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رئي�ص بلدية الراي�ص حميدو �صالبي 
كرميو يف حوار مع "الو�صط":

را�سلنا الولية لتخ�سي�ص 
مــــــ�ساحات لــــــ�ســــــــكنات 
الجــــــتماعي املـــدعــــــم

عبد الرحمان بلعياط :

�سنتفاو�ص مع بو�سارب
 املندوب اجلهوي لل�صياحة ب�صفاق�ص

 التون�صية، توفيق القايد، ل"الو�صط ":

  عدد ال�سياح اجلزائريني ب�سفاق�ص 
قفز ب63،7 يف املائة 
 رئي�ص بلدية حا�صي م�صعود حممد 
يا�صني بن �صا�صي يك�صف لـ"الو�صط"

 تلقينا وعودا بت�سليم 2000
 وحدة �سكنية قبل 2019

   .           كرثة املبادرات دليل على �سعف الأحزاب ال�سيا�سية

photos .app



اأكد املت�بعون لل�ص�أن االقت�ص�دي ب�جلزائر ب�أن قيمة 
اال�صتثم�رات ال�صعودية التي مت االإف�ص�ح عنه� ك�رثية 
ولي�صت بحجم ال�صجة التي اأحدثه� خرب جميء ويل 
اجلزائر،  اإىل  �صلم�ن  بن  حممد  ال�صعودي  العهد 
قليل  رقم  وهو  دوالر  مليون   100 تتج�وز  مل  بحيث 
يف  الطرفني  جدية  عدم  اأخرى  مرة  عك�س  ي  جدا 

تطوير العالق�ت االقت�ص�دية بينهم�.

البويرة

الوايل يكّرم فئة ذوي 
االحتياجات اخلا�صة

ال�صلط�ت  رفقة   « ليم�ين  م�صطفى   « البويرة  وايل  اأ�رشف 

املدنية والع�صكرية على حفل تكرميي لف�ئدة ذوي االحتي�ج�ت 

اخل��صة ب�ملكتبة الرئي�صية تزامن� مع حلول اليوم الع�ملي لهذه 

توزيع  مت  حيث   ، �صنة  كل  من  دي�صمرب   3 ل  امل�ص�دف  الفئة 

عدد من االأرائك والدرج�ت الن�رية منه� 3 دراج�ت املغط�ة 

ع�ئالتهم  رفقة  ك�نوا  الذين  للم�صتفيدين  كبرية  فرحة  و�صط 

كم� منح ذات امل�صوؤول اإ�ص�رة انطالق رحلة ا�صتجم�مية لف�ئدة 

املقيمني بدار العجزة اىل حم�م ريغة ملدة ا�صبوع وكذا رحلة 

منطقة  اإىل  اخل��صة  االحتي�ج�ت  ذوي  من  لالطف�ل  �صي�حية 

تيكجدة ، هذا وحت�صي مديرية الت�ص�من والن�ص�ط االجتم�عي 

لوالية البويرة 19010 �صخ�ص� معوق� منهم 9001 ذهني� و6137 

حركي� و 2067 ب�رشي� و1370 �صمعي� و435 متعددي االإع�ق�ت 

وبلغ عدد امل�صتفيدين من منحة 4000 دج 4934 �صخ�ص� بقيمة 

امل�صتفيدين  عدد  يبلغ  فيم�   ، �صنتيم  ملي�ر   21 �صنوية  م�لية 

بقيمة  �صنة   18 من  االأقل  �صخ�ص�   6330 دج   3000 منحة  من 

م�لية �صنوية 22 ملي�ر �صنتيم ، كم� متلك والية البويرة 5 مراكز 

حتوي 645 طفال معوق� اىل ج�نب ملحقة لالأطف�ل امل�ص�بني 

يف  طفال   99 وجود  مع  طفال   178 ا�صتيع�ب  بط�قة  ب�لتوحد 

الق�ئمة االإحتي�طية ، مع تخ�صي�س 6 اأق�ص�م مدجمة مع قط�ع 

الرتبية الوطنية تتكحفل بتدري�س 81 طفال يف انتظ�ر املراكز 
البيداغوجية بكل من االأخ�رشية وم�صدالة .

اأح�سن مرزوق

ت�صاوؤالت حول ت�صريحات الوزيرحطاب ؟

ا�صتثمارات ال�صعودية لن تزيد على 100 مليون دوالر

خبر في 
صورة

الدرك الوطني بوهران 

و�صع حد لن�صاط �صبكتني
 خمت�صتني يف احلراقة

عوار يتم�صك باالأ�صول اجلزائرية
�سجل الالعب الفرانكو جزائري الواعد 

ح�سام عوار ح�سوره يف حفل الكرة 
الذهبية الذي نظمته �سهرة اأول جملة 
فران�س فوتبول، حيث تواجد الالعب 
املحرتف رفقة اوملبيك ليون الفرن�سي 
يف احلفل مرفوقا بوالدته اجلزائرية 

التي كان ح�سورها الفتا لالنتباه مرتديا 
الزي ال�سرعي »احلجاب«، يف �سورة 

توؤكد مت�سك الالعب ال�ساب ذي االأ�سول 
اجلزائرية الالأ�سول والتقاليد والتم�سك 

بالعائلة.

مبوحلي حديث جماهري االتفاق
حتول احل�ر�س الدويل اجلزائري راي�س وه�ب مبوحلي اإىل مو�صوع للحدث من طرف 
جم�هري ن�ديه االتف�ق ال�صعودي، وذلك مب��رشة بعد اتف�ق اإدارة الفريق مع املدرب 
اجلديد اال�صب�ين �صريخيو برين��س، اأين ع�دوا ب�لتهكم حول الت�رشيح�ت التي اأدىل 
به� �ص�بقه ليون�ردو رامو�س والتي حت�مل فيه� على مبوحلي اإثر اته�مه له ب�لت�صبب 

يف اإق�لته من من�صبه، وج�ءت خمتلف التعليق�ت من طرف جم�هري االتف�ق عرب 
موقع التوا�صل االجتم�عي »تويرت« اأن املدرب اجلديد يجب اأن يكون ح�ر�س اخل�رش 

را�صي� عنه للبق�ء طويال يف من�صبه. 

ا�صتنكار
 ا�صتنكر املكتب اجلهوي جلريدة الو�صط ب�جللفة  عملية االإق�ص�ء املمنهج من 
الزي�رات والتغطي�ت امليدانية وهن�ك انحي�ز لبع�س الو�ص�ئل االإعالمية  على 
ح�ص�ب اأخرى تن�صط بقوة ب�جللفة وله� مك�نته� لدى الق�رئ وتنقل ان�صغ�الت 
املواطنني بدون حتيز مثل جريدة الو�صط التي تعترب نف�صه� ن�قل الن�صغ�الت 

ال�ص�كنة و�رشيك حقيقي يف امل�صهد االإعالمي املحلي
التي تعترب نف�صه� ن�قل الن�صغ�الت ال�ص�كنة و�رشيك حقيقي يف امل�صهد 

االإعالمي املحلي مع الت�أكيد على اأنه يدا مل�صوؤول الربتوكول والذي يريد اإبع�د 
اجلريدة عن امل�صهد املحلي و هذا رغم التعليم�ت الوا�صحة التي اأ�صدته� 
ال�صلط�ت العمومية ويف مقدمته� وزارة الداخلية التي ط�لبت ال�صحفيني 

ب�لتقرب من م�ص�در اخلرب ملواجهة ال�ص�ئع�ت و مروجيه�و خدمة لل�ص�لح الع�م. 

ت�ص�ءل العديد من املدونني 
التوا�صل  مواقع  عرب 
ك�ن  م�  اإذا  االجتم�عي عن 
والري��صة  ال�صب�ب  وزير 

حقيقة  يعي  حممد حط�ب 
بخ�صو�س  ت�رشيح�ته 
تنظيم  على  اجلزائر  قدرة 
واإقليمية  دولية  من�ف�ص�ت 

اأكد  حيث  القدم،  كرة  يف 
ذلك،  ب�إمك�نه�  اجلزائر  اأن 
ذلك  عك�س  الواقع  اأن  رغم 
نطرح  يجعلن�  م�  مت�م�، 

هي  م�  اأي�ص�:«  نحن  �صوؤال 
للجزائر لكي  التحتية  البنى 
ت�صتطيع تنظيم اأي من�ف�صة 

ري��صية؟

الدرك  م�ص�لح  متكنت 
تفكيك  من  بوهران  الوطني 
يف  خمت�صتني  �صبكتني 
غري  امله�جرين  تهريب 
ال�رشعيني عن طريق االإبح�ر 
اأم�س  علم  ح�صبم�   ، ال�رشي 
االأمنية  الهيئة  لدى  الثالث�ء 

املذكورة.
وبن�ء  وح�صب نف�س امل�صدر 
اأحد  به�  تقدم  �صكوى  على 
تعر�صه  بعد  االأ�صخ��س 
من  واحتي�ل  ن�صب  لعملية 
قبل �صبكة خمت�صة يف تهريب 

االأ�صخ��س بحرا نحو اإ�صب�ني� 
مق�بل االأموال ، حيث �رشح 
بنحو  يقدر  مبلغ  �صلم  اأنه 
اإي�ص�له  األف دج ل�صم�ن   200

لل�صواحل اال�صب�نية 
دون اأن تتم هذه العملية وقد 
الدركيني  حتري�ت  �صمحت 
هذه  حول  املحققني 
هذه  حرك�ت  بتتبع  الق�صية 
ثالثة  من  املتكونة  ال�صبكة 
توقيفهم  مت  حيث  اأ�صخ��س 
يزالون  التي  بو�صفر  ببلدية 
االإجرامي  ن�ص�طهم  فيه� 

متكنت  مت�صل  �صي�ق  ويف 
الوطني بعني  الدرك  م�ص�لح 
من  وهران(  )غرب  الكرمة 
تخت�س  ث�نية  �صبكة  تفكيك 
يف نف�س الن�ص�ط تت�صكل من 
�صمحت  وقد  اأفراد  خم�صة 
ق�رب  بحجز  العملية  هذه 
للقي�م  خم�ص�ص�  ك�ن  للنزهة 
امله�جرين  تو�صيل  بعملي�ت 
نحو  بحرا  ال�رشعيني  غري 
عن  اال�صب�نية  ال�صواحل 
غري  ال�رشي  االإبح�ر  طريق 

الق�نوين. 

فيلم حول م�صرية املنا�صلة النقابية لو�صي بود
اأم�س  م�ص�ء  ليلة  مت 
االثنني ب�جلزائر الع��صمة 
املطول  الفيلم  عر�س 
اوفري�ر«  »ميالنكويل 
للمخرج  عم�لية(  )ك�آبة 

الفرن�صي جريار 
مورديال الذي يتطرق اىل 
ميالد احلركة النق�بية يف 
�صفوف الن�ص�ء الفرن�صي�ت 
الع�مالت مع نه�ية القرن 

الت��صع ع�رشو ُعر�َس هذا 
نوع  من  الت�ريخي  الفيلم 
اجلمهور  على  اخلي�ل 
الطبعة  م�ص�بقة  اإط�ر  يف 
ملهرج�ن   )09( الت��صعة 

للفيلم  الدويل  اجلزائر 
جتري  الذي  فيك�9(   (
فع�لي�ته بق�عة ابن زيدون 
الفتح منذ  بديوان ري��س 

يوم ال�صبت املن�رشم
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يف تعليقه على مبادرة مقري الأخرية، الأر�سيدي:

الفرتة االنتقالية دعونا لها يف 2014 ومل ت�ستيجيبوا
يتحقق اأن  نتمنى  حلم  املعار�سة  •       وحدة  ال�سيا�سية        االأحزاب  �سعف  على  دليل  املبادرات  •       كرثة 

علي عزازقة

يف  املتحدثة  ذات  واأو�ضحت 
بالو�ضط  ربطها  هاتفي  ات�ضال 
يوم اأم�س، باأن احلديث عن الولوج 
مكررا،  اأ�ضحى  انتقالية  فرتة  يف 
جديدة  لي�ضت  مبادرة  لكونها 
بها  طالبت  الأحزاب  من  والعديد 
�ضنة  قبل  املرات  من  الكثري  يف 
اأجل  من  التجمع  موؤكدة:«   ،2018
يف  دعا  والدميقراطية  الثقافة 
اإىل  �رضورة  املرات  من  الكثري 
لكن  انتقالية،  فرتة  يف  الدخول 

حرة  انتخابات  اإجراء  اأجل  من 
موجود«،  هو  ما  تغري  ونزيهة 
يف  طالب  الأر�ضيدي  متابعة:« 
امل�ضتقلة  بالهيئة  �ضابق  وقت 
ولزال  النتخابات،  ملراقبة 
يدعو اإىل �رضورة تاأ�ضي�ضها لكونها 
يجعل  الذي  الوحيد  املخرج 
التي  الأزمة  من  تتخل�س  اجلزائر 
حتيط بها«، يف حني �ضددت على 
اأنه يجب اأن تتوفر اآليات وا�ضحة 
ت�ضهل على تغيري الواقع ال�ضيا�ضي 
�ضياق  ويف  اأح�ضن.  هو  ما  اإىل 
ال�ضادات«  »فطة  اعتربت  اأخر 

التي  ال�ضيا�ضية  املبادرات  كرثة 
اأ�ضحت تظهر واحدة تلو الأخرى 
�ضعف  على  القاطع  بالدليل 
ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  مكونات 
باأن  القول  موؤكدة:«  باجلزائر، 
دليل  ال�ضيا�ضية  املبادرات  كرثة 
ال�ضيا�ضية  املنظومة  �ضحة  على 
ال�ضيا�ضية  الأحزاب  لأن  خطاأ، 
دون  مبادرات  تتبنى  اأ�ضحت 
وبراجمها  م�ضاريعها  ت�رضح  اأن 
العام«،  الراأي  على  ال�ضيا�ضية 
م�ضاريع  يريد  املواطن  م�ضيفا:« 
ملبادرات  بحاجة  ولي�س  وا�ضحة 

جوفاء ل حتمل اأي جديد«، مربزة 
اأي�ضا غمو�س امل�ضتقبل ال�ضيا�ضي 
مل  الذي  امل�ضهد  �ضبابية  ب�ضبب 
قادر  حزبي  بديل  اأي  يقدم  يعد 
على ا�ضتيعاب الأزمة التي متر بها 
الأخري  ويف  �ضنوات.  منذ  اجلزائر 
احلزبي  امل�ضدر  ذات  ا�ضتبعد 
املعار�ضة  اأحزاب  توحد  العلماين، 
خالل قادم الأيام، موؤكدة:« ال�ضلطة 
التحقيق،  �ضعب  احللم  هذا  جعلت 
روؤ�ضاء  جعلت  اآليات  خلقت  لأنها 
اأحزاب ل يفكرون اإل يف الزعامة«، 
م�ضيفة:« رغم اأنه ل يجب اأن نياأ�س 

فحلم  م�ضتبعد  اأمر  هذا  ولكن 
ننا�ضل  اأن  ويجب  وارد،  التحالف 

اإذا  اإل  يتم  ل  التغيري  لأن  لأجله، 
توحدت اجلهود«.

 رئي�س القيادة املوحدة لالأفالن،
 عبد الرحمان بلعياط :

رحيل ولد عبا�س كان منتظرا 
و�سنتفاو�س مع بو�سارب

هي حمطته الثانية بعد الإمارات

 الفريق قايد �سالح ي�سرع
 يف زيارة ر�سمية اإىل قطر

يعود رئي�س القيادة املوحدة لالأفالن 
يف  ليتطرق  بلعياط،  الرحمان  عبد 
للو�ضط،  املقت�ضب  الت�رضيح  هذا 
الأفالن خالل  بيت  داخل  يحدث  ملا 
رحيل  باأن  اأكد  حيث  الأخرية،  الفرتة 
�ضوء  ب�ضبب  منتظرا  كان  عبا�س  ولد 
ت�ضيريه للحزب العتيد، يف حني ك�ضف 
لعر�س  املوحدة  القيادة  قبول  عن 
جبهة  حزب  ت�ضيري  هيئة  من�ضق 

التحرير الوطني معاذ بو�ضارب.
ربطه  ات�ضال  خالل  بلعياط  واأو�ضح 
القيادة  باأن  اأم�س،  يوم  بالو�ضط 
قبل  اأي عر�س من  تقبل  املوحدة مل 
جمال ولد عبا�س، لكونها �ضنفت تلك 
الال�رضعية  التي  خانة  يف  القيادة 
العتيد،  احلزب  دهاليز  على  �ضيطرت 
قبلت  ذاته  امل�ضدر  ي�ضيف  لكنها 
عر�س معاذ بو�ضارب بعد اأن مت تعيينه 
من قبل رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
امل�ضرية  للهيئة  كمن�ضق  بوتفليقة، 

حلزب جبهة التحرير الوطني، موؤكدا:« 
رئي�س  من  دعوة  هي  بو�ضارب  دعوة 
علينا  ويجب  بوتفليقة،  عبد  احلزب 
عرب  املوجودة  املوحدة  القيادة  يف 
كل الرتاب الوطني قبول هذه الدعوة«، 
متابعا:« القيادة وبعد لقاءات عدة كان 
لعقد  فو�ضتني  وزو  تيزي  يف  اأخرها 
هذا اللقاء مع بو�ضارب بعد اأن تلقيت 
ات�ضالني من قبله، اأخره كان قبل ثالثة 
اأيام«. ويف �ضياق اأخر ا�ضتبعد امل�ضدر 
 6 من  امل�ضكلة  الهيئة  قدرة  ذاته 
قادم  يف  احلزب  ت�ضيري  على  اأع�ضاء 
مع  كانوا  واأنهم  �ضيما  ال�ضتحقاقات، 
با�ضتثناء  مو�ضحا:«  ال�ضابقة،  القيادة 
الأخرى  القيادات  كل  بو�ضارب  معاذ 
امل�ضكلة للهيئة، كانت �رضيكة يف �ضوء 
احلالة  اإىل  وو�ضوله  احلزب  ت�ضيري 
الكارثية التي األ اإليها، لهذا الأمور ل 

اأتوقع اأن تكون اأح�ضن«.
علي  عزازقة

الفريق  الثالثاء  اأم�س  �ضباح  حل 
اأحمد قايد �ضالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
الدوحة  القطرية  بالعا�ضمة  ال�ضعبي، 
يف زيارة ر�ضمية تدوم من 04 اإىل 06 
بن  خالد  من  بدعوة   ،2018 دي�ضمرب 
جمل�س  رئي�س  نائب  العطية،  حممد 
الدفاع  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  الوزراء، 

القطري.
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  اأو�ضح  و 
لدى  ا�ضتقبل  �ضالح  قايد  الفريق  اأن 
من  الع�ضكرية  بالت�رضيفات  و�ضوله 
طرف الفريق الركن غامن بن �ضاهني 
القوات امل�ضلحة  اأركان  الغامن رئي�س 
الفريق  اأن  البيان  اأو�ضح  و  القطرية 
قبل  من  اإثرها  ا�ضتقبل  �ضالح  قايد 
ال�ضيخ متيم بن  اأمري دولة قطر  �ضمو 

حتيات  »اأبلغه  حيث  ثاين،  اآل  حمد 
رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وزير 
لل�ضعب  ومتنياته  الوطني  الدفاع 
والزدهار،  التقدم  بدوام  القطري 
بلغته  الذي  اجليد  بامل�ضتوى  م�ضيدا 
اجلزائر  بني  الثنائية  العالقات 

وقطر«.
وبدوره، »ّثمن اأمري دولة قطر العالقات 
البلدين  بني  املمتازة  التاريخية 
لرئي�س اجلمهورية عبد  مبلغا حتياته 
امل�ضدر  ي�ضيف  بوتفليقة«،  العزيز 
اأ�ضارت وزارة  ذاته و يف هذا الإطار، 
الزيارة  هذه  اأن  اإىل  الوطني  الدفاع 
ت�ضكل »�ضانحة لدرا�ضة �ضبل وو�ضائل 
تطوير عالقات التعاون الع�ضكري بني 

اجلي�ضني«.

املدير العام ال�سابق ل�سوناطراك، عبد املجيد عطار

االأف�سل الأوبك الرجوع اإىل اتفاقية دي�سمرب2006

املبادرة من اأجل التنمية امل�ستدامة لالقت�ساد الأزرق

التمويالت احلا�سرة و�سلت 300 مليون اأورو 

العام  املدير  الرئي�س  قال 
عبد  ل�ضوناطراك،  ال�ضابق 
حوار  يف  اأم�س  عطار،  املجيد 
اأن  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
ورهان  النفط  اأ�ضعار  تطور 
يواجه  الذي  الإنتاج  تخفي�س 
اأكد  عطار  معقدة.  دولية  بيئة 
ميكن  �ضيء  اأف�ضل  اأف�ضل   اأن 
اأن يحدث، وبالتايل اأف�ضل قرار 
والدول  اأوبك  تتخذه  اأن  ميكن 
هو  املنظمة  يف  الأع�ضاء  غري 
دي�ضمرب  اتفاقية  اإىل  الرجوع 
خف�س  خالل  من   2016
يعادل  مبا  الأقل  على  الإنتاج 
منذ  فوائ�س  من  اأنتجوه  ما 
مواجهة  بهدف  العام  بداية 
ب�ضبب  الإيراين  الإنتاج  انهيار 
ح�ضبما  الأمريكية،  العقوبات 
و   1،5 بني  ما  اأي  معلن،  هو 
هذا  يوميا.  برميل  مليون   2
جاء  الذي  النتاج  يف  الفائ�س 

قبل  امل�ضرتين  لذعر  نتيجة 
العقوبات، مت طرحه يف  فر�س 
ال�ضوق من قبل اململكة العربية 
الأول،  املقام  يف  ال�ضعودية 
اأخرى.  خليجية  ودول  ورو�ضيا 
بالفو�ضى  واعون  جميعا  اإنهم 
احلالية التي متيز تطور ال�ضوق 
النفطي، لي�س فقط ب�ضبب هذا 
ب�ضبب  اأي�ضا  ولكن  الفائ�س 
اإنتاج  بنمو  تتعلق  اأخرى  عوامل 
وتراجع  اأخرى،  دول  يف  النفط 
ينجم  الذي  العاملي  القت�ضاد 
النفط  على  الطلب  تباطوؤ  عنه 
ت�ضارع  ال�ضني،  ذلك  يف  مبا 
ا�ضتهالك  اأمناط  يف  التحول 
الطاقوية،  )النجاعة  الطاقة 
 )... املتجددة  الطاقات 
جيو�ضيا�ضية  عوامل  وبالطبع، 
اإيران  على  )احلظر  اأخرى 
القت�ضادية   احلروب  ورو�ضيا، 
وال�ضني  املتحدة  الوليات  بني 

اأو  رهانات  تدور  واأوروبا..(. 
القادم  اأوبك  اجتماع  حتديات 
الإنتاج  خف�س  �رضورة  حول 
ومواقف  بيئة  مواجهة  يف 
ال�ضعودية،  ومتناق�ضة:  معقدة 
واملنظم  الرئي�ضي  املنتج  وهي 
التاريخي يف املنظمة باأكرث من 
حتتاج  يوميا،  برميل  مليون   11
الآخرين  املنتجني  كل  مثل 
لكنها  دولر،   70 يتجاوز  ل�ضعر 
اأ�ضعفت جدا ب�ضبب احلرب يف 
اليمن وق�ضية اغتيال خا�ضقجي 
يف  جدا  ه�ضة  جعلتها  التي 
املتحدة  الوليات  مواجهة 
والتي  رو�ضيا  الأمريكية. 
الرئي�ضي  ال�رضيك  اأ�ضبحت 
التحالف  لإنتاج  الثاين  واملنظم 
اأوبك-خارج اأوبك باأكرث من 11 
حري�ضة  يوميا،  برميل  مليون 
مع  ت�ضامنها  ثمار  جني  على 
واقت�ضاديا.  �ضيا�ضيا  اأوبك 

اأي�ضا  تنتج  املتحدة،  الوليات 
برميل  مليون   11 من  اأكرث 
يوميا، مع ترامب بقرارته التي 
واملزعزعة  بها  التنبوؤ  ل ميكن 
قرارات  خالل  من  لال�ضتقرار 
واحلروب  القت�ضادي  احلظر 
مع  ذلك  يف  مبا  التجارية 
وال�ضغوط  الأوروبيني،  حلفائها 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية على الدول 
بهدف  هذا  كل  �ضعفا،  الأكرث 

جت�ضيد �ضعاره »اأمريكا 
اقت�ضاد  ذلك  اإىل  اأ�ضف  اول«. 
النهو�س،  اأجل  من  يكافح  عاملي 
الإ�ضارة  مع  ال�ضني،  ذلك  يف  مبا 
الع�رضين  جمموعة  قمة  اإىل 
لروؤية  التو�ضل  بدون  انتهت  التي 
الوليات  بني  وهدنة  م�ضتقبلية، 
املتحدة وال�ضني ملدة 90 يوًما لن 
اأوبك  لدول  الروؤية  بدورها  ت�ضهل 
اإليها  احلاجة  اأم�س  يف  هم  والتي 

يف اجتماعهم دي�ضمرب 2018.  

اإعالن  الأورا�ضي   بفندق  اأم�س  مت 
يف  امل�ضاركة  البلدان  وزراء  اجتماع 
التنمية امل�ضتدامة  اأجل  املبادرة من 
لالقت�ضاد الأزرق يف غرب املتو�ضط  
 ، الإعالن  على  امل�ضادقة  ومتت 
الوزراء وممثلي 10  بح�ضور عدد من 
موريتانيا،  ليبيا،  اجلزائر،  وهي  دول 
لل�ضفة  بالن�ضبة  وتون�س  املغرب 
اإيطاليا،  فرن�ضا،  من  وكل  اجلنوبية، 
الربتغال، اإ�ضبانيا ومالطا فيما يخ�س 
املفو�ضية  ممثل  و  ال�ضمالية،  ال�ضفة 
العام لالإحتاد من  الأوروبية  والأمني 
UFM »وذلك حتى  اأجل املتو�ضط« 
تكون خريطة طريق للعمل امل�ضرتك 
ما بني حكومات الدول املوقعة على 

الإعالن.
قال وزير الفالحة و التنمية الريفية و 

ال�ضيد البحري عبد القادر بوعزقي اأن 
لالإقت�ضاد  امل�ضتدمية  التنمية  مبادرة 
الأبي�س  البحر  غرب  يف  الأزرق 
حقيقيا  حافزا  ت�ضكل  املتو�ضط 
للعمل وتطوير اأن�ضطة عديدة كال�ضيد 
البحري و ال�ضتغالل املنجمي حتت 
و  املائيات  برتبية  مرورا  البحر 
خلق  على  ي�ضاعد  ما  هذا  ال�ضياحة 
و  جديدة  �ضغل  منا�ضب  ابتكار  و 
هذه  مثل  خطوة  باأن  الوزير  اأ�ضاف 
التي  لالإ�ضرتاتيجية  ا�ضتنادا  جاءت 
التبعية  من  للخروج  الرئي�س  و�ضعها 
للمحروقات من خالل دعم م�رضوع ما 
ي�ضمى بالقت�ضاد الزرق بال�رضاكة مع 
دول غرب البحر الأبي�س املتو�ضط و 
التي تتماثل م�ضاحلها مع اجلزائر يف 
تن�ضيط القت�ضاد البحري و ا�ضتغالل 

كل املوارد .
مت  اإعالن  اإطار  يف  الوزير  ك�ضف  و 
يجب  التي  طريق  خارطة  �ضياغة 
كل  جت�ضيد  اإتباعها  الدول  على 
ال�ضيا�ضي  اللتزام  اأولها  املحطات 
خارطة الطريق و �ضياغة العديد من 
امل�ضاريع و ك�ضف انه مت التطرق لأكرث 
للتمويل  ليتم عر�ضها  31 م�رضوع  من 
الدول  اأن  املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و 
امل�ضاريع  بتمويل  التزمت  امل�ضاركة  
و عن ح�ضة اجلزائر يف امل�ضاريع قال 
مبا ان الجتماع يف اجلزائر �ضمح لها 
ان تدخل يف كل امل�ضاريع املطروحة 
التي ت�ضمح لنا بتطوير املعرفة فيما 
املتواجدة  والرثوات  القدرات  يخ�س 
البحر الأبي�س املتو�ضط يف جهة  يف 
توفري  القت�ضاد   وتطوير  العربية 

مدير  ت�رضيح  ويف  �ضغل  منا�ضب 
الفالحة  بوزارة  البحري  ال�ضيد 
البحري،  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 
 ، الو�ضط  جلريدة  حمو�س،  طاهر 
نوعه  من  الأول  اجلزائر،  لقاء  فاإن 
من  مبجموعة  املجال،خرج  هذا  يف 
امل�ضاريع القت�ضادية التي لها عالقة 
مبا�رضة بكل ما ميكن اأن يدره البحر 
وال�رضيط ال�ضاحلي من مداخيل للدول 
املطلة على البحر املتو�ضط، م�ضريا 
املمونني  من  بطلب  كان  اللقاء  اأن 
العامليني الراغبني يف متوين م�ضاريع 
يف  اأنه   ك�ضف  كما  منتجة  اقت�ضادية 
ميكانيزمات  وجدنا  اليوم  حو�ضلة 
 300 ب  قدرت   املتواجدة   التمويل 

مليون اأورو   .
ف.ن�سرين 
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اأكدت القيادية يف التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية، �سادات فطة، باأن مبادرة الولوج يف فرتة انتقالية كما دعا اإليها رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري موؤخرا، لي�ست 
جديدة ، بحيث كان الأر�سيدي قد طالب بها قبيل رئا�سيات �سنة 2014 ومل ي�ستجب لها اأي حزب �سيا�سي ، يف حني �سددت على اأن حل الأزمة باجلزائر يكمن يف وجوب تغيري كل �سيء 

وال�سعي اإىل تثبيت موؤ�س�سات اأخرى حتتكم اإىل �سلطة ال�سعب مثلما ين�س عليه الد�ستور اجلزائري.



دعا مندوب ال�صياحة يف �صفاق�س 
خالل  اأم�س  القايد  توفيق 
ال�صحفيني  اإحتاد  قافلة  مرور 
قبل  من  املنظمة  اجلزائريني 
لوكاالت  التون�صية  اجلامعة 
االأ�صفار،  اإىل االإ�صثمار ال�صياحي 
باإعتبارها  �صفاق�س  منطقة  يف 
م�صريا  باإمتياز،  �صياحية  منطقة 
النزل  على  الوافدين  عدد  اأن 
 20 اإىل  جانفي   1 من  ب�صفاق�س 
ب  تقدر  بزيادة   128818 نوفمرب 
الليايل  بلغت  فيما  باملئة،    24،6
ليلة   224993 بالنزل  املق�صاة 

بزيادة تقدر ب 25،9 باملائة .
يف  ال�صياحة  قطاع  وي�صغل 
املتحدث،  ذات  وفق  �صفاق�س 
اأحد  اأن  مايعني  عامل   1306
القطاعات البارزة يف خلق الرثوة 
تعزيز  على  فتعمل  البالد  داخل 

اقت�صادها الوطني .
عدد  قدرت  اأخرى،   جهة  من 
امل�صاريع ال�صياحية ب�صفاق�س 41 
م�رشوعا ، تتمثل يف 33 نزل و 8 
مطاعم �صياحية، وهذا باالإ�صافة 
�صياحية  منتجات  اإ�صتحداث  اإىل 
من  التنويع  مبتكرة  و  جديدة 
خمتلف اخلدمات املوفرة ت�صمل 

خا�صة  �صياحية  قرى  اإطالق 
حيث  االأجانب  ال�صياح  الإ�صتقبال 
باإ�صتقبال  االأجنبي  �صيحظى 
زمنية  لفرتة  املنزل  �صاحب  من 
متفق  خا�س  مبلغ  مقابل  معينة 
على  التعرف  بغية  ذلك  و  عليه 
العادات  البيئة اجلبلية و خمتلف 
و التقاليد التي يتميز بها ال�صعب 
امل�صوؤول  دعا  و   . التون�صي  
ب�صفاق�س  ال�صياحة  يف  االأول 
اأجل  من  االإقبال  اجلزائريني 
الوالية  الإقليم  بقوة  االإ�صتثمار  

ذات الطابع ال�صياحي و اخلدماتي 
باإمتياز باالإ�صافة اإىل كونها الرئة 
تتوفر  حيث  لتون�س  االإقت�صادية 
�صياحية  وحدة   54 مايناهز  على 
م�صنفة  نزل   37 �رشير   4692 ب 
اإيواء تقدر ب 3987 منها  بطاقة 
ت�صل  اإ�صتيعاب  بطاقة  5مغلقة 
اأن  وباعتبار  �رشير.    168 اإىل 
رائد  اإقت�صادي  قطب  �صفاق�س 
بالن�صبة لتون�س باالإ�صافة اإىل اأنها 
مق�صد �صياحي ممتاز فاإنها اأي�صا 
االإ�صت�صفائية  بال�صياحة  تعرف 

بالن�صبة  مف�صلة  وجهة  مايجعلها 
 14 على  تتوفر  حيث  للجزائرين 
موؤ�ص�صات   7 و  خا�صة  م�صحة 
اإ�صت�صفائية عمومية  يف خمتلف 
التخ�ص�صات الطبية توفر خدمات 
الرعاية  و  العالج  يف  مبتكرة 
طبيب   1430 توظف   ، ال�صحية 
خمت�س، و 1592 طبيب عام ، اأما 
 3 فتبلغ  ال�صحية  املجامع  عدد 
جمامع كربى ت�صتقبل االآالف من 
الراغبني يف التداوي وفق اأحدث 

الو�صائل و التكنولوجيات. 

اجلزائر  والية  امن  م�صالح  اأوقف 
خالل اليومني املا�صيني 35 �صخ�صا 
جرائم  الرتكابهم  فيهم  م�صتبه 
اإثرعمليات   ، القانون  عليها  يعاقب 
مبختلف  اجلرمية  الأوكار  مداهمة 
يف  جاء  ح�صبما   ، العا�صمة  اأحياء 

للمديرية  االت�صال  خللية  بيان 
واأو�صح  الوطني،  لالأمن  العامة 
التابعة  ال�رشطة  قوات  اأن  البيان 
خالل  نفذت  اجلزائر  والية  الأمن 
اليومني املا�صيني عمليات مداهمة 
خا�صة  االأحياء  خمتلف  م�صت 

النقاط ال�صوداء اأ�صفرت عن توقيف 
الرتكابهم  فيهم  م�صتبه  �صخ�س   35
على  القانون  عليها  يعاقب  جرائم 

غرار احليازة و 
املتاجرة يف املخدرات و املوؤثرات 
بي�صاء  اأ�صلحة  حمل  و  العقلية 

حمظورة دون �صبب �رشعي و مكنت 
هذه العمليات من حجز اأقرا�س من 
املوؤثرات العقلية و كمية من الكيف 
اأ�صلحة  حجز  اإىل  اإ�صافة  املعالج، 
بي�صاء حمظورة من خمتلف االأنواع 

و االإحجام ، ي�صيف البيان.

لوكالة  العام  املدير  اأعلن 
عزالدين  اجلزائرية،  الف�صاء 
الثالثاء  اأم�س  اأو�صديق، 
الوكالة  اأن  العا�صمة  باجلزائر 
�صاتل  اجناز  اإىل  تتطلع 
ال�صلكية  لالت�صاالت  جديد 
)األكوم�صات-2(  الال�صلكية  و 
جزائرية  كفاءات  طرف  من 
هام�س  اأو�صديق،على  وقال 
حول  املفتوحة  االأبواب  اأيام 
الربنامج الوطني  الف�صائي،  اأن 
»وكالة الف�صاء اجلزائرية تتطلع 

من  )األكوم�صات-2(  اجناز  اىل 
طرف كفاءات جزائرية«.

اجناز  »اإن  قائال  واأ�صاف 
األكوم�صات-2 فكرة جيدة على 
ننتظر  لن  و  التقني  ال�صعيد 
ال�صنة اخلام�صة ع�رش )مدة حياة 
األكوم�صات-1( للتفكري يف تطوير 
�صاتل جديد خا�س باالت�صاالت 
نف�س  الال�صلكية«يف  و  ال�صلكية 
اإىل  اأو�صديق  تطرق  ال�صياق، 
للجزائر  ال�صيا�صية«  االإرادة   «
الف�صائي  برناجمها  تطوير  يف 

م�صريا اإىل اأن البلد »يتوفر على 
كفاءات قادرة على حتقيق هذا 

الربنامج«.
لوكالة  العام  املدير  اأن  يذكر  و 
الف�صاء اجلزائرية كان قد اأعلن 
مطلع ال�صنة عن اإطالق العديد 
من  اال�صطناعية  االأقمار  من 
اجليل االأخري يف اإطار الربنامج 
-2020 الوطني  الف�صائي 

بعد  فعليا  �صيكون  الذي   2040
الف�صائي  الربنامج  ا�صتكمال 
2006-2020 الذي �صهد اإطالق 

بنجاح خم�صة اأقمار ا�صطناعية 
اآخر  قمر  و  االأر�س  مل�صاهدة 
خم�ص�س لالت�صاالت ال�صلكية و 

الال�صلكية )األكوم�صات-1( .
بتاريخ  األكوم�صات-1  واأطلق 
طرف  من   2017 دي�صمرب   11
و  خربتها  يعزز  مما  اجلزائر 
الف�صاء  تكنولوجيا  يف  حتكمها 
ا�صرتاتيجيا  مك�صبا  تعترب  التي 
الوطنية  ال�صيادة  خدمة  يف 
و  االجتماعي  االزدهار  و 

االقت�صادي و الثقايف للبلد.

املندوب اجلهوي لل�سياحة ب�سفاق�س التون�سية، توفيق القايد، ل«الو�سط »:

اأمن والية اجلزائر 

املدير العام لوكالة الف�ساء اجلزائريةعزالدين اأو�سديق

اإميان لوا�س /تون�س 

عدد ال�صياح اجلزائريني ب�صفاق�س قفز 
ب63،7 يف املائة خالل 2018
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نتطلع اإىل اجناز �صاتل جديد 

البليدة

ت�صهيالت ا�صتثمارية 
باملدينة اجلديدة لبوينان 

البليدة،  والية  وايل  دعا 
اأم�س  �رشفة،  يو�صف 
اإىل  امل�صتثمرين  الثالثاء 
يف  مب�صاريعهم  اال�صتقرار 
لبوينان  اجلديدة  املدينة 
من  اال�صتفادة  و  )�رشق( 
الت�صهيالت  و  املزايا 
العديدة املعرو�صة عليهم 
واأو�صح  املجال  هذا  يف 
هام�س  على  الوايل  
اإىل  قادته  تفقدية  زيارة 
»كافة  اأن  بوفاريك  بلدية 
اإىل  امل�صتثمرين مدعوون 
التقدم اإىل م�صالح الوالية 
املخطط  على  لالإطالع 
العمراين للمدينة اجلديدة 
جزء  ت�صم  التي  لبوينان 
و  ال�صكنية  للم�صاريع 
الإقامة  خم�ص�س  جزء 
اقت�صادية  اأقطاب  خم�صة 
اأن  الوايل  اأ�صاف  هامة«و 
للراغبني  تخ�ص�س  اإدارته 
باملدينة  اال�صتثمار  يف 
مزايا  لبوينان  اجلديدة 
عديدة  ت�صهيالت  و  كبرية 
لالإجراءات  تب�صيط  و 

االإدارية باالإ�صافة اىل 
م�صاريعهم  يف  مرافقتهم 
تاأطريهم  و  توجيههم  و 
تخ�صي�س  اإىل  م�صريا 
هامة  عقارية  م�صاحات 
لهذا الغر�س  ويهدف هذا 
امل�صاهمة  اإىل  االإجراء 
للدفع  الرثوة  خلق  يف 
و  الوطني  باالقت�صاد 
اجلديدة  املدينة  اإعطاء 
لي�س  و  اقت�صاديا  طابعا 
–كما  الأنه  فقط  �صكني 

قال- »بنينا 
املراقد  اأحياء  من  الكثري 
و مل ن�صتفد منها �صيء ما 
عدا خلق البطالة و نق�س 
و  الرتفيهية  الف�صاءات 
ك�صف  و  بها«  اخلدماتية 
االآن  حد  اىل  اقبال  عن 
فقط  م�صتثمرين  �صبعة 
بهذه  م�صاريع  الجناز 
توجيههم  مت  و  املدينة 
حت�صري  ب�صدد  هم  و 
ملفاتهم يف انتظار �صدور 

رخ�س البناء لالنطالق يف 
هذا  ان  غري   ، م�صاريعهم 
»الن  –ح�صبه-  كاف  غري 
ال  ما  اإىل  املنطقة حتتاج 

يقل عن 30 
املرحلة  يف  م�صتثمر 
االأوىل.«  و ت�صمل املدينة 
خم�صة  لبوينان  اجلديدة 
اأقطاب �صناعية تتمثل يف 
قطب لل�صناعة ال�صيدالنية 
و ال�صحية و قطب لالإعالم 
و االت�صال للراغبني يف فتح 
اأو  �صينمائية  ا�صتديوهات 
قطب  و  تلفزيونية  قنوات 
و  الغذائية  لل�صناعة 

التحويلية و قطب 
االلكرتونية  لل�صناعة 
و  للخدمات  قطب  و 
املراكز التجارية و مراكز 

االأعمال.
اأعرب  اآخر  �صياق  يف  و 
عن  االأول  امل�صوؤول 
اإزاء  ارتياحه  عن  الوالية 
و  القرارات  المركزية 
فيما  االإدارية  العقود 
اجلديدة  باملدينة  يتعلق 
اإقراره  الذي مت  و  لبوينان 
خالل لقاء احلكومة- والة 
الذي انعقد موؤخرا موؤكدا 
املتعلقة  القرارات  كل  اأن 
لهذه  غريه  او  باال�صتثمار 
املدينة �صت�صدر م�صتقبال 
الوالية  غري  على م�صتوى 
انه تاأ�صف من جهة اأخرى 
االعتبار  بعني  اخذ  لعدم 
ال�صناعية  املنطقة  مللف 
لعني الرمانة على م�صتوى 
الوزارية امل�صرتكة  اللجنة 
م�صريا اإىل انه �صيتم طرح 
اأمل  على  الحقا  امللف 
بنتائج  اخلروج  و  قبوله 

ايجابية.
تفقد  قد  الوايل  وكان 
عدة  الزيارة  هذه  خالل 
كما   ، تنموية  م�صاريع 
و  ان�صغاالت  اإىل  ا�صتمع 
م�صاكل املواطنني يف لقاء 
املدين  املجتمع  مع  له 
اإيجاد  مبحاولة  ووعد 
حلول فعالة و واقعية لها .

ك�سف املندوب  اجلهوي لل�سياحة بوالية �سفاق�س التون�سية، توفيق القايد، اأن ن�سبة ال�سياح اجلزائريني لوافدين نحو  
اأقاليم الوالية �سواء من اجل الرتفيه والتف�سح  اأو للتداوي  والرعاية  الطبية، ارتفعت ب�سكل ملحوظ خالل ال�سنة 

اجلارية مقارنة بال�سنوات املا�سية، حيث ارتفعت الن�سبة ب 63،6 باملائة مقارنة بعام 2017، ليكون عددهم  االإجمايل 
مع نهاية  �سهر نوفمرب اىل 4731 �سائح، فيما بلغ عدد الليايل املق�ساة من طرفهم  اإىل 9512 ليلة داخل خمتلف النزل 
والفنادق واملنتجعات ال�سياحية املنت�سرة باإقليم الوالية، م�سريا اإىل اأن »طاقة اال�ستيعاب املتوفرة على م�ستوى تلك 

الهياكل  واملن�ساآت  ال�سياحية  والرتفيهية جاوزت 3997 مكان اإيواء، ما من �ساأنه ا�ستقبال كم هائل من ال�سياح،  ويف ظروف 
جيد، تتالءم  مع احتياجات  ومتطلبات الزبائن. 
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كما حدد حمدثنا رقم 3 مق�سمات 
من �أ�سل 6 مت متريها فيما يخ�ص 
يتم  حيث  بالأعايل،  �لقاطنني 
�مل�ستحقات،  لدفع  ��ستدعا�ؤهم 
يف ظل ت�سجيل 1700 ملف �سكن 
كوطة  فتح  �نتظار  يف  �جتماعي 
بلديات  ��ستكمال  بعد  جديدة 
�حل�س�ص  توزيع  �ملقاطعة 
تخ�سي�سهم  مع  لـ2014،  �ل�سكنية 
لل�سكن  �مل�ساحات  لبع�ص 
�إىل  لينتقل  �ملدعم،  �لجتماعي 
 4 بكر�ء  �ملدر�سي  �لنقل  جانب 

حافالت.
�رضبت  �لتي  للماأ�ساة  �بالعودة 
�لبلدية من خالل �لهجرة �ل�رضية 
كرميو  �سالبي  فاأكد  موؤخر�، 
�ز�رة  مع  تو��سل  على  �أنهم 
�ل�سوؤ�ن �خلارجية ��لقن�سل حول 
�أي جديد عن �ملختفني،  تقدمي 
على  باإيجابية  �لرد  على  مر�هنا 
تنظيم  خالل  من  �لظاهرة  هذه 
من  حتد  ��إجر�ء�ت  حمالت 

�لإقبال على »�حلرقة«.

ننطلق من قيمة 
ميزانية بلدية الري�س 

حميدو، فما مدى 
تغطيتها ملتطلبات 
مواطني البلدية؟

بلديتنا  �مليز�نية  من  بد�ية   
�لبلديات  ��أ�سعف  �أفقر  من  تعد 
�لبلديات  من  �هي  بالعا�سمة، 
�لوطني،  �مل�ستوى  على  �لعاجزة 
لتلبية  تكفي  ل  �مليز�نية  لذلك 
كل متطلبات �ملو�طن، �يف هذ� 
�لإطار نعتمد على �لإعانات �لتي 
تقدم لنا بناء على �لطلبات �لتي 
�لولية  لإمكانات  ��فقا  نرفعها 
للجماعات  �لت�سامن  �سند�ق  �أ� 
فامليز�نية  عليه  �بناء  �ملحلية، 
 70 فقر�بة  �حلاجيات  تغطي  ل 
باملائة منها توجه لكتلة �لأجور، 
عليها  �بناء  قليل،  مبلغ  ليتبقى 
نحا�ل حاليا ��سع برنامج تنموي 
�لفقر  كون  بالبلدية،  خا�ص 
يكون  �لفقر  ��إمنا  ماديا  لي�ص 
عدة  ��سعنا  �عليها  �لأفكار،  يف 
م�ساريع على مد�ر �ل�سنة �جلارية 
بالرتكيز  م�ساريع،   5 من  بد�ية 
�لتحتية  �لبنية  م�ساريع  على 
با�رضناها �مع مطلع 2019  �لتي 
�لو�قع  �أر�ص  على  �ستنطلق 
م�ستوى  على  متو�سطة  فنجد: 
د�مت  فكرة  كونها  �لكبري  �سيدي 
تعاقب  مع  �سنة   30 مد�ر  على 
�ملجال�ص �إل �أنها مل تر �لنور، ل 
طرحت  �لعملية  �أن  هنا  نخفيكم 
�أحد  مع  ب�سيطة  �إ�سكال  لنا 
�ملو�طنني لكن مت جتا�زه لتبقى 

مرحلة �نطالق �لأ�سغال فقط.
�مل�ساريع  �سمن  من  كذلك 
م�ستوى  على  �إد�رية  ملحقة 
�لأ�سغال  بها  �ستنطلق  لفيجي، 
�جلديدة،  �ل�سنة  مطلع  �أي�سا 
�مكتب بريد بحي �سيدي �لكبري 
نهاية  مرحلة  بلغ  �مل�رض�ع 
تركيزنا  مع  �لإد�رية.  �لإجر�ء�ت 
باإ�رض�ك  �لت�ساركي  �لت�سيري  على 
�ملو�طن، �حاليا �سجلنا م�ساركة 
باإمكانياتهم  مو�طنني  عدة 
�لبلدية:  تنمية  يف  ��مل�ساهمة 
على  �لطريق  تو�سعة  فخالل 
�إذ   ،22 �لأع�ساء  حي  م�ستوى 
�منحو�  �ملو�طنون  ت�سامح 
�لبلدية �أجز�ء من ملكياتهم، �بلغ 
منزله  هّدم  �أن  �ملو�طنني  باأحد 
�ل�سكن  �إىل  ��لنتقال  �لفو�سوي 
لدى �جلري�ن لل�سماح لآلة �حلفر 
�أهمية  يثبت  ما  هذ�  باملر�ر، 

�إ�رض�ك �ملو�طن.

بلدية الري�س حميدو 
تعترب من البلديات 

ال�ساحلية لكن اأين هي 
عالقتها بال�سياحة، هل 

من م�ساريع لالإنعا�س 
ال�سياحي؟

�ل�ستثمار  لها  بقي  �لآن  بليدتنا 
يف �جلهة �لبحرية، فجانب �لغابة 
��لأعايل مت تعمريه، �أما �جلانب 
مرت،   2000 عرب  �ملمتد  �لبحري 
فرتكيزنا عليه من �ساأنه �أن يوفر 
�كذلك  لل�سباب  �ل�سغل  منا�سب 
جماليا،  �مل�سطافني  ��ستقد�م 
�لبلدية  �سو�طئ  �أن  خا�سة 
معر�فة منذ �لقدم �تعود للعهدة 
فالري�ص  �لحتالل:  ثم  �لعثماين 
�«جنينة«  ق�رض  له  حميد� 
�ذلك  باملنطقة  بربر��سا 
�لبلدية، �ميكن  بالقرب من مقر 
�لعهدة  من  ق�سور  بـ7  تلخي�سها 
�لتنمية  �لتحقيق  �لعثماين، 
�إجر�ء�ت:  من  لبد  �ل�سياحية 
تهيئة  ��إعادة  �لتلوث  من  بد�ية 
ملنحها  �لبلدية  �خمارج  مد�خل 
مع  �بالتن�سيق  �ل�سياحي،  �لطابع 
�نطلقت  �لثقافة  �ز�رة  �سلطات 
�أر�سية: �إعادة تهيئة ق�رض مر�سى 
كما  �لفارط.  �لأ�سبوع  �لدبان 
بينها  من  ق�سور  لـ7  �متالكنا  �أن 
�إثنان م�سنفان ر�سميا يجعل من 
�أجل  من  ر�سميا  �ملتابعة  �لي�رض 
بالقرب  �ل�ساكنني  مع  �لتباحث 
�لبقاء  �أ�  �لرحيل  �أجل:  منها من 
�لبناء�ت  يف  �لتعلية  عدم  مقابل 
ما  �هو  للق�سور،  �ملحاذية 

حملناه حممل �جلد.
�لأر�سيات  هذه  كل  عن  نتحدث 
�ل�سياحية قناعة منا �أن �ل�ستثمار 

�لبرت�ل يكمن  يف مرحلة ما بعد 
هذ�  �يف  �ل�سياحي،  �ملجال  يف 
�لإطار �أقنعنا �أحد �ملو�طنني باأن 
ي�ستثمر يف قطعة �أر�ص تابعة له 
يف بناء فندق بالبلدية، بـ3 جنوم 
لفيجي،  مدخل  م�ستوى  على 
بالإ�سافة �إىل م�ساريع لحقة مع 
ما  خا�سة  �ل�سالحيات،  تو�سيع 
تعلق بتو�سيع �أر��سي مل�ستثمرين 
�تكون بال�رض�كة فيما بني �لبلدية 
�ملرفق  بتفوي�ص  ��مل�ستثمرين 

�لعمومي يف �إطار �لقانون.

وفيما يخ�س جانب 
الأعايل بالبلدية 

غالبية البناءات كانت 
فو�سوية، هل من 
ت�سوية للو�سعية؟

�لبناء�ت  تلك  �لإن�سغال فعال هو 
يف  معينة،  فرتة  يف  متت  �لتي 
�بع�سها خالل  �ل�سود�ء  �لع�رضية 
للمر�سوم  �فقا  �لثمانينات، 
�لذي   2008 يف  �ل�سادر   08/15
�لت�سوية،  �إجر�ء  كيفية  يحدد 
م�ستوى  على  �إجر�ء�ت  �كانت 
منذ  لكن  تن�سيبنا،  قبل  بلديتنا 
عمدنا  ر�أ�سها  على  �لنتخاب 
كل  فمررنا  �لت�سوية  لإجر�ء�ت 
�بقي  للمر�سوم  �فقا  �ل�سكنات 
يف  مثال  �لعقاري،  �لتحقيق  �لآن 
�لجتماعية  �ملق�سمات  �إطار 
�مررنا  �ملوحد  �ل�سباك  تر�أ�ست 
�لعقارية  �لوكالة  مع  بالتن�سيق 
باملعنيني  �لإت�سال  �يتم  �ملعنية 
م�ساحاتهم.  قيمة  دفع  �أجل  من 
�مت مترير 3 مق�سمات من �أ�سل 

.6

اأهم امللفات التي 
يتوجه املواطنون 

من اأجلها للبلدية هو 

ملف ال�سكن، ما واقع 
ال�سكنات بالري�س 

حميدو؟

�لنتخابية  �حلملة  �إطار  يف 
على  نكذب  مل  نحن  هلل  �حلمد 
تغليف  خالل  من  �ملو�طنني 
تعلق  ما  خا�سة  �لوعود، 
لي�ص  �ل�سكن  �أن  �ذلك  بال�سكن، 
فيقت�رض  �لبلدية  �سالحيات  من 
�مللفات  حت�سري  على  د�رها 
�لجتماعي،  بال�سكن  �خلا�سة 
�تدر�ص  للمر�سوم:48/92،  �فقا 
�لد�ئرة  م�ستوى  على  �مللفات 
يف حالة �جود ح�سة خم�س�سة. 
يف  �سكن   80 �زعت  �بلديتنا 
�لتوزيع  �ل�سباقني يف  �كنا   ،2014
�أخرى  بلديات  جند  باملقابل 
توزع  مل  �ملقاطعة  م�ستوى  على 
ح�ستها من 2014: �لق�سبة، باب 
قري�ص،  ��دي  بولوغني،  �لو�دي، 
من  توزيعهم  �نتظار  يف  �بذلك 
ح�سة  �أمام  �ملجال  فتح  �أجل 
�ملقاطعة،  م�ستوى  على  ثانية 

�هناك �عود بهذ� �خل�سو�ص.
فيما يخ�ص �مللفات تتجا�ز 1700 
�أما  �ل�سكن �لجتماعي،  ملف يف 
�ملدعم  �لجتماعي  �ل�سكن 
�خ�س�سنا  �إجر�ء�ت  فاتخذنا 
م�ساءلة  بعد  �لأر��سي  من  بع�سا 
�لولية، من �أجل جت�سيد م�ساريع 
�ذلك  م�ستو�ها  على  �سكنية 
�أ�  للنهب  عر�سة  تركها  لتفادي 
مافيا �لعقار، يف �نتظار �لإجابة.

يف جانب النقل، خا�سة 
اجلهة العليا ما بني 

بوزريعة –لبوانت، 
الكثري من ال�سكاوى، 

هل من جديد 
بخ�سو�سها؟

منطقة  حميد�  �لري�ص  بلدية 
�ملتمركزة  �ل�سكان  فعدد  جبلية، 
بالو�سط ل يتجا�ز ¼، يف حني �أن 
¾ �سكان �لبلدية �فقا لإح�سائيات 
�هم  بالأعايل،  قاطنني   ،2008
�سيدي  �ملعاناة:  ��سط  فعال 
حي  �لع�سافري،  حي  �لكبري، 
�يحتاجون  �بو�سيجور،  �سباط، 
لإمكانيات، فتح خط: 36 حافلة 
�لنقل،  مديرية  م�ستوى  على 
�بناء  خطوط،   3 �مل�ستغلة  �لآن 
كون  �لنقل:  ر��سلنا مديرية  عليه 
�لعديد من �خلطوط �لتي تو�سف 
باملت�سبعة جندها ل ت�ستغل على 
�أر�ص �لو�قع بل هي بيد �أ�سخا�ص 
با�رضت  عليه  �بناء  ين�سطون،  ل 

عملية ��ستدعائهم.
�إمكانيات  �ملدر�سي:  �لنقل  �عن 
لها،  يرثى  حافالت   3 �لبلدية 
كونها  توقيفهم  مت  عليه  �بناء 
خماطرة، �قمنا بكر�ء �حلافالت 
�جلز�ئر  بولية  �ت�سالنا  بعد 
�ألف   500� ماليني   7 �منحنا: 
�لرف�ص  بع�ص  �رغم  دينار، 
�لتد�رك  لتغطية �لأعايل لكن مت 
بـ4 حافالت، بع�سها �نطلقت يف 
�ملقبل.  �لأ�سبوع  ��لبقية  �لعمل 
�هو حل جزئي مع �عود �ز�رتي 
�إطار  يف  ��لت�سامن  �لد�خلية 
�لنقل �ملدر�سي لتدعيمنا بحافلة 
�سيانة  بالتز�من  ليتم  �ثنتني،  �أ� 
حافالت �لبلدية �عودتها للعمل.

من  �ملدر�سية،  �ملطاعم  �حول 
بني 8 مد�ر�ص �إبتد�ئية مطعمني 
 2019 �آفاق  �مع  �لعمل،  قيد 
مبري�مار  �آخرين  مطعمني  فتح 
بكل  ن�سبتنا  لتغطية  �لفيجي، 
تهيئة  �بخ�سو�ص  �أريحية. 
عانينا   2014 منذ  �ملد�ر�ص 
بخا�سة  �لإ�سكالت  بع�ص  من 
�مليز�نية ��جلو�نب �لإد�رية �لتي 
�لعهدة  بالعملية خالل  ت�سمح  مل 
�أنهينا  بخ�سو�سنا  لكن  �ل�سابقة، 

�ل�سفقة  �لإد�رية:  �لإجر�ء�ت 
�أن  �ملنتظر  من  ��ملقا�لني، 
�لعطلة  خالل  �لرتميمات  تنطلق 

�ملقبلة.

الري�س حميدو حتت 
وقع احلزن بعد فقدانها 
ملجموعة من اأبنائها مع 

ظاهرة الهجرة غري 
ال�سرعية، كيف تلقيتم 

ذلك؟

�أ�ساب  �مل�ساب  �حلال  بطبيعة 
�إجمال،  ��جلز�ئر  ككل  �لبلدية 
نقول �أن 13 �سابا من بينهم �أبناء 
�م�ستوى،  خلق  �على  نعرفهم 
�ل�سبيبة �من  لكن من يغرر بهذه 
�رضب  يف  �ل�ستثمار  يحا�ل 
�لأ�رضة �جلز�ئرية لتحطيمها باأن 
�ملكان  هو  لي�ص  �لأ�سلوب  هذ� 
�ل�ستاء  ف�سل  �ظر�ف  �ملوعود، 
�خل�سو�ص،  �جه  على  معلومة 
�نتحارية  عملية  يجعلها  ما  �هو 

بجميع م�سامينها.
لأ�سباب  للخطوة  عمد��  �سباب 
نتاأ�سف  نحن  حمظة،  �جتماعية 
على هذه �خلطوة، �ننتظر �أخبار� 
عن �لباقني، �هو ما نقوم به عرب 
�ز�رة  مع  �لر�سمية  �لإجر�ء�ت 
�لقن�سل  �مع  �خلارجية  �ل�سوؤ�ن 
��أكيد  �لأجنبية،  ��ل�سلطات 
نتفهم ��سعية �لآباء �مللحني على 
��سرتجاع �أبنائهم، �نوؤكد هنا �أننا 
مو�طنني  بل  م�سوؤ�لني  ل�سنا  هنا 
خالل  من  ��سن�سعى  مت�سامنني 
حمالت ��إجر�ء�ت �توفري بع�ص 
ما  هناك  لي�ص  �أن  لتبيان  �لأمور 
ما  �هو  �طنك،  عن  يعو�سك 

زرعه جيل �لثورة فينا.

حاورته: �سارة بومعزة 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي للري�س حميدو �سالبي كرميو يف حوار مع »الو�سط«:
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.      ½ مق�سمات قاطني الأعايل مت متريرها         .         ق�سران من الق�سور الـ7 للبلدية مت ت�سنيفها

ك�سف املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية الري�س حميدو، �سالبي كرميو يف حوار له مع »الو�سط«، عن جمموعة م�ساريع البلدية التي �ستنطلق اأفق 
2019، بداية من متو�سطة على م�ستوى �سيدي الكبري التي طال اأمد انتظارها، وكذا ملحقة اإدارية على م�ستوى لفيجي ومكتب بريد بحي 
�سيدي الكبري، مع الرهان على اجلانب ال�سياحي عرب وجهي: البحر، والق�سور التاريخية البالغ عددها 7، م�ستفيدة من ت�سنيف اثنني منها، 

مع م�سروع فندق 3 جنوم مبدخل لفيجي، معربا عن ا�ستثمارهم يف الت�ساركية مع املواطنني التي �سهلت الكثري من ن�ساطاتهم بح�سبه.

را�سلنا الوالية لتخ�سي�ص م�ساحات ل�سكنات االجتماعي املدعم



ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ك�شف 
الوالئي بورقلة م�شطفى زعطوط 
يف ت�رصيح �شحفي خ�س به يومية 
الت�رصيحات  ان   ،  « »الو�شط 
بع�س  تداولتها  التي  االأخرية 
الهدوء  يخدمها  ال  التي  االأطراف 
الذي يخيم على املجل�س الوالئي 
والتي ت�شري اىل اأن رئي�س املجل�س 
م�شطفى  بورقلة  الوالئي  ال�شعبي 
معينة  اطراف  اتهم  قد  زعطوط 
مال  ورجال  منتخبني  فيها  مبا 
تاأجيج  خلف  بالوقوف  اأعمال  و 
خلف  وال�شعي  املحلي  االحتقان 
االأمني  باالإ�شتقرار  اأي�شا  العبث 
اأ�شا�س  ال  ا�شاعة  جمرد   ، للوالية 
لها من ال�شحة ، حيث تعهد ذات 
ر�شمية  �شكوى  باإيداع  املتحدث 
لدى امل�شالح االأمنية و الق�شائية 
لك�شف  معمق  اأمني  حتقيق  لفتح 
االأ�شخا�س التي تك�شف خلف مثل 
الذي  ، وهو االأمر  ا�شاعات  هكذا 
وتعليمات  تو�شيات  مع  يتنافى 
الوزير االأول التي اأو�شى بها الوالة 
والرامية  باحلكومة  لقائهم  خالل 

فور  ال�شائعات  لتفنيد  اأ�شا�شا 
االإ�شتقرار  على  حفاظا  وقوعها 
 ، للبالد  االإجتماعي  و  االأمني 
ذات  �شياق مت�شل فقد ذهب  ويف 
املتحدث اإىل اأبعد من ذلك عندما 
املعنية  االإخت�شا�س  دوائر  طالب 
لالأطراف  حد  و�شع  يف  باالإ�رصاع 
املياه  يف  لال�شطياد  ت�شعى  التي 

العكرة من خالل اإتهامه تهم باطل 
التحرير  جبهة  حزب  �شد  كعمله 

الوطني املن�شوب اإليه .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بورقلة  الوالئي  ال�شعبي  املجل�س 
معر�س  يف   ، زعطوط  م�شطفى 
املنتخبة  الهيئة  اأن   ، معنا  حديثه 
و  واحدة  ككتلة  تعمل  بالوالية 

الو�شية  اجلهات  مع  تام  باإن�شجام 
ثم  ومن  العام  ل�شالح  خدمة 
التنموي  االإنعا�س  م�شرية  موا�شلة 
القطاعات  اأفاق  و  بواقع  للنهو�س 
املواطن  بيوميات  �شلة  لها  التي 
املحلي على غرار ال�شغل ، ال�شحة 
والتجهيزات  ال�شكن  و  الرتبية   ،

العمومية . 

امل�شرتكة  االأمن  م�شالح  متكنت   
واجلرمية  التهريب  مكافحة  يف 
احلدودي  بال�رصيط  املنظمة 
وال�شاحل  اجلوار  لدول  املتاخم 
اإجها�س حماولة  من   ، االإفريقي  
الوقود  من  لرت   68700 تهريب 
حيث   ، والبنزين  املاوزت  بنوعيه 
اإطار  يف  العملية  هذه  تندرج 
القيادة  ال�شارم ملخطط  التطبيق 
الوطني  الدرك  ل�شالح  العامة 

لتجفيف منابع التهريب .
مطلعة  اأمنية  م�شادر  ك�شفت 
ليومية »الو�شط » ان م�شالح االأمن 
بال�رصيط احلدودي مع  امل�شرتكة 
االإفريقي  وال�شاحل  اجلوار  دول 
وليبيا  النيجر   ، مايل  غرار  على 
كانت قد متكنت منذ حلول ال�شنة 
هاته  كتابة  غاية  اإىل  و  اجلارية 
االأ�شطر من تنفيذ 36 عملية اأمنية 
نوعية مكنت من اإجها�س عمليات 
الوقود  من  لرت   68700 تهريب 
امل�شبوطة  ال�شلعة  م�شادرة  ليتم 
اأق�شام  مفت�شية  وحتويلها مل�شالح 

مت  فيما   ، اجلزائرية   اجلمارك 
ونقلهم  الـ27   املهربني  اعتقال 
ا�شتكمال  وبعد  املعنية  للم�شالح  
االإجراءات القانونية معهم و اإجناز 
ملفات ق�شائية �شدهم مت مبوجبها 
حتويلهم اأمام وكالء اجلمهورية كل 
ح�شب اإقليم اخت�شا�شه للنظر  يف 
و�شعيتهم ، حيث �شدر يف حق 17  
احلب�س  رهن  باالإيداع  اأمر  منهم 
حماكتهم  انتظار  يف  املوؤقت 
فيما مت اإدانة البقية  ب�شنة �شجنا 
نافذة مع تغرميه  ماليا بـ 48 األف 
دينار جزائري بتهمة االإقامة غري 
ال�رصعية بالرتاب الوطني وفق ما 

اأوردته م�شادرنا .
امل�شادر  ذات  به  اأفادت  وح�شبما 
النوعية  االأمنية  العمليات  فاإن 
اجلاري  العام  خالل  امل�شجلة 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
ثم  ومن  التهريب  منابع  لتجفيف 
ح�شب  الوطني  االإقت�شاد  حماية 

املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

�شهدت بلديات عني �شالح و فقارة 
 ، هوجاء   رياح  اينغر  و  الزواى 
و�شل  الروؤية  حجب  يف  ت�شببت 
احلديث  دون   ، املرورية  احلركة 
جديد  من  الت�شاوؤل  باب  فتح  عن 
ال�شخمة  االأموال  م�شري  عن 
املر�شودة الإجناز عمليات تنموية 
ال�شلطات  م�شاعي  اإطار  يف 

ملكافحة الت�شحر .
النائية  املناطق  �شكان   اأبدى 
بالبلديات   ، الريفية  والتجمعات 
حجم  من  كبري  قلق  املذكور 
على  بهم  تلحق  قد  التي  االأ�رصار 
خلفية تردي �شوء االأحوال اجلوية 
وذلك ب�شبب العا�شفة الرملية التي 
�رصبت الوالية املنتدبة عني �شالح 
خالل االأيام القليلة املا�شية  ، مما 
ت�شبب يف ت�شجيل انقطاعات كبرية 
على م�شتوى الطرقات وكذا التيار 
توفري  يف  والتذبذب  الكهربائي 

�شبكة  االأنرتنت ، االأمر الذي فتح 
باب الت�شاوؤل من جديد عن م�شري 
التهمتها  التي  ال�شخمة  املاليري 
يثري  ومما   ، الت�شجري  عمليات 
قالقل ذات املتحدثني هو اإح�شاء 
املناطق  بذات  عائلة   2600 زهاء 
والتي  اله�شة  بامل�شاكن  تقطن 
اأية  يف  بال�شقوط  مهددة  اأ�شبحت 
ا�شتمرار  حالة  يف  وذلك  حلظة 
هبوب الرياح الهوجاء على م�شتوى 
ويف   . التيديكلت   عا�شمة  اإقليم 
ال�شلطات  من  جاد  تدخل  انتظار 
االمنائية  الربامج  لتفعيل  الوالئية 
الغابات  املح�شوبة على حمافظة 
كاجناز ال�شدود وعمليات الت�شجري 
املواطنني  على  لزاما  يبقى 
الناجم  املزري  الو�شع  معاي�شة 
والتي عكرت  العا�شفة  الرياح  عن 

�شفو يومياتهم ح�شب قولهم .
�أحمد باحلاج 

فند رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي بورقلة جملة وتف�ضيال �ل�ضائعات �لتي تروج �ضده حول �إدالئه 
بت�ضريحات مفادها �تهامه الأطر�ف باأم عينها بالوقوف خلف زعزعة �الإ�ضتقر�ر �الأمني بالوالية ، م�ضيفا يف 

ذ�ت �ل�ضدد �أن �ملجل�س �لوالئي يعمل كتلة و�حدة و باإن�ضجام تام مع �لو�ضايا خدمة ل�ضالح �لعام .

رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي بورقلة م�ضطفى زعطوط لـ"�لو�ضط"

.       جمل�ضنا يعمل كتلة و�حدة و باإن�ضجام خدمة ل�ضالح �لعام 

�أحمد باحلاج 

هناك من يحاربنا بن�ضر اال�ضاعات املغر�ضة

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
البلدي لبلدية حا�شي م�شعود ، اأن 
على  حري�شة  املركزية  ال�شلطات 
اجلديدة  املدينة  اأ�شغال  اإنهاء 
على  حتتوي  التي  م�شعود  حا�شي 
اإجتماعية   �شكنية  وحدة   2000
ايجارية عمومية قبل نهاية ال�شنة 
املجل�س  رئي�س  ك�شف   . املقبلة 
حا�شي  لبلدية  البلدي  ال�شعبي 
م�شعود التابعة لوالية ورقلة حممد 
ت�رصيح  يف   ، �شا�شي  بن  يا�شني 
»الو�شط  يومية  به  خ�س  �شحفي 
التي  والتفقد  العمل  زيارة  اأن   ،«

قادت املدير العام لل�شكن بالوزارة 
للمدينة اجلديدة حا�شي  الو�شية  
م�شعود ، �شمحت له بالتاأكيد على 
اأن عملية اإنهاء ا�شغال اإجناز 2000 
ايجارية  اجتماعية  �شكنية  وحدة 
من  اأكتوبر  �شهر  �شيكون  عمومية 
العام القادم ، وهو الت�رصيح الذي 
 ، باملطمئن  �شا�شي  بن  و�شفه 
احلكومة  بان  عملنا  اإذا  خا�شة 
مبنع  �شنوات  منذ  اأ�شدرت  قد 
باملدينة  البناء  رخ�س  ا�شتخراج 
بعدما  م�شعود  حا�شي  احلالية 
اأخطار  ذات  كمنطقة  ت�شنيفها 

�شناعية .
عدد  اأعلنت  فقد  ثانية  جهة  من 
بعا�شمة  املحلية  اجلمعيات  من 
املطلق  دعمها  عن   ، النفط 
والالم�رصوط ملري حا�شي م�شعود 
الذي   ، �شا�شي  بن  يا�شني  حممد 
نظري  امليدان  برجل  و�شفته 
املجهودات اجلبارة املبذولة على 
جميع االأ�شعدة حللحلة الرتاكمات 
اإطار  يف  وذلك  النقائ�س  وتدارك 
والية  وايل  بتعليمات  االإلتزام 
ورقلة الرامية لفتح قنوات احلوار 
واالإ�شتماع  املواطنني  مع  البناء 

الإن�شغاالتهم . اإىل جانب ذلك فقد 
اجلزائر  يف  بلدية  اأغنى  مري  ثمن 
من  املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
القادر  عبد  الوالية  وايل  طرف 
�شريورة  على  للوقوف  جالوي 
باملدينة  التنموية  االأ�شغال  وترية 
من   ، م�شعود  حا�شي  اجلديدة 
�شارمة  تعليمات  توجيه  خالل 
باالإجناز  املكلفة  للموؤ�ش�شات 
اأجال  و  االإجناز  معايري  باإحرتام 
الت�شليم وفق ما هو من�شو�س عليه 

يف دفاتر ال�رصوط .
�أحمد باحلاج 

ملديرة  الرقابة  اأعوان   قام 
التجارة بتمرنا�شت و بالتن�شيق 
التجارية  الدار�شات  مكتب  مع 
وامل�شادة للمناف�شة  بخرجات 
لتح�شي�س  متتالية  ميدانية 
والتجزئة حول  اجلملة  جتار 
عمليات تاأطري ت�شويق اخل�رص 
والفواكه ومن ثم الق�شاء نهائيا 

على ظاهرة الغالء الفاح�س يف 
االأ�شعار .

امل�شكلة  اللجان  قامت  كما 
التجارة  م�شالح  طرف  من 
ب�شفة  باملتابعة  بتمرنا�شت  
البطاطا  من  لكل  مميزة  
واجلزر  والطماطم  والب�شل 
والقرعة والثوم  ومتابعة تطور 

للتجزئة  اجلملة  من  لالأ�شعار 
من  املنتوج  تدفق  خالل  من 
خارج  من  املموينني  طرف 
التعليمة  بعد  وذلك  الوالية  
على  ن�شت  التي  الوزارية 
حيازة  التاجر  اإلزامية  �رصورة 
يت�شمن  و�شل  اأو  �شند  و�شل 
حثت   كما   ، امل�شرتيات  �شعر 

واإ�شهار  اإعالم  التاجر  على 
وثمن  ال�رصاء  ثمن  االأ�شعار 

البيع.
ويف �شياق فقد �شددت م�شالح 
على  مترنا�شت  بوالية  التجارة 
ال�رصاء  فواتري  حيازة  وجوب 
امل�شتوردة  للفواكه  بالن�شبة 
فاإن  ذلك  مع  موازاة  كاملوز، 

لرتقية  الفرعية  املديرية 
يحل  منودج  خلقت  املناف�شة 
حمل الفاتورة لكل من الفالحة 
وال�شناعات  البحري  وال�شيد 
لديهم  لي�س  من  اأي  التقليدية 
�شجل جتاري بدون اإن حتت�شب 
من  متكينهم  ق�شد  ر�شوم  لهم 

البيع  لتجار اجلملة.

من جهتهم فقد ثمن عدد من 
التجاري  بال�شاأن  املهتمني 
بالوالية هذه املبادرة مطالبني 
البلديات  جميع  عرب  بتعميمها 
التي لطاملا اأ�شتكى املت�شوقني 
املقلق  االإرتفاع  من  فيها 

الأ�شعار اخل�رص والفواكه .
�أحمد باحلاج  

رئي�س بلدية حا�ضي م�ضعود حممد يا�ضني بن �ضا�ضي يك�ضف لـ«�لو�ضط«

مديرية �لتجارة بتمرن��ضت

تلقينا وعودا بت�ضليم 2000 وحدة �ضكنية قبل 2019

حملة حت�ضي�ضية حول تاأطري ت�ضويق اخل�ضر والفواكه

يف �إطار جت�ضيد خمطط جتفيف منابع �لتهريب 

و�ضط تذمر كبري من متل�س حمافظة 
�لغابات من �لدور �ملنوط بها 

اإحباط حماولة تهريب 68700 
لرت من الوقود باجلنوب 

رياح هوجاء تهدد جتمعات النائية 
واالأرياف بعني �ضالح  بالدفن 
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م�ساريع ا�ستفادت 
منها بلدية املاء 

الأبي�ض 

ح�سب  الأولويات  ترتيب  يف  بداأنا 
خا�ص  برنامج  وو�سع  احلاجة 
على  عملنا  حيث  ا�ستعجايل 
بدايتا  اأولوية  لكل  درا�سات  و�سع 
وفك  لل�رشب  ال�سالح  املاء  من 
والتهيئة احل�رشية وتطوير  العزلة 

املرفق العام  

حجم الأغلفة املالية 
املمنوحة يف هذا 

ال�ساأن 

 90 حدود  يف  الفارطة  العهدة  يف 
اإىل   2013 �سنة  من  �سنتيم  مليار 
غاية 2017 ،اأما يف العهدة احلالية 
حاليا  امليزانية   2018 �سنة  من 

متوازية
اأنها   ، البلدية  رئي�ص  ك�سف  ثم 
وعمليات  مب�ساريع  ا�ستفادت 
بعد  عنها  الإعالن  �سيتم  اأخرى 
خالل  الإجراءات  خمتلف  اإمتام 
ال�سدا�سي الأول من العام.وح�سب 
رئي�ص البلدية نور الدين مراح فاإن 
بني  �سريبط  الهام  امل�رشوع  هذا 
الزناد،  البغدادي،ذراع  م�ساتى 
ما  وهو  والدكان،  العقلة،  الكريز، 
�سكان  عن  العزلة  فك  �ساأنه  من 
ت�سكو  التي  الريفية  املناطق  هذه 
الريفية  امل�سالك  تدهور  من 
ت�ساقط  فرتات  خالل  ل�سيما 
ا�ستفادت  كما  والأمطار.  الثلوج 
لتهيئة  معترب  مبلغ  من  البلدية 
وحتويله  البلدي  احلر�ص  مقر 
للبلدية  تابعة  اإدارية  مقرات  اإىل 
الإجراءات  تعرف  كما  والدائرة، 
املربجمة  للتح�سي�سات  الإدارية 

تقدما. اإن�ساء جمل�ص ا�ست�ساري 
�سيتم  باأنه  بلدية  رئي�ص  اأفاد  كما 
حملي  ا�ست�ساري  جمل�ص  تن�سيب 
ي�سم يف ت�سكيلته خمتلف الكفاءات 

املحلية والفاعلني املدنيني  ق�سد 
النهو�ص بقطاع التنمية ويف جميع 
املجالت م�سريا اإىل اأن املجل�ص 
�سيا�سي  غطاء  اأي  حتت  ي�سري  لن 

واملجال مفتوح  كما قال،
القرتاحات  تقدمي  يف  للجميع   
»املري«  يدعمون  اإق�ساء،  اأي  دون 
ال�سالح  و  املواطن  خدمة  اإىل 
يف   ذكر  بلدية   رئي�ص  العام.  
رفقة  ي�سعى  �سحفية،باأنه  الندوة 
للمجل�ص  اجلديدة  الت�سكيلة 
يف  للمدينة  جديد  دفع  لإعطاء 
الجتماعية  املجالت  جميع 
القت�سادية،دون  وحتى  والثقافية 
�سيا�سي،  غطاء  اأي  ا�ستخدام 
والفاعلني  الكفاءات  جميع  داعيا 
البلدية  مع  التفاعل  اإىل  املدنيني 
ال�سالح  وخدمة  بالتنمية  للنهو�ص 
بلدية   اأن  اإىل  اأ�سار  كما  العام، 
يف  تنح�رش  ل  الأبي�ص  املاء 
بالقول  فقط،م�سيفا  املنتخبني 
الكفاءات  جلميع  املجال  »�سنفتح 
القادرين  والباحثني  واجلامعيني 
ا�ستعادة  ق�سد  املرافقة  على 

مكانة املدينة  ال�سائعة«.
اإن�ساء  وتابع املتحدث، باأنه �سيتم 
البلدية   لت�سيري  ا�ست�ساري  جمل�ص 
الكفاءات  جميع  مع  بالتوافق 
يف  اإ�رشاكهم  �سيتم  واخلرباء،اإذ 
املجالت،التي  جميع  يف  الت�سيري 
اليومية  باحلياة  مبا�رشة  تعنى 

جلان  خلق  �سيتم  كما  للمواطن، 
والعمران وكذا  النظافة  ت�سيري يف 
باأنه  والريا�سة،مربزا  املمتلكات 
ما  يف  يدخل   لن  بلدية  وكرئي�ص 
ال�سيا�سية،اإذ  باملتاهات  و�سفه 
خدمة  عينيه  ن�سب  ي�سع 
العام،ومن  وال�سالح  البلدية 
عجلة  دفع  يف  قال،  يرغب،كما 
لن  اأنه  التنمية،فليتف�سل،م�سيفا 
كانت  مهما  اأحد  اأي  اإق�ساء  يتم 
بتقييم  �سيقوم  باأنه  الظروف،و 
معينة  فرتة  منتخب،بعد  كل 
�سيتخذ  ثم  ومن  الت�سيري  من 
اأولويات  املنا�سب.وعن  القرار 
املجل�ص،قال باأنه لبد من التدخل 
والنهو�ص بالعديد من الأحياء،التي 
من  املتطلبات  جميع  اإىل  تفتقد 
طريق وغاز وماء وكهرباء،وهو ما 
يتطلب،بح�سبه،تدخال ا�ستعجالينا 
ن�سبيا،م�سريا  لرتقيتها  الأقل  على 
بتنظيم  الأيام  قادم  يف  قيامه  اإىل 
م�ستوى  على  ميدانية  خرجات 
امل�ساكل  على  للوقوف  قطاع  كل 
املطروحة، كما �سيتم اإيجاد حلول 
القدمية،مردفا  املدينة  مل�ساكل 
بالقول،باأن املجل�ص اأعد برناجما 
و  القريبة  امل�ستويات   على 
يف  �سيطبق  ما  املتو�سطة،ومنه 

الثالث   اأو اخلم�ص املقبلة.
الإدارية،اأما  للمنا�سب  وبالن�سبة 
التي  الت�سيري  م�ساكل  يخ�ص  فيما 

الرتبوية،فقد  املوؤ�س�سات  تعرفها 
املرافق  �ستكون  البلدية  باأن   اأكد 
مت  الرتبية،حيث  ملديرية  الأول 
تكليف الكاتب العام باإعداد تقرير 
عن و�سعية كل املدار�ص،لت�سخي�ص 
مبخت�سني  ال�ستعانة  و  و�سعيتها 
واأ�ساف   لها.  العتبار  لإعادة 
جلنة  تعيني  مت  باأنه  املحدث 
وكذا  الرثوة  وخلق  ال�ستثمار 
عن  املمتلكات،ف�سال  تثمني 
واملوارد  اجلباية  لتح�سيل  اأخرى 
ت�سب  اإجراءات  للبلدية،وكلها 
الداخلية،كما  وزارة  تعليمات  يف 
املوؤ�س�سات  و�سعية  على  عرج 
للبلدية،حيث  التابعة  القت�سادية 
على  تن�سيبه  �سبب  باأن   اأو�سح 
اإىل  يهدف  اإداراتها  جمال�ص 
حال  امل�ساكل،ويف  ت�سخي�ص 
و�سالمة  قانونية  من  التاأكد 
تعيني  ت�سيريها،فاإنه �سيتم  طريقة 
باأنه  موؤكدا  راأ�سها،  على  منتخبني 
�سيتم اإعداد خمطط لت�سيري ورفع 
النفايات مثلما كان عليه الأمر يف 
�سيقوم  حني  �سابقة،يف  عهدات 
املوؤ�س�سات  عمل  مبراقبة  اأي�سا 
وكذا الإطالع على اإمكانيتها،ف�سال 
البنايات  عن حماربة وهدم جميع 
اإىل  املواطنني  الفو�سوية،داعيا 
الوقت  منحه  و  بال�سرب  التحلي 
الكايف ملعاجلة جميع الإختاللت 

امل�سجلة. 

املاء الأبي�ض بلدية جزائرية 28 كلم جنوب عا�سمة ولية تب�سة  �سكانها اأزيد من 11 األف ن�سمة،�سميت بهذا ال�سم لكرثة 
الآبار واملياه بها وهي من البلديات ال�سناعية حيث تعترب الأوىل على م�ستو الولية،حيث توجد بها عدة م�سانع منها م�سنع 
ال�سمنت الذي يعترب اأكرب امل�سانع يف املنطقة وم�سنع الزجاج وم�سنع الأنابيب واملحجر العمالق.ومع كل هذه ال�سناعة فان 

املنطقة حتتل املراتب الأوىل من حيث الفالحة حيث  اأنها تو�سلت عملية  الت�سدير خارج الولية اىل احتالل املراكز الأوىل 
وهي دائرة منذ عام 1992 حتتوي البلدية على كل املرافق الجتماعية

رئي�ض   نور الدين مراح ليومية الو�سط

ع/ ر�سيد تب�سة

م�ساريع لفك العزلة وحت�سني 
الإطار املعي�سي لل�سكان

البي�ض 

غرداية 

تيبازة

توزيع 14 حافلة جديدة للنقل املدر�سي

توزيع 39 حافلة للنقل 
املدر�سي على 13 بلدية 

عمال جممع "تونيك" يحتجون 

للنقل  حافلة   39 ا�ستالم  مت 
 13 لفائدة  وتوزيعها  املدر�سي 
غرداية  ولية  حت�سيها  بلدية 
ق�سد �سمان نوعية اأف�سل لتعليم 
باملناطق  القاطنني  التالميذ  
علم  ح�سبما  والنائية،  الريفية 

من م�سالح الولية.
التي  العملية  هذه  وتهدف 
برنامج م�سطر  اإطار  تندرج يف 
الداخلية  وزارة  طرف  من 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
وتعزيز  دعم  اإىل  الإقليم، 
م�ستوى  على  املدر�سي  النقل 
ومكافحة  املحرومة  املناطق 
وت�سجيع  املدر�سي  الت�رشب 
تعليم الإناث يف الو�سط الريفي، 
الولية   م�سوؤولو  اأو�سحه  كما 
من  املجموعة  هذه  و�ساهمت 
اجلزائر  يف  املركبة  احلافالت 
بتيارت( من  مر�سيد�ص  )م�سنع 
تعزيز احلظرية املتكونة من 84 
)منها  املدر�سي  للنقل  حافلة 
ا�ستغاللها  يتم   معطلة(   12

من  غرداية  ولية  عرب  حاليا 
يف  التالميذ  نقل  �سمان  اجل 
خمتلف امل�ستويات الدرا�سية .

العملية  ا�ستمرارية هذه  وق�سد 
املدر�سي،  بالنقل  اخلا�سة 
الداخلية  وزارة  اأطلقت 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
اإعداد  اجل  من  درا�سة  الإقليم 
اإىل  تهدف  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
الكم  حيث  من  ت�سيري  حت�سني 
وكذا  املدر�سي  للنقل  والنوع 
باجلزائر،  املدر�سية  املطاعم 

كما متت الإ�سارة اإليه.
التي  الدرا�سة  هذه  وت�سمح 
الوطني  للمركز  اأ�سندت 
اخلا�سة  والتحاليل  للدرا�سات 
بتحديد  والتنمية  بال�سكان 
التي  والنقائ�ص  الختاللت 
تهدد ا�ستمرارية العمليات التي 
التعليم  الدميقراطية يف  تخ�ص 
ل�سيما النقل والإطعام من اجل 
املدر�سي  الت�رشب  مكافحة 

خا�سة يف الو�سط الريفي. 

عمال  من  الع�رشات  نظم   
و  للورق  العمومي  املجمع  
ببواإ�سماعيل  "تونيك"  التعليب 
يوظف  الذي  تيبازة(  )ولية 
�سلمية  وقفة  م�ستخدم    2700
�رشف  تاأخر  على  احتجاجا 
اأثار  ما  ال�سهرية  اأجورهم 
خماوفهم من  دخول املوؤ�س�سة 
حد  تبلغ  قد  مالية  متاعب  يف 
عمال  خرج  و  العمال،  ت�رشيح 
وقفة  يف  اليوم  تونيك  جممع 
احتجاجية �سلمية و عفوية دون 
دامت  معينة  نقابة  من   تاأطري 
الزمن  من  ال�ساعتني  قرابة 
تاأخر  من  تذمرهم  عن  للتعبري 
�سب  الأجور خا�سة اأن اأغلبهم 
عن  م�سوؤولني  و  ب�سطاء  عمال 

عائالت فيما مل توؤثر احلركة  
الحتجاجية على ال�سري احل�سن 
لوحدات الإنتاج، و يتعلق الأمر 
بتاأخر "خفيف" مل يتعد الثالثة 
اأيام ب�سبب م�سكل "تقني" حال 

دون  
�سب الأجرة يف الوقت املحدد 
عادة عند نهاية كل �سهر ح�سب 

مع   ات�سال  يف  به  اأفادت  ما 
مديرة الإدارة و املالية ملجمع 
�سهيناز  بومعزة  "تونيك"، 
الأخبار  قطعية   ب�سفة  مفندة 
على  منها  �سيما  راجت  التي 
و  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
التي مفادها  "التفكري يف خطة 

لت�رشيح العمال". 
ت�سغل  التي  بومعزة  اأكدت  و 
املدير  الرئي�ص  من�سب  حاليا 
ل  اأنه  "قطعا  بالنيابة   العام 
يوجد م�رشوع اأو خطة لت�رشيح 
العمال بتاتا اأو الرحيل الإرادي 
مثلما  مت تداوله ما اأثار حفيظة 
العمال" م�سرية اإىل اأن ما و�سفته 
ب"ال�سائعات" تزامن مع  تاأخر 
�سب الأجور يف ح�سابات العمال 
كما  التوايل  على  الثالث  لل�سهر 
�سددت نف�ص املتحدثة على اأن 
من  يعاين  "ل  "تونيك"  جممع 

�سائقة مالية جتعله  
الأجور  �سب  على  قادر  غري 
بقدر ما هي م�سائل تقنية تتعلق 
بالت�سيري حتدث يف اأي  موؤ�س�سة 

و ل ت�ستدعي القلق".

 14 وتوزيع  ا�ستالم  بالبي�ص  مت 
للنقل  خم�س�سة  جديدة  حافلة 
وايل  اأ�رشف  وقد  املدر�سي. 
البي�ص، حممد جمال خنفال، على 

ا�ستالم هذه 
طرف  من  املقدمة  احلافالت 

واجلماعات  الداخلية  وزارة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية 
من  بلدية   14 على  وتوزيعها 
جمموع 22 جماعة حملية ت�سمها 
باملنا�سبة  الوايل  واأكد  الولية 
ا�ستفادت  التي  احل�سة  هذه  اأن 

ح�سة  �ستتبعها  الولية  منها 
مدر�سية  حافالت  لتوفري  لحقة 
وذكر  املتبقية.  للبلديات  جديدة 
الجتماعي  الن�ساط  مكتب  رئي�ص 
مبديرية  املدر�سية  وال�سحة 
حظرية  اأن  جديد،  خثري  الرتبية، 

حت�سي  بالولية  املدر�سي  النقل  
عدد  يبلغ  فيما  حافلة   116 حاليا 
اخلدمة  هذه  من  امل�ستفيدين 
الأطوار  من  تلميذ   3.197
جمموع  من  الثالثة  التعليمية 

81.524 متمدر�ص.
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االنق�ساُم امل�ؤبُد وامل�ساحلُة امل�ستحيلُة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

الفل�سطينيون  يعد  مل 
امل�ساحلة  اأن  يثقون  عامًة 
واأن  �ستتم،  الوطنية 
املجتمعية  امل�ساحمة 
االتفاق  واأن  �ستقع، 
واأن  �سينجز،  ال�سيا�سي 
ال�رشوط امل�سرتكة ملختلف 
واأنهم  �ستحفظ،  االأطراف 
حياتهم  �سيعودون ملمار�سة 
و�سي�ستعيدون  الطبيعية، 
الطيبة،  البينية  عالقاتهم 
البيوت  اإىل  االألفة  و�ستعود 
والدفء  الفل�سطينية، 
الف�سائلية،  العالقات  اإىل 
البغي�ض  و�سينتهي االنق�سام 
�سفحاته  و�ستطوى  املزمن 
ال�سوداء اإىل االأبد، و�سيلتزم 
طرفا االنق�سام بتعهداتهما، 
اأعقابهما  على  ينك�سا  ولن 
اتفاقهما،  على  ينقلبا  اأو 
كلمتهما،  �سيحفظان  اإذ 
كما  الفل�سطينيون  و�سيعود 
واأر�ساً  واحدًة  جبهًة  كانوا 
م�سرتكاً،  وعدواً  موحدة 
عدو  وال  يفرقهم،  �سيء  ال 
اخلالفات  زرع  على  يقوى 
ي�ستت  من  وال  بينهم، 
جمعهم ويفرق �سفهم ويهدد 
وجودهم، وي�ستهدف وطنهم 

اأر�ساً و�سعباً ومقد�ساٍت.
الفل�سطينيون  ي�سحك  ال 
وال يخدعون  اأنف�سهم،  على 
وال  البع�ض،  بع�سهم 
التي  الكذبة  ي�سدقون 
امل�ستفيدون  يروجها 
وال  امل�سوؤولون،  ويدعيها 
اأو  واقعهم  تزيني  يحاولون 
تلميع �سورتهم، فهم يدركون 
مري�سة  قيادتهم  اأن  حقاً 
عاجزة  عييٌة  واأنها  فا�سلٌة، 

وااللتزام  اجلاد  الفعل  عن 
اإىل  تفتقر  واأنها  ال�سادق، 
وتعوزها  ال�سليمة،  النوايا 
ال  فهي  وامل�سداقية،  الثقة 
وال  امل�ساحلة  اإىل  ت�سعى 
تريدها، وال تخطط لها وال 
تذلل العقبات من اأمامها، بل 
اإنها ت�سعى بطرفيها لتكري�ض 
االنف�سال،  وتاأبيد  االنق�سام 
وتاأكيد اخل�سو�سية، وادعاء 
وفر�ض  اال�ستقاللية، 
النفوذ،  وب�سط  الهيمنة 
واأحالٍم  واهمٍة  مب�ساعي 
والتمكني،  بال�سيطرة  بائ�سٍة 
املنفرد  اال�ستحواذ  اأو 

وال�سيطرة االأحادية.
الفل�سطينيون  مَلّ  لقد 
وياأ�سوا من ا�سطوانة احلوار 
وخطابات  امل�رشوخة 
املمجوجة،  الوحدة 
اأمل  من  القنوط  واأ�سابهم 
ومل  املن�سود،  امل�ساحلة 
بانتهاء  اأمٍل  اأي  لديهم  يعد 
هذه  وطي  احلقبة،  هذه 
التاريخ،  من  ال�سفحة 
الفرقة  �سنوات  والرباءة من 
من  واخلال�ض  واخل�سام، 
والنجاة  واملعاناة،  ال�سيق 
احل�سار  قوانني  من 
واأدركوا  العقوبات،  واأ�سكال 
قدرهم،  االنق�سام  اأن 
م�سريهم،  واالنف�سال 
حتكمهم،  وامل�سالح 
واالأهواء توجههم، واملنافع 
وحلفاوؤه  والعدو  حتركهم، 
عن  ورا�سي  بواقعهم،  فرٌح 
بقاوؤهم  وي�سعده  حالتهم، 
على ما هم فيه من انق�ساٍم 
جغرايف،  وانف�ساٍل  �سيا�سي 
م�ستحكمٍة،  وعداوٍة 
كيديٍة،  وممار�ساٍت 

ا�ستفزازيٍة،  واإجراءاٍت 
تذهب  تبادليٍة،  واعتقاالٍت 
�سفهم،  وت�سعف  بريحهم، 
وجتعل  جمعهم،  وتفرق 
�سديداً،  بينهم  باأ�سهم 
حمرماً  معاً  ولقاءهم 

وم�ستحياًل.
املواطنون  ينكر  ال 
هناك  اأن  الفل�سطينيون 
اختالفاً يف النهج ال�سيا�سي 
بني طريف االنق�سام، واأنهما 
يتناق�سان يف �سبل املقاومة 
واأن  التحرير،  وا�سرتاتيجية 
بالتن�سيق  يوؤمن  اأحدهما 
يجرمه  واالآخر  االأمني 
ويخون فاعله، واأن اأحدهما 
االأر�ض  ا�ستعادة  على  ي�رش 
كلها من بحرها اإىل نهرها، 
وحترير الوطن كله وا�ستعادة 
ال�سيادة الكاملة عليه، بينما 
من  ببع�ٍض  االآخر  يقبل 
من  وبقطعٍة  �سغرٍي،  الوطن 
وب�سيادٍة  حمدودة،  االأر�ض 
منقو�سٍة، وعا�سمٍة مق�سمٍة 
و�سالٍح منزوٍع، وحدوٍد رخوٍة 
جلي�ِض  وحريٍة  م�ستباحٍة، 
واالجتياح  باالقتحام  العدو 

م�سانة.
طرٌف  يرف�ض  وبينما 
واجللو�ض  بالعدو  االعرتاف 
معه،  والتفاو�ض  اإليه 
ويجل�ض  به  االآخر  يعرتف 
به  ويثق  ويفاو�سه،  معه 
يقبل  وال  معه،  ويتعاون 
و�سالمة  اأمنه  �سمان  االأول 
جنوده وم�ستوطنيه، يف حنٍي 
ويقلق  باأمنه  االآخر  يلتزم 
م�ستوطنيه،  حياة  على 
ويعيد  منهم  التائه  وي�سلم 
وال  اأهله،  على  املعتدي 
وثورة  �سعبه  بانتقام  ير�سى 

من  يحا�سب  بل  اأبنائه، 
ويعتقل  باالنتقام  يفكر 
ويعاقب  للثاأر،  يخطط  من 
ويعمل  ينفذ  من  بق�سوٍة 
وجي�سه،  العدو  �سد  جاداً 
االأول  الطرف  ي�ستعد  بينما 
ويتهياأ، ويتدرب ويتهياأ ويعد 
ال�سواريخ  ويطور  العدة، 

ويزيد يف تر�سانة ال�سالح.
يوؤمن  بات  كالهما  لكن 
ال�سعبية  باملقاومة 
ويعتمد  ال�سلمي،  والن�سال 
املظاهرات واالعت�سامات، 
واالتفاقيات،  وامل�سريات 
حركات  ي�ستثني  وال 
الدول،  ومواقف  الت�سامن 
واإن كان اأحدهما ي�رش على 
مت�سكه باملقاومة امل�سلحة 
اإىل  عنها،  تخليه  وعدم 
يف  اجلديدة  جتربته  جانب 
والن�سال  ال�سلمية  املقاومة 

ال�سعبي.
الذي  االآخر  الطرف  بينما 
ويلتزم  االتفاقيات  يحرتم 
يرى  الدولية،  املعاهدات 
عماًل  امل�سلحة  املقاومة 
عبثياً  عماًل  بل  تخريبياً، 
الفل�سطينية  بالق�سية  ي�رش 
اإىل  طويلة  �سنني  ويعيدها 
االأن�سار  ويفقدها  الوراء، 
بالعدو  ويدفع  واملوؤيدين، 
االإ�رشائيلي للقيام بخطواٍت 
اجلانب،  اأحادية  واإجراءاٍت 
قا�سية االأثر وعنيفة ال�سكل، 
ي�سهل  وال  جتاوزها  ي�سعب 

تراجعه عنها.

الأحادية و الثنائية 
يف مواجهة العدو

ال  اأنه  يعتقد  وكالهما 

مواجهة  وحده  ي�ستطيع 
االإ�رشائيلي  العدو 
على  يقوى  وال  وهزميته، 
الت�سدي له وجلمه، اأو منعه 
�سعبهم  على  االعتداء  من 
وقتل  اأر�سهم  وق�سم 
ال  واأنه  اأبنائهم،  واعتقال 
ال�سعب  قوى  وحدة  من  بد 
والتئام  ف�سائله،  واتفاق 
�سمل اجلميع، لي�سكلوا معاً 
قوًة كبريًة وجبهًة م�سرتكة، 
ردع  على  القدرة  متلك 
العدو وقهره، واإجباره على 
بدل  والرتاجع  االنكفاء 
والعدو  والتغول،  االعتداء 
قادٌر على قواهم وف�سائلهم 
متفرقني، وزعيٌم بهزميتهم 
اأجمعني، فهو منهم فرادى 
متنازعني  وعليهم  اأقوى، 

اأقدر.
ال�سعب  اأن  يرى  وكالهما 
ويتاأمل  ويقا�سي،  يعاين 
ويخ�رش،  وي�سعف  ويتوجع، 
االأمل  اأبناوؤه  ويفقد 
وي�سيع  الهدف،  واأجيالهم 
غدهم،  ويتبدد  م�ستقبلهم 
وت�سابهت  �سبابهم  اإذ ذهب 
حياتهم  وتعطلت  اأيامهم، 
وباتت  اأحوالهم،  وجمدت 
وعائالتهم  تتفتت  اأ�رشهم 
االأحوال  و�ساءت  تتمزق، 
االأدواء  وانت�رشت  بينهم، 
فيهم،  البطالة  وعمت 
وظهرت  اأمرا�ٌض  و�سادت 
غريبة  جرائم  فيهم 
غري  �ساذةٌ  وم�سلكياٌت 
الفقر  �سببها  حممودة، 
والقهر،  احل�سار  وباعثها 
اأن  قادرين  كانوا  وقد 
يكونوا �سفوة االأمم و�سامة 
كانوا  كذلك  وهم  ال�سعوب، 

القدمية  مكانتهم  واإىل 
االنق�سام  ولكن  يتطلعون، 
قتلت  وقيادتهم  قهرهم، 
الياأ�ض  االأمل فيهم وزرعت 
والقنوط مكانه يف قلوبهم.

الفل�سطيني  ال�سعب  يدرُك 
ثمن  وحده  دفع  الذي 
االنق�سام، وعانى دون غريه 
وهو  اآثاره،  وقا�سى  نتائجه 
الذي ابتكر خمتلف الو�سائل 
للمواجهة والتحدي، وابتدع 
وخا�ض  ال�سبل  اأغرب 
لي�ستعيد  امل�سالك  اأ�سعب 
حقوقه، ويرفع احل�سار عن 
لي�ست  امل�سكلة  اأن  نف�سه، 
يف رواتب موظفني، وال يف 
متكني حكومة و�سالحيات 
يف  لي�ست  وهي  �سلطة، 
وا�ستيفاء  �رشائب  جبايِة 
جمارك،  وحت�سيل  ر�سوٍم 
�سلطة  ازدواجية  هي  وال 

وتفوق �سالٍح.
يف  متاأ�سلة  رغبٌة  هي  اإمنا 
وا�ستدامة  االنق�سام  بقاء 
ملحٌة  وحاجٌة  احلال، 
وتنفذها  القوى  تفر�سها 
حماوالٌت  وهي  االأدوات، 
لال�ستقواء وم�ساعي للبقاء، 
م�ستحكمٌة  منافُع  وهي 
فما  واإال  مقدمٌة،  وم�سالُح 
حاجة  عن  يعميهم  الذي 
عن  اآذانهم  وي�رش  ال�سعب 
�رشاخه، وما الذي مينعهم 
وامل�ساحلة،  االتفاق  من 
ال�رشر،  ومنع  النفع  وجلب 
هم  يكونوا  اأن  اإال  اللهم 
طهاة طبخة احل�سى، واأعلم 
النا�ض اأنه ال خري منها اأبداً 
رهُن  بقاءهم  واأن  يرجتى، 
اآذاٌن  وانتهاءه  االنق�سام 

برحيلهم وبالٌغ بزوالهم.
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بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة

اأ�صري حمرر وخمت�ص 
ب�صوؤون الأ�صرى

ع�ضو املجل�س الوطني 
الفل�ضطيني

املتحدة  الأمم  خ�ض�ضت  وقد 
اأول/  الثالث من كانون  عام 1992 
وحتتفل  العاقة،  لذوي  دي�ضمرب 
هذه  ح�ضور  لت�ضع  عام،  كل  به 
اأعمال  جدول  على  الهامة  الفئة 
يف  وينظر  الدويل  املجتمع 
اأو�ضاعها ومتطلباتها واحتياجاتها 
لزيادة  وكذلك  ن�رصتها،  و�ضبل 
العاقة،  لق�ضايا  والفهم  الوعي 
وحماية  احرتام  على  والتاأكيد 
الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  حقوق 
العامل  اأنحاء  كافة  يف  ودعمهم 

و�ضمان توفري حقوقهم. 
فيما ت�ضري الإح�ضاءات اإىل ارتفاع 
الأ�ضخا�س  اأعداد  يف  م�ضطرد 
الأرا�ضي  يف  الإعاقة  ذوي 
جراء  املحتلة،  الفل�ضطينية 
املتوا�ضلة  العتداءات  تعمد 
قوات  قبل  من  واملت�ضاعدة 
الحتالل الإ�رصائيلي وم�ضتوطنيه، 
اأدنى  اأو  لأو�ضاعهم  مراعاة  دون 
اخلا�ضة.  لحتياجاتهم  احرتام 
يومياً،  تُنتهك  حقوقهم  اأن  بل 
و تدهوراً  �ضوءاً  تزداد  واأو�ضاعهم 
ب�ضبب ا�ضتمرار انتهاكات الحتالل 
بحقهم،  املتعمدة  وجرائمه 
املمنهجة  القمعية  وممار�ضاته 
العوامل  �ضحة  ظل  ويف  �ضدهم، 
والأدوات امل�ضاعدة وتدين م�ضتوى 

اخلدمات املقدمة لهم .
املعاقني  حال  هو  هذا  كان  واإذا 
اأو�ضاع  فان  عموماً،  فل�ضطني  يف 
ال�ضجون  يف  منهم  املعاقني 
وق�ضوة،  �ضوءاً  اأكرث  الإ�رصائيلية 
م�ضاعفة  ومعاناتهم  اأملاً،  واأكرب 
باقي  عن  حتى  عدة0  مبرات 
لأنهم   ، املر�ضى  الأ�رصى 
الأ�رص  معاناة  بني  ما  ميزجون 
وق�ضوة   ، الحتجاز  ظروف  و�ضوء 
 ، اإن�ضانية  الال  ومعاملته  ال�ضجان 
واأمل املر�س ، بالإ�ضافة اإىل وجع 
اأو  احلركة  عن  وعجزهم  الإعاقة 

ق�ضاء احلاجة.
ترحمهم  مل  الحتالل  ف�ضلطات 
ومل  معاملتها،  و�ضوء  بط�ضها  من 
ت�ضتثنهم من اعتقالتها التع�ضفية، 
من  لديهم  تبقى  ما  فقيّدت 
اأو  احلديدية  ب�ضال�ضلها  اأطراف 
باأج�ضادهم  وزجت  البال�ضتيكية، 
يف  واملقعدة  واملعاقة  املنهكة 
ال�ضيت  �ضيئة  و�ضجونها  زنازينها 

وال�ضمعة.
�ضجونها  يف  حتتجز  تزال  ول 
ومعتقالتها الع�رصات ممن يعانون 
اأو  كاملة   ( ج�ضدية  اإعاقات  من 
وعقلية  ذهنية  واإعاقات  جزئية( 
 ( ح�ضية  اإعاقات  اأو   ، ونف�ضية 
والب�رصية(،  ال�ضمعية  كالإعاقة 
حتدي  يف  يحت�رصون.  من  بينهم 
لكافة  �ضارخ  وانتهاك  فا�ضح 
ول�ضيما  الدولية،  التفاقيات 
ذوي  الأ�ضخا�س  حقوق  اتفاقية 
الفئة  لهذه  كفلت  التي  الإعاقة 
والأمن  احلرية  يف  التمتع  حق 
من  حرمانهم  وعدم  ال�ضخ�ضي، 

حريتهم ب�ضكل تع�ضفي. 
مل   - الحتالل  دولة  اأي   – وهي 
او  لهم  احرتامها  بعدم  تكتِف 
جتاههم،  التزاماتها  من  التن�ضل 
احتياجاتهم  توفري  من  والتهرب 
الطبية  كالأجهزة  الأ�ضا�ضية 
الحتياجات  لذوي  امل�ضاعدة 
ال�ضناعية  والأطراف  اخلا�ضة، 
والنظارات  الأطراف،  لفاقدي 
بامل�ضي  خا�ضة  اأجهزة  اأو  الطبية 

والفر�ضات الطبية اأو اآلت الكتابة 
وغريها.  باملكفوفني  اخلا�ضة 
العراقيل  وت�ضع  تارة،  ترف�س  بل 
حماولت  اأمام  اأخرى  تارة 
�ضوؤون  هيئة  قبل  من  اإدخالها 
واملوؤ�ض�ضات  الفل�ضطينية  الأ�رصى 
ي�ضكل  مما  والإن�ضانية،  احلقوقية 
الأ�ضخا�س  بحق  جديدة  عقوبة 
�ضجونها،  يف  املعتقلني  املعاقني 
وي�ضاعف  معاناتهم،  من  ويفاقم 

من قلق عوائلهم عليهم.
اأطباء  وجود  عدم  ظل  يف  هذا 
نف�ضيني خمت�ضني اأي�ضاً ، ومر�ضدين 
اأماكن  و  ال�ضجون،  يف  اجتماعيني 
ومزودة  بهم  خا�ضة  احتجاز 
ا�ضتمرار  ظل  ويف  باحتياجاتهم، 
�ضيا�ضة الإهمال الطبي واملماطلة 
فيما  الالزم،  العالج  تقدمي  يف 
للمعاقني  تعطي  التي  الأدوية 
من  اأكرث  لي�ضت  هي  اأحياناً  نف�ضياً 

مهدئات وم�ضكنات ومنوم،.
يف  القابعني  املعاقني  بع�س  ان 
�ضجون الحتالل الإ�رصائيلي كانوا 
قد اأعتقلوا وهم يعانون من نوع من 
اأنواع الإعاقة جراء ظروف واأ�ضباب 
اإعاقتهم  بينهم من كانت  خمتلفة، 
جراء تعر�ضهم لالإ�ضابة بر�ضا�س 
اعتقلوا  وبع�ضهم  الحتالل. 
واملراكز  امل�ضافى  داخل  من 
ال�ضعاف  و�ضيارات  ال�ضحية 
من  اأو  العالج،  يتلقون  كانوا  بينما 
يف  وهم  واملعابر  احلواجز  على 
ا�ضابتهم  بعد  اأو  للعالج،  طريقهم 

مع  وا�ضتباكات  مواجهات  اثر 
بحقهم  ومور�س  الحتالل  قوات 
وامل�ضاومة  وال�ضغط  التعذيب 
والبتزاز مما اأدى لتفاقم الإ�ضابة 
والتي حتولت تدريجيا اإىل اإعاقة. 
جلي�س  ان�ضم  الآخر  والبع�س 
الأو�ضاع  �ضعوبة  جراء  املعاقني 
وق�ضوة  ال�ضجون  يف  املعي�ضية 
و�ضوء   ، النفرادي  العزل  زنازين 
وا�ضتمرار  ال�ضحية  الأو�ضاع 

�ضيا�ضة الإهمال الطبي املتعمد.
ت�ضري  الإح�ضائية  املعطيات  اأن 
عدد  يف  م�ضطرد  ارتفاع  اىل 
الذين  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س 
واأولئك  العتقال،  بتجربة  مّروا 
وال�ضجن  العتقال  كان  الذين 
ان�ضمامهم  يف  �ضببا  والتعذيب 
لتلك الفئة، حيث ت�ضاعد التعذيب 
منذ  م�ضبوقة  وغري  كبرية  بن�ضبة 
يف  القد�س"  "انتفا�ضة  اندلع 
 ،2015 عام  اأكتوبر  من  الأول 
والأ�ضاليب  الق�ضوة،  حيث  من 
بامل�ضابني،  والتنكيل  املتبعة 
الإ�رصائيلي  ال�ضتهتار  وات�ضاع 
وعدم  واأوجاعهم،  الأ�رصى  باآلم 
جراء  مبعاناتهم  الكرتاث 
ت�ضيبهم  التي  املتعددة  الأمرا�س 
خلف الق�ضبان، الأمر الذي يوؤدي 
اإىل ا�ضتفحال اإ�ضاباتهم، ويجعلهم 

عر�ضة اأكرث لالإعاقة. 
ان اأو�ضاع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة 
تتطلب  الإ�رصائيلية  ال�ضجون  يف 
وخالل  الدويل  املجتمع  من 
العاملي اخلا�س  باليوم  احتفالته 
بهذه الفئة، ان ي�ضعهم على جدول 
اأو�ضاعهم  ينظر يف  واأن   ، اأعماله 
ينت�رص  واأن  واحتياجاتهم، 
يتحرك  وان  الإن�ضانية،  حلقوقهم 
ا�ضتهدافهم  من  للحد  جاد  ب�ضكل 

والزج بهم يف ال�ضجون.
على  ال�ضغط  ومطلوب  كما 
لوقف  الحتالل  �ضلطات 
اعتقالتها لذوي العاقة واإطالق 
منهم،  املعتقلني  كافة  �رصاح 
لئق  م�ضتوى  توفري  على  والعمل 
من  لكل  الكرمية  احلياة  من 
اأو  باإعاقتهم،  الحتالل  ت�ضبب 
يف  �ضببا  والتعذيب  ال�ضجن  كان 

ان�ضمامهم لهذه الفئة.

اأو  ع�صواً  ي�صيب  وظيفيًا  عيبًا  اأو  ق�صوراً  تعني  الر�صمية  املواثيق  عرفتها  "الإعاقة" كما 
وظيفة من وظائف الإن�صان الع�صوية اأو النف�صية بحيث يوؤدي اإىل خلل اأو تبدل يف 

عملية تكيف هذه الوظيفة مع الو�صط .

ال�سجون اال�سرائيلية تكتظ باملعاقني.!

االأ�سرى واجهوا الظالم بنور العلم

قوات االحتالل تعتقل )19( مواطنًا من ال�سفة بينهم طفالن

الإعالمية  الدائرة  ع�ضو  قال 
ملوؤ�ض�ضة مهجة القد�س لل�ضهداء 
والأ�رصى يا�رص �ضالح اإن الأ�رصى 
الفل�ضطينيني القابعني يف �ضجون 
ال�ضجن  ظالم  واجهوا  الحتالل 

وال�ضجان بنور العلم.

حديثه  خالل  �ضالح  واأ�ضاف 
لإذاعة �ضوت الأ�رصى اأن الأ�رصى 
ومواجهة  قهر  بطرق  اأبدعوا 
واأ�ضكال  وتعددت  ال�ضجان، 
ولفت  بينهم.  التحدي  و�ضبل 
ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  اأن  اإىل 

تعتمد �ضيا�ضة التجهيل، يف حني 
اللتحاق  اإىل  الأ�رصى  ي�ضعى 
ب�ضطور العز والن�ضال من خالل 
اإكمالهم تعليمهم وموا�ضلة دربهم 

العلمي.
اأن هناك اإجنازات كبرية  واعترب 

ح�ضولهم  خالل  من  لالأ�رصى 
العامة،  الثانوية  �ضهادة  على 
الكليات  ببع�س  واللتحاق 
على  واحل�ضول  واجلامعات 
والبكالوريو�س،  الدبلوم  درجات 

و�ضولً اإىل املاج�ضتري.

اعتقلت قوات الحتالل الإ�رصائيلي 
من  مواطناً   )19( املا�ضية  الليلة 
واأ�رصى  طفالن  بينهم  ال�ضفة 
اعتداءات  ذلك  ورافق  حمررين، 
على املعتقلني وعائالتهم، وتفتي�س 

وتخريب للمنازل.
اأن  الفل�ضطيني  الأ�ضري  نادي  وبني 
�ضبعة مواطنني جرى اعتقالهم من 
حلم  بيت  حمافظة  يف  اأنحاء  عدة 
وهم:  حمررين  اأ�رصى  غالبيتهم 

داود �ضالح، وحممد �ضالح، وثائر 
واأحمد  �ضالح،  واأ�ضامة  �ضالح، 
وعزام  زهران،  واأحمد  غنيم، 

حمامرة.
مواطنني  اأربعة  اعتقال  فيما جرى 

من حمافظة طولكرم وهم: حممد 
�ضليمان �رصوجي )31 عاماً(، وبكر 
�ضليمان خريو�س )30 عاماً(، وجمال 
عبد اهلل ا�ضتيوي )51 عاماً(، وهاين 

بنان حممد �ضوان )23 عاماً(.

مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات

33 اأ�سريا معاقًا يف �سجون االحتالل 
فل�ضطني  اأ�رصى  مركز  اعترب 
ا�ضتمرار الحتالل يف  للدرا�ضات 
اعتقال املعاقني ا�ضتخفافاً بحياة 
وخمالفة  الفل�ضطيني،  الإن�ضان 
الأعراف  لأب�ضط  �رصيحة 
تعترب  التي  الدولية  واملواثيق 
ل  خا�ضة  احتياجات  ذوى  هوؤلء 
تقدمي  بل  عليهم  العتداء  يجوز 

العون وامل�ضاعدة لهم .
اأ�ضدره  تقرير  يف  املركز  وقال 
للمعاق  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
كانون  من  الثالث  يوافق  الذي 
بان  عام  كل  من  دي�ضمرب  اأول/ 
�ضجونه  يف  يحتجز  الحتالل 
من  يعانون  فل�ضطينياً  اأ�ضرياً   33
الإعاقة باأ�ضكالها املتعددة �ضواء 
بينما  نف�ضية،  اأو  ج�ضدية  كانت 
العتقال  لظروف  يخ�ضعون 
القا�ضية التي تزيد من معاناتهم، 
ول توفر لهم احتياجاتهم اخلا�ضة 

اأو اأجهزة م�ضاعدة .

اعتقال املعاقني

الأ�ضقر”  “ريا�س  الباحث 
اأكد  للمركز  الإعالمي  الناطق 
عن  يتورع  ل  الحتالل  باأن 
يعانون  الذين  املواطنني  اعتقال 
وج�ضدية  نف�ضية  اعاقات  من 
بع�ضهم  اعتقل  حيث  خمتلفة، 
 ، متحركة  كرا�ضي  على  وهم 
ي�ضتطيعون  ل  اعتقلوا  واآخرين 
غريهم،  مب�ضاعدة  اإل  احلركة 
اأمرا�س  من  يعانون  واآخرين 
نف�ضية خطرية وفاقدين لالأهلية، 
الأمر  قا�ضية  لظروف  ويعر�ضهم 
وي�ضاعف  معاناتهم  يفاقم  الذي 
يرف�س  بل  بالأمرا�س،  اإ�ضابتهم 
يف الكثري من الحيان ا�ضطحاب 
العكاكيز  او  املتحركة  الكرا�س 

التي يتنقلون من خاللها.
اعتقلت  املا�ضي  اكتوبر  وفى 
اأبو  مهدي   ” الحتالل  قوات 
بعد  قلقيلية  من  عام،   36 هنية” 
اقتحام منزل عائلته وهو من ذوى 
انه  حيث  اخلا�ضة  الحتياجات 
معاق ذهنياً و فاقد لالأهلية وغري 
ومددت  ت�رصفاته،  عن  م�ضئول 
طلب  ورف�ضت  مرات،   4 اعتقاله 
نظراً  �رصاحه  باإطالق  املحامي 

لظروفه ال�ضحية .
 ” املعاق  الفتى  اعتقلت  كما 
 17( الفاخوري”  فوزي  حممود 
عاما(، من اخلليل، وهو من ذوى 
انه  حيث  اخلا�ضة  الحتياجات 

اأ�ضم واأبكم .
عن  �ضهر  قبل  اأفرجت  وكانت 
الأ�ضري “عدنان يا�ضني حمار�ضة” 
ان  بعد  جنني  من  عاماً   )50(
العتقال  فى  �ضهور   6 ام�ضى 
كر�ضي  على  يتنقل  وهو  الخري، 
خالل  ا�ضيب  وكان  متحرك، 
دماغية  بجلطة  ال�ضابق  اعتقاله 
وعدم  التوازن،  فقدانه  ادت 

القدرة على احلركة .

التعذيب �صبب 
الإعاقة

واأ�ضار “الأ�ضقر” اىل اأن اإجراءات 
الأ�رصى  بحق  القمعية  الحتالل 
�ضاهمت يف رفع اعداد املعاقني 
مقدمتها  وفى  ال�ضجون،  يف 
ممار�ضة و�ضائل التعذيب القا�ضية 
واملحرمة، والتي اأدت اىل ا�ضابه 
او  دائمة  باإعاقات  منهم  عدد 
جزئية، وكذلك اطالق النار على 
مما  اعتقالهم  قبل  املواطنني 

�ضبب لهم اعاقات خمتلفة.

وا�ضت�ضهد “ال�ضقر” بعدة حالت 
التحقيق  خالل  باإعاقات  ا�ضيب 
لوؤي   ” املحرر  الأ�ضري  منها 
من  عاماً(   36( الأ�ضقر”  �ضاطي 
لتحقيق  تعر�س  وكان  طولكرم، 
وحتقيق  توقيف  مركز  يف  قا�س 
له  ت�ضبب  الذي  الأمر  اجللمة، 
ب�ضلل تام يف رجله الي�رصى، وقد 
 3 بعد  �رصاحه  الحتالل  اأطلق 
مرات   4 اعتقاله  واأعاد  �ضنوات، 

رغم اإ�ضابته بال�ضلل يف �ضاقه.
كذلك الأ�ضري املحرر” نادر عبد 
اخلليل  من   ” م�ضاملة  القادر 
والذي اأ�ضيب ب�ضلل ن�ضفى نتيجة 
تعر�س  الذي  الوح�ضي  التعذيب 
حيث  التحقيق،  فرتة  خالل  له 
تعر�س ل�رصب �ضديد على العمود 
�ضلل يف رجليه،  اإىل  اأدى  الفقري 
يف  متحرك  كر�ضي  وي�ضتخدم 
تنقالته ، وقد اطلق �رصاحه بعد 
ال�ضجون  �ضنوات يف   7 ام�ضى  ان 

.

معاناة مزدوجة

واأ�ضار “الأ�ضقر” اإىل اأن الأ�رصى 
يعانون معاناة مزدوجة  املعاقني 
و م�ضاعفة عن الأ�رصى الآخرين، 
انتهاكات  بني  ما  يجمعون  لأنهم 
الإجرامية  وممار�ضاته  الحتالل 
معاناة  وبني  الأ�رصى،  بحق 
على  قدرتهم  وعدم  الإعاقة 
يف  لغريهم  واحلاجة  احلركة، 
احلياة  اأن�ضطة  وممار�ضة  التنقل 

داخل ال�ضجن.
اإ�ضافة اإىل خلو �ضجون الحتالل 
امل�ضاعدة  الطبية  الأجهزة  من 
اخلا�ضة،  الحتياجات  لذوي 
لفاقدي  ال�ضناعية  كالأطراف 
والنظارات  والأرجل،  الأيدي 
املتحركة،  واملقاعد   ، الطبية، 
اأو  وامل�ضّدات  الطبية  والفر�ضات 
الذين  بالأ�رصى  خا�ضة  اأجهزة 
“كجهاز  ال�ضري،  ي�ضتطيعون  ل 
الوكر” الذي ي�ضاعد على امل�ضي، 
وكذلك اأجهزة التنف�س والبخاخات 
الق�ضبة  والتهابات  الربو  ملر�ضى 

الهوائية املزمنة
ادخال  الحتالل  يرف�س  كما 
طريق  عن  الطبية  الأجهزة  تلك 
منظمات  اأو  خا�ضة  موؤ�ض�ضات 
حقوقية، كذلك ل ي�ضمح باإدخالها 
عن طريق الأهايل، كما ل ي�ضمح 
غري  ا�رصى  يتواجد  الحتالل 
مر�ضى يف م�ضت�ضفى �ضجن الرملة 
مل�ضاعدة ال�رصى املعاقني على 
وتناول  الطعام  واإعداد  احلركة 
الأدوية وال�ضتحمام وغريها، كما 
نف�ضيني  اطباء  الحتالل  يوفر  ل 
الذين  ال�رصى  حالت  ملتابعة 
نتيجة  نف�ضية  باأمرا�س  ا�ضيبوا 
وهذا  والعزل،  ال�ضجن  ظروف 
يزيد من معاناة الأ�رصى املعاقني 

يف ال�ضجون،

اإهمال طبي

الإن�ضان،  الدولية املعنية بحقوق 
الحتالل  على  وال�ضغط  التدخل 
الأ�رصى  ع�رصات  �رصاح  لإطالق 
اإعاقات  من  يعانون  الذين 
عملية  ي�ضتكملوا  حتى   ، خمتلفة 
اخلارج،  وعالجهم يف  و  تاأهيلهم 
النف�ضية  حالتهم  تتدهور  اأن  قبل 

واجل�ضدية اأكرث من ذلك.
الإعالم  و�ضائل  كافة  دعا  كما 
هذه  معاناة  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
الفئة من الأ�رصى، والتي مل تاأخذ 

حقها يف التفعيل والن�رص.
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لدى  العليا،  املحكمة  قرار  وجاء 
الأ�سري  قدمه  التما�س  يف  نظرها 
املحرر فرا�س طبي�س، الذي اعتقل يف 
العام 2011 ب�سبهة النتماء اإىل حركة 
حما�س. وا�ستبه ال�ساباك به باأنه يعلم 
�سي�ستخدمها  اأ�سلحة  تخزين  مبكان 
للتعذيب  وتعر�س  حما�س.  ن�سطاء 
كي يك�سف مكان هذه الأ�سلحة. وكتب 
اأ�ساليب  اأن  قراره  يف  األرون  القا�سي 
حمققو  ا�ستخدمها  التي  التعذيب 
واعرتف  "�رشعية".  كانت  ال�ساباك 
�سده،  اتهام  لئحة  بح�سب  طبي�س، 
مت  كما  اأ�سلحة،   10 تخزين  مبكان 
اعتقال عدد من ن�سطاء حما�س، اتهم 

اأحدهم بالتخطيط لأ�رش اإ�رشائيلي.
ووفقا لالئحة اتهام معدلة ُقدمت �سد 
فاإنه  ادعاء،  �سفقة  مبوجب  طبي�س، 
تابعة  ع�سكرية  خلية  يف  ع�سوا  كان 
اأ�سلحة.  حلما�س وم�سوؤول عن تخبئة 
اإىل ن�سطاء  اأ�سلحة  بنقل �سبعة  واتهم 
وبعد  الغربية.  ال�سفة  يف  حما�س  يف 
الإ�رشائيلي  ال�سجن  يف  قبع  اإدانته، 

�رشاحه،  اإطالق  وبعد  �سنوات.  ثالث 
"مراقب  اإىل  �سكوى  طبي�س  قدم 
�سكاوي املحقق معهم يف ال�ساباك"، 
التي  التنكيل  �سل�سلة  فيه  وو�سف 
تعر�س لها. وقال اإن حمققي ال�ساباك 
اأنهكوه اأثناء التحقيق، ومنعوه من النوم 
وبعائلته  به  الأذى  باإحلاق  وهددوا 
البقاء  على  واأرغموه  و�رشبوه  وببيته، 
ملدة طويلة يف "حالة املوزة"، بحيث 
يكون ظهره على مقعد ورجليه ويديه 
مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي. لكن 
يف  معهم  املحقق  �سكاوى  "مراقب 
ال�ساباك" قرر اإغالق ملف التحقيق، 
يف العام 2016. واإثر ذلك قدم التما�سا 
اإىل املحكمة العليا بوا�سطة املنظمة 
�سد  العامة  "اللجنة  احلقوقية 
ورف�س  اإ�رشائيلية".      يف  التعذيب 
باإعادة  األرون مطلب طبي�س  القا�سي 
فتح التحقيق �سد تعذيبه، واعترب يف 
قراره اأنه ل ميكن اإثبات اأن "الو�سائل 
هي  �سده  مور�ست  التي  اخلا�سة" 
تعذيب، رغم اأن طبي�س قدم للمحكمة 
الأ�سنان  يف  اأوجاه  حول  طبية  وثائق 
حركتها  و�سعوبة  ركبته  وانتفاخ 
وم�ساكل يف الروؤية واأوجاع يف الأرجل 

نتيجة التعذيب. اإل اأن األرون كتب يف 
قراره اأنه "ل اأعتقد اأنه يوجد يف كل 
ويف  امللتم�س".  رواية  يثبت  ما  ذلك 
املقابل، اعرتف ال�ساباك اأنه ا�ستخدم 
"و�سائل خا�سة" �رشية اأثناء التحقيق، 
ل  جل�سة  يف  تفا�سيلها  �سيقدم  لكنه 
يتواجد فيها طبي�س ومندوبي "اللجنة 

�سد التعذيب".  
بالإمكان  اأنه  الثالثة  الق�ساة  واأجمع 
اأثناء  خا�سة"  "و�سائل  ا�ستخدام 
باأنه  م�ستبه  �سخ�س  مع  التحقيق 
"ملنظمة  اأ�سلحة  تخبئة  مكان  يعرف 
اأنه  من  الرغم  على  اإرهابية"، 
هذه  �ست�ستخدم  متى  معروفا  لي�س 
"هاآرت�س"  �سحيفة  ونقلت  الأ�سلحة. 
قانون  خرباء  عن  اجلمعة،  اليوم، 
املحكمة  قرار  اإن  قولهم  كبار 
ا�ستخدام  �رشعنة  �ساأنه  من  العليا 
التعذيب،  اأي  اخلا�سة"،  "الأ�ساليب 
م�ستبهني  كثريين  فل�سطينيني  �سد 
فل�سطينية.  ملنظمات  بالنتماء 
�سابقة  قرارات حكم  اأن  اإىل  واأ�ساروا 
خا�سة"  "و�سائل  با�ستخدام  �سمحت 
"قنبلة  ي�سكلون  باأنهم  م�ستبهني  �سد 
حول  معلومات  لديهم  اأي  موقوتة"، 

اأن  اأكدوا  عملية و�سيكة، لكن اخلرباء 
قرار املحكمة ب�ساأن طبي�س من �ساأنه 

اأن يطم�س الفرق بني احلالتني.
وقال الربوفي�سور باراك مادينا، وهو 
وحقوق  الد�ستوري  القانون  يف  خبري 
يف  العربية  اجلامعة  يف  الإن�سان 
اإن قرار املحكمة  القد�س، لل�سحيفة 
الناحية  من  يف�رش  اأن  ميكن  العليا 
الأمن  قوات  يو�سع قدرة  باأنه  الفعلية 
والتحقيق من خالل ا�ستخدام العنف، 
والقرار "لي�س م�سادقة ر�سمية، واإمنا 
فعلية" مبمار�سة التعذيب. واأ�ساف اأنه 
"يف اأي حالة ملمار�سة و�سائل خا�سة، 
ينبغي التاأكد اأنها ل ت�سل حد التعذيب 
يوجد  ل  لكن  قانونيا(.  )املحظور 
نقا�س مفتوح حول مدى خطورة هذه 
الو�سائل. وا�ستخدام الو�سائل اخلا�سة 
م�سموح به فقط عندما توجد معلومة 
واملعلومة  باإخفائها.  يقوم  م�سبقة 
اأن  يجب  معه  املحقق  يخفيها  التي 
وجود  مكان  عن  اأي  ’�ساخنة’،  تكون 
عينية".    عمل  خطة  وجود  اأو  اأ�سلحة 
العليا  اأن قرار املحكمة  وراأى مادينا 
با�ستخدام  ي�سمح  باأنه  تف�سريه  ميكن 
"يوجد هنا تو�سيع ملمو�س  التعذيب. 

مبمار�سة  فيها  ي�سمح  التي  للظروف 
مطلوبا  لي�س  لأنه  خا�سة،  اأ�ساليب 
وجود احتمال كبري باأن هذه الأ�ساليب 
املعلومات".  على  للح�سول  �رشورية 
موعد  كان  "كلما  اأنه  على  و�سدد 
خروج العملية اإىل حيز التنفيذ بعيدا، 
فاإن تقل�س احتمال ممار�سة الو�سائل 
اأن  على  اأي�سا  و�سدد  �رشوري". 
ممار�سة  يحظر  الإ�رشائيلي  القانون 
املحاكم  لكن  التحقيق،  يف  العنف 

ت�سمح به.
وقالت املحامية اأفرات برغمان �سّبري 

من "اللجنة �سد التعذيب" لل�سحيفة، 
يف�رش  اأن  ميكن  املحكمة  "قرار  اإن 
اأنه تراجع ملمو�س عن املوقف  على 
الأخالقي والقانوين الذي تقرر ب�ساأن 
ومبوجبه   ،1999 العام  يف  التعذيب 
دون  ومن  مطلق  التعذيب  حظر  فاإن 
اآخر  مقلق  اأمر  وثمة  ا�ستثناءات. 
املحكمة  منحته  الذي  التو�سيع  وهو 
لي�سمل  املوقوتة،  القنبلة  مل�سطلح 
ال�ساباك  حمققو  فيها  يعلم  حالت 
اأن احلديث ل يدور عن قنبلة موقوتة 

باملفهوم الأكيد والداهم".

اأ�سدرت املحكمة العليا الإ�سرائيلية قرارا، هذا الأ�سبوع، راأى خرباء قانونيون اأن من �ساأنه ال�سماح ملحققي جهاز الأمن العام )ال�ساباك( با�ستخدام التعذيب �سد معتقلني فل�سطينيني، من 
خالل ممار�سة ما ي�سمى "و�سائل خا�سة"، مثل منع املعتقل من النوم واإرغامه على البقاء يف و�سعية "رب�سة ال�سفدع" ملدة طويلة. واعترب القا�سي دافيد مينت�س، الذي اأ�سدر القرار �سوية مع 

القا�سيني يت�سحاق عميت ويو�سف األرون، اأنه بالإمكان ا�ستخدام هذا النوع من التعذيب كو�سيلة حتقيق "يف حالت ا�ستثنائية"، وذلك خالفا لقرارات ق�سائية معمول بها حتى الآن.

م٫�س 

املحكمة العليا الإ�سرائيلية جتيز تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني

املحرر الطفل اأحمد �سربي يروي تفا�سيل اعتقال الأ�سبال والتحقيق معهم
تقرير : اإعالم الأ�سرى 

ل تختفي تفا�سيل العتقال والتحقيق 
والأطفال،  الأ�سبال  عقول  من 
اأحدثته  ت�ساحبهم يف قادم الأيام ملا 
وب�سبب  نفو�سهم،  يف  �رشٍخ  من 
نفو�سهم  مع  اخلبيثة  املمار�سات 

الربيئة خالل فرتة العتقال.
املحرر اأحمد عي�سى �سربي )16عاماً( 
يف  اأ�سهر  �ستة  العتقال  يف  اأم�سى 
ال16  عمره  واأكمل  الأ�سبال،  ق�سم 
تفا�سيل  يروي  الأ�رش،  داخل  عاماً 
اعتقال جنود الحتالل له، ونقله اإىل 

امل�ستوطنات قبل اأن ي�ستقر به املقام 
يف �سجن جمدو يف ق�سم الأ�سبال، يف 
حديٍث خا�س ملكتب اإعالم الأ�رشى.

فعاليات  يف  اعتقلت  �سربي"  يقول 
بالقرب   2018/5/15 بتاريخ  النكبة 
حا�رشين  حيث  ال�سمايل،  املعرب  من 
اإىل داخل  عدد من اجلنود و�سحبوين 
خمابرات  �سابط  واح�رشوا  املعرب 
والوعيد  التهديد  وبداأ  املنطقة، 
منطقة  يف  واأنا  الأوىل  اللحظة  يف 
نقلوين  وبعدها  ال�سمايل،  املعرب 
وبعدها  قدوميم  م�ستوطنة  اإىل 
بداأ  وهناك  اأريئيل،  م�ستوطنة  اإىل 

والتهديد  والوعيد  الرتهيب  م�سل�سل 
من قبل حمقق ال�رشطة، فقد هددين 
بال�رشب والبقاء يف و�سع �سعب اإذا مل 
تهديد  �سربي"بعد  ي�سيف  اعرتف". 
كنت  اأنني  تثبت  ال�سور  باأن  ووعيد 
اأقذف احلجارة، ا�سطررت لالعرتاف 
�رشطة  �سابط  وتهديد  وعيد  حتت 
اإرغام  يتم  فهناك  اأريئيل،  م�ستوطنة 
العرتاف  على  والأ�سبال  الأطفال 
الكبار،  عليها  يقوى  ل  ظروف  حتت 
فالكل من حولك ي�رشخ وكاأن اأمامهم 
املحرر  يتابع  يخ�سونه".  قوي  �ساب 
يتم  التي  الأ�ساليب  قائاًل"من  �سربي 

اإرغام الطفل اأو ال�سبل على العرتاف 
الطفل  �سورة  ن�سف  عر�س  عربها، 
على �سا�سة احلا�سوب وبعدها يطلب 
ال�سورة  هذه  على  يتعرف  اأن  منه 
�سورته  هذه  اأن  الطفل  يقر  اأن  وبعد 
وهو  كاملة  ال�سورة  بعر�س  يقوم 
اإىل  الطفل  في�سطر  احلجارة  يحمل 
العرتاف بعد هذه ال�سورة املدبلجة 
فاملحققون  الأحيان،  اأغلب  يف 
ي�ستخدمون اأ�ساليب �سيطانية كي يتم 

انتزاع العرتاف واإغالق امللف".
هذه  �سمن  من  اأن  على  �سربي  يوؤكد 
والده  باعتقال  التهديد  الأ�ساليب" 

العرتاف  واأن  واأخواته،  ووالدته 
عائلته،  ومعاناة  معاناته  �سينهي 
عر�س  يتم  الع�سكرية  املحاكم  ويف 
العرتافات وت�سخيمها ول يتم النظر 
يدح�س  الذي  املحامني  دفاع  اإىل 
من  �سهادات  خالل  من  العرتافات 
ويتم  والأ�سبال،  الأطفال  الأ�رشى 
باأحكام  املحاكم  يف  الأطفال  ابتزاز 

عالية اإذا مت اإنكار العرتاف".
العملية  كل  �سربي"  املحرر  يو�سح 
التفاف  عملية  اأخرها  اإىل  اأولها  من 
فخ  يف  الطفل  يقع  حتى  وابتزاز 
واأنه مذنب، وبالتايل يكون  العرتاف 

دور م�سلحة ال�سجون لإكمال امل�سوار 
يف  والأ�سبال  الأطفال  اإخ�ساع  يف 
�سجن  يف  لهم  املخ�س�س  الق�سم 
اأمنية  اإجراءات  خالل  من  جمدو 
معاً".  والنف�سية  اجل�سد  على  خطرية 
اأعداد الأ�رشى  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
�سجون  يف  تزداد  والأ�سبال  الأطفال 
قرابة  اإىل  عددهم  في�سل  الحتالل، 
الثالثمائة طفل، ويف القد�س متار�س 
اإ�سافية منها احلب�س  عليهم عقوبات 
وعائلة  لنف�سية  القاتل  النفرادي 
والأحكام  الباهظة  والغرامات  الطفل 

الردعية القا�سية. 

عقب نقلهن اإىل معتقل "الدامون"

ل تهملوا اإن�سانيتنا

ال�سوء  يف  غاية  حياتية  اأو�ساع 
لالأ�سريات الفل�سطينيات  اأفادت هيئة 
�سوؤون الأ�رشى واملحررين، اأن معتقل 
يف  ي�سهد  الإ�رشائيلي  "الدامون" 
الأعداد،  يف  اكتظاظاً  الأخرية  الآونة 
معتقل  اأ�سريات  نقل  عقب  وذلك 
على  رداً  "الدامون"  اإىل  اله�سارون 
اخلروج  عن  بامتناعهن  احتجاجهن 
اإدارة  لقرار  الفورة، رف�ساً  اإىل �ساحة 
املراقبة،  كامريات  بت�سغيل  املعتقل 

الأمر الذي مل يكن قائماً قبل ذلك.
املعتقل  اأ�سريات  اأن  الهيئة  وبينت 
�سغطا  هناك  حيث  الأمرين  يعانني 

وا�سحا داخل غرف واأق�سام ال�سجن، 
اللواتي  الأ�سريات  عدد  و�سل  فقد 
اأ�سرية،   51 املعتقل  يف  حالياً  يقبعن 
واأ�سريتان  اأُم،  اأ�سرية   22 بينهن 
و19  عاماً(،   18 من  )اأقل  قا�رشتان 
اأ�سرية موقوفة، و32 اأ�سرية حمكومة، 

واأ�سريتني قيد العتقال الداري.
على  اأنه  تقريرها  الهيئة يف  واأ�سارت 
الحتجاجية  اخلطوات  من  الرغم 
للدفاع  الأ�سريات  بها  ُقمن  التي 
امل�سا�س  وعدم  حقوقهن  عن 
مينع  مل  الأمر  هذا  اأن  اإل  بحريتهن، 
من  اأي�ساً  "الدامون"   معتقل  اإدارة 

اإجراءاتها ال�ستفزازية بحق  موا�سلة 
كامريات  زالت  ل  حيث  الأ�سريات، 
مما  الفورة،  ب�ساحة  مثبتة  املراقبة 
مبالب�س  البقاء  على  الأ�سريات  يُجرب 
اأ�سبحن  داخل غرفهن  ال�سالة، حتى 
جمربات على البقاء مبالب�س ال�سالة 
غرفهن  لأن  باأكمله،  احلجاب  وو�سع 
املعتقل  اإدارة  مكاتب  اأمام  موجودة 
من  يحد  الذي  الأمر  وال�سجانني، 
من  ال�ستفادة  من  ومينعهن  حريتهن 

اأ�سعة ال�سم�س قدر المكان.
واأ�سافت الهيئة اأن اإدارة "الدامون" مل 
الأ�سريات  خ�سو�سية  بانتهاك  تكتف 

عقوبات  عليهن  فر�ست  بل  فقط، 
لهن  ال�سماح  بعدم  متثلت  تنكيلية 
بدخول احلمام اإل اأثناء وقت الفورة، 
ملعظم  املعتقل  اإدارة  واحتجاز 
حاجيات اأ�سريات معتقل "اله�سارون" 
اللواتي جرى نقلهن موؤخراً، وتقلي�س 
قيام  اإىل  بال�سافة  الفورة  �ساعات 
الق�سم  زيارة  بتعمد  ال�سجن  مدير 
خالل وقت الفورة، الأمر الذي يتطلب 
واإغالق  لغرفهن  الأ�سريات  اإرجاع 
الق�سم وبالتايل حرمان الأ�سريات من 
اأب�سط حقوقهن باأخذ �ساعات الفورة 

كما يجب.  

ثامر �سباعنه  معظم الذين تناولوا 
�سجون  يف  الأ�رشى  مو�سوع 
بطولة  على  ركزوا  الحتالل 
وكتبوا  وت�سحيته  وعطائه  الأ�سري  
والتحقيق،   العتقال  مراحل  عن 
املعي�سة  ظروف  عن  وحتدثوا 
اأن  تنا�سوا  ولكن  لالأ�سري،  اليومية 
له م�ساعره وتفكريه  ان�سان  الأ�سري 
وحياته ، وكذلك  حاجاته ورغابته  
و واأحزانه،  لالأ�سري  اأحالم واآمال 

اآب  يكون  قد  ،فالأ�سري  واأماين 
ي�ستاقالأبنائه ، ويحلم  بهم وير�سم 

وجوههم  مع كل �سباح .
اأو قد يكون زوج يحتاج ملن تكمله 
وت�ساركه  ال�سكينة  له  تكون  وملن 
اأمله واأوجاعه وت�سعى جاده لتخفف 

عنه
اأو قد يكون  ال�سري اإبنا في�ساأل عن 

واليديه 
ويبحث   اأخبارهم  ويرقب  واخوته 

حجم  كان  مهما  عنهم  خرب  عن 
واهميه هذا اخلرب اأو املعلومات  .

اإن ترتبتنا ال�رشقية وثقافتنا ت�سهم 
ويعترب  الذكر،  م�ساعر  كتم  يف 
البع�س ذلك من الكمال الرجولة و 

البطوله .
احلب  م�ساعر  يكتم  اأن  فيحاول 
اأو  لأبنائه  ال�سوق  اأو   ، لدوجته 
داخله  يف  لكنه   ، لوالديه  حاجته 
امل�ساعروالأحا�س�س  من  كتلة 

واحلاجات ،
فيكتم الأ�سري كل دمع وقهر ، وير�سم 
ابت�سامة اأمام اأبنائه وزوجته واأهله 
عند الزيارة يخفف كل اأمله وليثبت 

لحبابه انه بخري  واأنه قوي .
بطولته  مقدار  بلغ  مهما  الأ�سري  
ان�سان،  الأ�سا�س  يف  هو  وعطائه 
امل�ساعر  كل  ميتلك  ان�سان  

والأحا�سي�س الإن�سانية  ..
فال تهملوا ان�سانيتنا.

�سهادات حول تعر�ض القا�سرين 
للتعذيب خالل العتقال والتحقيق

تقرير : اإعالم الأ�سرى 

باأن  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  اأفاد 
كل  بعر�س احلائط  الحتالل ي�رشب 
التي  الإن�سان  حقوق  وقيم  ن�سو�س 
حلماية  الدولية  التفاقيات  اأقرتها 
وجترمي  القا�رشين،  الأ�رشى  حقوق 
التعذيب  ممار�سة  على  يقدم  من 
التعذيب  مبوا�سلة  وذلك  بحقهم، 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  �سد  والتنكيل 
باأن  الأ�رشى  اإعالم  واأكد  الأطفال. 
�سهادات الأطفال توؤكد على ا�ستمرار 
بحقهم،  الإجرامية  الحتالل  �سيا�سة 
وابتزاز  و�سغط  همجي  اعتقال  من 
حقائق  تنك�سف  يوم  وكل  وتعذيب، 
التي  ال�سهادات  خالل  من  جديدة 
القا�رشين  الأطفال  هوؤلء  بها  يديل 
والذين يُعتقلون يف ظروٍف قا�سية ول 
اأ�سكال  كل  بقهم  ومتار�س  اإن�سانية، 

التعذيب بعيداً عن الأ�سواء.
واأ�ساف اإعالم الأ�رشى باأن الحتالل 
ال�ستهتار  على  ي�رش  ال�سهيوين 
والقرارات،  الن�سو�س  من  بالع�رشات 
ا�ستخدام  عدم  اإىل  دعت  والتي 
واملعتقلني،  الأ�رشى  بحق  التعذيب 
تعر�س  جواز  بعدم  تنادي  والتي 

القا�سية  املعاملة  اأو  للتعذيب  اأحد 
هذه  واعتبار  واملهينة،  الالاإن�سانية 

الأفعال جرائم حرب.

�سهادات قا�سرين

�سهادات  الأ�رشى  اإعالم  وا�ستعر�س 
قا�رشين  اأطفال  بها  اأدىل  جديدة 
وال�رشب  للتعذيب  تعر�سهم  حول 
القا�سي، فقد اأفاد الطفل داوود عبد 
اهلل)16عاماً( من �سكان خميم ع�سكر، 
يف  يقبع  والذي  نابل�س،  مدينة  ق�ساء 
باأنه  جمدو  �سجن  يف  الأطفال  ق�سم 
على  تع�سفي  ب�سكل  لل�رشب  تعر�س 
اعتقاله  خالل  الحتالل  قوات  يد 
موريه.  األون  م�ستوطنة  من  بالقرب 
واأو�سح الطفل عبد اهلل باأن عدداً من 
ببطحه  وقاموا  هاجموه  قد  اجلنود 
باحلجارة  مليئة  اأر�س  على  وجره 
الر�سو�س  له  م�سببني  والأ�سواك، 
وا�ستمروا  ج�سده،  يف  والكدمات 
الع�سكرية  بب�ساطريهم  ب�رشبه 
اأنحاء  بنادقهم على خمتلف  واأعقاب 
اإىل مركز  ج�سده، وجرى نقله بعدها 
حتقيق اريئيل؛ ل�ستجوابه ومن ثم اإىل 

ق�سم الأ�رشى الأ�سبال يف جمدو.
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عي�شة ق.

نغيز  نبيل  املدرب  اأ�شبال  يدرك 
اأهمية اللقاء الذي ينتظرهم اليوم، 
رد  دون  بثنائية  الفوز  واأن  خا�شة 
مطمئنة  تكون  لن  الذهاب  يف 
اأمام فريق ال يعرفون عنه الكثري، 
يعول  الفني  الطاقم  فاإن  وبالتايل 
من  واحلذرة  احليطة  اأخذ  على 
مفاجاآت غري �شارة خارج القواعد 
يف  املعروفة  ال�شعوبات  ظل  يف 
اأدغال اإفريقيا وبالتايل فاإن الطاقم 

العّدة ويحفز  الفني �شوف يح�رض 
حتى  النواحي  كافة  من  العبيه 
اأف�شل  يف  امليدان  اأر�شية  يلجون 
يف  باملناف�س  للإطاحة  ا�شتعداد 
عقر الديار والعودة بالنتيجة التي 
توؤهلهم ملوا�شلة املغامرة القارية 
الثاين  الدور  اإىل  التاأهل  وحتقيق 
ة  خا�شّ م�شوارهم  يف  مرة  الأول 
م�شاركة  ثاين  ي�شجلون  واأنهم 
اأن  و�شبق  القارية  املناف�شة  يف 
يف  التمهيدي  الدور  من  اأق�شي 
اأول م�شاركة قارية املو�شم ما قبل 

اللعب  رفقاء  ويعول  املا�شي. 
اإفراح  على  بولعويدات  الهادي 
بفارغ  ينتظرون  الذين  اأن�شارهم 
ال�شرب تاأهل ت�شكيلة ن�شور اجلنوب 
القارية،  املغامرة  وموا�شلتهم 
عودة  �شجل  الفريق  واأن  خا�شة 
وجنح  الوطنية  البطولة  يف  قوية 
متتالية  ايجابية  نتائج  حتقيق  يف 
وهو الذي مل ينهزم يف اآخر ثماين 
املحلية  املناف�شة  من  مباريات 
االأدوار  على  التناف�س  ويراقب 

االأوىل هذا املو�شم عن قرب.

ن�سور �جلنوب ي�سعون �إىل تاأهل تاريخي�شبورتينغ غانوا / �شبيبة ال�شاورة اليوم ابتداء من 17:00
يالقي فريق �شبيبة ال�شاورة امل�شيف نادي �شبورتينغ غانوا الإيفواري يف لقاء 

اإياب الدور التمهيدي ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين يدخل ممثل اجلزائر 
يف املناف�شة القارية امللعب وهو يهدف اإىل املحافظة على املك�شب الذي حققه 
على ملعبه 20 اأوت يف مباراة الذهاب بعدما فاز بهدفني دون رد، وتنتظرهم 

مهمة معقدة على ملعب روبرت �شامربو من اأجل حتقيق الأهم والعودة بتاأ�شرية 
التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر

�شرار يفا�شل بني ثالثة اأفارقة 
يف من�شب مدافع حموري

زو�ري ولعمارة 
مر�سحان لالنتقال 
�إىل �حتاد �لعا�سمة

احتاد  فريق  اإدارة  تتواجد 
العا�شمة على قدم و�شاق فيما 
اال�شتقدامات  بعملية  يتعلق 
ال�شتوية  للتحويلت  حت�شبا 
احلالية بغر�س تدعيم الت�شكيلة 
يف خمتلف املنا�شب التي تعاين 
فاإن  الغر�س  ولهذا  نقائ�س، 
النادي العا�شمي ربط االت�شال 
عبد  بلعبا�س  احتاد  بثنائي 
الكرمي زواري ونبيل لعمارة من 
النادي خا�شة  التعاقد مع  اأجل 
التعاقد  يبحث عن �شمان  واأنه 
مع  للتناف�س  اأي�رض  ظهري  مع 
جانب  اإىل  و�رضيفي  مو�شى  بن 
ت�رضيح  قرار  بعد  األعاب  �شانع 
ويبقى  �شعيود،  اأمري  اللعب 
من  كبرية  فر�شة  اأمام  الفريق 
جمانا  خدماتهما  �شمان  اأجل 
بعدما  حر  انتقال  �شفقة  ويف 
على  �شكوى  اللعبان  قدم 
�شد  املنازعات  جلنة  طاولة 
ب�شبب  بلعبا�س  احتاد  فريقهما 
املالية  م�شتحقاتهما  نيل  عدم 
بف�شخ  لهما  ي�شمح  الذي  االأمر 
اآلية.  ب�شفة  الفريق  مع  العقد 
املدير  ي�رض  ذلك  جانب  اإىل 
على  �رضار  احلكيم  عبد  العام 
من�شب  يف  الت�شكيلة  تدعيم 
النقائ�س  ظل  يف  الدفاع 
من�شب  يعانيها  التي  الفادحة 
عقب  وذلك  حموري  مدافع 
ماك�شي�س  البوركينابي  ت�رضيح 
امل�شتقدم يف ال�شائفة املا�شية 
الذي  حمرة  بقاء  �شمان  وعدم 
بقاءه  فروجي  املدرب  طلب 
تبقى  فيما  ت�رضيحه  وعدم 
ب  حممد  املدافع  و�شعية 
قام  الذي  وهو  غام�شة  يحي 
مهدد  اأخلقي  غري  بت�رضف 
الفريق،  من  بالطرد  اإثره  على 
وجهة  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف 
االإفريقية  ال�شوق  نحو  �رضار 
مفكرته  يف  و�شع  الذي  وهو 
التعاقد  اأجل  من  اأ�شماء  ثلثة 
بكل  االأمر  ويتعلق  اإحداها  مع 
البالغ  كوا  عي�شى  القطري  من 
26 عاما والذي وجهت له اإدارة 
من  الدعوة  العا�شمي  النادي 
اإىل ار�س الوطن  اأجل احل�شور 
الفحو�شات  اإىل  واخل�شوع 
البوركينابي  جانب  اإىل  الطبية، 
يحمل  الذي  كواندا  �شليمان 
ميموزا  اأ�شيك  فريق  األوان 
�شوايلو  واالإيفواري  االإيفواري 
الهلل  رفقة  النا�شط  دابيل 

ال�شوداين ويبلغ 23 عاما.
عي�شة ق.

ليبرييا �شيب / احتاد بلعبا�س اليوم ابتداء من 17:00

�ملكرة تتحّدى �لغيابات وترت�سد �لتاأهل

انعقاد اجلمعية االنتخابية للحتادية اجلزائرية للدراجات يف 15 دي�شمرب

�ملو�فقة على تر�سح برباري ودوزي للتناف�س 
على خالفة قربوعة

مع  موعدا  بلعبا�س  احتاد  ي�رضب 
�شيب  ليبرييا  الليبريي  مناف�شه 
الدور  من  العودة  مباراة  �شمن 
الكاف،  كاأ�س  ملناف�شة  التمهيدي 
وهو  امللعب  الفريق  يدخل  حيث 
يراهن على حتقيق نتيجة م�رضفة 
من اأجل العودة بتاأ�شرية التاأهل اإىل 
اأن  باعتبار  ع�رض  ال�شاد�س  الدور 
الت�شكيلة تلعب اللقاء بعد النتيجة 
مقابلة  يف  �شجلتها  التي  املريحة 
فيفري   18 ملعب  على  الذهاب 
برباعية  واالنت�شار  ببلعبا�س 
املن�رضم،  االأ�شبوع  خلل  نظيفة 

للفريق  ي�شمح  الذي  االأمر  وهو 
باللعب باأكرث ثقة من اجل حتقيق 
اإىل  التاأهل  لتحقيق  كافية  نتيجة 
الدور الثاين يف اأول م�شاركة قارية 
للنادي البلعبا�شي الذي يلعب كاأ�س 
كاأ�س  لقب  حامل  باعتباره  الكاف 

اجلمهورية املو�شم الفارط.
حققته  الذي  املريح  الفوز  ورغم 
ت�شكيلة »املكرة« االأ�شبوع املن�رضم 
التخوفات  اأن  اإال  نظيفة  برباعية 
التي  امل�شاكل  كبرية يف ظل  تبقى 
�شهد  الذي  وهو  بالفريق  تع�شف 
للرحلة  العبني  ثمانية  مقاطعة 

اإىل  الفريق  مرافقة  ورف�شهم 
االأمر  ويتعلق  مونروفيا  العا�شمة 
بلحول،  زواوي،لعباين، خايل،  بكل 
واحلار�س  �شوقار  لقرع،  ثابتي، 
التي  الغيابات  وهي  غول  جنيب 
قبل  الت�شكيلة  ا�شتقرار  ت�رضب 
وتهدد  هامة،  مباراة  موعد 
بوزيدي  يو�شف  املدرب  خيارات 
م�شطرا  نف�شه  �شيجد  الذي 
للبحث عن البدائل واللعب بخطة 
حذرة من اأجل تفادي اأي مفاجاآت 

غري �شارة.
عي�شة ق.

برباري  الدين  خري  تر�شح 
وا�شماعيل دوزي ر�شميا  ملن�شب 
اجلزائرية  االحتادية  رئا�شة 
للدراجات التي �شتجرى جمعيتها 
العامة االنتخابية يف 15 دي�شمرب 
االوملبية  اللجنة  مبقر  املقبل 
والريا�شية اجلزائرية بنب عكنون 
االأنباء  وكالة  علمت  ح�شبما 
االثنني  يوم  اأم�س  اأول  اجلزائرية 
من الهيئة الفدرالية، الذي اأو�شح 
التي  الرت�شيحات  جلنة   اأن  ر 
بح�شور  االثنني  يوم  اجتمعت 

والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  ممثل 
خري  تر�شح  ملفي  على  �شادقت 
فدرايل  ع�شو   برباري  الدين 
ب�شكرة  والية  رابطة  ورئي�س 
الفني  املدير  دوز  وا�شماعيل 
للحتادية  ال�شابق  الوطني 
واملدير  للدراجات  اجلزائرية 
للمجمع  احلايل  الريا�شي 

البرتويل.
االحتادية  رئي�س  ا�شتقالة  وبعد 
مربوك  للدراجات  اجلزائرية 
املا�شي  نوفمرب   10 يف  قربوعة 

نظمت  و�شحية  مهنية  الأ�شباب 
 24 يف  ا�شتثنائية  عامة  جمعية 
جلان  تن�شيب  ق�شد  نوفمرب 
وت�شليم  والطعون  الرت�شيحات 
رئي�س  نائب  وي�شمن  املهام، 
فرتو�س  عبا�س  الفدرالية  الهيئة 
حاليا ت�شيري هذه االأخرية بالنيابة 
حتى حني اإنعقاد اجلمعية العامة 
االنتخابية يف 15 دي�شمرب لتعيني 

خليفة الرئي�س امل�شتقيل.
وكالت

توجن بلقب البطولة املدر�شية الولئية

عد�ء�ت عني �حلجل ثناء والئي 
وجتاهل حملي

الألعاب  املدر�شي  الفريق  حقق 
القوى بعني احلجل لقب البطولة 
املدر�شية الوالئية ل�شباق العدو 
ال�شغريات  �شنف  يف  الريفي 
ببلدية  فعالياتها  اأقيمت  والتي 
امل�شيلة،  والية  اخل�رضاء  عني 
فوز الفريق جاء بف�شل املراتب 
املتقدمة لعداءات عني احلجل 
للمناف�شات  العام  الرتتيب  يف 
الواعدة  العداءة  احتلت  حيث 
االأوىل  املرتبة  اأمال  �رضيفي 
فاطمة  دو�شن  العداءة  ودخلت 
يف املرتبة الثانية، فيما احتلت 
املرتبة  �شماح  زايدي  العداءة 
الفريق  بذلك  ومتكن  الثالثة، 
املدرب  بقيادة  املدر�شي 
والعداء ال�شابق دو�شن م�شطفى 
من احتلل املرتبة االأوىل والئيا 

اجلماعي  الرتتيب  يف  متفوقا 
للفرق على اأعتد االأندية لتوؤكد 
احلجل  عني  مدينة  اأخرى  مرة 

اأنها تنجب االأبطال.
كل  اأثنى  الذي  الوقت  يف  هذا 
لفعاليات  واملتابعني  الك�شافني 
الكبرية  االإمكانيات  ال�شباق عن 
والتكتيكية  والفنية  البدنية 
احلجل.  عني  ملواهب 
التحدي  رفعن  ال�شغريات 
باإمكانات  األقابا  وحققن 
العناية  ي�شتوجب  ما  حمدودة 
اللزمتني  واملتابعة  واالهتمام 
من قبل اجلهات املعنية وتوفري 
الدعم الكايف حتى ال ي�شيع هذا 
الفريق كما �شاعت فرق اأخرى 

من قبل . 
خل�شر بن يو�شف

حرمان البابية مباراة واحدة من اجلمهور 
ومعاقبة بلخما�شة ومنديل 3 مباريات

�إق�ساء و��سطي 6 �أ�سهر منها 
3 ��سهر غري نافذة

عقوبة  االن�شباط  جلنة  �شلّطت 
االإيقاف �شتة اأ�شهر ملناجري فريق 
منها  اأ�شهر  ثلثة  وهران  مولودية 
غري نافذة، وجاءت عقوبة وا�شطي 
التي  النارية  الت�رضيحات  بعد 
اأطلقها �شد التحكيم مبا�رضة عقب 
اجلولة  مباراة  يف  فريقه  هزمية 
االأخرية من مرحلة ذهاب البطولة 
داي،  ح�شني  ن�رض  اأمام  الوطنية 
اأين اتهمهم بتلقي الر�شوة من اأجل 
ح�شاب  على  اأندية  مهام  ت�شهيل 
�شحية  ذهب  وفريقه  اأخرى، 
بيانها  يف  اللجنة  وك�شفت  ذلك، 
الرابطة  موقع  على  ن�رضته  الذي 
املعني  اأن  القدم  لكرة  املحرتفة 
امليدان  اأر�شية  دخول  من  ممنوع 
امللب�س طيلة فرتة  تغيري  وغرف 
االأ�شبوع  يف  تنتهي  التي  العقوبة 
االأول من �شهر مار�س 2019. واإىل 
اللجنة  قّررت  فقد  ذلك  جانب 
معاقبة العب جمعية وهران يو�شف 
اأربع مقابلت منها اثنتني  زحزوح 

غري نافذتني بينما عوقب زميله يف 
واحد  لقاءات  بثلث  تيبة  النادي 
غري نافذ، وهي نف�س العقوبة التي 
�شلطت على العبي احتاد العا�شمة 
بلخما�شة  حممد  �شطيف  ووفاق 
التوايل  على  منديل  الكرمي  وعبد 
احلمراء  بالبطاقة  طردا  اللذان 
يف املباراة التي جمعت فريقيهما 
من  مواجهتني  اأول  عن  و�شيغيبان 
الوطنية،  البطولة  اإياب  مرحلة 

وكمال علم العب احتاد ب�شكرة.
يف املقابل، عوقب فريق مولودية 
اجلمهور  من  باحلرمان  العلمة 
تلقيه  اإثر  على  واحدة  مباراة  يف 
للإنذار الثالث اإثر غقدام جماهريه 
النارية  االألعاب  ا�شتعمال  على 
امليدان  اأر�شية  على  واإلقائها 
نهاية  بجاية  �شبيبة  مباراة  خلل 
اجلولة  �شمن  املنق�شي  االأ�شبوع 
االأخرية من مرحلة ذهاب الرابطة 

املحرتفة الثانية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

حيث توجه الالعبون من مطار 
حممد اخلام�س بالدار البي�ضاء 
الرباط  العا�ضمة  نحو  مبا�رشة 
فرتة  طيلة  يقيمون  �ضوف  اأين 
بفندق  املغرب  يف  تواجدهم 
ميتد  �ضوف  والذي  رحاب 

املدرب  وكان  اأيام،  ثمانية 
قد  دوما�س  فرانك  الفرن�ضي 
لال�ضرتجاع  ح�ضة  اأم�س  برمج 
لفائدة الالعبني حتى يتخل�ضوا 
من الإرهاق والتعب من الرحلة 
مركز  م�ضتوى  على  وذلك 
ريا�ضي قريب من حمل الإقامة 
ول يبتعد �ضوى مب�ضافة 11 كم 

عن مقر الإقامة للفريق، حيث 
�رشيف  الرئي�س  اإدارة  حجزت 
مالل لالعبني من اجل خو�س 
ثمانية  �ضيدوم  والذي  الرتب�س 
اإىل  العودة  برجمة  ومت  اأيام 

ار�س الوطن الثالثاء املقبل.
الرحلة  �ضهدت  املقابل،  يف 
عدم  القبائلي  للوفد  اجلوية 

بن  اإليا�س  الالعبني  تنقل 
ب�ضبب  زاو�س  واأحمد  يو�ضف 
الطائرة  يف  اأماكن  وجود  عدم 
الوفد  ببقية  التحقا  واللذان 
من  اأم�س  من  متاأخر  وقت  يف 
زمالئهما  رفقة  الندماج  اجل 
من  تبقى  ملا  والتح�ضري 

املو�ضم احلايل.

�لت�شكيلة خا�شت �أم�س ح�شة لال�شرتجاع

الكناري منذ اأم�ش باملغرب بن يو�سف وزوا�ش التحقا يف ال�سهرة
تنّقل �شباح �أم�س فريق �شبيبة �لقبائل �إىل �ملغرب من �أجل �ل�شروع يف �لقيام برتب�س حت�شريي حت�شبا النطالق �لن�شف 

�لثاين من �لبطولة �لوطنية �ملقررة يف �الأ�شبوع �الأول من �شهر جانفي و�لتي ي�شبقها خو�س �لدورين 32 و16 ملناف�شة 
كاأ�س �جلمهورية، حيث �شد �لوفد �لقبائلي �لرحال عرب رحلة جوية على منت �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية بوفد �شم 

جمموع 33 ع�شو� منهم 23 العبا ويرت�أ�شهم �أغيال�س مالل �ملكلف مب�شروع �لتكوين يف �لفريق

 تعيني مدير للمعهد ع�شية �متحانات 
مربي تن�شيط �ل�شباب خطوة �نتحارية

حطاب مطلوب باملعهد الوطني 
لتكوين اإطارات ال�سباب بورقلة

�الإ�شابة تعرقل �إيجاد فريق يو�فق على 
�لتعاقد معه

فيغويل مر�سح للبقاء مع 
غاالتا�سراي اإىل نهاية املو�سم

بر�سلونة ي�ستهدف 
�سان�سو لتعوي�ش دميبلي

يف  املق�ضيني  من  املئات  اأ�ضوات  تعالت 
الختبار  اأ�ضا�س  على  الوطنية  امل�ضابقة 
تن�ضيط  مربي  رتبة   املتخ�ض�س  لتكوين 
اإطارات  للتكوين  الوطني  باملعهد  ال�ضباب 
�ضخ�ضي  بتدخل  املطالبة  بورقلة  ال�ضباب 
حطاب  حممد  والريا�ضة  ال�ضباب  لوزير 
لفتح حتقيق يف التجاوزات واخلروقات التي 
الناجحني،  قوائم  �ضبط  عملية  �ضاحبت 
مدير  تعيني  يف  املت�ضبب  تقدمي  مع 
هذا  يف  المتحانات  ع�ضية  للمعهد  جديد 
التخ�ض�س اأمام امل�ضاءلت القانونية، وحذر 
عدد من املهتمني مبلف ال�ضباب والريا�ضة 
»الو�ضط  يومية  لهم مع  بورقلة يف ت�رشيح 
للمعهد  الحتجاجات  عدوى  انتقال  من   «
ال�ضباب،  لإطارات  العايل  للتكوين  الوطني 
بالتجاوزات  اأ�ضموه  ما  خلفية  على  وذلك 
�ضبط  عملية  �ضاحبت  التي  واخلروقات 
مربي  رتبة   م�ضابقة  يف  الناجحني  قوائم 
تن�ضيط ال�ضباب، حيث مل ت�ضتبعد م�ضادرنا 
من  معينة  فئة  ناجح  اإمكانية  اخلا�ضة 
يف  ال�ضامني  وامل�ضوؤولني  النفوذ  اأ�ضحاب 
الدولة، وهي التجاوزات التي لطاملا كانت 
عمليات  خمتلف  متيز  التي  ال�ضمة  مبثابة 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  مبختلف  التوظيف 
للجنوب  املركزية  بالعا�ضمة  والقت�ضادية 

ال�رشقي .

�ضكاوى  طالبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ل�ضناع  موجهة  احتجاجية  وعرائ�س 
الأول  الوزير  راأ�ضهم  وعلى  بالبالد  القرار 
ال�ضخ�ضي  التدخل  ب�رشورة  اأويحي  اأحمد 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  م�ضالح  لدى 
اقرتاح  خلف  تقف  التي  الأطراف  لتقدمي 
وتعيني اإطار من املديرية الولئية لل�ضباب 
العايل  الوطني  للمعهد  كمدير  والريا�ضة 
عو�س  بورقلة،  ال�ضباب  اإطارات  للتكوين 
تعيني اأحد الإطارات من املعهد، خا�ضة اإذا 
علمنا اأن هذه العملية تزامنت بفرتة قليلة 
امل�ضاءلت  اأمام  المتحانات  اإجراء  قبل 
الإجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  القانونية 
فقد  ثانية  جهة  من   . �ضدهم   القانونية 
حول  معلومات  اخلا�ضة  م�ضادرنا  �رشبت 
لكنه   18 معدل  على  الطلبة  اأحد  ح�ضول 
الذي  الأمر  وهو  مق�ضيا،  نف�ضه  وجد 
يتنافى مع تو�ضيات الوزير الأول يف لقائه 
تطويق  ب�رشورة  اأمرهم  اأين  الولة  مع 
يثبت  م�ضوؤول  كل  تقدمي  و  الحتقان  بوؤر 
الجتماعي  بال�ضتقرار  العبث  يف  تورطه 
بالذكر  جدير  القانونية.  امل�ضاءلت  اأمام 
الفارطة  امل�ضابقة  الناجحني يف  قوائم  اأن 
قد خ�ضعت لتحقيق معمق قبل اأن يتوقف 

التحقيق فجاأة و�ضط ظروف غام�ضة .
�أحمد باحلاج 

اأن  الرتكية  الإعالمية  التقارير  اآخر  تظهر 
فيغويل  �ضفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب 
�ضفوف  يف  املو�ضم  موا�ضلة  نحو  يتوّجه 
ناديه غالتا�رشاي الرتكي بعد الأخبار التي 
بت�رشيحه  النادي  اإدارة  قرار  عن  راجت 
ب�ضبب  احلايل  ال�ضتوي  املركاتو  خالل 
وتراجع  باإمكانياته  املدرب  اقتناع  عدم 
الذي  بالأداء  م�ضتواه هذا املو�ضم مقارنة 
الفريق  وقيادته  املا�ضي  املو�ضم  قدمه 
الرتكي، وح�ضب  الدوري  بلقب  التتويج  اإىل 
يعاين  التي  الإ�ضابة  فاإن  امل�ضدر  نف�س 

منها الالعب وتلقاها مع فريقه يف مباراة 
مهمة  تعقيد  يف  ال�ضبب  الرتكي  بالدوري 
الفريق يف بيع الالعب خا�ضة واأن الأندية 
مع  التعاقد  حول  بالتفاو�س  تر�ضى  لن 
لعب غري جاهز للمناف�ضة ويعاين الإ�ضابة، 
ورغم اأن متو�ضط ميدان الت�ضكيلة الوطنية 
اأنه  اإل  خليجية  اأندية  من  عرو�ضا  ميلك 
باإحدى  اللعب  الراهن  الوقت  يف  يرف�س 
الكروي  م�ضواره  موا�ضلة  ويف�ضل  اأنديتها 

يف اوروبا. 
ع.ق.

لفتح  م�ضتعًدا  بر�ضلونة  بات 
جنم  �ضم  اأجل  من  خزائنه 
الكروي  �ضحره  ين�رش  �ضاب 
بورو�ضيا دورمتوند  مع فريق 
فوق املالعب الأملانية ويحل 
»البلوغرانا«  مهاجم  مكان 
موقع  وذكر  دميبلي،  عثمان 
فريق  اأن  الأملاين  »�ضبورت« 
للظفر  ي�ضعى  بر�ضلونة 
بورو�ضيا  جنم  بخدمات 
جادون  ال�ضاب  دورمتوند 
دميبلي،  لتعوي�س  �ضان�ضو 
عن  رحيله  يُتوقع  الذي 
النادي الكتالوين بن�ضبة كبرية 
ب�ضبب م�ضتواه املتذبذب مع 

»البلوغرانا«.
واأو�ضح املوقع الأملاين وفًقا 
ملعلومات من�ضوبة اإىل و�ضائل 
بر�ضلونة  اأن  اإ�ضبانية،  اإعالم 

م�ضتعد لفتح خزائنه من اأجل 
احل�ضول على خدمات جادون 
�ضان�ضو، واأ�ضاف اأن بورو�ضيا 
عن  يتخلى  لن  دورمتوند 
 120 من  باأقل  ال�ضاب  لعبه 
امل�ضدر  يورو.وتابع  مليون 
اهتمام  يثري  �ضان�ضو  اأن 
الفريق الكتالوين ب�ضكل كبري، 
منذ  ا�ضتطاع  واأنه  ل�ضيما 
جذب  احلايل  املو�ضم  بداية 
كروية  اأندية  عدة  اأنظار 
الرائع  م�ضتواه  بف�ضل  كبرية 
مع دورمتوند، حيث اأنه فقد 
ت�ضدر  كبري يف  ب�ضكل  �ضاهم 
دورمتوند حالًيا للبوند�ضليغا، 
الفريق  حجز  عن  ف�ضاًل 
الأملاين بطاقة التاأهل للدور 
دوري  م�ضابقة  من  املقبل 

اأبطال اأوروبا.

بعد �أن �ألغت نتائج �شري�ليون

الكاف تاأهل كينيا 
وغانا اإىل كان 2019

اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة القدم ا�ضتبعاد منتخب �ضرياليون 

وفقا   ،2019 الأمم  لكاأ�س  املوؤهلة  الإفريقية  الت�ضفيات  من 

التنفيذي يف  املكتب  فاإن  للكاف،  الر�ضمي  باملوقع  جاء  ملا 

ا�ضتبعاد  قرر  اأكرا  مبدينة  نوفمرب   30 يوم  الأخري  اجتماعه 

“الكاف” يف بيانه،  �ضرياليون من الت�ضفيات الإفريقية، واأكد 

التي  ال�ضاد�ضة  باملجموعة  �ضرياليون  نتائج  اإلغاء  مت  قد  اأنه 

ترتيب  اأ�ضبح  وبالتايل  واإثيوبيا،  وغانا  كينيا  منتخبات  �ضمن 

نقاط،   7 بر�ضيد  اأول  كينيا  جولت   5 مرور  بعد  املجموعة 

غانا ثانيا 6 نقاط، واأثيوبيا ثالثا بر�ضيد نقطة واحدة، وتاأهل 

يتحدد  والتي مل  اإفريقيا 2019  اأمم  ر�ضمي ملناف�ضات  ب�ضكل 

بعد البلد امل�ضت�ضيف لها بعد �ضحب التنظيم من الكامريون 
منتخبي كينيا وغانا من املجموعة ال�ضاد�ضة.

و�ضبق واأعلن الحتاد الدويل لكرة القدم اأنه اأوقف �ضرياليون 

عن امل�ضاركة يف مناف�ضات كرة القدم العاملية ب�ضبب التدخل 

املزعوم من جانب حكومتها، وجاء هذا القرار بعد اأن بعث 

اأعرب فيها عن  البالد  الريا�ضة يف  اإىل وزير  “الفيفا” ر�ضالة 

قلقه البالغ ب�ضاأن اإقالة رئي�س احتاد الكرة يف �ضرياليون اإي�ضا 

يوهان�ضن وال�ضكرتري العام كري�ضتوفر كامارا، ح�ضب ما ذكره 

مبجرد  التعليق  رفع  “�ضيتم  الفيفا:  وقال  بيان،  يف  “الفيفا” 

اأن يوؤكد احتاد كرة القدم يف �ضرياليون وقيادته املعرتف بها 

للفيفا اأن اإدارة الحتاد ال�ضرياليوين ومبانيه وح�ضاباته وقنوات 

التوا�ضل التابعة له عادت حتت �ضيطرته مرة اأخرى”.

وكاالت

�ملح�شر �لبدين بوجنون يلتحق بالطاقم 
�لفني برتب�س عني �لبنيان

بو�سار يعود اإىل �سباب بلوزداد 
ويوقع مو�سمني ون�سفا

ال�ضابق  اإىل فريقه  اإىل حيث وقع بو�ضار ر�ضميا على العقد مع النادي العا�ضمي م�ضاء اإىل النادي الذي غادره قبل مو�ضم متجها نحو مولودية وهران، �ضباب بلوزداد بعدما جنح املدير الريا�ضي �ضعيد عليق اإعادته �ضّجل الالعب �ضفيان بو�ضار عودته جمددا  العقد  ويتوا�ضل  ون�ضف  مو�ضمني  ميتد  والذي  اأم�س  خطف اأول  من  التمكن  عليق  ا�ضتطاع  بعدما  وذلك   ،2020 للمركاتو جوان  اأخرى حت�ضبا  اأندية  من  م�ضتهدفا  كان  الذي  ميلك الالعب  اأنه  عنه  معروف  الالعب  واأن  خا�ضة  احلايل،  من�ضب ال�ضتوي  يف  الالعبني  اأف�ضل  احد  ويعترب  كبرية  فنية  اإمكانيات 
وقع يف املقابل، �رشع املدرب عبد القادر عمراين ر�ضميا يف مهامه الدفاع املحوري. بعدما  »العقيبة«  اأبناء  لت�ضكيلة  الفنية  العار�ضة  راأ�س  تدريبية يجريه الفريق يف مركز الإطعام والفندقة بعني البنيان، والذي مع الفريق وذلك خالل اليوم الأول من الرتب�س التح�ضريي الذي على العقد واأ�رشف اول اأم�س على احل�ضة التدريبية الأوىل له على  ح�ضة  الالعبون  خا�س  اأين  الثاين  يومه  اأم�س  املح�رش جرى  التحاق  احل�ضة  وعرفت  املركز  ملعب  على  اإقالة الطاقم الفني الذي كان يقوده املغربي ر�ضيد الطاو�ضي.البدين اجلديد كمال بوجنون الذي عمل رفقة وفاق �ضطيف قبل �ضباحية 

عي�شة ق.
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مودريت�ش يطيح بعر�ش مي�سي وكري�ستيانو
توج لعب ريال مدريد �لإ�سباين ومنتخب كرو�تيا لوكا مودريت�ش م�ساء �أول 
�أم�ش بجائزة �لكرة �لذهبية لعام 2018، �لتي متنحها جملة فر�ن�ش فوتبول 

�لفرن�سية لأف�سل لعب يف �لعامل، وبعد �حتكار مي�سي ورونالدو للجائزة منذ 
عقد من �لزمن، �نربى جنم مدريد وكرو�تيا لينال �لكرة �لغالية لي�سيفها �إىل 

جائزتي �أف�سل لعب يف �لعامل من قبل �لفيفا و�أف�سل لعب يف �أوروبا، وجاء 
يف �ملركز �لثاين جنم �لربتغال ونادي جوفنتو�ش �لإيطايل �حلايل وريال مدريد 

�سابقاً كري�ستيانو رونالدو، ثم جنم �أتلتيكو مدريد و�لديوك �أنطو�ن غريزمان �أما 
يف �ملركز �لر�بع فجاء �ل�ساب كيليان مبابي لعب نادي باري�ش �سان جريمان 

�لذي توج �أي�ساً بجائزة كوبا لأف�سل لعب �ساب، ولوكا هو عا�رش لعب من ريال 
مدريد يفوز بالكرة �لذهبية.

وكانت �جلائزة بني �لعامني 2010 و2015 دجمت مع جائزة �أف�سل لعب يف 
�لعامل �لتي مينحها �سنويا �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم قبل �أن يتم �لف�سل بينهما 

جمدد� بدء� من 2016، وكانت »فر�ن�ش فوتبول« متنح �لكرة �لذهبية بد�ية 
لأف�سل لعب �أوروبي يف �أوروبا بني �لعامني 1956 و1994 وبعدها لأف�سل لعب 

يف �أوروبا بني �لعامني 1995 و2006 ولأف�سل لعب يف �لعامل بدء� من عام 2007، 
ومنحت لعبة �ملنتخب �لرنويجي لل�سيد�ت ونادي �أوملبيك ليون �لفرن�سي �أد� 
هيغربريغ جائزة �لكرة �لذهبية لل�سيد�ت ودخلت �لتاريخ لأنها �أول �سيدة تفوز 

بهذه �جلائزة �مل�ستحدثة. 

ميليك يقتن�ش فوزًا هامًا لنابويل
��ستعاد نابويل تو�زنه بفوزه �لثمني على م�سيفه �أتالنتا 2-1 �أول �أم�ش يف ختام �ملرحلة 

14 من �لدوري �لإيطايل، ويدين نابويل بانت�ساره �لعا�رش هذ� �ملو�سم �إىل مهاجمه 
�لدويل �لبولندي �أركاديو�ش ميليك �لذي جنح يف ت�سجيل هدف �لفوز يف �لدقيقة 85 

بعد 3 دقائق من نزوله �مللعب مكان بديل �لدويل �لبلجيكي دري�ش مريتن وكان نابويل 
�لبادئ بالت�سجيل عرب �لإ�سباين فابيان رويز و�أدرك �لكولومبي دوفان ز�باتا �لتعادل 

لأتالنتا قبل �أن ينقذه ميليك من �ل�سقوط يف فخ �لتعادل للمبار�ة �لثانية تو�لياً، بعد 
تعادله �ل�سلبي �أمام �سيفه كييفو فريونا يف �ملرحلة �ملا�سية، و�نفرد نابويل باملركز 

�لثاين بفارق 3 نقاط �أمام �إنرت ميالن �لذي كان �نتزع تعادلً ثميناً من م�سيفه روما 
2-2 �لأحد �ملن�رشم فرفع �لفريق �جلنوبي ر�سيده �إىل 32 نقطة و�أعاد �لفارق �إىل 

ثماين نقاط بينه وبني جوفنتو�ش �ملت�سدر وحامل �للقب يف �ملو��سم �ل�سبعة �لأخرية، 
و�لفائز على م�سيفه فيورنتينا 3-0 �ل�سبت يف �فتتاح �ملرحلة. يف �ملقابل، مني �أتالنتا 

بخ�سارته �لثانية تو�ليا بعد 4 �نت�سار�ت متتالية، و�سقط �أتالنتا �أمام م�سيفه �إمبويل 
2-3 يف �ملرحلة �ملا�سية وتلقى هزميته �ل�ساد�سة هذ� �ملو�سم، فتجمد ر�سيده عند 

18 نقطة يف �ملركز 11.
وبد�أ نابويل �لذي دخل �ملبار�ة منت�سياً بفوزه �لكبري على �سيفه �لنجم �لأحمر �ل�رشبي 

3-1 و�قرت�به من �لدور �لثاين مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا، �ملبار�ة بقوة و�فتتح 
�لت�سجيل مبكر�ً �إثر هجمة مرتدة ك�رش على �إثرها مريتنز م�سيدة �لت�سلل بتمريرة 

بني �ملد�فعني �إىل لورنت�سو �إين�سينيي �ملنطلق من و�سط �مللعب فهياأها �أمام �ملرمى 
�إىل رويز �لذي تابعها بي�رش�ه �رتطمت بالقائم �لأمين وعانقت �ل�سباك يف �لدقيقة 2، 

ومرر �إين�سينيي مرة �أخرى كرة على طبق من ذهب �إىل رويز �ملنطلق خلف �لدفاع لكنه 
�سددها برعونة بيمناه بني يدي �حلار�ش �لألباين �إتريت بريي�سا يف �لدقيقة 20، وكانت 

�أول و�أخطر فر�سة لأتالنتا ت�سديدة قوية للمهاجم ز�باتا من د�خل �ملنطقة �أبعدها 
مو�طنه د�فيد �أو�سبينا �إىل ركنية يف �لدقيقة 27، وكاد �إين�سينيي ي�سيف �لهدف �لثاين 

عندما تلقى كرة خلف �لدفاع من �لإ�سباين ر�وؤول �ألبيول فا�ستغل خروج �حلار�ش بريي�سا 
من عرينه و�سددها �ساقطة من 20م لكنها مرت بجو�ر �لقائم �لأي�رش يف �لدقيقة 32.

احتفال كلوب يعر�سه اإىل العقوبة
قال �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم �إنه وجه �تهاماً �إىل يورغن كلوب مدرب ليفربول 

ب�سوء �ل�سلوك ب�سبب طريقة �حتفاله بهدف �لفوز 1-0 على �إيفرتون �أول �أم�ش يف 
�لدوري �ملمتاز، ورك�ش �ملدرب �لأملاين يف �مللعب و�حتفل ب�سكل �ساخب بعد هدف 

�لبديل ديفوك �أوريغي يف �لدقيقة 96 يف �أنفيلد �لأحد �ملن�رشم وتقدم بالعتذ�ر يف 
وقت لحق عن هذ� �لأمر، ورفع �لنت�سار ر�سيد ليفربول �إىل 36 نقطة وبفارق نقطتني 
عن مان�س�سرت �سيتي �ملت�سدر، وقال �لحتاد �لإجنليزي يف بيان: »مت �تهام كلوب ب�سوء 

�لت�رشف فيما يتعلق ب�سلوكه يف �لدقيقة 96 من مبار�ة ليفربول و�إيفرتون بالأم�ش«، 
وميلك كلوب حتى م�ساء �لغد للرد على هذ� �لتهام.  

مودريت�ش: التتويج بالكرة الذهبية لي�ش انتقاًما
فوتبول«  »فر�ن�ش  �أجرت 
مع  خا�سة  مقابلة  �لفرن�سية 
مودريت�ش  لوكا  �لكرو�تي 
�لذهبية  �لكرة  �ملتوج بجائزة 
م�ساء  �ملجلة  متنحها  �لتي 
�أقيم  حفل  يف  �أم�ش  �أول 
باري�ش،  �لفرن�سية  بالعا�سمة 
�ملوجه  �لأول  �ل�سوؤ�ل  وكان 
و�سع  مكان  عن  ملودريت�ش 
�أجاب:  حيث  �لذهبية،  �لكرة 
»يف �لليايل �لأوىل من �ملحتمل 
بعد  بجانب �رشيري  تبقى  �أن 
مكاًنا  لها  �أجد  �سوف  ذلك 
خريت  »لو  و�أ�ساف:  جمياًل«، 
وكاأ�ش  �لذهبية  �لكرة  بني 
�لعامل  كاأ�ش  �ساأختار  �لعامل 
�جلماعية  �جلو�ئز  بالتاأكيد، 
ود�ئًما  �أهمية  �لأكرث  هي 
ل�سوء  لكن  �أف�سلها،  �سوف 
�أعود  �أن  �أ�ستطيع  ل  �حلظ 
باملونديال،  و�لتتويج  للخلف 
كبرية  كاأ�ش  �لذهبية  �لكرة 
�ساأختار  لكنني  يل  بالن�سبة 

�لفوز بلقب �لبطولة«.
ومبابي  »غريزمان  وتابع: 

�أف�سل يف �مل�ستقبل، خا�سة  �أنهما �سيظهر�ن ب�سكل  لعبان ر�ئعان، وكان لديهما مو�سم كبري وفاز� بكاأ�ش �لعامل و�أنا متاأكد 
�لفوز  ب�سبب عدم  �نتقام  �لذهبية  بالكرة  »�لتتويج  �لذي ميتلك موهبة كبري وينتظره م�ستقبل عظيم«، وو��سل:  كيليان مبابي 
بكاأ�ش �لعامل ل �أرى �لأمر من هذه �لناحية، �أنا �سعيد لأن �لنا�ش �عرتفو� باأف�سليتي، �إنهم مينحوين �رشًفا كبرًي� على �ملو�سم 
�لذي قدمته، لعبت كرة قدم جيدة جًد� و�أنا �سعيد لكنه لي�ش �نتقاًما«، وتابع: »�إنه �سعور ل ميكن تف�سريه بالن�سبة يل، لقد فزت 
�إنه �أمر مده�ش لقد كان عاًما ر�ئًعا بالن�سبة يل على  بالكرة �لذهبية ول يتوقف �لأمر عند �لتفوق على كري�ستيانو رونالدو، 
�لعامل«، وطلب من �لالعب توجيه كلمة ملودريت�ش  �مل�ستوى �لفردي و�جلماعي، و�أ�سكر كل من �سوت يل كاأف�سل لعب يف 
�ل�سغري �لذي عا�ش �حلرب قبل �لتاألق يف عامل كرة �لقدم، فقال: »ل تقلق، �أنت حاربت بقوة للو�سول لهذ� �مل�ستوى، �سوف 

تنت�رش، عملك �سيدفعك �لأمام، �أنا فخور جًد� بنف�سي«.

جنم  مي�سي  ليونيل  خ�رش 
�لذهبية  �لكرة  على  بر�سلونة�ل�رش�ع 
فوتبول،  فر�ن�ش  جملة  من  �ملقدمة 
لوكا  �لكرو�تي  تتويج  مت  بعدما 
نتائج  و�أ�سفرت  باجلائزة،  مودريت�ش 
�لأ�سطورة  حلول  عن  �لت�سويت 
�خلام�ش  �ملركز  يف  �لأرجنتينية 
خلف مودريت�ش وكري�ستيانو رونالدو 
مبابي،  وكيليان  غريزمان  و�أنطو�ن 

لأول  �أنه  »ماركا«  �سحيفة  وذكرت 
مرة يخرج مي�سي من �أول 3 مر�كز يف 
ترتيب جائزة �لكرة �لذهبية منذ عام 
مركز  �أ�سو�أ  �لربغوث  ليحتل   ،2006
�ل�سحيفة  ونقلت  عاما،   12 منذ  له 
�لقدم  كرة  لنجوم  ت�رشيحات  عدة 
حيث  �لفائزين،  نتيجة  �إعالن  قبل 
�ملدير  بو�سكي  ديل  في�سينتي  �أكد 
�لفني �ل�سابق لريال مدريد ومنتخب 

�إ�سبانيا �أن �جلائزة �ستفقد قيمتها �إذ� 
مل يتو�جد مي�سي، فيما �أ�سار �إرن�ستو 
لرب�سلونة،  �لفني  �ملدير  فالفريدي 
غريبا  �سيكون  مي�سي  غياب  �أن  �إىل 
ت�سامن  �ملقابل  ي  �ل�سيء.ف  بع�ش 
جنم  ر�كيتيت�ش  �إيفان  �لكرو�تي 
�أن  مو�سحا  مو�طنه،  مع  �لبلوغر�نا 
�أوروبا  يف  �لأف�سل  كان  مودريت�ش 

و�لعامل هذ� �لعام.

مي�سي يحقق اأ�سواأ مركز يف �سباق الكرة الذهبية

اإيكاردي يتوج اأف�سل لعب يف الدوري الإيطايل
�إيكاردي مو�سم �أقيم م�ساء �أول �أم�ش يف مدينة ميالنو، و�أ�سبح �إيكاردي �لبالغ 25 عامًا �أول لعب يقع عليه �لختيار لهذه �للقب من فريق �أختري �لأرجنتيني ماورو �إيكاردي مهاجم وقائد فريق �إنرت ميالن �أف�سل لعب يف �لدوري �لإيطايل لعام 2018 خالل حفل  و�أنهى  �إبر�هيموفيت�ش جنم ميالن حينها،  زلتان  �ل�سويدي  �ختري  مار�ش 2017-2018 يف �سد�رة ترتيب �لهد�فني بت�سجيله 29 هدفًا يف �لدوري بالت�ساوي مع مهاجم لزيو روما ت�سريو �إميوبيلي.غري جوفنتو�ش منذ عام 2011 حني  فيورنتينا يف  بالكعب يف مرمى  �سجله  �لذي  �لهدف  �أف�سل هدف من خالل  �أي�سًا على جائزة  �إيكاردي  �ملا�سية وح�سل  �ل�سبعة  �ملو��سم  بطل  �ختيار جوفنتو�ش  هاتريك«، ومت  »�سوبر  رباعية  �ملبار�ة  تلك  �سجل يف  كامل م�سريتهما، ونال جانلوكا روكي جائزة �أف�سل حكم.�لأ�سطورتان فر�ن�سي�سكو توتي و�أندريا بريلو �للذ�ن توجا مبونديال 2006 يف �أملانيا و�عتزل �للعب بجائزة �رشفية عن و�ملت�سدر �حلايل �أف�سل فريق، فيما ح�سل ما�سيميليانو �أليغري على لقب �أف�سل مدرب للمرة �لر�بعة يف م�سريته، وكوفئ �ملا�سي حيث 
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فران�سي�ش فوكوياما يناق�ش امللف

�سعود �سيا�سات الهوية يف مواجهة  
الدميقراطيات الليربالية

.    عر�س: رغدة البهي، مدر�س العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد، جامعة القاهرة
.    مركز امل�ستقبل للأبحاث و الدرا�سات املتقدمة

م٫�ش

كتابه  يف  »فوكوياما«  ويجادل 
االعرتاف  يف  الرغبة  باأن 
من  االإن�سانية  والكرامة  بالهوية 
احرتاٍم  عن  اإما  ت�سفر  اأن  �ساأنها 
على  االأفراد  ملختلف  متبادٍل 
ناجٍت  ا�ستعالٍء  اأو  امل�ساواة،  قدم 
املرء.  بتمايز  االعرتاف  عن 
بالرئا�سة  »ترامب«  فوز  واأن 
املوؤ�س�سات  تداعي  يف  �ساهم 
على  له،  نتاًجا  وكان  االأمريكية 
با�ستخدام  وعوده  من  الرغم 
�سعبويته الإ�سالح النظام، وجعله 
ميثل  وعليه،  اأخرى.  مرًة  فاعاًل 
يف  ا  عاًمّ اجتاًها  »ترامب« 
ي�سمى  ما  نحو  الدولية  ال�سيا�سة 

»القومية ال�سعبوية«.

تغرياٍت جذريٍة:

الدولية  ال�سيا�سات  �سهدت 
جذريٍة؛  تغرياٍت  املعا�رصة 
الدميقراطية  اأ�سحت  اأن  بعد 
لكثرٍي  املعتاد  ال�سكل  الليربالية 
العامل،  حول  احلكومات  من 
االقت�سادي  االعتماد  وتزايد 
وتنامت  الدول،  بني  املتبادل 
على  ولكن  العوملة.  ظاهرة 
الرغم من ذلك، ي�سهد عدٌد كبرٌي 
للموارد،  توزيٍع  �سوء  الدول  من 
اإىل  النمو  مكا�سب  تدفقت  حتى 
ومع  اأخرى.  دون  بعينها  نخٍب 
و�سهولة  ال�سلع،  اإنتاج  تزايد 
اإىل  انتقال االأ�سخا�ص من مكاٍن 
التغريات  حدة  تزايدت  اآخر، 
وتكيفت  املدمرة،  االجتماعية 
اأ�سواق العمل مع قواعد جديدة، 
اأوروبا  من  الت�سنيع  وانتقل 
�رصق  اإىل  املتحدة  والواليات 

اآ�سيا.
ومع  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
تزامنت  الثانية،  االألفية  بداية 
اأزمتني  مع  التغريات  تلك  كافة 
الرهن  اأزمة  اأوالهما  ماليتني؛ 
الديون  اأزمة  وثانيهما  العقاري، 
اأ�سفرت  كلتيهما،  ويف  اليونانية. 
ارتفاع  عن  النخب  �سيا�سات 
وانخفا�ص  البطالة،  معدالت 
العاملني  ماليني  دخول 
اإثرهما،  وعلى  العامل.  حول 
الدميقراطية  �سمعة  تقو�ست 
»الري  و�سف  فقد  الليربالية. 
اأعقبت  التي  ال�سنوات  دميوند« 
بالركود  االقت�ساديتني  االأزمتني 
عدًدا  اأ�ساب  الذي  الدميقراطي 
كبرًيا من الدميقراطيات، وامتد 

اإىل اأجزاء كبريٍة حول العامل.
ال�سني  بداأت  االإطار،  ذلك  ويف 
ال�سيني«،  »النموذج  تطوير  يف 
االنحالل  رو�سيا  وهاجمت 
االأوروبي  لالحتاد  الليربايل 
وانزلق  املتحدة،  والواليات 
احلكومات  اإىل  الدول  من  عدٌد 
ذلك: املجر،  ال�سلطوية، مبا يف 
كما  وبولندا.  وتايالند،  وتركيا، 
االآمال  العربي  الربيع  قو�ص 
�سقطت  اأن  بعد  الدميقراطية 
والعراق،  واليمن،  ليبيا،  من:  كل 
اأهلية،  حروٍب  يف  و�سوريا 
االإ�سالمية«  »الدولة  واأ�سحت 
»داع�ص«  لتنظيم  املزعومة 
االإرهابي منارًة للعنف ال�سيا�سي 

حول العامل.
-وفًقا  لالأنظار  والالفت 
ان�سحاب  هو  لـ«فوكوياما«- 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي من 
ناحية، وانتخاب »دونالد ترامب« 
من  املتحدة  للواليات  رئي�ًسا 
ناحيٍة اأخرى. ففي كلتا احلالتني، 
باالأو�ساع  الناخبون  اهتم 
الطبقة  خا�سًة  االقت�سادية 
وظائفها،  خ�رصت  التي  العاملة 
املتاأججة  باملخاوف  وتاأثرت 
جّراء الهجرة وا�سعة النطاق التي 
م�ساعٍد  كعامٍل  اإليها  يُنظر  كان 
املتاحة  الوظائف  من  احلد  يف 
والتاأثري يف الهويات الثقافية من 

جانٍب اآخر.

�سيا�سات الكرامة:

منع  حول  اجلدل  ت�ساعد  مع 
االإ�سالمية،  الهوية  مظاهر 
وتاأثرياتها يف نظريتها االأوروبية؛ 
م�سالح  على  الي�سار  ركز 
مثل:  امُلَهم�سة،  اجلماعات 
واملراأة،  واملهاجرين،  ال�سود، 
�سعيه  اليمني  واأكد  والالجئني. 
حلماية الهوية الوطنية التقليدية 
واالإثنية،  بالعرق،  املرتبطة 
اجلماعات  اأن  �سك  وال  والدين. 
حتمل  لالإذالل  تتعر�ص  التي 
عواطف كامنة مقارنًة بتلك التي 

ت�سعى للمكا�سب االقت�سادية.
ويف ال�سياق ذاته، حتدث الرئي�ص 
عن  بوتني«  »فالدميري  الرو�سي 
ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار  ماأ�ساة 
روؤية  يف  ورغب  الت�سعينيات.  يف 
كالعٍب  ال  عظمى  كقوة  رو�سيا 
و�سفها  كما  �سعيف،  اإقليمٍي 
كما  ال�سابق.  يف  اأوباما«  »باراك 
رئي�ص  اأوربان«  »فيكتور  �رصح 
 :2017 عام  يف  املجري  الوزراء 

ا�ستعادة  قررنا  املجريون  »نحن 
االحرتام  يف  ونرغب  دولتنا، 

وا�ستعادة م�ستقبلنا«.
كافة  يف  اأنه  »فوكوياما«  ويرى 
االأمثلة ال�سابقة، هناك من يوؤمن 
باالعرتاف  هويته ال حتظى  باأن 
الكايف من قبل العامل اخلارجي. 
عدة  اإىل  عموًما  الهوية  وت�سري 
معاٍن، ي�سري اأب�سطها اإىل االأدوار 
االجتماعية.  الت�سنيفات  اأو 
تنبع  فاإنها  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
من التفرقة بني الفردي الداخلي 
والعامل اخلارجي، مبا ي�سمله من 
قواعد اجتماعية وقيم ال تعرتف 
الداخلي.  اأو  الفردي  بذلك 
اأ�سا�ًسا  ي�سكالن  مًعا  وكالهما 
تتغري  التي  االإن�سانية  للكرامة 
وتتطلب  الزمن.  عرب  طبيعتها 
الكرامة انتماء الفرد اإىل جماعٍة 
من  م�سرتكة  قوا�سم  تربطها 
جهة، واعرتاف االآخرين بها من 
جهٍة اأخرى؛ فاحرتام الذات ين�ساأ 

من احرتام االآخرين لها.
املعا�رص  االإح�سا�ص  يتطور 
يف  تف�رص  �سيا�سات  اإىل  بالهوية 
جانٍب كبرٍي منها الكفاح ال�سيا�سي 
الثورات  من  املعا�رص  العامل  يف 
احلركات  اإىل  الدميقراطية 
ولفهم  اجلديدة.  االجتماعية 
املعا�رصة،  الهوية  �سيا�سات 
اأعمق  فهٍم  اإىل  احلاجة  تدعو 
وال�سلوك  االإن�سانية  للدوافع 
اأف�سل  نظريٍة  بجانب  الب�رصي، 

عن الروح الب�رصية.

اأبعاد �سيا�سات 
الهوية:

النظريات  من  عدٌد  ينه�ص 
على  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
الب�رصية؛  والطبيعة  ال�سلوك 
االقت�سادية  النظريات  فتجادل 
تعظيم  اإىل  االأفراد  ب�سعي 
وفًقا  ومنافعهم  مكا�سبهم 
املادية،  الذاتية  مل�ساحلهم 
هو  العقالين  الفرد  اأن  باعتبار 
غري  الرئي�سية.  التحليل  وحدة 
ميكنها  ال  النظريات  تلك  اأن 
تف�سري التف�سيالت غري املادية، 
من  ت�ساوؤالٍت  عن  االإجابة  اأو 
قبيل: ملاذا ي�سعى بع�ص االأفراد 
اآخرون  بينما ي�سعى  جلمع املال 
االآخرين؟  مل�ساعدة  به  للتربع 
وملاذا ي�سحي اجلنود باأرواحهم 
يُقِدُم  وملاذا  املعارك؟  يف 
تفجري  على  االإرهابيني  بع�ص 

اأنف�سهم؟.

االإجابة  باإن  »فوكوياما«  ويجادل 
تكمن  الت�ساوؤالت  تلك  كافة  عن 
يف �سيا�سات الهوية ال النظريات 
االقت�سادية ال�سائدة. وي�سيف اأن 
تلك ال�سيا�سات املعا�رصة ترتبط 
باجلماعات  باالعرتاف  بدورها 
جمتمعاتها.  ِقبَل  من  املهم�سة 
من  كبرًيا  جانبًا  ي�سكل  ما  وهو 
اأ�سكال  وبع�ص  القومية  الهوية 
املتطرفة  الدينية  ال�سيا�سات 

االأخرى.
ويكمن جوهر الهوية يف التفرقة 
من  واملجتمع  املرء  ذاتية  بني 
بني  فجوةٌ  حتدث  فقد  حوله؛ 
هوية االأفراد من جانب، والدور 
املجتمع  ِقبل  من  به  املكلفني 
اآخر.  جانٍب  من  املحيط 
الت�ساوؤل  على  الهوية  وتتاأ�س�ص 
يتطلب  ما  وهو  اأكون؟  عّمن 
ِقبل املجتمع. ففي  اعرتاًفا من 
املجتمعات الزراعية على �سبيل 
من  جمموعة  هناك  املثال، 
املحدودة  االجتماعية  القواعد 
ثابتة  هرياركية  وكذا  والثابتة، 
اإطارها،  للنوع وال�سن. ويف  وفًقا 
يوؤدى اجلميع الوظائف ذاتها من 
زراعة االأرا�سي وتربية االأطفال. 
مغلقة  دائرٍة  يف  اجلميع  ويعي�ص 
واالأ�سدقاء،  اجلريان  من 
الدين  يف  جميعها  تت�سارك 
اأو  للتعددية  مكان  فال  الواحد؛ 
ذلك  ويف  االختيار.   اأو  التنوع 
الت�ساوؤل  اأهمية  تت�ساءل  االإطار، 
يكون،  ومن  املرء  حقيقة  عن 
تبلور  التي  العوامل  ثبات  يف ظل 
ذلك  اأن  غري  الب�رصية.  الذات 
املدن  ات�ساع  مع  التغري  يف  بداأ 
حجًما، وظهور طبقاٍت اجتماعيٍة 
اخليارات  فازدادت  جديدة، 
وتنامت  االأفراد،  اأمام  املتاحة 

اأهمية الت�ساوؤل عّمن نكون.
لت�سمل  الهوية  اأبعاد  وتتعدد 
ال�سخ�سية  من  عدة  جوانب 
االعرتاف  بجانب  الب�رصية، 
بتلك اجلوانب ومتايزها من ِقبل 
مفهوًما  ذلك  ويُعد  املجتمع. 
متطوًرا من الكرامة. وقد جتلت 
بالكرامة  االعرتاف  يف  الرغبة 
الثورات  كافة  يف  وا�سحًة 
الثورة  ذلك:  يف  مبا  املندلعة 
امللونة،  والثورات  الفرن�سية، 

وغريها من الثورات.
االحتجاجات  جوهر  متثل  فقد 
يف   2013 عام  يف  االأوكرانية 
معا�رصة  حكومٍة  بني  االختيار 
قدم  على  اجلميع  تعامل 
امل�ساواة، اأو نظاٍم فا�سٍد يتالعب 

من  �ستار  خلف  بالدميقراطية 
الدميقراطية.  املمار�سات 
فاحلكومات ال�سلطوية ال تعرتف 
َقدم  على  مواطنيها  بهوية 

امل�ساواة.

الهوية والقومية 
والدين:

ارتباط  اإىل  »فوكوياما«  ي�سري 
بني  والدين  والقومية  الهوية 
امل�سلمني  من  الثاين  اجليل 
يعي�ص  حيث  اأوروبا؛  غرب  يف 
امل�سلمون يف جمتمعاٍت علمانية 
تقدم  ال  م�سيحيٍة،  جذوٍر  ذات 
اأو  الدينية  لقيمهم  كافًيا  دعًما 
وفيها،  العقائدية.  ممار�ساتهم 
من  املهاجرون  االأطفال  ي�سعى 
اأنف�سهم  اإبعاد  اإىل  اجليل  ذلك 
التي  التقليدية  الطرق  عن 
اأنهم  اإال  اآباوؤهم،  عليها  ترعرع 
املحيط  يف  بعد  يندجموا  مل 
االأوروبي اجلديد، خا�سًة بالنظر 
املرتفعة  البطالة  معدالت  اإىل 
والتي  امل�سلمني،  ال�سباب  بني 
بلغت )30%(.   ينتمي االإ�سالميون 
دينيٍة  جماعٍة  اإىل  املعا�رصون 
اأكرب هي االأمة، ولكن على الرغم 
وتعدد  وقدمها  عراقتها  من 
حتظى  ال  لها،  االنتماء  مظاهر 
باحرتام العامل اخلارجي. وعليه، 
بني  اأنف�سهم  امل�سلمون  يجد 
ثقافتني؛ تلك املوروثة من جيٍل 
الدول  تتبناها  التي  وتلك  الآخر، 
بها.  يقيمون  التي  االأوروبية 
البع�ص يف  ويكمن احلل يف نظر 
»االإ�سالم الراديكايل« الذي يقدم 
لهم الكرامة. ولذا، يربز الت�ساوؤل 
التايل: هل ميثل �سعود »االإ�سالم 
هو  اأم  هوية  اأزمة  الراديكايل« 
القومية  وتثري  دينية؟  ظاهرة 
باملثل  لفوكوياما-  -وفًقا 
اإ�سكالياٍت عدة بعد اأن باتت اإحدى 
الدولية  ال�سيا�سة  �سمات  اأهم 
املعا�رصة، والتي جتلت على يد 
)بوتني،  اأمثال:  القادة  من  عدٍد 
كما جتلت  وترامب(،  واأردوغان، 
من  بريطانيا  خروج  عند  ا  اأي�سً
املتوقع  ومن  االأوروبي.  االحتاد 
ال�سعبوي  الي�سار  اكت�ساح  تزايد 
ذات  الغنية  اأو  الفقرية  الدول  يف 
ففي  االجتماعية.  التفاوتات 
الي�سار  �سعى  الفرن�سية،  الثورة 
الدولة الإعادة  اإىل ا�ستخدام قوة 
اإىل  االأغنياء  من  الرثوة  توزيع 

الفقراء. 
ولكن منذ االأزمة املالية العاملية، 

وبداًل من �سعود الي�سار، �سعدت 
القوى القومية اليمينية ال�سعبوية 
العامل  من  عدة  اأرجاٍء  يف 
يف  خا�سة  وب�سفٍة  املتقدم، 
وبريطانيا.  املتحدة  الواليات 
عن  »فوكوياما«  ت�ساءل  وعليه، 
القومي  اليمني  �سعود  اأ�سباب 
خلفية  على  الي�سار  من  بداًل 
وملاذا  العاملية؟  املالية  االأزمة 
االأو�سط  ال�رصق  الدين يف  �سعد 
العربي  الربيع  ثورات  اأعقاب  يف 
االجتماعية  الطبقات  من  بداًل 

املهم�سة؟
الو�سطى  الطبقة  ت�سعر  ما  عادًة 
وقد  القومية،  الهوية  قلب  باأنها 
الو�سطى  الطبقة  تلك  اأيدت 
االأمريكي  الدميقراطي  احلزب 
�سعود  حتى  الثالثينيات  منذ 
الي�سار  اأن  »رونالد ريجان«. غري 
يف  اهتمامه  يركز  املعا�رص 
طبقاٍت وجماعاٍت بعينها. فريكز 
�سغريٍة  جماعاٍت  على  الي�سار 
االأمر  وهو  عدة،  بطرٍق  مهم�سة 
الذي ال ميكن النظر اإليه مبعزٍل 
عن الليربالية احلديثة، وا�ستبدال 
باالعرتاف  العاملي  االعرتاف 

بجماعاٍت بعينها دون اأخرى.
اإىل  املجتمعات  حتتاج  وختاًما، 
حماية املهم�سني وامل�ستبعدين، 
حتقيق  اإىل  ا  اأي�سً بحاجة  لكنها 
خالل  من  م�سرتكة  اأهداٍف 
ال  ثّم،  ومن  والتوافق.  التداول 
الهويات  تعريف  اإعادة  من  بد 
اجلماعية التي مُتيز املجتمعات 
الليربالية الدميقراطية احلرة. مع 
االأخذ يف االعتبار اأن الهوية من 
طياتها  يف  ت�سم  بحيث  االت�ساع 
عدًدا من الق�سايا املهمة، مثل: 
القومية، وال�سعبوية، وغريها من 
التيارات ال�سيا�سية. واأنها متعددة 
اال�ستخدامات، اإما لن�رص الُفرَقة 
النهاية  يف  لكنها  ال�سمل،  للم  اأو 
احلل االأمثل لل�سيا�سات ال�سعبوية 
يف الوقت احلا�رص. ويف اإطارها، 
يف  ال�سعبويون  القادة  يرغب 
ا�ستخدام ال�رصعية التي متنحها 
االنتخابات الدميقراطية لتعظيم 
يف  »ال�سعب«  ويختزلون  قوتهم. 
غريها،  دون  بعينها  قطاعاٍت 
ويكرهون املوؤ�س�سات، ويقو�سون 
التي  والتوازنات  ال�سوابط 
ال�سيا�سي  القائد  قوة  من  ُدّ  حَتُ
الليربالية  الدميقراطيات  يف 
ال�سلطتان  ذلك  احلديثة، مبا يف 
واالإعالم  والت�رصيعية،  الق�سائية 
غري  والبريوقراطية  امل�ستقل، 

احلزبية.  

طرح »فران�سي�ش فوكوياما« )املفكر، والفيل�سوف، والأكادميي الأمريكي ال�سهري بجامعة �ستانفورد( يف 
كتابه »نهاية التاريخ والإن�سان الأخري«، الذي �سدر يف اأعقاب نهاية احلرب الباردة، و�سقوط الحتاد 

ال�سوفيتي، اأن الدميقراطية الليربالية بقيمها ال�سيا�سية والقت�سادية ت�سكل مرحلة نهاية التطور 
الأيديولوجي للإن�سان، واأنها �ستكون ال�سيغة النهائية للحكومات. لكنه يف كتابه اجلديد »الهوية: 
احلاجة للكرامة و�سيا�سات ال�ستياء« يطرح روؤية مغايرة ملا طرحه من قبل، حيث يري اأن  �سعود 

ثل اأحد اأكرب التحديات التي تواجه الدميقراطيات الليربالية احلديثة يف النظام  �سيا�سات الهوية ميمُ
الدويل املعا�سر، وهي ال�سيا�سات التي تتاأجج معها ق�سايا من قبيل: العرتاف، والكرامة، والهجرة، 

والقومية، والدين، والثقافة، وال�سعبوية. ودون الفهم ال�سحيح لتلك ال�سيا�سات من ناحية، و�سيا�سات 
الكرامة الإن�سانية من ناحيٍة اأخرى؛ �ستزداد ال�سراعات امل�ستقبلية حدة.



تاأليف: ماريو بيكر وروؤوف �سيالن

منظمات املجتمع الإ�سالمي بالغرب.. 
التاريخ والتطورات واآفاق امل�ستقبل
قرر حمررا هذا الكتاب: »منظمات املجتمع الإ�سالمي يف الغرب.. التاريخ 

والتطورات واآفاق امل�ستقبل«؛ اجلمَع بني جمموعة من العلماء من دول غربية 
خمتلفة، وتْركهم يختارون ما يعتربونه زوايا غري مكت�سفة، وذات �سلة بدور 
منظمات املجتمع الإ�سالمي ببالدهم وتطورها؛ فكان هذا الكتاب املهم، الذي 

ينق�سُم ثالثَة اأجزاء ت�سم 12 ف�سال، مبا فيها املقدمة.

وكالت

م�شاركات  امل�ؤلفان  جمع 
تخ�ش�شات  من  اأكادميًيّا   11
خمتلفة، لإلقاء ال�ش�ء على حياة 
وبريطانيا  كندا  يف  امل�شلمني 
واأملانيا، عرب  واأ�شرتاليا  وفرن�شا 
تاريخًيّا  خمتلفة  قارات  ثالث 
روؤاهم  وتبادل�ا  واجتماعًيّا، 
خمتلف  يف  والنظرية  التجريبية 
املجتمع  منظمات  ج�انب 
وتاريخ  ال�شتات،  يف  الإ�شالمي 
امل�شلمة  املجتمعات  وتنمية 

والتحديات امل�شتقبلية اأمامها.

الإ�سالم وال�ستات

يقدم اجلزء الأول ملحًة عامة عن 
بع�ض امل�ا�شيع ال�شاملة املتعلقة 
وينق�شم  واملغرتبني،  بالإ�شالم 
اإىل ف�شلني )الثاين والثالث(. حيث 
يتناول الربوفي�ش�ر عبد املحمد 
الجتماع  علم  اأ�شتاذ  كاظمب�ر 
ورئي�ض ق�شم الدرا�شات الإثنية يف 
جامعة ليثربيدج بكندا -يف اأحد 
الف�شلني- و�شع اجلالية امل�شلمة 
امل�شلمة  الأقليات  فقه  يف 

بالغرب، وفكرة ال�شتات.
مدر�شة  ظه�ر  كاظمب�ر  ناق�ض 
الإ�شالمي،  الفقه  من  جديدة 
مبنية على فر�شية اأن املقاربات 
الإ�شالم  يف  ال�شابقة  الفقهية 
اإجابات  تقدمي  على  قادرة  غري 
لأ�شئلة امل�شلمني الذين يقطن�ن 
العنا�رص  اأحد  اأن  وراأى  الغرب، 
حديثا  النا�شئ  للفقه  الرئي�شية 
التزام  لديهم  امل�شلمني  اأن  ه� 
غري  م�اطنيهم  جتاه  اأخالقي 
الدميقراطيات  يف  امل�شلمني 
وحاول  الليربالية.  الغربية 
على  املرتتبة  الآثار  ا�شتك�شاف 
مع  الغرب  يف  امل�شلمني  حياة 

الرتكيز ب�شكل خا�ض على كندا.
ويف الف�شل الآخر من هذا اجلزء 
ا�شتعرا�شا  بيكر  ماري�  قدم 
الإ�شالمي  املجتمع  ملنظمات 
املدين  املجتمع  عنا�رص  كاأحد 
الندماج  يف  ودورها  الغرب،  يف 
املجتمعي والتما�شك وامل�اطنة 
اأدلة  وعر�ض  للم�شلمني.  الفعالة 
الغربية  البلدان  خمتلف  من 
املنت�رصة  الت�ش�رات  تتحدى 
اإن  والقائلة  وا�شع  نطاق  على 
معزولة  الإ�شالمية  الأقليات 

اجتماعيا وذاتيا.

يقدمها  -التي  البيانات  وتظهر 
منظمات  اأن  الف�شل-  هذا 
اأ�شبحت  قد  امل�شلم  املجتمع 
يف  فاعلة  اأطرافا  عامة  ب�شفة 
وجمتمعات  مدنية  جمتمعات 
اأن  رغم  متن�عة،  �شيا�شية 
تعزيز  يف  املدنية  قدراتها 
تزال  ل  الجتماعي  التما�شك 
من  كثري  يف  بها  معرتف  غري 
الأحيان، وتقدر باأقل من قيمتها 

ول ت�شتغل بطريقة فعالة.

نظرات تاريخية

ظه�ر  الثاين  اجلزء  ي�شتك�شف 
الإ�شالمية  املجتمعات  وت�طد 
الغربية،  البلدان  يف  وم�ؤ�ش�شاتها 
مع تطبيق منظ�ر تاريخي خا�ض 
الف�ش�ُل  وتناق�ض  دولة.  بكل 
املعّقد  التن�َع  اجلزء  هذا  يف 
والأ�ش�ات الكثرية داخل امل�شهد 
معظم  يف  املجّزاأ  التنظيمي 
يف  امل�شلمة  للتجمعات  الأحيان 

البلدان حمل الدرا�شة.
الأكادميي  الدكت�ر �شادق حامد 
الإ�شالمية  الدرا�شات  مبركز 
ي�شتعر�ض  اأك�شف�رد،  بجامعة 
ن�شاأة  الرابع-  الف�شل  -يف 
يف  الإ�شالمية  املنظمات 
عامة  ملحة  ويقدم  بريطانيا، 
للتنمية  املختلفة  املراحل  عن 
مدار  على  الإ�شالمية  التنظيمية 
املا�شية.  اخلم�شني  ال�شن�ات 
الدينية  الجتاهات  يحدد  كما 
تلك  بناء  �شاغت  التي  الرئي�شة 
ه�يتها،  وتك�ين  امل�ؤ�ش�شات 
الدولة  مع  اخلارجية  وعالقاتها 

واملجتمع الربيطاين الأو�شع.
ل  باري�ض  يف  الكبري  »امل�شجد 
النقا�ض  يف  مهما  �ش�تا  يزال 
فرن�شا  يف  الإ�شالم  ب�شاأن  العام 
التي  الرمزية  للق�ة  نظرا 
الفرن�شي�ن  ال�شيا�شي�ن  ي�ليها 
للم�شجد؛ لكن امل�شلمني ل يرون 
امل�شجد عادة منظمة جمتمعية 
معقال  يعتربونه  ول  لهم،  ممثلة 
من  وهناك  املعتدل،  لالإ�شالم 
الطرح  دائما  يخلّد  اأنه  يرى 
التاريخي يف خطابه  الك�ل�نيايل 

ح�ل الإ�شالم«
وي�شلط حامد ال�ش�ء على بع�ض 
ثم  ن�شاطا،  الأكرث  املنظمات 
تخطيطي  بر�شم  الف�شل  يختتم 
لالجتاهات احلالية وامل�شتقبلية 
املنظمات  اأن�اع  خمتلف  بني 

الإ�شالمية يف بريطانيا الي�م.
ي�شف  اخلام�ض،  الف�شل  ويف 
الدرا�شات  اأ�شتاذ  �شيالن  روؤوف 
الديني،  الجتماع  وعلم  الدينية 
اإىل  ال�افدة  العمالة  حت�ل 
والتط�ر  م�شلمني،  مهاجرين 
الإ�شالمية  للمنظمات  التاريخي 
تط�رت  كيف  ويبني  اأملانيا،  يف 
الإ�شالمي  املجتمع  منظمات 
اأع�شائها  دول  على  الرتكيز  من 
الأ�شلية، اإىل لعب دور م�ث�ق به 

يف املجالني ال�شيا�شي والعام.
اأماث  ن�را  الدكت�رة  اأما 
والنا�شطة  البارزة  الأكادميية 
يف  واملتخ�ش�شة  املجتمعية 
-يف  فتناق�ض  املجتمع،  تنمية 
املجتمع  بناء  ال�شاد�ض-  الف�شل 
وتقدم  اأ�شرتاليا،  يف  الإ�شالمي 
عن  �شامال  تاريخيا  تقريرا 
الذي  هناك،  الإ�شالمي  ال�ج�د 
الأول  الأ�شط�ل  و�ش�ل  ي�شبق 
»وه� ال�شم الذي اأعطي لأول 11 
�شفينة غادرت اإجنلرتا عام 1787 
اإجنليزية  اأول م�شت�طنة  لت�ؤ�ش�ض 

يف اأ�شرتاليا«.
الإ�شالمية  املجتمعات  تط�ر 

على مر القرون وحتى الي�م
اأماث تط�ر املجتمعات  وتتناول 
الإ�شالمية على مر القرون وحتى 
الي�م، وتقدم بيانات جديدة عن 
ملا  املعا�رصة  الأعمال  جداول 
ت�شميه منظمات املجتمع املدين 

الإ�شالمية يف اأ�شرتاليا.
جاء  الذي  ال�شابع  الف�شل  يف 
والغرب؟  ال�رصق  »بني  بعن�ان 
م�شجد  يف  ال�شتعماري  الرتاث 
ريكاردا  تقدم  الكبري«؛  باري�ض 
الدينية  العل�م  اأ�شتاذة  �شتيغمان 
ال�ش�ي�رصية،  فريب�رغ  بجامعة 
التاريخ والدور  ملحة �شاملة عن 
امل�شاجد  اأ�شهر  لأحد  املعا�رص 
�شتيغمان  وجتادل  اأوروبا.  يف 
امل�شجد  اأن  حني  يف  باأنه 
يف  مهما  �ش�تا  يزال  ل  الكبري 
يف  الإ�شالم  ب�شاأن  العام  النقا�ض 
الق�ة  اإىل  ذلك  )يرجع  فرن�شا 
ال�شيا�شي�ن  ي�ليها  التي  الرمزية 
فاإن  للم�شجد(؛  الفرن�شي�ن 
امل�شلمني ل يرون امل�شجد عادة 
لهم،  ممثلة  جمتمعية  منظمة 
لالإ�شالم  معقال  يعتربونه  ول 
اإىل  الباحثة  وتخل�ض  املعتدل. 
دائما  يخلّد  الكبري  امل�شجد  اأن 
يف  التاريخي  الك�ل�نيايل  الطرح 
ويتحدث  الإ�شالم،  ح�ل  خطابه 

خمتلف،  »اآخر«  اأو  كـ«�رصقي« 
فرن�شا  يف  قب�له  ميكن  وهذا 
ولكنه لن يك�ن جزءا متاأ�شال من 

املجتمع الفرن�شي ككل.

نقا�سات معا�سرة

يجمع  الكتاب  من  الثالث  اجلزء 
ق�شايا  تناق�ض  التي  املقالت 
اأول�ية  وذات  خمتارة،  معا�رصة 
منظمات  داخل  حاليا  حا�شمة 
الدول  يف  امل�شلم  املجتمع 
ف�ش�له  بع�ض  ويحاول  الغربية. 
املجتمعات  م�شتقبل  يف  النظر 

املعنية.
ففي الف�شل الثامن، يحاول كل من 
جان دوبرناك الأ�شتاذ املحا�رص 
يف  واخلبري  لينك�لن  جامعة  يف 
وال�شيا�شات،  الإثنية  درا�شات 
بروفي�ش�ر  وه�  مري  ونا�رص 
اإدنربا،  العل�م ال�شيا�شية بجامعة 
علم  بروفي�ش�ر  م�دود  وطارق 
ال�شيا�شية  والعل�م  الجتماع 
الربيطانية؛  بري�شت�ل  بجامعة 
عْت  َمْ��شَ كيف  ا�شتك�شاف 
املنظماُت امل�شلمة يف بريطانيا 
نف�شها، وي��شح كيفية ا�شتجابتها 
البالد،  يف  ال�شيا�شية  لالأحداث 
املطالبات،  وتقدمي  ولل�شغ�ط 
واأي�شا ل�ش�ء الفهم الذي تتعر�ض 

له هذه املنظمات.
على  الثالثة  امل�ؤلف�ن  ويعتمد 
جمم�عة من املقابالت الن�عية، 
ال�شتجابات  هذه  ملناق�شة 
تلك  ت�شعها  التي  وامل�شاريع 
الرف�ض  م�اجهة  يف  املنظمات 
ال�ا�شع النطاق بني الربيطانيني، 
يف  املنظمات  رغبة  لقب�ل 
باله�ية  املدين  العمل  ممار�شة 
بال�شالح  واللتزام  الربيطانية 
ب�ل�ك  كاثرين  تتحدث  العام. 
ق�شم  يف  املحا�رصة  الأ�شتاذة 
)واملتخ�ش�شة  ال�شيا�شية  العل�م 
بجامعة  ال�شيا�شي(  الإ�شالم  يف 
بكندا،  مي�شي�شاغا  يف  ت�رونت� 
»التاريخ  عن  التا�شع  الف�شل  يف 
ال�شفهي لن�شاء م�شلمات كنديات 
وحياتهن التنظيمية«، وت�شتعر�ض 
حياة اثنتني من الن�شاء امل�شلمات 
كبري  بن�شاط  �شاركن  الالتي 
من  العديد  يف  كمتط�عات 
الإ�شالمي  املجتمع  منظمات 

بكندا.
ح�ل  روايتهن  اإن  ب�ل�ك  وتق�ل 
واآراءهن  التقليدية«  »الن�ش�ية 

ح�ل العن�رصية والتمييز اجلن�شي؛ 
الن�شاء  لفهم  مهما  �شبيال  ت�فر 
يتم  ما  غالبا  الالتي  املحجبات 
الغربي،  املجتمع  عن  عزلهن 
لدين  تابعات  اأنهن  اعتبار  على 
يُزَعم اأنه اأب�ي وقمعي. كما يقدم 
امل�شلمة  للمراأة  �ش�رة  الف�شل 
املنظمات  يف  وم�شاركتها 
بعيدا  الإ�شالمية بكندا،  املدنية 
وال��شف  النمطية  ال�ش�رة  عن 

املب�شط املعتاد.
تناول  الذي  العا�رص  الف�شل  ويف 
امل�شلم  املجتمع  منظمات 
هادي  ي�شتك�شف  باأ�شرتاليا، 
�شهرابي اأ�شتاذ علم الجتماع يف 
اإدارة الرتبية والعل�م الجتماعية 
للتكن�ل�جيا  �ش�ينربن  بجامعة 
يَ�رّص  مدى  اأي  اإىل  اأ�شرتاليا،  يف 
الدين ت�شكيل منظمات اإ�شالمية 
امل�شاعر  مل�اجهة  اإثنية  غري 
يف  امل�شلمني  �شد  املت�شاعدة 
اأ�شرتاليا. ويقدم �شهرابي يف هذا 
الثقايف  للمذهب  نقدا  الف�شل 
منظمة  كق�ة   )culturalism(
اإىل  وا�شتنادا  الإن�شاين.  لل�شاأن 
املقابالت التي اأجِريْت مع قادة 
يخل�ض  الإ�شالمي،  املجتمع 
املجتمعات  اأن  اإىل  �شهرابي 
الإ�شالمية الأ�شرتالية ومنظماتها 
ب�ش�رة  ومتفرقة  منق�شمة  ظلت 
وا�شحة، رغم اأن الق�ى اخلارجية 
اأن  يُفرت�ض  كان  لها  الداعمة 

جتمعها.
ب�شاأن  يحاجج  ذلك،  ومع 
امل�شلمني  القادة  بع�ض  جناح 
قن�ات  بناء  يف  »املعتدلني«، 
وعرب  املجتمع  داخل  ات�شال 
املجتمعات املحلية، وخلق عدد 
والدينية  الإدارية  الهيئات  من 

املتماثلة.
ناق�ض  ع�رص  احلادي  الف�شل 
فرن�شا،  يف  الإ�شالم  م�شتقبل 
-التي  اأر�شالن  ليلى  حتدد  وفيه 
حتمل �شهادة الدكت�راه يف العل�م 
باري�ض-  جامعة  من  ال�شيا�شية 
اله�ية  لتط�ر  مراحل  عدة 
املجتمعي  والن�شاط  الإ�شالمية 
املراحل  هذه  تبداأ  فرن�شا.  يف 
متر  من  ثم  اخلفي،  ال�ج�د  من 
بحركة »بي�ر« )Beur( العلمانية 
)حتمل ا�شما م�شتقاً من م�شطلح 
يطلق على الأ�شخا�ض امل�ل�دين 
مهاجرين  ل�الدين  فرن�شا  يف 
اإىل  و�ش�ل  اأفريقيا(،  �شمال  من 
الإ�شالمية،  وال�شح�ة  الإحياء 

و�شع�د  الإ�شالمي  الن�شاط  ثم 
اأجندة العمل الإن�شاين ومكافحة 

الإ�شالم�ف�بيا.
بخالف  اأنه  اأر�شالن  وترى 
العلمانية اأو �شمة اله�يات الدينية، 
فاإن التاأويل ال�شلبي للم�شلمني يف 
حت�يل  يف  ي�شهم  العام  اخلطاب 
الإثنية  من  ن�ع  اإىل  الإ�شالم 
م�شتقبل  و�شيت�شم  الرمزية. 
بالت�ترات  فرن�شا  يف  امل�شلمني 
وكره  الرمزية  الإثنية  هذه  بني 
امل�شلمني  امتثال  وبني  الإ�شالم، 
ال�شائد وطريقة احلياة  للمجتمع 

احلالل.
ويف الف�شل الثاين ع�رص اخلتامي، 
يناق�ض روؤوف �شيالن الربوفي�ش�ر 
باأملانيا  اأوزنابروك  جامعة  يف 
يف  لالإ�شالم  امل�شتقبل  اآفاَق 
اأحرزته  الذي  والتقدم  اأملانيا، 
املنظمات الإ�شالمية يف التكامل 

الهيكلي لالإ�شالم يف البالد.
هذا التقدم الذي اأثار العن�رصيني 
ون�شاأ  امل�شلمني،  مناه�شة  وزاد 
التحديات  من  الكثري  ب�شببه 
وال�عي  العلمانية  بني  والت�ترات 
الذي  والتطبيع  اجلديد،  الديني 
امل�شلم  املجتمع  فيه  يت��شع 
وطنا  باعتبارها  اأملانيا  داخل 

يعي�ش�ن فيه كاأبناء له.
تاأ�شي�ض  باأن  روؤوف  ويحتج 
املغرتب  الإ�شالم  ي�شمى  ما 
اأملانيا  يف  ال�شتات  اإ�شالم  اأو 
العرتاف  اأمام  الطريق  مّهد 
هناك.  بامل�شلمني  القان�ين 
التط�ر؛  هذا  حدوث  ومنذ 
الأملان  ال�شيا�شة  �شناع  حاول 
التكامل،  هذا  بركب  اللحاق 
امل�شلمني  ال�رصكاء  مع  والعمل 
وحل�ل  م�شارات  على  للعث�ر 
باملنظمات  القان�ين  لالعرتاف 
يف  امل�شلمة  واملجتمعات 

اأملانيا.
ويف النهاية ي�ؤكد حمررا الكتاب 
والإجنازات  الهائلة  اجله�د  اأن 
امل�ؤ�ش�شات  حققتها  التي 
الغرب  يف  امل�شلمة  املجتمعية 
مل حتظ بالهتمام الكايف، �ش�اء 
يف النقا�شات العامة اأو حتى على 
م�شت�ى ال��شط الأكادميي. واأن 
امل�شلمة  باملجتمعات  ال��ش�ل 
يف الغرب اإىل حالة من الندماج 
يبداأ  جمتمعاتهم  يف  ال�شحي 
امل�ؤ�ش�شات،  بتلك  بالهتمام 
وبع�ض  اأعدائها  من  وحمايتها 

اأبنائها على حد �ش�اء. 
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 حكيم مالك 

ومن جهته اأكد حمافظ املهرجان 
�سعيد بن زرقة  يف كلمته االفتتاحية 
اأن جمالية الفكاهة ال متثل بحال 
اآلة هدم وت�سهري بل هو منتج لقيم 
للنقد  اآلية  للعقل  تعطي  جمالية 
ميكانيزمات  خالل  من  الّنبيل، 
توليد ال�سحك لدى املتلقي م�سكلة 
عنده قّوة التاأثري واالإقناع و تعزيز 
اأّن  معتربا  االجتماعية،  العالقات 
كل روؤية معادية لل�سحك هي روؤية 
واحلياة  للفرح  املعادية   الفاجعة 
النف�سية  ال�سّحة  اأن  ، م�سريا فيها 
لل�سعوب  واجل�سدية  والعقلية 
ال�سحك  جرعات  بكميات  تقا�س 

ومبوؤ�رشات �سقف االإ�سحاك، كما 
الفكاهة  توظيف  اأهمية  اإىل  نّبه 
خطاب  مواجهة  يف  األوانها  بكل 
اأّن  معتربا  وال�سوداوية،  االأحزان 
مقاومة  يف  مهم  �سالح  الفكاهة 
نفو�س  يف  بعث  وعلى  االنغالقية 
والفرح،  واملتعة  البهجة  متلّقيها  
الفكاهة  اأن  على  ذلك  يف  مرجعا 
املعّدل  هي  امل�رشح  خ�سبة  فوق 
حتقيق  يف  وال�سامن  لل�سلوكات 
التوازن النف�سي يف مقابل اجلنوح 

نحو التطرف.

عرو�ض م�سرحية   7
تتناف�ض لفتكاك 
»العنقود الذهبي« 

التظاهرة  هذه  يف  و�سيتناف�س 
الذهبي  العنقود  على  امل�رشحية 
لتمكني  م�رشحية  عرو�س   )07(
والتوا�سل  االحتكاك  من  الفرق 
واال�ستفادة فيما بينها من خمتلف 
وعلى  امل�رشحية،  التجارب 
مدار  على  �سيتم  التناف�س  هام�س 
مو�سوع  مناق�سة  امللتقى  يومي 
جمالية  ك�سيغة  االإدماج«  »م�رشح 
حلّل امل�سكالت النف�سية والرتبوية 
واالجتماعية ، وفيما يخ�س جلنة 
حتكيم هذه الطبعة  12 للمهرجان 
فلقد  الفكاهي   للم�رشح  الوطني 
امل�رشحي  املخرج  اختيار  مت 
»اأحمد خودي« رئي�سا  واالأكادميي 
، وع�سوية كل من الفنان  الفكاهي 

ق  لعمال ا
لح  �سا «

اأوقروت«، »حممد الزاوي«، »هارون 
نوار«،  »دليلة  واالأكادميية  كيالين« 
تكوينية  ور�سات  بعث  �سيتم  كما 
امل�رشحي  الن�ساط  »دور  حول 
املوؤ�س�سات  داخل  االإدماج  يف 
اآليات  ويف  والتاأهيلية«  املدر�سية 

واأدوات »الدراما االإذاعية«.

تكرمي ال�سيخ عطا اهلل 
و�سالح اأوقروت 

الر�سمي  االفتتاح  خالل  ومّت 
من  كل  تكرمي  املنا�سبة  لهذه 
اأبي  »الطيب  الراحل  الفنان  عائلة 

الب�سمة  فقيد  وعائلة  احل�سن«، 
بوزيد«  بن  »اأحمد  الراحل  الفنان 
املعروف با�سمه الفني ال�سيخ عطا 
امل�رشحي  الفنان  من  وكّل  اهلل، 
زاوي«،  »حممد  وال�سينمائي 
التلفزيوين  الفكاهي  واملمثل 
اأوقروت«،  »�سالح  وال�سينمائي 
امل�رشح  حمامة  وامل�رشحي 
هذه  وتاأتي  رابية«   احلميد  »عبد 
الفعل  ترقية  اأجل  من  التكرميات 
واأداًء  واإخراجا  تاأليفا  امل�رشحي 
خدموا  مبن  باالعرتاف  وذلك 

االإبداع الركحي.
 

ختامها م�سك مع 
م�سرحية »املحاكمة« 

جلمال قرمي

 ولقد اختتم حفل افتتاح املهرجان 
بالدية  الفكاهي  للم�رشح  الوطني 
بعر�س  احلفل    12 طبعته  يف 
اإنتاج  من  »املحاكمة«  م�رشحية  
امل�رشح الوطني اجلزائري  حمي 
اإخراج  ب�سطارزي وهي من  الدين 
»جمال قرمي« ومن اأداء نخبة من 
اخلا�سة  االإرادات  ذوي  املمثلني 
اخلا�سة،  االحتياجات  ولي�س 
املهرجان،  حمافظ  ي�سفهم  كما 
وعادت كتابة ن�س هذه امل�رشحية  
نبيل«،  حممد  »رزاق  للموؤلف 
حممد  »عبا�س  املخرج  وم�ساعد 

اإ�سالم«.   

املتوج بجائزة الهيئة العربية للم�سرح ل�سنة 2018

تكرمي يو�سف بعلوج من طرف وايل عني الدفلى يف 11 دي�سمرب اجلاري 
يو�سف  امل�رشحي  املوؤلف  اأ�ساد 
مليانة  خمي�س  مدينة  ابن  بعلوج 
احل�سن  واال�ستقبال  بالدعوة 
الوالية   لقيه مبقر  الذي  واملميز 
عني  )حمافظ(  وايل  قبل  من 
الدفلى عزيز بن يو�سف   وياأتي 
هذا بعد تتويجه باملرتبة االأوىل 
جلائزة الهيئة العربية للم�رشح يف 
املوجه  امل�رشحي  الن�س  فرع 
مارد  قمقم  ن�سه«  عن  للطفل 

الكتب ».
 ويف ذات ال�سياق ك�سف بعلوج عن 
له   �سيقدمه  الذي  للتكرمي  قبوله 
وايل عني الدفلى  يف حفل خا�س 
يوم 11 دي�سمرب اجلاري ، موؤكدا 
املنطقة   من  االعرتاف  اأن  على 
يكن  مل  اأمر  اإليها  ينتمي  التي 
ي�سعى اإليه اإال اأنه انتظره مطوال، 
ووعد الوايل باأن يقدم كل خرباته 
يف العمل الثقايف لفائدة املنطقة، 

الفعاليات  تنظيم  جمال  يف 
وفيما  اأي�سا.   والتكوين  الثقافية 
حققه  الذي  التتويج  هذا  يخ�س 
بعلوج  يو�سف  امل�رشحي  الكاتب 
عرب وايل  والية عني الدفلى عن 
اأنه  موؤكدا على  الكبرية   �سعادته 
الدفلى   املنطقة عني  باأن  فخور 
ا�ستطاع  كاتبا  للجزائر  قدمت 
حمافل  يف  بجدارة  يناف�س  اأن 
لتقدمي  ا�ستعداده  واأبدى  دولية، 

تقدمي  يف  لي�ستمر  له  الدعم  كل 
من  املزيد  وحتقيق  االأف�سل، 

النجاحات االأدبية. 
بحث  يف  اأنه  اإىل  الوايل  واأ�سار 
الكفاءة  ذوي  ال�سباب  عن  دائم 
وتذليل  مواهبهم،  يف  لال�ستثمار 
للرتكيز  ودفعهم  لهم  ال�سعوبات 
على االأهم، من ذلك اأكد للكاتب 
�سكنا  �سيمنحه  اأنه  بعلوج  يو�سف 
اجتماعيا، على اأن يركز م�ستقبال 

على الكتابة واالإبداع، واأن ي�ستغل 
الفعاليات  تنظيم  يف  خرباته 
دولية  م�رشحية  اأيام  لربجمة 
لها،  التح�سري  بداأ  كان بعلوج قد 
لتبنيها  ا�ستعداده  الوايل  واأبدى 
مديرية  مع  باال�سرتاك  ومتويلها 
يو�سف  اأن  العلم  مع  الثقافة. 
بعدة  توج  واأن   له  �سبق  بعلوج 
جوائز اأخرى يف الكتابة، من بني 
لالإبداع  ال�سارقة  جائزة  اأبرزها 

العربي عام 2012، وجائزة رئي�س 
اجلمهورية للمبدعني ال�سباب عام 
2014، وجائزة املهرجان الدويل 
لالأدب وكتاب ال�سباب 2015 قبل 
م�سابقة  يف  التتويج  يقتن�س  اأن 
مع  املناف�سة  بعد  العربية  الهيئة 
بلدا   13 من  م�رشحي  ن�س   80
مارد  »قمقم  ن�سه  ليحتل  عربيا، 

الكتب« املرتبة االأوىل.
 حكيم مالك 

 بدء تلقي تر�سيحات جائزة
 معر�ض القاهرة للكتاب
اأعلنت الهيئة امل�رشية العامة للكتاب فتح باب التقدم 
لفروع جائزة معر�س القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 

الـ50، وي�ستمر باب التقدمي مفتوحا حتى 31دي�سمرب االأول 
اجلاري. وتتفرع اجلائزة اإىل 11 جماال، وهي الرواية، 

الق�سة الق�سرية، �سعر الف�سحى، �سعر العامية، امل�رشح، 
النقد االأدبي، العلوم االإن�سانية، الفنون والطفل، الكتاب 

العلمي، والعلوم الرقمية، باالإ�سافة جلائزة الكتاب 
االأول يف جمايل االإبداع االأدبي والعلوم االإن�سانية، اإىل 
جانب جائزة الرتاث ومتنحها الهيئة منا�سفة مع دار 
الكتب والوثائق القومية، وجائزتي الكتاب املرتجم، 
والكتاب املرتجم للطفل ومتنح منا�سفة مع املركز 

القومي للرتجمة، وجائزة اأف�سل نا�رش بالتعاون مع احتاد 
النا�رشين امل�رشيني. وكانت ال�سفحة الر�سمية للمعر�س 

اأعلنت اأن الدورة الـ50، اليوبيل الذهبي للمعر�س، �ستنطلق 
يف 23 جانفي 2019، ومن املتوقع اأن ي�سل عدد الزوار 

اإىل مليوين زائر، ويعد معر�س القاهرة الدويل للكتاب ثاين 
اأكرب معر�س على م�ستوى العامل. 

كالة اأنباء ال�سعر 

يف افتتاح الطبعة 12 للمهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية

�سعيد بن زرقة: »الفكاهة تنتج قيما 
جمالية تعطي للعقل اآلية للنقد الّنبيل«
.       7 عرو�ض م�سرحية تتناف�ض لفتكاك العنقود الذهبي     .      تكرمي ال�سيخ عطا اهلل و�سالح اأوقروت

انطلقت اأول اأم�ض فعاليات الطبعة )12( للمهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي 
على م�ستوى كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة »يحيى فار�ض« باملدية 

والذي �سيدوم اإىل غاية 07  من �سهر دي�سمرب  اجلاري ولقد حملت  طبعت 
�سنة 2018  ا�سم الفنان املرحوم »الطيب اأبي احل�سن« .

يف فعاليات«فيكا 9 » مبركز فرانتزفانون بريا�ض الفتح 

املخرج البلجيكي تيريي مي�سال ي�سرف ور�سة تكوينية 
حول« الوثائقي اال�ستق�سائي » باجلزائر 

ال�سجن 30 �سهرًا الأحد اأع�ساء “نوبل للآداب”

مي�سال  تيريي  البلجيكي   املخرج  اأم�س  اأ�رشف 
اال�ستق�سائي   »الوثائقي  حول  تكوينية   ور�سة  على 
مركز  يف   « االإعالم  وواجب  االإبداع  �رشورة   بني 
�سمن  هذا  ويدخل  الفتح  بريا�س  فرانتزفانون 
التا�سعة ملهرجان اجلزائر الدويل  برنامج  الطبعة 
جترى  الذي   2018 امللتزم  الفيلم  اأيام  لل�سينما 
ذات  ويف   . العا�سمة  اجلزائر  يف  حاليا  فعاليته  
ال�سياق فلقد اأراد هذا االأخري مقا�سمة جتربته مع 
ال�سباب هذا  وباخل�سو�س  ال�سينمائيني  من  زمالئه 

االأوىل  بالدرجة  والهادف  والهام  ال�سيق  املو�سوع 
ال�سيما يف االآونة االأخرية ال تقرتح �سا�سات ال�سينما 
والتلفزيون يف اأغلبها اإال حتقيقيات �سمعية ب�رشية  
  «  9 فيكا  يف«  املتمثل  ال�سينمائي  املوعد  فهذا 
اأ�سبح ي�ستقطب  يف كل طبعاته  �سناع ال�سينما من 
منتجني و خمرجني �سينمائيني البارزين  يف اجلزائر 
ويف  العامل. ولقد اأ�سبح تيريي مي�سال طالبا متميزا 
اأ�سهر  اأحد  الن�رش  لفنون  ببلجيكا  بروك�سل  مبعهد 
خمرجي االأفالم الوثائقية يف العامل ، بالرغم  من 

�سمعته   اأن   اإال  هامة  روائية   اأفالم  عدة  اأنه خرج 
ذاعت  بف�سل الوثائقي الذي �سيحظى  بكل �سغفه ، 
حتى اأنه ميزج فيها بني الواقع واخليال  كما فعل يف 
فيلمه » فندق خا�س« 1985 والذي يحكي عن عوامل 
تيريي  البلجيكي   املخرج  ا�ستهر  لقد  و  ال�سجون 
الن�ساء  ي�سلح  الذي  الرجل  بفيلمه«  موؤخرا  مي�سال 
»  حول  الدكتور الكونغويل دوني�س موكويج احلائز 

على جائزة نوبل  لل�سالم �سنة 2018 .
 حكيم مالك 

بعد اأن اهتزت اأركان “جائزة نوبل لالآداب” ب�سبب 
ف�سيحة ق�سية “اغت�ساب”، اأيدت حمكمة �سويدية 
كان  الذي  اأرنو،  كلود  جان  باإدانة  حكما  اأم�س  اأول 
متنح  التي  االأكادميية  هزت  التي  الف�سيحة  حمور 

يف  املحكمة  اأدانته  ولقد  لالآداب.  نوبل  جائزة 
جرمية اغت�ساب ثانية اأي�سا ورفعت احلكم ال�سادر 
ون�سف  عامني  لي�سبح  اأ�سهر  ب�ستة  بال�سجن  �سده 
االأكادميية  اأع�ساء  اإحدى  من  متزوج  واأرنو  العام. 

خالفا  له  املوجهة  االتهامات  واأثارت  ال�سويدية 
االأكادميية  الف�سيحة  ودفعت  اأع�سائها.  بني  مريرا 
اإىل اإرجاء تقدمي جائزة نوبل لالآداب العام اجلاري.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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6 طرق ت�صاعد على التخل�ص من ال�صخري

ال�شخ�ص  راحة  ال�شخري  يف�شد 
وتفيد  اأي�شا،  به  واملحيطني 
الب�رش  من   %45 باأن  الإح�شائيات 

يعانون من م�شكلة ال�شخري يف العامل.
يتمكن  ل  عندما  ال�شخري  ويظهر 
الهواء من املرور ب�شهولة عرب جمرى 
ي�شري  اأن  ما ميكن  الأنف،  التنف�ص يف 
ال�شخري  ويرتبط  �شحية.  م�شكلة  اإىل 
خالل  التنف�ص  عملية  بانقطاع  عادة 
النوم، حيث تتقل�ص امل�شالك الهوائية 
اأو تنغلق متاما ما يوؤدي اإىل انخفا�ص 
ويوؤدي  الدم.  يف  الأوك�شيجني  ن�شبة 
اإىل  النوم  خالل  التنف�ص  انقطاع 
ارتفاع �شغط الدم والإ�شابة بال�شكري 

والكتئاب.
ومن الطرق التي ت�شاعد على التخل�ص 

من ال�شخري:
1- ا�شتخدام مو�شعات الأنف: لتو�شيع 
عملية  لت�شهيل  الأنفية  املمرات 

التنف�ص خالل النوم.
لل�شخري:  م�شاد  مب�شم  ا�شتخدام   -2
ي�شبط مو�شع الفك والل�شان وهو بهذا 
ي�شمن  ما  الأنفي،  املو�شع  مثل  يعمل 
اإىل  عائق  دون  ب�شهولة  الهواء  مرور 

اجلهاز التنف�شي.
3- تغيري و�شعية اجل�شم: ل يحبذ النوم 
على الظهر لأن ال�شخري يظهر عادة يف 
ال�شخري  وللتخل�ص من  الو�شعية.  هذه 
اأحد  على  النوم  يحبذ  منه  التقليل  اأو 

اجلانبني.
4- جتنب تناول امل�رشوبات الكحولية 
امل�رشوبات  هذه  تتميز  النوم.  قبل 
تفعل  كما  ال�شخري،  تقوية  بخا�شية 
فالكحول  املهدئة.  امل�شتح�رشات 
واملهدئات تن�شب اإىل مثبطات التنف�ص 

لذلك ل يحبذ ا�شتخدامها يف الليل.
والرذاذ:  الأنف  قطرات  ا�شتخدام   -5
ان�شداد  ب�شبب  ال�شخري  يظهر  قد 

اإىل  الهواء  �شحب  ي�شعب  ما  الأنف، 
ال�شعب الهوائية، وهذا ي�شبب ال�شخري. 
اأو  القطرات  ا�شتخدام  فاإن  لذلك، 
الأنف  ان�شداد  مينع  اخلا�ص  الرذاذ 

اجلراحية:  العملية   -6  . النوم  خالل 
العملية هي اخليار الأخري للتخل�ص من 
ال�شخري عند ف�شل الطرق ال�شابقة يف 

ذلك.

الأرق

مقاعد املرحا�ص اأنظف من الهواتف الذكية بن�صبة لن تتخيلها!

عمر الدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

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

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

املزمن هي الكاآبة

ك�شفت درا�شة جديدة مثرية للجدل اأن مقاعد املرحا�ص 
 Initial« اأكرث نظافة من الهواتف املحمولة القذرة واأخذت

Washroom Hygiene« عينات للدرا�شة من الهواتف 
الذكية، ووجدت اأن الهاتف اأقذر بنحو 7 مرات من مقاعد 

املرحا�ص.
واكت�شف الباحثون اأن الهواتف املحمية بغالف جلدي، حتوي 

معظم اأنواع البكترييا، كما اأن الغطاءات البال�شتيكية التي ي�شهل 
تنظيفها، حتتوي على اأكرث من 6 اأ�شعاف اجلراثيم املوجودة 

على مقعد املرحا�ص واأخذت عينات من اآيفون 6 و�شام�شونغ 
غالك�شي 8 وغوغل بيك�شل، لختبار م�شتويات البكترييا الهوائية 
واخلمائر والعفن. وتبني اأن �شا�شات الهواتف حتتوي على اأعلى 

م�شتويات البكترييا، يف حني يتوزع التلوث على اجلزء اخللفي من 
الهاتف وزر القفل والزر الرئي�ص.

واأظهرت امل�شوحات وجود البكترييا على حوايل 220 منطقة 
حول مقعد املرحا�ص، يف حني بلغ عدد البقع امللوثة على 
الهاتف 1479 بقعة بكتريية، وحذر اخلرباء من اأن الهواتف 

املحمولة اأ�شبحت قذرة لأن النا�ص يدخلونها معهم اإىل احلمام.
وقال الربوفي�شور، هيو بنينغتون، اأ�شتاذ علم اجلراثيم يف جامعة 

Aberdeen: »اجلراثيم على الهواتف املحمولة رمبا تكون 
خا�شة بالنا�ص، لذا فاإن احتمال انتقال املر�ص منخف�ص. ومع 

ذلك، ميكن اأن يكون من غري املقبول مترير الهواتف الذكية بني 
الأ�شخا�ص«.

ك�شفت درا�شة حديثة اأن دماغ ال�شخ�ص الذي ي�شعر باأنه ل يزال �شابا، حتى 
واإن تقدم به العمر، ي�شيخ ببطء ويتمتع بخ�شائ�ص حيوية اأكرث �شبابا من عمره 

احلقيقي. تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�شاحبة �شل�شلة من العمليات 
البيولوجية غري العك�شية والتي ت�شيب اأجهزة اجل�شم فت�شبب �شيخوخته، مبا 

يف ذلك �شيخوخة الدماغ. لكن التقدم يف العمر ل يبدو وا�شحا على كل الب�رش 
بنف�ص الطريقة، فالعمر »الذاتي« )كيفما ي�شعر الإن�شان بعمره( يختلف من 
اإن�شان لآخر، وهنا يطرح ال�شوؤال: هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�شيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�شات اجلديدة التي اأجراها علماء من جامعة 
�شيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون اأنف�شهم �شبابا، 

يظهرون بالفعل دلئل اأقل على �شيخوخة الدماغ، مقارنة بالأ�شخا�ص الذين 
ي�شعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

 حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�شتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�شتجابة اجل�شم للجلوكوز بن�شبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ص 
ال�شكري، ويف الوقت نف�شه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�شتجالل�شكر اإىل الن�شف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�شا�ص ال�شكر 

من اجلهاز اله�شمي اإىل الدم، وي�شار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �شكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�شا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�شع �شاعات 
من ابتالعه.

وبح�شب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�شيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ص ال�شكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�شف ال�شكريات التي تناولها اإىل الدم وت�شاعد 

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

ال�شكري الذين يعانون من �شعف ا�شتجابة الإن�شولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم ب�شكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�شغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�شاد خرباء بدرا�شة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�شت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�شاء امل�شابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �شلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�شب الدرا�شة فاإن ما ي�شل اإىل 
5000 مري�شة ب�رشطان الثدي، �شيتجننب التعر�ص للعالج 

الكيماوي القا�شي �شنوياً. كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�شاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�شاء امل�شابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�شوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�شرت 

رينغ من م�شت�شفى رويا مار�شدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�شحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�شة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �شتتفادى 

املري�شات التعر�ص للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ص.

من جهتها اأ�شادت الرئي�شة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�شاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�شاعد هذه النتائج على 

حت�شني ا�شتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�شى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�شاء �شنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�شاء امل�شابات ب�رشطان 
الثدي با�شتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�شتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�شب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�شات ل ي�شتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�شائي بالأورام الدكتور جوزيف �شبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �شن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ص للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�شاقط ال�شعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�شابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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الم الة و�ل�سّ معلومات عن حياة �لنبّي عليه �ل�سّ
اهلل  -�صلّى  حمّمد  النبّي 
عليه و�صلّم- هو ابن عبد اهلل 
ها�صم  بن  املطلب  عبد  بن 
بن عبد مناف بن ق�صي بن 
بن  كعب  بن  مرة  بن  كالب 
بن  فهر  بن  غالب  بن  لوؤي 
مالك بن الن�رض بن كنانة بن 
خزمية بن مدركة بن اإليا�س 
بن م�رض بن نزار بن معد بن 

عدنان.

ميالد النبّي ومكانه

اهلل  -�صلّى  امل�صطفى  ُوِلد 
الفيل  عام  يف  و�صلّم-  عليه 
على  الإجماع  نُِقل  وقد   ،
فقيل:  مولده  يوم  اأّما  ذلك، 
الثنني  يوم  �صادف  اإّنه 
الأول،  ربيع  �صهر  الثاين من 
ربيع  من  الثامن  يف  وقيل: 
العا�رض  يف  وقيل:  الأول، 
يف  وقيل:  الأول،  ربيع  من 
حملت  ومّلا  ع�رض.  الثاين 
اهلل  -�صلّى  النبي  اأّم  اآمنة 

)ما  قالت:  به،  و�صلّم-  عليه 
ظهر  فلّما  ثقاًل،  له  وجدُت 
اأ�صاء ما بني  نور  خرج معه 
اأّما  واملغرب(،  امل�رضق 
والده عبد اهلل فقد تويّف بعد 

اأن حملت به اأّمه باأ�صهر

ُمر�سعات النبّي

النبّي  عات  مر�صِ اأوىل  من 
و�صلّم-  عليه  اهلل  -�صلّى 
لهب،  اأبي  مولة  ثويبة  هي 
فقط،  اأّياماً  اأر�صعته  وقد 
من غريها،  له  ع  ا�صُت�صِ ثّم 
بني  من  مر�صعته  فكانت 
�صعد وهي حليمة ال�صعدّية، 
اهلل  -�صلّى  النبّي  اأقام  وقد 
بعد  عندها  و�صلّم-  عليه 
�صنني،  اأربع  يُقارب  ما  ذلك 
وقد  �صعد،  بني  يف  ق�صاها 
ح�صلت له اأثناء ذلك حادثة 
حيث  فوؤاده؛  عن  ال�صّق 
ا�صتُخِرج منه حّظ ال�صيطان 
اإثر  وعلى  النف�س،  وحّظ 

حليمة  رّدته  احلادثة  تلك 
فلّما  اأمه،  اإىل  ال�صعدّية 
اأّمه،  ماتت  �صنني  �صّت  بلغ 
طريقهم  يف  حينها  وكانوا 
فماتت  املكرمة،  مكة  اإىل 
اأّمه،  الأبواء، وبعد موت  يف 
اأمين،  اأّم  مولته  ح�صنته 
وكِفله  اأبيه،  من  ورثها  التي 
فلمذا  املطلب،  عبد  جّده 
�صنوات،  ثماين  عمره  بلغ 
اأو�صى  تويّف جّده، وكان قد 
اأبي  عّمه  اإىل  وفاته  قبل  به 
واعتنى  ه  عُمّ فكِفله  طالب، 
و�صانده  عليه،  واحتاط  به 
العديد  يف  واآزره  ون�رضه 
بعثه  اأن  بعد  املواقف،  من 
وتعاىل-  -�صبحانه  اهلل 
بالّر�صالة، ووقف معه موقفاً 
ُم�رِضّفاً، مع اأّنه كان ما يزال 
اآبائه  دين  على  ُم�صتمّراً 
وقد  مات،  حّتى  و�رِضكه 
العذاب؛  اهلل عنه من  خّفف 
لقاء مواقفه مع النبّي �صلّى 

اهلل عليه و�صلّم.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�سْ واملَُحَرّ
على اأْمر اهلل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�سول وما ل 
يْعني، حتى اإَنّ النبي عليه 

ال�سالة وال�سالم يقول:
))اإياكم وف�سول الَنّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �سيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َسَك تتاأَمّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�سْ ت�سْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�سْ
ل بالزيادة يف الب�ساِئع  يتاأَمّ

ل  وال�سيارات والأْجهزة ويتَخَيّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنّ

ث �سعوراً  الف�سول الزاِئد ُيَوِرّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�سعور ُم�سْ

والنبي عليه ال�سالة وال�سالم 
علمنا كلما راأْيَت �سيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�سَ �سْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�سحيحة، 

و�سالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�سْ ُتَقِوّ

اأن ُتافظ على �سالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�سيف اإىل  اأن ُتَقِوّ
ِتك �سعاَدًة؛ ثالث  �سالمتك وُقَوّ

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

وى اهلل . وحمية عما �سِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأولً: احلر�س على ذكر اهلل -تعاىل- والجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�صان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  والإقرار 
ويكون  نَ�ِصيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  الأع�صاء  هذه  ت�صخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�صاته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�صخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�صباب ال�صالمة من الغفلة ول�صيما عند غفلة 
النا�س ون�صيانهم، قال بع�س ال�صلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�س«،  لهلك  النا�س  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولول 
ويف الأثر »لول �صيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �صبا«.  العذاب  عليكم  ل�صب  ر�صع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�صة ل تزول اإل بالذكر«.

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

عندما ي�ساألون النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�سِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�سْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َساأََلَك 
ِعَباِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، فلم يجعل اهلل بينه 

وبني عباده اأي وا�سطة، حتى اأ�سرف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإن ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�سدق واإخال�س، بت�سرع وانك�سار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

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

وال�سالة على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويكون متو�ساأ م�ستقبل 
القبلة رافًعا يديه م�سمومتني بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�ستجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرّ َواأَ ِنَي ال�سُّ اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�س، قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَِنّ َم�َسّ
{، وكذلك  ٍرّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�سرة ِمن اهلل }َفَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمْن �سُ اأَْرَحُم الَرّ

ملا ا�ستاق زكريا عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل -تعاىل-: }رِبّ َل َتَذْرِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�سرة: }َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�سْ
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النقال  :0661.41.25.76  

18 عامًا على �شدور فيلم »غالديتور«
بعد مرور 18 عاماً على �شدور فيلم »غالديتور«، عاد املخرج الربيطاين ريديل �شكوت، جمدداً للعمل على جزء ثان من الفيلم الذي �شدر يف 2001 
ولعب بطولته املمثل را�شل كرو، ور�شح اآنذاك لـ12 جائزة اأو�شكار، ح�شل منها على 5 جوائز، من بينها اأف�شل فيلم واأف�شل ممثل واأف�شل موؤثرات 
�شوتية. وبح�شب ما ذكرته جملة »فارايتي«، فاجلزء اجلديد �شريكز على »لو�شيو�ش«، جنل »لو�شيال«، �شقيقة »كومودو�ش«، احلاكم الروماين الذي 
قتل يف نهاية اجلزء االأول »ماك�شيمو�ش«، اإال اأن املجلة مل تاأت على ذكر اأي من التفا�شيل االأخرى اخلا�شة باأ�شماء اأبطال الفيلم، مكتفية باالإ�شارة 

اإىل اأن ريديل �شكوت بداأ بالتح�شري للجزء الثاين من الفيلم، كما مل تتطرق املجلة اإىل موعد �شدور الفيلم اأو موعد بدء الت�شوير.

»بريفيكت �شرتينغرز«.. ينطق بالعربية يف �شاالت ال�شينما
يبدو اأن حظوظ فيلم »بريفيكت �سرتينجرز« للمخرج الإيطايل باولو جينوفي�س عالية، فبعد جولته الرابحة التي بداأها يف 2016 يف عدة مهرجانات، واقتنا�سه 
لعدة جوائز من بينها جائزة »يفيد دي دوناتيلو« لأف�سل فيلم واأف�سل ن�س بالإ�سافة اإىل جائزة اأف�سل ن�س لعام 2016 يف مهرجان )تريبيكا( ال�سينمائي، متكن من 
التحول اإىل واحد من الأفالم ذات اللغات املتعددة، حيث ي�ستعد حاليًا للتحول نحو العربية، يف اإنتاج م�سري لبناين م�سرتك، حيث يتعاون يف اجناز ن�سخة الفيلم 
العربية جمموعة �سركات بع�سها يتخذ من دبي مقراً له، وي�سارك فيها كل من �سركة »فرونت رو فيلمد اإنرتتينمنت« و�سركة ال�سينما الكويتية الوطنية و�سركة 

»ميدو�سا فيلم« بالتعاون مع اإمباير اإنرتنا�سيونال غلف وفيلم كلينيك.

�سماء

لن  الفيلم  من  العربية  الن�شخة 
عن  واأحداثها  حبكتها  يف  تختلف 
والتي  االأ�شلية،  االإيطالية  الن�شخة 
وتدور  بنف�شه،  جينوفي�ش  باولو  كتبها 
يلتقون  اأ�شدقاء  جمموعة  حول 
�شنوات،  �شبع  دام  غياب  بعد  معاً 
يقرر  الع�شاء،  لوجبة  تناولهم  وخالل 
تفر�ش  لعبة،  ممار�شة  االأ�شدقاء 
جانباً،  النقالة  هواتفهم  ترك  عليهم 
ليعي�ش  نهائياً،  ا�شتخدامها  وعدم 
اجلميع حالة من املرح، يف وقت تبداأ 
باأخذهم نحو م�شارات جديدة  اللعبة 
لتك�شف عن اأمناط حياتهم املختلفة، 

وبع�شاً من اأ�رشارهم اخلا�شة.
فرونت  �رشكة  رئي�ش  الغامن،  ه�شام 
ال�شينما  �رشكة  عام  ومدير  رو، 
»قام املخرج  قال:  الوطنية،  الكويتية 

هذا  خالل  من  جينوفي�ش  باولو 
الن�شو�ش  اأكرث  اأحد  بتج�شيد  الفيلم 
ما  وهو  ذكاًء،  املقتب�شة  ال�شينمائية 
الفيلم  جناح  �شبب  يف�رش  اأن  ميكن 
حقوق  على  وا�شتحواذنا  عاملياً، 
بن�شخة عربية،  الفيلم بهدف تقدميه 
عملية  حتفيز  يف  ي�شاعدنا  �شك  بال 
العربي،  العامل  يف  امل�شرتك  االإنتاج 
ف�شاًل عن كونه ي�شاهم يف الربط بني 
مواهب  وتقدمي  املختلفة  الثقافات 
ن�شخة  ت�شري  باأن  توقعات  جديدة«. 
على  العربية،  �شرتينجرز«  »بريفيكت 
والتي  االإيطالية،  نظرياتها  خطى 
اإيطاليا  �شماء  تلمع يف  اأن  ا�شتطاعت 
واأوروبا، وكذلك االأ�شبانية التي جمعت 
مليون   25 حاجز  جتاوزت  اأرباحاً 
اأرباحاً  التي حققت  واليونانية  دوالر، 
بقيمة 1٫8 مليون دوالر، والرتكية التي 
مليون   1٫7 حاجز  اإيراداتها  تعدت 

من  التي  الفرن�شية  وكذلك  دوالر، 
املقرر اأن تبداأ عرو�شها يف ال�شاالت 
املقبل.  االأ�شبوع  خالل  الفرن�شية 
الذي مل يتم فيه االإعالن  الوقت  ويف 
الن�شخة  بت�شوير  البدء  موعد  عن 
يجري  واأبطالها،  ومكانها،  العربية، 
حالياً ت�شوير الفيلم باللغات االأملانية 
والرو�شية،  والكورية  وال�شويدية 
ح�شلت  التي  االإجنليزية  جانب  اإىل 
�رشكة وين�شتاين يف 2016 على حقوق 
جياين  يتوىل  حيث  ت�شويرها،  اإعادة 
ديبارتد«  »ذا  فيلمي  )منتج  نوناري 
املخرج  باإنتاجه.  اآيلند«(  و»�شاتر 
بفيلمه  ا�شتطاع  جينوفي�ش،  باولو 
)بريفيتي  اأو  �شرتينجرز«  »بريفيكت 
يلفت  اأن  باالإيطالية،  �شكونو�شكيوتي( 
االأنظار اإليه، منذ اللحظة االأوىل التي 
عر�ش فيها الفيلم عام 2016، ليحظى 

بقبول وا�شع يف االأو�شاط النقدية.

الكتاب االأخ�شر« اأف�شل فيلم لعام 2018

»ذا مغ« يت�شدر اإيرادات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية 
والرعب  احلركة  فيلم  ت�شدر   
»ذا  اجلديد  العلمي  واخليال 
اأمريكا  يف  ال�شينما  اإيرادات  مغ« 
مليون   44٫5 م�شجال  ال�شمالية 
جون  اإخراج  من  الفيلم  دوالر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�شون �شتاثام وبينغبينغ يل وريان 
احلركة  فيلم  وتراجع  ويل�شون 
من  اأوت«  فول  اإمبو�شيبل:  »مي�شن 
املركز االأول الذي احتله االأ�شبوع 
املا�شي اإىل املركز الثاين حمققا 

20 مليون دوالر.

وهرني  كروز  توم  بطولة  والفيلم 
ومن  فريج�شون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�شتوفر  اإخراج 
كما تراجع فيلم الر�شوم املتحركة 
من  روبن«  »كري�شتوفر  والكوميديا 
الثالث  املركز  اإىل  الثاين  املركز 
م�شجال 12٫4 مليون دوالر والفيلم 
وهايلي  مكريجور  يوان  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  اأتويل 

اإخراج مارك فور�شرت.

لنقاد  الوطني  املجل�ش  اأقر 
ال�شينما يف الواليات املتحدة 
االأخ�رش«  »الكتاب  فيلم  باأن 
هو اأف�شل فيلم على االإطالق 

لعام 2018.
مورتن�شن  فيغو  اختيار  ومت 
الرئي�ش  الدور  لعب  الذي 

االأخ�رش«  »الكتاب  فيلم  يف 
كاأف�شل ممثل لهذا العام.

ال�شينما  نقاد  جمل�ش  واختار 
ممثلة  كاأف�شل  غاغا  ليدي 
يف  دورها  عن  العام  هذا  يف 
»والدة  املو�شيقي  الفيلم 
خمرجه،  حاز  الذي  جنم«، 

اأف�شل  لقب  كوبر،  بريديل 
خمرج لعام 2018.

فيلم  من  الثاين  اجلزء  ونال 
»اأبطال خارقون« لقب اأف�شل 
فيلم ر�شوم متحركة. واأف�شل 
بات   2018 لعام  �شيناري�شت 
الكاتب، بول �رشودر، عن فيلم 

»يوميات ق�ش اإ�شالحي«.
واأ�شاد املجل�ش الوطني لنقاد 
االأجنبي  بالفيلم  ال�شينما 
و�شيقام  الباردة«.  »احلرب 
نقاد  جوائز  توزيع  حفل 
ال�شينما، يف 8  جانفي 2019، 

يف مدينة نيويورك

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

اأعلن الفنان واملو�شيقي اللبناين زياد الرحباين م�شاء اأم�ش اجلمعة، عن 
عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة فريوز بعد قطيعة دامت 

�شنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز العام القادم.
وقال الرحباين اإنه يتوا�شل يومياً مع فريوز بعد �شوء تفاهم وقع بينهما 

على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�شيا�شي. واعترب اأن ما وقع مع فريوز هو 
جمرد �شوء تفاهم ا�شتفاد منه اأنا�ش كثريون. وكان زياد الرحباين قد اأعلن 

قبل ثالث �شنوات اأن والدته معجبة باالأمني العام مليلي�شيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�شن ن�رش اهلل، االأمر الذي اأغ�شب فريوز و�شقيقته املخرجة 

رميا.

�شامح ح�شني يطرح املل�شق الدعائي 
لفيلمه اجلديد »الرجل االأخطر«

طرح املمثل امل�رشي �شامح ح�شني املل�شق الدعائي لفيلمه اجلديد 
»الرجل االأخطر«، عرب �شفحته الر�شمية مبوقع في�ش بوك. ومن املقرر 

اأن يطرح فيلم »الرجل االأخطر« بدور العر�ش ال�شينمائي يف مو�شم 
ال�شيف 2018. ويدور فيلم« الرجل االأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي 

ت�شويقي. فيلم »الرجل االأخطر« بطولة �شامح ح�شني، هالة فاخر، اإدوارد، 
رحمة ح�شن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن اإخراج مرق�ش عادل.

 اعتقال �شوزان �شاراندون
 ملعار�شتها �شيا�شة ترامب

األقت قوات االأمن االأمريكية القب�ش على املمثلة، �شوزان �شاراندون، 
يف وا�شنطن خالل مظاهرة احتجاج �شد �شيا�شة مكافحة الهجرة التي 

 The« ينتهجها الرئي�ش االأمريكي، دونالد ترامب.   ون�رشت �شحيفة
Guardian« ما كتبته املمثلة �شاراندون، البالغة من العمر 71 عاما، 

عرب ح�شابها اخلا�ش على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا 
اأقوياء. وا�شلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�شلطات اأكرث من 500 امراأة، يوم 

اخلمي�ش 28 جوان  اجلاري، خالل م�شاركتهن يف م�شرية احتجاج على 
�شيا�شة الرئي�ش ترامب جتاه املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�شل االآالف من 

اأفراد االأ�رش عن بع�شهم على احلدود مع املك�شيك.
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اأب بيك  �سيارة  لإطالق  ت�ستعدان  وهيونداي  كيا 

لإطالق  ال�ستعداد  على  حالياً  هيونداي  تعمل 
كروز  �سانتا  منوذج  على  م�ستندة  جديدة  اب  بيك 
الختباري 2015، على اأن تقوم كيا باللحاق بها بعد 

وقت ق�سري عرب بيك اب جديدة خا�سة بها اأي�ساً.
الوقت  بع�ض  منذ  م�سممة  الكورية  ال�سانعة  كانت 
على الدخول اإىل �رشيحة �سيارات البيك اب املهمة 
للغاية يف عدة اأ�سواق حول العامل، ولكن اإطالق عدة 
�سيارات اأخرى والرتكيز على املحركات الكهربائية 

اأدى لتاأخر العمل على تطوير بيك اب اإنتاجية.
ت�سميم  رئي�ض  دونكريوالك،  لوك  حديث  وخالل 
 Autocar جملة  مع  هيونداي،  جمموعة 
الكورية  ال�سانعة  اأن  اإىل  التلميح  مت  الربيطانية، 
اأو�سكت على الإنتهاء من تطوير ن�سخة اإنتاجية من 
منوذج بيك اب �سانتا كروز الختبارية، و�سوف تبداأ 
عملية اإدخالها اإىل خطوط الإنتاج قريباً، مع تاأكيد 
�ستاأتي  التي  كيا  اب  بيك  على  ذاته  الأمر  انطباق 
اأن  رغم  وداخلية،  خارجية  اختالفات  عدة  مع 
دونكريوالك قد اأ�سار اإىل اأن الأخرية �ست�سل لحقاً، 
ما يعني اأننا على الأغلب �سوف نرى كال الطرازين 
يف عام 2020 ملناف�سة طرازات مثل تويوتا تاكوما 

وفورد رينجر.
كيا  فيه  ت�ستعد  الذي  الوقت  يف  ذلك  وياأتي  هذا 
تيلورايد   SUV من  الإنتاجية  الن�سخة  لإطالق 
جمموعة  تكتمل  كي  القادم،  العام  خالل  الكبرية 
ال�سانعة الكورية اأخرياً بدخولها اإىل خمتلف فئات 
تطوير  على  بعدها  الرتكيز  لتبداأ  ال�سيارات،  �سوق 

البيك اب القادمة.

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

�سركة فولفو مع �سركة بايدو ال�سينية 
العمالقة خلدمات الإنرتنت على 

اإنتاج �سيارات كهربائية ذاتية القيادة 
من امل�ستوى الرابع ل�ستخدامها يف 

خدمات »روبو تاك�سي« ل�سيارات 
الأجرة ذاتية القيادة.

و�سبق ل�سركة فولفو توقيع اتفاق 
مماثل مع �سركة »اأوبر« لتوفري 24 األف 

�سيارة من طراز »اإك�س �سي 90« لتكون 
اأول اأ�سطول لل�سيارات ذاتية القيادة من 

ال�سركة. وتخطط فولفو لكي ت�سكل 

ال�سيارات ذاتية القيادة ن�سبة الثلث 
من اإجمايل مبيعاتها بحلول عام 2025 

وتعتمد �سركة بايدو على برنامج 
اإلكرتوين للقيادة الذاتية ا�سمه »اأبوللو« 

وهو مناف�س لنظامي »تي�سال« و»واميو« 
يف اأمريكا. وتتيح ال�سركة ال�سينية هذا 

النظام ل�سركات ال�سيارات الراغبة يف 
ا�ستخدامه، ومنها �سركة »بي اإم دبليو« 
التي وقعت مذكرة تفاهم مع ال�سركة 

ال�سينية. كما تقوم �سركة فورد 

باختبارات على نظام »اأبوللو« للقيادة 
الذاتية ل�ستخدامه يف ال�سني.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل 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�سفت �رشكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، 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�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ض اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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احذر »ب�سمة اآيفون« التي ت�سلبك اأموالك!
�آبل م�ستخدميها  حذرت �رشكة 
ت�سمى  �حتيال  عملية  من 
�لإ�سبع«،  ب�سمة  »خدعة 
�ل�سوئي  �ملا�سح  ت�ستخدم 
 Apple« �لأ�سابع  لب�سمات 
يتوفر  و�لذي   »Touch ID

عل �أجهزة �آيفون و�آيباد.
لأول  �خلدعة  هذه  عن  و�أبلغ 
عرب  م�ستخدم  بو��سطة  مرة 
موقع »Reddit«، و�لذي كتب: 
»ل تقومو� بتنزيل هذ� �لتطبيق، 
�حتيال  عملية  ي�ستخدم  �إنه 
بالب�سمة لتح�سيل ر�سوم قدرها 

100 دولر«.
�ملعني  �لتطبيق  ويدعى 
و�لذي   »Fitness Balance«
للتنزيل  �لآن  متوفر�  يعد  مل 
بعد  �ستور«،  »�آب  متجر  عرب 
متجرها،  من  �آبل  حذفته  �أن 
تطبيقات  عدة  �إىل  بالإ�سافة 

�أخرى تقوم باخلدعة نف�سها.
تتبع  على  �لتطبيق  ويعمل 

ويتيح  �حلر�رية،  �ل�سعر�ت 
عن  بياناته  تاأمني  للم�ستخدم 
�لإ�سبع،  ب�سمة  م�سح  طريق 
�ملعلومات  قفل  ولإغالق 
�مل�ستخدم  يقوم  �ل�سخ�سية، 
�ملا�سح  على  �إ�سبعه  باإبقاء 
�ل�سوئي »Touch ID«، ملدة 
10 ثو�ن، ولكن يف منت�سف هذه 
تطالبك  نافذة  تظهر  �لعملية، 
بدفع 100 دولر، وتتم �ملو�فقة 
ما�سح  طريق  عن  �لدفع  على 
�مل�ستخدم،  علم  دون  �لب�سمة 
من  كبري  جزء  بذلك  وي�سحب 
ر�سيد  �أو  �مل�رشيف  ر�سيده 
�أن  ويبدو  �لتطبيقات،  متجر 
من  �لتطبيق  باإز�لة  قامت  �آبل 
متجرها �لإلكرتوين على �لفور، 
هذ�  ب�سدة  متنع  �أنها  حيث 
�آبل  وحذرت  �ل�سلوك  من  �لنوع 
�لتطبيقات  هذه  مثل  مطوري 
�ملزيفة، من �أنه يف حال مت رفع 
�أحد هذه �لتطبيقات �ملخادعة 

على متجر »�آب �ستور«، ف�سوف 
تطبيقاتهم من  �إز�لة جميع  يتم 
برنامج  من  وطردهم  �ملتجر 

�ملطورين.
وتتم مر�جعة جميع �لتطبيقات 
متجر  �إىل  طريقها  ت�سق  �لتي 

�آبل.  بو��سطة  �ستور«  »�آب 
ميكن  �لأحيان،  بع�ض  يف  ولكن 
عرب  �لت�سلل  �لرب�مج  ملطّوري 
ميز�ت خمادعة يف تطبيقاتهم.

�لأف�سل  من  �لنحو،  هذ�  وعلى 
كانت  �إذ�  �حلذر  توخي  د�ئما 

�أ�ساليب  ت�ستخدم  �لتطبيقات 
بو�سع  مطالبتك  مثل  مريبة، 
�لب�سمة  ما�سح  على  �إ�سبعك 
طويلة،  لفرتة   »Touch ID«
عملية  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 
�أ�سعب  �ستكون  هذه  �خلد�ع 

بكثري على �أجهزة »�آيفون �إك�ض« 
»�آيفون  �أو  �آر«  �إك�ض  »�آيفون  �أو 
تلك  كل  لأن  ذلك  �إ�ض«،  �إك�ض 
 Face« لهو�تف ت�ستخدم تقنية�
تقوم مب�سح وجهك  �لتي   ،»ID

للتحقق من هويتك.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�ض �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�ض 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.

 

موتوروال �ستك�سف 
عن هواتفها 

اجلديدة يوم 2 
اأوت

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�ض  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.

موتوروال 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�ض  �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 اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�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.



 نف�س البيان اأ�ضاف باأن عمليات املداهمة 
والع�رشين  التا�ضع  يف  بدقة   تنفيذها  مت 
�ضارك  والتي  املن�رشم  نوفمرب  �ضهر  من 
فيها الع�رشات من عنا�رش الدرك الوطني 
مكنت  الإقليمية  الفرق  ملختلف  التابعني 
مطلوبني  اأ�ضخا�س  ثمانية  توقيف  من 
لدى جهاز العدالة بتهم خمتلفة  و حجز 
و  احلربية  الذخرية  من  معتربة  كمية  
اإ�ضافة   ، بدون رخ�ضة  بنادق �ضيد  ثالث 
اىل كمية كبرية من امل�رشوبات الكحولية 
خمتلف  من  قارورة   200 بحوايل   قدرت 

اأ�ضلحة  عن  ناهيك   ، والأحجام  الأنواع 
نارية  ودراجة  م�ضخية  بندقية  و  بي�ضاء 
من  وكمية  وثائق  بدون  �ضيم«   « نوع  من 

املخدرات  كانت موجهة اإىل الإ�ضتهالك 
الفردي وحترير خمالفات يف اإطار �رشطة 

العمران وقانون املرور. 

ر�شيد هزيل

م�شالح الدرك بجيجل

صيد�بنادقثالثوحجزمطلوبني08توقيف
يف بيان خللية االإعالم باملجموعة الوالئية للدرك الوطني بجيجل اأعلنت فيه عن توقيف  08 اأ�شخا�ص مبحوث عنهم وكذا اأ�شلحة �شيد  

وكميات  معتربة  من الذخرية  غري املرخ�ص بها وذلك يف �شل�شلة من املداهمات  م�شت عدة مناطق م�شبوهة باإقليم الوالية .

جونو�صفة
مري�صامير

العبث املمنهج الذي تتمرت�ص  يف ظل 

االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  حوله 

دونالد ترامب بات الت�شاوؤل م�شروعا 

اأن  ميكن  التاأثريالتي  دائرة  عن 

و  االأبي�ص  البيت  قرارات  اإليها  تنفذ 

مل�شالح  قوي  تهديد  اإىل  حتولت  التي 

الواليات املتحدة نف�شها مما عجل يف 

داخل  من  للمعار�شني  م�شطرد  منو 
اجل�شم االأمريكي 

اأمام هذه االإ�شكالية املركبة و املعقدة 

)اأ�شتاذ  مري�شامير«  جون  يطرح 

العلوم ال�شيا�شية يف جامعة �شيكاغو( 

»الوهم  املعنون  اجلديد  كتابه  يف 

والواقع  الليربالية  االأحالم  العظيم: 

اع  َنّ ل�شُ التو�شيات  الدويل«بع�ص 

اأولها  متّثل  االأمريكيني.  ال�شيا�شة 

املتحدة  الواليات  تخلي  �شرورة  يف 

الهيمنة  يف  الكبرية  طموحاتها  عن 

ال�شيا�شة  هذه  لكون  ال  الليربالية، 

عر�شة للف�شل فح�شب، بل الأنها متيل 

اإىل ربط اجلي�ص االأمريكي باحلروب 

املكلفة التي تفقدها يف النهاية.

ويتعلق ثانيها ب�شرورة تبني وا�شنطن 

اأكرث حتفًظا ت�شتند  �شيا�شة خارجية 

لكيفية  وا�شح  وفهم  الواقعية  اإىل 

القوى  ل�شلوك  القومية  تقييد 

من  الرغم  على  اإنه  اإذ  العظمى. 

لل�شالم  �شيغة  لي�شت  الواقعية  اأن 

اخلارجية  ال�شيا�شة  فاإن  الدائم، 

اأمريكية  حروًبا  �شتعني  »الواقعية« 

مما  اأكرث  دبلوما�شية  وجناحات  اأقل 

�شتعتمده �شيا�شة حتركها الليربالية. 

فهم  اأهمية  اإىل  ثالثها  وين�شرف 

لقوميتها  املتحدة  الواليات  وتقدير 

لة  املُ�شِكّ االأخرى  للقوميات  وكذلك 

احلد  يف  �شي�شاهم  مبا  للمجتمعات، 

يجب  كما  اخلارجي،  طموحها  من 

عليها اأن تتعلم ف�شائل �شبط النف�ص، 

بهدف تقليل احلروب اخلارجية غري 
ال�شرورية واإحالل ال�شالم.

جاء ذلك يف درا�شة م�شتفي�شة ن�شرها 

امل�شتقبل  ملركز  االلكرتوين  املوقع 

و  املتقدمة  الدرا�شات  و  لالأبحاث 

جدا  مفيدا  يكون  اأن  ميكنه  الذي 

ال�شيا�شية  العلوم  طلبة  من  للمهتمني 
و االإعالميني
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وداد احلاج

غليزان

منقناطري03حجز
اللحومالبي�صاءالفا�صدة

حجزت الفرق املتنقلة للمناف�ضة وقمع الغ�س مبديرية التجارة لولية 
مذبوحة  الفا�ضدة  البي�ضاء  اللحوم  من  قناطري   03 من  اكرث  غليزان 
نوفمرب  �ضهر  خالل  وهذا  للت�ضويق  موجهة  �رشعية  غري  بطريقة 
املحجوزات  قيمة  ان  املفت�ضية  م�ضالح  من  علم  وح�ضبما  املا�ضي 
قدرت بنحو 20 مليون �ضنتيم طبيعة املخالفة يف عدم احرتام �رشوط 
ال�رشعي حيث مت حترير 12 حم�رشا ق�ضائيا  الغري  والذبح  احلفظ 
لحالة التجار على العدالة العملية تعد الثانية بعد عملية حجز قرابة  
120 كلغ اواخر �ضهر اكتوبر من ال�ضنة اجلارية بقيمة مالية تعادل ال 
الفا�ضد من  7.3 ماليري �ضنتيم اىل جانب حجز  36 كلغ من اجلنب 
النوع �ضيدار بقيمة 08 الف دينار جزائري املحجوزات الفا�ضدة مت 

اتالفها مع اجناز حم�رش ق�ضائي
�ص  احلاج

لواليات تيزي وزو وبومردا�ص والبويرة

ال�صريكة البيع نقاط ُتكافئ  Ooredoo
ل�رشكائها  الت�ضجيعية  �ضيا�ضتها  يف  موا�ضلة 
نظمت  لزبائنها،  الأف�ضل  دائما  لتقدمي 
دي�ضمرب   03 يومالإثنني   ،Ooredoo
2018،فيتيزي وزو،حفل توزيع اجلوائزللفائزين 
تيزي  لوليات  ب�رشكائها  اخلا�س  التحدي  يف 

وزو وبومردا�س والبويرة.

 Ooredoo جرى هذا اللقاء الوّدي الذي جمع
من  اجلملة  وجتار  البيع  نقاط  من  ب�رشكائها 
وليات تيزي وزووبومردا�س والبويرة، بح�ضور 
وفد من Ooredoo على راأ�ضهم املدير العام 

ال�ضيد عبد اللطيف حمد دفع اهلل.
يقارب  ما  مكافئة  احلدث  هذا  خالل  متت 

حيث  الثالث  الوليات  من  �رشيك   30
عرفانا  القّيمة،  الهدايا  من  ا�ضتلمواالعديد 
وتقديرا ملجهوداتهم املبذولة والتي جت�ضدت 
بتحقيق نتائج جد متميزة يف هاته الوليات. 
باألوان اأو�ضحة  ال�ضيوف  كل  اأ�ضتلم  كما 

Ooredoo وفريق �ضبيبة القبائل.

موبيلي�ص
1000«ترويجيعر�ض

اإ�صتثنائية! مبزايا»PixX
يف ا�ضتماع دائم و متوا�ضل لزبائنه، يعلن موبيلي�س عن 
 »1000PixX« اإطالق عر�س ترويجي خا�س بعر�س

مُوّجه لزبائن الدفع امل�ضبق ،ي�ضمح لهم من الإ�ضتفادة 
بعدة مزايا.  اإبتداًءا من 04 دي�ضمرب 2018 و اإىل غاية 
08 نوفمرب 2019 ،�ضيتمكن زبائن العر�س امل�ضبق/ 

2G    4G/ 3Gمبت�ضم ،قو�ضطو ،باطل و PixX ،من 
الإ�ضتفادة من مكاملات و ر�ضائل ق�ضرية م�ضاعفة 
�ضاحلة نحو جميع ال�ضبكات الوطنية و من ر�ضيد 
اأنرتنت اإ�ضتثنائي، با�ضتعمال الالئحة  *600# ،اأو 

ب�رشاء العر�س الرتويجي مبا�رشة من نقاط البيع. و 
عليه ،بـ 1000 دج ، �ضي�ضتفيد الزبائن طيلة 30 يوم 

من املزايا:  مكاملات + ر�ضائل ق�ضرية غري حمدودة 
نحو �ضبكة موبيلي�س، 2000 دج 4000 دج ر�ضيد مهدى 
 15 Go Go13 ،ضالح نحو جميع ال�ضبكات الوطنية�

انرتنت  +   جماين، كذلك ،وحتى ي�ضتفيد اأقاربكم من 
نُكم موبيلي�س من �رشاء  ِكّ هذا العر�س الرتويجي ،ُيَ

عر�س 1000PixX واإهدائه ملرا�ضلكم با�ضتعمال خدمة 
�ضلكني عن طريق الالئحة 665#*.
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