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�ص4

اجلزائر اأهينت ب�ضبب دليل اأبوبكر و يجب اأن يرحل!

حماكمة اأحد طلبة مدر�شة احلديث اليمنية تك�شف

زوجة  و اأموال لكل جزائري يحارب احلوثيني!

 �ص4

�ص5

 ال�شفري الأمريكي باجلزائر جون 
دي�شرو�شر يف اأول خطاب له

 الـــــــــعالقــــات بني وا�ضـــــنطن
 و اجلزائر يف اأقوى م�ضتوياتها

افتتاح ن�ساط الأف�سيو مع �سوناطراك

�أويحيى يلغي ح�ضوره يف �آخر حلظة  
  �ص24

�ص12�ص13

ينال اأجرة 250 مليون �شنتيم �شهريا   اإدارة الوفاق ت�شكو بن براهم للرابطة

بلكاالم يعود اإىل 
�ضبيبة القبائل 

ويوقع 18 �ضهرا

األغى الوزير الأول اأحمد اأويحيى ح�سوره املقرر يف ندوة ومعر�ض اإجناح الإنتاج الطاقوي الذي ينظمه منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات الف�سيو، اليوم الأربعاء، ح�سب اأبلغه القائم بالربوتوكولت بالوزارة الأوىل لالف�سيو، نقال عن موقع 
"كل �سيء يف اجلزائر" وقال امل�سدر، اأنه كان من املقرر اأن يح�رض الوزير الأول افتتاح هذا الن�ساط الذي ينظمه الأف�سيو مب�ساركة �سوناطراك، غري اأنه تقرر ع�سية احلدث الغاء ح�سوره.

 .   مزيد من الفر�ص للطالب 
و الباحثني اجلامعيني

�ص5�ص24

�ص3

�ص3

�ص3

 �ص3

 دقت ناقو�ص اخلطر ،
فافا بن زروقي :

ت�ضجيل 3 اآالف طفل 
جمهول الهوية �ضنويا 

 وزير ال�شوؤون الدينية
 حممد عي�شى :

را�ضلنا �ضلطة ال�ضــمعي 
الب�ضري لتوقيف برامج 
تـــــ�ضـــــــتهزئ بالـــــديـــن  
تن�شيقية امل�شاعدين الرتبويني

الــمــــطالبة برخـ�ضة 
ا�ضتـثنائـــية لالدماج 

ورقلة

عـملـــــية تـــــوظـــــيف 
جديدة تثري غـ�ضب 
الـــــــ�ضارع املـــــحلي 

 وزير الأ�شغال العمومية
 و النقل عبد الغني زعالن

 ا�ضـــــتالم مراكـــــز الدفع 
بالطريق ال�ضيار �ضــرق-
غــرب نهاية "2018"  

 .     عدم دعوة بوبكر ر�ضالة
 ماكرونية مبا�ضرة اإىل اجلزائر

.   العالقة املفرت�ضة 
بني زيارة ماكرو 

اجلزائر وتهمي�ش 
.     م�ضجد باري�ش م�ضجد باري�ش 

تقل�ش الدور 
...ووطاأة ثقافة 

البا�ضاغا 

الفريق اأحمد قايد 
�شالح يوؤكد

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
 متم�ضكة مبرجـعيتها 

التـــــــــاريـــخـــــــيــــــة



اجلزائر  يف  قيا�سية  �سوق  ح�سة  رونو  جممع   حقق 
اول  باإجناز  قام  من  اأول  وهو  باملئة،  8ر62  قدرت ب 
بيان  واأ�ساف  اجلزائر،  يف  ال�سيارات  لرتكيب  م�سنع 
لل�رشكة اأن "املجمع �سجل يف املغرب العربي ارتفاعا 
تبلغ  �سوق  بح�سة  باملئة  6ر5  ن�سبته  بلغت  مبيعاته  يف 
الأداء  هذا  يعود  بحيث  +باملئة(  )1ر4  باملئة  4ر42 
متثل  اجلزائر  يف  قيا�سية  �سوق  حل�سة  وا�سع  ب�سكل 
مقارنة  نقطة    11 ب  ارتفاع  اأي  باملئة  8ر62  ن�سبة 

بال�سنة املا�سية".
تركيب منها جممع  اإن�ساء خم�سة م�سانع  و من خالل 
رونو، تقرتح ال�سوق اجلزائرية  ما ل يقل عن 260.000 
�سيارة بحيث يعتزم م�سنع رونو بواد تليالت )وهران( 

لوحده  انتاج 80.000 �سيارة �سنة 2018.
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ر�ؤية من الواقع
بعدما انتهينا من نغمة انتخاب املجال�س املحلية 
وا�ستغالل  املنا�سب  وتقا�سم  جلانها  وت�سكيل 
( املعتادة من  ال�سهرية  الدورات)  بداأت   ، الرتكة 
اأرقت �سو�سائها املواطن.  اجل مدار�سة ملفات 
 ( التي ت�سوب عمل  النق�س والإق�ساء  رغم نظرة 
املنتخبني ( كما وقع اأم�س يف اأول دورة للمجل�س 
بع�س  اأق�سيت  ،حيث  باجللفة  الولئي  ال�سعبي 
املواطن  منع  كما  الدورة  من  واجلرائد  الأقالم 
القانون  ان  رغم  احل�سور  من  اجلمعيات  وبع�س 
�رشيح باإ�رشاك املواطنني يف جل�سات املجال�س 
احلكم  �سعار  لن  الد�ستور  يقرها  والتي  املحلية 
بال�سعب وللعب ؟ ولي�س غريبا هذا الت�رشف الذي 
الذي  �سخ�سيا  املجل�س  رئي�س  من  مبا�رشة  جاء 

كان يحر�س على النتقاء يف قائمة احل�سور خوفا 
من انفالت الو�سع باعتبار اأن تن�سيبه كان خمالفا 
للقانون الذي يوؤكد يف املادة 59 على انه " يف حالة 
عدم ح�سول اي قائمة على الأغلبية املطلقة يقدم 
 " مر�سح من القائمة احلائزة على ربع الأ�سوات 
ولن رئي�س ) امللح�س ( حت�سل على اخلم�س فقد 
اأ�رش على رئا�سته للمجل�س مهما كانت الأ�سباب 
وباأي ثمن ؟ ، وملا ل وهو مر�سح الأعيان واملزكي 
من  اأكرث  يف  و�رشح  يدعي  كما  الوايل  من طرف 
منا�سبة ، بالإ�سافة اإىل تزكيته وتقدمي الدعم له 
عالنية يف امللتقى الوطني حول ) الأوقاف( الذي 
احل�سور  واأمام   ، باجللفة  النتخابات  قبيل  عقد 
 – الدينية  ال�سوؤون  لوزارة  العام  الأمني  اأعلنها 

مدير �سابق باجللفة – وبا�سم امل�سائخ واملاليل 
وقد اأعطاه �سك غفران عن موقعة حتطيمه ملقر 
قطعة  على  احل�سول  بغر�س  التجانية  الزاوية 
اإقامة  للتجانية ، من اجل  التي هي ملك  الأر�س 
م�رشوع حمطة خدمات با�سم جنله ؟ ولن رئي�س 
املجل�س حري�سا على تنمية م�ساريعه )حتت �سعار 
الربكة ( فان اخلري �سيعم على جميع الأع�ساء كما 
كتلتي  ل�سفه  يجلب  ان  ،وا�ستطاع  بذلك  وعدهم 
حم�س وامل�ستقبل ومقاطعة تاج والآرندي . ومت 
تن�سيبه علنيا دون اللجوء اإىل ال�سندوق رغم وجود 
الذي  القانون  بذلك  ،خمالفا  اآخرين  مر�سحني 
رئي�سا  ويعلن  �رشيا  يكون  النتخاب   " ان  يقول 
املطلقة  الأغلبية  على  حت�سل  الذي  للمجل�س 

التن�سيب رغم طعن  "؟ ومت مترير  الأ�سوات  من 
للمحكمة  وجلوءه  الدميقراطي  التجمع  حزب 
اإىل  يعود  الرئي�س  �سيادة  هاهو  واليوم  ؟  الإدارية 
دورة  يف  والإق�ساء  التالعب  يف  القدمية  عادته 
،ول  واملكان  املوقف  �سيد  باأنه  ليوؤكد  التعارف 
يهم ل املجل�س ول مواطني ولية اجللفة بقدر ما 
يهمه تنمية م�ساريع الربكة ممثلة يف حمام الربكة 
و�ساحنة الربكة لرفع القمامة و) حفافة ( الربكة 
الأعيان  ومباركة  املقاولني  بربكة   ، الربكة  وفيال 
حتت اإ�رشاف ر�سمي، وتربيكات اأولد �سيدي نايل 

ومن جاورهم من الأعرا�س والقبائل؟!

البويرة

توقيف عن�سر دعم اجلماعات الإرهابية
من  بالبويرة  الأمن  م�سالح  اأم�س  متكنت 
الإرهابية  اجلماعات  دعم  عن�رش  توقيف 
لبلدية  التابعة  قي�سوع  منطقة  م�ستوى  على 
 ، البويرة  ولية  عا�سمة  غرب  حمطة  عمر 
الو�سط   " ليومية  املوثوقة  امل�سادر  وح�سب 
املولود   " �س.م   " بامل�سمى  الأمر  يتعلق   "
 ، اجللفة  ولية  من  وينحدر   1980 بتاريخ 
معلومات  ورود  بعد  التوقيف  عملية  وجاءت 
الإرهابية  اجلماعات  دعم  يف  ن�ساطه  حول 
كونه �سهر لالإرهابي الذي األقي القب�س عليه 
قبل �سهر من طرف عنا�رش اجلي�س الوطني 
وهو م�ساب بجروح بعد انفجار قنبلة تقليدية 

ال�سنع بذات املنطقة .

ال�سعودية ترف�ض 
رفع ح�سة احلجاج 

اجلزائريني

منو بـ 62.8 باملائة 
ملجمع رونو يف اجلزائر

باأن  الدينية والأوقاف،  ال�سوؤون   اأكد وزير 
ح�سة  رفع  رف�ست  ال�سعودية  ال�سلطات 
احلج للجزائر اإىل 41 األف حاج جزائري، 
اإمكانية  متلك  ل  اأنها  على  ال�سبب  معلقة 
مل  فيما  احلايل،  الوقت  يف  ال�ستيعاب 
ي�ستبعد حممد عي�سى باأن ت�ستفيد اجلزائر 
خالل الأ�سابيع القادمة من ح�سة اإ�سافية 
و  للحج  جواز  واألفني  األف  بني  ما  ترتاوح 
التي  الدول  يتوقف ح�سبه على عدد  ذلك 

ل ت�ستهلك ح�ستها كاملة
واأو�سح حممد عي�سى، يف ذات ال�سياق بان 
وزيرها  طريق  عن  ال�سعودية  ال�سلطات 
لل�سوؤون الدينية كانت قد اأكدت باأن م�سعر 
منى مل يعد قادرا على ا�ستيعاب احلجاج 
وهو ما دفعهم اإىل التفكري يف بناء عمارات 
احلجاج  عدد  لرفع  اجلبال  �سفوح  على 

بداية من ال�سنة القادم 2019
ف.ن�سرين  

اإرهابي ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املتوا�سلة  اجلهود  وبف�سل 
لقوات اجلي�س الوطني ال�سعبي، 
�سباح  نف�سه،  اإرهابي  �ّسلم 
لل�سلطات   ،2018 جانفي   16
الع�سكرية  بالناحية  الع�سكرية 
بحوزته  بتمرنا�ست،  ال�ساد�سة 
نوع  من  ر�سا�س  م�سد�س 
 )03( وثالثة  كال�سنيكوف 
خمازن ذخرية مملوءة. ويتعلق 
بن  �سيد  "اأ.  بامل�سمى  الأمر 
التحق  قد  كان  الذي  علي"، 

�سنة  الإرهابية  باجلماعات 
.2012

وبف�سل  ال�سياق  نف�س  يف   
للمعلومات،  الفّعال  ال�ستغالل 
اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�س 
دعم  عن�رش  ال�سعبي  الوطني 
للجماعات الإرهابية بالبويرة/
حماربة  اإطار  ويف  ن.ع.1 
املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
الوطني  للجي�س  اأوقفت مفارز 
باجي  برج  من  بكل  ال�سعبي 
قزام/ن.ع.6،  وعني  خمتار 

مهربني اثنني و�سبطت �ساحنة 
و)800(  الدفع  رباعية  ومركبة 
لرت من الوقود و)304( اأقرا�س 

مهلو�سة.
من جهة اأخرى، اأوقف عنا�رش 
الدرك الوطني بب�سكرة/ن.ع.4، 
وحدة   )8400( بحوزته  مهربا 
يف  امل�رشوبات،  خمتلف  من 
مهاجرا   )31( توقيف  مت  حني 
جن�سيات  من  �رشعي  غري 
مترنا�ست  من  بكل  خمتلفة 

وتيبازة.

)امللج�ض( الولئي وا�ستثمارات الربكة

ا�ستغّل الالعب اليطايل ال�سابق باولو مالديني تواجده 
يف اجلزائر وقام بزيارة اإىل ملعب عمر حمادي ببولوغني 
قامت  التي  اجلزائر  احتاد  فريق  غدارة  من  بدعوة 
بتكرميه بهذه املنا�سبة خا�سة واأن العالقة التي تربط 
اأن�سار النادي العا�سمي بعمالق الكرة اليطالية ميالن 
وثيقة يف ظل الرتباط ال�سديد لأن�سار الحتاد بفريق 
"الرو�سونريي"، وقامت اإدارة الحتاد بتكرمي مالديني 
الذي  والرقم  ا�سمه  عرب منحه قمي�سا لالحتاد يحمل 

ارتبط به طيلة م�سواره الكروي "3".

مالديني يزور بولوغني 
 ويحظى بتكرمي اإدارة

 احتاد اجلزائر

احلفنـاوي بن عامـر غــول

لعبو الوفاق يثورون على احلكم
ثار لعبو فريق وفاق �سطيف على احلكم  بن براهم الذي اأدار 
حل�ساب  ال�ساورة  �سبيبة  اأمام  اأم�س  اأول  اأجروها  التي  املباراة 
الدور 16 لكاأ�س اجلمهورية، حيث وقع احلكم يف عدد من الأخطاء 
خا�سة منها ركلة اجلزاء التي اأعلنها لفائدة ال�ساورة والتي جاء 
جابو  الالعب  رفقاء  جعل  ما  وهو  الوحيد  املباراة  منها هدف 
يحتجون كثريا على املعني ويتهمونه بالت�سبب يف اإق�ساء فريقهم 

من املناف�سة.

اأ.م
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دقت ناقو�س اخلطر ،فافا بن زروقي :

ت�ســـجيـــــل 3 اآالف طفـــل جمـــهـــولة الهــويــــــة �ســـنويا 

اإميان لوا�س

الأم�س  زروقي   بن  فافا  اأفادت  
فروم  على  �ضيفا  حلولها  عند 
تلقى 848  اأن املجل�س   املجاهد 
 2017 �ضنة  يف  وعري�ضة  �ضكوة 
و  حل  مت  اأنه  م�ضرية  املنق�ضية، 
ان  �ضكوى،موؤكدة   577 يف  الف�ضل 
املجل�س الوطني حلقوق  الإن�ضان 
د�ضتورية  هيئة  عن  عبارة  هي  
جهة  لأي  ،لتنتمي  اإداريا  و  ماليا 
ار�س  على  يتم  ما  كل  ّ،تراقب 
انتهاكات ىو جتاوزات  الواقع من 
الإن�ضان  حريات  و  حقوق  تهدد 
اىل  يهدف  املجل�س  ان  ،مربزة 
والإنذار  الر�ضد  و  املراقبة 
ن�رش  اأجل  من  التقييم  و  املبكر 
تو�ضيات  وتقدمي  الإن�ضان  حقوق 
للحكومة يف كل م�ضاألة لها عالقة 
نف�س  ودعت  الإن�ضان.  بحر�ضات 
املجتمع  جمعيات  امل�ضوؤولة 
ويف  باجلزائر  الن�ضطة  املدين 

خمتلف املجالت اإىل التوا�ضل مع 
م�ضاحلها، من اأجل تكاتف اجلهود 
الن�ضان  حقوق  واقع  لرتقية 
بالوطن، وكذلك ال�ضاأن بالن�ضبة اإىل 
خمتلف املنظمات الوطنية وحتى 
املوجودة  الدولية  املنظمات 
ان�ضمام  باأن  م�ضرية  باجلزائر، 
املحلية  املكاتب  اإىل  اأع�ضاء 
قريبا،  �ضتن�ضئها  التي  للمجل�س 
�ضيكون مبثابة عمل تطوعي منهم 
مبني على املودة حلقوق الن�ضان 
ودعمها جت�ضيدها، حيث �ضيح�ضل 
تعوي�س  على  املحليني  الوكالء 
ذات  يف  جمهودهم  لقاء  رمزي 
ق�ضية  حول   �ضوؤال  ويف  ال�ضدد. 
يف  تويف  الذي  اجلزائري  ال�ضاب 
م�ضاحلها  باأن  فافا   ا�ضبانيا،اأكد 
ات�ضلت بوزارة اخلارجية اجلزائرية 
مدريد،  ب�ضفارة  اجلزائر  وممثلة 
كما اأنها ب�ضدد اإر�ضال مذكرة اإىل 
نظريها ال�ضباين يف هذا املجال، 
وقائع  توفر  يجب  باأنه  مربزة 

التحرك  اأجل  من  للق�ضية  ثابتة 
ال�ضياق  ذات  يف  مذكرة  ب�ضاأنها، 
الق�ضية  هذه  يف  التحقيق  باأن 
م�ضتمر من قبل ال�ضلطات املعنية 
الوطني  املجل�س  رئي�ضة  وثمنت 
حقوق  مبادئ  الإن�ضان   حلقوق 
يف  املندرجة  للنظر  املوقوف 
املادة 60 من الد�ضتور اجلزائري، 
فرتة  يفوق  اأن  يجب  باأنه  م�ضرية 
يتمتع  اأن  يجب  كما  �ضاعة،   48
اأفراد  مع  الفوري  الت�ضال  بحق 
ال�ضتفادة  وكذا  وحماميه،  عائلته 
طلبه  اإذا  الطبي  الفح�س  من 
ال�رشطي  وعلى  بالأمر،  املعني 
بالن�ضبة  بحقه  اإبالغه  الدركي  اأو 
باأنه  كا�ضفة  وجوبا،  للموقوف 
م�ضاحلها  اإىل  ت�ضل  مل  الآن  حتى 
اأي �ضكوى ب�ضاأن التعدي على هذه 
احلقوق املد�ضرتة. و رف�ضت ذات 
املتحدثة التعليق على ت�رشيحات 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
بخ�ضو�س نعته لالأفارقة على اأنهم 

بالقول  واكتفائها  العامل،  حثالة 
عليه  ترد  ال�ضوؤال  هذا  اأن  على 
اخلارجية اجلزائرية، اأو�ضحت بن 
زروقي بخ�ضو�س التح�ضريات من 
اأجل موؤمتر ا�ضثنائي  يعنى بواقع 
باأن  فل�ضطني،  يف  الن�ضان  حقوق 
هذه  من  �ضتخرج  التي  التو�ضيات 
الندوة الدولية لن تبقى حربا على 
على  تطبيقها  �ضيتم  واإمنا  ورق 
ال�ضابقة  الندوة  عك�س   ، الواقع 
ينفذ  ومل  بالقاهرة  اأجريت  التي 
قد  يكون  اأن  نافيا  بند،  اأي  منها 
األغي  اأن  بعد  تاريخ،  لها  حدد 
يف  كان  الذي  لها  ال�ضابق  التاريخ 
وبخ�ضو�س  القادم.  فيفري   18
عدد  ي�ضهدها  التي  الإ�رشابات 
بن  فافا  اأو�ضحت  القطاعات،  من 
زروقي باأن كل اإ�رشاب له اإجراءات 
لها  ميتثل  اأن  يجب  التي  قانونية 
اإ�رشاب،  تنظيم  يريد  من  ويوؤديها 
م�ضرية بخ�ضو�س و�ضاطة املجل�س 
الوطني حلقوق الن�ضان، بني وزارة 

املقيمني،  الأطباء  ونقابة  ال�ضحة 
الأطباء  ا�ضتقبلت  م�ضاحلها  باأن 
اأدوارها  اأحد  اإطار  يف  املقيمني 
وبخ�ضو�س  الو�ضاطة،  يف  كمجل�س 
اجلزائر  يف  امل�ضريات  تنظيم  منع 
اأن  على  فافا  اأكدت  العا�ضمة، 
اجلزائري  الد�ضتور  من   49 املادة 
يف  امل�ضريات  ب�ضاأن  وا�ضحة 
الوليات  يف  فتحها  وهي  الوطن، 
ب�ضبب  العا�ضمة،  عدا  ما  الأخرى 
بقوة  ا�ضقاطها  ميكن  تعليمة 
احلكومة  اتخذت  حال  يف  القانون 
ذلك.  ويف �ضياق اأخر ،اأ�ضارت  باأن 
للحكومة مطلب  م�ضاحلها �ضرتفع 
حالة  يف  الطالق  عملية  اإيقاف 
خطري،  مبر�س  الزوجة  مر�س 
تقديرا حلاتها النف�ضية لدى تلقيها 
لعري�ضة الطالق من زوجها ب�ضبب 
نف�س  وعربت   الو�ضعية،   تلك 
بخ�ضو�س  اأ�ضفها  عن  املتحدثة 
تفاقم ظاهرة احلرقة موؤخرا، وكذا 
ما خلفته لعبة احلوت الأزرق و�ضط 

اجلزائر،  يف  واملراهقني  الأطفال 
الأوىل،  الق�ضية  بخ�ضو�س  مذكرة 
من  علنية  ب�ضفة  طلبت  باأنها 
مبادئ  احرتام  ال�ضبانية  احلكومة 
�ضادقت  والتي  الن�ضان،  حقوق 
اأما  الدولية،  وثيقتها  يف  عليها 
ب�ضاأن الق�ضية الثانية، ف�ضددت على 
اأبنائهم،  مراقبة  التالميذ  اأولياء 
يف  اجلمعوية  احلركة  دور  مربزة 
الظاهرة.  هذه  ملحاربة  اجلزائر 
العالم  مهنة  واقع  وبخ�ضو�س 
باجلزائر، وكذا امل�ضايقات وحتى 
ال�ضحفييني  �ضد  التهديدات 
فافا  اأو�ضحت  عملهم،  لإعاقة 
املتابعات  ماآل  بعبارة  زروق  بن 
باأيدي  لأنها  اأحرتمها  الق�ضائية 
يخ�س  وفيما  اجلزائرية.  العدالة 
و  الالجئني  اأماكن  و  العجزة  دور 
رئي�ضة  ،اأفادت  امل�ضعفة  الطفولة 
جمل�س الوطني حلقوق الإن�ضان انه 
تكون  اأن  على  تو�ضيات  تقدمي  مت 
هذه الزيارات بدون اإ�ضعار م�ضبق .

.     اختبار الأديان لي�س للح�ضول على عقد الزواج و اإمنا لإثبات الن�ضب     .      تلقى 848 �ضكوى وعري�ضة يف �ضنة 2017 املنق�ضية

وزير ال�ضوؤون الدينية حممد عي�ضى :

را�سلنا �سلطة ال�سمعي الب�سري لتوقيف برامج ت�ستهزئ بالدين
.      النخبة يف اجلزائرتتحمل  م�سوؤولية االنحالل اخللقي يف املجتمع 

و  الدينية  ال�ضوؤون  وزير  اأفاد 
را�ضل  اأنه  عي�ضى  حممد  الأوقاف 
الب�رشي  ال�ضمعي  ال�ضبط  �ضلطة 
كل  لتوقيف  تتدخل  ان  اجل  من 
الربامج التي ت�ضتهزء بالدين،وحمل 
ما  م�ضوؤولية  اجلزائر  يف  النخبة 
انحالل  من  املجتمع  يف  يحدث 
اخالقي معترب ان �ضيطرة الو�ضائط 
الجتماعية مل تكن لت�ضل اىل هذا 
احلد لو حتركت هذه النخبة ولعبت 
قوله  على حد  بيها  املنوط  الدور 
. وجددحممد عي�ضى خالل الكلمة 
الدرا�ضي  اليوم  يف  القاها  التي 
حول  المام  دار  يف  نظم  الذي 
الزوايا  ان  امل�ضاجدتاكيد  دور 
حماية  على  تعمل  اجلزائر  يف 

من  الدينة  املرجعية  املجتمع 
ذلك  فعلت  كما  يهددها  خطر  اي 
ال�ضوؤون  يف ال�ضتعمار ك�ضف وزير 
عي�ضى،  حممد  والأوقاف  الدينية 
ممثلي  من  مرا�ضلة  تلقى  باأنه 
جزائر،وفيما  يف  اليهودية  اجلالية 
المازيغة  اللغة  ترقية  يخ�س 
ترجمعة  عملية  يف  ال�رشوع  اكد 
القران الكرمي والدرو�س كما �ضيتم 
اللغة  املرتب�ضني  الئمة  تدري�س 
وزو،  تيزي  من  كل  يف  المازيغة 
الدراة  ان  واو�ضح  وباتنة  البويرة 
تقدمي  او  توجيه  منع  نحو  تتجه 
دخول  بعد  خا�ضة  لالئمة  الوامر 
العمل خالل  حيز  الكبري  امل�ضجد 
�رشح  �ضيكون  الذي  ال�ضنة  هذه 

حممد  واأو�ضح  بالزهر  �ضبيه 
ت�ضمنت  املرا�ضلة  باأن  عي�ضى 
مطالب من هذه اجلالية بعدم فتح 
دور عبادة خا�ضة بهم، كونهم لي�ضوا 
م�ضطرين  ولي�ضوا  لها،  حاجة  يف 
لآداء �ضالتهم فيها، اإ�ضافة اإىل اأن 
ال�ضياق،  بالكبري ويف  لي�س  عددهم 
اأقليات  توجد  ل  باأنه  عي�ضى  اأكد 
دينية يف اجلزائر، بل هي جاليات 
الإفريقية  اجلالية  غرار  على 
الدولة  باأن  مربزا  امل�ضيحية، 
حتر�س على تخ�ضي�س دور للعبادة 
حقهم  ل�ضمان  اجلاليات  لهوؤلء 
اليوم  �ضهد  عباداتهم..  اآداء  يف 
الدرا�ضي حول دور اأئمة امل�ضاجد، 
الذي نّظمته وزارة ال�ضوؤون الدينية 

يف  الإمام  بدار  اليوم  والأوقاف 
الوزير  بني  �ضلح  اإعالن  العا�ضمة، 
امل�ضجد  واإمام  عي�ضى  حممد 
،وتبادل  عية  علي  ال�ضيخ  الكبري 
نّوه  فيما  احلار،  ال�ضالم  الرجالن 
عية،  علي  بال�ضيخ  طويال  عي�ضى 
املناظرة  خالل  مبوقفه  خا�ضة 
“احلوار”  جريدة  اأقامتها  التي 
الت�ضوف  جمال  يف  الباحث  بني 
�ضعيد جاب اخلري والدكتور خل�رش 
رابحي وكان خالف كبري قد ن�ضب 
علي  وال�ضيخ  عي�ضى  حممد  بني 
املا�ضية،  القليلة  الأ�ضهر  يف  عية 
و�ضل بالأخرية اإىل توجيه اإتهامات 

خطرية للوزير.
اإميان لوا�س

علـــــى وقـــــــــع عـــــــملية توظـــــــيف جــــــــــــــديدة يف ورقــــــــــــــلة
.      جمعيات  حملية تطالب بالتحقيق 

خلفت عملية توظيف جديدة قامت بها �رشكة بروناد 
قروب للخدمات العامة يف ورقلة ، متثلت يف توظيف 
مبا�رش لـ 15 �ضخ�ضا من خارج الولية ، موجة �ضخط 
لدى املتابعني مللف الت�ضغيل وكذا طالبي العمل وعدد 
من اجلمعيات الذين طالبوا ب�رشورة فتح حتقيق يف 

الق�ضية ملحا�ضبة املتورطني يف هذه املهزلة .
 اهتز ملف الت�ضغيل يف ورقلة على وقع عملية توظيف 
جديدة تتعلق بقيام الوكالة الولئية للت�ضغيل بت�ضوية 
يف  موؤرخ   2016/02 رقم  حتت  عمل  عر�س  و�ضعية 

اأثارت ردود فعل  التي  2016/09/26 ، وهي الق�ضية 
�ضاخطة على الأجهزة املكلفة بالرقابة منها مفت�ضية 

العمل واللجنة القطاعية التي يراأ�ضها وايل الولية .
ال�رشكة  اإقدام  فاإن  التوظيف  عملية  اإىل  وبالرجوع 
تخ�ض�ضات  يف  �ضخ�س   15 توظيف  على  املذكورة 
العمل  طالبي  لدى  حادة  ا�ضتياء  موجة  اأثار   ، مهمة 
وبع�س اجلمعيات التي �ضارعت اإىل طلب فتح حتقيق 
يف الق�ضية و متابعة املتالعبني بامللف اأمام اجلهات 
للت�ضغيل  الولئية  الوكالة  اأن  و  ل�ضيما  الق�ضائية 

�ضادقت على ت�ضوية و�ضعية عر�س العمل دون درا�ضة 
لتبعات هذا الإجراء .

»بروناد  �رشكة  طرف  من  مرا�ضلة  وقالت 
والتي  للت�ضغيل  الولئية  الوكالة  اإىل  قروب«  موجهة 
كانت قد ح�ضلت جريدة »الو�ضط » على ن�ضخة منها 
عليها  املن�ضو�س  القانونية  املدة  انتهاء  بعد  »اأنه   ،
قمنا  باأننا  نعلمكم  اأن  ي�رشفنا  يوما   21 بـ  املقدرة 
ومبا�رشة عقب   ،  « اأ�ضمائهم  الآتية  العمال  بتوظيف 
يف  واحتجاجات  قالقل  ولدت  الوثائق  هذه  ت�رشيب 

الإجراء  هذا  ا�ضتنكروا  الذين  العمل  طالبي  �ضفوف 
الذي ي�ضتوجب ح�ضبهم املتابعة الق�ضائية . باملقابل 
ب�ضمت  الق�ضية  هذه  مللف  املتابعني  من  عدد  ندد 
يحدث  عما  التام  وغيابها  القطاعية  الت�ضغيل  جلنة 
واكتفائها  الت�ضغيل  ملف  يف  متكررة  جتاوزات  من 
مبوقف املتفرج على ما ي�ضجل من تالعب بالعرو�س 
كاأنها غري معنية بهذا امللف ال�ضائك الذي ظل يراوح 

مكانه ب�ضبب التعاطي ال�ضلبي للم�ضوؤولني .
 اأحمد باحلاج 

 لتجاوز الإ�ضكال القانوين ق�ضد
 اإن�ضافهم يف الإدماج القادم

 التن�سيقية تطالب با�ست�سدار ر خ�سة
 ا�ستثنائية للم�ساعدين الرئي�سيني للرتبية 

اأ�ضدرت التن�ضيقية الوطنية للم�ضاعدين 
فيه  طالبت  بيانا  الثنني  الرتبويني، 
وزارة الرتبية بالتدخل لت�ضوية ملفاتهم 
املن�ضوية  التن�ضيقية  بيان  يف  وجاء   .
حتت لواء النقابة الوطنية لعمال الرتبية 
“اأ�ضانتيو” حتوز “الو�ضط” على ن�ضخة 
منه اأن التن�ضيقية تطالب فيه با�ضت�ضدار 
العامة  ا�ضتثنائية من املديرية  رخ�ضة 
الإ�ضكال  لتجاوز  العمومية  للوظيفة 
الأقدمية  بتخفي�س  وذلك  القانوين 
الرئي�ضيني  للم�ضاعدين  املطلوبة 
للرتبية للرتقية اىل رتبة م�رشف الرتبية 
»84مكرر  املادة  اأحكام  يف  ة  الوارد 
التاأهيل  حلة  ف  �ضنوات  ع�رش  5من 
على  عامة  كاأقدمية  �ضنوات  �ضتة  اإىل 
طالبت  كما   . املن�ضور  اأحكام  غرار 
بال�رشوع الفوري يف تكوين امل�ضاعدين 
رتبة  اإىل  للرتقية  للرتبية  الرئي�ضني 
الوزاري  القرار  اأحكام  وفق  م�رشف 

 2014 04ماي  يف  املوؤرخ  امل�ضرتك 
التكوين  تنظيم  كيفيات  يحدد  الذي 
التكميلي قبل الرتقية اإىل بع�س الرتب 
بالرتبية  اخلا�ضة  لالأ�ضالك  املنتمية 
برناجمه  حمتوى  وكذا  الوطنية 
ال�ضهرين  ال�ضاعي الذي ل يتعدى مدة 
مديريات  مبرا�ضلة  الوزارة  وطالبت 
لتدوين املنا�ضب املالية بعدد  الرتبية 
لت�ضيري  ال�ضنوي  املعنيني يف املخطط 
التن�ضيقية  وحذرت  الب�رشية  املوارد 
تبني  مغبة  من  الأخري  يف  الوزارة 
بامل�ضار  مت�س  اآليات  اأو  خيارات  اأي 
عند  الرتبويني  للم�ضاعدين  املهني 
الإدماج اجلديد م�ضددين على �رشورة 
رقم  للحالة  الثالثة  النقطة  ا�ضتثمار 
يف  املوؤرخة   01 رقم  التعليمة  )1(من 
ال�ضادرة عم مديرية  05 جانفي 2017 

العامة للوظيف العمومي .
ف.ن�ضرين

ك�ضفت رئي�ضة املجل�س الوطني حلقوق الإن�ضان اأنه يتم اإح�ضاء  3 األف طفل بدون هوية �ضنويا ب�ضبب تفاقم ظاهرة المهات 
العازبات  ،م�ضرية انه مت تقدمي افرتاح للحكومة لإجراء اختبار »الأديان«  اخلا�س باحلم�س النووي  لتمكني الم من اإثبات 

ن�ضب طفلها  �ضمانا حلق الطفل ،مفيدة ان الهدف من هذا الإجراء  لي�س لإثبات عقد الزواج و اإمنا لإثبات الن�ضب  واحل�ضول 
على تعوي�ضات لت�ضهيل متابعته حلياته كباقي الأولد.
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ال�شفري الأمريكي باجلزائر جون دي�شرو�شر يف اأول خطاب له

�لعالقات بني و��سنطن و �جلز�ئر �أقوى من �أي وقت م�سى

،،

،،

اأعترب ال�شفري الوليات املتحدة الأمريكية  باجلزائر جون دي�شرو�شر يف 
اأول خطاب له باجلزائر اأن العالقات الثنائية بني اجلزائر و اأمريكا هي 
عالقات واعدة ولها القدرة على خدمة م�شالح بلدينا على جمموعة 

وا�شعة من الق�شايا لتعميق عالقاتنا القت�شادية و التجارية ، والنهو�ض 
بكفاحنا امل�شرتك �شد الإرهاب و التطرف من خالل دعم احللول 

ال�شيا�شية لل�شراعات يف ليبيا ومايل ، وتعزيز املجتمع املدين و احلكم 
الدميقراطي ، على �شبيل املثال ل احل�شر اأنها حلظة مثرية  ومهمة 

لتكون هنا .

.       اجلزائر ت�شاهم يف تعزيز ال�شتقرار 
يف مايل و منطقة ال�شاحل 

.      القطاع اخلا�ض الأمريكي مهتم جدا 
باجلزائر

.      �شاأ�شجع ال�شركات الأمريكية على  
تطوير قطاع الطاقة 

.     مزيد من الفر�ض للطالب و الباحثني 
اجلامعيني

ع�شام بوربيع

خطاب  �أول  ويف  دي�رشو�رش  جون 
له ب�سفته �سفري� للواليات �ملتحدة 
�أ�ستعر�ض  باجلز�ئر  �الأمريكية 
�لعالقات  و  �لدبلوما�سي  باملعهد 
�لدولية باجلز�ئر �لعا�سمة �لعالقات 
�لواليات  بني  �لطيبة  و  �لتاريخية 
 ، �جلز�ئر  و  �الأمريكية  �ملتحدة 
م�ستهال حديثه بتقدمي حتيته باللغة 
�لعربية و �الأمازيغية » عام �سعيد ، 

�أ�سقا�ض �أمقاز » .

العالقات البينية جيدة

وقال �ل�سفري �الأمريكي �أن �لعالقات 
�جلز�ئر  و  �ملتحدة  �لواليات  بني 
تاأ�سي�ض  مت  حيث  وعميقة،  قدمية 
�لعالقات قبل 55�سنة يف 29�سبتمرب 
�لعالقات  هذه  تاأريخ  لكن   ،1962
تعيني  مت  �أين  1700�سنة،  �ىل  يعود 
�ملبعوث �الأمريكي �الأول �لقادم �ىل 
�جلز�ئر عام 1875وذلك بعد عامني 
فقط من ��ستقاللهم كاأمة للتفاو�ض 
�ل�سد�قة،  و  لل�سالم  معاهدة  على 
من  كانت  �جلز�ئر  �أن  ح�سبه  حيث 
ر�سميا  �عرتفت  �لتي  �لدول  �أول 
م�ستقلة  كدولة  �ملتحدة  بالواليات 
و  �ل�سالم  معاهدة  على  بالتوقيع 

�ل�سد�قة يف 5�سبتمرب 1795.
�لتفاعالت  هذه  �أن  �ل�سفري  وقال 
تقريبا  معروفة  غري  �الأوىل  �لثنائية 
�أنا  و�عتقد  �ملتحدة ،  �لواليات  يف 
غري معروفة تقريبا بني �جلز�ئريني 
�لبحر  منطقة  �أهمية  �إىل  م�سري�   ،
ومر�حل   ، �لتاريخ  عرب  �ملتو�سط 
عهد  منذ  �جلز�ئر  مع  �لتفاو�ض 
�لد�ي ، �إ�سافة �إىل �لعالقات �ملميزة 
مرحلة  �ىل  و�سوال   ، �لبلدين  بني 
و�ملو�قف   ، �لفرن�سي  �الحتالل 
�الأمريكية �لتي كانت ت�سب يف دعم 

�جلز�ئريني  �لقوميني  للوطنيني 
�إعالن  على  �ل�سوء  لي�سلط   ،
�أن  �سنة 1957عندما �رشح  كينيدي 
�الإمربيالية هي عدو �حلرية ، وقدم 
،كما  �جلز�ئر  ��ستقالل  تاأييد  قر�ر 
حتدث �ل�سفري عن �لدور �جلز�ئري 
يف �إطالق �رش�ح �لرهائن �الأمريكيني 
ر�سا  �لفقيد  على  مرتحما  باإير�ن 
�أنه  قال  �لتي  زوجته  �أي�سا  و  مالك 
موؤخر�  عائلتها  �إىل  �لتعازي  قدم 
كانت  مالك  ر�سا  زوجة  �أن  معترب� 
كان  بينما  للجز�ئر  ر�ئعة  ممثلة 
زوجها �سفري� يف و��سنطن ، و�لذي 
للواليات  �أعز�ء  �أ�سدقاء  ظلو� 

�ملتحدة �الأمريكية .
تعاون م�شتمر

عن  وجيزة  نظرة  قدم  �أن  وبعد 
تاريخ �لعالقات �جلز�ئر �الأمريكية، 
�أن  �أ�سعر  �إنني   « جون  �ل�سفري  قال 
�لواليات  بني  �لثنائية  �لعالقات 
�ليوم من  �أقوى  و �جلز�ئر  �ملتحدة 
�إىل  �أتطلع  و�أنني  م�سى،  وقت  �أي 
�لعمل مع �رشكائنا �جلز�ئريني، مبن 
لتعزيز  �ليوم،  منا  و�حد  كل  فيهم 
هذه �ل�رش�كة �لهامة و �لديناميكية.

دي�رشو�رش«ما  جون  �ل�سفري  وقال 
�سنعمل  �أوال  عليه،  �سرنكز  لذي 
�لثنائي  �الأمني  تعاوننا  تعزيز  على 
وتعزيز  �الإرهاب  ملكافحة 
نحن  وثانيا  �الإقليمي،  �ال�ستقر�ر 
�ال�ستثمار  و  �لتجارة  تطوير  نريد 
�لثنائي، ومو��سلة �لعمل مع �رشكائنا 
بني  �لرو�بط  لتعزيز  �جلز�ئريني 
مو��سيع  ب�ساأن  �حلو�ر  و  �ل�سعبني 
وبطبيعة   ، باأكملها  عالقاتنا  تغطي 
و  �لدبلوما�سية  فاإن �مل�سائل  �حلال 
ناأمل  ولكننا   ، �القت�سادية �رشورية 
عالقاتنا  نطاق  تو�سيع  يف  �أي�سا 

�لثقافية 
و �لتعليمية .

م�شاورات وا�شعة مع احلكومة 
اجلزائرية

�أنه  �إىل  جون  �ل�سفري  �أ�سار  و 
�أجرينا   « �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف 
رفيعة  �لنطاق  و��سعة  م�ساور�ت 
�حلكومة  يف  �رشكائنا  مع  �مل�ستوى 
من  كبرية  مب�ساركة  و  �جلز�ئرية 
ق�سايا  ب�ساأن   ، خمتلفة  قطاعات 
�الإرهاب و �الأمن يف �سمال �إفريقيا ، 
م�سيفا �أن حكوماتنا جتري حو�ر�ت 
�إ�سرت�تيجية ثنائية و جتري حو�ر�ت 
�أ�سا�ض  على  م�سرتكة  ع�سكرية 
�خلربة   من  نتعلم  ،ومازلنا  منتظم 
�لتي �كت�سبتها �جلز�ئر من  و�خلربة 
كفاحها  يف  باه�ض  ثمن  دفع  خالل 
�سد �الإرهاب ، م�سيفا �أننا نعمل عن 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لعملية  لدعم  كثب 
تقودها �الأمم �ملتحدة ب�ساأن ليبيا ، 
ونرحب بجهود �جلز�ئر لقيادة جلنة 
مر�قبة �تفاق �جلز�ئر لعام 2015من 
يف  �سيا�سي  حل  �إىل  �لتو�سل  �أجل 
يف  بزيارة  قمت   « معقبا   ، مايل 
نوفمرب �ملا�سي �ىل باماكو و �لتقيت 
�ملاليني  �رشكائنا  من  بالعديد 
وندرك  �جلز�ئريني  و�لدبلوما�سيني 
�لدور �لهام �لذي توؤديه �جلز�ئر يف 
تعزيز �ال�ستقر�ر يف مايل و منطقة 

�ل�ساحل .

عالقات تتجاوز اجلهود 
الأمنية

عالقاتنا  �أن  و�أ�ساف  �ل�سفري 
و  �الأمنية  �جلهود  تتجاوز  �لثنائية 
�ال�ستقر�ر �الإقليمي ومن �ملهم �أن 
�لواليات  بني  �لعالقة  �أن  نالحظ 

ة  ملتحد �
�ملجالني  يف  تتطور  و�جلز�ئر 
وتتاح  �لتجاري،  و  �القت�سادي 
ملو��سلة  هامة  فر�سة  للجز�ئر 
منو  وتعزيز  �القت�سادي  �لتنويع 
�لقطاع �خلا�ض وجدب �ال�ستمار�ت 

�الأجنبية.
�جلز�ئر  يف  �سفارتنا  �أن   « وقال 
بر�مج  من  و��سعة  جمموعة  ت�سهل 
�لتعاون �لثنائي �ملتز�يدة �لتي تعزز 
و�القت�سادية  و  �الأمنية  رو�بطنا 
�لثقافية،  و  و�لتعليمية  �حلكومية 
وهذ� يدل على �لقيمة �لتي ي�سعها 
�ملتنامية،  �رش�كتنا  على  بلد�ننا 
�أطلقت  �ملا�سي  �لعام  يف  حيث 
جديد�  �قت�ساديا  منوذجا  �جلز�ئر 
لتطوير و تنويع �سناعاتها �ملحلية، 
�ملنح  بر�مج  تقييم  �أعادت  كما 
�أ�سكاال  ��ستك�سفت  و  �حلكومية 

جديدة للتمويل.
وقال �أن »�حلكومة �الأمريكية ت�سيد 
باجلهود �لتي تبذلها �جلز�ئر لتنويع 
جزء�  نكون  �أن  ونريد   ، �قت�سادها 
من هذه �لعملية ، ويف يناير �ملا�سي 
م�ست�سار�  �خلزينة  وز�رة  �أر�سلت 
فنيا للجز�ئر لتقدمي �مل�سورة ب�ساأن 
تطوير  و  فعال  ب�سكل  �لديون  �إد�رة 
�أفريل  ويف   ، �ملحلي  �لدين  �سوق 
�جتماع  �آخر  حكوماتنا  عقدت 
�لتجارة  �إطار  �تفاق  �سنوي ملجل�ض 
تعزيز  �سبل  لتحديد  �ال�ستثمار  و 
طريق  عن  �القت�سادية  �لرو�بط 
و  �لتجارة  �أمام  �حلو�جز  من  �حلد 
�ال�ستثمار ، كما �أن �لقطاع �خلا�ض 
باجلز�ئر  جد�  مهتم  �الأمريكي 
جرن�ل  �رشكة  وقعت  �أفريل  يف   ،
مع  �تفاقية خدمة  للطاقة  �لكرتيك 
بقيمة   ، �جلز�ئرية  �سونلغاز  �رشكة 
خدمات  لتقدمي   ، دوالر  3.3مليار 
�ىل  �ملدى  طويلة  وخدمات  ترقية 

10حمطات 
للغاز يف جميع �أنحاء �لبالد .

و باالإ�سافة �إىل ذلك ي�سيف �ل�سفري 
ل�رشكة  تابعة  �رشكة  �ختيار  مت  �أنه 
�خلدمات  لتقدمي  �لدولية  هانويل 
�لهند�سية و �لبدء يف تو�سيع م�سفاة 
يف  ن�ستمر  �أن  ناأمل   « و   ، �سكيكدة 
ت�سهيل هذ� �لنوع من �ال�ستثمار يف 
�لبلد �لذي ي�ساعد على خلق فر�ض 

عمل للجز�ئريني و �الأمريكيني.

ا�شتثمارات جديدة

»�أن  حني  يف  �أنه  �ل�سفري  وقال 
�لتنوع  و  �جلديدة  �الإ�ستثمار�ت 
فاإن   ، �أ�سا�سيان  �أمر�ن  �القت�سادي 
�جلز�ئر ال تز�ل و�حدة من �ملنتجني 
�لغاز  و  للنفط  �لرئي�سيني  �الإقليمني 
يف  للطاقة  حيوي  م�سدر  وهي   ،
وحتتل   ، �الأو�سط  �ل�رشق  و  �أوروبا 
�ملرتبة �لعا�رشة من حيث �حتياطي 
�حتياطات  16يف  و   ، �لعاملي  �لغاز 
�لنفط ، ونظر� للخربة �لكبرية �لتي 
يف  �ملتحدة  �لواليات  بها  تتمتع 
�ل�رشكات  �ساأ�سجع   ، �لطاقة  قطاع 
�رش�كة  يف  �لعمل  على  �الأمريكية 
لتطوير  �جلز�ئرية  �ل�رشكات  مع 
�ل�سفري  و�أ�سار   . �لطاقة  قطاع 
�حلكومة  2016�أعتمدت  �سنة  �أنه 
�الإ�سالحات  من  �سل�سلة  �جلز�ئرية 
�ل�سيا�سي  �لنظام  لتعزيز  �لد�ستورية 
�حلريات  وتكري�ض   ، �جلز�ئري 
�ملدين  �ملجتمع  وتعزيز  �الأ�سا�سية 
�لن�سيج  تعزز  �الإ�سالحات  وهذه   ،
للجز�ئر  �الجتماعي  �لدميقر�طي 
و  �لرخاء  ، وهي عو�مل رئي�سية يف 
�ال�ستقر�ر �لذي حققته �جلز�ئر يف 
منطقة مليئة بالتحديات ، و �أ�ساف 
مع  �جتماعاتي  يف  ��ستمعت  لقد   «
�لناب�ض  �ملدين  �ملجتمع  �أع�ساء 

ية  حليو با
بالطاقة  و�أعجبت   ، �جلز�ئر  يف 
يف  �لعاملني  من  �لكبري  �لعدد  و 
�ملجتمع  و  �الإن�سان  حقوق  جمال 
�ملنظمات  وهي   ، وغريهم  �ملدين 
 ، �جلز�ئر  يف  �حلكومية  غري 
جانب  �ىل  نحن   ، و��سحة  ر�سالتنا 
على  تو��سلون  �أنتم  �إذ   ، �جلز�ئر 
�ملتحدث  �نتهى  و   ». �لطريق  هذ� 
�ساأعطي  ك�سفري«  ب�سفته  �أنه 
�لعالقات  لتو�سيع  �أي�سا  �الأولوية 
�لتبادالت  خالل  من  جمتمعينا  بني 
�سعبينا  بني  و  �جلديدة  �الأكادميية 
�جلز�ئر�سعبها  باأن  �نطباع  لدي   «
مفهومة  لي�ست  وتاريخها  وثقافتها 
�أود  و   ، �لواليات �ملتحدة  جيد� يف 
�أن �أحاول �لبدء يف تغيريذلك ، نريد 
�أي�سا �أن ن�سارك �أمريكا معك ، توفر 
خمتلفة  فر�سا  �الأمريكية  �ل�سفارة 
�جلامعيني  �لباحثني  و  للطالب 
 ، �ملثال  �سبيل  على   ، بلدنا  لزيارة 
نحن نقدم �ملنح �لدر��سية للدر��سة 
خالل  من  �ملتحدة  �لواليات  يف 
برنامج فولرب�يت ، كما نقدم فر�سا 
و�لتعلم  لاللتقاء  �ل�سباب  للمهنيني 
�الأمريكيني من خالل  نظر�ئهم  من 
للزو�ر.  �لدولية  �لقيادة  برنامج 
بالن�سبة الأولئك �لذين يحتاجون �إىل 
�الإجنليزية،  �للغة  تعلم  يف  م�ساعدة 
�الإجنليزية  �للغة  لدعم  �أي�سا  ونحن 

للطالب يف جميع �أنحاء �لبالد.
�مل�سوؤولني  من  نريد  نحن   « وختم 
�جلز�ئريني و �ملو�طنني �جلز�ئريني 
�ملتحدة  �لواليات  �أن  يعرفو�  �أن 
ب�رش�كة م�ستد�مة ومتعددة  ملتزمة 
�الأبعاد �لتي تعزز �لنمو �القت�سادي 
 ، �لدميقر�طية  �لتنمية  و  �ل�سامل 
طو�ل  معكم  �لعمل  �إىل  �أتطلع  و�أين 
�ل�سنو�ت �لثالث �لقادمة لكي نقرب 

بني �أمتينا �لعظيمتني و �سعبينا ». 



و  العمومية  الأ�شغال  وزير  اأعلن   
،اأم�س  زعالن  الغني  عبد  النقل 
اأ�رشافه  بق�شنطينة،لدى  الثنني 
نفق  ال�شتغالل  حيز  دخول  على 
�رشق  الوطني  بالطريق  الكونتور 
ق�شنطينة  بني  الرابط  غرب 
و�شكيكدة ،واأكد اأنه �شيتم ا�شتالم 
بالطريق   54 الـ  الدفع  مراكز 
نهاية  يف  غرب  �رشق-  ال�شيار 

ال�شنة اجلارية 2018 .
واأفاد امل�شوؤول الأول عن القطاع 
املراكز  هذه  اإجناز  اأ�شغال  اأن 
اأي  اأجزاء  ثالثة  اإىل  املق�شمة 
معدل  بلغت  وو�شط  غرب  �رشق 
�شت�شمح  ،حيث    %65 بـ  يقدر 
املراكز املخ�ش�شة للدفع حتقيق 
ال�شيار  للطريق  اأف�شل  مردودية 

�رشق-غرب
اأ�شغال  باأن  زعالن  اأو�شح  كما 
الوح�س  جبل  نفق  تهيئة  اإعادة 
من  جزء  ق�شنطينة  باأعايل 
الطريق ال�شيار �رشق-غرب الذي 
يناير  يف  جزئي  لنهيار  تعر�س 
2014 و التي ت�شري بوترية جيدة و 
مت�شارعة، و مي�س الطريق ال�شيار 
�رشق غرب دخول جميع مقاطعه 

اجلزء  ماعدا  اخلدمة   حيز 
الذرعان  منطقة  بني  الرابط 
اجلزائرية  احلدود  و  بالطارف 
التون�شية، الذي من املنتظر فتحه 
يف غ�شون 15 �شهرا و الذي يعد 
الوزير  ك�شف  و  للجزائر،  مفخرة 
خالل لقاء �شحفي يف ختام زيارة 
العمل عن م�رشوع جديد لإجناز 
مدينتي  بني  �شريبط  مدخل 
لتح�شني  منجلي  وعلي  ق�شنطينة 
ظروف تنقل املواطنني، و زيادة 
مل�رشوع  الوزير  تطرق  هذا  على 
الولية  بنف�س  تراموي   تو�شعة 
�شطره  ا�شتالم  �شيتم  والذي 
�شيتم  و  اجلارية  ال�شنة  يف  الأول 
ا�شتالمه كامال يف اأفريل من �شنة 
2019  كما اأعترب الوزير اأن الآثار 
اليجابية ملختلف امل�شاريع التي 
لفائدة  اجلمهورية  رئي�س  قررتها 
و  باي  �شالح  »ج�رش  الولية  هذه 
�رشق- ال�شيار  الطريق  مداخل 
من  300كلم  اأكرث  وحتديث  غرب 
ميدانيا  تظهر  بداأت  »قد  الطرق 
احلفاظ  �رشورة  على  م�شددا 

على هذه املكا�شب.
ف.ن�سرين 

وزير الأ�سغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن

ا�ستالم مراكز الدفع بالطريق 
ال�سيار �سرق-غرب نهاية »2018«
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حماكمة اأحد طلبة مدر�سة احلديث اليمنية تك�سف

 زوجة  و اأموال لكل جزائري 
يحارب احلوثيني!!

.       عدد من اجلزائريني لقوا حتفهم خالل احلرب الأهلية يف اليمن 

ل/منرية

املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
بومدين  هواري  الدويل  باملطار 
بتواريخ خمتلفة من عام 2015   بناءا 
على اأوامر بالقب�س ال�شادرة يف حقهم 
 2010 عام  اجلنايات  حمكمة  عن 
الن�شمام  جناية  تورطهم  يف  حول 
باخلارج  تن�شط  اإرهابية  جلماعة 
اأفعالها غري موجهة  كانت  اإن  و  حتى 
تفيد  معلومات  ورود  بعد  للجزائر 
احلوثيني  حماربة  لتنظيم  ان�شمامهم 
الأهلية  احلرب  اإطار  يف  باليمن 
مدر�شة  من  هناك انطالقا  النا�شبة 
والتي  بها  التحقوا  »احلديث«  التي 
الدين  اأ�شول  ظاهرها  تعليم  كان 
الأجانب  الرعايا  ت�شليح  باطنها  ،و 
التي  احلرب  وهي  احلوثيني  ملحاربة 
جزائرية  اأرواح  عدة  �شقوط  كلفت 
الق�شف  جراء  من  حتفها  لقيت 
امل�شتمر على تلك املدر�شة بعد  قيام 
تلك  عن  بالدفاع  ال�شحايا  هوؤلء 
املدر�شة ال�شنية ،هذا وقد اأكد املتهم 
الأول خالل �شماعه وهو طالب �شابق 
اأنه  بكلية الطب املدعو » ل،خليفة » 
تعلم  وقرر  الطب  كلية  يف  طالب  كان 
ت�شفحه  خالل  ومن  الدين  اأ�شول 
ملواقع الإنرتنيت تعرف على مدر�شة 

التي متلك �شمعة  اليمنية  » احلديث« 
و  بها  اللحاق  فقرر  املجال  طبية يف 
اأثناء تواجده هناك تعلم اأ�شول الدين 
عر�س  اأي  يتلقى  اأن  دون  احلديث  و 
الن�شمام  على  حتري�س  اأو  بالت�شليح 
للتنظيم عك�س ما �رشح به عرب مراحل 
املتهم  جهته  من  الأويل  ،  التحقيق 
هو  التحق  اأنه  اأكد  ن،زكريا«   « الثاين 
الأخر بدولة اليمن بهدف تعلم اأ�شول 
ت�شرتط  ل  مدر�شة  كونها  الدين 
الإقامة  اأن  و  تعليمي  م�شتوى  اأي 
تلقى  باأنه  اأكد  و  هناك  م�شمونة 
الإقامة  املقدرة  و  ال�شفر  م�شاريف 
باملطار  �شخ�س  من  دولر  ب200 
وخالل   ، بومدين  هواري  الدويل 
مدر�شة  يف  درا�شته  و  باليمن  اإقامته 

مينية  مواطنة  من  تزوج  احلديث«   «
بعدما منحته املدر�شة منحة بقيمة 8 
اآلف ريال ميني اأي ما قيمته 4 اآلف 
هناك  بها  املعمول  العادة  وهي  دج 
نفيا  نافيا  العزاب  كل  تزويج  يتم  اأين 
قاطعا اأن تكون املدر�شة قد �شلحتهم 
و طلبت منهم التجنيد �شمن �شفوف 
حماربة احلوثيني كون الت�شلح عندهم 
عادة طبيعية بحكم احلرب التي ن�شبت 
هناك التي جعلت الت�شليح اأمر طبيعي 
حلماية الأنف�س . من جهة اأخرى اأكد 
ع�شكري  �شابق  »ع،في�شل«  املتهم 
الوطني  باجلي�س  اخلا�شة  بالقوات 
ق�شد  اليمن  لدولة  توجه  اأنه  ال�شعبي 
�شافر  قد  اأنه  و  الدين  اأ�شول  تعلم 
العمرة  منا�شك  اأدائه  بعد   2009 بعام 

بال�شعودية و بعد ولوجه لليمن اإلتحق 
يتعلم  كان  اأين  احلديث«   « مبدر�شة 
احلرب  ن�شوب  بعد  و  الدين  اأ�شول 
مثل  مثله  ا�شطر   2014 بعام  الأهلية 
حماية  للت�شلح  املواطنني  باقي 
التنظيم  و  للمدر�شة  ولي�س  لنف�شه 
الإحالة  م�شمون  قرار  جاء يف  كما 
الدولة  اأن  بحكم  ت�شلح  باأنه  موؤكدا 
يف  الأوىل  باأنها  معروفة  اليمنية 
املواطن  وحيازة  الت�شليح  جمال 
خا�شة   جدا  عادي  اأمر  لل�شالح 
من  عليهم  تنزل  كانت  التي  اجلوية 
ي�شتعمل  الذي كان  التنظيم احلوثي 
حمظورة  و  جدا  فتاكة  اأ�شلحة 
دوليا ، م�شريا يف نف�س ال�شياق باأن 
املدر�شة مل تكن تعمل على جتنيد 
اجلزائريني و الرعايا �شمن �شفوف 
حماربة احلوثيني و اأن الأرواح التي 
�شقطت يف هاته احلرب كانت نتيجة 
املنازل  �شقوط  و  اجلوية  الغارات 
على اجلزائريني ، ليلتم�س من جهته 
 8 عقوبة  توقيع  العام  احلق  ممثل 
�شنوات �شجنا نافذا قبل اأن تفيدهم 
وتق�شي   ، الرباءة  بحكم  املحكمة 
املتهمني املوجودين يف حالة  على 
 20 بعقوبة  ملفهم  ف�شل  بعد  فرار 
�شنة �شجنا نافذا بعدما التم�شت يف 

حقهم النيابة نف�س العقوبة .

بعد تفاقم حالة ال�سحية و حتويل الق�سية جلناية

�ساب يفقد ب�سره على يد جاره امللتحي   ب�سبب  األفاظ  بذيئة برباقي
من  الثالث  العقد  يف  �شاب  تعر�س 
على  يد  خطري  لعتداء  العمر 
ع�شى  با�شتعمال  امللتحي  جاره 
ت�شببت  و  عينه  اخرتقت  خ�شبية 
اليمنى  عينه  ب�رش  فقدانه  يف  له 
على  فاح�س  لكالم  تلفظه  ب�شبب 
جراء  املتهم  من  عائلة  م�شامع 
التي  الكحولية  امل�رشوبات  تاأثري 
املتهم  ليمثل  يحت�شيها  .  كان 
اأمام  الوقائع  هاته  على  بناءا 
البتدائية  اجلنايات  حمكمة  هيئة 
ملواجهة  اأم�س  البي�شاء  بالدار 
العمدي  اجلرح  و  ال�رشب  جرم 
م�شتدمية  والتي  لعاهة  املف�شي 

دي�شمرب   21 لتاريخ  وقائعه  تعود 
جال�شا  ال�شحية  كان  حني   2010
اإحت�شاء  املتهم ب�شدد  قرب  منزل 
الكحولية  وهو  امل�رشوبات 
للمتهم  يرق  مل  الذي  الت�رشف 
�شماعه  حلني  يتدخل  مل  اأنه  غري 
له  يتلفظ بكالم فاح�س فخرج من 
منزله و توجه ملكان تواجده  وبيده 
ع�شى خ�شبية قام ب�رشبه بها على 
عينه  الي�رشى  وهي  م�شتوى 
ال�رشبة التي اأدت ل�شقوط ال�شحية 
م�شطفى  للم�شت�شفى  ونقله  اأر�شا 
عملية  له  اأجريت  اأين  زمرييل 
العجز  الأطباء مدة  جراحية وقدر 

ب15  ال�شحية  عني  حلقت  التي 
يوما حول على اإثرها املتهم  بناءا 
على حمكمة  ال�شحية  �شكوى  على 
م�شار  حتويل  يتم  اأن  قبل  اجلنح 
اأ�رشار  تفاقم  بعد  جلناية  الق�شية 
الإ�شابة التي اأ�شابت عني ال�شحية 
عمليتني  اإجراء  ا�شتلزمت  والتي 
اأخرتني انتهتا بفقدان كامل للروؤية 
على م�شتوى العني اليمنى لل�شحية 
ا�شتحالة  و  ال�شبكية  متزق  بعد 
طبية  بتقارير  مرفقة  اإ�شالحها 
تثبت مدة العجز الطبي التي قدرت 
ب60 يوما  ، وبناءا عليه مت حتويل 
امللف على غرفة التهام و حتويل 

اجلرح  و  ال�رشب  جلناية  الق�شية 
م�شتدمية  لعاهة  املف�شي  العمدي 
، والتي اأنكرها املتهم خالل مثوله 
للمحاكمة و اأكد اأنه بيوم الوقائع و 
الذي  الفاح�س  للكالم  بعد �شماعه 
كان يتلفظ به ال�شحية حمل ع�شى 
احلي  من  لطرده  نزل  و  خ�شبية 
فتفاجئ به ينزف من عينه اليمنى 
اأ�شعفه هناك وعن  فنقله ملنزله و 
�شبب ت�رشيحات ال�شحية و اإتهامه 
قدمي  لنزاع  تعود  باأنها  فاأكد  له 
بينهما جعله يتهمه باطال لالإنتقام 

منه .
ل/منرية

حمكمة اجلنح بالدار البي�ساء

حماكمة �سارق �ستة م�ساجد و عدد من البيوت مبنطقة برج الكيفان
بالدار  اجلنح  حمكمة  تابعت 
البي�شاء �شاب يف العقد الثاين من 
ب�رشقة  6 م�شاجد  متورط  العمر 
ب�شواحي برج الكيفان  وال�شتيالء 
على اأغرا�شها وم�شتلزمات البناء 
التي كانت داخل املخزن ، ناهيك 
منازل  عدة  ب�رشقة  تورطه  عن 
الأفعال  وهي   ، املنطقة  بذات 
ال�رشقة  بتهمة  لأجلها  توبع  التي 

�شبعة  �شمن  ق�شمت  بالك�رش 
ملفات .

جمرياتها  تعود  التي  الق�شية  يف 
ل�شكوى تقدم بها اأئمة  امل�شاجد 
تعر�س  تفيد  الأمن  م�شالح  اأمام 
طالت  التي  لل�رشقة  م�شاجدهم 
البناء  م�شتلزمات  و  اأغرا�س 
امل�شجد  مبخزن  املوجودة 
املنجزة  التحريات  على  وبناءا 

ثبت  الذي  للمتهم  التو�شل  مت 
متورط  اأنه  ب�شماته  خالل  من 
اأخرى  �رشقة  عمليات  مبجموعة 
طالت منازل مبحيط منطقة برج 
�شخ�س  رفقة  كان  اأنه  و  الكيفان 
جعلته  التي  الأفعال  وهي  اأخر 
�شبع  احلال  حمكمة  اأمام  يواجه 
ملفات ق�شائية مبوجب اإجراءات 
اعرتف  حيث   ، الفوري  املثول 

املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل 
ب�رشقته للم�شاجد بعدما تاأ�ش�شت 
كطرف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة 
ذكره  �شلف  ما  اأمام  و   ، مدين 
توقيع  العام  احلق  ممثل  طالب 
 5 و  عام  بني  تراوحت  عقوبات 
�شنوات حب�شا عن امللفات ال�شبعة 

املتابع لأجلها .
ل/منرية

ك�سفت جل�سة حماكمة عن�سر �سابق يف القوات اخلا�سة للجي�ش ال�سعبي الوطني وطالب طب �سابق مع  3 متهمني اآخرين رفقته 
التحقوا مبدر�سة » احلديث« اليمنية التي كانت حتارب نظام احلوثيني خالل احلرب الأهلية عن اأ�ساليب ال�سلطة هناك يف 
اإغراء اجلزائريني  ملحاربة تلك الطائفة و ت�سليحهم هناك  عن طريق تزويجهم باليمنيات ومنحهم فوق ذلك  منح مالية 8 

األف ريال ميني ناهيك عن اخلطب التحري�سية التي كانت تلقى من منرب تلك املدر�سة  وهي الأ�ساليب التي اأدت بلحاق عدد ل 
ي�ستهان به من اجلزائريني و لقاءهم حلتفهم هناك من جراء الق�سف بالأ�سلحة املحظورة دوليا .
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باري�س : بوعالم رم�ضاين 

يف  ينت�رشون  الذين  الب�سطاء  و 
التي  بالأماكن  باري�سية تعج  اأحياء 
الغربة  فناين  كبار  عليها  تردد 
املرحومني  اأمثال  من  والتمرد 
لونا�س  ومعطوب  عازم  �سليمان 
اآيت  لوني�س  الآخر  الكبري  واحلي 
اعرف  كنت  ولأنني  منقالت، 
�سيء  باري�س  م�سجد  عميد  اأن 
اجلالية  اأو�ساط  معظم  يف  الذكر 
وعالقاتي  مهنتي  بحكم  امل�سلمة 
عدم  قررت   .... ال�سخ�سية 
غري  و  الذاتية  بالإدانة  الكتفاء 
الرائجة:«  وبالتهامات  املوؤ�س�سة 
للم�سجد  املجاورة  املقاهي  يف 
و�سو�سات  �سكل  يف  التاريخي 
وهم�سات تكتمية خوفا من وقوعها 
 ، املخابراتية  اجلدران  اأذان  يف 
لعدة  هاتفي  ات�سال  انتظار  فبعد 
اأيام من م�سلحة الإعالم مل�سجد 
ر�سائل  عدة  تركي  بعد  باري�س 
.... و�سخ�سية  وم�سجلة  �سفهية 
اأكرث  النتظار  بو�سعي  يكن  مل 
اإحلاح الكثري من املهاجرين  اأمام 
با�سم  مواقفهم  لنقل  يني  اجلزائر 
يف  فرن�سيا  اأهينت  التي  اجلزائر 
ظل تكتم اأراده وخطط له م�سجد 
التحقيق  هذا  يثبت  كما  باري�س 
ف�سله  على  �ساحبه  يتاأ�سف  الذي 
اإل  بالإهانة  املعني  حماورة  يف 
وهو دليل بوبكر الذي كان باإمكانه 
توكيل ممثل له للتحدث » للو�سط 
» بحكم مر�سه و لعتبارات تهمه 
روحي  و  لوطني  حبي   . �سخ�سيا 
الأخالقي  ي  و�سمري  ال�سحفية 
عديدة  اعتبارات  كوكتيل  �سكلت 
القيام  على  مكرها  اأرغمتني 
بواجب تاريخي بكل ا�ستقاللية عن 
اأي طرف موؤيد اأو معار�س مل�سجد 
باري�س من دون عر�س وجهة نظر 
م�سجد باري�س امل�سوؤول عن عدم 
توا�سله مع ال�سحفيني ومن بينهم 

خادكم ال�سعيف. 
الذي  التحقيق  هذا  يف  �رشعت 
حلة  يف  �سيا�سيا  م�سل�سال  عالج 
ال�سهر  مطلع  يف  هزت  دينية 
م�سبوق  غري  ب�سكل  اجلاري 
الذي  باري�س  م�سجد  :«عر�س 
تعامل خالل اأكرث من ربع قرن مع 
منطلق  من  امل�سلمني  املهاجرين 

املرء  ون  يذكر  الذين  النبالء 
ب�سلوك البا�ساغات«على حد تعبري 
تو�سنت  الأ�ستاذ احلقوقي دحمان 
اإدارة  ا�ستمرار  اأمام   ،  « »للو�سط 
م�سجد باري�س على عدم التجاوب 
م�سجد  مقال  طلبنا)طالع  مع 
...) تنادي  ملن  حياة  ل  باري�س 
حتقيق  خيار  غري  اأمامنا  يكن  مل 
ملف  من  مقربا  م�سدرا  �سمل 
الإ�سالم يف فرن�سا، وهو امل�سدر 
�ساحبه  رف�س  الذي  اخلطري 
الك�سف عن ا�سمه خالفا ملثقفني 
ب�سطاء  وعمال  وطلبة  واإعالميني 
لنا  بالتحدث  و«مزلوطني«�سعدوا 
الدكتور دليل  با�ستياء  غري معنيني 
يف  يرحل  اأن  يجب  الذي  بوبكر:« 
واأنه  خا�سة  ويتقاعد  وقت  اقرب 
مري�س لكي يحفظ على ما تبقى 
حم�سوب  مل�سجد  كرامة  ذرة  من 
ال�سلطة احلاكمة يف  تاريخيا على 
اجلزائر ول يزيد من تفاقم �سحته 
املتدهورة على حد تعبري �سحفي 
رد على اأ�سئلتنا احرتاما لنا وتنازل 
الوقت  ت�سييع  عدم  مبداأ  عن 
ميثله  ل  �سخ�س  عن  للحديث 
كما  الأ�سكال  ب�سكل من  يعنيه  ول 
ال�سحفي  ل�سان  على  حرفيا  جاء 

وال�سينمائي حممد زاوي. 

اأو  باري�س  م�سجد  يف  �سك�سبري 
فرعون فوق �سمعة اجلزائر!

الذي  املجهول  بامل�سدر  نبداأ 
الذي  العار  وطاأة  لنا حتت  حتدث 
يعد  مل  ي  كجزائر  �سخ�سيا  طاله 
الإهانة  على  ال�سكوت  باإمكانه 
م�سجد  برمزية  حلقت  التي 
.وبداأ  قال  كما  بكرامته  مرتبط 
م�سدرنا يف القول اأن اخلطاأ الأول 
)بغ�س  بوبكر  دليل  ارتكبه  الذي 
النظر عن فر�سية عالقته مبوقف 
الإليزيه اأم ل (... متثل يف توقيعه 
على ر�سالة مفتوحة متحورت حول 
العلمانية اأر�سلت اإىل الإليزيه جنبا 
املنظمات  احتاد  مع  جنب  اإىل 
الإ�سالمية املح�سوب على الإخوان 
امل�سلمني، وهو الحتاد الذي يعده 
ول  و�سيا�سيا  اإيديولوجيا  عدوا 
الديني  التوجه  حيث  من  ين�سجم 
مع م�سجد باري�س ، واأعتقد بوبكر 
يف تقدير حمدثنا ان مناورته ميكن 

اأن ت�سكل تكتيكا جمديا و�ساغطا 
ت�سلم  بعد  ا�ستقباله  اجل  من 
جزائريني  غري  اآخرين  م�سوؤولني 
الديانة  الفرن�سي  املجل�س  مهام 
الإ�سالمية ، مل تتم دعوته اأ�ساف 
دي�سمرب   21 يوم  م�سدرنا  يقول 
ثم  للم�سلمني  الوفد املمثل  �سمن 
يوم  الداخلية  وزارة  لحقا حلفلي 
ماكرو  والرئي�س  جانفي  الثاين 
يوم الرابع مبنا�سبة تهنئة »ال�سلك 
يربره  املعتمد«)تعبري  الديني 
بالعام  و�رشاعاته(  ن�ساأته  �سياق 
كما  ال�ستقبال  واقت�رش  اجلديد 
كان متوقعا على حد قول حمدثنا 
اوغرا  يو�سف  ال�سيدين  على 
الرئي�س احلايل للمجل�س الفرن�سي 
الديانات الإ�سالمية واملقرب من 
)cfcm تركيا )�سي اأف �سي ام اأو
ال�سابق  الرئي�س  كبيك�س  واأنور 
�ساحب  و  املجل�س  راأ�س  على  له 
ي�ساع  كما  املغربية  احل�سا�سية 
من  كرر  وكما  فرن�سا  يف  اإعالميا 
م�سدرنا  .واأكد  موؤخرا  جديد 
ماكرو  الرئي�س  اأن  م�سيفا:« 
كل  ممثلي  ا�ستقبال  يف  اأكد  قد 
الديانات يوم 21 دي�سمرب للحديث 
يكتفي  �سوف  انه  العلمانية  عن 
»الغا�سي  لتقليد  ك�رشا  مبمثلني 
الإليزيه  يف  ي�ست�ساف  كان  »الذي 
عدم  »،ويعد  املا�سية  الأعوام  يف 
املواعيد  يف  بوبكر  ا�ست�سافة 
حتمل  :«�سفعة  املذكورة  الثالثة 
دللة غري م�سبوقة يف تاريخ تعامل 
ال�سلطات الفرن�سية مع هذا الرجل 
ال�سيد �سم�س  الذي رف�س تر�سيح 
م�سجد  حمامي  حفيظ  الدين 
باري�س لتمثيل اجلزائر دينيا مادام 
الليزيه قد وافق على ا�سمه، ويدل 
ت�سلط  على  بوبكر  ال�سيد  موقف 
�سخ�سي ل يخدم اجلزائر ويج�سد 
الطوفان«على  وبعدي  »اأنا  مقولة 
حد تعبري حمدثنا ، ق�سايا اأخرى 
اأ�سحت رهينة اإدارة تع�سفية حولت 
م�سجد باري�س اإىل ملكية �سخ�سية 
مناورات  بوؤرة  واىل  فرعونية  و 
على  ود�سائ�س  وم�ساومات 
ميكن  كما  ال�سك�سبريية  الطريقة 
م�سدرنا  كالم  من  ن�ستخل�س  اأن 
لنا معربا عن عذاب  الذي حتدث 
على  غرية  �سخ�سيا  طاله  نف�سي 
مراأى  على  تهان  اأ�سبحت  جزائر 

وم�سمع الأ�سقاء والفرن�سيني !.

�سيفمان  رف�س  اإىل  فيو  تاأييد  من 
رئي�سا ملوؤ�س�سة اإ�سالم فرن�سا!.

»الطبة«العارف  م�سدرنا  ا�ستطرد 
امل�سجد  واألغاز  واأ�رشار  ببواطن 
�سيدة  تعبري  حد  على  الفرعوين 
الأخرى  هي  ورف�ست  عليه  ترتدد 
خوف  )هذا  ا�سمها  عن  الإف�ساح 
اأن  بقوله:«  م�سيفا  خليني(  ول 
وا�سحة  كانت  الإليزيه  ر�سالة 
ال�سيد  دعوة  عدم  خالل  من 
بها  تتم  كانت  التي  بالهالة  بوبكر 
وخا�سة  الأخرية  الأعوام  خالل 
�سديقه  �ساركوزي  الرئي�س  اأيام 
وحاميه و�سانع املجل�س الفرن�سي 
كان  اللي  الإ�سالمية«  للديانة 
تعبريه  حد  التري«على  فيه  داير 
تركي  اأ�سبح  الذي  املجل�س  »وهو 
نكهة  اأعطى  الذي  الأمر  الرئا�سة 
اأيام  بعد  اأردوغان  لزيارة  خا�سة 
الإليزيه  يف  ا�ستقباله  من  قليلة 
على  فرن�سية  بغرية  حمرج  غري 
مت  كما  املحبو�سني  م�ساجينه 
لكن  ال�سيني  الرئي�س  مع  لحقا 
ماكرو  من  ا�سرتى  الذي  بلده  يف 
اأهم  مببلغ  فرن�سية  طائرات 
واأم�سى   .! الإن�سان  حقوق  من 
جنوين  ب�سخط  متحدثا  حمدثنا 
م�سجد  عميد  تهمي�س  اأن  موؤكدا 
اإىل  دعوته  عن  اأي�سا  ناجت  باري�س 
فرن�سوا  املر�سح  على  الت�سويت 
احلملة  خالل  تاألقه  عز  يف  فيو 
�سرب  لعمليات  ا�ستنادا  النتخابية 

عميد  م�ساومة  وبلغت   ، الآراء 
معقول  غري  حدا  باري�س  م�سجد 
حينما »دارت الرودة »وتقهقر فيو 
»التي  »الكو�ستيمات  ق�سية  بعد 
اأهداها له ال�سيد »فرن�سا اإفريقيا« 
مطب  يف  ووقوعه  بورجيه  روبري 
ا�ستغالل النفوذ اثر توظيف زوجته 
بوبكر ح�سب م�سدرنا  ،ومل يرتدد 
يف تهديد كل من ي�سوت لغري فيو 
بالطرد قبل اأن يقلب البذلة ويدعو 
تغري  بعد  ماكرو  م�ساندة  اإىل 
�سفن  ت�ستهيه  الرياح مبا مل  جري 
من  �سيفمان  موؤ�س�سة   .  !« بوبكر 
يديرها  التي  فرن�سا  اإ�سالم  اأجل 
ال�سهري  والداخلية  الدفاع  وزير 
اأخرى  حلقة  الأخرى  هي  الأ�سبق 
باري�س  م�سجد  اإدارة  م�سل�سل  من 
ورف�س:«   ، التارجيكوميدي 
مع  التجاوب  جديد  من  بوبكر 
م�سجد  يف  اأطراف  دعوات 
الفرن�سي  واملجل�س  باري�س 
تعيني  بغر�س  الإ�سالمية  الديانة 
م�سوؤول م�سلم على راأ�س موؤ�س�سة 
با�سم  ولي�س  الإ�سالم  با�سم  تنطق 
بوبكر  قطع  ،ويومها  امل�سيحية 
:«اأنا  وقال  اجلميع  على  الطريق 
غريي  احد  ول  الوحيد  اخلليفة 
على   « الطوفان  بعدي  واإل  اأي 
مل  الدائم.  م�سدرنا  تعبري  حد 
كل  على  م�سدرنا  ت�رشيح  يتوقف 
ت�سيء  التي  املعلومات  اأ�سكال 
فقط  ولي�س  اجلزائر  ا�سمه  لبلد 
قال،واأ�ساف  كما  بعينه  ل�سخ�س 
م�سوؤولية  متحمال  اأكرب  ب�سخط 

ال�رشورة  عند  امل�سجل  كالمه 
دون  من  يت�رشف  ل  :«بوبكر 
الذي  الونوغي  حممد  م�ست�ساره 
البتدائية  ال�سهادة  يحمل حتى  ل 
للمعلومة  ونظرا  »؛و)باملنا�سبة 
التي تطعن يف ال�سخ�س املذكور( 
وبا�سم  كمرا�سل  با�سمي  ندعو 
اإدارة »الو�سط« م�سجد باري�س من 
والونوغي  بوبكر  ال�سيدين  خالل 
القدمية  دعوتنا  على  الرد  اإىل 
وجهة  اإىل  لال�ستماع  اجلديدة 
حمدثنا  اأقاويل  ونفي  نظرهما 
تقبل  ل  بلهجة  كالمه  اأنهى  الذي 
اإىل  بوبكر  ال�سيد  داعيا  التاأويل 
مل�سوؤول  فر�سة  واإعطاء  الرحيل 
مل�سجد  العتبار  يعيد  اآخر 
حمدثنا  ذكرنا  وحينما   ،« باري�س 
اأعطيت  التي  الوعود  بق�سة 
للمفكر غالب بن �سيخ على اأعلى 
حتى  وع�سكري  �سيا�سي  م�ستوى 
يرتدد  مل   ،2010((  ) مار�س  غاية 
ف�سول  اعرف  :«اأنني  القول  يف 
الق�سة والدكتور بن �سيخ ي�ستحق 
املن�سب لكن ت�رشعه يف التحدث 
انتهت  التي  امل�ساورات  عن 
تخدمه  مل  يو�سف  اجلرنال  مع 
�سحيفة  .لقراء  تعبريه  حد  »على 
ملعاجلتها  »وا�ستكمال  »الو�سط 
املتعلقة  الق�سايا  جوانب  كل 
بحادثة عدم دعوة عميد م�سجد 
باري�س ،ن�سيف اأننا اأجرينا حديثا 
معمقا مع املفكر غالب بن �سيخ 
والذي لبى دعوتنا ب�رشعة خالفا 

مل�سوؤويل م�سجد باري�س .

مهاجرون جزائريون  : 

 �جلز�ئر �أهينت ب�سبب دليل 
�أبوبكر و يجب �أن يرحل!
عدم دعوة بوبكر ر�سالة ماكرونية مبا�سرة �إىل �جلز�ئر

م�سجد باري�ص تقل�ص �لدور ...ووطاأة ثقافة �لبا�ساغا
�لعالقة �ملفرت�سة بني زيارة ماكرو �جلز�ئر وتهمي�ص م�سجد باري�ص 

كنت اأعرف اأن الرجل غري حمبوب يف معظم اأو�ضاط املهاجرين اجلزائريني �ضواء كانوا من املتدينني 
العمليني املواظبني على اأداء ال�ضالة اأو من امل�ضلمني الثقافيني العا�ضني فقهيا يف نظر الكثريين ،اأو من 

العلمانيني الكرث يف �ضفوف الأمازيغ النخبويني ،
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عدم دعوة بوبكر 
ر�سالة ماكرونية 

مبا�سرة اإىل اجلزائر

متوازنة  �صحفية  مبقاربة  عمال 
»الو�صط  ،حاورت  منحازة  وغري 
ميثلون  املهاجرين  من  »عددا 
ومواقع  دينية  وغري  دينية  توجهات 
اجتماعية وفكرية متنوعة للح�صول 
التاأويالت  من  ن�صبة  اأكرب  على 
عالقته  يف  جرى  ما  بخلفيات 
الذي  لالإ�صالم  الهامة  بالو�صعية 
مازال �صحية جتاذبات �صيا�صية بني 
واملغرب  للجزائر  التابعني  ممثليه 
وتركيا يف املقام الأول يف عالقاتها 
العلمانية  فرن�صا  مع  امل�صلحية 
الأخرية  التطورات  اأكدته  ما  وهذا 
املجل�س  ت�صيري  انفالت  فيها  مبا 
من  الإ�صالمية  للديانة  الفرن�صي 
تركيا  و  املغرب  ل�صالح  اجلزائر 
جاء  كما  باري�س  م�صجد  وتهمي�س 
اإدارته  اأ�صدرته  الذي  البيان  يف 
والذي علق عليه عدد من حمدثينا 
في�صل  ال�صحفيني  مثل  املهاجرين 
والأ�صتاذين  زاوي  وحممد  �رشيف 
ودحمان  بالمني  الإ�صالم  بدر 
عبد  املتقاعد  والإطار  تو�صنت 
والباحث  والطالب  بوخامت  الوهاب 
بوزيد  ر�صيد  والعامل  زروق  كمال 
التي  الأ�صئلة  بع�س  على  .ردا 
ا�صتوحناها من حمدثنا القريب من 
الهيئات املمثلة لالإ�صالم يف فرن�صا 
بوجه عام وعلى �صوؤال يتعلق بقراءته 
باري�س  م�صجد  عميد  دعوة  لعدم 
بوجه خا�س قال في�صل �رشيف:«اأن 
ماكرونية  ر�صالة  ي�صكل  الأمر 
مبا�رشة وغري ودية للجزائر مفادها 
ان الرجل مل يعد املتعامل املقبول 
واملف�صل لتمثيل الإ�صالم يف فرن�صا 
واأراد التاأكيد بعدم دعوته امل�صوؤول 
الذي ميثل اجلزائر على ان الرئي�س 
هو الذي ي�صري اإ�صالم فرن�صا ولي�س 
اأنف�صهم  فر�س  على  ف�صلوا  الذين 
م�صجد  جتاوب  ،وعدم  امليدان  يف 
باري�س مع دعوات ال�صحافة لتقدمي 
اأ�صاف   - م�صوؤوليه  نظر  وجهات 
انه عاجز  يقول -«دليل قاطع على 
قدرته  تثبت  براهني  عر�س  على 
املعنية  الأطراف  كل  مواجهة  على 
بوبكر  وتهمي�س  واإ�صالميا  فرن�صيا 
م�صار  اإىل  بالنظر  متوقعة  نتيجة 
فرن�صا  م�صلمي  لتمثيل  تقاع�صه 
وبيان ال�صتنكار ل يكفي للدفاع عن 
مواجهة  �صعار  يعد  مل  كما  النف�س 
الإرهاب الذي يرتكب با�صم الإ�صالم 
عمل  على  م�صداقية  لإ�صفاء  كافيا 

م�صجد باري�س .
�صحة  مدى  عن  النظر  بغ�س 
بها  لنا  اأدىل  التي  املعلومات 
عليه  بنينا  الذي  املخفي  امل�صدر 
اإدارة  ا�صتجابة  عدم  بعد  التحقيق 
معنا  التعامل  على  باري�س  م�صجد 
،ا�صتطرد �رشيف موؤكدا :«اأن موقف 
ماكرو يعرب عن قطيعة وا�صحة يف 
خالفا  باري�س  م�صجد  مع  التعامل 
تعامله  وعدم  ال�صابقني  للروؤ�صاء 
بوبكر  مع  التقليدي  الوتوماتيكي 
طرحه  اأو  املا�صي  يف  كان  كما 
ينق�س  ول  يزيد  ل  اأخرى  لأ�صماء 
يف  اجلديد  التغيري  مبدا  من 
باري�س  م�صجد  مع  فرن�صا  تعامل 
وقبل  اول  م�صاحلها  من  انطالقا 
التي  كل �صيء:«والعقوبة املفرت�صة 
اجلزائر  ممثل  على  ماكرو  �صلطها 
ا�صتنادا ملا جاء على ل�صان م�صدرنا 
الإ�صالم  ورهانات  بخبايا  العارف 
�رشيف  ال�صيد  اأنهى  فرن�صا-  يف 

العالقة  بلغت  بقوله:«مهما  حتليله 
املاكرونية  العقوبة  فر�صية  بني 
واأخطاء  ومناورات  ممار�صات  وبني 
،ياتي حادث عدم دعوته يف  بوبكر 
على  يدل  فرن�صي  �صيا�صي  �صياق 
تغري جذري يف التعامل مع موؤ�ص�صة 
لتمثيل  الأ�صعدة  كافة  على  ف�صلت 
تندرج  »ورمبا  امل�صلمة  اجلالية 
فرن�صي  جزائري  اتفاق  �صمن 
كارثي  لت�صيري  حد  و�صع  على 
اآثارا وخيمة يف احلياة  ترك  �صامل 
الدينية للمهاجرين يف ظل ا�صتمرار 
�رشاعات ورهانات �صيا�صية مل تعد 
الختفاء  وحتى  اأحد:«  على  خافية 
حتت رداء حماربة الإرهاب حلماية 
يعد  مل  املعتدل  الإ�صالم  وجت�صيد 
تزكية  يف  للم�صي  مقبول  مربرا 
رجل مري�س ومتهالك وعاجز على 
مت  اأكرث  منذ  نوعي  تغيري  اإحداث 
ت�صف قرن .الطالب والباحث كمال 
عن  بعيدا  حتليله  يكن  مل  زروق 
حتليل �رشيف واأكد هو الآخر على 
مبداأ تغري تعامل فرن�صا مع م�صجد 
�صيا�صي  ت�صور  منطلق  من  باري�س 
كاإعالن  ماكرو  يريده  ي  �صامل 
ذاته  بحد  معني  �صخ�س  �صد  لي�س 
اأداء  يف  ف�صلت  موؤ�ص�صة  �صد  ولكن 
».القطيعة  طويل  لوقت  مهامها 
ال�صاملة التي يدعي الرئي�س ماكرو 
يف  تنف�صل  ل  داخليا  جت�صيدها 
موؤخرا  حدث  ما  عن  زروق  نظر 
لأول  باري�س،وتهمي�صه  م�صجد  يف 
ل  م�صبوق  وغري  م�صني  ب�صكل  مرة 
فقط  ك�صخ�س  �صده  موقفا  يعد 
يعد  مل  الذي  امل�صجد  �صد  ولكن 
اجلزائرية  اجلالية  من  اأحدا  ميثل 
وامل�صاكل  الق�صايا  حيال  امل�صلمة 
تعي�صها  التي  الدينية  والتحديات 
يتجاوز  اليوم ل  :و  منذ زمن طويل 
الفتاوي  تقدمي  باري�س  م�صجد  دور 
تتما�صى  ل  التي  والتو�صيات 
نف�صها  جتد  ل  �صابة  جالية  مع 
العتيق  التقليدي  اخلطاب  يف 
جم�صد  وغري  مواكب  غري  مل�صجد 
ل  جديد  جيل  واآمال  لطموحات 
ميت ب�صلة ل�صيوخ ي�صمون يف فرن�صا 
 les chibanis du»البالد »�صيوخ 
.الرئي�س  تعبريه  حد  »على   bled
باري�س  ماكرو مل يعد يهمه م�صجد 
فقد  اأن   »: بعد  جماهرييا  املكروه 
يف  وامل�صتمر  املعاين  اأدنى  وجوده 
�رشاعاته الداخلية واخلارجية التي 
تخدم اأجندات دول معروفة تاريخيا 
-راح  معنيني  اأ�صخا�س  وم�صالح 
زروق م�صتطردا- :« م�صجد باري�س 
فقد كل م�صداقية مقارنة باملغاربة 
والأتراك الأكرث دينامية يف امليدان 
ول اأدل على �صحة كالمي الأهمية 
بوردو  م�صجد  يكت�صيها  اأ�صبح  التي 
بف�صل ال�صيد عربو الذي ين�رش كثريا 
وفعال اإعالميا ويدافع عن الإ�صالم 

ب�رشا�صة ». 
كمال  زروق  -اأنهى  لذلك  خالفا 
ال�صخرية  من  ب�صيء  حتليله 
يف  وردت  التي  باملرارة  املمزوجة 
املهاجرين  ت�رشيحات  من  الكثري 
:« دليل بوبكر يت�رشف كويل �صالح 
بربكته  للظفر  اإليه  الذهاب  يجب 
اجلالية  فيه  تعي�س  الذي  الوقت  يف 
يبت  ل  خطرية  ق�صايا  امل�صلمة 
تلك  وخا�صة  باري�س  م�صجد  فيها 
اجلديد  اجليل  تهم  اأ�صبحت  التي 
الواعي بتحديات ورهانات الق�صايا 
تلك  وال�رشاعات اخلطرية وخا�صة 
التي لها عالقة مبا�رشة بامل�صلمني 
نفتح  ،وهناأ  زروق  يقول  اأ�صاف   «
الأول  م�صدرنا  اإىل  للعودة  قو�صا 
حينما  هويته  عن  يك�صف  مل  الذي 

غري  اجلزائرية  :«اجلالية  قال 
م�صتعدة لن�صيان موقف دليل بوبكر 
التنديد  ،وعو�س  غزة  حمرقة  من 
بالهمجية الإ�رشائيلية حيال ال�صعب 
ن  ممثلو  فعل  كما  الفل�صطيني 
م�صلمون ... راح يتكلم بلغة ومنطق 
اجلزائر  موقف  اأن  علما  املعتدي 
الر�صمي مل يتغري من ن�صال ال�صعب 
اإىل  زروق  نبه  ».اأخريا  الفل�صطيني 
وبني  ال�صخ�س  بني  الف�صل  �رشورة 
م�صجد باري�س عند التحدث عن ما 
فوق  رمزيته  لن  تهمي�س  من  طاله 
كل الأ�صخا�س العابرين :« ولالأ�صف 
الرمزية  هذه  تخدم  مل  ال�صديد 
قد  مادامت  امل�صلمني  املهاجرين 
حتولت اإىل �رشاع �صيا�صي بني دول 
مرتبطة به تاريخيا وهي ال�رشاعات 
التي  الإيديولوجية  و  ال�صيا�صية 
ت�صب يف �صلب الرتكة ال�صتعمارية 
ولالأ�صف  ال�صلطة  حول  واحلرب 
فقد   »: كالمه  زروق  اأنهى  ال�صديد 
راح الإ�صالم ومعه اجلالية امل�صلمة 
ب�صكل  الذي  الأمر  ذلك  كل  �صحية 

تراجيديا حقيقة. 

العالقة املفرت�سة بني 
زيارة ماكرو اجلزائر 

وتهمي�ش م�سجد 
باري�ش :

�رشيف  في�صل  لل�صحفي  خالفا 
والطالب والباحث زروق ، راح بع�س 
حمدثينا يجيبون عن اأ�صئلة »الو�صط 
م�صجد  موقف  عن  مدافعة  »بروح 
النظر  بغ�س  اجلزائر  وعن  باري�س 
تقاطعت  �صيا�صية  معطيات  عن 
الأولني  املتحدثني  ت�رشيحات  مع 
اإميان جماعي م�صرتك  منظور  من 
م�صجد  من  الإليزيه  موقف  بتغري 

باري�س.
بلمني  الإ�صالم  بدر  اللغات  اأ�صتاذ 
اأن عمل م�صوؤول ثقافيا  الذي �صبق 
حتت  باري�س  م�صجد  يف  ومرتجما 
عميد  احل�صني  عبا�س  ال�صيخ  اإدارة 
 1989/1982  ( باري�س  م�صجد 
بن  وغالب  �صهيب  املفكرين  ووالد 

ا�صتنكار  تفهم  يف  يرتدد  (،مل  �صيخ 
دعوة  عدم  اإثر  باري�س  م�صجد 
موجزا  بقوله  بوبكر  دليل  ه  عميد 
باري�س  م�صجد  اإدارة  حق  :«من 
رف�س تغيري قواعد اللعبة على حد 
اآخر  م�صوؤول  ح�صور  بقبول  تعبريه 
من غري العميد كما جرت العادة يف 
 ،« ال�صابقني  الروؤ�صاء  مع  املا�صي 
واإذا كان الأ�صتاذ بالمني قد اختلف 
فعل  رد  بتفهمه  بع�س حمدثينا  مع 
م�صجد باري�س )الذي مل يعد يربطه 
العالقات منذ  اأنواع  نوع من  اأي  به 
الآخر  الراحل  العميد  اأوقفه  اأن 
العمل  تيجاين هدام عام 1992 عن 
ب�صبب عدم حاجته ملرتجم لتمكنه 
من عدة لغات اأجنبية اأي قبل تعيني 
مل  (،فاإنه  بوبكر  احلايل  العميد 
يرتدد يف تف�صري عدم دعوة الإليزيه 
اإطار  يف  باري�س  م�صجد  لعميد 
�صيا�صي فرن�صي اأو�صع يربر خطاب 
واإعطاء  جهة  من  العامة  القطيعة 
الأولوية للجزائر التي متثل م�صجد 
الذي  الأمر  اأخرى  باري�س من جهة 
:«اأن  يعتقد  بالمني  الأ�صتاذ  ترك 
موقفه  الإليزيه  بتغيري  يف�رش  الأمر 
تاريخيا  املرتبطة  اجلزائر  من 
وهذا  باري�س«  مب�صجد  واإداريا 
عبد  املتقاعد  الإطار  اأكده  ما 
الوهاب بوخامت لحقا«للو�صط« بعد 
والطالب  �رشيف  في�صل  ال�صحفي 
بني  املقيم  زروق  كمال  والباحث 
اإ�صعار  حتى  ا�صطنبول  و  باري�س 
جديد . لن الإختالف رحمة تغني 
الراأي  وت�صمن  النقا�س  وتغذي 
والراأي املخالف من منطلق مهني 
الأ�صتاذ  بوخامت  وافق  خال�س... 
بالمني بدعم وجهة نظره قائال:«انه 
موؤ�ص�صة  تهم�س  اأن  الغريب  ملن 
الأكرث  باري�س  تاريخية مثل م�صجد 
رمزية تاريخية وح�صارية و�صيا�صية 
بفرن�صا  الإ�صالمي  امل�صهد  يف 
بحكم �صياق ن�صاأتها عقب ت�صحيات 
دفاعا  امل�صلمني  من  الآلف 
العاملية  احلرب  يف  فرن�صا  عن 
ت�صتاء  اأن  الطبيعي  من  الأوىل،وكان 
التهمي�س  من  باري�س  م�صجد  اإدارة 
الذي طالها ،وتن�صحب من املجل�س 

ومن  الإ�صالمية  الديانة  الفرن�صي 
بوبكر  ي�صتنكر  اأن  جدا  الطبيعي 
اأن  يعرف  الذي  الإليزيه  موقف 
الإ�صالم  ميثل  باري�س  م�صجد 
الراديكالية  وقناة حماربة  الو�صطي 
بني  امل�صرتك  التوافق  عامل   .«
املتقاعد  والإطار  بالمني  الأ�صتاذ 
برف�صهما  بوخامت  الوهاب  عبد 
كموؤ�ص�صة  باري�س  م�صجد  تهمي�س 
 .... تلك  اأو  الذريعة  هذه  بدعوى 
حتليل  تقدمي  من  الثاين  مينع  مل 
اأوفى يف�رش موقف الإليزيه �صيا�صيا 
:«بعد  اجلزائر  اإىل  ر�صالة  باعتباره 
...ق�صد  بوبكر  دليل  دعوة  م 
تعرف  ك�صلطة  اجلزائر  الإليزيه 
بالتزامن  ومالية  اقت�صادية  اأزمة 
باري�س  م�صجد  تاأثري  تقهقر  مع 
الديانة  الفرن�صي  املجل�س  يف 
ل�صالح  الكفة  ودوران  الإ�صالمية 
ولي�س  واأخريا  والأتراك  املغاربة 
ماكرو  الرئي�س  توفيق  عدم  اأخرا 
يف حتقيق كل اأهدافه خالل زيارته 

الأخرية اإىل اجلزائر ».

يجب اأن يرحل با�ساغا 
امل�سجد الفا�سل:

رغم اختالف وجهات نظر حمدثينا 
يف �صوء ت�رشيحات - �صاهد »�صاف 
اهل  من  اعتباره  حاجة«بحكم  كل 
ممثلي الإ�صالم يف فرن�صا اأو اإ�صالم 
الإليزيه  عليه  يطلق  كما  فرن�صا 
نظر  وجهة  النهاية  يف  -،طغت 
م�صجد  عميد  رحيل  اإىل  الداعني 
على  جاءت  التي  لالأ�صباب  باري�س 
عنها  عرب  والتي  حمدثينا  ال�صنة 
البع�س باأ�صاليب متباينة تك�صف عن 
فارق ن�صبي كبري يف التعبري لكنها ل 
رحيل  حتمية  حول  الجماع  تلغي 
رجل ل ميثل �صيئا عند معظم اأفراد 
�صهر  عدا  ما  اجلزائرية  اجلالية 
ال�صحفي  تعبري  حد  على  رم�صان 
حممد زاوي:«انا ا�صمع بدليل بوبكر 
ينظم  حينما  رم�صان  �صهر  خالل 
ماأدبة اإفطار للم�صوؤولني الفرن�صيني 
»!. مل يذهب بوخامت اإىل هذا احلد 
من التعبري لكنه �صلم يف النهاية ككل 

 77( بوبكر  دليل  عهد  اأن  حمدثينا 
قد   ) عاما   27 منذ  وعميد  عاما 
:«تتعلق  مو�صوعية  لعتبارات  وىل 
بعدم قدرته على مواكبة التحديات 
اجلالية  تواجهها  التي  الراهنة 
امل�صلمة التي مل تعد جتد نف�صها يف 
مواقفه حيال ق�صايا اأ�صبحت تف�رش 
كدين  الإ�صالم  �صد  �صافر  كعداء 

حتت رداء حماربة التطرف ».
تو�صنت  دحمان  احلقوقي  الأ�صتاذ 
م�صجد  على  ال�صاخطني  اأكرث  كان 
على  ولي�س  ه  عميد  وعلى  باري�س 
ميار�س  الذي  ماكرو  الرئي�س 
فعل  برد  الكرتاث  دون  �صيادته 
التي  البا�صاغا  ميثلون:«ثقافة  من 
التاريخ  خزانة  يف  تو�صع  اأن  يجب 
لالأبد«ورد فعل م�صجد باري�س يدل 
والعاطفي  الذاتي  امل�صتوى  على 
نف�صها  اإل  متثل  تعد  مل  ملوؤ�ص�صة 
وعليه ل متثل م�صلمي فرن�صا والدليل 
املجل�س  انتخابات  يف  انهزامها 
الإ�صالمية  الديانة  الفرن�صي 
نف�س  تطبيق  على  عمل  والليزيه 
خالل  الإ�صالم  ممثلي  مع  القاعدة 
فلماذا  ال�صنوي  ال�صتقبال  حفل 
الأ�صتاذ  وال�صجب؟واأنهى  ال�رشاخ 
ت�صور  اإىل  داعيا  حديثه  تو�صنت 
من  املدين  املجتمع  ميكن  جديد 
امل�صاركة يف متثيل م�صلمي فرن�صا، 
بوزيد  ر�صيد  �صهادة  جاءت  اأخريا 
جو�صيو  جامعة  يف  ال�صابق  الطالب 
اإ�رشار  �صكل  يف  حاليا  والعامل 
معظم  به  اأدىل  ما  على  وتوقيع 
حمدثينا املهاجرين الغا�صبني على 
:«اأنني  با�صمهم  يتحدثون  اأنا�س 
اأعي�س منذ 28 عاما يف باري�س ومل 
باري�س  م�صجد  اأن  ما  يوما  ا�صعر 
ميثلني اأما دليل بوبكر فاإنه ل ميثل 
عقوبة  ماكرو  وموقف  نف�صه  اإل 
».ال�صحفي  املنا�صب  لعبدة  اإلهية 
معززا  متحدثا  عاد  زاوي  حممد 
.... :«للجزائر  بقوله  بوزيد  كالم 

اإنهاء مهامه ليذهب  الفائدة يف  كل 
منذ  مري�س  فهو  التقاعد  اإىل 
اإىل  واحلالية يف حاجة  وقت طويل 
م�صوؤول �صاب يبعث احليوية يف روح 

م�صجد باري�س ».
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هتلر واحل�سيني ونتنياهو وتاأ�سي�س ا�سرائيل
د.غازي ح�سني

اأعلن الكّذاب نتنياهو يف ت�سرين اأول 2015 اأّن مفتي القد�س القائد الفل�سطيني الكبري  هو الذي اأقنع هتلر بتنفيذ »الهولوكو�ست« بحق اليهود يف اأوروبا 
، وقال اأمام املوؤمتر  ال�سهيوين العاملي  يف القد�س اأّن هتلر كان يريد طرد اليهود من اأوروبا فقط ، ولكن مفتي القد�س اآنذاك احلاج اأمني احل�سيني 

اأقنعه اأّنه ينبغي اإزالة اليهود من الوجود اأي اإبادتهم واإّل فاإنهم �سينتقلون اإىل فل�سطني ، وكان ذلك يف عام 1941  اأي بعد �سبع �سنوات من توقيع احلركة 
ال�سهيونية مع وزارة القت�ساد النازية اتفاقية هافارا لرتحيل اليهود اإىل فل�سطني فقط، وم�سى هتلر يقول للحاج اأمني احل�سيني على ذمة الفا�سي  

والكّذاب نتنياهو ماذا ع�ساين اأن اأفعل  فاأجاب مفتي القد�س بح�سب الكّذاب نتنياهو » اأحرقهم« فهل يتقبل عقل الإن�سان  ال�سليم هذه الأكذوبة 
ال�سهيونية اخلطرية واحلقرية ؟

اليهود  هتلرترحيل  اأراد  لقد 
ال�صهيونية  مع احلركة  بالتعاون 
لتنظيف  فقط  فل�صطني  اإىل 
اأملانيا واأوروبا  منهم وللتخلّ�ص 
من د�صائ�صهم ولإقامة اإ�رسائيل 
امل�صاألة  حلل  فل�صطني  يف 
اليهودية يف اأوروبا  على ح�صاب 

ال�صعب العربي .
الأملانية   الوثائق  وتوؤّكد 
لهتلر  كفاحي  وكتاب  واحلقائق 
باأّن  نتنياهو  اأكذوبة  عدم �صحة 
اأقنع  الذي  هو  القد�ص  مفتي 

هتلر باإبادة يهود اأملانيا .
هدف نتنياهو

احلليف  نتنياهو  هدف  اإّن 
اجلديد لآل �صعود وثاين ونهّيان 
يهود  حتري�ص  هو  اأكذوبته  من 
الفل�صطيني  �صعبنا  على  العامل  
القد�ص  تهويد  وتربير  املظلوم 
وبالتايل   ، الأق�صى  وامل�صجد 
اأكذوبته  من  نتنياهو  يهدف 
ت�صويه  والهمجية  اخلطرية 
العرقي  للتطهري  وتربئة  التاريخ 
النازية  اأملانيا  مار�صته  الذي 

بحق اليهود غري ال�صهاينة . 
كبرية  بورات  دينا  واعتربت 
املوؤرخني يف مركز الهولوك�صت 
باإ�رسائيل اأن مالحظات نتنياهو 
املفتي  واأّن   ، بالدقة  تت�صم  ل 
لهتلر  اأوحى  الذي  هو  يكن  مل 
بح�صب  فالفكرة   ، باإبادتهم 
قولها ت�صبق لقاء احل�صيني بهتلر 
، وتعود  الثاين 1941  يف ت�رسين 
النازي  الزعيم  األقاها  كلمة  اإىل 
يف الرايخ�صتاج 30 كانون الثاين 

.1939
نتنياهو  وحقد  كراهية  دفعت 
ورغبته  الفل�صطيني  لل�صعب 
فل�صطني  وا�صتعمار  تهويد  يف 
بالأكاذيب  النهر  اإىل  البحر  من 
اأكرب  هتلر  تربئة  اإىل  اليهودية 
جمرم حرب وعن�رسي متطّرف  
احلرب  اإ�صعال  جرمية  ارتكب 
العاملية الثانية وجرائم التطهري 
العرقي، ودفعت اأكذوبة نتنياهو 
اإل�صاقها  حاول   التي  احلقرية 
الكبري  الفل�صطيني  بالقائد 
اجلرنال  ال�صابق  احلرب  بوزير 
ما  باأّن   « الت�رسيح  اإىل  يعالون 
خاطئ  احلكومة  رئي�ص  قاله 
احل�صيني  يكن  مل  وبالتاأكيد   ،
كان  بل  النهائي  احلل  مبتكر 
 ، نف�صه«  لهتلر  �رسيراً  ابتكاراً 
بعد  الأملانية  احلكومة  واأّكدت 
اأملانيا  اأّن  نتنياهو  ت�رسيحات 
عن  امل�صوؤولة  هي  النازية 

املحرقة.

امل�صت�صارة  با�صم  الناطق  وعلّق 
الأملانية مريكل رّداً على �صوؤال 
وقال  نتنياهو  ت�رسيحات  حول 
هو�ص  يعرفون  الأملان  كل   «  :
بالأجنا�ص  الإجرامي   النازيني 
الذي اأّدى يف نهاية املطاف اإىل 

املحرقة« .
عن  النازي  امل�صوؤول  واأّكد 
امل�صاألة اليهودية اأدولف اأيخمان 
من  اإ�رسائيل  اختطفته  الذي 
بتاريخ  واأعدمته  الأرجنتني  
الرملة  �صجن  يف   1962/06/15
النهائي  اأن مناق�صة خطة احلل 
يف  مّتت  اليهودية  للم�صاألة 
بتاريخ  برلني  فان�صي يف  موؤمتر 
املوؤمتر  واأقر   ،  1942/01/20
الرتحيل الق�رسي املنّظم لليهود 
اإىل مع�صكرات العتقال بهدف 
منح  ،و  اأملانيا  خارج  ترحيلهم 
فقط  فل�صطني  اإىل  املرحلني 
ب�صائع  �صكل  على  تعوي�صات 
اأملانية ت�صل بحراً اإىل تل اأبيب ، 
وتقوم الوكالة اليهودية ببيعها يف 
وال�صورية  الفل�صطينية  الأ�صواق 

واللبنانية والعراقية .
الال�صامية  احلركات  ا�صتغلت 
وبريطانيا  وال�صهيونية  والنازية 
»اليهود«  الغربية  الدول  وبقية 
بحل امل�صاألة اليهودية يف اأوروبا 
العربي  ال�صعب  ح�صاب  على 
وبعزلهم  املظلوم  الفل�صطيني 
ومقاومة  جمتمعاتهم  عن 
اإىل  وتهجريهم  اندماجهم 
جرائم  وا�صتغالل   ، فل�صطني 

النازية لإقامة اإ�رسائيل فيها .
الأمريكية  اليهودية  اخرتاع 

للهولوكو�صت
وجاء اخرتاع اليهودية الأمريكية 
يف  فيه  واملبالغة  للهولوكو�صت 
الع�رسين  القرن  من  ال�صتينات 
لتقوية مكانتها واإحكام �صيطرتها 
الأمريكية  القررات  �صنع  على 
وبالتعاون والتن�صيق الكاملني مع 
واأ�صعلت  ال�صهيونية،  امل�صيحية 
حزيران  حرب  اإ�رسائيل 
بالتن�صيق   1967 عام  العدوانية 
الأمريكي  الرئي�ص  مع  والتعاون 
واحتفلت   ، جون�صون  ليندون 
بالن�رس  العاملية  اليهودية 
اللوبيات  واأحكمت  الإ�رسائيلي 
�صيطرتها  الأمريكية  اليهودية 
والبيت  الكونغر�ص  على 
اخلارجية  ووزارتي  الأبي�ص 
والدفاع وجمل�ص الأمن القومي 
اأمريكا  وفقدت   ، الأمريكي 
واأب�صط  وب�صريتها  ب�رسها 
مفاهيم ومبادئ القانون الدويل 

اليهودية  الأكاذيب  ودعمت   ،
لتهويد فل�صطني العربية. 

الأوروبية  الدول  وقامت 
ت�صمح  التي  القوانني  باإ�صدار 
واملثقفني  العلماء  ب�صجن 
ينكرون  الذين  الأوروبيني 
بت�صييق  اأو   ، الهولوكو�صت 
من  وت�رسيحهم  عليهم  اخلناق 
الأ�صوات  واإ�صكات  وظائفهم 
جرائم  وت�صتنكر  ترف�ص   التي 
احلرب واجلرائم �صد الإن�صانية 
اإ�رسائيل ، وهكذا  التي ترتكبها 
الدول  يف  القوانني  توّظف 
من  اأفواه  لإ�صكات  الغربية 
حاول ويحاول تكذيب رقم �صتة 
بالت�رسيح  اأو  بال�صجن  ماليني 
جمتمعه  عن  وعزله  عمله  من 
العامل  وحكومات  �صعوب  حلمل 
�صتة  قتل  باإ�صطورة  القبول 
التعتيم  وبفر�ص  يهودي  ماليني 
عن  البحث  وعدم  الإعالمي 
املنت�رسون  واخرتع   ، احلقيقة 
لرت�صيخ  الزور  �صهود  الكثري من 
واأدلوا  ال�صهيونية  الأكذوبة 
وانتجت   ، كاذبة  ب�صهادات 
لرت�صيخ  الأفالم  مئات  هوليوود 

هذه الأكذوبة .
واعتمدت ال�صهيونية واإ�رسائيل 
على تف�صري خاطئ لعبارة احلل 
موؤمتر  يف  اأقّرت  التي  النهائي 
بعد  وتعني  بربلني،  فان�صي 
لي�ص  املوؤمتر  وثائق  اإىل  العودة 
اإبادة جميع اليهود يف اأوروبا كما 
اأ�صاع املوؤمتر اليهودي العاملي، 
اأملانيا واملناطق  واإمنا تنظيف 
من  اأوروبا  يف  احتلتها  التي 
اإىل  فقط  وتهجريهم  اليهود 
فل�صطني حتقيقاً للهدفني النازي 
يف  اإ�رسائيل  لإقامة  وال�صهيوين 

فل�صطني .
هتلر ذو الأ�صول اليهودية

�صاهم هتلر ذو الأ�صول اليهودية 
) والده ُولد من جدته النم�صاوية 
التي �صادقت اليهودي الفيناوي 
الهجرة  دعم  يف  كالينبريجر( 
ويعتربه  فل�صطني  اإىل  اليهودية 
اأنه  الأملان  املوؤلفني  بع�ص 
»موؤ�ص�ص اإ�رسائيل« لأّن م�صلحته 
ال�صهاينة  م�صلحة  مع  التقت 
اندماجهم  ومنع  اليهود  بعزل 
يف املجتمع الأملاين ، وتنظيف 
اإىل  وتهجريهم  منهم  اأملانيا 
خدمة  اأكرب  وكانت  فل�صطني، 
قدمها هتلر للحركة ال�صهيونية 
واأوروبا  اأملانيا  يهود  طرد  هو 
ونقلهم  ال�صهيونية  مع  بالتعاون 
فقط  النازية  اأملانيا  مب�صاعدة 

الفل�صطينية  احلدود  اإىل  و�رّساً 
اللبنانية وال�صورية وادخالهم اإىل 

فل�صطني العربية .
مل يكن مفتي القد�ص على علم 
اأملانيا  بني  الر�صمي  بالتعاون 
ال�صهيونية،  واحلركة  النازية 
الوطنية  احلركة  موقف  وكان 
فكرة  قبول  املا�صي  يف  دائماً 
ورف�ص  اليهود  مع  التعاي�ص 
يف  �صهيوين  كيان  اإقامة  قبول 
العربي  الوطن  قلب  فل�صطني 
والإ�صالمية  العربية  واملنطقة 
، وكاأكرب  غيتو يهودي عن�رسي 
وا�صتعماري واإرهابي يف العامل.

والإ�صالمي  العربي  فاخلطاب 
والعاملي الفكري وال�صيا�صي كان 
قاطعاً  رف�صاً  يرف�ص  يزال  ول 
الأيديولوجيات  مع  التعاون 
والال�صامية  كالنازية  العن�رسية 
والأبارتايد  وال�صهيونية 
تفّوق  نظرية  ب�صدة  وم�صتنكراً 
النازية  وجرائم  الآري  العرق 
لها  واملعادين  اليهود  بحق 
والأبارتايد الإ�رسائيلي بخالف 
احلركة ال�صهيونية التي تعاونت 
النازية والدول ال�صتعمارية  مع 
لإقامة  الال�صامية  واحلركات 
هتلر  ويعترب   ، اإ�رسائيل 
 ، لإ�رسائيل  احلقيقي  املوؤ�ص�ص 
لذلك رف�ص بيع اأ�صلحة اأملانية 
وفوزي  احل�صيني  اأمني  للحاج 
اإغ�صاب  من  خ�صية  القاوقجي 
يف  ا�صرتاكها  قبل  بريطانيا 

احلرب �صد اأملانيا النازية .
م�صالح وتعاون بني هتلر واليهود 

ال�صهاينة  

كان هناك التقاء م�صالح وتعاون 
ال�صهاينة   واليهود  هتلر  بني 
فل�صطني  اإىل  اليهود  لتهجري 
وكانت   ، فيها  اإ�رسائيل  واإقامة 
هتلر  مع  متواطئة  ال�صهيونية 
الذين  الندماجيني  اليهود  �صد 
وطنهم  هي  اأملانيا  اأّن  اآمنوا 

احلقيقي .
حليف  نتنياهو  الفا�صي  بّراأ 
حلقده  �صلمان  بن  حممد 
وكراهيته للفل�صطينيني هتلر من 
جرمية ا�صطهاد اليهود ، وحّمل 
وبهتاناً   كذباً  نتنياهو  الكّذاب 
امل�صوؤولية  القد�ص  مفتي 
العاملية  اليهودية  لي�صحن 
والدول  ال�صهيونية  وامل�صيحية 
الوطنية  احلقوق  �صد  الغربية 
الفل�صطيني  لل�صعب  والتاريخية 

يف وطنه فل�صطني .

�سبب كراهية هتلر لليهود

ويعود �صبب كراهية هتلر لليهود 
الرئي�صي  ال�صبب  اعتربهم  لأّنه 
احلرب  يف  اأملانيا  هزمية  يف 
ال�صبب  وهم   ، الأوىل  العاملية 
يف تدمري بلدان ال�رسق الأو�صط 
ولبنان  و�صوريا  )فل�صطني 

والعراق وليبيا( .
العامل  يهود  نتنياهو  حّر�ص 
الكبري  الفل�صطيني  القائد  على 
احلاج اأمني احل�صيني بزعمه اأّنه 
وبّراأ   ، اليهود  باإبادة  هتلر  اأقنع 
احلرب  جمرم  نتنياهو  الكّذاب 
هتلر من جرميته النكراء وو�صع 
احلاج  عاتق  على  م�صوؤوليتها 

كما يفعل  اأمني احل�صيني متاماً 
حالياً  مع املقاومة الفل�صطينية 
مع  بالتن�صيق  الحتالل   �صد 
اخلليج  دول  وبقية  �صعود  اآل 

وي�صفها بالإرهاب .
غري  اليهود  هتلر  ا�صطهد 
مع  ر�صمياً  وتعاون  ال�صهاينة 
كانوا  لأنهم   ، ال�صهاينة  اليهود 
على  �صيا�صياً   خطراً  ميثلون 
هتلر  واأراد   ، العرقية  نظريته 
واإر�صالهم  منهم  اأملانيا  تنظيف 

اإىل فل�صطني .
باتهام  نتنياهو  ت�رسيحات  اإّن 
الذي  هو  باأّنه  القد�ص  مفتي 
تعك�ص  اليهود  باإبادة  هتلر  اأقنع 
واحلقرية  اللئيمة  كراهيته 
امل�رسوعة  الوطنية  للحقوق 
وللن�صال  الفل�صطيني  لل�صعب 
الفل�صطيني ، ولأعدل ق�صية يف 
تاريخ الب�رسية ، وهي ت�رسيحات 
هي�صتريية كاذبة كعادة اليهود يف 
اأملانيا  من  وت�صتوجب   ، الكذب 
من  والتخلّ�ص  و�صجبها  رف�صها 
واإ�رسائيل  ال�صهيونية  ابتزاز 
�صّيما  ل  الذنب،  عقدة  ومن 
من  النازية  اقتلعت  اأملانيا  واأّن 

جذورها .
زالت النازية من اأملانيا والفا�صية 
من اإيطاليا واإ�صبانيا وال�صتعمار 
من  الفرن�صي  ال�صتيطاين 
اجلزائر والعن�رسية من رودي�صيا 
والربتغال والأبارتايد من جنوب 
ال�صهيونية  وم�صري  اإفريقيا 
وكيان  عن�رسية  كاأيديولوجية 
ا�صتعمار ا�صتيطاين يف فل�صطني 

العربية  اإىل الزوال .
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 مكتب ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا 
حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة

جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي 
الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�ضر   ر�ضا  حممد  بوقرين  ال�ضتاذ  نحن 
و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س  ال�ضراقة 
طلب:�ضحراوي  على  بناءا   . ادناه  توقيعه  و  ختمه  الوا�ضع 
ع�ضا�س  الإخوة  �ضارع   15  : ب  )ة(   ال�ضاكن     . �ضامية،�ضيدلية 
باب الوادي اجلزائر. بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة 
ال�ضراقة بتاريخ 2017/12/31 حتت رقم 17/06380 فهر�س 6508 
 . بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�ضر  الرتخي�س  املت�ضمن 
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�ضادر عن جمل�س 
ق�ضاء تيبازة الغرفة التجارية / البحرية بتــاريخ 2017/07/04 
ق�ضية رقم 17/01360 رقم الفهر�س: 17/02016 املمهور بال�ضيغة 
الأ�ضهم  �ضركة  كلفنا:   .  2017/09/18 بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية 
الرئي�س  ال�ضرعي  ممثلها  طرف  من  ممثلة   « للتوزيع  اأو  جيبي   «
بابا  ندير  الإخوة  �ضارع   42  : ب  مقرها   الكائن   . العام  املدير 
ح�ضن اجلزائر. بالزامه بدفع مبلغ 2.700.000،00 دج ) مليونني 
العقود+  لقيمة  الإجمايل  املبلغ   ) جزائري  دينار  الف  و�ضبعمائة 

مبلغ 200.000،00 دج
التنفيذ  م�ضاريف  تعوي�س+   ) جزائري  دينار  األف  مئتان   (
الختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�ضر الق�ضائي ، ونبهناه : بان 
لها مهلة 15 يوما ت�ضري من تاريخ ن�ضر هذا املح�ضر و ال نفذ عليه 
جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل ما تقدم . و اثباتا 

لذلك حررنا هذا املح�ضر الكل طبقا للقانون .
املح�ضر الق�ضائي .

 مكتب الأ�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي 
معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة

جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي 
الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�ضر   ر�ضا  حممد  بوقرين  ال�ضتاذ  نحن 
ال�ضراقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع 
امل�ضوؤولية  ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب:ال�ضركة ذات 
املحدودة امل�ضماة grand bazard ممثلة من طرف م�ضريها   الكائن 
على  بناءا  داي.  ح�ضني  اخلروبة  تريويل  �ضارع   157  : ب  مقرها  
 2017/12/31 بتاريخ  ال�ضراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  الأمر 
بن�ضر  الرتخي�س  املت�ضمن   6509 فهر�س   17/06381 رقم  حتت 
التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و 
املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�ضراقة الق�ضم التجاري/
رقم   16/08577 اجلدول:  رقم   17/03/20 بتاريـــــخ   ، البحري 
الفهر�س: 17/02738 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 
املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة   : ال�ضيد  كلفنا   .2017/09/28
calmon ممثلة من طرف م�ضريهاالكائن مقرها  ب : 14  امل�ضماة 
 829.500،75 مبلغ  بدفع  باإلزامه  درارية.  برينار  كا�ضطون  حي 
األف وخم�ضمائة دينار وخم�ضة  دج )ثمامنائة وت�ضعة وع�ضرون 
و�ضبعون �ضنتيم(مبلغ الدين + مبلغ 200.000،00 دج )مائتان األف 
التنفيذ  التعوي�س عن الأ�ضرار+ م�ضاريف  دينار جزائري( مبلغ 
الختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�ضر الق�ضائي ، ونبهناه : بان 
لها مهلة 15 يوما ت�ضري من تاريخ ن�ضر هذا املح�ضر و اإل نفذ عليه 
جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل ما تقدم . و اثباتا 

لذلك حررنا هذا املح�ضر الكل طبقا للقانون .
املح�ضر الق�ضائي .

مكتب ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي 
معتمد لدى حمكمة ال�ضراقةجمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 
الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن جل�ضة البيع باملزاد العلني 
نهج   129  : ب  ال�ضاكن  جعفر  راي�س  بن  ال�ضيد  من   بطلب   

�ضالح بوعكوير اجلزائر . 
�ضذ : ورثى �ضالم حممد وهم : اأملته زكية خالد اأبناءه وهم 

�ضالم ر�ضيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�ضام و مرمي .
املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �ضروط  قائمة  على  بناء  و 
حتت   2017/10/10 يف  القليعة  مبحكمة  ال�ضبط  باأمانة 
لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�ضة  عن  2017/21نعلن  رقم 
حمكمة  مبقر  �ضباحا  العا�ضرة  ال�ضاعة  على   2018/02/19
القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية 
م�ضاحتها  للبناء  �ضاحلة  الدويرة  لبلدية  الريفية  املنطقة 
من  منف�ضلة  �ضنتيار2.390م²  وت�ضعني  ار  وع�ضرون  ثالثة 
ملكية اكرب م�ضيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي 
وبئر   حو�س   ، مرحا�س   ، حمام   ، غرف  اربعة  اىل  مق�ضم 
وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�ضمال: طريق ولئي 
امللكية  ال�ضرق:باقي  عر�ضه05م.من  ممر   : اجلنوب  .من 
دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�ضعر   ، طريق  الغرب:  .من 
و لكل من يهمه المر الت�ضال مبكتب املح�ضر الق�ضائي او 
باأمانة �ضبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �ضروط 

 املح�ضر الق�ضائي .البيع .    

ال�ضيد / زيو�س عبد الرحيم
ر�شالة مفتوحةحد ال�ضحاري / اجللفـــة

اعرتا�ض على حماولة ا�ستيالء على الرتكة قبل ق�سمتها

يل كامل ال�رشف اأن اأحيط علم امل�سوؤولني على العقار بوالية املدية ومن خاللهم الورثة لعدة قطع من 
اأرا�سي ) عجالنة ( غرب مدينة ق�رش البخاري الذي مر على اأجزاء منها الطريق ال�سيار بني واليتي اجللفة 

واملدية .ان هذه االأر�ض ملكية للمرحومان زيو�ض بربيح واحمد اأبناء عبد القادر ب�سند ملكية رقم 817 بتاريخ 
1932/11/14 اهمها القطعة رقم 24 ارقاقي�ض بـ 13.97 هـ واأرقام 32-34-45-60 على املخطط رقم 1090 
بـ 22.60هـ مع اآخرين كانت م�ستغلة من طرف �سبور �سليمان بوكالة رقم 256 بتاريخ 19-03-1977 من طرف 

�سبور نفي�سة زوجة بربيح وابنته فوزية واملتوفيتان �سنتي 1995-1996 وكذلك زيو�ض �سيف اهلل بن الهتاك 
نيابة عن ورثة بوزيد بن احمد ، وهذه االأر�ض ملكية خا�سة على ال�سيوع ال يحق اال�ستيالء عليها من طرف 

واحد. لهذا نحن زيو�ض عبد الرحيم وبعد اإعداد الفري�سة نطلب تعيني خبري عقاري لتحديد ن�سيب كل وارث 
وعلى اأ�سا�سها تو�سح حقوق كل فرد من العائلة وال ن�سمح من االآن ف�ساعدا الأي كان من الورثة عموما وخا�سة 
عائلة �سابور اال�ستغالل الفردي اأو الكراء اأو البيع العريف او التنازل او البناء الفو�سوي او الع�سوائي على هذه 

القطع مامل يحدد ن�سيبهم ال�رشعي طبقا لقانون االأ�رشة وقانونا املدين واالإجراءات املدنية واالإدارية ونطالب 
بالتعوي�ض عن االأ�رشار من ورثة �سابور من تاريخ وفاته مع اإلغاء كل االتفاقيات املربمة على هذه االأر�ض مبا 

فيها البناء الفو�سوي وكال من تورط مع هوؤالء يعترب متحايال على قوانني الدولة اجلزائرية ، باعتبار ان كل 
الدعاوى امل�سجلة من طرف عائلة �سابور األغيت بقرار رقم 15/474 بتاريخ 22-03-2015 من طرف جمل�ض 
ق�ساء املدية بعد ان ثبت لهيئة املحكمة تعدي فريق �سلغوم على حقوق عقارية .حيث ان العقود املت�سمنة 
نقل ملكية عقار او حق عيني عقاري يجب ان حترر حتت طائلة البطالن يف ال�سكل الر�سمي  وتخ�سع لعملية 

ال�سهر العقاري ح�سب القوانني املعمول بها . وانه ح�سب ماجاء يف االعرتا�ض والقراران  مبجل�ض ق�ساء 
املدية رقم 16/00477 ورقم 15/474 حيث ين�رش االعرتا�ض باجلرائد الوطنية لكي يطلع امل�سوؤولني والورثة 

واجلريان ويعترب هذا تبليغ م�سبق قبل الق�ساء اجلزائي والعقاري. كما نطلب من ورثة �سبور نفي�سة زوجة 
املالك ان يت�سلوا باملوثق حمزة عبد القادر باجللفة واإذا مل ميتثلوا نحدد ن�سيب مورثوهم طبقا للقانون 
وال�رشيعة االإ�سالمية . مع العلم انه قد �سدر قرار رقم 17/973 بتاريخ 04-06-2017 ق�سى بتعيني االأ�ستاذ 
�سياوي عمر للقيام باملهام املعدة بالقرار رقم 15/474 وا�ستلمنا ن�سخة من اإيداع اخلربة رقم 457 بتاريخ 
17-12-2017 جاء يف خال�ستها العامة »ا�ستنتجنا وتاأكدنا اأوال من خالل املعاينة امليدانية وعملية اإ�سقاط 

العقدين واملخططات املقدمة من اأطراف اخل�سام من حيث الت�سمية ،املوقع،احلدود وامل�ساحة ، اأن القطعة 
االأر�سية املتنازع عليها بني امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سده هي القطعة االأر�سية امل�سماة الرقاقي�ض الواقعة 

باملكان امل�سمى عجالنة القدمية والتي حتمل رقم 24 من خمطط التحقيق اجلزئي مب�ساحة قدرها 13 هكتار 
و 57 اآر . تعود ملكيتها اىل زيو�ض احمد وبربيح اأبناء عبد القادر دون �سواهم بن�سبة الن�سف)2/1( لكل واحد 
منهما ح�سب �سند امللكية املوؤرخ يف 1932/11/14 رقم 25.609 » بعد هذا القرار مع اخلربة اأعاله ال ن�سمح 

بت�سجيل ق�سايا عقارية با�سم ورثة زيو�ض بربيح واحمد من طرف عائلة �سابور حتى يحدد ن�سيب عمتهم 
�سابور نفي�سة زوجة زيو�ض بربيح املتوفية �سنة 1995 واملطلوب اأن يجري لها فري�سة منا�سخة ت�سلم اإىل 

االأ�ستاذ حمزة عبد القادر املوثق باجللفة وكل مابنى على باطل فهو باطل . 
ANEP N°:    801213 الو�ضط:2018/01/17
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كامريات املراقبة

م�سدر مقرب من الرئا�سة يف رام اهلل

هل يك�شف "�لعميل �لتكنولوجي" �أبطال عملية "جلعاد"؟

تخوفات لدى �ل�شلطة �لفل�شطينية من �لتوجهات �ل�شعودية �جلديدة 

لعملية  الأوىل  الدقائق  فمنذ 
نفذتها  التي  النار  اإطالق 
املقاومة الفل�سطينية قرب الب�ؤرة 
جلعاد"  "حفات  ال�ستيطانية 
غرب  قرى  اأرا�سي  على  املقامة 
ال�سفة  �سمال  نابل�س  مدينة 
اجلي�س  دفع  املحتلة،  الغربية 
من  كبرية  باأعداد  ال�سهي�ين 
للقب�س  �سعيا  امليدان  اإىل  ق�اته 
عن  البحث  عملية  املنفذين  على 
جن�د  بها  �سارك  العملية  منفذي 
خمتلفة،  ع�سكرية  وحدات  من 
منها وحدة الك�ماندوز، وجمالن، 
من  ومبتابعة  املظليني،  ووحدة 
هذه  "ال�ساباك"و�سنت  جهاز 
ومت�سيط  بحث  عمليات  الق�ات 
مدينة  وغرب  جن�ب  وا�سعة 
نابل�س، حيث اقتحمت بلدتي �رصة 
العملية،  وتل، القريبتني من مكان 
لطائرات  مكثف  حتليق  و�سط 
اقتحمت  كما  ال�ستطالع، 
واجلن�بية  الغربية  الأطراف 
على  وانت�رصت  نابل�س،  ملدينة 
مداخل  وعلى  الرئي�سية  الطرق 

القرى.
لكن �ساعات ط�يلة مرت مل يتمكن 
معرفة  من  الحتالل  خاللها 
اليها املنفذون،  التي جلاأ  ال�جهة 
بالن�سحاب  وعزا جناح املنفذين 
اإىل  تعقبهم،  يف  وف�سله  ب�سالم، 
حتت  جاءت  التي  العملية  ت�قيت 
ظالم الليل، واإن تراجعت عمليات 
التم�سيط والبحث امليدانية، فاإن 
على  تع�ل  باتت  الحتالل  اأذرع 
املنطقة،  يف  وعمالئها  عي�نها 
كامريات  راأ�سهم  على  ويرتبع 
املحالت  يف  املنت�رصة  املراقبة 
والتي  ال�ق�د،  تعبئة  وحمطات 
يتف�ق  تكن�ل�جيا  عميال  باتت 
العميل  على  الأحيان  من  كثري  يف 

الب�رصي.

عميل خطري

كامريات  اأن  مراقب�ن  ويعتقد 
الرئي�سي  العامل  كانت  املراقبة 
واحلا�سم يف ك�سف غالبية عمليات 
املقاومة بال�سفة، وبالتايل حت�لت 
خاليا املقاومة اإىل ما بات يعرف 
وهي  اليتيمة"،  العملية  بـ"خلية 
اخللية التي ينتهي الأمر باأفرادها 
اأول  بعد  العتقال  اأو  لالغتيال 

عملية لها.
ب��س�ح  عنه  عربت  ما  وهذا 
والتي  لالحتالل،  الأمنية  الدوائر 
عربت يف الي�م التايل للعملية عن 
خماوفها من اإقدام املنفذين على 
تنفيذ عملية ثانية، قبل اأن تتمكن 
ال��س�ل  من  الحتالل  اأجهزة 
اإليهم، مثل هذه اخلاليا ُعرفت يف 
العقد الأخري، وكان من بينها خلية 
الأق�سى  �سهداء  لكتائب  تابعة 
نفذت عملية اإطالق نار ا�ستهدفت 
نابل�س  بني  �سهي�نيا  حاخاما 
وط�لكرم اأواخر العام 2009، وبعد 
اأفرادها  الحتالل  اغتال  ي�مني 
الثالثة يف منازلهم مبدينة نابل�س، 
ومنها اأي�سا اخللية الق�سامية التي 
نفذت عملية "ايتمار" مطلع اأكت�بر 
م�ست�طن  فيها  قتل  والتي   ،2015
واعتقل  نابل�س،  �رصق  وزوجته 
بعد  اأفرادها  جميع  الحتالل 
ي�مني فقط والعامل امل�سرتك يف 
هاتني  منفذي  ه�ية  عن  الك�سف 
كامريات  كان  وغريهما  العمليتني 
معل�مات  وفرت  والتي  املراقبة، 
الحتالل من  اأجهزة  هامة مكنت 
اإىل  قادها  خيط  لطرف  الت��سل 

املنفذين ب�سكل �رصيع.
العمليات  منفذي  مهمة  وتبدو 
حماولتهم  يف  ومعقدة  �سائكة 
لر�سم خط�ط �سريهم وان�سحابهم 
يتطلب  اإذ  العملية،  م�قع  من 
مل�قع  �ساملة  درا�سة  الأمر  منهم 

العملية وحتديد خط �سري يت�سمن 
طرقا فرعية، ورمبا ترابية وعرة، 

لتجنب تلك الكامريات.
الكامريات  فاإن  باحثني،  وبح�سب 
الب�رصي  العميل  على  تتف�ق  باتت 
تعمل  فهي  مزايا،  من  ت�فره  مبا 
انقطاع،  ال�ساعة ودون  على مدار 
ي�ستطيع  ل  قد  تفا�سيل  وت�فر 
الب�رصي  العقل  بها  الحتفاظ 
كاأرقام ال�سيارات ول�نها، والت�قيت 
ميتد  اأر�سيفا  ت�فر  كما  الدقيق 
ي�ساعد  ما  اأكرث،  اأو  واحد  ل�سهر 
عدة  ت�سجيالت  بني  الربط  يف 
املعل�مات  وحتليل  كامريات، 
كذلك  ت�فر  وهي  اأدق  ب�سكل 
حمققي  ي�ساعد  حم�س��سا  دليال 
نف�سيا  ال�سغط  يف  "ال�ساباك" 
اأو من يقدم  اأفراد املقاومة  على 
على  واإجبارهم  امل�ساعدة،  لهم 
العرتاف عند اعتقالهم وت�ستبعد 
هذه الكامريات العامل ال�سخ�سي 
الذي قد يدفع العميل الب�رصي اإىل 
حفاظا  املعل�مات  بع�س  حجب 
على م�ساحله، اأو دفعا لالأذى عن 

�سخ�س عزيز.

ات�ساع الدائرة

ويف عملية "حفات جلعاد" وب�سبب 
يف  املراقبة  كامريات  انت�سار 
يبذل  الحتالل  فاإن  مكان،  كل 
كل  ت�سجيل  على  للح�س�ل  جهده 
ال�اقعة  املناطق  يف  الكامريات 
حتت دائرة املراقبة وي�ما بعد ي�م 
تت��سع دائرة البحث، فبعد اقتحام 
من  واأجزاء  و"�رصة"  "تل"  قرى 
مدينة نابل�س وم�سادرة ت�سجيالت 
عمل  منها،  املراقبة  كامريات 
الحتالل على ت��سيع دائرة البحث 
يا�سيد  مثل  اأخرى،  قرى  لت�سمل 
ال�سمالية  وع�سرية  امرين  وبيت 
من  اأبعد  البحث  وامتد  والباذان، 

وواد  جنني،  جن�ب  جبع  اإىل  ذلك 
الفارعة مبحافظة ط�با�س، لت�سل 
قباطية،  بلدة  اإىل  الأحد  م�ساء 
حيث حتدثت الأنباء عن م�سادرة 
 DVR اأكرث من 50 جهاز ت�سجيل
اأن الحتالل  فيها، ويرى متابع�ن 
اأخرى  اإىل  يتنقل من منطقة  بات 
منطقة  من  ميتد  واحد،  باجتاه 
وق�ع العملية جن�ب غرب نابل�س، 
ووفقا  ال�سمال،  باجتاه  وي�سري 
حتدث�ا  الذين  املتابعني  له�ؤلء 
الفل�سطيني  "املركز  ملرا�سل 
اأن  اإىل  ي�سري  هذا  فاإن  لالإعالم"، 
الحتالل رمبا تعقب ال�سيارة التي 
بع�س  عرب  املنفذون  ا�ستخدمها 
اأن  بعد  فقدها  لكنه  الكامريات، 
تلك  ت�س�ير  دائرة  من  خرجت 

الكامريات.

خدمة جمانية 
لالحتالل

�سبكة  الحتالل  وين�رص 
املفارق  على  له  تابعة  كامريات 
ي�سلكها  التي  الرئي�سية  والطرق 
بالإ�سافة  بال�سفة،  امل�ست�طن�ن 
ا"لإ�رصائيلية"  ال�ق�د  ملحطات 
الكثري  ،لكن  الع�سكرية  واحل�اجز 
من الطرق داخل القرى والبلدات 
تلك  مثل  فيها  تت�فر  ل  بال�سفة 
بعد  الحتالل  فيلجاأ  الكامريات، 
كل عملية اإىل الكامريات اخلا�سة 
اأكرب  جلمع  وي�سعى  بامل�اطنني، 
عدد ممكن من ت�سجيالتها، ليبداأ 
بعدها بتحليل حمت�ياتها يف �سبيل 

تتّبع وتعقب منفذي العمليات.
الع�رص  ال�سن�ات  يف  وتزايدت 
املحالت  اأعداد  الأخرية 
واملن�ساآت واملباين التي ت�ستخدم 
على  خ�فا  الكامريات،  هذه 
عملية  اأية  ولك�سف  ممتلكاتهم، 
له  تتعر�س  قد  اعتداء  اأو  �رصقة 

يف  ال�رصطة  وم�ساعدة  من�ساآتهم، 
و�ساهم  الفاعلني،  اإىل  ال��س�ل 
تلك  منظ�مة  �سعر  انخفا�س 
ال�س�ر  ج�دة  وارتفاع  الكامريات، 
التخزين  و�سعة  تلتقطها،  التي 
الكبرية، يف انت�سارها ب�سكل كبري، 
بدون اأن يك�ن هناك داع لها اأحيانا  
يرى  كما  الكامريات،  هذه  لكن 
متابع�ن باتت �سالحا ا�سرتاتيجيا 
فتاكا بيد الحتالل، حتى اأ�سحت 
مك�س�فة  املقاومة  خاليا  معها 
الظهر، ومكنت اأذرع الحتالل من 
ال��س�ل اإىل اأغلب خاليا املقاومة 

يف غ�س�ن اأيام معدودة.
اإن  معاذ حامد،  الإعالمي  ويق�ل 
كبرية  كمية  ت�فر  الكامريات  هذه 
املجانية  املعل�مات  من  جدا 
املخابرات  عليها  حت�سل  التي 
مبنفذي  للحاق  "الإ�رصائيلية"، 
املتابع�ن  ويعتقد  العمليات، 
املراقبة  كامريات  من  كثريا  اأن 
واملن�ساآت  املباين  على  املثبتة 
ميكن ال�ستغناء عنها، لأنها ترف 
زائد ل فائدة منه، و�رصره اأكرب من 
نفعه وي�سيف حامد: "هناك رغبة 
لرتكيب  الكثريين  لدى  جاحمة 
امل��س�ع  واأن  خا�سة  كامريات، 

لكن  مكلف،  وغري  جدا  �سهل 
يجب اأن يعلم كل من يرغب بذلك 
ت�ساهم  قد  الكامريات  هذه  اأن 
العمليات  مبنفذي  الإم�ساك  يف 
ي�ست�سهدوا  اأن  وميكن  ما،  ي�ما 

ب�سببها".
قائال:  ذلك،  من  حامد  ويحذر 
�سالحا  �سارت  "الكامريات 
و�سنخ�رص  �سدنا..  لالحتالل 
نعّد  كنا  واإذا  ب�سببها،  الكثري 
ومثقفا  واعيا  �سعبا  اأنف�سنا 
لإزالة  حملة  نطلق  اأن  فيجب 
ل  اأن  الأقل  على  اأو  الكامريات، 
ما  لل�سارع"،وب�سبب  ت�جيهها  يتم 
خلفته هذه الكامريات من اأ�رصار 
من  الكثري  عمد  املقاومة،  على 
اأ�سحاب  تنبيه  اإىل  امل�اطنني 
يقتن�ن  ممن  وغريهم  املحالت 
�رصورة  اإىل  الكامريات  هذه 
امل�سارعة حلذف ت�سجيالتها قبل 
هذا  ولعل  الحتالل،  بيد  وق�عها 
عمد  اإذ  الحتالل،  اإليه  تفطن  ما 
اإىل اعتقال �ساحب حمل يف "تل"، 
وكذلك اأ�سحاب حمطة لل�ق�د يف 
بادروا  اأن  بعد  ال�سمالية،  ع�سرية 
الكامريات  ت�سجيالت  حذف  اإىل 

لديهم.

الرئا�سة  من  مقرب  م�سدر  قال 
حمم�د  الرئي�س  اإن  الفل�سطينية 
بعدد  لقائه  خالل  اأعرب  عبا�س 
م�ؤخرا،  فتح،  حركة  قادة  من 
ويل  �سخ�سية  من  ا�ستيائه  عن 
العهد ال�سع�دي حممد بن �سلمان 
امل�قف،  هذا  امل�سدر  ،ويعزز 
عن  �سدرت  التي  بالت�رصيحات 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�س� 
اأحمد  الفل�سطينية  التحرير 
على  فيها  قال  التي  جمدلين 
�سا�سة تلفزي�ن فل�سطني الر�سمي 
اإن الأمري �سلمان نقل للفل�سطينيني 
املقرتحات الأمريكية ح�ل عملية 
الأو�سط  ال�رصق  يف  ال�سالم 

املعروفة ب�سفقة القرن.
الرئي�س  اأن  امل�سدر،  واأ�ساف 

عبا�س حتدث يف لقائه مع قيادات 
الأمري  �سخ�سية  عن  فتح  من 
"�ساب  باأنه  اإياه  وا�سفا  �سلمان 
خربة  لديه  لي�س  مته�ر،  �سغري 
اإىل  عبا�س  اأ�سار  كما  �سيا�سية"، 
الإمارات  عهد  ويل  تاأثري  مدى 
�سيا�سة  على  زايد  بن  حممد 

وقرارات ابن �سلمان.
ابن  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
�سلمان �سغط على عبا�س باجتاه 
للم�سهد  دحالن  حممد  اإعادة 
الت��سط  خالل  من  الفل�سطيني 
بن  وحممد  عبا�س  الرئي�س  بني 
عبا�س  الرئي�س  واأن  �سلمان، 
اأن  يعلم  لأنه  املقرتح  هذا  رف�س 

الإمارات هي التي تقف خلفه.
ت�ج�ساً  هناك  اأن  امل�سدر  ونقل 

من  الفل�سطينية  القيادة  لدى 
حتركات الأمري حممد بن �سلمان 
عليه  يطلق  فيما  خا�سًة  الأخرية، 
"�سفقة القرن"، حيث ترى القيادة 
الفل�سطينية اأن ابن �سلمان يت�ساوق 
مع الإدارة الأمريكية لإثبات نف�سه 
ثقة  عدم  هناك  باأن  م�سيفاً  لها، 
ابن  حتركات  من  ال�سلطة  لدى 
�سيا�ساته  ظل  يف  خا�سة  �سلمان 

املتعجلة جتاه عدد من الق�سايا.
ال�سلطة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
من  حقيقية  تخ�فات  لديها 
اجلديدة،  ال�سع�دية  الت�جهات 
بالرئي�س  املحيطني  واأن  خا�سة 
عبا�س يت�قع�ن اأن ت�اجه ال�سلطة 
ابن  متاهي  ب�سبب  كبرية  عقبات 
جتاه  ترمب  �سيا�سات  مع  �سلمان 

وتظهر  الفل�سطينية،  الق�سية 
وبع�س  ال�سلطة  قادة  ت�رصيحات 
ال�سخ�سيات فيها يف الآونة الأخرية 
من  ل�سغ�ط  يتعر�س�ن  اأنهم 
اأطراف عدة للقب�ل ب�سفقة القرن 
كما هي مطروحة، وعززة خطاب 
املجل�س  اأمام  عبا�س  الرئي�س 
اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  الذي  املركزي 
دفعهم  حتاول  الأطراف  بع�س 
رف�سه  عن  معربا  الت�جه،  لهذا 
مراقب�ن،  ويرى  التدخالت،  لهذه 
للت�جهات  ال�سلطة  رف�س  اأن 
يدفع  قد  باملنطقة،  اجلديدة 
ل�ستبدال  عليها  ال�سغط  باجتاه 
اأخرى،  ب�سخ�سية  عبا�س  الرئي�س 
�سابقة  من�س�رات  برز يف  ما  وه� 
هناك  اأن  من  عربية  �سحف  عرب 

يت�ىل  للقب�ل مبن  عربية  خيارات 
اإدارة ال�سلطة عقب عبا�س، ونقلت 
عن  الرتكية  الأنا�س�ل  اأنباء  وكالة 
الفل�سطيني  الرئي�س  م�ست�سار 
وال�س�ؤون  الدولية  للعالقات 
اإن  ق�له  �سعث  نبيل  اخلارجية 
خطة  ح�ل  ت�رصيبات  هناك 

حمم�د  الرئي�س  لعزل  اأمريكية 
عبا�س من من�سبه.

الرئي�س  اأن  �سعث  واأ�ساف 
ل�سغ�ط  يتعر�س  الفل�سطيني 
القب�ل  اأجل  من  هائلة  اأمريكية 
املتحدة  ال�ليات  با�ستمرار 

و�سيطا لل�سالم يف املنطقة.

بعد اأن فقدت اأذرع الأمن ال�سهيونية الأمل بالو�سول اإىل منفذي عملية قتل احلاخام "رزئيل �سيفح" يف ال�ساعات الأوىل بعد 
وقوع العملية، بداأت توجه جهودها لال�ستفادة من التكنولوجيا لتعقب اأبطال العملية.
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خرباء من الدوحة

الإمارات »ت�ستفز« قطر لإ�سعال املنطقة ع�سكريا
حذر خرباء واأكادمييون قطريون اأو مقيميون يف الدوحة، من اأن انتهاك الإمارات املجال اجلوي القطري، ثم احتجاز 
اأحد كبار اأفراد اأ�سرتها احلاكمة، قد يدفع املنطقة نحو »اأزمة كربى« عرب حماولة »ا�ستفزاز« الدوحة جلر املنطقة اإىل 

ت�سعيد ع�سكري.
�أن   ، �أحاديث  يف  ور�أو� 
باحلكمة  �ت�سمت  »�لدوحة 
��ستفز�ز�ت  على  �لرد  يف 
�إىل  �للجوء  عرب  �لإمار�ت، 
و�لأمم  �لدويل  �لأمن  جمل�س 
�ملتحدة، �إل �أنهم �سددو� على 
�لدفاع  �سيكون  خيارها  �أن 
حال  و�سيادتها  حدودها  عن 
تكر�ر �لنتهاكات و�عترب �أحد 
�خلرب�ء �أن ما تقوم به �أبو ظبي 
لعبني  من  بتحري�س  ياأتي 
�أخ�رض من  �أكرب منها، وب�سوء 
دول كربى، مل يحددها، وتاأتي 
�لإمار�تية  �ل�سيا�سة  هذه 
بد�أت يف  خليجية  �أزمة  �سمن 
5 جو�ن �ملا�سي، حني قطعت 
و�لإمار�ت  �ل�سعودية  من  كل 
عالقاتها  وم�رض  و�لبحرين 
عليها  فر�ست  ثم  قطر،  مع 
بدعوى  عقابية«  »�إجر�ء�ت 
ما  وهو  لالإرهاب،  دعمها 
تنفيه �لدوحة، وتتهم �لرباعي 
�لو�ساية  فر�س  �إىل  بال�سعي 

على قر�رها �لوطني.

انتهاك واحتجاز

�جلمعة  يوم  �أعلنت  قطر 
ر�سالتني  توجيهها  �ملا�سي، 
�إىل كل من �لأمني  متطابقتني 
ورئي�س  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام 
ب�ساأن  �لدويل،  �لأمن  جمل�س 
ع�سكرية  نقل  طائرة  �خرت�ق 
يوم  �جلوي  جمالها  �إمار�تية 
ذلك  وجاء  �جلاري  جانفي   3
�نتهاك  �لدوحة  �إعالن  غد�ة 
جمالها  �إمار�تية  مقاتلة 
�جلوي يف 21 دي�سمرب �ملا�سي 
حادث  وقوع  �لإمار�ت  ونفت 
لـ  تغريدة  يف  �لأول  �لنتهاك 
�لدولة  وزير  قرقا�س«،  »�أنور 
�لإمار�تي،  �خلارجية  لل�سوؤون 
�تهام  على  تعلق  مل  فيما 

�لدوحة لها بالنتهاك �لثاين.
وبعد يومني من �سكوى �لدوحة 
بانتهاك جمالها �جلوي، ظهر 
�آل  علي  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ 
�لأ�رضة  �أفر�د  كبار  �أحد  ثاين، 
�حلاكمة يف قطر، عرب ت�سجيل 
مو�قع  على  تد�وله  مت  م�سور 
وبثته  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�لقطرية،  »�جلزيرة«  قناة 
حمتجز  �أنه  فيه  �أعلن  �لأحد، 
يف �أبوظبي، بعد �أن حل �سيفا 
بن  حممد  عهدها  ويل  على 
�حتجاز  �لإمار�ت  ونفت  ز�يد 
�آل ثاين، وقالت �إنه حل �سيفا، 
وهو »حر �لت�رضف بتحركاته«، 

فيما قالت قطر، يف بيان، �إنها 
تر�قب �ملوقف عن كثب.

اأزمة كربى

�لإمار�ت  �نتهاك  على  تعليقا 
قال  لقطر،  �جلوي  �ملجال 
�ل�سيا�سي  و�خلبري  �لكاتب 
�حلرمي،  جابر  �لقطري 
»لي�س  هذ�  �إن  لالأنا�سول، 
بل  ��ستفز�زيا،  عمال  فقط 
دولة،  �سيادة  على  عدو�ن 
خطا  قطر  يف  نعتربه  ما  وهو 
�أحمر« و�أردف: »قطر و��سلت 
بها  �ت�سمت  �لتي  �حلكمة 
منذ  �لأزمة  �إد�رة  يف  قيادتها 
هذ�  عند  وجلاأت  بد�يتها، 
�لأمن  جمل�س  �إىل  �لنتهاك 
فاخلطوة  �ملتحدة،  و�لأمم 
تهديد�  متثل  �لإمار�تية 
و�ل�ستقر�ر  و�ل�سلم  لالأمن 
على  ي�ستوجب  ما  �لدوليني، 
هذه �ملنظمات �لدولية �لقيام 
تتحمل  ل  فاملنطقة  بدورها، 
مثل هذ� �لعبث �لذي تقوم به 
من  �حلرمي  �أبوظبي«وحذر 
�خلطوة  بهذه  »�لإمار�ت  �أن 
�لهاوية،  �إىل  �ملنطقة  تدفع 
مبثل  كربى  �أزمة  تندلع  وقد 
�ل�سبيانية..  �لت�رضفات  هذه 
�لقر�ر  بيده  �أن من  �أ�ستبعد  ل 
�إ�سعال  �إىل  ي�سعى  �أبوظبي  يف 

�ملنطقة ع�سكريا«.
يف  �أنه  �جلميع  »يعلم  و�أردف: 
كان  قطر  ح�سار  �أزمة  بد�ية 
هناك عمل ع�سكري يجهز له، 
وهو ما ك�سف عنه �أمري �لكويت 
�ل�سيخ �سباح �ل�سباح يف موؤمتر 
�سحفي مع �لرئي�س �لأمريكي 
�سبتمرب  يف  تر�مب  دونالد 
�ملا�سي، عندما قال �إنه جنح 
�سد  ع�سكري  عمل  وقف  يف 
�لعمل  نية  بالتايل  قطر.. 
دول  لدى  مبيتة  �لع�سكري 
حتديد�،  و�لإمار�ت  �حل�سار 
�لتي تقود �حلرب و�لتحري�س 
قطر«وم�سى  �سد  و�لتح�سيد 
تريد  ل  »�لإمار�ت  �إن  قائال 
فلديها  باملنطقة،  ��ستقر�ر� 
�لر�أي  �إ�سغال  حتاول  �أجندة 
كما  متريرها،  عن  �لعام 
و�لقرن  �ليمن  يف  �حلال  هو 
فيه  متار�س  �لذي  �لإفريقي، 
عرب  حرب  جر�ئم  �لإمار�ت 

�سلطة �حتالل«.
حال  �ملتوقع  قطر  رد  وحول 
قال  �لنتهاكات،  تلك  تكررت 
�لدويل  »�لقانون  �إن  �حلرمي 

�لدفاع  يف  �حلق  قطر  يعطي 
�سبط  وبالتايل  �سيادتها،  عن 
ي�ستمر  لن  �لقطري  �لنف�س 
قدرة  لديها  فقطر  طويال، 
ع�سكرية على �لرد �إذ� متادت 
�لإمار�ت �أو �أي دولة كانت يف 

تكر�ر هذ� �لأمر«.

ا�ستفزاز واإزعاج

ماجد  �لدكتور  �تفق  فيما 
علم  �أ�ستاذ  �لأن�ساري، 
�لجتماع �ل�سيا�سي يف جامعة 
قطر، مع �حلرمي باأن ما تقوم 
�أنه  �إل  ��ستفز�ز،  �لإمار�ت  به 
ت�سعيد  �إىل  يرقى  �أن  ��ستبعد 

ع�سكري.
»�نتهاك  �إن  �لأن�ساري  وقال 
ياأتي  لقطر  �جلوي  �ملجال 
�إمار�تية  ��ستفز�ز�ت  �سمن 
لتخاذ  قطر  �إزعاج  ت�ستهدف 
�إجر�ء�ت غري مدرو�سة تربر �أي 
�إجر�ء�ت ت�سعيدية، ولكن تلك 
�لنتهاكات ل ترقى �إىل مرحلة 
ت�سعيد ع�سكري«وتابع: »قطر 
�أظهرت درجة كبرية من �سبط 
�إىل  ب�سكوى  وتوجهت  �لنف�س، 
جمل�س �لأمن، وفوتت �لفر�سة 
�أي  لتخاذ  �لإمار�ت  على 
�إجر�ء�ت ت�سعيدية«وعن �لأثر 
�لقانوين لل�سكوى �ملقدمة �إىل 
�لأن�ساري  �لأمن، قال  جمل�س 
�إطار  يف  تاأتي  »�ل�سكوى  �إن 
قطر  �أن  �أي  و�خلرب،  �لعلم 
علما  �لأمن  جمل�س  حتيط 
لها  �نتهاكات، مبا يربر  بوقوع 
حال  يف  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ 
�لنتهاكات«و��ستبعد  تكررت 
تكر�ر هذه �لنتهاكات، »ولكن 
�إذ� تكررت، فالقو�ت �مل�سلحة 
حماية  على  قادرة  �لقطرية 

حدودها و�سيادة �لدولة«.

دول كربى

�لدكتور  �ليمني،  �تفق  بدوره 
�أ�ستاذ  �لزند�ين،  بكيل 
و�لأمن  �لدولية  �لعالقات 
جامعة  يف  �ليمني  �لدويل 
قطر، مع �حلرمي يف �أن »هذ� 
قطر  جر  ي�ستهدف  �لنتهاك 
مبا�رض«،  ع�سكري  �رض�ع  �إىل 
يف  �لأن�ساري  مع  �تفق  كما 
�إىل  قطر  جر  ي�ستهدف  كونه 
�أي  يربر  مدرو�س  غري  رد 
و�سدد  ت�سعيدية،  �سلوكيات 
»قيادة قطر  �أن  �لزند�ين على 
يف  تتورط  ومل  نا�سجة  قيادة 

�لإمار�ت  �سلوك  �لفخ..  هذ� 
�لدويل  للقانون  �ملخالف 
من  �أكرب  لعبني  من  مدفوع 
�أخ�رض  ب�سوء  �أو  �لإمار�ت، 
فالإمار�ت  كربى،  دول  من 
تقوم ب�سلوكيات ل تتنا�سب مع 
وحجمها  �حلقيقية  �إمكاناتها 

وتاريخها«.
ل�سكوى  �لقانوين  �لأثر  وعن 
�لأمن،  جمل�س  �إىل  قطر 
�إن  لالأنا�سول،  �لزند�ين  قال 
كل  يعطي  �لدويل  »�لقانون 
عن  �لدفاع  يف  �حلق  دولة 
�أر��سيها �إذ� تعر�ست لعتد�ء 

على حدودها �أو �أجو�ئها«.
قدمت  قطر  »ولكن  و�أردف: 
�سحيح  توثيق  بعد  �سكوى 
�لتي  لالنتهاكات  ودقيق 
تعر�ست لها، فالدوحة ل ترغب 
�ست�سهم  ع�سكرية  مو�جهة 
زعزعة  يف  وقوعها  حال 
باملنطقة  و�ل�ستقر�ر  �لأمن 
�أنه  �لدويل«وبني  و�ملجتمع 
�لأمن  جمل�س  على  »يتعني 
�سكو�ها،  قطر  تقدمي  بعد 
�لإمار�تي  �ملندوب  �إبالغ 
بال�سكوى  �ملتحدة  �لأمم  يف 
عليها«،و�أو�سح  �لرد  وطلب 
حال  يف  �ملتوقع  �لرد  �أن 
ثبوت �ل�سكوى، هو �إما توجيه 
�لإمار�ت  �إىل  تنبيه  �أو  حتذير 
غ�س  �أو  �لأمر،  تكر�ر  بعدم 
ويف  �ل�سكوى،  عن  �لطرف 
ف�سيوؤكد  �لطرف  غ�س  حال 
بتلك  �لإمار�ت  قيام  ذلك 
من  �أخ�رض  ب�سوء  �لنتهاكات 
�لأكادميي  كربى«،و�سدد  دول 

لديها  »قطر  �أن  على  �ليمني 
�لطائرة  ل�رضب  �إمكانيات 
و�إ�سقاطها، بعد حتذيرها وفق 
تكر�ر  ولكن  �ملتبعة،  �لقو�عد 
هذه �لنتهاكات يثبت �أن هذ� 
مق�سود  ��ستفز�ز  هو  �لعمل 
�إىل  �ملنطقة  جر  ي�ستهدف 

عمل ع�سكري«.

يدفع املنطقة نحو 
»اأزمة كربى«

ويف تعليقه على حديث �ل�سيخ 
عن  �لأحد،  ثاين،  �آل  �هلل  عبد 
قال  ظبي،  �أبو  يف  �حتجازه 
غري  »�سلوك  هذ�  �حلرمي: 
فقد  �لإمار�ت،  من  م�ستغرب 
�سفيق  �أحمد  �أعلن  �أن  �سبق 
�لأ�سبق(  م�رض  وزر�ء  )رئي�س 
لحتجاز  تعر�سه  عن  كذلك 
�أبوظبي،  يف  �ل�سفر  من  ومنع 
م�رض«  �إىل  �إرجاعه  مت  ثم 
�لإمار�ت  �أن  »يظهر  و�أردف: 
عبد  �ل�سيخ  م�ساومة  �أر�دت 
مما  �أكرب  هو  ما  على  �هلل 
باإيعاز  �ل�سابق  يف  عليه  �أقدم 
عندما  �حل�سار،  دول  من 
�أر�دو� تقدميه على �أنه �لبديل 
للقيادة �لقطرية، لكنهم ف�سلو� 
للجبهة  �خرت�ق  �إحد�ث  يف 
�سو�ء  قطر،  يف  �لد�خلية 
�سعبيا �أو على م�ستوى �لأ�رضة 

�حلاكمة«.
و�أ�ساف �أن »ظروف �لحتجاز 
مما  لكن  غام�سة،  �لآن  حتى 
�أن  جليا  �لت�سجيل  من  �ت�سح 
حممد بن ز�يد )ويل عهد �أبو 

يتوىل  من  هو  �سخ�سيا  ظبي( 
�إىل  دعاه  �أن  بعد  �حتجازه 
تعر�سه  ي�ستبعد  ول  �سيافته، 
قطر  �تهام  وبالتايل  لأذى، 
م�سوغ  لإيجاد  �جلرمية  بهذه 
�أن  عليها«و�عترب  لل�سغط 
تعي�سه  �سديد�  �رتباكا  »هناك 
ف�سلت  �أن  بعد  �حل�سار،  دول 
كل موؤ�مر�تها �سد قطر، فهي 
من  وتنتقل  ف�سل  يف  تعي�س 
قال  بدوه،  ف�سل«.  �إىل  ف�سل 
�لأن�ساري �إن »هذ� �لأمر لي�س 
ظبي  �أبو  نظام  من  م�ستغربا 
�سبق  فقد  �حل�سار،  ودول 
يف  �سفيق  �أحمد  �حتجز  �أن 
�لإمار�ت، و�سبق �أن �حتجزت 
�لريا�س رئي�س �لوزر�ء �للبناين 
�سعد �حلريري، يف �إطار حتويل 
م�ساجني  �إىل  �لأ�سخا�س 
عند  توظيفهم  يتم  د�ئمني 
�حلاجة«ور�أى �أن »هذ� �لفيديو 
ل يغري �سيئا يف �مل�سهد، فهو 
يكر�س  �سيا�سي  ��ستفز�ز 
�مل�سوهة  �لإمار�ت  �سورة 
وعن  �حلقوقي«.  بامللف 
توقعاته ملاآل �لأزمة �خلليجية 
يف �إطار تلك �لتطور�ت، رجح 
�لأزمة  »تر�وح  �أن  �لأن�ساري 
�لفرتة  يف  مكانها  �خلليجية 
جديد  ت�سعيد  دون  �لقادمة 
طريق  على  �إيجابي  تقدم  �أو 
حلها«وختم باأن »قطر ما�سية 
يف مو��سلة م�رضوعها �لتنموي 
يف  و�ل�سيا�سي،  و�لقت�سادي 
�حل�سار  دول  حتاول  حني 
حالة  لتكون  �لأزمة،  تطبيع 

د�ئمة«.



ينال �أجرة 250 
مليون �سنتيم 
�سهريا وت�سلم 

ت�سبيقا لأربعة 
�أ�سهر

بلكاالم يعود 
�إىل �شبيبة 

�لقبائل ويوقع 
18 �شهر�

عاد العب فريق �شبيبة 
القبائل ال�شعيد بلكاالم 

جمددا اإىل فريقه ال�شابق 
�شبيبة القبائل بعدما تعاقد 

ر�شميا مع اإدارة الفريق ووقع 
م�شاء اأول اأم�س على العقد 
الذي يربطه بالفريق ملدة 

18 �شهرا، حيث يتوا�شل اإىل 
جوان 2019، وتواجد بلكاالم 
يف مقر الفريق مبدينة تيزي 

وزو اأين ر�ّشم العودة اإىل 
النادي الذي تكون يف �شفوفه 

و�شنع له ا�شم �شمح له 
باالحرتاف يف اأوروبا، وجاءت 
عودته اإىل البيت باإ�رصار من 
املدرب نور الدين �شعدي 
الذي طالب بالتعاقد معه 
قبل انق�شاء فرتة املركاتو 

ال�شتوي خا�شة يف ظل الرغبة 
ال�شديدة يف تدعيم اخلط 
اخللفي للفريق عرب خربة 
ابن املدينة والذي يبقى 
يعاين من نق�س املناف�شة 
وهو الذي بقي دون فريق 
منذ ف�شخ العقد مع فريقه 
ال�شابق اأورليان النا�شط يف 
الدرجة الثانية الفرن�شية 
يف ال�شيف املا�شي، اأين 

�شيكون اأمام اإلزامية العمل 
على م�شتوى اجلانب البدين 

من اأجل ا�شتعادة اللياقة 
البدنية وا�شرتجاع اإمكانياته 
مل�شاعدة الفريق يف االبتعاد 

عن منطقة ال�شقوط.
وكان بلكاالم قد وقع على 
العقد �شبيبة القبائل باأجرة 
�شهرية قيمتها 250 مليون 

�شنتيم، حيث ا�شتلمك ت�شبيقا 
ماليا باأجرة اأربعة اأ�شهر ما 

يعادل قيمة مليار �شنتيم قبل 
التوقيع على العقد.

ع.ق.
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 �أن�شار �شو�شطارة و�لعميد
�نتهى م�سل�سل �لالعب يو�سف باليلي �ملحرتف يف �سفوف نادي �أجنيه �لفرن�سي بالبقاء يف 
�سفوف فريقه �لنا�سط يف �لدرجة �لأوىل �لفرن�سية وبالتايل عدم �لعودة للعب جمدد� يف 
�لبطولة �لوطنية �لتي خا�سها باألو�لن فريقي مولودية وهر�ن و�حتاد �جلز�ئر، و�سّكل �بن 
مدينة وهر�ن �سر�عا كبري� بني �لفريقني �لغرميني �حتاد ومولودية �جلز�ئر �للذ�ن كانا 

ي�سر�ن يف �حل�سول على خدماته 

عي�سة ق.

�شقطت  ال�شفقة  لكن 
رف�س  بعد  املاء  يف 
برئا�شة  اجنيه  اإدارة 
اجلزائري  االأعمال  رجل 
عن  اتلنمازل  يف  �شعبان 
منح  ورف�س  خدماته، 
اخلا�شة  الت�رصيح  اأوراق 
اإدارة  اإىل  بالالعب 
التي  اجلزائر  مولودية 
الريا�شي  مديرها  تنقل 
غلى  ال�شعيد  قا�شي  كمال 

اجل  من  خ�شي�شا  فرن�شا 
م�شوؤويل  مع  التفاو�س 
رف�شوا  الذين  النادي 
والتفاو�س  ا�شتقباله 
باليلي  اأوراق  حول  معه 
منح  االأخري  اأن  رغم 
العا�شمي  النادي  م�شريي 
يف  اللعب  على  موافقته 
معهم  والتوقيع  �شفوفهم 
ال�شتوي  املركاتو  خالل 
تلبية  على  وافقوا  بعدما 
والتي  املالية  �رصوطه 
على  احل�شول  يف  متثلت 

 600 تقارب  �شهرية  اأجرة 
مليون �شنتيم، لكن اإ�رصار 
الفرن�شي  النادي  م�شريي 
بخدماته  االحتفاظ  على 
�شمن  يدخل  ال  اأنه  رغم 
الفني  الطاقم  خيارات 
الأجنيه  االأول  للفريق 
ح�شاباته  خارج  ويتواجد 
اإىل  ا�شتدعائه  بعدم 
املعنية  الالعبني  قائمة 
اأن�شار  و�شّيع  باللقاءات. 
واحتاد  مولودية  فريقي 
الالعب  روؤية  اجلزائر 

التون�شي  للرتجي  ال�شابق 
احدهما  قمي�س  يحمل 
الندية  ظل  يف  خا�شة 
جتري  كانت  التي  الكبرية 
التوا�شل  موقع  على 
»فاي�شبوك«،  االجتماعي 
يف  طرف  كل  واإ�رصار 
بقائه  رغم  معه  التوقيع 
دون  كاملني  عامني 
مناف�شة وخو�شه مباريات 
اأجنيه  نادي  رديف  مع 
من  االأول  ال�شطر  خالل 

املو�شم الكروي احلايل.

 �إد�رة �سريع غليز�ن تتعاقد 
رفقة مما�ش و�أمريي

جلنة �ملنازعات ت�شرح مد�حي 
وم�شعودي وترف�ض ملف قبلي

 مقابل �إعارة �سيديبي �إىل بلوزد�د
 لنهاية هذ� �ملو�سم

 حامية يوقع 3 �أعو�م
 مع �حتاد �جلز�ئر

ت�رصيح  عن  املنازعات  جلنة  اأعلنت 
م�شعودي  غليزان  �رصيع  العبي 
رفعاها  التي  ال�شكوى  بعد  ومداحي 
اأجل  من  اللجنة  م�شتوى  على 
العالقة  املالية  م�شتحقاتهما  تلقي 
ت�رصيحهما  اأوراق  على  واحل�شول 
الفريق،  مع  اللعب  موا�شلة  راف�شني 
»الرابيد«  اإدارة  اللجنة  را�شلت  حيث 
الثنائي  بت�رصيح  اإعالمها  اأجل  من 
والذي لن ي�شبح معنيا بتعداد الفريق 
املو�شم  م�شوار  من  تبقى  ما  خالل 
على  ي�شيع  ما  وهو  املحلي،  الكروي 
الت�شكيلة خدمات الثنائي نظرا لوزنه 
يف الفريق وهو الذي قاطع التدريبات 
الو�شعية  على  احتجاجا  فرتة  منذ 
النادي  مع  بها  مير  التي  ال�شعبة 
اأمواله  على  احل�شول  عدم  ب�شبب 
تعود  والتي  املا�شية  االأ�شهر  خالل 
يف  املا�شي.  املو�شم  من  ديون  غلى 
املنازعات  جلنة  رف�شت  املقابل، 
اأ�شامة  الالعب  طلب  على  املوافقة 

قبلي بت�رصيحه من الفريق واأو�شحت 
ال  قبلي  الالعب  ق�شية  اأن  اللجنة 
اإدارة  مع  التعاقد  اإنهاء  ت�شتحق 
الرئي�س  اإدارة  تلقت  بينما  الفريق، 
ملطالبتها  اإ�شعارا  حمري  حممد 
لعدد  عالقة  م�شتحقات  بت�شوية 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  الالعبني  من 
منديل، قبلي، رما�س، بو�شدر، عالق 
ومداحي،  م�شعودي  وامل�رصحني 
ي�شعى  الرئي�س حمري  اأن  يبدو  حيث 
الديون  من  جزء  ت�شوية  اأجل  من 
احل�شول  من  ومنعه  تراكمها  لتفادي 
الذين  االإجازات لالعبني اجلدد  على 
ال�شتوي  املركاتو  خالل  معهم  تعاقد 
املنق�شي. وتعاقدت اإدارة ال�رصيع مع 
اأجل تدعيم ت�شكيلة  العبني اثنني من 
اأم�شية  وقعت  حيث  مينا«،  »اأ�شود 
الالعب علي   اأم�س رفقة كل من  اأول 
احتاد  من  امل�شتقدم  مما�س  الرحيم 

بلعبا�س.
عي�سة ق.

اختتمت اإدارة فريق احتاد اجلزائر 
االأنفا�س  يف  اال�شتقدامات  عملية 
ال�شتوي  املركاتو  من  االأخرية 
اأول  ليلة  منت�شف  اختتم  الذي 
بالتعاقد مع املهاجم  اأم�س وذلك 
الرئي�س  اأنهى  حيث  حامية،  اأمني 
مع  التعاقد  اإجراءات  حداد  ربوح 
بعدما  اأم�س  اأول  �شهرة  الالعب 
بنود  جميع  على  االتفاق  مت 
ر�شميا  تعاقد  رفقة املعني  العقد 
على  ووقع  العا�شمي  النادي  مع 
لي�شبح العبا لالحتاد ملدة  العقد 
ثالثة اأعوام حيث ينتهي العقد يف 
مع  التعاقد  وجاء   ،2021 جانفي 
حامية بعدما تنازل رئي�س االحتاد 
على اأوراق ت�رصيح العبه املغرتب 
فوزي بورنان باال�شافة اإىل اإعارة 
�شيديبي  �شومايال  املايل  العبه 

مقابل  بلوزداد  �شباب  اإدارة  اإىل 
ت�شهيل ح�شول الرئي�س حداد على 
اأوراق ت�رصيح حامية، حيث ف�شل 
النادي  غلى  �شيديبي  اإعارة  حداد 
املو�شم  نهاية  اإىل  البلوزدادي 
احلايل بينما قام بف�شخ العقد مع 
بورنان والذي وقع على عقد ميتد 

18 �شهرا مع اإدارة ال�شباب.
يلتحق  العب  رابع  حامية  واأ�شبح 
فرتة  خالل  »�شو�شطارة«  بت�شكيلة 
ا�شتعادة  بعد  ال�شتوي  املركاتو 
والتوقيع  الثنائي عرجي وبودربال 
وهي  الهجوج،  املغربي  مع 
على  تركزت  التي  اال�شتقدامات 
النق�س  ظل  الهجومي يف  اجلانب 
اخلط  يف  الفريق  يعانيه  الذي 

االأمامي.
ع.ق.

برييز يح�شر للتخل�ض من �شد�ع رونالدو
يف  كبرية  مفاجاأة  �شحفية  تقارير  فجرت 
بني  الكوالي�س  خلف  حالًيا  الدائر  ال�رصاع 
االإ�شباين  مدريد  ريال  جنم  رونالدو  كري�شتيانو 
ويُقال  امللكي،  النادي  رئي�س  برييز  وفلورنتينو 
االأخ�رص  ال�شوء  اأعطى  مدريد  ريال  رئي�س  اأن 
الربتغايل،  النجم  اأعمال  وكيل  مينديز،  خلورخي 
على  رونالدو  اأجل  من  املقدمة  العرو�س  لو�شع 
ريكورد  ل�شحيفة  ووفًقا  لدرا�شتها،  النادي  طاولة 
اأ�شبح يرغب  الربتغالية فاإن قائد منتخب الربتغال 
»باخليانة«،  ي�شعر  الأنه  مدريد  ريال  الرحيل عن  يف 
بعدما اأخلف نادي العا�شمة وعوده له بتجديد عقده 
العودة  حالًيا،  رونالدو  اأولوية  وتعد  راتبه،  وحت�شني 
اإىل فريقه ال�شابق مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي الذي 
لعب له بني عامي 2003 و2009 قبل انتقاله اإىل النادي 

امللكي مقابل 96 مليون يررو.
اأ�شعلت  رونالدو  كري�شتيانو  ا�شتعادة  �شفقة  اأن  ورغم 
حما�س االإجنليز اإاّل اأن اإدارة مان�ش�شرت يونايتد ترى اأنه 
من ال�شعب اأن يقدم على �شمه يف الوقت احلايّل، وترُبر 
 50 يقارب  ما  �شيطلب  الدون  باأن  موقفها  املانيو  اإدارة 
�شيطلب  مدريد  ريال  اأن  كما  �شنوي،  كراتب  يورو  مليون 
�شحيفة  اأن  مع  عنه  للتخلي  االأقل  على  يورو  مليون   100
حمدًدا  رقًما  ي�شع  مل  برييز  فلورنتينو  اأن  توؤكد  »ريكورد« 

لبدء التفاو�س ب�شاأن جنمه.
ومبنح خورخي مينديز ال�شوء االأخ�رص، �شتتواىل العرو�س 
فاإن  املالية،  ال�شعوبات  كل  ورغم  رونالدو  كري�شتيانو  على 
اأن الربتغايل يعد  مان�ش�شرت يونايتد يرغب يف ا�شتعادته كما 

االأندية  اإىل  اإ�شافة  جريمان  �شان  باري�س  لنادي  دائًما  هدًفا 
ا من اأجله يف ال�شيف املا�شي بقيمة 200 مليون يورو، مع راتب ي�شل اإىل 120 مليون  ال�شينية التي قدمت عر�شً
يورو �شنوًيا، ولكن تبقى احلقيقة اأن العالقة متوترة بني ريال مدريد ورونالدو، الذي يرى اأن النادي مل يف بوعوده 
خا�شة بعدما كان هو املحرك االأكرب لفوز الفريق بدوري اأبطال اأوروبا املو�شم املا�شي بت�شجيله 8 اأهداف يف دور 

ربع ون�شف النهائي وهدفني يف النهائي.

�أمل بو�شعادة يختتم �ملركاتو 
بالتوقيع لثالثة العبني

متكنت اإدارة اأمل بو�شعادة من 
التعاقد مع ثالثة العبني دفعة 
االأخري  اليوم  خالل  واحدة 
ال�شتوية،  االنتقاالت  يوم  من 
املنتمي  الفريق  قام  حيث 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
ت�شيكو  بلعبا�س  احتاد  بالعب 
مع  التوقيع  اإىل  باالإ�شافة 
بولعينني  غليزان  �رصيع  ثنائي 
الثالثي  وقع  حيث  ومداحي، 
اأم�س  اأول  ذكره  ال�شالف 
عن  الدفاع  من  و�شيتمكن 
األوان النادي ابتداء من مباراة 
اجلولة 18 من البطولة الوطنية 
لن  كبرية  بن�شبة  اأنه  باعتبار 

هذا  نهاية  للعب  جاهزا  يكون 
جاهزية  عدم  ب�شبب  االأ�شبوع 
اإدارة  ومتكنت  االإجازات، 
اأربعة  ا�شتقدام  من  االأمل 
وقعت  كانت  بعدما  العبني 
حوايل  قبل  القرناوي  العب 
الفريق  مع  وخا�س  اأ�شبوعني 
�شكيكدة  �شبيبة  اأمام  مباراتني 
ومولودية  الوطنية  البطولة  يف 
�شمن  االأ�شبوع  نهاية  اجلزائر 
ودعها  التي  اجلمهورية  كاأ�س 
العبو االأمل على ميدانهم اأمام 
�شاحب الرقم القيا�شي يف عدد 

التتويجات بلقب املناف�شة.
ع.ق.
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حمار يحدث فو�ضى يف ال�ضاورة ومهّدد بعقوبة قا�ضية
يتواجد رئي�س فريق وفاق �سطيف مهددا بت�سليط العقوبة القا�سية عليه من طرف جلنة الن�سباط بعد الأحداث املوؤ�سفة التي �سهدتها املباراة التي 

جمعته اأول اأم�س اأمام �سبيبة ال�ساورة �سمن الدور 16 لكاأ�س اجلمهورية والتي اأق�سي منها عقب الهزمية مبلعب 20 اأوت يف ب�سار، اأين قام رئي�س الفريق 
ال�سطايفي باإحداث الفو�سى مبا�سرة بعد نهاية املباراة �سواء يف غرف تغيري املالب�س اأو خارج امللعب

عي�سة ق.

الغ�ضب  قّمة  يف  كان  حيث   
مناف�ضة  من  فريقه  اإق�ضاء  بعد 
احلقرة  ب�ضبب  الكاأ�س  ال�ضيدة 
التي تعر�س لها من طرف ثالثي 
باالعتداء  حمار  وقام  التحكيم، 
بب�ضار  �ضحايف  مرا�ضل  على 
التوجه  حماولته  اإىل  باالإ�ضافة 
بالطاقم  اخلا�ضة  الغرف  اإىل 
االعتداء  اأجل  من  التحكيمي 
لكن  براهم  بن  احلكم  على 
تدخل اأعوان االأمن اأنقذ االأمر، 
وبالنظر لتوافر الفيديو اخلا�س 
اأن يتعر�س  باحلادثة ال ي�ضتبعد 
طرف  من  العقوبة  اإىل  حمار 

احلميد  عبد  الرئي�س  جلنة 
عن  ك�ضفت  تكون  التي  حداج، 
العقوبات م�ضاء البارحة باعتبار 
نف�س  اأم�ضية  يف  اجتمعت  انها 

اليوم.
احلكم  كان  اأخرى،  جهة  من 
عارم  لغ�ضب  عر�ضة  براهم  بن 
الذين  ال�ضطايفية  طرف  من 
يف  التعمد  م�ضوؤولية  حّملوه 
املهزلة  ب�ضبب  فريقهم  اإق�ضاء 
بطال  كان  التي  التحكيمية 
وقيامه  به،  و�ضفوه  مثلما  لها 
باالإعالن عن ركلة جزاء لالعبي 
خيالية  كانت  والتي  ال�ضاورة 
يلم�س  مل  املدافع  واأن  خا�ضة 
ومل  ال�ضاورة  من  مناف�ضه  اأرجل 
منطقة  داخل  عرقلته  يتعّمد 

العمليات، كما �ضابت لقطة طرد 
املدافع ربيعي بعد نيله لالإنذار 
بني  مناو�ضات  اللقاء  يف  الثاين 
احلكم وعدد من العبي ت�ضكيلة 
مقدمتهم  ويف  االأ�ضود"  "الن�رس 
املدافع زيتي الذي تال�ضن معه 
زميله  طرد  على  ب�ضدة  واحتج 
لتقي  عر�ضة  جعله  الفريق  يف 
قراراته  على  االحتجاج  اإنذار 
وهو ما يجعله يغيب عن مباراة 
مولودية اجلزائر املقررة نهاية 
 18 اجلولة  �ضمن  االأ�ضبوع  هذا 
غلى  االأوىل  املحرتفة  للرابطة 
واحلار�س  ربيعي  زميليه  جانب 

زغبة.
حت�رس  اأن  ينتظر  املقابل،  يف 
�ضد  اأ�ضود  ملفا  الوفاق  اإدارة 

على  لو�ضعه  براهم  بن  احلكم 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  طاولة 
مب�ضاعدة  اإياه  متهمة  القدم، 
املناف�س على التاأهل اإىل الدور 
املناف�ضة،  من  النهائي  ثمن 
على  ال�ضطايفية  االإدارة  وت�رس 
كان  الذي  وهو  جمددا  معاقبته 
املو�ضم  منذ  للعقوبة  عر�ضة 
املن�رسم ومل يعد �ضوى موؤخرا 
جانب  اإىل  اللقاءات،  اإدارة  اإىل 
ال�ضطايفية  االإدارة  را�ضلت  ذلك 
قرباج  حمفوظ  الرئي�س  هيئة 
اأمام  مباراتها  تاأجيل  اأجل  من 
ال�ضبت  اإىل  اجلزائر  مولودية 
وطالبت  اجلمعة  عو�س  املقبل 
بربجمة اللقاء بداية من ال�ضابعة 

م�ضاء.

مغاالة اإدارة نابويل اأف�ضلت التحاق  BBC خارج ح�ضابات امل�ضروع اجلديد للريال
غوالم بالبي اأ�س جي

فّوت الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم فر�ضة االنتقال اإىل 
�ضفوف نادي باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي خالل ال�ضائفة املا�ضية 

بعد املفاو�ضات التي انطلقت فيها اإدارة نادي العا�ضمة الفرن�ضية مع 
نظريتها نابويل االيطايل التي كانت يف مرحلة املفاو�ضات مع الظهري 
االأي�رس للمنتخب الوطني من اأجل جتديد العقد الذي كان ينتهي خالل 

ال�ضائفة املقبلة، ويف هذا ك�ضفت تقارير اإعالمية فرن�ضية اأم�س اأن 
املدير الريا�ضي "للبي اأ�س جي" كان معجبا باإمكانيات غوالم واأراد 

ا�ضتقدامه اإىل باري�س �ضان جرمان، لكن املطالب املالية الكبرية 
التي ا�ضرتطتها اإدارة الرئي�س ديالورانتي�س جعلت ال�ضفقة تف�ضل يف 
اآخر املطاف، حيث اأ�ضاف امل�ضدر نف�ضه اأن اإدارة نابويل ا�ضرتطت 
احل�ضول على قيمة 50 مليون اورو مقابل التخلي عن خدمات خريج 
نادي �ضانت ايتيان الفرن�ضي وهو ما جعل اإدارة مالك الفريق نا�رس 

اخلليفي ترتاجع عن التعاقد مع الالعب وتتعاقد مع الالعب اال�ضباين 
ذو االأ�ضول اجلزائرية يوري بر�ضي�س.

ع.ق.

بودبوز يفوز ب�ضق االأنف�س رفقة 
ريال بيتي�س

متّكن الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز من ت�ضجيل الفوز رفقة 
ناديه ريال بيتي�س عندما ا�ضت�ضاف فريق ليغاني�س �ضمن اجلولة 19 من 

الدوري اال�ضباين، اين انتهت بنتيجة 3-2 يف مباراة مثرية كان خاللها 
رفقاء متو�ضط ميدان املنتخب الوطني متقدمني بثنائية دون رد قبل 

اأن يعادل الزوار النتيجة لكن الفريق املحلي جنح يف توقيع هدف الفوز 
يف االأنفا�س االأخرية من املواجهة، وقدم بودبوز مباراة يف امل�ضتوى 

�ضارك خاللها اأ�ضا�ضيا للمباراة الثانية على التوايل بعدما �ضبق اأن قدم 
وجها طيبا يف مباراة اجلولة الفارطة اأمام ا�ضبانيا، قبل اأن يرتك مكانه 

الأحد زمالئه بعد مرور 65 دقيقة عن اللقاء حبث كان تلقى بطاقة 
�ضفراء خالل اأطوار املواجهة، وذلك حتت �ضافرات اال�ضتهجان من 
اأن�ضار ريال بيتي�س الذين رف�ضوا خروجه من اأر�ضية امليدان، بينما 

�ضجل مواطنه عي�ضى ماندي غيابه عن املباراة ب�ضبب العقوبة االآلية 
امل�ضلطة عليه بعد تلقيه خم�س بطاقات �ضفراء.

ع.ق.

تتحدث  ال�ضحفية  التقارير  تزال  ال 
عن عملية التجديد التي تنوي اإدارة 
نادي ريال مدريد القيام بها ال�ضيف 
املقبل، بعد النتائج املخيبة للفريق 
يف  خا�ضة  املو�ضم  هذا  امللكي 
ل�ضحيفة  ووفقا  اال�ضباين،  الدوري 
�ضبورت فاإن اإدارة املريينغي تخطط 
املقدمة  العرو�س  لكافة  لدرا�ضة 
اأجل  من  احلاليني  الفريق  لالعبي 
�ضيتم  يورو،  مليون   175 مبلغ  توفري 
�ضفقات  جلب  يف  ا�ضتخدامه 

جديدة، وقالت ال�ضحيفة الكتالونية 
نافا�س  كيلور  املرمى  حار�ضي  اإن 
وكيكو كا�ضيا قد يكونا اأول �ضحيتني 
اإدارة  تريد  حيث  العملية  هذه  يف 
النادي ا�ضتبدالهما بتيبو كورتوا من 
ت�ضيل�ضي االإجنليزي وكيبا اأريزاباالجا 
اأتلتيك بيلباو. يف �ضياق مت�ضل،  من 
اإعارة  بالنكو�س  لو�س  اإدارة  تنوي 
اأ�رسف  يورينتي،  ماركو�س  الرباعي 
وخي�ضو�س  مايورال  بورخا  حكيمي، 
اإدراج  بيعهم، مع  يتم  اأو قد  فاييخو 

بند اإعادة ال�رساء يف عقودهم مثلما 
موراتا  األفارو  مع  قبل  من  حدث 
االإدارة  تنوي  وال  كارفاخال،  وداين 
اإي�ضكو،  من  كل  بيع  املدريدية 
كوفا�ضيت�س  ماتيو  اأ�ضين�ضيو،  ماركو 
وداين �ضيبايو�س حيث تثق بقدراتهم 
حولهم.   اجلديد  الفريق  بناء  وتريد 
الوا�ضح  من  حيث  الهجوم  خط  يف 
الثقة  فقدت  قد  الريال  اإدارة  اأن 
وبن�ضبة  بنزمية  كرمي  املهاجم  يف 
من  مهاجم  جللب  بيعه  �ضيتم  كبرية 

طراز عاملي مثل ماورو اإيكاردي اأو 
هاري كني، كما اأن النجم كري�ضتيانو 
رونالدو قد يرحل يف حال ا�ضتمرار 
ب�ضاأن  النادي  وبني  بينه  اخلالفات 
وقد  راتبه،  وزيادة  اجلديد  العقد 
من  هازارد  اإيدين  هو  البديل  يكون 
غاريث  للجناح  وبالن�ضبة  ت�ضيل�ضب، 
ب�ضاأن  ريال مدريد مرتدد  يبقى  بيل 
القرار النهائي، ولكن تكرار اإ�ضابات 
االإدارة  تدفع  قد  الويلزي  الالعب 

للتخل�س منه.

غفيال�س �سمن اهتمام اإدارة اأكهي�سار �سبور الرتكي

اإدارة ب�ضيكتا�س تن�ضحب من �ضباق التعاقد مع �ضليماين
ب�ضيكتا�س  فريق  اإدارة  ان�ضحبت 
على  احل�ضول  �ضباق  من  الرتكي 
خدمات الالعب الدويل اجلزائري 
التحويالت  �ضليماين خالل  اإ�ضالم 
ك�ضف  حيث  احلالية،  ال�ضتوية 
اأن  الرتكي  فومتاك  موقع  اأم�س 
عدم  قرروا  ب�ضيكتا�س  م�ضوؤويل 
مهاجم  مع  التعاقد  خلف  ال�ضعي 
الت�ضكيلة الوطنية الذي كان ا�ضمه 

�ضفوفه  اإىل  باالنتقال  مرتبطا 
احلايل،  املركاتو  انق�ضاء  قبل 
الرحيل  قرر  الالعب  واأن  خا�ضة 
لي�ضرت �ضيتي االجنليزي  ناديه  عن 
بعد التهمي�س الذي يتعر�س له مع 
و�ضعه  الذي  بويال  كلود  املدرب 
اإال  عليه  يعتمد  وال  احتياطيا 
فاإن  املوقع  نف�س  وح�ضب  نادرا، 
اإىل  �ضليماين  انتقال  �ضفقة  ف�ضل 

ب�ضيكتا�س تعود اإىل التكلفة املالية 
املالية  ال�رسوط  ظل  يف  الكبرية 
الكبرية الإدارة لي�ضرت مقابل التنازل 
املقابل  يف  العبها.  خدمات  عن 
اأخرى  اإعالمية  م�ضادر  حتدثت 
اأكهي�ضار  نادي  اإدارة  اهتمام  عن 
�ضبور الرتكي بجلب الالعب الدويل 
ال�ضابق نبيل غيال�س اإىل �ضفوفها 
دون  يتواجد  الذي  املركاتو  هذا 

تدعيم  اإىل  �ضعيها  ظل  يف  فريق 
الفريق  وهو  االأمامية  القاطرة 
القاطرة  تدعيم  عن  يبحث  الذي 
غيال�س  كان  حيث  االأمامية، 
عنتاب  فريق  �ضفوف  يف  ين�ضط 
الالعبني  قائمة  يو�ضع يف  ان  قبل 
وغادر  املركاتو  هذا  امل�رسحني 

على اإثرها نحو وجهة جديدة.
ع.ق.

املايل داينغ ثالث ا�ستقدامات مولودية اجلزائر باملركاتو ال�ستوي

قا�ضي ال�ضعيد: �ضعبان األغى املوعد وباليلي طاب ال�ضماح من ال�ضناوة
كمال  اجلزائر  مولودية  فريق  رئي�س  تطّرق 
قا�ضي ال�ضعيد اإىل حيثيات ف�ضل �ضفقة التعاقد 
مع الالعب يو�ضف باليلي النا�ضط يف �ضفوف 
منذ  تواجد  الذي  وهو  الفرن�ضي،  اأجنيه  نادي 
اأم�ضية االأحد املن�رسم مبدينة باري�س الفرن�ضية 
اأجنيه  نادي  م�ضوؤويل  مع  التفاو�س  اأجل  من 
�ضفوف  اإىل  باليلي  بت�رسيح  اإقناعهم  ق�ضد 
مع  ال�رساع  حمل  كان  الذي  وهو  الت�ضكيلة 
م�ضريي الفريق اجلار احتاد اجلزائر الذي اأراد 
ا�ضتعادة العبه ال�ضابق، ويف هذا ال�ضدد اأو�ضح 
�ضحافية  ت�رسيحات  يف  اأم�س  ال�ضعيد  قا�ضي 
لو�ضائل االإعالم يف مطار هواري بومدين لدى 
مع  موعدا  �ضبط  كان  اأنه  فرن�ضا  من  عودته 
رئي�س اأجنيه �ضعيد �ضعبان من اجل التنقل اإىل 

فرن�ضا والتفاو�س حول باليلي لكنه تلقى ر�ضال 
اأجنيه  رئي�س  من  التنقل  موعد  قبل  ق�ضرية 
يعلمه باإلغاء املوعد الذي كان م�ضطرا بينهما، 
واأ�ضار قا�ضي ال�ضعيد اأنه ا�رس على التنقل على 
اأمل النجاح يف العودة بوثائق ت�رسيح ابن مدينة 
وهران، لكنه مل يتمكن من مالقاة �ضعيد �ضعبان 
واكتفى بالتقاء املدير الريا�ضي ومدرب الفريق 
وا�ضتمّرت املفاو�ضات مع امل�ضوؤولني اإىل غاية 
حتقيق  من  التمكن  دون  ليال  ع�رس  احلادية 
الغاية التي تنقل من اأجلها. واأكد املتحدث اأن 
باليلي كانت لديه رغبة كبرية من اأجل تقم�س 
م�ضيفا  للمولودية،  اللعب  واأراد  النادي  األوان 
اآخر  يف  ال�ضفقة  لف�ضل  كثريا  تاأثر  املعني  ان 
كان  العا�ضمي  النادي  واأن  خا�ضة  املطاف 

متفقا على كافة بنود العقد مع الالعب قبل اأن 
اإدارة فريقه بعدم  تف�ضل ال�ضفقة ب�ضبب تعنت 
باليلي  اأن  ال�ضعيد  قا�ضي  وا�ضتطرد  ت�رسيحه، 
طالب ال�ضماح من ان�ضار العميد ووعده باللعب 
املقابل،  يف  النادي.  مع  االأيام  من  يوم  يف 
األيو  املايل  الالعب  مع  العميد  اإدارة  تعاقدت 
داينغ الذي وقع م�ضاء اأول ام�س على عقد ميتد 
 ،2020 جوان  اإىل  ويتوا�ضل  ون�ضف  مو�ضمني 
حت�ضبا  تعاقداتها  العميد  اإدارة  اأنهت  حيث 
املايل  الالعب  مع  بالتوقيع  ال�ضتوي  للمركاتو 
ليكون ثالث ا�ضتقدامات الت�ضكيلة بعد التوقيع 
من  القادمان  تبي  واأ�ضامة  �ضويبع  الثنائي  مع 

مولودية اجلزائر و�رسيع غليزان.
عي�سة ق.
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املان �ضيتي ين�ضحب من �ضفقة �ضان�ضيز
ك�سفت قناة »�سكاي �سبورت�س« ووكالة �لإنباء �لربيطانية »بي �أي« م�ساء �أول �أم�س �أن مان�س�سرت �سيتي 
�ليك�سي�س  �لت�سيلي  �لدويل  �أر�سنال  �لتعاقد مع جنم  يعد يرغب يف  �لدوري �لجنليزي مل  مت�سدر 
ذكرت  �لتي  �سبورت�س«  »�سكاي  وبح�سب  �حلايل،  جانفي  �ل�ستوية يف  �لنتقالت  فرتة  �سان�سيز يف 
م�سادر د�خل نادي مان�س�سرت �سيتي فاإن »�ملبلغ �لذي يطالب به �أر�سنال للتخلي عن جنمه �لت�سيلي 

�لذي ينتهي عقده معه يف جو�ن �ملقبل، يعترب مهما جد� بالن�سبة مل�سوؤويل �سيتي«.
�أكرث  لدفع  ��ستعد�د  �سيكونان على  وت�سل�سي  يونايتد  مان�س�سرت  فاإن  �لإعالميتني  للو�سيلتني  ووفقا 
من مت�سدر �لدوري �ملمتاز جلذب �ملهاجم، �سو�ء من حيث مبلغ �ل�سفقة �أو �لر�تب، و�أ�سافتا �أن 
�ملطاردين �ملبا�رشين ل�سيتي يف �لدوري م�ستعد�ن لدفع �أكرث من 60 مليون جنيه �إ�سرتليني �لتي 
لأنهم مل  �ل�سفقة  »�ملدفعجية«  ينجز  وقتها مل  �ل�سيف،  هذ�  عليها  وو�فق  �أر�سنال  على  عر�ست 
يتو�سلو� �إىل �تفاق للتعاقد مع خليفة �سان�سيز، بعدما رف�س جنم موناكو �لفرن�سي �لدويل توما�س 

ليمار ترك فريقه.

اآر�ضنال اأمام عقبة اأخرية يف �ضفقة اأوبامياجن
بورو�سيا  نظريه  من  و��سحة  �إجابة  �لإجنليزي  �أر�سنال  نادي  ينتظر 

دورمتوند �لأملاين خالل �ل�ساعات �لقليلة �ملقبلة، ب�ساأن بيع �ملهاجم 
�سحيفة  نقلت  �ل�سدد  هذ�  ويف  �أوباميانغ،  �إميريك  بيري  �لغابوين 
�إك�سرب�س ت�رشيحات جيليم بالج مر��سل �سبكة �سكاي �سبورت�س: 
»من �لو��سح �أن �أر�سنال يتفاو�س مع �لالعب وبورو�سيا دورمتوند، 
ل  بالطبع  ولكن  �سفوفه،  �إىل  بالن�سمام  �لالعب  �أقنع  �أنه  �أعتقد 

تز�ل هناك عقبة كبرية،وهي مو�فقة �إد�رة بورو�سيا دورمتوند«.
و�أ�ساف: »�سوف يعرف �أر�سنال خالل �ساعات �إذ� كان دورمتوند ينوي 

بيع �لالعب بثمن باهظ، �أو ب�سعر رخي�س، �أو ما �إذ� كان غري م�ستعد لبيع 
من �لالعب من �لأ�سا�س«.و�أو�سح: »ل �أحد يتوقع �أن يحدث هذ� �لتفاق يف وقت مبكر 

�لأ�سبوع، قد ي�ستغرق �لأ�سبوع كله، �أو �أكرث من ذلك«.و�ختتم مر��سل �سكاي �سبورت�س: »�آر�سنال م�ستعد لدفع 60 
مليون يورو، هناك تفاوؤل �سديد بالنادي �للندين، ويعتقدون �أن هذه �ل�سفقة ميكن �إمتامها«.ويعترب �أوبامياجن �سمن 
�لأن�سب يف حال رحيل  �لبديل  �أن �جلابوين هو  ترى  �ل�ستاء، حيث  �لنتقالت هذ�  �سوق  �آر�سنال يف  �أهد�ف  �أبرز 
�لت�سيلي �أليك�سي�س �سان�سيز عن ملعب �لإمار�ت هذ� �ل�سهر.وعانى �ملهاجم �جلابوين من م�ساكل عديدة مع �إد�رة 
دورمتوند هذ� �ملو�سم، كان �آخرها ��ستبعاده من مبار�ة فولف�سبورج لأ�سباب �ن�سباطية، ويُقال �أنه متحم�س للرحيل 

عن ملعب �سيجنال �إيدونا بارك.

كري�ضتيانو العب �ضهر دي�ضمرب 
يف ريال مدريد

تلقى �لنجم �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو قبل 
�أم�س  �أول  مدريد  لريال  �ل�سباحي  �لتدريب 
�ملا�سي  دي�سمرب  ل�سهر  �أف�سل لعب  جائزة 
�مل�سوتني  �سحيفة   وذكرت   ،2017 عام  من 
وذلك  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  على 
خا�سها  مباريات   6 يف  �أهد�ف   5 لت�سجيله 
�ل�رشكات  �إحدى  ومتنح  �ملا�سي،  �ل�سهر 
�ختيار  بح�سب  �جلائزة  »ماهو«  �لتجارية 
لعر�سهم  لعبني   5 تختار  �أن  بعد  �جلمهور 

بينها  من  لي�س  حمددة،  �أندية  من  للت�سويت 
بر�سلونة على �سبيل �ملثال. وعلى �لرغم من 
�لأد�ء �ملرت�جع لرونالدو يف �لأيام �لأخرية، 
�مللكي  �لفريق  قيادة  ��ستطاع  �أنه  �إل 
يف  �سهر  نحو  قبل  �لعامل  �أندية  كاأ�س  للقب 
جمة  �سغوطات  �ملرينغي  وعا�س  �لإمار�ت، 
لدى خ�سارته �أمام فياريال 0-1 يوم �ل�سبت يف 
�لدوري �لإ�سباين وتعر�س �آماله يف �لحتفاظ 

باللقب ل�رشبة جديدة.

بيليه ير�ضح الربازيل للتتويج مبونديال رو�ضيا 
�عترب �لرب�زيلي بيليه �أن منتخب بالده مر�سح لإحر�ز لقب مونديال رو�سيا 2018 بعد �أربعة 
حفل  يف  بيليه  وقال  �أر�سه،  على  �لعامل  كاأ�س  نهائي  ن�سف  من  �لقا�سي  خروجه  من  �أعو�م 
�فتتاح بطولة ريو دي جانريو: »�لذين يوؤمنون بالرب�زيل ير�سحون �لرب�زيل، لدينا �لو�سائل للفوز 
بالكاأ�س«، وتوج بيليه مع منتخب �لرب�زيل بلقب كاأ�س �لعامل ثالث مر�ت �أعو�م 1958 و1962 
و1970، وتابع �لرب�زيلي �مللقب بامللك: »يف كاأ�س �لعامل �لأخرية كان لدينا �أف�سل �لالعبني، 
لكن �لفريق مل يكن منظما ب�سكل جيد، �لآن جنح تيتي بتنظيمه ولدينا فريق مينحك �لثقة«، 
ومنيت �لرب�زيل بخ�سارة قا�سية �مام �أملانيا 1-7 على �أر�سها يف ن�سف نهائي مونديال 2014، 
�أمام هولند� 0-3 يف مبار�ة حتديد �ملركز �لثالث، وكان جنمها نيمار �أ�سيب يف  ثم خ�رشت 
ظهره يف ربع �لنهائي �أمام كولومبيا وغاب عن �ملالعب نحو �أربعة ��سهر، و�سكل �فتتاح بطولة 

ريو دي جانريو �لظهور �لعلني �لأول لبيليه 77 عاما وهو ي�ستعني بعكاز للم�سي.
�إىل �مللعب  �لورك  �إىل عدة عمليات يف  وقبل �ل�سعود �ىل �ملن�سة، ح�رش بيليه �لذي خ�سع 
باأهد�فه،  �لهو�ء كما كان يفعل لالحتفال  على منت �سيارة وكان يبت�سم ويلوح بقب�سة يده يف 
و�أ�ساف �لأ�سطورة �لرب�زيلية: »�ناأ بخري �سكر� هلل، و�أريد �أن ��سكر جميع �أولئك �لذين �أر�سلو� 
�سهر  �لعامل«، ويف  �أنحاء  ر�سائل من جميع  تلقيت  �لتعايف جيد�،  فيها  يتمنون يل  ر�سائل  يل 
كر�سي  على  رو�سيا  يف   2018 مونديال  قرعة  �سحب  �أثناء  بيليه  ظهر  �ملن�رشم،  دي�سمرب 
�ل�سابقني  �لقدم  كرة  جنوم  من  وعدد  بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  به  يحيط  متحرك، 
نوفمرب  �لقدم يف  كرة  لبيليه عامل  �ل�سحي  �لو�سع  و�سغل  مار�دونا،  دييغو  �لأرجنتيني  �أمثال 
2014 عندما �أدخل �لعناية �ملركزة بعد �إ�سابته بفريو�س خطري، ما ��سطره �إىل �لبدء بغ�سيل 
�لالعبني  تنتج عدد� كبري� من  �لقدم �حلديثة ل  ��سفه لأن كرة  �لرب�زيلي عن  �لكلى.و�أعرب 
�لكبار بقوله: »�ليوم، هناك ثالثة لعبني فقط مي�سي وكري�ستيانو رونالدو ونيمار، يف �ل�سابق، 
على �أيام كرويف وبكنباور كان هناك ثالثة يف كل فريق«.                                                                          

غيغز مدربا جديدا ملنتخب ويلز
يعود �أ�سطورة مان�س�سرت يونايتد �لجنليزي �ل�سابق ر�ين غيغز �لذي عني مدربا ملنتخب 

بالده ويلز حتى مونديال 2022 �إىل عامل كرة �لقدم بطموح �لتاألق على مقاعد 
بدلء منتخب »�لتنني« مثلما فعل يف �سنو�ت �ملجد مع فريق »�ل�سياطني �حلمر«، 

وح�سل �لويلزي �ساحب 44 عاما �أخري� على من�سب يف م�ستوى طموحاته 
و�سيقود مبفرده دفة منتخب بالده بعدما عمل �سنو�ت م�ساعد� للهولندي 

لوي�س فان غال يف �لإد�رة �لفنية ملان�س�سرت يونايتد من 2014 �ىل 2016، 
وقال غيغز: »كانت لدي �لرغبة للعودة �إىل كرة �لقدم، �أنها مكاين«، م�سيفا: 

»�أنا فخور جد� كوين حظيت ب�رشف تدريب �ملنتخب �لوطني«.وتابع: 
»حتدياتنا �ملقبلة ر�بطة �لأمم وت�سفيات �لتاأهل �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 

2022 حتم�سني، �أتطلع بفارغ �ل�سرب لبدء �لعمل يف هذه �ملباريات �حلا�سمة«. 
وكان غيغز �حد جنوم مان�س�سرت يونايتد �إىل جانب ديفيد بيكهام ونيكي بات وبول 

�سكولز و�ل�سقيقني نيفيل، و�سيخلف مو�طنه كري�س كوملان �لذي قاد ويلز �ىل ن�سف 
�ملقبلة نهائي كاأ�س �وروبا عام 2016 يف �إجناز تاريخي لكنه ف�سل يف قيادته �ىل نهائيات كاأ�س �لعامل 

�ملقررة يف رو�سيا �ل�سيف �ملقبل، ود�فع غيغز عن منتخب بالده يف 64 مبار�ة دولية بني عامي 1991 و2007، ومل 
يدرب منذ �أن ترك من�سبه م�ساعد� للمدرب يف يونايتد قبل 18 �سهر� بعد ��ستالم �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملهمة 

ر�سميا يف جويلية 2016، وخا�س غيغز 963 مبار�ة يف �سفوف مان�س�سرت يونايتد كالعب و�سجل 168 هدفا و�أحرز معه 
جميع �لألقاب خالل �لفرتة �لذهبية بني عامي 1993 و2013، بينها 13 لقبا يف �لدوري �ملمتاز ولقبان يف م�سابقة دوري 

�أبطال �أوروبا.                  
ويدرك غيغز جيد� �أن �سمعته كاأف�سل لعب يف تاريخ ويلز لي�ست �سمانة للنجاح، وقال يف موؤمتر �سحايف عقده �لثنني 
يف كارديف: »�إنها تفتح �أبو�با، لكن كثري� ما يقال �أن �متالكك م�سرية كروية جيدة ل يجعلك مدير� فنيا جيد�«، م�سيفا: 

»لدي جمموعة جيدة جد� من �لالعبني �لذين حققو� جناحات كثرية يف �ل�سنو�ت �لأربع �أو �خلم�س �ملا�سية، من 
ميكنه �أن ين�سى كاأ�س �أوروبا �أريد �أن نعود«، ومع ذلك، فاإن رغبته يف �لتدريب دون �إثبات نف�سه بال�رشورة يف �لأق�سام 

�لدنيا يف �لدوريات �ملحلية، كانت عر�سة لالنتقاد�ت يف �لأ�سابيع �لأخرية، و�نتقدت �أ�سماء كبرية �أخرى يف كرة �لقدم 
�لربيطانية يف مقدمتها �ملهاجم �ألن �سرير هذ� �لنق�س يف �لتو��سع.

ورد غيغز قائال: »�نه جمال كرة �لقدم �جلميع لديه ر�أي، عليك �أن تقبل ذلك كالعب و�لآن يتعني قبوله كمدير فني«.
و�أ�ساف »�أنا ل�ست على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي لهذ� �ل�سبب، وبالتايل مل �أر �لكثري من �لنتقاد�ت«.و�أردف قائال: 
»لكنني �علم �ن �لنتقاد�ت �ستاأتي و�ن �لطريقة ملو�جهتها هي �لفوز باملباريات وتقدمي كل �سيء، وهذ� ما �ساأفعله«.

وميكن لغيغز �لعتماد على معلمه يف مان�س�سرت يونايتد، �ل�سري �ليك�س فريغ�سون، وحافظ �جلناح �ل�سابق على عالقات 
مميزة مع مديره �لفني �ل�سابق، وك�سف �أنه �سبق له طلب �مل�سورة من �ل�سكتلندي، وقال »لقد حتدثت �إليه خالل 

24 �ساعة �لأخرية«، وختم: »�ساأحتدث معه �أكرث عمقا، ولكن �ل�سيء �ملوؤكد هو �أنني �أريد �أن �أكون مدربا بطريقتي 
�خلا�سة«.              

مان�ض�ضرت يونايتد يتخطى �ضتوك �ضيتي 
مل يجد مان�س�سرت يونايتد �سعوبات تذكر يف تخطي �سيفه �ستوك �سيتي 3-0 �أول �م�س يف ختام �ملرحلة 23 من �لدوري 
�لإجنليزي �ملمتاز، و�سجل �لأهد�ف �لإكو�دوري �أنطونيو فالن�سيا 9، �لفرن�سي �أنطوين مار�سيال 38، و�لبلجيكي روميلو 
لوكاكو 72، �ملبار�ة �سيطر عليها فريق �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو من بابها ملحر�بها، وتاألق قيها �لفرن�سي بول 
بوغبا فبد� كقائد حقيقي و�سنع �لهدف �لأول و�لثاين، كما تاألق �لإ�سباين خو�ن ماتا لكن �لالعبني مل يحالفهما �حلظ 
�آخر 14 مبار�ة بالدوري �لإجنليزي و�سار ر�سيد �ل�سياطني �حلمر 50  �إحر�ز 14 هدفاً يف  بالت�سجيل، �ساهم بوغبا يف 
نقطة �لو�سيف خلف مان �سيتي 62 بعد خ�سارة �لأخري �أمام ليفربول �أم�س يف مبار�ة مثرية 4-3، �أما �ستوك �سيتي فيحل 

يف �ملرتبة 18 بر�سيد 20 نقطة.



يربط الر�سام البو�سنوي »زكريا نالت�س« املا�سي واحلا�رض وامل�ستقبل، 
املباين  من  يجمعها  قدمية  خ�سبية  األواح  على  ير�سمها  فنية  بلوحات 
الأثرية يف �رضاييفو، ويحكي بها ما كانت �ستق�سه تلك املباين لو كانت 

ت�ستطيع الكالم.
ويف لقاء مع قال الر�سام، اإنه مير على املباين الأثرية واملباين القدمية 
املهدمة، ويجمع األواح اخل�سب القدمية التي كانت �ستلقى يف القمامة، 
لتتعرف  وي�ستخدمها لر�سم م�ساهد من حياة تلك املباين يف املا�سي، 

الأجيال املقبلة على تاريخها.
واأ�سار زكريا اأنه متكن، بعد احل�سول على موافقة امل�سوؤولني، من جمع 
الأثرية يف  فراتنيك  قلعة  ومن  اأثرية  م�ساجد  من  قدمية  خ�سبية  األواح 
�رضاييفو، بالإ�سافة اإىل الأخ�ساب التي ح�سل عليها من املباين القدمية 

املهجورة.
تلك  »تق�س  قائال  لوحاته  لر�سم  الزيتية  الألوان  زكريا  ي�ستخدم 
اللوحات احلكايا التي كانت تلك املباين �ستخربنا بها لو كانت ت�ستطيع 

احلديث«.
يعر�س زكريا لوحاته يف دكانه ال�سغري يف �سوق »با�ستار�سي« التاريخي 
يف �رضاييفو، ويقول اإن اأ�سخا�سا من خمتلف اأنحاء العامل ي�سرتون تلك 

اللوحات وياأخذوا معهم اإىل بلدانهم م�ساهد من تاريخ البو�سنة.
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معر�ض كاريكاتري مباليزيا يتحول 
لتظاهرة فنية �ضد ترامب

حتول معر�س لر�صوم الكاريكاتري يف ماليزيا اإىل تظاهرة فنية �صد قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب العرتاف بالقد�س املحتلة عا�صمة 
لإ�صرائيل. و�صارك يف املعر�س اأكرث من مئة فنان حمرتف، وا�صتقبل اآلف الزوار على مدى اأربعة اأ�صهر.

زوار  الن�رض  اإ�سارة  وت�ستقبل 
املتحف الوطني يف كوالملبور، 
ر�سامي  مهرجان  حتول  وقد 
اإىل  املاليزيني  الكاريكاتري 
القد�س  مع  للت�سامن  حملة 

وفل�سطني.
الكاريكاتري  ر�سام  ويقول 
املاليزي جيان �سم�سول حممد 
لفل�سطني  للر�سم  يدعوين  »ما 
الإ�سالمية  الأخوة  واجب  هو 
دعم  اإىل  امللحة  واحلاجة 
ال�سعب الفل�سطيني يف مواجهة 
�ساهدت  وكلما  الحتالل، 
موقفا من الق�سية الفل�سطينية 
عنه  اأعرب  اأن  علّي  باأن  اأ�سعر 

بر�سم كاريكاتريي«.
�سخمة  لوحات  وتت�سع 
وحتى  املحرتفني  لر�سومات 
حتدي  تعك�س  كلها  الهواة، 
�سيما  -ول  الفل�سطينيني 
الأطفال منهم- لأب�سع احتالل 
يف  قد�سية  الأماكن  لأكرث 
اإنهم  الر�سامون  ويقول  العامل، 
من  اأكرث  القرتاب  اإىل  ي�سعون 
واقع فل�سطني اليومي والتعبري 
من  النا�س  بب�ساطة متكن  عنه 
بعجزهم  ويعرتفون  فهمه، 
حقيقة  و�سف  عن  اأحيانا 

العي�س حتت الحتالل.
الكاريكاتري  ر�سام  ويقول 

حلمي  اأحمد  ميي  املاليزي 
وهو ي�رضح اأحد ر�سوماته »كما 
ترى هنا هذا الرجل مبالب�سه 
التقليدية املاليزية يظهر دعمه 
الفل�سطيني،  لل�سعب  الكامل 
يف  امل�سلمني  جميع  ومعه 
العامل يطالبون ترمب بالرتاجع 
عن اإعالنه واإعادة القد�س اإىل 

فل�سطني«.
وقد ا�ستوحى فنانون ر�سوماتهم 
و�سائل  عرب  تلقوها  �سور  من 
التوا�سل الجتماعي اأو مواقف 
لل�سخرية،  تدعو  �سيا�سية 
بني  الفنانني  بع�س  و�ساوى 

اإ�رضائيل واجلحيم.

»اأنت حبنا يا قد�ض«.. اأغنية جديدة 
للمو�ضيقار الرتكي اأمود موراره

»جوماجني« يحتفظ ب�ضدارة اإيرادات 
ال�ضينما باأمريكا ال�ضمالية

الفنان  اأقام 
الرتكي  واملو�سيقار 
حفال  موراره  اأمود 
اإ�سطنبول،  يف  خا�سا 
التعريف  بهدف 

ا�سم  حملت  التي  اجلديدة  باأغنيته 
حديث  ويف  قد�س«.  يا  حبنا  »اأنت 

اأ�سار  احلفل،  خالل  لالأنا�سول  به  اأدىل 
تاأليفه واأحلانه،  اأن الأغنية من  اإىل  موراره 

�رضح  اإىل �رضورة  ق�سية القد�س عرب الفن لفتا 
اأي�سا.

احلاجة  على  اإىل جذب اهتمام العامل يف و�سدد 
جمالت الفن، مثل املو�سيقى وامل�رضح والر�سم وال�سينما والكاريكاتور. 
اإن مدينة القد�س هي مراآة الأمة الإ�سالمية، ويجب على جميع  وقال 

امل�سلمني القيام مبا يقع على عاتقهم جتاهها.
اإىل القد�س وامل�سجد الأق�سى ميكنه  واأ�ساف »كل م�سلم يدير وجهه 

م�ساهدة و�سعه وو�سع الأمة الإ�سالمية يف هذه املراآة«.
اأحد  عا�سمة  ولي�ست  الإ�سالمية  الأمة  عا�سمة  هي  القد�س  اأن  واأكد 
اآخر، وهذه حقيقة ثابتة، م�سيفا »اإن مل ياأت الن�رض اليوم، ف�سياأتي غدا، 

و�سنوا�سل معركتنا حتى تعي�س القد�س اأياما جميلة«.
ي�سار اإىل اأن الأغنية ن�رضت على موقع »يوتيوب« مرتجمة اإىل العربية 
وامل�سجد  القد�س  مدينة  من  م�ساهد  على  وحتوي  والإنكليزية، 

الأق�سى.

احتفظ فيلم احلركة »جوماجني: 
ب�سدارة  جاجنل«  ذا  تو  ويلكم 
اأمريكا  يف  ال�سينما  اإيرادات 
حمققا  الثاين،  لالأ�سبوع  ال�سمالية 
دولر.  مليون   27 بلغت  اإيرادات 
نهاية  عر�سه  بداأ  الذي  والفيلم 
دوين  بطولة  من  املا�سي،  ال�سهر 
وكيفني  لبالك  وجاك  جون�سون 
هارت ومن اإخراج جيك كا�سدين.

اأربعة  حول  الفيلم  ق�سة  وتدور 
الثانوية  باملدر�سة  طالب 
تقحمهم  قدمية  لعبة  يكت�سفون 
باإعدادات  الغابة املرتبطة  داخل 

اللعبة ووحدة حتكمها.
فيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
كان  الذي  بو�ست«  »ذا  الدراما 

يحتل املركز 15 الأ�سبوع املا�سي، 
حمققا اإيرادات بلغت 18.6 مليون 
دولر. والفيلم بطولة توم هانك�س 
بول�سون  و�سارة  �سرتيب  ومرييل 

ومن اإخراج �ستيفن �سبيلربج.
»ذا  اجلديد  احلركة  فيلم  واحتل 
كوميوتر« املركز الثالث باإيرادات 
والفيلم  بلغت 13.5 مليون دولر. 
بطولة ليام ني�سون وفريا فارميجا 

ومن اإخراج جومي كوليت �سريا.
وتراجع فيلم الرعب »اإن�سيديو�س: 
الثاين  املركز  من  كي«  ل�ست  ذا 
املركز  اإىل  املا�سي  الأ�سبوع 
حمققا  الأ�سبوع؛  هذا  الرابع 
اإيرادات بلغت 12.1 مليون دولر.

خمرج »اآخر الرجال بحلب« فرا�ض 
فيا�ض : الرت�ضح للأو�ضكار يربز 

الن�ضال ال�ضوري

�ضائد الأخ�ضاب الأثرية الر�ضام 
البو�ضنوي »زكريا نالت�ض يحولها اإىل 

لوحات فنية
حتدث فرا�س فيا�س خمرج فيلم 
»اآخر الرجال يف حلب« الذي يدور 
البي�ساء  اخلوذ  متطوعي  حول 
عن رغبته يف زيادة الوعي ب�ساأن 
طريق  عن  �سوريا  يف  احلرب 

تر�سح فيلمه جلائزة اأو�سكار.
والفيلم الوثائقي »اآخر الرجال يف 
حلب« هو اإنتاج �سوري دامناركي 
يف عام 2017، ويدور حول الن�سال 
)الدفاع  البي�ساء  للخوذ  اليومي 
 15 اأحد  وهو  ب�سوريا،  املدين( 
الق�سرية  القائمة  ت�سمها  فيلما 
الوثائقية  الأفالم  لأف�سل 
املر�سحة جلائزة اأو�سكار 2018.

فرا�س  الفيلم  خمرج  وحتدث 
التي  التحديات  عن  فيا�س 
اخلوذ  فريق  اأع�ساء  يواجهها 
البي�ساء التي تعرف ر�سميا با�سم 
»الدفاع املدين ال�سوري« من اأجل 
اجلوي  الق�سف  �سحايا  اإنقاذ 
يف  والذين  والرو�سي،  ال�سوري 
اأرواحهم  يفقدون  الأحيان  بع�س 

مقابل اإنقاذ اآخرين.
اإن  فيا�س  وقال  الفيلم  اأبطال 
�سبب جعل ال�سخ�سيات الرئي�سية 
اأنهم  هو  واإخوة  اآباء  الفيلم  يف 
اأ�سخا�س يواجهون دائما حتديات 
عندما يحفرون يف اأي حلظة حتت 
امل�ستجيبون  لأنهم  الأنقا�س، 
واأ�ساف  الق�سف.  عقب  الأوائل 
قد  هوؤلء  اأن  ال�سوري  املخرج 
حتت  اأبناءهم  اأو  اإخوتهم  يرون 

الأنقا�س.
 واأ�سار فيا�س اإىل اأن اأبطال الفيلم 
�سوريا  يف  البقاء  على  ي�رضون 
ليحققوا ال�سالم اأو يقدموا تغيريا 
التحديات،  كل  رغم  ملجتمعهم 
اأحد  موت  اأو  موتهم  واحتمال 

اأقاربهم جراء الق�سف.
البي�ساء يف مناطق  وتعمل اخلوذ 

ال�سورية  املعار�سة  �سيطرة 
امل�سلحة، واأع�ساء الهيئة اأول من 
ي�ستجيبون اأثناء الغارات، وي�سعون 
الركام ومن  لإجالء املدنيني من 

املناطق اخلطرة.
يف  الرجال  »اآخر  فيلم  ويت�سمن 
املتطوعني  بني  حوارات  حلب« 
ليوفر  البي�ساء«  »اخلوذ  يف 
الأخالقية  للمع�سلة  ثاقبة  نظرة 
عملهم،  اأثناء  يواجهونها  التي 
اأنه تعر�س  الفيلم  واأو�سح خمرج 
لنتقادات لإظهاره م�ساهد موؤثرة 
اأ�سار  لكنه  الوثائقي،  الفيلم  يف 
اإىل اأنه يت�سور اأن امل�ساهدين يف 
حاجة للتعر�س للحقيقة القا�سية 
ال�سوريني  يواجهها كثري من  التي 

يوميا.
طاقم  خ�سية  من  الرغم  وعلى 
الفيلم من الوجود يف مدينة حلب 
لعمل  دافعهم  اأن  فيا�س  اأو�سح 
تنبيه  كان رغبتهم يف  الفيلم  هذا 

العامل ملحنة ال�سوريني.
اأهمية الأو�سكار

اجلانب  اأهمية  اأن  واأ�ساف 
يف  اجليد  واجلانب  امل�سيء 
ي�ستقطب  اأنه  هو  الأو�سكار 
اهتماما كبريا ويركز النتباه على 
ق�سية الفيلم، م�سريا اإىل اأن فكرة 
الفيلم وا�سحة وهي �رضورة وقف 
من  الكثري  لأن  ال�سورية  احلرب 
الذين  املدنيني  من  �سحاياها 

يريدون العي�س ب�سالم واأمان.
ي�سار اإىل اأن فيلم »اآخر الرجال يف 
حلب« فاز بجوائز يف مهرجانات 
بينها  املا�سي،  العام  عاملية 
�ساندان�س  مهرجان  جائزة 
امل�ستقلة،  لل�سينما  الأمريكي 
كما اأنه من بني 15 فيلما وثائقيا 

مر�سحة جلائزة اأو�سكار 2018.
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انك�ساف رئا�سي:

كتاب »نار وغ�ضب« يك�ضف فو�ضي حكم »ترامب«
  . عر�س: رغدة البهي، مدر�س العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد، جامعة القاهرة

جال الإعالمي بني الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« وزعيم كوريا ال�سمالية »كيم جوجن اأون« ب�ساأن َمْن ميتلك الزر النووي الأكرب ينتهي حتى دار  مل يكد ال�سِ
�سجال اآخر بني »ترامب« و«�ستيف بانون« )كبري م�ست�ساري الرئي�س لل�سئون ال�سرتاتيجية �سابًقا( اإىل حد و�سف الأخري باجلنون، وفقدان العقل، ون�سره معلوماٍت 

كاذبة. كما �سهدت الوليات املتحدة تنامي اجلدل حول التعديل رقم 25 من الد�ستور الأمريكي، واملت�سل بعزل الرئي�س حال عجزه عن القيام بوظائفه.

الكتاب  خلفية  على  ذلك  ياأتي 
بيت  داخل  وغ�ضب  »نار  امُلعنون: 
»مايكل  للكاتب  الأبي�ض«  ترامب 
ال�ضابق  والكاتب  ال�ضحفي  وولف« 
مبجلتي »نيويورك« و«فاينتي فري«. 
وتربز اأهميته من نفاد طبعته الأوىل 
كونه  �ضدورها،  من  اأياٍم  عقب 
اأمازون،  موقع  على  مبيًعا  الأكرث 
لأول  وتقييًما  توثيًقا  يُعد  والذي 
»ترامب«.  رئا�ضة  من  اأ�ضهر  ت�ضعة 
من  بعدٍد  الكاتب  ا�ضتعان  وقد 
الت�ضجيالت،  منها:  الأدوات، 
والقتبا�ضات املبا�رشة، واللقاءات 
البيت  م�ضئويل  مع  املتكررة 
التي  واملحادثات  الأبي�ض، 
الرئي�ض  مع  �ضهًرا   18 ا�ضتغرقت 
اأبرزهم  كان  قياداته  من  وعدٍد 

»�ضتيف بانون«.
ومن خالل تلك الأدوات جمتمعًة، 
دور  ر�ضد  من  الكاتب  متكن 
رئا�ضيٍة  قراراٍت  »ترامب« يف عدة 
من  بحياته  والتعريف  هامة، 
وقد  منه.  املقربني  اأعني  خالل 
الكتاب  تاأليفه  �ضبب  الكاتب  اأرجع 
املتحدة  الوليات  انخراط  اإىل 
تقليدية«  غري  »عوا�ضف  عدة  يف 
منذ تويل »ترامب« ال�ضلطة يف 20 
ا  اأي�ضً الكتاب  ويُعد   .2017 يناير 
وجمموعة  للموؤلف  ذاتيًة  �ضهادًة 
كافحت  التي  الأ�ضخا�ض  من 
حتت  للعمل  اخلا�ضة-  -بطرقها 

اإمرة »ترامب«.

مر�سح مل يتوقع فوزه

حملته  متويل  »ترامب«  رف�ض 
بامُلفل�ضة،  وو�ضفها  النتخابية 
وجّل ما قدمه لها هو اإقرا�ضها 10 
ا�ضتعادتها  �رشيطة  دولر  ماليني 
جمع  من  احلملة  تتمكن  اأن  ما 
مل  للكاتب،  ووفًقا  اأخرى.  اأمواٍل 
تكن »كيليان كونواي« مديرة حملة 
»ترامب« النتخابية واثقًة من فوز 

»ترامب« بالرئا�ضة. 
احلملة  تلك  واجهت  روؤيتها،  ويف 
تع�ضف  اأن  كادت  حتدياٍت  عدة 
املوارد  نق�ض  اأبرزها:  ولعل  بها، 
يف  مر�ضح  واأ�ضواأ  املتاحة، 
املوؤلف  وي�ضري  احلديث.  التاريخ 
كان  بانون«  »�ضتيف  اأن  اإىل 
باأن  اآمن  الذي  الوحيد  ال�ضخ�ض 
ل�ضالح  �ضتكون  النتخابات  نتائج 
احلملة  اأع�ضاء  اأما  »ترامب«، 
لي�ض  قناعتهم  فتاأ�ض�ضت  الآخرون 
»ترامب«  فوز  عدم  على  فقط 
�ضالحيته  عدم  بل  بالرئا�ضة، 

ا.  لتوليها اأي�ضً
»ترامب«  اأن  اإىل  الكاتب  ويُ�ضري 
بالرئا�ضة؛  فوزه  يتوقع  يكن  مل 
الذي  باحلوار  عليه  دلل  ما  وهو 

نانربج«  »�ضام  مع  الأخري  اأجراه 
»ترامب«  اأعرب  وفيه  )م�ضاعده(، 
اأ�ضهر  ي�ضبح  اأن  اإمكانية  عن 
ي�ضري  ما  وهو  العامل.  يف  اإن�ضان 
وراء  من  »ترامب«  دوافع  اأن  اإىل 
ال�ضهرة،  يف:  تنح�رش  تر�ضحه 
ويف  املادي.  والنجاح  وال�ضيت، 
وعندما  النتخابية،  احلملة  بداية 
�َضاأل »نانربج« »ترامب« عن اأ�ضباب 
تر�ضحه للرئا�ضة مل يتلَقّ اأي اإجابة. 
تدعو  تكن  مل  الكاتب،  حتليل  ويف 
احلاجة اإىل اإجابٍة لأن »ترامب« مل 

يكن لي�ضبح الرئي�ض. 
األي�ض«  لـ«روجر  »ترامب«  وقال 
)�ضديقه املقرب، والرئي�ض ال�ضابق 
النتخابات  قبل  نيوز(  لفوك�ض 
حلمت  مما  اأكرب  »هذا  باأ�ضبوع: 
فيه  اأنكر  الذي  الوقت  ويف  به«! 
يف  الف�ضل  احتمالت  »ترامب« 
اأ�ضباب خ�ضارته  النتخابات، عّدد 
اأع�ضاء  بف�ضل  متعلاًل  م�ضبًقا،  لها 
كانوا  الذين  النتخابية  احلملة 

جاهزين للخ�ضارة ل الربح.
الوقت  اإ�ضاعة  »ترامب«  رف�ض 
احتمالت  وح�ضاب  تخمني  يف 
»�ضوء  اإنه  بالقول  واخل�ضارة  الفوز 
الكاتب  اأرجعه  ما  وهو  حظ«. 
فوزه  بعدم  »ترامب«  يقني  اإىل 
الأخري  اأكد  وقد  النتخابات.  يف 
الرئا�ضي  ال�ضباق  من  �ضيخرج  اأنه 
فر�ٍض  وعدة  جتاري  ا�ضم  باأقوى 
من  �ضتتحول  عائلته  واأن  خيالية، 
جمرد اأثرياء اإىل �ضفراء للعالمات 
�ضهرًة  ُمققني  الدولية  التجارية 

عاملية.

�سراعات البيت الأبي�س

ترامب«  »دونالد  فوز  اإعالن  بُعيد 
-وفًقا  الرئي�ض  حتول  بالرئا�ضة، 
مذعور  اإىل  مرتبك  من  لبانون- 
من�ضب  با�ضتحقاقه  موؤمن  اإىل 
الأوىل  الأيام  عن  اأما  الرئي�ض. 
لرئا�ضته، يقول الكتاب اإّن »ترامب« 
كان راغبًا يف تعيني �ضديقه »طوم 
والرئي�ض  )امللياردير  باراك« 
اخلا�ضة  الأ�ضهم  ل�رشكة  التنفيذي 
ملوظفي  رئي�ًضا  كابيتال«(  »كولوين 
البيت الأبي�ض، وقد رف�ض الأخري 
برثاِئه  ُمتعلاًل  املن�ضب  ذلك  تقلُّد 
فك  على  قدرته  وعدم  الفاح�ض، 
الرتباط بني ممتلكاته وم�ضاحله، 
ال�رشق  ا�ضتثمارته يف  ذلك  مبا يف 

الأو�ضط.
البيت  انق�ضام  اإىل  الكاتب  ويُ�ضري 
ناحية،  من  »بانون«  بني  الأبي�ض 
و«جاريد  ترامب(  )ابنة  و«اإيفانكا« 
كو�ضرن« )�ضهره وكبري م�ضت�ضاريه( 
املعركة  وهي  اأخرى،  ناحيٍة  من 
كي�ضنجر«  »هرني  و�ضفها  التي 

بحرب اليهود وغري اليهود. وجدير 
اأن »اإيفانكا« كانت تخطط  بالذكر 
»كو�ضرن«-  مع  جنب  اإىل  -جنبًا 
للوليات  »رئي�ضة«  اأول  ت�ضبح  لكي 
»هيالري  من  بدًل  املتحدة 

كلينتون«.
على  ال�ضوء  الكاتب  �ضلط  كما 
»ترامب« من مقاطعة كبار  غ�ضب 
النجوم حلفل تن�ضيبه، وكيف وجد 
وخميًفا  »مزعًجا  الأبي�ض  البيت 
يخ�ضى  وكيف  ال�ضيء«،  بع�ض 
بالت�ضمم؛  اإ�ضابته  من  نف�ضه  على 
من  طعامه  تناول  على  داأب  ولذا 
اأوامر  اأعطى  وكيف  ماكدونالدز، 
ال�ضخ�ضية،  متعلقاته  م�ّض  بعدم 
وخ�ض�ض مواعيد مددة لتنظيف 

غرفته.
من  الأوىل  الأ�ضابيع  غ�ضون  ويف 
ل  اأنه  لأ�ضدقائه  تاأكد  رئا�ضته، 
بعني  ياأخذ  ول  كرئي�ض،  يت�رّشف 
العتبار من�ضبه اجلديد، فال يكف 
عن انتقاد طاقمه وال�ضخرية منهم، 
ال�ضباحية،  تغريداته  ي�ضبط  ول 
املالحظات  متابعة  ويرف�ض 
قواعد  توجد  ول  الن�ضية، 
قراراته  ت�ضبط  موؤ�ض�ضية  مهنية 
لطاقمه؛  اختياراته  اأو  الرئا�ضية 
اإذ يُعد »ترامب« الرئي�ض الأمريكي 
عائلته  كل  ا�ضتقدم  الذي  الوحيد 
بذلك،  يكتف  ومل  الأبي�ض،  للبيت 
بل اأ�ضند اإىل بع�ضهم وظائف للعمل 

كم�ضت�ضاريه.

التحدي ال�سيني-الرو�سي

املتحدة  الوليات  موقف  وعن 
الكتاب  اأ�ضار  الكربى،  القوي  من 
اإىل اأن ال�ضني  تُعد -وفًقا لبانون- 
تواجهه  الذي  الأكرب«  »التحدي 
واإذا مل حُت�ضن  الوليات املتحدة، 
تنجح  فلن  معه،  التعاطي  الأخرية 
يف �ضيء اآخر. فقد عجزت الوليات 
ال�ضني يف عهد  فهم  املتحدة عن 
ال�ضتخبارات  ف�ضل  بفعل  اأوباما 
�ضيء«  »كل  كونها  رغم  الأمريكية، 
اأي  يهم  فال  تعبريه-  حد  -على 
باأملانيا  ال�ضني  ُم�ضّبًها  اآخر،  �ضيء 
عام  حتى   1929 من  الفرتة  طوال 
�ضاكلة  -على  فال�ضينيون  1930؛ 
الأملان- هم اأكرث ال�ضعوب عقالنيًة 
يف العامل، وذلك حتى تنتهج ال�ضني 
الثالثينيات،  اأملانيا يف حقبة  نهج 
واإن  القومية،  نزعاتها  وتتاأجج 
مبقدور  يكون  فلن  ذلك  حدث 
الأمور  اإرجاع  املتحدة  الوليات 

اإىل �ضابق عهدها. 
رو�ضيا يف  اإىل  الإ�ضارة  وردت  وقد 
اأكرث من مو�ضع يف الكتاب، و�ضف 
»فالعامل  بالأ�رشار  رو�ضيا  اأولها 
وهو  ثانيها  اأما  بالأ�رشار!«.  مليء 

اإنكار  ِخ�ضم  يف  ورد  فقد  الأهم، 
»بانون« تورطه يف اأي من املزاعم 
املتعلقة برو�ضيا، وا�ضًفا الجتماع 
الذي �ضَمّ »دونالد ترامب جونيور« 
و«كو�ضرن«  للرئي�ض(  الأكرب  )البن 
و«بول مانافورت« )املدير ال�ضابق 
عمالء  مع  ترامب(  دونالد  حلملة 
رو�ض يزعمون اأن لديهم معلومات 
ب�ضاأن »هيالري كلينتون« واملحامية 
في�ضلنيت�ضكايا«  »ناتاليا  الرو�ضية 
نيويورك  يف  »ترامب«  بربج 
اأن »ترامب«  باخليانة. واأكد بانون 
كان على درايٍة بالجتماع، م�ضرًيا 
الرو�ض  مع  لقائه  احتمال  اإىل 
باإقالة  »ترامب«  قرار  واأن  بنف�ضه، 
مكتب  )مدير  كومي«  »جيم�ض 
التحقيقات الفيدرايل( من من�ضبه، 
له  خلًفا  مولر«  »روبرت  وتعيني 

�ضدر باإيعاٍز من اإيفانكا وكو�ضرن.
»بانون«  عن  ا  اأي�ضً الكاتب  ونقل 
يُجريه  الذي  التحقيق  اإن  قوله، 
»روبرت مولر« ب�ضاأن تدخل رو�ضيا 
يف النتخابات الرئا�ضية الأمريكية 
يف عام 2016، �ضريكز على ق�ضايا 
الأموال.  وتبيي�ض  بغ�ضيل  تت�ضل 
اأن  اإىل  الكاتب  اأ�ضار  وعليه، 
»ترامب« مل يفهم قط امل�ضكالت 
َط نف�ضه فيها ب�ضاأن رو�ضيا،  التي وَرّ
الأموال  غ�ضيل  تَُهم  باأن  جمادًل 
هي  »مانافورت«-  نفاها  -التي 
يف  موقفه  �ضوء  من  �ضتزيد  ما 
لي�ضمل:  ميتد  قد  الذي  التحقيق 
العقارات،  اإمرباطورية كو�ضرن من 

ودويت�ضه بنك.

�سفقة الكربى

يُعد »كو�ضرن« -الذي �ضبق واأن اتهم 
»بانون« مبعاداة ال�ضامية- امل�ضئول 
عن  الأمريكية  الإدارة  يف  الأول 
اأن  غري  الأو�ضط،  ال�رشق  ملف 
»كو�ضرن«  اأن  اإىل  اأ�ضار  الكاتب 
دعم  املا�ضي  رف�ض يف  واأن  �ضبق 
التقليدية،  اليهودية  املنظمات 

واأن توليه من�ضب »احلامي« الأكرب 
املنظمات  اأ�ضاب  لإ�رشائيل 
بالده�ضة  الأمريكية  اليهودية 
هذا  اإىل  املفاجئ  �ضعوده  جّراء 

املن�ضب.
»كو�ضرن«  �ضهره  »ترامب«  ومنْح 
»اختباًرا  كان  اإ�رشائيل  ملف 
يهودًيّا،  كونه  به  اخت�ض  يهودًيّا«، 
اإىل  ذلك  وراء  من  هدف  واإن 
يف  النمطي  العتقاد  مواجهة 
لليهود.  التفاو�ضية  الإمكانات 
اإىل  مراًرا  »ترامب«  اأ�ضار  فقد 
لكو�ضرن  كي�ضنجر«  »هرني  و�ضف 
اجلديد«،  كي�ضنجر  »هرني  بكونه 
والإطراء.  الفرتاء  بني  مزيٍج  يف 
قدمًيا  �ضديًقا  نتنياهو  كان  كما 
ولكن  القدمية،  كو�ضرن  لعائلة 
نيويورك  اإىل  نتنياهو  جاء  عندما 
�رشح  و«كو�ضرن«،  »ترامب«  للقاء 
يف  »بانون«،  عن  للبحث  قدم  باأنه 
اإ�ضارة من املوؤلف للتحالف الوثيق 
واليمني  ناحية  من  ال�ضهيونية  بني 

املتطرف من ناحيٍة اأخرى.
من  »بانون«  موقف  دار  وقد 
ما  حول  الفل�ضطينية  الق�ضية 
الكربى«،  بـ«ال�ضفقة  عليه  ا�ضطلح 
ومفادها احليلولة دون قيام الدولة 
امل�ضتوطنات،  و�ضم  الفل�ضطينية، 
للقد�ض،  اليهودية  الهوية  وتكري�ض 
للقد�ض  الأمريكية  ال�ضفارة  ونقل 
»ترامب«  لتويل  الأول  اليوم  من 
للرئا�ضة، وذلك على خلفية الدعم 
الذي حتظى به الوليات املتحدة 
و«�ضيلدون  »نتنياهو«  من  كٍلّ  من 
داعمي  واأ�ضد  اأغنى  اأحد  اأد�ضون« 
املتحدة.  الوليات  يف  اإ�رشائيل 
موقف  عن  »بانون«  �ُضئل  وعندما 
موافقته  اإىل  اأ�ضار  »ترامب«، 
التامة، لي�ض فقط على ذلك، ولكن 

ا. على �ضفقة القرن اأي�ضً
مّثل  ال�ضوري،  ال�ضعيد  وعلى 
»خان  على  الكيميائي  الهجوم 
ل�ضيا�ضة  ا  هاًمّ اختباًرا  �ضيخون« 
»ترامب« اخلارجية. ووفًقا للكاتب 

فعل  رد  م�ضبًقا  يعلم  اأحد  يكن  مل 
على  اأحٌد  يعرت�ض  ومل  »ترامب«، 
الأمريكية  الع�ضكرية  الأداة  اإعمال 
با�ضتثناء »بانون« الذي علل موقفه 
املتحدة يف  الوليات  تدخل  بعدم 
»خان  على  الهجوم  فاقت  اأحداٍث 
مزيًدا  وخلّفت  فظاعًة،  �ضيخون« 
ُمت�ضائاًل  الب�رشية،  اخل�ضائر  من 
»ترامب«  اهتمام  اأ�ضباب  عن 
بقتلى »خان �ضيخون« دون غريهم، 
له  ووفًقا  مكان!  كل  يف  فالقتلى 
مراآًة  الهجوم  ذلك  كان  ا،  اأي�ضً
»بانون«  بني  ال�ضدع  عن  كا�ضفًة 
ماكما�ضرت«  هربرت  و«  جهة،  من 
خلًفا  القومي  الأمن  )م�ضت�ضار 
كو�ضرن«،  و«جاريد  فلني(،  ملايكل 
و«اإيفانكا ترامب« من جهٍة اأخرى. 
وختاًما، يُعد ترامب -وفًقا ملا ورد 
وعدمي  م�ضتقر،  غري  الكتاب-  يف 
البي�ضاوي،  املكتب  باأمور  اخلربة 
اآخر  لآراء  تبًعا  قراراته  يتخذ  اإذ 
عليه  وي�ضعب  معه،  يتحدث  من 
فهم اأ�ضا�ضيات الد�ضتور الأمريكي، 
كما ي�ضعب التنبوؤ باأفعاله اأو اآرائه، 
املتعلقة  الن�ضائح  ويتجاهل 
بال�ضيا�ضة اخلارجية، وتَُعم الفو�ضى 
ما  م�ضت�ضاروه  يعرف  ول  اإدارته، 
اإىل  اأو  النعزال  اإىل  كان مييل  اإذا 
ترامب  اأن  ذلك  احلرب. وخال�ضة 
الأمريكية،  للرئا�ضة  ُمهياأ  غري 
انك�ضاًفا  يُعاين  الأبي�ض  البيت  واأن 
عن  ت�ضاوؤلت  يُثري  مما  موؤ�ض�ضًيا، 
احتمالت عزل الرئي�ض الأمريكي 

اخلام�ض والأربعني من من�ضبه.
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رحلة مع اخليال يف حكايات ن�ساء منطقة القبائل

تبداأ ن�ساء منطقة 
القبائل دائما ومنذ غابر 

الأزمنة حكايتهن التي هي 
ب�سدد �سردها اأمام الأطفال 

وحتى الكبار املت�سوقني 
، بعبارة " لتكن حكايتي 
جميلة ومت�سل�سلة مثل 
اخليط " وذلك لغر�ض 
جلب انتباه امل�ستمعني 
املدعوين اإىل رحلة يف 

عامل خارق خارج عن كل 
زمان ومكان .

اأح�سن مرزوق

الق�ص�ص  هذه  �صحر  �رس  يكمن 
ليايل �صتاء  يف كونها تروى خالل 
جرجرة القار�صة والطويلة ، التي 
اجلائعة  الكالب  عواء  ميلوؤها 
الذي  الوقت  يف   ، الرياح  وزفري 
يجتمع فيه اأفراد العائلة حول دفئ 
تتطاير  الذي  التقليدي  الكانون 
املحرتقة  احلطب  �رسارات  منه 
يظل  التي  الراوية  وتتو�صطهم   ،
تقبل  يلحون عليها حتى  الأطفال 
العديدة  ق�ص�صها  اإحدى  ب�رسد 
اإيدير  ال�صهري  املغني  برع  وقد   ،
يف  الديكور  هذا  مثل  ت�صوير  يف 
اأغنيته " اأفافا اينوفا " التي تعترب 
الرواية القبائلية للق�صة العاملية " 
ذات القبعة احلمراء " . حيث تقوم 
الراوية باإغالق جفنيها وكاأنها يف 

مغناطي�صي  تنومي  حل�صة  جل�صة 
عامل  ولوج  للمتتبعني  ت�صمح   ،
املغامرات اخلارقة وال�صخ�صيات 
العجيبة التي حتيكها الراوية بنوع 
تدعمه   ، امل�رسحي  التمثيل  من 
الذي  املوقف  ح�صب  بحركات 
الإبقاء  على  العمل  مع  ترويه 
ال�رسوري  الت�صويق  عامل  على 
الأطفال  جفون  ثقل  غاية  اإىل 
بعيدة  بيالد  يف  مكان  يا  كان   "  ،
دوما  اجلدات  ت�رسع  هكذا   "  ..
املعتمدة  ق�ص�صها  كل  �رسد  يف 
ازدواجية  يف غالبيتها على نظرة 
ل�صوؤون احلياة تعار�ص فيها اخلري 
وال�رس وال�رسير مع اخلري والكرمي 
اخلائن  مع  والأمني  البخيل  مع 
مع  والغني  اجلبان  مع  وال�صجاع 

الأخرى  الثنائيات  وعديد  الفقري 
الق�ص�ص  كل  عليها  تقوم  التي 
والروايات ال�صعبية ، لينتهي الأمر 
على  والعدالة  الف�صيلة  بانت�صار 
هذا  لكن   ، اأ�صكالها  بكل  الرذيلة 
ل مينع وجود بع�ص ال�صتثناءات 
لهذه القاعدة العامة ، مثل ما هو 
وم�صيمر  م�صمار  ق�صة  يف  احلال 
العناية الإلهية من  " حيث تتعمد 
ظل  الذي  املجتمع  معاقبة  اجل 
اختيار  اىل  ال�صبيل  �صواء  على 
م�صمار الل�ص لتجعل منه " معلم " 
اأو حاكم تلك البلدة اأمام امتعا�ص 
املحكوم   " املثايل  م�صيمر   "
عقابا  ال�صحراء  اىل  بالنفي  عليه 
له لطفه وطيبته ، وتعترب ق�ص�ص 
احلبة   " و   " اليتامى  بقرة   "

ال�صحرية " و " امللك الأ�صلع " و 
" لوجنة بنت الغولة " من بني تلك 
الروايات التي �صمدت اأمام زحف 
احلار�صات  هاته  بف�صل  احلداثة 
لزلن  الالئي   ، ال�صعبية  للذاكرة 
ا�صكال  كل  �صد  الن�صال  يوا�صلن 
على  للحفاظ  الثقايف  الغزو 
هذه  من  بالرغم   ، الرتاث  هذا 
جليا  يربز  امل�صتميتة  املقاومة 
امام  مت�صاوية  غري  املعركة  اأن 
تفر�صها  التي  ال�صديدة  املناف�صة 
كل اأنواع الت�صلية املعا�رسة ، التي 
باإمكانها يف النهاية اأن تكون �صببا 
بها  ي�صتهان  ل  جوانب  زوال  يف 
مت  ما  اإذا  الالمادي  الرتاث  من 
ال�صتمرار يف عدم اإ�صهام الكتاب 
وامل�رسح  والتلفزيون  وال�صينما 

الإعالم  و�صائل  وكل  والغناء 
الأخرى يف جمهود احلفاظ على 
لالأهمية  بالنظر  الرتاث  هذا 
تكت�صبها  التي  البيداغوجية 
الطفل  تربية  يف  والق�صة  الرواية 
، وتعليمه لغته الأم ح�صب ما يراه 
املخت�صون ، ولعبت احلكاية منذ 
التي  دور املدر�صة  الأزمان  غابر 
كان يتلقى فيها القدماء املعرفة 
ال�رسورية لتنمية ح�صهم النقدي ، 
اإبرازهم  يف  املربني  لتاأكيد  وقفا 
الو�صيلة  لهذه  الق�صوى  لالأهمية 
 ، الأجيال  تكوين  يف  التعليمية 
ويجدر الذكر ان لكل رواية وق�صة 
التقليدي  الإرث  من  م�صتقاة 
اأخالقية  ور�صالة  عربة  ال�صفوي 
يعي  ل  ماأثورة  اأقوال  ترتجمها   ،

ال�صالعني  احلكماء  �صوى  عمقها 
 ، اوحمند  موح  �صي  لغة  يف 
وترف�ص الراوية دوما ترجمة هذا 
 ، م�صتمعيها  لفهم  لترتكه  املعنى 
ا�صتيعاب  منهم  كل  يحاول  الذين 
احلياتية  لتجربته  وفقا  الر�صالة 
متاما   ، لالأمور  اخلا�ص  وفهمه 
فني  عمل  لأي  الأمر  هو  مثلما 
الراويات  هاته  اأن  يذكر  كما   .
امل�صنات  القبائل  بالد  ن�صاء  هن 
يف  يحتفظن  الالئي  واجلدات 
ذاكرتهن بحكايات مثرية ،اأخذنها 
الن�صاء  من  �صبقنهن  اأجيال  عن 
من  اأنف�صهن  وموا�صاة  لت�صلية 
ويهدفن   ، الكثرية  مطبات احلياة 
اأجيال  اإىل  بدورهن  اإي�صالها 

امل�صتقبل.

ق�سيدة بلقي�ض

�ُصكراً لكم ..

�ُصكراً لكم . .

فحبيبتي ُقِتلَت .. و�صار بُو�ْصِعُكم

اأن ت�رسبوا كاأ�صاً على قرب 
ال�صهيدهْ

وق�صيدتي اْغِتيلْت ..

ـٍة يف الأر�ِص .. وهل من اأَُمّ

- اإل نحُن - تغتاُل الق�صيدة ؟

بلقي�ُص ...

كانْت اأجمَل امَلِلَكاِت يف تاريخ 
باِبِْل

بلقي�ُص ..

كانت اأطوَل النَْخالِت يف اأر�ص 
العراْق

كانْت اإذا مت�صي ..

ترافُقها طواوي�ٌص ..

وتتبُعها اأياِئْل ..

بلقي�ُص .. يا َوَجِعي ..

ويا َوَجَع الق�صيدِة حني تلَم�ُصَها 
الأنامْل

هل يا تُرى ..

من بعد �َصْعِرِك �صوَف ترتفُع 
ال�صنابْل ؟

يا نَيْنََوى اخل�رساَء ..

يا غجريَّتي ال�صقراَء ..

يا اأمواَج دجلَة . .

تلب�ُص يف الربيِع ب�صاِقِها

اأحلى اخلالِخْل ..

قتلوِك يا بلقي�ُص ..

ٍة عربيٍة .. اأيَُّة اأَُمّ

تلَك التي

تغتاُل اأ�صواَت البالِبْل ؟

َمْواأَُل ؟ اأين ال�َصّ

وامُلَهلَْهُل ؟

والغطاريُف الأواِئْل ؟

فقبائٌل اأََكلَْت قبائْل ..

وثعالٌب َقتَـلَْت ثعالْب ..

وعناكٌب قتلْت عناكْب ..

َق�َصَماً بعينيِك اللتنِي اإليهما ..

تاأوي مالينُي الكواكْب ..

�صاأُقوُل ، يا َقَمِري ، عن الَعَرِب 
العجائْب

فهل البطولُة ِكْذبٌَة عربيٌة ؟

اأم مثلنا التاريُخ كاذْب ؟.

بلقي�ُص

ل تتغيَِّبي عّني

فاإَنّ ال�صم�َص بعدِك

ل تُ�صيءُ على ال�صواِحْل . .

�صاأقول يف التحقيق :

اإَنّ الل�َصّ اأ�صبَح يرتدي ثوَب 
امُلقاِتْل

واأقول يف التحقيق :

اإَنّ القائَد املوهوَب اأ�صبَح 
كامُلَقاِوْل ..

واأقوُل :

اإن حكايَة الإ�صعاع ، اأ�صخُف نُْكتٍَة 
ِقيلَْت ..

فنحُن قبيلٌة بني القباِئْل

هذا هو التاريُخ . . يا بلقي�ُص ..

ُق الإن�صاُن .. كيف يَُفِرّ

ما بني احلدائِق واملزابْل

بلقي�ُص ..

اأيَّتها ال�صهيدةُ .. والق�صيدةُ ..

َرةُ النقيَّْة .. وامُلَطَهّ

�َصبَـاأٌ تفِتّ�ُص عن َمِليَكِتَها

فُرِدّي للجماهرِي التحيَّْة ..

يا اأعظَم امَلِلَكاِت ..

ُد كَلّ اأجماِد  �ِصّ يا امراأًة ُتَ
الع�صوِر ال�ُصوَمِريَّْة

بلقي�ُص ..

يا ع�صفورتي الأحلى ..

ويا اأَيُْقونتي الأَْغلَى

ويا َدْمَعاً تناثَر فوق َخِدّ 
املجدليَّْة

اأَتُرى َظلَْمتُِك اإْذ نََقلْتُِك

ذاَت يوٍم .. من �صفاف 
الأعظميَّْة

بريوُت .. تقتُُل كَلّ يوٍم واحداً 
ِمنَّا ..

وتبحُث كَلّ يوٍم عن �صحيَّْة

واملوُت .. يف ِفنَْجاِن َقْهَوِتنَا ..

ِتنَا .. ويف مفتاح �ِصَقّ

ويف اأزهاِر �رُسَْفِتنَا ..

ويف َوَرِق اجلرائِد ..

واحلروِف الأبجديَّْة ...

ها نحُن .. يا بلقي�ُص ..

ندُخُل مرًة اأُخرى لع�رِس 
اجلاهليَّْة ..

�ِص .. ها نحُن ندُخُل يف التََوُحّ

والتخلِّف .. والب�صاعِة .. 
اعِة .. والَو�صَ

ندُخُل مرًة اأُخرى .. ُع�ُصوَر 
الرببريَّْة ..

حيُث الكتابُة ِرْحلٌَة

ظيَّْة ظّيِة .. وال�َصّ بنِي ال�َصّ

حيُث اغتياُل فرا�صٍة يف حقِلَها ..

�صاَر الق�صيَّْة ..

هل تعرفوَن حبيبتي بلقي�َص ؟

فهي اأهُمّ ما َكتَبُوهُ يف ُكتُِب الغراْم

كانْت مزيجاً راِئَعاً

بني الَقِطيَفِة والرخاْم ..

كان البَنَْف�َصُج بنَي َعيْنَيَْها
 يناُم ول يناْم ..

 بلقي�ُص ..
 يا ِعْطَراً بذاكرتي ..

ويا قرباً ي�صافُر يف الغمام ..

قتلوِك ، يف بريوَت ، مثَل اأِيّ 

غزالٍة

من بعدما .. َقتَلُوا الكالْم ..

بلقي�ُص ..

لي�صْت هذِه مرثيًَّة

لكْن ..
 على الَعَرِب ال�صالْم

بلقي�ُص ..

ُم�ْصتَاُقوَن .. ُم�ْصتَاُقوَن .. 
ُم�ْصتَاُقوَن ..

والبيُت ال�صغرُي ..

رِة  يُ�صاِئُل عن اأمريته املعَطّ
الُذيُوْل

ِغي اإىل الأخبار .. والأخباُر  نُ�صْ
غام�صٌة

ول تروي ُف�ُصوْل ..

بلقي�ُص ..

مذبوحوَن حتى الَعْظم ..

والأولُد ل يدروَن ما يجري ..
 ول اأدري اأنا .. ماذا اأُقوْل ؟

 هل تقرعنَي الباَب بعد دقائٍق ؟

تَِوَيّ ؟ هل تخلعنَي املعطَف ال�َصّ

هل تاأتنَي با�صمًة ..

ونا�رسًة ..

َقًة كاأزهاِر احُلُقوْل ؟ وُم�رْسِ

بلقي�ُص ..

اإَنّ ُزُروَعِك اخل�رساَء ..

ما زالْت على احليطاِن باكيًة ..

اًل .. َوَوْجَهِك مل يزْل ُمتَنَِقّ

بنَي املرايا وال�صتائْر

حتى �صجارتُِك التي اأ�صعلِتها

مل تنطفْئ ..
 ودخانَُها

ما زاَل يرف�ُص اأن ي�صافْر

بلقي�ُص ..

مطعونوَن .. مطعونوَن يف 
الأعماِق ..

والأحداُق ي�صكنُها الُذُهوْل
 بلقي�ُص ..

 كيف اأخذِت اأيَّامي .. واأحالمي 
..

واألغيِت احلدائَق والُف�ُصوْل ..

يا زوجتي ..

وحبيبتي .. وق�صيدتي .. و�صياَء 
عيني ..

قد كنِت ع�صفوري اجلميَل ..

فكيف هربِت يا بلقي�ُص مّني ؟..

بلقي�ُص ..

هذا موعُد ال�َصاي العراقِيّ 
ِر .. امُلَعَطّ

الَفْة .. وامُلَعتَّق كال�ُصّ

َفَمِن الذي �صيوّزُع الأقداَح .. 
اأّيتها الُزراَفْة ؟

 وَمِن الذي نََقَل الفراَت ِلبَيتنا ..

اَفْة ؟ �صَ ووروَد َدْجلََة والَرّ
 بلقي�ُص ..

اإَنّ احُلْزَن يثُقبُِني ..
 وبريوُت التي َقتَلَتِْك .. ل تدري 

جرميتَها
 وبريوُت التي َع�صَقتِْك ..

 تهُل اأّنها َقتَلَْت ع�صيقتَها ..
 واأطفاأِت الَقَمْر ..

 بلقي�ُص .. 
يا بلقي�ُص ..  يا بلقي�ُص

 كُلّ غمامٍة تبكي عليِك ..
 َفَمْن تُرى يبكي عليَّا ..

 بلقي�ُص .. كيف َرَحلِْت �صامتًة
عي يديِْك .. على يََديَّا ؟  ومل تَ�صَ

 بلقي�ُص ..
 كيَف تركِتنا يف الريح ..

َجْر ؟  نرِجُف مثَل اأوراق ال�َصّ
 وتركِتنا - نحُن الثالثَة - 

�صائعنَي
 كري�صٍة حتَت امَلَطْر ..
ْرِت بي ؟  اأتَُراِك ما َفَكّ

 واأنا الذي يحتاُج حبَِّك .. مثَل 
)زينَب( اأو )ُعَمْر(

نزارقباين
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وي�شعره  الراحة  اجل�شم  يُعطي  فهو 
باال�شرتخاء، فما عليكم �شوى و�شع 
كمّية منا�شبة من حبوب اليان�شون يف 
بالع�شل  وحتليته  احلليب  من  كوب 
قبل اللجوء اإىل النوم اأو غلي كوب من 
املاء واإ�شافة له كمية من اليان�شون 
ومن  ينقع  تركه  ثم  جيداً  وتغطيته 
الدافئ:  وتناوله. احلليب  ثم حتليته 
وهو من اأقدم الو�شفات لنوٍم هادئ؛ 
احلليب  من  كوب  تناول  يتّم  حيث 
بالع�شل حيث يعمل  الدافئ امُلحلّى 
على تهدئة االأع�شاب. النعناع: يُهّدئ 
اجل�شم ب�شكل عام ويرخي االأع�شاب 
وذلك  هادئ،  بنوم  التمتع  وبالتايل 
بع�ض  وو�شع  املاء  من  كوب  بغلي 
وتركه  تغطيته  ثّم  به  النعناع  اأوراق 

الرغبة  ح�شب  حتليته  ثم  ومن  ينقع 
وهو  الزجنبيل:  النوم.  قبل  وتناوله 
حيث  متوا�شل؛  لنوم  رائع  م�رشوب 
اإّنه يُخلّ�ض اجل�شم من التوتر واالأرق 
واالإجهاد، ما عليكم �شوى غلي كوب 
من املاء وو�شع الزجنبيل به، ومن ثّم 
اإ�شافة  وميكن  كما  بالع�شل،  حتليته 
امللي�شة:  الطعم.  لتح�شني  القرفة 
تُخّف�ض  التي  االأع�شاب  من  وهي 
�شغط الدم، وبالتايل ت�شاعد ب�شكل 
اجل�شم  وتُخلّ�ض  النوم،  على  كبري 
اأنها  كما  واالإجهاد،  الت�شنجات  من 
يعانون  الذين  للأ�شخا�ض  تو�شف 
من االكتئاب. ال�شوفان: وهو اأف�شل 
االأطعمة امل�شادة للكتئاب وحماربة 
ال�شعف العام للج�شم، ويعترب م�شّكناً 

ي�شاعد  وبالتايل 
على  اجل�شم 
والنوم.  اال�شرتخاء 
حيث  التفاح:  خل 
اإ�شافة  ميكن 
اخلل  من  ملعقة 
املاء  اإىل كوب من 
جيداً.  ومزجهم 
االأخ�رش:  ال�شاي 
امل�رشوبات  من 

اجل�شم  وا�شرتخاء  لراحة  الرائعة 
كوب  غلي  ميكن  حيث  واالأع�شاب؛ 
من املاء واإ�شافة ال�شاي االأخ�رش له 
وتناوله  حتليته  ثّم  ومن  ينقع  وتركه 
قبل النوم. احلبة ال�شوداء:عن طريق 
احلليب  من  كوب  اإىل  اإ�شافتها 

قبل  بالع�شل  وامُلحلّى  ال�شاخن 
امل�شم�ض  �رشاب  النوم.  اإىل  اللجوء 
على  يحتوي  فهو  الدين:  قمر  اأو 
نوع  هي  والتي  تريبتوفان،  مادة 
تُعطي  التي  االأمينية  االأحما�ض  من 
املزاج  وحُت�ّشن  بال�شعادة  �شعوراً 

وترخي االأع�شاب.
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ما عالقة »�صوبر بكترييا« 

اخلطرة بال�صباحة؟
اأنواعا  الربيطانيون  العلماء  حدد 
بكترييا«  »�شوبر  جديدة  بكتريية 
بامل�شادات  للعلج  ت�شتجيب  ال 
اأي�شا م�شادر هذه  احليوية، وحددوا 

االأنواع اخلطرية.
اأي  الفائقة«،  »البكترييا  اأ�شبحت 
واحد  لعمل  املقاومة  امليكروبات 
احليوية،  امل�شادات  من  اأكرث  اأو 
امل�شكلة االأكرث تعقيدا للأطباء. ومن 
بني هذه البكترييا م�شببات الأمرا�ض 
اخلطرية،  االلتهابات  من  نادرة 
الذهبية  العنقودية  املكورات  مثل 
اأو   »Staphilococcus aureus«
 Klebsiella« الرئوية  املكورات 
هذا  ي�شكل  اإذ   .»pneumoniae
النوع من البكترييا املقاوم للم�شادات 
حياة  يهدد  حقيقيا  خطرا  احليوية 
»الع�شور  اإىل  بالطب  ويرجع  النا�ض، 

املظلمة« ح�شب قول العلماء.
ويقول الباحث ويليام غيز من جامعة 

البكترييا  »هذه  اإن  الربيطانية  اإكزتر 
راكبي  اأمعاء  يف  موجودة  الفائقة 
النا�ض  عن  تزيد  بن�شبة  االأمواج 
االآخرين بثلث مرات، لذلك يتوجب 
ميار�شون  الذين  الريا�شيني  على 
اأكرث  االنتباه  الريا�شة  من  النوع  هذا 
ال�شلطات  ننا�شد  كما  �شحتهم.  اإىل 
يكرث  التي  االأماكن  تلك  يف  املحلية 
اأخذ  الريا�شة  من  النوع  هذا  فيها 
ال�شحة  حلماية  اللزمة  التدابري 
االأنواع  هذه  خطر  من  العامة 

البكتريية«.
احلا�شنات  اأن  على  الباحثون  ويوؤكد 
هي  امليكروبات  لهذه  الرئي�شة 
املا�شية  ومزارع  امل�شت�شفيات 
احليوية  امل�شادات  ت�شتخدم  التي 
البقر  �شلالت  منو  لت�رشيع 
يوجد  كما  االأخرى.  واحليوانات 
للرتكيز  امل�شت�شفيات  يف  كبري  خطر 
للعدوى  املحتملة  للناقلت  العايل 

مع  تاأقلمها  ب�شبب  نف�شها  واجلراثيم 
على  توؤثر  التي  احليوية،  امل�شادات 
بنية البكترييا وجتعلها اأكرث مقاومة.

م�شدرا  وزملوؤه  غيز  ك�شف  فقد 
خلل  من  البكترييا،  لهذه  اآخرا 
للمعدة  البكتريي  املحيط  درا�شة 
امل�شابح  مرتادي  لدى  واالأمعاء 
وال�شواطئ وغريها من االأماكن التي 
املياه،  من  كبرية  كميات  فيها  توجد 
لل�شلالت  ناقلت حمتملة  تعد  التي 

اخلطرية من امليكروبات.
غ�شون  يف  �شحاياها  تقتل  بكترييا 
اليابانبكترييا  يف  تنت�رش  �شاعات 
تقتل �شحاياها يف غ�شون �شاعات 
تنت�رش يف اليابان حيث جمع العلماء 
لدى  امليكروبات  من  عينة   300
الريا�شات  ع�شاق  من  جمموعتني 
املائية املختلفة، فتبني اأن اأ�شحاب 
ريا�شة ركوب االأمواج يحملون هذه 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  اخلطرة  البكترييا 

اأ�شعاف من بقية االأ�شخا�ض  ثلثة 
ميار�شون  الذين  التجربة  يف 
فراكبوا  اأخرى.  مائية  ريا�شات 
االأمواج يبتلعون كمية من مياه البحر 
ال�شاحلية بن�شبة اأكرب من غريهم من 
الغوا�شني العاديني وال�شباحني بـ 10 

تكون خملوطة  املياه  مرات، وهذه 
مبياه ال�رشف ال�شحي التي حتتوي 
على بكترييا وم�شادات حيوية منت 
يف امل�شت�شفيات ومزارع املوا�شي.

ويو�شي االأطباء وفقا لهذه البيانات 
ال�شحة  منظمة  تاأخذ  اأن  العلمية 

الطبية  واملنظمات  العاملية 
على  املو�شوع  هذا  االأخرى، 
ا�شرتاتيجيات  لو�شع  اجلد  حممل 
احليوية  امل�شادات  ال�شتخدام 
هذه  مكافحة  يف  خطط  ولر�شم 

البكترييا الفائقة. 

اله�شم  �شهل  البطاط�ض غذاء    
وتفّتت  البول  تدّر  البطاط�ض   .
احل�شى والّرمل تعمل البطاط�ض 
ملا  االأع�شاب  تهدئة  على 

تعمل  ب  فيتامني  من  حتتويه 
االأمعاء  ا�شطرابات  تهدئة  على 
الغليظة. ع�شري البطاط�ض يعالج 
البطاط�ض  تخّفف  احلروق. 

واالأمعاء.  املعدة  اآالم  من 
من  ال�ّشموم  البطاط�ض  متت�ض 
الدفء  البطاطا  متنح  اجل�شم. 
تزيل  تناولها.  عند  ال�ّشتاء  يف 

عرب  البطن،  يف  والّنفخ  املغ�ض 
على  تو�شع   . االأرياح  اإطلق 
البثور  ملعاجلة  واجل�شم  الوجه 

امللتهبة.

الأع�صاب التي ت�صاعد على النوم اليان�صون

ا�صتعمالت و فوائد البطاطا الطبية

فوائد ع�صبة ال�صيح
تفيد اأوراق ال�شيح البلدي يف علج مر�ض امللريا، نظراً الحتوائها على 
مادة االأرتيمي�شينني التي تعيق تكاثر الفطرّيات امل�شببة لهذا املر�ض، 
وهذه  للعلج،  فقط  �شة  فهي خم�شّ لذا  منه؛  الوقاية  تفيد يف  ال  لكنها 
الع�شبة م�شتخدمة منذ اآالف ال�شنني لدى ال�شينيني لهذا الغر�ض . ع�شبة 
عملية  وحت�ّشن  التنف�شي  اجلهاز  التهابات  وتعالج  البلغم  تزيل  ال�شيح 
اأمرا�ض  ال�شيح  تعالج ع�شبة   . التح�ش�شي  الربو  التنف�ض وعلج مر�شى 
اختلف  على  املعوّية  الديدان  وتطرد  تقتل  فهي  اله�شمي؛  اجلهاز 
يف  تفيد   . والغازات  والتقلّ�شات  واملغ�ض  البطن  اأمل  وت�شّكن  اأنواعها 
تخفيف مر�ض البول ال�شكري عن طريق �رشب منقوعها. ت�شاعد على 
علج اآالم الظهر والعظام واملفا�شل والتهاباتها الروماتيزمية، والتهابات 
اجللد، والتخلّ�ض من الفطريات ونزالت الربد واالإنفلونزا . هي مدر جّيد 
للبول، ومنّظف ومطّهر للجهاز البويل، وتعالج التهاباته وتزيل احلمى . 
. تفيد يف  » املنحب�ض عند املراأة  » الطمث  ال�شهرية  للدورة  هي مدر 
علج داء الثعلبة يف الراأ�ض وتعالج م�شكلة ت�شاقط ال�شعر من خلل دهن 
علج  يف  تفيد  منه.  امل�شتخرجة  القطران  مبادة  املت�رّشرة  املنطقة 
ل�شعات العقرب وتطهري املنطقة امل�شابة ومنع ت�شمم اجل�شم . ميكن 
ا�شتخدامها كبّخور للمنازل وال�شّيارات الإزالة الروائح الكريهة يف املكان 
يف  املطهّوة  واملاأكوالت  االأطعمة  نكهة  لتح�شني  اأوراقها  ت�شتخدم   .
املنزل، وخ�شو�شاً االأ�شماك الطازجة . نبتة ال�شيح فاحتة لل�شهّية؛ لذلك 
االأمعاء،  وا�شطرابات  واالإم�شاك  االإ�شهال  وحاالت  اله�شم  تعالج ع�رش 
وتن�ّشط الكبد، وحتّفز اإفراز ال�شفراء، وتوقف ال�شعور بالغثيان والرغبة 
يف القيء. تفيد يف تنظيم الدورة ال�شهرية لدى االإناث وت�شهيلها واحلد 

من اآالمها، كما تفيد يف اإعادة تقلي�ض فتحة املهبل بعد الوالدة.

البطاط�س امل�صلوقة
الّتغذية  خبري  اخلطيب  مو�شى  الّدكتور  يقول  حيث  الدهون  ؛  متت�ض   
مواد  على  حتتوي  امل�شلوقة  البطاط�ض  اإّن  للّريجيم :  العاملّية  والّنظم 
ت�شتطيع امت�شا�ض الدهون من اجل�شم بطريقة ال ت�رّش االإن�شان، وعندما 
يتناولها االإن�شان من دون اأي نوع اآخر من االأكل فاإّنها تعترب وجبة غذائّية 
كاملة ت�شاعد على الّن�شاط واحليوّية وخّفة احلركة، بعك�ض امل�شاعفات 
الّتي حتدث نتيجة ا�شتخدام اأدوية الّتخ�شي�ض، فالبطاط�ض حتتوي على 
وال  الغليظ  وتعالج  اجل�شم،  يف  ال�ّشموم  كّل  امت�شا�ض  على  قادرة  ماّدة 
ت�رش بالقلب. للبطاط�ض فوائد اأخرى ي�شتفيد منها اجل�شم �شاأنها �شاأن 
ال�رّشطان؛  مبر�ض  االإ�شابة  �رّش  يتناولها  من  تقي  فهي  الّنحل؛  ع�شل 
املعادن    ( مثل:   للج�شم  االأ�شا�شّية  الغذائية  املواد  على  الحتوائها 
واحلديد والكال�شيوم والبوتا�شيوم والفو�شفور والنحا�ض ( ، باالإ�شافة اإىل 
فيتامني ج؛ حيث تتمّيز عن االأطعمة االأخرى باحتفاظها بهذا الفيتامني 
ف�شل  يف  اأي�شاً  مهم  غذائي  عن�رش  وهي  احلرارة ،   �شديد  الّطق�ض  يف 
بال�شعرات  اإمداداً  واأكرثها  للدفء  منحاً  االأغذية  اأف�شل  فهي  ال�ّشتاء؛ 
البطاط�ض  يف  الّن�شوّي  العن�رش  الأّن  ذلك  للهزال؛  ومقاومًة  احلرارية، 
اأخطار  وتقيه  الّطاقة،  متنحه  �شكرّيات  اإىل  االإن�شان  ج�شم  يف  يتحّول 

ال�ّشمنة ب�شهولة. البطاط�ض لل�رّشطان

رطان البطاط�س لل�صّ
على  املجراة  الّدرا�شات  وجدت   
اللكتينات  مادة  اأّن  الب�رش  خليا 
ترتبط  البطاط�ض  يف  املتواجدة 
خليا  اأغ�شية  مب�شتقبلت 
وت�شممها  ملوتها  موؤّديًة  ال�رّشطان 
ومثّبطًة بذلك منّو الورم امل�شوؤولة 

عنه. 

 البطاط�س لل�سّكري 

 وجدت الدرا�شات املخربّية اأّنه اإذا 
حمية  اإىل  البطاط�ض  ق�رش  اأ�شيف 
بال�شّكري  امل�شابة  الّتجربة  فئران 
لديها  ينخف�ض  الدم  �شكر  فاإّن 
تواتر  ب�شكل ملمو�ض كما ينخف�ض 

التبّول املرتبط بذلك املر�ض. 
البطاط�س للب�سرة 

على  املب�شورة  البطاط�ض  تعمل 
حول  ال�شوداء  الهاالت  تبي�ض 

العينني؛ حيث اإّن البطاط�ض حتتوي 
 ،Catecholase على اإنزمي ي�شمى
امل�شتح�رشات  يف  ي�شتخدم  الّذي 

التجميلّية كمفّتح للون الب�رشة.
 البطاط�س ل�سّحة القلب

درا�شة على 84215  اأجريت   حيث 
امراأة، و�شدرت الّنتيجة باأّن تناول 
القلب  �شّحة  يفيد  البطاط�ض 
ال�رّشياين  التوّتر  لفرط  البطاط�ض 

�رّشحت  الّدماغية  والّن�شبة 
 FDA واالأدوية  االأغذية  منّظمة 
ذات  البطاط�ض  مثل  االأغذية  باأّن 
البوتا�شيوم،  من  اجلّيد  املحتوى 
من  املنخف�ض  واملحتوى 
توّتر  خطر  تنق�ض  قد  ال�شوديوم 
ال�رّشيان العايل والّن�شبة الدماغّية. 
البطاطا  فوائد  و  ا�شتعماالت 

الطبية

طريقة جديدة للتعايف بعد ال�صكتة الدماغية
جامعة  من  علماء  تو�شل 
»Anglia Ruskin« الربيطانية 
الكت�شاف طريقة فعالة وب�شيطة 
التعايف  على  املر�شى  مل�شاعدة 

بعد ال�شكتة الدماغية.
قال  ال�شحافة  مع  مقابلة  ويف 
مطولة  درا�شات  »بعد  العلماء: 
املر�شى  اآالف  على  اأجريناها 
ما  اأعرا�ض  من  يعانون  الذين 

تو�شلنا  الدماغية،  ال�شكتة  بعد 
على  العزف  باأن  تفيد  نتائج  اإىل 
االآالت االإيقاعية كقرع الطبول اأو 
ال�شنوج ي�شاعد هوؤالء االأ�شخا�ض 
التي  االآثار  من  التعايف  على 
كال�شلل  اجللطات،  تلك  ترتكها 
بطء  اأو  اجلزئي،  اأو  الن�شفي 
االأطراف،  بع�ض  يف  احلركة 
العزف  من  جل�شتني  اأن  وتبني 

كبري  ب�شكل  يقللن  اأ�شبوعيا 
عن  الناجمة  اال�شطرابات  من 
�شوء تدفق الدم يف بع�ض اأجزاء 

اجل�شم عند هوؤالء املر�شى«.
اأي�شا  »نعتقد  قائلني:  واأ�شافوا 
تلك  عن  الناجمة  االأ�شوات  اأن 
ال�شكتة  مر�شى  ت�شاعد  االآالت 
الدماغية على ا�شتعادة تركيزهم 
للقيام  املطلوبة  واملهارات 

الب�شيطة  اليومية  باأعمالهم 
وارتداء  وامل�شي  كاحلركة 
اإىل  وما  باأنف�شهم  امللب�ض 
االأ�شوات  ذلك. وتوؤثر اهتزازات 
االإيقاعية  االآالت  عن  الناجمة 
امل�شوؤولة  الدماغ  اأجزاء  على 
على  وت�شاعدها  احلركة،  عن 
االأطراف  اإىل  االإ�شارات  اإر�شال 

املت�رشرة نتيجة اجللطات«.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�حلب يف �هلل  يف �أحاديثه �سلى �هلل عليه و�سلم
اهلل  يف  املواالة   : االإميان  عرى  اأوثق   (  *
واملعاداة يف اهلل , واحلب يف اهلل والبغ�ض يف 

اهلل عز وجل (  ) �صحيح اجلامع 2539(
وب�صببه  الأجله  اأي  اهلل  يف  باحلب  واملراد 
ففي   , اإح�صان  اأو  كميل  اآخر  لغر�ض  ال   ,
 . اأخرى  رواية  يف  به  املعرب  الالم  مبعنى 
اأي احلب يف جهته   , اأبلغ  ]يف[ هنا  لكن 
ووجهه كقوله تعاىل } والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم �صبلنا { العنكبوت69 اأي يف حقنا 

ومن اأجلنا ولوجهنا خال�صاً 
* ) ثالث من كن فيه وجد حالوة االإميان : 
اأن يكون اهلل ور�صوله اأحب اإليه مما �صواهما 
, واأن يحب املرء ال يحبه اإال هلل , واأن يكره 
اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن يلقى يف النار 

(  رواه البخاري 6941
اإىل  النف�ض  ميل  املحبة   : القا�صي  قال 
ال�صيء لكمال فيه , والعبد اإذا علم اأن الكمال 

يراه كماالً  ما  واأن كل  اإال هلل  لي�ض  احلقيقي 
يف نف�صه اأو غريه فهو من اهلل واإىل اهلل وباهلل 
يقت�صي  , وذلك  اهلل  اإال هلل ويف  مل يكن حبه 
باإرادة  املحبة  ف�رست  فلذا   , طاعته  اإرادة 
اهلل  �صلى  ر�صوله  اإتباع  وا�صتلزمت  الطاعة 

عليه و�صلم 
* ) �صبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل اإال 
ظله ...... ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه 
البخاري1423  رواه    )  ....... عليه  وتفرقا 

وم�صلم
والبغ�ض  اهلل  اإال احلب يف  االإ�صالم  وما دين 
التعلق  من  له  بد  ال  القلب  الأن   , اهلل  يف 
مبحبوب , ومن مل يكن اهللهّ وحده له حمبوبه 
ومعبوده فال بد اأن يتعبد قلبه لغريه , وذلك 
كان احلب يف  ثم  , فمن  ال�رسك املبني  هو 
اهللهّ هو الدين , اأال ترى اأن امراأة العزيز ملا 
كانت م�رسكة كان منها ما كان مع كونها ذات 

زوج , ويو�صف ملا اأخل�ض احلب يف اهللهّ وهللهّ 
جنا من ذلك مع كونه �صاباً عزباً مملوكاً قال 

اهللهّ تعاىل } قل اإن كنتم حتبون اهللهّ فاتبعوين 
يحببكم اهللهّ { اآل عمران 31 .

خ�سائ�ص �لنار
 من خ�صائ�ض النار خا�صية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  االإ�صالم  م  حرهّ وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �صواءاً كان املعذب بها اإن�صاناً اأو حيواناً اأو اأَيهّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
اُهما  �صمهّ قري�ض  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �صلهّى  اهلل  ر�ُصول  قال  ثم  بالنار«,  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإيِنهّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�صلم حني 
ُب ِبَها اإِال  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَهّاِر, َواإَِنهّ النَهّاَر ال يَُعِذهّ حُتْ
ُ, َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلهّ
لها خا�صية االإيذاء و�رسعة االنت�صار وهي يف اإ�صتعالها 
اإبقاء  تاأكل االأخ�رس والياب�ض لذلك نهى االإ�صالم عن 
ابن عمر ر�صي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�صتعلًة عند 
لم قال: »ال ترتكوا النار يف  عن النبي �صلهّى اهلل عليه و�صهّ
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر النهّار يف موا�صَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�صة مو�صى عليه ال�صالم, ومنها النهّار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�صدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
االأ�صا�صية  خا�صيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  الم  ال�صهّ
وهي احلرق باأمر من اهلل, ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�صبح كاجلمِر كما يف ق�صة  املحمى امل�صهور حتى 
ذي القرنني, واالأغلب ذكرت النهّار باأنها العقاب الهّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف االآخرة. النهّار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�ض وذريته وب�صببها راأى اأنه اأف�صل 
الم املخلوق  واأعلى قدراً من اأن ي�صجد الآدم عليه ال�صهّ
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته, وقد  الطني فع�صهّ من 
الم وهي منذ ذلك احلني  النار قبل خلق اآدم عليه ال�صهّ
ن واالإن�ض  تتهياأ ال�صتقبال الكفرة واملجرمني من اجِلهّ
اللون  حمراء  اأ�صبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�صبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�صبح بي�صاء  اأخرى  واألٍف 
ت�صاعفت  الآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �صوداء 
اأعاذنا  النهّار  ويف  اهلل,  اإال  يعلمه  ال  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رسب الكفار املاء ولكنه ب�صور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�صاق اأو ال�صديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�صقى  التي  اأنواع املاء االأربعة  اأحد  ال�صديد: 
م والقيح فال ي�صتطيعون  يف النار وهي مكونٌة من الدهّ
ن َوَراِئِه َجَهنَهُّم  �رُسبها وا�صت�صاغة طعمها قال تعاىل:« ِمهّ
ُعُه َواَل يََكاُد يُ�ِصيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرهّ اٍء �صَ َويُ�ْصَقىٰ ِمن َمهّ
ِيهٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلهّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�صورة اإبراهيم :17,16[

�لزبري حو�ري �لر�سول
مولد �لزبري

ام ر�صي اهلل عنه  بري بن العوهّ  ولد الزهّ
نة الثهّامنة والع�رسين للهجرة  يف ال�صهّ
رة,  يفة يف املدينة املنوهّ النهّبويهّة ال�رسهّ
ام بن خويلد بن اأ�صد  ووالده هو العوهّ
خويلد  بنت  خديجة  يدة  ال�صهّ اأخو 
ر�صي اهلل عنها زوجة النهّبي الكرمي, 
عبد  بنت  �صفيهّة  هي  بري  الزهّ ووالدة 
قد  الكرمي.  �صول  الرهّ ة  عمهّ املطلب 
يدة  ال�صهّ من  ام  العوهّ بن  بري  الزهّ ج  تزوهّ
ديق ر�صي  اأ�صماء بنت اأبي بكر ال�صهّ
ذات  بلقب  ا�صتهرت  التي  عنه,  اهلل 
للنهّبي  حتمل  كانت  الأنهّها  النهّطاقني 
كانا  عام حينما  الطهّ والأبيها  الكرمي, 

خمتبئني يف غار ثور

بطوالت الزبري 
ام  بري بن العوهّ يف غزوة اخلندق كان للزهّ
ر�صي اهلل عنه موقف م�صهود حينما 
الم  وال�صهّ الة  ال�صهّ عليه  النهّبي  وقف 
على روؤو�ض امل�صلمني منتدباً اأحداً 
بري  منهم لياأتيه بخرب القوم, فقام الزهّ
ة  معلناً ا�صتعداده للقيام بهذه املهمهّ
ات, فقال النهّبي الكرمي: اإنهّ  ثالث مرهّ
بري  لكلهّ نبيهّ حوارياً, واإنهّ حواريي الزهّ
اأما يف غزوة خيرب فقد  ام.  العوهّ بن 
بب�صالة يف  العوام  بن  بري  الزهّ �صارك 
يا�رس  فبارز  اليهود,  �صدهّ  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
ا�صد  الرهّ اخلليفة  عهد  ويف  فقتله, 
عنه  اهلل  ر�صي  اب  اخلطهّ بن  عمر 

راأ�ض  على  ام  العوهّ بن  بري  الزهّ اأر�صل 
مدٍد جلي�ض عمرو بن العا�ض الذي 
كان  حيث  لفتحها,  م�رس  اإىل  ه  اتهّ
تعجيل  الكبري يف  االأثر  املدد  لهذا 

النهّ�رس للم�صلمني على اأعدائهم .
بري اأيهّام الفتنة  موقف الزهّ

 عندما ح�صلت الفتنة بني امل�صلمني 
اهلل  ر�صي  عثمان  �صيهّدنا  عهد  يف 
ام كواحد من  بري بن العوهّ عنه, برز الزهّ
باالقت�صا�ض  ب�رسعة  طالبوا  ين  الذهّ
من قتلة عثمان ر�صي اهلل عنه, وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�صي  قتل 
يف  وذلك  جرموز,  ابن  ا�صمه  رجٍل 
�صنة �صتة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�صي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  حتظى  اجلنة  ففي 
بزوجها, وان كان اأحداهما 
االأخر,  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا, 
يف  ي�صاوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا,  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة,  يف  وتعاىل  �صبحانه 
اأالمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�صاحلة  املوؤمنة 
�صيئة  �صفات  من  به  كانت 
ثم  والت�صلط  الع�صبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة,  واحلنان 
من  حتتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها, 
الدنيا,  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما, 
مل تتزوج قط, فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها, جزاًء مبا �صربت 
وحفظت نف�صها من الوقوع 
و�صارت  واالآثام,  بالزالت 
ال�صحيح,  الدرب  على 
فنالت ر�صا اهلل, فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�صيها, ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�صديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�صهداء, 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك, ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأنهّ املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�صتع�صمت  وا�صتعفت 
نف�صها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�صات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة, فيعيدها 
اجلمال,  فاتنة  ال�صباب 
ويتوجها على احلور العني, 
ويعطيها  الق�صور  ومينحها 
كما  احللي,  من  ت�صتهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها,  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأنهّ 
يف اجلنة يعادل �صبعني األف 

من جمال احلور العني
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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مكالرين �سينا تك�سف نف�سها ر�سميًا بقوة 800 ح�سان

من  م�أخوذ  ا�سمه� 

ن  تو ير اأ
 1 فورموال  �س�ئق  �سين� 

مت  الكربون  ب�ألي�ف  ب�س��سيه  ت�أتي  وهي  االأ�سطوري، 
 1،198 فوزنه�  للغ�ية  خفيفة  يجعله�  ب�سكل  تطويره 
كيلوغرام وح�سب مع دين�ميكي�ت هوائية ن�سطة هي 
االأكرث تقدم�ً وتطرف�ً واأبرزه� هو ذلك اجلن�ح اخللفي 

ال�سخم.
ال�سب�ق،  �سي�رات  بتجهيزات  حتظى  �سين�  مكالرين 
على  مت�م�ً  ق�نونية  اأنه�  اإال  للم�سم�ر  موجهة  وهي 
الطرق�ت الع�مة، وهي لديه� حمرك تريبو مزدوج 4 
لرت 8 �سلندر بقوة 800 ح�س�ن و800 نيوتن.مرت من عزم 
الدوران مع جري ذو مقب�ض مزدوج بـ 7 �رسع�ت مع 
نظ�م دفع خلفي، م� يجعله� تنطلق ح�سب التوقع�ت 
من 0-100 كيلومرت يف اأقل من 2.5 ث�نية مع �رسعة 

ق�سوى تتج�وز 320 كيلومرت يف ال�س�عة.

نظ�م فرامل �سين� تقول مكالرين اأنه االأكرث تقدم� يف 
الع�مل حيث اأن اأقرا�سه� كربون �سرياميك والتقني�ت 
اأن  كم�  ال�سب�ق،  ل�سي�رات  تنتمي  به�  امل�ستخدمة 
االإط�رات قد مت ت�سميمه� خ�سي�س�ً مل�سم�ر ال�سب�ق 
االأبواب تفتح الأعلى كم� نرى وهي واملق�سورة ع�لية 
التقنية مت بن�وؤه� ب�ألي�ف الكربون، مع ذلك ف�مل�س�حة 
ال�س�ئق  للغ�ية بداخل �سين� وب�لك�د �ستكفي  حمدودة 
والراكب. مقرر اأن يكون اإنت�ج مكالرين �سين� حمدوداً 
جنيه   750،000 �سعره�  ويكون  منوذج�ً   500 على 
ولكن  ري�ل،  مليون   3.785 يع�دل  م�  اأي  اإ�سرتليني 
ب�لطبع وكم� هو معت�د فقد ب�عت ال�رسكة البحرينية 

االإم�راتية ك�فة ن�سخه� ب�لفعل.

فورد تعقد �سراكة مع علي بابا لبيع ال�سيارات عرب الإنرتنت
فورد على و�سك ابرام اتف�قية ت�سمح له� ببيع ال�سي�رات يف ال�سني عرب موقع تيمول الت�بع لعلي ب�ب� اأونالين 
للتجزئة ي�أتي هذا ح�سب تق�رير رويرتز، حيث اأن جيم ه�كيت رئي�ض فورد التنفيذي وبيل فورد االبن رئي�ض 
وذلك يف  ب�ب�،  مع علي  العقد  الإبرام  ال�سينية ح�لي�ً  ه�نغت�سو  متواجدان يف مدينة  التنفيذي  االإدارة  جمل�ض 
حم�ولة جلذب مبيع�ت عرب ال�سوق املتن�مي لبيع ال�سي�رات عرب االإنرتنت، وبن�ًء عليه �سيتم تو�سيل ال�سي�رات 

حول  املنت�رسة  فورد  مت�جر  عرب  �سيكون للعمالء  وال�سي�نة  االإ�سالح  اأن  كم�  ال�سني، 
عرب مراكز ال�رسكة.

توؤدي االتف�قية مع علي ب�الإ�س�فة اإىل ذلك، قد 
بيع  اإىل  عرب ب�ب�  فورد  �سي�رات 

بيع  ال�سي�رات” حيث اأنه “اآلة 
تطبيق  الذكي عرب  به�تفك 
اأو تقوم بطلب  ال�سي�رة  �رساء 
ه�  ر ختب� يتم ا الفور  وعلى 

لك  اأثن�ء ت�سليمه�  اأوتوم�تيكي�ً 
اأم�م  االآلة العمالقة.وقوفك 

ال�سي�رات  �رسك�ت  فوكالء  ب�ملق�بل،  غري متقبلني لهكذا طرق بيع، حيث اأنه اإذا زادت االعتم�دية لكن 
عليه� �ستوؤذي مبيع�ت قط�ع التجزئة.

هل اقرتفت 
تويوتا خطاأً 
بالوثوق يف 

م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدروجينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقني�ت ال�سي�رات مع ملح 

الب�رس، ي�س�رع رواد �سن�عة 
ال�سي�رات يف الع�مل ملواكبته�، 

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون ب�إ�ستمرار من 

تقني�تهم وي�س�رعون ب�إطالق 
اإختب�ري�ت ل�سي�رات كهرب�ئية 
ب�لك�مل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركب�ت بدن 

عوادم.
ولكن على اجل�نب االأخر 

من تلك املن�ف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوت� مبخ�طرته� 
يف االإهتم�م بخالي� وقود 
الهيدروجني يف �سي�راته� 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيع�ته� �ستكون 

االأعلى يف االأم�كن التي لن 
تتوفر فيه� الط�قة الكهربية 
كم�سدر اأ�س��سي للط�قة. ويف 
حني ب�عت �س�نعة ال�سي�رات 
الي�ب�نية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خالي� وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإال اأنه� تطمح 
لبيع 30،000 بحلول ع�م 

.2025
وب�لرغم من اأن ن�سخة مرياي 

ت�أتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ري�ل(، اإال اأنه� 

تتفوق على نظرياته� الكهربية 
مبداه� الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احل�جة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقت�، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجي� البط�ري�ت 
الكهربية مي�سي بخطى 

�رسيعة، فقد اأعلنت تي�سال 
موؤخرا عن موديل رود�سرت 

الذي �سيتمكن من قطع 
م�س�فة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

اإطالق كمارو SS و�سيلفرادو HD يف اأ�سرتاليا
 اأعلنت جرنال موتورز و�رسكة هولدن االأ�سرتالية لل�سي�رات اخل��سة )HSV( عن اتف�ق جديد ي�سمن ا�ستمرار 
االأخرية عقب توقف اإنت�ج موديل هولدن كومودور ال�سهري.. ويت�سمن االتف�ق تد�سني هولدن لعدد من املوديالت 
اجلديدة لل�سوق االأ�سرتالية مثل HSV �سبورت�ض ك�ت املبنية على هولدن كولورادو، والتي ح�سلت على مقدمة 

جديدة كلية ب�سبكة تهوية حمدثة وم�س�بيح �سب�ب LED ورفرف جديد وارتف�ع اأعلى لل�سي�رة.
ديزل و�ستتوفر HSV �سبورت�ض ك�ت اجلديدة  تريبو  مبحرك 

197 ح�س�ن  بقوة  لرت   2.8 368 �سعة  دوران  وعزم 
بن�قل  مت�سل  يدوي رطل-قدم،  حركة 

اآخر  اأو  �رسع�ت  ب�ست 
ب�ست  اأوتوم�تيكي 

ت  ع� �رس

اأي�س�.
اأهم  ولكن 
املوديالت  هذه 
جديدة  ن�سخ  هي 
ل�سفروليه كم�رو و�سيلفريادو 
هولدن  �ستطرح  حيث   ..HD

Duramex ن�سخ �سيلفرادو مبق�سورة  وحمرك  ك�ملة  رب�عية 
ديزل �سعة 6.6 لرت بقوة 445 ح�س�ن وعزم دوران 910 رطل-قدم، مت�سل بن�قل حركة اأوتوم�تيكي قي��سي ب�ست 
�رسع�ت ب�لن�سبة لكم�رو، ف�ستطرح هولدن ن�سخة 2SS يف 2018 مبحرك V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 455 ح�س�ن 
وعزم دوران 453 رطل-قدم، مت�سل بن�قل حركة اأوتوم�تيكي بثم�ن �رسع�ت، مع عدم توفر ن�قل حركة يدوي 

ك�ملعت�د.
HID وجن�ح خلفي وجنوط بطول 20 بو�سة واإط�رات من  اأم�مية  و�ست�أتي ن�سخة كم�رو اجلديدة مب�س�بيح 
اأوتوم�تيكي  ونظ�م  ومدف�أة  مهواة  ري��سية  مق�عد  على  ال�سي�رة  �ستح�سل  كم�   ،Goodyear Eagle طراز 

للتحكم يف املن�خ مبنطقتني ونظ�م اأوديو Bose الف�خر بت�سعة مكربات �سوت.
وقد و�سف مدير HSV االتف�ق مع جرنال موتورز بـ “بداية ع�رس جديد مت�م� لهولدن، حيث انتقلن� من جمرد 

تعديالت خفيفة على موديالت ح�لية اإىل تد�سني ن�سخ جديدة ب�إ�س�ف�ت حقيقية وح�رسية لعمالئن�”.

اأعلنت بوغ�تي عن ا�ستدع�ء 47 منوذج �سريون �س�حبة قوة 1،500 ح�س�ن 
و�سعر 2.4 مليون يورو )10.08 مليون ري�ل( كم� يبدو، فحتى اأكرث �سي�رات 
لي�ست بعيدة عن حمالت اال�ستدع�ء، حيث اأخطرت  الع�مل قوة وجنون�ً 
بوج�تي موؤخراً هيئة اإدارة ال�سالمة على الطرق ال�رسيعة NHTSA ب�أن 

عدداً من من�ذج �سريون مّت حل�م مق�عده� االأم�مية ب�سكل خ�طئ.
تقول �س�نعة ال�سي�رات الفرن�سية اأنه� اأخطرت م�لكو �سريون املت�رسرين 
�س�حنة  عرب  اخل�رقة  لل�سي�رة  منوذج  كل  بنقل  تقوم  و�سوف  ب�مل�سكلة 
خ��سة اإىل اأقرب وكالءه�  للقي�م بعملية الفح�ض، واإذا تبني اأن هن�لك 
اللح�م  وتغيري  امل�سكلة  ب�إ�سالح  بوج�تي  �ستقوم  فعاًل  ب�للح�م  م�سكلة 

ب�لك�مل.
يذكر اأن �سريون مل يبداأ ت�سليمه� للعمالء �سوى منذ وقت ق�سري، ومقرر 
اأن  اإال   ..201 خالل  م�  وقت  يف  الق�سوى  �رسعته�  عن  بوج�تي  اإعالن 
�سّجلت  التي   RS اأجريا  كوينيج�سيج  وهي  لتتعداه  قوي  من�ف�ض  لديه� 

�رسعته� الق�سوى 477.25 كيلومرت يف ال�س�عة.

الإعالن عن ا�ستدعاء بوغاتي 
�سريون من حول العامل

 رولز روي�س فانتوم 
الهدوء  بالغة   VIII

ال�سديد.. وال  لط�مل� متيزت رولز روي�ض براحة مق�سورات �سي�راته� وهدوئه� 
تظهر هذه امليزة بقوة مثلم� تظهر يف ف�نتوم اجلديدة كلي�.

املو�سيق�ر  مع  روي�ض  رولز  تع�ونت  مق�سورته�،  و�سكينة  هدوء  مدى  الإثب�ت 
لت�سجيل  املعروفة،  املو�سيقية  الأعم�له   MOBO �سيكيبت� احل�ئز على ج�ئزة 
واأ�سدرت  �سوي�رسا.  وجب�ل  اأثن�ء جتواله� يف طرق  ف�نتوم  داخل  اأغنية جديدة 
روي�ض،  رولز  ب�سكيبت� يف ع�مل  “نرحب  فيه:  تقول  اأخريا  ت�رسيح�  روي�ض  رولز 
حيث اأظهر الفن�ن تقديرا مثريا وفريدا من نوعه لعالمتن� التج�ربة، واأثبت اأن 
ف�نتوم هي ال�سي�رة االأهداأ واالأفخر يف الع�مل بحق عرب القي�م بت�سجيل مو�سيقى 
اأن ف�نتوم اجلديدة ت�أتي ب�إط�ر فراغي  جديدة ومميزة يف مق�سورته�”. ويُذكر 

كيلوجرام من  واأكرث من 130  االألومنيوم  د جديد من  ا ملو ا
الع�زلة لل�سوت وطبقتني ب�سمك 6 مليمرت 

خروج  اأو  دخول  عدم  ل�سم�ن 
ال�سوت من املق�سورة للع�مل 

اخل�رجي.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr

اإ�شهارالأربعاء  17  جانفي 2018 املوافـق  لـ28 ربيع الثاين  1439ه 22



تقنية23
الأربعاء  17  جانفي 2018 املوافـق  لـ28 ربيع الثاين  1439ه

تويرت تعود لتوثيق ح�سابات م�ستخدميها يف �سرية تامة
حظيت تويرت عام 2017، باهتمام 

كبري بعد حماوالتها خلق توازن 
بني حماية حرية التعبري وتنفيذ 

�سيا�ساتها حلماية امل�ستخدمني من 
امل�سايقات.

ومن بني اخلطوات التي اتخذتها 
ال�رشكة كان التوقف عن متكني 

امل�ستخدمني من احل�سول على 
عالمة التوثيق، ف�سال 

عن اإزالة عالمة 
التحقق الزرقاء من 

ح�سابات امل�ستخدمني 
الذين ينتهكون قواعدها، 

وتوقفت املن�سة عن تلبية طلبات 
م�ستخدميها باحل�سول على 

العالمة الزرقاء، منذ منت�سف 
�سهر نوفمرب املا�سي، اإال اأنها 

عادت اإىل توثيق احل�سابات خالل 
االأيام القليلة املا�سية يف هدوء 

وب�رشية تامة، وذكرت �رشكة 

"Fast Company" اأن ح�ساب 
الكاتب مايكل وولف، �ساحب كتاب 

 Fire" and
 "Fury

الذي 

يروي 
م�سرية 

ترامب، قد 
ح�سل على عالمة 

التحقق الزرقاء خالل االأيام القليلة 
املا�سية، حيث ت�سري ال�سجالت اإىل 
اأن ح�سابه مت توثيقه، يف الفرتة ما 
بني 3 و7 يناير اجلاري، بالنظر اإىل 

اأن كتابه ن�رش يف 5 
يناير.

وعلى 
الرغم 

من 
ذلك، ال يبدو 

وا�سحا حتى 

االآن ما اإذا كانت تويرت تخطط 
ال�ستئناف متكني م�ستخدميها 

من احل�سول على عالمة التحقق 
الزرقاء ويف حال كان ح�ساب 

وولف اأول من يح�سل على هذه 
العالمة، فمن املتوقع اأن ال�رشكة 
قد بداأت بتنفيذ جمموعة جديدة 
من القواعد التي تتعلق ب�سيا�سات 
حماية امل�ستخدمني من االإزعاج 
وامل�سايقات والعنف وغري ذلك.
وعلقت تويرت على هذا احلدث 
بالقول اإنها ما تزال تتحقق من 

طلبات احل�سول على عالمة 
التوثيق مب�ساعدة �رشكاء موثوق 

بهم، حيث تتعاون فرق 
تابعة لتويرت يف جميع 

اأنحاء العامل عن كثب مع 
ال�رشكاء للتحقق من ح�سابات 

حمددة.

 TAP تتيح �لكتابة على �أي �سطح 

عرب نقر�ت �لأ�سابع
اأطلقت �رشكة Tap Systems منتجها اجلديد الذي يحمل ا�سم TAP املخ�س�ص 

للم�ستخدمني الراغبني بالكتابة عرب حتريك االأ�سابع على االأ�سطح املختلفة دون احلاجة اإىل 

وجود لوحة مفاتيح فعلية، وياأتي املنتج على �سكل جهاز قابل لالرتداء بيد واحدة مكون من 

خم�ص حلقات مرتابطة لالأ�سابع، والذي يعمل على حتويل اأي �سطح اإىل لوحة مفاتيح وفاأرة 

ب�سكل فعال،مما ي�سمح للم�ستخدم بالت�سفح والتنقل من خالل ا�ستغالل اأي �سطح قابل للم�ص.  

وتعمل ال�رشكة على تطوير لوحات مفاتيح قابلة لالرتداء تعمل عن طريق البلوتوث قادرة على 

حتويل اأي �سيء قابل للم�ص اإىل �سطح للكتابة، وميكن اال�ستفادة من اأي �سطح للكتابة عرب اأ�سابع 

اليد، حيث ي�سمح منتج TAP للم�ستهلك باإن�ساء وحترير واإر�سال الر�سائل والن�سو�ص ور�سائل 

الربيد االإلكرتوين، كما ميكن ا�ستعماله مع الهاتف الذكي وال�ساعات الذكية واحلوا�سيب اللوحية 

واحلوا�سيب العادية ونظارات الواقع االفرتا�سي.

في�سبوك

�ملزيد من �لألعاب �إىل 
من�سة �لألعاب �لفورية

يوتيوب تخطط لإطالق خدمة 
مو�سيقية جديدة يف �سهر مار�س

وتنوي ال�رشكة يف اأوائل عام 2018 اإ�سافة املزيد من االألعاب 
 Angry اإ�سافة  �سيتم  حيث  الفورية،  االألعاب  من�سة  اإىل 
 Tsum Tsumو Sonic Jump جنبًا اإىل جنب مع Birds
ون�سخة جديدة من Puzzles & Dragons، كما �سيتم طرح 
و�سع الالعبني املتعددين مع الفيديو �سمن من�سة ما�سنجر، 
والتي ي�ستخدمها بح�سب تقارير في�سبوك حوايل 245 مليون 

�سخ�ص �سهرًيا الإجراء مكاملات الفيديو.

لتوفري  يوتيوب  الفيديو  مقاطع  م�ساركة  من�سة  تخطط 
ال�سهري  اال�سرتاك  على  قائمة  جديدة  مو�سيقية  خدمة 
جديد  لتقرير  وفًقا  وذلك  القادم،  مار�ص/اآذار  �سهر  يف 
على  مطلعني  اأ�سخا�ص  عن  نقاًل  بلومربج  وكالة  ن�رشته 
جوجل  ل�رشكة  الثالثة  املحاولة  هذه  وتعد  امل�ساألة،  هذه 
يف  لها  الرئي�سني  املناف�سني  و�سبوتيفاي  اآبل  بركب  للحاق 
هذا املجال الذين ميتلكون 60 مليون م�سرتك و27 مليون 

م�سرتك على التوايل.
وقد ت�ساعد اخلدمة اجلديدة يف اإر�ساء املدراء التنفيذيني 
يحاولون  الذين  والرتفيه  املو�سيقى  �سناعة  ل�رشكات 
احل�سول على املزيد من االأرباح من يوتيوب، وقد وقعت 
املو�سيقى  بن�رش  املتخ�س�سة  الرتفيه  �سناعة  �رشكة 
امل�سماة Warner Music Group عقًدا مع يوتيوب، 
الرئي�سية يف هذا املجال  التجارية  العالمات  اإحدى  وهي 
يف العامل، فيما ال تزال املحادثات جارية مع �رشكة �سوين 
و  Universal Music Group وجمموعة  للرتفيه 

.Merlin
و�ساعدت اخلدمات املو�سيقية القائمة على ا�سرتاك مثل 
املو�سيقية،  االأعمال  �سوق  اإنعا�ص  على  و�سبوتيفاي  اآبل 
اأخرى بعد ما يقرب من عقدين  النمو مرة  الذي �رشع يف 
واملو�سيقيى  الت�سجيل  �رشكات  وجهت  وقد  الركود،  من 
الرئي�سية انتقادات عديدة ليوتيوب تبًعا لعدم تعوي�سهم مبا 
فيه الكفاية بح�سب وجهة نظرهم مع االأخذ بعني االعتبار 
كمية االأ�سخا�ص الذين ي�ستمعون اإىل املو�سيقى من خالل 

املن�سة.

هل قامت �آبل باإبطاء 
 جميع �أجهزتها 
�لقدمية �سر�؟

اإبطاء  ب�سبب  كبرية  النتقادات  موؤخرا  اآبل  �رشكة  تعر�ست 
عمل مناذج اآيفون القدمية �رشا، ولكن هل ح�سل االأمر نف�سه 

بالن�سبة الأجهزة االآيباد؟
واأخريا، ك�سفت ال�رشكة عن االأجهزة التي مت اإبطاوؤها، بحجة 
لع�ساق  بالن�سبة  جيدة  االأخبار  وهذه  البطارية،  اأداء  حت�سني 

اآبل.
اأجهزة  اأن  حديثا  اأ�سدرت  التي  الدعم  وثائق  يف  اآبل  وتوؤكد 
البطارية.  عمر  حت�سني  مبيزة  املتاأثرة  الوحيدة  هي  اآيفون 
وهذا يعني اأن اأجهزة اآيباد القدمية وكذلك ماك بوك و�ساعة 
اآبل، لن تتاأثر بتحديثات الربنامج التي ت�ستهدف حاليا مناذج 

اآيفون القدمية.
ويذكر اأن االأجهزة الوحيدة املت�رشرة هي: اآيفون 6، واآيفون 6 
بل�ص، واآيفون 6S بل�ص، واآيفون SE، واآيفون 7، واآيفون 7 بل�ص. 
وواجهت ال�رشكة انتقادا �سديدا ب�سبب قرارها املتعلق باإبطاء 
اأداء الهواتف القدمية ويعمل جهاز اآيفون، مثل معظم الهواتف 
الذكية، على بطارية ليثيوم اأيون، التي تتحلل مع مرور الوقت. 
ويعتقد بع�ص العمالء اأن �رشكة اآبل تقدم اأعذارا واهية، بهدف 

دفعهم ل�رشاء النماذج احلديثة.
ا�ستبدال  خدمة  �سعر  بخف�ص  اآبل  قيام  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
 25 اإىل   58 من  امل�سكلة،  اإ�سالح  على  تعمل  التي  البطارية، 

جنيها اإ�سرتليني.

�إن�ستاغر�م تخترب تطبيق منف�سل
 للر�سائل �خلا�سة

يدعى  اخلا�سة  للر�سائل  م�ستقاًل  تطبيًقا  اإن�ستاغرام  ال�سور  م�ساركة  من�سة  تخترب 
من  الر�سائل  ميزات  اإزالة  نحو  نوعها  من  االأوىل  تعترب  خطوة  يف   ،Direct “مبا�رش” 
التطبيق االأ�سا�سي، و�سوف يتوفر تطبيق Direct، الذي يعمل على فتح الكامريا بنف�ص 
طريقة �سناب �سات، على اأندرويد واآي اأو اإ�ص ابتداًء من اليوم يف �ستة بلدان هي ت�سيلي 

واإ�رشائيل واإيطاليا والربتغال وتركيا واالأوروغواي.
وتت�سابه بنية التطبيق اجلديد اإىل حد كبري مع تطبيق الرتا�سل الفيديوي املبا�رش �سناب 
�سات، ويركز Direct على الكامريا واإن�ساء مواد جديدة من �سور وفيديوهات مل�ساركتها، 
جديدة  مر�سحات  اأربع  هناك  لكن  اإن�ستاجرام،  كامريا  مع  التطبيق  كامريا  تتطابق  كما 
للكامريا،  الي�رشى  واالإعدادات يف اجلهة  وتتواجد خيارات احل�ساب  للتطبيق،  وح�رشية 
يوفره  ما  متاماً  ي�سابه  ب�سكل  الدرد�سات،  قائمة  اليمني  اإىل  التمرير  عملية  توفر  بينما 

التطبيق الرئي�سي الإن�ستاجرام حالًيا.
اإن�ستاجرام تلقائًيا عن عر�ص الدرد�سات مع قيام امل�ستخدمني بتثبيت  ويتوقف تطبيق 
التطبيق اجلديد Direct، وعند التمرير اإىل الي�سار �سمن تطبيق م�ساركة ال�سور الرئي�سي 
 ،Direct اإىل تطبيق  فاإنه يعر�ص ر�سوم متحركة ميكنها نقل امل�ستخدم ب�سكل مبا�رش 
�سندوق  �سمن  الي�سار  اإىل  التمرير  اأن  حيث   Direct تطبيق  على  نف�سه  االأمر  وينطبق 

الوارد ينقل امل�ستخدم مرة اأخرى اإىل اإن�ستاجرام.



 
الفريق  ذلك  بعد  ليلقي 
فيها  اأكد  توجيهية  كلمة 
احليوية  الأهمية  على 
الناحية  هذه  تكت�سيها  التي 
الع�سكرية، م�سجال ارتياحه 
تقوم  الذي  الفعال  للدور 
به وحداتها املنت�رشة على 
احلدودي  ال�رشيط  طول 
يف  الخت�سا�ص  لإقليم 
كل  من  البالد  تاأمني 
والآفات:  التهديدات 
»فانطالقا من هذا ال�سلوك 
املهني ال�سوي ال�سارب يف 

الوطني،  تاريخنا  اأعماق 
فاإنه ي�سبح من غري املمكن 
بالن�سبة لنا، اأن نذكر مناقب 
الوطني  اجلي�ص  وخ�سال 
الرجوع  دون  ال�سعبي، 
جي�ص  و�سلفه  عمقه  اإىل 
ولي�ص  الوطني،  التحرير 
من املعقول بالن�سبة لنا، اأن 
الحرتافية  غمار  نخو�ص 
ونطاقها  حدودها  ونر�سم 
ومنتهاها وغايتها ال�سامية، 
متليه  ما  اإىل  الرجوع  دون 
الفكرية  مرجعيتنا  علينا 

من �سوابط ومعامل.
»هذه  الفريق  واأ�ساف 
املرجعية التي ميثل جي�ص 

حجر  الوطني  التحرير 
ال�سلبة،  ونواتها  زاويتها 
وميثل بذلك القدوة الأبرز، 
اهلل  بحول  �سنوا�سل،  التي 
ما  بف�سل  وقوته،  تعاىل 
يحظى به جي�سنا من عناية 
فخامة  لدن  من  ودعم 
القائد  اجلمهورية،  رئي�ص 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
قلت  الوطني،  الدفاع  وزير 
ال�سري  م�سوار  �سنوا�سل 

م�ستفيدين  هداها،  على 
كل  من  الوقت  ذات  يف 
العلمي،  التقدم  م�سارب 
والوايف من  الكايف  وبالقدر 
منابع التكنولوجيا احلديثة، 
ومت�سبعني مبا يكفي من قيم 
واأ�سيلة،  اأ�سلية  نوفمربية 
نفتح بها ومعها اأمام جي�سنا 
اأفق م�ستقبلية جديدة تدفع 
من  املزيد  اكت�ساب  نحو 

القوة والقتدار«.
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الفريق اأحمد قايد �سالح ي�ؤكد

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية متم�سكة  مبرجعيتها التاريخية
تراأ�س اأم�س الفريق اأحمد قايد 
�سالح  اجتماع عمل �سم قيادة 

واأركان الناحية الع�سكرية الرابعة 
وقادة ال�حدات وم�س�ؤويل خمتلف 
امل�سالح الأمنية، ا�ستمع خالله اإىل 

عر�س �سامل ح�ل ال��سع العام 
للناحية، قّدمه قائد الناحية .

عمليات  خالل  من  ال�رشطة  قوات  موؤخرا  تو�سلت 
البي�ص،  تلم�سان،  ب�سكرة،  وليات  من  بكل  متفرقة 
الكيف  من  معتربة  كمية  حجز  من  وب�سار  خن�سلة 
مع  غرام،   898 و  كيلوغرام   60 بـ  قدرت  املعالج 

توقيف 10 اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم. 
عنا�رش  نفذتها  التي  الأوىل،  العملية  حيثيات 
بخن�سلة،  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية  امل�سلحة 
متت على اإثر معلومات موؤكدة مفادها قيام �سخ�ص 
الذي يقطن  الكيف املعالج يف و�سط احلي  برتويج 
فيه، بعد حتديد هويته مت تنفيذ خطة عمل حمكمة 
كللت بتوقيفه وبحوزته  09 كيلوغرام و885 غرام من 

ل�ستكمال  للم�سلحة،  حتويله  ليتم  املعالج،  الكيف 
الثانية  العملية  جمريات  اأما  التحقيق،   اإجراءات 
بها عنا�رش امل�سلحة اجلهوية لالجتار  التي قامت 
غري ال�رشعي باملخدرات بب�سار، مكنت من توقيف 
و650  كيلوغرام   08 وحجز  فيهما  م�ستبه  �سخ�سني 

غرام من الكيف املعالج.
الولئية  امل�سلحة  عنا�رش  متكنت  جهتها  من 
على  مركبة  توقيف  من  بالبي�ص  الق�سائية  لل�رشطة 
الأمنية  للمراقبة  اإخ�ساعها  بعد  �سخ�سني،  متنها 
الكيف  من  كمية  على  بداخلها  العثور  مت  والإدارية 

املعالج قدرت بـ 09 كيلوغرام و890 غرام.

اإثر عمليات متفرقة

الأمن ال�طني يحجز اأزيد من 60 كغ من الكيف املعالج

�سرطة ال�ادي

تفكيك جماعة اإجرامية وت�سرتجع م�س�غات م�سروقة 
متكنت  احلثيثة،  وحترياتها  النوعية  حتقيقاتها  اإطار  يف 
لل�رشطة  الولئية  بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  عنا�رش 
الق�سائية باأمن ولية الوادي، من توقيف اأحد الأ�سخا�ص 
امل�ستبه فيهم وا�سرتجاع كمية امل�رشوقات املقدرة بـ 300 

مليون �سنتيم من الذهب.
تعود تفا�سيل الق�سية اإىل الأيام القليلة املا�سية، اأين قام 
تقدم  �سكوى   عقب  حتقيق  بفتح  الوادي  �رشطة  عنا�رش 
لل�رشقة،  م�سكنه  تعر�ص  ال�سخا�ص على خلفية  اأحد  بها 
الأ�سفر  ا�ستهدفت منه كمية من امل�سوغات من املعدن 

ال�رشعة  جناح  على  �سنتيم،  مليون   300 بقيمة  )الذهب( 
تنقلت عنا�رش ال�سبطية الق�سائية مدعمني برفقة عنا�رش 
مت  اأين  ال�سحية،  منزل  اإىل  باتنة  لولية  العلمية  ال�رشطة 
القيام باملعاينات الولية ورفع الب�سمات مب�رشح اجلرمية، 
وعليه مت حتديد هوية امل�ستبه فيه ليتم توقيفه واقتياده اإىل 
مقر ال�رشطة واإخ�ساعه اإىل التحقيق الذي تكلل با�سرتجاع 
كمية امل�سوغات  بعد ا�ستكمال التحقيقات مت اجناز ملف 
جزائي �سد امل�ستبه فيه وتقدميه اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة.

افتتاح ن�ساط الأف�سي� مع �س�ناطراك

اأويحيى يلغي ح�س�ره يف اآخر حلظة 
 األغى الوزير الأول اأحمد اأويحيى ح�سوره 
الإنتاج  اإجناح  ومعر�ص  ندوة  يف  املقرر 
روؤ�ساء  منتدى  ينظمه  الذي  الطاقوي 
الأربعاء،  اليوم  الف�سيو،  املوؤ�س�سات 
بالربوتوكولت  القائم  اأبلغه  ح�سب 
موقع  عن  نقال  لالف�سيو،  الأوىل  بالوزارة 
»كل �سيء يف اجلزائر« وقال امل�سدر، اأنه 
الأول  الوزير  يح�رش  اأن  املقرر  من  كان 

افتتاح هذا الن�ساط الذي ينظمه الأف�سيو 
مب�ساركة �سوناطراك، غري اأنه تقرر ع�سية 
احلدث الغاء ح�سوره. ياأتي هذا بالتزامن 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ص  تعليمة  مع 
التي  العمومية  ال�رشكات  خ�سخ�سة  اإلغاء 
مت اإقرارها يف لقاء الثالثية الأخري الذي 

جمع احلكومة واأرباب العمل والنقابة.
ع�سام ب�ربيع 

ميلــــة 

1500 اإعانة �سكن ريفي
ا�ستفادت ولية ميلة خالل الأيام املا�سية 
من 1500 اعانة تتعلق بالبناء الريفي حيث 
وح�سب  الولية  بلديات  على  توزيعها  مت 
فان  الولئي  ال�سعبي  املجل�ص  من  م�سدر 
هذه احل�سة تعترب �سعيفة ومتوا�سعة جدا 
ل تتعدى ن�سبة 30 باملائة مقارنة بالطلب 
الذي مت تقدميه اىل وزارة ال�سكن والعمران 
اعانة  اآلف  بخم�سة  واملقدر  واملدينة 
وهذا نظرا للطلب الكبري امل�سجل يف هذا 

النوع من ال�سكن من املواطنني عرب خمتلف 
بلديات الولية على اعتبار ولية ميلة ولية 
األأمني  اأن ال�ستتباب  ذات طابع ريفي كما 
يف ال�سنوات األأخرية على م�ستوى البلديات 
هذا  على  يقبلون  ال�سكان  جعل  اجلبلية 
مدا�رشهم  اىل  للعودة  ال�سكن  من  النوع 
والهتمامبالفالحة التي تعترب م�سدر رزق 

للكثري من العائالت بهذه البلديات .
عبد ال�هاب عميم�ر 

  موقف ...
ملواجهة تهديدات العام اجلديد2018 اأمرت القيادة 
القيادة  توحيد  خيار  بتبني   الأمريكية  الع�سكرية 
ملواجهة التهديدات اللكرتونية يف جمالت الخرتاق 

و التج�س�ص و ن�رش الأكاذيب امل�سللة 
و تقتنع القيادة يف مبنى البانتاغون اأن اأهم التهديدات 
التي �ستواجهها امل�سالح الأمريكية  يف غ�سون العام 
اجلديد هي ثغرات الأمن ال�سيرباين ويود البنتاغون 
ح�سم املواجهة يف هذه اجلبهة مهما كانت التكاليف 
قوتهم  من  وا�سنطن«  »خ�سوم  متكن  دون   للحيلولة 
الوليات  مع  ال�رشاع  يف  و«توظيفها  اللكرتونية  

املتحدة
البنتاغون  تبنى  حديثة   اأمنية  تقارير  بح�سب 
التهديدات  مع  للتعاطي  التقرير،  بح�سب  اإجراءات، 
ال�سيربانية، فمن جهة اأوىل دفع نحو ومن جهة ثانية، 
تكنولوجيا  نظم  توحيد  اإىل  الدفاع  وزارة  جلاأت 
اأمنية  بيئة  اإن�ساء  اأجل  من  بها  اخلا�سة  املعلومات 
اإدارة منظومة املعلومات، عالوة  موحدة، وحت�سني 
حزم  وكانت  ال�سحابية،  احلو�سبة  اإىل  النتقال  على 
الأمن الإقليمية امل�سرتكة ، جزًءا من مقاربة الوزارة، 
وهي عبارة عن جمموعة من املعدات ذات تطبيقات 

ملعاجلة  ومن�سات  �سبكية  قدرات  توفر  �سبكية 
البيانات، مثل: جدران احلماية، والك�سف عن الت�سلل 
اإدارة املخاطر يف املوؤ�س�سة.  والوقاية منه، وحلول 
واملراجعة  الرقابة  عمليات  من  الوزارة  عززت  كما 
اخرتاقها،  عدم  من  للتاأكد  املعلوماتية  لأنظمتها 
لبع�ص  خارجيني  مبوردين  الرتباط  اأثناء  خا�سة 

اخلدمات.
اإىل وقت قريب جمرد  الهواج�ص الأمنية كانت  هذه 
اأفالمها  من  الكثري  يف  هوليود  توظفه  علمي  ترف 
،لكنه مبرور ال�سنوات حتول اإىل واقع معي�ص يفر�ص 

و  اقت�سادية  و  اأمنية  م�ستويا  ،على  جدية  حتديات 
ميكنه جر العامل نحو كوارث ل قبل لل�سعفاء بتحمل 
الأزرق من  لعبة احلوت  تبعاتها ،يف اجلزائر متكنت 
ه�سا�سة  و  اللكرتوين  اأمننا  �سعف  اإىل  النتباه  لفت 
موقفنا من كثري من التحديات ذات العالقة بالعامل 
الإدارة  جمالت  يف  اآمنون  نحن  فهل  الأنرتنت 

اللكرتونية و القت�ساد الرقمي و حماية الأحداث 
باأ�سكاله  الإرهاب  من  اأخطر  مواجهة  اأمام  نحن 
التقليدية و ح�سمها يتطلب اإعادة توجيه الهتمام و 

ترتيب الأولويات

اله�اج�س الأمنية
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