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التفكري الإيجابي ي�سنع امل�ستحيالت

كرا�سة الو�سط

.           الثقة بالنف�س و روح املبادرة و الثقة باهلل ركائز التقدم

ع�سام بوربيع

القاطن  اأمقران  ر�شيد  الكوت�ش 
قدم  الذي  و  املتحدة  بالواليات 
العديد من املحا�رضات يف جامعات 
باخلارج ، وخالل ا�شت�شافته مبنتدى 
 ، بالعا�شمة  اأم�ش  الو�شط  جريدة 
قدم حما�رضة يف غاية االأهمية حول 
لتح�شيل  الب�رضية  التنمية  اأهمية 
التقدم مثلما هو معمول به يف العديد 

من دول العامل .
قال ر�شيد اأمقران اأنه يجب اأن نتخلى 
التفكري  اأو  االأفكار  من  الكثري  عن 
اجلزائر  اأن  نقول  اأن  مثل   ، ال�شلبي 
بلد �شيئ ، اأو مثال نحن اجلزائريون ال 
نتطور ، و اأن االأمريكان اأو االأوروبيني 

اأح�شن منا .
يتعدونا  مل  االأمريكان  اأ�شاف  و 
علينا  تقدموا   ، منا  اأح�شن  الأنهم 
الأنهم فهموا اأن القوة تاأتي من داخل 

بالتغلب  الكفيلة  القوة  تلك   ، االإن�شان 
و  كانت،  مهما  �شعوبة  اأي  على 
ولي�ش   ، املتاحة  بالو�شائل  االنطالق 
يربط  اأن  الكثريين  على  يغلب  مثلما 
حتركه بامتالكه �شيارة اأو منزال اأو اأو، 
 ، القيم  يف  هو  االأ�شا�ش  ح�شبه  حيث 
و اأو�شح املتحدث اأنه يجب احلر�ش 
اإىل  و  لالأ�شياء  االإيجابية  الروؤية  على 
احلياة ،حتر�ش على بدء يومك بداية 
ايجابية ، ال البداية �شلبية كاأن تنه�ش 
�شباحا وتبداأ يف لعن يومك ، ولعن كل 
من حولك ، ي�شيف اخلبري اأن هذا هو 
اأ�شعار  �شقوط  ولي�ش  التخلف  �شبب 
البرتول اأو �شيئا اآخر ، وقال املتحدث 
الذاتية  التنمية  اعتماد  اأنه من خالل 
ال�شلبية  االأفكار  العديد من  �شنتجاوز 
املرتاكمة ،و اعتماد النظرة االإيجابية 
ذلك  يوجد  ال  كجزائريني  فنحن   «
قبائلي وذلك �شاوي و االآخر ميزابي » 
، » اجلزائر لي�شت و�شخة ، فنحن من 

نراها و�شخة » اأو القول » الكل �رضاق 
اأن  املتحدث  يقول   ،  « كذاب  الكل 
ال�شلبية،  االأفكار  وهذه   ، هذا خاطئ 
 ، اأنت  التكذب  و  اأنت  ت�رضق  ال  »اإذا 
اخلبري  ،ويقول   « االأمر  و�شيتح�شن 
ركائز  ثالثة  هناك  اأن  اأمقران  ر�شيد 
اأو عوامل للنجاح هي الثقة بالنف�ش ، 
اأن  اليجب   « االأميان  اأو  باهلل  الثقة  و 
وال   « »مودارن  ع�رضيون  اأننا  ندعي 
نتكلم عن اهلل ، نعم نتكلم ويف اأمريكا 

عن اهلل ويف 2018«.
يعرف  ما  اإىل  اخلبري  اأ�شار  و 
نابليون الذي   ، نابليون »  ب«كاري�شما 
اأن  اإىل  ب�شيط  جندي  جمرد  كان 
قادة  اأكرب  اأحد  عليه  كان  فيما  اأ�شبح 
على  تعتمد  التي  و   ، العامل  جيو�ش 
اأ�شتطيع   ، اأ�شتطيع  بالنف�ش«  الثقة 
روح  اأو  عامل  هو  الثاين  والعامل   ،  «
املبادرة » الفعل ، الفعل » ، و العامل 
اهلل موجود  نعم  باهلل  الثقة  الثالث هو 

هنا  الكثري  اأن  املتحدث  يقول  لكن   ،
 ، يبداأ  كي  منزل  من  يل  البد  يقول 
ايدي�شون  طوما�ش  باإرادة  م�شت�شهدا 
الذي كرر املحاوالت وجنح يف اخرتاع 
نفكر  عندما  اأنه  ،وا�شتطرد  الكهرباء 
فاإنه قبل ذلك  االآخرين �رضيرون  باأن 
فاإن ال�رض داخل نفو�شنا ، وقال ر�شيد 
االأ�شياء  يريدون  الكثريون  اأن  اأمقران 
هم  الوقت  ذات  لكنهم يف   ، تتغري  اأن 
اأنف�شهم ال يتغريون ، مبا ي�شتلزم بقاء 
االأ�شياء كما هي . ويف رده على �شوؤال 
حول دور النظام الرتبوي اأو ف�شله وهل 
يتحمل امل�شوؤولية يف هذا النحو ، قال 
 ، فا�شل  نقول  اأن  ميكن  ال  املتحدث 
وان كان كذلك فنحاول حت�شينه ، بدل 
اأنه  م�شيفا   ، فقط  ننتقد  نبقى  اأن 
يجب روؤية االأ�شياء بطريقة ايجابية ، 
ال�شكوك  بع�ش  حول  اآخر  �شوؤال  ويف 
ا�شتغالله  و  الب�رضية  التنمية  علم  يف 
ال�شيا�شية  االأنظمة  بع�ش  طرف  من 

وحماولة اإظهار كل �شيء
اأعترب   ، التنومي  يعني  مبا   ، ايجابي 
املتحدث اأن هذه النقطة مهمة ، لكن 
ميكن  ال  احلقائق  من  الكثري  هناك 
يف  �شلبية  اأ�شياء  فهناك   ، اإخفاوؤها 
اأن ال نبقى  االإيجابي هو  ، لكن  ذاتها 
االأ�شياء  تلك  نح�شن  اأن  و  �شاكنني 
.موؤكدا  ايجابية  لت�شبح  ال�شلبية 

تطوير  يف  العلم  هذا  اأهمية  على 
من  العديد  يف  االإطارات  من  العديد 
اإخراج  و  ، الكت�شاف  االأوروبية  الدول 

الطاقات الكامنة يف الب�رض .
من  اأذكى  جن�ش  يوجد  ال  اأنه  وقال 
يتعلق  االأمر فقط  اأن  و   ، اآخر  جن�ش 
هذه  ا�شتخراج  و  التفكري  بطريقة 

الطاقات الب�رضية وتطوير التفكري .

منتدى

التفكري الإيجابي مرهون بتطوير قدرات الفرد الكامنة 

اجلزائري ميكنه النجاح بدون برميل البرتول

م�ستقبل اجلزائر لي�س مرهونا بتقلبات �سعر البرتول

الب�رضية  التنمية  يف  اخلبري  اأكد 
يومية  منتدى  يف  اأمقران  ر�شيد 
لها  الب�رضية  التنمية  اأن  »الو�شط« 
دور اأ�شا�شي يف تطوير قدرات الفرد 
يكون  اأن  احلياة  يف  النجاح  لتحقيق 
اأن  وعليه  ذاته  ال�شخ�ش هو يف حد 
التحلي   عرب  قدراته  باكت�شاف  يقوم 
باالإرادة  والعزمية  الفوالذية  وعلى 
مبنية  عالقته  تكون  اأن  الفرد  هذا 
بالنف�ش  والثقة  االحرتام  على 
بالتحلي  وعليه  باهلل   واالإميان 
طريق   عن  دائما  االإيجابية  بالطاقة 
االإيجابية   االأفكار  على  االعتماد 
يف  االأمام  نحو  التقدم  له  تتيح  التي 
م�شار حياته وحتقيق االأف�شل دائما  
لقدراته   الفرد  تطوير  �رضورة  مع  
وعدم  الكامنة  وقدراته  العقلية 
التفكري  عليه  بل  ب�شلبية  التفكري 

باإيجابية لتحقيق النجاح بذكاء.
ذات  قدم  االأ�شا�ش  هذا  وعلى    
عن  االأمثلة  من  جمموعة  املتحدث 
العاملية  ال�شخ�شيات  من  العديد 
يف  جناحها  �شنعت  التي  البارزة 

من  واملجاالت  امليادين  خمتلف 
بينهم نابليون بونابرت الذي جنح يف 
اأمقران عن  كا�شفا  العامل    احتالل 
ت�شورات بونابرت  التي  كانت مبنية 
على 3 مبادئ اأ�شا�شية  واملتمثلة يف 
االإميان والثقة بالنف�ش  وروح املبادرة 
ق�شة  على  ال�شوء  لت�شليط  ،اإ�شافة  
�رضكة  موؤ�ش�ش   جوبز  �شتيفن  جناح 
خمرتع  اأدي�شون  وتوما�ش   « »اأبل 

امل�شباح الكهربائي.
 Smarttek فيما دعا رئي�ش �رضكة  
اأمقران   ر�شيد  لال�شت�شارات  
التحلي  اإىل  اجلزائري   املواطن 
االأمم  مفخرة  اجلزائر  لبناء   بالقوة 
اجلميع  امل�شاهمة  مع  قاطبة  
ويتحقق  هذا   يف  املجتمع  االأفراد 
االإيجابية  النظرة  تغليب  عرب  هذا 
اأن على  ال�شلبية موؤكدا  النظرة  على 
من  املواطن  هذا  يعانيه  ما  الرغم 
اأنه  اإال  املعي�شة   يف  و�شعوبة  فقر  
احلياة  هذه  يف  يقاوم  اأن  عليه  البد 
فاأ�شا�ش  وبالتايل   ال�شعادة  لتحقيق 
يف  ال�شخ�ش  قوة  يف  يكمن  التغيري 

حد ذاته  على  مواجهته لل�شعوبات 
على  بها  ي�شطدم  التي   والعراقيل 
اليومية  حياته   ويف  الواقع  اأر�ش 
فهذه االأخرية تعد  االأر�شية اخل�شبة 
اأن  م�شريا  النجاح  لتحقيق  والدافع 
وطاعة الوالدين  هي  مفتاح النجاح  
االأ�شا�شي  ومنبع  الدافع  فاالأم هي  
واملجتمعات   االأفراد  لدى   القوة 
تتطور  فبن�شائحها  �شواء  حد  على 

وتزدهر وترتقي االأمم .
ويف املقابل قدم ال�شخ�شية املعروفة 
عامليا جمموعة من الن�شائح ل�شالح 
مادة  اعتربهم  الذين  االأفراد 
االعتماد  االأفراد  وعلى  املجتمع 
على قدراتهم الداخلية وعدم التاأثر 
جندها  التي  اخلارجية  باملنبهات 
الطاقة  م�شدر  االأحيان  بع�ش  يف 
ال�شلبية يف املجتمع وبالتايل   فعلى 
لتحقيق  اال�شتثمار يف قدراته  الفرد 
النجاح يف م�شاره املهني فبه ي�شمن 
م�شتقبله، كما اأن امل�شتقبل يكمن يف 
يف  املواظبني  االأفراد  هوؤالء  اأيادي 
عملهم عرب التحدي واالعتماد الكلي 

الرهان  لك�شب  بالنف�ش  الثقة  على 
العمل  هذا  يف  النجاح  يف  واملتمثل 

على اأكمل وجه.
اأمقران  ر�شيد  الدكتور  ويعترب 
مبوؤلفاتها  عامليا  معروفة  �شخ�شية 
و  التحفيز  جماالت  يف  اأبحاثها  و 
وهو  القيادي   التاأهيل  و  التدريب 
التنمية  الكتب يف  من  للعديد  موؤلف 
الب�رضية والتي حققت مبيعات كربى  
)»خيانة«  املوؤلفات  هذه  وتتمثل 
احلب«،  من  املظلم  »اجلانب   ،
اأ�رضار   ، القلب  بذور   ، النجاح  بذور 
النجاح ، بذور القيادة(  كما اأنه كتب 
العديد  واأنتج  املقاالت  من  العديد 
على  الفيديو   / ال�شوت  برامج  من 
القيادة والتنمية ال�شخ�شية والتحفيز  
 Smarttek واأمقران رئي�ش �رضكة ،
لال�شت�شارات ، ومقرها يف نيويورك 
بالواليات املتحدة االأمريكية ، وهو 
لروؤ�شاء  م�شت�شار   ، خا�ش  مدر�ش 
البارزة  وال�شخ�شيات  املجموعات 

االأخرى.
 حكيم مالك 

ر�شيد  الب�رضية  لتنمية  خبري  اأكد 
اجلزائري  املواطن  اأن  اأمقران 
ميكننه حتقيق النجاح يف اجلزائر 
الدوافع  على  االعتماد  دون 
البرتول  اخلارجية وال على برميل 
يف  مقران  ر�شيد  اأم�ش  قال  ، و 
اأرف�ش  اأنا  الو�شط  منتدي جريدة 
اأن  فالبد  للخارج،  ال�شباب  �شفر 
تنجح يف اجلزائر ثم تخرج للعامل 
فلدينا يف  وثقافتك  بعلمك  االآخر 
العاملية  ال�رضكات  كربى  اجلزائر 
ما  كل  والعمل  التعلم  اأردت  فلو 
م�شددا  اجلزائرمتوفر  يف  جتده 
على حب الوطن الذي اعتربه االأم 
الثانية و قال يجب اأن ي�شعر الفرد 

باالنتماء لو اإنت غري منتمي لبلدك 
تكون غري منتمي الأي �شئ، انتماء 
لنف�شك  انتماء  وتعاىل  �شبحانه  هلل 

انتماء الأهلك لوطنك لدينك
ي�شتطيع  اجلزائري  املواطن 
بدافع  وطنه  يف  النجاح  حتقيق 
اأنه  واأ�شاف   الداخلية  قوته 
كل  تفوق  باأن  وموؤمن  متفاءل 
وقدرته  نف�شه  من  نابع  اإن�شان 
�شوؤال  عن  اجابته  ،و يف  الداخلية 
بالتنمية  اجلزائريني  اهتمام  حول 
يجب  اأمقران  ر�شيد  قال  الب�رضية 
و  العلم   لهذا  باحتياجنا  االقتناع 
كيفية  يعلمنا  الأنه  به   الهتمام 
املواقف  خمتلف  مع  التعامل 

اليومية يف احلياة الب�رضية، ويعالج 
بع�ش ال�شفات ال�شلبية يف االإن�شان 
االيجابية،  ال�شفات  ويقدم 
االتكالية  الروح  عن  كاالبتعاد 
واال�شت�شالم  واملماطلة  واخلمول 
وال�شك  والت�شاوؤم  والف�شل 
بالثقة  وا�شتبدالها  واالإحباط، 
والثبات  واملواجهة  واحليوية 
واال�شتمرارية والتعاون واال�شتماع 
اإىل االآخر واملبادرة الطيبة وح�شن 
يف  والنية  والرتاحم  باالآخر  الظن 
والكرم  والت�شامح  اجلاد  العمل 
والتوكل على اهلل. و لالإ�شارة ر�شيد 
اأمقران  من ذوي اخلربة املعرتف 
العامل خا�شة  اأنحاء  بها يف جميع 

�رضكة  رئي�ش  يعد  كما  باأمريكا، 
لال�شت�شارات   ”Smarttek”
بنيويورك، بحيث يقدم ا�شت�شارات 
من  وغريهم  جمموعات  لروؤ�شاء 

كبار امل�شوؤولني.
 ”Smarttek” �رضكة  وتعترب 
العامة  والعالقات  لال�شت�شارات 
تقدم  �رضكة  احلديثة،  والدعاية 
تن�شيط  يف،  تتمثل  خدمات 
املوظفني  تقرير  الإثراء  موؤمترات 
والعمالء، حت�شني العالقات العامة 
للعالمات التجارية جتاه اجلمهور، 
املنتجات  وتوزيع  الرتويج 

واخلدمات وت�شويقها.
ف.ن�سرين

الهجرة »ال�سرية« قرار خاطئ
ر�شيد  الب�رضية  التنمية  يف  اخلبري  دعا 
التفكري  اإىل  اجلزائري  ال�شباب  اأمقران، 
اأكرث من مرة قبل اخلروج نحو اأوروبا عن 
قوارب  بوا�شطة  ال�رضية  الهجرة  طريق 
املوت والتي قد تت�شبب يف وفاتهم نظرا 
يف  الو�شعية  واأن  �شيما  االأمر،  ل�شعوبة 
للغاية، يف  و�شعبة  كارثية  االأخرى  ال�شفة 
حني �شدد على اأن ال�شاب اجلزائري ميلك 
النجاح يف  من  التي متكنه  املوؤهالت  كل 

بلده.
حل  ملا  اأمقران  اأ�شار  ال�شدد  هذا  ويف 
اأم�ش،  يوم  »الو�شط«  منتدى  على  �شيفا 
اخلارج  نحو  بالهجرة  التفكري  اأن  اإىل 
ما  فادحا،  خطاأ  يعد  ذاته  بحد  للنجاح 
يف  النظر  اإعادة  ال�شباب  على  يوجب 
نظرة  اأخذ  اإىل  وال�شعي  املعا�ش  واقعهم 
البحث عن  اأجل  ذاتهم، من  مو�شعة حول 
ما  اإبراز  اأجل  من  متكنهم  التي  قدراتهم 
جناحا  النجاح  ثم  ومن  يكون  اأن  يجب 

مبهرا على حد تعبريه.
ملا  ذلك  من  اأكرث  راح  املنتدى  �شيف 
لكون  �شعيدة  تبدو  ال  التي  بق�شته  ذكر 
نعم  قال:«  حيث  بها،  را�شية  غري  والدته 
اأنا هاجرت نحو اخلارج، وجنحت بعد اأن 
�شعيدة  اأنها  ورغم  اأمي  لكن  عانيت جدا، 
جموهراتها  مبال  لنف�شي  قدمت  مبا 
ذات  يف  قالت  لكنها  ب�شببي،  باعتها  التي 

يف  ينجح  اأن  يجب  بني  يا  الوقت  الرجل 
بلده«.، متابعا:« مثل هذه اخلرجة من قبل 
اأمي جعلتني اأحتطم الأن بلدي كانت اأوىل 

بي ح�شبها«.
العاملي  املدرب  اأفاد  ال�شياق  ذات  ويف 
ال�شباب  باأن  الب�رضية  التنمية  جمال  يف 
لكون  ببلده  العمل  على  جمرب  اجلزائري 
مطالبا  اأبنائه،  كل  على  بحاجة  اجلزائر 
بالبلد  املعي�شية  حالتهم  ربط  بعدم 
واأ�شعار النفط، موؤكدا:« ال يجب اأن نكذب 
على اأنف�شنا ال�شباب هنا ال يعمل وال يريد 
من  يبلغون  اأنا�ش  جند  بحيث  العمل، 
�شيء  اأي  يفعلوا  مل  لكنهم  �شنة   35 العمر 
من  م�شيفا:«  خطاأ«،  وهذا  م�شريتهم  يف 
العيب القول اأن اجلزائر ال متلك اأي �شيء، 
ومتلك  اخلط  طول  على  غنية  فاجلزائر 
موؤهالت كبرية، وامل�شكل فينا نحن الأننا 
من  نريد  وماذا  �شخ�شيتنا  ندر�ش  مل 
احلياة«. وفيما يخ�ش طبيعة االت�شال بني 
املواطن وم�شوؤوليه، و�شفه ر�شيد اأمقران 
تعزيزها  يتم  اأن  يجب  والذي  بال�شعيف 
حدوثها،  نتمنى  ال  كوارث  اأي  لتفادي 
م�شيفا:« امل�شكل اأنه حتى االت�شال بيننا 
كجزائريني كارثي، من العيب اأن نغرق يف 
تفاهات و�رضاعات جانبية جعلتنا نخ�رض 

بع�شنا«.
علي عزازقة

اعترب الكوت�س املخت�س يف جمال التنمية الب�سرية ر�سيد اأمقران اأن النجاح يف احلياة متعلق بالأ�سا�س باإرادة الإن�سان ويف الختيار الذي 
يختاره ، وبتغيري نف�سه من الداخل و ا�ستجالب الطاقة الداخلية ، بدل تعليق ف�سله على الو�سع العام كف�سل ال�سيا�سي مثال اأو انخفا�س 

�سعر البرتول اأو اأن يربط ف�سله باأبيه اأو اأمه .

التفكري ال�سلبي يدعم �سعف التمدن عندنا
ر�شيد  الب�رضية  التنمية  مدرب  ركز 
منتدى  على  �شيفا  حلوله  خالل  اأمقران، 
من  اخلروج  �رضورة  على  »الو�شط«، 
بوتقة التفكري ال�شلبي، �شواء على ال�شعيد 
ال�شخ�شي اأو الوطني، مو�شحا انعكا�شاته 
ال�شلبية على امل�شتوى ال�شخ�شي بالتخلي 
امل�شاريع  حتقيق  وعدم  الطموحات  عن 
الف�شل، يف حني  ال�شخ�شية والغرق و�شط 
ينمو املنهج ال�شلبي لينعك�ش على حميط 
وطنه،  م�شتوى  على  وحتى  ال�شخ�ش 
م�شتدال بالكالم ال�شلبي الذي ي�شيطر على  
اجلزائر  اأو  قذر،  ال�شارع  البع�ش:  اأفكار 
غري منتجة، على �شبيل املثال، يف حني اأن 
التغيري ينطلق من الفرد، داعيا الأن يرفق 
هو  ويكون  بالتطبيق  انتقاداته  املنتقد 
الفّعال الذي ال يت�شبب يف رمي  ال�شخ�ش 
ال�شخ�ش  هو  ويكون  بال�شارع،  القاذورات 
اأكد ر�شيد  التغيري. كما  ينطلق معه  الذي 
اأمقران اأن القوة ال�شخ�شية هي الراأ�شمال 
احلقيقي للفرد، م�شت�شهدا باأمثلة عن عدة 
عامليا،  و�شعها  تغيري  قادت  �شخ�شيات 

كون املرء ال يحتاج يف كل الو�شعيات اإىل 
بنف�شه  يدفع  لكي  مريح  وو�شع  راأ�شمال 
باجتاه حت�شني الو�شع، وغالبية املبدعني 
عن  ناهيك  ال�شفر،  نقطة  من  انطلقوا 
املادي  ال�شعيد  على  النجاحات  مقارنة 
مبا نك�شبه معنويا من االأفراد املحيطني 
بالنف�ش  الثقة  ثالثية:  من  جاعال  بنا، 
وروح املبادرة واالإميان، موؤكدا اأن النقطة 
االأخرية عن�رض اأ�شا�شي، م�شتنكرا الدعوة 
فيه  طغت  ع�رض  يف  ذلك  عن  لالبتعاد 

املادية بحجة العلمية.
من جهة ثانية عاد �شيف »الو�شط« للرتكيز 
يواجهه  ما  لطبيعة  ال�شخ�ش  نظرية  على 
لل�شعوبات  نظرته  كون  �شعوبات،  من 
هي التي حتدد طبيعة تعاطيه معها، فاإن 
متكن من تغليب النظرة االإيجابية فيحول 
�شعوباته الإمكانيات جديدة، كون »االإن�شان 
ابن ظروفه«، وكلما ت�شاعفت جتاربه عرب 
بنف�شه  ال�شمو  من  متكن  ال�شعوبات  تلك 

نحو مراحل جديدة.
�سارة بومعزة 
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�ملوؤمتر موؤجل �إىل زمن غري معلوم 

جيارو بلخادم مر�سحان لقيادة الأفالن بعد الرئا�سيات
يطغى على �ل�ساحة �ل�سيا�سية موؤخر� �لت�سارع �لذي يحدث د�خل �حلزب �لعتيد ، ل�سيما بعد ��ستقالة �لأمني �لعام �ل�سابق جمال ولد عبا�س ، 

وظهور جيل جديد من �لأفالنيني يرت�أ�سهم �ل�ساب معاذ بو�سارب وحمجوب بدة ، قابله بد�ية عودة عنا�سر �لآفالن �لقدمية على ر�أ�سهم رئي�س 
�حلكومة �ل�سابق عبد �لعزيز بلخادم ، وعبد �لرحمان بلعياط ، يف �طار �إعادة ل�سمل �لإخوة �لفرقاء و �لذين من بينهم �لأمني �لعام �ل�سابق عمار 

�سعد�ين و جناح عبد �لكرمي عبادة ، لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يبقى مطروح متى �سيتم �نعقاد موؤمتر �لآفالن �لذي جاء معاذ بو�سارب كمن�سق له ، يف ظل 
بد�ية �حلديث عن بعد هذ� �ملوعد و �لذي قد ميتد حتى �إىل دي�سمرب 2019، ولي�س �سهر جانفي كما هو منتظر �أو �سرح به بو�سارب ، ناهيك مع 

تقاطع هذه �لأجو�ء مع موعد رئا�سيات 2019، وبد�ية �حلديث �أو دعاوي عن تاأجيل حتى هذ� �ملوعد �لرئا�سي .

ع�سام بور بيع

مازالت   ، وذاك  هذا  ورغم 
�سيكون  من  حول  الت�ساوؤالت 
 ، لالأفالن  اجلديد  العام  االأمني 
امل�سري  هو  معاذ  �سيبقى  وهل 
اأعطى  اأنه  و  خا�سة  لالأفالن 
الغمو�ض حول موعد انطالق هذا 
املوؤمتر ، واإبقاء املوعد مفتوحا 
، مبا يوؤكد اأنه عملية لربح الوقت 
حت�سريا ملا هو اآتي اأو ما حت�رضه 

دواليب ال�سلطة .
ورغم اأن تنحي جمال ولد عبا�ض 
من على راأ�ض االآفالن ، بداأ يعيد 
نوعا من اللحمة اإىل احلزب العتيد 
التوافق  نقاط  ظهور  وبداية   ،
اأن  اىل   ، االأعداء  االإخوة  بني 
معاذ  بها  يقوم  التي  التح�سريات 

بو�سارب مازالت غام�سة بالن�سبة 
اأن  رغم   ، االأطراف  من  للعديد 
على  هوؤالء  اأن  يتوقع  من  هناك 
و  بدة  وحمجوب  بو�سارب  غرار 
اجلناح الذي ميثلونه قادرون على 
االآفالن  الفارق داخل  اأن يحدثوا 
اأن  بعد   ، مهمتهم  يف  يوجنحوا 
حماولة  على  التغلب  يف  متكنوا 
املقاومة من اأحمد بومهدي ، مبا 
يعني اأن لهم ورقة طريق حمددة . 
وباملوازاة مع هذا ، بداأت عملية 
االآفالن  اأروقة  داخل  التكهنات 
حول من �سيكون فار�ض احلزب اأو 
�سيبقى  اأم  اجلديد،  العام  االأمني 
اإىل  يح�رض  اأنه  اأم   ، بو�سارب 
على  االآفالن  �سيقود  اآخر  فار�ض 

جنبات الرئا�سيات.
فبداأ احلديث عن احتمال انتخاب 

اأو اختيار الوزير ال�سابق الها�سمي 
لالأفالن  عاما  اأمينا  ليكون  جيار 
 ، حوله  اإجماع  �سبه  وجود  بعد   ،
عن  امل�سادر  بعد  تتحدث  فيما 
احتمال عودة عبد العزيز بلخادم 
 ، لالأفالن  العامة  االأمانة  اىل 
الباهر  اال�ستقبال  بعد  ال�سيما 
الذي حظي به اليومني الفارطني 

داخل مقر احلزب العتيد .
وتبقى النوايا خفية داخل احلزب 
له  التح�سري  يتم  ،وما  العتيد 
توقف  اأن  بعد  ال�سيما   ، جمهول 
الربملان  رئي�ض  عنه  احلديث 
حيث   ، بوحجة  ال�سعيد  االأ�سبق 
 ، عودته  م�سادر  ت�ستبعد  فيما 
احتمال  اأخرى  م�سادر  تتوقع 

تعيينه من�سب اآخر مهم .
وحدها  القادمة  القليلة  االأيام 

اجلديدة  الوجوه  باإفراز  كفيلة 
ال�سيا�سية  اخلارطة  و  لالأفالن 
هو  االآفالن  اأن  ال�سيما  اجلديدة 

بوابة  اأقرب  يعترب  الذي  اجلهاز 
وجود  ظل  يف   ، املرادية  ق�رض 
االأرندي  للغرمي  جامح  طموح 

هو  الذي  اويحيى  اأحمد  بقيادة 
لق�رض  طموحاته  تعد  مل  االآخر 

املرادية خمفية .

 تاج يقبل تاأجيل �لنتخابات
 و�لدخول يف فرتة �نتقالية:

ت�سريحات غول تثري الت�ساوؤلت
فرتة  يف  الولوج  مبادرة  حتولت 
بعدما  اإىل مطلب جماعي  انتقالية 
تقت�رض فقط  �سابق  كانت يف وقت 
بابا  فتح  ما  اأو حزبني،  على حزب 
�سعف  نحو  كلها  �سبت  للتاأويالت 
ما  دائما  التي  الدولة  موؤ�س�سات 
املعار�سة  اأحزاب  عليها  �سددت 
يف الكثري من املرات، وما يزيد من 
حزب  خرجة  الفر�سية  هذه  تاأكيد 
اأم�ض،  اأول  املوايل  غول  عمال 
تاأجيل  يقبل  اأنه  على  �سدد  ملا 
عن  االإعالن  بغر�ض  االنتخابات 

فرتة انتقالية.
دعوة  على  طويل  وقت  مير  مل 
عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ض 
انتقالية  فرتة  اإىل  مقري  الرزاق 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  يقودها 
العزيز بوتفليقة، حتى قبلها رئي�ض 
عمار  اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب 
�سيتم  باأنه  اأكد  الذي  مقري  غول، 
واإحياء  االأمور  ت�سحيح  خاللها 
حتمي  لكي  املوؤ�س�سات  بع�ض  
موعدها  �سيُحدد  التي  االنتخابات 
اأكرب  يف وقت الحق، وحتجج زعيم 
ب�سبابية  باجلزائر  معار�ض  حزب 
ميكن  مل  الذي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
اختيار  على  املواالة  اأحزاب  حتى 
املتتالية  دعواتهم  رغم  مر�سحهم 
بوتفليقة،  بقيادة  اال�ستمرارية  اإىل 
يف حني و�سف املعار�سة بالعاجزة 
بعد اأن مل ت�ستطع اختيار �سخ�سية 
كانن  اإن  ال�سلطة  مر�سح  جتابه 
الدولة  موؤ�س�سات  باأن  تاأكديها  مع 
حركة  رئي�ض  دعوة  �سعيفة. 
غول  عمار  تبناها  ال�سلم  جمتمع 
يرف�ض  لن  »تاج«  اأن  اأكد  ملا  بقوة 
يف  والدخول  االنتخابات  تاأجيل 
ما  ذلك،  تقرر  اإن  انتقالية  فرتة 

ب�سعف  اعرتافا  ح�سبه  يرُتجم 
تغنى  ما  دائما  التي  املوؤ�س�سات 
بها وراح يدافع عنها يف الكثري من 
التوقيع  اأخرها  كان  التي  خرجاته، 
على ت�سكيل ائتالف رئا�سي رباعي 
مبعية اأحزاب »االأمبيا«، و«االفالن« 
الدميقراطي،  الوطني  والتجمع 
بوتفليقة  الرئي�ض  تر�سح  يدعم 
لعهدة جديدة من اأجل اال�ستمرارية 

ملدة 5 �سنوات اأخرى.
ال�سحفي  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
املتابع لل�ساأن ال�سيا�سي باأن الداعني 
بوجود  يتوهمون  املبادرة  لهذه 
حالة ان�سداد ال�سلطة، والغر�ض من 
مبها،  يبقى  الفر�سية  لهذه  الرتويج 
موؤكدا:«االإن�سداد الواقع يف ال�سلطة 
يف  وين�رضه،  البع�ض  يتحدث  كما 
احلقيقة هو ان�سداد يقع يف العقول 
فقط، وهي مدخالت ال ندري ملاذا 
يروج لها؟ والغاية من الدفع اإليها؟«، 
�سارت  الذي  احلال  واقع  م�سيفا:« 
بوتفليقة  منذ جميء  ال�سلطة  عليه 
اإىل احلكم، وعملت عليه، هو دولة 
املوؤ�س�سات ودولة القانون واحرتام 
اأدري  فال  االنتخابية،  املواعيد 

كيف و�سلنا اليوم اإىل اإن�سداد؟«.
امل�سدر  اأفاد  ال�سياق  نف�ض  ويف 
الرئا�سية  االنتخابات  باأن  ذاته 
ال�سنة  ربيع  يف  اإجراوؤها  املزمع 
يف  جتري  اأن  املمكن  من  املقبلة، 
ال�سلطة  تعمل  واأن  املنا�سب  وقتها 
واقع  مو�سحا:«  اإجناحها،  على 
االنتخابات  على  القادر  يجعل  اأراه 
الرئا�سية اأن يتقدم، ولنعطي الكلمة 
القادم،  رئي�سه  يختار  كي  لل�سعب 
اأهم  امل�ستقبل  يف  ينتظرنا  فما 

بكثري.
علي عز�زقة

بعد �قرت�حها متديد �لعهدة �لرئا�سية �حلالية

حم�س حتذر من "انفالت اإجتماعي" 
االنفالت  من  حم�ض  حذرت 
العهدة  بداية  مع  االجتماعي 
ظل  يف  املقبلة،  الرئا�سية 
االقت�سادية،  االأزمة  تفاقم 
املوؤ�رضات  كل  اأن  معتربة 
تو�سح اأن اجلزائر ذاهبة باجتاه 
املديونية ب�رضوط قا�سية، يف 
االإيجابية  الردود  اأكدت  حني 

حول مبادرة التوافق.
حلركة  الوطني  املكتب  حذر 
جمتمع ال�سلم، خالل اجتماعه 
جتاهل  من  ال�سلطة  االأخري، 
يف  االقت�سادية  االأزمة  تفاقم 
اجلزائر، خا�سة اأنها ميكن اأن 
توؤدي اإىل االنفالت االجتماعي 
الرئا�سية  العهدة  بداية  يف 
احتياطي  نفاذ  عند  املقبلة 
يف  الكبري  والرتاجع  ال�رضف 
خا�سة  املحروقات،  ت�سدير 
اجلزائر  اأن  يو�سح  الو�سع  اأن 
اإىل  الرجوع  على  تو�سك 
املديونية �سمن �رضوط قا�سية 
االنفالت،  خماطر  تعمق  جدا 
احلل  بـ«واأن  ال�سلطة  خماطبا 
هو يف قيمة العمل �سمن البيئة 
املنا�سبة له ولي�ض يف ا�ستجداء 
االإقليمية  اخلارجية  القوى 

والدولية«.
اأن  التنفيذي  املكتب  واأكد 
مبادرة  بنود  مع  التجاوب 
اإيجابيا  كان  الوطني  التوافق 
هذه  يف  اأو  �سابقا  عنه  عربت 
مكونات  من  العديد  االأيام 
ال�ساحة ال�سيا�سية يف املعار�سة 
اأن احلركة  واملواالة، م�سيفني 
هذه  مع  اإيجابيا  �ستتعامل 

و�ست�سعى  االإيجابية  املعطيات 
امل�سلحة  اإطار  ذلك يف  ليكون 
ال�سادق  واخلطاب  العامة 
ال�سخ�سية  امل�سلحة  ولي�ض 
كما  بح�سبهم،  اخل�سب،  ولغة 
الرزاق  عبد  حم�ض  رئي�ض  اأكد 
باأن  له  من�سور  يف  مقري 
“التوافق  حول  حزبه  مبادرة 
مقبولة  �سارت  قد  الوطني” 
ب�سبب  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  يف 
ما �سماه “معطيات االأزمة” يف 
اجلزائر، م�سريا اأن املتحفظني 
وحتى  لها  والراف�سني  عليها 
يرغب  �ساروا  بها  املرتب�سني 

به.
»حظوظ  باأن  مقري  واأفاد   

تزداد  الوطني  التوافق  مبادرة 
معطيات  اأن  يبدو  فاأكرث،  اأكرث 
للعقل.  النا�ض  اأرجعت  االأزمة 
يف  املوثقة  التفا�سيل  بع�ض 
من  عند  قبوال  تلقى  املبادرة 
اأو  مرتددا  اأو  متحفظا  كان 
�سنتعامل  مرتب�سا.  اأو  راف�سا 
االإيجابية  التطورات  هذه  مع 
يخدم  مبا  �سبطها  ونحاول 
هوؤالء  طموحات  ال  اجلزائر 

االأ�سخا�ض اأو اأولئك«.
وبخ�سو�ض اليوم العاملي لذوي 
دعت  اخلا�سة  االحتياجات 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  احلركة 
من  املزيد  اإىل  واملجتمعية 

العناية بهم على كل االأ�سعدة.

املكتب  تطرق  ثانية  جهة  من 
ال�سعودي  العهد  ويل  زيارة  اإىل 
متداركني  �سلمان،  بن  حممد 
حري�سة  احلركة  اأن  بالقول 
العربية  العالقات  متتني  على 
-العربية ومن اأهمها العالقات 
اأنها  اإال  ال�سعودية  اجلزائرية 
توؤكد رف�سها لزيارة ويل العهد 
يف  »تورطه  ب�سبب  ال�سعودي 
يف  واملدنيني  االأطفال  قتل 
والعلماء  الدعاة  و�سجن  اليمن 
يف  وتغييبهم  واحلقوقيني 
الكبرية  والتهم  ال�سعودية 
بخ�سو�ض  حوله  حتوم  التي 
التي  الداع�سية  اجلرمية 
ال�سعودية  القن�سلية  يف  وقعت 

باإ�سطنبول«.
الق�سية  م�ستوى  وعلى 
الفل�سطينية قالت اأنها متم�سكة 
كق�سية  الفل�سطينية  بالق�سية 
مركزية م�سجلة ا�ستنكارها ملا 
التي  املجانية  بالتهم  و�سفته 
يف  الفل�سطيني  ال�سفري  كالها 
يا�سني  اأحمد  لل�سيخ  اجلزائر 
اجلرائد  اأحد  يف  اهلل(  )رحمه 
اجلزائرية مثمنة ا�ستنكار هذا 
اإقليم  فتح  الت�رضف من حركة 
ال�سفري  خماطبة  اجلزائر، 
يف  دوره  باأن  ال�سفري  »وتذكر 
عن  الدفاع  هو  ال�سهداء  بالد 
بكل  الفل�سطينية  الق�سية 
املقاومة  ودعم  تفا�سيلها 
مكون  �سد  التحري�ض  ولي�ض 
ال�سعب  مكونات  من  اأ�سا�سي 

الفل�سطيني.«
�سارة بومعزة 
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مقدمة ال بد منها حول 
مركزية »املقاومة« يف 
ر« ال�شعب  ق�شية »حَتُرّ

االأردين 

الإن�سان  ي�ستكمَل  اأن  قبل 
احليوية  احتياجاته  حزمَة 
حياتُه،  تقوم  ل  بدونها  التي 
ل  فاإنه  »الهواء،واملاء،والغذاء«، 
احلياة،  تلك  ممار�سة  ي�ستطيع 
تفعيلها  عن  ولحمايتها،ناهيك 
ل  الإن�سان  وتطويرها.حياة 
»الهو تاأمني  بعد  اإل  اإذن  تبداأ 
اء«،و«املاء«،و«الغذاء«،وليقب
،هي  تاأمينها  ومعركة  ذلك،  ل 
والبقاء  الوجود  تاأمني  معركة 
بداية  على  القدمني  لو�سع 
وتنميتها  احلياة  ممار�سة  طريق 
قبل  اأما  ال�سحيح،  بال�سكل 
قائمة  غري  فاحلياةُ  تاأمينها، 
ي�سح  ول  اأ�سال،  موجودة  وغري 
حياة  عن  بالتايل  احلديث 
فاحلياة  ناق�سة،  لكنها  قائمة 
هواوؤُها  حياة  الناق�سة،هي 
بع�ض  فيه  كان  ن،واإن  موؤَمّ
ن،  التلُوّث، وهي حياةٌ ماوؤُها موؤَمّ
َخن، وهي  واإن كان فيه بع�ٌض الَدّ
كان  واإن  ن،  موؤَمّ غذاوؤها  حياةٌ 
يكفي  الكفاف،ول  بع�ض  فيه 
منها،كي  اثنني  اأو  عن�رص  تاأمني 
الإن�سان،فيعترب  اأمر  ي�ستقيَم 
ناق�سة،ليبداأ  حياة  حياًّ  نف�َسه 
م�سرية تفعيل حياته وتطويرها.

املعادلة  هذه  خ�سو�سية  اإن 
»املواطن  حياة  يف  القانون 
حياة  يف  ثم  ومن  الأردين«، 
اأن  يف  تتجلَى  الأردين«  »ال�سعب 
»احلرية« و«العدالة« و«املقاومة« 
وذلك  املواطن  هذا  حياة  يف 
البدء  حلظة  يف  تكون  ال�سعب 
يتنف�سها  هواء.وعندما  كلُّها 
كلُّها  مائه،�سيجدها  عن  باحثا 
عن  باحثا  ي�رصبها  ماء.وعندما 
غذاء. كلُّها  غذائه،�سيجدها 
»املواطن  حياة  تبداأ  فال  واإذن 
»احلرية«  الأردين«،بدون 
معا  و«املقاومة«  و«العدالة« 
ت�ستمر  الوقت،ولهي  ذات  ويف 
وتتوا�سل بدونه ويف ذات الوقت.
ذلك  بدون  وتتفعل  تنمو  ولهي 

كِلّه معا ويف ذات الوقت.
»احلرية«  لكون  وبالنظر 
و«العدالة« ت�سكالن معا اجلوهر 
املجتمعي  للتغيري  القيمي 

من  جمتمع  اأي  تخلي�ض  لأجل 
ال�ستبداد ال�سيا�سي ومن الظلم 
اإعادة  فباإمكاننا  القت�سادي، 
الأردين  ال�سعب  ق�سية  �سياغة 
على  تقوم  ق�سية  باعتبارها 

ركيزتني اثنتني هما:

الركيزة االأوىل: »التغيري 
املجتمعي« متمثال يف 

الن�شال من اأجل جت�شيد 
قيمتي احلرية والعدالة، 

الركيزة الثانية: »مقاومة 
ال�شهيونية« متمثلة 

يف مواجهة االحتالل 
االإ�شرائيلي لالأر�ض.

ال�سعب  حلياة  ميكن  فال  واإذن 
تقوم  اأن   اأو  تبداأ  اأن  الأردين 
و«العدالة«  »احلرية«  بعن�رصي 
»التغيري  بعن�رص  اأي  وحدهما، 
فالق�سية  وحده.  املجتمعي« 
لي�ست  الأردين  لل�سعب  الوطنية 
مواجهة  يف  ق�سيته  فقط  هي 
الطبقي،  »الفا�سد،  نظامه 
هي  امل�ستبد«،بل  الظامل، 
النظام  ق�سيته يف مواجهة ذلك 
اإىل  تلك  الوظيفية  مبوا�سفاته 
لالحتالل  مواجهته  جانب 
مل  فاإذا  لالأر�ض،  الإ�رصائيلي 
نا  ُمَكِوّ »املقاومة«  عن�رص  يكن 
حلياٍة  التاأ�سي�ض  يف  �رصطيا 
عربي،فاإنه  �سعٍب  لأِيّ  اأف�سَل 
يف  جوهري  �رصطي  ُمَكِوّن 
الأردين  ال�سعب  حلياة  التاأ�سي�ض 
ونه�سته..  وانطالقه  ِره  ُرّ وَتَ
اإلخ. ولأن هذا التاأ�سيل الفل�سفي 
القائم على فكرة تزاوج »التغيري 
و«مقاومة  املجتمعي«، 
حلياة  للتاأ�سي�ض  ال�سهيونية«، 
الدولة  يف  الأردين  ال�سعب 
الأهمية  يف  غاية  اأمر  الأردنية، 
الأردن  دور  يفهم  اأن  يريد  ملن 
اأر�سا و�سعبا ونظاما – اأْي دولًة 
العربي  ال�رصاع  م�ستقبل  يف   –
اختزاله  مت  الذي  »الإ�رصائيلي« 
»الق�سية  هو  م  متقِزّ مفهوم  يف 
من  كان  فقد  الفل�سطينية«، 
بهذه  تليلنا  ن�ستهَلّ  اأن  املفيد 
املقدمة كي نلفت النتباه فيها 
يف  املعادلة  هذه  مركزية  اإىل 
لالأردن  امل�ستقبلي  الدور  فهم 

يف ال�رصاع.

ف�شل جتربتي عزل ق�شية 
»التغيري املجتمعي« عن 

»مقاومة ال�شهيونية« 

»احلالة  �سريورة  اأثبتت  لقد 
احلالة  وهي  الأردنية«،  الوطنية 
ال�سعب  التي تعاطى من خاللها 
مع  الوطنية  قواه  عرب  الأردين 
ومن  اإجنازها،  بُْغيََة  ق�سيته 
على  التاريخية  الوقائع  خالل 
املا�سية،  �سنة  ال�سبعني  مدى 
املقدمة  يف  اإليه  اأ�رصنا  ما  اأن 
ال�سابقة لي�ض خيال جمنَّحا، ول 
م�ستند  طوباوي غري  تليل  هو 
اإىل روؤية تاريخية، بل هو قانون 
تاريخي ل ميكن للحالة الأردنية 
يف  عنه  تيد  اأن   – تديدا   –
الأردين  ال�سعب  اإجناز  �سياق 

لق�سيته الوطنية.
عقب  ال�سفتني  وحدة  فمنذ 
عام  ال�سهري  اأريحا  موؤمتر 
1948)1(، وظهور قانون جن�سية 
 ،)2(1949 عام  التاأ�سي�ض 
الأردنية  »اململكة  دولة  وولدة 
عنها   َ َعرَبّ التي  الها�سمية«)3( 
نزع   ،)4(1952 عام  د�ستور 
النحياز  اإىل  الأردين  ال�سعب 
ق�سيته  تقوم على جتزئة  لفكرٍة 

ني، هما: الوطنية اإىل �ِسَقّ
اأول: »التغيري املجتمعي« متمثال 
الوظيفي  النظام  مناجزة  يف 
الها�سمي بُْغيََة اإجباره على تغيري 
الأردن  وتويل  ال�سيا�سي  نهجه 
من ثم اإىل قاعدة اآمنة للتحرير 

واملقاومة.
ال�سهيونية«  »مقاومة  ثانيا: 
�سوف  التي  الأداة  باعتبارها 
الأردين  النظامالوطني  ميلكها 

لتحرير الأر�ض.
تعاطيه  يف  الأردين  ال�سعب  اإن 
وقع  هذين  ب�سقيها  ق�سيته  مع 
يف خطيئة تاريخية كربى ناجتة 
عن عدم وعيه مبتطلبات اإجناز 
متثلت  ولقد  الق�سية.  هذه 
نا�سل  اأنه  يف  اخلطيئة  هذه 
التغيري  لأجل  اخلم�سينيات  يف 
الن�سال  ال  ُموؤَِجّ املجتمعي 
فف�سل  الأر�ض،  لأجلتحرير 
الأردين  النظام  اأ�سقط  عندما 
وطنية  حكومة  اأول   1957 عام 
انتُِخبَت  دميقراطية  برملانية 
عام 1956)5(. وباإزاء هذا الف�سل 
ظن الأردنيون اأن اخلطيئةتكمن 
ال�سقني  بني  الف�سل  فكرة  ل يف 
عدم  يف  بل  املبداأ،  حيث  من 
الق�سية  اختيار  يف  التوفيق 
لة،  املعَجّ والق�سية  لة  املوؤَجّ
اإىل  الوقت  ذلك  منذ  فلجاأ 
متجها  املقابل،  النهج  انتهاج 
التحرير  ق�سية  تعجيل  نحو 

اأجلها  قد  كان  التي  واملقاومة 
يف اخلم�سينيات، وتاأجيل ق�سية 
قد  كان  التي  املجتمعي  التغيري 
ر ثورته عام  لها اآنذاك، ففَجّ عَجّ

.)6(1965
جديد  من  ليف�سَل  عاد  لكنه 
التاآمر  من  النظام  عندما متكن 
وطردها  واإف�سالها  ثورته  على 
عقب   )7(1970 عام  الأردن  من 
اإىل  ودفعها  اأيلول،  جمزرة 
�سريورتها  جعل  الذي  ال�ستات 
الآن،  فيه  نحن  ما  اإىل  توؤول 
يكمن  اإمنا  ال�سواب  اأن  ليثبَت 
التناق�سات  حِلّ  على  العمل  يف 
وهما  الق�سيتني  عن  الناجتة 
»التغيري املجتمعي« لتغيري النهج 
و«مقاومة  للنظام،  ال�سيا�سي 
الأر�ض  لتحرير  ال�سهيونية« 

املحتلة معا ويف ذات الوقت. 
هذا وتعترب البو�سلة التي تركت 
كل  اجتاهاتها  وفق  وتتحرك 
�سيا�سات النظام الأردين واأدواره 
على  مار�سها  التي  الوظيفية 
والتي  املا�سي،  تاريخه  مدى 
تاريخه  مدى  على  �سيمار�سها 
املتعلقة  تلك  هي  القادم، 
بني  التزاوج  ق  تُقّ منع  بكيفية 
الأردين  ال�سعب  ق�سية  �سقي 
جنح  ما  وهو  الذكر،  �سالفتي 
اأميا جناح فيما نطلق عليه  فيه 
الهويات«)8(،  »ليغو  لعبة  و�سف 
ما  وكيف  اللعبة  هذه  هي  فما 
لتحقيق  ميار�سها  النظام  يزال 

كِلّ غاياته وليلعب كَلّ اأدواره؟!

لعبة »ليغو الهويات« 
ودورها يف التاأ�شي�ض للدور 

الوظيفي للنظام االأردين

يقوم جوهر اللعبة التي مار�سها 
على  يزال،  وما  الأردين  النظام 
من  الأردين  املواطن  اأن  مبداأ 
يبقى  اأن  يجب  فل�سطيني  اأ�سل 
بنهج  ق  يتحَقّ لن  بوهٍم  ُمتعلقا 
والرتحيل  والت�سويف  الت�سوية 
األ  الزمن،  طال  مهما  امُلتَّبَع 
الفل�سطينية«  »الدولة  وهم  هو 
ال�سفة  يف  اأَْي  النهر،  غرب 
التنازل  مَتّ  اأن  بعد  الغربية، 
اأ�سال، وذلك  نهائيا عما �سواها 
كي ل يلتفتَاإىل من هم حوله وهم 
بون بلدا  ي�رصقون وينهبون ويَُخِرّ
اإليه، كي ل  يُراد له اأن ل ينتمي 
ينتف�َض  ل  وكي  بتخريبه،  يهتَمّ 
ل  وكي  تدمريه،  على  ُمتجا 
بالدفاع عنه  ثَمّ معنيا  يكون من 
مادام  الداخليني،  خمربيه  من  

فيه  مقيٌم  باأنه  يُقنعه  الكُلّ 
ب�سفته �سيفا،وب�سكٍل موؤقٍت باَت 
انتهاوؤُه قريبا، وغدت مغادرتُه له 
ُعَف  يَ�سْ وكي  جهة،  من  و�سيكة 
هذه  �سلبيته  وب�سبب  ثم  من 
�سقيُقه الآخر – ال�رصق الأردين 
اإ�سالَحه  – وهو يحاول منفردا 
والدمار  التخريب  من  واإنقاَذه 
اللذين ينحدر نحوهما من جهة 
الوحيد  املنتفع  فيكوُن  اأخرى، 
جراَء ذلك هو النظام الوظيفي، 
  ،)9 ببريوقراطهوكومربادوره)
هو  الدائم  ُر  املت�رِصّ ويكون 
فئاته  بكِلّ  الأردين  ال�سعب 

و�رصائحه وطوائفه.
ولكي تبقى هذه املعادلة الطبقية 
َقة للغر�ض  ِقّ قائمًة وحاكمًة وُمَ
التعامل  يتَمّ  اأن  منها، كان يجب 
الفل�سطينية  »الهوية  مع م�رصوع 
الدولة  »م�رصوع  ومع  الوهم«، 
مبنطق  الفا�سل«،  الفل�سطينية 
يف  يعني  الذي  معاوية«،  »�سعرة 
اأحد  اإىل  اللجوَء  ال�سياق،  هذا 
النهجني التاليني اأَيُُّهما ت�ستدعيه 
�سريورة  عن  الناجمة  احلاجة 
اأن  اإما  الأول:  النهج  الق�سية: 
»م�رصوع  اأي  تفعيلهما–  يتَمّ 
الدولة«–  و«م�رصوع  الهوية«، 
وال�رصاخ  باجلعجعة  واإحياوؤهما 
والعويل، كلَّما قاربا على املوت، 
ال�سيا�سي  النهج  اأ�سبح  وكلَّما 
مبخاطر  دا  ُمَهَدّ الأردين  للنظام 
بالأعناق  للدفع  ال�سقوط،وذلك 
خلق  الغرب، عرب  نحو  لت�رصِئَبّ 
تعيد  جديدة  ترحيل  عنا�رص 
اإنتاج ثقافة »الأمل« و«الإمكان« 
و«لنعطي  نحاول«،  و«دعونا 
وهي  اأخرى«،  فر�سة  للت�سوية 
اإعادة  على  القادرة  الثقافة 
الكامل  ال�سيا�سي  احلياد  اإنتاج 
فل�سطيني  اأ�سل  من  لالأردنيني 
الأردين  بال�ساأن  يتعلق  فيما 
اأنه  الداخلي. النهج الثاين: واإما 
الأردنيني  اأعناق  عندما ت�رصئُبّ 
اأ�سل فل�سطيني نحو الغرب  من 
قد  يكون  الذي  الأمل  حيث 
ب�سبب  اأوهاَمهم  يناغ�ض  بداأ 
ل  وكي  تلك،  معاوية  �سعرة 
واأحالمهم،  اأوهامهم  يف  يبالغوا 
تويل  عرب  ال�سعرة  اإرخاء  يتُمّ
لتنحرف  ال�سيا�سي  النظر  زاوية 
قليال نحو ال�رصق، لتقَلّ �سقوُف 
التوقعات من جديد، وت�سرتخي 
ُده خماطر  الق�سية اإىل اأجٍل تِدّ
انعكا�ساته على الداخل الأردين، 
جديد  من  ال�سعرة  �سُدّ  ليُعاَد 
بداأوا  هوؤلء  اأن  يُرى  عندما 

اأردنيتهم  حقيقة  اإىل  يعودون 
وما متليه عليهم من م�سوؤوليات 

وطنية.
اإن احلالة ال�سيا�سية التي يُْخ�َسى من 
من  الأردنيني  اندفاُع  عنها  يَنْتَُج  اأن 
اإىل البدء يف البحث  اأ�سل فل�سطيني 
جت�سيد  رهان  غري  اآخر  رهاٍن  عن 
الفل�سطينية«مب�ساريع  »الهوية 
الت�سوية القائمة على الرتحيل الأبدي 
هو  التج�سيد،  لهذا  منتََهج  كطريق 
رهان النتماء الكامل للوطن الأردين 
هذا  بو�سف  و�سعبا،  وهوية  اأر�سا 
فعالية  الأكرث  البديل  هو  النتماء 
للتاأ�سي�ض للهوية الفل�سطينية وللدولة 
م�رصوع  حا�سنة  يف  الفل�سطينية 
القاعدة  من  احلقيقي  التحرير 
من  بدءا  »الأردن«،  احلقيقية  الآمنة 
اأردنية  اأر�سا  الغربية  ال�سفة  اعتبار 
لتحرير  كمقدمة  تريرها  يجب 
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، ومرورا 
نحٍو  على  املتفاعل  بالندماج 
والإ�سالح  التغيري  حراك  يف  �سامل 
ال�سيا�سي  النهج  د  يَُهِدّ ما  البالد،  يف 
ي، ويرِفُد  للنظام الوظيفي ب�سكٍل َجِدّ
الوطني،  ن�ساله  ال�سقيَقالآخَريف 
رغم اأنه ما يزال حتى الآن يلعب يف 
ب�سبب  الأ�سف،  مع  وحيدا  ال�ساحة 
معادلته  مترير  يف  النظام  جناح 
هذه  اإن  نقول..  هذه..  ال�سيطانية 
احلالة ال�سيا�سية، وما ينتُج عنها من 
لتحرير  امُلنَْطلَق  اأَْرَدنَِة  نحو  اندفاٍع 
اأَْرَدنَة  تقت�سيه  ما  ونحو  فل�سطني، 
املنطلق هذه من اندفاٍع نحو التغيري 
لالنعتاق  واحلقيقي  اجلاد  الداخلي 
يف  والتحليق  الوظيفية  براثن  من 
النظام  جتعل  الوطنية،  ف�ساءات 
التي  امل�ساحة  داخل  من  يتحرك 
عرب  الهويات«،  »ليغو  لعبة  تتيحها 
اأذرع الإمربيالية  الكامل مع  التن�سيق 
وظيفية  اأو  كانت  �سهيونية  الأخرى 
م�ساريع  اإحياء  اإعادة  باجتاه  عربية، 
الأ�سطورية  الفل�سطينية«  »الهوية 
حوا�سن  خلق  عرب  �َسة،  املوؤَ�َسّ غري 
القدرة  متلك  لها  جديدة  ت�سوويَّة 
لتخفيف  والت�سويف،  الرتحيل  على 
ال�سغط على البُنْيَة الوظيفية التبعيَّة 
الأردنية.  وللدولة  الأردين  للنظام 
املعادلة  هذه  بطريف  اللعب  وخالل 
يتحرك  معاوية،  �سعرة  مبنطق 
مبنتهى  الطرفني  من  الإقليميون 
للتجاوب  والغباء،  واحلماقة  الرعونة 
ما  مع  وعي  غري  عن  اأو  وعي  عن 
�سريورة  يف  َقه  تِقّ اأن  لل�سعرة  يُراد 
تتبادلن  وهما  والق�سيتني  الهويتني 
مواقع الهتمام يف »لعبة الليغو« التي 
يف  الوظيفيان  النظامان  ميار�سها 

»عمان« ويف »رام اهلل«.

د. اأ�شامة عكنان

مقاربات

مفاتيح الق�سية الفل�سطينية توجد يف 

الأردن، ولي�س يف فل�سطني
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َ املرُء بني الهواء واملاء والغذاء،الختار اأن يتنف�ض، الأنه ال  لو ُخرِيّ
ي�شتطيع احلياة بدون هواء اأكرث من دقائق، بينما هو يحتمل العي�ض 
بال ماء اأو غذاء،وقتا اأطول بكثري من قدرته على البقاء بدون هواء، 

لذلك نراه ي�شمن الهواء اأوال،ليبقى على قيد احلياة، ثمينا �شَل 
َ يف مرحلة الحقة من ن�شاله بعد  من اأجل املاء والغذاء.ولو ُخرِيّ

تاأمني الهواء،بني املاء والغذاء،الختار اأن ي�شرب، الأنه ال ي�شتطيع 
احلياة بدون ماء اأكرث من ب�شعة اأيام، بينما هو يحتمل العي�ض بال 

غذاء،الأ�شهر متوا�شلة، لذلك نراه ي�شمن املاء اأوال، ليبقى على قيد 
احلياة، ثم ينا�شل من اأجل الغذاء.

وجهة نظر



   

يف  الإ�صالح  يف�صَل  ولكي  وبالتايل 
من  بالأردنيني  يدفعون  الأردن 
اأ�صل فل�صطيني اإىل التَّ�َصبُّث بوهٍم 
اأنها  �صي�صاع  التي  »الفل�صطينية« 
اندماجهم  ح�صاب  على  اقرتبت، 
الكامل يف مواطنتهم الأردنية وما 
باجتاه  فاعل  حراك  من  تقت�صيه 

التغيري والإ�صالح الداخليني.
وعندما ي�صبحون– اأي الوظيفيون 
– ملزمني بالتجاوب مع متطلبات 
هوؤلء  اإليه  ُدِفَع  الذي  الت�صبُّث 
الناعم  على  الغزُل  يتُمّ  الواهمون، 
من جديد ل�صتعادتهم بلطٍف نحو 
الأردن ونحو املطالب الإ�صالحية 
فوا ال�صغَط عن اجلبهة  فيه، ليَُخِفّ
الغربية، ريثما ت�صتدعي اللعب على 
نحوها  الكامل  التوجيه  موجات 
ال�صيا�صية  امُلْخَرجاُت  جديد  من 
الناعمةالتي  العودة  مل�صتويات 
قبل  ال�رشق  نحو  اإليها  اللجوء  مَتّ 

ذلك.
الأفق  انت�رشت يف  فكلَّما  وبالتايل 
بتهاونٍفي  تتعلق  �صيا�صية  حيثياٌت 
احلقوق  مع  املتجاوبة  املواقف 
والهوية،  الدولة  يف  الفل�صطينية 
مكثف يف  انت�صار  ذلك  رافق  كلما 
املتعلقة  الأ�صاطري  عن  احلديث 
بالتوطني والوطن البديل وخماطر 
كُلّ  َف  ليتك�َصّ الأردن،  التجني�س يف 
ذلك عن م�صاريع م�صبوهة لإعادة 
باجتاه  الأردن  الأو�صاع يف  ترتيب 
للحراك  ومقاوم  اإ�صالحي  ل 
ال�صعبي الداعي لالإ�صالح والتغيري 
ترحيلية  م�صاريع  وعن  جهة،  من 
يف  الفل�صطينية  للق�صية  جديدة 
�صياقها الهوياتي الت�صووي من جهة 
اأخرى، يُراُد لها اأن حتظى بالقبول 
الرتهيب  من  حالة  خلق  عرب 
والرتويع، يف حال عدم القبول بها 

اأو رف�س التجاوب معها.
»اأو�صلو« على �صبيل املثال قد  اإن 
قادرة على احلفاظ  اأ�صبحت غري 
اأ�صل  من  الأردنيني  نظر  على 
غرب  نحو  متجها  فل�صطيني 
الهوية  جت�صيد  وهم  ونحو  النهر، 
الغربية،  ال�صفة  يف  الفل�صطينية 
التفاقية  تلك  ا�صتنزاف  ب�صبب 
على  وقدرتها  زخمها  لكامل 
نتائج  ب  وتََرُقّ وت�صويف  ترحيل 
من  قرن  ربع  بعد  املفاو�صات 
وبعد  املاراثوين،  الطر�صان  حوار 
املفاو�صات  هذه  اأمام  يعد  مل  اأن 
ُمه، وبالتايل بعد اأن مل يعد  ما تقِدّ

ُمه.  اأمام »اأو�صلو« باأكملها ما تَُقِدّ

العامة  الثقافة  اأن  يعني  هذا  اإن 
الأردن  �رشق  نحو  تتَِّجه  �صتبداأ 
يف  ُفِقَد  الذي  احلِلّ  عن  للبحث 
الفل�صطينية«  »الهوية  م�رشوع 
اأَْرَدنَة املقاومة  البائ�س، وذلك يف 
التحرير  وم�رشوع  والثورة 
ب�رشورة  اعتقادا  اإلخ،  برمته.. 
بعد  ملا  الهوية  م�رشوع  تاأجيل 
الطريق  باعتبار ذاك هو  التحرير 
الق�صية  مع  للتعاطي  ال�صحيح 
ل  ولكي  اأ�صال.  الفل�صطينية 
اإعادة  اإىل  يُ�صار  ذلك،  يح�صل 
التي  املعتادة  الأ�صاطري  اجرتار 
ال�رشق  وخا�صة  اجلميع،  تُْرِعُب 
اأردنيني، من مثل التوطني والوطن 
وذلك  اإلخ،  والتجني�س..  البديل 
واأبواقه  الوظيفي  النظام  ِقبَِل  من 
اخلام�س..  وطابوره  وخمابراته 
من  »الأردنيون  الطرفني:  من  اإلخ 
و«الأردنيون  اأردنية«،  اأ�صول �رشق 
يتَمّ  كي  اأردنية«،  غرب  اأ�صول  من 
املت�صارعة  الندفاعة  تلجيم 
للثقافة اجلديدة نحو ال�رشق ونحو 
وثورية  وطنية  حالة  اإنتاج  اإعادة 
جهة،  من  الأردن  يف  ومقاِومة 
الندفاعة  تلجيم  اأي�صا  يتَمّ  وكي 
والتغيري،  الإ�صالح  نحو  احلا�صلة 
كي تتوقف اإن مل ترتاجع اأ�صال من 

جهة اأخرى. 
ما بعد  وعندما ي�صبُح الإ�صالح ُملََجّ
ِقه باإعادة  ُقّ اأن يكون قد مَتّ رهن حَتَ
نظر الأردنيني من اأ�صل فل�صطيني 
النهر من جديد، وبعد  نحو غرب 
الأردن  اإىل  هوؤلء  نظر  ي�صبَح  اأن 
اأعيد  اإذا  بو�صفه منطلقا للتحرير 
نظرا  الأ�صا�س،  هذا  على  اإنتاُجه 
خميفا بعد اأن يكون قد مَتّ النجاح 
يف ربطه باأ�صاطري مرعبة كالتوطني 
اإلخ،  والتجني�س..  البديل  والوطن 
اليائ�صني  امُلحبطني  هوؤلء  فاإن 
ذوي  الأردنيون  وهم  املرعوبني 
ي�صبحون  الفل�صطينية،  الأ�صول 
النف�صي  ال�صتعداد  اأهبة  على 
والذهني والثقايف لتََقبُّل اأِيّ �صيغة 
اأن  يف  اأمل  اأَيّ  تعطيهم  جديدة 
اجلديدة  املفاو�صات  من  نوعا 
يف قوالب حلوٍل جديدة قد يو�صل 
اإىل نتيجة، فيوؤثرون اأَيّ �صيغة قد 
اأِيّ خماطر من  تُلْقى عليهم، على 
اأكرث  واعتربوها  اأ�رِشبوها  تلك 
اإ�صاعة  من  كارثية  واأ�صَدّ  �رشا 
املحاولة  يف  الزمن  من  عقدين 
الدولية  ال�رشعية  على  والرهان 
وال�صغوطات..  املفاو�صات  وعلى 

اإلخ.    
النتباه  ال�صهل  من  يغدو  فيما 
َدة  املَغِرّ النظام  نغمة  ُعلُِوّ  اإىل 

الواحد  والوطن  املواطنة  باجتاه 
كان  كلما  اإلخ،  الوهم..  والإ�صالح 
الو�صع يتطلب اإعادة �صحب الأعني 
لتتطلع  غربا  تتطلع  راحت  التي 
دواليك  وهكذا  جديد.  من  �رشقا 
ت�صتمر اللعبة اإىل اأن ينتبه اجلميع 
فيها  وقعوا  التي  اخلدعة  اإىل 
ويرف�صون هذه اللعبة ويقررون اأن 
ي�صلحوه  اأن  الأردن وطنهم ويجب 
لأن  ال�صيا�صي،  نهجه  ويغريوا 
ال�صحيح  الطريق  هو  وحده  هذا 
اأما  املحتلة.  اأر�صهم  حترير  اإىل 
النحو،  هذا  على  يفكروا  اأن  قبل 
يف  وعمرهم  وقتهم  فلي�صِيّعوا 

الهراء الفارغ كما �صاءوا.
جتيء  ما  هو  ال�صياق  هذا  اإن 
جاءت  وما  القرن،  �صفقة  عربه 
وما  اأو�صلو،  �صفقة  قبلها  عربه 
غدا،  �صيخلفها  ما  �صيجيءعربه 
بعد  خلفاِئها  خلفاء  �صيخلف  وما 
اأوهامنا  من  نفق  مل  اإن  غٍد)10(، 
قواعد  على  لق�صيتنا  ونوؤ�ص�س 
را�صخة من الوعي بالدور الوظيفي 
اأن  منذ  الأردين  للنظام  التاريخي 
الأردنية  القطرية  الدولة  ن�صاأت 

عام 1921 وحتى يومنا هذا.
البديل«  »الوطن  اأ�صاطري  اإن 
واأوهام  و«التجني�س«،  و«التوطني« 
كانت  املقد�صة«،  »الهويات 
و�صتكون و�صتبقى هي دائما بَعاِبُع 
النظام لتمرير مثل تلك امل�صاريع 
الرتحيلية عندما يُراد �رشُف نظر 
اجلميع عن اأِيّ عملية تغيري �رشق 
التحرير  لعملية  �س  توؤ�ِصّ النهر، قد 
غة  امُلَفَرّ واجَلْعَجَعة  النهر.  غرب 
تزال  وما  كانت  طحٍن،  اأِيّ  من 
املعار�صني  َديَْدُن  هي  و�صتبقى 
واحلراكيني وال�صيا�صيني الأردنيني، 
وباأعلى  جميعا  يقولوا  مل  ما 

�صوتهم: 
الدولة  اإنتاج  اإعادة  بداية  اإن 
الأردنية على قواعد غري وظيفية، 
وغري تبعية، لتحريرها من الف�صاد 
من  وتاأهيلها  والظلم،  وال�صتبداد 
التحرير،  م�رشوِع  لحت�صان  ثَمّ 
وغري  الفورية  العودة  يف  تكمُن 
عن  ُفّظ  حَتَ وبال  امل�رشوطة 
»قرار فك الرتباط«)11(، متهيدا 
عربة«،  و«وادي  »اأو�صلو«  لإ�صقاط 
اخلندق  من  جديد  من  والبدء 
»التغيري  خندق  وهو  األ  ال�صحيح 
ال�صهيونية«  مقاومة   + املجتمعي 
يقوم  باعتبارهما ق�صية واحدة ل 
�صقها  قيام  بدون  الأول  �صقها 
الثاين معه ويف نف�س الوقت، وهذا 
ما وجد النظام الأردين منذ ُوِجد 
ليعمل على اأن يبقى خندقا مردوما 

وليتوزعوا  اأحد،  فيه  يتخندق  ل 
خندقني  يف  �صاءوا  كما  ذلك  بعد 
يتخندق  اأحدهما  مف�صولني 
املجتمعي«،  »التغيري  �صعاة  فيه 
والثاين يتخندق فيه �صعاة »مقاومة 
جميعا،  فيف�صلون  ال�صهيونية«، 
وال�صاحة اأمامنا منذ �صبعني عاما 
يدور  وما  دار  ما  قراءة  فلنح�صن 

فيها.

الهوام�ش:

1 –يعترب موؤمتر اأريحا الذي عقد 
معظم  احتالل  بعد   1948 عام 
حمطة  الفل�صطينية،  الرا�صي 
بني  العالقة  تاريخ  يف  مف�صلية 
والفل�صطينية،  الأردنية  الهويتني 
وجاهات  له  تداعت  موؤمتر  وهو 
الفل�صطينية  الأرا�صي  اأهايل  من 
الحتالل  خارج  بقيت  التي 
اجلي�س  �صيطرة  وحتت  ال�صهيوين 
واأعلنت   ،1948 بعد حرب  الأردين 
الها�صمية  ال�صلطة  على  موافقتها 

على الأرا�صي الفل�صطينية.
عام  التجني�س  قانون  –�صدر   2
وحدة  اإعالن  بعد  اأي   ،1949
تتطلب  جديدة  دولة  يف  ال�صفتني 

جن�صية جديدة يتم التاأ�صي�س لها.
منذ  الأردن  ُم�صمى  –تطوَر   3
من  ال�صتقالل  وحتى  انتدابها 
»اإمارة �رشق الأردن«، اإىل »اململكة 
اإىل  الأردن«،  ل�رشق  الها�صمية 
»اململكة  على  ا�صمها  ا�صتقر  اأن 
اإعالن  بعد  الها�صمية«  الأردنية 
وحدة ال�صفتني. فامل�صمى احلايل 
م�صماها  لي�س هو  الأردنية  للدولة 
امل�صمى  ذلك  هو  واإمنا  الأ�صلي، 
موؤمتر  خمرجات  عن  الناجت 

اأريحا.
4 – يعترب د�صتور اململكة الأردنية 
لعام 1952، واحدا من اأهم واأن�صج 
الد�صاتري العربية فهو كان يوؤ�ص�س 
اإىل حد  مللكية د�صتورية برملانية 
بعيد. ومن املفارقات اأن اأحد اأهم 
مطالب احلراك الأردين احلايل هو 
العودة اإىل د�صتور عام 1952. ولقد 
عدد  اإىل  الد�صتور  هذا  تعر�س 

الد�صتورية  التعديالت  من  كبري 
كلها  كانت  تعديال،   30 الـ  ناهزت 
يف  ال�صعب  حقوق  نزع  نحو  تتجه 
تلك  وو�صع  لل�صلطة  ممار�صته 

ال�صلطة وتركيزها يف يد امللك.
اأول حكومة برملانية  –تاأ�ص�صت   5
دميقراطي  ب�صكل  منتخبة  اأردنية 
ومكونة من اأحزاب قومية وي�صارية 
النتخابات  بعد   1956 عام 
العام  اأجريت يف ذلك  التي  العامة 
وقد   ،1952 عام  د�صتور  مبوجب 
بعد  النابل�صي«،  »�صليمان  �صكلها 
املذكورة  الأحزاب  ح�صلت  اأن 
اإل  الربملان.  مقاعد  غالبية  على 
مع  بالتحالف  ح�صني  امللك  اأن 
هذه  اأ�صقط  امل�صلمني  الإخوان 
الذي  الربملان  وحل  احلكومة 

انتخبها واعلن الأحكام العرفية.
يف  الأردنيني  ثورة  –انطلقت   6
بقيام   ،1965 عام  يناير  من  الأول 
�صد  عملياتها  باأوىل  فتح  حركة 
الحتالل الإ�رشائيلي. اإل اأن هذه 
الثورة متت �رشقتها من قبل نظام 
امللك ح�صني، ليهديها اإىل منظمة 
التحرير عام 1969، يف �صياق لعبة 
تهدف  كانت  التي  الهويات«  »ليغو 
يف  املتهاوي  نظامه  اإنقاذ  اإىل 
من  نف�صه  اأنقذ  باأن  احلقبة،  تلك 
ال�صقوط، وعاد اإىل احلياة بتحويل 
اأردنية  ثورة  من  الأردنيني  ثورة 
ثورة  اإىل  ال�صلطة،  على  تنازعه 
الأردين  ال�صعب  تنازع  فل�صطينية 
ال�صيادة،  على  الأردنية  والهوية 

ف�صقطت وف�صلت
ا�صم  نطلق  اأننا  يف  –ال�صبب   7
اأيلول  اأحداث  على  »جمزرة« 
عن  ف�صال  ا�صتهدفت  اأنها  هو 
املقاومة، املدنيني يف املخيمات 
تفريق بني حامل �صالح وغري  بال 

حامل لل�صالح.
تُْعني  لعبة  عن  عبارة  –«الليغو«   8
قطع  من  معني  ج�صم  برتكيب 
القطع  تركيب  تغيري  اأو  متناثرة، 
برتتيب خمتلف ليظهر ج�صم اآخر 
على  يحدث  ما  وكاأن  خمتلف، 
�صعيد تبادل الأدوار الوظيفية بني 
والفل�صطينية  الأردنية  الهويتني 

ي�صبه لعبة »الليغو«.
9 – »الكومربادور« يف الأ�صل كلمة 
ولكنها  »البائع«،  تعني  برتغالية 
الأبيات  ا�صتخدام  بعد  اأ�صبحت 
تعني  كبري  ب�صكل  لها  الي�صارية 
املحلية  القت�صادية  الطبقات 
املحققة  بالتنمية  تهتم  ل  التي 
بل  الوطنيني،  ولال�صتقالل  للقوة 
الفئة  تلك  مب�صالح  فقط  تهتم 
مظاهر  كل  بدعم  حتى  حتديدا 
التي  التجاري  الطفيلي  القت�صاد 
تعزز مواقعها القت�صادية اخلا�صة 
ال�صعب  فئات  باقي  ح�صاب  على 

عرب ارتباطاتها التبعية باخلارج.
بهذا  التفا�صيل  من  –ملزيد   10
الثاين  الف�صل  يراجع  اخل�صو�س 
»�صيكولوجيا  كتاب  من  ع�رش 
هكذا   – الإ�رشائيلي  املحارب 
تاأليف  ي�صتعدون،  هكذا  يفكرون، 
اأ�صامة عكنان، من�صورات »دار ورد 
الطبعة  والتوزيع«،  للن�رش  الأردنية 
الأوىل، عام 2007، من �س 115 اإىل 

�س 143.
الرتباط  فك  قرار  اإن   –  11
القانوين والإداري بال�صفة هو ذلك 
اتُِّخذ من قبل امللك  القرار الذي 
 ،1988 عام  متوز   30 يف  ح�صني 

يراجع بخ�صو�صه:
اأ - بقلم املحامي عالء العثامنة، 
الرتباط  »فك  بعنوان  مقال 
تعليمات تنمو يف الغرف املغلقة«، 
موقع  عن   ،2009/7/23 بتاريخ 

مدونة حلمي الأ�صمر.
الوطن«،  »دنيا  موقع  من   - ب 
فك  »قرار  بعنوان:  ندوة  عن 
الأردن  نهر  �صفتي  بني  الرتباط 
بتاريخ  د�صتوري«،  وغري  �صيا�صي 

.2008/2/28
عن  الأردن«  »كل  موقع  من   - ج 
فك  قرار  »اإلغاء  بعنوان  مقال 
الغربية«،  ال�صفة  وعودة  الرتباط 
بتاريخ  املجايل«،  »خالد  بقلم 

.2011/5/23
د - من موقع »البو�صلة«، من مقال 
»العتباط يف د�صرتة فك  بعنوان: 
الرتباط«، بقلم: د. خالد �صليمان، 

بتاريخ: 2011/5/31.

د. اأ�سامة عكنان
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ال�شعبي  باملجل�س  النائب  ك�شف 
والية  على  بكاي  الهمال  الوطني 
من  اثنني  جناح  اأن   ، مترنا�شت 
مربي  م�شابقة  يف  مترنا�شت 

تن�شيط ال�شباب باملعهد الوطني 
اأكد النائب الربملاين البكاي الهمال  
عن احلركة ال�شعبية اجلزائرية ،يف 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
»الو�شط«، اأنه وجه التما�س لرئي�س 
جلنة ال�شباب والريا�شة باملجل�س 
ال�شعبي الوطني ،من اأجل مرا�شلة 
حممد  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
والبحث  العاجل  للتدخل  حطاب 
القائم  للم�شكل  جذرية  حلول  عن 
اثنني  جناح  خلفية  على  وذلك 
مربي  م�شابقة  يف  مترنا�شت  من 
الوطني  باملعهد  ال�شباب  تن�شيط 
ال�شباب  اإطارات  للتكوين  العايل 
بورقلة ، مقابل جناح كم هائل من 
الواليات املجاورة ،وهو ما و�شفه 
ممثل ال�شعب بقبة الربملان باالأمر 
اأبعد  اىل  ذهب  ،الذي  املجحف 
الواثق  بلغة  اأكد  عندما  ذلك  من 
من نف�شه ، ان وزير القطاع ملزم 
بالتدخل العاجل قبل فوات االأوان 
لو�شع حد ملثل هكذا مهازل التي 

ال تتما�شى مع املعايري واملقايي�س 
املعمول بها . اإىل جانب ذلك فقد 
اأن  بكاي  الهمال  الربملاين  اأكد 
اجلنوب  واليات  نواب  جميع  على 
والتهمي�س  للحقرة  تعر�شت  التي 
باملعهد  االإلتحاق  م�شابقات  يف 
بورقلة  ال�شباب  الإطارات  الوطني 
التحرك العاجل من اأجل مرا�شلة 
وزير ال�شباب والريا�شة الإيجاد حل 

اإذا علمنا  ، خا�شة  للق�شية احلال 
اأن عديد املوؤ�ش�شات ال�شبانية ، مبا 
فيها دور ال�شباب ، بيوت ال�شباب ، 
تني  ببلديات  الريا�شية  املركبات 
 ، تاظروك   ، قزام  عني   ، زاوتني 
تعاين  امقل  وعني  اأبل�شة   ، اأدل�س 
من افتقارها للإطارات ال�شبانية ، 
وهي اخلطوة التي مل ياأخذ املعهد 
اإطارات  للتكوين  العايل  الوطني 

ال�شباب بورقلة بعني االإعتبار وذلك 
خلفية اإق�شاء وباجلملة الأبناء تلك 
ولهذا فقد طالب ذات   ، املناطق 
الوالئية  ال�شلطات  من  املتحدث 
العتماد  الو�شية  الوزارة  دعوة 
بلديات  لفائدة  احل�ش�س  نظام 
مترنا�شت ، اأو و�شع مقرتح  الإن�شاء 
اإطارات  للتكوين  العايل  املعهد 

ال�شباب بتمرنا�شت .

يعي�س �شكان حي الربكة �شوق الرحمة 
�شابقا ب�شكرة ببلدية الروي�شات بورقلة 
الكبريين  واخلوف  الهلع  من  حالة   ،
ب�شبب غياب اإرادة حقيقية من اجلهات 
ترويج  ظاهرة  تف�شي  ردع  يف  املعنية 
واالأقرا�س  املخدرات  وا�شتهلك 
حملية  جمعيات  طالبت   . املهلو�شة 
التابعة  الروي�شات  ببلدية  �شكرة  بحي 
موجهة  �شكوى  يف   ، ورقلة  لوالية 
حت�شلت  قد  كانت  الق�شائية  للجهات 
 ، منها  ن�شخة  على   « »الو�شط  يومية 
حتقيق  لفتح  اجلاد  التدخل  ب�رصورة 
حد  لو�شع  م�شتعجل  وق�شائي  اأمني 
لتف�شي املقلق لظاهرة تف�شي وتعاطي 
و  املهلو�شة  االأقرا�س  و  املخدرات 
الربكة  مبنطقة  الكحولية  امل�رصوبات 
بات  ما  وهو   ، �شابقا  الرحمة  �شوق 
اأن  ومعلوم   . ال�شاكنة  خماوف  يثري 

دوائر االإخت�شا�س االأمنية التابعة لكل 
الوطنيني  واالأمن  الدرك  م�شالح  من 
ال�شارم ملخطط احتلل  التطبيق  يف 
وو�شع  االإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 
بدليل   ، االإجرامية  لل�شبكات  حد 
 1358 اجلارية  ال�شنة  خلل  معاجلة 
ق�شية تتعلق بق�شايا حيازة املخدرات 
امل�رصوبات  و  املهلو�شة  االأقرا�س  و 
توقيف  من  مكن  مما  الكحولية 
ا�شتكمال  وبعد  �شخ�س   217 واعتقال 
اإجناز  و  معهم  القانونية  االإجراءات 
ومبوجبها مت  �شدهم  ق�شائية  ملفات 
باإقليم  اجلمهورية  لوكلء  حتويلهم 
حق  يف  �شدر  اأين   ، ورقلة  الوالية 
احلب�س  رهن  باالإيداع  اأمر  منهم   199
اإ�شتدعاءات  من  البقايا  ا�شتفاد  فيما 

مبا�رصة .
�أحمد باحلاج 

الثلثاء  اأم�س   اأول  اأم�شية  اهتزت 
املقاطعة االإدارية تقرت بورقلة ، على 
وقع جرمية قتل  راح �شحيتها مواطن 
وذلك على خلفية �شجار عنيف وقع بني 
ال�شحية واجلاين باملحطة الربية لنقل 
باحلادثة  ابلغها  وفور   . امل�شافرين 
املخت�شة  االأمن  م�شالح  �شارعت 
بتطويق  وقامت  املكان  عني  اىل 
لنقل  الربية  باملحطة  اجلرمية  موقع 
امل�شافرين باملقاطعة االإدارية تقرت 
الواقعة على بعد حوايل 150 كلم عن 
مقر الوالية التقليدية ورقلة ،قبل ف�شح 
املجال مل�شالح احلماية املدنية التي 
قامت بنقل ال�شحية املدعو »حمودي 
اجلثث  حفظ  مل�شلحة   « م�شاعدة 
�شليمان  االإ�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
لعر�شه   ، ريغ  وادي  بعا�شمة  عمريات 

جهتها  من   ، ال�رصعي  الطبيب  على 
متكنت دوائر االخت�شا�س االأمنية ويف 
على  القب�س  اإلقاء  من  قيا�شي  ظرف 
املعنية  للم�شلحة  وحتويله  اجلاين 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
مت  �شده  ق�شائي  ملف  اإجناز  و  معه 
مبوجبه تقدميه اأمام وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة تقرت للنظر يف و�شعيته 
بتهمة التورط يف اإزهاق روح مواطن .

اإىل جانب ذلك فقد ندد �شكان تقرت 
،مطالبني  ال�شنعاء  اجلرمية  هذه 
ب�رصورة توفري االأمن وت�شليط اأق�شى 
العقوبات �شد اجلاين لو�شع حد لتف�شي 
املقلق الإنت�شار االأ�شلحة البي�شاء التي 
عادة ما تكون لها �شلة بجرائم القتل 

ح�شب املعطيات االأولوية املتوفرة .
�أحمد باحلاج

تندوف  والية  اأمن  م�شالح  قامت 
باإحياء  اجلاري  االأ�شبوع  منت�شف 
االحتياجات  لذوي  العاملي  اليوم 
دي�شمرب  لـ03  امل�شادفة  قف  اخلا�شة 
مديرية  مع  بالتن�شيق  �شنة  كل  من 
تندوف  لوالية  االإجتماعي  الن�شاط 
 « بعنوان:  درا�شي  يوم  بتنظيم  ذلك  و 
املعوقني  باالأ�شخــا�س  املبكر  التكفل 
وكذا   « بهم  اخلا�شة  االإمتيازات  و 
املفتوحة  االأبواب  يف  امل�شاركة 
الثقايف  باملركز  معر�س  وتنظيم 

االإ�شلمي بالوالية .
اإبراز  التظاهرة  هاته  خلل  من  مت 
للمديرية  والهام  املحوري  الدور 
واالإ�شادة  الوطني  للأمن  العامة 
االأ�شخا�س  حماية  فرقة  مبجهودات 
و  االأمثل  التكفل  اأجل  من  اله�شة 
اجليد بهذه ال�رصيحة خا�شة املعوقني 
ال�رصطية  باالآليات  والتعريف  منهم، 
كانوا  �شواء  االأطفال  بحماية  املتعلقة 
جانحني  اأو  خطر  حالة  يف  �شحايا 

على  امل�شتمر  و  الدائم  و�شهرهم 
االأطفال  حلماية  �شاعة   24/24 مدار 
�شبل  و  املخاطر  كل  من  املعوقني 
معنوي  اأو  مادي  اأي خطر  عن  التبليغ 
كما   ،104 االأخ�رص  الرقم  طريق  عن 
من  املقدمة  االإمتيازات  اإح�شاء  مت 
العامة للأمن الوطني  طرف املديرية 
لفائدة املعوقني �شواء ماديا اأو معنويا 
واالإمكانيات امل�شخرة للرتفيه عنهم .

التظاهرات  جميع  يف  ا�شتعملت 
مطويات ذات ال�شلة باملبادرة مل�شقات 
�شغرية وزعت على احل�شور، االأطفال 
املبادرة  فعاليات  لتختتم  ومرافقيهم، 
االأطفال  لفائدة  رمزية  هدايا  بقدمي 
كما  ح�شنة  جد  ظروف  يف  املعوقني 
القت ا�شتح�شانا كبريا لدى احل�شور و 
االأطفال الذين ثمنوا م�شاعي املديرية 
العامة للأمن الوطني امل�شطرة للتكفل 
اجليد بالفئات اله�شة حلماية اأرواحهم 

وممتلكاتهم .
�أحمد باحلاج 

»رئي�س جلنة �ل�سباب و�لريا�سة بالربملان ملزم مبر��سلة وزير �لقطاع »

نائب باملجل�س �ل�سعبي �لوطني �لهمال بكاي لـ«�لو�سط »

�أحمد باحلاج 

جناح اإثنني من مترنا�ست يف م�سابقة مربي 
تن�سيط ال�سباب بورقلة اأمر جمحف 

طالبت �شكاوى وعرائ�س احتجاجية 
 ، املركزية  لل�شلطات  مرفوعة 
لو�شع  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
التي  واخلروقات  للتجاوزات  حد 
�شاحبت عملية التوظيف املبا�رص 
ب�رصكة  الوالية  خارج  من  لبطالني 
اأنرتبوز اجلزائر  دون املرور على 

الوكاالت املحلية للت�شغيل .
على   « »الو�شط  يومية  حت�شلت 
قائمة  على  حتتوى  ر�شمية  وثيقة 
اأ�شماء عمال �رصكة اأنرتبوز اجلزائر 
باإقليم  �شوناطراك  مع  املتعاقدة 
دائرة حا�شي م�شعود بورقلة حمل 
القائمة  تاأهيل ، حيث ت�شري  طلب 
اىل وجود زهاء 13 بطال من خارج 
من  وحد  بطال  مقابل  الوالية  
يف  جميعا  للعمل  موؤهلني   ، ورقلة 
منا�شب ب�شيطة ،وهو االأمر الذي 
والتعليمات  اخلطة  مع  يتنافى 
احلكومة  طرف  من  املنتهجة 
تقييد  اىل �رصورة  ا�شا�شا  الرامية 
امل�شوؤولني على ملف اليد العاملة 
املركزية  بالعا�شمة  املحلية 
بالتعليمات  ال�رصقي  للجنوب 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
بال�رصكات النفطية الكربى العاملة 

النفطي  املجمع  و�شاية  حتت 
اأبناء  العملق �شوناطراك ،لفائدة 
املنطقة �رصط تطبيق مبداأ ح�شب 
املتاحة  االإمكانات  و  االأولويات 
احتقان  احتواء  بهدف  وذلك 
ذلك  جانب  اإىل   . اجلبهة  وغليان 
اليد  مللف  متابعون  طالب  فقد 
بوالية   ، املوؤهلة  املحلية  العاملة 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  ورقلة 

العليا  ال�شلطات  من   ،« »الو�شط 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  بالبلد 
جميع  حديد  من  بيد  وال�رصب 
املجمع  مع  املتعاقدة  ال�رصكات 
النفطي العملق �شوناطراك التي 
بتعليمة  ال�رصب  يف  تورطها  يثبت 
احلكومة الرامية ملنح االأولوية يف 

التوظيف الأبناء املنطقة .
جدير بالذكر فاإن بطايل اأحياء بني 

جلاواأ   ، بورقلة  عتبة  و�شعيد  ثور 
لتن�شيب خيم و االإعت�شام بداخلها 
للمطالبة  ت�شعيدية  خطوة  يف 
للتجاوب  القرار  �شناع  بتدخل 
املتمثل  امل�رصوع  مطلبهم  مع 
التوظيف  يف  االأولوية  �رصورة  يف 
بال�رصكات النفطية العاملة باإٌقليم 

دائرة حا�شي م�شعود .

بعد توظيف 13 عامل من خارج �لوالية يف منا�سب ب�سيطة 

�سركة اأنرتبوز بحا�سي م�سعود تدو�س على تعليمات احلكومة 

�سوق �لرحمة ببلدية �لروي�سات

م�سالح �الأمن �ألقت �لقب�س على �جلاين 

�أمن والية تندوف

�سكان حي الربكة حتت رحمة 
مروجي وم�ستهلكي املخدرات

تقرت تهتز على وقع  جرمية قتل ب�سعة 

الإحتفال  باليوم العاملي
لذوي الإحتياجات اخلا�سة 
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�لعايل للتكوين �إطار�ت �ل�سباب بتمرن��ست �أمر جمحف مقارنة بعدد �لهياكل �سو�ء �ملوجودة يف 
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�أحمد باحلاج
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مببادرة من جمعية اأجري بالبويرة

تي�سم�سيلت

وهران 

عنابة

تيارت 

ملتقى حول دور اجلمعيات يف التنمية املحلية

غر�س اأكرث من 10 اآالف �شجرية

تد�شني امل�شعد الكهربائي 
الرابط بني املحطة البحرية 

و�شارع جي�س التحرير 

انت�شال جثتي �شابني مبنطقة 
واد القاب ب�شرايدي 

فتح 3 مقرات جديدة 
للأمن احل�شري

الكهربائي  امل�صعد  تد�صني  �صيتم 
البحرية  املحطة  بني  الرابط 
الوطني  التحرير  جي�ش  و�صارع 
)واجهة البحر �صابقا( بوهران يوم 
من  ا�صتفيد  ح�صبما  دي�صمرب,   11
العمومية  للموؤ�ص�صة  العام  املدير 
احل�رضي  و�صبه  احل�رضي  للنقل 

لوهران فوزي بربار.
امل�صعد  هذا  اأن  بربار  واأو�صح 
تد�صينه  �صيتم  الذي  الكهربائي 
يوم 11 دي�صمرب القادم يعد و�صيلة 
اإىل  الو�صول  لت�صهيل  نقل ع�رضية 
ميناء وهران ونحو املدينة لفائدة 
امل�صافرين واملواطنني وم�صتعملني 
اآخرين منهم عمال امليناء, م�صيفا 
ل�صمان  جهاز  و�صع  �صيتم  اأنه 

�صيانة هذا التجهيز.
الواقع  التجهيز  هذا  و�صيتوفر 
والذي  وهران  ميناء  بجوار 
على  ال�صكان  كثريا  ينتظره 
التنقالت  حول  لالإعالم  �صا�صات 
اأخرى  ومعلومات  االنتظار  ومدة 
امل�صتعملني  مل�صاعدة  �رضورية 

وو�صائل  امل�صارات  بع�ش  حول 
امل�صوؤول   ذات  اأ�صاف  كما  النقل, 
وا�صتنادا لنف�ش امل�صوؤول فاإن هذه 
املن�صاأة واأخرى يف طور التج�صيد 
يف  اجلاذبية  تدعيم  �صاأنها  من 
وهران  ملدينة  ال�صياحي  املجال 
منها  دولية  مواعيد  تنتظر  التي 
األعاب البحر االبي�ش املتو�صط يف 
2021, م�صريا على �صبيل املثال اإىل 
اقتناء يف االآفاق ل�صا�صات تفاعلية 
احلافالت  حمطات  م�صتوى  على 
االنتظار  مدة  عن  لالإعالم 
بغية  احلافالت  و�صول  ومواعيد 
وتندرج  االنتظار  ظروف  حت�صني 
عملية ع�رضنة حمطات احلافالت 
العمومية  املوؤ�ص�صة  برنامج  �صمن 
احل�رضي  و�صبه  احل�رضي  للنقل 
�رضكة  مع  بال�رضاكة  لوهران 
ذات  اإليه  اأ�صار  ح�صبما  �صلوفينية, 
امل�صدر  يذكر اأنه كان من املقرر 
ت�صغيل م�صعد ميناء وهران يوم 5 
جويلية املا�صي قبل اأن يتم تاأجيله 

اإىل 11 دي�صمرب القادم.  

مت انت�صال جثتي �صابني بعر�ش 
البحر مبنطقة واد القاب ببلدية 
�رضايدي بوالية عنابة ح�صب ما 
علم من خلية االت�صال باملديرية 
و   . املدنية  للحماية  املحلية 
انت�صلت اجلثتني من طرف  قد 
بعنابة  ال�صواحل  حرا�ش  فرقة 
اجلمعة  وظهر  اخلمي�ش  اأم�ش 
ح�صب ما اأو�صحه ذات امل�صدر 
احلماية  فرقة  باأن  اأفاد  الذي 
اجلثتني  لنقل  تدخلت  املدنية 

اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل 
مبدينة  ر�صد  ابن  مب�صت�صفى 
عنابة  و قد مت انت�صال اجلثتني 
"حالة  يف  الهوية  املجهولتني 
ح�صب  التعفن  من  متقدمة" 
الذي  امل�صدر  ذات  ذكره  ما 
عن  بحث  عملية  اأن  اإىل  اأ�صار 
غري  املهاجرين  من  جمموعة 
عرب  انطلقت  قد  ال�رضعيني 
�صواحل والية عنابة منذ حوايل 

اأ�صبوع. 

قريبا  تيارت  والية  �صتتدعم 
بفتح 3 مقرات جديدة لالأمن 
به  اأفاد  ح�صبما  احل�رضي 
العميد  الوالئي  االأمن  مدير 
احلميد  عبد  لل�رضطة  االأول 
فو�صيل واأبرز ذات امل�صوؤول 
اأنه �صيتم فتح خالل اال�صهر 
لالأمن  مقرين  القادمة 
احل�رضي بعا�صمة الوالية من 
االأمنية  التغطية  توفري  اأجل 
مبنطقة  اجلديدة  لالأحياء 
تو�صعا  عرفت  التي  الزمالة 

كبريا ف�صال عن مقر مماثل 
بدائرة ال�صوقر لتغطية احلي 
عملية  �صهد  الذي  اجلديد 
من  لل�صكنات  كربى  توزيع 
تعززت  كما  ال�صيغ  خمتلف 
مبخرب  الوالية  اأمن  م�صالح 
العلمية  لل�رضطة  متنقل 
الو�صائل  باأحدث  جمهز 
ت�صاعد  التي  والتقنيات 
العلمية  ال�رضطة  م�صالح 
بالقرب  بعملها  القيام  على 

من م�رضح اجلرمية .

احت�صنت اأم�ش دار الثقافة " علي 
ملتقى  البويرة  مبدينة   " زعموم 
اجلمعيات  دور   " مو�صوع  حول 
تنظيم  من   " املحلية  التنمية  يف 
مع  بالتن�صيق   " اأجري   " جمعية 
والريا�صة  ال�صباب  مديرية 
الثقافة  ودار  الثقافة  ومديرية 
ال�صباب و�صط  وديوان موؤ�ص�صات 
ال�صلطات  ملمثلي  مميز  ح�صور 
املنتخبة  واملجال�ش  الوالئية 
واحلركة اجلمعوية , ويهدف هذا 
اللقاء الذي يندرج �صمن م�رضوع 
ت�رضيح  ح�صب   "  02 اجلزائر   "
روزة   " باجلمعية  الربامج  مديرة 
وحتفيز  ت�صجيع  اإىل   " رجدال 

يف  امل�صاهمة  على  اجلمعيات 
وتعزيز  ودعم  املحلية  التنمية 
ال�رضاكة بني ال�صلطات العمومية 
واحلركة اجلمعية وكذا م�صاعدة 
جت�صيد  على  اجلمعيات  خمتلف 
ميدانيا  وبراجمها  م�صاريعها 
بني  وتن�صيق  تعاون  وخلق 
�صتى  يف  النا�صطة  اجلمعيات 
ركزت  ال�صياق  ويف   , املجاالت 
يف  املخت�صة  املكّونة  االأ�صتاذة 
واخلارجي  الداخلي  االت�صال 
 " كاهنة  العمراوي   " للجمعيات 
وتاأثري  اأهمية  على  مداخلتها  يف 
لدى  اخلارجي  االإت�صال  جانب 
�رضوريا  اأ�صبح  الذي  اجلمعيات 

والتعريف  االإحرتافية  لبلوغها 
نطاق  على  وبن�صاطاتها  بها 
االفراد  دفع وحتفري  وكذا  وا�صع 
خا�صة فئة ال�صباب اىل االإن�صمام 
اإليها وجلب م�صادر متويل لذات 
اجلمعيات , كما اأحّلت املتحدثة 
و�صائل  ا�صتعمال  �رضورة  على 
التكنولوجيا احلديثة منها خمتلف 
االإجتماعي  التوا�صل  و�صائط 
واإتقان  االت�صال  عملية  لت�صهيل 
املعلومة  واخت�صار  كتابة 
لو�صولها  بال�صور  مرفوقة 
اىل  اجلمهور  اىل  جيدة  بطريقة 
ل�صمان  االأر�صيف  تدوين  جانب 
كموؤ�ص�صات  اجلمعيات  ا�صتمرار 

ومن   . االأع�صاء  تغيري  رغم 
 " الربملاين  النائب  اأبرز  جانبه 
القانونية  اجلوانب   " بهلول  عمر 
لقانون اجلمعيات اجلديد 06-12 
الد�صتوري  والتعديل   2012 ل�صنة 
االإجراءات  اىل  اإ�صافة   2016
اإعانات  من  لالإ�صتفادة  الالزمة 
باالإ�صارة  واجلدير   . ال�صلطات 
 " اأجري   " جمعية  موؤخرا  نظمت 
الوالئي  لل�صالون  االأوىل  الطبعة 
بالبويرة  النا�صطة  للجمعيات 
�صنويا  تقليدا  �صي�صبح  والذي 
 " الربامج  مديرة  ت�رضيح  ح�صب 

روزة رجدال " .
اأح�سن مرزوق

الغابات  حمافظة  برجمت 
مو�صم  بر�صم  تي�صم�صيلت  لوالية 
غر�ش   2019  -  2018 الت�صجري 
اأكرث من 10 اأالف �صجرية �صمن 
التطوعية,  الت�صجري  حمالت 

ح�صبما اأفادت به هذه الهيئة.
تو�صيع  م�صلحة  رئي�ش  واأو�صح 

وا�صت�صالح  الغابية  الرثوة 
اأنه  بغامن  هالل  االأرا�صي 
ال�صجريات  هذه  غر�ش  �صيتم 
على  االأ�صناف  خمتلف  من 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
والريا�صية  وال�صبانية  والتكوينية 
لتي�صم�صيلت  اجلامعي  وباملركز 

وال�صوارع  االأحياء  على  ف�صال 
و�صيتم  الثانوية  والتجمعات 
جت�صيد حمالت تطوعية للغر�ش 
�صدود  حميطات  م�صتوى  على 
و"مغيلة"  بتي�صم�صيلت  "بوقارة" 
ببني  الر�صفة"  و"كدية  بالعيون 
�صعيب اإ�صافة اإىل حمطة ت�صفية 

لعا�صمة  امل�صتعملة  املياه 
الوالية, كما خ�ص�صت �صمن هذه 
�صجرية  اآالف   5 حوايل  املبادرة 
على  غر�صها  �صيتم  تزيينية 
جنبات الطريق املزدوج اجلاري 
تي�صم�صيلت  بلديتي  بني  اجنازه 

وخمي�صتي على م�صافة 9 كلم.

من  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف 
اإىل  الرامية  الوطني  الدرك  طرف 
العموميني  النظام  و  االأمن  حفظ 
لدى  الطماأنينة  و  ال�صكينة  زرع  و 
املجموعة  قامت  املواطنني 

االإقليمية للدرك الوطني 
حيث يف اإطار حماربة االإجتار غري 
االأقرا�ش  و  للمخدرات  ال�رضعي 
االإقليمية  الوحدات  قامت  ال�صلبة 
للمجموعة  التابعة  الوطني  للدرك 
حترتف  �صبكات  عدة  تفكيك  من 
االأقرا�ش  و  باملخدرات  االإجتار 
املهلو�صة و املوؤثرات العقلية على 
مع  �صخ�ش   33 توقيف  مت  اإثرها 
الكيف  مادة  من  غرام   952 حجز 
و 889 قر�ش مهلو�ش من  املعالج 
خمتلف االأنواع  كما مت حجز كمية 
الكحولية  معتربة من  امل�رضوبات 

قدرت بـــ: 3664 وحدة من خمتلف 
االأنواع و االأحجام   . وفيما يخ�ش 
العام  بالنظام  االإخالل  و  االإجرام 
الإرتكابهم  �صخ�ش   39 توقيف  فتم 
العمدي  اجلرح  و  ال�رضب  جرائم 
يف  ال�صجارات  البي�صاء,  باالأ�صلحة 
و  االإعتداءات   , العمومية  الطرق 
بي�صاء  اأ�صلحة  حيازة  و  ال�رضقات 
" خناجر ,�صيوف و اأ�صلحة غو�ش 
الكتيبة  قامت  كما   .  " بحرية 
بالرويبة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
با�صتخراج  تقوم  �صبكة  بتفكيك 
م�صتوى  على  البحر  رمال  ونهب 
 , الرغاية  لبلدية  البحري  ال�صاطئ 
اأين مت توقيف 04 اأ�صخا�ش و حجز 
�صاحنة و �صيارة �صياحية , مع حجز 
حوايل 1000 كي�ش من �صعة 20 كلغ  
اإثرها  على  البحر   برمال  مملوءة 
مت توقيف املعنيني وتقدميهم اأمام 

العدالة .

اأما الكتيبة االإقليمية للدرك الوطني 
قامت  ال�صدود  اأحد  يف  باحلرا�ش 
منت  على  اأ�صخا�ش   04 بتوقيف 
�صيارتني جتاريتني حمملة بب�صاعة 
اأجنبية معتربة من خمتلف املالب�ش 
اأجنبي دون  االأحذية من م�صدر  و 
 , الفواتري  اإنعدام  و  قانوين  �صند 
لهاته  املالية  القيمة  قدرت  حيث 
بــــــنحو:6101500.00دج  ال�صلع 
املحجوزات  هذه  ت�صليم  مت  اأين 

اإىل اأمالك الدولة تنفيذا لتعليمات 
ال�صيد وكيل اجلمهورية . 

و فيما يخ�ش االأ�صخا�ش املبحوث 
 )13( توقيف  مت  فقد  عنهم 
ال�صدود  و  الدوريات  اأثناء  �صخ�ش 
و  للتفتيـ�صات  اإخ�صاعهـــم  بعد 
بحث  حمل  اأنهم  ,تبني  التعريفات 
اجلهات  طرف  من  متابعة  و 
وقدموا  اأوقفوا  اأين  الق�صائية 

للجهات املخت�صة.

باجلزائر ب�سن حمالت مداهمات وا�سعة بالأماكن التي ت�سهد اإقبال لذوي ال�سوابق و معتادي الإجرام ، الأمر الذي 
مكن من حل عدة ق�سايا اإجرامية يف �سهر نوفمرب ، اأف�ست هذه التدخالت اإىل توقيف 93 �سخ�س تورطوا يف عدة 

ق�سايا اإجرامية خمتلفة . 

درك العا�سمة يداهم اأوكار و بوؤر الإجرام 

م.�س

 توقيف 93 �شخ�شا تورطوا
 يف جرائم خمتلفة 

برج بوعريريج

ربط 600 عائلة ببلدية راأ�س الوادي ب�شبكة الغاز الطبيعي
ب�صبكة  ربط  م�رضوع  اأ�صغال  انطلقت 
عائلة   600 من  اأزيد  الطبيعي  الغاز 
الوادي  راأ�ش  بلدية  بقرى  تقطن 

)جنوب �رضق برج بوعريريج(, ح�صب 
ما علم من املديرية املحلية ل�رضكة 
توزيع الكهرباء و الغاز. و يتعلق االأمر 

بقرى زبري و بئر حمودي و ثالجلة و 
العوام و اأوالد عمارة و �صاللة و الغريان 
التي تقع بقمم جبال مزيطة  ولكتافة 

بني بلديتي برج الغدير و راأ�ش الوادي 
وتعرف برودة �صديدة وت�صاقطا كثيفا 

للثلوج يف ف�صل ال�صتاء
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فل�سطينيو الداخل.. املجتمع الفتي.. و�سيا�سات االحتالل
علي بدوان

الداخل  يف  الفل�سطيني،  املجتمع 
تُ�سكل  حيث  فتي،  جمتمع  وال�ستات، 
منه يف  مرتفعة  ن�سبة  ال�سن  �سغار  فئة 
اأو امل�سنني  ال�سن  كبار  فئة  ت�سكل  حني 
لل�سعب  العام  التعداد  من  قليلة  ن�سبة 
فهو  وال�ستات،  الداخل  يف  الفل�سطيني 
دون  هم  من  ن�سبة  فيه  تفوق  جمتمع 
نحو  لتبلغ  العمر،  من  ع�رش  ال�ساد�سة 
الفل�سطينيني،  املواطنني  من   %60
بالرغم من تفاوت ن�سبة اخل�سوبة للمراأة 
الفل�سطينية من مكان لآخر، حيث ُتدد 
عدد  اخل�سوبة(  )مفهوم  الن�سبة  تلك 
الفل�سطينية  للمراأة  الإجنابية  احلالت 
تُ�سري  حيث  الإجنابي.  عمرها  خالل 
املعطيات املتوفرة اأن ن�سبة اخل�سوبة 
غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  للمراأة 
بني  الأعلى  هي   1948 الداخل  ويف 
الفل�سطينيني، بعد اأن كانت تلك الن�سبة 
يف  فل�سطني  لجئي  بني  الأعلى  هي 

لبنان و�سوريا يف الفرتات املا�سية.
التي  املعطيات  اأظهرت  وموؤخراً، 
املركزية  الإح�ساء  دائرة  ن�رشتها 
املواطنني  اأعداد  اأن  »الإ�رشائيلية«، 
الفل�سطينيني يف »اإ�رشائيل« )اأبناء الوطن 

 ،%1000 بن�سبة  ازدادت  قد  الأ�سليني( 
عما  مرات،  ع�رش  نحو  ت�ساعفت  اأي 
كان عليه الأمر بُعيد النكبة عام 1948، 
وبعد تهجري قرابة 900 األف فل�سطيني 
ع�سابات  احتلتها  التي  املناطق  من 

الهاغاناة والباملاخ عام 1948.
كما ونُ�سري هنا، وا�ستناداً لعدة م�سادر، 
باأن عدد �سكان فل�سطني قبل النكبة كان 
مواطن  األف  و�ستمائة  مليون  بحدود 
من   %94 ميلكون  فل�سطيني  عربي 
الأمريية،  الأرا�سي  فيها  مبا  الأر�ض 
ي�سيطرون  اليهود  امل�ستعمرون  وكان 
فقط على 6% من الأر�ض فقط ح�سلوا 
تواطوؤ  ظل  يف  خمتلفة  بطرق  عليها 
�سلطات النتداب الربيطاين مع احلركة 
اأما وفق �سلطات النتداب  ال�سهيونية. 
الربيطاين، فقد بلغ عدد �سكان فل�سطني 
 2،115،00 جمموعه  ما   1948 ماي  يف 
مواطن، منهم 1،380،00 مواطن عربي 

و700،000 يهودي.
وبح�سب دائرة الإح�ساء »الإ�رشائيلية«، 
يف  الفل�سطينيني  املواطنني  عدد  بلغ 
العام  الثاين/نوفمرب  ت�رشين  �سهر 
1948، 156 األفاً. لكن هذا الرقم ي�سمل، 
الدائرة  ت�سميهم  من   ،1995 العام  حتى 
دينياً  املعّرفني  غري  وهم  بـ«اآخرين« 

يبلغ  حيث  العرب.  غري  وامل�سيحيني 
نحو  اليوم  العربية  الدولة  �سكان  عدد 
تبلغ  فيما  ن�سمة،  مليون   8.891.8
من  الفل�سطينيني  املواطنني  اأعداد 
الرقم  هذا  لكن   .1.860.3 نحو  بينهم 
ي�سمل الفل�سطينيني يف القد�ض املحتلة 
ه�سبة  قرى  يف  العرب  واملواطنني 
اجلولن ال�سورية املحتلة )نحو 20 األف 
عددهم  يقرتب  الذين  �سوري(،  مواطن 

من نحو 350 األفاً.
الزيادة  باأن  نُ�سري  اأن  القول،  نافل  ومن 
الفل�سطينيني  املواطنني  بني  ال�سكانية 
وحتى  النكبة  ومنذ   1948 الداخل  يف 
بينما  فقط،  طبيعية  زيادة  هي  اليوم 
بفعل  لليهود  ال�سكانية  الزيادة  تاأتت 
ال�ستيطانية  الهجرات  موجات 
ال�ستعمارية الكولونيالية ب�سكل رئي�سي، 
وخا�سة منها موجات الهجرات الكربى 
القرن  ت�سعينيات  عقد  يف  متت  التي 
التاد  جمهوريات  من  املا�سي 
املوجات  وهي  ال�سابق،  ال�سوفييتي 
موؤثر  �سكاين  تّول  حلدوث  اأّدت  التي 
يهود  من  ون�سف  مليون  نحو  قدوم  مع 
اإىل فل�سطني، ولول  ال�سوفييتي  التاد 
اأعداد املواطنني  تلك الهجرات لكانت 
فل�سطني  اأر�ض  على  الفل�سطينيني 

بنحو  اليهود  اأعداد  تفوق  التاريخية 
مليون مواطن على الأقل.

ال�سيا�سات املتبعة  اإن  ال�سياق،  يف هذا 
العرب  املواطنني  جتاه  »اإ�رشائيلياً« 
اأ�سحاب الوطن الأ�سليني يف الداخل عام 
1948، �سيا�سة عن�رشية، حيث املواطنة 
امُلنتق�سة، �سيا�سة اأبناء اجلارية، والتي 
باتت م�ساراتها الت�رشيعية �سارخة بعد 
لكن  القومية«.  »قانون  الكني�ست  اإقرار 
جتلياتها وا�سحة منذ العام 1948 وحتى 

الآن، حيث نلحظ التايل:
اأولً: و�سع املواطنني العرب تت نظام 
وحتى   1948 عام  من  الع�سكري  احلكم 
العام 1966، مع ما رافقه من ممار�سات، 
العرقي  التطهري  حمالت  منها  كان 
مناطق خمتلفة  الأرا�سي يف  وم�سادرة 
من فل�سطني، وح�رش املواطنني العرب 
يف مناطق اأ�سبه بالكانتونات )املعازل(، 
كما يجري حتى الآن ب�ساأن التعامل مع 
التجمعات العربية من قرى وبلدات يف 

منطقة النقب جنب فل�سطني املحتلة.
»الإ�رشائيلية«  املعطيات  تُ�سري  ثانياً: 
يف  العائلة  دخل  معدل  اأَنّ  اإىل  ذاتها، 
»اإ�رشائيل« يبلغ حوايل خم�سة ع�رش األفاً 
بالعملة »الإ�رشائيلية« )ال�سيكل( �سهرياً، 
بينما معدل دخل العائلة لدى املواطنني 

قرابة  هو  »اإ�رشائيل«  يف  الفل�سطينيني 
معدل  ويبلغ  )�سيكل(.  اآلف  �سبعة 
الإنفاق للعائلة الفل�سطينية ع�رشة اآلف 
تنفق  اليهودية  العائلة  بينما  )�سيكل(، 
من  بالرغم  )�سيكل(،  األف  ع�رش  ثالثة 
من  عدداً  اأكرث  الفل�سطينية  العائلة  اأَنّ 
يف  التمييز  ثالثاً:  اليهودية.  العائلة 
التعليم من حيث الدرا�سة يف املراحل 
اإمكانية  التقييد يف  اإىل  و�سولً  الأوىل 
اجلامعات  يف  العرب  ال�سبان  ت�سجيل 
العلوم  كليات  منها  وخا�سة  املختلفة 
ومع  والتقنيات،  املعلوماتية  وهند�سة 
ا�سرتاطات اإ�سافية كل عام. حيث يبلغ 
والكليات  اجلامعات  الطالب يف  عدد 
الأكادميية يف »اإ�رشائيل« نحو 266.9 
العرب  الطالب  يُ�سّكل  طالب،  األف 
الأ�سليني  الوطن  اأ�سحاب  اأبناء  من 
من بينهم حوايل 17%، لكن يف الوقت 
�ساب  األف   15 حوايل  يدر�ض  نف�سه 
عام  املحتل  الداخل  من  فل�سطيني 
1948 خارج البالد، بينهم ع�رشة اآلف 
يف  اآلف  ثالثة  من  واأكرث  الأردن  يف 
مدينة  يف  الأمريكية  العربية  اجلامعة 

جنني بال�سفة الغربية.
اخلا�سة  املوازنات  يف  التمييز  رابعاً: 
للو�سط  املقدمة  ككل  باخلدمات 

البلدية،  اخلدمات  ومنها  العربي، 
والجتماعية وغريها للبلدات والقرى 
والنقب  واملثلث  اجلليل  يف  العربية 
وال�ساحل، مقارنة مبا يقدم للتجمعات 

اليهودية وامل�ستعمرات.
الأعمار  معدل  يف  التفاوت  خام�ساً: 
تدين  نتيجة  والعرب،  اليهود  بني 
العربي،  للمجتمع  املقدمة  اخلدمات 
وخا�سة يف جانبها ال�سحي. حيث يبلغ 
»اإ�رشائيل«  يف  الن�ساء  اأعمار  معدل 
الن�ساء  اأعمار  معدل  بينما  عاماً،   84
تقريباً.  عاماً   81 هو  الفل�سطينيات 
 81 قرابة  الرجال  اأعمار  ومعدل 
الرجال  اأعمال  معدل  بينما  عاماً، 
بني  ومن  ب�سنتني.  اأقل  الفل�سطينيني 
البنية  الأعمار:  معدل  تدين  اأ�سباب 
البلدات  يف  ن�سبياً  املتدنية  التحتية 
اأقل،  ب�سكل  وتوفر اخلدمات  العربية، 
اأماكن  يف  الفل�سطينيني  الرجال  عمل 

ومهن خطرية، حوادث �سري اأكرث…
العمل  فر�ض  يف  التمييز  �ساد�ساً: 
العرب  املواطنني  وا�ستبعاد  لوظيفي، 
احلكومية،  الوظائف  ع�رشات  من 
الوزارات  يف  بالعمل  يتعلق  ما  ومنها 
التي يُ�سار اليها بــ«الوزارات ال�سيادية«. 

وق�رشها على اليهود فقط.

 نا�سر نا�سر

الفل�سطيني  ال�سعب  اأظهر 
قطاع  يف  املقاومة  وف�سائله 
وا�سحا يف  ون�سوجا  غزة حكمة 
اإدارة فعاليات م�سرية العودة على 
اأنواعها واأ�سكالها املختلفة، وهو 
وعد  اإ�سقاط  جمعة  يف  برز  ما 
للم�سريات(،   32 )اجلمعة  بلفور 
عاٍل  نف�ض  ب�سبط  والتي متيزت 
جماهري  قبل  من  وبناء  هادف 
ال�سعب الفل�سطيني املتظاهرين 
ركزت  حيث  احلدود،  على 

اأ�ساليب، وتركت  امل�سريات على 
اأ�ساليب اأخرى  موؤقتا على الأقل 
واخرتاق  احلارقة  كالبالونات 

ال�سياج الفا�سل.
اإدارة  يف  واحلكمة  الن�سوج  برز 
خالل  من  العودة  م�سريات 
وهو  وا�سح؛  مبداأ  على  التاأكيد 
الو�سيلة،  من  اأهم  الهدف  اأن 
والو�سيلة يف خدمة الهدف ولي�ض 
التو�سل  هو  والهدف  العك�ض، 
عن  اخلانق  احل�سار  لتخفيف 
بالكامل،  غزة على طريق ك�رشه 
املقاومة  فهي  الو�سيلة  اأما 

اقت�سى  فاإن  اأ�سكالها،  بكافة 
ا�ستخدام  الهدف  وتطلب  الأمر 
اأخرى  و�سيلة  دون  معينة  و�سيلة 
للتو�سل  فر�سة  اأعطاء  اأجل  من 
فال�سعب  ونعمت،  فبها  للهدف 
اأن  ويف�سل  يرغب  الفل�سطيني 
اخل�سائر  باأقل  اأهدافه  تتحقق 
الو�سائل  واأ�سهل  املمكنة 
الحتالل  ولكن  املتوفرة، 
الغا�سم هو من يعقد الأمور دوما 
والبط�ض  القمع  على  باإ�رشاره 

واملماطلة يف فك احل�سار.
يظهر  اأن  املحتل  يحاول  قد 

العايل  واللتزام  الن�سوج  اأمر 
العودة  م�سرية  ملتظاهري 
العفوية  مع  يتناق�ض  كاأمر 
يخرج  التي  والتلقائية  وال�سعبية 
ال�سعب  اأبناء  من  الكثري  ب�سببها 
للتظاهر والحتجاج  الفل�سطيني 
على  وطبيعي  اإن�ساين  فعل  كرد 
وا�ستفحال  الحتالل  جرائم 
ت�سويه  بذلك  ويحاول  احل�سار، 
يف  املتظاهرين  جناح  حقيقة 
قيادة  واإن�ساء  اأنف�سهم  تنظيم 
عليا  موحدة  وطنية  وهيئة 
ك�رشط �رشوري وواجب ل�سمان 

تقيق اأهدافهم املن�سودة.
والتزام  ن�سوج  من  ظهر  ما  هل 
 32 اجلمعة  يف  فر�سة  واإعطاء 
�سي�سمن  العودة  م�سريات  من 
�سيجرب  اأو  املطالب  تقيق 
من  لي�ض  الرتاجع؟  على  املحتل 
امل�سمون اأن يتم ذلك، ولكن هذا 
اأهمية  اأو ي�سعف  لن ي�رش بحال 
ال�سامن  فهما  واللتزام  الن�سوج 
للرتاجع  العدو  لإجبار  الوحيد 
عدنا(؛  عدمت  )واإن  ح�ساره  عن 
عاد  للمماطلة  الحتالل  عاد  اإن 
من  ي�ساء  ما  ل�ستخدام  ال�سعب 

و�سائل املقاومة.
التاريخية  التجربة  اأظهرت  لقد 
املو�سوعية  والدرا�سات 
ذات  الوطنية  املقاومة  اأن 
ميكن  ل  املحدودة  الإمكانات 
لها اأن تنجح يف تقيق اأهدافها 
املتغطر�ض  حمتلها  ومواجهة 
ما  الهائلة  الإمكانات  و�ساحب 
مل تتمتع بدرجة عالية من الذكاء 
واملرونة يف اإدارة ما متتلكه من 
اأدوات وو�سائل مقاومة حمدودة؛ 
منت�رشة  الرا�سدة  فاملقاومة 

اأبدا.

م�سريات العودة ون�سوج املقاومة



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام 

الرقم : 2018/65
و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س جمعية  حملية 

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 
املوافق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 

اليوم : 
2018/11/13 ت�شليم و�شل الت�رصيح بتاأ�شي�س اجلمعية 

الوالئية ذات الطابع البيئي امل�شماة : 
اجلمعية الوالئية لرتبية و �شباقات الطيور ورقلة

الكائن مقرها : حي االأ�شوال 01 بالروي�شات – ورقلة 
لرئي�س اجلمعية ال�شيد )ة( : عطاء اهلل بن �شا�شي
تاريخ  و مكان امليالد : 1982/01/18 ورقلة 

العنوان ال�شخ�شي : بالروي�شات املركزية  – ورقلة 
مالحظة : التاأ�شي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام 

االجباري ب�شكليات االإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة 
يومية اإعالمية واحدة ذات توزيع وطني وفقا الأحكام 18 

الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر . 

حكم باحلجر
ولهذه اال�شباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون اال�رصة 
علنيا ح�شوريا ويف اأول درجة يف ال�شكل : قبول دعوى 

الرجوع �شكال .
يف املو�شوع : افراغ احلكم  ال�شادر  بتاريخ 06-17 -2018 
رقم الفهر�س 18 / 01437 واعتماد تقرير اخلربة  الطبية 
املنجزة من قبل اخلبري الدكتور عمريا�س رابح املخت�س 

يف االمرا�س العقلية والع�شبية و  املودعة  لدى امانة 
�شبط املحكمة بتاريخ 09- 08- 2018 حتت رقم 2018/ 
336 ومن ثمة الق�شاء بتوقيع احلجر على املدعى عليها 
يف االرجاع لعمي�شي ر�شيدة  املولودة بتاريخ 28- 04- 

1990 باآيت بوعدو الأبيها حممد واأمها خا�شف فاطيمة مع 
تعيني اأخوها املدعي يف االرجاع لعمي�شي ر�شيد  مقدما 
عليها للقيام ب�شوؤونها اىل غاية زوال �شبب حجرها مع 
االمر بن�رصهذا احلكم لالعالم بجريدة يومية وطنية 
�شادرة باللغة العربية ب�شعي من املقدم وامل�شاريف 

الق�شائية على عاتق املدعي يف االرجاع . 
بذا �شدر احلكم واف�شح عنه جهارا باجلل�شة العلنية 

املذكورة  اعاله  .وام�شي اأ�شله كل من الرئي�س واأمني 
ال�شبط

ANEP N°: 837173 الو�سط:2018/12/06

الو�سط:2018/12/06
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ال�سجون  اإدارة  اأن  حمدونة  د.  وقال 
ت�سل  الربوتني  من  قليلة  كمية  تقدم 
مطبوخة  اليوم  يف  جرام   35 ل  اأحياناً 
ما  اأن  حني  يف   ، مقبولة  غري  بطريقة 
يحتاجه اجل�سم من الربوتني ما يقارب 
من 2 اإىل 3 ح�س�ص غذائية من اللحوم 
البقول  اأو  الأ�سماك  اأو  الدواجن  اأو 
ح�س�ص   3 اإىل   2 بني  وما   ، البي�ص  اأو 
اأو  اجلنب  اأو  احلليب  من  لأي  غذائية 
للأ�رسى  ال�سجون  اإدارة  وتقدم   ، اللنب 
كمية قليلة من الفواكه من اأنواع رديئة 
بني  ما  لكمية  اجل�سم  يحتاج  حني  يف 
كل   ، يومية  غذائية  ح�س�ص   4 اإىل   2
ذات  الفاكهة  من  ثمرة  بقدر  ح�سة 
كمية  للأ�رسى  وتقدم   ، متو�سط  حجم 
قليلة من اخل�سار من اأ�سناف مت�سابهة 
اجل�سم  حاجة  اأن  حني  يف   ، ومتكررة 
اخل�سار  من  ح�س�ص   5 اإىل   3 بني  ما 

الغامقة والربتقالية يومياً .
موؤ�س�سات  حمدونة  د.  وطالب 
ال�سغط  وجمموعات  الن�سان  حقوق 
املقرة  الطعام  قائمة  على  للطلع 
بني  متيز  والتى  ال�سجون  اإدارة  من 
ال�سيا�سيني  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
املدنيني  اليهود  اجلنائيني  والأ�رسى 
ال�سجون  يف  واحلقوق  الق�سايا  كل  يف 

ال�رسائيلية .
واأ�ساف د. حمدونة اأن اإدارة ال�سجون 
حاجة  للطعام  تقدميها  يف  تراعى  ل 

رغم  املر�سى  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الطعام  لت�سنيف  امل�ستمرة  مطالبتهم 
وفق احلالة ال�سحية ، م�سيفاً اأن هناك 
للمر�سى  ال�سحية  باحلالت  ا�ستهتار 
فيما يخ�ص كمية الغذاء غري املطابقة 
 ، ال�سحية  واملعايري  الدولية  للقوانني 
 ، واأ�سنافها  تنوعها  وغري امللئمة يف 

وغري ال�ساحلة يف تناولها .
للأمرا�ص  اح�سائية  حمدونة  د.  وبني 

حتتاج  والتى  ال�سجون  يف  املزمنة 
حل�س�ص غذائية خا�سة تلئم حالتهم 
القلب  مبر�ص  كامل�سابني  ال�سحية 
بني  من   %  15 ن�سبته  ما  ي�سكل  الذى 
املعدة  ومر�سى   ، املر�سى  الأ�رسى 
والكبد   ، وال�سغط %12   ،  %  14 بن�سبة 
وال�سكر 2.7   ، والكلى %5.5   ،  %  6.1
متفاوتة  بن�سب  اأخرى  واأمرا�ص   ،  %
للوقاية  خا�سة  طعام  لنوعيات  حتتاج 

من املر�ص .
وطالب املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف 
جمال ال�سحة بانقاذ حياة الفل�سطينيني 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  املر�سى 
واللذين و�سل عددهم اإىل ما يزيد عن 
) 1500 ( اأ�سري ممن يعانون من اأمرا�ص 
يعانى  ممن  الع�رسات  ومنهم  خمتلفة 
من اأمرا�ص مزمنة كالغ�رسوف والقلب 
والربو  الكلوي  الف�سل  و  وال�رسطان 

واأمرا�ص اأخرى.
هنالك  اأن  حمدونة  د.  واأ�ساف 
عامة  املر�سى  الأ�رسى  على  خطورة 
واملوجودين مب�ست�سفى �سجن مراج    "
�سحية  بحالة  كونهم  خا�سة   " بالرملة 
على  حقيقى  خطر  وهنالك   ، مرتدية 
الطبى  ال�ستهتار  نتيجة  حياتهم 
ال�سحية  والعناية  الرعاية  وعدم توفري 
الطبية  والفحو�سات  اللزمة  والدوية 
امللئم  والطعام   ، للأ�رسى  الدورية 
وطالب   . لأو�ساعهم  واملنا�سب 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  حمدونة  د. 
الحتلل  على  بال�سغط  والن�سانية 
ملئمة  غذائية  ح�س�ص  لتوفري 
 ، ال�سحية  حالتهم  وفق  للمر�سى 
من  طبية  طواقم  بادخال  وال�سماح 
ملتابعة  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة 
لنقاذهم  املر�سى  الأ�رسى  اأو�ساع 
من العبث وال�ستهتار املتعمد من قبل 

اإدارة م�سلحة ال�سجون ال�رسائيلية .

اأكد مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة  اأن كمية الغذاء املقدمة للأ�سرى الفل�سطينيني يف 
ال�سجون ال�سرائيلية من اللحوم والفواكه واخل�سار قليلة وغري مطابقة للقوانني الدولية واملعايري ال�سحية ، وغري  

�ساحلة لتناولها بالغالب، ب�سبب طريقة طهيها من الأ�سرى اجلنائيني اليهود اللذين ل يتوانون فى و�سع الأو�ساخ 
عمداً فى الطعام وعدم تنظيفه جيداً.

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات

الأ�سرى يطالبون بتح�سني كمية ونوعية الطعام املقدم لهم

الأو�ساع ال�سحية لالأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي كارثية
الأ�ستاذ الدكتور/ جمال عبد 

النا�سراأبو نحل

باحتلل  الفل�سطيني  ال�سعب  ابتلي 
فا�سي،  عن�رسي،  احليل  �سهيوين 
اأو  للرحمة  قلوبهم  تعرف  ل  جمرم 
الوحو�ص  رمبا  بل  �سبيل!،  الإن�سانية 
ال�سهاينة  من  رحمًة  اأكرث  الرباري  يف 
اإنهم يعتلقون  املنا�سلني  املجرمني؛ 
الذين  الفل�سطينيون  من  الأبطال 
نيل  اأجل  من  الحتلل،  يقارعون 
والتحرير؛  وال�ستقلل  احلرية، 
يقبع  حيث  الحتلل؛  من  والنعتاق 
الحتلل  ومعتقلت  �سجون  يف 
اأ�سري  األف   6500 من  اأكرث  ال�سهيون 
�سحية  اأو�ساعاً  ويعي�سون   الأبطال؛ 
اأ�ساليب  اإىل  يتعر�سون  فهم  كارثة؛ 
وح�سية  ونف�سي،  ج�سدي،  تعذيب 
ماأ�ساوية  واأو�ساع  متوا�سل،  وقمع 
بهم  توؤذي  وتغدية غري �سحية،  توؤدي 
للحرمان  يتعر�سون  حيث  للمر�ص؛ 
من الرعاية ال�سحية الفعلية، ويعانون 
املتعمد  والت�سويف،  املماطلة  من 
املر�سى،  للأ�رسى  العلج  تقدمي  يف 
وامل�سابني، ويعانون القهر، والإذلل، 
اأقبية  يف  العتقال،  اأثناء  والتعذيب 
الفردي  للعزل  ويتعر�سون  التحقيق، 
ال�سعب  ثلث  من  واأكرث  والزنازين، 
على  ال�سجون  دخل  قد  الفل�سطيني 
مع  الطويلة  ال�رساع  �سنني  مدار 
اإ�سعاف  اأ�ساليب  واإن  الحتلل؛؛ 
وقهرهم  الأبطال  للأ�رسي  الإرادة 
دولة  يف  املتُبعة  الأ�ساليب  من  تعترب 
املجرم؛  الإ�رسائيلي  الحتلل 
وال�سغط  التعذيب  وميار�سون 
واملعتقلني  الأ�رسى،  بحق  النف�سي 
�سابقة  يف  والعرب،  الفل�سطينيني 
كل  خمالفًة  نظريها،  يقل  خطرية 
الدولية؛  واملواثيق  املعاهدات 
للأ�رسى،  ال�سحي  للو�سع  واملتابع 

فهو �سديد ال�سوء؛ وع�رسات ال�رسي 
والأ�رسي  �سهداء،  ارتقوا  املر�سي 
بعد  يوماً  تزداد  اأعدادهم  املر�سي 
املتعمد،  الطبي  الهمال  ب�سبب  يوم 
ب�سكل مت�ساعد؛ وتقارير املوؤ�س�سات 
بحقوق  تعنى  التي  والدولية  املحلية 
الإن�سان وتهتم ب�سوؤون الأ�رسى، والتي 
توؤكد اأن علج الأ�رسى بات مو�سوعاً 
اإدارات ال�سجون الإ�رسائيلية  تخ�سعه 
على  وال�سغط  والبتزاز  للم�ساومة 
خرقاً  ي�سكل  الذي  الأمر  املعتقلني؛ 
فا�سحاً ملواد اتفاقيتي جنيف الثالثة 
من  و31(  و30   29( )املواد  والرابعة 
 91( واملواد  الثالثة،  جنيف  اتفاقية 
الرابعة(،  جنيف  اتفاقية  من  و92( 
والرعاية  العلج  حق  اأوجبت  والتي 
املنا�سبة  الأدوية  وتوفري  الطبية، 
للأ�رسى املر�سى، واإجراء الفحو�سات 
الوحيد  والدواء  لهم؛  الدورية  الطبية 
هو  املعتقل  يف  لهم  املتوفر  فقط  
حبة )الأكامول( التي تُقدم علًجا لكل 
مر�ص وداء؛ وت�ستمر اإدارات ال�سجون 
يف مماطلتها بنقل احلالت املر�سية 
امل�ستع�سية للم�ست�سفيات؛ ولو مت نقل 
احلالت املر�سية ال�سعبة، واخلطرية 
واأرجلهم،  اأيديهم  وتكبيل  ربط  يتم 
وتبقي  قا�سية؛  ملعاملة  ويتعر�سون 
�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمدة من 
قبل اإدارة �سجون الحتلل هي �سيدة 
ا�ست�سهاد  يف  ت�سبب  مما  املوقف، 
العديد من الأ�رسى املر�سي؛ والذين 
املتكرر،  الطبي  الإهمال  من  يعانون 
اخت�سا�سيني  اأطباء  وجود  عدم  ومن 
توفر  عدم  ومن   ال�سجن،  داخل 
لذوي  امل�ساعدة  الطبية  الأجهزة 
كالأطراف  اخلا�سة،  الحتياجات 
التنف�ص؛  اأجهزة  وكذلك  ال�سناعية 
من  املر�سى  الأ�رسى  يعاين  كما 
يف  تتمثل  �سيئة،  اعتقال  ظروف 
ال�سديدة،  والرطوبة  التهوية،  قلة 

والكتظاظ الهائل، ويتعر�سون للعنف 
لقمعهم،  الغاز  وا�ستخدام  والعتداء، 
كذلك يعاقبهم الحتلل عرب حرمان 
من  ويعانون  زيارتهم،  من  عائلتهم 
وّزجهم يف  املفاجئ،  الليلي  التفتي�ص 
واإجبارهم  النفرادي،  العزل  زنازين 
مهينة؛  بطريقة  ملب�سهم  خلع  على 
عدم  من  الأ�سريات  تعاين  وكذلك 
اأمرا�ص  اأخ�سائية  اأو  اأخ�سائي  وجود 
طبيب  �سوى  يوجد  ل  اإذ  ن�سائية؛ 
الأ�سريات  بني  من  اأن  خا�سة  عام، 
من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة اإىل 
احلمل  اأثناء  خا�سة  �سحية،  متابعة 
الأ�سريات  اإجبار  و  الولدة؛  وعند 
مقيدات  وهن  الولدة،  على  احلوامل 
الأيدي، دون الكرتاث مبعاناتهن لآلم 
الحتلل  ويقم  والولدة،  املخا�ص 
وت�سري  ال�سلحية،  منتهية  اأدوية  لهم 
التقديرات اإىل اأن الكثري من الأ�رسي 
لُهم  اأجريت  لو  البطال  الفل�سطينيني 
العديد  لوجدوا  �ساملة  فحو�سات 
ال�سعبة  الأمرا�ص  من   يعاين  منهم 
والرئتني،  ال�رسطان،  كاأمرا�ص 
واملعدة  والكلى،  والكبد،  والقلب، 
والأمعاء، وال�سكري، واأمرا�ص العظام 
والأمرا�ص  والروماتيزم،  واملفا�سل 
وال�سنان،  والعيون،  اجللدية، 
والأمرا�ص النف�سية، والع�سبية؛ ب�سبب 
عدم الرعاية الطبيبة ال�سحية، وعدم 
وب�سبب  لهم،  ال�سحية  التغذية  وجود 
الحتلل  واهمال  الطبي  الهمال 
حياتهم  على  خطًرا  ي�سكل  مما  لهم، 
يف الأ�رس، ويت�سبب يف زيادة  حالت 
يف  يحدث  ما  اإن  للأ�رسي؛  الوفاة 
�سجون الحتلل للأ�رسي يعترب اأمراً  
ال�سجن  من  فالحتلل جعل  خطرًيا، 
وتوريثها  الأمرا�ص،  لزرع  مكاًنا  
فتكون  التحرر؛  بعد  ملا  للأ�رسى 
بعد  خا�سة  ا�ست�سهادهم،  يف،  �سببا 
خروجهم من ال�سجن، وهم يحملون 

م�ساب  وغالبيتهم  مزمنة  اأمرا�ساً 
من   اأكرث  ارتقي  لقد  بال�رسطان؛ 
216 �سهيًدا منذ عام 1967م، وحتى 
نهاية هذا العام  2018 داخل �سجون 
مئات  اإىل  بالإ�سافة  الحتلل، 
�سقطوا  اللذين  املحررين  الأ�رسى 
ال�سجن  من  خروجهم  بعد  �سهداء 
بفرتات وجيزة ب�سبب اأمرا�ص ورثوها 
عن ال�سجون- يعطي موؤ�رًسا خطرًيا 
الذين  ال�سجانني  ق�سوة  على  يدل 
التق�سري الطبي  يتعمدون ا�ستخدام 
والإهمال بالعلج اأداة وو�سيلة ترمي 
اإىل تعري�ص الأ�سري للموت البطيء، 
والأعراف  للقوانني  مراعاة  دون 
الإن�سانية  والقواعد  الدولية 
مهنة  التي حتكم  املهنية  والأخلق 
وما  الأ�رسى؛  حقوق  وترعى  الطب 
يندي له اجلبني وتتاأمل الن�سانية ملا 
اإ�رساء  املاجدة  الأ�سرية  مع  يجري 
اجلعابي�ص، والتي تعاين الأمرين يف 
�سجنها، عند قوات الحتلل النازي 
الأ�سرية  تعاين  املجرمـ  ال�سهيوين 
الإهمال  اأنواع  �ستى  من  اإ�رساء 
للحروق التي تعر�ص لها ج�سدها، و 
اأن  ال�سجن رف�ست  اإدارة  اأن  لدرجة 
تغري البدلة اخلا�سة بعلج احلروق؛؛ 
طريق  وعن  اإ�رساء  عائلة  وحاولت 
اأن حت�سل  اإن�سانية دولية  موؤ�س�سات 
على موافقة لإدخال طبيب ملعاجلة 
لكن  اخلا�سة،  نفقتها  على  ابنتها 
م�سلحة ال�سجون الإ�رسائيلية رف�ست 
طلب العائلة، ومل ت�سمح اإدارة ال�سجن 
الأ�سرية،  لتربيد حروق  بتوفري مرهم 
هذا هو جزء ب�سيط جداً من املعاملة 
ع�سابة  من  اإن�سانية  الغري  الوح�سية 
اجتاه  املجرمة  ال�سهيوين  الحتلل 
معتقلتهم  يف  امليامني  الأ�رسي 
الأمل،  كل  ورغم  الرهابية،  القمعية 
والن�رس  �سيبزغ فجر احلرية  ما  يوماً 

والتحرر.

يف ذكرى ا�ست�سهاده

 الأ�سري جمال اأبو �سرخ
 قتلوه ثم قالوا انتحر

بقلم : عبد النا�سر عوين فروانة

اأيلول/  والع�رسون من  ال�ساد�ص 
�سبتمرب عام 1989، يوم ل ميكن 
اأن مُيحى من ذاكرتي، فهو اليوم 
الذي �سهدت فيه ليلته اعتقايل 
قوات  اأيدي  على  الرابعة  للمرة 
والزج  الإ�رسائيلي،  الحتلل 
ل  وقذرة  �سيقة  زنازين  يف  بي 
ويف  ال�سم�ص،  اأ�سعة  تدخلها 
غزة  �سجن  يف  التحقيق  ق�سم 
بـ  يُعرف  كان  والذي  املركزي 
ق�سوته  عن  كناية  "امل�سلخ"، 
و�سدة التحقيق و التعذيب فيه.

هي  كانت  اعتقالية  جتربة 
جتارب  اأربعة  بني  من  الأق�سى 
حيث  حياتي،  يف  بها  مررت 
مكثت قرابة مائة يوم متوا�سلة 
والزنازين  "امل�سلخ"  بني  ما 
تعر�ست  واملعتمة،  ال�سيقة 
من  خمتلفة  ل�سنوف  خللها 
والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب 
عليها  يُطلق  ما  يف  ومكثت 
الأ�رسى بـ "الثلجة" اأيام وليايل 
املحقق  �سور  زالت  ول  طوال، 
ماثلة  بتعذيبنا  ي�ستمتع  وهو 
اأحداث  زالت  ول  كما  اأمامي، 
ا�ست�سهاد الأ�سريين خالد ال�سيخ 
تلك  يف  �رسخ  اأبو  وجمال  علي 
التعذيب عالقة يف  الفرتة جراء 

ذهني.
تلك  و�سف  ميكن  ل  �رساحة 
ومعاناتها  املوؤملة  الفرتة 
كان  منا  فالأ�سري  القا�سية، 
يتمنى املوت، ويف�سل اأن ميوت 
مرة واحدة، على األ ميوت ببطء 
فنجونا  عدة.  ومرات  مرات 

باأعجوبة وبقينا نتاأمل.
الكتابة  اأو  احلديث  ميكن  ول 
دون  وتاثرياته  التعذيب  عن 
ال�سطراري  ال�ستح�سار 
والتي  ال�سخ�سية  للتجربة 
اجلماعية  التجربة  مع  تت�سابك 
املعتقلني  من  الآلف  ملئات 
الفل�سطينيني، وهنا يتجدد الأمل، 
ويتفاقم احلزن لوجود اآلف من 
يف  يُعذبون  يزالون  ل  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتلل  �سجون 
فاأكرث  اأكرث  للعمل  يدفعني  مما 

لن�رستهم وم�ساندتهم.
اأحتدث  التي  الفرتة  تلك  يف 
مئة  ا�ستمرت  والتي  عنها 
والتعذيب  التحقيق  من  يوم 
الرابع من كانون  وبالتحديد يف 
كنت   1989 عام  دي�سمرب  اأول/ 
الرقم  حتمل  �سغرية  زنزانة  يف 
"العملء"  باأحد  واإذا   ،  )14(
العاملني يف الزنازين يفتح طاقة 
واملقابلة   )12( رقم  الزنزانة 
ب�سع  متتم  اأن  وبعد  لزنزانتي، 
اأخذ  جيداً،  ن�سمعها  مل  كلمات 
هول  من  �سوته  باأعلى  ي�رسخ 
احلدث، ويردد بالعربية "ميت"، 
يرك�ص،  واأخذ  مراراً  وكررها 

ونحن نتابعه من داخل الزنزانة 
عرب ثقب �سغري يف باب ُمكم 

الإقفال.
جاءت  معدودة  وخلل حلظات 
ال�سجن  �رسطة  من  جمموعة 
واأحدثوا  املحققني  من  وعدد 
الزنازين  ممر  يف  �سجيجاً 
ونقلوه  الزنزانة  باب  وفتحوا 
قد  كان  بعدما  هامدة،  جثة 
تعذيب  اإىل  َقِبل  من  تعر�ص 
بـ  ُعرف  ما  يف  ومميت  قاتل 

"امل�سلخ".
"جمال  الأ�سري  ال�سهيد  انه 
�رسخ"  اأبو  العاطي  عبد  ممد 
خميم  �سكان  من  عاماً(   23(
غزة،  مدينة  غرب  ال�ساطئ 
املخيم  اأزقة  بني  وترعرع  وكرب 
البتدائية  درا�سته  وتلقى 
والإعدادية يف مدار�ص املخيم 
يف  در�سها  الثانوية  فيما   ،
يف  ودر�ص  "فل�سطني"،  مدر�سة 
اأملانيا هند�سة ميكانيكية ولكن 
ال�سعبة  املادية  الإمكانيات 
اإكمال  يف  ت�ساعده  مل  لعائلته 

درا�سته.
اعتقل "جمال" م�ساباً منت�سف 
متكن  بعدما   1989 عام  اأكتوبر 
"بيجو"  نوع  من  ب�سيارته 
اجلنود  من  عدد  ده�ص  من 
الن�رس  �سارع  يف  الإ�رسائيليني 
منهم  واأ�ساب عدداً  فقتل  بغزة 
م�ست�سفى  اىل  نقل  ثم  ومن   ،
العلج  وتلقى  الرملة  �سجن 
بعد  اأ�رسته  وزارته  هناك 
قرابة ثلثة اأ�سابيع  يف ال�سجن 
املذكور واأخربها انه تعافى من 
معه  التحقيق  وانتهى  جراحه 
لثلثة  مددت  توقيفه  فرتة  وان 
�سجن  اىل  نقل  ثم  ومن  �سهور، 
ق�سم  يف  وو�سع  املركزي  غزة 

التحقيق.
اأول/  كانون  من  الرابع  ويف 
اأبلغت   1989 عام  دي�سمرب 
الإ�رسائيلي  الحتلل  �سلطات 
الأ�سري  ابنها  باأن  ال�سهيد  عائلة 
"جمال" انتحر �سنقاً يف زنزانته. 
باأنهم  توؤكد  الوقائع  اأن  مع 
ملن  انتقاماً  عمداً،  قتلوه  اإمنا 
ظلماً  وادعوا  اجلنود،  من  قتل 
وبهتاناً اأنه "انتحر" يف زنزانته، 
ح�سبي اهلل ونعم الوكيل على كل 
الده�ص  اأ�سلوب  يكن  مل  ظامل. 
مل  كما  املقاومة،  على  جديداً 
يكن قتل الداه�سني يف التحقيق 
الأخرية يف  اأو  الأوىل  املرة  هو 

�سجل الإجرام "الإ�رسائيل".
اأ�سري مرر، و خمت�ص يف �سوؤون 

الأ�رسى واملحررين
الوطني  املجل�ص  ع�سو 
وحدة  رئي�ص  الفل�سطيني 
هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات 

�سوؤون الأ�رسى واملحررين
باإدارة  املكلفة  اللجنة  وع�سو 

�سوؤون الهيئة يف قطاع غزة
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اإن ازدياد عدد املعتقلني الفل�سطينيني 
املر�سى ، وب�سكل مت�ساعد ؛ وتقارير 
التي  والدولية  املحلية  امل�ؤ�س�سات 
ب�س�ؤون  وتهتم  الإن�سان  بحق�ق  تعنى 
الأ�رسى ، ي�سكل خرقاً فا�سحاً مل�اد 
والرابعة   الثالثة  جنيف  اتفاقيتي 
اتفاقية  من   ) و31  و30   29( امل�اد 
جنيف الثالثة،املتعلقة بحماية حق�ق 
 )  92 و   91( وامل�اد  احلرب  ا�رسى 
تهتم  التي  الرابعة  اتفاقية جنيف  من 
والتي   ، احلرب  يف  املدنيني  بحق�ق 
الطبية  والرعاية  العالج  حق  اأوجبت 
للمعتقلني   املنا�سبة  الأدوية  وت�فري   ،
الفح��سات  واإجراء   ، املر�سى 
الرتكيز  واأود   ... لهم  الدورية  الطبية 
الرابعة  حنيف  اتفاقية  على  هنا 
احلرب  وقت  املدنيني  حماية  ب�ساأن 
تنطبق  والتي  امل�سلحة  والنزاعات 
اأي  من  اكرث  الفل�سطينية  احلالة  على 
اتفاقية اأخرى ويجب علينا ان نتم�سك 
دقيق  تعريف  على  ن�ست  حيث  بها 

للمعتقل يت�جب علينا النتباه له 
ولقد ن�رست قبل ي�مني مقال بعن�ان )) 
الفرق بني املعتقل والأ�سري(( واأوردت 
امل�اطن  ه�   (( املعتقل  اأن  فيه 
املدين الذي مت احتالل ار�سه واأ�سبح  
خا�سعا لالإحتالل والذي من حقه ان 
كفلته  قان�ين   كحق  الحتالل  يقاوم 
والقان�ن  كلها  ال�سماوية  ال�رسائع  له 
الدويل الن�ساين وحق�ق الإن�سان حتى 
ل� ارتدى زيا ع�سكريا وحتى ل� انتمى 
اىل تنظيم ع�سكري او ميلي�سا م�سلحة 
جلي�ش  يتبع  ل  فه�  �سالحا  وحمل 
يحمل  ول  دفاع  وزارة  ول  نظامي 
يعترب  ذلك  كل  ورغم  ع�سكري  رقم 

امل�رسوع  حقه  ميار�ش  مدين  م�اطن 
ق�ات  �سد  ار�سه  عن  الدفاع  يف 
القان�نية  للحماية  ويخ�سع  الإحتالل 
اتفاقية  مب�جب  الكاملة  والإن�سانية 
بتاريخ 12  التي وقعت  الرابعة  جنيف 
كما  اتفاقية  وهي   1949 اأغ�سط�ش 
باملدنيني وحمايتهم يف  قلنا  خا�سة 
خطريا  ن�سا  وتت�سمن  احلرب   حال 
جدا ه� الن�ش رقم 81  والذي ين�ش 
التي  النزاع  اأطراف  تلتزم   (( على  
مب�جب  حمميني  اأ�سخا�ساً  تعتقل 
جماناً  باإعالتهم  التفاقية  هذه 
التي  الطبية  الرعاية  بت�فري  وكذلك 
ال�سحية. ول يخ�سم  تتطلبها حالتهم 
من  امل�ساريف  هذه  ل�سداد  �سئ  اأي 
اأو  رواتبهم  اأو  املعتقلني  خم�س�سات 
م�ستحقاتهم .وعلى الدولة احلاجزة ) 
�سلطة الإحتالل ( اأن تع�ل الأ�سخا�ش 
تكن  مل  اإذا  املعتقل�ن  يع�لهم  الذين 
كان�ا  اأو  كافية  معي�سة  و�سائل  لديهم 

غري قادرين على التك�سب (( 
الأ�رسى  هيئة  وردت  اأوردت  لقد 
ح�ل  بالأرقام  تف�سيال  واملحررين 
الحتالل  �سج�ن  يف  الأ�رسى  واقع 
 2018 ن�فمرب  �سهر  خالل  ال�سهي�ين 

والذي ياأتي على النح� التايل:
ا�سرياً  �سج�ن 4  املعتقلني يف    عدد 

من جن�سيات عربية خمتلفة 
 وعدد الأ�سريات اكرث من 70 من بينهن 

21 اأم ، وثماين فتيات قا�رسات ،
املجل�ش  يف  ن�اب   6 اإىل  اإ�سافة   

الت�رسيعي الفل�سطيني.
بيئة  ان  امل��س�ع  يف  ما  واأخطر 
المرا�ش  ت�سبب  ال�سهي�نية  ال�سج�ن 
  1200 من  اكرث  املعتقلني  بني  وانه  
وعلى  الحتالل   �سج�ن  يف  مري�ش 
اإ�رساء   (( املنا�سلة       راأ�سهم 
روحها  حترتق  التي   )) اجلعابي�ش 
الحتالل           معتقالت  داخل  وج�سدها 

الخالقي  النحطاط  ك�سفت  التي  و 
لالحتالل  اإن�ساين  الال  وال�سل�ك 
يف  الطبية  فالعيادات  ال�سهي�ين 
 ، ال�سهي�نية  واملعتقالت  ال�سج�ن 
تفتقر اإىل احلد الأدنى من اخلدمات 
ال�سحية ، واملعدات والأدوية الطبية 
الالزمة والأطباء الأخ�سائيني ملعاينة 
ومعاجلة احلالت املر�سية املتعددة 
املت�فر  ال�حيد  ال�سحري  والدواء   ،
فيها ه� حبة )الأكام�ل ( التي يقدمها 
الطبيب ال�سهي�ين عالًجا لكل مر�ش 
عملية  اأن  ذلك  من  والأ�س�اأ   . وداء 
بعد  تاأتي  املر�سى  املعتقلني  نقل 
ب�سيارة  نقلهم  ويتم  كثرية  مماطالت 
نقلهم  من  بدلً   ، �سحية  غري  مغلقة 
تكبيل  ويتم   ، الإ�سعاف  ب�سيارات 
ويف  ال�سيارات  يف   ، واأرجلهم  اأيديهم 

امل�ست�سفيات
اأطباء  وج�د  اإىل  ال�سج�ن  تفتقر  كما 
مناوبني لياًل لعالج احلالت الطارئة.

 ول تت�فر الأجهزة الطبية امل�ساعدة 
 ، اخلا�سة  الحتياجات  لذوي 
كالأطراف ال�سناعية لفاقدي الأطراف 
وكذلك   ، الطبية  النظارات  وحتى   ،
ملر�سى  والبخاخات  التنف�ش  اأجهزة 
اله�ائية  الق�سبة  والتهابات   ، الرب� 
وال�سكري  ال�سغط  ومر�سى  املزمنة 
عدم  الحتالل  �سلطات  تتعمد  كما   .
باأمرا�ش  امل�سابني  للمر�سى  عزل 
معدية ، كالتهابات الأمعاء الفريو�سية 
وهذا   ؛  واجلرب   ، واملعدية  احلادة 
بني  ب�رسعة  املر�ش  بانت�سار  يهدد 
لالزدحام  نظراً  ؛  الأ�رسى  �سف�ف 
ال�سديد داخل املعتقالت ؛ كما تعاين 
الأ�سريات من عدم وج�د اأخ�سائي اأو 
اأخ�سائية اأمرا�ش ن�سائية ؛ اإذ ل ي�جد 
اأن من بني  �س�ى طبيب عام ، خا�سة 
 ، وهن ح�امل  اعتقلن  من  الأ�سريات 
خا�سة   ، �سحية  متابعة  اإىل  وبحاجة 

مت  ولقد  ال�لدة  وعند  احلمل  اأثناء 
اإجبار الأ�سريات احل�امل على ال�لدة 
، وهن مقيدات الأيدي ، دون الهتمام 
وال�لدة  املخا�ش  لآلم  مبعاناتهن 
ولكم ان تتخيل�ا ق�س�ة امل�سهد واأرج� 
تنت�رسوا  وان  م�ساعركم  تتحرك  ان 
بقايا  عندكم  كان  اذا  فل�سطني  لن�ساء 

من نخ�ة املعت�سم .
معتقال   215 من   اأكرث  ا�ست�سهد  لقد 
وحتى   1967 عام  منذ  فل�سطينيا 
�سج�ن  داخل   2018 ن�فمرب  منت�سف 
مئات  اإىل  بالإ�سافة   ، الحتالل 
�سقط�ا  اللذين  املحررين  املعتقلني 
ال�سجن  من  خروجهم  بعد  �سهداء 
اأمرا�ش  ب�سبب  وجيزة  بفرتات 
غام�سة ورث�ها من ال�سج�ن - يعطي 

ق�س�ة  على  يدل  خطرًيا  م�ؤ�رًسا 
ا�ستخدام  يتعمدون  الذين  ال�سجانني 
بالعالج  والإهمال  الطبي  التق�سري 
تعري�ش  اإىل  ترمي  وو�سيلة  اأداة 
، دون مراعاة  البطيء  للم�ت  الأ�سري 
الدولية والق�اعد  للق�انني والأعراف 
التي  املهنية  والأخالق  الإن�سانية 
حق�ق  وترعى  الطب  مهنة  حتكم 
وتك�سف  الفل�سطينيني  املعتقلني 
الرغبة ال�سهي�نية يف التطهري العرقي 
والإبادة اجلماعية لل�سعب الفل�سطيني 
بحق  العقابية  الإجراءات  هذه  اإن   .
من  تزيد  الفل�سطينيني  املعتقلني 
واأننا   ، النف�سية  اأح�الهم  تده�ر 
بال�ق�ف  كله  العامل  �رسفاء  نطالب 
امام م�س�ؤولياتهم للتدخل لتحرير ابناء 

�سعبنا من �سج�ن ومعتقالت الحتالل 
ال�سهي�ين  ول نريد حت�سني او�ساعهم 
نريد  لأننا  ال�سهي�نية  ال�سج�ن  داخل 
احلرية الكاملة داخل وخارج ال�سج�ن 
ولكن اذا كان لبد من ال�سجن بد فمن 
ويجب  نر�سخ  وان  ن�ستكني  ان  العجز 
ال�سجان  �سعبنا على  ارادة  نفر�ش  ان 
الفل�سطينيني  للمعتقلني  ي�فر  وان 
ما  كل  والأ�سحاء  املر�سى  جميعا 
يلزم من حق�ق لالإن�سان يف اأي مكان 
هي  هذه  ان  ندرك  ونحن  بالعامل 
ان  ويجب  واحلرية  الث�رة  �رسيبة 
لكن   .. و�سحتنا  اعمارنا  من  ندفعها 
ل ميكن لأي ق�ة يف الر�ش ان تكمم 
اف�اهنا ومتنعنا من ف�سح ممار�سات 

وجرائم الحتالل ال�سهي�ين.

كلنا يعلم ) ورمبا �لبع�ش ال يعلم ( خطورة �الأو�ضاع �ل�ضحية للمعتقلني �لفل�ضطينيني يف �ضجون �الحتالل �ل�ضهيوين حيث يعي�ش �ملعتقلني �لفل�ضطينني و�لعرب د�خل �ضجون �الحتالل  �أو�ضاعا 
�ضحية  ال يت�ضورها �لعقل �لب�ضري من حيث �لق�ضوة و�ل�ضوء ؛ فهم يتعر�ضون �إىل �أ�ضاليب تعذيب ج�ضدي ونف�ضي وح�ضية ممنهجة ، وم�ضرعة قانونا عندهم  يف دولة عن�ضرية تدعي �نها 

دميقر�طية ؛ �إذ ي�ضرع نظامها �ل�ضيا�ضي و�لق�ضائي �لتعذيب و�ل�ضغط �لنف�ضي بحق �ملعتقلني �لفل�ضطينيني و�لعرب �ثناء �لتحقيق ، يف �ضابقة لي�ش لها نظري على �مل�ضتوى �لعاملي ؛ �ال يف 
غو�نتانامو ..  وهو ما يعد خمالفة �ضارخة  للعديد من �ملعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية  حيث يتم �حلرمان من �لرعاية �لطبية �حلقيقية ، و�ملماطلة �ملتعمدة يف تقدمي �لعالج لالأ�ضرى �ملر�ضى 
و�مل�ضابني ، ويتم ممار�ضة �لقهر و�الإذالل و�لتعذيب من طرف  طو�قم �لتحقيق. وهذ� ما يوؤذي ويرهق وي�ضعف �أج�ضاد �لكثريين من �بناء �ضعبنا �ملعتقلني ،  فالعالج ��ضبح مو�ضوعا تخ�ضعه 

�إد�ر�ت �ل�ضجون �ل�ضهيونية للم�ضاومة و�البتز�ز و�ل�ضغط على �ملعتقلني �لفل�ضطينيني ؛ �الأمر �لذي �أدى �ىل ��ضت�ضهاد �لعديد منهم باملوت �لبطيء وجعا وقهر� و�ضرب� وعناد�

د.�حمد لطفي �ضاهني ع�ضو �ل�ضبكة 
�لعربية لكتاب �لر�أي و�الإعالم

املعتقلت ال�صهيونية .. قبور للأحياء

قوات االحتلل تعتقل )28( مواطنًا من ال�صفة بينهم فتاة
الإ�رسائيلي  الحتالل  ق�ات  اعتقلت 
الليلة املا�سية وفجر الي�م )28( م�اطناً 
واقتحمت  فتاة،  بينهم  ال�سفة  من 
على  واعتدت  حمررين  اأ�رسى  منازل 
مقتنيات  ودمرت  وخربت  عائالتهم، 
من  لعدد  بالغات  و�سلمت  منازلهم، 

امل�اطنني ملقابلة خمابراتها.  
اأن  له  بيان  يف  الأ�سري  نادي  واأو�سح 

من  اعتقالهم  جرى  م�اطنني  ت�سعة 
عدة بلدات يف حمافظة اخلليل وهم: 
وج�اد  ترك،  اأب�  العظيم  عبد  حممد 
زيدان  واإبراهيم  عي�سة،  اأب�  �سفيق 
العملة،  العف�  عبد  وحمم�د  الرجبي، 
عاماً(،   20( مارية  اأب�  النا�رس  وعبد 
عاماً(،   18( ها�سم  اأب�  اأحمد  وق�سي 
عاماً(،   16( زعاقيق  عرفات  وعمرو 

عاماً(،   14( ع��ش  مر�سد  وجمدي 
و�سليم الرجبي.

م�اطنني  خلم�سة  اعتقال  جرى  كما 
يف  دجن  وبيت  �سب�سطية  بلدتي  من 
كي�ان،  حممد  وهم:  نابل�ش  حمافظة 
كي�ان،  و�سبحي  �سحادة،  وعمرو 
ون�سري ر�س�ان اأب� ثابت، وزهدي ذيب 

ق�اريق.

اعتقل  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  ومن 
بلدات  من  م�اطنني  ثالثة  الحتالل 
واملزرعة  م�سعل  اأب�  ودير  بدر�ش 
ال�رسقية وهم: منت�رس �سدقي ع��ش، 
عاماً(،   19( زهران  اإ�سماعيل  ويحيى 

وحممد ف�زي �سلبي )24 عاماً(.
م�اطنني  لأربعة  اعتقال  جرى  فيما 
الرحمن  عبد  وهم:  حزما  بلدة  من 

اأ�سامة خطيب، وحممد ثائر اأب� خليل 
)17 عاماً(، وعا�سم ن�سيف �سعيد )20 
عاماً(، عالوة على جابر اأحمد �سالح 

الدين.
م�اطنني  ثالثة  اأن  الأ�سري  نادي  وذكر 
وهم:  حلم  بيت  حمافظة  من  اُعتقل�ا 
اإبراهيم  وحممد  �سلهب،  فايز  حممد 
وه�  عاي�ش  حممد  ورائد  جناجرة، 

يف  �سن�ات  ت�سع  ق�سى  حمرر  اأ�سري 
معتقالت الحتالل.

من  م�اطنني  املعتقلني  اإىل  يُ�ساف 
ط�با�ش  حمافظة  يف  الفارعة  خميم 
ول�يل،  وي��سف  عليان،  زكريا  وهما: 
واآخر من القد�ش وه� م�سعب �سحادة 
)18 عاماً(، والفتاة ثائرة م��سى الديك 

)27 عاماً( من �سلفيت.  
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مقابالت �ضباط �ملخابر�ت �أثناء �القتحام ...

حرٌب نف�صيٌة �صامتة ووعيٌد وتهديد الأفراد العائلة
تقرير : �إعالم �الأ�ضرى 

الحتالل  جن�د  اقتحام  يعترب 
املخابرات  جهاز  �سباط  مبرافقة 
وا�ستج�اب رب  الفل�سطينية،  للمنازل 
اأو اعتقاله  اأفراد عائلته  اأمام  الأ�رسة 
ميار�سها  نف�سية  حرباً  �ساعات،  لعدة 
الفل�سطينيني،  بحق  ي�مياً  الحتالل 
نف�سيٌة  اأثاٌر  لها  �سامتة  حرٌب  وهي 

م�ؤملة.
الإفتاء  دار  يف  البح�ث  مدير 
الفل�سطينية، د. يا�رس حماد)58عاماً( 
يروي  قلقيلية،  مدينة  �سكان  من 
الأمر،  طبيعة  الأ�رسى  اإعالم  ملكتب 
�سباحاً  الثالثة  ال�ساعة  يق�ل"عند 
اأهداف  بنك  قلقيلية  يف  منزيل  كان 
ل�سابط خمابرات املنطقة كما يطلق 

املنزل  اجلن�د  فاقتحم  نف�سه،  على 
بعملية  وقام�ا  مرعب،  م�سهٍد  يف 
كانت  وبعدها  والتخريب،  التفتي�ش 
وال�عيد  التهديد  املت�سمنة  الر�سالة 
و�س�ؤاله  املخابرات  �سابط  قبل  من 
الحتالل،  �سج�ن  يف  اعتقالتي  عن 
اأن جهاز املخابرات يراقب  وت��سيح 
كل �سغرية وكبرية ، واأنه لن ي�سمح باأي 
واأن  اجتماعياً،  كان  ل�  حتى  ن�ساط 
الإداري جاهز لأي �سخ�ش  العتقال 

يخرج عن الن�ش كما يق�ل".
�سج�ن  يف  اأم�سيت  حماد"  ي�سيف 
�سن�ات،  خم�ش  من  اأكرث  الحتالل 
والحتالل يالحقني حتى يف حريتي، 
يقتحم  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه 
التهديد،  اأجل  بيتي من  بها الحتالل 
وقد اعتقل ابني عمار اأي�ساً منذ اأكرث 

�سقيقي  الحتالل  واغتال  عام،  من 
املنزل  �سطح  ف�ق  من  الرحمن  عبد 
عام 2001، ومازال م�سل�سل التخ�يف 

والإرهاب والعتقال م�ستمراً".

�إرهاب �ملحيط

عثمان)59عاماً(من  جمال  املحرر 
اإعالم  ملكتب  يق�ل  قلقيلية،  �سكان 
الأ�رسى"جي�ش الحتالل اأ�سبح يعتمد 
داخل  الأمنية  املقابالت  اأ�سل�ب 
املنزل؛ بهدف ت��سيع دائرة التخ�يف 
من  امل�ستهدف  للمحيط  والإرهاب 
ي�مني  قبل  منزيل  فاقتحام  املقابلة، 
وتهديدي بالعتقال، ل يحتاج لق�ات 
كبرية حتا�رس املنزل وتق�م بعمليات 

تفتي�ش وتخريب من اأجل ال�س�ؤال عن 
و�سعي وحياتي وبرناجمي الي�مي".

ي�سيف املحرر عثمان" هذه م�رسحية 
الحتالل  جي�ش  اأن  لإثبات  تهدف 
م�ج�ٌد وحا�رس، واأن العتقال جاهز، 
وهذه الر�سالة اأ�سبحت دارجة يف حياة 
حتدث  ي�م  كل  ففي  الفل�سطينيني، 
الفل�سطينيني،  بي�ت  يف  مقابالت 
اأ�سبحت مراكز حتقيق، وهذا  وكاأنها 
التي  الدولية  التفاقيات  مع  يتنافى 
جترم ا�ستهداف املدنيني الآمنني يف 
بي�تهم، ف�قت املقابلة داخل املنزل 
اأو  احلي  ولي�ش  املدينة  اإرهاب  يتم 
بدوريات  يك�ن  فالقتحام  العائلة، 
للقنابل  ا�ستخدام  يرافقها  للجي�ش، 

ال�س�تية والغاز والر�سا�ش احلي".

تهديد ووعيد

حامت  املحرر  يروي  اآخر  م�سهٍد  يف 
فقهاء من �سكان بلدة بيت ليد، �رسق 
املحرر  له وجنله  ما حدث  ط�لكرم، 
ق�سام قائاًل" فجر الأربعاء مت اقتحام 
واقتيادي  حمت�ياته  وتخريب  منزيل 
املنزل  خارج  اإىل  ق�سام  وابني  اأنا 
الع�سكري،  الرتباط  مقر  باجتاه 
اأم�ر  وتخريب  بالعتقال  وتهديدي 
العتقال،  من  �ساعات  وبعد  حياتي، 

مت الإفراج عني وعن ابني ق�ّسام".
جي�ش  به  قام  فقهاء"ما  ي�سيف 
وتخريب  اقتحام  من  الحتالل 
�سياق  يف  ياأتي  كله  م�ؤقت  واعتقال 
احلرب النف�سية على �سخ�سي واأفراد 
جي�ش  اقتحم  اأ�سهر  فقبل  عائلتي، 

هي  اأم�الً  و�سادر  منزيل  الحتالل 
جمعية ن�سائية لزوجتي، واعتقل ابنتي 
الدور  ليمار�ش ذات  ياأتي  اآلء، والي�م 
وبالتهديد  انتقامي  ب�سكل  العن�رسي 

وال�عيد غري املربر".
حديثه"هذه  فقهاء  ي�ستكمل 
�سباط  ميار�سها  التي  الإجراءات 
اأهداف  مع  تتنا�سب  املخابرات 
ع�سكرية يف امليدان، اأما املنازل التي 
ال�سن،  يف  وكباراً  واأطفالً  ن�ساًء  ت�سم 
فهذا يعد جرمية حرب بامتياز بحق 
جي�ش  يحا�سب  اأن  ويجب  �ساكنيها، 
الحتالل عليه، فالتخريب والتخ�يف 
اأجل  من  اجلن�د  ع�رسات  وا�ستخدام 
اأنه  على  ت�سنيفه  يتم  اأمنية،  مقابلة 
م�ساكل  يف  تت�سبب  حرب  جرمية 

نف�سية للعائالت الفل�سطينية".  



عي�شة ق.

الأ�سود«  »الن�رس  ت�سكيلة  وف�سلت 
يف  الت�أهل  ت�أ�سرية  اقتط�ع  يف 
البطولة العربية، بعد التعرث الذي 
الذه�ب داخل  �سجلته يف مب�راة 
تكبدته�  التي  والهزمية  الدي�ر 
على ملعبه� بهدف دون رد جعل 
على  معقدة  الت�أهل  يف  املهمة 
اأنهم  ورغم  الذين  الالعبني، 
ب�ب  افتت�ح  يف  املب�درين  ك�نوا 
الت�سجيل اإل اأن اأ�سح�ب الأر�ض 
وت�سيري  التعديل  من  متكنوا 

على  ليت�أهلوا  ل�س�حلهم  املق�بلة 
اإثره� اإىل الدور املوايل.

مواكبة  يف  الوف�ق  ت�سكيلة  وف�سلت 
اللق�ء من الن�حية البدنية يف بع�ض 
البدين  النق�ض  ظهر  اأين  فرتاته، 
مل  الذين  الالعبني  على  وا�سح� 
كم� يجب من  الظهور  يتمكنوا من 
اأهداف،  اإىل  الفر�ض  حتويل  اأجل 
اأطوار  يف  جلي�  ظهر  م�  وهو 
املواجهة، خ��سة وان الوف�ق ك�نت 
له عدد من الفر�ض ك�نت اأخطره� 
ال�سوط  من  الأخرية  الدق�ئق  يف 
عبد  الق�ئد  رفق�ء  اأن  اإل  الث�ين 

املوؤمن ج�بو ف�سلوا يف قلب الط�ولة 
على ال�سعوديني وخطف الت�أهل من 
اأ�سب�ل  تركيز  ويتحول  ملعب جدة. 
اإىل  زكري  الدين  نور  املدرب 
البطولة الوطنية التي يعول خالله� 
على لعب الأدوار الأوىل والتن�ف�ض 
واأنه  خ��سة  ب�للقب  التتويج  على 
والبطل  الرائد  الفوز على  جنح يف 
واأ�سحى  الع��سمة  احت�د  ال�ستوي 
يف املركز الث�لث على بعد نقطتني 
نق�ط  وت�سع  الو�س�فة  عن  فح�سب 
عن ال�سدارة، اإىل ج�نب اللعب على 

ك�أ�ض اجلمهورية.

وفاق �صطيف ي�صيع ثاين الأهداف ويق�صى من البطولة العربيةالفريق يحول الرتكيز اإىل التناف�س على البطولة الوطنية
اأهدافه هذا املو�شم بعد الإق�شاء الذي �شجله من  �شّيع فريق وفاق �شطيف ثاين 
مناف�شة البطولة العربية اإثر التعادل الذي عاد به من ال�شعودية اأمام نادي اأهلي 
املناف�شة  يف  اجلزائر  ممثل  وفّوت  النهائي  ثمن  الدور  اإياب  مباراة  حل�شاب  جدة 
العربية فر�شة بلوغ الدور ربع النهائي وموا�شلة امل�شوار للتناف�س على التتويج 
باللقب العربي، حيث ياأتي خروج الوفاق من البطولة العربية خروجه من رابطة 

اأبطال اإفريقيا يف الدور ن�شف النهائي

جتمع  ليبريتادوري�س  كوبا 
مي�صي ورونالدو

التق�رير  من  العديد  اأكدت 
الإعالم  وو�س�ئل  ال�سحفية 
النه�ئية  املب�راة  ب�أن  الع�ملية 
ليبريت�دوري�ض  كوب�  لبطولة 
جونيور  بوك�  فريقي  بني 
الأرجنتيني وغرميه ريفر بليت 
الثن�ئي  تواجد  ت�سهد  �سوف 
رون�لدو  كري�ستي�نو  الع�ملي 
الإيط�يل  ن�دي جوفنتو�ض  جنم 
اأ�سطورة  مي�سي  وليونيل 
ن�دي  وجنم  الأرجنتينية  الكرة 
بر�سلونة الإ�سب�ين من مدرج�ت 
اإق�مة  وتقرر  اللق�ء،  ملعب 
�س�نتي�غو  ملعب  على  املب�راة 
طوال  ت�أجيله�  عقب  برن�بيو 
اأحداث  ب�سبب  امل��سية  الفرتة 
اإ�س�بة  يف  ت�سببت  التي  ال�سغب 
احل�فلة  وحتطم  البوك�  لعبي 
التي تقلهم حيث اأكدت ال�سحف 
اأن فلورنتينو برييز رئي�ض ن�دي 
ري�ل مدريد الإ�سب�ين يرغب يف 
اأن يتواجد الثن�ئي مع�ً ملت�بعة 
يتوجه  اأن  املقرر  ومن  اللق�ء. 
الإ�سب�نية  الع��سمة  اىل  مي�سي 
مدريد يوم الثنني عقب مب�راة 
ببطولة  اإ�سب�نيول  اأم�م  فريقه 
ن�دي  �سي�ست�سيف  فيم�  الليغ� 
نظريه  الإيط�يل  جوفنتو�ض 
الك�لت�سيو  قمة  يف  ميالن  اإنرت 
�سوف  م�  وهو  اجلمعة  يوم 
يُتيح لرون�لدو الفر�سة من اأجل 
الأ�سبوع  نه�ية  عطلة  ق�س�ء 
والعودة  الإ�سب�نية  ب�لع��سمة 
ملدريد من جديد.  بداأ مي�سي 
ب�إحدى  الكرة  مع  م�سريته 
روزاريو  الت�بعة ملدينة  الأندية 
ك�ن  حيث  راأ�سه  م�سقط  وهي 
هذا الن�دي يُ�رسف على تدريبه 
والده وخالل فرتة ق�سرية خ�سع 
مي�سي للفحو�س�ت الطبية التي 
اأثبتت مع�ن�ته من مر�ض عب�رة 
النمو  بهرمون�ت  خلل  عن 
كبرية  اأزمة  له  �سبب  م�  وهو 
مي�سي  وك�ن  م�سريته،  طوال 
ريفرباليت  ن�دي  اأنظ�ر  حتت 
يرغب  ك�ن  والذي  الأرجنتيني 
يف التع�قد مع الالعب يف هذا 
امل�سوؤولني  تردد  اأن  اإل  الوقت 
اخلطوة  هذه  اإمت�م  دون  ح�ل 
على  قدرتهم  عدم  ب�سبب 
عالجه،  مب�س�ريف  التكفل 
ن�دي  اأنظ�ر  مي�سي  لفت  ثم 
حيث  نحوه  الإ�سب�ين  بر�سلونة 
قدم له ال�سكريتري الفني للفريق 
للمدينة  ب�لذه�ب  وقته� عر�س�ً 
للمع�ي�سة  واخل�سوع  الكت�لونية 
له  ا�ستج�ب  م�  وهو  هن�ك 
قرروا  اللذين  وع�ئلته  الالعب 
ال�سيقة،  املغ�مرة  هذه  جتربة 
اأبهر  اإ�سب�ني�  اىل  ذه�به  وعقب 
ب�إمك�ني�ته  اجلميع  مي�سي 
قي�م  لدرجة  ال�س�حرة  وفني�ته 
م�سوؤويل الن�دي الكت�لوين حينه� 
بتقدمي عر�س�ً مميزاً ل�سمه مع 
من  عالجه  مب�س�ريف  التكفل 

املر�ض.
ق.ر.

الوفد يعود اليوم اإىل اأر�س الوطن

الن�صرية تتاأهل وتوا�صل املغامرة القارية

يف  داي  ح�سني  ن�رس  فريق  جنح 
ع�رس  ال�س�د�ض  الدور  اإىل  الت�أهل 
بعد  الك�ف  ك�أ�ض  من�ف�سة  من 
ال�سي�طني  من�ف�سه�  عقبة  جت�وز 
يف  �سجله  الذي  التع�دل  اإثر  ال�سود 
الكونغو بنتيجة هدف يف كل �سبكة 
وهو الذي ك�ن �سجل فوزا يف اأر�ض 
الوطن بهدفني دون رد، هذه النتيجة 
ت�سمح ملمثل اجلزائر يف املن�ف�سة 
الق�رية موا�سلة املغ�مرة التي يغيب 
عنه� منذ �سنوات، وهو الذي اغتنم 
اأجل  من  املن�ف�ض  توا�سع  فر�سة 
احل�سول على الت�أهل، وهي النتيجة 

اليج�بية التي ك�ن ينتظره� اأن�س�ر 
حتقيق  اأجل  من  ب�سغف  الن�دي 
فريقهم الت�أهل اإىل ابعد دور ممكن. 
الع��سمي  الن�دي  ت�أهل  يكن  ومل 
املب�راة  اأكمل  الذي  وهو  �سهال 
الثن�ئي  طرد  عقب  لعبني  بت�سعة 
اإثر  اللق�ء  اأحمد ق��سمي ورايح من 
نيلهم� اإنذارين يف اللق�ء وهو الأمر 
الذي يجعل الالعب�ن معني�ن بعقوبة 
بقية  يف  واحدة  مب�راة  الإق�س�ء 
املن�ف�سة، رغم اأن ق��سمي يخو�ض 
الن�رسية  ب�ألوان  له  مب�راة  اآخر 
�سفوف  ب�لرحيل عن  املر�سح  وهو 

الفريق يف املرك�تو ال�ستوي احل�يل 
اتفق  اأين  اجلزائر،  مولودية  نحو 
زمرييل  ولد  ب�سري  الرئي�ض  رفقة 
ب�حل�سول على اأوراق الت�رسيح عقب 
مق�بلة اإي�ب ن�دي ال�سي�طني ال�سود. 
اليوم  داي  ح�سني  ن�رس  وفد  ويعود 
البعثة  تقل  الوطن، حيث  ار�ض  اإىل 
ط�ئرة من الكونغو نحو املغرب قبل 
الوطن  ار�ض  اإىل  الرحلة  موا�سلة 
الفريق  يلتحق  اأن  املنتظر  من  اأين 
هواري  مبط�ر  الظهرية  حدود  يف 

بومدين.
عي�شة ق.

 جماهري احلمراوة تخرج م�شرية 
للمطالبة برحيل اأع�شاء الإدارة

وا�صطي ي�صتقيل من
 من�صبه مبولودية وهران

مولودية  فريق  من�جري  قّدم 
ا�ستق�لته  الزوبري وا�سطي  وهران 
التي  العقوبة  بعد  من�سبه  من 
الن�سب�ط  جلنة  �سّده  �سلّطته� 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  الت�بعة 
اأي  عن مم�ر�سة  ب�لق�س�ء  القدم 
اأ�سهر  �ستة  ملدة  كروي  ن�س�ط 
يحرم  ن�فذة،  غري  منه�  ثالثة 
امليدان  اأر�سية  ولوج  من  خالله� 
ورغم  املالب�ض،  تغيري  وغرف 
لت�سكيلة  ال�س�بق  الالعب  اأن 
»احلمراوة« نفى ارتب�ط ا�ستق�لته 
اأن  اإل  عليه  امل�سلطة  ب�لعقوبة 
وا�سطي  اأن  اأكد  الفريق  حميط 
مل ي�ست�سغ تلك العقوبة وهو الذي 
يدافع  اإعالمية  ت�رسيح�ت  قدم 
اخل�س�رة  عقب  فريقه  عن  فيه� 
داي  ح�سني  ن�رس  اأم�م  مني  التي 
مرحلة  من  الأخرية  اجلولة  يف 
الذه�ب للرابطة املحرتفة الأوىل 
اإىل  ب�لر�سوة،  التحكيم  متهم� 
الفريق  اإدارة  تدخل  عدم  ج�نب 
املدعو  بلح�ج  اأحمد  والرئي�ض 

عنه  الدف�ع  اأجل  من  »ب�ب�« 
والطعن يف العقوبة.

مولودية  اأن�س�ر  ق�م  املق�بل،  يف 
وهران ب�خلروج يف م�سرية �سلمية 
مقر  اإىل  تنقلوا  اأين  اأم�ض  اأول 
الو�سعية  على  واحتجوا  الولية 
الفريق،  عليه�  يتواجد  التي 
راي�ت عمالقة  برفع  ق�موا  حيث 
جميع  بطرد  خالله�  يط�لبون 
الن�دي  يف  احل�ليني  امل�سريين 
»ب�ب�«،  الرئي�ض  راأ�سهم  وعلى 
لت�سيري  وطنية  �رسكة  وجلب 
اأغلبية  �رساء  خالل  من  الفريق 
�سفقة  ف�سل  بعد  وذلك  الأ�سهم، 
التح�ق �رسكة ن�فط�ل، ولّبى عدد 
ع��سمة  فريق  اأن�س�ر  من  كبري 
اأجل  للنداء من  الغرب اجلزائري 
هرم  اأعلى  على  تغيري  اإحداث 
الوعود  توا�سل  ظل  يف  الفريق 
الأخرية  الأعوام  خالل  الواهية 
ومتكني  الأهداف  حتقيق  دون 

الفريق من التتويج بلقب.
ع.ق.

امل�شادقة على التقريرين املايل والأدبي للنادي الهاوي

لوهافر  من  ي�صتقيل  لفان  الفرن�صي 
ويقرتب من ال�صيا�صي

براف: ل اأنوي نقل مقر 
الأكنوا اإىل اجلزائر

ديني�ض  الفرن�سي  املدرب  يقرتب 
لف�ن من الإ�رساف على الع�ر�سة 
ق�سنطينة  �سب�ب  لفريق  الفنية 
من  ا�ستق�لته  الأخري  اأعلن  بعدم� 
من�سبه مديرا للتكوين رفقة ن�دي 
لوه�فر، حيث متنح غدارة الفريق 
املدرب  مع  للتع�قد  الأولوية 
الفرن�سي من اأجل خالفة املدرب 
عمراين،  الق�در  عبد  امل�ستقيل 
ولهذا الغر�ض منح لف�ن موافقته 
املف�و�س�ت  جن�ح  بعد  النه�ئية 
التي جمعته رفقة املدير الري��سي 
حول  اتفق�  اأين  عرامة،  ط�رق 
ب�لعقد،  املتعلقة  التف��سيل  ك�فة 
املعني  يجعل  الذي  الأمر  وهو 

من  م�سى  وقت  من  اأكرث  يقرتب 
لت�سكيلة  الفنية  الع�ر�سة  اتويل 

»ال�سي��سي«.
على  امل�س�دقة  املق�بل، متت  يف 
للن�دي  والأدبي  امل�يل  التقريرين 
عقب  ق�سنطينة  ل�سب�ب  اله�وي 
م�س�ء  اجلمعية  اأ�سغ�ل  اإجراء 
رئي�سه�  �سرّيه�  والتي  اأم�ض  اأول 
التقريرين  تال  والذي  فر�س�دو 
امل�يل والأدبي للفريق قبل حتويل 
اأع�س�ء  على  عليه�  الت�سويت 
الرئي�ض  بح�سور  الع�مة  اجلمعية 
بوحلبيب  حممد  للن�دي  ال�س�بق 
والذين �س�دقوا عليهم� ب�لإجم�ع.
ع.ق.

جلمعية  اجلديد  الرئي�ض  اأكد 
الأوملبية  الوطنية  اللج�ن 
م�سطفى  »اأكنوا«  الإفريقية 
ينوي  ل  اأنه  اأم�ض  اأول  براف 
الري��سية  الهيئة  نقل مقر هذه 
الك�ئن  ح�لي� بنيجريي�: »لتحويل 
مقر الأكنوا نحو اجلزائر يجب  
ثلثي  موافقة  على  احل�سول 
على  الع�مة  اجلمعية  اأع�س�ء 
براف  اأو�سحه  م�  وهو  الأقل«، 
التي  ال�سحفية  الندوة  خالل 
الأوملبي  ب�ملتحف  عقده� 
يقوم  لن  اأنه  م�سريا  اجلزائري، 
بهذا الإجراء حتى  ولو �سنحت 
بلد  »نيجريي�  الفر�سة:  له 
نحن  ولهذا  الري��سة.  يف  كبري 

الأكنوا  مقر  بتواجد  م�رسورين 
تقلد  الذي  براف  ت�بع  هن�ك«، 
رئ��سة الهيئة الإفريقية لل�سنتني 
املتبقيتني من العهدة  الأوملبية 
ان�سح�ب  عقب   2020-2017
ب�لينفو.  ل�س�ن�  الإيفواري 
وانتخب رئي�ض اللجنة الأوملبية 
على  اجلزائرية  والري��سية 
اخلمي�ض  يوم  »الأكنوا«  راأ�ض 
الف�رط بطوكيو خالل اجلمعية 
والنتخ�بية  ال�ستثن�ئية  الع�مة 
اأوملبية،  اإفريقية  هيئة  لأعلى  
من  �سوت�   34 براف  وح�سد 
اأ�سل 54 يف الدور الث�ين، مق�بل 
ليدي�  البورندية  ملن�ف�سته   20

ن�سيكريا.
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عي�شة ق.

ومنح حمرز ثالث نقاط �إىل حامل 
�ملو�سم  �الجنليزي  �لدوري  لقب 
�لفارط بعدما �سجل يف �للقاء عند 
�لنتيجة  به  �ساعف   51 �لدقيقة 
ومنح �لتقدم لفريقه بثنائية نظيفة 
منطقة  من  قوية  ت�سديدة  �إثر 
زميله  من  توزيعة  عقب  �لعمليات 
�سبقها  وكان  خي�سو�س،  غابرييل 
مبنح متريرة حا�سمة لزميله �سانيه 
�فتتح بف�سلها باب �لتهديف، وجاء 
�أد�ء حمرز ليوؤكد تو�جده يف �أف�سل 
م�ستوياته هذتا �ملو�سم مع فريقه 
خالل  �سفوفه  �إىل  �نتقل  �لذي 
�ل�سائفة �ملا�سية قادما من لي�سرت 
�سيتي يف �سفقة قاربت 70 مليون 
�أورو، �أين و�سع �لالعب �جلز�ئري 

هذ�  �لالعبني  �أف�سل  �سمن  نف�سه 
�ملو�سم يف �جنلرت� وهو �لذي �أكد 
�الإ�سافة  منح  على  قدرته  جمدد� 
�إىل  عاد  بعدما  منه  �ملنتظرة 
�إثر  جمدد�  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
حتويله �إىل �الحتياط يف لقاء نهاية 
�الأ�سبوع �ملن�رصم وعاد �إىل خطط 
مدربه �ال�سباين على ح�ساب زميله 
�لدويل �الجنليزي رحيم �سرتلينغ، 
و�أ�سحى حمرز يربهن �نه �الأف�سل 
من  �أف�سل  مو�سما  ويقدم  عربيا، 
�الجنليزي  ليفربول  يف  مناف�سه 

�لدويل �مل�رصي حممد �سالح.
لوهافر  نادي  خريج  و�ختري 
�للقاء  يف  العب  �أف�سل  �لفرن�سي 
ونال  كبرية  مبار�ة  قدم  بعدما 
�أح�سن تنقيط بني العبي �لفريقني 
بعدما  �مليد�ن،  �أر�سية  على 

�لعاملي  »هو�سكورد«  موقع  منحه 
�ملخت�س يف �الح�سائيات و�الأرقام 
�أف�سل تنقيط بعالمة 8.8، خا�سة 
لنادي  �ل�سبح �الأ�سود  �أنه  �أكد  و�أنه 
هدفه  �سجل  بعدما  و�تفورد 
مبار�ة  �سابع  يف  �أمامه  �ل�ساد�س 

يو�جهه فيها.

حمرز: �شيعنا فوز� �أثقل 
ومل نتوج بالدوري بعد

�أهمية  على  حمرز  ريا�س  �سدد 
ناديه  حققه  �لذي  �لفوز  حتقيق 
على  قادر�  كان  و�أنه  خا�سة 
م�ساعفة �لغلة وحتقيق فوز بنتيجة 
�أثقل يف ظل �مل�ساحات �لتي كانت 
�إىل  �لو�سول  �أجل  من  �أمامهم 

�لالعب  و�أو�سح  جمدد�،  �ل�سباك 
عقب  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
يدركون  كانو�  �أنه  �للقاء  نهاية 
لعبو�  و�نهم  خا�سة  �للقاء  �سعوبة 
�لت�سجيل  �أجل  من  �ل�سغط  حتت 
�أوال وهو ما كان لهم مو�سحا �أنهم 
لعبو� �لدقائق �الأخرية من �ملبار�ة 
من  متكنو�  لكنهم  �ل�سغط  حتت 
بالتقدم  و�الحتفاظ  �للقاء  ت�سيري 

يف �لنتيجة.
بلقب  �لتتويج  �أن  �ملعني  و�عرتف 
�لبطولة �الجنليزية لن يكون �سهال 
يف ظل قدرة عدد من �لفرق على 
ملزمون  �أنهم  م�سري�  �إحر�زها، 
كل  مبار�ة  للعب  بالرتكيز  بالتقيد 
للفوز  �لعمل  ومو��سلة  �أيام،  ثالثة 
مل  و�أنهم  خا�سة  باملباريات، 

يتوجو� باللقب بعد. 

�شجل هدفا ومنح متريرة حا�شمة وتفّوق على �شرتلينغ

حمرز يكافئ غوراديوال ويختار جنم لقاء واتفورد
قيادته  �إثر  بطريقته  غور�ديوال  بيب  �ال�شباين  مدربه  وكافاأ  كعبه  علو  حمرز  ريا�ض  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أكد 
نادي مان�ش�شرت �شيتي �إىل �لفوز خارج �لقو�عد على ح�شاب و�تفورد يف �ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني �أول �أم�ض حل�شاب 
�جلولة 15 من �لدوري �الجنليزي �ملمتاز و�نتهت بهدفني لو�حد، حيث تاألق متو�شط ميد�ن �خل�شر مع فريقه وكان 

جنم �ملبار�ة دون منازع بعدما �شاهم يف �لفوز �لثمني �لذي عاد به �ملان �شيتي من ملعب »فيكارج رود«

بعد �شحب تنظيمها من �لكامريون

م�ضر لن تطلب ا�ضت�ضافة 
دورة كان 2019

�لالعبون خ�شعو� �إىل عمل بدين مكثف

ح�ضتني  اأم�س  برمج  دوما�س 
تدريبيتني لت�ضكيلة الكناري

اي�ضكو اختار الرحيل عن امللكي

لكرة  �مل�رصي  �الحتاد  �أعلن 
�لرت�سح  فكرة  رف�سه  �لقدم 
كاأ�س  بطولة  نهائيات  ال�ست�سافة 
�الأمم �الإفريقية 2019 بعد �سحبها 
جاهزيتها،  لعدم  �لكامريون  من 
م�سري� �إىل دعمه �أي دولة عربية 
ح�ساب  و�أورد  بالتنظيم،  ر�غبة 
موقع  على  �مل�رصي  �الحتاد 
»في�سبوك« �أن �ملتحدث �لر�سمي 
با�سمه �أحمد جماهد نفى وجود 
��ست�سافة  بطلب  للتقدم  نية  �أي 
بعد  �الإفريقية  �الأمم  بطولة 
�لكامريون  من  تنظيمها  �سحب 
موؤكد� �أن م�رص لن تكون مناف�سا 
عربية  دولة  الأي  �الأمر  هذ�  يف 
�لفتاح  عبد  �لرئي�س  و�أن  ال�سيما 
�ل�سي�سي هو رئي�س �لدورة �حلالية 
و�ستكون  �الإفريقي  لالحتاد 
عربية  دولة  الأي  د�عمة  م�رص 
�الحتاد  وكان  �لتنظيم،  تطلب 
�ملا�سي  �جلمعة  �أعاد  �الإفريقي 
فتح  �أكر�  �لغانية  �لعا�سمة  يف 
�لتي  �لبطولة  ال�ست�سافة  �ل�سباق 
ي�سارك فيها 24 منتخبا، باإعالنه 
�لكامريون  من  �لتنظيم  �سحب 
موعدها  من  �أ�سهر  �سبعة  قبل 
�لتاأخر  خلفية  على  �ملقرر، 
�لتحتية  �لبنى  �أعمال  �إجناز  يف 
�إىل  �إ�سافة  �ملالعب،  ومن�ساآت 
يف  �مل�سطرب  �الأمني  �لو�سع 
بع�س �أرجائها، ويف حني مل تعلن 
بعد �أي دولة نيتها ر�سميا �لرت�سح 
�لتقارير  كانت  لال�ست�سافة، 
�لفرتة  �ل�سحافية قد رجحت يف 
�ملا�سية �أن تكون �ملناف�سة على 

من  �سحبها  حال  يف  �ال�ست�سافة 
وجنوب  �ملغرب  بني  �لكامريون 
�إفريقيا. وذكرت تقارير �سحافية 
��ست�سافة  تدر�س  م�رص  �أن 
باأن  علما  �ملغرب،  مع  م�سرتكة 
يعلن  �أن  يتوقع  �لقاري  �الحتاد 
�لعام  نهاية  قبل  �مل�سيف  هوية 
�ملغرب  و��ست�ساف  �حلايل، 
�أمم  بطولة  �ملا�سي  فيفري  يف 
جو�ن  ويف  للمحليني،  �إفريقيا 
�خلام�سة  للمرة  �ململكة  ف�سلت 
با�ست�سافة  للفوز  �سعيها  يف 
�ملونديال، بعدما تقدمت برت�سيح 
�ال   ،2026 نهائيات  ال�ست�سافة 
�لعمومية  �جلمعية  ت�سويت  �أن 
لالحتاد �لدويل �سب ل�سالح ملف 
�ملتحدة  �لواليات  بني  م�سرتك 
وكند� و�ملك�سيك. و�سبق للمغرب 
�إفريقيا  �أمم  بطولة  ��ست�سافة 
وكان   ،1988 عام  و�حدة  مرة 
ن�سخة  ي�ست�سيف  �أن  �ملقرر  من 
ذلك  عن  يعتذر  �أن  قبل   2015
خوفا من �نت�سار وباء �إيبوال، و�آل 
�ىل غينيا  �لعام  ذ�ك  �لتنظيم يف 
�إفريقيا،  جنوب  �أما  �ال�ستو�ئية، 
فتعد من �أكرث دول �لقارة تطور� 
على �سعيد �لبنية �لتحتية �خلا�سة 
با�ست�سافة بطوالت مهمة يف كرة 
�لقدم، ال�سيما بعدما �أ�سبحت يف 
�لقارة  يف  �لوحيدة  �لدولة   2010
�ملونديال،  تنظم  �لتي  �ل�سمر�ء 
و��ست�سافت ن�سختي �أمم �إفريقيا 
1996 بدال من كينيا و2013 بدال 

من ليبيا.

�لقبائل  �سبيبة  مدرب  برمج 
عمل  برنامج  دوما�س  فر�نك 
�لرتب�س  خالل  الأ�سباله  مكثف 
منذ  يجرونه  �لذي  �لتح�سريي 
�ملغربية  بالعا�سمة  �أم�س  �أول 
�لرباط، حيث قرر برجمة ح�ستني 
�أجل  من  �لبارحة  تدريبيتني 
خمتلف  عرب  مكثف  بعمل  �لقيام 
فاإن  �لغر�س  ولذلك  �لنو�حي، 
تخ�سي�س  قرر  �لفرن�سي  �ملدرب 
�لبدين  للعمل  �ل�سباحة  �حل�سة 
�ين قام �لالعبون لعمل كبري رفقة 
�أن  قبل  بوجنان  �لبدين  �ملح�رص 

يف  ثانية  تدريبية  ح�سة  يخو�سو� 
بتمارين  خاللها  قامو�  �الأم�سية 
تكتيكية وفنية، يف �ملقابل، برمج 
ح�سة  �أم�س  �أول  م�ساء  دوما�س 
تخل�س  �أجل  من  لال�سرتجاع 
رفقاء �لالعب �سعدو من �الرهاق 
�لتي قادتهم  �ل�سفرية  و�لتعب بعد 
من �أر�س �لوطن نحو �ملغرب قبل 
مو��سلة �لطريق نحو مقر �الإقامة 
بالرباط من مطار حممد �خلام�س 

مبدينة �لد�ر �لبي�ساء.
ع.ق.

�ملدرب  ت�سكيلة  عن  �بتعاده  بعد 
�جلميع  تناقل  �سوالري  �سانتياغو 
ريال  لقلعة  �ي�سكو  مغادرة  فكرة 
�إعالمية  و�سائل  ك�سفت  مدريد، 
�ملنتخب  جنم  باأن  ��سبانية 
عن  �لرحيل  قرر  �ي�سكو  �الإ�سباين 
�لالعب  و�أن  خا�سة  مدريد  ريال 
�أ�سا�سي  �إ�رص�كه  عدم  من  يعاين 
�الأرجنتيني  �ملدرب  ت�سكيلة  يف 

�سوالري،  �سانتياغو  �جلديد 
 »El Chiringuito  « وك�سفت 
يف  �لرحال  �سيحط  �ي�سكو  باأن 
مان�س�سرت �سيتي خا�سة و�أن �لفريق 
�الإجنليزي و�ملدرب �الإ�سباين بيب 
غو�رديوال يبحثان منذ طويلة عن 
�أن  يذكر  �لالعب،  بتوقيع  �لفوز 
مع  بعقد  مرتبط  عاماً   26 �ي�سكو 

ريال مدريد �إىل غاية عام 2022.

نفى �ل�شغط على فقري الختيار �للعب
 مع �لديوك

اأوال�س: دي�ضان عليه قطع الطريق 
على اجلزائر وا�ضتدعاء عوار

�أوال�س  مي�سال  �لفرن�سي  ليون  �وملبيك  رئي�س  �أن  يبدو 

نبيل فقري وحتويل  �لالعب  بعمل على تكر�ر جتربته مع 

من  عو�ر  ح�سام  جز�ئري  �لفر�نكو  �لالعب  نحو  وجهته 

�ألو�ن  على  �لدفاع  �ختيار  �إىل  حتويله  على  �لعمل  �أجل 

ت�رصيحات  يف  �أوال�س  قال  حيث  �لفرن�سي،  �ملنتخب 

��ستفز�زية مع قناة »ليكيب« �لفرن�سية �أن مدرب �ملنتخب 

�لطريق  قطع  على  �لعمل  عليه  دي�سان  ديدييه  �لفرن�سي 

�أجل  من  عو�ر  �لالعب  وخطف  �لوطني  �ملنتخب  على 

�سمه �إىل ت�سكيلة »�لديوك«، مو�سحا �أن عو�ر قادر على 

و�الإمكانيات  �ملهار�ت  بف�سل  للفرن�سيني  �لكثري  تقدمي 

�لتي ميلكها. ونفى �أوال�س تورطه يف حتويل قناعة العبه 

فقري للعب مع �جلز�ئر وتغيري ر�أيه يف �آخر حلظة من �أجل 

حمل �ألو�ن �ملنتخب �لفرن�سي، حيث �أو�سح �أن فقري كان 

ومل  قناعة  عن  فرن�سا  و�ختار  �سخ�سية  حرية  بكل  ر�أيه 

ت�سكيلة  رفقة  �للعب  �أجل  من  عليه  �ل�سغط  يف  يتدخل 
�ملدرب دي�سان. 

ع.ق.

�لوفد تنقل مبجموع 25 العبني  وغياب �أماد� ونقا�ض

مولودية اجلزائر ت�ضرع
 يف ترب�س تلم�ضان

�لذي  �لتح�سريي  �لرتب�س  �جلز�ئر يف  مولودية  فريق  �أم�س  �الإطعام برجمته �الإد�رة يف �أعايل الال �سيتي بتلم�سان و�لذي يتو��سل على �رصع  مركز  من  �أم�س  �سباح  �لفريق  غادر  حيث  �أ�سبوع،  25 العبا و�لفندقة بعيني �لبنيان عرب �حلافلة باعتبار �أن برجمة �لتنقل �إىل مد�ر  �لعا�سمي جمموع  �لنادي  وفد  و�سم  بر�،  كانت  النطالق تلم�سان  و�لتح�سري  �لرتب�س  خو�س  �أجل  من  �لفريق  مع  �لفريق تنقلو�  ي�رصب  �أ�سن  �حلايل،  �لكروي  �ملو�سم  من  �لثاين  و�سهدت �ل�سهر �حلايل، وهو �الأمر �لذي دفع باالإد�رة �إىل �إبعاد �لفريق عن موعد� مع خو�س �لدور 32 ملناف�سة كاأ�س �جلمهورية يف منت�سف �لن�سف  بجدية،  هناك  للتح�سري  تلم�سان  �إىل  وحتويله  وهو �ل�سفرية غياب �لثنائي �مللغا�سي �أماد� وه�سام نقا�س �للذ�ن تعذر �ل�سغط  منها  يعانيان  �لتي  �الإ�سابة  ب�سبب  �لفريق  مع  �لتنقل  بينما بقائهما يف �لعا�سمة من �أجل مو��سلة �لعالج و�لتعايف ب�رصعة حتى �الأمر �لذي جعل �لطاقم �لفني بقيادة �ملدرب عادل عمرو�س يف�سل عليهما  �ملناف�سة،  النطالق  جاهزية  يف  و�لتو�جد  لالندماج  �الأقل مبو�جهة نادي �حتاد �لرم�سي �لنا�سط يف �الأق�سام �ل�سفلى.�إمكانياتهم، خا�سة و�ن �لت�سكيلة �سمنت خو�س مبار�ة ودية على �خذهم مع �لفريق �الأول للتدرب معه ومنحهم فر�سة �لربهنة على تو�جد �سمن �ملجموعة ثالثة العبني من �لرديف �ختار عمرو�س يعود� 
ع.ق.
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ريكيلمي: لقد �سرقوا منا ال�سوبر كال�سيكو
ك�أ�س  نه�ئي  �إي�ب  خو�س  قر�ر  �ل�س�بق  جونيورز  بوك�  ريكيلمي،جنم  روم�ن  خو�ن  �نتقد 
�ملونيمونت�ل  ملعب  من  بدلاً  برين�بيو  �س�نتي�غو  ملعب  على  �ملقبل  �لأحد  ليربت�دوري�س 
ك�أ�س  نه�ئي  �إي�ب  مدريد،  ري�ل  معقل  برين�بيو  �س�نتي�غو  ملعب  ويحت�سن  بليت،  ريفر  معقل 
دون  ح�لت  �سغب  �أعم�ل  وقوع  بعد  جونيورز،  وبوك�  بليت  ريفر  �لغرميني  بني  ليربت�دوري�س 
�إق�مة �ملب�ر�ة على ملعب �ملونيمونت�ل، وق�ل ريكيلمي، يف ت�رصيح�ت نقلته� �سحيفة موندو 
ديبورتيفو: »يف مرحلة م�، يجب �أن نلعب �ل�سوبر كال�سيكو يف �لأرجنتني«، وت�بع: »م�ذ� �سنفعل 
يف �ملو�جه�ت �ملقبلة �سد ريفر بليت، هل �سيكون علين� �للعب يف بلد �آخر«، و�أ�س�ف: »�أمتنى 

فوز بوك� جونيورز، لقد �رصقو� من� �ل�سوبر كال�سيكو يجب �إق�مته يف �لأرجنتني من جديد«.
ونوه ريكيلمي »نقل مب�ر�ة �ل�سوبر كال�سيكو �أمر غريب وقبيح لقد خ�رصن� كل �سيء، �لفريق�ن 
»كنت  و�أردف:  لالأندية«،  �لع�مل  ك�أ�س  خو�س  �أجل  من  ليربت�دوري�س  ك�أ�س  نه�ئي  �سيلعب�ن 
�ل�سوبر  جم�هري  �حرت�م  يجب  بليت،  ريفر  ملعب  يف  بطالاً  ك�ن  جونيورز  بوك�  لأن   � متحم�ساً
كال�سيكو«، و�أكمل: »ريفر وبوك� ي�سع�ن كرة �لقدم �لأرجنتينية يف �لقمة، ولكن من �ملحزن �أن 
يلعب �لفريق�ن يف بلد �آخر، مب�ر�ة �لأحد �ملقبل �ستكون �أغلى ودية يف �لت�ريخ، لقد ب�ت �لأمر 
مثل نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب�«، وختم ريكيلمي حديثه بقوله: »�أمتنى �أن تكون مب�ر�ة جيدة، 
و�أن تبت�سم يف �لنه�ية لبوك� جونيورز«. يذكر �أن مب�ر�ة �لذه�ب بني �لفريقني �نتهت ب�لتع�دل 

�لإيج�بي بنتيجة 2-2، على ملعب »ل بومبونري�«، معقل بوك� جونيورز.

بوغبا ملورينيو: ل�ست كب�ش فداء

جوزيه  �لربتغ�يل  مدربه  يتوقف  �أن  يون�يتد  م�ن�س�سرت  و�سط  جنم  بوغب�  بول  �لفرن�سي  يريد 
مورينيو عن �إلق�ء �للوم عليه يف �أزم�ت �ل�سي�طني �حلمر، ود�رت م�س�دة بني مورينيو ولعبه 
�مل��سي يف  �ل�سبت   2-2 بنتيجة  �س�وثه�مبتون  مع  يون�يتد  م�ن�س�سرت  تع�دل  عقب  �لفرن�سي، 
حوله،  من  �لالعبني  ي�سيب  �لذي  ب�لفريو�س  بوغب�  بو�سف  مورينيو  وق�م  �لربميريليغ،  �إط�ر 
وق�لت �سحيفة »ذ� �سن« �إن بوغب� �سخر من هذ� �لهجوم وق�ل ملدربه �إنه ل يجب �أن يكون 
كب�س فد�ء لإخف�ق�ت �ل�سي�طني �حلمر يف �لوقت �حل�يل، و�أ�س�رت �ل�سحيفة �أن مورينيو ط�لب 
لعبيه ب�رصورة �لقت�ل د�خل �مللعب، و�أن عليهم �لن�سح�ب ومغ�درة �لفريق ح�ل ف�سلو� يف 
م�س�عفة �جلهود بن�سبة 100%، جدير ب�لذكر �أن تق�رير عديدة ربطت بول بوغب� ب�لرحيل عن 

قلعة م�ن�س�سرت يون�يتد يف ظل عالقته �ل�سيئة مع مدربه.

بايرن ميونخ ُيجهز 150 مليون يورو
 لإبرام التعاقدات

فرتة  خالل  ومميزة  جديدة  ب�سفق�ت  �سفوفه  تعزيز  �إىل  �لأمل�ين  ميونخ  ب�يرن  ن�دي  يتطلع 
 150 يجهز  ميونخ  ب�يرن  �أن  بيلد«  »�سبورت  �سحيفة  وذكرت  �ملقبلة،  �ل�سيفية  �لنتق�لت 
مليون يورو من �أجل �سم ثن�ئي �أج�ك�س �لهولندي م�تي��س دي ليجت وفرينكي دي يوجن خالل 
�ملريك�تو �ل�سيفي �ملقبل، يف �لوقت نف�سه، �أو�سحت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �أن دي ليجت 
وفرينكي �أبلغ� �ملدير �لري��سي لأج�ك�س م�رك �أوفرم�ر�س �أنهم� يرغب�ن يف مغ�درة �لفريق 
خالل �ل�سيف �ملقبل، ويرغب بر�سلونة يف �حل�سول على خدم�ت �لثن�ئي دي يوجن وم�تي��س 

دي ليجت لكنه يح�ول خف�س ثمن ��ستقد�م �لالعبني للك�مب نو. 
�ل�سيف  �لقي�م بعملية جتديد  ب�يرن ميونخ يف  �أمل�ني� عن رغبة  وتتحدث و�س�ئل �لإعالم يف 
�ملقبل، حيث من �ملتوقع رحيل عدد كبري من �لالعبني �أمث�ل ريبريي وروبن وهوميلز وخ�يف 
م�رتينيز وجريوم بو�تينغ، و�سيكون �أم�م �لفريق �لب�ف�ري ميز�نية تبلغ 200 مليون يورو لتجديد 
يورو،  مليون   35 غمق�بل  من  ب�ف�رد  بنج�مني  ل�سم   � �أي�ساً يخطط  �لذي  ميونخ  ب�يرن  دم�ء 

ويوفيت�س و�أنتي ريبيت�س ثن�ئي �آينرت�خت فر�نكفورت.

مان�س�سرت �سيتي ينجو من كمني واتفورد
خرج م�ن�س�سرت �سيتي بنق�ط مب�ر�ته 
فوزه  بعد  و�تفورد  م�ست�سيفه  مع 
من   15 �ملرحلة  يف   1-2 �ل�سعب 
�أول  �ملمت�ز  �لإجنليزي  �لدوري 
�لإجنليزي  �لدوري  مت�سدر  �أم�س، 
�سجل هدف�اً عرب جنمه �لأمل�ين لريو� 
�جلز�ئري  بث�ٍن عرب  �أتبعه  ثم  �س�نيه 
هدف  و�سجل  حمرز،  ري��س 
�هلل  عبد  �لفرن�سي  �لوحيد  و�تفورد 
�لدق�ئق  يف  �ل�سيوف  �أقلق  دوكوري 
ك�في�اً خلطف  يكن  لكنه مل  �لأخرية، 
�أّمن  �لأقل،  على  �لتع�دل  نقطة 
وو�سل  �لفوز  بهذ�  �سد�رته  �سيتي 
ر�سيد  جتمد  بينم�   ،41 �لنقطة  �إىل 
�ملركز  20 يف  �لنقطة  عند  و�تفورد 
11، و�أجرى �لإ�سب�ين بيب غو�رديول 

مدرب �سيتي تغيري�ت جذرية يف خط دف�عه مق�رنة مع �ملب�ر�ة �لأخرية �لتي ف�ز فيه� على بورمنوث 3-1، فدفع ب�لبلجيكي 
�أوت�مندي،  نيكول�س  �لأرجنتيني  �لفرن�سي �ميريك لبورت،  فن�س�ن كومب�ين، جون �ستونز، ك�يل ووكر وف�بي�ن دلف بدلاً من 
�ألك�سندر زينت�سنكو، وترك غو�رديول �مله�جم �لدويل رحيم �سرتلينغ على مق�عد �لبدلء  �لرب�زيلي د�نيلو و�لأوكر�ين �ل�س�ب 

مل�سلحة �جلز�ئري حمرز، فيم� غ�ب هد�فه �لت�ريخي �لأرجنتيني �سريخيو �أغويرو ب�سبب �إ�س�بة.
 من جهته، �رتقى بورمنوث �إىل �ملركز �ل�س�د�س موؤقت�اً بعدم� حقق فوزه �لأول �إثر �أربع هز�ئم على ح�س�ب �سيفه ه�در�سفيلد 
ت�ون 2-1، و�سجل بورمنوث هدفني مبكرين حمالاً توقيع ك�لوم ويل�سون و�ل�سكتلندي ر�ين فر�يزر رد عليهم� �لهولندي تريين�س 
كونغولو لكنه مل يكن ك�في� له�در�سفيلد �لذي �س�رك يف �سفوفه �جلن�ح �مل�رصي �لدويل رم�س�ن �سبحي ولعب �لو�سط �لأمل�ين 

�ملغربي �لأ�سل عبد �حلميد �س�بري يف �لدقيقة.
و�بتعد و�ست ه�م �للندين �إىل �ملنطقة �لد�فئة بفوزه �لث�ين تو�لي�اً على ح�س�ب �سيفه ك�رديف �سيتي 3-1، م�ستفيد�اً من �إهد�ر 
�لإ�سب�ين  لوك��س ف�بي�ن�سكي، وت�ألق يف �ملب�ر�ة �مله�جم  �لبولندي �ملخ�رصم  خ�سمه ركلة جز�ء جلو ر�ل�س �سده� �حل�ر�س 
لوك��س برييز لعب �أر�سن�ل �ل�س�بق، بت�سجيله �أول هدفني بعد دخوله بديالاً يف �لدقيقة �لأربعني فيم� �أ�س�ف ميك�ئيل �أنتونيو 

)61( �لث�لث قبل �أن ي�سجل جو�س موريف هدف�اً �رصفي�اً.
وبرغم طرد مبكر لالعبه �س�ين د�يف �سجل بر�يتون ع��رص �لرتتيب ثالثة �أهد�ف يف �ل�سوط �لأول يف مرمى �سيفه كري�ست�ل 
ب�ل�س، عن طريق غلني مور�ي من ركلة جز�ء، �لنيجريي ليون ب�لوغون بعد 25 ث�نية من نزوله بديال و�لروم�ين �لدويل فلورين 
�أندوين من جمهود فردي ر�ئع من منت�سف �مللعب، و�أ�سبح بر�يتون �أول فريق يف �لدوري ي�سجل ثالثية ويطرد له لعب يف 
�ل�سوط �لأول، منذ م�ن�س�سرت يون�يتد يف مو�جهة و�ست ه�م يف م�ي 2008، و�سجل �ل�رصبي لوك� ميليفوييفيت�س هدف حفظ 

�مل�ء �لوجه لكري�ست�ل ب�ل�س من نقطة �جلز�ء.

يف  رد  دون  بهدف  مونبلييه  مبن�ف�سه  �خل�س�رة  ليل  �أحلق 
عقر د�ر �لأخري لينتزع منه �ملركز �لث�ين يف �ملرحلة 16 
من �لدوري �لفرن�سي �أول �أم�س و�لتي �سهدت خروج مون�كو 
من منطقة �لهبوط موؤقت� بفوزه خ�رج ملعبه على �إمي�ن، 
ورفع ليل ر�سيده �إىل 30 نقطة متقدم� بف�رق نقطة و�حدة 
عن مونبلييه، لكنه يتخلف بف�رق 13 نقطة عن ب�ري�س �س�ن 
جرم�ن �لذي يحلق خ�رج �ل�رصب، و�سجل �لإيفو�ري نيكول 

بيبي هدف �ملب�ر�ة �لوحيد يف �لدقيقة �ل�س�د�سة.
ف�لك�و  ر�د�ميل  �ملخ�رصم  �لكولومبي  �مله�جم  و�نت�سل 
بت�سجيله هديف  موؤقت�  �لهبوط  مون�كو من منطقة  فريقه 
من  هدفيه  ف�لك�و  �سجل  �إمي�ن،  م�سيفه  �سد  �ملب�ر�ة 
�ل�س�ئع،  ب�لوقت  و�لث�نية   43 �لدقيقتني  يف  جز�ء  ركلتي 

 17 �إىل  �لأخري  قبل  �ملركز  من  ب�لت�يل  مون�كو  و�سعد 
ديجون  عن  �لأهد�ف  بف�رق  نقطة   13 �ىل  ر�سيده  ر�فع� 
و�لفوز  �لأخري،  �أم�س غ�نغ�ن �س�حب �ملركز  �لذي و�جه 
هو �لث�ين ملدرب مون�كو �جلديد ومه�جمه �ل�س�بق تيريي 
ب�إ�رص�فه يف  هرني يف 10 مب�ري�ت خ��سه� فريق �لإم�رة 
خمتلف �مل�س�بق�ت و�لأهم من ذلك �أنه ج�ء على ح�س�ب 

فريق يت�س�رع معه من �أجل �لبق�ء �سمن �أندية �لنخبة.
و�سقط ني�س يف فخ �لتع�دل �ل�سلبي مع �سيفه �أجنيه، ومرة 
جديدة خيب �مله�جم �ليط�يل �مل�س�ك�س م�ريو ب�لوتيلي 
�لآم�ل ل�سيم� ب�أنه مل يجد طريقه �إىل �ل�سب�ك منذ مطلع 
�ملو�سم �حل�يل، ف�أخرجه �ملدرب ب�تريك فيري�اً بعد مرور 

حو�يل �س�عة.

ليل يهزم مونبلييه وينتزع منه الو�سافة

فالن�سيا وخيتايف يتاأهالن اإىل ثمن نهائي كاأ�ش امللك
�يث�مي �خلف�في�س قد ف�زو� ذه�ب�اً 2-1. من جهته مل يجد خيت�يف �أي �سعوبة بتخطي قرطبة 5-1، �سجل فر�ن�سي�سكو فوزه على �سيفه �إيربو من �لدرجة �لث�لثة هذه �ملرة بنتيجة 1-0 �سجله �لبلجيكي مي�سي ب�ت�سو�ي 59، وك�ن ت�أهل كل من ف�لن�سي� وخيت�يف �إىل �لدور ثمن �لنه�ئي من ك�أ�س ملك �إ�سب�ني� م�س�ء �أول �أم�س، وكرر ف�لن�سي�  �لوحيد  قرطبة  هدف  �سجل  بينم�   ،49 �يب�نييز  وروبريتو  ه�تريك  رودريغز  لوي�س  �جنل   ،18 �سجله �لأوروغوي�ين �مييلي�نو فيال�سكيز 17 لعب ر�يو خط�أ يف مرمى فريقه، بينم� نتيجة �لذه�ب ك�نت 2-2.�رتيلي�س، وك�ن خيت�يف ف�ز ذه�ب�اً 2-1. بدوره ت�أهل ليغ�ني�س على ح�س�ب ر�يو ف�ليك�نو بعد �لفوز عليه 1-0 بورتيلو 
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عن مركز الفكر ال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. روؤى وا�سرتاتيجيات
�سارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �سفحة، 4 باحثني عرب متخ�س�سني بال�ساأن الإفريقي والرتكي والعربي والإيراين، وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر. حتظى 

درا�سة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول، مبكانة خا�سة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية. 

وكالت

والدوافع،  الأ�سباب  لهذه 
يف  الناعمة  »القوة  كتاب  جاء 
ال�سادر  العربية«،  املنطقة 
ال�سرتاتيجي  الفكر  مركز  عن 
مقره  تركي  )عربي  للدرا�سات 
ي�سلط  الذي  اإ�سطنبول(،  يف 
املحورية  الدول  على  ال�سوء 
الثالث، تركيا واململكة العربية 

ال�سعودية واإيران.
بح�سب  الدرا�سة،  هذه  ت�سعى 
اأ�سئلة  املركز، اإىل الإجابة عن 
وال�سرتاتيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  التي 
توظيف  يف  الثالث  الدول 
ومنها:  الناعمة،  اأدواتها 
التي  الناعمة  القوة  م�سادر 
وتركيا  ال�سعودية  عليها  تعتمد 
يف  م�ساحلها  اإدارة  يف  واإيران 
اأي مدى  واإىل  نفوذها؟  مناطق 
القوة  الدول  هذه  ا�ستخدمت 
ال�سيا�سة  م�ستوى  على  الناعمة 
اخلارجية؟ وما م�ساحة التن�سيق 
املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
النفوذ؟  مناطق  يف  املحلية 
ال�سعف  نقاط  تكمن  واأين 
والقوة يف توظيف الدول الثالث 

للقوة الناعمة؟
يف  �سارك  املركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  الذي  الكتاب  اإعداد 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
الإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
والإيراين،  والعربي  والرتكي 

وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
رئي�س  احلباب  م�سطفى  قال 
الكتاب  »اأهمية  اإن  املركز، 
غري  القوى  حقل  يف  تكمن 
اأدوات  تطور  مع  التقليدية، 
و�رسعة  ال�سيا�سي،  التوا�سل 
الو�سول اإىل املجتمعات وتاأثري 
واأ�ساف  ال�سيا�سة«.  على  ذلك 
اأن  لالأنا�سول،  ت�رسيحات  يف 
الناعمة  القوة  دور  يف  »البحث 
املنطقة  يف  املوؤثرة  للقوى 
جديدا  جمال  يعد  العربية، 
نظرا  بالهتمام،  وجديرا 

وما  العربية،  املنطقة  لأهمية 
كذلك  حتولت،  من  ت�سهده 
على  الوا�سح  الدويل  الت�سابق 
خالقة،  نفوذ  مناطق  خلق 
جمموعة  تاأمني  من  والقرتاب 
للدول  احليوية  امل�سالح  من 

الإقليمية الكربى«.
اأهمية الكتاب للقارئ العربي

يوؤكد  »الكتاب  احلباب:  تابع 
من  جزء  اأنه  العربي  للقارئ 
عملية هذا التفاعل التي حتدثها 
وهذه  الناعمة،  القوة  اأدوات 
ممار�سة  اإىل  ت�ستند  الأدوات 
ال�سيا�سي  بالنموذج  الإقناع 
فكرا وممار�سة، يف الوقت الذي 
اأزمة  العربية  البالد  فيه  تعي�س 
حقيقية يف ال�ستقرار ال�سيا�سي 

وبناء الدولة القوية«.
واأو�سح اأن »الكتاب يقدم وجها 
اأوجه ال�رساع،  اآخر للقارئ من 
اهتمام  حمل  باتت  نفوذ  واأداة 
والقوى  الدول  خمتلف  من 
»واإذا  قائال:  وم�سى  الفاعلة«. 
املنطقة  واقع  يف  النظر  اأمعنا 
العربية التي تو�سعت فيها رقعة 
ال�رساع، وتعددت اأدوات النفوذ 
تظهر  والدولية،  الإقليمية 
الناعمة  القوة  لدرا�سة  احلاجة 
بال�رسق  يف ثالث دول حمورية 
الأو�سط، وهي اململكة العربية 

ال�سعودية وتركيا واإيران«.
جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
اإن  الرتكي،  بال�ساأن  اخلبري  اهلل، 
من  وخا�سة  اليوم،  تعد  »تركيا 
جناح،  ق�سة  عربي،  منظور 
بف�سل  به،  يحتذى  ومنوذجا 
والتحولت  القت�سادي  النجاح 
حققتها،  التي  ال�سيا�سية 
التي  الجتماعية  وامل�سكالت 

جنحت يف مواجهتها«.
واأ�ساف جار اهلل ، اأن »النجاحات 
التي حققتها تركيا دفعت عموم 
من  والكثري  العربية  ال�سعوب 
التجربة  ملتابعة  املثقفني 
واملطالبة  باهتمام،  الرتكية 
بتحولت يف اأوطانهم متاثل ما 
ال�سنوات  خالل  تركيا  حققته 

املا�سية«.
وتابع: »تكمن م�سادر قوة تركيا 
الإدارة  توظيف  يف  الناعمة 
البالد  ملوقع  اجلديدة  الرتكية 
)املركزي(،  اجليو�سرتاتيجي 
التاريخي  الإرث  اإىل  بالإ�سافة 
والدميوغرافيا املتنوعني، عدا 
والتجربة  القت�سادية  النه�سة 

الدميقراطية التي ت�سهدها«.
النجاح  »عوامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعد فر�سة  تركيا  التي حققتها 
وثروة ا�سرتاتيجية تعزز ح�سور 
لكنها  الدويل،  النادي  يف  تركيا 
حتديات  الوقت  ذات  يف  متثل 
اأدوات  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
ال�ساأن  يف  الباحث  اأكد  بدوره، 
اأن  القحطاين،  �سعد  ال�سعودي 
يف  الو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  الكربى،  الدولية  امللفات 
الإ�رسائيلي،  العربي  اخلالف 
وامللف النووي الإيراين، وحاليا 

يف امللف ال�سوري مع رو�سيا«.
تفوقت  »تركيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف جمال القوة الناعمة، وباتت 

تزاحم فيه الدول الكربى، فهي 
حول  دولة   30 اأكرث  من  واحدة 
العامل ا�ستخداما للقوة الناعمة، 
الربيطاين  املوقع  بح�سب 
املتخ�س�س   )softpower30(
توظيف  يف  الدول  اأداء  بر�سد 
واأ�سار  الناعمة«.  القوة 
القحطاين اإىل اأن »تقرير مركز 
Free Media In RFE/(

 )RL: Unfree Societies
الرتكية  الدبلوما�سية  اأن  اأكد 
بعد  اخلام�سة  املرتبة  تاأتي يف 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  وال�سني 

حيث التفاعل والتاأثري«.
يف ال�سياق، قال مطهر ال�سفاري 
اإن  الإيراين،  ال�ساأن  يف  الباحث 
الرتكية  الناعمة  القوة  »تاأثري 
اأكرب  العربية  املنطقة  يف 
وكذلك  والدين،  التاريخ  بحكم 
وال�سيا�سية  الإن�سانية  املواقف 
كالق�سية ال�سورية والفل�سطينية، 
يف  امل�سلمني  ق�سايا  وحتى 

بورما وال�سومال«.
ح�سني  اأحمد  الباحث  وقال 

اإن  الإفريقي،  بال�ساأن  اخلبري 
اأربعة  تت�سمن  الكتاب  »ف�سول 
ف�سول رئي�سية، خ�س�س الف�سل 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  الأول 
الناعمة،  القوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثرياتها  اأدواتها،  واأنواع 
بالإ�سافة  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
ال�سلبة  بالقوة  عالقتها  اإىل 
التي  التطورات  ظل  يف  للدول 
خمتلف  على  العامل  ي�سهدها 
الأ�سعدة، والتي �سهلت و�رسعة 

التوا�سل والتاأثري بني الأمم«.
وعن الف�سول الثالثة املتبقية، 
»خ�س�ست  اأنها  ح�سني  اأو�سح 
لدول الدرا�سة )ال�سعودية، تركيا، 
اإيران(، ف�سال لكل منها، مكونا 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
الدول  الثالث  روؤية  يف  قراءة 
واإ�سرتاتيجيتها،  الناعمة  للقوة 

وامل�سادر اخلا�سة لكل منها«.
وم�سى قائال: »ركزت الدرا�سة 
على اأدوات القوة الناعمة لهذه 
تعمل  التي  والكيفية  الدول، 
نفوذها،  تعزيز  يف  الدول  بها 
تقييم  اإىل  الف�سول  وخل�ست 

خالل  من  الناعمة  القوة  اأثر 
جمموعة من املوؤ�رسات«.

املركز  وفق  الكتاب  �سين�رس 
بيع  نقطة   32 من  اأكرث  يف 
يف  موزعة  واإلكرتونية،  عادية 
واإ�سالمية هي:  12 دولة عربية 
العربية  واململكة  وم�رس  تركيا 
وتون�س  واملغرب  ال�سعودية 
عمان  و�سلطنة  واجلزائر 
املتحدة  العربية  والإمارات 
وقطر  والكويت  والأردن 

والعراق.
امل�سادر  على  العتماد  مت 
الدول  عن  ال�سادرة  املكتبية 
اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  حمل 
بع�س التقارير املحلية والدولية 
بهذا ال�ساأن، وحتليل ممار�سات 

ومواقف الدول املبحوثة.
الناعمة  القوة  اأهمية  وتزداد 
)Soft Power( باطراد نتيجة 
وهيمنة  التكنولوجيا،  ثورة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
يف  الفرد  دور  عززت  التي 

مراقبة ال�سيا�سات وتقييمها.

كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر
 ،1945 اأفريل  من  الثالثني  يف 
توجه اجلي�س الأحمر ال�سوفياتي 
برلني،  الأملانية  العا�سمة  نحو 
يحتمي  الذي  امللجاأ  وحا�رس 
فيه الزعيم النازي اأدولف هتلر 
وزوجته اإيفا براون، حيث تذكر 
امل�سادر اأن جثتيهما اأحرقتا يف 

املكان نف�سه.
حامت  التي  ال�سكوك  اأن  غري 
بها  مات  التي  الطريقة  حول 
اأمام  وا�سعا  الباب  فتحت  هتلر 
فر�سيات بع�سها جاوز املنطق، 

برلني  من  ت�سلله  خرب  مثل 
الالتينية،  اأمريكا  نحو  وتوجهه 
ال�سهود،  بع�س  ذلك  ذكر  كما 
وهذا ما جعل نهاية »الفوهرر« 
القرن  األغاز  اأبرز  اإحدى 
الع�رسين. ويف �سياق التحقيق يف 
هذه املحطة التاريخية البارزة، 
بريزار،  كري�ستوف  جان  قام 
الدكتاتوريات  يف  املتخ�س�س 
املعا�رسة، بالعمل مع ال�سحفية 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنوان  كتاب  باإ�سدار 

ن�رس  دار  عن  ال�سادر  هتلر«، 
 372 يف  الفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.
املحادثات  من  عامني  وبعد 
�ُسمح  الرو�سية،  ال�سلطات  مع 
لربيزار وبار�سينا بالطالع على 
ا�ستنطاقا  ي�سم  �رسي  اأر�سيف 
الأيام  �سهدوا  لأ�سخا�س 
الأخرية لهتلر، كما اطلعوا على 
الرو�سية،  املخابرات  تقارير 
عظاما  ت�سمل  ب�رسية  وبقايا 
يقول  والفك،  اجلمجمة  من 

بالزعيم  خا�سة  اإنها  الكرميلني 
النازي.

احلرب  انتهاء  منذ  مرة  ولأول 
اإجراء  مت  الثانية،  العاملية 
هذه  على  علمية  اختبارات 
احلقيقة  اإىل  للو�سول  البقايا 
التي ت�سمح باإغالق هذا امللف 

ب�سكل نهائي.
الطبيب  الباحثني  ورافق 
وهو  �ساريل،  فيليب  ال�رسعي 
ق�سايا  حول  باأعماله  معروف 
التي  املوت  بق�سايا  تتعلق 

ريت�سارد  مثل  الألغاز  حتيطها 
قلب الأ�سد وهرني الرابع، غري 
اأخربتهم  الرو�سية  ال�سلطات  اأن 
واحد  ليوم  الرتخي�س �سالح  اأن 
فقط، واأن وقت فح�س العظام 
اأكرث  يدوم  لن  لهتلر  املن�سوبة 

من ثالث �ساعات.
ويروي املوؤلفان يف هذا الكتاب 
بطريقة رواية جا�سو�سية الأيام 
الأخرية لأدولف هتلر واملقربني 
الثالث  الرايخ  واحت�سار  منه، 
عليه  �سهودا  البع�س  كان  الذي 

حتت  اأمتار  ع�رسة  عمق  على 
الذي جرى  وما  الأر�س،  �سطح 
وفق ما تو�سلوا اإليه من اأبحاث 
البحث  وتو�سل  ودرا�سات. 
العلمي -رغم اأنه مل ياأخذ وقتا 
مت  التي  العظام  اأن  اإىل  كافيا- 
قاطع  ب�سكل  تعود  فح�سها 
ل  موته  �سبب  اأن  غري  لهتلر«، 
يزال غام�سا: هل جترع ال�سم اأو 
اأطلق عليه  اأو  اأطلق على نف�سه 

الر�سا�س؟
وكالت
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كتاب »داخل عقل فالدميري بوتني« لـ«مي�سيل الت�سانينوف«

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني 
يف ا�ستعادة قوة رو�سيا

تزعم الرئي�س الرو�سي »فالدميري بوتني« خالل ال�سنوات املا�سية م�سروًعا ل�ستعادة املكانة 
القيادية لدولته يف النظام العاملي، ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق النفوذ التقليدي التاريخي 
ملو�سكو. ولعل هذا ما دفع العديد من الأدبيات اإىل احلديث عن مقاربة جديدة لل�سيا�سة الرو�سية 

حتت ا�سم »البوتينية«. وت�ستند اإىل عدد من الأفكار الرئي�سية، على غرار الرغبة يف ا�ستعادة 
املجد التاريخي لرو�سيا، والتو�سع يف الف�ساء الأورا�سي، ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق 

النفوذ الرو�سي عرب اأدوات متعددة تقليدية وغري تقليدية، مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية، ف�ساًل 
عن الُبعد املحافظ يف فكر »بوتني«.

عر�س/ حممد ب�سيوين - 
باحث يف العلوم ال�سيا�سية

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

التكوين الفكري والعملي

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

لإ�صقاط اخل�صم«.
هناك  اأن  الكاتب  ويُ�صيف 
يف  �صاهمت  عديدة  عوامل 
والعملي  الفكري  التكوين 
مرحلته  منها  الرو�صي،  للرئي�س 
تعلم من خاللها  التي  الدرا�صية 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صماء 
ذلك؛  على  عالوة  الرئي�صيني. 
جهاز  داخل  عمله  �صنوات  فاإن 
اأعطته  ال�صتخبارات ال�صوفيتية 
ثم،  ومن  اأكرب.  عملية  خربة 
يعتقد املوؤلف اأن »بوتني« يج�صد 
اإىل  للمنت�صب  املهنية  ال�صفات 
ا  جهاز »الكي جي بي«، خ�صو�صً
العمل  بـ«مهارات  املتعلقة  تلك 
كيفية  ومعرفة  النا�س،  مع 

وقد  الفهم«،  وكيفية  ال�صتماع، 
الكتاب،  بح�صب  ذلك،  انعك�س 
ك�صب  على  »بوتني«  قدرة  يف 
والتكيف  معه،  املتحاورين  ثقة 
معهم.  لال�صتجابة  املطلوب 
القيم  اأثرت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
»بوتني«  ن�صاأ  التي  املجتمعية 
الفكري  تكوينه  يف  كنفها  يف 
ولعل  ال�صيا�صية،  واجتاهاته 
النتماء  قيمة  القيم  هذه  اأهم 
الوطني، وكذا الثقافة الع�صكرية 
داخل  لعقود  �صائدة  ظلت  التي 
اإذ  ال�صابق،  ال�صوفيتي  الحتاد 
بالطابع  يت�صم  كان  التعليم  اإن 
الأطفال  وكان  الع�صكري، 
ي�صطرون لقراءة اأدبيات احلرب 
بالنف�س،  للت�صحية  كاإعداد 
الع�صكرية  اخلدمة  و�صكلت 
يف  اللحظات  اأهم  من  واحدة 

احلياة ال�صوفيتية.
اأن  »الت�صانينوف«  ويفرت�س 
وفكرية  �صيا�صية  جمموعة  ثمة 
ودينية حتيط بالرئي�س الرو�صي 
وتوؤثر ب�صكل اأو باآخر يف اأفكاره 
الأكرب  والن�صبة  وتوجهاته، 
يف  »بوتني«  عليهم  يعتمد  ممن 
هم  املعلومات  على  احل�صول 
الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني 
)كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة  اإىل 
من  ال�صيا�صيون  تعني  �صوفيتية 
والأمنية(،  الع�صكرية  اخلدمات 
وغالبًا هم مثل »بوتني« من �صان 

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

يرتاأ�س  كان  الذي  ياكونني« 
حتى  احلديدية  ال�صكك  هيئة 
�صديق  وهو   ،2015 اأغ�صط�س 
�صنوات  منذ  الرو�صي  للرئي�س 

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

الرو�صي.

مع�سلة التاريخ ال�سوفيتي

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

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

احلرب اآنذاك.
للكتاب،  وفًقا  »بوتني«،  �صاغ 
اإطاًرا حلماية التاريخ ال�صوفيتي 
امل�صاحلة  فكرة  اإىل  ا�صتناًدا 

على  واحلفاظ  الوطنية، 
وبالتايل  املجتمعي.  ال�صتقرار 
م�صاريع  اأي  اإطالق  رف�س 
ت�صتهدف  الذاكرة،  لإحياء 
التاريخ  وحما�صبة  فح�س 
بوتني  جادل  حيث  ال�صوفيتي، 
»باأن البحث عن تاريخ ال�صيوعية 
ل يعني تنظيم عمليات للتطهري 
اأ�صا�س  على  النا�س  ومالحقة 
احلزب  يف  اأع�صاء  كانوا  اأنهم 
يف  عملوا  رمبا  اأو  ال�صيوعي 
مرتبطة  ع�صكرية  منظمات 
الأمر  هذا  مثل  لأن  باحلزب، 
اأنحاء  يف  الفتنة  يزرع  اأن  ميكن 

املجتمع«.

توجهات رئي�سية

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

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

الرئي�صية املتمثلة فيما يلي:

اأوًل- التوّجه املحافظ: 

يف  �صعى  »بوتني«  اأن  �صحيح 
نف�صه  تقدمي  اإىل  الأمر  بادئ 
يطمح  وليربايل  م�صلح  اأنه  على 
الغربية،  الدول  مع  التعاون  اإىل 
حتول  الوقت  مبرور  اأنه  بيد 
الأفكار  نحو  متزايدة  ب�صورة 
بداأ  ما  و�رصعان  املحافظة، 
التي  رو�صيا  فكرة  عن  يتحدث 
والقيم  التقاليد  على  تعتمد 
القيم  ا  وخ�صو�صً الأ�صا�صية، 
هذه  وتبلورت  امل�صيحية. 
الفل�صفة ب�صكل كبري خالل فرتته 
الرئا�صية الثانية )2008-2004(.

الإرهابية،  الهجمات  تزايد  ومع 

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

بارتكاب »اخليانة القومية«.

ثانًيا- طموحات القيادة: 

رغبته  يُخِف  مل  »بوتني«  اإن  اإذ 
الرو�صية  املكانة  ا�صتعادة  يف 
وا�صتح�رص  الدويل،  النظام  يف 
ذلك  لتحقيق  عديدة  اأدوات 
ع�صكري  منها  البع�س  الأمر، 
على  ال�صيطرة  �صمان  عرب 
مناطق النفوذ احليوي ملو�صكو، 
ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�س 
الرو�صي،  بالنموذج  يعرف  مبا 
والذي ينطوي على قيم الوطنية 
وامل�صيحية الأرثوذك�صية؛ ليعطي 
للمواقع  اأهمية  »بوتني«  بذلك 
املقد�صة الأرثوذك�صية الرو�صية، 
الدور  تاأكيد  اأدوات  من  وعّدها 
�صاغ  ذلك،  ومبوازاة  الرو�صي. 
خمتلًفا  �صكاًل  الرو�صي  الرئي�س 
باتت  حيث  للدميقراطية، 
تعني  الرو�صية  الدميقراطية 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  »قوة 
ولي�س  الذاتي،  للحكم  اخلا�صة 
الوفاء باملعايري املفرو�صة على 

رو�صيا من اخلارج«.
تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأهمية  الرو�صي«  »العامل  فكرة 
بناء  وت�صتهدف  متزايدة. 
ملو�صكو  داعمة  عاملية  �صبكة 
الفكرة  هذه  وتنطوي  ونفوذها. 

من  ال�صتفادة  �رصورة  على 
ال�صتات.  يف  الرو�س  املواطنني 
يف  هذا  عن  »بوتني«  عرّب  وقد 
اأهمية  اأكد  حينما   2000 عام 
»حماية املواطنني الرو�س داخل 
ما  و�رصعان  وخارجها«.  البالد 
�صعى اإىل تعزيز الروابط اللغوية 
الرو�صي.  ال�صتات  مع  والثقافية 
دور  ا�صتح�صاره  اإىل  بالإ�صافة 
الوحدة  اأن  اعترب  اإذ  الكني�صة، 
بني بطريركية مو�صكو والكني�صة 
التي  اخلارج،  يف  الأرثوذك�صية 
معار�صة  كموؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 
للبال�صفة،  الكني�صة  خل�صوع 
الوحدة  لتعزيز  �رصوري  �رصط 

للعامل الرو�صي باأ�رصه.

ثالًثا- املجال الأورا�سي: 

يحظى  الذي  املجال  وهو 
»بوتني«  لدى  وا�صح  باهتمام 
اأهمها  عديدة،  لعتبارات 
رو�صيا  لدمج  الأوروبي  الرف�س 
عالوة  الأوروبية.  املنظومة  يف 
اأن  »بوتني«  يعتقد  ذلك،  على 
املحورية  الدولة  هي  بالده 
واأنها  ا  خ�صو�صً اأورا�صيا،  يف 
الأعراق،  متعددة  وا�صعة  دولة 
�صورة  متثل  فاإنها  وبالتايل 
هذا  ومن  لأورا�صيا.  م�صغرة 
يف  »بوتني«  �رصع  املنطلق، 
اأورا�صي  اقت�صادي  احتاد  بناء 
القوى  مع  التناف�س  اإىل  يهدف 
ويعزز  الكربى،  القت�صادية 
الوقت  يف  الرو�صي  النفوذ  من 
رو�صيا  م�صالح  ويخدم  ذاته، 
يف  امل�صاركة  نحو  وم�صاعيها 
رابًعا-  الدويل.  النظام  قيادة 
تتعاطى  اخل�صوم:  اإ�صعاف 
الأوروبي  الحتاد  مع  رو�صيا 
والوليات املتحدة وحلف الناتو 
اأنها قوة مناوئة لها ت�صعى  على 
ووفًقا  نفوذها.  تقوي�س  اإىل 
لالأبحاث  »بيو«  مركز  لدرا�صة 
من   %60 فاإن   ،2015 يونيو  يف 
ا�صتطالع  مت  )ممن  الرو�س 
اآرائهم( لديهم وجهة نظر �صلبية 
و%80  الأوروبي،  الحتاد  جتاه 
لديهم توجهات مثيلة جتاه حلف 
الرو�س  ثلث  يُرجع  كما  الناتو. 
القت�صادي  الو�صع  تدهور 
الغربية  العقوبات  اإىل  لبالدهم 

املفرو�صة على رو�صيا. 
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»فيكا 9 »حتتفي �سينمائيا باأندري غازو 
خمرج فيلم« اإحالل ال�سالم يف اجلزائر« 
ن�سط اأندري غازو حما�سرة مبركز فرانتز فانون ريا�س 

الفتح باجلزائر العا�سمة ويدخل هذا اللقاء يف اإطار فعاليات 
الطبعة التا�سعة ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما، اأيام الفيلم 

امللتزم وكان هذا بح�سور كل من مدير الفني لفيكا 9 املنتج 
والناقد ال�سينمائي واجلامعي اأحمد بجاوي وطالب وحمرتيف 

ال�سمعي الب�سري وال�سحافة.

حكيم مالك

هذا  يف  اأندري  تطرق  ولقد 
من  طرح  حماور  اإىل  اللقاء 
كيف   ، ت�ساوؤالت  خاللها 
الفرن�سي  اجلي�ش  من  لفار 
�سائكا  مو�سوعا  يتناول  اأن 
الثورة  خالل  كالتعذيب 
اجلزائرية ؟ / ماهي الو�سائل 
الوثائقية املتاحة لال�ستق�ساء 
والبحث عن االأر�سيف واختيار 
املتدخلني؟ / ماهي االأ�سباب 
وال�سيا�سية  والفنية  التقنية 
منار�سها  اأن  يفرت�ش  التي 
احلدث  هذا  على  لل�سهادة 
ملنت�سف  البارز  التاريخي 

القرن الع�رشين؟ 

�سور لعمليات التعذيب 
باجلزائر يف قاعة 

التحرير
غازو يف  اأندري  اأب�رش  عندما 
لعمليات  �سورا   1956 نوفمرب 
قاعة  يف  باجلزائر  التعذيب 
بها  يعمل  كان  التي  التحرير 
حياته  انقلبت  �ساب،  كم�سور 
راأ�سا على عقب ، وحني جند 
كممر�ش يف �سفوف املظليني 
اإىل  املتجهني  الفرن�سيني 
يناهز  ال  وعمره  اجلزائر 
اجلي�ش  من  فر  الع�رشين، 
حرب  يف  امل�ساركة  ورف�ش 
قام   ، االأول  هاج�سه  �سارت 
من  العديد   بتغطية  اأندري 
عرب  واالأزمات  احلروب 
 1960 يف  التحاقه  بعد  العامل 
بالتلفزيون ال�سوي�رشي الناطق 
�سنة  عمل  كما   ، بالفرن�سية 
 « فيلم  يف  كم�سور   1969
ملار�سيل  وال�سفقة«  احلزن 

اأندري  قدم  فلقد  اأوفل�ش، 
غازو عدة روبورتاجات للمجلة 
ال�سوي�رشية » الوقت الراهن » 
واأخرج �سنة 2002 ل�سالح قناة 
»اآرتي« الفيلم الوثائقي » اإحالل 
ال�سالم يف اجلزائر » اأدان فيه 
عمليات التعذيب التي مار�سها 
خالل   الفرن�سي  االحتالل  
الثورة اجلزائرية  و�سلط هذا 
االأخري ال�سوء يف اجلزء االأول  
القذرة  املهمة   « بـ  املو�سوم 
الفرتة  دقيقة  حول   60 فيه   «
 ،1957 1945اإىل  من  املمتدة 
الثاين   اجلزء  حمل  حني  يف 
عنوان » �سيا�سة االأكاذيب« فيه 
فرتة  فيها  تناول  كاملة  �ساعة 

 .1962 - 1957

اأندري غازو: قمت 
بتغطية 15 حربا واأزمة 

عرب العامل

ويف املقابل فلقد روى �سديق 
اأندري  اجلزائرية  الثورة 
ف�سائع  على  �سهاداته  غازو 
يف  الفرن�سي   اال�ستعمار 
يتيم  ب�سفتي  قائال   ، اجلزائر 
اأب مات �سجينا باأملانيا، يبقى 
التعذيب بالن�سبة اإيل رمزا من 
التعذيب  اأما  النازية   رموز 
وفقد  اجلزائر  يف  واالإذالل 
كانا ميار�سان من طرف بلدي 
كممر�ش  جتنيده  مت  وحني   ،
اخلدمة  من  فر   ، اجلي�ش  يف 
مهوو�سا  بقي  ولكنه  الوطنية 
بحرب اجلزائر على حد و�سفه  
قال  ولذلك   ، العنف  ومب�ساألة 
 15 خم�سة  بتغطية  قام  اأنه  
حربا واأزمة عرب العامل اإىل اأن 
طلب منه املنتج باتريك بارا ) 

من �رشكة اأرتيكل زاد ( �سياغة 
احلرب   « هذه  حول  م�رشوع 
الوقت  اأن  ف�سعر   « املكبوتة 
للك�سف عن خباياها  قد حان 
وجمع �سهادات ال�سباب الذين 
جندوا فيها مع �رشورة حتديد 
 ، الباردة  احلرب   : �سياقها 
ومناخ  ال�سينية  الهند  فقدان 

زوال اال�ستعمار . 

جتربة �سخ�سية ل�ساب 
فرن�سي عاي�س الثورة 

اجلزائرية

على  غازو   حر�ش    كما 
املجتمع  على  ال�سوء  ت�سليط 
الفرتة  تلك  خالل  الفرن�سي 
التي �سيطرت فيها الكاثوليكية 
من جهة  وال�سيوعية  من جهة 

اأخرى ، وحتليل �سعف �سيا�سة 
لن  التي  الرابعة  اجلمهورية 
احلرب  امتحان  من  تنجو 
اجلزائرية على حد و�سفه لها  
التي  االأجواء  خلق  واإعادة   ،
الفرن�سي  املجند  فيها  عا�ش 
الدعاية  وقع  حتت  ال�ساب 
ال�رش�سة التي مار�ستها م�سالح 
للجي�ش،  ال�سيكولوجي  العمل 
التفاو�ش  بفر�ش  والتذكري 
ال�سائعة والك�سف عن اأكاذيب 
والع�سكريني  ال�سيا�سيني 
الدينيني  املر�سدين  و�سمت 
مع  كله  وهذا   ، باجلي�ش 
الفيلم  بناء  على  احلر�ش 
ال�سخ�سية  جتربتي  على 
ك�ساب فرن�سي عاي�ش احلرب 
من  الفرار  واختار  اجلزائرية 

اخلدمة الوطنية.

عر�ض ال�سارع »احلراز« ي�ستقطب جمهورا غفريا
اأول  عر�ست م�رشحية »احلراز«  
اأم�ش باجلزائر العا�سمة، يف اطار 
لوهران  اجلهوي  امل�رشح  اأيام 
ال�سارع  يف  علولة،  القادر  عبد 
الذين  املارة  كبري من  اأمام عدد 
جتمعوا من اجل »اكت�ساف« هذا 
ال  الذي  الرابع  الفن  من  ال�سجل 

يزال غري معروف بالن�سبة لهم.
وجتمع اأزيد من مئة ف�سويل على 
�ساحة  مركز  تاركني  حلقة  �سكل 
االأمري عبد القادر )�سارع العربي 
بن مهيدي( للممثلني ال�ستة الذين 

م�رشحية  دقيقة   25 خالل  اأدوا 
�سنة  اإنتاجها  مت  التي  »احلراز« 
2018 من طرف امل�رشح اجلهوي 

لوهران ومن اإخراج ليلى تو�سي.
�سمن  امل�رشحية  ق�سة  وتندرج   
تاأليفها  مت  حيث  العاملي  الرتاث 
عا�رش  التا�سع  القرن  اأواخر  يف 
املغربي  ال�ساعر  طرف  من 

ال�سيخ املكي بن القر�سي.
ق�سة  »احلراز«  م�رشحية  وتروي 
حب يف خطر حيث اأن احلبيبة مت 
اختطافها من طرف احلراز وقام 

ر�سخ يف  لكنه  قلعته  بحب�سها يف 
ع�سيقها  مقاومة  اأمام  االأخري 
يلقى  ومل  عدة.  حماوالت  بعد 
مكان العر�ش ا�ستح�سان اجلميع 
املتفرجني  اأحد  اعترب  حيث 
جادين  نكون  اأن  ميكن  »ال  انه 
اأن  قبل  بال�سارع«،  تواجدنا  عند 
ي�ساهد جل املتفرجني منغم�سني 
معجبني  و  العر�ش  هذا  مبتابعة 
تاأديته  الذي متت  بجمال احلوار 

بالغناء يف بع�ش االأحيان.
تقم�سوا  الذين  املمثلون  ومتكن 

واأدوار  متنوعة  �سخ�سيات 
من  احللقة  و�سط  يف  »القوال« 
الذي  اجلمهور  اهتمام  جذب 

جتاوب يف االأخري مع العر�ش.
اأن  قبل  املخرجة  واأو�سحت 
تتوجه وفرقتها اإىل �ساحة الربيد 
العر�ش  نف�ش  لتقدمي  املركزي 
الطباع  خمتلف  جمهورنا  »اأن 
هو  فالهدف   ، خربة  له  لي�ش  و 
اإخراجه من دوامة احلياة اليومية 
للخيال  من خالل منحه حلظات 
و�سفق  ق�سري«.  عر�ش  عرب  ولو 

الذين  للممثلني  مطوال  اجلمهور 
عر�ش  عرب  احلراز  »اكت�سفوا 
»باخلربة  م�سيدين  مغاير«  فني 
املبدعة« و غري امل�ستغلة ب�سكل 
تعر�ش  اأن  »ت�ستحق  والتي  جيد 
تعد  املنظمني  وح�سب  مرارا«. 
لوهران  اجلهوي  امل�رشح  اأيام 
اجلزائر  يف  نوعها«  من  »االأوىل 
من خالل تبادل خربات »مفيدة و 
مبتكرة« بني خمتلف امل�سارح مما 
يتيح الفر�سة للفرق املحلية لكل 
مدينة للح�سول على روؤية اأف�سل 

عرب  للتعبري  متعددة  وف�ساءات 
ثمانية  وتندرج  الوطني«.  الرتاب 
خمتلف  من  م�رشحية  عرو�ش 
�سجالت الفن الرابع وكذا عر�ش 
رق�ش وندوات مقدمة منذ الفاحت 
اأيام  برنامج  �سمن  دي�سمرب  من 
عبد  لوهران  اجلهوي  امل�رشح 
العا�سمة  باجلزائر  علولة  القادر 
غاية  اإىل  فعالياتها  تتوا�سل  التي 
بامل�رشح  ال�سهر  نف�ش  من   6

البلدي للجزائر الو�سطى.
ق.ث 

�سان بطر�سبورغ حت�سل على لقب 
الوجهة الثقافية الأوىل 
يف العامل”للمرة الثالثة”

ح�سلت مدينة �سان بطر�سبورغ الرو�سية، للمرة الثالثة على التوايل، على لقب 
اأن  اأكدوا  اأكد خرباء ال�سياحة وال�سفر  الوجهة الثقافية االأوىل يف العامل. فلقد 
العامل،  يف  الثقافية  للوجهات  االأوىل  املرتبة  احتلت  بطر�سبورغ  �سان  مدينة 
متقدمة على مدن باري�ش ولندن ونيويورك وغريها من املدن الرائدة يف هذا 
وي�سميها  لندن،  يف   1993 عام  العاملية  ال�سياحة  جائزة  تاأ�سي�ش  ومت  املجال. 
املدن  اأن  اإىل  ي�سار  كما  ال�سياحة،  جمال  يف  االأو�سكار  جائزة  “وتا”  البع�ش 
الفائزة بهذه اجلائزة ال�سياحية العاملية املرموقة يتم اختيارها على مرحلتني: 
جمال  يف  اخلرباء  تقييم  والثانية  االإنرتنت،  عرب  املبا�رش  الت�سويت  االأوىل 
اأخذهم باالعتبار للمعايري الرئي�سية وهي االأمان وجودة  ال�سياحة وال�سفر بعد 

وكالة اأنباء ال�سعر  اخلدمات والبنية التحتية.

لالأ�ستاذ عيا�س ابن عا�سور

�سدور الن�سخة العربية لكتاب »تون�ض ثورة يف بالد الإ�سالم«
�سدر حديثا عن دار �سريا�ش للن�رش 
عا�سور  ابن  عيا�ش  الباحث  كتاب 
يف  االإ�سالم«  بالد  يف  ثورة  »تون�ش 
ن�سخة عربية توىل ترجمتها الكاتب 

فتحي باحلاج يحي.
عا�سور  ابن  عيا�ش  االأ�ستاذ  ير�سم 
 386 يف  الوارد  الكتاب  هذا  يف 
العري�سة  اخلطوط  �سفحة، 
وال�سينوغرافيا  املحيط  للثورة، 
ميّيز  كما  والرتاجعات.  واالإيقاع 
بع�سا من عالماتها الفا�سلة: القّوة 
واال�ستحقاقات  للقانون  الّثورّية 

الد�ستورية.

اعتبار  ميكن  النا�رش  تقدمي  ووفق 
االأوجه،  عديد  من  الكتاب  هذا 
ناحية،  من  فهو  م�سدرا«،  »كتابا 
لفاعل  وخمربي  نظري  تقييم 
يعك�ش  الثورية،  الفرتة  يف  رئي�سي 
العمل احلا�سم الذي قام به املوؤلف 
لتحقيق  العليا  الهيئة  راأ�ش  على 
اأهداف الثورة واالإ�سالح ال�سيا�سي 
اأي�سا  واالنتقال الدميقراطي. وهو 
حد  يف  اأنه  مبعنى  م�سدر«  »كتاب 
ذاته جزء مف�سلي من هذه الثورة، 
وطرف فيها يحركها وي�سارك فيها 
ويدعمها. وهو كتاب يرتجم، تعلقا 

حقيقيا بالبالد.
تون�ش  »كتاب  اأن  بالتذكري  جدير 
ثورة يف بالد االإ�سالم« �سدر باللغة 
ابن  لعيا�ش   2016 �سنة  الفرن�سية 
متخ�س�ش  حقوقي،  وهو  عا�سور 
االإ�سالمية  ال�سيا�سية  النظريات  يف 
عميد  وهو  العام.  القانون  ويف 
القانونية  العلوم  لكلية  �سابق 
بتون�ش، تراأ�ش الهيئة العليا لتحقيق 
اأهداف الثورة واالإ�سالح ال�سيا�سي 
واالنتقال الدميقراطي، وهو ع�سو 
مبجل�ش حقوق االإن�سان لدى االأمم 

املتحدة.

املوؤلفات،  من  العديد  ن�رش 
ن�رشت  االأخرى«  »الفاحتة  منها 
بتون�ش  �رشا�ش  بدار  بالفرن�سية 
ودار املن�سورات اجلامعية بفرن�سا 

وبالعربية بدار اجلنوب.
يحيى  باحلاج  فتحي  املرتجم  اأما 
�سابق  �سيا�سي  و�سجني  روائي  فهو 
وكان اأحد اأبرز قادة التيار الي�ساري 
» اآفاق« وهو كذلك كاتب ومرتجم. 
كّذاب  »احلب�ش  موؤلفاته  اأبرز  من 
له  و�سدر   )2009( يرّوح«  ...واحلّي 

حديثا كتاب »كيربوكو ».
وكالت 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
جامعة  من  باحثون  اقرتح 
كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
ميكن  جديد  عامل  اإ�شافة 
املبكر  التنبوؤ  خلله  من 
القلب،  ف�شل  باحتمال 
�شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�شجة  يف  الب�شيطة 
ف�شل  حالة  وتو�شف  ال�شاق. 
القلب  ا�شتمرار  باأنها  القلب 
يقدر  اأن  دون  اخلفقان  يف 
على �شخ ما يكفي من الدم 

اإىل اأجزاء اجل�شم.
احلركة  وقلة  اجللو�ص  كرثة 
القلب  ف�شل  اكت�شاف  توؤخر 
الأبحاث  نتائج  ونُ�رست 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
ويتم  الأمريكية،  القلب 
قيا�ص مقاومة دهون اجل�شم 
عن  الكهربائية  للموجات 
طريق مترير موجات ب�شيطة 
املاء  زاد  وكلما  ال�شاق،  يف 
وال�شوائل يف ال�شاق كلما كان 

الكهربي �شهًل،  التيار  مرور 
الدهون ي�شعف  وعند زيادة 
الكهربائية،  املوجات  مرور 
ومن خلل ذلك ميكن التنبوؤ 
املبكر باحتمال ف�شل القلب 
وي�شاعد الك�شف املبكر عن 
اإىل  القلب  تعّر�ص  خماطر 
الف�شل على اتخاذ اإجراءات 

وقائية حلمايته.
الطبية  التقارير  وبح�شب 
القلب  اأعرا�ص ف�شل  ترتاكم 
يف كثري من الأحيان دون اأن 
نتيجة  بها،  امل�شاب  يعرف 
الذي  امل�شتقر  احلياة  منط 
معظم  الإن�شان  فيه  يجل�ص 
هذه  من  النهار.  اأوقات 

الأعرا�ص احتبا�ص ال�شوائل، 
والتعب  النف�ص،  وِق�رس 
الك�شف  طريقة  وت�شاعد 
ف�شل  احتمال  عن  املبكر 
ل  الذين  الأ�شخا�ص  القلب 
الكثري  حياتهم  يتطلب منط 
ويجل�شون  احلركة،  من 

لفرتات طويلة.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�س

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�لزكاة �ملفرو�سة:
لي�ست �رضيبة توؤخذ من اجليوب، بل 

هي اأوال غر�س مل�ساعر احلنان والراأفة، 
وتوطيد لعالقات التعارف واالألفة بني 

�ستى الطبقات.
وقد ن�س القراآن على الغاية من اإخراج 
َدَقًة  الزكاة بقوله: }ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
ِلّ َعلَيِْهْم اإَِنّ  يِهم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوتَُزِكّ تَُطِهّ

اَلتََك �َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُ �َسِميٌع َعِليٌم{ �سَ
)3( فتنظيف النف�س من اأدران النق�س، 

والت�سامي باملجتمع اإىل م�ستوى اأنبل هو 

احلكمة االأوىل.
ع النبي �سلى الل عليه  ولذلك و�َسّ

ُمَك  و�سلم يف داللة كلمة ال�سدقة » تَبَ�ُسّ
َدَقٌة َواأَْمُرَك  يِف َوْجِه اأَِخيَك لََك �سَ

َدَقٌة  ِبامْلَْعُروِف َونَْهيَُك َعِن امْلُنَْكِر �سَ
اَلِل لََك  ُجَل يف اأَْر�ِس ال�سَّ َواإِْر�َساُدَك الَرّ
ِدىِء الْبَ�رَضِ  ُجِل الَرّ َدَقٌة َوبَ�رَضَُك ِللَرّ �سَ
ْوَكَة  َجَر َوال�َسّ َدَقٌة َواإَِماَطتَُك احْلَ لََك �سَ

ْفَراُغَك  َدَقٌة َواإِ ِريِق لََك �سَ َوالَْعْظَم َعِن الَطّ
َدَقٌة « ِمْن َدلِْوَك ِفى َدلِْو اأَِخيَك لََك �سَ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي الل عنه- 
الل  -�سلى  الل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقواللل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى الل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
الل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�س االإ�سالم على 

بع�س اأتباعه يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة االأوا�رض التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين الل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية الل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�سِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�سيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�سوم �سعارهم. 

والتقوى ال�رضعية هي اتقاء املعا�سي، واإمنا 
كان ال�سيام موجبا التقاء املعا�سي، الأن 

املعا�سي ق�سمان: ق�سم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رض وال�رضقة والغ�سب، فرتكه 

يح�سل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�سم ين�ساأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�سئة عن الغ�سب 

وعن ال�سهوة الطبيعية التي قد ي�سعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�سيام و�سيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�سي، لريتقي امل�سلم به عن ح�سي�س 
االنغما�س يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�سيلة لالرتيا�س بال�سفات امللكية 
واالنتفا�س من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�سحيح: »ال�سوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�سلح له من اأ�سناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�سوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�سئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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�صريين عبد الوهاب و�صابر 
الرباعي ي�صتقبالن العام 

اجلديد معًا
ت�ستعد النجمة امل�سرية �سريين عبد 

الوهاب لإحياء حفلة ليلة راأ�س ال�سنة 
2019، مع النجم التون�سي �سابر الرباعي.

واختار الثنائي حفل وداع عام 2018 
وا�ستقبال العام اجلديد، يف فندق 

ومن  القاهرة،  تاور” قي  نايل  “جراند 
املنتظر اأن ت�سهد احلفلة ح�سوراً 

جماهرييًا �سخمًا من جمهور النجمني 
الكبريين.

وت�سعى ال�سركة املنظمة لهذه احلفلة 
لدعم ال�سياحة امل�سرية، لتكون هذه 

احلفلة مبثابة قمة فنية بامتياز.

النجم فان ديزل يحيي الذكرى 
اخلام�صة لوفاة بول ووكر 

اأحيا النجم العاملي، فان ديزل، الذكرى 
اخلام�سة لرحيل �سديقه و�سريكه، بول ووكر، 

الذي تاألق بجانبه يف �سل�سلة هوليوود ال�سهرية، 
.»Fast and Furious«

ون�سر ديزل �سورة جديدة على اإن�ستغرام، 
يظهر فيها واقفا اأمام �سورة كبرية لووكر، كتب 

عليها: »دائما يف قلوبنا«.
وتويف بول ووكر عام 2013، اإثر حادث �سري 

األيم تعر�س له يف الوليات املتحدة، اإذ انقلبت 
�سيارته عندما كان يقودها ب�سرعة فائقة قبل 

ا�سطدامها بعامود خر�ساين، ما اأدى اإىل احرتاقها 
�سريعا.

»كفر ناحوم« اأف�صل فيلم طويل مبهرجان اأجيال

»نيتفليك�س« توقف م�صل�صل »Dardevil« ب�صكل مفاجئ

اأعلن مهرجان اأجيال ال�سينمائي ال�ساد�س  اأول اأم�س عن الأفالم الفائزة بجوائز امل�سابقة الر�سمية، وجاءت النتائج 
بناء على ت�سويت اأكرث من 550 حكما من 55 بلدا من �سمنهم 25 حكما دوليا.

فئات  ثالث  �إىل  �جلو�ئز  وتتوزع 
�حلكام  ت�ضم  �لتي  »بدر«  هي 
عاما،   21 �إىل   18 من  �ل�ضباب 
 17 �إىل   13 من  للحكام  و«هالل« 
عاما، و«حماق« لل�ضغار من 8 �إىل 

12 عاما.
من  �لدوليون  �حلكام  ح�رض  وقد 
بلد�ن عدة منها �أرمينيا و�لبو�ضنة 
و�لأردن  و�إيطاليا  و�لهر�ضك 
وتركيا  و�إ�ضبانبا  وعمان  و�لكويت 

و�ململكة �ملتحدة.
ومن »بدر« فاز فيلم »كفر ناحوم« 
�أف�ضل  لبكي عن  نادين  للمخرجة 
فيلم طويل، يف حني كانت جائزة 
ن�ضيب  من  ق�ضري  فيلم  �أف�ضل 
يو�ضف  �لكويتي  للمخرج  »تقلة« 

�لبق�ضي.
ومن فئة »هالل« فاز باأف�ضل فيلم 
كند�  من  ولء«  تريده  »ما  طويل 
للمخرجة كري�ضت�س جارلند، ويف 
�لفرن�ضي  �لفيلم  �لفئة نف�ضها فاز 
جوليا  �إخر�ج  من  �لأمل«  »قتل 
بجائزة  غر�جنو  وناتا�ضا  ريتايل 

�أف�ضل فيلم ق�ضري.
فيلم  ح�ضل  »حماق«  فئة  ومن 
�أيرلند�  من  �حليو�ن«  »حديقة 
للمخرج  طويل  فيلم  �أف�ضل  على 
فيلم  �أف�ضل  وعن  ماكلوفر،  كولن 
للمخرجة  »قبقب«  فاز  ق�ضري 

�لقطرية نوف �ل�ضليطي.
ناحوم«  »كفر  فيلم  حقق  كما 
فازت  حني  يف  �جلمهور،  جائزة 

عن  �لنهدي  فاطمة  �ملمثلة 
بـ«جائزة  »قبقب«  فيلم  يف  دورها 
�أد�ء  لأف�ضل  جا�ضم  �لعزيز  عبد 
جو�ئز  �ضمن  وذلك  متثيلي«، 

»�ضنع يف قطر«.
يف  �لر�ضمية  �مل�ضابقة  وت�ضم 
�لعام 33  �أجيال يف هذ�  مهرجان 
ثمانية  �ضمنها  من  ق�ضري�  فيلما 
�أفالم من برنامج »�ضنع يف قطر«، 

و13 فيلما طويال.
مهرجان  كّرم  �خلتام،  حفل  ويف 
كايال�س  �ل�ضينمائي  �أجيال 
جائزة  على  �حلائز  �ضاتيارثي 
جائزة  ومنحه  لل�ضالم،  نوبل 
تقديرية تكرميا له لدوره �لقيادي 
يف  �ل�ضتثنائية  وم�ضاهماته 

و�لعنف  �ل�ضتغالل  على  �لق�ضاء 
�ملمار�س جتاه �لأطفال.

وقالت �لرئي�ضة �لتنفيذية ملوؤ�ض�ضة 
�لدوحة لالأفالم ومديرة مهرجان 
�أجيال �ل�ضينمائي فاطمة �لرميحي 
»حني بد�أنا �لن�ضخة �ل�ضاد�ضة من 
تقدمي  هدفنا  كان  �ملهرجان، 
وها  �لأجيال،  �ضوت  متثل  �أفالم 
�أنتم �لأجيال �لتي �ضتو��ضل حمل 
خالل  من  �مل�ضتقبل  يف  �لإرث 
ت�ضتطيعون  و�أفعالكم  �أقو�لكم 
�ل�ضالم  وحتقيق  �لعامل  تغيري 

وتاأمني �ل�ضتقر�ر و�لأمان«.
يف  �أجيال  فعاليات  �أبرز  ومن 
�لفني  �ملعر�س  كان  �لعام،  هذ� 
�لتفاعلي »ردة فعل« �لذي �حت�ضن 

�أعمال فنية لـ12 �ضانع فيلم وفنانا 
�ملعر�س  ويعك�س  و�عد�،  قطريا 
قيم �ل�ضجاعة و�ملرونة و�لعزمية 

متيز  �لتي  �ل�ضعاب  على  للتغلب 
بها �لقطريون و�ملقيمون يف قطر 

و�خلروج من �ملحن باإر�دة �أقوى

تر�صيح حنان مطاوع لـ »هوجان« حممد اإمام

�أعلنت  مفاجئة،  خطوة  يف 
�لعاملية  »نيتفليك�س«  �رضكة 
من  �لر�بع  �ملو�ضم  �إلغاء 
�لتلفزيوين  �مل�ضل�ضل 
 ،»Daredevil« �ل�ضهري، 
�لأمريكية،  �ل�رضكة  �إنتاج  من 

»مارفيل«.

قر�ر  من  مر�قبون  وتعجب 
�ل�رضكة �ملفاجئ، خا�ضة بعد 
حتقيق �ملو��ضم �لثالثة �لأوىل 
ون�ضبة  جناحا  �مل�ضل�ضل  من 
يف  حتديد�  جيدة،  م�ضاهدة 

�ل�ضوق �لأمريكية.
�ل�ضهري  �مل�ضل�ضل  ويتحدث 

�آخر،  خارق  بطل  ق�ضة  عن 
يلعب دور �لبطولة فيه �لنجم، 
ت�ضاريل كوك�س، يف حني �ضاركه 
�إلدين  من:  كل  �لتمثيل  يف 
وول،  �آن  ديبور�  هين�ضون، 
توبي ليوناردو موور، وغريهم. 
من   »Daredevil« ويعد 

�لتي  �لكارتونية  �ل�ضخ�ضيات 
و�ملوؤلف  �لفنان  �بتكرها 
�لذي  يل،  �ضتان  �لر�حل، 
باإطالق  عامليا  له  ي�ضهد 
ثورة �إبد�ع يف عامل �لق�ض�س 
�مل�ضورة و�أفالم �ل�ضخ�ضيات 

�خلارقة.

ر�ضحت �ملخرجة �ضريين عادل، �لفنانة حنان 
مطاوع، لتقدمي �أحد �أدو�ر �لبطولة �لن�ضائية 

يف م�ضل�ضلها �جلديد »هوجان«، بطولة حممد 
�إمام، و�ملقرر عر�ضه يف رم�ضان �ملقبل.

وقال م�ضدر من د�خل �جلهة �ملنتجة ، �إن 
مطاوع طلبت قر�ءة �حللقات �ملكتوبة حل�ضم 

موقفها من �لعر�س، ولكنها فوجئت باأن 
�مل�ضل�ضل مل يتم كتابته بعد، ما جعلها ترجئ 

موقفها حلني كتابة �حللقات �لأوىل، خا�ضة 
و�أن لديها �أكرث من عر�س تلفزيوين تفا�ضل 
بينهم. يذكر �أن حنان مطاوع تو��ضل حالياً 
ت�ضوير دورها يف فيلم »قابل للك�رض« �لذي 

يعد �أوىل بطولتها �مُلطلقة يف �ل�ضينما، 
وت�ضاركها �لبطولة ر�نيا �ضاهني وفاطمة 
عادل وع�ضام جناتي، من تاأليف و�إخر�ج 

�أحمد ر�ضو�ن.

اأ�صطورة الروك الرو�صي بوري�س غريبين�صيكوف يلغي جولته املو�صيقية يف اأوكرانيا
�لرو�ضي  �لروك  �أ�ضطورة  �ألغى 
»�أكو�ريوم«  فرقة  ورئي�س 
بوري�س  �ملو�ضيقية، 
فرقته  عرو�س  غريبين�ضيكوف، 
يخطط  كان  و�لتي  �أوكر�نيا،  يف 
دي�ضمرب  يف  هناك  لإقامتها 

�جلاري.

مدونته  يف  غريبين�ضيكوف  وقال 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكة  على 
)فكونتاكتي(:   »VK« �لرو�ضية 
»�إىل كل من �أر�د ح�ضور �حلفالت 
يف  )�أكفاريوم(  لفرقة  �لأوكر�نية  
دي�ضمرب �جلاري.. قد تلغى جولتي 
يف  قاهرة  ظروف  ظهور  ب�ضبب 

�أوكر�نيا«.
�إىل  �لرو�ضي  �ملو�ضيقي  و�أ�ضار 
تلغى  لن  �ملو�ضيقية  �حلفالت  �أن 
نهائيا، بل �ضتوؤجل �إىل وقت �أف�ضل 
قائال:  و�أ�ضاف  قوله.  ح�ضب 
يونيو  �لعرو�س يف  تقام  �أن  »ناأمل 

�ملقبل«.

وكان جنم مو�ضيقى �لر�ب �لرو�ضي، 
�ضريغي �ضنوروف، قد �ألف يف وقت 
�ضابق ق�ضيدة تدين قر�ر� �تخذته 
باإغالق  �لأوكر�نية  �ل�ضلطات 
يف  �لرو�ضية  �لأوكر�نية  �حلدود 
وجه �لرجال �لرو�س �لذين ترت�وح 

�أعمارهم بني 18 و60 عاما.

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رضكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فور��ضييه �ملر�دية �جلز�ئر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�صهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�ضهار با�ضتور 

�جلز�ئر 
 �لفاك�س  �لهاتف:   

021737128 
ال�صحب  

مطبعة �جلز�ئر �لو�ضط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رضكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �ضورة ت�ضل �جلريدة لترد 
�إىل ��ضحابها �ضو�ء ن�رضت  �م  مل تن�رض

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�ضوؤول �لن�رض

 �صفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  
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 M5 دبليو  اإم  بي  ن�سخ  اأغلب  ا�ستدعاء 

الوطنية  الهيئة  اإدارة  اأعلنت 
لل�سالمة على الطرق ال�رسيعة 
�ست�ستدعي  دبليو  اإم  بي  ب�أن 
غ�لبية ن�سخ M5 موديل 2018 
التي �سنعته� وامل�سمولة 846 
املتحدة  الوالي�ت  يف  وحدة 
لوجود  ذلك  ي�أتي  وحده�. 

الوقود  م�سخة  يف  م�سكلة 
على  جتربه�  قد  ب�ملحرك 
التوقف عن العمل اأثن�ء حركة 
ال�سي�رة، م� �سيوؤدي اإىل فقد 
مف�جئ  ب�سكل  ال�رسعة 
واحتم�لية الت�سبب يف ح�دث. 
امل�سكلة تتعلق ب�لنم�ذج التي 

 21 بني  الفرتة  يف  بن�ءه�  مت 
اأفريل   17 وحتى   2017 اأوت 
�سي�رات  اأغلب  اأي   ،2018
M5 التي �سنعته� بي اإم دبليو  
�ستبداأ حملة اال�ستدع�ء يف 6 
ب�سيط  امل�سكلة  وحل  يوليو 
حتديث  �سوى  يتطلب  ال 

حتكم  وحدة  برجمي�ت  يف 
اإىل  وب�الإ�س�فة  املحرك، 
�س�نعة  اأ�سدرت  فقد  ذلك 
اأمرا  االأمل�نية  ال�سي�رات 
بيع  ب�إيق�ف  الوك�الت  لكل 
حل  حتى   M5 دبليو  اإم  بي 

امل�سكلة. 

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رسكة ي�ندك�س الرو�سية 
اأن خدم�ته� للنقل عرب �سي�رات 
من  مزيدا  و�سلت  االأجرة 
واأو�سحت  الع�ملية  االأ�سواق 
جت�وزت  خدمته�  اأن  ال�رسكة 
الرو�سي  االحت�د  حدود 
يف  االآن  مت�حة  واأ�سبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �ستظهر  وقريب�  التج�رية، 
العديد من بلدان اأوروب� الغربية 

واإفريقي�.
Yandex." خدمة  وتعترب 
حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
االإنرتنت  عرب  االأجرة  �سي�رات 

الرو�سي  االحت�د  بلدان  يف 
اأ�سطوال  ال�رسكة  ومتلك  ح�لي�، 
اأن  حتى  ال�سي�رات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�سهرية ب�تت تعمل 

ب�لتع�ون معه� هن�ك.
اأم� �رسكة "ي�ندك�س" امل�رسفة 
ح�لي�  متلك  اخلدمة  هذه  على 
واحدا من اأكرب حمرك�ت البحث 
يف الع�مل، والذي يعترب من�ف�س� 
ف�سال  غوغل،  ملحرك  رئي�سي� 
عن اأنه� تو�سعت يف العديد من 
�رسكة  اأول  وب�تت  املج�الت، 
يف رو�سي� تخترب خدم�ت النقل 

عرب ال�سي�رات ذاتية القي�دة.

التي  الهجم�ت  عدد  ازدي�د  مع 
ك�سالح  ال�سي�رات  ت�ستخدم 
اقتح�م  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكن�ت 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدف�ع 
ال�سي�رات  وقف  على  ق�درة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سوله� الأهدافه�، 
عن  عب�رة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خ��س  جه�ز 
موج�ت الراديو للتحكم يف م�س�رات 
اللزوم.  عند  واإيق�فه�  ال�سي�رات 
هجم�ت  من  النوعي�ت  هذه  ملنع 
ال�سي�رات، �سيقوم جه�ز البنت�جون 
ب�إر�س�ل موج�ت ميكروويف ع�لية 
الرتدد جت�ه ال�سي�رات، م� �سيوؤدي 
الكهرب�ئية  مكون�ته�  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجب�ر 

للتقنية  تطبيق  م�س�هدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنت�غون يطور ح�لي� ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبج�ل �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  م�  مرت،  خلم�سني 
اجله�ز يف �سندوق �سي�رة بيك اأب 
 100 مبج�ل  واأخرى  �س�به،  م�  او 
واحد،  ث�بت يف مك�ن  مرت وجه�ز 
الث�نية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأم�كن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
الع�مة املتعر�سة خلطر الهجم�ت 

االإره�بية لده�س املدنيني.
اإره�بي ب�سي�رة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع امل��سي 
واإ�س�بة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجم�ت مم�ثلة 

يف فرن�س� واأمل�ني� وغريهم�.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

مر�سيد�ش GLE 2019 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ميكنه�  ال  ال�سينية  ال�رسك�ت 
بب�س�طة اأن تكبح نف�سه� عن اإغراء 
الغرب،  �سي�رات  ت�س�ميم  تقليد 
ال�رسك�ت  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليده� بور�س م�ك�ن، 
تتبع  التي  ه�نتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سه�،  التج�رية  املجموعة 
اإحدى  يف  مم�ثل  ب�سيء  القي�م 
حتديداً،  الق�دمة،  منتج�ته� 

ج�كوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  ب�أن  ال�سينية 

االأم�مية  واجهته�  مقلدة  �سي�رة 
بني  جتمع  وخلفيته�   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  ج�كوار 
امل�س�بيح  بني   Hanteng كت�بة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التف��سيل، 
لكن و�س�ئل االإعالم ال�سينية تتوقع 
ب�أن ال�سي�رة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمه� 
�سينجدو  تد�سينه� يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سي�رات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة ك�ملة؛ ق�مت تويوت� 
�سن�رسي  ت�سميم  ب�إع�دة  اأخريا 
الرائدة للجيل الث�لث، مع احلف�ظ 
اله�دئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�س��س�ته�  وحتديث  لل�سي�رة 
وقتن�  ين��سب  مل�  ومن�سته� 

احل�يل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوت� 

�سهر،  كل  الف�خرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سي�رة  تف��سيل  جميع 
من اخل�رج والداخل اأثن�ء عر�سه� 

يف الي�ب�ن.
يف  واأن�قة  فخ�مة  ت�سع  ال�سي�رة 
الكال�سيكي،  اخل�رجي  ت�سميمه� 
ويف مق�سورته� الفريدة من نوعه�، 

خ�سبية  زخرف�ت  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتم�م ملق�ب�س االأبواب ونظ�م 
�سوت  مكرب  بع�رسين  ف�خر  اأوديو 
اخل�رجي  ال�سوت  لكتم  ونظ�م 
مت�م� عن اجل�ل�سني يف املق�سورة 
و�ست�ئر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعره� من 180،000 
دوالر )675،000 ري�ل �سعودي(، م� 
يجعله� اأغلى من مر�سيد�س م�يب�خ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلب�ت  كل  اأن  ويُذكر  ري�ل(، 
الع�م  ال�سي�رة حمجوزة حتى  على 

الق�دم.

االأ�سبوع امل��سي  دبليو  اإم  بي  ك�سفت 
واليوم ح�سلن�  الرابع،  اجليل   X5 عن
من�ف�سته�  على  نظرة  اأف�سل  على 
والتي   GLE مر�سيد�س  الرئي�سية 
منه�   كلي�  جديد  جيل  اأي�س�  �سيد�سن 
يف  لل�سي�رة  االإنت�جي  النموذج  ر�سد 
الف�خرة مل  ال�س�نعة  اأن  اأمل�ني�، ومب� 
تكبد نف�سه� عن�ء متويهه� فذلك يعني 
االأ�س�بيع  خالل  �سيتم  التد�سني  اأن 

املقبلة.
يك�سف  ال  الفيديو  مقطع  اأن  �سحيح 
واجهته� االأم�مية اإال اأن ذلك ك�ٍف حيث 
ظهرت GLE 2019 �س�بق� بتمويه�ت 
التج�س�سية  ال�سور  على  وبن�ًء  خفيفة 
اخللفية  افرتا�سي،  ت�سميم  اإن�س�ء  مت 
وامل�س�بيح  ال�س�بق  عن  ر�سيقة  تبدو 
�رسيط  بينه�  ي�سل  نحيلة  اخللفية 
فهي  االأم�مية  الواجهة  اأم�  معدين، 

م�ستوح�ة من CLS مب�س�بيح اأم�مية 
LED وفتح�ت تهوية �سفلية عدوانية 
مع خطوط قوية على غط�ء املحرك، 
جتعدات  اجلوانب  متتلك  حني  يف 
اأقوا�س  مع  مهيبة  اإليه� مل�سة  ت�سيف 

عجالت اأعر�س من ال�س�بق.
نظ�م  على  �ستح�سل  داخله�،  يف 
مع   MBUX الرتفيهي  املعلوم�ت 
اأحدث  مثل  ب�لك�مل  رقمية  �س��س�ت 

موديالت ال�رسكة، كم� اأن االنتق�ل اإىل 
داخلية  حجم  �سيزيد  جديدة  من�سة 

GLE ب�سكل كبري للرك�ب واالأمتعة.
من  �ست�أخذ  املحرك�ت  اأغلب 
E-Class، لذا هي لي�ست ب�رس خفي، 
واالآن لي�س اأم�من� �سوى انتظ�ر تقدمي 
مر�سيد�س GLE 2019 اجلديدة كلي� 
لتن�ف�س  ال�س�حة  على  وتنزل  ر�سمي� 

X5 اجليل الرابع.
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»و�ت�س �آب« ت�ستعد لإطالق ميزة تفرح م�ستخدميها!

تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على �إطالق ميزة 
جتاهل  حق  �مل�ستخدمني  متنح  جديدة 
ويف  نهائي  ب�سكل  �جلماعية  �ملحادثات 
�لدرد�سات  جتاهل  ميكن  �حلايل،  �لوقت 
 ،»Mute« جلماعية من خالل تفعيل خيار�
ما يعني حجب و�سول �لإ�سعار�ت عند ورود 
ر�سائل جديدة، يف حني �سيظهر �إ�سعار يدل 
على عدم قر�ءة �لر�سالة على �أيقونة تطبيق 

و�ت�س �آب.
حتديثا  ر�سد   WABetaInfo ولكن 
»و�سع  بخيار  �آب مميز�  و�ت�س  من  جديد� 
جتاهل  �إمكانية  يتيح  �لذي  �لإجازة«، 
عدم  مع  نهائيا،  �ملجموعات  درد�سات 

د�خل  مقروءة«  »غري  ر�سائل  �إ�سعار  ظهور 
طرح  ومبجرد  �لأيقونة  على  �أو  �لتطبيق 
�ستحتاج  �جلديد،  �آب  و�ت�س  حتديث 
�لدرد�سة  عن  �بحث  يلي:  مبا  �لقيام  �إىل 
و�كتمها،  »�إ�سكاتها«  تريد  �لتي  �جلماعية 
متاما  لتختفي  �أر�سفتها  ميكنك  ثم  ومن 
من �لتطبيق. وبا�ستخد�م �مليزة �جلديدة، 
�ستتمكن من تفعيل »و�سع �لإجازة« يف هذه 
جديدة  ر�سائل  �أية  تظهر  ولن  �ملرحلة، 
ترغب يف  كنت  حال  �إل يف  �آب،  و�ت�س  يف 
قر�ءة ر�سائل �ملجموعة مرة �أخرى جتدر 
�لإ�سارة �إىل �أنه لي�س من �لو��سح حتى �لآن 

متى �سيتم �إطالق هذه �مليزة.

هو�تف �سام�سونغ تعاين 
من ثغرة »ُمرعبة«

   
�أ�سحاب هو�تف �سام�سونغ �لذكية  �لتقارير بتعر�س عدد قليل من  تفيد 
مل�ساكل يف �أجهزتهم، مبا يف ذلك �لنماذج �لأحدث مثل غالك�سي نوت 8 
وغالك�سي �إ�س 9، �إذ قامت هذه �لهو�تف باإر�سال �ل�سور �ملخزنة �سمن 
�إىل  �ل�سور  �إر�سال  �إمكانية  �إن  من  وبالرغم  �لت�سال،  �إىل جهات  �جلهاز 
ولكن  �لذكي،  للهاتف  �لأ�سا�سية  �لوظائف  �إحدى  مبثابة  تعد  �لآخرين 
ب�سكل  �ل�سور  �إر�سال  يف  للهاتف  �لن�سية  �لر�سائل  تطبيق  يبد�أ  عندما 

ع�سو�ئي دون معرفة �ساحب �جلهاز، فاإن �لأمر ي�سبح كابو�ساً.
 Samsung �سام�سونغ  ر�سائل  تطبيق  من  تنبع  �مل�سكلة  �أن  ويبدو 
هو�تف  �أجهزة  على  �لفرت��سي  �ملر��سلة  تطبيق  وهو   ،Messages
غالك�سي �خلا�سة بال�رشكة �لكورية �جلنوبية، حيث ت�سري �لتقارير �لقليلة 
يقوم  �أن  دون  �لر�سائل  باإر�سال  تقوم  �لهو�تف  �أن  �إىل  �خلطاأ  هذ�  حول 
بعد عدد  �أثر لوجود ر�سالة �سادرة، ولي�س و��سحاً  �أي  �لتطبيق بت�سجيل 
�لأ�سخا�س �لذين تعر�سو� ملثل هذ� �لنوع من �مل�ساكل، و�لذي يعد مبثابة 

�نتهاك كبري للخ�سو�سية.
خاطئ  ب�سكل  �لتطبيق  ويعتمد  للم�سكلة،  حاًل  بعد  �ل�رشكة  تقرتح  ومل 
�لأجهزة  على  �ملخزنة  �ل�سور  �إر�سال  على  حتديدها  يتم  مل  ولأ�سباب 
�إىل جهات �لت�سال ب�سكل ع�سو�ئي عرب �لر�سائل �لق�سرية، حتى �أن �أحد 
�مل�ستخدمني يدعي �أنه بدلً من �إر�سال �سورة و�حدة، فاإن �لتطبيق �أر�سل 

معر�س �ل�سور بالكامل �إىل جهة �لت�سال.
يقوم  عندما  �أنه  هو  �خلطاأ  بهذ�  يتعلق  فيما  رعباً  �لأكرث  �جلزء  ويعترب 
تطبيق �سام�سوجن باإر�سال ر�سائل �إىل �أ�سخا�س �آخرين، فاإنه ل يرتك �أي 
دليل على �أنه قد فعل ذلك، مما يعني �أن �لنا�س قد ل يعرفون �أن �سورهم 
قد مت �إر�سالها حتى يح�سلو� على رد من �مل�ستلم حول �ل�سور �لع�سو�ئية 
ت�سجل  �ملحمول  �لهاتف  �سبكات  م�سغلي  �سجالت  لكن  �إليهم،  �ملر�سلة 
�أذونات  �إلغاء  �حلايل  �لوقت  يف  �سام�سوجن  هو�تف  ملالكي  وميكن  ذلك، 

تطبيق Samsung Message ملنعه من �لو�سول �إىل ملفات �جلهاز.

»X -لعنة �لحرت�ق ت�سل »�آيفون

 »Reddit« بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�سهرية على �لإنرتنت خرب �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون-  هو�تف  �أحد 
�ساحبته و�إ�سابتها بحروق �سديدة.

�خلرب  ن�رش  �لذي  �ل�سخ�س  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رشيرها  على  ت�ستلقي 
هاتف �آيفون- X مو�سول بال�ساحن 
�ملخ�س�س له، فما كان من �لهاتف 
�ملنطقة  يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة بالقرب من منفذ �ل�سحن 
�لنري�ن  و�متدت  فيه،  �ملوجود 

�ل�ساحن«و�أ�سار  كابل  �إىل  لت�سل 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �سد  ر�سمية  ب�سكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رشكة 
وعدت بدورها بالتحقيق يف �أ�سباب 

�حلادث.
من  �لأوىل  لي�ست  �حلادثة  هذه 
نوعها �لتي يحرتق فيها هاتف من 
�أحد  �آبل، فقبل مدة تفاجاأ  �إ�سد�ر 
�لهو�تف  �سيانة  مر�كز  موظفي 
هاتف  بانفجار  فيغا�س  ل�س  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�سنة �للهب منه. 

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



�أن  �مل�صدر  ذ�ت  وبح�صب  �لق�صية 
�حلدث وقع بقرية �يت م�صباح �ملعروفة 
نحو  �أ�صخا�ص ملثمني  تقدم  �أين  بهدوئها 
�لباب  على  بالطرق  وقامو�  �ل�صحية  بيت 
عليها  باالعتد�ء  قامو�   فتحه  ومبجرد 
وتقييد حركتها ومن ثم تكبيله رفقة �بنتها 
و عدد  مبلغ مايل معترب  و�ال�صتيالء على 
بعدها  والذو�  باملنزل  �لتجهيز�ت  من 
بالفر�ر �إىل وجهة جمهولة على منت كربكة 
من نوع “كيا« ملك لل�صحية ليتم �لعثور يف 
مكان معزول غري بعيد عن مكان �حلادثة 
لدى  ببالغ  �ل�صحايا  تقدم  جهتها  من 
م�صالح �الأمن �ملخت�صة وجتري �لتحريات 
يذكر  و  �مل�صلحة  �لع�صابة  هوي  لتحديد 
�أن بلدية بني دو�لة ت�صهد حاليا حالة �من 

قانونها  مافياوية  ع�صابات  فر�ص  ب�صبب 
قبل  �أي  �الأخرية  �لفرتة  يف  متكنت  �أين 

�صهر من �رسقة عدة �صيار�ت مركونة على 
حو�ف �لطريق باملدينة �ملركز .

ح- كرمي

تيزي وزو

ملثمون يكبلون امراأة و ابنتها وي�ستولون على ممتلكاتها 
تعر�شت �مر�أة رفقة �بنتها �أول �أم�ص �إىل عملية هجوم مبنزلها �لكائن مبدينة بني دو�لة �شمال �شرق والية تيزي وزو من قبل �أ�شخا�ص 

ملثمني م�شلحني ُيجهل هويتها حيث �قتحمو� �شقتها و�عتدو� عليها و �إ�شتولو� على ممتلكاتها،

ر�سيد امقران و 
�سناعة احلياة

كانت �لفر�شة مو�تية �أم�ص 
لال�شتماع عن قرب للخبري 

�لدويل يف �لتنمية �لب�شرية ر�شيد 
�أمقر�ن  �لذي ذ�ع �شيته كم�شت�شار 

ملجموعة من كربيات �ل�شركات 
�لعاملية،تكلم �لرجل عن �لتحفيز 

�لذ�تي و �اليجابية يف �لتعامل 
مع حمطات �حلياة و �متحاناتها 
م�شدد� على �أن �أكرب �لنجاحات 

�لتي حققها عظماء �لعامل بد�أ من 
�الإميان �لعميق بالنجاح كم�شري 

حتمي.
و بكثري من �لتاأثر حتدث �خلبري 

عن و�لدته �لتي ن�شب �إليها كل 
جناحاته ،و بنف�ص �لوترية تكلم 
�شيف منتدى يومية �لو�شط عن 

�لتغيري �اليجابي يف �جلز�ئر،قائال 
�أن م�شري �جلز�ئر  وم�شتقبلها ال 
يجب �أن يكون مرتبطا بتقلبات 
�شعر �لنفط و لكن باال�شتثمار 
يف �الإن�شان و ت�شليحه بالقيم 

�الإن�شانية �لنبيلة بني هذ� و ذ�ك 
تتاأ�ش�ص روؤية �لرجل و فل�شفته يف 

�حلياة وقد يكون من �ملفيد جد� 
تعميم �أفكاره و �ال�شتغال عليها . 

ود�د �حلاج

موقف

�شيدي بعبا�ص

توقيف 08 اأ�سخا�ص تورطوا يف قتل عجوز 
�لبطاطا بعد �ملو�شمية   

جني اأكرث من 2 مليون قنطار

�لبويرة

الإطاحة ب�سبكة تتاجر باملهلو�سات 
بني �لو�دي بئر �لعاتر

وفاة ثالثة اأ�سخا�ص يف حادث مرور

�ألقت قو�ت �ل�رسطة باأمن والية �صيدي بلعبا�ص 
�لقب�ص على 08 �أ�صخا�ص بينهم �إمر�أتان ترت�وح 
يف  تورطهم  بعد  �صنة،  و53   14 بني  �أعمارهم 
و�لرت�صد   �الإ�رس�ر  �صبق  مع  �لعمدي  �لقتل 
�أ�صياء م�رسوقة  �إخفاء  �ل�رسقة مع  �مل�صاركة، 
�صحيتها  ر�حت  جناية،  من  عليها  متح�صل 
�إمر�أة طاعنة يف �ل�صن تبلغ من �لعمر 89 �صنة 

، قام �أحد �مل�صتبه فيهم  بخنقها و�الإ�صتيالء 
يتم  �أن  قبل  وبيعها  �أمو�لها وجموهر�تها  على 
�أين مت  �لنيابة  �أمام  تباعا وتقدميهم  توقيفهم 
حني  يف   ، �حلب�ص  منهم  �أ�صخا�ص   07 �إيد�ع 
من  �صنة   14 �لعمر  من  يبلغ  قا�رس  �إ�صتفاد 

�الإفر�ج .
�ص.�شهيب 

ك�صفت وز�رة �لفالحة و �لتنمية �لريفية و 
جني  عن  �الأربعاء  �أم�ص  �لبحري   �ل�صيد 
�أكرث من 2 مليون قنطار من �لبطاطا بعد 
حلد  لال�صتهالك  �ملخ�ص�صة  �ملو�صمية 
قنطار  مليون   18 قر�بة  جمموع  من  �الن 
م�صتهدفة خالل �ملو�صم �حلايل ،و ك�صف 
للوز�رة  �لعام  �الأمني  تر�أ�صه  عمل  �جتماع 
ل�صعبة  خ�ص�ص  �صادي،  كمال  �ل�صيد 
 ( �حلايل  �الإنتاج  بر�مج  تقييم  و  �لبطاطا 

ما بعد �ملو�صمية ، �ملبكرة و �ملو�صمية( 
 59  875 قدرها  م�صاحة  غر�ص  مت  �أنه 
�ملو�صمية  بعد  ما  �لبطاطا  من  هكتار 
مع    2019/2018 �حلايل  �ملو�صم  خالل 
 17.773.523 بنحو  يقدر  �إنتاج  توقعات 
مقارنة  باملئة   10 قدرها  بزيادة  قنطار 
  8.431 جني  مت  قد  و  �ل�صابق  باملو�صم 
باإنتاج2.071.300  �ليوم  غاية  �إىل  هكتار 

قنطار، ح�صب بيان للوز�رة.  

�أوقعت  �نو�عها  �إطار مكافحة �الجر�م مبختلف  يف 
�ملجموعة �الإقليمية للدرك �لوطني بالبويرة ب�صبكة 
�لوطن خا�صة  تن�صط عرب خمتلف واليات  �إجر�مية 
و  حيث  �ملهلو�صة  باحلبوب  تتاجر  و  منها  �ل�رسقية 
�إثر ��صتغالل للمعلومات �لتي وردت لقائد �ملجموعة 
�رسق  �ل�صيار  بالطريق  جتارية  مبركبة  �الإيقاع  مت 
مادة  من  معتربة  كمية  حتمل  كانت  بالبويرة  غرب 

�ملعروفة   « »بريغابالني300ملغ   PREGABA
لدى متعاطي �ملخدر�ت » �ل�صاروخ »  �لكمية بلغت 
149760 كب�صولة كانت م�صحونة و�صط �أدوية من �أجل 
�لتمويه وبلغت قيمتها �ملالية �أزيد من ملياري ومائة 
مليون �صنتيم .ومت تقدمي �أفر�د �ل�صبكة �مام �جلهات 

�لق�صائية .
�أح�شن مرزوق

وقع نهار �أم�ص حادث مرور على م�صتوى 
بني  �لر�بط  رقم16  �لوطني  �لطريق 
�لو�دي بئر �لعاتر تب�صة باملكان �مل�صمى 
يف  تب�صة  والية  جنوب  بومو�صى  دو�ر 
و�صيارة  رونو  نوع  من  �صاحنة  ��صطد�م 
�صياحية من نوع د��صيا لوقان مما �أ�صفر 
�حلادث عن وفاة ثالثة �أ�صخا�ص ترت�وح 

�أعمارهم بني 50 �صنة مت حتويلهم على 
للحماية  �لتابعة  �الإ�صعاف  �صيارة  منت 
�لطبية  �ال�صتعجاالت  ق�صم  �إىل  �ملدنية 
ملعرفة  حتقيق  وفتح  نقرين  ببلدية 
بوفاة    �أدت  �لتي  و�لدو�فع  �الأ�صباب 

�صخ�صني يف حادث �صري .
ع/ ر�شيد تب�شة 
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يومي 7 و 8 جانفي �لقادم باجلز�ئر �لعا�شمة

ملتقى دويل حول املالية ال�سالمية
�الأول  �لدويل  �مللتقى  ينعقد   
حول �ملناهج �لتطبيقية للمالية 
�ال�صالمية يومي 7 و 8 جانفي 
�لعا�صمة،  باجلز�ئر  �لقادم 
ح�صب ما �أعلنه �ليوم �الأربعاء 
�ليقظة  و  �لدر��صات  مركز 
تكنولوجيات  يف  �ملعلوماتية 
�العالم و �الت�صال )�صيفيتيك 
�لعا�صمة(  باجلز�ئر  مقره  و 
،و  �لتظاهرة  ينظم هذه  �لذي 
ياأتي �مللتقى، �لذي ينظم حتت 
�صعار "�ندماج مايل، ��صتقر�ر 
نقدي، �بتكار و ثقة"، ل"تعزيز 
�لعمومية  �ل�صلطات  جهود 
قانونية  �ليات  لو�صع  �لر�مية 

ق�صد  معلوماتية  و  مالية  و 
ت�رسيع م�صار �الندماج �ملايل 
�ملتعاملني  و  �ملو�طن  ل�صالح 
�أكرب  تفعيل  و  �القت�صاديني 
لالدخار و �لنمو"، ح�صب نف�ص 
�مللتقى  �صين�صط  و  �مل�صدر 
و  وطنيون  خمت�صون  و  خرب�ء 
�أجانب من خالل �صت ور�صات 

حول
)�يد�عات  �ملايل  �الندماج 
�دخار  زكاة،  �صكوك،  بنكية، 
�إعادة  و  �لتاأمني  و  وقف(  و 
�لتكوين  و  �ال�صالمي  �لتاأمني 
و  �لت�صويق  و  �الت�صال  و 

�لرقمنة.

�شرطة �شيدي بلعبا�ص حتي ذكر�ه

الذكرى الـ 62 
ل�ست�سهاد  البطل 

عبد القادر بومليك 
�صاركت �رسطة �صيدي بلعبا�ص يف 

فعاليات �ملنتدى �لتاريخي حول م�صرية 
كفاح �صهيد �ملق�صلة >< عبد �لقادر 
بومليك<< �ملنحدر من والية �صيدي 

بلعبا�ص من تنظيم جمعية م�صعل 
�ل�صهيد ، ح�رسته  �أرملة �ل�صهيد 

و�الأ�رسة �لثورية من جماهدي و�أبناء 
�إىل جانب �ل�صلطات �ملحلية و�لطلبة 

�ملرتب�صني مبعهد �لتكومي و�لتعليم 
�ملهنيني  ب�صيدي بلعبا�ص �صهيد �لو�جب 

�لوطني » عبد �لقادر بومليك » �صحى 
بالنف�ص و�لنفي�ص �إىل جانب رفقائه يف 

�لكفاح �لوطني ، ونفذ فيه حكم �الإعد�م 
بتاريخ 04 دي�صمرب 1956 ، هذه �ملق�صلة 

�لتي تزن قطعتها �حلديدية 67 كلغ ، 
بد�أ ن�صاطه �لثوري و�صاهم يف عمليات 
تخريب خلطوط �لهاتف مبناطق عني 
ثريد و�صاحب �لعملية �ملعروفة بحي 
عي�صات �إيدير وعمليات �أخرى بتنفيذ 

هجومات على جي�ص �للفيف �الأجنبي ، 
�ألقي عليه �لقب�ص يوم 24 نوفمرب 1955 
وبقي يف �ل�صجن 05 �أ�صهر ون�صف ، يف 
جويلية 1956 حكم عليه بـ 20 �صنة ، ثم 

�أعدم بتاريخ 04 دي�صمرب 1956 .�ملنتدى 
�لتاريخي كان فر�صة للغو�ص يف �لذ�كرة 

�لتاريخية و�إعادة كتابة �أجماد �لثورة 
�لتحريرية و�أدىل كل من رفيق �صهيد 

�لو�جب �لوطني قادة تركي عي�صى و�أرملة 
�ل�صهيد حول �لظروف �ملاأ�صاوية �لتي 

عا�صها �ل�صهيد وكيف مت خلق خاليا 
ن�صالية باأب�صط �لو�صائل وظروف �صجنه 

�إىل غاية �إقتياده �إىل �ملق�صلة  كما قامت 
يف �الأخري �رسطة �صيدي بلعبا�ص بتكرمي 

عائلة �ل�صهيد يف �أجو�ء تاريخية مميزة 
 �ص.�شهيب

نهاية حقبة يف �أملانيا

حزب مريكل 
يختار زعيما 

جديدا خلفا لها
 يجري "�الحتاد �لدميقر�طي 

�مل�صيحي" �الأملاين غد� �جلمعة 
ت�صويتا ُو�صف باأنه "تاريخي وي�صكل 

نهاية حقبة يف �لبالد"، �إذ �صيختار 
�حلزب زعيما جديد� خلفا الأنغيال 

مريكل بعد حكم د�م 18 عاما.
و�أو�صح �خلبري �ل�صيا�صي يف جامعة 

"كيمنيتز"، �يكهارد ي�صي، يف حديث 
�إىل وكالة "فر�ن�ص بر�ص"، �أن �خليار 

�لذي �صيقوم به 1001 مندوبا يف 
�أكرب حزب �أملاين �أثناء موؤمتر 

�صيعقد �جلمعة يف هامبورغ �صيكون 
تاريخيا، الأن �لفائز برئا�صة �حلزب 
�صي�صبح بعد فرتة م�صت�صار� ويعترب 

�ملر�قبون �أن �ل�رس�ع من �أجل 
�لزعامة �صيدور بني �ملر�صحني 
�لرئي�صيني �الثنني، وهما �الأمينة 
�لعامة للحزب، �أنيغريت كر�مب 

كارينبوير، )56 عاما( �مللقبة 
بـ"مريكل �لثانية"، و�ملليونري 

فريدريخ مريت�ص )63 عاما( �لذي 
يد�فع عن توجه �حلزب و�لبالد 

عموما �إىل �ليمني.
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