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 كتاب "مقا�صد التنقيب
 يف �صرف اأبناء احلبيب"

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

متو�صطة �صان حا�صري ب�صيدي خويلد بورقلة

 ان�سداد خطري بني املديرة
و الطاقم الرتبوي  

الوادي

 ديون �سونلغاز لدى زبائنها 
فاقت 290 مليار  

برهوم بامل�صيلة 

اأطباء وممر�سون يحتجون ويطالبون 
برحيل مدير العيادة

  .      رهانات حول منتجات ال�سريفة الإ�سالمية
  .        حتذير من تاآكل احتياطي ال�سرف

مـــــــــلـــــــف
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كرا�سة الو�سط

حتذير من تاآكل احتياطي ال�سرفرهانات حول منتجات ال�سريفة الإ�سالمية

تواجه العملة الوطنية اأ�صعب اأيامها منذ اال�صتقالل بعد �صل�صلة االنهيارات املتتالية يف �صعر �صرفها مقابل الدوالر و االأورو ،االأمر الذي اثر ب�صكل �صلبي على التوازنات االقت�صادية و ارتفاع ن�صبة الت�صخم و 
االنهيار املتوا�صل للقدرة ال�صراعية و تعاظم دور ال�صوق املوازية التي متكنت من ا�صتقطاب اجلزء االأكرب من الكتلة النقدية و ت�صريفها يف قنوات غري ر�صمية االأمر الذي كّبد البنوك  الوطنية خ�صائر �صخمة و 
باتت معها معركة العملة اأم املعارك التي تخو�صها احلكومة عرب ابتكار عدد من االآليات احلمائية ورغم ذلك تتنامي ال�صوق ال�صوداء و تكاد البنوك تعلن خ�صارتها لهذه املعركة يف ظل رهانات كثري من االأطراف 

على دور ال�صريفة االإ�صالمية يف امت�صا�س اأكرب قدر من النقد املوجود خارج املنظومة البنكية .

علي عزازقة /اإميان لوا�س

اخلبري االقت�صادي عمر هارون:
حذاري من  طبع النقود دون اإجراءات 

مرافقة
  اأرجع اخلبري االقت�سادي الدكتور عمر هارون �سبب 
اإنهيار العملة الوطنية اإىل غياب االإنتاج يف االقت�ساد 
املواطنني  لدى  املوجودة  االأموال  اأن  الوطني حيث 
ال�سوق،  يف  املوجود  ال�سلعي  احلجم  من  اأكرث 
من  اجلزائري  الدينار  قيمة  تخفي�ض  اإىل  باالإ�سافة 
بنك اجلزائر حيث ارتفع االأورو بحوايل 60 يف املئة 
مقارنة مبا كان عليه يف بداية الع�رشية وهو ما يعني 
هما  العاملني  تاأثرت  الدينار  ال�رشائية  القدرة  اأن 
بنك  قرارات  ب�سبب  ال�رشائية  القدرة  تراجع  عامل 
ال�سلع واخلدمات  اجلزائر وانخفا�ض املعرو�ض من 
ت�رشيح  يف  هارون  عمر  واأو�سح  االأ�سعار.  رفع  مما 
خ�ض به »الو�سط » » كانت اجلزائر قبل 2015 ت�ستورد 
ما ي�سل اإىل 62 مليار دوالر وهي �سلع وخدمات كانت 
يغطي  بحجم  ومتوفرة  املواطنني  حاجات  تغطي 
طلبهم، االآن بعد تراجع الواردات اإىل حدود 42 مليار 
دوالر ا�سبح حجم ال�سلع اأقل من الطلب وهو ما جعل 
القدرة ال�رشائية  االأ�سعار ترتفع مما يعني انخفا�ض 
للوحدة الواحدة من النقود، ي�ساف اإىل ذلك تخفي�ض 
قيمة الدينار اجلزائري من بنك اجلزائر حيث ارتفع 
االأورو بحوايل 60 يف املئة مقارنة مبا كان عليه يف 
ال�رشائية  القدرة  اأن  يعني  ما  وهو  الع�رشية  بداية 
القدرة  تراجع  عامل  هما  العاملني  تاأثرت  الدينار 
وانخفا�ض  اجلزائر  بنك  قرارات  ب�سبب  ال�رشائية 

املعرو�ض من ال�سلع واخلدمات مما رفع االأ�سعار«.
واأ�ساف املتحدث: » ي�ساف اىل ذلك �سعف االإنتاج 
يعني  مما  الواردات،  يف  كبري  ارتفاع  مقابل  املحلي 
من  داخلي  الإنتاج  اجلزائري يف حاجة  االقت�ساد  اأن 
اليوم  اجلزائر  وتبقى  احلا�سل،  العجز  تغطية  اأجل 
اإحتفاظها  باإحتياطي  ب�سبب  املناورة  على  قادرة 
حالة  يف  اأكرب  م�ساكل  اإىل  �ستتحول  لكنها  نقدي 
ن�سوب االحتياطات وهي احلالة التي ت�سعى اجلزائر 
جديدة  م�سادر  عن  البحث  خالل  من  لتفاديها 
للمحروقات على غرار ما هو مقرتح من برتول وغاز 
يف البحر �سخري«  ويف ال�سياق نف�سه، اإعترب حمدثنا 
اجلزائر  عوائد  اإرتفاع  اإال  يغريه  الواقع  لن  هذا  اأن 
ارتفاع  عدم  حالة  يف  اأنه  م�سريا   ، املحروقات  من 
عوائد اجلزائر  �سيوؤدي انكما�ض االحتياطي النقدي 
ل�سعف متويل ال�سادرات من خالل عدم قدرت البنك 
قدرته  عدم  وكذا  امل�ستوردين  دعم  على  املركزي 
على دعم قيمة العملة املحلية مما �سيوؤدي اإىل انهيار 
بعث  �رشورة  اإىل  املتحدث  ودعا  الوطني.  العملة 
اإ�سالحات عميقة يف مفا�سل االقت�ساد الوطني من 
وزارة  ببعث  االقت�سادية  الروؤية  خالل توحيد  خالل 
التجارة،  جمال  االقت�سادية  ال�سيا�سة  توجه  اقت�ساد 
والطاقة، عقلنة  الفالحة  واملناجم،  ال�سناعة 
اأمل  يبقى  الذي  النقدي  االحتياطي  ا�ستعمال 
اجلزائريني يف املحافظة على التوازنات االقت�سادية 
الكربى للجزائر خالل ال�سنتني القادمتني، والذي اإن 
ا�ستمرت وترية ا�ستغالله كما هي عليه، �سيتدنى اإىل 
اأقل من 50 مليار دوالر مع نهاية ال�سنة القادمة، اإعادة 
النظر يف النظام امل�رشيف اجلزائري الذي يعاين من 
الثقل والبطيء وغياب الديناميكية الناجتة عن النمط 
التقليدي الذي ي�سري به، وغياب التقنيات التكنولوجية 
نبقى  والتي  االإلكرتوين،  الدفع  جمال  يف  احلديثة 
داخل  املقا�سة  اأنظمة  لتخلف  نظرا  عنها  بعيدين 
يف   49-51 قاعدة  على  الوطنية. االإبقاء  البنوك 
يف  عنها  والتخلي  فقط،  االإ�سرتاتيجة  القطاعات 
راأ�ض  على  الوطنية  ال�سوق  لفتح  املجاالت  باقي 
االهتمام  املتقدمة،  والتكنولوجيا  االأجنبي  املال 
بقطاع الفالحة واالعتماد على احللول العلمية لزيادة 
اإنتاجية االأرا�سي اجلزائرية التي تعترب االأخ�سب على 
م�ستوى البحر االأبي�ض املتو�سط ، تقليل القيود على 
بالن�سبة  خا�سة  اخلارج،  من  االأموال  روؤو�ض  دخول 

مراجعة  اأموالهم،  الإدخال  يعانون  الذين  للمهاجرين 
امل�ستهلكة  القطاعات  خا�سة  القطاعية  ال�سيا�سات 
،اإعادة  العمومية  واالأ�سغال  ال�سكن  كقطاع  لالأموال، 
�سابطة  لدولة  تدريجيا  وحتويلها  الدولة  دور  �سبط 
املنظم،  غري  ال�سوق  يف  والتحكم  لل�سوق،  مراقبة 
املتواجدة  دوالر  مليار   50 يفوق  ما  ا�سرتجاع  الأجل 
توجهها  �سيت�سبب  والتي  امل�رشيف،  اجلهاز  خارج 
تاريخي  انهيار  اإىل  املنظم  غري  العملة  �سوق  اإىل 
للعملة. تقدمي درا�سات حملية على م�ستوى الواليات 
التنموية  احلاجات  حتديد  اأجل  من  والبلديات 
حملية  لتنمية  الالزمة  االإمكانيات  توفري  وحماولة 
حول  التفاو�ض  يف  احلق  البلديات  ومنح  م�ستدامة، 
اال�ستثمارات ال�سغرية التي ال تتجاوز 1 مليار دينار، 
حماربة الف�ساد االإداري وترقية اخلدمات االإلكرتونية 
على  اال�ستثمار  جمدت  التي  البريوقراطية  ملحاربة 

م�ستوى الواليات
اليوم متتلك  اأن اجلزائر  و�سدد الدكتور عمر هارون 
تتجاوز  ال  قد  اقت�ساديا  حمدودة  مناورة  م�ساحة 
ال�سنتني، فاإما اأن ن�ستغل هذه الفر�سة ونغتنمها ب�سكل 
حقيقي من خالل اإرادة �سيا�سية حقيقية، ترتجم من 
االقت�ساد  تنظم  متكاملة،  اقت�سادية  خطة  خالل 
الوطني وتعيد ترتيب اأوراقه، اأو لنتحمل تبعات انهيار 
االقت�ساد الوطني يف اآفاق 2020، الأن عدم اإرفاق طبع 
الوطني  لالقت�ساد  هيكلة  اإعادة  باإجراءات  النقود 
بعدها  التي ال ميكن  الكارثة  العملية مبثابة  �سيجعل 

اإعادة اال�ستقرار لالقت�ساد الوطني.
 

 النائب نا�صر حمدادو�س:
توجه الدولة نحو االإ�صدار النقدي زاد يف 

ن�صبة الت�صخم

نا�رش  حم�ض  حركة  عن  الربملاين  النائب  اأرجع 
حمدادو�ض �سبب اإنهيار الدينار و التخفي�ض االإرادي 
الكتلة  وتاأطري  امت�سا�ض  يف  امل�سجل  العجز  اإىل  له 
ال�سوداء  وال�سوق  املوازي  االقت�ساد  يف  النقدية 
االإ�سدار النقدي  نحو  الدولة  توجه  اإىل  باالإ�سافة 
ن�سبة  يف  زاد  مقابل  ، مما  بدون  النقود  وطباعة 
الت�سخم على حد قوله ، قائال :« لنتيجة احلتمية هي 

انهيار ق�سمة الدينار والقدرة ال�رشائية للمواطن.  
به  خ�ض  ت�رشيح  يف  حمدادو�ض  نا�رش  اإعترب 
»الو�سط«  » اإن  قوة العملة الوطنية من قوة االقت�ساد 
الوطني، وبالتايل ال يُعّول على قيمتها وارتفاعها ما 
دمنا ال منلك اقت�سادا حقيقيا، منتجا ومتنوعا، ويف 
وغري  مو�سوعية  لعوامل  هناك حتالف  الوقت  نف�ض 
غري  توجه  فهناك  الدينار،  قيمة  الإنهيار  مو�سوعية 
النقدية  الكتلة  وتاأطري  امت�سا�ض  بالعجز عن  وطني 
من  وهو  ال�سوداء،  وال�سوق  املوازي  االقت�ساد  يف 
له،  االإرادي  التخفي�ض  الدينار وكذلك  انهيار  عوامل 
وزاد  باملحروقات،  وارتباطها  املالية  االأزمة  ب�سبب 
وطباعة  النقدي  االإ�سدار  نحو  التوجه  ذلك  على 
الت�سخم،  ن�سبة  يف  زاد  مقابل مما  بدون  النقود 
والقدرة  الدينار  انهيار ق�سمة  والنتيجة احلتمية هي 

ال�رشائية للمواطن«.
ويف �سياق مت�سل، اأ�سار املتحدث اأن احلل يف معاجلة 
هذه االختالالت ال ينفع باحللول الرتقعية والظرفية، 
الأن االأزمة هي اأزمة هيكلية وبنوية لالإقت�ساد الوطني، 
وال معتقد اأنه هناك اإرادة �سيا�سية عليا لذلك الإنعدام 

الروؤية ال�سيا�سية واالقت�سادية يف ذلك«.
 

االأ�صتاذ اجلامعي اإ�صماعيل زحوط :
عجز امليزان التجاري له تاأثري �صلبي

 
بقاء  اأن  زحوط  اإ�سماعيل  اجلامعي  االأ�ستاذ  اإعترب 
وعدم  املحروقات  قطاع  رهينة  اجلزائر  اإقت�ساد 
القطاع  هذا  خارج  ال�سادرات  وتنويع  بزيادة  قيامها 
اأدى اإىل تدهور �رشيع يف اأر�سدة احل�سابات اجلارية 
الناجت  من  املائة  يف   16.5 قدره  عجزاً  بلغت  التي 
يف  دوالر  مليار   170 بـ  قدر  الذي  االإجمايل  املحلي 

عام 2017 وفقاً لتقديرات �سندوق النقد الدويل على 
حد قوله .

اأو�سح اإ�سماعيل زحوط يف ت�رشيح خ�ض به »الو�سط 
للنموذج  التنموي  احلايل  للو�سع  بالنظر  ،«اإنه   «
على  تهيمن  تزال  ال  فالدولة  اجلزائري،  لالقت�ساد 
من  مزيد  تفر�ض  احلكومة  والزالت  قطاعاته  كل 
القيود على الواردات منذ 2015 كح�س�ض اال�سترياد 
ا�ستريادها  من  للحد   ، كال�سيارات  معينة  ملنتجات 
وهذا لت�سجيع االإنتاج املحلي ال�سناعي خارج قطاع 
اإىل االآليات التي ا�ستحدثتها  املحروقات، باالإ�سافة 
تدفقها  يعيق  ب�سكل  االأجنبية  اال�ستثمارات  ل�سبط 

مقارنة مع دول اأخرى«.
فان  الدويل  البنك  اأرقام  :« وح�سب  واأفاد املتحدث 
بلغ  قد  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب 
وهو   2017 عام   4.8 ت�سخم  ن�سبة  ،مع  دوالر   3843
ما زاد الفجوة بني القدرة ال�رشائية للمواطن واأ�سعار 
ال�رشائية  القوة  تعادل  اأ�سا�ض  على  قيا�سا  ال�سلع 
لل�سلع  املحلية  التكلفة  االعتبار  يف  ياأخذ  الذي   -

االأ�سا�سية«.
 ويف �سياق مت�سل، طالب االأ�ستاذ اجلامعي اإ�سماعيل 
زحوط ب�رشورة تبني احلكومة جملة من االإ�سالحات 
وتنويع  العامة  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات  يف 
االقت�ساد الوطني من خالل دعم ال�سناعات املحلية 
احلقيقية ورفع التدابري املعيقة لتدفق اال�ستثمارات 
االأجنبية ودعم االأجر احلقيقي للعمال مع التحكم يف 
ن�سب الت�سخم واحلد من احتكار اال�سترياد واالنفراد 
بع�ض  من  االقت�سادية  واالأن�سطة  ال�سناعات  ببع�ض 

اخلوا�ض.
 

 ال�صحفي عبدو حنو :
ترهل املنظومة املالية خطر حقيقي

 
املجال  يف  املتخ�س�ض  ال�سحفي  جهته  من 
االقت�سادي عبدو حنو اإعترب اأن م�ساألة انهيار الدينار 
اجلزائري اأمام العمالت الدولية يبقى رهينا لالقت�ساد 
الوطني املبني بن�سبة 98 يف املائة على جتارة النفط 
وم�ستقاته، قائال: » فمن غري املعقول اأن يكون الأي 
اأن اقت�سادها غري  بلد يف العامل عملة قوية يف حني 

منتج وال ي�سّدر �سيئا للبلدان ال�رشيكة ».
جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح  يف  حنو  عبدو  اأ�سار 
�سيغة  اإطالق  نحو  احلكومة  توجه  »اإن   ، »الو�سط« 
طباعة  اإىل  فلجاأت  للخزينة  التقليدي  غري  التمويل 
املاليري  اآالف  ا�ستعادة  اأجل  من  هائلة  نقدية  كتل 
الر�سمي،  نطاقها  اإىل  ال�سوداء  ال�سوق  يف  النا�سطة 
الدينار  لقيمة  ملحوظا  تقل�سا  اأحدث  االإجراء  هذا 
القدرة  حيث  من  حم�سو�سا  وتراجعا  اجلزائري، 
الت�سخم  م�ستويات  زيادة  بفعل  وذلك  ال�رشائية، 
ويف  املتداولة. »  النقدية  الكتلة  فائ�ض  عن  الناجتة 
املالية  املنظومة   »: حمدثنا  ،اأ�ساف  مت�سل  �سياق 
واملوؤ�س�سات  البنوك  فيها  تن�سط  التي  املرتهلة 
�سلطة  �سيطرة  حتت  تبقى  والتي  باجلزائر،  املالية 
»البنك املركزي«، املوؤ�س�سة جلاأت يف وقت �سابق اإىل 
ما يعرف بـ«التعومي لقيمة الدينار«، وذلك من خالل 
بن�سبة 20 يف  التخفي�ض من �سعر ال�رشف احلقيقية 
من  وذلك  الرئي�سية،  التجارية  العملة  مقابل  املائة 
اأجل حتقيق املوازنة يف ح�ساب العجز يف امليزانية 
رفع  يف  ي�سهم  مما  املدفوعات،  ميزان  يف  والعجز 
واالإيرادات  ال�رشف  احتياطي  تقدير  من  ما  نوعا 
تاآكل  اأ�سهم ب�سكل فّعال يف  بالدوالر، ولكنه  املقدرة 
قدرة  وبالتايل  اجلزائري،  للدينار  ال�رشائية  القدرة 
املواطن اجلزائري ال�رشائية تاأثرت ب�سدة وتراجعت 

بنحو 20 يف املائة عن ال�سابق« .
 

 اخلبري االقت�صادي مهماه بوزيان :
مقاربة تعومي الدينار دمار لالإقت�صاد الوطني

حذر  بوزيان  مهماه  االقت�سادي  اخلبري  جهته  من 
التي  الدينار  تعومي  ملقاربة  ال�سلبية  اإنعكا�سات  من 

تنتهجها احلكومة   بطريقة غري مبا�رشة، معتربا اأن 
الوطني من خالل  ذلك �سيكون وباال على االقت�ساد 

الق�ساء على القدرة ال�رشائية.
اعرتف مهماه بوزيان يف ت�رشيح خ�ض به »الو�سط« 
ال�سوق  يف  االأ�سعار  يف  التحكم  يف  خلل  هناك  اأن 
العديد من املواد  �سهور  اأنه منذ  ، م�سريا  الداخلية 
يبقى ح�سورها  لكنها  الدولية  االأ�سواق  اإنخفظت يف 

يف ال�سوق الوطنية باأ�سعار مبالغ فيها .
اإعتماد فكرة  اأن  اإعترب املتحدث  ويف �سياق مت�سل، 
منتوجنا  حماية  هو  منها  الهدف  كان  التي  الر�سوم 
ارتفعت  فكلما  باالأ�سعار  اأ�رشت  بالعك�ض   ، الوطني 
ال�سوق  يف  املنتجات  كل  معه  ارتفعت  االأ�سعار 
الداخلية »، داعيا اإىل حتمية تدخل الدولة باأجهزتها 
يف  التحكم  بغية  الناظمة  و  ال�سابطة  و  املرافقة 
�سيعزز  ما  وهذا  الوطنية  ال�سوق  االأ�سعار يف  هرمية 

ا�ستقرار �سعر الدينار  .
اأو�سح مهماه بوزيان اأن اإعتماد نظرية تعومي الدينار 
�سيحفز  العملة  قيمة  انخفا�ض  اأن  اإىل  ت�ستند  التي 
القدرة التناف�سية ل�سادرتنا وبالتايل احلد من واردتنا، 
اإىل تقليل عجز امليزان التجاري لكن  وهذا �سيوؤدي 
الوطني من خالل  ذلك �سيكون وباال على االقت�ساد 

الق�ساء على القدرة ال�رشائية.
فاأ�سار  ال�رشف،  احتياطي  تراجع  يخ�ض  فيما  اأما 
ال�رشف  اإحتياطي  باأن  توقعات  هناك  اأن  املتحدث 
معر�ض للتاأكل يف 2021، مفيدا اأن نهاية �سهر �سبتمرب 
دوالر  مليار   85 م�ستوى  اإىل  ال�رشف  اإحتياطي  اأنزل 
اإ�ستمرار االإنخفا�ض يف الوترية يف حدود 1.5 و  مع 
1.6 مليار دوالر �سهريا وهذا مايعزز تاأكل اإحتياطي 

ال�رشف بعد 4 �سنوات كاأق�سى تقدير   
واأكد املتحدث على �رشورة جتويد �سال�سل التوريد 
املنتوج  جودة  من  بداية  اخلارجية  االأ�سواق  نحو 
التخزين  والنقل  و  ال�سحن  عمليات  يف  حتكما  ثم 
ال�سوق  اإىل  الت�سدير  ثم  العاملية  املعايري  وفق 

اخلارجية  .

اأ�صتاذ العلوم االقت�صادية بجامعة تلم�صان، 
كمال �صي حممد

�صيا�صة ال�صرف ال تخدم التوازنات 
االقت�صادية

تلم�سان،  بجامعة  االقت�سادية  العلوم  اأ�ستاذ  و�سف 
بالركيكة  باجلزائر  ال�رشف  اإدارة  �سي حممد،  كمال 
للواقع  االقت�سادية  املتطلبات  مع  تتما�سى  ال  والتي 
اإىل  الو�ساية  داعيا  للجزائري،  بالن�سبة  املعا�ض 
القدرة  تدمر  واأنها  �سيما  فورا  مراجعتها  �رشورة 

ال�رشائية املرتبطة بالطبقة املتو�سطة.
بالو�سط،  ربطه  ات�سال  االقت�سادي يف  واأفاد اخلبري 
جذرية  حلول  عن  بالبحث  ملزمة  احلكومة  باأن 
الرهيب  الرتاجع  ظل  يف  باجلزائر  ال�رشف  ل�سيا�سة 
حيث  االأجنبية،  بالعمالت  مقارنة   الوطنية  للعملة 
اجلزائر  يف  ركيكة  جد  ال�رشف  �سعر  اإدارة  قال:« 
وال تخدم االقت�ساد احلقيقي والنقدي«، وراح يعاتب 
حلوله  اإيجاد  على  جمربة  االأن  هي  التي  الو�ساية 
هذه  مراجعة  املعنية  اجلهات  على  بتو�سيحه:« 
حتمي  وال  ال�رشائية  القدرة  تدمر  الأنها  ال�سيا�سة 

املنتج املحلي«.
�سعر  على  حممد  �سي  كمال  علق  اأخرى  جهة  ومن 
ثابت  باأنه  واأكد  بالدوالر،  مقارنة  باجلزائر  ال�رشف 
اأمامه عند 118 دج للدوالر، متابعا:« هذا ال�سعر يبقى 
ثابتا، ورمبا ينخف�ض بدينارين على االأكرث«، م�سددا 
على اأن هذا ال�سعر ب�سبب ال�سيا�سة التي يتبعها  البنك 
املركزي منذ 2015، فيما تطرق اإىل االأورو والعمالت 
االأخرى  والعمالت  االأورو  اأما  مو�سحا:«  االأخرى، 
الدوالر  اأمام  حتركها  مقابل  الدينار  اأمام  تتحرك 
ولكن �سعر ال�رشف املوازي �سريتفع والدينار �سيكون 

يف ماأزق يف ال�سوق املوازية«.

ال�صوق املوازية للعمالت حطمت الدينار

يف  رزيق  كمال  االقت�سادي  اخلبري  اأكد  جهته  من 
باجلزائر غري  ال�رشف  �سيا�سة  باأن  للو�سط،  ت�رشيح 
للعمالت  موازية  ال�سوق  واأن  �سيما  اإطالقا  وا�سحة 
حطمت كل �سيء، لكون �سعر العمالت االأجنبية غري 
حقيقي فيها، �ساهم ب�سكل مبا�رش على حتطيم قيمة 
الو�ساية  املتحدث  ذات  ودعا  تدريجيا،  ولو  الدينار 
اإىل تنظيم هذه ال�سوق التي يوجد بها حجم حتويالت 
مالية كبرية جدا مقارنة مبا هو موجود يف البنوك، ما 

خلق عجزا يف امليزان التجاري.

اخلبري االقت�صادي كمال رزيق
انهيار القدرة ال�صرائية للمواطن �صي�صتمر 

يف 2019

اأفاد اخلبري االقت�سادي كمال رزيق، بان هنالك العديد 
من العوامل التي �ساهمت يف اإ�سعاف القدرة ال�رشائية 
للمواطن اجلزائري، الذي بات يعاين بفرده يف ظل عدم 
الزيادة يف االأجور وانهيار قيمة الدينار املتوا�سلة منذ 
2015، يف حني توقع باأن ي�ستمر انهيار القدرة ال�رشائية 

للمواطن خالل ال�سنة املقبلة.
واأبرز ذات امل�سدر يف ات�سال ربطه بالو�سط، العوامل 

قال:«  الوطنية، حيث  العملة  انهيار  �ساهمت يف  التي  
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  للدينار  املتوا�سل  االنهيار 
اإ�سعاف القدرة ال�رشائية، و �ساهم بطريقة مبا�رشة يف 
خنق املواطن الب�سيط اأكرث واأكرث«، فيما انتقد �سيا�سة 
احلكومة املرتبطة بعدم الزيادة يف االأجور، والتي كان 
لها نتائج وخيمة جدا ب�سبب االرتفاع املذهل الأ�سعار 
املواد الغذائية مع بقاء الراتب يف معدله قبل 6 �سنوات، 
تراجع  يف  �ساهم  الذي  الثالث  العامل  اأما  متابعا:« 
والفو�سى  التن�سيق  غياب  يف  فيتمثل  ال�رشائية  القدرة 
اأخر  جانب  ومن  االقت�سادي«.  القطاع  يف  الكبرية 
القدرة  انهاير  توا�سل  االقت�سادي  امل�سدر  ذات  توقع 
ال�رشائية �سيما واأن قانون املالية 2019 يحمل �رشيبة 
اإىل  ال�سلع  والتي حتمل زيادة  جديدة متعلقة با�سرتاد 
غاية 200 باملائة، وهذا رغم اأن قانون املالية مل يحمل 
 2018 تبعات  ي�سيف حمدثنا  ولكن  اأخرى،  زيادات  اأي 
�ستوؤثر ب�سكل كبري على القدرة ال�رشائية للمواطن ويف 
االأخري اأبرز املحلل االقت�سادي ، كمال �سي حممد، باأن 
اإىل احل�سي�ض ومل  للجزائري و�سلت  ال�رشائية  القدرة 
يعد هنالك اأدنى �سك بخ�سو�ض تهاويها ب�سبب الراتب 
م�سيفا:«  الب�سيط،  املواطن  يتقا�ساه  الذي  الكارثي 
ال�سلع  حتى  انخف�ست  ال�سلع  لكل  ال�رشائية  القدرة 

املنتجة حمليا«. 

القيادي يف حزب العمال رم�صان تاعزيبت للو�صط:

�سيا�سة الأجور اأ�سبحت تافهة باجلزائر
انتقد القيادي يف حزب العمال رم�سان تاعزيبت، 
والتي  باجلزائر،  املتبعة  االأجرية  ال�سيا�سة 
ال�رشائية  بالقدرة  اأ�رشت  التي  بالكارثية  و�سفها 
االعتماد  اإىل  الو�ساية  دعا  حني  يف  للمواطنني، 

على مبداأ ال�سلم املتحرك للرواتب. وقال النائب 
ربطه  ات�سال  يف  العمال  حزب  عن  الربملاين 
تافهة  اأ�سحت  االأجرية  ال�سيا�سة  باأن  بالو�سط، 
الب�سيطة  املواطنني  الحتياجات  مالئمة  وغري 

الغذائية  املواد  الأ�سعار  املذهل  االرتفاع  ب�سبب 
تطبق  اأن  احلكومة  على  قال:«  حيث  املتوا�سل، 
مبداأ ال�سلم امل�سرتك للرواتب، الأنه احلل الواجب 
العمل عليه يف ظل انهيار القدرة ال�رشائية«، ومن 

القدرة  اأن  على  امل�سدر  ذات  �سدد  اأخرى  جهة 
يف  م�ستمرة  الزالت  الب�سيط  للمواطن  ال�رشائية 
للحكومة  االرجتالية  القرارات  ب�سبب  االنهيار 
العملة  وانهيار قيمة  التوظيف  اأن مت جتميد  بعد 

الوطنية.
ذات  قال  النقود  طبع  �سيا�سة  على  له  تعليق  ويف 
وخيمة  نتائجها  و�ستكون  كارثية  باأنها  امل�سدر 
�سيما  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  اجلزائريني  على 

واأنه مت طبع لغاية اليوم 40 مليار دوالر، وهو رقم 
مهول جدا يتم االعتماد عليه خالل 5 �سنوات على 

االأقل ولي�ض يف عام واحد.
علي عزازقة

مـــــــــلـــــــف



كرا�سة الو�سطاخلمي�س 08   نوفمرب  2018  املوافـق  ل28 �صفر 1440هـ 3
اخلبري بالعالقات »اجلزائرية املغربية« بن طرمول، للو�صط:

•        اجلزائر �صتوؤجل الرد على عر�س املغرب•        الداخل املغربي يف حالة غليان وفو�صى

خرجة امللك ترتجم ورطة ديبلوما�سية كبرية
اأكد املخت�س يف العالقات املغربية اجلزائرية عزيز بن طرمول، اأن الت�صريحات الأخرية للعاهل املغربي حممد ال�صاد�س ب�صاأن 
اجلزائر ما هي اإل نتيجة خنق الديبلوما�صية اجلزائرية للمغرب، يف حني �صدد على اأن الرباط تعي�س حالة غليان كبرية على 

م�صتوى العديد من القطاعات ت�صببت يف خلق احتجاجات يومية اأمام الربملان املغربي.

علي عزازقة

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  واأفاد 
خطاب  باأن  وهران،  جامعة  يف 
اأم�س �سدم  اأول  حممد ال�ساد�س 
واأنه  �سيما  املغرب  يف  اجلميع 
اجلزائرية  العالقات  مبلف  بداأ  
ال�سحراء  ملف  دون  املغربية 
املقام  يف  تركه  الذي  الغربية 
كان  الذي  اخلطاب  من  الثاين 
ب�سبب ما ت�سميه الرباط امل�سرية 
اخل�رضاء، ما يعطي ح�سبه ت�سورا 
على وجود توجه جديد للمغاربة 
اجلارة  اجتاه  �سيا�ستهم  يف 

ال�رضقية، وقال ذات امل�سدر باأن 
املغرب وخا�سة اجلهة ال�رضقية 
تعي�س  اجلزائر  مع  احلدودية 
الأزمات  ب�سب  رهيبا  �سغطا 
التي  والجتماعية  القت�سادية 
وجعلت  املغربي  ال�سعب  اأنهكت 
تقريرا  ت�سدر  هنالك  ال�سلطات 
نحو  بالتوجه  يو�سي  ر�سميا 
معها  احلدود  فتح  لأن  اجلزائر 
ي�سيف بن طرمول �سيكون نقطة 
النفراج التي تعول عليه الرباط، 
على  التفتح  �سيا�سة  واأن  �سيما 
مل  اململكة  تبنتها  التي  اإفريقيا 
نتائج  لها  وكانت  اطالقا  تنجح 

الداخلي  الواقع  على  وخيمة 
جهة  ومن  املغربي.  لل�سعب 
املجال  يف  اخلبري  توقع  اأخر 
تاأخر رد اجلزائر على  ال�سيا�سي 
حممد  املغربي  امللك  طلب 
الجتماع  بعد  ما  اإىل  ال�ساد�س 
والعيون  الرباط  �سيجمع  الذي 
املتحدة  الأمم  اأ�سوار  داخل 
اأظن  م�سيفا:«  املقبل،  ال�سهر 
اأن الرئا�سة �ستاأمر بت�سكيل جلان 
تتابع الو�سع وتقراأ خطاب حممد 
ال�ساد�س، خا�سة واأن هنالك فرق 
اأم�س  اأول  ت�رضيحات  بني  كبري 
و�رضح  �سبق  التي  والت�رضيحات 

عالقة  لها  ذكرى  اأي  يف  بها 
بالعالقات اجلزائرية املغربية«.

مل  ال�ساد�س  حممد  خطاب 
يحمل اأي جديد من جهته اعترب 
املراقب الدويل ال�سابق يف بعثة 
لل�سالم حممد  املتحدة  الأمم 
حممد  ت�رضيحات  كرو�س 
ال�ساد�س بالعادية والتي ل حتمل 
ت�رضيحاته  لكون  جديد  اأي 
م�سامينها  يف  قدمية  جديدة 
اجتاه اجلزائر، موؤكدا اأن تطرقه 
موعد  اقرتاب  ب�سبب  كان  لها 
الرباط  �سيجمع  الذي  الجتماع 
الأمم  يف  البوليزاريو  وجبهة 

املتحدة من اأجل التفاو�س على 
تريد  التي  ال�سحراوية  الأزمة 
اململكة ت�سوريها على اأنها اأزمة 
جانب  من  اجلزائر.  مع  تخ�سها 
احلدود  م�سكلة  وب�ساأن  اأخر 
املخزن  باأن  امل�سدر  ذات  اأبرز 
دائما ما �رضح باأنه م�ستعد لفتح 
وهذا  �رضوط،  بدون  احلدود 
حيث  اإطالقا  موجود  غري  الأمر 
�ستحل  احلدود  م�سكلة  قال:« 
التي  ال�رضوط  بع�س  توفرت  اإذا 
هو  واملغرب  اجلزائر  حددتها 
لن  لهذا  توفريها  على  امل�سوؤول 

يكون«.

اتهامات بال�صتغالل ال�صخ�صي للنقابة

حركة تقوميية بال�سناباب وزمايل مطالب بالتدخل

طالبوا با�صتفادتهم من النتقال لطور املا�صرت على غرار بع�س اجلامعات
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تقوميية  بحركة  مطالب  لل�سطح   طفت 
داخل ال�سناباب، يف انتظار ت�سكيل اللجنة 
داعني  قريبا،  ال�سناباب  لتقومي  الوطنية 
للتدخل، يف ظل  العمل مراد زمايل  وزير 
تراجع مكانة النقابة الثانية منذ تويل ب. 
فلفول الأمانة العامة يف 2004، بح�سبهم، 
موظف  ل�سفة  حيازته  عدم  موؤكدين 
الإدارة  عنه �رضعية متثيل  يرفع  ما  وهو 

العمومية كونه متقاعد حاليا.
الوطنية  للنقابة  العام  الأمني  يواجه 
العمومية  الإدارة  مل�ستخدمي  امل�ستقلة 
و�سط  لذعة  انتقادات  فلفول  بلقا�سم 
رئي�س  اأو�سح  حيث  النقابة،  اإطارات 
قطاع  مل�ستخدمي  الوطني  الإحتادية 
وهو  �سليخ،  بن  ب�سري  والريا�سة  ال�سباب 
الذي مت عزله، موؤخرا، عقب النتقادات 
اأنهم  الأخري  اأعلن  للقيادة،  املوجهة 
الوطنية  اللجنة  تاأ�سي�س  على  عازمون 
القادمة  الأيام  يف  ال�سناباب  لتقومي 
اأنهم  موؤكدا  ر�سميا،  الإجراءات  ملبا�رضة 
حري�سون على م�ساركة خمتلف الإطارات 

والقواعد العمالية من خمتلف القطاعات، 
يف  باملبادرة  �ساهموا  اأنهم  حني  يف 
م�ستوى  على  امل�سجلة  الرتاجعات  ظل 

النقابة.
و�سجل بن �سليخ خالل حلوله �سيفا على 
�سد  النتقادات  من  جمموعة  »الو�سط« 
اأن  مو�سحا  لل�سناباب،  احلالية  القيادة 
مكانتها تراجعت رغم اأنها النقابة الثانية 
على م�ستوى اجلزائر، اإل اأن تقييما الـ14 
�سنة الأخرية من اأمانة فلفول ك�سفت عن 
�سعفا غري م�سبوق، وابتعدت عن تطلعات 
عن  وكذا  العمالية  والقواعد  الإطارات 
عنهم،  التخلي  ظل  يف  ال�سغيلة  الطبقة 
م�ست�سهدا من غيابهم عن اأمهات الق�سايا 
وخمتلف  ال�رضائية  القدرة  بال�ساحة: 

املطالب التي تطفو لل�سطح موؤخرا.
موقعه  عن  فلفول  �سليخ  بن  �ساءل  كما 
العام  لالأمني  الوا�سع  الن�ساط  من 
قائال  معالوي،  ر�سيد  بالنقابة  ال�سابق 
اأزاحت   2004 الت�سحيحية  احلركة  اأن 
مل  الأخري  اأن  اإل  بفلفول،  واأتت  معالوي 

تو�سع  ظل  يف  ال�ساحة  على  وجوده  يثبت 
موازية  للفروع  واإن�سائه  معالوي  ن�ساط 
هو  والأهم  براأ�سني،  نقابة  بوجود  تنبئ 
ن�ساط هذا الأخري على امل�ستوى الدويل 
عدم  رغم  العمالية  الهيئات  خمتلف  عرب 
حيازته لل�رضعية الر�سمية، بح�سب نف�س 

املتحدث.
التي  التجاوزات  راأ�س  على  اأن  واأ�ساف 
ت�سري بالنقابة للهاوية بح�سبه الدكتاتورية 
النقابة  مع  والتعامل  حاليا  املمار�سة 
كملكية خا�سة وحتى اإغراقها يف اجلهوية 
من خالل التعيينات وكذا من حيث تنظيم 
اإقامة  لولية  كلها  نقلت  التي  املوؤمترات 
املعني، بدل املقر الر�سمي بباب الزوار 
التجاوزات  تلك  اأن  م�سيفا  بالعا�سمة، 
جت�سدت يف تراجع مكانة ال�سناباب التي 
قطاع   30 قرابة  اأ�سل  من  تغطي  تعد  مل 
بعد  كبرية  وبتحفظات  قطاعات   7 �سوى 
التك�سري الذي طال عدة اإحتاديات: قطاع 
ال�سكن،  قطاع  العايل،  التعليم  املالية، 
وليات   10 والغياب عن  الت�سامن،  قطاع 

وغرداية  الطارف  عنابة،  راأ�سها:  على 
على  جاء  الآن  الدور  اأن  قائال  وقاملة، 
لتقومي  دعوتهم  بعد  والريا�سة  ال�سباب 
الو�سع من خالل املجل�س الوطني الأخري 
يف  الإحتادية  بيان  اأعقب  الذي  للنقابة 
احلركة  لتلك  ودعا  الفارط  اأكتوبر   23
لالإطارات  نداء  وّجه  حيث  التقوميية، 
الولئيني  الأمناء  وكل  والحتادات 
فجاء  الو�سع،  ت�سحيح  حول  لاللتفاف 
بعزله،  للنقابة  الوطني  املجل�س  قرار 
رغم اأنه يناق�س القانون الأ�سا�سي للنقابة 
جانفي 2016، حيث حتدد املواد ما بني 
التاأديبية  بالإجراءات  اخلا�سة   15-13
و�رضورة ح�سور املعني اأو من ينوب عنه، 
بالقرار  يعلم  اأنه حتى مل  اأو�سح  يف حني 
ر�سميا حلد ال�ساعة. كما خلفت اخلطوة 
من  وم�ساندة  تنديد  بيانات  جمموعة 
لقرار  الراف�سة  الولئية  الفروع  خمتلف 
العزل وتاأييد ال�سري نحو حركة ت�سحيحية 

على م�ستوى الأمانة الوطنية للنقابة.
�صارة بومعزة

منح  اجلامعات  بع�س  قرارات  خلفت 
�سهادة  حاملي  لكل  اجلماعي  املا�سرت 
التي  الفو�سى  خلفية  على  اللي�سان�س 
خلفت  النتائج،  عن  الك�سف  اأعقبت 
اإ�سكالت عديدة، حيث خرج العديد من 
املحتجني من حاملي �سهادة اللي�سان�س 
وفقا  اأمامهم  الفر�سة  تعميم  اأجل  من 
نظم  حيث  الفر�س،  تكافوؤ  ملبداأ 
العلوم  بكلية  اخلرجني  من  الع�رضات 
التجارية  والعلوم  والت�سيري  القت�سادية 
اأ�سحاب  من   ،  3 اجلزائر  جامعة 
معدلت الإنقاذ وقفات احتجاجية اأمام 
بتعميم  مطالبني  اجلامعة،  اإدارة  مقر 
حيث  املا�سرت،  بطور  واحلاقهم  الأمر 
اجلزائريني  للطلبة  العام  الحتاد  تبنى 
الإدارة  مطالبا  الأخرية،  الحتجاجات 
بتلبية مطالب املحتجني الذين اعتربوا 
املا�سرت  من  ا�ستفادتهم  تعميم  اأن 

مت  ما  غرار  على  عنه  رجعة  ل  مطلب 
ببع�س اجلامعات.

الإدارة  النقابي  للفرع  بيان  اتهم  كما 
باإغراق الطلبة يف املطالب الجتماعية 
وحتويله لطالب ل يتهم بالوعي الطالبي 
للطالب،  البيداغوجي  اجلانب  لإغفال 
الطالبية  التنظيمات  اأن  م�سيفني 
طرف  من  واأبعدت  هم�ست  بدورها 
وان�سغالت  امل�ساكل  حل  يف  الو�ساية 
نق�س  من  بداية  الراأي،  واإبداء  الطلبة 
ل�سري  املنظمة  والقوانني  التاأطري 
والر�سوب  النجاح  وم�سائل  الدرو�س 
والعالمات  ال�ساملة  والمتحانات 
الإق�سائية، قائلني اأن القاعدة الطالبية 
لت�سطر  بالرف�س  ذلك  قابلت  لطاملا 
لكن  الرتاجع  اإىل  مرة  كل  يف  الو�ساية 

بحلول ترقيعية ل علمية.
القوانني  ب�رضب  الإدارة  اتهمت  كما 

تن�س  الأخرية  كون  احلائط،  بعر�س 
على �رضورة متثيل الأ�ساتذة والطلبة يف 
هياكل الت�سيري، وهو املنعدم �سواء على 
اإدارة  التوجيه وجمل�س  م�ستوى جمل�س 
الكلية وجمل�س اجلامعة، وهو ما يعك�س 
البريوقراطي  الت�سيري  هيمنة  بح�سبهم 
املنطق  تعميق  اجلامعية  للموؤ�س�سة 
بعد  امل�سريين  عقليات  على  الإداري 
الأ�ساتذة  املمثلني عن  وغياب  تهمي�س 
والطلبة، معتربين اأنه بذلك حتولت تلك 
املجال�س اإىل جمال�س اإدارية تعمل على 
حتقيق م�سالح اأع�سائها ودعم �سلطتها 
بالإ�سافة  وجودها،  لتربير  ونفوذها 
بتعدد  اإداري  دعم  من  تتلقاه  ما  اإىل 

ال�سالحيات الإدارية.
وحدد البيان جمموعة من النعكا�سات 
والطالب  الأ�ستاذ  تغييب  ج�سدها  التي 
ا�ستعمال  راأ�سها:  على  املجال�س  عن 

الرتهيب واملجازفة مب�ستقبل الطالب، 
والتالعب  النتائج  اإظهار  يف  والتاأخر 
طرف  من  الرداءة  تكري�س  مع  بالطلبة 
يدعمها  بح�سبهم،  الكلية،  اإدارة 
و�سيا�سة  الع�سوائية  التاأديبية  املجال�س 
بع�س  نقاط  يف  والتزوير  املح�سوبية 
الطلبة والتالعب امل�ستمر يف حما�رض 
اللي�سان�س  نتائج  وحتى  التقاط، 
ت�سجيل  على  اأكدوا  كما  واملا�سرت. 
الرجتالية  والقرارات  الإداري  الت�سلط 
املمار�سة مما اأفرز ت�سنجا يف العالقة 
والتوجيه  والإدارة،  الطالب  بني 
يف  التاأخر  يطبعها  للطلبة،  الع�سوائي 
عملية الت�سجيل للدخول اجلامعي طور 
�سهادات  ت�سليم  يف  والتاأخر  اللي�سان�س 
ونق�س  للي�سان�س  املوؤقتة  النجاح 

التجهيزات ولوازم التدري�س.
�صارة بومعزة

ماكرون:

بانتظار رد 
بوتفليقة لرتتيب 

زيارة نحو اجلزائر
اأف�سح الرئي�س الفرن�سي اميانويل 

ماكرون، عن اإجراءات جديدة 
ب�ساأن منح التاأ�سرية للجزائريني، 

حيث اأكد اأن هنالك ت�سهيالت 
كبرية لل�سحافيني والكتاب ورجال 

الأعمال، وهذا للعمل ب�سكل 
ثنائي على توطيد العالقة بني 

اجلزائر وباري�س، يف حني اأكد اأنه 
يف انتظار رد الرئي�س بوتفليقة 

من اأجل ترتيب زيارة مرتقبة 
نحو اجلزائر. واأفاد ماكرون 

خالل تد�سينه مل�رضوع موؤ�س�سة 
�سيفيتال اجلديد بفرن�سا يوم 
اأم�س، ح�سب ما مت نقله على 

قناة البالد: »مت تقدمي تعليمات 
وا�سحة لل�سفارة الفرن�سية 

باجلزائر من اأجل ت�سهيل منح 
التاأ�سرية لل�سحفيني والكتاب 
ورجال الأعمال اجلزائريني، 

وهذا كاإجراء للحفاظ على متانة 
العالقة بني البلدين«، كما اأكد 
اأنه “توجد اتفاقيات وا�سحة 

بني البلدين بخ�سو�س منح 
التاأ�سرية للجزائريني الراغبني 
يف زيارة فرن�سا«. وبخ�سو�س 

ارتفاع ن�سبة رف�س منح التاأ�سرية 
للجزائريني قال ماكرون »مت 

منح تعليمات لل�سفارة الفرن�سية 
باجلزائر من اأجل درا�سة ملفات 

منح التاأ�سريات للجزائريني 
بطريقة اأكرث براغماتية من ذي 

قبل«، موؤكدا اأنه » لي�س �سد 
تنقل الأ�سخا�س لزيارة فرن�سا«،  

م�سريا اإىل وجود عدد كبري من 
الأ�سخا�س الذين يتنقلون بطريقة 

غي قانونية.
علي عزازقة

24 �ساعة
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كتاب »مقا�صد التنقيب يف �صرف اأبناء احلبيب«

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

رمبا قبل التطرق اإىل الإ�صكالية التي طرحها الأ�صتاذ قدوري اأحمد 
يف كتابه )مقا�صد التنقيب يف �صرف اأبناء احلبيب( ميكن اأن نقول 
بان الكتاب هو اآخر املعارك الفكرية يف زمن قلت فيها املناظرات 

العلمية وال�صجالت الأدبية ،لأن رد الأ�صتاذ كان داح�صا ملا جاء يف 
كتاب مفتي اجللفة وعامل اأولد نايل املرحوم ال�صيخ عامر حمفوظي 

وماتطرق له يف كتابه ) حتفة ال�صائل بباقة من تاريخ �صيد نايل ( 
ورغم اأن الن�س املردود عليه – اإن �صح التعبري – ل يتجاوز 14 �صطرا 

يف كتاب من 176 �صفحة اإمنا هو تعبري عن ق�صية هامة قد تكون 
غابت على ال�صيخ العالمة واأراد اأن ي�صتدركها الأ�صتاذ قدوري بل 
وافرد لها كتاب من 111 �صفحة حاول موؤلفه اأن يرد على م�صطلح 
او كلمة �صاعت يف زحمة التاأليف ل يعرفها اإل اجليل الغابر وهي 

)الغفارة ( مع اأن ال�صيخ عامر حمفوظي نقلها من كتاب ال�صيخ حممد 
بن عبد الرحمن الدي�صي )حتفة الأفا�صل يف ترجمة �صيدي نائل ( 

الذي كتبه موؤلفة �صنة 1903 ويعود اجلدال والنقا�س بعد قرن و13 
�صنة تاريخ �صدور كتاب )املقا�صد ( .

بقلم / احلفناوي بن عامر غول احل�صني

اأربعينية تتحول اإىل ندوة 
وحماكمة فكرية

هذا  يف  اأخو�ض  ماجعلني 
الذي  الغمو�ض  هو  املو�ضوع 
يعرف  يكاد  ال  حيث   ، يكتنفه 
النا�ض الكتب ال�ضالفة الذكر. وقد 
مبنا�ضبة  جمددا  النقا�ض  طرح 
رحيل  على  يوما  اأربعون  مرور 
واملحامي  والكاتب  ال�ضديق 
يف  قدوري  خليفة  احمد  االأ�ضتاذ 
املحرتم  مبنزل  عقدت  اأربعينية 
خالد  قدوري  االأ�ضتاذ  املحامي 
والتي  فكرية  ندوة  اإىل  حتولت 
االأ�ضاتذة  من  عدد  ح�رضها 
واملهتمني  واملثقفني  والكتاب 
.كما انه كان من املفرت�ض - لوال 
اأن املوت غيبه - اأن يقوم الراحل 
بعملية البيع باالإهداء يف املعر�ض 
احلالية  طبعته  للكتاب يف  الدويل 
الكلمة  دار  الكتاب �ضدر عن  الن 
ال�ضنة  من  الثاين  ال�ضدا�ضي  يف 
املا�ضية، و رغم اأهميته اإال اأنه مل 

يجد ال�ضدى املمكن .
ي�ضمى كما و�ضعه  الكتاب  و كان   
يف  التنقيب  )مقا�ضد  �ضاحبه 
احلبيب(  اأبناء  االأ�رضاف  �ضل�ضلة 
االإ�ضافات  بع�ض  فيه  جعل  وقد 
خا�ضة ترجمة ال�ضيخ عبد القادر 
بعدما  امل�ضعدي   اإبراهيم  بن 
من  خمطوطة  ن�ضخة  اأعطيته 
بن  القادر  عبد  ال�ضيخ   ( كتابي 
اإبراهيم حياته واآثاره ( لي�ضع لها 
�ضهرين  منذ  �ضدرت  وقد  تقدمي 
عن دار ن�رض ي�ضطرون بجمهورية 
االأ�ضتاذ  اأعطاين  وقد   . م�رض 
بغر�ض  االأ�ضلية  ن�ضخته  قدوري 

كما   ، املهد  يف  وهي  ت�ضحيحها 
الفكرة  عن  دائما  يحدثني  كان 
 . تاأليف  يف  يج�ضدها  اأن  قبل 
اأن  تعاىل  اهلل  رحمه  مني  وطلب 
اأجعل له تقريظا فلم افعل وطلبت 
منه اأن يعذرين حتى ال يقال اأنني 
كتاب  على  الرد  على  حر�ضته 
لينتقل  حمفوظي  عامر  ال�ضيخ 
النقا�ض اإىل �رضاع عرو�ضي قبلي 
االأعيان  جماعات  ت�ضتغله  قد 
املزيفون. مع اأنني كنت اعرف اأن 
الن�ض االأ�ضلي لكتاب ال�ضيخ عامر 
) حتفة ال�ضائل( �ضواء يف الن�ضخة 
املوؤلف  يد  بخط  املكتوبة 
هي  التي  اأو  للطبع  واملقدمة 
مرقونة على االآلة الكاتبة ال يوجد 
الكاتب  الغفارة ( الن  ) باب  بهما 
)عامر حمفوظي( عدل عن الفكرة 
. لكن هناك من اأوحى له ب�رضورة 
يف  حلاجة  الكتاب  يف  تقييدها 
من  انتقاما  ق�ضاها  قد  نف�ضه 
اأوالد  ومن  املختار  ال�ضيخ  زاوية 
الرحمانية  والطريقة  )بخليفة(  
طولقة  زاويتي  م�ضايخ  ومن 
والهامل و�ضنذكر ذلك يف حينه ؟ 
 ) ال�ضايل  ) حتفة  كتاب  وقد طبع 
-كما يطلق عليه - بت�ضجيع ودعم 
من الوالية باإ�رضاف ر�ضمي للحاج 
يحي بومعقل رئي�ض ديوان الوايل 
اأزمة  يف  يت�ضبب  اأن  و،كاد  اآنذاك 
على  امل�ضادقة  رف�ضت  بعدما 
حتقيقات  وكادت  طبعه  ميزانية 
مبن  تع�ضف  املحا�ضبة  جمل�ض 

�ضاهم و ا�رضف على الطبع .
عامر  ال�ضيخ  فيه  انتهج  والكتاب 
عنوانا  التقليد  منهج  حمفوظي 
على  اعتماده  خالل  من  وفكرة 
عبد  بن  حممد  ال�ضيخ  خمطوط 
 « بـ  املو�ضوم  الدي�ضي  الرحمن 
حتفة االأفا�ضل يف ترجمة �ضيدي 
ثالث  موؤخرا  طبع  والذي   « نائل 
طبعات متتالية وبه الف�ضل التا�ضع 
املعنون بـ ) يف اإعطاء اوالد �ضيدي 
بالغفارة  امل�ضماة  ال�ضدقة  نايل 
كما  اإنني  اإال   ،  ) يف عرف بالدنا 
قلت ال�ضيخ عامر حمفوظي �ضّمن 
 ) الغفارة  )الكالم على  كتابة باب 
يف �ضفحة ون�ضف ال تتعدى كلها 
معتمدا  �ضطرا  وع�رضون  ثالثة 
االأفا�ضل  فيه على �ضاحب حتفة 
اإذ يقول ال�ضيخ عامر )ذكر �ضاحب 
اإذا  الغفارة  حكم  االأفا�ضل  حتفة 
قبل  االآن من  فالغفارة  تقرر هذا 
اإعطائها  يف  املرغب  ال�ضدقة 
فمعطيها اأح�ضن من اأخذيها لقوله 

العليا  اليد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
اأن  ومعلوم  ال�ضفلى  اليد  من  خري 
اليد العليا هي املعطية وال�ضفلى 
االآن  لها  واالآخذون  االأخذة  هي 
ال  و  ال�ضوؤال  وجه  على  ياأخذونها 
يخفي ذل قبح ال�ضوؤال وماورد يف 

ذمه كتابا و�ضنة (.

وقبل التطرق لذلك ل 
بدى من ترجمة لالأ�صتاذ 

قدوري ولل�صيخني الدي�صي 
وحمفوظي عامر . 

التعريف بالأ�صاتذة قدوري 
والدي�صي وعامر حمفوظي
الأ�صتاذ اأحمد بن خليفة 

قدوري

االأ�ضتاذ احمد قدوري من مواليد 
1950/12/15 ب�ضيدي خالد والية 
�ضهادة  على  متح�ضل  ب�ضكرة 
بن  احلقوق  معهد  من  لي�ضان�ض 
اجلزائر.عمل  جامعة  عكنون 
غاية  اإىل   1969 �ضنة  منذ  معلما 
اخلدمة  اإىل  انتقل  ثم   ،  1970
الوطنية اإىل غاية 1972حيث عاد 
باب  بحي  بالعا�ضمة  التعليم   اإىل 
 ،1975 �ضنة  اإىل   1973 من  األواد 
ذلك  بعد  انتقل   1975 �ضنة  ومن 
غاية  اإىل  االإداري  امليدان  اإىل 
مدير  نائب  اأثناءها  ا�ضتغل   1979
مكلف مبديرية التجارة واالأ�ضعار 
مديرية  اإىل  انتقل  ثم   ، والنقل 
�ضنة  من  �ضياقه  كمفت�ض  النقل 
1982 اإىل 1985تا ليقتحم االعمال 
احلرة اإىل غاية 1993تارخ ا�ضتغاله 
كمحام اإىل غاية رحيله مع الكتابة 
من  العديد  ن�رض  وقد  والبحث 
الوطنية  ال�ضحافة  يف  املقاالت 
حول  الطبع  حتت  كتابان  وله 
القانون وال�ضيا�ضة الدولية وحوار 

احل�ضارات

ال�صيخ عامـر حمفوظـي

بن  عامر  الفا�ضل  �ضيخي     
عنه  حمفوظي،در�ضت  املربوك 
 1930 �ضنة  يف  ،ولد  الوقت  بع�ض 
مب�ضعد . حفظ القراآن الكرمي عن 
الهامل .  األتحق بزاوية  والده  ثم 
التقى �ضنة 1947 باالإمام م�ضعودي 
اىل  والزمه  عنه  فاأخذ  عطية  
�ضنة  ويف   . فاأجازه  وفاته  غاية 
1952 ا�ضتغل بالتدري�ض ، ثم عني 
�ضنة 1967 م�ضاعدا لالمام عطية 
مب�ضجد اجلمعة  وبعد وفاة �ضيخه 

اإىل  رقي   ، بامل�ضجد  اإماما  عني 
من�ضب ناظر لل�ضوؤون الدينية �ضنة 

1993  ثم عني مفتيا للوالية  . 
جمادي   24 االأربعاء  يوم  تويف 
 20 لـ  املوافق  هـ   1430 االوىل 
علي  مقربة  يف  ودفن   2009 ماي 
عدد  ترك  وقد   . دنيدينة  بن 
ومكتبة  والر�ضائل  املوؤلفات  من 
عامرة بالنفائ�ض واملخطوطات . 
طبع له بع�ض املوؤلفات منها حتفة 
ال�ضائل وكتاب الطرفة املنرية يف 

نظم ال�ضرية

ال�صيخ  حممد بن عبد 
الرحمن الدي�صي

عبد  بن  حممد  بن  حممد  هو 
�ضيدي  اآل  الدي�ضي  الرحمن 
1854م  �ضنة  ولد  الغول  ابراهيم 
،ن�ضاأ  ببو�ضعادة  الدي�ض  بقرية 
وتربى يتيما يف حجر والدته حيث 
االأول  ال�ضهر  يبلغ  والده ومل  تويف 
الكرمي  القراآن  من عمره . حفظ 
عن  العربية  علوم  وتلقى  �ضماعا 
بلقا�ضم بن عرو�ض  الدي�ض  �ضيوخ 
بلغ  .وعندما  ال�ضديق  وحممد 
الع�رضون من عمره رحل اإىل زاوية 
ال�ضيخ �ضعيد بن اأبي داود بالقبائل 
�ضبع  هناك  ق�ضى  حيث  الكربى 
فيها  بالتدري�ض  وكلف  �ضنوات 
عقد  درة   ( منظومته  فيها  ونظم 
زاوية  اإىل  انتقل  ثم    .  ) اجليد 
ال�ضيخ  ب�ضيخها  فات�ضل  الهامل 
حممد بن اأبي القا�ضم الذي الزمه 
وبقي معه اإىل غاية وفاته ، حيث 
عهد اليه بالتكفل ب�ضوؤون الزاوية 
وهو ابن ثالث واأربعون �ضنة ، كان 
متنا  اخلم�ضني  من  اكرث  يحفظ 
مثل الرحبية واالأزهرية والر�ضالة 
على  تخرج   . واالألفية  والقطر 
يديه الكثري من العلماء وامل�ضائخ 
واالئمة  واالدباء  والفقهاء 
ر�ضائل  وله  منهم  الكثري  واجاز 
الكثرية  بتاآليفة  ا�ضتهر     . معهم 
وبت�ضنيفاته املتنوعة والتي بلغت 
املخطوطة  منها   اخلم�ضون 
واملطبوعة مثل الكلمات ال�ضافية 
يف �رضح العقيدة ال�ضعيبية ،اإيقاظ 
الو�ضنان الفاحت ملنظومة التوحيد 
البن عبد الرحمن ، توهني القول 
الطعن  من  املتني  القول  املتني، 
، املناظرة  ال�ضنة  اأهل  يف عقائد 
بني العلم و اجلهل ، بذل الكرامة 
املفيد  املوجز  املقامة،  لقراء 
اجليد  عقد  منظومته  �رضح 

منظومة  على  الراوي  ،امل�رضب 
املقتطفة،  الزهرة  ال�ضرباوي، 
احلديقة   ، املرت�ضفة  القهوة 
املزخرفة ،�ضلم الو�ضول اإىل علم 
االأ�ضول،�رضح منظومة  اال�ضمائية 
، ال�ضاجور للعادي العقور عا�ضور 
، هدم املنار ،حا�ضية على تف�ضري 
احلنان  منة  وديوان  اجلاللني 
يوم  تويف  ال�ضعر.  يف  املنان 
ال�ضبت 22 من ذي احلجة 1339هـ 
اأوت  1921  ودفن  لـ 17  املوافق 
اأبي  بن  حممد  قربال�ضيخ  بجوار 
القا�ضم داخل قبة ال�رضيح بزاوية 

الهامل .

التعريف بالكتب واملوؤلفات

ن�ضب  يف  االأفا�ضل  كتاب)حتفة 
ال�ضيخ  للعالمة  نايل(  �ضيدي 
حممد بن عبد الرحمان الدي�ضي 
متتالية  طبعات  ثالث  ،�ضدر يف 
العالمة  جمعية  طبعة  منها 
املحامي  باإ�رضاف  الدي�ضي 
عبد  بن  الكرمي  عبد  االأ�ضتاذ 
الرحمن .و�رضح وتعليق وحتقيق 
قذيفة  الكرمي  عبد  االأ�ضتاذ 
الدي�ضي  حياة  برتجمة  ،ا�ضتهله 
احمد  حفيده  ماكتبه  عن  نقال 
ع�رض  ثالثة  يف  بوداود،والكتاب 
علم  يف  مقدمة  ت�ضمن  ف�ضال 
واإهمال  واالأن�ضاب  التاريخ 
.ثم  لهما  والباحثني  الكتاب 
التعريف ب�ضيدي نايل وع�رضه و 
ثبوت ن�ضبه ال�رضيف ، وم�ضتقره 
تلقيبه  �ضبب  ثم  �ضكناه،  وموطن 
التعريف  اإىل  وتطرق  بنايل، 
والتعريف  طباعهم  و  باأوالده 
.ثم  امل�ضهورين  اأعيانهم  ببع�ض 
�ضبب اخت�ضا�ضهم ب�ضبغ بيوتهم 
جاورهم.ويف  من  دون  باحلمرة 
التطرق  واالأهم  التا�ضع  الف�ضل 
ال�ضدقة  نايل  اأوالد  اإعطاء  اإىل 

امل�ضماة بالغفارة.
بباقة  ال�ضائل  حتفة   ( كتاب  اأما 
من تاريخ �ضيدي نايل ( للمغفور 
له عامر بن املربوك حمفوظي 
�ضنة  االأوىل  فقد خرجت طبعته 
2002 مكون من 172 �ضفحة عن 
املوؤلف  فيها  ،اأكد  النعمان  دار 
ب�ضتان  من  باقة  الكتاب«  بان 
تتعلق بحلول �ضيدي نائل يف هذه 
و�رضفه  ن�ضبه  وذكر  االأوطان، 
البارزين  اأبنائه  وبع�ض  وع�رضه 
االأعيان،  والعلماء  االأقران  بني 
يل  وح�ضلت  عرفتهم  الذين 

معلومات باآثارهم م�ضريا لبع�ضها 
وهم من االأقل الكثري من الوالية 
اأكرثهم  وما  غادروها  من  تاركا 
ولي�ضمح  وخارجه  الوطن  داخل 
الذين مل نعلن باأ�ضماء اأ�ضالفهم 
وذكر  واأعدادهم  لكرثتهم  نظرا 
طبقات امل�ضهورين على اختالف 
الدين،  علماء  من  اأ�ضنافهم 
و�ضيوخ  املبني،  الكتاب  وحملة 
واأ�ضاتذة  ومر�ضدين،  مربني 
و�ضجعان  مدر�ضني  وفقهاء 
وجنود  وجماهدين،  و�ضهداء 
معارك واأبطال ميادين، وروؤ�ضاء 
وكرماء حم�ضنني و�ضعراء وزعماء 
ح�رضهم،  لتعذر  م�ضلحني، 
وعدم االإحاطة بذكرهم. ولكوين 
االإطالع،  قليل  الباع،  ق�ضري 
م�ضادر  من  الباقة  هذه  جمعت 
م�ضموع  بع�ضها  ب�ضحتها  موثوق 
من  واأكرثها  منقول  وجلها 
برتجمة  االأفا�ضل  عجالة حتفة 
لل�ضيخ  املن�ضوبة  نائل  �ضيدي 
االأنوار  القا�ضمي، وكتاب  حممد 
يف ن�ضب بني نائل االأبرار لل�ضيخ 
الذي  ال�ضالم  عبد  ابن  ال�ضعيد 
البطون  بع�ض  لذكر  تعر�ض 
نائل  اأوالد  فروع  من  واالأفخاذ 
مثل  والأنبئك  ب�ضري،  بذلك  وهو 
خبري وعليه اعتمدت فيما كتبت 
الرحمن  عبد  لل�ضيخ  ر�ضالة  مع 
ما  اأن  �ضان  يظّن  طاهري.وال 
نائل  اأوالد  فروع  بع�ض  من  ذكر 
بل  ذريته  جملة  هو  وعلمائهم 
الع�رض  ع�رض  يبلغ  مل  ذكر  ما 
�ضاهدة  وامل�ضاهدة  ترك،  مما 
ويف  بيان..«  العيان  بعد  ولي�ض 
املقدمة حتدث عن علم التاريخ  
النا�ض  اإهمال  �ضبب  تطرق  ثم 
ب�ضيدي  تعريف  ويف  للتاريخ 
ويف  وع�رضه  �رضفه  ثبوت  نائل 
الغفارة  ال�ضفحة 15 حتدث عن 
ومو�ضع  املو�ضوع  لب  وهي 
اإىل  مبا�رضة  ينتقل  .ثم  النقا�ض 
ومواطنه  نائل  �ضيدي  م�ضتقر 
يف  ومواقفهم  ل�ضلبه  واأوالده 
اجلهاد �ضد اال�ضتعمار. ويختتم 
�ضيوخ  عن  بالكالم  الكتاب  ثلثي 
العلم  ورجال  الزوايا  بع�ض 
ثم  زاوية  ع�رضة  باإحدى  معرفا 
العلماء  ال�ضيوخ  لبع�ض  ترجمه 
عطية  العالمة  ب�ضيخه  بادئا 
متحدثا  االأخري  ويف  م�ضعودي 
نائل.  بني  مدح  يف  ماجاء  عن 
.دون ان نغفل ملحقا به اجازات 
املوؤلف وتقاريظ وذكر لن�ضبه . 

احللقة الأوىل تاريخ
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 اأ�صب�ب الت�أليف
 والق�صد من الرد

يف  قدوري  اال�ستاذ  قال   
دواعي  اإن   ( املقدمة 
املو�سوع  لهذا  التطرق 
تتمثل يف اإزالة اأ�سباب اللب�س 
املطلع  تخالج  التي  والريبة 
ال�سائل  حتفة   – كتاب  على 
بباقة من تاريخ �سيدي نائل 
ال�سيخ حمفوظي  لف�سيلة   –
اجللفة،  والية  مفتي  عامر 
ما  كل  اإن  القول  نافلة  ومن 
كتب يف جمال التاريخ ال يعد 
�سحيحا ما مل يكن م�ستندا 
اإىل م�سادر موثوقة حمققة 
يخو�س يف هذا  كل من  و   ،
اإىل  اال�ستناد  عليه  املجال  
م�سادر لها م�سداقيتها واأن 
تكون هذه امل�سادر معروفة 
من  قريبة  املخت�سني،  لدى 
م�سعانا  يف  حترينا  القارئ. 
هذا جتنب اخللط و حاولنا 
النزعة  البعد عن  يف كتابتنا 
للقارئ  نقدم  لكي  العاطفية 
الكرمي �سيئا يحمل ما اأمكن 
والنزاهة  امل�سداقية  من 
كان  اأي  ننكر حق  اأن  دون   ،
اأثناء تناولنا لهذا املو�سوع. 
�رشف  �رشيف،  الق�سد  اإن 
ال�رشفاء، وينبع من قلب ملوؤه 
االإميان واالإخال�س يف تقدمي 
هذه االلتفاتة عن اأنا�س اأراد 
البع�س حموهم من التاريخ، 
العبارات  ب�ستى  واحتقارهم 
االإبادة  كانت  كما  ال�سخيفة 
عن  الأجدادهم  التاريخية 

وبف�سل  العبا�سيني،  طريق 
اهلل وحمده، ون�رشة الربابرة 
والريفيني باملغرب االأق�سى، 
بقي الن�سب ال�رشيف يف هذه 
الديار ودون افتخار( وي�سيف 
قائال ) اإن لكل اإن�سان جذوره 
وبذلك  منها،  انحدر  التي 
وظهر  االأن�ساب،  تفرعت 
يحافظون  الذين  من  نوع 
نوع  وظهر  االأ�سول،  على 
اآخر بعد امتزاج الن�سب من 
االأ�سلية،  االأ�رشة  غرباء عن 
واختلط احلابل بالنابل، ومل 
يبق من االأ�رش التي حافظت 
على ن�سبها اإال القلة القليلة، 
متم�سكة  اليوم  تظهر  والتي 
تعدادها،  قلة  مع  باأ�سلها 
بينما امتزجت بع�س القبائل 
بالكثري من الغرباء، ومع مر 
ال�سنني اأ�سبحوا ينتمون لهذه 
ومبتابعة   – تلك  اأو  القبيلة 
والطبائع  للعوائد  ب�سيطة 
معرفة  ميكن  واالأخالق 
هوؤالء الدخالء على القبيلة، 
) معا�رشتهم  طالت  ومهما 
مربزا باأن ) االأ�سول اأ�سول، 
الن�سب  على  حتافظ  فهي 
على  وحتافظ  جهة  من 
ال�سرية االجتماعية والدينية 
من  اأردنا  لقد  اأ�رشة.  لكل 
املو�سوع،  لهذا  معاجلتنا 
ال�رشيف  بالن�سب  املتعلق 
املنحدرين  عن  والتنقيب 
البحث  منه، وخ�س�سنا هذا 
الإزاحة ال�ستار، وتقدمي اأبناء 
خليفة  بن  الرحمان  عبد 
ال�رشيفة  االأ�سول  كاأحد 
ن�سبهم  يت�سل  والذين 

وقد   ). ال�رشيف  بالن�سب 
اراد الباحث قدوري التاأكيد 
نافيا  ال�رشيف  الن�سب  على 
لو�سخ  اجداده  اخذ  ق�سية 
ال�سيخ  االموال معيبا و�سف 
وا�ستعارة  حمفوظي  عامر 
خري  العليا  اليد   « احلديث 
من اليد ال�سفلى« موؤكدا على 
التنقيب  مقا�سد   ( كتابه  ان 
لهذا  تقدمينا  ولي�س   (  )
اال�ستعالء  باب  من  الن�سب 
  - مع   - االفتخار..  اأو 
تعر�س هذا الن�سب ال�رشيف 
اإ�رشاف  يف  املتج�سد 
من  الذع  نقد  اإىل  املنطقة 
حمفوظي  الكاتب  طرف، 
عامر يف كتابه حتفة ال�سائل 
تعقيبا  نخ�س�س  تركنا  مما 
باب  يف  الكتاب  هذا  على 
خا�س، يحتوي على ت�سحيح 
الذي  *الغفارة*  ملفهوم 
واأعطينا  الكاتب،  به  جاء 
معناها  الكلمة  لهذه 
ومعناها   ، ال�سحيح  اللغوي 
يف  املجتمع  لدى  األتوظيفي 
مفهوم  ومقارنة   ، املنطقة 
الغفارة  مبفهوم   ، ال�سدقة 
وا�سعة  ملحة  ذلك  ويف   ،
فهم  من  القارئ  ليتمكن   ،
 ، �سحيحا  فهما  املو�سوع 
قمنا   ، اأعم  الفائدة  ولتكون 
*الغفارة*  عالقة  بتو�سيح 
االأ�سل  يف  هي  التي 
وما   ، البيت  باآل  *اخلفارة* 
التاريخية  املراجع  يف  جاء 
على  احلث  على  والدينية 

احرتام اآل البيت...(.
كتابه برتجمة  الكاتب  وختم 
مل�سايخ من ا�سحاب الزوايا 
لهم ارتباط كبري مع م�سايخ 
واعالمها  اجللفة  واهل 
اإىل  يكروؤمونهم  ممن  وهم 
عزوز  )بن  منهم  اليوم  غاية 
األربجي، وال�سيخ �سيدي علي 
�سيدي  وال�سيخ   ، عمر  بن 
 ) القا�سم  اأبي  بن  حممد 
املوؤلف  فيهم  يقول  والذي 
بذلك  )اأردنا  امنا  قدوري 
مل�سايخنا  اأوفياء  نكون  اأن 
اأبناء  على  ف�سل  لهم  الذين 

هذا الوطن (. 

كت�ب مق��صد التنقيب 
يف �صرف ابن�ء احلبيب

 ( كتابه  املوؤلف  ق�سم 
املقا�سد ( اإىل اأبواب تطرق 
فيها اإىل  اهمية والبحث يف 
علم اأالأن�ساب وتعريف الن�سب 
تاريخية  وملحة   . ال�رشيف 
اإدري�س  �سيدنا  قدوم  عن 
اإىل املغرب  .و احلديث عن 
الفروع امل�سي�سية  باجلزائر 
التعريف  اإىل  باالإ�سافة 

الرحمن  عبد  اأبناء  ب�سجرة 
املوؤلف(  جد   ( خليفة  بن 
الزاوية  على  معرجا 
املختارية ، وذكر ما جاء يف 
نبوءة خالد بن �سنان العب�سي 
وترجمات  ال�سالم   عليه 
باعالم  تتعلق  اخرى 
اجللفة  منطقة  وا�رشاف 
جاورهم  ومن  نايل  واأوالد 
والقبايل  االأعرا�س  من 
عبد  ال�سالح  الويل  اأمثال 
العبازيز  جد  احلاج  العزيز 
امل�سهورين مبنطقة ال�سارف 
اأماكن  يف  واملنت�رشون 
وال�سيخ  الوطن  من  اأخرى 
احمد الزبدة مقدم اأعرا�س 
العالمة  وال�سيخ  االإخوة  اأم 
امل�سعدي  القادر  عبد 
بن  ال�رشيف  واملجاهد 
االأحر�س خليفة االأمري عبد 
بع�س  على  .معتمدا  القادر 
ذكرها  املراجع  و  امل�سادر 
اأن  ،دون  الكتاب  نهاية  يف 
نن�سى ترجمته لوالده احلاج 
�سنة  املتويف  القادر  عبد 
انه  عنه  واملعروف   1997
اأبناء اجللفة  علم الكثري من 
وحفظوا عنه القراآن الكرمي 

.

علم الأن�ص�ب و�صجرة 
ال�صرف

وقد جاء يف الباب االأول يف 
ال�رشيف  بالن�سب  التعريف 
قول الكاتب ) اإن علم الن�سب 
�ساطع  املقدار  عظيم  علم 
القراآن  اإليه  اأ�سار  االأنوار، 
النبي  عليه  النبي  وحث 
الر�سول  ن�سب  �سيما  ال   ..
 – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

باالإجالل  توخيهم  لوجوب 
و االإعظام .. وكيف ال وهم 
اختارها  تعاىل  اهلل  خرية 
منارها  والعباد  البالد  ورفع 
اإليها  اأن�سابهم التي  ومل تزل 
االأيام  تطاول  على  يعربون 
م�سبوطة ... وقد رفع بع�س 
ف�سريه  بع�س،  على  االأنام 
ذكرا،  واأعظم  قدرا  اأفخم 
املختار  حممد  نبيه  واأجل 
يف  الن�سب  �رشيف  من 
وا�سطفاه  ال�رشاخ،  املجد 
احل�سب  بحنيف  لالإتيان 
ومنري النطاح، واطلع �سم�س 
فجره، يف اأفق العلى �ساطعة 
ال�سعاع، وو�سل ح�سبه ون�سبه 
يوم القيامة بعدم االنقطاع( 
باأنه )  يتعجب كثريا  موؤكدا 
من  البع�س  به  ياأتي  فيما 
اأو  الن�سب  ذكر  لنفي  حجج 
�ساأنه من خالل  التقليل من 
بها  ي�ست�سهد  كثرية  اأمثلة 
يغني  ال  الن�سب  كون  على 
عن �ساحبه �سيئا اإذا مل يكن 
االأمر  يف  نقيا.املذهل  تقيا 
هو هذا التحامل الكبري على 
االآية  وا�ستح�سار  الن�سب 
واحلديث لتربير اأن الن�سب ال 
يرتقي ب�ساحبه اإىل مقامات 
من  عنه  يغني  وال  االأتقياء 
اأمر مفروغ  �سيئا، وهذا  اهلل 
مناق�سته  اإىل  داعي  وال  منه 
اإطالقا( م�ستخل�سا مبا ن�سه 
) �سخ�سيا اأرى الن�سب �سيئا 
والعقيدة و�سالح الفرد �سيئا 
اآخر وال يوجد وجه للمقارنة 
بينهما( مو�سحا باأن  )الن�سب 
هو اأ�سل انحدار املرء ولكل 
دام  ما  الن�سب   ( واأن  اأ�سله( 
�رشيفا فهو جدير باالحرتام 
امروؤ  ادعى  واإذا  والتقدير 

الكربياء  كالم  من  جاء  مبا 
فاإن   ، بالنا�س  واال�ستهتار 
قاطعة على  داللة  يدل  هذا 
الأن   ، ال�رشيف  ن�سبه  عدم 
من ن�سبه �رشيف  ال يت�رشف 
 .. الت�رشف،  هذا  مبثل 
وكون املرء ينحدر من ن�سب 
�رشيف فهذا قدره، ون�سبه ال 
اأم  تقي  اأهو  اإطار  يدخل يف 
�سقي فهذا اأمر اآخر( ي�سيف 

املوؤلف. 
اال�ستاذ  يقول  وكخال�سة 
بني  اخللط  اإن   ( قدوري 
يرجع  والعمل  الن�سب 
اأ�سا�سا اإىل عقدة لدى بع�س 
الن�سب  هذا  من  املوؤلفني 
ملاذا  وال�سوؤال  ال�رشيف. 
يت�رشف العرب ب�رش الوجود 
�سيدنا  الكائنات  و�سيد 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
االأ�رشاف  عن  وينكرون 
عليهم  ويتحاملون  ن�سبهم 
ال  باأ�سياء  الكتب  بع�س  يف 
اأن�ساف  على  حتى  ت�سدر 
كرم  اأن  ..احلق  املتعلمني 
ف�سيلة  واأي  ف�سيلة  الن�سب 

)..

تقراأون يف احللقة 
الق�دمة

اآل البيت النبوي 
ن�صب املوؤلف 

املرفوع للح�صرة 
النبوية ال�صريفة

اآل املخت�ر اجلاليل 
، الزاوية وال�صيخ

الت�صوف احلقيقي 
والطريقة املثلى

احللقة الأوىل

تاريخ



و  الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
الإت�صال مبديرية توزيع الكهرباء 
والغاز بالوادي كانت قد حت�صلت 
يومية »الو�صط » على ن�صخة منها 
املذكورة  املوؤ�ص�صة  ديون  اأن   ،
منت�صف  غاية  اىل  بلغت  قد 
من  اأكرث   2018 اكتوبر  �صهر 
 565 منها  دينار،  مليار   1،290
الزبائن  عاتق  على  دينار  مليون 
على  دينار  مليون  و615  العاديني 
الإدارات  فئة  من  الزبائن  عاتق 
مق�صمة  الأخرية  هاته  الُعمومية 
اىل 405 مليون دينار زبائن التوتر 
دينار  مليون  و210  املنخف�ض 
فئة  اما  املتو�صط،  التوتر  زبائن 
اإ�صافة  والفالحني  ناعيني  ال�صّ
فقد  اخلا�صة  املوؤ�ّص�صات  اإىل 
بلغ اجمايل م�صتحقاتهم اكرث من 
كالتي  دينار مق�صمة  مليون   109
التوتر  زبائن  دينار  مليون   15
دينار  مليون  و94  املنخف�ض 

زبائن التوتر املتو�صط.
الو�صعية �رشعت  وملواجهة هذه 
وا�صعة  حملة  يف  املديرية 
لتح�صيل هذه الديون حيث ت�صمل 
وت�صتهدف  الولية،  بلديات  كافة 
الزبائن الذين تخلّفوا عن ت�صديد 

م�صتحقات ال�صتهالك، بامُلوازاة 
التوزيع  مديرية  وّفرت  ذلك  مع 
العديد من ال�ّصبل التي من �صاأنها 
فواتري  ت�صديد  للزبون  تُ�صهل  اأن 
الوكالت  فتح  منها  ال�صتهالك، 
كل  من  ال�صبت  اأيام  التجارية 
اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة  اأ�صبوع، 
اأي مكتب بريد  الفواتري من  دفع 

على امل�صتوى الوطني.
تخلّف  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدُر 

فواتري  ت�صديد  عن  الزبائن 
على  �صلبًا  يُوؤثر  ال�صتهالك 
التوازنات املالية للمديرية، ويقف 
خمتلف  جت�صيد  �صبيل  يف  عائقا 
امُلوجهة  ال�صتثمارية  امل�صاريع 
نوعية  وترقية  لتح�صني  اأ�صا�ًصا 
اخلدمة و�صمان ا�صتمراريتها وفق 
ما اأفاد به البيان �صالف ذكره. من 
جهة ثانية فقد طالب املئات من 
زبائن الوكالت التجارية ببلديات 

اأمية   ، جامعة   ، املغري   ، الوادي 
دوار  و  العربي  الطالب   ، ون�صة 
معنا  حديثه  معر�ض  يف  املاء 
ل�رشكة  العامة  املديرية  من 
�صونلغاز ب�رشورة التدخل العاجل 
لإعادة النظر يف الإرتفاع املقلق 
مل�صتحقات فواتري الكهرباء التي 
املحلي  املواطن  كاهل  اأثقلت  
و  ال�رشائية  القدرة  تدين  ظل  يف 

اإرتفاع امل�صتوى املعي�صي .

املحيطات  فالحو  من  عدد  عرب 
بدائرة  القدمية  والب�صاتني  الفالحية  
عن  مترنا�صت،  لولية  التابعة  اينغر 
يف  التاأخر  نتيجة  ال�صديد  ا�صتياءهم 
بالكهرباء  ربطهم  م�رشوع  جت�صيد 
التي  ال�صكاوي  عديد  رغم  الفالحية 
وجهوها لل�صلطات املعنية على غرار 
بات  الذي  الأمر  الفالحة،  مديرية 
يهدد قرابة 1200هكتار من امل�صاحة 

املزروعة باملوت عط�صا.
باقليم  فالح   1647 زهاء  طالب 
املقاطعة  عن  كلم   65 اينغر  دائرة 
بتمرنا�صت   �صالح  عني  الإدارية 
اجناز  وترية  يف  الت�رشيع  ب�رشورة 
ال�صقي  مياه  لتوفري  امل�رشوع  ذات 
من  املو�صمية  منتجاتهم  اإنقاذ  بغية 
الذي  امل�صكل  وهو  عط�صا،  املوت 
كبري  عدد  اإتالف  يف  ح�صبهم   ت�صبب 
املزروعة،  امل�صاحات  هكتارات  من 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  ملوحني 
حا�صدة يف حال عدم التدخل لتحقيق 
بامل�رشوع،  و�صفوه  الذي  مطلبهم 
عدم  هو  حمدثينا  �صخط  يثري  ومما 
على  للوقوف  بعينها  جهة  اأي  تدخل 
وجعل  اأرقهم  الذي  املزري  الو�صع 
م�صتثمراتهم  يهجرون  منهم  عدد 
جلب  عناء  تكبدهم  نتيجة  الفالحية 
منت  على  بعيدة  اأماكن  من  املياه 
الأمر  مزارعهم،  ل�صقي  �صياراتهم 

من  عدد  اإتالف  يف  ت�صبب  الذي 
املحا�صيل الزراعية، يف الوقت الذي 
دعت فيه احلكومة اإىل تقدمي الدعم 
املادي للفالحني وكذا توفري الكهرباء 
ت�صجيع  بغية  الفالحية  وامل�صالك 
الفالحة  عامل  ولوج  على  ال�صباب 
 ، الوطنية  الإقت�صادية  القوة  لتعزيز 
بقيت  الأخري  هذه  تعليمات  اأن  غري 
النور حلد  الأدراج ومل تعرف  حبي�صة 
يعانون  الفالحني  ليبقى  ال�صاعة  هذه 

يف �صمت.
من جهة ثانية طالب هوؤلء الفالحني 
بالولية  الفالحة  مديرية  من م�صالح 
ذاتها، ب�رشورة التدخل العاجل وو�صع 
مدتها  طالت  التي  ملعاناتهم   حد 
والتي مل تلقى اأذانا �صاغية من طرف 
بالتخلي  مهددين  املعنية،  ال�صلطات 
عدم  حال  يف  الأر�ض  خدمة   عن 
اإيجاد حلول م�صتعجلة مل�صكلة �صبكة 

الكهرباء الفالحية.  
لوحدها  اينغر  مدينة  اأن  ومعلوم   
اأح�صت 24 فالح اإ�صتفادوا من قرو�ض 
م�صتثمرات  ان�صاء  اإطار  يف  التحدي 
فالحية وتربية احليوانات ، اإىل جانب 
مبلغ  لهم  خ�ص�ض  اأخرين  فالح   154
16 مليار �صنتيم لتمويل قر�ض الرفيق 
املعاجلة  والأ�صمدة  البذور  لإقتناء 

للرتبة .
�أحمد باحلاج 

املواطنني  من  جمموعة  ا�صتكى 
القاطنني ببلدية اأدل�ض بولية مترنا�صت، 
اأخ�صائي  الفادح يف  النق�ض  مع�صلة  من 
الن�صاء والتوليد بالعيادة الطبية اجلوارية 
بذات الولية، الأمر الذي جعل عدد من 
اإىل  احلوامل  الن�صاء  ينقلون  العائالت 
ولدة  يف  ت�صبب  ما  املدينة،  م�صت�صفى 
و�صولهم  قبل  الطريق  يف  منهم  الكثري 
اإىل املرفق الطبي املذكور، وهو ما بات 
نتيجة  للموت  والولد  الأم  حياة  يعر�ض 

امل�صاعفات التي ميكن اأن ت�صيب الأم.
احلوامل  الن�صاء  من  عدد  ا�صطرت 
اإىل  مترنا�صت،  ولية  يف  ادل�ض  ببلدية 
و�صع مواليدهم على حافة الطريق قبل 
و�صولهم اإىل م�صت�صفى دائرة تاظروك ، 
ب�صبب جملة النقائ�ض امل�صجلة بالعيادة 
على  ذاتها  بالبلدية  اجلوارية  الطبية 
غرار انعدام خمت�صني يف اأمرا�ض الن�صاء 
والتوليد بهذه الأخرية، وهو ما بات يهدد 
امل�صاعفات  نتيجة  والولد  الأم  �صحة 
الأم  ت�صيب  اأن  ميكن  التي  ال�صحية 
امل�صابني  خا�صة  مولودها  و�صع  قبل 
مر�صى  منها  املزمنة  بالأمرا�ض 
ال�صكري، يف الوقت الذي طالب فيه وزير 

القطاع ب�رشورة حت�صني قطاعه لتقريب 
من  التقليل  وكذا  املواطن  من  الإدارة 
للمناطق  التنقل  يف  املر�صى  معاناة 

والأحياء املجاورة.
بالبلدية  ال�صكان  من  عدد  طالب  كما 
بالتدخل  الو�صية  الوزارة  من  املذكورة 
العاجل وو�صع حد ملعاناة الن�صاء الذين 
خطرا  ي�صكل  وبات  املوت  بهن  يرتب�ض 
العمل  على �صالمة مواليدهم من خالل 
اأمرا�ض  على توظيف طبيب خمت�ض يف 
للتقليل  نف�صها  بالعيادة  والتوليد  الن�صاء 
احلوامل  اأو�صاط  يف  وفيات  عدد  من 
و�صولهم  قبل  الطريق  يف  الذين ميوتون 

اإىل م�صت�صفى املدينة.   
من  اأبعد  اإىل  حمدثونا  بعدها  ليذهب 
اإيفاد  �صددوا على �رشورة   ذلك عندما 
للوقوف على حجم  وزارية  جلنة �صحية 
الن�صاء احلوامل  يكابدوها  التي  املعاناة 
متابعة  اأجل  من  بعيدة  م�صافات  بقطع 
موالدهن  و�صع  اأو  ال�صحية  حالتهن 
�رشيعة  حلول   عن  والبحث  اجلدد  
قافلة  تقدمي  لتفادي  القائمة  للم�صاكل 

من ال�صحايا .
�شيخ مدقن  

يف �إطار �حلملة �مل�شطرة من طرف مديرية �لتوزيع للكهرباء و�لغاز و�شط بالو�دي لتح�شيل �لديون 
�مل�شتحقة لل�شركة لدى زبائنها، با�شرت ذ�ت �مل�شالح يف �إتخاذ جملة من �لإجر�ء�ت و�لتد�بري 

�ملعمول بها لإعادة �لتو�زن باملوؤ�ش�شة .

�لو�شعية �أثرت �شلبا على �لتو�زنات �ملالية للموؤ�ش�شة 

�أحمد باحلاج 

ديون �سونلغاز بالوادي لدى 
زبائنها فاقت 290 مليار 

جتمهر اوليا ء التالميذ اأمام مقر 
ببلدية  حا�رشي  �صان  متو�صطة 
احتجاجا   ، بورقلة  خويلد  �صيدي 
اخلطري  الإن�صداد   على  منهم 
الطاقم  و  املديرة  بني  الواقع 
الرتبوي ، ناهيك عن �صغور من�صب 

املراقب العام .
و  الأولياء  من  جمموعة  عرب  
التالميذ املحتجني اأمام متو�صطة 
يف   ، حا�رشي  �صان  احلفيظ  عبد 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط »، 
عن ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين  
طرف  من  املطبق  ال�صمت  من 
راأ�صها  وعلى  الو�صية   ال�صلطات 
لو�صع  ورقلة  بولية  الرتبية  مدير 
بني  القائم  الإن�صداد  حلالة  حد 
الطاقم  و  املتو�صطة  مديرة 

�صلبا  اأثر  الذي  الأمر   ، الرتبوية 
للتالميذ  العلمي  التح�صيل  على 
ملكانة  الرهيب  الرتاجع  بدليل 
كانت  التي  الرتبوية  املوؤ�ص�صة 
املراتب  حتتل  القريب  بالأم�ض 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، الأوىل 
طالب ذات املحتجني من القائمني  
على قطاع الرتبية بورقلة ب�رشورة 
�صغور  حول  تو�صيحات  تقدمي 
اإ�صناد  من�صب  املراقب العام ، و 
 600 من  اأكرث  زهاء  ت�صيري  مهمة 

تلميذ ملراقبتني اإمراءتني .
من جهتها حاولت يومية »الو�صط 
املتو�صطة  مبديرة  الإت�صال   «
الإتهامات  يف  راأيها  ملعرفة 
باأنها  اإبالغنا  مت   ، لها  املوجهة 
غري موجودة وتواجدها يف عطلة 

مر�صية . ومعلوم اأن قطاع الرتبية 
التي   القطاعات  بني  من  يعترب 
�صاخن  �صفيح  وقع  على  تعي�ض 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  ب�صبب 
حللحلة  بالولية  القرار  �صناع 

الرتاكمات ، وهو الو�صع الذي فتح 
باب الت�صاوؤل من جديد عن م�صري 
مئات املاليري املر�صودة للنهو�ض 
بواقع و اأفاق املنظومة الرتبوية .

�أحمد باحلاج 

متو�شطة �شان حا�شري ب�شيدي خويلد بورقلة

ان�سداد خطري بني املديرة و الطاقم الرتبوي 

 �مل�شكل بات يهدد باإتالف 
1200 هكتار من �مل�شاحة �ملزروعة 

ب�شبب �نعد�م طبيب خمت�ض يف �أمر��ض 
�لن�شاء و�لتوليد

تاأخر جت�سيد م�سروع الكهرباء  
الفالحية باينغر  يوؤرق الفالحني  

حوامل بلدية ادل�س بتمرنا�ست ي�سعن 
موالدهن على حافة الطرقات

اأخبار اجلنوب�خلمي�ض 08   نوفمرب  2018  �ملو�فـق  ل28 �شفر 1440هـ 6

م�شاريع �جلز�ئر �لبي�شاء يف مهب �لريح

3500 طن من النفايات 
حتا�سر بلدية اأولف باأدرار 

القاطنني  املواطنني  من  جمموعة  ا�صتكى 
ببلدية اأولف يف ولية اأدرار، من مع�صلة تكد�ض 
الأمر  ال�صكنية،  بتجمعاتهم  القمامة  اأكيا�ض 
تكاثر  خالل  من  �صالمتهم  يهدد  بات  الذي 
التي  العقارب  غرار  على  ال�صامة  احل�رشات 
اأ�صبحت ترتب�ض بحياتهم، رغم ر�صد احلكومة 
املاليري على م�صاريع اجلزائر البي�صاء للحفاظ 
من  جمموعة  ت�صاءل  املحيط.   نظافة  على 
ال�صكان القاطنني ببلدية اأولف يف ولية اأدرار يف 
ت�رشيح لهم مع جريدة »الو�صط » ، عن وجهة 

م�صاريع  على  احلكومة  اأنفقتها  التي  املاليري 
الرياح،  اأدراج  ذهبت  التي  البي�صاء  اجلزائر 
 3500 تكد�ض  ال�صكنية  جتمعاتهم  ت�صهد  حيث 
كما   ، اأحيائهم  �صوهت  التي  النفايات  من  طن 
اأنها �صاهمت يف انت�صار احل�رشات ال�صامة على 
غرار العقارب التي ت�صببت يف هالك العديد من 
الإ�صابة  معدلت  اإرتفاع  عن  ال�صحايا،ناهيك 
بالأمرا�ض الوبائية على غرار الل�صمانيا اجللدية 
والطفح اجللدي وهو ما اأثار امتعا�صهم ودفعهم 
باأنف�صهم من  القمامة  اأكيا�ض  التخل�ض من  اإىل 

على  التاأثري  �صاأنه  من  ما  وهو   ، حرقها  خالل 
�صحة املر�صى امل�صابني ب�صيق التنف�ض. نا�صد 
بالتدخل  املعنية  ال�صلطات  البلدية  ذات  �صكان 
اأكيا�ض القمامة التي �صوهت  لرفع الأطنان من 
احل�رشات  تكاثر  يف  و�صاهمت  اأحيائهم  منظر 
لالأمرا�ض  الناقلة  النامو�ض  منها  ال�صامة 
وفاة  يف  ت�صبب  التي  العقارب  وكذا  املعدية 
الذي  الأطفال  خا�صة  ال�صحايا  من  جمموعة 

يلعبون يف ال�صارع.   
 �أحمد باحلاج   



�سيدي بلعبا�س

القطارات تقتل 
65 �صخ�صا يف 
خم�س �صنوات 

ك�سف املفت�ش التقني  لل�سالمة املرورية  
احلديدة  لل�سكة  اجلهوية  باملديرية 
بوهران  خمتار بختي خالل اأ�سغال  اليوم 
التح�سي�سي حول خماطر عبور املمرات 
املتقاطعة مع خطوط ال�سكة احلديدية  
الذي مت عقده بالقاعة ال�رشفية ملحطة 
القطار بوالية �سيدي بلعبا�ش عن اأرقام 
القطارات  حوادث  عدد  حول  خميفة 
امل�سجلة خالل اخلم�ش �سنوات املا�سية  
عن  اأ�سفر  حادث   457 اإىل  و�سلت  التي 
اآخرين    278 واإ�سابة  �سخ�ش    65 وفاة 
خ�سائر  اإىل   خطرية  اإ�سافة  بجروح 
العتاد   ت�سليح   ج�سيمة  قيمة  مادية 
دينار  املليار  فقط  جتاوزت  املت�رشر 
امل�سجلة  احلوادث  اغلب  بان  واأو�سح 
غري  املمرات  م�ستوى   على  كانت 
املحرو�سة  ب 420 حادث مقارنة بتلك 
باملدرية   دفع  الذي  االأمر  املحرو�سة  
و�سع   اإىل  احلديدية  لل�سكك  العامة  
بالدرجة  يهدف  ا�ستعجايل   خمطط 
احلوادث  من  اإىل  التخفيف   االأوىل 
م�سافة  طول  م�ستوى  على  امل�سجلة 
ال�سكة احلديدة  زيادة على كونه �سي�سمح 
ال�سكة  اجليد  لعمال  النف�سي   بالتكفل 
احلفاظ   عن  ، ناهيك  حادث  كل  بعد 
على العتاد  قدر امل�ستطاع  من التعر�ش 
الأي حادث ويندرج هذا اليوم التح�سي�سي  
والية  م�ستوى  على  نوعه   من  االأول 
�سيدي بلعبا�ش �سمن  خمطط الربنامج  
اال�ستعجايل ق�سد رفع وعي  املواطنني 
يف  احلديدية   ال�سكة  عبور  بخطورة  
اخذ  املحرو�سة  دون  غري  املمرات 
احليطة واحلذر ، اإذ مت  يف ذات ال�سياق 
اأ�رشطة فيديو   عر�ش  على امل�ساركني 
حول خطورة  احلوادث امل�سجلة وكيفية 
توجيهات  اإعطاء  عن  ناهيك    ، تفاديها 
ال�سكة  عرب  املرورية   ال�سالمة   حول 
يتم   اأن  املنتظر  ومن  احلديدية  هذا 
الهدف  لنف�ش  اآخر   درا�سي  يوم  تنظيم 
مقرها  يتو�سط  التي  الربد   بدائرة عني 
حياة  يجعل  احلديدية مما  ال�سكة  عبور 
منهم عر�سة  االأطفال  �سيما  املواطنون 

حلوادث املرور.
 �س.�سهيب

متكنت م�سالح الدرك الوطني بالعا�سمة 
من خالل عمليتني خمتلفتني من توقيف 
مادة  حجز  مع  متورطني   )09( ت�سعة 
الكوكاكني ، القنب الهندي  و مادة الكيف 
املعالج باالإ�سافة اإىل جتهيزات ح�سا�سة 
و  االأنواع  خمتلف  من  بي�ساء  اأ�سلحة  و 
موؤكدة  ملعلومات  اإ�ستغالال  االأحجام 
حت�سلت عليها الكتيبة االإقليمية للدرك 
الوطني بالدار البي�ساء حول قيام �سبكة 
حترتف املتاجرة مبادة الكوكاين تن�سط 
العا�سمة  اجلزائر  واليتي  حمور  على 
فوج  ت�سكيل  مت  عليه  و    ، بومردا�ش  و 

كثب  الق�سية عن  من املحقيق ملتابعة 
،حيث اأدى اال�ستغالل االأمثل للمعلومة و 
الرت�سد الدقيق باالإ�سافة اإىل االإ�ستعانة 
اأفراد  اإخرتاق  اإىل  اأدى  بتقنيات حديثة 
اأ�سخا�ش  ال�سبكة حيث مت توقيف �ستة 
ترتاوح  ال�سوابق  ذوي  من  اأغلبهم 
�سنة   50 اإىل  �سنة   30 مابني  اأعمارهم 
،ينحدرون من واليتي اجلزائر العا�سمة 
اأدت  التفتي�ش  ،عمليات  بومردا�ش  و 
الكوكايني   مادة  من  غرام   10 اإىل حجز 
)كيف  املخدرات  من  معتربة  كمية  و 
جتهيزات  حجز  اإىل  معالج(باالإ�سافة 
ح�سا�سة غري م�سموح بها كما مت حجز 
جمموعة كبرية من االأ�سلحة البي�ساء من 
خمتلف االأحجام و االأنواع ،املتورطون 

�ستة  عددهم  البالغ  و  احلال  ق�سية  يف 
)06( اأ�سخا�ش مت تقدميهم اأمام ال�سيد 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة احلرا�ش 
اإعادة  مبوؤ�س�سة  احلب�ش  اأودعوا   اأين 

الرتبية باحلرا�ش .
و يف ذات ال�سياق قامت الكتيبة االإقليمية 
بتفكيك �سبكة  بالدويرة  الوطني  للدرك 
من  متكونة  اإفريقية  جن�سية  من  اأخرى 
 ، اإمراأة  و  �سخ�سني  )03(عنا�رش  ثالثة 
الهندي  القنب  مادة  برتويج  تقوم  كانت 
اأثبت  حيث  خام  ومواد  رزم  �سكل  على 
من  املنجزة  العلمية  اخلربة  تقرير 
اجلنائية  لالأدلة  الوطني  املعهد  طرف 
و علم االإجرام ببو�ساوي اأن تلك املواد 
القنب  مادة  املخدرات  �سمن  تدخل 

الهندي و ذلك بعد التعرف على الطبيعة 
للمادة  املجهرية  و  الفيزيوكميائية 
الدولية  للرقابة  اخلا�سعة  و  النباتية 
ال�سموم  تلك  بجلب  تقوم   كانت  ،حيث 
متريرها  ثم  جماورة  اإفريقية  دولة  من 
بتخزينها  جنوبية  واليات  من  اإنطالقا 
»بحفاظات االأطفال« للتمويه و االإفالت 
يتم  اأن  التفتي�ش،على  عمليات  من 
ترويجها على م�ستوى اجلزائر العا�سمة  
بعد اإ�ستيفاء جميع االإجراءات القانونية 
من  املتكونة  ال�سبكة   اأفراد  تقدمي  مت 
�سخ�سني و اإمراأة اأمام وكيل اجلمهورية 
اإيداعهم  مت  اأين  القليعة  حمكمة  لدى 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة  احلب�ش 

باحلرا�ش  .

م.�س

ال�سعبي  باملجل�ش  البيئة  جلنة  اأكدت 
لبلدية �سيدي بلعبا�ش باأنه مت االنتهاء 
باإعادة االعتبار  من االأ�سغال املتعلقة 
وبحرية  مكرة  واد  بني  الرابطة  للقناة 
�سمح  ما  وهو  علي  بن  حممد  �سيدي 
التي  االأمطار  ملياه  عايل  بتدفق 
خالل  الوالية  على  بغزارة  ت�ساقطت 
االأيام املا�سية  والتي بلغت 21.6 ملم 
اجلوية،وهي  االأر�ساد  م�سالح  ح�سب 
الكمية التي غذت البحرية بهذه املياه 
املاء  و�سول  انقطاع  من  �سنوات  بعد 
اإليها ب�سبب تدهور القناة كليا واأ�سبحت 
ال تفي بالغر�ش بحيث تك�رشت يف عدة 
نواحي وامتالأت باالأو�ساخ والقاذورات 
مما �سعب مهمة تدفق املياه من واد 
ت�سبب  ما  البحرية وهو  باجتاه  مكرة 

انت�سار  مع  خا�سة  مياهها  تناق�ش  يف 
خالل  من  املركبات  غ�سل  ظاهرة 
مع  املياه  هدر  عنه  اجنر  البحرية ما 

انعدام التموين
قناة  اجناز  تاأخر  اأن  اللجنة  اأكدت 
اآخر  �سببا  كان  �سنتني  من  الأكرث  ثانية 
لتاأزم الو�سع وما اأدى اإىل عدم و�سول 
مع  خا�سة  نهائيا  البحرية  اإىل  املاء 
يف  ت�سبب  الرئي�سية،ما  القناة  تدهور 
ما  البحرية  مياه  من�سوب  انخفا�ش 
ناقو�ش  البيئية  تدق  اجلمعيات  جعل 
ا�ستجابت  التي  احلملة  وهي  اخلطر 
التحرك  ومت  املحلية  ال�سلطات  لها 
الزوال  من  البحرية  اإنقاذ  اأجل  من 
هو  يتمون  الذي  »�سارنو«  �سد  وحتى 
واد  من  انطالقا  البحرية  من  االآخر 

بعد  على  تقع  مكرة.فالبحرية التي 
1.7 كيلومرت عن مقر عا�سمة الوالية 
على  اخلم�سينيات  �سنوات  يف  اأن�ساأت 
مياه  تخزين  اأجل  من  الفرن�سيني  يد 
ك�سمام  واتخاذها  جهة   من  االأمطار 
اأمان بامت�سا�ش تدفقات املياه خالل 
وارتفاع  بغزارة  االأمطار  ت�ساقط 
وقوع  دون  للحيلولة  الوادي  من�سوب 
مبدينة �سيدي بلعبا�ش  في�سانات 
خا�سة واأن طاقة ا�ستيعاب الواد ت�سل 
اإىل 60 مليون مرت مكعب و 40 مليون 
باجتاه  حتول  كانت  منها  مكعب  مرت 
�سد ال�رشفة 1 الذي ال ي�ستوعب �سوى 
هذه الكمية لذلك كانت تبقى 20 مليون 
الفرن�سيون  قام  كفائ�ش  مكعب  مرت 
»�سارنو«  �سد  لتموين  با�ستغاللها 

الذي  ببلدية �سيدي حمادو�ش  الواقع 
للوالية  ال�سمالية  اجلهة  �سكان  ميّون 
عن  وذلك  لل�رشب  ال�ساحلة  باملياه 
قناة  اإن�ساء  البحرية ليتم  تغذية  طريق 
بالناحية  مكرة  واد  جمرى  من  متتد 
ت�سل  البحرية التي  غاية  اإىل  الغربية 
مرت  ماليني   5 اإىل  ا�ستيعابها  طاقة 
اإىل  ت�سل  عالية  تدفق  مكعب بن�سبة 
2.5 مرت مكعب يف الثانية مع املعاجلة 
االأوتوماتيكية للمياه على م�ستوى هذه 
القناة وبالتايل املياه ت�سل نقية وبكثافة 
اإىل البحرية وتتغذى ب�سكل دوري مما 
البحرية وعلى  على  بالفائدة  يعود 
تعي�ش  التي  واحليوانات  الطبيعة 

بداخلها كاالأ�سماك،البط،ال�سالحف
�س.�سهيب

�ستفتح  حمكمة جنايات اال�ستئنافية 
�سهر  العا�سمة،  ق�ساء  جمل�ش  لدى 
دي�سمرب املقبل ، ملف  جناية القتل 
العمدي مع �سبق االإ�رشار والرت�سد ، 
لالإرهابي املكنى الباز املدعو » ب. 
م. ا«. املتورط يف االعتداء امل�سلح 
البلدي  احلر�ش  من  عن�رشين  على 
بالكاليتو�ش  للخ�رش  اجلملة  ب�سوق 
تهمة  �سيواجه  الذي  و   ،  2001 بعام 
تعمل  م�سلحة  جماعة  اإىل  االنتماء 
اأو�ساط ال�سكان  على بث الرعب يف 

و خلق جو اإنعدام االأمن .
وح�سب ملف الق�سية، فاملتهم التحق 
�سنة  اأواخر  االإرهابية  باجلماعات 

عنا�رش  من  االنتقام  بهدف   1997
ال�رشطة الق�سائية بعد العذاب الذي 
اأذاقته اإياه يف فرتة التحقيق معه يف 
اإحدى الق�سايا االإرهابية التي تورط 
بها و التي ا�ستفاد بالرباءة منها حيث 
كانت اأول عملية اإرهابية نفذها لدى 
االإرهابية  باجلماعات  اإن�سمامه 
كانت بتاريخ 7 �سبتمرب 2001 اأين كان 
اآخرين،وهو  اإرهابيني  ثالثة  برفقة 
ا�ستهدف  الذي  امل�سلح  االعتداء 
عن�رشين من احلر�ش البلدي ب�سوق 
وقد  بالكاليتو�ش،  للخ�رش  اجلملة 
اأ�سفرت العملية عن اغتيال اأحدهما 
واإ�سابة  ر�سا�سة   19 بـ  اأ�سيب  اأين 

تودي  كادت  ر�سا�سات  ب�سبع  االآخر 
احلر�ش  عوين  كان  وبينما   ، بحياته 
م�ستوى  على  موجودين  البلدي 
بالزى  بالكاليتو�ش  اخل�سار  �سوق 
�سخ�ش  انتباههما  لفت  الر�سمي، 
يرتدي بذلة ريا�سية ويحمل جريدة 
نحوه  فتوجها  يراقبهما،  وكان 
غادر  لكنه  هويته،  على  لالإطالع 
اأمره.  اكت�ساف  من  خوفا  ب�رشعة 
�سيارة  توقفت  ق�سرية،  مدة  وبعد 
بالقرب من عن�رشي احلر�ش البلدي 
ونزل منها اأربعة اأ�سخا�ش م�سلحني 
واأطلقوا النار عليهما فاأ�سابوا االأول 
�سقط  اأن  اإىل  نارية  طلقات   7 بـ 

اأ�سيب  فيما  ميٌت،  اأنه  وظنوا  اأر�سا 
نحوه  توجه  الذي  الثاين  احلار�ش 
بـ 19 ر�سا�سة  ثالثة من املجموعة 
الدفاع  حاول  اأن  بعد  قتيال،  اأردته 
عن نف�سه. ومل يتم توقيف االإرهابي 
بعد   ،2003 �سنة  غاية  اإىل  »الباز« 
واأ�سيب  االأمن،  م�سالح  مع  ا�ستباكه 
م�ستوى  على  اال�ستباك  خالل 
الكلية الي�رشى ونقل على اإثرها اإىل 
امل�ست�سفى، وكان املتهم قد اأ�سيب 
قبلها على م�ستوى عينه بقنبلة يدوية 
لعنا�رش  ن�سب  كمني  يف  انفجرت 

الدرك الوطني .
ل/منرية 

بعد �سنوات من اجلفاف ب�سيدي بلعبا�س

جنايات اال�ستئناف بالعا�سمة  مطلع �سهر دي�سمرب املقبل

الأمطار تغذي بحرية �صيدي حممد بن علي 

فتح ملف الإرهابي ث«الباز« امل�صو�ؤل على اغتيال حار�صني بلديني 

درك العا�سمة 

تفكيك �صبكتني تتاجران � تر�جان الكوكايني � القنب الهندي
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املقاومة يف مواجهة الإرهاب الأمريكي والإ�سرائيلي 
د. غازي ح�سني

الأمريكية  املتحدة  الوليات  بررت 
الوقائية  اإ�رسائيل  وحروب  حروبها 
العدوانية  حروبهما  اأي  وال�ستباقية 
باأكذوبة حماية الأمن القومي والدفاع 
الإرهاب.  ومبكافحة  النف�س  عن 
مقاومة  حركات  الدولتان  وتدمغ 
والإ�رسائيلي  الأمريكي  الحتاللني 
احلكومات  ودعمتهما  بالإرهاب 
الإذعان  اتفاقات  وقعت  التي  العربية 

ودول اخلليج وجامعة الدول العربية.
اإ�ستعمار   املتحدة  الوليات  تدعم   
�سد  اإ�رسائيل  وعن�رسية  واإرهاب 
وال�سوري  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب 
والن�رسة  القاعدة  واإرهاب  واللبناين 
يف  التكفريية  املجموعات  وبقية 
وم�سالح  م�ساحلها  خلدمة  �سورية 
لها  ال�سرتاتيجي  احلليف  اإ�رسائيل 

داخل المم املتحدة وخارجها.
يف  الأمريكية  الإدارات  يهود  وو�سع  
مقولة  البن  وبو�س  كلنتون  عهدي 
جون  املتوح�س  ال�سهيوين  �ساغها 
املتحدة  الوليات  ممثل  بولتون 
واليهودي  املتحدة  الأمم  لدى 
احلرب  وزير  نائب  ولفوفيت�س  بول 
اليهودي  الظالم  واأمري  الأمريكي، 
العراق  »دمروا  تقول:  بريل  ريت�سارد 
فريكع  واإيران  �سورية  واأ�سعفوا 
بعد  اأي�ساً  وقرروا  الفل�سطينيون« 
ال�سيوعية  الدول  من  التخل�س 
والدول  الأحزاب  من  التخل�س 
اتفاقات  على  واملحافظة  القومية 
الإذعان يف كمب ديفيد واأو�سلو ووادي 
الإخوان  جماعة  مع  والتعاون  عربة، 
يف  ال�سلطة  وت�سليمهم  امل�سلمني 
وتاأييد  بدعم  العربي  الربيع  مرحلة 
النفط   وممالك  م�سيخات  من  كاملني 
ق�سية  لت�سفية  اخلليج،  يف  والغاز 
العظمى  اإ�رسائيل  واإقامة  فل�سطني 
القت�سادية عن طريق م�رسوع ال�رسق 
والتحالف  والتطبيع  اجلديد  الأو�سط 
وحمور  حركات  ملواجهة  معها 

املقاومة
\وكان الرئي�س رونالد ريغان قد قرر 
النظام يف  تغيري   1986 عام  بداية  يف 
اإ�رسائيل  تعادي  ليبيا  »اأن  ليبيا بحجة 
وتقدم  الإرهاب  عمليات  وتدعم 
)منظمات  الإرهابية  للمنظمات 
املقاومة الفل�سطينية( املال وال�سالح 

والتدريب.
القت�سادية  املقاطعة  فر�س  وقرر 
ال�ساملة عليها بدعم من دول اجلامعة 
املتحدة  الوليات  واأخذت  العربية، 
الليبية، وكلف  تقدم الدعم للمعار�سة 
بو�سع  املركزية  املخابرات  وكالة 
اخلطط ال�رسية لالإطاحة بالنظام يف 
الأوروبيني  ريغان من  ليبيا، كما طلب 
ليبيا  واأقحم  بالده.  حذو  يحذو  اأن 
يف  ال�سهيوين  الإعالم  من  بدعم 
مكاتب  �سد  وباري�س  روما  عمليتي 
التي   1985/12/27 يف  العال  �رسكة 
نفذتهما حركة فتح ـــ املجل�س الثوري 

)جماعة اأبو ن�سال(. 

اليهود و ليبيا

العاملية  وال�سهيونية  اإ�رسائيل  طالبت 
تقوم  اأن  الأمريكية  الإدارات  ويهود 
ليبيا،  �سد  ع�سكرية  بعملية  وا�سنطن 
بجانب  الغربية  اأوروبا  فيها  ت�ساهم 
الوليات املتحدة، اإلَّ اأن دول الحتاد 
حتى  ورف�ست  ذلك  رف�ست  الأوروبي 
القت�سادية  املقاطعة  يف  امل�ساركة 
اأوروبا  بني  امل�سالح  لختالف  نظراً 
واأمريكا يف ليبيا. وو�سعت املوؤ�س�سات 
الأمريكية  والع�سكرية  ال�ستخباراتية 
الإرهابية  اخليارات  من  جمموعة 
قطع  كْت  وحَرّ الليبية،  الدولة  �سد 
مياهها  باجتاه  ال�ساد�س  الأ�سطول 
الإقليمية، واأر�سلت الطائرات احلربية 

اإىل جزيرة �سقلية.
الالزمة  الإجراءات  كافة  واتخذت 
�سدها  اإرهابية  بعمليات  للقيام 
منها  وانتقاماً  الوطنية  اإرادتها  لك�رس 
ولتغيري  الفل�سطينية  املقاومة  لدعم 
يخدم  مبا  ال�سيا�سية  توجهاتها 

امل�سالح الأمريكية والإ�رسائيلية.
وزراء  رئي�س  بري�س،  �سمعون  واأعلن 
العدو الإ�رسائيلي اآنذاك باأن اإ�رسائيل 
�ست�رسب ليبيا مركز الإرهاب العاملي. 
وتالياً اتفق الرئي�سان الأمريكي ريغان 
والإ�رسائيلي بري�س على �رسب ليبيا.

 1986 ني�سان  يف  ريغان  اإدارة  وقامت 
بالإغارة  ليبيا  على  م�سلح  بعدوان 
طرابل�س  يف  املدنية  املن�ساآت  على 
الدويل  الإرهاب  ملمار�سة  وبنغازي 
ولل�سغط  الأمريكية  الدولة  واإرهاب 
لتغيري  الليبية  القيادة  على  والبتزاز 
توجهاتها ال�سيا�سية باأكذوبة مكافحة 

الإرهاب.
العتداء  ريغان  اإدارة  اإرتكاب  وكان 
�سد  اإرهابي  عمل  ليبيا  على  امل�سلح 
ذات  م�ستقلة  دولة  و�سد  املدنيني 
املتحدة  الأمم  يف  ع�سواً  �سيادة 
واليهودية  »اإ�رسائيل«  لإر�ساء 
الأمريكية  امل�سالح  وخدمة  العاملية 
جرمية  وتتناق�س  والإ�رسائيلية 
احلرب هذه مع ميثاق الأمم املتحدة 
يف  امللزمة  الأ�سا�سية  والقواعد 

القانون الدويل.
وجاء عمرو مو�سى، اأمني عام اجلامعة 
العربية وطلب من جمل�س الأمن با�سم 
الناتو  تدخل  العربية  الدول  جامعة 
بالنظام  لالإطاحة  ليبيا،  الع�سكري يف 
الليبي  ال�سعب  منجزات  وتدمري  فيها 
وفر�س ال�سيطرة الغربية على النفط 
القطري  اجلي�سان  وا�سرتك  الليبي. 
وتدمريها  ليبيا  غزو  يف  والإماراتي 

وقتل اأكرث من 70 األف من مواطنيها.
مو�سى  وعمرو  القطري  الطلب  وجاء 
بتدخل الناتو الع�سكري يف ليبيا لتحقيق 
الهدف الأمريكي والإ�رسائيلي القدمي 
الإ�رسائيلي  احلل  لفر�س  اجلديد 
لق�سية فل�سطني يف املراحل الالحقة. 
اإن اإرهاب الدولة والإرهاب الدويل هو 
�سد  متار�س  التي  العدوانية  احلرب 
�سيادتها  لنتهاك  وال�سعوب  الدول 
وفر�س  اإرادتها  وك�رس  ثرواتها  ونهب 
بالأنظمة  والإطاحة  عليها  الهيمنة 
وتن�سيب  منجزاتها  وتدمري  فيها 
امل�سالح  لتحقيق  عليها  الكرزايات 

الغربية وال�سهيونية.
الأمم  ميثاق  مع  الإرهاب  ويتعار�س 
حلقوق  العاملي  والإعالن  املتحدة 
واملواثيق  العهود  وبقية  الإن�سان 
يف  امللزمة  القواعد  ومع  الدولية 

القانون الدويل.
وال�ستعمار  الحتالل  ويج�ّسد 
واجلولن  فل�سطني  يف  ال�ستيطاين 
ذروة  �سوبا  وكفر  �سبعا  ومزارع 
الأمريكي  الإرهاب  ويهدد  الإرهاب. 
القت�سادية  والعقوبات  والإ�رسائيلي 
ال�سلم  الإرهاب  مكافحة  باأكذوبة 
ويعرقل  ال�سيا�سي   واحلل  والأمن 
يف  العمار  والتطورواإعادة  التنمية 
العامل  ويف  الأو�سط  ال�رسق  منطقة 

باأ�رسه.
وتزعم الوليات املتحدة اأن الإرهاب 
اإ�رسائيل  وممار�سة  الإ�رسائيلي 

عن  الدفاع  حالة  يف  باأنها  لالإرهاب 
جمل�س  يف  اإدانتها  ومتنع  النف�س. 
الأمن الدويل. وحتول دون قيام جمل�س 
الأ�سا�سية وهي وقف  الأمن بواجباته 
على  امل�ستمر  الإ�رسائيلي  العدوان 
والعراق  ولبنان  و�سورية  فل�سطني 
المريكي  املعتدي  ومعاقبة  واليمن 
العدوانية  حروبه  على  والإ�رسائيلي 
وجرائم  ال�سالم  �سد  اجلرائم  وعلى 
التي  احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية 
الأمريكي  الإرهاب  وو�سل  يرتكبها. 
حداً و�سف فيه جمرم احلرب الرئي�س 
الفل�سطينية«  »املقاومة  البن  بو�س 
بالإرهاب.  الإ�رسائيلي  لالحتالل 
�رسم  قمة  يف  كلنتون  الرئي�س  ووعد 
ال�سيخ الأمنية بح�سور مبارك وعبا�س 

ب�سحق املقاومة الفل�سطينية.
كلنتون  الأمريكي  الرئي�س  وحمل 
امل�ساركني العرب يف قمة �رسم ال�سيخ 
الأمنية، وهم عرب م�سيخات وممالك 
اخلليج والأردن على عدم التفريق بني 
العمليات  واإدانة  والإرهاب  املقاومة 
بالإرهابية  وو�سفوها  ال�ست�سهادية 
الدويل  القانون  ملبادئ  خالفاً 
العربية  لالتفاقية  فظاً  وانتهاكاً 
الرئي�س  واأعلن  الإرهاب.  ملكافحة 
القمة  يف  امل�سرتكني  اأمام  الأمريكي 
املقاومة  �سحق  على  عزمه  العاملية 
الإرهاب  ممار�سة  اأي  الفل�سطينية 
الإرهاب  عن  دفاعاً  الأمريكي 
تاأ�س�ست  التي  واإ�رسائيل  الإ�رسائيلي 

من رحم الإرهاب ال�سهيوين.
وو�سف قمة �رسم ال�سيخ الأمنية التي 
عقدها بالتعاون مع الطاغية املخلوع 
جداً  ناجحة  باأنها  مبارك  ح�سني 

ومثمرة وبناءة.
عمل  جمموعة  اإن�ساء  عن  واأعلن 
على  للق�ساء  الآليات  وو�سع  للمتابعة 
وحزب  الفل�سطينية  املقاومة  حركة 

اهلل.

جناح �سهيوين

خالل  من  الإ�رسائيلي  العدو  وجنح 
وهيئات  موؤ�س�سات  اإقامة  يف  القمة 
حركات  مكافحة  جمال  يف  للتعاون 
مكافحة  بذريعة  العربية  املقاومة 
احلرب  جمرم  وخرج  الإرهاب. 
�سمعون بري�س من القمة ليقتل ويدمر 
ويحرق من ي�ساء ومتى ي�ساء يف ال�سفة 

الغربية وجنوب لبنان.
القمة  يف  امل�ساركون  له  قال  حيث 
القتل  معك يف  ونحن  اذهب  العاملية 
يف  اجلماعية  واملجازر  والتدمري 
ال�سفة والقطاع وجنوب لبنان. اأعطْت 
قمة  خالل  من  الأمريكية  الإدارة 
للعدو  العاملية  الأمنية  ال�سيخ  �رسم 
الإ�رسائيلي امل�رسوعية يف ال�ستمرار 
والتطهري  اجلماعية  الإبادة  بارتكاب 
الأر�س  و�سيا�سة  والغتيالت  العرقي 
املحروقة. واطماأنت اإ�رسائيل للغطاء 
الر�سمي الفل�سطيني والعربي والدويل 
الإرهاب  ممار�سة  يف  لال�ستمرار 
املقاومة  حركات  على  للق�ساء 

لت�سفية ق�سية فل�سطني.
كلنتون  بيل  الأمريكي  الرئي�س  وزار 
ووقع  مبا�رسة  القمة  بعد  »اإ�رسائيل« 
اأهم  بري�س  اعتربه  اأمنياً  اتفاقاً  معها 
اأو�سلو  اتفاقيتي  بعد  اتفاقية  ثالث 
ووادي عربة. وقال الرئي�س الأمريكي 
اأن التفاقية تن�س على تقوية احلرب 
�سد الإرهاب يف ثالثة جمالت وهي: 
مبعدات  اإ�رسائيل  مد  يف  البدء  اأولً: 
�ستتعاون  ثانياً:  اإ�سايف.  وتدريب 
وتكنولوجيا  و�سائل  لتطوير  الدولتان 
ثالثاً:  الإرهاب.  ملكافحة  جديدة 
الت�سالت  تعزيز  اأجل  من  �ستعمل 
حكومات  ومع  البلدين  بني  والتعاون 
والتزم  الإرهاب.  �سد  �ساركتنا 
)100( مليون دولر مل�ساعدة  بتقدمي 
الوليات  اإن  الإ�رسائيلي.  الإرهاب 
الإدارات  ويهود  واإ�رسائيل  املتحدة 
تعترب  اليهودية  واللوبيات  الأمريكية 
الإ�رسائيلي  الحتاللني  مقاومة  اأن 
واأن  الإرهاب،  مبثابة  والأمريكي 
اإرهابية  الوطنية  التحرر  حركات  كل 
ويجب الق�ساء عليها، واإن اإرهابهم هو 
للق�ساء على الإرهاب اأي على حركات 

املقاومة.
بداأت املدر�سة الأمريكية يف الإرهاب 
احلمر  الهنود  من  مليون   )90( باإفناء 
والتمييز  العن�رسية  وممار�سة 
ال�سود،  من  ملواطنيها  العن�رسي 
املدر�سة  املتحدة  الوليات  وتدعم 
يف  وال�سهيونية  والتلمودية  التوراتية 
الإرهاب التي تعمل على اإبادة ال�سعب 
فل�سطني  وتهويد  الفل�سطيني  العربي 
وتدمري  وثرواتها  مياهها  و�رسقة 

املنجزات وعرقلة الوحدة العربية.

الوجه احلقيقي 
للواليات املتحدة و 

الكيان ال�سهيوين

اإن تاريخ الوليات املتحدة واإ�رسائيل 
والعمليات  الإرهاب  ممار�سة  يف 
باحلروب  حافل  تاريخ  الإرهابية 
اجلماعية  واملجازر  العدوانية 
وتدمري  ال�سيا�سية  والغتيالت 
و�رسقة  واملقد�سات  املنجزات 

الرثوات الطبيعية.
الدويل  القانون  مبادئ  من  وانطالقاً 
بني  التفريق  يجب  الدولية  واملواثيق 
املقاومة  ودعم  والإرهاب  املقاومة 
فال�سعوب  الإرهاب.  ومكافحة 
وتدين  ترف�س  والإ�سالمية  العربية 
املقاومة  حركات  وتدعم  الإرهاب، 
الأوطان  لتحرير  م�رسوعة  وتعتربها 
اأن  وتعترب  الأجنبي.  الحتالل  من 
احلروب العدوانية وخا�سة ال�ستباقية 
والوقائية، ذروة الإرهاب، واإن اإرهاب 
ول  ال�سعوب  يرهب  ل  املحتل 
مقاومة  اإن  ال�ست�سالم.  على  يحملها 
الحتالل الأمريكي والإ�رسائيلي لي�س 
جائزاً فقط، بل هو حق وواجب تقره 
ال�رسائع ال�سماوية والقوانني الو�سعية 

وميثاق الأمم املتحدة وقراراتها.
يقر  ل  ال�سهيوين  ال�سيا�سي  الفكر  اإن 
ب�رسعية الكفاح امل�سلح للتخل�س من 
نري ال�ستعمار والعن�رسية والحتالل، 
احلروب  ويقر  اإرهاباً.  ويعتربه 
العدوانية واملجازر اجلماعية و�سيا�سة 
طبقتها  التي  املحروقة  الأر�س 
والعدو  املتحدة  الوليات  وتطبقها 
والتلمود  من   انطالقاً  الإ�رسائيلي 
واليمني  ال�سهيونية  وامل�سيحية 
ال�سيا�سة  ولّدْت  المريكي.  ال�سيا�سي 
والداعمة  املنحازة  الأمريكية 
الإ�رسائيلي  الإرهاب  عن  واملدافعة 
ال�سيا�سي  الإحباط  من  كبرياً  �سعوراً 
العربية  ال�سعوب  لدى  والجتماعي 
والإ�سالمية وبقية �سعوب العامل. وقاد 
وانتهاك  والإحباط  بالغنب  ال�سعور 
الأر�س  ونهب  واملقد�سات  ال�سيادة 
اإىل  الأبرياء  املدنيني  وقتل  والرثوات 
اللجوء اإىل العنف انطالقاً من مبادئ 
واملواثيق  والعهود  الدويل  القانون 
الأوروبية  ال�سعوب  وجتارب  الدولية 

اإبان الحتالل النازي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة 

رقم : 49/18

و�صل اإيداع ملف
جتديد جمعية والئية

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
الي�م :  2018/10/25 الإيداع ملف جتديد جمعية ذات 

�شبغة ولئية :  - ت�شمية اجلمعية : » جمعية الزاوية 
القا�شمية لتحفيظ القراآن الكرمي و تدري�س العل�م 

ال�رشعية بلدية البي�شاء  - املقر الجتماعي : ببلدية 
البي�شاء 

- امل�دع : الطيب بن عثماين 
- ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

 الوايل  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
 الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة الع�شكر فاطمة الزهراء 
اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 

الكائن مكتبها ب�شارع فتاكة علي حجوط 

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412/04 ، 612 من ق.اإ.م.اإ

نحن الأ�شتاذة / الع�شكر فاطمة الزهراء حم�رشة ق�شائية لدى حمكمة حج�ط اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و الكائن مقر 
مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله ، و ال�ا�شعة ختمها ت�قيعها اأ�شفله.

تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة حج�ط بتاريخ 2018/10/22 حتت رقم 18/01144 املت�شمن اأمر بن�رش م�شم�ن 
عقد التبليغ الر�شمي املتعلق باإجراءات تبليغ  امر اأداء ال�شادر عن رئي�شة حمكمة حج�ط بتاريخ 2018/04/18 حتت رقم 
2018/00428 و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية بتاريخ 2018/05/30 حتت رقم 2018/525 يف جريدة ي�مية وطنية على نفقة 

الطلب . لفائدة : كابك�س للهند�شة �رشكة الدرا�شات و الأ�شغال املنجمية / �رشكة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
ممثلة من طرف م�شريها لعق�ن نعمان الكائن مقرها : بفيال 148 واد فر�شة 01 عنابة 

- كلفنا عن طريق الن�رش قادري للجب�س �رشكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة ممثلة يف �شخ�س م�شريها 
املحددة  املدة  اأيدينا خالل  بني  بدفعة   ، تيبازة   31  ) ب  ) �س  ب�رقيقة  بلدية  اله�اري  �شيدي  باملحجرة  مقرها  الكائن 
قان�نا لفائدة الطالب كابك�س للهند�شة �رشكة الدرا�شات و الأ�شغال املنجمية مقابل ت�شليمه و�شال على الأداء و املقدر ب 
: 1.606.500.00 دج ) ملي�ن و �شتمائة و �شتة األف و خم�شمائة دينار جزائري ( بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلق�ق 

التنا�شبية للمح�رش الق�شائي .
و نبهناه / باأن له مهلة خم�شة ع�رش ي�ما )15( لل�فاء للمبلغ املذك�ر اأعاله ي�رشي من تاريخ الن�رش و اإل �شيتم التنفيذ �شده 
جربا بكافة الطرق القان�نية و حتت �شائر التحفظات و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش لتن�رش 

ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقان�ن.
املح�شرة الق�شائية 

ANEP N°: 833815 الو�شط:2018/11/08

الو�شط:2018/11/08الو�شط:2018/11/08الو�شط:2018/11/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
الديوان العمومي للمح�شرة الق�شائية 

الأ�شتادة : طالبي نبيلة 
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر

حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة طالبي نبيلة املح�رشة الق�شائية املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 
�شارع اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�شت�شفى ( بني م�ش��س .اجلزائر امل�قعة اأدناه .

لفائدة : مفرج بدر الدين 
ال�شاكن: 27 �شارع بن عي�شى باب ال�ادي اجلزائر 

بعد الإطالع على امل�اد : 613 ، 612 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
 : امل�ؤرخ يف   10/07425 : الفهر�س  رقم    10/03932 : .رقم اجلدول  ق�شم اجلنح   ، بئرمرادراي�س   : ال�شادر عن حمكمة  بناء على احلكم 

10/05/19. و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية .
و بناءا على الأمر اذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة : بئرمرادراي�س   بتاريخ:2018/10/28 رقم الرتتيب :18/06820

بلغنا : بابا عروج حممد     .
الكائن م�شكنه : حديقة مريم�ن مبنى بريطانيا عمارة ب�زريعة اجلزائر    .

و هذا مببلغ : 1.730.000 دج واحد ملي�ن و �شبعة مائة و ثالث�ن األف  دينار جزائري باإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ ال�دي و التعليق اأمام 
املحكمة و البلدية و الأمر  بالن�رش و حم�رش الن�رش يف اجلريدة 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رش ي�ما )15( لل�فاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 
مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رش و �شلمنا ن�شخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقان�ن .

املح�شرة القانونية
الو�شط:2018/11/08
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املا�ضي،  اأكتوبر  من  ال�ضابع  يف 
عملية  املقاوم  املطارد  نفذ 
م�ضتوطنني  فيها  قتل  فدائية، 
اأطلق  حني  بجراح  اآخر  واأ�ضاب 
على  حملًيّا  م�ضّنع  ب�ضالح  النار 
داخل  امل�ضتوطنني  من  جمموعة 
اأحد م�ضانع االحتالل يف املنطقة 
ال�ضناعية االإ�رسائيلية "بركان" يف 
�ضلفيت  قرب  "اأريئيل"  م�ضتوطنة 

�ضمال القد�س املحتلة.

الهادئ" "املقاوم 

عاماً،   23 العمر  من  نعالوة  ويبلغ 
�ضاحية  راأ�ضه  وم�ضقط  واأ�ضله 
طولكرم  من  ال�ضمال  اإىل  �ضويكة، 
البالغ  الغربية،  ال�ضفة  �ضمايل 
ن�ضمة،  األف  عدد �ضكانها نحو 13 
در�س فيها الثانوية العامة، وح�ضل 
ودر�س  جداً،  جيد  معدل  على 
والقد�س  خ�ضوري  جامعتي  يف 
قبل  نف�ضها،  باملدينة  املفتوحة 
اأن يقرر التوجه اإىل العمل املهني 
ه�ضام  كلية  يف  الكهرباء  ودرا�ضة 
حجاوي بتقدير امتياز �ضويكة، تلك 
ال�ضاحية التي ي�ضف اأهلها املقاوم 
اأ�رسف بـ"الهادئ" ت�ضهد يوماً بيوم 
مداهمات  العملية،  تنفيذ  منذ 
دورية وتفتي�ضا دقيقا، لياًل ونهاراً، 
كل  مهددة  نعالوة،  اإىل  للو�ضول 
تقدمي  يحاول  اأو  معه  يتعاون  من 
وهدم  باالعتقال  له  اخلدمات 
�ضطروا  بلدته،  اأهايل  اأن  اإال  بيته 
واملوؤازرة،  ال�ضمود  معاين  اأ�ضمى 
مميزة  �ضعبية  حا�ضنة  ت�ضكيل  يف 

وم�ضاندة  نعالوة،  للمقاوم  حامية 
يعتقلهم  الذين  وذويه  الأهله 

االحتالل ويحتجزهم دورًيّا.

تخطيط جيد

يو�ضف  اللواء  الع�ضكري  اخلبري 
الكبري  النجاح  اأن  راأى  ال�رسقاوي، 
التخطيط  يف  يكمن  العملية  لهذه 
واالإعداد اجليد من املقاوم نعالوة 
قبل التنفيذ واأثناءه وبعده، و�ضوالً 

اإىل مكان االختباء.
القدرة  اأن  ال�رسقاوي  واأو�ضح 
رغم  نعالوة،  امتلكها  التي  العالية 
"االإ�رسائيلية"،  االأمنية  التعقيدات 
االحتالل  بني  االأمني  والتن�ضيق 
منطا  تعد  الفل�ضطينية،  وال�ضلطة 
متكررا باحرتافية عالية ومنوذجاً 

جديداً يف ال�ضفة الغربية.
وراأى الباحث الع�ضكري، اأن منوذج 
بدرجة  �ضبيه  املطارد  املقاوم 
جرار  اأحمد  ال�ضهيد  من  عالية 
من  اأكرث  االحتالل  طارده  الذي 
منوذج  اأن  اإىل  م�ضرياً  اأ�ضابيع،   3
اأرقى  وهو  جيداً  له  معد  نعالوة 
يف التخطيط، مع ف�ضل االحتالل 
اإليه  الو�ضول  يف  "االإ�رسائيلي" 
ال�رسقاوي:  وقال  اللحظة  حتى 
"اإذا كانت حالة نعالوة فردية فقد 
وهذا  جيدا،  تنفيذا  عمليته  نفذ 
اأف�ضل من احلاالت املنظمة"، اإال 
اأنه ا�ضتبعد اأن تكون العملية بهذه 
اأن يكون  ال�ضورة الفردية، متوقعاً 
وا�ضتدرك  مقاوم  تنظيم  خلفها 
حديثه بالقول: "رمبا تكون فردية، 
اأو منظمة، ونعالوة بتنفيذه العملية 
فذة،  عقلية  �ضاحب  اأنه  يثبت 

تنفيذ  ا�ضتطاع  فل�ضطيني  ومقاوم 
وامتياز وتخطيط  بنوعية  العملية 
املقاومة  اأن  جيد"واأو�ضح 
على  القدرة  لها  الفل�ضطينية 
اختيار املكان والزمان املنا�ضبني 
لتنفيذ العمليات الفدائية، م�ضدداً 
على اأن ركود املقاومة يف ال�ضفة 
ناجحة  لعمليات  اإعداد  الغربية 

رغم التن�ضيق االأمني املك�ضوف.

ف�شل االحتالل

اخلبري الع�ضكري، ويف حديثه قلل 
االحتالل  اإجراءات  اأهمية  من 
ذوي  تهديده  يف  االإ�رسائيلي 
لالبتزاز  واعتقالهم،  ال�ضهيد، 
املطارد   املقاوم  على  وال�ضغط 
لي�ضت  "اإجراءات االحتالل  وقال: 
ذوي  واعتقاله  تهديده  جديدة يف 
هذه  يف  فعل  ومهما  املقاومني، 
ب�ضبب  �ضيف�ضل  املقاومة  البيئة 
م�ضيداً  للعملية"،  اجليد  االإعداد 
يف  ودورها  ال�ضعبية  باحلا�ضنة 
املقاومني  عائالت  قوة  تعزيز 

ومعنوياتهم.
املقاومة  اأن  ال�رسقاوي  وراأى 
ر�ضالة  وجهت  الفل�ضطينية 
لالحتالل االإ�رسائيلي بهذه العملية 
اأنها حا�رسة وقادرة على املناورة 
مهما  الفدائية،  العمليات  وتنفيذ 
وا�ضتيطانه  العدو  �ضلف  بلغ 
ال�ضفة  الأهايل  وتهديده  واعتقاله 
املحتلتني،  والقد�س  الغربية 
والكبري  املركز  االأمني  وتن�ضيقه 

مع ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.

ال تزال قوات االحتالل "االإ�شرائيلي" بعتادها الع�شكري املدجج واملتنوع، واأجهزتها اال�شتخبارية 
التي تتنقل يف ربوع حمافظات ومدن ال�شفة الغربية، حائرة وعاجزة عن احل�شول اأو الو�شول 

اإىل "طرف خيط" يقودها اإىل اأ�شرف نعالوة!  نعالوة، املقاوم واملطارد، الذي دوخ االحتالل 
"االإ�شرائيلي" وما زال، منذ 30 يومًا، تعجز قوات االحتالل عن الو�شول اإليه، بعد تنفيذه عملية 

ى جيداً؛ منعًا العتقاله اأو الو�شول اإىل  فدائية، خطط لها جيداً، ونفذها بنجاح باهر، وتخَفّ
خمبئه، ولتزداد العملية بذلك جناحًا فوق جناحها.

يظل خمتفيا ملدة ثالثني يوما

"اإ�سرائيل" يدّوخ  الهادئ  املطارد  "نعالوة".. 

اأول م�سلمة من اأ�سل فل�سطيني تدخل الكونغر�س الأمريكي
اأ�ضول  من  امراأتان  انتخبت 
م�ضلمة للمرة االأوىل يف الكونغر�س 
قناة  توقعات  بح�ضب  االأمريكي، 
وبح�ضب  االأمريكية  اإن"  اإن  "�ضي 
اأ�ضول  االأمريكية من  القناة فازت 
فل�ضطينية ر�ضيدة طليب بانتخابات 
الكونغر�س  يف  الن�ضفي  التجديد 
اأول  لت�ضبح  مي�ضيغان  والية  عن 
النواب  جمل�س  تدخل  م�ضلمة 
 42( طليب  وكانت  االأمريكي. 
عاما( ت�ضغل ع�ضوية جمل�س نواب 
وهي  االأمريكية،  ميت�ضغان  والية 
من اأ�ضل فل�ضطيني، اإذ ولدت اأمها 
اأبوها  ولد  بينما  الغربية،  بال�ضفة 
املحتلة،  بالقد�س  حنينا  بيت  يف 
قبل اأن يهاجر اإىل نيكاراغوا ثم اإىل 
ا�ضتقر  حيث  املتحدة،  الواليات 
ميت�ضغان  بوالية  ديرتويت  مبدينة 
اأ�ضل  من  االأمريكية  فازت  بينما 
بانتخابات  عمر"  "اإلهان  �ضومايل 
الكونغر�س  يف  الن�ضفي  التجديد 
ثاين  لت�ضبح  ميني�ضوتا  والية  عن 

م�ضلمة تدخل جمل�س النواب.
اأمريكية  اإعالم  و�ضائل  وكانت 

ذكرت اأن اجلمهوريني �ضيحتفظون 
ال�ضيوخ  جمل�س  على  بال�ضيطرة 
اأن  املرجح  من  واأن  االأمريكي، 
على  الدميقراطيون  ي�ضيطر 
حمطة  وقالت"  النواب  جمل�س 
الدميقراطيني  اإن  اإن.بي.�ضي" 
جمل�س  على  ال�ضيطرة  انتزعوا 

االأمريكي من اجلمهوريني  النواب 
دونالد  الرئي�س  لهم  ينتمي  الذين 
ترمب ويف وقت �ضابق اأعلنت قناة 
يف  الدميقراطيني  اأن  نيوز  فوك�س 
النواب  مبجل�س  للفوز  طريقهم 
الن�ضفي  التجديد  انتخابات  يف 
،وانطلقت  االأمريكي  للكونغر�س 

الت�ضويت  عملية  الثالثاء  اأم�س 
الن�ضفي  التجديد  انتخابات  يف 
على  يراهن  التي  االأمريكية، 
االأمريكي  الرئي�س  بها  الفوز 
ب�ضيطرة  لالحتفاظ  ترمب  دونالد 

اجلمهوريني على الكونغر�س.
اإىل  الدميقراطيون  ينظر  حني  يف 
االأمل  باعتبارها  االنتخابات  تلك 
املفقود  التوازن  ال�ضتعادة  االأخري 
اجلمهوري  الرئي�س  فوز  منذ 
االأخرية،  الرئا�ضية  باالنتخابات 
مناف�ضته  2016، على ح�ضاب  عام 
ترمب  وحر�س  كلينتون  هيالري 
الناخبني  على امل�ضاركة يف ح�ضد 
اجلمهوريني  املر�ضحني  لدعم 
بخطابات فى العديد من الواليات 
الرئي�س  قام  فيما  االأمريكية. 
بال�ضيء  اأوباما  باراك  ال�ضابق 
ملر�ضحي  الدعم  حل�ضد  نف�ضه 
لتطغى  الدميقراطي  احلزب 
على  الرئا�ضية  االنتخابات  �ضبغة 
يف  الن�ضفي  "التجديد  انتخابات 
يف  م�ضبوقة  غري  تبدو  مفارقة 

التاريخ االأمريكي". 

اللواء ال�شرقاوي

 نعالوة من اأهم مناذج ال�ستنزاف 
الناجحة يف الع�سر احلديث

فل�شطني املحتلة

الأ�سري اإ�سالم اأبو حميد.. هكذا قرر 
وخطط ونّفذ الثاأر لإخوته!

الهادئ  املطارد  "نعالوة".. 
عمليات  "اإ�رسائيل"تاأييد  يدّوخ 
حكايات  على  يطغى  املقاومة 
الب�ضطاءاأمر  املواطنني 
منزل  بهدم  �ضهيوين  ع�ضكري 
منفذ عملية "بركان" من يداوي 

جراح عائلة املطارد نعالوة؟
اللواء  الع�ضكري  اخلبري  قال 
املطارد  اإن  ال�رسقاوي  يو�ضف 
عنواًنا  ميثل  نعالوة  اأ�رسف 
"دولة  �ضد  اال�ضتنزاف  حلالة 
االحتالل" واأجهزتها الع�ضكرية 
مناذج  اأهم  من  ويعّد  واالأمنية، 
اال�ضتنزاف الناجحة يف الع�رس 

احلديث.
اأن  ال�رسقاوي  واأ�ضاف 
موؤخًرا  نُ�رست  التي  االأرقام 
جراء  "اإ�رسائيل"  خ�ضائر  عن 
لنعالوة  امل�ضتمرة  املالحقة 
لدولة  حقيقًيّا  ا�ضتنزاًفا  ت�ضكل 
اإبداعاً  ومتثل  االحتالل، 
الفل�ضطينية  للمقاومة  جديداً 
امتلك  نعالوة  يكون  اأن  ورجح 
على  وقدرة  ع�ضكرية  خربات 
اجليد  واالإعداد  التخطيط 
وقام  العملية،  تنفيذ  قبل 
ملراحلها  املحكم  بالتخطيط 

ملرحلة  و�ضوالً  املختلفة 
ذات  يف  م�ضتبعداً  مطاردته، 
ال�ضورة  بهذه  العملية  تكون  اأن 
يكون  اأن  متوقعاً  الفردية، 
واأو�ضح  مقاوم  تنظيم  خلفها 
اإعالمي  حديث  يف  ال�رسقاوي 
امتلكها  التي  العالية  القدرة  اأن 
نعالوة، رغم التعقيدات االأمنية 
والتن�ضيق  "االإ�رسائيلية"، 
وال�ضلطة  االحتالل  بني  االأمني 
الفل�ضطينية، تعد منطا متكررا 
ومنوذجاً  عالية  باحرتافية 

جديداً يف ال�ضفة الغربية.
من  الع�ضكري  اخلبري  وقلل 
والوعيد  التهديد  حملة  اأهمية 
يومياً  االحتالل  ي�ضنها  التي 
�ضد اأهايل بلدة ال�ضويكة واأ�رسة 
املطارد نعالوة، مرجحاً اأن تاأتي 
هذه احلملة بنتائج معاك�ضة ملا 
يرغب االحتالل، و�ضيخرج لهم 
باأ�رسف،  �ضبيهة  جديدة  مناذج 
الف�ضائل  ال�رسقاوي  ودعا 
يف  الرتكيز  اإىل  الفل�ضطينية 
من  اأ�ضكال  على  اأعمالها 
قدر  اأكرب  اإىل  توؤدي  املقاومة 
لالحتالل  اال�ضتنزاف  من 

واأجهزته املختلفة.

االحتالل  تلفزيون  ن�رس 
املا�ضية  الليلة  ال�ضهيوين  
ال�ضاب  مع  التحقيق  حم�رس 
االأ�ضري اإ�ضالم يو�ضف اأبو حميد 
االأمعري  خميم  من  عاًما(   32(
املحتلة  الغربية  ال�ضفة  و�ضط 
تلفزيون  تقرير  وبح�ضب 
من  هو  اإ�ضالم  فاإن  االحتالل، 
جندي  راأ�س  على  حجرا  األقى 
النخبة يف  قوات  من  اإ�رسائيلي 
ماي  يف  وقتله  االأمعري  خميم 
قول  التقرير  يف  وورد  املا�ضي 
االأ�ضري اإ�ضالم: "ق�ضدت �رسب 
اأو  دوفدوفان  الكرز،  وحدة 

امل�ضتعربني".
اأ�ضقاء،  ت�ضعة  "لدي  واأ�ضاف: 
بر�ضا�س  اأحدهم  ا�ضت�ضهد 
على  وُحكم  االحتالل،  قوات 
مدى  بال�ضجن  اآخرين  اأربعة 
على  القب�س  واأُلقي  احلياة، 
 2:30 ال�ضاعة  يف  اآخر  �ضقيق 
االأر�س  على  اأخي  األقوا  م�ضاًء، 
احلني  ذلك  ومنذ  و�رسبوه، 

قررت الثاأر".
كيف  املحققون  �ضاأله  وعندما 
اأجاب  "الكرز"،  ا�ضم  عرف 
النار  اأطلقوا  "لقد  حميد:  اأبو 
 1990 عام  نا�رس يف  اأخي  على 
ماي  بالغة، يف  بجروح  واأ�ضيب 

لذلك  عبد،  اأخي  قتلوا   ،1994
الوحدة  بهذه  اهتمامي  زاد 
املتخ�ض�ضة يف قتل املطلوبني، 
من  عليهم  التعرف  تعلمت 
واخلوذات،  واالأقنعة  مالب�ضهم 
بها  يحملون  التي  والطريقة 
يف  مو�ضحا  االأ�ضلحة"وقال 
اإ�ضارة اإىل الليلة التي قتل فيها 
اجلندي لوبار�ضكي: "ا�ضتيقظت 
على �رساخ اجلنود، وراأيت اأنهم 
�ضعدت  دوفدوفان،  وحدة  من 
اأنه  راأيت  وعندما  ال�ضطح  اإىل 
مل يكن هناك جنود يف املكان 
وو�ضعته  الرخام  لوح  التقطت 
اختباأ  عندها  ال�ضقف،  على 
وعندما  الدرج،  حتت  اجلنود 
البوابة،  باجتاه  اأحدهم  خرج 
و�ضمعت  اللوح  عليه  األقيت 
اأ�ضوات، واأدركت اأنني اأ�ضبته يف 
باالإ�ضارة  التقرير  راأ�ضه"وختم 
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  اأنه يف  اإىل 
بداأت حماكمة اإ�ضالم يف حمكمة 
ال�ضاب  واتُهم  عوفر.  �ضجن 
البالغ من العمر 32 عاماً بتهمة 
الت�ضبب عمداً يف وفاة اجلندي، 
كما �ضعت النيابة الع�ضكرية اإىل 
اإىل حني  احتجازه  فرتة  متديد 
يف  القانونية  االإجراءات  انتهاء 

ق�ضيته.
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ن�ش�أة هيئة البيعة

يف 19 اأكتوبر 2006، اأ�صدر العاهل 
اهلل  عبد  امللك  الراحل  ال�صعودي 
اأمرا  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
ملكيا بالالئحة التنفيذية لـ »نظام 
امللكي  الأمر  البيعة«ا�صتند  هيئة 
تعديل  على  البيعة«  »هيئة  باإن�صاء 
اخلام�صة  املادة  من  )جـ(  الفقرة 
للحكم  الأ�صا�صي  النظام  من 

)الد�صتور(.
نظام  يف  اخلام�صة،  املادة  كانت 
بندا  تت�صمن  الأ�صا�صي،  احلكم 
ويل  امللك  »يختار  اأنه  على  ين�ص 
العهد ويعفيه باأمر ملكي«؛ اإّل اأنه 
مع �صدور نظام »هيئة البيعة«، مت 
ببند  وا�صتبداله  البند،  هذا  اإلغاء 
الدعوة  »تتم  اأنه  على  ين�ص  اآخر 
ملبايعة امللك، واختيار ويل العهد، 

وفقا لنظام هيئة البيعة«.

ممن تتكون هيئة 
البيعة

ت�صمى  البيعة«؛  لنظام »هيئة  وفقا 
الهيئة على النحو الآتي:

عبد  املوؤ�ص�ص  امللك  اأبناء   -
الفي�صل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 

اآل �صعود.
- اأحد اأبناء كل متوفى، اأو معتذر، 
طبي،  تقرير  مبوجب  عاجز  اأو 
امللك  اأبناء  من  امللك  يعينه 
عبد  بن  العزيز  عبد  املوؤ�ص�ص 
على  �صعود،  اآل  الفي�صل  الرحمن 
بال�صالح  له  م�صهودا  يكون  اأن 

والكفاية.
اأحدهما  امللك،  يعينهما  اثنان   -
ويل  اأبناء  من  والآخر  اأبنائه،  من 
العهد، على اأن يكونا م�صهودا لهما 

بال�صالح والكفاية.
اأع�صاء  من  اأي  حمل  خال  واإذا   -
هيئة البيعة، يعني امللك بديال عنه 

وفق ال�صوابط امل�صار اإليها.
ممن  الهيئة  ع�صو  امللك  يعني   -
وع�رشين  اثنني  عن  عمره  يقل  ل 
له  م�صهوداً  يكون  واأن  عاما، 

بال�صالح والكفاية.
اأمريا خمتارين   34 الهيئة  ت�صم   -
عبد  امللك  اأبناء  اأفرع  جميع  من 
ا�صتثناء  مت  حيث   ،)36( العزيز 

ان  بدون  تويف  الذي  فواز  الأمري 
حمود،  الأمري  وكذلك  ينجب، 
ذكرا،  مولودا  ينجب  مل  والذي 
ومهمة الأع�صاء الـ34 تاأمني انتقال 

احلكم �صمن اآل �صعود.
- وفقا للمادة 15، من نظام »هيئة 
البيعة«؛ يراأ�ص الهيئة اأكرب الأع�صاء 
�صنا من اأبناء امللك املوؤ�ص�ص عبد 
العزيز اآل �صعود، وينوب عنه الذي 
ويف  اإخوته،  من  ال�صن  يف  يليه 
يراأ�ص  اأي منهم،  حال عدم وجود 
من  �صنا  الأع�صاء  اأكرب  الجتماع 

اأبناء الأبناء يف الهيئة.

مب�ذا تلتزم هيئة 
البيعة؟

بكتاب  الهيئة  تلتزم  نظامها؛  وفق 
�صلى  حممد  ر�صوله  و�صنة  اهلل، 
على  واملحافظة  و�صلم،  عليه  اهلل 
الأ�رشة  وحدة  وعلى  الدولة،  كيان 
تفرقها،  وعدم  وتعاونها،  املالكة 
وم�صالح  الوطنية،  الوحدة  وعلى 
ال�صعب وتعقد اجتماعاتها العادية 
وتتخذ  الأع�صاء،  ثلثي  بح�صور 
الت�صويت  بالغالبية وعرب  قراراتها 

ال�رشي.

اآلي�ت عمل الهيئة:

البيعة  هيئة  نظام  اأحكام  ت�رشي 
ول  امل�صتقبلية،  احلالت  على 
وويل  امللك  اأحكامها على  ت�رشي 
البيعة،  هيئة  اإن�صاء  بتاريخ  العهد 
اأي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
وويل العهد الأمري �صلطان بن عبد 
الهيئة،  نظام  ين�ص  اآنذاك  العزيز 
اأن  وقت  اأي  يف  »للملك  اأن  على 
من  تر�صيح  الهيئة  من  يطلب 
عدم  ويف حال  العهد.  لولية  تراه 
ر�صحته  من  على  امللك  موافقة 
الهيئة، فعلى الهيئة الت�صويت على 
من ر�صحته وواحد يختاره امللك، 
اأكرث  على  احلا�صل  ت�صمية  وتتم 

الأ�صوات وليا للعهد«.

حمط�ت ت�ريخية:

- 10 دي�صمرب 2007، �صكل امللك 
عبد اهلل )حكم من 2005 - 2015م(، 
البيعة برئا�صة الأمري م�صعل  هيئة 
الرابع  البن  وهو  العزيز،  بن عبد 
من  العزيز،  عبد  للملك  ع�رش 

الأبناء الذكور.

- ظل الأمري م�صعل، رئي�صا لهيئة 
البيعة حتى وفاته يف 3 ماي 2017، 

عن عمر ناهز 91 عاما.
هيئة  ت�صكيل  منذ  مرة  لأول   -
البيعة، وبناء على املادة الثالثة من 
نظامها، اختار امللك عبد اهلل، يف 
بن  نايف  الأمري  اأكتوبر 2011،   27
وفاة  بعد  للعهد  وليا  العزيز،  عبد 

الأمري �صلطان بن عبد العزيز.
الأمري  ا�صتقال  ذلك  اإثر  على   -
)والد  العزيز  عبد  بن  طالل 
من  طالل(،  بن  الوليد  امللياردير 
 ،2011 نوفمرب  يف  البيعة  هيئة 
اأمراء  �صتة  جتاوز  على  احتجاجا 
العزيز؛  عبد  بن  نايف  من  اأكرب 
مما يعني ا�صتبعادهم لالأبد، وبعد 
الوليد،  ابنه  عني  طالل،  ا�صتقالة 
ع�صوا يف هيئة البيعة بديال لوالده 

امل�صتقيل.
اأ�صدر   ،2012 جوان   18 بتاريخ   -
امللك عبد اهلل، اأمرا ملكيا باختيار 
الأمري �صلمان بن عبد العزيز، وليا 

للعهد.
ا�صتحدث   ،2014 مار�ص   27 - يف 
ويل  ويل  من�صب  اهلل،  عبد  امللك 
يق�صي  ملكيا  اأمرا  واأ�صدر  العهد، 
باختيار ويل لويل العهد، واأول من 
الأمري  هو  املن�صب  هذا  �صغل 
مبقت�صى  العزيز،  عبد  بن  مقرن 
الأمر امللكي، على اأن يبايع الأمري 
الأمري  العهد  لويل  وليا  مقرن، 
خلو  حال  للعهد يف  ووليا  �صلمان، 
للبالد  ملكا  ويبايع  العهد،  ولية 

وويل  امللك  من�صبي  يف حال خلو 
العهد يف وقت واحد؛ وبويع الأمري 
مقرن بن عبد العزيز، بعد موافقة 

ثالثة اأرباع اأع�صاء هيئة البيعة.
- يف 23 جانفي 2015، تويف امللك 
هيئة  جانب  من  وبويع  اهلل،  عبد 
�صلمان  الأمري  العهد،  ويل  البيعة 
بن عبد العزيز، ملكا على اململكة 
العربية ال�صعودية خلفا للملك عبد 

اهلل.
- يف 29 اأفريل 2015، اأ�صدر امللك 
�صلمان، عددا من الأوامر امللكية 
بن  مقرن  الأمري  اإعفاء  ت�صمنت 
عبد العزيز، من ولية العهد »بناء 
الأمري حممد  وتعيني  على طلبه«، 
وليا  العزيز،  عبد  بن  نايف  بن 
�صلمان  بن  حممد  والأمري  للعهد، 

بن عبد العزيز، وليا لويل العهد.
- يف 21 جوان 2017، اأ�صدر امللك 
الأمري  باإعفاء  اأمرا ملكّيا  �صلمان، 
حممد بن نايف، من من�صبه كويل 
الأخرى،  منا�صبه  وجميع  للعهد 
واختيار الأمري حممد بن �صلمان، 
جمل�ص  لرئي�ص  نائبا  للعهد،  وليا 
وزيًرا  ا�صتمراره  مع  الوزراء، 
ع�صوا   31 موافقة  »بعد  للدفاع، 
تت�صكل منهم هيئة  اأ�صل 34«،  من 
الر�صمي  البيان  ذكر  كما  البيعة، 
يف  البيعة  مرا�صم  واأقيمت  وقتها، 
ق�رش ال�صفا يف مكة املكرمة. ومل 

يتم تعيني ويل لويل العهد.
تراأ�ص  من  حينها  يعلن  مل  لكن   -
رئي�صها  وفاة  بعد  البيعة  هيئة 

بقي  الأغلب  وعلى  م�صعل،  الأمري 
هذا املن�صب �صاغرا اإذ مل ي�صدر 
قرار ر�صمي معلن لالآن من امللك 

بتعيني رئي�ص لهيئة البيعة.
امللك  اأبناء  من  بقي  اأنه  ي�صار   -
 9 �صعود  اآل  العزيز  املوؤ�ص�ص عبد 
اأبناء على قيد احلياة، هم بالرتتيب: 
 85 املوؤ�ص�ص  اأبناء  )اأكرب  بندر 
عاما(، وطالل )ان�صحب من هيئة 
الإله،  وعبد  ومتعب،  البيعة(، 
واأحمد،  وم�صهور،  وممدوح، 
اأبناء املوؤ�ص�ص 73  )اأ�صغر  ومقرن 
�صلمان  امللك  عن  ف�صال  عاما(. 

)83 عاما(.
اإعالم،  لو�صائل  تقارير  اأن  غري   -
تتحدث عن  منها،  الغربية  خا�صة 
اأن يلعب الأمري اأحمد بن  اإمكانية 
تفعيل  يف  ما  دورا  العزيز،  عبد 
هيئة البيعة يف امل�صتقبل القريب، 
الختياري  منفاه  من  عودته  بعد 
تداعيات  اإثر  على  لندن،  يف 
جمال  ال�صعودي  ال�صحفي  مقتل 
يف  بالده  قن�صلية  يف  خا�صقجي، 
اإ�صطنبول، مطلع ال�صهر املا�صي.

اأدوار هيئة البيعة:

- �صبق لهيئة البيعة، اأن لعبت دورا 
بتوطيد  تتعلق  اأمور  يف  حا�صما 
اأركان احلكم داخل اأ�رشة اآل �صعود؛ 
فقد اأيدت امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز، يف اختيار الأمري نايف بن 
العهد،  ويل  ملن�صب  العزيز،  عبد 

بعد وفاة �صقيقه الأمري �صلطان بن 
عبد العزيز، يف اأكتوبر 2011.

لهيئة  كان   ،2015 اأفريل   29 يف   -
البيعة الدور الأكرب يف تعيني الأمري 
العزيز،  عبد  بن  نايف  بن  حممد 
بن  حممد  والأمري  للعهد  وليا 
لويل  وليا  العزيز،  عبد  بن  �صلمان 
العهد، بدعم وتاأييد اأغلبية اأع�صاء 

الهيئة.
- يف 21 جوان 2017، قام ويل ويل 
�صلمان،  بن  حممد  الأمري  العهد 
مبا اعتربه البع�ص »انقالبا اأبي�صا« 
حممد  العهد  ويل  عمه  ابن  على 
بن نايف، بدعوى اأن 31 ع�صوا يف 
هيئة البيعة �صوتوا له من اأ�صل 34 

ع�صوا، كويل للعهد بدل منه.
مراقبني،  وفق  ذلك،  لتمرير   -
املادة  من  )ب(  الفقرة  تعديل  مت 
الأ�صا�صي  النظام  من  اخلام�صة، 
يكون  »ل  جملة  باإ�صافة  للحكم، 
املوؤ�ص�ص  امللك  اأبناء  بعد  من 
واحد،  فرع  من  للعهد  وويل  ملك 
الأمر  املوؤ�ص�ص«،  ذرية امللك  من 
الذي ق�صد منه طماأنة بقية اأحفاد 
الأمري  باأن  العزيز،  عبد  امللك 
توليه  حال  �صلمان،  بن  حممد 
بتوريث  يقوم  فلن  امللك،  من�صب 
لأن  اأبنائه،  من  لأحد  املن�صب 
ال�صعودية  ملك  اأن  يعني  التعديل 
عبد  امللك  اأحفاد  من  كان  اإذا 
اأن  يجب  العهد  ويل  فاإن  العزيز، 
يكون من فرع اآخر من ذرية امللك 

عبد العزيز. 

مع عودة االأمري ال�شعودي اأحمد بن عبد العزيز، �شقيق امللك �شلم�ن، ع�شو هيئة البيعة، اإىل بالده موؤخرا بعد غي�ب لعدة اأ�شهر، تع�لت ت�ش�وؤالت حول دور و�شالحي�ت هيئة البيعة يف اختي�ر 
امللك وويل العهد وهذا التقرير ي�شلط ال�شوء على هيكلة هيئة البيعة، و�شالحي�ته�، ودوره� يف اختي�ر ويل العهد يف عهد امللك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز )تويف يف 2015 وعمره 90 ع�م�(، 

وامللك احل�يل �شلم�ن بن عبد العزيز )83 ع�م�(.

»هيئة البيعة« ال�شعودية؟

م٫�س 

تدعو ملبايعة امللك اجلديد وتختار ويل العهد.. ورئي�سها غري معروف حاليا

»طليب« و«عمر« اأول م�سلمتني مبجل�س النواب الأمريكي
واإلهان  متكنت كل من ر�صيدة طليب، 
وليتي  بانتخابات  الفوز  من  عمر، 
بذلك  لت�صبحا  وميني�صوتا،  ميت�صغان 
مقعد  على  حت�صالن  م�صلمتني  اأول 
انتخابات  خالل  النواب،  جمل�ص  يف 
للكونغر�ص  الن�صفي  التجديد 
الأمريكي وكان فوز طليب )من اأ�صول 

املنطفة  عن  املر�صحة  فل�صطينية( 
حم�صوما  ميت�صغان،  ولية  يف   13
لها يف  مناف�ص جمهوري  وجود  لعدم 
عقب  ال�صاغر  املقعد  على  املنطقة 
جون  الدميقراطي  النائب  ا�صتقالة 
حتر�ص  ادعاءات  ب�صبب  كونريز، 
يف  مبقعد  وبفوزها  بحقه  جن�صي 

اأ�صبحت  الأمريكي،  النواب  جمل�ص 
طليب اأول م�صلمة تدخل املجل�ص.

اإلهان  متكنت  ميني�صوتا،  ولية  ويف 
عمر )من اأ�صول �صومالية( املر�صحة 
مبقعد  الفوز  من   ،5 املنطقة  من 
تقدمها  بعد  النواب،  جمل�ص  يف 
جنيفر  اجلمهورية  مناف�صتها  على 

م�صلمة،  ثاين  لت�صبح  زيلن�صكي، 
النواب  جمل�ص  تدخل  حمجبة  واأول 

الأمريكي.
عامني،  قبل  عمر،  اإلهان  جنم  وبزغ 
املحلية  النتخابات  يف  فازت  حينما 
ع�صوا يف  واأ�صبحت  مين�صوتا،  بولية 
وكانت  للولية  الت�رشيعي  املجل�ص 

الوليات  اإىل  قدمت  قد  »عمر« 
كانت  عندما  الأمريكية،  املتحدة 
عائلتها  مع  »لجئة«  ب�صفة  طفلة 
الناخبون  اأدىل  الإثنني،  واأم�ص 
انتخابات  يف  باأ�صواتهم  الأمريكيون، 
جميع  لختيار  الن�صفي،  التجديد 
اأع�صاء  وثلث  النواب،  اأع�صاء جمل�ص 

الوليات  وحكام  ال�صيوخ،  جمل�ص 
اأهم  من  النتخابات  هذه  وتعترب 
الن�صفية  النتخابية  ال�صتحقاقات 
الأعوام  خالل  املتحدة  الوليات  يف 
اأن نتائجها �صتلعب  الأخرية، ل �صيما 
تبقى  ما  دورا هاما يف حتديد م�صار 

من ولية الرئي�ص دونالد ترامب. 
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نيمار ينفجر غ�سبا ب�سبب احلكم
�ضن الربازيلي نيمار جنم باري�س �ضان جريمان، هجوًما عنيًفا �ضد احلكم الهولندي بيورن كوبري�س الذي 
اأوروبا، وقال  اأبطال  بدوري  رابع جوالت دور املجموعات  اأم�س، يف  اأول  نابويل  اأمام  اأدار مباراة فريقه 
نيمار يف ت�رشيحات ن�رشتها �ضحيفة مرتو: »اأنا ال اأهتم باالأخطاء التي حتدث، فاحلكم جمرد اإن�ضان ومن 
الطبيعي اأن يقع يف بع�س االأخطاء، حتى لو كانت املخالفات وا�ضحة مثل ركالت اجلزاء«، وتابع نيمار: 
»لكن الطريقة التي تعامل بها احلكم كوبري�س مع الالعبني غري حمرتمة على االإطالق«، واأو�ضح: »ما قاله 
يل ا�ضتفزين ب�ضدة، ولذلك فقدت ال�ضيطرة على اأع�ضابي ووجهت له بع�س الكلمات«، ونوه »يجب اأن يحرتم 
احلكم الالعبني، وال يعتقد اأنه فوق اجلميع بال�ضافرة والبطاقات امللونة«، وختم نيمار حديثه بقوله »اأمتنى 
من امل�ضئولني القيام برد فعل منا�ضب جتاه هذه الواقعة«. وانتهت املباراة بني الفريقني بالتعادل االإيجابي 

1-1 لريتفع ر�ضيد نابويل اإىل 6 نقاط، مقابل 5 نقاط يف جعبة باري�س �ضان جريمان.

قيمة  جديدة  ت�رشيبات  ك�ضفت 
مدريد  ريال  قدمه  الذي  العر�س 
املهاجم  مع  للتعاقد  االإ�ضباين 
مبابي  كيليان  الدويل  الفرن�ضي 
من �ضفوف موناكو يف �ضيف عام 
»ليكيب«  �ضحيفة  وقالت   ،2017
كان  مدريد  ريال  اإن  الفرن�ضية، 
مليون   214 لدفع  ا�ضتعداد  على 
يورو يف �ضيف عام 2017، واأ�ضارت 
اأن ريال مدريد تو�ضل التفاق  اإىل 
 ،2017 عام  �ضيف  يف  موناكو  مع 
العا�ضمة  اإىل  مبابي  النتقال 

االإ�ضبانية مقابل 180 مليون يورو، 
ريال  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
كان  االتفاق  ومبوجب  مدريد 
على  االإ�ضبانية  ال�رشائب  �ضيدفع 
ال�ضفقة التي بلغت يف ذلك الوقت 
قيمة  اأن  يعني  ما  وهو  مليونا   34

ال�ضفقة كاملة 214 مليون يورو.
اختار  من  هو  مبابي  اأن  واأكدت 
باري�س �ضان جريمان، ولكن �رشط 
موناكو الوحيد كان اأن يعادل النادي 
الباري�ضي العر�س الذي قدمه ريال 
مدريد، وهو ما حدث يف النهاية، 

يف  مبابي  كيليان  اأن  اإىل  ولفتت 
طلب  موناكو  مع  االأخري  مو�ضمه 
ماليني   8 اإىل  ي�ضل  �ضنوًيا  راتبًا 
يورو مت�ضاوًيا مع راداميل فالكاو، 
ح�ضل  راتب  اأول  �ضعف   16 وهو 
وك�ضفت  النادي،  يف  مبابي  عليه 
�ضان  لباري�س  مبابي  مطالب  عن 
على  احل�ضول  وهي  جريمان، 
مع  �ضنوات   5 يف  يورو  مليون   55
النادي، كما طالب باأن ي�ضبح اأكرث 
الالعبني اأجًرا يف الفريق يف حال 

ح�ضوله على الكرة الذهبية.

برييز عر�ض 214 مليون اورو للتعاقد مع مبابي

اإنرت ميالن 
يتم�سك 

بالتعاقد مع 
مار�سيال

ميالن  اإنرت  فريق  ي�ضعى 
الفرتة  يف  �ضفوفه  لتدعيم 
املناف�ضة  اأجل  من  املقبلة 
بعد  خا�ضة  البطوالت  على 
دوري  يف  للم�ضاركة  عودته 
وتواجده  اأوروبا،  اأبطال 
للدوري  الذهبي  املربع  يف 
�ضحيفة  واأ�ضارت  االإيطايل، 
مل  ميالن  اإنرت  اأن  »مريور« 
مع  التعاقد  يف  االأمل  يفقد 
ال�ضيف  يف  مار�ضيال  اأنتوين 
من  الرغم  على  املقبل، 
مان�ض�ضرت  مع  الالعب  تاألق 
يونايتد واإحرازه 5 اأهداف يف 

املباريات االأخرية للفريق.
اإنرت  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
مان�ض�ضرت  مفاو�ضات  يراقب 
الذي  مار�ضيال  مع  يونايتد 
�ضيف  يف  عقده  ينتهي 
بالراتب  و�ضلت  والتي   ،2019
االأ�ضبوعي للفرن�ضي اإىل 160 
واأو�ضحت  اإ�ضرتليني،  األف 
املمكن  من  اأنه  ال�ضحيفة 
مايل  بعر�س  اإنرت  يتقدم  اأن 
اإقناع الالعب  اأجل  اأعلى من 
جوزيبي  ملعب  اإىل  باالنتقال 
اأبرز  مار�ضيال  ويعد  مياتزا، 
الفرتة  يف  يونايتد  العبي 
االأخرية، باإحرازه هدفني اأمام 
اإيفرتون  وهدف يف  ت�ضيل�ضي 

ونيوكا�ضل وبورمنوث.

اقرتاح 
تعديالت 

جديدة يف 
البوند�سليغا

لكرة  االأملاين  االحتاد  يدر�س 
اإجراء تعديالت جديدة  القدم 
يف البوند�ضليغا ودوري الدرجة 
بداية  »بوند�ضليغا2«  الثانية 
وبح�ضب  املقبل،  املو�ضم  من 
جلنة  فاإن  »�ضبورت1«،  موقع 
االأملاين  باالحتاد  القدم  كرة 
الالعبني  عدد  بزيادة  اأو�ضت 
ومن  البدالء،  مقاعد  على 
املتوقع اأن يزيد عدد الالعبني 
على مقاعد البدالء اإىل 9 بداًل 
من 7، دون تاأثر عدد التبديالت 
بذلك اأثناء املباريات، ويف حالة 
اعتماد هذا التعديل، فاإن عدد 
بتواجدهم  امل�ضموح  االأفراد 
على دكة البدالء �ضيزيد اإىل 17 
بداًل من 15. على �ضعيد اآخر، 
على  باالإجماع  اللجنة  وافقت 
املرمى  خط  تكنولوجيا  اإبقاء 
يف البوند�ضليغا بجانب االتفاق 
على تدريبات جديدة ت�ضتهدف 
امل�ضاعدين  احلكام  تطوير 

بالفيديو.

اليويف يخطط لتكرار �سيناريو رونالدو مع بوغبا

حمو�ض ي�ستقيل من تدريب وفاق عني احلجل

األيانز  ملعب  اأم�س  ا�ضت�ضاف 
بني  �ضعبة  مواجهة  �ضتاديوم 
و�ضيفه  االإيطايل  جوفنتو�س 
يف  االإجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
املجموعات  دور  جوالت  رابع 
وذكرت  اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
بول  اأن  �ضبورت«،  »توتو  �ضحيفة 
يونايتد  مان�ض�ضرت  جنم  بوغبا 
لعودته  بالفعل  متحم�س  احلايل، 
جديد،  من  العجوز  ال�ضيدة  اإىل 

الت�ضفيق  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
احلار الذي ح�ضل عليه كري�ضتيانو 
املا�ضي خالل  اأفريل  رونالدو يف 
مدريد  وريال  جوفنتو�س  مباراة 
على ملعب األيانز �ضتاديوم يف دوري 
االأبطال، لعب دوًرا حمورًيا يف قرار 
الدون الربتغايل باالن�ضمام لليويف. 
ونوهت ال�ضحيفة اأن هذه الطريقة 
اإعادة  ا وراء  اأي�ضً قد تكون العامل 
جلدران  بوجبا  بول  الفرن�ضي 

ال�ضحيفة،  و�ضلطت  جوفنتو�س، 
ال�ضوء على اإمكانية تعر�س جوزيه 
احلمر،  ال�ضياطني  مدرب  مورينيو 
خا�ضة  املباراة  خالل  الإهانات 
للجماهري  املدرب  اإ�ضارة  بعد 
اأولد  ملعب  يف  تواجدت  التي 
املا�ضية  اجلولة  خالل  ترافورد 
اإ�ضارة للثالثية  اأ�ضابع، يف  برفع 3 
التاريخية التي حققها كمدرب مع 

اإنرت ميالن.

مدرب  االأ�ضبوع  هذا  قدم 
وفاق عني احلجل النا�ضط يف 
بطولة اجلهوي الثاين لرابطة 
الوفاق  الإدارة  حمو�س  باتنة 
تدريب  من  ر�ضميا  ا�ضتقالته 
قاد  ان  بعد  االأول  الفريق 
الفريق يف اأربع لقاءات حقق 
فيها فوزين وتعادل وخ�ضارة 
املدرب  ا�ضتقالة  وحيدة، 

التي مل تك�ضف ادارة الفريق 
عن فحواها اإال اأن كل �ضيء 
الفريق  م�ضوؤويل  باأن  يوحي 
بالتعرث  را�ضني  يكونوا  مل 
اأر�ضه  على  للفريق  االأخري 
فريق  اأمام  جمهوره   وبني 
املدرب  تعر�س  اأين  خليل، 
النتقادات الذعة من االدارة 
املدرب  اأن  ويذكر  هذا 

على  مهامه  ا�ضتلم  حمو�س 
انطالق  قبيل  الفريق  راأ�س 
خلفا  قليلة  باأ�ضابيع  البطولة 
الالعب  االأول  للمدرب 
فيما  عمور،  حممد  ال�ضابق 
مل  جتد االإدارة غري املدرب 
عبد  �ضحراوي  امل�ضاعد 

احلي لقيادة الفريق موؤقتا
خل�سر بن يو�سف 

ريال مدريد ُي�سوب 
اأنظاره نحو جاردمي

االآن  حتى  مدريد  ريال  ي�ضتقر  مل 
على املدرب اجلديد الذي �ضيقود 
بعد  املقبلة،  الفرتة  النادي خالل 
تدريب  من  لوبيتيغي  جولني  اإقالة 
�ضوالري  �ضانتياغو  وتعيني  الفريق 
ذكرته  ملا  ووفًقا  موؤقت،  ب�ضكل 
الربتغايل  فاإن  �ضن«،  »ذا  �ضحيفة 
ليوناردو جاردمي يعد من االأ�ضماء 
مدريد  ريال  لقيادة  املر�ضحة 
وخاو�س  املقبلة،  الفرتة  خالل 
ريال  مع  الثالثة  مباراته  �ضوالري 
اأمام فيكتوريا بلزن،  اأم�س  مدريد 
علًما باأن امللكي اأمامه فر�ضة حتى 
24 نوفمرب اجلاري لتعيني املدرب 
ب�ضكل ر�ضمي للفريق،وفًقا لقوانني 
االحتاد االإ�ضباين، ووفًقا ملا ذكرته 
م�ضدر  عن  نقاًل   ،ESPN �ضبكة 
جاردمي،  ليوناردو  من  مقرب 
ريال  رئي�س  برييز  فلورنتينو  فاإن 

مدريد، حول اهتمامه ب�ضكل جاد 
للتعاقد مع املدرب الربتغايل.

واأقيل جاردمي، من تدريب موناكو 
موؤخًرا ب�ضبب تدهور النتائ، لكنه 
اإىل  مبوناكو  ي�ضعد  اأن  ا�ضتطاع 
املا�ضية  ال�ضنوات  قمة فرن�ضا يف 
املحلي  الدوري  لقب  معه  وحقق 
اأبطال  دوري  نهائي  لن�ضف  وقاده 
اأوروبا، و�ضاهم جاردمي يف تطوير 
اأمثال  موناكو،  يف  كبرية  مواهب 
وبرناردو  وفابينيو  مبابي  كيليان 
قبل  ميندي،  وبنجامني  �ضيلفا 
الفرن�ضي،  الفريق  عن  رحيلهم 
وت�ضري التقارير اإىل اأن االأرجنتيني 
مدرب  بوكيتينو  ماوري�ضيو 
لريال  االأول  الهدف  كان  توتنهام، 
ال�ضبريز  مدرب  لكن  مدريد، 
رف�س االن�ضمام للملكي يف الوقت 

احلايل.

لورينتي: دور البديل ال يكفي 
واأمتنى العودة الإ�سبانيا

االإجنليزي  توتنهام  مهاجم  اأبدى 
يف  رغبته  لورينتي،  فريناندو 
ومل  م�ضتقبال،  الليغا  اإىل  العودة 
اأتلتيك  قمي�س  ارتداء  ي�ضتبعد 
ن�ضاأ  الذي  النادي  جمددا  بلباو 
الوجهات  كاإحدى  �ضفوفه  بني 
املهاجم  و�رشح  املحتملة، 
عقده  �ضينتهي  الذي  االإ�ضباين 
القادم  ال�ضيف  يف  »ال�ضبريز«  مع 
حرا  االنتقال  باإمكانه  و�ضيكون 
ل�ضنوات  »احرتفت  اآخر:  ناد  الأي 
اإىل  العودة  اأحب  الديار  خارج 
الليغا االإ�ضبانية«، و�ضارك لورينتي 
حققه  الذي  الفوز  يف  كبديل 

توتنهام اول اأم�س على اآيندهوفن 
على  لواحد  بهدفني  الهولندي 
ليحيي  لني،  هارت  وايت  ملعب 
اآماله يف التاأهل للدور ثمن النهائي 
بدوري اأبطال اأوروبا، وقال »نزلت 
لهذا  ب�ضكل جيد،  �ضارت  واالأمور 
الفريق،  مل�ضاعدة  �ضعيد  اأنا 
على  احل�ضول  اأوا�ضل  اأن  اأمتنى 
فر�س للعب، بالن�ضبة يل هذا اأمر 
مهم الأنه مينحني الثقة ملوا�ضلة 
العمل«، واأ�ضاف الالعب �ضاحب 
اللعب  يحب  »اجلميع  عاما   33
كافيا،  لي�س  الدور  وهذا  دائما، 

لكن هذا ما اأمر به االآن«.
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عي�شة ق.

النادي  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف 
�صوى  خيارا  ميلك  ال  العا�صمي 
اللعب الأجل الفوز و�صمان موا�صلة 
من  فر�صة  يف  بالريادة،  االنفراد 
للفريق  القوية  العودة  تاأكيد  اأجل 
الذي يغيب عن من�صة التتويجات 
ويعول  مو�صمني،  منذ  املحلية 
بقوة على لعب االأدوار االأوىل يف 
املو�صم،  هذا  الوطنية  البطولة 
الطاقم  يح�رض  الغر�ض  ولهذا 
الفرن�صي  املدرب  بقيادة  الفني 
اجل  من  اأ�صباله  فروجي  تيريي 
اللقاءات  على  ال�صيطرة  موا�صلة 
التي يخو�صونها يف ملعبهم والذي 

تخل�صوا من عقدة ال�صبح االأ�صود 
بعدما اأ�صحوا ي�رضبون بقوة على 
ملعبهم وبثالثية، وهو االأمر الذي 
يبحثون تكراره اأمام ال�صبيبة رغم 
�صعوبة املاأمورية التي تنتظرهم 
مالحقهم  يواجهون  الذين  وهم 
واأي  الرتتيب،  يف  املبا�رض 
االنفراد  ت�صييع  يهددهم  تعرث 

بال�صدارة.
وتعرف ت�صكيلة اأبناء "�صو�صطارة" 
امل�صابني  الالعبني  ا�صتعادة 
الثالثي  �صورة  يف  واملعاقبني 
يحي  وبن  بودربال  بلخما�صة، 
ت�رضف  حتت  �صيكونون  الذين 
يف  خيارات  ملنح  الفني  الطاقم 
و�صع الت�صكيلة االأ�صا�صية وحتقيق 

الزاد  الإحراز  املطلوب  الهدف 
النقاط  ت�صييع  وتفادي  كامال 
الفريق  واأن  خا�صة  الديار  داخل 
يتواجد يف معنويات عالية عقب 
به  عادوا  الذي  الثمني  االنت�صار 
ح�صاب  على  القواعد  خارج  من 

اأوملبي املدية. 
يف املقابل، تتنقل �صبيبة القبائل 
العودة  عن  بحثا  العا�صمة  اإىل 
تعد  مباراة  يف  ايجابية  بنتيجة 
امليدان  اأر�صية  على  بالكثري 
ولهذا  والو�صيف،  الرائد  بينت 
الفني  الطاقم  ح�رض  الغر�ض 
الفرن�صي  التقني  بقيادة  لل�صبيبة 
من  العبيه  دوما�ض  باتريك 
اأجل  من  املعنوية  الناحية 

ت�صمح  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
منا�صفة  الريادة  با�صرتجاع  لهم 
رفقاء  ميلك  اأين  االحتاد  مع 
رغبة  بوخن�صو�ض  اإليا�ض  الالعب 
خا�صة  بالفوز  العودة  يف  كبرية 
عقب التعادل الذي عادوا به من 
وهران،  مولودية  مواجهة  تنقل 
وال�صبيبة توؤكد رغبتها يف موا�صلة 
االحتفاظ ب�صل�صلة عدم ال�صقوط 
املو�صم  بطولة  يف  الهزمية  يف 
الالعب  يكون  و�صوف  احلايل، 
املواجهة  يف  حا�رضا  يو�صف  بن 
التي  االإ�صابة  من  تعافى  بعدما 
ب�صورة  واندمج  منها  يعاين  كان 
جرت  التي  التدريبات  يف  عادية 

اأم�ض.

احتاد العا�شمة / �شبيبة القبائل

اأبناء �صو�صطارة لالقرتاب من اللقب ال�صتوي والكناري ترت�صد ال�صدارة
جتري مباراة الكال�شيكو التي جتمع فريقي احتاد اجلزائر و�شبيبة القبائل اليوم على ملعب عمر حمادي 

ببولوغني بعدما مت تاأجيلها عن موعدها ال�شابق الثالثاء املن�شرم، حيث تاأتي برجمة املقابلة بعد 
بلبلة كبرية اأحدثتها الرابطة املحرتفة لكرة القدم عقب تاأخري اللقاء 24 �شاعة عن موعده الأ�شلي 

والت�شريحات النارية التي واكبت القرار من رئي�س ال�شبيبة مالل، حيث يدخل احتاد اجلزائر اأر�شية 
امللعب وهو ي�شتهدف الفوز ل غري من اأجل موا�شلة التغريد على انفراد يف ال�شدارة

اأوملبي املدية / اأهلي برج بوعريريج

مباراة ب�صت نقاط لأبناء 
التيطري والكابا

 حداد يغيب عن اجلولة املقبلة 
من البطولة الوطنية

اإدارة ال�صيا�صي ت�صع الثقة يف الطاقم 
امل�صاعد لتح�صري لقاء الديارتي

 الفريق مهدد بالإق�شاء 
من امل�شاركة يف دوري اأبطال اأوروبا

اإدارة املان �صيتي يف قلب 
ف�صيحة ب�صبب حمرز

املدية  اوملبي  فريقا  يخو�ض 
غدا  بوعريريج  برج  اأهلي 
 14 اجلولة  حل�صاب  مباراتهما 
يف  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
يتواجدان  اأين  مت�صابهة  ظروف 
حتت طائل التهديد بلعب ال�صقوط 
النتائج  �صل�صلة  توا�صل  ظل  يف 
اأوملبي  ويدخل  لكليهما،  ال�صلبية 
عاملي  ميلك  وهو  اللقاء  املدية 
االأر�ض واجلمهور من اأجل البحث 
الفريق  يفتقده  الذي  الفوز  عن 
من  االأخرية  جوالت  �صبع  منذ 
تعول  والت�صكيلة  الوطنية  البطولة 
من  جمهورها  مع  الت�صالح  على 
ثمينة  نقاط  ثالث  اقتن�صا  خالل 
وت�صاعد  التعداد  اإىل  الثقة  تعيد 
يف ابتعاده عن منطقة اخلطر وهو 

الذي ال تف�صله �صوى ثالث نقاط 
عن ثالث املهددين بال�صقوط.

يف املقابل، يتنقل اأهلي الربج اإىل 
بخيبة  حممال  التيطري  عا�صمة 
العليا  اله�صاب  داربي  يف  الهزمية 
اأمام  ملعبه  على  �صقط  بعدما 
اجلولة  يف  �صطيف  وفاق  اجلار 
ت�صكيلة  وتبحث  املن�رضمة، 
من  التوازن  ا�صتعادة  عن  "الكابا" 
فخ  يف  ال�صقوط  تفادي  خالل 
االوملبي  املناف�ض  اأمام  الهزمية 
ت�صاعده  ايجابية  بنتيجة  والعودة 
املقبل  للجولة  التح�صري  على 
مبعنويات مرتفعة من اأجل اختتام 
البطولة  من  الذهاب  مرحلة 

الوطنية بفوز.
ع.ق.  

و�صعت اإدارة فريق �صباب ق�صنطينة 
الثقة يف الطاقم امل�صاعد املكون 
مدرب  اأعراب،  املدرب  من 
البدين  احلرا�ض �رضيط واملح�رض 
العار�صة  قيادة  اأجل  من  قريون 
الفنية خالل مباراة اجلولة املقبلة 
امام دفاع تاجنانت املقررة ال�صبت 
املقبل حت�صبا للجولة 14 وما قبل 
االأخرية من مرحلة ذهاب البطولة 
اإدارة  خطوة  وتاأتي  الوطنية، 
ال�صيا�صي بعدما اأقدم املدرب عبد 
القادر عمراين على و�صع ا�صتقالته 
التعرث  اإثر  الفريق  عن  والرحيل 
ميدانهم  على  اأ�صباله  �صجله  الذي 
امام  ال�صلبي  بالتعادل  واالكتفاء 
مولودية وهران حل�صاب اجلولة 13، 
اأين وافق اأع�صاء الطاقم امل�صاعد 
على  االإ�رضاف  موا�صلة  لعمراين 
االأ�صبوع  خالل  الفريق  حت�صري 

ملقابلة  الت�صكيلة  واإعداد  اجلاري 
دفاع تاجنانت قبل احل�صم يف هوية 
والذي  للخ�صورة  اجلديد  املدرب 
هويته  عن  الك�صف  يتم  اأن  ينتظر 

االأ�صبوع املقبل.
البطولة  لقب  حامل  ويتواجد 
املو�صم املنق�صي يف اأزمة النتائج 
خا�صة  ال�صك  مرحلة  اأدخلته  التي 
يف  الفوز  حتقيق  عن  عجز  بعدما 
وهو  التوايل،  على  مباريات  خم�ض 
يلتف  اجلميع  يجعل  الذي  االأمر 
حوله خالل الفرتة احلالية من اأجل 
اإىل  والعودة  الفراغ  مرحلة  جتاوز 
تعرف  و�صوف  ال�صحيحة،  ال�صكة 
العبها  غياب  "ال�صيا�صي"  ت�صكيلة 
ب�صبب  الديارتي  لقاء  عن  حداد 
اأمام  اإنذار  رابع  تلقيه  اإثر  العقوبة 

مولودية وهران.
ع.ق.

�صيتي  مان�ص�صرت  فريق  يتواجد 
تلقي  طائل  حتت  االجنليزي 
عقوبات قا�صية من االحتاد الدويل 
قانون  تخطيه  ب�صبب  القدم  لكرة 
اللعب النظيف، اأين ك�صفت جريدة 
ف�صيحة  االأملانية  �صبيغل"  "دير 
االجنليزي  النادي  يتواجد  مدوية 
الدويل  الالعب  ب�صبب  قلبها  يف 
اجلزائري ريا�ض حمرز، بعدما مت 
اجتماعات متبادلة  وثائق  ت�رضيب 
االجنليزي  النادي  اإدارة  بني 
انفانتينو  جياين  الفيفا  ورئي�ض 
التحايل  حول  ال�صبل  بحث  ق�صد 
اأين  النظيف،  اللعب  قواعد  على 
�صيتي  املان  معاناة  اكت�صاف  مت 

مليون   188 قيمته  مايل  عجز  من 
اورو خالل الفرتة املمتدة ما بني 
2011 و2013 وهو االأمر الذي كان 
مينعه من اإمتام تعاقدات جديدة، 
اإال اأن اإدارة ال�صبريتز اأقدمت على 
مع  املا�صية  ال�صائفة  يف  التعاقد 
وا�صتقدمته  حمرز  اخل�رض  العب 
بلغت  بقيمة  �صيتي  لي�صرت  من 
النادي  ويتواجد  اأورو،  مليون   70
ت�صليط  طائلة  حتت  االجنليزي 
من  وحرمانه  عليه  العقوبة 
امل�صاركة العام املقبل يف مناف�صة 
اأوروبا يف حال ثبت  اأبطال  رابطة 

االأمر �صده.
ع.ق. 

 براهيمي على بعد نقطة 
واحدة من التاأهل

بن طالب يطيح بفيغويل 
ويقرتب من 1/8 نهائي 

ال�صامبيونزليغ
ح�صم الالعب نبيل بن طالب قمة مباريات العبينا املحرتفني 

يف م�صابقة دور جمموعات دوري اأبطال اأوروبا عندما واجه 

زميله �صفيان فيغويل حل�صاب اجلولة الرابعة من املجموعة 

اأمام  االأملاين  �صالكه04  ل�صالح  انتهت  والتي  الرابعة 

غالتا�رضاي الرتكي بثنائية نظيفة وقد �صهد اللقاء دخول بن 

طالب احتياطيا ولعب ابتداء من الدقيقة 63 للقاء، بينما بقي 

و�صمح  املقابلة،  اأطوار  طيلة  االحتياط  دكة  حبي�ض  فيغويل 

تاأ�صرية  ح�صم  من  باالقرتاب  طالب  بن  لرفقاء  الفوز  هذا 

بفارق  يبتعدون  اأنهم  باعتبار  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  التاأهل 

اأربع نقاط عن النادي الرتكي قبل جولتني عن نهاية مرحلة 
املجموعات.

يحرتف  الذي  الربتغايل  بورتو  نادي  يت�صدر  املقابل،  يف 

نف�ض  براهيمي  يا�صني  االآخر  اجلزائري  الدويل  �صفوف  يف 

ال�صيف  على  حققه  الذي  العري�ض  الفوز  بعد  املجموعة 

لوكوموتيف مو�صكو الرو�صي برباعية لهدف يف مواجهة لعبها 

 68 الدقيقة  يف  خرج  لكنه  اأ�صا�صيا  اخل�رض  ميدان  متو�صط 

بعدما مل يقتنع مدرب ناديه باأدائه وهو الذي كان تائها فوق 

وتف�صل  عليه،  املتعود  امل�صتوى  بقدم  ومل  امليدان  اأر�صية 

ح�صم  عن  نقطة  الفرن�صي  رين  ملعب  نتادي  خريج  رفقاء 

التاأهل ر�صميا اإىل ثمن نهائي امل�صابقة االأوروبية. 

ع.ق.

نفى حت�شري روؤ�شاء الأندية اجتماعا 
انقالبيا على زط�شي

هرادة: مدوار يتحمل 
م�صوؤولية قراراته النفرادية

الرابطة  جمل�ض  وع�صو  العلمة  مولودية  فريق  رئي�ض  تهّجم 
املحرتفة لكرة القدم عرا�ض هرادة على رئي�ض الهيئة الكروية 
عبد الكرمي مدوار بعد القرارات التي كان ين�رضها عرب املوقع 
بتاأجيل املباريات والتغيري يف  يتعلق  للرابطة فيما  االلكرتوين 
اأكد هرادة خالل  ال�صدد  الوطنية، ويف هذا  للبطولة  الربجمة 
تن�صيطه ندوة �صحافية عقب نهاية مباراة القمة التي جمعت 
فريقه جمعية ال�صلف �صمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة 
التي  القرارات  م�صوؤولية  وحدة  يتحمل  مدوار  اأن  الثانية 
يتخذها بانفراد �صاربا عر�ض احلائط ا�صت�صارة اأع�صاء مكتب 
الكال�صيكو  مباراة  تاأجيل  اأن  اأ�صار  ال�صدد  هذا  ويف  الرابطة، 
بني احتاد اجلزائر و�صبيبة القبائل اأثار زوبعة يف فنجان واأدخل 
الرابطة يف متاهة كان مبقدورها تفاديها لو اأ�صغى اإىل اأع�صاء 
الرابطة  الدخول يف �رضاعات  تفادي  طالبوه  الذين  املجل�ض 
يف غنى عنها، اإال اأنه مل ي�صغ وقام بتنفيذ قراره تاأجيل اللقاء 

24 �صاعة.
وا�صتطرد هرادة امن دوار تنازل عن املبادئ التي كان ينادي 
بها وي�رض عليها وذلك بحجة امل�صلحة العامة اأو تلقيه اأوامر 
فوقية، م�صيفا اأنه مل ير اأي فائدة من تاأخري لقاء يوما واحدا، 
حت�صري  ب�صاأن  انت�رضت  التي  االأخبار  خمتلف  �صياق  يف  ونفى 
روؤ�صاء الفرق اجتماعا طارئا بينهم من اأجل �صحب الثقة من 
رئي�ض االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�صي اأين 

�صدد اأن تلك اإ�صاعات ال اأ�صا�ض لها من ال�صحة.
عي�شة ق.
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�أتلتيكو يث�أر من دورمتوند 
ومهمة ليفربول تتعقد

ثاأر اأتلتيكو مدريد الإ�سباين خل�سارته املذلة اأمام بورو�سيا دورمتوند الأملاين برباعية وفاز 
عليه 2-0 اأول اأم�س يف املرحلة الرابعة من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا، ورفع 
اإىل 9 نقاط يف املجموعة الأوىل ليحتل املركز الثاين بفارق املواجهات  اأتلتيكو ر�سيده 
املبا�رشة عن دورمتوند الذي فاز ذهاباً 4-0 فقطع الفريقان �سوطاً كبرياً نحو  ثمن النهائي 
موناكو  اأر�س  من  �ساحق  بفوز  عاد  الذي  البلجيكي  بروج  نقاط عن   5 بفارق  لبتعادهما 
م�سكالت  من  يعاين  الذي  كو�ستا  دييغو  املهاجم  غياب  ظل  ويف   ،0-4 اجلريح  الفرن�سي 
اإىل  كالينيت�س  نيكول  بالكرواتي  اأتلتيكو  مدرب  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  دفع  ع�سلية، 
جانب الفرن�سي بطل العامل اأنطوان غريزمان، واأدرك اأتلتيكو مدريد ال�سباك بعد اخرتاق 
من الربازيلي فيليبي لوي�س على اجلهة الي�رشى، فلعب عر�سية تابعها لعب الو�سط �ساوؤول 
ا�ستغل امل�سيف  الثاين،  ال�سوط  ، ويف  الدقيقة  ال�سباك يف  اإىل  الدفاع  ارتدت من  نيغويز 
هجمة مرتدة ومتريرة من الغاين توما�س بارتي ترجمها غريزمان هدفاً ثانياً يف الدقيقة 
لأق�سى  الفرن�سي  موناكو  وتعر�س  املباراة.  اإىل  بالعودة  ال�سيوف  اآمال  على  ليق�سي   ،80
خ�سارة يف تاريخه على اأر�سه يف دوري الأبطال ب�سقوطه اأمام بروج البلجيكي0-4، فودع 
امل�سابقة باكراً وبقي من دون اأي فوز يف اآخر 15 مباراة يف خمتلف امل�سابقات، فيما اأنع�س 
بروج اآماله يف التاأهل. بينما ازداد و�سع املجموعة الثالثة تعقيداً لت�سدق التوقعات التي 
اأ�سارت ل�سعوبة ح�سمها قبل اجلولة الأخرية، حيث ازداد و�سع »جمموعة املوت« تعقيداً 
عقب تعادل باري�س �سان جريمان الفرن�سي وم�سيفه نابويل 1-1 من مباريات املجموعة 
الثالثة، وافتتح الإ�سباين برينات الت�سجيل ل�سالح باري�س �سان جريمان قبل اأن يعدل اإن�سيني 
النتيجة من ركلة جزاء. يف املقابل اأو�سحت اأهداف مباراة ليفربول والنجم الأحمر مبا 
اإجراء  لكلوب  ي�سمح  الذي  للتجان�س  بعد  ت�سل  مل  الريدز  كتيبة  اأّن  لل�سك  جمالً  يدع  ل 
اأوراق  ال�رشبي  الأحمر  النجم  وخلط  اأر�سه،  على  جيد  فريق  اأمام  موؤثرة  تبديالت  عدة 
املجموعة الثالثة بعدما انت�رش على �سيفه ليفربول الإجنليزي، وتعقدت مهمة ليفربول يف 
التاأهل نظراً ل�رشورة حتقيقه نتائج اإيجابية اأمام مناف�سيه العنيدين باري�س �سان جريمان 

الفرن�سي ونابويل الإيطايل يف اجلولتني القادمتني.

�سيميوين: غريزم�ن يعي�ش حلظة ��ستثن�ئية
عرب دييغو �سيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد، عن �سعادته البالغة، بعد النت�سار بهدفني دون 
رد على �سيفه بورو�سيا دورمتوند يف رابع جولت دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا، 
وقال �سيميوين يف املوؤمتر ال�سحفي عقب اللقاء، اإن مهاجمه الفرن�سي اأنطوان غريزمان 

يعي�س حلظة ا�ستثنائية ويقدم مو�سما رائعا. 
واأ�ساف �سيميوين: »الفريق قام بعمل جيد ورد ب�سكل رائع«، م�سيًدا باأداء الكرواتي نيكول 
كالينيت�س ورافائيل كوريا وردريجو والغاين توما�س بارتي و�ساوؤول نيجويز، واأو�سح: »نتحلى 
حا�سمني  نكون  واأن  جيد  ب�سكل  والهجوم  الدفاع  وهي  بها،  نقوم  مهمة  لدينا  بالواقعية، 
هجومًيا، هذا ما نفعله منذ 7 �سنوات«، وعن اآخر مباراتني يف دور املجموعات، اأو�سح: »ل 
اأعتقد اأن اأي من فرق املجموعة �سيح�سد 6 نقاط يف اجلولتني اخلام�سة وال�ساد�سة، ومن 
يحقق ذلك �ستكون لديه خيارات«، ويت�سدر بورو�سيا دورمتوند، ترتيب املجموعة الأوىل 

بر�سيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الو�سيف اأتلتيكو مدريد.

ت�أجيل لق�ء بيليه ومب�بي
اأعلن منظمو اللقاء املرتقب بني بيليه والنجم الفرن�سي ال�ساب كيليان مبابي والذي كان 
من املقرر اأن يح�سل اليوم يف باري�س، اإرجاءه اإىل موعد لحق لعدم قدرة اأ�سطورة كرة 
القدم الربازيلية على ال�سفر حالياً، وكان من املقرر اأن يجتمع بيليه ومبابي الذي ينظر اإليه 
كاأحد اأبرز املواهب الواعدة يف كرة القدم للمرة الأوىل ب�سكل مبا�رش يف الثامن نوفمرب يف 
العا�سمة الفرن�سية، يف لقاء ينظمه �سانع ال�ساعات ال�سوي�رشي »هوبلو« الذي يرتبط بعقد 
اإعالين معهما، اإل اأن املنظمني اأعلنوا اإرجاء ذلك اإىل موعد يحدد لحقا، ون�رشوا يف بيان 
ر�سالة موجهة من بيليه 78 عاماً اإىل مبابي 19 عاماً جاء فيها: »كيليان، كما �سرتى بعد 59 
عاماً، يحتاج اجل�سد اإىل وقت اأطول للتعايف، اأنا اأحتاج اإىل املزيد من الوقت للتعايف من 

رحلتي الأخرية، اأتطلع قدماً للقائك �سخ�سياً لالحتفال بنجاحك يف كاأ�س العامل«.
و�سجل مبابي اأربعة اأهداف يف مونديال رو�سيا، بينها هدف يف املباراة النهائية التي فاز 
بها منتخب بالده على كرواتيا 4-2، واأ�سبح يف عمر 19 عاماً و�ستة اأ�سهر ثاين اأ�سغر لعب 
ي�سجل هدفاً يف املباراة النهائية لكاأ�س العامل بعد بيليه الذي �سجل بعمر 17 و8 اأ�سهر يف 
مرمى ال�سويد 5-2 يف نهائي عام 1958، وكان بيليه قد اأ�ساد �سابقا مببابي مهاجم فريق 
باري�س �سان جرمان، واملن�سم اإىل �سفوفه �سيف العام املا�سي يف �سفقة قدرت قيمتها 

180 مليون يورو، وجعلت منه ثاين اأغلى لعب يف تاريخ اللعبة.

جمموعات ر�بطة �أبطال �أوروبا

بر�سلونة يتع�دل ويح�سم �لت�أهل �إىل ثمن �لنه�ئي
على  احلفاظ  يف  بر�سلونة  ف�سل 
تقدمه خارج ملعبه وخرج متعادلً مع 
الإيطايل بهدف  اإنرت ميالن  م�سيفه 
لهدف، اإل اأنه يف النهاية ح�سم تاأهله 
اإىل ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
وعاد بر�سلونة الإ�سباين بنقطة تعادل 
الإيطايل 1-1  اإنرت ميالن  اأر�س  من 
منحته بطاقة التاأهل اإىل الدور ثمن 
يف  اأوروبا،  اأبطال  دوري  النهائيمن 
الفريقني  اأقيمت بني  التي  املواجهة 
من  الرابعة  اجلولة  �سمن  اأم�س  اأول 
دور  يف  الثانية  املجموعة  مباريات 
ورفع  البطولة،  من  املجموعات 
خم�س  باللقب  الفائز  بر�سلونة، 

مرات، ر�سيده اإىل 10 نقاط من اأربع مباريات يف املجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن اإنرت، فيما رفع توتنهام الإجنليزي ر�سيده 
اإىل اأربع نقاط يف املركز الثالث بفوزه املتاأخر على �سيفه اآيندهوفن الهولندي 1-2.

وغاب عن ت�سكيلة بر�سلونة جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي اأف�سل لعب يف العامل خم�س مرات، وجل�س على املدرجات لعدم 
تعافيه متاماً من ك�رش يف ذراعه خالل مباراة يف الدوري املحلي �سد اإ�سبيلية يف 20 اأكتوبر املا�سي، واختار فالفريدي الذي 
فاز فريقه يف اأربع مباريات يف خمتلف امل�سابقات يف غياب مي�سي قبل احللول على اإنرت، الفرن�سي ال�ساب عثمان دميبيلي للعب 
بجانب الأوروغوياين لوي�س �سواريز والربازيلي كوتينيو يف هجوم بر�سلونة. يف املقابل، عاد من اإ�سابة يف كاحله لعب الو�سط 

البلجيكي راديا ناينغولن اإىل ت�سكيلة اإنرت املنت�سي من فوزه يف �سبع مباريات توالياً يف الدوري الإيطايل.
ويف املجموعة عينها، قلب توتنهام الإجنليزي تاأخره وفاز على �سيفه ايندهوفن الهولندي 2-1 بهدفني متاأخرين من هدافه 
الدويل هاري كاين، وذلك بعد اأن افتتح الفريق الهولندي الت�سجيل اإثر �رشبة ركنية مطلع الدقيقة الثانية لعبها لوك دي يونغ 

راأ�سية قوية يف ال�سباك يف الدقيقة الأوىل من املباراة.

�سعادته  عن  اأوليفريا  دي  مالكوم  الربازيلي  الالعب  عرب 
مناف�سات  يف  الإ�سباين  بر�سلونة  ناديه  مع  الأول  ظهوره  بعد 
اأهدافه  اإنرت ميالن، وق�س �رشيط  اأمام  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اأبرزتها  ت�رشيحات  يف  مالكوم،  وقال  الكتالوين،  الفريق  مع 
�سحيفة موندو ديبورتيفو: »اللعب لرب�سلونة كان حلًما بالن�سبة 
الظهور  ذاكرتي،  يف  »�سيظل  واأ�ساف:  الطفولة«،  منذ  يل 
ال�سباك«، وجنح  اأوروبا ومتكني من هز  اأبطال  الأول بدوري 
ت�سجيل  يف  ميالن،  اإنرت  اأمام  كبديل  �سارك  الذي  مالكوم، 

الأر�س  اأ�سحاب  يتعادل  اأن  قبل  لرب�سلونة  التقدم  هدف 
لتنتهي املباراة بنتيجة 1-1 يف رابع جولت دور املجموعات 

بالت�سامبيونزليغ.
وتابع مالكوم »قررت الحتفال مع عائلتي، لقد بداأ حلمي الآن 
مع بر�سلونة، اأريد �سناعة التاريخ هنا والقيام باأ�سياء عظيمة، 
يجب اأن اأ�سكر املجموعة التي منحتني الثقة«، واأو�سح »اأريد 
اأكرب، اأتدرب كل يوم لأمتكن من اإظهار جودتي  اللعب ب�سكل 

يف هذه املجموعة«.

على  ال�سابق  الإجنليزي  اأر�سنال  مدرب  فينغر  اأر�سني  الفرن�سي  رّد 
احتمالت تدريبه لريال مدريد الإ�سباين اأو ميالن الإيطايل يف الأيام 
املقبلة، واأو�سح فينغر ب�سكل �رشيح موقفه من خالل اإجابته: »اإّن 
كاذبة«،  اأخباراً  كونه  يتعدى  ل  الإعالم  و�سائل  على  تداوله  يتم  ما 
بينه  اتفاق حمتمل  التي حتدثت عن  ال�سائعات  بذلك جميع  مفنداً 

اأو ميالن. واأتى ذكر ا�سم فينغر لالرتباط بريال  وبني ريال مدريد 
خلفية  على  لوبيتيغي  مدربه  باإقالة  الأخري  لقيام  نظراً  مدريد 
اخل�سارة من بر�سلونة 5-1، كما اأّن ميالن يبحث عن مركز متقدم 
يف الدوري الإيطايل بعد الأداء املتذبذب يف ال�سهر الفائت بقيادة 

مدربه غاتوزو.

م�لكوم: �أريد �سن�عة �لت�ريخ يف بر�سلونة

فينغر يرد على �إمك�نية تدريب �لري�ل �أو ميالن

نقل ملكية بوردو �إىل �سندوق ��ستثم�ر �أمريكي
اإدارية، لكن ذلك مت خالل اأجنزت انتقال امللكية، وذلك يف بيان ب�ساأن نتائجها املالية يف الربع الثالث من العام، وكان من املقرر اأن تتم هذه العملية الفرن�سي من جمموعة »اأم 6« الإعالمية الفرن�سية بح�سب ما اأعلنت الأخرية، واأفادت »اأم 6« املالكة للنادي منذ 1999 اأنها اأجنزت اأول اأم�س عملية ا�ستحواذ ال�سندوق ال�ستثماري الأمريكي »جرنال اأمريكان كابيتال بارترنز« على ملكية نادي بوردو  اإرجاء العملية لفرتة 15 يومًا ب�سبب معوقات  اأعلن  النادي  اأن  اإل  اأكتوبر املن�رشم،  اأواخر  �سفقة و�سلت قيمتها 45 مليون يورو، ويعد بوردو من اأجنح الأندية يف الدوري الفرن�سي واأحرز لقبه �ست مرات يف تاريخه اإىل طرف اأمريكي بعد عامني من خطوة مماثلة با�ستحواذ قطب العقارات فرانك ماكورت على ملكية نادي مر�سيليا، يف اململوك من البلدية من »اأم 6« اإىل ال�سندوق الأمريكي، والتي ت�سل اىل 3،7 ماليني يورو �سنويا، وياأتي انتقال ملكية بوردو بوردو جنوب غرب فرن�سا بغالبية كبرية على هذه اخلطوة، واأتاحت هذه املوافقة انتقال حقوق ا�ستئجار ملعب النادي وكانت ال�سلطات الفرن�سية قد اأزالت يف 12 اأكتوبر الفارط اآخر عقبة اأمام ال�ستحواذ، مبوافقة املجل�س البلدي ملدينة اجتماع يف باري�س ح�رشه ممثلون للطرفني، وتقدر قيمة ال�سفقة بقيمة 75 مليون يورو على الأقل.يف 

اآخرها مو�سم 2009-2008.
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املجموعة الق�س�سية »اأ�ساطري خريفية« للكاتب الأمريكي، جيم هاري�سون 

ترجمة جديدة تعيد ا�شتك�شاف التحفة الفنية الأدبية 
ت�سدر ترجمة جديدة لأول مرة لعمل اأدبي �سهري، تتالفى اأخطاء ترجمة �سابقة، وتعيد اكت�ساف املجموعة الق�س�سية »اأ�ساطري خريفية« للكاتب الأمريكي، جيم هاري�سون )1937- 2016( ، 

يف خطوة لت�سحيح الرتجمة التي و�سعها »�سريج لينز« لأحد اأ�سهر كتب هاري�سون، حيث يقول مرتجم معظم اأعمال هاري�سون اإىل الفرن�سية، بري�س ماتيو�سون، اإن الرتجمة ال�سابقة تقريبية 
اأحيانًا وتعرتيها بع�س الأخطاء املوؤ�سفة، على رغم قيمتها، وهو ما دفعه اإىل و�سع ترجمة جديدة لها �سدرت حديثًا عن دار »فالماريون« الباري�سية.

   م٫�س
وبح�سب �سحيفة ال�رشق الأو�سط 
اأنه يتوّجب  يرى بري�س ماتيو�سون 
اإعادة ترجمة الن�سو�س الأدبية كل 
كل  اأن  منطلق  من  عاماً،  خم�سني 
فكيف  الوقت،  مع  ت�سيخ  ترجمة 
اأدبية  بتحفة  يتعلق  الأمر  كان  اإذا 
خريفية«؟،  »اأ�ساطري  مثل  نادرة 
الثالث  الق�س�س  من  واحدة  وكل 
هذه  منها  تتاألف  التي  الطويلة 
ال�سالبة  بتلك  تتحلى  املجموعة 
مقتلعة  لبلّورٍة  والقاطعة  ال�سّفافة 
من عمق النف�س الب�رشية، وبالتايل، 
هذه  يف  م�سرتكان  قا�سمان  ثمة 
�سعورنا  هو  الأول  ال�رشديات: 
طوال فرتة قراءتها باأن يد عمالٍق 
هو  والآخر  كتبتها،  التي  تلك  هي 
مركزياً  موقعاً  يحتل  الذي  العنف 
يف كل منها وي�سّكل خيطاً موّجهاً 
لأحداثها.. عنف رجٍل جمروح يف 
ج�سده وقلبه وكربيائه، اإثر تعّر�سه 
للخيانة على يد �سديق اأو زوجة اأو 
احلياة نف�سها، ول يرى خال�ساً له 

اإل بالنتقام.

انتقام
و«انتقام« هو عنوان الق�سة الأوىل 
كو�رشان،  بدايتها  ن�ساهد يف  التي 
ال�سحراء  يف  منازعاً  بطلها، 
قروي  ينقذه  اأن  قبل  املك�سيكية 
والطيور  الذئاب  من  وابنته 
و�سك  على  كانت  التي  الكا�رشة 

التهامه.
ومن مراجعته �رشيط حياته اأثناء 
اأنه ّطيار  لنا  مرحلة �سفائه، يتبنّي 
حربي �سابق ا�ستقّر بعد طالقه يف 

تك�سا�س  ولية  يف  توك�سون  مدينة 
الأمريكية، حيث كان مي�سي وقته 
كرة امل�رشب  ريا�سة  يف ممار�سة 
بينهم  ومن  اأثرياء،  رجال  مع 
اإىل  ينتمي  الذي  تيبي  امللياردير 
املافيا املك�سيكية ويعي�س حماطاً 
بحّرا�سه القتلة وبرفقة �سابة فاتنة 
تدعى مرييا، وعلى رغم ال�سداقة 
التي جتمعه بهذا الأخري، لن يلبث 
مرييا.  حّب  يف  يقع  اأن  كو�رشان 
وحني تبادله هذه ال�سابة م�ساعره 
ال�رّشية،  لقاءاتهما  تيبي  ويكت�سف 
بطريقة  منهما  النتقام  يقرر 

وح�سية.

الرجل الذي تخّلى 
عن ا�سمه

الذي  »الرجل  الثانية،  الق�سة  ويف 
اإىل  نتعّرف  ا�سمه«،  عن  تخلّى 
يدعى  خجول  جامعي  طالب 
نورد�سرتوم ويع�سق يف ال�رّش طالبة 

�سقراء ل تهتم لوجوده.
اأن  يوماً  الظروف  ت�ساء  لكن 
فتتغرّي  عالقة،  ويعي�سان  يلتقيان 
وتقبل  اإليه  ال�سابة  هذه  نظرة 
وبعد  ابنًة،  له  وتنجب  منه  الزواج 
�سنواٍت طويلة من احلياة الزوجية 
نورد�سرتوم  يجمع  ال�سعيدة 
زوجته  تطلب  كبرية،  ثروة  خاللها 
راأ�ساً  فتنقلب حياته  منه،  الطالق 
تاأّمل يف  مرحلة  ويبداأ  عقب  على 
اأن حياته  م�سريته ي�ستنتج خاللها 
اأفعال يومية  مل تكن »�سوى تراكم 
املهني  جناحه  واأن  رة«،  متكِرّ
لنا،  يربهن  اأن  قبل  كذبة،  جمّرد 
يف �سياق حماولته اإنقاذ نف�سه، اأن 

ثمة  اأخطائنا،  طبيعة  كانت  مهما 
وقتاً لت�سحيحها، لأن »لعبة احلياة 

ل تنتهي اإل حني توافينا املنّية«.

اأ�ساطري خريفية

الق�سة الثالثة، »اأ�ساطري خريفية«، 
الثالثة  الأخوة  بدايتها  يف  نرى 
والدهم  مزرعة  يغادرون  »لولدو« 
لالن�سمام  كندا  اإىل  متوّجهني 
وحماربة  الإنكليزي  اجلي�س  اإىل 
الأملان اإثر اندلع احلرب العاملية 

الأوىل.
الأكرب،  الأخ  األفرد،  وبخالف 
الر�سني واخلجول، و�سامويل، الأخ 
واملثقف  اله�ّس  احلامل  الأ�سغر، 
بتاأمل  املولع  العائلة  يف  الوحيد 
ودرا�سة الطبيعة، يبدو »تري�ستان«، 
�سغره  منذ  متمّرداً  الق�سة،  بطل 
التعبري عن  �سعوبة يف  ويعاين من 
م�ساعره، على رغم جراأته وطابعه 

املغامر.
اإىل  الثالثة  الأخوة  ي�سل  وحني 
وتري�ستان  األفرد  ينخرط  فرن�سا، 
يحتل  بينما  املعارك،  مبا�رشًة يف 
داخل  اإدارياً  من�سباً  �سامويل 
مبهمة  يُكلَّف  حني  لكن  اجلي�س، 
كمني،  يف  ويُقتَل  ا�ستطالعية 
تنفيذ  يف  وينطلق  تري�ستان  يجّن 
خاللها  يقتل  ع�سكرية  عمليات 
اأن  قبل  لأخيه،  انتقاماً  كرث  اأملان 
اإىل  وترّحله  تعتربه قيادته جمنوناً 
واحد:  بهدٍف  يتزّوج  اأمريكا حيث 
اإجناب طفل يحّل مكان �سامويل.

لن  اأخيه  فقدان  من  اأمله  ولأن 
برحالت  خنقه  يحاول  يخّف، 
خاللها  يواجه  ل  طويلة  بحرية 
عر�س  يف  العنا�رش  احتدام 

كل  اأي�ساً  بل  فح�سب،  البحر 
اإىل  يعود  اأن  قبل  املخاطر،  اأنواع 
مزرعة والده بعد �سنوات ويتمكن 
اأخرى. لكن هل  تاأ�سي�س حياٍة  من 
من  اأف�سل  احلياة  هذه  �ستكون 

حياته ال�سابقة؟.

تاأمالت وجودية
يقول  كما  ـ  املجموعة  هذه  قيمة 
تقت�رش  ل  ماتيو�سون،  املرتجم 
وحيوية  الفريد  اأ�سلوبها  على 
التاأمالت  يف  بل  �سخ�سياتها، 
يف  ة  امل�سرَيّ الغزيرة  الوجودية 
�ساحبها  روؤية  وتعك�س  ق�س�سها 

للحياة  والب�سرية  العميقة 
جمال  ل  واإذ  النادرة.  واإن�سانيته 
خمتلفة  مناذج  ل�ستح�سار  هنا 
بواحد  التاأمالت، نكتفي  عن هذه 
الكاتب  مهارة  اأي�ساً  فيه  تتجلى 
خلط  يف  »هاري�سون«  الأمريكي 
�سمن  ه  ن�سّ داخل  وال�سعر  العنف 
يف  نرغب  جتعلنا  فريدة  كيمياء 
جميع  ـ  قراءة  اإعادة  اأو  ـ  قراءة 
الب�رش  يتجّنب  حيث  اأعماله، 
الذي  املوؤ�ِسف  اللغز  مواجهة 
يتعلق بغياب نظاٍم عادل يف توزيع 
هذه  على  والعقوبات  املكافاآت 
احلالت  يف  خ�سو�ساً  الأر�س، 
اأطفال  كم�سري  ماأ�ساوية،  الأكرث 

قبيلة »نيز بري�سي« )الهندية( الذين 
..«حني  ِخيَمهم  يف  ينامون  كانوا 
اخلّيالة  فرقة  نريان  مّزقتهم 
دناءة من  اأكرث  �سيء  الأمريكية. ل 
لقاء طفٍل بر�سا�سة بندقية. ثم يا 
للهّوة يف فهم ما حدث، فال�سحف 
الكبري  بالنت�سار  تغّنت  اآنذاك 
كل  باأن  ن�سّدق  اأن  نوّد  جلي�سنا. 
وقرفاً  رعباً  تتجّمد  الكون  جنوم 
اأمام مثل هذه الوح�سية، باأن كوكبة 
»�سليب  وكوكبة  تتفكك  »اأوريون« 
اجلنوب« تنهار. وهو ما ل يح�سل 
طبعاً اأبداً. الثابت يبقى على حاله، 
وكل مّنا ي�سطدم يف حلقته اخلا�سة 

بهذا اللغز اإىل ما ل نهاية«.

تاريخ حافل بالعطاء

رحيل الأديب املو�شوعي املغربي علي ال�شقلي احل�شيني
الثنني،  املنون،  يد  غيبت 
علي  املغربي  وال�ساعر  الأديب 
لبى  الذي  احل�سيني،  ال�سقلي 
عاما،   86 �سن  عن  ربه  داعي 
دافق  وهج  برحيله،  لينطفئ، 
من الإبداع، موجها تربويا كان، 
واأديبا مو�سوعيا، و�ساعرا كبريا 
خلد ا�سمه، باقتدار وا�ستحقاق، 
واأ�ساطني  اأعالم  جانب  اإىل 

ال�سعر العربي واملغربي.
احل�سيني،  ال�سقلي  الراحل  كان 
تفارق  ل  البت�سامة  كانت  الذي 
حمياه، ل يفوت فر�سة ومنا�سبة 
لنظم ق�سيدة اأو مقطوعة يخ�س 
ويقوم  احلا�رشين،  اأحد  بها 
املجال�س  ختام  يف  باإلقائها 
الأدبية والطربية، مغنيا ومرثيا، 
يف  »الإخوانيات«  جن�س  بذلك، 
ال�سعر املغربي، منها مقطوعة 
الراحل  الفنان  حق  يف  ارجتلها 
عبد الوهاب اأكومي، واأخرى يف 
حق رفيق دربه املهني وم�ساره 
توفيق  حممد  ال�سفري  احلياتي 

القباج، وغريهما كثري ...

وبقدر م�ساركته يف اإغناء ربرتوار 
ال�ساعر  كان  املغربي،  ال�سعر 
�سادنا  احل�سيني  ال�سقلي  علي 
لأغوارها،  �سابرا  ال�ساد،  للغة 
و�سدفاتها،  دررها  عن  باحثا 
حري�سا على ت�سحيح وتقومي اأي 
انفالت اأو خلل يعرتيها، وجتلى 
للمقررات  اإعداده  يف  ذلك 
والربامج الدرا�سية، ويف حر�سه 
ت�سحيح  يف  امل�ساهمة  على 
الآلة  ملو�سيقى  ال�سعري  املنت 
مقوما  املغربية،  الأندل�سية 
ا�ستبدال  مقرتحا  اأو  عرو�سا، 
كلمة باأخرى حر�سا على الذوق 

ال�سعري واملعنى الرائق.
وفعال يفقد املغرب، برحيل علي 
اأبرز  اأحد  احل�سيني،  ال�سقلي 
من  ويذوي  املعا�رشين،  اأدبائه 
والفكر املغربيني  الأدب  �سجرة 
ر�سني،  ومفكر  �سعري  هرم 
�ساعر تعلق ال�سعر به على مدى 
عقود من الزمن، هام وجدا بلغة 
ولعل  تناولها.  يف  واأبدع  ال�ساد 
من بني الأعمال الإبداعية التي 

كان يعتز بها الراحل هي نظمه 
فيه  �سارك  فني  لكلمات عر�س 
احتفال  و�سابة،  �ساب  ثالثمائة 
 ،1979 �سنة  ال�سباب  بعيد 
املرحومان  مو�سيقاه  و�سع 
واإدري�س  فني�س  الرحمان  عبد 
ل�سعر  نظمه  وكذلك  ال�رشادي،، 
اأوبريت »من الظلمات اإىل النور« 
عام  فني�س  الفنان  تلحني  من 
يا  »م�سناك  واأوبريت   ،1977
عام  اأي�سا  تلحينه  من  مالكي« 

.1982
ال�سقلي  علي  الراحل  كان 
دافع،  ملتزما،  وطنيا  احل�سيني 
يف كل اإبداعه، ال�سعري والنرثي، 
وان�سغالت  الوطن  ق�سايا  عن 
هو  يقول  ذلك  وعن  النا�س، 
اإحدى  يف  ت�رشيح  يف  نف�سه، 
منا�سبات تكرميه، »اإذا كان لكل 
تدعو،  فر�سالتي  ر�سالة،  �ساعر 
ن�رشة  اإىل  �سيء،  كل  وقبل  اأول 
احلق اأينما كان، اأنا عدو الظلم 

بجميع األوانه واأ�سكاله«.
اأقامته  الذي  تكرميه  حفل  ويف 

ماي  يف  الفتح  رباط  جمعية  له 
علي  الراحل  اأعرب   ،2013
اأ�سفه  عن  احل�سيني  ال�سقلي 
ال�سعر  اأحوال  اإليه  اآلت  »ملا 
والأدب يف العامل اأجمع، وتراجع 
مرتبته بني النا�س نظرا ل�سطوة 
عامل القت�ساد واملال والأعمال 

وتهافت اأغلب النا�س عليه«.
وقال الراحل ال�سقلي احل�سيني 
ال�سعرية  جتربته  عن  متحدثا 
وتعلق  بال�سعر  تعلق  �ساعر  »اإين 
ال�سعر به منذ 70 �سنة، ور�سالتي 
ون�رشة  احلق  عن  الدفاع  هي 
اأ�سعاري«،  عرب  املظلومني 
م�سريا اإىل اأنه نظم اأوىل ق�سائده 

و�سنه تقل عن 15 �سنة.
نظمها  التي  الق�سائد  ومن 
مو�سوع  يف  ال�سقلي  الراحل 
�سماها  ق�سائد  ثالث  احلرية 
ل�سرتاك  نظرا  ب«التوائم« 
معناها يف تناول هذا املو�سوع 
و«اأنا  »العا�سفة«  ق�سائد  وهي 

واحلرية« و«احلرية البرتاء«.
واإذا كان اأحمد �سوقي يعد رائد 

امل�رشق  يف  امل�رشحي  ال�سعر 
علي  الراحل  فاإن  العربي، 
رائد  يعترب  احل�سيني  ال�سقلي 
باملغرب  امل�رشحية  الدراما 
ذلك  على  ت�سهد  العربي، 
فاق  التي  ال�سعرية،  م�رشحياته 
مبدعي  بها  و�ساهى  �ساأوا  بها 
والفني،  الأدبي  اجلن�س  هذا 
الركح ونظم  الذي مزج بني فن 
الفقيد  متيز  حيث  القري�س، 
الروايات  من  العديد  بتاأليف 
من  ال�سعرية  وامل�رشحيات 
و«مع  الكربى«  »املعركة  قبيل 
الأكرب«،  و«الفتح  الأ�سريتني« 
و«الأمرية  احلجارة«  و«اأبطال 
لالأ�ستاذ  �سهادة  ويف  زينب«. 
حممد بن�رشيفة يف حق الراحل 
التاأليف  جمال  يف  وم�ساركته 
اأن  »وع�سى   : يقول  امل�رشحي 
ال�سقلي  علي  ال�ساعر  يف  جند 
اجلانب  هذا  يف  احل�سيني، 
العربي،  عاملنا  من  الغربي 
ميدان  يف  �سبقوه  للذين  خلفا 
ال�سعر امل�رشحي من امل�سارقة 

وعزيز  �سوقي  اأحمد  اأمثال  من 
من  لفهما  لف  ومن  اأباظة، 
يف  »اإنتاجه  اأن  م�سيفا  الكبار«، 
جمال ال�سعر امل�رشحي وت�سعب 
خالل  وتلونه  وتناميه،  احلوار 
على  يدل  م�رشحياته  ف�سول 
كعبه  وعلو  ال�ساعر،  باع  طول 
وي�سهد  امل�رشحي،  البناء  يف 
فيه  ت�سيق  فيما  نف�سه،  ب�سعة 
علي  مولي  وداعا  الأنفا�س«. 
الأديب  احل�سيني،  ال�سقلي 
املربز،  وال�ساعر  الأريب، 
ففعال  الطيبة.  الكلمة  �ساحب 
اأحد  برحيلك  املغرب  فقد 
املخل�سني،  الوطنيني  اأبنائه 
و�ستظل  امل�ساركني،  ومبدعيه 
�سدق  من  النابعة  كلماتك 
وطنيتك، التي �سمنتها »الن�سيد 
را�سخة  املغربي«،  الوطني 
توالت  ما  املغاربة،  ذاكرة  يف 
القرون  وتعاقبت  ال�سنون 
ترددها  الأجيال،  وتداورت 
رددها  كما  واخللف  النا�سئة 

الآباء وال�سلف. 
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عر�ض كتاب 

الت�أثري  ر  ت�صُوّ اإع�دة  احلرب..  وراء  “م� 
الأمريكي يف ال�صرق الأو�صط اجلديد”

بخربٍة تناهز 11 عاما من �لعمل �ل�صحفي مع �صحيفة نيويورك تاميز ووكالة رويرتز ودورية ذي �أتالنتك، يخُل�ض 
ديفيد روهد �إىل �أن ��صتخد�م �لقوة �ملميتة �أمر �صروري يف بع�ض �الأحيان، لكن �لنمو �القت�صادي و�ملعتدلني 

�مل�صلمني- ولي�ض �جلنود �الأمريكيني- هو �لكفيل بالق�صاء على �لت�صدد على �ملدى �لطويل. يرى �ملوؤلف، �لفائز مرتني 
ر  َا ميكن للقوة �الأمريكية حتقيقه، وي�صيف يف كتابه “ما ور�ء �حلرب.. �إعادة ت�صُوّ بجائزة بوليتزر، �أن هناك َحٌدّ ملمِ
�لتاأثري �الأمريكي يف �ل�صرق �الأو�صط �جلديد”: “لقد �رتكبت �أخطاء فادحة، لكن مل يفت �الأو�ن بعد. ومن خالل 

تقلي�ض طموحاتنا، مع �لرتكيز على �القت�صاد و�لعمل مع �ملعتدلني �مل�صلمني، �صوف نحقق �ملزيد”.

�لكتاب: ما ور�ء �حلرب.. �إعادة 
ر �لتاأثري �الأمريكي يف  ت�صُوّ

�ل�صرق �الأو�صط �جلديد
�ملوؤلف: ديفيد روهد

�لنا�صر: بنجوين بوك�ض
تاريخ �الإ�صد�ر: 18 �أبريل 2013

عدد �ل�صفحات: 240

ك�صب �لقلوب و�لعقول

نقدا  “روهد”  يوجه  بينما  لكن 
للموؤ�س�سات  الثناء  ي�ستحق 
مل  فاإنه  اخلارج،  يف  الأمريكية 
ي�ستطع الهروب من الروؤية املثالية 
الأمريكي  النفوذ  لقوة  املزعجة 
التي  الو�سفات  اأن  كما  ة،  اخليرّ
جذرية  لي�ست  الكتاب  يف  يقدمها 
هذه  مبثل  للقيام  يكفي  مبا 

املهمة.
لكنه  احلرب،  “روهد”  يعار�ض 
يدافع عن القوة الناعمة ل�سن حملة 

قلوب  لك�سب  ودبلوما�سية  مالية 
ويقرتح  الأو�سط،  ال�رشق  وعقول 
جديدة  ملجموعة  دعم  تقدمي 
التي  “املعتدلة”  اجلماعات  من 
تتقا�سم القيم الأمريكية من خالل 
التجارية  الأعمال  يف  ال�ستثمار 
“يف  وي�سيف:  املبتكرة  والربامج 
لالأمن  تهديد  اأخطر  النهاية، 
وا�سنطن  انحياز  هو  الأمريكي 
ال�سعيفة  املدنية  واملوؤ�س�سات 
والف�سل يف مواءمة طموحاتها مع 

مواردها وقدراتها الفعلية”.

قليل من القوة.. كثي من 
�لدبلوما�صية

ال�سيا�سة  ف�سل  تف�سيل  بعد 
الأمريکية يف املنطقة، ي�ستخدم 
العربي  الربيع  اأحداث  “روده” 
اإىل  قدًما  امل�سي  �سبل  لقرتاح 
على  اأقل  ب�سورة  اعتماًدا  الأمام 
واملتعاقدين  والبنتاجون  الع�سا 

اجلزرة  على  واأکثر  احلكوميني 
ووزارة اخلارجية والدبلوما�سيني.

ين�سح “روهد” باأن تنفق الوليات 
لدعم  املال  من  املزيد  املتحدة 
املعتدلة،  الإ�سالمية  التاأثيات 
الغزوات  على  اأقل  جهًدا  وتنفق 
الطائرات  و�رشبات  الع�سكرية 
املتطرفني،  ملواجهة  طيار  بدون 
اجلماعات  دعم  على  ويحث 
باملعايي  تلتزم  التي  املحلية 
العنف  وتعار�ض  الدميقراطية 

وتدعم قوانني حقوق الإن�سان.

م�صر وتركيا

متثل  تركيا  اأن  املوؤلف  يرى 
عك�ض  وعلى  يُحتذى،  منوذًجا 
تقدم  فاإنها  واأفغان�ستان،  العراق 
اجلديد  التف�سي  على  قوًيا  مثاًل 
امل�سلمون  و�سعه  الذي  لالإ�سالم 
تفاوؤل  اأقل  لكنه  الغرباء،  ولي�ض 
لديها  التي  مب�رش،  يتعلق  فيما 

وليبيا،  بتون�ض  يقارن  ل  اقت�ساد 
ونظام تعليمي على حافة النهيار، 
ال�ستثمار  اإىل  باإحلاح  وحتتاج 
اأن  يجب  ما  م�سيًفا:  الأجنبي. 
اأكرث  املتحدة  الوليات  به  تقوم 
التفكي  هو  اآخر  �سيء  اأي  من 
والتحلي  م�رش،  يف  ال�سرتاتيجي 
غي  بطرق  والنخراط  بال�سرب 
يقدم  الكتاب  اأن  رغم  ع�سكرية. 
لكونه  اأقرب  اأنه  اإل  اأفكاًرا جيدة، 
بولي�سي  فورين  جملة  يف  مقاًل 
ولي�ض كتاًبا، على حد قول �ستيف 
جولد�ستاين يف وا�سنطن اإندبندنت 
يقدمه  وما  بوك�ض  اأوف  ريفيو 
ت�سور”  “اإعادة  باعتباره  “روهد” 
لالخرتاع  منه  للتقليدية  اأقرب 
وعقول  قلوب  ك�سب  �سبل  حول 
احلظ،  ول�سوء  الإ�سالمي  العامل 
يبدو اأن الكتاب ل يتمتع مبا يكفي 
من القدرة على الإقناع ملا ميكن 
بالدميقراطية  للتعجيل  به  القيام 

وال�سالم يف املنطقة.

ك�صف �لتناق�ض

بينارت  بيرت  ي�سجله  اآخر  ماأخذ 
عرب �سحيفة نيويورك تاميز قائال 
ا�سمه؛  اإىل  يرقى  ل  الكتاب  اإن 
هالمي  الأمريكي”  “النفوذ  لأن 
جدا، و”ال�رشق الأو�سط اجلديد” 
ب�سورة  جدا،  الأطراف  مرتامي 
ورقة   221 ت�ستطيع  اأن  من  اأكرب 

“اإعادة ت�سور” ذلك ب�سكل مقنع.
مل  “روده”  اأن  يعني  ل  ذلك  لكن 
يبذل جهده، فقد ا�ستطاع بالفعل 
ك�سف التناق�ض العميق بني جتربة 
خف�ض  يف  الطويلة  وا�سنطن 
املدنية  الأدوات  على  العتماد 
لل�سلطة الأمريكية وحماولتها بعد 
11 �سبتمرب ا�ستخدام تلك الأدوات 
ال�رشق  ت�سكيل  لإعادة  نف�سها 

الأو�سط الكبي.
�صيا�صة خارجية يديرها 

�ملتعاقدون

ينقلل املوؤلف عن اأحد املحاربني 
الأمريكية  الوكالة  من  القدامى 
قوله   USAID الدولية  للتنمية 
ُع�رش  اليوم  توظف  البالد  ان 
اخلارجية  اخلدمة  �سباط  كبار 
فيتنام.  حرب  خالل  فعلت  كما 
وبني عامي 2001 و 2010 وحده، 
الكوجنر�ض  اأن  “روده”،  يالحظ 
الوليات  موظفي  خف�ض 
 30 بن�سبة  الأمريكية  املتحدة 
الفرتة  خالل  لكن  املئة،  يف 
ذاتها �ساعفت الوكالة ميزانيتها. 
النتيجة: �سيا�سة خارجية يديرها 

املقاولون.
الزمن،  من  عقد  من  اأكرث  وبعد 
امل�ستفاد  الأ�سا�سي  الدر�ض  فاإن 
اأن  هو  ال�سيا�سة  هذه  من 
ال�رشق  يف  اأمريكا  طموحات 
الأو�سط كان ينبغي اأن تكون اأقل 

ملحمية يف البداية.
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�لدورة 29 من �أيام قرطاج �ل�صينمائية

206 اأفالم من 47 
دولة يف املن�ف�صة 

 
تتوا�سل فعاليات الدورة التا�سعة والع�رشين لأيام قرطاج ال�سينمائية 
اأ�سبوع على تفجي انتحاري هز  اأقل من  ال�سبت بعد  التي انطلقت 
من  اأفالم   206 العام  هذا  املهرجان  ويعر�ض  التون�سية.  العا�سمة 
47 دولة وي�سمل اأربع م�سابقات لالأفالم الروائية الطويلة والروائية 

الق�سية والوثائقية الطويلة والوثائقية الق�سية.
اأربع  اإىل  اإ�سافة  العا�سمة  تون�ض  يف  قاعة   19 يف  العرو�ض  وتقام 
العرو�ض  وبجانب  و�سليانة.  والق�رشين  و�سفاق�ض  نابل  يف  قاعات 
ال�سينمائية ينظم املهرجان ندوات فكرية وعرو�سا فنية وترفيهية 
يف �سوارع تون�ض العا�سمة واختارت اإدارة املهرجان هذا العام اأربع 
والهند  والربازيل  وال�سنغال  العراق  هي  ال�رشف  �سيف  لتكون  دول 
كلمة  يف  ال�سينمائي  قرطاج  اأيام  مهرجان  مدير  عياد  جنيب  وقال 
الدورة  منذ  همنا  »كان  الثقافة  مبدينة  الأوبرا  مب�رشح  الفتتاح 
ثالث  يف  تتلخ�ض  التي  املهرجان  ثوابت  اإىل  الرجوع  املا�سية 
نقاط اأ�سا�سية.. هذا املهرجان هو عربي اأفريقي اأ�سا�سا، ونطمح 
القطبني، هذا املهرجان  التوازن يف الفالم واحل�سور بني  لإيجاد 
هو مهرجان جنوب وعمقه ثالث قارات هي اأفريقيا واأ�سيا واأمريكا 
الالتينية مع نكهة متو�سطية، هذا املهرجان ذو م�سحة ن�سالية وهو 

ف�ساء للحريات والتالقي والت�سامح«.
احلادي  القرن  قلب  يف  نكون  التوجه  بهذا  اأننا  »نعتقد  واأ�ساف 
مهرجان يف  باأي  للت�سبه  نطمح  ول  بخ�سو�سيتنا  نفخر  والع�رشين، 

العامل«.
وتابع قائال »نريد اأن جنعل من اأيام قرطاج ال�سينمائية ومن تون�ض 
اأننا  واأعتقد  والأفريقية،  العربية  بال�سينما  للمهنيني  قبلة  اأهم 
جوائز  على  املتناف�سة  الأفالم  ا�ستعرا�ض  ذلك«وبعد  يف  �سننجح 
املهرجان وجلان التحكيم كرم املنظمون بع�سا من �سناع ال�سينما 
العربية والأفريقية قبل عر�ض فيلم الفتتاح »بدون وطن« )اأباتريد( 
وعزيز  نظيف  حممد  وبطولة  النجار  نرج�ض  املغربية  للمخرجة 

الفا�سلي ونادية النيازي اإ�سافة للفرن�سية جويل جاييه.

م�ذا كتب ال�ص�عر �ص�رل بودلري عندم� فكر يف النتح�ر؟

ملحبي الرعب.. اأف�صل اأفالم 2018!

ال�ساعر  همرّ  �سبابه  عز  يف   
بودلي  �سارل  ال�سهي  الفرن�سي 
اأن  بعد  بالنتحار   )1867-1821(
يقدم  اأن  وقبل  احلياة،  من  �سئم 
على و�سع حد حلياته كتب ر�سالة 
دوفال  اإىل ع�سيقته جان  مقت�سبة 
اخلطوة  تلك  دواعي  فيها  ي�رشح 

اجلريئة.

حتمل  التي  الر�سالة  تلك  ويف 
بودلي  كتب   ،1845 جوان  تاريخ 
املدونة  يف  ا�سمه  ارتبط  -الذي 
»اأزهار  بديوان  العاملية  ال�سعرية 
جان  ع�سيقته  يخاطب  ال�رش«- 
الآن�سة  �ست�سلمك  »عندما  دوفال 
اأكون قد  الر�سالة  جان ليمي هذه 
رحلت )..( اأنا �ساأنتحر، اإذ مل يعد 

مبقدوري العي�ض، فلم اأعد اأحتمل 
ال�ستيقاظ«وبيع  وتعب  النوم  تعب 
الر�سالة  لتلك  الأ�سلي  الن�ض 
الق�سية قبل يومني يف مزاد علني 
 234 ب�سعر  الفرن�سية  بالعا�سمة 
األف يورو اأي اأكرث بثالث مرات من 
الر�سالة  وكانت  املقدر.  �سعرها 
الذي  املزاد  يف  الأهم  القطعة 

نظمته دار »اأوزنا« يف باري�ض ي�سار 
حاول  الر�سالة،  تلك  بعد  اأنه  اإىل 
الرابعة  بودلي وهو يف �سن  �سارل 
ب�سكني،  نف�سه  طعن  والع�رشين 
لكنه مل ي�سب بجروح خطرة. وبعد 
تلك احلادثة بقى بودلي على قيد 
احلياة مدة 22 �سنة اإ�سافية اإىل اأن 

تويف عام 1867.

اأ�سدرت جملة فورب�ض التي تعد 
العامل،  يف  �سهرة  القوائم  اأكرث 
اأف�سل  فيها  �سنفت  قائمة 
وذهب   2018 لعام  الرعب  اأفالم 
املركز الأول لأف�سل فيلم رعب 
حيث  »وراثي«،  لفيلم  العام  لهذا 
مهرجان  يف  مرة  لأول  عر�ض 
يف  ال�سينمائي،  دان�ض«  »�سن 
وو�سف  العام،  بداية  جانفي 
اأخرجه  الذي  الفيلم،  النقاد 
اأ�سرت،  اآري  له،  ال�سيناريو  وكتب 
توين  فيه  البطولة  باأدوار  وقام 
وميلي  وولف  واأليك�ض  كوليت 
واآن مود وغابريل بين،  �سابيو 
واأكرثها  الرعب  اأفالم  باأقوى 
النف�سي،  امل�ستوى  على  اإزعاجا 
مليون   79 بلغت  اإيرادات  وحقق 

دولر.
اأما املرتبة الثانية لأف�سل اأفالم 
ن�سيب  من  كانت  فقد  الرعب 

اإخراج  من  هادئ«  »مكان  فيلم 
جون كرا�سين�سكي، وبطولة جون 
بلينت  واإمييلي  كرا�سين�سكي 
وعر�ض بتارخ 6 اأبريل هذا العام، 
قائمة  يف  الثالث  املركز  واحتل 
اأف�سل اأفالم الرعب فيلم »عذرا 
و�سيناريو،  اإخراج  من  لالإزعاج« 
الأول  الفيلم  وهو  رايلي،  بو�ستا 
لهذا املخرج وحاز على املركز 
وهو  »هالووين«،  فيلم  الرابع 
الفيلم ال�ساد�ض ع�رش من �سل�سلة 
اإخراج  من  وهو  هالووين،  اأفالم 
و�سيناريو  غرين  غوردون  ديفيد 
وداين  فريديل  وجيف  غرين 

ماكربايد.
من  اخلام�ض  املركز  وكان 
ن�سيب »اإبادة«، وهو فيلم الرعب 
�سيناريو  من  العلمي  واخليال 
ومن  غارلند  األيك�ض  واإخراج 

بطولة ناتايل بورمتان.
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الكاتب حممد اأمني قويدري يف حوار ح�صري مع »الو�صط »

»اإرها�صات من زمن الرداءة«...
ر�ؤى نقدية لإ�صالح الأفكار 

يتحدث الكاتب حممد اأمني قويدري يف هذا احلوار احل�صري مع جريدة »الو�صط » عن  باكورة اأعماله 
الأوىل التي �صدرت حديثا عن دار املثقف يف اجلزائر والتي �صارك فيها يف �صالون اجلزائر الدويل للكتاب 

حيث دخل بقوة يف �صيال 23 عرب م�صاركته الالفتة التي جذبت اأنظار اجلميع لهذا العمل املوفق الذي 
ا�صتطاع من خالله هذا ال�صاب املبدع اأن ي�صلط ال�صوء على جملة من الق�صايا الجتماعية والثقافية 
وال�صيا�صية والقت�صادية والدينية   وهذا بغية فتح املجال اأمام  القارئ  للبحث يف املوا�صيع  املثارة يف 

ال�صاحة اجلزائرية  وغايته اإ�صالح الأفكار بالدرجة الأوىل  .

 حاوره : حكيم مالك 

بداية ، هل لك اأن 
تعرف بنف�صك للقراء 
الأعزاء من هو حممد 

اأمني قويدري؟ 

حممد �أمني قويدري  من 
مو�ليد 1989 من �لعا�صمة  
ما�صرت  على  متح�صل 
و�أنظمة  �أعمال  �إد�رة 
موظف  معلومات، 
ومدون  كاتب  باملالية، 
�أو  �أدر�س  �أين مل   بالرغم 
�أتلقى تكوينا يف �ل�صحافة 
�أو �الإعالم �إال �أن �ملوهبة 
�لطبيعية ال ميكن دحرها 
يل  ليفتح  حاولنا  مهما 
�لتدوين غمار �خلو�س يف 
وك�رس�  �ل�صحافة  جتربة 
�ل�صحافة  ف�صل  لت�صور 

�الإلكرتونية باجلز�ئر.

كيف ت�صف 
م�صاركتك يف �صيال 

؟   2018

وخطوة  ناجحة  �أعتربها 
�لكتابة  لولوج عامل  مهمة 
ملن  بالهينة  لي�صت  �لتي 
مو�صوع  ر�صالة،  لديه 
لي�س  فاالأمر  ق�صية  �أو 
يل  بالن�صبة  �عتباطيا 
خا�صة  �صعبا  و�عتربته 
ال  �لتي  كتابتي  ونوع 
كثري�،  �ل�صباب  يحبذها 
لكن �ملفاجاأة �لتي حدثت 
نف�صه  فر�س  �لعمل  �أن 
باحثني،  �هتمام  ونال 
طالب  �أ�صاتذة،  دكاترة، 
�لتخ�ص�صات  خمتلف  يف 
وما  عموما،  و�ملثقفني 
�ل�صباب  �إقبال  يف  �أثر 
�ملرت�وح �أعمارهم بني 17 
و 25 �صنة وتو��صلهم معي 
عليهم  تعذر  ممن  حتى 
لنيل  باملعر�س  �حل�صور 
علمهم  مع  ن�صختهم 
له  لي�س  �لذي  باملحتوى 

عالقة بفن �لرو�ية.

حدثنا عن  م�صمون 
»اإرها�صات من 

زمن الرداءة« ؟ 
وما الدللة  التي 

يحملها عنوان باكورة 
اأعمالك  ؟ 

�لعمل عبارة عن جمموعة 
تطرح  �ملقاالت  من 
مو��صيع متنوعة �صيا�صية، 
�جتماعية  ثقافية،  دينية، 
تنطلق  �قت�صادية  وحتى 
بعينها  �أحد�ث  من 
مو�صوم  �إىل طرح  لتتعدى 
و�أبعاد  حتليلي  مبنظور 
�ملو�صوع مدعومة بحجج 
�لتحليل  ومعلومات تدعم 
�لذي ال يتنافى مع �لنظرة 
�لتي �أرتئيها منطقية، كما 
هذ�  على  �ختياري  وقع 
للمحتوى  نظر�  �لعنو�ن 
�إليه  �آل  ما  ينقد  �لذي 
خمتلف  يف  �لو�صع 
�لرد�ءة  لتطغى  �مليادين 

بتميز. 

ملاذا وقع اختيارك 
على الكتابة النقدية 
التي تعد من اأ�صعب 

الكتابات ؟

لل�صاأن  �ملتتبعني  من  �أنا 
يف  و�ل�صيا�صي  �لثقايف 
متاأثر  �لوقت  نف�س 
�لعلمي  �لبحث  مبنهجية 
�الأ�صئلة  يف  و�لبحث 
جعل  ما  �لفل�صفية 
معرفية  تر�كمات  عندي 
�ملوهبة  هذه  �أخرجت 
�إمنا  تف�صيال  لي�صت  �لتي 
حتمية  كنتيجة  جاءت 
معريف،  هدفه  ملكبوت 

نقدي وت�صحيحي. 

هل املقالت النقدية 
اأ�صبحت  ت�صتهوي 
القارئ اجلزائري 

اليوم ؟ 

�جلزم  ميكن  ال  �إجماال 
باهتمام �لقارئ من عدمه 
الأهمية  يعود  ذلك  كون 
طرحه  وكيفية  �ملو�صوع 
تقدمي  دون  �إثارته  الأن 
حجج �أو طروحات وحلول 
يتوج  ما  �لقارئ  يفيد  لن 
كي  بالف�صل  �لنقد  عملية 
ت�صري مبثابة �إف�صاء غليل 

بعيد عن �ملو�صوعية. 

كيف كان تعاملك مع 
دار املثقف ؟

 
�ملثقف  د�ر  حقيقة 
ب�صدر  �أبو�بها  يل  فتحت 
تو��صل  �أول  منذ  رحب 
�صمرية  مديرتها  مع 
بدعم  �ملعروفة  من�صورة 
ربوع  عرب  �ل�صباب  كل 
�أعمالهم  ن�رس  يف  �لوطن 
من  �لد�ر  تقدمه  وما 
حظيت  �لتي  �لت�صهيالت 
�لكتاب،  كباقي  بها 
�الإطالع على  بعد  خا�صة 
�هتمام  لفت  �لذي  عملي 
و�عتربوه  عليها  �لقائمني 

متميز� ما �صجعني. 

ملن تقراأ؟  وما هي 
املوا�صيع التي جتذبك 

من الولهة الأوىل؟ 

�أقر�أ  بعينه  كاتب  لي�س يل 
له فلكل �أ�صلوبه وطريقته 
بقناعات  �أتقيد  ال  لكي 
بعينه،  كاتب  �أو  باحث 
خلدون  لنب  كثري  بن  من 
من  طالبي،  حممد  �إىل 
مالك بن نبي الآ�صيا جبار 
�أن  �أنور رحماين، كما  �إىل 
جتذبني  �لتي  �ملو��صيع 
�لفل�صفية  �ملو��صيع  هي 
�أكرث ما ي�صمح يل �لغو�س 
�ملجاالت  خمتلف  يف 

ب�صال�صة. 

هل �صتخو�س جتربة 
الن�صر م�صتقبال مع 
اإحدى دور الن�صر 

العربية؟ 

ميكن  ال  �أنه  مع  ال،  ملا 
كون  بذلك  �لتنبوؤ  حاليا 
هذ� �لقر�ر �صيكون ح�صب 
�صي�صدر  �لذي  �لعمل  نوع 
يف  فاجئني  ما  �أن  رغم 
�هتمام  �الأول  �إ�صد�ري 
قر�ء من �لوطن �لعربي به 
خا�صة �ملغرب رمبا لكون 
�ملجتمعات �لعربية تعي�س 

�أغلبها �لرد�ءة تنا�صبيا.

ما هو الغر�س الذي 
اأردت اإي�صاله  من 
خالل مقالتك 

النقدية ؟ 

�لنقد  خالل  من  هديف 
للبحث  �ملجال  فتح  هو 
بت�صحيح  �حلقائق  عن 
و�الأفكار  �ملعلومات 
�أنا  حتى  الأين  �ملغلوطة 
باحث عن �حلقيقة ول�صت 
�أ�صورها  �إمنا  بها  جازما 
ح�صب ما تو�صلت �إليه من 
قناعات و�أفكار فاخلو�س 
مبو�صوع ما دون حجج �أو 
و  حلول  تقدمي  �أو  دالئل 
يف  �لقارئ  يخدم  لن  �أفق 

�صيء �إمنا كالم عبثي. 

هل ر�صالة النقد 
كفيلة لإحداث 

التغيري يف املجتمع  ؟ 

�لنقد �لبناء �لهادف بحجج 
للقارئ  �ملجال  يفتح 
قبوله من عدمه لكن لي�س  
وفق مبد�أ تع�صب ورف�س 
�الآخر �أو مبد�أ �لت�صليم بل 
وجب �ال�صتق�صاء و�لبحث 
و�الإتيان  مو�صوع  �أي  يف 
بدالئل لدح�صها، فمبادرة 
حد  يف  �لتغيري  حماولة 
خا�صة  حتدي  ذ�تها 
للت�صليم  خا�صع  مبجتمع 
بقابلية  مرتبط  وجناحها 
وم�صاهمتهم  �أفر�ده 
باملقابل  لكن  ذلك،  يف 
حتى  �أو  �لفردي  �لعمل 
بجماعات م�صتتة �صيحول 

دون ذلك.

حدثنا عن لقائك 
مع الكاتب اجلزائري 

الكبري ر�صيد بوجدرة 
؟

�للقاء كان حم�س �صدفة 
توقيعه  ح�صة  �أثناء  �إذ 
�رتاأيت  باملعر�س  لكتابه 
عليه  �أ�صلم  �أن  مبروري 
فيقدمني  �لتحية  لريد 
كاتبا  كوين  يل  �صديق 
باملعر�س  م�صاركا 
�لذي  كتابي  ويطلعه على 
يدي،  يف  �أحمله  كنت 
ر�صيد  �الأ�صتاذ  ليقر�أ 
فيعلق  �لعنو�ن  بوجدرة 
ويت�صفحه  باخلطري  عليه 
ليطلب  ر�أ�صه  مطاأطاأ 
على  »كليمة«  مبا�رسة 

حد قوله �أي »�إهد�ء« دون 
تردد، ما جعلني �أعترب �أن 
�لرجل متو��صع �أما �لعمل 
فجذب �نتباهه ولوال ذلك 
�لتوفيق  الأعاده وطلب يل 
ب�صخ�صيته  يعرف  كونه 

�جلريئة و�رس�حته.

كيف ا�صتطعت اأن 
تزاوج بني مهنتك 
كموظف يف املالية 

وعامل الكتابة ؟ 

تنظيم  ق�صية  �الأمر 
�أغلب  الأين  وت�صحيات 
ل�صاعات  �أبقى  �لوقت 
�إجناز  يف  �إما  متاأخرة 
�ملو�صوع �لذي �أكتب فيه 
عن  و�لبحث  �لقر�ءة  �أو 
�مل�صادر �لتي تخدمه، مع 
�أنه ي�صيبني �أحيانا حاالت 
من �لتعب و�الإرهاق �إال �أن 
ما يو��صيني �أن هديف نبيل 

ما يزيد من �إر�دتي.

ما راأيك يف الواقع 
الثقايف اجلزائري؟ 

�إىل   2015 بني  �رس�حة 
حر�ك  هناك  كان   2017
على  خا�صة  ثقايف 
لتحظى  �مل�رسح  م�صتوى 
منها  �مل�رسحيات  بع�س 
�لقر�ب  طر�صاقة،   «
ك�رسودة،  �ل�صاحلني، 
هدرة.....«  بقا�س  ما 
وتعيد  متوقع  غري  بنجاح 
�مل�رسح  لثقافة  �ملجتمع 
عاد  �ل�صنة  هذه  �أن  �إال 
�الأول  مربعه  �إىل  �لو�صع 
يف  �أما  �لعتمة.   و�صط 
�ت�صمت  �لكتابة  جمال 
خا�صة  �الأخرية  �ل�صنو�ت 
يف  بزخم  �ل�صنة  هذه 
�لكتابة خا�صة من طرف 
حر�ك  يعترب  ما  �ل�صباب 
يبعث  معهود  غري  ثقايف 
على �لكثري من �الأمل لكن 
يف نف�س �لوقت مقلق نوعا 
�لكتابات  بع�س  نتيجة  ما 
بالرديئة  و�صفت  �لتي 
�لناقدين  حتى من طرف 
�أمام  لن�صبح  و�لقر�ء 

در��صتها  وجبت  ظاهرة 
�لثقافية  �لفقاعات  كون 
وتختفي  تظهر  �لتي 
�أو  �ل�صهرة  بهدف  لتكتب 
ك�صب �ملال �إمنا تُعرب عن 
ثقايف  ون�صج  وعي  عدم 

ي�صوه �مل�صهد �لثقايف. 

فيما تتمثل 
م�صاريعك امل�صتقبلية 

يف جمال الكتابة 
والإبداع؟ 

حاليا بالرغم من �إ�صد�ري 
�ملقاالت  �أن  �إال  للعمل 
ت�صتهويني  الز�لت 
من  ذلك  مينعني  ومل 
كتابتها،  يف  �ال�صتمر�ر 
موؤخر�  �رسعت  قد  كما 
يف حتديد معامل م�رسوع 
جاهد�  �صاأحاول  رو�ئي 
ور�قيا  �نفر�ديا  يكون  �أن 

يف نف�س �لوقت.

كلمة اأخرية ملن 
توجهها ؟ 

بل  ت�صع  ال  و�حدة  كلمة 
كلمات  تكون  �أن  وجب 
كاأفر�د  علينا  وجب   .....
�أن  و�حد  وطن  يجمعنا 
باختالفاتنا  بع�صنا  نتقبل 
�نتمائنا  �لفكرية،�لعقائدية، 
مل  �الإن�صان  الأن  و�أ�صولنا 
ليفكر  قطيعا  �أو  عبثا  يخلق 
�أو قناعات  �جلميع وفق نهج 

و�حدة.
حرب  زمن  يف  �الآن  نحن 
فكل  و�لتكنولوجية  �الأفكار 
مرغوب  حمظور  �أو  م�صادر 
لن  �إن�صانية  فطرة  و�حلرية 

يغريها �أحد.
للعمل  �أنا�صد  �أو  �أمتنى 
فتح  م�رسوع  على  جديا 
بالتعاون  مدر�صية  م�صارح 
و�لرتبية  �لثقافة  وز�رتي  بني 
و�لتعليم فالثورة �لفكرية تبد�أ 
من �مل�رسح، كما يجب على 
�الآباء مر�عاة مو�هب �أبنائهم 

وال يكونو� مقربة لها.
كاجل�صد  فيه  ثقافة  ال  بلد 
ت�صنع  بالثقافة  روح،  بال 

�الأوطان...      

الوة
ري ع

ت/ب�ص
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�لن�صاء �أكرث عر�صة للإ�صابة بـ �ألزهامير 

ما  مدى  وعلى  اخلرباء،  يزال  ال 
الزمن  من  عقدين  من  يقرب 
اللواتي يحملن  الن�ساء  اأن  يعتقدون 
من   ε4 النمط  ن�سخ  من  عدداً 
»اأبواليبوبروتني«  امل�سمى  اجلني 
اأكرب للإ�سابة مبر�ض  لديهن خطر 
الرجال  باإ�سابة  مقارنة  األزهامير 
الذين يحملون نف�ض العدد من ن�سخ 
املوقع  نقله  ملا  وفقاً  اجلني،  ذلك 

الطبي »يونيفادي�ض« 
الدرا�سة  نتائج  يف  ذلك  جاء  وقد 
اأجراها  التي  التجميعية   التحليلية 
يف  وا�سنطن  جامعة  من  باحثون 
نف�ض  عدد  يف  املن�سورة  �سياتل، 
ال�سهر من جملة »جاما نيورولوجي«، 
حدوث  اإمكانية  اأو�سحت  التي 
فقط  ولكن  الن�ساء  عند  املر�ض 

الدرا�سة  و�سملت  اأ�سغر.  �سن  يف 
التحليلية مراجعة 27 درا�سة بحثية 
م�ستقلة يف ال�سبكة التفاعلية لرابطة 
األزهامير العاملية، مع بيانات عما 
مت  م�سارك.   58000 من  يقرب 
للإ�سابة  االأرجحية  الن�سب  ح�ساب 
االإدراك  �سعف  موؤ�رشات  بوا�سطة 
املعتدل ومر�ض األزهامير عند كٍلّ 
االأمناط  عرب  والن�ساء  الرجال  من 

.)APOE( الوراثية
الدرا�سة  هذه  يف  الباحثون  وي�سري 
الكامنة  املحتملة  االآليات  اأن  اإىل 
اإ�سابة  بني  االختلفات  هذه  وراء 
تكون  قد  باملر�ض  اجلن�سني 
الف�سيولوجية  بالتغريات  مرتبطة 
املرتبطة بانقطاع الطمث وفقدان 
عند  الحقاً  االإ�سرتوجني  هرمون 

العلج يف  بتقدمي  واأو�سوا  الن�ساء. 
وقت مبكر للن�ساء خ�سو�ساً الأولئك 

 ε4 اجليني  النمط  يحملن  اللتي 
.»E اأبواليبوبروتني«

�لأرق

�آلية جديدة يف علج �ألزهامير و�خلرف!

عمر �لدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

هو داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
الآخر،  �سخ�ض  من  وعلجاته 
�سعوبة  االأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، وللأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  االإ�سطرابات  منها 
االأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
للأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

طور علماء خمترب �ستانفورد الوطني يف اأمريكا 
علجا جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة الذاكرة بعد 

احلوادث ويعالج مر�سى األزهامير.
وتتلخ�ض تقنية العلج اجلديدة بالك�سف عن 

املناطق املت�رشرة يف الدماغ، جراء احلوادث اأو 
االأمرا�ض الع�سبية املختلفة، بتخطيط كهربائي 

من نوع جديد عرب و�سل الدماغ باأقطاب 
كهربائية ت�سخ اإليه �سحنات معينة.

و�سيحدد التحفيز من خلل االأقطاب املناطق 
االأكرث �سعفا يف الدماغ، والتي �ستعالج وت�ستعيد 
ن�ساطها بعد تعري�سها لنب�سات كهرومغناطي�سية 

موجهة وت�ساعد هذه التقنية اجلديدة على 
حتفيز عمل الدماغ بعد اإعادة ت�سكيل الو�سلت 

الع�سبية يف املناطق امل�سابة منه، ويعتقد 
العلماء اأن هذه الطريقة �ستب�سط اإىل حد كبري 
علج الكثري من االأمرا�ض احلديثة كاألزهامير 

وداء باركن�سون واخلرف باأ�سكاله املتعددة، 
ف�سل عن اإ�سابات الدماغ جراء حوادث ال�سري 

وغريها من الكوارث.  

ك�سفت درا�سة حديثة اأن دماغ ال�سخ�ض الذي ي�سعر باأنه ال يزال �سابا، حتى 
واإن تقدم به العمر، ي�سيخ ببطء ويتمتع بخ�سائ�ض حيوية اأكرث �سبابا من عمره 

احلقيقي. تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�ساحبة �سل�سلة من العمليات 
البيولوجية غري العك�سية والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم فت�سبب �سيخوخته، مبا 

يف ذلك �سيخوخة الدماغ. لكن التقدم يف العمر ال يبدو وا�سحا على كل الب�رش 
بنف�ض الطريقة، فالعمر »الذاتي« )كيفما ي�سعر االإن�سان بعمره( يختلف من 
اإن�سان الآخر، وهنا يطرح ال�سوؤال: هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�سيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�سات اجلديدة التي اأجراها علماء من جامعة 
�سيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن االأ�سخا�ض الذين ي�سعرون اأنف�سهم �سبابا، 

يظهرون بالفعل دالئل اأقل على �سيخوخة الدماغ، مقارنة باالأ�سخا�ض الذين 
ي�سعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

 حبة دو�ء متنع 
و�صول �ل�صكر �إىل �لدم

   
ابتكر باحثون علجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج االأولية 
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العلجات التي ال تتطلب حقن مري�ض 
ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العلج بطلء جدار االأمعاء الإعاقة امت�سا�ض ال�سكر 

من اجلهاز اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العلج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم االأمعاء 
بامت�سا�ض مادة الطلء لتغطي جدارها بعد ابتلع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطلء بعد ب�سع �ساعات 
من ابتلعه.

وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�سيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري 

تناول حبة الدواء قبل االأكل لطلء جدار معدته ومنع 
عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ساعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى 

ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة االإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بديًل جلراحات ت�سغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعلج حلاالت البدانة.

در��صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان �لثدي 

من م�صاق �لكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعلج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رشطان الثدي، �سيتجننب التعر�ض للعلج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت االأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعلجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�ض للعلجات الكيماوية التي ال تفيد 
كثرياً يف علج املر�ض.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة علج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام االأطباء للعلج الكيماوي يف علج 
مر�سى ال�رشطان، واأن تتحرر االآالف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العلج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
االأمريكية الأطباء االأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان 
الثدي با�ستخدام العلجات البديلة واالبتعاد عن العلج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العلج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ال ي�ستفدن من العلج 
الكيماوي.

وذكر االأخ�سائي باالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
االختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ض للعلج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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من مظاهر رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�صول اللهّ �صلى 

اللهّ عليه و�صلم قال: »اإن رجلني ممن 
دخل النار ا�صتد �صياحهما فقال الرب 

تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 
قال لهما لأي �صيء ا�صتد �صياحكما؟ 

قال فعلنا ذلك لرتحمنا، قال رحمتي 
لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�صكما حيث 

كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�صه فيجعلها عليه 
بردا و�صالما، ويقوم الآخر فال يلقي 

نف�صه، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: 
ما منعك اأن تلقي نف�صك كما األقى 

�صاحبك؟ فيقول يا رب اإين لأرجو اأن ل 
تعيدين فيها بعد ما اأخرجتني، فيقول 

له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 
 » فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ

رواه الرتمذي.
هذا احلديث يفتح باب الأمل اأمام 

الع�صاة حتى ل يياأ�س اأحد من رحمة 
الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط اأمام 
كل من بعد عن ربه، ثم �صحا �صمريه 

وا�صتيقظ فوؤاده فرجع اإىل رب الأرباب 

تائبًا اأوابًا، كما اأنه يزيد العبد املوؤمن 
ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�صن الظن بالل عز وجل لأنه 
�صبحانه يقول يف حديثه القد�صي: 

»اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 
يذكرين، اإن ذكرين يف نف�صه، ذكرته 

يف نف�صي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف 
مالأ هم خري منهم، واإن تقرب مني �صربا 
تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 

تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�صي اأتيته 
هرولة« رواه البخاري.

ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار 
ويدخلون اجلنة، لبد اأن تكون لهم 

�صابقة اإميان، لأن اجلنة حمرمة على 
امل�صركني، اأما من اآمن ثم ع�صى فاإن الل 

عز وجل يقبل اإميانه ويحا�صبه على 
م�صيبته وقد يعفو عنه اإذا تاب ورجع 

اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن ال�صيئات ويعلم ما 
تفعلون( �صورة ال�صورى: 25. ثم تكون 
نهايته اجلنة ان �صاء الل طاملا انه مات 

موحدا.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�صْ واملَُحَرهّ
على اأْمر الل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�صول وما ل 
يْعني، حتى اإَنهّ النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم يقول:
))اإياكم وف�صول الَنهّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �صيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َصَك تتاأَمهّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�صْ ت�صْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�صْ
ل بالزيادة يف الب�صاِئع  يتاأَمهّ

ل  وال�صيارات والأْجهزة ويتَخَيهّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنهّ

ث �صعوراً  الف�صول الزاِئد ُيَوِرهّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�صعور ُم�صْ

والنبي عليه ال�صالة وال�صالم 
علمنا كلما راأْيَت �صيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�صَ �صْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�صحيحة، 

و�صالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�صْ ُتَقِوهّ

اأن ُتافظ على �صالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�صيف اإىل  اأن ُتَقِوهّ
ِتك �صعاَدًة؛ ثالث  �صالمتك وُقَوهّ

ِحْميات: حمية عن املعا�صي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى الل . وحمية عما �صِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأوالً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- واالجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  واالإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  االأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة 
النا�ص ون�سيانهم، قال بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�ص«،  لهلك  النا�ص  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولوال 
ويف االأثر »لوال �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ال تزول اإال بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�صلحة املوؤمن، كان ال�صحابة 

عندما ي�صاألون النبي �صلى الل عليه و�صلم عن �صيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�صِ اأَُلوَنَك َعْن اخْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�صْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �صاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َصاأََلَك 
ِعَباِدي َعِنهّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنهّ َقِريٌب{، فلم يجعل الل بينه 

وبني عباده اأي وا�صطة، حتى اأ�صرف اخللق �صلى الل عليه و�صلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن اخلطاب يقول: 

اِع  اإين ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن الل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمهّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�صدق واإخال�س، بت�صرع وانك�صار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيهّ اأوقات الإجابة كاآخر �صاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد الل ومتجيده 

وال�صالة على النبي حممد �صلى الل عليه و�صلم، ويكون متو�صاأ م�صتقبل 
القبلة رافًعا يديه م�صمومتني بذل وانك�صار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�صتجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن الل-؛ لذلك قال النبي �صلى الل عليه و�صلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي الل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرهّ َواأَ ِنَي ال�صُهّ اأ�صابه ما اأ�صابه من املر�س، قال باأدب َجٍمهّ كما حكى الل عنه: }اأَيِنهّ َم�َصهّ
{، وكذلك  ٍرهّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�صرة ِمن الل }َفَك�َصْفَنا َما ِبِه ِمْن �صُ اأَْرَحُم الَرهّ

ملا ا�صتاق زكريا عليه ال�صالم للولد، قال بخ�صوع تام لل -تعاىل-: }رِبهّ َل َتَذْريِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�صرة: }َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�صْ



فنياخلمي�س 08   نوفمرب  2018  املوافـق  ل28 �صفر 1440هـ 20

18 عامًا على �صدور فيلم »غالديتور«
بعد مرور 18 عاماً على �صدور فيلم »غالديتور«، عاد املخرج الربيطاين ريديل �صكوت، جمدداً للعمل على جزء ثان من الفيلم الذي �صدر يف 2001 
ولعب بطولته املمثل را�صل كرو، ور�صح اآنذاك لـ12 جائزة اأو�صكار، ح�صل منها على 5 جوائز، من بينها اأف�صل فيلم واأف�صل ممثل واأف�صل موؤثرات 
�صوتية. وبح�صب ما ذكرته جملة »فارايتي«، فاجلزء اجلديد �صريكز على »لو�صيو�س«، جنل »لو�صيال«، �صقيقة »كومودو�س«، احلاكم الروماين الذي 
قتل يف نهاية اجلزء الأول »ماك�صيمو�س«، اإل اأن املجلة مل تاأت على ذكر اأي من التفا�صيل الأخرى اخلا�صة باأ�صماء اأبطال الفيلم، مكتفية بالإ�صارة 

اإىل اأن ريديل �صكوت بداأ بالتح�صري للجزء الثاين من الفيلم، كما مل تتطرق املجلة اإىل موعد �صدور الفيلم اأو موعد بدء الت�صوير.

»بريفيكت �صرتينغرز«.. ينطق بالعربية يف �صاالت ال�صينما
يبدو اأن حظوظ فيلم »بريفيكت �صرتينجرز« للمخرج االإيطايل باولو جينوفي�س عالية، فبعد جوالته الرابحة التي بداأها يف 2016 يف عدة مهرجانات، واقتنا�صه 
لعدة جوائز من بينها جائزة »يفيد دي دوناتيلو« الأف�صل فيلم واأف�صل ن�س باالإ�صافة اإىل جائزة اأف�صل ن�س لعام 2016 يف مهرجان )تريبيكا( ال�صينمائي، متكن من 
التحول اإىل واحد من االأفالم ذات اللغات املتعددة، حيث ي�صتعد حاليًا للتحول نحو العربية، يف اإنتاج م�صري لبناين م�صرتك، حيث يتعاون يف اجناز ن�صخة الفيلم 
العربية جمموعة �صركات بع�صها يتخذ من دبي مقراً له، وي�صارك فيها كل من �صركة »فرونت رو فيلمد اإنرتتينمنت« و�صركة ال�صينما الكويتية الوطنية و�صركة 

»ميدو�صا فيلم« بالتعاون مع اإمباير اإنرتنا�صيونال غلف وفيلم كلينيك.

�صماء

لن  الفيلم  من  العربية  الن�صخة 
عن  واأحداثها  حبكتها  يف  تختلف 
والتي  الأ�صلية،  الإيطالية  الن�صخة 
وتدور  بنف�صه،  جينوفي�س  باولو  كتبها 
يلتقون  اأ�صدقاء  جمموعة  حول 
�صنوات،  �صبع  دام  غياب  بعد  معاً 
يقرر  الع�صاء،  لوجبة  تناولهم  وخالل 
تفر�س  لعبة،  ممار�صة  الأ�صدقاء 
جانباً،  النقالة  هواتفهم  ترك  عليهم 
ليعي�س  نهائياً،  ا�صتخدامها  وعدم 
اجلميع حالة من املرح، يف وقت تبداأ 
باأخذهم نحو م�صارات جديدة  اللعبة 
لتك�صف عن اأمناط حياتهم املختلفة، 

وبع�صاً من اأ�رسارهم اخلا�صة.
فرونت  �رسكة  رئي�س  الغامن،  ه�صام 
ال�صينما  �رسكة  عام  ومدير  رو، 
»قام املخرج  قال:  الوطنية،  الكويتية 

هذا  خالل  من  جينوفي�س  باولو 
الن�صو�س  اأكرث  اأحد  بتج�صيد  الفيلم 
ما  وهو  ذكاًء،  املقتب�صة  ال�صينمائية 
الفيلم  جناح  �صبب  يف�رس  اأن  ميكن 
حقوق  على  وا�صتحواذنا  عاملياً، 
بن�صخة عربية،  الفيلم بهدف تقدميه 
عملية  حتفيز  يف  ي�صاعدنا  �صك  بال 
العربي،  العامل  يف  امل�صرتك  الإنتاج 
ف�صاًل عن كونه ي�صاهم يف الربط بني 
مواهب  وتقدمي  املختلفة  الثقافات 
ن�صخة  ت�صري  باأن  توقعات  جديدة«. 
على  العربية،  �صرتينجرز«  »بريفيكت 
والتي  الإيطالية،  نظرياتها  خطى 
اإيطاليا  �صماء  تلمع يف  اأن  ا�صتطاعت 
واأوروبا، وكذلك الأ�صبانية التي جمعت 
مليون   25 حاجز  جتاوزت  اأرباحاً 
اأرباحاً  التي حققت  واليونانية  دولر، 
بقيمة 1.8 مليون دولر، والرتكية التي 
مليون   1.7 حاجز  اإيراداتها  تعدت 

من  التي  الفرن�صية  وكذلك  دولر، 
املقرر اأن تبداأ عرو�صها يف ال�صالت 
املقبل.  الأ�صبوع  خالل  الفرن�صية 
الذي مل يتم فيه الإعالن  الوقت  ويف 
الن�صخة  بت�صوير  البدء  موعد  عن 
يجري  واأبطالها،  ومكانها،  العربية، 
حالياً ت�صوير الفيلم باللغات الأملانية 
والرو�صية،  والكورية  وال�صويدية 
ح�صلت  التي  الإجنليزية  جانب  اإىل 
�رسكة وين�صتاين يف 2016 على حقوق 
جياين  يتوىل  حيث  ت�صويرها،  اإعادة 
ديبارتد«  »ذا  فيلمي  )منتج  نوناري 
املخرج  باإنتاجه.  اآيلند«(  و»�صاتر 
بفيلمه  ا�صتطاع  جينوفي�س،  باولو 
)بريفيتي  اأو  �صرتينجرز«  »بريفيكت 
يلفت  اأن  بالإيطالية،  �صكونو�صكيوتي( 
الأنظار اإليه، منذ اللحظة الأوىل التي 
عر�س فيها الفيلم عام 2016، ليحظى 

بقبول وا�صع يف الأو�صاط النقدية.
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مو�صكو حتت�صن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�صدر اإيرادات ال�صينما يف اأمريكا ال�صمالية 
والرعب  احلركة  فيلم  ت�صدر   
»ذا  اجلديد  العلمي  واخليال 
اأمريكا  يف  ال�صينما  اإيرادات  مغ« 
مليون   44.5 م�صجال  ال�صمالية 
جون  اإخراج  من  الفيلم  دولر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�صون �صتاثام وبينغبينغ يل وريان 
احلركة  فيلم  وتراجع  ويل�صون 
من  اأوت«  فول  اإمبو�صيبل:  »مي�صن 
املركز الأول الذي احتله الأ�صبوع 
املا�صي اإىل املركز الثاين حمققا 

20 مليون دولر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  والفيلم 
ومن  فريج�صون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�صتوفر  اإخراج 
كما تراجع فيلم الر�صوم املتحركة 
من  روبن«  »كري�صتوفر  والكوميديا 
الثالث  املركز  اإىل  الثاين  املركز 
م�صجال 12.4 مليون دولر والفيلم 
وهايلي  مكريجور  يوان  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  اأتويل 

اإخراج مارك فور�صرت.

يف  »�صوكولنيكي«  حديقة  حتت�صن 
الهندية  الثقافة  مهرجان  مو�صكو 
املكر�س لالحتفال بعيد ا�صتقالل 
 10 من  الحتفال،  وي�صتمر  الهند، 
ويت�صمن  اجلاري  اأوت   12 حتى 
الهندية  الثقافة  مهرجان  برنامج 
العديد من الفعاليات التي �صتقام 
وتبداأ  �صوكولنيكي،  متنزه  يف 
الأن�صطة من ال�صاعة الـ10 �صباحا 

وتنتهي ال�صاعة 10 م�صاء كل يوم، 
والدخول جماين.

على  املهرجان  زوار  و�صيتعرف 
الثقافة الهندية مبختلف جوانبها 
من خالل جمموعة من الفعاليات 
املهرجان  ويتيح  الرتفيهية. 
املجوهرات  على  الطالع 
التقليدية الهندية ال�صهرية والتوابل 
التي  التذكارية  والهدايا  باأنواعها 

حديقة  اأق�صام  يف  للبيع  �صتعر�س 
�صوكولنيكي.

و�صتتمتع الن�صوة بالألوان ال�صاحرة 
واأقم�صتها  الهندية  لالأزياء 
ق�صم  �صيتاح  التي  املزرك�صة 
هناك  و�صتكون  اأي�صا،  للبيع  منها 
راق�صة  غنائية  ا�صتعرا�صات 
بوليوود  مغني  فيها  ي�صارك 
 200 برفقة  كينغ،  اآ�س  ال�صهري، 

راق�س وراق�صة.
قبل  من  املهرجان  هذا  وينظم 
املركز الثقايف الهندي يف مو�صكو 
وبدعم من �صفارة الهند يف رو�صيا 
حيث  الرو�صية،  الثقافة  ووزارة 
بعيد  الحتفال  مع  تزامنا  ياأتي 
ا�صتقالل الهند الذي ي�صادف، 15 

اأوت.

بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�صرتك

اأعلن الفنان واملو�صيقي اللبناين زياد الرحباين م�صاء اأم�س اجلمعة، عن 
عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة فريوز بعد قطيعة دامت 

�صنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز العام القادم.
وقال الرحباين اإنه يتوا�صل يومياً مع فريوز بعد �صوء تفاهم وقع بينهما 

على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�صيا�صي. واعترب اأن ما وقع مع فريوز هو 
جمرد �صوء تفاهم ا�صتفاد منه اأنا�س كثريون. وكان زياد الرحباين قد اأعلن 

قبل ثالث �صنوات اأن والدته معجبة بالأمني العام مليلي�صيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�صن ن�رس اهلل، الأمر الذي اأغ�صب فريوز و�صقيقته املخرجة 

رميا.

�صامح ح�صني يطرح املل�صق الدعائي 
لفيلمه اجلديد »الرجل االأخطر«

طرح املمثل امل�رسي �صامح ح�صني املل�صق الدعائي لفيلمه اجلديد 
»الرجل الأخطر«، عرب �صفحته الر�صمية مبوقع في�س بوك. ومن املقرر 

اأن يطرح فيلم »الرجل الأخطر« بدور العر�س ال�صينمائي يف مو�صم 
ال�صيف 2018. ويدور فيلم« الرجل الأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي 

ت�صويقي. فيلم »الرجل الأخطر« بطولة �صامح ح�صني، هالة فاخر، اإدوارد، 
رحمة ح�صن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن اإخراج مرق�س عادل.

 اعتقال �صوزان �صاراندون
 ملعار�صتها �صيا�صة ترامب

األقت قوات الأمن الأمريكية القب�س على املمثلة، �صوزان �صاراندون، 
يف وا�صنطن خالل مظاهرة احتجاج �صد �صيا�صة مكافحة الهجرة التي 

 The« ينتهجها الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب.   ون�رست �صحيفة
Guardian« ما كتبته املمثلة �صاراندون، البالغة من العمر 71 عاما، 

عرب ح�صابها اخلا�س على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا 
اأقوياء. وا�صلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�صلطات اأكرث من 500 امراأة، يوم 

اخلمي�س 28 جوان  اجلاري، خالل م�صاركتهن يف م�صرية احتجاج على 
�صيا�صة الرئي�س ترامب جتاه املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�صل الآلف من 

اأفراد الأ�رس عن بع�صهم على احلدود مع املك�صيك.
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»ميت�سوبي�سي اأوتالندر«... حت�سينات ل�سمان البقاء على القمة

تعترب ال�شيارة »اأوتالندر« من ميت�شوبي�شي يف طراز 
2019 من اأهم �شيارات القطاع الرباعي الريا�شي من 
نوع هايربد ب�شحن خارجي واأكرثها مبيعا. واأ�شافت 

لها ال�رشكة هذا العام تعديالت على الت�شميم 
والإجناز والأمان ونوعية القيادة، بالإ�شافة اإىل 

بع�ض مل�شات التجهيز الفاخر.
ويف بداية العام اجلاري بلغت مبيعات ال�رشكة من 

هذا الطراز مائة األف �شيارة يف اأوروبا وحدها، 
ومع زيادة املناف�شة يف القطاع تظل »اأوتالندر« هي 
الأكرث مبيعا يف قطاعها لثالث �شنوات على التوايل.

من التح�شينات التي دخلت على ال�شيارة هذا 
العام اإ�شاءة جديدة من نوع »اإل اإي دي« وتغيري يف 

ت�شميم ال�شدامات واأ�شواء ال�شباب املت�شمنة فيها 
وعجالت بقيا�ض 18 بو�شة. كما اكت�شبت ال�شيارة 

حمركا جديدا �شعة 2.4 لرت مع زيادة يف قدرة 
البطاريات بن�شبة 15 يف املائة وقدرة املحركات 
الكهربائية اخللفية بن�شبة 10 يف املائة مع تعديل 

نظام ال�شحن اخلارجي ليكون اأكرث كفاءة.
وحت�شنت كذلك قدرة التحكم يف الدفع خ�شو�شا 
يف و�شعيتي الثلوج والرمال بالإ�شافة اإىل القيادة 

الريا�شية. وزادت �شالبة اجل�شم بف�شل ا�شتخدام 
اللحامات املتقدمة، وتغري نظام التعليق لإتاحة 
مزيد من الراحة يف النطالق كما تعدل اأ�شلوب 

القيادة يف الو�شعية الريا�شية ملزيد من الديناميكية. 
وتعزز اإجناز املكابح باأقرا�ض اأمامية اأكرب حجما 

من تلك التي يحملها اجليل ال�شابق لل�شيارة.
ويف جوانب الأمان، ح�شلت ال�شيارة على خم�ض 

جنوم يف اختبارات ال�شالمة الأوروبية وهي الدرجة 
الق�شوى لالأمان. وهي حتمل كامريا للروؤية اخللفية 

اأثناء التقهقر مع كامريا حميطة لكل جوانب ال�شيارة 
وحتذير من املرور العر�شي اخللفي. وتعمل نظم 

الإ�شاءة وامل�ّشاحات الأمامية اأوتوماتيكيا مع حلول 
الظالم اأو �شقوط املطر. وهي حتمل �شبع و�شائد 

هوائية ومكابح يد اإلكرتونية واأ�شواء نهارية واأنظمة 
حتذير من مغادرة حارة ال�شري ومن النقاط العمياء 

على جانبي ال�شيارة، ونظام كروز الذكي متغري 
ال�رشعة.

ويف الداخل، مت تغيري ت�شميم املقاعد الأمامية 
بحواف لدعم اجلوانب اأثناء القيادة الوعرية اأو 
ال�رشيعة على املنحنيات. وخف�شت ال�رشكة من 

درجة ال�شو�شاء داخل ال�شيارة بتعديالت على �شوت 
املحرك وحت�شني تخميد �شو�شاء حماور ال�شيارة. 

وغريت ال�رشكة من نظام نقل ال�رشعة مع اإ�شافة زر 
للقيادة الريا�شية. واأ�شافت منافذ تكييف للمقاعد 

اخللفية وح�شنت من التجهيز الداخلي بلم�شات 
باللون الأ�شود.

وهي تنا�شب من يريد �شيارة رباعية ريا�شية حيث 
ل ي�شطر مع »اأوتالندر« اإىل التخلي عن مميزات 

متاحة يف القطاع، فامل�شاحة الداخلية جيدة يف كل 
املقاعد بالإ�شافة اإىل م�شاحة �شحن فوق احلجم 

املتو�شط ال�شائد يف القطاع خ�شو�شا مع طي 
املقاعد اخللفية. ول تقتطع البطاريات اأي م�شاحة 
من �شندوق ال�شحن اخللفي لأنها تقع حتت اأر�شية 

ال�شيارة وت�شاهم يف خف�ض مركز اجلاذبية فيها. 
كما يوجد حمرك كهربائي لكل حمور يف ال�شيارة 

مما يجعل القيادة الرباعية ممكنة حتى بالدفع 
الكهربائي وحده.

وبالطبع توفر »اأوتالندر« نظام الهايربد البيئي الذي 
يجعلها ت�شلح للقيادة يف املدن ولال�شتعمال اليومي 
لالأ�رش. وميكن لل�شيارة اأن تنطلق بالدفع الكهربائي 
وحده ومن دون بث كربوين داخل املدن ويف ظروف 
ازدحام املرور ثم تتحول اإىل الدفع البرتويل القوي 
على الطرق ال�رشيعة. ول يخ�شى ال�شائق نفاذ قدرة 

البطاريات لأنها ت�شحن ذاتيا من ال�شيارة.

»فولفو« تتعاون مع »بايدو« ال�سينية لإنتاج �سيارة ذاتية القيادة
يف اإعالن م�صرتك يف ال�صني، اتفقت 

�صركة فولفو مع �صركة بايدو ال�صينية 
العمالقة خلدمات الإنرتنت على اإنتاج 

�صيارات كهربائية ذاتية القيادة من 
امل�صتوى الرابع ل�صتخدامها يف خدمات 
»روبو تاك�صي« ل�صيارات الأجرة ذاتية 

القيادة.
و�صبق ل�صركة فولفو توقيع اتفاق 

مماثل مع �صركة »اأوبر« لتوفري 24 األف 
�صيارة من طراز »اإك�س �صي 90« لتكون 

اأول اأ�صطول لل�صيارات ذاتية القيادة من 
ال�صركة. وتخطط فولفو لكي ت�صكل 

ال�صيارات ذاتية القيادة ن�صبة الثلث 
من اإجمايل مبيعاتها بحلول عام 2025 

وتعتمد �صركة بايدو على برنامج 
اإلكرتوين للقيادة الذاتية ا�صمه »اأبوللو« 

وهو مناف�س لنظامي »تي�صال« و»واميو« 
يف اأمريكا. وتتيح ال�صركة ال�صينية هذا 

النظام ل�صركات ال�صيارات الراغبة يف 
ا�صتخدامه، ومنها �صركة »بي اإم دبليو« 
التي وقعت مذكرة تفاهم مع ال�صركة 

ال�صينية. كما تقوم �صركة فورد 
باختبارات على نظام »اأبوللو« للقيادة 

الذاتية ل�صتخدامه يف ال�صني.

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�ض 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 / �ض. 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�ض 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�ض 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�ض 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�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�ض 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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تعرف على »�آيباد برو« �جلديد من »�آبل«
اإن كنت من حمبي ا�ستخدام الأجهزة 
املحمولة لأداء الأعمال، اأو م�ساهدة 
جهاز  ف�سيعجبك  املحتوى،  و�سنع 
»اآيباد برو« اجلديد الذي ك�سفت عنه 
»اآبل« الأ�سبوع املا�سي، والذي يقدم 
التي  التحديثات  من  كبرية  جمموعة 
من �ساأنها تطوير جتربة ال�ستخدام، 
اأداء  وم�ستويات  اأكرب  �سا�سة  ت�سمل 
من  امل�ستخدم  مع  والتفاعل  عالية 

خالل القلم الذكي.
كومبيوتر  عن  ال�رشكة  ك�سفت  كما 
واإ�سدار جديد  اإير« جديد  »ماكبوك 
املكتبي  ميني«  »ماك  جهاز  من 
املحمول. و�ستطلق ال�رشكة الأجهزة 
 7 الأربعاء  غد  يوم  الدول  معظم  يف 

نوفمرب )ت�رشين الثاين(.

»اآيباد برو« املطور

 iPad برو«  »اآيباد  ت�سميم  يتمتع 
Pro اجلديد ب�سا�سة اأكرب وم�ستويات 
اجلهاز  ال�رشكة  وتقدم  مرتفعة،  اأداء 
بقطر  الأول  اإ�سدارين؛  يف  اللوحي 
11 بو�سة والثاين بقطر 12،9 بو�سة. 
 A12X وي�ستخدم هذا اجليل معالج 
Bionic الذي ي�سمح له اإجناز املهام 

 4( اأنوية   8 خالل  من  كبرية  ب�رشعة 
لالأداء و4 اأخرى للكفاءة(، مع تقدمي 
م�ستويات اأداء مرتفعة يف الر�سومات 

ت�سل اإىل �سعف اأداء اجليل ال�سابق.
غالبية  فتغطي  لل�سا�سة،  وبالن�سبة 
الأكرث  وتعترب  الأمامية  املنطقة 
بني  من  الألوان  يف  ودقة  �سطوعا 
جمموعة  وتدعم  »اآبل«،  �سا�سات 
طبقة  وتقدم  الألوان  من  وا�سعة 

مقاومة لالنعكا�س.
»اآي  الت�سغيل  بنظام  اجلهاز  ويعمل 
مع  التفاعل  يدعم  الذي   »12 اإ�س  اأو 
امل�ستخدم من خالل الإمياءات التي 
ت�سمل ال�سغط للتنبيه والتمرير للعودة 
اإىل  والو�سول  الرئي�سية  ال�سا�سة  اإىل 
مركز التحكم والقيام مبهام متعددة.

زر  »اآبل«  اأزالت  متوقعة،  حركة  ويف 
ال�سا�سة الرئي�سية من اجلهة الأمامية 
امل�ساحة  من  املزيد  ل�سالح  للجهاز 
قفل  فتح  عن  وا�ستعا�ست  لل�سا�سة، 
بالتعرف  الب�سمة  خالل  من  اجلهاز 
على وجه امل�ستخدم من خالل تقنية 
بالتعرف على  ت�سمح  التي   FaceID
وجه امل�ستخدم يف منط ال�ستخدام 
هذه  وت�ستفيد  العر�سي.  اأو  الطويل 
 TrueDepth تقنية  من  امليزة 

لر�سم خريطة دقيقة للوجه والتعرف 
عليه لفتح قفل اجلهاز.

اإ�س  »يو  منفذ  اجلهاز  يدعم  كما 
والتفاعل  ل�سحنه  �سي«  تايب   - بي 
�سحن  وحتى  الأخرى  امللحقات  مع 
»ليتننغ«  منفذ  عن  عو�سا  »اآيفون«، 
عقبة  الأمر  هذا  و�سي�سكل  ال�سابق. 
لأجهزة  ملحقات  اقتنى  من  اأمام 
منفذ  ت�ستخدم  �سابقة  برو«  »اآيباد 
اإما  الآن  عليهم  حيث  »ليتننغ«، 
اأو   Adaptor مهايئ  مع  التعاي�س 

�رشاء ملحقات جديدة.
تاريخ  لـ»اآبل«  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
اأجهزتها.  يف  املنافذ  بتغيري  حافل 
ال�سماعات  منفذ  ال�رشكة  اأزالت  كما 
الأمر  مليمرت،   3،5 القيا�سي  الراأ�سية 
امل�ستخدمني  على  اأنه  يعني  الذي 
هذه  لو�سل  مهايئ  ا�ستخدام  الآن 
�رشاء  اأو  ال�سوت  مبكربات  الأجهزة 
مكربات �سوت ل�سلكية، اأو ا�ستخدام 
�سماعات ل�سلكية اأو �سماعات تدعم 
املنفذ  هذا  عرب  باجلهاز  الت�سال 

اجلديد.

»قلم اآبل«

لـ»اآبل«  اجلديد  القلم  اجلهاز  ويدعم 
 Apple بين�سل«  »اآبل  امل�سمى 
على  تثبيته  ميكن  الذي   Pencil
اجلهاز مغناطي�سيا و�سحنه ل�سلكيا يف 
الوقت نف�سه، وهو ي�ستطيع ا�ست�سعار 
جديدة  طرقا  يوجد  مما  النقر 
للتفاعل داخل التطبيقات. كما ميكن 
منف�سلة  مفاتيح  لوحة  ا�ستخدام 
 Smart Keyboard ا�سمها 
ميالنها  درجة  تعديل  ميكن   Folio
لرغبة امل�ستخدم، وهي حتمي  وفقاً 

اجلهاز يف الوقت نف�سه.
فتقدم  التخزينية،  لل�سعة  وبالن�سبة 
اجلهاز  من  اإ�سدارات  عدة  ال�رشكة 
هي 64 و256 و512 و1024 غيغابايت، 
وهي متوافرة باإ�سدارين الأول يدعم 
والثاين  فقط  فاي«  »واي  �سبكات 
والت�سال  فاي«  »واي  �سبكات  يدعم 
بالإنرتنت عرب �سبكات اجليل الرابع.

العمل  اجلهاز  بطارية  وت�ستطيع 
لنحو 10 �ساعات، وتبلغ �سماكته 5،9 
مليمرت، وهو متوافر باللونني الف�سي 
اأو الرمادي يف غالبية الأ�سواق، ولكن 
ال�رشكة قالت اإنها �ستطلقه يف وقت 
لحق من العام اجلاري يف ال�سعودية 
وكولومبيا  وتركيا  وقطر  واملغرب 

وغواتيمال  وغرينالند  واليونان 
وماليزيا  وليختن�ستاين  والهند 
ومقدونيا واملك�سيك وبريو ورو�سيا 
وتايالند وجنوب اأفريقيا. وبالن�سبة 
لأ�سعار اجلهاز يف املنطقة العربية، 
 11 برو«  »اآيباد  اأ�سعار  فترتاوح 
درهما  و3799   3199 بني  بو�سة 
دولر  و1000   850 )بني  اإماراتيا 

اأمريكي(، بينما ترتاوح اأ�سعار »اآيباد 
و4599   3999 بني  بو�سة   12،9 برو« 
درهما )1060 و1230 دولرا(، ويبلغ 
 140 )نحو  درهما   529 القلم  �سعر 
لوحة  اأ�سعار  ترتاوح  بينما  دولرا(، 
املفاتيح بني 729 و799 درهما )195 
اجلهاز  لقطر  وفقا  دولرا(،  و215 

امل�ستخدم.

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

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

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

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

موتوروال �ستك�سف 
عن هو�تفها 

�جلديدة يوم 2 
�أوت

بداأت �رشكة موتورول اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

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

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  الختالفات  بع�س  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
الآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  الأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيبات  ليوجد  الآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواجاً هائاًل هناك .

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

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

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

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



وكذا �سوء املعاملة للمر�سى كانت �سببا 
لهذه  التام  رف�سهم  لإبداء  لهم  كافيا 
بال�سلبية  و�سفوها  التي  املمار�سات 
وال�سب  الإهانات  من  ”�سئموا  فاإنهم 
وال�ستم الذي يتعر�سون له يف كل مرة من 
بدون  عقوبات  وتلقيهم  املدير،  طرف 
وجه حق، وهو ما جعلهم اليوم يقررون 
املعنيني  ومطالبة  والحتجاج  اخلروج 
بالأمر بالتدخل لفتح حتقيق يف خمتلف 
التجاوزات املرتكبة من طرف الإدارة، 
اأنواع  خمتلف  ممار�سة  على  واإقدامها 
ال�سغط على العمال واملوظفني، ناهيك 
بالطرد من  اللفظية لهم  عن تهديداتها 

منا�سب العمل  .

عبدالبا�سط بديار

برهوم بامل�سيلة 

اأطباء وممر�ضون يحتجون ويطالبون برحيل مدير العيادة
�سن اأم�س عمال واأطباء العاملون بعيادة برهوم بوالية امل�سيلة وقفة احتجاجية داخل فناء 

املوؤ�س�سة، رافعني �سعارات منددة مبا و�سفوه بالظلم والتع�سف الذي طال بع�س العمال واملوظفني 
مطالبني ب�سرورة رحيل املدير بخ�سو�س الكارثية التي يتخبط فيها العيادة وح�سب املحتجني، 

فاإن الظروف املتدهورة �سواء املهنية للعمال اأو االأطباء. 

الإرهابيون و فن 
البقاء و التماهي

رئي�سها  ل�سان  على  اأم�س  الرو�سية  املخابرات  قالت 

الهجمات  من  عددا  اأف�سلت  اأنها  بورتنيكوف  األك�سندر 

اإرهابيون  لها  خطط  العامل  كا�س  �سد  االإرهابية 

اأبقت  بعد،و  عن  امل�سرية  الدرون  طائرات  بوا�سطة 

اأم�س  ك�سفه  غاية  اإىل  �سرا  االأمر  على  املعنية  امل�سالح 
للعموم.

على  كانت  العمل   هذا  وراء  تقف  التي  اجلماعات 

علم بطبيعة الرتتيبات االأمنية املحيطة بهذا احلدث 

،حل�سد  اجلديد  املعطى  مع  بالتكيف  قرارا  ،فاتخذت 

طرف  نف�سها  فر�س  من  ميكنها  كبري  اإعالمي  �سدى 

التغطيات  من  �ساعات  احتالل  و  ال�ساحة  يف  فاعل 
االإعالمية.

لكن  ف�سلت  االإرهابية  املخططات  اأن  احلظ  ح�سن  من 

تكر�س  التي  العقول  اأن  على  للتاأكيد  �سيقودنا  االأمر 

فيها االإرهاب تعمل على تكييف نف�سها مع م�ستجدات 

كل  يف  اأي�سا  داأبها  هو  و  الواقع  ار�س  على  االأحداث 

ال�ساحات التي تن�سط بها مثل العراق و �سوريا و ليبيا 
و تون�س و غريها من االأماكن.

املواجهات  يف  اندحارها  و  عليها  الت�سييق  بعد 

الع�سكرية اجتهت داع�س و اأخواتها اإىل اأ�سلوب االإغارة 

على الواحات لتح�سيل االأموال و االختفاء بعيدا عن 

عادت  العراق  ويف  النظامية  الع�سكرية  القوات  اأعني 

بقايا داع�س لل�سيطرة على بع�س اجليوب التي طردت 

الع�سكرية و مواكبة  منها �سابقا مع تكييف تكتيكاتها 

ذلك بتغطية اإعالمية �ساهمت فيها االأذرع االإعالمية 

خمتلف  و  اإخبارية  ووكاالت  مواقع  من  لالإرهابيني 
من�سات التوا�سل االجتماعي.

هي اإذا مواجهة مفتوحة مع عنا�سر تتلون ومتلك نف�سا 

طويال و تراهن على حتقيق اأهدافها االإ�سرتاتيجية و 

تبذل يف �سبيل ذلك الغايل و النفي�س و تطبق حرفيا ما 

ير�سم لها من اأجندات تعدها اأجهزة املخابرات العاملية 

مبا يخدم امل�سالح دول عديدة ت�سع اأعينها منذ وقت 

طويل على املقدرات االإ�سرتاتيجية لهذه الدول وهي 

تهيئ  كل الفر�س للتمكن من اإطالق يدها على منابع 
الطاقة و املياه.

موقف

 توقيف ثالثة
 جتار خمدرات

يف اإطار حماربة التهريب 
واجلرمية املنظمة، اأوقفت 

مفارز م�سرتكة للجي�س 
الوطني ال�سعبي يوم 06 نوفمرب 

متفرقة  عمليات  اإثر   ،2018
بكل من اأم البواقي/ن.ع.5 

وامل�سيلة/ن.ع.1، ثالثة )03( 
جتار خمدرات بحوزتهم )29016( 

قر�س مهلو�س، من جهة اأخرى، 
اأوقف عنا�سر الدرك الوطني 

بخن�سلة/ن.ع.5، �سخ�سا بحوزته 
)5000( خرطو�سة من خمتلف 
العيارات، يف حني اأوقفوا مهربا 

ملة  كان على منت �ساحنة حمحُ
بـ)50( قنطار من ورق التبغ 

بالوادي/ن.ع.4.
احلاج # وداد 

ال�سريك املتميزلكرة القدم اجلزائرية

رعاية  عقد  توقع    Ooredoo"
)MCO(مع نادي مولودية وهران

�سيدي علي بن يوب ببلعبا�س

مواطنون يحتجون 
ويطالبون بقطع اأرا�ضي 

اأم�س   Ooredooاأعلنت
توقيع  الأربعاء07نوفمرب2018،عن 
عقد ال�رشاكة مع نادي عا�سمة الغرب 

.)MCO(اجلزائري،مولودية وهران
مت اإبرام اتفاقية الرعاية من قبل املدير 
العام لOoredoo،عبداللطيف حمد 
وهران،  مولودية  ورئي�س  اهلل  دفع 
حممد بلحاج اأحمد،يف حفل نُظم يف 
العا�سمة  باجلزائر   Ooredoo مقر 
Ooredoo من  اإطارات  وبح�سور 
لنادي  والإداري  الفني  الطاقم  وكذا 

مولودية وهران.
اللطيف  عبد  املنا�سبة،�رّشح  بهذه   
العاملـ اهلل،املدير  دفع  حمد 

العقد  هذا  »باإبرام   :Ooredoo
اجلديد مع ناد عريق بحجم مولودية 
خطوة  خطونا  قد  نكون  وهران 
دعم  يف  جمهوداتنا  يف  اإ�سافية 
الريا�سة اجلزائرية ب�سفة عامة وكرة 
القدم باخل�سو�س، نحن فخورون بهذه 
عا�سمة  بنادي  التي جتمعنا  ال�رشاكة 
الغرب اجلزائري الذي �رّشف الألوان 
واجلهوية  الوطنية  بتتويجاته  الوطنية 
وبا�سم  اخلا�س  الدولية،با�سمي  و 
بفريق  موؤ�س�سةOoredoo،اأُرّحب 
العائلة  يف  وهرامُنجددا  مولودية 
له  اأمتنى  و   Ooredoo لـ  الريا�سية 

كاللنجاحان �ساء اهلل يف م�سواره. »

بلدية  يف  ،مواطنون  ،اأم�س  نظم 
وقفة  يوب  بن  علي  �سيدي 
قطع  بتوزيع  للمطالبة  احتجاجية 
بال�رشكة  املتواجدة  الأرا�سي 
الع�رشية  يف  وخربت  اأُهملت  التي 
م�ستغلة  غري  واأ�سبحت  ال�سوداء 
اأنهم يعانون من  ،واأكد املحتجون 
لدى  طلبات  وقدموا  �سكن  اأزمة 

 2013 �سنة  منذ  الو�سية  اجلهات 
لكن هيهات مل تتج�سد على اأر�س 
الواقع واأ�سبحوا يعي�سون احلرمان 
بتدخل  مطالبني  اأ�سكاله  مبختلف 
ال�سلطات يف اأقرب وقت ممكن من 
اجل النظر يف هذا امل�سكل العالق 

يف اأقرب وقت ممكن  
�س.�سهيب

»بوينغ« حتذر من خماطر طائرة 
737 ماك�س اجلديدة

اأمن والية اجلزائر

 حجز 32 غرام من القنب الهندي 

املخابرات الرو�سية

اأحبطنا هجمات اإرهابية يف 
كاأ�س العامل بطائرات درون

اإر�سال  »بوينغ«  �رشكة  تعتزم 
الطائرات  م�سغلي  اإىل  حتذير 
من طراز »737 ماك�س« اجلديدة، 
بـ«النق�سا�س  �سمته  ما  ب�ساأن 
احلاد املفاجئ« الذي ميكن اأن 
التحكم اخلاطئ  يقع يف حالت 
عن  نقال  بلومبريغ  وكالة  وتفيد 
التحذير  هذا  باأن  لها  م�سدر 
الأولية  النتائج  على  مبني 
للتحقيقات اجلارية ب�ساأن كارثة 
 )Lion Air( �رشكة  طائرة 
يوم  �سقطت  التي  الإندوني�سية 

ات�سح  اإذ  املا�سي،  اأكتوبر   29
ماك�س«   737« بوينغ  طائرة  اأن 
ميكن يف حالت معينة اأن تقوم 
بانق�سا�س حاد )خف�س مفاجئ 
ملقدمة الطائرة(، يف حالة عدم 

التحكم بتوازن حركة الهواء.
هذا  اأن  اإىل  امل�سدر،  واأ�سار 
اأم�س  �سباح  اأر�سل  التحذير 
حيث  نوفمرب،   7 الأربعاء 
للطيارين  تعليمات  �سيت�سمن 
عن كيفية الت�رشف يف مثل هذه 

احلالت لتجنب وقوع كارثة  .

اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  حجزت 
 )32( خالل عمليتني متفّرقتني، على 
قر�س   )571( املخدرات،  من  غرام 
مهلو�س و)9.1( مليون �سنتيم، كما مّت 
م�ستبه  اأ�سخا�س   )07( �سبعة  توقيف 

اأهمها  خمتلفة،  ق�سايا  يف  فيهم 
يف  واملتاجرة  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
املخدرات، املوؤثرات العقلية، ومواد 
حجز  مع  ترخي�س  دون  �سيدلنية 

اأ�سلحة بي�ساء حمظورة.

هيئة  رئي�س  بورتنيكوف،  األك�سندر  اأعلن 
الأمن الفيدرالية يف رو�سيا اأن ا�ستخبارات 
اإرهابيني  حماولت  اأحبطت  بالده 
هجمات  يف  درون  طائرات  ا�ستخدام 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  خالل  اإرهابية 
ال�ستخبارات  م�سوؤول  يدل  ومل  برو�سيا 
الرو�سية بتفا�سيل اأخرى، لكن من املعلوم  
فقط  تتم  مل  املحاولت  هذه  مثل  اأن 
خالل كاأ�س العامل، ولكن اأي�سا اأثناء اإعداد 
وتنظيم »اأحداث �سيا�سية وريا�سية عامة« 

اأخرى.
واأفاد مدير جهاز الأمن الفيدرايل خالل 

الأمنية  الأجهزة  لروؤ�ساء  اجتماع  افتتاح 
�سبع  ك�سف  جهازه  باأن  وال�ستخباراتية، 
�سد  لهجمات  خططت  جمموعات 
هيئة  رئي�س  ولفت  اأجانب،  م�سجعني 
الأمن الفيدرالية الرو�سية )ال�ستخبارات( 
من  للطائرات  الع�سوائي  النت�سار  اأن  اإىل 
دون طيار حمفوف مبخاطر ا�ستغاللها يف 
اأعمال اإرهابية، و�سدد بورتنيكوف يف هذا 
ال�سياق على اأنه »لالإنذار والق�ساء على مثل 
هذا التهديد ب�رشعة، من ال�رشوري البدء 
فورا يف اإعداد اأ�س�س قواعد قانونية تنظم 

ا�ستخدام الطائرات من دون طيار«.

الدخول على اأ�سا�س م�سابقة

400 من�ضب عمل لأعوان 
اجلمارك يف اجلنوب

موجه  400من�سب  للجمارك  العامة  املديرية  خ�س�ست 
يف  العمل  الدخول  والراغب  اجلنوب  بوليات  لل�سباب 
على  واحلائزين  جمركي  عون  برتبة  اجلمارك  قطاع 
م�ستوي الثانية من التعليم الثانوي واأعمارهم ل تتجاوز 
28 �سنة حيث يتم اإيداع امللفات للم�ساركة يف امل�سابقة 
بالوليات  اجلمارك  اأق�سام  مفت�سيات  م�ستوي  على 
الوادي  اليزي مترنا�ست  ب�سار  ادرار  كل من  الع�رشة يف 
ورقلة تيندوف الأغواط وب�سكرة وبح�سب م�سدر موثوق 
من مفت�سيه اأق�سام اجلمارك باأدرار بان املعنيون يقومون 
مب�سابقة منها الفح�س الطبي والب�سيكو تقني والثقافة 
العامة وتاريخ وجغرافية اجلزائر وهذه املنا�سب جاءت 
ل�سد العجز واإعطاء فر�سة لل�سباب من العمل يف قطاع 

اجلمارك
بو�سريفي بلقا�سم   

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز بندقيتي �ضيد 
بدون رخ�ضة

 حجزت م�سالح الدرك الوطني بولية امل�سيلة موؤخرا 
كانوا  مالكيهما  واأوقفت  رخ�سة  بدون  �سيد  بندقتي 
اللية  مبنطقة  رخ�سة  بدون  الع�سوائي  بال�سيد  يقومون 
ببلدية اجمدل ومتت العملية عقب ورود معلومات حيث 
والثانية  “�سانتيتيان”،  نوع  الأوىل  بندقيتان   حجز  مت 
مع  التحقيق  يجري  حيث  وثائق  بدون  ال�سنع  تقليدية 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم  انتظار  يف  املوقوفني 
لدى حمكمة عني امللح من اأجل ال�سيد الع�سوائي بدون 

عبدالبا�سط بديار رخ�سة .
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