الزنادقة  جميع  على  القب�س 
واإحراق  جميعاً  بقتلهم  اخلليفة 

كتبهم.
اأي�صاً يف  الزندقة رفعت  لكن تهمة   
�صيا�صية.  لأ�صباب  اخل�صوم  وجه 
قيام  ال�صياق  هذا  يف  هنا  اأذكر 
اخلليفة »اأبو حممد مو�صى الهادي« 
املعروف بالهادي ابن اخلليفة »اأبي 
بن  يعقوب   « بقتل  املن�صور«  جعفر 
عبا�س  بن  الرحمن  عبد  بن  الف�صل 
على  بناء  الزندقة  بتهمة  ربيعة«  بن 

و�صية من والده املن�صور.
العبا�صي  اخلليفة  اأن  من  وبالرغم 
 « اخلليفة  ابن  املاأمون«  اهلل  »عبد 
بالعلم  مهتماً  كان  الر�صيد«  هارون 
واأ�ص�س  العلمي،  وبالبحث  والعلماء 
بغداد،  يف  احلكمة  بيت  جامعة 
و�صهدت فرتة حكمه ازدهاراً علمياً، 
واعتربت فرتة حكمه نقطة حتول يف 
تاريخ الفل�صفة الإ�صالمية من خالل 
انفتاحها على الفل�صفة اليونانية، اإل 
اأنه يعاب على املاأمون غياب حرية 
الفكر الفل�صفي يف فرتة حكمه، ومت 
ورجال  الفقهاء  امتحان  ع�رضه  يف 
الزندقة،  حماربة  بذريعة  الفكر 
وقد كان ي�صارك بنف�صه يف مناق�صة 

القراآن«  »حمنة  �صمي  فيما  العلماء 
واأذية  تبع ذلك من قتل و�صجن  وما 

املخالفون لفكر الدولة.
اإ�صحاق  »اأبي  املعت�صم  اخلليفة 
هارون  بن  باهلل  املعت�صم  حممد 
املن�صور«  بن  املهدي  بن  الر�صيد 
امل�صهور  العبا�صيني،  اخللفاء  ثامن 
»علي  اتهم  وامعت�صماه،  ق�صة  عنه 
بالزندقة،  الريحاين«  عبيدة  بن 
الف�صحاء  البلغاء  اأهم  اأحد  وهو 
من  اأهم  اإنه  قيل  حتى  ع�رضه،  يف 

اجلاحظ بالغة.
»ب�صار بن  ال�صهري وال�رضير  ال�صاعر 
�صليط  كان  اأنه  رغم  العقيلي«  برد 
الل�صان، فقد ذهب كثريون اأن �صبب 
لي�س  قتله من قبل اخلليفة املهدي 
ببيتني  للخليفة  هجائه  اإمنا  زندقته 
اأوردهما هنا ملن ل يعرف  قالهما، 
بعماته- يزين  خليفة   « الواقعة 
وال�صوجلان-اأبدلنا  بالدبوق  يلعب 
حر  يف  مو�صى  غريه-ود�س  به  اهلل 

اخليزران«.
احلجاج بن يو�صف الثقفي قام بقتل 
لأنه  الهمداين«  »الأع�صى  ال�صاعر 
الأ�صعث«  »ابن  ثورة  اأن�صار  من  كان 
بعد  الفا�صلة ف�رضب احلجاج عنقه 

اأن هجاه الأع�صى.
ال�صاعر »طرفة بن العبد« قتله ملك 
بتقطيع  هند«  بن  »عمر  احلرية 
وكان  حياً،  ودفنه  ويديه  قدميه 
طرفة ما زال �صاباً �صغرياً، لأنه قام 

بهجاء امللك.
»اأبي  والفيل�صوف  واللغوي  ال�صاعر 
اختالف  رغم  املعري«  عالء 
الأقوال حوله، بني كونه مت�صككاً يف 
وبني  باخلرافات،  ومندداً  عقيدته 
من اعتربه يهاجم اأ�صحاب الديانات 
وجهت  اإمنا  ذاتها،  الديانات  ولي�س 
حيث  والتجديف.  الزندقة  تهم  له 
اجلوزي«  بن  الفرح  »اأبو  فيه  قال 
ابن  ثالثة،  الإ�صالم  زنادقة   « اأن 
التوحيدي،  حيان  واأبو  الراوندي، 
على  واأ�صدهم  املعري،  عالء  واأبو 
�رّضحا،  لأنهما  حيان،  اأبو  الإ�صالم 
»اأبو  وهو جممج مل ي�رضح«. الإمام 
الكويف«  ثابت  بن  النعمان  حنيفة 
الفقيه والعامل واأول الأئمة الأربعة، 
و�صاحب املذهب احلنفي يف الفقه 
الإ�صالمي، تعر�س لال�صطهاد حني 
على  علي«  بن  »زيد  حركة  �صاند 
عبد  بن  »ه�صام  الأموي  اخلليفة 
امللك« وهرب على اأثرها اإىل مكة. 
الأموية  اخلالفتني  �صهد  الذي  وهو 
ثانية  ملحنة  وتعر�س  والعبا�صية. 
حني رف�س عر�س اخلليفة املن�صور 
ما  باإفتاء  والقيام  الق�صاء  بتويل 
فاأنزل  اأحكام،  من  اخلليفة  ي�صدره 

به املن�صور ال�صجن والعذاب.
اأحمد  اهلل  عبد  »اأبو  الإمام  ان  كما 
فقهاء  اأحد  حنبل«  بن  حممد  بن 

اأهل  عند  الأئمة  ورابع  امل�صلمني، 
احلنبلي،  املذهب  و�صاحل  ال�صنة 
قد عانى الأمرين اأي�صاً يف حمنة ما 
ا�صتمرت  التي  القراآن«  »خلق  �صمي 
اخلليفة  وقام  عاماً،  ع�رض  خم�صة 
»املاأمون« ب�صجن الإمام اأحمد ملدة 
حمنة  و�صميت  عامني.  عن  تزيد 
�صعى  املاأمون  لأن  القراآن  خلق 
لفر�س اأرائه واأفكاره الفل�صفية على 
اأ�صخا�صاً  اإىل  يوجه  وكان  العلماء، 
كان  اإذا  فيما  يتعلق  �صوؤالً  بعينهم 

القراآن خملوقاً اأم ل.
ويف ذات املحنة قام »خلد بن عبد 
بقتل  الكوفة،  وايل  الق�رضي«  اهلل 
اإن  قال  الذي  درهم«  بن  اجلعد   «

دث. القراآن خملوق وحمحُ
اخلليفة  عهد  من  بدًءا  وهكذا 
املهدي  باخللفاء  مروراً  املن�صور 
مت  واملعت�صم،  واملاأمون  والهادي 
توظيف تهم الزندقة �صيا�صياً اإ�صافة 
ومت  الديني،  الفقهي  عمقها  اإىل 
الزنادقة  حركة  وا�صطهاد  حماربة 
و�صعراء  مفكرين  من  تكونت  التي 
التفكري  اأ�صحاب  وفال�صفة  واأدباء 
مالحقتهم  متت  احلر،  الإ�صالمي 
طرف  من  واإدانتهم  حماكمتهم 
ال�صلطة ال�صيا�صية وم�صاركة ال�صلطة 
النقدي،  الفكر  قمعت  التي  الدينية 
و�صنفت معظم الفال�صفة على اأنهم 
العقيدة  اإف�صاد  غايتهم  ملحدين 

الإ�صالمية.
 

حمارق الكتب

والكّتاب  املفكرين  بع�س  يعمد 
ال�صلطة  من  ال�صديد  الهلع  نتيجة 
والتنكيل،  التعذيب  يف  لإفراطها 
باإخفاء  اإما  ذمة  براءة  تقدمي  اإىل 
منه،  والتخل�س  حرقه  اأو  اإنتاجهم 
والأديب  الفيل�صوف  فعله  ما  وهذا 
�صحب القول ال�صهري »ل كرامة لنبي 
يف قومه« وهو »ابي حّيان التوحيدي« 
الذي حرق موؤلفاته نتيجة الإجحاف 
قومه  من  له  تعر�س  الذي  ال�صديد 

وال�صلطة احلاكمة حينذاك.
الإ�صالمي  العاملني  يف  ويحدث 
اأو كاتباً قد  والعربي اأن جتد مفكراً 
فقد ن�صف �صنوات عمره يف البحث 
النظريات  ومناق�صة  والتحليل 
والتاأليف،  والكتابة  ويف  والأفكار، 
عامة  يقابله  اأن  النتيجة  وتكون 
بل  بالإهمال  جمتمعه  من  النا�س 
بال�صتهزاء وال�صخرية، واملوؤ�ص�صات 
لإبداعاته  ظهرها  تدير  الثقافية 
كاتباً  كان  اإن  خا�صة  وتنكرها  بل 
تنويرياً، وقد يقع يف �رض موؤلفاته اإن 
اأو  ال�صيا�صية  ال�صلطتني  اإحدى  راأت 
من  ماألوفاً  عما هو  الدينية خروجاً 

اأعراف وقواعد �صائدة يف كتاباته.
لو طالعت �صفحات التاريخ لأ�صابك 

واأنت  العجب  وم�ّصك  الفهم  ع�رض 
تتابع قيام الكثري من الكّتاب والأدباء 
اإتالف  يف  واملفكرين  والفال�صفة 
يف  رمياً  اأو  حرقاً  الثقايف  اإنتاجهم 
الأنهار اأو دفناً يف قاع الرتاب. كثرية 
الواعظ  قيام  ومنها  الأمثلة،  هي 
بن  اأ�صباط  بن  يو�صف   « الزاهد 
بدفن  بال�صيباين،  امل�صهور  وا�صل« 
خمطوطاته يف اأحد الكهوف واأغلق 

عليها ب�صخرة.
بن  الرحمن  »عبد  ال�صويف  واأما 
�صليمان  »اأبي  امللقب  عطية« 
راأ�صه  م�صقط  اإىل  ن�صبة  الدراين« 
يف داريا بغوطة دم�صق، فقد اأحرق 
موؤلفاته وهو يبكي ويقول ما حرقتك 

حتى كدت اأحرتق بك.
التهامات بالزندقة والكفر والإحلاد 
دوماً  كانت  اجلماعة،  عن  واخلروج 
حا�رضة لو�صم الفال�صفة واملفكرين 
والالفت  املتنورين،  واملبدعني 
كانت  املرتب�صني  من  ثلة  وجود 
بهوؤلء  لالإيقاع  دوماً حا�رضة تنربي 
تعر�صت  اإن  خا�صة  املفكرين، 
مت  واإن  وامل�صائلة  للنقد  م�صاحلها 

ك�صف عورتهم.
يف تاريخنا قام حوايل اأربعني عاملاً 
موؤلفاتهم  باإتالف  واأديباً  ومفكراً 
ال�صلطان  ب�صبب اخل�صية من  عمداً، 
بالرغم من وجود عدد من  اجلائر. 
لأنه  خمطوطاته  اأزهق  املفكرين 
اأمام  يكتب  ما  جدوى  بعدم  �صعر 
مفارقات واقعه و�صنكه، والالمبالة 
ب�صبب  حميطه  من  يلم�صها  التي 
املبدعني  واإهمال  اجلهل  تراكم 
وعدم اللتفات لروؤيتهم وفل�صفتهم. 
تخل�صوا  املفكرين  اأغلبية  لكن 
ال�صلطتني  من  خوفاً  موؤلفاتهم  من 
تتوانى  مل  التي  والدينية  ال�صيا�صية 
والنحراف،  بالكفر  اتهامهم  عن 
اأوراقهم  من  بالتخل�س  فقاموا 
ل  وحتى  حياتهم،  على  للحفاظ 
تكون موؤلفاتهم و�صيلة اإدانة لهم من 

قبل اأعداء التنوير والتجديد.
غي�ض من في�ض

قيام  على  الأمثلة  بع�س  هنا  اأورد 
علماء باأفعال غريبة عجيبة نادرة.

العالء  بن  »اأبو عمرو  اجلليل  العامل 
بن عمار« الذي ولد يف الكوفة عام 
70 هجرية وتويف فيها عام 154، هو 
اأحد القراء ال�صبعة، كان اأعلم النا�س 
وال�صعر.  والعربية  الكرمي  بالقراآن 
من  هرباً  احلجاز  اإىل  والده  رافق 
النحو  من  اإنه عرف  يقال  احلجاج. 
ما ل ي�صتطيع الأعم�س حمله. وكان 
من اأ�رضاف العرب ومدحه الفرزدق 
اجلليل  النحوي  هذا  قام  ب�صعره. 
يف  طمرها  -وقيل  موؤلفاته  بحرق 
الرتاب- نتيجة الإهمال الذي لقاه 

و�صبب له الياأ�س.



ANEP N°: 833414 الو�سط:2018/11/06

�إ�شهارالثالثْاء 06   نوفمرب  2018  املوافـق  ل26 �سفر 1440هـ 9
 

ANEP N°:  832958 الو�سط:2018/11/06



�أن  �ملقّرر  من  �أنه  �إىل  و�أ�شارت 
�لكني�شت  �لد�شتور يف  تبد�أ جلنة 
قريبًا،  �الحتالل(،  )برملان 
للتح�شري  �الأولّية  مد�والتها 
على  �الأوىل  بالقر�ءة  للت�شويت 
�الإذ�عة  ونبهت  �لقانون،  م�رشوع 
�لذي  �ل�شخ�ص  �أن  �إىل  �لعربية 
�أثار �ملو�شوع موؤخًر� يف �جتماع 
هو  �الإ�رش�ئيلية  �الأحز�ب  قادة 
نتنياهو  خاطب  و�لذي  بينيت، 
مينع  �شبب  يوجد  ال  �إنه  قائاًل 

�لرتويج للقانون.
"ي�رش�ئيل  قانون  ملقرتح  ووفًقا 
عليه  �لت�شويت  مت  �لذي  بيتنا"، 
بالقر�ءة �لتمهيدّية يف كانون ثاٍن/ 
قر�ر�ت  يف  فاإنه  �ملا�شي،  يناير 
بال�شفة  �لع�شكرية  �ملحاكم 
حاجة  هناك  يكون  لن  �لغربية 
الإجماع ثالثة من ق�شاة �ملحكمة 
�لع�شكرية لفر�ص عقوبة �الإعد�م، 
عادية،  بغالبية  �الكتفاء  و�إمنا 
ق�شاة،  ثالثة  من  �ثنني  غالبية 
�شالحية  �لقانون  �قرت�ح  ويلغي 
�لقائد �لع�شكري ملنطقة �ملركز 
يلزم  وال  �الإعد�م،  حكم  باإلغاء 
باملطالبة  �لع�شكرية  �لنيابة 
يف  �الإعد�م  عقوبة  بفر�ص 
ذلك  يكون  و�إمنا  �حلاالت،  هذه 

يف  �ملّدعني  العتبار�ت  خا�شًعا 
كل حالة.

�الأمنية  �الأجهزة  وكانت 
معار�شتها  �أبدت  �الإ�رش�ئيلية، 
يحّول  �أن  من  خل�شيتها  للقانون 
"�أبطاٍل"  �إىل  �ملعدمني  �الأ�رشى 
�لفل�شطيني،  �ل�شعب  نظر  يف 

�الأ�رشى  من  �أكرث  ومتجيدهم 
يف  �شقطو�  �لذين  و�ل�شهد�ء 

�لقتال.
�الحتالل  �شلطات  �أن  �إىل  ي�شار 
مو�جهة  يف  ف�شلها  ظل  ويف 
وخا�شة  �لفل�شطينية،  �لعمليات 
من  �لعديد  �تخذت  �لفردية، 

�لتد�بري بهدف ردع �لفل�شطينيني 
عن تنفيذ �لعمليات، مثل �إطالق 
�لعمليات،  منفذي  على  �لنار 
وهدم �ملنازل وفر�ص طوق �أمني 
�لهجمات  منفذي  بلد�ت  على 
و�إلغاء ت�شاريح �لعمل، ك�شكل من 

�أ�شكال �لعقاب �جلماعي.

قالت الإذاعة العربية العامة، اإن رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية، بنيامني نتنياهو، منح 
ال�سوء الأخ�سر للدفع ب�سن قانون يتيح اإعدام اأ�سرى فل�سطينيني اأدينوا بتنفيذ عمليات 

�سد اأهداف اإ�سرائيلية اأدت اإىل مقتل اإ�سرائيليني، وذكرت الإذاعة اليوم الثنني، اأن 
نتنياهو اأعلن موافقته خالل جل�سة روؤ�ساء اأحزاب الئتالف احلاكم يف "اإ�سرائيل"، اأم�س 

الأحد، بطلب من وزير التعليم ورئي�س حزب البيت اليهودي اليميني، نفتايل بينيت.

فل�سطني املحتلة

نتنياهو يعطي ال�ضوء الأخ�ضر لإقرار قانون 
اإعدام منفذي العمليات الفدائية

الحتالل  ال�سهيوين

 موا�ضلة منع 200 �ضنف من احتياجات 
القطاع ال�ضناعي والتجاري بغزة

�أكد �لنائب جمال �خل�رشي رئي�ص 
�حل�شار  ملو�جهة  �ل�شعبية  �للجنة 
�أن �الحتالل "�الإ�رش�ئيلي" ما يز�ل 
مينع مرور 200 �شنف من �حتياجات 
�لقطاع �ل�شناعي و�لتجاري لقطاع 
ت�رشيح  يف  �خل�رشي  و�شدد  غزة. 
�أن  على  �الإثنني  �أم�ص  �شحفي 
�الأ�شناف  هذه  عن  �حلظر  رفع 
ثل  ميمُ لل�شناعات(  خام  )مو�د 
�القت�شاد  الإنعا�ص  رئي�شياً  متطلباً 
 11 منذ  �حل�شار  بفعل  �ملنهك 
�لعمل  �أن تقييد  عاماً  و�شدد على 
�لوحيد )كرم  �لتجاري  على �ملعرب 
�أ�شناف  دخول  وحظر  �شامل(  �أبو 
�القت�شاد  عليها  يرتكز  �أ�شا�شية 
وجتاريا،  �شناعيا  �لفل�شطيني 
�ل�شلع  منع  قو�ئم  بنظام  و�لعمل 
�أحد  �ملزدوج،  �ال�شتخد�م  بحجة 
"�الإ�رش�ئيلي".  �أوجه �حل�شار  �أبرز 
�الأ�شناف  �أهم  �أن  �خل�رشي  و�أكد 
�لتي مينعها �الحتالل مرورها لغزة 
)�ملعرب  �شامل  �أبو  كرم  معرب  عرب 
�لوحيد �ملفتوح جزئياً( هي �ملو�د 
فاقم  ما  لل�شناعة،  �لالزمة  �خلام 
�ل�شناعي،  �لقطاع  معاناة  من 
ب�شبب  �لبطالة،  معدالت  ورفع 

�الإنتاج،  عملية  يف  كبري  تر�جع 
�خلام،  �ملو�د  توفر  عدم  ب�شبب 
على  �أ�شا�شي  ب�شكل  ينعك�ص  وهذ� 
و�أ�شار  و�لبطالة.  �لفقر  معدالت 
م�شانع  من   ٪85 حو�يل  �أن  �إىل 
كلي  �أو  جزئي  ب�شكل  لقت  �أغمُ غزة 
و�لذي  �مل�شتمر،  �حل�شار  ب�شبب 
�إىل  �لو�شول  �أهد�فه  �أهم  �أحد 
حالة �النهيار �القت�شادي، وبالتايل 
على جممل �حلياة  �شلباً  �شينعك�ص 

�ليومية، حيث بلغت خ�شائر �لقطاع 
�ل�شناعي و�لتجاري قر�بة 50 مليون 
و�عترب  �حل�شار  منذ  �شهريا  دوالر 
�خل�رشي �أن �أي حديث عن �إنعا�ص 
م�شاريع  و�إيجاد  �قت�شادي يف غزة 
يتطلب  �لعامة  �الأيدي  لت�شغيل 
�لقطاع  ملعابر  كامل  فتح  �شمان 
ومن  و�لت�شدير  �ال�شتري�د  �أمام 
دون �أي قيود �إ�رش�ئيلية. ودعا �إىل 
لتوفري  دولية  �لرتكيز على م�شاريع 

و�خلريجني  للعمال  عمل  فر�ص 
ب�شفة عاجلة يف ظل وجود ما يزيد 
�لعمل  عن  عاطل  �ألف   250 عن 
زهاء  يقطنه  �لذي  غزة  قطاع  يف 
�أن  �خل�رشي  وقدر  ن�شمة  مليوين 
 25 مبلغ  ل�شخ  بحاجة  غزة  قطاع 
مليون دوالر �شهرياً على �الأقل لبدء 
عمل  فر�ص  تتيح  طارئة  م�شاريع 
�أوىل  كمرحلة  عامل  �ألف   50 لنحو 

لالإنعا�ص �القت�شادي.

70 م�ضتوطًنا يقتحمون 
الأق�ضى �ضباًحا

ت�ضهيالت غزة والأموال مقابل 
وقف البالونات احلارقة

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �رشطة  �أّمنت 
�قتحامات  �الأحد،  �أم�ص  �شباح 
�مل�شتوطنني �ليهود، لباحات �مل�شجد 
�ملغاربة"  "باب  جهة  من  �الأق�شى 
 1967 عام  منذ  ل�شيطرتها  �خلا�شع 
نقاًل  بر�ص"،  "قد�ص  وكالة  و�أفادت 
يف  �الإ�شالمية  �الأوقاف  د�ئرة  عن 
�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  باأن  �لقد�ص، 
باقتحام  م�شتوطًنا   70 لـ  �شمحت 
�ليوم،  �شباح  �الأق�شى،  �مل�شجد 
م�شار�ت  �شمن  باحاته  يف  و�لتجول 

حمددة.
تلّقو�  �مل�شتوطنني  �أن  و�أو�شحت 
�ملزعوم  "�لهيكل"  حول  �رشوحات 

�إىل  منبهة  �ليهود.  مر�شديهم  من 
�الحتالل  �رشطة  من  عنا�رش  �أن 
�نت�رشت  �مل�شلّحة  �خلا�شة  و�لقو�ت 
�حلماية  لتاأمني  �الأق�شى؛  باحات  يف 

للممُقتحمني.
�أن �رشطة �الحتالل ت�شمح  يمُ�شار �إىل 
ثانية  �قتحام  بجولة  للم�شتوطنني 
للم�شجد �الأق�شى، تبد�أ عقب �النتهاء 
�شاعة  وملدة  �لظهر  �شالة  من 
ب�شكل  عادة  �القتحامات  وجتري 
من  و�ل�شبت،  �جلمعة  عد�  ما  يومي 
"باب �ملغاربة" �لذي يخ�شع ل�شيطرة 
�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية منذ عام 1967، 

وحتى "باب �ل�شل�شلة".

رجحت �أو�شاط �شيا�شية و�إعالمية 
�ملجل�ص  م�شادقة  "�إ�رش�ئيلية"، 
يف  )كابينت(  �مل�شغر  �لوز�ري 
�خلطوط  على  �الأخري  �جتماعه 
على  �لتهدئة  التفاق  �لعري�شة 
وقطاع  "�إ�رش�ئيل"  بني  �حلدود 
يف  م�رش،  بلورته  �لذي  غزة 
يف  "�إ�رش�ئيليون"  تظاهر  وقت 
بالقطاع  �ملحيطة  �مل�شتوطنات 
�الأو�شاع  »تردي  على  �حتجاجاً 
ع�رش�ت  �نطلق  �الأمنية«كما 
نحو  �مل�شتوطنات  من  �ل�شبية 
م�شرية  يف  �ملحتلة  �لقد�ص 
وتوقع  مماثلة  �حتجاجية 
"�الإ�رش�ئيلي" �لر�شمي  �لتلفزيون 
»�لكابينت«  �جتماع  يكون  �أن 
�ملتبلور  �التفاق  تناول  �أم�ص 
و�حلكومة  »حما�ص«  حركة  بني 
و�شاطة  من خالل  "�الإ�رش�ئيلية" 
�لنار،  وقف  �إىل  للتو�شل  م�رشية 
تو�فق  باأن  ترجيحات  و�شط 
"�إ�رش�ئيل" على منح ت�شهيالت يف 
�لقطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�شار 
قذ�ئف  �إطالق  توقف  حال  يف 
على  حمرتقة  بالونات  �إطالق  �أو 
"�إ�رش�ئيل".  جنوب  م�شتوطنات 
�إىل  يتطرق  �التفاق  �أن  و�أ�شاف 
�شماح �إ�رش�ئيل باأن تتلقى حكومة 
دفعات  �لقطاع  يف  »حما�ص« 
�ملوظفني،  رو�تب  ل�رشف  مالية 
يف مقابل �لتز�م �حلركة �لتهدئة، 
كانت  �إذ�  ما  ي�شري  �أن  دون  من 
بوقف  ذلك  ت�شرتط  "�إ�رش�ئيل" 
على  �جلمعة  يوم  مل�شري�ت  تام 

�حلدود.
�شامل«  �أبو  كرم  »معرب  و�شهد 
من  �شكان  تظاهرة  �حلدودي 
�ملجاورة  �الإ�رش�ئيلية  �لبلد�ت 
طريق  فيها  �عرت�شو�  للقطاع 
�لقطاع،  �إىل  �لب�شائع  �شاحنات 
�الأمنية.  �الأو�شاع  على  �حتجاجاً 
و�نطلق ع�رش�ت طالب �ملد�ر�ص 
على  �شري�ً  �حتجاجية  م�شرية  يف 
�أيام حتى ي�شلو�  �الأقد�م خلم�شة 
�إىل مقر رئا�شة �حلكومة. وطالب 
بالعمل  �حلكومة  �ملتظاهرون 
�جلدي من �جل توفري �الأمن لهم 
�لو�قع«، و »كفى للو�شع  و »تغيري 

�الأمني �لر�هن«.
�لعربية  �ل�شوؤون  معلق  وكتب 
�الإخباري  »ولاّل«  موقع  يف 

�الإنرتنت  �شبكة  على  �الإ�رش�ئيلي 
�أمام  لي�ص  �أنه  ي�شخاروف  �آيف 
خيار  من  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 
حما�ص  مع  �التفاق  »�شوى  �آخر 

على تهدئة«.
لفرك  حاجة  »ثمة  و�أ�شاف: 
وت�شدق  لرتى  و�الأذنني  �لعينني 
�أعيننا،  �أمام  �ملتبلور  �لو�قع 
�لتي  �الإرهابية  �حلركة  حما�ص، 
تدعو علناً للق�شاء على �إ�رش�ئيل، 
�إىل  تتو�شل  �آجاًل،  �أم  عاجاًل 
�تفاق مع حكومة يقودها بنيامني 
�شعارها  ميني  حكومة  نتانياهو، 

�ل�شمود �أمام �الإرهاب«.
وتابع متهكماً: »نعم �إنه )نتانياهو( 
حول  �لدرو�ص  يلقننا  كان  �لذي 
و�أبدى  �الإرهاب  حماربة  كيفية 
�لفل�شطيني  �لرئي�ص  جتاه  تعنتاً 
حممود عبا�ص، حتى عندما نادى 
�الأخري بالتو�شل �إىل �تفاق �شالم، 
�رشية  �شفقة  بعقد  يقوم  هو  ها 
�إحدى  و�إن كانت غري ر�شمية مع 
�الإرهاب  منظمات  و�أخطر  �أعتى 
�ل�رشق  منطقة  �شهدتها  �لتي 
�الأخرية«.  �لعقود  يف  �الأو�شط 
بذلك  يقوم  �أنه ال  وز�د: »�شحيح 
�أدرك  �الأمن«  �شيد  �أن  �إال  فِرحاً 
تعقيد�ً  �أكرث  �مليد�ين  �لو�قع  �أن 
�أحياناً من جمرد �إطالق �شعار�ت 

حول حماربة �الإرهاب«.
�خليار�ت  كل  �أن  �لكاتب  ويرى 
�ملتاحة �أمام �إ�رش�ئيل هي �شيئة 
»�إذ ميكن �خلروج  �شيئة جد�ً،  �أو 
يف حرب تنتهي مع �لو�شع �لقائم 
�جلوية،  �ل�رشبات  كذلك  ذ�ته، 
�إىل  عمل  باأي  �لقيام  عدم  �أو 
ويبدو  �لقريب،  �النفجار  حني 
ليربمان   – نتانياهو  حكومة  �أن 
فهمت �أخري�ً �أن ال خيار�ت �أف�شل 
متو�فرة«. وتوقع �أن ي�شمل �تفاق 
�إن�شانية  ت�شهيالت  على  �لتهدئة 
تتيح ل�شكان �لقطاع �لتنف�ص قلياًل 
و�حل�شول على كهرباء �أكرث وفتح 
�شكل  يف  م�رش  �إىل  رفح  معرب 
�لهدوء،  مقابل  وذلك يف  منتظم، 
�حلركة  تتخلى  �أن  دون  من  »�أي 
حفر  توقف  �أو  �شالحها  عن 
�أنفاق �الإرهاب �أو �إنتاج �لقذ�ئف 
للحرب  لت�شتعد  �ل�شاروخية 
�إ�رش�ئيل  �ملقبلة، وكذلك �شتقوم 

من ناحيتها بالتح�شري ذ�ته«.
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احلزمة  تدخل  الإثنني،  واليوم 
الثانية من العقوبات الأمريكية 
على اإيران، حّيز التنفيذ، تطال 
�صناعة  اخل�صو�ص  وجه  على 
وتعامالت  البالد،  يف  النفط 
مالية تاأتي العقوبات املرتقبة، 
الرئي�ص  لإعالن  تنفيذا 
ترامب،  دونالد  الأمريكي 
التفاق  من  بالده  ان�صحاب 
جويلية  يف  اأبرم  الذي  النووي، 
يف  التنفيذ  حيز  ودخل   ،2015

جانفي 2016.
�صهور   6 قبل  اأعلن  ترامب، 
التفاق،  من  الن�صحاب 
كانت  عقوبات  وا�صتاأنف 
دخلت  التفاق،  قبل  مفرو�صة 
حيز  منها  الأوىل  احلزمة 
الفائت  اأوت  يف  التنفيذ، 
القت�صادي،  اخلبري  وقال 
اأن  �صاأنها  من  العقوبات  اإن 
اإىل  برنت  خام  اأ�صعار  ترفع 
الواحد،  للربميل  دولرا   100
باأن  اأ�صك  ذلك  »مع  م�صيفا: 
الرئي�ص دونالد ترامب �صيذهب 
حزمة  وطالت  احلد«  هذا  اإىل 
طهران  منع  الأوىل،  العقوبات 
من  الأجنبي  النقد  �رشاء  من 
جتارة  على  وقيود  اخلارج، 
واأخرى  والطائرات،  املركبات 
وتقييد  غذائية  �صلع  واردات 
ال�صجاد لكن احلزمة  �صادرات 
�صتدخل  التي  والأق�صى  الثانية 
ت�صتهدف  غًدا،  التنفيذ  حيز 
وبناء  الإيراين،  الطاقة  قطاع 
والقطاعات  وال�صحن،  ال�صفن، 

املالية.
العقوبات  اأن  راأى  »كريكغارد«، 
لالقت�صاد  »�صيئة«  �صتكون 
العاملي، وقال يف هذا ال�صدد: 
براأيي،  الطويل،  املدى  »على 
مبا اأنه لي�ص هناك فر�صة لأن 
هذه  �صيا�صاتها،  اإيران  تغري 
انخفا�ص  �صتعني  العقوبات 
وارتفاع  النفط،  معرو�ص 

لذا  العاملي،  النفط  �صعر 
�صيئا  نباأ  )العقوبات(  �صتكون 
العاملي«واأ�صاف:  لالقت�صاد 
العاملي  القت�صاد  اأن  »غري 
رغبة  على  متاما  �صيعتمد 
وخا�صة  الأخرى،  الدول 
يف  وال�صني،  الأوروبي  الحتاد 
الأمريكية  العقوبات  جتاهل 
و�رشاء النفط الإيراين على اأية 
حال« واعترب اأي�صا، اأن ال�صبب 
الوليات  لإجراءات  الرئي�ص 
كره  هو  اإيران،  �صد  املتحدة 
ترامب لأي �صيء فعله الرئي�ص 

ال�صابق باراك اأوباما.
»خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة 
�صمن  من  هي   ،)JCPOA(
اأوباما  حققها  التي  النجاحات 
لذا  اخلارجية،  �صيا�صته  يف 
يريد ترامب بب�صاطة تخريبها«، 

ي�صيف اخلبري.

اأوروبا والتجارة

توقع  مواز،  �صعيد  على 
تخرج  اأن  اخلبريالقت�صادي، 
متعددة  الأوروبية  ال�رشكات 
لأنهم  اإيران،  من  اجلن�صيات 
�صيولون قيمة واأهمية لعملياتهم 
يف الوليات املتحدة، اأكرث من 
يف  املتاحة  للفر�ص  تثمينهم 
يف  واأ�صار  الإيرانية،  ال�صوق 
من  العديد  اأن  ذاته  الوقت 
ال�صغرية  الأوروبية  ال�رشكات 
اإما ل  ومتو�صطة احلجم، التي 
وجود لها يف الوليات املتحدة، 
هناك،  مبيعات  لها  لي�ص  اأو 
�صتحاول على الأرجح موا�صلة 
واأو�صح  اإيران،  مع  تعامالتها 
اأن  الباحث يف املعهد الدويل، 
»التجارة بني الحتاد الأوروبي 
ت�صتمر  اأن  ميكن  واإيران 
مب�صتوى منخف�ص، لكن �صتظل 
العقوبات  بعد  ن�صبيا  مرتفعة 
الرئي�صي  الأمريكية،والأمر 
�صيكون ما اإذا �صيطبق الحتاد 
الأوروبي قواعد حتمي م�صايف 
العقوبات  الأوروبية من  النفط 

الأمريكية، وبذلك ميكن تكرير 
امل�صتورد،  الإيراين  النفط 

وبيعه يف اأوروبا«.

ال�سني ورو�سيا

نائب  وهي  هيتل«،  لوي�ص  »اآن 
لدى  اأويلز«  »ماكرو  رئي�ص 
الدولية  ماكينزي«  »وود  �رشكة 
ا�صت�صارات  يف  املتخ�ص�صة 
جهتها،  من  قالت،  الطاقة، 
فاإن   ،2018 لعام  بالن�صبة  اإنه 
على  الأمريكية  العقوبات 
الإيرانية،  النفط  �صادرات 
ارتفاع  الرئي�ص يف  العامل  هي 
اأ�صعار اخلام الأخرية واأ�صافت 
اإلغاء  على  يردون  »التجار  اأن 
برميل  مليون   1.1 من  اأكرث 
باليوم من �صادرات النفط، من 
ال�صوق، يف وقت نتوجه فيه اإىل 
فيه  يزداد  حيث  ال�صتاء  ف�صل 

الطلب )على الطاقة(«.
»بدون  املحللة:  وتابعت 
العقوبات، لكان لدينا وفرة يف 
الثاين  الن�صف  يف  املعرو�ص 
اأنه  2018«واأ�صافت  العام  من 
نظرا لهذا الو�صع، »فاإن اأ�صعار 
زادت  العام  هذا  خالل  النفط 
للربميل  دولرا   15 اإىل   10
هومايون  قال  الواحد«بدوره، 
حمللي  كبري  فلك�صاهي، 
ماكينزي،  وود  لدى  البحوث 
العاملة  الوحيدة  ال�رشكات  اإن 
ورو�صية،  �صينية  هي  اإيران  يف 
الوطنية  البرتول  موؤ�ص�صة  مثل 
و�رشكة   ،)CNPC( ال�صينية 
للبرتوكيماويات  ال�صني 
 JSC و�رشكة   )Sinopec(
وهي   ،Zarubezhneft
تديرها  رو�صية  نفط  �رشكة 
الدولة واأ�صاف: »على اأية حال 
و   CNPC �رشكتا  ا�صتكملت 
امل�صاريع  موؤخرا   Sinopec
حقلي  يف  فيها  �صاركت  التي 
ويدافاران  اأزاديجان  �صمال 
يتلقيان  الآن  وهما  اإيران،  يف 
مدفوعاتهما على �صكل �صحنات 

الآن  ال�رشكتني  اأن  نفط«وتابع 
»لديهما اخليار لدرا�صة متديد 
اخلروج  اأو  ال�صابقة  عقودهما 

ب�صكل كامل«.
اأن  فلك�صاهي  واأو�صح 
»العالقات ال�صيا�صية بني اإيران 
وال�صني قوية، لذا يعتقد هذان 
�صيوا�صالن  اأنهما  البلدان 
النفط  �رشكة  مع  التفاو�ص 
هذين  على  الإيرانية  الوطنية 
املرحلة  اأجل  من  احلقلني 
تطويرهما«،ولفت  من  الثانية 
 Zarubezhneft �رشكة  اأن 
م�رشوعا  اأي�صا  تبداأ  الرو�صية 
ب�صاأنه  اتفاقية  الطرفان  وقع 
اأن ال�رشكة  يف مار�ص ، م�صريا 
لفيتنام،  فقط  مك�صوفة 
العقوبات  فر�ص  فاإن  وبالتايل 
كبري  تاأثري  لديه  يكون  لن 
م�رشوعها«وا�صتطرد  على 
اآخر،  جانب  »من  الباحث: 
يف  الأوروبية  ال�رشكات  كانت 
اخلط الأمامي لدخول اإيران«، 
فر�ص  »اإعادة  اأن  م�صيًفا 
اإيران  �صد  ثانوية  عقوبات 
جتربهم على الرتاجع والتخلي 

عن خططهم الن«.
 ، الواقع  »يف  قائاًل  وتابع 

املك�صوفة  ال�رشكات  �صتحتاج 
اإىل  املتحدة  الوليات  على 
لت�صبح  العقوبات(،  )من  اإعفاء 
من  اأكرث  ا�صتثمار  على  قادرة 
20 مليون دولر �صنوياً يف قطاع 
اأ�صارت  الإيراين.وقد  الطاقة 
التي  )الفرن�صية(،  توتال  �رشكة 
مليار  بقيمة 4.9  وقعت عقدا 
جنوب  م�رشوع  لتطوير  دولر 
اأنه ل  اإىل   ،11 املرحلة  بار�ص 
خيار اأمامها �صوى اخلروج من 

امل�رشوع«.

العقوبات وتركيا

ن�صف  تقريبا  تركيا  ت�صتورد 
وبالن�صبة  اإيران؛  من  نفطها 
لأنقرة، ي�صّهل القرب اجلغرايف 
طهران،  من  النفط  ا�صترياد 
حجم  خف�صت  البالد  اأن  اإل 
م�صرتياتها بعد اإعالن العقوبات 
احلكومة  وعقدت  الأمريكية 
الوليات  مع  الرتكية حمادثات 
اإعفاء  اإمكانية  حول  املتحدة، 
النفط  عقوبات  من  اأنقرة 
واجلمعة  اإيران  على  املرتقبة 
الطاقة  وزير  اأعلن  املا�صية، 
واملوارد الطبيعية الرتكي فاحت 

معلومات  لديهم  اأن  دومناز، 
باأن تركيا �صتح�صل على اإعفاء 
على  الأمريكية  العقوبات  من 
كل  لديهم  لي�ص  لكن  اإيران، 

التفا�صيل بعد.
اأعلن  املا�صي،  ماي  اأوائل  يف 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص 
من  بالده  انح�صاب  ترامب 
بني  املوقع  النووي  التفاق 

اإيران والقوى الكربى.
اأعلن  الن�صحاب،  ومبوجب 
عقوبات  ا�صتئناف  ترامب 
التفاق،  قبل  مفرو�صة  كانت 
منها  الأوىل  احلزمة  دخلت 
الفائت  اأوت  يف  التنفيذ،  حيز 
من  �صيخرج  اأنه  ترامب  اأعلن 
التفاق النووي امل�صرتك الذي 
التوقيع عليه يف عام 2015  مت 
اأخرى.  دول  وعدة  اإيران  مع 
كان هذا التحرك متوقعا على 
البيت  وا�صتعد  وا�صع،  نطاق 
ملعاقبة  الفور  على  الأبي�ص 
اإيران وال�رشكات التي تعمل يف 
قال  املا�صي،  والأ�صبوع  اإيران 
وزير اخلزانة �صتيفن منو�صني، 
كيان   700 اإ�صافة  �صتتم  اإنه 
العقوبات  قوائم  اإىل  اإيراين 

اليوم الإثنني.

راأى جاكوب فنك كريكغارد، اأحد كبار الباحثني يف معهد بيرت�سون لالقت�ساديات الدولية بوا�سنطن، اأن العقوبات الأمريكية على اإيران، »�ست�سع بدون �سك �سغوطا ت�ساعدية على اأ�سعار 
النفط«، على املدى الق�سري، و�ستكون اأكرث عدوانية من العقوبات ال�سابقة.

تقدير موقف

م٫�س 

التداعيات املحتلمة للعقوبات النفطية الأمريكية على اإيران 

بومبيو

العقوبات الأمريكية ت�شتهدف 600 �شخ�ص و�شركة يف اإيران
اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي، 
مايك بومبيو، اأن العقوبات التي 
اأعلنتها بالده على اإيران ودخلت 
حيز التنفيذ، الإثنني، ت�صتهدف 
بالقطاع  و�رشكة  �صخ�ص   600
يف  بومبيو  واأ�صاف  املايل 
مقابلة مع �صبكة »فوك�ص نيوز« 
العقوبات  تلك  اأن  الأمريكية 

�صتعزل اإيران عن �صوق النفط، 
اأن  اإىل  نف�صه  الوقت  م�صريا يف 
»ال�صعب الإيراين لن يت�رشر من 
ذلك«وقال: »هذه العقوبات هي 
اجلمهورية  �صد  ق�صوة  الأ�صد 
تغيري  وهدفها  الإيرانية، 
اإ�رشائيل  وحماية  اإيران  �صلوك 
اأن  بومبيو  اأخرى«واأعلن  ودول 

�صت�صتثني  املتحدة  الوليات 
مع  التعامل  من  دول  ثماين 
دون  النفط،  جمال  يف  اإيران 
تلك  اأن  واأو�صح  يحددها  اأن 
�صارية  �صتكون  ال�صتثناءات 
اأن  م�صيفا   ، اأ�صهر  �صتة  ملدة 
�رشاء  ميكنها  املعفاة  الدول 
و�صع  �رشيطة  الإيراين،  النفط 

يف  به  ت�صرتي  الذي  املبلغ 
به  يتحكم  )اأي  �صمان  ح�صاب 
اأن  اإىل  واأ�صار  ثالث(  طرف 
اإيران ميكنها اإنفاق ذلك العائد 
اإن�صانية  احتياجات  نطاق  يف 

حمددة.
وبداأت الوليات املتحدة، اليوم 
الثانية  احلزمة  تطبيق  الثنني، 

على  القت�صادية  عقوباتها  من 
اإيران وت�صمل قطاعات الطاقة 
وبداأ  البحري  والنقل  والتمويل 
يف  ر�صمًيّا  العقوبات  تطبيق 
ال�صاعة 00:01 بتوقيت وا�صنطن 
)05:01 تغ( وت�صتهدف الوليات 
العقوبات،  بهذه  املتحدة 
التجارة  اأن�صطة  لتقييد  الرامية 

الدولية ل�رشكة النفط الإيرانية، 
ب�صكل  املعتمد  البلد  اقت�صاد 

كبري على ت�صدير النفط.
الأمريكية  العقوبات  وت�رشي 
املالية  املوؤ�ص�صات  على 
الأجنبية التي تتعامل مع البنك 
امل�صارف  وبقية  املركزي 

الإيرانية.
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م٫�س
يف املقابلن يجد �سباب ق�سنطينة نف�سه 
ي�ستقبل  عندما  الفوز  �رضورة  اأمام 
نك�سة  ال�سيف مولودية وهران وجتاوز 
اأمام  املمتازة  الكاأ�س  لقب  خ�سارة 
لقاء  �سيكون  حيث  بلعبا�س،  احتاد 
احلمراوة فر�سة ال�سيا�سي للت�سالح مع 
اجلمهور والعودة اإىل ال�سكة ال�سحيحة، 
بلعبا�س  احتاد  فريقا  يبحث  بينما 
النجاة من  تاجنانت عن فر�سة  ودفاع 
خالل تدعيم الر�سيد عندما ي�ستقبالن 

عني  وجمعية  بارادو  نادي  مبلعبهما 
مليلة على التوايل.

برنامج املباريات

�سباب ق�سنطينة / 
مولودية وهران
دفاع تاجنانت / 

جمعية عني مليلة
احتاد بلعبا�س / نادي 

بارادو
املباريات جتري على 

ال�ساعة 17:00
احتاد اجلزائر / �سبيبة 

القبائل ابتداء من 
17:45

�سبيبة ال�ساورة / 
�سباب بلوزداد ابتداء 

من 18:00

كال�سيكو مثري ببولوغني اأبناء العقيبة ي�سطدمون بال�ساورةاجلولة 13 للرابطة املحرتفة الأوىل
ي�سد كال�سيكو فريقي احتاد اجلزائر و�سبيبة القبائل الأنظار اأم�سية اليوم عندما يجري �سمن قمة 
اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة الأوىل، خا�سة واأنه يجمع بني الرائد والو�سيف، وهي املباراة التي 

تلعب ب�ست نقاط خا�سة يف ظل ال�سراع املحتدم حول التتويج باللقب ال�ستوي قبل جولتني على اإ�سدال 
ال�ستار عن مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية، بينما يجد �سباب نف�سه يف �سفرية �سعبة عندما 

يخو�س لقائه بب�سار اأمام �سبيبة ال�ساورة، هذا الأخري يحقق ا�ستفاقة ملحوظة عقب حتقيق خم�س 
مباريات على التوايل دون هزمية وميلك فر�سة ثمينة ل�ستعادة نغمة النت�سارات بعد ثالث تعادلت 
متتالية اأمام فريق يعاين هذا املو�سم ويتواجد يف موؤخرة جدول الرتتيب، حيث يعول على تفادي تلقي 

هزمية جديدة تعقد و�سعيته وتهدده اللعب على ال�سقوط.

اجلولة 13 للرابطة 
املحرتفة الثانية

الرائد يف خطر 
الزيانيون 

يرت�سدون 
ال�سدارة 

وقمة املوؤخرة 
بالباهية

الرابطة  من   13 اجلولة  ت�سهد 
مباراة  خو�س  الثانية  املحرتفة 
ملعب  ي�سهدها  التي  القمة 
وجتمع  زوغار  م�سعود  ال�سهيد 
والرائد  العلمة  مولودية  فريقي 
تبحث  حيث  ال�سلف،  جمعية 
ا�ستغالل  على  »البابية«  ت�سكيلة 
مبيدانها  اال�ستقبال  فر�سة 
باملت�سدر  االطاحة  اجل  من 
هذا  االأوىل  الهزمية  واإحلاق 
املحليني  واأن  خا�سة  املو�سم، 
يلعبون االأدوار االأوىل يف البطولة 
الوطنية من اأجل حتقيق ال�سعود 
على  ويعولون  الكبار،  دوري  اإىل 
الفارطة  اجلولة  هزمية  تدارك 
وذلك  ب�سكرة،  احتاد  اأمام 
كامال  الزاد  اإحراز  خالل  من 
املقدمة،  بثالثي  وااللتحاق 
ال�سعب  التنقل  ظل  يف  خا�سة 
املركز  �ساحب  ينتظر  الذي 
خارج  ب�سكرة  احتاد  الثالث 
غليزان  �رضيع  ملالقاة  القواعد 
لالبتعاد  الفوز  عن  يبحث  الذي 
واالرتقاء  اخلطر  منطقة  عن 
بينما  الرتتيب،  و�سط  اإىل 
تلم�سان  وداد  الو�سيف  ميلك 
االنفراد  اأجل  من  ثمينة  فر�سة 
بالريا�سة يف حال هزمية ال�سلف 
ي�ست�سيف  عندما  الديار  خارج 
والتاأكيد  بو�سعادة  اأمل  مبيدانه 
على ال�سحوة عرب ت�سجيل الفوز 

الثالث على التوايل.
املوؤخرة  اندية  �ستكون  بينما 
عندما  متباينة  مهام  اأمام 
نادي  احلرا�س  احتاد  ي�ست�سيف 
خاللها  يبحث  بجاية  �سبيبة 
النادي العا�سمي عن ثالث نقاط 
املو�سم،  هذا  فوز  اأول  متثل 
بينما يتواجد رائد القبة واحتاد 
انتحارية  مهمة   اأمام  البليدة 
الديار  خارج  اللعب  خالل  من 
ومواجهة جمعية وهران وترجي 

م�ستغامن على التوايل.
ع.ق.

برنامج املباريات

احتاد احلرا�س / �سبيبة 
بجاية

ترجي م�ستغامن / احتاد 
البليدة

�سريع غليزان / احتاد 
ب�سكرة

جمعية وهران / رائد القبة
املباريات تنطلق ابتداء من 

15:00
مولودية العلمة / جمعية 
ال�سلف ابتداء من 17:00

وداد تلم�سان / اأمل بو�سعادة  
ابتداء من 18:00

احتاد اجلزائر / �سبيبة القبائل

�سو�سطارة للتحليق عاليا بال�سدارة والكناري لاللتحاق

حمادي  عمر  ملعب  يحت�سن 
مباراة  اليوم  اأم�سية  ببولوغني 
من   13 اجلولة  وقمة  قوية 
يلتقي  عندما  الوطنية  البطولة 
و�سبيبة  العا�سمة  احتاد  فريقا 
يجمع  مثري  كال�سيكو  يف  القبائل 
حيث  املبا�رض،  ومالحقه  الرائد 
ا�ستغالل  اإىل  البطولة  رائد  يتطلع 
عاملي االأر�س واجلمهور من اجل 
وتدعيم  الثالث  النقاط  اإحراز 
بعيدا  التحليق  ملوا�سلة  الر�سيد 
عن  الفارق  وتعميق  ال�سدارة  يف 
واأن  خا�سة  »الكناري«،  ت�سكيلة 
م�سوارا  ي�سجل  العا�سمي  النادي 
اجلوالت  خالل  امل�ستوى  يف 
الوطنية وهو  البطولة  االأخرية من 

ثماين  اآخر  يف  ينهزم  مل  الذي 
املو�سم  بداية  منذ  مقابالت 
مواتية  والفر�سة  احلايل،  الكروي 
دون  لقاء  تا�سع  لتحقيق  اأمامه 
�ست  اإىل  الفارق  وتو�سيع  خ�سارة 
متاأخر  لقاء  احت�ساب  دون  نقاط 

لكل من الفريقني.
وتدخل ت�سكيلة ابناء »�سو�سطارة« 
مكتمل  بتعداد  امليدان  اأر�سية 
بعدما ا�ستعاد الطاقم الفني جميع 
تعايف  عقب  امل�سابني  العبيه 
العقوبة  ورفع  مفتاح  بلخما�سة، 
يحي،  وبن  بودربال  الثنائي  عن 
اأمام  كبرية  خيارات  �ستكون  حيث 
فروجي  تيريي  الفرن�سي  املدرب 
املنا�سب  التعداد  و�سع  اأجل  من 

لتحقيق الفوز.
يف املقابل، تخو�س �سبيبة القبائل 
القواعد،  خارج  �سعبة  مباراة 
تبحث  الت�سكيلة  واأن  خا�سة 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
عن  الفارق  لتقلي�س  العا�سمة 
به  اللحاق  اأو  نقطتني  اإىل  الرائد 
يف ال�سدارة وتقا�سم املركز االأول 
بالزاد  العودة  حال  يف  منا�سفة 
ويعول  بولوغني،  ملعب  من  كامال 
رفقاء احلار�س عبد القادر �ساحلي 
موا�سلة حتقيق مو�سم دون هزمية 
مل  الذي  الوحيد  النادي  باعتباره 
يتذوق طعم اخل�سارة منذ انطالق 

البطولة الوطنية هذا املو�سم.
عي�سة ق.

�سبيبة ال�ساورة / �سباب بلوزداد

الن�سور ي�سعون لكوكبة املقدمة 
واأبناء العقيبة لتفادي الهزمية

اليوم  ال�ساورة  �سبيبة  تلتقي 
ال�سيف �سباب بلوزداد يف مباراة 
حيث  غري،  ال  الفوز  بعنوان 
يبحث اأ�سبال املدرب نبيل نغيز 
عن العودة اإىل �سكة االنت�سارات 
تعادالت  ثالث  ت�سجيل  بعد 
الفريق  ميلك  اأين  التوايل،  على 
اال�ستفاقة  على  التاأكيد  فر�سة 
الفرتة  يف  عليها  يتواجد  التي 
ي�سقط  مل  الذي  وهو  االأخرية 
اجلوالت  يف  الهزمية  فخ  يف 
البطولة  من  االأخرية  اخلم�س 
مواتية  والفر�سة  الوطنية، 
للت�سكيلة من اجل التاأكيد ودعم 
اإ�سافية  نقاط  بثالث  الر�سيد 
ت�سمح الأبناء اجلنوب اجلزائري 
كوكبة  على  اخلناق  ت�سييق 
املركز  واالقرتاب من  املقدمة 
الثالث يف جدول الرتتيب، ولهذا 
الغر�س فاإن رفقاء الالعب ن�رض 
الدين خوالد يعولون على فر�سة 
اال�ست�سافة على ملعبهم 20 اأوت 
من اجل موا�سلة �سل�سلة النتائج 
ال�سيف  واإ�سافة  االيجابية 
العا�سمي اإىل قائمة �سحاياهم، 
جتد  ال  ال�سبيبة  واأن  خا�سة 

و�سجلت  القواعد  داخل  نف�سها 
املو�سم  هذا  خميبة  نتائج 
اآخرها التعادل اأمام نادي بارادو 
اآخر مواجهة خا�سوها على  يف 
من   11 اجلولة  حل�ساب  ملعبهم 

املناف�سة.
يف املقابل، يجد �سباب بلوزداد 
يح�سد  ال  و�سعية  امام  نف�سه 
اإىل  يتنقل  الذي  وهو  عليها 
�سعبة  و�سعية  يف  ب�سار  مدينة 
ايجابية  بنتيجة  العودة  اأجل  من 
املرحلة  جتاوز  له  ت�سمح 
فيها  يتواجد  التي  ال�سعبة 
بدخول  تهدده  هزمية  وتفادي 
النفق املظلم خا�سة واأن النادي 
موؤخرة  يف  يتواجد  العا�سمي 
الرتتيب وال خيار له �سوى تفادي 
نف�سه  اإنقاذ  اأراد  اإذا  اخل�سارة 
الدرجة  اإىل  ال�سقوط  مغبة  من 
املباراة غياب  وتعرف  ال�سفلى، 
اللذان  ورابطي  �ساملي  الثنائي 
املقابل  يف  االإ�سابة،  يعانيان 
يعود الالعب �سم�س الدين ن�ساخ 
لطفي  املدرب  ت�سكيلة  لتدعيم 

عمرو�س.
عي�سة ق.

الوزير يك�سف تخ�سي�س 48 مليار دينار 
لإجناز هياكل ريا�سية جديدة

تن�سيب حممد املورو مديرا عام 
للطبعة لالألعاب املتو�سطية 2021

جرى اأول اأم�س تن�سيب الرئي�س 
ال�سابق جلمعية  وهران حممد 
للطبعة  عام  كمدير  املورو 
االبي�س  البحر  الألعاب    19
تنظيمها  املزمع  املتو�سط 
اأ�رضف  بوهران يف 2021، وقد 
وزير  التن�سيب  مرا�سم  على 
حممد  الريا�سة  و  ال�سباب 
اختيار  اأرجع   الذي  حطاب 
التجربة  اإىل  املورو  ال�سيد 
يف  بها  يتمتع  التي  الكبرية 
واجلمعوي،  الريا�سي  امليدان 
الكفاءات  كل  لديه  اأن  م�سيفا 
وجه  اأح�سن  على  مهمته  الأداء 
اإ�سافة اىل اأنه  يتقن عدة لغات 
حطاب  ال�سيد  واعترب  اأجنبية، 
كون  ثقيلة  امل�سوؤولية  باأن 
اجلزائر  ب�سورة  يتعلق  االأمر 
ال�ساحة  اإىل واجهة  تعود  التي  
والدولية  االإقليمية  الريا�سية 
هامة،  تظاهرات  بتنظيم 
التي  التن�سيب  مرا�سم  وخالل 
الوطنية  اللجنة  مقر  احت�سنها 
املتو�سطية  االألعاب  لتنظيم 
مولود  وهران  وايل  بح�سور 
املدنية  وال�سلطات  �رضيفيي 
عن  الوزير  اأعرب  واالأمنية 
اأ�سغال اجناز  ر�ساه على وترية 
املرافق  بع�س  تاأهيل  واإعادة 
الريا�سية  املعنية بهذه االألعاب 
والتي تفقدها خالل زيارته اىل 
عززت  الزيارة  الوالية.«هذه 
قناعتي بخ�سو�س جناح األعاب 

البحر االبي�س املتو�سط 2021 
التي  نريدها اأن تكون تظاهرة 
تاريخية، اأنا جد مرتاح للتقدم 
م�ستوى  على  خا�سة  املحرز 
الريا�سي  املركب  ور�سات 
حيث  املتو�سطية  القرية  و 
ب�سعة  قي  التاأخر  تدارك  مت 
اأ�سهر، »االأ�سغال مبلعب وهران 
باملقارنة  جيد  ب�سكل  تتقدم 
وبراقي  وزو  تيزي  مالعب  مع 
يف  ا�ستالمه  وينتظر  دويرة  و  
مثلما  املقبلة«  ال�سنة  بداية 
ت�رضيحات  يف  الوزير  اأبرزه  
ال�سباب  وزير  واأعلن  اإعالمية. 
تخ�سي�س  مت  اأنه  الريا�سة  و 
مليار   48 بقيمة   مايل  غالف 
ريا�سية  هياكل  الجناز  دينار 
جديدة واإعادة تاأهيل اأخرى يف 
البحر  الألعاب  التح�سري  اإطار 
واأ�سار  املتو�سط،  االبي�س 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  الوزير 
قدره  ماليا  غالفا  خ�س�س  قد 
4  مليار دج لتح�سري الريا�سيني 
يف  اجلزائر  �سيمثلون  الذين 
ال�سيد  واأبرز  التظاهرة،  هذه 
حطاب اأن »خمتلف الفدراليات 
االآن  منذ  مدعوة  الريا�سية 
من  الريا�سيني  اختيار   اىل 
الطبعة  لهذه  التح�سري  اأجل 
اجلديدة الألعاب البحر االأبي�س 

املتو�سط.
وكالت 
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عي�شة ق.

االحتادية  رئي�س  عبرّ 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
�صدمته  عن  زط�صي  الدين 
من الت�رصيحات النارية التي 
اأطلقها رئي�س �صبيبة القبائل 
خرجته  يف  مالل  �رصيف 
حيث  االأخرية،  االإعالمية 
اأكد اأنه يت�صاءل عن االأ�صباب 
االإدالء  اإىل  يه  دفعت  التي 
بذلك الكالم اخلطري، خا�صة 
عدة  اإىل  اتهامات  وجه  واأنه 
اأن  زط�صي  واأكد  اأطراف، 
مالل ملزم بتحمل م�ص�ؤولياته 
اأدىل  التي  الت�رصيحات  ح�ل 
لدى  زط�صي  وتطرق  بها، 
يف  اأم�س  �صباح  ا�صت�صافته 
التحرير«  »�صيف  ح�صة 

للقناة االإذاعية الثالثة 
اأطلقها  التي  التهديدات  اإىل 
بخ�ص��س  الكناري  رئي�س 
مباراة  ومقاطعة  االن�صحاب 
�صدد  اأين  اجلزائر،  احتاد 
بتحمل  ملزم  املعني  اأن 
تبعات قراره يف حال تنفيذه 
لديها  املقاطعة  واأن  خا�صة 
ت�ابع وع�اقب وخيمة ومالل 
يف  عليها  امل�ص�ؤول  ال�حيد 
لعب  عدم  على  اأ�رص  حال 
االأندية  اأن  م�صريا  املقابلة، 
ملزمة باحرتام البجمة التي 
املحرتفة  الرابطة  ت�صعها 
واأن  خا�صة  القدم  لكرة 
مدوار  الكرمي  عبد  رئي�صها 
بدمي�قراطية  منتخب 

كاملة  الثقة  متلك  والفاف 
يف �صخ�صه ح�صب املتحدث، 
مالل  اأن  زط�صي  واأ�صاف 
طرف  من  ي�صتعدى  �ص�ف 
جلنة االن�صباط وقد ي�صتدعى 
االأخالقيات  جلنة  من  اأي�صا 
اجلزائرية  لالحتادية  التابعة 
خط�رة  ظل  يف  القدم  لكرة 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
واالتهامات التي وجهها لعدة 
امل�ص�ؤول  واأ�صار  اأطراف. 
الكروية  الهيئة  على  االأول 
ال�صباب  وزير  اأن  بالدنا  يف 
حطاب  حممد  والريا�صة 
م�صابهة  نظر  وجهة  ميلك 
التك�ين  مراكز  ت�صييد  ح�ل 
فائدة  يف  لتك�ن  وحت�يلها 
اجلزائرية  امل�صتديرة  الكرة 
للم�صتقبل،  اخللف  ومتابعة 
اإليه  حتدث  انه  اأو�صح  اأين 
اإىل  الع�دة  على  واتفقا 
طلب  خالل  من  التك�ين، 
الهياكل  بع�س  الفاف  منح 
جت�صيد  على  مل�صاعدتها 
ال�اقع،  اأر�س  على  اخلط�ة 
حتريف  عن  الت�قف  مطالبا 
والذي  ال�زير  ت�رصيحات 
م�رصوع  يف  الفاف  مع  يقف 

بناء مراكز التك�ين ح�صبه.
ملف  اإىل  زط�صي  وتطرق 
والذي  ال�طني  املنتخب 
منتخبا  ورث  اأنه  �صدد 
و�صعية  يف  وت�اجد  منهارا 
ال�رصوري  من  كان  �صعبة 
اأجل  الالزم من  ال�قت  ت�فر 
ما  وه�  ن�صابها  اإىل  االأم�ر 

الناخب  جميء  منذ  حدث 
ال�طني جمال بلما�صي الذي 
اعتبه الرجل املنا�صب لهذه 
احلايل،  ال�قت  يف  املهمة 
التاهل  هدفهم  اأن  م�صيفا 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
املقبلة عام  دورتها  املقررة 
وبل�غ  الكامريون،  يف   2019
على  النهائي  ن�صف  الدور 
يف  يثق  اأنه  م�صددا  االأقل 
حتقيق  اأجل  من  بلما�صي 
وبرر  امل�صطرة،  االأهداف 
مبدربه  اال�صتعانة  عدم 
املدرب  اإقالة  بعد  احلايل 
والتعاقد  األكاراز  اال�صباين 
امكانية  اإىل  ماجر  رابح  مع 
مهمته  يف  بلما�صي  ف�صل 
خالل  ال�طنية  الت�صكيلة  مع 
تلك الفرتة التي كان تت�اجد 
الرد  زط�صي  رف�س  عليها. 
على ت�رصيحات مديره الفني 
ال�طني ال�صابق رابح �صعدان 
التي  املباراة  اأن  قال  عندما 
ال�طني  املنتخب  خا�صها 
دورة  يف  امل�رصي  ونظريه 
 2010 لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
كانت  اإفريقيا  بجن�ب 
�صعدان  اأن  واأ�صار  مرتبة، 
خالل  اخل�رص  مدرب  كان 
الفرتة وه� م�ص�ؤول عن  تلك 
اأطلقها،  التي  الت�رصيحات 
يخدم  ال  مثلها  اأن  م��صحا 
اجلزائرية  الكرة  م�صلحة 
احلرجة،  الفرتة  هذه  خالل 
بعيدة  ال�طنية  والت�صكيلة 
امل�اعيد  على  وتركز  عنها 

تنتظرها.  التي  املقبلة 
اأكد  منف�صل،  م��ص�ع  ويف 
لتقدمي  جاهزة  الفاف  اأن 
العدالة  غلى  الف�صاد  ملفات 
وحما�صبة الفا�صدين يف حال 
والباهني  الدالئل  ت�افرت 
اأن  م��صحا  ب�ج�دها، 
ن�رصتهما  اللذين  التقريرين 
�صي«  بي  »بي  قناة  من  كل 
مل  ف�تب�ل«  »فران�س  وجملة 
يقدما  ومل  جديد  باأي  ياأتيا 
الدليل على وج�د الف�صاد يف 

الكرة اجلزائرية.
احلكم  عن  زط�صي  ودافع 
�صارف  عبيد  مهدي  الدويل 
يقدم  مل  اأنه  اعرتف  عندما 
مباراة كبرية يف نهائي رابطة 
جمع  الذي  اإفريقيا  اأبطال 
امل�رصي  االأهلي  فريقا 
والرتجي الت�ن�صي، لكنه �صدد 
ويعتب  اإمكانياته  يثق يف  انه 
امل�ؤهالت  لديه  دوليا  حكما 
امل�صه�د له بها، ويعتب ب�رص 
تلقيه  متاما  نافيا  يخطاأن 
ر�ص�ة من اأجل ت�صهيل مهمة 
اأو�صح  اين  امل�رصي  النادي 
االتهام غري مقب�ل.  ان ذلك 
من جهة اخرى رف�س املعني 
من  ال�طنية  البط�لة  ت�قيف 
العنف  على  الق�صاء  اأجل 
اأو�صح  اأين  املالعب  يف 
قد  القرارات  هذه  مثل  اأن 
حتدث نتائج تنعك�س بال�صلب 
و�صحا اأن معاجلة العنف يتم 
عن  بعيدا  اخرى  باأ�صاليب 

ت�قيف البط�لة ال�طنية. 

�شدد اأنه م�شتعد لتقدمي ملفات الف�شاد للعدالة لو وجدت

زط�سي: ت�سريحات مالل �سدمتني و�سوف 
ي�ستدعى اأمام جلنة االن�سباط واالخالقيات

.       اأثق ببلما�سي لتحقيق اأهدافنا وبلوغ ن�سف نهائي كان 2019
.       ت�سريحات �سعدان ال تخدم م�سلحة الكرة وعبيد �سارف لديه ثقتنا

اإدارة �شبيبة القبائل مل حت�شم  خو�شها 
الكال�شيكو والقرار اتخذ اأم�س

مالل: مافيا تدير البطولة 
الوطنية و�سرار منافق

عودة فيغويل ومبوحلي تريح بلما�شي

ماندي يغيب اأمام الطوغو ر�سميا

القبائل  �صبيبة  رئي�س  اأطلق 
ت�رصيحات  مالل  �رصيف 
خطرية �صنعت احلدث بعدما 
يف  مافيا  ت�اجد  اإىل  اأ�صار 
وجمم�عة  اجلزائرية  الكرة 
ت�صيري  على  ت�رصف  فا�صدة 
وجه  حيث  ال�طنية،  البط�لة 
مالل يف ت�رصيحات تلفزي�نية 
�صهرة اأول اأم�س اأ�صابع االتهام 
املحرتفة  الرابطة  رئي�س  اإىل 
لكرة القدم عبد الكرمي مدوار 
ورئي�صي احتاد اجلزائر ووفاق 
�رصار  احلكيم  عبد  �صطيف 
الت�ايل،  على  حمار  وح�صان 
ميلك  �رصار  ك�ن  اإىل  و�صدد 
وا�صفا  بهما  يتعامل  وجهني 
بعدما طعنه يف  باملنافق  اإياه 
مكب  فتح  خالل  من  الظهر 
ل�صماع  مدوار  اأمام  ال�ص�ت 
يدور  الذي  الكالم  االأخري 
من  باأنه  اإياه  متهما  بينهما 
الكرة  يف  النار  فتيل  اأ�صعل 
واأ�صاف  عليها،  عارا  واعتبه 
م�صيفا  بالك�ل�صة  معروف  اأنه 
الكالم  م�ص�ؤولية  يتحمل  انه 

الذي اأدىل به.
ت�رصيحاته  مالل  ووا�صل 
اخلطرية عندما اتهم م�صريي 
باأنهم  بالدنا  يف  الكرة 
تعمل  غري  ال  مافيا  جمم�عة 
من اأجل م�صاحلها م�صيفا ان 
انتخاب مدوار رئي�صا للرابطة 
ويرف�س  �رصعي  غري  كان 
العمل يف املكاتب باعتبار اأنه 
املقاهي  يف  التعامل  يف�صل 
ح�صبه، وزاد مالل االأم�ر طني 

مدوار  اأن  ك�صف  عندما  بلة 
اأن  هاتفي  ات�صال  يف  اأخبه 
لها  تعر�س  التي  ال�صغ�طات 
م�ل�دية  مباراة  تاأجيل  ب�صاأن 
ال�صاورة  و�صبيبة  اجلزائر 
جميع  تاأجيل  اإىل  دفعته 

مباريات اجل�لة 12.
رئي�س  ت�رصيحات  اأن  واالأكيد 
الكرام  مرور  متر  لن  ال�صبيبة 
مهددا  اأ�صحى  واأنه  خا�صة 
يف  خا�صة  قا�صية  بعق�بة 
اخلطرية  االتهامات  ظل 
م�ص�ؤولني  ب�صاأن  اأطلقها  التي 
خا�صة  اجلزائرية،  الكرة  يف 
طرف  من  ا�صتدعائه  بعد 
وجلنة  االن�صباط  جلنة 

االأخالقيات.
تتاأكد  مل  منف�صل  �صياق  يف 
املدرب  ت�صكيلة  م�صاركة 
كال�صيك�  يف  دوما�س  فرانك 
اجلزائر  احتاد  اأمام  الي�م 
نف�س  يف  مالل  ك�صف  بعدما 
الت�رصيحات مت�صكه مبقاطعة 
تاما  رف�صا  ورف�صه  املقابلة 
تاأخريها  بعد  الثالثاء  اللعب 
الذي  م�عدها  عن  �صاعة   24
حيث  االثنني،  مبمج  كان 
مالل  اأن  »ال��صط«  علمت 
ع�ص�  مع  البارحة  اجتمع 
مكتب الفريق ميل�د عبيد من 
جماعي  بقرار  اخلروج  اأجل 
االإدارة  جمل�س  طرف  من 
االن�صحاب من اللقاء اأو التنقل 
ولعب  ب�ل�غني  ملعب  اإىل 

امل�اجهة.
عي�شة ق.

بعدما ر�صميا تاأكد غياب املدافع 
عي�صى ماندي عن املباراة املقبلة 
ال�طني  املنتخب  يخ��صها  التي 
حل�صاب  الط�غ�  نظريه  اأمام 
اجل�لة اخلام�صة وما قبل االأخرية 
 2019 اإفريقيا  كاأ�س  ت�صفيات  من 
م�جعة  �رصبة  يف  بالكامريون، 
بلما�صي   جمال  ال�طني  للناخب 
حيث ياأتي غياب الالعب املحرتف 
اال�صباين  بيتي�س  ريال  �صف�ف  يف 
االحتاد  ك�صف  بعدما  العق�بة  اإىل 
ماندي  اأن  القدم  لكرة  االإفريقي 
يجعله  ما  وه�  غنذارين  ميلك 
واحلرمان  االآلية  بالعق�بة  معني 
هذا  واحدة،  م�اجهة  خ��س  من 
اأحد  غياب  يعني  الذي  االأمر 
قبل  ال�طنية  الت�صكيلة  يف  الركائز 
اإىل الط�غ� خل��س  التنقل  م�عد 
املباراة امل�صريية يف �صباق التاأهل 

اإىل دورة الكان املقبلة.
يف املقابل من ذلك، تنف�س الناخب 
اأبدى  بعدما  ال�صعداء  ال�طني 
واحلار�س  فيغ�يل  �صفيان  الثنائي 

راي�س وهاب مب�حلي جاهزيتهما 
اللذان  اإىل املناف�صة وهما  للع�دة 
كانا يعانيان االإ�صابة خالل الفرتة 
االإعالم  ك�صف  حيث  ال�صابقة، 
جاهزا  �صيك�ن  فيغ�يل  اأن  الرتكي 
خل��س مقابلة ناديه غاالتا�رصاي 
على  �صيفا  يحل  عندما  الرتكي 
مباراة  �صمن  االأملاين  �صالكه04 
اأبطال  دوري  جمم�عات  دور 
بعدما  ا�صا�صيا  يلعب  وقد  اأوروبا 
تعافى من اال�صابة التي كان يعاين 

منها.
مب�حلي  احلار�س  �صجل  بينما 
ناديه االتفاق  اإىل تدريبات  ع�دته 
من  يتعافى  بداأ  بعدما  ال�صع�دي 
ون�رص  منها،  يعاين  التي  اال�صابة 
حلار�صه  �ص�رة  اأم�س  اول  ناديه 
اإىل  ع�دته  لدى  اجلزائري 
امليادين من خالل القيام ببنامج 
التاأهيل وه� االأمر الذي قد يجعله 
خا�صة  اخل�رص  مع  للعب  جاهزا 

واأنه احلار�س االأول للخ�رص.
عي�شة ق.

اجلريء: اأحمد اأحمد اأبلغني باإيقاف عبيد �سارف
قال رئي�س االحتاد الت�ن�صي لكرة القدم وديع اجلريء اإن رئي�س الكاف اأحمد اأحمد، اأعلمه باأنه مت جتميد ن�صاط احلكم اجلزائري مهدي عبيد 

�صارف، وحذف ا�صمه من قائمة احلكام الذين �صي�صارك�ن يف م�نديال االأندية املقبل، واأو�صح اجلريء، خالل ت�رصيحات تلفزي�نية: »منذ ال�صبت، 

و�صلني خب جتميد ن�صاط احلكم اجلزائري واإبعاده عن بط�لة العامل لالأندية«، وتابع: »والي�م اأكد يل ذلك رئي�س االحتاد االإفريقي بنف�صه يف 

مكاملة هاتفية، كما قال يل باحلرف ال�احد �صينال احلكم مهدي عبيد اأق�صى العق�بات«. وكان عبيد قد اأثار الكثري من اجلدل بعد احت�صابه 

لركلتي جزاء م�صك�ك يف �صحتهما ل�صالح االأهلي امل�رصي، خالل انت�صار االأخري على الرتجي الت�ن�صي 3-1 اجلمعة املا�صي يف ذهاب نهائي 
دوري اأبطال اإفريقيا.

ق.ر.
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فالفريدي يرف�ض املخاطرة مبي�سي
�إىل  مي�سي،  ليونيل  �لأرجنتيني  ��ستدعاء  لرب�سلونة  �لفني  �ملدير  فالفريدي  �إرن�ستو  قرر 
�لقائمة �لتي �ست�سافر �إىل �إيطاليا ملو�جهة �إنرت ميالن �ليوم يف �إطار �جلولة �لر�بعة من 
دور �ملجموعات بدوري �أبطال �أوروبا، وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �لإ�سبانية، �أن 
ليونيل مي�سي �سي�سافر مع �لفريق �لكتالوين دون �حل�سول على �لت�رصيح �لطبي حتى �لآن 
بامل�ساركة يف �ملباريات، و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن فالفريدي قد يرتك مي�سي على مقاعد 
�لبدلء حتى ل يخاطر باإ�رص�كه، منوهة �أن �ملدرب قد يلجاأ �إىل �لربغوث �لأرجنتيني حال 
تعقد �لأمور يف �ملبار�ة. وغاب ليونيل مي�سي عن �آخر 4 مباريات لرب�سلونة، بعدما �أ�سيب 
يف ذر�عه خالل مبار�ة �إ�سبيلية يف �إطار �لليغا، ليتقرر غيابه عن �ملالعب ملدة 3 �أ�سابيع 
قبل �أن يعود قبل �ملوعد �ملحدد ويت�سدر بر�سلونة جمموعته �لأوروبية بر�سيد 9 نقاط، 

بفارق 3 نقاط عن �لو�سيف �إنرت ميالن. 

ريال �سو�سييداد يوقف زحف اإ�سبيلية
�أوقف ريال �سو�سييد�د زحف �سيفه �أ�سبيلية ليوؤمن بر�سلونة على �سد�رته م�ستفيد�ً من تخبطات 
مناف�سيه، وتعادل ريال �سو�سييد�د مع �إ�سبيلية �سلبا يف �لأ�سبوع 11 من م�سابقة �لدوري �لإ�سباين، 
وتعرث �إ�سبيلية بهذ� �لتعادل �إذ تو�ّسع �لفارق بينه وبني بر�سلونة �ملت�سدر �إىل �أربع نقاط وت�ساوى 
بالنقاط مع �أتلتيكو مدريد وديبورتيفو �ألفي�س، وذلك لمتالك بر�سلونة 24 نقطة و�إ�سبيلية و�أتلتيكو 
و�ألفي�س 20، وبات مركز �إ�سبيلية �لثاين مهدد�ً يف حال فوز �إ�سبانيول 18 نقطة �ليوم على بيلباو، 
وتعادل خيتايف �أي�ساً مع م�سيفه هوي�سكا بعدما تقدم �لأخري بهدف �إتك�سيتا وعّدل �ل�سيف بف�سل 
لأ�سحاب  �سّجل   ،3-3 فيغو  �سلتا  �أمام  �أر�سه  على  بيتي�س  ريال  تعادل  مثرية  مبار�ة  ويف  مولينا، 

�لأر�س مورون وفريبو وغوريرو ثنائية ول�سلتا فيغو �لأوروغوياين غوميز ثنائية ومينديز.

ميالن يقتن�ض املركز الرابع بالوقت القاتل
رف�س ميالن �لتفريط بال�سعود �إىل �ملركز �لر�بع عقب فوزه �ملتاأخر على �أودينيزي لتزد�د �لثقة 
باإمكانية عودته لدوري �أبطال �أوروبا، وتو��سلت �سل�سلة �نت�سار�ت ميالن بنجاته من فخ �لتعادل 
�أمام م�سيفه �أودينيزي وفوزه 1-0 يف �لأ�سبوع 11 من �لدوري �لإيطايل، ووّقع رومانيويل على هدف 
ميالن �لوحيد يف �لوقت �لقاتل يف مبار�ة �سهدت �إهد�ر �ل�سيف للعديد من �لفر�س �خلطرة، وعانى 
ميالن كثري�ً قبل �قتنا�س فوزه �لثالث تو�لياً خا�سة بعد �إ�سابة جنمه �لأرجنتيني هيغو�يني وخروجه 

قبل 10 دقائق من نهاية �ل�سوط �لأول.
وخطف �ل�ساب رومانيويل 23 عاماً قلوب ع�ساق ميالن للمرة �لثانية خالل �أقل من �أ�سبوع بعدما 
�لقاتل  �لوقت  يف  �لفائت  �لأربعاء  موؤجلة  مبار�ة  يف   1-  2 جنوى  على  �لفوز  هدف  �ساحب  كان 
�أي�ساً، و�سهدت �ملبار�ة طرد نويتينك من �سفوف �أودينيزي يف �لوقت بدل �ل�سائع، وجنح ميالن 
يف �لقفز للمركز �لر�بع بر�سيد 21 نقطة بفارق �لأهد�ف عن لزيو روما ومبتعد�ً بفارق 10 نقاط 
عن جوفنتو�س �ملت�سدر، بينما جتمد ر�سيد �أودينيزي عند ت�سع نقاط، وفاز �أتالنتا على م�سيفه 

بولونيا بهديف مان�سيني و�لكولومبي ز�باتا ثنائية مقابل هدف �ل�سنغايل مباي.

مون�سنغالدباخ يكت�سح 
دو�سلدورف وينتزع الو�سافة

فورتونا  �لنخبة  �إىل  �لعائد  �سيفه  على  بفوزه  �لثاين  �ملركز  �إىل  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  �سعد 
�إىل 20  �لأملاين، ورفع مون�سنغالدباخ ر�سيده  �لدوري  �لعا�رصة من  دو�سلدورف 3-0 يف �ملرحلة 
نقطة متقدما بفارق �لأهد�ف على بايرن ميونيخ حامل �للقب يف �ملو��سم �ل�ستة �لأخرية �لذي 
تعادل �أم�س مع �سيفه فر�يبورغ 1-1، وكان فريق �ملدرب ديرت هيكينغ تر�جع �إىل �ملركز �خلام�س 
�ستوتغارت  فر�نكفورت على م�سيفه  و�إينرت�خت  برلني 0-3،  فوز ليبزيغ على م�سيفه هرتا  بعد 
بالنتيجة ذ�تها لريتفع ر�سيد �لأول �إىل 19 نقطة و�لثاين �إىل 17 نقطة فتقدم بفارق �لأهد�ف على 
مون�سنغالدباخ �لذي �نتظر حتى مطلع �ل�سوط �لثاين لت�سجيل هدفه �لأول من ركلة جز�ء ت�سبب بها 
�لرتكي كان �أيهان بلم�سه �لكرة باليد �نربى لها �لبلجيكي ثورغان هاز�ر وو�سعه بنجاح يف �ل�سباك، 
و�أ�ساف يونا�س هوفمان �لهدف �لثاين �إثر كرة من فلوريان نيوهاو�س تابعها بيمناه يف �أ�سفل �لز�وية 
�ليمنى، و�أكمل ثورغان هاز�ر �سقيق جنم ت�سل�سي �إدين ثالثية فريقه بت�سجيله �لهدف �ل�سخ�سي 
�لثاين �إثر متريرة من �لفرن�سي �حل�سن بليا خارج �ملنطقة �أطلقها قوية بيمناه ��ستقرت يف و�سط 
مرمى فورتونا �لذي مني بهزميته �ل�سابعة مقابل فوز وتعادلني وبقي يف �ملركز قبل �لأخري بفارق 

�لأهد�ف �أمام �ستوتغارت.
�أمام ماينت�س بهدفني  وف�سل فريدر برمين يف ��ستعادة �ملركز �لر�بع عقب خ�سارته خارج ملعبه 
مقابل هدف، يف �ل�سوط �لأول �سجل �لفرن�سي جان فيليب ماتيتا �لهدف �لأول بعد �أن ��ستفاد من 
عر�سية د�نيال بروزين�سكي وعزز يف �لثاين �لإيفو�ري جان فيليب غبامان بالهدف �لثاين بت�سديدة 
بيتز�رو  �لبريويف كالوديو  روزين�سكي، وقل�س �ملخ�رصم  �أثر متريرة من  من خارج �ملنطقة على 
�لفارق بعد �أن و�سلته كرة منا�سبة من يوهان�س �إيغل�ستاين، ووقف ر�سيد فريدر برمين عند 17 نقطة 
وتر�جع �إىل �ملركز �ل�ساد�س بفارق �لأهد�ف خلف فر�نكفورت، فيما حقق ماينت�س فوزه �لثالث 

هذ� �ملو�سم وت�سلق ثالث درجات على �سلم �لرتتيب �إىل �ملركز 12 بر�سيد 12 نقطة. 

ناينغوالن يواجه البار�سا بذكريات رميونتادا روما
�لإ�سبانية  ماركا  �سحيفة  ذكرت 
ناينغولن  ر�دجا  �لبلجيكي  �أن 
جنم �إنرت ميالن م�ستعد للم�ساركة 
�لتي  �ملبار�ة  يف  بر�سلونة  �أمام 
حت�سبا  �ليوم  �لفريقني  جتمع 
مرحلة  من  �لر�بعة  �جلولة 
�ملجموعات لبطولة دوري �أبطال 
يف  �ل�سحيفة  و�أو�سحت  �أوروبا، 
تقريرها �أن �إنرت ميالن يعول على 
ناينغولن يف هذه �ملبار�ة بعد �أن 
غاب عن لقاء �لذهاب �لذي جمع 
�لبار�سا  بفوز  و�نتهى  �لفريقني 
بهدفني نظيفني، و�أ�ساف �لتقرير 

�أن �لتاريخ قد يعيد نف�سه مرة �أخرى، حيث غاب ناينغولن �أي�ساً عن مبار�ة �لذهاب بني روما وبر�سلونة يف �ملو�سم 
�ملا�سي ب�سبب �لإ�سابة، و�لتي �نت�رص بها بر�سلونة برباعية مقابل هدف وحيد.

وخالل �ملوؤمتر �ل�سحفي قبل لقاء �لعودة، مت �سوؤ�ل �لنجم �لبلجيكي �إن كان هناك �إمكانية للقيام برميونتاد� �سد 
بر�سلونة و�لفوز بثالثية نظيفة، و�أجاب: “�لعودة تعتمد علينا، روما ي�ستحق �سيئاً مهماً«، و�سارك ناينغولن يف لقاء 
�لإياب وقدم مبار�ة مثالية، و�ساهم يف قلب �لطاولة على بر�سلونة و�لفوز بثالثية نظيفة يف ليلة �لرميونتاد� �ل�سهرية 
�لتي �ستبقى خملدة يف تاريخ �لبطولة، و�أ�سارت ماركا �إىل �أن م�ساركة ناينغولن يف لقاء �لعودة �سد بر�سلونة قد 
ي�سنع �لفارق جمدد�ً كما فعل من قبل مع فريقه �ل�سابق روما، وذلك رغم �ختالف �ملوقفني لأن هزمية �لإنرت 
يف �ملبار�ة �لقادمة ل تعني خروجه من �لبطولة، لكن بكل تاأكيد هي مبار�ة يف غاية �لأهمية بالن�سبة للنري�تزوري 

خ�سو�ساً �أنها �ستقام على ملعب جوزيبي مياتز�. 

�نتزع مونبلييه �ملركز �لثاين بفوزه على �سيفه مر�سيليا 3-0 يف 
ختام �ملرحلة 12 من �لدوري �لفرن�سي، على ملعب لمو�سون 
ت�سالح مونبلييه مع جماهريه بعد خروجه من م�سابقة كاأ�س 
�ملا�سي،  �لثالثاء  نانت  �سيفه  �أمام  مذلة  بخ�سارة  �لر�بطة 
و�أكرم وفادة مر�سيليا بالنتيجة ذ�تها متابعاً �سحوته بتحقيق 
�لفوز �لثالث تو�لًيا يف �لدوري و�ل�سابع هذ� �ملو�سم، و��ستغل 
مونبلييه جيد�ً خ�سارة ليل �أمام م�سيفه باري�س �سان جريمان 
فانتزع  �ملرحلة،  �فتتاح  يف   2-1 �لرتتيب  ومت�سدر  �لبطل 
منه �ملركز �لثاين بفارق �لأهد�ف، فيما تر�جع مر�سيليا �إىل 
�ملركز �ل�ساد�س بعدما جتمد ر�سيده عند 19 نقطة، و�نهار 
ثالثة  �سباكهم  و��ستقبلت  �لثاين،  �ل�سوط  يف  مر�سيليا  لعبو 
�أهد�ف عرب غايتان لبورد ثنائية وبول ل�سن، وعمق مونبلييه 
جر�ح �سيفه ملحقا به �خل�سارة �لثانية تو�ليا يف �لدوري بعد 
خمتلف  يف  و�لثالثة  جرمان  �سان  باري�س  �سيفه  �أمام  �لأوىل 
يف  �لإيطايل  لزيو  �سيفه  �أمام  �سقوطه  عقب  �مل�سابقات 
�جلولة �لثالثة من م�سابقة �لدوري �لأوروبي، وجاءت خ�سارة 

�إيطاليا  �إىل  �سفره  من  �أيام  �أربعة  قبل  �ملتو�سطي  �لفريق 
من  �لر�بعة  �جلولة  يف  لزيو  �أمام  �حلا�سمة  مبار�ته  خلو�س 
على  لالإبقاء  بالفوز  مطالبًا  �سيكون  حيث  �لقارية  �مل�سابقة 

�آماله يف �ملناف�سة على �لتاأهل.                   
جز�ء  ركلة  من  �لت�سجيل  لفتتاح   43 �لدقيقة  نانت  �نتظر 
ي�رصب  �أن  قبل  بنجاح،  �سال  �إميليانو  �لأرجنتيني  لها  �نربى 
ت�سجيلها  على  تناوب  �أهد�ف  �أربعة  باإ�سافة  �لثاين  يف  بقوة 
فالنتان روجنييه و�لغيني عبدو�لالي توريه و�لرب�زيلي �أندري 
جريوتو و�سال، وهو �لفوز �لثالث تو�لًيا لنانت يف �لدوري يف 
ر�بع مبار�ة بقيادة مدربه �لبو�سني وحيد خليلودزيت�س و�لر�بع 
تو�لياً يف خمتلف �مل�سابقات، و�سعد نانت �إىل �ملركز �لعا�رص 
وعاد  ورين.   بوردو  �أمام  �لأهد�ف  بفارق  نقطة   15 بر�سيد 
�سانت �إتيان �إىل �سكة �لنت�سار�ت �لتي غابت عنه يف مبارياته 
 3-4 �أجنيه  �سيفه  على  مثرًي�  فوز�ً  فحقق  �لأخرية  �لثالث 
و�سعد �إىل �ملركز �خلام�س، ورفع �سانت �إتيان ر�سيده �إىل 20 

نقطة مقابل 12 نقطة لأجنيه.

مونبلييه و�سيفًا ومر�سيليا يف و�سعية حرجة

برييز يوجه اأ�سابع االتهام اإىل رامو�ض ومار�سيلو
برييز �ألقى باللوم على �لثنائي �سريجيو ر�مو�س ومار�سيلو بد�عي �أنهما �جلناة �حلقيقيني لالأزمة �لتي يعي�سها �لنادي �لأبي�س، لالإقالة بعد �خل�سارة 1-5 �أمام بر�سلونة يف كال�سيكو �لليغا، وقالت �سحيفة »�سبورت« �إن فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد، يحاول نادي ريال مدريد، �لنهو�س �رصيًعا من كبوته �لتي تعر�س لها على يد مدربه �ل�سابق جولني لوبيتيغي، �لذي تعر�س  بني  �لعالقة  على  �أثرت  �سحيتها،  لوبيتيغي  �ملدرب جولني  كان  و�لتي  �مللكي  �لفريق  �أزمة  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 

و�أطلقت �جلماهري �سافر�ت ويعي�س ر�مو�س فرتة �سعبة، خا�سة بعدما تعر�س لهجوم و�سافر�ت ��ستهجان من جانب جماهري �مللكي، خالل مبار�ة و�لثنائي ر�مو�س ومار�سيلو. رد،  بهدفني دون  ريال مدريد  بفوز  �نتهت  و�لتي  �لليغا  �إطار  �ل�سبت �ملا�سي يف  �لوليد  مدريد هدفه �لثاين خالل �للقاء، ويحتل ريال مدريد �ملركز �ل�ساد�س يف جدول ترتيب �لليغا بر�سيد 17 نقطة، بفارق 7 �ل�ستهجان �سد ر�مو�س، عندما قام �ملذيع �لد�خلي برتديد ��سمه، وكذلك عندما نفذ ركلة �جلز�ء �لتي �سجل منها ريال بلد 
نقاط عن �ملت�سدر بر�سلونة.
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هاروكي مور�كامي ُيهدي م�سود�ت �أعماله جلامعة يف طوكيو
اأعلن الأديب الياباين ال�سهري هاروكي موراكامي اليوم الأحد، اأنه �سيتربع بعدة م�سودات لأعماله وبجزء من جمموعة اإ�سطواناته اإىل جامعة وا�سيدا يف 

طوكيو، للم�ساهمة يف درا�سة اأعماله الأدبية.

   م٫�س

وقال م�راكامي يف م�ؤمتر �صحايف 
دواعي  ملن  »اإنه  وا�صيدا:  بجامعة 
مركز  هناك  يك�ن  اأن  �رسوري 
الباحثني  يخدم  اأن  ي�د  جامعي 
الذين يريدون درا�صة اأعمايل �ص�اء 

كان�ا يابانيني اأو اأجانب«.
يف  تخرج  الذي  الكاتب،  واأعرب 
عام  ط�كي�  يف  ذاتها  اجلامعة 
1975، عن رغبته يف اأن تك�ن هذه 
الثقايف«،  للتبادل  »بداية  املبادرة 
كي�دو  ل�كالة  ت�رسيحاته  وفق 
 69 م�راكامي  و�صينقل  املحلية 
بع�ض  اجلامعة  اأر�صيف  اإىل  عاماً، 
خطاباته وترجماته لأعمال اأخرى، 
جمم�عة  من  جزء  عن  ف�صاًل 
الأديب  اعرتف  كما  اأ�صط�اناته 
يجري  ل  يكاد  الذي  الياباين، 

يف  يظهر  ما  ونادراً  املقابالت، 
عا�صق  باأنه  الإعالمية،  الأو�صاط 
ومل��صيقى  الكال�صيكية  للم��صيقى 
اجلاز، والروك، واأكد اأن امل��صيقى، 
على  التاأثريات  اأكرب  من  واحدة 
رواياته  اأ�صهر  ومن  الأدبية  اأعماله 
بل�ز«  »ط�كي�  احلبيبة«  »�صب�تنيك 
و«ت�ص�ك�رو  و«رق�ض،رق�ض،رق�ض« 
و�صن�ات  الل�ن  عدمي  تازاكي 
ال�صاطئ«  على  و«كافكا  حجه«، 
قائد  »مقتل  رواياته  واأحدث 
اإىل  اأعماله  الفر�صان«وترجمت 
اأكرث من 50 لغة، وحاز على العديد 
مثل  حملية  بع�صها  اجل�ائز،  من 
تانيزاكي،  وجائزة  ن�ما،  جائزة 
هان�ض  جائزة  مثل  عاملية  واأخرى 
الطفل،  لأدب  اندر�صن  كري�صتيان 
الدولية،  كافكا  فرانز  وجائزة 

وجائزة القد�ض.

فيلم »بدون وجه« .. حتد غري م�سبوق يف تاريخ �ل�سينما �لعاملية
 »Face off« فيلم  اعتبار  ميكن 
الأفالم  من  واحداً  وجه(  )بدون 
َطم�ح  ممثل  اأي  يحلم  قد  التي 
فما  فيها،  البط�لة  دور  باأداء 
�صيطلبه منه املخرج يكاد يقرتب 
يتفانى  اأن  فعليه  امل�صتحيل،  من 
كل  خل�صارة  ي�صتعد  اأو  الأداء  يف 
 ،»Face off« ر�صيده. يحكي فيلم
اآرثر  �ص�ن  ق�صة  ّل،  مخُ باخت�صار 
بي  الإف  عميل  كيج(،  )نيك�ل�ض 
اآي الذي ينتحل �صخ�صية املجرم 
كا�صت�ر تروي )ج�ن تراف�لتا( من 

اأجل دخ�ل ال�صجن، ومعرفة مكان 
اأجنل�ض  ل��ض  بتفجري  تهدد  قنبلة 
يف  واجلريء  اجلديد  بكاملها، 
ال�صخ�صية  انتحال  اأن  ه�  الفيلم 
جراحية  عملية  طريق  عن  يجري 
�ص�ن  من  كل  وجه  فيها  ي�صتبدل 
اآرثر وكا�صت�ر تروي؛ فيحمل �ص�ن 
وجه كا�صت�ر، ويحمل كا�صت�ر وجه 

�ص�ن.
الأك�صن  اأفالم  املفاجاآت يف  ولأن 
حتدث تباعا، فاإن املجرم كا�صت�ر 
يف  العمليات  غرفة  يف  ي�صتيقظ 

كل  ويقتل  اأحد،  يتمناها  حلظة ل 
طاقم الأطباء الذي اأجرى العملية 
الكامن  ال�رّس  يعرف  وحده  والذي 
ولي�صبح  ال�جهني،  تبديل  وراء 
ال�صجني  ه�  اأي  بي  الإف  عميل 
منهما  وكل  الطليق،  ه�  واملجرم 

يحمل وجه الآخر.
فيلم  يك�ن  اأن  املمكن  من  كان 
»بدون وجه« واحدا اآخر من اأفالم 
الفكرة  هذه  ل�ل  العادية  الأك�صن 
حتّد  اإىل  اأف�صت  التي  املجن�نة 
تاريخ  يف  م�صب�ق  غري  يك�ن  قد 

ال�صينما، حيث �صار على املمثلني 
اأن  تراف�لتا  وج�ن  كيج  نيك�ل�ض 
ي�صتخرجا كل ما تعلماه يف مدار�ض 
التمثيل وكل ما لديهما من م�هبة 
من اأجل تقم�ض �صخ�صية مناق�صة 
الذي  ال�جه  باأن  امل�صاهد  واإقناع 
ويا  اآخر..  جل�صد  ه�  ي�صاهده 
لها من مهمة!  ويف هذه اجلزئية 
بال�صبط، يجمع النقاد على اأن كاّل 
تراف�لتا  وج�ن  كيج  نيك�ل�ض  من 
الأداء  يف  نف�صيهما  على  تفّ�قا 
التحدي  يف  ينجحا  اأن  وا�صتطاعا 

واإقناع امل�صاهد بعك�ض ما يراه.
ل��ض  من  ت�بل  فريد  الناقد  يق�ل 
فيلم  اجلميع  »يتذكر  اأجنل�ض: 
اأفالم  من  ك�احد   Face off
لكن  الرائعة،  والأك�صن  ال�رسعة 
عميقة  الفيلم  فكرة  يجعل  ما 
من  كل  تقم�ض  كيف  ه�  ومبدعة 
اأدوار  اآرت�رس وكا�صت�ر تروي  �ص�ن 
وحياة بع�صهما«. من جانبه، يق�ل 
املتخ�ص�ض  الكاتب  تاتارا،  ب�ل 
يف �صي اإن اإن، »اأ�صتطيع اأن اأدعي 
بفيلم  كامل  ب�صكل  ا�صتمتعت  اأنني 

اأن  امل�ؤكد  من  لكن  Face off؛ 
اأ�صاهدها  مل  عنا�رس  ي�صم  الفيلم 
ا�صتغال  راأ�صها  على  قبل،  من 
ب�صكل  اأنف�صهم  على  املمثلني 
وجه«،  »بدون  فيلم  حاز  مبدع«. 
على   ،1997 �صنة  اأخرج  الذي 
تنقيط بلغ 7.3 من 10 على امل�قع 
العاملي املتخ�ص�ض Imdb، بينما 
ملي�ن   80 اإنتاجه  ميزانية  بلغت 
اإجمالية يف  دولر وحقق مداخيل 
 128 اإىل  و�صلت  التذاكر  �صبابيك 

ملي�ن دولر.
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ا يتناول هذا الكتاب عن من�ص�رات 
اأ�صا�صي  ا�صطراب  بالردن  اأ�صامة 
املخت�صني  يغفله  ما  كثريا 
الكادميي�ن  الباحث�ن  �ص�اء 
ملا  الكلنيكني  املمار�ص�ن  او 
حال  معقدة  ج�انب  من  يحمله 
اأفراده  يتميز  اذ  تناوله،  حماولة 
التعامل معها  ي�صهل  بخ�صائ�ض ل 
وحتتاج لط�ل �صرب وجهد وفنيات 
يخطئ  كما  ومعقدة.  متعددة 
جمال  يف  املمار�صيني  من  الكثري 
التخاطب  واخ�صائي�  الرط�ف�نيا 
ت�جد  انه  معتقديني  ت�صخي�صه  يف 
او تخلف عقلي اوجمرد ا�صطراب 
الزمن  مع  يزول  اللغة  اكت�صاب  يف 
بع�ض  تطبيق  مبجرد  ي�صتقيم  او 

الفنيات يف ح�ص�ض متباينة.
لعل هذا الكتاب  تق�ل الدكت�رة " 
من  يظهر  كما   " كرمية  خدو�صي 
الرطانة  بع�ض  وفك  ب�صط  عن�انه 
املفه�مية ح�ل الدي�صفازيا...وه� 
الونة  يف  �صاع  الذي  ال�صطراب 
وحتديد  حتديده  ومت  الخرية 
التي  البح�ث  بف�صل  خ�صائ�صه 
تناولته رغم قلتها.فهذا ال�صطراب 
لالطفال  ال�صليم  بالنم�  ي�صمح  ل 

العاديني.  بالطفال  باملقارنة 
اللغة"دي�صفازيا"  من�  يف  فالتاخر 
دائمة يف  نقائ�ض  وج�د  يتمثل يف 
القدرات اللفظية وتاخر باملقارنة 
الطفل  ان  العادي،  باملعيار 
ب�صفة  لغته  يط�ر  ل  الدي�صفازي 
عادية وهذا له عالقة بالختالف 
معاجلة  اثناء  الع�صبي  ال�ظيفي 
الدي�صفازي  فالطفل  املعل�مات 
امل�صت�ى  يعاين من �صع�بات على 
فعاليات  يخ�ض  فيما  اما  الل�صاين 
متلف  يف  وج�ده  عند  خطابه 
و�صعيات الت�ا�صل ت�صمح له بتبادل 
واي�صال  الخرين  مع  احلديث 
ر�صيده  قلة  من  بالرغم  افكاره 
نتمكن  وحتى  املفردات.  يف 
ال�رسيحة  هده  على  التعرف  من 
نحتاج  بالدي�صفازيا  امل�صابة 
الت�صخي�صية  الدوات  من  لت�صكيلة 
وكذا العالجية ، المر الذي يحتاج 
لتفكري عميق يبدو متاما من خالل 
هذا  كتابها  يف  الباحثة  قدمته  ما 
ل  الدي�صفلزيل  ت�صخي�ض  حيث 
لتداخل  نظرا  �صهال  امرا  يعد 
متا�صبهة  اعرا�ض  مع  اعرا�صه 
ت�فر  ورغم  اخرى  ا�صطرابات  يف 

انها  ال  العاملية  ال��صائل  بع�ض 
ل  ثقافية  خل�صائ�ض  حاملة  تبقى 
ما  وه�  املحلية  والبيئة  تتنا�صب 
الت�صخي�ض  ن�عية  على  �صلبا  ي�ؤثر 
العالجية  الربامج  على  وحتى 
الحيان  من  كثري  املقرتحةيف 
حتتاج لتكييف ومقاربتها مع ال�اقع 
الكتاب  هذا  جاء  املحلي.لذلك 
وبرناجما  ت�صخي�صية  اداة  ليقدم 
برعاية  ي�صح  منا�صبا  عالجيا 

تت�صكل  بدات  التي  الفئة  هذه 
خا�صة.وا�صارت  م�ؤ�ص�صات  �صمن 
الدكت�رة خدو�صي يف ختام حديثها 
معنا اىل ان هذا ال�صدار �صيمكن 
املخت�صني املمار�صني والكادميني 
على حد ال�ص�اء من مقاربة ت�عية 
مع  يتما�صى  ما  وفقا  للدي�صفازيا 
تفاعلها  يف  ال�صخ�صية  ت�صكيلتهم 

مع البيئة اجلزائرية . 
اأح�سن مرزوق   

كتاب ا�سطراب منو اللغة "الدي�سفازيا " للدكتورة خدو�سي كرمية

�إ�سد�ر مميز للمخت�سني يف جمال �لأرطوفونيا
رو�سيا متنع فيلما هوليووديا 

يتناول �نقالبا يف �لكرملني
الرو�صية  ال�صلطات  قررت 
يف  فيلم  عر�ض  وقف 
ه�لي�ود  اإنتاج  من  البالد 
عن  خيالية  ق�صة  ويتناول 
ينقذون  اأمريكيني  جن�د 
انقالب  من  رو�صيا  رئي�صا 
بالل�م  ملقية  الكرملني،  يف 
ولي�ض  البريوقراطية  على 
وكان  القرار  يف  الرقابة 
من املقرر اأن يعر�ض فيلم 
القاتل«  »ال�صياد  الإثارة 
دور  يف  كيلر(  )هانرت 
اأول  يف  رو�صيا  يف  ال�صينما 
ن�فمرب، ولكن مت اإلغاء ذلك 
الكرملني  منتقدي  دفع  ما 
الرقابة  باأن  الق�ل  اإىل 
ق�صته  لأن  عر�صه  منعت 
تق��ض �ص�رة الرجل الق�ي 
ب�تني  فالدميري  للرئي�ض 
حظرت  رو�صيا  وكانت 
عر�ض  املا�صي  العام 
ال�ص�داء  الك�ميديا  فيلم 
ديث  )ذا  �صتالني«  »م�ت 

قال  اأن  بعد  �صتالني(  اأوف 
اإن ت�ص�ير وج�د  م�ص�ؤول�ن 
الكرملني  داخل  �رساع 
الزعيم  وفاة  اأعقاب  يف 
عدم  عن  »ينم  ال�ص�فييتي 
حمالت  ل�صحايا  احرتام 

تطهري �صتالني«.
الإعالم  و�صائل  ونقلت 
الثقافة  وزارة  الرو�صية عن 
»مل  كيلر(  )هانرت  اإن  ق�لها 
يح�صل على م�افقة لأنه مل 
يتم تقدمي ن�صخة من الفيلم 
الرو�صي  الأفالم  لأر�صيف 
يف وقت منا�صب«، ومل يرد 
لل�زارة  ال�صحفي  املكتب 
اأجل  من  ات�صالت  على 

احل�ص�ل على تعليق.
الفيلم  ق�صة  وتتناول 
وزير  خاللها  يق�م  م�ؤامرة 
باحتجاز  الرو�صي  الدفاع 
من  وه�  رهينة،  الرئي�ض 
بط�لة جريارد بتلر وغاري 

اأولدمان. 



تراث »هنتنغتون«:

هل اأطروحة »�ضدام احل�ضارات« 
�ضاحلة لل�ضياق العاملي؟

كانت كتابات »�ضمويل هنتنجتون« الذي وافته املنية يف عام 2008 تدور حول »�ضدام احل�ضارات«، وما 
تفرع عنها من جمموعة من الأفكار الفرعية، والتي اعتربها »هنتنجتون« م�ضلمات، مثل: اأهمية الثقافة 
يف ت�ضكيل ال�ضلوك ال�ضيا�ضي، وعدم وجود قيم عاملية م�ضرتكة بني احل�ضارات الأ�ضا�ضية يف العامل. ولكن 

هذا الرتاث الذي تركه عامل ال�ضيا�ضة الأمريكي مل يكن متوافًقا مع العديد من التغريات التي ظهرت 
يف عامل اليوم، وعلى راأ�ضها الرتاجع الدميقراطي بعد الأزمات التي ع�ضفت بالدميقراطيات الغربية، 
ويف مقدمتها الأزمات املالية يف الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، وت�ضاعد دور احلركات 

ال�ضعبوية يف اأوروبا، والتي اأ�ضحت متثل تهديًدا للنظم ال�ضيا�ضية الغربية، ف�ضًل عن ت�ضاعد قوة عدد 
من الدول املعادية للقيم الغربية مثل رو�ضيا وال�ضني.

عر�ض: اإبراهيم �ضيف 
من�ضاوي /جامعة القاهرة

مركز امل�ضتقبل للأبحاث و 
الدرا�ضات املتقدمة

على  قرن  ربع  مرور  ومع 
اأطروحة »هنتنجتون« عن »�صدام 
»فران�صي�س  يحاول  احل�صارات« 
على  ال�صوء  اإلقاء  فوكوياما« 
بـ«تراث  املعنونة  اإرثه يف مقالته 
 Huntington’s هنتنجتون« 
مبجلة  املن�صورة   ،Legacy
 The الأمريكية  »امل�صلحة 
 ٢٧ يف   American Interest
اأغ�صط�س ٢018، وذلك من خالل 
ل�صدام  الأ�صا�صية  ملقولته  نقده 
الأ�صا�صية  وفكرته  احل�صارات، 

عن الثقافة والقيم العاملية.

اإ�ضكالية املحدد الثقايف:

ا  خًطّ هناك  اأن  »فوكاياما«  يرى 
»هنتنجتون«  كتابات  كل  ا يف  عاًمّ
الأخرية يدور حول م�صاألة الثقافة، 
فقط  الكتابات  تلك  تتعلق  مل  اإذ 
بل  احل�صارات؛  �صدام  مب�صاألة 
اأثارت م�صكلة من نحن؟ فقد راأى 
»هنتنجتون« اأن ال�صلوك ال�صيا�صي 
من  كبري  ب�صكل  يتحدد  لل�صعب 
اخليارات  واأن  الثقافة،  خالل 
ا�صتنادا  املجتمع  يحددها  التي 
يف  وقائمة  ثابتة  تظل  عليها 
الجتماعي- التحديث  مواجهة 
كذلك  تتخطى  بل  القت�صادي، 
متيز  التي  الذاتية  امل�صلحة 

القت�صاديات احلديثة. 
نحن؟«  »من  الأخري  كتابه  ففي 
الهوية  على  »هنتنجتون«  ركز 
جناح  اأن  واعترب  الأمريكية، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
كدولة يرجع ب�صكل كبري اإىل حقيقة 
اأن اأمريكا ال�صمالية قد ا�صتوطنت 
الأجنلو-بروت�صتانت،  قبل  من 
الكاثوليك  قبل  من  ولي�س 
اأو  الإ�صبانيني  اأو  الفرن�صيني 
الربتغاليني، واإل كانت ت�صبه اليوم 
الربازيل واملك�صيك واإقليم كيبك 

يف كندا.
من  الثالثة  املوجة  كانت  واإذا 
والتي  الدميقراطي  التحول 
الدميقراطيات  �صعود  �صهدت 
الليربالية بعد �صقوط جدار برلني 
قد قامت على قبول وا�صع للقيم 
الغربية؛ اإل اأن »هنتنجتون« جادل 
كاأ�صا�س  الثقايف  املحدد  باأهمية 
راأى  حيث  الدميقراطي،  للتحول 

الدميقراطي  التحول  موجة  اأن 
قبول  على  قائمة  تكن  مل  تلك 
حول  العاملية  للقيم  وا�صع 
حقيقة  على  بل  الدميقراطية، 
يف  اجلديدة  الدميقراطيات  اأن 
كانت  واأوروبا  الالتينية  اأمريكا 
م�صيحية  ثقافية  خلفية  ذات 
كاثوليكية. فالذي تغري من وجهة 
نظر »هنتنجتون« هو وجود نوع من 
الت�صالح بني الكني�صة الكاثوليكية 
ما  وهو  احلديثة،  والدميقراطية 
�صمح بعد ذلك للدول من املجر 
والربازيل  الأرجنتني  اإىل  وبولندا 
من  ك�صكل  الدميقراطية  لقبول 

اأ�صكال احلكم. 
كان  اإذا  »فوكوياما«  ويري 
تاأكيده  يف  ا  حمًقّ »هنتنجتون« 
لأن  الثقافة  اأهمية  على  العام 
الأ�صا�س  هي  امل�صرتكة  الثقافة 
لوجود م�صتويات عالية من الثقة 
الجتماعية يف بلدان معينة، كما 
جناحها  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت 
اأنه قد اتُّهم بعد  القت�صادي؛ اإل 
ن�رص كتابه »من نحن؟« بالعن�رصية 

جتاه املهاجرين. 
ويف هذا ال�صياق، وافق »فوكوياما« 
على ا�صتنتاج »هنتنجتون« املتعلق 
الأجنلو- امل�صتوطنني  مب�صاهمة 
اأمريكا  جناح  يف  بروت�صتانت 
الثقافية  القيم  ب�صبب  ال�صمالية 
ب�صبب  ولي�س  يحملونها،  التي 
اأخالقيات  مثل  وذلك  العرق، 
والإميان  الربوت�صتاتينية،  العمل 
بالفردية، وعدم الثقة يف ال�صلطة 
من  وغريها  للدولة،  املركزية 

القيم الأخرى.
يرى  اآخر،  �صعيد  على  ولكن 
»فوكوياما« اأن هذا التاأكيد الوا�صع 
كمحدد  الثقافة  ا�صتمرار  على 
لل�صلوك ال�صيا�صي يقابله عدد من 
ال�صعوبات. فاإذا كان »هنتنجتون« 
يجادل باأن الثقافة متجذرة ب�صكل 
اأ�صا�صي يف الدين، واأن النتماءات 
الهويات  ولي�س  املتعددة  الدينية 
النظام  �صت�صكل  املحددة 
هذا  فاإن  العاملي؛  امل�صتقبلي 
امل�صكالت،  من  يخلو  ل  الطرح 
الدين  دور  ت�صاعد  ظل  يف  حتى 
احلديثة،  الدولية  ال�صيا�صة  يف 
الأو�صط  ال�رصق  يف  فقط  لي�س 
الالتينية  واأمريكا  الهند  ولكن يف 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
الدينيون  املحافظون  لعب  حيث 

دوًرا �صيا�صًيّا متنامًيا. 
الدين  اأن  »فوكوياما«  ويري 
والوحيد  الأ�صا�صي  العامل  لي�س 

العامل  يف  الهوية  ت�صكيل  يف 
من  العديد  فهناك  املعا�رص، 
فعلى  الأخرى.  الت�صامن  عوامل 
التحديث  اأدى  املثال،  �صبيل 
الجتماعي القت�صادي اإىل ظهور 
ت�صعى  عاملية  ن�صائية  حركة 
ال�صيا�صية  للح�صول على احلقوق 
وهذه  للمراأة.  والجتماعية 
احلركة تتميز بالقوة، لي�س فقط 
بل  ال�صمالية،  واأمريكا  اأوروبا  يف 
ثابتة يف  لها جذور  اأ�صحى  ا  اأي�صً
ثقاًل  و�صتمثل  املحافظة.  الدول 
املحافظ  لالإ�صالم  ا  مهًمّ موازًنا 
ت�صاعدت  كما  اإيران.  يف 
اإىل  وعادت  القومية  النزعات 
بني  وخا�صة  اأخرى  مرة  الظهور 
على  وال�صني،  اليابان  مثل  دول 
الرغم من انتمائهم اإىل احل�صارة 

الكونفو�صيو�صية. 
ميثل  الدين  كان  اإذا  وي�صيف 
املحرك  الأ�صا�صي  العامل 
اجلديدة  ال�صعبوية  للحركات 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  يف 
العامل  لي�س  لكنه  الأمريكية، 
عوامل  معه  تتداخل  اإذ  الوحيد، 
القومية  النزعة  مثل:  اأخرى، 
القدمية، والعرق، وعدم امل�صاواة 
التاريخية  والذاكرة  القت�صادية، 

امل�صرتكة.

الهوية ولي�ض الثقافة:

يرى »فوكوياما« اأن مفهوم الهوية 
مفهوم وا�صع واأكرث مرونة بحيث 
ال�صيا�صات  فهم  ميكن من خالله 
اأو  الثقافة  من  بدًل  املعا�رصة 
اأ�صا�س  على  القائمة  احل�صارات 
على  يقوم  الهوية  فمفهوم  ديني. 
اأو  العرق  بكرامة  العرتاف 
الدين اأو الأمة اأو حتى العرتاف 

باخل�صائ�س الفريدة لفرد ما. 
اعترب  ال�صدد،  هذا  ويف 
والإ�صالموية  القومية  »فوكاياما« 
فعدم  للهوية.  خمتلفة  مظاهر 
ال�رصبية  بالقومية  العرتاف 
النم�صاوية- الإمرباطورية  يف 

ما  هو   1914 عام  املجرية 
اإىل   Gavrilo Princip دفع 
 Franz الأر�صيدوق  اغتيال 
اأن  وي�صيف   .Ferdinand
للعديد  ًدا  حمِدّ اأ�صحت  الهوية 
من الظواهر يف العامل املعا�رص، 
�صبيل  -على  الديني  فالتطرف 
بالعتقاد  لي�س مدفوًعا  املثال- 
الديني يف حد ذاته. فالكثري من 
الذين  امل�صلم  الأوروبي  ال�صباب 

�صمن  للقتال  بالدهم  تركوا 
�صفوف تنظيم »داع�س« الإرهابي 
بني  حما�رصين  كانوا  �صوريا  يف 
ثقافتني؛ الثقافة التقليدية النابعة 
والعلمانية  الوالدين،  تقدي�س  من 
ظلّها.  يف  ن�صئوا  التي  الغربية 
وهذا اخللط قد اأّثر بالطبع على 
لنف�صه  الراديكايل  امل�صلم  نظرة 

وللمجتمع من حوله.
هذا  يف  الدين  اأ�صبح  ولذلك، 
لل�صيا�صني  مفيدة  اأداًة  ال�صياق 
وقد  ال�صيا�صي،  الدعم  حل�صد 
القرن  يف  اأوروبا  يف  هذا  حدث 
ا�صتخدم  عندما  ع�رص  التا�صع 
الهوية  الأوروبيون  ال�صيا�صيون 
وتعبئة  الدعم  حل�صد  الوطنية 

اأتباعهم.
يرى  الو�صف،  لهذا  ووفًقا 
تتوافق  الهوية  اأن  »فوكاياما« 
عامل  حقائق  مع  اأكرب  ب�صكل 
الثقافة  حمدد  من  اأكرث  اليوم 
فاإذا  الدين.  اأ�صا�س  على  القائم 
اإىل  ذهب  قد  »هنتنجتون«  كان 
اأكرث  اأ�صبحت  قد  احل�صارات  اأن 
الندماج  حلدوث  نتيجة  متا�صًكا 
الجتماعي على امل�صتوى الثقايف 
عرب القومي، اإل اأن املالحظ اأن 
املجتمعات اأ�صبحت مق�صمة اإىل 
الفرعية  الهويات  من  جمموعة 
يف  يتجلى  ما  وهو  والأ�صغر، 
ال�صعبوية  القومية  احلركات 
اجلديدة يف كٍلّ من رو�صيا وبولندا 
لأن  اأوروبا،  من  واأجزاء  واملجر 
م�صاحلهم القومية غالبًا ما تكون 
يف �رصاع وتطغى على اأية حماولة 

لتحقيق الت�صامن فيما بينهم. 
الذي  اأهمية  الأكرث  املثال  ويُعد 
اإىل  توؤدي  ل  الهوية  اأن  يو�صح 
اإىل  ولكن  احل�صاري  الت�صامن 
لها،  نهاية  ل  و�رصوخ  انق�صامات 
املتحدة  الوليات  يف  احلال  هو 
الأمريكية. فقد تر�صخت �صيا�صة 
الهوية يف اأعقاب ظهور احلركات 
الجتماعية يف ال�صتينيات عندما 
�صعر كٌلّ من الأمريكيني من اأ�صل 
اإفريقي، والن�صاء، وذوي الإعاقة، 
اأنهم  الأ�صليني،  والأمريكيني 
والتهمي�س  للتمييز  يتعر�صون 
ظهور  اأدى  كما  خمتلفة.  بطرق 
تيار الي�صار يف الوليات املتحدة 
القرن  مطلع  خالل  واأوروبا 
الت�صامن  لتحقيق  الع�رصين 
اإىل  العاملة  الطبقة  اأع�صاء  بني 
الهويات  من  جمموعة  احت�صان 
اإىل  هذا  دفع  وقد  اجلديدة، 
على  ال�رصعية  من  نوع  اإ�صفاء 

واإذا  لليمني.  جديدة  هوية  وجود 
 « الأمريكي  الرئي�س  كان خطاب 
دونالد ترامب« مل يحرتم جتليات 
اخلطاب  متيز  التي  الهوية 
الأمريكي ال�صيا�صي املعا�رص، اإل 
اأنه حفز �صعود التيارات اليمينية 

والقوميني البي�س.
خالف  على  الهوية  تعد  ولهذا 
لو�صف  اأداة  اأف�صل  الثقافة 
لأنها  اليوم،  عامل  يف  ال�صيا�صة 
اجتماعي،  اأ�صا�س  على  مبنية 
للنقا�س  قابل  مفهوم  اأنها  كما 
من  العك�س  على  وذلك  والنقد، 
عنه  عرب  الذي  الثقافة  مفهوم 
ثابت  مفهوم  لأنه  »هنتنجتون« 
وغري قابل للتغيري، فالهوية لي�صت 
البيولوجية  الناحية  من  متجذرة 
تكن  فلم  املن�صاأ.  ذات قدمية  اأو 
القومية باملعنى احلديث موجودة 
الفرن�صية،  الثورة  قبل  اأوروبا  يف 
من  لكل  العقائدية  واملنطلقات 
البغدادي«  بكر  و«اأبو  لدن«  »بن 
املدار�س  من  اأي  مع  تتوافق  ل 
الفقهية التقليدية الكربى. كما اأن 
على  القائمة  املعا�رصة  الهويات 
اأ�صا�س الدين اأو الأمة قد ظهرت 
اأن  وميكن  حمددة،  لأغرا�س 
اأخرى نتيجة  حتل حملها هويات 

للن�صال ال�صيا�صي.
اأن  اإىل  »فوكوياما«  ويخلُ�س 
نظرية »هنتنغتون« ل تتنا�صب مع 
فالدميقراطيات  احلايل،  الواقع 
داخلية  حرب  حالة  يف  الغربية 
ولذلك  الوطنية،  الهويات  على 
فقد اأ�صبح الغرب خمتلًفا عن ذي 
قبل. وكذلك فاإن القوى امل�صادة 
متثل  وال�صني  رو�صيا  من  للغرب 
كيانات  لي�صت  ولكنها  قوية،  دوًل 
القيم  على  تقوم  للحدود  عابرة 

الثقافية امل�صرتكة.

القيم العاملية:

اأثارها  التي  امل�صائل  اأكرث  من 
هي  كتاباته  يف  »هنتنجتون« 
مل  حيث  العاملية.  القيم  م�صاألة 
القيم،  هذه  مثل  بوجود  يعتقد 
لأن احل�صارات الكربى يف العامل 
معينة  جمموعة  على  بنيت  قد 
تكمن  التي  امل�صرتكة  القيم  من 
التاريخي  املا�صي  يف  جذورها 
نهاية  يف  �صكلت  والتي  املعقد، 
القيم  من  جمموعة  املطاف 
ل  اأنه  راأى  وقد  املتكافئة.  غري 
عليها  تقوم  عاملية  قيم  توجد 
الدميقراطية الليربالية على وجه 

نتيجة  ظهرت  حيث  اخل�صو�س، 
وما  الغربية،  امل�صيحية  للخربة 
مثل  اأخرى  اأماكن  يف  انت�صارها 
اإل  اجلنوبية  كوريا  اأو  اليابان 
نتيجة للقوة ال�صيا�صية والع�صكرية 
وبالتايل  الأمريكية،  والقت�صادية 
مقارنة  القوة  تلك  ا�صمحلت  اإذا 
ف�صوف  الأخرى،  باحل�صارات 
الأفكار  جاذبية  معها  تتال�صى 

الدميقراطية. 
خطورة  اإىل  »فوكوياما«  ويذهب 
من  لأنه  ال�صابق،  الطرح  هذا 
وجود  على  التعويل  املمكن 
القيم  من  معينة  جمموعة 
العاملية من خالل عملية التحليل 
فانتقال  املعمق،  التاريخي 
البدائية  مراحل  من  املجتمعات 
يف  املعقد  التنظيم  اأ�صكال  اإىل 
ال�صناعية  املجتمعات  هيئة 
حدثت  قد  الكربى،  احل�رصية 
ظل  يف  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
ومناخية  جغرافية  ظروف 
�صبيل  فعلى  خمتلفة.  وثقافية 
املجتمعات  ظهرت  املثال، 
البدائية الع�صوائية ذات الأ�صكال 
املماثلة من التنظيم الجتماعي 
يف اأماكن خمتلفة من ال�صني اإىل 
اإىل  الأو�صط  ال�رصق  اإىل  الهند 
التي �صيطرت  القبائل اجلرمانية 
الرومانية.  الإمرباطورية  على 
من  الكثري  يف  حملها  حلت  وقد 
جمموعة  العامل  يف  املناطق 
اأن�صاأتها  التي  املوؤ�ص�صات  من 
�صعت  التي  واملجتمعات  الدولة، 
من  امللكية  حقوق  عن  للدفاع 
على  اقت�صادًيّا  البقاء  اأجل 
الذي  الطويل. فالتحديث  املدى 
عملية  هو  املجتمعات  تلك  طال 
متما�صكة ل يتم حتديدها ثقافًيّا 
من  ويت�صح  جوانبها.  بع�س  يف 
عاملية  اأ�صكال  وجود  خاللها 
التي  الجتماعي  التنظيم  من 
الوظيفية  ا�صتجابت لالحتياجات 
لتحقيق  املجتمعات  ملختلف 

عملية التطور. 
عملية  باأن  ال�صائد  فالعتقاد 
النجاح  لها  يُكتب  لن  التحديث 
الغربية  القيم  على  قامت  اإذا  اإل 
يف  حدث  الذي  التطور  يدح�صه 
من  الذي  والتطور  اآ�صيا،  �رصق 
اأماكن  يف  يحدث  اأن  املمكن 
يكن  مل  لذلك  العامل.  يف  اأخرى 
فيما  دائًما  ا  حمًقّ »هنتنجتون« 
طرحه من اأفكار لأنها ل تتنا�صب 
الوقت  يف  املعا�س  واقعنا  مع 

احلا�رص. 
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يف ندوة حول الرواية والتاريخ  يف �صيال 23

حممد االأمني بحري : الروائي ال يكتب 
للتاريخ واإمنا يكتب لنف�سه

�صارك  م�صاء بقاعة املحا�صرات �صيال   اأول اأم�س كل من عبد القادر 
جمعي، حممد ملني بحري، يحيي بلع�صكري، و�صيلة �صناين، اإبراهيم 

تزغارت يف ندوة  حول »الرواية والتاريخ » والتي اأ�صرف على تن�صيطها  
قلويل بن �صاعد وتدخل هذه  الندوة �صمن  فعاليات �صالون اجلزائر 

الدويل للكتاب باجلزائر العا�صمة  �صيال 23 .

 حكيم مالك

الناقد  اأكد  جهته  ومن 
الأمني  حممد  الأدبي 
بحري اأن الرواية التاريخية 
تطرح اأ�سئلة كالتي طرحها 
جورجي زيدان حول التاريخ  
 ، الإ�سكايل  الإ�سالمي 
يطعن  باأنه  خطاأ  وفهم 
فيه وبالتايل فالراوية  تثري 
للتوقع   اأفقا   وتفتح  اأ�سئلة 
اإجابات  تقدم  ول  والروؤى  

للقارئ  .
طرح  ال�سياق  ذات  ويف 
بحري جملة من الت�ساوؤلت 
عن  نتكلم  حني  قائال   :
التاريخ يف رواية ما ، حني 
اأن  يجب  هل   ، عنه  نكتب 
املر�سود   للتاريخ  نفي 
للواقعة  اأي   ، الرواية  يف  
التاريخية مو�سوع احلديث 
؟ اأم لفن الرواية كتخييل ؟ ،  
الروائي  التخييل  يبيح  وهل 
وانتهاك   احلقيقة  خيانة  
التاريخية  احلادثة  واقعية  
اأو ال�سخ�سية التاريخية  التي 
يتحدث عنها؟ ، هل الكتابة 
و�سيلة  اأم  غاية  التاريخية  
�سخ�سية؟؟  اأخرى  لغاية 
اأم  للتاريخ  ويف  هو  هل 
لنف�سه   اأم  الروائية  للكتابة 
اإل  والرواية  التاريخ   وما 
لبلوغ  وو�سيلتان  غر�سان  

ماأرب اأخرى ؟ .

 
ماأزق الكتابة 

التاريخية للرواية 
اجلزائرية

الربوفي�سور  توقف  كما 
حممد الأمني بحري  عند  
وقعت  الذي  الآخر  املاأزق 
التاريخية  الرواية  فيه 
على  وهي  اجلزائرية  
اإعطاء  حماولة  قوله   حد 
خالل  من  قطعية  اإجابات 
ال�سخ�سية  املواقف  بروز 
يف  اأ�سماه  الذي  للكتاب 
التموقف  مقالته   اإحدى 
كتبت  فهل   بالتخييل، 
والت�رصيح   لالإدلء  الرواية 
بالتاريخ  املعلنة  باملوقف 
مل  اأننا  بحري  موؤكدا   ، ؟ 
واإمنا  للتاريخ  رواية  نكتب  
عن  لأنف�سنا  رواية  نكتب 
عقدتنا   نكتب  اأي  التاريخ  
هذا  جتاه   ال�سخ�سية  
�سد  كانت  .ورمبا  التاريخ 
جمد  ل�سناعة    ، التاريخ 
على  �سخ�سي  دنيوي 
ح�ساب التاريخ املو�سوعي 
طرح  حيث   ، امل�سرتك 
هل   ، ت�ساوؤل  الأخري  هذا 
ككاتب  ال�سخ�سية  عقدتي 
رواية هي جت�سيد للتاريخ ؟ 
هي وهم ل يخ�ص غريي ، 
ثم من هذا الذي يحاول بث 
ذلك كتابيا و�سينمائيا على 

بني  و�ستان  التاريخ  هو  اأنه 
عقدتي ال�سخ�سية والتاريخ 
الذي  ال�سامل  املو�سوعي 
يتجاوزون  اجلميع  يعني 
باأن  تطالب  التي  عقدتك 
اأنها  تكر�سها كحقيقة على 
هي التاريخ  وهذا ال�سلوك 
الثقايف هو اأكرب مغالطة اأو 

وهم .

اأ�صكال ح�صور التاريخ 
يف الرواية

 
ذات  تطرق  املقابل  ويف 
اأ�سكال  اإىل  املتحدث 
الرواية   يف  التاريخ  ح�سور 
حني   اأنه  بالقول  ،م�سريا 
�رصدية   غاية  التاريخ  يكون 
ب�سدد  نكون  ذاته  حد  يف 
الرواية  ي�سمى  روائي  نوع 
حني  اأي   ، التاريخية  
ي�ستخدم الكاتب كل الو�سائل 
والعنا�رص  والفكرية  الفنية 
واملو�سوعات  البنائية 
من  كو�سائل  والق�سايا 
وهي  واحدة  غاية  اأجل 
وهنا  الرواية  يف  التاريخي 
ال�رصدي  العامل  �سيكون 
باأ�رصه مبثابة و�سائل تاأثيث 
وحتقيق لغاية هي اخلطاب 
الرواية  لنجد  التاريخي، 
املفهوم  بهذا  التاريخية 
تنق�سم اإىل ق�سمني وبالتايل 
ال�سخ�سية  رواية  هناك 

التاريخية تكون فيها  هذه 
الن�ص  يف  ذات  ال�سخ�سية 
للقارئ  مو�سوع   لتكون 
لذات  مو�سوعا  ولي�ست 
رواية  يف  راأينا  كما  اأخرى 
وهناك  التاريخي   احلدث 
رواية توظف  التاريخ وهي 
اآخر  مو�سوع  عن  تتحدث 
تاريخية  تكون  اأن  دون   ،
)ثالثية  يف  واملتمثلة 
اأحالم م�ستغامني ، ال�سورة 
الع�رصية   ، بو�سياف  مقتل 
 ، الأزمة  روايات   ، ال�سوداء 
�ساري  مفتي ،حممد  ب�سري 
التاريخ  كان  اإن  واأما    )
و�سخ�سياته   اأحداثه  بكل 
موظفا  ورموزه  وعناوينه 
يف الن�ص ال�رصدي من اأجل 
تاريخية  غري  فنية  غايات 
اإيديولوجية  تكون  كاأن 
بولي�سية  اأو  اجتماعية  اأو 
ذهنية  اأو  فنتا�ستيكية  اأو 
بحري  ح�سب  نكون  فهنا 
على  ت�ستغل  رواية  اأمام 
لغايات  وتوظفه  التاريخ 
فنية  غري تاريخية دون اأن 
ذاتها  حد  يف  روائية  تكون 
نوع  لكل  بالقول  مو�سحا 
الثالثة  الأنواع  هذه  من 
واأفقه  وحماذيره  رهاناته 

التخييلي.

التاريخ بني املنظور 
الروائي واملنظور 

التاريخي
 

الأمني  حممد  تناول  كما 
منظور  من  التاريخ  بحري 
روائي لي�ص هو التاريخ من 
منظور تاريخي فهذا الأخري 
يعتمد على املو�سوعية يف 
املعطيات  وجمع  الطرح 
دون متييز اأو ح�سابات بينما 
التاريخي  يقت�سي املنظور 
للرواية وجهة نظر �سخ�سية 
يحكمها التخييل والتموقف 
التاريخ،  من  الإيديولوجي 
مظاهر  اأبرز  عن  كا�سفا 
من  التخييلي   التموقف 
اأفعال  اختيار   ، التاريخ 
على  والرتكيز  اأخرى   دون 
اأخرى  وتهمي�ص  اأحداث  
واختيار �سياقات  روائية بدل 
ال�سياقات التاريخية الأ�سلية 
الأحداث  بها  مرت  التي 
اإغفال  وجرد  وال�سخ�سيات 
مالب�سة  اأو  ظرف  اأو  �سياق 
تاريخية  �سخ�سية  لت�رصف 
تخييلي   ب�سياق  وا�ستبداله 
تخييلية  ذروة  يعترب   ، روائي 
يف  ال�رصدي  العمل  تدخل 
التاأويلي  الثقايف  النقد  اإطار 
تاأويل  اإن   اأي    ، للتاريخ 
خالل  من  والتاريخ   الرواية 
قراءة  اأو  تالقي   اأو  خلخلة 

التاريخي  لل�سياق  مغايرة 
الروائي  ال�سياق  طريق  عن 
يعترب  اأنه  بحري  موؤكدا 
اإحدى  بوابات النقد الثقايف 
الأعمال  لأن  الإبداع   يف 
الإبداعية التي تنتقد  التاريخ 
التخييلي  املوقف  وتك�سف 
منه  هي جهود �سمن النقد 
ولي�ص  الإبداعي  الثقايف 

النقدي .
 

حممد الأمني بحري يف 
�صطور ...

  مع  العلم اأن حممد الأمني 
حممد  بجامعة  بروفي�سور 
تخ�س�ص  بب�سكرة  خي�رص 
حما�رصات  يقدم  اأدبي  نقد 
واملقارن  العاملي  الأدب  يف 
كتاب  له  باجلامعة 
 2009 )ترجمة(  املارك�سية 
التكوينية  البنيوية  وكتاب 
اإىل  الفل�سفية  الأ�سول  من 
املنهجية)يف  الف�سول 
كتاب    ، النقد(2015  نقد 
- �سي�ص لتاأ ا ( ي ر �سطو لأ ا
النقد-التجني�ص(2018 يكتب 
عديد  يف  النقدي  املقال 
والدولية  العربية  املجالت 
يف  م�ساركات  عدة  له 

ملتقيات عربية ودولية. 

افتتحه ميهوبي ،بجناح البهجة بق�صر املعار�س ال�صنوبر البحري بالعا�صمة

48 م�ساركا يف الطبعة الثانية من بوكربود 2018
الثقافة  وزير  اأم�ص  افتتح 
بوكربود  ميهوبي   الدين  عز 
�سناعة  �سالون   ،  2018
املطبعية يف  والفنون  الكتاب 
البهجة  بجناح  الثانية  طبعته 
ال�سنوبر  املعار�ص  بق�رص 
ويعرف  بالعا�سمة  البحري 
م�ساركة48     2018 بوكربود 
اإىل  نوفمرب   05 من  م�ساركا  
بق�رص  ال�سهر  نف�ص  من   08
ح�رص  ولقد  املعار�ص، 

رئي�ص  من  كل  الفتتاح  حفل 
لنا�رصي  الوطنية  املنظمة 
ذبيح  قالب  م�سطفى  الكتب 
و جمال فوغايل، مدير دائرة 
الكتاب بوزارة الثقافة والعديد 

من امل�سوؤولني الأخريني  .
نظم  فلقد  ال�سياق  ذات  ويف 
هذا احلدث الهادف من طرف  
لنا�رصي  الوطنية  املنظمة 
تعمل  التي   »onal« الكتاب 
على ترقية الثقافة اجلزائرية 

بالكتاب ، اأداة الثقافة املميزة 
املعر�ص  هذا  ياأتي  وبالتايل 
فعاليات  هام�ص  على 
الدويل  اجلزائر  �سالون 
اأبرز  ومن   23 �سيال    للكتاب 
الهدى،  دار  فيه   امل�ساركني 
اجلزائرية  الوطنية  املكتبة 
اخل�رصاء،  املكتبة   ، احلامة 
واجلمارك اجلزائرية، اإ�سافة 
حلقوق  الوطني  للديوان 
املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 

من   2 الطبعة  هذه   « »اأوندا 
بوكربود2018    .

بوكربود  ال�سالون  اأن  كما 
الن�رص   موجه ملهنيي    ،2018
والفنون املطبعية من الإبداع  
التوزيع  اإىل  والت�سميم 
والت�سويق يف املكتبات مرورا 
و�سائر  والتجليد   بالطباعة  
مراحل اإجناز الكتاب وت�سويق 
مدخالته وجتهيزات �سناعته 
اأثبت  ال�سالون   هذا  اأن  كما 

بف�سل  اجلزائر  يف  جناحه 
جدية امل�سعى واإرادة حامليه  
املجال   هذا  تطوير   يف 
القت�ساد   لتنمية   املهني  
حيث  معا   واملجتمع 
�سيكت�سف زوار هذا املعر�ص  
املخ�س�ص للمهن النبيلة التي 
املطبعية   الفنون  يف  تدخل  
الكتاب  �سناعة  �سل�سلة  ويف 
على  هوؤلء  �سيطلع   اأين 
الكتاب  ت�سدير   اإمكانات  

ندوات  مبتابعة  اجلزائري  
وور�ساته   املهني  الربنامج 
جوانب  كافة  �ستغطي  التي 
هذا املو�سوع حيث �سي�سمح 
هذا باإثراء  النقا�ص للمهنيني  
يف هذا املجال الوا�سع الذي 
وتعد  منهم  العديد  ي�ستقطب 
لهم  �سانحة  فر�سة  هذه 
عرب  عديدة  اأ�سياء  ملعرفة 

هذا ال�سالون.
حكيم مالك
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تقنية جديدة تق�صي على اأورام الدماغ املعقدة

جامعة  من  علماء  طور 
تقنيات  احلكومية  �ساراتوف 
لأ�سد  فردي  لعالج  جديدة 
الدبقية  الدماغ  اأورام  اأنواع 
اجلامعة  علماء  وقال  عدوانية 
اجلديدة  التقنية  اإن  الرو�سية 
الدموي  احلاجز  فتح  تت�سمن 
نظاما  يعد  الذي  الدماغي، 
حمكما ل ي�سمح للمواد ال�سامة 
بالو�سول  الدقيقية  والكائنات 
لي�سل  الدم،  عرب  الدماغ  اإىل 
املطلوبة  املناطق  اإىل  الدواء 

)امل�سابة( يف الدماغ.
احلاجز  يف  »نافذة«  و�ستفتح 
الدموي الدماغي، ملدة �ساعدة 
العالج،  عملية  خالل  فقط 
احلاجز  ي�ستعيد  وبعدها 
وظيفته  الدماغي  الدموي 

العتيادية.
التح�سريية،  املرحلة  ويف 
البلعمية  اخلاليا  ف�سل  يتم 
دم  من  املناعة(  يف  )ت�ساهم 
قادرة  خاليا  وهي  املري�ض، 

وبقايا  البكترييا  التقاط  على 
من  وغريها  امليتة  اخلاليا 
حتميلها  ويتم  الغريبة،  املواد 
النانوية  الذهب  بج�سيمات 
»النافذة«  تُفتح  ذلك،  وبعد 
عرب احلاجز الدموي الدماغي 
من  وتدخل  الليزر،  با�ستخدام 

خاللها اخلاليا البلعمية حمملة 
النانوية  الذهب  بج�سيمات 
مبا�رشة  الدماغ  اأورام  اإىل 
الورم،  واأبعاد  نطاق  وحتدد 
العالج  اأن  الباحثون  واأ�ساف 
يتحقق  الدماغ  لأورام  الفعال 
ج�سيمات  تعري�ض  طريق  عن 

يف  املحقونة  النانوية  الذهب 
لأ�سعة  الورم  )حدود(  اأطراف 
ليزرية بطول نحو 800 نانومرت. 
الأجنح  الطريقة  هذه  وتعد 
لقتل اخلاليا ال�رشطانية ووقف 
انت�سارها متاما اأو منع ظهورها 

من جديد.

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�رشرة  املناطق 
احلوادث  جراء  الدماغ، 
الع�سبية  الأمرا�ض  اأو 
بتخطيط  املختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
الدماغ  و�سل  عرب 
ت�سخ  كهربائية  باأقطاب 

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

الدماغ،  الأكرث �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 الأمرا�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 الأن�سولني وا�ستبدالها 
يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�سة العلمية، ك�سفت نتائج درا�سة 

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

الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�سم 
يقوم مبهاجمة اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�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 الأول حقن الأن�سولني لل�سيطرة على م�ستويات 
ال�سكر يف الدم، اإل 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، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون الأن�سولني 

يف حال تفاعله مع اأحما�ض املعدة، لذا يعملون الآن 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 الن�سولني من الأحما�ض املعوية والأنزميات 

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

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

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

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رشطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رشطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رشيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رشاف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رشطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رشطان الكبد اأو �رشطان الثدي اأو �رشطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رشطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رش يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رشطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رشطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رشاخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رشبيه 

مرتان يومًيا.
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�أهم �أو�ئل م�ؤلفات �ملدر�سة �ملالكية �لقريو�نية
املدر�سة  م�سنفات  اأوائل  يف  ياأتي 
املالكية القريوانية جمموعة من الكتب 

اأهمها :

بن  مالك  لالإمام  املوطاأ   1-
اأن�س

اأ�سح كتب املذهب  اأن املوطاأ  ومعلوم 
واأ�سهرها واأقدمها واأجمعها، وقد اتفق 
العمل  على  امللة  من  الأعظم  ال�سواد 
اليقني  ومن  روايته،  يف  والجتهاد  به 
اأنه لي�س بيد اأحد اليوم كتاب يف الفقه 
الكتاب،  ف�سل  لأن  املوطاأ،  من  اأقوى 
من  اأو  املوؤلف،  باعتبار  يكون  اأن  اإما 
جهة التزام ال�سحة، اأو باعتبار ال�سهرة، 
ح�سن  باعتبار  اأو  القبول،  جهة  من  اأو 
ونحو  املقا�سد  وا�ستيعاب  الرتتيب، 

ذلك، وكل ذلك يوجد يف املوطاأ.

الفقهية  املدونة   2-
الكربى لالإمام �صحنون 

بن �صعيد 240هـ

تعترب املدونة من اأمهات كتب املذهب 

يف  كتاب  عن  يعرف  ل  كما  املالكي، 
الإطراء  من  نال  املوطاأ  بعد  املذهب 
األ�سنة  على  املدونة  نالته  ما  والتقدير 
اأ�سل  فهي  واملتاأخرين،  املتقدمني 
ككتاب  عندهم  هي  بل  املالكيني،  علم 
وككتاب  النحو،  اأهل  عند  �سيبويه 
اإقليد�س عند اأهل احل�ساب، ويروى اأنه 
ما بعد كتاب اهلل اأ�سح من موطاأ مالك، 
ول بعد املوطاأ ديوان يف الفقه اأفيد من 

املدونة.
ومما اأهل املدونة لهذه الرتبة امل�سائل 
اأحد  قال  حتى  عليها،  ا�ستملت  التي 
ال�سيوخ على �سبيل املبالغة »ما من حكم 

نزل من ال�سماء اإل وهو يف املدونة«.
من  اأربعة  اأفكار  تداولتها  وقد 
وعبد  اأن�س  بن  مالك  املجتهدين: 
الفرات  بن  واأ�سد  القا�سم  بن  الرحمن 
عن  ينقل  ومما  �سعيد،  بن  و�سحنون 
فاإنها  باملدونة  »عليكم  قوله:  �سحنون 
يقول  كان  وروايته«،  �سالح  رجل  كالم 
مبنزلة  العلم  من  املدونة  »اإمنا  ا:  اأي�سً
اأم القراآن من القراآن، جتزئ يف ال�سالة 

عن غريها، ول يجزئ غريها عنها«. 
»اأفرغ الرجال فيها عقولهم و�رشحوها 
وبينوها، فما اعتكف اأحد على املدونة 
ورعه  يف  ذلك  عرف  اإل  ودرا�ستها 

وزهده، وما عداها اأحد اإىل غريها اإل 
عرف ذلك فيه، ولو عا�س عبد الرحمن 

اأبًدا ما راأيتموين اأبًدا«،
املوطا،  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وهي 
ويف ذلك يقول �سيخ املغرب اأبو حممد 
بقول  يفتى  »اإمنا  )ت631هـ(:  �سالح 
يف  يجد  مل  فاإن  املوطاأ،  يف  مالك 
النازلة فبقوله يف املدونة، فاإن مل يجد 
فبقول ابن القا�سم فيها، واإل فبقوله يف 

غريها، واإل فاأقاويل اأهل املذهب«.

ملحمد  املجموعة  كتاب   3-
بن اإبراهيم بن عبدو�س 

260هـ

الإمام  تالميذ  من  عبدو�س  وابن 
�رشيف  كتاب  واملجموعة  �سحنون، 
واأ�سحابه  مالك  الإمام  مذهب  على 
كتاًبا،  اخلم�سني  نحو  يف  كاملدونة 
اأعجلته املنية قبل متامه، واملجموعة 
واأكرثها  عبدو�س،  ابن  موؤلفات  اأ�سهر 

تداولً يف املذهب .
كتب  خام�س  يعترب  هذا،  وكتابه 
القا�سي  يقول  كما  وهي  الدواوين، 
مالك  بعلم  اأتى  رجل  »كتاب  عيا�س: 

على وجهه«.

والزيادات  النوادر   4-
على ما يف املدونة من 

غريها من الأمهات

مائة  من  اأزيد  م�سهور،  كتاب  وهو 
للكتب  تلخي�س  مبثابة  ويعترب  جزء، 
املالكي  للمذهب  الهامة  الفقهية 
جميع  جمع  حيث  الوقت؛  ذلك  حتى 
امل�سائل واخلالف  الأمهات من  ما يف 
اأقوال  جميع  على  فا�ستمل  والأقوال، 

املذهب وفروع الأمهات كلها.
عن  عبارة  الكتاب  العموم،  وعلى 
الفقه  ت�سم  �ساملة،  فقهية  مو�سوعة 
وفنوًنا اأخرى، وهو كما يقول املرحوم 
اجلامع:  كتاب  مقدمة  الأجفان يف  اأبو 
الفقهية،  النقول  اإىل  »فبالإ�سافة 
فاإن  املذهب،  داخل  املقارن  والفقه 
الأخبار  من  �سذرات  الكتاب  هذا  يف 
وال�سري، واآراء مالك يف العقيدة، وو�سًفا 
متعارًفا  كان  مما  واأدوات،  لأحداث 
يجعل  مما  الأول،  الإ�سالم  عهد  يف 
التاريخي  للباحث  �ساحلة  مادة  منه 

الجتماعي.«  

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء 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 ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل 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�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

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

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل 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�س 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 ل حتمل يل من مالك ول 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.

ت�جيهات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلّب و�ل�د
النبي  توجيهات  من  الكرام،  الأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
تدخلوا  ل  بيده،  حممد  نف�س  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا ول  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  اإل  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�سلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه((  
  ] لَِمِيّ ال�ُسّ ِخَرا�ٍس  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما األ تزال خما�سماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�س [   البيهقي عن 

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

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�س[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن 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، الإن�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�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

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

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

﴾

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

لكن يف الأغنياء 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، والأمري 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�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، 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 ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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تعاون �ستيفن �سبيلرغ واأوبرا 
وينفري لإنتاج فيلم غنائي

   
�سينمائية  ن�سخة  وتطوير  لإنتاج  بروز  وارنر  �رشكة  ت�سعى 
توين  جائزة  على  احلائز  امل�رشحي  العر�ض  من  غنائية 
من  املقتب�ض  الأرجواين«،  »اللون  امل�رشحية  للعرو�ض 
الأدبية،  للأعمال  بوليتزر  جائزة  على  احلائزة  الرواية 
للكاتبة والروائية ال�سهرية األي�ض والكر، بالتعاون مع املخرج 

العاملي �ستيفن �سبيلرغ والإعلمية اأوبرا وينفري.
تدعى  �سوداء  ل�سيدة  انت�سار  حكاية  الفيلم  ق�سة  جت�سد 
»�سيلي«، على حمنتها التي امتدت لعقود من الزمن، يف ظل 
والعنف  لل�سطهاد  وتعر�سها  املدقع  الفقر  من  معاناتها 
كان  الذي  الأمر  وجن�سها،  لونها  ب�سبب  ال�سديد  النف�سي 
مبثابة لعنة تلحقها، حيث تعر�ست للغت�ساب واملعاملة 
الوح�سية من قبل زوج اأمها وزوجها فيما بعد، قبل اأن يتم 

اإبعادها عن �سقيقتها الوحيدة.
الأرجواين  اللون  لرواية  الأول  العر�ض امل�رشحي  اأن  يذكر 
تر�سيحاً يف  وبالرغم من ح�سوله على 11   كان يف 2005، 
جائزة توين امل�رشحية، اإل اأنه مل يفز باأي منها حتى 2016 
م�رشحي  عمل  اإحياء  اإعادة  اأف�سل  جائزة  ح�سد  حيث 

غنائي«، بالإ�سافة جلائزتي اإميي وغرامي.
كما حققت م�رشحية اللون الأرجواين على م�رشح برودواي، 
جناحاً جماهريياً كبرياً واأرباحاً قيا�سية جتاوزت 350 مليون 
دولر، كما �سنفت من اأكرث الأعمال امل�رشحية التي اأحدثت 
م�ستقطبة  احلا�رشين،  اجلمهور  نوعية  يف  وا�سحاً  تغرياً 
بالأرقام  مقارنة  الأفارقة،  الأمريكيني  من   %50 من  اأكرث 

الفردية ال�سابقة التي حققتها العرو�ض الأخرى.
مع  بالتعاون  �سبيلرغ  �ستيفن  املخرج  الفيلم  يف  وي�سارك 
عرب  الذي  �ساندز  و�سكوت  جونز  وكوين�سي  وينفري  اأوبرا 
عن �سعادته بهذا العمل قائًل: »نحن متحم�سون حقاً خللق 
هذه  يف  �سهدناها  التي  الإن�سانية  امل�ساعر  يرتجم  فيلم 
الق�سة التاريخية، مل�ساركة هذا العمل الدرامي القوى مع 

جميع الأجيال«.

الفّنان الفل�صطيني فار�ش عّيا�ش

 عندما تنطق الكتل ال�سماء جمال 

فيلم عن لجئة �سورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

كل �صيء يف منزل الفّنان الت�صكيلي »فار�ش عّيا�ش« يف�صح عن حكاية من عامل خمتلف، كتل �صّماء منحها التعبري، ولوحات فنّية تروي م�صاعر متباينة وجم�ّصمات من عوامل اأخرى مي�صي 
الفّنان الت�صكيلي »عّيا�ش« معظم وقته يف ور�صة العمل فوق �صطح منزله، فهناك يحتفظ مبواد ال يلقي لها عاّمة النا�ش بااًل، لكنه يرتجمها فوق لوحاته الفنّية بداأ عّيا�ش )41 عاما( كر�صام 

موهوب انتقل من العمل فوق الورق اإىل القمّا�ش واجلداريات، لكن الكتلة والفراغ ا�صتهوته فاأراد اأن يتدخل يف �صوؤونها، كما يقول يعزو عّيا�ش جزًءا من موهبته الأ�صرته التي تاأثرت بالفن الذي 
ت�صلل اإىل اأ�صابع والدته وجده، حتى متكن من تطوير مهاراته واأف�صح عنها فّنه الت�صكيلي.

موهبة مت�صاعدة

»ممار�سة املوهبة تاأخذ بيدك كي 
ير�سم  الر�ّسام  تكون،  ل  اأو  تكون 
يعيد  الت�سكيلي  الفنان  اأما  فقط، 
خامات«،  من  حوله  ما  ت�سكيل 
»فار�ض«  يعّرف  الكلمات  بهذه 

عمله املحبب اإىل قلبه.
من  حويل  ما  »اأ�سكل  وي�سيف: 
جم�سمات،  -األوان-  كتل  خامات 
اجتماعية  معينة  اأفكار  لتخدم 
الورق  فوق  ترتجم  �سيا�سية  اأو 
اأراه  ما  اأو  احلجارة  اأو  الطني  اأو 
منزله  حديقة  يف  منا�سباً«تتوزع 
لوّحت  فنّية ملج�سمات  م�سغولت 
يج�ّسد  بع�سها  األوانها،  ال�سم�ض 
للرتاث  واأخرى  للزهور  اأواين 
درا�سة  لعبت  القدمي  الفل�سطيني 
دوراً  اجلامعة  يف  الفنّية  الرتبية 
بعدها  فتخ�س�ض  فّنه،  يف  مهماً 
ثلثية  جم�سمات  لإبراز  للنحت، 
على  الإجابة  حماولً  الأبعاد 

�سوؤال: »كيف يكون للكتلة ال�سّماء 
�سغرية  مبج�سمات  فبداأ  �سكل«، 

وانتقل لل�سخمة.
ملج�سم  فّني  بعمل  »قمت  ويتابع: 
بعنوان  الفرقان  اندلع حرب  قبل 
الن�رش،  ذراع  ثم  الّدمار،  ذراع 
بتلقي  بداأت  فّني  ا�ستهر  عندما 
فاآخر  فنّية،  اأعمال  لأداء  طلبات 
التذكاري  الن�سب  هو  جم�سماتي 
لأبطال  غزة  ميناء  دوار  على 
حرب  يف  زيكيم  م�ستوطنة  عملية 

عام 2014«.
يف  الفن  على  عّيا�ض  ا�سطلع 
والكل�سيكية  الواقعية  املدر�سة 
والتجريدية، لكنه بداأ مييل لتقدمي 
فنون حتمل فكرة ومفهوم يقروؤها 
جمّرد  كانت  لو  حتى  اإن�سان  كل 
هدفها  لكن  ب�سيطة  فنّية  اإمياءة 

اإي�سال ر�سالة للم�ساهد.

اأعمال فنّية

عّيا�ض  اأوقف  املنزل  حجرات  يف 
حلظات  عن  الزمن«  »خيوط 
اإح�سا�سه وروؤيته للأ�سياء  مرتجماً 
احلجارة  فوق  فنق�ض  حوله  من 
وطّوع  جم�ّسمات،  ال�سّماء 
القما�ض  فوق  ري�سته  يف  البا�ستيل 
لوجه بتقا�سيم متباينة اأقام عّيا�ض 
الأول  الفّني  معر�سه   )2014( عام 
وهو  تنطفئ(  ل  )وجوه  بعنوان 
تفاعلت  لأطفال  وجوه  جمموعة 
باخلوف  احلرب  يوميات  من 
عند  الفرح  حلظة  وحتى  والرهبة 
ا�ستمدها من  انتهاء احلرب، وقد 
الثلث  بناته  ووجوه  حوله  وجوه 
باألوان  الر�سم  »اعتمدت  ويتابع: 
 20 واأنتجت  واكريليك  البا�ستيل 
خم�سني  العمل  ووا�سلت  لوحة، 
اأهرب  كنت  احلرب،  طوال  يوما 
وعند  املنزل،  قبو  يف  للر�سم 
اأعود  ثم  اللوحات  اأترك  الق�سف 
مرًة اأخرى، وقد فاجاأت اجلمهور 
املنزل  �سطح  ر�سمت«فوق  مبا 

اخلا�ّض  عامله  يف  عّيا�ض  يغرق 
عبارة  هي  ور�سة  يف  ل�ساعات 
تت�سابك  متوا�سعة  �سقيفة  عن 
البل�ستيكية  الأواين  مئات  فيها 
واملعدنية، وقطع خ�سبية باأحجام 

خمتلفة، واآنية األوان وطلء«.

قبل  طقو�ض  »لدي  عّيا�ض:  يقول 
مع  �رشاعا  اأعي�ض  فاأنا  العمل، 
م�سغول،  عقلي  ويكون  نف�سي، 
اأف�سل اأن يرتك يل من يطلب لوحة 
اأو جم�ّسم ت�سميم الفكرة، فاأحوال 
يعاين  فهو  �سعبة،  بغزة  الفنان 

م�ساكل احل�سار التي ت�ستنزفه«ينبه 
اإىل دور الفنان الت�سكيلي يف التعبري 
عن ق�سايا وطنه واإر�سال مفاهيم، 
م�سكلة  حلل  التدخل  واأحياناً  بل 
ة مع اأ�سحاب القرار  بطريقة خا�سّ

من حوله.

رامي عيا�ش يتحدى مر�سه يف مهرجان املو�سيقى

واملمثلة  الكاتبة  تعر�ست 
اإىل  دونهام  لينا  الأمريكية 
�سعواء  انتقادات  حملة 
التوا�سل  مواقع  رواد  من 
خلفية  على  الجتماعي، 
املخرج  قبل  من  تر�سيحها 
�سبيلرغ،  �ستيفن  العاملي 
لكتابة  ابرامز،  جى  وجى 
ق�سة  عن  فيلم  �سيناريو 
دعاء  ال�سورية  اللجئة  كفاح 
الزامل خلل رحلتها املميتة 
احتج  اأوروبا  اإىل  �سوريا  من 

ورواد  املتابعني  من  العديد 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
لينا  املمثلة  اختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
العرب  من  اأو  �سوريني  كتاب 
والأن�سب  الأجدر  باعتبارهم 
اللجئني  م�ساعر  لفهم 
ما  مت�ساءلني  ال�سوريني، 
ت�سعر  دونهام  كانت  اإذا 
بالتعاطف مع اللجئني اأو قد 
حملت  يف  قبل  من  �ساركت 
جهود اإغاثة اللجئني. وجاء 

دونهام عرب  اإعلن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�سابها 
من  املقتب�ض  الفيلم  ق�سة 
اأقوى  »اأمل  بعنوان  كتاب 
با�سم  للمتحدثة  البحر«،  من 
ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 
فيلمينغ،  ميل�سا  اللجئني، 
بعد اتهامات �سابقة تعر�ست 
لها دونهام عام 2016، ب�سبب 
اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
اأ�سحاب  من  فيه  املمثلني 
الوقت  يف  البي�ساء،  الب�رشة 

الذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  الأقليات  ظهور  معدلت 
هوليوود  يف  الفنية  الأعمال 
�ساحبة  حاولت  املقابل  يف 
فليمينغ  ميل�سا  الكتاب، 
لختيار  املتابعني  طماأنة 
حر�سها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�سولها  للواقع، 
هوية  على  احلفاظ  ي�سمن 
التي حاولت  الق�سة احلقيقة 
خلل  من  للجميع  اإي�سالها 

كتابها.

اأحيا املطرب اللبناين رامي عيا�ض حفًل 
غنائياً �سمن فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان 

املو�سيقى العربية، م�ساء اأم�ض الأحد، على 
م�رشح دار الأوبرا امل�رشية، بح�سور عدد كبري 
من حمبيه وا�ستهل عيا�ض حفله بغناء مزيج من 
اأغنيتي »بلدي بلدي« و«اهلل عليكي يا م�رش«، 
ثم قدم عدداً من اأبرز اأغنياته، ومنها »خليني 
معاك« و«النا�ض الرايقة« و«جمنون« و«حبيتك 
اأنا« واأوبريت »اأمي ثم اأمي« مب�ساركة عدد من 

الأطفال. واعتذر املطرب اللبناين من جمهوره، 
نظراً لإ�سابته بنزلة برد �سديدة اأثرت �سلباً على 
م�ستواه، وذلك قبل اأن يختتم حفله بغناء الن�سيد 
الوطني امل�رشي يذكر اأن الدورة الـ27 ملهرجان 
املو�سيقى العربية ت�سهد اإقامة 43 حفًل غنائياً 
مب�ساركة 73 مطرباً ومطربة من 8 دول عربية.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر
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بـ  زوندا  باجاين  من  خا�ص  موديل 
يورو مليون   15

ك�شفت �رشكة باجاين 
عن املوديل اخلا�ص 
 "HP Barchetta"

 ،Zonda من اأيقونتها
والذي يقت�رش اإنتاجه 

على 3 ن�شخ فقط ب�شعر 
15 مليون يورو.

واأو�شحت ال�رشكة 
الإيطالية اأن ال�شيارة 

ال�شوبر ريا�شية اجلديدة 
تعتمد على �شواعد 

حمرك �شحب طبيعي 
مكون من 12 اأ�شطوانة 

V12 �شعة 7.3 لرت 
ويزاأر بقوة 760 ح�شان، 

وتت�شافر جهوده مع 
ناقل حركة يدوي 

من 6 �رشعات. ومل 

تك�شف ال�رشكة بعد عن 
معدلت الأداء اأو قيم 

ال�شتهالك.
وعلى ال�شعيد 

الت�شميمي، يخطف 
 HP" املوديل اخلا�ص
Barchetta" الأنظار 

اإليه من خالل ثوب 
الكربون والتيتانيوم 

والزجاج الأمامي 
الق�شري وكذلك النوافذ 

اجلانبية الق�شرية، 
بالإ�شافة اإىل املقاعد 

الريا�شية املك�شوة 
بفر�ص جلدي يزدان 

بنقو�ص الكاروهات، مع 
جنوط قيا�ص 20 بو�شة 
اأماماً و21 بو�شة خلفاً.

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ك�شفت �رشكة ميالن 
اأوتوموتيف النقاب عن 

 Milan Red اأيقونتها
اجلديدة، التي تنتمي 

لفئة "هايرب كار" اخلارقة 
واأو�شحت ال�رشكة النم�شاوية 

اأن �شيارتها اجلديدة تظهر 
بطول 4.74 مرت وعر�ص 
2.16 مرت، وارتفاع 1.20 

مرت، وقاعدة عجالت بطول 
2.75 مرت، كما تعتمد على 

هيكل اأحادي من األياف 
الكربون. ويزاأر بداخل 
ال�شيارة حمرك ثماين 

الأ�شطوانات على �شكل حرف 
V �شعة 6.2 لرت. وبف�شل 

التعزيز باأربعة �شواحن تربو 
يزاأر هذا املحرك بقوة 1325 

ح�شان/1400 نيوتن مرت 
لعزم الدوران الأق�شى، والتي 
يتم توجيهها لعجالت الدفع 
عرب ناقل حركة اأوتوماتيكي 

مزدوج القاب�ص من 7 
�رشعات.

وبف�شل هذه القوة الهائلة 
تت�شارع ال�شيارة، التي تزن 
1300 كجم، من الثبات اإىل 

100 كلم/�ص يف غ�شون 2.47 
ثانية، يف حني ت�شل �رشعتها 

الق�شوى اإىل 400 كلم/�ص. 
ويتوىل كبح جماح هذه القوة 

الهائلة مكابح برميبو من 
الكربون/ال�شرياميك.

وتتمتع ال�شيارة مبالمح 
ريا�شية �رش�شة تر�شمها 

العنا�رش الأيروديناميكية مثل 
ال�شبويلر الأمامي واخللفي 

الكبريين ونا�رش الهواء 
ال�شخم، كما تقف ال�شيارة 

على جنوط قيا�ص 20 بو�شة 
بالأمام و21 بو�شة باخللف 

ومن املقرر طرح 99 ن�شخة 
من ال�شيارة فقط ب�شعر 

حوايل 2 مليون يورو.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�شدرت بي اإم دبليو ر�شميا اأ�شعار الفئة الثامنة 
كوبيه اجلديدة كليا، يف �شوقها املحلي باأملانيا.

�شتتاح ال�شيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�شعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على التوايل لكل 

منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�ص 

اأوتوماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �شلندر بقوة 315 ح�شان 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �شلندر بقوة 523 ح�شان و750 نيوتن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�شافية بال�شيارة 

 S-Class الرائدة، �شي�شبح �شعرها اأغلى من
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�شان.
تكلّف حزمة M �شبورت ما مقداره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون احت�شاب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�شافته بال�شقف.
هذا و�شيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�شواق العاملية خالل الأ�شابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�شاحة ملناف�شة مر�شيد�ص 
بنز S-Class كوبيه وبور�ص 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل 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�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�ص الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، 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�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�شيارة يف الأرا�شي الوعرة، وات�شح اأنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شواحي ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�شة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �شلمت 4 �شيارات امل�شافة بني قعرها والأر�ص مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�ص "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�ص اإن "نيفا" الع�شكرية املطورة خم�ش�شة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�شة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�شاعة يف الأرا�شي الوعرة حيث ال�رشيع وال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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8 مفاجاآت من �أبل للم�ستخدمني.. تعرف عليها

 8 �إطالق  �لأمريكية،  »�أبل«  �رشكة  تعتزم 
�لأ�شهر  خالل  مل�شتخدميها،  مفاجاآت 
ر�مورز«،  »ماك  موقع  ون�رش  �ملقبلة 
�لتي  للمنتجات،  �لكاملة  بالقائمة  تقريًر� 

�شتطلقها �ل�رشكة ، وجاءت كالتايل:

1 - �آيفون
هاتف  من  ن�شخ   3 لإطالق  »�أبل«  جتهز 
ب�شا�شات  مزودين  منهما  �ثنني  »�آيفون«، 
بو�شة   5.8 باأحجام   »OLED«
ب�شا�شة  مزود  وهاتف  بو�شة،  و6.5 
 6.1 ب�شا�شة  �لتكلفة  منخف�ض   »LED«
بتقنية  �لثالث  �لن�شخ  و�شتزود  بو�شة، 

»FaceID«، ومبعالج »�أيه 12«.

2 - �آيباد برو
من  ن�شختني  �إنتاج  على  »�أبل«  تعمل 
حا�شبها �للوحي »�آيباد برو« ب�شا�شتني 11 
م�شابه  �شيكون  وبت�شميم  بو�شة،  و12.9 
��شتبد�ل  فيها  �شيتم  و�لتي   ،»X لـ«�آيفون 

.»FaceID« م�شت�شعر �لب�شمة بتقنية

3 - ماك ميني

متوقع �أن يحتوي على حتديثات عديدة، 
حتَظ  مل  ميني  ماك  ن�شخ  و�أن  خا�شة 

بتحديث منه 1300 يوم، �أي ما ي�شل �إىل 3 
�شنو�ت ون�شف �لعام.

4 - ماك بوك برو
�شيتم حتديث �ملعالج �خلا�ض به.

5 - ماك بوك
�شيتم حتديث �ملعالج �خلا�ض به.

منخف�ض  »�قت�شادي«  بوك  نوت   -  6
�لتكلفة

�لأمريكية  �ل�رشكة  تطلق  �أن  �ملتوقع  من 
ن�شخة جديدة من »نوت بوك �آير« ب�شا�شة 

12 بو�شة ب�شعر �قت�شادي مناف�ض.

7 - �آي ماك: 
يف  كبرية  تغيري�ت  حتدث  �أن  متوقع 
�أد�ئه،  مو��شفاته، وحت�شينات عديدة يف 
تلك  هويته  عن  تف�شح  مل  �لتقارير  لكن 

�لتح�شينات و�لتحديثات.

8 - �أبل ووت�ض: 
من  جديدتني  ن�شختني  »�أبل«  �شتطلق 
�لأوىل   ،2018 عام  يف  �لذكية  �شاعتها 
ب�شا�شة  و�لثانية  بو�شة   1.57 ب�شا�شة 

1.78 بو�شة.

�إ�سعار�ت في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
�إن�ستغر�م وتثري غ�سبهم!

ر�شد بع�ض �مل�شتخدمني حتديث �إن�شتغر�م �لأخري �لذي �أ�شاف رمز 
في�شبوك على �شفحات �مللفات �ل�شخ�شية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�شتخدم، رديت، قام 
بتحميل �شورة لرمز في�شبوك، وو�شفها باأنها »�إ�شد�ر جتريبي من 

�إن�شتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�شتخدمني باإ�شعار�تهم 
على في�شبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�شخ�شية يف �إن�شتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�شبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�شاب �إن�شتغر�م مع في�شبوك، ف�شتظهر ر�شالة تقول: »�إن�شتغر�م 
يرغب بفتح في�شبوك«.

وبالن�شبة للم�شتخدمني �لذين ر�شدو� رمز �لإ�شعار�ت على �إن�شتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�شتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�شتخدمني 
�إىل تويرت لي�شفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�شخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�شابي على في�شبوك قبل �أ�شهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�شتغر�م ير�شل يل �إ�شعار�ت عن �أن�شطة �أ�شدقائي 

على في�شبوك«. ومع ذلك، قال م�شتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �شعرت 
بالنزعاج من �أن في�شبوك �أ�شافت �لإ�شعار�ت �إىل ح�شابي على 

�إن�شتغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ض علي �لتحقق من في�شبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�شل على �إ�شعار يف �إن�شتغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�شيلة لت�شجيع م�شتخدمي �إن�شتغر�م على 
��شتخد�م في�شبوك، �لذي �شهد �نخفا�شا و��شحا يف �ل�شتخد�م بني 

�ل�شباب خالل �ل�شنو�ت �لأخرية.
و�أو�شح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�شف م�شتخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�شنة، �شي�شتخدمون في�شبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�شبوك مليوين م�شتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملو�جهة �ملحتوى �مل�سروق

�أد�ة جديدة  غوغل،  �رشكة  �أطلقت 
 Copyright« باإ�شم  يوتيوب  على 
�ملحتوى  ملو�جهة   »Match
�أ�شحاب  وم�شاعدة  �مل�رشوق، 
على  �لعثور  يف  �لأ�شلي  �ملحتوى 
�لتي  بهم،  �خلا�شة  �لفيديوهات 
ِقبل  من  �ملوقع  �إىل  رفعها  �أٌعيد 

�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل �لتقنية، 
باإ�شعار  �جلديدة،  �خلا�شية  تقوم 
باأن  �لأ�شلي  �ملحتوى  �شاحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتو�ه 
غوغل  و�شتبد�أ  �آخر  م�شتخدم 
بتفعيل �لأد�ة �جلديدة يف �لأ�شبوع 
�أكرث  ت�شم  �لتي  للح�شابات  �ملقبل 

من 100،000 م�شرتك.
�لفيديوهات  على  �لعثور  وبعد 
�شتعر�ض  �لأد�ة  فاإن  �مل�رشوقة، 
تفعل  �أل  عليك عدة خيار�ت، مثل 
�شاحب  مع  تتو��شل  �أن  �أو  �شيًئا، 
جوجل  من  تطلب  �أن  �أو  �لقناة، 
�لفيديو من �ملوقع ويف حال  �إز�لة 
جوجل  فاإن  �لفيديو،  �إز�لة  طلبت 
�أن  بعد  �أيام   7 بعد  بذلك  �شتقوم 
تُبلغ �شاحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة 
و�شعت  وقد  هذ�  بنف�شه،  �لفيديو 
�ل�رشكة عدة عو�مل لال�شتفادة من 
�أنت  �أن تكون  �لأد�ة �جلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �شاحب 

ولي�ض �أن تقوم برفع فيديو عام.

موتوروال �ستك�سف عن 
هو�تفها �جلديدة يوم 2 �أوت

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�شحافة 
�ل�رشكة  حل�شور حدث ر�شمي �شتقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �شيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�شف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�شري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�شم 

Power مت�شابهة �إىل حد ما يف �ل�شكل 
�ملو��شفات  يف  �لختالفات  بع�ض  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �شتكون �شمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �شتعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�شتتلقى �لتحديثات ب�شكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�شا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �شل�شلة Z وهذ� 

�شتك�شف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�شطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��شفات قوية .
�شهر  من  �كرث  يف�شلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �شيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�شف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�شرت  ح�شب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��شل  �شبكات  يف  �ملن�شور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�شل�شلة  من  �ل�شاد�ض  �جليل  �إىل  تتجه 
با�شم  �شلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�شافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�شة  ومتو�شطة  رئي�شية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�شعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��شفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��شفات 
و�لذ�كرة  �ل�شا�شة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�شاً  ذلك  وما�إىل 
�شيكون  هل  و��شح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �شيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح �أكرب ُم�سِنع 
للقطع �الليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�شفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �شام�شونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �شهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�شتخدمة 
حتقيق  بذلك  �شام�شونغ  و��شتطاعت 

رقم قيا�شي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�شي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�شد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�شية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�شا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�شية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�شيل  عن  تك�شف  مل 
مع  ي�شدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�شكل 
نهاية �شهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�شي  رقم 
ذكر م�شادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�شا�شات، �لبطاريات، … وغريها.



» فيما تطرقت النائب » �سليحة قرو » رئي�سة 
اإىل  الأرندي  حزب  وع�سو  ال�سحة  جلنة 
بقيت مغلقة  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ق�سية 
حني  يف  طويلة  �سنوات  منذ  م�ستغلة  وغري 
الكتظاظ  اأخرى من ظاهرة  موؤ�س�سات  تعاين 
وا�ستغاللها  فتحها  اإعادة  ب�رضورة  وطالبت 
كالفئران يف  الذين يح�رضون  التالميذ  لفائدة 
بع�س املدار�س عرب اإقليم الولية , ومن جهته 
لعدم  الأر�سيدي  نائب   « مزيان  »�سعبان  ندد 
على  خا�سة  الأمازيغية  اللغة  تدري�س  تعميم 
تعليم  اأن  اأكد  حيث  الولية  عا�سمة  م�ستوى 
غالبية  اأن  رغم  حمت�سما  بالبويرة  الأمازيغية 
ذات  ويف   , القبائلي  الل�سان  ذوي  من  �سكانها 
مداخالتهم  الأع�ساء يف  باقي  تطرق  ال�سياق 
ق�سية  غرار  على  املنغ�سات  بع�س  اىل 
التحقيقات  ك�سفت  التي  الوظيفية  ال�سكنات 

عن  غرباء  اأ�سخا�س  طرف  من  م�ستغلة  انها 
القطاع اىل جانب املعاناة امل�ستمرة للتالميذ 
النقل  وو�سائل  التدفئة  انعدام  يخ�س  فيما 
م�س  الذي  والإهرتاء  واملطاعم  املدر�سي 
عديد املوؤ�س�سات ما جعلها غري �ساحلة متاما 

عرج  كما   , ال�ستوية  الفرتة  يف  ونحن  خا�سة 
املطرودين  التالميذ  ق�سية  اإىل  املتدخلون 
ثانويات  عارمة  احتجاجات  يف  �سلوا  والذين 
اجلهة ال�رضقية خا�سة متقنة » حميمي عليان 

» بال�رضفة .

�أح�سن مرزوق

�لبويرة

املجل�س الوالئي يعّري قطاع الرتبية
ق�سف �أع�ساء �ملجل�س �ل�سعبي �لوالئي بالبويرة خالل �لدورة �لعادية �ملنعقدة �م�س قطاع �لرتبية 
�لوطنية بالثقيل من خالل �ملد�خالت �لتي عددت عديد �لنقائ�س و�مل�ساكل �لتي يتخبط فيها هذ� 
�لقطاع �حل�سا�س حيث قال �حد �لنو�ب يف بد�ية تدخله » �لرتبة 40 �لتي حت�سلت عليها �لوالية يف 

�متحان �لبكالوريا غري م�سرفة �أبد� لوالية مثل �لبويرة.

الزوايا ..�ضد 
اجلهل املقد�س و 

اأنبياء الزمن اجلديد
للطريقة  ال�سنوي  امللتقى  فعاليات  بورقلة  اليوم  تنطلق 

ق�سايا  مبعاجلة  تتكفل  حميدة  �سنة  هي  و  القادرية 

ال�ساعة و الأامن الفكري و الذود عن املرجعية الوطنية 

الإمام  وفق مذهب  ال�سالمي  الدين  فهم وممار�سة  يف 

اأركان  بالغ الأهمية يف تثبيت  مالك,وهو رهان عظيم و 

و  الهدم  تيارات  مواجهة  يف  الفكري  و  القومي  الأمن 

دينية  جماعات  متار�سها  التي  التغلغل  حماولت  �سد 

�ساذة ل يعدو بع�سها �سوى اأن يكون بيدقا يف يد اأجهزة 

و  الفتنة  زرع  يهمها   كثرية  اأطراف  عاملية.  خمابرات 

تقوي�س ال�ستقرار من خالل ا�ستقطاب فئات وا�سعة من 

يح�س  فكري  خطاب  ت�رضيب  عرب  اجلزائري  املجتمع 

و  املخالف  الراأي  يقمع  و  الآخر  ينبذ  و  الكراهية  على 

يحارب العقل و كل فعل تنويري هادف و هادئ و هادي. 

جمال  يدع  ل  مبا  يوؤكد  املنظمة  اجلهة  به  قامت  ما 

كونها  تتجاوز  امل�سطرة  الفعاليات  خمتلف  اأن  لل�سك 

جمرد جهود رمزية ,لكنها اعتمدت نظام ور�سات فكرية 

يف  الأهلية  كامل  لهم  خمت�سون  يوؤطرها  حما�رضات  و 

التعامل مع هذا النوع من امللفات الكبرية

فيه  ي�سارك  اإليه  امل�سار  للملتقى  اخلام�سة  الطبعة 

دكاترة و خمت�سون يف العلوم ال�رضعية من داخل الوطن 

اجلزائر  عموم  من  �رضف  �سيوف  يح�رض  و  خارجه  و 

التي  الإفريقي  ال�ساحل  دول  من  و  املجاورة  البلدان  و 

تعرف حراكا حمموما خالل ال�سنوات الأخرية

اإن الزوايا و الطرق ال�سوفية  ميكنها اأن ت�سطلع باأدوار 

طليعية تتكامل مع املقاربة التي تعتمدا الأجهزة الأمنية  

يف تعاملها مع اخلطر الأمني و معاجلة التطرف و تثبيت 
املرجعية الوطنية الفكرية.

قدرتها  اأثبتت  دينية  اإجتماعية  كموؤ�س�سات  الزوايا  اإن 

�سد  املناعة  تقوية  و  الجتماعي  الن�سيج  حماية  على 

حماولت الهدم و بالتايل فاإن دورها يتجاوز جمرد كونها 

احل�سن  و  الواقي  الدرع  كونها  اإىل  تقليديا  دينيا  ف�ساء 

احل�سني �سد اجلهل املقد�س و اأنبياء الزمن اجلديد.

موقف

بعنو�ن »�أول نوفمرب يف 
�لتاريخ �لع�سكري

الفريق قايد �ضالح 
يرتاأ�س ندوة 

تاريخية
�سالح,  ڤـايد  اأحمد  الفريق  يرتاأ�س 
رئي�س  الوطني,  الدفاع  وزير  نائب 
اليوم  ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س  اأركان 
الثالثاء 06 نوفمرب 2018, فعاليات ندوة 
تاريخية بعنوان »اأول نوفمرب يف التاريخ 
وذلك  التجربة«,  تثمني  الع�سكري.. 
م�سو�س.  ببني  للجي�س  الوطني  بالنادي 
تهدف هذه الندوة, التي ين�سط فعالياتها 
واملجاهدين,  الأ�ساتذة  من  جمموعة 
املحطات  يف  القوية  النقاط  اإبراز  اإىل 
التحريرية  للثورة  الكربى  التاريخية 

�حلاجاملجيدة, وتثمني جتربتها الرائدة. # ود�د 

�لطارف

االإطاحة باأكرب مروج للم�ضروبات 
الكحولية ببوحجار

�مللتقى �لدويل للتاأمينات«موعد �جلز�ئر للتاأمني2018«

األيان�س للتاأمينات الراعي 
الف�ضيل للطبعة االأوىل 

ا�ستطاع  اأمن دائرة بوحجار من توقيف اكرب 
غري  بطريقة  الكحولية  امل�رضوبات  مرويجي 
�رضعية وهو م�سبوق ق�سائيا يف ق�سايا مماثلة 
العقد  يف  وهو  بوحجار  مدينة  من  ينحدر 
ين�سط على م�ستوى حمور   العمر   الثالث من 
وعنابة  اهرا�س  �سوق  الطارف,  ولية  من  كل 
�رضعيني  الغري  الباعة  بتموين  يقوم  املعني 
حيث  الكحولية  بامل�رضوبات  الوليات  لذات 
من  واردة  معلومات  اىل  الق�سية  وقائع  تعود 
مفادها  فيه  يقطن  الذي  احلي  �سكان  طرف 
بوحجار  مدينة  عن  غرباء  اأ�سخا�س  تردد 
برتويج  يقوم  انه  املحتمل  من  و  م�سكنه  اإىل 
قامت  وعليه  لفائدتهم  الكحولية  امل�رضوبات 

بالرت�سد  امل�سلحة  لذات  ال�رضطة  عنا�رض 
مداهمة  عملية  بعد  متكنت  اأين  للمعني 
كمية  داخله  من  �سبط   من  مل�سكنه  فجائية 
مهياأة  كانت  والتي  الكحولية  امل�رضوبات  من 
لت�سليمها لأحد الباعة الغري �رضعيني املقدرة 
ليتم  خمتلفة  اأنواع  من  خمر  زجاجة    150 بـ 
حجز الب�ساعة وتوقيف املعني مع اجناز ملف 
امل�رضوبات  ترويج  ق�سية  عن  �سده  ق�سائي 
اأمام  الكحولية بطريقة غري �رضعية وتقدميه 
حمكمة  لدى  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

بوحجار اأين �سدر يف حقه اأمر اإيداع  .

 رزق �هلل �سريف

وفية خلطها التوجيهي يف تواجدها دوما يف 
الكربى,األيان�س  القت�سادية  املواعيد  قلب 
قطاع  ازدهار  يف  ت�ستثمركليا  للتاأمينات 
النمو  يف  اجلزائر,وبالتايل  يف  التاأمينات 
األيان�س  وعليه,ت�سعد  ككل  القت�سادي 
للتاأمينات مبرافقتها للطبعة الأوىل للملتقى 
الدويل للتاأمينات حتت ا�سم«موعد اجلزائر 
الف�سيل  الراعي  2018«ب�سفتها  للتاأمني 
ملعايل  ال�سامية  الرعاية  حتت  للحدث. 
وزيراملالية,ينظم كال من الحتاد اجلزائري 
املركزية  وال�رضكة  التاأمني  واعادة  للتاأمني 

اجلزائرللتاأمني  التاأمني«موعد  لإعادة 
بفندق  نوفمرباجلاري  و6   5 يومي   »2018
يقل  مال  يجمع  اجلزائر,والذي  ال�سرياتون 
عن 500 م�سارك من خمتلف اأنحاء العامل, 
يف هذه املنا�سبة,كان الرئي�س املديرالعام 
خليفاتي  ح�سان  للتاأمينات,ال�سيد  لأليان�س 
حيث  امل�سري,حا�رضا  طاقمه  برفقة 
اجلزائريني  لدى  املف�سل  املوؤمن  ي�ستغل 
خرباء  مع  اخلربة  لتبادل  الفر�سة   هذه 
التاأمني  واإعادة  التاأمني  ومهنيني من قطاع 

احلا�رضين.

م�سوؤول تركي 

ال�ضعودية اأر�ضلت 
»فريقا » ملحو اأدلة 

مقتل خا�ضقجي
قال م�سوؤول تركي بارز اإن ال�سعودية 
اختفاء  من  اأ�سبوع  بعد  اأر�سلت 
تطهري«  »فريق  خا�سقجي  جمال 
لقن�سليتها يف ا�سطنبول موؤلف من 
الأدلة على مقتله,  �سخ�سني ملحو 
ال�سعوديني  امل�سوؤولني  بعلم  منوها 
الرتكي  امل�سوؤول  واأو�سح  بذلك, 
اأنه مت تكليف رجلني  اأم�س الثنني 
الكيمياء  بعلم  خمت�س  اأحدهما 
الأدلة  ال�سموم, ملحو  بعلم  والآخر 
للمحققني  ال�سماح  يتم  اأن  قبل 
مبنى  اإىل  بالو�سول  الأتراك 
القن�سل  اإقامة  ومقر  القن�سلية 

ال�سعودي يف اإ�سطنبول.
الرتكية  »�سباح«  �سحيفة  وكانت 
ذكرت يف تقريرها اأم�س الثنني اأن 
�سخ�سني  من  موؤلف  تنظيف  فريق 
و�سال اإىل ا�سطنبول من ال�سعودية, 
اجلنابي  العزيز  عبد  اأحمد  وهما 
كجزء  الزهراين,  يحيى  وخالد 
�سخ�سا   11 من  مكون  فريق  من 
لإجراء  ا�سطنبول  اإىل  اإر�سالهم  مت 
م�سرتكة  وحتقيق  تفتي�س  عمليات 
مع م�سوؤولني اأتراك يف ق�سية مقتل 
الرتكي  امل�سوؤول  واأكد  خا�سقجي. 
ذكرتهما  اللذين  الرجلني  اأ�سماء 
اإذ  الثنني,  اليوم  »�سباح«  �سحيفة 
جاءا  ال�سخ�سني  اأن  »نعتقد  قال 
اإىل تركيا لغر�س وحيد وهو تغطية 
الأدلة على مقتل جمال خا�سقجي 
الرتكية  لل�رضطة  ال�سماح  قبل 

بتفتي�س املبنى«.
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تب�سة

اإعانات مالية لفائدة  68 ناديا و رابطة 

�ملو�سم �لدر��سي �جلديد للتعليم �لقر�آين بالعا�سمة

ت�ضجيل اأزيد من 100 األف تلميذ 

بيان �أوروبي م�سرتك

ملتزمون باالتفاق النووي مع اإيران

ريا�سي  نادي   68 يقل عن  ما ل  ا�ستفاد 
ورابطات ريا�سية بولية تب�سة منذ مطلع 
يف  مالية  باإعانات   2018 اجلارية  ال�سنة 
مبادرات  لرتقية  الولئي  ال�سندوق  اإطار 
ال�سباب و املمار�سة الريا�سية ح�سب ما 
علم اأم�س الثنني لدى املديرية املحلية 
هذا  خ�س�س  وقد  والريا�سة.  لل�سباب 

ال�سندوق غالفا ماليا فاق 15 مليون د.ج 
ل�رضف هذا الدعم املايل لفائدة 60 ناديا 
ريا�سيا يف عديد التخ�س�سات الريا�سية 
الكرة  ال�سلة  كرة  و  القدم  كرة  بينها  من 
ف�سال  وغريها  القوى  األعاب  و  الطائرة 
عن 8 رابطات ريا�سية ح�سب ما اأو�سحه 

ذات امل�سدر.

على  تلميذ  األف   100 اأزيد  ت�سجيل  مت 
بالعا�سمة  قراآنية  مدر�سة   50 م�ستوى 
خالل  قراآين  ق�سم   1000 يفوق  ما  ت�سم 
املو�سم الدرا�سي اجلديد للتعليم القراآين 
اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما   ,  )2019-2018(
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  مدير  الإثنني 
واأو�سح   . بوذراع  زهري  اجلزائر  لولية 
الدرا�سي  الدخول  اأن  بوذراع يف ت�رضيح 

هذا  �سجل  الولية  عرب  القراآين  للتعليم 
تلميذ  األف   100 من  اأزيد  املو�سم  
التعليم  اأطوار  خمتلف  يف  يتمدر�سون 
لل�سغار  القراآين  التعليم  وي�سمل  القراآين 
)الطور  الرتبوية  الأٌق�سام  )التح�سريي(, 
الثاين( واأق�سام حمو الأمية وذلك لتعزيز 
للدين  ال�سحيحة  الو�سطية  القيم  ون�رض 

الإ�سالمي . 

الأوروبي  الحتاد  من  كل  اأعرب 
يف  وبريطانيا  واأملانيا  وفرن�سا 
اأ�سفهم  عن  الثنني  اأم�س  لهم  بيان 
على  اجلديدة  الأمريكية  للعقوبات 
اإيران وجاء يف البيان اأنهم �سي�سعون 
يتلا  الأوروبية  ال�رضكات  حلماية 
ترتبط بتعامالت جتارية م�رضوعة 

مع طهران, 
حماية  »هدفنا  البيان:  واأ�ساف 
الأوروبيني  القت�ساديني  الالعبني 
الذين لهم تعامالت جتارية م�رضوعة 
الت�رضيع  مع  يتما�سى  مبا  اإيران  مع 
الأمن  جمل�س  وقرار  الأوروبي 

احلزمة  2231«ودخلت  رقم  الدويل 
الثانية من العقوبات الأمريكية �سد 
ت�ستهدف  وهي  التنفيذ,  حيز  اإيران 
واملايل  النفطي  القطاعني  �سل 
الإيرانيني ومعاقبة الدول وال�رضكات 
هذين  يف  اإيران  مع  تتعامل  التي 
املجالني, واأعلن الرئي�س الأمريكي, 
املا�سي  ماي   8 يف  ترامب,  دونالد 
التفاق  من  بالده  ان�سحاب  عن 
النووي الأممي مع اإيران, معتربا اأن 
هذه ال�سفقة ل ت�سمن على الإطالق 
الإيرانية  ال�سلطات  ح�سول  عدم 

على ال�سالح النووي.

ميرتو اجلزائر يوقف رحالته باأول 
ماي والفو�ضى �ضيدة املوقف

عارمة  فو�سى  اجلزائر  ميرتو  �سهد 
اأم�س, بعد تعطل رحالته وتوقيفها على 
م�ستوى حمطة اأول ماي دون تو�سيحات 
من طرف اإدارة املوؤ�س�سة حول الأ�سباب, 
و�سط  الحتقان  من  �ساعف  ما  وهو 
الرتجل  على  اأجربوا  الذين  امل�سافرين 
اأول ماي. هذا ويف  على م�ستوى �ساحة 

التاأخرات  بع�س  امليرتو  يعرف  العادة 
والأعطاب ت�سل لتوقفه ملدة ل تتجاوز 
الو�سعية  تفاقمت  حني  يف  دقيقة,   20
اأم�س لدرجة وقف الرحالت ما بني اأول 
ماي و�ساحة ال�سهداء, خا�سة مع انتظار 
وقت الذروة بانهاء العمال دوامهم على 

ال�ساعة 16. 
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