
التحقيقات يف ق�ضية 
اغتيال الطفلة نهال 
انتهت ب�ضفة ر�ضمية 

غليزان
1400 تلميذ يقاطعون 

الدرا�ضة بوادي ارهيو

ح�سب وزارة الداخلية الفرن�سية

انخفا�ض كبري وحاد يف 
منح التاأ�ضرية للجزائريني

قطاع ال�سحة
تاأ�ضي�ض النقابة الوطنية 

مل�ضاعدي التمري�ض

رئي�ش جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف نبا�ش يف منتدى الو�سط

بو�ضوارب �ضبب نك�ضة �ضناعة ال�ضيارات 

تكرار يف اأ�سماء املرت�سحني 

قوائم الت�ضغيل حتدث غليانا 
يف �ضفوف البطالني بورقلة

الإعالن عن نتائج البكالوريا قبل 5 جويلية

هذه هي املواد التي �ضتلغى من بكالوريا 2021
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التكتل النقابي لقطاع الرتبية

 الف�ضل يف 
قرار الإ�ضراب 

هذا الأحد
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
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EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
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communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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قائد املجموعة للدرك بتيزي وزو 
يك�سف "للو�سط"

الوة
ري ع

ت/ ب�س

   . اأ�ضحاب م�ضانع الرتكيب يبتزون احلكومة    
   .  وزير ال�ضناعة عاجز اأمام جماعات ال�ضغط



عني الو�سطاخلمي�س   17  جانفي  2019  املوافـق  ل12 جمادى الأول 1440هـ 2

حطت ور�شة تعليم حروف التيفيناغ 
ببلدية  رحالها  الأربعاء  اأم�س 
ال�شلف(  ولية  )غرب  بوقادير 
و�شط جتاوب كبري من قبل تالميذ 
وتعد  جحايف  ال�شهيد  مدر�شة 
�رصحت  ح�شبما  املحطة,  هذه 
بكارة,  فاطمة  الثقافة,  مديرة  به 
اأ�شبوع  فعاليات  اإطار  يف  الرابعة 
هذه  جابت  حيث  الثقايف,  الرتاث 
من  بكل  املدار�س  عديد  الور�شة 

بلديات الزبوجة و �شنجا�س و وادي 
الف�شة وثمنت ذات امل�شوؤولة هذه 
خمت�شون  يوؤطرها  التي  العملية 
العمومي  الوطني  املتحف  من 
»عبد املجيد مزيان« حيث ت�شاهم 
التالميذ  تلقني  يف  قالت-  -كما 
اأبجديات الكتابة بحرف التيفيناغ 
مبا ي�شمح »برتقية اللغة الأمازيغية 
من  اأبنائنا  لدى  عليها  واحلفاظ 

اجليل اجلديد«.

ال�شلف

ور�سة تعليم حروف التيفيناغ حتط رحالها ببلدية بوقادير

خبر في 
صورة

ح�شب وزارة الداخلية الفرن�شية

انخفا�ض كبري وحاد يف منح 
التاأ�سرية للجزائريني

تيزي وزو

تدمري خم�سة قنابل 
تقليدية ال�سنع

يف اإطار مكافحة الإرهاب, ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�س الوطني 
ال�شنع  تقليدية  قنابل   )05( 15 جانفي 2019, خم�س  يوم  ال�شعبي, 

خالل عملية بحث ومت�شيط بتيزي وزو/ن.ع.1.
ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة, اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�س 
بلعبا�س/ن.ع.2,  و�شيدي  اأدرار/ن.ع.3  من  بكل  ال�شعبي  الوطني 
ت�شعة )09( جتار خمدرات و�شبطت )63,360( كيلوغراما من الكيف 
الدرك  عنا�رص  اأوقف  فيما  �شياحية,  مركبات   )04( واأربع  املعالج 
بجيجل/ مهلو�شا  قر�شا   )212( بحوزته  خمدرات  تاجر  الوطني 

ن.ع.5. 
بعني  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت  اأخرى,  جهة  من 
رباعية  مركبات   )03( ثالث  و�شبطت  اثنني  مهربني  قزام/ن.ع.6, 
الدفع و)1,1( طن من املواد الغذائية, فيما اأوقف عنا�رص الدرك 
ملة بـ )09,25( قناطري من  الوطني مهربا كان على منت �شاحنة حمحُ

مادة التبغ بب�شكرة/ن.ع.4.

خم�سة ماليري غرامة 
ل�ساحب دواء رحمة ربي 

على  بخم�شة ماليري  غرامة  عقوبة  ق�شنطينة  حكمت حمكمة 
�شاحب عّقار “حرمة ربي”, توفيق زعيبط, عن تهمة التهرب 
ال�رصيبي والن�شاط بطريقة غري قانونية وجرت حماكمة توفيق 
“ن�شاط  تهمة  عن  ق�شنطينة,  مبكحكمة  الثالثاء  هذا  زعيبط 
غري �رصعي يف التجارة” و”التهرب ال�رصيبي” اثناء املحاكمة 
العامة بت�شليط غرامة �شتة ماليري �شنتيم على  النيابة  طالبت 
ونفى  ماليري  خم�شة  مبلغ  املحكمة  واختارت  العقار,  منتج 
قدم  الذي  هو  املحاكمة,  طوال  اإليه  املوجهة  التهم  زعيبط 

نف�شه على اأنه طبيب باحث من جامعة اأوربية كبرية

وزارة  اأم�س  ن�رصت 
الفرن�شية,  الداخلية 
عدد  حول  اإح�شاءات, 
اأ�شدرتها  التي  التاأ�شريات 
فرن�شا للجزائريني يف عام 

,2018
حيث ك�شفت اأنه مت ت�شجيل 
يف  وحاد  كبري  انخفا�س 
جاء  التاأ�شريات كما  عدد 
منح  مت  اأنه  التقرير,  يف 
عام  تاأ�شرية   297104

 413976 مقابل   ,2018
2017,اأي  خالل  تاأ�شرية 
 28.23 قدره  انخفا�س 
تدحرجت  باملائة وبهذا 
املركز  اىل  اجلزائر, 
من  كل  خلف  الرابع 
واملغرب,  رو�شيا  ال�شني, 
املركز  يف  كانت  اأن  بعد 
خالل  ال�شني  بعد  لثاين 
ارتفع  حني  يف   ,2017
التاأ�شريات  عدد  بالفعل 

من  للمغاربة  املمنوحة 
323,670 يف عام 2017 اإىل 
 ,2018 عام  يف   334,016
الداخلية  وزارة  تقدم  ومل 
الفرن�شية تو�شيحات حول 
الذي  النخفا�س  هذا 
لكنه  اجلزائريني,  يخ�س 
كان متوقعا ب�شبب ت�شديد 
وتطبيق  منح  �رصوط 

معايري �شنغن ال�شارمة.
ف.ن

�سيال تعاقب امل�ستهلكني 
بـ36 �ساعة انقطاع

�شهدت اأحياء القبة وح�شني داي 
وبا�س جراح انقطاعا يف التزود 
ما  مدار  على  احلنفيات  مبياه 
يقارب 36 �شاعة, يومي الثنني 
ال�شيال  بيان  اأن  رغم  والثالثاء, 
حدد موعد النقطاع بـ12 �شاعة 
انقطاع من �شبيحة الثنني اإىل 

جعل  ما  وهو  الثالثاء,  �شبيحة 
�شديدة  الأحياء يف حالة  �شكان 
من التذمر, خا�شة اأن العديدين 
بيان  اأنباء  يتابعوا  مل  منهم 
النقطاع ما جعلهم و�شط حالة 
من اجلفاف دعمها عدم التزام 

املوؤ�ش�شة مبواعيدها ..

تيبازة 

اال�ستعداد لتوزيع نحو 9000 وحدة �سكنية 
تيبازة خالل  ت�شتعد م�شالح ولية 
 9000 نحو  لتوزيع  اجلارية  ال�شنة 
بعد  اجتماعية  �شكنية  وحدة 
الداخلية  التهيئة  اأ�شغال  ا�شتكمال 
اأم�س  علم  ح�شبما  اخلارجية  و 
الأربعاء لدى املدير العام لديوان 
الرتقية و الت�شيري العقاري للولية 
و يتعلق الأمر ح�شبما اأو�شحه عبد 
ا�شتالم  بتوقع  القادر  عبد  اجلليل 
الربنامج  من  »معتربة«  ح�ش�س 
ب�شقيه  الجتماعي  ال�شكني 
»الق�شاء  و  الإيجاري«  »العمومي 

عرب  املوزع  اله�س«  ال�شكن  على 
تيبازة  ولية  بلديات  خمتلف 
الأول  الثالثي  من  بدءا  تدريجيا 
من �شنة 2019 بعد تطبيق ميدانيا 
تيبازة  وايل  اأقرها  التي  التدابري 

لتقلي�س اآجال الإجناز .
اأن  اإىل  امل�شوؤول  ذات  اأ�شار  و 
�شكن   500 توزيع  تتوقع  م�شاحله 
�شيدي  ببلدية  اإيجاري  عمومي 
الأول  الثالثي  خالل  غيال�س 
اأ�شل  من  �شكن   250 ح�شة  تليها 
648 ب�رص�شال و 750 وحدة اأخرى 

ببلدية منا�رص اجلبلية خالل �شهر 
الربامج  من  غريها  اإىل  جويلية 
 530 غرار  على  الأخرى  ال�شكنية 

وحدة بالدواودة و ا�شتكمال عملية 
اأ�شل  من  وحدة   600 توزيع ح�شة 

900 مبدينة بورقيقة.

�شيرتاأ�س وزير ال�شوؤون اخلارجية 
منا�شفة  م�شاهل  القادر  عبد 
كارميلو  املالطي  نظريه  مع 
لوزراء  ال15  الندوة  ا�شغال  ابيال 
 »5+5 »احلوار  دول  خارجية 
�شتعقد  التي  املتو�شط  لغرب 
يومي  فاليتا  املالطية  بالعا�شمة 
17 و 18 جانفي اجلاري, ح�شبما 
ال�شوؤون  لوزارة  بيان  به  اأفاد 
اخلارجية و تتمحور اأ�شغال هذه 

التي �شتنظم حتت �شعار  الندوة, 
م�شتقبل  اجل  من  معا  »العمل 
املتو�شط«, حول  لغرب  م�شتدام 
و  الجتماعية  امل�شائل  »درا�شة 
كذا  و  ال�شيا�شية  و  القت�شادية 
التطرق  مع  املنطقة  يف  المنية 
حتقيق  يف  ال�شباب  دور  اىل 
على  �شاملة  و  م�شتدامة  تنمية 
�شفتي البحر املتو�شط«, ي�شيف 

البيان.

دول احلوار 5+5 مبالطا 

م�ساهل يرتاأ�ض منا�سفة الندوة 
ال15 لوزراء اخلارجية 



رئي�ش جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف نبا�ش:

بو�سوارب �سبب نك�سة �سناعة ال�سيارات 
.     حملة"خليها ت�سدي "كانت ناجحة 

اأعترب رئي�ش جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف نبا�ش اأن دفرت ال�سروط الذي و�سعه الوزير ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب 
لتنظيم �سوق ال�سيارات كان كارثة ، معقبا اأن من قاموا بهذا الدفرت و كاأن العالقة لهم بعامل ال�سيارات ، و اأ�ساف نبا�ش خالل 

ا�ست�سافته مبنتدى جريدة »الو�سط« اأن ذلك دفرت ال�سروط و�سع على مقا�ش عالمة معينة و التي هي فول�سفاقن ، معقبا اأن 
هناك حلد االآن 40ملفا خا�سا برتكيب ال�سيارات هي موجودة حاليا بالوزارة .

ع�سام بوربيع

عدم  عن  نبا�ش  يو�سف  تاأ�سف 
ا�ستقبال وزير ال�سناعة احلايل لوكالء 
وجود  ظل  يف  خا�سة   ، ال�سيارات 
العديد من امل�ساكل ، لينجحوا بعدها 
بعد  للوزارة  العامة  الأمينة  يف مقابلة 
تدخل ال�سلطات العليا ، و اأمام الو�سع 
كلها  العائالت  اأن  خا�سة  املرتدي 
تنتظر النجدة ، بعد طرد 2000عامل 
غياب  و  املبيعات  ركود  نتيجة 

ال�سترياد .

اجلزائر �سيعت فر�سة �سراء 
�سركتي » فولفو »و » اأوبال »

اخلطئني  اإىل  بذلك  املتحدث  اأ�سار 
الدولة  ارتكبتهما  الذين  اجل�سيمني 
هناك  2012كانت  �سنة  اأنه  خا�سة   ،
تقم  ، وذلك عندما مل  بحبوحة مالية 
ال�ستثمار  »و  فولفو   « �رشكة  ب�رشاء 
تكنولوجيا  ونخلق  ال�رشكة  هذه  يف 
بعد  الفر�سة  بعدها  لت�سيع  للجزائر 
اأن ا�سرتاها ال�سينيون ، من اأجل عدم 
اأ�ساف  و  اأخرى   مب�سالح  امل�سا�ش 
يف  تكرر  ال�سيىء  نف�ش  اأن  املتحدث 
 ، الأملانية   « اوبل   « �رشكة  2016مع 
لتقوم بعدها بوجو الفرن�سية ب�رشائها 
، مت�سائال عن عمل بع�ش امل�سوؤولني 
ودورهم يف وقت يقام ملعب يف تيزي 

وزو ب5مليار دولر .

دول جنحت يف بناء اقت�سادها 
من اجلمارك و ال�سرائب

احلوار  يغيب  عندما  اأنه  نبا�ش  قال   
بني امل�سوؤولني و ال�سحافيني وخمتلف 
�سوق  حول  عقدة  اأي  بدون  الأطراف 
املجال  هذا  يتقدم  فلن  ال�سيارات 
مل  �سخمة  مبالغ  اإىل  بذلك  م�سريا   ،
العمومية  اخلزينة  عليها  تتح�سل 
اأن  حني  يف   ، ال�سيارات  �سوق  من 
فقط  يعي�ش  اقت�سادها  كالأردن  دول 
نحن  اأم   ، ال�رشائب  و  اجلمارك  من 
دولر  2.5مليار  بقدر  اأموال  فتخرج 

لكن الفائدة غري موجودة .

مت خلق �سبكات لتهريب االأموال

الت�رشيح  اإىل  بذلك  املتحدث  اأ�سار 
قال  عندما  بنك  ملحافظ  اخلطري 
برخ�ش  ا�ستوردت  اأورو  530مليون  اأن 
ا�ستفادة  اأي  دون  من   ، املجاهدين 
هي  الأموال  تلك  اأن  معتربا   ، للدولة 
ال�سكوار   « نحو  تتجه  اأو  تهريب  اأموال 
غري  �سبكة  خلق  مت  اأنه  اإىل  منتهيا   ،  «
اأن  واأو�سح   ، الأموال  لتهريب  قانونية 
املغرتبني  يد  يف  هي  اأورو  530مليون 
اأن  املفرو�ش  من  حيث   ، اجلزائريني 
كيفية  على  اجلزائريون  اخلرباء  يفكر 
اأن  الو�سيلة  اأن  حيث   ، عليها  احل�سول 
من  �سياراتهم  املغرتبون  هوؤلء  ي�سرتي 
يعقب  لكن   ، اخلا�سة  باأموالهم  اخلارج 
الور�سات  اأ�سحاب  هم  هذا  يكبح  من 
 ، احلكومة  على  ي�سغطون  من  وهم 
و  الرتكيب  م�سانع  اأ�سحاب  يق�سد 

الور�سات .
�سيارات  ا�سترياد  يخ�ش  فيما  ودائما 
الأقل من �ست �سنوات ، قال املتحدث 
اأنه انتهى عهد » الزاد اآ�ش »، حيث اليوم 
من خالل الأنرتنث تتح�سل على الرقم 
الت�سل�سلي و ال�ساعة و الدقيقة ، وهل هي 
مطابقة للمقايي�ش ، م�سيفا اأن ا�سترياد 
يق�سي  6�سنوات  من  الأقل  ال�سيارات 
ويح�سل   ،« الرا�سية   « ال�سيارات  على 

املواطنون على �سيارات حمرتمة .

وزير ال�سناعة عاجز اأمام 
جماعات ال�سغط

اأو�سح املتحدث من هي هذه اجلماعة 
و  الفرن�سيون  فيهم  مبا  جمموعة  اأنها 
الذين لديهم حتى القدرة على اأ�سحاب 
ال�سناعة ل  وزير  اأن  ، ويف ظل  القرار 
ي�ستطيع فعل اأي �سيء ، وقال نبا�ش اأنه 
على وزارة ال�سناعة اأن تكون �سارمة ، 
بالتوجه ب�رشامة اإىل هذه امل�سانع ، و 
فكيف   ، بع�سها  غلق  اإىل  حتى  اللجوء 
ل  لل�سيارات  مل�سنع  من�سئ  هو  ملن 
ي�ستطيع حتى �سنع بطارية ، فالبد اأن 

يكون م�سري هذا امل�سنع الغلق .
ا�ستقدام  حول  �سوؤال  على  رده  ويف 
كان  اإن  نبا�ش  قال   ، بوجو  �رشكة 
رونو  مع  حدث  مثلما  �سيحدث  الأمر 
اإىل  بحاجة  ل�سنا  فنحن   ، داعي  فال 
تركيب هنا ، وباملقابل نحن يف حاجة 
اإىل مراقبة ، خا�سة ونحن نرى اأن من 
كان  �سواء   ، باإزاحته  يقومون  يتكلم 
اإىل  م�سريا   ، اجلمارك  يف  م�سوؤول 
�سيارات  با�سترياد  امل�سانع  هذه  قيام 
يق�سد  البا�ش«  ب«  مغطاة  جاهزة 
خل�سة من بع�ش املوانئ ، وكاأن ح�سبه 

هذه البالد لي�ش لها اأ�سحابها .
ذلك  من  ابعد  اإىل  املتحدث  وذهب 
عندما قال » الوزير يخاف على نف�سه 
حمجوب  ال�سناعة  لوزير  وقع  مثلما   ،

بدة الذي حاول اأن يراوغ فتمت اإزاحته 
اأن من  اإىل  ، م�سريا  من من�سبه كوزير 
على  املهيمنة  اجلماعة  هم  اأزاحوه 

الور�سات اأو م�سانع الرتكيب.
و قال املتحدث اأن الوزير ال�سابق عبد 
ال�سالم بو�سوارب هو �سبب » خلال تاع 
اجلزاير » ، ومن املفرو�ش هو اأول من 
املتحدث  اأ�سار  و  العدالة   اإىل  يذهب 
الغيار ، حيث  اإىل ا�سترياد قطع  بذلك 
نقوم با�سترياد مليار ون�سف دولر من 
قطع الغيار ، معقبا اأن اقت�سادنا يتجه 
اإىل الهاوية بهذه الطريقة ، حيث ح�سبه 
هيكل �سيارة �سامبول ي�سنع يف رو�سيا ، 

ولي�ش يف اجلزائر كما يتم الدعاء .

الفرن�سيون مل يكونوا يريدون 
املجيء اإىل اجلزائر 

جناح  اإىل  نبا�ش  اأ�سار  العك�ش  على   
يقوم  الذي  املغرب  يف  رونو  م�سنع 
مل  نحن  فيما   ، 7500عامل  بت�سغيل 
اأن  اإىل  م�سريا   ، 300عامل  يتعدى 
املجيء  يريدون  يكونوا  مل  الفرن�سيني 
من  هو  بو�سوارب  اأن  و  اجلزائر  اإىل 
يف  املتحدث  اعترب  و   ، يرتجاهم  كان 
اإ�سارته اإىل �سيارة �سامبول اأن ال�سيارة 
 ، كارثة  هي  ن�سفني  اإىل  تنق�سم  التي 
وذلك   ، املكابح  حمكمة  غري  و�سيارة 
النوعية  هذه  م�ساهمة  عن  حديثه  يف 
اإىل  داعيا   ، املرور  ارتفاع حوادث  يف 

مراقبة تقنية حقيقية .

حملة »خليها ت�سدي »كانت 
ناجحة 

مقاطعة  حملة  اأن  املتحدث  قال 
خليها  ب«  يعرف  ما  اأو  ال�سيارات 
عن  حتدث  كما   ، جنحت   « ت�سدي 
ق�سية ال�سم�رشة التي عرفتها �سيارات 
يجب  اأنه  معتربا   ، �سامبول  رونو 
حيث   ، الأمر  هذا  يف  العدالة  تدخل 
الوكالء  هوؤلء  يتابع  اأن  املفرو�ش  من 
يف  لأ�سحابها  ال�سيارات  ت�سليم  لعدم 
تن�سيق  �رشورة  على  موؤكدا   ، وقتها 
وزير ال�سناعة مع وزير العدل من اأجل 

حماية القت�ساد اجلزائري .

�سوق ال�سيارات دخل يف نفق مظلم

قرارات تع�سفية ت�سببت يف طرد 2000 عامل 
ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�ش  فتح 
يو�سف نبا�ش النار على وزير ال�سناعة 
بو�سوارب،  ال�سالم  عبد  ال�سابق 
�سوق  يعرفها  التي  الأزمة  اأن  معتربا 
ب�سبب  كانت  اجلزائر  يف  ال�سيارات 
قراراته املجحفة املرتبطة ب�رشوط 
ال�سترياد، حممال اإياه م�سوؤولية طرد 
واإفال�ش  ال�سارع  اإىل  عامل   2000

العديد من وكالء ال�سيارات.
عند  الأم�ش  نبا�ش  يو�سف  تاأ�سف 
ة  جريد  فروم  على  �سيفا  حلوله 
الذي  الكارثي  الو�سع  من  الو�سط 
يف  ال�سيارات  �سوق  اإليه  و�سل 
احلايل  :«الو�سع  قائال  اجلزائر، 
�سيئ  منى  ي�سري  ال�سيارات  ل�سوق 
مايعرفه  باأن  مو�سحا  اأ�سواأ  اإىل 
ب�سبب  كان  اإختاللت    من  القطاع 
الذي  ال�سوق  لتنظيم  ال�رشوط  دفرت 
معتربا  بو�سارب،  م�سالح  اأعلنته 
وخلق  كارثيا  كان  ال�رشوط  دفرت  اأن 
بلبلة بالن�سبة للم�ستوردين حيث اأن ل 

عالقة له مبيدان امليكانيك.
اإ�ستيائه  عن  املتحدث   وعرب    
وال�سمت  التجاهل  �سيا�سة  من 
الو�ساية  تنتهجها  و  متار�سها  التي 
املطروحة  املطالب  بخ�سو�ش 
يف  اإتهمها  حيث  ال�سيارات،  لوكالء 
وعدم  القرارات  اتخاذ  يف  الت�رشع 
فتح احلوار و امل�ساورة مع املعنني و 
جلوءها اإىل �سيا�سة الرتقيع، قائال يف 
لإن�ساء  ملف  األف  ال�سدد:«40   ذات 
اإيداعه  ثم  ال�سيارات  تركيب  م�سانع 
الرد  يتم  و مل  الو�ساية  م�سالح  لدى 
عليه اإىل حد اليوم،  العديد من وكالء 
اأن  حيث  ن�ساطهم  اأوقفوا  ال�سيات 
تقدمي  دون  ثم طردهم  عامل   2000

البديل و ال�سلطات مل تتحرك ».
دفرت  اإنتقاد  اإىل  نبا�ش  يو�سف  وعاد 
اإقرار  قبل  اأنه  مو�سحا  ال�رشوط، 
ال�رشوط كان هناك عدد كبري  دفرت 
من وكالء ال�سيارات املعتمدين، لكن 
الوكالء  من  قليل  عدد  اأ�سبح  حاليا 

التع�سفية  القرارات  ب�سبب  ين�سطون 
املعنيني  اإ�رشاك  دون  للو�ساية 
جمعية  رئي�ش  واعرتف  بالقطاع، 
العديد  هناك  اأن  ال�سيارات  وكالء 
ال�سيارات  قطاع  يف  التجاوزات  من 
يف اجلزائر، متهما ور�سات بال�سعط 
كمحاولة  احلكومة  قرارات  على 
م�سريا  البالد،  يف  التنمية  لعرقلة 
اأنهم يتمتعون بحماية جهات معينة، 
اإجراءات  تبني  �رشورة  اإىل  داعيا 
خالل  من  لها  حد  لو�سع  �سارمة 
م�سانع  ملراقبة  حتقيق  جلنة  تعيني 
تركيب ال�سيارات مع فتح باب احلوار 
يف  مت�سبب  كل  ملعاقبة  عقدة،  دون 

العرقلة وتطهري الإدارة منهم »
ويف نف�ش ال�سياق ، قال املتحدث » 
وزارة  على  ت�سغط  لوبيات  و  هناك 
تراخي�ش ظرفية  منح  لعدم  التجارة 
يف  م�سيفا  املركبات،  بع�ش  جللب 
عامل   1800 حوايل  اأن  ال�سدد  هذا 
“كيا”  م�سنع  وكيل  من  ت�رشيحه  مت 

ما  ت�رشيح  اإىل  اإ�سافة  اجلزائر،  يف 
هيونداي يف  من  عامل   1500 يناهز 
ربراب،  ي�سعد  الأعمال  رجل  عهد 
ويف  اأخرى«  وكالت  عمال يف  وعدة 
 : املتحدث  اأ�ساف  ال�سدد  ذات 
بفتح  ملزمة  احلكومة  اأن  »اأعتقد 
التي  الأ�سعار  يف  حتقيق  جلنة 
على  الرتكيب  م�سانع  تفر�سها 
خيالية  نعتربها  التي  و  اجلزائريني 
و  املتو�سطة  النوعية  اإىل  بالنظر 
باجلزائر  املركبة  لل�سيارات  الرديئة 
التي  الإعفاءات  اإىل  بالإ�سافة 
باأموال  املتعاملون  منها  ا�ستفاد 

ال�سعب و القت�ساد الوطني ».
نبا�ش  يو�سف  اعترب  اأخرى  من جهة 
ال�سيارات يف  وتركيب  اأن قرار �سنع 
 100 خاطئ  و  فا�سل  قرار  اجلزائر 
باملائة و على احلكومة الرتاجع عنه، 
وال�ستثمار يف قطاع غيار ال�سيارات 

واإحداث النقل التكنولوجي
اإميان لوا�ش 
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ال�سيارات  رئي�ش جمعية وكالء  ك�سف 
�سيفا  حلوله  خالل  نبا�ش،  يو�سف 
احلظرية  اأن  »الو�سط«  منتدى  على 
األف  لـ400  بحاجة  لل�سيارات  الوطنية 
 3 رقم  حمددا  رقم،  كاأدنى  �سيارة 
يدفع  ما  وهو  �سيارة مهرتئة،  ماليني 
على  مرت  كيف  حول  للت�ساوؤل  حتى 
املراقبة التقنية، م�ستندا اإىل ت�رشيح 
ال�سنة  املركزي  البنك  حمافظ 
اجلمارك  اإح�سائيات  حول  الفارطة 
التي �سجلت ما يعادل قيمة 530 مليون 
طريق  عن  ك�سيارات  ا�ستوردت  اأورو 
اخلوا�ش، مت�سائال كيف ميكن اأن مير 
رقما بهذا احلجم من العملة ال�سعبة 

العمومية،  اخلزينة  منه  ت�ستفيد  دون 
اأو  املوازنة  لل�سوق  حتويله  يتم  اأي 
التي  بال�سكوار  املوازية  البور�سة 
بلغت حد التفاقيات حول اأمكنة دفع 
الأموال باخلارج، اأي خلق �سبكة غري 
قانونية لتهريب الأموال، يف ظل غياب 

البديل الر�سمي.
اأجل  من  احلل  اأن  نبا�ش  واأكد 
ال�سعبة  العملة  تلك  من  ال�ستفادة 
عليها  �رشائب  ا�ستحداث  يف  يكمن 
ال�سيارات  ا�سترياد  باب  فتح  مقابل 
اأمام املواطنني باأنف�سهم من اخلارج، 

وحتى اأمام الوكالء .
�سارة بومعزة

رئي�ش جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف 
نبا�ش، يف منتدى »الو�سط«

3 ماليني �سيارة مهرتئة تهدد 
اجلزائريني

ال�سوق بحاجة لـ400 األف وحدة جديدة

وكالء  رئي�ش  نبا�ش  يو�سف  اتهم 
يف  بف�سلها  ال�سيارات  احلكومة 
اأن  قائال  ال�سيارات  �سوق  يف  التحكم 
ياأت  مل  املركبة  ال�سيارات  م�رشوع 
عبارة  هو  بل  للجزائر  بالتكنولوجيا 
معفاة  ال�سيارات  تركيب  ور�سات  عن 
من الر�سوم  تباع بثمن باهظ يتحمل 

املواطن فاتورتها.
و اأرجع نبا�ش �سبب ف�سلها اإىل غياب 
قطع  يف جمال  قوية  �سناعية  قاعدة 
هذه  عليها  تعتمد  اأن  ميكن  الغيار 
امل�سانع وتتخلى عن ال�سترياد مثلما 
قامت به دول اجلوار، مرجعا ذلك اإىل 
القيام  وعدم  تنموي  خمطط  غياب 
ال�سوق  حلاجيات  دقيقة  بدرا�سة 
هذا  اقتحام  قبل  والت�سدير  الوطنية 
املجال والت�رشع يف الرتخي�ش موؤكدا 
يف  التفكري  احلكومة  على  كان  اأنه 
قطع  �سناعة  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع 
للمنتجني  الت�سهيالت  ومنح  الغيار 

من خالل  ال�ستثمار  على  لتحفيزهم 
جبائية  حتفيزات  واإقرار  العقار  منح 
خربتهم  من  لال�ستفادة  وغريها 

وتكنولوجياتهم وت�سجيع املناولة
وقال رئي�ش وكالء ال�سيارات اأن م�سانع 
تركيب ال�سيارات يف اجلزائر تعد على 
اأربعون  اأ�سابع اليد الواحدة و هنالك 
ملف لدى الوزارة مل يتم الرد عليهم  ، 
كما اأن عملية الرتكيب معناها الإعفاء 
الكثري  ومنح  اجلمركية،  الر�سوم  من 
هي  التي  ال�رشيبية  المتيازات  من 
اخلزينة  تخ�رشها  اأموال  الأ�سل  يف 
تركيب  فم�رشوع  اأ�ساف  العامة و 
�سيارات »رونو �سامبول اجلزائر« وما 
ناله من امتيازات جمركية و�رشيبية، 
و  زادت  بل   اأ�سعارها،  مل  تنخف�ش 
اأ�سباب املبالغة يف  نبا�ش عن  ت�ساوؤل 
ال�سعر يف ظل الت�سهيالت والمتيازات 

ال�رشيبية
ف.ن�سرين

رئي�ش وكالء ال�سيارات للو�سط

ت�سنيع ال�سيارات يف اجلزائر 
جتربة فا�سلة

ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�ش  اتهم 
يو�سف نبا�ش، خالل حلوله �سيفا على 
م�سانع  اأ�سحاب  »الو�سط«،  منتدى 
على  بال�سغط  ال�سيارات  تركيب 
الو�سع  ا�ستمرار  اأجل  من  احلكومة 
الجتاه  بدل  اليوم،  عليه  هو  ما  على 
املجال  يف  اجلاد  ال�ستثمار  نحو 
بداية من قطع غيار ال�سيارات و�سول 
نقل  �ساأنه  من  الذي  الفعلي  للرتكيب 
باجلزائر،  وتوطينها  التكنولوجيا 
وبلغ به الت�سعيد حد ت�سمية امل�سانع 
بور�سات الرتكيب، قائال اأنها ل متلك 
اأ�سا�سيات امل�سانع كونها ت�ستورد كل 
القطع جمهزة وحتى الرتكيب يقت�رش 

على بع�ش القطع الب�سيطة.
ووا�سل ت�سعيده بالتاأكيد اأن احلكومة 
الر�سوخ ملطالبهم  ا�ستمرار  حالة  يف 
على  جمموعة  ف�سلت  قد  ف�ستكون 
ال�سعب، داعيا ب�سدة ل�رشورة فتح باب 
لأقل  امل�ستعملة  ال�سيارات  ا�سترياد 
من 3 �سنوات، رادا على التخوفات من 
التالعبات والغ�ش باأن ع�رش البطاقة 
اإتاحة  بعد  وىل  قد  املزورة  الرمادية 
الأنظمة الرقمية على م�ستوى مواقع 
جمرد  اأن  حيث  ال�سيارات،  م�سانع 
عن  �سيك�سف  الت�سل�سلي  الرقم  اإدراج 

كل تفا�سيل ال�سيارة.
�سارة بومعزة 

طالب با�سترياد ال�سيارات اأقل من 3 �سنوات

اأ�سحاب م�سانع الرتكيب يبتزون 
احلكومة    

جمعية  رئي�ش  نبا�ش،  يو�سف  ك�سف 
وكالء ال�سيارات يف اجلزائر يف منتدى 
�سيارة  هيكل  اأن   « »الو�سط  يومية 
»رونو �سامبول » ي�سنع يف رو�سيا من 
طرف �رشكة رو�سية وهذا ما يوؤكد اأن 
بواد  املتواجد  �سامبول  رونو   م�سنع 
تليالت بوهران ) اجلزائر (منذ  2012  

مل يتمكن حتى من  �سنع هيكل  هذه 
ال�سيارة ، م�سيدا نبا�ش مب�سنع »بايك« 
املوجود يف ولية باتنة والذي يحاول  
تلحيم هياكل ال�سيارات يف اجلزائر ، 
داعيا اإىل �رشورة تعميم هذه اخلطوة 
الإيجابية واملمتازة على حد و�سفه .

حكيم مالك 

هيكل �سيارة "رونو �سامبول " 
ي�سنع يف رو�سيا 

الوة
ري ع

ت/ ب�س
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الرتبية  لوزارة  العام  املفت�ش  اأكد 
جنادي م�ضقم، خالل حلوله �ضيفا 
التالميذ  اأن  "النهار"،  قناة  على 
امتحان  اجتياز  على  املقبلني 
املواد  يف  �ضيمتحنون  البكالوريا 
اأن  غري  ال�ضعب  ح�ضب  الأ�ضا�ضية 
ثابتة  تبقى  املواد  بع�ش  هنالك 
كل  يف  التالميذ  فيها  وميتحن 
الثابتة  املواد  كا�ضفا عن  ال�ضعب، 
ومن �ضمنها مواد الهوية التي �ضبق 
وتهما  وا�ضعا  جدل  اأثارت  واأن 
الهوية،  مواد  با�ضتهداف  للوزارة 
حيث اأو�ضح م�ضقم اأن مواد: العلوم 
الإ�ضالمية، التاريخ، اللغة العربية، 
وكل  ثابتة  مواد  تبقى  والفل�ضفة 

ال�ضعب متتحن فيها.
يتم  املواد  كل  اأن  واأ�ضاف 
امل�ضتمر  التقومي  يف  احت�ضابها 
الكتابي  المتحان  اأن  غري 
�ضت�ضقط منه بع�ش املواد ح�ضب 
ال�ضعب، اأما باقي املواد ف�ضتكون 
مثال   �ضتلغى  اأين  ال�ضعبة،  ح�ضب 
اإمتحان  من  الريا�ضيات  مادة 
واللغات  الآداب  ل�ضعبة  البكالوريا 
الريا�ضيات  �ضعبة  اأما  الأجنبية. 
مادة  ف�ضتلغى  الريا�ضي  والتقني 
الإجنليزية  الفرن�ضية،  اجلغرافيا، 

والرتبية البدنية.
اأما بخ�ضو�ش املرت�ضحني الأحرار 
فاأو�ضح اأنه يتعني عليهم الت�ضجيل 
عن  للتكوين  الوطني  الديوان  يف 
مو�ضحا   ،2020 بكالوريا  يف  بعد 
جديد  ا�ضم  اإطالق  مت  اأنه 

وهو  الأحرار  املرت�ضحني  على 
"املتمدر�ش عن بعد"، م�ضيفا اأنه 
يف  اأنف�ضهم  ت�ضجيل  عليهم  يجب 
يف  بعد،  عن  ثانوي  الثالثة  ال�ضنة 
بعد،  عن  للتعليم  الوطني  الديوان 
مرافقة  من  �ضي�ضتفيدون  واأنهم 
النرتنيت  طريق  عن  لهم  اأ�ضاتذة 
والدرو�ش  امللخ�ضات  واإر�ضال 
لهم، موؤكدا اأنه �ضيتم الق�ضاء على 
طريق  عن  احلر  املرت�ضح  ق�ضية 
والدرو�ش  له  املمنوحة  النقاط 
التي يتلقاها، حيث يتم اأخذ معدل 
الثالثة  لل�ضنة  امل�ضتمرة  املراقبة 
مع  اإحت�ضابها  ويتم   ،1 ومعاملها 
معدل املواد الكتابية ت�رضب كلها 
يف معامل 4. ويق�ضم جميع املعدل 
تعد  نقطة  على  للح�ضول   ،5 على 

هي معدل البكالوريا.

 التكتل النقابي يتخذ من 
التالميذ رهائن لل�ضغط على 

الو�ضاية

ال�رضيك  مللف  وبالعودة 
التكتل  اأن  خا�ضة  الجتماعي، 
من  الرتبية  لقطاع  النقابي 
 21 يف  القطاع  ي�ضل  اأن  املزمع 
اأغلبية  اأن  فقال  جانفي،  من 
بعيدة  الرتبية  نقابات  مطالب 
وزارة  م�ضوؤولية  عن  البعد  كل 
تعلق  ما  وخ�ضو�ضا  الرتبية، 
الأجور،  ورفع  ال�رضائية  بالقدرة 
ككل،  باحلكومة  مرهون  كونه 
احلركة  تاأثري  بخ�ضو�ش  م�ضيفا 
امل�ضار  على  الحتجاجية 
اأن  م�ضتبعد  الأمر  اأن  الدرا�ضي 
اأغلبية الأ�ضاتذة على وعي وتعقل 
ويعلمون امل�ضوؤولية امللقاة على 
كاهلهم، متابعا اأن التكتل النقابي 
لل�ضغط  املطالب  هذه  ي�ضتغل 
التالميذ  واتخاذ  الوزارة  على 
الأ�ضلوب  هذا  معتربا  كرهائن 
الرتبية  وزيرة  اأن  قائال  قدمي، 
احلوار  اأ�ضلوب  تف�ضل  الوطنية 
لن�ضغالتهم  ال�ضماع  اأجل  من 

ورفع مطالبهم .
لوزارة  العام  املفت�ش  وك�ضف 
املفت�ضني  �رضوع  عن  الرتبية 
اأول  البكالوريا  اأ�ضئلة  اإعداد  يف 
اأم�ش، موؤكدا اأن الأ�ضئلة �ضتكون 
الذي  الدرا�ضي  الربنامج  ح�ضب 
حمتوى  ومت�ش  التالميذ  تلقاه 
ثانوي  الثالثة  ال�ضنة  برنامج 
بدرا�ضة  جمرب  والتلميذ  فقط، 
مت  اأنه  خا�ضة  الربنامج،  كل 
ل�ضنوات  "العتبة"  منط  اتباع 
بن غربيط  تقدم  اأن  قبل  عديدة 
عن  الرتاجع  ورف�ش  اإلغائه  على 
ذلك بقوة، م�ضيفا اأنه مت اإعطاء 
تعليمة للمفت�ضني بالإعتماد على 
للبكالوريا  ال�ضابق  املنهج  نف�ش 
يف طريقة اإعداد الأ�ضئلة، متوقعا 
نتائجا ح�ضنة يف �ضهادة البكالوريا 
هذه ال�ضنة. اأما بخ�ضو�ش تاريخ 
اإعالن النتائج فاأو�ضح اأنه �ضيكون 
بداية �ضهر جويلية، وقبل الـ5 من 

ذات ال�ضهر.

ك�ضف املفت�س العام لوزارة الرتبية الوطنية جنادي م�ضقم، اأنه لن يتم امل�ضا�س مبواد الهوية، من بني املواد التي �ضتلغى 
من امتحان البكالوريا بداية من 2021 على الأقل اللغة العربية والرتبية الإ�ضالمية والتاريخ، معلنا عن تفا�ضيل 

جديدة بخ�ضو�س املرت�ضحني الأحرار. اأما حول موعد اإعالن نتائج البكالوريا فقال اإنها لن تتجاوز 5 جويلية.

الإعالن عن نتائج البكالوريا قبل 5 جويلية

�ضارة بومعزة 

هذه هي املواد التي �ستلغى من بكالوريا 2021
ل م�ضا�س مبواد الهوية

عني متو�ضنت

يف اجتماع ع�ضية �ضل املوؤ�ض�ضات الرتبوية

ت�ضدير املنتجات الفالحية الرباءة ل�ساب من تهمة  الإ�سادة بالأعمال الإرهابية  

التكتل النقابي لقطاع الرتبية 
يف�سل يف اإ�سرابه هذا الأحد

حالت اإعادة املنتوج اجلزائري 
تتعلق بنقائ�ص اإدارية 

امل�ضتقلة  النقابات  تكتل  يجتمع 
املقبل،  الأحد  الرتبية،  لعمال 
يف  الدخول  خيار  يف  للف�ضل 
وذلك  املوايل،  اليوم  يف  ال�رضاب 
التي  اللقاءات  من  جمموعة  بعد 
والنقابات  الو�ضاية  بني  جمعت 
ما  بح�ضب  مطالبهم،  يف  للنظر 
لعمال  امل�ضتقلة  اأو�ضحته  الوطنية 

الرتبية والتكوين.
النقابة بوعالم عمورة  وقال رئي�ش 
عقب  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأن 
لقائها الأخري مع تنظيمه، باملقابل 
اجتماعه  النقابي  التكتل  �ضيجدد 
الف�ضل  اأجل  من  الإ�رضاب  ع�ضية 
لقائهم  وبخ�ضو�ش  اإ�رضابهم،  يف 
بالنقا�ش   " اأنه متيز  بالوزارة فقال 

ال�رضيح واملفتوح " ، حيث اأبدى
م�ضوؤولو الوزارة " ح�ضن النية "  يف 
املطروحة  امللفات  معاجلة 
باجلانب  املتعلقة  تلك  وخا�ضة 
اأن  اأكدوا  حني  يف  البيداغوجي 
غرار  على  الخرى  اجلوانب 

التم�ضك  و  مكرر   87 املادة  الغاء 
دون  التقاعد  و  الن�ضبي  بالتقاعد 
املطالبة  باليات  ال�ضن  و  �رضط 
و  ال�رضائية  للقدرة  التوازن  تعيد 
على  املنطقة  منحة  حتيني  كذا 
اجلديد  الرئي�ضي  الأجر  ا�ضا�ش 
بدل املعتمد �ضنة 1989 فتم التاأكيد 
اأنها من اخت�ضا�ش احلكومة ولي�ش 

الوزارة.
اأيام  بتنظيم  الوزارة  وعدت  كما 
درا�ضية مب�ضاركة النقابات من اأجل 
الرتبوية،  املناهج  يف  النظر  اإعادة 

حيث �ضددت نقابته
ب�رضورة خروج هذه الأيام الدرا�ضية 
اقرتاحات  �ضمن  من  بقرارات 
الجتماعي . اأما  ال�رضيك 
الأ�ضا�ضي  القانون  بخ�ضو�ش 
الوزارة  الرتبية فرد م�ضوؤولو  لعمال 
باملر�ضوم  لرتباطه  اإ�ضداره  عدم 
الرئا�ضي املتعلق بتثمني ال�ضهادات، 
و�رضورة ادراج كل الفئات على غرار 

املفت�ضني والنظار واملخربيني.

الفالحة  لوزارة  العام  الأمني  اأكد 
البحري  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 
الأربعاء  اأم�ش  �ضادي  كمال 
باجلزائر اأن حالت اإعادة املنتوج 
للت�ضدير  املوجه  اجلزائري 
يتعلق  ل  الدول  بع�ش  طرف  من 
وجودته  املنتوج  بنوعية  اأ�ضا�ضا 
خلل  اأو  نق�ش  وجود  ب�ضبب  واإمنا 
والإدارية  القانونية  الإجراءات  يف 
القت�ضادي  املتعامل  تخ�ش  التي 
لدى  �ضادي  واأو�ضح  )امل�ضدر( 
�ضعبة  يف  بالفاعلني  اجتماعه 
اإطار  يف  ال�ضناعية،  الطماطم 
اللقاء الوطني املنظم لتقييم هذه 
ال�ضعبة، اأن حالت اإعادة املنتجات 
امل�ضجلة  اجلزائرية  الفالحية 
خالل ال�ضنوات املا�ضية " ل تتعلق 
بنوعية املنتوج واإمنا  بالإجراءات 

وعمليات  والقانونية  الدارية 
تخ�ش  والتي  والتو�ضيب  التغليف 

املتعامل امل�ضدر يف حد ذاته".
وح�ضب نف�ش امل�ضوؤول فاإن القطاع 
تفادي  اأجل  من  يعمل  الو�ضي، 
خالل  من  احلالت  هذه  تكرار 
امل�ضدرين  املتعاملني  تكوين 
حول خمتلف الإجراءات القانونية 
املتعلقة  والحتياطات  والإدارية 
ب�ضالمة املنتوج والواجب اتباعها 
وتابع  الت�ضدير  يف  ال�رضوع  قبل 
" حاليا نعمل على مرافقة  قائال: 
لتمكينهم  وامل�ضدرين  الفالحني 
دون  منتجاتهم  ت�ضدير  من 
يعمل  القطاع  اأن  مربزا  م�ضاكل"، 
على جتهيز خمابر معتمدة للقيام 
الرتاب  داخل  العينات  بتحليل 

الوطني.

براأت يوم اأم�ش حمكمة ال�ضتئناف 
�ضاب  تب�ضة  ق�ضاء  جلنايات جمل�ش 
جناية  من  �ضنة   22 العمر  من  يبلغ 
وذلك  الإرهابية  بالأعمال  الإ�ضادة 
العام  احلق  له ممثل  طالب  اأن  بعد 
توقيع عقوبة 7 �ضنوات �ضجنا نافذا 

.
هذه الق�ضية تعود اإىل �ضهر اأوت �ضنة 
2018 عند عودة متهم ق�ضية احلال 
من  متو�ضنت   بعني  يقطن  الذي 
اجلزائر   اإىل  بليبيا  الزنتان  منطقة 
وحتديدا عرب مركز احلدود بو�ضبكة 
بحوزته  عرث  التفتي�ش  وعند  بتب�ضة 
على �ضاغط اأقرا�ش وقر�ش �ضلب 
عن  الك�ضف  وبعد  دي�ضك  وفال�ش 
�ضور  اكت�ضاف  مت  بداخلهم  ما 
وا�ضتعرا�ضات  للجماعات الإرهابية 
بالبلد  تن�ضط  التي  امل�ضلحة 
املجاور  وعند  �ضماعه يف التحقيق 
الأول اأكد انه هذه الأ�ضياء هي ملكا 
منذ  وهران  مدينة  غادر  وانه  له 
نحو  �ضيارة  منت  على  �ضهر  حوايل 

ليبيا مرورا بتون�ش ودفع مبلغ مايل 
دج  األف   10 ب  يقدر  الرحلة  ثمن 
الزنتان  منطقة  اإىل  الو�ضول  وعند 
اأقام يف فندق بحثا عن العمل حيث 
املغاربة  ال�ضما�رضة  احد  مكنه 
تقع  مطبعة  �ضاحب  لدى  عمل  من 
بعد حوايل  انه  اإل  الزنتان  مبنطقة 
25 يوما مل يجد �ضالته كون الراتب 
الإقامة  تكاليف  ليغطي  ال�ضهري 
اإىل اجلزائر  العودة  والإطعام فقرر 
ب�رضقة  وقام  الفر�ضة  واغتنم 
�ضاغط الأقرا�ش و القر�ش ال�ضلب 

العمل  مكان  وغادر  دي�ضك  وفال�ش 
اأول  تفتي�ضه  وعند  ككل  واملدينة 
ملكا  الأغرا�ش  هذه  ان  اأكد  مرة 
للم�ضاءلة  تعر�ضه  من  خوفا  له 
ويوم  ب�رضقتها  �رضح  ان  القانونية 
بحنكته  الرئي�ش  حاول  املحاكمة 
هل  ومنها  الأمور  بع�ش  تو�ضيح 
العمل  عن  وتبحث  تذهب  ان  يعقل 
م�ضلح  نزاع  حمل  كانت  منطقة  يف 
بني عدة كتائب  واللغة الوحيدة هي 
الكال�ضينكوف فرد املتهم ان احد 
اأ�ضدقائه هو من دله على ذلك وان 

هدفه كان العمل وفعال بداأ ي�ضتغل 
فرد الرئي�ش انك يا ابني تروي يف 
الواقع  اأر�ضية  يف  هي  لي�ضت  ق�ضة 
كلنا يعرف ماجرى يف ليبيا والزنتان 
نحو  هجروها  اأهلها  من  والعديد 
مناطق اأخرى خوفا على �ضالمتهم 
وماذا  م�ضيفا  البال  مطمئن  واأنت 
والتي  جلبتها  التي  املعدات  عن 
اإرهابية  جلماعات  �ضور  حتمل 
مما  لأعلم  املتهم  فرد  م�ضلحة  
ممثل  طلبات  وبعد  بداخلها  يوجد 
احلق العام توقيع عقوبة 7 �ضنوات 
�ضجنا نافذا فيما رافع دفاع املتهم 
كافية  وقرائن  اأدلة  انعدام  عن 
لتورط املتهم يف الإ�ضادة بالأعمال 
الإرهابية  وان القر�ضني امل�ضغوط 
قام  بل  للمتهم  لي�ش  ال�ضلب  وكذا 
باأخذهما من  املحل الذي ا�ضتغل 
به ملتم�ضا تربئة �ضاحته من اجلرم 
املداولة  وببعد  اإليه  املن�ضوب 

القانونية مت تربئة �ضاحته 
ع.ر�ضيد

النقابة  تاأ�ضي�ش  عن  ر�ضميا  اأُعلن 
التمري�ش،  مل�ضاعدي  الوطنية 
امل�ضالح  عن  الدفاع  بهدف 
للعمال  واملعنوية  املادية 
م�ضاعد  من  وامل�ضتخدمني 
حقوقهم  عن  والدفاع  التمري�ش، 
ترقيتهم  على  والعمل  املكت�ضبة 
وجاء  واجتماعيا  وعلميا  مهنيا 
اأم�ش يف بيان النقابة اإطلعت عليه 
ت�ضعى  اأنها  فيه  اأكدت   ، الو�ضط  
العمل اجتاه  للم�ضاهمة يف وحدة 
ليت�ضنى  ال�ضحة  قطاع  خدمة 
و  املعامل،  وا�ضحة  روؤية  للجميع 
ان  عو�ش  التي  اجلبهات  دح�ش 
املزيد  لتحقق  �ضواعدها  تظهر 
بهذا  والنهو�ش  الإجنازات  من 
ال�ضهر  مع   احليوي،  القطاع 

العمال  كرامة  على  واحلفاظ 
كافة،وتقدمي ما هو اأف�ضل لت�ضبح 
نتائج ملمو�ضة ينعك�ش اأثرها على 

راحة املر�ضى
ودعت النقابة اجلميع التحلي بروح 
احل�ضابات  وجتاوز  امل�ضوؤولية 
ال�ضيقة ل�ضمان توحيد كل اجلهود 
من اجل ك�ضب حقوقنا كم�ضاعدي 
التمري�ش ويُذكر، اأنه اأعلن خالل 
املوؤ�ض�ضني  الأع�ضاء  اجتماع 
بولية  التمري�ش  م�ضاعدي  من 
دي�ضمرب    29 يوم  اجلزائر،يف 
املنظمة  تاأ�ضي�ش  عن   ،2018
النقابية امل�ضماة: النقابة الوطنية 
املن�ضوية  التمري�ش  مل�ضاعدي 
النقابية  الكنفدرالية  لواء  حتت 

للقوى املنتجة.

قطاع ال�ضحة

تاأ�سي�ص النقابة الوطنية 
مل�ساعدي التمري�ص

ف.ن�ضرين 
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م�ستوى  تقيمون  كيف 
احلركة  بني  ال�سراكة 
الك�سفية وال�سلطات املحلية ؟

جريدة  ا�شكر  الأمر  بداية  يف   
النافذة  هذه  على   « »الو�شط 
للحركة  املتاحة  الإعالمية 
م�شتغامن  لولية  الك�شفية 
ن�شاطها  مالمح  اأهم  ل�شتعرا�ض 
هذه  خالل  والك�شفي  اجلمعوي 
فانا  �شوؤالكم  على  واإجابة  ال�شنة 
بني  ال�رشاكة  اأن  �رشاحة  اعتقد 
وال�شلطات  الك�شفية  احلركة 
املحلية مل تت�شع بعد اإىل جمالت 
لقائي  خلالل  نقلت  وقد  او�شع 
من  عددا  م�شتغامن  بوايل  الأخري 
احلركة  تلح  التي  الن�شغالت 
واهمها  تلبيتها  على  الك�شفية 
واملادي  املعنوي  الدعم  توفري 
واجلمعوية   الك�شفية  للن�شاطات 
مثمرا  الوايل  مع  لقائنا  كان  وقد 
وجتاوب امل�شوؤول الأول عن الهيئة 
التنفيذيني مع مقرتحاتنا ومطالبنا 
بي  النوعية  ال�رشاكة  تعترب  والتي 
اجلمعوي  الفاعل  و  ال�شلطات 
وقد  ركائزها  اأحد  والك�شفي 
العام املا�شي يف  جنحت جتربتنا 
تنظيم العديد من املبادرات التي 
واحلركة  ال�شلطات  فيها  �شاركت 
على  ال�شنة  هذه  ونركز  اجلمعوية 
وجلهم  الك�شفية  احلركة  كوادر 
�شباب متكون من اجل اإجناح العمل 
مكونات  احد   وجعله  الك�شفي 

الفعل الجتماعي التنموي

العالقة  تعزيز  ميكن  كيف 
وبني  بينكم  الت�ساركية 

اجلهات امل�سوؤولة ؟

اأنه  نرى  نحن  �رشاحة  بكل 
تنموي  عمل  اأي  جت�شيد  لميكن 
وموؤثر  فعال  مدين  جمتمع  دون 
العمل  اأدبيات  على  ومتكون 
ببعده  والتنموي  اجلمعوي 
الرمزي واملادي وعلى امل�شتوى 
ك�شفية   كحركة  نعمل  املحلي 
على تطوير عالقات ت�شاركية بني 
التي  الك�شفية مب�شتغامن  احلركة 
وال�شلطات  �شنوات  منذ  اأقودها 
وايل  راأ�شها  وعلى  املحلية 
م�شتغامن املحرتم وباقي الهيئات 
املنتخبة غري اأنني اأوؤكد يف هذه 
ال�رشاكة  اأن   « واأقول  امل�شالة 
امل�شوؤولني  تلزم  ال�شلطات  مع 
مع  والعمل  مكاتبهم  من  اخلروج 

اجلمعوية  احلركة  يف  الفاعلني 
اأن  امل�شوؤول  وعلى  امليدان  يف 
يدرك اأننا متطوعون ل ميكن اأن 
ن�شتنزف طاقتنا يف الفراغ فنحن 
منذ  م�شطر  عمل  م�رشوع  منلك 
الدخول الجتماعي ونراهن على 
اأوؤكد  لذا  �شنوات  منذ  جت�شيده 
ال�شلطات  مع  عالقتنا  اأن  لكم 
نتطلع   اأننا  غري  جيدة  املحلية 
اإىل تو�شيع العالقة الت�شاركية اإىل 

م�شتويات اأعلى
العمل  اأهمية  ترون  كيف 
الك�سفي على امل�ستوى املحلي 

؟

العمل الك�شفي يف نظري هو لبنة 
التنموي  الفعل  لتج�شيد  حقيقية 
الك�شفية  فالأفواج  الجتماعي 
التي تن�شط بكربى بلديات ولية 
من  خمزونا  متلك  م�شتغامن 

ندعو  الذي  املوهوب  ال�شباب 
املنتخبني و الأميار اإىل ال�شتثمار 
دور  عرب  اإبداعاتهم  ويف  فيهم 
نعمل  اأننا  كما  والثقافة  ال�شباب 
كل  قدر امل�شتطاع على مرافقة 
الأن�شطة  خمتلف  يف  القطاعات 
وال�شباين  اجلمعوي  الطابع  ذات 
من  وهذا  واجلواري  والثقايف 
خانة  ويف  اهتمامنا  �شلب 
التح�شري  مع  ونعمل  اأولوياتنا 
نهاية  الك�شفي  املو�شم  لنطالق 
ت�شطري  على  اجلاري  ال�شهر 
يف  متنوع  ثري  عمل  برنامج 
احليوية  املجالت  خمتلف 
ونراهن على التكوين والت�شال 
هامني  كمحورين  الن�شة  هذه 
ال�شنة  خالل  تنفيذهما  يجب 
ندعو  التي  املقبلة  الك�شفية 
خمتلف  جت�شيد  يف  نوفق  اأن 

الأن�شطة الك�شفية بعون اهلل

�سيدي بلعبا�س

توقيف ل�سني خطريين ا�ستوليا 
على خم�س �سيدليات 

القب�ض على �شخ�شني  الثالث ع�رش  بالأمن احل�رشي  ال�رشطة  األقت قوات 
ال�رشقة من  تورطهما يف  بعد  التوايل  �شنة على  و 19   17 العمر  يبلغان من 
الذكر  ال�شالفي  بي�شاء،  باأ�شلحة  التهديد  طائلة  حتت  ال�شيدليات  داخل 
داخل  من  متفاوتة  مالية  مبالغ  على  وا�شتوليا  اأ�شخا�ض   05 �شحيتهما  راح 
ال�شيدليات قبل اأن يتم توقيفهما من طرف قوات ال�رشطة وتقدميهما اأمام 
النيابة تعود اأطوار الق�شية تعود اإىل ا�شتغالل قوات ال�رشطة ملعلومات تفيد 
بتعر�ض 05 �شيدليات عرب عدة نقاط من مدينة �شيدي بلعبا�ض اإىل عمليات 
باأ�شلحة بي�شاء من طرف �شخ�شني جمهولني  ال�رشقة حتت طائلة التهديد 
كانا يقومان ب�رشقة املبالغ املالية املتواجدة بال�شيدليات ويلوذان بالفرار 
اإىل وجهة جمهولة ، لتبا�رش م�شالح اأمن الولية بتكثيف التحريات للك�شف 
عن مالب�شات هذه الق�شية  وبالعتماد على اجلانب التقني مت حتديد هوية 
امل�شتبه فيهما ، ويتعلق الأمر ب�شخ�شني يبلغان من العمر 17 و 19 �شنة على 
التوايل ، هذان الأخريان كانا يقومان بال�رشقة من داخل ال�شيدليات حتت 
طائلة التهديد با�شتعمال اأ�شلحة بي�شاء حمظورة، حيث ا�شتوليا على مبالغ 
مالية متفاوتة قبل اأن يتم توقيفهما من طرف قوات ال�رشطة التي  �شبطت 
تعرفوا  ال�شحايا  على  عر�شهما  وبعد  حمظورة،  بي�شاء  اأ�شلحة  بحوزتهما 

عليهما من الوهلة الأوىل
 �س.�سهيب

مركز التكوين املهني والتمهني  ال�سهيد زيان 
حممد عني احلجل

دورة فيفري تكميلية 
بتخ�س�سات مميزة 

مت  مبركز التكوين املهني والتمهني  ال�شهيد زيان حممد - عني احلجل – 
احل�شوري    التكوين   : التالية  الأمناط  متنوعة يف   تخ�ش�شات  عدة  برجمة 
 : الإقامي منها   تكوين  �شنة فما فوق  مت  فتح  60 من�شب  ال�شن من 16 
متو�شط  الرابعة  امل�شتوى  لذوي  منزلية  الكهرو  الأجهزة  ت�شليح  تخ�ش�ض 
ومنط التكوين عن طريق املعابر للمتخرجني  الذين لديهم �شهادة الكفاءة 
املهنية  لعون حفظ البيانات    وهذا ملدة 6  ا�شهر يتح�شلون  من خالله 
طريق  عن  للتكوين  بالن�شبة  اأما  الأمانة   يف  املهني  التحكم  �شهادة  على 
التمهني فربمج  املركز هي 50 من�شب  لفائدة املتمهنني   موزعة على 8 
�شعب مهنية  لـ 13 تخ�ش�ض من امل�شتوى الأول اإىل امل�شتوى الثالث  فكل 
التخ�ش�شات  موجودة وهذا لإعطاء فر�شة لل�شباب للتكوين فيه  و الندماج 
يف عامل ال�شغل م�شتقبال  ،  اأما  منط تكوين املراأة املاكثة بالبيت فربمج 
60 من�شب  للتكوين التاأهيلي  لتخ�ش�ض) �شناعة حلويات غربية  ( موزعة 
على مركز عني احلجل والفرع املنتدب لبلدية �شيدي هجر�ض لفائدة الن�شاء 
والفتيات املاكثات بالبيت  ، لالإ�شارة مركز التكوين املهني �شطر برناجما 
اإعالميا خا�ض بالدورة يتمثل يف الأيام الإعالمية  وقافلة اإعالمية جتوب 
املناطق النائية للدائرة الهدف منها  التعريف بقطاع التكوين املهني على 
م�شتوى الدائرة خالل  الدخول املهني لفيفري 2019، للعلم فاإن الت�شجيالت  
متوا�شلة اإلــــى  غاية  :  16  فيفري 2019  اأما  امتحانات النتقاء والتوجيه 
للمرتب�شني  الر�شمي  الدخول  يكون  اأن  على   2019 فيفري   19/18/17  :
واملتمهنني امل�شتاأنفني و اجلدد : يوم الأحد 24 فيفري 2019 كما مت  توفري 
الدليل  الوطني و اجلهوي و  الولئي على م�شتوى مكتب ال�شتقبال الإعالم 

والتوجيه  باملركز
خل�سر بن يو�سف 

غليزان

1400 تلميذ يقاطعون 
الدرا�سة بوادي ارهيو

�شهدت العديد من املوؤ�ش�شات الرتبوية بولية غليزان ام�ض و�شعا غري عادي 
قباطي  عبداحلميد  ثانوية  من  بكل  تلميذ   1400 من  اكرث  مقاطعة  يف  متثل 
تب�شة  وايل  بنزول  مطالبني  الدرا�شة  ارهيو  بوادي  بومدين  هواري  ومتقن 
ميدانيا للوقوف على جحم الكارثة التي يعي�شوها هوؤلء التالميذ واملتمثلة يف 
انعدام و�شائل التدفئة حيث يعاين تالميذ املوؤ�ش�شتني �شعب عليهم الدرا�شة 
يف اجواء باردة ليقف الربد حائال بينهم وبني التح�شيل العلمي فمن امل�شوؤول 
املحتجون  للتربيد  اىل غرف  و�شحاها  ع�شية  بني  اأق�شام حتولت  برودة  عن 
غاز  ب�شبكة  املوؤ�ش�شتني  ربط  اجل  من  الولية  لوايل  عاجال  بتدخل  طالبوا 
املدينة ملواجهة موجة الربد القار�ض التي متيز معظم مناطق الولية اليام 
من  م�شادر  من  علم  وقد  هذا  �شقيع  م�شحوبة مبوجة  كانت  والتي  الخرية 
ثانوية عبداحلميد قباطي وىل حماولة اجلريدة معرفة ا�شباب الحتجاج اين 
علمنا ان املديرة يف عطلة مر�شية اما الناظر فقد ا�شتدعي لت�شيري �شوؤون 

موؤ�ش�شة اخرى بنف�ض البلدية.

حاوره م.اأمني 

الأطباء  اأم�ض  نهار  احتج 
املخت�شني يف خمتلف التخ�ش�شات 
باملوؤ�ش�شة العمومية الإ�شت�شفائية 
الو�شعية  على  �شالح  بت�شة  عاليا 
تعي�شها  املوؤ�ش�شة  التي  املزرية 
العمومية ال�شت�شفائية الأوىل على 
م�شتوى الولية وا�شتحالة التن�شيق 
املوؤ�ش�شة  مدير  مع  والعمل 
ح�شب البيان الذي حت�شلت  عليه 
منه  ن�شخة  الو�شط  على  يومية 
التي  التفرقة  �شيا�شة  وذلك  على 
وتغليبه  املوؤ�ش�شة  مدير  ينتهجها 
التكفل  ح�شاب  على  لل�شعبوية 
عدم  و  احلقيقي  باملر�شى 
الحرتام واإهانة الأطباء وتعنيفهم 
�شد  املنتهجة  الإق�شاء  و�شيا�شة 
والوقوف  ال�شبانية  الكفاءات 
للنهو�ض  طموحاتهم  �شد 
الولية  يف  ال�شحي  بالقطاع 
ت�شري  �شوء  جانب  اإىل  وتطويره 

املتوفرة  والو�شائل  امليزانية 
اإىل  الأمور  وو�شلت  بامل�شت�شفى 
باملر�شى  التكفل  يف  خطري  حد 
الطبية  للو�شائل  املتكرر  والغياب 
اليومي  ال�شتعمال  ذات  والأدوية 
وال�رشورية لتكفل باملر�شى منها 
املعقمة  الأغطية  والألب�شة   (
اجلراحة  �شفرات  التحذير  اأدوية 
حللول  الإدارة  وانتهاج  الخ..... 
ترقيعية وع�شوائية عدم ال�شتفادة 
جديدة  ومعدات  و�شائل  من 
على  املوؤ�ش�شة  ح�شول  رغم 
الأعلى  يعد  معترب  مايل  غالف 
املا�شية  ال�شنوات  يف  نوعه  من 
الب�رشية  للموارد  الت�شيري  و�شوء 
دون  للعمال  الع�شوائي  التحويل 
امل�شالح  روؤ�شاء  اإىل  الرجوع 
ودون اعتبار الكفاءات واملتابعات 
غري  و  امل�شتمرة  الق�شائية 
والأطباء  العمال  �شد  املوؤ�ش�شة 

الذكر  �شبيل  على  �شواء  حد  على 
الأ�شعة  يف  املخت�ض  الطبيب 
طرف  من  �شلم  ق�شائيا  املتابع 
اأجل قرار طبي بحث  املدير من 
التقنية  القرارات  يف  يتدخل  كما 
والطبية  كطلب اإجراء اأ�شعة �شكا 
نري  وال�شت�شفاء وحتويل املر�شى 
التي لي�شت من �شالحيات الإدارة 
عدم انعقاد املجل�ض الطبي ملدة 
الناحية  اأ�شهر من  ال�شبعة  تفوق 
�شكن  توفري  عدم  و  الجتماعية 
املخت�شني يف حني  لالأطباء  لئق 
يف  املنتخبني  بع�ض  منه  ي�شتفيد 
وعمال  الولئي  ال�شعبي  املجل�ض 
انه  رغم  الطبي  �شبه  �شلك  من 
املخت�شني  لالأطباء  خم�ش�ض 
ال�شحة  مدير  جهته  فقط  .من 
الذي  اللقاء  يف  للولية  وال�شكان 
نف�ض  يف  الو�شط  بيومية  جمعه 
هذه  على  تاأ�شف  الذي  اليوم 

معاناة  من  تزيد  التي  الو�شعية 
املر�شى و مل�شري هذه املوؤ�ش�شة 
الذي كان من املفرو�ض اأن يكون 
وال�شتماع  املوظفني  لكل  جامع 
ملعاجلة  املهنية  لن�شغالتهم 
بني  توتر  خلق  �شانه  من  ما  كل 
توؤدي  واملوؤ�ش�شة  حتى  العمال 
مت  انه  اأكد  كما  الإن�شاين  واجبها 
وال�شيد  الو�شية  الوزارة  اإ�شعار 
يجرى  ما  كل  على  الولية  وايل 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  هذه  يف 
املطلوبة  الإجراءات  لتخاذ 
الأطباء  ح�شول  عدم  نفى  كما 
التابعة  �شكنات  على  املخت�شني 
لذات املوؤ�ش�شة �شوى طبيب واحد 
مل يقدم طلبه يف الوقت الذي مت 
الأطباء  على  ال�شكنات  توزيع  فيه 
درا�شة  قيد  ونحن حاليا  الآخرين 
ملفه للح�شول على ال�شكن كباقي 

زمالئه .

تب�سة

اأطباء م�ست�سفى عاليا �سالح يحتجون 

القيادي بالك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية تاقي احلاج ل"الو�سط"

 ال تنمية حملية دون جمتمع مدين 
قال املحافظ الولئي للك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية بولية م�ستغامن احلاج تاقي يف حوار خ�س ب »الو�سط«بان  

التنمية املحلية يف خمتلف الوليات حتتاج لدور فعال وموؤثر للمجتمع املدين املطالب هو الأخر بالتكوين على ثقافة 
التخ�س�س يف �سوؤون الت�سيري املحلي وتبني لغة القرتاح والنقد والإثراء وقال النا�سط اجلمعوي والقيادي الك�سفي 
ل"الو�سط " اأن املنتخبني طرف هام يف منظومة العمل التنموي والجتماعي م�سريا اإىل �سرورة اأن يتحمل املنتخبون 

وامل�سوؤولون املحليون مهام التنظيم والتن�سيق مع ال�سريك اجلمعوي يف اإدارة ال�ساأن املحلي وقال املحافظ للحركة 
الك�سفية "اإنه غري را�سي عن م�ستوى ال�سراكة التي جتمع بني قطاعات وفعاليات جمعوية م�سريا  اإىل اأن ال�سراكة 

بني املجتمع املدين والإدارة وال�سلطات ثقافة قبل اأن تكون ممار�سة على ار�س الواقع"

غليزان:�س  احلاج ع/ر�سيد تب�سة
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املرت�شحني  قوائم  اأن  رغم 
التي  املهنية  الفحو�ص  لإجراء 
وكالت  موؤخرا  عنها  اأعلنت 
ورقلة  يف  املحلية  الت�شغيل 
للتعديالت  وقابلة  اأولية   ،
�شخط  موجة  اأثارت  اأنها  اإل 
الذين  العمل  العديد من طالبي 
جملة  ت�شمنها  ب�شبب  احتجوا 
يف  والفو�شى  التجاوزات  من 
متحدثون  وقال   ، اإعدادها 
مل  القوائم  اأن   ، الق�شية  يف 
و�شابتها  حمكمة  بطريقة  تعد 
الع�شوائية ، ف�شال عن خروقات 

تتعلق باختيار املرت�شحني .
حديث عن تالعب 

بربنامج الو�سيط ببع�س 
الوكالت 

 ا�شتكى العديد من طالبي العمل 
من مناطق متفرقة بالولية ، من 
ما �شموه » التالعب يف برنامج 
الو�شيط » ، حيث مل يجد البع�ص 
املعنية  القوائم  يف  اأ�شمائهم 
املهنية  الفحو�شات  باإجراء 
 ، التوظيف  ت�شبق عمليات  التي 
الوكالت  بع�ص  اإن  هوؤلء  وقال 
ال�شغط  حتت  عمدت  املحلية 
عملية  يف  اأخطاء  ارتكاب  اإىل 
�شبط القوائم منها عدم اعتماد 
اختيار  يف  الو�شيط  برنامج 
، حيث جلاأت هذه  املرت�شحني 
ل  اأ�شماء  اإدراج  اإىل  الوكالت 
تتوفر فيها ال�رشوط ومل تخ�شع 
قام  اإذ   ، اللكرتوين  للربنامج 
م�شوؤولو ذات املرافق بالعتماد 
على النظام الكال�شيكي وهو ما 
يعد خرقا للت�رشيع املعمول به 
، و�شدد امل�شتكون على �رشورة 
الولئية  الوكالة  رئي�ص  تدخل 
مل�شاءلة   رايق  حممد  للت�شغيل 
املت�شببني يف التالعب احلا�شل 
الذي خلف قالقل واحتجاجات 

لدى طالبي العمل .
بطالون  حررها  �شكوى  وقالت 
اإن   ، املعنية  للجهات  موجهة 
ت�شغيل  وكالت  روؤ�شاء  بع�ص 
حملية ، مل يتحملوا امل�شوؤولية 
توترات  اإحداث  يف  وت�شببوا 
ب�شبب الطريقة التي اعتمدوها 
يف �شبط قوائم املعنيني باإجراء 
كما   ، املهنية  الختبارات 
بوجوب  نف�شها  ال�شكوى  طالبت 
القالقل  احتواء  اإىل  امل�شارعة 
التي  الوكالت  ببع�ص  امل�شجلة 
مدرو�شة  غري  قوائم   اأعدت 
الأجواء  عامل  حتت  و�شقطت 
يل  �شيا�شة  فخ  يف  امل�شحونة 
الذراع بدل العمل على جت�شيد 
يف  بها  املعمول  الإجراءات 

معاجلة عرو�ص العمل .

ال�سركات الهاج�س الآخر 
الذي يوؤرق البطالني 

يتخوف العديد من طالبي العمل 
�شمن  اأ�شماءهم  وجدوا  الذين 
القوائم املوجهة  املدرجني يف 
لل�رشكات ، من هاج�ص الإق�شاء 
الذي قد يطالهم ب�شبب ال�شيا�شة 
الق�شائية املنتهجة من طرف 
عادة  التي  النفطية  املوؤ�ش�شات 
الفحو�ص  بنتائج  تتالعب  ما 
املهنية بطرق ملتوية ويف غالب 
النتائج  عن  التكتم  يتم  الأحيان 
باملنا�شب  للت�رشف  متهيدا 
بدون ح�شيب اأو رقيب ، وطالب 
اإلينا  حتدثوا  ممن  الكثري 
ب�رشورة تفطن اجلهات املكلفة 
التي  الأ�شاليب  اإىل  بالرقابة 
يف  ال�رشكات  بع�ص  تعتمدها 
م�شددين   ، املر�شحني  اإق�شاء 
وجوب  على  ال�شياق  ذات  يف 
التابعة  التن�شيبات  جلنة  تفعيل 
للوكالة الولئية من اأجل حماية 
املرت�شحني من املوؤامرات التي 
حتيكها املوؤ�ش�شات مثلما حدث 
بها  �شابقة تالعبت  يف عرو�ص 
اأ�شخا�شا  ومكنت  الأخرية  هذه 

حم�شوبني  الولية  خارج  من 
باملوؤ�ش�شات  م�شوؤولني  على 

برتولية  .
عمل  عرو�ص  اأن  بطالون  اأكد 
ما  دائما  الكربى  املوؤ�ش�شات 
اإجراء  اأثناء  جتاوزات  ترافقها 
يعد  اإذ   ، املهنية  الفحو�ص 
حقيقيا  هاج�شا  الإ�شكال  هذا 
هوؤلء  ويقول   ، البطالني  يوؤرق 
اأ�شماءهم  وجدوا  كثريين  اإن 
اأن  غري  املرت�شحني  قوائم  يف 
�شادمة  تظل  النهائية  النتائج 
تكتنف  التي  اخلروقات  ب�شبب 
الناجحني  قوائم  اإعداد  عملية 
داخل كوالي�ص املوؤ�ش�شات ، يف 
الوقت الذي تلتزم فيه مفت�شية 
العمل ال�شمت حيال ما يتعر�ص 
له املرت�شحون للعمل ، وتتحدث 
الت�شغيل  مللف  متابعة  اأو�شاط 
طرف  من  تواطوؤ  وجود  عن 
الأجهزة املكلفة بالرقابة وهي 
حمل  كانت  التي  امل�شاكل  من 
انتقادات حادة من قبل جمعيات 
العمل  مفت�شية  اتهمت  حملية 
جتاوزات  معاجلة  يف  بال�شلبية 

التوظيف .
مع  اللهجة  ي�شدد  ورقلة  وايل 

م�شوؤويل الوكالت املحلية  
مللف  احل�شن  ال�شري  ولأن 
مير   ، ورقلة  يف  الت�شغيل 
الوكالت  عرب  الأوىل  بالدرجة 
خالل  من  للت�شغيل  املحلية 
الأخرية  هذه  م�شوؤويل  حتمل 
ك�شفت  فقد   ، مل�شوؤولياتهم 
ورقلة  وايل  اأن  مطلعة  م�شادر 
 ، جالوي  القادر  عبد  ال�شيد 
�شدد اللهجة مع روؤ�شاء وكالت 
اإياهم  الت�شغيل املحلية مطالبا 
بامل�شوؤولية  والتحلي  بالعمل 
ذات  ت�شيري  يف  والنزاهة 
املعلومات  وح�شب   ، املرافق 
املتاحة فاإن وايل الولية طالب 
للت�شغيل  الولئية  الوكالة  رئي�ص 
الوكالت  روؤ�شاء  اإلزام  بوجوب 
مكاتبهم  داخل  بالعمل  املحلية 
الر�شمية  املقرات  ولي�ص خارج 

.
ح�شب  التعليمات  هذه  وتاأتي 
م�شوؤول  تلقي  عقب  م�شادرنا 
 ، بالولية  التنفيذية  الهيئة 
�شد  �شوداء  و�شكاوى  معلومات 
املحلية  الوكالت  روؤ�شاء  بع�ص 
ب�شعف  يتعلق  ما  يف  ل�شيما 
امل�شوؤولية  من  والتهرب  الأداء 
يف  والنظر  ا�شتقبال  وعدم 
وهي   ، العمل  ان�شغالت طالبي 
توتري  يف  ت�شببت  تراكمات 
الوكالت  مبحيط  الأجواء 

الر�شمية  وحتى بع�ص املقرات 
التي  املعطيات  وت�شري   ،
بحوزتنا اإىل ان روؤ�شاء الوكالت 
املحلية مطالبون بالربهنة على 
ملن  منا�شب  ترك  اأو  اأدائهم  
يريد العمل من اإطارات الوكالة 

الولئية.
اأبدى  قد  الولية  وايل  وكان 
عن  ر�شاه  عدم  مرة  من  اأكرث 
الوكالت  ببع�ص  الت�شيري  اأمور 
يف  حتى  تورطت  التي  املحلية 
املتعلقة  امل�شائل  من  عدد 
طالبي  ت�شجيل  يف  بالتحايل 
الولئية  البطاقية  يف  العمل 
لطالبي العمل خا�شة ا�شتخراج 
خمالفة  بطرق  الإقامة  بطاقة 

للت�رشيع .

روؤ�ساء وكالت اأغرقوا 
ملف الت�سغيل يف 

الإخفاقات 

روؤ�شاء  بع�ص  اأن  فيه  �شك  مما 
للت�شغيل  املحلية  الوكالت 
من  وم�شوؤولية  بحنكة  يعملون 
م�رشفة  �شورة  اإعطاء  اأجل 
غرار  على  املحلي  لالإطار 
املخادمة  وكالتي  رئي�شي 
تقرت  وكالة  �شدقة  بن  يو�شف 
اأن   اإل   ، جليد   القادر  عبد 
لالأ�شف  اأخفق  الآخر  البع�ص 
واأعطى  املرفق  ت�شيري  يف 
احلال  واقع  عن  �شلبية  �شورة 
تقدم  اأنها  يفرت�ص  مرافق  يف 
طالبي  لفائدة  عمومية  خدمة 
لأداء  متابعون  واجمع   ، العمل 
 ، بالولية  الت�شغيل  مرافق 
الوكالت  روؤ�شاء  بع�ص  اأن  على 
قبل  ا�شتقالتهم  تقدمي  عليهم 
غري  الت�رشفات  بفعل  اإقالتهم 
 ، بها  يقومون  التي  امل�شوؤولة 
عن  الوكالة  ت�شيري  تعمد  منها 
ان�شغالت  مواجهة  وعدم  بعد 
البطالني والكتفاء بختم الوثائق 
خارج  الك�شوف  على  والإم�شاء 

املرفق واأحيانا داخل املقاهي 
عفنت  ممار�شات  وهي   ،
وكر�شت  الت�شغيل  ملف  كثريا 
الهيئات  الإخفاق داخل  �شيا�شة 

العمومية .
واتفقت اأراء مهتمني مبلف اليد 
العاملة ، على اأنه اآن الأوان لتغيري 
بع�ص م�شوؤويل وكالت الت�شغيل 
لإعالن  جديدة  دماء  و�شخ 
الإخفاقات  عهد  من  القطيعة 
وكالت  داخل  والت�شيب 
الت�شغيل التي حتول بع�شها اإىل 
غياب  ب�شبب  روح  بدون  هياكل 
ت�شيريها  وال�رشامة يف  اجلدية 
هذه  م�شوؤويل  بع�ص  اأن  علما   ،
الوكالت تخلو حتى عن اأب�شط 
واجباتهم وهي ا�شتقبال طالبي 
 ، م�شاكلهم  ومعاجلة  العمل 
يف  متحدث  من  اأكرث  ودعا 
ملف  بتخلي�ص  ال�شياق  نف�ص 
ال�شغل من املق�رشين يف حتمل 
نف�شا  واإعطاء  م�شوؤولياتهم 
جديدا لهذه املرفق عن طريق 
كفئة  اإطارات  يف  الثقة  و�شع 
ال�شرب  بفارغ  فر�شتها  تنتظر 
ت�شتبعد  مل  الذي  الوقت  يف   ،
اإقالة  يتم  اأن  م�شادر  فيه 
الوكالت يف حال  روؤ�شاء  بع�ص 
يف  تقاع�ص  اأو  تق�شري  �شجل 
النجاح  العمل  عرو�ص  معاجلة 
وكذا  الإ�شالحات  جت�شيد  يف 
تطبيق التعليمات التي اأ�شدرها 
وايل الولية عبد القادر جالوي 
م�شار  بت�شحيح  واملتعلقة 
الوكالة الولئية وتنفيذ تو�شيات 

الوزارة الو�شية .

جلنة الت�سغيل باملجل�س 
الولئي خارج جمال 

التغطية 

الت�شغيل  مللف  متابعون  وجه 
باجلملة  انتقادات   ، ورقلة  يف 
باملجل�ص  الت�شغيل  للجنة 
اعترب  حيث   ، الولئي  ال�شعبي 

خارج  الأخرية  هذه  اأن  هوؤلء 
جمال التغطية ول حمل لها من 
الإعراب ب�شبب غيابها التام عن 
كل ما يحدث من قالقل يف ملف 
الت�شغيل ، وقال ذات املتحدثني 
من  وجودها  اللجنة  هذه  اأن 
عدمها �شيء ومل ي�شجل لها اأي 
اأو  ن�شاط �شواء داخل املجل�ص 

خارجه .
وقال املنتقدون للجنة الت�شغيل ، 
اأنه ورغم احلراك والحتجاجات 
التي قام بها البطالون من اأجل 
امل�رشوعة  بحقوقهم  املطالبة 
، مل تقم اللجنة باأي ردة فعل ، 
اإذ تتبنى مطالب املحتجني ولو 
كما   ، بيان  اإ�شدار  طريق  عن 
اأي �شدى داخل  لها  مل ير�شد 
الولئي  ال�شعبي  املجل�ص 
من  الأول  العام  خالل  و�شلت 
اأو  غائبة  النتخابية  العهدة 

مغيبة لأ�شباب غري مفهومة .
اإىل  اآخرون  متحدثون  وذهب   
طالبوا  عندما  ذلك  من  اأبعد 
ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص 
رئي�ص  تغيري  ب�رشورة  الولئي 
اللجنة على اأمل حت�شني ن�شاط 
م�شداقيتها  يعيد  مبا  اللجنة 
م�شريين   ، العمل  طالبي  لدى 
اإىل البطالني لن ينتظروا �شيئا 
املذكورة  اللجنة  م�شوؤول  من 
كون هذا الأخري هو يف الأ�شل 
الولئية  الوكالة  لدى  موظف 
وكالة حملية  ورئي�ص  للت�شغيل 
�شابق وبالتايل فاإن القيام باأي 
اإحراج  �شاأنها  من  خطوات 
الوكالة الولئية ، اأمر م�شتبعد  
اأن  اإىل  املتحدثون  وخل�ص   ،
قرار اإ�شناد ت�شيري هذه اللجنة 
خاطئا  كان  امل�شوؤول  لذات 
ويجب تداركه يف �شبيل تقدمي 
والقيام  قوية  اإ�شاقة  اللجنة 
اأكمل  على  الرقابي  بدورها 

وجه. 

خلفت قوائم املرت�سحني للعمل بال�سركات البرتولية التي اأعدتها وكالت الت�سغيل املحلية يف ورقلة ، غليانا يف �سفوف طالبي العمل حيث رفع العديد من البطالني تظلمات طالبوا من 
خاللها بتو�سيحات حول الفو�سى التي رافقت الإعالن عن القوائم وما ك�سفته من تكرار يف اأ�سماء العديد من املوجهني لإجراء الفحو�س املهنية باملوؤ�س�سات النفطية .

تكرار يف اأ�سماء املرت�سحني وحديث عن تالعب بربنامج الو�سيط

ملف من اإعداد :
اأحمد باحلاج 

قوائم وكاالت الت�شغيل حتدث غليانا يف 
�شفوف البطالني بورقلة

.    الأ�ساليب الق�سائية املنتهجة يف الختبارات املهنية هاج�س يوؤرق البطالني



حيثيات الق�سية التي ت�سلمت يومية 
"الو�سط " ن�سخة منها ، جاءت على 
املتواجد  العامل  بني  فهم  �سوء 
باملحل التجاري و اأعوان الرقابة 
 ، ورقلة  بوالية  التجارة  ملديرية 
االأعوان  بهوؤالء  دفع  الذي  االأمر 
اهانة  ّاإىل حترير حم�رض خمالفة 
العامل  هذا  حيث   ، رقابة  عون 
ال�سكوى  نف�س  به  اأفادت  ح�سبما 
املوجهة لكل من وزيري الداخلية 
اأو  تهديد  باأي  يتلفظ  والتجارة مل 
األفا�س تدل على التهديد �سددهم 
له  املوجهة  االهانة  على  وامناء 
احل�رض  ال  املثال  �سبيل  وعلى 
"وا�س بيك ما تعرف�س ، تعلم كيفاه 
ب�رضعة  االأمور  لتتطور   ،" تهدر 
التجارة  مب�سالح  دفع  ما  هو  و 
�ساحب  �سد  حم�رض  لتحرير 
غائب  كان  الذي  احلقيقي  املحل 
احالته  ثم  مر�سية  ومن  الأ�سباب 
على الق�ساء ومن ثم �سدور قرار 

غلق املحل ملدة �سهر .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب �ساحب 
من  اأبعد  اإىل  املذكورة  ال�سكوى 
ذلك عندما اأكد اأن املدير الوالئي 
اإليه  م�سريا  يده  ا�ستخدم  للتجارة 

ال�سكوى  قدمت  "مادمت  بعبارة 
روح  للتجارة  اجلهوي  للمدير 
االأمر  الذي   ،" ين�سفك  عندو 
مرا�سلة  لتحرير  باملعني  دفع 
وزير  من  لكل  وتظلم  �سكوى 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ورقلة  والية  ووايل  التجارة  ووزير 
رئي�س  و  للوالية  العام  االأمني  و 
ال  لكن  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س 

جديد يذكر يف الق�سية .
 من جهة ثانية فقد ذهب �ساحب 
للمحل  احلقيقي  املالك  ال�سكوى 
اأبعد  اإىل  الذكر  ال�سالف  التجاري 
من ذلك عندما اأكد ب�رضيح العبارة 
القانونية  املدة  انتهاء  رغم  اأنه 
بـ  اأي  ب�سهر  املقدرة  حمله  لغلق 
حلد  يتح�سل  مل  اأنه  االإ  يوما   45
رخ�سة  على  االأ�سطر  هاته  كتابة 

ا�ستئناف ن�ساطه التجاري .
اإنتظار تدخل جاد من طرف  ويف 
الحتواء  بالوالية  القرار  �سناع 
م�سالح  بني  املحتقن  الو�سع 
يوا�سل  يزال  ال  التاجر  و  التجارة 
مدراء تنفيذيني بهيئة عبد القادر 
جالوي ي�ستغلون منا�سبهم ال�سامية 

كاإطارات بطرق غري قانونية .

رفع تاجر بحي الن�سر ببلدية ورقلة يدعى �سليم بلكرم  �سكوى وتظلم لل�سلطات العليا بالبالد وذلك على خلفية 
تعر�سه لالإهانة من طرف اأعوان الرقابة ملديرية التجارة بورقلة ، يف وقت يوا�سل مدير التجار بالوالية تعنته 

وا�ستفزازه لهذا التاجر الذي رف�ض �سناع القرار بالوالية االإ�سغاء الن�سغاله .

بعد اإقدام  اأعوان الرقابة على ت�سميع حمله ب�سبب �سوء تفاهم  

اأحمد باحلاج 

تاجر بحي الن�صر بورقلة ي�صرخ يف 
�صمت وي�صتنجد باحلكومة

" النار  على  الزيت  ي�سب  التجارة  ومدير  ا�ستقباله  رف�سوا  "امل�سوؤولون  
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تلم�سان

�سعبة زراعة احلبوب بق�سنطينة

وهران

اإنتاج ال�صردين يرتفع قرابة ال�صعف 

ا�صتفادة اأكرث من 1800 
فالح "من قر�ض "الرفيق" 

 حجز 20 طنا من املواد الغذائية 
غري ال�صاحلة لال�صتهالك 

ا�ستفاد ما جمموعه 1834 فالحا 
احلبوب  زراعة  �سعبة  يف  ين�سط 
احلملة  بر�سم  ق�سنطينة  بوالية 
من   2019  –  2018 الفالحية 
يهدف  الذي  "الرفيق"  قر�س  
القطاع  يف  اال�ستثمار  دعم  اإىل 
املدير  اأكده  ح�سبما  الفالحي، 
الفالحية،  للم�سالح  املحلي 
ذات  واأو�سح  غديري  يا�سني 
االإجمالية  القيمة  اأن  امل�سوؤول 
�ست�سمح  التي  التمويالت  لهذه 
على  باحل�سول  للفالحني 
ال�رضورية  التجهيزات واملعدات 
قد  الفالحية  اأن�سطتهم  لتطوير 
مقارنة  د.ج  مليار   2،2 فاقت 
املا�سي  الفالحي  باملو�سم 
2017 – 2018 حيث ا�ستفاد 1650 
فالحا بغالف مايل اإجمايل فاق 1 
مليار 1،9د.ج م�سريا اإىل اأن والية 
االأوىل  "املرتبة  حتتل  ق�سنطينة 
الفالحني  عدد  حيث  من  وطنيا 
حيث  من  كذا  و  امل�ستفيدين 

جمموع املبالغ املمنوحة".
اأن  اإىل  املتحدث  ذات  واأ�سار 
عليها  امل�سادق  امللفات  عدد 
بداية  املوحد  ال�سباك  فتح  منذ 
�سهر اأوت املا�سي "يعك�س مدى 
احلبوب  ملنتجي  الكبري  االإقبال 
باإقليم الوالية على الدعم املايل 
املقام  يف  يهدف  الذي  للدولة" 
تطوير  اإىل  قال-  –كما  االأول 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الفالحة 
املنتجات  من  الذاتي  االكتفاء 

الغذائية.
هذه  اأن  غديري  ال�سيد  واأو�سح 
ت�سجل  القرو�س  من  ال�سيغة 
"تقدما حقيقيا" بوالية ق�سنطينة 
مرجعا ذلك للمرافقة التي يحظى 
طرف  من  الوالية  فالحو  بها 
مع  بالتن�سيق  الفالحية  امل�سالح 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك 
طالبي  ملفات  معاجلة  تتم  حيث 
مدة  "اأق�رض  يف  القر�س  هذا 
يف  ح�سبه-   – ي�سهم  ما  ممكنة" 
والبذر  احلرث  حملة  ت�سهيل 
من  اجلارية  الفالحي  للمو�سم 
خالل ح�سول الفالحني املعنيني 
بهذه احلملة على قر�س "الرفيق" 
البذور  اقتناء  من  ميكنهم  الذي 
احلبوب  تعاونية  من  واالأ�سمدة 

والبقول اجلافة.
نف�س  اأ�سار  ال�سياق  ذات  يف 
امل�سوؤول اإىل اأنه مت دعم فالحني 
ال�سنة اجلارية ب  بالوالية خالل 
مالية  بقيمة  فالحية  جرارات   8
ب 17،2 مليون د.ج و جتديد 12 
حا�سدة دار�سة بقيمة 71،7 مليون 
بغالف  مرافقة  اآالت   9 و  د.ج 
مايل ب 1،5 مليون د.ج لالإ�سارة 
ي�سم ال�سباك املوحد املخ�س�س 
ممثلني  "الرفيق"  قر�س  لت�سيري 
احلبوب  تعاونية  من  كل  عن 
الفالحة  وبنك  اجلافة  والبقول 
وال�سندوق  الريفية  والتنمية 

اجلهوي للتعاون الفالحي.

من  طنا   20 كمية  حجز  مت 
غرار  على  الغذائية  املواد 
التوابل  و  امل�سحوق  ال�سكر 
)�رضق  بقديل  االثنني  اأم�س 
م�سالح  طرف  من  وهران( 
ملديرية  التابعة  املراقبة 
علم  ح�سبما  بالوالية،  التجارة 
اليوم الثالثاء من هذه االإدارة و 
يتعلق االأمر ب 20 طنا من املواد 
الغذائية منها ال�سكر امل�سحوق 
التوابل  البقوليات املجففة و  و 
متثل  التي  املواد  من  غريها  و 
يف جمملها قيمة 6ر2 مليون دج 
النظافة  انعدام  ب�سبب  وذلك 
وغياب رمز الن�ساط يف ال�سجل 

التجاري، وفق نف�س امل�سدر و 
مت حترير حم�رض بوقف الن�ساط 
و اإقرتاح الغلق من قبل م�سالح 
�سد  التجارة  املراقبة ملديرية 

التاجر املعني.
مت  اأنه  امل�سدر  نف�س  اأفاد  و 
القيام بعملية م�سادرة اأخرى يوم 
االثنني من قبل م�سالح املراقبة 
يف  للتجارة  املحلية  باملديرية 
الوالية و ذلك على م�ستوى حي 
اأ�سفرت عن حجز  و  ال�سديقية 
غري  الدجاج  من  قنطارا  40ر4 
 94 كذا  و  لال�ستهالك  ال�سالح 
لنف�س  الدجاج  لواحق  من  كلغ 

ال�سبب. 

وكذا  ال�رضدين  �سمك  اإنتاج  ارتفع 
�سمك  مثل  البحريات  �سغار 
بتلم�سان  ال�سعف  قرابة  االأن�سوفة 
ال�سنة  لهذه  ال�سيد  حملة  خالل 
غاية  اىل  ماي  بني  ما   املمتدة 
ما  بتحقيق  املا�سيني  اأكتوبر   31
جمموعه 7.194 طنا مقابل 3.810 
طنا مت اإنتاجها خالل حملة ال�سيد 
لدى  علم  ح�سبما  املا�سية،  لل�سنة 
واملوارد  البحري  ال�سيد  مدير 

ال�سيدية للوالية.
الوفري  االإنتاج  هذا  انعك�س  قد  و 
على االأ�سعار املعرو�سة يف االأ�سواق 
و300   100 بني  ما  تراوحت  والتي 
دج للكلغ الواحد بخالف ال�سنوات 
امل�سدر،  نف�س  ي�سيف  الفارطة، 
يعترب  االإنتاج  حت�سن  اأن  مو�سحا 
نتيجة برنامج النهو�س االقت�سادي 

الذي م�س القطاع 
حيث �سمح برفع اإمكانيات االإنتاج 
االأ�سماك  �سيد  اأ�سطول  �سيما  ال 
�سيد  �سفينة   11 بنحو  تعزز  الذي 

جديدة مزودة بعتاد متطور.
هذا  ا�ستعمال  يف  التحكم  اأن  كما 

خالل  من  مت  املتطور  العتاد 
على  املقامة  التكوين  دورات 
البحري  ال�سيد  مدر�سة  م�ستوى 
بالغزوات لفائدة البحارة ال�سيادين 
اىل  م�سريا  امل�سدر  ذات  ي�سيف 
التجهيزات  بع�س  ا�ستعمال  اأن 
اأ�س"  بي  "جي  ك  التكنولوجية 
للمواقع  اجلغرايف  )التحديد 
ال�ساتل(  تقنيات  على  باالعتماد 
�ساهمت يف ر�سد تواجد الكميات 
�سمحت  و  االأ�سماك  من  النوعية 
الظروف املناخية اأي�سا من ارتفاع 
ال�سغرية  االأ�سماك  اإنتاج  حجم 
تتوفر على  التي  بتلم�سان  االأخرى 

60 �سفينة �سيد بحري من احلجم 
ال�سغري واملتو�سط، وفق ما اأبرزه 
ذات امل�سوؤول، مبينا من جانب اأخر 
اأن الن�ساطات التح�سي�سية املنظمة 
اجتاه املهنيني اإزاء �رضورة احرتام 
فرتة الراحة البيولوجية قد اأعطت 

ثمارها هذه ال�سنة.
مت  قد  خمالفات   8 اأن  يذكر 
خالل  املجال  هذا  يف  ت�سجيلها 
معدل  مع  باملقارنة  العام  هذا 
ال�سنوات  خالل  خمالفة   20
وتنظيم  �سبط  بهدف  و  املا�سية 
اقرتحت  بتلم�سان  االأ�سماك  �سوق 
اأ�سواق  اجناز  القطاع  مديرية 

الكربى  بالبلديات  �سغرية  �سمك 
اأجل  من  حديثة  ومبعايري  للوالية 
املنتوج  هذا  بيع  ظروف  حت�سني 
على  ال�سباب  حتفيز  جانب  اىل 
باأجهزة  مزود  متنقل  عتاد  اقتناء 
على  باالعتماد  املنتوج  حفظ 
لت�سيري  الوطنية  الوكالة  جهاز 
القر�س امل�سغر و قد اأح�سي عدد 
هام من ملفات طالبي اقتناء هذا 

العتاد املتنقل لبيع ال�سمك وفق 
املعايري والتي �سيتم درا�ستها قريبا 
مع برجمة حت�سي�س البلديات ملنح 
الن�ساط  لهذا  القانونية  الرخ�س 

التجاري ي�سيف نف�س امل�سوؤول.
و حت�سي والية تلم�سان حاليا نحو 
2.864 بحارا بينما �سمحت اأجهزة 
الدعم التي توفرها الدولة بتعزيز 
 62 بنحو  البحري  ال�سيد  اأ�سطول 
ا�ستفادت  كما   2013 منذ  �سفينة 
�سيد  �سفن   5 من  موؤخرا  الوالية 
رفع  من  �ستمكن  التي  التونة 
العمل  وكذا خلق منا�سب  اإنتاجها 

جديدة. 
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خماطر الرتاخي:

هل ت�ستطيع الواليات املتحدة االنعزال عن العامل؟
عر�س: حممد حممود ال�سيد 
/ باحث متخ�س�س يف ال�سئون 

العربية

�أحد  ب�سمارك«  فون  »�أوتو  يُعترب 
�لتاريخ �حلديث،  �ل�سيا�سيني يف  �أبرع 
�لواليات  توحيد  ��ستطاع  من  فهو 
�أو  موحدة  دولة  وتاأ�سي�س  �الأملانية 
�لثاين«.  �الأملاين  »�لر�يخ  يُ�سمى  ما 
�الإن�سان  باأن  يوؤمن  »ب�سمارك«  وكان 
�الأمور  �لتحكم يف جمريات  ال ميكنه 
�أن  ي�ستطيع  فقط  ولكنه  و�الأحد�ث، 

يطفو معها ويقودها.
هذ� �ملبد�أ هو جوهر �أفكار »روبرت 
كاجان«، �ملفكر و�ل�سيا�سي �الأمريكي، 
�أثناء  �خلارجية  وز�رة  يف  خدم  �لذي 
�أو��سط  يف  ريجان«  »رونالد  والية 
�ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات  و�أو�خر 
يف  �جلدد  �ملحافظني  �أبرز  و�أحد 

�ل�سيا�سة �خلارجية �الأمريكية.
يوؤمن »كاجان« باأن �لهيمنة �لع�سكرية 
�الأمريكية، ولي�ست �لقوة »�لناعمة« �أو 
��ستمر�ر  تدعم  �لتي  هي  »�لذكية«، 
حتت  �لليرب�يل  �لعاملي  �لنظام 
حلول  توجد  ال  �أنه  ويدرك  قيادتها. 
�خلارجية،  �ل�سيا�سة  مل�ساكل  د�ئمة 
وكذلك ال ميكن جتاهل هذه �مل�ساكل 
�لقوة  الأن  �حتو�ئها،  حماولة  �أو 
�لتي حافظت  �الأمريكية هي وحدها 
وكبحت جماح  �لعاملي،  �ل�سالم  على 

قوى �ل�رش.
ويف كتابه �جلديد �لذي �سدر موؤخًر� 
�أمريكا  تنمو جُمدًد�:  »�لغابة  بعنو�ن: 
يقدم  باخلطر«،  �ملهدد  وعاملنا 
ل�سريورة  تاريخًيّا  حتلياًل  »كاجان« 
�لعالقات �لدولية، و�سواًل �إىل فرتة ما 
وت�سكل  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد 
رعته  �لذي  �لليرب�يل  �لعاملي  �لنظام 
عن  يتحدث  ثم  �ملتحدة.  �لواليات 
�ل�سيا�سة  يف  �النعز�لية  �الجتاهات 
تبناها  �لتي  �الأمريكية  �خلارجية 
تر�مب«،  »دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
وخماطر هذه �ل�سيا�سة على م�ستقبل 

�لنظام �لعاملي و�أمنه.

ن�ساأة النظام الليربايل 

�لعاملي  �لنظام  �أن  �ملوؤكد  من 
�لواليات  تقوده  �لذي  �لليرب�يل 
�ملتحدة �الأمريكية حالًيّا مل يكن يوًما 
ظاهرة طبيعية �أبًد�، ومل ميثل كذلك 
�آالف  عرب  �لتطورية  �لعمليات  ذروة 
للرغبات  حتمي  حتقيق  �أو  �ل�سنني 

�الإن�سانية �لعاملية.
�ل�سبعة  �لعقود  تكن  مل  بب�ساطة، 
�حلرة  بالتجارة  �لعامرة  �ملا�سية 
و�العتد�د �ملتز�يد باحلقوق �لفردية 
)وهي  �لدول  بني  �ل�سلمي  و�لتعاون 
�لعنا�رش �الأ�سا�سية للنظام �لليرب�يل(، 
�سوى �نحر�ف تاريخي كبري، الأنه حتى 
عام 1945 كانت ق�سة �لب�رشية -�لتي 
عن  عبارة  �ل�سنني-  �آالف  �إىل  تعود 
و�لطغيان  �حلرب  من  طويلة  ف�سول 
من  عابرة  حلظات  تخللتها  و�لفقر، 
نادرة  وفرت�ت  و�الزدهار،  �ل�سالم 
بد�  حتى  �لدميقر�طية،  من   � جًدّ
وكاأنها �أحد�ث عر�سية يف جمتمعاتنا 

�الإن�سانية.
�خلا�س«  »ع�رشنا  �إن  »كاجان«  يقول 
تقوده  �لذي  �لعاملي  �لنظام  -يق�سد 
�إىل  يفتقر  مل  �ملتحدة-  �لواليات 

و��سطهاد  جماعية  �إبادة  من  �أهو�له 
للمعايري  ووفًقا  ذلك  ومع  وبربرية، 
كان  �إنه  �لقول  ميكن  �لتاريخية، 
»�جلنة �لن�سبية«، الأنه بني عامي 1500 
و1945، مل يكن مير عام دون �أن تكون 
يف  �لكربى  �لدول  بني  حرب  هناك 
 ،1945 عام  منذ  لكن  و�أوروبا،  �لعامل 
�لتاريخ حالة حرب و�حدة  مل ي�سجل 

بني هذه �لقوى �لكربى.
خالل  �الأكرب  �لتاريخية  �ملو�جهة 
هذه �لفرتة كانت هي �حلرب �لباردة 
و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  بني 
يف  بهدوء،  �نتهت  و�لتي  �ل�سوفيتي، 
ويف  �حلدوث.  نادرة  تاريخية  �سابقة 
-ب�سكل  �نخف�ست  نف�سه،  �لوقت 
�لناجمة  �لوفيات  معدالت  كبري- 
ن�سبت  �لتي  �ل�سغرى  �حلروب  عن 

موؤخًر�.
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  نهاية  فمنذ 
متتع �لعامل بفرتة �زدهار ال مثيل لها. 
�القت�ساد  �أ�ساب  مما  �لرغم  وعلى 
�لعاملي خالل �الأزمة �ملالية �لعاملية 
�أكرث  فاإنه على مد�ر  منت�سف 2008، 
منو  معدل  و�سل  عقود  �سبعة  من 
�إىل  �لعاملي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
ومنذ  �لو�حد.  �لعام  يف  تقريبًا   %3،5
�أربعة مليار�ت  عام 1945، خرج نحو 
�سخ�س حول �لعامل من د�ئرة �لفقر.

كما منا عدد �حلكومات �لدميقر�طية 
�لعامل من حو�يل 12 حكومة عام  يف 
يف  حكومة   100 من  �أكرث  �إىل   1939
يومنا هذ�. ومت كبح جماح قوة �لدولة 
من  كثرية  �أجز�ء  يف  �لفرد  ل�سالح 
و��سع  �حرت�م  هناك  و�أ�سبح  �لعامل، 
عن  ف�ساًل  �لفردية.  للحقوق  �لنطاق 
حتجيم دو�فع �ل�رش لدى �لب�رش ب�سكل 
�أكرث فاعلية عن ذي قبل. ولكن يظل 
وغري  ا  ه�ًسّ �لليرب�يل  �لعاملي  �لنظام 
قوى  حتا�رشها  حديقة  مثل  د�ئم، 
�أع�ساب  د�ئًما  وتهددها  �لطبيعة، 
لو�سف  وفًقا  �ل�سارة،  �لغابات 

�ملوؤلف.

ت الوليات املتحدة  كيف غيرّ
العامل؟

�أن  �ملفارقة  من  �أن  »كاجان«  ي�سري 
�أ�سو�أ فظائع �لتاريخ �ُسجلت يف حياة 
كان  فقط،  عاًما   75 فقبل  �أجد�دنا، 
»�ستالني«  وب�سبب  �أوروبا،  يدمر  هتلر 
جوًعا  يت�سورون  ماليني  هناك  كان 
�جلماعي  �لعمل  مع�سكر�ت  ب�سبب 
�ليابانيون  �جلنود  وكان  �لق�رشي، 
كما  �ل�سني،  يف  ويقتلون  يغت�سبون 
منهجي  ب�سكل  �ملاليني  �إعد�م  مت 
�ل�رشقية  �أوروبا  يف  �لغاز  غرف  يف 
�ملتحدة  �لواليات  وكانت  و�لو�سطى، 
على  نووية  قنابل  الإ�سقاط  ت�ستعد 

مدن �ليابان.
�ل�سالم  من  قليلة  عقود  بعد  ولكن 
�لن�سبية،  و�لدميقر�طية  و�الزدهار 
باأن �جلن�س  �لكثريون مقتنعني  �أ�سبح 
�لب�رشي قد تغري ب�سكل �أ�سا�سي، و�أنه 
�ل�سنني من �حلرب و�لفقر  �آالف  بعد 
و�لوح�سية  و�لعن�رشية  و�لطغيان 
�لفردية و�جلماعية، بات �لب�رش فجاأًة 
باحلروب  �هتماًما  و�أقل  عنًفا  �أقل 

و�أكرث �نفتاًحا على �ل�سالم.
�لدولية  �لعالقات  ُمنّظرو  ويزعم 
�لعامل  كان  �لتي  �لتاريخية  �الآلية  �أن 

�سيا�سي  نظام  من  مبوجبها  ينتقل 
بني  �حلروب  )وهي  �آخر  �إىل  دويل 
�لقوى �لعظمى( قد �ختفت �إىل �الأبد. 
»طبيعة  �أن  �لقانون  �أ�ساتذة  ويزعم 
ب�سكل  تغريت  �الأمم  بني  �ل�رش�ع« 
قليل من  يعتقد عدد  �أ�سا�سي. ورمبا 
قد  كفكرة  �لليرب�لية  �أن  �ليوم  �لنا�س 
حققت ن�رًش� ال رجعة فيه بعد �نهيار 
ظل  يف  وحتى  �ل�سوفيتية.  �ل�سيوعية 
�ل�سعود �حلايل �مُلّطِرد لل�سلطوية، ما 
ز�لو� يعتقدون �أن »ما�سينا �مُلظلم ال 
ميكن �أن يتكرر ثانية«، وفًقا للموؤلف.

)وهي  بديلة  فر�سية  هناك  ولكن 
�لفر�سية �لتي يتبناها كاجان(، وتقوم 
على �أن �لعامل قد �سهد خالل �لعقود 
�ل�سبعة �ملا�سية تقدًما مذهاًل، لي�س 
تقدًما  ولكن  تكنولوجًيّا  تقدًما  فقط 
ا. ومع ذلك، مل يكن هذ�  �أي�سً ب�رشًيّا 
�لتقدم تتويًجا الأي �سيء، فلم يكن نتاج 
�أو  �الإن�سان  معرفة  تو�سع  �أو  �لتطور 
�لتقدم �لتكنولوجي �أو �نت�سار �لتجارة 
�أو تغري طبيعة �لب�رش، ولكنه كان نتاج 
جمموعة فريدة من �لظروف خلقتها 
نظام  ليت�سكل  �لتاريخية،  �لتحوالت 
جديد  العب  يقوده  جديد،  عاملي 
)�ملق�سود  �لدولية  �ل�ساحة  على 
�الأمريكية(،  �ملتحدة  �لواليات  هنا 
بجغر�فيا فريدة ومفيدة، وعدد كبري 
من �ل�سكان �مُلنِتجني، وقوة �قت�سادية 
وع�سكرية غري م�سبوقة، و�أيديولوجيا 
�لليرب�لية  �ملبادئ  على  تقوم  قومية 

للتنوير.
�حلايل  �لعاملي  �لنظام  ل  ف�سّ لقد 
�لليرب�لية  قيم  و��سح-  -ب�سكل 
لي�س  و�لر�أ�سمالية،  و�لدميقر�طية 
فقط الأنهم على حق، فمن �ملفرت�س 
ثالثينيات  يف  حق  على  كانو�  �أنهم 
�إق�ساوؤهم  مت  حينما  �لع�رشين  �لقرن 
الأن  ولكن  و�لنازية،  �لفا�سية  ل�سالح 
 1945 عام  منذ  �لعامل  دولة يف  �أقوى 
�حلرب  فبعد  �لقيم.  هذه  تتبنى 
�لعاملية �لثانية، وب�سبب قوة �لواليات 
�ملتحدة �لتي ال تُ�ساَهى، متتعت هذه 
�لتنويرية فجاأة بقوة دفع مل  �ملبادئ 
تكن متتلكها من قبل، وهو �الأمر �لذي 
لذ�، ميكن  �لب�رشية.  تقدم  �ساهم يف 
�لليرب�يل كان  �لنظام  �إن�ساء  �إن  �لقول 
و�لطبيعة  �لتاريخ  �سد  حتٍدّ  مبثابة 

�لب�رشية.

غابة »ال�سلطوية« تنمو من 
جديد

�أن »هناك عالمات يف  يرى »كاجان« 
من  تنمو  �لغابة  باأن  حولنا  مكان  كل 
تزحف  �ل�سارة  �أع�سابها  و�أن  جديد، 
رعته  �لذي  �لليرب�لية  ب�ستان  نحو 
�لعقود  مد�ر  على  �ملتحدة  �لواليات 
ال  �ل�سلطوية  فاالأنظمة  �ل�سابقة«. 
تزدهر  ولكنها  فقط،  باحلياة  تتمتع 
رو�سي  ديكتاتور  فهناك  ا.  �أي�سً
يتباهون  �أوروبيون  وديكتاتوريون 
زعيم  وهناك  ليرب�ليني،  غري  بكونهم 
منوذج  هي  �أمته  �أن  يت�سور  �سيني 

للعامل.
�جلغر�فيا  �أن  �لعلماء  �عتقد  وبينما 
و��سح  ب�سكل  حلت  قد  �القت�سادية 
حمل �جلغر�فيا �ل�سيا�سية، نرى �ليوم 
�أن �لعامل يعود جُمدًد� �إىل �جلغر�فيا 
�أو�خر  يف  حدث  مثلما  �ل�سيا�سية، 
و�لع�رشين.  ع�رش  �لتا�سع  �لقرنني 

فعادت فكرة »�لعدو�ن �الإقليمي« �إىل 
�أوروبا و�آ�سيا، بعد �أن ت�سور  �أنه �أ�سبح 
مفهوم تاريخي. وباملثل عاد للظهور 

مرة �أخرى مفهوم »�لدولة �لقومية«.
�أزمة  هناك  فاإن  نف�سه،  �لوقت  ويف 
�لعامل  ت�رشب  وممتدة  عميقة  ثقة 
مهد  ذلك  يف  مبا  �لدميقر�طي، 
فاملوؤ�س�سات  �حلديثة.  �لدميقر�طية 
�الحتاد  -مثل  �لليرب�لية  �لدولية 
يف  تُعترب  كانت  �لتي  �الأوروبي- 
بعد  ما  م�ستقبل  طليعة  �ملا�سي 
من  للهجوم  �الآن  تتعر�س  �حلد�ثة، 
�لواليات  ويف  و�لد�خل.  �خلارج 
�لعن�رشية  �لقوى  عادت  �ملتحدة، 
�إىل �لظهور من جديد الإعادة ت�سكيل 
حركة  ومتكنت  و�ملجتمع.  �ل�سيا�سة 
مو�سكو  �رشب  من  �لتنوير  مكافحة 
وبود�ب�ست وبكني وطهر�ن و�أجز�ء من 
�أوروبا �لغربية، حتى و�سلت �إىل �الأمة 

�لتي �أنقذت �لليرب�لية قبل 75 عاًما.

» خماطر �سيا�سة »اأمريكا اأولاً

�ملجتمع  ب�سدة  »كاجان«  ينتقد 
و�ل�سا�سة �الأمريكيني �لذي ال يدركون 
عمق �أزمة �لنظام �لليرب�يل، وبالطبع 
مل يقومو� باال�ستجابة �ملنا�سبة، بل 
على �لعك�س ما ز�ل بع�سهم يتم�سك 
�ملتفائلة،  �لقدمية  باالفرت��سات 
�ل�سني يجب  �أن  فما ز�لو� يعتقدون 
يف  �ل�سيا�سي  نظامها  تفتح  �أن 
�لنظر  بغ�س  )وذلك  �ملطاف  نهاية 
يف  للبكني  �حلازمة  �خلطو�ت  عن 
ال  رو�سيا  و�أن  �ملعاك�س(،  �الجتاه 
م�سارها  يف  ت�ستمر  �أن  ت�ستطيع 
�حلايل  و�جليو�سيا�سي  �ل�سيا�سي 
دون �أن تنهار �قت�سادًيّا )على �لرغم 
على  �الأدلة  من  عقدين  وجود  من 
�لليرب�لية  �لقيم  و�أن  ذلك(،  عك�س 
ال  بحيث  بعمق  مغرو�سة  �أوروبا  يف 

ميكن �قتالعها �أبًد�.
من  فهناك  فح�سب،  هذ�  لي�س 
قوة  مدى  يف  بعمق  يُ�سّكك  بات 
ور�سانة �لنظام �لليرب�يل، بل وحتى 
�أن  »�لو�قعيون« على  ويُ�رّش  جدو�ه. 
قبول  يتعلّمو�  �أن  يجب  �الأمريكيني 
يريدون  كما  ولي�س  هو،  كما  �لعامل 
�سيا�سات  �أن  يرون  وهم  يكون.  �أن 
ربع  مد�ر  على  �ملتحدة  �لواليات 
قرن من �لزمان كانت تت�سم بالف�سل 
�حلروب  ذلك  وي�سمل  و�حلماقة، 
وتدخالت  و�أفغان�ستان  �لعر�ق  يف 
�لت�سعينيات  �الإن�سانية يف  �لع�سكرية 

دعم  وجهود  �لناتو  حلف  وتو�سيع 
�لدميقر�طية يف �أماكن خمتلفة من 

�لعامل.
ب�سيا�سة  يطالبون  �لو�قعيون  فهوؤالء 
الأن  �لنف�س«،  لـ«�سبط  جديدة 
�لد�عمة  �الأمريكية  �ل�سيا�سات 
وجهة  -من  ليرب�يل  عاملي  لنظام 
نظرهم- مل تقم باإرهاق و��ستنز�ف 
مل  لكنها  فح�سب،  �الأمريكيني 
ففي  لالآخرين.  �أو  لهم  مفيدة  تكن 
»بار�ك  �إعالن  وخالل   ،2011 عام 
�لقو�ت  عدد  تخفي�س  عن  �أوباما« 
�إنه  قال  �أفغان�ستان،  يف  �الأمريكية 
»حان �لوقت للرتكيز على بناء �الأمة 
هنا يف �لوطن«. وبعد خم�سة �أعو�م، 
رّدد »دونالد تر�مب« هذه �مل�ساعر 
�لليرب�يل  �لنظام  �إن  للناخبني  وقال 
لو�سع  �لوقت  وحان  �سيًئا  كان 
�أن  من  �لرغم  وعلى  �أواًل«.  »�أمريكا 
يف  يظهر  ما  نادًر�  »تر�مب«  ��سم 
كتاب »كاجان«، �إال �أن �لكتاب باأكمله 
يحمل �نتقاًد� الذًعا ملنهج »تر�مب« 

�ملدمر للدبلوما�سية.
�أن  �إىل  �لر�أي  ��ستطالعات  وتُ�سري 
مع  �لغالب  يف  يتفقون  �الأمريكيني 
عام  ففي  )�لو�قعية(.  �الآر�ء  هذه 
�الأمريكيني  من   %57 �عتقد   ،2016
�أن  �ال�ستطالع  �سملهم  �لذين 
»تلتفت  �أن  يجب  �ملتحدة  �لواليات 
ل�ساأنها �لد�خلي« وترتك بقية �لعامل 
هذه  وكانت  بنف�سه.  �أزماته  يُدير 
فقط   %30 على  تقت�رش  �لن�سبة 
�ختار  وعندما  ون�سف.  عقد  قبل 
 %41 �عتقد  »تر�مب«،  �الأمريكيون 
�أن �لواليات �ملتحدة »تفعل �لكثري« 
يف �لعامل، و27% فقط يعتقدون �أنها 

ال تفعل ما يكفي.
�لتوجه  هذ�  �أن  »كاجان«  ويرى 
�أو  »تر�مب«  مع  يبد�أ  مل  �النعز�يل 
�ل�سباق  ذلك  �إىل  يعود  بل  »�أوباما«، 
�لرئا�سي �لذي تناف�س خالله »جورج 
دبليو بو�س« و«�آل جور« عام 2000، 
بو�سع  �ملر�سحون  وعد  حينما 
�الأمريكية  للم�سالح  �أ�سيق  تعريف 
وتقلي�س م�ساركاتها يف �خلارج. وقد 
ن�ساأ هذ� �الجتاه قبل حربي �لعر�ق 
�أحد�ث  رغم  و��ستمر  و�أفغان�ستان، 
�لتهديد  وتعاظم   2001 �سبتمرب   11
�لر�ديكايل«،  لـ«�الإرهاب  �مل�ستمر 
كوريا  من  �الآتية  �لتهديد�ت  وكذلك 

�ل�سمالية و�إير�ن و�ل�سني ورو�سيا.
�الأ�سئلة  من  جمموعة  تظهر  وهنا 
طرحها:  يف  �الأمريكيون  يلح  �لتي 

ملاذ� يجب �أن تكون دولتهم منخرطة 
ب�سكل عميق يف بقية �لعامل؟ وملاذ� 
يتعني عليهم �إنفاق �الأرو�ح و�الأمو�ل 
تبدو  �لتي  �الأماكن  هذه  مثل  يف 
ي�ستطيع  ال  وملاذ�  منها؟  ميئو�ًسا 
�حللفاء �الأغنياء مثل �أملانيا و�ليابان 
وكوريا �جلنوبية �الهتمام باأنف�سهم؟ 
وملاذ� يجب على �لواليات �ملتحدة 
�أن تخاطر باحلروب على �أمور تبدو 
�القت�سادية  �مل�سالح  عن  بعيدة 

و�الأمنية �ملبا�رشة لها؟
�الأ�سئلة  هذه  �أن  »كاجان«  يوؤكد 
متتلك قدًر� من �لوجاهة، وال ميكن 
بـ«�النعز�ليني«،  �أ�سحابها  ن�سف  �أن 
�أن تقطع �لواليات  الأنهم ال يريدون 
�لعامل  مع  عالقاتها  كافة  �ملتحدة 
�أن  يريدونها  ولكنهم  �خلارجي، 

تعمل كدولة »طبيعية«.
مل  عقود،  �سبعة  من  �أكرث  منذ 
كدولة  �ملتحدة  �لواليات  تت�رشف 
مل  �لتاريخ  مد�ر  فعلى  »طبيعية«. 
�سئون  يف  تتدخل  دولة  هناك  تكن 
�لواليات  مثل  �لقدر  بهذ�  �لعامل 
من  �لعظمى  �لغالبية  �إن  �ملتحدة. 
باأي  ت�سعر  تكن  مل  �لكربى  �لدول 
تكن  ومل  �لعامل،  جتاه  م�سئولية 
�ل�سيقة  »م�ساحلها  يف  �إال  تفكر 
�أن  »كاجان«  يرى  ذلك  وعلى  �أواًل«. 
رغبتهم  عاديني يف  �الأمريكيني غري 
ومادية  �أخالقية  �أعباء  حتمل  يف 
هذ�  على  �حلفاظ  �أجل  من  كبرية 

�لنظام �لليرب�يل غري �لطبيعي.

اإذن، كيف ميكن الإجابة على 
الذين  الأمريكيني  من  العديد 
هذا  مثل  فوائد  يف  كون  ُي�سكرّ

التدخل العاملي الوا�سع؟
�إن تكاليف وخماطر  يقول »كاجان« 
�لدور  عدم �ال�ستمر�ر يف لعب هذ� 
ي�سعب  �أمر  وهو  فادحة،  �ستكون 
�الأحد�ث  تاأخذ  �أن  قبل  �إثباته 
�لتنبوؤ  �ل�سعب  فمن  جمر�ها، 
ميكننا  ولكن  �لرت�خي.  مبخاطر 
توقع �مل�ستقبل �إذ� نظرنا �إىل ما�سي 
�لثانية.  �لعاملية  �حلرب  قبل  ما 
وجهة  -من  �ملتحدة  فالواليات 
بني  خياًر�  تو�جه  ال  كاجان-  نظر 
و�أ�سو�أ،  �سيئ  بني  بل  و�ل�رش،  �خلري 
�أي بني �حلفاظ على �لنظام �لعاملي 
�ملعنوية  �لتكاليف  كل  مع  �لليرب�يل 
�أو  ذلك،  على  �ملرتتبة  و�ملادية 
و�ال�ستعد�د  باالنهيار  له  �ل�سماح 

للكو�رث �حلتمية �ملقبلة.
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اإعالن

يف امل�ؤرخ   254/91 رقم  للمر�س�م   تطبيقا 
اعداد لكيفية  واملحدد   1991  -  07  -  27 
ال�سيد : �سعيدي  �سهادة احليازة وت�سليمها فاإن 
رابح ابن   1979  -  02-  13 يف  امل�ل�د   علي 
 و�سعدي فاطمة قد قدم عري�سة لرئي�س املجل�س
�سهادة اإعداد  منه  طالبا  البلدي   ال�سعبي 
 احليازةلقطعة ار�س تقع باملكان امل�سمى واد
ذات الب�يرة  والية  ب�سام  ببلدية عني   ال�س�ا�سي 
كما املحددة  مربع  مرت   2441.00  امل�ساحة 
 يلي تعيني العقار : من ال�سمال : ملكية �سعدي
من  . رابح  �سعدي  ملكية   : اجلن�ب  .من   رابح 

ال�رشق : طريق غري معبد . من الغرب : �سعبة
على مطالب  او  اعرتا�س  له  �سخ�س  كل   فعلى 
رئي�س اىل  يقدمها  ان  ال�سهادة  هذه   حترير 
مدة يف  ب�سام  لعني  البلدي  ال�سعبي   املجل�س 
هذا ن�رش  تاريخ  من  ابتداء  �سهرين   اأق�ساها 

. االعالن يف جريدة ي�مية

2019  /02/  06

الو�سط:2019/01/17

مبنا�سبة اإزديان فرا�س الأ�سرة "كي�سو " مبولود 
يتقدم   " �سالح  "حممد  يدعى  الطلعة  بهي 
ال�سديق �سريف اإىل الأب "كي�سو علي" بتهانيه 
يف  هنية  حياة  امليمون  للمولود  متمنيا  احلارة 

كنف والديه الكرميني اأطال اهلل يف عمرهما

   تهنئة
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23 اأ�سرًيا يعانون من ال�سرطان يف �سجون االحتالل 

للمركز  الإعالمي  الناطق  واأو�ضح 
اأخطر  اأن  الأ�ضقر  ريا�ض  الباحث 
امل�ضابني  الأ�رسى  حالت 
الحتالل  �ضجون  يف  بال�رسطان 
دياك  اأبو  عاهد  �ضامي  الأ�ضري 
جنني،  مدينة  من  عاما(   36(
ويق�ضى  عاماً،   16 منذ  واملعتقل 
حكما بال�ضجن املوؤبد، ويعانى من 
مر�ض ال�رسطان يف الأمعاء وحالته 

ال�ضحية خطرية جداً.
الأ�ضري  اأن  "الأ�ضقر"  واأ�ضاف 
"اأبو دياك" ي�ضارع املوت وحياته 
ومن  ال�ضديد،  باخلطر  مهددة 
حلظة،  اأي  يف  ا�ضت�ضهاده  املتوقع 
يف  بطيء  قتل  جلرمية  ويتعر�ض 
انخف�ض  وقد  الحتالل،  �ضجون 
الن�ضف، ويعانى  اأقل من  اإىل  وزنه 
بحياته،  الحتالل  ا�ضتهتار  من 
الرملة  عيادة  اإدارة  اأوقفت  حيث 
و�ضّوغت  عنه،  الكيماوي  العالج 
ي�ضتجيب  يعد  مل  ج�ضمه  باأن  ذلك 

للعالج، واأن حالته ميوؤو�ض منها.!
امل�ضئولية  الحتالل  قوات  ل  وحَمّ

الأ�ضري  �ضحة  تدهور  عن  الكاملة 
"اأبو دياك" وو�ضوله مرحلة اخلطر 
ال�ضديد، نتيجة اإهمال عالجه، ما 
يف  وتعفن  وتلوث  ت�ضمم  عنه  نتج 
اجلراحية  العملية  ب�ضبب  اأمعائه 

الفا�ضلة التي اأجريت له. 
نتيجة  اأنه  اإىل  "الأ�ضقر"  واأ�ضار 
منا�ضب  عالج  توفر  عدم 
بال�رسطان  امل�ضابني  لالأ�رسى 
ترتاجع  ال�ضحية  اأو�ضاعهم  فاإن 
"يا�رس  الأ�ضري  ومنهم  با�ضتمرار، 
حمافظة  من  عاماً(   44( ربايعة" 
بيت حلم، واملعتقل منذ عام 2001 
ويعانى  املوؤبد،  بال�ضجن  وحمكوم 
وحالته  الأمعاء،  �رسطان  من 
اإدارة  ال�ضحية يف تراجع، ومتاطل 
ال�ضجون يف اإجراء عملية جراحية 

له ل�ضتئ�ضال الورم.
ال�ضايح  اأمني  ب�ضام  الأ�ضري  كذلك 
)45 عاما( من مدينة نابل�ض، الذى 
احلالت  اأخطر  من  اأنه  ي�ضنف 
الحتالل،  �ضجون  يف  املر�ضية 
ويعانى من �رسطان مزدوج يف الدم 

الطبي  الإهمال  ونتيجة  والعظم، 
بق�ضور  واأ�ضيب  �ضحته  تراجعت 
حاد يف �ضمام القلب، وم�ضاكل يف 
الرئتني، و�ضعوبة يف التنف�ض، وفق 
�ضناً  الأ�رسى  اأكرب  ،ويعانى  البيان 
من  عاماً(   79( ال�ضوبكي"  "فوؤاد 
ظروف �ضحية مرتدية، بعد تبني اأنه 
"الربوت�ضتاتا"  �رسطان  من  يعانى 

ونقل اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج 
وحالته  فائدة،  دون  مرة  من  اأكرث 

ال�ضحية ترتاجع با�ضتمرار.
كما تراجعت �ضحة الأ�ضري امل�ضاب 
رداد"،  طالب  "معت�ضم  بال�رسطان 
من  يعاين  بداأ  حيث  طولكرم،  من 
والتهابات  القلب،  عمل  يف  ق�ضور 
حاد  ونزيف  بالأمعاء،  مزمنة 

اأدى  ما  �ضديدة،  واآلم  ومتوا�ضل، 
لإ�ضابته بفقر الدم. 

اخلطورة  من  "الأ�ضقر"  وحذر 
هوؤلء  حياة  على  احلقيقية 
بال�رسطان،  امل�ضابني  الأ�رسى 
ال�ضعبة  ال�ضحية  لأو�ضاعهم  نظراً 
املنا�ضب  العالج  تلقيهم  وعدم 
حلالتهم املر�ضية، حيث يقدم لهم 
فقط،  اأحياء  يبقيهم  ما  الحتالل 
وفاتهم  م�ضوؤولية  يتحمل  ل  حتى 

داخل ال�ضجن.
الأ�رسى  اأن  اإىل  الأ�ضقر"  ونبه" 
الذين ي�ضابون باأمرا�ض ال�رسطان 
داخل ال�ضجن تالحقهم اآثاره خارج 
ال�ضجن، واأدت يف كثري من احلالت 
اإىل ا�ضت�ضهاد الأ�رسى بعد التحرر 
وزكريا  زيدات،  فايز  كالأ�ضريين 
عي�ضى، والذي ا�ضت�ضهد بعد اإطالق 
�رساحه باأربعة اأ�ضهر فقط، نتيجة 
ال�رسطان،  مر�ض  من  معاناته 
ال�ضهيد ح�ضن عبد  كذلك املحرر 
والذي  نابل�ض،  من  ترابي  احلليم 
ال�رسطان،  من  طويلة  مدة  عانى 

اإىل  نقل  املوت  على  قارب  وحني 
بعد  وا�ضت�ضهد  العفولة،  م�ضت�ضفى 
عام  �رساحه  اإطالق  من  اأ�ضابيع   3

 .2013
املعنيني  جميع  "الأ�ضقر"  ودعا 
الإعالم  وو�ضائل  الأ�رسى  بق�ضية 
لت�ضليط ال�ضوء على معاناة الأ�رسى 
�ضجون  يف  بال�رسطان  امل�ضابني 
ب�رسورة  واملطالبة  الحتالل، 
قبل  �رسط  دون  �رساحهم  اإطالق 
ال�ضجون  داخل  حتفهم  يالقوا  اأن 
املر�ض  بهذا  اإ�ضابتهم  نتيجة 
القاتل، وخا�ضة يف �ضياق ا�ضتهتار 

�ضلطات الحتالل بحياتهم.
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  وطالب 
ال�ضحة  منظمة  وخا�ضة  الدولية 
بال  اأطباء  ومنظمة  العاملية، 
جلنة  ت�ضكيل  ب�رسورة  حدود، 
حتقيق ملعرفة �ضبب تزايد اإ�ضابة 
داخل  ال�رسطان  مبر�ض  الأ�رسى 
اإطالق  على  والعمل  ال�ضجون، 

�رساحهم.

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات اأن )23( اأ�سرياً داخل �سجون الحتالل "الإ�سرائيلي" يعانون من مر�س ال�سرطان القاتل مبختلف اأنواعه، دون اأن تقدم 
لهم اإدارة ال�سجون ال�سهيونية عالجًا منا�سبًا حلالتهم ال�سحية ويعي�س الأ�سرى امل�سابون مبر�س ال�سرطان ما بني �سندان الأ�سر وظروفه القا�سية وانتهاكات 
الحتالل وحرمانهم من حقوقهم، ومطرقة مر�س ال�سرطان الذي ل يجد دواء �سافيا مع ا�ستهتار الحتالل بحياة الأ�سرى وعدم تقدمي العالج الالزم لهم.

مقابر االأرقام .. الحتجاز 
جثامني ال�سهداء

دولة  اأقامتها  �رسية  مقابر  هي 
جثامني  لحتجاز  الحتالل 
والعرب  الفل�ضطينيني  ال�ضهداء 
املعارك  خالل  �ضقطوا  الذين 
الأ�رسى  اأو  �ضدها  واحلروب 
ال�ضجن  داخل  توافوا  الذين 
ت�ضليم جثامينهم حتى  وترف�ض 
، وهي  انتهاء مدة حمكوميتهم 
ب�ضيطة،  مدافن  عن  عبارة 
بدون  باحلجارة  حماطة 
�ضواهد، تو�ضع جثة ال�ضهيد يف 
ويثبت  وتدفن  بال�ضتيك  كي�ض 
لوحة معدنية حتمل  القرب  فوق 
�ضميت  ولهذا  معيناً،  رقماً 
تتخذ  لأنها  الأرقام  مبقابر 
الأرقام بدياًل لأ�ضماء ال�ضهداء، 
ملف خا�ض حتتفظ  رقم  ولكل 
امل�ضوؤولة،  الأمنية  اجلهة  به 
والبيانات  املعلومات  وي�ضمل 

اخلا�ضة بكل �ضهيد.
ول يوجد بيانات اأو اإح�ضائيات 
ال�ضهداء  اأعداد  حول  كافية 
املقابر  هذه  داخل  املوجودة 
تفر�ض  الحتالل  ف�ضلطات 

امللف  هذه  حول  كاملة  �رسية 
مبئات  العدد  يقدر  ولكن 
ا�ضت�ضهدوا  الذين  ال�ضهداء 
واحلروب  املعارك  خالل 
اإ�ضافة  الحتالل  دولة  �ضد 
العرب  املفقودين  مئات  اإىل 
يقدر  بينما   ، والفل�ضطينيني 
لدي  املوجودة  املقابر  عدد 
مقابر  باأربع  الحتالل  دولة 
موزعة على مناطق خمتلفة يف 

الأرا�ضى املحتلة .
ال�ضهداء  جثامني  اأبرز  ولعل 
 ، الحتالل  لدي  املحتجزين 
ال�ضهيد حممد فروانة وال�ضهيد 
اإىل  اإ�ضافة  الرنتي�ضي  حامد 
عمليات  نفذوا  الذين  ال�ضهداء 
ا�ضتباك  اأو  ا�ضت�ضهادية  �ضواء 

م�ضلح امثال دلل املغرب
و”ا�رسائيل” بهذه الفعلة تخالف 
قواعد القوانني الدولية وبخا�ضة 
القانون الدول الإن�ضاين الذي قد 
اأكد على احرتام جثث املوتى، 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  واأن 
توؤكد على �رسورة اأن يتم ت�ضليم 

اإىل عائالتها، لدفنها  اجلثامني 
بح�ضب املعتقدات الدينية التي 

يعتنقونها.
فيما  اإ�ضايف  انتهاك  وهناك 
يتعلق باحتجاز جثامني ال�ضهداء 
ل  حيث   ، الأرقام  مقابر  يف 
يتوقف النتهاكات عند احتجاز 
جثمان ال�ضهيد بل هناك �رسقة 
اأع�ضاء ال�ضهداء، وهذا ما ك�ضفه 
اأجراه  الذي  ال�ضحفي  التحقيق 
دونالد  ال�ضويدي،  ال�ضحفي 
اأع�ضاء  �رسقة  عن  بو�ضرتوم 
الفل�ضطينيتني  ال�ضهداء  جثث 
تعر�ض  احتمال  اإىل  اإ�ضافة 
جثامني ال�ضهداء لتجارب طبية 

.
الدويل  املجتمع  نطالب 
ومنظمات حقوق الن�ضان العمل 
على حتريك هذا امللف قانونياً 
وال�ضغط على حكومة الحتالل 
امللف  هذا  ك�ضف  خالل  من 
اخلطري اأن ل يتم التغا�ضي عن 
هذا امللف اخلطري الذي مي�ض 

كرامة ال�ضهداء.

االإفراج عن االأ�سرية اجلريحة 
ملى البكري من اخلليل

اأول  م�ضاء  "الإ�رسائيلي"،  الحتالل  قوات  اأفرجت 
اأم�ض الثالثاء، عن الأ�ضرية اجلريحة ملى منذر حافظ 
يف  �ضهرا   39 اإداري  اعتقال  بعد  عاما(   18( البكري 

معتقل الدامون.
وقالت الأ�ضرية البكري حلظة الإفراج عنها على حاجز 
اجللمة الع�ضكري �ضمال �رسق جنني: اإن اإدارة ال�ضجن ل 
تتجاوب مع الأ�ضريات يف الكثري من الق�ضايا واملطالب، 
وهذا  الغرف،  خارج  ال�ضتحمام  اأماكن  وجود  واأولها 
مو�ضوع مهم؛ لأنه يتعار�ض مع خ�ضو�ضية الأ�ضريات، 
واأن وقت ال�ضتحمام يندرج �ضمن وقت "الفورة"وكانت 
الي�رسى  �ضاقها  يف  ر�ضا�ضات  بثالث  اأ�ضيبت  البكري 

اأثناء اعتقالها من الحتالل ال�ضهيوين.
واأ�ضافت اأن قوات الحتالل تق�ضم الفورة بني الغرف، 
من  وتقرر  تق�ضم  من  هي  الحتاللية  ال�ضجن  واإدارة 
اإىل  الكايف، م�ضرية  الوقت  يخرج، ول متنح الأ�ضريات 

اأن اإدارة ال�ضجن حتى الآن ما زالت ترف�ض اإعطاءهن 
والكتب  بال�ضور  املتمثلة  ال�ضخ�ضية  اأغرا�ضهن 
عمليات  اإىل  واأ�ضارت  والر�ضائل  املكتوبة  والأوراق 
"ه�ضارون"  معتقل  من  لالأ�ضريات  التع�ضفي  النقل 
�ضوء  من  يعانني  الأ�ضريات  اأن  موؤكدة  "الدامون"،  اإىل 
وعدم  العالية،  الرطوبة  الغرف، جراء  داخل  الأو�ضاع 
وجود مياه �ضاخنة با�ضتمرار، وتدخل الإدارة مبنع اأي 
عدم  اإىل  اإ�ضافة  التعليم،  عليهن  �ضي�ضّعب  ما  جتمع؛ 

تعر�ضهن لل�ضم�ض.
يف  ير�ضفن  اأ�ضرية   50 من  مدوية  �رسخة  ووجهت 
الدامون، من اأجل العمل على تقدمي العالج لالأ�ضريات 
واإنقاذ حياتهن من خطر املوت جراء �ضيا�ضة الإهمال 
اأبو  اأبو �ضنينة، ون�رسين  الطبي املتعمد خا�ضة �ضفاء 
كميل من قطاع غزة، والتي تعاين من تاآكل يف الأ�ضابع، 

واإ�رساء جعابي�ض.

عدد  خروج  الأحمر،  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  �ضهلت 
�ضجون  اأبنائهم يف  لزيارتهم  غزة  قطاع  اأ�رسى  ذوي  من 
الحتالل وقالت اللجنة يف بيان و�ضل "الراأي" اإن 5 من 
ذوي الأ�رسى بينهم طفلني دون �ضن ال�ضاد�ضة ع�رس توجهوا 

يف  "اإي�ضل"ويقبع  �ضجن  يف  اأبنائهم  من  اأ�رسى   3 لـزيارة 
�ضجون الحتالل اأكرث من �ضتة اآلف فل�ضطيني يف ظروف 
 206 وا�ضت�ضهد  غزة،  من  اأ�ضرًيا   350 نحو  بينهم  �ضعبة، 

اأ�رسى نتيجة �ضيا�ضة الإهمال الطبي داخل ال�ضجون.

5 من ذوي اأ�سرى غزة يزورون 3 من 
اأبنائهم ب�سجن "نفحة"
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االحتالل يعتقل 12 مواطًنا من ال�ضفة والقد�س
واأفاد جي�ش االحتالل يف بيان له، 
املا�ضية  الليلة  اعتقلت  قواته  باأن 
10 فل�ضطينيني من ال�ضفة الغربية؛ 
"املطلوبني"  بـ  و�ضفهم  ممن 
تتعلق  اأن�ضطة  ممار�ضة  بدعوى 
باملقاومة ال�ضعبية، وذكر اجلي�ش، 
اآالف  على  ا�ضتولت  قواته  اأن 
مداهمة  حملة  خالل  ال�ضواكل 
وبيت  اهلل  رام  مناطق  يف  وتفتي�ش 
حلم واخلليل، بزعم ارتباطها بدعم 
اإنه  وقال،  الفل�ضطينية،  املقاومة 
�ضادر بالتعاون مع ال�رشطة وجهاز 
ور�ضة  يف  خمارط  �ضت  ال�ضاباك، 
بدعوى  نابل�ش،  مبدينة  حدادة 

ا�ضتخدامها يف ت�ضنيع االأ�ضلحة.
االعتقاالت  حملة  طالت  وقد 
خميم  من  مواطنني  االإ�رشائيلية، 
القد�ش  �ضمايل  لالجئني  قلنديا 

جي�ش  يذكرهم  )مل  املحتلة 
االحتالل يف بيانه(، ثالثة من بلدة 
تقوع )�رشقي بيت حلم(، واثنني من 
�رشقي  )جنوب  فجار  بيت  بلدتي 
)غرًبا(،  حو�ضان  وقرية  املدينة( 
وبّينت  جنني  خميم  من  و�ضاًبّا 
م�ضادر حملية، اأن قوات االحتالل 
اعتقلت الطفلنينْ عمر زايد وحممد 
حّماد، عقب دهم منازل ذويها يف 
�ضمايل  لالجئني  قلنديا  خميم 
تنقلهما  اأن  قبل  املحتلة؛  القد�ش 

جلهة غري معلومة.
قوات  اأن  امل�ضادر  واأ�ضافت 
يف  مناطق  عدة  داهمت  االحتالل 
حمافظة بيت حلم واعتقلت حازم 
بلدة  من  ال�ضاعر  وحممد  �ضياح 
تقوع، كما اعتقلت يا�رش اأبو نظري 
حلم،  بيت  جنوب  فجار  بيت  من 

حو�ضان  من  حمامرة  واإبراهيم 
غربا.

بلدة  االحتالل  قوات  واقتحمت 
و�ضادرت  اهلل،  رام  غربي  �ضقبا 
توزيع  بعد  املركبات  ع�رشات 
من�ضورات "حتذيرية" يف البلدة من 
باملقاومة  تتعلق  عمليات  تنفيذ 
امل�ضتوطنني  مركبات  ور�ضق 
واجلنود باحلجارة كما دهم جي�ش 
�رشقي  عزون  بلدة  االحتالل 
وفت�ش  مركبة  و�ضادر  قلقيلية، 
ويف  املواطنني  منازل  من  عدًدا 
جنني اأ�ضيب �ضابان من بلدة عنزة 
مواجهات  خالل  املدينة  جنوب 
اقتحام  تخللها  فجًرا،  اندلعت 
م�ضادر  وقالت  وتفتي�ضها  ملنازل 
علي  ال�ضاب  اإن  ملرا�ضلنا  حملية 
بر�ضا�ضة يف  اأ�ضيب  قا�ضم �ضدقة 

قدمه خالل املواجهات، ونقل اإىل 
وحالته  احلكومي  جنني  م�ضت�ضفى 
ال�ضاب  اأ�ضيب  فيما  م�ضتقرة، 
بر�ضا�ضة  براهمة  كمال  اهلل  عبد 

مطاطية يف ال�ضاق.
املن�ضد  االحتالل  اعتقل  كما 
)اأبو  الهيجا  اأبو  حممد  ال�ضعبي 
حاجز  على  مروره  اأثناء  الكايد( 
كما  جنني،  مدينة  قرب  ع�ضكري 
عمارة  املحررين  االأ�رشى  اعتقل 
وعالء  مالي�ضة  ومراد  ف�ضاف�ضة 
بلدة جبع جنوب جنني  خليلية من 
اأثناء مرورهم على حاجز الكونتيرن 
ال�ضياق،  ويف  حلم  بيت  �رشق 
بلدة  االحتالل  قوات  اقتحمت 
حاجًزا  ون�ضبت  املجاورة،  عجة 
وفت�ضت  مدخلها،  على  ع�ضكرًيّا 
دون  املواطنني  منازل  من  عددا 

جنني،  خميم  ويف  اعتقاالت 
منزل  االحتالل  قوات  اقتحمت 
ال�ضيخ  اجلهاد  حركة  يف  القيادي 
وفت�ضته،  ال�ضعدي  ب�ضام  االأ�ضري 
اأيام  قبل  جنله  اعتقلت  اأنها  علًما 

اأعادت  وكانت قوات االحتالل قد 
من  حمررين  اأ�رشى  ثالثة  اعتقال 
مدينة جنني؛ الليلة املا�ضية، خالل 
"الكونتيرن"  حاجز  عرب  مرورهم 

جنوب �رشق القد�ش املحتلة.

. اعتقلت قوات الحتالل الإ�ضرائيلي، فجر اأم�س الأربعاء )1-16(، 12 مواطًنا خالل حملة اقتحامات طالت اأنحاء متفرقة يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلتينْ

االأ�ضرى و�ضيا�ضة العزل يف �ضجون االحتالل
الذي  العقاب  اأنواع  اأق�ضى  اأحد  العزل  ميثل 
بحق  االإ�رشائيلية  ال�ضجون  اإدارة  متار�ضه 
احتجاز  يتم  حيث  الفل�ضطينيني؛  املعتقلني 
يف  منفرد،  ب�ضكل  طويلة،  لفرتات  املعتقل 
زنزانة معتمة �ضيقة قذرة ومت�ضخة، تنبعث من 
وفيها  الدوام؛  على  والعفونة  الرطوبة  جدرانا 
اأر�ضي قدمي، تخرج من فتحته اجلرذان  حمام 
والقوار�ش؛ ما ي�ضبب م�ضاعفات �ضحية ونف�ضية 

خطرية على املعتقل.
اإذالل  اإىل  وتهدف �ضيا�ضة العزل لفرتات طويلة 
كما حدث  ونف�ضياً؛  ج�ضدياً  وت�ضفيته  املعتقل، 
 ،1988/4/11 يف  الراعي  اإبراهيم  املعتقل  مع 
الذي متت ت�ضفيته بعد عزله ملدة ت�ضعة اأ�ضهر 

متوا�ضلة.
االأ�رشى  بحق  العزل  �ضيا�ضة  مور�ضت  ولقد   
يف  االعتقال  م�ضرية  امتداد  على  الفل�ضطينيني 
بالع�رشات  زج  ولطاملا  االإ�رشائيلية،  ال�ضجون 
العزل  زنازين  يف  الفل�ضطينيني  املعتقلني  من 
ولفرتات زمنية طويلة.  ومبرور الوقت ازدادت 
هذه ال�ضيا�ضة، وباتت نهجاً منظماً تقره ال�ضلطة 
ال�ضلطة  وتطبقه  اإ�رشائيل؛  يف  الت�رشيعية 
والقوانني  االإجراءات  له  وت�ضع  التنفيذية، 

اخلا�ضة به.
�ضد  املنظمة  املنهجية  ال�ضيا�ضة  هذه  و�ضمن 
اأق�ضام خا�ضة  االأ�رشى الفل�ضطينيني، مت افتتاح 

بالعزل يف العديد من ال�ضجون مثل:
افتتح  الذي  ال�ضحراوي  نفحة  �ضجن  1-  عزل 

عام 1980م.
عام  يف  افتتح  "نيت�ضان":   الرملة  عزل   -2
الق�ضم عام 1992؛  اإغالق هذا  1989م، وقد مت 
اإال اأن ال�ضلطات االإ�رشائيلية عاودت افتتاحه من 

جديد عام 1996.
3. عزل ال�ضبع " اأهايل كيدار" افتتح عام 1992م، 
وي�ضم �ضجن بئر ال�ضبع ثالثة اأق�ضام عزل، وذلك 

على النحو التايل:
1. ق�ضم )8( ويطلق عليه ا�ضم "العزل املفتوح".

العزل"؛  "ق�ضم  ا�ضم  عليه  ويطلق   )6( ق�ضم   .2

ويحتجز فيه لكل اثنني من املعتقلني يف زنزانة 
بداخلها  مرت(،   1،5  ×3( م�ضاحتها  تتجاوز  ال 
حيث  التهوية؛  �ضيئة  معتمة  ومغ�ضلة  مرحا�ش 
تتجاوز  ال  للغاية،  �ضغرية  الوحيدة  النافذة  اإن 
من  طبقات  بثالث  ومغلقة  70�ضم(،   × )50�ضم 
بعد  وعلى  نهايتها،  ويف  احلديدية؛  الق�ضبان 
الذي  االأمر  ال�ضاج؛  من  قطعة  �ضم،   40 حوايل 
اإىل  ال�ضم�ش  �ضوء  دخول  مينع  اأن  �ضاأنه  من 
�ضاعة   23 فيها  ال�ضجناء  ويق�ضي  الزنزانة.  
للفورة  باخلروج  لهم  ي�ضمح  ال  يومًيا،  العزل  يف 
"النزهة"، �ضوى �ضاعة واحدة فقط، وهم مقيدو 

اليدين والقدمني.
3. عزل "ال�ضنوك" وهو عبارة عن زنازين على 
هيئة قبور، م�ضاحتها بحجم فرا�ش النوم فقط 
مغلقة بالكامل، ودون تهوية اأو اإنارة، ال ي�ضتطيع 
وراأ�ضه  فيها  ينام  حيث  احلراك؛  فيها  املعتقل 

على احلائط واأقدامه على البوابة.
�ضتى  بذرائع  االإ�رشائيلية  ال�ضلطات  وتتذرع 

لتربير عملية عزل املعتقلني منها:
1- خلطورة وجودهم مع املعتقلني.

)بعمليات  قاموا  خطرين،  معتقلني  لكونهم   -2
دموية(.

3- خوفاً على حياتهم من قبل زمالئهم ال�ضجناء 
االأمنيني.

�ضيا�ضة  ال�ضتخدام  احلقيقية  الدوافع  اأن  اإال 
العزل تكمن يف:

القيادية،  مكانتهم  ب�ضبب  املعتقلني  عزل   •
وتاأثريهم  جتربتهم،  وعمق  اطالعهم،  و�ضعة 

على بقية املعتقلني.
بهدف  النفو�ش؛  �ضعاف  املعتقلني  عزل   •
مع  التعاون  قبول  على  واإجبارهم  بهم،  االإيقاع 

املخابرات االإ�رشائيلية
ال�ضجناء  • عزل املعتقلني وزجهم بني �ضفوف 
�ضمعتهم  ت�ضويه  بغية  والعمالء؛  اجلنائيني 

واالإ�ضاءة لهم.
ثالث  اإىل  االحتالل  �ضجون  يف  العزل  ويق�ضم 

اأنواع هي:

عزل اإنفرادي ق�ضري املدى: ميتد من ثالثة اأيام 
اإىل عدة اأ�ضابيع.

وهدفه  خا�ش؛  ق�ضم  يف  يكون  جماعي:  عزل   
بقية  عن  ال�ضجون  قيادات  اإبعاد  هو  االأ�ضا�ضي 

االأ�رشى كما هو يف �ضجن هدارمي ق�ضم )3(.
االأق�ضى  وهو  املفتوح:  االنفرادي  العزل   
واالأ�ضعب؛ حيث يعزل االأ�ضري يف زنزانة منفرداً، 
التوا�ضل مع باقي  اآخر؛ ومينع من  اأ�ضري  اأو مع 
االأ�رشى ملدة غري حمدودة، كما هو يف �ضجون: 

الرملة، ورميون، وبئر ال�ضبع.

العزل اإذلل عرب حماكمة �ضورية:
العامل  عن  معزوالً  يعي�ش  املعزول  االأ�ضري 
اإن�ضان  اأي  مع  االت�ضال  ي�ضتطيع  ال  اخلارجي، 
ال�ضجن  بعقوبة  �ضبيه  ال�ضجان. وهو  كان، �ضوى 
�ضنوات  املعزول  االأ�ضري  يق�ضي  االإداري؛ حيث 

عديدة من عمره، دون اأن يدري متى يخرج.
هناك حمكمة �ضورية يعر�ش عليها االأ�ضري كل 
�ضتة �ضهور، اإذا كان العزل انفرادياً )اأي �ضخ�ش 
العزل  كان  اإذا  �ضنة،  اأو كل  الزنزانة(؛  واحد يف 
وهذه  الزنزانة(.   يف  �ضخ�ضان  )اأي  مزدوجاً 
االإ�رشائيلية  املخابرات  باأمر  تاأمتر  املحكمة 
)ال�ضابا�ش(؛  ال�ضجون  وم�ضلحة  )ال�ضاباك(، 

وتفتقر الأدنى �ضور ومقومات العدالة.

غرف العزل:
من   1.8 بطول  احلجم،  �ضغرية  العزل  غرف 
احلمام  وت�ضمل  املرت،  من   2.7 وعر�ش  املرت، 
وال  للم�ضي،  مت�ضع  فيها  ولي�ش  املياه؛  ودورة 
تت�ضاعف  وقد  وحاجياته؛  االأ�ضري  الأغرا�ش 

املاأ�ضاة اإذا كان هناك اأ�ضريان يف الزنزانة.
والرطوبة  التهوية  بقلة  العزل  غرف  تت�ضف 
�ضباك  العزل  زنزانة  يف  يوجد  حيث  العالية؛ 
ال�ضقف؛  من  قريب  ومرتفع،  �ضغري  واحد 
�ضباك  �ضوى  فيه  يوجد  فال  الزنزانة،  باب  اأما 
�ضغري، طوله ثمانية �ضنتمرتات وعر�ضه ثمانية 

االأمرا�ش،  انت�ضار  يف  يت�ضبب  ما  �ضنتمرتات؛ 
وخا�ضة اأمرا�ش اجلهاز التنف�ضي؛ كما حدث مع 
االأ�ضري املقد�ضي جهاد يغمور، الذي يعاين من 

التهاب رئوي حاد.
عليه  فما  املعاناة؛  ت�ضور حجم  اأحد  اأراد  واإذا 
اإال اأن يتخيل اأن االأ�ضري يف هذه الزنزانة ال�ضيقة 
يجعل  ما  حاجته؛  ويق�ضي  وي�ضتحم  يطبخ 
الطبخ،  عند  الطعام  باأبخرة  ممتلئة  الزنزانة 
ق�ضاء  وروائح  اال�ضتحمام،  عند  املاء  وبخار 

احلاجة.

الفورة يف العزل:
مدة اخلروج اإىل ال�ضاحة )ما ي�ضمى بالفورة( ال 
تزيد عن �ضاعة يومياً.  وهذه مدة لي�ضت كافية؛ 
حيث يحتاج االأ�ضري للتعر�ش لل�ضم�ش واحل�ضول 
والرك�ش  الريا�ضة  ولعب  D؛  فيتامني  على 
بكل  ت�ضمح  ال  الق�ضرية  املدة  وهذه  وامل�ضي؛ 
غري  الفورة  لهذه  اخلروج  توقيت  اأن  كما  ذلك، 
قد  لذلك  ال�ضجن؛  اإدارة  ملزاج  ويعود  ثابت، 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  يف  املعزول  االأ�ضري  يخرج 
واإذا  وبارداً.  ماطراً  اجلو  كان  لو  �ضباحاً؛ حتى 
طلب االأ�ضري تاأجيل املوعد �ضاعة اأو اأكرث، يفقد 

احلق يف اخلروج طوال ذلك اليوم.
نوعية الطعام:

حد  اإىل  مرتدية  العزل  الطعام يف غرف  نوعية 
االأحيان  معظم  يف  االأ�ضري  يعتمد  لذلك  بعيد؛ 
ل�رشاء  الكنتني(؛  ي�ضمى  )ما  ال�ضجن  بقالة  على 
وعائلته  االأ�ضري  كاهل  يثقل  ما  الطعام؛  وطبخ 
املال،  ميلكون  ال  الذين  االأ�رشى  اأما  مالياً؛ 
ي�ضبب  ما  لهم؛  يقدم  ما  تناول  اإىل  في�ضطرون 
لهم االأمرا�ش، مثل: فقر الدم، و�ضعف التغذية، 

و�ضعف الب�رش.
م�ضاكل بقالة ال�ضجن )الكنتني(:

ق�ضم  يف  وخا�ضة  املا�ضي،  يف  م�ضموحاً  كان 
اأن  اأخرى،  عزل  واأق�ضام  ع�ضقالن،  �ضجن  عزل 

من  باحتياجاته  قائمة  املعزول  االأ�ضري  ي�ضجل 
الكنتني، حيث يح�ضل عليها من اأق�ضام االأ�رشى 
االأخرى، على احل�ضاب العام اخلا�ش باالأ�رشى.  
وكان ي�ضتفيد من هذا النظام، االأ�ضري املعزول 
الذي ال يوجد يف ح�ضابه مال، ل�ضبب اأو الآخر.  
املعزولني؛  االأ�رشى  على  الت�ضييق  يف  واإمعاناً 
منعت اإدارة ال�ضجون اإدخال الكنتني من االأق�ضام 

االأخرى اإىل اأ�رشى العزل.
املنع من الزيارة:

معظم  عن  االإ�رشائيلية  ال�ضجون  اإدارة  متنع 
االأ�رشى املعزولني، زيارات عائالتهم؛ ما يوؤدي 
اإىل زيادة حجم املعاناة النف�ضية لكل من االأ�ضري 
وعائلته؛ كما متنع عائلة ال�ضجني من اإدخال ما 
رغم  اأ�ضا�ضية،  حاجيات  من  ال�ضجني  يحتاجه 

معاناته من نق�ش فيها.

اأ�ضرى  بي  ال�ضروريات  تبادل  منع 
ق�ضم العزل:

زنزانة  بني  االأغرا�ش  نقل  ال�ضجون  اإدارة  متنع 
الذي  االأمر  باتاً؛  منعاً  واآخر،  معزول  اأ�ضري 
اإىل تفاقم معاناتهم؛ حيث يتم عزل بع�ش  اأّدى 
التحقيق  من  اأو  العادية،  االأق�ضام  من  االأ�رشى 
احتياجاتهم  معهم  يكون  اأن  دون  مبا�رشة؛ 
اأية  ح�ضاباتهم  يف  يكون  اأن  ودون  االأ�ضا�ضية، 
على  يح�ضلون  املا�ضي  يف  كانوا  فقد  اأموال؛ 
ممن  قبلهم،  املعزولني  االأ�رشى  من  حاجياتهم 
يتوفر لديهم ما ي�ضاعدونهم به، مثل: املالب�ش 
واالأحذية،  والبطانيات،  وال�ضيفية،  ال�ضتوية 
اأما  والكنتني.....الخ؛  والطعام،  الطبخ  واأدوات 
االآن فهذا االأمر متعذر، ومثال على ذلك االأ�ضري 
عبد  مبا�رشة،  التحقيق  زنازين  من  املعزول 
الذي  حامد؛  اإبراهيم  واالأ�ضري  الربغوثي،  اهلل 
دخل يف ق�ضم العزل مبا�رشًة دون اأن يكون معه 
ال�ضتوية  احتياجاته، خا�ضة املالب�ش  �ضيء من 

والبطانية واحلذاء وغريها.



على  بر�شلونة  نادي  ا�شتقر 
معه  �شيتعاقد  الذي  املهاجم 
خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية 
املقبلة، لتدعيم �شفوف الفريق 
كوبي"  "كادينا  اإذاعة  وبح�شب 
االإ�شبانية، فاإن بر�شلونة ي�شعى 
جوفيت�ش،  لوكا  ال�رصبي  ل�شم 
فرانكفورت  اآينرتاخت  مهاجم 

االأملاين، يف ال�شيف املقبل.
واأ�شارت االإذاعة اإىل اأن البار�شا 
�شيجري مفاو�شات مع النادي 
مع  التعاقد  اأجل  من  االأملاين، 
واملعار  عاما،  الـ21  �شاحب 

من بنفيكا الربتغايل.
مع  ال�شاب  الالعب  وتاألق 

الفت،  ب�شكل  االأملاين  النادي 
االأمر الذي دفع االأخري للتفكري 
مقابل  ال�رصاء  خيار  تفعيل  يف 

12 مليون يورو.
بر�شلونة  اأن  االإذاعة  وك�شفت 
مليون   35 دفع  عليه  �شيتعني 

اأجل  من  االأقل،  على  يورو 
الظفر بخدمات املهاجم الذي 
الدوري  يف  هدًفا   12 �شجل 
حتى  املو�شم،  هذا  االأملاين 

االآن.
لرب�شلونة،  العام  املدير  ويعد 
املوؤيدين  اأكرب  �شيجورا،  بيب 
ال�رصبي  اأن  يرى  اإذ  لل�شفقة، 
يف  بارًزا  مهاجًما  �شيكون 
الكتالوين  الفريق  �شفوف 
م�شتقباًل ي�شار اإىل اأن بر�شلونة 
اإىل  ل�شمه  مهاجم  عن  يبحث 
الفريق هذا ال�شتاء، على �شبيل 
منري  رحيل  لتعوي�ش  االإعارة، 

احلدادي اإىل اإ�شبيلية.

ق.ر 

االإجنليزي  اآر�شنال  ي�شعى 
ميدانه  و�شط  خط  لتعزيز 
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية 
االأملاين  وتعوي�ش  احلالية، 
انخف�ش  الذي  اأوزيل  م�شعود 
ب�شكل كبري منذ بداية  م�شتواه 
املو�شم احلايل وقالت �شحيفة 
اإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي 
الكولومبي  و�شع  اآر�شنال 
خامي�ش رودريغيز �شمن قائمة 
تعاقداته املحتملة خالل فرتة 

االنتقاالت ال�شتوية اجلارية.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن الفريق 

ا�شتعارة  يف  يفكر  اللندين 
ال�شتة  لالأ�شهر  رودريجيز 
املقبلة، و�شوف تكون تكلفته يف 
هذه احلالة 3 ماليني اإ�شرتليني 
حالًيا  رودريجيز  ويلعب  فقط 
يف  االأملاين  ميونخ  بايرن  يف 
عامني  ملدة  اإعارة  �شفقة 
 11.5 البافاري  خزائن  كلفت 
خيار  مع  اإ�شرتليني،  مليون 
مليون   39.5 مقابل  ال�رصاء 
االإعارة  فرتة  تنتهي  عندما 

بنهاية املو�شم احلايل.
قلة  من  رودريغيز  ويعاين 
احلايل  املدرب  مع  امل�شاركة 
كوفات�ش،  نيكو  ميونخ،  لبايرن 

اأن�شيلوتي  كارلو  باأن  علًما 
من  هو  ميونخ  بايرن  مدرب 
واأفادت  الالعب  مع  تعاقد 
ميونخ  بايرن  اأن  ال�شحيفة 
دفع  اإذا  رودريجيز  �شيرتك 
اإ�شرتليني،  ماليني   3 اآر�شنال 
ريال  حق  من  �شتكون  والتي 
مدريد خالل اآخر 6 اأ�شهر من 

اإعارته.
مدرب  اإميري  اأوناي  اأن  يذكر 
ت�رصيحات  يف  اأكد  اآر�شنال 
�شابقة اأن فريقه ال ي�شتطيع دفع 
ثمن العبني يف ال�شتاء احلايل، 
على  احل�شول  ي�شتطيع  بينما 

العبني على �شبيل االإعارة.

�آر�سنال يعرث على بديل �أوزيل يف بايرن ميونخ

مي�سي: لن �أن�سى 
�أبد� هديف �لأول

 يف �لليجا

اأعرب االأرجنتيني ليونيل مي�شي، 
قائد بر�شلونة، عن فخره بو�شوله 
تاريخ  يف   400 رقم  الهدف  اإىل 

م�شاركاته بالدوري االإ�شباين.
االأرجنتيني  الربغوث  وقال 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�شحيفة 
باأنني  فخور  "اأنا  االإ�شبانية: 
اأن  واآمل  400 هدف،  اإىل  و�شلت 
ال  املزيد.  ت�شجيل  من  اأمتكن 
واأف�شل  االأرقام  على  كثرًيا  اأركز 
بعد  يوًما  االأداء  على  الرتكيز 
مباراة  كل  "اأعترب  يوم"واأ�شاف: 
حتد، واأريد اأن نفوز لكي ن�شيف 
3 نقاط جديدة، ونقاتل من اأجل 
الدوري. اأحاول تقدمي امل�شاعدة 
بت�شجيل  فقط  لي�ش  للفريق 
�شيء،  كل  يف  ولكن  االأهداف، 

حتى التحركات".
احلديث  يحب  ال  اأنه  اإىل  واأ�شار 
لكنه  خا�ش،  ب�شكل  اأهدافه  عن 
قال: "هديف االأول اأمام األبا�شيتي 
اأن�شاه  لن  رونالدينيو  بعد متريرة 

اأبًدا".
دائًما  الكال�شيكو  "اأهداف  وتابع 
اأمام  االأهداف  ا  اأي�شً خا�شة. 
الفرق ال�شعبة مثل اأتلتيكو مدريد 
التي  وتلك  واإ�شبيلية،  وفالن�شيا 
�شجلتها اأمام جماهرينا يف كامب 
نو. يف النهاية االأهداف لي�شت اأكرث 
اأهمية من الفوز"واختتم اأ�شطورة 
اأنه  الوا�شح  "من  بقوله:  البار�شا 
م�شاعدة جميع زمالئي  دون  من 
اإىل  اأ�شل  اأن  امل�شتحيل  من  كان 

400 هدف يف الدوري"

حميديت�ش يح�سم م�سري نوير.. 
ويلوح بالرحيل ب�سبب �أوليفر كان

حميديت�ش،  �شالح  ح�شن  ح�شم 
بايرن  لنادي  الريا�شي  املدير 
ميونخ االأملاين، م�شري احلار�ش 
تزايدت  الذي  نوير،  مانويل 
مع  م�شتقبله  حول  ال�شكوك 
حميديت�ش،  وقال  البافاري 
�شحيفة  مع  مقابلة  خالل 
االأملانية:  بيلد"  "�شبورت 
تدريبية  ح�شة  كل  تقريبًا  "اأرى 
للفريق، ولدي راأي وا�شح، لي�ش 
مانويل،  ب�شاأن  نقا�ش  هناك 
�شك  اأدنى  بداخلنا  ولي�ش 
التي  االنتقادات  حوله"ورغم 
االأملاين  احلار�ش  لها  تعر�ش 
قال  م�شتواه،  تراجع  ب�شبب 
�شيكون  "مانويل  حميديت�ش: 
مع  وحا�شًما  للغاية  مهًما  العبًا 

يزال  ال  يل،  وبالن�شبة  الفريق، 
احلار�ش االأف�شل يف العامل".

وتطرق حميديت�ش للحديث عن 
رودريغيز،  خامي�ش  الكولومبي 
قائاًل: "اإذا كان يف حالته، ميكنه 
مباراة،  اأي  يف  الفارق  �شناعة 
ونحن ننتظر ا�شتعادته مل�شتواه، 

و�شنوا�شل دعمه دائًما".
موقفه  عن  �شوؤاله  وعند 
اإىل  ت�شري  التي  التقارير  من 
كان،  اأوليفر  و�شول  احتمالية 
ل�شغل من�شب اإداري يف النادي، 
اأجاب: "م�شوؤولو النادي يعلمون 
مدير  جلب  قرروا  اإذا  موقفي، 
يف  اأ�شتمر  فلن  اآخر،  ريا�شي 
حينها  اأكون  لن  الأنني  من�شبي، 

يف املكان املنا�شب".

فان دير فارت يك�سف دور مورينيو 
يف رحيله عن ريال مدريد

فان  رافاييل  الهولندي  ك�شف 
عن  رحيله  �شبب  فارت،  دير 
عام  يف  االإ�شباين  مدريد  ريال 
توتنهام  اإىل  وانتقاله   ،2010
الدويل  وقال  االإجنليزي 
ال�شابق، يف ت�رصيحات اأبرزتها 
االإ�شبانية:  "ماركا"  �شحيفة 
باأنني  اأخربين  "جوزيه مورينيو 
اأرحل، وقال يل لدينا  اأن  يجب 
اآخرين"واأ�شاف  والعبني  كاكا 

�شيء  اأف�شل  مورينيو  يل  "قال 
اأكرث،  تلعب  لكي  ترحل  اأن  هو 
اإىل  رحلت  ال�شبب  ولهذا 

توتنهام".
اإىل  فارت  دير  فان  وان�شم 
قادًما   ،2008 الريال يف �شيف 
ولعب  االأملاين،  هامبورج  من 
 ،2010 �شيف  حتى  الفريق  مع 
العب  اأي  يبق  مل  رحيله  ومع 

هولندي يف �شفوف امللكي.
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بر�سلونة ي�ستقر على مهاجم �مل�ستقبل

تكرمي  يف  ت�شيل�شي  يرغب 
والعب  ال�شابق،  حار�شه 
ت�شيك،  بيرت  احلايل،  اآر�شنال 
القدم  كرة  اعتزال  اإعالنه  بعد 
وذلك  اجلاري،  املو�شم  بنهاية 
ذكرت  فقد  البلوز  يف  بتعيينه 
�شحيفة "ذا تاميز" الربيطانية، 
اأن النادي اللندين ي�شعى لتفادي 
مع  اآر�شنال،  غرميه  خطاأ 
بعدم  فيريا،  باتريك  اأ�شطورته 
تعيينه يف النادي بعد االعتزال 

مان�ش�شرت  اإىل  فيريا  واجته 
اإداري،  من�شب  يف  �شيتي 
�شيتي  لنيويورك  مدرًبا  ثم 
ني�ش  بعده  ومن  االأمريكي، 
الفرن�شي واأ�شافت ال�شحيفة اأن 
ت�شيل�شي، �شيعر�ش على ت�شيك 
حرا�ش  تدريب  االعتزال،  بعد 
يف  �شواء  النادي،  يف  املرمى 
االأكادميية،  اأو  االأول  الفريق 
املطلوبة  اال�شتفادة  لتحقيق 

من احلار�ش االأ�شطوري.

ت�سيل�سي يتجنب �لوقوع 
يف خطاأ �آر�سنال

بيب  االإ�شباين  حدد 
الفني  املدير  غوارديوال 
ملان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي 
بقاء  اإمكانية  من  موقفه 
البلجيكي  الفريق  مدافع 
ويف  كومباين،  فين�شنت 
�شبكة  اأبرزتها  ت�رصيحات 
�ُشئل  �شبورت�ش"،  "�شكاي 
كان  اإذا  عما  غوارديوال 
كومباين،  بقاء  يف  يرغب 
ذلك،  "اأود  املدرب  واأجاب 
هنا  واأم�شى  قائدنا  اإنه 

واأ�شاف:  عاًما"،   11 نحو 
الوحيدة  كومباين  "م�شكلة 
اجل�شدية،  االإ�شابات  هي 
البورت  اإميرييك  فقط 
يلعب بقدمه الي�رصى اأف�شل 
البلجيكي"،  املدافع  من 
وتابع: "كومباين مميز ولديه 
�شخ�شية رائعة ورغبة كبرية 
يف الفوز، اإنه ال يُ�شدق ومن 
الذين  املدافعني  اأف�شل 

راأيتهم على االإطالق".
اإىل  غوارديوال  واأ�شار 

دي  كيفني  م�شاركة  اإمكانية 
جوندوجان  واإلكاي  بروين 
اليوم  األبيون،  بريتن  اأمام 
كاأ�ش  اإطار  يف  االأربعاء، 
املحرتفني.ويعتقد  رابطة 
فريقه  اأن  جوارديوال 
كافة  يف  القتال  على  قادر 
ي�شارك  التي  املناف�شات 
فيها بقوله "اإذا كان اجلميع 
م�شابني،  وغري  الئقني 
فيمكننا اأن نتعامل جيًدا مع 

االأمر"

غو�رديول يحدد موقفه من بقاء كومباين



مدرب  �ساري  ماوريت�سيو  الإيطايل  اأو�سح 
ت�سيل�سي رابع ترتيب الدوري الإجنليزي اأن 
النادي اللندين بحاجة اإىل اإيجاد بديل لالعب 
الو�سط الإ�سباين �سي�سك فابريغا�س يف حال 
مت تاأكيد انتقال الأخري اإىل �سفوف موناكو 
الفرن�سي، واعترب �ساري يف موؤمتر �سحفي 
ع�سية مواجهة جاره توتنهام يف ذهاب الدور 
ن�سف النهائي مل�سابقة كاأ�س الرابطة على 
»اإذا رحل �سي�سك، ف�سنكون  ملعب وميبلي: 
بالتاأكيد يف حاجة اإىل تعوي�سه واإل �سنواجه 
فقط«،  و�سط  بخم�سة لعبي خط  م�ساكل 
وكان من املتوقع و�سول فابريغا�س البالغ 31 
عاما اإىل موناكو الأحد للتفاو�س بخ�سو�س 
الفرن�سية بح�سب  الإمارة  اإىل فريق  انتقاله 
م�سدر مقرب من الأخري اأكد خربا ل�سحيفة 
اأن امل�سدر  الفرن�سية، ال  الريا�سية  ليكيب 
ويف  بعد،  حت�سم  مل  ال�سفقة  اأن  اأكد  نف�سه 
اإ�سارة اإ�سافية على احتمال �سفر فابريغا�س 
اىل الإمارة الأحد اأو�سح �ساري اأن الالعب 
اأو نفي  تاأكيد  اإجازة الأحد، راف�سا  كان يف 

ذهابه اإىل فرن�سا للتفاو�س مع موناكو.
اللندين  النادي  مع  فابريغا�س  عقد  وينتهي 

يف نهاية املو�سم احلايل، ويبدو اأن املباراة 
ال�سبت   0-2 فوري�ست  نوتنغهام  �سد 
كاأ�س  مل�سابقة  الثالث  الدور  يف  املن�رصم 
الحتاد الجنليزي كانت الأخرية له باألوان 
القائد  �سارة  يرتدي  كان  حيث  ت�سيل�سي، 
وحظي بت�سفيق امل�سجعني مطول، ومينح 
فقط  واحد  عام  ملدة  عقدا  ت�سيل�سي 
�سن  اأعمارهم  تتخطى  الذين  لالعبني 
الثالثني، واعترب �ساري اأن فابريغا�س الذي 
املو�سم،  هذا  الفريق  مع  كثريا  يلعب  ل 

للعب  موناكو  عر�س  قبول  عليه  يتعني 
يجب  »براأيي،  �ساري  وقال  لعامني،  معه 
ملدة  عر�س  لديه  موناكو،  اإىل  ينتقل  اأن 
عامني، ل اأريد لعبا مهما مثل فابريغا�س 
اأن يكون غري �سعيد«. ويلعب فابريغا�س مع 
به  التحق  عندما   2014 عام  منذ  ت�سيل�سي 
لعب يف �سفوفها  التي  بر�سلونة  قادما من 
عن  دافع  باأنه  علما  و2014،   2011 بني  ما 
اأر�سنال  العا�سمة  يف  الثاين  القطب  األوان 

من 2003 اإىل 2011.

ق.ر

اأكد اإيفان جينارو جاتوزو، املدير 
الفريق،  مهاجم  اأن  الفني مليالن، 
مل  هيجواين  جونزالو  الأرجنتيني 
عن  رحيله  يف  الآن  حتى  يفاحته 
جاتوزو،  وقال  اللومباردي  النادي 

ع�سية  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
اأمام  الإيطايل  ال�سوبر  مواجهة 
يوفنتو�س "ل اأعتمد على ال�سائعات 
واإمنا ما يحدث داخل الفريق على 
مدار الأ�سبوع، كيف يتدرب، وكيف 

يتعامل يوميا داخل املجموعة".
وتابع "هناك الكثري من ال�سائعات 

جيدا،  يتدرب  ولكنه  الأيام،  هذه 
زمالئه،  بجميع  جيدة  وعالقته 
لنا  املتاحة  اخليارات  اأحد  وهو 
يف مباراة الغد، �سرنى غدا اإذا كان 
علينا  "يجب  ل"ونوه  اأم  �سي�سارك 
حل  وكيفية  وقراره،  رغبته  تفهم 
ي�سارحني  مل  لكنه  املوقف،  هذا 

مطلقا برغبته يف الرحيل"كما اأكد 
الكبرية  لعبيه  رغبة  على  جاتوزو 
اأي  دون  الغد،  مباراة  خو�س  يف 
الكبرية  الإمكانيات  من  خوف 
على  متاما  املهيمن  للمناف�س 
 7 اآخر  خالل  اإيطاليا  يف  امل�سهد 

�سنوات.

غاتوزو

 هيغواين مل ي�صارحني برغبته يف ترك ميالن
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ميلرن يختار اأف�صل العب يف 
ليفربول.. ويتجاهل �صالح

لعب  ميلرن،  جيم�س  اختار 
الإجنليزي،  ليفربول  و�سط 
الفريق  يف  لعب  اأف�سل 
حتى  احلايل  املو�سم  خالل 
امل�رصي  متجاهالاً  الآن، 
والهولندي  �سالح،  حممد 

فريجيل فان ديك.
احلار�س  اأن  ميلرن  ويرى 
هو  بيكر،  األي�سون  الربازيلي 
الفريق  يف  الأف�سل  الالعب 

هذا املو�سم، ب�سبب التاأثري الذي اأ�سافه لدفاع الريدز منذ و�سوله من 
 13 خالل  �سباكه  نظافة  على  بيكر  وحافظ  املا�سي  ال�سيف  يف  روما 
ومل  املو�سم،  هذا  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف   22 اأ�سل  من  مباراة 

ي�ستقبل الفريق اإل 10 اأهداف كاأقوى دفاع يف الربميريليج.
"من  الربيطانية:  "مرتو"  �سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات  يف  ميلرن،  وقال 
ال�سعب اختيار لعب واحد، لأن اجلميع حققوا نتائج جيدة ولي�س فقط 
لدوري  الن�سمام  اأن  األي�سون، خا�سة  كان  الأف�سل  اأن  اأعتقد  11 لعباًا، 
تغري  مع  جديد  حياة  منط  اإىل  جاء  "لقد  �سهال"واأ�ساف:  لي�س  جديد 
ا يف امللعب وميرر لنا الكرة  الطق�س واأ�سياء اأخرى جديدة، لكنه كان رائعاً

ب�سكل جيد".
اإىل  توؤدي  املرمى  حار�س  اأخطاء  اأحياناًا  يخطئ،  لعب  "كل  واختتم: 
ا�ستقبال الأهداف، ولكن األي�سون اإذا ارتكب خطاأ فهذا ل يزعجه كثرياًا، 

وي�ستمر باللعب كما لو اأن �سيئاًا مل يحدث وهذا اأمر مهم للغاية".

�صحف اأملانيا تن�صغل بتعادل 
املان�صافت وم�صل�صل اإجنلرتا

ا�ستحوذ تعادل منتخب اأملانيا مع فرن�سا )25-25( يف بطولة العامل لكرة 
الأربعاء  اأم�س  ال�سادرة، �سباح  ال�سحف الأملانية،  اليد على اهتمامات 
نحن  جديد!  "م�سل�سل  عنوان   "Sport Bild" �سحيفة  غالف  وحمل 
األقت ال�سوء على مواجهة الثالثي الأملاين، بايرن  �سد اإجنلرتا"، حيث 
ميونخ، بورو�سيا دورمتوند و�سالكه للثالثي الإجنليزي ليفربول، توتنهام 

هوت�سبري ومان�س�سرت �سيتي، يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
يف  العامل"،  بطل  �سد  "اإثارة  بعنوان  فخرجت   "WAZ" �سحيفة  اأما 
بهدف يف  اأملانيا  مع  اللقب،  لليد، حامل  فرن�سا  منتخب  لتعادل  اإ�سارة 
 Westfalische" اللحظات الأخرية من املباراة وحمل غالف �سحيفة
على  ال�سوء  لت�سلط  العامل"،  بطل  مع  "تعادل  عنوان   "Rundschau
تفريط اأملانيا يف الفوز، اأم�س الثالثاء، يف الثانية الأخرية التي �سهدت 

هدف تعادل فرن�سا.

ثنائية مينا تقود فالن�صيا اإىل دور 
الثمانية لكاأ�س ملك اإ�صبانيا

فريقه  مينا  �سانتي  قاد 
الثمانية  دور  لبلوغ  فالن�سيا 
لكرة  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  من 
القدم اأم�س الثالثاء، بعد اأن 
اأهداف  من  هدفني  �سجل 
 )0-3( الثالثة  اخلفافي�س 
خيخون  �سبورتينغ  على 
و�سجل  الثانية  الدرجة  من 
يف  للخفافي�س  هدفني  مينا 

الهدف  بت�سجيل  توري�س  فريان  زميله  تكفل  فيما  و76،   65 الدقيقتني 
تاأهل  الفوز  وبهذا  للقاء  الأ�سلي  الوقت  الأخرية من  الدقيقة  الثالث يف 
فالن�سيا اإىل الدور القادم بتفوقه مبجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-4، 
بعد اأن انتهت مباراة الذهاب 2-1 ل�سالح خيخون وان�سم خيتايف اإليه يف 
دور الثمانية بعد تعادله 1-1 مع م�ست�سيفه بلد الوليد لينت�رص 2-1 يف 

النتيجة الإجمالية.

الدوري الفرن�صي.. بوردو 
يعود بالنقاط من اأر�س اأجنيه

انتزع فريق بوردو فوزا �سعبا من م�سيفه اأجنيه 2-1، يف مباراة موؤجلة 
من املرحلة الـ17 من الدوري الفرن�سي لكرة القدم و�سجل هديف بوردو، 
ماتيو  �سجل  فيما  و92(،  )د.31  يف  كرامو  ويام  كالو  �سامويل  من  كال 

بافلوفيت�س هدف اأجنيه الوحيد يف )د.64(.

وجه رامون كالديرون، الرئي�س الأ�سبق لنادي 
فلورنتينو  احلايل  للرئي�س  اللوم  مدريد،  ريال 
زين  الفرن�سي  املدرب  رحيل  ب�سبب  برييز، 
امللكي،  الفريق  تدريب  عن  زيدان،  الدين 
كالديرون  وقال  املا�سي  املو�سم  نهاية 
"�سبورت"  �سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات  يف 
قرر  عندما  ا  وا�سحاً كان  "زيدان  الإ�سبانية: 
ترك النادي، كان يريد الحتفاظ بكري�ستيانو 

رونالدو وبيع جاريث بيل".
واأ�ساف: "فلورنتينو برييز فعل العك�س، زيدان 

وبيع  الالعبني  بع�س  مع  التعاقد  يريد  كان 
اآخرين، لكنه مل يح�سل على ما اأراده، لذا قرر 

ا". الرحيل وكان حمقاً
واختتم كالديرون: "كري�ستيانو مل يكن ي�سجل 
ا،  ا اأي�ساً ا يف املو�سم فقط، بل كان قائداً 50 هدفاً
ميكنه م�ساعدة زمالئه يف الفريق وت�سجعيهم 
على اللعب ب�سكل اأف�سل، امل�سكلة الرئي�سية مل 
تكن فقط عدد اأهدافه، بل �سلوكه و�سخ�سيته 
مدريد،  ريال  عن  كري�ستيانو  ا"ورحل  اأي�ساً

ال�سيف املا�سي اإىل يوفنتو�س الإيطايل.

كالديرون

 كري�صتيانو وبيل �صبب رحيل زيدان

�صاري يطالب ت�صيل�صي بتعوي�س فابريغا�س



لكن الكاأ�س الآ�سيوية، التي تتناف�س الفرق 
اإ�سكايل  عليها منذ عام 1956، هي حدث 
املالعب،  حدود  من  اأبعد  لأمور  نظًرا 
فثمة منازعات اإقليمية، ومواجهات دينية، 
اأجواء  تُعّقد  بالوكالة  حروب  وحتى  بل 
امل�ساركة يف   24 الـ  الِفَرق  بني  املباريات 

بطولة هذا العام.

جروح حروب قدمية

و�سف اأ�سطورة كرة القدم الربازيلية، زيكو، 
 2004 عام  اآ�سيا  اأمم  كاأ�س  نهائي  مباراة 
اأقيمت يف بكني،  اليابان وال�سني التي  بني 
بالتوتر  م�سحونة  اأجواوؤها  »كانت  قائال: 
على نحو مل اأَر مثيال له يف حياتي كمدرب 
لليابان،  مدربا  حينها  زيكو  وكان  فني.«، 
امللتهبة يف  املناف�سة  اأجواء  على  واعتاد 

كرة القدم باأمريكا اجلنوبية.
ال�سني  انتقدت  املباراة،  اإىل  الطريق  يف 
يف  بالوح�سية  و�سفتها  يابانية  اأفعال 
ال�رشق الأق�سى يف بواكري القرن الع�رشين 

واإبان احلرب العاملية الثانية.
دفع  حٍدّ  اإىل  التوترات  حدة  وارتفعت 
الن�سح  توجيه  اإىل  اليابانية  ال�سلطات 
وطنية  رموز  اأي  ارتداء  بعدم  للم�سجعني 

لدى الذهاب اإىل املالعب.
الالعب  ت�سجيل  بعد  اأكرث  التوتر  وزاد 
الياباين كوجي ناكاتا هدفا باليد يف مرمى 
كان  ما  وبعد   ،68 الـ  الدقيقة  يف  ال�سني 
التعادل قائما انتهت املباراة بنتيجة 1-3 

ل�سالح اليابان.
خارج  م�ستعلة  �سغب  اأعمال  ثمة  وكان 
اليابان  ولعبو  م�سجعو  واحتاج  امللعب 
ظهر  م�ساهد  و�سط  �رُشطية  حرا�سة 
اأعالما  يحرقون  �سينيون  م�سجعون  فيها 

يابانية.
اجتماع اأعداء

كرة  فرق  ت�سم  قائمة  اأي  اإىل  وبالنظر 
اأجواء �سيا�سية  قدم متناف�سة دوليا و�سط 
�سد  ال�سعودية  مباراة  �ستبدو  م�سحونة، 
القائمة  تلك  من  عالية  مرتبة  يف  اإيران 
فكال  تاريخي،  ريا�سي  تناف�س  وثمة 
ثالث  الآ�سيوية  بالكاأ�س  فاز  الفريقني 
لكن   ،1996 عام  ال�سعودية  اآخرها  مرات، 
اأكرث  تتعلق  البلدين  بني  العداوة  اأ�سباب 

مب�سائل جيو�سيا�سية.

احلرب  الأيام  هذه  التوترات  وت�سمل 
العربية  اململكة  تخو�سها  التي  بالوكالة 
حيث  ال�سورية،  الأرا�سي  على  اإيران  �سد 
املتمثلة  نظريتها  طهران  حكومة  تدعم 
ال�سعودية  اأما  الآ�سد  ب�سار  حكومة  يف 
ذات الأغلبية ال�سنية، فاإن حكومتها تدعم 
لالإطاحة  جهودها  يف  م�سلحة  جماعات 
بنظام الأ�سد يف احلرب الأهلية ال�سورية، 
يف  اإيران  نفوذ  لحتواء  خطة  اإطار  يف 
البلدين  اأن  وتاأتي حقيقة  الأو�سط  ال�رشق 
يف  بالوكالة  اأخرى  حرب  يف  منخرطان 

اليمن لتزيد الأمور تعقيدا.

اإىل  بالفعل  العداوة  �سواهد  امتدت  وقد 
 ،2016 عام  ففي  الأخ�رش،  امل�ستطيل 
مباريات  تلعب  لن  اأنها  ال�سعودية  اأعلنت 
لها  تعر�ست  هجمات  اإثر  طهران  يف 
اإطار  الدبلوما�سية يف طهران -يف  بعثتها 
رجل  ال�سعودية  اإعدام  �سد  مظاهرات 

الدين البارز منر النمر.
ورمبا ل ي�ست�سيغ منظمو بطولة كاأ�س اآ�سيا 
ال�سعوديني  بني  حمتملة  مواجهة   2019
مراحل  يف  يلتقيان  قد  الذين  والإيرانيني 
يف  لوقوعهما  نظرا  املغلوب  خروج 

جمموعتني متجاورتني.
حكاية الكوريتني

بني  اله�س  ال�سالم  ينعك�س  اأن  لبد 
الكوريتني على اأر�س امللعب، هل تتفق مع 
لي�س  يبدو  كما  بعيد،  حد  اإىل  لي�س  هذا؟ 
بلد  كل  ي�سجع  اأن  الكوريني  على  غريبا 
فريق جارته. وقد حظي لعبون من اأمثال 
ب�سعبية  تاي-�سي  يونغ  ال�سمايل  الكوري 

كربى يف كوريا اجلنوبية.
ال�سمالية  الكورية  ال�سحافة  واحتفلت 
بنجاح ا�ست�سافة كوريا اجلنوبية مع اليابان 
لبطولة كاأ�س العامل 2002 وبو�سول فريقها 
لن�سف النهائي، كاأول فريق اآ�سيوي يحقق 

ذلك.
ويف ظل �سعور م�سرتك بالوحدة الكورية، 
ال�سمايل  اجلانبني  على  الغالبية  تزال  ل 
عودة  حتّبذ  اجلزيرة  ل�سبه  واجلنوبي 
لهذا  ال�سعبي  الدعم  كان  واإْن  الوحدة، 
الحتاد قد تراجع يف ال�سطر اجلنوبي من 
اإىل 58 يف  تقريبا عام 1969  املئة  90 يف 
املا�سي، طبقا ل�ستطالعات  العام  املئة 

للوحدة  الكوري  املعهد  اأجراها  راأي 
الوطنية.

لكن بع�س امل�ساحنات طفت على ال�سطح؛ 
ففي عام 2008 تغرّي مكان اإقامة املباراة 
من  الكوريتني  بني  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
رف�س  اأن  بعد  �سانغهاي  اإىل  بيونغيانغ 
بعزف  ال�سماح  ال�سمايل  الكوري  النظام 
الكوري  العلم  رفع  اأو  الوطني  الن�سيد 

اجلنوبي يف ملعب كيم اإل �سونغ.
وبعد ذلك بعام، ويف �سول، عزت ال�سلطات 
خطة  اإىل   0-1 الهزمية  ال�سمالية  الكورية 

مزعومة لت�سميم لعبيها.
الكوريتني  فريقي  اأن  بالذكر  جدير 

م�ساركان يف بطولة كاأ�س اآ�سيا 2019.

اليابان وكوريا اجلنوبية

العامل  كاأ�س  ا�ست�سافة  من  الرغم  على 
اليابان  بني  العالقة  اأن  اإل  �سويا،   2002
وكوريا اجلنوبية معقدة نوعا ما وقد ترك 
احلكم الياباين ل�سبه اجلزيرة الكورية زهاء 
35 عاما )1910-1945( كثريا من ال�سغينة، 
ول تزال بني الدولتني ق�سايا مثرية للجدل 
ملئات  الق�رشية  بالعمالة  تتعلق  كم�سائل 
الآلف من الرجال والن�ساء الكوريني اأثناء 

فرتة الحتالل.
كوريا  حكومة  ا�ستبقت   ،1954 عام  ويف 
اجلنوبية مباراة موؤهلة لكاأ�س العامل بقرار 
يحظر دخول اليابانيني اإىل بالدها، ونُقل 
عن الرئي�س �سيغمان ري حينها القول: »ل 
ذلك«ويف  على  جدا  مبكرا  الوقت  يزال 
التم�سك بحق  �سول عن  تراجعت  النهاية، 
واأقيمت  كوريني،  م�سجعني  اأمام  اللعب 
وك�سب  يابانية  اأر�س  على  املبارتان 
الكوريون املباراة 7-3 ، ومن غري الوا�سح 
ري  الرئي�س  تهديدات  اأثمرت  كيف 
الرجوع حال  على  التجروؤ  »بعدم  لالعبني 
الكوريون  عاود   2012 عام  اخل�سارة«ويف 
الفوز على جريانهم، وهذه املرة يف مباراة 
يف  الربونزية  بامليدالية  الفائز  حتديد 

اأوليمبياد لندن.
يونغ- بارك  الو�سط،  وعر�س لعب خط 
اإقليمنا«،  وو، لفتة مكتوب عليها »دوكدو 
يف اإ�سارة اإىل جزيرة �سغرية متنازع عليها 
تطلق عليها اليابان ا�سم »تاكي�سيما« - مما 
حدا باللجنة الأوليمبية الدولية اإىل �سحب 

امليدالية منه.

رفعها  لفتة  حظيت  عام،  مرور  وبعد 
م�ستقبل  »ل  تقول:  حمليون  م�سجعون 
وا�سع غطى  باهتمام  التاريخ«  ن�سي  جليل 

على فوز اليابان 2-1 بكاأ�س �رشق اآ�سيا.
نحو  على  ال�سمالية،  كوريا  �سلكت  وقد 
البالد  مّثل  فقد  خمتلفا؛  م�سلكا  غريب، 
اليابان،  يف  املولودين  الالعبني  من  عدٌد 
قاد  الذي  تاي-�سي(،  )يونغ  بينهم  ومن 
 -  2010 العامل  كاأ�س  اإىل  ال�سمالية  كوريا 
البالد  فيها  ت�سارك  التي  الثانية  املرة  يف 

بالبطولة.
اأحزان ح�صار

بني  ال�سعودية  ت�سمها  اأخرى  م�سكلة  ثمة 
طياتها: ففي 17 يناير/كانون الثاين اجلاري 
تواجه ال�سعودية قطر فيما ميكن اعتبارها 
مباراة حا�سمة يف جمموعتهما وهذه هي 
الفريقان  فيها  يلتقي  التي  الأوىل  املرة 
اإىل  اأدت  التي  الدبلوما�سية  الأزمة  منذ 
اأخرى عالقاتها مع  ال�سعودية ودول  قطع 

قطر منذ اأكرث من عام ون�سف.
قال  التوتر،  حدة  لتخفيف  حماولة  ويف 
القطري،  للمنتخب  الإعالمي  املن�سق 
علي ال�سالت، »يف النهاية، للريا�سة ر�سالة 
لتقدميه،  ن�سعى  ما  فهذا  وعليه،  �سالم. 
ونحن ناأمل اأن منثل بلدنا على نحو جيد 

اأثناء املناف�سة.«
رئي�س  نائب  ُمنع  عندما  ثار  جدل  اأن  اإل 
التنفيذية  اللجنة  وع�سو  القطري  الحتاد 
�سعود  القدم،  لكرة  الآ�سيوي  بالحتاد 
العربية  الإمارات  دخول  من  املهندي، 

املتحدة.
لقاءات �سعبة تنتظر ال�سني

اجلنوبية  كوريا  جوار  اإىل  ال�سني  وقعت 
�سد  املباراة  لكن  الثالثة.  املجموعة  يف 
الثاين اجلاري  يناير/كانون  الفلبني يف 11 
هي التي تنطوي على قلق ب�ساأن اأمور اأبعد 

من حدود امل�ستطيل الأخ�رش.
تّدعي  التي  الدول  اإحدى  هي  والفلبني 
اأرخبيل  يف  الواقعة  �سرباتلي  جزر  ملكية 
اإقليمي  نزاع  و�سط  اجلنوبي  ال�سني  بحر 

مع بكني.
وارتفعت حدة التوترات بعد اتهام ال�سني 
مدى  على  الأرخبيل  يف  وجودها  بع�سكرة 

الأعوام القليلة املا�سية.
وثمة دولة اأخرى يف املناف�سة تدعي ملكية 
مواجهة  وثمة  فيتنام.  هي  �سرباتلي  جزر 
مع  �ستكون  ال�سني  تنتظر  اأخرى  �سعبة 
الهند التي تتنازع معها يف مناطق حدودية 
والتي  »دوكالم«،  ه�سبة  ت�سمنت  ملتهبة 
بني  املخاوف  تثري  مواجهة  اإىل  قادت 
 2017 عام  للبلدين  الع�سكرية  القوات 
البلدين  بني  اآخر  حدودي  نزاع  ون�سب 
اأدى اإىل ا�ستعال �رشاع عنيف بينهما عام 
1962، خملفا األفي قتيل على الأقل اإ�سافة 

اإىل العديد من اجلرحى.
اإيران اإىل جانب العراق واليمن، 

اإ�صافة اإىل فيتنام.

العراق  اإيران مع  وبينما حت�سنت عالقات 
�سدام  نظام  �سقوط  بعد  ملحوظ  ب�سكل 
اإن  ح�سني عام 2003، لكن ل ميكن القول 
حت�سنا م�سابها قد �سهدته عالقات طهران 
ب�سنعاء وكانت العالقات بني الدولتني قد 
جتمدت منذ الثورة الإيرانية عام 1979 - 
بهلوي  ر�سا  بال�ساه حممد  اأطاحت  والتي 
اليمنيني  املقاتلني  دعم  قد  كان  الذي 
حقبة  يف  امل�سلحني  املارك�سيني  �سد 
مل�سلحي  اإيران  دعم  جاء  ثم  ال�ستينيات 
احلكومة  �سد  اليمن  يف  احلوثي  جماعة 
العالقات  ليزيد  ال�سعودية  من  املدعومة 
من  ال�سابع  يف  الفريقان  والتقى  �سوًءا 
جانفي اجلاري باأبوظبي يف اجلولة الأوىل 

وفازت اإيران )0-5(.
�صوؤون �صورية

ياأتي ح�سور �سوريا يف امل�سابقة بعد اأداء 
م�رشف يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 
2018، وكانت �سوريا قاب قو�سني اأو اأدنى 
من التاأهل ويف كاأ�س الأمم الآ�سيوية للعام 
اجلاري، تعادلت �سوريا مع فل�سطني �سلبيا 
يناير/  10 ويف  جانفي،  من  ال�ساد�س  يف 

كانون الثاين لعبت �سوريا مباراة مهمة �سد 
اأكرب مفاجاآت البطولة  الأردن الذي اأحرز 
حتى الآن بعد اأن هزم املنتخب ال�سرتايل 
على  الأردن  وفاز   ،)0-1( اللقب  حامل 
�سوريا )2-0( وتاأزمت العالقات بني دم�سق 
وَعمان على خلفية دعم الأخرية جلماعات 
احلرب  يف  الأمريكي  وللتدخل  املعار�سة 

الأهلية ال�سورية.
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مناف�صات »�صيا�صية« تتخطى حدود املالعب

اجليولوجيا ال�ضيا�ضية حا�ضرة بقوة 
يف بطولة كاأ�س اآ�ضيا لكرة القدم

.      ال�صعودية يف مواجهة قطر، والأردن يف مواجهة �صوريا، وال�صني يف مواجهة الفلبني.

لي�صت هذه جمرد اأمثلة على بلدان ذات عالقات دبلوما�صية بينية ملتهبة، لكنها مباريات 
بكاأ�س اأمم اآ�صيا 2019، وهي البطولة الرئي�صية لكرة القدم يف القارة التي ت�صتمر 

فعالياتها حتى الأول من فرباير يف مالعب متفرقة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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فران�سي�س فوكوياما يناق�س امللف

�سعود �سيا�سات الهوية يف مواجهة  
الدميقراطيات الليربالية

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

م٫�س

كتابه  يف  »فوكوياما«  ويجادل 
بالهوية  االعرتاف  يف  الرغبة  باأن 
�شاأنها  من  االإن�شانية  والكرامة 
متبادٍل  احرتاٍم  عن  اإما  ت�شفر  اأن 
قدم  على  االأفراد  ملختلف 
عن  ناجٍت  ا�شتعالٍء  اأو  امل�شاواة، 
واأن  املرء.  بتمايز  االعرتاف 
�شاهم  بالرئا�شة  »ترامب«  فوز 
االأمريكية  املوؤ�ش�شات  تداعي  يف 
من  الرغم  على  له،  نتاًجا  وكان 
وعوده با�شتخدام �شعبويته الإ�شالح 
اأخرى.  مرًة  فاعاًل  وجعله  النظام، 
ا  وعليه، ميثل »ترامب« اجتاًها عاًمّ
يف ال�شيا�شة الدولية نحو ما ي�شمى 

»القومية ال�شعبوية«.

تغرياٍت جذريٍة:

الدولية  ال�شيا�شات  �شهدت 
بعد  جذريٍة؛  تغرياٍت  املعا�رصة 
الليربالية  اأ�شحت الدميقراطية  اأن 
ال�شكل املعتاد لكثرٍي من احلكومات 
االعتماد  وتزايد  العامل،  حول 
الدول،  بني  املتبادل  االقت�شادي 
وتنامت ظاهرة العوملة. ولكن على 
كبرٌي  عدٌد  ي�شهد  ذلك،  من  الرغم 
من الدول �شوء توزيٍع للموارد، حتى 
نخٍب  اإىل  النمو  مكا�شب  تدفقت 
بعينها دون اأخرى. ومع تزايد اإنتاج 
االأ�شخا�ص  انتقال  و�شهولة  ال�شلع، 
حدة  تزايدت  اآخر،  اإىل  مكاٍن  من 
املدمرة،  االجتماعية  التغريات 
قواعد  مع  العمل  اأ�شواق  وتكيفت 
جديدة، وانتقل الت�شنيع من اأوروبا 
والواليات املتحدة اإىل �رصق اآ�شيا.
بداية  ومع  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
تلك  كافة  تزامنت  الثانية،  االألفية 
ماليتني؛  اأزمتني  مع  التغريات 
العقاري،  الرهن  اأزمة  اأوالهما 
اليونانية.  الديون  اأزمة  وثانيهما 
�شيا�شات  اأ�شفرت  كلتيهما،  ويف 
النخب عن ارتفاع معدالت البطالة، 
العاملني  ماليني  دخول  وانخفا�ص 
اإثرهما،  وعلى  العامل.  حول 
الدميقراطية  �شمعة  تقو�شت 
»الري  و�شف  فقد  الليربالية. 
اأعقبت  التي  ال�شنوات  دميوند« 
بالركود  االقت�شاديتني  االأزمتني 
عدًدا  اأ�شاب  الذي  الدميقراطي 
وامتد  الدميقراطيات،  من  كبرًيا 

اإىل اأجزاء كبريٍة حول العامل.

ال�شني  بداأت  االإطار،  ذلك  ويف 
ال�شيني«،  »النموذج  تطوير  يف 
وهاجمت رو�شيا االنحالل الليربايل 
والواليات  االأوروبي  لالحتاد 
الدول  من  عدٌد  وانزلق  املتحدة، 
يف  مبا  ال�شلطوية،  احلكومات  اإىل 
وتايالند،  وتركيا،  املجر،  ذلك: 
العربي  الربيع  قو�ص  كما  وبولندا. 
االآمال الدميقراطية بعد اأن �شقطت 
والعراق،  واليمن،  ليبيا،  من:  كل 
و�شوريا يف حروٍب اأهلية، واأ�شحت 
املزعومة  االإ�شالمية«  »الدولة 
منارًة  االإرهابي  »داع�ص«  لتنظيم 

للعنف ال�شيا�شي حول العامل.
-وفًقا  لالأنظار  والالفت 
ان�شحاب  هو  لـ«فوكوياما«- 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي من 
ترامب«  »دونالد  وانتخاب  ناحية، 
رئي�ًشا للواليات املتحدة من ناحيٍة 
اهتم  احلالتني،  كلتا  ففي  اأخرى. 
االقت�شادية  باالأو�شاع  الناخبون 
خا�شًة الطبقة العاملة التي خ�رصت 
باملخاوف  وتاأثرت  وظائفها، 
وا�شعة  الهجرة  جّراء  املتاأججة 
النطاق التي كان يُنظر اإليها كعامٍل 
الوظائف  من  احلد  يف  م�شاعٍد 
الهويات  يف  والتاأثري  املتاحة 

الثقافية من جانٍب اآخر.

�سيا�سات الكرامة:

مع ت�شاعد اجلدل حول منع مظاهر 
يف  وتاأثرياتها  االإ�شالمية،  الهوية 
الي�شار  ركز  االأوروبية؛  نظريتها 
امُلَهم�شة،  على م�شالح اجلماعات 
مثل: ال�شود، واملهاجرين، واملراأة، 
�شعيه  اليمني  واأكد  والالجئني. 
التقليدية  الوطنية  الهوية  حلماية 
واالإثنية،  بالعرق،  املرتبطة 
اجلماعات  اأن  �شك  وال  والدين. 
حتمل  لالإذالل  تتعر�ص  التي 
التي  بتلك  مقارنًة  كامنة  عواطف 

ت�شعى للمكا�شب االقت�شادية.
الرئي�ص  حتدث  ذاته،  ال�شياق  ويف 
عن  بوتني«  »فالدميري  الرو�شي 
ماأ�شاة انهيار االحتاد ال�شوفيتي يف 
الت�شعينيات. ورغب يف روؤية رو�شيا 
اإقليمٍي  كالعٍب  ال  عظمى  كقوة 
�شعيف، كما و�شفها »باراك اأوباما« 
»فيكتور  �رصح  كما  ال�شابق.  يف 
املجري  الوزراء  رئي�ص  اأوربان« 
املجريون  »نحن   :2017 عام  يف 
يف  ونرغب  دولتنا،  ا�شتعادة  قررنا 

االحرتام وا�شتعادة م�شتقبلنا«.
كافة  يف  اأنه  »فوكوياما«  ويرى 
يوؤمن  من  هناك  ال�شابقة،  االأمثلة 
باالعرتاف  حتظى  ال  هويته  باأن 
اخلارجي.  العامل  قبل  من  الكايف 
عدة  اإىل  عموًما  الهوية  وت�شري 
االأدوار  اإىل  اأب�شطها  ي�شري  معاٍن، 
ووفًقا  االجتماعية.  الت�شنيفات  اأو 
لـ«فوكوياما«، فاإنها تنبع من التفرقة 
والعامل  الداخلي  الفردي  بني 
قواعد  من  ي�شمله  مبا  اخلارجي، 
بذلك  تعرتف  ال  وقيم  اجتماعية 
الداخلي. وكالهما مًعا  اأو  الفردي 
االإن�شانية  للكرامة  اأ�شا�ًشا  ي�شكالن 
الزمن.  عرب  طبيعتها  تتغري  التي 
اإىل  الفرد  انتماء  الكرامة  وتتطلب 
م�شرتكة  قوا�شم  تربطها  جماعٍة 
بها  االآخرين  واعرتاف  جهة،  من 
الذات  فاحرتام  اأخرى؛  جهٍة  من 

ين�شاأ من احرتام االآخرين لها.
يتطور االإح�شا�ص املعا�رص بالهوية 
اإىل �شيا�شات تف�رص يف جانٍب كبرٍي 
العامل  يف  ال�شيا�شي  الكفاح  منها 
املعا�رص من الثورات الدميقراطية 
االجتماعية  احلركات  اإىل 
الهوية  �شيا�شات  ولفهم  اجلديدة. 
اإىل فهٍم  املعا�رصة، تدعو احلاجة 
وال�شلوك  االإن�شانية  للدوافع  اأعمق 
الب�رصي، بجانب نظريٍة اأف�شل عن 

الروح الب�رصية.

اأبعاد �سيا�سات الهوية:

النظريات  من  عدٌد  ينه�ص 
على  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
الب�رصية؛  والطبيعة  ال�شلوك 
االقت�شادية  النظريات  فتجادل 
ب�شعي االأفراد اإىل تعظيم مكا�شبهم 
ومنافعهم وفًقا مل�شاحلهم الذاتية 
املادية، باعتبار اأن الفرد العقالين 
الرئي�شية.  التحليل  وحدة  هو 
ميكنها  ال  النظريات  تلك  اأن  غري 
املادية،  غري  التف�شيالت  تف�شري 
اأو االإجابة عن ت�شاوؤالٍت من قبيل: 
جلمع  االأفراد  بع�ص  ي�شعى  ملاذا 
املال بينما ي�شعى اآخرون للتربع به 
مل�شاعدة االآخرين؟ وملاذا ي�شحي 
املعارك؟  يف  باأرواحهم  اجلنود 
وملاذا يُقِدُم بع�ص االإرهابيني على 

تفجري اأنف�شهم؟.
االإجابة  باإن  »فوكوياما«  ويجادل 
تكمن  الت�شاوؤالت  تلك  كافة  عن 
النظريات  ال  الهوية  �شيا�شات  يف 

اأن  وي�شيف  ال�شائدة.  االقت�شادية 
ترتبط  املعا�رصة  ال�شيا�شات  تلك 
باجلماعات  باالعرتاف  بدورها 
املهم�شة من ِقبَل جمتمعاتها. وهو 
الهوية  من  كبرًيا  جانبًا  ي�شكل  ما 
ال�شيا�شات  اأ�شكال  وبع�ص  القومية 

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

عّمن نكون.
وتتعدد اأبعاد الهوية لت�شمل جوانب 
الب�رصية،  ال�شخ�شية  من  عدة 
اجلوانب  بتلك  االعرتاف  بجانب 
ويُعد  ِقبل املجتمع.  ومتايزها من 
ذلك مفهوًما متطوًرا من الكرامة. 
االعرتاف  يف  الرغبة  جتلت  وقد 
بالكرامة وا�شحًة يف كافة الثورات 
الثورة  ذلك:  يف  مبا  املندلعة 
امللونة،  والثورات  الفرن�شية، 

وغريها من الثورات.
االحتجاجات  جوهر  متثل  فقد 
االأوكرانية يف عام 2013 يف االختيار 
بني حكومٍة معا�رصة تعامل اجلميع 
على قدم امل�شاواة، اأو نظاٍم فا�شٍد 
يتالعب بالدميقراطية خلف �شتار 
الدميقراطية.  املمار�شات  من 
تعرتف  ال  ال�شلطوية  فاحلكومات 
َقدم  على  مواطنيها  بهوية 

امل�شاواة.

الهوية والقومية والدين:

ي�شري »فوكوياما« اإىل ارتباط الهوية 
الثاين  اجليل  بني  والدين  والقومية 
من امل�شلمني يف غرب اأوروبا؛ حيث 
جمتمعاٍت  يف  امل�شلمون  يعي�ص 
ال  م�شيحيٍة،  جذوٍر  ذات  علمانية 
الدينية  لقيمهم  كافًيا  دعًما  تقدم 
وفيها،  العقائدية.  ممار�شاتهم  اأو 
من  املهاجرون  االأطفال  ي�شعى 
عن  اأنف�شهم  اإبعاد  اإىل  اجليل  ذلك 
الطرق التقليدية التي ترعرع عليها 
بعد  يندجموا  مل  اأنهم  اإال  اآباوؤهم، 
اجلديد،  االأوروبي  املحيط  يف 
معدالت  اإىل  بالنظر  خا�شًة 
ال�شباب  بني  املرتفعة  البطالة 
   .)%30( بلغت  والتي  امل�شلمني، 
املعا�رصون  االإ�شالميون  ينتمي 
اإىل جماعٍة دينيٍة اأكرب هي االأمة، 
عراقتها  من  الرغم  على  ولكن 
االنتماء  مظاهر  وتعدد  وقدمها 
العامل  باحرتام  حتظى  ال  لها، 
اخلارجي. وعليه، يجد امل�شلمون 
تلك  ثقافتني؛  بني  اأنف�شهم 
وتلك  الآخر،  جيٍل  من  املوروثة 
التي تتبناها الدول االأوروبية التي 
يقيمون بها. ويكمن احلل يف نظر 
الراديكايل«  »االإ�شالم  يف  البع�ص 
ولذا،  الكرامة.  لهم  يقدم  الذي 
ميثل  هل  التايل:  الت�شاوؤل  يربز 
�شعود »االإ�شالم الراديكايل« اأزمة 
اأم هو ظاهرة دينية؟ وتثري  هوية 
القومية -وفًقا لفوكوياما- باملثل 
اإ�شكالياٍت عدة بعد اأن باتت اإحدى 
الدولية  ال�شيا�شة  �شمات  اأهم 
يد  على  والتي جتلت  املعا�رصة، 
)بوتني،  اأمثال:  القادة  من  عدٍد 
جتلت  كما  وترامب(،  واأردوغان، 
من  بريطانيا  خروج  عند  ا  اأي�شً
املتوقع  ومن  االأوروبي.  االحتاد 
ال�شعبوي  الي�شار  اكت�شاح  تزايد 
ذات  الغنية  اأو  الفقرية  الدول  يف 
ففي  االجتماعية.  التفاوتات 
الي�شار  �شعى  الفرن�شية،  الثورة 
الإعادة  الدولة  قوة  ا�شتخدام  اإىل 
اإىل  االأغنياء  من  الرثوة  توزيع 

الفقراء. 
ولكن منذ االأزمة املالية العاملية، 
وبداًل من �شعود الي�شار، �شعدت 
القوى القومية اليمينية ال�شعبوية 
يف اأرجاٍء عدة من العامل املتقدم، 

الواليات  يف  خا�شة  وب�شفٍة 
وعليه،  وبريطانيا.  املتحدة 
اأ�شباب  عن  »فوكوياما«  ت�شاءل 
من  بداًل  القومي  اليمني  �شعود 
الي�شار على خلفية االأزمة املالية 
يف  الدين  �شعد  وملاذا  العاملية؟ 
ال�رصق االأو�شط يف اأعقاب ثورات 
الطبقات  بداًل من  العربي  الربيع 

االجتماعية املهم�شة؟
الو�شطى  الطبقة  ت�شعر  ما  عادًة 
وقد  القومية،  الهوية  قلب  باأنها 
الو�شطى  الطبقة  تلك  اأيدت 
االأمريكي  الدميقراطي  احلزب 
�شعود  حتى  الثالثينيات  منذ 
الي�شار  اأن  غري  ريجان«.  »رونالد 
يف  اهتمامه  يركز  املعا�رص 
طبقاٍت وجماعاٍت بعينها. فريكز 
�شغريٍة  جماعاٍت  على  الي�شار 
االأمر  وهو  عدة،  بطرٍق  مهم�شة 
اإليه مبعزٍل  النظر  الذي ال ميكن 
عن الليربالية احلديثة، وا�شتبدال 
باالعرتاف  العاملي  االعرتاف 

بجماعاٍت بعينها دون اأخرى.
اإىل  املجتمعات  حتتاج  وختاًما، 
وامل�شتبعدين،  املهم�شني  حماية 
حتقيق  اإىل  ا  اأي�شً بحاجة  لكنها 
خالل  من  م�شرتكة  اأهداٍف 
ال  ثّم،  ومن  والتوافق.  التداول 
الهويات  تعريف  اإعادة  من  بد 
مُتيز املجتمعات  التي  اجلماعية 
الليربالية الدميقراطية احلرة. مع 
الهوية من  اأن  االأخذ يف االعتبار 
طياتها  يف  ت�شم  بحيث  االت�شاع 
الق�شايا املهمة، مثل:  عدًدا من 
القومية، وال�شعبوية، وغريها من 
التيارات ال�شيا�شية. واأنها متعددة 
الُفرَقة  لن�رص  اإما  اال�شتخدامات، 
النهاية  يف  لكنها  ال�شمل،  للم  اأو 
احلل االأمثل لل�شيا�شات ال�شعبوية 
يف الوقت احلا�رص. ويف اإطارها، 
يف  ال�شعبويون  القادة  يرغب 
متنحها  التي  ال�رصعية  ا�شتخدام 
االنتخابات الدميقراطية لتعظيم 
يف  »ال�شعب«  ويختزلون  قوتهم. 
غريها،  دون  بعينها  قطاعاٍت 
ويكرهون املوؤ�ش�شات، ويقو�شون 
التي  والتوازنات  ال�شوابط 
ال�شيا�شي  القائد  قوة  من  ُدّ  حَتُ
الليربالية  الدميقراطيات  يف 
ال�شلطتان  ذلك  يف  مبا  احلديثة، 
واالإعالم  والت�رصيعية،  الق�شائية 
غري  والبريوقراطية  امل�شتقل، 

احلزبية.  

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

احلرب الباردة، و�سقوط الحتاد ال�سوفيتي، اأن الدميقراطية الليربالية بقيمها ال�سيا�سية 
والقت�سادية ت�سكل مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإن�سان، واأنها �ستكون ال�سيغة 

النهائية للحكومات. لكنه يف كتابه اجلديد »الهوية: احلاجة للكرامة و�سيا�سات ال�ستياء« 
ثل اأحد اأكرب  يطرح روؤية مغايرة ملا طرحه من قبل، حيث يري اأن  �سعود �سيا�سات الهوية ميمُ
التحديات التي تواجه الدميقراطيات الليربالية احلديثة يف النظام الدويل املعا�سر، وهي 

ال�سيا�سات التي تتاأجج معها ق�سايا من قبيل: العرتاف، والكرامة، والهجرة، والقومية، 
والدين، والثقافة، وال�سعبوية. ودون الفهم ال�سحيح لتلك ال�سيا�سات من ناحية، و�سيا�سات 

الكرامة الإن�سانية من ناحيٍة اأخرى؛ �ستزداد ال�سراعات امل�ستقبلية حدة.
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الكاتبة الأردنية �شناء ال�شعالن: النا�شرون 
يرثون واملبدع حم�شور كظيم

تقول الكاتبة الأردنية �سناء �سعالن اإن جتربتها مع النا�سرين، وما تت�سم 
به من عدم التوازن والغمو�س والإجحاف ل تختلف عن جّل جتارب 

املبدعني العرب، وذلك خالفا ملا هو عليه الأمر يف الغرب؛ حيث يكون 
املبدع امل�ستفيد الأّول من اإبداعه.

وكالت

الكاتبة  تروي  خا�صة،  �صهادة  ويف 
�صناء �صعالن ق�ص�صها مع النا�رشين، 
وهي لي�صت كلها بطعم املرارة، حيث 
مع  اإيجابيا  كان  تعاملها  باأن  تعرتف 
الأردن  يف  احلكومية  اجلهات  بع�ض 
ويف قطر. ويف ما يلي ن�ض ال�صهادة:

جتربتي مع الّنا�رشين ل تختلف عن 
الوطن  يف  املبدعني  جتارب  جّل 
العربي، اإل من رحم ربي، على خالف 
النا�رشين  بني  املوجودة  العالقة 
يكون  حيث  الغرب؛  يف  واملبدعني 
املبدع هو امل�صتفيد الأّول والطبيعي 

من ريع اإبداعه.
لكن يف بالدنا يكاد يكون املبدع هو 
الوحيد الذي ل ي�صتفيد من اإبداعه، 
ب�صبب عدة جهات ت�صلبه حّقه، وعلى 
راأ�صها الّنا�رشون الذين يرثون من ريع 
اإبداع املبدعني، يف حني يظّل املبدع 
يراقب ذلك حم�صوراً كظيماً ل يجني 
الأوقات-  معظم  -يف  اإبداعه  من 
من  والكثري  املعنوّية  ال�ّصهرة  �صوى 

احل�رشة.
من  الع�رشات  مع  تعاملت  لقد 
الوطن  ويف  الأردن  يف  النا�رشين 
العربّية  الّن�رش  دور  ومع  العربي، 
خارج الوطن العربّي بحكم اأّن عندي 
نقد  بني  من�صورا  عمال   54 نحو 
اأطفال  واأدب  وم�رشح  وق�صة  ورواية 
جتربتي  وكانت  اأكادميّية،  ودرا�صات 
معهم يف الغالب �صلبّية اإّل من حالت 
م�صتوى  على  وذلك  ونادرة،  قليلة 
الّنا�رشين الذين تعاقدُت معهم ب�صكل 
�صخ�صّي، �صواء كان التعاقد �صفوّيا اأو 

مكتوبا.
ببنود  الّنا�رشون  اأخّل  احلالتني  ويف 
اأبداً  منهم  ت�صلني  ومل  الّتعاقد، 
ادر عن  ال�صّ كاملة من عملي  ن�صخي 
بيننا  املربم  العقد  وفق  موؤ�ص�صتهم 
معار�ض  يف  اأعمايل  ي�رشكوا  ،ومل 
بل  الّتفاق،  مّت  كما  ودولّية  خارجّية 
اإّنهم مل يعطوين ن�صبتي من املبيعات 
التي اّتفقنا عليها، وقام بع�صهم بخرق 
اّتفاقي معه باأن قام بطبع املزيد من 
جتاوزاً  الإبداعي  عملي  من  الن�صخ 

ن�رشها يف  على  املّتفق  الّن�صخ  لعدد 
الّطبعة املّتفق عليها.

التجاهل اأو الق�ساء

الّنا�رشين  اأحد  اأّن  كذلك  واكت�صفُت 
طرفه  من  احتكار  بند  باإ�صافة  قام 
ما  بخالف  الإبداعّية  اأعمايل  لأحد 
العقد  ووّقعت  �صفوّيا،  عليه  اّتفقنا 
اأ�صاف  اأّنه  اإىل  اأنتبه  ومل  فيه،  بثقة 
الورقّي، وهو ما  العقد  البند يف  ذلك 

مل نتفق عليه �صفوّيا.

وكثرياً ما مل ت�صلني ن�صخي من العمل 
الّنا�رشة  الّن�رش  دار  لدى  املن�صور 
يف  م�صداقّية  عدم  وقابلُت  لعملي، 
اللتزام باّتفاقي مع دور الّن�رش، ف�صاًل 
املتفق  وفق  اأعمايل  ترويج  عدم  عن 

عليه، وم�صاركتها يف املعار�ض،
وعدم ت�صديد اأّي ن�صبة من ن�صب ريع 
املبيعات وفق املّتفق عليه يف العقود 
ب�صكل  الّنا�رشين  مع  اأوّقعها  التي 
ب�صكل  معهم  عليها  اّتفق  اأو  ورقّي، 

�صفهي.

خيارين  اأمام  كنُت  احلالتني  ويف 
�صكوى  اأرفع  اأن  اإّما  لهما؛  ثالث  ل 
اأجتاهل  اأو  منهم،  كّل  �صّد  ق�صائّية 
وتكبيده  وقتي  على  لتاأثريه  الأمر 
املالّية  اخل�صائر  من  للمزيد  يل 

والأدبّية.
ولالأ�صف كنُت اأركن اإىل اخليار الّثاين 
اإيثاراً لالنحياز مل�رشوعي الإبداعّي، 
مع  مهاترات  يف  الن�صغال  وعدم 
الّنا�رشين قد ل ت�صل بي اإىل اأخذ اأّي 
�صيء من حقي، كما حدث مع معظم 
الّنا�رشين  لحقوا  الذين  املبدعني 

ق�صائّيا.

جتربة اإيجابية
مع  الوحيدة  الإيجابّية  جتربتي 
مع  الّن�رش  جتربة  هي  الّنا�رشين 
املوؤ�ص�صات  اأو  اجلوائز  اإدارات 
الّثقافّية الّر�صمّية التي تعاملُت معها، 
فوزي  وفق  اأعمايل  يل  ن�رشت  اأو 
التزمْت  اجلهات  فتلك  بجوائزها؛ 
وكانت  كامل،  ب�صكل  معي  باتفاقاتها 
تعمل بن�صاط يف انحياز اإىل امل�رشوع 
معنّية  تكن  ومل  تتبناه،  الذي  الّثقايّف 
معظم  يلهث  الذي  املادي  بالّربح 

الّنا�رشين خلفه.

ولذلك كانت جتاربي مع تلك اجلهات 
يل،  ومر�صية  جداً،  اإيجابّية  الّنا�رشة 
جزئّية  كّل  يف  معي  �صادقني  وكانوا 
حتى  الكتاب  طبع  منذ  عليها؛  متفق 
ترويجه وامل�صاركة به يف املعار�ض، 
من  ن�صخي  من  بتمكيني  وانتهاء 
جانب  اإىل  عليه،  املّتفق  وفق  العمل 
املّتفق  املادّية  حقوقي  كامل  اإيداء 
عليها، وعلى راأ�ض تلك اجلهات نادي 
اجل�رشة الّثقايف الجتماعي يف قطر، 
اأجنال  وجائزة  ال�صارقة،  وجائزة 
هّزاع اآل نهيان لأدب الأطفال، ووزارة 

الّثقافة الأردنّية.

تتميز الأعمال الكاملة لرامربانت بطبيعة خا�صة بها، 
ومع ذلك، وفقط خالل تطوره الفني، اتخذت ر�صومه 
تلك  اإنها  الطبيعة.  الفن، مثل هذه  تاريخ  الفريدة يف 
ال�صفات التي متيزت بها اأعماله الالحقة التي تتطلب 
ان�صغال املراقب الن�صط فيها، والتي ما زالت تنتظر 

حتى يومنا احلا�رش َمن يك�صفها.
ريجن  فان  )هارمنزون  كتاب  يطل  الروؤية،  بهذه 
 Rembrandt Harmenszoon van رامربانت 
اأحمد  راتب  ترجمة  ُمدبك،  جورج  تاأليف   )Rijn
امل�صّور  لهذا  والفنّية  احلياتّية  العوامل  على  قبيعة، 
عليه  اأطلق  والذي  )1606ــ1669م(،  ال�صهري  الهولندي 
ل  كان  لأنه  »املفّكر«،  لقب  غوته  الأملاين  ال�صاعر 
اأي�صاً  الرئي�صة يف لوحاته، بل  ال�صخ�صيات  يرى فقط 
الأ�صكال الثانوّية املحاكة بدقة يف بقية الر�صم، بحيث 
ميكن من خاللها اإعادة بناء احلدث املر�صوم بو�صعّية 
معا�رشة. وعن دار ن�رش بنغوين �صدر عام 2014 كتاب 

بعنوان »عيون رامربانت« للكاتب �صيمون �صاما.

عا�سق وجهه
�صغفوا  الذين  الفنانني  اأهم  من  رامربانت  يُعترب 
اأنف�صهم خالل مراحل حياتهم املختلفة، ما  بت�صوير 
حّول جانباً كبرياً من اأعمالهم الفنّية، اإىل وثيقة تُوؤّرخ 
التي  والنف�صّية  البدنّية  والتبدلت  حياتهم  مل�صرية 

طراأت عليها يف كل مرحلة.
باإجناز نحو �صبعني ر�صمة ولوحة  فقد قام رامربانت 
ون�صجه،  و�صبابه،  يفاعته،  فيها  �صجل  ل�صخ�صه، 
و�صيخوخته، بكثري من الدقة والأمانة، را�صداً بذلك، 
وانعكا�صاتها  وجهه  فوق مالمح  الثقيلة  الزمن  حركة 
على داخله، وهذه اخل�صي�صة تفرد بها رامربانت عن 

غريه من الفنانني.
وتبلورت  ومنت  الر�صم  يف  رامربانت  موهبة  ظهرت 
اليوم  يُعترب  فنان حقيقي  م�رشوع  عن  كا�صفًة  مبكراً، 
اأن  رغم  واملتفردة،  الرفيعة  العاملي  الفن  قمم  من 
عدد ما اأنتج من اأعمال فنّية خالل حياته، مل يتجاوز 
كافية مب�صتواها  كانت  لكنها  ور�صمة،  لوحة  ثالثمائة 
وجمدداً  مبدعاً  فناناً  لعتباره  العالية  الفنّية  وقيمها 
بامتياز. مل يغادر رامربانت طوال حياته عوامل التخيل 

الفن  فعل  اجرتاح  بهاج�ض  م�صكوناً  وظل  والبتكار، 
حتى النهاية.

احتفاء بال�سوء
اهتم رامربانت بال�صوء والظل يف اأعماله، منطلقاً من 
رغبة وا�صحة يف التمايز عن فناين زمانه، فخلق بذلك 
اجتاهاً فنياً جديداً ارتبط به وخلّده. يقوم هذا الجتاه 
على الحتفاء بال�صوء الذي وظفه برباعة يف لوحاته، 
م�صقطاً اإياه على مالمح وجوه �صخو�صه، وجم�صداً به 
العنا�رش واملفردات الأخرى يف بنية اللوحة، كما قام 

بتغييب الكثري من تفا�صيل هذه البنية يف الظل.
هذه املعاجلة املتفردة، جعلت منه اأهم ر�صام وجوه 
يف العامل، ول �صّيما وجهه الذي ر�صمه يف عدد كبري 

من اأعماله.
التي  واللوحات  الر�صوم  اأن  الدار�صني  يعتقد عدد من 
من  البع�ض  قام  التي  اأو  وجهه،  رامربانت  فيها  عالج 
تالمذته بر�صمها له، متثل تاريخاً مرتبطاً ب�صخ�صيته 
�صبابه  من  بدءاً  رافقتها،  التي  والظروف  وحتّولتها 
امل�صتعل باحلما�ض، وانتهاًء مبرحلة الن�صج وال�صهرة 
الوا�صعة التي حققها، واخلامتة املاأ�صاوّية التي انتهت 
اإليها حياته باإفال�صه وعدم قدرته على ت�صديد ديونه.

اأقر النقاد والباحثون، وجود فيل�صوف داخل رامربانت 
الفنان الذي ا�صتطاع اأن ينقل اإىل �صطح قما�ض لوحته، 
يف  الالهب  والف�صول  والندفاعات  التعرجات  جميع 
الإن�صان  اأن  مفاده  متلكه  اعتقاد  من  انطالقاً  فكره، 

يتدخل، وب�صورة موؤثرة يف �صناعة التاريخ والزمن.

اأعظم مرتجم لل�سخ�سّية
مرتجم  اأعظم  رامربانت  كان  اجلميع،  ب�صهادة 
لل�صخ�صّية الإن�صانّية يف تاريخ الت�صوير. فقد ا�صتطاع 
وجهه(  �صمنها  )ومن  الإن�صانّية  للوجوه  ت�صويره  عرب 
اإىل  نفذ  ومنها  بعمق،  ال�صخ�صّية  مالمح  درا�صة 
ذلك،  يف  ت�صعفه  واأحا�صي�صها،  وعواطفها  طباعها 
موهبته الكبرية يف الر�صم، واعتماده على تقنية لونّية 
زيتّية خا�صة، دفعت بهذه املادة التعبريّية القدمية - 
اجلديدة اإىل تقدمي اأف�صل قدراتها لحت�صان التعبري 

العميق لل�صخ�صّية املر�صومة.

مبعنى اأن التقنّية هذه اأ�صعفته اإىل حد بعيد، بالو�صول 
اإىل هدفه من ت�صويره لهذه الوجوه، واإىل خلق �صياغة 
�صائداً  كان  متفرداً، مقارنًة مبا  اإجنازاً  اعتربت  فنّية 

من اأ�صاليب وتقانات فنّية يف ع�رشه.

ثنائّية الظل والنور
يف  والنور  الظل  تناوبات  برباعة،  رامربانت  ا�صتعمل 
واإبرازها. فمن خالل تالعبه  لوحته  حتديد مكونات 
الذكي بعملّية توزيعها فوق �صطوحها ويف بنيتها، متّكن 
من ا�صتنها�ض حالة تعبريّية نف�صّية عميقة فيها، وطرح 
اأفكاراً جديدة من خاللها، وعرب عن م�صاعر وعواطف 
داخل  عميقاً  لتغو�ض  وال�صطح  الظاهر  جتاوزت 
ال�صخ�صيات املر�صومة، ما تطلب من املتلقي اإعمال 

ب�رشه وب�صريته للو�صول اإىل دللتها ومعانيها.
لوحاته،  معظم  على  العتمة  عباءات  رامربانت  اأرخى 
املكثفة  ال�صوء  بوؤر  خاللها،  ومن  فيها  موزعاً 
الوجوه  ت�صاري�ض  تعلو  فهي  التمو�صع.  ومدرو�صة 
دهاليز  اإىل  املتلقي  تقود  خا�صة  بطريقة  والأ�صياء 
ومكنوناتها  اأرواحها،  وعوامل  املر�صومة،  ال�صخو�ض 

من العواطف وامل�صاعر والأحا�صي�ض.
كل �صيء يف لوحات رامربانت تغ�صاه الظالل، مبا يف 
ذلك ال�صوء. فال�صوء عنده )كما يقول الناقد الفرن�صي 
من  ليظهر  الظالل،  يخرتق  كاأنه  يبدو  اأمرومنتان( 

خاللها اأكرث بعداً، واأوفر اإ�صعاعاً.

غمو�س وو�سوح
الظل  بني  التباين  حدة  تلطيف  اإىل  رامربانت  جلاأ 
اأن  دون  اأ�صاليب غريه، من  املعهودين يف  والنور غري 
يتخلى عن اإحداث التاأثري بتلك الأجواء ال�صبابّية، من 
با�صتخدام الظالل  واإمنا قام  تباين فج،  اأو  دون حدة 
الألوان  على  اإياها  ُموؤثراً  التلذذ،  من  ب�صيء  ال�صفافة 
ال�صوداء  العتمة  عباءات  اأن  مالحظة  مع  ال�صافية، 
ل  لوحاته،  يف  ا�صتخدامها  من  يُكرث  التي  ال�صبابّية، 
حتجب قط تفا�صيل املرئيات فيها، مهما بلغ عددها، 
والو�صوح،  الغمو�ض  بني  تام  توافق  لإقامة  عمد  لأنه 
اجل�صد  ت�صاري�ض  اإظهار  اإىل  وجلاأ  والنور،  والظل 
تغ�صاه  الذي  ال�صوء  خالل  من  الإ�صبع،  اأو  كالأنف، 

تلك الظالل املعتمة، بكثري من الو�صوح غري املادي، 
اأو  املرئيات،  عن  الك�صف  على  قدرته  ت�صتوي  وبهذا 

اإخفائها، تبعاً ملنهاجه الفني اخلا�ض.

جتارب
ر�صم  �صعيد  على  قدمه  ما  اأهمية  من  الرغم  على 
مو�صوعات  من  رامربانت  قدمه  ما  اأن  اإل  الوجوه، 
اأهمية عنها. من ذلك لوحته )اخلفارة  اأخرى، ل تقل 
على  من  و)الإنزال  املقد�صة(  و)العائلة  الليلّية( 
ال�صليب( و)در�ض يف الت�رشيح( و)نقابة �صانعي الثياب( 

و)اأرميا يرثي خراب القد�ض( وغريها.
ليونيللو  )بح�صب  رامربانت  لوحات  يف  الأج�صام  اإن 
ال�صفافة،  الظالل  عنها  تتك�صف  اأ�صكال  فينتوري( 
ميكن للفنان اأن يُعرّب عنها على هيئة اإيحاءات جمردة 
يف  الأج�صام  هذه  تبدو  بحيث  املادّية،  ال�صفة  من 
من  اأثريّية تقم�صت �صوراً  كائنات  اإىل  اأقرب  لوحاته، 
والأجواء  بالظالل،  توحي  فيها  فالأ�صواء  الواقع. 
يرتدد  مبا  اإح�صا�صنا  تُن�ّصط  تغ�صاها،  التي  ال�صبابّية 
فيها من نب�ض وحركة، حتى لو كانت تلك الأج�صام يف 

حالة من ال�صكون.

�سور ذاتّية
يف  نف�صه،  رامربانت  فيها  �صّور  التي  اللوحات  تاأتي 
الفنّية،  اإبداعاته  مراحل حياته املختلفة، يف مقدمة 
مل�صرية  خاللها  من  وّثق  ولأنه  اأولً،  بها  معني  لأنه 
واحلزن،  الفرح  من  واألوانها  اأطيافها  بكل  حياته 

والنجاح والإخفاق.
واملتقن  ال�صادق  بالر�صد  قيامه  وذاك،  هذا  وقبل 
ووفقاً  الزمن،  مبرور  وج�صده  وجه  مالمح  لتحولت 
وقت  يعي�صها  كان  التي  والنف�صّية  املادّية  لأو�صاعه 
التعرف  للمتلقي  ميكن  بحيث  اللوحة،  بر�صم  قيامه 
والنف�صي حينها، من خالل تعابري  اإىل و�صعه املادي 
الوجه، وو�صعية اجل�صد، ونوعّية الثياب التي يرتديها، 
املتلقي،  بها  يرمق  التي  والنظرة  املختارة،  والوقفة 
وهي دوماً تتجه ب�صكل مبا�رش لعينّي املتلقي، معرّبًة 

عما يعتمل داخل �صاحبها.
وكالت 

رامربانت.. �شرية حياة يف 70 عماًل فنيًا
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 )IPOKE( التقرير ال�شنوي ل�شركة اأيبوك

ا�ستخدام "الفاي�سبوك"ك�سالح 
للمقاومة االلكرتونية 

الفل�سطينية يف 2018
2018 يف  الإنرتنت  ا�شتخدموا  مليون فل�شطيني   4.5

اأ�شدرت �شركة اأيبوك )IPOKE( املتخ�ش�شة يف جمال الإعالم تقريرها ال�شنوي 
ملواقع التوا�شل الجتماعي لعام 2018 و  متيز التقرير ب�شموليته لفل�شطني 

التاريخية حيث ر�شد م�شتخدمي التوا�شل الجتماعي يف قطاع غزة وال�شفة 
الغربية والداخل املحتل ون�شبة ا�شتخدامهم على كل من�شة، وبلغ عدد م�شتخدمي 

الإنرتنت يف فل�شطني اأكرث من 4.5 ماليني فل�شطيني ولقد قدم هذا التقرير يف 
ف�شله الأول اأرقامًا عاملية حول الإنرتنت، ثم اأ�شهر مواقع التوا�شل الجتماعي، 

واأخرياً اأكرث تطبيقات الهواتف اخللوية ا�شتخدامًا.
 حكيم مالك 

ا�شتخدامًا يف  في�شبوك الأكرث 
فل�شطني بن�شبة 88%

هو  في�سبوك  �أن  �لتقرير  و�أو�سح   
فل�سطني  يف  ��ستخد�ماً  �لأكرث 
 %88 �إىل  و�سلت  ��ستخد�م  بن�سبة 
�لتو��سل  مو�قع  م�ستخدمي  من 
موقع  ليز�ل  وبالتايل  �لجتماعي  
يف  �ملقدمة   يحتل  �لفي�سبوك 
�لأكرث  �لتو��سل �لجتماعي  و�سائل 
حيث   ، �لفل�سطينيني  بني  ح�سور�  
و�سلت ن�سبة  �مل�سرتكني يف �ملو�قع 
�لنرتنت  م�سرتكي  من  باملائة   88
�أظهرت  فلقد  وعليه  فل�سطني  يف 
هي  �ل�سباب   فئة  �أن  �لإح�سائيات 
�لأكرث  تفاعال  مع �ملوقع  وخا�سة 
عرب �لت�سفح  من خالل  �ملوبايل، 

حيث ر�فق ذلك �سكاوي  من مر�قبة 
�لفل�سطيني  للمحتوى  �لفي�سبوك 
بالإ�سافة �إىل �ملالحقة على خلفية 
حرية �لر�أي و�لتعبري وتاله  تطبيق 
جاء  فيما   ،%84 بن�سبة  �ب  و�ت�س 
بعده �لن�ستغر�م بن�سبة 57%، ووثق 
�لتقرير 40 حالة �عتقال يف �سجون 
على   2018 عام  خالل  �لحتالل 
مو�قع  عرب  و�لتعبري  �لر�أي  خلفية 
�نتقل  حيث  �لجتماعي  �لتو��سل 
تف�سيلي  ��ستعر��س  �إىل  �لتقرير 
و�حل�سابات  �ل�سفحات  لأبرز 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على 
�لفل�سطينيني  بني  ح�سور�ً  �لأكرث 
�أب،  و�ت�س  تويرت،  في�سبوك،   (
�ساوند   ، يوتيوب،  �ن�ستجر�م، 
تيك  �إن،  لينكد  تلغر�م،  كالود، 
�حل�سابات  هذه  تقدمي  ومت   ) توك 
يقدم يف  ت�سنيفات خمتلفة،  �سمن 

كل و�حد منها �أبرز 10 ح�سابات �أو 
�سفحات.

�ملحتوى   جودة  �سكلت  ولقد 
�لتو��سل  مو�قع  عرب  �لفل�سطيني 
للمهتمني   بارزة  �لجتماعي  ق�سية 
من  �لعديد  وقدمت  و�ملخت�سني  
كما   ، حولها  و�لأرقام  �لإح�ساء�ت 
ت�سعى   خمتلفة  مبادرة  طرحت  
�أو  �ملحتوى  هذ�  ل�ستك�ساف 
�مل�ساهمة يف تطويره ،  من طرف 
بطرح  قامت  �لتي  »�يبوك«  �رشكة 
خالل  �أجريت  رقمية   ��ستبانة 
حتى  �سبتمرب   10 بني  ما  �لفرتة 
من  عدد  على    2018 دي�سمرب   21
�لإعالميني  و�لن�سطاء  �ملخت�سني  

وطلبة �جلامعات.

»ايبوك« تر�شد اأهم الأحدِاث 
يف فل�شطني

�ل�سنوي  �لتقرير  �عتمد  ولقد 
�لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع 
ل�رشكة   2018 لعام  فل�سطني   يف 
�ملتخ�س�سة   )IPOKE( �أيبوك 
حت�سلت  �لذي  �لإعالم  جمال  يف 
منه  ن�سخة  على  »�لو�سط«  يومية 
، �ح�سائيات ت�سف �ل�سلوك �لعام 
للفل�سطينيني على من�سات �لتو��سل 
على  �لر�سد  و�عتمد  �لجتماعي 
�لوجود �لفل�سطيني يف قطاع غزة 
�لغربية و�لد�خل �ملحتل  و�ل�سفة 
هذه  من  �ملتو�جدين  ون�سبة 
�ملناطق على �ملن�سة  ويوجد يف 
يحتوى  جديد  ق�سم  �لتقرير  هذ� 
�لتي  �لأحدِ�ث  لأهم  ر�سد  على 
عن  در��سة  فل�سطني  يف  ح�سلت 
و�ل�سمان  �لجتماعي  �لبتز�ز 
�لجتماعي و�ملحتوى �لفل�سطيني 
�لكربى،  �لعودة  وم�سري�ت 

عامة  �إح�سائيات  �إىل  �إ�سافة 
و�جلروبات  �ل�سفحات  ور�سد 
هذه  ر�فقت  �لتي  و�لها�ستاقات 
وتناول  و�ملو��سيع،  �حلمالت 
�أي�سا  �أبرز �لق�سايا و�لها�ستاقات 
عليها،  و�لتفاعل  توثيقها  مت  �لتي 
عامة  �إح�سائيات  �إىل  �إ�سافة 
وتطبيقات  �لكرتونية  ومو�قع 
�ملالحقة  وحالت  ذكية  هو�تف 
و�لعتقال ب�سبب �لن�رش من �أجهزة 
�ل�سفة  يف  �لفل�سطينية  �لأمن 
و�لحتالل  غزة  قطاع  �أو  �لغربية 
ذلك  �إىل  بالإ�سافة  �لإ�رش�ئيلي، 
تقدير   ipoke ��ستطاعت   ،
�لتفاعالت  ور�سد  �لنطباعات 
من  و�حل�سابات  �ل�سفحات  جتاه 
خالل �ملحتوى و�لتفاعل �ملوجه 

له.
توفر الإنرتنت لدى 

الفل�شطينيني يف مناطق ) 
ال�شفة، غزة، الداخل املحتل 

عام 48(

ملخ�سة  �أرقاماً  �لتقرير  وعر�س 
لدى  �لإنرتنت  توفر  حول 
�ل�سفة،   ( مناطق  يف  �لفل�سطينيني 
 ،)48 عام  �ملحتل  �لد�خل  غزة، 
و�أكرث من�سات وتطبيقات �لتو��سل 
�لآونة  يف  ��ستخد�ماً  �لجتماعي 
�لتقرير  ي�ستعر�س  �لأخرية.كما 
�لأ�سباب  عناوين  عدة  خالل  ومن 
�لتي تدفع ل�ستخد�م هذه �ملو�قع، 
��ستخد�مها،  عند  و�نطباعاتهم 
تو�جههم  �لتي  و�لتحديات 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  �أثناء 
�لتي  �حلالت  و�أبرز  �لجتماعي 
و�مل�سايقة  لالعتقال  تعر�ست 

ب�سبب ��ستخد�مها.

»للتكوين  �أون  »�سات  موؤ�س�سة  تعاقدت   
�ل�سينمائية  �لتظاهر�ت  وتنظيم  �لفني 
�لت�سوير  و�أ�ستاذ  �لدكتور  مع  و�لثقافية 
خرب�ته  لتوظيف  ع�رش  حمـمد  و�لإ�ساءة 
عمال  خم�سني  عن  تزيد  �لتي  �مليد�نية 
�ل�سابع،  �لفن  �سناع  كبار  مع  �سينمائيا 
وثالثني عمال در�ميا مع كبار �ملخرجني، 
�خلا�سة  �لور�سة  يف  �مل�ساركني  ل�سالح 
�لعايل  باملعهد  �ستقام   �لتي  بالت�سوير 
�لب�رشي  �ل�سمعي  و  �لعر�س  فنون  ملهن 
لقــــاء  �إطار  يف  بالعا�سمة  �لكيفان  بربج 
مع حمرتيف �ل�سينما  لأول مرة يف �جلز�ئر 
من 18 �إىل 28 فيفري 2019  ولقد �تخذت 
�سعار..مع �ســات �أون كن �أنت ب�سعة جنوم 

.
ع�رش  مـحمد  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
�بتد�ًء  �لور�سة  على  �سي�رشف  �لذي 
جد�  �سعيد  �إنه  �لقادم  فيفري   18 من 
دعم  �أجل  من  مرة  لأول  �جلز�ئر  لزيارة 

�ملوهوبني، ومتكينهم من �إيجاد �ملفاتيح 
و�لإ�ساءة  �لت�سوير  جمال  يف  �لأ�سا�سية 

�ل�سينمائية و�لتلفزيونية.
وح�سب بيان لها حت�سلت يومية »�لو�سط« 
على ن�سخة منه  فلقد �تفقت »�سات �أون 
�أرو�ح  ب�سبعة  �ملبدع  طه،  مازن  مع      «
و�لر�سوم  و�لدر�ما و�مل�رشح  »�ل�سينما  يف 
و�لرب�مج  �لتلفزيونية  و�لأفالم  �ملتحركة 
و�للوحات �لق�سرية يف م�سل�سل »طا�س ما 
طا�س« و«ماريا« وغريها من �لأعمال  فهو 
يعد  ��سم كبري يف عامل �لتاأليف و�ل�سيناريو 
�لذهبي  �لكارتو�س  جائزة  على  �حلا�سل 
عن فيلم �سبع طو�بق ، مع �لعلم �أن مازن 
زوج  هو  مرة  لأول  �جلز�ئر  �سيزور  طه  
�ل�سيناري�ست نور �سي�سكلي موؤلفة م�سل�سل 
�سي�سكالن  حيث   ،  2018 �سنة  �لرحلة 
كتابة  ور�سة  يف  �مل�ساركني  لفائدة  ثنائيا 

�ل�سيناريو.
حكيم مالك 

لتقدمي خرباتهم يف ور�شات لل�شيناريو والت�شوير  

مازن طه ومـحمد ع�سر يف 18 
للمحافظة فيفري باجلزائر  �لعام  �لأمني  �رشح 

�لأمازيغية  للغة  �ل�سامية 
�ليوم  ع�ساد  �لها�سمي  �سي 
�للغة  �أن  تلم�سان  من  �لثالثاء 
�لأمازيغية«  بحاجة �إىل �إ�سهام 
كافة �لكفاء�ت �لوطنية لتعزيز 
�لهوية  تثبيت  يف  مكانتها 

�لوطنية«.
�إ�رش�فه  لدى  ع�ساد  و�أكد 
دويل حول  ملتقى  �فتتاح  على 
�لهند�سة �ملعمارية  �لأمازيغية 
�ملنظم من طرف هيئته على 
مد�ر يوم و�حد بق�رش �لثقافة 
»�لدولة   �أن  د�يل  �لكرمي   عبد 
متزيغت  ترقية  على  تعمل 
هي  و  ر�سمية  و  وطنية  كلغة 
هويتنا  من  يتجز�أ   ل  جزء 
�إىل  بحاجة  هي  و  �لوطنية 
�إ�سهام كافة �لكفاء�ت �لوطنية 
تثبيت  يف  مكانتها   لتعزيز 
و حمايتها من  �لوطنية  �لهوية 
�لت�رشفات  و  �لتالعبات  كل 
زرع  حتاول  �لتي   �ملغر�سة 
�أبناء  بني  �لتفرقة  و  �لفتنة 

�لوطن �لو�حد«.
و�أو�سح �لأمني �لعام للمحافظة 
�ل�سامية لالأمازيغية باأن �إن�ساء 
جممع جز�ئري للغة �لأمازيغية 
م�سار  با�ستكمال  »�سي�سمح 
يف  �للغة  لهذه  �لعتبار  �إعادة 
معتربة  �أفاق  فتح   و  بالدنا، 

يتعني  �لذي  �لعمل  حيث  من 
عديدة  ميادين  يف  به  �لقيام 
�ملحافظة  و��سح يف  ب�سكل  و 
�لتي  �لأمازيغية  للغة  �ل�سامية 
توجت  �لتي  بتجربتها  برزت 
�أدبية  و  علمية  باإ�سد�ر�ت  
لالإبد�ع  خز�ن  مبثابة  تعد 

بالأمازيغية يف �جلز�ئر«.
ع�ساد  �لها�سمي  �سي  وقال 
نعتز  �أن  علينا  »يتوجب  �أنه 
�لوطنية  هويتنا  مبقومات 
خلدمة  �لثالثة  باأبعادها 
�أو��رش �لوحدة �لوطنية و و�سع 
�للغتني �لعربية و�لأمازيغية يف 
�إطارهما �ل�سحيح لتطويرهما 
علمية  روؤية  �سمن  با�ستمر�ر 
�سليمة بعيدة عن كل �ملز�يد�ت 
�لطبيعية  مكانتهما  لتتبوء� 
�لد�ستورية  �لأحكام  ظل  يف 

�ل�سارية  �ملفعول«.
: »كلنا مدعوون  و�أردف قائال 
لتنفيذ كل ما هو كفيل بتفعيل 
�لتعاي�س  قيم  جت�سيد  و 
حماربة  و  بالدنا  يف  �لإن�ساين 
�لتع�سب«،  و  �لتطرف  �أفكار 
م�سري� �إىل �أن« �للغتني  �لعربية 
ي�سكالن  ل�سانني  �لأمازيغية  و 
مرت�بطة  جذورها  حلمة 
ميكن  ل  �أنه  و  مت�سابكة  و 
�لف�سل بينهما نظر� لعالقتهما 
على  �لقائمة  �لتكاملية 

مر  �لن�سهار �حل�ساري على  
�لع�سور«.

»�مل�رشوع  �أن  �أ�ساف  كما 
عنه  د�فع  �لذي  �ل�سيا�سي 
عبد  �ل�سيد  �جلمهورية  رئي�س 
خالل  من  بوتفليقة  �لعزيز 
�ل�سلم  ميثاق  و  �ملدين  �لوئام 
عبد  �لوطنية  �مل�ساحلة  و 
مقومات  لرتقية  �لطريق 
�لهوية �لوطنية و جعلها ر�سيد� 
�جلز�ئريني،  جلميع  م�سرتكا 
�سامنا  بذلك و�سع �لأمازيغية 
�لتعليم  و  �لرتقية  �سكة  على 
عن  ماأمن  يف  و  �لتدريجي 

�لتالعبات �ل�سيا�سية«.
للمحافظة  �لعام  �لأمني  وقال 
كذلك  لالأمازيغية  �ل�سامية 
هذ�  يف  حتقق  ما  كل  �أن 
�ليوم  »ي�ستدعي  �ملجال 
�سبط خمطط تو�فقي يفر�س 
�لوطنية  �لهيئات  جميع  على 
�لتكفل  حت�سني  على  �لعمل  
�لوطن،  ربوع  عرب  بالأمازيغية 
و �ل�رشوع يف عملية تهيئته مع 
�إعد�د �قرت�حات لتعديل بع�س 
ل  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�س 

تتما�سى و �أحكام �لد�ستور«. 
�أن«  �إىل  �ل�ساأن  هذ�  و�أ�سار يف 
�ل�سامية  �ملحافظة  �أولوية 
�إبطال �حلجج  لالأمازيغية هي 
�لأخرى، على غر�ر �ملتمردين 

يف  �لأمازيغية  �للغة  تعليم  يف 
�ملد�ر�س تذرعا  ور�ء �سفتها 
�أكرث  �لهتمام  و  �لختيارية 
لإثر�ء  مهم  كر�فد  بالرتجمة 

�لثقافة �لوطنية«.
و  �ملثقفني  ع�ساد  ونا�سد 
وحدة  لتكري�س  �ل�سيا�سيني 
حتا�سي  و  �ل�سعب  مكونات 
�أو  �ل�سقوط يف وحل �لحتكار 
�لتهمي�س لأي مكون من ثقافتنا 
�جلز�ئر    « �أن  قائال  �لوطنية 
م�ستوى  يف  تكون  �أن  ت�ستحق 
خدمة  و  خدمتها  و  حبها 
و  �لإ�سالم   �ملقد�س  �لثالثي 

�لعربية و �لأمازيغية«.
�لدويل  �مللتقى  هذ�  وعرف 
من  عدد  فيه  �سارك  �لذي 
�لأ�ساتذة من جامعات جز�ئرية 
وعربية تقدمي مد�خالت حول 
�لهند�سة �ملعمارية �لأمازيغية 
عربية  بلد�ن   و  �جلز�ئر  يف 
�أخرى كتون�س و �ملغرب و عن 
باحل�سنة  �لنوميدية  �لعمارة 
و  �لقدمية  �لفرتة  يف  �لغربية 
�لريفي  �لأمازيغي  �لعمر�ن 
بني �حلماية و �لندثار عر�س 
�لهند�سة  هذه  عن  مناذج 
و  ميز�ب«  بو�دي  �ملعمارية 
�لق�سور  و  �لأور��س  مد��رش 
�جلز�ئر  ب�سحر�ء  �لأمازيغية 

وغريها.

ع�ساد: اإ�سهام كافة الكفاءات الوطنية لتعزيز 
مكانة اللغة االأمازيغية يف تثبيت الهوية الوطنية

 ق.ث 



فيتامينات �ضرورية للراغبني يف الإقالع عن التدخني
من  مواد  عن  اخلرباء  ك�شف 
النظام  يف  وجودها  ال�رضوري 
الغذائي لكل من يحاول الإقالع عن 
تناول  يجب  اأنه  وات�شح  التدخني، 
املواد  �شمن  فيتامينات  اأربعة 

الغذائية وكمكمالت غذائية.
با�شتعادة  اأول  اخلرباء  وين�شح 
امل�شوؤول   »C« فيتامني  م�شتوى 
عدد  ومقاومة  اجل�شم  مناعة  عن 
من الأمرا�ض. لذلك، على كل من 
اإدراج  التدخني  عن  الإقالع  ينوي 
على  املحتوية  واخل�رض  الفواكه 
الفيتامني يف  ن�شبة عالية من هذا 
وكذلك  اليومي،  الغذائي  نظامه 
تناوله على �شكل مكمل غذائي اأما 
للج�شم  ال�رضوري  الثاين  الفيتامني 
ال�شخ�ض  لأن   ،»E« فيتامني  فهو 
تخفيف  بهدف  يدخن  ما  غالبا 
هو  الفيتامني  وهذا  الإجهاد. 
امل�شوؤول عن حت�شني تكيف اجل�شم 
ما  ال�شيئة،  النف�شية  الظروف  يف 

يجعله �رضوريا مكافحة الرغبة يف 
التدخني.

تاأثري   »В« فيتامني  وملجموعة 
مماثل يف اجلهاز الع�شبي لالإن�شان، 
على  ت�شاعد  الفيتامينات  فهذه 

الع�شبي،  اجلهاز  وتهدئة  تعزيز 
كما  احلياتية.  امل�شكالت  وجتاوز 
ي�شاعدان   B12و  B6 فيتاميني  اأن 
بدرجة كبرية يف ت�شهيل العي�ض من 

دون ال�شجائر .

من  فاإنه  للخرباء،  ووفقا 
الأميني  احلم�ض  اإدراج  ال�رضوري 
النظام  يف   »L-theanine«
تنا�شق عمل  ي�شمن  لأنه  الغذائي، 

جميع الأجهزة.

�ضحةاخلمي�س   17  جانفي  2019  املوافـق  ل12 جمادى الأول 1440هـ 18
متى ي�ضبح ال�ضتحمام �ضارا وملاذا؟

حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�شتحمام يف اليوم الواحد 
لأكرث من مرة ملا له من خماطر �شحية ج�شيمة على الإن�شان.

وقال اخلبري الطبي �شولنا �شيجال مورير: »ال�شتحمام املتكرر 
يعري اجل�شم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة 

التي تعي�ض على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�شطحية للجلد حتتوي على م�شادات 

حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�شابون 
وجميع اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�شامبو، حتتوي على 

مكونات كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل 
جفاف اجللد وه�شا�شته، ما ي�شمح للبكترييا امل�شببة لالأمرا�ض 

باخرتاقه ب�شهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
الأطفال امل�ضابني بال�ضرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ض زيكا الذي ي�شبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.
ودمر الفريو�ض القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي 
توؤثر ب�شكل رئي�شي على الأطفال دون �شن اخلام�شة. وب�شكل 

حيوي، قام زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�شعب 
عالجها، ولكنه ترك اخلاليا الع�شبية �شليمة دون اإ�شابتها باأذى.

وو�شف العلماء الربازيليون من جامعة �شاو باولو النتائج باأنها 
»مذهلة«، بعد اأن �شاهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض الفئران 
من اأي اأثر للمر�ض. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على 

الأطفال.
وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 

الع�شبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�شم 
»medulloblastoma«. وتقل�شت الأورام لدى 20 من اأ�شل 

29 من الفئران اخلا�شعة لعالج فريو�ض زيكا. كما اختفت يف 
.»medulloblastoma« اثنني من الفئران امل�شابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�شان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين 

البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم الإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�ض 
خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء 

الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا 

مبر�ض الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، 
اأن الذين يعانون من اأ�شد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون 

بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من 
الرك�ض والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من الألعاب الريا�شية 

الثقيلة.

طبيب اأع�صاب يعلن

  ال�ضوم عالج ملختلف
 الأمرا�س املزمنة...!!

مارك مات�شون هو رئي�ض خمترب العلوم الع�شبية يف املعهد الوطني 
لل�شيخوخة. وهو اأي�شا اأ�شتاذ علم الأع�شاب يف جامعة جونز هوبكنز، 
وواحد من اأبرز الباحثني يف جمال الآليات اخللوية واجلزيئية الكامنة 

وراء العديد من ال�شطرابات الع�شبية، مثل مر�ض الباركن�شون 
والألزهامير.

وقد ن�رض مارك وفريقه عدداً من درا�شاتهم التي تناق�ض قدرة ال�شوم 
مرتني يف الأ�شبوع، على تقليل خطر ال�شابة مبر�ض الباركن�شون 

والأزهامير ب�شكل كبري. وعند اإلقاء نظرة على درا�شات تقييد ال�شعرات 
احلرارية، تالحظ فرتات العمر الطويلة وكذلك زيادة القدرة على 

حماربة الأمرا�ض املزمنة واأثبتت الدرا�شة اأن ال�شوم وتقييد ال�شعرات 
احلرارية تنّمي خاليا جذعية جديدة وت�شلح احلم�ض النووي، ومتّدد 
فرتة احلياة وتوؤّخر الأمرا�ض املرتبطة بالعمر، ا�شافًة اىل اأّنها فّعالة 

كعالج لل�رضطان مع اأدوية العالج الكيميائي. اأّل اأّنه ل ميكن روؤية جتربة 
يف العيادة من دون اختبار املخّدرات ال�شيدلنية، لكّن هذه الدرا�شة ل 

تك�شب املال من ال�شوم وحده، اأو من ع�شب التي ل براءة اخرتاع له.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�ضحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

ممار�شة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�شاط 

اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�شان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�شة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�شاقة  البندية  التمارين 
ج�شم الإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�شلب  مبر�ض  �شخ�شوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�شموري،  اجلانبي 
اأ�شد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ض  اأعرا�ض 

متارين  اأق�شى  وميار�شون  قوية  ج�شدية 
والتجديف  الرك�ض  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�شلة وغريها من الألعاب الريا�شية 

الثقيلة.
على  ا�شتنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�شبة  الأي�ض  بعمليات  ي�شمى  ما 
يف  العادي  لل�شخ�ض  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�شاط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�شجة اجلهاز الع�شبي 

لالإن�شان.
�شيغة  اإىل  التو�شل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ض الن�شاط البدين لدرء 
اأخطار الإ�شابة باأمرا�ض القلب واجلهاز 

الع�شبي بجميع اأ�شكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب املخي�ض 
الذي ي�شاعد على تخفي�ض �شغط الدم لدى مر�شى 

القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب يتيح 
التوا�شل بني القناة اله�شمية والدماغ. كما اأن اللنب 

ي�شاعد على احلفاظ على توازن البكترييا يف اجلهاز 
اله�شمي وقد اأظهرت درا�شات �شابقة اأن اخللل يف 

م�شتعمرات البكترييا يف الأمعاء )اجلراثيم(، يوؤدي اإىل 
الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم لدى ن�شبة كبرية من النا�ض.

وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 
)املرتبطة بتدمري باللنب ملدة 9 اأ�شابيع، لحظ العلماء انخفا�ض ال�شموم 

اخلاليا( يف اأج�شادها. كما لحظوا اأي�شا انخفا�ض �شغط الدم ال�رضياين لديها. لذلك ين�شح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض لفوائده العديدة وخا�شة 
لدوره يف تخفي�ض �شغط الدم.

ما م�ضاعفات مر�س الن�ضداد الرئوي املزمن؟
التهابات اجلهاز التنف�شي: يكون امل�شاب مبر�ض الن�شداد الرئوي املزمن اأكرث عر�شة لنزلت الربد املتكررة، والأنفلونزا واللتهاب الرئوي، بالإ�شافة اإىل ذلك، 

ميكن لأي عدوى يف اجلهاز التنف�شي اأن جتعل التنف�ض اأكرث �شعوبة وتلحق ال�رضر باأن�شجة الرئة.
ارتفاع �شغط الدم: قد ي�شبب هذا املر�ض ارتفاًعا يف �شغط الدم يف ال�رضايني التي جتلب الدم اإىل الرئتني )ارتفاع �شغط الدم الرئوي(.

ا�شطرابات يف القلب: لأ�شباب غري مفهومة، يزيد خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب، مبا يف ذلك النوبات القلبية.
�رضطان الرئة: املدخنون امل�شابون بالتهاب ال�شعب الهوائية املزمن اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة ب�رضطان الرئة من املدخنني غري امل�شابني بالتهاب ال�شعب 

الهوائية املزمن.
الكتئاب: قد ي�شاب بع�ض املر�شى بالكتئاب نتيجة �شعوبة التنف�ض وعدم قدرة املري�ض على القيام باأن�شطة احلياة املعتادة.

هل هناك عالج ملر�ض الن�شداد الرئوي املزمن؟
ل يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ض الن�شداد الرئوي املزمن، فاخلطة العالجية تعتمد على الإقالع عن التدخني التخفيف من الأعرا�ض التي يعانيها امل�شاب، 
اإ�رضاف طبي  الأدوية حتت  وا�شتخدام  البدين(،  الن�شاط  اإىل  بالإ�شافة  )تغذية �شحية  باأ�شلوب �شحي  وتغيري منط احلياة  لتاليف م�شاعفات املر�ض،  وذلك 

للتخفيف من الأعرا�ض والوقاية من امل�شاعفات مثل:
البخاخات املو�شعة لل�شعب الهوائية التي ت�شاعد على ا�شرتخاء الع�شالت يف القنوات الهوائية، مما ي�شاعد على تخفيف ال�شعال و�شيق التنف�ض.

ال�شتريويدات التي توؤخذ عن طريق ال�شتن�شاق وهي اأدوية كورتيكو�شتريويد الذي يقلل ا�شتن�شاقه من التهاب ال�شعب الهوائية، وي�شاعد على منع تطور احلالة 
وزيادتها �شوًءا.

ال�شتريويدات عن طريق الفم الذي ي�شاعد على تقليل التهاب ال�شعب الهوائية، ومنع تطور احلالة وزيادتها �شوًءا.



الل�ساُن اأخَطَر جارحة على الإن�سان؛ 
الكبائر؛  اقرتافه  ة  وِخَفّ ل�سهولة 
ِبّ  وال�َسّ والنميمة  والبُْهتان  كالِغيبة 
يف  الإن�ساَن  يُوِقع  بل  وال�ستهزاء؛ 
لذلك  احلالت؛  بع�ض  يف  الُكْفر 
قيَّد �سبحانه الفالَح مَبْن كَفّ �رَشّه؛ 
 * اْلُوؤِْمنُوَن  اأَْفلََح  َقْد   ﴿ قال:  اإذ 
 * َخا�ِسُعوَن  اَلِتِهْم  يِف �سَ ُهْم  الَِّذيَن 
 ﴿ وَن  ُمْعِر�سُ اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  َوالَِّذيَن 
]الوؤمنون: 1 - 3[، وقد َخ�َضّ 
ال�سديَد  القوَل  وتعاىل  �سبحانه 
التقوى يف �سورة  ْكر من عموم  بالِذّ
الأحزاب؛ لبيان خطر الل�سان على 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا   ﴿ قال:  اإذ  التقوى؛ 
َ َوُقولُوا َقْوًل �َسِديًدا  اآَمنُوا اتَُّقوا الَلّ
يُرعب  وما   ،]70 ]الأحزاب:   ﴿
نزول قوله  القلب ما ورد يف �سبب 
َوَر�ُسوِلِه  َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ تعاىل: 
ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 65[، 
»قال  قال:  عمر  بن  عبدالل  فعن 
جمل�ض  يف  تبوك  غزوة  يف  رجل 

هوؤلِء،  اِئنا  ُقَرّ مثَل  راأيُْت  ما  يوم: 
اأَلْ�ِسنًة،  اأْكَذَب  ول  بُُطوًنا،  اأَْرَغَب  ل 
رجل  فقال  اللقاء،  عند  اأْجَبَ  ول 
يف الجل�ض: َكَذبَْت ولِكنََّك ُمنافٌق، 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  لأُْخِبََنّ 
الل  �سلى  النبي  ذلك  فبَلََغ  و�سلم، 
قال  القراآن،  ونزل  و�سلم  عليه 
ِبَحَقِب  ُمتعِلًّقا  راأَيْتُُه  فاأنا  عبدالل: 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  ناقة 
يقول:  وهو  احلجارة  تَنُْكبُُه  و�سلم 
نخو�ض  كنا  اإمنا  الل،  ر�سول  »يا 
ونلعب!« ور�سول الل �سلى الل عليه 
َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ يقول:  و�سلم 
َوَر�ُسوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 

.]65
وعن اأبي هريرة ر�سي الل عنه عن 
النبي �سلى الل عليه و�سلم قال: ))اإَنّ 
واِن  ِر�سْ من  بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد 
الل، ل يُلِْقي لها باًل، يَْرَفُعُه الل بها 
بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد  واإَنّ  َدَرجاٍت، 
باًل،  لها  يُلِْقي  ل  الل،  �َسَخِط  من 

معاذ  وعن  َجَهنََّم((،  يف  بها  يَْهِوي 
ر�سي الل عنه قال يف حديث طويل 
وفيه: اأن النبي �سلى الل عليه و�سلم 
الأْمِر  براأ�ِض  اأُْخِبَُك  ))األ  قال: 
َوعُموِدِه وِذْروِة �َسناِمِه؟((، قلُت: بلى 
الأْمِر  ))راأْ�ُض  قال:  الل،  ر�سول  يا 
وِذْروةُ  الةُ،  ال�سَّ َوَعُموُدهُ  الإ�ْسالُم، 
))األ  قال:  ثم  اجِلهاُد((،  �َسناِمِه 
قلُت:  ُكِلُّه؟((،  ذلك  مِبَالِك  اأُْخِبَُك 
بل�سانه،  فاأخذ  الل،  ر�سول  يا  بلى 
ثم قال: ))ُكَفّ عليك هذا((، قلُت: 
مبا  لوؤاخذون  واإنا  الل،  ر�سول  يا 
َك،  اأُُمّ ))ثَِكلَتَْك  فقال:  به؟  نتكلم 
على  النَّاِر  يف  النا�َض  يَُكُبّ  وَهْل 
األْ�ِسنَِتِهْم؟((،  َح�ساِئُد  اإَلّ  ُوُجوِهِهْم 
وقد �سدق من قال: »ِجْرُمه �سغرٌي 
- اأي: حجمه - وُجْرُمه كبرٌي«، وعن 
�سهل بن �سعد قال: قال ر�سول الل 
�سلى الل عليه و�سلم: ))َمْن ي�سَمُن 
ِرْجليه،  بني  وما  حَلييه  بني  ما  يل 

َمُن له اجلنة((. اأ�سْ

خطر الِغيبة والُبهتان والنميمة
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الوالية متفاوتة بح�سب 
اإميان العبد وتقواه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية الل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل الل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو الوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- القت�سد : وهو الوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر الل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية لل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية لل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
والقت�سد : الوؤدي الواجبات والتارك 

الحرمات . 
وال�سابق باخلريات : التقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

والكروه . 
واإن كان كل من القت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - والل يحب 
التوابني ويحب التطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني القت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء الل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء الل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء الل هم : الوؤمنون التقون .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  الل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل الل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة الل من خالل اأفعاله، يف الرحلة 
الثالثة اعرف الل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف الل من خلقه، اإن عرفت الل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف الل 
تف�رش  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن بالل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العبة 
ول  الل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  الل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُويِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن الَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى الل عليه و�سلم قال:  ))اإن الل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  الوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: والوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء الل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون الل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ قال الل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء الَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه الل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت الَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان لل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد الل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء الل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر الل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي الل عنه ، قال : قال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم : ) اإن من عباد الل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول الل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف الل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء الَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

هل يلعب روبرت دي نريو دور 
ترامب يف فيلم �شينمائي؟

�شحفية  مقابلة  يف  نريو،  دي  روبرت  ال�شهري،  االأمريكي  املمثل  اأكد 
جديدة، اأن راأيه يف الرئي�ش االأمريكي، دونالد ترامب، مل يتغري.

بـ  وي�شفه  جمددا  ترامب  يهاجم  نريو  دي  نريوروبرت  دي  روبرت 
»الكابو�ش«

و�رشح املمثل االأمريكي روبرت دي نريو باأنه لن يوافق اأبدا على لعب 
دور ترامب يف ال�شينما، الأنه غري حمبب بالن�شبة له.

واأ�شار دي نريو يف مقبلة مع جملة »Bild am Sonntag«، اإىل اأنه 
يعي�ش »بع�ش التعاطف« مع كل �شخ�شية يلعب دورها. لكن دي نريو ال 
ميكنه العثور على اأي جانب من �شخ�شية الرئي�ش االأمريكي ي�شتدعي 

لديه �شعورا بالتعاطف معه.

وقال املمثل امل�شهور: »يف حالة ترامب، اأحاول كل يوم اأن اأجد على 
االأقل اأي اإ�شارة جتعلني اأ�شعر بالتعاطف معه. مل اأجنح يف ذلك، اإنه 

اأمر م�شتحيل. فاأنا كنت وال اأزال غري مرتاح لرتامب«.
يوافق  لن  فاإنه  ترامب،  دور  لعب  عليه  عر�ش  اإذا  اأنه  نريو  دي  واأكد 

اأبدا.
واأعلن املمثل الهوليوودي، اأنه يعترب ترامب »فظيعا«، وي�شكل »تهديدا 

وا�شحا« للواليات املتحدة االأمريكية وللدميقراطية.

�شاد�س  بجزء  القاتل"يعود  "امل�شري 
من تاأليف كاتب فيلم "املن�شار"

اأعلنت �رشكة »نيو الين �شينما« اأنها ب�شدد اإنتاج جزء جديد من �شل�شلة 
اأن  على   ،)Final Destination( القاتل«  »امل�شري  ال�شهرية  الرعب 
يتم اإ�شناد كتابته لكل من باتريك ميلتون وماركو�ش دون�شتان املعروفني 
تقرير  بح�شب   ،)saw( »املن�شار«  اأفالم  �شل�شلة  كتابة  يف  بامل�شاركة 

ن�رشه موقع »هوليود ريبورتر«.
وقد ارتبط ا�شم الكاتبني بال�شل�شلة الناجحة »املن�شار« منذ عام 2007، 
حني بدءا كتابة �شيناريو اجلزء الرابع منه، ثم االأجزاء الالحقة يف 2008 

و2009 و2010.
املو�شم  فازا يف  ودون�شتان معا منذ عام 2003، حينما  ميلتون  ا�شتهر 
 Project( »الثالث من برنامج تلفزيون الواقع »م�رشوع ال�شوء االأخ�رش
Greenlight(، وهو الربنامج املعروف مبنح الفر�شة ملجموعة من 
املخرجني ال�شباب الإخراج اأفالم روائية مبعاونة النجمني »مات دميون« 

و«بن اأفليك«. 
بعدها قدما عدة اأفالم ناجحة اإىل جانب �شل�شلة »املن�شار«، مثل »�شائد 
 Piranha( »عام 2009، و«�شمكة البريانا )The Collector( »االأرواح
فيلمهما »حكايات  لعر�ش  ا�شتعدادهما  اإىل جانب  3DD( عام 2012، 
 )Scary Stories to Tell in the Dark( »مفزعة تروى يف الظالم

خالل �شهر اأوت املقبل.
كل هذه العوامل جعلت منهما االختيار املثايل للجزء اجلديد املنتظر 
االأول  جزئها  عر�ش  منذ  ا�شتهرت  التي  القاتل«  »امل�شري  �شل�شلة  من 
�شاوا،  ديفون  بطولته  ولعب  وونغ،  اإخراج جيم�ش  بفيلم من  عام 2000 

واإيل الرتر.
وقد حقق الفيلم اإيرادات جتاوزت 112 مليون دوالر، يف حني مل تتجاوز 
ميزانيته 23 مليون دوالر فقط، مما جعل �شناعه يقررون �شناعة اأجزاء 
متتالية منه تناوب عليها عدة كتاب اإىل جانب »جيفري ريديك« �شاحب 
الفكرة، مثل: جيلني مورغان، وجيم�ش وونغ، وجي ماكي غروبر، واإريك 

بري�ش، واإريك هاي�رشير.
والعنف  ال�شدمة  م�شاهد  بني  �شناعها  وازن  ال�شل�شلة،  اأفالم  كل  ويف 
جمموع  جتاوز  حتى  اجلماهريي،  النجاح  على  والرتكيز  والفكاهة، 
زيادة  مع  فيلم  كل  يف  زادت  دوالر،  مليون  �شبعمئة  ال�شل�شلة  اإيرادات 

متا�شك حبكته.
ومل تعلن �رشكة »نيو الين« تفا�شيل اجلزء اجلديد حتى االآن، لكنه �شوف 
يلتزم بالطابع الرئي�شي لل�شل�شلة، وهي عدم موت بع�ش االأ�شخا�ش يف 

الوقت الذي كان يفرت�ش بهم اأن ميوتوا.
ويف �شياق مواز، كان النجم توين تود -الذي �شارك يف كل االأجزاء ال�شابقة 
ما عدا الرابع- قد �رشح قبل اأيام من اإعالن ال�رشكة، اأن اجلزء اجلديد 
من ال�شل�شلة قد ال يرى النور ب�شبب تكلفته العالية، يف ظل وجود اأفالم 
 ،)Annabelle( »اأخرى قليلة التكلفة حتقق اإيرادات كبرية، مثل »اآنابيل

.)Truth or Dare( »و«حقيقة اأم جراأة ،)conjurer( »و«م�شعوذ

نقابة الفنانني ال�شوريني تنفي وفاة املمثل 
ال�شوري الكبري اأ�شعد ف�شة

نفت نقابة الفنانني ال�ضوريني وفاة املمثل ال�ضوري البارز، اأ�ضعد ف�ضة، الذي يبلغ من العمر 81 عاما 
وجاء بيان نقابة الفنانني ال�ضوريني، بعد اأن تداولت و�ضائل اإعالم خرب وفاة املمثل ال�ضوري.

العربي  امل�رشح  مهرجان  نفى  كما 
ال�شوري  الفنان  وفاة  �شائعة  ينفي 
اأ�شعد ف�شة انت�رشت �شائعات كثرية، 
اأول اأم�ش ، على العديد من املواقع 
ال�شوري  الفنان  وفاة  عن  العربية 
يتواجد  الذي  ف�شة  اأ�شعد  الكبري 
�شيوف  �شمن  حالياً  القاهرة  يف 

مهرجان امل�رشح العربي.   
ونفت اإدارة مهرجان امل�رشح العربي 
عادل  املخرج  يف  متمثلة  اخلرب، 
ت�رشيحات  يف  قال،  الذي  ح�شان 
امل�رشية،  ال�شابع«  »اليوم  ل�شحيفة 
ويتابع  هلل  واحلمد  بخري  »الفنان 
�شائعات  وهذه  املهرجان  فعاليات 
منت�رشة  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ش  ال 

منذ االأم�ش«.
اأ�شعد  الكبري  ال�شوري  النجم  وكان 
حديثاً  حواراً  اأجرى  قد  ف�شة 
مبهرجان  ح�شوره  اأثناء  لل�شحيفة 
ليك�شف  امل�رشحية،  قرطاج  اأيام 
وال�شينما  الدراما  يف  راأيه  عن 
يف  تكرميه  حيثيات  وعن  امل�رشية 
تون�ش قائاًل: »اأنا يف منتهى ال�شعادة 
قرطاج  اأيام  مهرجان  يف  بتتويجي 
امل�رشحية الذي هو تواأم ملهرجان 
بعيدة،  منذ فرتة  امل�رشحي  دم�شق 
واأ�شكر تون�ش واملهرجان الأنه تتويج 

بعد تكرميات كثرية �شبقته يف نف�ش 
املهرجان«.

واأ�شاف النجم ال�شوري الكبري قائاًل: 
واأح�شن  امل�رشح  يف  تربيت  »اأنا 
امل�رشح تربيتنا، لذلك يبقى احلنني 
اإىل امل�رشح هو االأ�شا�ش والهاج�ش 
واأعتربه اأهم من التليفزيون وال�شينما 
العمل  يف  اأتردد  ال  العمر  هذا  ويف 
بامل�رشح، رمبا اأتردد يف التليفزيون 

اأو ال�شينما«.
ولد ف�شة يف قرية بك�شا يف الالذقية، 
للفنون  العايل  املعهد  خريج  وهو 

ما  اأعماله  وتعددت  امل�رشحية، 
وامل�رشح.  وال�شينما  التلفزيون  بني 
الفني  م�شواره  خالل  و�شارك 
اأعمال م�رشحية عديدة  الطويل يف 
دون  كارامازوف،  االأخوة  بينها:  من 
هو  امللك  العاري،  امللك  جوان، 

امللك، وغريها.
يف  الفنان  �شارك  ال�شينما،  ويف 
حبيبتي  اخلام�شة،  القلعة  اأفالم: 
ليايل  �رشقية،  ق�شة  التوت،  حب  يا 
يف  �شارك  التلفزيون  ويف  اآوى.  ابن 
م�شل�شالت: العو�شج، اجلوارح، باب 

احلارة، عز الدين الق�شام، وغريها.
من  العديد  على  الفنان  وح�شل 
�شوريا  يف  التقديرية  اجلوائز 
مهرجان  بينها  من  وخارجها، 
)جائزة  الدويل  ال�شينمائي  دم�شق 
فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل 
»ليايل ابن اآوى«( ومهرجان القاهرة 
اأف�شل  )جائزة  والتلفزيون  لالإذاعة 
م�شل�شل  يف  دوره  عن  تاريخي  دور 
امل�رشح  �شالة  وحملت  »العو�شج«(، 
القومي مبدينة الالذقية ا�شمه عام 

.2006

اأكرب نقابة للممثلني يف اأمريكا تتهم اأكادميية الأو�شكار 
برتويع امل�شاهري

يف  للممثلني  نقابة  اأكرب  اتهمت 
على  القائمني  املتحدة  الواليات 
ترويع  مبحاولة  االأو�شكار  جوائز 
امل�شاهري حتى ال يقدموا حفالت 

اجلوائز ال�شينمائية االأخرى.
اتهمت  م�شبوق،  غري  بيان  ويف 
اأكادميية  ال�شا�شة  ممثلي  نقابة 
بـ«اأ�شاليب  ال�شينما  وعلوم  فنون 

�شغط وقحة«.
عدد  ي�شل  التي  النقابة  وقالت 
ترد  اإنها  األف،   160 اإىل  اأع�شائها 
النطاق  وا�شعة  تقارير  على  بذلك 
االأكادميية  باأن  تفيد  هوليوود  يف 
ال  حتى  املمثلني  على  ت�شغط 
يح�رشوا حفالت جوائز اأخرى غري 

االأو�شكار، ويرف�شوا تقدميها.
ال�شا�شة  ممثلي  نقابة  بيان  و�شدر 
على  اخليار  بعد  ي�شتقر  مل  بينما 
يف  املقرر  االأو�شكار  حفل  مقدم 
يتبق  مل  الذي  املقبل،  فيفري   24

�شوى �شتة اأ�شابيع عليه.
ا�شم  عن  االأكادميية  وتبحث 
وجذب  احلفل  لتقدمي  كبري 

امل�شاهدين.

جوائز  على  القائمون  ويحاول 
�شمن  االأخرية  وهي  االأو�شكار، 
�شل�شلة طويلة من حفالت اجلوائز 
يف  جانفي  وفيفري جتديد �شكل 
العام  �شعبيته  تدين  بعد  احلفل 
على  م�شتوى  اأقل  اإىل  املا�شي 

االإطالق.
االإثنني  اأم�ش  االأكادميية  ترد  ومل 
بيان  على  تعقيب  طلب  على 
قبل  ال�شادر  ال�شا�شة  نقابة ممثلي 
جوائز  اإعالن  حفل  من  اأ�شبوعني 
 26 يف  اأجنلي�ش  بلو�ش  النقابة 

جانفي .
اأن »حماولة  النقابة  بيان  وجاء يف 
الإبعاد  الوا�شحة  االأكادميية 
اأع�شائنا عن تقدمي حفالت جوائز 
مقبولة  وغري  وقحة  بهم  خا�شة 

على االإطالق«.
يكون  اأن  »ينبغي  البيان  واأ�شاف 
املمثلون اأحراراً يف قبول اأي عر�ش 
ال�شناعة«  احتفاالت  للم�شاركة يف 
باأنها  االأكادميية  اأ�شاليب  وا�شفاً 

»ترويع خلدمة م�شالح �شخ�شية«.
ويبدو اأنه لن يكون هناك من يقدم 

حفل االأو�شكار هذا العام و�شتكون 
يقام  التي  الثانية  املرة  هي  هذه 
تاريخ  يف  مقدم  دون  فيها  احلفل 
اجلوائز املرموقة املمتد منذ 91 

عاماً.
تنحي كيفن هارت

كيفن  الكوميدي  املمثل  وتنحى 
تقدمي  عن  املا�شي  ال�شهر  هارت 
اإعالن  من  يومني  بعد  احلفل 
تغريدات  ب�شبب  وذلك  اختياره، 

قدمية مناه�شة للمثليني جن�شياً.
الربامج  مقدمة  حماولة  واأخفقت 
هذا  ديغيرن�ش  اإيلني  الكوميدية 

يُعلن  ومل  هارت  الإعادة  ال�شهر 
البديل له.

حفل  م�شاهدي  عدد  وتراجع 
التلفزيون  �شا�شات  على  االأو�شكار 
م�شتويات  اإىل  املا�شي  العام 
قيا�شية بلغت 26٫5 مليون م�شاهد، 
ما دفع االأكادميية للتعهد بتقلي�ش 
�شاعة،  ن�شف  حوايل  احلفل  مدة 
اإىل3 �شاعات فقط، وت�شليم جوائز 

خالل فرتات الدعاية.
و�شتعلن تر�شيحات جوائز االأو�شكار 

2019، يف  22  جانفي 2018 .
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ال�سيارات يف  و�سعت  مميزات  اأغرب 
ال�سيارات، ُطرحت  تاريخ  على مدار 
والرائعة  الغريبة  الأفكار  بع�ض 
�سبيل  فعلى  ال�سيارات،  لتح�سني 
بوبيولر  جملة  اقرتحت  املثال، 
مل�سكلة  حلاً   1935 عام  ميكانيك�ض 
ال�سيارة  يف  ورائحتهم  الكلب  �سعر 
جانب  على  اأكيا�ض  تعليق  من خلل 
بها،  الكلب  و�سع  ليتم  ال�سيارة 
ال�سائقني  متييز  كذلك  واقرُتح 
تراخي�ض  لوحة  خلل  من  ال�سيئني 
وعظمتني  جمجمة  عليها  مر�سوم 

متقاطعتني.
هناك  كان  لذلك،  �سابق  وقت  ويف 
اأوريا  يُدعى  ا  م�سهوراً ا  وموؤلفاً ا  واعظاً
بالهند�سة،  ا�ستهر  والذي  �سميث 
خوف  م�سكلة  حل  �سميث  ا�ستطاع 
خلل  من  ال�سيارات  من  اخليول 
باحلجم  خ�سبي  ح�سان  راأ�ض  و�سع 
من  الأمامي  اجلزء  يف  له  الطبيعي 

ال�سيارات.
اإىل  �سخيفة  الأفكار  هذه  كل  لي�ست 
اأهل الكثري منها  حد كبري، وهذا ما 
اإىل الدخول يف مرحلة الإنتاج، اإليك 
اأ�سافت  التي  الأفكار  ببع�ض  قائمة 

مميزات لبع�ض ال�سيارات.

مكافحة الختطاف من فولفو
وقت  متاحة حتى  امليزة  كانت هذه 
ال�سيدان،   S80 �سيارات  يف  قريب 
ال�سيارة  مفتاح  يُخربك  حيث 
ال�سخ�سي اأثناء اقرتابك من ال�سيارة 
اأمر  وهذا  مفتوحة،  اأم  مغلقة  اأنها 
�سديد  ا  مو�سوعاً كان  لكنه  منطقي، 
رجال  مثل  الب�رش  لبع�ض  اخلطورة 
وال�سيا�سيني  الأثرياء  الأعمال 

واجلوا�سي�ض الدوليني.
وجود  معرفة  فولفو  ا�ستطاعت 
جهاز  خلل  من  بال�سيارة  خاطفني 
للغاية  احل�سا�ض  النب�سات  ا�ست�سعار 
ما  مبعرفة  لك  �سي�سمح  والذي 
ينب�ض  اإن�سان  قلب  هناك  كان  اإذا 

باملقعد اخللفي اأم ل.

مقاعد �شيفروليه الدوارة

ما كان يف الواقع فكرة جيدة، مل يدم 
اأن  ، وذلك لأن املقاعد يجب  طويلاً
اأو  تنفجر  اأن  دون  احلوادث  تتحمل 
تقذف الركاب جتاه عجلة القيادة اأو 
الأمامي، لكن يف عام 1974  الزجاج 
كان باإمكانك �رشاء �سيفروليه لوجانا 
S3 ذات املقاعد الدوارة مما ي�سمح 
واخلروج  الدخول  ال�سيارة  بقائد 
ب�سهولة من ال�سيارة وهذا قدم فائدة 
كبرية لكبار ال�سن والأ�سخا�ض الذين 
وثني  التنقل  م�ساكل  من  يعانون 

الركبة ب�سكل عام.

ا�شطدم واترك رقم لوحة 
ال�شيارة

التي  الأعمال  من  اأخرى  فكرة  هذه 
فلم  نظرية،  فكرة  كونها  تغادر  مل 
الإنتاج  حيز  يف  للدخول  تتطور 
اإبداعية حلل م�سكلة  ولكنها حماولة 

يقوم  حينما  تبداأ  والفكرة  حقيقية، 
اأخرى  ب�سيارة  بال�سطدام  ما  �سائق 
�سوف  وعندها  امُل�ساة  اأحد  اأو 
�سغرية  اأقرا�ض  ال�سيارة  من  ت�سقط 
حتتوي على رقم لوحتها حتى يتمكن 
وحتديد  القانون  تطبيق  من  اجلميع 
اجلاين والبحث عنهم والو�سول اإليهم 

ب�سهولة.

ناقل احلركة املزدوج من 
ميت�شوبي�شي

كم من املرات التي كنت ت�سري فيها 
تكون  اأن  ومتنيت  املعاك�ض  بالجتاه 
اأ�رشع؟ مل يكن ناقل احلركة املزدوج 
من ميت�سوبي�سي حلاً يف الواقع لهذه 
ثانوياًا  ا  منتجاً يعترب  بل  امل�سكلة 
ذلك  ويُ�سمى  ا  تعقيداً اأكرث  لت�سميم 
ويت�سمن  �سيفت  بال�سوبر  النظام 
مبا�رشة  احلركة  ناقل  و�سع  النظام 
ن�سبة  كل  وتق�سيم  املحرك  اأ�سفل 
من ترو�ض ال�رشعة اإىل اثنني لتوفري 
اأثناء  والقت�سادية  القوة  خياري 
احلركة وكان الناجت وجود 8 �رشعات 

للعديد من  اأمامية و�رشعتان خلفية 
مرياج  مثل  ميت�سوبي�سي  موديلت 

ودوج كول يف اأواخر ال�سبعينيات.

عجلة قيادة بدون بوق 
مبركزها

اجلهد  من  الكثري  الأمر  يتطلب 
مركز عجلة  اإىل  واحدة  يد  لتحريك 
كبري  زر  على  وال�سغط  القيادة 
لإطلق البوق، لكن يف ديرتويت اأتى 
عجلة  جلعل  ممتازة  بفكرة  �سخ�ض 
وكان  البوق،  هي  نف�سها  القيادة 
البوق يدور حول اجلزء الداخلي من 
عجلة القيادة وعند ال�سغط عليه من 

ال�سائق فاإنه ي�سدر �سوتاًا.

البل�ستيك  فاإن  احلظ،  ل�سوء 
العمر  تقدم  مع  يقدم  واملطاط 
احلرارة  مع  ويتمدد  ويتقل�ض 
الت�سنيع  جودة  تكن  ومل  والربودة، 
واملواد ثابتة ب�سكل دائم يف �ستينيات 
القرن املا�سي، لذا مل ي�ستغرق الأمر 

وقتاًا طويلاً ليتم اإيقاف هذه امليزة.

ميني بار يف �سندوق القفازات
تبتكر  يف عام 1957، كانت كاديلك 
كما  �سارمة  قوانني  هناك  يكن  ومل 
ا  خمتلفاً الوقت  كان  فقد  الآن،  هي 
ببع�ض  تتمتع  ال�سيارات  وكانت 
الفاخرة  املعي�سة  غرف  ميزات 
�سندوق  كان  فقد  لذا  املنازل،  يف 
امل�رشوبات علمة مميزة ملجموعة 
�سيارات كاديلك، كان الباب اخلا�ض 
ا  ممغنطاً الم�رشوبات  ب�سندوق 
من  قطرة  اأي  �سقوط  من  مينع  مما 
ال�سيارة مييناًا  اأثناء انعطاف  الأكواب 

ا.     وي�ساراً

عجلة القيادة املتاأرجحة من 
فورد

عجلت  على  اأ  جميعاً اعتدنا  لقد 
يف  قيا�سية  كميزة  الثابتة  القيادة 
القرن  منت�سف  يف  لكن  ال�سيارات، 
املا�سي كانت هناك ميزات متطورة، 
فقد تطورت فورد اإىل م�ستوى اأف�سل 
مع ثاندربريد يف عام 1961 و�سممت 
للنا�ض  ت�سمح  متاأجرحة  قيادة  عجلة 
اجلانب  اإىل  بو�سات  عدة  بتحريكها 
ب�سهولة  بالدخول  للركاب  وال�سماح 
واخلروج منها. بعد ذلك، ا�ستطاعت 
واإ�سافة  النظام  حت�سني  فورد  �رشكة 
القيادة  عجلة  اإمالة  على  القدرة 
النماذج  بع�ض  يف  وعر�سوها  ا،  اأي�ساً
الأخرى حتى ظهرت قوانني ال�سلمة 
لهذه  نهاية  وو�سعت  الفيدرالية 

الفكرة.

قيا�س وقت “ا�شتخدام ال�شقف” 
من بي اإم دبليو

ميني  ال�سيارة  دبليو  اإم  بي  طورت 

كوبر لتكون بدون �سقف لكن يف بع�ض 
هذا  اإ�سدال  اإىل  ت�سطر  قد  الأحيان 
الظروف  من  نف�سك  حلماية  ال�سقف 
بي  و�سعت  ولهذا  املتغرية،  اجلوية 
الذي  الوقت  قيا�ض  ميزة  دبليو  اإم 
ت�ستخدم فيه ال�سقف اأعلى �سيارتك، 
هذه  من  الهدف  ا  حتديداً نعلم  ل 
امليزة  و�سعت  ال�رشكة  لكن  امليزة 

بالفعل يف ال�سيارة.

�شكوتر هوندا �شيتي

يف  مفيدة  هات�سباك  �سيتي  كانت 
حجمها،  ل�سغر  الأحيان  من  الكثري 
اأنها  على  بت�سويقها  هوندا  وقامت 
ثمانينيات  يف  ال�ستخدام  �سهلة 
عام  من  وبداية  املا�سي،  القرن 
مل�سرتيها  �سكوتر  و�سع  بداأوا   1981
ا  خ�سي�ساً م�سمم  للطي  قابل  �سكوتر 
الأمتعة  منطقة  مع  و�سعه  ليتنا�سب 
هي  بالتاأكيد  الفكرة  وكانت  ال�سغرية 
الماكن  يف  ب�سيارتك  ت�سطف  اأن 
منت�سف  اإىل  وتنطلق  املزدحمة 
ال�سكوتر،  هذا  ا  م�ستخدماً املدينة 
�سريكنون  الذين  النا�ض  عدد  كم  لكن 
ال�سكوتر  ويركبون  جانباًا  �سياراتهم 
للهروب من الزحام املروري للو�سول 

اإىل املنزل!

ُمعطر �شيارات من مر�شيد�س

مر�سيد�ض  تقدمه  مازالت  اأمر  هذا 
يف الوقت احلايل، اإنهم لي�سوا ال�رشكة 
الوحيدة التي قدمت فكرة امُلعطر يف 
احت�سنوا  لكنهم  ال�سيارات،  مق�سورة 
موديلت  فجميع  بالكامل  الفكرة 
لديها   Eو  Sو  C الفئة  مر�سيد�ض 
معطر خا�ض اختياري يتم و�سعه يف 
وقد  ال�سيارة،  داخل  التدفئة  فتحات 
على  بناءاً  الأملانية  ال�سانعة  طورته 
اأذواق م�ستخدمي �سياراتها الفاخرة.

"موديل  �سيارة  "ت�سال" تقدم 
3" جمانا ملن يخرتقها!

جوائز  للقر�سنة  م�سابقة  تقدم 
دولر  مليون  قيمتها  تقارب 
اإيجاد  على  الهاكرز  لت�سجيع 
"ت�سل  �سيارة  مع  اأمنية  م�ساكل 

موديل 3".
الأمن  موؤمتر  وعقد 
مع  �رشاكة   "Pwn2Own"
الكهربائية،  ال�سيارات  �رشكة 
للباحثني  فر�سة  لتقدمي  ت�سل، 
قيمتها  ترتاوح  بجوائز  للفوز 
مقابل  دولر  األف  و250   35 بني 
العثور على نقاط �سعف يف �سيارة 
اأول  و�سيح�سل   3 موديل  ت�سل 
�سخ�ض يكت�سف ثغرة على �سيارة 
وقال  ال�رشكة  من   "3 "موديل 
املديرين  كبري  غورينك،  بريان 

للأمن  مايكرو"  "تريند  �رشكة  يف 
 ،2007 عام  "منذ  الإلكرتوين: 
م�سابقة   Pwn2Own اأ�سبحت 
التي  ال�سناعة  جمال  يف  رائدة 
من  جديدة  جمالت  على  ت�سجع 
ال�سيرباين"،  الأمن  ثغرات  اأبحاث 
ال�سنني  مر  "على  قائل:  واأ�ساف 
وفئات  اأهداف  باإ�سافة  قمنا 
البحثية  اجلهود  لتوجيه  جديدة 
املتزايد  الهتمام  جمالت  نحو 
ويف  وامل�ستهلكني.  لل�رشكات 
مع  �رشاكة  عقدنا  العام،  هذا 
جمال  يف  الأ�سماء  اأكرب  بع�ض 
اللتزام،  هذا  لتعزيز  التكنولوجيا 
الثغرات  اأبحاث  قيادة  وموا�سلة 

الأمنية ذات ال�سلة".

كارولينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�ستعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر منزال بالكامل

مكالرين بلم�سات من التنني ال�سيني 
 ك�سفت »مكلرين« �سانعه ال�سيارات اخلارقة ؛ عن جمموعتها اخلا�سة 
اجلديدة من موديل 570 وجاءت »جمموعة كابني« اخلا�سة نتيجة التعاون 
اأونلي«  اآند  ون  كابني  ال�سيني  الأزياء  م�سمم  و  ال�رشكة  بني  امل�سرتك 
الأ�سود  باللون  الن�سخ اخلا�سة  ( ومتيزت  لها  اأول منتجع ح�رشي  تفتح 
الداكن مع �سعار التنني ال�سيني ذو اللون الذهبي على الأبواب والعجلت 
والكبينة الداخلية ك�سعار للمجموعة اجلديدة و�سيطر اللون الذهبي على 
العجلت ومكاب�ض املكابح ؛ كما نق�ض �سعار التنني الذهبي ب�سكل يدوي 

على املقاعد الداخلية لل�سيارة املغطاة بجلد األكانرتا الفاخر 
الأول  الرقمي  املطعم   "GarfieldEats" اإطلق  دبي..  مرة يف  لأول 

من نوعه يف العامل واأنتجت ال�رشكة 5 مناذج فقط من �سياراتها اجلديدة 
التي من املنتظر طرحها يف الأ�سواق مبحرك V8 مزدوج التريبو �سعة 

3.8 لرت وهيكل من األياف الكربون 

ا�ستعلت األ�سنة اللهب يف بي اإم دبليو، ما اأدى 
اإىل تدمري منزل بالكامل يف ولية كارولينا 
اجلنوبية ح�سب و�سائل الإعلم الأمريكية، 
اأثبتت بالفعل باأن ال�سيارة  فاإن التحقيقات 
اأنها  من  بالرغم  احلريق  املت�سبب يف  هي 

كانت متوقفة ومركونة يف املراآب.
فاإن  الأمريكي،  املدين  الدفاع  وح�سب 
مالكة املنزل فتحت املراآب لأخذ �سيارتها 
واخلروج بها، لتفاجاأ بنريان �سخمة تلتهم 
اأنه مل يتم  اإم دبليو خا�ستها، مع العلم  بي 

الك�سف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�سل فيه رجال الإطفاء 
اإىل موقع احلادث، كان غالبية املنزل قد 
لرت  األف   302.8 واحتاجوا  بالفعل  احرتق 

مياه قبل اأن يتم اإخماد النريان.
اإم  بي  فيها  حترتق  مرة  اأول  هذه  لي�ست 
تقريرها  يف   ABC ك�سفت  حيث  دبليو، 
يزيد  ما  العام املا�سي عن احرتاق  خلل 
 5 اآخر  مدار  على  دبليو  اإم  بي   40 عن 

�سنوات يف الوليات املتحدة.

�سانعة  ا�ستدعت   ،2017 نوفمرب  ويف 
�سيارة  مليون   1.4 الأملانية  ال�سيارات 
واخلام�سة  الثالثة  الفئة  احرتاق  ملخاطر 
خلل  بناوؤها  مت  والتي   Z3و  X3و  X5و
يف  عيب  اإىل  يعود  وذلك   2011-2006
الإطفاء  الهواء. م�سوؤولو  تو�سيلت مكيف 
م�ستمرون حاليا يف التحقيق وقد �رشحوا 
باأنه �سيتم �سوؤال بي اإم دبليو عّما اإذا كانت 
الإ�ستدعاء  يف  متورطة  امل�ستعلة  ال�سيارة 

اأم ل.
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تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على 
متنع  جديدة  ميزة  تطوير 
�ملتطفلني من �الطالع على 
�لدرد�شة  ر�شائل  حمتوى 

�خلا�شة بك عرب �لتطبيق.
�مل�شتخدمون  و�شيحتاج 
ب�شمات  م�شح  �إىل  قريبا 

قر�ءة  قبل  �الأ�شابع 
�أنه  يعني  ما  �لدرد�شات، 
باأمان  هاتفك  مترير  ميكن 
�لقلق  دون  �أ�شدقائك  �إىل 
وما  عليك  �لتج�ش�س  ب�شاأن 
يز�ل �لتحديث يف �ملر�حل 
�لتطوير،  من  �الأوىل 

يف  متاحا  �شيكون  ولكنه 
�مل�شتقبلية  �الإ�شد�ر�ت 
�ملر��شلة  خدمة  من 
�كت�شاف  �آب«ومت  »و�ت�س 
قبل  من  �جلديدة  �مليزة 
 ،»WABetaInfo« موقع 
بت�شجيل  يقوم  و�لذي 

و�ت�س  حتديثات  �شيفرة 
وم�شاركة  �مل�شتقبلية  �آب 
مع  �مليز�ت  تفا�شيل 

�جلماهري.
و�أو�شح �ملوقع �أن »�لتطبيق 
�شيكون حمميا متاما، لذلك 
�إىل  �مل�شتخدم  �شيحتاج 
فتح  �أجل  من  هويته  تاأكيد 

و�ت�س �آب«.
تاريخ  �الآن  حتى  يوجد  وال 
�مليزة  هذه  الإ�شد�ر  حمدد 
�جلديدة، ولكن من �ملتوقع 
و�شولها عن طريق �الإ�شد�ر 
�أندرويد  لنظام   v2.19.3
»و�ت�س  ر�شائل  و�شتكون 
�آب« م�شفرة من �لبد�ية �إىل 
ميكن  �أنه  يعني  ما  �لنهاية، 
�ملحادثة  الأطر�ف  فقط 

�الطالع على حمتو�ها.
�جلديدة  �مليزة  وتهدف 
جديدة  حماية  �إ�شافة  �إىل 
وتاأمني  للم�شتخدم 
خ�شو�شيته ومنع �ملتطفلني 
حمتوى  �إىل  �لو�شول  من 

ر�شائلهم.

 »Alcatel« قررت �رشكة
�لهو�تف  ل�شوق  �لعودة 
جديد�  هاتفا  بطرحها 
مناف�شة  مبو��شفات 

و�شعر 300 يورو تقريبا.
�ملو��شفات  �أبرز  ومن 
 »V5« لـ  و�لفنية  �لتقنية 

�جلديد:
�لنوى  ثماين  معالج   -
 M e d i a T e k «
MTK6762« برتدد 1.5 

غيغاهريتز.
ر�شوميات  معالج   -
 IMG PowerVR«

.»GE8320
 6.2 مبقا�س  �شا�شة   -
 ،)19:9( و�أبعاد  بو�شة، 

.HD+ودقة عر�س
�أ�شا�شية  كامري�   -
 )5+12( بدقة  مزودوجة 

ميغابيك�شل.
�أمامية بدقة 8 ميغابيك�شل، وميزة  - كامري� 

�لتعرف على �لوجوه.
- ذ�كرة و�شول ع�شو�ئي 5 غيغابايت.

قابلة  غيغابايت،   32 د�خلية  ذ�كرة   -
خارجية  ذ�كرة  بطاقات  با�شتخد�م  للتو�شيع 

.»microSD/HС«

منفذين   -
.»nanoSIM« لبطاقات �الت�شال

.»FM« م�شتقبل الإ�شار�ت �لر�ديو -
- بطارية ب�شعة 4000 ميللي �أمبري.

 USB( منفذ »3.5 ملم« لل�شماعات، ومنفذ -
.)OTG 2.0

- �الأبعاد )8.5/74/153( ملم.
- �لوزن: 156 غر�ما.
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»و�ت�س �آب« تطور ميزة حتمي 
حمادثات �مل�ستخدمني من �ملتطفلني

للأ�سو�ق  "Alcatel" تعود 
بهاتف مناف�س

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�أول م�سروع �سكني يف �لعامل بتقنية 
�لطباعة ثلثية �لأبعاد

�أول  �لهولندية  �أيندهوفن  يف  �أُطلق 
�لطباعة  بتقنية  يُبنى  �شكني  م�رشوع 
ويتكون  �لعامل  يف  �الأبعاد  ثالثية 
و�شتطبع  منازل،   5 من  �مل�رشوع 
خر�شانتها بعناية، على يد باحثني من 

للتكنولوجيا،  �أيندهوفن  جامعة 
�آند  هوبني  �رشكة  مع  بالتعاون 
�ملنزل  و�شيكون  مريلو.   فان 
يتكون  و�حد  طابق  من  �الأول 
من ثالث غرف، وتبلغ م�شاحته 
�شتكون  حني  يف  مربعة،  قدم   1000
متعددة  �الأخرى  �الأربع  �لوحد�ت 
مريور  �شحيفة  ح�شب  �لطو�بق، 
�الأولية  �ل�شور  وتظهر  �لربيطانية 

للم�رشوع، �أن �ملنازل �شتكون باأ�شكال 
ملتوية، ��شتناد�ً �إىل كتل غري منتظمة 
�لبناء  و�شياأخذ  �الأخ�رش  �ملحيط  يف 
�لعنا�رش  تطبع  حيث  مرحلياً،  نهجاً 
�إىل  نقلها  قبل  �جلامعة،  يف  �الأولية 
�أن يرُبز  موقع �لبناء وياأمل �مل�شمون 
�ملتحملة  �لبيئية  �لفو�ئد  �مل�رشوع، 
�ملطبوعة  �الأبعاد  ثالثية  للخر�شانة 

على �شناعة �لبناء.

كامربيدج �أناليتيكا ُتغلق 
�أبو�بها بعد ف�سيحة في�سبوك

�الأبحاث  �رشكة  على  �لقائمون  �أعلن 
 Cambridge« �أناليتيكا  كامربيدج 
ب�شكٍل  �ل�رشكة  �إغالق  عن   »Analytica
تام بعد �لف�شيحة �لتي �رشبتها مع في�شبوك 
�مل�شتخدمني  بيانات  ��شتخد�م  ب�شبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمموعة  �إعالن  مع  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
SCL �ملالكة لل�رشكة عن �إيقاف خدماتها 
�إعالن  بعد  �ل�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

�فال�شها ب�شبب �لف�شيحة �الأخرية. وبح�شب 
ويتدالند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�س 
فاإن �ل�رشكة �شتغلق �أبو�بها ب�شبب �مل�شاكل 
في�شبوك،  ف�شيحة  خلفتها  �لتي  �الأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  �ل�رشكة  �أن  حيث 
عن  �جلميع  بعزوف  ت�شبب  مما  �مل�شكلة 
�ال�شتفادة من خدماتها، وهو ما جعل �إعادة 
جتارية  عالمة  �شمن  خدماتها  تد�شني 
يف  �ل�رشكة  وقالت  جد�ً.  �شعب  جديدة 

بيانها �ل�شحفي »بعد �لتحقيقات �لد�خلية 
ملنحنى  و�شلنا  فاإننا  �الأخرية،  للم�شاكل 
�لتام ملوظفي  باالأ�شى  ن�شعر  ونحن  ُمغلق، 
�ل�رشكة �لذين علمو� بذلك �خلرب ، وهو ما 
�شيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر �أن ف�شيحة 
بخ�شائر  �أب�شا  ت�شببت  �أناليتيكا  كامربيدج 
�الأ�شابيع  يف  في�شبوك  ل�رشكة  فادحة 
�شيا�شتها  تُغري  جعلها  ما  وهو  �الأخرية، 

ب�شكل كامل بعدها.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

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

وتو�شيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



قائد  ر�شيد  حركاتي  العقيد  اأم�س  اأكد 
على  وزو  بتيزي  للدرك  املجموعة 
نظمتها  التي  ال�شحفية  الندوة  هام�س 
الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة 
اغتيال  ق�شية  »اأن  »للو�شط  ت�رصيح  يف 
اأن  وا�شيف  مبنقطة  نهال  الطفلة 
و  ر�شمية  ب�شفة  انتهت  التحقيقات 
احلقائق  كل  بك�شف  املتحدث   اأ�شاف 
يف  لحق  وقت  يف  العام  الراأي  اأمام 
التي  الق�شية  يف  العدالة  ف�شل  انتظار 
يخ�س  فيما  اجلدل  من  الكثري  اأثارت 
ظروف اغتيالها حيث اأ�شاف املتحدث 
الطفلة  اغتيال  ق�شية  يف  التحقيق  اأن 
ت�شليم  مت  و  ر�شمية  ب�شفة  انتهى  نهال 
التي  الق�شائية  للجهات  الكامل  امللف 
املقبلة  اجلنائية  الدروة  يف  فيه  ت�شفل 

ر�شيد  حركاتي  اأو�شح  اأخرى  جهة  من 
و�شلت  قد  بالولية  الأمنية  الن�شبة  اأن 
مغطاة  بلدية   32 و  باملائة  اإىل43.26  
اأن  موؤكدا  بلدية   67 اأ�شل  من  امنيا 

ل�شد  �شتتوا�شل  املبذولة  املجهودات 
العجز املوجود حاليا من ناحية التغطية 
الأمنية بالولية خا�شة واأنه مت فتح فرقة 

ميزرانة اإىل جانب فرق اإقليمية

ح- كرمي

قائد املجموعة للدرك بتيزي وزو يك�سف »للو�سط«

التحقيقات يف ق�ضية اغتيال الطفلة 
نهال انتهت ب�ضفة ر�ضمية 

.       �ستفل العدالة يف الق�سية يف الدورة اجلنائية املقبلة  
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اإنطالق البطولة الوطنية 
للمالكم ببو�ضعادة

البطولة  فعاليات  ببو�شعادة  اأم�س  انطلقت 
 196 زهاء  مب�شاركة  للمالكمة  الوطنية 

مالكما، ح�شبما ا�شتفيد لدى املنظمني. 
بالإعالم على  »الو�شط« املكلف  ل  واأو�شح 
م�شتوى فيديرالية املالكمني واملالكم قويدر 
الطاو�شي امل�شري لنادي املالكمة ببو�شعادة 
حتت�شنها  التي  البطولة  هذه  فعاليات  اأن   ،
القاعة املتعددة الريا�شات ببو�شعادة  طيلة 
خم�س اأيام ت�شهد م�شاركة 196  مالكما من 

28 ولية  من خمتلف وليات الوطن.
جميع  »توفري  على  امل�شوؤول  ذات  واأكد 
امل�شابقة  اإجناح  �شاأنها  من  التي  الظروف 
وو�شع الفرق امل�شاركة يف اأح�شن الظروف« 
مثمنا يف ذات الوقت ح�شور اجلمهور بقوة 
حمليني  مالكمني  م�شاركة   ظل  يف  خا�شة 
من  الأول  اليوم  منازلت  اإطار  يف  اأوا�شط  

هذه املناف�شة.
مناف�شات  خالل  بو�شعادة   مدينة  وميثل 
األقاب حملية  لديهم  البطولة مالكمني  هذه 
املحليني  امل�شوؤولني  يتطلع  حيث  ووطنية  
عديد  ودعم  لكت�شاف  الريا�شة  لهذه 
املنطقة.والتي  بها  تزخر  التي  املواهب 
حممد  والرئي�س  الطاو�شي  عائلة  تعمل 
الطاو�شي  برفع م�شتوى الريا�شة والذهاب 
بها بعيدا ملا ل العاملية خا�شة اذا علمنا اأن 
العديد من البطال العامليني ينحدرون من 
منطقة بو�شعادة على غرار ع�شلوم وطاو�شي 

و..و....
التي  البطولة  هذه  مناف�شات  يف  وي�شارك 
املقبلة  للمناف�شات  موؤهلة  نتائجها  �شتكون 
اإىل جانب فرق واأندية الرابطات الولئية كل 

من املنتخبني الوطنيني.
الوطنية  البطولة  فعاليات  تختتم  لالإ�شارة، 

للمالكمة يف 21 جانفي  اجلاري.
هواري بن علية

وهران

تفكيك 30 �ضبكة للهجرة 
غري ال�ضرعية

للدرك  الإقليمية  املجموعة  قائد  اأعلن   
ميلود،  عباب�شة  املقدم،  لوهران  الوطني 
اأم�س الأربعاء اأن م�شاحله قامت بتفكيك ما 
ال�رصعية  للهجرة غري  ل يقل عن 30 �شبكة 
عرب البحر خالل �شنة 2018 مع توقيف اأكرث 
ذات  ذكر  و  الرحالت،  لهذه  منظما   50 من 
امل�شوؤول خالل ندوة �شحفية قدمت خاللها 
الإقليمية  للمجموعة  ال�شنوية  احل�شيلة 
اأنه مت خالل ال�شنة  للدرك الوطني بوهران 
كثرية  حماولت  عرفت  التي  املا�شية 
تفكيك  البحر،  عرب  ال�رصعية  غري  للهجرة 
تنظيم  يف  خمت�شة  حملية  �شبكة   30 حوايل 
هذه الرحالت اأوقف على اإثرها 55 منظما 

اأو ممررا.

غليزان
حجز اكرث من 2400 

قنينة خمر
غليزان  ولية  املن  م�شالح  متكنت 
ال�شبوع اجلاري من توقيف �شخ�شني 
امل�رصوبات  من  معتربة  كمية  وحجز 
قارورة  ب2430  قدرت  الكحولية 
والحجام  النواع  خمتلف  من  خمر 
تلقتها  معلومات  اثر  جاءت  العملية 
ذات امل�شالح مفادها وجود اأ�شخا�س 
الكحولية  امل�رصوبات  برتويج  يقومون 
بدون رخ�شة، عليه مت تفتي�س م�شاكنهم 
ليتم العثور على كمية اإجمالية تقدر بـ 
و  الأنواع  خمتلف  من  وحدة   2430
اإجراءات  ملفات  اإجناز  مت  الأحجام 
ق�شائية �شد امل�شتبه فيهم، و اإحالتهم 
تهمة  عن  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
لغر�س  الكحولية  امل�رصوبات  حيازة 
البيع بدون رخ�شة كما متكنت الفرقة 
لل�رصطة  الولئية  بامل�شلحة  اجلنائية 
�شخ�س وجز  توقيف  من  الق�شائية 
اإذ  املهلو�شة  الأقرا�س  من  كمية 
ورود  بعد  امل�شالح  ذات  متكنت 
معلومات مفادها وجود �شخ�س يقوم 
عليه  احل�رصي،  الو�شط  يف  برتويجها 
مت توقيفه و بعد تفتي�شه عرث بحوزته 
تفتي�س  مهلو�س،وعند  قر�س   25 على 
مهلو�س  قر�س   101 على  م�شكنه عرث 
مق�س  و  البيع  كعائدات  مايل  مبلغ  و 
بلغت  اإذ  البيع،  عملية  يف  ي�شتعمل 
مهلو�س  قر�س   126 الإجمالية  الكمية 
�شد  ق�شائي  اإجراء  ملف  اإجناز  مت 
اجلهات  اأمام  اإحالته  و  فيه،  امل�شتبه 
حيازة  تهمة  عن  اأودع  اأين  الق�شائية 
على  عر�شها  لغر�س  عقلية  موؤثرات 

الغري.

يف اإطار التواأمة ما بني امل�ست�سفيات

اإجراء 2.600 عملية جراحية خالل 2018 

بخ�سو�ص �سمال �سوريا

موؤ�ض�س "بالك ووتر" يقرتح 
على ترامب "حال" 

مت اإجراء 2.600 عملية جراحية يف اإطار 
م�شت�شفيات  بني  ما  التواأمة  اتفاقيات 
املا�شية  ال�شنة  خالل  ذلك  و  الوطن 
بربج  الأربعاء  اأم�س  عنه  ك�شف  ح�شبما 
العام  املدير  )تي�شم�شيلت(  بونعامة 
مل�شالح ال�شحة بوزارة ال�شحة و ال�شكان 

و اإ�شالح امل�شت�شفيات احلاج احممد.

اأو�شح احممد على هام�س زيارة وفد  و 
للموؤ�ش�شة  لل�شحة  العاملية  املنظمة 
اأن  بونعامة  برج  ال�شت�شفائية  العمومية 
اإجراوؤها  مت  اجلراحية  العمليات  »هذه 
طبية  فرق  بها  قامت  مهمة   206 �شمن 
و �شبه طبية من 16 موؤ�ش�شة ا�شت�شفائية 
اإطار  يف  ذلك  و  بالوطن  متخ�ش�شة 

م�شت�شقيات  بني  ما  التواأمة  اتفاقيات 
مناطق ال�شمال و اله�شاب العليا و جنوب 
البالد«و �رصح اأن »دائرته الوزارية اأح�شت 
خالل ال�شنة املا�شية 20 األف فح�س طبي 
ج�شد من قبل فرق طبية �شمن عمليات 

التواأمة ما بني م�شت�شفيات الوطن« 
اتفاقيات  »هذه  باأن  املتحدث  اأبرز  و 

الوطن  م�شت�شفيات  بني  ما  التواأمة 
�شمحت منذ بداية جت�شيدها خالل �شنة 
�شاملة  �شحية  تغطية  �شمان  من   2014
ل�شيما ملناطق اله�شاب العليا واجلنوبية 
مهمات  »معدل  اأن  اإىل  م�شريا  للوطن« 
الفرق الطبية �شمن هذه العمليات و�شل 

اىل �شت مهمان يف ال�شنة«.

اقرتح اإريك برن�س، موؤ�ش�س �رصكة »بالك 
ووتر« الأمريكية الع�شكرية اخلا�شة، على 
الرئي�س دونالد ترامب حال يتيح منع وقوع 
الفراغ الأمني ب�شمال �شوريا بعد ان�شحاب 

قوات الوليات املتحدة من هناك.
والرئي�س  املوؤ�ش�س  وهو  برن�س،  وتقدم 
جرائم  بارتكاب  املتهمة  لل�رصكة  ال�شابق 
قناة  اإىل  حديث  يف  العراق،  يف  حرب 
ن�رص عنا�رص  Fox Business، مببادرة 
ال�شمال  يف  الأجر  مدفوعي  م�شلحني 

من  الأمريكية،  القوات  حمل  ال�شوري 
البالد  يف  اإيران«  نفوذ  »حماربة  اأجل 
بعد خروج اجلي�س الأمريكي منها وقال: 
امل�شوؤولية  املتحدة  الوليات  لدى  »لي�س 
يف  للبقاء  الأمد  طويلة  ال�شرتاتيجية 
حلفائنا  ترك  اأن  اأعتقد  لكنني  �شوريا، 
لي�س اأمرا جيدا«، يف اإ�شارة اإىل املقاتلني 
التدخل  اإمكانية  يواجهون  الذين  الأكراد 
من  وطردهم  �شوريا  �شمال  يف  الرتكي 

هناك.
ذكرى

الغايل  فراق  على  �شنة  اليوم   حتل 
لالأبد،  �شالح  حوا�شني  املرحوم 
جانفي   18 يوم  الأجل  وافاه  الذي 
2018 تاركا ورائه فراغا كبريا،  بهذه 
و  زوجته  تطلب  الأليمة  املنا�شبة 
حممد  و  �شارة،رانيا،�شريين  اأبناءه 
و كل  باعمر   و  و كل عائلة حوا�شني 
من عرف الفقيد اأن يدعو له بالرحمة 
يف  درجاته  اهلل  يرفع  واأن  واملغفرة 

اجلنة،اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اأم�س  ليلة  وقع  حريق  ن�شوب  حريق  اإثر   
الثالثاء على م�شتوى �شوق مغطى للخ�رص 
بوفاريك  مدينة  و�شط  الواقع  الفواكه  و 
ت�شجيل  و  �شخ�س  وفاة  عن  )البليدة(، 
خ�شائر مادية معتربة، ح�شبما ك�شفت عنه 
املدنية  احلماية  م�شالح  الأربعاء  اأم�س 
حدود  يف  اأنه  امل�شالح  ذات  اأو�شحت  و 
من  كل  تدخلت  م�شاءا  التا�شعة  ال�شاعة 
بوفاريك  لدائرة  املدنية  احلماية  وحدة 
و  بالبليدة  الرئي�شية  الوحدة  مع  بالتدعيم 
وحدة قطاع بلدية ال�شومعة و وحدة اأولد 
على  �شب  حريق  اإخماد  اأجل  من  يعي�س، 

الفواكه  و  للخ�رص  مغطى  �شوق  م�شتوى 
الواقع  يرتبع على م�شاحة 700 مرت مربع 
ذات  اأ�شاف  و  بوفاريك  مدينة  و�شط 
امل�شدر اأن �رصعة تدخل عدة وحدات من 
احلماية املدنية مكن يف اخماد احلريق و 
املجاور،  احلي  و  للمحالت  انت�شاره  منع 
املدنية  احلماية  اأعوان  اأن  اإىل  م�شرية 
جثة  على  الإطفاء  عملية  اأثناء  عرثوا 
نحو  نقلها  مت  اخل�شائر  و�شط  متفحمة 
م�شلحة حفظ اجلثث مب�شت�شفى بوفاريك 
من جهتها فتحت امل�شالح الأمنية حتقيقا 

ملعرفة اأ�شباب هذا احلادث.

�سوق اخل�سر و الفواكه ببوفاريك 

ن�ضوب حريق يوؤدي اإىل وفاة �ضخ�س

العمال  من  العديد  اأم�س  احتج 
املوؤ�ش�شة  من  املتقاعدين 
الإلكرتونية  لل�شناعات  الوطنية 
و�شط مدينة �شيدي بلعبا�س من 
اأبنائهم  بت�شغيل  املطالبة  اجل 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  هذه  يف 

العمود  تعترب  التي  القت�شادية 
اأكد  ،حيث  بالولية  الفقري 
�شنني  ق�شوا  اأنهم  املحتجون 
املوؤ�ش�شة  خدمة  يف  طويلة 
توظيف  اأجل  من  الأوان  واآن 
عملهم  اأماكن  يف  اأ�شالفهم 

املوؤ�ش�شات  باقي  تفعله  مثلما 
باأن  ،وقالوا  الأخرى  الوطنية 
كانوا  بهم  اخلا�شة  النقابة 
هذا  اجل  من  معها  اتفقوا  قد 
العام  املدير  ووعد  املو�شوع 
بحله خالل جانفي اجلاري لكن 

هيهات ح�شبهم مل يتحقق �شيء 
من ذلك ،ومن جهته املدير اأكد 
اأن املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شناعات 
الإلكرتونية قد وظفت منذ عام 
 650 هذا   يومنا  اإىل   2010
عامل من اأبناء املتقاعدين ول 

ن�شتطيع توظيفهم بالكامل لكنه 
اأن يتم ذلك يف امل�شتقبل  وعد 
القريب ح�شب طاقة املوؤ�ش�شة 
 40 من  توظيف  باإمكانها  التي 

اإىل 50 عامل فقط  

متقاعدو موؤ�ض�ضة "اإيني" يحتجون يف �ضيدي بلعبا�س ويطالبون بتوظيف اأبنائهم

�ص.�سهيب

�ص  اأ
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