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اأكد اأن رفع العقوبة عن روؤ�ساء الأندية 
والالعبني اخت�سا�ص جلنة الن�سباط

مـــــــدو�ر: ��ســـــــتقبال مــــــــــــالل 
�أحدث �سجة و�أطــــر�ف �أر�دت 

�ال�ســــــطياد  يف �ملـــــياه �لعــــــكرة

متابعون للق�سية يقدمون قراءات ويت�ساءلون :

من �مل�ستفيد من ��ستهد�ف رئي�س 
�ملجل�س �لوالئي لورقلة ؟ 

اأمام جلنة املالية و امليزانية

 زمايل يك�سف �سبب تر�جع
 م�ساريع �أون�ساج و �لكناك  

فافا بن زروقي:

 �لتقارير �لدولية طعنت 
يف �جلز�ئر دون معاينة  

.           ن�سر 89 �ألفًا من رجال �الأمن و�آليات مدرعة

,
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املفو�سة الربيطانية للتجارة باإفريقيا، اإميا ويد �سميث:

قاعدة 51-49 لن تعيق ا�ستثمار ال�سركات الربيطانية يف اجلزائر
�سعيف البلدين  بني  للتبادل  اإ�سرتليني  •        2 مليار 

اعتربت املفو�سة الربيطانية للتجارة باإفريقيا، اإميا ويد �سميث، اأن قاعدة ال�ستثمار 51-49 لن 
يعرقل ال�سركات الربيطانية من ال�ستثمار باجلزائر واإن كان يعيق بع�سها، معرتفة اأن حجم التبادل 

احلايل بني البلدين 2 مليار جنيه �سرتليني �سعيف، و�سط رقم 127 �سركة بريطانية باجلزائر.

 �سارة بومعزة

الربيطانية  املفو�ضة  اأكدت 
للتجارة باإفريقيا، اإميا ويد �ضميث، 
خالل ندوة �ضحفية مبقر ال�ضفارة 
اخلمي�س،  باجلزائر،  الربيطانية 
التي  الدولة  لي�ضت  اجلزائر  اأن 
اال�ضتثمار  قاعدة  على  تعتمد 
49/51، مو�ضحة اأن ن�ضاطها على 
م�ضتوى الدول االإفريقية ك�ضف اأن 
العديد من الدول بالقارة تلجاأ اإىل 
اأن  متداركة  م�ضابهة،  اإجراءات 
ذلك لن يعرقل توجه امل�ضتثمرين 
الربيطانيني اإىل اجلزائر، خا�ضة اأن 
ح�ضة اال�ضتثمار بالقارة خم�ض�ضة 
بـ45 مليار، م�ضيفة اأن ن�ضبة احليازة 
كافيا  �ضببا  لي�س  املال  راأ�س  يف 
الربيطانية  املوؤ�ض�ضات  لتجنب 
ن�ضبة  اأن  خا�ضة  للجزائر،  القدوم 
لل�رشكة  باملائة  بـ100  احليازة 
الناجح،  النموذج  هو  دائما  لي�س 
يعرقل  قد  باأنه  ذلك  مع  معرتفة 
بع�ضها. كما اأ�ضافت اأن ال�رشكات 
عاملي  ب�ضمعة  حتظى  الربيطانية 
قبل  الو�ضع  درا�ضة  على  وتعمل 
خطوة اال�ضتثمار. كما اأنها تعرتف 
بالعمل وفقا لـ«يدا بيد« مع اخلرباء 
املحليني ولي�س فقط اال�ضتثمار يف 
املباين بل يف اجلماعات املحلية، 

احلكومة  اأن  تداركت  باملقابل 
ت�ضعى  جهتها  من  اجلزائرية 
لها.  بالن�ضبة  احللول  اأف�ضل  نحو 
اعتداء  بخ�ضو�س  اأو�ضحت  كما 
بـ« ح�ضب علمي  �ضابقا  تيقنتورين 
عدة  اتخذت  اجلزائرية  احلكومة 
الثقة  لي�س فقط  لتعزيز  اإجراءات 
رجال  اأن  قائلة  االأمن«،  حتى  بل 
بريطانيا  البلدين  بني  االأعمال 
بع�ضهما  يعرفان  ال  واجلزائر، 
البع�س ب�ضكل كايف لذلك البد من 
بني  االأعمال  جمتمعات  تقريب 
اجلزائر  روؤية  واإي�ضال  الطرفني، 
لزمالئهم وما تزخر به من فر�س، 

كبرية  فر�س  وجود  على  مراهنة 
والعمل  النظر  وجهات  لتقريب 
املفو�ضة  وراهنت  التح�ضي�ضي. 
باإفريقيا  للتجارة  الربيطانية 
التجارية  املبادالت  تعزيز  على 
ان�ضحابها  بعد  حاليا  الربيطانية 
»بريك�ضيت«  االأوروبي  االإحتاد  من 
لبالدها  وحتدي  فر�ضة  باأنه 
ورفع  التجارية  عالقاته  لتعزيز 
بينها  من  الدول  مع  ا�ضتثماراته 
�ضبب  ذلك  اأن  موؤكدة  اجلزائر، 
االأ�ضبوع،  هذا  للجزائر  قدومها 
بني  املبادالت  حجم  اأن  مو�ضحة 
مليار  بـ2  يقدر  حاليا  البلدين 

رقم  باأنه  معرتفة  �ضرتليني،  جنيه 
حجم  يعك�س  ال  �ضعيف  اأعمال 
اأن دور  القائمة، مو�ضحة  الفر�س 
الدولة يكمن يف ت�ضهيل و�ضع اإطار 
املوؤ�ض�ضات،  بني  بالتعامل  ي�ضمح 
االإحتاد  من  بريطانيا  وان�ضحاب 
االتفاقيات  من  ومنها  االأوروبي 
باملنطقة  الدول  مع  جتمعه  التي 
تبادل  اآليات  وجود  عدم  يعني  ال 
التبادالت  اأخرى م�ضت�ضهدة مبثال 
بني ال�ضني واالإحتاد االأوروبي التي 
تعد باملاليري لكن دون اتفاقيات، 
لي�س  بريطانيا  فخروج  وبالتايل 
رفع  للبحث يف  و�ضع جديد  �ضوى 
تبادالتها حمكومات والباقي يرتك 
قطاعات  وحددت  للموؤ�ض�ضات. 
املتجددة  والطاقات  املحروقات 
والعمران  وال�ضناعة  والزراعة 
يفرت�س  كربامج  الذكية،  واملدن 
بني  االأعمال  رجال  بني  تطرح  اأن 
التقارب  ذلك  اأن  معلقة  البلدين، 
اجلزائرية  الطموحات  �ضيدعم 
اإفريقيا  نحو  ال�ضادرات  من حيث 
ودعمها  اجلزائرية  احلكومة  مع 
تنويع  يف  اأهدافها  لتحقيق 
واالإ�ضالح  اجلزائري  االقت�ضاد 
الهيكلي. مو�ضعة االأفق اإىل مقرتح 
اإىل  الثنائية  ال�رشاكة  من  التو�ضع 

�رشاكة متعددة.

ا�ستدعاء الهيئة الناخبة �سيكون خالل هذا ال�سهر

 جانفي �سهر احل�سم
 يف الآفالن الرئا�سيات العهدة 

اخلام�سة والتمديد 
 .      بلعياط : الرئا�سيات حتتاج 

اأن يكون الآفالن واقفا على رجيله
جانفي  �ضهر  يكون  اأن  املنتظر  من 
للعديد  بالن�ضبة  احل�ضم  �ضهر  القادم 
ال�ضاحة  يف  الهامة  امللفات  من 
ال�ضيا�ضية اجلزائرية ، ال�ضيما ما تعلق 
بالن�ضبة لالأفالن ، الرئا�ضيات ، العهدة 
�ضيا�ضة  وكذلك   ، اأويحيى   ، اخلام�ضة 
االنفتاح التي با�رشها املن�ضق اجلديد 
 ، بو�ضارب  االأفالن معاذ  داخل حزب 
لالأمني  ملفت  ظهور  و  عودة  ظل  يف 
العزيز  عبد  لالأفالن  ال�ضابق  العام 
بحرا�ضة  مدعما  كان  الذي  بلخادم 
جديدة ، كما اأنه من املنتظر اأن يكون 
�ضهر جانفي �ضهر احل�ضم فيما يخ�س 
واالآجال   ، اخلام�ضة  العهدة  م�ضري 
القانونية �ضواءا عن طريق التمديد اأو 
تر�ضح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ، 
و كذلك كثري من امللفات ، فريى من 
يعرف بالقيادة املوحدة لالأفالن عبد 
التقى  قد  كان  الذي  بلعياط  الرحمن 
االآفالن  اأن  بو�ضارب  مبعاذ  موؤخرا 
لتعليمات  وفق  اجلديدة  مب�ضاعيه 
رئي�س  هو  الذي  احلزب  رئي�س 
الرئا�ضيات  اإىل  يتوجه  اأن  اجلمهورية 
وفق  يعملون  لذلك   ، واقفة  باأرجل 
االأفالن  بعث  الإعادة  جديدة  خارطة 
حتت  ت�رشع  اأو  ارجتال  اأي  دون  من 

�ضعار اجلدية و ال�ضالمة و االأحقية .
جانفي  �ضهر  فاإن  اإليه  اأ�رشنا  ومثلما 
احل�ضم  �ضهر  اأنه  يبدو  ما  على  الذي 
يف العديد من امللفات اأو على �ضوئه 
 ، املقبلة  الرئا�ضيات  م�ضري  يتحدد 
�ضيكون  الناخبة  الهيئة  ا�ضتدعاء  كون 
بذلك  وتتبني   ، ال�ضهر  هذا  خالل 
بداية  ظل  يف   ، ال�ضيا�ضية  اخلارطة 
تاأجيل  اإىل  تدعو  قوية  اأ�ضوات  ظهور 
الرئا�ضيات ، اأو متديد الفرتة الرئا�ضية 
من  كثري  هي   ، عامني  ملدة  احلالية 
نقاط الظل التي �ضيتم احل�ضم فيها ، 
اأمام العديد من املعطيات اجلديدة ، 
هل �ضيكون هناك عهدة خام�ضة ، اأو 
�ضيكون هناك متديد ، ما م�ضري الوزير 
االأول اأحمد اأويحيى وطموحاته لتويل 
رئا�ضة اجلمهورية ، ما م�ضري �ضيا�ضة 
بو�ضارب  معاذ  اأطلقها  التي  االنفتاح 
قد مت  بعيد  وقت غري  اإىل  كان  الذي 
الدولة  الثالث يف  للرجل  خلفا  تعيينه 
رئي�س الربملان ال�ضعيد بوحجة ، وما 
م�ضري هذا االأخري . والأن حزب جبهة 
كما  اأو   ، االآفالن  الوطني  التحرير 
العتيد  باحلزب  ت�ضميته  للعديد  يحلو 

اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضية  بارومرت  هو 
اأن  فال�ضك   ، الرئا�ضيات  وبارومرت 
اأمور احلزب و ع�ضارتها هي وحدها 
املرادية  ق�رش  معامل  باإفراز  الكفيلة 
املوحدة  بالقيادة  يعرف  ما  من�ضق   .
ويف  بلعياط  الرحمن  عبد  لالأفالن 
ات�ضال مع » الو�ضط » ف�ضل اأن يكون 
قال  حيث   ، م�ضطلحاته  يف  دقيقا 
عاما  اأمينا  لي�س  بو�ضارب  معاذ  اأن 
واإمنا مكلف من طرف الرئي�س ، كما 
رف�س كذلك م�ضطلح االأجنحة داخل 
من  لي�س  هو  اأي  اأنهم  و   ، االأفالن 

املغ�ضوب عليهم .
الذي  احلزب  لرئي�س  نحن  واأ�ضاف 
من  احلزب  مكن  منه  قرار  بف�ضل 
الوفاء  و  االأ�ضا�ضيات  ا�ضرتجاع 
معتربا   ، للحزب  النظامية  للن�ضو�س 
للحزب  عليا  هيئة  هو  الرئي�س  اأن 
�ضليمة  بقيت  التي  الهيئة  وهي 
و�ضحيحة عك�س باقي الهياكل يق�ضد 
املركزية  اللجنة  و  ال�ضيا�ضي  املكتب 
تعر�ضت  اأن  بعد   ، املحافظات  و 
و  للتدني�س  املركزية  اللجنة  ح�ضبه 
مكتب  ا�ضتحداث  وكذلك   ، التدلي�س 
�رشعية  غري  وحمافظات  �ضيا�ضي 
ا�ضتقباله  مت  قد  كان  الذي  بلعياط   ،
مقر  داخل  بو�ضارب  معاذ  طرف  من 
مثل  مثله  طويلة  قطيعة  بعد  احلزب 
على  رده  ويف  بلخادم  العزيز  عبد 
انعقاده  وموعد  االأفالن  موؤمتر  زمن 
قال  جديد  عام  اأمني  منه  ينبثق  كون 
هذا  يف  طرف  اأ�ضبحنا  نحن  اليوم   «
من   ، بالتح�ضريات  معناه  املو�ضوع 
، ويف نف�س  الت�رشع  اأو  دون االرجتال 
الوقت نعي متاما اأنه للرئا�ضيات البد 
لالأفالن اأن يكون واقفا على رجليه ، 
الرئي�س  من  التعليمات  نتبع  وبالتايل 
و  ال�ضالمة  و  اجلدية  تتوخى  التي 
ما  اأنه  قائال  ا�ضتطرد  و   .« االأحقية 
يعني باالأحقية اأن الذي لي�س له احلق 
اأن يكون داخل االأفالن فلن يكون  يف 
بالر�ضاوي  ملطخا  كان  من  ال�ضيما   ،
يقود  اأن  ميكنه  فال  الفا�ضد  املال  و 
املتحدث  وانتهى   ، االأفالن  داخل 
اإىل اأنهم يعملون طبقا للخريطة التي 
ونحن  اأي�ضا  ولهم  لبو�ضارب  ر�ضمت 
ويف  املحافظات  جل  يف  متواجدين 
اهلل  ان�ضاء  و�ضنكون  الق�ضمات  جل 

طرفا فاعال.
ع�سام بوربيع 

 فيما اأكد اأن قانون الأمناء العامني للبلديات  �ساري املفعول منذ 
�سنتني وزير الداخلية نورالدين بدوي

القانون يتكفل بتداخل ال�سالحيات بني 
الأمناء العامني و روؤ�ساء البلديات

واجلماعات  الداخلية  وزير  �ضدد 
على  بدوي  الدين  نور  املحلية 
االإدارة  اآلية  تو�ضيع  �رشورة 
القانون  اأن  مو�ضحا   االلكرتونية، 
القانون  ل�ضالحيات  املحدد 
االأ�ضا�ضي لالأمناء العامون للبلديات 
املفعول  �ضاري  الوثائق،  وحترير 
باجلريدة  �ضدوره  بعد  �ضنتني  منذ 
االإ�ضالحات  اإطار  يف  الر�ضمية، 
الت�ضيري  برتقية  املتعلقة  العامة 
له  رد  خالل  بدوي  وقال  املحلي. 
باملجل�س  اليوم  �ضفوي  �ضوؤال  على 
االإفراج  مت  اأنه  الوطني،  ال�ضعبي 
عن هذا املر�ضوم منذ �ضنتني، من 
ال�ضالحيات  تداخل  من  احلد  اأجل 

باملجال�س  امل�ضوؤوليات  وحماية 
الداخلية  وزير  و�ضدد  املنتخبة، 
ا�ضتقاللية  تعزيز  �رشورة  على 
اآليات  تو�ضيع  على  والعمل  البلدية، 
وحت�ضني  االلكرتونية،  االإدارة 
بقيام  م�ضتدال  املوظفني،  ظروف 
اأزيد  لفائدة  تكوينية  بدورة  الوزارة 
من 150 األف موظف ببلديات الوطن 
ح�ضن  النائب  وقدم  هذا  موؤخرا. 
عريبي �ضوؤاال للوزير اأكد فيه تداخل 
و  البلدية  روؤ�ضاء  بني  ال�ضالحيات 
مطالبا  بالبلديات،  العامني  االأمناء 
بتج�ضيد قانون ع�ضوي يحدد مهام 

هذه الفئة.
 ف.ن�سرين

اأبوجرة �سلطاين

قادر على العودة اإىل احلكومة ورئا�سة احلركة و العمل الدعوي 

بخ�سو�ص ملف املهاجرين غري ال�سرعيني، فافا بن زروقي:

التقارير الدولية طعنت يف اجلزائر دون معاينة

ال�ضيخ  ال�ضابق  رئي�س حركة حم�س  �رشح 
يف  ا�ضت�ضافته  خالله  �ضلطاين  اأبوجرة 
رده  ويف  التلفزيونية  احل�ض�س  اإحدى 
وال  تقدر   « بعنوان  �ضخ�ضية  اأ�ضئلة  على 
اإىل  العودة  على  قادر  باأنه   « تقدر�س   ما 
اأنه  كما   ، رئا�ضة حركة حم�س من جديد 
قادر على العودة اإىل احلكومة ، و باملقابل 
غري  اأنه  قال  االأ�ضئلة  هاته  على  رده  يف 
قادر على تاأ�ضي�س حزب جديد ، كما اأنه 
غري قادر على ح�ضور حفل لل�ضاب خالد 
،كما اأنه غري قادر على ال�ضماح ملن رماه 
بالر�ضا�س يف الع�رشية ال�ضوداء كون االأمر 

يتعلق بالدم . اأبوجرة وخالل تلك احل�ضة 
التلفزيونية التي اأخذت طابعا كاريكاتوريا، 
ركن  ويف  ال�ضحفي  اأ�ضئلة  على  رده  ويف 
بعنوان »تقدر وال ماتقدر�س » وجد نف�ضه 
اأمام الكثري من االأ�ضئلة ال�ضخ�ضية، فقال 
اىل  العودة  ت�ضتطيع  هل  رده  يف  ال�ضيخ 
احلكومة اأم ال ، فقال قادر ، ونف�س ال�ضيء 
بالن�ضبة ل�ضوؤال حول ا�ضتطاعته للعودة اإىل 
رئا�ضة حركة حم�س من عدمها ، فاأجاب 
قال  اأبوجرة   . قادر  نعم  اأبوجرة  ال�ضيخ 
�ضيا�ضي  حزب  تاأ�ضي�س  ي�ضتطيع  ال  اأنه 
العاملي  باملنتدى  مقتنع  كونه   ، جديد 

و   ، موؤخرا  تاأ�ضي�ضه  مت  الذي  للو�ضطية 
الذي فتح اأمامه الكثري من االأبواب اأح�ضن 
من احلزب ،ال�ضيخ اأبوجرة ويف رده اأي�ضا 
تقدر�س  ما  وال  »تقدر  دائما  �ضوؤال  على 
العمل  اإىل  عودته  اإمكانية  بخ�ضو�س   «
على  قادر   ، نعم  اأبوجرة  فقال   ، الدعوي 
العودة اإىل العمل الدعوي و بجدارة كذلك 
. كما قال يف �ضوؤال اآخر ويف الن�ضق ، هل 
الراي  اأغنية  مللك  حفل  ح�ضور  ي�ضتطيع 
ال�ضاب خالد ، فقال اأبوجرة �ضاحكا باأنه 
ال ي�ضتطيع ح�ضور حفل ال�ضاب خالد الأنه 
وهو   ،  « الفول   « ال�ضخب  هناك  �ضيكون 

اإن مت دعوته  ال ي�ضتطيع على ذلك ، لكن 
ال�ضاب خالد  اإىل لقاء �ضخ�ضي فردي مع 

فالمانع باأنه �ضيقبل .
هل  �ضوؤال  على  اأي�ضا  رده  ويف  اأبوجرة 
بالر�ضا�س  رماه  ملن  ي�ضمح  اأن  ي�ضتطيع 
فقال   ، ال�ضوداء  الع�رشية  يوم خالل  ذات 
هذا  قتل  لقد  اأوال   ، ي�ضتطيع  ال  اأبوجرة 
لن  �ضلطاين  اأبوجرة  وقال   ، ال�ضخ�س 
ولو   ، بالدم  يتعلق  االأمر  الأن  له  ي�ضمح 
كان �ضيء اآخر ل�ضمح له ، وموعدهما يوم 

القيامة .
ع�سام بوربيع

حلقوق  الوطني  املجل�س  رئي�ضة   ك�ضفت 
 1339 رقم  عن  زروقي،  بن  فافا  االإن�ضان 
حلقوق  الوطني  املجل�س  تلقاها  �ضكوى 
االإن�ضان تخ�س جتاوزات وانتهاكات حلقوق 

االإن�ضان.
االإن�ضان  حلقوق  الوطني  املجل�س  اأح�ضى 
 ،2017 يف  ا�ضتحداثه  منذ  �ضكوى   1339
بح�ضب تاأكيد رئي�ضة الهيئة فافا بن رزوقي، 
خالل حما�رشة باملدر�ضة الوطنية لالإدارة، 
داعية  منها،   954 معاجلة  مت  حني  يف 
االإطالع على حقوقهم  ل�رشورة  املواطنني 
يف  املجل�س  اإىل  التوجه  يف  الرتدد  وعدم 

حالة ت�ضجيل جتاوزات بحقهم.
الد�ضتورية  الهيئة  اأن  املتحدثة  واأ�ضاف 
جاءت  -والتي   2017 يف  امل�ضتحدثة 
تراأ�ضها  التي  اال�ضت�ضارية  الهيئة  لتعوي�س 
فاروق ق�ضنطيني- يعنى بالتكفل بال�ضكاوى 
املقدمة من قبل اأي فرد مقيم فوق الرتاب 

لل�ضلطات  حتويلها  ال�ضكوى  وتتبع  الوطني، 
حالة  يف  الق�ضائية  وكذا  املعنية  االإدارية 

اقت�ضت ال�ضكوى.
وبخ�ضو�س ملف الالجئني قالت بن زروقي 
الفجائية  للزيارات  يعمد  املجل�س  اأن 
ونقاط  االإيواء  ومراكز  احلجز  الأماكن 
اأن التقارير الذي  تواجد الالجئني، معتربة 
معهم  اجلزائر  تعامل  طريقة  يف  طعنت 
جاءت متحاملة  من طرف تلك املنظمات 
املعاينة  بتجاهل  ومتت  احلكومية،  غري 
امل�ضدر  جمهولة  على  ر�ضائل  واالعتماد 
يف الكثري من االأحيان دون اأن تكلف نف�ضها 
التي  احلاالت  ميدانيا ملعاينة  التنقل  عناء 
القراءات  بع�س  اأن  حني  يف  ر�ضدها«،  مت 
القرارات  تلك  بني  �ضابق  وقت  يف  ربطت 
الذي  االأوروبي  االإحتاد  م�رشوع  وملف 
طرح خالل اجتماعه يف جوان 2018، الذي 
م�ضتوى  على  عبور  مراكز  ان�ضاء  ت�ضمن 

لعرقلة  املتو�ضط  للبحر  اجلنوبية  ال�ضفة 
دول  رف�ضته  ما  وهو  املهاجرين  وفود 
ذلك  اجلزائرية  ال�ضلطة  واأكدت  املنطقة، 

يف اأكرث من موقف.
ت�ضنيف  تراجع  زروقي  بن  اأرجعت  كما 
خالل  االإن�ضان  حلقوق  الوطني  املجل�س 
�ضلم  يف  )ب(  الرتبة  اإىل  االأخرية  ال�ضنوات 
الرئي�ضي  امل�ضدر  تعد  التي  باري�س  مبادئ 
حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  �ضري  لقواعد 
اأن  متداركة  التقارير،  تلك  اإىل  االإن�ضان، 
»مطابق  الهيئة  عمل  اأن  تعني  املرتبة 
لن  ذلك  اأن  م�ضيفة  املبادئ،  لهذه  جزئيا« 
يثنيهم عن بذل جمهودات كبرية ال�ضرتجاع 
التو�ضيات  بتطبيق  وذلك  )اأ(،  املرتبة 
ال�ضادرة يف هذا االجتاه«، بداية من د�ضرتة 
و  االإن�ضان  حقوق  حلماية  الوطنية  هيئتها 
تو�ضيع �ضالحياتها ف�ضال عن جعل رئي�ضها 

منتخبا من طرف نظرائه بدل التعيني.

اجلزائري  االأحمر  الهالل  رئي�ضة  بدورها 
االإعالم  و�ضائل  دعت  حبيل�س  بن  �ضعيدة 
العمل  لرتقية  املوؤ�ض�ضاتي  واالت�ضال 
الهيئات  مرافقة  خالل  من  االإن�ضاين 
االن�ضانية يف اأداء مهامها، مو�ضحة اأن ترقية 
العمل االإن�ضاين ي�ضتوجب توفر عدة عوامل 
موؤ�ض�ضاتي  وات�ضال  مرافق  اإعالم  اأبرزها 
فعال لتمكني املنظمات النا�ضطة يف جمال 
االأحمر  الهالل  غرار  على  االإن�ضاين  العمل 
اجلزائري من اأداء مهامها يف اأح�ضن وجه.

التطورات  على  حبيل�س  بن  وراهنت 
االإعالم  تكنولوجيات  جمال  يف  احلا�ضلة 
�ضوت  واإي�ضال  اإبراز  اأجل  من  واالت�ضال 
على  اأ�ضكالها  تطورت  التي  الب�رش  معاناة 
من  الرفع  ي�ضتوجب  ما  وهو  تعبريها،  حد 
القدرات االت�ضالية الإطارات الهالل االأحمر 
امل�ضتمر  التح�ضني  عرب  وذلك  اجلزائري 

مل�ضتوى االإت�ضال«.
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اأمام عجز احلكومة الفرن�سية  

�ملطالب �الجتماعية حتول باري�س �إىل �ساحة حرب
تواجه اليوم الدولة الفرن�سية اأ�سعب اأيامها حيث �ستكون احلكومة يف مواجهة عنيفة مع ال�سارع الذي توؤطره موجة :ال�سرتات ال�سفراء« و �ستحدد نتائج 

املواجهة مالمح املرحلة القامة و حتدد م�سري الرئي�س ماكرون الذي يوجد قي قلب العا�سفة حيث تت�سدر �سوره الفتات املحتجني املطالبني با�ستقالته.

م٫�س

الر�سمية  ال�سلطات  عربت  و 
»عنا�رص  كون  من  تخوفها  من 
ا�ستغالل  حتاول  راديكالية« 
ال�سفراء«  »ال�سرتات  احتجاجات 
البالد،  يف  النظام  لإ�سقاط 
عليهم  الرد  اأن  من  حمذرة 
وحا�سما«،ويف  »منا�سبا  �سيكون 
تعليقه على الفعالية الحتجاجية 
الإليزيه  ق�رص  قرب  املزمعة 
املتحدث  قال  اليوم،  باري�س  يف 
غريفو  بنجامني  احلكومة  با�سم 
»لوباريزيان«  ل�سحيفة  حديث  يف 
م�سّي�سة  »عنا�رص  الفرن�سية: 
ا�ستغالل  حتاول  وراديكالية 
الإطاحة  يريدون  هم  احلراك، 

بال�سلطة«.
قلقه  عن  املتحدث  واأعرب 

الأ�سلحة  »انت�سار  احتمال  اإزاء 
وقال:  املتظاهرين،  بني  النارية« 
واأ�سيب  اأ�سخا�س  اأربعة  »قتل 
الفعاليات  خالل  اآخرون  مئات 
»ال�سرتات  وتابع:  الحتجاجية 
األ  يجب  احلقيقيون  ال�سفراء« 
يوجد  ب�رصية.  دروعا  يكونوا 
من  املتظاهرين  �سفوف  يف 
حمالت  �سن  من  ال�رصطة  مينع 
غريفو  ن�سح  التوقيف«كما 
يف  امل�ساركة  بعدم  املواطنني 
باري�س،  يف  ال�سبت  احتجاجات 
اعتداءات  »اأي  اأن  من  حمذرا 
برد  �ستواجه  التظاهرات  خالل 
منا�سب وحا�سم«واأكد اأن الرئي�س 
كلمة  �سيلقي  ماكرون  اإميانويل 
يف  الو�سع  حول  قريب  وقت  يف 
الحتجاجات  خلفية  على  البالد 

الأخرية.

�رصح  اليوم  من  �سابق  وقت  ويف 
رئي�س اجلمعية الوطنية الفرن�سية 
فران�س  لوكالة  فريان  ري�سار 
بر�س باأن ماكرون �سيلقي خطابا 
حول  املقبل«  الأ�سبوع  »مطلع 
التي  ال�سفراء«  »ال�سرتات  اأزمة 
اأنه  مو�سحا  فرن�سا،  ت�سهدها 
اختار هذا املوعد لتجنب »�سب 
النار« قبل تظاهرات  الزيت على 

ال�سبت.

ن�سر 89 األفًا من رجال 
االأمن واآليات مدرعة

الوزراء  رئي�س  اأم�س  ك�سف 
اأنه  فيليب،  اإدوار  الفرن�سي 
رجال  من  األفاً   89 ن�رص  �سيتم 
اأنحاء  يف  مدرعة  واآليات  الأمن 
ا�ستعداداً  ال�سبت،  اليوم  البالد 

لالحتجاجات و ن�رصت ال�سلطات 
عنا�رص  من  اللف  ع�رصات 
املحاور  خمتلف  يف  الأمن 
بع�س  و  املدن  و  للطرق  الكربى 
متت  كما  احل�سا�سة   الأماكن 
بع�س  واإغالق  لغالق  الدعوة 
واملتاجر  ال�سياحية  املناطق 
اأعمال عنف. واأكد  خ�سية اندلع 
اإدوار  الفرن�سية   احلكومة  رئي�س 
األفاً   89 ن�رص  �سيتم  اأنه  فيليب، 
من رجال الأمن يف اأنحاء البالد، 
باري�س،  يف  اآلف  ثمانية  منهم 
الأمن  قوات  رقم  بذلك  معدلً 
الذي ذكر يف وقت �سابق وهو 65 
اأنه  فيليب  واأ�ساف  �رصطي،  األف 
�سيتم ا�ستخدام نحو ع�رص عربات 
وهي  الأمن  لقوات  تابعة  مدرعة 
فيها  ت�ستخدم  التي  الأوىل  املرة 
 2005 عام  منذ  العربات  تلك 

يف  �سغب  اأعمال  اندلعت  عندما 
�سواحي باري�س. ويف هذا ال�سياق 
قالت ال�رصكة امل�سغلة لربج اإيفل 
ال�سهري يف العا�سمة الفرن�سية اإن 
اأبوابه  �سيغلق  ال�سياحي  املعلم 
ب�سبب  ال�سبت،  اليوم  الزوار  اأمام 

الحتجاج  تداعيات  من  اخلوف 
متاحف  ع�رصة  من  اأكرث  ،وتلقت 
ومواقع ثقافية ومتاجر يف و�سط 
باري�س اأوامر من ال�رصطة باإغالق 
اأبوابها خ�سية تفجر اأعمال عنف 

خالل الحتجاجات.

االأ�ستاذ اجلامعي الدكتور بوعمامة العربي 

نح�سر لقامو�س �إعالمي يعزز قيم 
�ل�سلم و�لعي�س �مل�سرتك

اأمام جلنة املالية و امليزانية

زمايل يك�سف �سبب تر�جع 
م�ساريع �أون�ساج و �لكناك

قال   « »الو�سط  معه  اأجرته  ات�سال  يف 
الدكتور  والإعالم  الت�سال  يف  الباحث 
العربي بوعمامة اإنه يح�رص مبعية باحثني 
لقامو�س اإعالمي ين�رص قيم ال�سلم والعي�س 
خمتلف  تغطية  يف  الإعالميون  يتبناه  معا 
احل�سارات  فيها  تتلقي  التي  الأحداث 
والآراء  الأفكار  تعدد  مالمح  فيها  وتت�سح 
القامو�س ي�سم  ان  الباحث  الأ�ستاذ  واأ�سار 
ذو  توجهات امل�رصوع  مقدمة مف�سلة عن 
البعد العلمي واملهني يف ال�سحافة ويركز 
دلله  ذات  وكلمات  ومعاين  جمل   « على 
والعي�س  ال�سلم  قيم  عن  ومعربة  اإعالمية 
امل�سرتك » ويعكف الأ�ستاذ على التح�سري 
للم�رصوع العلمي الهادف الذي يعترب الأول 
من نوعه وقد طرحه موؤخرا يف حما�رصة 
الذي  الوطني  امللتقى  اأ�سغال  يف  علمية 
 « افتتح وزير الت�سال جمال كعوان خ�س 
دور و�سائل يف تكري�س قيم العي�س وال�سلم 
الدرا�سات  خمرب  ومدير  الباحث  واأ�سار   «
اأن وزير القطاع قد  الت�سالية والإعالمية 
تفاعل مع املقرتح ويعمل عدد من الباحثني 

واملعاين  والكلمات  اجلمل  حتيني  على 
اإىل  الباحث  ودعا  ال�سلم  بقيم  ال�سلة  ذات 
توظيفها يف التغطيات ال�سحفية للموا�سيع 
طبيعة  وهي  التعدد  ثقافة  تفر�س  التي 
الأ�ستاذ  اأكد  وقد  ح�سارية  و�سنة  ب�رصية 
املوؤلف  اأن  بوعمامة  العربي  اجلامعي 
النور  �سريى  ر�سالته  والقوي يف  املتوا�سع 
بحثي  عمل  من  النتهاء  مبجرد  قريبا 
واأكادميي يخ�سه خا�سة وان العملية لي�ست 
والتناق�سات  التعقيدات  ظل  يف  بال�سهلة 
تعاطيهم  يف  ال�سحفيني  اأداء  تواجه  التي 
تنوعا  تفر�س  التي  والأحداث  الأخبار  مع 
وتعددا يف الآراء بني الفاعلني من خمتلف 
اخلا�س  النقا�س  ذالك  يف  مبا  العامل  دول 
تنظري  يقت�سيه من  وما  بحوار احل�سارات 
الباحث  واأعلن  العلوم  اأدبيات  يف  وتب�رص 
الوطنية  ال�سحافة  اأن  بوعمامة  العربي 
اجلديد  املوؤلف  هذا  من  �ست�ستفيد 
ثقافة  لن�رص  حقيقية  انطالقة  و�سيكون 

ال�سلم والعي�س معا يف الأداء الإعالمي.
 م اأمني 

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  اأرجع 
الرتاجع  زمايل  مراد  الجتماعي 
م�ساريع   يف  امل�سجل  “املح�سو�س” 
 2015 �سنتي  خالل  الكناك   و   الن�ساج  
و 2016   بن�سب بلغت 42   و 72 باملائة   
للم�ساريع املنجزة   بالن�سبة  التوايل،  على 
ال�ستثمارات نحو  امل�ساريع  “توجيه  اىل 
املولدة  و  العالية  امل�سافة  القيمة  ذات 
مثل  اجلديدة    ال�سغل  منا�سب  و  للرثوة 
و  البحري  ال�سيد  و  ال�سناعة  و  الفالحة 
اخلدمات و ال�سياحة و ال�سناعة  التقليدية 
التي منحتها الدولة اهتمام خا�س  م�سريا  
املمنوحة   املالية  العتمادات  اأن  اىل  
  226.4 فاقت   2016 �سنة  خالل  للقطاع 
قدرت  ا�ستهالك  بن�سبة  اي  دج،   مليار 

ب92  باملائة 
املالية  جلنة  اأمام   ، زمايل  الوزير    واأكد 
و امليزانية باملجل�س ال�سعبي الوطني يف 
جل�سة  خ�س�ست لدرا�سة م�رصوع القانون 
املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2016  اأن 
عدد امل�ساريع املمولة من طرف جهازي  
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
وال�سندوق للتامني عن البطالة خالل �سنة 
2016  قدرت بـ6771  يف جمال الفالحة و 

بــ2985 م�رصوع يف جمال ال�سناعة يف حني 
خالل  بالنقل  املتعلقة  امل�ساريع  قدرت  
نف�س ال�سنة ب65 م�رصوع و هو ما يعادل 

9821 م�رصوع. 
واأ�سار  الوزير اإىل اأن العتمادات  املالية 
املمنوحة  للقطاع خالل �سنة 2016 فاقت 
مبلغ  منها   ا�ستهلك  دج،  مليار    226.4
اإجمايل يقدر 209.9  مليار دج، اأي بن�سبة 
وزارة  التزامات  باملائة  وبخ�سو�س    92
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  جتاه  العمل 
قال  زمايل  الأجراء   للعمال  الجتماعية  
اأن “دفع ا�سرتاكات امل�ستخدمني اخلا�سة 
منتظمة  ب�سفة  متت  قد  واملنح  بالأجور 
اختاللت  اأي  ت�سجيل  يتم  ومل  وقانونية، 
جتاه ال�سندوق  خالل �سنة 2016 ” موؤكدا 
“عدم وجود اأي دين اجتاه ال�سندوق” يف 
غاية  اإىل  الفرتة  فيها  مبا   املجال  هذا 

نهاية 2015.
جهاز  اإطار  يف  مت  اأنه  الوزير  اأو�سح 
تن�سيب  املهني   الإدماج  على  امل�ساعدة 
64188 �ساب طالب عمل لأول مرة خالل 
�سنة 2016 يف القطاع القت�سادي و 4099 
العدد  ليفوق  الإداري  القطاع  يف  تن�سيب 

الإجمايل بـ68287 تن�سيبا. 

بعد ت�سريحات مثرية لربراب

نقابة �جلمارك تهّدد مبقا�ساة جممع �سيفيتال

بعد رواج فيديو طفل التوحد باإحدى مدار�س خمي�س اخل�سنة 

غنية �لد�لية تنهي معاناة قاطني مركز بن �سكاو لالأ�سخا�س �مل�سنني 

لنقابة  الوطنية  اللجنة  نددت 
جممع  باتهامات  اجلمارك 
�سفيتال، لإدارة اجلمارك بعرقة 
ووحداته  التجاري  ن�ساطه 
ال�سناعية ل�سالح “اأيادي خفية”، 
باملقابل هددت باللجوء للق�ساء 
نف�س  له  ت�سول  من  كل  �سد 
امل�سا�س ب�سمعة اجلهاز واأعوانه 

اإدارة  “اإن  للجنة  بيان  يف  وجاء 
الآونة  يف  تتعر�س  اجلمارك 
من  وبلبلة  تنكر  حلملة  الأخرية 
املكتوبة  الإعالم  و�سائل  خالل 
الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات 
اقت�سادي  متعامل  طرف  من 
مبلفات  متابعات  حمل  هو 
بعرقلة  جمركية  منازعات 

يف  التجاري  ون�ساطه  م�ساحله 
ا�سعد  الأعمال  رجل  اإىل  اإ�سارة 
يف  النقابة  وك�سفت  ربراب”. 
النزاعات  جملة  عن  ال�سياق 
ت�سخيم  مبلفات  تتعلق  التي 
املوال  روؤو�س  لتحويل  الفواتري 
البنكي  التوطني  طريق  عن  اإىل 
التي تورط فيها جممع �سيفيتال 

..و  تعامالت جتارية  من خالل 
طريق  عن  ت�سفيتها  متت  التي 
ملفات م�ساحلة جمركية نهائية 
الغرامات  حت�سيل  فيها  بلغ 
يف  �سخمة،   مبالغ  املالية 
حمل  اأخرى  ملفات  تبقى  حني 
الق�ساء  م�ستوى  على  منازعات 

اجلزائري.

الت�سامن  وزيرة  اأكدت  
وق�سايا  والأ�رصة  الوطني 
املراأة اأن  ق�سية فيديو الطفل 
الذي  بالتوحد  امل�ساب 
�سفحات  على  �سجة  اأثار 
التوا�سل الجتماعي موؤخرا، 
من  حتقيق  ب�ساأنه  فتح  قد 
طرف وزارة الرتبية، باعتبار 
فيه  يظهر  الذي  الق�سم  اأن 
اخل�سنة  بخمي�س  الطفل 
بولية بومردا�س تابع لوزارة 
ولي�س  الوطنية،   الرتبية 

لقطاع الت�سامن الوطني .
وقالت الدالية اأن وزارة الرتبية 
حري�سة دائما على توفري جو 
هكذا  مثل  لتدري�س  منا�سب 
الت�سامن  وزارة  واأن  فئات، 
حماية  على  ت�سهر  �ستبقى 
من  الفئات  بكل  والتكفل 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 
داعية يف نف�س الوقت و�سائل 
الإعالم اإىل جتنب تهويل مثل 

هكذا ق�سايا معزولة .
ومن جهة اأخرى اأنهت وزيرة 
والأ�رصة  الوطني  الت�سامن 
الدالية  غنية  املراأة  وق�سايا 
القاطنة  العائالت  معاناة 

امل�سننني  الأ�سخا�س  بدار 
املدية،  بولية  �سكاو  بن 
الوايل ب�رصورة  حيث طالبت 
اإيجاد حل للعائالت بايوائهم 
اأجل  من  لئقة،  م�ساكن  يف 
ترميم  لإعادة  املجال  ف�سح 
فتحه  اإعادة  ثم  ومن  املركز 
الأ�سخا�س امل�سنني.  للتكفل 
احلالية  الو�سعية  وتعترب 
لالأ�سخا�س  �سكاو  بن  ملركز 
وفريدة من  امل�سنني، غريبة 
املركز  كان  حيث   نوعها، 
قد خ�س�س يف ال�سابق لإيواء 
�سعبة،  حالة  يف  اأ�سخا�س 
ومبرور الزمن تزوج القاطنون 
اأركانه  وحولوا  املركز  داخل 
اإىل بيوت ه�سة، وبقي احلال 
ملدة  عليه  هو  ما  على 
على  ا�ستع�سى  مما  طويلة، 
اإيجاد  امل�سوؤولني املتعاقبني 
تتدخل  اأن  قبل  لهم،  حل 
زيارتها  يف  الت�سامن  وزيرة 
اأول  اأم�س اإىل ولية املدية، 
مهما  اإ�سكانهم  على  وت�سدد 
ملفاتهم،  تعقيدات  كانت 
اأجل  من  املركز  واإفراغ 
من  وا�ستغالله  تاأهيله  اإعادة 

جديد.
باليوم  الحتفال  ومبنا�سبة 
وزيرة  اأكدت  لالأ�رصة  العربي 
والأ�رصة  الوطني  الت�سامن 
يف  اأنه  املراأة،  وق�سايا 
الأ�رصة  ورعاية  التكفل  اإطار 
جهاز  و�سع  مت  اجلزائرية، 
وتوجيه  واإ�سغاء  ا�ستقبال 
و�سع  يف  الأ�رص  مرافقة  و 
اجتماعي �سعب على م�ستوى 
 2012 �سنة  اأحدثت  ف�ساءات 
مديريات   48 م�ستوى  على 
الجتماعي  الن�ساط 
وبع�س  للوليات  والت�سامن 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 
للقطاع  التابعة  والهيئات 
والإ�سغاء  الأ�رص  ل�ستقبال 
م�ساكلها  ت�سخي�س  و  اإليها 
و  اإر�سادها  و  توجيهها  و 
التدابري و  اإعالمها مبختلف 
التي  الجتماعية  الإعانات 

تقدمها الدولة.
كذلك  املراكز  تعكف  كما 
على تقدمي الدعم و الإعانة 
و  الجتماعية  النف�سية 
املرافقة العائلية  عن طريق 
و  الأ�رصية  الروابط  توطيد 

اأفراد  بني  الت�سال  اإعادة 
والإر�ساد  ال�سلح  و  الأ�رصة 
العائلية  الو�ساطة  و  الأبوي 
كذلك  و  الجتماعية  و 
اأبنائها  تربية  يف  م�ساعدتها 
و العمل على الإدماج العائلي 
مع  املهني،  و  املدر�سي  و 
القانونية  ال�ست�سارة  تقدمي 

لالأ�رص. 
و�سع  مت   ، ال�سياق  نف�س  يف 
خمطط ات�سال جتاه الأ�رصة 
ِع يف تنفيذه على م�ستـوى  �رصرُ
خالل  من  الوليات  كل 
حول  اإعالمية  ن�ساطات 
الرتتيبات التي ت�رصف عليها 
مفتوحة  اأبواب  و  الوزارة  
وحمالت توعوية و حت�سي�سية 
ملحاربة الآفات الجتماعيـة 
الأ�رصة  كيان  تهدد  الـتي 
يتطرق  كما  املجتمـع.  و 
ما  التوا�سل  اإىل  املخطط 
بني الأجيال كو�سيلة لرت�سيخ 
القيم الأخالقية و احل�سارية 
للمجتمع اجلزائري و احلفاظ 
للتكافل  كنموذج  عليها 
والت�سامن بني الأفراد و بني 

الأ�رص .
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يف اأزمة فكر النخبة العربية .. خ�سوف املثقف الع�سوي
اأزمة الفكر العربي احلديث اأنه ظل فكرُا نخبويًا طالئعيًا توؤمن به -ن�سبياً- العقول املثقفة املعزولة عن النا�س، هذا ي�سمل كافة التيارات والأفكار ال�سرتاكية الي�سارية والليربالية والقومية وتلك الجتاهات التي تعرب الإ�سالم ال�سيا�سي. 

بالرغم من املحاولت التي اأظهرتها النخبة العربية يف مواجهة اأ�سئلة التحدي احل�ساري الغربي، اإل اأنها اأجرت مقاربات خاطئة اأف�ست اإىل نتائج كارثية على امل�ستوى الفكري وال�سيا�سي والجتماعي، حيث اعتمدت النخبة -مبعظمها- فل�سفة 
توؤمن باأن الإجنازات احل�سارية الغربية العلمية والفكرية يعود �سببها اإىل احل�سارة العربية الإ�سالمية القدمية فقط، وغاب عنها اأن اإعادة اإحياء هذه الأفكار يف احلا�سنة العربية يف جمتمعات ما زالت ذات �سبغة ع�سائرية وقبلية �سوف 

توّلد تطوراً مبتوراً وحداثة م�سوهة. لقد انتك�ست الأفكار املارك�سية بالرغم من اإرثها امل�سيء نظريًا، ومل ي�ستطيع »النعيم« ال�سيوعي النفاذ عرب اأنظمة عربية مت�سلطة بتوجهات قبلية، يدعمها حتالف امل�سالح بني التجار وراأ�س املال و�سيوخ 
القبائل والبريوقراطية الفا�سدة، ويحميها الغرب ال�ستعماري، وانتهى احلال بالرفاق اإما يف املعتقالت اأو مطاردين اأمنيًا، وبقيت الرثوة بني اأيدي قلة نخبوية التهمت كل �سيء �سيا�سي واقت�سادي وثقايف، بل ابتلعت احلياة ذاتها.

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنارك

تكن  مل  القومي  الفكر  وحظوظ 
واللغة  الأر�ض  فوحدة  اأف�ضل، 
ل�ضعارات  ت�ضفع  مل  والتاريخ، 
اأ�ضبحت  التي  القومية  الوحدة 
مفهوما يثري اإ�ضكالية معرفية بعد 

هزمية جزيران العام 1967.
نخبوية  ظلت  الليربالية  والأفكار 
ب�ضبب  اجلماهري،  عن  بعيدة 
مبو�ضوع  الليرباليني  ان�ضغال 
واإغفالهم  ال�ضيا�ضية  احلريات 
مت�ض  التي  الجتماعية  املطالب 
النا�ض.  من  ال�ضعبية  ال�رشائح 
يعاين  الذي  الديني  الفكر  وكذلك 
الجتهاد  وغياب  الركود  من 
الفقهي منذ اأكرث من قرن، ناهيك 
ال�ضيا�ضية  اجلماعات  قيام  عن 
الن�ضو�ض  بتاأويل  الإ�ضالمية 
الدينية خلدمة م�رشوعها، وف�ضلها 
القادر  املختلف  البديل  بلورة  يف 
ملا  مغايرة  مقاربات  اإجراء  على 

هو قائم.

 يف اخلوا�س والعوام

موجودة  كانت  تق�ضيمات  وهي 
ق�ّضم  حيث  البابلي،  املجتمع  يف 
اإىل  املجتمع  حمورابي  قانون 
العوام،  »اخلوا�ض،  طبقات،  ثالث 
الأرقاء«. فكان يطلق على اأع�ضاء 
وهم  »الأويلوم«  الأوىل  الطبقة 
الطبقة  واأفراد  ال�ضادة،  الأولون 
وهم  »م�ضكينوم«  ي�ضمون  الثانية 
كاملة  لي�ضت  حقوقهم  امل�ضاكني 
والطبقة  الأحرار،  من  اأنهم  رغم 
الذين  الرقيق  »وردوم«  هم  الثالثة 

لي�ض لهم اأية حقوق.
ل يفاجئنا اأن هذا التق�ضيم ما زال 

معمول به يف غالبية الدول العربية، 
فما زال هناك علية القوم، وهناك 
العدالة  ق�ضايا  زالت  ل  خدمهم. 
جمرد  وامل�ضاواة  الجتماعية 
�ضعارات ل قيمة لها، يف جمتمعات 
نخبة  وا�ضتحواذ  تغّول  يف  ما�ضية 

النخبة على الرثوة.
عالقة  تربز  العربي  امل�ضهد  يف 
جمع  ما  هي  مربكة  ملتب�ضة 
الثقافية  ودللتها  النخبة  بني 
الوا�ضع  اجلمهور  وبني  »اخلوا�ض« 
منح  املفهوم  هذا  »العوام«. 
النخبة مكان ال�ضدارة املجتمعية، 
�ضوؤون  لإدارة  تفوي�ضاً  ومنحها 
»العوام«  ا�ضت�ضلم  حيث  العباد، 
�ضاعة  ينتظر  برتب�ض  القدر  لهذا 

اخلال�ض.
»اخلوا�ض«  النخبة  �ضيطرت 
وعلى  العربية،  الرثوات  على 
ووظفت  الدولة،  مفا�ضل  كافة 
الق�ضاء والتعليم والقطاع ال�ضحي 
بتحويل  وقامت  مل�ضاحلها، 
اإىل  الأمنية  والأجهزة  اجليو�ض 
فيما  با�ضمها.  تبط�ض  لها  اأذرعة 
اأ�ضبح العامة الذين ي�ضكلون حوايل 
80 يف املائة من النا�ض، عبارة عن 
واملهم�ضني  الفقراء  من  طوابري 

واجلائعني.
على  ت�ضتحوذ  العربية  الدول  اإن 
اأكرث من 55 يف املئة من احتياطي 
الدول  بني  ومن  العاملي.  النفط 
احتياطي،  اأكرب  �ضاحبة  الع�رشة 
هناك خم�ض دول عربية متتلك ما 
نفط.  برميل  مليار   713 جمموعه 
العربية  اململكة  هي  الدول  هذه 
والكويت  والعراق  ال�ضعودية 
عائدات  بلغت  وليبيا.  والإمارات 
 2017 �ضنة  الأو�ضط  ال�رشق  دول 
اأي  ما جمموعه 325 مليار دولر، 
41.3 يف املئة من عائدات النفط 

ال�ضعودية،  ن�ضيب  كان  العامل.  يف 
العامل،  يف  للنفط  منتج  اأكرب  ثاين 

منها 133 مليار دولر.
ال�ضخ�ضية يف  الرثوات  بلغت  فيما 
تريليون   202 جمموعه  ما  العامل 
منها  العرب  ن�ضيب  بلغ  دولر، 
الرثوات  هذه  دولر.  تريليون   3،2
النخبة  اأيادي  بني  ترتكز  العربية 
الأوطان  حولت  التي  »اخلوا�ض« 

اإىل مزارع اأهلية خا�ضة.
بينما بلغت ن�ضبة الذين يعانون من 
فقر مدقع يف العامل العربي 13.4 
اآخر  ال�ضكان ح�ضب  يف املائة من 
عن  �ضادر  ب�رشية  تنمية  تقرير 

الأمم املتحدة.

النخبة العربية املثقفة

اأظهرت الأحداث يف العامل العربي 
اأن النخبة العربية -مبعظمها- اإما 
اأن تكون من املثقفني واملتعلمني 
الذين يجل�ضون على كافة املوائد، 
تنحاز  التي  النخبة املرتزقة  وهم 
اإىل من يحقق م�ضاحلها، وي�ضرتي 
ومهارات  املعارف   – �ضلعتها 
تراهم  ثمن،  باأغلى  الإقناع- 
يهتفون مع اجلماهري تارة، ويهللون 
للحاكم تارة اأخرى، دون اأن تعرف 
لهم وجهاً حقيقياً. اأو اأن تكون من 
عادة  وهم  ال�ضلطة،  حا�ضية  نخبة 
يكونون اأ�ضحاب الولءات ويتبعون 
الوحيد  عملهم  الأمنية،  الأجهزة 

تبيي�ض وتلميع وجه الأنظمة.
احلقيقية  املثقفة  النخبة  اإن 
فهي  �ضوتها،  ن�ضمع  ل  العربية 
من�ضغلة  ومتفرقة،  مت�ضتتة 
ما  ومتابعة  النظري،  بال�ضقاق 
يجري من خلف النوافذ. وهم يف 
الواقع جوهر الإ�ضكالية واأهم �ضبب 
واغرتابها  لعتزالها  الفكر  لأزمة 
يف  وانخراطها  الأمة،  هموم  عن 
معارك هام�ضية ل متت بالأمرا�ض 
اجل�ضد  ا�ضتوطنت  التي  احلقيقية 

العربي املنهك.
امللتهبة  التطورات  ك�ضفت  فقد 
يف املنطقة العربية عن جملة من 
الأ�ضئلة واملفارقات املنهكة حول 
العربية  ال�ضعبية  اجلماهري  مكانة 
والعدالة  املواطنة  يف  وحقوقها 
من  والتخل�ض  الجتماعية، 
اأولويات  يف  والف�ضاد،  ال�ضتبداد 
اهتمام النخبة العربية، يف منطقة 
ل  التي  اأزماتها  م�ضتنقع  تغرق يف 

تنتهي.

�سورة املثقف

الع�رشين،  القرن  اأوا�ضط  منذ 
ا�ضتقالل  �ضهدت  التي  املرحلة 

�ضورة  حتديد  مت  العربية  الدول 
ر�ضمت  الذي  العربي  املثقف 
والأفكار  الأحداث  مالحمه 
لال�ضتعمار  املناه�ضة  التحررية 
الفرتة.  تلك  �ضائدة يف  كانت  التي 
العربي  املثقف  ا�ضتلهم  حيث 
مكانته من جتارب املثقف الغربي 
التجربة  هذه  اأفرزته  وما  النقدي 
وعلوم  وافكار  نقدية  معارف  من 
تنت�رش لالإن�ضان يف مواجهة ال�ضلطة 
القمعية. حيث قام املثقف العربي 
الغربي  املثقف  به  قام  ما  بتقليد 
وتقييد  الع�ضف  مواجهة  من 
احلريات التي ما ر�ضها ال�ضتعمار 
البالد  طول  يف  متعددة  باأمناط 
العربية وعر�ضها. فتبلورت �ضورة 
املثقف العربي يف خ�ضم الق�ضايا 
معركة  من  بدًء  الكربى،  العربية 
الغربي،  ال�ضتعمار  من  التحرر 
فل�ضطني،  حترير  مبعركة  مروراً 
وبناء  المربيالية  مناه�ضة  اإىل 
الأوطان. ثم انخرط هذا املثقف 
وال�ضيادة  الهوية  ت�ضكيل  مبهام 
والوحدة الوطنية، ومهام احلريات 
امللتزم  املثقف  فكان  العامة، 
واملنا�ضل هي  والثوري  والع�ضوي 
الثقايف  الطابع  عك�ضت  ت�ضميات 

لتلك احلقبة الزمنية.
حينها  حتول  املثقف  اأن  جند 
جميع  واكبت  رمزية  حالة  اإىل 
مبنطقتنا.  اأملت  التي  الأحداث 
�ضاهم  اجلزائرية  الثورة  عهد  يف 
املثقفني العرب يف حتويل املزاج 
حالة  اإىل  العربي  لل�ضارع  العام 
الفرن�ضي  لال�ضتعمار  مناه�ضة 
فرتة  يف  للغرب.  القبيح  والوجه 
املثقف  احتل  الفل�ضطينية  الثورة 
العداء  الريادية يف  العربي مكانته 
ويف  اإ�رشائيل.  وابنتها  لل�ضهيونية 
كان  اأي�ضاً  النا�رشية  املرحلة 
للمثقف العربي م�ضاهمته يف جعل 
هوى ال�ضارع العربي قومياً وحدوياً 

موؤمناً مب�ضتقبله.

اآمن  الذي  العربي  املثقف  اإن   
وانخرط  العربية،  التحرر  بثورات 
الفل�ضطينية،  الق�ضية  يف  بحما�ض 
القومية  لن�رشة  �ضوته  وارتفع 
الثورات  و�ضحرته  العربية، 
باملدينة  وحلم  ال�ضرتاكية، 
خارج  نف�ضه  وجد  الأفالطونية، 
عرب  �ضورته  �ضكلت  التي  الأطر 
انهارت  حيث  عاماً،  �ضبعني 
من  الكبرية  الأيديولوجيات 
املثقفني  اأبهرت  التي  املارك�ضية 
القومية  اإىل  و�ضواهم،  العرب 
اآمن  من  كل  حولها  التف  التي 
ومناه�ضة  العربية  ال�ضحوة  بفكرة 
ع�ضبية  اإىل  فانتهت  ال�ضتعمار، 
عبوراً  امليول.  عن�رشية  فكرية 
النزعات  اأف�ضدتها  التي  للنا�رشية 
الن�ضغال  وتراجع  الع�ضكرية، 
للعرب  املركزية  بالق�ضية 

-فل�ضطني- اإىل اأدنى م�ضتوياته.

 املثقف كما عهدناه

اأ�ضبح  نعهده  كما  العربي  املثقف 
تخطته  املا�ضي،  من  �ضيئاً 
جتري  التي  والتحولت  الأحداث 
العربية،  املنطقة  يف  -وماتزال- 
خا�ضة بدًء من العقد الثاين لالألفية 
املثقفون  انكفاأ  فقد  الثالثة. 
انهيار  عقب  العرب  الي�ضاريون 
اأن  واعتربوا  ال�ضوفيتي  الحتاد 
الأفكار التي تدعو اإىل البناء كفراً 
واملثقفون  »الربو�ضرتويكا«.  بعد 
التطرف  يف  متادوا  القوميون 
والعن�رشية كلما تك�ضف اأن منوذج 
اإل  منه  يخرج  ل  القومية  الدولة 
اأما  وال�ضتبداد.  القمع  يف  التغول 
الإ�ضالميون  املثقفون  نظرائهم 
فتبني اأنهم عاجزون مثل الآخرين، 
منوذج  تقدمي  على  قادرين  وغري 
اأن  الكربى  الطامة  اأف�ضل، فكانت 
حتول جزء منهم اإىل حالة عدمية 

تكفريية بذرائع متخيلة.

ملف
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املتعددة  العربية  الأزمات  اإن 
�شديداً  اإرباكاً  اأحدثت  واملتتالية 
يف اإيقاع املثقف العربي، ب�شورة 
يف  واأدخلته  مكوناته  ت�شتت 
يكن  مل  واأحداثاً  فكرية  جتاذبات 
من  وبدلً  ملقارباتها.  متهيئا 
الرتاثي  التقدي�س  عن  التوقف 
حا�رضاً  هو  عما  لاللتفات 
وموؤثراً، جتد العديد من املثقفني 
يحاولون اإعادة اإحياء العظام وهي 
احلداثيني  املثقفني  اأما  رميم. 
والتباع  النقل  منهاج  اتبعوا  فقد 
يف  فوقعوا  والإبداع،  اخللق  ل 
الفكرية  للمذاهب  التبعية  فخ 
املتنوعة. هذا يف�رض يف مقاربته 
جزء من اأ�شباب غياب الدرا�شات 
واخلطط  والعلمية،  الفكرية 
اجليو�شيا�شية  ال�شرتاتيجية 
والتي  العربي،  الواقع  معظم  يف 
تراعي  حملية  مبادئ  على  تقوم 
واملكونات  الظروف  ت�شكلها  يف 

الوطنية.
بعد اأن تقو�شت الفكرة ال�شرتاكية 
بنموذجها ال�شوفييتي، وا�شطربت 
واأخفق  الغربية،  الدميقراطية 
اأتباع التيارات الليربالية والقومية 
والي�شار  اليمني  وف�شل  والدينية، 
اأي  اإحداث  يف  جميعاً  والو�شط 
العربي  الواقع  بجدار  اخرتاق 
املثقف  �شيقف  اأين  البغي�س. 
وماهي  �شيفعل؟  ذا  وما  العربي 
خططه ملواجهة كل هذا التطرف 
والطائفية  والعن�رضية  والت�شدد 
العرقية  والنق�شامات  املذهبية، 
التي ظهرت جلية �رضيحة وا�شحة 
يف عموم املنطقة؟ وكيف �شينهي 
ثقافة  ويوقف  الإبادة،  حروب 

الجتثاث وال�شتئ�شال؟
العربي  للمثقف  ظل  ماذا 
النهيارات  مرحلة  يف  امل�شكني 
مالحمه،  م�شحت  التي  املتتالية 
يف  جديد،  من  ر�شها  الآن  وتعيد 
ظل �شعود الدولة الأمنية التي ل 
لكافة قيم احلريات  تقيم اعتباراً 
العامة و�شلطة القانون التي ينتمي 
لها املثقف. ماذا ظل من �شورة 
التطورات  بعد  العربي  املثقف 
اأماكن  يف  تتواىل  التي  املرعبة 
متعددة من الوطن العربي، والتي 
على كل ما  تغرياً جذرياً  اأحدثت 
لدينا  ماألوف  هو  ما  وكل  نعرفه، 

يف امل�رضق واملغرب.
تتواتر  التي  الأ�شئلة  هي  كثرية 
املتخم  العربي  الواقع  رحم  من 
اإجابات  دون  ظلت  بالأزمات، 
الثاين  العقد  بداية  ومع  وا�شحة. 
اإىل  حتولت  الثالثة،  الألفية  من 
تعرب  وجودية،  م�شريية  اأ�شئلة 
وال�شتع�شاء  الن�شداد  حالة  عن 
والجتماعي  وال�شيا�شي  الفكري 
معظم  وجدت  اإذ  والقت�شادي، 
حالة  يف  نف�شها  العربية  ال�شعوب 
احلياة  �شنك  من  تعاين  التيه  من 
ال�شحية،  الرعاية  غياب  ومن 
التنمية،  معدلت  وانخفا�س 
وارتفاع م�شتويات الفقر والبطالة، 
يف  ا�شتبدادية  اأنظمة  حكم  يف 
تكميم  �شيا�شة  تعتمد  معظمها 
الأ�شئلة  اأ�شبحت  هنا  الأفواه. 

كبرية عجز معها املثقفني العرب 
القيام  عن  النمطية  ب�شورتهم 
وهذا  مو�شوعية.  مقاربات  باأية 
اأولهما  �شببني،  اإىل  بظني  يعود 
التي وقعت يف عدد  اأن الحداث 
العربية  الدول  من  قليل  لي�س 
املاألوفة  الفكرة  اأ�شقطت  قد 
يف  ودوره  العربي  املثقف  عن 
والثاين  لل�شعوب،  اجلمعي  الوعي 
العرب  املثقفني  من  عدداً  اأن 
مواجهة  يف  اأنف�شهم  و�شعوا  قد 
يت�شدقون  يوم  ذات  كانوا  �شعوب 
م�شاحلها  وعن  عنها  بالدفاع 
الوقت  جاء  حني  يف  وحقوقها، 
هذه  اأ�شوات  فيه  ارتفعت  الذي 
العربي،  ال�شتبداد  �شد  ال�شعوب 
اختار بع�س املثقفني اأن يقف اإىل 
جانب الطغاة العرب، فيما انحاز 
بع�شهم للفكر العدمي التكفريي.

هذا النقالب من بع�س املثقفني 
وتقليدي  �شائع  هو  مبا  مرتبط 
عن مفهوم املثقف، هذا املفهوم 
اإىل  هناك  اأن  عنه  يغيب  الذي 
جانب املثقف الع�شوي والنقدي 
والتنويري، هناك مثقف متواطئ 
القائمة  ال�شيا�شية  الأنظمة  مع 
حتقيق  منها  متعددة،  لأ�شباب 
املاآرب اخلا�شة، اأو خ�شية بع�س 
الإ�شالم  �شحوة  من  املثقفني 
جعلهم  املنطقة  يف  ال�شيا�شي 

يرتدون اإىل ح�شن الأنظمة.

�سقوط املثقف

اإن هذا النكو�س لبع�س املثقفني 
وف�شلهم  عجزهم  يظهر  العرب 
يف دورهم املجتمعي ويبني قدراً 
والنتهازية  الأنانية  من  كبرياً 
�شقوط  اإنه  لديهم.  ال�شيا�شية 
ال�شلطة  قعر  يف  العربي  املثقف 
ميكنه  ل  هام�شاً  له  حتدد  التي 
جتاوزه، واأ�شبح واحداً من الأدوات 
ال�شلطة  توظفها  التي  اخلطرية 
ا�شتبداها وقمع  لتربير  ال�شيا�شية 
هذا  نف�رض  كيف  واإل  �شعوبها، 
اإىل  املثقف  قبل  من  النحياز 
واحلروب  والقتل  املوت  �شيا�شة 
والكراهية،  التفرقة  واإ�شاعة 
جانب  اإىل  وقوفه  عن  عو�شاً 
والتحديث،  والإ�شالح  النه�شة 
ون�رض  وال�شالم  احلياة  وي�شاند 

املحبة والت�شامح.
و�شقط املثقف العربي يف �رضك 
اأ�شاًل-  املتبلورة  -غري  هويته 
الثقافة  وكاأن  الآخر،  مبواجهة 
الغربية كلها �رض م�شتطري، فرنى 
يتبنون  العربي  املثقفني  بع�س 
الأمة  على  املوؤامرة  نظرية 
لتربير دفاعهم عن الأنظمة التي 
اأنفي  ل  اأنا  وهنا  �شعوبها،  تقهر 
غربية  موؤامرات  وجود  باملطلق 
وحدة  ومتزيق  ال�شيطرة  هدفها 
اأعرت�س  لكنني  املنطقة،  �شعوب 
لتثبيت  الفكرة  هذه  توظيف  على 
ال�شعوب  وو�شع  الأنظمة،  دعائم 
فاإما  لهما،  ثالث  ل  خيارين  اأمام 
العربية  النظم  بهذه  تقبلوا  اأن 
عبيداً  تكونون  اأن  اأو  امل�شتبدة، 

للغرب.

يف  العربي  للمثقف  �شقوط  اإنه 
مرعبة،  مبفارقات  جوانبه  اأحد 
اإنه جاهز دوماً لتوجيه رماح النقد 
مفاهيمه،  ي�شاركه  ل  اآخر  لأي 
على  ال�شجاعة  ميلك  ل  بينما 
اأية  يف  و�شلوكه  فكره  اإىل  النظر 
عن  باحلديث  ي�شتفي�س  مراآة. 
انقطاع،  دون  اأياماً  الدميقراطية 
الأمثلة  باآلف  حججه  ويدعم 
ل�شعوب  التاريخية  والتجارب 
متعددة، لكنه ل يجروؤ على اإجراء 
والقهر  لال�شتبداد  مقاربة  اية 
الذي يعي�س فيه ويعاين من بوؤ�شه 
يومياً. يحدثك عن الفقر واجلوع 
ون�شب البطالة يف كل العامل، وهو 
وطنه  يف  العي�س  لقمة  يجد  ل 
يطالب  عليها.  للح�شول  وي�شقى 
باحلريات العامة وميار�س العنف 
وال�شتبداد. يوؤمن باحلوار نظرياً، 
يريد  باملخالفني.  وي�شيق �شدره 
من الآخرين اأن ي�شحون وميوتون 
اأو  الزعيم  اأو  الفكرة  �شبيل  يف 
فيما  اأبطالً،  لي�شبحوا  الوطن 
هو يتلذذ بالرفاهية. يثقل راأ�شك 
والنتماء  الوطنية  عن  باحلديث 
ما  وكل  الوطنية،  وال�شناعة 
يرتديه هو وياأكله �شناعة غربية. 
ال�شتعمار  �شد  ل�شاعات  يخطب 
ول  وثقافته،  واأطماعه  الغربي 

يثق اإل بالدواء الغربي.
-لي�س  العربي  املثقف  �شقط 
الذي  الواقع  هاوية  يف  اجلميع- 
جموده  قاع  يف  �شقط  اأنكره، 
ال�رضيرة،  ودوغمائيته  العقائدي 
�شقط يف فخ اغرتابه عن حميطه، 
مما اأنتج اإ�شكالية اأخالقية ترتبط 

بدوره ومهامه وموقعه.
اإن من اأبرز مظاهر �شقوط العديد 
تلك  هو  العرب  املثقفني  من 
ال�شلبية ال�شنيعة التي اأبدوها جتاه 
�شقطوا  حيث  ال�شعوب،  ق�شايا 
حميطهم،  مع  التكّيف  فخ  يف 
مع  تتكيف  �شحراوية  نبتة  مثل 
ل  هي  القا�شية،  املناخ  ظروف 
تغيري  ميكنها  ول  اجلفاف  تقاوم 
معه.  تتكّيف  فقط  هي  واقعها، 
الذين  املثقفني  بع�س  حال  هذا 
لريتدوا  ثوباً  فريمون  يتلونون 
الظروف  تغريت  كلما  اآخر،  ثوباً 
والبيئة املحيطة، ب�شبب عجزهم 
يجعل  الو�شع  هذا  واإخفاقهم. 
الغيبوبة  من  حالة  يف  املثقف 

واملوت ال�رضيري.

 يف ا�ستباك املثقف

هو  لي�س  احلقيقي  املثقف 
املنّظر  ول  البارع،  اخلطيب 
من  هو  اإمنا  والفكري.  ال�شيا�شي 
والفئات  ال�شعبية  ال�رضائح  ميثل 
ملقاومة  املجتمع،  يف  ال�شامتة 
قهر ال�شلطة ال�شيا�شية وتع�شفها، 
هو �شوت النا�س يف دفاعهم عن 
والعمل  والتعليم  حقهم يف احلياة 
الإن�شان  هو  ال�شحية،  والرعاية 
الإن�شانية،  للمثل  ينت�رض  الذي 
ولقيم العدالة واحلرية وامل�شاواة 
ي�شعى  من  هو  الجتماعية، 
اأنواع  كافة  من  الإن�شان  لتحرير 

تفر�شها  التي  والو�شاية  القيود 
ذاك  هو  املثقف  ال�شلطة.  عليه 
مع  وم�شتبكاً  ملتزماً  يكون  الذي 
واقعه وميتلك املقدرة على روؤية 
املجتمعية،  الإ�شكاليات  وحتليل 
هذا  ومالمح  خ�شائ�س  وحتديد 
ال�رضائح  مع  وال�شعي  الواقع، 

املت�رضرة لتغيريه.
ق�شايا  مع  امللتحم  املثقف 
ال�شتباك  يف  املنخرط  اأمته، 
ت�شتهدف  التي  القوى  مبواجهة 
وم�شتقبل  وحا�رض  ما�شي 
هوية  وتهدد  العربية،  الأمة 
نحتاج  العربي.  الإن�شان  وفكر 
واملفكر  والكاتب  املثقف  ذاك 
هذه  ملخاطر  للت�شدي  والفنان 
تدمري  فيها  يتم  التي  املرحلة 
اأوطاننا، ويتعر�س املواطن للقهر 
ال�رضاعات  بنا  وتفتك  والتجهيل، 
وتت�شخم  واملذهبية،  الطائفية 
الوعي  وينح�رض  القطرية  الأنا 
الذي  املثقف  هو  اأين  اجلمعي. 
ال�شعوب  حما�س  ويلهب  يعود 
الكبت  �شبات  من  روحها  ويوقظ 
والقمع؟ نحن يف مرحلة �شقطت 
والألقاب،  الأ�شماء  كافة  فيها 
قيمة  ذا  �شيئاً  تعني  تعد  ومل 
الأ�شئلة  ومعنى حقيقياً يف ع�رض 
الكربى،  واملواجهات  الكربى، 
اأن  اإما  الكربى.  والختيارات 
ملت�شق  حقيقياً  املثقف  يكون 
واجتماعياً  وفكرياً  ثقافياً 
ا�شماً  يكون  اأو  فعلياً،  الت�شاقاً 
يلمع  براقاً  و�شيئاً  اأجوفاً  ولقباً 

دون قيمة تذكر.
تحن  املثقف الع�شوي هو من متمُ
جدلية  يف  فقط  لي�س  اأفكاره 
ا�شطرابات  يف  اإمنا  الوعي، 
معارك  يف  الواقعية،  احلياة 
اإىل  الوجود، يف امل�شاركة جنباً 
جنب مع حراك النا�س العاديني 
يف ال�شارع، ولي�س الكتابة عنهم 
يف غرف مكيفة. الثقافة والعمل، 
متالزمات  واحلركة،  الوعي 
ت�شاد.  ول  بينهما  انف�شام  ل 
يعانون  العرب  املثقفني  معظم 
وال�شلوك  الوعظ  متالزمة  من 
منهاج  ويعتمدون  النتقائي، 
الواقع،  وتقريع  الذات  توبيخ 
دون اأية ممار�شة ثقافية فكرية 
ا�شتباكية اعرتاكية ملجابهة هذا 
الكم غري امل�شبوق من املخاطر 
ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية، 
والأهوال الثقافية والجتماعية 

التي تتوعد وجودنا.
مهما كان نوع املثقف واإىل اأية 
وبغ�س  ينتمي،  فل�شفي  مذهب 
النظر عن ت�شنيفه الطبقي، اإن 
قادماً من  كان مثقفاً غرام�شياً 
رحم ال�رضيحة الجتماعية التي 
ينتمي لها وي�شعى لأجل تطوير 
وهيمنتها  الجتماعي  وعيها 
مثقفاً  كان  اأو  ال�شيا�شية، 
اإدواردياً كونياً ل منتمياً ميار�س 
م�شوؤوليته  فاإن  والتنوير،  النقد 
هي  والأخالقية  الفكرية 
الو�شعية  الق�شايا  مع  اللتحام 
واملطالب ال�شعبية، والنخراط 
ونقد  الجتماعي،  بالإ�شالح 

روؤية  وامتالكه  اله�ّشة،  البنى 
للتغيري.

التحدي امل�سريي

النظرية  الفل�شفية  املقاربات 
اأدوات  من  واحدة  ت�شكل  التي 
احلا�شن  هي  اإمنا  املثقف، 
كل  لكن  الجتماعي،  للحراك 
قيم العدالة والتحرر وامل�شاواة 
اإدراكها اإل يف معرتك  ل ميكن 
مالم�شة  يف  املعا�س،  الواقع 
وتفهمها  ال�شارع  اإ�شكاليات 
الذي  املثقف  اإن  وحتليلها. 
النا�س  وحقوق  مبطالب  يوؤمن 
نظرياً  وال�شيا�شية  الجتماعية 
فقط طبقاً للحتميات التاريخية 
يكون  ل  فعلية،  ممار�شة  ودون 
النقدي  بالفعل  القيام  مبقدوره 
يكون  ولن  لل�شيا�شي،  ال�شائب 
ت�شحيحياً  اأخالقياً  نقداً  نقده 
ودهاليز  دروب  عن  بعيد  وهو 
دون  فمن  امليدانية،  التجربة 
ندرك  اأن  ميكن  ل  ال�شتباك 
ونفهم ونحلل وننقد اأية جتارب 
ل  وكذلك  تاريخية،  اجتماعية 
اأفكار  اأي  من  التحقق  ميكن 
مهما كانت �شامية وجذابة دون 
احلقيقي  لالمتحان  خ�شوعها 

يف الواقع.
امل�شحكة  املفارقات  من 
العربي،  املثقف  يف  املبكية 
املتقدمة  البلدان  �شهدت  اأن 
اإما  مناذج  املتخلفة  كما 
الع�شوي  النحياز  عك�شت 
جانب  اإىل  املثقف  من  التام 
اجلمهور، حتى اأولئك املثقفني 
اإىل  منتمني  الال  النقديني 
حمددة  اجتماعية  �رضائح 
وقفوا مع كافة القيم الأخالقية 
والإن�شانية، ودافعوا عن حقوق 
وحرياتهم  الأ�شا�شية  الب�رض 
حتالف  اأبانت  اأو  العامة. 
مع  الغربيني  املثقفني  بع�س 
اإىل  اأف�شى  حتالف  ال�شلطة، 
احلديثة  الغربية  الدولة  بناء 

ب�شكلها احلايل، وهو ما اأدى اإىل 
انتهاء دور املثقف الع�شوي يف 
الغرب، اأو اأ�شبح دوره هام�شياً، 
ب�شبب التطور الهائل التقني يف 

خمتلف القطاعات.
ما  العرب  املثقفون  اأن  بيد   
اأعباء  حتت  يرزحون  زالوا 
ول  ترتاكم،  التي  الواقع  تخلف 
عن  عجزهم  من  يعانون  زالوا 
اإجراء مقاربات لأ�شئلة النه�شة 
وتوح�س  جهة،  من  والإ�شالح 
اأخرى.  الغربي من جهة  الآخر 
الوقوف  ا�شتطاعوا  هم  فال 
اأولئك  حتى  �شعوبهم،  مع  التام 
الأيام  الذين زعموا يف يوم من 
اأنهم مثقفو اجلماهري، رف�شهم 
ال�شعب ومل يقبل و�شايتهم. ول 
اخرتاق  ابتداع  من  متكنوا  هم 
مل�شلحة  ال�شلطة  مع  للعالقة 
دولة  وبناء  املواطنة  قيم 
ي�شببها  اأزمتنا  املوؤ�ش�شات. 
-مبعظمهم-  العربي  املثقف 
تقبيل  هو  دوره  اأن  يوؤمن  الذي 
ومتجيد  ال�شالطني،  اقدام 
الثنائيات  يف  كارثتنا  احلاكم. 
ل  الذين  هوؤلء  مع  املت�شادة، 
الفكر  بنقل  اإل  خال�شاً  يرون 
واحلداثة الغربية، واأولئك الذين 
يظنون اأن الكرب وال�شائقة التي 
تعي�شها الأمة ل �شبباً لها �شوى 
الغرب واأطماعه وموؤامراته على 
املنطقة. هذه الثنائية وغريها 
واملثقفني  ال�شعوب  ي�شع  ما 
ماأزق  يف  املنطقة  وم�شتقبل 
فاإذا  ح�شاري،  اأخالقي  فكري 
جهلنا  �شبب  هو  الغرب  كان 
ذاته  هو  يكون  كيف  وتاأخرنا، 
م�شريي  حتدي  اإنه  منقذنا؟ 
دور  ت�شكيل  اإعادة  يفر�س 
وظيفته.  وحتديد  املثقف 
املثقف  نحتاج  بب�شاطة  اإننا 
التنويري الذي يتمكن  الع�شوي 
من اإدارة الأزمات امل�شتعرة يف 
مبو�شوعية  ويفككها  منطقتنا 
وعقالنية، ل املثقف النفعايل 

الذي ينتج الأزمات واحلرائق.

ملف
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  يقول 
ال�شعبي  املجل�س  اأن   ، ورقلة  يف 
الوالئي بورقلة ، يتعر�س حلمالت 
ت�شويه ت�شتهدف ا�شتقراره لدوافع 
االأمة  جمل�س  ب�نتخ�ب�ت  تتعلق 
بع�س  تريد  التي  املن��شبة  وهي 
ل�رضب  ا�شتغالله�  االأطراف 
نف�س  ويرى   ، املجل�س  ا�شتقرار 
املجل�س  رئي�س  اأن  املتحدثني 
ال�شعبي الوالئي م�شطفى زعطوط 
هوؤالء  اأم�م  الطريق  قطع  قد  ك�ن 
تر�شحه  عدم  اأعلن  اأن  عندم� 
املقررة  االأمة  جمل�س  النتخ�ب�ت 
وا�شع�  اجل�ري  دي�شمرب   29 يوم 
ارتدادية  هزات  الأي  حدا  بذلك 
يف  مب�  املجل�س  له�  يتعر�س  قد 
التحرير  جبهة  خ�ش�رة حزب  ذلك 

الوطني للرئ��شة .

املجل�س متما�سك ولن 
توؤثر عليه املوؤامرات 

يوؤكد مقربون من رئي�س املجل�س 
االأخري  هذا  اأن  الوالئي  ال�شعبي 
على علم مب� يدبره البع�س  الذين 
وتعكري  البلبلة  خلق  اإىل  ي�شعون 
لتحقيق  االأع�ش�ء  بني  االأجواء 
ذات  وبح�شب   ، �شخ�شية  اأهداف 
يراهن  الرئي�س   ف�إن  امل�ش�در 
للت�شدي  املجل�س  مت��شك  على 
االأهداف  واإحب�ط  للموؤامرات 
الرامية اإىل الت�شوي�س على ان�شج�م 
الرد  وحملت    ، املجل�س  اأع�ش�ء 
م�شطفى  ن�رضه  الذي  االأخري 
ل�رضب  ال�ش�عني  على  زعطوط 
من  الكثري   ، املجل�س  ا�شتقرار 
وجود  حول  الوا�شحة  الر�ش�ئل 
يف  يتحركون  االأطراف   من  عدد 
اإحداث  اجل  من  االجت�ه�ت  كل 
مع  ب�ملوازاة  و�رضاع�ت  قالقل 

قرب انتخ�ب�ت جمل�س االأمة .
ل�شوؤون  متتبع  من  اأكرث  وق�ل 
اأن   ، الوالئي  ال�شعبي  املجل�س 
الرئي�س متكن من ف�شح املخطط 
الذي ي�شعى البع�س  والذين يعدون 
على االأ�ش�بع ، حيث اعترب هوؤالء 
نواي�  لك�شف  توقيت  اأح�شن  اأنه 
املعنيني اأم�م الراأي الع�م املحلي 
يقومون  م�  اأن  اجلميع  يعرف  كي 
ال�شخ�شية  امل�ش�لح  بدافع  به 
ظهرت  التي  ال�شيقة  واحل�ش�ب�ت 
للعلن بحجة امل�شلحة الع�مة التي 
وظفت يف �شي�ق غري بريء الإحداث 
�رضخ داخل املجل�س وهي حتري�ت 
و�شفت بـ املك�شوفة وغري املجدية 
الأن اأع�ش�ء املجل�س واعون ب�أهمية 
ويف  تنتظرهم  التي  التحدي�ت 
الوالية  مواطني  خدمة  مقدمته� 
واعترب   ، من�شجمة  واحدة  ككتلة 
احل��شمة  اخلطوة  اأن  حمدثون� 
املجل�س  رئي�س  اتخذه�  التي 

الإحب�ط املخطط ذاته ، هي عدم 
االأمة  جمل�س  النتخ�ب�ت  الرت�شح 
وهو  م� �شكل  �شفعة قوية للمعنيني 
الذين ك�نوا ينتظرون تر�شح رئي�س 
املجل�س من اجل تنفيذ  اأفك�رهم 
رئ��شة  خ�ش�رة  االأفالن  لتكبيد 
املجل�س من خالل اإحداث قالقل 
يف  الرئي�س  من�شب  �شغور  حول 
غري   ، اال�شتحق�ق  لهذا  تر�شحه 
امل�ء  يف  �شقطت  الفكرة  هذه  اأن 
ومت اإجه��شه� بعدم� قرر الرئي�س 
بطلب من الكتل ال�شي��شة الداعمة 
له عدم الرت�شح النتخ�ب�ت جمل�س 

االأمة.

ثقة املواطنني ودعمهم 
هو حافزين كبريين    

ق�ل رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي 
ع�زمون  املجل�س  اأع�ش�ء  اأن   ،
وال  املواطنني  ثقة  ت�رضيف  على 
ت�شتهدف  التي  املوؤامرات  يهمهم 
املجل�س  ن�ش�ط  على  الت�شوي�س 
املواطنني  دعم  اأن  اإىل  م�شريا   ،
كمنتخبني  لهم  ب�لن�شبة  ي�شكل 
حتقيق  نحو  يدفعهم  كبريا  ح�فزا 
يف  واملتمثلة  املرجوة  االأهداف 
وتبني  املحلية  ب�لتنمية  النهو�س 
ويوؤكد   ، املواطنني  ان�شغ�الت 
لهم  املواطنني  دعم  اأن  املتحدث 
رفع  ملوا�شلة  وفخر  كبري  ح�فز 
م�شوؤولية  التنمية  اأن  رغم  التحدي 
ومدراء  منتخبني  من  اجلميع 
واعترب   ، مدين  وجمتمع  تنفيذيني 
رئي�س املجل�س اأن اليد الواحدة ال 
اجلهود  تظ�هر  من  بد  وال  ت�شفق 
الوالية  �شك�ن  تطلع�ت  ملالم�شة 
نعمل   ، ي�شيف  كمنتخبني  ونحن   ،
ب�الن�شغ�الت  للتكفل  ج�هدين 
مع�جلة  على  والعمل  املطروحة 
تواجه  التي  امل�ش�كل  خمتلف 
الق�ش�ي�  تلك  ال�شيم�  املواطنني 

التي تتطلب ح�شورن� ميداني� .
وبعد  اأنه  املجل�س  رئي�س  واأف�د 
 ، انتخ�بهم  من  تقريب�  �شنة  م�شي 
على  ر�س  هن�ك  اأن  القول  ميكن 
تعك�شه  الذي  االأمر  املجل�س  اأداء 
االأرق�م املحققة يف اأكرث من قط�ع 
، م�شيف� اأن جل�ن املجل�س ق�مت 
كبري  بعمل  االأوىل  ال�شنة  خالل 
عرب  امليدانية  اخلرج�ت  ترجمته 
خمتلف من�طق الوالية مب� فيه� تلك 
الن�ئية على غرار الربمة احلدودية 
اأن دورات  ، واأكد املتحدث نف�شه 
لواقع  تطرقت  ال�ش�بقة  املجل�س 
و�شلطت  القط�ع�ت  من  العديد 
ال�شوء على النق�ئ�س وااليج�بي�ت 
رفعه�  مت  التم��ش�ت  اأعدت  كم�   ،
ملع�جلته�  املعنية  لالإدارات 

واإيج�د احللول الالزمة .

اأبوابنا مفتوحة للجميع 
ومتحملون مل�سوؤولياتنا 

ال�شع�ر  اإن  املجل�س  رئي�س  اأكد 
لهم  ب�لن�شبة  املرفوع  الوحيد 
م�شريا   ، امليدان  هو  كمنتخبني 
امل�ش�كل  عديد  يف  ح�شورهم  اأن 
منهم  اإمي�ن�  وذلك  ميداني�  ك�ن 
ع�تقهم  على  امللق�ة  ب�مل�شوؤولية 
احل�رض  ال  املث�ل  �شبيل  على   ،
ال�شحي  ال�رضف  مي�ه  مع�شلة 
ب�لعديد  قالقل  من  خلفته  وم� 
الكربى  ال�شك�نية  التجمع�ت  من 
الرئي�س  يقول  ح�شورن�  اأن  غري   ،
تدخالت  و�شجلن�  ميداني�  ك�ن 
بح�الت  ب�لتكفل  �شمحت  ايج�بية 
التن�شيق  خالل  من  م�شتعجلة 
املعنية  امل�ش�لح  مع  اجليد 
وق�ل   . املخت�شة  وال�شلط�ت 
ك�نت  مكتبه  اأبواب  اأن  املتحدث 
والزالت مفتوحة اأم�م اجلميع وكل 
االن�شغ�الت التي تعر�س علين� من 
قبل املواطنني يتم اإح�لته� بجدية 
مت�بعته�  مع  املعنية  الدوائر  اإىل 
اإىل غ�ية مع�جلته� ، وتعهد الرئي�س 
بكل ثقة مبوا�شلة التحدي لتج�شيد 
ب�لتع�ون  والتطلع�ت  الطموح�ت 
الفع�ل مع ال�شلط�ت ممثلة يف وايل 
الوالية عبد الق�در جالوي الذي ال 
القرارات  اتخ�ذ  يف  جهدا  يدخر 
واحتواء  التنمية  تخدم  التي 
امل�رضوعة  والق�ش�ي�  االن�شغ�الت 
املعي�شي  ب�الإط�ر  العالقة  ذات 
يف  الث�ين  الرجل  ويرى  لل�شك�ن، 
ملتزمون  املجل�س  اأع�ش�ء  الوالية 
وال�شعي  املواطنني  ثقة  بت�رضيف 
نحو م�ش�عفة اجلهود خ��شة على 
م�شتوى اللج�ن بغية التكفل االأمثل 

ب�الن�شغ�الت املطروحة .

كل امللفات حت�سى 
باهتماماتنا ول نخ�سى 

املواجهة 

�شي�ق  يف  املجل�س  رئي�س  اأكد   
حديثه معن� ، اأن كل امللف�ت حت�شى 
على  مركزون  ونحن   ، ب�الهتم�م 
التحدي�ت التي تنتظرن� كمنتخبني 
مط�لبون برفع الغنب عن املواطن 
للم�ش�لح  ان�شغ�الته  ونقل  وتبني 
الو�شية ، وق�ل رئي�س املجل�س اأن 
ال�شكن   ، ال�شحة   ، الرتبية  ملف�ت 
كله�  وال�شغل  العمومية  االأ�شغ�ل   ،
بكل  ونعمل  ه�مة  تعرف  ملف�ت 
اإخال�س وتف�ن يف احتواء النق�ئ�س 
اأنه مل يتم  امل�شجلة فيه� ، موؤكدا 
اإهم�ل اأي ق�ش�ي� اأو �شك�وى تقدم 
به� مواطنون اإلين� ، اإذ كل امل�ش�ئل 
وحر�س  بجدية  فيه�  النظر  يتم 
اأو تق�ع�س  اإهم�ل  اأي  كبريين دون 

من طرف اللج�ن .
ح�شب  املذكورة  امللف�ت  وت�شكل 
الأع�ش�ء  ب�لغ�  اهتم�م�   ، حمدثن� 
بع�س  اأن  م�شيف�   ، املجل�س 
ا�شتعج�لية  ب�شفة  تع�لج  الق�ش�ي� 

ويجري مع�جلته� ب�شفة ميدانية اأو 
عن طريق رفع مرا�شالت للم�ش�لح 
�رضيع�  التدخل  اجل  من  املعنية 
للتكفل ب�مل�شكل ، و�شدد م�شطفى 
يخ�شى  ال  املجل�س  اأن  زعطوط 
مواجهة اأي م�شكل اأو ق�شية تدخل 
املخولة  ال�شالحي�ت  �شي�ق  يف 
اأع�ش�ء  اأن  موؤكدا   ، للمنتخب 
ملل  اأو  كلل  دون  يعملون  املجل�س 
االأهداف املرجوة  والغ�ية حتقيق 
�شواء عن طريق املت�بع�ت احلثيثة 
املب��رضة  التدخالت  اأو  للج�ن 
الهيئ�ت  مع  املجل�س  الأع�ش�ء 
، وك�شف حمدثن�  االإدارية املعنية 
اأثمر  املجل�س  حر�س  اأن  دائم� 
جذرية  حلول  عن  مرة  من  اأكرث 
ك�نت  التي  الق�ش�ي�  من  لعدد 
حمل من��شدات من طرف االأحي�ء 

ال�شكنية للوالية .

ال�سنة اجلديدة �ستكون 
حافلة بالن�ساطات 

والجنازات 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  تعهد 
كل  يبذل  املجل�س  ب�أن   ، الوالئي 
اجلديدة  ال�شنة  خالل  جمهوداته 
، من اجل حتقيق اأرق�م واجن�زات 
قط�ع  يخ�س  فيم�  م�رضفة 
بعدم� مت  املحلية ال�شيم�  التنمية 
امل�ش�دقة على امليزانية اال�ش�فية 
االخرية  الدورة  اأن  موؤكدا   ،
للمجل�س �شمحت بت�شجيل م�ش�ريع 
وكذا  الوالية  بلدي�ت  لف�ئدة  ه�مة 
اأبدى   ، تقرت  االدارية  املق�طعة 
اأداء  بتقدمي  تف�وؤله  االأخري  هذا 
الوالئي  ال�شعبي  للمجل�س  مر�شي 
يف  ب�شمته  و�شع  يف  يتوانى  ال 
م�ش�ر اإنع��س التنمية ب�لتن�شيق مع 
ال�شلط�ت املحلية ، ودع� املتحدث 
�شك�ن الوالية اإىل ال�شرب معرب� عن 
اجلديدة  ال�شنة  تكون  ب�أن  اأمله 
.وق�ل  املثمر  ب�لن�ش�ط  ح�فلة 
وجود  ورغم  اأنه  املجل�س  رئي�س 
ال�ش�ئع�ت  وبث  اإ�شع�فن�  يريد  من 
لهوؤالء  �شنثبت  اأنن�  اإال   ، املغر�شة 
التي  موؤامراتهم  من  اأقوى  اأنن� 
وان�شج�م  بتم��شك  �شت�شطدم 
مه�مهم  اأداء  يف  املجل�س  اأع�ش�ء 
اإىل  الرامي  م�شوارهم  وموا�شلة 
املك�نة  ومنحه�  ب�لوالية  النهو�س 
املتحدث  وذكر  ت�شتحقه�،  التي 
متفطنون  نحن  ال�شدد  هذا  يف 
بع�س  قبل  من  �شدن�  يح�ك  مل� 
زالوا  وال  عملوا  الذين  املنتخبني 
ال�ش�ئع�ت  بث  اإىل  يهدفون 
من  املجل�س  ا�شتقرار  ل�رضب 
ومن   ، �شخ�شية  اأهداف  اجل 
لن  للمعنيني   اأقول  املنرب  هذا 
تفلحوا يف م�ش�عيكم الأن اجلميع 
لت�شتيت  الرامية  نواي�كم  يعرف 
حتقيق  ق�شد  املجل�س  اأع�ش�ء 

م�أرب �شخ�شية .

ك�سفت الت�سريحات املن�سوبة لرئي�س املجل�س ال�سعبي الولئي لورقلة م�سطفى زعطوط ، عن وجود موؤامرات حتاك يف اخلفاء 
لهذا الأخري من اأطراف ح�سبما اأكده رئي�س املجل�س يف رده على ت�سريحات ن�سبت له ، وجاءت ت�سريحات الرجل الثاين يف 

الولية ، لتطرح �سوؤال جوهريا من الذي ي�ستهدف املجل�س ال�سعبي الولئي ؟.



الرتبية  مديرية  با�سم  متحدث  واأكد 
هاتفي  ات�سال  يف  �سكيكدة  بوالية 
االأحرار"، �سباح  "�سوت  اأجرته معه 
اأم�س، اأن مديرية الرتبية بريئة وغري 
الناجحني  بهوؤالء  حلق  عما  م�سوؤولة 
مبنا�سب  االلتحاق  من  املحرومني 
عملهم كنواب مقت�سدين، م�سريا يف 
م�سمون حديثه اإىل حق هوؤالء الذين 
ال�سابق  املهني  الرتب�س  فرتة  اأدوا 
اللجوء  باملن�سب  االلتحاق  لعملية 
اجلهات  لدى  والتظلم  العدالة  اإىل 
املخولة يف الدولة. واأبدى املتحدث 
الرتبية  مديرية  ا�ستعدادات  ذاته 
لو�سائل  كتابية   اإجابات  لتقدمي 
االإعالم وللمحتجني من الفائزين يف 
الق�سية،  مو�سوع  التوظيف  م�سابقة 
للوظيفة  البعدي  املفت�س  اأن  وقال 
اأ�سدر  من  هو  بالوالية  العمومية 
هوؤالء  توظيف  عملية  اإلغاء  اأمر 
بعد  اإليهم  اآلت  التي  املنا�سب  يف 
م�ساركتهم يف م�سابقة التوظيف، ويف 
جاءت  التي  امل�سابقة  هذه  �رشوط 

لتغطية 694 من�سب نائب مقت�سد يف 
46 والية ومقاطعة تربوية، من بينها 
مديرية  و�ساية  حتت  املوؤ�س�سات 
 32 من  م�ستفيدة  ب�سكيكدة  الرتبية 
مفتوحة  امل�سابقة  اأن  جند  من�سبا، 
�سدا�سيات   )04( اأربعة  اأمتوا  للذين 
العاىل  التعليم  من  االأقل  على  كاملة 
يف: العلوم القانونية واالإدارية، العلوم 
العلوم  املالية،  العلوم  االقت�سادية، 
الت�سيري،املحا�سبة.  علوم  التجارية، 
كل  يف  املتوفرة  ال�رشوط  وهي 
م�سجلني  بينهم  من  الذين  الفائزين 
االإدماج  على  امل�ساعدة  برنامج  يف 

املهني.
لكن م�سالح الوظيف العمومي تعترب 
امل�سابقة  بعد  املعلنة  النتائج  اأن 
للرقابة  وتخ�سع  نهائية  وغري  موؤقتة 
العمومية،  الوظيفة  البعدية ملفت�سية 
ما  يلف  الغمو�س  من  كثري  وهنا 
خروقات  من  يوجد  ال  حيث  ح�سل، 
امل�سابقة ما يربر اإلغاء حق الفائزين 
حت�سلوا  التي  عملهم  وظائف  ب�سغل 
واالأمر  امل�سابقة،  طريق  عن  عليها 
هذا  �سحايا  بقاء  هو  املقبول  غري 
انفردت  والذي  "الغام�س"  القرار 

به والية �سكيكدة دون باقي املناطق 
ذاتها،  امل�سابقة  فيها  اأجريت  التي 
حيث  مقيتة،  بريوقراطية  تتقاذفهم 
تدفع  العمومي  الوظيف  مديرية 
الرتبية،  لدى مديرية  بهم لالحتجاج 
وتوجههم  �ساحتها  تربئ  واالأخرية 
الوظيف  لدى  والتظلم  للطعن 
التالعب  هذا  واإزاء  العمومي.  
املواطنني  بهوؤالء  والغمو�س 
من  التن�سل  متاهة  يف  بهم  والزج 

الوطنية  النقابة  اأعلنت  امل�سوؤوليات، 
امللف،  ا�ستالم  امل�سرتكة  لالأ�سالك 
وقد  الو�سية،  الوزارة  على  وعر�سه 
يتطور االأمر اإىل اإر�سال جلنة حتقيق 
املعنيون  اأكد  ذلك  اإىل  وزارية، 
والتم�سك  االحتجاج  يف  اال�ستمرار 
معلنني  امله�سوم،  حقهم  با�سرتجاع 
ال�سلطات  اإىل  احتجاجهم  نقل 
املركزية املخولة باجلزائر العا�سمة 

بداية االأ�سبوع املقبل.

األقت مديرية الرتبية ب�الية �شكيكدة بامل�ش�ؤولية الكاملة على مفت�شية 
ال�ظيف العم�مي بال�الية، فيما عرف بـ "ف�شيحة" حرمان ح�ايل 20 

ناجحا يف م�شابقة االلتحاق مبن�شب نائب مقت�شد نظمتها وزارة الرتبية 
ال�طنية يف ال�شهر اخلام�س من العام اجلاري )2018(.

بن غربيط مدع�ة للتدخل

م٫�س

تالعب مب�سابقة توظيف 
نواب مقت�سدين ب�سكيكدة

�ش�ق اأهرا�س 

�شطيف 

غليزان

البي�س

ا�ستالم من�ساأتني للنقل الربي للم�سافرين يف  2019 

ربط 400 �سكن ببلدية بني فودة ب�سبكة الغاز الطبيعي

مركبة جمهولة تده�س طفل يف 
الثالثة من العمر وتلوذ بالفرار

480 مليون دج م�ستحقات 
�سركة �سونلغاز لدى زبائنها 

العمر  من  ال03  يف  طفل  لقي 
مركبة  ده�سته  حني  م�رشعه 
وهذا  بالفرار  والذت  جمهولة 
الهنا�رشية  دوار  م�ستوى  على 
التابعة  �سعادة  �سيدي  ببلدية 
ال�سحية  يلل  لدائرة  اداريا 
فارق احلياة بعني املكان جراء 
على  بليغة  بجروح  ا�سابته 

من  عجلت  الراأ�س  م�ستوى 
على  هامدة  جثة  لينقل  وفاته 
بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
اخلدمات  املتعددة  املتعددة 
بيلل فيما فتحت م�سالح الدرك 
مالب�سات  يف  حتقيقا  الوطني 

احلادث االليم .
�س  احلاج

ملديرية  املالية  امل�ستحقات  بلغت 
لدى  بالبي�س  والغاز  الكهرباء  توزيع 
زبائنها 480 مليون دج، ح�سبما اأ�ستفيد 
لدى املدير الوالئي لذات ال�رشكة واأفاد 
عبد الواحد هماز  على هام�س تنظيم 
�رشكة �سونلغاز ليوم حت�سي�سي واإعالمي 
اأن  والفالحني  امل�ستثمرين  لفائدة 
على  موزعة  ال�رشكة  م�ستحقات 
تقدر ب  مالية  بقيمة  العاديني  الزبائن 
ديون  بلغت  فيما  ينار  دج  130مليون 
 350 العمومية  واالإدارات  املوؤ�س�سات 
ال�رشكة  ذات  با�رشت  وقد  دج  مليون 
القانونية  االإجراءات  من  جمموعة 
�سواء  امل�ستحقات  ق�سد حت�سيل هذه 
للمعنيني  االإعذارات  اإر�سال  خالل  من 
بالتزود  القطع  عمليات  مبا�رشة  وكذا 
للزبائن املماطلني يف دفع ما عليهم من 
ديون وذلك بعد ا�ستنفاذ كل االإجراءات 

الودية كما اأ�سري اإليه.
الردعية،  االإجراءات  هذه  عن  وف�سال 
اأي�سا  تقدم  ال�رشكة  اأن  اأبرز املتحدث 
املتاأخرين  الزبائن  لفائدة  ت�سهيالت 
عن ت�سديد فواتريهم من خالل درا�سة 
جدولة  على  والعمل  احلاالت  خمتلف 
هذه  حت�سيل  تاأخر  اأن  مربزا  ديونهم، 
ال�رشكة  اأداء  على  يوؤثر  امل�ستحقات 
الدورية  بال�سيانة  تعلق  ما  خا�سة 
ما  ربط  مت  اأخرى،  جهة  من  لل�سبكة 
ب�سبكتي  جديد  زبون   1.500 يفوق 
ال�سنة  خالل  والغاز  الكهرباء  توزيع 
اجلارية، لي�سل بذلك عدد امل�ستفيدين 
الكهرباء على م�ستوى والية  �سبكة  من 
البي�س اىل 68.462 زبون بن�سبة تغطية 
عدد  جتاوز  فيما  باملائة،  ب97  تقدر 
زبون   49.000 للغاز  بالن�سبة  الزبائن 
بن�سبة تغطية تبلغ 88 باملائة كما اأ�سري 

اإليه.
واأ�سار نف�س امل�سوؤول اىل اأن هذا اليوم 
التح�سي�سي ي�سمح بتقدمي للم�ستثمرين 
ما  �سواء  التو�سيحات  كل  والفالحني 
بالربط  اخلا�سة  باالإجراءات  تعلق 
من  متكينهم  وكذا  الكهرباء  ب�سبكة 
اال�ستغالل  وطرق  كيفية  معرفة 
للفواتري  تفاديا  الطاقة  لهذه  العقالين 

املرتفعة.
م�ساحله  اأن  هماز  ال�سيد  واأ�ساف 
اال�ستثمار  ملجايل  بالغة  اأهمية  تويل 
على  وتعمل  وال�سناعي  الفالحي 
من  ومتكينهم  امل�ستثمرين  مرافقة 
التي  الكهرباء  �سبكة  من  اال�ستفادة 
اأي م�رشوع  اأ�سا�سي لنجاح  تعد عن�رش 
ال�سدد  هذا  يف  مت  وقد  ا�ستثماري 
يف  م�ستثمرين  ع�رشة  موؤخرا  ربط 
القطاع الفالحي ب�سبكة الكهرباء على 
 6 ربط  اأي�سا  مت  كما  كلم،   10 م�سافة 
الكهرباء،  ب�سبكة  �سناعيني  م�ستثمرين 
طلب   15 درا�سة  من  االنتهاء  مت  فيما 
بينما  ال�سبكة،  بهذه  بالربط  خا�س 
الدرا�سة  قيد  اأخرى  ملفات   6 توجد 
اأن  باملنا�سبة  كلمته  يف  الوايل  واأكد 
واملرافقة  الدعم  كل  تقدم  م�ساحله 
القطاع  يف  �سواء  امل�ستثمرين  لفائدة 
توفري  اأجل  من  ال�سناعي  اأو  الفالحي 
بالوالية.  لالإ�ستثمار  املنا�سبة  البيئة 
الإجناز  قريبا  التح�سري  عن  ك�سف  كما 
اأجل  من  الكهرباء  �سبكة  من  كلم   80
الفالحية  املحيطات  من  عدد  ربط 
كما يتم التح�سري حاليا اأي�سا لالنطالق 
ال�سناعية اجلديدة  املنطقة  اإجناز  يف 
م�ساحة  على  الرقا�سة  مبنطقة 
ظروف  توفري  �سياق  يف  هكتار   150

اال�ستثمار بالوالية. 

�سيتم "يف غ�سون الثالثي االأول 
من 2019" بوالية �سوق اأهرا�س 
ا�ستالم من�ساأتني لتدعيم قدرات 
النقل الربي للم�سافرين، ح�سبما 
�سليم  القطاع،  مدير  به   اأفاد 
ح�سب  االأمر،  ويتعلق  فرحات. 
ذات امل�سوؤول، باملحطة الربية 
"ج"  �سنف  امل�سافرين  لنقل 
التي تقدمت  اأم لعظامي  ببلدية 
بـ90 باملائة ومل  اأ�سغالها  وترية 
تبق اإال بع�س اللم�سات االأخرية 
واأ�سار ذات امل�سدر اإىل اأن هذه 
ف�ساءات  ت�سم  التي  املحطة 
و�سيارات   احلافالت  لركن 

�سمان  من  �ستمكن  االأجرة 
وجتنب  للم�سافرين  الراحة 
املحطة  اإىل  التنقل  م�ساق 
التي  مداورو�س  لبلدية  الربية 
دخلت حيز اخلدمة خالل �سنة 
2016 وتنجز هذه املحطة التي 
للحافالت  ر�سيفا   18 ت�سم 
واأخرى ل�سيارات االأجرة وجناح 
و4  وبهو  و�سبابيك  مقهى  به 
واحد  منها  لالإدارة  مكاتب 
م�ساحة  على  بال�رشطة  خا�س 
واأ�ساف  مربع.  مرت   7910
مدير النقل باأن االأ�سغال جتري 
الربية  املحطة  لتو�سعة  حاليا 

"اأ"  �سنف  امل�سافرين  لنقل 
اأهرا�س،  �سوق  الوالية  بعا�سمة 
املحطة  هذه  اأن  اإىل  م�سريا 
 2013 العام  تد�سينها  مت  التي 
هكتار   1،2 على  واملرتبعة 
�ستخ�سع لتو�سعة لت�سل اإىل 3،2 
املحطة  فاإن  لالإ�سارة  هكتار 
هند�سي  ت�سميم  ذات  اجلديدة 
ع�رشي حتتوي على 24 ر�سيفا 
ما  االأجرة  ل�سيارات  موقفا  و 
اإىل  باالإ�سافة  الواليات،  بني 
مثل  الراحة  و�سائل  عديد 
قاعة لل�سالة و مقهى و مطعم 
و  ركوب  وقاعات  �سيدلية  و 

حمالت جتارية و مركز �رشطة 
وتتوفر  االمتعة.  حلفظ  وجناح 
هذه املحطة كذلك على وكالة 
و  لل�سياحة  الوطني  للديوان 
من  املواطنني  لتمكني  االأ�سفار 
اقتناء تذاكر �سفر نحو اخلارج، 
لربيد  مكتب  اإىل  باالإ�سافة 
ذلك  مع  وبالتوازي  اجلزائر. 
النقل،  اأكرث يف  �سيولة  ول�سمان 
رخ�سة   2249 منح  موؤخرا  مت 
االأجرة  �سيارات  ال�ستغالل 
لفائدة ذوي احلقوق ت�ساف اإىل 
1218 رخ�سة م�ستغلة من قبل، 

كما متت االإ�سارة اإليه.

الغاز  ب�سبكة  الربط  عملية  متت 
�سكن   400 لفائدة  الطبيعي 
بوروبة"  "اأوالد  ال�سكاين  بالتجمع 
�رشق  )�سمال  فودة  بني  ببلدية 
�سطيف(. و اأو�سح املدير املحلي 

للطاقة حممد مزياين يف ت�رشيح 
اإعطاء  حفل  هام�س  على  لواأج 
الغاز  الربط ب�سبكة  اإ�سارة ت�سغيل 
الوالية  وايل  طرف  من  الطبيعي 
العملية  هذه  اأن  مع�سكري  نا�رش 

�سملت 400 منزل و تطلبت �سبكة 
توزيع بطول 16،5 كلم بقيمة تفوق 
27  مليون و 536 األف د.ج، ممولة 
بنف�س  و   . الوالية  ميزانية  من 
الوالية  �سلطات  اأ�رشفت  البلدية 

على اإعطاء اإ�سارة انطالق اأ�سغال 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  الربط 
�سكن   700 التوايل  على  لفائدة 
بن  علي  "اأوالد  ال�سكاين  بالتجمع 
نا�رش" بقيمة مالية تفوق61 مليون 

القلتة  ببلدية  و  دج  األف   101 و 
�سطيف(  �رشق  )�سمال  الزرقاء 
ال�سكانيني  بالتجمعني  منزل   800
"كعوان" و "اأوالد عمران" بتمويل 
األف    714 و  مليون   81 عن  يزيد 

�سدد  و  الوالية.  ميزانية  من  دج 
الوايل بعني املكان على املقاولني 
امل�ساريع  هذه  باإجناز  املكلفني 
"قبل حلول  على �رشورة ت�سليمها 

رم�سان املقبل". 
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دولة يف مواجهة حركة ... ما وراء ذلك !
د. اأ�شامة الأ�شقر

تلج�أ  �أن  �مللفت  من  ك�ن 
هذ�  �إىل  �ملتحدة  �لوالي�ت 
دولة  ي�ضع  �لذي  �لت�ضويت 
�لوالي�ت  بحجم  عظمى 
حركة  مو�جهة  يف  �ملتحدة 
تو�جه  فل�ضطينية  حتررية 
�لوالي�ت  عن  بعيد�ً  كي�ن�ً 
قوي  �لكي�ن  وهذ�  �ملتحدة، 
�لدول  مو�جهة  على  وق�در 
ف�ضاًل  ع�لية  بكف�ءة  �لعربية 
م�  كل   ، حركة  مو�جهة  عن 
فعلته �أنه� مل تهزم نه�ئي�ً رغم 
�مليد�نية  ح�ض�ب�تهم  كل  �أن 
تقول �إنه� مهزومة ال حم�لة، 
قدرته�  وطورت  �ضمدت  بل 

على �ل�ضمود و�لت�أثري.
يف  عظمى  دولة  مع�دلة 
م�رشوع  يف  حركة  مو�جهة 
�لذي  �الأخري  �الأممي  �لقر�ر 
�جلمعية  يف  متريره  ف�ضل 
�إليه�  �لنظر  ينبغي  �لع�مة 

غري  ��ضرت�تيجية  بز�وية 
�لو�قعية  �لتحليلية  �لقر�ءة 

�ملنت�رشة �الآن:
•�إن هذ� �ال�ضتهد�ف �ملب��رش 
�ملتحدة  �لوالي�ت  ب��ضم 
�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �أن  يعني 
حرب  مو�جهة  عن  ع�جز 
عن  ع�جز  و�أنه  �لع�ض�ب�ت 
مو�جهة �لر�أي �لع�م �الإن�ض�ين 
�حلقوق  جم�ل  يف  �لدويل 
من  يعّد  �لذي  و�حلري�ت 
لدى  بقوة  �مللف�ت �حل��رشة 
�أثر  وله  �لغربية  �ملجتمع�ت 
هذه  �ضي��ض�ت  على  قوي 

�لبلد�ن .
�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  •�حت�ج 
من  �ملب��رش  للتدخل 
العتق�ده  �ملتحدة  �لوالي�ت 
على  »�إ�رش�ئيل«  قدرة  بعدم 
�إيج�بي�ً يف  �ضي��ض�ته�  تكييف 
و�حلقوقي  �الإن�ض�ين  �مللف 
و�أن بق�ءه� مرتبط مبم�ر�ضة 
و�لقتل  و�لعنف  �الإره�ب 

�الآخرين  و�إخ�فة  و�لدم�ر 
منه� �ضمن ��ضرت�تيجية �لردع 

و�لذر�ع �لطويلة.
�أن  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  •يرى 
دوره �حليوي يف �ال�ضرت�تيجية 
�الأمريكية �لذي ظهر ح�ضوره 
بقوة يف �لت�ضيح�ت �الأمريكية 
بقي�دة  �الأمريكية  للرئ��ضة 
تر�مب وفريق �إد�رته ي�ضتلزم 
�ملتحدة  �لوالي�ت  تدخل 
�لكي�ن  ح�ج�ت  تغطية  يف 

�الإ�رش�ئيلي وحم�ية ظهره.
•�إن �إد�نة حم��س يف �جلمعية 
�لع�مة مل يكن الإد�نة حلم��س 
و�ملق�ومة �لفل�ضطينية و�لدول 
�لد�عمة له� فح�ضب، بل ك�ن 
�ملنظم�ت  ل�ضلوك  �إد�نة 
ملق�طعة  تدعو  �لتي  �لدولية 
�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي عرب �لع�مل 
دولة  يف  تنجح  بد�أت  حيث 
وحتّولت  �أورورب�  يف  مهمة 
�إجر�ء�ت  �إىل  جن�ح�ته� 
منظومة  ت�ضتهدف  وقو�نني 

�ال�ضتيط�ن و�مل�ضتوطن�ت .
•�إن �إد�نة حم��س ك�نت تعني 
�ل�ضعبية  �ملنظم�ت  هذه  �أن 
ت�ض�عد  �لع�ملية  و�لنق�بية 
حم��س بطريقة غري مب��رشة 
من  �لهدف  ��ضرت�ك  بحكم   ،
هذه  وعمل  حم��س  عمل 
��ضتهد�ف  )�أي  �ملنظم�ت 

»�إ�رش�ئيل« لدى كليهم�(.

هذا يتطلب منا تقدمي 
بع�ض التو�شيات:

هذه  تقوية  •�رشورة 
�جلم�ع�ت �لتي تعلن مق�طعة 
�لكي�ن وتدعو �إىل ذلك، وجعِل 
�لعمل  �أولوي�ت  من  ذلك 
للق�ضية  �مل�ض�ند  �لدويل 
عن  و�البتع�د  �لفل�ضطينية، 
�أي�ض�ً  �ضي��ض�ته�  يف  �لتدخل 
�ضغوط  دون  عمله�  لتم�ر�س 

قد ال حتتمله�. 
�أيدت  �لتي  �لدول  كرثة  •�إن 

�الأمريكي و�لتي مل  �مل�رشوع 
ت�ضتطع �لو�ضول للثلثني يعني 
�أن �لن�ض�ط �الأمريكي �ضيزد�د 
ال�ضتيع�ب جمموع�ت �أكرب يف 
�لوالي�ت  الأن  ق�دمة  مر�ت 
خ�ض�رة  حتتمل  لن  �ملتحدة 
كم�  ر�بعة  قوية  �ضي��ضية 
�لدول  ت�أييد  عدم  يف  ح�ضل 
للقد�س  �ضف�رته�  نقل  لقر�ر 
�عتب�ر  منع  يف  وال  �ملحتلة 
به�  معرتف  دولة  فل�ضطني 
عن  تتوقف  لن  �أنه�  كم�  ...؛ 
�هتّزت  �لتي  هيبته�  �إثب�ت 
�لدول  �أنه�  ال�ضيم�  بعنف، 

�ملقر للموؤ�ض�ضة �لدولية.
بع�س  حل�ل  •تو�ضيفن� 
مرتهنة  ب�أنه�  �لعربية  �لدول 
�الأمريكية  لالإد�رة  مت�م�ً 
�الأمر  ويتطلب  دقيق�ً،  لي�س 
و�قعية  �أكرث  تو�ضيف  �إع�دة 
ذ�ت  حقيقية  ومبعلوم�ت 
م�ضد�قية، لكيال نقع يف خط�أ 
�لتعميم �لذي يُ�ضعف �لتقدير 

ي�رشب  وب�لت�يل  �ل�ضي��ضي، 
�لقر�ر �ل�ضي��ضي .

�لع�مة  �لعالق�ت  •�إن 
و�لعمل  و�لثق�فة  و�الإعالم 
من  �لو�عي  �لر�ضيد  �ل�ضعبي 
ال  �لتي  �خلطرية  �ملربع�ت 
ت�أخري  و�أن  �إهم�له�،  يجوز 
مب�  رفده�  وعدم  �أهميته� 
يعني  �إمك�ن�ت  من  حتت�جه 
�أهم  تخ�رش  �ملق�ومة  �أن 

�أ�ضلحته�.
•ينبغي �إع�دة �لنظر يف مفهوم 
�ل�ضعبي  و�لعمل  �لعالق�ت 
�لفع�لي�ت  مفهوم  ليتج�وز 
�إىل  �لت�ض�منية  و�ملن��ضط 
موؤثرة  �أعم�ل  يف  �لدخول 
للتقلب�ت  تخ�ضع  ال  د�ئمة 
م�ض�لح  وتت�ضمن  �ل�ضي��ضية 
�الأطر�ف ك�فة و�إظه�ر �لقوى 
�ملوؤيدة لفل�ضطني �أنه� مفيدة 
تقف معه� هذه  �أن  وت�ضتحق 
وف�ئدته�  لكف�ءته�  �جله�ت 

عليهم �أي�ض�ً.

نا�شر نا�شر

و�لهند�ضية  �لع�ضكرية  �لعملية  متثل 
�ضب�ح  »�إ�رش�ئيل«  �أعلنته�  �لتي 
��ضم  عليه�  و�أطلقت   ،12-4 �لثالث�ء 
تزعم  م�  تدمري  بهدف  �ل�ضم�ل  درع 
للمق�ومة  ت�بعة  هجومية  �أنف�ق  �أنه� 
�حلدود  على  �هلل  وحزب  �للبن�نية 
لبن�ن، توجه�ت �حلرب �جلديدة  مع 
يف  �الحتالل  دولة  لدى  و�ملف�ضلة 
�أطلقت  و�لتي  �الأخرية،  �ل�ضنو�ت 
�ملعركة  ،)�أي  »مبم«  م�ضطلح  عليه� 
م� بني �حلروب( و�لتي تعني خو�س 
�الأهد�ف، وتتجنب  مع�رك حمدودة 
على  وتعتمد  �ملب��رش،  �اللتح�م 
عملي�ت  على  وتركز  �ال�ضتخب�ر�ت، 
مب�  �خل��ضة  و�لوحد�ت  �جلو  �ضالح 

�ال�ضرت�تيجية  �لوثيقة  مع  يتالءم 
للجي�س 2015، فلم�ذ� »مبم » ومل�ذ� 

درع �ل�ضم�ل؟
وعملي�ت  �ل�ضم�ل  درع  ت�ضكل 
�أمني�   � رًدّ ع�م  ب�ضكل  مبم 
و�مل�ض�كل  �لقيود  على  �إ�رش�ئيلي� 
تو�جه  �لتي  �لعميقة  �ال�ضرت�تيجية 
�لعمق  بغي�ب  و�ملتعلقة  »�إ�رش�ئيل« 
ع�رش  يف  وخ�ضو�ض�  �ال�ضرت�تيجي، 
عدو  ميتلكه�  �لتي  �ل�ضو�ريخ 
منظم�ت  �ضكل  على  تقليدي  غري 
�ملق�ومة يف فل�ضطني، ولبن�ن �إ�ض�فة 
�الإ�رش�ئيلية  �لب�رشية  �لقدر�ت  �إىل 
وقدر�ت  �لعدد  �ملرت�جعة من حيث 
ومن  ولفرتة طويلة،  �لو��ضع  �لتجنيد 
حيث �ملعنوي�ت و�لقدرة على �ل�ضرب 
و�ل�ضمود يف زمن �لق�ضف و�حلروب، 
�حتج�ج�ت  يف  جلي�  ذلك  ظهر  كم� 

غالف  م�ضتوطن�ت  �ضك�ن  وهروب 
ب�لون�ت  و  ورقية  ط�ئر�ت  من  غزة 
يف  �لفل�ضطينيون  �أبدعه�  ح�رقة 
�أنه�  »�إ�رش�ئيل«  تعتقد  وهكذ�  غزة، 
حروب  من  ب�هظ�  ثمن�  تدفع  لن 

»مبم« كدرع �ل�ضم�ل.
وحروب  �ل�ضم�ل  درع  عملية  تظهر 
تن�ق�س  »مبم«  �جلديدة  »�إ�رش�ئيل« 
�الحتالل،  دولة  تعي�ضه  �لذي  �لقوة 
و�أحدث  �أقوى  لديه�  جهة  فمن 
مزودة  وهي  �المريكية،  �الأ�ضلحة 
�أنو�ع �لتكنولوجي� �لع�ضكرية  ب�أحدث 
�أ�ضلحة  متتلك  بهذ�  وهي  �ملتطورة 
دم�ر فت�كة وق�درة على تدمري لبن�ن 
ال  �لوقت  نف�س  لكنه� يف  وم� حوله، 
حتقيق  على  �لفعلية  �لقدرة  متتلك 
ب�ضبب  �له�ئلة  �إمك�ني�ته�  و�إطالق 
»قيود �لقوة« �لع�مة، ومنه� �ل�ضي��ضة 

وقيود  �ملث�ل  �ضبيل  على  �لدولية 
ك�لقيود  �خل��ضة  »�إ�رش�ئيل«  قوة 

�ملجتمعية و�جلغر�فية.
من غري �ملتوقع �أن توؤدي عملية درع 
حزب  مع  و��ضعة  حرب  �إىل  �ل�ضم�ل 
الأن  بـ«�إ�رش�ئيل«،  ذلك  تعلق  م�  �هلل 
ذلك يتن�ق�س مع م�ض�لح »�إ�رش�ئيل« 
و�القت�ض�دية،  و�ل�ضي��ضية  �الأمنية 
�أكرب  تعطيل  يف  تتلخ�س  و�لتي 
يف  �ل�ضم�ل  �أنف�ق  من  ممكن  عدد 
ت�ضتهدف  �لتي  �الأو�ضع  حربه�  �إط�ر 
ومع  �هلل،  حزب  قدر�ت  تع�ظم  منع 
يربك  م�  �حتك�ك  يحدث  قد  ذلك 
تعتمد  لذ�  �الإ�رش�ئيلية،  �حل�ض�ب�ت 
�مل�ض�ندة  على  �ضلف�  »�إ�رش�ئيل« 
و�لكبح  �ل�ضبط  وعو�مل  �الأمريكية 
يف  و�ملتمثلة  ت�ضعيد،  الأي  �لدويل 

فرن�ض� ورو�ضي�.

�حلقيقة  يف  �ل�ضم�ل  درع  ي�ضكل  قد 
نتني�هو  �لوزر�ء  لرئي�س  و�قي�  درع� 
�أي�ض�، فـ«�ضيد �الأمن« يف »�إ�رش�ئيل« 
د�خلية  �ضي��ضية  لنك�ضة  تعر�س 
بعد  حكومته  �ضعف  يف  متثلت 
��ضتق�لة وزير دف�عه ليربم�ن ب�ضبب 
و�إقليمي�  �إ�رش�ئيلي�  يعرف  �أ�ضبح  م� 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �أم�م  بف�ضله 
تثبت  قد  �أخرى  جهة  ومن  غزة،  يف 
�الإ�رش�ئيلي  للمجتمع  �ل�ضم�ل  درع 
نتني�هو  و�دع�ء�ت  �أقو�ل  �ضحة 
حل  متنع  ط�رئة  �أمنية  ح�لة  بوجود 
مبكرة،  �نتخ�ب�ت  وعقد  �حلكومة 
وحتتم �رشورة �اللتف�ف حول �لق�ئد 
توؤكد تربير�ته  �إنه� قد  نتني�هو، كم� 
حيث  غزة  �أم�م  لرت�جعه  �مل�ضتمرة 
�خلطر �أكرب يف �ل�ضم�ل يف حزب �هلل 
�أكدت �لبد�ية �ل�ض�خبة  و�إير�ن. لقد 

درع  لعملية  �الإعالمية  �لن�حية  من 
على  »�إ�رش�ئيل«  حر�س  �ل�ضم�ل 
توظيف �لعملية يف حربه� �مل�ضتمرة 
�الإ�رش�ئيلي  ذ�كرة  �لذ�كرة،  على 
بتقويته� وجرب ك�رشه� يف غزة و خ�ن 
و�لعربي  �لفل�ضطيني  وذ�كرة  يون�س، 
متلك  ز�لت  م�  »�إ�رش�ئيل«  ب�أن 
و�ضوف  و�ملف�جئة،  �ملب�درة  زم�م 
الأنب�ء  ن�رشه�  عرب  ذلك  يف  ت�ضتمر 
وبي�ن�ت و�ضور م� �ضتزعم �أنه �أنف�ق 
هجومية خطرية و�ضلت �إليه� نتيجة 
قدر�ته� �ال�ضتخب�ر�تية و�لتكنولوجية 
»�خل�رقة«، وذلك يف تكر�ر لتجربته� 
يف  تنجح  مل  و�لتي  غزة،  �أنف�ق  مع 
�إ�ضع�ف  �أو  وقف  �ملط�ف يف  نه�ية 
�ملتجذرة  �ملق�ومة  و�إمك�ن�ت  روح 
و�للبن�نيني،  �لفل�ضطينيني  لدى 

و�ل�ضعوب �لعربية ب�ضكل ع�م.

درع ال�سمال.. حروب »اإ�سرائيل« اجلديدة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة

م�شلحة التنظيم 

مكتب اجلمعياترقم: 76/ 2018
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري 

مكتب الهيئة التنفيذية
طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 

املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 
املتعلق باجلمعيات. مت هذا اليوم ا�صتالم مذكرة 
التعديالت املوؤرخة يف: 28 نوفمرب 2018 املتعلقة 
بتغيري املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�صماة: 

جمعية غد اأف�صل لذوي الإحتياجات اخلا�صة باجللفة 
امل�صجلة حتت رقم: 127 بتاريخ 2016/12/25. 
يراأ�صها ال�صيد )ة(: جعفر اأحمد الكائن مقرها بـ: 

الديوان الثقايف البلدي زيتوين حممد باجللفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة البيئة و الطاقات املتجددة 

الأمني العام
مقرر رقم 151 املوؤرخ يف 10 نوفمرب 2018 يت�صمن

منح اعتماد جلمع النفايات اأوحال التنقيب لفائدة م.�ش.و.ذ.م.م
ن�صيونال اأويل ويل اجلزائر

)EURL National oil well Algérie(
تقرر ما ياأتي

املادة الأوىل : مينح العتماد ملوؤ�ص�صة �صخ�ش الوحيد ذات امل�صوؤولية املحدودة )م.�ش.و.ذ.م.م( ن�صيونال اأويل ويل اجلزائر 
)EURL National oil well Algérie( .من اأجل جمع نفايات ) و الكائنة بتجزئة رقم 14 حممد قاريدي القبة ) ولية اجلزائر

اأوحال التنقيب.
املادة 02: يتم جمع نفايات اأوحال التنقيب اإنطالقا من املن�صاأت املنتجة يف دائرة حا�صي م�صعود ) ولية ورقلة ( ليتم نقلها نحو الوحدة املتنقلة    
ملعاجلة نفايات التي �صتكون متواجدة على املحور املحدود بني 3 اإىل 30 كيلومرت من احلقول التالية ) حا�صي م�صعود – ولية ورقلة ( حقل القا�صي )جناح 439( حقل 

زوتي ) جناح 431( و حقل العقرب )جناح 429( .
املادة 03 : تعترب نفايات اأوحال التنقيب املرخ�صة للجمع ، نفايات خا�صة م�صنفة الرمز : 2.4.1.1.4.1 و 3.4.1 و ذلك طبقا لأحكام املر�صوم التنفيذي رقم 

06-104 املوؤرخ يف 28 فرباير �صنة 2006 و امل�صار اإليه اأعاله .
املادة 04 : حتدد التعليمات التقنية املتعلقة بجمع نفايات اوحال التنقيب يف ملحق هذا املقرر

املادة5: يحظر على حائز هذا العتماد جمع اأي نفاية غري مدرجة يف قائمة النفايات املرخ�صة للجمع يف هدا العتماد و املحددة يف املادة3 .
املادة06:يحظر على م.�ش.و.ذ.م.م ن�صيونال اويل اويل اجلزائر).EURL National Oil Well Algérie ( تخزين او اإيداع النفايات لدى من�صاة معاجلة غري 
حائزة على رخ�صة ا�صتغالل يف املجال .و ذلك طبقا لأحكام املادة 15 من القانون رقم 01-19 املوؤرخ يف 12 دي�صمرب 2001 املتعلق بت�صيري النفايات و مراقبتها و 

ازالتها.
املادة 08 :بتعني على م.�ش.و.ذ.م.م ن�صيونال اويل اويل اجلزائر )Eurl National Oil Well Algérie ( ملمار�صة ن�صاطها اكتتاب تامني يغطي عن كل النتائج 

التي قد تلحق �رضرا بالغري و تكون ناجتة عن ن�صاطها 
املادة 09 : يتعني على م.�ش.و.ذ.م.م ن�صيونال اويل اويل اجلزائر)Eurl National Oil Well Algérie ( م�صك �صجل اجلمع مرقما و موقعا عليه و يو�صع هذا 

ال�صجل حتت ت�رضف امل�صالح املكلفة بالبيئة املخت�صة اإقليميا عند كل مراقبة يت�صمن �صجل اجلمع على اخل�صو�ش البيانات التالية:
- عنا�رض حتديد هوية احلائزين

-طبيعة و رمز النفايات اخلا�صة املجمعة 
-كمية النفايات اخلا�صة املجمعة 

-تاريخ اجراء كل رفع 
املن�صو�ش عليها يف املواد املذكورة اأعاله اىل وقف او �صحب هذا العتماد بعد اعذارها .

املادة 20 :تر�صل ن�صخة من مقرر هذا العتماد اىل الولة املخت�صني اإقليميا .
املادة 21: يتعني على م.�ش.و.ذ.م.م ن�صيونال اويل اويل اجلزائر)EURL National Oil Well Algérie( ن�رض هذا املقرر املت�صمن  منح اعتماد جلمع اوحال 

التنقيب املدرجة يف اجلدول يف جريدتني وطنيتني على الأقل و تكون  م�صاريف هذا الن�رض على عاتقها . 
ع/وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة .

ANEP N°: 837502 الو�شط:2018/12/08

الو�شط:2018/12/08الو�شط:2018/12/08
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الكاتب: عي�سى قراقع
نائب يف املجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني
 رئي�س هيئة �س�ؤون اال�سرى 

واملحررين �سابقا

عطااهلل ابو غطا�س كان من اوائل 
ام�ضى   ,  1967 عام  املعتقلني 
�ضجون  يف  عاماً   15 عن  يزيد  ما 
يف  للتعذيب  تعر�س   , االحتالل 
املرحلة  تلك  يف  التحقيق  اقبية 
الثورة  رجال  ا�ضتهدفت  التي 
العمل  وانطالق  الفل�ضطينية 

الفدائي يف فل�ضطني .
ال زالت ذاكرة عطااهلل ابو غطا�س 
وال�ضهداء  باال�ضماء  تزدحم 
زالت  ال   , واملعانيات  والبطوالت 
ومندفعة  وهاجة  الثورية  افكاره 
الزمن  �ضطوة  على  تتمرد 
البلد  ا�رسار  يخبيء   , واالحتالل 
يف قلبه ويلم ال�ضظايا , يخرج من 

بني كل جدار وجدار .
امل�ضيحي  غطا�س  ابو  عطااهلل 
رائحة   , العروبي  القومي  الوطني 
 , يديه  على  تزال  ال  احلجارة 
مع  حمجر  يف  �ضنوات  عمل  لقد 
والعقود  املنازل  بنى   , والده 
التي  اجلميلة  واالقوا�س  والقباب 
حجر   , جاال  بيت  مدينة  متيز 
تاكله  ال   , يتفتت  ال  غطا�س  ابو 
الرطوبة , ال ي�ضيخ , ال ينك�رس رغم 
اىل  زحف  الذي  واملوت  القنابل 

املدينة اكرث من مرة .
من يقرتب من عطااهلل ابو غطا�س 
ج�ضده  يف  ال�ضجن  رائحة  يجد 
وكالمه , حفالت ال�رسب والتنكيل 
االن�ضان  هوية  و�ضحق  واحلرمان 
اال�ضري  ال�ضهيد  رفيقة  �ضهقات   ,
كل  يف  ي�ضمعها  خديجة  ابو  خليل 
يف  االبواب  �ضوت   , وحني  وقت 
يف  احلرية  وانا�ضيد  الثقيل  الليل 
�ضجون �رسفند ونفحة وع�ضقالن 
عام  ككل  االن  اراه   , يونا  وكفار 
ارغفة   , للنا�س  القرابني  يقدم 
اخلبز اخلامرة وال�ضماط للموؤمنني 

والفقراء يف عيد امليالد .

مدينة  ابن  غطا�س  ابو  عطااهلل 
القد�س  على  تطل  جبلية  كنعانية 
�رسقا  املهد  كني�ضة  وعلى  غربا 
 , جنوبا  العرقوب  قرى  وعلى 
دائما  العينني  مفتوحة  مدينة 
علىى الع�ضب واملاء وال�ضالة وكل 
اجلهات , يحرك اغ�ضان ا�ضجارها 
يك�ضوها   , املتو�ضط  البحر  هواء 
الزيتون االخ�رس , تنفجر الينابيع 
من �ضخورها وعيون املاء , كل ما 
وكهوف  وخ�رسوات  اودية  حولها 
والرهبان  الن�ضاك  كان  قدمية 
والفدائيون يجتمعون فيها , عبادة 
كا�س   , واحدة  ر�ضا�ضة   , واحدة 

واحد , ع�ضاء رباين واحد .
يف  ي�رسخ  غطا�س  ابو  عطااهلل 
بري   " نبع   , ا�ضتعدوا   : النا�س 
عونة " يفي�س ويفي�س , �ضيمتليء 
 " البري  وادي  و"   " احمد  وادي   "
رغم اجلدار واجلرافات واجلفاف 
وامل�ضتوطنات الزاحفة , ا�ضتعدوا 
 , العام حام�س حام�س  زيت هذا 
التي  الرومانية  جاال  بيت  زيتونة 
االحتالل  عمر  من  اطول  عمرها 
جذورها  تتحرك  ال�ضنني  باالف 
 , جديد  من  االر�س  اعماق  يف 

فوق  والنذور  والدوايل  والب�ضاتني 
امل�ضاطب يف الكنائ�س ..

الرجل  غطا�س  ابو  عطااهلل 
الثمانيني يقف امام كني�ضة الب�ضارة 
, ايقونة كبرية للقدي�س نيقوالو�س 
�ضفيع وحامي بيت جاال , ي�ضاهده 
يرد قنابل املحتلني بيديه , ي�ضتقبل 
مذابح  من  الهاربني  الالجئني 
النكبة عام 1948 , وي�ضاهده يغ�ضل 
العرجا  جايل   , ال�ضهداء  اج�ضاد 
دروي�س  و�ضادي  قنقر  وجري�س 
ف�رس  وهاين  رمان  ابو  ون�رسي 
خروفة  ورانية  القربي  وا�ضامة 
جويحات  ومو�ضى  مطر  وندمي 
بورق العنب وماء الريحان والزعرت 
ال�ضموع يف  ي�ضعل   , الرمان  وزهر 

فتنه�س من مذودها العذراء .
حجر   , جاال  بيت  مدينة  يف 
 , ينك�رس  ال  غطا�س  ابو  عطااهلل 
التي  الب�ضعة  امل�ضتوطنة  هذه  ما 
ت�ضمى جيلو ؟ تنهب ار�س املدينة 
 , قناديلها  وتطفيء  وحقولها 
تطرد   " املخرور  عني   " جتفف 
وال  ماء  ال   , واحل�ضا�ضني  الطيور 

ار�س وال حب وال �ضماء.
يف مدينة بيت جاال حجر عطااهلل 

ن�ضب   , ينك�رس  ال  غطا�س  ابو 
يزرع  وهو  جري�س  مار  ال�ضهيد 
يرحب  الوح�س  فم  يف  الرمح 
 , القادمني  والعباد  بال�ضيوف 
الوطني  ال�ضالم  يعزفون  الك�ضافة 
والراهبات  الرهبان   , الفل�ضطيني 
يفتحون نوافذ االديرة على التقوى 

والغناء والدعاء .
يف مدينة بيت جاال حجر عطااهلل 
يلتفت   , ينك�رس  ال  غطا�س  ابو 
االحياء  االوائل  الرجال  اىل وجوه 
الدنيا  من  العائدين  واالموات 
واالخرة , �ضامل ابو ال�ضبل , ب�ضارة 
داود , زخريا يعقوب , جربا خمي�س 
, يو�ضف توما , �ضالمة املكركر , 
املفدي  نيقوال   , ربه  عبد  لوي�س 
بنايوت   , اخلوري  ا�ضكندر   ,
انطون   , دية  ابو  جري�س   , زيدان 
 , الكثريون  والكثريون  �ضن�ضور 
ال�ضاحة  املدار�س ميالأون  اطفال 
ن�ضاء  يرى  ومن   , امليالد  يف عيد 
امل�ضم�س  بوجع  ي�ضعر  جاال  بيت 
بيت  مدينة  يف   . اخلا�رسة  يف 
جاال حجر عطااهلل ابو غطا�س ال 
ينك�رس , �ضارت هذه املدينة هي 
الوطن , نعرفها وال ندخلها , ن�ضري 
لها والينا عن بعد وال نعرب اليها , 
نحن فيها ول�ضنا فيها , من يحررنا 
واملعازل  االقفا�س  هذه  من 
يرى  ؟  حجارتنا  با�ضماء  ويعرتف 
وفوؤو�ضها  ازاميلها  على  ا�ضابعنا 
, ي�ضيء ارواحنا يف ليايل امليالد 
املجيدة , من يلبي عط�س ندائنا 
مدينة  ؟ يف  احلرية  اىل  التاريخي 
ابو  عطااهلل  حجر  جاال  بيت 
غطا�س ال ينك�رس , رايته يف ميدان 
املن�ضيَة مي�ضك بيد ال�ضاعر خليل 
حمامة حطت على   " ويردد  توما 
را�س امل�ضيح كان ال�ضليب مل يزل 

نبعاً ينز وامل�ضامري ت�ضيح
يف  اجلميل  منقارك  فلتغر�ضي 

جراحي تعمدي تعمدي
ففي غٍد ي�ضري ري�ضك الندي

حدائقا للبائ�ضني وال�ضغار
هناك �ضوين موعدي

راأيت اال�سري املحرر املخ�سرم عطااهلل اب� غطا�س امام �ساحة البلدية يف مدينة بيت جاال , حيث 
�ست�ساء �سجرة امليالد هذا العام , اجرا�س تدق , انا�سيد وترانيم و�سل�ات ورجاء , اطفال جاءوا 

من كل احلارات العتيقة , مدينة تخرج من تاريخها و�سخ�رها وذكرياتها ت�سافح رجال يقراأ 
ر�سالة امليالد على احلا�سرين والغائبني وينظر اىل القد�س القريبة .

يف مدينة بيت جاال.. حجر 
عطااهلل ابو غطا�س ال ينك�سر

االأ�سرى يف �سجن جلبوع يعي�سون حتت ال�سغط واالإرباك بفعل �سيا�سة جلنة اأردان
قال مدير عام الوحدة القانونية 
االأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  يف 
اإياد  االأ�ضتاذ  واملحررين 
�ضجن  يف  االأ�رسى  ان  م�ضك, 
ال�ضغط  حتت  يعي�ضون  جلبوع 
االإ�ضتقرار,  وعدم  واالإرباك 
والتهديدات  املمار�ضات  بفعل 
امل�ضتمرة ال�ضادرة عما ي�ضمى 
وفقا  تنفذ  والتي  اأردان,  جلنة 
من  ومعززة  مدعومة  ل�ضيا�ضة 
اليمينية  نتنياهو  حكومة  قبل 

املتطرفة.
االأ�ضتاذ  زيارة  عقب  ذلك  جاء 
االربعاء,  اأم�س  لل�ضجن  م�ضك 
ممثلي  من  بعدد  التقى  حيث 
االأق�ضام منهم: علي الربغوثي, 
جمدي  خمزومي,  اأجمد 

مليطات, و�ضاح البزرة, والذين 
اجمعوا على اأن احلياة اليومية 
معقدة,  ا�ضبحت  ال�ضجن  يف 
االإقتحامات  �ضيا�ضة  واأن 
واالإعتداءات يف االآونة االأخرية 
وت�ضري  مربرات,  اي  دون  تتم 
منها  ويراد  مت�ضاعد,  ب�ضكل 
واإهانتهم  االأ�رسى  اإ�ضتفزاز 

وحتويل حياتهم اىل جحيم.
ل�ضان  على  م�ضك  ونقل 
االخري  التخوف  ان  االأ�رسى, 
حقيقي,  ب�ضكل  يخ�ضونه  الذي 
والذي ميكن ان يتحول اىل اداة 
ال�ضجانيني  بيد  �رسيعة  موت 
ال�ضجون,  واإدارة  االإ�رسائيليني 
هو تنفيذ الت�رسيحات االخرية 
االأ�رسى  بحرمان  يتعلق  فيما 

املر�ضى من العالج, وحتديدا 
من  عليه  امل�ضادقة  مت  ما 
االإ�رسائيلية,  االحتالل  حكومة 
فيما  املا�ضي,  االأحد  م�ضاء 
بتجميد  يق�ضي  بقانون  يتعلق 
حتول  التي  العالج  اأموال 
الفل�ضطينيني  االأ�رسى  ل�ضالح 
املعتقالت  داخل  امل�ضابني 

االإ�رسائيلية.
وحتدث االأ�رسى لالأ�ضتاذ م�ضك 
فر�ضتها  التي  العقوبات  عن 
والتي  املتخ�ض�ضة  اللجنة 
الداخلي  االأمن  وزير  يراأ�ضها 
اأردان,  املتطرف  االإ�رسائيلي 
االأ�ضري  والتي مت�س خ�ضو�ضية 
الفل�ضطيني احلياتية وال�ضحية, 
من  جملة  اللجنة  اأقرت  حيث 

العقوبات التي بدات بتطبيقها 
يف ال�ضجون واملعتقالت ب�ضكل 
عام, والتي تتمثل يف:  تقلي�س 
عدد الزيارات العائلية لالأ�رسى 
الف�ضل  واإلغاء  االأدنى,  للحد 
وتقلي�س  الف�ضائل,  اأ�رسى  بني 
الكانتينا  يف  الغذائية  املواد 
من منتجات اللحوم واالأ�ضماك 
واإخالء  واخل�ضار,  والفاكهة 
اأدوات  من  واالأق�ضام  الغرف 
ومنعهم  وم�ضادرتها  املطبخ 
باأنف�ضهم,  وجباتهم  طهي  من 
التلفزيونية  القنوات  وحتديد 
متابعتها  لهم  ي�ضمح  التي 
وتقلي�س عددها, الغاء التعامل 
مع ممثل املعتقل والتعامل مع 

االأ�رسى ب�ضكل اإنفرادي.  

ردا على قرار جتميد اموال العالج الطبي 
لال�سرى من قبل حكومة االحتالل

اأمام  احتجاجية  وقفة 
ال�ضليب االأحمر الدويل   ردا 
على قرار حكومة االحتالل  
جتميد اموال العالج الطبي 
لال�رسى املر�ضى واجلرحى 
يف �ضجون االحتالل قدمته  
الكني�ضت  ع�ضو  املتطرفه 
عنات بركو, بدعم من وزير 
االأمن الداخلي جلعاد اأردان, 
االأ�ضبوعية  اجلل�ضة  خالل 
االإ�رسائيلية. نظم  للحكومة 
الفل�ضطيني  اال�ضري  نادي 
وهيئة  اخلليل  حمافظة  يف 
اهايل  وجلنة  اال�رسى 
االطباء  ونقابة  اال�رسى 
مكتب  مع  وبالتعاون 
يف  الف�ضائلي  التن�ضيق 
وقفة  اخلليل  حمافظة 
امام  واحتجاجية  غا�ضبة 
الدويل  االحمر  ال�ضليب 
بذلك  مندديد  اخلليل  يف 
الذي  االجرامي  القرار 
ي�ضتهدف اال�رسى املر�ضى 
ا�ضتمرار  ظل  يف  واجلرحى 
الطبي  االهمال  �ضيا�ضة 
اال�رسى  من  املئات  بحق 
الفوري  باالفراج  وللمطالبة 
عن اال�ضرية اجلريحة ا�رساء 
من  تعاين  التي  اجلعابي�س 
الطبي  االهمال  �ضيا�ضة 

داخل �ضجون االحتالل ..
و�ضارك يف الوقفة الع�رسات 
وممثلي  اال�رسى  اهايل  من 
ال�ضعبية  الفعاليات 
واجلماهريية ونقابة االطباء 
املحررين  اال�رسى  وكادر 
وممثلي  املحافظة  يف 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
والهيئة  واحلكومية  وغري 
امل�ضتقله حلقوق االن�ضان .

االعالم  امل�ضاركون  ورفع 
اال�ضرية  و�ضور  الفل�ضطينية 
اجلريحة ا�رساء اجلعابي�س  
بهذا  مندده  يافطات  و 
واخرى  االجرامي  القرار 
االحمر  ال�ضليب  تطالب 
موقف  باعطاء  الدويل 
هذا  تداعيات  حول  �رسيح 

القرار ..
ويف  كلمة اجمد النجار مدير 
نادي اال�ضري الفل�ضطيني يف 
حممال  اخلليل  حمافظة 
حكومة االحتالل امل�ضوؤولية 
اال�رسى  حياه  عن  الكاملة 
املر�ضى واجلرحى ومعتربا 
العالج  اموال  جتميد  قرار 
الطبي لال�رسى مبثابة قرار 
اال�رسى  على  جديد  اعدام 
وخمالف لالتفاقيات الدولية 
جنيف  اتفاقية  وخا�ضة 
بخ�ضو�س  والرابعة  الثالثة 
املر�ضى  اال�رسى  معاملة 
واجلرحى وموؤكدا يف الوقت 
يهدد  القرار  هذا  ان  نف�ضه 
اال�رسى  من  املئات   حياه 
مطالبا  واجلرحى  املر�ضى 
باأو�ضع حترك �ضعبي ودويل 

اخلارجية  وزارة  خالل  من 
�ضفاراتها  عرب  الفل�ضطينية 
لك�ضف  العامل  يف  املنت�رسة 
احلقيقي  اخلطر  حجم 
مباملئات  يحدق  الذي 
وتو�ضيح  اال�رسى  من 
الدولية  للموؤ�ض�ضات  ذلك 
بواجبها  للقيام  واحلقوقيه 
لردع  واحلقوقي  االن�ضاين 
على  واجبارها  ا�رسائيل  
الغاء هذا القرار االجرامي 

..
بدوره اكد ابراهيم جناجرة 
اال�رسى  �ضوؤون  هيئة  مدير 
منذ  االحتالل  حكومة  ان 
عدة �ضنوات تعمل على �ضن 
قوانني  من �ضاأنها الت�ضييق 
من  واقرارها  اال�رسى  على 
هذا  ان  معتربا  الكني�ضت 
م�ضتوى  اىل  يرتقي  القرار 
جرائم احلرب كونه ت�رسيح 
لال�رسى  باالعدام  مبا�رس 
تقدمي  وعدم  املر�ضى 
داعيا  لهم  الطبي  العالج 
القرار  هذا  مواجهة  اىل 
احلقوقية   املوؤ�ض�ضات  من 
وك�ضف حجم اجلرمية التي 

ترتكب بحق اال�رسى ...
االطباء  نقابة  كلمة  ويف 
راأفت  الدكتور  القاها 
ال�ضاللدة حمذرا من خطورة 
حياه  على  القرار  هذا 
اال�رسى املر�ضى واجلرحى 
الطب  الخالقيات  وخمالفا 
بتقدمي  االطباء  وق�ضم 
واجلرحى  للمر�ضى  العالج 
الظروف  عن  النظر  بغ�س 
ان  واكد  فيها  ا�ضيبوا  التي 
�ضتخاطب  االطباء  نقابة 
يف  لالطباء  الدويل  االحتاد 
العامل لتو�ضيح خطورة هذا 
اال�رسى  حياه  على  القرار 

املر�ضى واجلرحى ...
الوطنية  القوى  كلمة  ويف 
جابر  بدران  الرفيق  القاها 
هذا  خطورة  من  حمذرا 
داعيا  االجرامي  القرار 
كافة ف�ضائل العمل الوطني 
وتكثيف  توحيد اجلهود  اىل 
العمل ال�ضعبي واجلماهريي 
هذا  جرمية  حجم  لك�ضف 
على  وتداعياته  القرار 
اال�رسى املر�ضى واجلرحى 
حملة  اطالق  اىل  داعيا 
اال�رسى  النقاذ  دولية 
املر�ضى واجلرحى من قرار 

االحتالل االجرامية ..
طالب  الفعالية  ختام  ويف 
ال�ضليب  جميعا  امل�ضاركون 
التحرك  الدويل  االحمر 
هذا  النهاء  الفعايل 
املجمتع  ومطالبة  القرار 
موقفهم  تو�ضيح  الدويل 
القرار  هذا  تداعيات  من 
يعترب  الذي  االجرامتي 
لكل  اعدام  قرار  مبثابة 

ا�رسانا البوا�ضل ... 
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الإعالم  مركز  يف  امل�ؤمتر،  وعقد 
بالتزامن  اهلل،  رام  مدينة  يف  احلك�مي 
مع الي�م العاملي لذوي الإعاقة، وبتنظيم 
منظمة  مع  بالتعاون  الإعالم،  وزارة  من 

"معاق�ن بال حدود".
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�ض�  وقال 
اأوىل  اإن  ي��ضف  اأب�  وا�ضل  التحرير 
من  اأ�رسانا  �رساح  اإطالق  هي  الأوليات 
ذوي  املقدمة  يف  الحتالل،  معتقالت 
من  يعان�ن  الذين  اخلا�ضة  الحتياجات 
طبي  اإهمال  و�ضيا�ضة  الحتالل  انتهاكات 

متعمد داخل الزنازين.
وقطعان  الحتالل  جي�ش  اأن  اإىل  واأ�ضار 
�ضعبنا  اأبناء  ي�ضتهدف�ن  م�ضت�طنيه 
ال�ضلمية  امل�ضريات  يف  امل�ضاركني 
من  مزيدا  لي�قع�ا  احلي،  بالر�ضا�ش 
اإىل  لفًتا  �ضف�فنا،  يف  الإعاقة  حالت 
اأطرافهم  برتت  م�اطن   100 من  اأكرث  اأن 
م�ضريات  بدء  منذ  باإعاقات  واأ�ضيب�ا 
الثالثني  يف  غزة  قطاع  يف  الع�دة 
جراء  الي�م  وحتى  املا�ضي  اآذار  من 
الحتالل،  قنا�ضة  بر�ضا�ش  ا�ضتهدافهم 
ي�ا�ضل  حيث  ال�ضفة  يف  مماثلة  وال�ض�رة 
�ضعبنا  بحق  الي�مية  انتهاكاته  الحتالل 
ذوي  من  جديدة  اأعدادا  لي�ضيف  الأعزل 

الحتياجات اخلا�ضة.
الإح�ضاء  اجلهاز  بيانات  اأن  واأو�ضح 
املركزي لعام 2017 ت�ضري اإىل عدد الأفراد 
الذين يعان�ن من �ضع�بة واحدة على الأقل 

يف فل�ضطني قد بلغ 255،228 فرًدا، اأي ما 
منهم  ال�ضكان،  جممل  من   %5.8 ن�ضبته 
ي�ضّكل�ن  الغربية،  ال�ضفة  يف   127،266
يف  ال�ضكان  جممل  من   %5.1 ن�ضبته  ما 
ذوي  الأفراد  عدد  فيما  الغربية،  ال�ضفة 
ال�ضع�بات يف قطاع غزة 127،962، اأي ما 
ن�ضبته 6.8% من جممل ال�ضكان يف قطاع 

غزة.
وقال: "هذا الأمر يتطلب �رسعة ال��ض�ل 
اإىل اآليات تتعلق بكيفية حماية �ضعبنا على 
ظل  يف  الدولية  احلماية  ت�فري  �ضعيد 
الأمم  يف  العامة  باجلمعية  قرار  وج�د 
الدولية  امل�ؤ�ض�ضات  اأن  كما  املتحدة، 
ب��ضع  مطالبة  وال�ضحية  والقان�نية 
على  ال�ضغط  لكيفية  وا�ضحة  حمددات 
الطبي  الإهمال  �ضيا�ضة  ل�قف  الحتالل 

داخل �ضج�ن وزنازين الحتالل".
اأب� ي��ضف التحية  ال�ضياق، وجه  ويف هذا 
اأ�ضيفت  "التي  جعابي�ش  اإ�رساء  لالأ�ضرية 
ظل  يف  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي 
لفًتا  معاجلتها"،   ورف�ش  ا�ضتهدافها، 
�ضحية  م�ضكالت  من  تعاين  اأنها  اإىل 
الزنازين ويرف�ش الحتالل  معقدة داخل 

معاجلتها، اأو الإفراج عنها.
م�ض�ؤولية  م�ض�ؤول  الحتالل  اأن  واأكد 
عن  ت�ضفر  اأن  ميكن  ما  عن  مبا�رسة 
بحق  املتعمد  الطبي  الهمال  �ضيا�ضة 
اأ�رسانا، م�ضرًيا اإىل اأن العديد من الأ�رسى 
حتى  �ضحية  م�ضاكل  ي�اجه�ن  املحررين 
من  عان�ه  ملا  نتيجة  عنهم  الإفراج  بعد 

اإهمال داخل املعتقالت.
اإرادة  ك�رس  الحتالل  "يحاول  واأ�ضاف: 

�ضعبنا، لفر�ش وقائع عليه ميكن اأن حت�ل 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دولتنا  اإقامة  دون 
الالجئني،  ع�دة  حق  و�ضمان  القد�ش 
نق�ل ل ال�ليات املتحدة الأمريكية التي 
الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية  عن  تتحدث 
ول  القرن  ب�ضفقة  ت�ضميها  ما  اإطار  يف 
عدوانه  وي�ضّعد  يتغ�ل  الذي  الحتالل 

�ضي�ضتطيع اأن يك�رس اإرادة �ضعبنا".
ولفت اإىل اأن منظمة التحرير ت�يل ق�ضية 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  من  الأ�رسى 
اأهمية  اإىل  م�ضرًيا  ا�ضتثنائًيا،  اهتماًما 
م�ض�ؤولياته  عند  الدويل  املجتمع  و�ضع 
والقان�نية  الدولية  امل�ؤ�ض�ضات  وخا�ضة 
واجلهات التي تتحدث عن حق�ق الإن�ضان 
والعدالة والدميقراطية، و�رسورة اأن ي�ل�ا 
اهتماًما ملا يتعر�ش له الأ�رسى من ذوي 
طبي  اإهمال  من  اخلا�ضة  الحتياجات 
القمعية  الحتالل  �ضيا�ضات  متعمد جراء 
اأبناء  بحق  الفا�ضية  اىل  ترتقي  التي 

�ضعبنا.
من جهته، قال رئي�ش منظمة "معاق�ن بال 
اإن  �ضمارو  الدين  �ضالح  الدولية  حدود" 
القان�ن  بعر�ش احلائط  اإ�رسائيل ت�رسب 
الأ�رسى من  الإفراج عن  وترف�ش  الدويل 

ذوي الإعاقة.
ر�ضائل  وجهت  املنظمة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
والدولية  العربية  القيادات  من  لعدد 
بالأ�ضخا�ش ذوي  التي تعنى  وامل�ؤ�ض�ضات 
الإعاقة يف العامل ليقف�ا اإىل جانب �ضعبنا 
الإعاقة  ذوي  من  واأ�رسانا  الفل�ضطيني 
اأن  اإىل  لفًتا  الحتالل،  معتقالت  داخل 
اأقّر  جنيف  يف  الإن�ضان  حق�ق  جمل�ش 

ب�رسورة  الأع�ضاء  الدول  من  بالإجماع 
لأو�ضاع  حقائق  تق�ضي  جلنة  اإر�ضال 
ولكن  الحتالل  معتقالت  داخل  اأ�رسانا 
وغريها  القرار  لهذا  تن�ضاع  مل  ا�رسائيل 
باأ�رسى  املتعلقة  الدولية  القرارات  من 

احلرب.
واأكد اأن املنظمة �ضت�ا�ضل حملتها الدولية 
الدويل  املجتمع  تطالب  ر�ضائل  واإر�ضال 
بالتدخل العاجل، و�ض�ًل اإىل تنظيم م�ؤمتر 
دويل لل�ضغط على الحتالل كي يفرج عن 
ذوي  من  الأ�رسى  وخا�ضة  الأ�رسى،  كافة 

الإعاقة.
القان�نية  امل�ضت�ضارة  قالت  جانبها،  من 
رقية  واملحررين  الأ�رسى  �ض�ؤون  لهيئة 
قرجة اإن عدد الأ�رسى يف �ضج�ن الحتالل 
و�ضل اإىل اأكرث من 5500 اأ�ضري، من �ضمنهم 
47 اأ�ضري من ذوي الإعاقة وامل�ضابني ببرت 
يف الأطراف اأو ال�ضلل الن�ضفي اأو اأمرا�ش 

الأع�ضاب واإعاقات �ضمعية وب�رسية.
الإهمال  �ضيا�ضة  قرجة  وا�ضتعر�ضت 
بحق  الحتالل  ينتهجها  الذي  الطبي 
وعدم  العالج،  تقدمي  تاأخري  من  اأ�رسانا، 
مع  للتعامل  م�ؤهلني  ممر�ضني  وج�د 
الأ�رسى  نقل  وطريقة  الطارئة،  احلالت 
تفتقد  التي  "الب��ضطة"  عرب  املر�ضى 
ت�ائم  ول  الإن�ضانية  املعايري  لأدنى 
بالإ�ضافة  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ش 
يطلق  ما  يف  ال�ضحية  الرعاية  �ض�ء  اإىل 
يرتقي  ل  الذي  الرملة"  "م�ضت�ضفى  عليه 
وعدم  الأ�ضا�ش،  من  م�ضت�ضفى  لت�ضميته 
من  لالأ�رسى  ال�ضج�ن  اأق�ضام  مالءمة 
طبية  "اأ�رسة"  ت�فر  وعدم  الإعاقة  ذوي 

وم�ضاعفات �ضحية  تقرحات  يحدث  مما 
حركية  باإعاقات  امل�ضابني  الأ�رسى  على 
يف  احل�رسات  وانت�ضار  ن�ضفي،  �ضلل  اأو 
و�ض�ء  ال�ضديدة،  والرط�بة  الأق�ضام، 
مياه  وتل�ث  وال�رساب،  الطعام  ن�عية 
خا�ضة  مراحي�ش  ت�فر  وعدم  ال�رسب، 
بلغة  كتب  ت�فر  وعدم  الإعاقة،  بذوي 
اإعاقات  من  يعان�ن  الذين  لالأ�رسى  بريل 
ال�ضعبة  الظروف  من  وغريها  ب�رسية، 

واملاأ�ضاوية التي يفر�ضها الحتالل.
الحتالل  �ضج�ن  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
املعدات  تكاليف  الأ�رسى  اأهايل  حتّمل 
يعان�ن  الذين  لأبنائهم  الالزمة  الطبية 
على  اإ�ضافًيا  عبًئا  ي�ضّكل  اإعاقة، مما  من 
باهظة  مبالغ  يتكبدون  الذين  الأهايل 

لتاأمني هذه املعدات.
�ضن  ي�ا�ضل  الحتالل  اأن  واأو�ضحت 

الق�انني العن�رسية للتمل�ش من م�ض�ؤوليته 
وما  الفل�ضطينيني  الأ�رسى  عن  املبا�رسة 
ت�فري  ويرف�ش  انتهاكات،  من  يعان�نه 
داعيًة  لهم،  املالئمة  الطبية  الرعاية 
على  ا�رسائيل  لإجبار  الدويل  املجتمع 
الدويل  والقان�ن  الدويل  القان�ن  احرتام 
حلق�ق  جنيف  واتفاقيات  الإن�ضاين 

الإن�ضان فيما يتعلق بق�ضية الأ�رسى.
من  الأول  كان�ن  من  الثالث  اأن  يذكر 
لذوي  العاملي  الي�م  ي�ضادف  عام،  كل 
من  الي�م  هذا  خ�ض�ش  حيث  الإعاقة، 
 1992 عام  منذ  املتحدة  الأمم  قبل 
لق�ضايا  الفهم  وزيادة  املعاقني،  لدعم 
نظًرا  املعاقني،  حق�ق  ول�ضمان  الإعاقة 
ذوي  دمج  بق�ضايا  ال�عي  رفع  ل�رسورة 
العاقة يف احلياة الجتماعية وال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والثقافية

دعا متحدثون يف موؤمتر �شحفي، الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ص، واملقررة اخلا�شة يف الأمم املتحدة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة كاتالينا ديفاندا�ص اآغيلر، اإىل الإ�شراع بعقد موؤمتر دويل للإفراج عن الأ�شرى من ذوي الإعاقة، يف ظل ما يعانونه من �شيا�شة الإهمال 

الطبي من قبل الحتلل الذي ي�شرب بعر�ص احلائط كل القوانني وال�شرائع الدولية واتفاقيات حقوق الإن�شان.

مركز الإعلم احلكومي يف مدينة رام اهلل

م٫�ص 

دع�ة اإىل عقد م�ؤمتر دويل للإفراج عن الأ�سرى من ذوي الإعاقة

مر�سى ال�سكر وال�سغط يف ال�سج�ن بحاجة لأجهزة قيا�س طبية حلمايتهم

مبنا�شبة اليوم العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة

احلركة الأ�سرية الن�س�ية يف معتقل "الدام�ن" 
ت�سدر بيانًا اإعلميًا ملناه�سة العنف �سد الن�ساء

الأ�رسى  مركز  مدير    اأكد 
حمدونة  راأفت  الدكت�ر  للدرا�ضات 
اإدخال  باأهمية  اخلمي�ش  الي�م 
لالأ�رسى  وال�ضكر  ال�ضغط  اأجهزة 
ال�ضج�ن  يف  املر�ضى  الفل�ضطينيني 
يف  املطالبة  وتاأتى  ال�رسائيلية، 
لال�ضابة  امللح�ظ  الرتفاع  �ضياق 
مبر�ضى ال�ضكر وال�ضغط يف اأو�ضاط 
اإجراء  لعدم   ، علمهم  دون  الأ�رسى 
ط�ال  لهم  املخربية  الفح��ضات 

فرتة اعتقالهم .
ن�ضبة  اأن  حمدونة  د.  واأ�ضاف 
ال�ضكر  امل�ضابني املعل�مني مبر�ش 
فى اأو�ضاط الأ�رسى و�ضل اإىل  2.7 

% ، يف حني ن�ضبة امل�ضابني مبر�ش 
وهنالك   ،  %12 اإىل  و�ضل  ال�ضغط 
عدد كبري من املحررين مت اكت�ضاف 
ا�ضابتهم باملر�ش بعد التحرر لعدم 
ال�ضج�ن  يف  الفح��ضات  اجراء 
وجتاهل  الطبى  ال�ضتهتار  نتيجة 
فرتة  ط�ال  لديهم  املر�ش  اأعرا�ش 
�ضحتهم  على  اأثر  مما  اعتقالهم 
ون�ضب حمدونة   . بالأمر  العلم  دون 
وال�ضغط  ال�ضكر  مر�ش  م�ضاعفات 
الأ�رسى  اأو�ضاط  يف  ال�ضج�ن  يف 
،ب�ضبب  ال�رسائيلية  ال�ضج�ن  لدارة 
عدم �ضماحها لدخال تلك الأجهزة 
اأمنية  تداعيات  اأى  ت�ضكل  ل  التى 

املتابعة  فى  ال�ضتهتار  وب�ضبب   ،
الدورية،  املخربية  والفح��ضات 
 ، الالزمة  العالجات  تقدمي  وعدم 
املنا�ضب  للطعام  ال�ضج�ن  وافتقار 

فى ظل تقييد احلركة .
مر�ضى  اأثار  من  حمدونة  د.  وحذر 
ال�ضكر وال�ضغط يف اأو�ضاط الأ�رسى 
ال�ضكر  ارتفاع  دوام  ك�ن   ، املر�ضى 
الأوعية  اإتالف  اإىل  ي�ؤدى  الدم  يف 
 ، الكليتني  وا�ضطراب   ، الدم�ية 
وتعب العينني ، واإتالف الأع�ضاب ، 
وم�ضاكل القدمني ، وت�ضلب ال�رسايني 
، يف حني ال�ضغط املرتفع ي�ؤدى اإىل 
جلطات فجائية ، والإ�ضابة بال�ضكتة 

اإىل  ت�ؤدي  اأن  والتي ميكن  الدماغية 
الغيب�بة اأو ال�فاة.

امل�ؤ�ض�ضات  حمدونة  وطالب 
الدولية وعلى راأ�ضها الأمم املتحدة 
بال�ضغط  الدوىل  الأحمر  وال�ضليب 
لإدخال  لل�ضماح  الحتالل  على 
وال�ضغط  ال�ضكر  قيا�ش  اأجهزة 
بالفح��ضات  والقيام   ، لالأ�رسى 
وحت�ضني  لهم،  الدورية  املخربية 
 ، املقدم  الطعام  ون�عية  كمية 
واإدخال الألعاب الريا�ضية ملمار�ضة 
البدنية، وت�ضهيل احل�ض�ل  الأن�ضطة 
على الأدوية الأ�ضا�ضية وت�فريها من 

اإدارة ال�ضج�ن وعرب الأهاىل .

نقلت هيئة �ض�ؤون الأ�رسى واملحررين 
يف تقرير �ضادر عنها ، بياناً اإعالمياً 
الن�ض�ية  الأ�ضرية  احلركة  عن  �ضادر 
يتناول  والذي  "الدام�ن"،  معتقل  يف 
ق�ضية العنف �ضد املراأة وما يتعر�ش 
انتهاكات  من  عم�ماً  الن�ضاء  له 
الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  وخا�ضة 
الأَمرين يف معتقالت  الل�اتي يعانني 

الحتالل.    
وفيما يلي ما جاء به البيان: " مبنا�ضبة 
الن�ضاء  �ضد  العنف  مناه�ضة  حملة 
والي�م العاملي ملناه�ضة العنف �ضد 
العامل  ن�ضاء  من  وك�ننا جزء  املراأة، 
وال�ضتعباد  للعنف  يتعر�ضن  الل�اتي 
وال�ضتغالل القت�ضادي، الجتماعي، 
ال�ضيا�ضي والثقايف، فنحن الأ�ضريات 

الحتالل  �ضج�ن  يف  الفل�ضطينيات 
الل�اتي نعترب اأنف�ضنا جزء من احلركة 
نُحيي  والعاملية  ال�طنية  الن�ضائية 
ن�ضال الن�ضاء اأينما كان�ا، وندع�ا اىل 
ال�ضتمرار بالن�ضال للغاء كل اأ�ضكال 
ونق�ل  وال�ضتغالل،  والعنف  التمييز 
باأنه ل ميكن اأن نف�ضل ما بني ن�ضالنا 
ال�طني والجتماعي وندع�كن ملزيد 
من التالحم والن�ضال احلقيقي للغاء 
والن�ضال  الطبقي  التمييز  اأ�ضكال  كل 
والتي  املحتلة  ال�ضع�ب  لتحرير 
البرتهايد  نظام  بحقها  مُيار�ش 

العن�رسي".
ويف ذات ال�ضياق، ر�ضد تقرير الهيئة 
امل�ضايقات  ح�ل  الأ�ضريات  �ضكاوي 
التي يتعر�ضن لها يف الفرتة الأخرية، 

اأ�ضريات  نقل  ُعقب  اأنه  م��ضحات 
الدام�ن"،  اإىل"  "اله�ضارون"  معتقل 
ب�ضكل  الأ�ضريات  معاناة  ت�ضاعفت 
"الدام�ن"  اإدارة  ت�ضعى  حيث  كبري، 
لإذلل  ال�ضبل  ابتكار  اإىل  جاهدة 
وامل�ضا�ش  وقمعهن  الأ�ضريات 
لأن�ثتهن  مراعاة  دون  بكرامتهن، 

واحتياجاتهن اخلا�ضة.
وبني تقرير الهيئة الجراءات التع�ضفية 
"الدام�ن"  اإدارة  تتخذها  التي 
متثلت: بتقلي�ش  والتي  بحقهن، 
�ضاعات الف�رة وتق�ضميها على ثالثة 
اللتقاء  من  الأ�ضريات  ملنع  مراحل 
بع�ضهن، بال�ضافة  مع  والتحدث 
بتعمد  ال�ضجن  مدير  قيام  اإىل 
الف�رة،  وقت  خالل  الق�ضم  زيارة 

من  الأ�ضريات  حرمان  وبالتايل 
كما  الف�رة واحل�ض�ل عليها  �ضاعات 
بدخ�ل  لهن  ال�ضماح  يجب، وعدم 
الف�رة،  وقت  اأثناء  اإل  احلمامات 
ي�ضتعملها  التي  احلمامات  اأن  حيث 
يف  الغرف  خارج  م�ج�دة  الأ�ضريات 
اإدارة  تنتهك  �ضاحة املعتقل، وبذلك 
كما  الأ�ضريات،  خ�ض��ضية  املعتقل 
اإدارة املعتقل احتجاز معظم  تتعمد 
حاجيات اأ�ضريات معتقل "اله�ضارون" 
وخا�ضة  م�ؤخراً  نقلهن  الل�اتي جرى 
معتقل  اأن  عن  ناهيك  الكتب، 
"الدام�ن" قدمي ومهرتئ ويفتقر اإىل 

اأدنى مق�مات احلياة.  
الأ�ضريات احلايل يف  باأن عدد  ي�ضار 

معتقل "الدام�ن" 53 اأ�ضرية.

بزعم عدم وجود �شلة قرابة

م ملحم حمروٌم من حقه  الأ�سري علاّ
يف اأن تزوره عائلته منذ 14عامًا

تقرير : اإعلم الأ�شرى 

ملحم  عاّلم  الأ�ضري  عائلة  حياة  يف 
كفر  قرية  �ضكان  من  )39عاماً( 
راعي، ق�ضاء جنني، تتقلب امل�ضاعر 
رقٌم  عاماً،   14 منذ  ا�ضتقرار  دون 
ميثل �ضن�ات اأ�رس ابنها عالء ملحم. 
مي�رس  ملحم،  عالم  الأ�ضري  عمة 
اإعالم  ملكتب  بدم�ٍع  ت�رسد  ملحم 
الأ�رسى حزن العائلة على حرمانهم 
من زيارة ابنهم املري�ش، ك�ض�رٍة من 
�ض�ر الظلم الذي ميار�ش على عائلة 
ي��ضف.  ل  ووجٍع  ب�ضمٍت  الأ�رسى 
اإعالم  ملكتب  ملحم  العمة  تق�ل 
ال15 يف  عامه  دخل  الأ�رسى"عالم 
لأ�ضقائه  تذكر  زيارة  بدون  الأ�رس 
والدته،  وحتى  وخالته  وعماته 
 2004/11/18 بتاريخ  اعتقل  لقد 
الحتالل  جي�ش  من  مطاردة  بعد 
له، وعند اعتقاله غيبته  وخمابراته 
خمابرات الحتالل يف مركز حتقيق 
وبقي  كامل،  �ضهر  ملدة  اجللمة 
م�ضريه جمه�لً، وبعد عامني ون�ضف 
�ضدر  والب��ضطات  املحاكم  من 
القا�ضي وه� 21عاماً؛  بحقه احلكم 
ع�ضكرية".  عمليات  تنفيذ  بتهمة 
ت�ضيف العمة اخلم�ضينية يف حديثها 
األغى  الحتالل  الأ�رسى"  لإعالم 
�ضلة القرابة بني الأ�ضري وعائلته يف 
الآن،  لغاية  امتدت  انتقامية  عملية 
وهذا الأمر ُدبر حتى ت�ضتمر معاناة 

فال�ضليب  وعائلته،  عالم  الأ�ضري 
الثب�تية،  الأوراق  كافة  الأحمر قدم 
ت�رس  املخابرات  مازالت  ذلك  ومع 
اأمل  وعن  قرابة".  وج�د  عدم  على 
ملحم"  مي�رس  العمة  تق�ل  الفراق، 
رمي�ن،  �ضجن  يف  الآن  يقبع  عالم 
وه� حمروٌم من حق�قه كاأ�ضرٍي اأمني 
�ضاحب ق�ضية، فال�ضجناء اجلنائيني 
لدى الحتالل لهم حق�قهم وهم من 
ال�ضيا�ضيني  الأ�رسى  اأما  املجرمني، 
انتقاٍم  من  نابعة  فمعاملتهم 
الإن�ضانية  اجلمعيات  وعلى  مبيَّت، 
معاناة  ل�قف  التحرك  واحلق�قية 
املمن�عني  واأمثاله  عالم  الأ�ضري 
بحجة عدم وج�د �ضلة قرابة، فهذه 
احلجة ت�ؤذي الأ�ضري وعائلته ب�ضكٍل 
الأ�ضري  د  فهي حجة جتِرّ م�ضاعف، 
من عائلته وكاأنه مقط�ع من �ضجرة؛ 

حتى يزيد الأمل بق�ضد وتعمد".
باأمٍل تق�ل العمة مي�رس" نحن عائلة 
من  نتاأمل  ل  ه�،  كما  عالم  الأ�ضري 
احلكم ال�ضادر بحقه فه� مفخرة لنا 
وله، وال�طن يحتاج لرجال يدافع�ن 
لنا  بحٍق  نطالب  نحن  ولكن  عنه، 
العامل  هذا  يف  الق�انني  كل  كفلته 
الحتالل  جرائم  على  ال�ضامت 
الب�ا�ضل،  اأ�رسانا  بحق  ترتكب  التي 
اأ�رس  مت  عندما  الدنيا  اأقام  فالعامل 
داخل  من  �ضاليط  جلعاد  اجلندي 
اآلف  �ضتة  من  اأكرث  بينما  دبابته، 

اأ�ضري ل ب�اكي لهم".
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البطولة العربية لل�شطرجن

اجلزائر حترز9 ميداليات منها ذهبية
 

اإفتك املنتخب الوطني لل�شطرجن رجال و�شيدات خالل البطولة العربية لل�شطرجن فردي  التي جرت من 

، خم�س ف�شيات  ت�شع ميداليات منها ذهبية  العربية املتحدة  الإمارات  بدبي  دي�شمرب   6 اإىل  نوفمرب   26

بلح�شن  الدويل بالل  الأ�شتاذ  ونال  لل�شطرجن،  اأم�س الحتادية اجلزائرية  اول  اأعلنته  برونزيات ح�شبما  و 

اللعب  يف  برونزية  واأخرى  وال�رسيع  الكال�شيكي  اللعب  م�شابقة  ف�شيتني يف  منها  ميداليات  ثالث  لوحده 

ميدالية  حدو�س  حممد  الكبري  الدويل  الأ�شتاذ  افتك  الفئة،  نف�س  ويف  »بلرتز«.  امل�شمى  املمتازال�رسيع 

الربونزية يف م�شابقة  امينة مزيود امليدالية  نالت اجلزائرية  ال�شيدات  ولدى  ال�رسيع،  اللعب  برونزية يف 

اللعب الكال�شيكي، بينما اأحرزت مواطنتها �شابرينة لطر�س الذهب يف مناف�شة » البيلتز« واأ�شافت ميدالية 

برونزية يف اللعب الكال�شيكي، ومن جهتها، نالت حياة توبال ميدالية ف�شية يف اللعب ال�رسيع.

ع.ق.

عي�شة ق.

يعود  �شوف  الفريق  واأن  خا�شة 
القارية  املناف�شة  غلى  جمددا 
الثاين  الدور  بلعب  املعني  وهو 
ال�شهر  منت�شف  يف  املناف�شة  من 
نادي  ي�شتقبل  عندما  احلايل 
ملعبه  على  الأوغندي  فيبيري�س 
ال�شهيد حمالوي قبل �شد الرحال 
مقابلة  للعب  اأ�شبوع  بعد  اأوغندا 
العودة. وقام الطاقم الفني بقيادة 
ح�شة  باإجراء  املوؤقت  املدرب 
اأم�س  اأول  �شباح  لالعبني  خفيفة 

خالل تواجدهم بباجنول الغامبية 
التي خا�شت  العنا�رس  اكتفت  اأين 
املواجهة بح�شة خفيفة من خالل 
امل�شي على ال�شاطئ خا�شة وانها 
بالدرجة  ا�شرتجاع  ح�شة  كانت 
الالعبون  خ�شع  بينما  الأوىل، 
عمل  برنامج  اإىل  يلعبوا  مل  الذين 

خا�س مع املح�رس البدين.
يحل  اأن  ينتظر  املقابل،  يف 
لفان  ديني�س  الفرن�شي  املدرب 
اجل  من  »�شريتا«  بعا�شمة  اليوم 
بالعار�شة  التحاقه  اإجراءات  اإنهاء 
تدريب  على  والإ�رساف  الفنية 

من  تبقى  ملا  حت�شبا  الفريق 
حيث  احلايل،  الكروي  املو�شم 
على  ال�شابق  امل�شوؤول  تو�شل 
لوهافر  لنادي  ال�شبانية  الفئات 
كافة  حول  التفاق  اإىل  الفرن�شي 
م�شوؤويل  مع  العقد  تفا�شيل 
يتبق  ومل  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة 
ي�شتبعد  ول  العقد،  توقيع  �شوى 
عمله  يف  اليوم  املعني  ي�رسع  اأن 
التح�شري  يف  وال�رسوع  الفريق  مع 
للخرجة املقبلة التي تنتظر رفقاء 
فيريي�س  اأمام  بلقا�شمي  الالعب 

الأوغندي.

الفان منتظر اليوم بق�شنطينة لل�شروع يف العملال�شيا�شي عادوا م�شاء البارحة اإىل ار�ض الوطن
عادت ت�شكيلة فريق �شباب ق�شنطينة اإىل اأر�ض الوطن م�شاء البارحة بعد ال�شفرية التي قادتها 
اإىل غامبيا التي عادت منها بالفوز على ح�شاب امل�شيف غامتيل املحلي واأحرزت تاأ�شرية التاأهل 

اإىل الدور ال�شاد�ض ع�شر ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا اإثر الفوز على املناف�ض ذهابا واإيابا، 
لت على يوم راحة قبل العودة ال�شتئناف  اأين حطت الت�شكيلة مبطار حممد بو�شياف وحت�شّ

التح�شري للن�شف الثاين من املو�شم الكروي اجلاري

مثلما ك�شف وايل وهران خالل 
تفقده امللعب اجلديد

ال�شروع يف 
و�شع الع�شب 

الطبيعي قريبا
اجلديد  امللعب  ت�شييد  عملية  بلغت 
قبل  الأخرية  مرحلتها  وهران  دينة  ملمِ
تد�شينه يف ظرف ل يتجاوز �شتة اأ�شهر 
من الآن، وقال وايل ولية وهران مولود 
بمِو�شع  املكلّفة  ال�رسكة  اإن  �رسيفي 
»فيجيتال  للملعب  الطبيعي  الع�شب 
مع  تفاهم  مذكرة  اأبرمت  ديزيني« 
البناء  موؤ�ش�شة  ال�شينية  نظريتها 
�شّيدت  التي  »ميتالورجيكال«  ال�شينية 
يف  يُ�رسع  و�شوف  الريا�شية،  املن�شاأة 
الأّيام  خالل  الطبيعي  الب�شاط  و�شع 
العملية  تنتهي  اأن  على  املقبلة،  القليلة 
تتعّدى  ل  اآجال  يف  امللعب  ويُد�ّشن 
مطلع ال�شيف املقبل مثلما ك�شف وايل 
قادته  تفقد  زيارة  لدى  وهران  ولية 
لمِعا�شمة  اجلديدة  الكروية  املن�شاأة  اإىل 
الغرب اجلزائري. ويقع امللعب الأوملبي 
بمِبلدية بئر اجلري، حيث يّت�شع ملا يقارب 
اأن  ويُنتظر  ُمتفّرج،  األف   40 جمموع 
البحر  ألعاب  لمِ الرئي�س  امل�رسح  يكون 
وهران  دينة  بمِ امُلربجمة  املتو�شط 
عام 2021، وتفقد الوايل مولود �رسيفي 
اأي�شا القرية الأوملبية املحاذية للمعلب 
�رسير،  اآلف   5 لمِنحو  التيتّت�شع  اجلديد 
ت�شييدها  من  النتهاء  تاريخ  وبُرمج 

اأواخر عام 2020.
ع.ق./ وكاالت

البطولة الوطنية الع�شكرية 
للتايكواندو بالبليدة

تتويج الناحية 
الع�شكرية االأوىل 

باللقب
توج فريق الناحية الع�شكرية الأوىل بلقب 
للتايكواندو  الع�شكرية  الوطنية  البطولة 
الأربعاء  مناف�شاتها  اختتمت  التي 
متعددة  القاعة  م�شتوى  على  املن�رسم 
الريا�شي  للمركب  التابعة  الريا�شات 
الع�شكرية  للناحية  الع�شكري  اجلهوي 
على  القائمني  وبح�شب  بالبليدة،  الأوىل 
انطلقت  الذي  الريا�شي  احلدث  هذا 
مناف�شاته الأ�شبوع املن�رسم فقد افتك 
م�شارعو فريق الناحية الع�شكرية الأوىل 
ف�شية  وواحدة   ذهبية  ميداليات  اأربعة 
بر�شيد  وهذا  برونزيتان  ميداليتان  و 
الثانية  املرتبة  وعادت  نقطة،   64
الذي  الرابعة  الع�شكرية  الناحية  لفريق 
و  ذهبية  ميداليات  ثالثة  على  حت�شل 
احتل  فيما  نقطة(ذ   51 ف�شيتني  اثنني 
الع�شكرية  الناحية  الثالثة فريق  املرتبة 
الثانية الذي حت�شل على ميدالية ذهبية 
و ثالثة برونزية 30 نقطة. يذكر اأن هذا 
 20 م�شاركة  عرف  الريا�شي  احلدث 
فريقا ممثلني جلميع النواحي الع�شكرية 
ال�شت و كذا خمتلف املدار�س و الفرق 
احلر�س   قيادة  غرار  على  ع�شكرية 
اجلوية  القوات  قيادة  و  اجلمهوري 
والأمن  لال�شتعالم  العليا  واملدر�شة 
واملدر�شة  الأوىل  الع�شكرية  للناحية 
الع�شكرية  للناحية  للهند�شة  التطبيقية 
على  القائمني  بح�شب  و  اخلام�شة، 
فريق  كل  �شارك  الريا�شي  اللقاء  هذا 
ب�شارع واحد يف كل �شنف من الأوزان 
املتمثلة يف ثمانية اأوزان بالن�شبة ل�شنف 
بالن�شبة   اأي�شا  اأوزان  وثمانية  الذكور 

ل�شنف الإناث.
ق.ر.

بو�شار اندمج يف التدريبات و�شيديريك باق مع الفريق

عمراين: �شباب بلوزداد ال يرف�ض و�شنعمل لتحقيق البقاء
اأنه  القادر  عبد  املدرب  اأكد 
�شباب  اإدارة  عر�س  يرف�س  مل 
على  الإ�رساف  اأجل  من  بلوزداد 
خا�س  لفريقها،  الفنية  العار�شة 
يف ظل الطروف ال�شعبة التي مير 
اإثرها يف  يتواجد على  والذي  بها 
وقال  الرتتيب،  جدول  موؤخرة 
اإذاعية  ت�رسيحات  يف  عمراين 
كبري  البلوزدادي  الفريق  اأن  اأم�س 
عر�شه،  رف�س  ميكن  ول  وعريق 
التحدي  لرفع  م�شتعد  اأنه  م�شيفا 
والعمل على م�شاعدة ال�شباب من 
اأجل التخل�س من الأزمة التي مير 

بها خا�شة واأنه يتواجد يف ظروف 
الكبري  العمل  بف�شل  جيدة  عمل 
الذي تقوم به �رسكة مدار �شاحبة 
اأغلبية الأ�شهم يف النادي واملدير 
يقوم  الذي  عليق  �شعيد  الريا�شي 
الذي  الأمر  وهو  كبري،  بعمل 
ظروف  يف  العمل  على  ي�شاعده 
ال�شباب  قدرة  يف  وت�شاهم  جيدة 
املو�شم  نهاية  البقاء  حتقيق  على 
التي  ال�شعبة  املهمة  رغم  احلايل 

تنتظرهم.
يف املقابل، �رسع اأول اأم�س الالعب 
مع  التدريبات  يف  بو�شار  �شفيان 

فريقه اجلديد القدمي بعدما ف�شخ 
وعاد  وهران  مولودية  مع  العقد 
اندمج  اأين  العا�شمي،  النادي  اإىل 
خالل  الالعبني  مع  عادية  ب�شورة 
مركز  يف  يجرونه  الذي  الرتب�س 
البنيان،  بعني  والإطعام  الفندقة 
له  و�شعه  خا�شا  عمال  ويجري 
قرر عمراين  بينما  الفني،  الطاقم 
الحتفاظ بخدمات احلار�س �شي 
الت�شكيلة  يف  �شيديريك  حممد 
تبقى  فيما  خدماته  اإىل  حلاجته 

من املو�شم احلايل.
عي�شة ق.

 جلنة االن�شباط حت�شم العقوبة 
بعد امتثاله اأمامها هذا االثنني

اإيقاف احلار�ض قحة 
ب�شبب تناول املن�شطات

ب�شكرة  تعّر�س حار�س فريق احتاد 
طرف  من  الإيقاف  اإىل  قحة  وليد 
للرابطة  التابعة  الن�شباط  جلنة 
ثبت  بعدما  القدم  لكرة  املحرتفة 
املن�شطات،  تناول  يف  تورطه 
اخلا�شة  العينة  نتائج  جاءت  اأين 
بالك�شف الذي تعر�س له عقب نهاية 
ملعب  على  جرت  التي  املواجهة 
طاهر زواغي بغليزان ايجابية وذلك 
عقب مباراة فريقه و�رسيع غليزان 
من   13 اجلولة  �شمن  جرت  التي 
حيث  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
اللجنة احلار�س لالمتثال  ا�شتدعت 
الثنني  املقررة  اجلل�شة  اأمامها يف 
اإىل  ال�شتماع  اأجل  من  املقبل 
اأقواله وتربير الت�رسف الذي قام به 

قبل البث نهائيا يف امللف وحتديد 
العقوبة التي �شوف ت�شلّط �شده.

اأبناء  ت�شكيلة  حار�س  ويتواجد 
اإىل  التعر�س  تهديد  اأمام  »الزيبان« 
الت�شديد  ظل  يف  قا�شية،  عقوبة 
الرابطة املحرتفة  الذي تتعامل به 
القدم  لكرة  اجلزائرية  والحتادية 
وحماربتها  احلالت  هذه  مثل  يف 
برنامج  اإطار  يف  املن�شطات  تناول 
ت�شل  اأين  للعبة،  الدويل  الحتاد 
اأعوام  اأربعة  اإىل  الإق�شاء  عقوبة 
�شابق  وقت  يف  حدث  مثلما  كاملة 
البطولة  يف  معروفني  لعبني  مع 
يو�شف  الثنائي  غرار  على  الوطنية 

باليلي وحممد مرزوقي.
عي�شة ق.

 ك�شف ا�شتقالته من م�شبه 
بعد ت�شوية م�شتحقات الالعبني

الهمامي: زواري مل يكن حمرتفا 
ورف�شت ت�شريحه ل�شرار

احتاد  فريق  رئي�س  �شّدد 
الهمامي  جياليل  بلعبا�س 
لت�رسيح  املطلق  رف�شه  على 
الفرق  اإحدى  اإىل  لعبيه  اأحد 
حت�شبا  خدماتهم  طلبت  التي 
احلايل،  ال�شتوي  للمركاتو 
اأمي  ت�رسيحات  قال يف  حيث 
اإدارته  اأن  الوطنية  لالإذاعة 
جزء  بت�شوية  الالعبني  وعدت 
التي  املالية  امل�شتحقات  من 
طريق  عن  غدا  بها  يدينون 
اأر�شدتهم  اإىل  الأموال  حتويل 
م�شكلة  حل  اأجل  من  البنكية، 
الالعبني  ومقاطعة  الديون 
ليبرييا  اإىل  الفريق  لرحلة 
مناف�شة  خو�س  اجل  من 
املعني  واأ�شار  الكاف،  كاأ�س 
يتم  لن  زواري  الالعب  اأن 
و�شوف  الفريق  من  ت�رسيحه 
خا�شة  معه  م�شواره  يوا�شل 
عليه  بعقد  مرتبط  واأنه 
رف�س  ب�شدة  وانتقد  ت�رسيفه، 
اإىل  الالعب التنقل مع الفريق 

ليبرييا  مواجهة  ولعب  ليبرييا 
ت�رسف  اأنه  قال  اأين  �شيب 
من لعب ميلك  غري حمرتف 
ويتح�شل  الفريق  مع  عقدا 
م�شيفا  كاملة،  اأمواله  على 
العام  املدير  مع  تكلم  انه 
الكرمي  عبد  العا�شمة  لحتاد 
قاطعا  رف�شا  ورف�س  �رسار 
النادي  غلى  الالعب  ت�رسيح 
اتفق  اأنه  مو�شحا  العا�شمي 
مع املدرب بوزيدي على عدم 
التعاقد مع اأي لعب جديد يف 
والحتفاظ  ال�شتوي  املركاتو 
ملوا�شلة  احلالية  باملجموعة 
املو�شم معها. وك�شف املعني 
اأنه تقدم با�شتقالته من من�شبه 
من  الرد  وينتظر  الفريق  يف 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  طرف 
يقوم  �شوف  وانه  خا�شة 
قبل  الالعبني  اأموال  بت�شوية 

الرحيل عن الفريق.
ع.ق.
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عي�شة ق.

من  املتبقية  الفرتة  تكون  اأن  ومتنى 
حدة  اأقل  احلايل  الكروي  املو�سم 
تعرت�ض  قد  التي  امل�ساكل  حيث  من 
البطولة الوطنية و�سرييان عمل هيئته 
نزوله  خالل  مدوار  واأو�سح  الكروية، 
»ا�ستوديو  ح�سة  على  �سيفا  اأم�ض 
لن  اأنه  الأوىل  الإذاعية  للقناة  الكرة« 
حول  احللول  اإيجاد  ال�سهل  من  يكون 
الكرة  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  كافة 
ومن  احلايل،  املو�سم  يف  امل�ستديرة 
جماريها  اإىل  املياه  عودة  ال�سعب 
يدخر  لن  اأنه  ا�ستطرد  لكنه  ح�سبه، 
جمهودات لنقل امللفات على املكتب 
بتلبية  اإقناعه  على  والعمل  الفدرايل 
م�سوؤويل  طرف  منت  املطالب 
حدوث  اأن  مدوار  واعرتف  الأندية. 
الرابطة  مكتب  اأع�ساء  بني  امل�ساكل 
البع�ض  لدى  الفر�سة  كان  املحرتفة 
من اجل ال�سطياد يف املياه العكرة، 
وطالب كل طرف الرتكيز على فريقه 
اخرى،  متاهات  يف  الدخول  دون 
م�سيفا ان امل�ساكل مت حلها والع�سو 
امل�ستقيل من املكتب عاد اإىل من�سبه 
الأخري  الجتماع  يف  و�سارك  جمددا 
تعيني  اأن  مو�سحا  عقدوه،  الذي 
والأمني  املكتب  اأع�ساء  بني  املهام 
الرابطة،  رئي�ض  �سالحيات  من  العام 
وقال يف هذا ال�سدد اأن ثالثة اأع�ساء 
اللجان  برئا�سة  مكلفون  املكتب  من 

الذي  م�سعودان  جمال  غرار  على 
والتي  املالعب  معاينة  جلنة  ميلك 
عاينت ملعب عني مليلة والذي �سيعود 
مباريات اجلمعية  ا�ستقبال  اإىل  قريبا 
والتخل�ض  ترميه  اإعادة  بعد  املحلية 

من التحفظات التي و�سعت عليه.

الر�ؤ�شاء يتذرعون 
بالرابطة لإبعاد 

�شغوطات اأن�شارهم

التي  الت�رصيحات  اأن  مدوار  واأكد 
يطلقها بع�ض روؤ�ساء الفرق �سد هيئته 
الكروية غر�ض اأ�سحابها التخل�ض من 
والعمل  اأنديتهم  اأن�سار  �سغوطات 
فريقهم  تعر�ض  ذهنية  تر�سيخ  على 
الفاف،  اأو  الرابطة  من  الظلم  اإىل 
تلك  مثال  اإطالق  عن  الكف  وطالب 
الت�رصيحات النارية ومن لديه م�ساكل 
بالعقوبات  لوح  حيث  للعدالة  يذهب 

الردع من مثل تلك الت�رصفات.
ورف�ض الرئي�ض ال�سابق لفريق جمعية 
عن  العقوبة  رفع  يف  احل�سم  ال�سلف 
اإق�ساءهم  مت  الذين  الأندية  روؤ�ساء 
اأين  الن�سباط،  جلنة  طرف  من 
اخت�سا�ض  من  الأمر  هذا  اأن  اأو�سح 
يف  الأمر  يف  تبث  التي  الطعون  جلنة 
العقوبة  لرفع  ال�رصوط  توافرت  حال 
اأنه  تقلي�ض مدتها، مو�سحا  اأو  عنهم 
لن ميانع اي قرار يتم اتخاذه يف هذا 

ال�ساأن، وو�سف املتحدث اأن احلديث 
عن ا�ستقبال رئي�ض الفاف خري الدين 
زط�سي لرئي�ض �سبيبة القبائل �رصيف 
ت�ستحقها  ل  كبرية  �سجة  اأخذ  مالل 
لأن ال�ستقبال كان عاديا وحدث مثله 
اأن  مو�سحا  اأخرى،  اأندية  روؤ�ساء  مع 
م�سريي  من  بطلب  جاء  ال�ستقبال 
النادي القبائلي من اجل احلديث عن 

عقوبة رئي�سه.

ملف �شباب بلوزداد 
بيد زط�شي �م�شتعد 

ملواجهة اأن�شاره 

وتطّرق مدوار اإىل ق�سية فريق �سباب 
بلوزداد اأين نفى وجود اأي م�سكل مع 
م�ستعد  انه  و�سدد  العا�سمي  النادي 
الفريق  اأن�سار  من  جمموعة  ملالقاة 
يتعلق  فيما  فريقهم  ملف  ل�رصح 
ر�سيده،  من  الثالث  النقاط  بخ�سم 
بتاأخر  يتعلق  الأمر  اأن  اأو�سح  حيث 
بعد  الطعن  تقدمي  يف  الفريق  غدارة 
الأمر  وهو  اخل�سم  عقوبة  اإ�سدار 
الإدارة  على  م�سوؤوليته  تلقى  الذي 
اأنه  املعني  واأ�سار  للفريق،  ال�سابقة 
اإعادة النقاط الثالث اإىل  رفع مقرتح 
املكتب  اأع�ساء  على  النادي  ر�سيد 
الذي  الجتماع  خالل  الفدرايل 
عقدوه موؤخرا، لكن الف�سل يف امللف 
تعود اإىل رئي�ض الفاف زط�سي، ونفى 

ال�سيك  ا�ستالم  رف�سه  قاطعا  نفيا 
ت�سديد  اأجل  من  بالفريق  اخلا�ض 
الديون العالقة اأين اأكد اأنه عمل على 
لي�ض  الأمر  اأن  رغم  الفريق  م�ساعدة 
من مهامه، واأعلن اأن 10 اأندية تن�سط 
يف الرابطتني الأوىل والثانية ممنوعة 
ال�ستوي  املركاتو  يف  ال�ستقدام  من 
مليار  من  اأكرث  ديونها  جتاوز  ب�سبب 
�سنتيم، ولن يتم تاهيل لعبيها اجلدد 
املو�سم  من  الثاين  للن�سف  حت�سبا 

احلايل.

اخل�شر لي�شوا مهددين 
�ملف احتاد عنابة يف 

طريقه للت�شوية

ونفى مدوار اإمكانية  تعر�ض املنتخب 
من  بالإق�ساء  العقوبة  اإىل  الوطني 
ق�سية  ب�سبب  املناف�سات  خو�ض 
تهدد  التي  عنابة  احتاد  فريق  ديون 
البا�سط  برئا�سة عبد  اإدارتها احلالية 
زعيم الذهاب اإىل الفيفا، اأين قال اأن 
امل�سوؤولني على الفريق �سوف ي�سوون 
الو�سع قريبا ويغلق امللف، واختتمك 
اأين  التحكيم  حول  باحلديث  مدوار 
اأو�سح اأن زط�سي هدد كل حكم يقع يف 
بالإق�ساء مدى احلياة  اأخطاء فادحة 
من �سلك التحكيم ح�سبه، وذلك بالنزر 
منذ  احلكام  اداء  عن  ر�ساه  لعدم 

انطالق املو�سم الكروي اجلاري.

اأكد اأن رفع العقوبة لر�ؤ�شاء الأندية �الالعبني اخت�شا�ص جلنة الن�شباط

مدوار: ا�صتقبال مالل اأحدث �صجة واأطراف اأرادت اال�صطياد باملياه العكرة
ك�شف رئي�ص الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مد�ار اأن مهمته مل تكن يف بداية عهدته النتخابية على راأ�ص الهيئة 

الكر�ية مثلما يت�شوره البع�ص، حيث اأ��شح اأنه �اجهته عدة �شعوبات �عراقيل يف البداية بالنظر للملفات الثقيلة التي �جدها 
على الطا�لة، حيث اأكد اأنه �اجهته م�شاكل كثرية �عراقيل فيما يتعلق بامل�شاكل التي عمل على اإيجاد احلل لها �التي قال اأنها مل 

تكن لها عالقة بلعبة كرة القدم �هو ما جعله يعي�ص اأ�ل خم�شة اأ�شهر من عهدته على الأع�شاب 

قاد فرنبات�شي يف الفوز بلقاء كاأ�ص تركيا

�صليماين يعود اإىل التهديف 
ويرد على منتقديه

الالعب مل يخرت �جهته امل�شتقبلية بعد

اختيار تايدر بالت�صكيلة املثالية 
يف ختام الدوري االأمريكي

 �شلطت عليه جلنة الن�شباط 
عقوبة لقاء �احد

بن �صبعيني يغيب اليوم اأمام ديجون

ا�ستعاد الالعب الدويل اجلزائري 
التهديف  �سهية  �سليماين  اإ�سالم 
طويل  �سيام  بعد  جديد  من 
فريقه  قاد  حيث  الت�سجيل،  عن 
اأول  �سهرة  الفوز  اإىل  فرنبات�سي 
اأم�ض اأمام ال�سيف جري�سون�سبور 
ع�رص  ال�ساد�ض  الدور  مباراة  يف 
حيث  تركيا،  كاأ�ض  ملناف�سة 
الوطني  املنتخب  مهاجم  �سجل 
قبل  اللقاء  يف  الوحيد  الهدف 
وكان  نهايته  على  دقائق  ع�رص 

على  طرفه  من  املبا�رص  الرد 
تعر�ض  التي  الالذعة  النتقادات 
الكروي  ال�سارع  طرف  من  لها 
ب�سبب ابتعاده عن الت�سجيل لفرتة 
طويلة، حيث دخل �سليماين اللقاء 
بن  يا�سني  مواطنه  رفقة  اأ�سا�سيا 
كاملة،  املقابلة  اأطوار  ولعبا  زية 
اأهدافه  رابع  �سليماين  و�سجل 
هذا املو�سم منذ التحاقه بفريقه 

الرتكي.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
الت�سكيلة  �سمن  تايدر  �سفري 
املثالية يف ختام مباريات الدوري 
الأمريكي، اأين مت و�سعه من طرف 
املخت�سني �سمن الت�سكيلة لالعبي 
بالن�سبة  املنتهي  الكروي  املو�سم 
الكبرية  املباريات  بعد  لأمريكا 
اأمباكت  ناديه  مع  قدمها  التي 
يف  والنا�سط  الكندي  مونرتيال 
�سمن  حيث  الأمريكي،  الدوري 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�سط 
الأمريكية،  البطولة  جنوم  �سمن 

�سبعة  جمموع  �سجل  واأنه  خا�سة 
اأهداف طيلة املو�سم ومنح خم�ض 
 33 جمموع  من  حا�سمة  متريرات 
املدرب  كتيبة  رفقة  لعبها  مباراة 
تايدر  يح�سم  ومل  غارد،  رميي 
من  الأمريكي  الدوري  اإىل  القادم 
م�ستقبله  حول  اليطايل  بولونيا 
اللعب  مبوا�سلة  �سواء  الكروي 
بعد  مونرتيال  اأمباكت  ناديه  مع 
منهاية العقد معه اأو خو�ض جتربة 

احرتافية جديدة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عوقب 
رامي بن �سبعيني باليقاف مباراة 
الن�سباط  جلنة  قرار  بعد  واحدة 
لكرة  الفرن�سية  للرابطة  التابعة 
القدم ت�سليط العقوبة عليه اإثر نيله 
ع�رصة  غ�سون  يف  اإنذارات  ثالثة 
الفرن�سي،  الدوري  من  لقاءات 
ثالث  اخل�رص  مدافع  تلقى  حيث 
بطاقة �سفراء خالل مباراة فريقه 
ملعب رين اأمام اأوملبيك ليون التي 
ام�ض �سمن  اأول  الفريقني  جمعت 

خاللها  وعاد  الفرن�سي  الدوري 
بن  اجلزائري  الدويل  الثنائي 
معقل  من  بالفوز  وزفان  �سبعيني 
ليون اأمام الفرانكو جزائري ح�سان 
بت�سليط  اأدى  الإنذار  هذا  عوار، 
اأكادميية  خريج  على  اآليا  العقوبة 
فريقه  �سيغيب عن  والذي  بارادو، 
يخو�سها  التي  املباراة  خالل 
اليوم اأمام ال�سيف ديجون حل�ساب 

اجلولة 17 من »الليغ1«.
ع.ق.

 حت�شبا خلالفة الكامري�ن
 يف تنظيم كاأ�ص اإفريقيا 2019

»الكاف« يحدد مهلة 14 
دي�صمرب الإيداع ملفات الرت�صح

موقعه  على  بيانا  »الكاف«  القدم  لكرة  الأفريقي  الحتاد  اأ�سدر 

الدول  اأمام  الباب  فتح  عن  فيه  اأعلن  ام�ض  اأول  م�ساء  الر�سمي، 

 ،2019 اأفريقيا  كاأ�ض  نهائيات  ل�ست�سافة  الرت�سح  يف  الراغبة 

عدم  بداعي  الكامريون  من  التنظيم  �رصف  »الكاف«  و�سحب 

قدرتها على اأن تكون جاهزة قبل موعد البطولة، املقرر اإجراوؤها 

يف �سيف العام املقبل ومب�ساركة 24 منتخباً عو�ض 16.

احلدث  تنظيم  يف  الراغبة  الدول  اأن  الأفريقي  الحتاد  واأو�سح 

الكروي املقبل، مطالبة بتقدمي ملفات الرت�سح قبل يوم اخلمي�ض 

يف  املرت�سحة  الدول  اأ�سماء  عن  الك�سف  �سيتم  ثم  دي�سمرب،   14

اليوم املوايل على اأن يتم اإجراء جولت تفقدية للمالعب واملدن 

املر�سحة لحت�سان البطولة، ثم اختيار البلد امل�ست�سيف ح�سب 

يحدد  ومل  باأفريقيا.  الكروي  للجهاز  التنفيذي  املكتب  ت�سويت 

اختياره  مت  الذي  البلد  عن  الر�سمي  الإعالن  موعد  »الكاف« 

وقت  يف  اأ�سار  اأحمد  اأحمد  رئي�سه  لكن  الكامريون،  لتعوي�ض 

�سابق -بعد قرار �سحب التنظيم من الكامريون- اأن الختيار لن 

يتاأخر كثريا ووعد بالك�سف عن البلد امل�ست�سيف قبل نهاية العام 
احلايل.

ق.ر.

 بينيتيز ي�شعى ل�شتقدامه
 اإىل �شفوف نيوكا�شل

فيغويل قريب من 
العودة اإىل الربميرليغ

العودة  نحو  فيغويل  �سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  وفق يتوجه  نيوكا�سل،  نادي  بوابة  من  الجنليزي  الدوري  اإىل  ال�سدد جمددا  ام�ض، ويف هذا  التي �سدرت  الرتكية  الإعالمية  ميدان التقارير  متو�سط  ا�سم  اأدرج  بينيتيز  رافايل  نيوكا�سل  مدرب  التعاقد فاإن  الذين ي�ستهدف  النادي الت�سكيلة الوطنية �سمن قائمة الالعبني  اإدارة  اأبدت  حيث  املقبل،  ال�ستوي  املركاتو  الوقت احلايل ويبحث عن الجنليزي ا�ستعدادها لتلبية املطالب املالية لفريق غاتلتا�رصاي معهم خالل  األوانه يف  اللعب الرتكي الذي يحمل الالعب  م�سكل  ب�سبب  املركاتو  هذا  وبيعه  منه  للتخل�ض  خا�سة و�سيلة  �سنويا،  الالعب  يتلقاها  التي  الباهظة  والأجرة  انطالق النظيف  منذ  كثريا  يلعب  الفرن�سي مل  غرونوبل  نادي  املو�سم املو�سم احلايل بعدما اكتفى بخو�ض خم�ض مباريات اأ�سا�سيا من واأن خريج  الرتكي  الدوري  لقب  حامل  خا�سها  مباراة   14 من ال�سابق.، و�سبق لالعب اأن خا�ض جتربة ق�سرية مع فريق وا�ست جمموع  �سعوبات  يجد  لن  اأين  الجنليزية  الأجواء  على  ومتعود  هام 
عي�شة ق.اأجل التعود يف اللعب على مالعبها.
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دربي مثري بني بر�سلونة و�إ�سبانيول
اإ�سبانيول يف املرحلة  بعقبة جاره وم�سيفه  اللقب واملت�سدر  بر�سلونة حامل  ي�سطدم 
15 من الدوري الإ�سباين، وياأمل بر�سلونة املت�سدر بفارق نقطة عن ا�سبيلية الثاين الذي 
يحل �سيفاً على فالن�سيا يف مباراة قوية ال�ستفادة من �سل�سلة �سلبية جلاره حرمته من 
طعم الفوز اأو التعادل يف اآخر ثالث مباريات، وذلك بعد بداية قوية و�سعته يف مناف�سة 
فرق الطليعة، ويعول مدرب بر�سلونة اإرن�ستو فالفريدي على عودة مهاجمه الوروغوياين 
مع  �سواريز  غاب  حيث  امل�سابة،  ركبته  يف  طويل  لعالج  خ�سوعه  بعد  �سواريز  لوي�س 
قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل مي�سي ومعظم الأ�سا�سيني عن مباراة كولتورال ليوني�سا 
من الدرجة الثالثة يف م�سابقة الكاأ�س، ويف خ�سم م�ساركاته املحلية والأوروبية خ�رس 
الفريق الكاتالوين جهود لعب و�سطه الربازيلي رافينيا الذي �سيغيب حتى نهاية املو�سم 
ال�ساب الربازيلي مالكوم  الرباط ال�سليبي لركبته، وتعر�س جناحه  لإجرائه جراحة يف 
اأ�ساًل ب�سبب الإ�سابة  للتواء بكاحله بعد ت�سجيله يف مباراة ليوني�سا، ويفتقد بر�سلونة 
الربازيلي  الو�سط  لعب  اأومتيتي،  �سامويل  الفرن�سي  املدافع  روبرتو  �سريجي  ظهريه 
ريال  ينتقل  الكاأ�س  م�سابقة  يف  مليلية  مواجهة  وبعد  فيدال.   اأرتورو  والت�سيلي  اأرتور 
مدريد بطل اأوروبا يف اآخر 3 �سنوات اإىل اأر�س هوي�سكا الأخري باحثاً عن الفوز مع مدربه 
اجلديد الأرجنتيني �سانتياغو �سولري الذي حل بدلً من جولن لوبيتيغي املقال ل�سوء 
النتائج، ويقدم ريال �سورة خمتلفة مع �سولري با�ستثناء اخل�سارة املوجعة التي تلقاها 
يف املرحلة قبل املا�سية عندما خ�رس بثالثية نظيفة على اأر�س اإيبار، وعاد اإىل متارين 
الفريق امللكي جناحه الربازيلي مار�سيلو الذي تدرب مع املجموعة، وبعد تاأهله اأي�ساً 
ي�ستقبل اأتلتيكو مدريد الثالث الفي�س الرابع، اأما ا�سبيلية الذي مل يخ�رس يف اآخر اأربع 
مباريات، فيزور ملعب »مي�ستايا« حيث ي�سطدم بفالن�سيا الذي عاد اإىل دوامة اخل�سارة 

بعد �سقوطه اأمام ريال مدريد يف اجلولة املا�سية.

�مللكي يكت�سح مليلية ويتاأهل يف كاأ�س �مللك
حجز ريال مدريد مقعده يف ثمن نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا دون عناء وذلك بفوزه الكبري على 
�سيفه مليلية من الدرجة الثالثة 6-1  يف اإياب الدور ال�ساد�س ع�رس، وكان نادي العا�سمة 
�سانتياغو  الأرجنتيني  ملدربه  �سمح  ما  ملعبه  خارج  نظيفة  برباعية  الذهاب  لقاء  ح�سم 
�سولري بخو�س لقاء اأول اأم�س بت�سكيلة غاب عنها العديد من الالعبني الأ�سا�سيني، لكن 
ذلك مل مينعه من اإنهاء ال�سوط الأول متقدما بثالثية نظيفة بف�سل ثنائية ماركو اأ�سين�سيو  
عرب  الثاين  ال�سوط  مطلع  رابعا  هدفا  واأ�ساف  اندفاعه  ريال  ووا�سل  �سان�سيز،  وخايف 
اي�سكو قبل اأن ي�سيف اخلام�س بوا�سطة الربازيلي ال�ساب فيني�سيو�س جونيور الذي �سجل 
هدفه الثاين بقمي�س النادي امللكي املنتقل اإليه ال�سيف املن�رسم من فالمنغو، وبعد اأن 
قل�س ال�سيوف الفارق من ركلة جزاء نفذها املغربي يا�سني قا�سمي يف مرمى احلار�س 
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س اأعاد اإي�سكو الفارق اإىل خم�سة اأهداف بهدفه ال�سخ�سي الثاين 

يف اللقاء.
كما تاأهل ليفانتي اإىل الدور ذاته بفوزه على لوغو من الدرجة الثانية 2-0 بعد اأن تعادل 
برباعية  باكت�ساحه  تفوقه على م�سيفه هوي�سكا  بلباو  اتلتيك  معه ذهابا 1-1، فيما جدد 
نظيفة وذلك بعد اأن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا.وبعدما فاز على اأر�سه ذهابا 0-2، 
تاأهل �سبورتينغ خيخون اأي�سا بتعادله مع م�سيفه ايبار 2-2، فيما جدد ريال بيتي�س تفوقه 
على �سيفه را�سينغ �سانتاندر من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 4-0، واكتمل بذلك عقد الدور 
اللقب  حامل  برب�سلونة  وبيتي�س  وخيخون  وبلباو  وليفانتي  ريال  حلق  بعدما  النهائي  ثمن 
واتلتيكو مدريد وفالن�سيا وخيتايف وا�سبانيول وليغاني�س وجريونا وا�سبيلية وفياريال وريال 

�سو�سييداد وبلد الوليد.

مان�س�سرت يونايتد يح�سر 40 مليون 
�إ�سرتليني لإغر�ء بوكيتينو

يعي�س مان�س�سرت يونايتد فرتة �سعبة مع مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو، بعد تدهور نتائج 
الفريق يف الدوري الإجنليزي املمتاز، وقالت �سحيفة »ذا �سن« اإن مان�س�سرت يونايتد يريد 
احل�سول على خدمات الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو املدير الفني لتوتنهام ليكون خليفة 
ا�ستعداد  على  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  ال�سحيفة  ولفتت  ترافورد،  اأولد  ملعب  يف  مورينيو 
للدخول بقوة من اأجل التعاقد مع بوكيتينو، حتى لو ا�سطروا لدفع 40 مليون جنيه اإ�سرتليني 

ل�ستقدام املدرب الأرجنتيني.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن مان�س�سرت يونايتد قد يواجه مناف�سة من نظريه ريال مدريد، الذي 
و�سيواجه  �سولري،  �سانتياغو  مع  تعاقده  رغم  بوكيتينو  ماوري�سيو  با�ستقدام  كثرًيا  يهتم 
دانيال ليفي رئي�س توتنهام معركة قوية من اأجل احلفاظ على مدربه الأرجنتيني يف ال�سيف 
املقبل. يذكر اأن بوكيتينو رف�س احل�سول على 15 مليون جنيه اإ�سرتليني كراتب �سنوي نظري 

تدريب ريال مدريد بعد اإقالة جولني لوبيتيغي.

دربي �إقليم �لرور حمط �لأنظار بالبوند�سليغا

ينتظر ع�ساق كرة القدم الأملانية دربي اقليم الرور بني بورو�سيا دورمتوند وم�سيفه �سالكه اليوم يف املرحلة 14 من البوند�سليغا، 
ويعد »ريفيري دربي« من الأكرث حماوة يف العامل بني فريقني تعود جذور جماهريهما اإىل عمال املناجم، يخو�س دورمتوند 
املباراة يف اأوج تاألقه اذ يرتبع على �سدارة الدوري مع 33 نقطة من 10 انت�سارات و3 تعادلت، فيما عو�س �سالكه جزئياً بدايته 
الكارثية وارتقى اىل املركز 12، ويتميز دورمتوند الوحيد مل يخ�رس بعد يف الدوري بقوته الهجومية ال�ساربة مع 37 هدفاً، 
علماً باأنه ميلك ثاين اأقوى دفاع 13 هدف بعد ليبزيغ الثالث، ويحارب الفريقان اأي�ساً على جبهة دوري اأبطال اأوروبا، اإذ �سمن 
ثانياً خلف بورتو  الإ�سباين، على غرار �سالكه الذي حل  اأتلتيكو مدريد  النهائي يف جمموع �سمت  الدور ثمن  بلوغ  دورمتوند 

الربتغايل. 
�سبع  اآخر  يفز يف  والذي مل  نورمربغ 15  الأخرية  ال�ست  ال�سنوات  اللقب يف  بايرن ميونيخ حامل  ي�ستقبل  التوقيت عينه،  ويف 
نيكو  الكرواتي  ال�سغوط على مدربه  بفارق 9 نقاط عن دورمتوند املت�سدر ما رفع حدة  البافاري  الفريق  مباريات، ويبتعد 
تياغو  الإ�سباين  الو�سط  ولعب  تولي�سو  كورنتان  الفرن�سي  رودريغيز،  خامي�س  الكولومبي  األعابه  �سانع  يفتقد  الذي  كوفات�س 
ب�سبب الإ�سابة، ويف ظل اإعالن الهولندي املخ�رسم اأرين روبن ترك الفريق يف نهاية املو�سم، يتوقع اأن يحمل ال�سعلة لعبون 
من طراز الدويل �سريج غنابري والفرن�سي كينغ�سلي كومان العائد من اإ�سابة قوية. ويف ال�رساع على الو�سافة، ياأمل بورو�سيا 
مون�سنغالدباخ الذي يبتعد 7 نقاط عن دورمتوند تعوي�س خ�سارته الخرية اأمام ليبزيغ عندما ي�ستقبل �ستوتغارت 16، فيما 

يحل ليبزيغ الثالث بفارق نقطة عنه على فرايبورغ 13.                

اأعلنت رابطة الدوري الفرن�سي تاأجيل خم�س مباريات �سمن 
املرحلة 17 من الدوري املقررة نهاية الأ�سبوع احلايل، ياأتي 
هذا التاأجيل على خلفية ال�سطرابات التي ت�سهدها مناطق 
ال�سفراء«،  »ال�سرتات  اأ�سحاب  احتجاجات  خلفية  على  عدة 
�سان  باري�س  مباراتي  اإرجاء  اإىل  الدوري  رابطة  وبادرت 
اخلمي�س  تقرر  اأن  قبل  ليون،  مع  وتولوز  ومونبلييه  جريمان 
مر�سيليا  مع  اإتيان  �سانت  ني�س،  مع  موناكو  مباريات  اإرجاء 
»بهدف  الثالثاء:  بياناً  الرابطة  واأ�سدرت  بوردو،  مع  واأجنيه 
لها من قوات  القوى املتوافرة  تعبئة كل  القدرة على  �سمان 
حفظ الأمن املرتبطة ب�سكل مبا�رس مع احتجاجات مطلبية 
حمتملة �ستجرى يف باري�س ال�سبتتح�سلت دائرة ال�رسطة يف 
باري�س، باتفاق مع رابطة دوري كرة القدم ونادي باري�س �سان 
جريمان على اإرجاء للمباراة املقررة هذا ال�سبت بني النادي 
الباري�سي ومونبلييه«، وا�سلت: »�ستحدد جلنة امل�سابقات يف 

رابطة الدوري الفرن�سي تاريخ املباراة يف وقت لحق«، ثم ما 
ليون  واأوملبيك  تولوز  مباراة  اإرجاء  قررت  اأن  الرابطة  لبثت 
جان  ليون،  نادي  رئي�س  طالب  ذلك،  اإثر  على  ذاته.  لل�سبب 
وقال  املرحلة  هذه  مباريات  جميع  بتاأجيل  اأول�س  مي�سال 
بطريقة  املربجمة  الأمور  ت�سري  اأن  »اأحب  ال�سدد:  هذا  يف 
طبيعية، اأما هنا، فح�سل تغيري. يجب اإرجاء املرحلة باأكملها 
بح�سب مبداأ العدالة الريا�سية ل�سيما باأن الأمر يتعلق باإيجاد 
اإذا كان برنامج  اأو  الأوروبية  الكوؤو�س  تواريخ عندما نخو�س 
رابطة  امل�سابقات يف  و�ستح�سم جلنة  املباريات م�سغوطاً«، 
الدوري تواريخ املباريات التي مّت اإرجاوؤها لكن مهمتها تبدو 
يف غاية التعقيد لأن الربنامج م�سغوط جداً يف الوقت احلايل 
ال�سنة،  وراأ�س  امليالد  بعيدي  الحتفالت  فرتة  اقرتاب  مع 
الأ�سبوع  يف  فرن�سا  كاأ�س  مباريات  انطالق  ذلك  اإىل  ي�ساف 

الأول جلانفي املقبل.

تاأجيل 5 مباريات من �لدوري �لفرن�سي

له واعتماده ب�سكل اأ�سا�سي على البلجيكي تيبو كورتوا، جدير بالذكر اأن نافا�س �ساهم بقوة يف فوز ريال مدريد ببطولة دوري �سارك يف النت�سار الكبري 6-1 على مليلة يف كاأ�س امللك لكنه رغم ذلك ينتقد جتاهل املدرب الأرجنتيني �سانتياغو �سولري ودوري الأبطال رغم عدم تراجع اأدائه مع الفريق والذي يرى اأن عدم امل�ساركة كاأ�سا�سي لي�س له اأي �سبب وا�سح. وكان نافا�س حرا�س العامل، واأ�سافت اأن اإدارة الريال ل تفكر يف ال�ستغناء عن خدمات نافا�س امل�ستاء جللو�سه على دكة البدلء يف الليغا اأن نافا�س حتدث مع م�سوؤويل النادي الأبي�س لل�سماح له بالرحيل يف جانفي املقبل بحثا عن مكان يوؤكد فيه اأنه من بني اأف�سل امللكي خالل النتقالت ال�ستوية القادمة، نظرا لعدم العتماد عليه كاأ�سا�سي يف البطولت الكربى، وك�سفت �سحيفة �سبورت ذكرت تقرير �سحفي اأن حار�س مرمى ريال مدريد الكو�ستاريكي كيلور نافا�س يبحث عن عر�س للرحيل عن �سفوف النادي نافا�س يقرتب من �لرحيل عن �لريال يف جانفي
اأبطال اأوروبا 3 مرات متتالية. 
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الكتاب

�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني
�سدرت الطبعة الأوىل من كتاب “�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني” يف عام 2012، لكن الطبعة الثانية التي �سدرت يوم 

20 �سبتمرب من العام اجلاري لي�ست جمرد اإعادة ن�سر للن�سخة الأ�سلية، بل تت�سمن حتديثات كبرية اأ�سافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�سية وراء الدعاية والبحوث املناه�سة للم�سلمني يف الوليات املتحدة، ف�سال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�ستهدفت امل�سلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�سر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�سدار: 20 �سبتمرب 2017

عدد ال�سفحات: 274

ق�سة دراماتيكية
من  املحّدثة  الن�سخة  ت�ستفتح 
هي  دراماتيكية  بق�سة  الكتاب 
يف  هيل  ت�سابل  نار  اإطالق  حادث 
 3 �سحيته  راح  والذي  فرباير   10
�سادي  �سياء  هم:  م�سلمني  طالب 
ي�رس  وزوجته  عاًما(   23( بركات 
عاًما(   21( �ساحلة  اأبو  حممد 
و�سقيقتها رزان حممد اأبو �ساحلة 

)19 عاًما(.
باأنه  احلادث  هذا  املوؤلف  ي�سف 
ترويًعا  العنف  حاالت  اأكرث  من 
ال�سنوات  خالل  بارد  بدم  وتنفيًذا 
كيف  يثبت  اأنه  ويعترب  االأخرية، 
تقتل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  اأن 
اأن  �سبق  حيث  حرفيا،  النا�س 
�سيتفن هيك�س  كريك  القاتل  ن�رس 
)46 عاماَ( ر�سائل مناه�سة للدين 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اإنه  قائال  م�سد�س  �سورة  وو�سع 

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�سية

يغطي الكتاب تاريخ �سيطنة االآخر 

وتقدمي  املتحدة،  الواليات  يف 
ويتناول  فداء،  ككب�س  البع�س 
على  الكراهية  انت�سار  ظاهرة 
لعبته  الذي  والدور  االإنرتنت، 
و�سائل االإعالم الرئي�سية يف تعزيز 
اإىل  يتطرق  كما  االجتاهات،  هذه 
واملجموعات  امل�سيحي  اليمني 
االإعالم  وو�سائل  ال�سهيونية 
ال�سيا�سيني،  اإىل  و�سوال  الليربالية 
�سعود  مبناق�سة  يختم  اأن  قبل 
اجلماعات  بني  االإ�سالموفوبيا 
وال�سالت  االأوروبية  ال�سعبوية 
االأوروبية  االإ�سالموفوبيا  بني 

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
وي�سلط  املحاور،  هذه  كافة  على 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 
للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
وبالتايل يطالبون باتخاذ اإجراءات 
غري قانونية حلماية حرية و�سالمة 
الذي  التهديد  من  امل�سلمني  غري 

ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 

نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 
واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
االأمريكية.  الع�سكرية  والتدخالت 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف 
غري حمله

اأبعد  اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
ما يكون عن الكمال، ح�سبما تذهب 
املن�سور  عر�سها  يف  �سادار  كلري 
على �سفحات جملة مفتاح؛ نظرا 
لالإ�سهاب ال�سديد يف و�سف بع�س 
مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا،  حاالت 
كافية  تو�سيحات  تقدمي  عدم 
ب�ساأن بع�س ال�سخ�سيات الرئي�سية 
االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
واأحيانا،  وقراراتها.  واأفعالها 
اأنها  يبدو  مزاعم  املوؤلف  يقدم 
الرئي�سية.  اأطروحته  مع  تتعار�س 
اإن  يقول  املثال،  �سبيل  على 
ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
بع�س املخاوف الواقعية. وبالنظر 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 

اخلوف  باأن  ادعائه  فاإن  كتابه، 
يف  واقعًيا  يكون  امل�سلمني  من 
بع�س االأحيان يتنافر مع اأطروحته 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
�سناعة  اأن  وهو  ا�ستنتاج خمتلف، 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
العن�رسية  با�ستخدام  واقعية  غري 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�سوت موؤرق 
حلمالت 

الإ�سالموفوبيا
وعلى كل حال، يظل كتاب “�سناعة 
موؤرًقا  �سوًتا  االإ�سالموفوبيا” 

اخلوف  تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة 
يف  امل�سلمني  جتاه  والكراهية 
الواليات املتحدة واأوروبا، بدًئا من 
اإىل  و�سوال  االإرهاب  على  احلرب 
ترامب  يحاول  الذي  ال�سفر  حظر 
العقبات  رغم  با�ستماتة  متريره 

الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
احلوارية اليمينيني، والقادة الدينيني 
وال�سيا�سيني املرتبطني  االإجنيليني، 
بهم، والذين تتحد جهودهم جميًعا 
لت�سويه �سورة امل�سلمني وتقدميهم 
الغربية.  للح�سارة  جديد  كعدو 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه  واالأهم 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  متويلهم،  م�سادر  ويتتبع 

اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
يف  اأ�رسنا  وكما  املربحة.  دعايتهم 
العر�س، حتتوي هذه الطبعة  بداية 
حول  جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
وواليته  االنتخابية  ترامب  حملة 
بع�س  �سعود  وتتبع  الرئا�سية، 
يف  تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات 
�سناعة االإ�سالموفوبيا اإىل ال�سلطة. 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
بريتبارت،  موقع  من  الكتاب  على 
املناه�سني  الليرباليني  والن�سطاء 
ماهر،  بيل  مثل  للم�سلمني 
من  املقربة  املوؤثرة  وال�سخ�سيات 
ونيوت  بانون  �ستيف  مثل  ترامب 
جينجريت�س وجون بولتون، وبالتايل 
اإ�سافة  اجلديدة  الن�سخة  متثل 
اإحلاًحا  الق�سايا  اأكرث  اأحد  تناق�س 

للم�سلمني كما الواليات املتحدة.

عر�س كتاب

 “اإعادة التفكري يف الإ�سالم ال�سيا�سي”
الكتاب: اإعادة التفكري يف 

الإ�سالم ال�سيا�سي
املوؤلف: �سادي حميد )حمرر(، 

ويليام مكانت�س )حمرر(
النا�سر: مطبعة جامعة 

اأك�سفورد
تاريخ الإ�سدار: 14 اأوت 2017

عدد ال�سفحات: 400 �سفحة
 

يفرت�سون  العلماء  ظل  ل�سنوات، 
ما ميكن اأن يفعله االإ�سالميون اإذا 
اإىل ال�سلطة. واالآن، لديهم  �سعدوا 
بالد  يف   – مربكة:  لكنها  اإجابات، 
حكومة  الدولة  تنظيم  اأقام  ال�سام، 
تف�سرًيا-  وطبق  الغا�سمة،  بالقوة 
متطرًفا  الكتاب-  موؤلفا  يراه 
على   – االإ�سالمية.  لل�رسيعة 
كان  الطيف،  من  االآخر  الطرف 
يحكم  تون�س  يف  النه�سة  حزب 
�سمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�سّدق على د�ستور ليربايل، وتخلى 
م�رس،  يف   – ال�سلطة.  عن  طوعا 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  فازت 
العامل،  يف  اإ�سالمية  حركة  اأقدم 
بال�سلطة من خالل انتخابات حرة 
ما  �رسعان  ع�سكرًيا  انقالًبا  لكن 

اأطاح بها.
االإ�سالمية  احلركات  خا�ست 
نتائج  اأ�سفرت عن  جتارب خمتلفة 
لت حتدًيا  متباينة ب�سكل الفت و�سَكّ
حول  ال�سائدة  التقليدية  للحكمة 
اأجرب  مما  ال�سيا�سي،  االإ�سالم 
اخلرباء واالإ�سالميني اأنف�سهم على 
اإعادة التفكري يف بع�س افرتا�ساتهم 

االأ�سا�سية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف االإ�سالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�سيا�سي”، 
�سادي  وهما:  االإ�سالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�س�سني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رسح  املجال 
من احلركات االإ�سالمية يف ال�رسق 
عك�س  وعلى  واآ�سيا.  االأو�سط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  االأخرى 
اختارت  االإعالمي،  االهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�سيا�سات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�سكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�سات 
التي  واالإخفاقات  والنجاحات 
يوفر  مما  االإ�سالموية،  بها  ت  مَرّ

اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رسق 
. والأنه يغطي  االأو�سط �رسيع التغرُيّ
اأول  يعترب  فاإنه  ُقطرّية،  حالة   12
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب 
االإ�سالمية الرئي�سية ب�سكل منهجي 
و�سعود  العربية  االنتفا�سات  منذ 

تنظيم داع�س.
امل�ساهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�سمل:  التي  الرئي�سية  امل�سائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ستخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  االأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�سيا�سية.
كما يوفر الكتاب فر�سة لال�ستماع 
والقادة  النا�سطني  من  مبا�رسة 
االإ�سالميني اأنف�سهم وهم يعر�سون 
ب�ساأن  اخلا�سة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ستقبل 
يتيح لالإ�سالميني فر�سة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�سات 
احلركات  �سئون  يف  البارزين 
االإ�سالمية انطالقا من روح احلوار 
البّناء. ويت�سمن “اإعادة التفكري يف 
اأهم  ال�سيا�سي” ثالث من  االإ�سالم 

ال�رسق  خارج  القطرية  احلاالت 
وماليزيا  اإندوني�سيا  االأو�سط- 
للقراء  ي�سمح  مما  وباك�ستان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب االإ�سالمية. باالإ�سافة اإىل 
الكتاب على  امل�ساهمني يف  تركيز 
والبحوث  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  عامل 
التي اأجروها يف هذا املجال، مما 
اأ�سفر عن طرح غني حول حمركات 
التي  التجارب  االإ�سالمي.  ال�سلوك 
هي:  بالرتتيب  الكتاب  ي�سملها 
�سوريا،  املغرب،  تون�س،  م�رس، 
الكويت،  ال�سعودية،  ليبيا،  اليمن، 
�رسق  جنوب  باك�ستان،  االأردن، 

اآ�سيا.
االإ�سالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
االأمريكية،  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  امل�سلمني  االإخوان  وانخراط 
االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�سة  حزب  على  اإطاللة  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�سي 
على  االأمنية  احلملة  هل  �سوؤال: 
اجلماعة  تدفع  امل�سلمني  االإخوان 
جتربة  ا  اأي�سً وتناول  العنف؟،  اإىل 
االإ�سالميني يف باك�ستان، واإ�سكالية 
يف  االإ�سالمية  واحلركة  حما�س 

املتعلق  االأخري  اجلزء  يف  االأردن. 
والتنظيم،  واالأيديولوجية  بالدين 
اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني االأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 
�سادي   – املوؤلفان:  االإ�سالميني.  
م�رسوع  رئي�س  نائب  هو  حميد؛ 
يف  االأو�سط  ال�رسق  دميقراطية 
اللجنة  وع�سو  بروكنجز،  مركز 
االأو�سط  لل�رسق  اال�ست�سارية 
الدويل،  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال 
ومرا�سل ملجلة ذي اأتالنتك. وعمل 
مبركز  لالأبحاث  كمدير  �سابقا 
بروكنجز الدوحة حتى يناير 2014. 
م�رسوع  الأبحاث  كمدير  وقبلها 
االأو�سط.  ال�رسق  دميقراطية 
مبركز  هيوليت  زميل  ا  اأي�سً كان 
و�سيادة  والدميقراطية  التنمية 
�ستانفورد.   جامعة  يف  القانون 
برنامج  يف  كخبري  اأي�سا  وعمل 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�سية 
وكزميل  االأمريكية،  اخلارجية 
ديان  ال�سيناتور  ت�رسيعي يف مكتب 
فين�ستني. وهو حا�سل على �سهادة 

البكالوريو�س واملاج�ستري من كلية 
ال�سوؤون الدولية بجامعة جورجتاون، 
العلوم  يف  الدكتوراه  و�سهادة 
اأك�سفورد.  جامعة  من  ال�سيا�سية 
يف  زميل  هو  مكانت�س؛  ويليام   –
االأو�سط  ال�رسق  �سيا�سات  مركز 
ومدير م�رسوع العالقات االأمريكية 
اأي�ساً  وهو  االإ�سالمي.  العامل  مع 
جونز  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
هوبكنز، �سغل عدداً من املنا�سب 
احلكومية وعمل يف عدٍد من مراكز 
الفكر املخت�سة باالإ�سالم، وال�رسق 
الفرتة  يف  واالإرهاب.  االأو�سط 
املمتدة بني العامني 2009 و2011، 
م�ست�سار  من�سب  مكانت�س  �سغل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأول يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�سب  �سغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
على  الدفاع. عالوًة  لوزارة  التابعة 
ذلك، مكانت�س هو حملل يف معهد 
اأبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
نافال، وكذلك يف ال�رسكة العاملية 
لتطبيق العلوم )SAIC(؛ وزميل يف 
باأكادميية  االإرهاب  مكافحة  مركز 

وي�ست بوينت.  
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على هام�ش ندوة “ال�ساعر العراقي الراحل حممد مهدي اجلواهري معا�سراً”

العوي�س الثقافية 
ت�صدر »يادجلة اخلري«

على هام�ش ندوة “اجلواهري معا�سراً” التي عقدت يومي 14 و15 اأكتوبر  
املا�سي  اأ�سدرت موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ش الثقافية كتاب “يا 

دجلة اخلري.. خمتارات من ق�سائد اجلواهري”،�سمن �سل�سلة )الفائزون 
49( واحتوى على مقدمة و�سعها الأديب عبد الإلهعبد القادر املدير 

التنفيذي ملوؤ�س�سة العوي�ش الثقافية، حيث اأعد الكتاب واختار الق�سائد 
التي و�سل عددها اإىل 18 ق�سيدة من خمتلف اأغرا�ش ال�سعر التي تناولها 

اجلواهري خالل م�سريته ال�سعرية الطويلة.

وكالة اأنباء ال�سعر 

الراحل  العراقي  ال�شاعر  يذكر 
نال  قد  اجلواهري  مهدي  حممد 
العوي�س  علي  بن  �شلطان  جائزة 
 )1991 ـ   1990( عام  الثقافية 
يف  جديداً  باباً  بذلك  مفتتحاً 
اجلائزة )الإجناز الثقايف والعملي( 
ال�شعر  الكبرية يف  ملكانته  تقديراً 

العربي املعا�رص.
ا�شتكمالً  الكتاب  هذا  وياأتي 
مل�رصوع موؤ�ش�شة �شلطان بن علي 
اإىل  الهادف  الثقافية،  العوي�س 
تزويد املكتبة العربية بكتاب نفد 
باجلائزة  فائز  لكل  املكتبات  من 
معايري حديثة،  وفق  طباعته  تعاد 
 : يلي  ما  الإ�شدارات  هذه  من 

“مقدمة يف النقد الأدبي” للدكتور 
الذي  “من  الطاهر،  جواد  علي 
النقد  يف  )خطرات  النار  �رصق 
والأدب(” للدكتور اإح�شان عبا�س، 
“الدرا�شة الأدبية والوعي الثقايف” 
للدكتور م�شطفى نا�شف، “جتديد 
الفكر العربي” للدكتور زكي جنيب 
للدكتور  الع�شـر”  “اآفـاق  حممود، 
واحللم  “الفن  ع�شفـور،  جابـر 
اإبراهيم  جربا  للدكتور  والفعل” 
جربا، “الراوي : املوقع وال�شكل” 
“جمتمع  العيد،  مينى  للدكتورة 
حم�شن  للدكتور  وليلة”  ليلة  األف 
�شم�س  “غروب  املو�شوي،  جا�شم 
احللم” للدكتور فاروق عبد القادر، 
“الثقافة التلفزيونية” للدكتور عبد 
النقدية  “النظرية  الغذامي،  اهلل 

للدكتورة  الت�شال”  بحوث  يف 
عواطف عبد الرحمن، “مو�شوعة 
للدكتور  ال�شهيونية”  تاريخ 
“دائرة  امل�شريي،  الوهاب  عبد 
حممد  �شكري  للدكتور  الإبداع” 
وال�شيا�شة  الفكر  “حتولت  عياد، 
يف ال�رصق العربي” للدكتور حممد 
يف  “درا�شات  الأن�شاري،  جابر 
�شدر  يف  الفكرية  احلركة  تطور 
العلي،  اأحمد  �شالح  د.  الإ�شالم” 
“م�شادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها 
الدين  نا�رص  للدكتور  التاريخية” 
الأ�شد، “مواقف نقدية من الرتاث” 
“جمهورية  العامل،  اأمني  ملحمود 
زكريا،  فوؤاد  للدكتور  اأفالطون” 
جعيط،  ه�شام  للدكتور  “الكوفة” 
للدكتور  احلا�رص”  فى  “املا�شي 

الكتابة”  “لعبة  جدعان،  فهمي 
نا�شف،  م�شطفى  للدكتور 
للدكتور  التاريخ”  وتاأويل  “الراوية 
والعوملة  “العوملة  دراج،  في�شل 
ال�شالم  عبد  للدكتور  امل�شادة” 
تاريخ”  لها  “�شخ�شيات  امل�شدي، 
الغيطاين  “خطط  اأميـن،  لـجالل 
جلمال  الزعفراين”  حارة  وقائع 
املتو�شط”  “�رصق  الغيطاين، 
“نهاية رجل  لعبد الرحمن منيف، 
�شجاع” حلنا مينا، “الرجع البعيد” 
حنظلة  “رحلة  التكريل،  لفوؤاد 
اهلل  ل�شعد  اأخرى”  وم�رصحيات 
احلديث  العربي  “ال�شعر  ونو�س، 
ملحمد  واإبدالتها”  بنياته   :
بني�س، “يف الأدب العماين” يو�شف 
ال�شاروين، “ليون الفريقي” لأمني 

معلوف، “الويل الطاهر ” الطاهر 
وطار، “جدل احل�شارات .. ثالثية 
احلوار وال�رصاع والتحالف” لل�شيد 
مقاربة  ـــــ  والتاأويل  “التقي  ي�شني، 
مفتاح،  حممد  للدكتور  ن�شقية” 
للدكتور  والناقد”  والن�س  “العلم 
اخلطاب  “بالغة  �شعيد،  اإدوارد 
�شالح  للدكتور  الن�س”  وعلم 
الآن..  م�رص  يف  يحدث  ف�شل، 
ليو�شف  م�رص  بر  يف  واحلرب 
القعيد، “اأ�شواء امل�رصح الغربي” 
 .. “حمابي�س  فرج،  األفريد  لـــــ 
ملحمد  قليال”  يلهو  وال�رصطي 
)اأمري  اأمريكانلي  الب�شاطي، 
اإبراهيم،  اهلل  ل�شنع  يل(  كان 
اىل  مدخل   … ال�شلطة  “منطق 
نا�شيف  للدكتور  الأمر”  فل�شفة 

لـمحمد  خريف”  “روؤيا   ، ن�شار 
خ�شري، “طيب مثل قلب �شحابة” 
ن�رص  لإبراهيم  �شعرية  خمتارات 
وق�شائد  لي�س مهنتي  “الفرح  اهلل، 
من  املاغوط  ملحمد  اأخرى” 
اإعداد ح�شني دروي�س، “نزار قباين 
واإعداد  تقدمي   – مغناة”  ق�شائد 
“وجع  القادر،  عبد  الإله  عبد 
ق�شائد  من  .. خمتارات  ال�شكوت 
الدكتور  واإعداد  تقدمي  الربدوين” 

همدان دماج.
خطتها  �شمن  املوؤ�ش�شة  وتقوم 
وتعميم  الثقافة  ن�رص  اإىل  الرامية 
الفائدة باإهداء تلك الكتب اإىل من 
املكتبات  تزويد  وكذلك  يرغب، 
بهذه  اجلامعات  ومكتبات  العامة 

الإ�شدارات.

املكتبة الوطنية اللبنانية.. حلم �صاعر يتحقق بعد 100 عام
 تطلب الأمر مئة عام تقريباً 
الكاتب  حلم  يتحقق  حتى 
طرازي،  دي  فيليب  اللبناين 
اإن�شاء  فكرة  وراء  كان  الذي 
مكتبة وطنية للبنان، وافتتحت 
الثالثاء  م�شاء  املكتبة 
لتنتهي  بريوت،  بالعا�شمة 
فرتة ت�شتت ق�شت فيها الكتب 
اأحد امل�شتودعات  �شنوات يف 

يف مرفاأ بريوت.
اللبناين  واملوؤرخ  ال�شاعر  كان 
 )1956-1865( طرازي  دي 
حا�رصة  بريوت  اأّن  يعتقد 
بها  تكون  اأن  ويجب  العلم، 
رّواد  اإليها  يلجاأ  عامة  مكتبة 
واملطالعة.  للبحث  املعارف 
طرازي  دي  فكرة  وتبلورت 
بعد   1919 عام  وحققها 
املعنية  ال�شلطات  موافقة 
عرفت  ما  فاأ�ش�س  عليها، 
التي  الكربى«،  الكتب  بـ«دار 
اخلا�شة  مكتبته  اإليها  نقل 
من  كبرياً  عدداً  �شّمت  التي 
الكتب املخطوطة واملطبوعة 
وجمموعة كبرية من املجالت 

واجلرائد.
ويتحدث بع�س املوؤرخني عن 
اأن الرجل تكبد عناء ال�شفر اإىل 
اخلا�شة،  نفقته  على  اأوروبا 
وجمع اآلف الكتب من معاهد 
الثقافّية  واملوؤ�ّش�شات  الأدب 
ل�شمها  العلمّية  واملجامع 
الحتفال  لكن  املكتبة،  اإىل 
املكتبة  بتد�شني  الر�شمي 

ثالث  بعد  �شوى  يح�شل  مل 
�شنوات عام 1922، حني نقلت 
املكتبة من منزل دي طرازي 
»الدياكوني�س«  مدر�شة  اإىل 

و�شط بريوت.
وقتها  الحتفال  وح�رص 
الفرن�شي  ال�شامي  املندوب 
يوحي  مما  غورو؛  اجلرنال 
اأولته  الذي  بالهتمام 
املكتبة،  لتاأ�شي�س  ال�شلطات 
ملوؤ�ش�شة  حّولتها  اأن  بعد 
واأحلقتها   ،1921 عام  ر�شمية 
بدائرة املعارف العامة، وبقي 
دي طرازي اأميًنا عاماً للمكتبة 

حّتى عام 1939.
اللبنانية،  احلرب  بدء  مع 
انتقلت املكتبة ملبنى الربملان 
موجوداتها  حلماية  اللبناين 
وبقيت  والنهب،  الق�شف  من 
هناك حتى اتخذت ال�شلطات 
قرارا   1999 عام  اللبنانية 
هو  جديد،  مبنى  اإىل  بنقلها 
يف  القدمية  احلقوق  كلية 

منطقة ال�شنائع يف احلمرا.
وزارة  وقعت   ،2003 عام  ويف 
بعثة  مع  اتفاقّية  الثقافة 
لتلقي  الأوروبّية  املفو�شّية 
العمل يف  اأُطلق مبوجبها  هبة 
املكتبة  تاأهيل  اإعادة  م�رصوع 
وقتها  وو�شعت  الوطنّية، 
اإنقاذ  اإىل  تهدف  عمل  خطة 
حمتويات املكتبة ومعاجلتها، 
�شناديق  يف  نقلها  بعد 
بال�شوق  املكتبة  ملحرتفات 

احلّرة يف مرفاأ بريوت.
التي  اخلطة  هذه  ومبوجب 
�شنوات، متت  ثالث  ا�شتمرت 
وترميمها،  الوثائق  معاجلة 
من  عدد  خ�شع  اأن  بعد 
اأع�شاء الفريق العامل لدورات 
تدريبّية يف لبنان واخلارج، يف 
والرتميم،  التجليد  جمالت 
وفهر�شة الدورّيات وت�شنيفها، 
واملعلوماتّية والتقنية، والإيداع 
والبيبليوغرافية  القانوين، 
تنمية  اإىل  اإ�شافة  الوطنّية، 

املجموعات. 
ويف عام 2006 انتهى امل�رصوع، 
وتزامن الأمر مع تقدمي اأمري 
دولة قطر اآنذاك ال�شيخ حمد 
اإىل  ثانيهبة  اآل  خليفة  بن 
املكتبة  لبناء  اللبنانّية  الدولة 
مبنى  تطوير  ومت  الوطنّية. 
وبناء  وتاأهيله،  احلقوق  كلية 
لي�شتوعب  عليه  اإ�شافات 
التي  والكتب  املخطوطات 
ثالثمئة  اليوم  عددها  اأ�شبح 
األف، ويعود بع�شها اإىل القرن 

11 امليالدي.
يف  احلقوق  كلية  مبنى  ويعد 
املباين  اأجمل  من  بريوت 
العثمانية يف لبنان، وبداأ العمل 
ليكون   19 القرن  نهاية  فيه 
وال�شنائع،  للفنون  مدر�شة 
احلميدي،  �شمي  وم�شت�شفى 
مثل املدر�شة، تيّمًنا بال�شلطان 
الذي  الثاين،  احلميد  عبد 
ال�شخم،  امل�رصوع  هذا  اأجنز 

للتنمية  الأكرب  حينها  واعترب 
وحني  بريوت،  يف  احل�رصّية 
يف  احلقوق  كلية  تاأ�ش�شت 
اتخذت من  اللبنانية  اجلامعة 
فيه  وبقيت  لها،  مقراً  املبنى 
تقرر  حني   ،2006 عام  حتى 

نقل املكتبة الوطنية اإليه.
وهكذا، اأ�شبحت للبنان مكتبة 
لبنانية  بجهود  ح�شلت  وطنية 
ال�شفري  واعتربها  قطرية، 
القطري يف لبنان حممد ح�شن 
»اإعادة  مبثابة  اجلابر  جابر 
التاريخ  ذاكرة  بيت  اإحياء 
والعلمي«،  الفكري  اللبناين 
لتحقيق  انعكا�س  »هي  والتي 
قاعدة  على  القطرية  الذات 
الإن�شان حلفظ  ال�شتثمار يف 
فثقافتُنا  وتاريخه؛  ثقافته، 
هويتنا،  وتراثُنا  عنا،  تتحدث 

وتاريخنا يحدد غَدنا«.
مي�شيل  اللبناين  الرئي�س  اأما 
قطر  دولة  �شكر  فقد  عون 
على جهودها يف اإعادة اإن�شاء 
كل  »مع  اإّنه  وقال  املكتبة، 
جهد  كل  ومع  توؤ�ش�س،  مكتبة 
يبذل لإنقاذ كتاب واإحياء وثيقة 
خمطوطة؛  عن  الغبار  وم�شح 
النور  انت�شار  يف  الأمل  يكرب 
واحل�شارة  الظالمية،  على 
على  والثقافة  التخلف،  على 
�شهود  اليوم  ونحن  اجلهل، 
على خطوة جبارة واثقة على 

طريق هذا النت�شار«.
وكالت 

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب 
تعلن القائمة الطويلة للموؤلف 

ال�صاب يف الدورة 13
للكتاب  زايد  ال�شيخ  جائزة  اأعلنت 
لفرع  الطويلة  القائمة   ، اأم�س  اأول 
»املوؤلف ال�شاب« يف دورتها الثالثة 
ع�رصة )2018- 2019( التي ا�شتملت 

على 12 عماًل من اأ�شل 365.
الأعمال  الطويلة  القائمة  وتت�شمن 
ال�شتاء«  »اأعياد  التالية:  ال�رصدية 
للكاتبة ال�شورية نغم حيدر، ال�شادر 
اأنطوان/ نوفل 2018،  عن ها�شيت 
للكاتب  الورد«  ي�شتهي  و«موت 
�شميلي  عبده  بن  ح�شن  ال�شعودي 
الأدبي  النادي  من�شورات  من 
بالريا�س – املركز الثقايف العربي 
للكاتبة  للناي«  ريح  و«ل   ،2018
ال�شادر  عبداهلل  ب�رصى  الإماراتية 
والتوزيع  للن�رص  كتاب  دار  عن 
البيت«  داخل  و«احلديقة   ،2016
بكر،  اأبو  عبداهلل  الأردين  للكاتب 
امل�رصية  الهيئة  من�شورات  من 
العامة للكتاب 2018، و«حمام الدار 
الكويتي  للكاتب  اأزرق«  ابن  اأحجية 
من�شورات  من  ال�شنعو�شي،  �شعود 
 – نا�رصون  للعلوم  العربية  الدار 
من�شورات �شفاف 2017، و«�شهريار 
املغربي  للكاتب  ويق�س«  يحكي 
دار  من�شورات  من  باميدا،  توفيق 
دار   – والن�رص  للطباعة  الأمان 

التنوير للطباعة والن�رص 2018.
اأما عناوين الدرا�شات والأطروحات 
الإ�شكندرية:  علوم  »اإحياء  فهي: 
للكاتبة  العربية«  اإىل  اليونانية  من 
زكي،  ر�شوى  د.  امل�رصية 
العامة لق�شور  الهيئة  وال�شادر عن 

التداوليات  و«يف   ،2017 الثقافة 
يف  تاأ�شيلية  قراءة  ال�شتدللية 
التاأويلّية«  وال�ّشريورات  املفاهيم 
للكاتب امل�رصي د. ثروت مر�شي، 
املعرفة  كنوز  دار  من�شورات  من 
و«املعرفة   ،2018 والتوزيع  للن�رص 
عوامل  من  القرتاب  يف  وال�شلطة: 
املغربي  للكاتب  فوكو«  مي�شيل 
عمر التاور، من من�شورات موؤ�ش�شة 
وال�شناعات  للن�رص  مقاربات 
القيم  و«روح   ،2018 الثقافية 
وحرية املفاهيم نحو ال�شري لإعادة 
منظومة  بني  الّتكامل  و  الرّتابط 
القيم و العلوم الجتماعية« للكاتب 
بلعقروز  الرزاق  د. عبد  اجلزائري 
املوؤ�ّش�شة  اإبداع  اإ�شدارات  من 
 ،2017 والإبداع  للفكر  العربية 
و«وما يبقى يوؤ�ش�شه الفن؛ مقاربات 
والت�شكيل«  والأوبرا  الباليه  يف 
للكاتب اجلزائري بهاء بن نوار من 
اإ�شدارات ف�شاءات للن�رص والتوزيع 
اأنا�س  و«اأفريقيا؛   ،2018 والطباعة 
لي�شوا مثلنا« للكاتب اللبناين حممد 
طرزي من اإ�شدارات الدار العربية 

للعلوم نا�رصون 2018.
ويذكر اأنه مت الإعالن عن القائمة 
»الآداب«  فروع  يف  الطويلة 
و«الفنون  الدولة«  بناء  و  و«التنمية 
والدرا�شات النقدية« و«اأدب الطفل 
الأ�شابيع املا�شية، على  والنا�شئة« 
الفروع  بقية  عن  الإعالن  يتم  اأّن 

خالل الأ�شابيع القادمة.
وكالت 
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»الإخوة الأعداء« يناف�س 
لفتكاك جائزة »فيكا 9« 

.     ر�سا كاتب:  �ساأ�سارك يف فيلم جديد يتحدث عن مر�س التوحد يف فرن�سا 

حكيم مالك   

جتارة املخدرات 
وزعزعة التوازنات 

الجتماعية

 ويتطرق الفيلم الروائي الطويل 
للمخرج   « الأعداء  »الإخوة 
دافيد  الفرن�سي  وال�سيناري�ست 
مانويل  كرب  اإىل  اأولهوفني 
ودري�س كاأخوين يف نف�س احلي 
يجمعهما   �سيئا  يعد  مل  لكن 
مانويل  اأ�سبح   فقد  الوقت  مع 
ويقود ماتيا�س �سونارت�س �سبكة 
لتجارة املخدرات ، اأما دري�س 
متت  وعندما  �رشطيا  ف�سار 
فرقة  يف  الأخري   هذا  ترقية 
ت�سببت    ، املخدرات  مكافحة 
زعزعة  احلي  اإىل  عودته 
يف  مانويل  وبات  التوازنات 
خطر ولقد جنت �سداقتهما يف 
خ�سم  هذا المتحان ال�سعب ، 
مقاربته   الفيلم  مييز  ما  واأكرث 
على  بنيت  التي  للمو�سوع 
اأجراها  اللقاءات  من  �سل�سلة 
ال�سينمائي  العمل  هذا  خمرج 
املتاجرين  اأكرب  مع  الرائع 
�سديقته  بو�ساطة  باملخدرات 

املحامية .

توليفة �سينمائية 
جزائرية بروؤية 

اإخراجية فرن�سية

من  املخرج  هذا  متكن  ولقد 
املمثلني  من  العديد  جمع 
العاملي  املمثل  اأبرزهم  
الروائي  حفيد  كاتب  ر�سا 
اجلزائري كاتب يا�سني واملمثل 
الكبري  وامل�رشحي   ال�سينمائي 
املمثلة  و  عي�سى   بن  اأحمد 
زرماين  و�سفيان  وزاين  �سربينة 
ما  وهذا  �رشيف   بن  وعادل 
يوؤكد اأن املخرج وال�سيناري�ست 
اأولهوفني  دافيد  الفرن�سي 
باإ�سبانيا   1968 �سنة  املولود 
جوائز  عدة  على  واحلائز 
»الإخوة  خالل   فمن  عاملية  
الأعداء » يربز اأن هذا املخرج 
العاملي يتحلى بروؤية اإخراجية 
راقية وفريدة من نوعها  وهذا 
ما يظهر مل�سته الإبداعية  من 
خالل هذا الفيلم الذي  ا�ستطاع 
اأن يالم�س الروح اجلزائرية عن 
الفرن�سية  البيئة  طريق  تقريب 
من البيئة اجلزائرية ومقاربتها  
املوجودة يف  ال�سعبية  بالأحياء 
الذي  وهذا  العا�سمة   اجلزائر 
لتوظيف   اإ�سافة   ، الفارق  �سنع 
املخرج لأغان جزائرية يف طابع  
الراي والأغنية الرتقية  وهذا ما 
مبا�رش  اإطالع   على   اأنه  يوؤكد 
بها  ومهتم  اجلزائريني   بحياة  
وبالتايل فلقد  الأوىل   بالدرجة 
اأخرج اأربعة اأفالم ق�سرية تالها 
الفيلم الروائي الطويل » مالقنا 
الذي    2007 جديد«�سنة  من 
النقد  اأ�سبوع   يف  عر�سه  مت 
اأخرج  ثم   ، »كان«  مبهرجان 

  2014 يف  الب�رشية  عن  بعيدا 
ق�سرية  ق�سة   من  املقتب�س 
لألبري كامو  ، ويعد فيلم الإخوة 

الأعداء  ثالث اأعماله .

ر�سا كاتب: » �ساأ�سارك 
يف فيلم جديد يتحدث 
عن مر�ض التوحد يف 

فرن�سا »

ر�سا  العاملي  املمثل  وك�سف 
الروائي اجلزائري  كاتب حفيد 
الراحل كاتب يا�سني  الذي ح�رش 
عر�س هذا الفيلم باجلزائر اأنه 
فيلم  بت�سوير  قريباً  �سيقوم 
جديد  بعنوان »غناء الذئب« مع 
 ، كا�سوفيتز  ماتيو   ، عمر  �سي 
وانتهينا قبل اأ�سبوع ، من ت�سوير 
واأوليفييه  تولدانو  اإيريك  فيلم 
»املحميني«  الذي �سنع  ناكا�س 
و »معنى  الفرح » وما اإىل ذلك 
، قائال اأنه �سيلعب  دورالعازف 
وكالهما  كا�سيل  فين�سنت  مع 
اأ�س�سوا  الذين  املربني  يف�رشان 
التوحد  مبر�س  تعنى  جمعيات 
للتعامل  روابط  اأقاموا  والذين 
اأن  م�سريا   ، املر�س  هذا  مع 
هذا  الفيلم يتحدث عن التوحد 
رفقة  مثلنا  فلقد  فرن�سا  يف 
مبر�س  م�سابني  اأ�سخا�س 
ي�سارك هذا  اأن  اآمال   ، التوحد 
العا�رشة  الطبعة  يف  الفيلم  
الدويل  اجلزائر  مهرجان  من 
لل�سينما ، اأيام الفيلم امللتزم يف 

ال�سنة املقبلة 2019 .

»الطريق امل�ستقيم 
»لعكا�سة تويتة 

يتطرق للم�ساربة 
املالية يف العقار 

للفيلم  الأول  العر�س  ومت  
»الطريق  الطويل  الروائي 
امل�ستقيم » للمخرج ال�سينمائي 
بقاعة  تويتة  اجلزائري عكا�سة 
وعليه  بالعا�سمة   زيدون  ابن 
العمل الذي ترتاوح مدته  فهذا 
على  ال�سوء  ي�سلط  دقيقة   103
على  املالية  امل�ساربة  ظاهرة 
خا�س  وقد  وامل�سكن  العقار 
ال�سينما   تاريخ  املو�سوع  يف 
بكتاب وخمرجني  حتدثوا عن 
ومقاربات  باأ�ساليب  الأمر  هذا 
الفيلم  هذا  ويلج    ، خمتلفة 
تدور  ق�سة  من  امل�ساألة  هذه 
العا�سمة  اجلزائر  يف  اأحداثها 
الإطار  ليا�س  يت�ساجر  حيث 
ويواجه  �سمريه  مع  ال�ساب 
، ل �سيما عندما  األيمة  اأحداثا 
اإىل من�سب �سام يف  تتم ترقيته 
الذي  العمراين  التنظيم  ديوان 
اأن  بعدها  فيكت�سف   ، به  يعمل 
خدعة  اإل  ماهي  الرتقية  هذه 
اإطار  يف  فداء  ككب�س  لتعيينه 
اأرا�س  ملنح  احتيالية  عملية 

ب�سفة غري قانونية. 

نبيل ع�سلي يتاألق يف 

�سماء الفن ال�سابع

وي�سارك يف هذا العمل املمثل 
ومهدي  ع�سلي  نبيل  املبدع 
بن  اأني�س  ومو�سيقى   رم�ساين 
تلنتكيت  اأحمد  ت�سوير  هالل 
اجلزائري  املركز  اإنتاج  ومن 
 CADC ال�سينما  لتطوير 
تويتة  عكا�سة  و�سيناريو 
بالن�سبة  اأما    ، �سار  ونادية 
ال�سينمائي  واملخرج  للممثل 
اجلزائري  وال�سيناري�ست 
�سنة  املولود  تويتة   عكا�سة  
اأبدع  م�ستغامن   مبدينة   1973
الذي  الرائع  الفيلم  هذا  يف 
قبل  من  كبري  بتفاعل  حظي 
امل�ساهدين اجلزائريني وع�ساق 
الفن ال�سابع ،  فلقد در�س هذا 
التكوين  مبعهد  الكبري  املخرج 
يف  جتربة  بعد   ، ال�سينمائي 
والتمثيل  الإخراج  م�ساعدة 
اأخرج فيلمني ق�سريين  عر�س 
»�سنة  تارتاران  »�سارع  ثانيهما 
ثم   ، كان  مهرجان  يف   1980
الروائية  الأفالم  يف  خا�س  
امل�سحى   « اأ�سهرها  الطويلة 
و«الناجي«1986،   ،  1982« بهم 
و«موريتوري« عام 2007،  الذي 
يا�سمينة  رواية  من  اقتب�سه 
اإن  وماد   « ال�سهرية  خ�رشا 
جلب  بولي�سي   فيلم  وهو   «
ال�سينما  لقاعات  ال�سباب  مئات 
باجلزائر ، ولقد �سارك عكا�سة 
اأفالم جزائرية  كممثل يف عدة 

 « حراقة   « منها  وفرن�سية 
معبود   «  ، علوا�س  ملرزاق 
غراجن  ل  لإيفان   « ال�سباب 
الأكرب«ملار�سيال  الرحيل  و« 

راي�س.   

اأ�سماء لمعة يف 
جلنة حتكيم الأفالم 

الروائية

حتكيم  جلنة  اأع�ساء  واختري 
يف   الطويلة  الروائية  الأفالم 
ملهرجان  التا�سعة  الطبعة 
اأيام  لل�سينما  الدويل  اجلزائر 
لمعة  اأ�سماء   امللتزم   الفيلم 
وهم املخرجة اجلزائرية ميينة 
الثورة  و�سديق  �سويخ  ب�سري 
الفرن�سي   املخرج  اجلزائرية 
فيلم  �ساحب   غازو  اأندري 
اجلزائر«  يف  ال�سالم  »اإحالل 
واملو�سيقي وامللحن  واملخرج 
املغرتب  اجلزائري  ال�سينمائي 
كمال  واجلزائري  بوتلة  �سايف 
مك�سار ويرتاأ�س هذه اللجنة نبيل 
م�سارك  كاأ�ستاذ   يعمل  بودراع 
والدرا�سات  الفرن�سية  للغة 
اأوريغون  بجامعة  الفرنكوفنية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية 
رفيع  الباحث  هذا  اأنتج  وقد 
امل�ستوى  عدة م�ساهمات حول 
املو�سيقى   و  وال�سينما  الأدب 
وغريها  من الفنون ، و�سي�سدر 
له  يف مطلع العام كتاب بعنوان 

»اأفالم مرزاق علو�س« .

وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيت توؤكد :

اجلزائر �ست�سارك يف الطبعة الرابعة لتحدي القراءة العربي 2019
الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
اأم�س  اأول  غربيت   بن  نورية 
م�ساركة  عن  العا�سمة  باجلزائر 
الرابعة  الطبعة  يف  اجلزائر 
للم�سابقة الدولية »حتدي القراءة 
غرار  على   2019 �سنة  العربي« 

ال�سنوات ال�سابقة.
ردها  يف  غربيت  بن  اأو�سحت  و 
م�سعود  عن  للنائب  �سوؤال  عن 
اأجل  من  )الحتاد  عمراوي 
والبناء(،  والعدالة  النه�سة 
حول  الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
حرمان التالميذ من امل�ساركة يف 
امل�سابقة الدولية  »حتدي القراء 
الإمارات  تنظمها  التي  العربي« 
العربية املتحدة كل �سنة، يف حني 

مماثلة  جزائرية  م�سابقة  تنظم 
توقيت  نف�س  يف  بالدي«  »اأقالم 
»اجلزائر  اأن  الدولية،  امل�سابقة 
�ست�ستمر يف امل�ساركة يف م�سابقة 
حتدي القراءة العربي يف طبعتها 
الرابعة و التي �ستنظم يف الثالثي 
كان  كما   2019 �سنة  من  الأول 

مربجما«.
»املتميزة«  بامل�ساركة  ذكرت  و 
الثالث  الطبعات  يف  للجزائر 
العربي  القراءة  لتحدي  ال�سابقة 
منذ ال�سنة الدرا�سية 2016-2015 
اجلزائرية  البطلة  حت�سلت  حيث 
ندى عقال من ولية �سطيف على 

املرتبة الثالثة.
غربيت  بن  نورية  اعتربت   و 

الكثري  ت�سمن  النائب  �سوؤال  اأن 
و«غري  امل�سبقة«  »الأفكار  من 
املوؤ�س�سة«، موؤكدة انه �سواء تعلق 
القراءة  حتدي  مب�سابقة  الأمر 
»اأقالم  الوطنية  امل�سابقة  او 
رزنامة  تظاهرة  »فلكل  بالدي 
خا�سة بها«، مربزة اأن الهدف هو 
امل�ساركة  من  التالميذ  »متكني 
اأو  يريدونه  الذي  الربنامج  يف 
امل�ساركة يف امل�سابقتني«، موؤكدة 
ا�ستعدادها لتقدمي بع�س الأ�سماء 
امل�ساركة يف هاتني التظاهرتني.

الرتبية  وزيرة  اأ�سارت   كما   
يف  التالميذ  م�ساركة  اإىل 
الأخرى  الدولية  املناف�سات 
الدولية  امل�سابقة  غرار  على 

من  املنظمة  الرتا�سل  فن  حول 
و  للربيد  الدويل  الحتاد  طرف 
معهد  ينظمها   التي  امل�سابقات 
»بريتي�س  الربيطاين  اللغات 

كون�سيل« وغريها .
»برنامج  فان  الوزيرة   ح�سب  و 
نف�س  له  العربي  القراءة  حتدي 
املتمثل  الوطني  الربنامج  توجه 
يف م�رشوع القراءة املمتعة الذي 
وزارة  مع  بالتن�سيق  تنظيمه  مت 
يهدف  و   2015 �سنة  منذ  الثقافة 
لدى  اخليال  و  الإبداع  تنمية  اإىل 

النا�سئة«.
يف  التنوع  اأن  اإىل  اأ�سارت  و 
الدولية  و  الوطنية  امل�سابقات 
اإىل  التو�سل  هو  منه  الهدف 

و  التالميذ  جلميع  متعددة  �سبل 
من  ينا�سبهم  الذي  النمط  اإيجاد 
�سقل  و  م�ستواهم  حت�سني  اجل 
القراءة  يف  الإبداعية  مواهبهم 
ال�سطر  بخ�سو�س  اما  الكتابة.  و 
مب�سري  املتعلق  ال�سوؤال  من 
الكتب التي اأهدتها دولة الإمارات 
اإىل اجلزائر و بقاءها يف امليناء، 
اأكدت الوزيرة اأن الأمر »ل اأ�سا�س 
انه  مو�سحة  ال�سحة«،  من  له 
وموافقة  الهبة  هذه  قبول  »بعد 
اإىل  دخولها  على  الثقافة  وزارة 
املوؤ�س�سة  تكليف  مت  اجلزائر 
الوطنية للفنون املطبعية باإخراج 
هذه الكتب من امليناء و جتميعها 
باملوؤ�س�سة التي لها خربة يف ذلك 

». و بعدها -ت�سيف بن غربيت- 
اأ�سندت عملية توزيعها اإىل املركز 
حيث  الرتبوية  للوثائق  الوطني 
امل�ستويات  ح�سب  ت�سنيفها  مت 
ملختلف  اإر�سالها  و  توزيعها  و 
 500 منها  لت�ستفيد  الوليات 
مديرية   50 يف  تعليمية  موؤ�س�سة 
انطالق  قبل  ذلك  و   « الرتبية 

الدخول املدر�سي 2019-2018.
هذه  بعد  انه  الوزيرة  وقالت 
بزيارة  اإماراتي  وفد  قام  العملية 
املا�سي  يوليو  يف  اجلزائر  اإىل 
التحكم  يف  كبريا  اإعجابا  و«ابدى 
�سري  كيفية  عن  جيدا  انطباعا  و 

هذه العملية«.
ق.ث  

ا�ستمتع اجلمهور اجلزائري طوال 111 دقيقة بالفيلم الروائي الطويل »الإخوة الأعداء » للمخرج الفرن�سي دافيد اأولهوفني  بقاعة ابن زيدون ريا�ض الفتح 
بالعا�سمة  حيث ي�سارك هذا العمل ال�سينمائي املتميز �سمن  املناف�سة الر�سمية  يف �سنف الأفالم الروائية  ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما اأيام الفيلم 

امللتزم يف طبعته التا�سعة  التي ت�سهد اإقبال  وا�سها من قبل ع�ساق ال�سينما الذين توافدوا مل�ساهدة هذا الفيلم ال�سينمائي الذي يعر�ض لأول مرة يف اجلزائر 
يف »فيكا 9 » والذي ا�ستطاع اأن ي�ستقطب العديد من امل�ساهدين اجلزائريني وهذا ما يجعله يناف�ض بقوة لفتكاك  اللقب يف �سنف الأفالم الروائية ولقد 
كان هذا العر�ض بح�سور  املمثل العاملي ر�سا كاتب حفيد الروائي اجلزائري كاتب يا�سني واملمثل ال�سينمائي وامل�سرحي  الكبري اأحمد بن عي�سى  واملنتج  

وزهرية ياحي حمافظة  هذا املهرجان والناقد ال�سينمائي واجلامعي اأحمد بجاوي مدير الفني للمهرجان .



�صحةاجلمعة  07  ال�سبت 08  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل30 ربيع الأول 1440هـ 18
�صاعات النوم قد تهددك باملوت املبكر!

�أن  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
عند  �سلبا  تتاأثر  قد  �لقلب  �سحة 
من  �أقل  �أو  �لالزم  من  �أكرث  �لنوم 
�جل�سم  يحتاجه  �لذي  �لوقت 

للر�حة.
يف  ن�رشت  �لتي  �لدر��سة  وبحثت 
 ،»European Heart« جملة 
�سخ�ص  �ألف   116 نحو  بيانات  يف 
ترت�وح �أعمارهم بني 35 و70 �سنة 
فرتة  وبعد  خمتلفة  دولة   21 من 
�سنو�ت،   8 لنحو  متو�سطة  متابعة 
وفاة  حالة   4381 �لباحثون  �سجل 
�لقلبية  بالأمر��ص  »�إ�سابة  و4365 

�لوعائية«.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
عر�سة  �ساعات  ثماين  من  �أكرث 
خلطر �ملوت �أو �لإ�سابة باأمر��ص 
يف  �لدموية  �لأوعية  �أو  �لقلب 
�لذين  �أولئك  مع  مقارنة  �لدماغ، 
و8   6 بني  ترت�وح  ملدة  ينامون 
�أمر� �رشوريا  �لنوم  ويعد  �ساعات 
يق�سي  حيث  �لإن�سان،  ل�سحة 
�لنا�ص زهاء ثلث �ساعاتهم �ليومية 
�لباحثني  فريق  وكتب  �لنوم،  يف 
ب�سكل  �لنوم  �إىل  »ينظر  �لدويل: 
يف  هام  �سلوك  �أنه  على  متز�يد 
�أن  ميكن  �أنه  حيث  �حلياة  منط 
يوؤثر على �أمر��ص �لقلب و�لأوعية 

باأولئك  و�ملوت«ومقارنة  �لدموية 
�إىل  �ست  بني  ما  ينامون  �لذين 
�لذين  �أولئك  فاإن  �ساعات،  ثماين 
ينامون ما جمموعه ثماين �إىل ت�سع 
�ساعات يوميا لديهم خطر متز�يد 

بن�سبة %5.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
يف  �ساعات  وع�رش  ت�سع  بني  ما 
�لإ�سابة  �أكرث عر�سة خلطر  �ليوم 
�لدموية  �لقلب و�لأوعية  باأمر��ص 
و�ملوت �ملبكر. �أما �لذين ينامون 
�أكرث من 10 �ساعات يوميا، فيزيد 
باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  لديهم 

�لقلب �أو �لوفاة بن�سبة %41.
زيادة  �أي�سا  �لباحثون  ووجد 
 %9 بن�سبة  �لإ�سابة  خطر  يف 
ما  ينامون  �لذين  لالأ�سخا�ص 
�أقل،  �أو  �ساعات  �ست  جمموعه 
ذ�ت  تكن  مل  �لنتيجة  هذه  ولكن 

دللت �إح�سائية.
وقال �لباحث �لرئي�ص، ت�سو�نغ�سي 
كلية  دكتور�ه يف  طالب  وهو  و�نغ، 
 McMaster and Peking«
 »Union Medical College
بالأكادميية �ل�سينية للعلوم �لطبية 
يف �ل�سني: »تبني در��ستنا �أن �ملدة 
و8   6 بني  ترت�وح  للنوم،  �ملثلى 

�ساعات يف �ليوم للبالغني«.

�مل�سارك،  �ملعد  و�أ�ساف 
يو�سف، من جامعة  �سليم  �لأ�ستاذ 
كند�:  يف  �أونتاريو  ماكما�سرت، 
»ينبغي على �لعامة �سمان �حل�سول 
على ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات 
�لنوم يوميا«وتابع: »من ناحية  من 
�أخرى، �إذ� كنت تنام ب�سكل منتظم 
عن  يزيد  بنحو  �لالزم،  من  �أكرث 
فمن  �ليوم،  يف  �ساعات  ت�سع 

للتحقق  �لطبيب  زيارة  �ل�رشوري 
من �سحتك �لعامة«.

نوم  مقد�ر  معرفة  �أن  و�أو�سح 
�ملري�ص قد يكون مفيد� لالأطباء، 
على  �لتعرف  على  مل�ساعدتهم 
ب�سكل  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ص 
مب�ساكل  �لإ�سابة  خلطر  �أكرب 
�لوفاة  �أو  �لقلب و�لأوعية �لدموية 

�ملبكرة. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

اكت�صاف عامل جديد يهدد خ�صوبة الذكور

خمترب  علماء  طور 
�لوطني  �ستانفورد 
عالجا  �أمريكا  يف 
على  ي�ساعد  جديد� 
بعد  �لذ�كرة  ��ستعادة 
مر�سى  ويعالج  �حلو�دث 

�ألزهامير.
�لعالج  تقنية  وتتلخ�ص 
عن  بالك�سف  �جلديدة 
يف  �ملت�رشرة  �ملناطق 
�حلو�دث  جر�ء  �لدماغ، 
�لع�سبية  �لأمر��ص  �أو 
بتخطيط  �ملختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
�لدماغ  و�سل  عرب 
ت�سخ  كهربائية  باأقطاب 

�إليه �سحنات معينة.
من  �لتحفيز  و�سيحدد 
خالل �لأقطاب �ملناطق 

�لدماغ،  �لأكرث �سعفا يف 
وت�ستعيد  �ستعالج  و�لتي 
تعري�سها  بعد  ن�ساطها 
لنب�سات كهرومغناطي�سية 
هذه  وت�ساعد  موجهة 
على  �جلديدة  �لتقنية 
بعد  �لدماغ  عمل  حتفيز 
�لو�سالت  ت�سكيل  �إعادة 
�ملناطق  يف  �لع�سبية 
ويعتقد  منه،  �مل�سابة 
�أن هذه �لطريقة  �لعلماء 
كبري  حد  �إىل  �ستب�سط 
عالج �لكثري من �لأمر��ص 
كاألزهامير  �حلديثة 
و�خلرف  باركن�سون  ود�ء 
باأ�سكاله �ملتعددة، ف�سال 
عن �إ�سابات �لدماغ جر�ء 
وغريها  �ل�سري  حو�دث 

من �لكو�رث.  

حذر باحثون من �أن تغري �ملناخ ميكن �أن ي�سكل 
تهديد� خل�سوبة �لذكور، حيث ت�سبب موجات �حلر 

�رشر� خطري� وطويل �لأمد على �حليو�نات �ملنوية.
ووجد �لباحثون �أن �خل�سوبة عند �حل�رش�ت �لذكور، 

تنخف�ص ب�سكل ملحوظ عندما ترتفع درجات �حلر�رة 
فوق �ملعدل �لطبيعي لفرت�ت ق�سرية وبعد تعري�ص 
�خلناف�ص ملوجات �حلر�رة مدة 5 �أيام، مع �رتفاع 

درجات �حلر�رة من 5 �إىل 7 درجات مئوية، �نخف�ست 
كمية �حليو�نات �ملنوية �لتي مت �إنتاجها �إىل �لن�سف. 

ومع ذلك، مل تتاأثر �لإناث وقال �لأ�ستاذ �لدكتور، 
 East مات غيغ، قائد جمموعة �لبحث يف جامعة

Anglia: »لقد �أثبتنا �أن وظيفة �حليو�نات �ملنوية هي 
�سمة ح�سا�سة ب�سكل خا�ص عند �رتفاع درجة حر�رة 
�لبيئة. وميكن �أن تقدم تف�سري� لأ�سباب عجز �لتنوع 

�لبيولوجي يف ظل تغري �ملناخ«.
 Nature وتظهر �لنتائج �لتي نُ�رشت يف جملة

Communications، �أن �لن�سل �لذي مت �إجنابه 
خالل موجات �حلر، �أقل خ�سوبة ويعي�ص حياة �أق�رش 

من �لطبيعي ب�سهرين وبهذ� �ل�سدد، قال كري�ص �سيلز، 
�لذي قاد �لدر��سة: »من �ملرجح �أن تو�جه �حل�رش�ت 

يف �لطبيعة موجات حر�رية متعددة، و�لتي ميكن 
�أن ت�سبح م�سكلة لالإنتاجية �ل�سكانية، نتيجة �سعف 

�لتكاثر �لذكوري«.

 عالج مر�ض ال�صكر
 من النوع الأول والثانى

مر�ص �ل�سكرى غالبا ما ي�سار �إليه من قبل �لأطباء باأنه جمموعة 
من �لأمر��ص �لأي�سية �لتى يكون لدى �ل�سخ�ص فيها ن�سبة عالية 
لأن  �أو  كاف،  غري  �لأن�سولني  �إنتاج  لأن  �إما  �لدم،  فى  �ل�سكر  من 
و�ملر�سى  لالأن�سولني،  �سحيح  ب�سكل  ت�ستجيب  ل  �جل�سم  خاليا 
�لذين يعانون من �رتفاع ن�سبة �ل�سكر فى �لدم عادة ما يعانون من 

كرثة �لتبول، و�لعط�ص على نحو متز�يد و�جلوع.
�أعر��ص  فت�سمل   ،»medicalnewstoday« ملوقع  وفقا 
�ل�سديد، �جلوع،  �لعط�ص  �لتبول �ملتكرر،  �لأكرث �سيوعا  �ل�سكرى 
و�لتخفي�سات  و�لتعب،   ، �لعادى  �لوزن غري  �لوزن، وفقد�ن  زيادة 
وخز  وخدر  �لذكور،  �جلن�سى  و�خللل  ي�سفى،  ل  �لتي  و�لكدمات 
عن  م�سئول  �ل�سكرى  مر�ص  عالج  ويكون  و�لقدمني،  �ليدين  يف 

�لتعامل مع كل ذلك.

1. داء ال�صكرى من  النوع الأول
 

�جل�سم فى هذه �حلالة ل ينتج �لأن�سولني، عادة ما ي�ساب �لأ�سخا�ص 
بد�ء �ل�سكرى من �لنمط �لأول قبل بلوغهم �سن �لأربعني، وغالبا 
 %10 نحو  وهناك  �ملر�هقة،  �سن  فى  �أو  �ملبكر  �لبلوغ  �سن  فى 
�لأول. �ملر�سى  �لنوع  �ل�سكرى هى من  من جميع حالت مر�ص 
يحتاجون  �سوف   1 �لنوع  من  �ل�سكرى  مر�ص  من  يعانون  �لذين 
�إىل �أخذ  حقن �لأن�سولني لبقية حياتهم، كما يجب عليهم �سمان 
�سبط م�ستويات �جللوكوز فى �لدم ب�سكل �سليم عن طريق �إجر�ء 

فحو�سات دم منتظمة و�تباع نظام غذ�ئى خا�ص.

2. داء ال�صكرى من النوع 2
 

�جل�سم ل ينتج ما يكفى من �لأن�سولني للقيام بوظائفه �ل�سليمة، �أو �خلاليا 
�لأن�سولني(، ما يقرب من  �لأن�سولني )مقاومة  يف �جل�سم ل تتفاعل مع 
�لعامل هي من  �أنحاء  �ل�سكرى فى جميع  90% من جميع حالت مر�ص 
�أعر��ص  على  �ل�سيطرة  على  قادرين  �لنا�ص  بع�ص  يكون  قد   .2 �لنوع 
مر�ص �ل�سكري من �لنوع 2 عن طريق فقد�ن �لوزن، �تباع نظام غذ�ئي 
�سحي، و�لقيام بالكثري من �لتمارين �لريا�سية، ومر�قبة م�ستويات �ل�سكر 
فى �لدم ومع ذلك، د�ء �ل�سكرى من �لنوع 2 هو عادة مر�ص �لتدريجى �أى 
�أنه يزد�د تدريجيا، و�ملري�ص رمبا ينتهي فى نهاية �ملطاف �أن �أتاخذ 
�لأن�سولني وعادة يكون فى �سكل �أقر��ص. �لأ�سخا�ص �لذين يعانون من 
زيادة �لوزن و�ل�سمنة لديهم خطر �أكرب بكثري من �لإ�سابة بد�ء �ل�سكرى 
من �لنوع 2 مقارنة مع �أ�سحاب �لوزن �ل�سحى، كما �أن عدم �تباع ن�ساط 
�ل�سود� يوميا كلها ت�ساهم فى  بدنى وتناول �لأطعمة �خلاطئة  و�رشب 

خطر �لغ�سابة مبر�ص �ل�سكرى من �لنوع �لثانى.

3. �صكرى احلمل
 

�لن�ساء  بع�ص  �حلملن  �ل�سيد�ت خالل فرتة  على  يوؤثر  �لنوع  هذ� 
و�أج�سادهن  �لدم،  لديهن م�ستويات عالية جد� من �جللوكوز فى 
كل  لنقل  �لأن�سولني  من  يكفى  ما  �إنتاج  على  قادرة  غري  تكون 
�جللوكوز  م�ستويات  �رتفاع  �إىل  يوؤدى  ما  �خلاليا،  �إىل  �جللوكوز 
يف  �لتحكم  �حلملى  �ل�سكرى  مر�سى  ملعظم  ميكن  تدريجيا. 
�ملر�ص من خالل ممار�سة �لريا�سة و�تباع نظام غذ�ئي، ما بني 
10% �إىل 20% �سوف حتتاج �إىل �تخاذ نوع من �لأدوية �لتي ت�سيطر 
على م�ستويات �جللوكوز يف �لدم، و ميكن �أن يوؤدي مر�ص �ل�سكري 
�أو غري �ملر�قب �إىل زيادة خطر حدوث  �حلملي غري �مل�سخ�ص 

م�ساعفات �أثناء �لولدة.

عالج مر�ض ال�صكرى
 

فى  تغري�ت  �إتباع  مع   2 �لنوع  من  �ل�سكري  مر�ص  عالج  يتم  قد 
وعن  �لريا�سة  ممار�سة  مع  �لوزن  فقد�ن  وخا�سة  �حلياة،  منط 
طريق تناول �لأطعمة �ل�سحية، وميكن �أي�سا حت�سني بع�ص حالت 
د�ء �ل�سكري من �لنوع �لثانى مع جر�حة �إنقا�ص �لوزن، لكن على 

�ل�سعيد �لأخر ل يوجد عالج لد�ء �ل�سكرى من �لنوع �لأول.
 2 �لنوع  من  �ل�سكرى  �أو  �لأول  �لنوع  من  �ل�سكرى  مر�ص  عالج 
ينطوى على �لأدوية و�لنظام �لغذ�ئى وممار�سة �لريا�سة لل�سيطرة 
�لتحكم  يف م�ستويات  ي�ساعد  �لدم، كما  �ل�سكر يف  على م�ستوى 
�حلد  يف  �لدم  �سغط  وم�ستويات  و�لكولي�سرتول  �لدم  يف  �ل�سكر 
من خطر �لإ�سابة باأمر��ص �لكلى و�أمر��ص �لعني ومر�ص �جلهاز 
بتطور  �ملرتبطة  �لدماغية،  و�ل�سكتة  �لقلبية  و�لنوبات  �لع�سبي 

مر�ص �ل�سكرى.



�إ�سالمياتاجلمعة  07  ال�سبت 08  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل30 ربيع الأول 1440هـ 19

من �أخالق �لر�سول عليه �ل�سالة و �ل�سالم
النبي  اأخالق  ح�رص  اإّن 
يف  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
اأمٌر يف  اأو حتى كتاب  مقال 
هذه  ولكن  ال�سعوبة،  غاية 
رحاب  يف  عاجلة  وقفات 
بالّدرو�س  الفّيا�سة  اأخالقه 
عليه  الر�سول  كرم  والعرب:  

ال�سالم
-عليه  النبي  كرم  �سّكل   
لوناً  وال�سالم-  ال�سالة 
العرب،  ياألفه  مل  جديداً 
اهلل  �سبيل  يف  كرمه  كان  اإذ 
وابتغاء مر�ساته -�سبحانه-، 
ويف موؤازرة ون�رصة الدعوة، 
ما  اأحوج  يعطي  كان  فقد 
عن  �سئل  وما  اإليه،  عنده 
اإال  ال�سالم-  -عليه  �سيء 
اأن  ي�ستحي  وكان  اأعطاه، 
ويرجعه  ي�ساأله،  من  يرّد 
اأتاه  فقد  الوفا�س،  خايل 

فاأعطاه  ماالً،  ف�ساأله  رجاًل 
جبلني،  بني  ما  مالأْت  غنماً 
)يا  وقال:  قومه،  اإىل  فرجع 
حممًدا  فاإن  اأ�سلموا  قوم 
يخ�سى  ال  من  عطاء  يعطي 
الر�سول  �سدق  الفاقة(.  
النبي  كان  ال�سالم   عليه 
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
�سادقاً مع ربه -عز وجل-، 
النا�س  ومع  نف�سه،  ومع 
كلّهم، بّرهم وفاجرهم، فهو 
ال�سادق االأمني يف اجلاهلية 
عرفه  من  اأجمع  واالإ�سالم، 
اأمني  �سادق  اأّنه  وخالطه 
منه  ي�سمعوا  مل  �سباه،  منذ 
كذبَة واحدة، ومل ي�سّك اأحد 
منهم يف خرب �سمعه منه، اإال 
قري�س  جحود  من  كان  ما 
بنباأ  وامل�رصكني حينما جاء 
االإ�سالم؛  ور�سالة  الدعوة 

�سرب  وعتّواً.  ظلماً  فكّذبوه 
كان  ال�سالم:  عليه  الر�سول 
النا�س  اأ�سرب  الكرمي  النبي 
من  يناله  وكان  االأذى،  على 
اأ�سحابه  ينال  ما  االأذى 
مكة  يف  البعثة  بداية  يف 
ذلك  ي�سّده  فال  املكرمة؛ 
بل  �سيئاً،  احلّق  دعوة  عن 
و�سرباً،  وجلداً  ثباتاً  يزداد 
املتني،  درعه  ال�سرب  فكان 
دعوة  م�ستذكراً  به  ن  يتح�سّ
له  وجّل-  -عز  املوىل 
العظيم،  بالتزام هذا اخللق 
 ْ ربرِ )َفا�سْ تعاىل:  قال  حيث 
وكلّما  يَُقولُوَن(،  َما  َعلَى 
اخلطوب  عليه  احت�سدْت 
بقول  ت�سلّح  والكروب 
 ْ ربرِ املوىل -�سبحانه-: )َفا�سْ
َن  مرِ الَْعْزمرِ  اأُْولُوا  رَبَ  َكَما�سَ

 .) �ُسلرِ الُرّ

 ��ستغاله �سلى �هلل عليه 
و �سلم بالتجارة 

وزاول حممد مهنة التجارة وهو يف 
الثانية ع�رصة من عمرة )وقيل يف 

التا�سعة( وانتهز فر�سة خروج عمه اأبى 
طالب بتجارة اإىل ال�سام فخرج معه وفى 
الطريق قابلهما راهب م�سيحي راأى يف 
حممد عالمات النبوة فن�سح عمه اأن 

يعود به اإىل مكة خمافة اأن يعرفه الروم 
ويقتلوه

وعلى الرغم من ذكر املوؤرخني لق�سة 
الراهب بحريا اإال اأنة ال ميكن ت�سديقها 

ب�سهولة، الأن حممد �سلى اهلل عليه و 
�سلم نف�سه مل يكن يعرف اأنه نبي اإال بعد 

اأخربه جربيل بذلك يف الغار ، وكل ما 
يعرفه رجال الدين اليهودي وامل�سيحي 

عن الر�سالة املحمدية زمانها ال �سخ�س 
�ساحبها، وقد اأفادت هذه الرحلة 

حممدا كثريا، فعودته ال�سرب وحتمل 
امل�ساقة وفتحت عينية على اأقوام 
وجمتمعات تختلف كثريا عن قومه 
وجمتمعة ، ومر يف الطريق الذهاب 

والعودة على اأطالل مدن عرف اأنها ديار 
ثمود ومدين ووادي القرى و�سمع عن 

اأخبارهم الكثري
ومل تنقطع �سلة حممد بالتجارة بعد 

عودته من ال�سام بل كان يتاجر بال�سواق 
مكة او باالأ�سواق القريبة منها ك�سوق 

عكاظ وجمنه وذي املجاز لكنه مل يجعل 
التجارة كل همه واكتفى منها مبا يوفر 

له حياة متزنة �سعيدة وكان كلما تقدم به 
العمر ازداد تفكريا وتاأمال وق�سى الكثري 

من وقته يتدبر هذا الكون العجيب
وهناك فرق كبري بني �سيا�سة احليوان 
واالإن�سان ، لكن ميكن القول اأن حرفة 

الرعي ملا كانت تتم يف ال�سحراء حيث 
الف�ساء املتناهي وال�سماء ال�سافية 

والنجوم املتالألئة يف الليل ، وال�سم�س 
امل�رصقة يف ال�سباح وهذا النظام البديع 
يف حركة الكون ا�سرتعى كل ذلك انتباه 
حممد فاأخذ يتاأمل ويتفكر ويتدبر يف 

الكون العجيب.

معنى �سالة �حلاجة 
عليه  يقول  امَلاأربة.  اللغة:  يف  احلاجة  معنى 
َوائرِجرِ  ينُوا َعلَى َناحرِ احْلَ الة وال�ّسالم: )ا�ْستَعرِ ال�سّ
تْمانرِ لََها(. واحلاجة يف الفقه جاءت بنف�س  بالكرِ
معناها اللغوي وقد عرفها ال�ساطبي فقال: اأنها 
ورفع  التو�سعة  حيث  من  املرء  اإليه  يفتقر  ما 
وامل�سقة. يف  احلرج  اإىل  غالباً  املوؤدي  ال�سيق 
الة التي يُوؤّديها العبد ليلجاأ  اال�سطالح: هي ال�سّ
اإىل اهلل، ويتّم ذلك عن طريق الّدعاء، والت�رّصع، 

هو  اأمر  اأّي  ق�ساء  يف  تعاىل  اهلل  اإىل  والتو�ّسل 
من  تتكّون  �سالة  وهي  اإليه،  احلاجة  باأم�ّس 
ركعتني، يُ�سلّيها امل�سلم وقت احلاجة باعتبارها 
وتعاىل،  �سبحانه  رّبه  وبني  بينه  اّت�ساٍل  و�سيلة 
اهلل  من  اأمٍر  لق�ساء  اأو  للطلب،  �سٌة  خُم�سّ فهي 
الة يبداأ العبد  عّز وجّل، وبعد االنتهاء من ال�سّ
يُريدها  التي  احلاجة  وطلب  والّدعاء  بالت�رّصع 
اأو  له،  يق�سيها  اأن  يتمّنى  والتي  تعاىل  اهلل  من 

اأو الهّم  اإزالة االأمر،  يطلب العبد من اهلل تعاىل 
والغم اأو امُل�سكلة التي تزعجه وت�سّبب االأرق له. 
لوات املفرو�سة  وتُعّد �سالة احلاجة كباقي ال�سّ
اأدائها و�رصوط �سّحتها؛ فهي حتتاج  كيفّية  يف 
والتوّجه  العورة،  و�سرت  والّطهارة،  الو�سوء،  اإىل 
باّتاه القبلة، تُقراأ فيها الفاحتة وما تي�رّص من 
القراآن، ثّم الّركوع، وال�ّسجود، وغريها من اأركان 

الة الرئي�سّية. ال�سّ

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

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

الدليل:
ينرِ َحنرِيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ْم َوْجَهَك لرِلدرِّ ﴾ َفاأَقرِ
يُن الَْقيرُِّم )30(  رِ َذلرَِك الدرِّ لْقرِ اهلَلّ َ يَل خلرِ رِ الَّترِي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها اَل تَبْدرِ ْطَرَة اهلَلّ ينرِ َحنرِيًفا فرِ ْم َوْجَهَك لرِلدرِّ ﴾ َفاأَقرِ

﴾

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

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

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

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

ت�ستحرِ من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
يُكْم اإرِىَل التَّْهلَُكةرِ )195( ﴾  )  اأَيْدرِ رِ َواَل تُلُْقوا برِ ُقوا يفرِ �َسبرِيلرِ اهلَلّ يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنْفرِ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

ر�شح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�شاركة يف 
فيلمه اجلديد »�رش احلليم«، بطولة هاين �شالمة، واملقرر انطالق 
املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�شدر  وقال  قليلة.  اأيام  خالل  ت�شويره 
موقفه  حل�شم  ال�شيناريو  كتابة  على  حالياً  يعكف  لطفي  اإن  للفيلم، 
من العر�ض، م�شيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�شيد 
دور البطولة الن�شائية بالفيلم، ومن املقرر الإعالن عن نباأ تعاقدها 

خالل الأ�شبوع املقبل.

بعد غ�شب املتابعني.. نتفليك�س 
تدفع 100 مليون دولر لإبقاء 

م�شل�شل »فريندز«
الكوميدي  الغ�شب على ع�شاق امل�شل�شل  بعدما �شيطرت حالة من 
»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�ض حذف حمتوى امل�شل�شل من �شبكتها، 
ا�شتجابت ملطالب املتابعني بال�شتمرار يف عر�ض حلقات امل�شل�شل، 
يف تغريدة عرب ح�شابها على تويرت. �شيتمكن حمبو م�شل�شل »فريندز« 
من ال�شتمرار يف م�شاهدته عرب »نتفليك�ض«، رغم التكلفة الباهظة 
التي تتكبدها ال�رشكة 100 مليون دولر، مقابل احل�شول على حقوق 
القادم من ال�رشكة  العام  بث امل�شل�شل يف الوليات املتحدة خالل 
املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى تد�شني خدمة بث لرباجمها على 

الإنرتنت خالل عام 2019.

تعر�س النجم ال�شوري مهند 
قطي�س حلادث �شيارة  خطري

�شيارة  حلادث  قطي�ض،  مهند  ال�شوري،  واملخرج  املمثل  تعر�ض 
خطري، اأ�شيب على اإثره بر�شو�ض، يف حني مل يحدد موقع احلادث 
حتى اللحظة. وانت�رش اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة جودي 
ال�شالمة  على  »احلمدهلل  فيه:  في�شبوك، جاء  من�شورا عرب  قطي�ض، 
اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا �شار منيح  يا 

احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.
كما كتب �شديق املمثل، الفنان خالد القي�ض، من�شورا اآخر، جاء فيه: 
»ال�شديق مهند قطي�ض تعر�ض حلادث �شيارة وهو الآن بحالة جيدة 

جدا«، بينما اأكد القي�ض تعر�ض �شيارة املمثل لأ�رشار بليغة.

افتتاح متحف ال�شعادة يف �شمولين�شك الرو�شية

فورب�س: �شلمان خان اأغنى فنان يف الهند للعام الثالث على التوايل

يفتتح متحف ال�سعادة يف اأحد اأبراج قلعة مدينة �سمولين�سك يف غرب رو�سيا، يف 18 دي�سمرب اجلاري. وتربع وزير 
الثقافة الرو�سي، فالدميري ميدين�سكي، باأجره امل�ستحق لقاء عر�ض م�سرحية م�ستوحاة من روايته »الزمان املظلم« 

يف م�سرح »مايل« مبو�سكو، ل�سالح اإن�ساء متحف ال�سعادة.

جلمعية  �شمولين�شك  فرع  وتلقى 
تلك  الرو�شي  الع�شكري  التاريخ 
مبا  تقدر  التي  املالية  املكاأفاة 
يزيد عن مليون روبل، لي�شتخدمها 
بغية ترميم برج القلعة من الداخل 

واإقامة متحف ومعر�ض فيه.
املتاحف  اإدارة  مدير  وقال 
الرو�شية،  الثقافة  وزارة  يف 
فالدي�شالف كونونوف، اإن افتتاح 
املتحف يف برج قلعة �شمولين�شك 
اتخذتها  جديدة  خطوة  هو 
ترميم  طريق  على  اجلمعية 

الرتاث احل�شاري  اإحدى من�شاآت 
الرو�شي يف منطقة غرب رو�شيا.

برج  يف  ال�شعادة  متحف  ويفتتح 
ب�شفتها  »�شمولين�شك«  قلعة 
ويت�شمن  قدمية،  رو�شية  مدينة 
3 اأق�شام تتوزع على طوابق الربج 

الثالثة.
للمتحف  الأول  الطابق  ويكر�ض 
ملو�شوع الأر�ض الأم، رمز الأنوثة 
معرو�شات  اأما  احلياة.  وم�شدر 
مو�شوع  فتعك�ض  الثاين  الطابق 
احلرب  رمز  والذكورة،  النار 

والبناء.
للمتحف  الثالث  الطابق  وميثل 
ف�شاء الإن�شان يف دورته ال�شنوية، 
وفق التقومي الطبيعي والطقو�ض 

الحتفالية ال�شعبية التقليدية.
وذكرت جمعية التاريخ الع�شكري 
الرو�شي اأن »املتحف �شي�شت�شيف 
حيث  الزفاف،  م�شتقبال حفالت 
على  اجلدد  العر�شان  �شيطلع 
ومغزى  العائلية  احلياة  عادات 
ال�شعادة لدى ال�شعب الرو�شي يف 

قدمي الزمان«.

�شتيفن �شيغال يرف�س ت�شوير »زنزانة 7« يف اإفريقيا

الهندي  املمثل  ت�شّدر 
خان  �شلمان  ال�شهري 
»فورب�ض«  جملة  قائمة 
الهندية  ن�شختها  يف 
ال�شهرية  لل�شخ�شيات 

الأكرث دخاًل لعام 2018.
اإن  املجلة  وقالت 
25ر253  ح�شد  �شلمان 
 10 ي�شاوى  )كرور  كرور 
من  هندية(  روبية  مليون 
وبراجمه  اأفالمه  خالل 
وعقود  التلفزيونية 

الفرتة  خالل  الإعالنات 
اأكتوبر   من  الأول  من 
�شبتمرب   30 اإىل   2017
يت�شدر  وبذلك   .2018
عاماً(   52( �شلمان 
بني  دخاًل  الأعلى  قائمة 
يف  ال�شهرية  ال�شخ�شيات 
على  الثالث  للعام  الهند 

التوايل.
الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
فريات  الكريكت  لعب 
املمثلة  زوج  كويل، 

حيث  �شارما،  اأنو�شكا 
كرور  09ر228  ح�شد 
يف  الفرتة،  نف�ض  خالل 
اأك�شاي  املمثل  حل  حني 
كومار ثالثاً بدخل يُقّدر بـ 

185 كرور.
ال�شهري  املمثل  وجاء 
�شاروخان يف املرتبة الـ13 
املركز  كان يف  اأن  بعد   ،
املا�شي،  العام  الثاين 
اأفالم  وذلك لعدم �شدور 
جديدة له حتى الآن هذا 

الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�شل 

5ر170 كرور.
ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
املرتبة  يف  بادكون 
بذلك  لتكون  الرابعة، 
التي  الوحيدة  املراأة 
تدخل قائمة ال�شخ�شيات 
دخال  الأعلى  اخلم�ض 
القائمة يف عام  منذ بدء 
ح�شدت  حيث   ،2012

8ر112 كرور.

تبذل اجلهة املنتجة لفيلم »زنزانة 7«، بطولة 
ن�شال ال�شافعي، حماولت حثيثة لإقناع النجم 
العاملي �شتيفن �شيغال باملوافقة علي الظهور 

ك�شيف �رشف يف الفيلم الذي اأو�شك خمرجه اإبرام 
ن�شاأت على النتهاء من ت�شويره.

وك�شفت م�شادر من داخل الفيلم ،اأن �شيجال 
يرف�ض الت�شوير داخل القارة الإفريقية لأ�شباب 

مل يُعلن عنها، رغم اأنه مل يزرها قط من قبل، 
لفتة اإىل تقدم جهة الإنتاج بعر�ض له لنقل مكان 

الت�شوير اإىل اإحدى الدول العربية يف القارة 
الآ�شيوية، ولكنه مل يرد ب�شاأن العر�ض اجلديد 

املقدم له حتي الآن.
وي�شارك يف بطولة »زنزانة 7« اأحمد زاهر ومنة 

ف�شايل ومايا ن�رشي وعبري �شربي واأحمد 
التهامي، �شيناريو وحوار ح�شام مو�شى.

»فايا يونان« تفوز بلقب »اأف�شل مطربة �شورية لعام 2018«
فايا  ال�شورية،  النجمة  حازت 
يونان، لقب »اأف�شل مطربة �شورية 
»داف  جوائز  �شمن   ،»2018 لعام 

باما ميوزيك اأوورد« الأملانية.
عقب  اللقب  على  يونان  وح�شلت 
جمهورها  بني  �رش�شة  مناف�شة 

وجمهور املطربة، اأ�شالة ن�رشي، 
لتنال  الت�شويت،  عملية  خالل 
الن�شبة  املطاف  نهاية  يف  يونان 

الأعلى من الأ�شوات.
ت�شتعد  باللقب،  فوزها  اإطار  ويف 
اإىل مدينة  لل�شفر  ال�شورية  الفنانة 

دبي، حيث من املقرر عقد حفل 
باما  »داف  جوائز  لتوزيع  ر�شمي 
دي�شمرب   21 يف  اأوورد«،  ميوزيك 

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  لئحة  العاملي، 

»اأف�شل  بلقب  للفوز  املر�شحني 
يف   ،»2018 لعام  عربي  مطرب 
الت�شويت  عملية  زالت  ما  حني 
جارية، ومن �شمن هوؤلء النجوم: 
و�شعد  ح�شني  وتامر  دياب  عمرو 

ملجرد.

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

بريد الدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ض  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  



�سياراتاجلمعة  07  ال�سبت 08  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل30 ربيع الأول 1440هـ 21

من  اأكرث  ت�سحب  "�سوبارو" 
ال�سني يف  �سيارة  األف   25

نيتها  عن  �سوبارو  �رشكة  �أعلنت 
قد  كانت  �سيارة   25641 �سحب 
طرحتها يف �ل�سوق �ل�سينية و�أ�سارت 
 11 من  و�عتبار�  �أنها  �إىل  �ل�رشكة 
ب�سحب  �ستبد�أ   ،2019 �لعام  يناير 
 "Forester" �سيار�ت  من  مناذج 

قد  كانت   ،"BRZ"و  "XV"و
عامي  بني  ما  �ل�سني  يف  طرحت 
2012 و2013. و�أو�سحت �سوبارو �أن 
عملية �ل�سحب تاأتي ب�سبب خلل فني 
�ملحركات  �سمامات  نو�ب�ض  يف 
�خللل  وهذ�  �ل�سيار�ت،  تلك  يف 

�إىل  �سو�ئب  بدخول  يت�سبب  قد 
حاالت  يف  و�نفجارها  �ملحركات 
باإ�سالح  �سوبارو  وتعهدت  معينة 
و��ستبد�ل  جمانا،  �الأعطال  تلك 
مالكي  وتعوي�ض  �ملعطلة  �لقطع 
كانت  �أ�رش�ر  �أي  عن  �ل�سيار�ت 

تلك  ومثل  ب�سببها  بهم  حلقت  قد 
�سابقا  �كت�سفت  قد  كانت  �مل�ساكل 
يف بع�ض مناذج �سيار�ت مازد� �لتي 
ما  و2008،   2002 بني  ما  طرحت 
 600 من  �أكرث  ل�سحب  �ل�رشكة  دفع 

�ألف �سيارة حول �لعامل.

حمكمة اأملانية جترب "اأوبل" على ا�ستدعاء 
�سيارات مرتبطة بف�سيحة العادم

رف�ست �ملحكمة �الإد�رية 
يف والية �سلزفيج هول�ستاين 

�الأملانية دعوى م�ستعجلة 
رفعتها �رشكة �أوبل 

ملعار�سة قر�ر �سادر من 
�ملكتب �الحتادي للمركبات 

يلزمها با�ستدعاء �سيار�ت 
ديزل من �إنتاج �ل�رشكة على 
خلفية ف�سيحة �لتالعب يف 

قيم �لعو�دم.
وقالت �ملحكمة يف حيثيات 
حكمها �إن هناك �أدلة قوية 

تفيد ب�سحة وجهة نظر 
�ملكتب �الحتادي للمركبات 

يف �إ�سد�ر �أمر �ال�ستدعاء.
يف �لوقت نف�سه، قالت 

�ملحكمة �إن قانونية �لقر�ر 
ال ميكن تقييمها ب�سكل 

نهائي يف دعوى م�ستعجلة 
كان �ملكتب �الحتادي 

للمركبات تو�سل �إىل وجهة 
نظر تقول �إن موديالت 

�أوبل )ز�فري� 1.6 �سي دي 
تي �آي، وز�فري�2.0 �سي 

دي تي �آي، وكا�سكاد� 2.0 
و�ن�سيجيا 2.0 �سي دي تي 

�آي( حتتوي على �أجهزة غري 
م�سموح بها الإغالق �نبعاث 

�لعو�دم.
وقد �أ�سدر �ملكتب يف 

�ل�سابع ع�رش من �أكتوبر 
�ملا�سي �أمر� بناء على 

ذلك يلزم �أوبل با�ستدعاء 
هذه �ل�سيار�ت و�إخر�ج هذه 

�الأجهزة منها وحتديث 
برنامج توجيه �ملحركات 

يف هذه �ل�سيار�ت، 
ور�أى �ملكتب �أن عملية 

�ال�ستدعاء �لطوعية �حلالية 
غري كافية.

وتقدمت �أوبل مبعار�سة 
�سد �لقر�ر �أمام �ملحكمة 

�الإد�رية، وميكن لل�رشكة 
�الآن �أن تتقدم بطعن 

على قر�ر �ملحكمة �أمام 
�ملحكمة �الإد�رية �لعليا يف 
غ�سون �أ�سبوعني من تاريخ 

ت�سلمها �حلكم.

كيف �ستواجه �سركات ال�سيارات الأوروبية خطر الر�سوم الأمريكية؟
يو�جه �مل�ستثمرون يف �رشكات �سناعة �ل�سيار�ت 

�الأوروبية مرة �أخرى �سهور� من تقلبات �أ�سعار �الأ�سهم 
بعد �أن تد�ولت �لواليات �ملتحدة م�سودة تقرير ب�ساأن 

فر�ض ر�سوم على و�رد�تها من �ل�سيار�ت، يف �لوقت 
�لذي �أملح فيه جان كلود يونيكر رئي�ض �ملفو�سية 

�الأوروبية �إىل �أن �لهدنة �حلالية يف �حلرب �لتجارية 
بني �الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة، على و�سك 

�النتهاء. و�أ�سارت وكالة بلومربغ لالأنباء �إىل �أن �لتقرير 
يعد جزء� من حتقيق جتريه وز�رة �لتجارة �الأمريكية 

ملعرفة ما �إذ� كان يجب فر�ض ر�سوم �إ�سافية على 
و�رد�ت �لواليات �ملتحدة من �ل�سيار�ت وعربات �لفان 

و�ل�ساحنات �خلفيفة وقطع �لغيار.
و�أمام �لوز�رة مهلة حتى فرب�ير �ملقبل لت�سليم نتائج 
�لتحقيق �إىل �لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب �لذي 

كان قد هدد يف وقت �سابق بفر�ض ر�سوم ن�سبتها %25 

على �ل�سيار�ت �مل�ستوردة. ومن �ملنتظر �أن تت�رشر 
�ل�رشكات �الأوروبية من هذه �لر�سوم رغم �إعفاء 

�سيار�تها �مل�سنوعة يف م�سانعها بالواليات �ملتحدة 
و�ملك�سيك من هذه �لر�سوم، بح�سب حمللي �رشكة 

�ال�ست�سار�ت �ملالية "�آر.بي.�سي كابيتال ماركت�ض". 
كما �ستو�جه �رشكات �سناعة مكونات �ل�سيار�ت 
�سعوبات �أكرب من هذه �لر�سوم على قطع �لغيار 

�مل�ستوردة يف �ل�سوق �الأمريكية.
وت�سري �ل�رشكة �إىل تقرير جمل�ض �سيا�سات �سناعة 

�ل�سيار�ت �الأمريكي �لذي قدر �لزيادة �ملحتملة يف 
تكلفة �إنتاج �ل�سيارة يف �لواليات �ملتحدة نتيجة هذه 
�لر�سوم مبقد�ر 2000 دوالر، �إىل جانب 2400 دوالر 

�إ�سافية نتيجة �لر�سوم �ملفرو�سة على و�رد�ت �ل�سلب 
و�الألومنيوم.

كان �الحتاد �الأوروبي قد �سدر يف �لعام �ملا�سي 

1ر1 مليون �سيارة �إىل �لواليات �ملتحدة، حيث 
كانت �سيار�ت "�أودي" و"بور�سه" �لتابعة ملجموعة 

"فولك�سفاغن" �الأملانية و"بي.�إم.دبليو" �أكرث �ل�سيار�ت 
�الأوروبية مبيعا يف �ل�سوق �الأمريكية.

وكانت �ملفو�سية �الأوروبية قد ذكرت يف يونيو �ملا�سي 
�أن �لر�سوم �الأمريكية �ملنتظرة �ستوؤثر على �سيار�ت 
وقطع غيار بقيمة 58 مليار يورو )65 مليار دوالر(، 

حيث �ست�سيف حو�يل 10 �آالف يورو �إىل �سعر �ل�سيارة 
�مل�سنعة يف �أوروبا.

وكان تر�جع �لتوتر �لتجاري بني �لواليات �ملتحدة 
و�الحتاد �الأوروبي قد �أدى �إىل هدنة موؤقتة بني 

�جلانبني يف يوليو �ملا�سي، بعد لقاء يونيكر، مع 
�لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب يف و��سنطن. وكان 

يونيكر قد �أملح �الثنني �إىل �حتمال �نتهاء هذه �لهدنة 
بنهاية �لعام �حلايل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mazda Connected عام 2014.

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

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

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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»Frame«.. نظارات �سم�سية بقدرات ذكية!

 »Bose« �رشكة  �أعلنت 
�لطلبات  ��ستقبال  بدء  عن 
�لذكية  نظار�تها  ل�رش�ء 
�ملميزة �لتي �ستطرحها يف 
و�سممت  قريبا،  �لأ�سو�ق 
 »Frame« نظار�ت 
متيزها  ب�سورة  �جلديدة 
�لنظار�ت  باقي  عن 

عن  عبارة  فهي  �لذكية، 
بهيكل  �سم�سية  نظارة 
�أنيق يزن 45 غر�ما، مزود 
وزودت  متطورة.  بتقنيات 
بتقنيات  �لنظارة  هذه 
ت�ساعدها على �لت�سال مع 
�لذكية  و�لأجهزة  �لهو�تف 
و�أ�سيف  �لبلوتوث.  عرب 

من  �لأمين  �جلانب  �إىل 
مايكروفون  هيكلها  �إطار 
مل�ساعدة  �سوت،  ومكرب� 
�ل�ستماع  على  �مل�ستخدم 
على  و�لرد  �ملو�سيقى  �إىل 
كما  �لهاتفية.  �ملكاملات 
تعمل عد�سات هذه �لنظارة 
لعر�ض  �سغرية  ك�سا�سات 

�لفرت��سي  �لو�قع  �سور 
تبثها  �لتي  و�ملعلومات 
�أما  �لأجهزة.  باقي  �إليها 
للعمل  فتكفيها  بطاريتها 
�أثناء  تقريبا  �ساعات  لأربع 
و�ل�ستماع  �ل�ستخد�م 
للمو�سيقى، ولـ 12 �ساعة يف 

و�سعية �لنتظار. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 مايكرو�سوفت تتخلى 
»Edge« عن مت�سفح

 Windows« �سحيفة  ذكرت 
Central« �أن مايكرو�سوفت تعمل على 
 »Edge« تطوير مت�سفح بديل ملت�سفح
فاإن  �ل�سحيفة  مل�سادر  ووفقا  �ل�سهري 
تر�جع  نتيجة  جاء  مايكرو�سوفت  قر�ر 
وعدم   ،»Edge« م�ستخدمي  �أعد�د 
�ملت�سفحات  باقي  مناف�سة  على  قدرته 
 »Google Chrome« كـ  �لكبرية 

و«opera« وغريها.
�جلديد  �ملت�سفح  و�سيتخلى 
برجميات  عن  ملايكرو�سوفت 
حاليا  �مل�ستخدمة   »EdgeHTML«
بربجميات  وي�ستبدلها   ،»Edge« يف 

يف  �ملوجودة   »Chromium«
 »yandex»مت�سفح غوغل �لأمريكي، و
�لبحث،  ما �سريع من عمليات  �لرو�سي، 
�إىل  �لو�سول  من  �مل�ستخدم  وميكن 
بالكلمة  �لبيانات �ملتعلقة  �أكرب قدر من 
�رشيط  يف  �سيدخلها  �لتي  �لدليلة 
كانت  مايكرو�سوفت  �أن  يذكر  �لبحث 
كبديل   2015 عام   »Edge« طرحت  قد 
كان  �لذي   »Internet Explorer« لـ 
�لعامل،  و�أ�سهر �ملت�سفحات يف  �أول  من 
لكنها تخلت عنه حينها لعدم قدرته على 
مو�كبة �لتطور�ت و�مليز�ت �لتي ظهرت 

يف باقي �ملت�سفحات.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

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

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

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

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

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

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

موتورول.

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

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

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

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

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

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

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

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



بورقلة  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س  اأكد 
يومية  به  خ�س  ت�رصيحات  يف  رايق  حممد 
»الو�شط »اأنه مبا�رصة بعد اطالعه على املقال 
ال�شادر نهاية االأ�شبوع املن�رصم بنف�س اليومية 
، والذي حمل عنوان »�رصكة اأنرتبوز املتعاقدة 
على  تدو�س  م�شعود  بحا�شي  �شوناطراك  مع 
 ،« بالتوظيف   اخلا�شة  احلكومة  تعليمات 
حتقيق  بفتح  العمل  مفت�شية  من  طالب  فقد 
يف مثل هكذا جتاوزات وخروقات التي تتنافى 
مبلف  اخلا�س  احلكومة  عمل  خمطط  مع 
باقليم  العاملة  النفطية  بال�رصكات  التوظيف 
دائرة حا�شي م�شعود  الواقعة على بعد حوايل 
80 كلم عن مقر والية ورقلة ، والرامية اأ�شا�شا 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية  ملنح 
االأجنبية  و  الوطنية  ال�رصكات  م�شتوى  على 
العاملة حتت و�شاية املجمع النفطي العمالق 

غليان  احتواء  بهدف  وذلك   ، �شوناطراك 
اجلبهة االجتماعية املحلية .

مبلف  مهتمون  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  ورقلة  والية  باقليم  املحلية  العاملة  اليد 
كافة  تقدمي  ب�رصورة   ، معنا  لهم  ت�رصيحات 
الوكالة  لرئي�س  العون  يد  مد  و  الت�شهيالت 
الوالئية للت�شغيل لتمكينه من حلحلة الرتاكمات 

التي ورثها عن �شابقيه والتي تاتي يف مقدمتها 
التالعب يف ت�رصيف عرو�س العمل املقدمة 
عن  ناهيك   ، النفطية  ال�رصكات  طرف  من 
بخ�شو�س  عنه  وامل�شكوت  املف�شوح  الت�شرت 
خارج  من  لعمال  املبا�رصة  التوظيف  حاالت 
املحلية  الوكاالت  على  املرور  دون  الوالية 

للت�شغيل . 

�أحمد باحلاج 

رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل بورقلة حممد ر�يق لـ"�لو�سط"

طلبت التحقيق يف جتاوزات ب�شركة اأنرتبوز اجلزائر
با�سر رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل بورقلة تنفيذ وعيده مبر��سلة �ل�سلطات �ملعنية لفتح حتقيق معمق يف �ملقال �لذي �سدر بيومية 
»�لو�سط »حول ت�سجيل جتاوز�ت وخروقات باجلملة فيما يخ�س �لتوظيف ب�سركة �نرتبوز �ملتعاقدة مع �سوناطر�ك وهو ما يتنافى  مع 

تعليمات �حلكومة �لر�مية باأولوية �أبناء �ملنطقة للعمل بال�سركات �لنفطية �لعاملة برت�ب حا�سي م�سعود .

فرن�شا و احلول 
االعالمي

هناك وجه �آخر لالحتجاجات �لعارمة 

�لنفاق  �ليوم،وهو  فرن�سا  تزلزل  �لتي 

�خلطاب  �الزدو�جية  و  �الإعالمي 

�الإعالم  و�سائل  �أغلب  متار�سه  �لذي 

�لفرن�سية يف تغطيتها لالحتجاجات،و 

خالل  �لو�سع  هذ�  من  عينة  �ساهدنا 

بروز  �سهدت  �لتي  �الأخرية  �الأيام 

�الأ�سبوع  خا�سة  و  �ل�سفر�ء  �ل�سرت�ت 

فر�ن�س  مثل  قناة  �سمت  حيث  �ملا�سي 

و  �أ�سخا�س  �أربعة  مقتل  عن  �آذ�نها   24

�خل�سائر  و  �ل�سيار�ت  ع�سر�ت  حرق 

عن  ف�سال  �لن�سر  قو�س  �أ�سابت  �لتي 

�لعامة  �ملر�فق  نهب  �ملتاجرو  �سرقة 

�مل�سارح  و  �ملتاحف  حتى  ت�سلم  مل  و 

�لتغطية  �كتفت  ر�سمية  مقر�ت  و 

باأمور �سطحية حمت�سمة ذر� للرماد يف 

�لعيون كما يقال،لكن من �ملوؤكد �أنه لو 

حترك �سخ�س و�حد حمتجا يف �جلز�ئر 

�الإعالمية  �ملنابر  خمتلف  لتكالبت 

�لدولة  �نهيار  عن  لتحدثنا  �لفرن�سية 

،و �النفجار �الجتماعي �لو�سيك  لذلك 

�العالمية  �لعني  بان  نقتنع  �أن  علينا 

�حلور  و  �حلول  ي�سيبها  �لفرن�سية 

باجلز�ئر  متعلقا  �الأمر  يكون  عندما 

و  �ل�سيا�سي  و  �الجتماعي  حر�كها  و 

على  دليل  موؤخر�  �مل�سوقة  �ملو�د  يف  لنا 

عجز �لفرن�سيني �أن يكونو� نزهاء و لو 
�إعالميا فيما يخ�س �جلز�ئر.

ود�د �حلاج

موقف

�لبويرة

جمعيات تبهج اأطفال ذوي االإحتياجات اخلا�شة

العثور على جثة القا�شي املختفي 
داخل بئر مبقربة يف �شيدي بلعبا�س

مديرية �ل�سناعة لتيزي وزو 

يوم اإعالمي حول االبتكار و ترقية 
نوعية املنتوج االإعالم

غليز�ن

اإهداء عمرة ل64 عون حر�س بلدي

 « زعموم  علي   « الثقافة  دار  اأم�س  احت�شنت 
العاملي  اليوم  حلول  مبنا�شبة  البويرة  مبدينة 
امل�شادف  اخلا�شة  االإحتياجات  ذوي  لفئة 
بهيجة  احتفالية  �شنة  كل  دي�شمربمن   3 ل 
النف�شي  باملركز  املقيمني  االطفال  لفائدة 
اأ�رصفت   « اعراب  بن  بوجمعة   « البيداغوجي 
املتمثلة يف جمعية  عليها اجلمعيات اخلريية 
 « وجمعية   « االجتماعي  للت�شامن  املبادرة   «
اآث اخلري اال�شنام » وجمعية » حورية للطفولة 
 « املري�س  اأ�شدقاء   « وجمعية   « واملراأة 
م�رصحية  عرو�س  امل�شطر  الربنامج  وتخلل 
املعاق  الطفل   « بعنوان  م�رصحية  غرار  على 

» من اأداء اال�شتاذة املربية » بن غرابي زهرة 
األعاب  جانب  اىل  املركز  اأطفقال  رفقة   «
بلهوانية و�شحرية ورق�شات تقليدية وع�رصية 
وما زاد احلفل رونقا وجماال احل�شور املميز 
الأولياء االأطفال الذين �شاركوا فلذات اأكبادهم 
توزيع  فيها  مت  التي  املنا�شبة  بهذه  فرحتهم 
اأجواء  و�شط  وامل�رصوبات  واالألعاب  الهدايا 
الذين  احلا�رصين  جميع  ا�شتح�شنها  بهيجة 
�شكروا يف ت�رصيحاتهم ليومية » الو�شط » هذه 
املبادرة القيمة من طرف اجلمعيات اخلريية 

واإدارة املركز ، 
�أح�سن مرزوق

�شبيحة  بلعبا�س  �شيدي  والية  امن  م�شالح  متكنت 
منذ  املختفي  القا�شي  جثة  على  العثور  من  اأم�س 
اأ�شدرتها  بحث  ن�رصية  بعد  املا�شي  االأربعاء  يوم 
باختفاء  تفيد  اجلهة  م�شتوى  على  االأمنية  امل�شالح 
اإحتاد  فريق  رئي�س  �شقيق  حممد"  "هناين  القا�شي 
يعمل  وكان  �شنة   61 العمر  من  يبلغ  والذي  بلعبا�س 
على م�شتوى ق�شاء �شلف ،حيث مل يظهر له اأثر من 

ذلك اليوم اإىل غاية �شبيحة يوم اجلمعة ،اأين مت العثور 
بلعبا�س  �شيدي  بئر مبقربة  داخل  عليه جثة هامدة 
امل�شالح  طوقت  ،اأين  "طوبة"  امل�شمى  باملكان 
�شملت  التي  التحريات  يف  وبا�رصت  املكان  االأمنية 
خمتلف امل�شكوك فيهم من اجل الو�شول اإىل حقيقة 

هذه اجلرمية النكراء التي وقعت  �ص.�صهيب 

يوم  وزو   تيزي  لوالية  ال�شناعة  مديرية  اأم�س  نظمت 
الوطني  املنتوج  نوعية  ترقية  و  االبتكار  حول  اإعالمي 
اأكد  قد  و  الوالية  مبقر  االجتماعات  مقر  م�شتوى  على 
اأن  اإىل  اأم�س مدير ال�شناعة لتيزي وزو موال حميطو�س 
اإىل حت�شني  ترمي  اأعمال  عدة  قد �رصعت يف  احلكومة 
بعقد  خا�شة  االأمر  يتعلق  و  الوطني  االإنتاج  نوعية 
اتفاقيات تعاون مع موؤ�ش�شات وطنية و اأجنبية يف خمتلف 
و  الكيمياء  و  الن�شيج  و  ال�شناعة  غرار  على  القطاعات 
ال�شناعات الغذائية واعترب يف هذا اخل�شو�س اأن اإنعا�س 
القطاع ال�شناعي ي�شكل »ق�شية وطنية« ينبغي على جميع 
ال  »احلمائية  اأن  املتحدث  وابرز  اال�شرتاك  الفاعلني 

تطبق فقط يف اجلزائر كما دعا املنتجني الوطنيني اإىل 
كذا  و  الوطني  اال�شتهالك  نوعية  مع  منتجاتهم  »تكييف 
متطلبات التناف�شية الدولية« اأما بخ�شو�س عمل دائرته 
الوطني فقد  ال�شناعي  القطاع  اإطار تدعيم  الوزارية يف 
اأ�شار املتحدث اإىل اأن هذا العمل يتمحور حول حت�شني 
يف  و  املوؤ�ش�شة  ت�شيري  تنظيم  و  االقت�شادية  احلكامة 
معر�س تدخله يف هذا اللقاء دعا امل�شتثمرين اخلوا�س 
الوطني  االإنتاج  دعم  بهدف  االقت�شادية  الوطنية  اإىل 
ببع�س  اخلا�شة  ال�رصيبية  االأعباء  من  بالرفع  ولو  »حتى 

املنتجات امل�شتوردة
ح- كرمي

اأعوان  من  معتمرا   64 اأم�س  اأول  اأم�شية  توجه 
البقاع  اىل  البلدي  احلر�س  واأرامل  ومتقاعدي 
تعد  مبادرة  يف  العمرة  منا�شك  الأداء  املقد�شة 
جلنة  تنظيمها  على  واأ�رصفت  نوعها  من  االأوىل 
جت�شيدا  غيليزان  لوالية  االجتماعية  اخلدمات 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  لتعليمات 
انطالق  اإ�شارة  الوالية  وايل  اأعطت  وقد  بوتفليقة 
بينهم  من  معتمرا   64 من  املتكونة  االأوىل  الدفعة 
40 عون متقاعد 14 اأعوان و10 اأرامل من �شحايا 

االأ�شابيع  اأخرى  بدفعات  تتبع  اأن  على  االإرهاب 
اجل�شام  الت�شحيات  نظري  جاءت  املبادرة  القادمة 
من  ال�شوداء  الع�رصية  خالل  هوؤالء  قدمها  التي 
من  وا�شتقرارها  اأمنها  واإعادة  البالد  حماية  اجل 
جهتهم عرب العديد من امل�شتفيدين من عمرة عن 
�شعادتهم بهذه املبادرة التي تعد عرفانا ملا بذلوه 
اأ�شري  اجلزائر  عرفتها  التي  االأمنية  االأزمة  خالل 
االأح�شن  التكفل  اإطار  يف  تندرج  املبادرة  اأن  هنا 

بهذه الفئة   .
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Ooredoo لدورة �لتكوينية �لر�بعة و �ل�ستون لنادي �ل�سحافة لـ�

االإعالم الرقمي : الطريقة اجلديدة 
لالإعالم و االإن�شان الرقمي

اخلا�س  التكويني  برناجمها   Ooredoo توا�شل 
هذا  وتنظم  اجلزائريني  االإعالم  رتيف  وحمحُ بال�شحافيني 
الرابعة  التكوينية  الدورة   ،2018 دي�شمرب   6 اخلمي�س 
الكائن  مبعهدها  لها  التابع  ال�شحافة  لنادي  وال�شتون 
بتيق�رصاين )اجلزائر العا�شمة(.  اأ�رصف على هذه الدورة 
الطريقة   : الرقمي  االإعالم   «  : مو�شوع  حول  التكوينية 
بيتوري،  حممد   ،« الرقمي  االن�شان  و  لالإعالم  اجلديدة 
الب�رصية  املوارد  يف  دويل  وخبري  النف�س  علم  يف  دكتور 
واالت�شال يف م�شتهل عر�شه، �رصح الدكتور بيتوري مبادئ 
طريقة  وهي   ،)JAO( احلا�شوب  مب�شاعدة  ال�شحافة 
االأدوات  اخل�شو�س،  على  ت�شتخدم  لل�شحافة  جديدة 
النماذج  غريت  التي  االجتماعية،  وال�شبكات  الرقمية 
م�شدر  من  اجلديد  ال�شكل  التقليدية.هذا  االقت�شادية 
�شلطة  يعطي  حيث  حقيقيا  ابتكارا  ميثل  املعلومات، 

احلديثة  النقالة  التكنولوجيات  بف�شل  لالأفراد  جديدة 
تاأثري  له  الرقمي  االعالم  ان  اىل  املتحدث  اأ�شار  ،كما 
كبري على امل�شهد االإعالمي، الذي يعرف حتول حقيقي 
التي  املعلومة  انت�شار  و�رصعة  احلواجز  نظرال�شعف 
حتدث  عر�شه،  موا�شال  التكنولوجية.  الو�شائل  تتيحها 
الرئي�شية لالإعالم  الع�رصة  بيتوري عن املهارات  الدكتور 
الرقمي ال�شيما: حب اال�شتك�شاف، اخرتاع كتابات جديدة 
واأ�شكال جديدة من التعبري والرواية؛التحكم يف ا�شتعمال 
كامريات الفيديو، اآالت الت�شوير، الهواتف النقالة؛معرفة 
وكذا  االإنرتنت  على  الن�رص  حلقوق  القانونية  القواعد 
واملواقع  االجتماعية  ال�شبكات  ا�شتخدام  كيفية  معرفة 
املحُ�شاهمة يف ن�رص املعلومة يف ختام حديثه، رّكز الدكتور 
بيتوري على �رصورة تكيف و�شائل االإعالم املحرتفة مع 

اأ�شاليب االعالم الرقمي.

بلدية �لكويف

افتتاح معر�س 
الفنون الت�شكيلية 
مب�شاركة اأزيد من 

خم�شني فنان وفنانة
 افتتاح  اأم�شية  من نهار اأول اأم�س معر�س 
العيون  راأ�س  الت�شكيلية  يف مدينة  للفنون 
يف  الو�شط  يومية  كانت  الكويف   بلدية 
قلب احلدث  ا�رصف عليها كل  من  رئي�س 
فار�س  الهادي  ال�شيد   البلدي  املجل�س 
وال�شيد عبد اجلبار بلح�شن مدير الثقافة 
ملمثلي  مميز   ح�شور  مع  تب�شة  لوالية 
اأكرث  ، ومب�شاركة  الكويف   لبلدية  الثقافة 
خمتلف  ميثلون  وفنانة  فنان  خم�شني  من 
ويقدم   ، تب�شة  والية  ودوائر  بلديات 
كبريا  وتفاعال  اإقباال  لقي  الذي  املعر�س 
ت�شكيلية توزعت  اأعمال فنية   ، الزوار  من 
 . اخلزفية  واالأعمال  والنحت  الر�شم  بني 
واأقيم املعر�س يف قاعة املكتبة الثقافية 
من  واحدة  وهي  العيون  راأ�س  ملدينة  
قاعتني ت�شتقبالن املعار�س الفنية لبلدية 

الكويف ،
ع/ ر�سيد تب�سة 

م�ستغامن

اإنقاذ 14 مر�شحا 
للهجرة غري ال�شرعية 

بعر�س البحر 
اإنقاذ  اخلمي�س  اأم�س  اأول  م�شاء  مت 
ال�رصعية  غري  للهجرة  مر�شحا   14
ال�رصقي  ال�شاحل  يف  البحر  بعر�س 
اأ�شتفيد  ح�شبما  م�شتغامن،  لوالية 
حلرا�س  االإقليمية  املجموعة  من 

ال�شواحل.
و اأو�شح امل�شدر اأن الوحدات العائمة 
حدود  يف  متكنت  ال�شواحل  حلرا�س 
الثالثة من م�شاء اخلمي�س من  ال�شاعة 
اإنقاذ 14 مر�شحا للهجرة غري ال�رصعية 
بينهم امراأة و ر�شيع على بعد 6 اأميال 
عبد  بن  )بلدية  ويلي�س  �شمال  بحرية 
املالك رم�شان( و يرجح -وفقا لذات 
املجموعة  هذه  تكون  اأن  امل�شدر- 
ال�رصعية  غري  للهجرة  املر�شحني  من 
�شاطئ  من  االأربعاء  ليلة  انطلقت  قد 
املالك  عبد  بن  ببلدية  ال�شعايبية 
قبل  م�شتغامن(  �رصق  كلم   37( رم�شان 
ال�شنع  تقليدي  القارب  بهم  يتوقف  اأن 
الذي كانوا على متنه يف عر�س البحر 

ب�شبب عطب يف املحرك.

�لبويرة

عبارة » راك مّوقف 
» ت�شنع احلدث

تداول ن�شطاء مواقع التوا�شل االإجتماعي 
بوالية البويرة بقوة الفيديو الذي اأقال من 
حممد   « والريا�شة  ال�شباب  وزير  خالله 
فوؤاد   « الريا�شي  املركب  مدير   « حطاب 
دابة » مبا�رصة امام املالأ من وفد الوزير 
وممثلي و�شائل االإعالم ب�شبب ق�شية غلق 
امللعب ملدة 10 �شنوات و�شكاوي االأندية 
املحلية على احلقرة حيث تفاعل اجلميع 

مع هذا احلدث . 
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