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»وا�سنطن ب��ست«

 جرمية قتل خا�شقجي
 عار على جبني تر�مب

بلدية ورقلة

�إنــــــطالق �شــــــباق �لـــــــــخيل 
و�ملهاري وتكرمي �لفائزين 

فرقة الدرك ال�طني باأوالد فايت 

 �لإطاحة بع�شابة �شرقة
 ور�شات م�شاريع �لبناء       

�سيدي بلعبا�ص

 م�شت�شارو �لتوجيه يحتجون
 �أمام مديرية �لرتبية  

      .       �أمـــــــريكا �أ�شـــــــبحت خـــــــ�شما وليــــــ�شت و�شيــــــط �شـــالم
      .   ل تخافو� على فل�شطني ما د�مت �جلز�ئر بخري
      .       �لرئي�س �أبو مازن متفائل بتحقيق �مل�شاحلة مع حما�س

الوة
ري ع

ت/ ب�س
نقا�س

ملف



تعوي�ض احلقوق التاريخية 
بت�صويات اقت�صادية

فل�سطني  دولة  �سفري  �أكد   
�أن  عي�سى،  ل�ؤي  باجلز�ئر 
تر�هن  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
مبختلف  �ملقاومة  على 
للفت  د�عيا  �ل��سائل 
�النت�سار�ت  �إىل  �النتباه 
�آخرها  �سيا�سيا،  �ملحققة 
ل�سالح  قر�ر�ت   7 �فتكاك 
�ملن�رصم  �الأ�سب�ع  �لق�سية 
تكري�س  من  حمذر�  فقط، 
�لتق�سيم بني �أع�ساء �جل�سد 
�سفقة  لتطبيق  �لفل�سطيني 
خالل  من  وذلك  �لقرن 
بني  ما  �النف�سال  تر�سيم 
وقطاع  �لغربية  �ل�سفة 
��ستغالل  �نطالقا من  غزة، 
�لقطاع  يف  �ملزري  �ل��سع 
عالج  وحت�يل  �ملحا�رص 
ولي�س  �إن�سانيا  �لق�سية 
�لتهدئة  م�ستنكر�  �سيا�سيا، 
عربية  �أطر�ف  رعتها  �لتي 
م�ؤخر�  �أمريكية  وم��فقة 
ك�نها  بالقطاع  حما�س  مع 
ت�سب يف نف�س �إطار حتقيق 
�حلاجة �الإن�سانية بعد حجم 
�حل�سار �لذي فر�سه �ملحتل 
�الأنظار  يتم حت�يل  ومن مت 
ككل  و�لق�سية  �لقد�س  عن 
معاجلة  لطريقة  وتنتقل 
�الأزمة �الإن�سانية، م�ست�سهد� 
رغم  �لقد�س  ملف  بتغييب 
ته�يد  من  له  يتعر�س  ما 
م��طنيه  على  و�سغ�طات 
�لفل�سطينيني لفر�س �سيا�سة 
�الأمر �ل���سع وتطبيق قان�ن 
�لته�يد �لذي جاء مرحليا يف 
�إطار �سفقة �لقرن من حت�يل 
�أن هناك عرب  �لنقا�س �إىل 
وبالتايل  فل�سطينيني  ولي�س 
�لفل�سطينية  �له�ية  �إلغاء 
نقل  يف  معاملها  وجت�سدت 
للقد�س  �الأمريكية  �ل�سفارة 
ردة  ت�سجيل  عدم  ظل  ويف 

مطالبة  مت  حقيقة  فعل 
�ل�سلطة بالع�دة للمفاو�سات 
�ل�سعي  طريق  يف  �لعبثية 
وملف  �لقد�س  ملف  الإنهاء 
و�ال�ستيطان،  �لالجئني 
�لق�مية  قان�ن  و�آخرها 
و�لذي يعني �أن كل من لي�س 
�أي  م��طنا،  لي�س  يه�ديا 
حرمان 6 ماليني فل�سطيني 
مت�سائال  م��طنني،  لي�س�� 
�أين �لعامل هنا؟ لتاأتي خط�ة 
�الإن�سان  حق�ق  جمل�س 
»�إ�رص�ئيل«  مل�ساءلة  م�ؤخر� 
�لعن�رصي  �لقان�ن  عن 
غ�س�ن  بالرد يف  ومطالبتها 

60 ي�ما.
يتعني  �أنه  �ل�سفري  �أكد  كما 
حرة  ق�سية  فل�سطني  �إبقاء 
ولي�ست رهان �ل�رص�ع �لرتكي 
وفقا  و�ل�سع�دي،  و�الإير�ين 
ال�ستغالل �لف�سائل وجت�سيد 
�لتق�سيم، عائد� بال�س�رة �إىل 
ملنظمة  �جلز�ئر  حتذير�ت 
يف  �لفل�سطينية  �لتحرير 
�ل�سبعينات الأب� عمار »يا�رص 
عرفات« ب�رصورة منع وج�د 
حركة  وت�حيد  ف�سيل  �أي 
جتربة  على  بناء  �لتحرر 
�آد�ء�ت  ت�حيد  يف  �جلز�ئر 
�لن�سال حتى ال يتالعب بها 
�لق�سية  ظروف  لكن  �لعدو، 
�لف�سائل  �أفرز  �لفل�سطينية 
ما  �ملنطقة  لتق�سيم  نظر� 
بني �ل�سفة �لغربية و�لقطاع، 
ر�سا  يعني  ال  ذلك  لكن 
عن  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
و�قع �النق�سام �حلايل ومعه 
 2011 منذ  جه�دنا  بذلنا 
لكن حالة �لف��سى �خلالقة 
لها �نعكا�ساتها و�سغ�طاتها 
باملقابل ن�ؤكد �أن �ل�حدة ال 

يحققها �إال �أبناء �ل�طن.
ع.ع

البد من ال�صغط على حركة حما�ض حتقيقا للوحدة الوطنية
عي�سى  �لفل�سطيني  �ل�سفري  فتح 
�الأطر�ف  بع�س  على  �لنار  ل�ؤي 
مبحاولة  �إياها  متهما  �لعربية، 
�خلالف  و  �لف�سائل  �إ�ستغالل 
فتح  و  حما�س  حركة  بني  �لقائم 
هناك  �أن  معرتفا  �لدين،  لت�سي�س 
ب�سبب  فل�سطني  �سيا�سية يف  �أزمة 
�لفل�سطينية،  �لف�سائل  خالفات 
�أمريكا على  ر�ف�سا �جلل��س مع  
:«�أمريكا  ،قائال  �حل��ر  طاولة 
 ،« �لدويل  �ل�سالم  تهدد  �أ�سبحت 
م�ؤكد�  باأن فل�سطني لي�ست ق�سية 
�إيدي�ل�جية �أو حزبية، ويجب �لكف 
عن �إدر�جها يف هذه �ملفاهيم من 

طرف �الإخ�ة �لعرب
عند  �الأم�س  ل�ؤي  عي�سى  طالب 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حل�له 
�لفل�سطينية   �لف�سائل  �ل��سط 

ب�رصورة ترك �خلالفات وجتاوزها 
�الأ�سا�سية  �لق�سية  و  �ملعركة  الأن 
هي حترير فل�سطني من �الحتالل 
،م�ؤكد�  ق�له  حد  على  �ل�سهي�ين  
لن  �لفل�سطينية  �الأزمة  حل  �أن 
يك�ن �إال بال�حدة �ل�طنية وت�حيد 
�رصورة  �إىل  د�عيا   ، �ل�سعب 
فتح  حركة  بني  و�لت�حيد  �لتعجيل 
و�لعدو�ن  بعد  خا�سة  حما�س 
قطاع  على  »�حلايل  »�الإ�رص�ئيلي 
حلد  قتلى  �ستة  خلف  �لذي  غزة 
��ستغالل  من  وحمذر�  �ل�ساعة، 
ي�سمى  للت�س�يق ملا  �النق�سام  هذ� 

“�سفقة �لقرن.
حما�س،  لدورحركة  تقييمه  ويف 
�لناحية  من  �أنه  �ملتحدث  �أو�سح 
فتح  حركتي  بني  الفرق  �ل�سيا�سية 
و حما�س يف �لروؤيا �ال�سرت�تيجية، 
غري �أنه ما ميكن ق�له ه� �أن حركة 
حما�س ال متثل �حلالة �لفل�سطينية 
بخالف فتح �لتي تعرتف بفل�سطني 
�الآن ميثاقها مثلما  لغاية  ومل تغري 
مطالبة  تبقى  �لتي  حما�س  فعلته 
باملحافظة على �ملفاهيم �ل�طنية 
و �لتاريخية ، كما يجدر �الإ�سارة �أن 
حركة حما�س هي حركة فل�سطينية 

جنحت يف �النتخابات ».
  يف ذ�ت �ل�سدد، تاأ�سف �ملتحدث 

حما�س  حركة  ��ستعجال  من 
و  �الآليات  ت�سكيل  يف  �لدخ�ل 
�لدو�ئر و �لدخ�ل يف خلية �لن�سال 
جعلة  تلك  باألياتها  �أنها  م�سيفا   ،
من غزة دولة م�ستقلة تخدم �لعدو 
�رصورة  �إىل  ،د�عيا  �الإ�رص�ئيلي  
�ل�سغط  و  �حلركة  هذه  عقلنة 
بدون  حل  ي�جد  ال  الأنه  عليها 
�ل�سعب  ت�حيد  و  وطنية  وحدة 
�لق�سية  يخدم  لن  �الإنق�سام  وهذ� 
ب�رصورة  �إيها  ،مطالبا  �لفل�سطينية 
�ل�حدة  حتقيق  يف  نهجها  تغيري 
بعيد�  م�رصوعها  ،معترب�  �ل�طنية 
�لطابع  عليه  يغلب  �ل�طنية  عن 
�ل�سم�يل �الإيدي�ل�جي �لقائم على 
بتبنيها  �مل�سلمني  �الإخ��ن  حركة 

جزء منها
�نعكا�سات  من  عي�سى  وحذر 
و  فتح  حركة  بني  �النق�سام 
�أمريكا  �أن  م�سري�  حما�س، 
و«��رص�ئيل« ي�ستغالن �النق�سام بني 
�لفل�سطينيني، متمنيا ت�حيد �ل�سف 
�لفل�سطيني عاجال، الأن �مل�ساألة مل 
تعد �الآن مرتبطة بال�سلطة بل ببقاء 
فل�سطني، جمدد� مت�سك �حلك�مة 
�ل�سلمي  بالن�سال  �لفل�سطينية 
وعرب  �ل�سلمية،  �الحتجاجات  عرب 
�الأمم  �سعبها يف  �لدفاع عن  منابر 

�ملتحدة.
و�سدد �ملتحدث على �رصورة حل 
�ل�سعب  مك�نات  بني  �الختالفات 
�لفل�سطيني د�خل �لبيت �لفل�سطيني 
ق�ي  �أي  تدخل  قب�ل  عدم  مع 
خارجة يف هذ� �ل�ساأن حتت عن��ن 
�ال�ستقر�ر،م�سري�  و  �لدميقر�طية 
�ن جتربة �ل�سن��ت �ملا�سية �أثبتت 
و  �الإنق�سام  من  خا�رص  �جلميع  �أن 
�لتي  �لق�ى  �س�ى  منه  ي�ستفيد  مل 
�لف�سائل  بع�س  ��ستغلت �رص�عات 
:«�الإنق�سام  ،معرتفا  �لفل�سطينية 

ه� م�سكلتنا �الأ�سا�سية ».
�مل�ساحلة  ق�سية  وبخ�س��س 
ناأمل   « عي�سى  ل�ؤي  قال  �ل�طنية، 
نذهب  و  �خلالفات  عن  نبتعد  �أن 
�إىل �لتهدئة ،وناأمل يف هذ� �الإطار  
من  �ل�فد  و�س�ل  بعد  �أي�سا  
حما�س �إىل م�رص �أن تعطي �جله�د 
�ل�حدة  لتحقيق  نتيجة  �مل�رصية 

�ل�طنية ».
�ملتحدث  عاتب  �أخر،  �سياق  و يف 
�لق�سية  �إجتاه  �لعربي  �مل�قف 
ي�جد  ال  �أنه  م�ؤكد�  �لفل�سطينية، 
من  مايل  و  ع�سكري  دعم  �أي 
يف  متهما  �لعربية،  �لدول  قبل 
�الأطر�ف  بع�س  �ل�سياق  ذ�ت 
بالت��طئ مع �إ�رص�ئيل �سد �لق�سية 

�لفل�سطينية .
�أن  �لفل�سطيني  �ل�سفري  و�عترب 
�لتي  �لقر�ر�ت  و  �ملعاهد�ت 
على  �الأمريكية  �الإد�رة  �أ�سدرتها 
تريد  كلها  �لقرن  �سفقة  غر�ر 
وتريد  �ل�سهي�ين  للكيان  منحازة 
�إخ�ساع و �إجبار فل�سطني �خل�س�ع 
بلف�ر  :«معاهدة   ،قائال  الإ�رص�ئيل 
1 من خالله  ثم تثبيت قيام �لكيان 
ثم  بلف�ر2  ،معاهدة  �ل�سهي�ين 
�سيادة  بروز  و  �ملنطقة  تفكيك 
عن��ن  حتت  �إ�رص�ئيل  قيادة 
ن�رص  و  �ال�ستقر�ر  و  �لدميقر�طية 

�ل�سالم ».
�جلز�ئر  جه�د  �ملتحدث  وثمن 
�لفل�سطينية،  للق�سية  ودعمها 
لطاملا  بلد  �جلز�ئر  �إن  قائال:« 
كان ح�سن د�ئم لفل�سطني ومدر�سة 
لث�رتها وق�سيتها، قائال “نحن نرى 
ودولتها  �سعبها  ويف  �جلز�ئر  يف 
�ل�سف  وحدة  و�مل�ستقبل  �لب�سمة 
وعدم �لتدخل يف �ل�س�ؤون �لد�خلية 
لالآخرين، وكذ� �الإ�رص�ر على عدم 
قيم  �س�ؤوننا،  يف  بالتدخل  �ل�سماح 
وعقلنا  ن�سالنا  �أ�سا�س  يف  كانت 
من  و��ستلهمناها  وتفكرينا، 

�جلز�ئر وفقط”.
�ملتحدث  قال  �أخر،  �سياق  ويف 
�نتفا�ستنا  يف  �سامدين  »�سنبقى 
من  �أر�سنا  ��سرتجاعنا  �أجل  من 
�لغا�سم،  �ال�رص�ئيلي  �الحتالل 
يف  �ملبتكرة  �الأ�ساليب  خالل  من 
وظفناها  طاملا  ال  �لتي  �لن�سال 
�لفل�سطينية«،  �لق�سية  خلدمة 
�لظروف  كانت  مهما  باأنه  م�سري� 
لن تتغري �لقناعة لدى �لفل�سطينيني 
لل�سعب  �حلقيقي  �لعدو  به�ية 
�لفل�سطيني وه� �لكيان �ل�سهي�ين، 
حماوالت  رغم  باأنه  يق�ل  مردفا 
�آخرين  �أعد�ء  عن  �جتاهات  خلق 
�لبع�س،  يخرتعهم  �ملنطقة  يف 
و�قف�ن  �لفل�سطيني�ن  ف�سيبقى 
د�خل  فل�سطني  �إبقاء  �أجل  من 
هذ�  من  �حلقيقية  جغر�فيتها 

�لعامل.
اإميان لوا�س 
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اأمريكا اأ�صبحت خ�صما ولي�صت و�صيط �صالم
قال �سفري دولة فل�سطني باجلزائر لوؤي عي�سى اأن الوليات املتحدة اأ�سبحت خ�سما و فقدت دورها كو�سيط نزيه . وقال لوؤي عي�سى يف منتدى جريدة الو�سط اأم�س اأن الوليات 

املتحدة ان�سحبت من عدة هيئات ومنظمات دولية مثل جلنة حقوق الإن�سان، ومنظمة اليون�سكو، معتربة حمكمة العدل الدولية باأنها غري �سرعية، ملجرد اأن القيادة 
الفل�سطينية تقدمت ب�سكوى �سد الكيان ال�سهيوين م�سيفا اأن الوليات املتحدة قامت بتهديد دول العامل ب�سكل �سافر وعلني، واأعلنت عن نيتها وقف امل�ساعدات املالية عن اأي 

دولة تقوم بالت�سويت ل�سالح فل�سطني يف الهيئات الدولية لكن فل�سطني لزالت �سامدة وك�سبت م�ساندة الدول بالرغم من �سغط اأمريكا

 ف.ن�سرين 

م�رصوع  �لفل�سطيني  �ل�سفري  �عترب  و 
�لثاين  بلف�ر  وعد  هي  �لقرن  �سفقة 
�الأول،  �ل�عد  مر  كما  مير  لن  �لذي 
�لفل�سطينية  �لقيادة  �أن  يعني  فهذ� 
�ملعد  �ملخطط  للجميع  ك�سفت 
زيف  لك�سفها  �إ�سافة  للمنطقة 

و�نحياز �ل�اليات �ملتحدة
ثمانية  �تخذت  تر�مب  �إد�رة  وكانت 
�سد  �أ�سهر  ع�رصة  خالل  �إجر�ء�ت 
�أبرزها  وقيادة  �سعبا  �لفل�سطينيني 
الإ�رص�ئيل  عا�سمة  �لقد�س  �عتبار 
ومن  �إليها  �الأمريكية  �ل�سفارة  ونقل 
وت�سغيل  غ�ث  وكالة  دعم  وقف  ثم 

�الأونرو�  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�لع�دة  يف  حقهم  ل�سطب  متهيد� 
�مل�ساعد�ت  قطع  �إىل  و�س�ال 
�ملحتلة  �لقد�س  م�ست�سفيات  عن 
باإن�ساء  �الأمريكي  �لطرح  عن  ناهيك 
ك�نفدر�لية مع �الأردن دون تاأييد قيام 
دولة فل�سطينية و تنفيذ قر�ر �إغالق 
مكتب منظمة �لتحرير �لفل�سطينية .

فل�سطني  �لف�سائل  �سفري  ودعا 
مل��جهة  لل�حدة  �لفل�سطينية 
�ل�حدة  �إن  قائال  �ل�سغ�طات 
�ل�حيد  �لطريق  هي  �ل�طنية 
نثق  �أن  ن�سالنا، ويجب  لالنت�سار يف 
يف �لن�رص، فل� فقدنا مبد�أ �أن حتمية 
�لن�رص هي �الأ�سا�س �ساعت ق�سيتنا 
يد  على  تتلمذ  �سعبا  »لدينا  وتابع 

و�جلز�ئرية  �لفل�سطينية  �لث�رتني 
يحيد  يجعله  �أن  �أحد  ي�ستطيع  ولن 
هدف  لها  فث�رتنا  �لب��سلة،  عن 
و�حد ه� حترير فل�سطني وعا�سمتنا 
�ملختلفة و�أ�ساف:  باآلياتنا  �لقد�س 
»نحن يف �أر�سنا ووطننا ولن ي�ستطيع 
ذرة رمل كما  �أن يزحزحنا عن  �أحد 
ومنظمة  مازن،  �أب�  �لرئي�س  قال 
�لفل�سطينية  �له�ية  متثل  �لتحرير 
و�أ�سار  بها«.  �مل�سا�س  نقبل  ولن 
�لكيان  �أن  �إىل  �لفل�سطيني  �ل�سفري 
�إ�سقاط �لدولة  �ل�سهي�ين يعمل على 
ومنظمة  �مل�ستقلة،  �لفل�سطينية 
�لع�دة  وحق  �لفل�سطينية  �لتحرير 
�إىل  �إ�سافة  �لفل�سطينية  و�له�ية 
��ستمر�ر �النق�سام وجعل غزة جزء� 

من �سفقة �لقرن د�عيا ت�حيد �ل�سف 
�لفل�سطيني عاجال، الأن �مل�ساألة مل 
تعد �الآن مرتبطة بال�سلطة بل ببقاء 
فل�سطني،  كما جدد مت�سك �حلك�مة 
�ل�سلمي  بالن�سال  �لفل�سطينية 
وعرب  �ل�سلمية،  �الحتجاجات  عرب 
�الأمم  يف  �سعبها  عن  �لدفاع  منابر 
ل�ؤي  �أ�ساد  �أخرى  �ملتحدة”من جهة 
للق�سية  �جلز�ئر  مب�ساندة  عي�سى  
�ملنا�سبات  خمتلف  يف  �لفل�سطينية 
لقيام  �لثالث�ن  بالذكرى  �حتفالها  و 
دولة فل�سطني و�سع �الأمر �ملت�سعب 
وكذ�  �إي�سال  �لعامل  ي�سهده  �لذي 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �هتمامات 
�ملحافل  خمتلف  يف  �ل�سامد 

�لدولية
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ال دولة فل�سطينية بدون غزة

ال دولة يف غزة وال دولة 
فل�سطني بدون غزة

ل�سنا متفاجئني من زيارة 
نتنياهو ل�سلطنة عمان

الفل�سطيني  ال�سفري  قال 
باأن  عي�سى،  ل�ؤي  باجلزائر 
ال�سلطة الفل�سطينية على اإطالع 
قطاع  يف  يح�سل  ما  على  تام 
امل�اطنني  واأن  �سيما  غزة، 
م�اطنني  يعدون  هنالك 
فل�سطينيني ولي�س�ا تابعني لأي 
على  م�ج�د  ف�سيل  اأو  جهة 
الأر�ض هنالك، يف حني اأكد اأن 
اأهل غزة  التخفيف البالء على 
وحدة  اإطار  يف  اإىل  يك�ن  لن 
تخدم م�سلحة اجلميع.  وطنية 
حل  ملا  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ال��سط  منتدى  على  �سيفا 
من  جزاأ  غزة  باأن  اأم�ض،  ي�م 
وج�د  ول  الفل�سطينية  الدولة 
وا�ستمرار  غزة،  يف  دولة  لأي 
الإطالع على ما يح�سل هنالك 
واجب ال�سلطة الفل�سطينية لأن 
هنالك  امل�ج�دين  امل�اطنني 
لأي  تابعني  وغري  فل�سطيني�ن 

الأر�ض  على  م�ج�د  ف�سيل 
فتح  اأو  حما�ض  كانت  �س�اء 
م�سيفا:«  اأخر،  ف�سيل  اأي  اأو 
باأننا  اجلميع  يعلم  اأن  يجب 
من  و�سعنا  يف  ما  كل  �سنعمل 
على  ال�سغط  التخفيف  اأجل 
على  رده  ويف  غزة«،  يف  اأهلنا 
ح�ل  اجلهات  بع�ض  ت�ساوؤل 
قبل  من  ذلك  حتقيق  اإمكانية 
ال�سلطة م�سددا:«نعم �سيتحقق 
ذلك وال�حدة هي احلل ال�حيد 
جميع  �سمل  مل  على  القادر 
يف  مت�سائال  الفل�سطينيني«، 
ذات ال�سياق عن الأ�سباب التي 
جعل حركة حما�ض الت�جه نح� 
الكيان ال�سهي�ين من اجل اإبرام 
اتفاقية تهدئة ملدة 15 �سنة دون 
مع  من�سقة  �سيا�سة  وفق  العمل 
اأجل  من  الفل�سطينية  ال�سلطة 

م�اجهة الكيان ال�سهي�ين.
علي.ع

الزيارة  بخ�س��ض  اأما 
ل�سلطنة  لنتنياه�  الأخرية 
ال�سفري  فا�ستغرب  عمان، 
باخلط�ة،  املتفاجئني  من 
ك�ن للخط�ة �سابقاتها، حيث 
رابني،  اإ�سحاق  نتنياه�  �سبق 
التطبيع،  يف  اآلياتها  وللحالة 
باجلديد، خا�سة  تاأت  مل  اأي 
ت�رصيحات  من  اأتبعه  ما 
مع  قريبة  عالقات  ح�ل 
مت�جها  اخلليج،  دول 
يتفهم  اأنه  العربية  للدول 
عليها  احلا�سلة  ال�سغ�طات 
وم�سالح  لأجندات  ووفقا 
على  لي�ض  لكن  دولة  كل 
الق�سية ككل، خا�سة  ح�ساب 

اأن  بدليل  واحد  املاآل  اأن 
وبناء  دواليك  ياأتي  التق�سيم 
على م�ساريع اإ�رصائيل �سياأتي 
كما  اآخرين،  اأطراف  على 
حدث مع �سايك�ض بيك� الأوىل 
ووعد بيل�ف�ر الأول، لتت��سع 
اإىل  احلالية  بيك�  �سايك�ض 
تفتيت املق�ّسم عرب ا�ستغالل 
التي  والق�ميات  الط�ائف 
بيلف�ر  ووعد  خلفها،  تركتها 
الثاين اخلا�ض بجعل اإ�رصائيل 
باملنطقة  الرائدة  الدولة 
والقدوة من خالل تفتيت ما 
ح�لها واإغراقها يف الف��سى 

اخلالقة.
�سارة بومعزة 

ملف �الأ�سرى و�ل�سهد�ء خط �أحمر 

ال دليل على �سر�ء �الإمار�ت لبيوت يف �لقد�س

ال وجود القت�ساد يف دولة حمتلة

اأكد اأم�ض ال�سفري الفل�سطيني ل�ؤي 
فيما  ال��سط«   « ف�روم  عي�سى يف 
يخ�ض ملف الأ�رصى الفل�سطينيني 
اأن  الإ�رصائيلية  ال�سج�ن  يف 
الزحام  ظل  يف  كبري  امللف  هذا 
األف    7 وج�د  ظل  يف  وال�سغط 
داخل  قابع  فل�سطيني   اأ�سري 

�سج�ن الحتالل ال�سهي�ين.
ذي  �سياق  يف  عي�سى  ل�ؤي  م�سريا 
ين�رص  الأ�رصى  م��س�ع  اأن  �سلة 
دائما يف ال�سحف اجلزائرية ب�س�رة 
�سم�لية ونحن نحاول دائما التكلم 
ال�س�ء  وت�سليط  امللف  هذا  على 
والعتقالت  الأ�رصى  معاناة  على 

اإمكانيات  ت�ستدعي  التي  الإدارية 
فهذا  وعليه  مايل  ودعم  مادية 
اأجله،  من  ننا�سل  �سنبقى  امللف 
عن طريق الرتكيز على هذا امللف 
�سمن  يدخل  الذي  احل�سا�ض 
هذا  يف  م��سحا  القرن،  �سفقة 
ال�سدد اأن ملف الأ�رصى وال�سهداء 

ميكن  ل  اأحمر  خط  الفل�سطينيني 
اآلياتنا  يف  م�ا�سلة  وعلينا  جتاوزه 
ال�سهاينة  حماولة  رغم  الن�سالية 
من  فالبد  وعليها  عليها  الق�ساء 
ال�سهي�ين  الحتالل  م�اجهة 

باآليات �سحيحة.
حكيم مالك

دولة  �سفري  نفى  اأخر  جانب  ويف 
فل�سطني باجلزائر باأن تك�ن لل�سلطة 
الفل�سطينية اأي اأدلة بخ�س��ض �رصاء 
اأخرى   دولة  اأي  اأو  الإمارات  دولة 

ق�سد  ال�رصاء  القد�ض  يف  لبي�ت 
بيعها مرة اأخرى لل�سهاينة، متابعا:« 
�رصاء  على  كثري  حديث  فيه  نعم 
يف  لبي�ت  اأخرى  ودول  الإمارات 

القد�ض ولكن ل منلك اأي دليل على  
ذلك، ول ميكن اأن نح�رص الإمارات 
الق�سية«،  ق�سية  يف  ملفردها 
م�سيفا:« يجب اأن نتجنب مثل هكذا 

خالفات  لك�نها  هام�سية  �رصاعات 
بفل�سطني  وت�رص  فيها  غري مرغ�ب 

اأكرث مما تفيدها«.
ع.ع

القت�سادي  اجلانب  يف  اأما 
ل  باأنه  عي�سى  ل�ؤي  فاأو�سح 
وهي  كانت  دولة  لأي  ميكن 
حمتلة من دولة اأخرى اأن يك�ن 
دولة  واأن  �سيما  اقت�ساد،  لها 

مثل فل�سطني اأ�سحت ُم�ستهلكة 
وُمنهكة الق�ى ب�سبب ال�رصاعات 
جعلت  التي  الكثرية  الداخلية 
هذا  يف  �سعيفة  دولة  منها 
امل�سدر  ذات  وراح  املجال، 

باأنه  اأبرز  ملا  لك  من  اأكرث  اإىل 
ب�سبب هذه ال�رصاعات اأ�سحت 
القد�ض تقدم 10 باملائة فقط 
واأن  خا�سة  اإمكاناتها  من 
اأعمال  رجال  حت�ي  فل�سطني 

فل�سطني  ما جعل  اأق�ياء جدا، 
على  اأوروبا  نح�  الدواء  ت�سدر 
منتدى  �سيف  عنه  ك�سف  ما 

ال��سط.
علي عزازقة 
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ال�سفري الفل�سطيني

�لرتحيب بالوفد �لكروي �لفل�سطيني ر�سالة �جلز�ئر للعامل
�سّدد ال�سفري الفل�سطيني على ت�سنيف الرتحيب احلار الذي ح�سي به الوفد الفل�سطيني خالل زيارته اإىل اجلزائر من اأجل خو�س مباراة ودية اأمام منتخبنا الوطني االأوملبي مطلع العام اجلاري 

بالر�سالة التي ا�ستهدفها جمموعة ال�سباب الذي كان حا�سرا بعدد غفري يف مدرجات ملعب 5 جويلية من اأجل ن�سرة الق�سية الفل�سطينية والتاأكيد للعامل اأن فل�سطني تبقى خطا اأحمر ممنوع 
تخطيه، واأ�سار �سيف فوروم »الو�سط« اأم�س اأن ال�سباب اجلزائري الذي وقف لتحية اأع�ساء الوفد الفل�سطيني منح در�سا للمحللني داخل الوطن واخلارج اأن فل�سطني اأر�سا واحدة وموحدة 

ولي�ست اأحزاب، واالأمر اختزله املتحدث يف كون الت�سرف نف�سه عبارة عن التاأكيد جمددا اأن البلد من جينات اجلزائر وجزء منها ال ت�سمح بالتنازل عنه.

عي�سة ق.

ح�رص  اأنه  عي�سى  ل�ؤي  وك�سف 
الذي  الحتفال  اأدرار  مبدينة 
الذكرى 30 لإعالن  جرى مبنا�سبة 
يكن  والذي مل  فل�سطني  دولة  قيام 
الحتفال به حمل ال�سدفة ح�سبه، 
خا�سة واأن الحتفال عرف اإخراج 
طابع خا�ض بفل�سطني، حيث قال اأن 
الحتفال بالذكرى التي مت الإعالن 
خاللها قيام دولة فل�سطني يف �سهر 
حتت  وقع   1988 عام  من  ن�فمرب 
تتعر�ض  التي  الكبرية  ال�سغ�طات 

م�ساندتها  بخ�س��ض  اجلزائر  لها 
الفل�سطينية،  الق�سية  مع  ووق�فها 
وم�ا�سلة  التحدي  وا�سلت  اأين 
اإليها  �سبقها  التي  للق�سية  ال�لء 
ال�سلف وي�ا�سل اخللف ال�سري على 

نف�ض النهج.
على  اإجابته  يف  ال�سفري  اأو�سح 
الذي  الت�س�ر  اأن  »ال��سط«  اأ�سئلة 
بخ�س��ض  اجلزائري�ن  ي�سعه 
الفل�سطينية  الأرا�سي  دخ�ل 
يجب  ال�سهي�ين  الكيان  مع  تطبيعا 
م�ا�سلة  خالل  من  اإزالته  تتم  اأن 
من  للخروج  وحماربته  اجلهاد 

م��سحا  الفل�سطينية،  الأرا�سي 
العزيز  عبد  اجلمه�رية  رئي�ض  اأن 
الرئي�ض  مع  ت�ا�سل  ب�تفليقة 
ووجه  عبا�ض  حمم�د  الفل�سطيني 
بن�رصة  اجلزائريني  ت�سبث  ر�سالة 
و�سعبا،  دولة  الفل�سطينية  الق�سية 
اجلزائريني  من  املعني  وطالب 
على  واحلفاظ  التم�سك  �رصورة 
م�ا�سلة  اأجل  من  اجلزائر  وحدة 
يتكفل  فيما  للق�سية  امل�ساندة 
بالدهم  عن  الدفاع  الفل�سطيني�ن 
من  ال�سهي�ين  الكيان  واإخراج 

اأرا�سيهم املغت�سبة.
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ملف

وتعود اأبعاء ال�رشاكة اإىل اتفاقية 
بر�ضلونة 1995، وت�ضمنت اأهدافا 
معلنة تخ�ص: االأمن واال�ضتقرار 
املتو�ضط،  البحر  منطقة  يف 
واحلكم  الدميقراطية  تعزيز 
االإن�ضان،  وحقوق  الر�ضيد 
وحتقيق �رشوط جتارية متبادلة 
املنطقة.  ل�رشكاء  مر�ضية 
االأ�ض�ص  ال�رشاكة  تلك  و�ضعت 
من  باالحتاد  يعرف  بات  ملا 
اأجل املتو�ضط وبناء موؤ�ض�ضاته 
ال�رشاكة  حمل  يحل  اأن  دون 
فيما  خا�ضة  االأورومتو�ضطية، 

تعلق باجلاين االقت�ضاد يف ظل 
�ضمال متطور جعل من اجلنوب 
�ضوقا له دون نقل التكنولوجيات 
اال�ضتثمارات  تفعيل  انتظار  يف 

الفعلية.
»االأورو  ال�رشاكة  وت�ضم 
ع�ضوا:   43 اليوم  متو�ضطية« 
يف  االأع�ضاء  الدول  من   27
دولة  و16  االأوروبي  االحتاد 
اجلزائر،  األبانيا،  ال�رشاكة:  يف 
كرواتيا،  والهر�ضك،  البو�ضنة 
ال�ضهيوين،  الكيان  م�رش، 
ليبيا، موريتانيا،  لبنان،  االأردن، 
االأ�ضود،  اجلبل  موناكو،  اإمارة 
املغرب، �ضوريا، تون�ص، ف�ضال 

عن دولة فل�ضطني.

االقت�ضادي  اخلبري  �ضدد 
اأن  كمال �ضيدي اأحممد على 
متو�ضطية«  »االأورو  ال�رشاكة 
على  �ضلبي  جد  تاأثري  لها 
الناحية  من  اجلزائر 
اأن  يوؤكد  ما  االقت�ضادية، 
لي�ص  اأ�ضحى  ا�ضتمرارها 
فا�ضلة  لكونها  مربر  اأي  له 
�ضيما  اخلط،  طول  على 
املنتجات  غزو  ت�ضهل  واأنها 
اجلزائر  لالأ�ضواق  االأوروبية 

دون اال�ضتثمار بها.
خالل  امل�ضدر  ذات  واأفاد 
يوم  بالو�ضط  ربطه  ات�ضال 

اأم�ص، باأن مثل هكذا �رشاكة 
من الناحية االقت�ضادية كبحت 
تقدم االقت�ضاد الوطني الذي 
دون  النفط  على  يعتمد  بات 
التي  املنتجات  من  غريه 
يجب رافدا من روافده، حيث 
قال:« هذه ال�رشاكة لها تاأثري 
لكونها  فا�ضلة  وهي  �ضلبي 
ت�ضهل و�ضول املنتج االأوروبي 
نحو اجلزائر«، متابعا:« حتى 
التي  اجلمركية  االإجراءات 
هذه  بحق  اجلزائر  اتخذتها 
املنتجات كانت ب�ضبب االأزمة 
املالية التي متر بها اجلزائر 

ما  اإذا  عنها  التخلي  و�ضيتم 
هذه  من  اجلزائر  تعافت 

االأزمة«.
ال�رشاكة  يخ�ص  فيما  ودائما 
باأن  ذاته  املتحدث  اأو�ضح 
املربمة  االتفاقيات  اأهم  من 
يف  واأوروبا  اجلزائر  بني 
»االأورو  ال�رشاكة  اإطار 
متو�ضطية«  جند ت�ضهيل ولوج 
نحو  االأوروبيني  امل�ضتثمرين 
اجلزائر وهذا الذي كان لكن 
اأكفاء  دون وجود مل�ضتثمرين 
لالقت�ضاد  متنف�ضا  يعطون 
كمال  ح�ضب  على  الوطني 

�ضيدي اأحممد.
ذات  اأو�ضح  اأخر  �ضياق  ويف 
باأن  االقت�ضادي  امل�ضدر 
ماأمورية  من  �ضهلت  اجلزائر 
لكونها  ال�رشاكة  هذه  ف�ضل 
املحلي،  االإنتاج  ت�ضجع  مل 
ما �ضهل غزو منتجات  الدول 
ب�ضبب  للجزائر  االأوروبية 
بني  للتناف�ضية  التام  الغياب 
ب�ضبب  الوطنية،  املوؤ�ض�ضات 
واحلافز  الت�ضجيع  غياب 
الذي يجعل هذه املوؤ�ض�ضات 

تتناف�ص يف الداخل.
علي عزازقة

ال�ضيا�ضية  العلوم  واأ�ضتاذ  اخلبري  اأكد 
»االأورو  ال�رشاكة  باأن  ربيج  علي 
متو�ضطية« مل تقدم اأي �ضيء للجزائر 
التي  العديدة  االتفاقيات  من  بالرغم 
واأن  �ضيما   ،1995 �ضنة  منذ  متيزها 
اأوربا الزالت ترى يف دول مثل اجلزائر 
يف  بفوقية،  معها  وتتعامل  لها  تابعة 
الزالت  اجلزائر  اأن  على  �ضدد  حني 
الكيان  بخ�ضو�ص  مبواقفها  متم�ضكة 
هذه  يف  ع�ضو  اأنه  رغم  ال�ضهيوين 
امل�ضدر  ذات  واأو�ضح  ال�رشاكة. 
بالو�ضط،  ربطه  هاتفي  ات�ضال  خالل 
ترجع  اأوربا  مع  اجلزائر  عالقة  باأن 
اأنها  يوؤكد  ما  ال�ضبعينات  فرتة  اإىل 
على  تُرجمت  اأن  اإىل  ومتينة،  قوية 

اأن  بعد   1995 �ضنة  يف  الواقع  اأر�ص 
ن�ضاأت فكرة ال�رشاكة يف اإطار »االأورو 
تدخل  باأنها  ربيج  وقال  متو�ضطية«، 
�ضمن العديد من االتفاقات املربوطة 
االقت�ضاد  اأهمها  عدة،  بقطاعات 
الذي يعد رئة وحمرك الدول يف هذا 
مع  وهذا  متابعا:«  الت�ضاركي،  الف�ضاء 
يقلق  بات  الذي  الهجرة  ملف  وجود 
جميع الدول خا�ضة الواقعة يف ال�ضفة 
ن�ضيان  للمتو�ضط«، مع عدم  ال�ضمالية 
البديلة  والطاقة  التكنولوجيا  م�ضاألة 
قويا  �ضالحا  تعد  التي  البديلة  وغري 

بيد اجلزائر على حد تعبريه.
العلوم  اأ�ضتاذ  �ضدد  ال�ضياق  ذات  ويف 
للعلوم  العليا  باملدر�ضة  ال�ضيا�ضية 

العالقات  هذه  اأن  على  ال�ضيا�ضية 
�ضيء  اأي  تقدم  مل  للجزائر  بالن�ضبة 
لها، بل ال�رشاكة و�ضلت اإىل حد الف�ضل 
العديد  يف  اأوروبا  مع  تختلف  لكونها 
ا�ضتمرار  ركيزة  تعد  التي  النقاط  من 
ذات  وراح  الدول،  بني  عالقة  اأي 
اأو�ضح  اأكرث من ذلك ملا  اإىل  امل�ضدر 
ترى  الزالت  فرن�ضا  وخا�ضة  اأوربا  اأن 
على  للمتو�ضط  اجلنوبية  الدول  يف 
اأنها تابعة لها وال ميكن م�ضاركتها يف 
توجب  االتفاقيات  اأن  رغم  �ضيء  اأي 
النظرة  اأن  م�ضيفا  ربيج،  ح�ضب  ذلك 
بو�ضلتها  تفقد  الأوربا جعلتها  الفوقية 
ف�ضل  يوؤكد  الذي  وهذا  داخليا  حتى 
و�ضيلة  جمرد  تعد  التي  ال�رشاكة  هذه 

للجانب االأوربي من اأجل غزو اجلنوب 
بطريقة اأو باأخرى. ويف االأخري تطرق 
ال�رشاكة  اإىل  نقطة  املتحدث  ذات 
مع الكيان ال�ضهيوين الذي يعد واحدا 
ال�رشاكة،  لهذه  امل�ضكلة  الدول  من 
تعد  الكيان  هذا  م�ضاألة  قال:«  حيث 
اأ�ضا�ضية بالن�ضبة الأوروبا، الأنه يريد اأن 
من  اجلزائر  مثل  دول  بها  ي�ضتدرجوا 
اأجل اأن تطبع عالقتها معها«، متابعا:« 
ال خوف على اجلزائر يف هذه النقطة 
وا�ضحة،  اخلارجية  �ضيا�ضتنا  الأن 
فمثلما من حق اأوروبا العمل بالكيان، 
�رشوطا  تفر�ضا  اأن  اجلزائر  حق  من 

تعمل بها مع ال�رشيك االأوروبي«.
علي عزازقة

اقت�شاد واأمن وهجرات غري �شرعية نحو اأوروبا:

اخلبري االقت�شادي كمال �شيدي اأحممد يوؤكد:

الوطني تقدم االقت�شاد  كبحت  ال�شراكة  •       هذه 

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية علي ربيج يوؤكد:

تابعة اأنها  على  اجلزائر  يف  ترى  •       اأوروبا الزالت 

علي عزازقة

ال�سراكة »الأورو متو�سطية« 
اأمام حتدي �سمال جنوب

ا�ستمرار ال�سراكة »الأورو متو�سطية« م�سر للجزائر اقت�ساديا

ال�سراكة »الأورو متو�سطية« مل تقدم اأي �سيء للجزائر

خرباء يتحدثون للو�شط

بني اجلزائر و اأوروبا فراغات يجب �سدها

حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اإعترب 
اجلزائرية  العالقات  اأن  بو�ضياف 
االإثراء  من  مزيد  نحو  تتجه  االأوروبية 
والتفهم وتب�رش مب�ضتقبل واعد، مثمنا 
يف  الرئي�ص  بها  قام  التي  االإ�ضالحات 
اطار �ضعي اجلزائر اىل تنويع �رشكائها 
يف  املرافقة  وطلبها  االقت�ضاديني 
م�رشوعها النه�ضوي وفتح املجال امام 

املتعاملني االقت�ضاديني االأوروبيني.
حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأو�ضح 
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  بو�ضياف 
تربط  التي  العالقات  الو�ضط  اأن 
ثنائية  عالقات  هي  باأوروبا  اجلزائر 
وتختلف من بلد الأخر ، مو�ضحا اأنه » اإذا 
كانت    العالقة بني اجلزائر واملحور 
وايطاليا  فرن�ضا  خا�ضة  الالتيني 
القرب  بحكم  الدائبة  احلركية  متيزها 
اجلغرايف وكثافة التبادالت التجارية يف 
وبقية  االأورومتو�ضطية  ال�رشاكة  اطار 
التي طاملا حر�ص اجلانبني  امل�ضاريع 
على تطويرها �ضواء ما تعلق مبا ي�ضمى 
الهجرة  ومنها  اجلديدة  بالتهديدات 
املنظمة  واجلرمية  ال�رشعية  غري 
التي  االأزمات  بع�ص  فاإن  واالرهاب 
اأزمة  بعد  اجلرماين  املحور  عرفها 
احتياجات  من  فر�ضته  وما  اأوكرانيا 
طاقوية دفع باأملانيا اىل االهتمام اكرث 
بعد  منها  التقرب  وحماولة  باجلزائر 
الراأ�ضمايل  للعامل  املتزايد  االهتمام 
ك�رش  وحماولة   ، ال�ضمراء  بالقارة 
»  واأ�ضار  ذلك  يف  الفرن�ضي  االحتكار 
التي  بعد  اال�ضالحات  املتحدث  اأنه 
وجهها  التي  الرئي�ص  والر�ضائل  قام 
اوروبا يف اطار �ضعي اجلزائر اىل  اىل 
وطلبها  االقت�ضاديني  �رشكائها  تنويع 
املرافقة يف م�رشوعها النه�ضوي وفتح 
االقت�ضاديني  املتعاملني  امام  املجال 
البلدان  من  الكثري  فاإن   ، االوروبيني 
وكثفت  الر�ضالة  تلقت  االوروبية 
اإهتماما  واأبدت  اجلزائر  اىل  زياراتها 
العراقيل  رغم  اال�ضتثمار  بفر�ص 
البطئ  خالل  من  �ضواء  تواجهها  التي 
من  اأو  التوج�ص  وحالة  البريوقراطي 
خالل االإعرتا�ص الفرن�ضي غري املعلن 
على  اجلزائر  ح�ضول  دون  واحليلولة 
بو�ضفها  اإليه  ت�ضعى  الذي  التف�ضيل 
بقاعدة �ضناعية  وتتمتع  افريقيا  بوابة 
واقت�ضادية توؤهلها للعب ادوار ا�ضا�ضية 
وحفظ  الدويل  التعاون  م�ضاريع  يف 
ال�ضالم ، يبدوا اأن العالقات اجلزائرية 
االثراء  من  مزيد  نحو  تتجه  االوروبية 

والتفهم وتب�رش مب�ضتقبل واعد.
 

هيمنة العالقات 
الثنائية الفرن�شية 

اجلزائرية
 

من جهته رئي�ص الكتلة الربملانية حلركة 
اجلزائرية  العالقات  اأ�ضار  اأن  حم�ص، 
االأوربية قدمية و لكن املالحظ هيمنة 
العالقات الثنائية الفرن�ضية اجلزائرية 
بني  التاريخية  االعتبارات  نظرا  عليها 
االأدوار  توزيع  اإطار  يف  كذا  و  البلدين 
حد  على  الدويل  النظام  اأقطاب  بني 
قوله واعترب �ضادوق يف ت�رشيح خ�ص 
فرن�ضا  ت�ضتاأثر  »  اإن  »الو�ضط  به 
ومنها  اأوروبا  و غرب  ااإفريقيا  ب�ضمال 
اجلزائر و يكفي للتدليل على ذلك حجم 
التبادالت التجارية،و حركة املالحة و 
اأكرث 34رحلة  هناك  اإذ  اجلوي  النقل 
دون  فقط  العا�ضمتني  بني  يومية 
اأن  كما  املطارات  باقي  اإحت�ضاب 
فرن�ضا  يف  جزائرية  17قن�ضلية  هناك 
فيهمها  عام  ب�ضكل  اأروبا  اأما  وحدها 
اأي  اأن  اعتبار  على  اجلزائر  ا�ضتقرار 
بجحافل  يهددها  اجتماعي  انفجار 
اأمام هجرة  الباب  ويفتح  كبرية  ب�رشية 
االأفقر  الدول  وباخل�ضو�ص  االأفارقة 
وعدد  والت�ضاد  مايل  النيجر  العامل  يف 
اأروبا تنتظر  الدول االفريقية  اأخر من 
مانعا  �ضدا  تكون  ان  اجلزائر  من 
املتحدث  »اأن  واأ�ضاف   « هوؤالء  امام 
ال�ضاحل اأي�ضا  يعترب من اأخطر ممرات 
واملخدرات  لل�ضالح  عامليا  التهريب 
امل�ضلحة  للحركات  حيوي  وجمال 
اىل  باالإ�ضافة  التهريب،  وجماعات 

حل  يف  ا�ضا�ضي  �رشيك  اجلزائر  ذلك 
امللف الليبي وموقف اجلزائر يهم دول 
اأروبا املهتمة باأمن ليبيا ونفطها ومنع 
ايطاليا  خ�ضو�ضا  خاللها  من  الهجرة 

وفرن�ضا
اجلزائر  اأهمية  على  املتحدث  و�ضدد 
و  اأوربا  لدى  معترب  ا�ضتهالكي  ك�ضوق 
االإ�ضارة  جتدر  كبري،و  عليه  التناف�ص 
عقود  اأوروبية  لها  دول  عدة  اأن  اىل 
غاز طويلة االأمد مع اجلزائر كايطاليا 
من  املطلوب  و  ووغريهما  وا�ضبانيا 
اجلزائر اأن تتعامل مع هذه الدول من 
وفق  االأ�ضا�ضي  ال�رشيك  و  الند  موقع 
نظرية رابح رابح، و هنا وجب التاأكيد 
على �رشورة مراجعة اتفاقية اجلزائر 
التي  و  املجحفة  االوربي  االحتاد  مع 
جهة  من  اأهدافها  حتقيق  يف  ف�ضلت 

اجلزائر«.
 

العالقة التجارية 
ل�شالح االأوروبيني

هارون  االقت�ضادي  اعرتف  اخلبري 
بني  التجارية  العالقة  عمر  اأن 
كانت  واجلزائر  االأوروبي  االحتاد 
ل�ضالح االأوروبيني، م�ضريا  اأن اجلزائر 
الطبيعي  بالغاز  رئي�ضي  تبقى  ممون 
حيث ت�ضتورد حوايل 13باملئة من الغاز 
االأوروبي من اجلزائر. ويف �ضياق مت�ضل 
اجلزائر  :«وقعت  املتحدث  ،اأ�ضاف 
االأوروبي يف  اتفاق �رشاكة مع االحتاد 
2002 ودخل حيز التطبيق �ضنة 2005، 
ل�ضالح  دائما  فيه  امليزان  كانت  اتفاق 
من  امل�ضتوردة  واخلدمات  ال�ضلع 
ال�رشكاء على ال�ضفة االأخرى من البحر 
املتو�ضط، ورغم اأن االتفاق مبني على 
قاعدة رابح - رابح اال اأن الواقع يوؤكد 
�ضادراتها  على  اجلزائر  واردات  تفوق 
فكانت  االأوروبي،  االحتاد  اجتاه 
بني  ما  املنطقة  من  اجلزائر  واردات 
دوالر  مليار   220 بلغت   2015 و   2005
لترتاجع  �ضنويا  مليار   22 مبتو�ضط 
بحكم  االأخرية  ال�ضنوات  يف  قليال 
�ضيا�ضة التق�ضف لتبلغ حوايل 20 مليار 
دوالر �ضنة 2017، يف حني اأن �ضادرات 
لالحتاد  اجلزائر  من  ال�ضنة  نف�ص 
االأوروبي بلغت ح�ضب تقديرات املركز 
الوطني لالإعالم االآيل واالإح�ضاء التابع 
للجمارك اجلزائرية فكانت تبلغ حوايل 
500 مليون دوالر وقدرت خالل الفرتة 
ما بني 2005 و 2015 ب 14 مليار دوالر 
م�رشوع  اأن  املحروقات ،كما  خارج 
نقل  �ضبكة  ربط  قوامه  االأفق  كبري يف 
الطاقة الكهربائية املغاربية بنظريتها 
ببيع  �ضي�ضمح  الذي  االأمر  االأوروبية 
الفائ�ص املنتج من الطاقة الكهربائية 
الدرا�ضة  قيد  يبقى  ملف  لالوروبيني، 
ب�ضدد  واجلزائر  خا�ضة  والتمحي�ص 
اإطالق قانون املحروقات الذي يتوقع 
االأوربيني  اجلزائر  كل �رشاك  يفيد  اأن 
كفاءة  دعم  ب�ضدد  االأوربيني  اأن  حيث 
الطاقات املتجددة يف اجلزائر ب 10 
املوقع  االتفاق  اإطار  يف  يورو  ماليني 
 40 بقيمة   2017 يف  الطرفني  بني 
م�ضاعدة  الرئي�ضي  يورو  هدفه  مليون 
اجلزائر على تنويع اقت�ضادها وحت�ضني 
من  املزيد  جللب  بها  االأعمال  بيئة 
اإ�ضالحات  بتعزيز  �ضواء  اال�ضتثمارات 
اأو دعم تنفيذ اتفاقيات  املالية العامة 
ال�رشاكة للتوجه نحو خطة عمل جديدة 
ال�ضق  يف  �ضرتكز  والتي   2020-2018
االقت�ضادية  احلوكمة  على  االقت�ضادي 
والتجاري  االقت�ضادي  والتعاون 
للو�ضول لل�ضوق، تبقى هذه االتفاقيات 
تعي�ص عدم قدرة على التطور واخلروج 
من املجال النظري نظرا االإبقاء على 
قاعدة 49/51 والتي قللت من جاذبية 
االأوروبية  لل�رشكات  الوطنية  ال�ضوق 
القوانني  ا�ضتقرار  لعدم  باالإ�ضافة 
املهول  والرتاجع  اجلزائر  داخل 
مقارنة  اجلزائر  االأعمال  بيئة  لرتتيب 
بالتقارير الدولية حيث �ضنفت موؤخرا 
يف  دولة   190 بني  من   155 املرتبة  يف 
تقرير doing business الذي 
املرتبة  وتون�ص يف   60 املغرب  �ضنف 

اإميان لوا�س8 ».

تعرف ال�شراكة االأورو متو�شطية جمموعة انتقادات خا�شة ما تعلق مبدى توازنها يف امل�شالح 
ما بني ال�شفة ال�شمالية للمتو�شط ونظريتها باجلنوب، ما عزز تلك الرهانات موؤخرا عامل 
الهجرة غري ال�شرعية املتفاقم و�شغوطات االإحتاد االأوروبي على نظريه باجلنوب من اأجل 
اإن�شاء مراكز للمهاجرين، وفقا ملا تظمنته تو�شيات اجتماع االإحتاد جوان 2018 لرتد دول 

ال�شفة اجلنوبية بقوة عرب رف�شها للطرح: اجلزائر، اململكة املغربية وليبيا.
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حممد بو�شياف: اإ�شالحات الرئي�س فتحت املجال بني املتعاملني االإقت�شاديني االأوروبني
اأحمد �شادوق : هيمنة العالقات الثنائية الفرن�شية اجلزائرية

عمر هارون :  العالقة التجارية بني االحتاد االأوروبي واجلزائر كانت ل�شالح االأوروبيني



   

نََها  َمّ �ضَ فتوىالفاكهانيهذه 
�ضماها:  �ضغرية  ر�ضالًة 
على  الكالم  يف  »املورد 
على  املولد«،ت�ضتمل  عمل 
اليد  اأ�ضابع  بعدد  �ضفحات 
الوهابية  بها  اهتم  الواحدة، 
واأعطوها  كبريا  اهتماما 
مما  اأكرث  القيمة  من 
ت�ضتحق. من ذلك مثال اأنهم 
�ضخم  جملد  يف  طبعوها 
اأخرى  ر�ضائل  جانب  اإىل 
ر�ضائل(  �ضبع  )جمموعها 
والتوجه  املحتوى  نف�س  من 
يف  »ر�ضائل  عنوان:  حتت 
باملولد  االحتفال  حكم 
مع  النبوي«)1(،حيثطبعت 
�ضمن  لها  حتقيق  بع�س 
اأنها  اأي   ،14-8 ال�ضفحات 
املجلد  هذا  ت�ضتغرق يف  مل 
�ضوى �ضفحات �ضت. وطبعت 
مطوية  �ضورة  يف  م�ضتقلة 
�ضفحات...  اأربع  ا�ضتغرقت 
ال�ضيوطي  �رسدها  وقد 
الذكر  اآنف  كتابه  يف  كاملة 
 )03( ثالث  ا�ضتغرقت  حيث 
عليها  رد  ثم  منه،  �ضفحات 
نقطة  نفي�ضة،  علمية  ردودا 
نقطة. لكن الوهابية جتاهلوا 
وراحوا  ال�ضيوطي  ردود 
�ضاأنها�ضمن  من  يرفعون 
على  احلكم  يف  حججهم 
باملولد  االحتفال  بدعية 

النبوي ال�رسيف...
على  اهلل:  ر�ضول  من  العقدة 
�رسيعا  القول  اإىل  اأبادر  اأين 
اأن عنوان كتاب الر�ضائل هذا 
»ال�رسيف«  و�ضف  من  يخلو 
مولد  فكاأن  النبوي.  للمولد 
عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
مولدي  نف�ضه  هو  واآلهو�ضلم 
اأن  ينكرون  كما  اأنا... متاما 
تكون املدينة »منورة« مبقدم 
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
عو�ضا  ويقولون  اإليها،  و�ضلم 

عنها »مدينة النبي«. 
اإىل  اليوم  ن�ضري  اأن  نريد  ال 
على  العلمية«-  »الثقب 
تعرتي  وكربها-التي  كرثتها 
الفتوائي، فقد  املنطق  هذا 
يف  منها  بع�س  اإىل  اأ�رست 
االأ�ضبوع  ن�رس  الذي  مقايل 
ال�ضفحة،  هذه  يف  املا�ضي 

املنطق  اإىل  �ضاأ�ضري  بل 
واخللفيات  االنتقائي 
الفتوى  هذه  ملثل  ال�ضيا�ضية 

الدينية..
ال  االنتقائي  1/املنطق 
تقوم به اإال عقلية دوغمائية 
 ،)DOGMATIQUE (
متحجرة،  متكل�ضة،  منغلقة، 
ينا�ضبها،  ما  بدقة  تختار 
وتلغي اأو توؤول ما ال ينا�ضبها. 
حق  يف  جناية  كله  ذلك  ويف 
العلم واحلقيقة. لندخل االآن 

يف التبيني والتو�ضيح.
تاج الدين الفاكهاين املالكي 
»التحفة  �ضماها  ر�ضالة  له 
املختارة يف الرد على منكر 
الزيارة«، اأ�ضار اإليها ال�ضيوطي 
ال�ضالف«ح�ضن  كتابه  يف 
املولد«،  عمل  يف  املق�ضد 
اأ�ضار  كما  كاملة،  و�رسدها 
فرحون  ابن  االإمام  اإليها 
»الديباج  كتابه  يف  املالكي 
اأعيان  معرفة  يف  املذهب 
علماء املذهب«، واملعروف 
املالكية«  »طبقات  بــ  اأي�ضا 
للفاكهاين)2(.  ترجمته  يف 
يقول ابن فرحون: »واأخربين 
بن  اهلل  عبد  الدين  جمال 
حممد بن علي بن اأحمد بن 
االأن�ضاري املحدث،  حديدة 
بخانقاه  ال�ضوفية  اأحد 
�ضعيد ال�ضعداء يف �ضنة ثمان 
قال:  و�ضبعمائة  و�ضبعني 
الدين  تاج  �ضيخنا  مع  رحلنا 
الفاكهاين اإىل دم�ضق، فق�ضد 
اهلل  ر�ضول  �ضيدنا  نعل  زيارة 
التي  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
االأ�رسفية  احلديث  بدار 
فلما  معه،  وكنت  بدم�ضق، 
ح�رس  املكرمة  النعل  راأى 
يقبله  وجعل  راأ�ضه،  عن 
ودموعه  عليه  وجهه  وميرغ 

ت�ضيل، واأن�ضد:
ليلى  للمجنون:  قيل  فلو 
وو�ضلها *** تريد، اأم الدنيا 

وما يف طواياها؟!
تــراب  مـن  غبــار  لقال: 
اإلـى  اأحـب   *** نعالهــــا 
نف�ضـي واأ�ضفـى لبلواهـــــا«)3(

خطوط  ثالثة  ن�ضع  دعنا 
واحد،  خطا  ال   ، حمراء 
املفتاحية  الكلمات  على 
القيمة  بالغة  وهي  التالية، 
القوم  اأن  حيث  من  العلمية 
قبوري  من  دينهم  ياأخذون 

تو�ضيفاتهم  ح�ضب  م�رسك، 
رحلنا،  للنا�س:  وت�ضنيفاتهم 
مبعنى  فق�ضد)والكلمتان 
�ضد الرحال املنبوذ �ضلفيا(، 
ر�ضول  �ضيدنا  نعل  زيارة، 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 
عن  ح�رس  املكرمة،  النعل 
وميرغ  يقبله  وجعل  راأ�ضه، 
ت�ضيل،  ودموعه  عليه  وجهه 
اأحدا  اأت�ضور  وال  واأن�ضد... 
من القراء الكرام تخفى عليه 

هذه الدالالت....
هذه  الفاكهاين  ق�ضة  اأقول: 
كذلك  منها  قريب  اإىل  اأ�ضار 
تاج الدين ال�ضبكي حدثت يف 
نف�س دار احلديث االأ�رسفية، 
�ضنة..   36 الق�ضتني  بني  فما 
ذكر التاج ال�ضبكي يف »طبقات 
الكربى« عن والده  ال�ضافعية 
»ملا  ال�ضبكي:  الدين  تقي 
احلديث  دار  قاعة  يف  �ضكن 
اثنتني  �ضنة  يف  االأ�رسفية 
واأربعني و�ضبعمائة كان يخرج 
ليتهجد  اإيوانها  اإىل  الليل  يف 
وميرغ  ال�رسيف،  االأثر  جتاه 
وهذا  الب�ضاط،  على  وجهه 
االأ�رسف  زمن  من  الب�ضاط 
وكان  ا�ضمه،  وعليه  الواقف، 
وقت  عليه  يجل�س  النووي 
الوالد  فاأن�ضدين  الدر�س، 

لنف�ضه:
لطيف  احلديث  دار  ويف 
لها  بُ�ْضٍط  على  معنى***  

اأ�ضبو واآوي
وجهي  بحر  اأم�س  اأين  ع�ضى 
قدم  م�ضه  مكانا   ***

النواوي«)4(
اأحيل  اأن  اأحب  اأي�ضا  وهنا 
الكلمات  اإىل  الكرمي  القارئ 
الدالالت  ذات  املفتاحية 
»يتهجد  العالية:  العقيدية 
ال�رسيف«،  االأثر  جتاه 
»وميرغ وجهه على الب�ضاط«. 
ال�رسيف«  »االأثر  هذا  اإن 
هو  االبن  ال�ضبكي  بتعبري 
ال�ضبكي  »لطيف معنى« عند 
املوؤرخني  عند  وهو  االأب، 
الر�ضول  »نعل  واملحققني 
و�ضلم«  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 
دار  يف  حمفوظة  كانت  التي 
بدم�ضق،  االأ�رسفية  احلديث 
فرحون  ابن  و�ضفها  والتي 
بــ  ال�ضابق  ن�ضه  يف  املالكي 

»املكرمة«.
ال�ضوؤال املقلق عند ال�ضلفية 

فتوى  تاأخذون  ملاذا  هو: 
عملية- مهما قيل يف قيمتها 
من  والتحقيقية-  العلمية 
م�رسك«؟...  »قبوري  عامل 
اإن مظهر هذا القلق املعريف 
والنف�ضي هو يف االإجابة عن 
واأيهما  اأ�ضل  اأيهما  ال�ضوؤال: 
فرع؟. مبعنى اأو�ضح واأ�رسح: 
الذي  هو  )الفقه(  الفرع  هل 
)العقيدة(  االأ�ضل  يف  يتحكم 
الوا�ضح  لكن  العك�س؟...  اأم 
اأن االأ�ضل )املعتقد( هو الذي 
)الفقه(،  الفرع  يف  يتحكم 
فكيف �ضمحتم الأنف�ضكم باأن 
تاأخذوا فتوى فقهية )عملية( 
م�رسك«     »قبوري  عامل  من 

)عقيدة(؟.

2/اخللفيات 
ال�سيا�سية:وهنا ميكن 

الإ�سارة اإىل بع�ض 
احلالت

منع  فتوى  االأوىل:اإن  احلالة 
ال�ضيارة  �ضياقة  من  املراأة 
فيها  وجود  ال  واهية  بحجج 
على  ال�رسع  بل  لل�رسع، 
ما  دامت  والتي  خالفها، 
ها  �ضنة،  ت�ضعني  من  يقرب 
بعد  اأثرا  ت�ضبح  اليوم  هي 
عني. فما هو اإال اأن قرر ويل 
يف  الفعلي  واحلاكم  العهد 
ال�ضعودية  العربية  اململكة 
منها  والتي  اإ�ضالحاته، 
�ضياقة  حق  املراأة  اإعطاء 
ال�ضيارة، حتى تغريت الفتوى 
اإىل  احلرمة  من  الدينية 
املقلق  وال�ضوؤال  اجلواز... 
هنا اأي�ضا: هل نحن اأمام دين 

واحد اأم اأننا اأمام دينني؟؟؟
واأقول، و�ضاأبقى  لذلك قلت، 
اأقول: اإن الفتوى الدينية عند 
وزمانا  رتبة  متاأخرة  هوؤالء 
فهي  ال�ضيا�ضية.  الفتوى  عن 
تدور مداره حيث دار. لذلك 
اخلط  تغري  ننتظر  اأن  علينا 
ال�ضيا�ضي يف اململكة العربية 
الفتوى  تغري  لرنى  ال�ضعودية 

الدينية.
القول  الثانية:اأين  احلالة 
واالأو�ضاف  االألقاب  ببدعية 
حكام  على  التياأطلقت 
مثال:  منها  والتي  اململكة، 
ال�رسيفني،  احلرمني  خادم 
�ضاحب  ال�ضمو،  �ضاحب 

اجلاللة، الخ...؟. هل عرفها 
عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول 

واآلهو�ضلم؟؟..
الثالث  يف  الثالثة:  احلالة 
�ضبتمرب  �ضهر  من  والع�رسين 
اململكة  حتتفل  عام  كل  من 
ال�ضعوديةبذكرى  العربية 
اأن  اأريد  اململكة.ال  تاأ�ضي�س 
املحرمات  اإىل  هنا  اأ�ضري 
ترتكب  التي  واملوبقات 
املليارات  اإىل  وال  �ضاعتها، 
تبذر  التي  الدوالرات  من 
�ضفاراتها  ويف  اململكة  يف 
اأن  اأريد  بل  باخلارج، 
امل�ضاألة:  اأ�ضل  اإىل  اأ�ضري 
بذكرى  االحتفال  اأيجوز 
يجوز  وال  اململكة،  تاأ�ضي�س 
تاأ�ضي�س  »ذكرى  بــ  االحتفال 

االإ�ضالم«؟؟..
بدعتان  ثمة  الرابعة:  احلالة 
حرا�س  يريد  ال  كبريتان 

املعبد اأن يتعر�ضوا لهما: 
بتوريث  تتعلق  اأوالهما 
ال�ضلطة الزمنية، اأي احلكم، 
بتوريث  تتعلق  والثانية 
ال�ضلطة الروحية، اأي الدين.

يف  ال�ضعوب  عرفتها  االأوىل 
التاريخ،  مراحل  خمتلف 
لكن  وغريها.  العربية 
بفعل  متكنوا  الغربيني 
االجتماعي  العقد  نظريات 
لوك،  جون  هوبز،  )توما�س 
جاك  جان  باروخ�ضبينوزا، 
اأظافر  تقلي�س  من  رو�ضو( 
فتحولت  املالكة  اأ�رسهم 
لكن  د�ضتورية،  ملكيات  اإىل 
واحلاكمة  املالكة  االأ�رس 
ودول  ال�ضعودية  يف  زالت  ال 
بال  وحتكم،  متلك  اجلوار 
من  �رسعي  م�ضتند  اأي 
الكتاب  بل  و�ضنة،  كتاب 
وال�ضنة على ال�ضد متاما من 
بني  والفرق  احلكم.  توريث 
»اخلالفة الرا�ضدة« و«امللك 
الع�ضو�س« وا�ضحة يف االإرث 
الفتوى  هي  فاأين  النبوي. 
توريث  ببدعية  الدينية 
على  هنا-  ميكن  احلكم؟؟؟ 
العودة  اال�ضتئنا�س-  �ضبيل 
الباك�ضتاين  العامل  كتاب  اإىل 
االأعلى  اأبو  االأ�ضتاذ  ال�ضهري، 

املودودي رحمه اهلل.
�ضعودية  وهي  الثانية، 
ت�ضاركها  ال  بامتياز  خال�ضة 
فيها غريها من ال�ضعوب، ال 

من االأولني وال من االأخريين. 
وهي توريث من�ضب املفتي.. 
حرائر  اأرحام  عقرت  فهل 
اجلزيرة عن اأن تنجنب علماء 
وفقهاء وجمتهدين من خارج 
ال�ضيخ حممد بن عبد  اأ�رسة 
فالنا  اأن  هب  الوهاب؟؟؟ 
ثبتت اأعلميته يف علوم الدين، 
مل ال يكون هو املفتي؟. فاأين 
ببدعية  الدينية  الفتوى  هي 

توريث من�ضب املفتي؟؟
هي ذي حاالت اأربع، وغريها 
منع  فقهاء  اأن  لو  كثري، 
النبوي  باملولد  االحتفال 
علميا  لها  تعر�ضوا  ال�رسيف 
ولكان  وا�ضرتاحوا،  الأراحوا 

كالمهم اأكرث �ضدقية.

الهوام�ش
)1( ر�سائل يف حكم 

الحتفال باملولد النبوي، 
ملجوعة من العلماء، 

طبع دار العا�سمة للن�سر 
والتوزيع، الريا�ض، 

الطبعة الأوىل، 1419هـ، 
)2(الديباج  1998م. 

املذهب يف معرفة اأعيان 
علماء املذهب، لبن 

فرحون املالكي، حتقيق 
وتعليق الدكتور حممد 

الأحمدي اأبو النور، 
مدر�ض احلديث بجامعة 

الأزهر، دار الرتاث 
للطبع والن�سر، القاهرة، 
اجلزء 2، من ا�سمه عمر، 

من الطبقة اخلام�سة، من 
العراق...، ترجمة رقم 
الديباج   )3( �ض81..   ،4
املذهب يف معرفة اأعيان 

علماء املذهب، م. �ض، 
�ض81. وجتده اأي�سا يف 

نف�ض الكتاب، درا�سة 
وحتقيق ماأمون بن حمي 

الدين اجلنان، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ترجمة 

رقم 370، �ض -286
..287

)4( طبقات ال�سافعية 
الكربى، لتاج الدين 

اأبي ن�سر عبد الوهاب 
بن علي بن عبد الكايف 

ال�سبكي، حتقيق عبد 
الفتاح احللو، وحممود 

حممد الطناحي، دار 
اإحياء الكتب العربية، 

الطبقة ال�ساد�سة، فيمن 
تويف بني ال�ستمائة 

وال�سبعمائة، اجلزء 
الثامن،  ترجمة 1288، 

�ض 396. 

حممد دومي

كالم اأكرث �سراحة

يف مواجهة حمرمي االحتفال 

باملولد النبوي ال�شريف
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يعتمد بع�ض امل�سلمني ممن ل يروق لهم احتفال جماهري 
اأهل الإ�سالم- م�سرقا ومغربا- باملولد النبوي ال�سريف 
على فتوى فقيه مالكي، هو تاج الدين الفاكهاين )654 
- 734 هـ / 1256 - 1334 م( حيث ذكرها ال�سيوطي يف 

ر�سالته املو�سومة بـ: »ح�سن املق�سد يف عمل املولد« والتي 
طبعت اأكرث من مرة وعليها يف بع�سها حتقيقات علمية 

نفي�سة.

ر�ؤى



 �سقطت اأم�س الأول كل التوقعات 
الوكالة  ت�سيري  باإ�سناد  املتعلقة 
لإطار  بورقلة  للت�سغيل  الولئية 
حملي ، بعدما مت تن�سيب م�سوؤول 
من  املرفق  راأ�س  على  جديد 
التي  العملية  وهي  الولية  خارج 
الحتجاجات  بع�س  مع  ترافقت 
البطالني  من  عدد  بها  قام  التي 
ال�سغل  منا�سب  بتوفري  للمطالبة 
العالقة  العمل  عرو�س  وحترير 
ل�سيما عرو�س ال�رشكات البرتولية 
قالت  مت�سل  �سياق  ويف   ، الكربى 
»الو�سط«  ليومية  مطلعة  م�سادر 
يعتزم  اجلديد  الوكالة  رئي�س  اأن 
القيام بتدابري واإجراءات ت�سب يف 
بالن�سغالت  الأمثل  التكفل  �سياق 
امللف  يف  املطروحة  وامل�ساكل 
والنزاهة  ال�سفافية  غياب  منها 
للعمل  املرت�سحني  اختيار  يف 
احلا�سل  التالعب  عن  ف�سال   ،
قبل  من  املهنية  الختبارات  يف 
وح�سب   ، امل�سغلة  املوؤ�س�سات 
امل�سوؤول  فان  امل�سادر  نف�س 
معدة  عمل  خطة  لديه  اجلديد 
الو�سية  الوزارة  طرف  من  �سلفا 
اأر�س  على  بتج�سيدها  مطالب 

الواقع ملعاجلة قالقل امللف ، ويف 
اإخفاق هذا الأخري يف تنفيذ  حال 
املخطط املذكور فانه �سوف تتم 
ورقة  اإىل  العودة  ثمة  ومن  اقالته 

الطار املحلي.
الرئي�س  يبا�رش  اأن  املنتظر  ومن   
الغام  تفكيك  يف  للوكالة  اجلديد 
امللف انطالقا من توزيع العرو�س 
يف  توفريها  مت  التي  املجمعة 
�سبقت  التي  الأخرية  الأ�سابيع 
عادل  ال�سابق  الرئي�س  مهام  انهاء 
بو�سو�سة  ، حيث اأفادت م�سادرنا 
تنتظر  املنا�سب  مئات  هناك  اأن 
الوكالت  على  والتوزيع  املعاجلة 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  املحلية 
امل�سجلة  التوتر  حالة  امت�سا�س 
طالبوا  الذين  العمل  طالبي  لدى 
يف  الفا�سلني  امل�سوولني  باقالة 
امللف .  وي�سكل التن�سيب الفعلي 
دخول  بداية   ، الوكالة  لرئي�س 
 ، التطبيق  حيز  الإنقا�س  خطة 
اإجراءات  العملية �سبقتها  اأن  علما 
رقم  جتميع  اجل  من  تن�سيقية 
وهي   ، العمل  عرو�س  من  معترب 
اجتماع  عقب  جاءت  التي  العملية 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  وايل 
من  البرتولية  ال�رشكات  مبدراء 
كفيلة  حلول  عن  البحث  اأجل  
املطروحة  الن�سغالت  مبعاجلة 

بتوفري  ال�رشكات  التزام  فيها  مبا 
ح�س�س من منا�سب العمل لتوزيع 
من  علم  ،وح�سبما  البطالني  على 
امل�سعى  هذا  فاإن   امل�سادر  ذات 
ال�رشكات  فيه جل  انخرطت  الذي 
�سمل   ، م�سعود  بحا�سي  البرتولية 
وخطط  املن�سبني  ح�سائل  اإعداد 
التوظيف بال�رشكات لل�سنة املقبلة 
، كما مت اإقرار جملة من الت�سهيالت 
التي  املهنية  الفحو�س  تخ�س 
قبل  العمل  طالبي  لها  يخ�سع 
توظيفهم وهي من امل�ساكل التي ل 
تزال تورق البطالني يف غياب حلول 
ورقلة قد  وكان وايل  لها.   جذرية 
اأكد اأن ملف الت�سغيل من امللفات 

التي يجب العمل معاجلة تراكماتها 
من خالل تن�سيق جهود الفاعلني يف 
امللف ، كما اكد باملقابل انه لي�س 
امللف  يف  مبا�رش  تدخل  اي  لديه 
واأن احتواء ان�سغالت البطالني متر 
يف  ممثلة  الر�سمية  القنوات  عرب 
الولئية  والوكالة  الت�سغيل  مديرية 
الهيئات  العمل كون هذه  ومفت�سية 
�سبط  قانونا  لها  املخول  هي 
املعمول  القانون  وتطبيق  الأمور 
اإىل  اأ�سار يف املقابل  اأنه  له ، غري 
جلميع  مفتوحة  تظل  اأبوابه  اأن 
التي  املدين  املجتمع  تنظيمات 
بالنهو�س  يف  بال�رشيكة  و�سفها 

بالولية على اكرث من �سعيد .

اأ�رشف اأم�سية اأول اأم�س ،رئي�س 
املجل�س ال�سعبي البلدي بورقلة 
بوبكر عزي مب�سمار �سعيد عتبة 
على �سباق اخليل واملهاري الذي 
وعرف  البلدية  م�سالح  نظمته 

ح�سور جماهريي غفري .
ممزوجة  احتفالية  اأجواء  يف 
التي  تلك  ال�رشور  و  بالغبطة 
واملهاري  اخليل  �سباق  ميزت 
ورقلة  بلدية  نظمته  الذي 
رئي�س  من  مبا�رش  با�رشاف 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
 ، عزي  بوبكر  ال�سيد  ورقلة 
مبنا�سبة املولد النبوي ال�رشيف 
م�سمار  فعاليته  احت�سن  والتي 
�سعيد عتبة ، حيث ح�رش ال�سباق 
احياء  كل  من  غفري  جمهور 
ورقلة  الولية  عا�سمة  وبلديات 
ال�سباقات  هاته  ملثل  متعط�س 
التي مل تنظم ببلدية ورقلة منذ 
�سياق  ويف   ، الزمن  من  عقود 
مت�سل فقد مت توزيع جوائز قيمة 
باملراتب  الوائل  الفائزين  على 
رئي�س  طرف  من  الوىل  الثالث 

لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
ورقلة ونوابه يف اجواء احتفالية 
وجوه  على  الب�سمة  ر�سمت 
من  املواطن  ومكنت  ال�ساكنة 
وهو  النف�س  عن  تنفي�سي  جو 
ال�سباب  غالبية  عنه  اعرب  ما 
املت�سابقون  وحتى  والكهول 

عقب نهاية ال�سباق.
 من جهة ثانية فقد ثمن اجلمع 
الغفري من املواطنني احلا�رشين 
يف  واخليل  املهاري  ل�سباق 
يومية  مع  لهم  ت�رشيحات 
مبادرات  هكذا  مثل  »الو�سط« 
تعترب  الريا�سة  هذه  اأن  باإعتبار 
ال�ساربة  والتقاليد  العادات  من 

يف عمق التاريخ .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  اإىل جانب 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
ت�رشيح  يف  عزي  بوبكر  ورقلة 
عن   ، معنا  له  مقت�سب  �سحفي 
واملتوا�سل  الدائم  ا�ستعداده 
من  املناف�سات  جميع  لإجناح 

هذا النوع .
�أحمد باحلاج  

يف اإطـار قـيام عنا�رش ال�رشطة 
الأ�سخا�س  توقيف  بعمليات 
املبحوث عنهم ق�سائيا، جنـح 
التابعني  ال�رشطة  عنا�رش 
لل�رشطة  الولئية  للم�سلحة 
الق�سائية باأمن الولية، خالل 
اإلقاء  من  الأخريين  اليومني 
جمرمني  ثالث  على  القب�س 

خطريين .
العملية متت اأثناء قيام عنا�رش 
راجلة  بدوريات  ال�رشطة 
اأين  املواطنني،  تاأمني  ق�سد 
لفت اإنتباههم ثالث اأ�سخا�س 
اإعداد  ليتم  �سبهة،  حمل 

خاللها  من  جنح  اأمنية  خطة 
توقيفهم  ال�رشطة من  عنا�رش 
واحدا تلوى الآخر، واإقتيادهم 
الولية  اأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة 
واأثناء التحقيق معهم تبني اأنهم 
عنهم  مبحوث  �سباب  ثالث 
جناية  يف  لتورطهم  ق�سائيا 
و�سع النار عمدا مب�سكن، ليتم 
اإجناز ملفات ق�سائية جزائية 
مبا�رشة  وتقدميهم  �سدهم 
الق�سائية  اجلهات  اأمام 
يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 

حقهم اأمر اإيداع احلب�س . 
�أحمد باحلاج

خالفا ملا كان متوقعا قررت وز�رة �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �الجتماعي و�سع �لثقة يف �إطار من خارج �لوالية لت�سيري �لوكالة �لوالئية 
للت�سغيل بورقلة �لتي ظلت يف �لفرتة �الأخرية بدون م�سوؤول �الأمر �لذي �أثار قالقل يف �سفوف طالبي �لعمل ،و يعتزم  �لرئي�س �جلديد 

للمرفق تطبيق خمطط �حلكومة الحتو�ء �حتجاجات �لبطالني يف والية تعرف على �لدو�م توتر�ت يف �ل�سارع ب�سبب تر�كمات هذ� �مللف.

بعد تن�سيب رئي�س جديد للوكالة �لوالئية �لت�سغيل 

�أحمد باحلاج 

هذه خطة العمل الحتواء 
االحتقان يف ورقلة 

اجلديد  ب�سار  ولية  وايل  يوجد 
قرر  بعدما  �سعب،  امتحان  اأمام 
م�سوؤول  تعيينه  اجلمهورية  رئي�س 
التنفيذي بولية  اأول على اجلهاز 
عليه  يختلف  ل  ومما   ، ب�سار 
اجلديد  امل�سوؤول   فاإن  اثنان 
ورث تراكمات وملفات ثقيلة عن 
التي  امل�ساكل  تعترب   . �سابقيه 
من  ال�سكن  قطاع  فيها  يتخبط 
تنتظر  التي  الرهانات  اأبرز  بني 
الوافد اجلديد على راأ�س اجلهاز 
التنفيذي املطالب يف نف�س الوقت 
ويف ظرف  �سهر الإ�رشاع يف توزيع 
احل�س�س ال�سكنية مبختلف ال�سيغ 
اجلاهزة، بالإ�سافة اإىل البحث عن 
الذي  للغمو�س  م�ستعجلة  حلول 
ال�سمية  القوائم  م�سري  يكتنف 
الأرا�سي  قطع  من  للم�ستفيدين 
وذلك  احل�رشي،  للبناء  ال�ساحلة 
اجلبهة  غليان  اإحتواء  بهدف 
الجتماعية املحلية ، وغري بعيدا 
عن ال�سكن يعترب ملف العقار من 
املهددة  املوقوتة  القنابل  بني 
اإرادة  غياب  ب�سبب  بالنفجار 
امل�سوؤولني  طرف  من  حقيقية 

املجل�س  تفعيل  يف  ال�سابقني 
اأمرت  الذي  امل�سغر  التنفيذي 
تنفيذ  قبل  بت�سكيله   احلكومة 
بناية   18743 لـ  الهدم  قرارات 
من  فو�سوية  وحظرية  وم�ستودع 
طرف املجال�س ال�سعبية البلدية، 
حيث اأن هذا التاأخر انعك�س �سلبا 
احليوية  امل�ساريع  و�سعية  على 
تزال  ل  التي  الهادفة  والإمنائية 
تبحث ال�سلطات الولئية واملحلية 

عن اأوعية عقارية لتج�سيدها .
ورغم  الفالحة  بقطاع  اأما 
من  الوطن  وليات  لعديد  ت�سدره 
وح�سول  والنوعية  الإنتاج  حيث 
عالمة  على  املنتوجات  معظم 
اجلودة التي ت�سمح لها بالت�سدير 
غالبية  اأن  اإل  العامل،  دول  نحو 
الفالحية  املحيطات  اأ�سحاب 
وامل�ستثمرات اجلديدة ل يزالون  
ب�رشورة  ال�سلطات  ينا�سدون  
بان�سغالتهم  للتكفل  التدخل 
بينها  من  والتي  امل�رشوعة 
دعمهم ب�سبكة الكهرباء الفالحية 
اإىل  اإ�سافة  الريفية،  وامل�سالك 
الق�ساء على م�سكل ت�سوية و�سعية 

العراقيل  عن  ناهيك  اأرا�سيهم، 
بظاللها  تلقي  اأ�سحت  التي 
على  ح�سولهم  تاأخر  بخ�سو�س 
بغية  الرتبة  ملعاجلة  الأ�سمدة 
ف�سال  منتجاتهم،  نوعية  حت�سني 
عن ال�سماح لهم برتبية احليوانات 
. من جهة ثانية فاإن وايل الولية 
ال�سكان  ح�سب  مطالب  ذاتها 
امل�ساكل  على  الق�ساء  ب�رشورة 
العوي�سة التي تخيم على م�ساريع 
البلدية  الطرقات  وتعبيد  ترميم 
املاليري  التهمت  التي  والولئية 

املرجوة  الأهداف  حتقيق  دون 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�س  منها، 
حتت  يئن  الذي  الرتبية  لقطاع 
الكتظاظ  ظاهرة  تف�سي  وطاأة 
وفرة  يف  والتذبذب  بالأق�سام 
و�سائل النقل املدر�سي، وهي من 
�ساهمت  التي  العوامل  اأبرز  بني 
الوطني  للرتتيب  الولية  تذيل  يف 
النهائية  المتحانات  نتائج  يف 
الثالثة خالل  الدرا�سية  بالأطوار 

ال�سنوات الأخرية .
�أحمد باحلاج 

مطالب بتفعيل �لرقابة الإخر�ج 10 قطاعات ح�سا�سة من �لنفق �ملظلم

وايل ب�صار  اجلديد اأمام امتحان �صعب

مبنا�سبة �الحتفال بذكرى �ملولد �لنبوي �ل�سريف

بتهمة تورطهم يف و�سع �لنار عمد� مب�سكن 

رئي�س بلدية ورقلة ي�صرف على اإنطالق 
�صباق اخليل واملهاري ويكرم الفائزين 

اإلقاء القب�س على 03 جمرمني 
مبحوث عنهم ق�صائيا بورقلة 
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اأمن  �رشايا  م�سالح  متكنت 
الطرقات باملجموعة الولئية  
 ، بب�سكرة  الوطني  للدرك 
اأكتوبراملن�رشم  �سهر  خالل 
و  خمالفة   870 معاجلة  من 
حيث   ، مرورية  جنحة   254
اأ�سفرت عن �سحب 290 رخ�سة 
لفرتة  التعليق  بغر�س  �سياقة 
اأ�سهر   06 و   03 الـ  بني  ترتاوح 
، وح�سبما اأفادت به م�سادرنا 

الرخ�س  فاإن  عمليات �سحب 
�سد ال�سواق املخالفني تندرج 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف 
للتقليل  املرور   لقوانني 
املميتة  املرور  حوادث  من 
الناجمة عن ال�رشعة املفرطة 
عدم  مع  اخلطري  التجاوز  و 
و�سع حزام  الغالبية يف  التزام 

الأمان .
�أحمد باحلاج 

درك ب�سكرة 

�صحب 290 رخ�صة �صياقة خالل 
�صهر اأكتوبر املن�صرم 



بتزوير  مدانني  حق  يف  نافذا 
اأوراق نقدية من العملة الوطنية و 
املحكمة  ق�ضت  ال�ضدد،  هذا  يف 
نافذة  �ضجنا  �ضنة   15 بعقوبة 
 )1( واحد  قدرها  مالية  وغرامة 
ل  م-   ( امل�ضمى  �ضد  دج  مليون 
تزوير  بجناية  لإدانته  �ضنة(   47
قانوين  �ضعر  ذات  نقدية  اأوراق 
ا�ضتعمال  و  التزوير  بجنحة  و 
كما  اإدارية  وثيقة  يف  املزور 
كل  الق�ضائية  الهيئة  ذات  اأدانت 
اأ   - )ب  و   ) �ضنة   55 )ن- ط  من 
54 �ضنة ( ب 12 �ضنة �ضجنا نافذا 
 )  1( واحد  قدرها  مالية  وغرامة 
مليون دج لكل منهما لتورطهما يف 
نف�س الق�ضية بجناية تزوير اأوراق 
تعود  و  قانوين  �ضعر  ذات  نقدية 
ح�ضب   -- الق�ضية  هذه  وقائع 
حم�رض الإحالة الق�ضائية -- اإىل 
وردت  عندما   2017 مار�س  �ضهر 
م�ضالح  اإىل  موؤكدة  معلومات 

ثالثة  بوجود  تفيد  بورقلة  الأمن 
)3( اأ�ضخا�س يحوزون على اأوراق 
على  جرى  حيث  مزورة،  نقدية 
الذين  املعنيني  توقيف  اإثرها 
�ضياحية،  �ضيارة  منت  على  كانوا  
حا�ضي  بلدية  اإقليم  م�ضتوى  على 
بن عبد اهلل )دائرة �ضيدي خويلد( 
بالعثور  ال�ضيارة  تفتي�س  و�ضمح 

ب  قيمته  قدرت  مايل  مبلغ  على 
اأوراق  عن  عبارة  دج،  األف   450
والذي  دج   2.000 فئة  نقدية من 
اأثبتت اخلربة العلمية اأنها مزورة، 
الثالثة  املتورطون  كان   حيث 
لدى  النقود  تلك  برتويج  يقومون 
التجارية  املحالت  اأ�ضحاب 
خويلد  �ضيدي  بدائرة  املتواجدة 

عن طريق �رضاء اأغرا�س رخي�ضة 
النقود  على  للح�ضول  الثمن 
�ضدد  و  املزورة  غري  احلقيقية 
ب�ضاأن  مرافعته  يف  احلق  ممثل 
هذه الق�ضية على خطورة الأفعال 
املن�ضوبة لالأفراد الثالثة ملتم�ضا 
يف  املوؤبد  ال�ضجن  عقوبة  اإنزال 

حقهم .

�أ�سدرت حمكمة �جلنايات ملجل�س ق�ساء ورقلة يف جل�ستها �ملنعقدة �أم�س �لأربعاء �أحكاما 
ق�سائية ترت�وح ما بني 15 و12 �سنة �سجنا .

ورقلة 

بني 15 و 12 �سنة �سجنا نافذا 
ملزوري اأوراق نقدية 

�لبليدة

�لبي�س

م�ست�سفى �أولد حممد بال�سلف

�سكيكدة 
اإطالق عملية وا�سعة للق�ساء على حفر ال�سرف ال�سحي 

توزيع 140 اإعانة للبناء الريفي بدائرة الرقا�سة 

انطالق الأيام اجلراحية 
املخت�سة يف طب الأطفال

ترحيل 149 عائلة تقطن �سكنات 
ق�سديرية بحي "بحرية الطيور"

الأربعاء  اأم�س  انطلقت 
العمومية  باملوؤ�ض�ضة 
حممد"  "اأولد  ال�ضت�ضفائية 
بال�ضلف الأيام اجلراحية يف طب 
الأطفال وهذا بغية ت�ضوية حالة 
بقائمة  امل�ضجلني  املر�ضى 
لدى  ا�ضتفيد  ح�ضبما  النتظار، 
م�ضالح ال�ضحة و ت�ضتهدف هذه 
ملا  وفقا  اجلراحية  العمليات 
ال�ضحة،  مدير  لواأج  عنه  ك�ضف 
م�ضعود قلفن، قرابة 150 طفال 
النتظار(  بقائمة  )م�ضجلني 
جراحية  لعمليات  بحاجة 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف 
ذات  -ي�ضيف  �ضي�ضاهم  مبا 
معاناة  تخفيف  "يف  امل�ضوؤول- 
املر�ضى من التنقل اإىل الوليات 

املجاورة".
الأيام  هذه  اأن  قلفن  �رّضح  و 
املتخ�ض�ضة يف طب  اجلراحية 
نوعها  من  الأوىل  تعد  الأطفال 
بالولية و تندرج يف اإطار اتفاقية 
املوؤ�ض�ضة  بني  اأبرمت  تواأمة 
"اأولد  ال�ضت�ضفائية  العمومية 
ال�ضت�ضفائي  واملركز  حممد" 
اجلامعي ببني م�ضو�س و ي�رضف 
على هذه الأيام اجلراحية التي 

�ضتتم خالل كل اأربعاء وخمي�س 
ال�ضهر  يف  اأ�ضبوعني  كل  من 
ال�ضهر(  يف  اأيام  اأربع  )مبعدل 

اإىل غاية النتهاء من قائمة 
خمت�س  طبي  طاقم  النتظار، 
بقيادة  الأطفال  جراحة  يف 
واأربع  حنطالة  الربوفي�ضور 
اأخ�ضائيني بالإ�ضافة اإىل الطاقم 
حممد  اأولد  مل�ضت�ضفى  الطبي 
حيث �ضيجري هوؤلء و لأول مرة 
عمليات  الولية  م�ضتوى  على 
يذكر  معقدة  و  نوعية  جراحية 
قد  بالولية  ال�ضحة  قطاع  اأن 
الفارطة  الأ�ضهر  خالل  �ضهد 
تخ�ض�ضات  يف  جراحية  اأياما 
الطبية  الأيام  اأخرى على غرار 
طب  يف  املخت�ضة  اجلراحية 

الن�ضاء التي 
ال�ضبحة  م�ضت�ضفى  احت�ضنها 
باإ�رضاف طاقم طبي �ضوي�رضي، 
بالإ�ضافة اإىل عديد الن�ضاطات 
التواأمة  اتفاقية  اإطار  يف 
املوؤ�ض�ضة  بني  ما  املربمة 
العمومية ال�ضت�ضفائية بال�رضفة 
بوهران  اجلامعي  وامل�ضت�ضفى 
والقابالت  الأطباء  تكوين  حول 

يف تخ�ض�س الإيكوغرافيا.

الأربعاء  اأم�س  ال�رضوع  مت 
اإ�ضكان  اإعادة  يف  ب�ضكيكدة 
تقطن  كانت  عائلة   149
بحي  ق�ضديرية  باأكواخ 
ب�ضقق  الطيور"  "بحرية 

جديدة 
و  م�ضيون  اجلديدة  بالأحياء 
باأعايل  بوعباز  و  الزفزاف 
اإطار  يف  تندرج  املدينة 
ال�ضكن  على  الق�ضاء  برنامج 
العملية  هذه  تعد  و  اله�س 
التي  نوعها  من  الثانية 
ت�ضتهدف هذا احلي بعد تلك 
املن�رضم  ماي  �ضملت  التي 
على  ال�ضاد�ضة  و  عائلة   750
منذ  �ضكيكدة  ولية  م�ضتوى 
ترحيل  بعد   2017 �ضبتمرب 
الق�ضديريني  احليني  �ضكان 
"الزفزاف"  و  "املات�س" 
عائلة  اآلف   3 قرابة  لفائدة 
ح�ضب ما ورد يف ال�رضوحات 

التي قدمت باملنا�ضبة .
اأكد وايل �ضكيكدة حجري  و 
هام�س  على  درفوف 
يتم  "لن  اأنه  العملية  هذه 
غري  العائالت  اأكواخ  تهدمي 
هذه  �ضمن  امل�ضتفيدة 
العملية" على اأن ي�رضع "قبل 

يف  احلالية"  ال�ضنة  نهاية 
ترحيل �ضكان املدينة العتيقة 
اآيلة  �ضكنات  ي�ضغلون  الذين 
لل�ضقوط وكذا ال�ضكان الذين 
يعانون من م�ضكل ال�ضيق عرب 
بالإ�ضافة  �ضكيكدة  مدينة 
الق�ضديري  احلي  �ضكان  اإىل 
عمليتي  مكنت  قد  و  بوعباز 
"بحرية  �ضكان  ترحيل 
الثانية  و  الأوىل  الطيور" 
عقاري  وعاء  ا�ضرتجاع  من 
�ضيخ�ض�س  هكتارا   20 يفوق 
لبناء  م�ضاريع  لحت�ضان 
�ضكنات اأخرى ح�ضب ما ورد  
قدمها  التي  ال�رضوحات  يف 
بعني  املعنيون  امل�ضوؤولون 
املكان و قد عرب امل�ضتفيدون 
�ضمن هذه العملية الذين مت 
ترحيلهم بعد درا�ضة الطعون 
الرتحيل  بعد  اأودعوها  التي 
�ضكان  ا�ضتهدفت  التي  الأول 
"بحرية  الق�ضديري  احلي 
الطيور" عن فرحتهم الكبرية 
اإن�ضافهم  اأنه مت  و  خ�ضو�ضا 
اأن كادوا يفقدون الأمل  بعد 
يف العي�س ب�ضقق تتوفر على 
ال�رضورية  ال�رضوط  جميع 

للحياة الكرمية..  

للتطهري  الوطني  الديوان  اأطلق 
وحدة البليدة حملة وا�ضعة للق�ضاء 
ال�ضحي  ال�رضف  حفر  على 
بلديات  من  عدد  عرب  املنت�رضة 

الولية 
على  خطر  من  ت�ضكله  ملا  نظرا 
البيئة و ال�ضحة العمومية، ح�ضبما 
مدير  الأربعاء  اأم�س  عنه  ك�ضف 
ح�ضني  العمومية،  املوؤ�ض�ضة  هذه 

بن معطار.
جميع  اأن  معطار  بن  اأو�ضح  و 
هذه  ت�ضتخدم  التي  ال�ضكنات 
ال�رضف  مياه  من  للتخل�س  احلفر 
جميعا  ربطها  �ضيتم  ال�ضحي 
ب�ضبكات ال�رضف ال�ضحي بطريقة 

احلفر  هذه  على  للق�ضاء  نظامية 
التي ت�ضكل البوؤر الرئي�ضية لنت�ضار 
طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�س 
امل�ضوؤول  ذات  بح�ضب  و  املياه. 
على  الق�ضاء  الآن  حلد  مت  فقد 
و هذا  1499 حفرة �رضف �ضحي 
من بني 7067 مت اإح�ضاوؤها بحيث 
م�ضتوى  على  اأغلبيتها  تتواجد 
�ضيدت  التي  ال�ضكانية  التجمعات 
الع�رضية  خالل  ع�ضوائية  بطريقة 
ال�ضوداء على غرار حي بن عا�ضور 
باأولد  حمام  كاف  حي  و  بالبليدة 

يعي�س و كذا عدد من الأحوا�س.
الرامية  الإ�ضرتاتيجية  اإطار  يف  و 
الأمرا�س  خلطر  حد  لو�ضع 

ذات  ك�ضف  املياه  عرب  املتنقلة 
نقطة   26 اإح�ضاء  عن  امل�ضوؤول 
الولية  اقليم  عرب  موزعة  �ضوداء 
ال�رضب  املتمثلة يف اختالط مياه 
نتيجة  ال�ضحي  ال�رضف  مبياه 
مت  التي  و  القنوات  من  ت�رضيبات 
التبليغ  مبجرد  جميعا  تداركها 
عليها من طرف  الوقوف  اأو  عنها 
اأخرى،  جهة  من  الوحدة  اأعوان 
الوقائية  الإجراءات  اإطار  يف  و 
لتفادي  ال�ضتوي  للمو�ضم  حت�ضبا 
الديوان  نظم  الفي�ضانات  خطر 
البليدة  وحدة  للتطهري  الوطني 
ملختلف  تنقية  عمليات  عدة 
النقاط ال�ضوداء التي مت اإح�ضاوؤها 

و  املراقبة  دوريات  خالل  من 
 146 من  عددها  انخف�س  التي 
�ضوداء  نقطة   116 اإىل   2017 �ضنة 
�ضجلت خالل ال�ضنة اجلارية �ضيتم 

اإعادة جتديد 40 منها قريبا.
ح�ضب  العمليات  هذه  اأ�ضفرت  و 
تنقية  عن  معطار  بن  ال�ضيد 
�ضبكة  طول  من  مرت   300.984
ال�ضحي و تنقية  التطهري لل�رضف 
نحو  رفع  كذا  و  بالوعة   22.134
النفايات  من  مكعب  مرت   1341
الفتوحات و  ت�ضد هذه  التي كانت 
التي تت�ضبب يف م�ضكل الفي�ضانات 
من  معتربة  كميات  ت�ضاقط  عند 

الأمطار. 

مالية  اإعانة   140 توزيع  مت 
بدائرة  الريفي  للبناء  موجهة 
الرقا�ضة )�رضق ولية البي�س( 
ح�ضبما علم اأمام الأربعاء لدى 
حممود  واأفاد  الدائرة  رئي�س 
جكال اأن هذه الإعانات املالية 
دج  األف  ب700  املقدر  و 
على  ت�ضمل  الواحدة  لالإعانة 
الكاف حلمر  ببلدية  اإعانة   60
و40 مت توزيعها ببلدية ال�ضقيق 
الرقا�ضة  ببلدية  اإعانة  و40 

واأ�ضاف ذات امل�ضوؤول اأن هذه 
يف  تاأتي  املقدمة  الإعانات 
ا�ضتفادت  التي  احل�ضة  اإطار 
حل�ضاب  البي�س  ولية  منها 
ب1000  واملقدر   2018 �ضنة 
الأيام  هذه  جتري  كما  اإعانة 
ح�ضة  لتوزيع  التح�ضري  عملية 
الإعانات  هذه  من  اإ�ضافية 
الدائرة  منها  ا�ضتفادت  والتي 
اإعانة،  ب130  واملقدرة 
حلمر  الكاف  لبلدية   60 منها 

الرقا�ضة  لبلدية  اإعانة  و40 
وذلك  ال�ضقيق  لبلدية  و30 
التي  الإ�ضافية  احل�ضة  �ضمن 
حت�ضلت  عليها الولية موؤخرا 
واملقدر  الريفي  البناء  �ضمن 
مبنا�ضبة  وذلك  اإعانة  ب1000 
والعمران  ال�ضكن  وزير  زيارة 

واملدينة موؤخرا للولية.
التح�ضري  يتم  اأخرى  جهة  من 
حاليا لتوزيع 60 م�ضكنا عموميا 
قبل  الرقا�ضة  ببلدية  اإيجاريا 

وذلك  اجلارية  ال�ضنة  نهاية 
ال�ضكنات  هذه  اأو�ضكت  بعدما 
�ضوى  تتبق  ومل  النتهاء  على 
وفقا  الأخرية  اللم�ضات  بع�س 
مت  اأنه  يذكر  امل�ضوؤول   لذات 
 125 توزيع  ال�ضنة  هذه  خالل 
وحدة �ضكنية ب�ضيغة العمومي 
الإيجاري ببلدية الرقا�ضة و90 
وحدة يف نف�س ال�ضيغة ببلدية 
رئي�س  ح�ضب  حلمر  الكاف 

الدائرة.
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مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

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

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور 
اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ميكرو �ضي�ضتام انفورماتيك 
ايفولي�ضيون و املمثلة من طرف مديرتها ال�ضيدة موري �ضهيلة . الكائن مقرها  ب : املركز التجاري القد�س امل�ضتوى 

الرابع قطعة 763 بلدية ال�رشاقة . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2018/11/08 رقم 
الرتتيب 18/04789 فهر�س رقم 18/4705  املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على 

ال�ضند التنفيذي املتمثل يف اأمر اداء ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتــاريخ 2018/02/13 رقم اجلدول: 18/00724 
رقم الفهر�س: 18/524 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2018/06/03 رقم 2018/1015 . 

 كلفنا : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة �ضوكوباز املمثلة من طرف ممثلها القانوين علي خلفوين. الكائن مقرها  ب 
: 87 �ضارع قا�ضتون برينار درارية. القا�ضي ب : بدفع : مبلغ 714.040,00 دج ) �ضبعمائة و اربعة ع�رش الف و اربعون 

دينار جزائري ( مبلغ الدين . + م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 
53362.45 دج , ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�شة البيوع العقارية باملزاد العلني 
بطلب من/ ال�شيد اجلومي عبد ال�شالم .

ال�ضاكن ب / �ضارع عي�ضاوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�ضتاذ را�ضدي حممد املح�رش الق�ضائي الكائن مكتبه 
بالقليعة .

بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�ضور جلل�ضة البيوع املوؤجلة ليوم 
2018/12/05 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة القليعة .

 تعيني العقار وو�ضفه و امل�ضاحة االجمالية . ح�ضب عقد البيع : قطعة ار�س ذات طبيعة جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ضتي 
املنطقة احل�رشية احلي ال�رشقي بلدية بوا�ضماعيل والية تيبازة تقدر م�ضاحتها ب واحد ار و ثالثني �ضنتيار ) 1 ار و 30 �س ( 

ت�ضكل جمموعة ملكية رقم اربعة و خم�ضون ) 54 ( ق�ضمة م�ضاحتها رقم خم�ضة ) 05 ( من املخطط العام مل�ضح االرا�ضي كما ان 
هذه االموال العقارية متتد و ت�ضرت�ضل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ضتثناء و ال حتفظ  . 

ح�ضب املعاينة امليدانية : قطعة ار�س فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�س + ط + 1 + �ضطح ( , كائنة بخمي�ضتي , بلدية 
خمي�ضتي , دائرة بوا�ضماعيل والية تيبازة , تقدر م�ضاحتها االجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 

الطابق حتت االر�س : يتكون من غرفتني كبرية ,مطبخ , حمام و مرحا�س, امل�ضاحة املبنية تقدر.)110.00 م² (
الطابق االر�ضي : يتكون من ثالثة غرف , رواق , حمام و مرحا�س . امل�ضاحة املبنية .)120.00 م² (

الطابق االول : يتكون من اأربعة غرف , رواق , حمام و مرحا�س . امل�ضاحة املبنية تقدر .)120.00 م² (
ال�ضطح امل�ضتعمل : يتكون من غرفة ) مغ�ضلة ( و �ضطح . امل�ضاحة املبنية تقدر )40.00م² (

ليوم  املوؤجلة  جلل�ضة  وذلك  العلني   املزاد  طريق  عن  عقار  البيع  جل�ضة  عن  نعلن   , 16.055.000.00دج  افتتاحي   ب�ضعر   
االطالع  او  معلومات  يف  يرغب  من  كل  وعلى   . القليعة  حمكمة  امام  �ضباحا  ع�رش  احلادية   : ال�ضاعة  على   2018/12/05
القليعة  حمكمة  �ضبط   امانة  لدى  او  اعاله  املذكور  بالعنوان  الق�ضائي  املح�رش  نحن  مبكتبنا  يت�ضل  ان  ال�رشوط  دفرت   على 
املح�شر الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س 
ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

اعالن عن جل�شة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�شيد بن راي�س جعفر ال�شاكن ب : 129 نهج �شالح بوعكوير اجلزائر .   

�ضد : ورثىة �ضالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �ضالم ر�ضيدة , كاملة , 
نادية , حميد , ابت�ضام و مرمي .

و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�ضبط مبحكمة القليعة يف 
2017/10/10 حتت رقم 2017/21 نعلن عن جل�ضة البيوع املربجمة لتاريخ 2018/12/10 
على ال�ضاعة احلادية ع�رش �ضباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع 
بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ضاحلة للبناء م�ضاحتها ثالثة وع�رشون 
ار وت�ضعني �ضنتيار2.390 م² منف�ضلة من ملكية اكرب م�ضيد عيلها بناية مكونة من جمرد 
طابق ار�ضي مق�ضم اىل اربعة غرف , حمام , مرحا�س , حو�س وبئر  وهي حمدودة على 
النحو التايل : من ال�ضمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر عر�ضه05م.من ال�رشق:باقي 
امللكية .من الغرب: طريق , ب�ضعر افتتاحي 20.560.000,00 دج و لكل من يهمه االمر 

االت�ضال مبكتب املح�رش الق�ضائي او باأمانة �ضبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة 
�رشوط البيع .    

املح�شر الق�شائي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية : اجللفة
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامةاجللفة يف: 

العام التنظيم  2018م�شلحة  نوفمرب   15
مكتب االإنتخابات واجلمعيات

رقم: 46/م ت �س ع/م ت ع/م ج اأ/2018
 

و�شل اإ�شهاري لتغيري الهيئة التنفيذية 
جمعية والئية

 
طبقا الأحكام املادة 08 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات. مت تغيري يف 
الهيئة التنفيذية للجمعية . اجلمعية امل�ضماة: الفرقة 
الت�رشيفية النحا�ضية الوالئية ال�ضبانية باجللفة. الكائن 
مقرها: دار ال�ضباب خملويف خملوف باجللفة. طابعها: 

�ضباين. جمال ن�ضاطها: والئي.  برئا�ضة ال�ضيد: اإبراهيمي 
اأحميدة. املولود بتاريخ: 1963/10/03 باجللفة. ال�ضاكن: 

�ضارع �ضيدي نايل 61/181 01 اجللفة
 

 Par décision N° 542 du 02 septembre 2018 du
 Ministère de l’Energie , un agrément définitif

 portant autorisation d’exercice de l’activité
 de stockage et de distribution des carburants
 (création d’un point de vente de carburants) ,

 a été accordé à Monsieur REBHI AHMED ,sis
 a la Commune de GUERNINI , Wilaya de

 DJELFA conformément aux dispositions du
.décret exécutif 15-57 du 08 février 2015

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�ضى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 
18 �ضفر 1433 املوافق ل 01-12- 2012 

املتعلق باجلمعيات  
مت هذا اليوم 12- 11 - 2018  ت�ضليم 

و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح بتاأ�ضي�س اجلمعية 
املحلية

امل�ضماة :جمعية قرية �ضنطوح
مقرها : قرية �ضنطوح ببلدية الها�ضمية

رئي�س اجلمعية  : هبول العيد
تاريخ ومكان امليالد: 27- 04 -1980 

بالها�ضمية

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله 
و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : بكي�س علي بن الف�ضيل . ال�ضاكن ب : عني �ضتوان بلدية مينار زارزة 
والية ميلة . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2018/11/08 رقم الرتتيب 18/04788 فهر�س 

رقم 18/4704  املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار 
ال�ضادر عن  جمل�س ق�ضاء ميلة  الغرفة التجارية / البحرية  بتــاريخ 2018/04/22 ق�ضية رقم 18/00253 رقم الفهر�س: 

18/00678 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2018/04/30 املوؤيد و املعدل للحكم ال�ضادر عن حمكمة 
فرجيوة بتاريخ 2017/02/26 جدول رقم 16/01591 فهر�س رقم 17/00307 .

كلفنا : ال�رشكة ذات ال�ضخ�س الوحيد و امل�ضوؤولية املحدودة ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها بوحلوانت م�ضطفى. الكائن 
مقرها  ب : حي اللوزة رقم 248 بابا اأح�ضن اجلزائر العا�ضمة. القا�ضي ب : الزام ال�رشكة ذات ال�ضخ�س الوحيد ذات 
امل�ضوؤولية املحدودة املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها بوحلوانت م�ضطفى بت�ضليم ال�ضيد بكي�س علي العتاد الذي مت جرده 

يف حم�رش املعاينة باأمر املحرر بتاريخ 2014/09/25 من طرف املح�رش الق�ضائي اال�ضتاذ لعقد الطيب .كما الزمناها 
بدفع : مبلغ 500000.00 دج ) خم�ضمائة الف دينار جزائري ( تعوي�س + م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + 

احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 38080 دج , ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا 
املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل 

طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .
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الري�سوين،  اأحمد  قال 
لالحتاد  اجلديد  الرئي�س 
العاملي لعلماء امل�سلمني، اإن 
الأولوية حاليا لالحتاد تتمثل 
يف "متتني البناء املوؤ�س�ساتي 
الإنتاج  و"زيادة  لالحتاد"، 
العلمي الفكري التجديدي"، 
واأ�ساد بدور تركيا يف تطوير 
الري�سوين  وانتخب  الحتاد 
املقا�سد  فقيه  عاما(،   65(
نوفمرب   7 يف  املغربي، 
لالحتاد،  رئي�سا  اجلاري، 
يو�سف  للدكتور  خلفا 
الدورة  خالل  القر�ساوي، 
العامة  للجمعية  اخلام�سة 
لالحتاد يف مدينة اإ�سطنبول 

الرتكية.
ويف مقابلة ، اأو�سح الري�سوين، 
املرحلة  يف  "الأوليات  اأن 
الراهنة تتمثل يف متتني البناء 
املوؤ�س�ساتي لالحتاد وتعزيز 
وزيادة  العاملي،  طابعه 
والفكري  العلمي  الإنتاج 
الو�سطي"و�سدد  التجديدي 
�سيوا�سل  "الحتاد  اأن  على 
ماأ�س�سة  اأجل  من  العمل 
وعالقاته  وجلانه  فروعه 
مع الدول ومنظمات العلماء 
الحتاد  الأخرى"وتاأ�س�س 
دبلني  مدينة  يف   ،2004 عام 
انتقل  ثم  ايرلندا،  عا�سمة 
اإىل   ،2011 عام  مقره، 
الدوحة  القطرية  العا�سمة 
درا�سة  اإىل  الحتاد  ويهدف 
الأمة  م�سكالت  وت�سخي�س 
احللول  وتقدمي  الإ�سالمية 
من  ق�ساياها،  وخدمة  لها 
يكون  موؤ�س�سي  اإطار  خالل 
لعلمائها فيه الدور الريادي، 
الإلكرتوين  املوقع  بح�سب 

لالحتاد.

اإ�شادة بالدور الرتكي

املولود  الري�سوين،  اأثنى 
�سمايل  العرائ�س  اإقليم  يف 
تركيا  دور  على  املغرب، 
الحتاد  قدرات  تعزيز  يف 
يف  الرتكي  "الدور  اإن  بقوله 
تطور الحتاد ت�ساعد ب�سكل 
اإيجابي جدا خالل ال�سنوات 
"فرع  اأن  الأخرية"واأ�ساف 
تركيا )يف الحتاد( هو الأكرب 
والأكرث فاعلية، وي�سم حاليا 
والأكادمييني  العلماء  مئات 
واملفكرين، حتى اأ�سبح اأحد 
ف�سيلة  هو  الرئي�س  نواب 

ال�سيخ خري الدين قرمان".

الذي  بـ"ال�ستقبال"  واأ�ساد 
من  الحتاد  وفد  به  حظي 
اجلمهورية  رئي�س  طرف 
طيب  رجب  الرتكية، 

اأردوغان، موؤخرا.
العامة  اجلمعية  يف  و�سارك 
لالحتاد باإ�سطنبول اأزيد من 
 80 من  اأكرث  من  1500 عامل 
الأكرب  الجتماع  وهو  دولة، 

لالحتاد منذ تاأ�سي�سه.
"الرئي�س  اإن  الري�سوين  وقال 
ووعد،  واأيد  رحب  اأردوغان 
وفد  مع  اجتماعه  خالل 
ال�ساعتني،  حلوايل  الحتاد 
باأن تكون تركيا مكانا للعلماء 
عن  عرب  وقت"كما  كل  يف 
�سكره وامتنانه لبلدية مدينة 
اإ�سطنبول، لـ"حتملها تكاليف 
الأخري  املوؤمتر  ونفقات 
�ستة  مدار  على  )لالحتاد 
اأيام(" و�سدد على اأن "الدور 
من  ونتمنى  متزايد،  الرتكي 
كل دول الحتاد اأن تفعل ما 
العاملي  فالحتاد  ت�ستطيع، 
جلميع  هو  امل�سلمني  لعلماء 

ال�سعوب الإ�سالمية".

جتديد منهجي

اأب  وهو  والري�سوين، 
العلماء  من  اأبناء،  خلم�سة 
باجتهاداتهم  املعروفني 
ع�رصية  اإجابات  تقدم  التي 
ويلقبه  الواقع،  حتديات  عن 
املقا�سد"،  بـ"�سيخ  البع�س 
املقا�سدي  الفقه  و"اإمام 
و"الفقيه  املعا�رص"، 
ق�سايا  املعار�س"وب�ساأن 
التجديد الراهنة التي ت�سغل 
اإن  الري�سوين  قال  الحتاد، 
الدين  يف  التجديد  "ق�سايا 

م�ساألة  مقدمتها  يف  كثرية، 
الإ�سالح وامل�ساحلة واحلكم 

الر�سيد يف الإ�سالم".
"الحتاد  اأن  واأ�ساف 
بالتجديد  اأ�سا�سا  �سيهتم 
يف  البناء  فاإعادة  املنهجي؛ 
�سيعفينا  الجتهاد  منهجية 
الجتهادات  من  كثري  من 
علماء  �سيتولها  التي 
وهيئاتهم  باأفرادهم  كثريون 

وجمامعهم".
ق�سايا  "هناك  وتابع: 
اأغفلت  منهجية  وقواعد 
ويفر�سها  ال�سابق  يف 
والفكري،  العلمي  التطور 
ندوات  عرب  اإبرازها  �سيتم 
كافة  العلماء  لو�سع  وكتابات 
التجديد"و�سدد  �سكة  على 
�سيوا�سل  "الحتاد  اأن  على 
ي�سبح  اأن  اأجل  من  العمل 
التعاون  منظمة  يف  ع�سوا 
الطموح  هذا  الإ�سالمي.. 
اأول  منذ  عندنا  موجود 
و�سي�ستمر"وتاأ�س�ست  يوم 
 ،1969 عام  التعاون  منظمة 
مدينة  يف  مقرها  ويوجد 
يف  وت�سم  ال�سعودية،  جدة 
وخم�سني  �سبعا  ع�سويتها 

دولة.
ح�سب  املنظمة،  ثل  ومتمُ
ال�سوت  الإلكرتوين،  موقعها 
الإ�سالمي،  للعامل  اجلماعي 
اإىل حماية م�ساحله  وت�سعى 
لل�سلم  دعما  عنها،  والتعبري 
والن�سجام الدوليني، وتعزيزا 
للعالقات بني خمتلف �سعوب 

العامل.

الإرهاب" "قوائم 

اأعلنت   ،2017 نوفمرب  يف 

ال�سعودية والإمارات  كل من 
اإ�سافة  وم�رص  والبحرين 
لعلماء  العاملي  الحتاد 
"قوائم  اإىل  امل�سلمني 
لديها  املحظورة  الإرهاب" 
وهو ت�سنيف قال الري�سوين اإنه 
""لي�س له اأدنى قيمة �رصعية 
حقوقية،  ول  قانونية  ول 
ل  دعائي  اإعالمي  وغر�سه 
"رغم  اأكرث"واأردف:  ول  اأقل 
عند  مانع  ل  الت�سنيف  هذا 
الحتاد من التوا�سل واحلوار 
العقدة  لأن  الدول؛  هذه  مع 

عندهم، وحلها بيدهم".
وقطعت هذه الدول عالقاتها 
مع قطر منذ 5 جوان 2017، 
اإجراءات  عليها  فر�ست  ثم 
بدعوى  م�ستمرة؛  عقابية 
ما  وهو  لالإرهاب،  دعمها 
تلك  وتتهم  الدوحة،  تنفيه 
فر�س  اإىل  بال�سعي  الدول 
الو�ساية على القرار الوطني 
الري�سوين  وختم  القطري 
نف�سه  الوقت  يف  بالت�سديد 
يكون  لن  "الحتاد  اأن  على 
احلياد  موقف  يف  اأبدا 
الظامل  بني  والتعادل 
الري�سوين  واملظلوم"و�سغل 
رئي�س الحتاد  نائب  من�سب 
امل�سلمني  لعلماء  العاملي 
انتخابه  وحتى   ،2013 منذ 

رئي�سا له.
قرابة  له  ومفكر  كاتب  وهو 
علم  يف  اأغلبها  كتابا،   30
"نظرية  منها:  املقا�سد، 
الإمام  عند  املقا�سد 
ال�ساطبي"، "من اأعالم الفكر 
و"مدخل  املقا�سدي"، 
ال�رصيعة"،  مقا�سد  اإىل 
و"الفكر املقا�سدي قواعده 

وفوائده".

انتخب الري�شوين )65 عاما(، فقيه املقا�شد املغربي، يف 7 نوفمرب اجلاري، رئي�شا لالحتاد، 
خلفا للدكتور يو�شف القر�شاوي، خالل الدورة اخلام�شة للجمعية العامة لالحتاد يف 

مدينة اإ�شطنبول الرتكية

الري�سوين: اأولوياتنا متتني احتاد العلماء 
وموا�سلة التجديد يف الدين 

الري�سوين.. "�سيخ املقا�سد" 
رئي�سا "لعلماء امل�سلمني" 

املغربي  املقا�سد  عامل  تقلد  يعد 
"الحتاد  رئي�س  الري�سوين مهام  اأحمد 
مبنزلة  امل�سلمني"،  لعلماء  العاملي 
وا�سحة  ب�سمات  له  لعامل  تتويج 
والفكرية  الدينية  املجالت  يف 

وال�سيا�سية.
على  حا�سل  عاما(   65( الري�سوين 
 ،1992 عام  الفقه  اأ�سول  يف  دكتوراه 
نائب رئي�س  ال�سابق من�سب  و�سغل يف 
علمية  بجراأة  يتميز  وهو  الحتاد، 
مبداأ  على  ترتكز  معرفية  وموؤهالت 
الجتهاد يعرف الري�سوين، املولود يف 
عام  املغرب  �سمايل  العرائ�س  اإقليم 
الو�سطية  منهج  عن  بدفاعه   ،1953

وقول كلمة "احلق دون مواربة".
املعروفني  العلماء  من  اأي�سا  وهو 
اإجابات  تقدم  التي  باجتهاداتهم 
ويلقبه  الواقع،  حتديات  عن  ع�رصية 
و"اإمام  املقا�سد"،  "�سيخ  بـ  البع�س 
الفقه املقا�سدي املعا�رص"، و"الفقيه 
الحتاد،  رئا�سة  توليه  املعار�س"قبل 
دعوية  منا�سب  الري�سوين  �سغل 
امل�ستقبل  رابطة  رئا�سة  بينها:  مهمة، 
 1994 عام  منذ  باملغرب  الإ�سالمي 
مع  اندماجها  حتى  يرتاأ�سها  وظل 
وت�سكيل  والتجديد"،  "الإ�سالح  حركة 
اأوت  يف  والإ�سالح"  "التوحيد  حركة 

.1996
 1996 عامي  بني  الري�سوين  و�سغل 
حلركة  رئي�س  اأول  من�سب  و2003 
الذراع  وهي  والإ�سالح"،  "التوحيد 
الدعوية حلزب العدالة والتنمية، قائد 
اأول  انتخب  كما  احلكومي  الئتالف 
ثم  ال�سنة،  اأهل  علماء  لرابطة  رئي�س 
لعلماء  العاملي  "الحتاد  رئي�س  نائب 
وهو   ،2013 دي�سمرب   7 يف  امل�سلمني" 

اأحد اأع�سائه املوؤ�س�سني.

امل�شار الأكادميي

ي�سغل  الأكادميي،  امل�سار  على 
اأبناء،  خلم�سة  اأب  وهو  الري�سوين، 
من�سب مدير مركز املقا�سد للدرا�سات 
والبحوث باملغرب )غري حكومي( منذ 
"خبريا   2006 منذ  وعمل   2012 عام 
الإ�سالمي  الفقه  جممع  لدى  اأول" 
الدويل بجدة، يف م�رصوع "معلمة زايد 
ثم عني  والأ�سولية"،  الفقهية  للقواعد 
له  مديرا  ثم  امل�رصوع،  ملدير  نائبا 
نال ع�سوية جمل�س   2012 نهاية  حتى 
الأمناء واملجل�س العلمي جلامعة مكة 
م�ست�سارا  وعمل  املفتوحة،  املكرمة 
للفكر  العاملي  املعهد  لدى  اأكادمييا 
الإ�سالمي، واأ�ستاذا زائرا بجامعة زايد 
خليفة  بن  حمد  وجامعة  بالإمارات 
يف  حكومية  وظائف  تقلد  كما  بقطر. 
املغرب، منها حمرر ق�سائي يف وزارة 
للق�سم  ورئي�س   ،)1978 ـ   1973( العدل 
الإداري يف املحكمة البتدائية مبدينة 
 1976 عام  )�سمال(  الأربعاء  �سوق 
بعدها، عمل اأ�ستاذا يف الثانوية العامة 
ثم  و1984،   1978 بني  مكنا�س  مبدينة 
الفقه  "اأ�سول  علم  لتدري�س  انتقل 
جامعة حممد  يف  ال�رصيعة"  ومقا�سد 
دار  بالرباط، ويف  اخلام�س )حكومية( 
 1986 بني  بالرباط،  احل�سنية  احلديث 
اأكرث  اأ�رصف يف اجلامعة على  و2006. 
ور�سالة  دكتوراه  اأطروحة   100 من 
اجلامعات  خمتلف  يف  ماج�ستري 
من  العديد  على  وكذلك  املغربية، 
الدورات العلمية املنهجية للباحثني يف 

العلوم ال�رصعية.

ال�شحافة والفكر

ميدان  يف  معتربة  جتربة  للري�سوين 
املدير  من�سب  توىل  اإذ  ال�سحافة، 
"التجديد"  ل�سحيفة  امل�سوؤول 
واأ�رصف  و2004،   2000 بني  )مغربية(، 
يومية  اإىل  اأ�سبوعية  من  حتولها  على 
كما كان ع�سوا يف هيئة التحرير مبجلة 

"اإ�سالمية املعرفة".
كتابا   30 قرابة  له  ومفكر  كاتب  وهو 
اأغلبها يف علم املقا�سد، منها: "نظرية 
يف  وتطبيقاتها  والتغليب  التقريب 
العلوم الإ�سالمية"، و"نظرية املقا�سد 
اإىل  وترجم  ال�ساطبي"،  الإمام  عند 
والأوردية  والفار�سية  الإجنليزية 
والبو�سنية ومن كتبه اأي�سا: "من اأعالم 
اإىل  و"مدخل  املقا�سدي"،  الفكر 
مقا�سد ال�رصيعة"، و"الفكر املقا�سدي 
قواعده وفوائده"وللري�سوين اإ�سدارات 
يف الفكر الإ�سالمي، بينها: "ال�سورى يف 
معركة البناء"، و"فقه الثورة مراجعات 
الإ�سالمي"،  ال�سيا�سي  الفقه  يف 

و"الأمة هي الأ�سل".

مواقف واجتهادات

الأمة  ق�سايا  من  الري�سوين  مواقف 
امل�ستمر  دفاعه  �سيما  ول  �رصيحة، 
مواجهة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  عن 

الحتالل الإ�رصائيلي.
تناول ق�سايا  وهو معروف بجراأته يف 
كثريون  يتجنب  وم�سائل  خالفية 
املذاهب  تقدي�س  مثل  فيها،  اخلو�س 
والكفر  بالدين  العلم  وعالقة  الدينية، 
والثورة  ال�سيا�سية  واحلرية  بالتقدم، 
يف  ت�سوراته  عن  ف�سال  احلكام  على 
الإفطار  حكم  مثل  ح�سا�سة،  م�سائل 
والغناء  رم�سان،  �سهر  يف  العلني 
يف  ال�سحابة  وجت�سيد  واملو�سيقى 
وال�سينمائية،  الدرامية  الأعمال 
ومعاقبة  جترمي  الري�سوين  يعار�س 
خالل  العلني  الإفطار  فعل  مرتكبي 
م�ساألة  ال�سيام  اأن  يعترب  اإذ  رم�سان، 
ويجيز  حم�سة  باطنية  وعبادة  دينية 
الرا�سدين  واخللفاء  ال�سحابة  جت�سيد 
اأن  معتربا  ال�سينمائية،  الأعمال  يف 
ال�رصعية  الن�سو�س  يعار�س  ل  ذلك 
اأو يخالف مقا�سدها. وعامة، يرى اأن 
الفن مباح و�رصوري للحياة، بل وحتمية 
وجودية ويدعم الري�سوين حق ال�سعوب 
يف رفع مطالب احلرية والكرامة، وهو 
حتى  العربي"،  "الربيع  لثورات  موؤيد 
الثورة"وحني  "فقه  عن  كتابا  األف  اأنه 
اندلعت هذه الثورات بداية من اأواخر 
على  الري�سوين،  انتقد   ،2010 عام 
عك�س علماء كثريين، الأنظمة احلاكمة 
اإ�سالحات  اإجراء  اإىل  احلكام  ودعا 
اإيقاف  عن  والكف  حقيقية،  �سيا�سية 
اإىل  البع�س  دفع  ما  املجتمع،  فاعلية 

ت�سميته "الفقيه املعار�س".
خالل  الري�سوين  انتخاب  وجرى 
لالحتاد  العامة  اجلمعية  فعاليات 
دورتها  يف  امل�سلمني  لعلماء  العاملي 
التي  �سنوات(،   4 )مدتها  اخلام�سة 
الرتكية  اإ�سطنبول  مدينة  يف  انطلقت 

م�ساء ال�سبت املا�سي، 
وتاأ�س�س الحتاد عام 2004، ومقره يف 
ويهدف  الدوحة،  القطرية  العا�سمة 
اإىل درا�سة وت�سخي�س م�سكالت الأمة 
الإ�سالمية وتقدمي احللول لها وخدمة 
موؤ�س�سي  اإطار  خالل  من  ق�ساياها، 
الريادي،  الدور  فيه  لعلمائها  يكون 

بح�سب املوقع الإلكرتوين لالحتاد.
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اتفاقية  مناق�شة  املنتظر  ومن 
لندن  بني  املوقعة  »بريك�شت« 
خالل  الأوروبي،  والحتاد 
لالحتاد،  ال�شتثنائي  الجتماع 
نوفمرب   25 يف  عقده  واملزمع 
امل�شتجدات  اأن  اإل  اجلاري، 
قد  ذلك احلني،  املحتملة حتى 
جتر عالقات بريطانيا وبروك�شل 
اإىل ماأزق اأبرز الأق�شام احل�شا�شة 
يف ن�ص اتفاقية »بريك�شت«، هي 
تلك املتعلقة باأزمة احلدود بني 
لدى  الع�شو  اأيرلندا  جمهورية 
اأيرلندا  وبني  الأوروبي  الحتاد 
لربيطانيا.  التابعة  ال�شمالية 
اجلمعة  اتفاق  ين�ص  حيث 
العظيمة اأو »بلفا�شت« )املوقعة 
األ  على   ،)1998 اأفريل  يف 
بني  فا�شلة  حدود  هناك  تكون 
اتفاقية  وبح�شب  اأيرلندا  جزئي 
مرحلة  �شتبداأ  »بريك�شت«، 
عقب  �شهراً   21 مدتها  انتقالية 
الحتاد  من  ر�شمياً  لندن  خروج 
 ،2019 مار�ص  نهاية  الأوروبي 
على  بريطانيا  فيها  حتافظ 
الناجتة  وم�شوؤولياتها  حقوقها 

عن ع�شويتها لدى الحتاد.

التي  وتنتهي املرحلة النتقالية 
الأطراف  خاللها  �شتناق�ص 
التجارية،  العالقات  م�شتقبل 
 ،2020 عام  من  دي�شمرب  نهاية 
و�شط اإمكانية متديد هذه املدة 
يف حال مت التفاق بني اجلانبني 
بالن�شبة  كان  مبا  الأهمية  ومن 
لربيطانيا توقيع اتفاقية جتارية 
عقب »بريك�شت« مبا�رشة مع مع 
الحتاد الأوروبي التي تعد اأكرب 
فاإنها  واإل  التجاريني،  �رشكائها 
�شتواجه اأزمة كبرية يف قطاعات 
يف  والدواء  الغذاء  اأبرزها  عدة 
يف  الطرفني  تو�شل  عدم  حال 
اإىل  النتقالية،  املرحلة  نهاية 
العالقات  م�شتقبل  حول  اتفاق 
اإىل  اللجوء  �شيتم  التجارية، 
»البند الحتياطي« املتفق عليه 
هذا،  الحتاطي  البند  وبح�شب 
الحتاد  منطقة  تاأ�شي�ص  يتم 
بريطانيا  كامل  بني  اجلمركي 
وبف�شل  الأوروبي،  والحتاد 
هناك  تكون  لن  البند  هذا 
اأو جدار جمركي  حدود فا�شلة 
التابعة  ال�شمالية  اأيرلندا  بني 
اأيرلندا  وجمهورية  لربيطانيا 

الع�شو لدى الحتاد.
هذه  يف  لندن  و�شت�شطر 

بكافة املعايري  احلالة، لاللتزام 
لالحتاد  التجارية  والقواعد 
تاأمني  اأجل  من  الأوروبي، 
اجلمركي  الحتاد  ا�شتمرار 
الذي �شيحقق موا�شلة بريطانيا 
جتارتها مع دول الحتاد ب�شكل 
�شيكون  الو�شع  اأن  اإل  طبيعي 
ال�شمالية،  اأيرلندا  يف  خمتلفاً 
معايري  فر�ص  �شيتم  حيث 
قطاعات  على  اإ�شافية  اأوروبية 
وبالأخ�ص  هناك،  خمتلفة 
مع  بالتزامن  والبيئة،  الزراعة 
اعتزام الحتاد الأوروبي اإر�شال 
مدى  من  للتاأكد  له  ممثلني 
و�شي�شتمر  املعايري  تلك  تطبيق 
الحتياطي«  بـ«البند  العمل 
بني  دائم  اإىل حل  التو�شل  حتى 
الأوروبي  والحتاد  بريطانيا 
ال�شمالية،  اأيرلندا  اأزمة  حول 
�شاملة،  جتارية  اتفاقية  وتوقيع 
الن�شحاب  لندن  ت�شتطيع  ولن 
جانب  من  املذكور  البند  من 
»البند  اإىل  اللجوء  ومع  واحد. 
الحتياطي« لن تتمكن بريطانيا 
من  اتفاق«  دون  »اخلروج  من 
اخلالفات  جميع  الحتاد. 
�رشيان  خالل  تظهر  قد  التي 
حلها  يتم  الحتياطي«،  »البند 

الأوروبية  العدل  حمكمة  لدى 
اتفاقية  على  املوافقة  وحتتاج 
اجلانب  على  »بريك�شت« 
قبل  من  م�شادقتها  الربيطاين، 
قبل  ومن  البالد،  يف  الربملان 
لدى  ع�شو  بلد   27 برملانات 
بعد  وذلك  الأوروبي،  الحتاد 

موافقة حكومة البالد.

االعرتا�ضات على 
اتفاقية »بريك�ضت«

داخل  »بريك�شت«  يرى معار�شو 
»البند الحتياطي«  اأن  بريطانيا 
بيد  كاأداة  لندن  من  يجعل 
الحتاد الأوروبي يوجهها كيفما 

�شاءت.
توؤدي  اأن  من  هوؤلء  يحّذر  كما 
اأيرلندا  انف�شال  اإىل  التفاقية 
اإ�شافة  بريطانيا،  عن  ال�شمالية 
المتيازات  باأن  اعتقادهم  اإىل 
املمنوحة لأيرلندا ال�شمالية، قد 
توؤدي يف اأ�شكتلندا اإىل مطالبات 

بالنف�شال اأي�شاً.
كما يعتقد املوؤيدون للبقاء داخل 
الحتاد الأوروبي، اأن »بريك�شت« 
لندن حقها  اإىل خ�شارة  �شتوؤدي 
يف الت�شويت لدى لحتاد بعد اأن 

كانت متلكها عندما كانت تتميز 
بالع�شوية التامة.

رئي�شة  مب�شري  يتعلق  وفيما 
الوزراء احلالية، ترييزا ماي، قد 
يتم اللجوء اإىل الت�شويت حلجب 
الربملانية  الكتلة  داخل  الثقة 
تنتمي  الذي  املحافظ  للحزب 
حال  يف  وذلك  »ماي«،  اإليه 
املطالبة  الأ�شوات  و�شول 
ولكي  �شوت   48 اإىل  بالت�شويت 
يتوجب  املاأزق،  هذا  تقع يف  ل 
على  احل�شول  »ماي«  على 
اأ�شل  من  الأقل  على   158 دعم 
الربملانية  الكتلة  يف  نائباً   315
ذلك  حققت  حال  ويف  حلزبها، 
ت�شويت حلجب  اإجراء  ل ميكن 

الثقة عنها طوال 12 �شهراً.
ح�شولها  عدم  حال  يف  اأما 
املطلوبة،  الأ�شوات  على 
ال�شتقالة،  اإىل  »ماي«  �شت�شطر 
يف  تر�شحها  عدم  اإىل  اإ�شافة 
ومن  للحزب  الزعامة  انتخابات 
تنتظر  التي  الحتمالت  بني 
الربملان  رف�ص  هي  بريطانيا، 
اتفاقية  على  امل�شادقة 
ا�شتقالة  وبالتايل  »بريك�شت«، 
انتخابات مبكرة  واإجراء  »ماي« 
يف البالد كذلك قد تتم املطالبة 

املباحثات  مرحلة  بتمديد 
اتفاقية  من   50 املادة  بح�شب 
من  لندن  خروج  اأو  ل�شبونة، 
بند  حتت  الأوروبي  الحتاد 
تاأكيد  اتفاق«رغم  دون  »اخلروج 
معار�شتها  عدة،  ملرات  »ماي« 
جديد  ا�شتفتاء  اإجراء  فكرة 
حول م�شري ع�شوية البالد لدى 
ذلك  اأن  اإل  الأوروبي،  الحتاد 
قد يحدث نتيجة ل�شغوط الراأي 
الحتمالت  اإحدى  وهذا  العام، 

الواردة اأي�شاً.
هذا وكانت بريطانيا قد اتخذت 
الحتاد  من  باخلروج  قراًرا 
اأجرته  ا�شتفتاء  عرب  الأوروبي، 

يف 23 يونيو 2016.
بداأت   ،2018 مار�ص   29 ويف 
اخلروج  عملية  ر�شمًيا  البالد 
تفعيلها  خالل  من  الحتاد،  من 
»املادة 50« من اتفاقية ل�شبونة، 
خروج  اإجراءات  ينّظم  والذي 
مت  حال  ويف  الأع�شاء  الدول 
لندن من  بخروج  نهائياً  الإقرار 
�شيتوجب  الأوروبي،  الحتاد 
جنيه  مليار   40 دفع  عليها 
مليار   54 يعادل  )ما  اإ�شرتليني 
عن  تعوي�شا  لربوك�شل  دولر( 

خروجها من الحتاد.

ال يزال الغمو�ض يلف م�ضري عملية »بريك�ضت« يف بريطانيا، بعد اأن اأدت اإىل ا�ضتقاالت وا�ضعة يف �ضفوف حكومة رئي�ضة الوزراء ترييزا ماي، وجعلت 
»ماي« تواجه احتمال عزلها من قبل حزبها وعقب اجتماع مطّول حلكومتها، االأربعاء املا�ضي، اأعلنت »ماي« موافقة وزرائها على م�ضودة اتفاق ب�ضاأن 

تنظيم خروج البالد من االحتاد االأوروبي اإال اأن هذه املوافقة اأعقبتها ا�ضتقاالت وا�ضعة يف �ضفوف الوزراء، اأبرزهم الوزير امل�ضوؤول عن عملية 
»بريك�ضت«، ووزير العمل ومع مطالبة النواب املوؤيدين للخروج من االحتاد �ضمن حزب »ماي« املحافظ، بحجب الثقة عن رئي�ضة الوزراء، يو�ضك اأن 

تتحول اأزمة »بريك�ضت« يف لندن اإىل اأزمة حكومة.

بريطانيا

م٫�ض 

مع�صلة »بريك�صت«..�صداع  كبري يف راأ�س ترييزا ماي

وفد من »حما�س« يزور القاهرة و"هنية" ي�صتعد جلولة خارجية
ع�شو  مرزوق،  اأبو  مو�شى  اأعلن 
حلركة  ال�شيا�شي  املكتب 
»حما�ص«،  الإ�شالمية  املقاومة 
حركته،  من  ر�شميا  وفدا  اأن 
امل�رشية  العا�شمة  اإىل  �شي�شل 
ملفات  ل�شتكمال  القاهرة، 
يف  كا�شفا  وامل�شاحلة،  التهدئة 

احلركة،  رئي�ص  اأن  الوقت  ذات 
ترتيبات  يجري  هنية،  اإ�شماعيل 

لإجراء جولة خارجي.
الوفد  اإن   ، مرزوق،  اأبو  وقال 
الأربعاء  اأم�ص  القاهرة،  �شي�شل 
رئي�ص  نائب  برئا�شة  و�شيكون 
العاروري   �شالح  احلركة، 

القاهرة،  اإىل  �شنتوجه  واأ�شاف:« 
�شعبنا  على  الأمناء  و�شنكون 
امليدان،  يف  عليه  اأمناء  كنا  كما 
حتقيق  واأهدافنا  و�شيا�شتنا 
ملف  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 
امل�شاحلة«وتقود  عرب  امل�شاحلة 
املتحدة،  والأمم  وقطر  م�رش 

اأ�شهر،  عدة  منذ  م�شاورات 
الف�شائل  بني  تهدئة  اإىل  للتو�شل 
واإ�رشائيل،  بغزة  الفل�شطينية 
احل�شار  تخفيف  على  ت�شتند 
مقابل  القطاع،  على  املفرو�ص 
ينظمها  التي  الحتجاجات  وقف 
مع  احلدود  قرب  الفل�شطينيون 

مرزوق،  اأبو  ك�شف  كما  اإ�رشائيل 
ال�شيا�شي،  املكتب  رئي�ص  اأن 
ترتيبات  »يجري  هنية  اإ�شماعيل 
للقيام بجولة خارجية ت�شمل عدة 
دول«ومل يف�شح القيادي بحما�ص، 
كما  اجلولة،  تلك  بدء  موعد  عن 
�شيزورها  التي  الدول  ي�شم  مل 

امل�شتويات  على  دول  واأ�شاف:« 
والإ�شالمية  العربية  الثالث 
ا�شتعدادها  اأبدت  والدولية، 
برئا�شة  ر�شمي  وفد  ل�شتقبال 
لزيارات  الرتتيب  ويجري  هنية، 
اأخرى، لكن ل يوجد تاريخ حمدد 

خلروجه وبدء جولته«.
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�شكوك حول جاهزية نيمار للقاء ليفربول
�سان  باري�س  جنم  جونيور  نيمار  الفريق  قائد  اإ�سابة  اأن  الربازيل،  منتخب  طبيب  ال�سمار  رودريجو  اأكد 
جريمان التي تعر�س لها خالل ودية الكامريون ال تبدو خطرية، ونقل مرا�سل جملة فران�س فوتبول اإيريك 
فورو�سيو، ت�رصيحات ال�سمار التي اأدىل بها ل�سبكة �سبورت تي يف حيث قال: »نيمار �سعر باآالم اأعلى ع�سلة 
بداية  فريقه  مباراة  نيمار يف  م�ساركة  اإمكانية  وب�ساأن  تبدو خطرية«،  ال  االإ�سابة  مبدئيا  اليمنى،  الفخذ 
من  املزيد  اإجراء  مع  �ساعة،   24 ملدة  تامة  لراحة  بحاجة  »نيمار  الربازيل:  طبيب  رد  املقبل،  االأ�سبوع 

الفحو�سات لتحديد املدة الالزمة لعالجه وتاأهيله«.
واأملحت �سبكة فوت مريكاتو، اإىل وجود بع�س ال�سكوك حول جاهزية نيمار للقاء املرتقب اأمام ليفربول 
االإجنليزي بعد 8 اأيام يف اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا، كما اأكد مرا�سل فران�س 

فوتبول اأن اآالم نيمار بداأت ب�سكواه من نف�س الع�سلة اأثناء اإجراء عمليات االإحماء قبل ودية الكامريون.

بر�سلونة  قرر  ما  »اإذا  واأو�سحت: 
املذكور  التاريخ  قبل  دميبلي  بيع 
دورمتوند  بورو�سيا  ف�سيح�سل 
تلقائًيا على جميع املزايا املادية 
مليون   40 تبلغ  والتي  االإ�سافية 
الالعب  يحقق  مل  لو  حتى  يورو، 
واأ�سافت:  ا�ستحقاقها«،  �رصوط 
»بر�سلونة لن يتمكن من احل�سول 
ل�رصاء  دفعه  الذي  املبلغ  على 
االآن؛  بيعه  قرر  ما  اإذا  دميبلي، 

التخلي  مقابل  يتقا�سى  لن  حيث 
مليون   65 من  اأكرث  خدماته  عن 
اأن  يعني  »هذا  واأو�سحت:  يورو«، 
�سخًما  مبلًغا  �سيخ�رص  بر�سلونة 
ي�سل اإىل 80 مليون يورو يف الوقت 
من  كثرًيا  فيه  ي�ستفد  مل  الذي 
طويلة  لفرتة  غاب  الذي  الالعب 
االأ�سهر  خالل  املالعب  عن 
ب�سبب  الفريق  مع  له  االأوىل 
هذا  الالعب  و�سجل  االإ�سابة«، 

و�سنع هدفني  اأهداف   6 املو�سم 
حتى  خا�سها  مباراة،   15 اآخرين 
وي�ستعد  بر�سلونة،  بقمي�س  االآن 
دميبلي االآن للعودة اإىل ناديه مرة 
التوقف  فرتة  انتهاء  بعد  اأخرى 
بر�سلونة  اأمام  يكون  ولن  الدويل 
منحه  عن  بديل  اأخر  خيار  اأي 
فر�سة جديدة الإ�سالح ما اأف�سده 
ليتجنب  املا�سية؛  الفرتة  خالل 

اأ�رصار بيعه ب�سعر زهيد.

دميبلي يورط بر�شلونة يف �أزمة كبرية
ر بيع العبه الفرن�ضي عثماين دميبلي الذي بات �ضلوكه غري املن�ضبط،  �ضُيواجه نادي بر�ضلونة اأزمة كبرية اإذا ما قَرّ
وعدم تاأقلمه ميثل �ضداًعا كبرًيا يف راأ�س النادي الكتالوين، وقالت �ضحيفة »دي فيلت« االأملانية اأم�س: »بر�ضلونة 

معر�س خل�ضارة ما يقرب من 80 مليون يورو اإذا ما قرر بيع الفرن�ضي ال�ضاب يف الوقت الراهن«، واأو�ضحت: »بر�ضلونة 
دفع 105 ماليني يورو لدورمتوند من اأجل �ضم دميبلي، باالإ�ضافة حوافز مادية يح�ضل عليها النادي حال حتققت 

بع�س االأمور، اأهمها ت�ضجيل الالعب لعدد معني من االأهداف اأو ح�ضد بع�س االألقاب«، واأ�ضارت: »هذه البنود جتعل 
بر�ضلونة يفكر مراًرا وتكراًرا قبل االإقدام على بيع دميبلي الذي ميتد تعاقده حتى 2022، وهو التاريخ الذي 

�ضيتحدد فيه اإذا ما كان الالعب حقق ال�ضروط التي ت�ضتوجب ح�ضول دورمتوند على املزايا املادية االإ�ضافية«.

ميالن قّدم 
عر�شًا ل�شم 

�إبر�هيموفيت�ش
لنادي  الريا�سي  املدير  قال 
الربازيلي  االإيطايل  ميالن 
الدويل  النجم  اإن  ليوناردو 
ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�س 
النادي  اإىل  العودة  من  قريب 
لو�س  من  قادماً  اللومباردي 
االأمريكي،  غاالك�سي  اأجنلي�س 
ت�رصيح  يف  ليوناردو  وقال 
اإن  �سبورت�س«  »�سكاي  لقناة 
زالتان قريب من االن�سمام اإىل 
ميالن جمدداً، واأكدت �سحيفة 
اأن  �سبورت«  ديلو  »الغازيتا 
من  اقرتبا  وغاالك�سي  ميالن 
التو�سل التفاق ب�ساأن املهاجم 
وت�سري  املميز.  ال�سويدي 
التقارير اأن ميالن قّدم عر�ساً 
مبوجبه  �سيتقا�سى  لزالتان 
اأ�سهر   6 خالل  يورو  مليون   2
مع  املو�سم  من  املتبقية 

اإمكانية التمديد لعام اآخر.

�لكامريون يف 
موقف حمرج 

قبل ح�شم 
�لكاف

االإفريقي  االحتاد  �سيح�سم 
املقبل،  االأ�سبوع  القدم  لكرة 
قراره النهائي ب�ساأن م�ست�سيف 
اأمم  من  املقبلة  الن�سخة 
اأنهت  بعدما   2019 اإفريقيا 
له  التابعة  التفتي�س  جلنة 
للكامريون،  االأخرية  زيارتها 
عهد  التي  اللجنة  والحظت 
اإليها بتفقد املالعب والفنادق 
الدورة،  ال�ست�سافة  املر�سحة 
عدة نقائ�س وتاأخرا كبريا على 
املرافق،  من  العديد  م�ستوى 
واأ�سارت اإىل وجود �سعف كبري 
اإىل  الفتة  التحتية،  البنية  يف 
 8 اأ�سل  من  فقط  ملعبني  اأن 
جاهزان ال�ست�سافة املباريات، 
امل�سادر  نف�س  ورجحت 
ا�ستحالة اإنهاء االأ�سغال قريبا، 
يف  الكامريون  ي�سع  ما  وهو 
تداول  و�سط  حمرج  و�سع 
منها  التنظيم  ب�سحب  تقارير 

ومنحه لبلد اآخر.
يف  مرة  الأول  البطولة  و�ستقام 
 24 مب�ساركة  املقبل  ال�سيف 
رئي�س  دعا  ما  وهو  منتخبا، 
للت�رصيح  اأحمد،  اأحمد  الكاف 
لدى  يتوفر  اأن  ب�رصورة  مرارا 
جتهيزات  الدورة  م�ست�سيف 
الإجناح  وعمالقة  كبرية 
الدويل  ي�سعى  كما  امل�سابقة، 
الإيجاد  اإيتو  �سامويل  ال�سابق 
ن�سخة  تنظيم  ل�سمان  �سيغة 
الن�سخة  توؤول  اأن  على   2021
املقبلة لبلد اآخر اأكرث جاهزية 
وهو ما ت�سدت له فئة معار�سة 
اإبقاء  على  م�رصة  بالداخل 

الدورة ببالدها.

ريال مدريد يدر�ش بيع كوفا�شيت�ش

قراره  مدريد  ريال  نادي  اتخذ 
الكرواتي  الالعب  ب�ساأن  النهائي 
اإىل  املعار  كوفا�سيت�س  ماتيو 
ال�سيف  يف  االإجنليزي  ت�سيل�سي 
»ديفن�سا  موقع  وقال  املا�سي، 
�سنرتال« االإ�سباين اإن ريال مدريد 
الدويل  الالعب  ا�ستعادة  يريد 
الكرواتي ال�سيف املقبل، واالإبقاء 

عليه يف الفريق االأول بالنادي، واأكد 
الالعب  اأ�رص  اأنه يف حال  املوقع 
ال�سيف  فعل  مثلما  الرحيل  على 
املا�سي ف�سوف يتم بيعه يف مزاد 
اأن  خا�سة  اأكرب،  مبلًغا  يدفع  ملن 
مهتمة  االأندية  من  عددا  هناك 
اإجنلرتا،  اأو  اإيطاليا  يف  �سواء  به 
يقدم  لن  مدريد  ريال  اأن  واأو�سح 

ا�ستغل  الذي  لالعب  تنازالت  اأي 
ال�سحافة يف ال�سيف املا�سي من 
اأجل االإعالن عن رغبته يف الرحيل 
عن �سفوف الفريق امللكي، واأ�سار 
املوقع اإىل اأن كوفا�سيت�س مل يثبت 
نف�سه يف ت�سيل�سي حتى االآن، على 
با�ستمرار  ي�سارك  اأنه  من  الرغم 

ويح�سل على الكثري من الدقائق.

غو�رديوال ي�شتهدف خطف 
هدف �ملان يونايتد

�أندريه �شيلفا: �لربتغال متتلك 
�جلودة رغم غياب رونالدو

مان�س�سرت  بني  ال�رصاع  ا�ستعل 
�سيتي وجاره يونايتد للح�سول على 
خدمات اإيفرتون �سو�سا �سواري�س 
خالل  الربازيلي  غرمييو  مهاجم 
الفرتة املقبلة، واأكد راديو جرينال 
التفاو�س  اأن مان�س�سرت �سيتي بداأ 
اأن املدرب  مع �سواري�س، م�سيًفا 
االإ�سباين بيب غوارديوال حتدث مع 
العب جرمييو ب�سكل �سخ�سي من 
قلعة  اإىل  باالن�سمام  اإقناعه  اأجل 
�سواري�س  اأن  ويبدو  ال�سماوي، 
اإىل بطل  لديه رغبة يف االن�سمام 

بداًل  املمتاز  االإجنليزي  الدوري 
يونايتد،  ملان�س�سرت  االنتقال  من 
الذي خا�س فرتة من املفاو�سات 
مع الالعب خالل الفرتة املا�سية، 
واأ�سار الراديو اأن مان�س�سرت �سيتي 
بعر�س  االآن  حتى  يتقدم  مل 
يبلغ  الذي  �سواري�س  ل�سم  ر�سمي 
رئي�س  وكان  عاًما،   22 العمر  من 
قد  بولزان،  روميلدو  غرمييو 
يف  اجلزائي  ال�رصط  اأن  اأو�سح 
مليون   80 ي�سل  �سواري�س  عقد 

يورو.

العب  �سيلفا  اأندريه  اأكد 
بالده  منتخب  اأن  الربتغال 
من  رائعة  جمموعة  ميتلك 
على  القدرة  لديهم  الالعبني 
تعوي�س غياب القائد كري�ستيانو 
رونالدو، الذي توقف عن اللعب 
 2018 عام  نهاية  حتى  الدويل 
فريناندو  املدرب  مع  باالتفاق 
�سانتو�س، و�سجل �سيلفا، هدًفا 
خالل تعادل املنتخب الربتغايل 
مع نظريه البولندي بنتيجة 1-1 
دوري  من  ال�ساد�سة  اجلولة  يف 
�سمن  بعدما  االأوروبية  االأمم 
بت�سدر  الذهبي  للمربع  التاأهل 

املجموعة بر�سيد 8 نقاط.
ت�رصيحات  �سيلفا، خالل  وقال 
ريكورد:  �سحيفة  اأبرزتها 
»نغادر اليوم هذا امللعب بعدما 
دعم  و�سط  اأهدافنا،  حققنا 
وال�سعب  امل�سجعني  من  كبري 
�سوى  ي�سعنا  ال  الربتغايل، 

واأ�ساف  لهم«،  بال�سكر  التوجه 
الذهبي،  للمربع  تاأهلنا  »بعد 
اأر�سنا،  يف  مبارياتنا  �سنخو�س 
ناأمل يف تواجد هذه اجلماهري 
القادمة  املباريات  يف  هنا 
مل�ساندة الفريق«، وعند �سوؤاله 
تاأثرت  الربتغال  كانت  اإذا  عما 
�سيلفا:  اأجاب  رونالدو،  بغياب 
لكن  دائم،  حلم  »كري�ستيانو 
يتمتع  منتخبنا  له  باالإ�سافة 
اأ�سحاب اجلودة  مبجموعة من 

العالية«.
بيتو  احلار�س  اأثنى  جانبه،  من 
الربتغال  العبي  عقلية  على 
املباراة  اإكمال  بعد  خا�سة 
طرد  عقب  العبني  بع�رصة 
وقال  الثاين،  ال�سوط  يف  دانيلو 
بيتو: »حتكمنا يف زمام االأمور، 
كما اأ�سهمت عقلية الالعبني يف 
جتنب اخل�سارة، على الرغم من 

�سمان التاأهل م�سبًقا«.

رئي�ش �ليويفا: جناح دوري 
�الأمم فاق �لتوقعات

رئي�س  ت�سيفرين  األك�سندر  قال 
القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد 
اإن بطولة دوري االأمم االأوروبية 
املباريات  حمل  حلت  التي 
حققت  للمنتخبات  الودية 
وقال  املتوقع،  من  اأكرث  جناحا 
موؤمتر �سحفي  ت�سيفرين خالل 
بروك�سل:  البلجيكية  بالعا�سمة 
كنا  مما  اأكرث  جناحا  »حققت 
ممتعة،  بطولة  اإنها  نتوقع، 
وجميع اأرقامها رائعة«، واأ�ساف 
الرجل االأول يف االحتاد القاري 
بنربة مازحة: »بع�س املنتخبات 
هبطت  الأنها  م�ستاءة،  الكبرية 
االأوىل«،  امل�ستويات  من 
رئي�س  اأنيللي  اأندريا  واتفق 
مع  االأوروبية،  االأندية  رابطة 
ت�سيفرين يف الثناء على البطولة 
حققت  اأنها  موؤكدا  امل�ستحدثة 
هذا  يف  وقال  كبريا،  جناحا 
كثريا  اأثنت  »اجلماهري  ال�سدد: 

لقد  اأي�سا،  والالعبون  عليها 
حققت جناحا كبريا«.

املجموعات  دور  اأن  يذكر 
عن  اأ�سفر  االأول  بامل�ستوى 
ن�سف  للدور  منتخبات   4 تاأهل 
واإجنلرتا  الربتغال  النهائي وهي 
و�سوي�رصا وهولندا، حيث �ستقام 
قرعة هذا الدور يوم 3 دي�سمرب 
االأيرلندية  بالعا�سمة  املقبل 
اأعلن  قد  اليويفا  وكان  دبلن، 
الربتغال  اأن  املا�سي  ال�سبت 
النهائية  االأدوار  �ستحت�سن 
 5 الفرتة من  �ستقام خالل  التي 
وحتى 9 جوان من العام املقبل، 
النهائي  ن�سف  مباراتا  و�ستقام 
يوم 5 جوان 2019 فيما �سيلعب 
النهائي وحتديد �ساحب املركز 
ال�سهر  نف�س  من   9 يوم  الثالث 
مبدينة  »الدراغاو«  ملعبي  على 
هرنيكي�س«  و«اأفون�سو  بورتو 

مبدينة غيماراي�س.
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عي�شة ق.

قبل اأن يتوا�سل �سيناريو اال�ستقالة 
بعدما و�سل الدور اإىل �سارف والذي 
وت�سليم  الفاف  عن  الرحيل  قرر 
وقت  يف  جاءت  والتي  ا�ستقالته، 
اأن  »للو�سط«  اأم�س  ك�سفت م�سادر 
االأمر يتعلق برف�س املدرب ال�سابق 
الحتاد احلرا�س ومولودية اجلزائر 
تدخل زط�سي يف عمله خا�سة وان 

امل�سوؤول االأول على الهيئة الكروية 
قام بانتداب مدربني ا�سبان بعدما 
�سبق اأن اأ�سار يف ت�رصيحات �سابقة 
جلب  على  العمل  اإىل  يهدف  اأنه 
تقنيني من ا�سبانيا من اأجل التطاير 
والوقوف على مراكز التكوين التي 
الفاف  رئي�س  م�رصوعها  بعث 
ووافق عليه اأع�ساء اجلمعية العامة 
اال�ستثنائية  اجلمعية  خالل  للهيئة 
املا�سية.  الفرتة  يف  عقدوها  التي 

فاإن  امل�سادر  نف�س  وح�سب 
موقفه  يف  بعد  يح�سم  مل  زط�سي 
قدمها  التي  اال�ستقالة  بخ�سو�س 
اأم�س يف  اأين جرى اجتماع  �سارف 
مبنى الفاف من اأجل درا�ستها قبل 
الرف�س  اأو  باملوافقة  فيها  البث 
رغم اأن زط�سي �سبق اأن �رصح عن 
واأثنى  �سارف  بخدمات  مت�سكه 
على  به  يقوم  الذي  العمل  على 
الوطنية  ت�سيري املنتخبات  م�ستوى 

لالإ�سارة  ال�سابة،  الفئات  ملختلف 
اإدارة  من  ات�ساال  �سارف  تلقى 
فريق �سباب بلوزداد من اأجل تويل 
�ساغرة  تبقى  التي  الفنية  العار�سة 
ال�سابق  مدربها  ا�ستقالة  بعد 
ب�سفة  ويتوالها  الوزاين  �رصيف 
عمرو�س  لطفي  املدرب  موؤقتة 
بعد  م�ستقبله  املعني  يف�سل  ومل 
اإىل حني حتديد الفاف موقفها من 

اال�ستقالة التي قدمها.

زط�شي عقد اجتماعا اأم�س مبقر الفاف للف�شل يف اال�شتقالة

�صارف ي�صتقيل من من�صبه على راأ�س املنتخبات الوطنية
قّدم مدير املنتخبات الوطنية بوعالم �شارف ا�شتقالته ر�شميا من من�شبه والتي �شّلمها اإىل رئي�س االحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�شي اأم�س، وجاءت اال�شتقالة منتظرة بعد االأحداث االأخرية التي �شهدها مبنى قلعة دايل 
براهيم اإثر تقدمي املدير الفني الوطني رابح �شعدان ا�شتقالته من املن�شب وهو الذي كان قام بجلب �شارف للعمل اإىل 

جانبه يف املديرية الفنية الوطنية، اأين جرت ت�شريحات نارية بني �شارف و�شعدان حول ح�شيلة العمل الذي قام به يف 
من�شبه على مدار املدة التي عمل فيها

اجلولة 15 من الرابطة املحرتفة االأوىل

الو�صيف يرت�صد مطاردة 
الرائد وقمة بلعبا�س ال 
تقبل الق�صمة على اثنني

اإدارة حمار توجه الدعوة للغاين غازيتو 
للح�شور اإىل ار�س الوطن

 وفاق �صطيف مهدد بخ�صم 9
 نقاط ب�صبب ديون اأمادا

للرابطة  الذهاب  مرحلة  تختتم 
باإجراء  االأوىل  املحرتفة 
اجلولة  من  املتبقية  املباريات 
اأين  وغدا،  اليوم  جتري  والتي   15
يتنقل الو�سيف �سبيبة القبائل اإىل 
اأجل  من  العليا  اله�ساب  عا�سمة 
يف  بوعريريج  برج  اأهلي  مالقاة 
بعد  جمهور  دون  جتري  مباراة 
»الكابا«،  على  امل�سلطة  العقوبة 
حيث يبحث »الكناري« على جتاوز 
خيبة الهزمية داخل القواعد اأمام 
بنتيجة  والعودة  ق�سنطينة  �سباب 
ايجابية ت�سمح لها بتقلي�س الفارق 
والبقاء  اجلزائر  الرائد احتاد  عن 
التتويج  �سباق  على مقربة منه يف 
ال  بينما  الوطنية،  البطولة  بلقب 
لتاأزمي  جاهز  االأهلي  اأن  يبدو 
وتعقيد  اأكرث  نف�سه  على  الو�سعية 
اإىل  بحاجة  واأنه  خا�سة  االأمور 
واالبتعاد  الثالث  النقاط  اقتن�سا 
الثقة  وك�سب  اخلطر  منطقة  عن 
دون  مباريات  خم�س  �سل�سلة  بعد 

ت�سجيل الفوز.
 19 ملعب  �سيكون  املقابل،  يف 
مع  موعد  على  ببلعبا�س  فيفري 
عندما  املوؤخرة،  اأ�سحاب  قمة 
بلعبا�س  �سيدي  احتاد  ي�ست�سيف 
متذيل الرتتيب �سباب بلوزداد يف 
مقابلة ال تقبل الق�سمة على اثنني، 
للفريقني  املا�سة  للحاجة  نظرا 
اإىل الزاد كامال لتواجدهما �سمن 
يجعل  ما  وهو  املوؤخرة،  ثالثي 
اللقاء مر�سحا لالإثارة على اأر�سية 
وفاق  �سيكون  بينما  امليدان، 
رحلة  مع  موعد  على  �سطيف 
عا�سمة  اإىل  املخاطر  حمفوفة 
اجلريح  ملواجهة  احلماديني 
مولودية بجاية يف لقاء حتت عنوان 
ظل  يف  للطرفني  غري  ال  الفوز 

يتواجدان  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
يف  الوفاق  �سقط  اأين  عليها، 
داخل  التوايل  على  هزميتني  فخ 
الديار امام �سبيبة ال�ساورة ون�رص 
املوب  يبحث  بينما  داي  ح�سني 
عن نف�سه. بينما يجد نادي بارادو 
ملالقاة  �سعب  تنقل  اأمام  نف�سه 
التاأكيد  مباراة  يف  تاجنانت  دفاع 
الذي  الت�ساعدي  املنحى  على 
النتائج  ح�سد  وموا�سلة  يحققه 
من  مقربة  على  للبقاء  االيجابية 
مناف�س  اأمام  املقدمة  كوكبة 
و�سعيته ال يح�سد عليها بحثا عن 
منطقة  من  للخروج  النجاة  طوق 

اخلطر.
عي�شة ق.

برنامج املباريات
اخلمي�س: احتاد 
بلعبا�س / �شباب 

بلوزداد
اللقاء ينطلق على 

ال�شاعة 16:00
مولودية بجاية / 

وفاق �شطيف
دفاع تاجنانت / نادي 

بارادو
اللقاءان يجريان 
ابتداء من 18:00

اجلمعة: اأهلي برج 
بوعريريج / �شبيبة 
القبائل دون جمهور
اللقاء ينطلق على 

ال�شاعة 16:00

�سطيف  وفاق  فريق  يواجه 
االإدارة  تلقي  بعد  جديدا  ماأزقا 
مرا�سلة من االحتاد الدويل لكرة 
التهديد  طائلة  يف  ي�سعه  القدم 
الر�سيد  من  النقاط  بخ�سم 
ب�سبب ال�سكوى التي رفعها العبه 
ال�سابق امللغا�سي اأمادا من اجل 
احل�سول على م�ستحقاته املالية 
العالقة والتي تبلغ قيمتها ح�سيب 
مليار   2.8 قيمة  الفيفا  مرا�سلة 
�سنتيم، اين يتواجد الوفاق حتت 
النقاط  بخ�سم  التهديد  طائلة 
بني  تقدر  والتي  الر�سيد  من 
حال  يف  كاملة  نقاط   9 اإىل   6
االأموال امل�ستحقة  عدم ت�سديد 
مولودية  لفريق  احلايل  لالعب 
اجلزائر. من جهة اأخرى، علمت 
اإدارة الرئي�س ح�سان  اأن  الو�سط 
اإىل  الدعوة  بتوجيه  حمار قامت 

غازيتو  كوامي  الغاين  الالعب 
اأر�س  اإىل  احل�سور  اأجل  من 
الوطن والتفاو�س مع امل�سوؤولني 
حت�سبا  معه  التعاقد  اجل  من 
حيث  احلايل،  ال�ستوي  للمركاتو 
وقام  الهجوم  الالعب يف  ين�سط 
ال�سابق  ناديه  مع  العقد  بف�سخ 
ويف  الليبي،  طرابل�س  احتاد 
مباراة  تعرف  منف�سل  مو�سوع 
وفاق �سطيف املقررة اليوم اأمام 
غياب  امكانية  بجاية  مولودية 
زغبة  م�سطفى  الدويل  احلار�س 
فيما  االإ�سابة  من  يعاين  الذي 
وبدران  ربيعي  الثنائي  ي�سجل 
عودته اإىل املناف�سة ومينح حلوال 
املدرب  بقيادة  الفني  للطاقم 
على  الطاو�سي  ر�سيد  املغربي 

م�ستوى الدفاع.
ع.ق.

جلنة االن�شباط در�شت ملف مباراة 
االأهلي والرتجي

الكاف توقف عبيد �صارف موؤقتا 
وتتهمه بالف�صاد

عاقب االحتاد االإفريقي لكرة القدم احلكم الدويل اجلزائري مهدي 

عبيد �سارف بعد قرار الهيئة الكروية القارية اإيقاف احلكم ب�سفة 

اإعالمية  تقارير  وتناقلت  امللف،  يف  نهائيا  البث  حني  اإىل  موؤقتة 

عبيد  باإيقاف  االأخرية  قرار  للكاف  االن�سباط  جلنة  قرار  اأم�س 

الف�ساد،  بتهمة  الزامبي جياين �سيكازوي  اإىل جانب احلكم  �سارف 

التي  الر�سمية  ال�سكوى  بعد  بدرا�سة ملف عبيد �سارف  اأين قامت 

بالت�سبب  اإياه  متهمة  التون�سي  الرتجي  نادي  اإدارة  �سده  قدمتها 

مل�سابقة  النهائي  اللقاء  ذهاب  مباراة  خالل  حتكيمية  مهزلة  يف 

رابطة اأبطال اإفريقيا اأمام االأهلي امل�رصي على ملعب برج العرب 

باالإ�سكندرية والذي ت�سبب خالله عبيد �سارف يف منح ركلتي جزاء 

كبرية  اأحدث �سجة  والذي  النادي امل�رصي  ل�سالح  غري �رصعيتني 

خا�سة واأن املباراة كانت جتري حتت تقنية الفيديو »الفار«، اإال اأن 

االأخطاء التي وقع فيها احلكم اجلزائري ت�سبب يف حتامل تون�سي 

كبري �سده والذي بلغ املطالبة مبعاقبته واإق�سائه من امل�ساركة يف 

كاأ�س العامل لالأندية املقررة �سهر دي�سمرب الداخل يف االإمارات.

عي�شة ق.

يف انتظار ف�شل الفاف وبلما�شي 
ا�شتدعاءه اإىل مباراة غامبيا

حملة تدعو الإقامة مباراة 
تكرميية لزياين

ال�سابق كرمي زياين من  اإىل تكرمي الالعب الدويل  الوطني يف املباراة جتري الدعوة  للم�ساركة مع املنتخب  الدعوة  العام التي يجريها اأمام نظريه غامبيا �سمن اجلولة ال�ساد�سة واالأخرية خالل توجيه  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  التوا�سل من  موقع  عرب  حملة  انطلقت  حيث  الكامريون،  يف  لكرة املقبل  اجلزائرية  االحتادية  تدعو  »فاي�سبوك«  باملبادرة االجتماعي  القيام  اأجل  من  زط�سي  الدين  خري  راأ�سها  على  حاليا للعب اللقاء امام منتخب غامبيا املقرر يف �سهر مار�س من العام وتخ�سي�س تكرمي خا�س للقائد ال�سابق للخ�رص من خالل دعوته القدم  النا�سط  الالعب  قّدمه  ما  نظري  الفتة  �سورة  يف  الوطني، رفقة نادي اورليان النا�سط يف الدرجة الثانية الفرن�سية للمنتخب املقبل،  القمي�س  التي حمل خاللها  االأعوام  مدار  وا�ستعادة حماربي نهائيات كاأ�س العامل 2010 بجنوب اإفريقيا بعد املباراة البطولية عودة اجلزائر اإىل ال�ساحة الكروية العاملية وامل�ساركة جمددا يف حيث يعترب الالعب البالغ من العمر 36 عاما اأحد امل�ساهمني يف الوطني على  درمان  اأم  املنتخب امل�رصي يف ملحمة  ال�سحراء نكهة امل�ساركة يف العر�س الكروي العاملي عقب غياب اأمام 
عنه دام 24 �سنة كاملة.
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حل�شاب اجلولة الثانية من كاأ�س اإفريقيا لالأمم

�صيدات اخل�صر ينهزمن اأمام الكامريون ويرهّن احلظوظ يف التاأهل
القدم  لكرة  الن�سوي  الوطني  املنتخب  انهزم 
 0-3 ثقيلة  بنتيجة  الكامريوين  نظريه  اأمام  
اأين انتهى ال�سوط االأول بنتيجة 1-0 يف اللقاء 
الذي جرى �سهرة اول اأم�س بالعا�سمة الغانية 
اأكرا حل�ساب اجلولة الثانية للمجموعة االأوىل 
لكاأ�س اإفريقيا لالأمم، و�سجلت اأهداف املباراة 
من قبل غابريال اأونغوين غائيل اينغانامويت و 

الدقائق  يف  الكامريوين  للفريق  ن�سوت  اأجارا 
املباراة  وحل�ساب  التوايل،  على  و60   54  ،13
املنتخب  اأنع�س  املجموعة  لنف�س  الثانية 
ن�سف  للدور  التاأهل  يف   حظوظه  املايل 
النهائي بعد فوزه املفاجئ على البلد املنظم 
اأ�سفرتها  التي  النتائج  �سوء  وعلى   ،1-2 غانا 
اجلزائري  املنتخب  يكون  الثانية،  اجلولة 

بلوغ  اأجل  من  كبرية  بن�سبة  رهن حظوظه  قد 
غدا  معجزة  اىل  يحتاج  كونه  الذهبي  املربع 
خالل اجلولة االأخرية من مرحلة املجموعات 
بالفوز على مايل 3 نقاط بنتيجة 2-0 وانتظار 
اأمام  نقاط   3 غانا  خ�سارة  الوقت،  نف�س  يف 

الكامريون 6 نقاط.
ق.ر. 



 فرن�سا ت�ستعيد التوازن
 وتهزم اأوروغواي وديًا

ا�ضتعاد املنتخب الفرن�ضي بطل العامل توازنه وتغلّب على �ضيفه منتخب اأوروغواي بهدف دون 
مقابل يف املباراة الودية التي جمعت الطرفني م�ضاء اأول اأم�س يف �ضاحية �ضان دوين الباري�ضية، 

كان املنتخب الفرن�ضي الطرف الأف�ضل خالل املواجهة التي احت�ضنها »ا�ضتاد دو فران�س« 
واأ�ضاع عدة فر�س خ�ضو�ضاً يف ال�ضوط الأول عرب جنمه كيليان مبابي الذي خرج م�ضاباً بكتفه 
الأمين يف الدقيقة 36 اثر تدخل قوي من حار�س اأوروغواي، ما ا�ضطر املدرب ديدييه دي�ضان 

اإىل اإخراجه والدفع مبهاجم مر�ضيليا فلوريان توفان مكانه، و�ضّجل مهاجم ت�ضيل�ضي اأوليفييه 
جريو هدف الديوك الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة 52 بعد اأن ح�ضل لعب اأتلتيكو مدريد 

الإ�ضباين اأنطوان غريزمان على ركلة جزاء اثر ت�ضديدة قوية مل�ضها املدافع برونو مينديز بيده، 
فرتك غريزمان الفر�ضة جلريو لي�ضدد الركلة فرتجمها اإىل هدف الفوز.

ومل ي�ضكل املنتخب الأوروغوياين الذي كان ي�ضعى اإىل الثاأر من اخل�ضارة يف الدور ربع النهائي 
للمونديال الرو�ضي، اأي خطورة على مرمى هوغو لوري�س با�ضتثناء بع�س املحاولت اخلجولة 
ملاتيا�س في�ضينو، واأجرى املدرب الفرن�ضي بع�س التغيريات على ت�ضكيلته خ�ضو�ضاً يف خط 

الدفاع باإ�رشاك عادل رامي ومامادو �ضاكو يف مركز قلب الدفاع بالإ�ضافة ملدافع ليون فريلن 
مندي على اجلانب الأي�رش، ودفع بالعب و�ضط ليون اأي�ضاً تانغي ندومبيلي اإىل جانب نغولو 

كانتي يف الو�ضط، يف حني عّول على نف�س الالعبني يف املقدمة وهم مبابي وغريزمان وماتويدي 
وجريو، وكان املنتخب الفرن�ضي خ�رش اجلمعة املا�ضي اأمام هولندا يف روتردام بهدفني نظيفني 

ومل ينجح يف البقاء مت�ضدراً ملجموعته يف دوري الأمم الأوروبية بعد  تعادل اأملانيا وهولندا 
الثنني، وجنح املنتخب الربتقايل بالتايل يف خطف بطاقة التاأهل اإىل ن�ضف نهائي امل�ضابقة.

مبابي يخرج م�سابًا اأمام واأوروغواي
خرج النجم الدويل الفرن�ضي كيليان مبابي م�ضاباً من مواجهة فرن�ضا واأوروغواي الودية م�ضاء 

اأول اأم�س، وتعّر�س مهاجم باري�س �ضان جريمان لإ�ضابة قوية يف كتفه الأمين بعد اأن �ضقط 
اأر�ضاً اثر تدخل قوي من حار�س اأوروغواي ومل يتمكن من موا�ضلة اللعب فخرج يف الدقيقة 
36 من املباراة التي جتري يف ا�ضتاد دو فران�س يف �ضان دوين، وتثري هذه الإ�ضابة قلق ناديه 

باري�س �ضان جريمان الذي يواجه ليفربول بعد ثمانية اأيام يف مباراة م�ضريية �ضمن دوري اأبطال 
اأوروبا خ�ضو�ضاً بعد اإ�ضابة زميله يف الفريق الربازيلي نيمار اأي�ضاً يف مواجهة بالده الودية مع 

الكامريون.

نيمار يقلل املخاوف حول اإ�سابته
خرج الربازيلي نيمار م�ضابا خالل الفوز على الكامريون وديا لكنه قلل املخاوف وقال اإنه ل 

يعتقد اأن الإ�ضابة خطرية، وخرج مهاجم باري�س �ضان جريمان بعد اإ�ضابة يف الفخذ بعد ت�ضديدة 
كرة عقب مرور 7 دقائق من املباراة الودية التي اأقيمت يف اإجنلرتا، واأبلغ رودريغو ل�ضمار طبيب 
الربازيل ال�ضحفيني اأن الفح�س �ضيو�ضح تفا�ضيل الإ�ضابة لكنه يعتقد اأن الإ�ضابة لن تُبعد نيمار 
طويال واأكد الالعب الربازيلي بنف�ضه هذا الأمر، وكتب نيمار على اإن�ضتغرام: »�ضكرا جلميع من 

اأر�ضل يل الر�ضائل يتمنى يل التعايف ب�رشعة، ل اأعتقد اأن الإ�ضابة خطرية«.
وحققت الربازيل بذلك انت�ضارها ال�ضاد�س يف 6 مباريات منذ كاأ�س العامل الأخرية كما حافظت 

على �ضباكها نظيفة للمرة ال�ضاد�ضة، وقال نيمار: »اأنهينا العام ب�ضكل �ضعيد بف�ضل املجهود 
الذي بذلناه حتى الآن، هذه املباريات الأخرية كانت مهمة لنا للتعايف بعد اإحباط كاأ�س العامل«، 
واأ�ضاف: »ل نزال اأقوياء ونتحلى بالرتكيز ونبحث عن الأف�ضل«. ومل يكن نيمار الوحيد امل�ضاب 
من باري�س �ضان جريمان حيث خرج زميله يف النادي كيليان مبابي مهاجم فرن�ضا، م�ضابا خالل 

انت�ضار بالده على اأوروغواي يف لقاء ودي اآخر.

اأر�سنال ال ي�ستبعد اللجوء للمريكاتو ال�ستوي
اأقر راوؤول �ضانيي مدير الكرة يف اأر�ضنال الإجنليزي باأن اإ�ضابة املهاجم داين ويلبيك، قد تدفع 

الغانرز اإىل دخول فرتة النتقالت ال�ضتوية املقبلة، وقال �ضانيي، يف ت�رشيحات ن�رشتها �ضحيفة 
الإندبندنت: »ل �ضك اأن اإ�ضابة ويلبيك قد متنح ال�ضاب اإيدي نكيتياه فر�ضة امل�ضاركة لإثبات 
قدراته، لكن ذلك ل يعني عدم التعاقد مع لعب جديد«، وخ�ضع داين ويلبيك جلراحتني بعد 

اإ�ضابته بك�رش يف الكاحل اأمام �ضبورتينغ ل�ضبونة الربتغايل يف اإطار الدوري الأوروبي، واأ�ضاف 
�ضانيي: »مل نكن نخطط اأبًدا لهذا الأمر، ل يعني ذلك اأنني اأمنح ال�ضوء الأخ�رش للم�ضوؤولني 

لنزول �ضوق النتقالت، نحن منتلك لعبني مميزين قد يح�ضلون على فر�ضة الآن مثل نكيتياه«، 
وتابع: »�ضننتظر لرنى نحن يف نوفمرب، وهو توقيت جيد لدرا�ضة الأمور والوقوف على اخليارات 

املتاحة يف �ضوق النتقالت«.
ومل يحدد النادي اإطارا زمنيا لعودة داين ويلبيك اإىل املباريات، رغم اأن الالعب الدويل 

الإجنليزي قد يغيب حتى نهاية املو�ضم اجلاري عندما ينتهي تعاقده مع اأر�ضنال، واأو�ضح �ضانيي 
»ن�ضعر باحلزن من اأجل داين، وهو يعلم جيًدا حجم امل�ضاندة التي يحظى بها داخل النادي«.

اإيكاردي وديباال يقودان االأرجنتني للفوز اأمام املك�سيك
افتتح مهاجما اإنرت ميالن وجوفنتو�س 
وباولو  ايكاردي  ماورو  الإيطاليني 
ديبال ر�ضيديهما الدويل وذلك بقيادة 
 0-2 املك�ضيك  على  للفوز  الأرجنتني 
ودياً يف مندوزا بغياب النجم املطلق 
القائد ليونيل مي�ضي، وجّدد املنتخب 
التي  املك�ضيك  فوزه على  الأرجنتيني 
املن�رشم  اجلمعة  ودياَ  عليها  تغلب 
بالنتيجة ذاتها يف قرطبة، ويف مباراته 
اإيكاردي  افتتح  الثامنة،  الدولية 
بو�ضعها  بالده  مع  التهديفي  �ضجله 
يف املقدمة منذ الدقيقة الثانية حني 
اجلزاء  منطقة  يف  باملدافع  تالعب 
مرمى  يف  بي�رشاه  ي�ضدد  اأن  قبل 
كورونا، ومبواجهة  احلار�س خي�ضو�س 
منتخب مك�ضيكي غاب عنه العديد من 
الأرجنتني  فر�ضت  الأ�ضا�ضية،  ركائزه 
دون  حتى  املباراة  على  �ضيطرتها 
اللذين  �ضيل�ضو  لو  وجيوفاين  ديبال 
بداية  يف  البدلء  مقاعد  على  جل�ضا 
اللقاء، ودخل لو�ضيل�ضو يف الدقيقة 59 

القا�ضية  بالذات، وجنح جنم جوفنتو�س يف توجيه ال�رشبة  اإيكاردي  الدقيقة 81 بدلً من  ايريك لميال، وديبال يف  بدلً من 
لل�ضيوف باإ�ضافة الهدف الثاين لبالده يف الدقيقة 87 بعد متريرة من جيوفاين �ضيميوين جنل مدرب اأتلتيكو مدريد الإ�ضباين 

دييغو �ضيميوين.
وغواتيمال  العراق  على  انت�ضارات  باأربعة  �ضامباويل  خلورخي  خلفاً  موقت  كمدرب  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  ظل  ويف 
واملك�ضيك يف منا�ضبتني وتعادل مع كولومبيا وخ�ضارة واحدة مع الربازيل، باإمكان ليونيل �ضكالوين اأن يحلم بالبقاء يف من�ضبه 
حتى كوبا اأمريكا املقررة ال�ضيف املقبل يف الربازيل، وراأى �ضكالوين بعد اللقاء: »ل يجب اأن ن�ضعهم حتت ال�ضغط، بل اأن يجب 

اأن نزيحه عنهم، اإنهم لعبون مهمون، اأنا �ضعيد باإنهاء العام بانت�ضار«.
ويف املباريات ال�ضت التي خا�ضها اعتمد �ضكالوين على وجوه جديدة يف ت�ضكيلة املنتخب، كما منح الفر�ضة لالعبني كبار مثل 
مي�ضي واأغويرو ودي ماريا للتقاط اأنفا�ضهم وا�ضتعادة معنوياتهم بعد اخليبة التي عا�ضوها ال�ضيف املن�رشم يف مونديال رو�ضيا 
حني خرجوا من ثمن النهائي على يد فرن�ضا، وبغياب مي�ضي املبتعد عن املنتخب حتى اإ�ضعار اآخر، اأظهر ديبال اأنه قادر على 
اأن يلعب دوراً موؤثراً جداً مع بالده، على غرار دوره يف فريقه جوفنتو�س، كما اأظهر ظهري اأجاك�س اأم�ضرتدام الهولندي نيكول�س 

تاليفايكو اأنه قادر على تويل مهمة القائد يف دفاع مل يتلق �ضوى هدف واحد يف �ضت مباريات بقيادة �ضكالوين.

الأمم  دوري  من  الأول  امل�ضتوى  ال�ضويد  منتخب  بلغ 
الأوروبية بعد فوزه على رو�ضيا 2-0 يف اجلولة الأخرية من 
مناف�ضات املجموعة الثانية للم�ضتوى الثاين، و�ضجل هديف 
بريج يف  وماركو�س  لينديلوف  فيكتور  ال�ضويدي  املنتخب 
الدقيقتني 41 و72 و�ضار ر�ضيد ال�ضويد 7 نقاط يف �ضدارة 
التي  رو�ضيا  عن  املبا�رشة  املواجهات  وبفارق  الرتتيب 
املقبلة،  الن�ضخة  يف  الثاين  امل�ضتوى  يف  التواجد  �ضمنت 
هبط  نقاط   3 املجموعة  ثالث  الرتكي  املنتخب  وكان 
ر�ضمياً للم�ضتوى الثالث يف اجلولة املا�ضية عقب خ�ضارته 

من املنتخب ال�ضويد . 

على  فوزه  بعد  الثاين  امل�ضتوى  ا�ضكتلندا  منتخب  وبلغ 
نظريه منتخب الكيان ال�ضهيوين 3-2 �ضمن اجلولة الأخرية 
بينما  الثالث،  للم�ضتوى  الأوىل  املجموعة  مناف�ضات  من 
فوزه  بعد  الثالث  امل�ضتوى  اإىل  كو�ضوفو  منتخب  تاأهل 
املجموعة  من  الأخرية  اجلولة  يف   0-4 اأذربيجان  على 
لثالثة بامل�ضتوى الرابع للبطولة، والتي �ضهدت اأي�ضا تعادل 
مالطا مع جزر الفارو 1-1، يف انتقل منتخب �رشبيا اإىل 
امل�ضتوى الثاين بعد فوزه على ليتوانيا 4-1، موؤمناً �ضدارة 
ح�ضاب  على  الثالث،  امل�ضتوى  من  الرابعة  املجموعة 

رومانيا التي فازت على اجلبل الأ�ضود 0-1

ال�سويد ي�سعد اإىل امل�ستوى االأول

كافاين ُيبعد مودريت�ش عن �سباق الكرة الذهبية
ا فاز بدوري الأبطال وكاأ�س العامل، مودريت�س عظيمة، يجب اأن يكون واحًدا من هوؤلء الثالثة«، وعندما �ضئل عن اأحقية مودريت�س بالفوز بها، »هناك لعبون اآخرون لكن يجب اأن يكون لعبا فرن�ضيا الذي يفوز باجلائزة، لقد فازوا باأ�ضياء »رمبا يكون فاران اأو غريزمان اأو مبابي، بالن�ضبة يل يجب اأن يفوز بها لعب فرن�ضي«، واأ�ضاف: ح�ضل عليها لوكا مودريت�س هذا العام، ويف حديث عرب اإذاعة مونت كارلو الفرن�ضية قال كافاين: ل يجب اأن تُعطى لالعب الفائز بجائزة الأف�ضل التي مينحها الحتاد الدويل لكرة القدم، والتي هذا العام لالعب الكرواتي لوكا مودريت�س جنم و�ضط ريال مدريد، وقال كافاين اإن الكرة الذهبية رف�س الأوروغواياين اإدين�ضون كافاين مهاجم باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي، منح الكرة الذهبية  و�ضل لنهائي كاأ�س العامل، لكن فاران فاز باللقب، اإنه ي�ضتحق املزيد من التقدير«.قال: »لقد كان لديه مو�ضم رائع، لكن فاران اأي�ضً
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درو�س غري معتادة:

التجربة النيجريية يف مكافحة اإرهاب »بوكو حرام«
برزت جماعة »بوكو حرام« بقوة على ال�شاحتني الإقليمية والدولية عقب قيامها باختطاف 276 تلميذة من مدر�شة ثانوية يف مدينة �شيبوك الواقعة �شمال �شرق نيجرييا يف اأبريل عام 2014 حيث حتولت منذ 

ذلك احلني اإىل تنظيم اإرهابي ُي�شكل تهديًدا خطرًيا، واأ�شبح الأكرث دموية على م�شتوى العامل يف اأواخر عام 2015 وفًقا ملوؤ�شر الإرهاب العاملي. لكن هذا ال�شعود تراجع بعدما فقدت اجلماعة �شيطرتها على معظم 
الأرا�شي التي كانت ت�شيطر عليها داخل نيجرييا.

عر�س: �شارة خليل - 
باحثة يف العلوم ال�شيا�شية

الدرو�س  ال�ستخال�س  حماولة  ويف 
»بوكو  مواجهة  من  امل�ستفادة 
»وا�سنطن  دورية  ن�رشت  حرام«، 
�ستاء  عدد  يف  الف�سلية  كوارتريل« 
غري  »درو�س  بعنوان  درا�سة   ،2018
معتادة من حرب غري معتادة: »بوكو 
للزميل  املعا�رش«،  والتمرد  حرام« 
»ناثالني  لل�سالم  االأمريكي  باملعهد 

األني«.

الن�شاأة والتحول 
اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  بدايًة، 
يف  تاأ�س�ست  حرام«،  »بوكو  جماعة 
والع�رشين،  احلادي  القرن  بداية 
وتنوع اأتباعها بني اأ�ساتذة اجلامعات 
من  واأغلبهم  ال�سيا�سية،  والنخب 
الذين  الفقرية  احل�رشية  املناطق 
ان�سموا اإليها من اأجل التعليم والغذاء 
واالإعانات. ومل تكن هناك موؤ�رشات 
تفيد باحتمالية اجتاه احلركة لتبني 

العنف يف معار�ستها للدولة.
اجلماعة  دخلت  ذلك،  على  وعالوة 
�رشاكة  يف  النيجريية  الدولة  مع 
 2009-2002 عامي  بني  �سيا�سية 
ولعبت دوًرا حا�سًما يف انتخاب »علي 
بورنو  لوالية  حاكًما  �رشيف«  مودو 
بينما وعد »�رشيف«  يف عام 2003، 

بن�رش ال�رشيعة االإ�سالمية.
القائمة،  ال�رشاكة  ت�سدعت  وفجاأة 
تنظيم  اإىل  حرام«  »بوكو  وحتولت 
 ،2009 عام  منت�سف  منذ  اإرهابي 
اأتباع  بع�س  بني  ال�سدام  ب�سبب 
دفعها  مما  االأمن،  وقوات  اجلماعة 
باللجوء  �رشاحة  الدولة  تهديد  اإىل 

اإىل العنف.
وكما هو احلال مع معظم التنظيمات 
هناك  فاإن  واملتطرفة،  االإرهابية 
�ساعدت  رئي�سية  عوامل  ثالثة 
وهي:  ال�سعود،  على  حرام«  »بوكو 
والدعم  الدولة،  موؤ�س�سات  �سعف 
الت�ساري�س  وتوافر  اخلارجي، 
اأن  كما  لها.  املواتية  اجلغرافية 
االأ�سا�سية  الهياكل  وجود  عدم 
االإدارية املخت�سة، وانعدام الفر�س 
�سعود  من  �سّهل  االقت�سادية؛ 
اإىل  جدد  جمندين  و�سم  التنظيم، 

�سفوفه.
ولكن هناك ما هو غري معتاد، كما 
ل�سبب  بالن�سبة  الدرا�سة،  اأو�سحت 
العنف  اإىل  حرام«  »بوكو  حتول 
قمع  اإىل  يرجع  والذي  والتطرف، 
الدولة ولي�س �سعف الدولة، فاجلي�س 
النيجريي لي�س �سعيًفا، فهو م�ساهم 
ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  رئي�سي 
تنفيذ  يف  خربة  ولديه  االإقليمية، 
ا�سرتاتيجية  تبنى  ولكنه  العمليات، 
احلركات  ملواجهة  فعالة  غري 
املعار�سة  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
»بوكو  �ساهم يف �سعود  للدولة، مما 

حرام« بدون ق�سد.
بيئة  الفقر  وّفر  اأخرى،  ناحية  ومن 
ومتردها،  اجلماعة  لربوز  خ�سبة 
�سمال  يف  عملياتها  تتمركز  حيث 
فقرية  منطقة  وهي  نيجرييا،  �رشق 
 ،٪76 اإىل  فيها  الفقر  معدل  ي�سل 

ومعدل االأمية ٪85.

حملية اأم عابرة 
للحدود؟

حرام«  »بوكو  جماعة  اأ�سول  تعود 
لها  ولي�ست  حملية،  حركة  اأنها  اإىل 
االإرهابية  التنظيمات  مع  �سالت 
يف�رش  ما  وهو  للحدود،  العابرة 
التو�سع  على  اجلماعة  قدرة  عدم 
والية  يف  معاقلها  من  اأبعد  كثرًيا 
كما  بها،  واملنطقة املحيطة  بورنو 

اأو�سحت الدرا�سة.
التمويل  على  حرام«  »بوكو  وحت�سل 
ال�رشائب،  من م�سادر حملية، ومن 
واالبتزاز،  ال�رشقة،  وعمليات 
اإعالن اجلماعة  واالختطاف. ومنذ 
اأبريل  يف  »داع�س«  لتنظيم  البيعة 
لعام 2015، ال يوجد دليل يُذكر على 
التعاون الر�سمي بينهما، بغ�س النظر 
لال�سرتاتيجية  اجلماعة  ترديد  عن 

االإعالمية للتنظيم.
عنا�رشها  تلقي  اجلماعة  وتزعم 
»حركة  من  والدعم  التدريب 
ال�سومالية،  املجاهدين«  ال�سباب 
»القاعدة« يف بالد املغرب  وتنظيم 
االإ�سالمي، وموؤخًرا تنظيم »داع�س«. 
يف  املبالغة  عدم  يجب  ذلك،  ومع 
االإرهابية  التنظيمات  نفوذ  تاأثري 
ذكرت  كما  اجلماعة،  على  االأخرى 

الدرا�سة.
التحوالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 
التي  وح�سية  االأكرث  التكتيكية 
مرور  مع  حرام«،  »بوكو  �سهدتها 
انتماء  اأي  ب�سبب  تكن  مل  الوقت، 
اإىل  تُعَزى  واإمنا  لـ«داع�س«؛ 
اخليارات اال�سرتاتيجية التي تبناها 
يتبنى  تنظيم  فكل  اجلماعة.  قادة 
يتطلب  ال  وهذا  االآخر،  تكتيكات 
التوا�سل  يكفي  واإنها  وثيًقا؛  تعاوًنا 

عرب االأنرتنت. 
وبناًء على ما �سبق، ال ميكن اعتبار 
ف�سيل  جمرد  حرام«  »بوكو  جماعة 
كتنظيم  االإرهابية،  للتنظيمات  تابع 
»داع�س«، حيث  وتنظيم  »القاعدة«، 
غريها  عن  حرام«  »بوكو  تتفرد 
�سبكة  بوجود  التنظيمات  تلك  من 
خا�سة  تنفيذية  ومبادئ  تنظيمية 

بها.

تو�شعات غري 
مدرو�شة

االإقليمية  الطموحات  زادت  عندما 
مع  ال�رشاع  ازداد  حرام«  لـ«بوكو 
البالد.  �رشق  �سمال  يف  املدنيني 
وكانت الفرتة من منت�سف عام 2014 
وحتى منت�سف عام 2015 هي االأكرث 
دموية يف تاريخ اجلماعة، مبقتل ما 
يزيد عن 10 اآالف �سخ�س، وت�رشيد 

املاليني.
التو�سع  اأن  الدرا�سة  ترى  ولهذا 
االإقليمي للجماعة كان مبثابة خطاأ 
فالطموحات  فادح،  ا�سرتاتيجي 
ال  املدرو�سة  غري  االإقليمية 
التو�سعات،  ا�ستمرارية  ت�سمن 
�سعيفة  اجلماعة  اأ�سبحت  وبذلك 

»بوكو  بداأت  وعندما  ا�سرتاتيجًيّا. 
بني  االإقليمية  تو�سعاتها  يف  حرام« 
على  و�سيطرت   2015-2014 عامي 
�رشق  �سمال  يف  اأرا�ٍس  جمموعة 
يف  عملياتها  وو�سعت  نيجرييا، 
فاإنها  والنيجر؛  وت�ساد  الكامريون 
الق�رشية  االأ�ساليب  على  اعمدت 
وقطع  اجلماعي  والقتل  كاخلطف 

الروؤو�س والتفجريات.
متركز  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
ثابتة  اأماكن  يف  اجلماعة  عنا�رش 
االأمن  ا�ستهداف قوات  �سهل عملية 
من  فاإنه  ذلك،  ومع  لهم.  النيجريية 
اأن ت�سكل اجلماعة تهديًدا  املرجح 
امل�ستقبل  يف  خطرًيا  اإرهابًيّا 

املنظور لنيجرييا وجريانها.

درو�س من املواجهة 
درو�س  اأربعة  اإىل  الدرا�سة  تُ�سري 
من  ا�ستخال�سها  ميكن  رئي�سية 
حرام«،  »بوكو  جماعة  �سد  احلرب 

هي على النحو التايل:
تعامل  يت�سم  اأن  يجب  اأواًل- 
االجتماعية  احلركات  مع  الدول 
النف�س  ب�سبط  �سيا�سًيّا  املن�سقة 
بالقب�سة  ولي�س  املحايدة،  والعدالة 
احلديدية، حيث اأدى قيام احلكومة 
�سد  الوح�سي  بالقمع  النيجريية 
تويل عنا�رشها  اإىل  اأفراد اجلماعة 
والتحول  القيادة  راديكالية  االأكرث 
نحو العنف. ورمبا لو كانت احلكومة 
االأوىل  الهجمات  قابلت  النيجريية 
للجماعة باملفاو�سات واالعتقاالت، 
بداًل من العنف الع�سوائي؛ فاإن ذلك 
قد يكون �سببًا يف عدم حتول »بوكو 
حرام« اإىل تنظيم اإرهابي. وعلى اأقل 
تقدير، رمبا كانت قوات االأمن اأكرث 
قدرة على احتواء االنتفا�سة العنيفة 
ا�ستغالل  خالل  من  حرام«  لـ«بوكو 

انق�سامات اجلماعة.
مواجهة  يف  النف�س  �سبط  ثانًيا- 
ال�سكان املدنيني وامليلي�سيات ال يقل 
اأهمية عن �سبط النف�س يف التعامل 
مع اجلماعات املن�سقة. فقد دفعت 
تبنتها  التي  الوح�سية  االأ�ساليب 
املدنيني  تنظيم  اإىل  حرام«  »بوكو 

مما  اجلماعة،  ملحاربة  ميلي�سيات 
بعمليات  القيام  على  الدولة  �ساعد 
ا�ستخباراتية اأكرث ا�ستهداًفا �سدها. 
دوًرا  املحلي  املدين  التعاون  ولعب 
كبرًيا للم�ساعدة يف طرد املتمردين 
من مايدوجوري النيجريية واملراكز 

ال�سكنية الرئي�سية االأخرى.
-على  االأمن  وقوات  الدولة  وحتتاج 
بحر�س  للتعامل  اخل�سو�س-  وجه 
مع تلك امليلي�سيات، خ�سية حتولها 
بناء  اإعادة  اأجل  من  الدولة،  �سد 
املت�سدع،  نيجرييا  �رشق  �سمال 
قدرة  عدم  ل�سمان  معهم  والتعاون 
اجلماعة على اإعادة ت�سكيل نف�سها. 
املحلية  للميلي�سيات  اللجوء  وحقق 
جناًحا على نطاق وا�سع يف مكافحة 
»بوكو حرام«. ونتيجة لذلك، تبحث 
تبني  اأخرى  ودول  والنيجر  ت�ساد 
احلكومة  على  ويلزم  مماثل.  نهج 
النيجريية و�سع خطط للر�سد ودمج 
لتلك  املنتمني  ال�سباب  وتوظيف 
النزاع،  انتهاء  مبجرد  امليلي�سيات 
جتنبًا لقيامهم بتهديد الدولة نف�سها 
بالعنف. وقد اأعلن الرئي�س النيجريي 
 250 بتوظيف  �سيقوم  اأنه  موؤخًرا 
امل�سرتكة  العمل  فرقة  من  مدنًيّا 
النيجريية.  وال�رشطة  اجلي�س  يف 
ذلك  على  االأمر  يقت�رش  اأال  وينبغي 
بذل  الدولة  على  يجب  بل  فح�سب، 
املقاتلني  ح�سول  ل�سمان  املزيد 
م�ستقرة  وظائف  على  ال�سابقني 

واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.
ال�سيا�سية  القيادة  اهتمام  ثالًثا- 
باالأو�ساع القائمة. فقبل عام 2015، 
-اآنذاك-  النيجريي  الرئي�س  كان 
منخرط  غري  جوناثان«  »جودالك 
يف  رغبة  لديه  تكن  ومل  النزاع،  يف 
ا�سرتاتيجي،  توجيه  اأي  تقدمي 
ف�ساًل عن اعرتافه بت�سلل اجلماعة 
االأمن  اأجهزة  واإىل  حكومته،  اإىل 
ذلك،  من  بالرغم  ولكنه  النيجريية. 
اإجراء حا�سم ملعاجلة  اأي  يتخذ  مل 
املوقف، مما اأتاح الفر�سة ال�ستمرار 
انت�سار النزاع. ومل تنخرط حكومته 
مع  �سوى  كامل،  ب�سكل  النزاع،  يف 
خ�سارة  خ�سية   ،2015 عام  بداية 

االنتخابات.

تويل  منذ  فاإنه  النقي�س،  وعلى 
النيجريية  الرئا�سة  »حممد بخاري« 
الدولة  كثفت   2015 افريل  يف 
»بوكو  جماعة  ملكافحة  جهودها 
مع  التن�سيق  مقدمتها  ويف  حرام«، 
بيانات  لقاعدة  ووفًقا  احللفاء. 
قتل  النيجريية،  االجتماعي  العنف 
عامي  بني  متمرد  اآالف   5 نحو 
القتلى  عدد  وت�ساءل  و2016،   2015
حد  اإىل  املدنيني  من  وامل�سابني 

كبري الأول مرة منذ عام 2012
االدعاءات  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
»بخاري«  حلكومة  امل�ستمرة 
اأثارت  »بوكو حرام«  باالنت�سار على 
الهزمية  باأن  حقيقية  غري  توقعات 

ال�ساحقة تكاد تكون و�سيكة للغاية.
ملواجهة  االإقليمي  التعاون  رابًعا- 
التنظيمات االإرهابية. حيث اتخذت 
بع�س الدول )مثل: نيجرييا، وت�ساد، 
اإجراءات  والنيجر(  والكامريون، 
اأرا�سيها،  يف  اجلماعة  توغل  �سد 
واأن�سئوا فرقة عمل م�سرتكة متعددة 
فرار  ملنع   )MNJTF( اجلن�سيات 
حرام« عرب حدودها  »بوكو  عنا�رش 

التي ي�سهل اخرتاقها. 
و�رشكائها  نيجرييا  جهود  وترتكز 
االإرهابية  اجلماعة  عنا�رش  منع  يف 
الدولية،  احلدود  عرب  الهروب  من 
امليلي�سيات  تبني  على  والعمل 
خالل  احلكومة  ملوقف  املحلية 
النزاع، وتخ�سي�س املوارد الع�سكرية 
خارج  حرام«  »بوكو  الإبقاء  الالزمة 

املدن. 
جماعة  الدول  تلك  جيو�ُس  وقاتلت 
مما  مده�سة،  بكفاءة  حرام«  »بوكو 
الذي  التهديد  تراجع  يف  �ساهم 
ت�ستطع  فلم  اجلماعة،  ت�سكله  كانت 
االأربعة.  اجليو�س  اأمام  ال�سمود 
وخالل خم�سة اأ�سهر من عام 2015، 
جميع  من  حرام«  »بوكو  طرد  مت 
من  عليها  �سيطرت  التي  االأرا�سي 

قبل.
ا�ستمرار  ينبغي  ذلك،  على  وبناًء 
التعاون بني نيجرييا و�رشكائها ملنع 
»بوكو حرام« والتنظيمات االإرهابية 
اآمنة  مالذات  تاأ�سي�س  من  االأخرى 
ملنعها  ا  واأي�سً احلدود،  عرب  لها 

مرة  مناطق  اأي  على  ال�سيطرة  من 
اأخرى.

القائمة  االإقليمية  للجهود  ودعًما 
االحتاد  يعتزم  االإرهاب،  ملكافحة 
ال�رشيع  للرد  قوة  تاأ�سي�س  االإفريقي 
قوامها 25 األف �سخ�س، والتي رمبا 
ا �سد التنظيمات  ت�سبح �سالًحا هاًمّ

االإرهابية يف حال بدء ظهورها.
من  فاإنه  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�ًسا 
على  االنت�سار  ادعاء  الأوانه  ال�سابق 
اجلماعة  قامت  فقد  حرام«.  »بوكو 
و�رشدت  �سخ�س،  األف   30 بقتل 
تنظيم  اأعنف  جعلها  مما  املاليني، 

اإرهابي يف اإفريقيا املعا�رشة.

تو�شيات الدرا�شة
ا�ستمرار  ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست 
ال�سكان  النف�س، والتعاون مع  �سبط 
املحليني، واهتمام القيادة ال�سيا�سية، 
االإقليمني  ال�رشكاء  مع  والتعاون 
اجلماعة.  عودة  ملنع  والدوليني، 
يكفي يف ظل  ال  اأن هذا  م�سرية ىل 
تعر�س احلكومة النيجريية ل�سغوط 
االنخفا�س  ب�سبب  كبرية  اقت�سادية 
وحتى  النفط.   اأ�سعار  يف  احلاد 
النيجريية  االآن، مل ت�سع احلكومات 
بناء  اإعادة  كيفية  ب�ساأن  خطة 
التحتية  والبنية  التعليمية  االأنظمة 
الن�ساء  اإدماج  واإعادة  املحطمة، 
اجلماعة  اأخذتهم  الذين  واالأطفال 
�رشورة  اإىل  باالإ�سافة  كاأ�رشى. 
ا�ستعادة وظائف الدولة التي جنحت 
واإ�سالح  »بوكو حرام« يف تدمريها، 
واالقت�سادية  القانونية  الوظائف 
عانت  التي  واالأمنية،  وال�سيا�سية 
احلرب  �سنوات  منذ  الفو�سى  من 
االأهلية. ومبجرد االنتهاء من تنفيذ 
االنت�سار  اإعالن  املهام، ميكن  تلك 
على »بوكو حرام«، الأن تلك اخلطوات 
وحدها ت�سمن عدم �سعود اجلماعة 
اإرهابية  تنظيمات  اأي  اأو  جمدًدا، 
مماثلة مرة اأخرى. وحتى اإذا هزمت 
مراًرا؛  »بخاري«  اأعلن  كما  بالفعل، 
فاإن نيجرييا �ست�ستغرق وقًتا طوياًل 
لتعوي�س اخل�سائر التي ت�سببت فيها 

»بوكو حرام«. 



يف رواية تاريخية جريئة �سادرة حديثا باللغة الفرن�سية

الكاتب اإتيان بارليه ق�سة احل�سار املن�سي 
للعا�سمة ال�سودانية اخلرطوم

يف رواية تاريخية جريئة �سادرة حديثا باللغة الفرن�سية، يروي الكاتب اإتيان بارليه 
ق�سة احل�سار املن�سي للعا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، م�ستذكرا ذلك ال�سراع الدموي 

الذي مهد الطريق الإنهاء اال�ستعمار. ويف عر�ض �سحيفة لوموند الفرن�سية لهذه 
الق�سة، تنطلق الرواية من عبور مذنب كرولز عام 1882 ل�سماء ال�سودان، الذي يجعل 
منه املوؤلف حدثا حموريا يثري اأحالم بع�ض ال�ساعريني، ولكنه ي�سعل الثورة والرغبة 

يف الغزو لدى اآخرين. 

وكاالت 

ويحمل الكاتب يف �رسد قوي هذا 
عن  امل�سوؤولية  من  جزءا  املذنب 
التي  امل�سلحة  الثورة  انطالق 
ذلك  املهدي،  الإمام  قادها 
اأنه �سيطهر  »الزاهد الذي يت�سور 
ويق�سي  املرتدين  ويطرد  العامل 
الكفار  ويحرق  الر�سوة  على 
القانون  وحديد  الإميان  بنار 
التي  الأرا�سي  وي�ستعيد  احلق«، 
حممد  غزو  اأيام  م�رس  احتلتها 
وينقذ   1821 �سنة  لل�سودان  علي 

اخلرطوم من غيابات ال�سالل.

التاريخي،  ال�رسد  هذا  ويف 
وجها  ال�رساع  الكاتب  ي�ستعر�ض 
املهدي  بطليه،  بني  لوجها 
 ،)1885-1833( غوردون  واجلرنال 
لإنقاذ  الربيطانيون  بعثه  الذي 
والعديد  امل�رسيني  حلفائهم 
الذين  الأوروبيني  املواطنني  من 
هذا  دخول  ولكن  هناك.  يعي�سون 
يف  �سهرته  بنى  الذي  اجلرنال 
عبثيا  يبدو  امل�ستعمرات،  حروب 
انت�سار يف حد ذاته،  بقدر ما هو 
لأن اخلرطوم يف هذه اللحظة قد 
اأطبق عليها متاما.   ويحكي بارليه 
يف �رسد جميل ق�سة املواجهة بني 

وما  �سهرتهما،  تتقدمهما  بطلني 
ا�ستنزاف  حرب  من  ذلك  رافق 
تاأثريها  ولكن  جمهولة،  تكون  قد 
ال�سودان،  حدود  عند  يقف  مل 
لأن  اأوروبا،  عمق  اإىل  و�سل  بل 
كان   1885 �سنة  اخلرطوم  �سقوط 
اإعالنا لبداية اإنهاء الحتالل. ويف 
خلط متعمد بني التاريخ واخليال، 
عامل  �سخ�سية  على  الكاتب  يعرج 
ريا�سارد  كارل  النم�ساوي  الآثار 
يف  هلك  الذي  لوبو�سوت�ض 
مري،  ح�سارة  اكت�ساف  طريق 
معجبة  تبدو  خياله  من  و�سخ�سية 
اإعجابها  بقدر  غوردون  باجلرنال 

ترى  عر�سها،  ويف  باملهدوية. 
لوموند اأنه لي�ض من ال�سعب يف كل 
مرة متييز احلقيقة من اخليال يف 
ق�سة بارليه لأن هذا الكاتب يدقق 
يخدع  اأن  يحب  ول  التفا�سيل  يف 

القارئ.
الكاتب  يو�سح  العر�ض  واأثناء 
اأحيانا اأن الأمر جمرد خيال، كما 
اآخر  اإنه  قال  ما  عر�سه  بعد  فعل 
غوردون  اجلرنال  بعثها  ر�سالة 
تقول »اخلرطوم، كل �سيء على ما 
يف  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وتنبه  يرام«. 
تثري  اأ�سياء  التاريخية  الق�سة  هذه 
رواية  مع  تقاطعها  من  الده�سة 

األبري  »الطاعون« للكاتب الفرن�سي 
كامو، ورغم وجود احلدائق الذابلة 
ما  فهنالك  النيلني،  ق�رس  ظل  يف 
اجلزائرية  وهران  مبدينة  يذكر 
ب�سبب  احل�سار  حتت  وقعت  التي 
هذا  ولي�ض   ،)1947( الطاعون 
غريبا لأن بارليه �سبق اأن خ�س�ض 
بجامعة  كامو  األبري  عن  اأطروحة 
اخلرطوم  فتبدو  ب�سوي�رسا،  لوزان 
بالطاعون  حما�رسة  ق�سته  يف 
عر�ض  ولكن  الأيديولوجي. 
ال�سحيفة يرى اأن مقارنة جتاوزات 
قد  النازية  الوح�سية  مع  املهدي 
تبدو غريبة، ولكن الكاتب يرى اأن 

»مقارنة ما ل وجه فيه للمقارنة«، 
�رسورية لفهم عاملنا اليوم خا�سة 
للت�سابه،  كثرية  اأوجها  هناك  اأن 
هاج�ض النقاء واخلوف الذي يولد 
املواقف و�سفاء الذهن من �سده 
اأي من العنف. وبهذه الق�سة يعود 
وي�ستنتج  املا�سي  اإىل  الكاتب  بنا 
ينظر  ل  لأنه  الأحداث،  من  العرب 
الغربيون  ينظر  كما  التاريخ  اإىل 
ن�ستحم  اأن  ميكن  ل  نهر  اأنه  على 
بالن�سبة له  التاريخ  فيه مرتني، بل 
كرول�ض  مذنب  مثل  نف�سه  يكرر 
الذي يفتتح به ق�سته، والذي عرب 

قبل قرون �سماء ال�سني.
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جنم العراق احلامل »فريد لفتة«.. 
يكتب ق�سته املثرية لل�سباب

�سطع جنم العراقي فريد لفتة، على جرائد وو�سائل اإعالم عربية وغربية، واأثار 
اإعجاباً وتفاعاًل متنامياً حتى ال�ساعة على مواقع التوا�سل، واأحبه املاليني لي�ض عرب 
العراق وحدها، بل اخلليج وحتى املنطقة العربية، اإذ وجد فيه النا�ض ق�سة ا�ستثنائية 

ملهمة، وروح حرة مغامرة تفي�ض بنداءات ال�سالم والإجنازات واخلري، واللحاق 
بالأحالم مهما بعدت مداراتها.

ولفتة الذي عانى يف طفولته من �سكل من اأ�سكال التوحد، فكان ي�سعر باأنه طائر 
مبعنى الكلمة، يرف�ض تناول الطعام بيده التي ا�ستحالت يف ناظريه لناحني، كرب بعدها 

ليتجاوز املحن وال�سعوبات وما واجه من ويالت يف بالده، ليحول كل حلم خطر 
له، بالطريان والرتحال وت�سلق اجلبال واجرتاح املغامرات والإجنازات اإىل حقيقة، 
فهو اأول عراقي يت�سلق قمة اإيفر�ست، اأعلى قمم العامل، واأول من يقفز فوقها، واأول 

عراقي كذلك ي�سل وقفز باملظلة فوق القب ال�سمايل وحتول ملتحدث رئي�ض يف 
منتديات دولية.

و حتدث لفتة عن كتابه اجلديد الذي حكى فيه ق�سته، خا�سة ملحبيه من ال�سباب 
الذي طاملا �سعى لبث الإيجابية فيهم، وبداأ يف باإهداء لهم قائاًل: »اأحالمي 

واأحالمكم.. ل تقتلوها، امنحوها الفر�ض لتع�ض«.
وحقق لفتة حلمه بالطريان لي�سبح طيار خا�ض وجتاري واآيل للهليكوبرت، ورائد 

ف�ساء م�ستقبلياً، وطياراً مظلياً، وهو اأول طيار مدين عراقي يحلق بطائرة مقاتلة 
من نوع »ميغ-29«، حلدود الف�ساء لرتفاع 90 األف قدم، يف عام 2009، ومثل بالده 
يف بطولت للقفز املظالت يف العديد من امل�سابقات العاملية، وتوج بطل العامل 
لل�سالم والريا�سة يف موناكو 2011، و�سفري نوايا ح�سنة من للعديد من املوؤ�س�سات 

اخلريية والثقافية والإن�سانية العربية والعاملية، اإذ يحفل �سله بالتطوع والعمل اخلريي 
مع الأطفال والالجئني، كما دخل مو�سوعة غيني�ض يف اأكرب در�ض لتعليم القراءة يف 

العامل من 2226 طفل عام 2015، وقبلها يف 2014 ت�سميمه اأكر ف�سيف�ساء من الألعاب 
اللينة وتوين اأكرب رمز لل�سالم يف العامل يف جامعة بغداد، وت�سميم واإجنازه لأكرب 

علم ب�رسي يف العامل بالتعاون مع ال�رسطة العراقية يف بغداد يف 2015، واأكرب بو�سرت 
اأ�سابع لتكوينه العلم العراقي يف 2016، وت�سميم واإجناز اأكرب حمامة �سالم يف العامل 

مع 2500 طالب والبة من الالجئني الأطفال من �سوريا والعراق يف الأردن للعام نف�سه. 
وتطول القائمة اإىل حد ي�سعب ح�رسها من اإجنازات هذا الرجل احلامل، التي بدا واأن 
لفتة �سكلها من عمل دوؤوب وطاقة متفجرة عا�سقة للحياة والنا�ض، لينال حب هوؤلء 

وتقديرهم، حيث لقبته جهات عدة باألقاب كثرية ت�سري ملكانته يف القلوب، مثل »ما�سة 
العراق«، و«ن�رس العرب«، و«�سقر العراق« و«فريد العفريت«، و«العنقاء«، و »جنمة 

العلم العراقي«، و »�سارية ال�سالم ال�سومرية«، و »يوري غاغاريان العرب«، و »النور�ض« 
و«�سوبرمان العراق«.

وكاالت 

5 خرباء من اخلارج ُيكملون جلنة اختيار الفائزين بنوبل للآداب
اخلارج،  من  خرباء  خم�سة  �سيكمل 
الفائزين  باختيار  املعنية  اللجنة 
العامني  يف  لالآداب،  نوبل  بجائزة 
املقبلني، وفق ما اأعلنته ، الأكادميية 
تاريخية  اأزمة  ت�سهد  التي  ال�سويدية 
على خلفية ف�سيحة ا�ستغالل جن�سي 

وت�رسيبات.
اإ�سافًة  نوبل اجلديدة،  و�ست�سم جلنة 
فا�ستربغ،  بري  الأكادمييني  اإىل 
وهورا�ض انغداهل، وكري�ستينا لوغن، 
�سفينربو،  وج�سرب  اأول�سون،  واأندر�ض 
وجان  لياندوير،  كري�ستوفر  الكاتبني 
بريت �ساند�سرتوم، وثالثة نقاد اأدبيني 

وهرنيك  بلومكفي�ست،  ميكايال  هم، 
بيرت�سني، وريبيكا اأهلبريغ كاردي.

واتُخذ الإجراء بالإجماع مع موؤ�س�سة 
اأ�سهر  ب�سعة  منذ  طرحت  التي  نوبل 
ت�سكيل جلنة جديدة لختيار الفائزين 
ُحجبت  التي  اجلائزة  لالآداب،  بنوبل 
هذا العام ب�سبب الف�سيحة التي هزت 

املوؤ�س�سة.
ال�سويدية يف ماي  الأكادميية  وقررت 
مل  ما  وهو  اجلائزة،  اإرجاء  املا�سي 
يحدث منذ �سبعة عقود، على خلفية 
يف  اخلارجي  العامل  »ثقة«  فقدان 
من   8 بخروج  و«�سعفها«،  املوؤ�س�سة 

اأع�سائها الـ18 اآنذاك. واأو�سح اأندر�ض 
اأول�سون، ال�سكرتري الدائم املوؤقت، اأن 
 ،2020 حتى  »موؤقت«  الإجراء  هذا 
جوائز  بثالث  الفائزين  اختيار  تاريخ 

واحدة منها عن 2018.
منذ  حرجاً  و�سعاً  الأكادميية  وت�سهد 
�سحيفة  ن�رست  عندما  عام،  نحو 
بتعر�سهن  امراأة  �سويدية بالغات 18 
جان  الفرن�سي  جانب  من  للتحر�ض 
باملوؤ�س�سة  املرتبط  اأرنولت،  كلود 
كاتارينا  ال�ساعرة  زوجته  طريق  عن 

فرو�ستين�سون وناديها الأدبي.
وكاالت 

عن 83 عاما

رحيل ال�ساعر املك�سيكي فرناندو ديل با�سو
تويف الكاتب املك�سيكي 
با�سو  ديل  فرناندو 
الروايات  �ساحب 
الكثرية  التاريخية 
وال�ساعر والدبلوما�سي، 
يف  عاما   83 عن 
م�ست�سفيات  اأحد 
ما  على  غوادالخارا 
هذه  جامعة  اأفادت 
يف  الواقعة  املدينة 
جنوب غرب املك�سيك.

اإىل  اجلامعة  ت�رس  ومل 
اأ�سباب وفاة ديل با�سو.

التي  اجلامعة  وغردت 
�سهادة  الكاتب  منحت 

عام  فخرية  دكتوراه 
البد  اإىل  »منعك   2013
با�سو!«  ديل  فرناندو 
معروفا  الكاتب  وكان 
الفكاهي  بح�سه 
ومالب�سه امللونة. وكان 
»اخبار  كتاب  �سحاب 
 )1986( المرباطورية« 
يف  تدهور  من  يعاين 

�سحته.
نال  م�سريته  وخالل 
اجلوائز  من  الكثري 
جائزة  �سيما  ل  الأدبية 
العريقة  ثريفانتي�ض 
خالل   .2015 عام  يف 

هذه  ت�سلم  مرا�سم 
ب�سدة  انتقد  اجلائزة 
املك�سيكية  ال�سلطات 
يواجه  كان  اأنه  مع 
النطق  يف  �سعوبات 
ب�سبب جلطة اأ�سيب بها 

عام 2013.
»تتوا�سل  يومها  وقال 
عمليات  املك�سيك  يف 
والبتزاز  ال�رسقة 
والختفاء  واخلطف 
ال�سلطة  وا�ستغالل 
من  والفالت  والف�ساد 

العقاب«.
وقالت ابنته باولينا ديل 

حب  لنا  »يرتك  با�سو 
الفكاهة  وح�ض  احلياة 
تاأثري  له  ثمينا  واأرثا 
ال�سباب«.  على  اأيجابي 
وعمل الكاتب يف �سبابه 
يف  �سي«  بي  »بي  لهيئة 
»اإذاعة  ثم  ومن  لندن 
)اإر  الدولية«  فرن�سا 
اأف اإي(. وغرد الرئي�ض 
املنتخب  املك�سيكي 
لوبيز  مانويل  اندري�ض 
اأوبرادور كاتبا اأن وفاته 
»ت�سكل خ�سارة ل تعو�ض 

لالأدب املك�سيكي«
وكالة اأنباء ال�سعر  
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لالإعالمية فتيحة زمامو�س

دفاتر �صحفية.. هوام�ش ال�صفحة 25  
تك�صف كوالي�ش مهنة املتاعب

�شدر حديثا عن دار �شارة للن�شر باجلزائر كتاب جديد لالإعالمية  
والباحثة فتيحة زمامو�س  حتت عنوان »دفاتر �شحفية ..هوام�س 

ال�شفحة 25 » والذي يحمل  يف طياته  جمموعة  من املقالت  
ال�شحفية اجلديرة بالقراءة ملا يحمله من معلومات قيمة وهادفة 

التي ك�شفت من خاللها ال�شتار عن كوالي�س مهنة املتاعب .

حكيم مالك

يف  زمامو�ش  تطرقت  ولقد 
مقالة   26 �إىل  �لكتاب  هذ� 
 ، يف  و�ملتمثلة  �صحفية 
 ، �مليد�ن  يف  �ل�صحافة 
حتقيق »�جلزيرة« يف حمطة 
منجم  �ل�صفر:   ، �ل�صفر 
ذ�كرة   ، �ل�صحافة  �لذهبفي 
�لظهر،  حقيبة  يف  �ل�صحفي 
حو�ر طفلة : �صيدة �لأعمال 
�صحفية  ق�صة   ، و�لوزيرة 
�ل�صحة   ، طبيبة  ..حكمة 
و�لإعالم ..هلل ما �أعطى وما 
زيد�ن   ، �لإعالم  مر�آة  �أخذ، 
�جلميل  و�لهجر  �لإعالم   ..
حتجب  �صجرة  �حلدث..   ،
يف  »�لفيني�ش«   ، �ملعلومات 
�لإعالم ، ثميلة: يف �لإعالم 
 ، تب�رص  بعيون  �لأ�صابع 
ون�صف  ..�بت�صامة  �لإعالم 
 ، �أ�صماء  �ل�صحافة   ، كلمة 
يف �لإعالم �جلو�هر ل تلمع 
حيل   ، مهمة  هام�ش  على   ،
�خلطاأ   : �ل�صحافة   ، �ملهنة 
جتارب  درو�ش،  يعادل10 
�لإعالم �إحماء لبدء �مل�صار، 
وكفة  �لعلم  كفة  �لإعالم بني 
�ليتامى  خطاب   ، �لأحد�ث 
..رحلة  �جلامعي  �حلي   ،
�أو تاأ�صرية ،  دون جو�ز �صفر 
�صور�ية بوعمامة  و�لعابرون 
باأثر ،  بني �ل�صاعات و�حلياة 
.. ق�صية ، �صيدي �لرئي�ش .. 
بن  ذر�ع  ، يف  �لنف�ش عزيزة 
خدة �لقد�ش حا�رصة دوما .

متاهة الكلمة ومهنة 
البحث الطويل

و��صتهلت �ملوؤلفة و�لإعالمية 
كتابها  زمامو�ش  فتيحة 
»هي  فيه  قائلة  باعرت�ف 
�لبحث  مهنة  �لكلمة،  متاهة 
 ، �لطريق  نظل  قد  �لطويل، 
وقد ن�صادف  م�صار�ت مغلقة 
�ل�صرب  من  �لقليل  مع  لكن   ،
جند  �جلهد  من  و�لكثري 
�لباب  �ملوؤدي نحو �حلقيقة 
، فلماذ� نرى �جلانب �ملظلم 

فقط ؟«.

العودة اإىل تفا�شيل 
ذاكرة ال�شحفي 

 و�أ�صافت ذ�ت �ملتحدثة �أن 
لكل ق�صة زمن ومالب�صات ، 
�صفحات  على  �لق�صة  تن�رص 
تفا�صيلها  �أدق  لكن  �جلريدة 
�ل�صحفي  ذ�كرة  يف  تبقى 
زمامو�ش  ح�صب  لت�صكل   ،
�ملعاين  من  متاألقا  تر�كما 
و�لت�صابك   ، �جلميلة  و�لقيم 
�ملثري بني تفا�صيل متناق�صة 
ما  حلظة  يف   ، �حلياة  يف 
لهذه  �لعتبار  �إعادة  يتعني 
فهذ�  وبالتايل  �لتفا�صيل 
رحلة  عن  عبارة  �لكتاب 
�لتحرير  قاعات  بني  ثانية 
فتيحة  بها  ��صتغلت  �لتي 
�لزمن  من  لفرتة  زمامو�ش 
خالله   من  حاولت  حيث 
�لذ�كرة  تفا�صيل  �إىل  �لعودة 
بها  مررت  �لتي  و�لأمكنة 
�ل�صحفية  حيث �أعادت خط 
ت�صبح  مهنة  يف  �لأحد�ث 
ما ميكن  �أكرث  �لأ�صماء  فيها 
�أن يكون و�أن يبقى ،و�لأماكن 

�أكرث ما يذكر .

قاعات التحرير الباردة 
يف زمن �شاخن

�أو�صحت  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
زمامو�ش �أن هذ� �لكتاب هو 
جزء ي�صري  من ر�صيد جتربتها 
�لتي  �ل�صحفية  ويومياتها 
و�صعتها �أمام �جليل �جلديد 
بحالوتها   ، �ل�صحفيني  من 
�لأخطاء  وبقيمة   ، ومر�رتها 
و�لعرث�ت  و�ملو�قف ، �أر�دت  
�جلديد  للجيل  تقدمه  �أن  
منه   �ل�صتفادة  بغية  �ليوم 
وليمنحهم �لنف�ش لال�صتمر�ر 
هذ�  حالوة  �كت�صاف  يف 
تعبري  حد  على  �ل�صغف 
زمامو�ش   فتيحة  �ل�صحفية 
جيل  عرث�ت   جتنب   مع 
�لتحرير  قاعات  ��صتوطن 

�لباردة يف زمن �صاخن .

ال�شفحة 25 وكوالي�س 
الأحداث وخبايا 

التغطيات ال�شحفية

فتيحة  �أكدت  جهتها  ومن   
�لكتاب  هذ�  يف  زمامو�ش 
ولكل  دفرت  �صحفي  لكل  �أن 
دفرت هو�م�ش و لكل �صحيفة 
�ل�صفحة  �أما   ، �صفحة   24
ل  �لتي   �ل�صفحة  هي   ،  25
تكتب ول تطبع ، هي هام�ش 
وخبايا  �لأحد�ث   وكو�لي�ش 
على  يتعذر  تلك  �لتغطيات 
�ل�صحايف كتابتها يف مقالته 
wويرتكها يف �لذ�كرة ، فقد 
بها  ليوؤثث  يوما  لها  يعود 

كتابات �أخرى .

الإعالمي عبد العزيز 
بوباكري:« فتيحة 

زمامو�س حمبة ملهنتها 
و�شحافية ميدان«

توىل  فلقد  �ملقابل  ويف     
عبد  و�لكاتب  �لإعالمي 
بكتابة  بوباكري  �لعزيز 
مقدمة كتاب »دفاتر �صحفية 
 «  25 �ل�صفحة  ..هو�م�ش 
زمامو�ش  فتيحة  لل�صحفية 
بهذه  كثري�   �أ�صاد  �لذي 
ملا  عرفها  �لتي  �ل�صحافية 
رئي�ش  من�صب  ي�صغل  كان 
»�خلرب  جريدة  يف  حترير 
و�لذي  �صابقا   « �لأ�صبوعي 
�أكد �أن فتيحة  حمبة ملهنتها  
ولقد  بالن�صاط  مليئة  فهي 
�أطيافها  بكل  مار�صتها  
و�مل�صموعة  �ملكتوبة 
�أحبت  فلقد   و�ملرئية  
فتيحة �مليد�ن و�أح�صنت يف 
�أ�صندت  �لتي  �ملو��صيع  كل 
�إليها  بحما�ش فعال ، وجمد 
�أو  يوما  ترف�ش  ومل  ومتميز 
مهما  به  كلفت  مما  تخف 
�صعب وبد� ع�صري� ،  موؤكد� 
تنتقد  �لذي  هذ�  كتابها  �أن 
فيه  ما �آلت �إليه �ل�صحافة يف 
و�ملعلومة  �لأنرتنت   ع�رص 
كانت  �أن  بعد   ، �جلاهزة 
تتمزق  �ل�صحافيني  �أحذية 
وم�صدر  �خلرب  ور�ء  جريا 
تكفي  ل  ورو�تبهم  �حلقيقة 
لكر�ء بيت وعليه فلقد �صدت 
دفاتر  موؤلفها  يف  فتيحة 
�ل�صفحة  هو�م�ش  �صحفية  

مهنة  كو�لي�ش  خيط   25
�ل�صحايف ، حيث �أنها ر�حت 
�ل�صحايف  يوميات  تغزل منه 
�لتي  و�لتحديات  �ملتمرن 
�لتي  و�لختيار�ت  تو�جهه 
ي�صند فيها �صمريه و�إن�صانيته 
�ملو�طن  معا�ش  من  وقربه 
�لب�صيط ، كما �أن هذ� �لكتاب 
�أنثوية يف  ي�صهد على جتربة 
ما  قل  �لذي  �مليد�ن  هذ� 
تخو�ش فيه �ملر�أة وت�صتطيع 
ت�صتمر موؤمنة  مبا تفعل  �أن 
حيث �أن هذ� �ملوؤلف قة�مه 
كتبتها  مقالت  جمموعة 
وحللتها  زمامو�ش  فتيحة 
بع�ش   فيه  تناولت  حيث 
م�صاكل �ل�صحافة �جلز�ئرية 
�صاحبة   « حمنة  ويروي 
باملقابل  لكنه    « �جلاللة 
ميد�ن  يف  �صيثمر  عمل 
�لتاأريخ للعمل �ل�صحايف  من 
للرهانات  مالم�صته  حيث 
�ل�صحافيني  على  كان  �لتي 
حتملها  �ملا�صي  �لقرن  من 
وت�صيريها  هو �أي�صا �صيكون 
تاريخ  من  فرتة   عن  وثيقة 
وهو  �ملعا�رصة   �جلز�ئر 
تاريخ  عنف وخوف ومغامرة 
�لأخري  .  ويف  �آن  و�حد  يف 
لفتيحة  �أرجو  بوباكري  قال 
�لتوفيق و�ل�صتمر�ر و�لبحث 
وتطوير   ، لغتها  �أقا�صي  يف 
�أدو�تها و�لنهل من �ملو��صيع 
�حلياة  مت�ش  �لتي  نف�صها 
يف  �أ�رصت  كما   ، و�لإن�صان 

�ملقالت،  من   �لباقة  هذه 
�لأ�صا�ش  هذ�  وعلى 
�ملتحدث  ذ�ت  حيا  فلقد 
�أي�صا يف �لإ�رص�ر  �صجاعتها 
رغم  للقارئ  �لو�صول   على 
كل من يبعده يف هذ� �لع�رص 

عن �لقر�ءة و�لكت�صاف . 

الإعالمية والباحثة 
فتيحة زمامو�س يف 

�شطور...

�إعالمية  زمامو�ش  فتيحة 
جز�ئرية، وباحثة جامعية يف 
جمال علوم �لإعالم ، تدر�ش 
يف مرحلة �لدكتور�ه ، ز�ولت 
عام  منذ  �ل�صحافة  مهنة 
�ل�صحف  من  عدد  يف   1996
»�لن�رص«  �أهمها   ، �جلز�ئرية 
 «  ،« »�لأ�صيل   ، ،و«�مل�صاء« 
�لأ�صبوعي«و«�لبالد«،  �خلرب 
مع  حترير  كرئي�ش  عملت 
لغرفة  �ملوؤ�ص�ش  �لفريق 
�لأخبار يف قناة »�ل�رصوق« ، 
و��صتغلت كمحررة �جتماعية 
 « »�حلياة  �صحيفة  يف 
لوكالة  ومر��صلة   ، �للندنية 
 14 ملدة  �لكويتية  �لأنباء 
�لكتابة  ت�صهم يف  كما   ، �صنة 
عن �ل�صاأن �جلز�ئري يف عدة 
.�أ�صدرت  �لكرتونية  مو�قع 
تعاطي  عن  كتابا   2013 عام 
مع  �جلز�ئرية  �ل�صحافة 
يف  �لجتماعي  �حلر�ك 

تون�ش.

بق�شر ريا�س البحر باجلزائر العا�شمة

افتتاح امللتقى الأول حلركة فاي ال�صعرية الأول 2018 
 حكيم مالك 

�فتتح �أول �أم�ش  �مللتقى �لأول 
�لأول  �ل�صعرية  فاي  حلركة 
�ملحا�رص�ت  بقاعة   2018
باجلز�ئر  �لبحر  ريا�ش  بق�رص 
�لبد�ية  كانت  ، حيث  �لعا�صمة 
بكلمة �فتتاحية �ألقتها �ل�صاعرة  

حتدثت  عمر  حنني  �لدكتورة 
فيها عن و�قع �لو�صط �ل�صعري 

يف �جلز�ئر وحتدياته. 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  قدم  ولقد   
حمدي  �أحمد  و�لكاتب  
مد�خلة  حملت عنو�ن: جتربة 
يف �لن�صال �لثقايف وجتارب مع 
حتدث  �ملعا�رص،  �ل�صعر  رو�د 

�ل�صعري  �حلر�ك  عن  فيها 
�ل�صبعينات  �أيام  �جلز�ئري 
م�صت  �لتي  �ملو�قف  و�أهم 
على  �آنذ�ك  �ل�صعري  �لو�صط 
�لذي �صارك  �ل�صعر  بيان  غر�ر 
�لأ�صتاذ د. �أحمد حمدي رفقة 
و�آخرين  �صيناك  جان  �ل�صاعر 
حتدث   كما  �صياغته،  يف 

عدد  مع  جتاربه  عن  حمدي 
�ملعا�رص  �ل�صعر   رو�د  من 
�أمل دنقل ومظفر نو�ب  �أمثال 
ونز�ر �لقباين، وذلك على غر�ر 
جتربة ��صت�صافة �ل�صاعر مظفر 
و�ل�صاعر  �جلز�ئر،  يف  نو�ب 
عن  وكذلك  كذلك،  قباين  نز�ر 
�أحاديثه معهم ،  كما �صلط ذ�ت 

�ملتحدث �ل�صوء على   �إ�صكالية 
و�لعاملية  �جلز�ئري  �ل�صعر 
و�إ�صكالية �ل�صعر و�لتاريخ، ليتم 
تكرميه بعد ذلك نظري جتربته 
�لثقايف  �لن�صال  يف  �ملميزة 
يف  �جلميلة  م�صاهمته  ونظري 
حركة  ملتقى  فعاليات  �إجناح 
بعدها  لتنطلق  �لأول،  فاي 

بتن�صيط  �ل�صعرية  �لقر�ء�ت 
مع �لأ�صتاذ ب�صري لغريب و�لتي 
ر�صا  من  كل  م�صاركة  عرفت 
�صمية  فالح،  ر�بح  بور�بعة، 
�بر�هيمي  مو�صى  دويفي، 
و�صيدعلي جفال،  و�لتي عرفت 
ح�صور �لأ�صتاذ د.عثمان بدري 

و�لأ�صتاذ د.م�رصي بن خليفة.
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الهواء امللوث ي�صر بالدماغ
اأظهرت نتائج درا�سة اأجراها 
وا�سرتاليا  ال�سني  من  علماء 
ي�سيب  امللوث  الهواء  باأن 
باأمرا�ض  الإن�سان  دماغ 
عند  التوحد  اأولها  خمتلفة، 
لدى  والزهامير  الأطفال، 

كبار ال�سن.
در�ض علماء البيئة ال�سينيون 
 1599 �سحة  عن  بيانات 
مراهق، وقارنوها مع بيانات 
الكربون  دقائق  ن�سب  عن 
هواء  يف  الكثافة  خمتلفة 
اأو�سحت  حيث  �سنغهاي، 
باأن  املقارنة  هذه  نتائج 
الأطفال  من   %85 من  اأكرث 
اإ�سابتهم  �سخ�ست  الذين 
ل  ملدة  يعي�سون  بالتوحد، 
يف  �سنوات  ثالث  عن  تقل 
اأحياء املدينة التي تعاين من 
ال�سامة  للمواد  تركيز  اأعلى 
العلماء  كما حّدد  يف هوائها 
يف  املوجودة  ال�سوائب 
الدماغ،  ت�سيب  التي  الهواء 
ال�سيئة  البيئية  والظروف 
هذه  تطّور  حتّفز  التي 
�سنوات،   3-2 بني  الأمرا�ض 
اأن  الباحثون  اكت�سف  حيث 
هذه املواد ال�سامة يف الهواء 
مناعة  اإ�سابة  يف  ت�سببت 

ظهرت  باأ�رضار،  الأطفال 
قبل  ما  مرحلة  يف  تبعاتها 

املدر�سة وخالل الدرا�سة.
كما اأّكدت نتائج هذه الدرا�سة 
على وجود عالقة بني الهواء 
الزهامير،  ومر�ض  امللوث، 
ن�سبة  وجود  يت�سبب  حيث 
يف  الناعم  الغبار  من  عالية 
عوادم  عن  ال�سادر  الهواء، 

املنبعث  والدخان  ال�سيارات 
من   %90 يف  امل�سانع،  من 
بالزهامير  الإ�سابة  حالت 
على  عالوة  ال�سيخوخة،  يف 
والتهاب  الربو  اأمرا�ض 
والنوبات  الهوائية  ال�سعب 
القلبية التي تت�سبب فيها هذه 
الدقائق الناعمة ب�سهولة بعد 
دخولها اجل�سم وا�ستنادا اإىل 

اخلرباء  ين�سح  النتائج،  هذه 
من  تعاين  ل  اأماكن  باختيار 
تلوث الهواء، لتجنب اخلرف 
نظام  واتباع  ال�سيخوخة  يف 
بالفيتامينات،  غني  غذائي 
التدخني وعدم  والتخلي عن 
جيدا  والنوم  الكحول  تناول 
وممار�سة الن�ساطات البدنية 

يوميا.

الأرق

�صتة موؤ�صرات تدل على ال�صحة اجليدة

هو داء ي�سيب الإن�سان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  الإ�سطرابات  منها 
الأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

�ست  عن  الأطباء  ك�سف 
خاللها  من  ميكن  عالمات 
ال�سحية  احلالة  حتديد 

لالإن�سان وهو يف املنزل.
لالإن�سان  حيوية  العملية  هذه 
لديه  وقت  ل  الذي  املعا�رض 
واإجراء  الطبيب،  ملراجعة 
والفحو�ض  التحليالت 

الالزمة.
لل�سحة  الأول  املوؤ�رض  اأما 
القوي،  ال�سعر  فهو  اجليدة، 
نف�سية  حالة  اإىل  ي�سري  الذي 
وتغذية  بال  وراحة  هادئة 
هذا  وعك�ض  �سليمة،  �سحية 
مناعة  �سعف  اإىل  ي�سري 
اإىل  املا�سة  واحلاجة  اجل�سم، 

تناول الفيتامينات.
املوؤ�رض الثاين، الكثافة العالية 
البقع  من  وخلوها  لالأظافر 
على  بقع  ظهور  لأن  البي�ساء، 
يدل  لونها  كان  اأي  الأظافر 
على خلل يف الن�ساط الطبيعي 
عدم  الثالث،  املوؤ�رض  للج�سم 
وجود التهابات يف الفم ونزف 

ح�سا�سية  زيادة  لأن  اللثة، 
عالقة  لها  تكون  قد  الأ�سنان 
والرائحة  القلب،  باأمرا�ض 
الفم  جتويف  من  الكريهة 
تنتج عن خلل يف عمل اجلهاز 
الرابع،  املوؤ�رض  اله�سمي، 
وجود  وعدم  ولونه،  الرباز 

اإم�ساك اأو اإ�سهال.

النوم  اخلام�ض،  املوؤ�رض 
النوم  قلة  لأن  كافية،  لفرتة 
خطر  من  تزيد  املنتظمة 
من  الثاين  بالنوع  الإ�سابة 
واأمرا�ض  وال�سمنة  ال�سكري، 
النوم  قلة  اأن  كما  القلب، 
التهيج  �رضيع  ال�سخ�ض  جتعل 
و�سيء املزاج وي�ساب ب�سهولة 

املوؤ�رض  املعدية  بالأمرا�ض 
هو  اجليدة،  لل�سحة  ال�ساد�ض 
اأثبتت  اإذ  الجتماعي،  الدعم 
علم  جمال  يف  درا�سات  عدة 
النف�ض، اأنه كلما كان لل�سخ�ض 
وا�سعة،  اجتماعية  عالقات 
كلما كان اأقل عر�سة لالإ�سابة 

باأمرا�ض نف�سية. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.  كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن 

هذه املرة يف جامعة �سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رضاف جمموعة من 
العلماء والأطباء الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة 
مر�ض ال�رضطان بجميع اأنواعه، �سواء كان �رضطان الكبد اأو �رضطان 

الثدي اأو �رضطان الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رضطان 

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

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

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

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

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

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

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

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

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

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

مرتان يومًيا.
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�ال�ستغفار يجلب �خلري�ت و�لربكات ويدفع �لبالء

ومن ف�سائل ال�ستغفار اأنه 
يجلب اخلريات والربكات 

للعبد ويدفع عنه البالء يقول 
اهلل تعاىل: } َفُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا 

ِل  اًرا )10( ُيْر�سِ ُه َكاَن َغَفّ ُكْم اإَِنّ َرَبّ
ْدَراًرا )11(  َماء َعَلْيُكم ِمّ ال�َسّ

ِدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعل  َوُيْ
ُكْم اأَْنَهاًرا  اٍت َوَيْجَعل َلّ ُكْم َجَنّ َلّ

ِ َوَقاًرا  ا َلُكْم ل َتْرُجوَن هلِلَّ )12( َمّ
)13( َوَقْد َخَلَقُكْم اأَْطَواًرا )14( {

.)]13[(
» اأي اإذا تبتم اإىل اهلل 

وا�ستغفرمتوه واأطعتموه، كرث 
الرزق عليكم، واأ�سقاكم من 
بركات ال�سماء، واأنبت لكم 
من بركات الأر�س، واأنبت 

لكم الزرع، واأدر لكم ال�سرع، 

واأمدكم باأموال وبنني، اأي: 
اأعطاكم الأموال والأولد، 

وجعل لكم جنات فيها اأنواع 
الثمار، وخللها بالأنهار اجلارية 

بينها ، ويف هذا دللة على عظم 
فوائد ال�ستغفار وكرثة خرياته 

وتعدد ثمراته.
وهذه الثمرات املذكورة هنا 
هي مما يناله العبد يف دنياه 

من اخلريات العميمة والعطايا 
الكرية والثمرات املتنوعة، 
واأما ما يناله امل�ستغفرون يوم 

القيامة من الثواب اجلزيل 
والأجر العظيم والرحمة 
واملغفرة والعتق من النار 

وال�سالمة من العذاب، فاأمر ل 
يح�سيه اإل اهلل تعاىل)]14[(.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�هلل عز وجل �أمر عباده باال�ستغفار 
اأمر  وجل  عز  اهلل  اأن  ال�ستغفار  ف�سائل  من 
الكرمي  القراآن  من  كثرية  اآيات  فى  به  عباده 
 َ اهلَلهّ اإَِنهّ   َ اهلَلهّ َوا�ْستَْغِفُرواْ   {: تعاىل  قوله  ومنها: 
 {: تعاىل  وقوله   ،  )]1[(  } ِحيٌم   َرهّ َغُفوٌر 
اإِلَيِْه {)]2[(.  َربَهُّكْم ثَُمهّ تُوبُواْ  َواأَِن ا�ْستَْغِفُرواْ 
يف  بال�ستغفار  اأمرهم   }َ اهلَلهّ }َوا�ْستَْغِفُروا 
مواطن مظنة القبول ، واأماكن الرحمة ، وهو 
طلب الغفران من اهلل بالل�سان مع التوبة بالقلب 

، اإذ ال�ستغفار بالل�سان دون التوبة بالقلب غري 
نافع ، واأمروا بال�ستغفار ، واإن كان فيهم من مل 
يذنب ، كمن بلغ قبيل الإحرام ومل يقارف ذنباً 
واأحرم ، فيكون ال�ستغفار من مثل هذا لأجل 
الواجبات  اأداء  اأنه رمبا �سدر منه تق�سري يف 
هذا  وظاهر   ، املحظورات  من  والحرتاز 
الأمر اأنه لي�س طلب غفران من ذنب خا�س ، 
بل طلب غفران الذنوب ، وقيل : اإنه اأمر بطلب 

غفران خا�س ، والتقدير : وا�ستغفروا اهلل مما 
كان من خمالفتكم يف الوقوف والإفا�سة ، فاإنه 
، رحيم فيما فرطتم فيه يف حلكم  لكم  غفور 
واإحرامكم ، ويف �سفركم ومقامكم. ويف الأمر 
دليل   ، معها  اأو   ، الإفا�سة  عقب  بال�ستغفار 
، وذلك املكان املفا�س  الوقت  ذلك  اأن  على 
الإجابة  اأزمان  من  اإليه  واملذهوب   ، منه 

واأماكنها ، والرحمة واملغفرة

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

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

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

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

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق اهلَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلهّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴾

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

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

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

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَهّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلهّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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»مهند« و«مراد علمدار« يطالن 
باأعمال جديدة

خالل  جديدة  م�سل�سالت  بدء  الرتكية  امل�سل�سالت  ع�ساق  ينتظر 
لفنانني  م�سل�سالت  بينهم  من  احلايل،  للمو�سم  املقبلة  الفرتة 
تنهي  اأخرى  م�سل�سالت  اأن  حني  يف  العربي،  العامل  يف  حمبوبني 
تغيب  الذي  الوقت  ويف  امل�ساهدة.  ن�سب  حرب  ب�سبب  حلقاتها، 
فيه عدد من امل�سل�سالت التي حققت جناحا يف املوا�سم ال�سابقة، 
اأخرى  م�سل�سالت  فاإن  العام،  هذا  امل�ساهدة  ن�سب  تدين  ب�سبب 
ت�ستعد لرتى النور يف املو�سم احلايل، اإذ حتدد ن�سب امل�ساهدة قدر 
امل�سل�سالت الرتكية. ومن بني امل�سل�سالت التي ا�سطرت لأن تغادر 
هذا املو�سم، م�سل�سل »العرو�س اجلديدة«، على قناة SHOW بعد 
عامني على البث، وكذلك م�سل�سالت اأخرى، فيما ت�ستعد قنوات من 
وقناة   ،Atv وقناة  احلكومية،   TRT وقناة  ال�سابقة،  القناة  بينها 
اجلديدة،  امل�سل�سالت  اأبرز  ومن  جديدة.  م�سل�سالت  لبث  »دي« 
فيه  البطولة  دور  يلعب  الذي  »احلرا�س«  ال�ساهني«، وم�سل�سل  »قمة 
الفنان »جناتي �سا�سماز« املعروف با�سم »مراد علمدار« بطل وادي 
الذئاب، واأي�سا م�سل�سل »الت�سادم«، الذي يلعب بطولته الفنان »كفاجن 

تاتلي توغ«، املعروف عربيا با�سم »مهند«.
النجمان  م�سل�سال  يقع  باأن  مهمة  ح�سة  لها   SHOW قناة  ولعل 
القناة،  �سيعر�سان لحقا يف  امل�سل�سلني  اأن  الرتكيان عليهما، حيث 
وبداأ الإعالن الرتويجي مل�سل�سل الت�سادم دون حتديد موعد البث، 

فيما جتري عمليات ت�سوير م�سل�سل احلرا�س على قدم و�ساق«.
م�سل�سل »احلرا�س 24/7« هو م�رشوع ع�سكري يلعب فيه املمثلون 
اأنطاليا  ولية  الت�سوير يف  ويجري  ع�سكرية،  ثكنة  ال�سباط يف  دور 

غربي تركيا، مع تكثيف يف عمليات الت�سوير والإنتاج.
اأما م�سل�سل »الت�سادم« فاإن عمليات الت�سوير م�ستمرة فيها، وق�سة 
اأحداث  وتدور  �رشيع،  واإيقاع  م�سوقة  حكاية  تت�سمن  امل�سل�سل 
حادثة  مع  وتظهر  تن�ساأ  خمتلفة  وحكايا  ق�س�س  عن  امل�سل�سل 
متتابع،  �سري  حادث  يف  ال�سيارات  من  عدد  بني  حت�سل  »ت�سادم« 

وتقاطع احلكايات بني ال�سخ�سيات التي تلتقي جراء هذه احلادثة.
وم�سل�سل »قمة ال�ساهني« �سيكون على قناة Atv، قريبا، ف�سال عن 
م�سل�سل  »دي«،  قناة  و�ستبث   ،TRT1 قناة  على  »الحتاد«  م�سل�سل 

»التواأمني مامو«، وم�سل�سل »الثنائي املثايل«.
مع  احلايل،  املو�سم  يف  �سيقة  مبتابعة  الرتكية  امل�سل�سالت  وتعد 
عبد  و«عا�سمة  اأرطغرل«،  »قيامة  مثل  من  م�سل�سالت  توا�سل 
اجلديدة  امل�سل�سالت  اإ�سافة  مع  اأخرى،  وم�سل�سالت  احلميد«، 
خالل  ملحوًظا،  جناًحا  الرتكية  امل�سل�سالت  وحققت  املرتقبة. 
ال�سنوات الع�رش الأخرية، على �سا�سات 142 دولة، بحجم ت�سدير بلغ 

قرابة 350 مليون دولر.

افتتاح الدورة 40 ملهرجان القاهرة ال�سينمائي

بطل »قيامة اأرطغرل« ي�سارك مبهرجان اأجيال ال�سينمائي يف قطر

  افتتحت الدورة الأربعني ملهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل، اأول اأم�س ، بامل�صرح الكبري بدار الأوبرا امل�صرية، 
بح�صور وزيرة الثقافة امل�صرية اإينا�س عبدالدامي، ورئي�س املهرجان املنتج حممد حفظي وعدد من ال�صخ�صيات 

الفنية وال�صيا�صية.

ي�رشا،  احلفل  وح�رش 
و�رشيف  رم�سان،  وحممد 
بدر،  وجنالء  ودرة،  منري، 
عبده،  وفيفي  جودة،  واأروي 
واأمينة  رئي�س،  ويا�سمني 
الفي�ساوي،  واأحمد  خليل، 
زكي  واأ�رشف  فراج،  وحممد 
وح�سن  روجينا،  وزوجته 
ولقاء  �سربي،  وعبري  الرداد، 
ال�ساوي،  وخالد  اخلمي�سي، 
ونور اللبنانية، واإلهام �ساهني، 
وعمرو �سعد، وهالة �سدقي، 
يو�سف،  خالد  واملخرجني 

وعادل  ن�رشاهلل،  وي�رشي 
اأديب، وغريهم.

�سمري  الثالثي  احلفل  وقدم 
الكدواين  وماجد  �سربي 
و�سريين ر�سا، فيما ا�ستعانت 
اأثناء  كرمي  بنيللي  الأخرية 
الرو�سية،  ال�سينما  تكرمي 
الرو�سية،  اللغة  لإجادتها 
كما قدم �رشيف منري عر�ساً 
اآلة  نغمات  على  مو�سيقياً 
»الدرامز« و�سط تفاعل كبري 

من احل�سور.
تكرمي  الفتتاح  حفل  و�سهد 

فاتن  بجائزة  ح�سني  ح�سن 
و�سلمه  للتميز،  حمامة 
ي�رشي  املخرج  التكرمي 
ح�سني  واأعرب  اهلل،  ن�رش 
عن �سعادته بالتكرمي، موؤكداً 
واأنا  اتكرمت  اإين  »�سعيد 
كلماته  واأثارت  عاي�س«،  ل�سة 
مل  فيما  ت�سفيق،  عا�سفة 
تاأثراً  دموعه  امُلكّرم  يتمالك 

باملوقف.
املهرجان،  اإدارة  وكرمت 
بيرت  الربيطاين  املخرج 
واملو�سيقار  جرينواي، 

امل�رشي ه�سام نزيه، ومدير 
�رشيف  يو�سف  املهرجان 
الرو�سي  واملخرج  اهلل،  رزق 

بافيل لوجنني.
فيلم  عر�س  التكرمي  وبعد 
اأخ�رش«  »كتاب  الفتتاح 
الفائز  فاريلي،  بيرت  للمخرج 
بجائزة اجلمهور يف مهرجان 
تورنتو ال�سينمائي هذا العام.

ح�سور  �سهد  احلفل  اأن  ذكر 
�سما امل�رشي بالزي الفرعوين 
يف م�سهد اأثار انتقادات عدة 

لإدارة املهرجان.

»بيت الورق »يتوج بجائزة »اإميي«

الرتكي  املمثل  ي�سارك  اأن  يتوقع 
بطل  دوزياطان،  التان  اإنغني 
م�سل�سل »قيامة اأرطغرل« ال�سهري 
الن�سخة  يف  والعامل  تركيا  يف 
اأجيال  »مهرجان  من  ال�ساد�سة 
موؤ�س�سة  تقيمه  الذي  ال�سينمائي« 
يف  قطر  يف  لالأفالم  الدوحة 
الفرتة من 28 نوفمرب اجلاري اإىل 

3 دي�سمرب املقبل.
به  اأفادت  ما  ح�سب  ذلك  جاء 
اآل  حمد  بنت  امليا�سة  ال�سيخة 
ثاين رئي�سة جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 

الدوحة لالأفالم عرب »ان�ستغرام«. 
»نتطلع  امليا�سة  ال�سيخة  وقالت 
مهرجان  ب�سيوف  للرتحيب 
اأجيال ال�سينمائي يف الدوحة هذا 
التان  اأنغني  راأ�سهم  وعلى  ال�سهر 
)قيامة  م�سل�سل  بطل  دوزياطان 

اأرطغرل«(

اإنغني  امل�سل�سل، عمل  وقبل هذا 
األتان دوزياطان )46 عاما( يف عدة 
»وادي  اأبرزها  تركية  م�سل�سالت 
مبهرجان  ي�سارك  كما  الذئاب«. 

اأجيال ال�سينمائي من تركيا اأي�سا 
املمثل بولنت اإينال بطل م�سل�سل 

»عبد احلميد الثاين«.
»قيامة  م�سل�سل  اأن  اإىل  ي�سار 
 85 من  اأكرث  يف  يبث  اأرطغرل« 
املوا�سم  خالل  و�ساهده  دولة، 
ال�سابقة نحو 3 مليارات، ومو�سمه 
يف  لينطلق  الأخري،  هو  احلايل 
»قيامة  با�سم  جديدة  �سل�سلة 

عثمان غازي«.
وي�سهد مهرجان اأجيال ال�سينمائي 
ال�ساد�س م�ساركة 33 فيلما ق�سريا 

اإطار  يف  بلداً   18 من  اأكرث  من 
امل�سابقة الر�سمية للمهرجان.

من  النا�س  املهرجان  ويح�سد 
مل�ساهدة  الأعمار  خمتلف 
العرو�س وامل�ساركة يف الفعاليات 
الإبداعي  التفاعل  تلهم  التي 

وحتفز احلوار حول ال�سينما.
املهرجان  برنامج  ويت�سمن 
الفكر  حتفز  وثائقية  اأفالماً 
اإىل  اإ�سافة  اآ�رشة  روائية  واأخرى 
وعرو�س  رائعة  كوميدية  اأفالم 

مبا�رشة. 

توج م�سل�سل »La Casa de Papel - بيت الورق«، 
اأم�س، بجائزة »اإميي« الدولية، يف فئة اأف�سل عمل 
درامي خالل الن�سخة 46 حلفل توزيع هذه اجلوائز، 
مت  التي  التلفزيونية  الربامج  اأف�سل  تكرم  التي 

اإنتاجها واإذاعتها خارج الوليات املتحدة.
وكان امل�سل�سل الإ�سباين يتناف�س يف فئته مع ثالثة 
من   »Urban Myths« هي  اأخرى  م�سل�سالت 
الربازيلي،   »Um Contra Todos»و بريطانيا 

و«Inside Edge« الهندي.
اآخر  »هذه  بينا:  اليك�س  امل�سل�سل  مبتكر  وقال 

حمطة يف عام مده�س و�سيء مل نكن نحلم به«.
جائزة  ت�سيلي  من  �رشورية«  »ق�سة  م�سل�سل  ونال 
حلقة   16 ي�سم  لأنه  ق�سرية  لق�س�س  عمل  اأف�سل 
بنو�سيه  اأوغو�ستو  حقبة  خالل  وقعت  ق�س�س  عن 

الديكتاتورية الع�سكرية.

جومانا مراد ت�سيد بجهود �سناع الدراما ال�سورية لإنعا�سها
�سناع  بجهود  مراد  جومانا  اأ�سادت 
رغم  لإنعا�سها،  ال�سورية  الدراما 

�سعوبة الأو�ساع يف �سوريا.
امل�سل�سالت  اإن  جومانا،  وقالت 

بيعها  يف  اأزمة  تواجه  ال�سورية 
عن  ف�ساًل  الف�سائية،  للمحطات 
�سعوبة الت�سوير داخل �سوريا، لغياب 
بات  الو�سع  اأن  ال�ستقرار، مو�سحة 

اأف�سل يف الوقت احلايل، واأنها تتمني 
�سابق  اإىل  ال�سورية  الدراما  عودة 

عهدها، اأو تكون اأقوى من ذي قبل.
يذكر اأن جومانا تنتظر حدثاً �سعيداً 

طفلها  بو�سع  املقبل،  فيفري  يف 
الأردين  املحامي  زوجها  من  الأول 
ا�سم  له  واختارا  ب�سي�سو،  ربيع 

»حممد«

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

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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الأ�سواق من  �سيارة  األف   600 من  اأكرث  ت�سحب  مازدا 
�رشكة  يف  م�صادر  ذكرت 
اأن ال�رشكة  اليابانية  مازدا 
األف   640 نحو  �صت�صحب 
حول  طرحتها  �صيارة 
العامل واأو�صحت امل�صادر 
اأن �صبب �صحب مازدا لهذه 
ال�صيارات هو اكت�صاف خلل 
فني يف نواب�ض ال�صمامات 
حمركاتها،  يف  املوجودة 
عمل  اإبطاء  اإىل  يوؤدي  ما 

توقفها  اأو  املحركات، 
بع�ض  العمل فجاأة يف  عن 
املفرت�ض  ومن  الأحيان 
اأن ت�صحب مازدا نحو 230 
األف �صيارة من ب�صعة مناذج 
كانت   "5-CX" بينها  من 
ال�صوق  يف  طرحتها  قد 
اإىل  بالإ�صافة  اليابانية، 
410 اآلف �صيارة مطروحة 

يف الأ�صواق العاملية.

بعد  الأخبار  تلك  وتاأتي 
فرتة من اإعالن مازدا عن 
نيتها �صحب 20 األف �صيارة 
كانت   "6" الطراز  من 
ال�صوق  يف  طرحتها  قد 
 2002 بني  ما  الرو�صية 
م�صاكل  ب�صبب  و2008، 
و�صادات  عمل  يف  تقنية 
املوجودة  الهوائية  الأمان 

يف تلك ال�صيارات.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها

عاملية خدمة  اإىل  "Yandex.Taxi" تتحول 

مع توا�صل امل�صتهلكني النتقال اإىل 
�صيارات البرتول والكهرباء و�صغوطات 
احلكومات حول العامل حلظر الديزل 

بالكامل، بداأت �صانعات ال�صيارات 
التخلي عنها واآخر املن�صمني اإىل 

احلملة هي ني�صان، حيث اأعلنت 
ر�صميا توقفها عن بيع �صيارات الديزل 

يف اليابان واأنها �صتوقفها خالل 
عامني يف اأوروبا مع اإيقافها تطوير 

واإنتاج حمركات الديزل والرتكيز على 
ال�صيارات الكهربائية.

فيات كراي�صلر وتويوتا وغريهما 

اأعلنوا خططا مماثلة، لكن ني�صان 
ا�صرتاتيجيتها خمتلفة قليال حيث 

تنوي تقدمي مركبات جتارية 
مبحركات ديزل ت�صرتيها من �رشكات 
�صيارات اأخرى ولي�ض �رشيكتها رينو 

التي �صتوقف هي الأخرى تطوير 
حمركات الديزل.

هذا وبالرغم من اأن خطوة حتالف 
رينو-ني�صان على الطريق ال�صحيح، اإل 
اأن �رشكاءهما قد يتاأثران بذلك حيث 
مر�صيد�ض كمثال ت�صتخدم حمركهما 

1.5 لرت dCi يف بع�ض موديالتها.

اأعلنت �رشكة ياندك�ض الرو�صية اأن خدماتها للنقل عرب 
�صيارات الأجرة و�صلت مزيدا من الأ�صواق العاملية 

واأو�صحت ال�رشكة اأن خدمتها جتاوزت حدود الحتاد 
الرو�صي واأ�صبحت متاحة الآن يف فنلندا حتت عالمة 
"Yango" التجارية، وقريبا �صتظهر يف العديد من 

بلدان اأوروبا الغربية واإفريقيا.
وتعترب خدمة "Yandex.Taxi" اأكرب خدمة حلجز 

�صيارات الأجرة عرب الإنرتنت يف بلدان الحتاد الرو�صي 

حاليا، ومتلك ال�رشكة اأ�صطول كبريا من ال�صيارات، 
حتى اأن خدمة اأوبر ال�صهرية باتت تعمل بالتعاون 

معها هناك. اأما �رشكة "ياندك�ض" امل�رشفة على هذه 
اخلدمة متلك حاليا واحدا من اأكرب حمركات البحث 

يف العامل، والذي يعترب مناف�صا رئي�صيا ملحرك غوغل، 
ف�صال عن اأنها تو�صعت يف العديد من املجالت، 

وباتت اأول �رشكة يف رو�صيا تخترب خدمات النقل عرب 
ال�صيارات ذاتية القيادة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�صتعر�صت �رشكة IAT Design ال�صينية �صيارة "Karlmann King" التي �صنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" املتخ�ص�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�صيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�صلب.

وي�صمن القوة والأداء املمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 اأ�صطوانات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�صيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، بالإ�صافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
القهوة، واأماكن خم�ص�صة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�صاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه ال�صيارة فقط حول العامل ب�صعر ي�صل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع ال�صيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �صياراتها  اأول  �صتكون  والتي  مازدا6  �صيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�صيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�صخة  اأول  �صتكون 
يف �صيف العام احلايل 2018، كما �صيكون اأ�صحاب 

ال�صيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�صكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�صيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�صدار 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي 
اإ�صافات نظام الت�صغيل الذكي املوجود يف �صيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�صم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  املن�صتني 
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�صيارات مل يتحدث 
ا�صتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�صتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل واآبل يف العام املا�صي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�صري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�صيارة يف الأرا�صي الوعرة، وات�صح اأنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�صالم الرو�صية البيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ك�صفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�صية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صواحي ع�صكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�صة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �صلمت 4 �صيارات امل�صافة بني قعرها والأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�صتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�صا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن اأن ين�صب فيها قاذف قنابل اأو ر�صا�ض اإن "نيفا" الع�صكرية املطورة خم�ص�صة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�صة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�صاعة يف الأرا�صي الوعرة حيث ال�رشيع وال�صتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �صيارة للتدخل مو�صكو.
ت�صتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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»و�ت�س �آب« ت�ستعد لإطالق ميزة تفرح م�ستخدميها!

تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على 
متنح  جديدة  ميزة  �إطالق 
جتاهل  حق  �مل�ستخدمني 
�ملحادثات �جلماعية ب�سكل 
�حلايل،  �لوقت  ويف  نهائي 
�لدرد�سات  جتاهل  ميكن 
تفعيل  خالل  من  �جلماعية 
يعني  ما   ،»Mute« خيار 
�لإ�سعار�ت  و�سول  حجب 
جديدة،  ر�سائل  ورود  عند 

يف حني �سيظهر �إ�سعار يدل 
�لر�سالة  قر�ءة  عدم  على 
و�ت�س  تطبيق  �أيقونة  على 
 WABetaInfo آب. ولكن�
من  جديد�  حتديثا  ر�سد 
بخيار  مميز�  �آب  و�ت�س 
يتيح  �لذي  �لإجازة«،  »و�سع 
درد�سات  جتاهل  �إمكانية 
مع  نهائيا،  �ملجموعات 
ر�سائل  �إ�سعار  ظهور  عدم 

د�خل  مقروءة«  »غري 
�لأيقونة  على  �أو  �لتطبيق 
حتديث  طرح  ومبجرد 
و�ت�س �آب �جلديد، �ستحتاج 
�بحث  يلي:  مبا  �لقيام  �إىل 
�جلماعية  �لدرد�سة  عن 
»�إ�سكاتها«  تريد  �لتي 
ميكنك  ثم  ومن  و�كتمها، 
متاما  لتختفي  �أر�سفتها 
وبا�ستخد�م  �لتطبيق.  من 

�ستتمكن  �جلديدة،  �مليزة 
�لإجازة«  »و�سع  تفعيل  من 
يف هذه �ملرحلة، ولن تظهر 
�أية ر�سائل جديدة يف و�ت�س 
�آب، �إل يف حال كنت ترغب 
يف قر�ءة ر�سائل �ملجموعة 
�لإ�سارة  جتدر  �أخرى  مرة 
�لو��سح  من  لي�س  �أنه  �إىل 
حتى �لآن متى �سيتم �إطالق 

هذه �مليزة.

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

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

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

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�إعادة تطوير خر�ئط 
�آبل ب�سكل كامل 

�ستقوم  �أنها  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
من  خر�ئطها  بناء  باإعادة 
�أكرث  �سور  لتقدم  �لأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات �أكرث تف�سياًل، 
�ستبد�أ  �آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
كامل  ب�سكل  �ل�سو�رع  باإظهار 
�ل�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
و�لبيانات لها من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
وقالت �ل�رشكة �أنها ��ستطاعت 
يف  �ل�سو�رع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  �ملتحدة  �لوليات 
�خلا�سة  �ملركبات  ��سطول 
بجمع  قامت  �أنها  كما  بها، 
و�ل�سور  �لبيانات  من  �ملزيد 
عالية �لدقة من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
كانت �آبل قد قدمت خر�ئطها 
يف 2012 كبديل خلر�ئط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  �لتي 
منتجات  �لر�سمي يف  �ملالحة 
�نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  �آبل، 
ب�سبب �سعف خر�ئطها  لذعة 
و�لأخطاء �لكثرية يف �ل�سو�رع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها 

دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خر�ئط قوقل.
باإطالق  �ل�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلر�ئطها  �جلديد  �ل�سكل 
�لعام �لقادم ح�سب �لتقدير�ت، 
�خلر�ئط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  �لوليات  جلميع 
تدريجي يف �لوليات �ملتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
و�لبيانات من مركباتها  �ل�سور 
�ل�سو�رع وكذلك  �لتي ت�سري يف 

�لأقمار �ل�سناعية.

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

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

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

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتورول تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

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

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

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

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

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

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



فتح  مت  ال�شكوى  تلقي  فور   
عن�رص  تن�شيط  مع  معمق  حتقيق 
اال�شتعالمات اأين اأف�شت التحقيقات 
االأولية اإىل حتديد بع�ص االأ�شخا�ص 
وراء  يقفون  ال�شوابق  ذوي  من 
مبحاذاة  يقطنون  و   ، العملية  هذه 
كانوا  حيث  امل�شتهدف  امل�رصوع 
تلك  ل�رصقة  الليل  فرتة  ي�شتغلون 
املعدات ثم نقلها اإىل اأحد امل�شاكن 
املهجورة  و من ثم االت�شال باأحد 
مهنة  ميار�ص  الذين  االأ�شخا�ص 
عليهم  ليعر�شوا  اخلردوات  بيع 
زهيد  بثمن  �رصائها  و  امل�رصوقات 
اأفراد  جميع  تر�شد  مت  عليه  و   ،
الع�شابة و االأماكن التي ترتدد عليها 
توقيفهم  و  مباغتتهم  متت  حيث 
مع  التحقيق  بعد  وجيز  ظرف  يف 
باأدلة  مواجهتهم  و  املوقوفني 
املن�شوبة  باالأفعال  اإعرتفوا  دامغة 
التي  ال�شاحنة  حجز  مع   ، اإليهم 
عمليات  تنفيذ  يف  ت�شتعمل  كانت 

ال�رصقة ، كما تنقل فوج املحققني 
اإىل بلدية حمادي بوالية بومردا�ص 
معتربة  جمموعة  اإ�شرتجاع  مت  اأين 
النوعية  ذات  اخل�شبية  االأبواب  من 
باب   46 بنحو  قدرت  الرفيعة 
خ�شبي من حمل جتاري خا�ص لبيع 

اخلردوات و االأدوات املنزلية .
التحقيق  جمريات  ا�شتكمال  بعد 

مت تقدمي املوقوفني البالغ عددهم 
اجلهات  اأمام  موقوفني   )07( �شبعة 
جميعهم  اأودعوا  اأين  الق�شائية 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ش�شات  احلب�ص 
جمعية  تكوين  جناية  الإرتكابهم 
و  جلناية  االإعداد  لغر�ص  اأ�رصار 
جناية ال�رصقة بتوافر ظروف التعدد 

و الليل و اإ�شتح�شار مركبة .

م٫�س

فرقة الدرك الوطني باأوالد فايت 

الإطاحة بع�شابة �شرقة ور�شات م�شاريع البناء
بناءا على �سكوى تلقتها الفرقة االإقليمية للدرك الوطني باأوالد فايت تقدم بها رعية اأجنبي  م�سوؤول 

عن اإجناز م�سروع بناء 520 م�سكن الذي هو طور االجناز بلدية اأوالد فايت و املتمثلة يف �سرقة جمموعة 
من االأبواب اخل�سبية ذات اجلودة العالية على اأيدي جمهولني يف ظروف غام�سة و جمهولة .

ل�ؤي عي�شى..
حلظة فل�شطينية 

هاربة
كنت اأم�س اأمام فر�سة اأول لقاء 

مبا�سر مع ال�سفري الفل�سطيني 

يف اجلزائر لوؤي عي�سى الذي مل 

تت�سن يل فر�سة احلديث اإليه 

مبا�سرة رغم �سنوات من املتابعة 

و الكتابة  اليومية عن ال�ساأن 

الفل�سطيني يف منابر اإعالمية 

متعددة ،الرجل كان اأم�س �سيفا 

على منتدى يومية الو�سط  
الرجل �سال و جال م�ستقرئا 

التاريخ و معطيات الراهن 
حماوال اأن ي�سع ال�سحفيني 
يف ما يراه هو االإطار االأمثل 

لفهم اللحظة الفل�سطينية 

الراهنة ،مع التنويه اأن املعني يف 

معر�س حديه عن العالقة مع 

قطاع غزة حر�س على جتنب 

عبارات التخوين و الت�سكيك 

يف امل�سلك احلم�ساوي قائال اأن 

هناك اآماال كبرية معلقة على 

اإمتام امل�ساحلة الوطنية مذكرا 

بتواجد وفد  عن حما�س يف 

القاهرة برئا�سة ا�سماعيل هنية

لوؤي عي�سى متحدث لبق 
متحكم و ميتلك قدرة عالية 

يف التاأثري على امل�ستمعني من 
خالل لغته ال�سل�سة و اإملامه 
بتفا�سيل املحطات الكربى 

يف التاريخ الفل�سطيني و بني 

الفينة و االأخرى كان ي�ستدعي 

من ذاكرته ع�سرات االأرقام و 

التواريخ دون تلعثم ،حري�سا 

على االإجابة عن كل االأ�سئلة 
رغم ح�سا�سية البع�س منها 

ميكن اأن نخلف كثريا مع الرجل 

يف ا�ستنطاق الراهن ،لكن اأدب 

الرجل و رزانته يجربانك على 

احرتام الرجل و االن�سات له 

باهتمام بالغ،ت�ساهم يف ذلك 
ثقافته الكبرية ،و ه�سمه 

لالأحداث احلالية وهي 
خ�سائ�س نادرة قلما تتوفر لدى 

�سخ�س واحد يف زماننا هذا.

م�قف

اثر معلومات وردة م�سالح االأمن 

�شاحب حمطة بنزين يبيع  ما قيمته 200ملي�ن �شنتيم ك�كايني
�سيدي بلعبا�س

م�شت�شارو الت�جيه يحتج�ن اأمام مديرية الرتبية 

»وا�سنطن بو�ست«

جرمية قتل خا�شقجي عار على جبني ترامب
مب�ساركة 11 والية بامل�سيلة 

الت�شفيات اجله�ية ملهرجان الفرق النحا�شية

عاجلت حمكمة اجلنايات اال�شتئنافية بالعا�شمة  
اأربعة  من  منظمة  اإجرامية  ع�شابة  ملف 
يقودها  الكوكايني   بيع  يف  خمت�شة  اأ�شخا�ص 
بارون خمدرات وهو �شاحب حمطة بنزين وهي 
و  املخدرات  باإقتناء  تقوم  كانت  التي  الع�شابة 
املتهم  عند  من  وهران  من  الكوكايني  باالأخ�ص 
مع  يخلطها  مت  من  و  فرار  حالة  يف  املوجود 

بالعا�شمة   بيعها  اإعادة  و  ال�شوديوم  بكاربونات 
ب�شعر 18 األف دج للغرام الواحد بعد تخزينها يف 
�شقة املتهم الرئي�شي الذي عرث داخلها على كمية 
�شنتيمو  مليون   200 قرابت  مالية  بقيمة  �شخمة 
اأكد �شاحبها باأنها الكمية التي كان يقتينها ب�شفة 

�شهرية بهدف االإ�شتهالك ال�شخ�شي .
ل/منرية

احتج ،اأم�ص، م�شت�شارو  التوجيه املهني اأمام مقر 
مديرية الرتبية يف والية �شيدي بلعبا�ص للمطالبة 
بتلبية مطالبهم التي ظلت حربا على ورق وهذا 
بعد عدم التزام وزارة الرتبية الوطنية ح�شبهم يف 
االأ�شا�شي  بالقانون  الواقعة  معاجلة االإختالالت 
،اإذ طالب هوؤالء ب�رصورة تعامل الوزارة الو�شية 
مع ال�شقني الرتبويني االإداري والبيداغوجي على 

حد �شواء حتى يكون هناك ان�شجام خا�شة واأن 
كان  اإذا  ،حيث  بذلك  مرتبط  املدر�شة  جناح 
هناك حق للطاقم الرتبوي ف�شينعك�ص ذلك على 
االأوان  اآن  ،اإذ  �شحيح  والعك�ص  االإداري  الطاقم 
الإعادة النظر يف الت�شنيفات من اجل اإعطاء كل 

ذي حق حقه
  �س.�سهيب

اعترب نا�رص �شحيفة »وا�شنطن بو�شت« اأن 
مقتل  حول  ترامب،  دونالد  الرئي�ص  بيان 
خا�شقجي،  جمال  املعار�ص،  ال�شحفي 
اأق�شى  يف  اأمريكا،  لقيم  خيانة  ي�شكل 
انتقاد ملا ورد فيه من حماباة لل�شعودية 
ودعم لها وقال، فريد ريان، نا�رص �شحيفة 
التنفيذي،  ومديرها  بو�شت«،  »وا�شنطن 
االإعالمي  مقتل  على  ترامب  رد  اإن 
للقيم  »خيانة  ي�شكل  خا�شقجي  ال�شعودي 
»رد  اإن  بيان،  يف  ريان،  االأمريكية«وذكر 
لل�شحفي  الوح�شي  القتل  على  ترامب 
للقيم  خيانة  ي�شكل  خا�شقجي  جمال 
حقوق  احرتام  يف  الرا�شخة  االأمريكية 
عالقاتنا  يف  وال�شدق  والثقة  االإن�شان 

اال�شرتاتيجية« مع ال�شعودية.
واأ�شاف مو�شحاً اأن ترامب »ي�شع العالقات 
فوق  التجارية  وامل�شالح  ال�شخ�شية 
موا�شلة  يف  برغبته  االأمريكية  امل�شالح 
ويل  مع  املعتادة  البزن�ص  باأعمال  القيام 
ال�شعودية«،وتابع  العربية  اململكة  عهد 
اال�شتخبارات  »وكالة  قائاًل:  ريان 
املركزية )CIA( حققت ب�شكل �شامل يف 
مقتل هذا ال�شحفي الربيء وخل�شت بثقة 
من  واأمر  بتوجيه  مّت  القتل  اأن  اإىل  عالية 
لل�شك  �شبب  هناك  كان  واإذا  العهد.  ويل 
يف ا�شتنتاج وكالة اال�شتخبارات املركزية، 
االأدلة  تلك  يجعل  اأن  ترامب  على  ينبغي 

علنية على الفور«.

فعاليات  بامل�شيلة  اأم�ص  ،اول  اإنطلقت 
املهرجان الوطني للفرق النحا�شية ،والذي 
م�شاركني  ،بعدد  والية   11 م�شاركة  عرف 
فاق 200 �شاب ،ح�شب ما علم من مديرية 
هذا  تنظيم  ،ياأتي  والريا�شة  ال�شباب 
املهرجان الذي بادر اإليه ديوان موؤ�ش�شات 
الثقافية  الن�شاطات  ورابطة  ال�شباب 
الت�شفيات  هذه  اأن  لل�شباب،  والعلمية 
�شتجرى على م�شتوى امللعب اجلواري حي 
الفرقة  اأع�شاء  يف  ،وي�شرتط  م�شكن   108
النحا�شية اأن ترتاوح اأعمارهم بني 13 و30 
 20 فرقة من حوايل  كل  تتكون  �شنة حيث 
فردا وهذا اأمام جلنة حتكيم حمايدة يكون 
،الإختيار  االخت�شا�ص  اأهل  من  اأع�شاوؤها 

يف  للم�شاركة  نحا�شية  فرق   3 اأح�شن 
املهرجان الوطني الذي �شيقام ما بني 26 
و28 دي�شمرباملقبل بوالية ال�شلف ،وتندرج 
الربنامج  جت�شيد  اإطار  يف  التظاهرة  هذه 
ال�شنوي للتظاهرات واملهرجانات الوطنية 
لوزارة ال�شباب والريا�شة، والذي يهدف اإىل 
من  والرفع  الوطنية  االأنا�شيد  طابع  ترقية 
والعمل  العاملية،  الفرق  ملجاراة  م�شتواه 
الفنانني  بني  للتوا�شل  ف�شاء  تكوين  على 
تو�شيع  النحا�شي،وكذا  النغم  ميدان  يف 
دائرة الطموحات الفنية لالأجيال الواعدة، 
مع الرفع من م�شتوى اأداء ال�شباب وتعزيز 

اأجواء املناف�شة والروح الوطنية .
عبدالبا�سط بديار  

حمكمة اجلنايات 
اال�ستئنافية مبجل�س 

ق�ساء العا�سمة 

�شيدة ت�رطت يف 
املتاجرة ب17 كلغ 

من املخدرات
مبجل�ص  اجلنايات  حمكمة  اأم�ص   فتحت 
ق�شاء العا�شمة ملف  �شيدة يف العقد الرابع 
 5 و  �شقيقتها  اإبنا  رفقة  تورطت  العمر  من 
باملتاجرة  دركي  منهم  اآخرين  اأ�شخا�ص 
باإخفاء  تقوم  كانت  حيث  باملخدرات 
 17 بحوايل  املقدرة  و  مبنزلها  الكميات 
قر�ص   2516 جانب  اىل  املخدرات  من  كغ 
مهلو�ص والذي طالب لهم النائب العام عقوبة 
اإجرامية  جمعية  تكوين  جناية  عن  املوؤبد 
وبيع  و�رصاء،  ونقل،  حيازة  بغر�ص  منظمة 
املخدرات واملوؤثرات العقلية، وجنحة حمل 
�شالح حمظور، وجنحة توفري حمال للغري من 
املخدرة  للمواد  م�رصوع  ا�شتعمال غري  اجل 
تعوذ  التي  الق�شية  يف   ، العقلية  واملوؤثرات 
وقاعها اإىل تاريخ 24 جويلية من �شنة 2014 
الوطني حول  الدرك  م�شالح  تلقته  نداء  اإثر 
ال�رصيع  بالطريق  البي�شاء  باالأ�شلحة  �شجار 
لعني  بالتنقل  الدرك  م�شالح  قامت  اأين 
املكان الإيقاف ال�شجار و متكنت من توقيف 
كانت  التي  و  باحلادثة  ت�شببت  التي  ال�شيارة 
متنها  على  كان  حيث  مفرطة  ب�رصعة  ت�شري 
الفرار فيما مت  اأحدهما متكن من  �شخ�شان 
توقيف ال�شائق وهو املدعو »ن.علي« والذي 
�شبطت بحوزته بعد اإخ�شاع مركبته للتفتي�ص 
كمية من املخدرات قدرت ب14 كلغ و �شالح 

اأبي�ص من احلجم الكبري .
ل/منرية  

تيغاليمت ب�سيدي بلعبا�س

 ت�قيف �شخ�ص
 ت�رط يف �شرقة 

اأغرا�ص من م�شجد 
احل�رصي  باالأمن  ال�رصطة  قوات  األقت 
اخلارجي بتيغاليمات القب�ص على �شخ�ص 
يف  تورطه  بعد  �شنة،   21 العمر  من  يبلغ 
ال�رصقة من داخل م�شجد، ال�شالف الذكر 
و�رصقة  امل�شجد  داخل  اإىل  بالولوج  قام 
ال�شوت،  مكرب  غرار  على  اأغرا�ص  عدة 
اإىل  وتوجه  ميكروفون   ، ال�شوت  منظم 
لغر�ص  بلعبا�ص  ب�شيدي  ال�شيارات  �شوق 
بيعهم قبل اأن يتم توقيفه من طرف قوات 
ال�رصطة التي ا�شرتجعت امل�رصوقات ومت 
تقدمي  تام  كما   ، امل�شجد  اإىل  اإرجاعها 
يف  �شدر  اأين  النيابة  اأمام  الذكر  ال�شالف 
حقه اأمر اإيداع  حيثيات الق�شية تعود اإىل 
ا�شتغالل قوات ال�رصطة باالأمن احل�رصي 
مفادها  ملعلومات  لتيغاليمات  اخلارجي 
التي  ال�رصقة  اإىل عملية  امل�شجد  تعر�ص 
مكرب  غرار  على  االأغرا�ص  بع�ص  طالت 
 ، ميكروفون   ، ال�شوت  منظم  ال�شوت، 
على  بفتح حتقيق معمق  امل�شلحة  لتقوم 
مالب�شات  عن  للك�شف  ال�رصعة  جناح 
الق�شية التحريات مكنت من حتديد هوية 

امل�شتبه فيه .
�س.�سهيب
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تيزي وزو 

  �شاب ينتحر برمي نف�شه 
من الطابق الرابع 

اأقدم �شبيحة ام�ص االربعاء �شخ�ص 
يف االربعنيات من العمر على و�شع 
حد حلياته برمي نف�شه من الطابق 
تيزي  مدينة  بو�شط  لعمارة  الرابع 

وزو حيث لفظ اأنفا�شه بعني املكان 
بعد ف�شل حماوالت الطاقم الطبي 
يف اإنقاذه وح�شب م�شادر« الو�شط 
اأما  الهوية  جمهول  ال�شحية  »فاإن 

فال  االنتحار  اإىل  جلوئه  اأ�شباب 
تزال جمهولة بينما مت فتح حتقيق 

اأمني يف احلادث
ح- كرمي
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