
االهتمام بالدخول االجتماعي

الأحـــــــزاب تكـــــــتفي 
 ببـــــــــريق ال�سلـــــــطة

 و تبتعد عن املواطن
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 خالفتي لبلعبا�س 
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ال�سحية مت اغت�سابها و رميها من الطابق ال�ساد�س بوهران

مقتل �سل�سبيل يبعث مطلب اإعدام املختطفني

و�سط رعب املواطنني

اإ�سابة 14 �سـخـ�سا بالفريو�س القاتل بالبويرة
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 خمت�سون يوؤكدون »للو�سط« 
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اللحوم لـ 2017 
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بنك اجلزائر

ارتفاع قيمة الدينار مقابل 
الأورو بن�سبة 1،02باملائة

خلل 7 اأ�سهر االأوىل من �سنة 2018

 اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 1512 �سخ�سا 

�س24

�س2

قيامة ال�سمال الق�سنطيني

ملا اأخترب الكولون 
وع�سكرهم غ�سب 

زيغود يو�سف

�س2 

�س2

�س 24

جانت
 الق�ساء على مهرب وتوقيف

 اآخر قرب ال�سريط احلدودي 
بجاية

هــــزة اأر�ســـية بقوة 4،2 
درجات على �سلم ريـــــ�سرت 

بومردا�س

ع�سابة تخطتف ثالث فتيات 
ق�سر وتعتدي عليهن 

�سنة  15 يتجاوز  ل  اجلاين  •       عمر 

تاريخ
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بنك اجلزائر

ارتفاع قيمة الدينار مقابل 
الأورو بن�سبة %1،02

ك�سفت بيانات ر�سميى لبنك اجلزائر حيال تطور 

اأ�سعار �سرف الدينار خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل 

من �سنة 2018، موؤكدا ارتفعت قيمة الدينار 

مقابل الأورو بن�سبة %1،02. مقابل انخفا�سها 
مقابل �سعر الدولر بن�سبة 3،09 %، وذلك 
خالل الفرتة املمتدة بني مار�س وجويلية 

يف بنك  2018. وح�سب ت�سريحات م�سوؤولني 

اجلزائر اأم�س الأحد، فقد حافظ بنك اجلزائر 

يف اإطار “مقاربة حذرة و براغماتية لت�سيري 
معدل ال�سرف على م�ساره يف جمال �سيا�سة 

ال�سرف املطبقة منذ جوان 2016” . مو�سحني باأن 

لتقلبات  يف ال�سا�س  الدينار خا�سع  �سعر  “�سبط 

امل�سجلة على م�ستوى الأ�سواق املالية الدولية 

لل�سرف والعمالت املرجعية املتمثلة يف الأورو 

والدولر”. وح�سب ذات امل�سدر فقد كان �سعر 

الدينار قد �سهد ارتفاعا بن�سبة 0،86 %مقارنة 

بالدولر، يف الفرتة ما بني دي�سمرب 2017 ومار�س 

 3،04 بن�سبة  الأورو  اأمام  انخفا�سه  2018، مقابل 
الفرتة. نف�س  % خالل 

تلم�سان

�سبط25 كلغ من الكيف

خبر في 
صورة

و�سط رعب املواطنني

اإ�ســــــــــابــــــة 14 �ســــــــخـــــــ�سا 
بالفريو�س القاتل بالبويرة

جانت

 الق�ساء على مهرب وتوقيف
 اآخر قرب ال�سريط احلدودي 

الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
قرب  ال�سبت  اأم�ش  ال�سعبي, 
من  بجانت,  احلدودي  ال�رشيط 
الق�ساء على مهرب رف�ش االمتثال 
الأمر التوقف, واأوقفت مهربا اآخر, 
ح�سب ما اأورده اأم�ش االأحد, بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر, اأنه »يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة وخالل 
مفرزة  اعرت�ست  بجانت/ن.ع.4,  احلدودي  ال�رشيط  قرب  دورية 
الدفع  رباعية  مركبة   2018 اأوت   18 يوم  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ش 
وق�ست على مهرب رف�ش االمتثال الأمر التوقف, فيما اأوقفت مهربا 
الدفع  رباعية  مركبة  القطاع  بنف�ش  اأخرى  مفرزة  �سبطت  كما  اآخر, 

و)15( مولدا كهربائيا و)13( مطرقة �سغط«.

وهران 

هالك �سخ�س اإثر �سقوط 
حاملة حديدية للطالء 

لقي �سخ�ش م�رشعه واأ�سيب اثنان اآخران بجروح بليغة غرث 
�سقوط حاملة حديدية ت�ستعمل لطالء املباين هوت من 

الطابق ال�ساد�ش لعمارة من 12 طابقا بوهران, ح�سبما علم 
اليوم االأحد لدى م�سالح احلماية املدنية.

و ح�سب نف�ش امل�سدر فان احلاملة احلديدية كانت حتمل 
عاملي طالء حيث تعر�ست امراأة كانت اأ�سفل العمارة حلادث 

�سقوط هذا الهيكل احلديدي الذي وقع بينما كانا العمالن 
ب�سدد العمل وقد تويف اأحد العامالن البالغ من العمر 30 �سنة 

يف عني املكان بينما قدمت لل�سحيتني االأخرتني االإ�سعافات 
ال�رشورية قبل نقلهما اإىل امل�ست�سفى اجلامعي لوهران يف 

حالة �سحية »حرجة«, وفق ما اأ�سار اإليه ذات امل�سدر.

الدرك  عنا�رش  �سبط 
بتلم�سان/ن.ع.2,  الوطني 
الكيف  من  كيلوغرام   )25(

حرا�ش  املعالج«واأحبط 
»بالقالة/ن.ع.5,  ال�سواحل, 
�رشعية  غري  هجرة  حماولة 

على  كانوا  اأ�سخا�ش  لـ)08( 
ال�سنع,  تقليدي  قارب  منت 
 )39( توقيف  مت  فيما 

من  بكل  �رشعي  غري  مهاجرا 
والنعامة  ومترنا�ست  غرداية 

وتلم�سان«.

ال�سحة  م�سالح  اأح�ست 
اإرتفاع  اأم�س  بالبويرة 
الإ�سابة  حالت 
اىل  املجهول  بالفريو�س 
 8 ظهور  بعد  حالة   14
من  بكل  جديدة  حالت 
وعني  غبالو  بئر  بلديتي 
نف�س  من  تعاين  ب�سام 
كالإ�سهال  الأعرا�س 
والق�سور  واحلمى  احلاد 
على  نقلها  الكلوي  مت 
اإىل  ال�سرعة  جناح 
ب�سام  عني  م�ست�سفى 

باقي  تتواجد  فيما 
مب�ست�سفى  احلالت 
اأين  بالعا�سمة  القطار 
وتوؤكد  العالج  تتابع 
حالتهم  اأن  الأخبار  اآخر 
ذات  ،ويف  م�ستقرة 
ظهور  ت�سبب  ال�سياق 
حالت جديدة يف حالة 
لدى  كبرية  وهلع  رعب 
ت�سارب  و�سط  املواطنني 
الإ�ساعات  وانت�سار 
الإ�سابة  اإمكانية  حول 
تلك  عزز  وما  بالعدوى 

اأن  هو  اأكرث  الأقاويل 
اجلديدة  احلالت 
العائلة  نف�س  من  لي�ست 
املناطق  خمتلف  ومن 
ب�سام  وعني  كالروراوة 
فيما  ،هذا  غبالو  وبئر 
ينتظر  اجلميع  يزال  ل 
الطبية  التحاليل  نتائج 
با�ستور  معهد  من 
ملعرفة  بالعا�سمة 
الفريو�س  وهوية  �سبب 

املجهول .
اأ.م

بجاية

هزة اأر�سية بقوة 4،2 درجات على �سلم ري�سرت 
 4,2 بقوة  ار�سية  هزة  �سجلت 
يف  ري�سرت  �سلم  على  درجات 
 20 و  الواحدة  ال�ساعة  حدود 

االحد  اليوم  زوال  من  دقيقة 
اأفاد  ما  ح�سب  بجاية,  بوالية 
به مركز البحث يف علم الفلك 

والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء 
ذات  واأو�سح  له  بيان  يف 
قد  الهزة  مركز  اأن  امل�سدر 

حدد على بعد 3,9 كلم �سمال-
بنف�ش  اأوقا�ش  منطقة  �رشق 

الوالية.

كوالي�س تلحني حممد فوزى ن�سيد ق�سما
ابن  فوزى,  منري  الدكتور  ك�سف 
فوزى,  حممد  الراحل  الفنان 
قبل  من  والده  تكرمي  تفا�سيل 
العزيز  عبد  اجلزائرى  الرئي�ش 
الن�سيد  تلحينه  بعد  بوتفليقة, 

الوطني اجلزائري
 8« بربنامج  حواره  خالل  وقال 
ف�سائية  عرب  املذاع  ال�سبح« 
الوطنى  الن�سيد  اإن   ,»DMC«
اأحد  تاأليف  من  كان  اجلزائرى 
تواجده  فرتة  خالل  اجلزائريني 
بتلحني  والده  فقام  بال�سجن, 
بعد  اخلا�سة  نفقته  على  الن�سيد 

املو�سيقية,  فرقته  ا�ستقدم  اأن 
لها املال من جيبه  »ودفع  معقبا: 
بوتفليقة  الرئي�ش  اخلا�ش, وكرمه 
فيما بعد«. وعن مر�ش والده قال: 
وخا�سة  وموؤ�سفة  �سعبة  »مرحلة 
مر�سه,  نوع  معروف  يكن  مل  اأنه 
واأملانيا  واأمريكا  فرن�سا  و�سافر 
مل  النهاية  وفى  الدول  من  وكثري 
يتم التو�سل لت�سخي�ش معني حول 
مبهنة  عملى  �سبب  وهذا  مر�سه 
كان  والده  اأن  اإىل  واأ�سار  الطب, 
اأغانى  تلحني  فى  �سعوبة  يواجه 
االأطفال اأكرث من االأغانى العادية.
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الهتمام بالدخول الجتماعي

الأحزاب تكتفي بربيق ال�سلطة و تبتعد عن املواطن
.       اإ�شماعيل دب�س :الأحزاب تهدف فقط اإىل اإكت�شاب مواقع يف ال�شلطة          .      زهري ماروك:اأغلب الأحزاب مفرطة يف الت�شيي�س ومفتقرة للقواعد ال�شعبية 

.      اأحمد الدان: هناك اأحزاب منا�شباتيةاأق�شت املواطن من  براجمها                  .        حم�س :لن نغيب عن الهتمام بال�شاأن العام

اإميان لوا�س 

الأحزاب ل حترتم القواعد 
احلزبية

�أكد �ملحلل �ل�سيا�سي �إ�سماعيل 
�أن �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف  دب�ش 
بالدخول  مهتمة  غري  �جلز�ئر 
فقط  هدفها  �لجتماعي 
�ل�سلطة،  يف  مو�قع  �إكت�ساب 
�ملت�سنع  �إهتمامها  �أن  م�سري� 
يظهر  �لجتماعي  باجلانب 
�لإنتخابية  �حلملة  �أيام  فقط 
فهي  �لعادية  �لأيام  يف  �أما 
�ملحلل  �إعترب  متاما.  غائبة 
يف  دب�ش  �إ�سماعيل  �ل�سيا�سي 
�أن  »�لو�سط«  به  خ�ش  ت�رصيح 
�جلز�ئر  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�حلزبية  �لقو�عد  حترتم  ل 
�لإنتخابية  �حلمالت  �أثناء  �إل 
�لقو�عد  هذه  �إق�ساء  ويتم 
�أن  م�سري�  �لإ�ستحقاقات،  بعد 
�مل�سد�قية  �إل  تفتقر  �لأحز�ب 
بالأمور  فقط  تهتم  وهي 
ذ�ت  يف  موؤكد�  �ل�سيا�سية، 
�حلالية  �لقياد�ت  �أن  �ل�سدد، 
�لقو�عد  �أ�سا�ش  على  تعمل  ل 
�إىل  تلجاأ  �إمنا  و  �لجتماعية 

�إ�ستعمال قو�عدها �خلا�سة.

الأحزاب تن�شط يف 
الإ�شتحقاقات فقط 

من جهته �إعترب �لأ�ستاذ �جلامعي 
و �ملحلل �ل�سيا�سي زهري ماروك 
يف ت�رصيح خ�ش به »�لو�سط« �أن 
�جلز�ئر  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�ل�سعبية،  �لقو�عد  �إىل  تفتقر 

�لأحز�ب  �أغلب  �أن  مو�سحا 
�لعمق  متتلك  ل  �ل�سيا�سية 
يف  تن�سط  �أحز�ب  �ل�سعبي،فهي 
ويف  �ل�سعبي  �لعمق  غياب  ظل 
كالنتخابات  فقط  �ملنا�سبات 
�مل�ساندة  خالل  من  �لرئا�سية 
على  �لتجروؤ  �أو  لال�ستمر�رية 
وقال  معني.  �سخ�ش  تر�سيح 
عامة  »ب�سفة  �ملتحدث 
على  تبحث  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
حتقيق مز�يا وم�سالح �سخ�سية، 
يعطي  ب�سكل  تن�سط  ل  وهي 
�جلز�ئري،  للمو�طن  �أهمية  لها 
بالق�سايا  تهتم  ل  جندها  حيث 
�لجتماعية و�لقت�سادية وتلتزم 
�لق�سايا  يخ�ش  فيما  �ل�سمت 

�لتي تهمه »
�ل�سدد،�أو�سح  ذ�ت  ويف 
�أغلب �لأحز�ب ل  �أن  �ملتحدث 
�مل�ساكل  حلل  �لت�سور  ميلكون 
و�لقت�سادية،  �لجتماعية 
�لت�سي�ش  يف  مفرطني  هم  و�إمنا 
�ملرتبطة  �لق�سايا  يف  وغارقني 
�لق�سايا  وهذه   ، �ملو�ئد  بفتاة 
�ملو�طن  باإهتمام  حتظى  ل 
�لب�سيط �لذي يتخبط يف م�ساكل 

عديدة ».
و�أ�سار زهري ماروك �أن �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية يف �جلز�ئر مل ترتقي 
�إىل مرحلة تكون فيها �لأحز�ب 
معترب�  �لأوروبية،  كالدول 
هي  �ملوجودة  �لأحز�ب  �أن 
لأن  حقيقية  غري  �أحز�ب  �سبه 
تنطبق  ل  �لعاملية  مو��سفات 
على �سكل �لأحز�ب �جلز�ئرية.

هناك اأحزاب 
منا�شباتيةاأق�شت املواطن 

يف براجمها  

رئي�ش  ،نائب  �أخرى  جهة  من 
يف  �لد�ن  �أحمد  �لبناء  حركة 
ت�رصيح خ�ش به »�لو�سط« ،�أكد 
هي  �لوطني  �لبناء  حركة  �أن 
يهتم  �جتماعي  �سيا�سي  تنظيم 
�ليومية  �ملو�طن  مب�سكالت 
كجزء من برناجمها �لإ�سالحي 
مكاتبنا  خمتلف  تقوم  ولذلك   ،
�لولئية بالتو��سل مع �ملو�طنني 
�لهموم  معهم  وتتقا�سم 
و�لهتمامات وحتاول �أن تر�فق 
�ملو�طن من خالل تو�سيع رقعة 
�لت�سامن �لوطني من جهة ،ومن 
�ل�سغط  من  �لتخفيف  خالل 
�لذي  �ملو�طن  على  �ملتعدد 
يخرج من عطلة �ل�سيف ليو�جه 
�ملدر�سي  �لدخول  ��ستحقاق 
عيد  حتدي  ويو�جه  و�جلامعي 
�لأ�سحى �لذي يحتاج �أطفال كل 
مو�طن �إىل �لفرحة فيه باللبا�ش 
يثقل كاهل  و�لأ�سحية وهذ� ما 

�ل�سعب �جتماعيا.
وقال  ذ�ت �ملتحدث« �أن مبادرة 
طرحتها  �لتي  للجميع  �جلز�ئر 
مع  تتو��سل  تز�ل  ول  �حلركة 
�لطبقة �ل�سيا�سة لتفعيل �ملرحلة 
�ملبادرة  هذه  منها؛  �لثانية 
هدفها حماية ��ستقر�ر �جلز�ئر 
�لدميقر�طية  �لبيئة  وحماية 
وهذه  �لد�خلية  �جلبهة  ومتتني 
ق�سايا �أ�سا�سية للوقوف يف وجه 
و�ل�سيحات  �لأجند�ت  بع�ش 
��ستغالل  تريد  �لتي  �لنتهازية 
لتمرير  �لجتماعي  �ل�سغط 
�لتاأزمي  �لدفع نحو  خيار�تها يف 
تهديد  وبالتايل  و�لنزلق 

�لن�سجام  وتهديد  �ل�ستقر�ر 
�لجتماعي يف �جلز�ئر«.

من جهة �أخرى، �أو�سح �ملتحدث 
ميكن  �لجتماعي  �لدخول  �أن 
ل�سناعة  زمنيا  ف�ساء  يكون  �أن 
نحو  �لبالد  ودفع  �ل�سطر�بات 
�لبناء  فحركة  ولهذ�  �لتوتر�ت، 
�لولئية  مكاتبها  كل  جتعل 
يقظة  حالة  يف  ومنا�سليها 
وتعاون  �ملو�طن  من  و�قرت�ب 
لتامني  �لوطنية  �لقوى  مع 
عن  و�لبحث  �جلز�ئر  ��ستقر�ر 
من  و�لآمن  �لهادئ  �خلروج 
�لأزمة و�نعكا�ساتها �لجتماعية

»هناك  �لد�ن  �أحمد  و�أ�ساف 
�سعبية  قاعدة  لها  �أحز�ب 
ون�سالية وهذه �لأحز�ب مطلوب 
�لقاعدة  بهذه  �لهتمام  منها 
لن�سيحة  و�ل�ستماع  �ل�سعبية 
�ملو�طنني �لذين يطالبون د�ئما 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  ت�ساركهم  باأن 
�ن  ت�ستطع  مل  فاإن  همومهم 

حزنهم  فلت�ساركهم  تفرحهم 
عرب  نفعله  �أن  نحاول  ما  وهذ� 
و�لبلدية  �لولئية  موؤ�س�ساتنا 
و�ملتخ�س�سة وخا�سة  و�لوطنية 
و�ملر�أة  �ل�سباب  موؤ�س�سات 
حركة  هي   �لبناء  حركة  لأن 
جماهريية  وطنية  �إ�سالحية 
حتر�ش على تفعيل قيم �لت�سامن 
هناك  �ملقابل  يف  و�ملو�طنة،و 
منا�سباتية  خيار�ت  لها  �أحز�ب 
خيار�ت  �و  فئوية  خيار�ت  �أو 
ورمبا  حمدودة  جغر�فية 
على  تركز  بجعلها  �لذي  هذ� 
�لعمل  تعترب  لأنها  �لنتخابات 
عرب  �إل  يتحقق  ل  �لت�سامني 
�ملجال�ش �ملحلية و�للجان �لتي 
وجهة  وهذه  �لبلديات  ت�سملها  
نظر حترتم وتقدر،ولكن لالأ�سف 
نتمنى  �أحز�ب منا�سباتية  هناك 
�أن تتطور �ملمار�سة �حلزبية يف 
�لأحز�ب  كل  ت�سبح  لكي  �لبالد 
حا�رصة مع �ملو�طن يف يومياته 

منا�سباتها  يف  ولي�ش  ومنا�سباته 
�حلزبية فقط

لن نغيب عن الهتمام 
بال�شاأن العام

حركة  �أكدت  �أخرى،  جهة  من 
بالدخول  مهتمة  �أنها  حم�ش 
تغيب عن  لن  وهي  �لجتماعي، 
وتتابع  �لعام،  بال�ساأن  �لهتمام 
�لوطنية  �ل�ساحة  يف  يدور  ما 
تتخلف  ولن  باهتمام،  و�لدولية 
و�لتز�ماتها  و�جباتها  �أد�ء  عن 
وفق برناجمها وخطها وخطتها، 
�حلايل  �لوقت  يف  �أن  مو�سحة 
�حلركة  م�سغولة مببادرة �لتو�فق 
بها  �لتحرك  و�سيتم  �لوطني، 
�ملدين،  �ملجتمع  م�ستوى  على 
كل  يف  �ل�سعب  �إىل  بها  و�لنزول 
تز�منا  وذلك  �لوطن،  وليات 
هياكل  جتديد  �إعادة  مع  كذلك 

�حلركة بعد �ملوؤمتر.

البويرة

م�سرع طفلني واإ�سابة 
4 يف انفجار قنبلة

 4 و�أ�سيب  طفلني  �أم�ش  لقي 
�ثر  على  خطرية  بجروح  �آخرين 
�ل�سنع  تقليدية  قنبلة  �نفجار 
تامزيابت  �مل�سمى  باملكان 
كلم   30 �أحنيف  لبلدية  �لتابعة 
 ، �لبويرة  ولية  عا�سمة  �رصق 
وح�سب م�سادر » �لو�سط » وقعت 
�لأطفال  لعب  مكان  يف  �حلادثة 
�لبالغ   « �لطفل »ب.ح�سني  ولفظ 
من �لعمر 12 �سنة �أنفا�سه يف عني 

�ل�سحية  تويف  حني  يف  �ملكان 
وزو  تيزي  مب�ست�سفى  �لثانية 
�مل�سابني  جميع  حتويل  مت  �ين 
حيث  ��ساباتهم  خلطورة  نظر� 
برتت �رجل 3 �طفال ويتو�جدون 
وخلفت  هذ�   ، حرجة  حالة  يف 
�حلادثة جو� من �حلزن باملنطقة 
حلول  مع  تتزمن  و�نها  خا�سة 
منا�سبة عيد �لأ�سحى �ملبارك .
اأ.م

الرئي�س اجلديد للكتلة الربملانية للأرندي فوؤاد بن مرابط:

خالفتي لبلعبا�س يف اإطار التداول على املهام
�ملجموعة  رئي�ش  �سدد 
�لنيابية حلزب �لتجمع �لوطني 
�لدميقر�طي فوؤ�د بن مر�بط 
مع  يت�سامح  ل  �لأرندي  �أن 
�ملال  مت�ش  �لتي  �لق�سايا 
ملا  طبقا  و�ل�رصف  �لعام 
�لد�خلي  �لقانون  عليه  ين�ش 
�أنتعيينه  مو�سحا  للحزب، 
�أحمد  �لعام  �لأمني  قبل  من 
�ملجموعة  كرئي�ش  �أويحيى 
�لنيابية لالأرندي مل يكن �سببه 
�سكاوى  �حلزب  قيادة  تلقي 

�سد بلعبا�ش �لذي قدم كل ما 
ع�سو  وهو  و�جبه  و�أدى  عليه 

مكتب �سيا�سي
�ملجموعة  رئي�ش  كذب 
�لتجمع  حلزب  �لنيابية 
فوؤ�د  �لدميقر�طي،  �لوطني 
تعيينه  يكون  �أن  مر�بط،  بن 
�أحمد  �لعام  �لأمني  قبل  من 
�أويحيى خلفا لبلعبا�ش بلعبا�ش 
�حلزب  قيادة  تلقي  �سببه 
مفيد�  �لأخري،  �سد  �سكاوى 
للمجموعة  كرئي�ش  تعيينه  �أن 

على  �لتد�ول  �إطار  يف  جاء 
�ملهام، ولإعطاء نف�ش جديد 

للمجوعة.
من جهة �أخرى، علق �ملتحدث 
علق فوؤ�د بن مر�بط علىرفع 
�لغطاء �ل�سيا�سي عن �سيناتور 
�لأرندي مليك بوجوهر، قائال 
�ل�سيا�سي  �لغطاء  رفع  :«�إن 
على �ل�سيناتور مليك بوجوهر 
تورطه،  من  �لتاأكد  بعد  جاء 
�لهني  بالأمر  فتنحيته مل تكن 
كبري،  �ن�سباطي  �إجر�ء  لأنه 

�أيدي  �لآن بني  ملفه  و�لأن  
�لعد�لة وجمل�ش �لأمة �ملنتمي 
له و�لذي با�رص در��سة ملفه«.

�أما فيما يخ�ش تخوف حزب 
�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع 
يف خروج ق�سايا ف�ساد �أخرى، 
هذه  �أن  مر�بط  بن  فاأكد 
ول  منعزلة  فردية  ت�رصفات 
ووجوده  باحلزب  لها  عالقة 
ل يعني �أن �حلزب فا�سد على 

حد قوله.
اإميان لوا�س 

تظهر الأحزاب ال�شيا�شية يف اجلزائر فقط يف املواعيد ،و املنا�شبات كالإ�شتحقاقات على غرار املحليات و الت�شريعيات ،و الرئا�شيات، حيث يظهر 
اهتمامها بالأمور ال�شيا�شية فقط فهي غري نا�شطة ب�شكل يعطي لها اأهمية للمواطن اجلزائري، حيث جندها ل تهتم بالق�شايا الجتماعية و 

القت�شادية و تلتزم ال�شمت فيما يخ�س الق�شايا التي تهم املواطن و ت�شغل باله ،خمت�شون يوؤكدون على اأن الأحزاب ال�شيا�شية تويل اأهمية كبرية 
للق�شايا ال�شيا�شية لتحقيق مزايا و م�شالح �شخ�شية مهملة بذلك اجلانب الجتماعي و  ان�شغالت املواطن الب�شيط .



ويف هذ� �ل�ضدد �أو�ضح رئي�س 
ر�بطة حقوق �الن�ضان هو�ري 
�أ�ضبحت  �لطفولة  باأن  قدور 
م�ضاكل  قبل  من  حما�رصة 
�ختطاف  �أهمها ظاهرة  عدة 
 93 باأن  م�ضيفا  �الأطفال، 
تف�ضي  �أ�ضباب  من  باملائة 
وقتل  �الختطاف  جرمية 
�الأطفال هي �أ�ضباب �جتماعية، 
نتيجة  �قت�ضادية  و  نف�ضانية 
يف  وتع�ضب  ت�ضنجات 
ور�ح  �جلز�ئري،  �ملجتمع 
من  �أكرث  �إىل  �مل�ضدر  ذ�ت 
هنالك  على  �ضدد  ملا  ذلك 
هذه  على  توؤثر  عدة  عو�مل 
تت�ضدرها:«  و�لتي  �لظاهرة 
 32 �جلن�ضي  �ل�ضذوذ  ظاهرة 
ح�ضابات  وت�ضفية  باملائة، 
�بتز�ز  باملائة   15 �نتقام،  و 
باملائة  �إ�ضافة   13 �لفدية  و 
�إىل حب �نتقام 12 باملائة مع 
�ل�ضعوذة و �ل�ضحر11 باملائة ، 
دون ن�ضيان ��ضتغالل �ملر�ضى 
جتارة  طرف  من  �لنف�ضيني 
�لرقية و �لدجالني 10 باملائة، 

و�أ�ضباب خفية 07 باملائة«.
�إىل  �مل�ضدر  ذ�ت  وتطرق 
خمتطفي  �إعد�م  ملف 
باأن د�عي رفع  �الأطفال و�أكد 
عليهم  يجب  عنها  �لتجميد 
�لتي  �الأ�ضباب  هذه  معاجلة 
باجلر�ئم  �لقيام  �إىل  تدفع 
�لقانون  عليها  يعاقب  �لتي 
باالإعد�م، الأن �لتحدي ي�ضيف 
كيفية  يكمن يف  قدور  هو�ري 
يتم  بحيث  �ملجتمع  تطوير 
و�الآفات  للم�ضكالت  �لت�ضدي 
�الجتماعية، بعد �أن �أ�ضبحت 
�أ�ضباب  من  باملائة   95 ن�ضبة 
�الأطفال  �ختطاف  ظاهرة 
عو�مل  �إىل  تعود  باجلز�ئر 
د�عيا  نف�ضانية،  و  �جتماعية 
�رصورة  �إىل  �لو�ضية  �جلهات 
و�لت�ضول  �لعمالة  حماربة 
جتار  وحماربة  �الأطفال، 
�إىل  و�ل�ضعي  �ملخدر�ت، 
و  �مل�ضعوذين  على  �لق�ضاء 

�لدجالني.

بن عوف: �سئمنا من 
مناق�سة ملفات حتى 

حتدث الكارثة

�حلقوقي  �أكد  جهته  من 
يف  عوف  بن  �إبر�هيم 
�لو�ضط  به  خ�س  ت�رصيح 
يهوى  �أ�ضبح  �جلز�ئري  باأن 
مل�ضاكله  �حللول  عن  �لبحث 
حدوث  بعد  �إال  �الجتماعية 
�لكارثة، وما يح�ضل مع ملف 
�الأطفال  خمتطفي  �إعد�م 
حممال  ذلك،  على  مثال  �إال 
�ل�ضلطات  �ل�ضياق  ذ�ت  يف 
ما  م�ضوؤولية  �أ�ضنافها  بكافة 
يقع، فيما �أ�ضار بن عوف �إىل 
�حلديث  جر  �لبع�س  حماولة 
ملف  �إىل  �لظاهرة  هذه  عن 
�لبع�س  قال:«  حيث  �الإعد�م 
�لعام  �لر�أي  توجيه  يحاول 
تطبيق  باأن  �لتاأكدي  �إىل  �الآن 
هذه  �ضحل  �الإعد�م  حكم 
هذ�  متابعا:«  �لظاهرة«، 
وما  مغالطة  و  خطاأ  �لطرح 
على  ترتكز  �ضيا�ضة  �إال  هو 
�لعمل  و  �الإمام  �إىل  �لهروب 
�حللول،  عن  �البتعاد  على 
وجود  فيه  ظل  يف  وهذ� 
بعقوبة  حتكم  ماز�لت  دول 
الز�لت  و�جلرمية  �الإعد�م، 

منت�رصة فيها«.

�سقيق ال�سحية: هكذا 
مت اختطاف �سقيقتي 

وقتلها

�ضقيق  زحاف  حممد 
زحاف  �ضل�ضبيل  �ملرحومة 
�ضحفي  ت�رصيح  يف  حتدث 
عن حيثيات �جلرمية �ل�ضنعاء 
�ضقيقته،  لها  تعر�ضت  �لتي 
�ختطافها  مت  باأنه  �أكد  حيث 
�أم�س  �أول  عليها  و�العتد�ء 
يوم  عليها  �لعثور  ومت  �ل�ضبت 
�أم�س مقتولة مربز� �أن �لقاتل 
م�ضالح  قبل  من  عليه  قب�س 
من  متكنت  �لتي  �الأمن، 
ذ�ت  و�أو�ضح  �إليه،  �لو�ضول 
حمدثنا  �أكد  باأنه  �مل�ضدر 
�أنه ال توجد �أي م�ضاكل تربط 
�لذي  باجلاين  �ل�ضحية  عائلة 
حتى  �ضنة   15 �لعمر  من  يبلغ 
ذ�ت  ويف  فعلته،  على  يقدم 
�ل�ضياق تطرق �ضقيق �ل�ضحية 
�إىل تفا�ضيل عملية �الختطاف 
�ختفت  �ضقيقتي  قال:«  حيق 
�ل�ضكر  ل�رص�ء  ذهبت  �أن  بعد 
�ل�ضبت  قريب،  حمل  من 
�لعا�رصة  �ل�ضاعة  حدود  يف 
ومل  عنها  بحثنا  و�لن�ضف، 
مكنتنا  و�لتحريات  جندها، 
مكان  �إىل  �لو�ضول  من 
عليها  عرثنا  حيث  �جلرمية، 

جثة هامدة«.

من يا�سر اإىل �سل�سبيل 
وال�سحايا يتزايدون 

وال�سمت يطوق 
اجلزائريني

يوم  �ضبيحة  حادثة  وتعد 
جلر�ئم  �متد�د  �إال  �أم�س 
ليمزقو�  وحو�س  �قرتفها 
قلوب �أباء و�أمهات جاهدو� 
من �أجل �أطفالهم، وجدو� 
م�ضاحة  �ملجتمع  يف هذ� 
دون  للتحرك  �حلرية  من 
ح�ضيب وال رقيب الأ�ضباب 
فيا�رص  جمهولة،  تبقى 
منذ  �لذي الز�ل خمتطفا 
خم�س �ضنو�ت الز�ل قلب 
�أكرث  �ليوم  يحرتق يف  �أمه 
�جلاين  �أن  رغم  مرة،  من 
حياة  ال  �أنه  �إال  معروف 
�أم  فقلب  تنادي،  ملن 
مع  �ن�ضهر  كذلك  �ضيماء 
�أول كلمة بعد �لعثور على 
ميتة،  وهي  مبقربة  �بنتها 
�ضند�س  نن�ضى  �أن  دون 
برميل  يف  وجدت  �لتي 
ملياه ملوث لتموت غريقة، 
فكانت هي  ق�ضنطينة  �أما 
جلرمية  م�رصحا  �الأخرى 
�غت�ضاب  تغتفر ملا مت  ال 
ورميهما  و�إبر�هيم  هارون 
للنفايات  مكب  يف  ميتني 
نن�ضى  �أن  ن  دون  هنالك، 
بنات و�أطفال �أخرين ماتو� 
�ثر �غت�ضابهم بدون رحمة 
�ضمت  وو�ضط  �ضفقة،  وال 
يرهب  �أ�ضحى  رهيب 
فقدو�  �لذين  �ل�ضحايا 

�لثقة يف هذ� �ملجتمع.

ال�سحية مت اغت�سابها و رميها من الطابق ال�ساد�س بوهران

علي عزازقة

مقتل �سل�سبيل يبعث مطلب 
اإعدام خمتطفي الأطفال
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�سنة  15 يتجاوز  ل  اجلاين  •       عمر 

خمت�سون يوؤكدون »للو�سط« ع�سية عيد الأ�سحى

   �سيناريو تعفن اللحوم 
لـ 2017 م�ستبعد

بولنو�ر  �لطاهر  �أو�ضح �حلاج 
�لوطنية  �جلمعية  رئي�س 
للتجار و �حلرفيني يف حديثه 
�الآن  �أنه  �إىل حد    « »للو�ضط 
تثبت  وثيقة  �أي  توجد  ال 
�لكبا�س  عند  مر�س  بوجود 
لت�ضمينهم  �أدوية  ��ضتعمال  �أو 
حاالت  ت�ضجيل  عن  ، �أما 
تعفن �للحومو�خ�رص�رها  يف 
بولنو�ر  قال  �ملا�ضي   �لعام 
�للجنة   �لنتائج  ننتظر  �أننا  
�لتي قامت بها  وز�رة �لفالحة 
�لبياطرة  موؤكد� ذ�ت  و جلنة 
ت�ضوق  �لكبا�س  �أن  �ملتحدث 
�لبيطرية  للرقابة  وتخ�ضع 
و�لفالحية  وهذ�  و�لتجارية 
تعاين  ال  �ضليمة  يجعلها  ما 
من �أي مر�س وعليه فانت�ضار 
بيع  ونقاط  �ملو�زية  �الأ�ضو�ق 
�خلا�ضعة  غري  �لعيد  �أ�ضاحي 
يفتح  �لبيطرية  للمر�قبة 
�لكبا�س  لت�ضويق  �ملجال 
�ملري�ضة ، وهذ� يف ظل غياب 
تناول  الإثبات  لل�ضحة  خمابر 
�أو مكمالت  �الأ�ضاحي الأدوية 

غذ�ئية لت�ضمينها. 
 

بولنوار : قلة روؤو�س 
املوا�سي وا�سترياد 

الأغذية احليوانية 
وراء ارتفاع اأ�سعار 

الكبا�س
 

الرتفاع  وبالن�ضبة 
هذ�  �لعيد  �أ�ضعار�أ�ضاحي 
�لطاهر  �حلاج  قال   ، �لعام 
2018  مل  �ضنة  �أن  بولنو�ر 
كبرية  بن�ضبة  �رتفاعا  ت�ضجل 
�ملتو�ضط  حدود  يف  فهي 
و3  جز�ئري  دينار  باألفي 
بال�ضنة  باملقارنة  دج   �آالف 
يجعله  ما  وهذ�  �ملا�ضية 
يعود  و�لذي  مرتفعا  ن�ضبيا 
�أن  �أ�ضباب  م�ضري�   لعدة 
قلة  يتمثل يف  �لكبري  �مل�ضكل 
�ملوجودة  �ملو��ضي  روؤو�س 
تتما�ضى  �لتيال  �جلز�ئر  يف 
مع �لطلب �أي �أقل من �لعر�س 
�لذي يزيد �ضنويا حيث ترت�وح 
 25 �الأغنام من  روؤو�س  عدد 
ر�أ�س  مليون   28 �إىل  مليون  
غنم،  معترب� �أنه غري كايف لبلد 
عدد  يتجاوز  �لذي  كاجلز�ئر 
�ضكانه 40 مليون ن�ضمة  وهنا 
جند �أن عدد �ل�ضكان �أكرث من 
عدد �الأ�ضاحي ، موؤكد� رئي�س 
و  للتجار  �لوطنية  �جلمعية 
من  فالبد  �حلرفيني  وعليه 
�ملو�لني  ت�ضجيع  يف  �الإ�رص�ع 
يف  �ملو��ضي  روؤو�س  و�زدياد 
�جلز�ئر  مع �رصورة  جت�ضيد 
م�ضاريع �إنتاج �لغذ�ء �حليو�ين 
�أحد  كان  �جلز�ئر   �لذي  يف 
مع  �الأ�ضاحي  غالء  �أ�ضباب 
�الرتفاع �مل�ضهود هذه �ل�ضنة 

�حليو�نية  �الأغذية  �أ�ضعار  يف 
من  �مل�ضتوردة  و�الأعالف 

�خلارج.
 

زبدي : »حمالت 
التح�سي�س من ظاهرة 

تعفن اللحوم اأثبتت 
فعاليتها  »

 
رئي�س  جهته �أكد   ومن 
حلماية  �جلز�ئرية  �ملنظمة 
م�ضطفى  �مل�ضتهلك 
به  خ�س  ت�رصيح  زبدي  يف 
بغ�س  �أنه   « »�لو�ضط  يومية 
�لنظر يف  �خلو�س يف �أ�ضباب 
�لعيد  �الأ�ضاحي   حلوم  تعفن 
�ل�ضاعة  حد  تبقى  �إىل  و�لتي 
تبقى  غام�ضة وعليه فتجربة 
حلمالت  �ملا�ضيتني  �ل�ضنتني 
بها  قامت  �لتي  �لتح�ضي�س 
�ملعنية  و�ل�ضلطات  �ملنظمة 
مع  �ملا�ضية  �أ�ضو�ق  بتنظيم 
�ملعامالت  ب�ضند  �لعمل 
�أثبتت  �أمور  كلها  �لتجارية 
�لو�قع  �أر�س  على  فعاليتها 
�مل�ضتهلك  وهي  تب�رص 
ظاهرة  باأن  �جلز�ئري 
�أقل  �ضتكون  �للحوم  تعفن 
يف  عليه  كانت  ما  من   بكثري 
كانت  �لتي  �ملا�ضية  �ل�ضنة 
�أو  هرمونية  الأ�ضباب  ر�جعة 
�الأمر  فاإن  للكبا�س  ت�ضمينية 
�ملو�طن  و�أ�ضبح  �نك�ضف  قد 
�جلز�ئري حري�ضا على �قتناء 
نقاط  يف  �لعيد   �أ�ضحية 
لذلك  مع  �ملرخ�ضة  �لبيع 
معرفة هوية �لبائع وعلى هذ� 
�الأ�ضا�س فكل �لعو�مل يف هذه 
�ل�ضنة مطمئنة حتى ولو كانت 

هناك حاالت قليلة.
 

لبد من توفري 
ال�سروط ال�سحية 

لذبح الأ�ساحي
 

قدم زبدي جملة من �لن�ضائح 
عيد  ع�ضية  للم�ضتهلكني 
مطالبا  �ملبارك  �الأ�ضحى 
�ل�رصوط  كل  بتوفري  �إياهم 
لذبح  �ملنا�ضبة  �ل�ضحية 
طريق  عن  وهذ�  �الأ�ضاحي 
لكب�س  �الأكل  تقدمي  عدم 
�إىل  �ضاعة   12 مدة  �لعيد 
نحر  عملية  �إجر�ء  قبل  يوم 
�مل�ضتهلك  د�عيا   ، �الأ�ضحية 
�آليات  �حرت�م  �إىل  �جلز�ئري 
تعفني  وعدم  �ل�ضليمة  �لذبح 
�الأ�ضاحي �أو �مل�ضا�س باللحم 
د�عيا  �ل�ضلخ  عملية  �أثناء 
�أ�ضحية  و�ضع  �إىل  �مل�ضتهلك 
مكان  �الأ�ضحى  يف  عيد 
بعيد� عن  ومهوى  �لظل  فيه 
�ل�ضم�س  و�أ�ضعة  �حلر�رة 

�حلارقة  .
حكيم مالك 

رعب اختطاف الأطفال ي�سرب قلوب اجلزائريني من جديد، بعد اأن مت العثور على الطفلة املرحومة 
�سل�سبيل زحاف مقتولة بعد اغت�سابها من »وحو�س ب�سرية« عمدت اإىل رميها من الطابق ال�ساد�س 

يف اأحد اأحياء الباهية وهران، الظاهرة املتجددة اأحيت من جديد اجلدل حول �سرورة تنفيذ 
حكم الإعدام على اخلاطفني �سيما واأن عائلة زحاف تطالب بالق�سا�س يف ظل القب�س على خاطف 

املرحومة يوم اأم�س وهو الذي ل يتجاوز عمره 15 �سنة.
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قيامة ال�سمال الق�سنطيني

بعد النتهاء من » موؤمتر كدية داود » اأو ما ي�سمى يف كتابات اأخرى » اجتماع جبل الزمان »  بداأت املرحة املهمة من الهجومات التاريخية ، فقد با�سر القادة امليدانيني 
وقادة النواحي وم�سوؤويل املدا�سر والقرى من املدنيني واملنا�سلني النوفمربيني عموما ،فرتة التوعية والتعبئة » حملة التعبوية » والتي �سملت ال�سمال الق�سنطيني 
كله ،وقد ق�سمت اإىل ثالثة مراحل )1( هذه احلملة التي ا�ستهدفت ال�سكان واملواطنني واملدنني لتو�سح هذه الهجومات واأهدافها ، و�سرورتها ، وخماطرها ،كانت 
هجومات مقررة يف ثالثة  اأيام من 20 اأوث/اأغ�سط�س  اإىل 23 اأوث/ اأغ�سط�س  )2( ، فيما  م�سادر قالت  مقررة على يوميني 21 اأوث و22 اأوث )3(  ومبا�سرة ملا انتهت 

التح�سريات ، واجلل�سات  على  ما دارت عليها من اأجواء  ثورية ، ثقافة حرب الع�سابات ، وملا ا�ستقرت  القناعات  كلها ال�سعبية ، والع�سكرية » جي�س التحرير » 
وال�سيا�سية » جبهة التحرير الوطني » واملدنيني والأعيان فى موؤمتر » كدية داود » على تنفيذ الهجومات ..

ملا اأخترب الكولون وع�سكرهم غ�سب زيغود يو�سف
.         الفكرة، التح�سريات، الإجرام الفرن�سي        .      والغ�سب الثوري اجلزائري الهادر

ي�سني بوغازي

الإعداد   ، جدا  ملحا   �صار 
على  وال�صرتاتيجي  ال�صيا�صي  
النتمائي  الوعي  مقا�صات 
بيان  وقواعد  الثوري   الوطني 
اأول نوفمرب ، والأبعاد املغاربية  
العامل  مباأ�صاة   املتداخلة  تلك 
الظروف  و  حينها  العربي 

العاملية .
و�صف  زيغود  العقيد  يكن  فلم 
جمرد ثائرا  وكفى ، ثائر  ركب 
جباله  يف  النوفمربي   الغ�صب 
 ، اأطفاله  غد  لأجل    ، احلزينة 
يكن  مل   . الوطن  اأطفال  جميع 
مفكرا   كان  بل   ، ثائرا  جمرد 
، مكنه   الثوري املتمرد  ثوبه  يف 
القناعات  من  الكثري  يجمع  اأن 
والن�صغالت  النوفمربية  
الطارئة ، ما  يجرى على ال�صاحة  
العالءات  �صمن  املغاربية 
املرفوعة  يف » بيان  الأهداف 
املجالني  يف  الإ�صرتاتيجية 
ال�صادر   ، واخلارجي   الداخلي 
الق�صنطيني  ال�صمال  قيادة  عهن 
» يف   حتركها النوفمريي الثوري 
اوث    20 هجومات     « الأهم 

1955 التاريخية » 
 « يف  الأ�صا�صية   القناعات  فقد 
جبهة التحري الوطني اجلزائرية 
الوطني  التحرير  جي�ش   « و   «
القبائل  من  املدنيني  وعند   «
الغا�صبة   والعائالت  والعرا�ش 
العربية  لالأمة  النتماء  بر�صم    ،
الإ�صالمية و الأماين املغاربية .

الإ�صالمي  العربي  النتماء 
املعمرون  حاول  الذي    ،
وجه  عن   اإزاحته  وع�صاكرهم 
القيام النوفمربي  مند البداية ، 
حني و�صفوا ثواره  اأنهم  جمرد 
 ،)4( القانون«  على  خارجون   «
الكولونيايل  الفرن�صي  قانونهم 

املقيت .
 

» احلملة التعبوية » 
وتطلعات 

 اخلطة العامة 
املغاربية والعربية 

اوث  ل�صهر  الأوىل  الأيام  مند 
غاية  اإىل   1955/8/5 حدود  يف 
الفرتة  كانت  منه  ا1955/8/19 
العامة  اخلطة  حددتها  التي 
الق�صنطيني  ال�صمال  قيادة  من 
للتنفيذ  داود  كدية  موؤمتر  يف 

امليداين 
خطوات  ثالثة  اإىل  ق�صمت  وقد 
م�صوؤويل  بتنفيذها  قام   )1(
واملدنيني  واجلنود  النواحي 
كانت  املوؤمتر  ح�رضوا  الدين 
اخلطوة الأوىل تتمثل يف التعبئة 
الهجومية  اخلطط  و�رضح 
وتف�صري مدى الأخطار التي ممن 

املمكن اأن تنجم 
الأ�صلحة  جمع  الثانية  اخلطة 
العام   اللوج�صتيكي  والإعداد 
ال�صمال  قيادة  با�رضت  اإذ   ،
الق�صنطيني يف جمع كل ما ميكنه 
اأن ي�صاعد على تنفيذ اخلطة  ، 
فحتى الآلت احلديدية والألب�صة 
القدمية والأدوية ، حتى احلبال 
خلطة   �صيء  كل   ، والأ�صالك 
مل  التطورات  لن   ، الإعداد 

تكنفي احل�صبان كيف �صتكون .
فيما جاءت اخلطة الثالثة جاءت 
اأمنية خال�صة من حيث احل�صول 
واملراكز  املعلومات  على 
والكولون  الفرن�صي  للجي�ش 
امل�صلحني واأعوانهم من اخلونة 
ي�صع  اأن  �صانه  ما  وكل  والعمالء 
جعته  من  الق�صنطيني   ال�صمال 

الكولون  قيد ال�صتهداف .
و  احلرية  هجومات  تكن   مل 
وجي�ش  ال�صعبي  النتفا�صة 
فعل  جمرد  الوطني  التحرير 
معزول بعيدا على ال�صرتتيجات 
مثل  عادة  حتيط  التي  الكربى 
العامل  يف  النتفا�صات  هده 

باأ�رضه .
ال�صمال  قيادة  كانت  بل 
اأ�صحت لحقا  التي  الق�صنطيني 
الوعي  كامل  يف  الثانية  الولية 
مقا�صات  على  اأول  الثوري 
وحيدا  كطري  امل�صلحة  احلرب 
الطرد  لتحقيق  فقط  وحيد  و 
الفرن�صاوي للغزاة . واأي�صا كافة 
عمرت  التي  الأخرى  ال�صمانات 

طويال 

املدن الثائرة على 
الأهبة وال�سهادة

مند ا�صت�صهاد » ديدو�ش مراد » 
الق�صنطيني،  ال�صمال  بدت مدن 
وكاأنها  ا�صتكانت للهدوء ، وكان  
قد  النوفمربي  القيام   �صعلة  
الثائر  العقيد  لكن  ؟   انطفاأت 

املتدين  ال�صامت  النوفمربي   ،
زيغود يو�صف ، كان على الهبة 
�صتة  مت�صى  فلم   ، والنتظار 
ديدو�ش   « رحيل   على  �صهورا 
بادي  مرفوعا  وثاأره  اإل   «
الق�صنطيني  بال�صمال  الغا�صبني 
�صاطعا  وبيانا  كبريا،  انتقاما    ،
ال�صعلة  ، وحراك ثوري لالإعالء 
والغ�صب  بالر�صا�ش  النوفمربية 
،وان  والثورة   الرجولة  مكتمل 
مداها  يف  لكثرية  ر�صائله  
ومداها  الداخلي  الوطني 
والآخر   ، اخلارجي  املغاربي 

العربي العاملي الأكرب .
ال�صمال  مدن  كانت  لقد 
فيما  غدت  والتي   ، الق�صنطيني 
بعد » الولية الثانية »  مب�صبيلها 
 ، ومدنيها   ، وجماهديها   ،
 ، جميعا  وفدائييها   ، وثوارها 
 « يف  القيادي   احل�صور  �صمن 
جي�ش التحرير » ومن املدنيني ، 
وخاليا » جبهة التحرير الوطني 
» فى تلك  اجلل�صات التي بداأت 
اأن انتهت  اإىل    « يف » بو�صاطور 
داود  يف جبل  كدية  »موؤمتر  يف 
التي  الفرتة   وان   .  « الزمان 
 ، التعبوي  لالإعداد  امتدت 
للهجومات  ال�صيا�صي  والتح�صري 
 1955/8/5 مند   ، التاريخية 
كانت يف   ،  81955/19 غاية  اإىل 
 ، والقرى  املدن  هذه  احلقيقة 
والدواويري وامل�صاتي كلها ، تنام 
الثوري  الوعي  على  وت�صتيقظ 
يو�صف  زيغود  العقيد  وعيون   ،

اخل�رضاء البهية .
جهارا  املنتظر  اخلروج  وان 
نهارا ،  يف منت�صف  يوم ال�صبت 
احلارق حره ؟ كان اأمنية ، ل تغدو 

اأن تكون جمرد اأيام وتتحقق .
لذلك فقد ا�صتثمر قادة النواحي 
، وم�صوؤويل امل�صاتي ،وامل�صبلني 
املجاهدين  من   والفدائيني   ،
والثوار النوفمربيني تلك ال�صحنة 
يف  اأ�صال  املوجودة  الوطنية 
وتلك   ، الق�صنطيني  ال�صمال 
تركها  التي  املتيقظة  احلرارة  
النفو�ش  يف  داود  كدية  موؤمتر 
�صد  على   اأخرى  مرة  ليعدوا   ،
الت�صميم  واإعادة   ، الأيادي 
ف�صائل  واإحياء   ، ال�صتقاليل 
الفداء ، فكانت مدن ال�صمال كله 
، حتت اأوامر الهبة الزيغودية ، 

وو�صايا القيام النوفمربي .

قرى ودواويري ، 
وم�ساتي غا�سبة 

 يف اخلروج الباهر )5 (.

 « زيغود  العقيد  م�صقط  يف 
ت�صمى  والتي   « ال�صمندو  كندي 
بداأت   ، يو�صف  زيغود  حاليا  

 ، باكرا  فيها  ال�صتعدادات 
انه  توؤكد    )6( فال�صهادات 
بداأت   1955/8/16 من  ابتداء 
امل�صاتي  م�صوؤويل  بني  اللقاءات 
يف �صواحي ال�صمندو، يف » م�صتة 
اخلرفان » و » م�صتة الفوارة » و 
دوار    « و  بن حميدان«  » م�صتة 
القلب  ال�صمندو  ويف   « الكرمات 
.وفى  امل�صهود  لليوم  تعبيئة   ،
�صكيكدة    « فيل  فيليب   « مدينة 
حاليا ، باكرا اأي�صا  بداأت الهبة 
و ال�صتعداد ، علما اأن » موؤمتر 
كدية داود » يف اإقليمها اجلغرايف  
، وقد انطلقت مند 1955/8/15 
  « العالية  ه�صبة    « نواحي   يف 
وعند  �صفوح » املحجر الروماين 
الكريار » وغرب املدينة اجلبلي 
الق�صي  » �صيدي احمد » فكانت 
يف   ، الأوامر   حتت  ال�صتعداد 
النهاري  الغ�صب  جتلى  انتظار  

الثوري النوفمربي .
من    « احلرو�ش   « مدينة    
انطلقت   « احبابة  اأولد   « قرية 
ال�صتعدادات ، و يف ذات التواريخ 
املتقاربة ابتداء من 1955/8/15 
نواحي  �صملت  وقد   ، انطلقت 
البعيدة من مدينة »  وادي زاين » 
، ومدينة » قاملة » واأهم القرى 
والدوايري هنالك  » قرية الركنية 
 « الفجوج  قرية   « جبال  ويف   «
وعند » هيلوبولي�ش » من اجلهة 
اخلاليا  �صملت  فيما   ، ال�رضقية 
اإىل  ا�صتعداداها  احلرو�ش  يف 
رم�صان   « �صارل  �صان   « حدود 
جمال حاليا ، و« جماز الد�صي�ش 

» والقرى الأخرى القريبة .
املحايدة  الغربية  باجلهة 
�صيدي  قرية   « كانت  لل�صمندو 
، فهي  الأهبة   » على  مزغي�ش  
 « »و  بو�صاطور  كدية   « ت�صم  
بداأت  اأين    « اخلربة  م�صتة 
ال�صتعدادات باكرا هنالك ، واأين 
اأوىل �صهداء الهجومات ،  �صقط 
اأوىل  الغربية   الناحية  وهذه 
منا�صليها   كان  التي  النواحي 
 ، الهجومات  بهذه  دارية  على 
التي  النقا�صات   اأوىل  ففيها  

قالت الفكرة .
�صملت   « امليليلة   « وفى 
يف  املخل�صني  ال�صتعدادات 
ذات الآجال » احلملة التعبوية » 
مند 1955/8/15 ، وفى » مدينة 
على  ا�رضف  والتي   « ق�صنطينة 
ال�صتعدادات  فيها العقيد  زيغود 
يو�صف بنف�صه ، وقد  اأتخذ من » 
قياديا  مركزا    « الوح�ش  جبل 
،عرفت    1955/8/12 مند   ، له 
جريئة  نوعية   عمليات  املدينة 
 ، والعمالء  للخونة  كت�صفية   ،
الع�صكرية  ال�رضطة  و�صباط 
على  القنابل  ورمى   ، الفرن�صية 

املعروفة  الكولونيالية  النوادي 
)7(. تلك النوادي واأولئك اخلونة 
ال�رضطة  من  الكولون  و�صباط   ،
يف  املعروفني   ، الفرن�صية 
املدينة  ببغ�صهم ال�صديد  لثوار 
وذات   ، النوفمربي  وقيامهم   ،
الأ�صلوب نفذ يف اخلروب اإ�صافة 

لهجومات نوعية اأخرى .  
عرف   فقد   « القل  »مدينة  اأما 
جناحات  اوث  للع�رضين  بها 
اأن  اإذ   ، و�صاحقة  بل    ، رائعة 
الثوار النوفمربيني  يف  امل�صيف 
حما�رضة  من  متكنوا  القلي 
الثكنات  يف  الكولونيايل  الع�صكر 
، ول�صاعات  طويلة طلت املدينة 
 ، النوفمربين  الغا�صبني  يد  يف 
منا�صلني  الفداء  نداء   لبى  وقد 
القل   « وم�صبلني   « زيد  بني   «
من  اأخريني  وثوارا   « املدينة 
وفى   « عا�صور  �صيدي  دوار   «
 ، حاليا  عزابة    « جامبي   «
باكرا  اأي�صا  بداأت  ال�صتعدادات 
و  القرى  و  املدن  جميع  كما   ،
الدوايري يف ال�صمال الق�صنطيني 
، وقد  �صملت املناطق ال�رضقية 
الوا�صعة  من  احلرو�ش  مرورا 
مبدينة  املحيطة  باجلغرافيا 
قاملة و » وادي زناتي » و » قرية 

جندل ».
كل ال�صمال الق�صنطيني كان اأيام 
الع�رضين     « التعبوية  احلملة   «
 / اأوث  �صهر  من  الأوىل   يوما 
اإل   ، ينام  ل   1955 اأغ�صط�ش 
الثورية  النتفا�صية  الفكرة  على 

احلرية  هجومات   ، املنتظرة 
والكرامة والغ�صب .
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و   الطيبات  بلديات  حت�صي 
البي�صاء  وعني  و  الروي�صات 
  ، بورقلة  والعالية   واحلجرية 
ابتدائيات     10 عن  يزيد  ما 
من  تعاين  متو�صطات    05 و 
ب�صبب عدم  التدهور امل�صتمر 
ا�صتفادتها من عمليات الرتميم 
،  حيث ك�صفت م�صادر م�صوؤولة  
لـ » الو�صط »،  اأن هناك تاأخر 
للمو�صم  التح�صري  يف  فا�صح 
ب�صبب  اجلديد   الدرا�صي 
على  حت�صينات  اإدخال  عدم 
املذكورة  الرتبوية   املرافق  
التي اأ�صحبت تغرق يف م�صتنقع 
الفو�صى نتيجة افتقارها لأبرز 
على  امل�صاعدة  ال�رضوريات  
التدري�س ، ب�صبب �صيق حجرات 
ت�صققات  ظهور  و   ، التدري�س 
ي�صاف   ، اأخرى  جدران  على 
احلا�صل  الإن�صداد  ذلك  اإىل 
بقنوات ال�رضف ال�صحي ، مما 
الرتبوية  الهياكل  غالبية  جعل 
بالبلديات املذكورة  حما�رضة 
املياه  �صعود  ظاهرة   ب�صبب 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، القذرة 
ح�صب ذات اجلهات اأن غالبية 
دفع  مما  معطلة  املراحي�س 
الإبتدائي  الطورين  بتالميذ 

على  التبول  اإىل  واملتو�صط 
اجلدران اخلارجية ملدار�صهم 
، مما ترتب عنه روائح كريهة 
باتت تهدد التالميذ والإداريني 
بيئية  بكارثة  املدر�صني  وكذا 
يف  تلوح  مالحمها  اأ�صبحت 

الأفق .
من جهتها تعاين  05 اإبتدائيات 
و 04 متو�صطات ببلديات �صايل 
، رقان ، تيمياوين ، زاوية كنتة 
بولية اأدرار  ، من احلرمان  من 
ترميم  عمليات  من  ا�صتفادتها 
الإ�صتغالل  حيز  دخولها  منذ 

و   2003 و   2002 �صنوات 
2005  ، وهو  ما �صاهم ب�صكل 
التح�صيل  تراجع  يف  �صلبي 
المتحانات  لتالميذ  العلمي  
ال�صانكيام  �صهادة  يف  النهائية 
و البيام ، ب�صبب افتقار غالبية 
والكرا�صي  لطاولت  الأق�صام 
ال�صبورات  عن  احلديث  دون 
ل  مزرية  حالة  يف  املتواجدة 
اإىل  ي�صاف   ، للتدري�س  ت�صلح 
جملة  امل�صاكل الأخرية  افتقار 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  غالبية 
ل�صور  الطا�صيلي  بعا�صمة 

خارجي يحميها من اخرتاقات 
  . بالفتيات  للتحر�س  الغرباء 
فيها  تتخبط  امل�صاكل  نف�س 
10  ابتدائيات بالإ�صافة لـ 05 
متو�صطات ببلديات عني قزام 
و  الزوى  فقارة  و  تينزاوتني  و 
و  لتمرنا�صت  بالإ�صافة  اإينغر 
ت�صهد  اأ�صبحت  التي   ، اإدل�س 
دفع  مما   ، كارثية   و�صعية 
للتهديد مبنع  التالميذ  باأولياء 
مبقاعد  الإلتحاق  من  اأبنائهم 
�صبتمرب  من  بداية  الدرا�صة  

املقبل .

والعقار  وال�صكن  الرتبية  قطاعات  ت�صهد 
بولية  مترنا�صت   خالل الفرتة احلالية، 
حالة من غليان ال�صارع املحلي ب�صكل غري 
م�صبوق، ب�صبب الرتاكمات التي ورثها وايل 
الولية  عن �صابقيه، لتبقى الآمال معلقة 
للمجل�س  املقبلة  العادية  الدورة  على 
امللفات  �صفرة  لفك  الولئي  ال�صعبي 
عن  قليلة   اأيام  قبل  املذكورة  ال�صائكة 

الدخول الجتماعي اجلديد.
 ، مترنا�صت  بولية  الرتبية  قطاع  ي�صهد 
تاأخر  ت�صجيل  ب�صبب  الغليان  من  حالة 
للموؤ�ص�صات  العتبار  اإعادة  يف  فا�صح 
الرتبوية املح�صوبة على الطور الإبتدائي، 
من  ت�صتفد  ابتدائية مل   24 اإح�صاء  اإذ مت 
عمليات ترميم وذلك على م�صتوى بلديات  
تينزاوتني ، فقارة الزواى ،اإينغر و ادل�س  ، 
حيث ت�صري جملة من ال�صكاوى للجمعيات 
املحلية املرفوعة لدى ال�صلطات الولئية 
ترميم  رف�صت  البلديات  م�صالح  اأن 
ال�صيولة  �صح  بحجة  املذكورة،  املرافق 
الغمو�س  يزال  ل  جهته  من  خزائنها،  يف 
يف  مفهوم  الغري  التاأخر  م�صري  يكتنف 
الأ�صاتذة  العديد من  ال�صتجابة ملطلب  
على  القائمني  نا�صدوا  الذين  واملعلمني 
اأجل  من  بتمرنا�صت  الرتبوي  القطاع 
حتريك دعوى عمومية ل�صرتجاع 50 �صكن 
وظيفي موجود حتت ت�رضف املتقاعدين، 
الذين رف�صوا اإخالئها بحيث توجد منهم 
بهدف  اإدارية  ترتيبات  با�رضت  كبرية  فئة 
ليجد غالبية  التنازل عليها،  بقرار  الظفر 
اأمام  اأنف�صهم  الرتبوي  القطاع  عمال 
مرتباتهم  من  م�صاكن  ا�صتئجار  حتمية 
جلميع  يكفل  القانون  اأن  رغم  اخلا�صة، 
يف  الراغبني  ال�صمال  واأ�صاتذة  معلمي 
يف  احلق  اجلنوبية  بالوليات  العمل 
لتبقى  وظيفية،  �صكنات  من  ال�صتفادة 
احلدودية  الولية  بهاته  الرتبوية  الأ�رضة 
ال�صتجابة  غاية  اإىل  �صمت  يف  ي�رضخ  
ح�صبما  الزمن  جتاوزها  التي  ملطالبها 
لقطاع  ينتمون  نقابيني   ل�صان  على  جاء 

بن غربيط .
بولية  ال�صكن  ملف  يبقى  جهته  من 
�صوء  اأخطبوط  حتت  يرزح  مترنا�صت   
الدوائر  الغمو�س، ب�صبب عجز  و  الت�صيري 
الفا�صح  التاأخر  طال�صم  فك  يف  املعنية 
من  امل�صتفيدين  قوائم  عن  الإفراج  يف 
مدعمة  للبناء  �صاحلة  اأر�س  3000قطعة 
للقوائم  بالإ�صافة   ، �صنتيم  مليون  بـ100 
2100�صكن  من  للم�صتفيدين   الأ�صمية 
دون  هذا  عمومي،  اإيجاري  اجتماعي 
من  امل�صتفيدين  ح�صة  عن  احلديث 
ك�صف  حيث  املدعم،  الرتقوي  ال�صكن 
ال�صلطات  اأن  املحلي  لل�صاأن  متابعون 
بالإفراج عن  بالولية  مطالبة  التنفيذية  
مدة  يف  الذكر  ال�صالفة  الإ�صكان  ح�ص�س 
ل تتجاوز الـ15  يوما لتفادي ا�صتعال فتيل 
الدخول  ع�صية  الحتجاجية  احلركات 

الجتماعي اجلديد .
كبري  ت�صاوؤل  يبقى  اآخر   �صعيد  وعلى 
 ، بتمرنا�صت   املحلي  ال�صارع  يطرحه 
عن �رض تاأخر م�صالح بلديات الولية ، يف 
تنفيذ 324 قرارا لهدم البنايات الفو�صوية 
هكتار   97 قوامه  ما  ا�صرتجاع  بهدف 
رهينة  تتواجد  التي  الدولة،  عقارات  من 
م�صاريع  عدة  لتنفيذ  عليها  ال�صتيالء 
يف  خا�صة  بالإلغاء،  مهددة  تبقى  اإمنائية 
والتجهيزات  وال�صكن  ال�صحة  جمالت 

العمومية والتعليم العايل.
حمليون  منتخبون  ك�صف  جهتهم  من   
نظرا  فيه  النب�س  ممنوع  العقار  ملف  اأن 
وت�صجيل  بالنابل  احلابل  لختالط 
جتاوزات وخروقات باجلملة على م�صتوى 
م�صالح اأمالك الدولة و الوكالت املحلية 
فر�س  التي  البلديات،  بني  ما  العقارية 
املال  اأ�صحاب  العقار من  بارونات  عليها 
احليازة  �صهادات  على  التوقيع  والنفوذ 
للدولة  ملك  الأ�صل  يف  هي  اأرا�صي  على 
به  اأفاد  ح�صبما  للقانون  خمالفة  بطرق 

ممثلو ال�صعب .
�شيخ مدقن 

تعاين ما يزيد عن 700 عائلة ببلدية 
اإداريا  التابعة  خملوف  �صيدي 
امل�صاكل  جملة  من  لالأغواط، 
التقليدية التي نغ�صت يومياتها وذلك 
جراء النق�س الفادح يف التزود باملاء 
ال�رضوب والوقود ف�صال عن ال�صعف 

امل�صجل يف التيار الكهربائي.
العائالت  من  الع�رضات  طالبت   
خملوف  �صيدي  ببلدية  القاطنة 
اأحمد  الولية  وايل  من   ، بالأغواط 
زيارة  لها  برجمة  ب�رضورة  مقالتي  
ميدانية للوقوف على جملة امل�صاكل 
غياب  ب�صبب  فيها  يتخبطون  التي 
املحلية  ال�صلطات  من  حقيقية  نية 
املذكورة،  امل�صاكل  على  للق�صاء 
النق�س  جراء  كاهلهم  اأثقلت  التي 
ال�رضوب،  باملاء  التزود  يف  الفادح 
اأرغمهم  مما  حنفياتهم  �صح  ب�صبب  
على التنقل ما بني الأحياء والبلديات 
املجاورة بالأغواط و اجللفة للبحث 
عن قطرات املاء لق�صاء حاجياتهم 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، ال�رضورية 
�صعف   « الو�صط    « حمدثي  ح�صب 
البلدية،  باإقليم  الكهربائي  التيار 
�صونلغاز  م�صالح  بررته  الذي  الأمر 
و�صع  عملية  ا�صتكمال  يف  بالتاأخر 
20 حمول كهربائي، لتبقى الع�رضات 

امل�صكل  من  تعاين  العائالت  من 
املتزايد  الطلب  ب�صبب  املذكور 
مثل  يف  الطاقوية  املادة  هذه  على 
يتميز مبوجة حر  الذي  الف�صل  هذا 
�صديدة ت�صببت يف اإحلاق م�صاعفات 
بالأمرا�س  بامل�صابني  �صحية 
ال�صغط  وارتفاع  كال�صكري  املزمنة 
الدموي  .  من جهة اأخرى ،  دخلت 
�صيدي  ببلدية   بالوقود  التزود  اأزمة 
خملوف يومها الثالث على التوايل ، 
مما ولد حالة غ�صب وا�صتياء كبريين 
والفالحني  املركبات  �صائقي  لدى 
مديرية  م�صالح  حملوا  الذين 
تفاقم  تبعيات  م�صوؤولية  »نفطال« 
البنزين واملازوت،  الندرة يف مادتي 
املرتدية  الو�صعية  �صاهمت  حيث 
�صل  يف  الذكر  ال�صالف  بالقطاع 
احلركة املرورية وفتح املجال اأمام 
امل�صاربني لبيع هذه املادة املفقودة 
مبحطات الوقود اخلا�صة والعمومية 
مرات  ثالثة  لل�صعف  ت�صل  باأثمان 
ال�صائقني  �صكاوى  به  اأفادت  ح�صبما 
م�صالح  لدى  املرفوعة  والفالحني 
الدرك الوطني، التي بدورها با�رضت 
الأ�صبوع الفارط التحري يف الق�صية 

لك�صف مالب�صاتها .
�شيخ مدقن  

حذرت الأ�شرة الرتبوية ال�شلطات املحلية بوليات ورقلة ، اأدرار و مترنا�شت من عواقب 
التاأخر يف الق�شاء على النقائ�ص امل�شجلة بـ38 موؤ�ش�شة تربوية من بينها 25 اإبتدائية و 14 
متو�شطة  ، فيما حتجج الأميار برف�شهم لإعادة العتبار للموؤ�ش�شات  الطور الإبتدائي  

بالتزامهم بالتقيد بتعليمة احلكومة اخلا�شة بالتق�شف .

جمعيات اأولياء التالميذ تهدد بدخول اإجتماعي �شاخن هذا العام 

اأحمد باحلاج 

38  موؤ�س�سة تربوية  بورقلة ، اأدرار 
و مترنا�ست ت�سكو نقائ�ص عديدة  

املطالبة  الأ�صوات  تعالت 
ب�رضورة تدخل جاد من طرف 
دومي  مترنا�صت  ولية  وايل 
اجلياليل من اأجل اإ�صدار قرار 
الربك  ال�صباحة يف  ولئي مينع 
وذلك   ، املائية  وامل�صتنقعات 
عمليات  ت�صجيل  خلفية  على 
انت�صال 08 جثث لالأطفال ماتو 

غرقا يف الأماكن اخلطرية .
دقت عديد اجلمعيات املحلية 
 ، مترنا�صت  بولية  الفاعلة 
على  وذلك  اخلطر  ناقو�س 
وفيات   08 اح�صاء  خلفية 
وامل�صتنقعات  الربك  يف  غرقا 
اجلارفة  ال�صيول  عن  الناجمة 
مدينتي  اجتاحت  التي 
الإدارية  واملقاطعة  مترنا�صت 
خلفية  على  وذلك  قزام  عني 
، ويف  الأخرية  التقلبات اجلوية 
�صياق مت�صل فقد �صدد ممثلي 
ذات اجلمعيات املهتمة بال�صاأن 

تدخل  �رضورة  اىل  املحلي 
على  الأول  للم�صوؤول  �صخ�صي 
الهيئة التنفيذية  لإ�صدار قرار 
ولئي يق�صي مبنع ال�صباحة يف 

الربك وامل�صتنقعات .
عربت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
وريا�صية  �صبانية  جمعيات 
بتمرنا�صت عن غ�صبها ال�صديد 

من حجم الفو�صى التي يتخبط 
فيها قطاع الريا�صة باملنطقة، 
م�صابح  اإجناز  تاأخر  ب�صبب 
قزام  عني  بكل    اأوملبية  �صبه 
امقل  وعني  وادل�س  وتينزاوتني 
،  لتفادي جلوء ال�صباب للحلول 
موجة  من  للتخل�س   التقليدية 
جتتاح  التي  ال�صديدة  احلر 

الربك  اأ�صبحت  بعدما  مدنهم، 
املائية امللجاأ املف�صل لهم من 
اأجل ال�صباحة يف عز النهار ويف 

اأوقات الظهرية .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
للتكفل  الو�صية  اجلهات 
لزما  يبقى  القائم،  بامل�صكل 
رفع  الولية  وايل  م�صالح  على 
التما�س  �صكل  على  تقرير 
لوزير الريا�صة وال�صباب حممد 
حطاب  يدعوه من خالله لرفع 
التجميد على امل�صاريع ال�صبانية 
�صباب  يبقى  التي  والريا�صة 
بحاجة  املذكورة  البلديات 
اأن   علمنا  اإذا  خا�صة  لها  ما�صة 
العمليات م�صجلة يف اخلما�صي 
وباأغلفة   2014-  2009 الفارط 
مالية  فاقت تكلفتها 180  مليار 
�صنتيم ح�صب املعلومات الأولية 

املتوفرة .
�شيخ مدقن 

م�شالح احلماية انت�شلت 08   جثث هذه ال�شائفة 

مطالب باإ�سدار قرار مينع ال�سباحة يف الربك املائية بتمرنا�ست 

غليان ال�شارع قبل الدخول الجتماعي

نق�ص التموين بالوقود و املاء و �شعف التيار الكهربائي 

قطاعات الرتبية وال�سكن والعقار 
على �سفيح �ساخن بتمرنا�ست 

700 عائلة ببلدية �سيدي 
خملوف بالأغواط ت�سكو العزلة 
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عقل القيادة:

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني يف ا�ستعادة قوة رو�سيا
تزعم الرئي�س الرو�سي "فالدميري بوتني" خالل ال�سنوات املا�سية م�سروًعا ل�ستعادة املكانة القيادية لدولته يف النظام العاملي، ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق 
النفوذ التقليدي التاريخي ملو�سكو. ولعل هذا ما دفع العديد من الأدبيات اإىل احلديث عن مقاربة جديدة لل�سيا�سة الرو�سية حتت ا�سم "البوتينية". وت�ستند اإىل 

عدد من الأفكار الرئي�سية، على غرار الرغبة يف ا�ستعادة املجد التاريخي لرو�سيا، والتو�سع يف الف�ساء الأورا�سي، ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق النفوذ 
الرو�سي عرب اأدوات متعددة تقليدية وغري تقليدية، مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية، ف�ساًل عن الُبعد املحافظ يف فكر "بوتني".

عقل القيادة/  عر�س: 
حممد ب�سيوين - باحث 

يف العلوم ال�سيا�سية

كتاب  يتناول  ال�صدد،  هذا  ويف 
بوتني"  فالدميري  عقل  "داخل 
التوجهات  الت�صانينوف"  لـ"مي�صيل 
واأهم  الرو�صي،  للرئي�س  ال�صيا�صية 
التوجهات،  لهذه  الفكرية  املكونات 
الواقعية  والتي جتمع بدرجة ما بني 
املحافظة،  والأفكار  ال�صيا�صية 
على  للتاأكيد  توظيفه  يتم  وكالهما 
املكانة الرو�صية يف العامل املعا�رص، 
املناوئة  القوى  واإ�صعاف  ومواجهة 

ملو�صكو عاملًيّا.

التكوين الفكري 
والعملي

الرئي�س  اأن  اإىل  "الت�صانينوف"  ي�صري 
ي�صتخدم  بوتني"  "فالدميري  الرو�صي 
خطاباته  يف  الفل�صفية  املرجعيات 
اأنه ل ي�صنفه كفيل�صوف،  اإل  العامة، 
هو  والثقايف  العلمي  تكوينه  اإن  اإذ 
املنظومة  اإطار  يف  ال�صائع  النمط 
فـ"بوتني"  ال�صابقة؛  ال�صوفيتية 
�صان  القانون يف جامعة  در�س  الذي 
يتم  اأن  يف�صل  احلكومية،  بطر�صربج 
جهاز  يف  تاريخه  خالل  من  تذكره 
جي  "الكي  ال�صوفيتية  ال�صتخبارات 
بي"، كما اأنه عادة ما يف�صل الأن�صطة 
والفل�صفة.  الكتب  على  اجل�صدية 
ويعترب ريا�صة اجلودو التي ميار�صها 
�صيما  الفل�صفة احلقيقية، ول  مبثابة 
لدينا،  ما  ن�صتخدم  اأن  "تعلمنا  اأنها 
قوة  فهي  ثم  ومن  منلكه،  ما  ونُقّدر 

كافية لإ�صقاط اخل�صم".
عوامل  هناك  اأن  الكاتب  ويُ�صيف 
الفكري  التكوين  �صاهمت يف  عديدة 
منها  الرو�صي،  للرئي�س  والعملي 
من  تعلم  التي  الدرا�صية  مرحلته 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صماء  خاللها 
ذلك؛  على  عالوة  الرئي�صيني. 
جهاز  داخل  عمله  �صنوات  فاإن 
اأعطته  ال�صوفيتية  ال�صتخبارات 
يعتقد  ثم،  ومن  اأكرب.  عملية  خربة 
ال�صفات  يج�صد  "بوتني"  اأن  املوؤلف 
"الكي  جهاز  اإىل  للمنت�صب  املهنية 
املتعلقة  تلك  ا  خ�صو�صً بي"،  جي 
بـ"مهارات العمل مع النا�س، ومعرفة 
الفهم"،  وكيفية  ال�صتماع،  كيفية 
الكتاب،  بح�صب  ذلك،  انعك�س  وقد 
ثقة  ك�صب  على  "بوتني"  قدرة  يف 
املتحاورين معه، والتكيف املطلوب 
لال�صتجابة معهم. ويف ال�صياق ذاته، 
ن�صاأ  التي  املجتمعية  القيم  اأثرت 
"بوتني" يف كنفها يف تكوينه الفكري 
واجتاهاته ال�صيا�صية، ولعل اأهم هذه 
وكذا  الوطني،  النتماء  قيمة  القيم 
�صائدة  التي ظلت  الع�صكرية  الثقافة 
ال�صوفيتي  الحتاد  داخل  لعقود 
يت�صم  كان  التعليم  اإن  اإذ  ال�صابق، 
الأطفال  وكان  الع�صكري،  بالطابع 
احلرب  اأدبيات  لقراءة  ي�صطرون 
و�صكلت  بالنف�س،  للت�صحية  كاإعداد 
اأهم  من  واحدة  الع�صكرية  اخلدمة 

اللحظات يف احلياة ال�صوفيتية.
ثمة  اأن  "الت�صانينوف"  ويفرت�س 
ودينية  وفكرية  �صيا�صية  جمموعة 
حتيط بالرئي�س الرو�صي وتوؤثر ب�صكل 
اأو باآخر يف اأفكاره وتوجهاته، والن�صبة 
"بوتني"  عليهم  يعتمد  ممن  الأكرب 
هم  املعلومات  على  احل�صول  يف 
الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني اإىل 
�صوفيتية  )كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة 

اخلدمات  من  ال�صيا�صيون  تعني 
الع�صكرية والأمنية(، وغالبًا هم مثل 

"بوتني" من �صان بطر�صربج. 
يف  املوؤثرة  املجموعة  ت�صم 
قبيل  من  اأ�صماء  "بوتني"  �صيا�صات 
الذي  �صوركوف"،  "فالدي�صالف 
مفهوم  �صياغة  يف  الف�صل  له  يرجع 
ويعد  ال�صيادية"،  "الدميقراطية 
ال�صيا�صية،  التقنيات  يف  خبرًيا 
ال�صئون  يف  لبوتني  م�صت�صار  وهو 
بورتنيكوف"  و"األك�صندر  الأوكرانية، 
منذ  الفيدرالية  الأمن  هيئة  مدير 
با�صرتيكني"  و"األك�صندر   ،2008 عام 
الرو�صية  التحقيق  جلنة  رئي�س 
و"اإيغور  اجلرمية،  علم  يف  واخلبري 
�صيت�صني" الذي يرتاأ�س �رصكة "رو�س 
نفط" واعتربته "فاينن�صال تاميز" يف 
عام 2010 الرجل الثالث يف ال�صلطة 
ميدفيديف"  و"دميرتي  "بوتني"  بعد 
و"دميرتي  احلايل(،  الوزراء  )رئي�س 
الوزراء،  رئي�س  نائب  روجوزين" 
كان  الذي  ياكونني"  و"فالدميري 
يرتاأ�س هيئة ال�صكك احلديدية حتى 
اأغ�صط�س 2015، وهو �صديق للرئي�س 

الرو�صي منذ �صنوات طويلة.
من  ا  اأ�صخا�صً املجموعة  ت�صم  كما 
التقليدي،  ال�صيا�صيي  الإطار  خارج 
"نيكيتا  ال�صهري  الأفالم  خمرج  مثل 
عقود  عرب  �صعى  الذي  ميخالكوف" 
فكرة  جت�صيد  اإىل  اأعماله  خالل  من 
�صقوط  بعد  البي�صاء"  "رو�صيا  ولدة 
الأب  الدين  رجل  وكذلك  ال�صيوعية، 
يحظى  الذي  �صيفكونوف"  "تيخون 

بتاأثرٍي ما على الرئي�س الرو�صي.

مع�سلة التاريخ 
ال�سوفيتي

�صكل التاريخ ال�صوفيتي اأحد الق�صايا 
ففي  الرو�صي،  للرئي�س  الإ�صكالية 
عقد  نهاية  يف  ن�رصها  التي  الوثيقة 
املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات 
منعطف  عند  "رو�صيا  بعنوان 
الألفية"، حاول "بوتني" الناأي بنف�صه 
عن املا�صي ال�صيوعي، وذكر اأنه �صد 
الر�صمية  الدولة  اأيديولوجيا  ترميم 
باأي �صكل من الأ�صكال، بل حاول اأن 
يطرح نف�صه كنموذج ليربايل مغاير ل 
الدول  لدى  ال�صكوك  الكثري من  يثري 

الغربية الأخرى.
موقف  اأن  بدا  الوقت،  مبرور  ولكن 
اأكرث  ال�صوفيتي  التاريخ  من  "بوتني" 
تعقيًدا، فهو واإن كان ل يُبدي حما�صة 
كبرية ل�صتعادة الأيديولوجيا احلاكمة 
اأنه  اإل  ال�صابق؛  ال�صوفيتي  لالحتاد 
والتجاهل  الإنكار  ل�صيا�صة  كر�س 
ال�صوفيتي  لالحتاد  ال�صلبي  للتاريخ 
لهذا  النتقادات  حدة  لتخفيف 
"جوزيف  حقبة  �صيما  ول  التاريخ، 
املراوغ  ال�صلطة  فخطاب  �صتالني". 
يتجنب و�صف الأعمال التي ارتكبها 
ويركز  باأنها جرائم،  "�صتالني"  نظام 
على و�صفها بالأخطاء، ويتم تربيرها 
و�صياقات  ال�صيا�صية  بالظروف 

احلرب اآنذاك.
اإطاًرا  للكتاب،  وفًقا  "بوتني"،  �صاغ 
حلماية التاريخ ال�صوفيتي ا�صتناًدا اإىل 
واحلفاظ  الوطنية،  امل�صاحلة  فكرة 
على ال�صتقرار املجتمعي. وبالتايل 
لإحياء  م�صاريع  اأي  اإطالق  رف�س 
الذاكرة، ت�صتهدف فح�س وحما�صبة 
التاريخ ال�صوفيتي، حيث جادل بوتني 
ال�صيوعية  تاريخ  عن  البحث  "باأن 
للتطهري  عمليات  تنظيم  يعني  ل 
اأنهم  اأ�صا�س  على  النا�س  ومالحقة 
ال�صيوعي  احلزب  يف  اأع�صاء  كانوا 

اأو رمبا عملوا يف منظمات ع�صكرية 
هذا  مثل  لأن  باحلزب،  مرتبطة 
الأمر ميكن اأن يزرع الفتنة يف اأنحاء 

املجتمع".

توجهات رئي�سية
حتليل  اأن  اإىل  "الت�صانينوف"  يُ�صري 
خطابات "بوتني" يف العقد الأول من 
يقل  مل  اأنه  يو�صح  اجلديدة  الألفية 
اختلفت  حيث  للجميع،  ذاته  ال�صيء 
فحينما  وجهته،  باختالف  مفرداته 
"بوتني"  كان  باأوروبا  الأمر  تعلق 
يقتب�س من "كانط"، ويوؤكد اأن رو�صيا 
اإىل  ذهب  وعندما  اأوروبية،  دولة 
اآ�صيا كان الأمر خمتلًفا. فعلى �صبيل 
ال�صني  يخاطب  كان  حينما  املثال، 
الغرب،  يدين  خطاًبا  ي�صتدعي  كان 
الدول  �صئون  يف  التدخل  و�صيا�صات 

الأخرى.
اإن  القول  مُيكن  ذلك،  على  تاأ�صي�ًصا 
ال�صيا�صة البوتينية تنطوي على عدٍد 
املتمثلة  الرئي�صية  التوجهات  من 

فيما يلي:

اأوًل- التوّجه 
املحافظ:

بادئ  يف  �صعى  "بوتني"  اأن  �صحيح   
اأنه  على  نف�صه  تقدمي  اإىل  الأمر 
التعاون  اإىل  يطمح  وليربايل  م�صلح 
مبرور  اأنه  بيد  الغربية،  الدول  مع 
نحو  متزايدة  ب�صورة  حتول  الوقت 
الأفكار املحافظة، و�رصعان ما بداأ 
يتحدث عن فكرة رو�صيا التي تعتمد 
الأ�صا�صية،  والقيم  التقاليد  على 
ا القيم امل�صيحية. وتبلورت  وخ�صو�صً
هذه الفل�صفة ب�صكل كبري خالل فرتته 

الرئا�صية الثانية )2008-2004(.
الإرهابية،  الهجمات  تزايد  ومع 
لها  تتعر�س  التي  الكتاب،  بح�صب 
"بوتني"  ا�صتدعاء  تنامى  رو�صيا 
ملواجهة  كاآلية  الدينية  للمفردات 
باتت  ال�صياق،  هذا  ويف  التطرف. 
الرو�صية  الأرثوذك�صية  الكني�صة 
�صيا�صته  يف  الرو�صي  للرئي�س  حليفة 
املجتمعية املحافظة. كما اأن جزًءا 
لـ"بوتني"  املحافظ  الطابع  من 
ارتبط بتعامله احلذر مع التكنولوجيا 
ل  اأنه  ذكر  اإنه  حيث  احلديثة، 
وكثرًيا  الإلكرتوين،  الربيد  ي�صتخدم 
ما انتقد الإنرتنت وامل�صكالت التي 
اأعرب   ،2013 عام  ويف  يطرحها. 
املعرفة  م�صتوى  لرتاجع  اأ�صفه  عن 
يف  ال�رصيع  التطور  ب�صبب  العامة 
لكنه  بذلك،  يكتف  ومل  التكنولوجيا. 
اأ�صلوب  على  متزايدة  ب�صورة  اعتمد 
هجومي على املعار�صني والراف�صني 
بارتكاب  وو�صفهم  انتخابه،  لإعادة 

"اخليانة القومية".

ثانًيا- طموحات 
القيادة: 

يف  رغبته  يُخِف  مل  "بوتني"  اإن  اإذ 
ا�صتعادة املكانة الرو�صية يف النظام 
عديدة  اأدوات  وا�صتح�رص  الدويل، 
منها  البع�س  الأمر،  ذلك  لتحقيق 
على  ال�صيطرة  �صمان  عرب  ع�صكري 
ملو�صكو،  احليوي  النفوذ  مناطق 
مبا  ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�س 
والذي  الرو�صي،  بالنموذج  يعرف 
ينطوي على قيم الوطنية وامل�صيحية 
بذلك  ليعطي  الأرثوذك�صية؛ 

املقد�صة  للمواقع  اأهمية  "بوتني" 
وعّدها  الرو�صية،  الأرثوذك�صية 
الرو�صي.  الدور  تاأكيد  اأدوات  من 
ومبوازاة ذلك، �صاغ الرئي�س الرو�صي 
حيث  للدميقراطية،  خمتلًفا  �صكاًل 
تعني  الرو�صية  الدميقراطية  باتت 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  "قوة 
اخلا�صة للحكم الذاتي، ولي�س الوفاء 
باملعايري املفرو�صة على رو�صيا من 
تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف  اخلارج". 
اأهمية  الرو�صي"  "العامل  فكرة 
�صبكة  بناء  وت�صتهدف  متزايدة. 
ونفوذها.  ملو�صكو  داعمة  عاملية 
�رصورة  على  الفكرة  هذه  وتنطوي 
الرو�س  املواطنني  من  ال�صتفادة 
عن  "بوتني"  عرّب  وقد  ال�صتات.  يف 
هذا يف عام 2000 حينما اأكد اأهمية 
داخل  الرو�س  املواطنني  "حماية 
البالد وخارجها". و�رصعان ما �صعى 
اإىل تعزيز الروابط اللغوية والثقافية 
اإىل  بالإ�صافة  الرو�صي.  ال�صتات  مع 
اعترب  اإذ  الكني�صة،  دور  ا�صتح�صاره 
مو�صكو  بطريركية  بني  الوحدة  اأن 
اخلارج،  يف  الأرثوذك�صية  والكني�صة 
معار�صة  كموؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت  التي 
�رصط  للبال�صفة،  الكني�صة  خل�صوع 
للعامل  الوحدة  لتعزيز  �رصوري 

الرو�صي باأ�رصه.

ثالًثا- املجال 
الأورا�سي: 

باهتمام  يحظى  الذي  املجال  وهو 

لعتبارات  "بوتني"  لدى  وا�صح 
الأوروبي  الرف�س  اأهمها  عديدة، 
لدمج رو�صيا يف املنظومة الأوروبية. 
"بوتني"  يعتقد  ذلك،  على  عالوة 
يف  املحورية  الدولة  هي  بالده  اأن 
ا واأنها دولة وا�صعة  اأورا�صيا، خ�صو�صً
فاإنها  وبالتايل  الأعراق،  متعددة 
ومن  لأورا�صيا.  م�صغرة  �صورة  متثل 
هذا املنطلق، �رصع "بوتني" يف بناء 
يهدف  اأورا�صي  اقت�صادي  احتاد 
القت�صادية  القوى  مع  التناف�س  اإىل 
الكربى، ويعزز من النفوذ الرو�صي يف 
رو�صيا  م�صالح  ويخدم  ذاته،  الوقت 
قيادة  يف  امل�صاركة  نحو  وم�صاعيها 

النظام الدويل.

رابًعا- اإ�سعاف 
اخل�سوم:

 تتعاطى رو�صيا مع الحتاد الأوروبي 
الناتو  وحلف  املتحدة  والوليات 
اإىل  ت�صعى  لها  مناوئة  قوة  اأنها  على 
لدرا�صة  ووفًقا  نفوذها.  تقوي�س 
يونيو  يف  لالأبحاث  "بيو"  مركز 
)ممن  الرو�س  من   %60 فاإن   ،2015
وجهة  لديهم  اآرائهم(  ا�صتطالع  مت 
الأوروبي،  الحتاد  جتاه  �صلبية  نظر 
جتاه  مثيلة  توجهات  لديهم  و%80 
الرو�س  ثلث  يُرجع  الناتو. كما  حلف 
لبالدهم  القت�صادي  الو�صع  تدهور 
املفرو�صة  الغربية  العقوبات  اإىل 

على رو�صيا.
�صعى  الروؤية،  هذه  على  وعطًفا 

تنفيذ �صيا�صة ت�صتهدف  "بوتني" اإىل 
اإ�صعاف هذه القوى املناوئة له. فقد 
ملواجهة  الع�صكرية  القوة  اإىل  جلاأ 
الغربي  للتمدد  حماولة  اعتربه  ما 
لبالده،  التقليدي  النفوذ  مناطق  يف 
كما  واأوكرانيا.  جورجيا  يف  خا�صة 
يف  الرو�صي  النفوذ  تو�صيع  اإىل  جلاأ 
مناطق كانت خا�صعة لنفوذ اأمريكي 
منطقة  مقدمتها  ويف  متعاظم، 
�صاحة  باتت  التي  الأو�صط  ال�رصق 
الرو�صية  الع�صكرية  القوة  لختبار 
لدعم  تدخلت  حيث  �صوريا،  يف 
ذلك،  وبجانب  الأ�صد".  "ب�صار  نظام 
قوى  تدعيم  نحو  مو�صكو  اندفعت 
عالوة  اأوروبا.  يف  املحافظ  اليمني 
عن  حتدثت  التي  التقارير  على 
الرئا�صية  النتخابات  يف  تدخلها 
لإ�صعاف  2016؛  لعام  الأمريكية 
املوقف النتخابي ملر�صحة احلزب 

الدميقراطي "هيالري كلينتون".
اأن  اإىل  "الت�صانينوف"  ويَْخلُ�ُس 
يتبناها  التي  الواقعية  ال�صيا�صة 
املحدد  �صتظل  بوتني"  "فالدميري 
ظل  يف  الرو�صية  لل�صيا�صة  الأهم 
القيادي  الدور  با�صتعادة  طموحاته 
يعتربه  ما  على  والرد  ملو�صكو، 
دولته  لها  تعر�صت  تاريخية  اإهانات 
ي�صاعد  ورمبا  الغربية.  الدول  من 
يف ذلك، الرتاجع يف الدور الأمريكي 
غرار  على  ا�صرتاتيجية،  مبناطق 
منطقة ال�رصق الأو�صط، وال�صيا�صات 
الأمريكي  الرئي�س  يتبناها  التي 
�صاهمت يف  والتي  ترامب"،  "دونالد 
الكتلة  داخل  اخلالفات  حدة  تزايد 

الغربية.  
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ويحتاج ت�شكيل قوة حماية �أممية 
�لأمن  جمل�س  ي�شدره  قر�ر  �إىل 
�ملتحدة  �لوليات  لكن  �لدويل، 
)�لفيتو(  �لنق�س  حق  ت�شتخدم 
تعار�شه  م�رشوع  �أي  لعرقلة 

"�إ�رش�ئيل".
�لذي  جوتريي�س،  تقرير  و�شدر 
يف  �لأع�شاء  �لدول  على  وزع 
ت�شهد  بينما  �ملتحدة،  �لأمم 
علنيا،  جمود�  �لت�شوية  جهود 
لكل  �لحتالل  تنكر  ظل  يف 
�لإد�رة  و�شعي  �لتفاقات، 
جديدة  خطة  لطرح  �لأمريكية 
حتمل ��شم "�شفقة �لقرن" ت�شري 
تفريًطا  تت�شمن  �أنها  �لت�رشيبات 
�لفل�شطينية،  �حلقوق  يف  كبرًي� 
و�رشح �لأمني �لعام مقرتحاته يف 
بناء  �أعّده  �شفحة   14 من  تقرير 
على طلب �جلمعية �لعامة لالأمم 
�ملتحدة، بعد �لقمع �لإ�رش�ئيلي 
ما  �لعودة،  مل�شري�ت  �ملتكرر 
و�آلف  �ل�شهد�ء  ع�رش�ت  خلف 
مار�س  منذ  غزة  يف  �جلرحى 

�ملا�شي.
جوتريي�س �شدد يف تقريره �لذي 

�شلم ن�شخة منه للدول �لأع�شاء ، 
�خليار�ت  من  كل  تنفيذ  �أن  على 
�أ�شماه  ملا  بحاجة  �لأربعة 

"�لإ�رش�ئيليني"  بني  "تعاونا" 
�أن  �شيما  ول  و�لفل�شطينيني، 
يحتاج  �أممية  حماية  قوة  ت�شكيل 

�لأمن  جمل�س  ي�شدره  قر�ر  �إىل 
م�شتبعد  �أمر  وهو  �لدويل، 
�حلدوث يف ظل ��شتعد�د �لوليات 
�ملتحدة ل�شتخد�م �لفيتو لعرقلة 
"�إ�رش�ئيل".  تعار�شه  �أي م�رشوع 
�لأربعة  �ملقرتحات  وت�شمنت 
�أوردها �لأمني �لعام، تعزيز  �لتي 
�لوجود �مليد�ين لالأمم �ملتحدة 
مبر�قبني  رفدها  ذلك  يف  مبا 
حلقوق �لإن�شان و�آخرين لل�شوؤون 
�ل�شيا�شية مكلّفني بتقييم �لأو�شاع 
يف �لأر��شي �ملحتلة، �إىل جانب 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  زيادة 
و�لتنموية من �أجل "تاأمني رفاهية 
�ل�شكان" كما ��شتملت �ملقرتحات 
مدنية  مر�قبة  بعثة  ت�شكيل  على 
مثل  ح�شا�شة  مناطق  يف  تنت�رش 
وقرب  و�ملعابر  �لتفتي�س  نقاط 
�مل�شتوطنات �لإ�رش�ئيلية، وتكون 
مهمتها �إعد�د تقارير عن م�شائل 
قوة  ن�رش  عن  ف�شال  �حلماية، 
�رشطة �أو قوة ع�شكرية بتفوي�س 
من �لأمم �ملتحدة تكون مهمتها 
للمدنيني  مادية  حماية  توفري 

�لفل�شطينيني.

رف�ست "اإ�سرائيل" القرتاحات التي قدمها الأمني العام للأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، لتعزيز حماية الفل�سطينيني يف 
الأرا�سي املحتلة، وذلك عقب ا�ست�سهاد 170 مواطًنا بغزة، بنريان الحتلل "الإ�سرائيلي" منذ نهاية مار�س املا�سي ،وقال مندوب 
هي  الفل�سطينيون  اإليها  يحتاج  التي  الوحيدة  "احلماية  اإن  اجلمعة،  م�ساء  بيان،  يف  دانون،  داين  املتحدة  الأمم  "اإ�سرائيل" لدى 

من قيادتهم"وعر�س جوتريي�س، يف القرتاحات التي وردت يف تقرير اأعد بناء على طلب اجلمعية العامة للأمم املتحدة، 4 
خيارات هي: "زيادة امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني، واإر�سال مراقبني اأمميني حلقوق الإن�سان، ومراقبني غري م�سلحني، 

ون�سر قوة �سرطة اأو قوة ع�سكرية بتفوي�س من الأمم املتحدة"وقال دانون: "كل ما �ستحققه القرتاحات الواردة يف التقرير هو 
م�ساعدة الفل�سطينيني على موا�سلة رف�سهم دولة اإ�سرائيل".

قدمها الأمني العام للأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س

الفل�سطينيني حلماية  اأممية  مقرتحات  "اإ�سرائيل" ترف�ض 

الهيئة العليا بالقد�س

 حرائق االأق�سى ال تزال م�ستمرة
يف  �لعليا  �لإ�شالمية  �لهيئة  قالت 
�لق�س  يف  �حلر�ئق  �إن  �لقد�س 
�لأق�شى  �مل�شجد  ويف  �ملحتلة 
�ملبارك ل تز�ل متالحقة وم�شتمرة 
بيان  يف  ذلك  جاء  متعددة  وب�شور 
جلرمية   49 �لـ  �لذكرى  يف  للهيئة 
�ملبارك،  �لأق�شى  �مل�شجد  �إحر�ق 
عكرمة  �ل�شيخ  �لهيئة  رئي�س  وقعه 
"�لأق�شى  عنو�ن:  حتت  �شربي 
للم�شلمني وحدهم، و�حلر�ئق ل تز�ل 

م�شتمرة".
وكان حريقا هائال وقع يف �مل�شجد 
�لأق�شى �ملبارك �شباح يوم �خلمي�س 
�ملجرم  يد  على  1969/8/21م،  يف 
وجمرمني  روهن"  دني�س  "مايكل 
�آخرين مل يتم �لك�شف عنهم و�أو�شح 
�لأق�شى  بحق  �حلر�ئق  �أن  �لبيان 
�قتحامات  بينها:  من  م�شتمرة، 
من  لالأق�شى  غوغائية  عن�رشية 
�ليهودية،  و�لأحز�ب  �جلماعات 
وبدعم مبا�رش من �حلكومة �ليمينية 
مبالب�شه  �لإ�رش�ئيلي  �جلي�س  ومن 

تهدد  وحفريات  �أي�شا،  �لع�شكرية 
�لأمامي  �لقبلي  �مل�شجد  �أ�شا�شات 
بالإ�شافة  �لأق�شى،  �مل�شجد  من 
هذه  يف  �ملحمومة  �لت�رشيحات  �إىل 
يف  �إ�رش�ئيليني  م�شوؤولني  من  �لأيام 
ومن  �ملتطرفة  �ليمينية  �حلكومة 
و�لتي  �ملتهورين،  �لكني�شت  �أع�شاء 
بالأق�شى،  �ليهود  �أطماع  تك�شف عن 
�لأق�شى  باأن  وبهتانا  زور�  وتدعي 
�شليمان  هيكل  �أنقا�س  على  مقام 
�أن  على  �لهيئة  و�أكدت  �ملزعوم. 
"م�شاحة �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك، 
كما هو معلوم، مائة و�أربعة و�أربعون 
�لقبلي  �مل�شجد  ي�شمل  دومنا، 
�ل�شخرة  قبة  وم�شجد  �لأمامي، 
و�للو�وين  و�مل�شاطب  �مل�رشفة، 
و�لأروقة و�ملمر�ت و�لآبار و�لبو�بات 
بالأق�شى  يحيط  ما  وكل  �خلارجية، 
من �لأ�شو�ر و�جلدر�ن �خلارجية مبا 

يف ذلك حائط �لرب�ق".
�ملبارك  �مل�شجد  "هذ�  و�أ�شافت: 
�إلهي  بقر�ر  وحدهم  للم�شلمني  هو 

جزء�  ميثل  وهو  وجل،  عز  �هلل  من 
مليون  وثمامنائة  مليار  �إميان  من 
لغري  عالقة  ول  �لعامل،  يف  م�شلم 
�شابقا  ل  �مل�شجد  بهذ�  �مل�شلمني 
نعرتف  ول  نقر  ل  كما  لحقا،  ول 
وورف�شت  فيه".  لليهود  حق  باأي 
�لعتد�ء�ت �لتي يقوم بها �ليهود من 
�قتحامات متو�لية ل�شاحات �لأق�شى 
�أن "هذه  �لتي هي جزء منه، و�أكدت 
�لقتحامات لن تعطيهم ولن تك�شبهم 

�أي حق فيه".
و�لأنفاق  �حلفريات  ��شتنكرت  كما 
�لتي جتريها د�ئرة �لآثار �لإ�رش�ئيلية 
�أ�شفل �لأق�شى ويف حميطه، مما �أدى 
�إىل �شقوط بع�س �حلجارة من حائط 
�ملباين  من  عدد  وت�شدع  �لرب�ق، 
�لتاريخية يف حميط �لأق�شى، وثّمنت 
منظمة  �أ�شدرتها  �لتي  �لقر�ر�ت 
�ليوني�شكو موؤخر� ومنها: �أن �لأق�شى 
لليهود  عالقة  ول  للم�شلمني  خا�س 
به، و�أّن �لقد�س حمتلة، و�أّن �إجر�ء�ت 
�شلطات �لحتالل بحق �ملدينة باطلة 

�أن  �إىل  �لإ�شارة  مع  قانونية،  وغري 
مدينة �لقد�س مت و�شعها على قائمة 
للخطر يف  �ملعر�س  �لعاملي  �لرت�ث 

ظل �لحتالل منذ عام 1981م.
و�شددت على �أنه "�شيبقى �مل�شلمون 
جزء  هو  �لذي  بالأق�شى  متم�شكني 
من �إميانهم وعقيدتهم، و�شي�شتمرون 
عن  تنازل  ول  عنه،  �لدفاع  يف 
�شوت  و�شيبقى  منه،  تر�ب  ذرة 
�لأق�شى  ماآذن  فوق  مرتفعا  �لأذ�ن 
�لأخرى"وقالت:  فل�شطني  وم�شاجد 
يخ�شع  �أن  من  �أ�شمى  �لأق�شى  "�إن 
وهو  و�حلكومات،  �ملحاكم  لقر�ر�ت 
غري قابل للمفاو�شات ول �ملقاي�شات 
غري  �لأق�شى  �أن  كما  �لتنازلت،  ول 
حكومات  للبيوعات"ودعت  خا�شع 
�لعامل �لعربي و�لإ�شالمي �أن يتحملو� 
م�شوؤولياتهم جتاه �لقد�س و�لأق�شى، 
فو�ت  قبل  �ملوقف  يتد�ركو�  و�أن 
�لرحال  �شد  على  حثت  كما  �لأو�ن، 
�لأوقات  يف  �ملبارك  �لأق�شى  �إىل 

و�لأيام جميعها وب�شكل م�شتمر.

 م�ست�سار اأردوغان يتحدث 
عن منافع "االإمرباطورية 

الرتكية الرو�سية"

وزير خارجية اإيران حممد جواد ظريف

اأوروبا ال تنفق �سيئا للحفاظ 
على االتفاق النووي

�إىل  جديدة  تركية  �إ�شارة  يف 
�شيا�شة  يف  رو�شيا  دور  �أهمية 
كبار  �أحد  �أعلن  �خلارجية،  �أنقرة 
�أن  �لرتكي  �لرئي�س  م�شت�شاري 
�أبد� عما و�شفه  لن ترت�جع  بالده 
�لرتكية  "�لإمرب�طورية  بفكرة 
بولوت  يكيت  �لرو�شية"و�أ�شاف 
للرئي�س  �لقت�شادي  �مل�شت�شار 
تلفزيونية  ت�رشيحات  يف  �لرتكي، 
حتالف  "لو  �لأ�شبوع،�أنه  هذ� 
 1854 عام  �لرو�س  مع  �لأتر�ك 
خالل �حلرب بني رو�شيا من جهة، 
وتركيا  وفرن�شا  بريطانيا  وحتالف 
�لبلدين  �شعبا  لكان  جهة،  من 
نورماندي  �شو�حل  على  يتجولن 
يف فرن�شا حاملني قو�مي�س تركية 

رو�شية".
�لرتكية  �لعالقة  �أن  بولوت  و�أكد 
كتابتها،  �إعادة  يتم  �لرو�شية 
�إىل  متتد  "قد  �لعالقة  هذه  و�أن 
حملة  ظل  يف  وذلك  �ليابان"، 
�ل�شيا�شي  �لقت�شادي  �ل�شغط 
�لتي ت�شنها و��شنطن �شد �لبلدين، 

و�أ�شاف:
�لوليات  �أن  �أدرك  "�جلميع 

كطعم  �لدولر  تطعمهم  �ملتحدة 
وتركيا  باأ�رشه  �لعامل  �شناعي. 
�شد  �لحتاد  يتوجب  �أنه  �أدرك 
�أحر�ر�  لي�شو�  �لأمريكيون  هذ�. 
بل �أكرث �شعوب �لعامل قمعا"وحث 
على  �لأتر�ك  �ملو�طنني  بلوت 
�لإنرتنت  بحث  حمرك  ��شتخد�م 
من  بدل  �لرو�شي   Yandex

Google �لأمريكي.
باأن  �أي�شا  ثقته  عن  بولوت  وعرب 
بالده �شرتبح �حلرب �لقت�شادية، 
�قرتبت  �أن  ي�شبق  "مل  �أنه  و�عترب 
حتررها  من  �لقدر  بهذ�  تركيا 
من �ل�شتعمار منذ 200 عام حتى 
مذّكر�  �ل�شتقالل"،  حرب  �أثناء 
�لأ�شبق عدنان  �لوزر�ء  رئي�س  باأن 
ملعار�شته  �شنقه  مت  مندري�س 
و�خل�شوع  �لأمريكي  �ل�شتعمار 
يف  بولوت  ت�رشيحات  وجاءت  له 
�لوقت �لذي �شاهمت فيه �ل�شغوط 
و�لعقوبات �لأمريكية �شد �أنقرة يف 
�نهيار �شعر �رشف �للرية �لرتكية، 
ما �أرغم �أنقرة على تكثيف �جلهود 
على �أكرث من م�شار �إقليمي ودويل 

ملعاجلة حالتها �لقت�شادية.

�إير�ن حممد  وزير خارجية  �نتقد 
غري  �أوروبا  موقف  ظريف،  جو�د 
�لتفاق  عن  �لدفاع  يف  �لفّعال 
�أوروبا  �إن  وقال  بالده،  �لنووي مع 
�لتفاق  على  للحافظ  تكتفي 
بال  مو�قف  �إعالن  مبجرد 

�إجر�ء�ت عملية.
و�عترب ظريف �أن �لأوروبيني �أعلنو� 
بع�س  لهم  وكانت  جديدة  نقاطا 
�لنفطي  �لنطاق  يف  �لإجر�ء�ت 
ترخي�س  �شمنها  من  و�مل�رشيف 
بنك �ل�شتثمار �لأوروبي و�أ�شاف: 
�لإجر�ء�ت  فاإن  نظرنا  وجهة  من 
يف  وهي  عملية،  لي�شت  �لأوروبية 
�لو�قع �إعالن مو�قف وعلى �لرغم 
من �أنه كانت لهم حركة �إىل �لأمام، 

ما  �أوروبا  �أن  هو  �عتقادنا  لكن 
ز�لت غري جاهزة لالإنفاق من �أجل 

دعم �لتفاق �لنووي.
وتابع: �لأوروبيون ك�شفو� حتى �لآن 
يف �لظاهر ويف �حلو�ر عن �إر�دتهم 
�لإر�دة  �أن  و�أ�شاف،  �ل�شيا�شية 
تقرتن  عندما  لأوروبا  �ل�شيا�شية 
ذ�ت  �شت�شبح  تنفيذية  باإجر�ء�ت 
من  مماثلة  باإجر�ء�ت  للرد  قابلية 
�لأوروبيني  �أن  �إىل  وخل�س  �إير�ن. 
يعترب  �لنووي  �لتفاق  �إن  يقولون 
�لطبيعي  ومن  لهم،  �أمنيا  �إجناز� 
�أنه ينبغي على كل بلد �أن ي�شتثمر 
وينفق من �أجل �أمنه ويجب �أن نرى 
�لأوروبي خالل هذه  �لإنفاق  هذ� 

�ل�شهور �لقادمة.

حركة  م�شلحو  متكن   
على  �ل�شتيالء  من  طالبان، 
�جلزء  يف  بيل�شري�ج  منطقة 
فارياب  ولية  من  �جلنوبي 
ونقلت  �أفغان�شتان  يف 
عن   Tolo News قناة 
حو�يل  م�شري  �أن  م�شادرها، 
كانو�  �أفغاين  جندي  مئة 
ويف  جمهول  يز�ل  ل  هناك، 

وقت �شابق من هذ� �لأ�شبوع، 
ر�شائي،  حنيف  حممد  قال 
فيلق  با�شم  �ملتحدثني  �أحد 
�إن  �لع�شكري،  "�شاهني" 
م�شلحني من طالبان، متكنو� 
قاعدة  على  �ل�شتيالء  من 
ع�شكرية يف مقاطعة فارياب 
�لبالد  غرب  �شمال  يف 
وذكرت و�شائل �إعالم حملية، 

�أن �لهجوم �أ�شفر عن م�رشع 
جنود  من   17 عن  يقل  ل  ما 
 12 و�إ�شابة  �لأفغاين  �جلي�س 

�آخرين.
يف  و��شعة  مناطق  وت�شهد 
�أفغان�شتان، يف �لفرتة �حلالية 
�لقو�ت  بني  مو�جهات 
�لتي  وطالبان  �حلكومية 
على  �ل�شتيالء  من  متكنت 

�ملناطق  يف  كبرية  م�شاحة 
وبا�رشت  �لبالد  يف  �لريفية 
يف �شن هجماتها على �ملدن 
كما  �لكبرية  ذلك  فيها  مبا 
تنظيم  و�نت�شار  نفوذ  يزد�د 
بعد  �أفغان�شتان  يف  د�ع�س 
�جلماعة  هذه  تعر�س 
يف  ماحقة  لهز�ئم  �لإرهابية 

�شوريا و�لعر�ق.

اختفاء مائة ع�سكري اأفغاين اإثر هجوم لطالبان
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االنا�ضول  وكالة  مع  مقابلة  ويف 
املرزوقي  قال  االأنا�ضول،  الرتكية 
قلبا  كلها  العربية  "ال�ضعوب  اإن 
وقالبا مع تركيا يف معركة يعلمون 
وراأى  معركتهم."   اأنها  جميعا 
اأن  ال�ضابق  التون�ضي  الرئي�س 
االآن  "منهمكة"  العربية  ال�ضعوب 
اأ�ضّماه  ما  اأجل  من  �رصاعها  يف 
اإن  قال  الذي  الثاين"  "اال�ضتقالل 
تركيا حققته بقيادة الرئي�س رجب 
املرزوقي  واأو�ضح  اأردوغان  طيب 
اأن ال�ضعوب العربية خا�ضت معركة 
يف  اال�ضتعمار  من  وطني  حترر 
وهي  املا�ضي  القرن  منت�ضف 
تخو�س االآن معركة ا�ضتقالل ثان 
اأو حترر وطني ثان �ضد اال�ضتبداد 
اإىل  والتخلف". وخل�س املرزوقي 
اأن حماولة االنقالب الفا�ضلة التي 
 ،2016 �ضيف  تركيا  ا�ضتهدفت 
االقت�ضادية  املناورات  وبقية 
مرتبطة  البلد،  هذا  الإخ�ضاع 
تقوده  دويل  حلف  مبخططات 
وا�ضنطن واإ�رصائيل مبعاونة بع�س 
على  و�ضّدد  االإقليمية،  االأطراف 
اأندرو  االأمريكي  الق�ّس  ة  ق�ضّ اأّن 
اإدارة  برون�ضون جمرد ذريعة، واأن 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
للهجوم  اآخر  عذرا  �ضتجد  كانت 
على تركيا وتطالب وا�ضنطن اأنقرة 
الذي مت  برون�ضون،  �ضبيل  باإخالء 
اإيقافه برتكيا يف 9 دي�ضمرب 2016، 
واالإرهاب  التج�ض�س  بتهم  ويحاكم 

االأخرية  االآونة  يف  تركيا  وت�ضهد 
قوى  جانب  من  اقت�ضادية  حربا 
الواليات  مقدمتها  يف  دولية، 
املتحدة، ما �ضبب تقلبات يف �ضعر 
�رصف اللرية، �رصعان ما انح�رصت 
واعترب املرزوقي اأن "العامل العربي 
واالإ�ضالمي طيف بالغ التعقيد من 
بالنظر  والت�رصفات"  املواقف 
االأهلية  واحلروب  االأزمات  اإىل 
التي يعي�ضها وغياب الدميقراطية 
ال�ضعوب  اأن  من  واثقا  بدا  اأنه  اإال 
العربية "تنظر بكثري من االإعجاب 
و�ضت�ضتلهم  الرتكية،  للتجربة 
ما  وهذا  اآجال"،  اأو  عاجال  منها 
"تكره تركيا  يجعل بع�س االأنظمة 

ورئي�ضها".

دولة ذات اأنفة"

اأنقرة  فعل  ردود  وبخ�ضو�س 
قال  وا�ضنطن،  مع  االأزمة  حيال 
املرزوقي اإن املوقف الرتكي ميّثل 
اأنفة،  ذات  م�ضتقلّة  دولة  "موقف 
واأعتقد اأن هذا �ضيزيد من االأزمة، 
فاالإدارة االأمريكية ال تريد حلفاء 
اأو اأ�ضدقاء، واإمنا توابع وملحقات 

وهذا لن جتده يف تركيا."
و يف قراءة لالأبعاد العميقة لالأزمة، 
يكمن يف حتديد  "الرهان  اأن  راأى 
تتنازعه  واالأخري  املنطقة،  م�ضري 
رغبة ال�ضعوب يف احلرية والتنمية 
الكربى  الدول  ورغبة  العادلة، 
مل�ضاحلها"وتابع  اإخ�ضاعها  يف 
رئي�س تون�س ال�ضابق: "ما اأظهرته 

القوى املعادية لتحّرر ال�ضعوب من 
وليبيا  واليمن  �ضوريا  يف  وح�ضية 
وم�رص، يظهر اأنها لن ترتاجع اأمام 
�ضتتك�رّص  اأ�ضنانها  لكن  عمل،  اأي 

على اإرادة �ضعوبنا".
يتفق  اأنه  اأعلن  ال�ضدد،  ذات  ويف 
مع التحليالت القائلة باأن ال�رصاع 
هو  واأنقرة  وا�ضنطن  بني  القائم 
برغبة  يتعلق  اقت�ضادي  �رصاع 
العامل  ومنع  ال�ضيطرة،  يف  الغرب 
اكت�ضاب  من  واالإ�ضالمي  العربي 

التقنيات ونا�ضية العلم والتقدم.
املعطيات  هذه  اأن  على  و�ضدد 
"ال�ضيا�ضة  مالمح  ت�ضكل 
التي  القدمية  اال�ضتعمارية 
اكت�ضبت اأ�ضكاال خفية عقب نهاية 

اال�ضتعمار املبا�رص."

البعد الدويل للأزمة

لالأزمة  الدويل  للبعد  قراءة  ويف 
الرتكية االأمريكية، رّجح املرزوقي 
ب�ضدد  يكون  "قد  اآخر  عاملا  اأن 
الفاعل  لكّن  اأعيننا،  الت�ضّكل حتت 
لي�س  التغيري  هذا  يف  الرئي�ضي 
العامل العربي وال االإ�ضالمي واإمنا 

ال�ضني وغدا الهند".
الرئي�س  اعتربه  التوجه  هذا 
من  "اأعمق  ال�ضابق،  التون�ضي 
وال  ترامب  مناورات  توقفه  اأن 
تعود  التي  االقت�ضادية  عقوباته 
على بالده بال�رصر اأكرث مما تعود 
ر�ضوم  ودخلت  ال�ضني."   على  بها 
اأمريكية بن�ضبة 25 باملائة على 34 

مليار دوالر من الواردات ال�ضينية 
حيز التنفيذ يف 6 جويلية  املا�ضي، 
وردت  �ضلعة،   818 م�ضتهدفة 
على  ر�ضوم مماثلة  بفر�س  ال�ضني 
حتذيرات  و�ضط  اأمريكية،  �ضلع 
اقت�ضاية  حرب  اندالع  من  خرباء 
مع  ال�ضميا  وبكني،  وا�ضنطن  بني 
ا�ضتمرار الطرفني يف فر�س مزيد 
من الر�ضوم على بع�ضهما البع�س.

راأ�س احلربة

وعن فر�ضة دول العامل االإ�ضالمي 

والتغريات  التقلبات  هذه  و�ضط 
هذا  "يف  املرزوقي  قال  الدولية، 
العامل اجلديد، �ضتجد دول العامل 
االإ�ضالمي والعربي فجوة للتحرك 
هي  وتركيا  ف�ضيئا،  �ضيئا  تتو�ّضع 
ولذلك  العملية،  يف  احلربة  راأ�س 
اأن  قبل  احلربة  هذه  ك�رص  يراد 
عليها  حمكوم  هيمنٍة  اأزمُة  تفاقم 
اأو  الزمان  طال  اجلذري  بالتغيري 

ق�رص. "
وحول الدور ال�ضيني والرو�ضي يف 
بروز قطب اآخر يحقق التوازن اأمام 
الهيمنة االأمريكية، قال املرزوقي: 

االإن�ضاين،  للتاريخ  نظرت  "اإذا 
وح�ضارات  اأمما  اأن  �ضرتى 
لقرون  اأحيانا  العامل  على  هيمنت 
الرومانية،  االإمرباطورية  طويلة: 
العثمانية،  العربية،  الفار�ضية، 
الربيطانية"ولفت اإىل اأن "كل هذه 
احلقب انتهت يوما، فنحن نعاي�س 
انتهاء فرتة الهيمنة الغربية ل�ضالح 
و�ضّدد  الهيمنة."  متعدد  عامل 
العربي  العامل  اأن  على  املرزوقي 
حظه  ياأخذ  اأن  يجب  واالإ�ضالمي 
اأن  اأجل  من  احلالية  الفرتة  يف 

ي�ضيطر على مقّدراته.

اعترب الرئي�س التون�شي ال�شابق، املن�شف املرزوقي )2011- 2014( اأن ال�شعوب العربية باأ�شرها ت�شاند تركيا ٌ"قلبًا وقالبًا" يف معركتها احلالية، م�شددا "اأن الإدارة الأمريكية ل تريد حلفاء اأو 
اأ�شدقاء، واإمنا توابع وملحقات".

الرئي�س التون�شي ال�شابق، املن�شف املرزوقي

م٫�س 

ال�شعوب العربية "قلبًا وقالبًا" مع تركيا 

تقرير دويل

 نحو ملياري �شخ�ص حول العامل يعانون الفقر
حديث  دويل  تقرير  اأظهر 
�ضخ�س  ملياري  نحو  اأن 
الفقر،  يعانون  العامل  حول 
يف  يعي�ضون  مليونا  و753 
فقر مدقع، ب�ضبب املجاعة 
وال�رصاعات  واجلفاف 
والكوارث الطبيعية واأ�ضباب 

اأخرى.
منظمة  اأعدته  التقرير 
التنمية"  "مبادرات 
)م�ضتقلة  الدولية  االإمنائية 
مقرها لندن(، ون�رصته اأول 
اأم�س ال�ضبت، مبنا�ضبة اليوم 
االإن�ضاين  للعمل  العاملي 

الذي يحل غدا االأحد.
نحو  اأن  التقرير  واأو�ضح 
يعي�ضون  �ضخ�س  ملياري 
 3.2 يتجاوز  ال  بدخل 
ال  فيما  يومًيا،  دوالرات 
يتجاوز دخل من يقبعون يف 
دوالر   1.9 املدقع  الفقر 
يومي وقدرت املنظمة عدد 

م�ضاعدات  اإىل  املحتاجني 
دولية باأكرث من 201 مليون 
 134 يف  يعي�ضون  �ضخ�س، 
و�ضوريا  اليمن  بينها  بلًدا، 
ال�ضودان  وجنوب  والعراق 
واالأردن  ولبنان  وال�ضومال 
وفل�ضطني  وال�ضودان 

واأفغان�ضتان.
على  اخلام�س  وللعام 
�ضوريا،  ت�ضدرت  التوايل، 
اإجمايل   ،2017 يف 
االإن�ضانية  امل�ضاعدات 
املقدمة، بن�ضبة 14 باملئة، 
تلتها اليمن بن�ضبة 8 باملئة 
واأ�ضار التقرير اإىل اأن تركيا 
من  العامل  دول  ت�ضدرت 
امل�ضاعدات  تقدمي  حيث 
العام  خالل  االإن�ضانية 
قيمة  باإجمايل  املا�ضي، 
تلتها  دوالر،  مليار   8.07
بـ6.68  املتحدة  الواليات 
اأملانيا  ثم  دوالر،  مليار 

ثم  دوالر،  مليار  بـ2.99 
بريطانيا بـ2.52 ملياًرا.

واأو�ضح التقرير اأن اإجمايل 
قيمة امل�ضاعدات االإن�ضانية 
بلغ  املا�ضي  العام  خالل 
نحو 27.4 مليار دوالر، اأي 
اأن اأنقرة مبفردها �ضاهمت 
امل�ضاعدات  ثلث  بنحو 
تركيا  تعترب  كما  االإن�ضانية 
ا�ضتقبااًل  العامل  دول  اأكرث 
عدد  يبلغ  اإذ  لالجئني؛ 
ال�ضوريني الذين جلاأوا اإليها 
بالدهم،  يف  احلرب  ب�ضبب 
�ضوري  مليون   3.5 نحو 
بلغ  املا�ضي،  العام  وخالل 
العامل  يف  النازحني  عدد 
والعنف  النزاعات  ب�ضبب 
 68.5 نحو  واال�ضطهاد 
بزيادة  �ضخ�س،  مليون 
مقارنة  باملائة   4.5 بنحو 

بـ2016.

عمان تدر�س 
مقرتحات مو�شكو حول 

اللجئني ال�شوريني

االأردنية  احلكومة  تزال  ال 
املقرتحات  تدر�س 
عودة  حول  الرو�ضية 
اإىل  ال�ضوريني  الالجئني 
ا�ضتعادة  بعد  بالدهم 
منطقة  ال�ضوري  اجلي�س 
االأردنية  ال�ضورية  احلدود 
وقالت وزيرة الدولة ل�ضوؤون 
جمانة  االأردنية  االإعالم 
غنيمات، اإن بالدها توا�ضل 
املقرتحات  يف  النظر 
املو�ضوع،  حول  الرو�ضية 
مركز  اإن�ضاء  ذلك  يف  مبا 
عودتهم،  وتنظيم  لرتتيب 
وعندما يتم االتفاق �ضيعلن 
عنه واأكدت الوزيرة، رف�س 
الالجئني  اإعادة  االأردن 
اإن  وقالت  ق�رصا  ال�ضوريني 

قرار العودة يجب اأن يكون 
لالجئ نف�ضه و�ضددت على 
طلبا  تتلّق  مل  عمان،  اأن 
لفتح  االآن  دم�ضق حتى  من 
ن�ضيب احلدودي بني  معرب 

البلدين.
وكالة  كانت  جانبها،  من 
اأفادت  ال�ضورية،  "�ضانا" 
املعنية  اجلهات  باأن 
معرب  الرتتيبات يف  اأجنزت 
مع  احلدود  على  ن�ضيب 
دفعة  ال�ضتقبال  االأردن 
ال�ضوريني  النازحني  من 
الوكالة،  وذكرت  العائدين 
اأن �ضلطات حمافظة درعا 
متنقلتني  عيادتني  ن�رصت 
اإ�ضعاف  �ضيارات  و3 
ال�ضحية  اخلدمات  لتقدمي 
و�ضولهم  فور  للعائدين 
اإىل  اإ�ضافة  املركز،  اإىل 
الغذاء  م�ضتلزمات  جتهيز 
من  عددا  وا�ضتقدمت 

من  لنقلهم  احلافالت 
اإىل  احلدودي  املركز 
يف  م�ضدر  منازلهم.وقال 
لالأمم  ال�ضامية  'املفو�ضية 
املتحدة ل�ضوؤون الالجئني" 
"خالل  مت  اإنه  االأردن،  يف 
العام احلايل ت�ضجيل عودة 
يف  وهي  �ضخ�ضا،   1769
الطبيعي"،  معدلها  اإطار 
عدد  اأن  على  و�ضدد 
عادوا  الذين  الالجئني 
ال�ضنوات  خالل  طواعية 
الثالث املا�ضية مل يتجاوز 

15 األف الجئ.
املتحدة،  االأمم  وت�ضري 
حوايل  �ضجلت  اأنها  اإىل 
يف  �ضوري  الجئ  األف   650
االأردن، فيما تقدر احلكومة 
الذين جلوؤوا  االأردنية عدد 
اإىل البالد بنحو 1.5 مليون 
االأزمة  اندالع  �ضخ�س منذ 

ال�ضورية يف 2011.
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عقب  الأرجنتيني،  واأبرز 
هزمية فريقه اأمام اإنرت ميالن، 
بهدف نظيف على ملعب واندا 
بطولة  �ضمن  مرتوبوليتانو 
الودية،  الدولية  الأبطال  كاأ�س 
ت�ضنع  ل  الكبرية  الأ�ضماء  اأن 

بال�رضورة »فريقا جيدا«.
اأن  »اأعترب  �ضيميوين  واأو�ضح 
بها  جديدة  جمموعة  لدينا 
الذين  الالعبني  من  الكثري 
زال عليهم  وما  موؤخرا  و�ضلوا 
التي  املجموعة  مع  التاأقلم 
�ضيحتاج  وهذا  موجودة  كانت 
رحل  »لقد  وقت«واأ�ضاف  اإىل 
وهناك  مكانة  لهم  لعبون 
يتقدموا  اأن  عليهم  اآخرون 
اأجل  من  لالأمام  خطوة 

قوية«وتابع  جمموعة  �ضناعة 
اأن  عليهم  اجليدون  »الالعبون 
خللق  املجموعة  مع  يتاأقلموا 
و�ضرنى هذا على  فريق جيد. 
�ضيميوين  املو�ضم«واأكد  مدار 
املا�ضية  الليلة  مباراة  اأن 
اأفادته على �ضعيد »ال�ضتعداد 
الذين  لالعبني  دقائق  ومنح 
قبل  من  بدقائق  يحظوا  مل 
طريقة  باأف�ضل  وال�ضتعداد 

ممكنة للمباريات القادمة«.
العائدين  الالعبني  وعن 
مثل  املونديال،  عقب  حديثا 
جريزمان  اأنطوان  الفرن�ضيني 
ولوكا�س هرينانديز، قال »لقد 
جدا.  جيد  ب�ضكل  راأيتهما 
خالل  جيدا  اأداء  قدما  لقد 

اأثناء  فيه  �ضاركا  الذي  الوقت 
املباراة«. و�ضئل حول ان�ضمام 
حار�س مرمى الأتليتي �ضابقا، 
لريال  كورتوا  تيبو  البلجيكي 
مدريد، وت�رضيحاته حني قال 
كان  امللكي  ل�ضالح  اللعب  اإن 
حلما بالن�ضبة له منذ الطفولة 
»ل�ضت  �ضيميوين  واأجاب 
رد  يف  راأيي  لأقول  م�ضطرا 
عمال  وقدم  معنا،  لعب  �ضاب 
راأيه  هذا  �ضفوفنا.  بني  جيدا 
ويجب احرتام اجلميع«واأ�ضاف 
عن  جيدة  ذكريات  »نحمل 
معنا  عملوا  الذين  الأ�ضخا�س 
لن  وهذا  جدا،  جيد  ب�ضكل 
يتغري بعيدا عن املناف�ضة بيننا 

يف جمال العمل«.

�ضيميوين ي�ضون ذكريات كورتوا
قال مدرب اأتلتيكو مدريد، دييجو �ضيميوين، اإن الكثري من الالعبني الذين ان�ضموا 

للمجموعة موؤخرا، ما زالوا يحتاجون لوقت للتاأقلم.

مدرب األفي�س

مي�ضي هدية 
لكرة القدم

ديبورتيفو  مدرب  اأبدى 
األفي�س، اأبيالردو فرنانديز، 
فريقه  خل�ضارة  اأ�ضفه 
م�ضتهل  يف  نظيفة،  بثالثية 
الإ�ضباين،  بالدوري  م�ضواره 
اأمام م�ضيفه بر�ضلونة، على 
وامتدح  نو  كامب  ملعب 
قدمه  الذي  الأداء  املدرب 
الأول،  ال�ضوط  يف  فريقه 
متعادل  فيه  خرج  الذي 

بدون اأهداف.
اأول  �ضوط  »قدمنا  و�رضح 
امل�ضتوى  على  ممتازا 
الدفاعي، مل يكن اأمامنا اأي 
خيار �ضوى الرتاجع للخلف، 
مرتدتني  بهجمتني  قمنا 
ب�ضكل جيد،  ننهيهما  وكدنا 
كان  الثاين  ال�ضوط  يف  لكن 
بر�ضلونة متفوقا بعدما رفع 

م�ضتوى الأداء«.
�ضجله  الذي  »الهدف  وتابع 
مي�ضي من ركلة حرة، غريت 
اأي�ضا  املباراة،  م�ضار  من 
الهدف الأخري كان موؤ�ضفا، 
اأ�ضبحت  اخل�ضارة  لأن 
املدرب  �ضخمة«واأبدى 
�ضاحب  مي�ضي،  لأن  اأ�ضفه 
الثنائية، عاد لي�ضنع الفارق 
لكرة  هدية  هو  »)مي�ضي( 
يلعب  مل  طاملا  القدم، 
الرائع  من  األفي�س،  �ضد 
م�ضاهدته يلعب، لكني ل�ضت 
اأن  قدمه«اإل  مبا  �ضعيدا 
اأبيالردو اأ�ضاد بالأداء اجليد 
الذي قدمه فريقه األفي�س، 
الذي »نا�ضل« حتى النهاية، 
رغم تفوق املناف�س، داعيا 
اللقاء  يف  للرتكيز  الالعبني 
ريال  اأمام  املهم  القادم 

بيتي�س.

غوارديوال ي�ضتقر 
على اأوىل �ضفقات 
ال�ضيتي ال�ضتوية

جوارديول،  بيب  الإ�ضباين  حدد 
مان�ض�ضرت  لفريق  الفني  املدير 
�ضيتي، اأوىل ال�ضفقات التي يرغب 
يف اإبرامها يف املريكاتو ال�ضتوي 
املقبل واأكدت �ضحيفة »ذا �ضن« 
للتعاقد  ي�ضعى  جوراديول،  اأن 
نيفيز، لعب  روبن  الربتغايل  مع 
الإجنليزي،  وولفرهامبتون  فريق 
خالل املريكاتو ال�ضتوي املقبل. 
ال�ضيتي،  اإدارة  اأن  واأو�ضحت 
اإ�ضرتليني،  جنيه  مليون   60 ت�ضع 
من  البالغ  الالعب  مع  للتعاقد 
و�ضط  لتدعيم  عاًما،   21 العمر 
التعاقد  يف  الف�ضل  بعد  امللعب، 
الذي  جورجينيو،  الربازيلي  مع 
اأن  وذكرت  ت�ضيل�ضي  اإىل  انتقل 
نيفيز، يقدم م�ضتويات رائعة مع 
الإيطايل  ي�ضبه  اأنه  فريقه، حيث 
اأندريه بريلو، اأ�ضطورة يوفنتو�س 
وميالن، يف طريقة لعبه واأ�ضافت 
اأن خورخي مينديز، وكيل اأعماله، 
�ضي�ضهل ان�ضمام لالعب ل�ضفوف 

ال�ضيتي.

رحيل رونالدو ي�ضع »BBA« يف ماأزق

ملواجهة  مدريد  ريال  ي�ضتعد 
اأوىل  يف  الأحد،  اأم�س  خيتايف، 
الدوري  بطولة  يف  مبارياته 
جولني  قيادة  حتت  الإ�ضباين، 
الفني  الفني  املدير  لوبيتيجي، 
�ضحيفة  واأو�ضحت  للفريق 
جمرب  مدريد  ريال  اأن  »ماركا« 
لكري�ضتيانو  بديل  اإيجاد  على 
اإىل �ضفوف  الذي رحل  رونالدو، 
هدافا  كان  والذي  يوفنتو�س، 
موا�ضم   9 اآخر  يف  للفريق 
اأ�ضبح  كري�ضتيانو،  اأن  واأ�ضافت 
على  يجب  واأنه  املا�ضي،  من 
ريال مدريد، اإيجاد حل لتعوي�س 

اأهداف رونالدو، م�ضيفة اأن اإدارة 
امللكي تعلم جيدا اأنه من ال�ضعب 
باإمكانه  لعب  على  العثور  جداً 
كري�ضتيانو  اأرقام  اإىل  الو�ضول 
مدريد  ريال  اأن  اإىل  ولفتت 
اأ�ضين�ضيو،  الثالثي  على  �ضيعتمد 
ملحاولة   ،)BBA( بنزميا  بيل 
اأنه  ووا�ضلت  رونالدو  تعوي�س 
كان  التح�ضريي  املو�ضم  خالل 
على  وا�ضحاً  لوبيتيجي  رهان 
يتعني  الذي  الهجومي،  الثالثي 
 50 من  اأكرث  ت�ضجيل  حاليا  عليه 
اجلديد،  املو�ضم  خالل  هدفاً 
تعوي�س  يف  الفريق  مل�ضاعدة 

من  ي�ضمنها  كان  التي  الأهداف 
ونوهت  الربتغايل  النجم  جانب 
يعتمد  التي  الأمور  من  اأنه  اإىل 
حرية  هي  لوبيتيجي  عليها 
الثالثي  يحبه  اأمر  وهو  احلركة، 
من  كل  ي�ضعر  حيث  الهجومي، 
البحث  يف  بالراحة  وبيل  بنزميا 
عن الكرة يف اأي جزء من امللعب 
لل�ضماح لزمالئهم بدخول منطقة 

اجلزاء.
ي�ضعى  مدريد  ريال  اأن  واأمتت 
لأن يتحول اأ�ضين�ضيو، الذي يجيد 
اللعب يف عدة مراكز، اإىل هداف، 

للم�ضاهمة يف تعوي�س رونالدو.

الك�ضف عن تفا�ضيل اإ�ضابة حار�س 
كييفو بعد تدخل رونالدو

لوتارو

 �ضعيد بال�ضراكة مع اإيكاردي.. 
وهذا هديف االأ�ضا�ضي

تعر�س �ضتيفانو �ضورينتينو، حار�س 
مرمى كييفو فريونا، لالإ�ضابة خالل 
يوفنتو�س،  اأمام  فريقه  مواجهة 
اجلولة  مبناف�ضات  اأم�س،  م�ضاء 
ونقل  الإيطايل  الدوري  من  الأوىل 
موقع »كالت�ضيو مريكاتو«، عن �ضبكة 
�ضورينتينو،  اأن  �ضبورت�س«،  »�ضكاي 
الأنف،  يف  بك�رض  م�ضاب  اأنه  يبدو 
مع ال�ضتباه بحدوث ارجتاج باملخ، 

كري�ضتيانو  الربتغايل  تدخل  بعد 
عليه  يوفنتو�س،  لعب  رونالدو، 

خالل املباراة.
املباراة  من  �ضورنتينيو  وخرج 
مبا�رضة عقب اإ�ضابته، بعدما غاب 
حمله  ليحل  لدقائق،  الوعي  عن 
ليتلقى  البديل،  احلار�س  �ضيكولني، 
الأخرية  الدقائق  يف  قاتاًل  هدًفا 

من اللقاء.

مارتينيز،  لوتارو  الأرجنتيني  عرب 
�ضعادته  عن  ميالن،  اإنرت  مهاجم 
ماورو  مواطنه  بجانب  باللعب 
ي�ضتمتع  اأنه  مو�ضًحا  اإيكاردي، 
منذ  الفريق،  قائد  مع  بعالقته 
ان�ضمامه خالل الأ�ضابيع املا�ضية 
ت�رضيحات  يف  مارتينيز،  وقال 
نقلها موقع »فوتبول اإيطاليا«: »اأنا 
�ضعيد جًدا، خ�ضنا بع�س اللقاءات 
اأمام بع�س  ون�ضتعد جيًدا  ال�ضعبة 
يف  نواجهها  اأن  ميكن  التي  الفرق 
دوري اأبطال اأوروبا، نريد الو�ضول 

�ضكل  باأف�ضل  املو�ضم  بداية  اإىل 
ممكن«.

الأندية  من  العديد  »طلبت  وتابع: 
يف  كنُت  عندما  معي،  للتعاقد 
را�ضينج كلوب، اأتلتيكو مدريد كان 
واحًدا منها، لكني �ضعيد بوجودي 
»اَمل  ميالن«وختم:  اإنرت  يف  هنا 
بالطبع اأن يتم ا�ضتدعائي للمنتخب 
الذي  الهدف  هو  هذا  الوطني، 
التاأقلم  باإمكاين  لنف�ضي،  و�ضعته 
بعمل جيد داخل  اأقوم  اأن  واأمتنى 

وخارج امللعب«.

رئي�س االحتاد 
االأملاين يربئ اأوزيل

رئي�س  جريندل،  رينهارد  علق 
القدم،  لكرة  الأملاين  الحتاد 
الذي  اأوزيل،  م�ضعود  اأزمة  على 
�ضعوره  بعد  الدويل  اعتزاله  اأعلن 
�ضورته  اأزمة  اإثر  بالعن�رضية، 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  مع 
يف  غريندل،  وقال  اأردوغان 
اأم  »بيلد  ل�ضحيفة  ت�رضيحات 
»بالطبع، يفكر  الأملانية:  �ضونتاج« 
املرء كثرًيا، خا�ضة اإذا قدم لعبا 
مثل م�ضعود اأوزيل، ادعاءات خطرية 
كهذه«واأ�ضاف �ضاحب الـ56 عاًما: 
اخلطاأ  حول  كثرًيا،  تفكر  »اأنت 

اأن  اأوزيل  كان على  اقرتفته،  الذي 
اأنا  اأو�ضح،  موقع  يف  نف�ضه  ي�ضع 
حزين لأنه �ضعر باأنه منبوذ«وتابع، 
مربئا الالعب من تهمة الت�ضبب يف 
العامل  لكاأ�س  بالده  منتخب  توديع 
»اأوزيل �ضبب خروج اأملانيا املبكر 
من مونديال رو�ضيا؟ حتميل لعب 
اأمًرا  واحد م�ضوؤولية اخلروج، يعد 
التقاط  »بعد  واأمت:  �ضخيًفا«. 
اإلكاي  اأدىل  اأردوغان،  مع  ال�ضور 
ومفهوم،  وا�ضح  ببيان  جوندوجان 
الأمر  اأوزيل  يفعل  اأن  اأمتنى  كنت 

نف�ضه«.
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احل�ضنة,  منطقة  داربي  ويف 
خارج  بو�ضعادة  امل  تغلب 
اجلديد  الوافد  على  قواعده 
بهدفني  مقرة  جنم  وجاره 
اأحدهما  يعالوي,  اأم�ضاهما 
جاء عرب �رضبة جزاء, يف لقاء 
تاأهيل  لعدم  ب�ضطيف  جرى 
»عدم  ب�ضبب  مقرة  ملعب 
املتعلقة   57 للمادة  مطابقته 
يجب  التي  اال�ضتيعاب  ب�ضعة 
على  مقعد   5.000 تكون  اأن 
الرابطة  الأندية  بالن�ضبة  االأقل 

الثانية«.
اأن النجم اأكمل اللقاء   ومعلوم 
ب10 العبني اثر طرد املهاجم 
ال�ضوط  بداية  مع  دمان  اأكرم 
االإنذار  تلقيه  ب�ضبب  الثاين 
وبهذا  التمويه  بحجة  الثاين 
»البو�ضعادي«  االأمل  يت�ضدر 
بعد  نقاط  ب6  ال�ضدارة 
االأزرق«  »النجم  اأما  فوزين, 
العا�رض  املركز  يف  فيتواجد 
العملية  نف�س  وحيدة  بنقطة 
اأجنزها اأوملبي ال�ضلف عندما 
اأطاح بالعائد اإىل الق�ضم الثاين, 
اأم�ضاه  بهدف  عنابة,  احتاد 
النتيجة  وهي  )د16(,  عراب 
التي تبقي االحتاد املحلي يف 
نقاط,  ب3  ال�ضاد�س  املركز 
الوقت  نف�س  يف  ت�ضمح  والتي 
ال�ضدارة  باعتالء  ل«ال�ضلفاوة« 
وترجي  بو�ضعادة  مع  منا�ضفة 

م�ضتغامن.
فر�ضة  يرتك  مل  االأخري,  هذا 
وفاز  احلرا�س  احتاد  لل�ضيف 
وهو  مقابل,  دون  بهدف  عليه 
الرتجي  يرتك  الذي  االنت�ضار 
يف ريادة الرتتيب )6ن( يف حني 
تتواىل معاناة احلرا�ضية بنقطة 
»ال�ضفراء«  ان  ومعلوم  وحيدة 
م�ضتغامن  ترجي  واجهت 

عدم  ب�ضبب  الرديف  بالفريق 
اإثر  الالعبني  اجازات  ت�ضلم 
النادي  على  املرتاكمة  الديون 
العا�ضمي, وهو القرار ال�ضارم 
بقيادة  الرابطة  اتخذته  الذي 
مدوار,  الكرمي  عبد  رئي�ضها 
من  تعاين  التي  الفرق  بحق 

الديون.
فريقا  ارتقى  اخرى,  من جهة 
العلمة  ومولودية  تلم�ضان  وداد 

نقاط,  ب4  الرابع  املركز  اإىل 
االر�س  عاملي  ا�ضتغال  حيث 
واجلمهور حل�ضد اأوىل النقاط 
اأول  على  و«االإم�ضاء«  الثالث 
وتغلب  املو�ضم  يف  لهم  فوز 
بجاية  �ضبيبة  على  الوداد 
)1-0( يف حني �ضاعفت العلمة 
�ضكيكدة  �ضبيبة  »هموم«  من 
نظيفة,  بثنائية  عليها  بالفوز 
ترتكان  اللتان  النتيجتان  وهما 

و�ضط  يف  »البجاوية«  ال�ضبيبة 
اأبناء  اأما  نقاط,  ب3  الرتتيب 
»رو�ضيكادا« فيبدو اأن �ضوؤونهم 
ال تب�رض باخلري بعد خ�ضارتني 
متتاليتني اإحداهما كانت داخل 
م�ضتغامن  ترجي  امام  الديار 
وحيدا  فريقهم  ليبقى   ,)1-0(
يف ذيل الرتتيب دون اي ر�ضيد 
�ضنع  باملقابل,  النقاط  من 
»املفاجاأة«  القبة  رائد  فريق 
اأمام  اأر�ضه  على  تعادله  اإثر 
 ,)0-0( ب�ضكرة  احتاد  ال�ضيف 
حت�ضب  التي  النتيجة  وهي 
كيف  املحلي,  الرائد  لفائدة 
بالفريق  دخل  الذي  وهو  ال, 
الرديف, ب�ضبب نف�س امل�ضكل 
احتاد  اجلار  منه  يعاين  الذي 
اإجازات  ت�ضلم  )عدم  احلرا�س 

الالعبني ب�ضبب الديون(.
له  نقطة  اأول  الرائد  ويدّون 
بذلك  ويتقا�ضم  املو�ضم,  يف 
احتاد  مع  العا�رض  املركز 
احلرا�س  واحتاد  ب�ضكرة 
مقرة  وجنم  البليدة  واحتاد 
بنقطة  �ضعيدة  ومولودية 
وحيدة لكل منهم من جانبهما, 
غليزان  �رضيع  فريقا  �ضحق 
ال�ضيفني:  وهران  وجمعية 
مولودية �ضعيدة واحتاد البليدة 
التوايل  ب)3-1( و )4-1( على 
واأبناء  ال�رضيع  يتنف�س  وبهذا 
بتوقيع  اجلديدة«  »املدينة 
اإىل  واالرتقاء  لهم  انت�ضار  اأول 
نقاط  بثالث  ال�ضاد�س  ال�ضف 
منا�ضفة مع فرق: احتاد عنابة 
تبقى  بينما  بجاية,  و�ضبيبة 
و�ضعية فريقي مولودية �ضعيدة 
»غام�ضة«  البليدة  واحتاد 
املراكز  يحتالن  كونهما 
بنقطة  الرتتيب  يف  االأخرية 

واحدة لكليهما. 

�لر�بطة �ملحرتفة �لثانية �جلولة �لثانية

  تاألق اأمل بو�ضعادة, اأوملبي ال�ضلف, ترجي م�ضتغامن, ومعاناة �ضبيبة �ضكيكدة 
عرفت نتائج مباريات �جلولة �لثانية لبطولة �لر�بطة �ملحرتفة �لثانية »موبيلي�س« لكرة �لقدم, �لتي جرت �أول �أم�س 

�ل�سبت, تاألق �أندية �أمل بو�سعادة و�وملبي �ل�سلف وترجي م�ستغامن بتحقيقهم �لفوز �لثاين على �لتو�يل و�حتفاظهم 
ب�سد�رة �لرتتيب, يف حني, تتو��سل معاناة فريق �سبيبة �سكيكدة يف ذيل �لرتتيب دون نقاط.

�آخر مو�جهة يف مناف�سة دوري �أبطال �إفريقيا

امل�ضاكل تهدد ا�ضتقرار الن�ضر 
الأ�ضود و املدرب يف حرية

عبد �لرحيم طاليب, مدرب �لدفاع �جلديدي

 مواجهة مولودية اجلزائر
 الأ�ضعب يف م�ضوارنا الأفريقي

اأزبيليكويتا يكرر اأ�ضطورة 
حمرز وفاردي

�ضيلعب وفاق �ضطيف اآخر مواجهة 
اإفريقيا,  اأبطال  يف مناف�ضة دوري 
مولودية  على  �ضيفا  يحل  حني 
من  اخلام�س  مبلعب  اجلزائر, 
مطالبا  �ضيكون  ذلك  وقبل  يوليو, 
مبراجعة ح�ضاباته من جديد, اإذا 
اأراد التاأهل اإىل الدور ربع النهائي, 
لي�ضت  املهمة  اأن  من  الرغم  على 
يف منتهى ال�ضهولة, وبات املدرب 
ملزما  الطاو�ضي,  ر�ضيد  املغربي 
مبعاجلة 4 اأ�ضياء قبل لقاء احل�ضم 
ارتكب  اجلزائر:   مولودية  اأمام 
من  العديد  �ضطيف  وفاق  العبو 
العبي  اأمام  الدفاعية,  االأخطاء 

تي بي مازميبي, الذين متكنوا من 
باإمكانهم  وكان  ب�ضهولة,  التوغل 
لوال  االأهداف,  الكثري من  ت�ضجيل 
زغبة,  م�ضطفى  احلار�س  تاألق 
التوليفة  اإيجاد  املدرب  على  وما 
االأخطاء  كل  ومعاجلة  املنا�ضبة 

الدفاعية.
م�ضتتا  �ضطيف,  وفاق  نادي  وبدا 
بي مازميبي, حيث غاب  تي  اأمام 
اخلطوط,  جميع  عرب  االن�ضجام 
التي  الثانية  املرحلة  يف  خا�ضة 
ما  �ضاغرة,  م�ضاحات  فيها  تركوا 
املواجهة,  عبء  يتحملون  جعلهم 

ويرتكبون العديد من االأخطاء.

مدرب  طاليب,  الرحيم  عبد  قال 
الدفاع اجلديدي, اإن فريقه خا�س 
على  فوزه  بعد  له,  مباراة  اأ�ضعب 
دون  بهدفني  اجلزائر  مولودية 
دور  من  اخلام�ضة  اجلولة  يف  رد, 
املجموعات بدوري اأبطال اأفريقيا 
الذي  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  وتابع 
من  يكن  »مل  املباراة  بعد  عقده 
وكنا  خطاأ,  اأي  ارتكاب  م�ضلحتنا 
اأن  علينا  كان  بالفوز,  مطالبني 
نكون جاهزين فنيا وذهنيا وبدنيا« 
التفكري  يف  �ضيبداأ  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
واال�ضتعداد للمباراة املقبلة, موؤكدا 

لربع  للتاأهل  حا�ضمة  �ضتكون  اأنها 
النهائي. واأ�ضاف »كنا يف امل�ضتوى 
اأن  وتاأكد  جيدة,  مباراة  وخ�ضنا 
باأجواء  ي�ضتاأن�ضون  بداأوا  الالعبني 
مناف�ضة دوري االأبطال, ورفعوا من 
كانت  اخلربة  الأن  خربتهم,  ر�ضيد 
تنق�ضنا, وهو ما كان مييز اخل�ضوم 
»نتواجد يف  واجهناها«واأكمل  التي 
على  كبرية  اأندية  ت�ضم  جمموعة 
و�ضنذهب  االأفريقي,  امل�ضتوى 
اجلولة  يف  مازميبي  ملواجهة 
باإمكانية  اإميان  وكلنا  االأخرية, 

التاأهل«.

اأزبيليكويتا,  �ضيزار  االإ�ضباين  �ضنع 
مدافع فريق ت�ضيل�ضي االإجنليزي, 
األفارو  ملواطنه  الثاين  الهدف 
اآر�ضنال,  مرمى  يف  موراتا, 
جتمعهما  التي  املباراة  يف 
الثانية  اجلولة  مناف�ضات  �ضمن 
للربمييريليغ وقالت �ضبكة »اأوبتا«, 
الهدف  يف  �ضاهم  اأزبيليكويتا,  اإن 
منذ  البلوز,  مع  ملوراتا  ال�ضابع 
ليعادل  املا�ضي,  املو�ضم  بداية 

 7 �ضنع  الذي  حمرز,  ريا�س  رقم 
لي�ضرت  مع  فاردي  جليمي  اأهداف 
اأن  قبل  الفرتة,  نف�س  يف  �ضيتي 
مان�ض�ضرت  اإىل  ال�ضيف  يف  يرحل 

�ضيتي.
و�ضلت  املباراة  نتيجة  اأن  يذكر 
اإىل التعادل االإيجابي بهدفني لكل 
فريق, بعدما عاد اآر�ضنال من بعيد 
و�ضجل مرتني عن طريق خمتاريان 

واإيوبي.

مدرب �ضباب ق�ضنطينة يف قمة الغ�ضب
توعد مدرب �ضباب ق�ضنطينة, عبدالقادر عمراين, العبيه ح�ضني بن عيادة وفوؤاد حداد, بعقوبات قا�ضية, على خلفية قيامهما بلقطة غري 

ريا�ضية خالل مباراة اأهلي برج بوعريريج وعاد �ضباب ق�ضنطينة, بنقطة ثمينة من ملعب 20 اأوت, بعد فر�ضه التعادل على اأهلي برج 

بوعريريج, �ضمن مناف�ضات اجلولة الثانية من دوري املحرتفني اجلزائري, وقال عمراين, يف ت�رضيحات �ضحفية بعد اللقاء: »يجب اأن 

يعرف الالعبان كيفية الت�رضف ومهما كانت قرارات احلكم, فعليهما التحكم يف �ضلوكهما«واأ�ضاف: »على الرغم من اأنني ال اأعلم ما حدث 

يف امللعب, لكن ما قام به الالعبان لن اأقبله, الأن الفريق هو الذي يدفع الثمن«.



�سباليتي ي�ستعني بال�سالح 
الأرجنتيني لفك عقدة �سا�سولو
ا�ستعد فريق اإنرت ميالن، لفتتاح مبارياته ببطولة الدوري الإيطايل، مبواجهة نظريه 
�سا�سولو، على ملعب مابي،اإنرت التي جرت اأم�س، حتت قيادة مديره الفني لوت�سيانو 

�سباليتي، �سيكون اأمامه العديد من التحديات يف اأوىل مبارياته باملو�سم اجلديد، يف ظل 
احلالة اجليدة التي يعي�سها، منذ نهاية املو�سم املا�سي وي�ستعر�س  بع�س التحديات 
التي يواجهها �سباليتي، عندما يواجه �سا�سولو يف املرحلة الأوىل من الكالت�سيو، عرب 

التقرير التايل:

فك العقدة

منذ تاأهل �سا�سولو ملناف�سات دوري الدرجة الأوىل الإيطايل، يف مو�سم »2014-2013«، 
جنح يف اأن يكون عقبة �سعبة اأمام النرياتزوري، رغم بداياته غري املقنعة اأمام الإنرت 

فبعد 3 هزائم متتالية منذ �سعوده، وتلقيه لـ15 هدًفا يف 3 مباريات، متكن �سا�سولو بعد 
ذلك من حتقيق 6 انت�سارات على اإنرت، مقابل انت�سار وحيد.

اأما �سباليتي، فمنذ توليه املهمة الفنية لإنرت، بداية من املو�سم املا�سي، مل يعرف طعم 
الفوز على �سا�سولو، فخ�رس يف مباراتني، تلقى فيهما 3 اأهداف و�سجل هدًفا وحيًدا.

�سالح الأرجنتينيني

على مدار الفرتة املا�سية، عقب تعاقد النادي مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، من 
را�سينج كلوب، اأظهر املهاجم قدرات فنية كبرية، خالل املباريات التح�سريية للفريق، 
حتى �ساهم بت�سجيل 4 اأهداف يف 7 مباريات اأهم التحديات التي تواجه �سباليتي، هي 

كيفية التعامل مع الثنائي لوتارو وماورو اإيكاردي، يف اأر�سية ملعب اللقاء، خا�سة بعدما 
اأظهرا تفاهًما كبرًيا، عندما يتواجدان مًعا يف ت�سكيلة الفريق، وكيف �سيقرر املدرب 

اللعب بهما منذ بداية اللقاء واأظهر �سباليتي خالل الفرتة التح�سريية، مرونة تكتيكية، 
بعدما تخلى عن طريقته املعهودة )4-2-3-1( يف معظم املباريات، للعب بطريقة 

)4-3-1-2( من اأجل اإ�رساك الثنائي مًعا يف الهجوم.

البداية اجليدة

بعد مو�سم قوي لالإنرت، متكن فيه من اقتنا�س املركز الرابع والتاأهل لدوري الأبطال، 
بداأ النادي يف خطة العودة للواجهة من جديد، وقام باإبرام العديد من التعاقدات القوية 

و�سد الفجوات التي عانى منها يف املا�سي وياأمل �سباليتي يف الظهور ب�سكل جيد 
وحتقيق الفوز يف اأوىل مباريات البطولة، لتوجيه ر�سالة اإىل مناف�سيه بالبطولة، منذ 

بدايتها.

عبقرية مي�سي وعام بدون كري�ستيانو 
الأبرز يف �سحف اإ�سبانيا

ركزت ال�سحف الإ�سبانية، ال�سادرة �سباح اليوم الأحد، على فوز بر�سلونة على ديبورتيفو 
األفي�س، يف اأول مباراة بالليغا، كما اهتمت مبواجهة ريال مدريد، الذي �سيواجه خيتايف، م�ساء 

اليوم وكتبت �سحيفة »ماركا«: »اأول عام بدون كري�ستيانو«وقالت »كري�ستيانو يفتتح مبارياته 
بالدوري الإيطايل بالفوز على كييفو فريونا بدون اأن ي�سجل، وريال مدريد يواجه خيتايف، حيث 

يهدف لوبيتيجي ملحو ال�سورة ال�سيئة«وعلقت على فوز بر�سلونة وقالت »عبقرية مي�سي تنقذ 
بر�سلونة«وعلى غالف �سحيفة »موندو ديبورتيفو« جاء العنوان »مي�سي العبقري«وتابعت »ليو 

يك�رس جدار األفي�س ويحرز الهدف 6000 لرب�سلونة يف الليجا، اأحرز النجم الأرجنتيني هدفني 
وهدف من كوتينيو يبداأ بها البلوجرانا رحلة الدفاع عن لقبه«.

واأو�سحت ال�سحيفة رغبة فيليبي لوي�س، يف الرحيل عن اأتلتيكو مدريد، والنتقال اإىل باري�س 
�سان جريمان فيما حتدثت عن مباراة يوفنتو�س وكييفو فريونا، وقالت اإن كري�ستيانو ف�سل 

يف الت�سجيل باأول مباراة له يف الدوري اليطايل وجاءت �سحيفة »�سبورت« وقالت »قائدي يا 
قائدي«.

واأ�سافت »مي�سي يقود بر�سلونة للفوز على األفي�س وت�سجيل الهدف 6000 لرب�سلونة يف الليغا، 
بعد 9 �سنوات من اإحراز الهدف 5000«.

وعلقت على مباراة ريال مدريد اليوم وقالت »ال�سغط بعد اخل�سارة الأوروبية«وعنونت �سحيفة 
»�سوبر ديبورتي« على �سفحتها الأوىل »مطلوب من لوبيتيجي«واأ�سارت ال�سحيفة لرغبة مدرب 
ريال مدريد يف التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالن�سيا، يف حني يريد املدرب مار�سيلينو، 

الإبقاء عليه ل�سمان املناف�سة على مركز املهاجم اأما بخ�سو�س �سفقة جونكالو جيدي�س، فمن 
املحتمل اأن يتخلى باري�س �سان جريمان عن خدماته يف النهاية، ولكن ل تزال هناك العديد من 

الحتمالت.

مفاجاأة كوفات�ش تهدد ثنائية هوميلز وبواتينج

هذا  اأ�سا�سي  ب�سكل  �سويل،  نيكال�س  ال�ساب  املدافع  على  العتماد  ميونخ  لبايرن  الفني  املدير  كوفات�س،  نيكو  ينوي 
اآم �سونتاج«  اأو رحيل جريوم بواتينج، عن �سفوف النادي البافاري وقالت �سحيفة »بيلد  املو�سم بغ�س النظر عن بقاء 
بواتينج  املو�سم اجلديد على ح�ساب  البافاري يف  للدفاع  قائًدا جديًدا  �سيكون  عاًما،  الـ22  »�سويل �ساحب  الأملانية: 

ومات�س هوميلز«.
هاينز  وكارل  حميديت�س،  �سالح  ح�سن  يف  املتمثلة  النادي  واإدارة  كوفات�س  بني  ذلك  على  التفاق  مت  »لقد  واأ�سافت: 
يتم  باإدخال جيل جديد بحيث ل  للفريق  تغيري  بعمل  يقوم  اأن  واأويل هوني�س«.وتابعت: »مهمة كوفات�س هي  رومينيجه 
العتماد على ثنائية بواتينج وهوميلز هذا املو�سم ب�سكل دائم«واأمتت: »�سويل متكن من خو�س 42 مباراة يف مو�سم الأول 

يف بايرن ميونخ مبختلف امل�سابقات، اأكرث من زميليه بواتينج وهوميلز، وهو �سيء مل يكن يتوقعه الكثريون«.

فوز  على  الأحد،  اأم�س  �سباح  ال�سادرة  الإيطالية،  ال�سحف  ركزت 
يوفنتو�س ونابويل، يف اأوىل مبارياتهما يف بطولة الدوري الإيطايل، 
ديللو  »لجازيتا  �سحيفة  وعنونت  ولت�سيو  فريونا  كييفو  على 
�سبورت«: »يويف ورونالدو، قانون الأبطال.. ال�سرييا اأ تبداأ: األيجري 

يكافح ويفوز 3-2 يف كييفو«.
واأ�سافت »كييفو ياأخذ املقدمة 2-1، ورونالدو يعطي دفعة للفريق 
لكنه مل ي�سجل.. بريناردي�سكي ي�سجل هدف الفوز يف الدقيقة 93«.

اأن�سيلوتي يهزم لت�سيو، واإن�سيني يح�سم..  وتابعت: »امللك كارلو.. 
نابويل مقنع، ويحقق انت�سارا وعودة يف النتيجة عن طريق ميليك 
الفوز  على  ال�سوء  ال�سحيفة  اإن�سيني«و�سلطت  من  رائعة  وت�سديدة 
واأردفت:  اآر�سنال  الغرمي  على  ت�سيل�سي  برفقة  �ساري  حققه  الذي 
»ميالن، يا لها من م�سكلة.. �سرتينيت�س مت اإيقافه عن ممار�سة كرة 

القدم ب�سبب م�ساكل يف القلب«.
اإيكاردي ولوتارو، �سباليتي يبداأ �سباق  »اإنرت مع  واأكملت ال�سحيفة: 
ال�سكوديتو.. املدرب واثق يف اللقب: دعونا نخو�س ال�سباق.. بينما 
بيلوتي يواجه دجيكو يف مباراة تورينو وروما، معركة القمي�س رقم 

.»9
»اأن�سيلوتيمو..  بعنوان:  �سبورت«،  ديللو  »كوريري  �سحيفة  وخرجت 
و�سحر  ميليك  روايات   ..1-2 لت�سيو  على  فاز  قب�سته:  يف  نابويل 
»كري�ستيانو  اإميوبيلي«واأ�سافت:  افتتاحية  يلغى  الأزوري  اإن�سيني: 
وكافحوا  كلية،  ال�ستحواذ  على  الأبطال  �سيطر  العظماء:  وعقلية 
باين  من  عك�سي  هدف  »خ�سرية،  الفوز«وتابعت:  وحققوا 
اأظهر  الذي  األيجري،  اإىل  نقاط   3 اأول  يجلبون  وبريناردي�سكي، 
تف�سرًيا حليازة الكرة بن�سبة 72.6%«واأردفت »جنازات الدولة: لكن 

كرة القدم ل تتوقف: مدينة جنوى تبكي«.
واأكملت ال�سحيفة: »لوت�سيانو يطلق : اإنرت من �سكوديتو.. الليلة يف 
ريجيو �سد �سا�سولو.. �سباليتي يوؤكد اأن فريقه باإمكانه التحدي يف 

املو�سم احلايل مقارنة باملو�سم املا�سي«.
مع  امل�ساركة  عن  �سرتينيت�س  توقف  القلب  يف  »م�ساكل  وختمت: 
ميالن، ب�سبب ت�سخم مبدئي يف ع�سلة القلب، لي�سطر الرو�سونريي 

لإيقافه عن ممار�سة كرة القدم«. 

انطالقة رونالدو و�سحر نابويل يت�سدران �سحف اإيطاليا
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جنم بر�سلونة ل يفكر يف بايرن ميونخ
ك�سفت تقارير �سحفية اأملانية، عن موقف جنم بر�سلونة الإ�سباين، من ارتباطه بالنتقال اإىل �سفوف بايرن ميونخ، خالل �سوق 
النتقالت ال�سيفية احلايل وارتبط الكرواتي اإيفان راكيتيت�س، بالنتقال اإىل �سفوف البايرن عقب تويل مواطنه نيكو كوفات�س، 

تدريب الفريق البافاري، اإذ كان الأخري مدرًبا له يف منتخب كرواتيا مبونديال 2014.
وقال موقع »�سبورت1« الأملاين: »راكيتيت�س ل يريد مغادرة بر�سلونة يف الوقت احلايل، كما اأنه يود اإنهاء م�سريته الكروية مع 
ناديه ال�سابق اإ�سبيلية، نظًرا حلبه لهذه املدينة، وذلك عقب انتهاء فرتته مع النادي الكتالوين«ولعب راكيتيت�س بقمي�س اإ�سبيلية 

ملدة 3 موا�سم )2011 حتى 2014(، حقق خاللها بطولة الدوري الأوروبي يف منا�سبة وحيدة، قبل الن�سمام للبار�سا.
واأ�ساف املوقع: »بخالف بايرن ميونخ، يحظى و�سيف مونديال رو�سيا، باهتمام باري�س �سان جريمان وموناكو الفرن�سيني، اإل 
اأن عقده املمتد مع البار�سا حتى 2021، يت�سمن �رسًطا جزائًيا بقيمة 125 مليون يورو«واأمت: »على اأي حال، راكيتيت�س لن يكون 
اأن يفكر يف ا�ستقطاب  البافاري  األكانتارا باجتاه ريال مدريد، وقتها ميكن للنادي  اإل يف حالة مغادرة تياجو  ق�سية للبايرن، 

النجم الكرواتي«.
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م�ضرحيات نحفظها عن ظهر قلب ون�ضاهدها يف العيد ولو عر�ضت 100 مرة
مب�شاهدة  دائما  العيد  ارتبط   
وظلت  الكوميدية  امل�رسحيات 
جمموعة من امل�رسحيات تعر�ض 
عرب  الأعياد  فى  دائما  ب�شكل 
والف�شائية  امل�رسية  القنوات 
العربية، حتى اأ�شبحت فرحة العيد 
ل تكتمل اإل مب�شاهدتها ومبتابعة 
الإفيهات التى �شنعها جنومها مثل 
�شالح وحممد  و�شعيد  اإمام  عادل 
وعبد  البابلى  و�شهري  �شبحى 
املهند�ض  وفوؤاد  مدبوىل،  املنعم 
و�شمري غامن، وغريهم من جنومنا 

الذين اأمتعونا باأعمالهم اخلالدة.
اأ�شبحت  التى  امل�رسحيات  اأوىل 
فى  عر�شها  الثابت  الأعمال  من 
و�شكينة«،  »ريا  م�رسحية  العياد 
الفنانة  ببطولتها  قامت  التى 
تقف  كانت  مرة  ولأول  �شادية 
و�شاركها  امل�رسح،  خ�شبة  على 
الكبري  الفنان  الكوميديا  عمالق 
مدبوىل  املنعم  عبد  الراحل 
البابلى،  �شهري  القديرة  والفنانة 
اأهم  من  امل�رسحية  هذه  وتعد 
امل�رسح  تاريخ  فى  امل�رسحيات 
قد  وكانت  الكوميدى،  امل�رسى 
حققت جناحا كبريا عند عر�شها، 
وا�شتمر عر�شها ل�شنوات وعر�شت 
فى اأكرث من دولة عربية، وما زالت 
تعر�ض عرب �شا�شات التليفزيونات 
مئات  بل  ع�رسات  ون�شاهدها 
ون�شحك  منها  منل  ول  املرات 
�شمن  من  لها.  م�شاهدة  كل  مع 
اأي�شا  املحببة  امل�رسحيات 
م�رسحية  العربى  امل�شاهد  لدى 
التى  حاجة«  ما�شاف�ض  »�شاهد 
عقب  اإمام  عادل  النجم  قدمها 
مدر�شة  م�رسحية  فى  جناحه 
امل�شاغبني، فقد ف�شل عادل اإمام 
بعيدا  مبفرده  م�رسحية  يقدم  اأن 
عن فريق عمل م�رسحية »مدر�شة 
امل�شاغبني«، وبالفعل جنح جناحا 
التى  امل�رسحية  هذه  فى  كبريا 
امل�رسح  روائع  من  اأي�شا  تعترب 
من  وهى  الكوميدى،  امل�رسى 

مطاوع،  هانى  الدكتور  اإخراج 
جرب  ناهد  بطولتها  فى  وي�شارك 
القدير  والفنان  �شعراوى  ونظيم 

عمر احلريرى.

 م�شرحية �شاهد 
ما�شاف�ش حاجة 
انطالقة عادل 

اإمام نحو النجومية 
املنفردة

 
ثالث امل�رسحيات التى ل منل من 
م�شاهدها  ونحفظ  م�شاهدتها 
»مدر�شة  م�رسحية  واإفيهاتها 
جناحا  حققت  التى  امل�شاغبني«، 
�شاحقا ومل يكن متوقعا فى البداية، 
خا�شة اأن جنومها وقتها كانوا فى 
بداياتهم، منهم عادل اإمام و�شعيد 
زكى  واأحمد  �شلبى  ويون�ض  �شالح 
امل�رسحية  ولتلك  اجليار،  وهادى 
عرب  احلكايات  من  والكثري  الكثري 
بداية  فى  كان  فقد  كوالي�شها، 
املنعم  عبد  الفنان  يقوم  عر�شها 
املدر�شة  ناظر  بدور  مدبوىل 
لكنه اعرت�ض على الإ�شافات التى 
اإمام  وعادل  �شعيد �شالح  اأ�شافها 
فى امل�رسحية، وطلب من املنتج 
و�شاحب  موؤ�ش�ض  خفاجى  �شمري 
فرقة الفنانني املتحدين اأن يلتزم 
اأبطال العمل بالن�ض، ولكن املنتج 
عبد  تغيري  ومت  لنجومه  انت�رس 
الفنان  املنعم مدبوىل وحل حمله 
الراحل ح�شن م�شطفى، كما تغري 
عند اإعادة عر�ض امل�رسحية عام 
1980 الفنان اأحمد زكى وحل حمله 
وتغريت  اجلندى،  حممود  الفنان 
اأي�شا الفنان �شهري البابلى وقدمت 

الفنانة نيللى دورها فى الإعادة.
م�رسحية »العيال كربت« من اأ�شهر 
والتى  الكوميدية  امل�رسحيات 
جاءت بعد جناح م�رسحية مدر�شة 

العمل،  فريق  بنف�ض  امل�شاغبني 
اأو�شحنا  كما  اإمام  عادل  اأن  اإل 
اأن يقدم بطولة مبفرده فى  ف�شل 
ولكن  حاجة«،  ما�شاف�ض  »�شاهد 
وحققت  كربت«  »العيال  جنحت 
مدر�شة  مل�رسحية  موازيا  جناحا 
اإنتاج  من  اأي�شا  وهى  امل�شاغبني، 
التى  املتحدين  الفنانني  فرقة 
تعد اأهم فرقة م�رسحية فى تاريخ 
قدمت  فقد  الكوميدى  امل�رسح 

اأغلب روائع امل�رسحيات.

 م�شرحية العيال 
كربت من اأكرث 

امل�شرحيات 
الكوميدية جناحا

ارتبطنا  التى  امل�رسحيات  من 
»اجلوكر«  م�رسحية  اأي�شا  بها 
والتى  �شبحى،  حممد  للفنان 
منها  �شخ�شية  من  اأكرث  فيها  قدم 
التى  اأيوب«،  »عم  �شخ�شية  مثال 
حقيقية  �شخ�شية  اأنها  لنا  اأكد 
تفا�شيلها  واأخذ  بنف�شه  �شاهدها 
قدم  كما  اأيوب،  عم  فى  وو�شعها 
�شخ�شية »عطيات« وهى اأي�شا من 
ال�شخ�شيات التى حتمل الكثري من 
امل�رسحية  هذه  داخل  الإفيهات 
اأكرث من موقف  بها  التى  ال�شهرية 

كوميدى م�شحك للغاية.
اأكرث  �شبحى  حممد  للفنان  كما 
العيد،  فى  تعر�ض  م�رسحية  من 
»الهمجى«  م�رسحية  مثال  منها 
التى قدمها بعد تعاونه مع الكاتب 
اأي�شا  وهى  الرملى،  لينني  الكبري 
نحفظ  التى  امل�رسحيات  من 
و�شارك  واإفيهاتها،  م�شاهدها 
النجم حممد �شبحى فى بطولتها 
الفنانة الراحلة �شعاد ن�رس والفنان 
الراحل ممدوح وافى والفنانة هناء 

ال�شوربجى.
نحبها  التى  امل�رسحيات  و�شابع 

م�رسحية  دائما  ون�شاهدها  جدا 
الفنان  قدمها  التى  »املتزوجون« 
الكوميدى  النجم  مع  غامن  �شمري 
جورج �شيدهم، و�شاركهما البطولة 
املوجى  وجناح  �شعيد  راوية 
وزكريا موافى واأحمد ماهر الذى 
كان يقدم دوره الفنان اأحمد راتب 
الفنانة  كانت  كما  ت�شويرها،  قبل 
هويدا ابنة الفنانة �شباح هى التى 
تقدم �شخ�شية »لينا« التى قدمتها 
منذ  والتى  �شريين،  الفنانة  بعدها 
ذلك احلني واأ�شبح مرتبطا ا�شمها 
م�شعودى«،  يا  »�رس�شار  بافيه 
من  الكثري  بها  امل�رسحية  وهذه 

الإفيهات الكثرية.
 

م�شرحية-
املتزوجون

الكوميدية  اأي�شا  امل�رسحيات  من 
الأعياد  فى  كثريا  تعر�ض  التى 
للفنان  بناتك«  على  »�شك  م�رسحية 
الكبري فوؤاد املهند�ض، والتى �شاركه 
راتب  واأحمد  يون�ض  �شناء  بطولتها 
احل�شن،  اأبو  وحممد  و�رسيهان 
وهى م�رسحية تعتمد على املوقف 
الكوميدى وبها الكثري من الإفيهات 
اأف�شل  ومن  الفنانني،  بني  املتبادلة 
امل�شهد  نن�شاه  ل  والتى  م�شاهدها 
املهندى  فوؤاد  بني  جمع  الذى 
يون�ض  و�شناء  احل�شن  اأبو  وحممد 
فعله  ما  له  ت�شف  كانت  حينما 
م�شك  فى  رغب  حينما  خطيبها 
»كنتى  ال�شهري  الإفيه  وبها  يدها، 

خليها مي�شكها يا فوزية«.
م�رسحية »ع�ض املجانني« اأي�شا من 
الوجبات الدائمة على مائدة القنوات 
فى  امل�رسى  والتليفزيون  الف�شائية 
العيد، والتى تعر�ض كثريا، وهى من 

الكوميدى  الفنان  م�رسحيات  اأ�شهر 
حممد جنم، والذى حقق من خالل 
هذا  زال  وما  كبرية  �شهرة  بها  اإفيه 
الإفيه نتداوله حتى الآن وهو »�شفيق 
ح�شن  للفنان  قاله  الذى  راجل«،  يا 
وي�شارك  امل�رسحية،  فى  عابدين 

فى بطولتها ليلى علوى.
نحبها  التى  امل�رسحيات  اآخر 
منل  ول  ومرات  مرات  ون�شاهدها 
حممد  »�شارع  م�رسحية  روؤيتها  من 
�شوقى  فريد  الكبار  بنجومها  على« 
واملنت�رس  �شيف  ووحيد  و�رسيهان 
البارونى  �شليم و�شهري  باهلل، وه�شام 
وغريهم من النجوم، وهى م�رسحية 
اأي�شا  حتمل  ا�شتعرا�شية  كوميدية 
الكثري من امل�شاهد الكوميدية التى 
ي�شارك فيها وحيد �شيف واملنت�رس 
باهلل مع فريد �شوقى، واأي�شا م�شاهد 
ا�شتعرا�شية جميلة بني ه�شام �شليم 

و�رسيهان.

�ضقيق األي�ضا يك�ضف عن تفا�ضيل جديدة حول مر�ضها!
ك�شفت م�شادر اإعالمية يف لبنان اأن �شقيق النجمة 
األي�شا، كميل خوري، مل يفارق اأخته ووقف بقربها 

طوال فرتة �رساعها مع �رسطان الثدي، حماول مدها 
بالقوة بالرغم من تاأمله لأملها اأثناء العالج وحتدث 

خوري حول حادثة مر�ض اأخته، قائال: »ميكن للمر�ض 
اأن يطرق باب اأي اإن�شان، ولكن وجود املقربني من 

حوله يخفف عليه الآلم«. كما اأ�شار �شقيق األي�شا اإىل 
اأنه مل يكن الوحيد الواقف بجانبها خالل �رساعها مع 

املر�ض.
واأ�شاد كميل خوري بنجاح �شقيقته يف »اإي�شال ر�شالة 
اإن�شانية قوية باأ�شلوب فني، ت�شاعد يف التوعية �شد 

املر�ض اخلطري و�رسورة الك�شف الدوري لل�شيدات، 
لالطمئنان على �شحتهن«كما اأكد �شقيق النجمة اأنه 

على الرغم من اأملها وتعبها خالل مرحلة العالج، 
اإل اأنها مل توؤجل موعد عمل قط اأو تتخلف عن 

واجباتها جتاه مهمتها الفنية ويف ال�شياق نف�شه، ك�شف 
�شقيق األي�شا عن اأنها كانت ما تزال يف مرحلة العالج 
الإ�شعاعي عندما اأغمي عليها خالل حفل غنائي يف 

دبي، يف �شهر فرباير املا�شي. كما اأكد اأن �شعر األي�شا 
مل يت�شاقط يف الأ�شهر املا�شية، اإذ مل تخ�شع للعالج 
الكيميائي ويف نهاية ت�رسيحاته، اأ�شار خوري اإىل اأن 
النجمة تعافت متاما منذ �شهرين وا�شتعادت قوتها 

و�شحتها، ح�شب تقارير اأطبائها امل�رسفني على العالج ويعمل خوري اليوم كموزع مو�شيقي، �شارك يف اإعداد األبوم األي�شا الأخري، »اإىل كل اللي 
بيحبوين«، والذي ك�شفت من خالله لأول مرة عن مر�شها.

تدمر ت�ضتعد ال�ضتقبال 
ال�ضياح من جديد!

ت�شتعد 
ال�شلطات 
ال�شورية 
لرتميم 

املدينة 
الأثرية 

القدمية يف 
تدمر خالل 

فرتة وجيزة، 
لي�شبح ال�رسح 

التاريخي 
ال�شوري 
جاهزا 

ل�شتقبال ال�شياح يف اأقرب وقت ممكن واأعلن حمافظ حم�ض، 
ازي، اأن مدينة تدمر الأثرية �شت�شبح جاهزة ل�شتقبال  طالل الربرَ

ال�شياح من جديد، يف �شيف عام 2019 وقد اأعربت كل من 
اليوني�شكو ورو�شيا وبولندا واإيطاليا وبلدان وموؤ�ش�شات اأخرى، 

ومنظمات اأوروبية غري حكومية، عن ا�شتعدادها لتقدمي امل�شاعدة 
يف ترميم وا�شتعادة الآثار والتحف القدمية للمدينة.

واأ�شاف الربازي، بح�شب وكالة اأنباء ريا نوفو�شتي الرو�شية، اأن 
تدمر وتاريخها احل�شاري لي�شا اإرثا ل�شوريا فح�شب، بل اإرث للعامل 

اأجمع.
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 �لقيود هي �لتقاليد �لتي �أجربتني 
على �لكتابة با�سم م�ستعار

رحيل العلي ربة بيت تخلت عن مهنتها يف التعليم لأجل بيتها و اأولدها  لكنها مل تتخلى عن 
ممار�سة حبها للقراءة و الكتابة ،تقول  اأن الكتابة نزهتها و ب�ستانها ل اأكرث و ل اأقل

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف خطرت لِك فكرة 
الكتابة اأو ما الذي دفعِك 

اإليها، ومتى دّون قلمك 
اأول ن�ص؟

�أول ن�ص يل هو » يقولون ما ال يفعلون  
بعد  للكتابة  به  عدت  �صغري  ن�ص   «
�أين  حتى  و  طويال  عنها  �نقطعت  ما 
بالفرن�صية  قر�أت  و  �لعربية  تركت 
ل�صنو�ت كدت �أن�صى كيف �أخط �صطر� 
�صعب  بظرف  منر  �أحيانا   ، بالعربية 
يف حياتنا يجعلنا ننفجر كالربكان كل 
و�حد منا له طريقته يف �النفجار، مل 
�أ�صعر �إال و �أنا ��صتيقظ �صباحا �أ�رشب 
الأكتب  �أملي  و  قلمي  �أحمل  و  قهوتي 
منذ  كان هذ�   ، �أتوقف  يومها مل  من 
�صهور فقط وجدت يف �لكتابة ر�حتي 
لذ� ال �أظنني �صاأبتعد عنها يوما ثم �ين 
يف عمر �أحتاج فيه �إىل �جناز يجعلني 

�أ�صعد مبا تبقى يل من �لعمر  

هل واجهتك �سعوبات يف 
�سقل موهبتك، وبراأيِك 

ما هي اأهم الأ�سباب التي 
قد تقيد املراأة ب�سورة 

عامة؟

�لتي  �لتقاليد  هي  �لقيود  يل  بالن�صبة 
م�صتعار  با�صم  �لكتابة  على  �أجربتني 
خوفا من ردة فعل �ملحيطني بي �أما 
بالقر�ءة  �صقلها  على  �أعمل  موهبتي 

و�ملطالعة 

اإذا كانت الكتابة 
بالن�سبة لِك لي�ست 

جمرد هواية ، فما هي 
هواياتِك؟

�أخفيك  يف �حلقيقة وبكل �رش�حة ال 
مبجرد  �لهو�يات  كل  طلقت  �أين  �رش� 
�أن �أم�صكت �لقلم بقي �لكتاب موؤن�صي 

و �صديقي

حدثينا قلياًل عن 
اإنتاجك واإبداعاتك 

الأدبية، وما هي 
املو�سوعات التي تطرقِت 

اإليها؟

تعالج  ق�صرية  ق�ص�صا  يحوي  كتابي 
�لعنف  كاالنتحار  �ملجتمع  م�صكالت 
�ل�رشعيني  غري  �الأوالد  �ملنزيل 
يقد�ص  نف�ص  حديث  خو�طري   ،
�الن�صانية  �مل�صاعر  و  �ل�صد�قة 
�لنبيلة، كما  �أنني ب�صدد كتابة رو�يتني 
ال  معينا  مو�صوعا  حتمل  و�حدة  كل 
�إن  و  حتى  �لو�قع  نطاق  عن  تخرج 
عن  للتعبري  كثري�  بخيايل  �أ�رشح  كنت 

ما �أطمح �إليه

األ تتلّقى رحيل 
�سعوبات وهي تقود 

هذه املعارك الكتابّية؟ 
ويف اأي جن�ص اأدبي جتد 

نف�سها اأكرث؟

�الأدب  يف  ر�حة  �أكرث  نف�صي  �أجد 
�أجد   ، �لتعبري  �صح  �إن  �لن�صائي 
كوين  �أكتبه  ما  تو�صيل  يف  �ل�صعوبة 
�أكتب با�صم م�صتعار من بيتي فال عون 
ذ�ته  حد  يف  هذ�  �حد�هن  غري  يل 
حتدي و �أي�صا لالأ�صف �أ�صبح �البتذ�ل 
�صيد �ملجال ، لغتي �صهلة يف متناول 

�جلميع لذ� يرى �لبع�ص هذه �لب�صاطة 
عيبا 

مبن تاأّثرت رحيل  من 
اأ�سماء عربّية اأو غريها، 

والآن، هل اختارت اأو 
اأ�سبح لها قدوة اأدبّية؟

قر�ت  دروي�ص،   حممود  �أع�صق 
الأغلبهم دون ��صتثناء ، ال �أفرق و لكني 
�أبحث يف كل مرة عن �لتعلم من خالل 
قر�ءتي �مل�صارقة �أو �جلز�ئريني �أمثال 
�لطاهر وطار ال ��صتثناء عندي،  �أقر� 
�لتي  زيد�ن  يو�صف  رو�ية  �الأيام  هذه 
��صتمتع  عز�زيل  �جلدل  حولها  �أثري 

فعال بها �أتلذذ بكل كلمة و معنى

هل �سرنى �سفينتِك 
را�سية يف يوم ما على 
�ساطئ اآخر كال�سعر 

مثاًل؟

�أكتب هكذ�  �أنا  لو ت�صدق  �أدري  ل�صت 
ال  �لهام  حلظة  يف  �صديدة  بتلقائية 
ح�صاب  �أو  �لكلمات  تر�صي�ص  �أح�صن 
�أر�صو  لعلني   ، م�صكلتي  هذه  �ملعاين 
�أكتبها  �لق�صة  حتى  يوما  �ل�صعر  على 
بكل م�صاعري و بكل �صدق  ال �أح�صن 
من  �صيال  تاأتي  ، هي هكذ�  �ل�صناعة 
من  �أخجل  �أحيانا  �لكلمات  و  �ملعاين 
�أبجديات  معظم  ن�صيت  الأين  نف�صي 

�للغة و حما�صنها

ما هي طموحاتك على 
ال�سعيد الكتابة؟

ما  �أن�رش  و  �أكتب  �أبقى  �أن  طموحي 
هو  �أدر�جي  حبي�ص  يبقى  فال  �أكتب 
جناتي و عز�ئي، ال  �أت�صورين �أف�صل 
فيما �أفعله هذ� كل طموحي �إن كان 
�أوفق يف  �أن  هو  �أطمح،  �أن  بي  يليق 
تلقيا  و  �لقادمتني  �لرو�يتني  ن�رش 

من  �أجنح  و  �لقر�ء  لدى  �ل�صدى 
�آن و�أ�صنع يل  �أكتبه يف  خالل كل ما 

��صما يف هذ� �مليد�ن 
لقيت  لو  ب�صيط  فريد  �أظن  �أ�صلوبي 

به �العجاب لن �أكون حزينة

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

من  رحيل  على  تتعرفو�  �أن  �أرجو 
�ذ  فهي  تندمو�  لن  كتاباتها  خالل 
كل  تتحدث عن  نف�صها  تتحدث عن 
مع  بعيد�  �صتحملكم  منكم  و�حد 
�بتذ�ل و ال  �ل�صادقة بال  م�صاعركم 

تكلف 
مكتبة  يف  �بد�عي  جتدو�  عندما  و 
رمبا  الأين  �الأقل  على  �لنظر  �ألقو� 
�أحاديثي  و  مناجاتي  تاأ�رشكم 
قر�ئي  من  فت�صبحون  �ملتوحدة 
�المتنان  و  �ل�صكر   ، �ملخل�صني 
و  لكم  مو�صول  فال�صكر  جلريدتكم 

تقديري ملجهودكم معي.

هدنة مع �ملغول �أمام غابة �ل�سنديان 
)1(

كائنات من ال�سْنِديان 
ُتطيُل الوقوَف على 
التّل .. َقْد ي�سَعُد 
ُب من خبزنا  الُع�سْ

نحوها اإِْن تركنا املكاَن 
، َوَقْد يهبط الالزورُد 

ال�سماوُيّ منها اإِىل الظِلّ 
فوق احل�سوْن .

َمْن �صيمالأ ُفُخارنا بعدنا ؟ 
يعرفوْن  عندما  �أَعد�ءنا   ُ يَُغرِيرّ َمْن 
�أَننا �صاعدون �إِىل �لتِلرّ كي منَدَح �هلل 

.. يف كائناٍت من �ل�صندياْن ؟ 
 *

كُلرّ �صيء يدُلرّ على َعبَث �لريح لكننا 
�لنهاُر  هذ�  كان  ا  ُرمَبرّ هباْء  نَُهُبرّ  ال 
�أََخَفرّ علينا من �الأَم�ص ، جنن �لذيْن 
�ل�صماء  �أَمام  �ملكوَث  �أَطالو�  قد 
من  َفَقُدو�  ما  غري  يعبدو�  ومل   ،
�أَو�صَع  �الأَر�ُص  كانت  ا  ُرمَبرّ عبادتهْم 

من َو�صْفها .
رمبا كان هذ� يف �لطريُق دخوالً مع 

�لريح .
يف غابة �ل�صندياْن .

 
*

تقول   ، �جلانبنْي  من  َتُُررّ  �ل�صحايا 
كالماً �أَخري�ً وت�صقط يف عامَلٍ و�حٍد 

.
و�ل�صندياُن  �لن�رْشُ  ينت�رُش  �صوف 

عليها .

)2(

فال ُبَدّ ِمْن ُهْدَنٍة 
لل�سقائق يف ال�سهل 

كي ُتْخِفَي امليتني على 
اجلانبني ، وكْي َنَتَباَدَل 

َبْع�ص ال�ستائم قبل 
الو�سول اإىِل التّل .

تلك  يَُحِورّل  �آدمي  تََعٍب  ِمْن  بَُدرّ  ال 
�خليوَل �إِىل ..كائناٍت من �ل�صندياْن 

 
 *

�صدى   : �لرب�ري  يف  و�حٌد  �ل�صدى 
َعلَرّْقتها  غْربٌَة  حجر  على  ،و�ل�صماءُ 
�لطيوُر على ال نهايات هذ� �لف�صاء 
يف  و�حٌد  و�ل�صدى  وطارْت...   ،
َولٌَد   ، �أٌَب   ، �أٌُمرّ   : �لطويلة  �حلروب 
خياًل  �لبحري�ت  خلف  �أََنرّ  قو�  َدرّ �صَ
مًة بالرجاء �الأَخرْي  تعود �إِليهم ُمَطَهرّ
و� الأحالمهم قهوًة تنع �لنَوَم  فاأَعُدرّ

..
يف �َصبَح �ل�صندياْن 

 
*
 

�لطبيعة  نحَبرّ  �أَن  تَُعِلرّمنا  حرٍب  ُكُلرّ 
�أَكرَث : بعد �حل�صاْر نَْعتَني بالزنابِق 
�أَكرَث ، نقطف ُقْطَن �حلنان من �للَْوِز 

يف �صهر �آذ�َر .
نزرع غاردينيا يف �لرخام ، ونَ�ْصقي 
نباتاِت جري�ننا عندما يذهبون �إِىل 

يْد غزالننا . �صَ

) 3 (
ُع احلرُب  فمتى َت�سَ

اأَوزارها كي نُفَكّ 
وَر الن�ساء على  ُخ�سُ

التّل ..
مز يف  من ُعقدة الَرّ

ال�سندياْن ؟ 
 

*
ليت �أَعد�ئنا يقرءون ر�صائلنا مرتني 
عن  للفر��صة  ليعتذرو�   .. ثالثاً   ،

لعبة �لنار ..
يف غابة �ل�صندياْن 

 
*

كم �أردنا �ل�صالَم ل�صيدنا يف �الأعايل 
..ل�صيدنا يف �لُكتُْب ..

 .. �ل�صوف  لغازلة  �ل�صالم  �أَردنا  كم 
�حلياة  ِلُهو�ة  �ملغارةْ  قرب  للطفل 

..
الأوالد �أعد�ئنا يف خمابئهْم.. للَمُغوْل 
�إىِل ليل زوجاتهم ،  عندما يذهبون 
�أزهارنا  بِر�عم  عندما يرحلوْن عن 

�الآن .. َعنَرّا ،
وعن ورق �ل�صندياْن 

 
*

�حلروب تَُعِلرّمنا �أَن نذوق �لهو�ء و�أَن 
مندح �ملاء.

�ص �ل�صلْب  َكْم ليلًة �صوف نفرح باحُلُمرّ
و�لك�صتنا يف جيوب معاطفنا ؟

�مت�صا�ص  يف  مهارتنا  �صنن�صى  �أَْم 
�لرذ�ذ ؟

ون�صاأَل : َهْل كان يف ُو�ْصع َمْن مات 
�أَالَرّ ميوت ليبد�أ �صريتَُه من هنا ؟ 

) 4 (
ا ن�ستطيع مديح  ُرمَبّ
النبيذ ونرفُع نْخبًا 
لأَرملة ال�سندياْن 

 
 *

�لناي  على  يرُدرّ  ال  هنا  َقلٍْب  ُكُلرّ 
ي�صقط يف �رَشَك �لعنكبوت .

�ل�صدى  َرْجَع  لت�صمع  ْل  تَهرّ ْل  تَهرّ
�ملُغول  فاإُِن   ، �لَعُدورّ  خيل  فوق 
يُحبُرّون خمرتنا ويريدون �أَن يَْرتَدو� 
و�أَن   ، �لليايل  يف  زوجاتنا  جلد 

ياأخذو� �صعر�ء �لقبيلة �أ�رشى ،
 و�أَْن يقطُعو� �َصَجَر �ل�صندياْن

 
*

كما  نكون  �أَن  يريدوننا  �ملُغول   
من  حفنًة  نكوْن  �أن  لنا  يبتغون 
هبوب �لغبار على �ل�صني �أَو فار�ٍص 
ُكلَرّها  �أَغاِنيَُهْم  نُحَبرّ  �أَن  ويريدوننا   ،

كي يَُحَلرّ �ل�صالُم �لذي يطلبوْن ...
�صوف   ... �أَمثالهم  نحفظ  �صوف 
َمَع  يذهبوْن  عندما  �أَفعالَُهم  نغفر 

هذ� �مل�صاء �إِىل ريح �أجد�دهْم ...
خلَف �أُغنيِة �ل�صندياْن 

*
فاخلر�فُة   ، لينت�رشو�  يجيئو�  مْل 

لي�صت خر�فتَُهْم .
�إِنهم يهبطوْن من رحيل �خليوِل �إِىل 
يعرفوْن  وال   ، �ملري�ِص  �آ�صيا  غرب 

..ومعجزَة �ل�صندياْن

)5( 
َدى واحٌد يف  * ال�سّ

الليايل .

على قمة الليل 
ُنْح�سي النجوَم على 
دنا، ُعْمَر  �سدر �َسِيّ

اأَولدنا – كربوا �َسَنًة 
بعدنا – َغَنَم الأَهل 

حتت ال�سباب ، واأَعداَد 
قتلى املغول، واأعداَدنا 

وال�سدى واحٌد يف 
الليايل : �سرنجع يومًا 

، فال ُبَدّ من �ساعٍر 
فار�سٍيّ 

لهذا احلنني ..
�إىل لَُغِة �ل�صندياْن 

*
�أَن نحَبرّ �لتفا�صيل  �حُلروُب تعلَرّمنا 
َط  �أن مُنَ�ِصرّ �أَبو�بنا ،  : �صْكل مفاتيِح 
حنطتنا بالرمو�ص ، ومن�صي ِخَفافاً 
�صاعات  �َص  نقِدرّ �أَن   ، �أر�صنا  على 
نَْزخَلْت  �لَزرّ �صَجر  �لغروب على  قبل 

...
�صورة  نرى  �أَن  تَُعِلرُّمنا  و�حلروُب 
ل عبء  �هلل يف كل �صيء ، و�أَْن نَتََحَمرّ

�الأ�صاطري كي نُْخِرَج �لوح�َص ...
ة �ل�صندياْن .. من ق�صَرّ

*
ُخبْز  �ُصو�ص  من  �صن�صحك  كم 
 ، �حلروب  ماء  ُدود  ومن  �حلروب 
�إِذ� ما �نت�رشنا نَُعِلرُّق �أَعالمنا �ل�صوَد 
منها  نَع  نَ�صْ ثم  �لَغ�صيْل  حبال  فوق 
جو�رَب ...و�أَما �لن�صيُد ، فال بَُدرّ من 
َرْفِعِه يف جناز�ت �أَبطالنا �خلالدين 
 ، ..و�أََما �ل�صبايا ، فال بَُدرّ من َعتْقهَنرّ

وال بَُدرّ من َمَطٍر 
َفوق ذ�كرة �ل�صندياْن

 
 ) 6 (

 
َخْلَف هذا امل�ساء نرى 

ى من الليل ،  ما تبَقّ
عما قليْل ي�سرب الَقَمْر 

احُلُرّ �ساَي املَُحارب 
حتت ال�سَجْر َقَمٌر واحٌد 
للجميع على اخلندقني 

َلُهْم ولنا ، َهْل َلُهْم 
خلف تلك اجلبال 

بيوٌت من الطني ، �ساٌي 
، وناٌي ، وَهْل عندُهْم 

َحَبٌق مثلنا ُيرجع 
الذاهبني من املوت ...

يف غابة �ل�صندياْن ؟ 
 

 *
�لتَِلرّ ها نحن  �إِىل  ، �صعْدنا  و�أَخري�ً 
�حلكاية  جذور  فوق  �الآن  نرتفع 
دمنا  على  جديد  ُع�ْصٌب  ..ينبت 
وعلى دمِهْم . �صوف نح�صو بنادقنا 
ق �أَعناَق ذ�ك  بالرياحني ، �صوف نَُطِورّ
�حلمام باأَو�صمة �لعائدين ...ولكننا 
لْم .. ال نحن  مل جند �أَحد�ً يقبل �ل�ِصرّ

نحن وال غرينا غرينا 
يطري  و�حلماُم   .. مك�صورة  �لبنَاِدُق 

بعيد�ً بعيد�ً ..مل جند �حد�ً ههنا 
مل جند �أَحد�ً ...

مل جند غابة �ل�صندياْن ! 
 

حممود دروي�ص 
 « اأريد  ما  اأرى   « ديوان  )من 
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يف مذكرات الرئي�س 
ال�شاذيل بن جديد

تعترب الكتابة اأمانة كبرية باملفهوم التاريخي والأخالقي واملعريف، كما اأنها تخت�شر وت�شور م�شاعر الكاتب 
واأفكاره، و تنقل تفاعالته مع اأمته وجتاربها املختلفة يف املا�شي واحلا�شر واأ�شواقها للم�شتقبل، ول تغيب 

الذاتية هنا ومن ثمة وجب التفريق بني الكاتب للمذكرات واملوؤرخ. اأما كاتب املذكرات فهو الناقل ملحطات 
حياته وم�شارات انتقاله بني الأمكنة والأزمنة، وقد تتقاطع امل�شارات ال�شخ�شية مع امل�شارات العامة، فهو 
ي�شف الأحداث ويعلق عليها ، عاي�شها اأو �شاهدها، فنقراأ عنده اأخبارا ومعلومات عن جمتمعه اأو منطقته 
اجلغرافية والثقافية، وهنا يح�شر امليل ال�شخ�شي والعاطفة الوجدانية، وكتابة املذكرات نوع من اأنواع 

الكتابة التاريخية وهو مرتبط بال�شرية الذاتية، مبعنى جند مو�شوعية التاريخ وذاتية ال�شرية.

د/ وليد بوعديلة/* جامعة 
-1955�شكيكدة 20اأوت 

بني  حترك  للتاريخ  ال�سيا�سية  والكتابة 
والذاتية،و  املو�سوعية  او  والعقل  الهوى 
لكن  وال�سدق  احلقيقة  تت�سمن  قد  هي 
كثريا  يطمئن  ال  التاريخي  الباحث  قلب 
لها،فاملوؤرخون يقرتبون من اأدب ملذكرات 
اأكرث  اأخرى  م�سادر  عن  بحتا  يبتعدون  ثم 
والت�سجيالت  الوثائق  مثل  تاريخية  قيمة 
اأن  غرابة  وال   . للحدث  الب�رصية  ال�سوتية 
مثال  الفرن�سي  ال�سيا�سي  الكاتب  يتخذ 
التاريخية  احلقائق  تخالف  التي  املواقف 
اجلزائر  يف  الفرن�سي  اال�ستعماري  للوجود 
االأهايل وحماوالته طم�س  وممار�ساته �سد 
جزائري  هو  ما  وكل  والدين  الذاكرة 
املطالبة  �سوؤال  نفتح  هنا  والقيم،و  الرتبة 
العرتاف  الر�سمية  اأو  ال�سعبية  اجلزائرية 

فرن�سا بجرائمها اال�ستعمارية،” …

ذاكرة الثورة، حــ�شور الـــــثورة يف 
املذكرات

ال�ساذيل  الراحل  ارئي�س  مذكرات  توقفت 
الثورية  املحطات  بع�س  عند  جديد  بن 
�ساهدا  كان  او  فيها  ال�ساذيل  �ساهم  التي 
يف  وقعت  اأحداث  اإىل  عليها،باالإ�سافة 
املنطقة  بها  الوطن،تاأثرت  اأرجاء  خمتلف 
الف�سل  اأخرى،فبع  اأو  بطريقة  ال�رصقية 
ال�سيا�سي)1954-45(  الوعي  بن�ساأة  اخلا�س 
اللهب)54- ب�سنوات  املعنون  الف�سل  ياأتي 

�سنة  كان   55 هكذا:”عام  ويبداأ   ،)1956
منه  االأول  الربع  اإيل،ففي  بالن�سبة  احل�سم 
الظاهرة  معاي�سة  من  �سخ�سيا  انتقلت 
بحد  اإىل حماربتها  ومظاملها  اال�ستعمارية 
يكن  االختيار مل  ذلك  اأن  �سك  ال  ال�سالح،و 
القلق  من  بكثري  م�سحوبا  كان  �سهال،بل 
تقدمي  يف  ي�سرت�سل  واحلرية،”،ثم  والرتدد 
االأحداث التي وقعت له يف اجلبل ،وخمتلف 
امل�سوؤوليات التي كلف بها،فقد عينه م�سوؤول 
الناحية �سوي�سي العيا�سي نائبا لقائد فوج ثم 

قائدا للفوج….
وعلى  الرجل  على  �سعبة  البدايات  وكانت 
الثورة اأي�سا، وكانت ال�سهور االأول خم�س�سة 
الثورة،  باأهداف  االأرياف  �سكان  الإقناع 
و�سفتهم  الذين  باملجاهدين  والتعريف 

فرن�سا بقطاع الطرق.
واجهت  التي  امليدانية  ال�سعوبات  من  و 

الثورة وحتدث عنها ال�ساذيل:
1-انعدام التدريب.

فاغلب  وجد  واإن  ال�سالح،  2—غياب 
ومعظم  ا�ستعماله  يح�سن  ال  املجاهدين 
يدوية  اأ�سلحة  اأو  �سيد  بنادق  هي  االأ�سلحة 

تعود اإىل احلرب العاملية الثانية.
االأ�سلحة  اأخذ  ال�سالح مت  اإ�سكالية  لتجاز  و 
املجندين يف  وت�سجيع  املواطنني  عند  من 
اجلي�س الفرن�سي على الفرار باأ�سلحتهم من 

الثكنات.
عن  ال�ساذيل  يتحدث  مل  االإطار  هذا  يف  و 
يتو�سع  ال�سالح من تون�س، ومل  ظروف نقل 
اخلا�س  التاريخ  و  االأ�سلحة،  م�سادر  يف 
تون�س  من  ال�سالح  نقل  بان  يقول  بالت�سليح 
كان يتم يف ظروف �سعبة جدا عرب القوافل 
تنقل  كما  الكبرية،  االأثقال  اجلنود  ،فيحمل 
والر�سا�سات  املدافع  واأنواع  القنابل  البغال 

القافلة  رحلة  ت�ستمر  وقد  واالألغام… 
ل�سهور قبل اأن ت�سل اإىل منطقة ما، كما كان 
ي�ساهمون يف �رصاء  اجلزائريون يف اخلراج 
االأ�سلحة، و جاءت بع�س البواخر من م�رص 
من  مهددا  كان  الن�ساط  هذا  وكل  بالدعم، 
اال�ستعالمات الفرن�سية، لذلك هنالك بع�س 

ال�سفن مت حجزها

اأهل الريف و املجاهدين

كان  للموؤنة  اأمر  اأن  ال�ساذيل  تذكر مذكرات 
املاأكل  تقا�سموا  الريف  اأهل  الأن  �سهال، 
احلذر،  اأخذ  مع  املجاهدين،  مع  واملبيت 
اأكرث  املكوث  ال�ساذيل  ح�سب  ميكن  فال 
من  خوفا  ال�سكان  عن  اأيام  ثالثة  من 
حياة  تعري�س  وخ�سية  اأمرهم  اكت�ساف 
تباين  ب�سبب  وظهرت  للخطر.  ال�سكان 
كحل  الع�سابات  حر  الع�سكرية  القوة 
الفرن�سي،  العدو  الخرتاق  ا�سرتاتيجي 
الذي  التكتيك  املذكرات:”كان  تقول 
�سغرية  اأفواج  ت�سكيل  هو  بوقالز  اعتمده 
العدد، �رصيعة احلركة،تتجنب قدر االإمكان 
على  اأ�سا�سا  ن�ساطها  وتركز  العدو  مواجهة 
يف  كنا  والفر،لذلك  والكر  املفاجئة  عن�رص 
الغالب ن�ستهدف مواكب التموين الع�سكرية 
بالقرب من بلدة ال�سبعة،كنا ننظم كمائن بني 
بالندانوالطارف،وقد كبدنا العدو يف العديد 
من املرات خ�سائر فادحة يف االأرواح ،فكان 
ي�سطر جللي �سهاريج مياه لغ�سل الدماء…

هكذا جنحنا من الناحية ال�سيكولوجية على 
االأقل يف اإ�سعار العدو باأنه مل يعد هو �سيد 

املوقف.”
التي  االأخطاء  ببع�س  ال�ساذيل  يعرتف  و 
وقعت يف الثورة، ويتحدث عن االختالفات 
 ، �سنة1955  القادة،خا�سة  بني  االأفكار  يف 
حيث “دخل االورا�س يف دوامة ال�رصاعات 
االإخوة  بني  ح�سابات  وت�سفية  الع�سبية 
على  �سلبية  انعكا�سات  لها  كان  االأ�سقاء، 
القالة و�سوق  االأوىل،وحتى علينا يف  الوالية 
الفو�سى  من  حالة  عرفت  التي  اأهرا�س، 
وانعدام الثقة اإىل درجة اأن اجلنود اأ�سبحوا 
ولهذا  مناطقهم،  اإىل  باأ�سلحتهم  يفرون 
ال�سبب مل نعد ن�سلم االأ�سلحة االآلية اإال اإىل 
اجلنود الذين نثق فيهم ،كنت اآنذاك م�سوؤوال 

يف ناحية عني الكرمة”.
الثورة  اأن  ، هي  م�ساألة هامة  اإىل  نعود  هنا 
والوقوع  للخطاأ  معر�سة  وهي  ب�رصي،  فعل 
يف الفعل ال�سلبي، وال ميكن خلطاب القدا�سة 
اأن يغطي احلقيقة التاريخية، ويجب تقدمي 
حتريف  دون  من  هو  كما  لالأجيال  التاريخ 

بالزيادة اأو النق�سان.
�سفحات  ال�ساذيل  املجاهد  ويخ�س�س 
املدعو  الع�سكري  بالقائد  القارئ  ليعرف 
ومنظم  حمنك  بوقالز،معرتفاباأنه”�سيا�سي 
وي�سيف”كان  المع”،  ع�سكري  وقائد  بارع 
ويتمتع  وال�رصامة،  واحلنكة  بالذكاء  ميتاز 
و  والتنظيم”(،  التجنيد  على  نادرة  بقدرة 
للعمليات  قيادته  عن  املذكرات  تتحدث 
التربعات  وجمعه  اأهرا�س  و�سوق  القالة  يف 

و�رصاء االأ�سلحة من تون�س.
يتوقف كاتب املذكرات عند ال�رصاعات يف 
ناحية �سوق اهرا�س �سنة 1955، والتي و�سلت 
اإىل  امل�سوؤولني  بع�س  االقتتال، وحتول  حد 
قدرات  على  هذا  وانعك�س   ، حرب  اأ�سياد 
وفاة  االقتتال  نتائج  ومن  التحرير،  جي�س 

جبار عمر اأحد اأبرز قادة �سوق اأهرا�س يف 
ظروف غام�سة.

من اأ�شباب ف�شل حماولت عمارة 
بوقالز تنظيم ناحية �شوق اأهرا�س 

حول  الروؤى  -1-ت�سارب  ال�ساذيل:  يذكر 
م�سائل  حول  -2-اخلالفات  االأهداف. 

االن�سباط ومعايري تويل امل�سوؤولية.
الزعامة  حول  ال�رصاع  -3-احتدام 
وتعترب  وع�سائرية.  ع�سبية  العتبارات 
والزيتونة  الندان  يف  الثورية  املحطات 
والقالة من اأبرز املحطات التي تو�سع فيها 
ال�رصاع  يك�سف  و  عاي�سها،،  الأنه  ال�ساذيل 
مع القومية وحقدهم على املجاهدين،كما 
بارجة بحرية  اإ�سابته بطلقات  يتحدث عن 
انتظار  اأثناء  القلة،  �سواطئ  قرب  فرن�سية 
بال�سالح،  حمملة  ل�سفينة  املجاهدين 
حديثا  ونقراأ  الثورية،  ال�سفحات  وت�ستمر 
�سوق  منطقة  وغياب  ال�سومام  موؤمتر  عن 
القاعدة  واإن�ساء  عن  وحديثا  عنه،  اأهرا�س 
ال�ساذيل  يتحدث  ال�رصقية)1958-1956(. 
للقرارات  عن رف�سه مع بع�س املجاهدين 
عن  خارجني  فاعربوا  الثورية  القيادة 
والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  ورف�ست  القانون 
عليهم  وع�سكريا ف�رصب  ماديا  م�ساعدتهم 
احل�سار وا�سطر �سكان املناطق احلدودية 
مل  هامة  حمطات  هي  لتون�س.  النزوح  اإىل 
�سهادات  اإىل  نحتاج  ونحن   ، لالأجيال  تقدم 
الثوري،  احلدث  من  اأكرث  لالقرتاب  اأخرى 
من  ال�سهادات  كل  وتدوين  كتابة  اإىل  نحتاج 
الذين �سنعوا احلدث اأو عاي�سوه، با�ستعمال 
والب�رصية  الكتابية  املختلة  الو�سائل 
املذكرات  نعترب  ان  وميكن  وال�سوتية. 
املنطقة  حول  للمعلومات  هاما  م�سدرا 
ال�رصقية و تنظيم قيادتها وفيالقها وكتائبها، 
ولعل ابر ن�ساط لها هو تزويد الناحية الثالثة 

والرابعة بقوافل الذخرية واالأدوية.
عن  كتاب  لون�سي  رابح  الباحث  األف  لقد 
ال�ساذيل بعد زمن الوفاة بقليل و�سمنه مقالة 
عن املذكرات، وتوقف عند �سورة املنطقة 
القاعدة  عن  يقول”دفاعه  ال�رصقية، 
النقا�س  اإىل  يعود  الثورة  اأثناء  ال�رصقية 
اليوم  حد  اإىل  ومازال  اآنذاك  طرح  الذي 
جماهدو  فر�سها  التي  القاعدة  هذه  حول 
وما  الثورة،  قيادات  على  فر�سا  املنطقة 
هي يف احلقيقة اإال انف�ساال عن كل ال�سمال 
�سلطوية  لدوافع  االأورا�س  و  الق�سنطيني 
بحثه يف قراءة البع�س من املعار�سني لهذه 
العامل والنزعة  القاعدة ال�رصقية، وبالطبع 
مذكرات  اأغلب  يف  بقوة  موجودة  اجلهوية 
ال�ساذيل  مذكرات  ومنها  املجاهدين، 
،فكل طرف ي�سعى الإبراز دور منطقته على 

ح�ساب املناطق االأخرى.”.
من  االأحداث  بع�س  ال�ساذيل  م  قد  وقد 
مع  الذاتي  وتعامله  ال�سخ�سي  منظوره 
املوقف والواقعة، ونرى باأن املذكرات على 
تنب�س  وهي  �ساحبها  �سورة  تقدم  العموم 
وبالتاأكيد  عاطفي،  اأ�سا�سها  بل   ، بالعاطفة 
خمتلفة  تكون  للوقائع  املوؤرخ  روؤية  اأن 
وموؤ�س�سة على املو�سوعية واعتماد الوثائق 
امل�سادر  وخمتلف  واملقارنات  وال�سهادات 
العلمي  البحث  يف  املعتمدة  التاريخية 

التاريخي.

ال�سورة  تقدمي  يف  االختالفات  ومن 
الثورية واملوقف منها نذكر ما قد يقع من 
من  قناعاته  حول  ال�ساذيل  مع  اختالفات 
رم�سان،دور  عبان  مقتل  العقداء،  موؤامرة 
يف  الفرن�سي  اجلي�س  من  الفارين  ال�سباط 
فال�ساذيل  ال�سباط  لهوؤالء  الثورة،فبالن�سبة 
بتكوين  الع�سابات  لتغيري حرب  راف�سا  كان 
حامت  ال�سكوك  الن  مدرب  ع�رصي  جي�س 
يعتمد  ال  جي�س  تاأ�سي�س  خطة  وا�سع  حول 
حرب الع�سابات كما حامت حوا من يطبقها 

وهو الفارون من اجلي�س الفرن�سي.
م�ساهد  بع�س  علينا  املذكرات  تقرتح 
خ�س�س  وقد  الفرن�سيني،  االأ�رصى  معاملة 
عن  حتدث  كما  �سفحات،  خم�س  لذلك 
ت�سليمهم لل�سليب االأحمر من دون تعذيبهم.
عن  ال�ساذيل  يتحدث  ال�ساد�س  الف�سل  يف 
وفيه  العامكة1959-1958،  االأركان  هيئة 
وحدات  داخل  الفو�سى  عن  �سهادات 
التنظيم  وحماوالت  ال�رصقية،  احلدود 
عن  �سفحات  ال�ساذيل  وخ�س�س  فيهان 
وال�سهيد  �سامل  بن  الرحمان  عبد  املجاهد 
املفكر  دفن  وعملية  ترخو�س،  اأحمد 
عند  توقف  كما  فانون.  فرانز  املنا�سل 
تن�سيبه  بعد  الدماء  تواجد بومدين يف غار 
االأول  الن�سف  يف  االأركان  قيادة  راأ�س  على 
روؤية بومدين  الكاتب  من �سنة1960، ويقدم 
لل�سباط الفارين ،اأي االعتماد على قدرتهم 
اخلطط  و�سياغة  والتدريب  التنظيم  يف 
املجاهدين  با�ستعداد  مزجها  و  احلربية 
املحطات  هي  تلك  والقتال.  للت�سحية 
ذاكرة  من  املذكرات  عندها  تتوقف  التي 
كتابات  نرتقب  ونحن  اجلزائرية،  الثورة 
نحتاج  كمن  الثوري،  احلدث  ل�سناع  اأخرى 
وال�سيا�سي  الثقايف  التاريخ  تقدم  لكتابات 
اهرا�س  و�سوق  الطارف  )منطقة  للمنطقة 
و  املراجع  بع�س  يف  يح�رص  ما  هو  و   ،)
األف  فقد  فرن�سي،  هو  ما  ومنها  امل�سادر، 
“ذكريات  كتاب  فردينادهيقونيت  النقيب 
رئي�س مكتب عربي”عام1858، عندما �سغل 
من�سب رئي�س مكتب القالة ، و�سجل ذكرياته 
املتعلقة بعادات املنطقة والتجاوزات �سد 

االأهايل.

ثورة الذاكرة،ح�شور الرتاث ال�شعبي 
يف املذكرات

ما اإن بداأُت بقراءة مذّكرات الرئي�س الراحل 
ال�ساذيل بن جديد )اجلزء االأول( حتى وجدت 
حكايات  وتالحق  ال�سفحات  تتبع  نف�سي 
بالطارف،  عائلته  وتاريخ  وتاريخه  الرجل 
للرتاث  الكبري  احل�سور  للقراءة  اّت�سح  وقد 

الثقايف اجلزائري يف املذّكرات.
ال�ساأن  يف  كبرية  اأهمية  الرتاث  ويتخذ 
ت�سكل  و  لالأمم،  واالجتماعي  ال�سيا�سي 
الذاكرة ال�سعبية ح�سور بارزا يف املذكرات 
التي  الثائرة  الذاكرة  من  نوع  اإىل  لتتحول 
اأنواع املقاومة  التم�سك بها نوعا من  �سنع 
املقاومة  هنا  نعني  للم�ستعمر،  اجلزائرية 
، ومن  الفرن�سي  للوجود  والثقافية  الروحية 
هوية  ال�سعبي  الذاكرة-الرتاث  كانت  ثمة 
خافقة  فهي  ال�ساذيل،  مذّكرات  يف  ن�سية 
الف�سل  يف  خا�سة  الرتاثي،  باحل�سور 
يتوّقف  حيث  والطفولة،  باالأ�سول  اخلا�س 
الذاكرة  عالمات  من  الكثري  عند  الكاتب 
تراب  عمق  يف  بالقارئ  ويرحل  واالأر�س، 

الطارف )وحتديدا قرية ال�سبعة(.
القرية  ماء  اإىل  الرجل  حنني  فنكت�سف 
الفرو�سية،  واأ�سوات  االأجداد  ورائحة 
حني  بالهوية،  املعتز  انطالقة  ينطلق  بل 
هذه  االإ�سالم.  عّربني  اأمازيغي  يقول”اأنا 
متّثل  بادي�س  ابن  احلميد  لعبد  املقولة 
وحّددت  بها،  اآمنت  حقيقة  اإيّل  بالن�سبة 
كجزائري  مكانتي  وحتى  وانتمائي،  هويتي 
يف هذا العامل”. وتبداأ متعة القارئ يف تتّبع 
زمن  منذ  للكاتب-الرئي�س  الرتاثية  العوامل 
عر�س  تاريخ  املذّكرات  فتقّدم  الطفولة، 
متتالية  هجرات  اإىل  باالإ�سافة  اجلدايدية، 
وتون�س  ليبيا  اإىل  اليمن  من  الكاتب  لع�سرية 
ابن  تراث  اإىل  ال�ساذيل  ويلتفت  واجلزائر، 
خلدون وحديثه عن رحالت القبائل العربية. 
�سيخ  و�سلطة  اأهمية  املذّكرات  تك�سف 
الع�سرية يف التاريخ اجلزائري، فهو �ساحب 
الف�سل  اإليه  والدنيوية،  الدينية  ال�سلطة 
الدفن  �سعائر  جند  كما  اختالف،  كل  يف 
املتاخمة  ال�رصقية  املنطقة  يف  واأعرافه 
قبة  توجد  املقربة  ويف  تون�س،  مع  للحدود 
الويل ال�سالح �سيدي خالد التي كانت عبارة 
القراآن، وهي االآن خرابة،  لتعليم  عن زاوية 
اليوم،  اإىل  ال�سبعة،  �سكان  بع�س  ”ومازال 
اأدعية  ويكتبون على جدرانها  بها،  يترّبكون 
االمتحانات  يف  والنجاح  لبناتهم.،  بالزواج 
الأبنائهم وال�سفاء من العقم لن�سائهم، وحتى 
�سيدي  كان   ، �سكن  على  باحل�سول  اأدعية 

خالد مبثابة الويل ال�سالح.”.
ويتحّدث الكاتب عن ق�س�س اجلّد واأخباره، 
الده�سة  من  الكثري  فيه  اأ�سطوري  باأ�سلوب 
عوامل  تقدمي  يف  مي�سي  ثّم  والغرابة، 
مع  وعالقتهم  الفالحني  وتراث  الطفولة 
الرتبة، كما يقّدم الكثري من املعلومات حول 
رابطا  اجلزائري،  الثقايف  الرتاث  من  جزء 
ذاكرته ال�سخ�سية بذاكرة املنطقة ، وموؤكدا 
حفاظ  يف  والدين  واالأ�سالة  الرتاث  قيمة 
اجلزائري على متيزه عن امل�ستعمر، وهذا 
اأمر ال يتعلق بالزمن اال�ستعمار فح�سب بل 

يجب اأ ن ميتد يف زمن اال�ستقالل اأي�سا.
من  مهم  جانب  اإىل  املذكرات  ت�سري  و 
ذلك  املحتلة،  اجلزائر  يف  التعليم  تاريخ 
الفرن�سية  املدار�س  يف  بالتعليم  املتعلّق 
بني  النف�سية  االجتماعية  واالختالفات 
العربي  والتعليم  والفرن�سي،  اجلزائري 
وو�سائله  �سالح(  ال�سيخ  )عند  الكتاتيب  يف 
املتمّثلة يف اللوح وال�سمغ وري�سة الق�سب..

باالإ�سافة اإىل تلك ال�سور، نقراأ م�ساهد عن 
كثـرة اجلهل والفقر يف اأو�ساط اجلزائريني، 
بني  والفكري  االجتماعي  التباين  جند  كما 
وملن   ، )بونة(،  واملدينة  )القرية(  الريف 
اأ�س�س  الذي  احل�ساري  الرتاث  يف  يبحث 
للثورة، عليه اأن يقراأ قول ال�ساذيل ”لقد تالزم 
االإميان بال�سهادة بتحرير االأر�س تالزما ال 
وهو  اأو تطّرف”،  �سطط  دون  لكن  ينف�سم، 
بقدر  والب�ساطة،  الو�سوح  على  منفتح  قول 
انفتاحه على كثري من التاأويل حول اختيارات 
اجلزائر الر�سمية بعد اال�ستقالل وتوّجهاتها 
االإيديولوجية وال�سيا�سية اإىل اليوم، ونحتاج، 
هنا، اإىل املوؤّرخني النزهاء ليك�سفوا حقائق 
املمار�سة ال�سيا�سية وعالقتها باالإ�سالم يف 
جزائر ما بعد اال�ستقالل، �سلطًة ومعار�سًة 
و�سعباً، و ونعود هنا اإىل تراث جمعية العلماء 
الب�سري  يقول  للثورة،  الديني  البعد  لنوؤكد 
يحك  ن�سو�سه:”مل  اأحد  يف  االإبراهيمي 

واملتاأخرة  املتو�سطة  ع�سوره  يف  االإ�سالم 
وال تاريخ الثورات عن قتال كانت فيه مالمح 
مثل  و  اهلل  بروح  املوؤيد  الديني  اجلهاد  من 
عجب  وال  اجلزائرية،  الثورة  من  �سهد  ما 
فاال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر حارب اأول 
ما حارب االإ�سالم ومقوماته، فكانت الثورة 
على اال�ستعمار حتمل معنى االنت�سار للدين 

ومل�ساجده التي حطمها امل�ستعمر.”

الرتاث املحلي يف ال�شرق واأجواء 
الأ�شواق ال�شعبية

الرتاث  لنجد  االأ�سا�س،  اإىل مو�سوعنا  نعود 
املحلي يف ال�رصق واأجواء االأ�سواق ال�سعبية 
يف بع�س ال�سفحات، اأو يوميات الرحلة اإىل 
يف  ال�ساق  العمل  وطقو�س  خمتلفة  اأمكنة 
االأر�س يف �سنوات الثالثينيات واالأربعينيات 
ال�سيد  وممار�سات  الع�رصين،  القرن  من 
�سور  من  الكثري  و  ال�سباب  لدى  الرّبي 

وخ�سائ�س املجتمع الريفي.
اجلنود  من  جّده  هروب  ق�سة  نقراأ  ثم 
)اأب  جده  قرب  يف  واختبائه  الفرن�سيني، 
الكاتب  حديث  نن�سى  ال  ال�ساذيل(،و  والد 
لدى  البندقية  ورمزية  الفرو�سية  تراث  عن 
وال�رصف  بالعر�س  وارتباطها  اجلزائريني، 
االأولياء  عن  حديثه  وكذلك  وال�سهامة، 
واحلّمامات  طراد(  �سيدي  )مثل  ال�ساحلني 
الثقايف نالحظ  ال�سياق  ال�سعبية، و يف هذا 
اخلا�س  العن�رص  يف  عنه  احلديث  �سبق  ما 
يف  االإ�سالمية  التقاليد  و  الثورة  بذاكرة 
ق�س�س حقيقية  االأ�رصى من خالل  معاملة 
هذا  اأمام  نقف  وهنا  فرن�سيني،  الأ�رصى 
قراأنا  ،وقد  والثورة  ة  الذاكر  بني  التداخل 
عبد  للمجاهد  اأ�سطورية  م�ساهد  ب�سغف 
دفن  عن  يحّدثنا  كما  �سامل،  بن  الرحمان 
كتبه،  ومعه  فانون  فرانز  والكاتب  الطبيب 
بالفراعنة  يذكرنا  اأ�سطوري  طق�س  وهذا 
ال�ساذيل  اأبان  وقد  اجلنائزية،  وطقو�سهم 
عن معرفته بع�سا من تاريخ الفراعنة وعرب 
)االإن�سان  قدمية  فرعونية  فكرة  تقدمي 

يخّطط والقدر ي�سخر منه(.
اجلزء  يف  –الكاتب  الرئي�س  عاد  وقد 
التاريخ  اإىل  اال�ستقالل  فرتة  اخلا�س 
االإ�سالمي واأخبار الفاطميني، عندما توّقف 
به،  املحيطني  مع  بلة  بن  ممار�سات  عند 
ال�سعبية،  االأمثال  بع�س  الكاتب  ووّظف 
يف  امللة”،  وي�سبوا  الغلة  يف  مثل”ياكلو 
اإ�سارة للذين يحيطون ببومدين )يتظاهرون 
بالوالء ويطعنون يف الظهر(، ولقوة عالقته 
�سعبية  �سيغة  ال�ساذيل  ي�ستعمل  ببومدين 

”را�سي ورا�سو يف �سا�سية واحدة”.

اخلامتة

هذه املذّكرات ال تقّدم احلقائق التاريخية 
تقّدم  واإمنا  فقط،  املرحوم  الرئي�س  حول 
كما  للوطن،  الثورية  املحّطات  من  الكثري 
لبع�س  ال�ساذيل  املجاهد  روؤية  تقرتح 
االأحداث التي وقع االختالف حولها يف زمن 
_على  كذاك  املذكرات  تقرتح  و  الثورة، 
هامة  ملنطقة  ثقافيا  تاريخا  القارئ_ 
منطقة  هي  اجلزائر،  يف  ا�سرتاتيجية  و 
الثقافية  ت�ساري�سها  بكل  ال�رصقي،  ال�سمال 
اإىل  املا�سي  من  واملمتدة  الغنية  الرتاثية 

احلا�رص…
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
يف  الذين  الأ�شخا�ص 
وي�شعرون  العمر  منت�شف 
الوقوف  عند  بالدوار 
ال�شتلقاء  و�شعية  من 
عر�شة  اأكرث  يكونون  قد 
اأو  باخلرف  للإ�شابة 
يف  الدماغية  ال�شكتة 

امل�شتقبل.
ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب 
مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
والذي  الدم،  �شغط  يف 
انخفا�ص  با�شم  يعرف 
النت�شابي  الدم  �شغط 
 o r t h o s t a t i c (
 )hypotension- OH
الذين  امل�شاركني  كان 
انخفا�ص  من  يعانون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة 
باخلرف اأو الإ�شابة ب�شكتة 

دماغية.
الدم  �شغط  انخفا�ص 
�شابًقا  ارتبط  النت�شابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
و�شيلة  العمر  منت�شف  يف 
جديدة لتحديد الأ�شخا�ص 
الذين يحتاجون اإىل مراقبة 
دقيقة لأعرا�ص اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
للقيام  حاجة  هناك 

الدرا�شات  من  باملزيد 
هذا  اأ�شباب  لتو�شيح 
لو�شع  وكذلك  الرتباط 
الوقاية  ا�شرتاتيجيات  من 

املمكنة.
الدرا�شة  على  القيود  اأحد 
مت  امل�شاركني  اأن  هو 
لنخفا�ص  اختبارهم 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اأثناء  فقط 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص 
الدم  �شغط  يف  تغيري  اأي 

مبرور الوقت.

 خالل الدرا�سة

امل�شاركني  من   %9.1
و%7.1  باخلرف  اأ�شيبوا 
الدماغية  ال�شكتة  اأ�شيبوا 

الإقفارية.
امل�شاركني  من   %12.5
بانخفا�ص  امل�شابني 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اإجراء  وقت 
باخلرف  اأ�شيبوا  الأويل 
ب�شكتة  اأ�شيبوا  و%15.2 

دماغية.

اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
الدم  �شغط  انخفا�ص  اأن 
اخلطر  عوامل  اأحد  هو 
لل�شابة  املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف 

النا�ص.
ال�شكتة  جمعية  تو�شي 
�شغط  بفح�ص  الدماغية 
والتاأكد من  بانتظام،  الدم 
اإذا  الطبيب  اإىل  التحدث 
واجه  اأو  �شيء  اأي  تغري 
اأي  من  قلقاً  املري�ص 

�شيء.

الأرق

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟

هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
لآخر،  �شخ�ص  من  وعلجاته 
�شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  الإ�شطرابات  منها 
الأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

قد  جديدة  لدرا�شة  وفًقا 
يوؤثر توقيت تناول اآخر وجبة 
يف اليوم على خطر الإ�شابة 
ال�رسطان وجد  اأنواع  ببع�ص 
الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون 
ترك  اأو  التا�شعة م�شاء،  قبل 
�شاعتني على الأقل بني تناول 
ميكن  النوم  ووقت  الع�شاء 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن 
و�رسطان  الثدي  ب�رسطان 

الربو�شتات بن�شبة %20.
على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
مدى اأهمية القيام بدرا�شات 
ال�شاعة  اإيقاع  تاأثري  تقيم 
النظام  على  البيولوجية 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي 

بال�رسطان.
ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
خطر  لنخفا�ص  مماثلة 

لدى  بال�رسطان  الإ�شابة 
ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ص 
عند  م�شاء   9 ال�شاعة  قبل 
الذين  بالأ�شخا�ص  مقارنتها 
ال�شاعة  بعد  الطعام  تناولوا 

العا�رسة م�شاًء.
نتائجهم،  تاأكد  حال  يف 
تغريات  هناك  �شتكون 
من  الوقاية  تو�شيات  على 
يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رسطان 

العتبار توقيت الوجبات.
خطر  عامل  الوزن  زيادة 
اأنواع  من  للعديد  معروف 
ذلك  يف  مبا  ال�رسطان، 
والأ�شكال  الثدي  �رسطان 
ل�رسطان  العدوانية 

الربو�شتاتا.

عوامل الق�سور يف 

الدرا�سة

القيود  من  العديد  هناك 
امللحوظة يف هذه الدرا�شة، 

مبا يف ذلك:
وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
�شبب  علقة  ولي�ص  ارتباط، 

وتاأثري.
عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
يفتح  اأمر  وهو  ا�شتبيان، 

املجال للخطاأ.
ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
الإ�شابة  توؤثر على خطر  اأن 
تاأثري  ومدى  بال�رسطان، 
خطر  على  الع�شاء  توقيت 
اأمر  بال�رسطان  ال�شابة 
غام�شة ن�شبًيا ل ينبغي على 
لديهم  الذين  الأ�شخا�ص 
الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 

بال�رسطان اأو عوامل اخلطر 
هذا  ياأخذوا  اأن  الأخرى 
الأمر على حممل اجلد. كل 
حالًيا  به  التو�شية  ميكن  ما 
درا�شات  اإجراء  يتم  وحتى 
الطعام  تناول  هو  م�شتقبلية 
قبل وقت  اأي  يف وقت مبكر 

النوم بنحو �شاعتني.
اأكرث  النا�ص  يهتم  اأن  يجب 
الوقت  من  بدًل  ياأكلون  مبا 
اليوم ملنع  فيه  ياأكلون  الذي 

ال�رسطان.
خيارات  اتخاذ  للنا�ص  ميكن 
نظامهم  ب�شاأن  وا�شحة 
الغذائي مما يقلل من خطر 
حيث  بال�رسطان،  الإ�شابة 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط 
انخفا�ص  مع  واخل�رسوات 

معدلت ال�رسطان.

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

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

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

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

يعمل على انقا�ص الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

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

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

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

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

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

لأكرث من خم�ص �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 
التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.
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رحمة اهلل هي اجلنة 
 اإنه رحمة اهلل عز وجل, وقد رغبت 

اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية, 
التي تتحدث عن رحمة اهلل, فهناك 
اآيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه 
الآيات حقائق . احلقيقة الأوىل: 
يقول اهلل عز وجل: الَِّذيَن اآََمنُوا 

َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف �َسِبيِل 
ِ ]�سورة  ِ اأُولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ اهلَلّ

البقرة الآية:218
 معنى ذلك: اأن الإن�سان الذي 

يوؤمن, وي�ستقيم, ويجاهد ف �سبيل 
اهلل نف�سه وهواه, اإمنا يرجو رحمة 

اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل, 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها, 
يرجو ن�ساءها, يرجو �سمعتها.....

 فالإن�سان عليه اأن يتب�رص, هل 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 

املوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, 

يبحث عن مكا�سب مادية, بينما 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, هذا هو 
الفرق اجلوهري, رحمة اهلل هي 

ا الَِّذيَن  اجلنة, قال تعاىل:  َواأََمّ
 ِ ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ ابْيَ�سَّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة اآل عمران 
الآية:107  احلقيقة: من املعاين 

اجلامعة, املانعة, الوا�سعة, 
ال�ساملة, هي رحمة اهلل عز وجل, 

هي اجلنة, الهدف من الإميان, 
والعمل ال�سالح, واملعامالت, 

والأخالق, وما اإىل ذلك, هو اأن 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, و�سل 

للجنة, اجلنة: هذه رحمة اهلل عز 
وجل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�سامل, الوا�سع, 
اهلل  عطاء  مطلق,  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة, اجلفاف �رَصّاء, 
الفقر  رحمة,  ال�سحة  �رصاء,  املر�س 

ال�سديد �رصاء, الكفاية رحمة, اخلالفات 
الزوجية �رصاء, ال�سعادة الزوجية رحمة, 
الأولد  �رصاء,  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة, هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح, رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد, رحمة اهلل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

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

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

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

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

﴿

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

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

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

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 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

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  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

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.



اخلاطئ االجتاه  يف  ال�سري  من  حتذر   Focus فورد 

الإثنني 20  اأوت  2018  املوافـق  ل9 ذو احلجة 1439هـ

�سيارات
21

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�جلديدة،   Focus �سيارتها 
�ملوديالت  لفئة  تنتمي  �لتي 
جديدة  بوظيفة  �ملدجمة، 
�الجتاه  يف  �ل�سري  من  للتحذير 
�ل�رشكة  و�أ�سارت  �خلاطئ 
�سيارتها  �أن  �إىل  �الأمريكية 
تقنية  على  تعتمد  �جلديدة 
منع  على  ت�ساعد  متطورة 

�النحر�ف �خلاطئ على �لطرق 
على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
نظام فورد �حلايل للتعرف على 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
نظام �ملالحة معلومات �لنظام 
 GPS لعاملي لتحديد �ملو�قع�
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
�أن  فورد  �رشكة  و�أو�سحت 

كامري� �لزجاج �الأمامي تتعرف 
على �إ�سار�ت �ملرور مثل حدود 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �الختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
طريق موؤدي لطريق �رشيع، فاإن 
�ل�سيارة تقوم بتنبيه قائدها عن 

طريق وظيفة �لتحذير �جلديدة؛ 
عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
"حتقق من  وبيان  حظر حمر�ء 
هذه  جانب  �ل�سري"و�إىل  �جتاه 
�سيارة  تزخر  �جلديدة  �لوظيفة 
فورد Focus �جلديدة بالعديد 
�مل�ساعدة  �لقيادة  �أنظمة  من 
مثل م�ساعد �لكبح �ال�سطر�ري 

�أو م�ساعد �ملناورة.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�ض
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ض ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�ض 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�ض 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ض من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ض 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ض 
بنز S-Class كوبيه وبور�ض 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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خدمة تتيح التعديل على م�شتندات PDF ب�شكل جماين

احتياجات  تقت�رص  ال 
على  العادي  امل�ستخدم 
 PDF م�ستندات  عر�ض 
يف  يحتاج  قد  اإنه  بل  فقط، 
ا�ستكمال  اإىل  االأحيان  بع�ض 
 PDF ملء اخلانات يف ملف
اأو  امللف  حجم  تكبري  اأو 
اإىل  حتويله  حتى  اأو  ت�سغريه 
ملف �سورة JPG، اأو ت�سحيح 
اأو   PDF ملف  يف  خطاأ 
ملفات  عدة  دمج  اأو  تق�سيمه 

PDF يف م�ستند واحد،.
تنفيذ  يف  الرغبة  وعند 
ما  غالبا  املتطلبات  هذه 
ي�سطدم امل�ستخدم بالربامج 
ي�سطر  اأنه  اأو  املدفوعة 
لتثبيت برنامج لكل مهمة من 
املهام ال�سابقة اأو غريها ولكن 
smallpdf. الويب  خدمة 

بدون  للم�ستخدم  تتيح   com
اإمكانية  الدخول  ت�سجيل 
املراد   PDF ملفات  حتميل 

ويتم  املت�سفح،  يف  تعديلها 
اإجراء التعديالت على اأجهزة 
وبعد  ثوان،  يف  ال�سريفر 
مرة  امللفات  تنزيل  يتم  ذلك 
اخلدمة  توفر  كما  اأخرى، 
ملفات  حتويل  اإمكانية  اأي�سا 
واإزالة   Powerpoint
من  املرور  بكلمات  احلماية 

.PDF ملفات
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإذا  اأنه  اإال  جمانية،  اخلدمة 

تعديل  يف  امل�ستخدم  رغب 
خالل  م�ستندين  من  اأكرث 
عليه  يتعني  فاإنه  �ساعة، 
اخلدمة  يف  الدخول  ت�سجيل 
واأكدت  ا�سرتاك.  ودفع 
ال�رصكة ال�سوي�رصية يف �سيا�سة 
اأنها  اخل�سو�سية اخلا�سة بها 
اأية حمتويات  بقراءة  تقوم  ال 
تخزينها،  اأو  ن�سخها  يتم  وال 
امل�ستندات  جميع  اإزالة  ويتم 

املعدلة بعد �ساعة واحدة.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

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

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

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

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

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

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

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

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

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

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

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

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رصكة االأبحاث اأن 
يخ�رص موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رصكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رصكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رصكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

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

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رصيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رصكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�ض  مع 

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

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

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

موتوروال.

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

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

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

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

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

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

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

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



دار  ما  ح�سب  وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
بجل�سة املحاكمة تعود لبداية ال�سيف اجلاري 
لبالغ  بالعا�سمة  الأمن  م�سالح  تلقت  حني   ،
من ثالثة عائالت حول اختفاء بناتهن الق�رص 
�سنة  و16   14 بني  اأعمارهن  تراوحت  اللواتي  
،وبعد تكثيف التحريات مت توقيفهن رفقة �ستة 
هاربني  نوع  من  �ساحنة  منت  على  وهم  �سبان 
 ، ال�سكوى  اإيداع  من  اأيام  ثالثة  مرور  بعد 
باأنهن  �رصحن  ال�سحايا  ا�ستجواب  واأثناء 
بعد  املتهمني  قبل  من  الختطاف  تعر�سن 
يف  الفتيات  احد  �سديق  مع  جمعهم  �سجار 
باأنها  ال�سحايا  اإحدى  اردي�س و�رصحت  مركز 
بناءا  واأخرى  �سديقتها  رفقة  يومها  تنقلت 
موعد  على  اإحداهن  كانت  اأين  طلبهن  على 
مع اأحد املتهمني واأثناء تواجدهن هناك ،مر 
املتهم  و�ساهده  ل�سديقتها  ال�سابق  الع�سيق 
باختطافهن  انتهى  عنيف  �سجار  فجمعهم 
معزول  ملكان  واأخذهن  املتهمني  قبل  من 

بولية بومردا�س اأين مكثوا هناك ثالثة ليايل 
تعر�ست اإحداهن لعتداء جن�سي من قبل احد 
الطبيب  عليه  اأكد  الذي  الأمر  وهو  املتهمني 
 ، املحكمة  لدى  املودع  تقريره  يف  ال�رصعي 

قد  يكونوا  بان  اأنكروا  املتهمني  جهتهم  من 
واأكدوا  رفقتهم  التوجه  على  الفتيات  اجربوا 
باأنهن ذهنب بكامل اإرادتهن ليطالبوا باإفادتهم 

باأق�سى ظروف التخفيف. 

ل/منرية

بومردا�س

ع�صابة تخطتف ثالث فتيات ق�صر وتعتدي عليهن 
وقعت حمكمة احلرا�س بالعا�سمة اأم�س عقوبات تراوحت بني �سهرين حب�سا نافذا والرباءة يف حق 

ع�سابة اإجرامية من �ستة اأ�سخا�س قاموا باختطاف ثالث فتيات قا�سرات ،ونقلهن نحو والية بومردا�س 
،واالعتداء اجلن�سي على اإحداهن ، اإثر موعد غرامي �سربته اإحداهن مع اأحد املتهمني.

اختطاف الأطفال 
و خفافي�ش الإرهاب

اجلزائريون  فجع  �ساعة   24 من  اأقل  يف 

ثالثة مرات االأوىل ب�سبب قنبلة زرعها 

مقتل  اإىل  اأدت  و  البويرة  يف  اإرهابيون 

اآخر،ويف  عدد  اأع�ساء  برت  و  طفلني 

طفلة  �سد  ب�سعة  جرمية  وهران 

عر�سها،ويف  انتهاك  و  قتلها  مت  بريئة 

و  فتيات  ثالثة  اختطاف  بومردا�س 
االعتداء على اإحداهن.

بعد  على  اجلنون  هذا  كل  يحدث 

االأ�سحى  بعيد  االحتفال  من  �ساعات 

و  مرا  طعمه  �سيكون  الذي  املبارك 

م�سيبة  تعاين  جزائرية  عائالت  هناك 

من  اأكبادها،..جملة  فلذات  فقدان 

يعي�س  جمتمعنا  اأن  توؤكد  املوؤ�سرات 

اختالالت كبرية يف منظومته القيمية 

وهو على و�سك فقدان البو�سلة ،كيف 

جرائمهم  به  يربرون  ما  القتلة  يجد 

ال�سحايا  من  كثري  دماء  و  هذا  ،يحدث 

اجلرمية  نن�سى  فلن  بعد  جتف  مل 

�سوف  وادي  من  ملواطن  حدثت  التي 

اأ�س�سوا  الذي  الباركينغ«  »اأمراء  ب�سبب 

ب�سلطان  تعرتف  ال  مملكة  الأنف�سهم 

باأيام  قبلها  عليها،و  تتمرد  و  الدولة 
جرمية اأخرى يف بومردا�س.

ال�سديد يف  القلق  ما يحدث يبعث على 

جرائم  يف  االإعدام  حكم  تعطيل  ظل 

جمتمع  االأطفال،هو  اختطاف  و  القتل 

هاوية  نحو  جنونية  ب�سرعة  ي�سري 

تكبح  التي  الفرامل  ميلك  وال  �سحيقة 
جنوحه. 

اليمن

الق�صاء على خبري 
قنابل »القاعدة« 

عن  ال�سعودية  »عكاظ«  �سحيفة  نقلت 
ال�سبت،  قبلي  وزعيم  مينيني  م�سوؤولني 
�سانع  الع�سريي  اإبراهيم  مقتل  تاأكيدهم 
بغارة  اليمن  يف  »القاعدة«  تنظيم  قنابل 
وذكرت  طيار  بدون  اأمريكية  طائرة  نفذتها 
يف  قتل  عاما(   36( الع�سريي  اأن  امل�سادر 
اأن  مبينة  اليمن،  �رصقي  ماأرب  مديرية 
الغارة ا�ستهدفته واثنني اأو اأربعة من عنا�رص 
التنظيم اأثناء وقوفهم بجانب �سيارته ورجح 
اأن  تقرير لالأمم املتحدة الأ�سبوع املا�سي، 
يكون الع�سريي امللقب بـ«اأبو �سالح« قد قتل 
باأن  ويعتقد   2017 من  الأول  الن�سف  خالل 
اإحداها  حملت  قنابل  مبتكر  هو  الع�سريي 
وثالثة  »املوؤخرة«  واأخرى  »ال�رصوال«،  ا�سم 
و�سقيقه  الع�سريي  وان�سم  »الطابعة«. 
تنظيم  اإىل   ،2007 عام  اهلل  عبد  الأ�سغر 
»القاعدة« يف اليمن، وبرز كخبري يف �سناعة 
القاعدة  جناحي  اندماج  بعد  املتفجرات 
القاعدة  »تنظيم  لي�سّكال  وال�سعودي،  اليمني 

احلاجيف �سبه اجلزيرة العربية«. # وداد 

�سيدي بلعبا�س

قتيل وجريحان يف اإ�صطدام 
�صيارة بدراجة نارية 

م�ستغامن

ت�صخري 734 تاجر ملداومة العيد 

 23 العمر  من  يبلغ  نارية  دراجة  �سائق  لقي 
�سنة ، ليلة اأول اأم�س ، م�رصعه عندما ده�سته 
�سيارة من نوع » لوقان« على م�ستوى الطريق 
الوطني رقم 101 ببلدية �سيدي حل�سن غرب 
اأ�سيب �سخ�سان  ولية �سيدي بلعبا�س ،فيما 
بجروح خطرية نقال على جناح ال�رصعة نحو 
م�ست�سفى الولية من طرف عنا�رص احلماية 
الأمنية  امل�سالح  فتحت  وقت  ،يف  املدنية 

حتقيقا يف اأ�سباب احلادث �س.�سهيب

تاجرا   734 ت�سخري  م�ستغامن  بولية  مت 
الأ�سحى  عيد  يومي  مداومة  ل�سمان 
املبارك ح�سبما علم من املديرية الولئية 
بالنيابة  التجارة  مدير  واأو�سح  للتجارة 
�سيد اأحمد الغايل اأن هذه املداومة تخ�س 
138 خمبزة و392 حمل جتاري لبيع املواد 
الغذائية و195 حمل لبيع اللحوم احلمراء.

لنف�س  -وفقا  التجارة  م�سالح  قامت  و 
واملحالت  املخابز  بتبليغ  امل�سدر- 
العيد  يومي  بالت�سخري  املعنية  التجارية 
 30 من  متكونة  فرقة   15 جتنيد  مت  كما 
مدى  ملراقبة  التجارة  اأعوان  من  عونا 
التجاريني  املتعاملني  هوؤلء  التزام 

بقرارات املداومة.

مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك 

Ooredoo ُتهنئ اجلزائريني 
منا�سبة  امُلواطنة،  املوؤ�س�سة   ،Ooredoo تغتنم 
تهانيها  اأحر  لتقدمي  املبارك  الأ�سحى  عيد 

ومتنياتها بالُرقي وال�سعادة لل�سعب اجلزائري.
يف ر�سالته للجزائريني، �رصح نائب املدير العام لـ 
Ooredoo ، ال�سيد عبد اللطيف حمد دفع اهلل: » 
 Ooredoo ي�رصين، باإ�سمي اخلا�س و با�سم عمال
، بتقدمي تهانينا احلارة و متنياتنا ال�سادقة بال�سحة 
والهناء والزدهار لل�سعب اجلزائري الطّيب الكرمي 
مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك، داعيا اهلل اأن يتقّبل 
 Ooredoo تقا�سم  كما  والنُ�ُسك.  العبادات  �سالح 
اجلزائريني  كل  مع  ال�سعيدة  املنا�سبة  هذه  فرحة 
اإمكانية  مبنحهم  امليامني  احلجاج  فيهم  مبن 
التوا�سل مع عائالتهم وذويهم اأثناء اأدائهم منا�سك 
احلج بف�سل عر�سها اخلا�س باحلج.«  وميثل عيد 

احلج،  مو�سم  خالل  به  يُحتفل  الذي  الأ�سحى، 
فر�سة لـ Ooredoo لتقريب احلجاج من عائالتهم 
واإبقائهم على ات�سال يف اململكة العربية ال�سعودية 
 Ooredoo لزبائن  تف�سيلية. حيث ميكن  باأ�سعار 
ب�سيطة  باأ�سعار  املكاملات  ا�ستقبال  احلجاج  من 
جدا ورمزية كجزء من امل�سوؤولية الجتماعية جتاه 

املجتمع اجلزائري.  
دوما  ي�ستحق  الطيب  البلد  هذا  باأن  منه  واإميانا 
ال�ستثمارات  »ان  اهلل:  دفع  ال�سيد  يوؤكد  الأف�سل 
جعلت   )4G( الرابع  الـجيل  �سبكة  يف  املكثفة 
الرتاب اجلزائري  تُغطي جميع  الآن    Ooredoo
والأو�سع  الأف�سل  هي  �سبكتها  تكون  وبذلك 
والأ�رصع يف اجلزائر.  هذا وتقبلوا خال�س واأطيب 

الأمنيات«.

مبذبح ح�سني داي 

توقع ا�صتقبال 850 راأ�ش 
غنم و 200 راأ�ش بقر 

�سخرت موؤ�س�سة ت�سيري املذابح و امل�سمكة لولية اجلزائر مبنا�سبة يومي 
عيد الأ�سحى املوافق ل 21 و 22 اأغ�سط�س اجلاري كافة 

الإمكانيات الب�رصية و املادية على م�ستوى املذبح الرئي�سي للولية و هو 
مذبح ح�سني داي و هذا �سمانا خلدمة املواطن حيث يتنظر ا�ستقبال اأزيد 
من 850 راأ�س غنم و حوايل 200 راأ�س بقر من اأجل النحر، ح�سبما علم اليوم 
الأحد من ذات املوؤ�س�سة و قال املدير بالنيابة ملوؤ�س�سة ت�سيري املذابح و 

امل�سمكة لولية اجلزائر ر�سيد رم�ساين يف ت�رصيح اأن املوؤ�س�سة وفرت جميع 
المكانيات املادية من قاعات للذبح و غرف للتربيد و كذا الب�رصية من اأطباء 

بيطريني و اأعوان اأمن و نظافة على م�ستوى مذبح ح�سني داي حيث ينتظر 
ا�ستقبال اأيام العيد اأزيد من 850 راأ�س غنم و حوايل 200 راأ�س بقر من اأجل 

النحر م�سيفا اأن اأبواب املذبح مفتوحة اأمام املواطنني ب�سفة »جمانية

خالل 7 اأ�سهر االأوىل من �سنة 2018

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 
1512 �صخ�صا

لقي 1512 �سخ�س م�رصعهم واأ�سيب 8852 اآخرون بجروح يف 5076 حادث 
مرور �سجل خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل اأي من �سنة 2018 مبختلف مناطق 

الوطن، ح�سب ح�سيلة ك�سف عنها اأم�س الحد العقيد مولود قماط، 
رئي�س اأمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. واأو�سح العقيد قماط يف لقاء 

خ�س�س لتقدمي ح�سيلة احلملة التح�سي�سية الوطنية من حوادث املرور التي 
نظمتها م�سالح الدرك الوطني ما بني 25 جويلية و 18 اأوت مبنا�سبة مو�سم 
ال�سطياف، اأنه مقارنة مع نف�س الفرتة من �سنة 2017، �سجل انخفا�س يف 
عدد الوفيات بن�سبة 9،62 باملائة ويف عدد اجلرحى بن�سبة  19،19 باملائة 

وكذا يف عدد احلوادث بن�سبة 19،33 باملائة. واأرجع املتحدث نف�سه ال�سباب 
العامة لهذه احلوادث اىل ال�سائقني بن�سبة 85،22 باملائة وكذا الراجلني 

بن�سبة 7،31 باملائة وا�سباب اأخرى تتعلق اأ�سا�سا بحالة املركبات والطرقات 
واملحيط.
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 الأمن الوطني يحيي
 اليوم الوطني للمجاهد

اإحياًء للذكرى املزدوجة لليوم الوطني للمجاهد، امل�سادف 
لـ 20 اأوت من كل �سنة، وحتت �سعار »املجاهد ر�سالة قيم 
لالأمن  العامة  املديرية  نظمت  اأمة«،  و�سموخ  ومبادئ 
ندوة  اأوت 2018،   19 يوم  الوطني،  الأمن  الوطني مبنتدى 

للذكرى  والدولية  املحلية  »الأبعاد  عنوان  حتت  تاريخية، 
جمال  الدكتور  ن�ّسطها   ،»1956-1955 اأوت   20 املزدوجة 
اإطارات  بح�سور  للكتاب،  الوطني  املركز  مدير  يحياوي، 

من خمتلف م�سالح الأمن الوطني والأ�رصة الإعالمية.  
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مبناسبة عيد األضحى املبارك 

جريدتا "الشيفر دافري " و "الوسط"  

تتمنيان لكم عيدا سعيدا ٫ وعمرا مديدا, 

 اعاده الله علينا 

و عليكم  بالخري و اليمن و الربكات 

 األيان�ش للتاأمينات تتمنى
 عيدا�صحى مبارك لل�صعب اجلزائري

دائما وفية ل�سمعتها ك�رصكة مواطنة وحري�سة على التقرب اأكرث فاأكرث من اجلزائريني،ت�سعد األيان�س 
للتاأمينات،مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك،وعن طريق رئي�سها املدير العام،ال�سيد ح�سان خليفاتي 
،بالتوجه لكافة ال�سعب اجلزائري باأحر التهاين راجية من اهلل عزو جل اأن يجعل هذاالعيد املبارك 

منا�سبة ملئهاالفرحة واملودة والدفء العائلي.
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