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 رغم ر�سد 125 مليار
 لرتميمه  ودعم  هياكله

 حمام  بوحنيفية ..
  هيكل �سياحي 

  يحتاج اإىل التفاتة  

�أبقى باب م�ساندة حر�ك �ل�سارع مفتوحا

 تكتل النقابات يتم�سك 
ب�سل قطاع الرتبية 
�سارك فيها �سفيان جياليل وزبيدة ع�سول 

 االأمن يفرق احتجاجا
 حلركة مواطنة بالعا�سمة 

موؤ�س�سة �لتلفزيون �لعمومي

تنحية مدير االأخبار 
عادل �سالقجي

.         غلق منافذ النجدة 



الأحد  اأم�س  اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  ا�ستقبل 
الأمريكي  الكونغر�س  عن  وفدا  العا�سمة  باجلزائر 
يقوده رئي�س جلنة القوات امل�سلحة مبجل�س ال�سيوخ 
الأمريكي, جيم اإنهوف, ح�سبما اأفاد به بيان مل�سالح 
رئي�س جلنة  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الأول  الوزير 
يقوم  الأمريكي  ال�سيوخ  مبجل�س  امل�سلحة  القوات 
بزيارة عمل اإىل اجلزائر واملنطقة يف اإطار اللقاءات 

املنتظمة للحوار والت�ساور. 

املقهى لدار الن�سر ميديا بلو�س بق�سنطينة

ا�ستعادة ملحمة حيزية

متت اأم�س ال�سبت ا�ستعادة التطرق للم�سري املاأ�ساوي حليزية و ق�سة 

الثقايف  و  الأدبي  املقهى  �سمن  �سعيد  لبن عمها  الأ�سطورية  حبها 

لدار الن�رش ميديا بلو�س بق�سنطينة و التي دعت باملنا�سبة ال�ساعر و 

الروائي لزهاري لبرت �ساحب رواية »حيزية اأمرية حب الزيبان«.

و اأحتف لبرت الذي قدم من اأجل تقدمي العمل اجلماعي »حيزية حبي« 

الذي �سارك يف اإعداده, الثالثون �سخ�سا الذين جاوؤوا خ�سي�سا من 

اجلماعي  اخليال  �سمن  ال�سهرية  ال�سخ�سية  تلك  عن  احلديث  اأجل 

من  ال19  القرن  تخليدها خالل  التي مت  و  حيزية  و هي  اجلزائري 

خالل الق�سيدة الرثائية التي حتمل نف�س ال�سم و التي نظمها ال�ساعر 
حممد بن قيطون.  

Arabs Got Talent مت�سابقة جزائرية تبهر جلنة

اأويحيى ي�ستقبل وفدا عن الكونغر�س الأمريكي

خبر في 
صورة

مبادرة �سناعة الغد وجمعية اجليل الرائد 

 نقا�س مفتوح حول الآفات
 الجتماعية يف الو�سط املدر�سي

بني 23 اإىل 24 فيفري 2019

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 4 اأ�سخا�س

خالل الفرتة املمتدة بني 23 اإىل 24 فيفري 2019 و اإىل غاية �سبيحة 
اأم�س على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 24 �ساعة الأخرية( �سجلت 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   2632 املدنية  احلماية  وحدات 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة من  طرف املواطنني, 
هذه التدخالت �سملت خمتلف جمالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء 
املتعلقة بحوادث املرور, احلوادث املنزلية, الإجالء ال�سحي, اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
دموية  الأكرث   04 منها  مرور  حوادث  عدة  �سجلت  النحو  هذا  على 
اأخرين   19 واإ�سابة  احلوادث  مكان  يف  اأ�سخا�س   04 وفاة  يف  ت�سببت 
نقلهم  ثم  احلوادث  اإ�سعافهم يف مكان  متفاوتة اخلطورة, مت  بجروح 
م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل  املحلية,  امل�ست�سفيات  ملختلف 
ولية  ب�سكرة بوفاة 02 �سخ�سني, على اإثر ا�سطدام بني �سيارتني على 

م�ستوى الطريق الوطني رقم 83 ببلدية عني الناقة.

امل�سيلة 

وفاة عائلة من 3 اأفراد اختناقا بغاز 
ببلدية تام�سة

يف حادثة األيمة, وقعت م�ساء ام�س ببلدية التام�سة جنوب ولية 
اختناقا  اأ�سخا�س من عائلة واحدة م�رشعهم   3 لقي  امل�سيلة 
بالغاز داخل منزلهم بو�سط بلدية التام�سة ويتكون ال�سحايا من 
الأب )66( �سنة, الأم )46( �سنة وابنتهما البالغة من العمر �سنتني 
ح�سبما ذكرته م�سالح احلماية املدنية فان �سبب هذا احلادث 
يعود اىل ا�ستن�ساق ال�سحايا لغاز ثاين اك�سيد الكربون املنبعث 
متقدمة من  ال�سحايا يف حالة  العثور على  كما مت  من مدفاأة 
التعفن مما يرجح وفاتهم منذ عدة اأيام وهو ما �سيثبته تقرير 
الطب ال�رشعي وقد مت نقل جثث ال�سحايا اإىل م�سلحة حفظ 
طرف  من  حتقيق  فتح  مت  كما   , بو�سعادة  مب�ست�سفى  اجلثث 

امل�سالح املعنية لتحديد اأ�سباب وظروف هذا احلادث .
ع.ب

اجلزائرية  املت�سابقة  اأبهرت 
اإ�سمهان �سيمون اأع�ساء جلنة 
 »Arabs Got Talent  «

اأول  اأمامهم  مرورها  خالل 
الأغنية  اأدت  اأين  اأم�س, 
القبائلي  للمغني  ال�سهرية 

ينوفا«  »اأفافا  اإيدير  ال�سهري 
باإح�سا�س كبري وكانت ترتدي 
طابع  زاد  ما  القبائلي  الزي 

الأغنية جمالية , حيث اأقنعت 
اإىل  وتاأهلت  باأدائها  اللجنة 

الدور ن�سف النهائي.

اإطار  يف  الغد  �سناعة  مبادرة  نظمت 
مع  بالتعاون  الرتبوية  اليقظة  منظومة 
املا�سي  ال�سبت  الرائد  اجليل  جمعية 
بالعا�سمة  ال�سمار  لواد  الثقايف  باملركز 
الآفات الجتماعية   ( يوما درا�سيا حول 
يف الو�سط املدر�سي ( بتاأطري من باحثني 

وخمت�سني يف التنمية الب�رشية .
الأ�سبق لال�ست�رشاف  الدولة  وقدم كاتب 
الأبعاد  عن  حتليال  والح�سائيات 
الجتماعية  الآفات  لتو�سع  احلقيقية 
ت�سمل  اأبعاد  وهي  املتمدر�سني  و�سط 
والنف�سية  الجتماعية  اجلوانب 
النتائج  جملة  عدد  كما  والقت�سادية 
واحللول  الآفات  هذه  عن  املنجرة 

املنا�سبة ملكافحتها .
وتناولت الدكتورة �سباح مريوة من جهتها 

املكافح  والقانوين  الت�رشيعي  اجلانب 
و�سط  املخدرات  انت�سار  لظاهرة 
ال�سباب وانعكا�س ذلك على املدر�سة من 
حيث اللتزام بالن�سو�س التطبيقية لتلك 

القوانني .
وتناول املدرب يف التنمية الب�رشية نبيل 
التاأثريات املختلفة لالدمان من  زنا�سي 
الرتبوي  التح�سيل  على  اأنواعه  خمتلف 
الذي  ال�سلوكي  الدمان  على  مركزا 
كما   , التلميذ  دماغ  على  مبا�رشة  يوؤثر 
ملبادرة  الرتبوية  اليقظة  رئي�سة  تناولت 
�سناعة الغد من جهتها الآثار املبا�رشة 
الجتماعية  الآفات  لنت�سار  واجلانبية 
الأ�رشة  على  املدر�سي  الو�سط  يف 
واملجتمع , وم�سوؤولية اأولياء التالمبذ يف 
الدكتورة  اأما   . الظاهرة  هذه  من  احلد 

الآفات  ظاهرة  فتناولت  عيا�سي  �سباح 
من  املدر�سي  الو�سط  يف  الجتماعية 
واملرافقة  واحلماية  الأبناء  تربية  زاوية 
املدر�سة  بني  التكامل  يخدم  مبا 
النفتاح على  والأ�رشة خا�سة مع حتول 
العوملة واملوؤثرات اخلارجية  , وتناولت 
النرتنت  تاأثري  بو�ستة  �سجية  املهند�سة 
الجتماعية  والتن�سئة  الرتبية  جمال  يف 
وكيف لعبت و�سائط التوا�سل الجتماعي 
الجتماعية  الآفات  انت�سار  يف  دورها 
املدر�سة  داخل  الأو�ساط  خمتلف  يف 
ال�سليمة  املراقبة  و�سبل  وخارجها 
ل�سلوك الأطفال عند ربطهم بالنرتنت, 
واجلدير بالذكر اأن العامل يعد حاليا 200 
يتوفى  املخدرات  على  مدمن  مليون 

منهم 200 األف كل �سنة .

ال�سيا�سي ي�سفع اأحمد اأحمد
ق�سنطينة  �سباب  فرق  وجه 
رئي�س  اإىل  قوية  �سفعة 
لكرة  الإفريقي  الحتاد 
احمد  امللغا�سي  القدم 
التي  العراقيل  بعد  اأحمد 
و�سعها يف طريقه مب�سابقة 

اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
هيءئته  اأعادت  الذي  وهو 
نادي  القارية  الكروية 
اإىل  امل�رشي  الإ�سماعيلي 
جمددا  القارية  املناف�سة 
وقت  يف  عوقب  كان  بعدما 

حادثة  يف  بالإق�ساء  �سابق 
اإىل  نوعها,  من  الأوىل  هي 
احت�سان  مكان  تغيري  جانب 
اآخر  يف  الفريقني  مقابلة 
اإدارة  كانت  بعدما  حلظة 
حجزت  عرامة  كطارق 

قبل  القاهرة  فنادق  باأحد 
برج  نحو  اللقاء  حتويل 
وعاد  بالإ�سكندرية,  العرب 
التعادل  بنقطة  »ال�سيا�سي« 
من م�رش �سمحت له بالتاأهل 

ر�سميا اإىل ربع النهائي
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رف�ش اإقحام اجلي�ش يف العمل ال�سيا�سي

بلعيد يهاجم غديري ويفتح النار على بو�شارب
فتح رئي�ش جبهة امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد النار على املن�سق العام جلبهة التحرير الوطني »الأفالن« معاذ بو�سارب حول ت�سريحه الأخري بخ�سو�ش اأن من يريدون التغيري يحلمون، 

موؤكدا بالقول »راكم حتلموا نعم اإننا نحلم من اأجل اأولدنا لبقوا يف اجلزائر ومن اأجل توحيد ال�سعب ونحلم بجزائر دولة قوية«. انتقد عبد العزيز بلعيد الأم�ش عند حلوله �سيفا على فروم 
»ليربتي« على موقف املعر�سة من اجلي�ش، قائال  »نحن نتحدث على الربامج ولي�ش على اأي �سئ،و هذه الأفكار ل ترقي مل�ستوي عايل تنق�ش من قيمة العمل ال�سيا�سي.

اإميان لوا�ش
 

ويف �صياق مت�صل، هاجم رئي�س جبهة 
علي  املتقاعد  اجلرنال  امل�صتقبل 
الظروف    اأن  باأن  مو�صحا  غديري، 
من  وهي   ، بغديري  جاءت  من  هي 
�صتاأخذه به بعدما قال » البد اأن يكون 
لطموحات  يرقي  ال�صيا�صي  اخلطاب 
ال�صيا�صيني  من  والكثري  ال�صعب، 
و-ي�صوفوا  الظروف  بهم  جاءت 
اأنف�صهم حاجة كبرية- ولكن من اأتت 
بهم الظروف �صتاأخذهم الظروف .

اإقحام  بلعيد  العزيز  عبد  ورف�س 
ال�صيا�صية، معتربا  اجلي�س يف احلياة 
يف  اجلي�س  اإقحام  يريد  من  كل  اأن 
اإقحام  يريد  ال�صيا�صية  املتاهات 

البالد، موؤكدا اأن اجلي�س يبقى مبثابة 
العمود الفقري للبالد ويجب اأن يكون 
على نف�س امل�صافة مع كل االأحزاب 

وبعيد عن العمل ال�صيا�صي.
حزبه  باأن  بلعيد  العزيز  عبد   اأكد 
الرئا�صية  باالنتخابات  معني 
املقبلة، معربا عن ا�صتعداده خلو�س 
التي  املعوقات  من  رغم  الرئا�صيات 
اخليار  اأنه  م�صريا  حزبه،  تواجه 
طموحات  لتج�صيد  والكفيل  االأمثل 
بني  االأمل  وزرع  التغيري  يف  ال�صعب 
بالرغم  واجلزائريني  اجلزائريات 
وبع�س  ال�صلبية  املظاهرات  من 
ال�صاحة  عرفتها  التي  التجاوزات 

ال�صيا�صية موؤخرا.
ثمن رئي�س جبهة امل�صتقبل امل�صريات 

ال�صلمية يوم اجلمعة 22 فيفري التي 
الوطن  واليات  من  العديد  عرفتها 
اأنها  اخلام�صة، معتربا  العهدة  �صد 
ل�صيا�صيني  االأك�صيجني  مبثابة  كانت 
ال�صعب  اأن  لهم  يقال  كان  بعدما 
على  ال�صيا�صية  العملية  من  ا�صتقال 
حد قوله، يف حني حذر املتحدث من 
العنف بقوله اأن » البالد تبني باحلوار 
مذكرا   ، العنف«  يولد  العنف  كون 
ب�صبب  اجلزائري  ال�صعب  عناه  مبا 

العنف  يف ال�صنوات التي م�صت .
وفيما يتعلق باال�صتحقاقات الرئا�صية 
املقبلة املزمع اإجراوؤها يف 18 اأفريل 
اأهمية  على  املتحدث  �صدد   ،2019
ي�صارك  واأن  للمراقبة  جلان  وجود 
مب�صتوى  مر�صحني  اال�صتحقاق  يف 

اإذا  »الأنه  بالقول  م�صيفا  ال�صعب، 
احلياة  �صتنتهي  م�صاكل  هناك  كانت 

ال�صيا�صة ونعود لت�صعينات«
وندد املتحدث بالتجاوزات امل�صجلة 
مو�صحا  التوقيعات،  جمع  عملية  يف 
باأن رئي�س جبهة امل�صتقبل اأن حزبه 
جتاوز  من  متكن  الذي  الوحيد  هو 
رغم  مرات  باأربع  املطلوب  العدد 
تعر�س منا�صليه ومنتخبيه املكلفني 

بالعملية لل�صغوطات–ح�صبه-.
اإىل  امل�صتقبل  جبهة  رئي�س   ولفت 
اأن الظروف املحيطة بال�صيا�صي يف 
اإقناع  دائما  يحاول  جتعله  اجلزائر 
به،  مقتنع  غري  هو  باأمور  االآخرين 
التي  ال�صيا�صية  للعبة  ذلك  مرجعا 
اجلزائر  كون  بـ«املعقدة«  و�صفها 

بالدم  الواحد  بنظام احلزب  خرجت 
واملعاناة، ودخلت يف نظام ال�صخ�س 

الواحد.
يعد  اليوم  حزبه  باأن  بلعيد  واعترب 
من  �صنوات  �صت  بعد  �صيا�صية  قوة 

تاأ�صي�صه وهدفه الوحيد هو الو�صول 
للحكم، مرجعا ذلك اإىل ا�صتناده على 
ال�صعب وكونه مل يكن ال �صجل جتاري 
اأو بوق لل�صلطة وال نادي لبيع و�رشاء 

املواقف –على حد تعبريه-

 املدير العام للحريات بوزارة الداخلية 
عبد املالك �سديني

24 مليون م�شجال �شمن الهيئة الناخبة 

�سارك فيها �سفيان جياليل وزبيدة ع�سول 

الأمن يفرق احتجاجا 
حلركة مواطنة بالعا�شمة

للحريات  العام  املدير  ك�صف 
العامة وال�صوؤون القانونية بوزارة 
و  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
املالك  عبد  العمرانية،  التهيئة 
باجلزائر  االأحد  اأم�س  �صديني 
يف  الناخبة  الهيئة  اأن    العا�صمة 
اجلزائر ت�صم اأكرث من 24 مليون 

م�صجال.
اأمواج القناة  واأ�صح �صديني على 
االإذاعية الثالثة اأن »الهيئة الناخبة 
 24 من  اأكرث  اجلزائر حت�صي  يف 
 100.000 منهم  م�صجال  مليون 
البطاقية  يف  جديدا  م�صجال 
اثر  للناخبني وذلك على  الوطنية 
من  جرت  التي  القوائم  مراجعة 
اإىل 6 فرباير 2019«،  23 جانفي 
تراجعا  ت�صجيل  »مت  اأنه  م�صيفا 
الوطنية  اجلالية  لدى  طفيفا 
التطهري  ب�صبب عمليات  باخلارج 
بحيث انتقل العدد من 925.000 

اإىل 914.000 ناخبا م�صجال«.
اخلريطة  عن  حديثه  ويف 

اأُعدت  التي  احلالية  االنتخابية 
الوطنية  البطاقية  مراجعة  بعد 
اأ�صار   ،2018 اأكتوبر  يف  للناخبني 
ذات امل�صوؤول اإىل وجود 13.144 
مركزا   676 منهم  ت�صويت  مركز 
 60.839 اإىل  باالإ�صافة  جديدا 
مكتب ت�صويت من بينهم 5.049 
بعد  انه  موؤكدا  جديدا«  مكتبا 
للبطاقية  اال�صتثنائية  املراجعة 
املوؤكد  من  �صيكون  االنتخابية 

اإجراء بع�س التغيريات.
اخلريطة  رقمنة  وبخ�صو�س 
االنتخابية، ك�صف ال�صيد �صديني 
اإذ  جاريةّ«،  التزال  »العملية  اأن 
الرئا�صية  االنتخابات  بعد  �صيتم 
 2019 اأفريل   18 يوم  املرتقبة 
املعلوماتي  النظام  تطوير 
احلالة  بنظام  واملت�صل  املدمج 
املعطيات  وخمتلف  املدنية 
انتخابية  خريطة  اجناز  بهدف 
للبطاقية  اآيل  وت�صيري  رقمية 

االنتخابية.   

نظمت اأم�س حركة مواطنة بالعا�صمة 
وقفة احتجاجية، �صارك فيها العديد 
من الن�صطون ال�صيا�صيني و املحامني، 
اأن  قبل  اخلام�صة،  بالعهدة  تنديدا 
يقوم عنا�رش االأمن بتفريق املحتجني 
هذا  يف  امل�صاركني  بني  من  وكان   .
اأودان  ب�صارع  جرى  الذي  االحتجاج 
بقلب العا�صمة زبيدة ع�صول ، ورئي�س 
�صفيان  جياليل  جديد  جيل  حزب 
الن�صطاء  من  العديد  اإىل  اإ�صافة   ،
املحامي  غرار  على  املحامني  و 
يختلط  اأن  قبل   ، بو�صا�صي  م�صطفى 
املكان بالف�صوليني و املارة ، وهو ما 
الرئي�صي  الطريق  يف  فو�صى  اأحدث 
ب�صارع اأودان ، لت�صطر بعدها م�صالح 
وتفريق  املكان  تطويق  اإىل  االأمن 
م�صالح  متكنت  وقد   . املتظاهرين 
االحتجاج،  هذا  مواكبة  من  االأمن 
اأي جتاوزات  وقوع  عدم  على  حر�صا 

، عرب فيها املتظاهرون عن مواقفهم 
اأن  اأن يتم تفريقهم ، ال�صيما و  ، قبل 
ال�صارع اأم�س كان مكتظا باملارة كونه 
اأول اأيام االأ�صبوع . وقد ا�صتاء العديد 
ت�رشيحات  من  املتظاهرين  من 
بو�صارب  معاذ  لالأفالن  العام  االأمني 
الذين اعتربوها ت�رشيحات ا�صتفزازية 
بع�س  ا�صتفزازات  اإىل  اإ�صافة   ،
حر�س  كما   . املقربة  ال�صخ�صيات 
العا�صمة  بقلب  اأم�س  املتظاهرون 
، وهو ماكان  على �صلمية احتجاجهم 
فعال بع�س حر�س الطرفني على عدم 
وجود اأي م�صاداة مع عنا�رش االأمن ، 
ماعدا من اعتقال بع�س املتظاهرين 
واإطالق �رشاحهم فيما بعد . وقد رفع 
ال�صعارات  من  العديد  املتظاهرون 
م�صالح  ت�صطر  اأن  قبل   ، املتنوعة 

االأمن  اإىل تفريقهم .
ع�سام بوربيع

 �سيدي ال�سعيد يرد على الراف�سني لرت�سح الرئي�ش

بوتفليقة  خدم �شعبه و ملزمون باإرجاع الدين له

بوتفليقة يف الذكرى املزدوجة لتاأميم املحروقات

ال�شتمرارية ت�شمن تدارك الإخفاقات الهام�شية

اأ�ساد باحل�ش املدين للم�سريات، حزب العمال

حراك 22 فيفري نقطة حتول �شيا�شية

اأكد االأمني العام االحتاد العمال 
اجلزائريني عبد املجيد �صيدي 
من  العمال  موقف  باأن  ال�صعيد 
الرئا�صيات وا�صح والرجعة فيه 
لوالية  الرئي�س  تر�صح  مع  وهو 
الرئي�س  باأن  م�صريا   ، اأخرى 
طلبا  يوما  يرف�س  مل  بوتفليقة 
ملزمون  اليوم  نحن  لذا  ل�صعبه، 
باإرجاع الدين له على حد قوله

االأم�س  ال�صعيد  �صيدي  اأ�صار 
األقاها  التي  الكلمة  خالل 
املزدوجة  بالذكرى  باالحتفال 
وتاأ�صي�س  املحروقات،  لتاأميم 
االحتاد العام للعمال اجلزائريني 
الرئي�س ال ينكرها  اإجنازات  اأن 
�صوى جاحذ، مذكرا  باإجنازاته 
قائال  املا�صية،  �صنة   20 طيلة 
وهي  موجودة  االجنازات   «

وغري  اجلزائريني  لكل  عربة 
القطاعات،  كل  يف  اجلزائريني 
هذا  ننكر  لن  كعمال  ونحن 

اخلري الذي اأتى به الرئي�س«
على  ال�صعيد  �صيدي  ورد 
للعهدة  الراف�صة  الدعوات 
البع�س   اإن   « ،قائال  اخلام�صة 
بنكران  الفتنة  خلق  يريد 
التاريخ،  �صجلها  التي  احلقائق 

رغم اأن ال�صلم الذي يعترب كنزا 
كان  بعدما  عهده  يف  حتقق 
الويالت  يعي�صون  اجلزائريون 
باأن  م�صددا  اخلوف،  وو�صط 
وذاكرته  هذا  ينكر  ال  ال�صعب 
الرئي�س  مع  واقفا  والزال  قوية 
و�صريف�س ال حمالة الرجوع اإىل 

�صنوات الدم والبكاء.
اإ.وا�ش

العزيز  عبد  الرئي�س  اأكد 
بوتفليقة  اأن االإ�صتمرارية ت�صمن  
اخلطى  �صداد  على  احلفاظ 
االإخفاقات  بتدارك  ت�صمح  و 
 مب�صاعفة  ت�صمح  التي  الهام�صية 
االأمـم  بقية  مناف�صة  يف  �رشعتها 
يف جمال الرقي و التقـدم، م�صددا 
الوطني،  ال�صعبي  اجلي�س  اإن  باأن 
الذي يواجه الكثري من التحديات، 
واع  �صعب  اإىل  ما�صة  حاجة  يف 
�صندا  يكون  لكي  ويقف  وجمند، 
على  للحفاظ  قويا  ودرعا  ثمينا، 
الرئي�س  �صدد  البالد .  ا�صتقرار 
وجهها  ر�صالة  يف  بوتفليقة، 

مبنا�صبة الذكرى املزدوجة لتاأميم 
املحروقات، قراأها وزير الداخلية 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
يف  بدوي،  الدين  نور  العمرانية، 
اأدرار، على �رشورة احلفاظ على 
املكت�صبات واالإ�صتمرارية، ي�صيف 
فيها كل جيل حجرة على ما بني 
اأهمية  على  الرئي�س   ونوه  قبله«. 
االقت�صادية  الفعالية  من  املزيد 
ل�صمان دوام  العدالة االجتماعية 
اإىل  الفتا  الوطني،  الت�صامن  و 
و   بقدرات  تزخر  اجلزائر  اأن 
اإمكانيات ت�صمح لها بك�صب معركة 
» �صحيح  قائال  والتقدم،  البناء 

االقت�صادي  بتقدمنا  نتمتع  اأننا 
واعون  اأننا  غري  واالجتماعي، 
من  الـمزيد  ب�رشورة  الوعي  كل  
ن�صمن  لكي  االقت�صادية  الفعالية 
الـمتمثل  الـمقد�س   خيارنا  دوام 
يف العدالة االجتماعية والت�صامن 
الوطني«، و اأبرز الرئي�س بوتفليقة 
اأن قدرات تنويع اقت�صاد اجلزائر 
مثل  من   حت�صى  ال  و  تعد  »ال 
القدرات  و  الـمنجمية،  اخلريات 
و  العلمية،  الكفاءات  و  الفالحية 
ا�صتغاللها  منا  تنتظر  كلها   هي 
اأعلى  بنجاعة  و  اأف�صل  ا�صتغالال 
و بجودة اأوفى لكي ت�صبح م�صدر  

على  لبالدنا«.  اإ�صافية  مداخيل 
الرئي�س  اأ�صار  االأمني،  ال�صعيد 
»عـدم  وجود  اإىل  بوتفليقة 
و  االإرهاب  واآفات   اال�صتقرار 
يف  للحدود  العابرة  اجلرمية 
يواجهها  و  الـمبا�رش  جوارنا 
البا�صل  ال�صعبي  الوطني   اجلي�س 
اأخرى«، م�صددا  الذي نحييه مرة 
اجلي�س  اأن  على  االإطار  هذا  يف 
»يف  حاجة اإىل �صعب واع و جمند 
و  ثمينا  �صندا  يكون  لكي  يقظ  و 
درعا قويا للحفاظ على  ا�صتقرار 

البالد«.
اإميان. ل

باحل�س  العمال  حزب  اأ�صاد 
امل�صريات  اأظهرته  التي  املدين 
فيفري   22 اجلمعة  يوم  ال�صلمية 
املظاهرات  هذه  باأن  معتربا   ،
من  �صيا�صية  حتول  مبثابة نقطة 
ال�صعبية  االنتفا�صة  هذه  خالل 
خالل  من  ال�صخمة  الوطنية 
�صعارات تعرب بو�صوح عن االإرادة 

يف تغيري نظام غري موؤهل.
االأم�س  العمال  حزب   علق 
امل�صريات  على  له  بيان  خالل 
خمتلف  عرفتها  التي  ال�صلمية 
العهدة  �صد  الوطن  واليات 

اخلام�صة ، مو�صحا  »باأن ال�صباب 
واجلماهري الوا�صعة ا�صتعاد  احلق 
الدميقراطي والد�صتوري للتظاهر 
الذي  احلق  وهو  �صلمي،  ب�صكل 
احلكومات  قبل  من  م�صادراً  كان 
مبا  الزمن  من  لعقدين  املتعاقبة 
يف ذلك يف اجلزائر العا�صمة حتت 
ذرائع اأمنية«، معتربا باأنها عملية 
�صيا�صية الإعادة التاأ�صي�س و نقطة 
حتول �صيا�صية لالأمة، و مثلها مثل 

اأي عملية لن تتوقف.
ب�صلمية  امل�صدر  ذات   وثمن 
املدين،  احل�س  و  املظاهرات 

مو�صحا »لقد منعوا اأي �صكل من 
اأ�صكال االنزالق واال�صتفزاز الذي 
التاريخي  عملهم  ي�صوه  اأن  ميكن 
الفو�صى  اأمام  الطريق  ويفتح 
الأنهم  االأجنبي،  للتدخل  وبالتايل 
يعرفون اأن احلفاظ على االأمة هو 
�رشط الأي تغيري اإيجابي وم�رشوع 

يف امل�صتقبل
اأفريل،   18 رئا�صيات  وبخ�صو�س 
 22 »حراك  امل�صدر  ذات  اأ�صار 
التطلع  عن  اأعرب   ،2019 فيفري 
من  ال�صاحقة  لالأغلبية  العميق 
اإرادتهم  ممار�صة  يف  ال�صعب 

بحرية  تقرر  اأن  يف  احلرة، 
وت�صتعيد م�صريها، من الوا�صح اأن 
ال �صيء �صيكون مثل ما كان عليه 
ال�صباب واجلماهري  اأعرب  �صابق، 
العري�صة عن ت�صميمهم على اإنهاء 
الو�صع الراهن، و�صيا�صة منا�رشي 
النظام،  وبالتايل  »اال�صتمرارية« 
�صوف يكون موؤيدو »اال�صتمرارية« 
موقف  اأي  عن  م�صوؤولني  وحدهم 
الرغبة  مع  يتعار�س  ا�صتفزازي 
التعبري  مت  التي  للتغيري  العميقة 

عنها يف جميع اأنحاء البالد.
اإميان لوا�ش
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�أم�س،  �لرتبية،  نقابات  تكتل  �أكد 
�لتي  �ل�صحفية  �لندوة  خالل 
�لوطني  �الحتاد  مبقر  نظمها 
»�الأنباف«  و�لتكوين  �لرتبية  لعمال 
باإ�رض�ب  مت�صكه  �أكد  بالعا�صمة، 
�ملعزز  فيفري  و27   26 يومي 
بوقفات �حتجاجية جهوية يف يومه 
م�صوؤولية  �لو�صاية  حممال  �لثاين، 
�لت�صعيد، حيث �أو�صح �الأمني �لعام 
�حلور  �أن  دزيري  �صادق  لالأنباف 
�لرتبية  وز�رة  طرف  ن  �ملمار�س 
�لتي  �لفردية  �ال�صتدعاء�ت  عرب 
باأنه  باالإ�رض�ب  ��صعارهم  �أعقبت 
للقانون  �ل�صكلي  �جلانب  يتعد  مل 
�الأجوبة  نف�س  لتبقى   ،02-90
جانفي  �لـ21  �إ�رض�ب  �صبقت  �لتي 
�ملتتالية  �لتربير�ت  مع  �لفارط، 
للوز�رة باأن بع�س �ملطالب �لثقيلة 
و�لتقاعد  �جلنوب  كمنح  تتعد�ها 
�مل�صبق و�لقدرة �ل�رض�ئية وتعديل 
يكفل  ب�صكل  �الأ�صا�صي  �لقانون 
�الأ�صالك  جميع  بني  �لعد�لة 
و�الأطو�ر، لريدو� باأنها هي �لوز�رة 
برفع  و�ملكلفة  عليهم  �لو�صية 
ظل  يف  ككل،  للحكومة  مطالبهم 
بينهم  للتفاو�س  توفر قنو�ت  عدم 

وبني �لوز�رة �الأوىل.
مل  »�لو�صط«  �صوؤ�ل  على  ورد� 
ي�صتبعد دزيري �لتوجه للطعن �أمام 
�لطعن  على  للرد  �لدولة  جمل�س 
مرة  كل  يف  �إ�رض�بهم  �رضعية  يف 
�لكنا�س،  �إليه  عمد  ما  غر�ر  على 
م�صيفا �أنه باإمكانهم �لت�صعيد �أكرث 
عرب �لتوجه للمكتب �لدويل للعمل 
كون �جلز�ئر �صادقت على �تفاقية 
87، مو�صحا �أن �خلطو�ت قانونية 
وبعيدة كل �لبعد عن تهم �ل�صغط 

على �جلز�ئر.
�لتلويح  بخ�صو�س  �أ�صاف  كما 
�مل�رضبني  �أجور  من  باالقتطاع 
باأنه  �صائدة  لعادة  حتّول  �لذي 

�لد�صتوري  باحلق  م�صا�س 
��صتحد�ث  عرب  �الإ�رض�ب  يف 
»يتم  باأنه  معلقا  بروتوكوالت، 
�لقانون  تخرق  قو�نني  ��صتحد�ث 
منع  �جتاه  يف  ت�صري  عندنا« 
عقد  �رضط  من  بد�ية  �الإ�رض�ب 
�الإد�رة  مبو�فقة  عامة  جمعية 
و�قرت�ع �رضي ب�رضط 50 +1 باملائة 
يف  �الإ�رض�ب،  �إقر�ر  من  ليتمكنو� 
لكل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن  حني 
للمجال�س  �لقر�ر  يكفل  نقابة 
�القتطاع  �أن  م�صيفا  �لوطنية، 
يتم  �أن  قبل  للتفاو�س  يخ�صع  كان 
�ملر�صوم  تغيري  عرب  عنه  �لرت�جع 
�لكلي  وتكري�س �خل�صم  �مل�صرتك 
ملنع �لعمال من �الإ�رض�ب. ي�صاف 
بعدم  �ملتعلق   2017 مر�صوم  لها 
�رضعية �الإ�رض�ب ثم يحول لتخلي 
لنز�ع  يحول  �أي  �ملن�صب،  عن 
مع  ذلك  تعار�س  رغم  �جتماعي 

مفهوم �حلق يف �الإ�رض�ب.
من جهته �الأمني �لعام لنقابة عمال 
�لكرمي  عبد  »�الأ�صنتيو«  �لرتبية 
بوجناح، هاجم �لو�صاية، قائال �أن 
درجة تدين �مل�صتوى بلغت مرحلة 
ن�صب  بح�صب  �ملديرين  تنقيط 
�الإ�رض�ب بدل نتائج �المتحانات، 
م�صوؤولية  �لو�صاية  حّملو�  يف حني 

�ملوؤ�ص�صات  يف  �لتالميذ  �إبقاء 
�أنها  معتربين  �الإ�رض�ب،  يومي 
حول  �لعام  �لر�أي  لتغليط  حماولة 
تعبري  حد  على  �الإ�رض�ب،  ن�صب 
بوجناح  لي�صيف  مريان،  مزيان 
�الأخرية  �للقاء�ت  بخ�صو�س 
�الإ�صعار  على  بناء  جاءت  باأنها 
�إجر�ء�ت  هي  وبالتايل  باالإ�رض�ب 
حاولت  حني  يف  متد�ولة،  قانونية 
جت�صيد  باأنها  تقدميها  �لوز�رة 
فتح  نطاق  تو�صيع  �إطار  جديد يف 

باب �حلو�ر، بح�صبه.

التكتل �صيف�صل يف 
موقفه من حراك 

ال�صارع
 

ونال ملف �حتجاجات 22 فيفري 
حظا و�فر� من �لندوة، حيث �أعلن 
�لوطني  �الأمني  عمورة  بوعالم 
كنقابة  رف�صهم  �ل�صاتاف،  لنقابة 
:«�ل�صاتاف  قائال  لال�صتمر�رية، 
عائد�  �ال�صتمر�رية«،  �صد 
�أن  بالتذكري  �الأخري  لالحتجاج 
�أول  كان  �مل�صتقلة  �لنقابات  تكتل 
من ك�رض حاجز �خلوف بالتظاهر 
على  رد�   2017 نوفمرب  بالعا�صمة 
�آنذ�ك،  �لن�صبي  �لتقاعد  �إلغاء 

عن  بتعبريه  دزيري  لي�صيف 
بطبيعة  وكذلك  باحلر�ك  فخره 
�أنه  مو�صحا  معه،  �الأمن  تعامل 
ر�صميا  �الحتجاج  تبني  يتم  مل 
عليه  وبناء  عفوية  بطريقة  وجاء 
وي�س  �صخ�صية  ب�صفة  ح�رضوه 
�أنه  �أو�صح  حني  يف  نقابي،  بغطاء 
�حلر�ك  من  موقفهم  �صيو�صحون 
حني  يف  الحقا،  وكتكتل  كنقابة 
لل�صلطات  و�صلت  �لر�صالة  �أن 
�لعمومية. من جهته �أ�صاف �الأمني 
مريان  مزيان  لل�صنابا�صت  �لعام 
�ل�صيا�صة  ميار�صون  كنقابيني  �أنهم 
�الجتماعية: من مطالب �جتماعية 

ولي�س �ل�صيا�صة �الأيديولوجية.

اعتماد كنفدرالية 
النقابات امل�صتقلة على 

مكتب زمايل ثانية

كنفدر�لية  بخ�صو�س  �أما 
فاأو�صح  �مل�صتقلة،  �لنقابات 
دفع  جددت  �أنها  دزيري  رئي�صها 
و�صتنتظر  �لعمل  لوز�رة  �مللف 
ب�صهر،  �ملقدرة  �لقانونية  �ملهلة 
�الأول  �لرف�س  يف  �لطعن  بعد 
عن  بخرب�ت  مرفوقا  العتمادهم 
على  �أجمعت  قانونية  مكاتب   3
للتربير�ت  �لوز�رة  تاأ�صي�س  عدم 
مو�د  من  عليها  ينطبق  ملا  وفقا 
مو�صحني  �جلز�ئري،  بالقانون 
�أن �ملادة 2 تخ�س �ن�صاء نقابات 
�أن  حني  يف  كنفدر�ليات  ولي�س 
هذه �الأخرية ينطبق عليها �ملادة 
�لرف�س قفز  �أن  4 و36، معتربين 
�إىل  باالإ�صافة  �ملادتني،  على  
يت�صمن  ال  �جلز�ئري  �لقانون  �أن 
�ملادة  بل  �الن�صاء  مينع  ن�س  �أي 
قطاعات  عن  تتكلمان  و21   8
من  حمذر�  �لن�صاط،  خمتلفة 
دفعهم باجتاه �لطعن �أمام جمل�س 
�لدويل  �ملكتب  حتى  �أو  �لدولة 

للعمل.

باالأغلبية،  �لربملانية  �ملو�الة  مررت 
 01-06 رقم  �لقانون  تعديل  م�رضوع 
�ملوؤرخ يف 20 فيفري 2006، و�ملتعلق 
�لف�صاد ومكافحته، بعد  بالوقاية من 
�لقانونية  �ل�صوؤون  جلنة  رف�صت  �أن 
و�الإد�رية و�حلريات باملجل�س �ل�صعبي 
�لوطني، كل �لتعديالت �ملقرتحة من 

طرف نو�ب �ملعار�صة.
خالل  ذلك   ، �للجنة  ذ�ت  وبررت 
من  جمموعة  على  �لت�صويت  �أ�صغال 
�ل�صفلى  بالغرفة  �لقو�نني  م�صاريع 
�لف�صاد  مكافحة  هيئة  باأن  للربملان، 
مهمتها �قرت�ح �صيا�صة �صاملة للوقاية 
�إمكانية  �إدر�ج  وباأن  �لف�صاد،  من 
�قرت�حها لبع�س �جلزئيات يح�رضها 
مربزة  فقط،  باالآليات  �لعناية  يف 
�أخرى مقرتحة،  تعديالت  بخ�صو�س 
مو�د  يف  حمددة  �أو  بها  متكفل  باأنه 

من �لد�صتور �جلز�ئري.
على  �خلم�صة  �لتعديالت  و�صملت 
هيئة  منح  �لقانون،  هذ�  م�رضوع 
�قرت�ح  �إمكانية  �لف�صاد  مكافحة 
و�ل�صيا�صات  و�لتد�بري  �الآليات 
وكذ�  ن�صاطها،  مبجال  و�لدر��صات 
عن  �البالغات  مبا�رضة  تلقيها 
�أو  �لطبيعي  �ل�صخ�س  من  �لف�صاد 
عملها  تن�صيق  �إىل  �إ�صافة  �ملعنوي، 
غري  ثر�ء  �أي  يف  �لعامة  �لنيابة  مع 
ب�صبب  م�صبوه  حتى  �أو  م�رضوع 
وجوب  وكذلك  �ملهنة،  �أو  �لوظيفة 
قو�نني  ت�رضيع  يف  �لهيئة  ��صت�صارة 
باخت�صا�صها، �إ�صافة �إىل �إدر�ج مادة 
عن  �ملبلغ  لل�صخ�س  جتيز  جديدة 
�أن  ق�صاياه،  يف  �ل�صاهد  �أو  �لف�صاد 
�الإدالء  �لق�صائية  يطلب من �جلهات 
عرب  �أو  �ل�صتار  ور�ء  من  ب�صهادته 

�صبكة كامري�ت رقمية مغلقة.
�ل�صعبي  �ملجل�س  نو�ب  و�صادق 
م�رضوع  على  كذلك،  �ليوم  �لوطني 
�ملوؤرخ   06-98 رقم  �لقانون  تعديل 
يحدد  و�لذي   ،1998 جو�ن   27 يف 
�ملدين،  بالطري�ن  �ملتعلقة  �لقو�عد 
حيث قامت جلنة �لنقل و�ملو��صالت 
و�لال�صلكية،  �ل�صلكية  و�الت�صاالت 
�لربملان  نو�ب  تعديالت  باإ�صقاط 
لهم،  تدخال   60 يف  رفعوها  �لتي 
�إ�صد�ر  ت�رضيع  �رضورة  �إىل  د�عية 
جت�صيد  ق�صد  �لتنظيمية  �لن�صو�س 
هذ�  م�رضوع  �أحكام  ت�صمنته  ما 
�لوكالة  �إن�صاء  غر�ر  على  �لقانون، 
وو�صعها  �ملدين  للطري�ن  �لوطنية 
كما  �الآجال.  �أقرب  يف  �خلدمة  حيز 
متت �مل�صادقة على �لقانون �ملتعلق 
و�لذي  �لف�صائية،  بالن�صاطات 

و�لتعليم  �لرتبية  جلنة  فيه  �قرتحت 
و�ل�صوؤون  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
على  تعديالت  ثالث  �إجر�ء  �لدينية، 
م�رضوعه، و�ملتمثلة يف ف�صح �ملجال 
�لقطاعات  �إ�رض�ك  �أجل  من  للوكالة 
ذ�ت �ل�صلة بالبحث �لعلمي و�لتطوير 
 6 �ملادة  بتعديل  وذلك  �لتكنولوجي، 
جديد  حكم  و�إ�صافة  م�رضوعه  من 
فيتمثل  �لثاين  �لتعديل  �أما  بن�صها، 
يف �لتن�صي�س على ��صتحد�ث هياكل 
وتثمني  بالتكوين  تتكفل  �لوكالة،  يف 
�لن�صاطات �لف�صائية، وبرجمة بحوث 
�لف�صائية  �الأج�صام  و��صتغالل  علمية 
�لعملياتية  �لناحيتني  من  �ملطلقة 
�لثالث  �لتعديل  �أما  و�لتطبيقية، 
فتعلق بتحديد كيفيات تطبيق هذين 

�حلكمني على �لتنظيم.
اإميان لوا�س

اأبقى باب م�صاندة حراك ال�صارع مفتوحا

رف�س كلي القرتاحات املعار�صة

�صارة بومعزة 

تكتل النقابات يتم�شك ب�شل 
م�ؤ�ش�شات الرتبية غدا وبعد غد

امل�شادقة على قان�ن مكافحة الف�شاد بالأغلبية

 

املدير العام لل�صندوق الوطني للتاأمني على البطالة

متديد ال�شتفادة من ال�شندوق 
اإىل غاية 55�شنة 

.      ال�صندوق مول 145 األف موؤ�ص�صة م�صغرة

 �صنع 63األف �صيارة �صنويا 
وتوظيف 45 األف عامل

ني�شان �شت�شنع يف اجلزائر 
منت�شف 2021 

لل�صندوق  �لعام  �ملدير  ك�صف 
�لبطالة  على  للتاأمني  �لوطني 
�أم�س  حمودي  حممد   CNAC
�ملر�صوم  �لتنفيذ  حيز  دخول  عن 
�جلريدة  يف  �صدر  �لذي  �لرئا�صي 
�ملا�صي  �خلمي�س  يوم  �لر�صمية 
�ال�صتفادة  �صن  بتمديد  و�ملتعلق 
من �ل�صندوق �لوطني للتاأمني على 
وقد  �صنة،   55 غاية  �إىل  �لبطالة 
عدة  على  بناء  �الإجر�ء  هذ�  جاء 
م�صتوى  على  ت�صجيلها  مت  طلبات 
طرف  من  �ملحلية  �لوكاالت 
يفوق  �لذين  �ملو�طنني  �رضيحة 

�صنهم �لـ 50 �صنة«.
خالل  حمود  حممد  وقال 
�صيف  برنامج  يف  ��صت�صافته 
باأن  �لوطنية  �الإذ�عة  �ل�صباح على 
�لعديد  ميكن  �صوف  �الإجر�ء  هذ� 
من حاملي �مل�صاريع �لذين ترت�وح 
من  �صنة   55 و   50 بني  �أعمارهم 
يف  م�صغرة  موؤ�ص�صات  �إن�صاء 
�القت�صادي،  �لن�صاط  خمتلف 
وبالتايل �صت�صاهم هذه �ملوؤ�ص�صات 
يف خلق �لرثوة و خمتلف �خلدمات، 
كما �صت�صاهم هذه �ملوؤ�ص�صات يف 
�لذي  لل�صباب  �صغل  منا�صب  خلق 
وعلمية  مهنية  موؤهالت  يحمل 
لل�صندوق  �ملالية  �لو�صعية  وعن 
قال �ملدير �لعام لل�صندوق �لوطني 
للتاأمني عن �لبطالة باأن �ل�صندوق 

�أ�صحاب  ويدعم  ي�صتغل  ز�ل  ال 
�مل�صاريع وال يعاين من �أية �صائقة 
�الأمو�ل  خالل  من  وذلك  مالية 
لل�صباب  منحت  �لتي  �ملح�صلة 
موؤكد� باأن ن�صبة ت�صديد �لقرو�س 
مت  خاللها  من  باملائة،   62 بلغت 
�لقرو�س  من  باملائة   50 متويل 
ال  �ملتحدث-  –ي�صيف  وبالتايل 
كما  مالية،  ل�صعوبات   وجود 
�ل�صباب  مر�فقة  لل�صندوق  ميكن 
�لن�صاط  قطاعات  خمتلف  يف 
بالتنمية  تعود  �لتي  �القت�صادي 
�لقطاعات  ملختلف  �ملحلية 
ومنا�صب �ل�صغل �لتي �صتوفرها يف 
بال�رضورة  وهي  �مليادين  خمتلف 
على  �يجابي  �نعكا�س  لها 
�ل�صمان  منظومة  تو�صيع  م�صتوى 

�الإجتماعي وزيادة �ال�صرت�كات.
حمودي  �أكد  �أخرى  جهة  ومن 
�لبطالة  على  �لتاأمني  �صندوق  باأن 
��صتطاع منذ 2004 �إىل غاية 2018 
�أن ميول 145 �ألف موؤ�ص�صة م�صغرة 
�لن�صاط  قطاعات  خمتلف  يف 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  �القت�صادي، 
قامت باإحد�ث مايقارب 300 �ألف 
من�صب �صغل د�ئم �أثناء �نطالقها، 
بدرجة  �لفالحة  قطاع  يت�صدرها 
�أوىل يليها قطاع �حلرف ثم قطاع 

�لبناء و�الأ�صغال �لعمومية.
ف.ن�صرين  

من  مقربة  م�صادر   ك�صفت 
يجري  �أنه   ح�صناوي  جممع 
ب�صيدي  موقع  مالئم  �ختار 
�أجل  من  وهر�ن  �أو  بلعبا�س 
�لذي  ني�صان   م�صنع  �إقامة 
قريبا   به  �الأ�صغال  �صتنطلق 
ليكون جاهز�  قبل �صنة 2020 
باإخر�ج  �الإنتاج  �صيبا�رض  �أين 
�صنع  ذ�ت  ني�صان  �صيارة  �أول 
�ل�صد��صي  خالل  جز�ئري 
بعدما وقع جممع  �الأول منها 
يوم  �ل�رض�كة  عقد  ح�صناوي 
13 فرب�ير �ملن�رضم بالعا�صمة 
�ليابانية  �لعالمة  ممثلي  مع 

ني�صان  .
�صيكون  �لذي  �مل�رضوع  هذ� 
يابانية  جز�ئرية  ب�رض�كة 
ب160  يقدر  مايل  بغالف 
�صاأنه  دوالر  من  مليون 
مبا�رض  عمل  فتح1800من�صب 
غري  �صغل   من�صب  و  3000 
�أجل  يف  �صيتج�صد  مبا�رض 
�صي�صمح   ، �صهر�   24 �أق�صاه 
�صنويا   �صيارة  �ألف   63 باإنتاج 
من    2021 �صنة  من  بد�ية 
ل�رضكة  خمتلفة  موديالت 
بالقوة  �ملعروفة   ني�صان 

�أن  حيث   ، و�جلودة  عامليا 
�صتكون  �جلز�ئر  منتجات 
�ملنتجة  للمركبات  مطابقة 
يف �ليابان ،كما من �صاأنه ك�رض 
�أ�صعار �ل�صيار�ت ، كما �صت�صعى 
�إىل  �جلز�ئر  ني�صان  �رضكة 
�حلفاظ على �لبيئة من خالل 
�إنتاج 10 باملائة من منتجاتها  
لل�صري بغاز  �صريغاز �لذي يعد 
�قل تكلفة و�أكرث حفاظا  على 

�لبيئة .
على  زيادة  �مل�صنع   هذ� 
وكذ�  �ل�صغل   منا�صب  توفري  
�صي�صاهم  �ل�صيار�ت  �إنتاج 
�القت�صاد  دعم  يف  �أي�صا 
�لوطني بت�صدير هذه �لعالمة 
خا�صة   �جلز�ئر  خارج  �إىل 
�إنتاج  رفع  يف  �صي�صاهم  و�أنه 
�إىل  �ل�صيار�ت  من  �جلز�ئر 
�صنة  خالل  �صيارة  �ألف   350
2022  عو�س 127 �ألف �صيارة 
 ،  2018 �صنة  �إنتاجها  �لتي مت 
تنويع �ملوديالت  �صيوؤدي  كما 
يف رفع قدرة �قتناء �ل�صيار�ت  
بحكم �أن هناك �صيار�ت عائلية 

و�أخرى �صغرية  و�قت�صادية.
تلم�صان حممد بن ترار

اأكد تكتل نقابات الرتبية مت�صكه ب�صل املوؤ�ص�صات الرتبوي يومي 26 و27 فيفري، حمذرا من 
دفعهم باجتاه الت�صعيد بالطعن اأمام جمل�س الدولة اأو حتى املكتب الدويل للعمل، يف حني 

تفاعل مع م�صرية 22 فيفري مبقيا الباب مفتوحا الحتمالية االلتحاق باحلراك.
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 3710 من�صب تكويني 
جديد يف دورة فيفري

وايل امل�شيلة ي�شرف 
على الإفتتاح الر�شمي 

للدخول املهني
اأ�رشف وايل والية امل�شيلة »ابراهيم او�شان » 
على مرا�شيم افتتاح الدخول الر�شمي للتكوين 
التكوين  مبركز   2019 فيفري  لدورة  املهني 
املويلحة   03 امل�شيلة  التمهني  و  املهني 
والع�شكرية  املدنية  ال�شلطات  بح�شور 
التكوين  معهد  واإطارات  الوالية،  واإطارات 
دعا  حيث  املهنية  املراكز  ومديرو  املهني 
التكوين  قطاع  �رشكاء  كل  كلمته،  يف  الوايل 
املهني ال�شيما املتعاملني االقت�شاديني لفتح 
منا�شب التمهني والرفع من عددها للتمكن من 
�شغل هذه املنا�شب بكل الوحدات االإنتاجية 
�شواء �شناعية، �شياحية، خدماتية و فالحيه 
التكوين  مراكز  من  املتخرج  ال�شباب  اأمام 
يف  التكوين  ت�شجيع  على  �شدد  كما  املهني 
تخ�ش�شات املهن اليدوية ، نظرا لالحتياجات 
»للو�شط  ت�رشيح  ويف  عنها  املعرب  الكبرية 
امل�شيلة  لوالية  املهني  التكوين  مدير  قال   «
»عمر فكرا�ش » بان كل االجراءات الالزمة و 
ال�رشورية ، اتخذت للتكفل بال�شباب الراغب 
القطاعات  ملتطلبات  ا�شتجابة  التكوين  يف 
وعن   ، موؤهلة  عاملة  يد  بتوفري  االقت�شادية 
ت�شجيل م�شاحله عرب كامل موؤ�ش�شات القطاع 
بالوالية ل3710 م�شجل لدورة 24 فيفري يف 
الدورة  لهذه  املفتوحة  التخ�ش�شات  خمتلف 
يف  من�شب   840 على  املنا�شب  هذه  وتتوزع 
التمهني  طريق  1445عن  و  االإقامي  التكوين 
 440 و  امل�شائية  الدرو�ش  طريق  عن  و125 
كما  اخلا�شة  املدار�ش  يف  للتكوين  من�شب 
بالبيت  املاكثة  املراأة  لفائدة  تخ�شي�ش  مت 
من�شبا   280 اإىل  اإ�شافة  تكويني  من�شب   580
وفق  وذلك  االتفاقي  التكوين  �شمن  اآخرا 
�رشوط مطلوبة وم�شتجيبة ملتطلبات التنمية 
ال�شغل على  االقت�شادية واالجتماعية و�شوق 
امل�شتوى املحلي وبلغ عدد الهياكل بالوالية، 
التكوين  يف  متخ�ش�شني  وطنيني  معهدين 
املهني ، باالإ�شافة اإىل توفر الوالية على 19 
مركزا للتكوين املهني وملحقة كما ا�شتفادت 
التكوين  قطاع  يف  م�شاريع  عدة  من  الوالية 

املهني .
عبدالبا�صط بديار

موؤ�ص�صة التلفزيون العمومي

تنحية مدير الأخبار 
عادل �شالقجي

بالتلفزيون  االأخبار  مدير  تنحية  اأم�ش  متت 
موؤقتا  املن�شب  �شالقجي،ليتوىل  عادل 
كان  كان �شالقجي  و  توفيق عابد،  ال�شحفي 
مديرية  راأ�ش  على  �شهرين  منذ  عني  قد 

االأخبار

تاأخر عمل مكاتب 
 الدرا�صات  و125 مليار 

يف مهب الريح 

على  القائمني  اأحد  ك�شف  وقد  هذا 
الت�شيري  بديوان  ال�شياحة  قطاع 
ال�شياحة  وزارة  اأن  لتلم�شان  ال�شياحي 
كبرية  نقائ�ش  على  وقفت  قد  كانت 
مبدينة حمام بوحنيفية التي تعد قطبا 
 125 ر�شد  بامتياز  حيث مت  �شياحبيا 
مليار �شنتيم من اجل ترميم احلمامات 
املنطقة   اإىل   الوزير  زيارة  خالل 
تنطلق  امل�شاريع مل  اأن  اإال  �شنة 2012 
مكاتب  انتهاء  عدم  ب�شبب  يومنا  اإىل 
اأ�شار  كما  الدرا�شة،  من  الدرا�شات 
البابور مغلق  اأن حمام  ذات امل�شوؤول  
اقتطاع  مت  بعدما  �شهور  عدة  منذ 
اجلزائرية  طبيعتنا  مطابقة   غري 
لل�شلطات  �شبق  والتي  واالإ�شالمية  
الوالئية  وعلى راأ�شها املجل�ش الوالئي  
االأمر  التحفظات   بع�ش   رفع  الذي  
الذي اأخر العملية اأكرث والتي لن  تكون 

الكبري  ال�شغط  ، خا�شة يف ظل  قريبا 
تغيري  ال�شاعة  يف  ي�شهده حمام  الذي 
معروفة  انها  رغم  التي  املدينة  وجه 
بحماماتها تبقى  على �شكل دوار فقط 

، يف ظل تاأخر بع�ش
والن�شاطات  للحفالت  خا�شة  قاعة 
 « وفندقان  والرتفيهية  الفنية 
اللذان  املاأمونية«    و«  اأكوازيران�ش« 
بخدمات  املنطقة   دعم  �شاأنهما  من 
حديثة و متطورة من �شـاأنها امل�شاهمة 
الفعالة  يف دعم حركية ال�شياحة  بهذه 
املدينة التي حتتاج اىل فنادق  ومطاعم 
، كما  ال�شياحي  االأداء  لتح�شني  راقية  
لل�شيارات  مواقف  اإقامة  ي�شتوجب 
وتنظيم الفو�شى التي  تعرفها املدينة 
خا�شة خالل عطل نهاية االأ�شبوع ، مع 
دعم املنطقة مبقاهي راقية  وحمالت 

جتارية مهمة .

  03 فنادق و34 نزال قدميا 
غري مالئم 

فنادق   3 بوحنيفية  مبدينة  يتواجد    
تابع  فندق   اإىل  اإ�شافة  نزال   34 و  
ال�شكة  ملوؤ�ش�شة  ،واآخر   للمجاهدين 

اأي  الربيد  لقطاع  والثالث  احلديدية 
مبجموع 37 فندقا ي�شاف اإليها 7مراقد 
، لكن هذا العدد  من الفنادق واملراقد 
الرتفيه  جمال  يف  خدمات  يقدم  ال 
بع�شها  اأن  حيث  قدمها  بفعل  للزوار  
على  اال�شتعمارية   احلقبة  اإىل  يعود 
�شنة  املنجز  احلمامات  فندق  غرار 
1933 والفندق الكبري 1935 فيما  بنت 
موؤ�ش�شة الت�شيري ال�شياحي فندق ثالث 
بني �شقران �شنة 1979، ، هذه الفنادق 
ى  عن  التزيد  ا�شتيعاب  بطاقة  كلها  
على مطبخ  كلها  و حتتوي  �رشير   300
ورغم  فقط   ومقهى  لالإطعام  قاعة   ،
ر�شد 125 مليار �شنتيم لتهيئة الفنادق 
واملراقد لكن حلد االآن التزال مل تتم  
رغم اأنها كانت مربجمة خالل ال�شيف 

املا�شي ، من جانب اآخر تفتقر املدينة 
التي من املفرو�ش اأنها قطب �شياحي  
 45 حوايل  با�شتثناء  راقي   مطعم  اإىل 
تغيب  ال�شوارع  و�شط  منت�رش  مطعم 
النظافة  واحلماية   اأدنى ظروف  فيهم 
التي  الرقابة  م�شالح  غياب  ظل  يف 
يقع على عاتقها حماية  ال�شياح الذين 
ي�شل عددهم اإىل 300 �شائح �شنويا  من 
جهة اأخرى يبقى الواد الذي يعرب  غري 
التي  الدرا�شات  من  بالرغم  م�شتغل 
عملية  انطلقت  حيث   ، عليه  اأجريت 
لكن  املا�شية   ال�شنة  خالل  تهيئته 
القائمني  جعل   املالية  املوارد  نق�ش 
يبدو  التي  الفكرة   عن  يتخلون  عليه 
البلدية  ال�شلطات  قبل  من  كانت   اأنها 

فقط .

مع�صكر حممد بن ترار

براهيمي  ن�شرية  اأم�ش   اأ�رشفت 
وايل والية غليزان على و�شع حّيز 
 700 ا�شتفادة  م�رشوع  اخلدمة 
باملجمع  املدينة  غاز  من  عائلة 
عني  ببلدية  للزبوجة  الثانوي 
كلفت  التي  العملية  مركز  طارق 
اخلزينة 49 مليون دينار جزائري 
ا ملعاناة  جاءت من اجل و�شع حًدّ
اأهايل املنطقٍة املعروفة بربدها 
اإطار  يف  ودائما  �شتاًءا  القار�ش 
عني  لدائرة  قادتها  التي  الزيارة 

االحتفاالت  مع  تزامنا  طارق 
العام  االحتاد  تاأ�شي�ش  بذكرى 
وتاأميم  اجلزائريني  للعمال 
وايل  اأي�شا  اأ�رشفت  املحروقات 
اخلدمة  حّيز  و�شع  على  الوالية 
العمومية  االإنارة  �شبكة  م�رشوع 
حديث  لها  كان  و  بالزبوجة، 
حول  املواطنني،  مع  جانبي 
�شتلي  التي  القادمة،  امل�شاريع 
املتمّثلة  و  بالغاز،  الربط  مرحلة 
التح�شني  و  الطرقات  تعبيد  يف 

غليزان  وايل  للمنطقة  احل�رشي 
ن�شرية براهيمي و لدى اّطالعها 
م�شاريع  �شامل حول  على عر�ش 
اجلاري  الطبيعي  بالغاز  الربط 
هذه  الهدف  اأّن  اأّكدت  اجنازها، 
ت�شل  ربط  ن�شبة  بلوغ  هو  ال�شنة 
التي  هي  و  باملائة،    65 حدود 
باملائة   57 حوايل  بـ  حالًيا  تقّدر 
م�شاريٌع ممولة من مبزانية الوالية 
تو�شيالت  تخ�ّش   ،2018 ل�شنة 
باملجمعات  اجنازها  جاري 

ال�شكنية اجلديدة بيلّل و بن داود 
هّني  اأوالد  منطقتي  و  بلع�شل  و 
و   ، بالقطار  مغنية  بن  اأوالد  و 
و  رهيو،  بوادي   2 خرما�شة  حّي 
�شندوق  طرف  من  ممولة  اأخرى 
املحلّية  للجماعات  الت�شامن 
التوزيع  تخ�ّش  اجلارية،  لل�شنة 
برنامج  كذا  و  للغاز،  العمومي 
ال�شكنات  و  االأحياء  ربط  تو�شعة 

االجتماعية بالغاز الطبيعي.
ق   م

افتتحت فعاليات االأيام االإعالمية 
للعتاد  ال�شف  �شباط  ملدر�شة 
القادر«  عبد  دراوة  بن  »ال�شهيد 
لعني الرتك )وهران( اأم�ش االأحد 
للناحية  االإقليمي  االإعالم  مبركز 

الع�شكرية الثانية بوهران.
الناحية  اأركان  رئي�ش  اأبرز  و 
ال�شعيد  اللواء  الثانية  الع�شكرية 
مبنا�شبة  األقاها  كلمة  يف  بو�شنة 
الناحية  قائد  با�شم  اإعالنه 

افتتاح  عن  الثانية  الع�شكرية 
التظاهرة اأن »مثل هذه التظاهرة 
التقاليد  من  تعد  االإعالمية 
احلميدة التي األفت قيادة اجلي�ش 
جت�شيدها  على  ال�شعبي  الوطني 
ت�شكل  التي  و  االأعوام  مر  على 
املواطنني  بني  و�شل  همزة 
نافدة  و  الع�شكرية  واملوؤ�ش�شة 
ويطلع  امل�شلحة  قواتنا  على 
على  املجتمع  اأفراد  خاللها  من 

للتكوين  البيداغوجية  الهياكل 
واالأ�شاليب  امل�شخرة  والو�شائل 
التي  احلديثة  البيداغوجية 
ت�شاهم م�شاهمة فعالة يف تكوين 
رجال  و  الوطن  هذا  اأبناء  خرية 

الغد« .
واأ�شار اإىل اأن هذه التظاهرة التي 
اليوم  ذكرى  مع  متزامنة  جاءت 
»منا�شبة  تعترب  ال�شهيد  الوطني 
اأ�ش�ش  على  والوقوف  لتثمني 

لدى  التكوين املعتمدة  ومقايي�ش 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  هياكل 
و�شالح  عامة  ب�شفة  وقواته 
وخلق  خا�شة  ب�شفة  العتاد 
اجلزائري  ال�شباب  اأمام  فر�ش 
على  للتاأكيد  ب�شفوفه  لاللتحاق 
الع�شكرية  موؤ�ش�شاتنا  اأبواب  اأن 
م�رشعيها  على  مفتوحة  تبقى 
و  قوتنا  اأبناءنا م�شدر  كافة  اأمام 

موردنا الذي ال ين�شب«.

غليزان

الناحية الع�صكرية الثانية بوهران

و�شع حيز اخلدمة م�شروع تزيد 700 عائلة بالغاز بعني طارق

افتتاح الأيام الإعالمية ملدر�شة �شباط ال�شف للعتاد 

رغم ر�صد 125 مليار لرتميمه  ودعم  هياكله

حمام  بوحنيفية .. هيكل 

�شياحي  يحتاج اإىل التفاتة 
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طالب الع�صرات من ال�صياح القادمني  من خمتلف اأنحاء الوطن بحمام 
بوحنيفية  التابع لوالية  مع�صكر والتابع  لديوان الت�صيري ال�صياحي 
بتلم�صان  ب�صرورة تدخل وزير ال�صياحة من اجل رد االعتبار لهذا 

املرفق ال�صياحي الهام والذي يف  العهد  الروماين منذ اأكرث من  2000 
�صنة ، و كانت ت�صمى ب »اآكوا�صريان�س » التي تعني جتمع  املياه 

املعدنية ، هذه املدينة التي ت�صتقبل  �صنويا مايزيد عن 300 األف  
�صائح وطالبي العالج باملياه املعدنية  ت�صهد العديد من النقائ�س  على 

راأ�صها غلق احد احلمامات  من اأجل الرتميم لك الذي ظل اإىل اليوم 
ناهيك عن الفو�صى الكبرية التي ت�صهدها املدينة .



من   « »الو�سط  يومية  علمت 
قوات  اأن   ، موؤكدة  اأمنية  م�سادر 
واملتخ�س�سة  امل�سرتكة  الأمن 
واجلرمية  الإرهاب  مكافحة  يف 
بال�رشيط  املرابطة  املنظمة  
اململكة  دول  مع  احلدودي 
املغربية ، تون�س ، مايل ، النيجر 
، موريتانيا وبدرجة اأكرب دولة ليبيا 
كانت    ، م�سلحا  نزاعا  تعي�س  التي 
القليلة  الأ�سابيع  يف  �رشعت  قد 
ال�سارم  التطبيق  يف  املا�سية 
ل�سيانة  الرامي  الأمني  للمخطط 
الوطني  الرتاب  وحرمة  وحدة 
عن  �سهرين  من  اأقل  قبل  وذلك 
املقرر  الرئا�سية  النتخابات 
املقبل  اأفريل   18 الـ  يف  اإجراوؤها 
، وذلك بهدف الت�سدي ملحاولت 
اجلماعات  طرف  من  الت�سوي�س 
الإجرامية  ال�سبكات  و  الإرهابية 
التي ت�سعى لنقل اأعمالها املخالفة 
للقانون للمناطق احلدودية الأهلة 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، بال�سكان 
امل�سوؤولة  الأمنية  عمدت اجلهات 
على غلق جميع منافذ النجدة عرب 
لتفادي  احلدودية  املعابر  عديد 

اأي طارئ .
وح�سبما اأفادت به نف�س امل�سادر 
املوجودة  الأمنية  الإجراءات  فاإن 
كبري  ب�سكل  �ساهمت  التنفيذ  قيد 
اإقناع  يف  اجلارية  ال�سنة  خالل 
اأنف�سهم  بت�سليم  اإرهابيني   05
بالناحيتني  الأمن  م�سالح  لدى 
وال�ساد�سة  الرابعة  الع�سكريتني 

على  ومترنا�ست  ورقلة  بوليتي 
اإرهابي   30 اأ�سل  من  التوايل 
اأمنية  مفاو�سات  حمل  موجودين 
متقدمة حيث مل ت�ستبعد القراءات 
الأمنية اإقناعهم جميعا قبل نهاية 
اأوردته  ما  وفق  فيفري  �سهر 

م�سادرنا .
اأو�سحت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

الأمنية  اللجان  اأن  امل�سادر  نف�س 
الأمني  الو�سع  مبتابعة  املكلفة 
دول  مع  احلدودي   بال�رشيط 
يف  تدر�س   ، الإفريقي  ال�ساحل 
دعم  اإمكانية  الراهن  الظرف 
املغلقة  الع�سكرية  النقاط 
اآلف ع�سكري  بـ 07  »املحرمة »، 

اإ�سايف لتعزيز التواجد الأمني .

يتخبط �سكان 03 اأحياء ببلدية الوطاية 
تراكمات  يف  ب�سكرة  لولية  التابعة 
الفا�سح  التاأخر  عن  جنمت   ، عديدة 
منذ   ، الكهرباء  ب�سبكة  ربطهم  يف 
ممثلو  نا�سد   . كاملة  �سنوات  خم�س 
زهاء 4000 ن�سمة باأحياء 339 م�سكن 
و30 م�سكن بقرية حمام �سيدي احلاج 
ببلدية  اإدري�س  عمر  برج  ومنطقة   ،
الوطاية بب�سكرة ، يف ت�رشيحات لهم 
الولية  وايل   « »الو�سط  جريدة  مع 
اأحمد كروم ، من اأجل التدخل العاجل 
لدى م�سالح مديرية التوزيع للكهرباء 
والغاز و�سط بعا�سمة الزيبان ، بهدف 
ب�سبكة  ال�سكنية  جتمعاتهم  ربط 
الكهرباء ، لنت�سالهم من �سبح الظالم 
يومياتهم  �سفو  عكر  الذي  الدام�س 
عن  الناجمة  الرتاكمات  ب�سبب   ،
خملفات الظالم الدام�س وهو ما  اأرق 

يومياتهم ، وذلك على خلفية الرتفاع 
املقلق ملظاهر ال�رشقة والعتداءات 
املتكررة على الأ�سخا�س واملركبات 
املرعب  التف�سي  عن  احلديث  دون   ،
مبختلف  الجتماعية  الآفات  لرتويج 
حمل  حيث   ، واأ�سكالها  اأنواعها 
م�سوؤولية  املعنية  امل�سالح  حمدثونا 
تنجر  قد  التي   ، الوخيمة  النتائج 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  انتهاج  عن 
موعد  حول   ، املفا�سلة  ل�سيا�سة 
وقرى  بلديات  ربط  عمليات  انطالق 
تعترب  التي   ، الكهرباء  ب�سبكة  الولية 
قاطني  لدى  ال�رشوريات  بني  من 
التجمعات ال�سكنية املذكورة ، والذين 
لهجة  من  بالت�سعيد  هددوا  بدورهم 
جتد  مل  ما  حالة  يف  الحتجاجات 

مطالبهم اأذانا �ساغية .
�أحمد باحلاج

املتعددة  العيادات  غالبية  تتخبط 
املوؤ�س�سة  وكذا  والطبية  اخلدمات 
ببلديات   ، اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
عديد  يف  واملعزولة   النائية  اأدرار 
افتقار ذات املرافق  ، ب�سبب  النقائ�س 
 ، والتوليد  الن�ساء  لأخ�سائيي  ال�سحية 
الأمر الذي زاد من حجم املعاناة التي 
 ، بعيدة  م�سافات  قطع  مع  يكابدونها 
حالتهن  ملتابعة  احلوامل  طرف  من 

ال�سحية .  
فببلديات برج باجي خمتار و تيمياوين 
تزال  ل   ، فنوغيل  و  اأوقروت  و  تيط  و 
اأنف�سهن  احلوامل جتد  الن�ساء  ع�رشات 
ترتاوح  م�سافات  قطع  على  م�سطرات 
بني 200 و 800 كلم ، باجتاه م�ست�سفيات 
عا�سمة الولية من اأجل متابعة حالتهن 
املتابعني  قالقل  يثري  ومما   ، ال�سحية 
الن�ساء  غالبية  اأن   ، امللف  لذات 
فادح  نق�س  من  تعاين  التي  احلوامل 
جمالت  يف  الأخ�سائيني  الأطباء  يف 
مل�ساعفة  يتعر�سن   ، التوليد  و  الن�ساء 

�سحية كان لها تبعات وخيمة ، اأدت يف 
معظم الأحيان اإىل فقدان الأم واجلنني 
، و�سع فتح باب الت�ساوؤل من جديد عن 
�رش عدم التزام الو�سايا ، وعلى راأ�سها 
 ، بالولية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 
بدعم  القا�سية  املعنية  الوزارة  بتعليمة 
فيها  مبا   ، ال�سحية  املرافق  كافة 
الطبية  و  اخلدمات  املتعددة  العيادات 
واملوؤ�س�سات العمومية لل�سحة اجلوارية 
اإطار  يف   ، والتوليد  الن�ساء  باأخ�سائيي 
التكفل  ال�سلطات املركزية يف  م�ساعي 

التام بكل ما تعلق بالأمومة والطفولة .
جدير ذكره اأن مواطني الأحياء والقرى 
نظموا  قد  كانوا   ، املذكورة  بالبلديات 
احلركات  عديد  الفارطة  ال�سنة  خالل 
تدخل  ب�رشورة  املطالبة  الإحتجاجية 
جاد من طرف ال�سلطات ، من اأجل دعم 
امل�ستو�سفات الطبية باأجهزة متطورة و 
اأخ�سائيني يف الن�ساء والتوليد مع الرفع 

من احلجم ال�ساعي لعدد القابالت .
�أحمد باحلاج

م�ستقبل   ، اجلاري  الأ�سبوع  بحر  مني 
بخ�سارة  �سالح  ببلدية عني  املجاهدين 
قا�سية اأمام �سيفه املت�سدر اأمل �سويطر 
حل�ساب اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب 

بنتيجة اأربعة اأهداف مقابل 03.
ال�سوط الأول عرفت �سيطرة   جمريات 
افتتاح  من  متكنوا  الذين  لزوار  مطلقة 
من  يتمكنوا  اأن  قبل   ، الت�سجيل  باب 
م�ساعفة النتيجة ، ويف الدقيقة الأخرية 
ال�سيوف  متكن  الأوىل  املرحلة  من 
هذا  لينتهي  ثالث  هدف  ا�سافة  من 
يف  اأما   ، لالأمل  منطقي  بتفوق  ال�سوط 
م�ستقبل  لعبي  فدخله  الثاين  ال�سوط 
مغاير  بوجه  �سالح  بعني  املجاهدين 
الفارق وهو ما حتقق  بحثا عن تقلي�س 
عن  اللقاء  عمر  من   54 الـ  الدقيقة  يف 
قبل   ، خمداين  ال�سعيد  املهاجم  طريق 
الهجومي  امليدان  متو�سط  يتمكن  اأن 

 ، الثاين  الهدف  ا�سافة  من  رقاين  حمو 
ويف الوقت الذي كان يبحث فيه اأ�سحاب 
متكن  التعديل  هدف  عن  الأر�س 
لكن   ، رابع  هدف  ا�سافة  من  ال�سيوف 
ذلك مل يثني من عزمية اأ�سبال املدرب 
خل�رش حيلو يف لعب ورقة الهجوم وهو ما 
مكنه من ا�سافة هدف ثالث من �رشبة 
جزاء نفذها املتاألق حمو رقاين بنجاح 
متكينهم  دون  حالت  الوقت  �رشعة  لكن 
لينتهي   ، التعادل  هدف  ت�سجيل  من 
اأمل  للمت�سدر  م�ستحق  بفوز  اللقاء 
�سويطر ، ورغم اخل�سارة غري املتوقعة 
لالعبي امل�ستقبل الإ اأن هذا الأخري ل 
نقاط  بفارق03  بالو�سافة  يتم�سك  يزال 
�سالح  عني  لبلدية  الريا�سي  المل  عن 
�ساحب املرتبة الثالثة وبفارق 08 نقاط 

عن املت�سدر .
�أحمد باحلاج 

.   غلق منافذ �لنجدة   .   تد�بري خا�سة لتاأمني �لرئا�سيات

با�سرت قو�ت �جلي�س �لوطني �ل�سعبي �ملدعومة بت�سكيالت �الأمن �الجتماعي  ، �ملر�بطة بنقاط �لتما�س 
�حلدودية مع دول جماورة و �إفريقية ،جت�سيد خمطط �لعمل �الأمني لتاأمني وحدة و�سالمة �لرت�ب �لوطني 

وذلك تز�منا مع بدء �لعد �لتنازيل لالنتخابات �لرئا�سية �ملزمع �إجر�وؤها يف �لـ 18 �أفريل �ملقبل، مو�ز�ة مع 
ذلك فتعكف �للجان �الأمنية يف �لظرف �لر�هن على  در��سة �إمكانية �إجر�ء بع�س �لتعديالت على �ملخطط 

�الأمني �لذي �أقرته �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة  .

�إمكانية دعم �حلدود �جلنوبية بـ07 �آالف ع�سكري

�أحمد باحلاج 

اجلي�ش ي�سيطر على احلدود مع 05 دول 

رقم  الوطني  الطريق  ي�سهد 
وليتي  بني  الرابط    03
 ، ورقلة  و  احلدودية  اإيليزي 
من  زاد  م�ستمر  تدهور  حالة 
الكثبان  تغطية  املعاناة  حجم 
ورغم   ، منها  جلزء  الرملية 
اإح�ساء امل�سالح التقنية لـ 900 
 ، الطريق  بذات  �سوداء  نقطة 
والذي �سجلت 25حادث مرور 
ال�سنة الفارطة وكان وراء وفاة 
دوائر  اأن  اإل   ، اأ�سخا�س   10
الخت�سا�س املعنية مل حترك 
نف�سها  تكلف  مل  كما  �ساكنا 
عناء البحث عن حلول جذرية 
للم�سكل القائم . طالب العديد 
الوطني  الطريق  مرتدي  من 
ال�سلطات  من   ، املذكور 
 ، اإيليزي  و  بورقلة  الولئية 
وزارة  م�سالح  مع  وبالتن�سيق 
العمومية  والأ�سغال  النقل 
ب�رشورة تكاتف جهود اجلميع 
م�سافته  ما  دعم  اأجل  من   ،
م�سافة  اإجمايل  من  كلم   200
تاأهيل  بعمليات   ، كلم   1050
عن  يزيد  ملا  وترميم  و�سيانة 

بهدف   ، �سوداء  نقطة   250
املرور  حوادث  من  التخفيف 
الأليمة التي كان ورائها ح�سد 
ت�سجيلهم  مت  �سحايا    10
 ، الطرقات  اإرهاب  ب�سبب 
يومية  حمدثوا  اأرجع  وقد 
»الو�سط« ،  التدهور امل�ستمر 
ل�سبكة الطريق اإىل غياب اإرادة 
حقيقية من �سلطات الوليتني  
اإذا  اإعادة ترميمه ، خا�سة  يف 
علمنا اأنه ومبعادلة ب�سيطة يتم 
قوامه  ما  مرور  يوميا  اإح�ساء 
ذلك  يف  مبا  مركبة   2400
�ساحنات الوزن الثقيل ، الأمر 
الذي بات ي�ستدعي – ح�سب-  
هوؤلء التفكري اجلدي يف دعم 
مزدوج  بطريق  اجلهة  ذات 
حدة  من  يرفع  اأن  �ساأنه  من 

الختناق املروري .
فقد   �سلة  ذي  �سياق  ويف 
مطلعة  حملية  م�سادر  ك�سفت 
الأ�سغال  مديرية  م�سالح  اأن   ،
كانت  اإيليزي  بولية  العمومية 
�سابق  وقت  يف  ر�سدت  قد 
بهدف   ، هام  مايل  غالف 

وذلك  بالقطاع  النهو�س 
بتخ�سي�س اأق�ساط مالية هامة 
 ، الذكر  ال�سالفة  املبلغ  من 
ذات  �سبكة  تاأهيل  لإعادة 
الطريق ومن ثم اإعادة الإعتبار 
للنقاط ال�سوداء التي اأ�سبحت 

ت�سكل هاج�س يق�سي م�ساجع 
الوطني  الطريق  مرتادي 
ورقلة  و  اإيليزي  بني  الرابط 
طريق  اأطول  يعترب  والذي   ،

مبنطقة اجلنوب الكبري .
�أحمد باحلاج

250نقطة �سود�ء ور�ء 25 حادث مرور �أليم 

الطريق بني اإيليزي وورقلة يتحول اإىل كابو�ش حقيقي 

بلدية �لوطاية بب�سكرة

حو�مل يقطعن بني 200 و 800 كلم ملتابعة حالتهن 

بنتيجة 04 مقابل 03 �أهد�ف 

 4000 ن�سمة بـ 03 
اأحياء بدون كهرباء 

املرافق ال�سحية باأدرار تفتقر 
لأخ�سائيي الن�ساء والتوليد

�سقوط مدوي مل�ستقبل املجاهدين 
مبيدانه  اأمام اأمل �سويطر 

اأخبار اجلنوب�الإثنني 25   فيفري  2019  �ملو�فـق  ل21 جمادى �الأخر 1440هـ 6



دويلالإثنني 25   فيفري  2019  املوافـق  ل21 جمادى الأخر 1440هـ 7
املواجهة "املبا�شرة" مع متمردي ت�شا د

..ا�سرتاتيجية فرن�سية جديدة 
مرة اأخرى يتدخل اجلي�ش الفرن�شي، لإنقاذ نظام 

الرئي�ش الت�شادي اإدري�ش ديبي، بعد توغل رتل 
م�شكل من 40 �شيارة م�شلحة، تابعة لـ"احتاد قوى 

املقاومة" املعار�ش، 400 كلم يف عمق الرتاب الت�شادي، 
انطالقا من الأرا�شي الليبية، لكنها املرة الأوىل التي 

تعلن فيها باري�ش ق�شف طائراتها احلربية للمعار�شة 
الت�شادية منذ 2006.

الفرن�سية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
نوع  من  احلربية  طائراتها  اأن 
غارات  �سنت   ،"2000 "مرياج 
جوية �سد جماعة م�سلحة قادمة 
من ليبيا كما اأعلنت قيادة الأركان 
جوية  ب�رضبات  قيامها  الفرن�سية، 
اأخرى الثالثاء والأربعاء املا�سيني 
فاإنه  الفرن�سية،  ال�سحافة  وح�سب 
مت ر�سد الرتل الع�سكري، "لحتاد 
ت�سادية  )جماعة  املقاومة"  قوى 
عند  املا�سية،  اجلمعة  متمردة(، 
قادما  الت�سادية  الأرا�سي  دخوله 
يخو�ض  اأين  الليبي،  اجلنوب  من 
مع  معارك  املتمرد  التنظيم 
القوات  قائد  حفرت،  خليفة  قوات 
الليبي،  ال�رضق  على  امل�سيطرة 

منذ 15 جانفي املن�رضم.
تنظيم  املقاومة"،  قوى  و"احتاد 
معظمهم  ينتمي  م�سلحني  ي�سم 
اإىل قبيلة الزغاوة، ي�سعى لالإطاحة 
بنظام ديبي، الذي يحكم البالد منذ 
التنظيم، تيمان  1990، ويقود هذا 
ملكتب  ال�سابق  املدير  اأردميي، 
عنه  ين�سق  اأن  قبل  ديبي،  الرئي�ض 
يف 2006، و�سبق له اأن قاد هجوًما 
مفاجًئا على العا�سمة جنامينا يف 
الفرن�سية  القوات  وتدخلت   ،2008
اإحباط  يف  مبا�رض  غري  ب�سكل 

حماولة ال�سيطرة على العا�سمة.
املتمردين  قوات  توغلت  والأحد، 
الأرا�سي  عمق  يف  كلم   400
اإيندي  منطقتي  بني  الت�سادية، 
اإقليم  من  بالقرب  �رضق/  )�سمال 
الليبية(  والكفرة  ال�سوداين  دارفور 
غرب/  )�سمال  تيب�ستي  وجبال 
املحاذية لإقليم فزان الليبي(، بعد 
ر�سدها 48 �ساعة، وو�سف اجلي�ض 
"باخرتاق  التوغل  هذا  الفرن�سي 

عميق لالأرا�سي الت�سادية".
واأول هجوم على الرتل الع�سكري، 
نحو  متوجها  كان  اأنه  يبدو  الذي 
جنامينا، مت عرب طائرات هجومية 
مل  يبدو  ما  على  لكنها  ت�سادية، 
وذلك  الرتل،  ت�ستيت  من  تتمكن 
لال�ستعانة  ا�سطرارها  يف�رض  ما 
متلك  التي  الفرن�سية،  بالقوات 
نوع  من  حديثة  حربية  طائرات 
مرابطة  كانت   "2000 "مرياج 
اإطار  بقاعدة جنامينا اجلوية، يف 
�سد  الع�سكرية  "برخان"  عملية 
�سمايل  يف  الإرهابية  اجلماعات 

مايل ودول ال�ساحل.
القاذفات  نوعية  معروفا  ولي�ض 
الت�سادية، التي ق�سفت الرتل، لكن 
باور"،  فاير  "غلوبل  موقع  ح�سب 

الإفريقي ل ميلك  البلد  فاإن هذا 
و3  هجومية،  طائرات   6 �سوى 

طائرات عمودية قتالية.
فاإن  الفرن�سي،  الإعالم  ووفق 
قامت،   ،2000 مرياج  طائرات 
للقوة  با�ستعرا�ض  الأحد،  �سباح 
الع�سكري  الرتل  فوق  والتحليق 
على ارتفاع منخف�ض جدا، دون اأن 
اأثر يف وقف  التحذير  لذلك  يكون 

تقدم املتمردين املتمردين.
عادت  اليوم،  ذات  م�ساء  لكن 
بتوجيه  لتقوم  املرياج  طائرات 
�رضبتني �ستتا الرتل، وخلفتا قتيلني 
عربتني  وتدمري  اجلرحى،  وبع�ض 
على الأقل، بح�سب املتحدث با�سم 
"احتاد قوى املقاومة" يف اأوروبا، 
املا�سي،  والثالثاء  حميد  يو�سف 
اأكد املتحدث با�سم "احتاد القوى 
املقاومة"، ا�ستمرار تقدمهم رغم 
ال�رضبات اجلوية الفرن�سية، واأنهم 
دخلوا الأرا�سي الت�سادية يف ثالثة 
اأرتال، واحد منها تعر�ض للق�سف 
وقال اإنهم لزالوا متواجدين داخل 
منطقة  يف  الت�سادية  الأرا�سي 
من  بالقرب  �رضق(  )�سمال  اأندي 
ما  بح�سب  ال�سودانية،  احلدود 
نقلت عنه ال�سحافة الفرن�سية من 

بينها "جون اأفريك".

ليبيا يف قلب ال�شراع 
الداخلي بت�شاد

وعقب  الت�سادية،  الأركان  قيادة 
اإن  قال  الفرن�سي،  اجلي�ض  بيان 
والإرهابيني"  املرتزقة  من  "رتال 
يناير   30 يف  "التوغل"  حاولوا 
لقوات  عمليات  بعد  املا�سي، 
الو�سع  واأن  ليبيا،  حفرت يف جنوب 

الآن "حتت ال�سيطرة".
اأطلقت  املا�سي،  جانفي   15 ويف 
قوات حفرت، عملية ع�سكرية �سد 
التهريب  "ع�سابات  اأ�سمتهم  من 
جنوبي  الت�سادية"  واملعار�سة 
وقعت  املا�سي،  واجلمعة  ليبيا. 
معركة بني قوات حفرت واملعار�سة 
الت�سادية امل�سلحة، ببلدة "غدوة" 
كلم   750( �سبها  مدينة  جنوبي 
طرابل�ض(  الليبية  العا�سمة  جنوب 
لالأنا�سول،  مطلع  م�سدر  وقال 
لهجوم،  "تعر�ست  قوات حفرت  اإن 
بعد  وذلك  التفاف،  وعملية 

�ساعات 
من اإعالنها ال�سيطرة على البلدة"، 
من  جنود   4 مقتل  الهجوم  وخلف 

التي  حفرت،  قوات 
ال�سيطرة  ا�ستعادت 

على البلدة جمددا.
اجلنوب  يف  وتن�سط 
الليبي، عدة جماعات 
م�سلحة،  ت�سادية 

و�سبها  مرزق  منطقتي  يف  خا�سة 
)جنوب  والكفرة  غرب(  )جنوب 
مع  ت�ستبك  ما  وعادة  �رضق(، 
وتتهم  ليبية،  وقبائل  جمموعات 
اأطراف النزاع يف ليبيا، املعار�سة 
الت�سادية بال�سرتاك يف القتال اإىل 

جانب هذا الطرف اأو ذاك.
امل�سلحني  عدد  معروفا  ولي�ض 
والذين  ليبيا،  يف  الت�ساديني 
قدموا من اإقليم دارفور ال�سوداين 
اتفاق  عقب  ت�ساد،  مع  احلدودي 
عدم  على  وديبي،  الب�سري  نظامي 
�سد  طرف  كل  معار�سة  دعم 
م�سرتكة  قوة  وت�سكيل  الآخر، 
على احلدود بني البلدين ملحاربة 
اأن  غري  البلدين  يف  املتمردين 
الت�سادية  "الوحدة"  �سحيفة 
 3 يف  ن�رضت  بالفرن�سية،  الناطقة 
اأن عدد املعار�سني  اأفريل 2018، 
مناطق  خمتلف  داخل  الت�ساديني 
األف   11 حينها،  بلغ  ليبيا،  جنوبي 
حركات   6 على  موزعني  رجل، 
"احتاد  قوات  بينها  من  م�سلحة، 
تيمان  بقيادة  املعار�سة"،  قوى 
اأردميي، اإحدى اأكرث "امللي�سيات" 

الت�سادية ت�سليحا وعددا.

فرن�شا.. تاريخ 
طويل من التدخل يف 

ت�شاد

باري�ض  عن  ت�ساد  ا�ستقالل  منذ 
الفرن�سي  اجلي�ض  ظل   ،1960 يف 
يف  ع�سكري  بتواجد  حمتفظا 
قلب  يف  الواقع  املغلق  البلد  هذا 
ال�سحراء الإفريقية الكربى، ولعب 
حربها  يف  جنامينا  دعم  يف  دورا 
ويف   ،)1987  -  1978( ليبيا  مع 
 ،2006 ويف  الداخلية  ال�رضاعات 
ولو  الفرن�سية  القوات  �ساركت 
بدور غري مبا�رض، يف �سد الهجوم 
)اجلبهة  للمتمردين  املباغت 
الدميوقراطي(  للتغيري  املوحدة 
الرئي�ض  اأن  رغم  جنامينا،  على 
اأن  ينفي  ديبي،  اإدري�ض  الت�سادي 
وطائراته  الفرن�سي  اجلي�ض  يكون 

احلربية من دحر التمرد.
قناة  اأقّر يف حوار مع  ديبي،  لكن 

العام،  ذات  يف  القطرية  اجلزيرة 
"املعلومات  من  قواته  با�ستفادة 
و"امل�ساعدات  ال�ستخباراتية" 
اللوج�ستية، بنقل اجلنود والآليات 
اأن  وبعد   ،2008 يف  فقط"اأما 
بقيادة  املعار�سة  قوات  �سارفت 
حممد  حركة  ومعاونة  اأردميي، 
الق�رض  اقتحام  على  نوري، 
اجلمهوري، لعبت القوات الفرن�سية 
الدور يف دعم قوات ديبي،  نف�ض 
مع  ع�سكريا،  التدخل  نفيها  رغم 
على  اقت�رض  دورها  اأن  اإعالنها 
يف  اللوج�ستي"  والدعم  "الر�سد 
اإطار اتفاقية التعاون بني البلدين. 
اأن  فرن�سية،  �سحف  وحتدثت 
قوات بالدها لعبت دورا بارزا يف 
وال�سماح  جنامينا،  مطار  حماية 
للجنود الت�ساديني بالتزود بالوقود 
والذخرية وياأتي هذا التطور، بعد 
اأقل من �سهرين من زيارة الرئي�ض 
اإىل  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي، 
ت�ساد، حيث اأعاد التاأكيد على دعم 
فرن�سا للقوى الإفريقية املناه�سة 
القلق  تزايد  و�سط  للمتطرفني، 
ليبيا  يف  الفو�سى  ب�ساأن  الدويل 
كان  املا�سي،  الأحد  هجوم  لكن 
فيه  تعلن  الذي  نوعه  من  الأول 
احلربية  طائراتها  اأن  باري�ض 
ق�سف  يف  مبا�رض  ب�سكل  تدخلت 
بطلب  امل�سلحة،  للمعار�سة  رتل 
من احلكومة ت�سادية، مما يعك�ض 
الع�سكري  التعاون  م�ستوى  اأن 
اإىل  و�سل  وجنامينا  باري�ض  بني 
اأدى  اأن  بعد  خ�سو�سا  اأوجه، 
يف  مايل  يف  ع�سكري  انقالب 
البالد  �سمايل  �سقوط  اإىل   ،2012
يف يد جماعات "اإرهابية" واأخرى 
جنامينا  قاعدة  وتُعد  انف�سالية. 
ع�سكري  متركز  اأكرب  اجلوية، 
ال�ساحل،  منطقة  يف  لفرن�سا 
ت�سعى ملراقبة  والتي من خاللها 
التنظيمات الإرهابية واجلماعات 
الرمال  من  بحر  يف  امل�سلحة 
املتحركة، مل تتمكن منذ تدخلها 
من   ،2013 يف  مايل  �سمايل  يف 
باملنطقة،  الأو�ساع  �سبط 
يف  كما  مت�ساحمة،  تعد  مل  لكنها 
التنظيمات امل�سلحة  ال�سابق، مع 
التي  تلك  فيها  مبا  ال�ساحل،  يف 

متلك اأجندة �سيا�سية.

كندا 

امل�ؤبد مل�سلح قتل 6 م�سلمني 
داخل م�سجد يف كيبك

اأ�سدرت حمكمة كندية حكما بال�سجن مدى احلياة بحق 
م�سلح قتل 6 م�سلمني باطالق النار عليهم داخل م�سجد يف 

مقاطعة كيبيك )�سمال �رضقي( العام املا�سي وذكرت �سحيفة 
"ذا �ستار" الكندية اأن قا�سي حمكمة كيبك العليا، فران�سوا 
هوت، اأ�سدر احلكم ، على األك�سندر بي�سونيت )29 عاما( اإثر 
اإدانته يف 6 تهم بالقتل العمد واأ�سافت اأنه مبوجب احلكم، 
�سيقبع بي�سونيت بال�سجن ملدة 40 عاما دون قابلية الإفراج 
عنه ب�سكل م�رضوط قبل انتهاء املدة وقال هوت يف بداية 

اجلل�سة اإن "عمليات القتل هذه �ستظل تكتبها دماء )ال�سحايا( 
يف تاريخ هذه املدينة وهذه املقاطعة وهذا البلد لالأبد" 
ي�سار اأن بي�سونيت، فتح النار على م�سلني داخل امل�سجد 

الواقع داخل املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبك، اأثناء �سالة 
الع�ساء يوم 29 جانفي 2017، مما اأ�سفر عن مقتل 6 وجرح 
19واأو�سحت ال�رضطة حينها اإن بي�سونيت "يعتنق اأفكارا 

متطرفة".  وكان املجل�ض الوطني مل�سلمي كندا، دعا مطلع 
العام املا�سي يف ر�سالة وجهها اإىل ترودو، اإىل اعتبار 29 
جانفي من كل عام، يوما ر�سميا ملناه�سة الإ�سالموفوبيا، 
واإحياء ذكرى الهجوم الذي ا�ستهدف م�سجد كيبيك، دون 

ا�ستجابة ر�سمية.
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ملاذا تلجاأ الدول لبناء تطبيقات 
بديلة للفي�س بوك والوات�س اآب؟

جاء الإعالن الرتكي عن طرح تطبيق وطني لتبادل الر�سائل عرب 
الهواتف املحمولة كبديل حملي لتطبيق وات�ساب الأمريكي، ليثري 
املخاوف ب�ساأن تعزيز الرقابة احلكومية على الت�سالت الرقمية، 
ا اأعاد اإىل الواجهة احلديث القدمي اجلديد حول تنامي  اإل اأنه اأي�سً

ا�ستحواذ عمالقة التوا�سل الجتماعي، وعلى راأ�سهم في�سبوك 
وغوغل، على هذا ال�سوق املتنامي لهذه املواقع، وحماولت النفالت 

من هذه الهيمنة عرب طرح بدائل وطنية، وهي املحاولت التي حققت 
جناًحا يف بع�س الدول مثل رو�سيا من خالل موقع »يف كي«، بالإ�سافة 

اإىل املوقع ال�سيني »وي ت�سات«، وغريها، كما مت اإطالق بع�س مواقع 
التوا�سل الجتماعي العربية، بيد اأنها مل حتقق النجاح املن�سود.

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

هيمنة »الفي�سبوك«:

الن�شطني  الفي�شبوك  م�شتخدمي  عدد  و�شل 
�شهرًيّا اإىل ما يزيد عن 2.13 مليار م�شتخدم 
 ،2018 الفي�شبوك يف جانفي  اأعلنه  وفًقا ملا 
10% منهم فقط من �شكان الواليات املتحدة، 
العامل  دول  بني  املتبقية  الن�شبة  تنت�رش  فيما 
املختلفة، لياأتي على راأ�س �شبكات التوا�شل 
يليه  العامل،  انت�شاًرا حول  االأكرث  االجتماعي 
موقع يوتيوب باإجمايل 1.5 مليار م�شتخدم، 
ثم تطبيقا وات�شاب وفي�شبوك ما�شنجر بواقع 
ل�رشكة  واململوَكنينْ  منهما،  لكٍلّ  مليار   1.3
ا التي ارتفعت قيمتها ال�شوقية  في�شبوك اأي�شً
ل�شفقات  واجتهت  دوالر  مليارات   407 اإىل 

ا�شتحواذ وا�شعة بلغت 66 �شفقة.
عديدة،  خماوف  الهيمنة  هذه  اأثارت  وقد 
التي  البيانات  حجم  تنامي  ظل  يف  �شيما  ال 
االأكرث  ال�شبكات  ميتلكها في�شبوك وغريه من 
ون�شاطاتهم  م�شتخدميهم  عن  انت�شاًرا 
وعالقاتهم وغريها من البيانات التي يقدمها 
امل�شتخدمون ب�شكل طوعي، وهو ما بلغ حد 
االحتكار،  بدعوى  في�شبوك  بتاأميم  املطالبة 
وهو الطرح الذي اأيده الربوفي�شور االأمريكي 
بجامعة  االت�شاالت  اأ�شتاذ  هوارد«  »فيليب 
برين�شتون  جامعة  مركز  وزميل  وا�شنطن 
 ،2012 عام  املعلومات  تكنولوجيا  ل�شيا�شة 
تنتهك  التي  ال�رشكة  ممار�شات  منتقًدا 
اخل�شو�شية، ومطالبًا باإتاحة قواعد البيانات 
ال�شيا�شات  لتح�شني  متتلكها  التي  الرثية 
من  بداًل  االإبداعية  االأفكار  ودعم  العامة 
حتقيق الربح فح�شب، وهو ما القى انتقادات 
عنيفة حفاًظا على �شيا�شات ال�شوق االأمريكي 

ومنع هيمنة احلكومة الفيدرالية.
وعلى الرغم من تطرف دعوات »التاأميم«، اإال 
اأنه ال ميكن اإنكار خماطر امتالك ال�رشكات 
العاملة يف هذا املجال لهذا احلجم ال�شخم 
من  تولده  اأن  ميكن  وما  البيانات،  من 
التحليل  لعمليات  اإخ�شاعها  مع  معلومات 

املختلفة  التطبيقات  بيانات  وربط  االآيل 
ا، وهو ما �شيكت�شب اأبعاًدا اأكرب  ببع�شها بع�شً
وغريها  االأ�شياء  اإنرتنت  تقنيات  انت�شار  مع 
من التكنولوجيات االأكرث تقدًما يف امل�شتقبل 
القريب، اإذ ت�شري االإح�شاءات اإىل اأن في�شبوك 
يختزن كل يوم 4 بيتابايت جديدة من البيانات 
الدقيقة  خالل  واأنه  جيغابايت(،  ماليني   4(
جديدة  فيديو  �شاعة   300 رفع  يتم  الواحدة 
يتم  الواحدة  الثانية  وخالل  يوتيوب،  على 
اآالف تغريدة على تويرت و831 �شورة  ن�رش 7 
على  مكاملة  اآالف   3 واإجراء  اإن�شتغرام  على 

�شكايب.

حماولت عربية:

من  وافر  بعدد  العربي  العامل  يتمتع 
اإىل  اأغلبها  مييل  والتي  الن�شطة،  املنتديات 
افرتا�شية  جمتمعات  وتكوين  التخ�ش�س 
»براجمي«  مثل  م�شرتكة  اهتمامات  جتمعها 
وغريها،  للربجميات  و«�شوالف«  و«ترايدنت« 
مثل  املتنوعة  املنتديات  �شبكات  جانب  اإىل 
من  يكن  مل  الذي  االنت�شار  وهو  »االإقالع«، 
العربية  ال�شبكات االجتماعية  ن�شيب جتارب 

التي ظلت حمدودة االنت�شار والتاأثري.
�شهده  الذي  والرواج   2011 عام  فعقب 
عدة  اإطالق  مت  ال�شبكات،  هذه  ا�شتخدام 
حماوالت لتد�شني مواقع للتوا�شل االجتماعي 
والتي اقرتبت يف ال�شكل وطريقة اال�شتخدام 
من جتربة املنتديات، اإذ ظهرت عدة مواقع 
»تر�شتو�س«  مثل:  التخ�ش�س،  اإىل  متيل 
لتقييم املنتجات، و«فنون زون« للتوا�شل بني 
الفنية،  املو�شوعات  والتدوين حول  الفنانني 
و«م�شوراتي« للت�شوير، وكتبيديا وكذلك »بدل 
وتبادلها وحتاكي يف  الكتب  كتابك« ملناق�شة 
ذلك تطبيق »جود ريدز« ال�شهري، ومل يقت�رش 
املو�شوع  اأ�شا�س  على  للتخ�ش�س  االجتاه 
م�شتوى  على  للتخ�ش�س  امتد  واإمنا  فح�شب 
اأ�ش�شها  التي  »اأريبيا«  �شبكة  مثل  اجلمهور، 
توا�شل  ك�شبكة   2011 عام  اأردين  مهند�س 
اإنها  وتقول  العرب،  املغرتبني  بني  اجتماعي 

اجتذبت مليون م�شتخدم يف عامها االأول.

ولكنها  املنتديات،  ال�شبكات  هذه  وحتاكي 
ا�شتخدام  ا�شرتاتيجية  نف�س  على  تعتمد 
الت�شجيل  حيث  من  االجتماعية  ال�شبكات 
املتابعة  عرب  والت�شبيك  والتبادل  والن�رش 
اإىل  اجتهت  اأنها  يبدو  ولكن  واالإ�شافة، 
بعيًدا  بحًثا عن م�شاحات جديدة  التخ�ش�س 
عن التوا�شل االجتماعي العام الذي ي�شيطر 
عليه عمالقة التوا�شل العامليني ويف مقدمتهم 
�شبكات  وجود  االعتبار  يف  اأخًذا  في�شبوك، 
باأنه  نف�شه  يعرف  الذي  »الو�شلة«  مثل  عامة 
»التوا�شل االجتماعي بالطريقة العربية«، ما 

يجعله اأقرب ملواقع التعارف.
هذا  يف  العربية  التجارب  مناق�شة  وعند 
هامة  جتارب  عدة  اإغفال  ميكن  ال  ال�شاأن 
قدمت م�شاحات جديدة، ويف مقدمتها موقع 
»�رشاحة« الذي قدم جتربة خمتلفة تقوم على 
تلقي التعليقات من االأ�شخا�س دون االإف�شاح 
عن هويتهم، وحث امل�شتخدمني على م�شاركة 
الر�شائل عرب ال�شبكات االجتماعية املختلفة، 
وقد القى التطبيق انت�شاًرا كبرًيا حتى بلغ عدد 
ر  َدّ م�شتخدميه يف 12 يوًما 6.5 ماليني، وتَ�شَ
جوجل،  على  رواًجا  االأكرث  البحث  كلمات 
ال�شعودي  املهند�س  املوقع  هذا  اأ�ش�س  وقد 
بني  التوا�شل  بغر�س  توفيق«  العابدين  »زين 
تو�شعت  ثم  العمل،  يف  وروؤ�شائهم  املوظفني 

الفكرة مل�شتخدمي االإنرتنت العاديني.
اجلزائرية  »قعدة«  �شبكة  جتربة  وكذلك 
عدم  من  الرغم  على  والتي   ،Ga3da
�شبكة  حتاكي  بدت  اأنها  اإال  ا�شتمرارها 
جمموعة  اأ�ش�شتها  التي   Minds مايند�س 
امل�شتخدمني  منح  على  وتعتمد  اأنونيم�س، 
للنقاط  بنظام  االإعالنات  اأموال  من  ح�شة 
يقوم على اأن�شطتهم على ال�شبكة، كما قدمت 
جمموعة من املواقع العربية االأخرى جتارب 
بالواليات  تواجدها  من  الرغم  على  مماثلة 
اأيدي  على  تطويرها  مت  اأنه  اإال  املتحدة، 
مهند�شني عرب مثل موقع« باز« Bazz الذي 
يقدم ما ي�شبه من�شة حتّكم يتمكن من خاللها 
املحتوى عرب ح�شاباته  ن�رش  امل�شتخدم من 
املو�شوعات  على  واحل�شول  املختلفة، 
 Chaino »ت�شاينو«  وتطبيق  تداواًل،  االأكرث 
الذي اأ�ش�شه مهند�شان م�رشيان، ويعمل حتت 
مظلة �رشكة »بي توجزر« بالواليات املتحدة 
ال�شور،  لتبادل  زينجو  لتطبيق  ا  اأي�شً املنتجة 
»اخل�شو�شية«  مفهوم  على  ال�شبكة  وركزت 
حذف  على  وقدرته  امل�شتخدم  وحتكم 
البيانات ب�شكل نهائي وغريها من اخل�شائ�س 

التي طاملا كانت مثار انتقادات لفي�شبوك.

دوافع متعددة:

جاز  -اإن  »الوطنية«  الن�شخ  بع�س  جاءت 
التوا�شل  وتطبيقات  مواقع  من  التعبري- 
بدوافع  واأخرى  �شيا�شية  بدوافع  االجتماعي 
املحاوالت  بع�س  جاءت  فيما  ا�شتثمارية، 
بدوافع ثقافية، وهو ما ميكن تو�شيحه فيما 

يلي:

الإنرتنت:  على  -1ال�سيطرة 

الدول  �شمن  ت�شنف  -والتي  ال�شني  قامت 
تطبيقات  باإطالق  لالإنرتنت-  االأعداء 

بكني  �شيا�شة  �شوء  يف  �شينية  اجتماعية 
للرقابة على ال�شبكة الدولية اخلا�شعة لرقابة 
�شارمة �شمن م�رشوع »الدرع الذهبي« الذي 
النظام  دفع  ما  العام،  االأمن  وزارة  تديره 
لفر�س احلظر على كربى �رشكات التكنولوجيا 
وفي�شبوك،  جوجل  مقدمتها  ويف  العامل  يف 
مماثلة  خدمات  توفر  بديلة  �رشكات  واإن�شاء 

الأكرث من 770 مليون م�شتخدم بالبالد.
كما تفر�س رو�شيا �شيطرة حكومية على موقع 
 ،)VK( »التوا�شل االجتماعي االأ�شهر »يف كي
لفي�شبوك،  مماثل  ب�شكل  بداأ  الذي  فاملوقع 
دوروف«  »بافل  اجلامعي  ال�شاب  اأ�ش�شه  اإذ 
للتوا�شل مع زمالء الدرا�شة، اإال اأن ال�شلطات 
ن�شطة  �شفحات  الإغالق  �شغطت  احلكومية 
اأعقبها  التي  ال�شغوط  وهي   ،2011 يف  عليه 
�شلة  على  الأطراف  اأ�شهمه  »دوروف«  بيع 
بالكرملني، ثم غادر املوقع متاًما عام 2014، 
عن  ر�شاه  عدم  عن  فيه  اأعرب  بياًنا  واأطلق 
بات  والذي  بها »يف كي«  يُدار  التي  الطريقة 
االأوزبكي  االأ�شل  ذي  االأعمال  لرجل  مملوًكا 
اال�شتثمار،  و�شندوق  اأو�شمانوف«  »األي�رش 
»الغارديان«  و�شفتها  التي  االأطراف  وهي 

بال�شديقة للكرملني.
الرتكي اجلديد فلي�س مملوًكا  »وات�شاب«  اأما 
الأطراف »�شديقة« للنظام، واإمنا هو مملوك 
ا�شم  يحمل  الذي  فالتطبيق  نف�شه،  للنظام 
»بي بي تي ما�شنجر« يحمل احلروف االأوىل 
للهيئة العامة للربيد والربقيات الرتكية، وعلى 
احلكومة  با�شم  املتحدث  اإعالن  من  الرغم 
اأن التطبيق ال يختزن اأي بيانات، اإال اأن ذلك 
مل مينع املخاوف من ا�شتخدامه يف مراقبة 
على  احلكومية  الرقابة  وتعزيز  املعار�شة، 
االعتقاالت  حملة  مع  تزامًنا  املرا�شالت، 
االنقالبية  املحاولة  اأعقبت  التي  والت�شييق 

يف جويلية 2016.

الثقافية:  اخل�سو�سية  -2دعم 

�شهدت  ال�شيا�شية،  الدوافع  هذه  مقابل  يف 
اإ�شطنبول عام 2012 حماولة الإطالق »في�شبوك 
اأطلقها رجال  التي  اإ�شالمي«، وهي املبادرة 
لتاأ�شي�س �شبكة  اإ�شالمية  اأعمال من 13 دولة 
بديلة حتمل ا�شم »�شالم وورلد«، والتي جعلت 
�شعارها »ال حمرمات ال حواجز ال �شيا�شة«؛ 
ما  و�رشعان  يكتمل،  مل  امل�رشوع  اأن  اإال 
االإنرتنت،  على  من  الوليدة  ال�شبكة  اختفت 
والتي يبدو اأنها �شعت لتقدمي »حممية ثقافية 

دينية« باأدوات مناق�شة للفكرة متاًما.

الرقمي:  ال�ستثمار  تعزيز   3-

بينما جاءت التجارب العربية خمتلفة متاًما، 
اإذ اإنها مل تكن على نف�س احلجم من االنت�شار، 
كما اأنها مل تكن بدوافع رقابية مثل ال�شني، اأو 
مملوكة الأطراف �شديقة للنظام مثل رو�شيا، 
اأن  كما  تركيا،  مثل  نف�شه  للنظام  مملوكة  اأو 
اأًيّا منها مل يّدِع تعبريه عن خ�شو�شية ثقافية 
اأفراد  واإمنا جاءت مببادرات خا�شة من  ما، 
اإن  بل  الرقمي،  ال�شوق  ي�شتثمرون يف  تقنيني 
عربية،  غري  ل�رشكات  مملوًكا  بات  بع�شها 
كما �شبق التو�شيح، وهو ما يك�شف عن �شعي 
هذا  يف  لال�شتثمار  ال�شابة  العربية  الكوادر 

قيام  عدم  عن  يك�شف  كما  ال�شاعد،  ال�شوق 
احلكومات باال�شتثمار فيه ب�شكل مبا�رش اأو اأي 
من �رشكات االت�شاالت والتكنولوجيا الوطنية، 
وهو االإحجام الذي يُعد موؤ�رًشا اإيجابًيّا على 
ال�شعيد ال�شيا�شي، اإال اأنه تظل هناك حاجة 
و�شخ  الرقمي،  اال�شتثمار  معدالت  لرفع 
على  الربجمي  التطوير  جماالت  يف  االأموال 

غرار خدمات االت�شاالت مثاًل.

فر�س حمتملة:

بني  املقارنة  املن�شف  غري  من  يبدو 
التي ميتلكها وات�شاب  في�شبوك والتطبيقات 
املجال  يف  االأخرى  والتجارب  واإن�شتجرام، 
القاعدة  اإىل  بالنظر  فقط  لي�س  ذاته، 
دخوله  بحكم  االأول  اكت�شبها  التي  العري�شة 
على  وا�شتحواذه  العربي  لل�شوق  املبكر 
الن�شيب االأكرب بحكم امتياز االرتياد املبكر 
 ،)First-mover advantage( لل�شوق 
امل�شتخدمني  رحيل  ال�شعب  من  بات  حيث 
جزًءا  اأ�شبحوا  التي  املرتابطة  ال�شبكة  عن 
حلجم  بالنظر  ا  اأي�شً ولكن  بالفعل،  منها 
والذي  ال�رشكة  متتلكه  الذي  اال�شتثمار 
يجعلها يف حالة من التطور امل�شتمر ي�شعب 
املحلية  االإح�شاءات  ت�شري  حيث  جماراته، 
8 مليارات  يقارب  اأنفق ما  اأن في�شبوك  اإىل 
العام  خالل  والتطوير  البحوث  على  دوالر 
مليون   380 بحوايل  يُقدر  مقارنة مبا   2017

دوالر عام 2011.
جتارب  العامل  �شهد  االإطار،  هذا  ويف 
للفي�شبوك  بدائل  اإيجاد  يف  ناجحة 
ديفيان  مثل:  بعينها،  لقطاعات  بالتوجه 
جمتمًعا  اأ�شبح  الذي   DeviantArt اآرت 
العامل،  حول  فنان  مليون   34 لنحو  عاملًيّا 
اجتذبت  حملية  ملواقع  جتارب  توجد  كما 
في�شبوك  وجتاوزت  املحليني  امل�شتخدمني 
مثل �شبكة يف كي VK االجتماعية يف رو�شيا 
التي تعد االأكرث ا�شتخداًما بالبالد باإجمايل 
تطبيق  وكذلك  �شهرًيّا.  م�شتخدم  مليون   47
»اأو كي« OK الذي يتمتع بنحو 31.5 مليون 
م�شتخدم، وهي التطبيقات التي تلقى انت�شاًرا 
رو�شيا،  يف  املحظور  غري  في�شبوك  يتجاوز 
بخالف ال�شني التي وفرت بدائل حملية يف 
ظل �شيا�شتها لفر�س ال�شيطرة على االإنرتنت 
يف  بديلة  تطبيقات  وقدمت  كامل،  ب�شكل 
مقدمتها »وي ت�شات« الذي ميتلك ما يقدر 
»كيو  وتطبيق  م�شتخدم،  مليون   980 بنحو 
كيو« مبا يقدر بحوايل 843 مليون م�شتخدم، 
م�شتخدموها  بلغ  التي  زون«  »وكيو  و�شبكة 
568 مليون، و«�شينا ويبو« بحوايل 367 مليون 
في�شبوك  من  حماوالت  و�شط  م�شتخدم، 
القتحام ال�شوق ال�شيني العمالق ولو بن�شخة 

معدلة تالئم موا�شفات بكني.
قد  التي  املوؤ�رشات  بع�س  هناك  وتظل 
بناء جتربة عربية ناجحة  باحتماالت  تب�رش 
الفعلي  النجاح  اأولها  اجتماعي،  للتوا�شل 
تطبيق  مثل  التجارب  بع�س  حققته  الذي 
اإمكانية  عن  يك�شف  ما  وهو  »�رشاحة«، 
حتقيق قدر وافر من االنت�شار حال اخلروج 

من عباءة في�شبوك.
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وانتخبت الهيئة العامة للجمعية، 
وبالإجماع  اإدارتها  جمل�س 
قدورة  رئي�سها  يكون  اأن  على 
عبد  من:  كل  وع�سوية  فار�س؛ 
النجار،  اأجمد  الزغاري،  اهلل 
اأبو  راغب  احلم�س،  اأبو  رائد 
داياك، زهرة قرعو�س، حممود 
با�سل  قو�س،  نا�رص  �سوافطة، 
منري  �سعبان،  موؤيد  حمدان، 
ونا�رص  �رصمي،  في�سل  من�سور، 

�سلون.
بعد  النتخابية  العملية  وجرت 
قراءة التقريرين املايل والإداري 
من  التو�سيات  واأخذ  للجمعية 
حيث  العامة،  الهيئة  اأع�ساء 
عن  ممثلني  مب�ساركة  ذلك  مت 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
يو�سف،  اأبو  وا�سل  د.  التحرير 
فتح  حلركة  املركزية  واللجنة 
حممد املدين، وعدد من اأع�ساء 
املجل�س الثوري ومن اأمناء �رص 
وبح�سور  فتح،  حلركة  الأقاليم 
ممثلني عن القوى الوطنية وذوي 

الأ�رصى.
تكرمي  الفتتاحية  اجلل�سة  وتال 
اأبو  يو�سف  اأم  الأ�رصى  والدة 
من  خلم�سة  اأم  وهي  حميد 
اأحكاماً  يق�سون  الذين  الأ�رصى 
يف  واآخر  املوؤبد  بال�ّسجن 
كذلك  وهي  الإداري  العتقال 
املنعم  عبد  ال�سهيد  والدة 
عائلة  اإىل  اإ�سافة  حميد،  اأبو 
وهي  الربغوثي  �سهري  الأ�سرية 
الربغوثي  عمر  الأ�سري  زوجة 
وال�سهيد  عا�سم  الأ�سري  ووالدة 
�سالح، كما جرى تكرمي للمحررة 
حليمة ارميالت التي عملت اأكرث 
من )25( عاماً يف نادي الأ�سري، 
اإ�سافة اإىل تكرمي عي�سى قراقع 
نادي  جمعية  موؤ�س�سي  اأحد 

الأ�سري.
ع�سو  احلوارين  حممد  وقال 
عن  كلمته  يف  الثوري  املجل�س 
الأ�سري  نادي  “اإن  فتح:  حركة 
هو  بل  الوطن  �سمري  اأنه  غري 
الذين  اأولئك  الأنقياء  نادي 
الوطن عن طيب خاطر  خدموا 
�سخ�سية  ومثلوا  ح�ساب،  ودون 
باأهله  �سامخ  وطن  فل�سطني، 
اجلو  هذا  ورجاله،  ون�سائه 
الأ�سريات  اأ�سماء  يخلقه  الذي 
يحقق  الذي  هو  والأ�رصى 

الدافع.
اأوفياء  دائماً  “�سنكون  واأ�ساف: 
نقل  الذي  والعمل،  للجهد 

اإىل  مكان  من  الأ�رصى  مو�سوع 
ل  جماعة  ولأننا  اآخر،  مكان 
التاريخ  ي�سنع  اأن  لأحد  ميكن 
اإل جماعة ويقولون اأنه لوحدك 
تذهب اأ�رصع، ولكن مع اجلماعة 

ت�سل اأبعد.”
من جانبه اأكد وا�سل اأبو يو�سف 
التنفيذية ملنظمة  اللجنة  ع�سو 
النوعي  احل�سور  اأن  التحرير 
الفل�سطيني  �سعبنا  ملنا�سلي 
ميلكون،  ما  اأغلى  قدموا  الذين 
واأ�رصى  واأ�رصى،  �سهداء  من 
حمررين واأهايل �سهداء يف هذا 
املوؤمتر بهذا احل�سور ال�سيا�سي 
ما  ظل  يف  اأهمية  له  والنوعي، 
الفل�سطينية  الق�سية  له  تتعر�س 
ويف  للت�سفية،  حماولت  من 
بحقوق  امل�سا�س  املقدمة 

عائالت ال�سهداء والأ�رصى.
الجماع  كان  “لذلك  م�سيفاً: 
اجتماع  يف  اأيام  قبل  الوطني 
القيادة الفل�سطينية، باأنه لو كان 
دفعه  �سيتم  واحد  قر�س  هناك 
والأ�رصى،  ال�سهداء  لعائالت 
حكومة  لبتزاز  نر�سخ  لن 
قطع  حتاول  التي  الحتالل 
اأموال ال�رصائب التي تدفع لتلك 

العائالت.”
عن  التعبري  مت  “لذلك  متابعاً: 
اأولوية يف  باأنه يحتل  هذا الأمر 
ونحن  الداخلي،  و�سعنا  �سياق 
العدوان  �سيا�سات  اأن  نعتقد 
التحدي  اإرادة  ك�رص  وحماولة 
الرازحني  الأبطال  لهوؤلء 
الذين  الحتالل،  زنازين  يف 
اأمام  اأ�سطورياً  �سموداً  خطوا 
الحتالل، وعلى راأ�سهم الأ�رصى 

القدامى”.
ويف كلمته التمثيلية عن الأ�رصى 
عام  املحتلة  الأرا�سي  من 
اأبو  املحرر  الأ�سري  قال   ،1948
الداخل  يف  “اإننا  من�سور،  علي 
العربية  بهويتنا  نعتّز  املحتل 
مب�ساركتنا  ونعتّز  الفل�سطينية، 
مع احلركة الوطنية الفل�سطينية، 
وفاعل  وحي  اأ�سيل  جزء  نحن 
ولطاملا  الوطنية،  احلركة  مع 
الفعاليات  كل  يف  �ساركنا 
لالأ�رصى،  الداعمة  والن�ساطات 
لكن مع كل هذا التفاوؤل والأمل 
ن�سعر باحلزن على هوؤلء الذين 
تركناهم تتعّفن اأج�سادهم داخل 
الذين  هوؤلء  ال�سجن،  اأقبية 
اأكرثنا  ال�سجن، هم  تلّفهم عتمة 
باحلرية  جدارة  واأكرثنا  بهاء 
فار�س  قدورة  اأما  واحلياة”. 
“يف  قال:  الأ�سري  نادي  رئي�س 
املوؤمتر ال�ساد�س نوّد اأن نكّر�س 
يف  املفاهيم  من  جمموعة 
احلركة الوطنية الأ�سرية، وتوّجه 
بالتحية لأهلنا يف بيت املقد�س، 
الذين �سّجلوا يف الفرتة الأخرية 
دولة  اأمام  حقيقية  انت�سارات 
نادي  الحتالل، ل �سيما ملدير 
الأ�سري يف القد�س نا�رص قو�س، 
الحتالل  قوات  اعتقلته  والذي 

فجر اليوم.
العدو  مواجهة  يف  اإننا  واأ�ساف 
ل�رصقة  ي�سعى  الذي  ال�سهيوين 
والأ�رصى،  ال�سهداء  خم�س�سات 
ملوقف  تقديره  عن  معرّباً 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
الرئي�س حممود عبا�س  وموقف 
هذه  جتاه  والوا�سح  الثابت 

ال�ّسيا�سة.
الأ�سري  نادي  اأن  اإىل  واأ�سار 
املوؤمتر يف  بعد هذا  �سينخرط 
الأ�رصى  كافة  مع  عمل  ور�سة 
ا�سرتاتيجية  لعتماد  املحررين 
بناء  على  تقوم  جديدة  عمل 
ج�سم اأو�سع ي�سّكل جتمعاً وطنياً 
كافة  من  املحررين  لالأ�رصى 
ملنظمة  �سنداً  ليكون  الف�سائل 
التحرير. بدوره ا�ستذكر عي�سى 
قراقع بدايات تاأ�سي�س اجلمعية 
:”اإن جمعية نادي الأ�سري  وقال 
وهواج�سها  �سطورها  �سجلت 
وكان  ال�سجن،  داخل  واأحالمها 
احللم  ينطبق  كيف  حتٍد  هناك 
احللم  وانت�رص  الواقع،  على 
بفعل املنا�سلني، هذه املوؤ�س�سة 
واإن�سانياً  وطنياً  اأ�سبحت عنواناً 
الأ�رصى  وعائالت  لأمهات 
بجهود  املحررين  ولالأ�رصى 
يف  �سارك  ح�رصها؛  ي�سعب 
واأ�رصى،  �سهداء  تاأ�سي�سها 
فهو  خمتلف  املوؤمتر  وهذا 
مبثابة انطالقه جديدة يف حياة 
املوؤ�س�سة، ومعركة جديدة �سد 
�سيا�سة جترمي الن�سال وقر�سنة 
يف  قراقع:”  وتابع  الحتالل.” 
عام 1993م، وبعد حوايل �سهرين 
من انطالق جمعية نادي الأ�سري 
من  ر�سالة  فار�س  قدورة  اأر�سل 
لي�س  فيها:  قال  جنيد  �سجن 
لنادي  رئي�س  يكون  من  املهم 
هذا  يويل  اأن  املهم  بل  الأ�سري 
على  اهتمامه  جل  الرئي�س 
النجاح،  من  قدر  اأف�سل  حتقيق 
وعدم  له  ال�ستمرارية  وحتقيق 

خ�سوعه لمالءات اأي اأحد.”

 عقدت الهيئة العامة جلمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني، اأم�س، يف مدينة رام اهلل م�ؤمترها ال�ساد�س 
حتت رعاية �سيادة الرئي�س حمم�د عبا�س والذي جاء بعن�ان “دورة عمداء اأ�سرى فل�سطني”.

بالإجماع قدورة فار�س رئي�سًا لها

الهيئة العامة لنادي الأ�سري تنتخب جمل�س اإدارتها
لدورها يف منا�سرة ق�سية الأ�سرى

اللواء اأبو بكر يوجه ر�سالة �سكر 
)جلمعية اأنتال البلجيكية( 

رئي�س وحدة الدرا�سات والت�ثيق يف هيئة 
�س�ؤون الأ�سرى واملحررين

6 اآلف جتربة �سرّية على 
الأ�سرى ب�سجون الحتالل

رئي�س  بكر  اأبو  قدري  اللواء  وجه 
واملحررين  الأ�رصى  �سوؤون  هيئة 
�سكر  ر�سالة  الأحد،  يوم  �سباح 
اأنتال  جمعية  اإىل  وتقدير 
 Intal globalize( البلجيكية 
بدورها  م�سيداً   ،)solidarity
الأ�رصى  ق�سايا  منا�رصة  يف 
الحتالل  �سجون  يف  واملعتقلني 

الإ�رصائيلي.
الت�سامن  حركات  بكر  اأبو  ودعا 
اجلهود  من  مزيد  اإىل  الدولية 
الدويل،  ال�سمت  ك�رص  �سبيل  يف 
الت�سامنية  الفعاليات  اأن  واأ�ساف 
من  واأ�سكالها  اأماكنها  مبختلف 
حول  الوعي  تزيد  اأن  �ساأنها 
ال�سجون  داخل  الأ�رصى  ق�سية 
وتُقوي من عزميتهم  ال�رصائيلية، 
واإرادتهم، وت�سجعهم على امل�سي 
وعدم  اأهدافهم  حتقيق  �سبيل  يف 
الرتاجع عنها، يف ظل ال�سغوطات 
ادارة  قبل  من  عليهم  املمار�سة 

ال�سجون الإ�رصائيلية.
اأنتال  جمعية  اأن  يُذكر 
 Intal globalize ( البلجيكية 
تابعة  جمعية  هي   ،)solidarity

وهو   ( البلجيكي  العمال  حلزب 
الأحزاب  اأقوى  من  ي�ساري  حزب 
الفل�سطينية(،  للق�سية  املنا�رصة 
وكانت قد نظمت فعالية يف مقرها 
البلجيكية  ال�ست  الكائن يف مدينة 
 ،2019 فرباير  �سباط/   16 بتاريخ 
يف  جاء  ملا  مطول  �رصح  تخللها 
التقرير ال�سنوي ال�سادر عن هيئة 
اأمام   ،2018 لعام  الأ�رصى  �سوؤون 
جمموعة من اأع�ساء حزب العمال 
الربملان  يف  ونواب  البلجيكي 
جامعيني  واأ�ساتذة  البلجيكي، 
ون�سطاء �سالم، واختتمت الفعالية 
بتوقيع 15 ر�سالة من 15 �سخ�سية 
وزارة  اإىل  ار�سالها  مت  خمتلفة، 
البلجيكية  تُطالبها  اخلارجية 
لالإفراج  اإ�رصائيل  على  بال�سغط 
الأ�رصى  جميع  عن  الفوري 
املر�سى وكبار ال�سن، وعن الن�ساء 
طالبوا  كما  ا�ستثناء،  بدون  جميعاً 
ال�سن  دون  الأطفال  عن  بالإفراج 
عن  الفوري  والإفراج  القانوين، 
وجه  وعلى  اأو�سلو  قبل  ما  اأ�رصى 
يون�س  كرمي  الأ�سري  اخل�سو�س 

ب�سفته اأقدم اأ�سري يف العامل.

الحتالل  �سلطات  اأجرت 
اآلف   6 الإ�رصائيلي، 
الأ�رصى  على  �رصّية  جتربة 
يف  والعرب  الفل�سطينيني 
�سجونها، وا�ستخدمتهم كحقول 

جتارب.
واأو�سح رئي�س وحدة الدرا�سات 
�سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق 
عبد  واملحررين،  الأ�رصى 
“اإ�رصائيل  اأن  فروانة،  النا�رص 
والأطفال  الأ�رصى  ا�ستخدمت 
للعقاقري  جتارب  فئران 
للتجارب  وحقولً  والأدوية، 
خطوة  يف  والع�سكرية  الطبية 

خطرية جداً”.
واأكد اأن ذلك ميثل انتهاكاً لكافة 
ويتطلب  الدولية،  املواثيق 
تلك  لف�سح  وفعالً  جاداً  حتركاً 
العديد  اأن  اإىل  لفتاً  اجلرائم، 
الذين  املحررين  الأ�رصى  من 
املعتقالت  يف  �سنوات  اأم�سوا 
اأ�سماء  �ساهدوا  الإ�رصائيلية 

املفقودين  الأ�رصى  بع�س 
حمفورة على جدران الزنازين.

الأ�رصى  “مئات  اأن  واأ�ساف 
م�سابون بالعديد من الأمرا�س 
اخلطرة كال�رصطان، واأن هناك 
الأدوية  من  ي�سكون  اأ�رصى 
تدهور  يف  لحقاً  ت�سببت  والتي 
مطالبًا  ال�سحية”،  اأو�ساعهم 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  كافة 
امللف  لأخذ  احلكومة،  وغري 
اأحداثه، وح�رص  وتوثيق  بجدية 
للموؤ�س�سات  والتوجه  ال�سهادات 
حمكمة  اإىل  واإحالتها  الدولة، 

اجلنيات الدولية.
اأ�ستاذة  اأن  ذكره،  اجلدير  من 
والعمل  اجلرمية  علوم 
الجتماعي يف اجلامعة العربية 
نادرة  الربوفي�سور  بالقد�س، 
اإن  قالت  كيفوركيان،  �سلهوب 
باإجراء  �سمحت  “اإ�رصائيل” 
الأطفال  على  ع�سكرية  جتارب 

الفل�سطينيني.
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املنزيل"  "احلب�س  اأن  فروانة  واعترب 
اأخالقياً  وال  اإجراًء تع�سفياً  ي�سكل 
القانون  واأحكام  لقواعد  وخمالفًة 
الدويل  والقانون  الدويل االإن�ساين 
عقوبة  وي�سكل  كما  االإن�سان.  حلقوق 
اأفرادها  مبجموع  لالأ�رسة  جماعية 
حالة  يف  تَبقى  الأن  ت�سطر  التي 
حماية  على  حري�سة  دائم،  ا�ستنفار 
جتاوزه  تبعات  خطر  من  ابنهم 
فروانة  وراأى  املفرو�سة.  لل�رسوط 
يُراد  اإجراء  املنزيل"  "احلب�س  ان 
العائلة  توجهات  على  التاأثري  منه 
نحو  ودفعهم  واأفكارهم  ومعتقداتهم 
�سلطات  عن  ي�سدر  مبا  االلتزام 
قرارات،  من  االإ�رسائيلي  االحتالل 
تلك  تخطي  من  اأبنائهم  ومنع 
غري  الهدف  اإىل  و�سوال  القرارات. 
باالأمر  بقبولهم  واملتمثل  املعلن 
الواقع ومنعهم طواعية من امل�ساركة 
املقاومة  اأ�سكال  من  �سكل  باأي 
فروانة  وقال  لالحتالل.  امل�رسوعة 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات  اأن 
اأفرطت يف ا�ستخدام عقوبة "االقامة 

"احلب�س املنزيل"، بحق  اجلربية" اأو 
املقد�سيني  وحتديداً  الفل�سطينيني، 
منهم، ويف مقدمتهم فئة االأطفال دون 
اىل  منها  حماولة  يف  عاما.   14 �سن 
التحلل من م�سوؤولياتها وعدم ابقائهم 
�سنهم.  ل�سغر  نظراً  �سجونها  يف 
الوطنية  القيادات  اىل  باالإ�سافة 
امل�سجد  يف  والعاملون  الفل�سطينية 
واملرابطات  واملرابطون  االأق�سى 
فيه. كما وبالغت يف فر�س الغرامات 
هذه  من  وجعلت  بحقهم،  املالية 
تعاملها  يف  ثابتة  �سيا�سة  العقوبة 
�سمن  ثابتا  واجراء  املقد�سيني  مع 
الذي  االأمر  املنزيل"،  حماكماتها، 
جعل منها "ظاهرة" مقلقة وما زالت 

م�ستمرة واآخذة باالت�ساع.
اأن  فهمنا  القد�س:  يف  واأ�ساف: 
اأن  منذ  االإ�رسائيلي-  لالحتالل 
احتلها-  �سجون عديدة يَِزُج بداخلها 
القد�س،  �سكان  من  الفل�سطينيون 
�سجانني  اأي�ساً  لالحتالل  اأن  واأدركنا 
مدججني  وحرا�ساً  فيها،  يعملون 
�سوب  كل  من  بها  يحيطون  بال�سالح 
يف  الرعب  وبث  الإرهابهم  وناحية، 
اأحدهم.  هروب  منع  بحجة  نفو�سهم 
�سنوات  االأربع  وخالل  اليوم  فيما 

من  املئات  االحتالل  جعل  املا�سية 
وملن؟  �سجونا،  املقد�سيني  بيوت 
واأمهاتهم،  الآبائهم  وبناتهم،  الأبنائهم 
االأهايل  وحّول  �سواهم.  اأحد  وال 
�سجانني  اإىل  ق�رساً  االأ�رسة  واأفراد 
ومراقبني  واحبتهم،  اأطفالهم  على 
املفرو�سة  االإجراءات  تنفيذ  على 

عليهم من قبل حماكم االحتالل.!
هذه  خطورة  من  فروانة  وحذر 
الظاهرة، وتداعياتها واآثارها ال�سلبية، 
وكذلك من احتمالية  جتذرها، يف ظل 
يجعلها  مما  وات�ساعها،  ا�ستمرارها 
جزءا ا�سا�سيا يف املحاكم االإ�رسائيلية 
وواقعا ثابتا ي�سعب تغيريه يف املدى 

القريب اأو حتى البعيد.
نوعني  هناك  اأن  فروانة  وبنّي 
يُلزم  االأول  املنزيل،  احلب�س  من 
فتاة،  اأم  طفال  اأكان  �سواًء  ال�سخ�س، 
بيته  يف  بالبقاء  امراأة،  اأم  رجال 
مطلق  ب�سكل  منه  اخلروج  وعدم 
الثاين  والنوع  املحددة،  الفرتة  طوال 
بفر�س  يتمثل  االأول  من  اأ�سعب  وهو 
ال�سخ�س  على  املنزيل"  "احلب�س 
اأحد  بيت  يف  الطفل  وخا�سة 
االأ�سدقاء اأو االأقارب البعيدة عن بيت 
العائلة ومنطقة �سكناهم، مما ي�ستت 

لديها  القلق  حالة  من  ويزيد  العائلة 
واهله،  الطفل  بني  ما  العالقة  وتوتر 
النف�سية  امل�ساكل  من  العديد  ويخلق 
واالجتماعية لدى ال�سخ�س وا�رسته. 
واأو�سح فروانة باأن معاناة فل�سطينيي 
فبعدما  وم�ساعفة،  مركبة  القد�س 
اأبنائهم  بحرية  يطالبون  االأهايل  كان 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجون  من 
اليوم يُجربون ق�رسا على حب�س  فهم 
اأبنائهم يف بيوتهم، يقيدون حركتهم، 

ويراقبون  اأن�سطتهم،  ويتابعون 
تخطي  من  ومينعونهم  حتركاتهم، 
حدود البيت وجتاوز البوابة اخلارجية 
للمنزل حتى للعالج اأو الدرا�سة، وذلك 
تنفيذا ل�رسوط االإفراج التي فر�ستها 
وجتنباً  االإ�رسائيلية،  املحاكم  عليهم 
اأو املتعهد والزج به  العتقال الكفيل 
بتهمة  )املعلومة(  ال�سجون  ظلمة  يف 
وما  احلكم  وبنود  "االتفاق"  خرق 
وطالب  التزام.   هذا  من  عليه  وّقع 

فروانة املوؤ�س�سات احلقوقية الدولية 
بالتحرك اجلاد النهاء هذه الظاهرة، 
الفل�سطينيني  االأطفال  وحماية 
االعتقاالت  خطر  من  خ�سو�سا 
واآثارها على الطفل واالأ�رسة، وخا�سة 
ت�ساعد  ظل  يف  منهم،  املقد�سيني 
وا�ستمرار  �سفوفهم  يف  االعتقاالت 
االأحكام  وارتفاع  بحقهم  االنتهاكات 
وات�ساع  �سدهم  الغرامات  وفر�س 

ظاهرة "احلب�س املنزيل".

اأفاد مدير موقع "فل�صطني خلف الق�صبان" املخت�ص ب�صوؤون الأ�صرى عبد النا�صر فروانة، اأن �صلطات الحتالل الإ�صرائيلي اأ�صدرت نحو )350( قرار بـ 
"ي�صري نحو الرتفاع والت�صعيد حيث �صدر يف العام 2015 )60( قرارا، ويف العام 2016 )78(  "احلب�ص املنزيل" خالل الأربع �صنوات املا�صية، واأن املوؤ�صر 
قرارا، ويف العام 2017 )95( قرارا فيما خالل العام 2018 كان اأكرث من مئة قرار. هذا بالإ�صافة اىل ما �صدر من قرارات م�صابهة منذ مطلع العام اجلاري.

خطرية املنزيل" ظاهرة  "احلب�ص 

م٫�ص 

الحتالل اأ�سدر نحو )350( قرار بـ "احلب�س املنزيل" خالل الأربع �سنوات

الن�سيان اأقبية  الأ�سرى" يف  "قدامى 
امل�صدر: غزة - اأ�صامة الكحلوت 

االحتالل  �سجون  داخل  يقبع 
فل�سطيني،  اأ�سري  اأكرث من 6000 
وتنخف�س  اأعدادهم  ترتفع 
االعتقاالت  بعد  اآخر،  بعد  يوماً 
الغربية،  ال�سفة  يف  امل�ستمّرة 
وخروج قلة منهم بعد انتهاء مدة 
قلياًل  عدداً  اأّن  اإاّل  حمكوميتهم، 
وموؤملة  مذهلة  اأرقاماً  يحملون 
»غيني�س«  مو�سوعة  تدخلهم 
اإذ  وجماعي،  فردي  ب�سكل 
م�ستحدثة  م�سطلحات  اأ�س�سوا 
الفل�سطيني،  القامو�س  يف 
وهم  ثابتة،  مكانة  لهم  حجزت 

داخل اأقبية الزنازين.
»عمداء  القدامى«،  »االأ�رسى 
ال�سرب«،  »جرناالت  االأ�رسى«، 
كلها  االأ�رسى«،  »اأيقونات 
ثناياها  يف  حتمل  م�سميات 
على  اأطلقت  ومعاين،  دالالت 
قبل  اعتقلوا  الذين  االأ�رسى 
يحقق  ومل  اأو�سلو،  اتفاق  توقيع 
املن�سودة،  حريتهم  ال�سالم  لهم 

بال�سهداء  ذاكرتهم  فاحت�سدت 
ال�سجن  اإىل  الداخلني  واالأ�رسى 
قليلة  اأعداد  منه.  واخلارجني 
�سلبة،  وهمم  عالية  مبعنويات 
كل  حديث  اأ�سبحوا  حتى 
عنهم،  اأفرج  الذين  االأ�رسى 
القامات  هذه  بلقاء  متفاخرين 

داخل ال�سجون.
يون�س،  كرمي  االأ�سري،  يعترب 
والذي منحه الرئي�س الفل�سطيني 
اللجنة  ع�سوية  عبا�س،  حممود 
من  وهو  فتح،  حلركة  املركزية 
اأ�سري فل�سطيني  اأقدم  عرب 48، 
يف �سجون ومعتقالت االحتالل، 
بل واأقدم اأ�سري يف العامل، بعدما 
اعتقله االحتالل من على مقاعد 

الدرا�سة مطلع يونيو 1983.
حكم على كرمي يون�س باالإعدام 
�سنقاً، واأُلب�س بدلة االإعدام ملدة 
من  بال�سال�سل  مكباًل  يوماً   275
عقارب  وبداأت  ورجليه،  يديه 
ال�ساعة ترتاجع يف حياته، وحبل 
عينيه  اأمام  يتدىل  امل�سنقة 
ينتظر الرحيل، حتى جاءه الفرج 

عدة  للموؤبد  احلكم  با�ستئناف 
مرات. و�سطر االأ�رسى حكايات 
و�سربهم  بن�سالهم  ال�سموخ  من 
داخل  والتعذيب  التنكيل  على 
زهرة  اأفنوا  االحتالل،  �سجون 
الزنازين،  اأقبية  داخل  �سبابهم 
ليدفعوا  االنك�سار،  راف�سني 
على  االنت�سار  �رسيبة  حياتهم 
املحتل. حتتاج ق�س�س االأ�رسى 
اإىل  �سمود،  من  حتكيه  وما 
اأ�سري  كل  ق�سة  لرتوي  جملدات 
االحتالل،  �سجون  يف  ومعاناته 
اأب�سط  من  احلرمان  ومدى 

احلقوق االإن�سانية.

اإهمال متعّمد

ويعاين االأ�رسى القدامى اأمرا�ساً 
الطبي  االإهمال  نتيجة  كثرية 
عالء  االأ�سري  فقد  اإذ  املتعمد، 
اأ�سري  اأقدم  �ساد�س  بازيان، وهو 
ال�سجن،  داخل  ب�رسه  مقد�سي، 
االأمرا�س،  ج�سده  وا�ستوطنت 
اإجراء  يحتاجون  واآخرون 

وخطرية،  جراحية  عمليات 
اإجرائها  يف  االحتالل  مياطل 

وتقدمي الفحو�سات الالزمة.
املفاو�سات  �سمن  من  كان  لقد 
الفل�سطينية االإ�رسائيلية، اإطالق 
�رساح قدامى االأ�رسى على اأربع 
�سهور،  ت�سعة  خالل  دفعات، 
�رساح  باإطالق  االحتالل  التزم 
اأّنه  اإال  االأوىل،  الثالث  الدفعات 
تن�سل من االتفاق ورف�س اإطالق 
�رساح الدفعة الرابعة، الذين كان 
�رساحهم  اإطالق  املفرت�س  من 
وعددهم   ،2014 مار�س  اأواخر 
الطرف  دفع  ما  اأ�سرياً،   27

الفل�سطيني لوقف املفاو�سات.

جتربة �صعبة

�سوؤون  يف  املخت�س  وي�سري 
االأ�رسى، عبد النا�رس فروانة، اإىل 
اعتقالهم  على  م�سى  اأ�سرياً   48
ب�سكل م�ستمر اأكرث من 20 عاماً 
 27 بينهم  االحتالل،  �سجون  يف 
اأ�سرياً م�سى على اعتقالهم اأكرث 

من ربع قرن، من بينهم 13 اأ�سرياً 
عاماً   30 االأ�رس  يف  جتاوزوا 
الع�رسات  عن  ف�ساًل  ويزيد، 
ممن حترروا يف »�سفقة �ساليط« 
من  ومنهم  اعتقالهم،  واأعيد 
من  اأكرث  فرتتني  على  اأم�سى 
فروانة،  واأو�سح  عاماً.   30-20
اأن االأ�رسى مروا بتجربة �سعبة، 
فر�ستها  التي  القيود  بني  ما 
اإطالق  حكومات االحتالل حول 
�سيا�سية  و�رسوط  �رساحهم، 
على  االحتالل  ميار�سه  وابتزاز 
تلك  وقيام  الفل�سطينية،  القيادة 
االأ�رسى  بتجزئة  احلكومات 
االنتماء  ح�سب  وت�سنيفهم 
والتهم  ال�سكن  ومكان  ال�سيا�سي 
»يطلق  واأ�ساف:  لهم.  املوجهة 
على  االأ�رسى«  »عمداء  م�سطلح 
من اأم�سوا اأكرث من 20 عاماً يف 
�سجون االحتالل ب�سكل متوا�سل، 
من  على  ال�سرب«  و»جرناالت 
اأما  قرن،  ربع  من  اأكرث  اأم�سوا 
»اأيقونات االأ�رسى« فهو م�سطلح 
حديث بعد تزايد اأعداد االأ�رسى 

عاماً   30 من  اأكرث  اأم�سوا  الذين 
داخل �سجون االحتالل وعددهم 

13 اأ�سرياً«.

اأحكام موؤّبد

 540 االحتالل  �سجون  يف  ويقبع 
بال�سجن  اأحكاماً  يق�سون  اأ�سرياً 
عدة  اأو  واحدة  ملرة  املوؤبد 
عن  ف�ساًل  احلياة،  مدى  مرات 
اأحكاماً  يق�سون  اأ�سرياً   491

بال�سجن اأكرث من 20 عاماً.
ويعترب االأ�سري عبداهلل الربغوثي 
العام  من  واملعتقل  عاماً«   46«
بني  من  حكماً  االأعلى   2003
واأ�سدرت  �سبق  اإذ  االأ�رسى، 
االإ�رسائيلية  الع�سكرية  املحكمة 
بحقه حكماً بال�سجن الفعلي ملدة 
موؤ�س�سات  وك�سفت  موؤّبداً.   67
اأّن  عن  االأ�رسى،  ب�سوؤون  تعنى 
�سلطات االحتالل اعتقلت 6500 
فل�سطيني على االأقل خالل العام 
طفاًل،   1063 بينهم  من   ،2018

و140 امراأة.
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عي�شة ق.

كفة  يف  ال�صديقة  النريان  وكانت 
ديني�س  الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال 
الالعب  �صاعدهم  بعدما  الفان 
يف  حمدي  عماد  امل�صدري 
يف  وذلك  مرماه  �صد  الت�صجيل 
املقابلة،  من  االأخرية  الدقيقة 
اأول خ�صارة  ت�صجيل  من  واأنقدهم 
خارج القواعد باملناف�صة القارية، 
حيث ي�صجل ال�صباب م�صاركة رائعة 
يف ثاين خرجة قارية مب�صواره وهو 
الذي مل ينهزم يف رابع تنقل له اإىل 
�صبق  الذي  وهو  ال�صمراء،  القارة 
الغامبي  غامتيل  اأمام  الفوز  له 
اأن  قبل  التمهيدي،  الدور  يف   0-1
يكرر ال�صيناريو نف�صه اأمام فيري�س 
االأوغندي الذي انت�رص عليه بثنائية 
ال�صاد�س  الدور  �صمن  نظيفة 

ع�رص، وا�صتمرت مفاجاآت ت�صكيلة 
االفتتاحية  اجلولة  يف  »ال�صيا�صي« 
عاد  عندما  املجموعات  دور  من 
بانت�صار من ملعب �صو�صة االأوملبي 
على ح�صاب نادي االإفريقي بهدف 

العبه عبد النور بلخري.

الفان: تعادلنا مب�شر 
بطعم االنت�شار 

وقدمنا مباراة �شيئة

ق�صنطينة  �صباب  مدرب  و�صف 
عاد  الذي  التعادل  الفان  ديني�س 
ح�صاب  على  م�رص  من  اأ�صباله  به 
باعتبار  باالنت�صار  االإ�صماعيلي 
قبل  االأخرية  الثواين  يف  جاء  انه 
املدرب  واعرتف  املقابلة،  نهاية 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  الفرن�صي 

يومهم  يف  يكونوا  مل  العبيه  اأن 
مل  واأداء  �صيئة  مقابلة  وقدموا 
يرق اإىل املطلوب ولي�س مثلما هو 
معهود عنهم على غرار املقابالت 
احلالة  اإىل  االأمر  مربرا  االأخرية، 
اأر�صية  عليها  كانت  التي  ال�صيئة 
باال�صكندرية  العرب  برج  ملعب 
والتي  املواجهة  احت�صن  الذي 
واأ�صاف  العبيه،  اأداء  على  اأثرت 
ان ال�صيا�صي �صوف �صعى يف اللقاء 
حتقيق  اإىل  الناديني  بني  املقبل 
الفوز من خالل ت�صحيح االأخطاء 
مواجهة  يف  عليها  وقف  التي 
على  وقف  انه  م�صريا  م�رصن 
االإ�صماعيلي  لالعبي  كبرية  رغبة 
خا�صة  االنت�صار  حتقيق  اأجل  من 
النادي  باإعادة  الكاف  قرار  واأن 
الروح  رفع  القارية  املناف�صة  اإىل 

املعنوية لالعبيه.

ال�سيا�سي يقرتب من ح�سم التاأهل لربع نهائي رابطة الأبطالعاد بتعادل ثمني على ح�شاب االإ�شماعيلي
قطع فريق �شباب ق�شنطينة خطوة كبرية نحو التاأهل اإىل الدور ربع النهائي لرابطة 

اأبطال اإفريقيا بعد التعادل الثمني الذي عاد به من �شفرية م�شر اأول اأم�س على ح�شاب 
االإ�شماعيلي �شمن اجلولة الثالثة من دور املجموعات، حيث التحق ال�شباب بال�شدارة 

منا�شفة رفقة تي بي مازميبي بناق�س مباراة والتي �شيخو�شها بلقاء جمدد اأمام 
املناف�س امل�شري ال�شبت املقبل على ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة �شمن اجلولة 

الرابعة من دور املجموعات

البطولة الوطنية 
للبادمنتون

اأمل املحمدية 
يتوج باللقب 
دون مفاجاأة

مفاجاأة  بدون  املحمدية  اأمل  توج 
الري�صة  لكرة  اجلزائر  بطولة  بلقب 
االأوا�صط  ل�صنفي  )بادمنتون( 
يف  و�صيدات(،  )رجال  واالأكابر 
بالقاعة  ال�صبت  اليوم  نهائيات  ختام 
متعددة الريا�صات بالراي�س حميدو، 
وتوا�صل عنا�رص فريق اأمل املحمدية 
الوطنية  املناف�صات  على  �صيطرتها 
النادي  هذا  اإن�صاء  �صنة   ،1999 منذ 
اجلزائري،  البادمنتون  يف  العريق 
�صمن  ريا�صيا   25 ي�صم  والذي 
حيث  الوطنية،  املنتخبات  خمتلف 
املناف�صة. هذه  يف  اأغلبهم  �صارك 
وح�صد اأمل املحمدية اأربع ذهبيات 
للتناف�س،  و�صعت  خم�س  اأ�صل  من 
الأمني  اخلام�س  اللقب  وعاد 
املدنية  احلماية  فريق  من  قلماوي 
اأمل  من  لعرباوي  الدين  �صيف  �صد 
-21( الرجال  نهائي  يف  املحمدية 
االألقاب  افتك  بينما   .)18-21 / 16
من  كل  املحمدية،  الأمل  االأربعة 
�صيدات(،  )فردي،  بوك�صاين  هالة 
بوك�صاين-مالك  هالة  الثنائي 
الثنائي  �صيدات(،  )زوجي،  اأو�صفون 
اأ�صفون  �صيف الدين لعرباوي-عزيز 
�صيد  عن  ف�صال  رجال(،  )زوجي، 
)زوجي،  باية  تابريت-ن�رصين  علي 
بوك�صاين  هالة  خمتلط(.و�رصحت 
)19 �صنة( التي ح�صدت لقبها ال�صابع 
تواليا يف الفردي: »اأنا جد م�رصورة 
بفوزي بذهبيتني خالل هذه البطولة 
متو�صطة  مناف�صة  هي  الوطنية. 
�صيما  لقدراتي،  بالن�صبة  امل�صتوى 
املليئة  فريقنا  ت�صكيلة  اإىل  بالنظر 
بعنا�رص ذو خربة. اأظن اأن املاأمورية 
بالفرق  لالإطاحة  لنا  �صهلة  كانت 

االأخرى«.
لعام  عربية  العبة  اأح�صن  واعتربت 
اأن  اإفريقيا  يف  واحد  والرقم   2018
من  »يعانون  الوطني  الفريق  العبي 
م�صتوى  ذو  املناف�صني  يف  نق�س 
والتناف�س  التطور  اأجل  من  عايل 
بقوة يف املواعيد القارية والدولية«.
اأ�صارك  »�صوف  بوك�صاين:  ووا�صلت 
لنريوبي  املفتوحة  الدورة  يف 
وهي  املقبل  الثالثاء  من  بداية 
البطولة  لتح�صري  مواتية  فر�صة 
يف  اأبريل  �صهر  املقررة  االإفريقية 
املدير  وو�صف  )نيجرييا(«.  اأبوجا 
باالحتادية  امل�صاعد  الوطني  الفني 
حممد  للبادمنتون،  اجلزائرية 
للبطولة  الفني  امل�صتوى  حميو�س، 
بال«جد متو�صط«، قائال : »ال يواجه 
الدوليون مناف�صة قوية يف البطوالت 
يف  فادح  نق�س  من  نعاين  الوطنية. 
الدولية«.كما  والدورات  املناف�صات 
اأخرب باأن »العنا�رص الدولية �صتنطلق 
يف حت�صرياتها من دورة نريوبي، ثم 
لال�صتعداد  باإ�صبانيا  للرتب�س  تطري 
باأبوجا«.وانطلقت  اإفريقيا  لبطولة 
م�صابقات البطولة الوطنية لالأوا�صط 
باالأدوار  اأم�س اجلمعة  يوم  واالأكابر 
 75 م�صاركة  ت�صجيل  مع  الت�صفوية، 
ميثلون  فتاة،   37 بينهم  من  ريا�صيا 

14 ناديا.
وكاالت

الت�شكيلة تنقلت اأم�س جوا اإىل وهران ا�شتعداد ملقابلة احتاد بلعبا�س

اإدارة �سبيبة ال�ساورة �سلمت فيديوهات العتداء 
وتطالب تطبيق املادة 104

مبنح  ال�صاورة  �صبيبة  اإدارة  قامت 
تك�صف  التي  والفيديوهات  ال�صور 
وفد  لها  تعر�س  التي  االعتداءات 
قاده  الذي  التنقل  خالل  فريقها 
اإىل  املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية 
اأجل  من  بوعريريج  برج  مدينة 
حيث  املحلي،  االأهلي  مواجهة 
اأم�س  الفريق  عن  ممثلني  انتقل 
التنديد  اأجل  من  العا�صمة  غلى 
لها  تعر�س  التي  واحلقرة  بالعنف 
دخوله  ال�صاورة خالل  �صبيبة  وفد 
 1956 اأوت   20 ملعب  اأر�صية  اإىل 
الربج  اأهلي  مواجهة  اجل  من 

املباريات،  رزنامة  لت�صوية  حت�صبا 
ح�صب  االأهلي  اإدارة  قامت  حيث 
م�صوؤويل �صبيبة ال�صاورة بالتعر�س 
اأع�صاء  وخمتلف  الالعبني  اإىل 
وهو  والطبية  الفنية  الطواقم 
اإىل  عر�صة  منها  عددا  جعل  ما 
االعتداء عليهم وتلقيهم الإ�صابات 
مع  حدث  ما  غرار  على  خمتلفة 
تطالب  اأين  احلرا�س،  مدرب 
متنح  التي   104 املادة  بتطبيق 
امل�صيف  للفريق  الثالث  النقاط 
فرقة  امل�صيف  النادي  منع  عند 
على  املباراة  نقل  من  التلفويون 

املبا�رص.
الفني  الطاقم  منح  املقابل،  يف 
العبيه يوم راحة اأول اأم�س من اأجل 
اأين  والتعب  االإرهاق  من  التخل�س 
التدريبات  اأجواء  اإىل  ام�س  عادوا 
حيث تنقلوا جوا اإىل مدينة وهران 
نحو  برا  الطريق  موا�صلة  قبل 
�صيدي بلعبا�س ا�صتعداد للمواجهة 
االحتاد  امام  غدا  تنتظرهم  التي 
عن  املقدم  للقاء  �صمنا  املحلي 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 24 من 

االأوىل.
ع.ق.

البطولة العربية للكرة الطائرة لالأندية

املجمع البرتويل يكتفي 
باملركز الرابع

االحتادية اجلزائرية للجمباز

الأع�ساء ي�سادقون على التقريرين 
الأدبي واملايل

املركز  البرتويل  املجمع  احتل 
الرابع يف البطولة العربية لالأندية 
بعد  رجال  الطائرة  الكرة  يف 
القطري  ال�رصطة  اأمام  انهزامه 
الرتتيبي  اللقاء  يف   0-3 بنتيجة 
ام�س   اأول  ع�صية  بينهما  جمع 
وجاءت  تون�س،  راد�س  بقاعة 
-25 التايل  النحو  على  االأ�صواط 
ل�صالح    20-25 و   17-25 و   20
املجمع  وكان   القطري،  ال�رصطة 
يف  اأم�س  اأول  انهزم  قد  البرتويل 
للمناف�صة   النهائي  ن�صف  الدور 
 3 بنتيجة  التون�صي  الرتجي  اأمام 
اأ�صواط دون رد 25-18، 25-14 و 
25-21. و كان املجمع البرتويل قد 

تاأهل للمربع الذهبي على ح�صاب 
ال�صالم العماين 1-3: 21-25، 25-

و�صيواجه   ،19-25  ،25-20  ،12
الرتجي التون�صي منظم الدورة يف 
الحقا  املقررة  النهائية  املباراة 
�صد الريان القطري املتاأهل على 
بنتيجة  ال�رصطة   مواطنه  ح�صاب 
 ،25-19  ،2325  ،23-25  :2-3
هذه  و�صارك يف   ،9-15 و   23-25
 15 من  اجلارية  العربية  املناف�صة 
 13 من  ناديا   18 فرباير،   23 اإىل 
جمموعات   4 على  ق�صموا  بلدا 
كل  عن  االأوالن  تاأهل  حيث 

جمموعة للدور ربع النهائي.
ق.ر

العامة  اجلمعية  اأع�صاء  �صادق 
للجمباز  اجلزائرية  لالحتادية 
االأدبي  التقريرين  على  باالأغلبية 
اأ�صغال  خالل   ،2018 ل�صنة  واملايل 
اجلمعية العامة العادية، التي جرت 
يوم ال�صبت بفندق اأوملبيك تازروت 
بدايل براهيم )اجلزائر(.واأكد االأمني 
العام للهيئة الفيدرالية بلعيد قربي، 
اأ�صغال اجلمعية العامة  اأن  لـ »واج«، 
ح�صنة  »ظروف  يف  جرت  ال�صنوية 
االأع�صاء  جميع  بني  تام  وهدوء 
احلا�رصين، مع امل�صادقة باالإجماع 

على التقريرين االأدبي واملايل ل�صنة 
ن�صاطات  برنامج  2018، ف�صال عن 
اجلمعية  2019«.وعرفت  �صنة 
من  اأندية  ثمانية  ح�صور  العامة، 
اأ�صل ع�رصة الذين ميتلكون احلق يف 
الت�صويت، باالإ�صافة اإىل م�صاركة 14 
رابطة،   15 اأ�صل  من  والئية  رابطة 
يف ظل غياب رابطة والية �صكيكدة 
ممثل  ح�صور  ت�صجيل  مع  فقط، 
ح�صب  والريا�صة،  ال�صباب  وزارة 

نف�س امل�صدر.
وكاالت

جنح يف االإطاحة على و�شيف الرابطة 
املحرتفة الثانية

�سريع غليزان ي�ستعيد 
اأمل ال�سعود

اأمل  غليزان  �رصيع  فريق  ا�صتعاد 
الكبار  دوري  اإىل  ال�صعود  حتقيق 
بعد  االأمل  ب�صي�س  على  وحافظ 
اأول  حققه  الذي  الثمني  الفوز 
وداد  الو�صيف  ح�صاب  على  اأم�س 
من   23 اجلولة  �صمن  تلم�صان 
حيث  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
ر�صيدها  ال�رصيع  ت�صكيلة  دعمت 
املركز  اإىل  و�صعدت  النقاط  من 
الثالث على بعد نقطة واحدة عن 
اأبناء الزيانيني يف فر�صة قوية من 
اإحدى  حول  بقوة  التناف�س  اأجل 
اإىل  املوؤهلة  الثالث  التاأ�صريات 
الرابطة  اإىل  والعودة  ال�صعود 
قبل  منها  �صقطت  التي  االأوىل 

مو�صمني وذلك يف 2016/2015.
لت�صكيلة  االنت�صار  هذا  و�صمح 
الفوز  روح  با�صتعادة  »الرابيد« 
على  جلولتني  والغائب  جمددا 
التوايل بعد تعادل اأمام جنم مقرة 
وهزمية اأمام مولودية العلمة، اأين 
ا�صتعادت جماهري الفريق الثقة يف 
العبيها بهدف حتقيق االأهم وهم 
جمددا  العودة  يرت�صدون  الذين 
وان  خا�صة  الكبار،  ملقارعة 
خالل  نتائجها  تراجعت  الت�صكيلة 
االأن�صار  جعلت  املن�رصمة  الفرتة 
يفقدون الثقة قبل العودة بقوة يف 

املباريات االأخرية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

ا�سبوع  قبل  انهزموا  بعدما  وذلك 
يف مباراة الذهاب بعنابة بهدفني 
اإىل  حمار  حتدث  اأين  رد،  دون 
قلب  على  وحفزهم  العبيه 
اأجل  من  املناف�س  عن  الطاولة 
والتاأهل  ايجابية  بنتيجة  اخلروج 
للكاأ�س،  الذهبي  املربع  اإىل 

امام  الت�سكيلة  حمار  و�سع  اأين 
تفادي  ب�رضورة  م�سوؤوليتها 
للمو�سم  اليدين  �سفر  اخلروج 
االبتعاد  بعد  التوايل  على  الثاين 
عن من�سة التتويج منذ املو�سم ما 
قبل املا�سي 2017/2016، واأجل 
حمار احلديث عن املنحة املالية 
الالعب  لرفقاء  �سيقدمها  التي 
اإىل  التاأهل  حال  ربيعي يف  ميلود 

الدور ما قبل النهائي.
بقيادة  الفني  الطاقم  ويوا�سل 
املدرب نبيل نغيز التح�سري للقاء 
من خالل خو�س تدريبات عادية 
اليوم  واحدة  ح�سة  برمج  اأين 
وغدا قبل موعد املقابلة لتفادي 
اإرهاق الالعبني وهي التي تعرف 
م�ساعفة القائد عبد املوؤمن جابو 
للقاء  جاهزا  يكون  حتى  اجلهود 

اأجل حتقيق  من  رفقائه  وي�ساعد 
واحد  �سوط  لعب  ولو  التاأهل 
يبداأ  ان  م�ستبعدا  نواأنه  خا�سة 
املقابلة بعد غد اأ�سا�سيا ومنتظر 
اأن يقحمه املدرب نغيز احتياطيا 
يف انتظار احل�سم يف م�ساركته من 
ملوعد  جاهزيته  ح�سب  عدمها 
الذي  الطبي  الطاقم  املقابلة مع 

يكثف ح�س�س العالج معه.

نغيز برمج ح�شتني قبل لقاء عنابة والتعداد مكتمل

حم�ر ي�سع الالعبني اأم�م امل�س�ؤولية ويط�لب ب�لت�أهل يف الك�أ�س
طالبت اإدارة وفاق �شطيف من العبيها �شرورة حتقيق التاأهل يف مناف�شة كاأ�س اجلمهورية وتفادي ت�شييع ىخر اأهدافها للخروج بلقب هذا 

املو�شم بعد ت�شييعها االأهداف االأخريى يف �شورة البطولة الوطنية، الكاأ�س العربية ورابطة اأبطال اإفريقيا، حيث اجتمع رئي�س النادي ح�شان 
حمار مرفوقا بامل�شريين مع العبيه واأ�شر عليهم من اأجل اإحداث الرميونتادا خالل املقابلة التي تنتظرهم هذا االأربعاء اأمام احتاد عنابة عندما 

يخو�شون لقاء االإياب من الدور ربع النهائي ملناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

اإ�شابة تبعده 7 اأ�شهر عن امليادين

ربراب مينح �س�رة اإنطالق 
بن�ء مركز تك�ين الكن�ري

 عرب عن ارتياحه للبقاء قريبا 
من الكرة امل�شتديرة

زارابي: اأ�ستغرب تكفل الف�ف ب�لتك�ين 
وم�سري اأم�ال الأندية جمه�ل

ربراب  ي�سعد  االأعمال  رجل  قام 
�سباح اأم�س بو�سع حجر االأ�سا�س 
لبناء مركز التكوين اخلا�س بفريق 
�رضكة  تقوم  والذي  القبائل  �سبيبة 
اإليه  ملكيتها  تعود  التي  »�سفيتال« 
املركز  بناء  مب�ساربف  بالتكفل 
عي�سي  واد  مبنطقة  يقع  الذي 
ح�رض  اأين  وزو،  تيزي  مبدينة 
جمل�س  باأع�ساء  مرفوقا  ربراب 
يتقدمهم  القبائل  �سبيبة  اإدارة 
واأع�ساء  مالل  �رضيف  الرئي�س 
�سخ�سيات  جانب  اإىل  املجل�س 
ريا�سية من الوالية يف �سورة مدير 
ال�سباب والريا�سة ورئي�س الرابطة 
مت  حيت  وزو،  لتيزي  الوالئية 
بناء  عملية  اأم�س يف  منذ  ال�رضوع 
عليه  حت�سل  الذي  التكوين  مركز 
االحرتاف  م�رضوع  وفق  الفريق 

الذي مت اإطالقه العام 2010.

ت�سكيلة  تعر�ست  املقابل،  يف 
بعد  موجعة  اإىل �رضبة  »الكناري« 
التاأكد من اإ�سابة العبها النيجريي 
ملدة  تبعده  نوفوروالتي  اأوت�سي 
حتدث  اأين  كاملة،  اأ�سهر  �سبعة 
املوقع  اإىل  جاجوة  النادي  طبيب 
الالعب  اأن  واأكد  للنادي  الر�سمي 
خطرية  اإ�سابة  اإىل  تعر�س 
كان  والتي  الركبة  م�ستوى  على 
مولودية  كال�سيكو  خالل  تلقاها 
الطبية  الفحو�سات  اجلزائر،وبعد 
اإجراء  اإىل  حاجته  من  التاأكد  مت 
بعد  ميكنه  اأين  جراحية  عملية 
يومني االنطالق يف عملية التاأهيل 
الع�سلي والتي ت�ستغرق �ستة اأ�سهر 
كاملة قبل العودة اإىل مداعبة الكرة 
تدريجيا يف ال�سهر ال�سابع والعودة 

بعدها جمددا اإىل امليادين.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرب 
عن  زارابي  الروؤوف  عبد  ال�سابق 
ا�ستغرابه من احلديث حول تكفل 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
اأن  واعترب  التكوين  مراكز  ببناء 
تلك املهمة من اخت�سا�س االأندية 
لالعبي  االأول  املكون  تعترب  التي 
بالفئات  واالعتناء  امل�ستقبل 
ال�سابة، وقال زارابي يف حوار مع 
موقع »دي زاد فوت« اأنه ي�ستغرب 
التي  االأموال  حتويل  اأماكن  حول 
واملقرة مباليري  االأندية  ت�رضفها 
الواحد لكنها  العام  ال�سنتيمات يف 
باأالق  تتوج  ال  جتدها  االأخري  يف 
وال  رواتبهم  يتلقون  ال  والعبوها 
الفئات  يف  العبني  بتكوين  تقوم 
جاهزين  يكونوا  لكي  ال�سبانية 
لالأعوام القادمة، وال متلك مالعب 
للتدريبات وا�ستقبال االأندية خالل 
الوطنية وخمتلف  البطولة  لقاءات 
الكروي،  املو�سم  يف  املناف�سات 
ح�سني  ن�رض  نادي  خريج  وطالب 
الكرة  على  امل�سوؤولني  داي 
�رضورة  بالدنا  يف  امل�ستديرة 
من  االأندية  مراقبة  جلنة  تاأ�سي�س 
خالل الوقوف على ت�سيري االأموال 
الفرن�سية،  مثلما تعمل به االحتاد 

م�سريا ان هذا االأمر يجعل االأندية 
امل�ساريف  مع  لعقالنية  تتعامل 
الدولة  اأموال دعم  توزيع  وتتفادي 
اأين ما هب ودب. وعرب زارابي عن 
حلمه  حتقيق  خالل  من  ارتياحه 
بعد  القدم  كرة  ميادين  بالبقاء يف 
اإن�سائه  بعد  وذلك  اللعب  اعتزال 
نيم  مبدينة  القدم  كرة  اأكادميية 
االأكادميية  اأن  وقال  الفرن�سية، 
العبا   130 ت�سم  ميلكها  التي 
اأعوام   5 بني  ما  يرتاوحون  �سابا 
من  والهدف  االأكابر،  �سنف  اإىل 
االأكادميية تكوين العبني دوليني من 
خمتلف اجلن�سيات من خالل منح 
القدم.  كرة  للعبة  االأ�سا�سية  القيم 
اإقدامه على  وبرر املتحدث عدم 
خو�س جتربة التدريب يف اجلزائر 
عظيما  العبا  يوما  يكن  مل  بكونه 
كبرية  اأندية  رفقة  يحرتف  ومل 
اال�سباين  بر�سلونة  غرار  على 
يف  البداية  يف�سل  جعله  ما  وهو 
فرن�سا دون الرتكيز على العمل يف 
االهتمام  خالل  من  وذلك  بالده، 
ممار�سة  يف  الراغبني  باالأطفال 
اإىل  والتحول  امل�ستديرة  الكرة 

العبني م�ستقبال.
عي�شة ق.

 اإن�س�ء اجلمعية 
ال�طنية اجلزائرية 

للطب الري��سي
 

مت اإن�ساء اجلمعية الوطنية اجلزائرية 
للطب الريا�سي، ح�سبما اأعلنه ام�س 
ب�سعيدة رئي�سها الدكتور عالم ه�سام، 

وقد حت�سلت هذه اجلمعية التي يتواجد 
مقرها بوالية �سعيدة، على اعتمادها 
اخلمي�س املا�سي من وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 
ملبا�رضة برناجمها التح�سي�سي والتوعوي 

املوجه لفائدة ممار�سي الريا�سة مبختلف 
تخ�س�ساتها، وفقا ملا اأو�سحه، لـ/واأج/ 

الدكتور عالم.و يهدف اإن�ساء هذه اجلمعية 
الوطنية التي ت�سم اأطباء اأخ�سائيني وعامني 

من خمتلف واليات الوطن اإىل التعريف 
بالطب الريا�سي على امل�ستوى الوطني 

وامل�ساهمة يف التوعية حول خماطر 
تعاطي املن�سطات اإ�سافة اإىل تنظيم 
ملتقيات علمية، وفقا لنف�س امل�سدر.

وت�سم اجلمعية 14 جلنة متخ�س�سة على 
غرار تلك التي تخ�س التكوين و حماربة 

املن�سطات والتاأهيل الوظيفي« والطب 
ال�رضعي واجلراحة و طب العظام والنجدة 

و التدخل، و�سيتم االنطالق يف تن�سيب 
املكاتب الوالئية التابعة للجمعية الوطنية 

اجلزائرية للطب الريا�سي عرب الوطن 
بداية من �سهر اأبريل القادم ، ح�سب 

الدكتور عالم ه�سام.و من املرتقب اأن 
ت�رضف اجلمعية على تنظيم ملتقى دويل 
بوالية وهران حول » الريا�سة و جراحة 
العظام« تزامنا مع تنظيم األعاب البحر 

االأبي�س املتو�سط املقررة يف 2021 
بعا�سمة غرب البالد، كما اأ�سري اإليه.

ق.ر.

مب�بي م�كينة جديدة 
لتحطيم  الأرق�م 

القي��سية
اأظهر جنم كرة القدم الفرن�سي الدويل كيليان 

مبابي �ساحب 20 ربيعا �سغفا بتحطيم االأرقام 
القيا�سية يف عمر مبكر للغاية، وينتظر اأن 

ت�سهد ال�سنوات القادمة حتطيمه العديد من 
االأرقام القيا�سية يف م�سريته كالعب، حيث 

يتوقع اأن ي�سبح االأغلى يف تاريخ كرة القدم، 
و�سجل مبابي هدفني م�ساء اأول اأم�س ليقود 

فريقه باري�س �سان جريمان اإىل الفوز الكبري 3 
ـ 0 على نيم يف املرحلة 26 من الدوري الفرن�سي، 

يف وقد حقق الالعب ال�ساب بهذا رقما قيا�سيا جديدا له 
مباراة دولية مع املنتخب الفرن�سي و�سجل خاللها 10 اأهداف يف غ�سون اأقل امل�ستقبل، �سواء مع ناديه اأو منتخب بالده، ال�سيما واأنه خا�س حتى االآن 28 وت�سري اأرقام مبابي اإىل قدرته على حتقيق العديد من االأرقام القيا�سية يف هدفني عن االإجنليزي هاري كني، مت�سدر قائمة هدايف املونديال الرو�سي.واالأهداف االأربعة التي �سجلها والتي جعلته ثاين اأف�سل هدايف البطولة بفارق املنتخب الفرن�سي بلقب البطولة من خالل االأداء القوي الذي قدمه مع الفريق ثاين اأغلى العب يف التاريخ بعد زميله نيمار. ولعب مبابي دورا بارزا يف فوز يف التاريخ بانتقاله من موناكو اإىل �سان جريمان مقابل 180 مليون يورو كما اأ�سبح منذ 17 عاما، وحقق مبابي رقما قيا�سيا بعدما عندما اأ�سبح اأغلى العب �ساب مو�سم 2016 ـ 2017 ليقود الفريق اإىل الفوز بلقب الدوري الفرن�سي للمرة االأوىل الفرن�سي يف عام 2015 وهو يف 16 من عمره كما توالت اأهدافه ب�سكل رائع يف يف نادي موناكو عام 2013، وبداأت م�ساركات الالعب مع فريق موناكو بالدوري موهبة مبابي مبكرا حيث �سطع يف اأكادميية بوندبي قبل التحاقه بقطاع ال�سباب نالها مع ناديي موناكو وباري�س �سان جريمان ومع املنتخب الفرن�سي، وظهرت مبابي، ح�سد الالعب ال�ساب العديد من اجلوائز الفردية اإىل جانب االألقاب التي ذلك بقيادة الفريق اإىل 3 انت�سارات متتالية يف الدوري الفرن�سي. ورغم �سغر �سن م�سيفه مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي يف ذهاب ثمن نهائي دوري االأبطال، ثم اأتبع الفريق وذلك يف غ�سون اأقل من اأ�سبوعني وبالتحديد منذ فوز الفريق 2 ـ 0 على �سان جريمان، و�سجل هدفا على االأقل يف كل مباراة من اآخر 4 مباريات خا�سها بالفريق يف مطلع فيفري احلايل، لعب مبابي دور البطولة يف �سفوف باري�س االأوروجوياين اإدين�سون كافاين اإىل الربازيلي نيما ردا �سيلفا يف قائمة االإ�سابات مباراة بالدوري الفرن�سي منها 16 هدفا مع فريقه ال�سابق موناكو، ومنذ ان�سمام يف 21 من عمره، ورفع مبابي ر�سيده يف امل�سابقة اإىل 51 هدفا اأحرزها يف 89 هدفا منذ جناح يانيك �ستوبريا يف هذا مع فريق �سو�سو يف عام 1982 عندما كان الدوري الفرن�سي، حيث اأ�سبح اأ�سغر العب يف تاريخ البطولة يك�رض حاجز 50 

وكاالتمن عامني. 
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روما تنفذ من م�صيدة �لتعادل �أمام 
فرو�صينوين

عاد روما بفوز مثري من اأر�س فرو�سينوين 3-2 اأول اأم�س يف اجلولة 25 من الدوري 
الإيطايل لكرة القدم، و�سجل كل من البو�سني اإيدين دزيكو هدفني و لورينزو بيليغريني 
ثالثية فريق العا�سمة فيما دّون كل من كاميلو كيانو واأندريا بينامونتي ثنائية اأ�سحاب 

الأر�س، ويحتل روما املركز اخلام�س بر�سيد 44 نقطة فيما يوا�سل فرو�سينوين �رصاع 
البقاء يف الدوري املمتاز قبل الأخري بر�سيد 16 نقطة، ويف مباراة اأخرى انت�رص تورينو 

على اأتالنتا بهدفني دون رد.

�لبي �أ�س جي يدّون ثالثية �أمام نيم
حقق باري�س �سان جريمان فوزاً م�ستحقاً على نيم بثالثية نظيفة يف اجلولة 26 من 

الدوري الفرن�سي، وابتعد �سان جريمان بفارق 17 نقطة عن مناف�سه املبا�رص ليل الذي 
تعرث بالتعادل مع م�سيفه �سرتا�سبورغ 1-1 يف افتتاح املرحلة، على ملعب حديقة الأمراء 

اأراح مدرب فريق العا�سمة الفرن�سية الأملاين توما�س توخيل اأبرز لعبي ال�سف الأول، 
بالإ�سافة اإىل اإ�سابة املهاجمني الربازيلي نيمار والأوروغوياين اإدين�سون كافاين، مل 

ي�سارك اجلناح الأرجنتيني اأنخيل دي ماريا والأملاين جوليان دراك�سلر، يف حني خا�س 
الإيطايل ماركو فرياتي املباراة اأ�سا�سياً لأنه يف حاجة اإىل الدقائق ل�ستعادة كامل م�ستواه 

وبدا الفارق وا�سحاً بني الفريقني لأن �سان جريمان �سيطر على جمريات اللعب متاماً 
من بداية املباراة وحتى نهايتها وكان بو�سعه اأن ي�سجل عدداً اأكرب من الأهداف علماً 

باأن احلكم وتقنية امل�ساعدة بالفيديو األغيا هدفني ملبابي الأول بداعي الت�سلل والثاين 
ل�ستعمال يده ملتابعة الكرة داخل ال�سباك، وافتتح نكونكو الت�سجيل بعد اأن ك�رص م�سيدة 

الت�سلل و�سيطر على الكرة برباعة وقبل اأن تالم�س الأر�س اأطلقها داخل ال�سباك، واأ�ساف 
مبابي الهدف الثاين من م�سافة قريبة اإثر متريرة من الظهري الإ�سباين خوان برنات رافعا 

ر�سيده اإىل 50 هدفا حمطما بفارق كبري الرقم القيا�سي ال�سابق الذي كان يف حوزة الدويل 
ال�سابق يانيك �ستوبريا قبل اأن ي�سيف الثالث بعد انفراده باحلار�س وت�سديد الكرة من 

فوقه حلظة خروجه، وعّزز مبابي �سدارته لرتتيب الهدافني بر�سيد 22 هدفاً  مقابل 17 
لزميله كافاين. ويف مباراة اأخرى، انت�رص غانغان على اأجنيه بهدف دون رد وبذات النتيجة 

اأميان على ني�س.                     

رونالدو يحلم مبو�جهة ريال مدريد
ذكر تقرير �سحفي بريطاين اأن الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�س، يحلم 

مبواجهة فريقه ال�سابق ريال مدريد يف دوري اأبطال اأوروبا لإثبات �سيء ما لرئي�س النادي 
امللكي فلورنتينو برييز، بح�سب �سحيفة »اإك�سربي�س« الربيطانية فاإن رونالدو، يريد اأن 
يثبت لبرييز اأنه ما يزال يف اأوج عطائه داخل املالعب واأن املرينغي اأخطاأ بعدم منحه 

عقدا جديدا يف ال�سيف املا�سي، واأو�سح رونالدو يف وقت �سابق، اأنه رحل عن ريال 
مدريد بعد اأن تاأكد اأن النادي مل يعد يقدره، ول ي�سنفه كنجم ل جمال لال�ستغناء عن 
خدماته. واأ�سار الربتغايل اإىل اأنه مل ينتقل اإىل جوفنتو�س من اأجل البحث عن املال، 

م�سددا على اأنه كان يح�سل على نف�س املقابل اأو اأكرث رفقة املرينغي، واأكد اأنه اإذا اأراد 
البحث عن املال كان باإمكانه احل�سول على اأ�سعاف ما يتقا�ساه الآن اإذا ذهب اإىل ال�سني، 

وانتقل النجم الربتغايل يف ال�سيف املا�سي، اإىل �سفوف جوفنتو�س يف �سفقة مدوية، 
وياأمل فريق ال�سيدة العجوز اأن ي�ساهم الربتغايل يف ح�سول البيانكونريي على لقب دوري 

اأبطال اأوروبا الغائب عن خزائنه منذ 23 عاما.

�لق�صاء �لإ�صباين يرف�س عر�س رو�صيل
ا مغرًيا من �ساندرو رو�سيل رئي�س بر�سلونة  رف�ست املحكمة اجلنائية باإ�سبانيا عر�سً

ال�سابق لإطالق �رصاحه يف ظل حب�سه على ذمة ق�سية غ�سيل الأموال والن�سمام ملنظمة 
اإجرامية، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، فاإن رو�سيل عر�س على املحكمة 

تقدمي كل ممتلكاته 35 مليون يور كفالة من اأجل اإطالق �رصاحه من احلب�س الحتياطي.
واأو�سحت اأن عر�س رو�سيل يعد ثاين اأ�سخم كفالة يف التاريخ، ولكن الق�ساء الإ�سباين 

رف�سه بداعي اأن رئي�س بر�سلونة ال�سابق قد يراوغ العدالة واأنه ميتلك اأمواًل يف اخلارج، 
واأخرب رو�سيل املحكمة الإ�سبانية اأن يف حالة هروبه عقب اإطالق �رصاحه تذهب 

كلممتلكاته اإىل الدولة دون عقد حماكمة، واأكدت ال�سحيفة اأن رف�س الق�ساء الإ�سباين 
لعر�س رو�سيل كان مفاجًئا، خا�سة اأن هناك حالت م�سابهة لق�سية رئي�س بر�سلونة 

ال�سابق مت خاللها قبول كفالة اأقل من 35 مليون يورو.  

�لبافاري يتخّطى هريتا برلني ب�صعوبة
حقق بايرن ميونيخ فوزا على هريتا 
برلني بهدف دون رد رفع به ر�سيده 
من النقاط اإىل 51 نقطة معادلً نف�س 
املت�سدر  دورمتوند  بورو�سيا  ر�سيد 
والذي  حالياً،  الأهداف  بفارق 
تنتظره مواجهة هامة اأمام ليفركوزن 
اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  ت�ساوى 
بعدد النقاط مع بورو�سيا دورمتوند 
�سيفه  ال�سعب على  بفوزه  املت�سدر 
هرتا برلني 1-0 يف املرحلة 23 من 
الدوري الأملاين، ورفع بايرن ميونيخ 
الباحث عن لقب �سابع توالياً ر�سيده 
اإىل 51 نقطة من 23 مباراة، متخلفاً 
فقط بفارق الأهداف عن دورمتوند 

الذي ي�ستقبل باير ليفركوزن ال�ساد�س 
اإثر بداية  اأمور بايرن يف البوند�سليغا  اأن ا�ستقامت  يف مباراة قوية ويبحث عن حتقيق فوزه الأول بعد ثالثة تعادلت، وبعد 
بطيئة، حقق فوزه العا�رص يف اآخر 11 مباراة وذلك بعد عودته الثالثاء من تعادل �سلبي جيد من اأر�س ليفربول الإجنليزي يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وبدت مهمة العمالق البافاري �سهلة نظرياً ل�ست�سافته فريق العا�سمة �ساحب املركز العا�رص والنتائج غري امل�ستقرة خ�سو�ساً 
بعد خ�سارته اأمامه 0-2 يف املرحلة ال�ساد�سة، رد عليها بايرن باإق�سائه من دور ثمن نهائي م�سابقة الكاأ�س 3-2 بعد التمديد، 
و�سغط بايرن يف ال�سوط الثاين، فجاء الفرج من ركنية اأخطاأ احلار�س الرنويجي روين يار�ستني بخروجه اإليها، حولها الإ�سباين 
الت�سجيل  وم�سجاًل اأول اأهدافه هذا املو�سم، لكن م�سل�سل اإ�سابات لعب الو�سط  املخ�رصم خايف مارتينيز براأ�سه مفتتحاً 
الهجومي الفرن�سي كينغ�سلي كومان ا�ستمر، فبعدما دفع به املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س يف ال�سوط الثاين بدلً من الفرن�سي 
املخ�رصم فرانك ريبريي، تعر�س مرة جديدة لإ�سابة بقدمه الي�رصى فرتك مكانه لتوما�س مولر يف الدقيقة 66، وانعدمت اآمال 
برلني باإدراك التعادل بعد طرد الهولندي كرمي رقيق اإثر احتكاك مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�سكي يف الدقيقة 84، 
ويف املرحلة ذاتها اكت�سح فرايبورغ �سيفه اأوغ�سبورغ بخم�سة اأهداف مقابل هدف يف مباراة �سهدت ت�سجيل اأ�سحاب الأر�س 
لثالثة اأهداف متتالية يف ال�سوط الأول عن طريق نيلز بيرت�سن يف الدقيقة 9 وفين�سينزو جريفو يف الدقيقة 30 ثم عاد بيرت�سن 

واأحرز الهدف الثاين له والثالث لفرايبورغ يف الدقيقة 43. 
ومع بداية ال�سوط الثاين اأحرز راين خ�سرية هدف اأوغ�سبورغ الوحيد يف الدقيقة 52، قبل اأن يعود فرايبورغ وي�سجل هدفني 
متتاليني عن طريق لوكا فالد�سميدت وفلوريان نايديرلي�سنري يف الدقيقتني 64 و85 على التوايل، ورفع فرايبورغ ر�سيده اإىل 27 

نقطة يف املركز 13 بينما ا�ستمر اأوغ�سبورغ يف املركز 15 بر�سيد 18 نقطة.
ووا�سل �سالكه تراجعه عقب خ�سارته على ملعبه اأمام مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 2-3 يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا و�سقط 
هذه املرة خارج ملعبه اأمام ماينت�س بثالثة نظيفة تناوب على اإحرازها كرمي اأوني�سيو بت�سجيله هدفني  وجون فيليب ماتيتا، 
واأ�سبح ر�سيد ماينت�س 30 نقطة يف املركز 11 فيما ا�ستمر �سالكه يف املركز 14 بر�سيد 23 نقطة، واكت�سح فولف�سبورغ �سباك 
م�ست�سيفه بورو�سيا مون�سنغالدباخ بثالثية نظيفة �سجلها كل من يانيك غريهاردت واأدمري حممدي يف الدقيقتني، وجتّمد ر�سيد 

مون�سنغالدباخ عند 43 نقطة يف املركز الثالث فيما رفع فولف�سبورغ ر�سيده اإىل 38 نقطة يف املركز اخلام�س.

�سيفه  مع  وتعادل  املتناول  يف  كان  فوزاً  بورمنوث  اأ�ساع 
ولفرهامبتون 1-1 �سمن املرحلة 27 من الدوري الإجنليزي 
املمتاز، تقدم جو�سوا كينغ بهدف من ركلة جزاء اأحرزها يف 
الدقيقة 14 قبل اأن يتعادل راوؤول خيمينيز لل�سيوف من ركلة 
جزاء اأي�ساً يف الدقيقة 83، و�سهدت املباراة قمة الإثارة يف 
الدقائق الأخرية حيث حت�سل بورمنوث على ركلة جزاء ثانية 
انربى لها كينغ ولكن اأ�ساعها هذه املرة يف الدقيقة 85، رفع 
الثامن  املركز  نقطة يف   40 اإىل  بذلك  ر�سيده  ولفرهامبتون 

فيما رفع بورمنوث ر�سيده اإىل 34 يف املركز العا�رص.
من جانبه اقتن�س نيوكا�سل فوزاً هاماً من �سيفه هيدير�سفيلد 
خو�سيه  من  كل  اأحرزهما  رد  دون  بهدفني  الأخري  تاون 
�سولومون روندون يف الدقيقة 46 واأيوزي برييز يف الدقيقة 52 
فاأ�سبح الفريق يف املركز 14 موؤقتاً بر�سيد 28 نقطة، ولقي 
لي�سرت �سيتي خ�سارة مذلة على اأر�سه وو�سط جماهريه اأمام 

كري�ستال بال�س.
م�سيفه  اأر�س  على  مفاجئة  توتنهام هزمية  تكّبد  من جهته، 
برينلي 2-1، بادر كري�س وود بافتتاح التهديف لفائدة �ساحب 
الأر�س قبل اأن ينجح العائد من الإ�سابة وجنم الفريق هاري 
الف�سل  الكلمة  قال  برينلي  اأّن  غري  النتيجة،  معادلة  يف  كني 
بهذه  بارنز،  اأ�سلي  وقعه  الذي  الفوز  هدف  بف�سل  اللقاء  يف 
اخل�سارة ف�سل توتنهام الثالث بر�سيد 60 نقطة يف و�سع �سغط 
وليفربول 65  ال�سدارة مان�س�سرت �سيتي  ثنائي  م�ساعف على 

نقطة مع مباراة منقو�سة للريدز، من جهته قفز برينلي اإىل 
املركز 13 بر�سيد 30 نقطة.

ولفرهامبتون ينجو من �خل�صارة �أمام بورمنوث
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عن دار املدى يف دم�سق للمرتجمة الراحلة حترير ال�سماوي

�سدور »التحليل النف�سي للمنفى واملهجر« 
لـليون غرينربغ وربيكا غرينربغ

يف كتابه »عني احللوة«، ا�ستطاع ال�سحفي الفل�سطيني حممد 
الده�سة اأن يلخ�ص اأبرز التحولت ال�سيا�سية والأحداث 

الأمنية واجلهود الفل�سطينية يف خميم عني احللوة لالجئني 
الفل�سطينيني جنوب لبنان على مدار اأكرث من ربع قرن.

ق.ث

العالقات  من  �شبكة  العامل 
من  متداخل  ن�شيج  املعقدة، 
مع  ترتبط  التي  الأحداث 
غري  نظام  يف  البع�ض  بع�شها 
هذه  الب�رشي.  للعقل  مدرك 
الإن�شان  يحملها  التي  الذاكرة 
فنائه،ت�شور  وحتى  ن�شاأته  منذ 
لنا العامل والزمن من حولنا من 
ومنوها  الأ�شياء  حركة  خالل 
هذه  مع  وتغريها،وارتباطها 
ذهنية  كت�شنيفات  ال�شبكة 

وحقائق واقعية .
للزمن  حمدد  تعريف  يوجد  ل 
وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الذي 
ابتكرته  الإن�شاين،ومبا  بالأمل 
اللغة من �شور ورموز وهواج�ض 
خمتبئة يف العقل الباطن ، لوكان 
ل�شت�شعر  ذاكرة  بال  الإن�شان 
بالزمن وهو ين�شاب كماء رقراق 
يف  جوالً  ولأ�شبح  يديه،  بني 
ال�شا�شعة  والف�شاءات  الأمكنة 
ذكريات  العامل،بال  هذا  يف 
ت�شطره  نقائ�ض  ول  تثقله، 
�رشاع  بال  لكن  ن�شفني،  اإىل 
الإن�شان  يكون  التناق�شات،لن 
نراه  الذي  العامل  اإن�شاناً،ول 
ال�شحر  يكتنفه  هو  كما  �شيبقى 

والغمو�ض
ترتبط  اأي�شاً  الب�رشية  الذاكرة 
ملفاهيم  رمزية  بدللت 
واخلطيئة  واجلحيم  العقاب 
العامل  كنز  اأي�شاَ  الأوىل،وهي 
بعدنا  من  �شتبقى  واإرثه؛لنها 
يف  وترددات  لغوية  ك�شيفرات 
التعقيد،  ،وبالغ  متناه  ل  كون 
متكرر  بوجع  الإن�شان  ي�شاب 
واإنهيار  لالأحبة  وفقدان 
اأب�شط  يفقد  لالأحالم،واأحياناً 
مقومات العي�ض التي تكفل حقه 
كاإن�شان يف هذه احلياة،في�شطر 
البقاع  اإىل  ي�شافر  اأن 
م�شارق  يجوب  املختلفة،واأن 
�شبيل  يف  ومغاربها  الأر�ض 
واإن�شانيته،لكنه  �شعادته  حتقيق 
الإجتماعي  مبحيطه  ي�شطدم 
ل�رشاع  اأ�شرياً  اجلديد،وي�شبح 
اإىل  عنيف،ي�شطره  داخلي 
زمنني  بني  فيعي�ض  ن�شفني، 

وذاكرتني
اإما   -: نوعان  هنا  وال�شدمة 
في�شيبه  �شلبية  تكون  اأن 
املا�شي  اإىل  وارتداد  نكو�ض 
واقعه  اندماجه يف  نتيجة عدم 

باأمرا�ض  اجلديد،في�شاب 
يلجاأ  كثرية  اأحيان  ويف  نف�شية 

اإىل النتحار.
ايجابية  ال�شدمة  تكون  وقد 
حتفيزية فيبداأ حياته من جديد 
بال ذاكرة وبال ما�ض. مندجماً 
مع ثقافة وتراث البلد املهاجر 
اإليه ومنخرطا انخراطاً تاماً يف 

�شوؤونه وواقعه العملي.
للمهجر  النف�شي  التحليل  كتاب 
كاملة  اإ�شاءة  هو  واملنفى 
ونتائجها  الهجرة  �رشوط  على 
جذورها  وعلى  وعواملها 
وامليثلوجية،وهو  التاريخية 
للمر�شى  عينية  مناذج  اأي�شا 
عيادة  داخل  من  النف�شيني 
الطب النف�شي، ويت�شمن ر�شائل 
الكتاب  كبار  من  و�شهادات 
واملفكرين العامليني يف املنفى 

.

احلياة رحيل 
دائم �سيء وحيد 

وموؤكد املرء ل 
يعود اأبدا؛ املرء 

يرحل فقط
الكاتبة  اأنهت  العبارة  بهذه 
الراحلة  العراقية  واملرتجمة 
الأخري  كتابها  ال�شماوي  حترير 
للمنفى  النف�شي  »التحليل 
واملهجر« لـليون غرينربغ وربيكا 
غرينربغ، ال�شادر عن دار املدى 
 280 ب   2008 �شنة  دم�شق  يف 
املتو�شط،  القطع  من  �شفحة 
وع�رشين  �شبعة  ي�شم  والذي 
�شياق  �شمن  تندرج  ف�شال 
النف�شية  واملعاجلة  التحليل 
وانعكا�شاتها  الهجرة  لظاهرة 
اأو  طوعا  املهاجر  الفرد  على 
املنفى.  اإىل  وطنه  من  ق�رشا 
النف�شي  التحليل  كتاب  يعترب 
الكتب  من  واملنفى  للمهجر 
تزخر  التي  واملميزة  النادرة 
بها املكتبة العربية، وذلك ل�شح 
امل�شادر املرتجمة التي تخ�ض 
والغرتاب  املنفى  ظاهرة 
فقد  الإن�شان،  على  واأثرها 
هامة  موا�شيع  الكتاب  عالج 
النف�شي  التحليل  يف  وعميقة 
من  واملهجرين  للمغرتبني 
خالل ت�شليط ال�شوء على عدة 
اأمثلة يف عيادة التحليل النف�شي، 
وما يعانيه املغرتب من �شدمة 

عامله  يف  وانق�شام  واأزمة، 
ي�شيطر  التي  وذاته  الداخلي، 
املجهول،  من  اخلوف  عليها 
والطرد  النبذ  من  واخلوف 
خارج املجتمع، وما ترافقه من 

كاآبة انفعالية حادة .

الوجوه القلقة

مميزة  مبقدمة  الكتاب  يبداأ 
عواد  العراقي  ال�شاعر  كتبها 
كتاب  »اإنه  فيها:   جاء  نا�رش 
الباحث  ي�شعها  مرايا  املرايا: 
واأرواحنا  القلقة  وجوهنا  اأمام 
زاوية  نبحث عن  ونحن  الالئبة 
اأمينة توؤمن احلد الأدنى للب�رش 
النريان  ممرات  من  الهاربني 
املكان  اإن  املظلمة.  والأقبية 
جتربتي  ح�شب  مكان  اأي 
للكائن  لي�ض معاديا  املتوا�شعة 
اأو  مقيما،  كان  �شواء  الب�رشي، 
اأو  مغرتبا  اأو  مهاجرا  وافدا، 
الوافد  اأو  اأن املنفي  منفيا، بل 
اأو املهاجر هو الذي يحمل معه 
اإزاء املكان  عدوانيته امل�شبقة 

اجلديد«.
يف  عميقا  الكتاب  يغو�ض 
ميثولوجياً  الهجرة  ظاهرة 
الأوىل  ،مرجعا جذورها  ودينياً 
اآدم  كهجرة  الأ�شاطري  اإىل 
عدن  جنة  واأ�شطورة  وحواء 
وتراجيديا  بابل  برج  وبناء 
التي  الإغريقية،  اأوديب 
جزءا  اأن  ما  حد  اإىل  اأثبتت 
يطمح  الإن�شان  �شخ�شية  من 
اأخرى  اأجزاء  بينما  للمعرفة، 
ذلك  من  النقي�ض  على  تقف 
لفهم  الإمكانية  لدينا  يولد  مما 
نوايا الب�رش يف البحث والهجرة 
من  املر�شومة  احلدود  وتعدي 
اأجل اكت�شاب املعرفة، فتتحول 
الهجرة اإىل هجرة نفي وعقوبة 
عوامل  الإن�شان  لدى  يولد  مما 
الأمل والإرباك وعدم التوا�شل.

ظاهرة  اأي�شا  الكتاب  يعر�ض 
والعوامل  ونتائجها  الهجرة 
توؤثر  التي  واخلارجية  الداخلية 
وما  �رشوطها،  يف  جوهريا 
نف�شية  اإ�شكالت  من  ي�شاحبها 
بالنف�شال  ال�شعور  تعمق 
بني  املهاجر،  لدى  والزدواج 
واجلديد،  القدمي  حميطه 
بني  �رشاع  يف  الإن�شان  فيحيا 

زمنني و�شخ�شيتني، .
من خالل املواقف والنفعالت 

املهاجر  بني  تت�شكل  التي 
وبني  اجلديد،  وحميطه 
تركهم  الذين  والنا�ض  املهاجر 
فت�شتيقظ  الأ�شلي،  البلد  يف 
وهواج�ض  خماوف  الفرد  لدى 
ال�شطهاد  خماوف  عدة: 
واجلديد  التغيري  عن  الناجم 
حتمل  وخماوف  واملجهول، 
طابع الكاآبة الناجمة عن احلزن 
الأدوات  وفقدان  والرثاء، 
الداخلية احلقيقية للفرد والتي 

جتعله متما�شكا و�شلباً.

يقع الفرد املهاجر 
بني �سراع 

نقي�سني يف عامله 
الداخلي،فيكون 

اأ�سرياً لهذه 
التجاذبات 
العنيفة:..

الأح�شا�ض  فقدان  وهي 
يف  الذات  بالهوية،وتعزيز 
اأن  فاإما  اجلديد،  حميطه 
عنيفة  هزة  �شحية  ي�شبح 
اأن  والآخر،واإما  نف�شه  يبتلع 
�شكل  على  املعاناة  تخرج هذه 
متجاوزاً  جديد  وخلق  ابداع 
التي  النف�شية  الكوارث  كل   ً
لالإن�شان.  املنفى  بها  يت�شبب 
التبني  ظاهرة  الكتاب  يعالج   .
الذين  الأطفال  على  وتاأثريها 
نتيجة  وهاجروا،  اأهلهم  تركهم 
خالل  من  ال�شعبة  الظروف 
النف�شية،  العيادة  يف  اجلل�شات 
املحلل  فيها  يطلب  والتي 
الر�شم  الأطفال  من  النف�شي 
والتعبري عن م�شاعرهم لك�شف 

املختبئة  العميقة  الدللت 
هناك  لوعيهم    مكنونات  يف 
اأي�شا  حمورية  موا�شيع  عدة 
عليها  ال�شوء  الكتاب  ي�شلط 
باللغة،  املهاجر  عالقة  منها: 
مع  واندماجه  توا�شله  وقابلية 
اجلديد،  املحيط  يف  الآخرين 
الزمن،مع  مع  ترتبط  فاللغة 
خاللها  ومن  واملوت  الولدة 
العامل  بناء  اإعادة  ميكن 
الفكرة  هذه  وهدمه،مدعما 
هامة  ودرا�شات  بنظريات 
كال�شيمولوجيا  اللغة  علم  يف 
الرموز  )علم  وال�شيموطيقيا 
ثم  اآخره،  اإىل  والدللت(، 
الفرد  عودة  اإمكانية  يدر�ض 
الأ�شلي،  موطنه  اإىل  املهاجر 
نف�شي  اأثر  من  ي�شاحبها  وما 
فقد  اأنه  ليجد  يعود؛  عندما 
الذكريات  يف  القدمية  ن�شوته 
الذين  .فالأ�شخا�ض  واحلنني 
تركه؛ مل يعودوا كما هم اأو كما 
زينت له خميلته يف املنفى، ول 
القدمي  ب�شحره  توهج  املكان 
�رشاع  يف  فيهوي  الذكرى،  يف 

عنيف مع الذات والزمن. .
ويف باب »املنفيون و�شهادتهم« 
بع�ض  الكتاب  ي�شتعر�ض 
الر�شائل وال�شهادات ال�شخ�شية، 
اأ�شكال  اختالف  تعك�ض  التي 
الكاتب  ر�شالة  منها  الهجرة، 
توما�ض مان اإىل هريمان هي�شه 
العودة  عن  فيها  يتحدث  والتي 
�شيغموند  ور�شالة  الالممكنة؛ 
تلميذه  اإىل  لندن  من  فرويد 
وفاته  قبل  اآيتنغون  ماك�ض 
بتاريخ  واملوؤرخة  واحد،  بعام 
 ،1938 �شنة  يونيو  من  ال�شاد�ض 
م�شاعره  فيها  ي�شف  والتي 
ومدينته  منزله  ترك  عندما 

على  ال�شاهدة  فينا  املحببة 
وجناحاته،  اإخفاقاته  جممل 
باأعظم  تكللت  التي  وم�شريته 
علم  يف  النظريات  واأ�شهر 
فرويد  بنية  يكن  مل  النف�ض. 
الأيام،  من  يوم  يف  فينا  ترك 
العاملية  احلرب  ظروف  لول 
على  اأجربته  التي  الثانية 
لندن،  اإىل  الق�رشية  الهجرة 
الذي  اجلميل  ال�شجن  لكنها 
اإليه فرويد، كما جاء  ظل يحن 
يف ر�شالته اإىل ماك�ض: »ال�شجن 
يكن  يوما،  املرء  �شيرتكه  الذي 

له حمبة خا�شة.«.
اإن عودة الإن�شان لذاته وجوهره، 
بخياراته  الكامل  ووعيه 
اأداوته  قوة  وقراراته من خالل 
بالأ�شياء  وعالقتها  الداخلية 
م�شريه  له  تر�شم  حوله  من 
البوؤ�ض  اأو  بال�شقاء  املرتبط 
واإن حم�شلة   . الوجود  هذا  يف 
الأهداف النهائية لالإن�شان هي 
مبدى  ترتبط  التي  ال�شعادة، 
للحياة،  العميق  واإدراكنا  وعينا 
واأمل  املنايف  ق�شوة  فرغم 
نتعلم كيف  اأن  الغرتاب، يجب 
الفقدان  على  اأنف�شنا  ندرب 
والرثاء،  احلزن  نه�شم  وكيف 
يف  و�شقاءنا  معاناتنا  لنوؤن�شن 
عبارة  فاحلياة  العامل،  هذا 
داخل  و�شاقة  طويلة  رحلة  عن 
كي  الب�رشية،  النف�ض  تعرجات 
تتوهج باملحبة وفرح الكينونة. 
دائما هناك و يف مكان ما من 
ل  �شعادة  الف�شيح  العامل  هذا 
ي�شكن  غام�ض  ،وجمال  مرئية 

الأ�شياء وب�شاطتها ال�شاحرة.
من  واأيقظها  حا�رشا  كن 

الأعماق …



تنقل يف املنايف بني �سوريا واجلزائر وهنغاريا

�شدور رواية”متاهة الأذكياء؛ �شاعران 
ودكتاتور“للروائي اإبراهيم الأحمد

اأ�سدر الروائي العراقي اإبراهيم الأحمد، حديًثا، روايته اجلديدة ”متاهة الأذكياء؛ �ساعران 
ودكتاتور“، التي تت�سدى للجهل والقمع يف العامل العربي وتناق�ش اأ�سباب تردي الأوطان بعيون �ساعرين 

متناق�سني، اأحدهما م�سبع ب�سرخات الرف�ش واآخر يقتات على فتات ال�سلطات.

ق٫ث

ا�سم  عن  بالك�سف  تعنى  ال  الرواية 
تتحدث  بل  بلده،  وال  بعينه  دكتاتور 
عاملنا  اإىل  م�سرية  بالعموميات 
املنطقة  �سعوب  ومعاناة  العربي، 
الرتكيز  مع  معينة،  دون حتديد حقبة 
على ا�ستمرار القمع وجتذر الكوارث، 
يلتقي  املجرية،  بوداب�ست  مدينة  يف 
الر�سواين،  ماجد  عربيان؛  �ساعران 
الدكتاتور  ملديح  �سعره  �س  كَرّ الذي 
بديع  ال�ساعر  و�سديقه  ومتجيده، 
متاًما،  النقي�س  على  وهو  �سالح، 

راف�س للو�سع املرتدي لبالده، واختار 
عاًما.  ع�رشين  من  اأكرث  منذ  املنفى 
طويل  حوار  ال�سديقني  بني  ويدور 
ق�سة  على  خالله  من  نتعرف  مرير 
كثري  مع  الدكتاتور،  و�سرية  وطنهما، 
جيلهما  ومعاناة  اخلفية  دقائقها  من 
بالدهما،  يف  واملثقفني  ال�سعراء  من 
ال�سابة  حلياة  ا،  اأي�سً الرواية  وتتطرق 
كالري،  واملثقفة  اجلميلة  املجرية 
وجهات  لتقريب  جاهدة  تعمل  وهي 
فت�ستعيد  وبديع،  ماجد  بني  النظر 
ملحات مما عانته عائلتها من ع�سف 

ورمبا  ال�ستالينية.  ال�سمولية  النظم 
من  امل�سرتك  االإرث  هذا  يكون 
املعاناة �سببًا يف عالقة حب تخو�سها 
اإبراهيم االأحمد على  مع بديع. يقول 
اإىل  ”التفت  بديع:  روايته  بطل  ل�سان 
ا�سم  يُذكر هناك  ال  ت�سوري!  كالري: 
الدكتاتور اأو لقبه، اإال ويقال حفظه اهلل 
ورعاه؛ لذلك �سار ال�سخ�س هناك اإذا 
لقبه،  اأو  ا�سمه،  من  كالمه  اقرتب يف 
يرتبك ويتلجلج، كاأنه يقرتب من حفرة 
يذهل،  اأو  ين�سى،  اأن  خ�سية  عميقة، 
ميكن  فهو  نهايته،  وتكون  في�سقط، 

ا�سم  ذكر  عند  يغفل  اأو  ين�سى  اأن  له 
يذكر  اأو  جالله،  جَلّ  يقول  فال  اهلل، 
عليه  اهلل  �سلى  يقول  وال  النبي،  ا�سم 
الدكتاتور  ا�سم  يُذكر  اأن  و�سلم، ولكن، 
اهلل  حفظه  يقال  وال  فقط،  لقبه  اأو 
تُغتفر،  ال  كربى  جرمية  فتلك  ورعاه، 
والويل له، ثم الويل، من يرتكبها �سهًوا 
عقوبة  عليه  وتُنزل  يُعتقل،  عمًدا،  اأو 
ال�سجن ل�سنوات، واإذا تفاعلت ق�سيته 
العتبارات اأخرى، ف�سيُعدم ال حمالة“. 
اأعرف  قائلة:  راأ�سها  كالري  ”هزت 
�سيًئا  اأن  اأعتقد  ال�سفارة،  من  هذا 

كهذا، مل يح�سل عندنا حتى يف اأحلك 
اأيام احلقبة ال�ستالينية“. والرواية من 
من�سورات دار املتو�سط- اإيطاليا، عام 
2019، وتقع يف 400 �سفحة من القطع 
كاتب  اأحمد؛  اإبراهيم  املتو�سط، 
عراقي من مواليد االأنبار عام 1946. 
الق�سرية  للق�سة  املوؤ�س�سني  من  وهو 
جًدا يف العراق، حني اأ�سدر جمموعته 
ق�سة  ”ع�رشون  ال�سهرية  الق�س�سية 
له  �سدرت   .1976 عام  جًدا“  ق�سرية 
جمموعات ق�س�سية عدة؛ منها: زهور 
االإنذار،  و�سفارات  املومياء،  يد  يف 

وق�سة  واملراآة،  الطري،  جميء  وبعد 
حب لزهرة االأوركيديا، والتيه يف اأي�س، 
والرا زهرة الرباري، و�سدرت للكاتب 
اإن  ال�سي  طفل  منها:  عدة؛  روايات 
اإن، التي قدم لها الكاتب عبدالرحمن 
الهدهد،  وليلة  واالنحدار،  منيف، 
اأجاثا كري�ستي. مار�س العمل  وقيثارة 
لعقود  املبا�رش  والثقايف  ال�سيا�سي 
طويلة، وا�سطر حتت املالحقة ملغادرة 
العراق �رًشا عام 1979. تنقل يف املنايف 
ويقيم  وهنغاريا.  واجلزائر  �سوريا  بني 

حالًيا يف ال�سويد منذ عام 1989.
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رواية »احلي العربي« للروائي امل�سري الكندي، اأ�سامة عالم

البحث عن الأ�شئلة القلقة و هواج�س الغرتاب
الكندي،  امل�رشي  الروائي  يدخل 
يف  جديدة  مرحلة  عالم،  اأ�سامة 
واالغرتاب،  الهجرة  عن  كتابته 
يتناول  العربي«  »احلي  رواية  يف 
من  الثاين  اجليل  ق�سايا  فيها 
مونرتيال  مدينة  عرب  املهاجرين، 
معظم  حولها  متحورت  التي 

اأعماله.
والرواية ال�سادرة عن دار ال�رشوق 
هي  �سفحة   292 يف  القاهرة  يف 
يعمل  الذي  للموؤلف  اخلام�سة 
مونرتيال  يف  ويعي�س  طبيباً، 
اإىل  اإ�سافة  كيبك،  مبقاطعة 
وتدور  واحدة،  ق�س�سية  جمموعة 
الفانتازيا  من  قالب  يف  االأحداث 
لكرة  عربي  منتخب  بو�سول  يبداأ 
القدم اإىل نهائي كاأ�س العامل وفوزه 
بالبطولة لتتحول احتفاالت �سكان 
مونرتيال  مدينة  يف  العربي  احلي 
تنتهي  �سغب،  اأحداث  اإىل  الكندية 
احلي،  حول  عازل  �سور  بفر�س 
بذلك  لتن�ساأ  اال�ستقالل  ومنحه 

اأ�سغر دولة يف اأمريكا ال�سمالية.
الواقع  هذا  من  املوؤلف  ويتخذ 
روايته  لبناء  منطلقاً  اجلديد 

عبد  اإىل  البطولة  فيها  تعود  التي 
الرحمن حممود، و�سهرته »رحمن 
زعبوط«، الذي هاجر اإىل كندا يف 
وميلك  الع�رشين  القرن  ثمانينات 
قلب  يف  واالأ�سهر  االأكرب  املقهى 
االأحداث  وتتطور  العربي  احلي 
حكم  اإىل  زعبوط  رحمن  لتقود 
�سعي  اأو  الوليدة دون جهد  الدولة 
منه لذلك، لتبداأ جميع متناق�سات 
�سخ�سيته والرت�سبات التي راكمها 
على  الطفو  داخله يف  االأم  الوطن 
غريبة  ت�رشفاته  فتبدو  ال�سطح، 
تارة  وحمقاء  تارة  وجريئة  تارة 
حمب  اجلديد،  واحلاكم  اأخرى، 
داخله  يف  يحمل  وللن�ساء،  للمال 
وطنه  وذكريات  وتقاليد  اأفكار 
نف�سه  الوقت  يف  لكنه  ال�سابق 
التي  املكت�سبات  كل  من  ي�ستفيد 
�سخ�س  وهو  الغرب،  له  يوفرها 
ورغم  باملثايل  و�سفه  ميكن  ال 
من  الكثري  داخله  يف  يحمل  ذلك 
االأحالم الطيبة للبلد الوليد والتي 
اأحدها  حتقيق  اإىل  �سعى  كلما 

حتول اإىل كابو�س.
ما بعد زينب

واجهها  التي  التحديات  وبجانب 
االأر�س  على  زعبوط  رحمن 
واإقامة  اجلديدة  الدولة  لتاأ�سي�س 
حتديات  هناك  كانت  دعائمها 
التغلب عليها  وعوائق داخله عليه 
رحيل  التحديات  هذه  اأول  اأوالً. 
قهرها  التي  املراأة  زينب،  زوجته 
اأخرى  تلو  وتزوج عليها مرة  حيًة، 
من فتيات �سغريات الإمتاع نف�سه، 
وم�ساندة  داعمة  ظلت  لكنها 
اأحداث  يف  مقتلها  يوم  حتى  له 
ال�سغب الكروي التي كانت �سببا يف 

قيام الدولة.
اأ�رشة  عقد  ينفرط  زينب  وبرحيل 
من  تتاألف  التي  زعبوط،  رحمن 
ممزقاً  ن�ساأ  الذي  يا�سني،  االبن 
بني جذوره العربية، وبيئته الغربية 
ت�سكيل  اإىل  احلال  به  فانتهى 
واالبنة  والنهب،  لل�سطو  ع�سابة 
حياة  يف  انخرطت  التي  نرج�س، 
بعيداً  بحياتها  وا�ستقلت  الغرب 
عذريتها  عن  وتخلت  العائلة،  عن 

فترباأ االأب منها.
وتتداخل مع احلاكم اجلديد وابنه 
احلي  يف  كثرية  �سخ�سيات  وابنته 

العربي معظمها ملهاجرين جاءوا 
هم  ليجمعهم  خمتلفة  مناطق  من 
االغرتاب يف كندا، لكنهم ما لبثوا 
و�سعهم  ال�ستتباب  اطمئنوا  اأن 
الذوبان  يف  وبداأوا  مونرتيال  يف 
وجدوها  حتى  املدينة  و�سط 
تلفظهم وت�سعهم خلف �سور عازل 
متاهة  اإىل  جديد  من  فتعيدهم 

الهوية واالنتماء.
نرج�س.. وديع.. يا�سني

وبينما تتفاعل نرج�س مع االأحداث 
وحتركها جزئياً مع حبيبها اجلديد 
»وديع« الذي جاء من املغرب اإىل 
ق�سري  وقت  قبل  العربي  احلي 
عن  يا�سني  يغيب  ا�ستقالله،  من 
امل�سهد ويعود قرب نهاية الرواية 
راأ�ساً على عقب يف  االأمور  ليقلب 

الدولة اجلديدة.
ذروتها  اإىل  االأحداث  و�سول  ومع 
االفرتا�سي  الوطن  يرتاجع 
ر�سمه  الذي  اجلغرايف  مبفهومه 
مف�سحاً  خياله  وحي  من  املوؤلف 
الطريق اأمام الوطن ال�ساكن داخل 
كل �سخ�سية من �سخ�سيات العمل 

ليعيد ت�سكيل امل�ستقبل.

الواقعية تطغى على »اأو�شكار« اأف�شل فيلم اأجنبي
احلب  اإىل  لبنان  يف  ال�سوارع  اأطفال  من 
اليومية  واحلياة  احلديدي  ال�ستار  خلف 
االأفالم  ا�ستقت  مك�سيكية،  منزل  لربة 
فيلم  اأف�سل  اأو�سكار  جلائزة  املر�سحة 
اأجنبي حمتواها من احلياة الواقعية، ويف 
ال�سخ�سية،  التجارب  من  االأحيان  بع�س 
البولندي  الفيلم  اأحداث  تدور  حني  ويف 
تنظر  »ال  واالأملاين  الباردة«  »احلرب 
فيلم  فاإن  م�ست،  عقود  يف  بعيدا« 
»الل�سو�س« الياباين و«كفر ناحوم« اللبناين 
الع�رش احلايل. وفيلم  اأحداثهما يف  تدور 
كوارون،  األفون�سو  اأفالم  اأكرث  هو  »روما« 

ا�ستنادا لتجربة �سخ�سية.
لبكي  نادين  اللبنانية  املخرجة  وج�سدت 
»كفر  فيلم  يف  ال�سوارع  اأطفال  معاناة 
يبلغ  طفل  حول  يدور  الذي  ناحوم«، 
فقري  حي  يف  يعي�س  عاما   12 العمر  من 
�سقيقته  تزويج  منع  ويحاول  بريوت  يف 

ال�سغرى.
اأحداث  اإىل  الفيلم  ق�سة  وا�ستندت 
عا�رشها  اأو  بنف�سها  املخرجة  عاي�ستها 
اأحد اأفراد طاقم العمل، وا�ستغرق ت�سويره 
اأكرث من اأربعة اأعوام، وج�ّسد الجئ �سوري 
و�ُسجن  الطفل،  الفيلم  بطل  �سخ�سية 

الت�سوير  خالل  العمل  طاقم  اأفراد  اأحد 
اإىل كينيا، وتقول  اآخر  بينما جرى ترحيل 

املخرجة عن الفيلم »لي�س به اأي خيال«.
وفيلم »روما« م�ستوحى من طفولة كوارون 
يف  روما  كولونيا  حي  يف  ال�سبعينيات  يف 
مدينة مك�سيكو �سيتي، ويعترب االأكرث حظا 
اأجنبي،  فيلم  الأف�سل  اأو�سكار  جائزة  لنيل 
بجائزة  اأي�سا  ويفوز  التاريخ  يدخل  وقد 
يوم  يقام  الذي  احلفل  يف  فيلم  اأف�سل 

االأحد.
باالأبي�س  بالكامل  الفيلم  ت�سوير  وجرى 
والدة  ق�سة  من  م�ستوحى  وهو  واالأ�سود، 

على  اأ�رشفا  من  وهما  وخادمة  كوارون 
تربيته.

وقال كوارون: »ذكرياتي هي مادة الفيلم؛ 
لكنه اتخذ بعد ذلك م�ساره اخلا�س، واالآن 

اختلطت ذكرياتي بالفيلم«.
بافل  البولندي  املخرج  وا�ستوحى 
»احلرب  فيلم  اأحداث  بافليكوف�سكي 
والديه.  بني  احلب  ق�سة  من  الباردة« 
بيانو  عازف  جمعت  رومان�سية  والفيلم 
حتت  بولندا  يف  اأحداثه  وتدور  ومغنية، 
احلكم ال�سيوعي وفرن�سا يف حقبة ما بعد 
والديه  ا�سمي  املخرج  واختار  احلرب، 

فيكتور وزوال لبطلي الفيلم.
البداية  »كانت  بافليوف�سكي:  وقال 
من  جاءت  الفكرة  الأن  للغاية؛  �سخ�سية 
هنا، وهو م�ستوحى من العالقات العا�سفة 
والفو�سوية التي ت�سمل الكثري من حاالت 
الطالق واالنف�سال والزواج ثم الزواج مرة 

اأخرى واالنتقال اإىل بلد اآخر وغريها«.
دونر�سمارك  فون  هنكل  فلوريان  ويعود 
بفيلمه »ال تنظر بعيدا« اإىل حقبة احلرب 
فنان  ق�سة  يقدم  حيث  الثانية،  العاملية 
يعاين يف اأملانيا بعد النازية ثم يف اأملانيا 
ال�رشقية حتت احلكم ال�سيوعي على مدى 

اأربعة عقود.
كوري  هريوكازو  الياباين  املخرج  ويقدم 
اأرملة  ق�سة  »الل�سو�س«،  فيلمه  يف  اإيدا، 
يجمع  وفتاة  وفتى  �سبان  وثالثة  م�سنة 
ويلجوؤون  العاطفي  العوز واالحتياج  بينهم 
الهزيلة  اأجورهم  لتح�سني  ال�رشقة  اإىل 
بعدما  ال�سلطات  من  جميعا  ويختبئون 
اللذين ي�سيئان  الفتاة من والديها  خطفوا 

معاملتها.
وا�ستندت فكرة الفيلم اإىل تقارير اإخبارية 
قراأها املخرج، ب�ساأن االأ�رش التي ترتكب 

جرائم. 
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من تاريخنا الثقايف

يخ علي يحيى معمر  ال�شّ
د �شاحب الفكر املوِحّ

ال�ّسيخ علي يحيى معّمر �سخ�سّية اإ�سالمّية واأدبّية واجتماعّية، امتازت بالبحث اجلاد، والعمل 
الّدوؤوب املتوا�سل الذي ل يعرف امللل والكلل، يف �سبيل ن�سر املعرفة، وك�سف احلقائق ملن يجهلها 
اأو يتجاهلها. هو فقيه واأديب وموؤّرخ ورجل اجتماع، و�ساحب فكري وحدوي.. ن�سر العديد من 
املوؤّلفات يف الّثقافة الإ�سالمّية، واأ�سهم اإ�سهاًما كربًيا يف الّتعريف بالفكر الإبا�سي: عقيدة وفقًها 
َج وَعَرَج  وتاريًخا وح�سارة.. ومن خالل كتابته يف هذا الفكر اجتهد يف بيان حقيقته، ومنها عَرّ

للّدعوة اإىل وحدة امل�سلمني؛ بالّتكيز على بيان ممّيزات هذا الفكر الذي يدعو اإىل هذه الَوحدة، 
مببادئه واآرائه ومنهجه وممار�ساته..

اأ.د/ حممد بن قا�سم نا�سر 
بوحجام - اجلزائر

رئي�س جمعّية الّتاث، 
ولية غرداية

الّرجل  حياته  طول  كان  لقد 
ونف�سه،  رّبه  مع  ادق  ال�سّ
الغيور  واأّمته،  لوطنه  املحّب 
لوحدة  الّداعي  دينه،  على 
�سبيل  يف  املجاهد  امل�سلمني، 
للبدع  املحارب  �سملهم.  جمع 
ذلك  كل  يف  كان  واخلرافات، 
حمّكما كتاَب اهلل، و�سّنة ر�سوله 
مقتفًيا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

الح.. اآثار ال�ّسلف ال�سّ
من  معّمر،  يحيى  علي  ال�ّسيخ 
ليبيا   ( )نالوت  مدينة  مواليد 
درا�سته  تلّقى  1919م.  �سنة   )
جزيرة  يف  ثّم  راأ�سه،  مب�سقط 
احلياة  فمعهد  الّتون�سّية،  جربة 
بالقرارة ) اجلزائر (. دَرّ�س يف 
واأخريا  احلياة،  ومعهد  جربة، 
اإليها  رجع  حني  ليبيا،  بلده  يف 

�سنة 1945 م.
اأروقة  يف  تدّرج  ليبيا  بلده  يف 
مدير  اإىل  مدّر�س  من  الّتعليم؛ 
به  ا�ستقر  اأن  اإىل  مدر�سة، 
يف  الغرب  طرابل�س  يف  املقام 
الّتبّية  باأمانة  مرموق  وظيف 
فيه  وبقي   ،) الوزارة   ( والّتعليم 
اأن وافته املنّية، رحمه اهلل  اإىل 

�سنة: 1400ه/ 1980م.
الّديني  احلقل  يف  ن�سيطا  كان 
�سارك  واالجتماعي،  واالأدبي 
الّن�ساط  جماالت  جميع  يف 
درو�س  من  احلياة:  معهد  يف 
فنّية  وفرق  اأدبّية  وجمعّيات 
وبرز  وم�رسحّية،  وريا�سّية 
ة كاتبًا و�ساعرا وناقًدا يف  بخا�سّ
وهو  ال�ّسباب،  جريدة  �سفحات 
طالب يف معهد ال�ّسباب )معهد 
يف  بارًزا  كاتبًا  وعرف  احلياة(، 
احتوتها  التي  االأدبّية  املعركة 
كان  التي  ال�ّسباب،  جريدة 
ي�سدرها طلبة معهد ال�ّسباب ) 
االأدبّية  معهد احلياة(، املعركة 
التي قامت بني اأن�سار الّرافعي 
الّثالثينّيات  يف  العّقاد  واأن�سار 
هو  كان  الع�رسبن.  القرن  من 
وزميله  العّقادّيني  لواء  رافع 
الّدبوز  علّي  حممد  ال�ّسيخ 
لواء  رافع  1402ه/1981م(  )ت 
ثار  ما  غرار  على  الّرافعيني، 
اأن�سار  بني  اأدبّية  معارك  من 
يف  الّرافعي  واأن�سار  العّقاد 

بعد  امل�رسّية،  الّر�سالة  جملّة 
العريان  �سعبد  حممد  ن�رس  اأن 
بعد   – مقاال  الّرافعي  تلميذ 
اأ�سلوب  من  فيه  رفع   – وفاته 
عنه،  ودافع  الّرافعي  اأ�ستاذه 
ا - يف الّثالثينّيات  وذلك – اأي�سً

من القرن الع�رسين.  
عطاءات فكرية

كان ال�ّسيخ علّي يحي معّمر ين�رس 
واالجتماعّية  الّدينّية  مقاالته 
والّتاريخّية واالأدبّية يف خمتلف 
خا�سة:  واملجاّلت،  اجلرائد 
 ) احلياة  معهد   ( ال�ّسباب 
الّر�سالة،  االأزهر،  امل�سلمون، 
واملعلّم،  ال�ّسيا�سي،  االأ�سبوع 

وغريها...
نا�سطا يف  كان  ذلك  اإىل جانب 
يف  واملواعظ  الدرو�س  اإلقاء 
العاّمة  �سفوف  ويف  امل�ساجد، 
االأمر  بواجب  عمال  والّطلبة، 
املنكر.  عن  والنهي  باملعروف 
املحال  يف  ن�ساط  له  كان  كما 
احل�ّس  من  بدافع  ال�ّسيا�سي 
الوطني خلدمة الوطن وق�ساياه 

و�سبابه..
االإ�سالمّية  املكتبة  اأغنى 
عن  تزيد  عديدة،  مبوؤلّفات 
عدا   )  17  ( ُموؤلًفا  ع�رس  �سبعة 
واملقاالت  والّردود  الّتعليقات 
والفتاوى  واالأنا�سيد  والق�سائد 

)1(
ويجاهد  ينا�سل  املرحوم  ظّل 
االأ�سيل،  الفكر  ن�رس  ميدان  يف 
والّتوعّية  واالإر�ساد،  والّتوجيه 
والّدعوة اإىل َوحدة امل�سلمني..  
حياته،  من  االأخري  الّرمق  اإىل 
فذهب  عليه،  ما  اأّدى  وبذلك 
قيل  حني  العني  قرير  رّبه  اإىل 
اأّيتها الّنف�س املطمئّنة  له : )يا 
ارجعي اإىل رّبك را�سية مر�سية 
وادخلي  عبادي  يف  فادخلي 
الّثالثاء  يوم  ( وكان ذلك  جّنتي 
27 من �سفر 1400 هـــ، املوافق 
لـــ15من  يناير 1980 م. ( رحمه 

اهلل واأ�سكنه ف�سيح جنانه.
مّما ميتاز به ال�ّسيخ علي يحيى 
املناق�سة  كتاباته:  يف  معمر 
واجلدل  الهادئة  العلمّية 
م�سدرهما  اللّذان  املقنع، 
يف  واالأ�سالة  العلمّية  الكفاية 
باملبادئ  واالقتناع  التفكري، 
التي يعتنقها، واال�ستجابة لقوله 
رّبك  �سبيل  اإىل  ادع   (  : تعاىل 
احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة 

وجادلهم بالتي هي اأح�سن (.

باللّغة  موؤلّفاته  متتاز  كما 
املمتع،  واالأ�سلوب  الب�سيطة 
الّتوا�سع   - ا  اأي�سً  – عنه  عرف 
للعلماء،  واالحتام  للعاّمة، 
املعرو�سة،  لالآراء  والّتقدير 
اعتبار  اأّي  كّل  قبل  متّثل  الأّنها 
قد  جمتهدين،  نظر  وجهات 

ي�سيبون، وقد يخطئون.

مكانة عالية

كبار  قلوب  يف  نال  ذلك  لكّل 
مكانة  واملن�سفني  الّنفو�س 
بالّتقدير  وحظي  عالية، 
ال�ّسيخ  قال  واالحتام.. 
اليقظان )ت 1393  اأبو  اإبراهيم 
ه/ 1973م( خماطّبا ال�ّسيخ علي 
�سطرا  ت�سلّمت   « معّمر:  يحي 
من كتابك ) االإبا�سّية يف موكب 
مقّدمته،  فت�سّفحت  الّتاريخ( 
كتابا  فوجدته  منه  و�سطرا 
بديعا يف فّنه، وديعا يف اأ�سلوبه، 
ين�ساب كاملاء يف االأغ�سان وقت 
الّربيع، وكالّن�سيم فيه، ياأخذ من 
به  ي�سعر  يكاد  وال  الّزهر،  يانع 
الغايتني:  بلغ  وقد  اإاّل  االإن�سان، 
ولفائف  القلوب،  جتاويف 
اأ�سلوبه  يف  توخيت  الّنف�س، 
والب�ساطة، ال حّدة وال  الوداعة 
بحّق  اإجحاف  وال  عن�رسّية، 
االأّمة يف تاريخ اأ�سالفها، هكذا 
 ، اللِّبّ اإىل  راأ�سا  كال�ّسهم  ذهبَت 
يف  ورّكزتَه  بلباقة،  فاقتن�سته 
بوؤرة مر�س من املري�س، بدون 
حّتى  الّدواء،  مبرارة  ي�سعر  اأن 
يجد راحة ال�ّسفاء، هكذا فليكن 
الّدعاة، اأ�سلوب متوا�سع ر�سني، 
اإىل القلوب بدون  ياأخذ طريقه 
يف  لك  اهلل  فبارك  ا�ستئذان، 
ال�ّسيال، وفكرك املنتج،  قلمك 

و�سمريك اليقظ » )2(
بهذا االأ�سلوب ا�ستطاع املرحوم 
ق�سايا  من  كثريا  يعالج  اأن 
من  بع�سا  ويناق�س  امل�سلمني، 
وان�سغاالتهم.  اهتماماتهم 
وحدتهم   « الق�سايا  هذه  من 

وت�سامنهم ».
اإّن حاجة امل�سلمني اإىل الّتقارب 
والّتفاهم، هي اليوم اأكرث اإحلاحا 
من اأّي وقت م�سى، بعد املاآ�سي 
الع�سور  يف  لها  تعّر�سوا  التي 
باجلهل  اّت�سمت  التي  ال�ّسابقة 
والقهر  والّت�سلّط  ب  والّتع�سّ
احلرّيات،  وكبت  واال�سطهاد، 
واختالق  املوؤامرات،  ومترير 

اأ�ساليب الّتموية، واّتباع �سيا�سة 
والّتحريف،  والّتزييف  الّت�سويه 
اإ�سالمي  جمتمع  عنه  نتج  مّما 
ممّزق االأوا�رس، م�سّتت االأفكار، 
وامل�سارب.  االأهواء  مت�سارب 
خائر القوى، مذبذب املواقف، 
ك�سوال ال يتحّرى نقل احلقائق، 
وال ي�سعى اإليها بنف�سه، بل يتك 
ي�ساء،  كما  عليه  ميليها  غريه 
يعودوا  فلم  اأبنائه،  فكر  وتبلّد 
قادرين على ا�ستقراء االأحداث 
وال  املواقف،  ا�ستبطان  وال  
ما  وعي  وال  اخلفايا،  اإدراك 
معرفة  وال  الّطوايا،  يف  ي�رسي 
مّما  ؛  الّزوايا..  يف  يدور  ما 
ويجّرون  ويدّبر  لهم  يخّطط 
منهم  لينال  ويجرجرون..  اإليه 
َوحدتهم  ي�سيب  و  وي�رّسهم 
بالّت�سّتت..  و�سفوفهم  بالّتمّزق 
اأو  عليهم،  الق�ساء  في�سهل 
ال�ّسيطرة عليهم والّتحّكم فيهم.

معاجلة داء التفرق

معّمر  يحي  علي  ال�ّسيخ  انربى 
ليعالج داء الّتفّرق الذي يتحّمل 
واملوّجهون  العلماء  م�سوؤولّيته 
يف  القوم  و�رساة  واملفّكرون 
الّدرجة االأوىل؛ ف�سّب اهتمامه 
يف توجيه كتاباته لهوؤالء. ف�سّجل 
بع�س اخلطوط العري�سة، وذكر 
يف  املهّمة  اخلطوات  بع�س 
نثبت  امل�سلمني.  وحدة  طريق 
هذا  يف  منها  االأ�سطر  بع�س 

املقال الق�سري..
معّمر:  يحي  علي  ال�ّسيخ  قال 

يكتب  حني  امل�سلم  والكاتب   «
يجب  بلد،  عن  اأو  طائفة  عن 
اأن يحر�س على الّرباط املتني 
الذي يربط بني االأّمة االإ�سالمّية 
مبختلف مذاهبها وديارها، واأن 
اأحا�سي�سه  وعن  قلبه  عن  يبعد 
الّتفرقة  معاين  �سعوره  وعن 
تلك  والع�سبّية،  والعن�رسّية 
ا�ستغلّتها  التي  املنتنة  املعاين 
غري  ة  اخلا�سّ امل�سلحة 
املوؤمنة، وقامت بها يف اأحداث 
الّزمن مطامع فردّية، و�سّجلتها 
اأو  ماأجورة،  اأقالم  الّتاريخ  يف 
على  خمدوعة،   اأو   ، مغرورة 
االأجنا�س  اأو  العنا�رس  ح�ساب 
يف  )االإبا�سية  املذاهب:«  اأو 
الّثالثة،  احللقة  الّتاريخ،  موكب 

�س: 11(.
ا: » واأنا على يقني يف  قال اأي�سً
االأّمة  يف  املذهبّية  اأّن  نف�سي 
بالقّوة،  تتحّطم  ال  االإ�سالمّية 
وال تتحّطم باحلّجة، وال تتحّطم 
ال  الو�سائل  فاإّن هذه  بالقانون، 
ب  الّتع�سّ يف  �سّدة  اإاّل  تزيدها 
وقّوة يف رّد الفعل، واإّنا تتحّطم 
والّتعارف  باملعرفة  املذهبّية 
فباملعرفة  واالعتاف.. 
به  يتم�ّسك  ما  واحد  كّل  يفهم 
به،  يتم�ّسكون  وملاذا  االآخرون 
وبالّتعارف ي�ستكون يف ال�ّسلوك 
للعبادات،  اجلماعي  واالأداء 
واحد  كّل  يتقّبل  وباالعتاف 
بر�سى،  االآخر  م�سلك  منهم 
ويعطيه مثل احلّق الذي يعطيه 
اأو  فاأ�ساب،  اجتهد   ( لنف�سه 
اجتهد فاأخطاأ ( ويف ظّل االأخّوة 

الّتحّديات،  تغيب  وال�ّسماح 
حتاول  نف�سها  القلوب  وجتد 
وفهمها  عقيدتها  ت�سّحح  اأن 
الكتاب  يف  الّثابت  باالأ�سل 
يقال  اأن  خائفة  غري  وال�ّسّنة، 
اأو اعتنقت  عنها: تركت مذهبًا 
مذهبًا..« ) االإبا�سّية بني الفرق 

االإ�سالمّية، �س: 7، 8(.
وتوجيهات  ثاقبة،  نظرات 
قّيمة.. وتنبيهات  �سديدة، 
نابعة  وقدوتنا،  �سيخنا  قّدمها 
وح�ّس  قوّي،  ديني  وازع  من 
اجتماعي كبري، وتفكري ر�سني 
للخري  وحّب  �سديد،  وتدبري 
هذا  اإىل  اأجوجنا  ما  �سديد.. 
فوف،  لل�سّ املوّحد  الفكر 
واملنقذ  للقلوب،  اجلامع 
للوّد،  احلافظ  التمّزق،  من 
على  التعاون  على  الباعث 
اأحوجنا  ما  والّتقوى..  الرّب 
ونحن  املوّحد  الفكر  اإىل هذا 
وم�ساحنات  �رساعات  نعي�س 
وتباعد  واعتداءات،  وخيانات 
االأعداء  وتقارب  بيننا،  فيما 
يف خمّططاتهم للق�ساء علينا، 
بت�سّتتنا  ذلك  يف  ن�سهم  ونحن 
بكّل  باأنف�سنا  بع�سنا  و�رسب 
باالعتداء،  ال�رّسب:  اأنواع 
مع  بالّتعاون  با�ّسطو،  بالّنهب، 
بع�سنا...  بخيانة  االأعداء، 
علّي  ال�ّسيخ  فكر  يف  فليكن 
يحي معّمر ما ينقذنا من هذه 
وال�رّسوخ  والّزاّلت،  ال�ّسقطات 
يف  واخلروق  وحدتنا،  يف 
�سيخنا  اهلل  رحم  �سفوفنا.. 

د.. �ساحب الفكر املوِحّ



اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

ما هو خطر امل�شروبات الغازية على الكلى؟
تناول  اأن  اإىل  اأطباء  تو�شل 
كميات كبرية من امل�رشوبات 
ي�شبب  املحلة،  الغازية 
جدا  خطرية  كلى  اأمرا�س 
ريبهولز،  كي�شي  وتقول 
هوبكنز  جون  جامعة  من 
مقال  يف  بالتيمور  يف 
 Clinical« جملة  ن�رشته 
 Journal of the
 American Society of
نعلم  »ل   :»Nephrology
علميا كيف توؤثر امل�رشوبات 
املختلفة  الكحولية  غري 
اليوم،  الأ�شواق  يف  املتوفرة 
يف �شحة الإن�شان. فمثل، مل 
يكن لدينا معطيات عن اأنواع 
هذه امل�رشوبات التي ت�شاعد 
يف تطور اأمرا�س الكلى. والآن 
الفراغ«.  متكنا من ملء هذا 
وفريقها  ريبهولز  ومتكنت 
عاقبة  اكت�شاف  من  العلمي 
تناول  يف  للإفراط  �شلبية 
هذه امل�رشوبات، من متابعة 
احلالة ال�شحية ملدة 15 �شنة، 
لأكرث من ثلثة اآلف مواطن 
اإفريقية.  اأ�شول  من  اأمريكي 

الفرتة،  اأنه خلل هذه  وتبني 
اأ�شبح نحو 6% منهم �شحايا 
ما  مزمنة،  كلى  اأمرا�س 
عن  بالبحث  للباحثني  �شمح 
لها  كان  التي  اخلطر  عوامل 
هذه  تطور  يف  الأكرب  الدور 
الأمرا�س. واكت�شف الباحثون 
الغازية  امل�رشوبات  اأن 
امل�رشوبات  من  وغريها 

الأ�شباب  من  كانت  املحلة، 
الرئي�شة امل�شببة للأمرا�س.

اأن  الباحثون  لحظ  كما 
هذه  يف  امل�شرتكني  من   %61
�شحايا  اأ�شبحوا  الدرا�شة، 
املزمن،  الكلوي  الق�شور 
تناول  يف  اإفراطهم  نتيجة 
وغريها  الغازية  امل�رشوبات 
املحلة،  امل�رشوبات  من 

مل  الذين  باأقرانهم  مقارنة 
يتناولوا هذه امل�رشوبات.

اإىل  النتائج  هذه  وت�شري 
هذه  تداول  حتديد  �رشورة 
انت�شار  لتحجيم  امل�رشوبات، 
عدد  وخف�س  ال�شمنة  وباء 
الكلى،  باأمرا�س  امل�شابني 
وفريقها  ريبهولز  بح�شب 

العلمي.
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بي�ض دجاج معدل وراثيا 

يكافح ال�شرطان!
اأجرى علماء تعديل وراثيا للدجاج لي�شع بي�شا يحتوي على 

اأدوية عالية اجلودة يف مكافحة ال�رشطان والتهاب املفا�شل، 
يف اأحدث اخرتاق طبي، ويعتقد العلماء من معهد روزلني 
بجامعة اإدنربة، اأن التقنية اجلديدة ميكن اأن تقدم طريقة 
فعالة من حيث التكلفة لإنتاج الأدوية يف امل�شتقبل القريب.

وبتعديل الدجاج وراثيا لإنتاج الأدوية يف البي�س، وجد العلماء 
اأن الأدوية تعمل مثل تلك املنتجة با�شتخدام الطرق التقليدية.
وما يثري الده�شة، اأن ثلث بي�شات فقط كانت كافية لإنتاج 
اجلرعات املحددة من الدواء، ومتكنت الدجاجات املعدلة 

وراثيا من و�شع 300 بي�شة يف ال�شنة وقالت الربوفي�شوره هيلني 
�شانغ، اإن فريق العلماء مل ينتج اأدوية ل�شتخدامها يف املر�شى، 

ولكن الدرا�شة تقدم اإثباتا مبدئيا على اأن هذا النظام قابل 
للتطبيق وميكن ب�شهولة تهيئته لإنتاج بروتينات علجية اأخرى.
وت�شري نتائج الدرا�شة اإىل اأن »الدجاج قابل للتطبيق جتاريا 
لإنتاج عقاقري عالية اجلودة، ل�شتخدامها يف الدرا�شات 

البحثية والتطبيقات الأخرى يف التكنولوجيا احليوية«.
وي�شتخدم البي�س بالفعل يف زراعة الفريو�شات التي ت�شتخدم 
كلقاحات، كما هو احلال يف لقاح الإنفلونزا ولكن يف الدرا�شة 
اجلديدة، يبدو الأمر خمتلفا لأن الربوتينات العلجية م�شفرة 

يف احلم�س النووي للدجاج وتُنتج كجزء من بيا�س البي�س.
وركز فريق العلماء يف بادئ الأمر على بروتني �رشوري 
جلهاز املناعة، له اإمكانات علجية، وهو بروتني يدعى 
»IFNalpha2a« وله تاأثريات قوية م�شادة للفريو�شات 

ولل�رشطان، ون�شخته الب�رشية ويف اخلنازير ت�شمى 
»macrophage-CSF«، ويتم تطويره كعلج يحفز الأن�شجة 

التالفة لإ�شلح نف�شها.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ليزا هريون، رئي�شة وحدة الزراعة 
 :»Roslin Technologies« البيولوجية للطيور يف �رشكة

»نحن متحم�شون لتطوير هذه التكنولوجيا اإىل اأق�شى 
اإمكاناتها، لي�س فقط من اأجل العلجات الب�رشية يف امل�شتقبل 
ولكن اأي�شا ل�شتخدامها يف جمالت الأبحاث و�شحة احليوان«.

�شاي يحمي من �شرطان الثدي

اكت�شف علماء جامعة �شانت لوي�س الأمريكية اأن م�شتخل�س 
�شاي اأولونغ ميكن اأن يوقف منو جميع اأنواع �رشطان الثدي 
ودر�س العلماء تاأثري ال�شاي الأخ�رش و�شاي اأولونغ يف خليا 

�رشطان الثدي، وات�شح لهم اأن م�شتخل�س نوعي ال�شاي ميكنه 
اأن يوقف منو اخلليا ال�رشطانية يف الثدي، يف حني ل ميلك 

ال�شاي الأ�شود هذه اخلا�شية.
ويوؤكد العلماء على اأن �شاي اأولونغ وال�شاي الأخ�رش يعملن 

على تك�شري احلم�س النووي ويكبحان منو خليا الأورام 
اخلبيثة. وما يوؤكد هذه ال�شتنتاجات، اأنه يف مقاطعة فوجيان 
ال�شينية التي تعد موطنا ل�شاي اأولونغ، تقل ن�شبة امل�شابني 

ب�رشطان الثدي بـ 36% عن بقية مقاطعات ال�شني.
كما ي�شري العلماء اإىل اأن الذين يتناولون �شاي اأولونغ، ينخف�س 
خطر اإ�شابتهم ب�رشطان الثدي وخطر وفاتهم مبكرا بن�شبة 

 .»Anticancer Research« 68%، بح�شب جملة

ال�شيح لعالج اأكرث الأمرا�ض خطورة

علماء يكت�شفون »اأخطر« فئات الدم!



التي  العظيمة  الكلمات  »من 
بف�ضلها  الن�ضو�ص  وردت 
َة  وعظم �ضاأنها )َل َحْوَل َوَل ُقَوّ
ن�ضو�ص  وردت  وقد   ،)ِ ِبالَلّ اإَِلّ 
وكذلك  وحَدها،  بف�ضلها 
اأخرى،  لأذكار  م�ضمومة 
واأو�ضى بها النبي �ضلى الل عليه 
و�ضلم عدًدا من اأ�ضحابه، فقد 
روى البخاري يف �ضحيحه من 
الأ�ضعري  مو�ضى  اأبي  حديث 
الل  �ضلى  النبي  مع  كنا  قال: 
اإذا  فكنا  �ضفر،  و�ضلم يف  عليه 
علونا كربنا، فقال النبي �ضلى 
الل عليه و�ضلم: »يَا اأَيَُّها النَّا�ُص، 
َفاإِنَُّكْم ل  اأَنُْف�ِضُكْم،  َعلَى  اْربَُعوا 
َولَِكْن  َغاِئبًا،  َول  َمّ  اأَ�ضَ تَْدُعوَن 
رًيا«، ثَُمّ اأَتَى  تَْدُعوَن �َضِميًعا بَ�ضِ
َل  نَْف�ِضي:  يِفِ  اأَُقول  َواأَنَا  َعلََيّ 
َفَقاَل:   ،ِ ِبالَلّ اإَِلّ  َة  ُقَوّ َوَل  َحْوَل 
َل  ُقْل:  َقيْ�ٍص!  بَْن   ِ الَلّ َعبَْد  »يَا 
َفاإِنََّها   ،ِ ِبالَلّ اإَِلّ  َة  ُقَوّ َوَل  َحْوَل 

نَِّة« َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز اْلَ
رحمه   - اأحمد  الإمام  وروى 

حديث  من  م�ضنده  يف   - الل 
 - عنه  الل  ر�ضي   - ذر  اأبي 
ِب�َضبٍْع:  َخِليِلي  »اأََمَرِن  قال: 
نُِوّ  اْلَ�َضاِكيِنَوالُدّ اأََمَرِنيِبُحِبّ 
َمْن  َل  اإِ اأَنْاأَنُْظَر  َواأََمَرِن  ِمنُْهْم، 
ُهَو  َمْن  اإَِل  اأَنُْظَر  َوَل  ُهَو ُدوِن 
ِحَم  الَرّ َل  اأَنْاأَ�ضِ َواأََمَرِن  َفَوِقي، 
َل  �ْضاأَ نَْل اأَ َواإِْن اأَْدبََرْت، َواأََمَرِن اأَ
اأَُقوَل  ْن  اأَ َواأََمَرِن  �َضيًْئا،  اأََحًدا 
َواأََمَرِن  ا،  ُمًرّ َكاَن  َواإِْن  ِقّ  ِباْلَ
لَْوَمَة َلِئٍم،  اأَْن َل اأََخاَف يِف اللِ 
َل  َقْوِل:  ِمْن  اأُْكِثَ  اأَْن  َواأََمَرِن 
َفاإِنَُّهَنّ   ،ِ ِبالَلّ اإَِلّ  َة  ُقَوّ َوَل  َحْوَل 

َت الَْعْر�ِص« ِمْن َكنٍْز َتْ
 :- الل  رحمه   - النووي  قال 
اأنها  ذلك  �ضبب  العلماء:  »قال 
اإل  وتفوي�ص  ا�ضت�ضلم  كلمة 
بالإذعان  واعرتاف  تعال،  الل 
ول  غريه،  �ضانع  ل  واأنه  له، 
العبد ل ميلك  واأن  لأمره،  راَدّ 
الكنز  ومعنى  الأمر،  من  �ضيًئا 
اأنه ثواب مدخر يف النة  هنا 
وهو ثواب نفي�ص، كما اأن الكنز 

اأنف�ص اأموالكم«
الل  رحمه   - القيم  ابن  وقال 
الال  هو  الكنز  كان  ا  »وَلّ  :-
يخفى  الذي  الجتمع  النفي�ص 

هذا  وكان  النا�ص،  اأكث  على 
كنًزا  كانت  الكلمة،  هذه  �ضاأن 
النبي  فاأوتيها  النة  كنوز  من 
كنز  من  و�ضلم  عليه  الل  �ضلى 

قائلها  وكان  العر�ص،  تت 
اأزمة  لن  وا�ضت�ضلم  اأ�ضلم 
اأمره  وفو�ص  بيديه،  الأمور 

اإليه«

من ف�ضائل ال حول وال قوة �إال باهلل
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كبائر �لّذنوب
نوُب والعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رضار 
اُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد ِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دللٌت تقوُد 
اإل اَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اللُ تَعال يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َضِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اللِ كبرية، اإلَّ  و�ضَ

غِر نظراً لا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�ضِتغفاِر ول 
�ضغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�ضٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�ضلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

�ضرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن �ل�ضالة  �ضُ
النفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّضم 
والنابلة  والالكية،  وال�ضافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�ضب  �ُضنن ال�ضّ
اإل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�ضب 
اإل  اَلنفّية  ق�ّضمها  حيث  ق�ضمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُضّ واآداب؛  �ُضنن 
�ضلّى  الل  ر�ضول  عن  اُلوؤّكدة  ال�ضّنة 
على  واَظَب  والتي  و�ضلم،  عليه  الل 
حابُة  ال�ضّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُضنن  فهذه  عليهم،  الل  ر�ضوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  اُل�ضلم  اأ�رّض 

الوؤّكدة،  غري  ال�ضنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإل  فق�ّضموها  ال�ضافعّية  اأّما 
ب�ضجود  ُترب  التي  نن  ال�ُضّ وهي 
عمداً  اُل�ضلّي  ترَكها  �ضواًء  ال�ضهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �ضهواً،  اأو 
اإل  فق�ّضموها  الالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُضنن  هي  ال�ضنن  ومندوبات؛  �ُضنَنٍ 
غري  ال�ُضنن  والندوبات  الوؤّكدة، 
الوؤكدة، اأّما فقهاء النابلة فق�ّضموا 
ال�ُضنن باعتبار القول والفعِل اإل �ُضنن 

اأقوال، و�ُضنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �الأ�ضماء �حل�ضنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »الل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�ضهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�ضم ، و عندنا يف اللغة ا�ضم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون الزء اأكرب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما الأ�ضياء المكنة ما �ضوى الل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه الل ، فكلمة » الل » علم 

على واجب الوجود ، والل �ضاحب الأ�ضماء ال�ضنى كلها ، ُجمعت الأ�ضماء ال�ضنى كلها يف » الل » فاإذا قلت 
يا الل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا الل الأ�ضماء ال�ضنى جمتمعة يف 
لفظ الللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف الأر�ص كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » الل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً الوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

واللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �ضينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص اأ�ضيًل 
، الكفر و الإلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن الل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة الأنعام: 23[ قال تعال: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َوالَلّ

الأنعام: 24[

�ضبب نزول �ضورة �الإخال�ص
لة وال�ّضلم-  ه اإل �ضوؤال اُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة الإخل�ص، َمرُدّ  قال اُلف�رِضّ

ف لهم اللَ �ضبحانه وتعال، فاأنزل الل �ضبحانه وتعال �ضورة الإخل�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
لة وال�ّضلم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات الل تعال من خلل اآيات �ضورة الإخل�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعال: )ُقْل ُهَو الَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل الَلّ ِ �ضلَّى الَلّ ر�ضي الل عنه: )اأَنّ ال�رِضكنَي قالوا لر�ضوِل الَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �ضيءٌ يولَُد اإَلّ �ضيَموُت، ول �ضيء ميوُت اإَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*الَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �ضبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  الَلّ
لة وال�ّضلم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل الل  نزول �ضورة الإخل�ص كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعال �ضورة الإخل�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�ضي الل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو الَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزّ وجَلّ �ضِ
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الك�شف عن عنوان اجلزء اجلديد 
من اأفالم »جيم�س بوند«

   
اجلزء  ت�شوير  لبدء  ا�شتعدادها  لالإنتاج   »MGM« �رشكة  ك�شفت 
اأفريل  يف  بوند«  »جيم�ش  اأفالم  �شل�شلة  من  والع�رشين  اخلام�ش 
ال�شينما حول  افريل 2020 يف �شاالت  املقبل، املقرر طرحه يف 

العامل.
 »Shatterhand« وجاء ذلك تزامناً مع اإعالن عنوان اجلزء القادم
اأو »اليد املحطمة«، الذي �شيبداأ ت�شويره يف ا�شتوديوهات باينوود 
يف لندن يف اإجنلرتا، اإ�شافة اإىل ت�شوير عدد من امل�شاهد يف مدينة 
ماتريا يف اإيطاليا وياأتي اال�شم اقتبا�شاً من اال�شم ال�شهري الإحدى 
بلوفيلد«،  �شتافرو  »ارن�شت  با�شم  املعروف  ال�رشيرة  ال�شخ�شيات 
يف �شل�شلة روايات اجلا�شو�شية التي ابتكرها الروائي اإيان فليمنغ، 

بح�شب ما اأورد موقع مريور الربيطاين.
اأن اجلزء القادم من الفيلم واجه عدداً من امل�شاكل ابتداء  يذكر 
بان�شحاب خمرجه احلائز على االأو�شكار، داين بويل ب�شبب خالفات 
اإىل تاأجيل ت�شويره وطرحه ثالت  ابداعية« مع املنتجني، و�شوالً 
على  العثور  من  املنتجة  ال�رشكة  متكن  عدم  اإىل  اإ�شافة  مرات، 
العديد  تدور  حيث  االآن،  حتى  ال�رشير  دور  �شيلعب  الذي  املمثل 
رغبته يف  عن  الذي عرب  مالك  رامي  تر�شيح  ال�شائعات حول  من 

االن�شمام لل�شل�شلة.

بعد حفله بال�سعودية

تامر ح�شني و�شقيقه 
يان منا�شك الُعمرة ُيوؤِدّ

تامر ح�شني  الفّنان  توّجه 
العمرة  منا�شك  الأداء 
ح�شام،  �شقيقه  برفقة 
حفله  انتهاء  بعد  وذلك 
م�شاء  اأقيم  الذي  الغنائي 
مدينة  يف  ال�شبت  اأم�ش 
امللك عبد اهلل االقت�شادية 
العربية  باململكة  يف جدة 
ح�شام  Kون�رش  ال�شعودية 

ح�شني، �شقيق ومدير اأعمال تامر ح�شني، عرب ح�شابه ال�شخ�شي 
مالب�ش  يرتديان  وهما  �شقيقه  مع  �شورتني  »ان�شتقرام«  على 
االإحرام اأمام الكعبة، ُمعلّقاً: »احلمد وال�شكر هلل، �شباحكم اأبي�ش 

اإن �شاء اهلل«.
كليب  فيديو  موؤخراً  طرح  قد  كان  ح�شني  تامر  اأّن  بالذكر  جدير 
علي،  تامر  واأحلان  ح�شني،  تامر  كلمات  من  وهو  ليه«،  »نا�شيني 

وتوزيع و�شام عبد املنعم، واإخراج �شعيد املاروق.

نا�شر �شيف يتحدث عن دوره يف »كلب�س 3« 

عمرو دياب و«مار�شميلو« يحققان رقما قيا�شيا

اإعداد: حمجوبة عبديل

الثمانيات، وحتى  الفنية بداأت يف  رحلته 
االأفالم  من  بالعديد  الفن،  اأثرى  االآن 
واالإذاعية  التليفزيونية  وامل�شل�شالت 
الفنية  موهبته  ظهرت  وامل�رشحية، 
املخرجون  دفع  ما  وهو  طفولته،  منذ 
واملوؤلفون على اأن ي�شتعينوا به يف الكثري 
الفنان  �شيف  نا�رش  الفنية.  االأعمال  من 
فنية  منطقة  اإىل  الو�شول  اإىل  ال�شاعي 
ان�شم  القادم،  رم�شان  خالل  جديدة 
»كلب�ش«  م�شل�شل  فريق عمل  اإىل  موؤخراً 
يف اجلزء الثالث، لين�شم اإىل كوكبة كبرية 

اجلزاأين  جناح  بعد  الكبار،  الفنانني  من 
ال�شابع  اليوم  اأجرى  لذلك  والثاين،  االأول 
يف  دوره  على  للتعرف  معه  احلوار  هذا 

امل�شل�شل وتفا�شيل اأخرى.. 
يف  دوره  عن  َحَدثَنا  احلوار  البداية  يف 
يتمثل  : دوري  اإذ قال  »كلب�ش3«  م�شل�شل 
يعمل  الذي  علوان،  حممود  �شخ�شية  يف 
يف ال�شيا�شة منذ درا�شة اجلامعة اإىل اأن 
اأن  بعد  االأعمال  رجال  كبار  من  اأ�شبح 
املنظمات  اإىل  وان�شم  ال�شحافة  ترك 
ال�شيا�شية  املحاور  كل  على  تلعب  التي 
كل  ت�شم  التي  واالقت�شادية،  واالإعالمية 
اأن ي�شل  اإىل  العربية املعار�شة  التيارات 

عمله اإىل منظمة ت�شعى اإىل تاأ�شي�ش نظام 
�شيا�شي، له حلفاء من اخلارج ي�شعون اإىل 
العمل يف تنقيب الغاز والنفط و�شفقات 
والأنه  التجاري،  التبادل  وحركة  الت�شليح 
على  وغيور  االأوىل  الدرجة  من  وطني 
بدون  املخطط،  هذا  ك�شف  بالده، 
لتبقى م�رش مرفوعة  خوف على حياته، 
العوامل  اأن  �شيف  نا�رش  واأكد  الراأ�ش. 
الدور  اأنه  الدور  هذا  لقبول  دفعته  التي 
م�رشي  مواطن  كل  على  وواجب  وطني 
غيور على بلده، يدفع اأي اأحد على متني  
عن  ف�شاًل  علوان،  حممود  هو  يكون  اأن 
وموؤلف  هو  ميمي  بيرت  املخرج  اإ�رشار 

اأن يلعب الدور برفقة  باهر دويدار على 
احمد عبد العزيز وه�شام �شليم، اأما عن 
راأيه يف العمل مع اأ�رشة امل�شل�شل قال اأن 
والذي  الهادئ  املخرج  وتعامل  ب�شاطة  
يخيم على كوالي�ش امل�شل�شل بخفة ظله 
اأدواته  من  ومتكنه  العالية  الفنية  وروحه 
وتو�شيل املعلومة للفنان بب�شاطة وعمق 
ت�شل بالعمل كله اإىل ال�شورة التي و�شلت 
وتوا�شل  ال�شابقة  االأجزاء  يف  للنا�ش 
الثالث مزيد من  اإذ توقع للجزء  النجاح، 
والثاين  االأول  اجلزء  حققه  النجاح،فما 
الثالث  �شيوؤكده  جماهريي  جناح  من 

وزيادة.

»اأنغامي«  تطبيق  اإدارة  اأعلنت 
دياب  لعمرو  الثنائية  االأغنية  اأن 
و«مار�شميلو« التي حملت ا�شم، »باين 
ا�شتماع  ن�شبة  اأعلى  حققت  حبيت«، 

لعام 2018.

االأوىل  املرة  اأنها  اإىل  التطبيق  واأ�شار 
التي يت�شدر فيها فنان القوائم العربية 
واالأجنبية يف اآن واحد، اأال وهو الـ »دي 

جي« االأمريكي، »مار�شميلو«.
العربية  القائمة  »مار�شميلو«  وت�شدر 

االأكرث ا�شتماعا من خالل اأغنية »باين 
الغربية  القوائم  ت�شدر  بينما  حبيت«، 
ليلقب   ،»Friends« اأغنية  من خالل 

بفنان عام 2018.
اأغاين  حققت  �شبق،  ما  على  وعالوة 

عدد  اأعلى  جمتمعة،  دياب  عمرو 
»اأنغامي«  تطبيق  عرب  ا�شتماعات 
خالل عام 2018، وخا�شة عقب طرح 
»كل  االأخري،  الألبومه  امل�رشي  الفنان 

حياتي«.

حقائق عن فيلم »بوهيميان راب�شودي« املر�شح لالأو�شكار
الذاتية  ال�شرية  فيلم  ا�شتطاع 
»بوهيميان راب�شودي«، بطولة النجم 
رامي مالك واإخراج براين �شينغر، اأن 
تر�شيحات  ي�شتحوذ على خم�ش من 
اأن  اإال  قيا�شي،  وقت  يف  االأو�شكار 
اللحظة  وليد  يكن  مل  الفيلم  ذلك 
من  ل�شنوات  ا�شتمرت  رحلة  بل 
العمل والتح�شري امل�شتمر، لتج�شيد 
بطل  مريكوري  فريدري  �شخ�شية 
اأبرز  من  وواحد  »كوين«،  فرقة 
فيلم  حقق  العامل  يف  الروك  جنوم 
تخطت  اإيرادات  راب�شودي  بوهيمان 
حاجز 850 مليون دوالر حول العامل، 
لي�شبح بذلك اأعلى فيلم �شرية ذاتية 
ال�شينما،  تاريخ  يف  لالأرباح  حتقيقاً 
حققه  الذي  الكبري  النجاح  و�شاهم 
الفيلم يف عودة فرقة كوين ملمار�شة 
من  �شنوات  بعد  الغنائي  ن�شاطها 
ريبوتر  ويورد موقع هوليوود  الغياب 
فيما يلي حقائق عن فيلم »بوهيميان 

راب�شودي« املر�شح لالأو�شكار

بداية التح�سري 
لل�سخ�سية

بداأت رحلة رامي مالك لتج�شيد دور 
بعد  مريكوري  فريدري  الروك  جنم 
مع  �شاعات  ل�شت  ا�شتمر  اجتماع 
منتج الفيلم غرهام كينغ، الذي اأ�شار 
اإىل اإعجابهم باأدائه بعد م�شاركته يف 
وبالرغم من   ،»Mr. Robot« فيلم 
االأخرى  االأ�شماء  من  عدد  تر�شيح 
للقيام بالبطولة اإال اأن مقطع الفيديو 
الذي اأر�شله حينها رامي مالك، عند 
اإحدى  يف  مريكوري  بتقليد  قيامه 
املنتجني  �شجع  ال�شابقة،  حواراته 

الدور،  تفا�شيل  ملناق�شة  لدعوته 
حيث التحق بعدها بعدد من درو�ش 
البيانو واحلركة  والعزف على  الغناء 
ل�شنة،  دامت  التي  امل�رشح  على 
وتاأديتها  امل�شاهد  تفا�شيل  الإتقان 
امل�شاهد  لتعريف  وذلك  بتلقائية، 
مريكوري  فريدري  ب�شخ�شية 

ومو�شيقاه.

تاأثريات املكياج

ممن  وحده  اجلمهور  يكن  مل 
يف  مالك  رامي  بدور  ا�شتمتعوا 
بل  بها،  وتاأثروا  مريكوري  �شخ�شية 
اجليتار  عازف  زوجة  ذلك  �شمل 
التي  ماي  براين  »كوين«،  فرقة  يف 
بكت بعد روؤيته خالل اأيام الت�شوير، 
بينهما  الكبري  الت�شابه  ب�شبب  وذلك 
الفيلم  عمل  فريق  �رشح  ما  بح�شب 
اأ�شاروا اإىل وجود بع�ش بع�ش  الذي 
رامي مالك  ال�شكلية بني  الت�شابهات 
مريكوري،  فريدري  الروك  وجنم 
هذا  زيادة  على  حر�شوا  اأنهم  اإال 
ال�شبه من خالل اال�شتعانة باملكياج، 
اأ�شنان  طقم  األف  لرتكيب  اإ�شافة 
ال�شكل  يف  ليبدو  ا�شطناعية،  بارزة 
الروك  الأيقونة  مماثاًل  اخلارجي 

مريكوري.

م�سمم احلركات

بعك�ش ال�شائع مل ي�شتعن فريق عمل 
الفيلم مب�شمم رق�شات، بل حر�شوا 
احلركة  مدرب  اإىل  اللجوء  على 
مالك  رامي  لتدريب  بينت،  بولني 
من  احلركي  االأداء  تقم�ش  على 

وتفاعل  اجل�شد«  »لغة  درا�شة  خالل 
وا�شتعرا�شاته  غنائه  اأثناء  مريكوري 
على امل�رشح ويف لقاءاته ال�شحفية.

وياأتي ذلك اإمياناً من القائمني على 
االجتماعية  املوؤثرات  بدور  الفيلم 
اأي  حركة  اأ�شلوب  يف  والعائلية 
طريقة  اأن  اإىل  الفتني  �شخ�ش، 
باملايكروفون  مريكوري  اإم�شاك 
�شعوره  تعك�ش  كانت  غنائه،  خالل 
اأ�شنانه،  �شكل  ب�شبب  االرتياح  بعدم 
احلركة  مدرب  حر�ش  لذلك 
التفا�شيل  هذه  كل  مالحظة  على 
خالل  من  فعلي  ب�شكل  وترجمتها 

االأحداث.

املخرج بريان �سينغر

براين  االأمريكي  املخرج  طرد  جاء 
ت�شوير  انتهاء  من  اأيام  قبل  �شينغر، 
وذلك  راب�شودي«،  »بوهيميان  فيلم 
ب�شبب توتر العالقة بينه وبني رامي 
مالك، الذي �رشح �شابقاً، اأن �شلوك 
على  جيداً  يكن  مل  جتاهه  �شنغر 
االإطالق، وذلك خالل تعليقه على ما 
انت�رش اأخرياً من مزاعم �شوء ال�شلوك 
اجلن�شي، التي اتهم بها املخرج براين 

اأيام  خالل  غيابه  برر  الذي  �شينغر، 
ت�شوير االأخرية وا�شتبداله باملخرج 
نيوتن توما�ش �شيغال، ب�شبب م�شاكل 
املقابل،  يف  بعائلته.  خا�شة  �شحية 
يوم  بعد  االأطل�شي«  �شحيفة  ن�رشت 
يف  االأو�شكار  تر�شيحات  اإعالن  من 
فيه  حتدث  تقريراً  املا�شي،  يناير 
4 رجال عن ق�ش�شهم املزعومة مع 
ال�شلوك  ب�شوء  اإياه  متهمني  �شينغر 

اجلن�شي.

حفلة »ليف اإيد«

بوهيمان  فيلم  على  القائمون  اأ�شار 
راب�شودي اإىل ال�شعوبة التي واجهوها 
لت�شوير م�شاهد اأداء فرقة كوين خالل 
اأقيم  الذي  اإيد« اخلريية  »اليف  حفلة 
على م�رشح »اأرينا« عام 1985، ل�شالح 
حيث  اأثيوبيا،  يف  املجاعة  مت�رشري 
من  واحدة  الفرقة  حينها  قدمت 
دبت  التي  ا�شتعرا�شاتها،  اأبدع  من 
حيث  املتفرج،  احل�شد  يف  احلما�ش 
بلقطات  امل�شهد  يف  اال�شتعانه  مت 
فرتة  خالل  الفرقة  الأداء  اأر�شيفية 
حديثاً  الفرقة  وحفالت  الثمانينيات 

على م�شارح لندن.
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العام نهاية  تد�سينها  قبل  املتوقع  ال�سكل   2020 مرياج  ميت�سوبي�سي 

على  ميت�شوبي�شي  تعمل 
كلياً،  مرياج جديدة  تطوير 
ال�شانعة  فاإن  يبدو  وكما 
تد�شينها  تنوي  اليابانية 
اجلاري  العام  نهاية  قرب 
تقرير  وفق  هذا  ياأتي 
حيث   ،Headlightmag
اأ�شدرت �شوراً تتوقع �شكل 
مع  الثاين  اجليل  مرياج 
�شيتم  تد�شينها  باأن  قولها 

لل�شيارات  طوكيو  مبعر�ض 
2019 الذي يفتتح اأبوابه يف 

23 اأكتوبر.
�شيزيد  باأن مرياج  لنا  يبدو 
تبني  مع  قلياًل  حجمها 
يجعل  عدواين  ت�شميم 
مع  تت�شابه  ت�شميمها  لغة 
ميت�شوبي�شي  �شيارات 
الأخذ  مع  الأخرى، 
مان  تريفور  اأن  بالعتبار 

ال�رشكة  عمليات  مدير 
الكرو�ض  باأن  موؤخراً  �رشح 
املدجمة  ال�شغرية  اأوفر 
�شوف ت�شتند مبوديل 2020 
على من�شة CMF-B التي 

ت�شتخدم يف رينو كليو.
اأن  بالذكر  اجلدير 
ميت�شوبي�شي مرياج �شتتوفر 
 4 �شيدان  بن�شخة  اأي�شاً 
الثاين،  جيلها  خالل  اأبواب 

وهيونداي  �شتناف�ض  حيث 
يار�ض،  وتويوتا  اك�شنت 
مرياج  اإىل  بالإ�شافة 
تخطط  كلياً،  اجلديدة 
لإطالق  ميت�شوبي�شي 
لن�رش جديدة كلياً، لكن من 
ل  اأنها  يبدو  الت�رشيحات 
تطويرها  مراحل  يف  تزال 
حتى  يقرر  ومل  الأولّية 

حجمها بعد. 

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 
115 عامًا!

اأعلنت رولز روي�ض عن متكنها من بيع 4،107 �شيارة خالل 2018، 
اأعلى معدل مبيعات �شهدته ال�رشكة خالل تاريخها  وهو ما يُعد 
على مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها القيا�شي ال�شابق يف 

2014 عندما باعت 4،063 ن�شخة.
بعام  مقارنة   %22 ن�شبتها  زيادة   2018 يف  ال�رشكة  مبيعات  متثل 
يعزي  حيث  فقط،  �شيارة   3،362 بيع  من  متكنت  عندما   2017
اأغلب هذا  التنفيذي،  روي�ض  رولز  مدير  اوتفو�ض،  مولر  تور�شنت 

النمو اإىل تد�شني واإنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.
روي�ض، حيث  رولز  اأ�شواق  اأكرب  هي  ال�شمالية حالياً  اأمريكا  تظل 
اأنها م�شوؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً، بينما ت�شكل اأوروبا 

بن�شبة 40% خا�شة لطرازات فانتوم وجو�شت، كما منت مبيعات  ال�شني حتديداً منت مبيعاتها يف 2018  اأن  واآ�شيا 20% فقط، رغم 
اململكة املتحدة اأي�شاً بن�شبة 10% رغم التحديات ال�شيا�شية والقت�شادية التي متر بها البالد.

هذا ويتوقع مولر اأن حتظى رولز روي�ض بعام رائع اأي�شاً يف 2019 مع بدء الإنتاج املو�شع لـSUV كولينان اجلديدة، حيث اأن الطلب 
امل�شبق عليها يغطي الفرتة حتى الربع الثالث من العام اجلاري، ما ي�شري لكونها �شتكون الطراز الأعلى مبيعاً من العالمة الربيطانية 

الفاخرة هذا العام.

“درا�سة”

 فرياري هي اأقوى عالمة جتارية يف العامل
 Brand منظمة  اأعلنت 
 )Strength Index )BSI
القت�شادي  املنتدى  خالل 
باأن  دافو�ض،  يف  العاملي 
فرياري اأ�شبحت اأقوى عالمة 

جتارية يف العامل.
ال�رشكة  اأن  التقرير  اأظهر 
على  تفوقت  الإيطالية 
وكوكاكول  ماكدونالدز 
قوة  موؤ�رش  يف  وديزين  وليغو 
ارتفع  التجارية،  العالمة 
التجارية  العالمة  موؤ�رش قوة 

من  نقاط  بثالث  لفرياري 
اأ�شل  من   94.8 اإىل   91.5
�شهر   12 اآخر  يف  نقطة   100
عالمة   14 من  واحدة  وهي 
التقرير قد  جتارية فقط يف 
ت�شنيف  اأعلى  على  ح�شلوا 
وجود  من  بالرغم   .+AAA
اأخرى،  جتارية  عالمات 
عالمات  هناك  كان  اأنه  اإل 
ال�شيارات  جمال  من  جتارية 
فرياري  من  اقرتبت  والتي 
وبور�ض  دبليو  اإم  بي  وهي 

وكالهما ح�شل على ت�شنيف 
AAA. كانت فرياري اإحدى 
ال�شيارات  ت�شنيع  �رشكات 
الآن  لكنها  وفقط،  الراقية 
ال�شيارات  �شوق  جتاوزت 
لت�شم بع�ض خطوط املالب�ض 
املالهي  ومدن  والب�شائع 
اإىل  بالإ�شافة  والفنادق 
الريا�شية  ال�شيارات  ت�شنيع 

والفاخرة.
بن�شبة  قيمة فرياري  ارتفعت 
دولر  مليار   8.3 اإىل   %27

)31.125 مليار ريال(، وبيعت 
من  التي  ال�شيارات  معظم 
املقرر اإنتاجها يف عام 2019 
قبل ال�شيف املا�شي، واأُعلن 
من  جديد  موديل   15 عن 

�شمنهم �شيارات كهربائية.
مي�شيالن  احتفظت  كما 
العالمات  اأغلى  بت�شنيف 
جمال  يف  قيمة  التجارية 
وتفوقت  الإطارات،  ت�شنيع 
العام  يف  بريدج�شتون  على 

املا�شي. 

هيلموت ماركو

 فرياري لديها 
ال�سيارة الأ�سرع

على الرغم من تفاوؤل حظرية ريد 
بل ب�شيارتهم “اآر بي 15” والو�شول 
اىل م�شتوى مريح مبوثوقّية حمّرك 
ال�شتوية  الإختبارات  بعد  هوندا 
للفورمول  املو�شم  ماقبل  الأوىل 
امل�شت�شار  ماركو،  دكتور  اأن  اإل   1
باأن  الريا�شي لفريق ريد بل �رًشح 
حتى  الأ�رشع  هي  فرياري  �شيارة 

الن.
احللبة  على  بالأم�ض  راأيته  “ما 
)اليوم الرابع من التجارب ال�شتوية(  
هذه  يف  فرياري  بالتاأكيد  اأن  يدل 
على  �شيارة  اأ�رشع  هي  اللحظة 
احللبة”  وا�شاف: “دعونا نرى ما 
ال�شباق  يوم  حتى  به  القيام  ميكننا 
جدا،  متفائلون  لكننا  ميلبورن،  يف 
فهذا العام ميكننا الفوز بال�شباقات 
احللبات  كل  ويف  ريدبل  بقوة 
ولي�شت فقط احللبات التي تنا�شب 

�شياراتنا مثل موناكو و�شنغفورة.”
جدا”  جيد  بوقت  “ح�شينا  وتابع: 
واأود  باملحرك،  موثوقية  “لدينا 
باإ�شتعداد  نح�شى  مل  اأقول  اأن 
ال�شتعداد  مثل هذا  قبل  من  جيد 
عن  �ُشئل  وعندما  املو�شم”   هذا 
ال�رشيك  حمرك  بني  املقارنة 
)رينو(  وال�شابق  )هوندا(  احلايل 
رف�ض ماركو التجاوب مع ال�شحافة 
“اإنها  قائاًل:  مقارنات  اأي  واإجراء 
اإىل  ننظر  ل  ونحن  جديدة،  فرتة 
اإنها  الأمام،  اإىل  نتطلع  بل  الوراء 

عالقة جيدة جدا.
ب�شاأن  القلق  كان  “بالطبع  واأكمل: 
الآن  حتى  ولكن  حتمياً  املحرك 
هناك  اأي�شاً  م�شكلة،  هناك  لي�شت 
ثقافة جديدة ولكنها تتنا�شب متاًما 
الثقافة  بها  ويق�شد  �شعبنا”.  مع 

اليابانية.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�شورة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املقود، 
الأ�شرتالية  لل�شوق  املخ�ش�شة 
مبحركات  والآ�شيوية  والأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

 حتذير من و�سع القدم
 على "تابلو" ال�سيارة

حذرت موؤ�ش�شة ديكرا للفح�ض الفني 
من و�شع الراكب الأمامي اأقدامه على 
و�شعية  ت�شكل  حيث  ال�شيارة،  تابلوه 

اجللو�ض هذه خطورة على حياته.
اأن  الأملانية  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 
يف  تت�شبب  قد  هذه  اجللو�ض  و�شعية 
اأن مييل اخل�رش لالأمام بع�ض ال�شيء، 
حزام  انزلق  خطر  ي�شكل  ما  وهو 
الكاملة  الكبح  مناورات  لدى  الو�شط 
البطن.  مبنطقة  اأ�رشار  واإحداث 
عمل  على  الو�شعية  هذه  ت�شاعد  ول 
ب�شكل  احلو�ض  منطقة  يف  احلزام 
�شحيح، وهو ما قد يوؤدي اإىل حدوث 

اإ�شابات يف مف�شل احلو�ض.
واإذا كان من ال�رشوري حترر الو�شادة 
الهوائية يف حال الت�شادم فاإن هذا قد 
مف�شل  يف  خطرية  ك�شور  اإىل  يوؤدي 
قد  ما  هذا  اإىل  وي�شاف  احلو�ض. 

ت�شببه هذه الو�شعية يف اجللو�ض عند 
وقوع حادث لل�شيارة من توجيه القدم 
يف  الثانية،  من  جزء  يف  اخللف  اإىل 
اجل�شم  من  العلوي  اجلزء  يتجه  حني 
الت�شادم،  بفعل  الأمام  اإىل  والراأ�ض 
وقد يوؤدي هذا اإىل ك�رش اجلمجمة اأو 

اإ�شابات اأخرى بالراأ�ض.
باإ�شابات  اأي�شاً  الو�شعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  الراكب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  الهوائية  الو�شادة  حترر  عند 
ت�شبح  عندها  التابلوه،  من  راأ�شه 
الهوائية  الو�شادة  مرمى  يف  الراأ�ض 
�رُشبت  وكاأنها  النطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
التي  الكاملة،  احلماية  اأن  اإىل  يُ�شار 
واأحزمة  الهوائية  الو�شائد  تقدمها 
الأمان ل ي�شمنها اإل اجللو�ض ب�شكل 

طبيعي وقائم.
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لكن  �صعب،  للقمة  “الو�صول   
املحافظة عليها اأ�صعب” هذا 
كوالكوم وغريها من  هو �صعار 
�صك،  بال  الكبرية  ال�رشكات 
اأعلنت  الأمريكية  فال�رشكة 
 X55 عن مودمها �صنابدراغون
اأو�صع  خيارات  يقدم  والذي 
لل�رشكات ويوفر تقنيات ات�صال 
 ،X50 ال�صابق  اجليل  من  اأكرث 
اأول  اإطالق  قبل  حتى  وذلك 
اخلام�س  اجليل  بتقنية  هاتف 

مع مودمها القدمي.
من  اأكرث  اأن  كوالكوم  وتقول 
عن  اأعلنت  م�صنعة  �رشكة   20

عزمها ا�صتخدام من�صة ال�رشكة 
يف  اخلام�س  اجليل  لتقنيات 
اأنها  كما  وغريها،  هواتفها 
ت�صعى لالنتقال ملرحلة اأخرى 
الذي  اجلديد  املودم  مع 

ك�صفت عنه.
اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
لن   X55 �صنابدراغون 
التقنيات  تقدمي  على  يقت�رش 
�صيقدم  بل  الذكية،  للهواتف 
الال�صلكية  للراوترات  دعم 
ال�صاخنة  الت�صال  ونقاط 
واحلوا�صيب،  �صبوت(،  )هوت 
بالإ�صافة اإىل الأجهزة اللوحية 

وال�صيارات وغريها.
اأكرث  اأمور  عن  وباحلديث 
تقنيات  املودم  �صيدعم  تقنية، 
كما   ،FDD و   NR TDD
 mmWave مع  احلال  هو 
كما   .GHz  6-sub وطيف 
 ،SAو  NSA اأو�صاع  �صيدعم 
بني  الت�صال  م�صاركة  بجانب 
واخلام�س  الرابع  اجليل  تقنية 
تقنيات  تطوير  يجعل  ما  وهو 
بالتزامن  اخلام�س  اجليل 
اأكرث  الرابع  اجليل  وجود  مع 
لالأجهزة  ميكن  حيث  �صهولة؛ 
توفري  املودم  ت�صتخدم  التي 

اأطياف ات�صال خمتلفة وبالتايل 
ات�صال اأجهزة بتقنيات خمتلفة 
ملودم  وميكن  الإ�صارة.  مع 
�رشعة  دعم  اجلديد  كوالكوم 
بايت  7 جيجا  اإىل  ت�صل  تنزيل 
رفع  �رشعة  بجانب  الثانية  يف 
ت�صل 3 جيجا بايت يف الثانية، 
وهو ما ميثل نقل كبرية جًدا يف 
ل�صلكًيا.  البيانات  نقل  �رشعة 
متاح  �صيكون  املودم  وهذا 
مبا�رشة،  لختباره  لل�رشكات 
فيما �صيكون متاح لال�صتخدام 
التجاري مع نهاية 2019 ح�صب 

تقدير ال�رشكة.
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كوالكوم تعلن عن جيل جديد من مودمات 

5G يقدم دعم اأو�سع للأجهزة
الإعلن عن موعد اإ�سدار 

اأندرويد القادم

على  عازمة  غوغل  �رشكة  اأن   »BGR« موقع  ذكر 
اإطالق الن�صخة اجلديدة من نظام ت�صغيل الهواتف 

»Android Q« يف ال�صابع من ماي املقبل.
واأ�صار املوقع اإىل اأن الن�صخة اجلديدة من الربنامج 
كميزة  املفيدة،  امليزات  من  العديد  �صتحمل 
التعرف على الوجوه، وميزة حتويل واجهة الت�صغيل 
ب�صكل �صبيه بواجهة »�صطح املكتب« يف احلوا�صب، 
متطورة  »Android Q« بربجميات  �صيتميز  كما 
بتقنيات  الأج�صام  ت�صوير  على  الهاتف  مل�صاعدة 

�صور  �صنع  من  �صيمكن  ما  الأبعاد،  ثالثية   »3D«
وفيدوهات قريبة جدا من الواقع.

الليلي  الو�صع  ميزة  النظام  هذا  �صيحمل  كما 
ا�صتهالك  من  �صيقلل  والذي  الت�صغيل،  لواجهات 
تق�صيم  اإمكانية  عن  ف�صال  الأجهزة،  يف  الطاقة 
يف  الفيديوهات  وم�صاهدة  ن�صفني،  اإىل  ال�صا�صة 
الآخر  الق�صم  يف  اعتيادي  ب�صكل  والعمل  ق�صم 
كمت�صفح الإنرتنت، اأو كتابة الر�صائل اأو الدخول اإىل 

التطبيقات وال�صور.

حتديث اأوريو ي�سل لهواتف �سام�سونغ غالك�سي 
Edge  S7 و   S7

ب�صكل  �صام�صونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�صي  هواتف  ترقية  ر�صمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�صي  و   S7
اندرويد  الت�صغيل  نظام  ن�صخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�صم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�صول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�س  جالك�صي  لهواتف 
ودول  ال�صيوية  الدول  وبع�س 
للوليات  و�صول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�صع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.

واجهة  التحديث  �صيقدم 
اجلديدة  �صام�صونغ 
Experience 9.0 للهاتفني 
من  الكثري  اإىل  بالإ�صافة 
والإ�صالحات  التح�صينات 
التح�صينات  مع  اجلهاز  لأداء 
الأمنية من �رشكة قوقل ، اأي�صا 
�صيقدم التحديث مزايا نظام 
مثل  الرئي�صية  اأوريو  اندرويد 
والكمال  �صورة  داخل  �صورة 
واخت�صارات  التلقائي 
لل�صور  بالإ�صافة  التطبيقات 

تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 

الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�صوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

مع ارتفاع عدد م�صتخدمي ق�ص�س 
م�صتخدم  مليون   300 اإىل  ان�صتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�ص�س  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�صورات  مع  حدث  كما  اي�صاً 
كما  ان�صتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�صح  هو 
ق�ص�س  بعر�س  بال�صماح  ان�صتغرام 
املنتجات  لأ�صحاب  الآن  ت�صويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�صمح  والذي 
املعرو�س  املنتج  عن  التفا�صيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�صتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�صهر  منذ 
وحققت  �صهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�صتغرام  يف  الأعمال  ق�صم  على 

التجربة  تو�صيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�صابات  من  املزيد  لت�صمل 
كم�صتخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�صتفيد  �صوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �صواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�صيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �صتظهر لحقاً فور انت�صار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي.

واأو�صحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�صول ع�صوائي �صعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �صعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�صا�صة قيا�س 6.1 بو�صة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�صل وبتن�صيق 
19.5:9، بالإ�صافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�صماعة والكامريا 

وامل�صت�صعرات. وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�صت�صعرات 16 

ميغابيك�صل، وميتاز اأحدهما بعد�صة وا�صعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�صور اأكرث و�صوحا مقارنة باملوديالت ال�صابقة، مع ت�صوي�س اأقل عند 

ا�صتعمال العد�صة وا�صعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي لإعدادات ال�صورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�صياء 

واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير، ويف ظل 
ظروف الإ�صاءة ال�صيئة يتم ا�صتعمال العديد من اأدوات امل�صاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�صتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�صعا للت�صوير.
ومن �صمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X صوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�صافة اإىل معالج �صوت هاي فاي لت�صغيل ال�صوت عن طريق �صماعة 
الراأ�س. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�صيتم 

طرحه يف الأ�صواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�صود 
والرمادي.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع 
املنتجات عرب الق�س�ص



البطولة الإفريقية للمبارزة

 Ooredoo  
ُتهنئ املبارزين 
اجلزائريني على 

نتائجهم امُل�شّرفة 
تقدم Ooredoo، الراعي الر�سمي 

للفيدرالية اجلزائرية للُمبارزة 
واملنتخب الوطني، تهانيها للمبارزين 

اجلزائريني بعد تاألقهم يف البطولة 
الإفريقية للمبارزة التي جرت فعالياتها 

من 17 اإىل 22 فيفري 2019 باجلزائر 
العا�سمة.  

جمعت هذه املناف�سة، التي نُظمت من 
قبل الكنفدرالية الإفريقية للمبارزة، 

مبارزين اأ�ساغر، اأ�سبال و اأوا�سط، يف 
اأ�سناف ال�سي�ش، و�سيف احل�سام و�سيف 

املبارزة،ُيثلون عدة بلدان افريقية 
وتاألق املنتخبان اجلزائريان، ذكور 

واإناث، خالل هذه املناف�سة اجلهوية 
بح�سولهم على 14 ميداليات تتوزع كما 

يلي: 5 ميداليات ذهبية يف تخ�س�ش 
�سيف احل�سام وال�سي�ش، 5 ميداليات 

ف�سية يف تخ�س�ش ال�سي�ش،و�سيف 
احل�سام و�سيف املبارزة و4 ميداليات 
برونزية يف تخ�س�ش ال�سي�ش،و�سيف 
احل�سام و�سيف املبارزة، مما �سمح 

للجزائر احل�سول على املرتبة الثانية 
ح�سب الفرق. 

طوال هذه البطولة الإفريقية 
للمبارزة، قّدمت Ooredoo دعمها 

وت�سجيعاتها للمبارزين اجلزائريني 
بح�سور ممثل Ooredoo ال�سيد 

رم�سان جزايري، املدير العملياتي 
املكلف بالعالقات العامة والإعالم من 
خالل ح�سورها يف هذا احلدث، توؤكد 
Ooredoo دعمها للريا�سة الوطنية 
يف املحافل الريا�سية القارية الكربى.

اأم�ش  اأول  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
بيت  اإىل  ال�سباب  احد  ت�سلل  اأين   ،
من البيوت بحي انكوف و�سط مدينة 
عام  تبلغ  طفلة  اختطف  و  مترنا�ست 
و فر  اأمها  تقريبا من ح�سن  ن�سف  و 
،اأين  الطفلة  والدة  �سياح  و�سط  بها 
مت�سيط  مت  و  بال�رشطة  الإت�سال  مت 
على  عليها  العثور  مت  حيث   ، احلي 
ال�ساعة الرابع �سباحا يف احد البيوت 
املهجورة وجدت و قد مت اغت�سابها ، 
حيث اأن التحقيقات جارية حلد الأن و 
اإىل  الو�سول  بقرب  �رشحت  ال�رشطة 

الفاعل .

بلدية مترنا�ست  رئي�ش  فاإن  لالإ�سارة   
تنقل اإىل عائلة ال�سحية و قام باإجراء 
تذاكر  حجز  مت  حيث  الرتتيبات  كل 

الطائرة للمرافقني لها ومت التن�سيق مع 
ل�ستقبالها  با�سا  م�سطفى  م�ست�سفى 

الرحلة .   

اأحمد باحلاج 

على خلفية اختطاف و  اغت�صاب طفلة عمرها �صنة و ن�صف

احتجاجات عارمة اأمام مقر والية  مترنا�شت
جتمهر اأم�س الأحد مواطني مترنا�صت ، اأمام مقر الولية ، احتجاجا وتنديدا منهم على حادثة اختطاف و اغت�صاب طفلة عمرها �صنة 

ون�صف  عرب مواطني مدينة مترنا�صت املحتجني اأمام مقر الولية ، عن جام غ�صبهم الكبري مما و�صفوه بحادثة اختطاف واغت�صاب الطفلة 
مرمي التي تبلغ من العمر �صنة ون�صف ، حيث طالب هوؤلء يف حديثهم مع يومية »الو�صط«، م�صالح العدالة بت�صليط عقوبة الإعدام يف حق 

اجلاين لتفادي تكرار مثل هذه احلادثة بعا�صمة الأهقار املعروفة بعاداتها وتقاليدها ال�صاربة يف عمق التاريخ .

غرداية

جرمية قتل �شنعاء 
�شببها املهلو�شات

مدينة  بو�سط  ال�سعبي  مرماد  حي  �سهد 

ب�سعة  قتل  جرية  اجلمعة  م�ساء  غرداية  

تعر�ش لها �ساب يف مقتبل العمر ب.ع  يبلغ 

الوحيد خروجه من  ذنبه  �سنة   26 العمر  من 

منزلهم بعد �سماع �رشاخ و �سجة و عبارات 

ال�سب و ال�ستم باحلي . حيثيات احلادثة تعود 

العمر  من  يبلغ  لل�سحية  جار  �ساب  قيام  اإىل 

العقلية  املوؤثرات  تاأثري  حتت  كان  �سنة   19

و  ال�سب  بعبارات  متلف�سا  فو�سى  و  بجلبة 

بالقرب  الواقع  التهديد داخل احلي  ال�ستم و 

من فندق اجلنوب ، و هو ما اأدى اإىل تدخل 

الهدوء  ا�ستبباب  حماولة  و  لتهدئته  اجلريان 

باحلي ، و هو ما كان بعد تدخل والده بنهره 

و اإدخاله اإىل م�سكنهم العائلي بالقوة ، لكن و 

اأخرى  مرة  املتهم  تاأثري املخدر خرج  بفعل 

�ساءت  و   ، به  ملوحا  كبريا  خنجرا  حامال 

الأقدار اأن يلتقي ال�سحية بقاتله و يدخل معه 

 ، الأخري  بفعل �سلوك هذا  و �سجار  نزاع  يف 

و عند توجه ال�سحية قا�سدا منزلهم مم�سكا 

القف�ش  يف  طعنة  تلقى  �سغرية  طفلة  بيد  

 «  : بقوة  ت�رشخ  الطفلة  جعلت  ال�سدري 

بال�رشاخ  » عند �سماع احلا�رشين  الدم  الدم 

األقوا عليه  اأراد اجلاين الهروب لكن اجلريان 

على  تنقلت  التي  لل�رشطة  ت�سليمه  و  القب�ش 

جناح ال�رشعة اإىل م�رشح اجلرية. و بعد نقل 

ال�سحية اإىل ا�ستعجالت م�ست�سفى د.تري�سني 

اإبراهيم اأدخل اإىل م�سلحة العمليات مبا�رشة 

اأنفا�سه  اأن يلفظ  لإنقاذه لكن �ساءت الأقدار 
الأخرية بامل�ست�سفى . 

ب.ع

تب�صة

تفكيك �شبكة اإجرامية متتهن ال�شطو و�شرقة االأجانب

اأدرار

�شبط م�شد�ش ر�شا�ش و5 خمازن من الذخرية 

 ميالد اجلمعية اجلزائرية 
للطب الريا�شي 

تلم�صان

توقيف جمرم  احتجز �شيدتني ور�شيعة ملدة �شهر  

امل�صيلة 

12 جريح يف اإنقالب حافلة تقل فريق �شيدي هجر�ش

للمرة الأوىل

اإيران تخترب بنجاح �شاروخا م�شادا لل�شفن 

احد  بها  تقدم  �سكوى  اإثر  على 
الرعية الأجنبية من جن�سية تون�سية   
نهار اأم�ش رفقة �سديقه اإىل فرقة 
ولية  باأمن  املركزية  املناوبة 
تب�سة حول تعر�سه لل�رشقة بالعنف 
جمهولني  اأ�سخا�ش   04 قبل  من 
ال�سنف  ناري من  با�ستعمال �سالح 

ا�ستهدف  حيث  )م�سد�ش(  الأول 
مبلغ مايل بالعملة ال�سعبة و املقدر 
قرابة 400   يعادل  ما  اأور  بـ 23500 
اإىل  الق�سية  لتحول  �سنتيم  مليون 
الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الولئية 
لل�رشطة الق�سائية باأمن ولية تب�سة 
و  الق�سية  حول  حتقيقاتها  لتبا�رش 

ا�ستغالل ملعلومات ال�سحية مكنت  
هوية  حتديد  من  امل�سالح  ذات 
و  توقيفهم  عن   اأ�سفر  الأ�سخا�ش 
ا�سرتجاع املركبة و ال�سالح الناري 
ليتم  ال�سطو  عملية  يف  امل�ستعمل 
حتويلهم اإىل مقر اأمن الولية وفتح 
ا�ستكمال  وبعد  الق�سية  يف  حتقيق 

مت  القانونية   الإجراءات  جميع 
الق�سائية   اجلهات  اأمام   تقديهم 
بتهمة  تكوين جمعية اأ�رشار متتهن 
�سالح  با�ستعمال  و�رشقة  ال�سطو 
اإجناز  مت  ال�سياق   ذات  يف  ناري  
الرعديتني  �سد  ثاين  جزائي  ملف 
الت�رشيع  خمالفة  حول  التون�سيتني 

و  بال�رشف  اخلا�سني  التنظيم  و 
واإىل  من  الأموال  روؤو�ش  حركة 
الأربعة  اإيداع  مت  اأين  اخلارج 
احلب�ش و �سدور يف حق الرعديتني 
باحلكم  النطق  تاأجيل  مع  الإفراج 

جلل�سة لحقة.
ع/ ر�صيد تب�صة

الوطني  للجي�ش  مفرزة  �سبطت 
ال�سبت م�سد�سا ر�سا�سا  اأم�ش  ال�سعبي 
من نوع كال�سنيكوف و5 خمازن ذخرية 
اأم�ش  به  افاد  ما  ح�سب   ، باأدرار 
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  الأحد 

اإطار  و«يف  اأنه  امل�سدر  ذات  واأكد   ،
مفرزة  �سبطت  الإرهاب  مكافحة 
ال�سبت  اأم�ش  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش 
و  23 فرباير 2019 خالل دورية بحث 
تفتي�ش ببلدية ت�سابيت باأدرار بالناحية 

الع�سكرية 3 ، م�سد�سا ر�سا�سا من نوع 
»ويف  ذخرية  خمازن  و5  كال�سنيكوف 
اإطار حماربة اجلرية املنظمة اأوقفت 
مفارز للجي�ش الوطني ال�سعبي بكل من 
مترنا�ست وبرج باجي خمتار بالناحية 

عن  منقبا   15  ، ال�ساد�سة  الع�سكرية 
الذهب و�سبطت �ساحنة و9.9 طن من 
خليط الذهب واحلجارة و05 مولدات 
ومن   . �سغط«  ومطرقتي  كهربائية 
الدرك  عنا�رش  اأوقفت  اأخرى  جهة 

الع�سكرية  بالناحية  مبع�سكر  الوطني 
بحوزتهما  خمدرات  تاجري   ، الثانية 
مت  حني  يف  مهلو�ش  قر�ش   1000
من  �رشعي  غري  مهاجرا   26 توقيف 

جن�سيات خمتلفة بتيارت.

للطب  اجلزائرية  الوطنية  اجلمعية  اإن�ساء  مت 
ب�سعيدة  الأحد  اأم�ش  اأعلنه  ح�سبما  الريا�سي، 
حت�سلت  قد  و  ه�سام  عالم  الدكتور  رئي�سها 
بولية  مقرها  يتواجد  التي  اجلمعية  هذه 
من  املا�سي  اخلمي�ش  اعتمادها  على  �سعيدة، 
والتهيئة  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة 
و  التح�سي�سي  برناجمها  ملبا�رشة  العمرانية 
الريا�سة  ممار�سي  لفائدة  املوجه  التوعوي 

اأو�سحه،  ملا  وفقا  تخ�س�ساتها،  مبختلف 
اجلمعية  هذه  اإن�ساء  يهدف  و  عالم.  الدكتور 
وعامني  اأخ�سائيني  اأطباء  ت�سم  التي  الوطنية 
من خمتلف وليات الوطن اإىل التعريف بالطب 
وامل�ساهمة  الوطني  امل�ستوى  على  الريا�سي 
املن�سطات  تعاطي  خماطر  حول  التوعية  يف 
اإ�سافة اإىل تنظيم ملتقيات علمية، وفقا لنف�ش 

امل�سدر.

تلم�سان   بولية  الأمن  عنا�رش  متكنت  
العمر   من  ال26  يف  خطري  مبجرم  الإطاحة 
ابنة  ور�سيعة   �سيدتني   باحتجاز  قام  والذي 
 30 منذ  وتعذيبهما  واغت�سابهما   اإحداهما  
جانفي املن�رشم  ، حيث متكنت اإحداهما من 
التي بلغت م�سالح  الثانية  الفرار وتبليغ والدة 
املنزل   مداهمة  بعد  متكنت  التي  المن 
ور�سيعتها  ال�سيدة  اإنقاذ  من  الحتجاز  حمل 
 03 بي�ساء،  اأ�سلحة  حجز  مع  املتهم  وتوقيف 
احلجم  من  �سكينني  احلجم،  كبرية  �سيوف 

اأبي�ش  ك�سالح  مهياأة  خ�سبية  ع�سى  و  الكبري 
بها م�سامري، علبتني واقي جن�سي، كما ك�سفت  
التحقيقات  اإىل اأن ال�سحيتني كانتا حمتجزتني 
منذ  قرابة ال�سهر اأين تعر�ست اإىل الغت�ساب 
بالعنف  ممار�سة التعذيب باحلرق بال�سيجارة 
املتهم  وبتقدمي   ، الر�سيعة  بقتل  التهديد  مع 
تلم�سان  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
اأمر باإيداعه رهن احلب�ش املوؤقت  يف انتظار 
ا�ستكمال التحقيقات التي قد تك�سف �سحايا 

جدد.                           تلم�صان حممد بن ترار

باإ�سابات  الع�رشينيات  يف  �سابا   12 اأ�سيب 
اإثر  اأحدهم حالته حرجة،  متفاوتة اخلطورة، 
طريق  املحول  م�ستوي  على  حافلة  انقالب 
اجلعافرة بالطريق الوطني رقم 8 الرابط بني 
بامل�سيلة  بلديتي عني احلجل و�سيدي عي�سي 
املدنية  احلماية  م�سالح  لدى  علم  ما  ح�سب 
املدنية  باحلماية  بالعالم  املكلف  اأو�سح  و 
ام�ش  م�ساء  وقع  احلادث  اأن   « نعجي  »بالل 

�سيدي  فريق  متنها  على  احلافلة  كانت  بينما 
عنا�رش  تدخلت  حيث  القدم  لكرة  هجر�ش 
نحو  جريح   12 لإجالء  املدنية  احلماية 
هذه  ت�سجل  اأن  دون  عي�سي  �سيدي  م�ست�سفى 
الذي  اأي حالت وفيات عقب احلادث  اجلهة 
يف  حتقيقا  الدرك  م�سالح  اإثره  على  فتحت 

مالب�ساته مع حتديد امل�سوؤوليات .
عبدالبا�صط بديار

اأعلنت القوات البحرية الإيرانية، اأم�ش الأحد، 
لل�سفن  اختبار �ساروخ م�ساد  عن جناحها يف 
يطلق من غوا�سة للمرة الأوىل يف اإطار اليوم 
الثالث من املناورات البحرية الإيرانية وقامت 
غوا�سة اإيرانية من فئة »غدير« وللمرة الأوىل 
باإطالق �ساروخ كروز »م�ساد لل�سطح« دمرت 
به الهدف املحدد بنجاح يف اليوم الثالث من 

املرحلة النهائية ملناورات »الولية 97«.
وبح�سب وكالة »فار�ش«، فاإنه وب�سبب النطاق 
عن  الك�سف  واحتمال  للطوربيدات  املحدود 

الطوربيد،  اإطالق  جرى  حني  الغوا�سة  مكان 
يف  اخلرباء  واإبداعات  جهود  ظل  يف  مت  فقد 
القوة البحرية و�سناعات وزارة الدفاع وللمرة 
نحو  البحر  عمق  من  �ساروخ  اإطالق  الأوىل 
العدو  ا�ستهداف وحدات  الهدف حيث يكنه 
ووفقا  الإطالق،  مكان  عن  الك�سف  دون  من 
لـ«فار�ش« فاإن الغوا�سات الأخرى التابعة للقوة 
الثقيلة  الغوا�سات  ومنها  الإيرانية  البحرية 
الإيرانية  »فاحت«  »طارق«والغوا�سة  فئة  من 

بالكامل، حتظى اأي�سا بهذه الإمكانية.
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يف جانفي املا�صي

اإرهاب الطريق 
يح�شد اأرواح 
242 �شخ�شا 

لقي 242 �سخ�سا م�رشعهم واأ�سيب 
2472 بجروح يف 1866 حادث 

مروري مت ت�سجيلهم على امل�ستوى 
الوطني خالل �سهر يناير من 2019 
-كما اأو�سح اأم�ش الأحد بيان من 

املركز الوطني للوقاية والأمن 
عرب الطرق، واأو�سح ذات البيان اأن 
املركز �سجل خالل جانفي 2019 

انخفا�ش يف عدد احلوادث ب01،4 
باملائة وارتفاع يف عدد الوفيات ب 
83 ،0 باملائة وانخفا�ش يف عدد 

اجلرحى ب 11، 6 باملائة .
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