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حذر من ا�ستغاللها و�إخراجها من �سلميتها

ب�شري عالوة/ت

�أويحيى يرد على امل�سريات ويروج لندوة الإجماع

 ندوة الرئي�س قد تذهب بعيدا يف اال�صالحات.
النائب عن جبهة امل�ستقبل ب�سمة عزوار

تي�سم�سيلت

�أرقام احلكومة م�شكوك يف �صحتها
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البليدة

 260طالبا جامعيا يف مناف�سات
الطبعة الأوىل لرتتيل القر�آن
�شهدت الطبعة الأوىل
مل�سابقة ترتيل القر�آن
الكرمي التي انطلقت
�أم�س االثنني بجامعة
«�سعد دحلب» بالبليدة
م�شاركة وا�سعة من
قبل الطلبة اجلامعيني
و التي جتاوزت ال260
طالبا من كال اجلن�سني
و ح�سب رئي�س املكتب
الوالئي لتجمع الطلبة
الأحرار
اجلزائريني
املنظم لهذه املبادرة,
ه�شام قا�صد ,تعرف

الطبعة الأوىل مل�سابقة
ترتيل القر�آن الكرمي
م�شاركة وا�سعة من قبل
الطلبة اجلامعيني و التي
جتاوزت  260طالبا 120
منهم طالبات مما يعك�س
اهتمام الطالب اجلامعي
من كال اجلن�سني بحفظ
و ترتيل القر�آن و يتوخى
من تنظيم هذه امل�سابقة
ح�سب املتحدث ,عالوة
على ت�شجيع الطلبة على
االقبال على تالوة القر�آن
و ترتيله� ,إعطاء �صورة

موبيلي�س

�شريك يف الندوة املغاربية التا�سعة
حول اجتاهات التطبيقات الريا�ضية

جميلة عن اجلامعة
اجلزائرية و عرف
اليوم الأول من هذه
امل�سابقة التي احت�ضنتها
املكتبة املركزية �إجراء
الت�صفوية
املناف�سات
التي �ست�ؤهل  30طالبا
(� 15إناث و  15ذكور)
خلو�ض غمار النهائيات
غدا
�ستجرى
التي
الثالثاء و التي �ست�سفر
عن فوز الثالثة الأوائل
عن كل فئة ,ي�ضيف ذات
املتحدث.

خبر في
صورة

الو�ضع الأمني

تدمري قنبلتني تقليديتي
ال�صنع بالبويرة و�سكيكدة

يرافق  Mobilisالن�سخة التا�سعة من ندوة «االجتاهات يف التطبيقات
الريا�ضية يف تون�س واجلزائر واملغرب»  ، 2019 TAM-TAMالتي
نظمت يف الفرتة من � 23إىل  27فرباير  2019يف تلم�سان
 ، TAMTAMهو ندوة مغاربية تنظم كل �سنتني  ،يف تون�س
واجلزائر واملغرب� .أهدافها هي تقييم العمل املتطور يف املوا�ضيع
احلالية يف الريا�ضيات التطبيقية ،املق�صود هو الرابط بني الباحثني
املغاربيني يف الريا�ضيات التطبيقية حول العامل.
الندوة مفتوحة �أمام جميع الباحثني يف الريا�ضيات التطبيقية  ،ومتيز
م�شاركة الباحثني ال�شباب وطالب الدكتوراة وتوفر لهم الفر�صة لعر�ض
عملهم الأول ،يتم اختيار االت�صاالت للحفاظ على املعيار العلمي الذي
يلبي املعايري الدولية للتميز ،يهدف هذا امل�ؤمتر �إىل ت�سهيل �إدخال
الباحثني املغاربيني ال�شباب على �أف�ضل م�ستوى يف املجتمع العلمي
الدويل الكبري.

دمرت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي �أم�س االحد قنبلتني تقليديتي
ال�صنع �إثر عمليتي بحث ومت�شيط بكل من البويرة و�سكيكدة  ,ح�سب
ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني�,أم�س االثنني  ،و �أو�ضح ذات
البيان انه «يف �إطار مكافحة الإرهاب ك�شفت ودمرت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  24فيفري  ،2019قنبلتني ( )02تقليديتي
ال�صنع ،وذلك �إثر عمليتي بحث ومت�شيط بكل من البويرة/ن.ع1.
و�سكيكدة/ن.ع ».5.و ا�ضاف البيان من جهة �أخرى « انه ويف �إطار
حماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
وعنا�رص الدرك الوطني ،بوهران/ن.ع ،2.خم�سة ( )05جتار
خمدرات وحجزوا ( )105,8كيلوغرام من الكيف املعالج و�أربع()04
مركبات �سياحية»من جهة �أخرى� »,أوقف عنا�رص الدرك الوطني بكل
من ورقلة والأغواط/ن.ع� ،4.أربعة ( )04مهاجرين غري �رشعيني من
جن�سيات خمتلفة»كما ختم ذات امل�صدر.

حمرز ي�صنع احلدث
�صنع الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز احلدث يف نهائي
ك�أ�س الرابطة االجنليزية
عندما مل ي�شارك يف املباراة

التي جمعت ناديه مان�ش�سرت
�سيتي وت�شيل�سي �أول �أم�س،
�أين �أبعده املدرب اال�سباين
بيب غوارديوال عن خياراته

يف اللقاء و�أجل�سه طيلة
�أطواره رغم �أن املقابلة بلغت
ال�شوطني الإ�ضافيني �إال �أنه
�أ�رص على موا�صلة تهمي�شه

بومردا�س

رغم م�ساهمته الكبرية يف بلوغ
ت�شكيلة «ال�سبريترز» النهائي
من خالل ت�سجيل الأهداف
ومنح التمريرات احلا�سمة.

ر�شق الن�صرية بقارورات زجاجية

تعر�ض وفد فريق ن�رص
ح�سني داي �إىل �أحداث
العنف �أثناء خو�ضه املباراة
التي جمعته زوال �أول �أم�س

بنادي غورماهيا الكيني
�ضمن دور جمموعات ك�أ�س
الكاف،حيث �أقدمت جماهري
النادي امل�ضيف بر�شق

العبي الن�رصية بقارورات
زجاجية الأمر الذي ع ّر�ضهم
�إىل حدوث مكروه ب�إ�صابتهم
وهو ما وقع مع الالعب

قايد �صالح يف زيارة عمل وتفتي�ش
للناحية الع�سكرية ال�ساد�سة
يقوم الفريق �أحمد قايد
�صالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي بزيارة عمل
وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية
ال�ساد�سة بتمرنا�ست ابتداء
من اليوم الثالثاء ,ح�سب ما
�أعلنه �أم�س االثنني بيان لوزارة

الدفاع الوطني و �أو�ضح ذات
البيان �أن «الفريق �أحمد قايد
�صالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،يقوم ابتداء
من � 26إىل  28فرباير ،2019
بزيارة عمل وتفتي�ش �إىل
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة

هذه
بتمرنا�ست»»وخالل
الزيارة� ،سي�رشف الفريق
على تنفيذ مترين تكتيكي
بالذخرية احلية ،ويتفقد
بع�ض الوحدات ،ويعقد
لقاءات توجيهية مع �إطارات
و�أفراد الناحية الع�سكرية
ال�ساد�سة» ,ي�ضيف البيان.

�شم�س الدين حراق الذي
تلقى جرحا يف اليد يف �صورة
ت�ؤكد جمددا �صعوبة اللعب
يف �أدغال �إفريقيا.

غلق منبع طبيعي
بقرية "بوعيدل "
مت غلق
و منع املواطنني ب�شكل «�إحرتازي» من ال�رشب من
منبع
طبيعي بقرية «بوعيدل» ب�أعايل بلدية عمال (�رشق
بومردا�س) ب�سبب
�شبهات
بتلوث مياهه �سيما بعد ت�سجيل م�صالح ال�صحة و
ال�
سكان منذ يومني ما يزيد عن  20حالة �إ�صابة ب�إ�سهال
خ
فيفة و�سط �سكان هذه القرية ,ح�سبما �أفاد به �أم�س
اال
ثنني مدير ال�صحة بالوالية ،و �أو�ضح فاحت حداد ,يف
ت�
رصيح لإذاعة بومردا�س اجلهوية ,ب�أنه «مت اتخاذ هذا
الإ
جراء
االحرتازي �أم�س الأحد بقرار من الوالية بعد
ت�س
جيل حاالت الإ�سهال املذكورة التي مت التكفل بها
�صحيا
ب�شكل كلي يف حينها ,و ذلك �إىل غاية �صدور نتائج
الت
حاليل املخربية للعينات من املياه التي �أودعت لدى
معهد با�ستور باجلزائر العا�صمة».
و
ح�سب مدير ال�صحة و ال�سكان فقد مت غلق و منع
ال�
رشب من هذا املنبع ,الذي هو عبارة عن بئر مو�صول
بحن
فية ,بعد الزيارة امليدانية التي مت القيام بها �إىل
املن
طقة رفقة الأمني العام للوالية م�صحوبني ب�أخ�صائيني
من القطاع ال�صحي و من البلدية.
و يف
هذا الإطار جدد نف�س امل�س�ؤول الدعوة �إىل �سكان
هذه القرية و القرى و املدا�رش املجاورة عرب البلدية
ب�رضورة
االمتناع عن التزود و ال�رشب من مياه هذا املنبع
�إىل غاية �صدور التحاليل املخربية.
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حذر من ا�ستغاللها و�إخراجها من �سلميتها

�أويحيى يرد على امل�سريات ويروج لندوة االجماع
.

ندوة الرئي�س قد تذهب بعيدا يف اال�صالحات

راهن الوزير الأول� ،أم�س ،من قبة زيغود يو�سف على الرد على م�سريات  22فيفري ،ليزاوج بني الت�أكيد على حق التظاهر ال�سلمي د�ستوريا وبني التحذير من
ا�ستغاللها �أو خروجها عن نطاق ال�سلمية ،يف حني ركز على الرتويج لندوة االجماع الوطني ،قائال �أنه من �ش�أنها �أن حتمل تعديال د�ستوريا جذريا.
بعث الوزير الأول �أحمد �أويحيى� ،أم�س،
خالل عر�ضه لبيان ال�سيا�سة العامة
للحكومة على املجل�س ال�شعبي الوطني،
مبجموعة ر�سائل تتعلق مب�سريات 22
فيفري الفارط ،مركزا على �أن الد�ستور
ي�ضمن حق التجمهر ال�سلمي يف �إطار
القانون ،مثنيا على الطابع ال�سلمي من
طرف املواطنني وقوات الأمن ،يف حني
ا�ستدرك بالتحذير من هكذا توجهات
والتي بناها على نقطتني بح�سبه ،الأوىل
�أن من يدعو للتجمهر تبقى جهات جمهولة
و�إن كانت تركز على الطابع ال�سلمي الآن،
حمذرا من التوجه نحو دعوات بطابع �آخر
يف القادم ،وهو ما قد ي�ؤدي النزالقات

ت/ب�شري عالوة

�سارة بومعزة

خطرية ،ا�ست�شهد عليها بالدعوات التي
وجهت للتالميذ باخلروج يف م�سريات و�إن
كانت عينات �صغرية.
ورد �أويحيى على ال�شعارات والهتافات
التي قاربت �أن تكون موحدة عرب خمتلف
املدن التي جابتها ،الأوىل ما قال �أنها ما
تعلق بالرئا�سيات ،بداية ما يخ�ص الهتافات
الراف�ضة لرت�شح الرئي�س لعهدة خام�سة �أو
ما تبعها من تفاعالت من عدة �أطراف ،لريد
بالت�أكيد ب�أن الرئا�سيات �ستجري يف �أقل
من �شهرين و�أن االختيار �سيتم بكل حرية
و�سيادة ،م�ضيفا �أنه من حق �أي كان الدفاع
عن �أي مرت�شح يريده �أو يريد االعرتا�ض
عليه لكن الف�صل يبقى لل�صندوق ،عائدا
بال�صورة �إىل ما عانت منه اجلزائر يف
�أوقات �سابقة ،ليتبعها ب�أن اجلزائر بناء على

كل ما عا�شته من �آالم و�صلت اليوم لإمكان
اخليار ال�سلمي واملتح�رض.
كما راهن الوزير الأول على الرتويج
لال�ستمرارية من خالل التوجه ملن و�صفهم
مبنا�شدي التغيري ب�أن رئي�س اجلمهورية
�أعلن يف حالة تزكيته من طرف ال�شعب
ف�سيدعو لندوة وطنية ال �سابق لها يف
اجلزائر ،و�أنها �ستكون ندوة مفتوحة على
كل الأطراف للمناق�شة� :سيا�سيني وجمتمع
مدين ،واقت�صاديني وممثلني عن ال�شباب
و�أن املناق�شات �ستكون مفتوحة لينبثق
عنها اقرتاح د�ستوري قد يكون جذريا
عدا ما تعلق بالثوابت والطابع اجلمهوري
للدولة.
وبالعودة لعر�ض بيان ال�سيا�سة العامة
رافع الوزير الأول لف�ضائل اال�ستمرارية

واملكت�سبات التي مت حتقيقها طوال 20
�سنة ،حيث عدّد �أويحيى  3حماور رئي�سية
بد�أها با�ستعادة ال�سلم بف�ضل �سيا�سة الوئام
وامل�صاحلة الوطنية التي �أ�صبحت اجلزائر
بف�ضلها م�رضبا للمثل على ال�صعيد الدويل،
على حد ت�أكيده ،مع حتقيق “اال�ستقالل
املايل” والذي جت�سد يف ت�سديد الديون
اخلارجية التي فاقت ديون  30مليار
دوالر ،وهو ما مكن اجلزائر من مواجهة
عدة �أزمات �أبرزها انهيار �أ�سعار النفط
منذ �سنة  .2014كما ع ّرج على التحوالت
العميقة التي عرفتها البالد منذ �سنة
 ،1999على م�ستوى التنمية االقت�صادية يف
خمتلف املجاالت خا�صة الفالحة ،منتقدا
القراءات والتحليالت املنتقدة والتي
اعتربها �سطحية و�آنية.

اخلبري االقتثادي حداد حممد

دعا امل�س�ؤولني لعدم ا�ستفزاز ال�شباب

يجب توجيه التمويل غري التقليدي
لال�ستثمارات االنتاجية

جميعي يدافع على حق الرئي�س يف الرت�شح

تعقيبا على بيان ال�سا�سة العامة للحكومة و
احللول املقرتحة لتمويل اخلزينة انتقد اخلبري
االقت�صادي حداد حممد �آلية طبع النقود يف
متويل عجز املوازنة الت�سيريية و �أعتربه
اكرب �أخطاء ال�سيا�سة االقت�صادية اجلزائرية
ملا له من �آثار �سلبية على معدالت الت�ضخم
و اال�سعار و القدرة ال�رشائية و �أ�ضاف اخلبري
االقت�صادي �أنه لو وجه التمويل الغري التقليدي
والذي يقدر ب 50مليار دوالر (ما يقدر ب�أكرث
�400ألف مليار دينار) يف القطاع اال�ستثماري
يكون له مردودية و ي�شجع زيادة �صادرات
االقت�صاد الوطن و يغطي عجز موازنة الدولة
يف امل�ستقبل
و يف ذات ال�سياق �أكد حداد �أن النموذج
االقت�صادي اجلزائري الذي طرحه رئي�س
اجلمهورية مبني على تنويع االقت�صاد من اجل
تنويع م�صادر متويل اخلزينة ووجب الذهاب
اىل ت�شجيع ال�صادرات خارج املحروقات من
القطاع الفالحي و �إعادة هيكلته عن طريق
الفالحة ال�صناعية التي تعتمد على الزراعة
البيولوجية التي متكمننا من الرفع من قدرات
الإنتاج اجلزائري يف ال�صادرات الفالحة

اخلبري االقتن�صادي حممد �سعيود
ال�ضرورو تقت�ضي حترير اال�ستثمار

يف القطاع ال�سياحي

من جهته �أكد اخلبري ال�صناعي و ال�سياحي
حممد �سعيود على اال�ستثمار و حتريره
للنهو�ض بالقطاع االقت�صادي و ك�شف عن
وجود 50الف ملف ا�ستثمار للح�صول على
ار�ض لال�ستثمار مل يتم الرد على طلباتهم و
اقرتح حممد �سعيود تعاقد ال�سلطات العمومية
مع اخلوا�ص من اجل �إن�شاء مناطق �صناعية
جاهزة بكل املرافق من اجل تفعيل حركية
الإنتاج الذي دائما ما يبقى مرهونا باجناز
من�ش�آت قاعدية يف املناطق ال�صناعية التي
ت�أخذ وقتا يقدر �أكرث من خم�س �سنوات ،
وهو ما ميكن �أن يختزل مدة ت�أ�سي�س ال�رشكات
و�إطالق الإنتاج يف الوحدات ال�صناعية مبا�رشة
وعن اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي باجلزائر،
�أكد �سعيود �أن املجال مفتوح على فر�ص
مميزة وغري م�سبوقة بالنظر �إىل الإمكانيات
الطبيعية واملناخية وكذا الرتكيبة الثقافية
املتنوعة ملختلف مناطق اجلزائر  ،وهو ما قد
يجعل ال�سياحة �أول دعائم االقت�صاد اجلديد
يف البالد  ،ال �سيما اذا ما مت تذليل العقبات
الإدارية للم�ستثمرين املغرتبني والأجانب
الراغبني يف فتح م�شاريع ا�ستثمارية �سياحية

ف.ن�سرين

الأفافا�س

البالد حتتاج مل�ؤ�س�سات
حقيقية تتمتع بامل�صداقية
نظم حزب جبهة القوى اال�شرتاكية وقفة احتجاجية،
على م�ستوى املجل�س ال�شعبي الوطني ،على هام�ش
عر�ض الوزير الأول لبيان ال�سيا�سة العامة للحكومة،
معلنني م�ساندتهم مل�سريات  22فيفري الفارط،
حاملني �شعارات «جمهورية ثانية» ،و»حق التظاهر
ال�سلمي» ،حيث قال النائب جمال بهلول ب�أن النظام
�أفل�س ،م�صعدا �أن امل�شكل مل يعد يقت�رص على
�شخ�ص بعينه بل �أ�صبح ي�شمل النظام ،واحلاجة
مل�ؤ�س�سات دميقراطية حقيقية ،وذلك ما ي�شرتط
تغيريا حقيقيا يحت�ضنه ال�شعب اجلزائري .كما

�أ�ضاف �أن اجلزائريني من حقهم التظاهر وحقهم
يف التمثيل امل�ؤ�س�ساتي الفعلي ولي�س التعامل معه
كو�صي ،م�ضيفا �أن وقفتهم هي تعبري عن موقفهم
من الو�ضع ومما ت�ضمنه بيان ال�سيا�سة العامة
للحكومة والتي ال متثل بح�سبهم �سوى ا�ستمرارا
للو�ضع ولي�س تغيريا عرب دولة القانون ولي�س
ا�ستغالل الأوليغار�شية ال�سائد ،باملقابل راهنوا
على دور ال�شعب مع ا�شرتاط احلفاظ على احلراك
ال�سلمي للم�ساهمة يف التغيري.

رد النائب عن جبهة التحرير الوطني ،حممد
جميعي ،على الدعوات املوجهة لرئي�س
اجلمهورية ل�سحب تر�شحه لعهدة خام�سة
ب�أنها غري قانونية ومت�س بالد�ستور ،كونه يتيح
الرت�شح �أمام �أي مواطن تتوفر فيه ال�رشوط.
قال جميعي ،على هام�ش عر�ض الوزير الأول

ردت النائب عن جبهة امل�ستقبل ب�سمة
عزوار ،عرب مداخلتها خالل عر�ض بيان
ال�سيا�سة العامة على كلمة الوزير الأول
�أحمد �أويحيى ،حيث انتقدت فحوى البيان
معتربة �أنه يفتقر للم�صداقية املدعمة
بالأرقام والتي قالت �أنها غري وا�ضحة،
عائدة مللف  1000مليار وم�آلها ،بالإ�ضافة

�أرقام احلكومة م�شكوك يف �صحتها
�إىل انتقاد عودته لإح�صاء االجنازات منذ
 1999وهو غري املطلوب ،م�ضيفة ب�أن كل
االح�صاءات م�شكوك فيها.كما ردت عزوار
على ت�رصيح �أويحيى ال�سابق حول «ال�شعب
راهو فرحان» بتعبريها «ال�شعب ما راهو�ش
فرحان» ،مبنية ت�رصيحها على معدالت
البطالة وتراجع القدرة ال�رشائية وو�ضعية

قطاع ال�صحة ،مع اخلروقات التي تبقى دون
حما�سبة ،بح�سبها ،وكذا و�ضعية حتى واقع
قطاع االت�صال ،يف ظل ت�رصيحات الوزيرة
هدى فرعون ب�أننا �سن�صدر النت للخارج
يف حني �أن عديد البلديات معزولة متاما
داخليا ،بالإ�ضافة �إىل امل�سا�س بيوميات
املدر�سة بالوقوف حتى �ضد �آداء ال�صالة

رغم �أن القانون يحمي ذلك ب�إن�شاء م�صلى
على م�ستوى كل مدر�سة .ناهيك عن واقع
الهدرة غري ال�رشعية والتي جعلت من
املثقف على ر�أ�س املقبلني عليها يف ظل
حملة الي�أ�س ال�سائدة ،مهاجمة دفاع �أويحيى
عن التمويل غري التقليدي عرب الطبع.

�س.ب

�صديق �شهاب

التعبري عن الر�أي حق مكفول قانونيا
علق النائب الربملاين عن التجمع الوطني
الدميقراطي �صديق �شهاب ،على م�سريات
اجلمعة املا�ضي ب�أنها مثلت نقلة نوعية يف
العمل ال�سيا�سي باجلزائر ،م�ؤكدا على �أن هناك
الر�أي والر�أي الآخر يف جانب املطالب ،كما �أن
احلوار و�صندوق االقرتاع من امليكانيزمات
املهمة للدميقراطية.
و�أفاد �صديق �شهاب يف ت�رصيحات اعالمية له
على هام�ش جل�سة عر�ض الوزير الأول لبيان
ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ب�أنه «مت ت�سجيل نقلة

�س.ب

�أويحيى ي�ستغل من�صبه يف حملة م�سبقة للرئي�س
.

بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة حملة انتخابية
وذلك لتمكني النواب من مناق�شة عمل
و�أداء احلكومة ب�صفة دورية مرة واحدة
كل �سنة� ،سيت�ضمن تفا�صيل و�أرقام
متتد �إىل �أزيد من �أداء �سنة واحدة� ،إذ
�سيكون مبثابة ح�صيلة ملختلف مناحي
احلياة الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والتنموية طيلة اخلم�س
�سنوات الأخرية وي�أتي عر�ض الوزير

نوعية يف املعامالت ال�سيا�سية باجلزائر ،وذلك
ما مت ت�سجيله يف م�سريات اجلمعة املا�ضي
بعدد من واليات الوطن ،والتي متيزت بطابع
�سلمي ومتح�رض لها».
و�أو�ضح نف�س املتحدث ب�أنه بخ�صو�ص جانب
املطالب فهناك الر�أي والر�أي الآخر كذلك،
م�شريا يف ذات ال�سياق ب�أن للدميقراطية
ميكانيزمات تتمثل يف احلوار وعرب �صندوق
االقرتاع .من جهته اعترب النائب عن التجمع
الوطني الدميقراطي� ،أمني �سنوين� ،أن ال�سلم

و�أمن البالد من �أهم الق�ضايا التي يجب االهتمام
بها اليوم ،مركزا على دور الرئي�س يف ذلك ،حيث
قال �أنه «�ضحي من �أجل حتقيق هذا املك�سب يف
وقت كانت فيه البع�ض يكيد املكائد» ،م�ضيفا
«�أنه ال ميكن �أنكار �إجنازات الرئي�س بوتفليقة
وجمهوداته يف تكري�س امل�صاحلة الوطنية» ،يف
حني دعا ال�سلطات العمومية حلماية رموز الدولة
 .وبالعودة مل�سريات  22فيفري قال املتحدث
�أن زمن الت�سيري من ال�شارع قد ويل وهي جتربة
�أكد �أن اجلزائر عا�شتها وقد جترعت نتائجها،

م�شريا يف ال�سياق �إىل �أن هناك اليوم م�ؤ�س�سات
الدولة التي يجب الإحتكام �إليها ،بدوره النائب
عن جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان
ال�سي عفيف قال �أن عودة املناورات مع كل
�إ�ستحقاق �إنتخابي يف�ضح ال�شعب نواياها،
داعيا �إىل احلذر يف ممار�سة ال�شعب ل�سلطته
على �إعتبار �أن البالد �أمامها حتديات داخلية
وخارجية ،م�ضيفا �أن حرية التعبري مكر�سة يف
البالد وحتتل مكانة مرموقة.

بن خالف

حمدادو�ش نا�صر

�أكد القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم،
نا�رص حمدادو�ش يف ات�صال مع الو�سط
�إن بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة حملة
انتخابية للمرت�شح عبد العزيز بوتفليقة
ال�سيما و�أنه جاء للحديث عن �إجنازات
الرئي�س و هذا ما اعتربه ا�ستغالل
مف�ضوح للم�ؤ�س�سات الدولة و �أ�ضاف
حمدادو�ش �أن احلكومة ال حترتم

�س.ب

النائب عن جبهة امل�ستقبل ب�سمة عزوار

�س.ب

الد�ستور بدليل عدم تقدميها لبيان
ال�سيا�سة العامة كل �سنة،و �أو�ضح انع منذ
الربملان التعددي  1997قدمت احلكومة
البيان �أربع مرات فقط وهذا يخل
بالرقابة البعدية للربملان ويطعن يف
معايري احلكم الرا�شد وعمال مب�ضمون
املادة  98من الد�ستور التي تقر بوجوب
احلكومة ببيان ال�سيا�سة العامة �سنويا،

لبيان ال�سيا�سة العامة على م�ستوى املجل�س
ال�شعبي الوطني �أنهم كمواالة يحرتمون �أي
حراك يت�ضمن الر�أي املخالف لر�أيهم �سواء
من طرف املعار�ضة �أو خارجها ،م�ضيفا:
«ال يجب ان نكون م�ضطهدين ونحن نعلم
ال�شعب اجلزائري مل يكن م�ضطهدا يف

تاريخ»،وبالعودة لدعوات �سحب الرئي�س
لرت�شحه لعهدة خام�سة ،فدافع جميعي عن
خيار الرئي�س ،قائال �أن الد�ستور يحمي كل
�شخ�ص يرغب يف الرت�شح �إذا ما توفرت
ال�رشوط ،واجلميع حر يف اختيار مر�شحه
الذي يراه منا�سبا لرئا�سة اجلمهورية،

باملقابل توجه للم�س�ؤولني ب�رضورة احرتام
ال�شباب اجلزائري ومواقفه ،وا�صفا ال�شباب
ب�أنه واعي وبناء عليه �أي ت�رصيحات مت�سه
يجب �أن تتوقف ذلك �أن كل �شخ�ص حر يف
خياراته ومبادئه وحتى مواقفه التي يعلنها.

الأول لبيان ال�سيا�سة العامة حلكومته
قبل االنتخابات ،يف وقت تخيم فيه
املقاطعة التي �أعلن عنها االر�سيدي
واالفافا�س ،حيث ينتظر �أن يتم انتقاد
الأداء ال�سيا�سي من طرفها ،يف حني
�ستعمل �أحزاب التحالف الرئا�سي للدفاع
عنها.
ف.ن�سرين

اجتماع قريب للمعار�ضة للخروج مبوقف موحد

هاجم خل�رض بن خالف باين ال�سيا�سة العامة الذي قدمه
الوزير الأول ،معتربا �أنه خرق للد�ستور وجاء يف �شكل ا�ستغالل
مبنى الربملان واملن�صب لأغرا�ض احلملة امل�سبقة للرئي�س
املرت�شح ،باملقابل ك�شف عن اجتماع قريب للمعار�ضة
للف�صل يف موقف موحد حول الرئا�سيات� .أكد النائب عن
جبهة العدالة والتنمية خل�رض بن خالف ،على هام�ش عر�ض
بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة� ،أن املعار�ضة خالل اجتماعها
الأخري مبقر حزبهم منحت الأولوية للحراك ال�شعبي وعمدت
مل�ساندته ،مقابل التحذير من ا�ستعمال العنف من طرف
ال�سلطة ،مو�ضحا �أنهم �سيجتمعون قريبا ملناق�شة احلراك
وكذا املوقف من الرئا�سيات املقبلة ،والذي قال �أنه ال يقت�رص
على املرت�شح التوافقي بل �أي موقف جتمع على �أنه يخدم
البالد ،معتربا �أن من ينتقدون واقع املعار�ضة ب�أنه �آت من

مغر�ضني فقط  ،يف حني �أن الباب ال يزال مفتوحا �أمامهم
�سواء قبل  3مار�س �أو قبل نهاية مهلة احلملة االنتخابية ،تاركا
الباب مفتوحا �أمام مقرتحات �أخرى :مر�شح توافقي �أو حتى
املقاطعة على غرار الأفافا�س يف حني �أكد �أنهم ال يريدون
مواقفا فردية بل �إجماعا للمعار�ضة ،خا�صة يف ظل �إمكانية
حماولة اال�ستمرار يف فر�ض العهدة اخلام�سة على ال�شعب،
وهو ما ي�ستدعي موقفا منها� ،أي �أن املعار�ضة �ستتخذ ما
تراه منا�سبا �إزاء العهدة اخلام�سة .حول عر�ض �أويحيى لبيان
ال�سيا�سة العامة فانتقد بن خالف فحواه ،قائال �أنه لي�س بيانا
لل�سيا�سة العامة الذي يحدده الد�ستور يف �إجنازات احلكومة
خالل �سنة من � 2017إىل  ،2018يف حني �أن الوزير الأول جاء
بعد � 5أ�شهر من الت�أخر ليقدم اجنازات الرئي�س خالل العدة
املا�ضية وخالل � 20سنة ،وهو املناق�ض د�ستوريا بل حملة

انتخابية م�سبقة للرئي�س املرت�شح ،م�ضيفا �أنه يخدم توجه
ال�سلطة ،وهو ا�ستغالل مبنى الربملان واملن�صب لأغرا�ض
�أخرى متعلقة باحلملة االنتخابية ،قائال �أن �أويحيى عمد لذر
الرماد يف العيون ،خا�صة �أنه يتفادى النزول ملبنى املجل�س
ال�شعبي الوطني للرد على الأ�سئلة ال�شفوية ،وم�ؤخرا عدم
الرد حتى على الكتابية منها ،م�ست�شهدا ب�أ�سئلة لهم منذ 18
�شهرا دون رد.
�أما بخ�صو�ص م�سريات  22فيفري ف�أكد م�ساندتهم للحراك
ال�سلمي ومع ال�شارع الذي �أف�صح عن رف�ضه للعهدة اخلام�سة،
داعيا رئي�س اجلمهورية لال�ستجابة لآالف الأ�صوات كما
ا�ستجاب �سابقا للدعوات التي خرجت من القاعة البي�ضاوية
واخلا�صة بالرت�شح.

�سارة بومعزة
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عبدالوهاب دربال من عني متو�شنت

لن ننحاز ل�شخ�ص �ضد �آخر

ك�شف رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات عبد الوهاب دربال يف ت�صريح �صحفي على هام�ش الزيارة التي قادته
م�ساء �أول �أم�س �إىل والية عني متو�شنت �أن هيئته لن تنحاز لأي مر�شح على ح�ساب الآخر بعد �أن يف�صل املجل�س الد�ستوري
يف قرار الرت�شيح للأ�شخا�ص الذين قدموا تر�شيحاتهم  ،و�أكد دربال �أن هيئته �ستبقى تتعامل مع املرت�شحني ب�سوا�سية وجتعل
القانون الع�ضوي  16-11املتعلق بالهيئة �ضمانا لكل املر�شحني  ،كما �أكد �أن هيئته �ستطبق كل ما القوانني املخولة لها ل�ضمان
انتخابات را�سية �شفافة ونزيهة يكون فيها �صوت ال�شعب هو الفا�صل داعيا �إىل �ضرورة توفري كافة الو�سائل ل�ضمان رفع ن�سبة
امل�شاركة  ،كما طالب املر�شحني �أن يقنعوا ال�شعب برباجمهم وجعلهم ي�ؤمنون باالنتخاب لتفادي املقاطعة .

حممد بن ترار
هذا و�أ�شار دربال �أن جناح العملية
االنتخابية م�س�ؤولية يتقا�سمها
املر�شح وال�سلطة واملواطن
من خالل قيام كل جانب
مب�س�ؤوليته ،ل�ضمان انتخابات
نظيفة و�شفافة ت�ساهم يف
املحافظة على ا�ستقرار البالد
و�ضمان احلقوق  ،من جانب
�آخر �شدد دربال على �رضورة
متابعة وتنفيذ عملية املراجعة
اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية
 ،بحكم �أنها �إحدى و�سائل
ال�شفافية من خالل ت�سجيل
املواطنني اجلدد  ،و�إ�سقاط
�أ�سماء املوتى واملغادرين لرتاب
البلدية بغية حماية ال�صندوق
من التزوير  ،كما دعا القائمني
على مكاتب الت�صويت واملراكز

بال�شفافية وال�سهر على تقدمي
ما عرب عنه ال�شعب دون غريه
كما امر ال�سلطات املحلية
ب�رضورة توفري كل ال�رشوط
التي ت�سمح للمواطن ب�أداء واجبه
االنتخابي ب�أريحية ويف �أف�ضل

الظروف لتفادي املقاطعة
والعزوف ،منها تقريب �صناديق
االقرتاع من اجلامعات لل�سماح
للطلبة اجلامعيني باداء واجبهم
االنتخابي بكل الواليات و�ضمان
تفادي حرمانهم من التعبري على

حم�سوبون على حركة مواطنة

ارائهم  ،كما دعا �إىل تخفيف
ال�ضغط من املكاتب املكتظة
با�ستحداث مكاتب جديدة ،
�ضف �إىل ذلك تقريب مكاتب
االقرتاع من التجمعات ال�سكانية
للت�صدي للعزوف.
و�أخريا حمل دربال اجلميع
م�س�ؤولية التح�سي�س لالنتخابات
م�ؤكدا على �رضورة جتنيد اجلميع
للوقوف �ضد العزوف الذي
ال تتحمل م�س�ؤوليته ال�سلطات
لوحدها  ،حيث ي�ستوجب على
املجتمع املدين واجلمعيات
اجلماهريية
واملنظمات
وكذا الك�شافة
والطالبية
الإ�سالمية ب�رضورة القيام
بن�شاط حت�سي�سي حول �أهمية
امل�شاركة يف االنتخابات ل�ضمان
ال�رشعية مل�ؤ�س�سة ال�شعبية
ل�شخ�ص رئي�س اجلمهورية .

�أ�صحاب اجلبة ال�سوداء يف وقفة احتجاجية
يعتزم �أ�صحاب اجلبة ال�سوداء من
حمامي العا�صمة تنظيم وقفة
احتجاجية قريبا �ضد العهدة
اخلام�سة �أمام جمل�س ق�ضاء
العا�صمة  ،وذلك بعد الوقفة

االحتجاجية التي نظموها �أم�س
�أمام حمكمة عبان رم�ضان وكانت
فا�شلة .
تظاهر �أم�س �أمام حمكمة عبان
رم�ضان بالعا�صمة الع�رشات من

املحامني �ضد العهدة اخلام�سة ،
و امل�سا�س بالد�ستور  ،قبل �أن تقوم
م�صالح الأمن بتفريقهم  ،وو�صفت
الوقفة االحتجاجية التي نظمها
بع�ض املحامني �أم�س بالفا�شلة

نتيجة عدم التح�ضري لها  ،خا�صة
�أن �أغلب املحامني مل يكونوا على
علم بها  ،ومنهم من مل ي�ستطع
التخلي عن جل�ساته .
ع�صام بوربيع

كلية التكنولوجيا بجامعة امل�سيلة

�أول م�ؤ�س�سة تنجح يف رقمنة املداوالت و املرا�سالت

�أفاد ناجح خملوف �أن كلية
التكنولوجيا باتت �أول م�ؤ�س�سة
تتمكن من �إجراء رقمنة كلية
للمداوالت عرب برنامج «بروغر�س
«الذي جرى تطويره مع االحتاد
الأوروبي .و�أو�ضح �أن هذه اخلطوة
ت�أتي عمال بتوجيهات وزارة
التعليم العايل التي ت�ستهدف
رقمنة كل التعامالت حتى
اخلدمات االجتماعية كت�سجيل
الطلبة عن طريق �سحب ا�ستمارة
الت�سجيل من الربنامج وهو
املن�صة الوطنية الرقمية للعملية
للبيداغوجية �إ�ضافة �إىل معظم
العمليات التي تتم وفقه جامعة
حممد بو�ضياف للتكنولوجيا تعمل
بنظام “الربوغر�س” فيما يخ�ص
ت�سجيل النقاط اخلا�صة بالطلبة
واالمتحانات «املداوالت « ،من
خالل ا�ستخدام �أر�ضية رقمية
ميكن للطلبة من خاللها معرفة
نتائج امتحاناتهم معدالتهم

وكذا تقدمي الطعون املختلفة
مفيدا �أن املداوالت ال تتم �إال
عند رقمنة جميع الطلبة ،وقال
نف�س املتحدث �أن اجلامعة
�سعت �إىل منح كل �أ�ستاذ و الذي
يقدر عددهم ب 250حوايل �أ�ستاذ
الرقم التعريفي �إ�ضافة �إىل الرقم
ال�رسي ليدخل به املقايي�س التي
يدر�سها ويتم و�ضع العالمات من
الأعمال التطبيقية �إىل الأعمال
املوجهة ،ومن ايجابيات الربنامج
 ،ف�ضال عن ذلك ف�إن من ثمرات

بومردا�س

توقيف �شخ�ص �أجنبي و
بحوزته  4ماليني دج مزورة

املتكررة و �أ�ضاف ناجح خملوف
�أن ت�سجيالت املا�سرت الأخرية
وقع فيها العديد من االختالالت
و الثغرات كا�شفا �أن ت�سجيالت
املا�سرت �ستختلف عن ال�سابق
ب�سبب املن�صة الرقمية التي
حتوي كل املعدالت و بالتايل
ينتج عنها معاجلة جد �رسعة ،و
دقيقة للملفات و دون عناء تكليف
الطالب بن�سخ امللفات و �إر�سالها
و�شدد الأ�ستاذ ناجح على �أهمية
الربنامج يف ترتيب اجلامعات التي
تركز على اجلامعات ،و تعاملها
مع التكنولوجيات احلديثة يف
مدى تقدم اجلامعات ،و الرقي
بالتعليم م�شريا �أن مببادرة من
رئي�س اجلامعة بداري كمال
وعد على التخل�ص من الورق ،و
بالفعل ف�إن �إدارة اجلامعة ال
حتتوي �أي مرا�سلة ورقية �أي �أنه
مت التخل�ص من تكلفة الورق .

هذه اخلطوة ت�سهيل العملية على
الأ�ستاذ دون التنقل �إىل اجلامعة
�أين ميكنه و�ضع العالمات من
الهاتف �أو عرب جهاز يحمل انرتنت
من �أي مكان ،و كذلك بالن�سبة
للطالب الذي ميكنه الطعن دون
التقدم �إىل اجلامعة ،و �أكد ذات
املتحدث على ال�رسية الذي يتميز
بها الربنامج حيث �أن الطالب
�سيتمكن من معرفة عالماته
بكل خ�صو�صية �إ�ضافة �إىل جتنب
ال�شكوك يف الإدارة والأخطاء

ف.ن�سرين

متكنت ف�صيلة الأبحاث للمجموعة
الإقليمية للدرك الوطني ببومردا�س
من توقيف �شخ�ص من جن�سية �أجنبية
و حجز بحوزته اوراق نقدية مزورة
تقدر قيمتها ب�أربعة ماليني دج من
فئة  2000دج ,ح�سبما �أفاد به �أم�س
االثنني م�صدر من الدرك الوطني

بالوالية.
و �أو�ضحت املكلفة بخلية الإعالم
باملجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بالوالية ب�أنه مت و�ضع حد لن�شاط
الرعية الأجنبي الذي هو من جن�سية
�إفريقية على م�ستوى حي ال�شيخ �أحمد
ببلدية حمادي غرب مقر الوالية بعد

دعت �إليها جهات جمهولة

وقفات �إحتجاجية
يف اجلامعات اليوم
•       ميالط� :أطراف حتاول
"
جر اجلامعة �إىل متاهات جمهولة
•       دواجي  :نرف�ض زج اجلامعة
"
يف ال�صراعات احلزبية

رف�ض املن�سق الوطني ملجل�س
�أ�ساتذة التعليم العايل عبد
احلفيظ ميالط �إدخال اجلامعة
اجلزائرية يف ال�رصاعات احلزبية
وال�سيا�سية يف تعليقه حول
الدعوات بخ�صو�ص مظاهرات
وم�سريات للطلبة اجلامعيني �ضد
العهدة اخلام�سة ،مطالب �إبعاد
اجلامعة عن ال�سيا�سة ،متهما
�أطرافا مبحاولة جر اجلامعة �إىل
متاهات جمهولة.
ت�أ�سف عبد احلفيظ ميالط يف
ت�رصيح خ�ص به الو�سط من
املحاوالت املجهولة الن�سب جلر
اجلامعة اجلزائرية �إىل متهات
جمهولة ،م�ؤكدا �أن الوقفات
االحتجاجية املزمع تنظيمها
غدا يف اجلامعات اجلزائرية
جمهولة الن�سب وغري معروفة
امل�صدر ،قائال يف �سياق مت�صل
«هذه الوقفات االحتجاجية غري
معروف من يقف خلفها و�أهدافها
لذلك نحن ال نعلق على ت�رصفات
ال يعرف م�صدرها و�أهدافها
احلقيقية».
ويف �سياق مت�صل ،طالب املتحدث
ب�رضورة �إبعاد اجلامعة اجلزائرية
عن ال�سيا�سة ،متمنيا ب�أن �أن يلتزم
اجلميع بذلك من �أ�ساتذة وطلبة
ووزارة.
من جهة �أخرى ،اعرتف املتحدث
بوجود �  أطراف ت�سعى لت�سي�س
اجلامعة اجلزائرية ،مو�ضحا
ب�أن معظم التنظيمات الطالبية
جتاهر بانتماءها للحزب الفالين
�أو العالين
وفتح املن�سق الوطني ملجل�س
�أ�ساتذة التعليم العايل النار
على م�صالح حجار ،قائال «
نقابة كنا�س الطاملا دعت �إىل
�رضورة � إبعاد اجلامعة اجلزائرية
عن ال�سيا�سة ،لكن للأ�سف �أول
من �سي�س اجلامعة اجلزائرية هو
الوزير حجار يف حد ذاته� ،أمل يقم

بدوره رئي�س االحتاد الطالبي
احلر �صالح الدين دواجي �أكد �أن
موقفهم وا�ضح من احلراك داخل
اجلامعات اجلزائرية  ،معربا عن
رف�ضه لكل حماوالت لتخريب
اجلامعة و ت�سي�سها  ،م�شددا على
�رضورة �إبعادها عن ال�سيا�سة
لتبقى ت�ؤدي مهامها .
�شدد �صالح الدين دواجي يف
ت�رصيح خ�ص به الو�سط على
�رضورة عدم جر اجلامعة �إىل
متاهات جمهولة ،م�ؤكدا �أنه مع
تنمية الوعي ال�سيا�سي للطالب
،لكنه �ضد �إدخال و زج اجلامعة
يف ال�رصاعات احلزبية الق�ضايا
احل�سا�سة من خالل ت�سي�سيها
 ،داعيا �إىل الت�صدي �إىل كل
هذه املحاوالت و �ضبط النف�س
وحتمل امل�س�ؤولية اجتاه كل من
يريد �رضيب ا�ستقرار اجلامعة .
ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث
«دائما نخرج يف احتجاجات
للتبليغ ب�صوت الطالب املهم�ش
يف اجلامعات اجلزائرية منذ
اال�ستقالل حماولة منا لتدارك
النقائ�ص� ،أما الدعوات املراد
منها زج اجلامعة يف ال�رصاعات
ال�سيا�سية نرف�ضها رف�ضا قاطعا
و ن�ؤكد على �رضورة عدم جر
اجلامعة �إىل متاهات جمهولة «

ا�ستغالل معلومات مفادها وجود
�شخ�ص من جن�سية �إفريقية يقوم
بتزوير و ترويج �أوراق نقدية بالعملة
الوطنية عرب �إقليم البلدية.
و �إثر توقيف امل�شتبه فيه مت حجز
بحوزته مبلغ مايل يقدر ب�أربعة ماليني
دج من فئة  2000دج كلها مزورة

�إ�ضافة �إىل حجز �أجهزة �إعالم �آيل
و هواتف نقالة و جواز �سفر �أجنبي
و بعد ا�ستكمال �إجراءات التحقيق
مت تقدمي ال�شخ�ص املوقوف �أمام
لدى حمكمة
وكيل اجلمهورية
خمي�س اخل�شنة يف انتظار مثوله �أمام
املحكمة.

بجمع حوايل  10تنظيمات طالبية
داخل مقر �أحد االحزاب؟! اال يعد
هذا ت�سي�سا للجامعة اجلزائرية
يخالف قانون اجلمعيات ،لذلك
ف�إن الوزير بت�رصفه هذا �أعطى
احلجة القانونية لكل من يريد
ا�ستغالل اجلامعة �سيا�سيا».

دواجي
نرف�ض حماوالت
تخريب اجلامعة
وت�سي�سها

�إميان لوا�س
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تخوفا من �أ�سراب اجلراد
 .بيو�ضه وف�ضالته تت�سبب يف �أمرا�ض خطرية للموا�شي

با�شرت م�صالح الفالحة باجلهة الغربية وخ�صو�صا
الواليات ال�سهبية حالة من التح�ضري للت�صدي لغزو
اجلراد الذي �صار و�شيكا باملنطقة الغربية  ،خا�صة وانه
�سبق للعديد من فالحي املناطق اجلنوبية الغربية �أن
دق ناقو�س اخلطر خوفا من غزو اجلراد الأ�صفر املغربي
للمناطق اجلنوبية بالواليات ال�سهبية  ،خا�صة بعدما
�أ�صبحت بوادره ظاهرة للعيان .
تلم�سان حممد بن ترار
هذا اجلراد الذي تزايد بعد تفقي�س
بيو�ضه يف مناطق موريتانيا وجنوب
املغرب خا�صة يف ظل الت�ساقط
الكبري للإمطار بهذه املنطقة الذي
�ساهم يف تو�سيع التكاثر  ،حيث �أ�صبح
اليوم يهدد اجلنوب الغربي اجلزائري
ومنه نحو ال�شمال  ،حيث �إن هذا
النوع من اجلراد الذي ي�سمى باجلراد
الأ�صفر ال�رسيع والذي يفق�س مرتني
يف ال�سنة �صيفا ومع بداية الربيع يف
�أوائل مار�س حيث ميتاز ب�رسعة
تنقله عن طريق الطريان والنط كما
ميتاز ب�رشاهته حيث يق�ضي على كل
ما هو �أخ�رض بهذه املناطق كما �أن
بيو�ضه وف�ضالته تت�سبب يف �أمرا�ض

خطرية للموا�شي  ،والإنعام ما قد
ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض معدية منها
طاعون املجرتات الذي اجتاح
املنطقة .
هذا وقد با�رشت م�صالح الفالحة
حملة للت�صدي لهذه الأمواج من
اجلراد التي بد�أت بوادره تظهر يف
بع�ض املناطق حيث جهزت م�صالح
الفالحة ومهند�سي الزراعة بجنوب
والية تلم�سان معدات خا�صة
ملكافحة الغزو لهذا اجلراد كما مت
مبا�رشة ر�ش املبيدات وت�شكيل خلية
�أزمة يف ات�صال مبا�رش مع الوزارة
املعنية لتفادي تو�سع دائرة الإ�صابة
باملناطق ال�سهبية خا�صة و �أن هبوب
الرياح قادمة من اجلنوب ت�ساعده
يف التو�سع �شماال عن طريق نقل
�أوىل �أ�رساب اجلراد الأ�صفر الذي

ي�ساعده املناخ اجلزائري على �رسعة
التنقل واال�ستهالك والتكاثر وهو
ما يجعل اخلطر قائما بكرث وجتند
اجلميع �أمرا �رضوريا للت�صدي لهذا
الغزو الغري م�سبوق حيث مت جتنيد
اجلميع وت�أخري عطل رجال الغابات
والفالحة واملهند�سني الزراعيني
ليكونوا على موعد لدرء هذا اجلراد
الذي يعترب من اخطر الأنواع والذي
يهدد اغلب املناطق ال�سهبية على
غرار النعامة  ،بلعبا�س تلم�سان
و�سعيدة .من جانب �آخر تزامن هذا
اجلراد مع نوع �آخرالذي يتكاثر على

�سواحل البحر الأحمر والذي حذرت
منه الفاو وك�شفت �أن اجلزائر
م�ستهدفة به ،وهو من النوع النطاط
ال�رشه الذي يتكاثر يف �أريترييا
وال�سودان  ،والذي با�رش حتركه
نحو ال�شمال الغربي للبحر الأحمر
ومن املحتمل ان يدخل اجلزائر من
جنوبها ال�رشقي ح�سب الدرا�سات
ويهدد الأمن الغذائي الأمر الذي
جعل وزارة الفالحة تدعم مواقعها
باملبيدات وفرق خا�صة للت�صدي له
والذي �صار يهدد ال�رشق والغرب،
ال�شمال واجلنوب على حد �سواء .

عنابة

حجز � 15500أورو مبطار رابح بيطاط
مت حجز مبلغ بالعملة ال�صعبة بقيمة
� 15500أورو مبطار رابح بيطاط بعنابة
كان �أحد امل�سافرين املتوجهني �إىل
�إ�سطنبول (تركيا) ب�صدد �إخراجه من
الرتاب الوطني ب�صفة «غري قانونية»,
ح�سبما ورد �أم�س االثنني يف بيان
للمديرية اجلهوية للجمارك ومتت
عملية احلجز �أثناء معاجلة الرحلة
 ( 3020عنابة – �إ�سطنبول) للخطوط

اجلوية اجلزائرية التي مت �إلغا�ؤها يوم
 20فرباير املا�ضي وت�أجيلها لليوم
املوايل  21من نف�س ال�شهر ,كما
�أو�ضح البيان الذي �أ�ضاف ب�أن املبلغ
املحجوز عرث عليه �أثناء عملية
تفتي�ش ج�سدي لأحد امل�سافرين.
و�إىل جانب حجز املبلغ بالعملة
ال�صعبة مت �إخطار وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة احلجار و �إعداد حم�رض

متابعة ق�ضائية طبقا للقانون املتعلق
بال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال من
و �إىل اخلارج يف حق امل�سافر الذي
يبلغ � 37سنة من العمر وينحدر من
والية قاملة ,كما ورد يف ذات البيان.
من جهة �أخرى� ,سجلت مفت�شية
اجلمارك بعنابة حجز �أربعة �أجهزة
�إر�سال ال�سلكية (تولكي والكي) يوم
 22فرباير املا�ضي مبطار رابح

بيطاط وذلك �أثناء معاينة رحلة
اخلطوط اجلوية اجلزائرية خلط
(مار�سيليا -عنابة ) ح�سبما �أ�ضاف
نف�س البيان و قد مت العثور على
هذه الأجهزة التي تعد ب�ضاعة
«ح�سا�سة وتخ�ضع لرتاخي�ص م�سبقة»
خمب�أة ب�إحكام �ضمن �أمتعة م�سافر
مقيم باخلارج كان قادما من مدينة
مار�سيليا (فرن�سا).

وزارة الدفاع الوطني

الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،ي�ستقبل وزيرة الدفاع الإيطالية
ا�ستقبل الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،اليوم  25فيفري ،2019
مبقر وزارة الدفاع الوطني ،ال�سيدة �إليزابيتا
ترينتا،»Elisabetta TRENTA« ،
وزيرة الدفاع الإيطالية ،التي تقوم
بزيارة �إىل اجلزائر مرفوقة بالفريق �أول
« ،»VECCIARELLI Enzoرئي�س
�أركان الدفاع الإيطايل وكذا وفد ع�سكري

هام .بعد مرا�سم اال�ستقبال الر�سمية،
�أجرى الطرفان حمادثات ثنائية بح�ضور
ال�سادة قادة القوات� ،ضباط �ألوية وعمداء
من وزارة الدفاع الوطني و�أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،و�أع�ضاء الوفد املرافق
لوزيرة الدفاع الإيطالية .وقد تناولت هذه
املحادثات حالة التعاون الع�سكري الثنائي
و�سبل تعزيزه وتنويعه وكذا �آفاق تو�سيعه
لي�شمل جماالت �أخرى ذات االهتمام

امل�شرتك.
يف هذا الإطار� ،أبدى الطرفان ارتياحهما
التام للم�ستوى املحقق� ،سواء على ال�صعيد
الثنائي �أو املتعدد الأطراف ،كما �أكدا على
�إرادة وا�ستعداد الطرفني لتعزيز التعاون
والتن�سيق بني جي�شي البلدين واالرتقاء
بهما �إىل م�ستوى تطلعات الطرفني ،عقب
املحادثات تبادل الطرفان هدايا رمزية،
لتو ّقع وزيرة الدفاع الإيطالية على ال�سجل

الذهبي لوزارة الدفاع الوطني.
للعلم ف�إن وزيرة الدفاع الإيطالية كانت قد
حلت �صباح �أم�س باملطار الدويل هواري
بومدين� ،أين كان يف ا�ستقبالها اللواء عبد
احلميد غري�س الأمني العام لوزارة الدفاع
الوطني ،لتتوجه بعدها ال�سيدة الوزيرة
�إىل مقام ال�شهيد �أين و�ضعت �إكليال من
الزهور ووقفت وقفة ترحم على �أرواح
ال�شهداء الأبرار.

حمكمة اجلنايات بورقلة

امل�ؤبد ملرتكب جناية القتل العمد
�سلطت حمكمة اجلنايات االبتدائية
ملجل�س ق�ضاء ورقلة �أم�س االثنني يف
�إطار دورتها العادية الأوىل ( ) 2019عقوبة
ال�سجن امل�ؤبد �ضد املدعو (ب � -س23
�سنة) بعد �إدانته بارتكاب جناية القتل
العمد وغرامة مالية لأهل ال�ضحية قدرها

 2مليون دج.
وتعود وقائع هذه الق�ضية ,ح�سب حم�رض
الإحالة الق�ضائية� ,إىل �شهر �أوت 2017
حينما ا�ستنجد ابن �أخت ال�ضحية بخاله
�إثر اعتداء تعر�ض له من طرف اجلاين
ب�أحد الأ�سواق ببلدية النزلة (تقرت).

وا�ستف�رست ال�ضحية (ج-ح) مبوقع
احلادث من اجلاين عن �سبب اعتدائه على
ابن �أخته غري �أن هذا الأخري اعتدى عليه
بعنف على م�ستوى الفخذ الأمين ت�سبب
يف �رضر ب�أحد ال�رشايني الرئي�سية ,مما
�أف�ضى �إىل وفاته بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية

مبدينة تقرت وكانت ممثلة احلق العام
قد �أكدت يف مرافعتها �أن كافة الأدلة و
القرائن ثابتة يف حق املدان و �أن �إنكاره
ارتكاب اجلرم املن�سوب �إليه هو فقط
للتهرب من امل�س�ؤولية اجلزائية ملتم�سة
ت�سليط عليه عقوبة الإعدام.

قامت املديرية العملية مل�ؤ�س�سة «ات�صاالت
اجلزائر» لوالية تي�سم�سيلت �إىل غاية نهاية ال�سنة
املا�ضية برتكيب  16حمطة قاعدية خلدمة
االنرتنت ذات التدفق العايل للجيل الرابع ,ح�سبما
�أفاد به �أم�س االثنني م�س�ؤول ذات املديرية ،و�أو�ضح
�سمري �شنيني خالل ندوة �صحفية خ�ص�صت لإبراز
اجنازات م�ؤ�س�سته ال�سنة املا�ضية ب�أنه يف �إطار
تعميم خدمات الهاتف والأنرتنت عرب تكنولوجيا
اجليل الرابع مت تركيب حمطة �إر�سال جديدة
ببلدية خمي�ستي بقدرة ا�ستيعاب  700م�شرتك
و من خالل هذه العملية �أ�صبح العدد االجمايل
لهذه املحطات �إىل غاية نهاية ال�سنة املا�ضية 16
حمطة بقدرة ا�ستيعاب ت�صل �إىل �أكرث من 11.200
م�شرتك و ذلك عرب خمتلف بلديات الوالية وال�سيما
باملناطق النائية.
من جهة �أخرى ,مت االنتهاء �إىل غاية نهاية ال�سنة
املا�ضية من و�ضع قرابة  80كلم من الألياف
الب�رصية عرب  22م�رشوع والتي تهدف بالأ�سا�س
اىل ربط �أجهزة تكنولوجيا (�ألياف ب�رصية �إىل
غاية املنزل وخارج املنزل) وحمطات الإر�سال
لتكنولوجيا اجليل
الرابع اجلديدة وكذا خمتلف م�شاريع امل�ؤ�س�سات
العمومية واخلا�صة باملنطقة كما جرى خالل
نف�س الفرتة تطهري �أكرث من  8كلم من �شبكة الألياف
الب�رصية بالوالية كانت تعرف نقاط �سوداء ناجتة
ال�سيما عن االعتداءات التي تعر�ضت لها ال�شبكة
ومت االنتهاء ال�سنة املا�ضية من ربط  16ملحقة
بلدية بالوالية ب�شبكة الألياف الب�رصية فيما ال تزال
 11ملحقة قيد االجناز ,وفق ذات امل�س�ؤول.
كما جرى االنتهاء �إىل غاية نهاية العام املا�ضي من
و�ضع حيز اال�ستغالل  72عقدة متعددة اخلدمات
«�أم�سان» والتي تتميز بتدفق عايل لالنرتنت
وذلك عرب عديد بلديات الوالية بالإ�ضافة �إىل
تركيب جاهزين بتقنية ربط الألياف الب�رصية
خارج العمارات بثنية احلد و بتقنية ربط الألياف
الب�رصية �إىل غاية املنزل بحي « 500م�سكن»
ال�صفاح بعا�صمة الوالية و على �صعيد �آخر ك�شف
ال�سيد �شنيني ب�أن �سيتم جت�سيد خالل ال�سنة
اجلارية م�رشوع منوذجي لربط بالألياف الب�رصية
للحي ال�سكني اجلديد  800م�سكن ب�صيغة البيع
بالإيجار بعا�صمة الوالية مما �سيمكن �ساكنيها من
اال�ستفادة باخلدمة اجلديدة للأنرتنت ذات التدفق
العايل التي ت�صل �إىل غاية  100ميغا يف الثانية كما
مت االنطالق يف اجناز و�صلتني للألياف الب�رصية
�ضمن امل�رشوع الوطني «باكبون» وذلك بني بلديتي
لرجام والرمكة (والية غليزان) وبني قرية �سلمانة
ببلدية العيون وبلدية حا�سي فدول (والية اجللفة)
على م�سافة  18كلم و يذكر �أن املديرية العملية
مل�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائر بالوالية قد �سجلت
خالل ال�سنة املا�ضية �أكرث من  1.850م�شرتك
جديد بالن�سبة خلدمة الهاتف الثابت و1.865
م�شرتك جديد يف خدمة الأنرتنت و�أكرث من
 608م�شرتك يف خدمات الهاتف واالنرتنت عرب
تكنولوجيا اجليل الرابع.

توقع ت�ساقط الثلوج على
املرتفعات ال�شرقية
�أعلنت ن�رشية خا�صة للديوان الوطني للأر�صاد
اجلوية عن توقع �سقوط ثلوج اليوم الثالثاء على
املرتفعات ال�رشقية من الوطن التي يفوق علوها
 900مرت .و �ستت�ساقط هذه الثلوج على واليات
باتنة و خن�شلة و تب�سة و �أم البواقي و �سوق �أهرا�س
حيث �سيقدر �سمكها �أو يتجاوز حمليا � 15سم خالل
فرتة �صالحية هذه الن�رشية التي متتد من ال�ساعة
ال� 3صباحا اىل منت�صف نهار اليوم الثالثاء ح�سب
ذات امل�صدر.
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اتهامات بعرقلة الربنامج احلكومي اال�ستعجايل

حي  317م�سكن ببلدية ب�سكرة

النقل املدر�سي ،ال�صحة والبطالة ثالوث ب�سبب التف�شي املقلق لظاهرة
�صعود املياه القذرة
ي�ؤرق قاطني الواليات احلدودية
 .مطالب بالتحقيق يف م�صري ماليري االعانات
يئن قاطنو الواليات احلدودية على غرار ورقلة  ،الوادي �،أدرار  ،مترنا�ست  ،ب�شار ،تيندوف و ايليزي  ،حتت وط�أة املعاناة امل�ستمرة ب�سبب ثالوث انعدام
النقل املدر�سي و تدين اخلدمات ال�صحية دون احلديث عن التف�شي الرهيب للبطالة  ،و�ضع قابلته اجلمعيات املحلية املهتمة بال�ش�أن التنموي بتوجيه
اتهامات اجتاه اجلهات الو�صية وامل�صالح املعنية  ،والتي حملتها م�س�ؤولية تبعات العرقلة الكبرية لتج�سيد الربنامج احلكومي اال�ستعجايل  ،الهادف للتكفل
بان�شغاالت الفئة اله�شة من املجتمع املحلي باملناطق احلدودية  ،بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات والإمكانات املتاحة .

�أحمد باحلاج
نا�شدت �شكاوى وعرائ�ض
احتجاجية كانت قد رفعتها
جمعيات حملية لل�سلطات الوالئية
بهاته الواليات  ،ب�رضورة التدخل
لدى اجلهة املعنية للتكفل مب�شكل
التذبذب يف توفري و�سائل النقل
املدر�سي لفائدة تالميذ املناطق
املذكورة  ،ورغم حتجج البلديات
مبحدودية �إمكانياتها  ،والتي ال
ت�سمح لها بكراء حافالت و ت�صليح
احلافالت املعطلة باحلظائر
البلدية � ،إال �أن اجلمعيات
املحلية املهتمة بال�ش�أن الرتبوي
ال تزال متم�سكة ب�رضورة التدخل
اجلاد للجهات الو�صية  ،لفتح
حتقيق معمق يف م�صري الأموال
ال�ضخمة املر�صودة من طرف
كل من م�صالح وزارتي الداخلية
واجلماعات املحلية ووزارة
الت�ضامن الوطني  ،يف �إطار
التطبيق ال�صارم لتوفري �أجنع
الو�سائل لفائدة التالميذ  ،الذين
مل يخفي �أوليائهم امتعا�ضهم
ال�شديد من تراجع التح�صيل
العلمي لفلذات �أكبادهم خا�صة
منهم املقلبني على الأمتحانات
النهائية بالأطوار الإبتدائي
واملتو�سط وكذا الثانوي  ،وذلك
ب�سبب �إقدامهم على ا�ستعمال

برج باجي خمتار ب�أدرار

�شاحنات نقل الب�ضائع و الأو�ساخ
وحتى الدواب يف التنقل ملقاعد
الدرا�سة البعيدة عن مقرات
�إقامتهم  ،يف وقت جل�أ البع�ض
الأخر من الآباء �إىل توقيف
بناتهم على موا�صلة الدرا�سة
بالطورين املتو�سط والثانوي ،
م�شرتطني عودتهم بتوفري النقل
املدر�سي � .أما بقطاع ال�صحة
بتلك املناطق ال تزال اجلمعيات
املهتمة بنف�س امليدان تنظر
بعني عدم الر�ضا على واقع و�آفاق
القطاع  ،الذي ال يزال يتخبط يف
جملة من امل�شاكل التي جتاوزها

الزمن  ،على غرار افتقار
العيادات الطبية وقاعات العالج
 ،بالإ�ضافة للم�ؤ�س�سات العمومية
لل�صحة اجلوارية لأب�سط اللوازم
الطبية  ،وذلك ب�سبب نق�ص
الأطباء العامني والغياب التام
للأطباء الأخ�صائيني  ،خا�صة
ما تعلق ب�إخت�صا�صات اجلراحة
العامة والكلى والقلب والن�ساء
والتوليد  ،بالإ�ضافة لطب العيون
والأطفال  ،هذا دون احلديث عن
غياب �أجهزة الك�شف مبختلف
�أنواعها و�أ�شكالها  ،حيث �أن
هذه الو�ضعية املزرية �أرغمت

املر�ضى وعائالتهم  ،املندرجة
�ضمن طبقة فئة ذوي الدخل
املحدود  ،لقطع م�سافات
بعيدة باجتاه م�ست�شفيات املدن
الكربى طلبا للعالج  .من جهة
ثانية الزال يواجه زهاء 2300
بطال باملناطق احلدودية الآهلة
بال�سكان ال�سالفة الذكر  ،عديد
امل�شاكل وال�صعوبات التي حتول
دون متكينهم من الظفر مبنا�صب
عمل تقيهم الولوج املبكر لعامل
الآفات االجتماعية وذلك ب�سبب
افتقار هاته اجلهات ل�رشكات
العاملة يف ال�صناعة النفطية .

مطالب بتحقيق �أمني يف التنازل على هكتارات الدولة لفائدة مافيا العقار

التعدي على العقار العمومي ي�ؤجج الغليان بعني �صالح
ك�شفت م�صادر م�س�ؤولة من م�صالح
والية مترنا�ست � ،أن منطقة
عني �صالح �أ�صبحت تت�صدر
بلديات الوالية ،من حيث التف�شي
املقلق لظاهرة النهب وال�سطو
واال�ستيالء على الأوعية العقارية
التابعة للدولة �أو تلك املح�سوبة
على اخلوا�ص بامتالكهم للدفاتر
العقارية .
ت�شهد املقاطعة الإدارية عني
�صالح  ،تف�شي رهيب لظاهرة
النهب العقاري  ،بالتعدي ال�صارخ
للأوعية التابعة لإحتياطات الدولة
مما �أجج غليان ال�ساكنة خا�صة
بجهة ق�رص املرابطني �أكرب جتمع
�سكني بعا�صمة التيديكلت  ،موازاة

مع ذلك فقد تعالت الأ�صوات
املطالبة بالتدخل من طرف دوائر
الإخت�صا�ص املعنية لفتح حتقيق
�أمني معمق يف التنازل على
هكتارات الدولة بالدينار الرمزي
لفائدة مافيا العقار .
�إىل جانب ذلك حذرت جمعيات
حملية و �أعيان ق�رص املرابطني
 ،باملقاطعة االدارية عني �صالح
التابعة لوالية مترنا�ست من
التمادي غري املفهوم لأ�صحاب
املال والنفوذ يف اال�ستيالء على
�أوعية عقارية تابعة للدولة و �أخرى
ملك للخوا�ص  ،بدليل �إح�صاء
م�صالح العدالة للعديد من الق�ضايا
املتعلقة بذات ال�ش�أن والتي ينتظر

الف�صل فيها  ،خا�صة �إذا علمنا �أن
ظاهرة النهب املتف�شية للجيوب
العقاري بلغت ذروتها يف ظل
تفاوت الأدوات الرقابية والردعية
 ،بعدما �أ�صبحت عا�صمة الرمال
الذهبية ت�شهد ح�صارا بالأ�سمنت
امل�سلح ب�سبب التعدي �أي�ضا على
امل�ساحات اخل�رضاء  ،ويف �سياق
مت�صل فقد حت�صلت م�صالح الأمن
املخت�صة مبا يف ذلك �رشطة
العمران على عديد ال�شكاوى التي
تتهم جمموعة من الأ�شخا�ص
يف �صورة رجال املال و النفوذ
باال�ستيالء على �أوعية عقارية
ملك للخوا�ص وبتوط�أ من امل�صالح
املعنية  .من جهة ثانية فقد طالب

املتتبعون لل�ش�أن املحلي بعني
�صالح التي مت ترقيتها يف وقت
�سابق لوالية منتدبة  ،من وايل
والية مترنا�ست دومي اجلياليل
ب�صفته رئي�س جمل�س الإدارة على
الوكالة الوالئية العقارية ب�رضورة
التدخل العاجل وال�شخ�صي مبعية
امل�صالح الأمنية املخت�صة لفتح
حتقيق معمق يف تداعيات التنازل
الغري مفهوم على اوعية عقارية
تابعة للدولة و احتياطات البلدية
التي مت حتويلها للوكالة املحلية
العقارية بذات املنطقة .
�أحمد باحلاج

طريق الوادي –ب�سكرة

حادث مرور �أليم يودي بحياة �شخ�ص و  03جرحى
لقي فجر �أم�س �شخ�ص م�رصعه و
�أ�صيب � 03أخرين بجروح متفاوتة
اخلطورة  ،وذلك اثر حادث مرور
اليم وقع بالطريق الوطني الرابط بني
واليتي الوادي و ب�سكرة وبالتحديد

يعاين قاطني حي  317م�سكن
باجلهة الغربية لبلدية ب�سكرة  ،من
التف�شي املقلق لظاهرة �صعود املياه
القذرة الناجمة عن الت�رسبات التي
ت�سبب فيها االهرتاء امل�ستمر ل�شبكة
ال�رصف ال�صحي .
نا�شد قاطني ذات التجمع ال�سكني
بعا�صمة الزيبان  ،رئي�س املجل�س
ال�شعبي البلدي ببلدية ب�سكرة ،
ب�رضورة التدخل العاجل من اجل
برجمة لهم زيارة ميدانية يف القريب
العاجل وذلك من �أجل دعمهم مب�رشوع
تنموي يهدف العادة ت�أهيل �شبكة
ال�رصف ال�صحي باملنطقة املذكورة
والتي ت�شهد تدهورا م�ستمر جنم
عنه خملفات عديدة لعل من �أبرزها
تعر�ض غالبية ال�ساكنة ملحا�رصة
باملياه القذرة  ،دون احلديث عن
اقدام غالبية العائالت على اجناز ابار
تقليدية لت�رصيف خملفاتهم املنزلية

 ،رغم ما قد ي�سبب هذا االجراء من
انعكا�سات �سلبية على �صحة ال�ساكنة
 ،ب�سبب االنت�شار املقلق للح�رشات
الناقلة لالمرا�ض  ،الأمر الذي تولد
عنه �سخط وتذمر �شعبي كبريين
لزهاء  1700ن�سمة التي بدورها لوحت
باخلروج لل�شارع للمطالبة بانت�شالها
من كارثة وبائية يف حالة ما مل تعجل
اجلماعات املحلية يف تدارك الو�ضع
الذي و�صفوه باملت�أزم .
ومما يحز يف نفو�س حمدثوا  ،هو
�سيا�سة التمييز يف توزيع امل�شاريع بني
الأحياء  ،خا�صة اذا علمنا �أن عا�صمة
الوالية ب�سكرة كانت قد تدعمت مع
نهاية ال�سنة املنق�ضية بغالف مايل
هام قدره  20مليار �سنتيم  ،موجهة
يف اطار اعادة االعتبار للمرافق
املح�سوبة على التهيئة احل�رضية
بجميع �أحياء وقرى البلدية .
�أحمد باحلاج

يف احلجرة الكيلومرتية ،40جنم عن
انقالب �سيارة �سياحية كان على
متنها �أربعة �أ�شخا�ص  ،وفور ابالغها
بتفا�صيل احلادث �سارعت م�صالح
الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية

�إىل عني املكان وقامت باجالء
ال�ضحية مل�صلحة حفظ اجلثث
وامل�صابني مل�صلحة اال�ستعجاالت
بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية بب�سكرة ،
من جهتها فتحت م�صالح �رسية امن

الطرقات بالدرك الوطني حتقيقا
�أمني معمقا يف احلادثة لك�شف
مالب�ساتها املجهولة حلد كتابة
هاته الأ�سطر .
�أحمد باحلاج

الإطاحة مبهرب بحوزته
 1400كلغ من ال�شمة التقليدية
متكنت ليلة �أول �أم�س ،م�صالح
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
التهريب بالفرقة الإقليمية املتنقلة
للدرك الوطني  ،من الإطاحة
مبهرب باملنطقة امل�سماة بالـ 50
باملقاطعة الإدارية برج باجي خمتار
بوالية �أدرار  ،كان على منت �شاحنة
من نوع جيبيا�ش حمملة بـ 1400
كلغ من ال�شمة التقليدية مهربة من
دولة مايل من �أجل ترويجها بال�سوق
املحلية  ،بطريقة غري �رشعية ليتم
م�صادرة ال�سلعة امل�ضبوطة وت�سليمها
ملفت�شية �أق�سام اجلمارك اجلزائرية
 ،فيما مت حتويل املعني املدعو
«ك�.ض» يف الأربعينيات من العمر

للم�صلحة املخت�صة  ،لإعداد ملف
ق�ضائي �ضد املعني قبل تقدميه
اليوم الأحد �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة رقان بنف�س الوالية
للنظر يف و�ضعيته بتهمة التهريب
والإ�رضار بالإقت�صاد الوطني .
وح�سبما �أفادت به نف�س امل�صادر
 ،ف�إن العملية الأمنية النوعية
املذكورة تندرج يف �إطار التطبيق
ال�صارم ملخطط جتفيف منابع
التهريب من دول ال�ساحل الإفريقي
ب�إجتاه املناطق احلدودية الأهلة
بال�سكان بجنوب البالد الكبري .
�أحمد باحلاج

املو�ضوع

الرد على املقال "جتاوزات باجلملة
يف اجلزائرية للمياه بورقلة"

ورد يف املقال ال�صحفي لل�سيد :
�أحمد باحلاج يف مو�ضوع جتاوزات
باجلملة يف اجلزائرية للمياه
بوالية ورقلة « عدة مغالطات
وهذا لإيهام الر�أي العام عن �صحة
ما ذكر هذه االيحاءات مفادها
الوقائع املن�سوبة حقيقة ولي�ست
من وحي اخليال .
ن�رسد هذه الإدعاءات لتو�ضيح
احلقيقة للقراء :
التحقيق يف حادث ال�سيارة التي
كان يقودها �إبنه �إىل حد كتابة
هذه الأ�سطر ال يوجد �أي حتقيق
لكن الهدف من اجلملة تبيان من
كان يقود ال�سيارة «البينة على من
ادعى «.
عدم التبليغ عن احلادث لدى
ال�سلطات الأمنية � :أذكر ال�صحفي
�أن احلوادث املادية حتى ولو

وقعت مع الغري ف�إنه لي�س من
ال�رضورة التبليغ عنها «معلومة
جمانية « ،ولكن ي�رصح بها لدى
م�صالح الت�أمني عك�س احلوادث
اجل�سمانية .
�إخفاء ال�سيارة عن الأنظار :
عجيب هذا اال�ستنتاج كيف يتم
�إخفاء ال�سيارة عن الأنظار يف
حظرية امل�ؤ�س�سة وهو املكان
الطبيعي لتواجد جميع ال�سيارات
التابعة للم�ؤ�س�سة .
من خالل ما �سبق �أدعو ال�صحفي
قبل تناوله �أي مو�ضوع ي�سىء
للأ�شخا�ص التقرب �إىل مقر
اجلزائرية للمياه بورقلة لإمداده
بجميع التفا�صيل خدمة لل�صحافة
لأن مهتمه يف الأ�سا�س هي �إ�ستقاء
اخلرب ال�صحيح من م�صادره خدمة
للم�صداقية واحلياد .
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الو�سط2019/02/26:

الو�سط2019/02/26:

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة .05رقم  02ال�شراقة
اعالن م�ستخرج من قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ستادة  /ق�شطويل نعيمة  ،حم�رضة ق�ضائية حملفة و معتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة حمكمة ال�رشاقة
القائمة بالتبليغ و التنفيذ  ،الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقعة �أدناه .
لفائدة ال�سيد  :انقليز �أحمد �رشيف  ،ال�ساكن ب  :حي بالل رقم  90زرالدة  ،اجلزائر
�ضد  -01 :بن عي�سى فاطمة  -02 ،انقليز عائ�شة  ، ،العنوان حي بالل بوعالم رقم  ، 45زرالدة  ،اجلزائر
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،الق�سم العقاري  ،بتاريخ  2016 /01/31 :رقم اجلدول  ، 15/07257 :فهر�س رقم:
 ، 16/00715القا�ضي ب �إفراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة احلال بتاريخ  ، 2015/04/26 :حتت رقم 15/2886
بناء على دفرت ال�رشوط املودع بتاريخ  ، 2017/04/23 :حتت رقم 2017/10
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حمل ذو ا�ستعمال �سكني " بناية " يقع يف تراب بلدية زرالدة  ،والية اجلزائر بحي بالل بوعالم رقم 45
زرالدة  ،والية اجلزائر  ،يتكون من بناية ت�شتمل على :
طابق �أر�ضي  :به ثالثة  03حمالت جتارية الأول م�ستغل كور�شة خياطة و الثاين م�ستغل كم�ستودع للخردوات و الثالث م�ستغل لت�صليح
الأجهزة الكهربائية �إ�ضافة �إىل غرفة خزن و درج
طابق �أول  :يتكون من غرفتني � ،صالون  ،حمام و رواق  ،مطبخ و مرحا�ض
طابق ثاين  :يتكون من غرفتني � ،صالون  ،مطبخ به مدخل على م�ستوى غرفة الدرج
�سطح  :به غرفة غ�سيل تت�ضمن حمام و مرحا�ض تابعني للطابق الثاين و باقي امل�ساحة عبارة عن �سطح .
باملزاد العلني يوم  2019/03/17على ال�ساعة التا�سعة �صباحا بالقاعة رقم  02مبقر حمكمة ال�رشاقة و حدد ال�سعر االفتتاحي للعقار
ب�سبعة و ع�رشون مليون و مائتني و اثنني و �أربعني �ألف و �سبعمائة دينار جزائري  27.242.700٫00دج

الو�سط2019/02/26:

والية الأغواط
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
الرقم 04/19:
و�صل �إيداع الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية والئية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف 18
�صفر  1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات  ،مت هذا اليوم � 2019/01/15 :إيداع
ملف ت�أ�سي�س جمعية ذات �صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية  :نادي لإحتاد الريا�ضي لبلدية
الأغواط
مقرها االجتماعي � :ساحة حممد خمي�ستي بلدية
الأغواط
املودع  :جلول بوداود
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س النادي
الو�سط2019/02/26:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :خملوف م�سعود حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة �سيدي حممد  ،اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مقره ب � 06شارع �رشيف حماين اجلزائر .الهاتف 0662314268 ، 021.73.68.44

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

املادة  749 :و  750من ق�.إ.م�.إ
بطلب من ال�سيدة  :عيد زهية �أرملة من�صوري الطاهر  ،ال�ساكنة ب � 35 :شارع روبريت�سو تيليملي اجلزائر .
�ضد  :باقي ورثة من�صوري الطاهر و هم  :من�صوري رزق اهلل و من�صوري ليندة ال�ساكنان ب � 35 :شارع روبريت�سو تيليملي اجلزائر
و من�صوري ليلى و من�صوري نادية ال�ساكنتان ب  :حي �سين�سيبيطال عمارة رقم  158الرغاية اجلزائر .
 مبقت�ضى احلكم العقاري ال�صادر عن حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2013/01/09فهر�س  13/48جدول  12/5656امل�ؤيد و املعدل بقرار نهائي �صادر عن جمل�سق�ضاء اجلزائر بتاريخ  2013/10/13فهر�س  13/5247جدول  13/1585املمهور بال�صيغة التنفيذية بتاريخ  2014/03/06حتت رقم . 14/224
بناءا على قائمة �رشوط البيع املودعة ب�أمانة �ضبط حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2017/05/11حتت رقم 2017/09بناء على الأمر ال�صادر عن ال�سيد قا�ضي البيوع العقارية مبحكمة �سيدي �أحممد بتاريخ  2017/10/04حتت رقم  17/3895و املت�ضمن حتديد جل�سة البيعباملزاد العلني ليوم  2017/11/22على ال�ساعة  ، 13.30م�ؤجلة ليوم  2018/04/25امل�ؤجلة ليوم  ، 2018/10/17و امل�ؤجلة ليوم  ; 2018/11/28 :و امل�ؤجلة ليوم
 .2019/01/02و امل�ؤجلة ليوم .2019/03/27
 يعلن الأ�ستاذ خملوف م�سعود املح�رض الق�ضائي ب�أنه �سيتم البيع باملزاد العلني للعقار الأتي تعينه  ،دار معدة لل�سكن كائنة باجلزائر العا�صمة املقاطعة اجلنوبيةدائرة و حمافظة اجلزائر بواجهة تطل على �شارع دوال روبارت�سو حيث يحمل بابه رقم  35 :م�شيدة من طابق ار�ضي  +طابق اول  ،الطابق الأر�ضي ي�شتمل على ثالث
�شقق ذات ا�ستعمال �سكني  ،حيث ت�شتمل �إحدى ال�شقق على غرفتني و مطبخ  ،اما ال�شقتني الأخريني فت�شتمل كل واحدة منهما على غرفة  ،مطبخ و مر�أب �صغري ،
�أما الطابق الأول في�شتمل على �شقة من �أربعة غرف  ،مطبخ و حمام  ،الكل م�شيد على قطعة ار�ض تقدر م�ساحتها ب  440 :م 2تقريبا و ي�شتمل العقار على ثالثة
بنايات
حدودها كتايل  :من ال�شمال  :ممر عني الزبوجة  ،من اجلنوب � :شارع ع�سلة �سليمان روبري ت�صون �سابقا  ،من ال�رشق  :القطعة رقم  12جتزئة امل�سماة روبري ت�صون ،
من الغرب  :القطعة رقم � 10شطرا �أ  -و قد حدد ال�سعر االفتتاحي ب  30.118.500,00 :دج  ،ثالثون مليون و مائة و ثمانية ع�رش �ألف و خم�سة مئة دينار جزائري ،
و يكون البيع يوم  ، 2019/03/27 :على ال�ساعة  13.30الواحدة و الن�صف زواال بقاعة اجلل�سات رقم  03مبقر حمكمة �سيدي احممد .
 يلزم الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س  (5/1خم�س الثمن و امل�صاريف امل�ستحقة ) و �أن يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية (� )8أيام ب�أمانة�ضبط املحكمة .تخ�ضع عملية البيع لدفرت �رشوط الذي ميكن االطالع عليه ب�أمانة �ضبط حمكمة �سيدي حممد �أو مبكتب املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/02/26:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الوايل

ANEP N°: 1916004690

املح�ضر الق�ضائي
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ا�ستعادة النفوذ:

م�ؤ�شر الإرهاب العاملي ..خرائط
املالذات البديلة لداع�ش والقاعدة
تعر�ض م�شهد الإرهاب العاملي ملتغريات جوهرية خالل ال�سنوات
ّ
الأخرية ،فتنظيم «داع�ش» الإرهابي الذي ظهر يف �سوريا والعراق
أرا�ض �شا�سعة يف الدولتنيَ ،ف َقدَ
خالل عام  2014و�سيطر على � ٍ
وتعر�ض خل�سائر هائلة ،دفعته للبحث عن
الكثري من م�صادر قوته،
ّ
مناطق مغايرة لالنت�شار ،مثل� :إفريقيا جنوب ال�صحراء ،وجنوب
�شرق �آ�سيا .ويُتوقع �أن ي�ستقطب التنظيم عنا�صر جديدة مُت ِ ّكنه
من احلفاظ على �أفكاره ون�شاطه .كما �أن تنظيم «القاعدة» ا�ستمر
هو الآخر ك�أحد التنظيمات الإرهابية امل�ؤثرة من خالل �شبكاته
املنت�شرة يف مناطق خمتلفة.
معهد ال�سالم واالقت�صاد ()IEP
عر�ض :حممد ب�سيوين عبداحلليم /
مركز امل�ستقبل للأبحاث و الدرا�سات
املتقدمة
ومبوازاة هذا النمط من الإرهاب تكر�س منط
�آخر من التطرف القومي واليميني املوجه �ضد
الأجانب ،وعلى وجه التحديد �ضد امل�سلمني
يف املجتمعات الغربية.
يف هذا ال�صدد� ،أ�صدر معهد االقت�صاد
وال�سالم تقرير «م�ؤ�رش الإرهاب العاملي لعام
 »2018الذي �صدر يف دي�سمرب  2018والذي
ير�صد �أبرز االجتاهات العاملية والإقليمية
للتهديدات الإرهابية وتطوراتها خالل عام،
من خالل حتليل �آثار وتداعيات الإرهاب يف
 163دولة تغطي نحو  %99,7من �سكان العامل،
وهو ما يجعل التقرير يت�سم بدرجة كبرية من
ال�شمولية ،وطرح نظرة مقارنة للتهديدات
الإرهابية بتجلياتها املتعددة يف الأقاليم
املختلفة.
خريطة الفاعلني الإرهابيني
ينطلق التقرير من تعريف للإرهاب ب�أنه
«التهديد �أو اال�ستخدام الفعلي للقوة غري
القانونية والعنف من قبل جهة غري تابعة
للدولة؛ لتحقيق هدف �سيا�سي �أو اقت�صادي �أو
ديني �أو اجتماعي ،من خالل اخلوف والإرغام
�أو الرتهيب والتهديد» .ولكي يتم ت�صنيف
حادث على �أنه عملية �إرهابية ،وف ًقا للم�ؤ�رش،
يتعني �أن يكون مق�صودًا ومتعمدًا ،وينطوي
على م�ستوى من العنف� ،أو حتى التهديد
بالعنف ،ناهيك عن تنفيذه من قبل فاعلني من
غري الدول.
وعط ًفا على هذا التعريف ،تت�ضمن خريطة
الفاعلني الإرهابيني -وف ًقا للتقرير -عددًا من
الفاعلني الرئي�سيني يتنوعون بني التنظيمات
الإرهابية ذات االنتماء الديني ،مثل تنظي َم ْي
«داع�ش» و»القاعدة» ،وتلك املرتبطة
ب�أطروحات قومية ميينية ،والتي تروج لأهداف
�سيا�سية ذات �صبغة �أيديولوجية غري دينية.
� اً
أول -التنظيمات الإرهابية ذات االنتماء
الديني :يُ�شري التقرير �إىل �أن هذا النمط من
التنظيمات كان الأكرث ح�ضو ًرا يف املنظومة
الإرهابية خالل عام  .2017وي�ضيف :كان
هناك �أربعة تنظيمات �أ�سا�سية م�سئولة عن
الن�سبة الأكرب من �ضحايا الإرهاب ،هي :تنظيم

«داع�ش» ،حركة «طالبان» ،حركة «ال�شباب
املجاهدين» ال�صومالية ،جماعة «بوكو
حرام» .وتلك التنظيمات م�سئولة عن مقتل
� 10632شخ�ص ،ما ميثل  %56,5من جمموع
قتلى الإرهاب خالل عام .2017
ويف هذا ال�سياق ،ال تزال لدى تنظيم «داع�ش»
القدرة على تنفيذ هجمات �إرهابية ،حيث
نفذ هجمات خالل عام  2017يف  286مدينة
ب�أربع مناطق خمتلفة (�آ�سيا واملحيط الهادي،
وال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،و�أوروبا،
ورو�سيا و�أورا�سيا).
ويذكر التقرير �أن تلك املعطيات ال تنفي
تراجع تنظيم «داع�ش» وتعر�ضه النتكا�سات
�شديدة �أثرت على قدرته على تنفيذ هجمات
�إرهابية م�ؤثرة ،وانخف�ض عدد الوفيات التي
ت�سبب فيها التنظيم �إىل  4350حالة خالل عام
 2017بعد �أن كانت  9150حالة خالل عام 2016
بانخفا�ض قدره  .%52ومبوازاة ذلك ،تراجعت
فاعلية الهجمات الإرهابية للتنظيم لينخف�ض
معدل الوفيات لكل هجوم من ثمانية �أ�شخا�ص
�إىل خم�سة تقريبًا لكل هجوم �إرهابي.
ري التقرير �إىل �أن «حركة ال�شباب» و»بوكو
وي�ش ُ
حرام» كانا التنظيمني الإرهابيني الأكرث
خطورة يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء .فخالل
عام  ،2017تتحمل الأوىل م�سئولية قتل 1457
�شخ�صا ،حيث كانت الن�سبة الأكرب من القتلى
ً
يف ال�صومال .بينما نفذت جماعة «بوكو حرام»
 272هجو ًما �إرهاب ًّيا يف عام  2017مما �أ�سفر
�شخ�صا ،غالبيتهم �سقطوا
عن مقتل 1254
ً
يف هجمات نفذتها اجلماعة داخل نيجرييا،
والباقي يف الدول املجاورة مثل الكامريون
والنيجر.
ثان ًيا� -إرهاب اليمني املتطرف يف الغرب:
يُ�شري التقرير �إىل �أنه �ش ّكل �أحد م�صادر
الإرهاب خالل ال�سنوات الأخرية .فوف ًقا
للتقرير� ،شهد عدد من الدول الغربية هجمات
�إرهابية لليمني املتطرف خالل عام .2017
فعلى �سبيل املثال ،كان املتطرفون من ذوي
الب�رشة البي�ضاء م�سئولني عن ت�سع هجمات
و�سبعة قتلى يف �أمريكا ال�شمالية ،وكان �أبرزها
يف �أغ�سط�س  2017خالل م�سرية «وحدوا
اليمني» يف �شارلوت�سفيل بوالية فرجينيا ،حيث
قام متطرف �أبي�ض بقيادة �سيارته جتاه ح�شد
�شخ�صا واحدًا .ويف كندا
من النا�س وقتل
ً
قام متطرف مييني بتنفيذ هجوم م�سلح على
املركز الثقايف الإ�سالمي مبدينة كيبيك وقتل
�ستة �أ�شخا�ص .وب�شكل جممل ،يو�ضح التقرير
�أن الإرهاب اليميني املتطرف ت�سبب يف مقتل

�شخ�صا عرب  113اعتدا ًء مت تنفيذها خالل
66
ً
الفرتة من � 2013إىل  ،2017منهم  47اعتدا ًء
و 17حالة وفاة خالل عام  2017فقط .حيث
�شهدت اململكة املتحدة  12هجو ًما ،وال�سويد
�ست هجمات ،ووقع هجومان يف كل من اليونان
وفرن�سا .بينما حدث يف الواليات املتحدة 30
�شخ�صا.
هجو ًما �أف�ضى �إىل مقتل 16
ً
ثال ًثا -التنظيمات ال�سيا�سية الأيديولوجية:
يذكر التقرير �أنها حظيت بقدرة على تنفيذ
هجمات �إرهابية خالل عام  ،2017ومن �ضمن
هذه التنظيمات احلزب ال�شيوعي الهندي
(املاوي) الذي يعار�ض النظام الهندي احلاكم
ورئي�س الوزراء «ناريندرا مودي» وحزب
بهاراتيا جاناتا القومي .وقد نفذ  190هجو ًما
�إرهاب ًّيا يف الهند �أدى �إىل مقتل � 205أ�شخا�ص.
وكانت كثري من هجمات احلزب موجهة �ضد
قوات ال�رشطة واجلي�ش.
وظهر هذا النمط من الإرهاب يف الفلبني
� ً
أي�ضا ،حيث نفذ اجلي�ش ال�شعبي اجلديد
ال�شيوعي  235هجو ًما داخل الدولة خالل عام
�شخ�صا ،ما ميثل  %35من
 2017ليقتل 113
ً
جمموع �ضحايا الإرهاب يف الفلبني.
دالالت رئي�سية
يُ�شري التقرير الذي ي�صنف الدول على مقيا�س
من �صفر (حيث ال يوجد ت�أثري للإرهاب) �إىل
ع�رشة (ميثل �أعلى ت�أثري للإرهاب)� ،إىل �أن
العدد الإجمايل للوفيات الناجمة عن العمليات
الإرهابية انخف�ض بن�سبة  %27بني عامي 2016
و ،2017حيث بلغ �إجمايل الوفيات  18814حالة
خالل عام  2017يف حني كانت  25774حالة يف
العام ال�سابق.
وي�ضيف �أنه خالل عام  2017حت�سن و�ضع 94
دولة داخل امل�ؤ�رش .وبالرغم من �أن العراق
يت�صدر دول امل�ؤ�رش من حيث ت�أثري وانعكا�سات
الإرهاب� ،إال �أنه �شهد �أكرب انخفا�ض يف عدد
الوفيات الناجتة عن الإرهاب؛ �إذ انخف�ض
العدد من  9783حالة يف  2016لي�صل �إىل 4271
حالة يف  2017بانخفا�ض قدره .%56
وينتقل التقرير من هذه املعطيات الإجمالية
لي�شري �إىل عدد من الدالالت الرئي�سية� ،سواء
على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي ،للتهديدات
الإرهابية واملتمثلة فيما يلي:
 -1ت�شري قائمة الدول الع�رش الأوىل (التي
تبد�أ بالعراق وتنتهي بالفلبني) الأكرث ت�أث ًرا
بالإرهاب خالل عام � ،2017إىل درجة من
التوزيع اجلغرايف بني ثالث مناطق ،هي:
ال�رشق الأو�سط ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء،
وجنوب �آ�سيا ،وتـ�أتي العراق يف املرتبة الأوىل
يف امل�ؤ�رش ،وبلغ �إجمايل القتلى نحو 4271
قتيلاً  ،وبالرغم من الهزائم التي تعر�ض لها
تنظيم «داع�ش» هناك� ،إال �أنه ال يزال التنظيم
الإرهابي الأكرث تهديدًا� ،إذ يتحمل امل�سئولية
عن  %83من قتلى العمليات الإرهابية خالل
عام .2017
وت�أتي دولة �أفغان�ستان يف املرتبة الثانية
بامل�ؤ�رش ،حيث تعر�ضت لـ 1168حاد ًثا
�شخ�صا .وتتحمل
�إرهاب ًّياُ ،قتل خاللها 4653
ً
حركة طالبان امل�سئولية عن  %77تقريبًا من
ال�ضحايا .بينما حتملت والية خرا�سان (التابعة
لتنظيم «داع�ش») م�سئولية قتل  %14من �ضحايا

الإرهاب يف �أفغان�ستان.
وحتتل نيجرييا املرتبة الثالثة ب�إجمايل
 1532قتيلاً نتيجة عمليات �إرهابية .ويهيمن
على م�شهد التنظيمات الإرهابية يف الدولة
جمموعتان رئي�سيتان ،هما «جماعة بوكو»
حرام ،واملتطرفون التابعون لعرقية الفوالين،
وهما م�سئولتان عن  %63من العمليات الإرهابية
يف نيجرييا ،ونحو  %88من ال�ضحايا.
 -٢تك�شف االجتاهات الإقليمية النعكا�سات
الإرهاب عن درجة من التباين بني الأقاليم
املختلفة .فقد انخف�ض ت�أثري الإرهاب يف
خم�س مناطق ،هي :ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا �أمريكا اجلنوبية ،رو�سيا و�أورا�سيا،
و�أوروبا ،و�أمريكا الو�سطى والكاريبي .وعلى
اجلانب املقابل ،تنامى ت�أثري الإرهاب يف
�أربع مناطق ،هي :جنوب �آ�سيا ،و�أمريكا
ال�شمالية،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،و�آ�سيا
البا�سفيك.
وارتهن هذا التباين بال�سياقات التي عاي�شتها
دول كل منطقة خالل عام  .2017فرغم �أن
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا قد
�شهدت �أكرب عدد من الوفيات ب�سبب الإرهاب
منذ عام  2002وحتى نهاية  2017والذي بلغ
 91311حالة وفاة ،ف�إن امل�ؤ�رش ي�شري �إىل �أن
املنطقة �شهدت حت�س ًنا يف املتو�سط فيما
يتعلق بت�أثري الإرهاب خالل عام .2017
وارتبط هذا التطور بتح�سن م�ؤ�رش �ست ع�رشة
دولة باملنطقة ،وانخفا�ض الن�شاط الإرهابي
يف عدد من الدول ،وتراجع م�ستوى ال�رصاع
يف �سوريا والعراق ،وال�ضغوط التي تعر�ض لها
تنظيم «داع�ش» يف الدولتني.
ويف ال�سياق ذاته� ،شهدت �أوروبا حت�س ًنا
ً
ملحوظا يف امل�ؤ�رش خالل عام  ،2017حيث
�سجل واحد وع�رشون دولة �أوروبية حت�سناً
يف م�ؤ�رش الإرهاب العاملي ،وهو ما نتج عن
جهود مكافحة الإرهاب يف العديد من الدول
الأوروبية ،ومن ثم �سجلت القارة �أكرب ن�سبة
انخفا�ض ( )%75يف الوفيات الناجمة عن
الإرهاب .فعلى �سبيل املثال ،انخف�ض عدد
�ضحايا الإرهاب يف بلجيكا �إىل اثنني يف عام
 2017بعد �أن كان � 36ضحية يف عام ،2016
وتراجع العدد يف �أملانيا من  26حالة يف عام
� 2016إىل حالة واحدة يف عام .2017
ويف املقابل ،تدهورت الأو�ضاع يف بع�ض
املناطق مثل منطقة جنوب �آ�سيا� ،إذ �شهدت
العديد من دولها تنامي الن�شاط الإرهابي،
ال �سيما من خالل التنظيمات التابعة لتنظيم
«داع�ش» .حيث ي�شري التقرير �إىل �أن والية
خرا�سان نفذت الهجومني الأكرث دموية
يف جنوب �آ�سيا خالل عام  2017يف كل من
باك�ستان و�أفغان�ستان .حيث كان الهجوم الأول
يف فرباير حينما ا�ستهدفت �رضيح «�شهباز
قلندر» ال�صويف يف مدينة �سهوان الباك�ستانية،
�شخ�صا .ووقع الهجوم
و�أ�سفر عن مقتل 91
ً
الثاين يف كابول يف مايو ،و�أدى �إىل مقتل 93
�شخ�صا.
ً
 -٣تُقدر التكلفة االقت�صادية للإرهاب عامل ًّيا
(والتي ت�شمل التكاليف الناجمة عن الوفيات،
والإ�صابات ،وتدمري املمتلكات ،واخل�سائر
يف الن�شاط االقت�صادي) مبقدار  52مليار
دوالر �أمريكي خالل عام  .2017وهي تكلفة
�أقل بن�سبة  %42مقارنة بعام  .2016ويعد عام

 ٢٠١٧وف ًقا للتقرير العام الثالث على التوايل
الذي يت�ضمن انخفا�ض تكلفة الإرهاب بعد
�أن و�صلت هذه التكلفة �إىل ذروتها يف عام
 2014حينما بلغت  108مليارات دوالر .وتعد
�أفغان�ستان الدولة الأكرث ت�رض ًرا من الت�أثري
االقت�صادي للإرهاب كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة  .%12,8ويف املرتبة التالية
ي�أتي العراق بن�سبة  ،%10,8ثم �سوريا وال�صومال
بن�سبة  %5,8و %5على التوايل.
احلراك اجلغرايف
ثمة توجه هيمن على التنظيمات الإرهابية
خالل ال�سنوات الأخرية ب�رضورة االنتقال
بعيدًا عن مناطق ال�رصاعات التقليدية ،على
غرار منطقة ال�رشق الأو�سط ،والبحث عن
مواطئ قدم جديدة متنح التنظيم حيزًا �أكرب
للحركة .ويف هذا الإطار ،ي�شري التقرير �إىل
ثالثة مناطق رئي�سية باتت حتظى باهتمام
التنظيمات الإرهابية ،هي:
 -1منطقة ال�ساحل الإفريقي التي �أ�صبحت
تناف�سا على النفوذ بني تنظيمي
ت�شهد
ً
«القاعدة» و»داع�ش» ،وتذكر بع�ض التقديرات
يف مار�س � 2018أنه يوجد باملنطقة نحو 9000
�إرهابي ،وخالل عام � 2017شهدت املنطقة
ً
ً
ملحوظا للتنظيمات الإرهابية ،فعلى
ن�شاطا
�سبيل املثال ،تعر�ضت مايل لـ 77هجو ًما
�شخ�صا.
�إرهاب ًّيا ُقتل على �إثرها 141
ً
وتُن�سب �أغلب هذه الهجمات �إىل جماعة
«ن�رصة الإ�سالم وامل�سلمني» التي ظهرت يف
مار�س  2017نتيجة اندماج عدد من مقاتلي
تنظيم «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي»
و»جبهة حترير ما�سينا» التي ت�ستند �إىل
العرقية الفوالنية ،وحركتي «�أن�صار الدين»
و»املرابطني».
 -2منطقة احلزام الأو�سط يف نيجرييا التي
�رصاعا على املوارد واملراعي بني
ت�شهد
ً
املجموعات املوجودة يف املنطقة .وارتبط
تنامي هذا ال�رصاع يف ال�سنوات الأخرية
بتزايد عدد ال�سكان والت�صحر وتغري املناخ
الذي �أثر بال�سلب على الأرا�ضي اخل�صبة يف
�شمال نيجرييا والتي كان ي�ستخدمها �سكان
عرقية الفوالين تاريخ ًّيا يف الرعي ،ومن ثم
انتقل العديد من �سكانها �إىل املناطق الأخرى
التي ي�سكنها املزارعون.
ويف هذا ال�سياق ،ظهر متطرفو الفوالين
لينفذوا العديد من الهجمات الإرهابية �ضد
املزارعني الذين ينتمون يف الغالب للديانة
امل�سيحية .وبالتايل� ،أ�صبحت منطقة احلزام
الأو�سط بنيجرييا �إحدى مناطق التوترات التي
ت�شهد تنام ًيا يف ن�شاط احلركات املتطرفة،
وهو ما مينح التنظيمات الإرهابية الرئي�سية
(«القاعدة» و»داع�ش») فر�صة مواتية لتمديد
نفوذها.
 -3منطقة جنوب �رشق �آ�سيا التي ت�ستحوذ
على اهتمام التنظيمات الإرهابية ،حيث ت�شهد
موجة جديدة من الإرهاب تتزعمه املجموعات
التابعة لتنظيم «داع�ش» واحلركات االنف�صالية
يف دول املنطقة .وخالل عام  2017تعر�ضت
املنطقة لـ 348حاد ًثا �إرهاب ًّياُ ،قتل على �إثرها
�شخ�صا ،و�سجلت املنطقة ككل زيادة
292
ً
بن�سبة  %36يف الوفيات الناجتة عن الإرهاب.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضريين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات ايدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف/الفاك�س 023. 36 33 46 :

الو�سط2019/02/26:
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حقائق حول الأ�سريات الفل�سطينيات يف معتقل "الدامون"
نقلت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �صدر عنها ُ ،جملة من احلقائق اليومية التي يع�شنها �أ�سريات معتقل "الدامون" ،والتي تو�ضح
حجم االنتهاكات واخلروقات التي يتعر�ضن لها ب�شكل يومي ،والتي ُتخالف ب�شكل �صريح كافة املعاهدات واالتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق
االن�سان ،وفيما يلي تفا�صيل هذه الوقائع:
م�٫س
طبيعة معتقل "الدامون":
يقع �سجن "الدامون" �شمايل فل�سطني على
�سفوح جبل الكرمل مبدينة حيفا ،وقد �أُقيم
هذا ال�سجن منذ زمن االنتداب الربيطاين
كم�ستودع للدخان ،وعند بنائه مت مراعاة
توفري الرطوبة حلفظ �أوراق الدخان ،وكانت
الأر�ض تعود ملكيتها لعائلة قرمان من حيفا،
و بعد عام  1948و�ضعت ا�رسائيل يدها على
املبنى وحولته اىل �سجن ،حيث �أن البنية
التحتية لل�سجن رديئة و�سيئة جداً وكان هناك
�أمر ب�إغالقه النه ال ي�صلح للعي�ش به ،ولكن
مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى وازدياد �أعداد
املعتقلني الفل�سطينيني� ،أعادت �إ�رسائيل فتحه
وهو ي�ستوعب حالياُ � 500أ�سري �أغلبهم معتقلني
على خلفية الدخول لأرا�ضي الداخل املحتل
بطريقة غري قانونية ،وهناك ق�سم للأ�سريات
ي�ضم حوايل � 53أ�سرية.
�أو�ضاع الأ�سريات عقب نقلهن �إىل
معتقل "الدامون"
يف �شهر نوفمرب عام  2018مت �ضم الأ�سريات
ال�سيا�سيات اللواتي يقبعن يف �سجن "ال�شارون"
اىل �أ�سريات الدامون لي�صبح معتقل "الدامون"
ي�ضم جميع الأ�سريات ال�سيا�سيات.
 ُقبيل نقل الأ�سريات من �سجن ال�شارونللدامون ،مت �أي�ضاً نقل �أ�سريات �سجن الدامون
من ق�سمهن ،حيث ُكن يقبعن بق�سم  6ومت نقلهن
اىل ق�سم  ،3كما مت نقل �أ�سريات ال�شارون �إىل
ذات الق�سم ،وقد جرى نقل �أ�سريات ال�شارون
على  6دفعات ،من تاريخ  31.10.2018حتى
. 7.11.2018
 كان الق�سم بحاجة لتجهيز من قبلالأ�سريات ،وقد حاولت �إدارة �سجن "الدامون"
توزيع الأ�سريات على غرف الق�سم وفقاً ملا
تراه �إدارة املعتقل ،ولكن الأ�سريات خا�ضوا
ن�ضال �ضد قرار �إدارة ال�سجن وطالنب �أن
يخرتن ب�أنف�سهن توزيع الغرف ،لذلك وكخطوة
احتجاجية اعت�صمن يف ال�ساحة ورف�ضن
الدخول للغرف ،وبعد تدخل ممثلة الأ�سريات
واملفاو�ضات مع الإدارة ُ�سمح لهن باال�رشاف
على ترتيبات وتوزيع الغرف.
 يوجد حالياً� 53أ�سرية يف �سجن "الدامون"،يتغري عددهن ح�سب االعتقاالت اجلديدة او
االفراج عنهن بعد انتهاء فرتة حكمهن ،من
بني الأ�سريات القابعات يف املعتقل� :أ�سرية
قا�رصة ،ونائب يف املجل�س الت�رشيعي ،وثماين
�أ�سريات جريحات �أُ�صنب وقت اعتقالهن،
والعديد من الأ�سريات املري�ضات ،و� 22أ�سرية
�أُم منهن زوجات و�أمهات �شهداء و�أ�رسى
بال�سجون ،و� 19أ�سرية موقوفة ،و�أ�سريتني قيد
االعتقال االداري ،و� 3أ�سريات من قطاع غزة
حمرومات من زيارة ذويهن.
 يُذكر ب�أن الأحكام التي �صدرت بحقالأ�سريات قد و�صلت �أق�صاها لـ ً 16
عاما.
 -حُتتجز الأ�سريات الفل�سطينيات يف ق�سم

يحتوي على  13غرفة ،يف كل غرفة توجد
ما بني � 8-4أ�سريات ،هناك غرفة عزل مع
كامريات ،كذلك يوجد غرفة تُ�ستخدم ك�صف
لتعليم للقا�رصات ويتم فتحها يوم بالأ�سبوع
فقط ،وقد طالنب الأ�سريات با�ستخدام
هذا ال�صف وفتحه يومياً للتعليم واجلل�سات
الثقافية و�أن يكون به مكتبة وغرفة قراءة
جلميع الأ�سريات ،ولكن للآن مل ي�سمح لهن
بذلك ،مع ذلك جنحت الأ�سريات بتخ�صي�ص
غرفة للقا�رصات و�أخرى للأ�سرية اجلريحة
�إ�رساء جعابي�ص نظراً خل�صو�صية حالتها
حيث ترافقها عادة الأ�سرية عائ�شة الأفغاين
لت�ساعدها مبتطلباتها اليومية.
 يجري عد الأ�سريات  4مرات يومياً(:ال�ساعة ،)18:00 ،15:00 ،10:00 ،6:00فيما يتم اجراء
تفتي�ش ما ي�سمى "دق اجلدران وال�شبابيك"
مرتني يومياً ال�ساعة  8:00وال�ساعة 15:00
ع�رصاً  ،كما يتم تنفيذ تفتي�ش مفاجيء لبع�ض
الغرف ب�أوقات غري معروفة وغري حمددة.
 فيما يتعلق بالغرف ف�أر�ضيتها من الباطون،بدون بالط وهي باردة جداً بف�صل ال�شتاء،
غالبية الغرف �سيئة التهوية ،مليئة بالرطوبة
واحل�رشات حيث �أن البناء قدمي جداً ،جزء
كبري من اخلزائن �صدئة نتيجة الرطوبة ،ال
يوجد كرا�سي بالغرف ،و�إدارة ال�سجن متنع
الأ�سريات تغطية الأر�ضية بالبطانيات لكي
يجل�سن عليها ،ويف الأوقات التي ال يوجد بها
عد �أو تفتي�ش ي�ضعن الأ�سريات البطانيات على
الأر�ض ويجل�سن عليها ،وعندما تدخل �إدارة
ال�سجن للعد �أو التفتي�ش �رسعان ما يزيلوهن
لكي ال يتم معاقبتهن.
يف كل غرفة يوجد �إبريق ت�سخني املاء ،وبالطة
طبخ كهربائية وتلفزيون وراديو ،ويف كل غرفة
يوجد مرحا�ض ولكن ال يوجد حمام .
 عدم توفر ظروف الأمان للأ�سريات داخلالغرف ،حيث �أن اال�رسة مرتفعة وعالية فهي
مكونة من طابقني ،مما �أدى �سابقاً لوقوع عدد
من الأ�سريات وا�صابتهن بك�سور .
 �أما عن املياه يف الق�سم :فالأ�سرياتيعتمدن على �رشاء مياه معدنية على ح�سابهن
اخلا�ص من دكان ال�سجن " الكنتينة".
 يُ�سمح لكل عائلة �أ�سرية ادخال كتابني يفال�شهر ،لكن ب�رشط �أن حت�صل الأ�سرية م�سبقاً
على ت�رصيح ال�ستالم الكتب و�أن تعيد كتابني
كانا يف حوزتها.
�ساحة ال�سجن �أو ما ت�سمى "الفورة":
 هناك كامريتان يف �ساحة الق�سم حيث تتممراقبة الأ�سريات من قبل �سجانني ،وهذا
مينع الأ�سريات من القيام بتمارين ريا�ضية
والرك�ض ب�شكل حر ،ومينعهن �أي�ضاً من
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،وخا�صة �أن �أغلبية
الأ�سريات حمجبات.
 ال يُ�سمح للأ�سريات بالتجمع يف جمموعاتيف ال�ساحة.
 تق�ضي الأ�سريات حوايل � 4ساعات يفال�ساحة ،يُقتطع منها وقت اال�ستحمام ،وقت
زيارة املدير ،ووقت زيارة املحامني.
 ي�شار ب�أن ال�ساحة بال �سقف ،وبالتايلف�إن الأ�سريات ال تغادرن الغرف عند هطول

املطر.
احلمامات
 من اجلدير ذكره �أن احلمامات موجودةخارج الغرف ،لذلك حُترم الأ�سريات من
اال�ستحمام ب�شكل حر ومتى حتتاج ،كما �أنه
ال يُ�سمح للأ�سريات باال�ستحمام �إال خالل
�ساعات الفورة ،حيث جُترب الأ�سرية على ال�سري
من غرفتها عرب ال�ساحة مما يُ�شكل لهن احراج
و�صعوبة وخا�صة يف �أجواء الطق�س الباردة،
والكارثة الكربى خالل وقت الدورة ال�شهرية،
فاذا احتاجت الأ�سرية �أن ت�ستحم بالليل ،ف�إنها
بب�ساطة ال ت�ستطيع ب�سبب وجود احلمامات
خارج الغرف وب�سبب حتديد وقت اال�ستحمام
فقط ب�ساعات الفورة ولذلك يتوجب عليها
االنتظار لوقت فورة ال�صباح ،الأمر الذي
يُعر�ض �صحة الأ�سريات للخطر خا�صة خالل
مو�سم ال�شتاء.
ظروف التعليم
 تمُ نع الأ�سريات من حيازة مواد تعليمية،وم�ؤخراً جرى تفتي�ش للغرف ،ومت ايجاد ورقة
حتتوي على مواد تعليمية متت م�صادرتها،
وقال ال�سجانون للأ�سريات ب�أن جميع املواد
التعليمية ممنوعة.
 ال يوجد مكتبة عند الأ�سريات ،وحتى الآنمل يتم ا�ستالم الكتب التي مت اح�ضارها مع
�أ�سريات ال�شارون وعددها حوايل  800كتاب،
وامل�شكلة �أي�ضاً يف حال ا�ستالمها ال يوجد
مكان لو�ضعها.
 ال�صف الذي مت فتحه مت تخ�صي�صه فقطلتعليم القا�رصات وهو �صغري وال يوجد به
نافذة ،ويُ�سمح فقط للقا�رصات بالتعلم فيه
وذلك عند ح�ضور معلمة من قبل الإدارة ليوم
واحد بالأ�سبوع ويتم �إغالقه مبا�رشة بعد انتهاء
دوامها ،وال يُ�سمح لأحد با�ستعماله بعدها.
العالج الطبي:
 هناك بريوقراطية بالن�سبة لطلب ادخال�أطباء خمت�صني من اخلارج حيث �أن الأمر
ي�ستغرق وقت طويل ال�ست�صدار اذن للدخول،
ومماطلة بالتحويل للم�ست�شفيات ،واجراء
العمليات كحالة الأ�سرية امل�صابة �إ�رساء
اجلعابي�ص ،وهي بحاجة لبدلة للحروق
و�أي�ضاً اجراء عملية لف�صل الأ�صابع وعمليات
جتميلية الن وجها م�شوه نتيجة ا�صابتها وقت
االعتقال.
ب�شكل عام هناك مماطلة باجراء الفحو�صات
وت�شخي�ص الأمرا�ض ،الأمر الذي ي�ؤدي اىل
تدهور الو�ضع ال�صحي للأ�سريات.
املواد التي يتم توزيعها من قبل االدارة:
 فيما يخ�ص املواد التي يتم توزيعها منقبل �إدارة "الدامون" ،فال يوجد قائمة حمددة
ووا�ضحة ب�شكل �شهري ،وتفتقر القائمة
ب�شكل دائم الفوط الن�سائية ،ووفقاً للتعليمات
يجب توفريها من قبل الإدارة للأ�سريات

املوقوفات ،وخالل تواجدهم ب�سجن ال�شارون
كان يتم تزوديهم بها وللأ�سريات املحكومات
اي�ضاً� ،أما ب�سجن "الدامون" فال يتم تزويدها
للأ�سريات املحكومات.
 �أما عن الأ�سرية ا�رساء جعابي�ص ف�إنهب�سبب ا�صابتها وتال�صق �أ�صابع يديها  ،ف�إنها
ال ت�ستطيع ا�ستخدام الفوط ال�صحية املوجودة
بدكان ال�سجن " الكنتينة"  ،وامنا فقط الفوط
ال�صحية التي تتوفر عند الإدارة  ،مما يجعل
الأمر حاجة ملحة للأ�سرية امل�صابة ا�رساء
جعابي�ص.
مواد لعمل �أ�شغال يدوية فنية
 ما زال ال�سجن مينع عائالت الأ�سريات�إدخال مواد للأ�شغال اليدوية الفنية ،لذلك
حُترم الأ�سريات عملياً من حقهن بانتاج �أعمال
فنية ،ويتم فقط ادخال بع�ض املواد من قبل
ال�صليب الأحمر.
�أو�ضاع الأ�سريات املوقوفات :
 الأ�سرية التي تُعتقل وال تكون مبراكزالتحقيق يتم نقلها بني معابر "امل�سكوبية"
و"الرملة" و"ال�شارون" وزجها بظروف قا�سية
و�صعبة وال يتم اح�ضارها �إىل �سجن "الدامون"
�إال بعد حوايل �شهر من اعتقالها ,ويف كثري
من الأحيان يتم احتجازهن بظروف عزل
واو�ضاع معي�شية قا�سية ،كحالة الأ�سرية افتكار
كميل(زكارنة) فعلى الرغم من عدم ا�ستجوابها
مبركز حتقيق ،غري �أنه مت نقلها ل�سجن "الرملة"
وزجها بظروف عزل غاية يف ال�صعوبة وبرد
قار�ص ملدة �شهر ،والزهرة القا�رص �صابرين
�سند التي مت اح�ضارها بعد � 10أيام للدامون
والتي خ�ضعت لذات الظروف.
ظروف نقل الأ�سريات للمحاكم عرب
"البو�سطة":
 عند نقل الأ�سريات يتم تقييدهن ،ويف كثريمن الأحيان تكون القيود �شديدة وحمكمة ،كما
�أن معاملتهن تخ�ضع ملزاج قوات النقل والتي
ت�سمى قوات النح�شون.
 هناك م�شكلة عند الأ�سريات اللواتي يتمحماكمتهن مبحكمة �سامل الع�سكرية وحمكمة
اللد وذلك ب�سبب احتجازهن مبعابر "اجللمة"
و"ال�شارون" و"الرملة" بظروف �سيئة وقا�سية،
عدا عن �أن املدة ت�ستغرق � 3أيام بالبو�سطة

وهي مبثابة رحلة عذاب ومعاناة �شديدة
للأ�سريات .
 مت حتقيق اجناز جديد فيما يخ�ص نقلالأ�سريات ،وذلك نتيجة مفاو�ضات وتقدمي
�شكاوي عديدة حول نقل الأ�سريات اللواتي
يتم حماكمتهن مبحكمة القد�س وبئر ال�سبع،
حيث �أنه بال�سابق كان يتم نقلهن قبل يوم من
املحكمة وتبقى الأ�سرية باملعرب حوايل 3
�أيام بظروف عزل قا�سية جداً مما يزيد من
معانتهن ،ولكن اليوم جنحن الأ�سريات بتح�صيل
اجناز وهو نقل الأ�سريات ملحاكم القد�س وبئر
ال�سبع و�إعادتهن للمعتقل بنف�س اليوم.
زيارات الأهل:
 تُقدم طلبات �أ�سبوعية وعند كل زيارةملمثلة الأ�سريات يف الق�سم ،ب�ش�أن مو�ضوع
ادخال املالب�س والكتب ،و�صور الأطفال،
الأمر الذي ي�ستنفذ وقت ممثلة الأ�سريات
حيث تن�شغل �أ�سبوعياً بتقدمي طلبات ل 53
�أ�سرية.
 فيما يخ�ص �أ�سريات غزة فهن حمروماتمن زيارة عائالتهن ،ب�سبب احل�صار على غزة
وبعد عدة تقدمي �شكاوي من قبل هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين مت ال�سماح لهن باجراء
مكاملات هاتفية للعائلة كل عدة ا�شهر مرة،
وتكون املكاملات عادة بوجود الإدارة وم�سجلة
ومدتها حوايل  45دقيقة.
ظروف زيارة املحامني:
هناك غرفة واحدة معدة لزيارة املحامي
وهي �صغرية جداً ،وال يُ�سمح للمحامي بزيارة
�أكرث من � 3أ�سريات خالل الزيارة الواحدة.
االعتقال الإداري:
تاريخ القانون:
وهو ما ورثته دولة االحتالل اال�رسائيلي
عن االنتداب الربيطاين ،حيث يرجع �أ�صل
القانون منذ االنتداب الربيطاين ،وهو قانون
الطوارئ لالنتداب الربيطاين عام  1945ومت
اعتماده كقانون ي�ستعمل يف حالة الطوارئ
ب�إ�رسائيل ,وقد �أعلنت �إ�رسائيل حالة الطوارئ
منذ قيامها عام  ،1948ويُ�ستخدم االعتقال
الإداري بالأ�سا�س العتقال الأ�رسى ال�سيا�سيني
الفل�سطينيني.
املفهوم:

هو اعتقال تع�سفي ت�ستخدمه ال�سلطات
اال�رسائيلية ل�سجن �أ�شخا�ص بدون تهمة ومن
غري تقدمي لوائح اتهام �ضدهم ،وح�سب ادعاء
املخابرات الإ�رسائيلية انه خطوة وقائية
لكي ال يقوم ال�شخ�ص بتنفيذ �أي خمالفة
بامل�ستقبل ،لذلك ال يوجد وقت حمدّد لفرتة
االعتقال.
ويجري االعتقال الإداري دون حماكمة
وا�ستنادًا �إىل �أمر يُ�صدره قائد املنطقة
رسية ،ال ّ
يطلع عليها
وباعتماد �أدلّة وب ّيانات � ّ
املحامي وال ح ّتى املعتقل نف�سه ،هذا
الإجراء يجعل من املعتقل يقف عاج ًزا يف
مواجهة ادّعاءات ال يعرفها ،وبالتايل ال ميلك
طريقة لتفنيدها ودح�ضها بال الئحة ا ّتهام وال
حماكمة عادلة وبالتايل دون �إدانة ودون �أن
يعرف متى �سيت ّم �إطالق �رساحه.
يتم اعتقال الأ�رسى والأ�سريات
الفل�سطينيني ادارياً لفرتات زمنية طويلة
بحجة وجود "معلومات خمابراتية �رسية" ال
يعرفها الأ�رسى �أو حمامي الدفاع عنهم.
 بالرغم من �أن مدة االعتقال الإداري�أق�صاها � 6أ�شهر ،ولكن ميكن متديده وجتديده
لأجل غري م�سمى ,هذا االعتقال املجحف
ي�سلب من الأ�رسى حق معرفة املعلومات
التي اعتقلوا ب�سببها ويبقيهم بالظالم لفرتات
طويلة ،حيث �أنهم ال يعرفون متى �سيطلق
�رساحهم ،و�أحياناً ميتد الأمر �سنوات طويلة.
ومن بني الأ�سريات ال�سيا�سيات
الفل�سطينيات اللواتي قيد االعتقال الإداري:
 .1الأ�سرية خالدة جرار ،ع�ضو املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني� 55 ،سنة ،من مدينة
رام اهلل ،اعتقلت يف  2يوليو  ،2017وقد �أ�صدر
ال�ضابط الع�سكري �أمر اعتقال �إداري بحقها
ل�ستة �أ�شهر ,ومت متديد �أمر االعتقال الإداري
وجتديده ب�شكل م�ستمر :وكان التمديد الأول
بتاريخ  27.12.2017ملدة � 6شهور
والتمديد الثاين بـ  26.6.2018ملدة � 4شهور
والتمديد الثالث بـ  25.10.2018ملدة 4
�شهور
وتنتهي مدة �أمر االعتقال االداري بتاريخ -28
.2019-2
 .2والأ�سرية فداء دعم�س  24عاماً ،من بيت
�أمر ق�ضاء اخلليل ،وهي طالبة جرى اعتقالها
وحكم عليها بال�سجن
بتاريخ  29مايو ُ 2018
ملدة  95يوم ،ويف اليوم املحدد للإفراج عنها
� ,صدر بحقها �أمر اعتقال اداري ل�ستة �أ�شهر،
وينتهي بتاريخ .2019-2-15
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حفل ت�أبيني للمحرر والكاتب حافظ �أبو عباية يف يا�سوف
حتت رعاية الرئي�س حممود عبا�س �أبو مازن� ،أقامت حركة التحرير الفل�سطينية فتح �إقليم �سلفيت وهيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين،
اليوم الأحد ،حفال ت�أبينيا للأ�سري املحرر والكاتب الراحل حافظ ابو عباية وذلك يف الذكرى الأربعني لرحيله يف �صالة بلدية يا�سوف
ق�ضاء �سلفيت ،بح�ضور ر�سمي و�شعبي كبري.
م�٫س
حيث ح�رض احلفل ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح توفيق
الطرياوي ،ورئي�س هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين اللواء قدري
ابو بكر ،وحمافظ حمافظة
�سلفيت اللواء ابراهيم البلوي،
و�أمني �رس اقليم حركة فتح
يف �سلفيت عبد ال�ستار عواد،
والكاتب املتوكل طه ،ولفيف
من ممثلي الأجهزة الأمنية
وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية والأهلية
وكوادر املناطق التنظيمية يف
املحافظة و�أ�رسى حمررين
وعائلة الراحل ابو عباية .ورحب
�أمني ال�رس عواد بال�ضيوف،
مرتحماً على �أرواح ال�شهداء،
وعدد مناقب الراحل عباية ووجه
التحية اىل عائلته املنا�ضلة ،كما
توجه بتحية اجالل واكبار اىل
الأ�رسى داخل �سجون االحتالل.
من جانبه ترحم الطرياوي على
روح املنا�ضل ابو عباية ،و�أكدا
على �إ�رصار �شعبنا على موا�صلة

الن�ضال لتحقيق الكرامة واحلرية
لل�شعب الفل�سطيني وتبيي�ض
ال�سجون ،وم�شددا على �أن
�شعبنا وقيادته م�ستمرون يف
الوقوف �سدا منيعا حلماية ق�ضية
الأ�رسى .واالنت�صار لها مهما كلف
الثمن و�أياً كانت الفاتورة ،وم�ؤكدا
على �أن القيادة ت�ضع ق�ضية
الأ�رسى على ر�أ�س �سلم الأولويات
الوطنية .كما ا�ستعر�ض البلوي
مراحل حياة الراحل ابو عباية،
م�شيدا بن�ضاالته وت�ضحياته،
و�إ�رصاره املتوا�صل على احل�ضور
الدائم يف كل الفعاليات الداعمة
لأ�رسانا وذويهم ،م�شددا على
�رضورة ال�سري على دربه الن�ضايل
والثقايف والذي جعل منهما
م�ساحة حقيقية لإ�سناد ت�ضحيات
املعتقلني و�صمودهم .وقال
ابو بكر" ن�ؤبن اليوم حافظ ابو
عباية بعد م�سرية ن�ضال وعطاء
طويلة وم�رشفة ،وبعد �أن ق�ضى
�سنني حياته بني زنازين الظلم
الإ�رسائيلية وبني ثنايا الكتب
التي �ألفها و�أثرت مكتبة احلركة

الوطنية الأ�سرية بالعديد من
الروايات واملقاالت والكتب".
وتقدم اللواء �أبو بكر "ب�إ�سم
القيادة وهيئة الأ�رسى واحلركة
الأ�سرية يف �سجون الإحتالل
والأ�رسى املحررين ،ب�أ�سمى
�أيات الإعتزاز والفخر بذكرى
و�سرية الراحل ابو عباية العطرة
والتي ق�ضاها منا�ضال �رش�سا يف
وجه اجلالد الإ�رسائيلي".ووقبيل
الفقرة التكرميية لعائلة الراحل،
�شكر �شقيق ابو عباية احل�ضور
جميعا على احل�ضور امل�رشف
الذي ا�ستذكر املنا�ضل "ابو
حنان" وتعداد مناقبه الن�ضالية.
يذكر ان حافظ ابو عباية ولد
�أواخر عام  1945يف بلدة يا�سوف
قرب �سلفيت ،والتحق ب�صفوف
جي�ش التحرير الفل�سطيني يف
العراق عام  ،1965ثم املقاومة
امل�سلحة بعد هزمية عام ،67
حيث وقع يف الأ�رس بعد �ستة
�أ�شهر من الهزمية ،وحكم عليه
بال�سجن الفعلي ملدة �أربعني �سنة،
�أم�ضى منها ثمانية ع�رش عاماً،

قبل ان يطلق �رساحه يف �إطار
عملية تبادل الأ�رسى يف �أيار-
مايو عام  ،1985وعاد �إىل �أر�ض
الوطن عام  ،1994حيث التحق
بكادر وزارة الإعالم .للفقيد ابو
عباية العديد من امل�ؤلفات ،من

نادى الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتالل تعتقل ( )12مواطن ًا من ال�ضفة
اعتقلت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي الليلة املا�ضية
وفجر �أم�س ( )12مواطناً من
ال�ضفة.
وبني نادي الأ�سري �أن عمليات
االعتقال ا�ستهدفت رئي�س
جمل�س الأوقاف وال�ش�ؤون
واملقد�سات الإ�سالمية يف
القد�س ال�شيخ عبد العظيم
�سلهب ،ونائب مدير عام
دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف
القد�س ناجح بكريات� ،إ�ضافة
�إىل املواطنني نور العجلوين،
وح�سن عياد حيث جرى
اعتقالهما من باب العامود.
و�أ�شار نادي الأ�سري �إىل
�أن عملية اعتقال �سلهب
وبكريات ،ت�أتي يف �إطار
حمالت االعتقال التي نفذتها
�رشطة االحتالل والتي طالت

الع�رشات من املقد�سيني
على خلفية �إعادة فتحهم
م�صلى باب الرحمة ،وذلك يف
مواجهة خمططات االحتالل
امل�سجد
يف
اجلديدة
الأق�صى.
فيما جرى اعتقال لثالثة
مواطنني من حمافظة قلقيلية
وهم :م�صطفى احلاج ح�سن،
وداود �شنطي ( 23عاماً)،
وحممد عبد اللطيف داود.
ومن حمافظة بيت حلم اعتقل
االحتالل املواطنني :حممد
�أ�رشف عي�سى ،و�صامد
حممود �صباح وكالهما من
بلدة اخل�رض ،عالوة على
حمزة �أبو ياب�س من خميم
الدهي�شة.
يُ�ضاف �إىل املعتقلني حممد
عزيز الرمياوي ،ومراد كرمي

الربغوثي وهما من بلدة بيت
رميا يف حمافظة رام اهلل
والبرية .وافاد حمامي نادي
الأ�سري مفيد احلاج اليوم �إن
حمكمة االحتالل املركزية
يف القد�س رف�ضت اال�ستئناف
الذي تقدمت به �رشطة
االحتالل على قرار الإفراج
عن ثالثة معتقلني وهم :مدير
نادي الأ�سري يف القد�س نا�رص
قو�س ،وعلي عجاج ،وح�سني
الكيالين ،وقررت الإفراج
عنهم ب�رشط الإبعاد عن
الأق�صى ملدة ثالثة �أيام.
وكانت �سلطات االحتالل قد
نفذت حملة اعتقاالت طالت
�أكرث من ( )70مقد�سياً ،منذ
نهاية الأ�سبوع املن�رصم
وحتى فجر اليوم الأحد،
على خلفية فتح املقد�سيني

م�صلى باب الرحمة ،وذلك يف
مواجهة خمططات االحتالل
يف امل�سجد الأق�صى .من
جهة اخرى �أ ّكد نادي الأ�سري
الفل�سطيني ،ب�أن الأ�رسى يف
معتقالت "نفحه"" ،رميون"،
"اي�شل"" ،جمدو"" ،جلبوع"
و"النقب" �أعلنوا ب�أنهم
�سيقومون بخطوات ن�ضالية
احتجاجاً على ن�صب �أجهزة
ت�شوي�ش يف معتقل "النقب"،
الأمر الذي �أ ّدى �إىل ن�شوء
حالة من التوتر بني الأ�رسى
والإدارة ،و�إ�صابة �أحد
الأ�رسى.
و�أ�شار نادي الأ�سري �إىل �أن
�أوىل اخلطوات �ستكون رف�ض
فح�ص النوافذ والأر�ضيات،
�إ�ضافة �إىل خطوات �أخرى
�سيتم الإعالن عنها الحقاً.

ابرزها:ال�شم�س يف منت�صف الليل،
ن�صب تذكاري،ن�صب تذكاري .2
ويف �سياق �أخر ،زار رئي�س هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين قدري
ابو بكر ووفد من الهيئة ،بزيارة
كل من الأ�سري يا�رس م�شعطي

من قرية دير احلطب بعد حترره
من �سجون االحتالل وق�ضائه 18
عاما يف الأ�رس ،وكذلك املحرر
�سعدي مقبول من مدينة نابل�س
بعد ق�ضائه  17عاما يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي.

هيئة الأ�سرى:

حمالت االعتقال املتوا�صلة يف املدينة
املقد�سة لن تك�سر ارادة املقد�سيني
�أدان رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري �أبو بكر،
حمالت االعتقاالت الوا�سعة
والهجمة ال�رش�سة التي تنتهجها
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلية
بحق املقد�سيني ،والتي طالت
الع�رشات خالل الأيام املا�ضية،
حيث حتولت االعتقاالت اىل
عقاب جماعي ل�سكان القد�س
واداة لقمع املقد�سيني املدافعني
عن القد�س واملرابطني يف
م�ساجدها وكنائ�سها .وقال ابو
بكر� ،أن هدف االحتالل من حملة
االعتقاالت يف القد�س والتي
طالت رموزا دينية ووطنية و�شعبية
هو ك�رس �إرادة املقد�سيني وقوة
املرابطني يف امل�سجد الأق�صى،
وثنيهم عن �صمودهم و�صربهم.
و�أ�ضاف ،ان اهايل القد�س
يتعر�ضون الجراءات قا�سية
من املالحقة والت�ضييق عليهم

وت�رشيع قوانني تع�سفية بحقهم
كاالعتقاالت املتالحقة ،والغاء
االقامات و�سحب الهويات وهدم
املنازل واحتجاز جثامني ال�شهداء
ا�ضافة اىل تعر�ض املعتقلني اىل
حماكمات جائرة م�صحوبة بفر�ض
غرامات او تعوي�ضات مالية باهظة
بهدف تهجري ال�سكان من املدينة
املقد�سة .و�أ�شار ابو بكر ،ان %70
من معتقلي القد�س هم من فئتي
ال�شباب واالطفال ،ومعظمهم
تعر�ضوا اىل ا�ساليب وح�شية من
القمع والتنكيل واملعاملة املهينة
خالل اعتقالهم وخالل ا�ستجوابهم
مبا يخالف كل املواثيق واالعراف
الدولية واالن�سانية .وذكر ،انه يقبع
يف �سجون االحتالل ما يقارب 600
ا�سري مقد�سي من بينهن  12ا�سرية،
و 6ا�رسى م�ضى على اعتقالهم اكرث
من  20عاما اقدمهم اال�سري �سمري
ابو نعمه.
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ريا�ضة
الت�شكيلة تدربت
�أم�س بعد ت�أجيل
مباراتها �أمام تاجنانت

ا�ستعدادا للألعاب املتو�سطية وهران 2021

ترقب ا�ستالم الهيكل املعدين
�شباب بلوزداد
يخو�ض مباراة للقاعة متعددة الريا�ضات
ودية اليوم

�سك ب�أن العينة لي�ست

مت

�ضع �شكوى لدى الفيفا

له وك�شف اعتزاله وو

ة غليزان مزوّر ولن �أ�سكت على حقي

نايلي :توقيع حم�ضر مبارا

فتح العب احتاد احلرا�ش بالل نايلي النار على م�س�ؤويل االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم واتهمهم بالوقوع يف مغالطات على م�ستوى جلنة مكافحة املن�شطات عند �إخ�ضاع
الالعبني �إىل الك�شوفات ،حيث �أو�ضح يف ت�صريحات �إعالمية �أن ما يحدث خالل عمل
�أع�ضاء اللجنة ال ميت ب�صلة لالحرتافية ح�سبه خا�صة و�أن ما يجري يعلمه اجلميع من
�أع�ضاء الأ�سرة الكروية وبالتايل لي�س لديه ما يخفيه عن الر�أي العام

عي�شة ق.
ويف هذا ال�صدد وا�صل نايلي
مر عرب
الت�أكيد �أنه عندما ّ
جلنة مكافحة املن�شطات
للخ�ضوع �إىل الفح�ص و�أخذ
العينة وذلك عقب مباراة
فريقه احتاد احلرا�ش �أمام
احتاد البليدة مل يطلب منه
ومر
طبيب الفريق الإجازة
ّ
دون الت�أكد من هويته وهو
ما يجدد الت�أكيد ح�سبه عن
�أخذ العينات لالعبني ب�أ�سماء
�أخرى والوقوع يف �أخطاء
يدفع ثمنها العبون مقابل
جندة �أ�سماء �أخرى وبالتايل
الإ�رضار ب�سمعتهم.
وجدد نايلي الت�أكيد �أنه مل
ّ

يجر الفحو�صات املتعلقة
باملن�شطات عقب نهاية
مقابلة �رسيع غليزان مثلما
جاء يف تقرير اللجنة و�أنه
مت تغيريه رفقة العب �آخر
ب�أ�سماء �أخرى ،والعينة التي مت
�أخذها وخ�ضعت �إىل الفح�ص
عرب خمرب طبي ب�سوي�رسا
مر
لي�ست له ،وبرر الأمر �أنه ّ
عرب جلنة مكافحة املن�شطات
الواقعة مبركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية ب�سيدي
وحتدث �إىل رئي�سها
مو�سى
ّ
دمارجي والذي قام بالك�شف
له عن الوثائق وهو ما جعل
املفاج�أة تنفجر بالوقوف
على عدم تطابق التوقيع
على نح�رض ثبوت املرور

عرب اختبار املن�شطات خالل
مباراتي �رسيع غليزان واحتاد
البليدة وهو ما ي�ؤكد براءته
من العينة التي مت �أخذها بعد
مباراة احتاد البليدة ومت�سكه
دوما ب�أقواله �أنها لي�ست له.
وك�شف الالعب ال�سابق
لفريق �شبيبة القبائل �أنه يف
حال معاقبته و�إق�صائه �أربعة
�أعوام من ممار�سة اي ن�شاط
كروي ف�إنه �سوف يعتزل اللعب
ويد ّول ق�ضيته بالتوجه �إىل
�سوي�رسا ورفع �شكوى على
م�ستوى االحتاد الدويل لكرة
القدم من �أجل ا�سرتجاع
حقه ،مو�ضحا �أنه لن ي�سكت
عن الأمر ،و�سوف يعمل على
�إظهار احلقيقة.

احتاد بلعبا�س � /شبيبة ال�ساورة

املكرة ت�سعى ملغادرة امل�ؤخرة وال�ساورة للت�ضييق على املقدمة

جتري �أم�سية اليوم مباراة جتمع فريقي
احتاد بلعبا�س و�شبيبة ال�ساورة وتندرج
�ضمن اللقاء املقدم عن اجلولة  24من
الرابطة املحرتفة الأوىل ،وميلك احتاد
بلعبا�س فر�صة ثمينة من اجل ح�صد
ثالث نقاط على ملعبه و�أمام جمهوره
والتي ت�سمح له مبغادرة ذيل الرتتيب
والتنف�س قليال من �أجل التم�سك
بحظوظه كاملة يف حتقيق البقاء� ،أين
ي�سمح االنت�صار لت�شكيلة «املكرة» قلب
املوازين يف م�ؤخرة الرتتيب وت�ضييق
اخلناق على الأندية التي ال تزال تلعب
على حتقيق البقاء من �أجل ات�ساع رقعة
الفرق التي مل ت�ضمن البقاء بعد� ،أين
يدرك الالعبون �أن املهمة لن تكون
�سهلة يف ظل ال�رصاع القوي الذي
يتواجد على م�ستوى ذيل الرتتيب

وبالتايل ال ميلك االحتاد من خيار
�آخر �سوى االحتفاظ بالنقاط الثالث
داخل القواعد وعدم ت�ضييع �أي نقطة
مبنا�سبة لقاء اليوم ،خا�صة و�أن موا�صلة
الفريق املحلي ت�ضييع النقاط �سوف
يهدده بو�ضع قدم يف الرابطة الثانية
خا�صة يف ظل املقابالت ال�صعبة التي
تنتظر جميع الأندية التي تناف�س على
البقاء فيما تبقى من املو�سم اجلاري،
ويدخل الالعبون اليوم بهدف تفادي
التعرث وهم الذين ف�شلوا يف حتقيق
اي انت�صار يف �آخر خم�س مواجهات
الأخرية من البطولة الوطنية وبالتايل
مهمتهم الأبرز الفوز .يف املقابل،
يتنقل �شبيبة ال�ساورة �إىل مدينة بلعبا�س
وعينه على العودة بنتيجة ايجابية من
خارج القواعد ،م�ستغال الو�ضعية

ال�صعبة التي يتواجد عليها املحليون
والذين ي�صارعون على حتقيق البقاء
من ذيل الرتتيب ،حيث تتواجد ت�شكيلة
«ن�سور اجلنوب» مبعنويات مرتفعة
بعد انت�صارها الثمني �أمام فيتا كلوب
الكونغويل �ضمن دور جمموعات
رابطة �أبطال �أوروبا ،والفوز يف لقاءها
باملناف�سة املحلية �أمام دفاع تاجنانت،
�أين يبحث �أ�شبال املدرب كرمي زاوي
عن الت�أكيد على تواجدهم يف �أف�ضل
الظروف وجتاوز هزمية لقاءها الأخري
�أمام �أهلي برج بوعريريج من اجل
تفادي الدخول يف نفق مظلم ،والعودة
بنتيجة ايجابية ي�سمح لالعبي ال�شبيبة
ت�ضييق اخلناق على كوكبة املقدمة
واالقرتاب منها للعب الأدوار الأوىل
هذا املو�سم.

يخو�ض فريق �شباب بلوزداد
م�ساء اليوم مباراة ودية تعوي�ضا
لقرار الرابطة املحرتفة لكرة
القدم بت�أجيل مباراته �أمام دفاع
تاجنانت التي كانت مقررة اليوم
�ضمن ت�سوية اللقاء املت�أخر عن
اجلولة  19من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،حيث قرر الطاقم الفني
بقيادة املدرب عبد القادر
عمراين برجمة لقاء ودي من �أجل
�إبقاء العبيه يف جو املناف�سة
وتفادي البقاء يف راحة خا�صة
بعد �إيقاف البطولة الوطنية ،وهو
الذي قرر عدم �إحداث التغيري
على برنامج العمل الذي �سطره،
وذلك من خالل برجمة ح�صة
تدريبية جرت م�ساء البارحة على
ملعب � 20أوت ملوا�صلة التح�ضري
ملا تبقى من مناف�سات املو�سم
الكروي احلايل.
وينتظر �أن تكون �إدارة �أبناء العقيبة
قد تو�صلت �أم�س �إىل حتديد هوية
الفريق الذي �سوف تالقيه وديا
بعدما دخلت يف مفاو�ضات مع
عدد الفرق النا�شطة يف الأق�سام
الدنيا من �أجل مواجهة �إحداها.

ع.ق.

�إىل جانب ت�أجيل لقاء
دفاع تاجنانت و�شباب
بلوزداد لتاريخ الحق

ت�أجيل داربي
�سو�سطارة
وبارادو �إىل
ال�سبت
عادت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم �إىل ت�أجيل املباريات التي
كانت مربجمة يف وقت �سابق هذا
اجلمعة و�أخرتها �إىل ال�سبت الثاين
مار�س الداخل ،ويتعلق الأمر
بكل من مباراتي احتاد ب�سكرة
و�شبيبة �سكيكدة ،جمعية وهران
و�رسيع غليزان اللتان تندرجان
حل�ساب اجلولة  24من الرابطة
املحرتفة الثانية� ،أين جتري
املباريات جميعها يف نف�س اليوم،
بينما �أخرت الهيئة الكروية مقابلة
البداربي العا�صمي التي جتمع
الفريقني اجلارين احتاد العا�صمة
ونادي بارادو �ضمن اجلولة 23
من الرابطة املحرتفة الأوىل �إىل
ال�سبت القادم� .إىل جانب ذلك
�أجلت الرابطة املحرتفة للعبة
املباراة التي كانت مربجمة اليوم
بني فريقي دفاع تاجنانت و�شباب
بلوزداد حل�ساب اللقاء املت�أخر
عن اجلولة  19من الرابطة
املحرتفة الأوىل وذلك �إىل تاريخ
الحق ،حيث تعود �أ�سباب ت�أجيل
املباريات �إىل الو�ضع الأمني غري
امل�ستقر والذي ي�سبق االنتخابات
الرئا�سية.

ع.ق.

�سيتم ا�ستالم الهيكل املعدين
للقاعة متعددة الريا�ضات
واملركز املائي التابعني
للمركب الريا�ضي اجلديد
بوهران يف بداية �شهر مايو
املقبل على �أق�صى تقدير،
ح�سب ما علم يوم االثنني من
مديرية التجهيزات العمومية
للوالية.و�أو�ضح نف�س امل�صدر
�أن وفدا عن والية وهران،
بقيادة الأمني العام و�ضم
يف �صفوفه خمت�صني يف
املجال ،زار م�ؤخرا ال�صني،
حيث يتم اجناز هذا الهيكل
املعدين ،من �أجل الوقوف
على نوعيته واحلر�ص على
تقدم �أ�شغال اجنازه ،م�ضيفا
�أن الهيكل ي�شكل �أهم مرحلة
يف �إجناز املرفقني الريا�ضيني
املذكورين ،اجلارية �أ�شغالهما
مبنطقة بلقايد التابعة لبلدية
بئر اجلري (�رشق وهران).
وتدخل القاعة متعددة
الريا�ضات واملركز املائي
�ضمن ال�شطر الثاين من م�رشوع
املركب الريا�ضي اجلديد
بوهران ،حيث مت االنطالق
يف �أ�شغال اجنازهما يف يونيو
املن�رصم وو�صلت ن�سبة
تقدمها �إىل  20باملائة ،ح�سب
مدير التجهيزات العمومية،
بانوح.و�ستكون
م�صطفى
القاعة متعددة الريا�ضات
الأكرب على امل�ستوى الوطني
حيث �ست�صل طاقة ا�ستيعابها
�إىل  7.200مقعد ،و�ستمثل
مك�سبا هاما بالن�سبة للحركة
الريا�ضية اجلزائرية باعتبار
�أنها �ستكون م�ؤهلة الحت�ضان
مناف�سات ريا�ضية هامة على
ال�صعيدين الوطني والدويل
ويف عدة ريا�ضات� ،سواء منها
اجلماعية �أو الفردية.
والأمر نف�سه ينطبق على
املركز املائي الذي �سيحتوي
على م�سبحني �أوملبيني و�آخر

ن�صف �أوملبي� ،إىل جانب
حو�ض للغط�س الذي قد
يتحول �إىل حو�ض لريا�ضة كرة
املاء ،فيما تت�سع مدرجات
املركز �إىل  2.400متفرج.
وت�شكل هاتان املن�ش�أتان،
املقرر ا�ستالمهما يف يونيو
 ،2020جزءا من مرافق
املركب الريا�ضي اجلديد
الذي يحتوي على ملعب
لكرة القدم ب�سعة � 40ألف
مقعد وملعب لألعاب القوى
( 4.000مقعد) وملعب ملحق
للتدريبات ومر�أب لل�سيارات
ب�سعة � 250سيارة� ،إىل جانب
ف�ضاءات للألعاب و�أخرى
خ�رضاء.
ومن املقرر ا�ستالم ملعب
كرة القدم يف يونيو من ال�سنة
اجلارية  ،2019مثلما هو
ال�ش�أن �أي�ضا بالن�سبة مللعب
�ألعاب القوى بعدما مت االنتهاء
من الأ�شغال الكربى يف هذا
املرفقني يف انتظار اجناز
الع�شب الطبيعي بهما ومبلعب
التدريبات ،كما �أ�شري �إليه.وغري
بعيد عن املركب الريا�ضي،
جتري الأ�شغال على قدم
و�ساق لإجناز القرية الأوملبية
التي تقارب طاقة ا�ستيعابها
ال� 5.000رسير ،علما و�أن
هذا ال�رصحني الكبريين
يدخالن �ضمن حت�ضريات
مدينة وهران ال�ست�ضافة
الطبعة ال 19من �ألعاب البحر
الأبي�ض املتو�سط لعام .2021
وتدخل �ضمن هذا ال�سياق الزيارة
التي قادت �إىل <>الباهية>>،
يف نهاية الأ�سبوع املن�رصم،
وفدا عن اللجنة الدولية للألعاب
املتو�سطية ،حيث نوه رئي�سها،
الفرن�سي برينار �أم�سالم ،بتقدم
التح�ضريات خالل الندوة
ال�صحفية التي عقدها يف ختام
الزيارة.
وكاالت
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ريا�ضة
يقوم بدور بارز يف الطاقم الوطني للمبارزة

ثنائي �سنغايل كوري جنوبي
ل�صنع جنوم امل�ستقبل

الفريق ي�شرع يف التح�ضري للقاء الأحد وقا�سمي ي�صاب يف عظم الوجنة

الن�صرية واجهت اجلحيم بكينيا وتعد بالرد بقوة
عا�ش وفد فريق ن�صر ح�سني �أوقات ع�صيبة خالل املقابلة التي جمعته ظهرية �أول �أم�س بنادي غورماهيا الكيني� ،أين
تعر�ضت ت�شكيلة الن�صرية �إىل �ضغوطات رهيبة على ملعب «نريوبي �سيتي �ستاديوم» وهي التي جنت من اعتداءات
خطرية خا�صة و�أن �أطوار اللقاء �شهدت �إقدام جماهري النادي العا�صمي �إىل ر�شقهم بقارورات زجاجية �أ�صابت العبني
بجروح متفاوتة على غرار الالعب �شم�س الدين حراق الذي تقدم �إىل حمافظ املباراة وقدم له عينة من القارورة
الزجاجية و�أثر الدماء ت�سيل من اليد

عي�شة ق.
حيث ق ّررت �إدارة الن�رصية رفع
�شكوى لدى االحتاد الإفريقي
لكرة القدم حول ال�ضغوطات التي
تعر�ضت لها منذ و�صولها كينيا
والعراقيل التي �صادفتها فيما
يتعلق بعدم توفري حافلة للفريق
من �أجل نقله �إىل مقر الإقامة
من املطار ورف�ض �إدارة الفريق
املحلي �ضمان ملعب للتدريبات
للت�شكيلة من �أجل اال�ستعداد
للمقابلة� ،أين تلقى الفريق هديف
اللقاء يف �آخر خم�س دقائق من

املقابلة جاءت بالنظر للمعنويات
املحبطة التي لعب بها ممثل
اجلزائر يف املناف�سة القارية يف
زل الت�رصفات العدوانية التي
واجهوها من طرف �أن�صار الفريق
امل�ضيف� ،إىل جانب طرد الالعب
�شم�س الدين حراق .و�سقط
�أ�شبال املدرب مزيان �إيغيل يف فخ
الهزمية الأوىل لهم منذ انطالق
دور املجموعات بعدما كانوا
فازوا يف مواجهة واحدة �أمام
بيرتو �أتلتيكو الأنغويل وتعادلوا
يف م�رص �أمام نادي الزمالك،
ورغم ال�سقوط بثنائية نظيفة يف

مباراة جرت حتت ظروف خا�صة
�إال �أن �أ�شبال املدرب مزيان �إيغيل
يعولون على رفع التحدي من �أجل
التم�سك بحظوظهم يف التناف�س
على �إحدى الت�أ�شريتني امل�ؤهلتني
�إىل الدور ربع النهائي من املناف�سة
القارية ،وهم الذين ي�ستقبلون
الأحد املقبل غورماهيا حل�ساب
اجلولة الرابعة والتي يكفيهم الفوز
بنتيجتها من اجل ال�صعود �إىل
�صدارة جدول الرتتيب للمجموعة
الرابعة ،وموا�صلة التناف�س على
حتقيق نتيجة ايجابية وبلوغ �أدوار
متقدمة من املناف�سة القارية،

�أحرز ثالث تتويج يف م�شواره الكروي

حمرز يتوج بلقب الرابطة
االجنليزية وغوراديوال
يوا�صل تهمي�شه
العب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز �إىل �صعود من�صة
عاد ال
يجات و�أحرز اللقب الثالث يف م�شواره الكروي ومنذ احرتافه
التتو
االجنليزي� ،أين توج متو�سط ميدان اخل�رض بلقب ك�أ�س
بالدوري
االجنليزية عقب الفوز الذي حققه ناديه مان�ش�سرت �سيتي
الرابطة
ت�شيل�سي بف�ضل ركالت الرتجيح بعد نهاية الوقت الأ�صلي
�أمام
وطني الإ�ضافيني بالتعادل ال�سلبي ،واحتكم الناديان �إىل ركالت
وال�ش
التي ابت�سم فيها احلظ �إىل املان �سيتي بنتيجة  ،3-4ووا�صل
الرتجيح
اال�سباين بيب غوراديوال تهمي�ش العبه اجلزائري وحرمه
املدرب
�شاركة زمالئه فرحة التتويج باللقب يف املحطة النهائية التي
من م
على ملعب وميبلي بعدما ف�ضل �إبقاءه على دكة االحتياط
جرت
اطوار اللقاء رغم ان املدرب اال�سباين كان ميلك �أف�ضلية
طيلة
بالتغيري الرابع عند خو�ض ال�شوطني الإ�ضافيني �إال �أن ذلك
القيام
حدث وتابع حمرز  120دقيقة يف دكة البدالء .ويعترب هذا اللقب
مل ي
يف جمموع �ألقاب منذ احرتافه يف الدوري االجنليزي والثاين
الثالث
ناديه املان �سيتي بعدما �سبق له التتويد بك�أ�س الدرع اخلريية
مع
طالق املو�سم الكروي اجلاري ،بينما كان توج بلقب الدوري
قبل ان
جنليزي املمتاز مع فريقه لي�سرت �سيتي املو�سم ،2016/2015
اال
خريج نادي ولهافر الفرن�سي ب�شكل كبري يف بلوغ فريقه
و�ساهم
النهائية بعدما كان له الدر الكبري يف الت�أهل والتتويج
املباراة
ال�ساد�س لك�أ�س الرابطة االجنليزية والتواجد ثاين �أكرث فريق
باللقب
باللقب خلف ليفربول بثمانية �ألقاب ،حيث �سجل هدفني
تتويجا
ثالث متريرات حا�سمة وهو ما جعله يختار �أف�ضل العب يف
ومنح
املناف�سة هذا املو�سم.

عي�شة ق.

ولهذا الغر�ض يعدون العدة لرد
ال�صاع �صاعني للكينيني بعد
اجلحيم الذي عا�شوه .يف املقابل،
تلقى الالعب �أحمد قا�سمي �إ�صابة
خالل �أطوار املقابلة وهو الذي
ا�ضطر �إىل مغادرة �أر�ضية امليدان
بعد ن�صف �ساعة من انطالق
اللقاء �أين مت نقله مبا�رشة �إىل
امل�ست�شفى ومت الت�أكد من معاناته
على م�ستوى عظم الوجنة بعد
تدخل خ�شن عليه من طرف احد
العبي املناف�س ،وتبقى م�شاركته
حمل ال�شك �أمام نف�س املناف�س
الأحد املقبل.

يطمح املدربان الوطنيان
للمنتخب اجلزائري للمبارزة يف
�سالح احل�سام الكورية اجلنوبية
�شني مي يل وال�سنغايل مامادو
كايتا� ،إىل الذهاب بعيدا مع
الفريق من خالل �صقل املواهب
بغية �صنع �أبطال امل�ستقبل ،هذا
الثنائي الذي ميزج بني اخلربة
الآ�سيوية والتجربة الإفريقية
يعكف رفقة اجلزائري ن�سيم
برناوي على العمل بجد يوميا
مع خمتلف الفئات العمرية وعند
اجلن�سني لبلوغ هذا املبتغى،
ويلقى هذان املدربان الثناء من
قبل عائلة املبارزة اجلزائرية،
ال�سيما الريا�ضيني وكذا م�س�ؤويل
االحتادية اجلزائرية.
فمنذ تعيني االحتادية لكايتا
يف فيفري 2018و للمدربة يل
يف نوفمرب املا�ضي والنتائج يف
حت�سن وبد�أت ثمار العمل تظهر
ح�سب �أهل االخت�صا�ص ،ولعل
�أبرز هذه النتائج ،انتزاع �شيماء
بن عدودة و�سطيات مقعدها يف
الألعاب االوملبية لل�شباب 2018
بالأرجنتني� ،إثر احتاللها للمركز
الأول من بني املبارزين الأفارقة

امل�شاركني يف البطولة العاملية
التي جرت يف �أفريل  2018مبدينة
فريونا االيطالية ،عالوة على
ذلك ،افتك املنتخب الوطني
ذهبية الفرق يف الألعاب الإفريقية
لل�شباب  2018باجلزائر بالفوز
يف النهائي على نظريه التون�سي
بف�ضل الرباعي نايلة بن �شكور
و كوثر حممد بلكبري و�شيماء بن
عدودة بالإ�ضافة اىل االحتياطية
معراف �سارة ،وبقيادة هذين
املدربني دائما ،نالت اجلزائر
ثالث برونزيات يف البطولة
املتو�سطية بداية فيفري احلايل
بكالياري االيطالية عن طريق بن
�شكور �صغريات� ،آدم عبد احل�سيب
�إيزم �أوا�سط وبن عدودة �شبالت.
ويعكف الطاقم الفني على العمل
من القاعدة من �أجل تكوين ثمانية
عنا�رص على الأقل متثل اجلزائر
�أح�سن متثيل يف املحافل الريا�ضية
الكربى ،وي�سري الطاقم الفني
ل�سالح احل�سام مع الريا�ضيني
ال�شبان بطريقة بيداغوجية كون
ه�ؤالء ميرون مبرحلة عمرية هامة
وح�سا�سة.

وكاالت

�سجل هدفا مبق�صية رائعة �أمام بلد الوليد

ماندي يناف�س مي�سي حول
�أجمل هدف هذا الأ�سبوع

ز

فان يعاين �إ�صابة على م�ستوى الفخذ

بن �سبعيني �ضمن الت�شكيلة
املثالية للجولة  26من الليغ1

ّ
مت اختيار
الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �سبعيني
�ضمنا لت�ش
كيلة املثالية للجولة  26من دوري الدرجة
الأوىل الفرن
�سية بعد الأداء الكبري الذي قدمه رفقة ناديه
رين �أمام �أومل
بيك مار�سيليا يف اللقاء الذي جمع الفريقني
نهاية هذا ا
لأ�سبوع ،وقدم مدافع اخل�رض مباراة كبرية
و�أداء يف ا
مل�ستوى �سمح لفريقه بك�سب نقطة التعادل
�أمام نادي اجل
نوب الفرن�سي ،حيث و�ضعت جملة «فران�س
فوتبول»
ابن مدينة ق�سنطينة �ضمن ت�شكيلة �أف�ضل 11
العبا
يف
مبار
يات «الليغ »1التي جرت نهاية الأ�سبوع
املنق�ضي
وهو الذي ي�سجل م�ستويات رائعة منذ تعافيه
من الإ�صابة
التي كان تلقاها يف الفرتة املا�ضية و�أبعدته
عن املنا
ف�سة �أين �أ�ضحى حديث اجلميع يف امل�شهد
الكروي الفرن�
سي .من جهة �أخرى ،تع ّر�ض الالعب مهدي
زفان �إىل �إ�صابة
خالل املقابلة التي خا�ضها �أمام �أوملبيك
مار�سيليا و
غادر على �إثرها �أر�ضية امليدان بعد مرور
ربع �ساعة
على انطالق املواجهة تاركا مكانه لزميله بن
�سبعيني،
حيث ك�شف مدرب ملعب رين جوليان �ستيفان
�أن املدافع
املتعدد املنا�صب عانى من �إ�صابة يف �أعلى
ع�ضلة الفخذ
ا�ضطرته �إىل مغادرة امليدان ،مو�ضحا يف
ت�رصيحات ا
دىل بها جلريدة «ليكيب» �أن زفان وبالنظر
للتجربة التي
ميلكها يف امليادين عرف الوقت املنا�سب
من اجل
التوقف عن اللعب و�رضورة طلب املغادرة.
عي�شة ق.

قاد الالعب الويل اجلزائري
عي�سى ماندي فريقه ريال بيتي�س
�إىل االنت�صار خارج القواعد
على ح�ساب امل�ضيف بلد الوليد
بهدفني نظيفني يف اللقاء الذي
جمع الفريقني م�ساء �أول �أم�س
حل�ساب اجلولة  25من الدوري
اال�سباين وانتهى بثنائية نظيفة،
وت�ألق مدافع املنتخب الوطني
ب�شكل الفت وهو الذي �سجل
هدفا عامليا عن طرق مق�صية
رائعة �سكنت �شباك حار�س
الفريق املناف�س بعد مرور ثالث
دقائق على انطالق ال�شوط
الثاين افتتح بف�ضلها التهديف
يف املقابلة قبل �أن ي�ضيف زميله

خواكني الهدف الثاين قبل ثالث
دقائق على �صافرة نهاية اللقاء،
�أين �أكد ماندي �أهميته �ضمن
خيارات مدرب فريقه مدينة
الأندل�س.
يف املقابل ،منح الهدف الرائع
الذي �سجله ماندي يف مرمى بلد
الوليد فر�صة التناف�س على جائزة
�أجمل هدف هذا الأ�سبوع يف
الدوريات الأوروبية والذي تنظمه
القناة الريا�ضية بني �أن �سبورت،
حيث يناف�س خرج نادي رمي�س
الفرن�سي النجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي العب بر�شلونة اال�سباين
والربازيلي لوي�س مورييل.
ع.ق.
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املان �سيتي يتوج بك�أ�س الرابطة االجنليزية
توج مان�ش�سرت �سيتي بك�أ�س الرابطة
الإجنليزية بالفوز على ت�شيل�سي يف
النهائي بركالت الرتجيح  3-4بعد
التعادل ال�سلبي يف الوقتني الأ�صلي
على �أر�ضية ملعب وميبلي يف العا�صمة
لندن ،وانتهى الوقت الأ�صلي والإ�ضايف
للمباراة بدون �أهداف ،بعد حذر
�شديد من جانب ت�شيل�سي وحلول غري
ناجعة من جانب فريق املدرب بيب
غوارديوال ،وهذا اللقب ال�ساد�س ملان
�سيتي الذي حافظ على هذه الك�أ�س،
بعد �أن نالها املو�سم املا�ضي بالفوز
على �أر�سنال ،و�أ�صبح �سيتي يف �سجل
الأبطال الفائزين بك�أ�س الرابطة ثانياً
خلف ليفربول بثمانية �ألقاب ،وهذا
اللقب هو الرابع ل�سيتي يف الأعوام
اخلم�سة الأخرية ،فيما ف�شل ت�شيل�سي
يف �إحراز اللقب ال�ساد�س له يف ك�أ�س
الرابطة والأول منذ  2015وخ�رس
املباراة النهائية الثالثة بعد عامي
 1972و .2008وهو اللقب الأول هذا
املو�سم ملان�ش�سرت �سيتي ،يف �سعيه �إىل
الرباعية التاريخية التي يطمح للظفر بها هذا العام حيث ال يزال يناف�س يف الدوري ويحتل الو�صافة بفارق نقطة خلف ليفربول
الإجنليزي ،وبلغ ثمن نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا فاز على م�ضيفه �شالكه الأملاين  2-3ذهاباً ،وربع نهائي م�سابقة
الك�أ�س املحلية �سيالقي �سوان�سي �سيتي الويلزي من الدرجة الأوىل ،بدوره ح�صد املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال اللقب 25
يف م�سريته كمدرب مع بر�شلونة وبايرن ميونيخ و�سيتي ،و�شهدت املباراة حادثة غريبة للغاية ،بعدما رف�ض حار�س ت�شيل�سي
الإ�سباين كيبا اريزاباالغا اخلروج مل�صلحة دخول كابيريو قبل الو�صول �إىل ركالت الرتجيح بدقائق.

�إنرت ميالن يفقد الفوز ونابويل يوا�صل مطاردة ال�صدارة
فقد �إنرت ميالن الفوز يف اللحظات الأخرية �أمام م�ست�ضيفه
فيورنتينا  3-3يف املرحلة  25من الدوري الإيطايل ،و�سجل
الفيوال بعد مرور  18ثانية فقط عرب الهولندي �ستيفان دي فري
العب �إنرت خط�أ يف مرمى فريقه م�سج ً
ال �أحد �أ�رسع الأهداف
منذ �سنوات طويلة ،وعادل للنرياتزوري الأوروغوياين ماتيا�س
فيت�شينو  ،6ثم تقدم ماتيو بوليتانو لإنرت  40قبل �أن يعزز
الكرواتي ايفان بريي�سيت�ش النتيجة لإنرت من ركلة جزاء 1-3
يف الدقيقة  ،52قل�ص الكولومبي لوي�س مورييل  74النتيجة ثم
عادل للفيوال جوردان فريتو من ركلة جزاء يف الوقت ال�ضائع
بعد العودة للفار ،و�صار ر�صيد �إنرت  47نقطة يف املركز الثالث

مقابل  36للفيوال يف املركز التا�سع.
ح�سم نابويل نتيجة اللقاء �ضد م�ست�ضيفه بارما يف ال�شوط
الأول بعدما تقدم بهدفني نظيفني للبولنديني بيوتر زيلين�سكي
و�أركاديو�ش ميليك الذي نفذ بنجاح ركلة حرة ،ويف ال�شوط
الثاين ،ا�ضاف ميليك الهدف الثاين ال�شخ�صي يف املباراة
بت�سديدة من خارج املنطقة رافعا ر�صيده اىل  14هدفا
يف البطولة ،.اجلزائري �آدم ونا�س املهرجان بهدف رابع
م�ستفيدا من متريرة �سيموين فريدي ،نابويل و�صيف يويف يف
الرتتيب بر�صيد  56نقطة ،مقابل  29نقطة لبارما يف املركز
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بورو�سيا دورمتوند ي�ستعيد نغمة االنت�صارات

اير ليفركوزن  2-3يف قمة املرحلة
�صارات بفوزه ال�صعب على �ضيفه ب
�ستعاد بورو�سيا دورمتوند نغمة االنت
واحد بعدما ا�ستعاد نغمة الفوز بعد
ا
ورو�سيا دورمتوند ع�صفورين بحجر
 23من الدوري الأملاين ،و�رضب ب
ارق  3نقاط بايرن ميونيخ بعدما رفع
هذا املو�سم وابتعد يف ال�صدارة بف
 3تعادالت متتالية حمقق ًا فوزه 16
لني  ،0-1و�أوقف بورو�سيا دورمتوند
البافاري تغلب على �ضيفه هرتا بر
ر�صيده �إىل  54نقطة ،وكان العمالق
تا�سعة هذا املو�سم ،فتجمد ر�صيده
اير ليفركوزن و�أحلق به اخل�سارة ال
لب
�سل�سلة االنت�صارات الأربع املتتالية
جمة �أف�ضليته �إىل هدف يف الدقيقة
بع ،وجنح بورو�سيا دورمتوند يف تر
 36نقطة وتراجع �إىل املركز ال�سا
ركنية تابعها املدافع الفرن�سي دان-
عند
جنليزي الواعد جادون �سان�شو لركلة
 30عندما انربى املهاجم الدويل الإ
رتكة بني كيفن فوالند وكاي هافرت�س
وزن التعادل بعد  6دقائق �إثر لعبة م�ش
�أك�سل زاغادو ،و�أدرك باير ليفرك
وند رد مبا�رشة عرب �سان�شو بت�سديد
ً دفه التا�سع هذا املو�سم ،لكن دورمت
�أنهاها الأول بت�سديدة م�سجال ه
يف البوند�سليغا هذا املو�سم ،وعزز
�س رافعا ر�صيده �إىل �سبعة �أهداف
حلار
كرة طائرة �أ�سكنها على ميني ا
ليفركوزن الفارق عندنا تابع قطب
الثالث مطلع ال�شوط الثاين ،وقل�ص
ريو غوتزه تقدم دورمتوند بالهدف
ما
كرة بر�أ�سه انربى لها يوليان براندت.
الدفاع الإيفواري الأ�صل جوناثان تاه

ريا�ضة دولية

امللكي يعود �إىل االنت�صارات بركلتي جزاء
عاد ريال مدريد �إىل �سكة االنت�صارات متجاوزاً م�ضيفه ليفانتي  1-2يف الأ�سبوع
 25من م�سابقة الدوري الإ�سباين ،وكان من املهم جداً لريال مدريد �أن يعود لتذوق
طعم الفوز بعد تعرثه �أمام جريونا الأ�سبوع الفائت ،خا�صة و�أ ّنه �سيلعب مع بر�شلونة
و�سجل الفرن�سي كرمية بن زمية
غدا يف �إياب ن�صف نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
ّ
�سجل به مارتي هدف فريقه
والويلزي غاريث بيل من ركلتي جزاء يف الوقت الذي ّ
الوحيد ،علماً �أنّ نات�شو طرد بتلقيه الإنذار الثاين ،ورفع ريال مدريد ر�صيده �إىل 48
نقطة يف املركز الثالث بفارق ت�سع نقاط عن بر�شلونة املت�صدر.

موناكو يُ�سقط ليون ومر�سيليا يكتفي بالتعادل
فاز موناكو و�صيف البطل على �ضيفه ليون الثالث  0-2واكتفى مر�سيليا اخلام�س
بالتعادل مع م�ضيفه رين  ،1-1و�أ�سقط ران�س م�ضيفه مونبلييه يف عقر داره 2-4
يف املرحلة  26من الدوري الفرن�سي� ،أنقذ الإيفواري ماك�س�-أالن غراديل تولوز
من اخل�سارة �أمام �ضيفه كاين ب�إدراكه التعادل  1-1يف الوقت ال�ضائع ،يف املباراة
الأوىل على ملعب لوي�س الثاين ،كان موناكو �سباقا الفتتاح الت�سجيل عرب الدويل
الربتغايل جيل�سون مارتينز �إثر متريرة من فوديه-بالو توريه. ،وعزز الربتغايل الآخر
روين لوبي�ش تقدم فريق الإمارة بالهدف الثاين من جمهود فردي ،ويف ال�شوط
الثاين حت�سن �أداء ليون ،و�أهدر له الدويل الهولندي ممفي�س ديباي ركلة جزاء ووقف
احلار�س الدويل الكرواتي �سدا منيعا يف حماوالت العبي ليون للتعوي�ض وكان جنم
املباراة ،وجتاوز موناكو مرحلة اخلطر م�ؤقتا ب�صعوده �إىل املركز  16بر�صيد 25
نقطة ،فيما جتمد ر�صيد ليون عند  46نقطة.

�ساري يف�سر حادثة كيبا
اعترب الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب ت�شيل�سي �إن �سوء تفاهم كبري حدث بينه
وبني حار�سه كيبا وذلك بعد �أن رف�ض الأخري اخلروج قبل نهاية ال�شوط الإ�ضايف
الثاين من نهائي الرابطة �ضد املان �سيتي ،وكان الأرجنتيني كابايريو يتح�رض
للدخول مكان كيبا �إال �أنّ الأخري رف�ض اخلروج وا�ستمر يف �أر�ض امللعب و�سط
غ�ضب �ساري والطاقم الفني والإداري لنادي ت�شيل�سي ،وانت�رص مان�ش�سرت �سيتي
بركالت الرتجيح � 3-4إذ ت�صدى كيبا لركلة واحدة فقط بينما �أ�ضاع رفاقه فر�صة
الت�سجيل يف منا�سبتني ،وقال �ساري مف�رساً احلالة« :حدث �سوء تفاهم كبري لأنني
فهمت �أن احلار�س تعر�ض ل�شد ع�ضلي ولن ي�ستطيع امل�شاركة يف ركالت الرتجيح،
لكنه مل يتعر�ض ل�شد ع�ضلي وكان ي�ستطيع خو�ض ركالت الرتجيح» ، .و�أ�ضاف:
«�أدركت الو�ضع بعد ثالث �أو �أربع دقائق ،عندما جاء الطبيب �إىل مقاعد البدالء ،يف
هذه الأثناء كنت �أرغب بالزح بكابايريو» ،وتابع« :كان كيبا على حق ،حتى لو كانت
الطريقة خاطئة» ،وختم حديثه يف هذا ال�ش�أن بالقول�»:أريد �أن �أحتدث معه لأنه
يحتاج �إىل �أن يعرف �أنه مع �سوء الفهم ميكننا �أن نقع يف امل�شاكل ،وخا�صة معكم».

�سول�سكاير يهاجم العبي ليفربول
ا�ستغرب �أويل جونار �سول�سكاير مدرب مان�ش�سرت يونايتد الطريقة التي تعامل بها
مدافعو ليفربول مع مهاجمه ماركو�س را�شفورد خالل التعادل ال�سلبي بني الفريقني
يف الدوري الإجنليزي ،وتعر�ض را�شفورد لإ�صابة مبكرة يف الكاحل خالل التحام
مع جوردان هندر�سون العب و�سط ليفربول ،لكن �سل�سلة من الإ�صابات ملجموعة
�أخرى من الالعبني �أدت ال�ستكماله املباراة ،ومت تغيري  3العبني من يونايتد ب�سبب
الإ�صابة يف ع�ضالت الفخذ اخللفية ،قبل نهاية ال�شوط الأول وكان لزاما على
را�شفورد �أن يلعب حتى النهاية رغم ما بدا عليه من عالمات عدم ارتياح.
وقال �سول�سكاير�« :أعتقد �أن الأمر كان كذلك ،ال ميكنك القول �إنه كان م�ستهدفا،
لكن ميكن القول �إنه كانت هناك بع�ض االلتحامات �ضده حتديدا» ،وتابع« :من
مبا�رشة ما �أدى لتورم كاحله ،خرج �أندير هرييرا وخوان ماتا بعدها ،لذا فلم يكن
بو�سعنا الإقدام على خماطرة �إخراجه وكان الأمل يحدونا �أال تتفاقم �إ�صابته
كثريا» ،و�شعر �سول�سكاير ب�أن احلكم كان يجب �أن يتخذ �إجراء �أقوى حلماية مهاجم
منتخب اجنلرتا ،و�أردف« :هذه كانت واحدة من عدة �أخطاء تعر�ض لها ورمبا يكون
قد تعر�ض لوابل من املخالفات».
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الكت�شاف املواهب الروائية ال�شبابية ودعمها

دار يوتوبيا للن�شر والتوزيع تطلق م�سابقة االبداع الروائي ال�شبابي
�أطلقت دار «يوتوبيا » للن�شر والتوزيع  ،مبادرة « االبداع الروائي ال�شبابي » ،لتحفيز الطاقات الإبداعية ،للكتاب الروائيني  ،عرب ا�ستثمار �إبداعاتهم
ال�سردية يف تطوير الرواية والأعمال ال�سردية والن�صو�ص  ،وذلك متا�شي ًا مع اهتمام الدار ورعايتها الطاقات الإبداعية  ،بو�صفها قوة ت�ؤكد حيوية
املجتمع وتنوع اهتماماته و�إمكاناته
خل�ضر بن يو�سف

املبادرة ت�أتي يف �صميم
اال�سرتاتيجية التي تعمد �إليها
الدار  ،الرامية �إىل تعزيز روح
الإبداع واملعرفة بني خمتلف
فئات املجتمع  ،من �أجل
ريادة امل�شهد الأدبي اخلالق
 ،وتقدمي املحتوى اجلديد
واملتنوع ،بناء على تف�ضيالت
املجتمع واهتماماته
وقال م�س�ؤول الدار ال�سيد
بعطو�ش عبد القادر � ،إن

على
حري�صة
م�ؤ�س�سته
تعزيز دورها الريادي يف بناء
املجتمعات ورفدها باملحتوى
الهادف  ،من خالل ر�صد
احلراك الثقايف واملعريف
الذي ت�شهده ال�ساحة الأدبية
من جهة  ،و�إطالق برامج
متخ�ص�صة  ،ومبادرات ترثي
املحتوى الفكري والإبداعي
والعقول ال�شابة من جهة
�أخرى وتهدف �أي�ضا لرعاية
الإبداع واملبدعني ،واالحتفاء
بالتجارب الروائية املحلية

 ،التي ا�ستفادت من البيئة
اجلزائرية  ،كحا�ضنة �رسدية،
ور�صدت حتوالتها الثقافية ،
وتفا�صيلها االجتماعية ،الرثية
واملتنوعة
امل�سابقة مفتوحة للفئة العمرية
�أقل من � 35سنة  ،على �أن تكون
الأعمال باللغة العربية فقط
كما ال يجب �أن يكون العمل
من�شورا من قبل  ،تتم امل�شاركة
من خالل ار�سال الأعمال �إىل
�إمييل الدار م�صحوبة ببيانات
امل�ؤلف وموجز عن العمل

لتتوىل جلنة القراء ة املكونة من
نقاد خمت�صني وكتاب �أكادمييون
اختيار الأعمال الفائزة الثالثة
الأوىل يف حني تتكفل الدار
بتكاليف طبع وتوزيع العمل
الفائز باملرتبة الأوىل والثانية
�أما العمل الثالث فيكون طبعه
وتوزيعه منا�صفة بني الدار
والكاتب هذا وتربمج �أي�ضا
جل�سات للبيع بالتوزيع للأعمال
الفائزة  ،امل�سابقة مفتوحة من
 14فيفري �إىل غاية  31مار�س
�آخر �أجل لإر�سال الأعمال .

مكقاربات

االكتئاب و�صوره الإبداعية ما بني نازك املالئكة وفريجينيا وولف
�أحمد ال�شيخاوي
يُولد �س�ؤال املوت م�شفوعا بفطرة
وبديهية الكائن ،ليرتعرع يف
املخيال الب�رشي ،ويعظم ويتنامى
بتقدم الإن�سان يف ال�سن ،وفقا ملا
تقت�ضيه هذه الدورة الوجودية
الكاملة ،بني �ضفتي الوالدة والفناء،
وجند املقد�س ،وقد ف�صل يف هذه
امل�س�ألة ،متاما مثلما تورد فحوى
ذلك الآية  54من (�سورة الروم)
«اهلل ُ الذِ ي َخل َق ُك ْم مِ ْن َ
�ض ْع ٍف ثُم
َج َع َل مِ ْن بَ ْعدِ َ
�ض ْع ٍف ُقو ًة ثُم َج َع َل
ً
ُ
َ
خْ
مِ ْن بَ ْعدِ ُقو ٍة َ
ٍ
ُ
�ض ْعفا َو�شيْبَة يَ لق َما
يَ َ�شاءُ َو ُه َو ال ْ َعلِي ُم ال ْ َقدِ ي ُر» .وهكذا
ي�أخذ ُمنحناه توجها ت�صاعديا،
ما بني اجلذور الطبيعية الأوىل،
واحلاالت املر�ضية املرتجم
لأعرا�ضها م�شهد التوغل يف
مرحلة الكهولة ،وهو ما يربر
�إىل حد ما بع�ض ال�سلوكيات
الن�شاز التي تتم مالحظتها لدى
الكثري من العجزة ،من ت�صابٍ

وا�شتعال حنني �إىل الطفولة
الأوىل يف �أينع طقو�سها ،بحيث
تف�ضل الذاكرة ،املنفذ الوحيد
املخول ال�سرتجاعات وجدانية،
مغرقة بتفا�صيل الطفولة البعيدة
بالأ�سا�س ،كمتنف�س وم�ضاد
لق�ساوة حلظات قد يهيمن فيها
الإح�سا�س بدنو الأجل ،وتتوهج
لديها هواج�س املوت .هذا عند
عموم الب�رش ،لكن ماذا بالن�سبة �إىل
طينة �أو �رسب الغاوين ،املنتمني
�إىل عوامل ال�شعر بدرجة �أوىل؟

االنتحار الفعلي
فما امل�صدر الذي ميثل الوقود
الأ�سا�سي لهذه احلالة� ،إذ تتطور
وتتفتق عن منبت نوامي�سها
وفطرتها و�صورتها الأ�صلية ،لتلج
خندق الفوبيا الذاتية املت�سببة
بانتحار املبدع؟ كما هو ال�ش�أن
مع الروائية الإنكليزية فريجينيا

وولف ( 1882ــ )1941التي
و�ضعت حدا حلياتها بعد عمر
قارب ال�ستني ،غرقا بعد �أن ملأت
جيوب معطفها باحلجارة ،كما هو
�شائع عن طريقة موتها ،ولو �أنه
ح�سب بع�ض الدار�سني واملهتمني
بحياة و�أدب وولف ،يربطون �أوىل
رغباتها يف االنتحار ،ب�سن الثانية
والع�رشين من عمرها ،وقد قفزت
من نافذة بعلو غري كاف ،جنت منه
لت�ؤجل رغبتها املجنونة تلك يف
االنتحار داخل �سياقاته الإبداعية،
وما تنطوي عليه فل�سفة ور�ؤى ،تلح
هي الأخرى با�ستدعاءات جدلية
الإبداع وجنون النبوغ والعظمة.
ثمة �س�ؤال الغائية الإبداعية
�إجماال ،وما يحاول ـ عبثا ـ
ترعه ،من فراغات يف ال�شخ�صية
ال�ساقطة يف فخ العلة النف�سية،
وما ينجم عنها من اختالالت،
نتيجة متكن االكتئاب من الإن�سان
مبدعا بامتياز ،من بعدما يكون
ا�ستنفد جهده و�أنفق وقته يف

حت�س�س مالمح تلكم اجلدوى،
من املمار�سة الإبداعية يف كليتها
املركبة واملعقدة حد اللعنة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معادل
الأنثوي ،ي�ستقوي بح�ضوره� ،أقله
من منظور �إبداعي �رصف ،تزكيه
النظريات النف�سية املفتية ،بثقافة
اله�شا�شة والقابلية لالنك�سارات
الرنج�سية ،لدى الأنثى مبعدل
�أعلى و�صبيب �أقوى ،يُ�ست�شهد
عليه بارتفاع حاالت االنتحار يف
�صفوف اجلن�س اللطيف ،على
وجه التحديد.

االنتحار رمزي ًا
هذا وجند ال�شاعرة العراقية
نازك املالئكة ( 1923ـ ،)2007
و�إن تقاطعت مع فريجينيا وولف
يف خلل نف�سي يدعى االكتئاب،
هذا الذي يبتدئ بتقم�ص �أدوار
القرين ـ �إبداعيا ـ كي ينقلب �إذا

يح�سن ا�ستثماره ل�صالح الذات
مل
ُ
املبدعة ،وهي تن�شد نقاط
توازناتها الوجودية ،ب�شكل مكرور
ودائم ،ينقلب �إىل فعل انتحار.
مع نازك ،يتحقق هذا اال�ستثمار
لعنا�رص املعاناة ليتحول �إىل
قطوف وثمار و�إيجابية مراوغة
ملحطات االنتحار ،كحـ ــل ال ردة
فيه متليه حلظة انهيار نف�سي
تام ،وك�أن رمزية هذا املثلب،
يف �ضمنية املمار�سة الإبداعية،
تبطل جتليات تبعاته و�أثره يف
الن�ضال احلياتي ب�شكل �أحوى
و�أعمق .وهكذا ت�ست�ساغ مرارة
املعاناة مع حاالت االكتئاب،
حتى يف درجاته الق�صوى ،كونها
ت�رصف �إبداعيا ـ �إذا �شئنا ـ
م�سوفة االنتحار الفعلي ومماطلة
�إياه ببديله الرمزي ،حلني انفراج
احلال وتخطيها� ،أو الدخول
يف نوبات �أخرى ،ك�أمنا تُقنع
جمابِهة
الذات بخيارات جتريبية ُ
لراهن احلالة املر�ضية احلادة

واملتفاق ــمة ،على نح ــو منوم
ب�شكل �أو ب�آخر ،لهذا الفريو�س
ال�سيكولوجي الفتاك ،و ُمدخل
يف الربزخية الإبداعية املموهة،
مثلما �أ�سلفنا .نقتب�س لنازك
املالئكة يف عمق جتربتها مع
االكتئاب ،و�صدق مواجهتها له
�شعريا ،وب�إخال�ص �شديد للكتابة
التفعيلية ،من �أ�شهر �أقوالها هذه
الوم�ضة «يف كل ف�ؤا ٍد غليَان ،يف
الكوخ ال�ساكِن �أحزان ،يف كل
ِ
ِ
الظلمات،
مكان روح ت�رص ُخ يف
يف كل مكان يبكي �صوت» .من
هنا ن�ست�شف خطورة �أن يجتمع
على الكائن ،قدران :احلالة
املر�ضية على اختالف عناوينها
وم�ضامينها ،وامليزة الإبداعية،
خا�صة �إزاء ورطة عدم ا�ستغالل
املعاناة بال�شكل الإيجابي اجليد،
الذي مينح املبدع عمرا موازيا
رمزيا ،خموال ال�ست�ساغة ذهنية
ملطفة لال�صطدام الرنج�سي
ب�رصوف الدهر و�أهواله املميتة.

العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات
عن املركز
ّ

يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات» ..مقاربة حتليلية ونقدية
العربي للأبحاث
�صدر عن املركز
ّ
كتاب للباحث
ودرا�سة ال�سيا�سات
ٌ
املغربي عبد الرزاق الدواي
ّ
عنوانه« :يف الثقافة واخلطاب
عن حرب الثقافات» (215
�صفحة من القطع الكبري).
ويركز هذا الكتاب على مقاربة
حتليلية ونقدية لإ�شكالية الثقافة
يف الفكر املعا�رص ،وللمفاهيم
املتفرعة عنها ،احلديثة الن�ش�أة.
مثل :الهوية الثقافية ،املثاقفة،
الهيمنة الثقافية ،العوملة الثقافية،
ال�رصاع واحلوار بني الثقافات،
الدميقراطية الثقافية.ومن ث ّم
يت�ص ّدى بالنقا�ش لآراء عد ٍد من
املف ّكرين وامل�ؤ ّرخني والباحثني،
�أمثال :ال�سيد يا�سني ،ر�ضوان
ال�سيد ،وجيه كوثراين ،حممد عابد

اجلابري ،نادية م�صطفى .ويخل�ص
�إىل ا�ستنتاج �أنّ مقاومة العوملة ال
تعني ،ويجب �أن لاّ تعني ،رف�ض
احلداثة ومك ّوناتها كالعقالن ّية
والتنوير والعلم والدميقراط ّية
وحقوق الإن�سان .بل على املقاومة
املجدية للعوملة �أن تعتمد على
القيم الإن�سان ّية للحداثة نف�سها.
يق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل خم�سة
ف�صول ،ويتناول يف الأول منها:
العنا�رص اجلديدة لإ�شكالية
الثقافة ،ويدر�س املكونات
والعوامل اخلا�صة بالت�صور اجلديد
لإ�شكالية الثقافة ،مع ر�صد ملجمل
التحوالت الداللية التي طر�أت
على اخلطاب العام عن الثقافة،
ابتداء من الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين.و�صعوداً �إىل الطالئع

الأوىل من القرن الع�رشين .ويبني
امل�ؤلف �أن �أهم تلك التحوالت
تتعني �أ�سا�ساً يف كون مفهوم
الثقافة قد �أ�صبح يف املرة الأوىل،
يف م�سار تطوره الداليل ،مرتبطاً
بقيم ومبادئ الدميقراطية وحقوق
الإن�سان .وكذا ق�ضايا التحرر
رشح
والتنمية ب�صفة عامة .وي� ّ
الف�صل الثاين يف الكتاب ،ماهية
اخلطاب ب�ش�أن «حرب الثقافات»
يف الفكر الغربي املعا�رص� ،إذ
يتناول فيه الدواي ،واحداً من
الأطروحات املهمة املرتبطة
ب�إ�شكالية الثقافة وامل�ست�أثرة فيها
منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي.
ويجري �إطاللة جديدة على
م�ضامني خطابات غربية معا�رصة،
حول املو�ضوعة املذكورة ،وهي

خطابات �صاغها مفكرون �أمريكيون
مرموقون ،ينتمون �إىل جامعات
م�شهورة.ويهتم الف�صل الثالث،
ب�إ�شكالية احلوار بني الثقافات
و�سياقات تطورها يف الفكر
املعا�رص ،منطلقاً من ت�سا�ؤل :يف
هذه املطالع الأوىل للألفية الثالثة،
هل ميكن القول �إن احلوافر
والإمكانات وال�رشوط ،الكفيلة
ب�إجناح مبادرات �إقامة حوارات
مثمرة وم�ستمرة بني الثقافات
الب�رشية ،تتوافر فع ً
ال؟ ويف �سبيل
الإجابة عن الت�سا�ؤل يربز امل�ؤلف
ما اعتربه عراقيل تنت�صب �أمام
حماوالت �إيحاد �أر�ضية ومبادئ
عامة للحوار الثقايف على ال�صعيد
العاملي ،يقبل بها اجلميع ،خا�صة
يف عامل اليوم الذي انك�شفت فيه

حقيقة ان كل واحد من الكيانات
الثقافية املوجودة ،يت�شبث
مبنظومة املرجعية والقيمية
اخلا�صة ،بدرجات تتفاوت من
حيث التطرف .ويتو�سع امل�ؤلف
يف الف�صل الرابع للكتاب ،يف بحث
م�ساقات النقا�ش العربي النقدي
لإ�شكالية «�صدام احل�ضارات»،
مقدماً «معها ملحة عن مو�ضوع»،
تو�ضح م�ضمون حوار احل�ضارات
ومفاهيمه ،وتبني كيف انه ولد من
رحم اعرتا�ض تلك احل�ضارات.
والت�صدي له .ويخ�ص�ص الف�صل
اخلام�س والأخري يف الكتاب،
للنظر يف ا�شكالية «الهوية والعوملة
الثقافية» .ويالحظ امل�ؤلف هنا� ،أن
االهتمام ب�إ�شكالية الهوية الثقافية
يتعاظم يوماً بعد �آخر ،ب�سبب جتدد

م�شاعر االرتباط العاطفي املثايل
بالأر�ض وبالذاكرة اجلماعية ،وكذا
بالتاريخ واحلنني اىل املا�ضي واىل
الأوطان عموماً .ذلك ا�ضافة اىل
الت�أثريات التي تخلقها �أيديولوجيات
التحرر الوطني واالنتفا�ضات
والثورات ال�شعبية اجلديدة التي
تنجز بف�ضل عزمية ال�شعوب.
ويت�ساءل امل�ؤلف يف نهاية الكتاب،
عن ما ميكن ان يحمله بزوغ فجر
ربيع الثورات العربية ،من عنا�رص
جديدة لتطوير الثقافة والهوية
العربيتني؟* عبد الرزاق الدواي.
كاتب وباحث مغربي� .أ�ستاذ الفكر
الفل�سفي واالجتماعي املعا�رص
يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
جامعة حممد اخلام�س الرباط.
لديه درا�سات وم�ؤلفات عديدة.
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عامل ليبي �أحب اجلزائر و �أهلها

الدكتور عمرو خليفة
النامي..املثقف املغيب
مثقف وا�سع االطالع تخرج من كامربدج عام 1971م وعاد �إىل بالده داعية للحرية
ومنافحا عن الثقافة الإ�سالمية .لكنه �سرعان ما ذاق كلفة اختياراته ،وتنقل بني
ال�سجون واملنايف ،وحتى عندما هجر التدري�س جملة واحدة وعاد �إىل قريته راعيا
لالغنام ،الحقته الأجهزة و�ضاع خربه عندها منذ 1986م ،فال �أحد يعرف مكانه �أو
م�صريه ..وهذه لفتة وفاء لكاتب كرمي و�شاعر حامل ،وخاطرة �أمل ب�أن يذوق طعم
احلرية من جديد.
بقلم :الأ�ستاذ حممود حممد
الناكوع
عندما �أنهى الدكتور عمرو النامي درا�سته
يف جامعة كامربدج �سنة 1971م كان يحلم
مبكانة مرموقة يف اجلامعة الليبية.
وهو حلم يتنا�سب مع قدراته العلمية،
ومواهبه الفنية ،وتطلعاته الفكرية .انه
مثقف وا�سع االطالع ،متنوع القراءات.
ويتمتع بذكاء �أهله �إىل درجة املتفوقني
– يف الدرا�سات الأدبية يف كلية الآداب
والرتبية ،اجلامعة الليبية ،ومقرها مدينة
بنغازين �سنة 1962م
 .ووقع اختياره لبعثة درا�سية ال�ستكمال
الدار�سات العليا ..كانت اجلامعة الليبية
يف تلك ال�سنوات يف بداية عمرها
الذهبي� ،إذ افتتحت �أول جامعة ليبية يف
زمن اال�ستقالل �سنة 1955م( .ا�ستقلت
ليبيا �سنة 1951م) .و �أهدى امللك �إدري�س

ق�رصه املتوا�ضع ،وا�سمه «ق�رص املنار»
ليكون منارة لطالب الدرا�سات اجلامعية.
ومن ح�سن احلظ ،وح�سن ال�سيا�سة متكنت
اجلامعة يف عقدي اخلم�سينات وال�ستينات
من االتفاق مع عدد من الأ�ستاذة اجلامعيني
الالمعني وجلهم من جامعتي القاهرة،
والإ�سكندرية .وكان بينهم الأ�ستاذ الدكتور
حممد حممد ح�سني� ،أ�ستاذ الأدب العربي
احلديث .وهو �شخ�صية مثرية ،ب�أ�سلوبه
النقدي ،وبتم�سكه ببع�ض القدمي مبا يف
ذلك «طربو�شه» الذي مييزه عن �سائر
املدر�سني الآخرين.
الأ�ستاذ وتلميذه
كان الدكتور حممد حممد ح�سني �شديد
الإعجاب بذكاء عمرو النامي ،فاهتم به
و�شجعه على امل�ضي يف طريق البحث
والدرا�سة حتى ي�صبح يوما ما �أ�ستاذا
جامعيا .وجمعت بني الأ�ستاذ وتلميذه

رابطة املنطلق والتوجه الإ�سالمي ..ومن
ال�صدف الطريفة �إن ق�سم اللغة العربية
يف تلك ال�سنوات ( )1962-1959جمع بني
ثالثة من الطالب الأذكياء ،وهم عمرو
النامي ،وم�صطفى الهنقاري ،و�صادق
النيهوم .ويف حني جمعت ال�صدفة بينهم
يف الدرا�سة ،فقد كان لكل واحد منهم
�شخ�صيته الثقافية ،و�سلوكه االجتماعني
واختياره الفكري ،وتباعدت بينهم الآراء
واملعايري واملواقف حتى انعك�ست
يف �أعمالهم الأدبية والنقدية ،والتي
�سنذكرها فيما بعد ،وبالتحديد بني عمرو
النامي ،و�صادق النيهوم .ويبدو ان جو
كامربدج ،ومناخها الأكادميي قد �أ�شاع
االطمئنان واالرتياح عند الدكتور عمرو
النامي .فعندما حدث التغيري يف ليبيا
يف 1969/9/1م ،وانتهى النظام امللكي،
وحل حمله النظام اجلمهوري كتب مقالة
بعنوان « :كلمات للثورة» ن�رشت ب�صحيفة
«الثورة» يف 1969/11/14م .وو�ضع فيها

مربرات الثورة ،ومهمة اجلي�ش ،وهي
مهمة ا�ستثنائية �رضورية حمدودة،
يعقبها ت�سليم ال�سلطة �إىل ال�شعب ،وهو
الذي يختار �أ�سلوب حياته ال�سيا�سي
واالجتماعي يف الفرتة القادمة .وتناولت
املقالة االجتاهات الفكرية ال�سيا�سية
القائمة يف البالد يف ذلك الوقت ورتبها
يف ال�شكل الآتي -1 :القوميون العرب-2 ،
البعثيون -3 ،النا�صريون -4 ،ال�شيوعيون،
 -5الإ�سالميون .وو�صفها ب�أنها جتمعات
عقائدية ولذلك ح�سب تعبريه»فغالب
الظن �إنها لن تتخلى عن اجتاهاتها القائمة
بل �ست�ستمر يف ارتباطها بهذه االجتاهات
والدعوة اليها ،ونحن نعتقد ان لها جميعا
حقا كامال يف اعتناق �أفكارها وعر�ضها
يف نطاق الأخالق العامة لل�شعب ،بعيد
عن الرتا�شق بالتهم والكذب والإرجاف..
ويجب ان تتاح الفر�صة الكاملة لهذه
التجمعات للتعبري عن �أفكارها وعر�ضها
بكل ال�صور امل�رشوعة التي تختارها .كما

يجب اال�ستفادة من خربات هذه الفئات
جميعا على النطاق الفردي يف اجلهاز
الإداري للدولة مع جتنب متكني �أي فئة
منها من كل املراكز احليوية التي جتعلها
ت�ستغل مرافق الدولة يف �سبيل �أهدافها
اخلا�صة» .كما حتدث يف مقالته الطويلة
عن الثورة والإ�سالم ،و�أكد ان الإ�سالم هو
الأ�صل وهو الأ�سا�س يف �أحداث الإ�صالح
املن�شود يف ليبيا .فال توجد يف ليبيا
عقيدة غري عقيدة الإ�سالم .يف �صيف
عام 1971م حزم الدكتور عمرو النامي
كتبه �أمتعته وعاد اىل وطنه ليبيا ليحقق
حلمه وليقف على منابر الفكر والعلم
كاتبا و�شاعرا وا�ستاذا جامعيا .وبدل ان
تفتح امامه ابواب هذه املنابر ،ا�ستقبلته
مراكز ال�رشطة وغرف التحقيق ومنها �إىل
املعتقل ،وجاء اول اعتقال كحالة انذار
وحتذير ومل ت�ستغرق مدته اال ب�ضعة ايام،
وا�ست�أنف حياته العادية ،وبد�أ ن�شاطه
ك�أ�ستاذ يف اجلامعة يف بنغازي ثم نقل

�إىل طرابل�س .وعندما جرت االعتقاالت
املو�سعة �سنة 1973م حتت �شعارات:
«الثورة الثقافية» «من حتزب خان» «الثورة
االدارية» كان عمرو النامي ،واحدا من
مثات املعتقلني من املثقفني والطلبة.
وكنت انا احد املعتقلني يف ال�سجن
الذي دام قرابة �سنتني..ز وبعد االفراج
عنان طلب من الدكتور عمرو النامي ان
يغادر البالد ،واعطي حق اختيار منفاه يف
اليابان� ،أو امريكا الالتينية ،او افريقيا.
فاجته اوال اىل الواليات املتحدة لتدري�س
اللغة العربية واال�سالم يف جامعة امريكية.
ثم طلب منه الذهاب اىل اليابان يف �سنة
1979م مل يتمكن ال�شاعر ،والأ�ستاذ
اجلامعي من حتقيق �أمنيته ،ومن �إجناز
م�رشوعه ،وليعي�ش حرا عزيزا كرميا كما
تطلعت نف�سه .وفوجئ مرة ثالثة ب�أبواب
ال�سجن تفتح �أمامه �سنة 1981م انقطعت
�أخباره عن �أهله و�أ�صدقائه .وال يعرف
م�صريه حتى الآن

الكاتب والباحث املهدي �سلطاين

�أفكار مايكل هارت و �ستيف جوبز
وراء تخ�ص�صي يف التنمية الب�شرية
الأ�ستاذ املهدي �سلطاين حا�صل على �شهادة املا�سرت 02يف الل�سانيات واللغة الفرن�سية من جامعة البليدة ،02
باحث و�أكادميي يف التنوع الثقايف وتداخل الثقافات وعالقتها باللغة الفرن�سية ،مدرب معتمد يف التنمية
الب�شرية وتطوير الذات ،ي�شتغل من�صب �أ�ستاذ للغة الفرن�سية ،م�ؤلف وكاتب لعدة مقاالت علمية،
�صحفية و�أكادميية.
خلـ�ضر بن يو�سف
كيف توجهت �إىل الت�أليف والكتابة
و اال�شتغال مبلف للتنمية الب�شرية
؟
يف احلقيقة عندي طريقة تفكري رمبا تكون
خمتلفة عن الكثري من النا�س ورمبا ت�شبه
الكثري ال ميكن �أن �أجزم  ،ف�أنا �أرى �أنه مهما
قدمنا من علم ومهما در�سنا واجتهدنا يف
الت�أثري على حميطنا رمبا ال�ضيق �أو الذي
نتعامل معه ب�شكل مبا�رش فقط يف الكثري
من الأحيان يكون حل�ضي و�آين � ،إال �أن
الت�أليف وترك ب�صمة مكتوبة لها ت�أثري بعيد
املدى وميكن �أن ي�صل �إىل �أكرب عدد ممكن
من النا�س والأفراد وعرب الع�صور �أي�ضا.
�أما اختياري ملجال التنمية الربية فهو
بب�ساطة �شديدة حبي للتغيري وتطوير
نف�سي كان الدافع الأول لذلك فمن خالل
مطالعتي للكتب وم�شاهدة فيديوهات عن
كبار النا�س الناجحني يف العامل �أمثال
�ستيفن جوبز امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي
ل�رشكة �أبل العاملية� ،أنتوين روبنز رائد
التحفيز وتطوير الذات يف �أمريكا  ،وميكن
�أي�ضا �أن �أقول �أنني ازددت �شغفا للدخول
�إىل عامل التنمية بعد مطالعتي لكتاب
�أعظم � 100شخ�صية م�ؤثرة عرب العامل
للكاتب الأمريكي مايكل هارت  ،لأنه كان

يقدم �رشح مف�صل جلميع ال�شخ�صيات
املعرو�ضة و�أ�سباب جناحهم وكيف و�صلوا
لدرجة الت�أثري العاملة هذا ما دفعني �أن
�أتخ�ص�ص يف الت�أليف والكتاب يف هذا
املجال.
من �أين ا�ستوحيت مو�ضوع كتابك
الأخري ؟
الكتاب هو عبارة عن جمموعة من الأفكار
الب�سيطة جدا يف �شكل وم�ضات ،والتي من
�ش�أنها �أن حتدث الفارق يف تغري الذات
وتطويريها .الكتاب موجه �إىل جميع
�رشائح املجتمع وب�شكل كبري جدا �إىل فئة
ال�شباب التي تعترب الركيزة الأ�سا�سية يف
املجتمع والتي يقوم عليها كل �شيء.
كما يعد البحث عن معنى حمدد للحياة
مبثابة املعجزة ،ذلك لأن حياتنا مليئة
بامل�ستج ّدات .كون الإن�سان بطبعه ير ّكز
على كل ما هو مهم وجديد ،لذلك ارت�أيت
�أن �أ�ضع بني يدي القارئ هذه الوم�ضات
التي �آمل �أن تكون نقطة انطالق ملحاولة
تطوير ذاته ولو ب�شكل ن�سبي� ،أو لبناء
حلمه ال�ضائع الذي مل يُكتب له ر�ؤية النور،
ب�سبب تق�صريه �أو تهاونه �أو ب�سبب تيهانه
عن ال�سبيل الأمثل لتحقيق �أ�سطورته
ال�شخ�صية و�أمنياته يف درب احلياة.
يف الوقت احلايل كتب التنمية

الب�شرية  ..ملاذا ؟
هذا بالت�أكيد راجع �إىل اهتمامات القراء
التي تختلف من �شخ�ص لآخر ،ف�إذا قلنا
التنمية الب�رشية والروايات هي الأكرث
مبيعا و�إقباال فان ال�سبب هو العموم
وال�شمول الطي تت�صف به وعدم اقت�صارها
على جمموعة �أو فئة معينة مثل كتب
التخ�ص�صات العلمية �أو الأكادميية والتي
تكون موجهة جلمهور معني.
�أال ترى �أن هناك اهتماما مبالغا فيه
مبو�ضوع التنمية الب�شرية ؟
�س�ؤال يف حمله  ،نعم هذا االزدياد ينب
�أن القارئ فهم الر�سالة وهو يتطلع
مل�ستقبل �أ�ضل � ،إىل غد يجعله �شخ�ص
ذاتي وم�ستقل ومتمكن يف �شتى املجاالت
ونذكر على التوا�صل الفعال  ،فن التعامل
مع الغري� ،أن ي�صبح �شخ�ص قادر على �إثبات
ذاته ونف�سه على ال�صعيد املجتمعي،
وكل هذا بجده يف كتب التنمية الب�رشية
وتطوير الذات  .ورمبا هذا هو الدافع
الذي جعل باملدربني وامل�ؤلفني �إىل تكثيف
من�شوراتهم يف املجال و�أ�صبحت �أكرث
رواجا يف املجتمع .
ما تقييمك لتجربتك ؟

احلقيقة جتربة فريدة من نوعها� ،أكيد
�أعجبتني وكنت �سعيد غاية ال�سعادة بهذا
املولود اجلديد والذي �أثرى وزين املكتبة
اجلزائرية والعربية� .أما عن ا�ستح�سان
القراء للكتاب فكان �أكرث من املتوقع وهذا
بعد م�شاركتي يف عدة �صالونات وطنية
للتكالب يف �سطيف والبليدة ،وتن�شيطي
حلفالت بيع بالتوقيع ولقاءات يف عدة
واليات على غرار تي�سم�سيلت ،العا�صمة،
املدية ،عني الدفلى ،تلم�سان ،برج
بوعريريج و�سطيف.
الدرا�سات التي ي�ست�شهد بها مدربو
التنمية ،لي�س من ال�ضروري
تطبيقها على جمتمعنا ،هل تتفق؟
�أم تختلف وملاذا؟
الإجابة �أكيد تختلف عن هذا ال�س�ؤال من
�شخ�ص لأخر وكل يراها من وجهة نظره،
�إن حتدثت عن نف�سي ميكن �أن �أقول �أن
التنمية الب�رشية تركز على تقدمي معلومات
ومهارات ف�إنها بال�رضورة تن�رش العلم الذي
حث عليه اال�سالم من املهد اىل اللحد،
�إذن فان العملية �سهلة وب�سيطة ،املدرب
ينقل ر�سالة علم ،ر�سالة ثقافة ،ر�سالة
ح�ضارة ون�رش �آخر ما و�صل �إليه العامل من
تطورات وما ا�ستجد به العلم� .أما ق�ضية
�أنها تطبق على جمتمعنا �أم ال فال ميكن
�أجزم ب�شكل نهائي ،ولكن �أخذناها من

زاوية �إيجابية ،ف�أكيد نعم ميكن �أن تطبق
على جميع املحتمات ويف كل الأوقات
ويختلف هذا ح�سب الأهداف والرغبة
وخ�صو�صية كل جمتمع .كما �أنني �أراها
اجتهاد واالجتهاد عمل والعمل عبادة
والدين احلنيف حث الإن�سان على العمل
فاليد القوية خري من اليد ال�ضعيفة ،فن�رش
العلم كان هدف االن�سان مند الع�صور
الأوىل وبعدها بعد جميء الإ�سالم مت
ت�أكيد هذه الفر�ضية ب�شكل كبري جدا،
فان �أ�صاب هذا االجتهاد ونفعت املجتمع
فهذا املطلوب وان مل تطابق �أفكار وغاية
املحيط فال �ضري يف ذلك.

الطموح هو التخ�ص�ص والتفرغ �أكرث للكتابة
والت�أليف يف املجاالت التي ت�ستهويني
مثل علم االجتماع ،التطوير الذاتي وعلم
النف�س و�أي�ضا الأدب الذي يعترب متنف�س
لكل الكتاب� ،أكتب �أي�ضا �سيناريوهات بع�ض
القطع امل�رسحية والق�ص�ص ال�صغرية �أي�ضا
باللغتني العربية والفرن�سية .كما �أنه هناك
الكثري من م�شاريع الرتجمة ولكن من
العربية �إىل الفرن�سية ،لأنه يوجد الكثري
يف املجال وحتتاج للرتجمة �إىل الفرن�سية
بالدرجة الأوىل بحكم �أنها اللغة الأجنبية
الأوىل يف اجلزائر و�أي�ضا لغة يتعامل بها
اجلزائريني ب�شكل كبري

يتهم من يلقون حما�ضرات التنمية
الب�شرية بت�سطيح الق�ضايا  ،ما
ر�أيك ؟

كلمة �أخرية ؟

�أنا من وجهة نظري ت�سطيح الق�ضايا �أو
التعمق فيها يرجع �إىل كفاءة من يحا�رض
ويقدم املحا�رضة ،ومدى متكنه من املادة
العلمية ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة املو�ضوع
و�أي�ضا اجلمهور والفئات امل�ستهدفة � ،أما
�أنه يقال جميع من يحا�رض يقدم ب�شكل
�سطحي مو�ضوعه ،فبالن�سبة يل هذا غري
�صحيح� .أو رمبا يبقى ن�سبيا فقط
ماهي طموحاتك ؟

يف ختام هذا احلوار الأكرث من رائع
ن�صيحتي �إليكم �أحبتي يف كل مكان هي
التايل  :حتقيق �أعلى م�ستويات النجاح
لي�س مرتبط باملكان �أو البلد الذي تعي�ش
فيه بل مرتبط برغبتك �أنت يف ذلك ،يجب
يف ذهنه �شيء �أنه خلق لكي ال يكون رقما
عاديا ،وال يجب �أن يغادر هذه احلياة دون
�أن يرتك ب�صمته ال�شخ�صية ومبا �سيتذكره
النا�س من بعده وهذا بطبيعة احلال يكون
كل ح�سب تخ�ص�صه وجماله ،ميكن �أن �أقول
�أي�ضا � :أن�رشوا ال�سالم يف كل مكان وال
ترتددوا يف م�ساعدة من هو بحاجة �إليكم
من امة ال اهلل �إال اهلل حممد ر�سول اهلل .
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ال�شاعر حمزة الأطر�ش

الق�صيدة هي الرئة
الثالثة لل�شاعر

حمزة الأطر�ش من والية وادي �سوف � 29سنة موظف يف الإدارة ،در�س �شريعة وقانون،
متعدد الهوايات بني املطالعة والريا�ضة ،بدايتي مع ال�شعر كانت منذ �أيام الثانوية حيث
كنت مع �أ�صدقائي نكتب كتابات ب�سيطة على م�شوارنا الدرا�سي � ،أذكر حينها كتبت
�أبيات بخ�صو�ص ن�صرة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حينما مت اال�ستهزاء به من
طرف ال�صحافة الدمناركية  ،ثم تطورت بعد ذلك عندما دخلت للجامعة  ،وبالرغم �أن
تخ�ص�صي باجلامعة مل يكن له �أية عالقة بالأدب وال ميدان عملي الإداري كذلك �إال �أين
كنت �أحب �أن �أبحر يف الأدب وال�شعر وكل ما يتعلق به
خل�ضر بن يو�سف

كيف كانت بدايتك
مع ال�شعر ؟
�أما بخ�صو�ص �أهم امل�ؤثرات التي
�أثرت يف تكوين وتطور اجتاهي
الأدبي  ،لعلها تلك الكتب التي
كنت �أطالعها و�أنا يف الطور
االبتدائي  ،كانت الكتب �أغلبها
�أدبية وتاريخية خا�صة بالطور
املتو�سط والثانوي  ،كنت ال اقر�أ
�إال الأ�شعار التي بها فقط  ،كذلك
ال �أن�سى الأ�ستاذ وال�شاعر الكبري
الفل�سطيني متيم الربغوثي الذي
�أعطاين حافزا كبريا حتى �أوا�صل
م�سريتي يف الكتابة وال�شعر وذلك
من خالل تعلقي ب�أ�شعاره

من هم ال�شعراء الذين
ت�أثر بهم ال�شاعر حمزة
الأطر�ش ؟
نعم لكل �شاعر رمبا �شاعر �أو
جمموعة من ال�شعراء ي�ؤثرون فيه ،
وقد ت�أثرت بعدة �شعراء من الع�رص
اجلاهلي وحتى ع�رصنا احلديث ،

فقد تعلقت ُ
ب�شعار جاهلني على
غرار �أمر�ؤ القي�س وعنرتة بن
�شداد وعمرو بن كلثوم  ،كذلك
من الع�صور الأموية والعبا�سية فال
يوجد �شاعر ال يت�أثر باملتنبي �أو
�أبو متام وغريهما � ،أما يف ع�رصنا
احلديث كان �أمري ال�شعراء �أحمد
�شوقي وحممود دروي�ش ومظفر
النواب ومتيم الربغوثي لهم ت�أثري
مبا�رش يف حب الكتابة وتطورها

هل ت�سري الق�صيدة
اليوم يف طريق الإبداع
�أم هي تكرر ما قيل وما
يقال ؟
الق�صيدة اليوم توجه ح�سب
رغبة القارئني �أو املعجبني من
اجلمهور ،فال ميكن الإنكار
�أنه يوجد اليوم ق�صائد يف قمة
الإبداع يف �شتى ميادين ال�شعر
و�أنواعه  ،كذلك من ناحية �أخرى
فال تخلو ق�صائد اليوم �أو ما يقال
من التكرار ،فعنرتة بن �شداد كان
يقول ماذا ترك لنا ال�شعراء الذين
من قبلي حتى �أقول ال�شعر ،وقد
كان قبله �شاعر واحد من �أ�صحاب

املعلقات وهو �أمر�ؤ القي�س� ،أي
�أن التكرار البد منه ف�إن مل يكن
مق�صود �سوف يكون على �شكل
ح�س �شعري ميتاز به ال�شاعر

بر�أيك ال�شعر ر�سالة
�أم هواية ؟وما هي
ر�سالة ال�شعر وال�شاعر
بنظرك؟
بالن�سبة يل �أرى ال�شعر هو متنف�س
احلياة  ،ف�أحيانا ال يعتدل مزاجي
�إال بكتابة �شعر �أو قراءة �أ�شعار
خمتلفة  ،فحينما نكتب ملا نحب
هو ر�سالة وحينما نعاتب �أحدهم
فهو ر�سالة كذلك وحينما نفخر �أو
نذم �أو نبني كلها على �شكل ر�سائل
منها ما تكون مبا�رشة ومنها ما
تكون م�شفرة واملتلقي يفهما
مبا�رشة مهما كانت اللغة التي
كتبت بها
ر�سالة ال�شاعر يف ما يكتب
من �أ�شعار ،فبيت �شعري واحد
ن�ستطيع �أن نبني غمو�ض �أو نوجه
به �شخ�ص خمطئ �أو نتغزل به مع
�شخ�ص نحبه وال نبوح له مبا�رشة
 ،فال�شعار من قبلنا كانت ر�سائلهم
للجمهور منقحة تهدف �إىل
الربط بينهم �أو الفك �أو نوجه به
طوائف �أو نقارع به �أقوام ،ويف
ع�رصنا احلديث �أ�صبحنا نوجه
ر�سائل ب�شتى الأنواع وجلميع
مراتب املجتمع تكمن يف البعد
النظري للواقع املعا�ش الذي
�أ�صبح اجلميع يخفيه بني �أ�ضلعه
وب�أعماقه وال ي�ستطيع البوح به،
وال�شاعر هنا عليه �أن يعي�ش حياة
غريه.

تعددت لغة ال�شعر يف
واقعنا احلايل وثمة
ما ي�شبه ال�صراع بني
القدمي واحلديث لأي
�شعر ينت�صر؟
من ما ال �شك فيه �أن القيمة
اللغوية والبالغية لل�شعر القدمي ال
تقارن مبا هو موجود يف الع�صور
التي بعده � ،سوى كانت ب�سيطة �أو
حديثة ،وال تنق�ص قيمتها �أبدا،
ولكن ك�شاعر مزال مل يت�رشب
بال�شعر حتى الثمالة ال ميكنني
�أن �أ�ضع موقفي اجتاه لغة معينة
من �أنواع ال�شعر �أو �أزمنته القدمية
التي ال ميكن نقدها �أو احلديثة
التي تلبي ما يريده املتلقي يف هذا
الزمن الذي قلت فيه املكا�سب

اللغوية لدى املجتمع العربي
الذي �صار يحبذ اللغة الب�سيطة ،
وال ميكن �أن �أنكر �أن القارئ �أ�صبح
مييل لل�شعر احلديث لأنه �أقرب
للغته احلديثة

لنعد �إىل ا�صدارك
« عبق الورد « من
�أي م�شتل جئت بهذا
العنوان املغري؟
الورود جميلة بلونها وجتذبنا �إليها
 ،وعبق وردها يطغى على الروح
وتعي�ش معه اللحظة يف غمرة
و�سكون ،فحينما نكتب على احلب
والع�شق ال ندري كيف ت�أتي لنا كل
تلك الرغبة يف الإبداع حتى و�إن
كنا ال وحب وكان هذا املحبوب
من خيالنا  ،عبق الورد عبارة
على الرقي واجلمالية لأن حمتواه
غزليات بحته عفيفة  ،لذلك مل
�أجد �أجمل من هذا العنوان لكي
يكون لكتابي

مو�ضوعات ا�صدارك
كيف اخرتتها هل
حدثت معك �أم حتاول
ن�سجها وتتخيلها
وجت�سدها بقلمك ؟
بطبيعة احلال هناك بع�ض
املوا�ضيع التي وقعت معي ،ولكن
�أغلبها �أن�سجها من وحي خيايل،
وهناك اي�ضا موا�ضع اكتبها على
ل�سان غريي

ق�صائدك �أحيانا �صغرية
كالطلقة ،و�أحيانا �أخری
بنف�س كالطويل  ،ف�أين
يجدك القارئ؟
نعم هناك ق�صائد ت�أتي خمت�رصة
مركزة  ،وهناك ما تت�صف بالنف�س
الطويل ،والقارئ يجدين يف النف�س
الأول ويتتبعني �إىل النف�س الأخري
�إن كله �شغف قراءة ما �أكتب ،
فحتمية املوا�ضيع ترتكني �أحدد
من كلماتي

مراياك متعددة يف
ق�صائدك  ،ف�أي مر�آة
ترتاح لها مالمح
جمازاتك وا�ستعاراتك ؟
تتعدد مرايا ال�شعر التي يتناولها
العامل كما �أنها وجبة ال تنتهي ،وما

على الكاتب �إال تب�سيطها وي�صقلها
على ما يريد القارئ ،ولكن يف
الكثري من الق�صائد اعتمدت
�أ�سلوب الرمزية واخلطاب غري
املبا�رش ،ويف نف�س الوقت �أملح
ب�شفافية يف كلمة �أو بيت تبني كل
الغمو�ض  ،وتبقى الواقعية وجتارب
الأحداث التي �أخذها من ق�ص�ص
املجتمع م�صدر �أقتب�سه ثم �أ�صريه
يف ق�صائدي كيفما �شئت

من وجهة نظرك هل
ال�شعر له عالقة بالعلم
�أم ال يعني �أن ال�شاعر
املتعلم �أف�ضل من غريه ؟
ال عالقة لل�شعر بالعلم  ،هناك
�شعراء مل يكن لهم �أية عالقة
بعلوم ال�شعر �أو الأدب ولكنهم
�أبدعوا يف ال�شعر ،لأن ال�شعر
يجود به اخلاطر يف �أغلب
الأحيان ،فال�شعراء اجلاهليون
كانوا ع�صاميني مل يكونوا قد
در�سوا علم ال�شعر وال باقي العلوم
فقط من جتارب احلياة  ،فلي�س
كل �شاعر متعلم وال كل متعلم
بال�رضورة يكون �شاع ٍر
للو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن
من اجلمهور يف نظركم  ،ما هي
الو�سيلة الإعالمية الأمثل لتحقيق
هذه الغاية  ،هل هي ال�صحف
الورقية وااللكرتونية �أم امللتقيات
الثقافية والفيديوهات �أم طبع
ون�رش الدواوين؟
يف نظري تكون �أولويات ففي
نظري اخلا�ص �أ�رسع و�سيلة
�صارت �إلكرتونية ولكنها قد تكون
حمدودة الو�صول يف دميوميتها
وميكن �أن تنتهي يف �أية حلظة
 ،وال يقارن �أبدا الكتاب الورقي
طبعه ون�رشه بباقي الو�سائل
الأخرى لأنه دائم الو�صول يف �أية
مكان وزمان

هل فكرت يوما من
الأيام بهجر ال�شعر
واالنتقال �إىل الرواية
�أ�سوة مبعظم ال�شعراء؟
نعم  ،و�أنا على ذلك يف املدة

الأخيـرة �رصت �أميل للرواية
والكتابات النرثية  ،فقد كتبت
روايتان وبع�ض اخلواطر والكتب
ال�صغرية ثم رجعت كتبت كتاب
�شعر �آخر وهو يف مرحلة التنقيح
حتى �أر�سله لدار الن�رش� ،أي �أين مل
�أفكر يف ترك ال�شعر  ،لأن ال�شعر
له مكانته دائما مهما ابتعدنا
يقودنا احلنني �إليه

ماذا حققت منذ كتابتك
لأوىل ق�صائدك و�إىل
الآن؟ وماهي م�شاريعك
امل�ستقبل ّية ؟
قد حققت كل ما �أريد يل وملحبي
الذين يتطلعون دائما مل �أكتب ،
كما �أين ال �أهدف �إىل حتقيق �أية
ربح �أو ما �شابه ذلك  ،فقط �أريد
تدوين ا�سمى و�أن ال �أموت و�أنا
حي كما مات الكثري من قبلي
ون�سوا وك�أنهم مل يكونوا  ،فمنذ
كتابتي لأوىل ق�صائدي �إىل الآن
تعلمت الكثري واكت�سبت العديد من
خبايا ال�شعر اهم و�أ�رساره  ،الآن
�أنا �أفكر يف �إكمال روايتي « تائهة»
و�صدفة وقدر» وتنقيح كتاب
�شعري �آخر خمتلط فيه حوايل 80
�صفحة  ،وال �أنكر �أن عامل الرواية
�صار يطغى علي ويل رغبة يف
الإبحار فيه يف الأيام املقبلة

كلمة �أخرية ؟
احلياة ال تهب لنا �أعمار عديدة ،
لذلك �أخي القارئ �أختي القارئة
ال تتوقف على القراءة مهما كان
نوعها  ،فال ي�ستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون  ،كما ال ي�ستوي
الذي يكب على كتاب يجال�سه
ويتح�س�س بحره من الذي يجمع
الكتب ويفخر بها فقط  ،تكن �أو
ال تكون  ،فحيث ما �شدينا الرحال
بالأقالم ن�ساير ن�سج الكلمات
التي هي تخرج دون �شعور من
�أعماقنا ،ووجب علينا �أن نتمعنها
ون�أخذ منها ما ينفعنا  ،تلب�سنا
ثوب البيا�ض دائما وت�أخذ بنا
�إىل بر الأمان ،ومن هذا املنرب
�أر�سل لكم �أ�سما عربات ال�سمو
و�أرقاها.
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فوائد �صح ّية يو ّفرها التناول املعتدل لل�سكر
تنت�رش دائ ًما التحذيرات من
الإفراط يف تناول ال�سكر،
وقد ي�ستتبع ذلك اتخاذ قرار
باملقاطعة التامة لهذا العن�رص
احليوي ،وهو �أ�سو�أ ما �ست�سببه
تلك التحذيرات و�إن كانت
�صحيحة وجادة وحتميك من
ال�سكري وغريه من الأمرا�ض،
�إال �أن تناول الكمية املنا�سبة
من ال�سكر دون �إفراط �أو امتناع
يفيد ج�سمك بفوائد كثرية�.أكد
�أخ�صائيون يف جمال التغذية� ،أنه
من ال�رضوري �أن يتناول الإن�سان
ال�سكر يف وجباته اليومية ،ولكن
باعتدال ،حمذرين من خماطر
قطعه كل ًيا من النظام الغذائي،
وهو ما يلج�أ �إليه بع�ض الراغبني
يف �إنقا�ص �أوزانهم.م�صدر
للطاقةومن �أبرز فوائد ال�سكر
�أنه ميد اجل�سم بالطاقة� ،إذ
يتحول �إىل غلوكوز عندما ي�صل

�إىل الدم ،ومتت�صه اخلاليا التي
ت�ساعد على �إنتاج الطاقة.
كما يحتوي ال�سكر على الكثري
من ال�سعرات احلرارية ،التي من
�ش�أنها �أن متد اجل�سم بالطاقة.
حت�سني املزاج ميكن لل�سكر
�أن يجعلك �أكرث �سعادة ،كونه
ين�شط مركز املتعة يف الدماغ
وي�سبب اندفاع الدوبامني ،مما
ي�ؤدي �إىل �شعور فوري باالبتهاج.
ولكن يحذر خرباء التغذية من �أن
تناول كميات كبرية من ال�سكر
ي�ؤدي �إىل ت�أثري معاك�س.تعزيز
�صحة الدماغيمكن لل�سكريات
الطبيعية ،كتلك املوجودة يف
الع�سل والفاكهة� ،أن ت�ساعد يف
تعزيز �صحة الدماغ .وال ميكن
للدماغ �أن يعمل ب�شكل طبيعي
دون ال�سكر .وقد ي�صاب املرء
بحالة تعرف بـ «ن�ساوة» ،التي
حتدث عندما ال تكون هناك

�إمدادات كافية من ال�سكر يف
الدماغ.رفع �ضغط الدم لتناول
للأ�شخا�ص امل�صابني بانخفا�ض
�ضغط الدم ،لقدرتها على رفع
ال�ضغط ب�شكل فوري.للم�صابني
بال�سكرييعاين امل�صابون ب

مر�ض ال�سكري من ارتفاع �أو
انخفا�ض م�ستوى ال�سكر يف
الدم ب�شكل متقلب .ويف حال
انخفا�ضه ،فال بد من �إعطاء
املري�ض ال�سكر ب�رسعة ليتمكن
اجل�سم من ا�ستعادة توازنه.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�شلل الرعا�ش

قال باحثون �إنهم اقرتبوا من التو�صل
�إىل دواء يعالج مر�ض ال�شلل الرعا�ش
(باركن�سون) �سيتم �إنتاجه من توليفة
دواء لعالج ال�ضغط املرتفع ي�س ّمى
ا�رساديبني .وينتمي هذا الدواء �إىل
نوعية من العالجات تو�صف ب�أنها
مثبطات قنوات الكال�سيوم ،والتي
تعمل على تو�سعة ال�رشايني وبالتايل
خف�ض �ضغط الدم.
وبح�سب الأبحاث التي �أجريت يف
جامعة نورث و�سرتن ب�شيكاغو،
تبني �أن من تناولوا دواء ا�رساديبني
تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة
بال�شلل الرعا�ش ،وقد �سعت الأبحاث
لفهم �رس ت�أثري هذا الدواء ،ونُ�رشت
نتائج الدرا�سة يف دورية «كلينيكال
�إنفي�ستيجي�شن» ،و�أظهرت �أن اخلاليا
الع�صبية بالدماغ امل�س�ؤولة عن

حركة الع�ضالت تنتج نوعاً من العادم
�أو ال�سموم ،ومع ارتفاع م�ستوى
الكال�سيوم يف هذه اخلاليا ت�ضمر
ومتوت ب�سبب ال�سموم التي تنتجها
بنف�سها ما ي�ؤثر على احلركة ب�شكل
ن�سميه ال�شلل الرعا�ش .وهنا ي�أتي
ت�أثري دواء ا�رساديبني يف خف�ض
الكال�سيوم ،وعدم ال�سماح برتاكم
ال�سموم التي تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج �أدلة �سمحت
بنقل التجارب من احليوانات �إىل
الب�رش ،ونظراً لعدم وجود �آثار
جانبية لدواء ا�رساديبني يتم �إجراء
التجارب يف �أكرث من  50موقع
بالواليات املتحدة ،وبلغت التجارب
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من
الإعالن عن التو�صل لعالج لل�شلل
الرعا�ش.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ
بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن
�أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها .وبح�سب دورية
نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب
عرب دائرة مغلقة.

اقرتح باحثون من جامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا �إ�ضافة
عامل جديد ميكن من خالله التنب�ؤ
املبكر باحتمال ف�شل القلب،
وهو قيا�س مدى �سهولة مرور
املوجات الكهربائية الب�سيطة

ن�رشت �صحيفة «الإندبندنت» الربيطانية تقرير جديدا ب�ش�أن
مر�ض �ألزهامير الذي من املمكن �أن ي�شكل نقلة نوعية حلاملي
هذا املر�ض� ،إذ �أو�ضحت ال�صحيفة �أن االختبارات املعملية
التي �أجراها بع�ض العلماء م�ؤخرا على فئران التجارب احلاملة
لهذا املر�ض ك�شفت عن �إمكانية ا�ستعادة الذاكرة املفقودة،
وي�أمل العلماء يف �أن تكون نتائج تلك التجربة قابلة للتطبيق على
الإن�سان قريبا.
ووفقا �إىل ما ذكره الباحثون يف جامعة بوفالو ف�إن �ألزهامير هو
عدم قدرة اخلاليا الع�صبية على �إر�سال �إ�شارات كهربائية يف
�أجزاء معينة من الدماغ م�س�ؤولة عن تكوين الذاكرة ،مما ي�سبب
�شيوعا لتطوير حالة املري�ض
يعد ال�سبب الأكرث
املر�ض الذي ّ
ً
�إىل اخلرف.يو�ضح العلماء �أ�سباب املر�ض قائلني �إنه ناجت عن
مزيج معقد من عوامل اخلطر والعوامل الوراثية ،وكما هو
معروف �أنه ال يوجد حاليا �أي عالج لإنهاء تلك املعاناة �أو ت�أخري
تقدم املر�ض.
واكت�شف العلماء تلك النتائج املذكورة حينما نظروا يف كيفية
قراءة التغريات اجلينية على احلم�ض النووي والتعبري عنه ،وذلك
عو�ضا عن التغيري يف ترتيبها �أو ت�سل�سلها احلم�ض النووي ،ومبا
�أن تداخل الإ�شارة بني الع�صبونات ت�سبب فقدان الذاكرة ،فمن
خالل فك �إ�شارات احلم�ض النووي من املمكن �أن يكون العلماء
قادرين على اقرتاح عقاقري ميكن �أن تعيدها ،ف�رصح الربوفي�سور
ت�شن يان� ،أحد كبار الباحثني الذين عملوا على الدرا�سة التي
ن�رشت يف دورية برين« :مل نكت�شف فقط العوامل الوراثية التي
ت�سهم يف فقد الذاكرة ،بل وجدنا � ً
أي�ضا طر ًقا لعك�سها م�ؤقتًا يف
منوذج حيواين ملر�ض �ألزهامير».
ي�سبب مر�ض �ألزهامير التدهور التدريجي يف مهارات التفكري
والذاكرة ،نظر الربوفي�سور يان وزمال�ؤه �إىل عامل خمتلف ي�ؤثر
على تكوين الذاكرة .ووجد الباحثون �أن اخلاليا الع�صبية يف
الق�رشة الأمامية للمخ تخ�رس تدريجيا م�ستقبالت الناقل الع�صبي
الرئي�سية ،يف �أجزاء من الدماغ م�س�ؤولة عن الذاكرة العاملة.
ك�شفت الفحو�ص التي �أجريت بعد الوفاة للمر�ضى امل�صابني
ب�ألزهامير �أنهم كانوا يفتقرون �أي�ضا �إىل هذه امل�ستقبالت مما
�أدى �إىل �إفراز جمموعة معينة من الإنزميات التي ميكن �أن ت�ؤثر
على اجلينات امل�س�ؤولة عن �إنتاجها ،ووفقا �إىل ما �رصح به
الربوفي�سور يان« :عندما �أعطينا احليوانات امل�صابة ب�ألزهامير
هذا املانع الإنزميي ،ر�أينا نتائج مر�ضية جدا ب�ش�أن عملية �إنقاذ
الوظيفة الإدراكية التي ت�أكدت من خالل تقييم ذاكرة التعرف،
والذاكرة املكانية والذاكرة العاملة ،ولقد فوجئنا بر�ؤية مثل هذا
التح�سن املذهل».

ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي
جلامعة كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات
و�أو�ضح بيل�سيتو� ،أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري
من التلوث ،نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد
�رشاءها يف وقت �سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل.
وتقول طبيبة الأمرا�ض اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي
يف جامعة كولومبيا� ،إن غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر
بالغ الأهمية وميكن للمتاجر �أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد
الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل �إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب
يف �أن�سجة دهون ال�ساق .وتو�صف
حالة ف�شل القلب ب�أنها ا�ستمرار
القلب يف اخلفقان دون �أن يقدر
على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل
�أجزاء اجل�سم .كرثة اجللو�س
وقلة احلركة ت�ؤخر اكت�شاف ف�شل

�إمكانية ا�ستعادة الذاكرة
لدى مر�ضى �ألزهامير

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

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم

القلب ونُ�رشت نتائج الأبحاث
اجلديدة يف دورية جمعية
القلب الأمريكية ،ويتم قيا�س
مقاومة دهون اجل�سم للموجات
الكهربائية عن طريق مترير
موجات ب�سيطة يف ال�ساق ،وكلما

�صحة

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما
كان مرور التيار الكهربي �سه ً
ال،
وعند زيادة الدهون ي�ضعف مرور
املوجات الكهربائية ،ومن خالل
ذلك ميكن التنب�ؤ املبكر باحتمال
ف�شل القلب.

�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية
جراحية قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه 1.8
كيلوغرام وكتبت �صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية
ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما،
بد�أ بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على
�إجراء مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد
بال ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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اال�ستغفار يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

لقد كان نب ّيُنا �صلى اهلل عليه و�سلم ُمك ً
رثا
من اال�ستغفار ،ففي �صحيح البخاري عن
�سمعت ر�سو َل اهلل �صلى
�أبي هرير َة قال:
ُ
اهلل عليه و�سلم يقول« :واهلل � ِيّإن لأ�ستغف ُر
اليوم �أك َ
رث من �سبع َ
ني
أتوب �إليه يف
اهلل و� ُ
ِ
م َّر ًة» .وعن ال َأغ ِّر ا ُ
ملزين� ،أ َّن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قالِ �« :يّإن لأ�ستغف ُر
اليوم مائ َة م َّرةٍ» .ويف ٍ
لفظ« :يا
اهلل يف
ِ
يّ
أتوب يف
�
إن
�
ف
اهلل،
إىل
�
وا
ب
تو
النا�س
�أيها
ُ
ُ ُ
ِ
اليوم �إليه مائ َة م َّرةٍ»� .أخرجه م�سلم.
ِ
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قا َل� :إ ْن

لنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم املثل الأعلى يف ال�شفقة
والرحمة يف تعامله مع الفقراء
وامل�ساكني ،يف التفقد وال�س�ؤال
عنهم ،واملالطفة والرفق بهم
والإح�سان �إليهم ،واجللو�س والقرب
منهم ،وعدم التكرب عليهم ،وق�ضاء

كنَّا لنَ ُع ّ ُد لر�سولِ اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
«رب اغ ِف ْر
يف
ِ
املجل�س الواحدِ مائ َة م َّرةٍِّ :
اب ال َّرحي ُم».
علي� ،إ ّنَك �أنت ال ّتَ َّو ُ
يل وت ُْب َّ
�إ�سناده �صحيح� :أخرجه �أحمد ،و�أبو
داود ،والرتمذي ،وابن ماجة.
و�أخرج م�سلم عن عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قالت :كان ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل
ميوت:
عليه و�سلم يُكثرِ ُ �أن يقو َل قب َل �أن
َ
أتوب
�
و
ك
«�سبحانَك وبحمدِ ك� ،أ�ستغ ِف ُر
ُ
� َ
قلت يا ر�سو َل اهلل ،ما هذه
إليك» ،قالتُ :
الكلمات التي �أ َراك �أحدثتَها تقول ُ َها؟
ُ

من هو امل�سكني؟

حاجة املحتاج منهم ،والتلبية
حلاجتهم على حاجة �أهل بيته،
واالحرتام والتقدير.
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن
�إطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه
َت�« :أُ ِت َي
فع ْن َعا ِئ�شَ ةَ ،قَال ْ
النا�سَ ،
ِ
ُ
َ
�سل َ َّم
و
ه
َي
ل
ع
هلل
ا
ّى
ل
�ص
َ ْ َ َ
َر ُ
�سو ُل اهللِ َ

احلج:

قد يح�سب الإن�سان �أن ال�سفر �إىل البقاع
املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب
من فرائ�ض الإ�سالم على بع�ض �أتباعه
يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية ،ومثال ملا قد حتتويه
الأديان �أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا
خط�أ حْ َ
ات َف َمن َف َر َ
�ض
{ال ّ ُج �أَ ْ�ش ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
ال َّج َف َ
فِي ِه َّن حْ َ
ال َر َفثَ َوالَ ُف ُ�س َ
وق َوالَ جِ َدا َل
ي يَ ْعلَ ْم ُه اللهّ ُ
فيِ حْ َ
ُ
ْ
ال ِّج َو َما تَ ْف َعلوا مِ ْن َخ رْ ٍ
ي ال َزّا ِد ال ّتَ ْق َوى َوا ّتَقُونِ يَا
َوتَ َز َّو ُدوا ْ َف�إِ َّن َخ رْ َ
اب}
�أُ ْوليِ الأَلْبَ ِ
هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي
هي �أركان الإ�سالم ،ن�ستبني منه متانة
الأوا�رص التي تربط الدين باملقا�صد
وا ِ
حل َكم� .إنها عبادات متباينة يف جوهرها
ومظهرها ،ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف
واملق�صد .فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج،
وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم،
هي مدارج الكمال املن�شود ،وروافد التطهر
الذي ي�صون احلياة ويعلى �ش�أنها ،ولهذه
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها �أو تن�ش�أ
عنها� -أعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل .ف�إذا
مل ي�ستفد املرء منها ما يز ِّكى قلبه ،وين ِقّى
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �صلته فقد هوى.
ورمبا قدر الطفل على حماكاة �أفعال
ال�صالة وترديد كلماتها ..رمبا متكن املمثل
من �إظهار اخل�ضوع وت�صنع �أهم املنا�سك..
لكن هذا وذاك ال يغنيان �شيئا عن �سالمة
اليقني ،ونبالة املق�صد.
واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�سلوك
يرجع �إىل م�سار ال يخطئ ،وهو اخللق
العاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر اهلل بها �أَبَان احلكمة من �إقامتها
فقال تعايل{ :اتْ ُل َما �أُوحِ َي �إِلَيْ َك مِ َن
ال ْ ِكت ِ
ال�صلاَ َة تَنْ َهى َعنِ
ال�صلاَ َة �إِ َّن َّ
َاب َو�أَ ِق ِم َّ
اللِ �أَ ْكبرَ ُ َو هَّ
ال ْ َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر َولَذِ ْك ُر هَّ
الل ُ يَ ْعلَ ُم َما
ت َْ�صنَ ُعونَ}( )2فالإبعاد عن الرذائل ،والتطهري
من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة
ال�صالة.

ِلت يل عالم ٌة يف �أمتِي �إذا
«جع ْ
قالُ :
َ
َ
�ص اهللِ َوال ْ َفتْ ُح
ن
ء
ا
ج
ا
ذ
�
إ
ُها»:
ت
قل
ر�أيتُها
ِ
َ َ رْ ُ
ال�سورةِ.
[الن�رص� ]1 :إِىل �آخ ِر ّ ُ
قال ابن تيمية رحمه اهلل« :العب ُد دائ ًما
بني نعم ٍة من اهلل يَحتا ُج فيها �إىل ُ�شك ٍر،
وذنبٍ منه يَحتا ُج فيه �إىل ا�ستغفارٍ ،وك ّ ٌل
من هذين من الأمو ِر الالزم ِة للعبدِ دائ ًما؛
ف�إ ّنَه ال يزا ُل يتقلَّ ُب يف نع ِم اهلل و�آالئِه،
حمتاجا �إىل التوب ِة واال�ستغفارِ،
وال يَزا ُل
ً
ولهذا كا َن �سي ُد ولدِ �آدم و�إما ُم املتق َ
ني
يَ�ستغ ِف ُر يف جمي ِع الأحوالِ ».

ِ�ض ٍّ
بَ ،فل َْم يَ�أْ ُكل ْ ُهَ ،ولمَ ْ يَنْ َه َعنْ ُه،
ب َ
َ
ِ
ِ
�سولَ اهلل� ،أ َفلاَ نُطْ ع ُم ُه
ُقل ُ
ْت :يَا َر ُ
وه ْم
َ�سا ِك َ
ني؟ قَالَ ( :لاَ تُطْ ِع ُم ُ
المْ َ
ْ
لاَ
ُون)» .كما قال رب
ل
ك
ُ
�
أ
ت
ما
َ
َ
مِ َّ
لاَ
ِيث
العزة يف كتابهَ :و تَيَ َّم ُموا الخْ َ ب َ
ون َول َْ�ستُم ِب� ِآخ ِذي ِه �إ اَِّل َ �أن
ِمنْ ُه تُن ِف ُق َ
�ضوا ِفي ِه [البقرة� ]267 :أي
تُ ْغ ِم ُ

�إنه لي�س من الرب �أن يح�سب امل�سلم
اخلبيث من املال والرديء من كل
�شيء ثم ينفقه على الفقراء؛ �إمنا
الرب هو يف الإنفاق والت�صدق مما
ح ّتَى
نحب ،قال تعاىل:ل َن تَنَال ُوا الْبرِ َّ َ
ون َو َما تُن ِف ُقوا ِمن
ما تحُ ِ ّب ُ َ
تُن ِف ُقوا مِ َّ
ِ
ِ
َ
َ
هّ
ِ
يم [�آل عمران:
ل
ع
ه
ب
الل
ِن
�شَ ْي ٍء َف�إ َّ
َ ٌ

العالقة بني ال�صيام والدعاء
�آيات ال�صيام جاء عقبها ذك ُر الدعاء
{ َو ِ�إذَا َ�س�أَل َ َ
ك ِعبَادِي َع ِنّي َف�إ ِيِّن
يب َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِذَا َد َعانِ
ِيب �أُ ِج ُ
َقر ٌ
َفلْيَ ْ�ست َِجيبُوا ْ ليِ َولْيُ�ؤ ِْمنُوا ْ بِي ل َ َعلَّ ُه ْم
يَ ْر�شُ ُدو َن}[ البقرة  ]186 :قال

بع�ض املف�رسين  (( :ويف هذه الآية
�إميا ٌء �إىل �أن ال�صائم مرجو الإجابة ،
و�إىل �أن �شهر رم�ضان مرجوة دعواته
 ،و�إىل م�رشوعية الدعاء عند انتهاء
كل يوم من رم�ضان )) [ التحرير

والتنوير  ]179/2واهلل تعاىل
يغ�ضب �إذا مل ي�س�أل قال النبي عليه
ال�صالة وال�سالم (( من مل ي�س�أل اهلل
يغ�ضب عليه )) [ رواه �أحمد 442/2
والرتمذي . ] 3373

العفو عن اخلط�أ والن�سيان يف الفروع
�صا ِئ ٌم َف�أَ َك َل َ�أ ْو �شرَ ِ َب
ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلط�أ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي �أو �أخط�أ فيه « َم ْن نَ�سِ َى َو ُه َو َ
الل ُ َو َ�س َقاهُ»( )10و�صيامه �صحيح «�إِ َّن هَّ
ِنا �أَ ْط َع َم ُه هَّ
�ص ْو َم ُه َف�إ مَّ َ
ا�ستُ ْك ِر ُهوا َعلَيْهِ»
الل َ جَتَا َو َز َع ْن �أُ َّمتِى الخْ َ َط َ�أ َوال ِن ّْ�سيَا َن َو َما ْ
َفلْيُ ِت َّم َ

الإميان املزور

فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ش �إمنا العربة يف املقا�صد واملعاين و�أ�صول ال�رشيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلط�أ فيها �أو
ن�سيانها لأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه .ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه�{:أَ َر�أَيْ َت
ِالدينِ * َف َذل َِك الَّذِ ي يَ ُد ّ ُع الْيَتِي َم* َولاَ يَ ُح ّ ُ
�صلاَ ِت ِه ْم
الَّذِ ي يُ َك ِّذ ُب ب ِّ
ام المْ ِْ�س ِكنيِ* َف َويْ ٌل ِلل ْ ُم َ�ص ِلّنيَ* الَّذِ ي َن ُه ْم َع ْن َ
�ض َعلَى َط َع ِ
َ
لمْ
َ�سا ُهونَ* الَّذِ ي َن ُه ْم يُ َراءُونَ* وَيمَ ْنَ ُعو َن ا ا ُعونَ} عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية بالإهمال يف حقه
ال�صالة ومل يتوجهوا �إليه بالإخال�ص يف العبادة فراحوا يرا�ؤون النا�س ،و�سوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم وال
يتمثل �أخالق الدين التي دعت �إيل التكافل واملحبة والر�أفة ،فمنع خريه عن النا�س (وَيمَ ْنَ ُعو َن المْ َا ُعونَ)

ح�صول التقوى

والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال تعاىل
{...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا يعد
من ال�سفهاء .فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث
تغيري يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد جتده
يتح َّرى ال�صدق ،ويُ�سيء معاملة
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َن علي �شيء ،وال َ
الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.

حمفزات خارجية
�أوالً  :اجتماع كافة امل�سلمني على �صيام هذا ال�شهر والعبادة فيه ،وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه
نحو تغيري �سلوكه وعادته .ثانياً  :تغري ال�سلوك من حيث الطعام وال�رشاب والعبادة ،و�ضبط النف�س والتحكم بها ،ليكون
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �شهواته .ثالثاً  :تالزم �أداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�صيام و�صالة وفطور
وقيام وتهجد طوال ال�شهر دون انقطاع ،فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد
على اال�ستمرار يف الطاعة .رابعاً  :ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ �أل�سنتهم وجوارحهم
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيري� .إن كل ما يف الكون يتغري يف رم�ضان ،وهذه املحفزات ينبغي
للم�سلم �أن ي�ست�شعرها ويتعاي�ش يف �أجوائها لكي يبد�أ معها التغيري ،التغيري الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع
حتى بعد رم�ضان.

 ،]92يعني لن تنال اخلري الكثري،
ولن تنال رتبة ومنزلة الأبرار؛ حتى
تنفق مما حتب.
واملال كله حمبوب؛ ف�إذا �أنفقت
مما حتب كان ذلك دلي ً
ال على
�صدقك لكي تنال بذلك منزلة
الأبرارw .
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جنوم يتخلون عن �شكلهم املعتاد يف رم�ضان2019

مفاو�ضات مع غ�سان م�سعود لـ
«ترانيم �إبلي�س»

املخرج
ر�شح
�أحمد نادر جالل،
غ�سان
ال�سوري
م�سعود ،للم�شاركة
يف بطولة فيلمه
اجلديد «ترانيم
�إبلي�س» ،املقرر
ت�صويره يف الفرتة
املقبلة.
وعلم � ،24أن
م�سعود واف مبدئياً بعد اطالعه علي املعاجلة ال�سينمائية ،ولكنه ال
يزال ينتظر االتفاق على التفا�صيل املادية ،خا�ص ًة �أنه �سيذهب �إىل
م�رص لت�صوير دوره ،ومن املقرر ح�سم التفاو�ض معه يف الأيام القليلة
املقبلة.
وي�شارك يف بطولة «ترانيم �إبلي�س» �أحمد ال�سقا ،وم�صطفى �شعبان،
وخالد النبوي ،وحممد دياب ،وهو من ت�أليف حممد �سيد ب�شري.
بد�أ الت�صوير يف م�سل�سالت
رم�ضان  ،2019ليتم تداول �صور
عدة للنجوم من كوالي�س �أعمالهم
ك�شفت على اللوك املتبع لهم
والذي �سيطلون به على ال�شا�شة
هذا العام.
م�سل�سالت رم�ضان  2019ي�شارك
فيها العديد من النجوم ،فنجد

على �سبيل املثال عودة الفنان
�أحمد ال�سقا للدراما من خالل
م�سل�سل «ولد الغالبة»� ،أما الفنان
حممد رم�ضان فك�شفت ال�صور
الأوىل من م�سل�سله «زلزال» على
اتباعه لوك �شعبي الفت ،من
خالل ترك حليته قلي ً
ال مع و�ضع
�شارب».

ومن ال�صور التي مت تداولها
لكوالي�س م�سل�سالت رم�ضان
 ،2019عمل الفنان يا�رس جالل
الذي تخلى عن حليته ال�شهرية
ولكنه مل يتخل�ص منها بالكامل،
وهذا ما ظهر يف احتفاله ببدء
ت�صوير م�سل�سل «مل�س �أكتاف».
�أي�ضاً الفنانة يا�سمني �صربي فقد

تخلت عن �أدوار الفتاة الرثية التي
كانت تطل فيها ،و�ستظهر هذا
العام يف م�سل�سل «حكايتي» يف
دور فتاة �شعبية ،لنجد �صورها
يف الكوالي�س باحلجاب ولقطات
�أخرى وهي ترتدي اجلالبية
ال�شعبية مع اعتمادها على مكياج
ب�سيط لينا�سب الدور.

جنم عاملي ي�صور فيلمه القادم يف دبي
يبد�أ النجم العاملي ،جاكي �شان،
ت�صوير فيلمه ال�سينمائي القادم،
« ،»Vanguardيف مدينة
دبي ،يف �أواخر ال�شهر اجلاري،
ليكون ثاين فيلم ي�صوره يف دولة
الإمارات ،ويبدو �أن النجم قرر
ت�صوير فيلمه القادم يف دبي بعد
جناح فيلم «كونغ فو يوغا» ،الذي
�صوره قبل عامني يف املدينة
العربية نف�سها .ويف تعليقها على
اخلرب� ،رصحت �إدارة جلنة دبي
للإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي،
ب�أنه «�سيتم ت�صوير الفيلم يف دبي
ملدة  30يوما ،بالتعاون مع �رشكة
(�شنغهاي ليك�س �إنرتتينمنت
املحدودة) و�رشكة �إنتاج (دبي
�ألكرتاز) ومديرة الإنتاج ،ماك�سني
دي فري ،مب�شاركة كبرية من

املواهب املحلية التي ت�ضم 20
ممثال ،منهم  10ممثلني رئي�سيني».
ويف حديثه لل�صحف املحلية،
�أكد رئي�س �إدارة اللجنة ،جمال
ال�رشيف� ،أن الإمارات �أ�صبحت
اليوم وجهة جديدة لإنتاج الأفالم
ال�صادرة عن هوليوود وبوليوود،
و�أن ت�صوير �أفالم عاملية يف دبي
ي�سهم يف تقدم وتطور �صناعة
ال�سينما املحلية ،وكذلك يعر�ض
مواقع اجلذب ال�سياحي ومنط
حياة وثقافة الإمارات للجمهور
العاملي ،و�أ�ضاف ال�رشيف
�أن الفيلم العاملي �سي�صور يف
منطقتي «�سيتي واك» و»داون
تاون» ،ويف الأحياء املحيطة
بهما ،يف حني يخرج الفيلم،
�ستانلي تونغ.

ح�سم املخرج رامي �إمام ،رئي�س
�رشكة ماجنوم ،م�شاركة والده
الزعيم عادل �إمام يف ال�سباق
الرم�ضاين القادم مب�سل�سل
«فالنتينو» .وك�شف �إمام �أنّ والده،
�سي�شارك ب�شكل نهائي يف ال�سباق
الرم�ضاينُ ،م�ؤ ِّكداً �أنّ ُم�ؤ ِلّف
امل�سل�سل الكاتب وال�شاعر الغنائي
�أمين بهجت قمر �أنهى كتابة 15
حلقة من امل�سل�سل ،قائ ً
ال« :ما �أثري
من جدل ونقا�ش �إعالمي عن ت�أجيل

املدير م�س�ؤول الن�رش

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

ك�شفت �رشكة «ديزين» عن خططها املقبلة لإطالق �أول �سل�سلة ق�ص�ص
م�صورة عن �أ�رسار حديقة ومنتجع «حرب النجوم :غالك�سي �إيدج»،
التي من املقرر افتتاحها يف وقت الحق من العام احلايل.
و�سيتمكن حمبو �سل�سلة �أفالم امللحمة اخليالية «حرب النجوم» من
خالل املجموعة اجلديدة ،التي �سيتم �إ�صدارها يف �شهر �أفريل املقبل،
من ال�سفر �إىل عوامل و�أ�ساطري جمرات «حرب النجوم» ومعرفة خبايا
الف�ضاء اخلارجي لكوكب «نابو» املعروف يف �أفالم �سابقة بكوكب
امللكة «باديل �أميدال».
ومن املتوقع �أن يتم افتتاح منتزه «حرب النجوم» العام احلايل� ،ضمن
جممع «ديزين الند» الرتفيهي ،يف والية فلوريدا الأمريكية ،و�سيتمكن
زواره من جتربة �أحداث �أفالم «حرب النجوم» على �أر�ض الواقع،
بح�سب ما ذكرت جملة «هوليوود ريبورتر».

فيلم الإثارة والرعب «غال�س» يت�صدر
�إيرادات ال�سينما الأمريكية

رم�ضان  ... 2019ال يخلو من الزعيم عادل �إمام

يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

«ديزين» ت�صدر �سل�سلة
جديدة من «حرب النجوم»

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

امل�سل�سل الفرتة املا�ضية ف�إنيّ �أُ�ؤ ِّكد
�أ ّنها كانت اجتهادات �صحافية».
و�أ ّكد املخرج يف بيان �إعالمي
حر�ص اجلميع على �رضورة تواجد
عادل �إمام يف املو�سم الرم�ضاين.
يذكر �أنّ �آخر �أعمال عادل �إمام
كان م�سل�سل «عوامل خفية» ،الذي
عر�ض يف رم�ضان  ،2018و�شارك
يف بطولته فتحي عبد الوهاب،
و�صالح عبد اهلل ،وب�رشى ،و�أحمد
وفيق.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

احتل فيلم الإثارة
والرعب اجلديد «غال�س»
�صدارة �إيرادات ال�سينما
يف �أمريكا ال�شمالية يف
مطلع الأ�سبوع ب�إيرادات
بلغت  40.6مليون دوالر.
والفيلم من بطولة برو�س
ويلز ،و�صمويل جاك�سون،
وجيم�س مكافوي ،و�أنيا

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

تيلور ،ومن �إخراج �إم .نايت �شياماالن.
وتراجع الفيلم الكوميدي «ر�أ�ساً على عقب» «�أب�سايد» من املركز الأول
�إىل الثاين هذا الأ�سبوع ،ب�إيرادات بلغت  15.7مليون دوالر .والفيلم
بطولة كيفن هارت ،وبرايان كران�ستون ،ونيكول كيدمان ،ومن �إخراج
نيل برغر.
وجاء فيلم الر�سوم املتحركة اجلديد «دراغون بول �سوبر:برويل»
يف املركز الثالث ،ب�إيرادات بلغت  10.7ماليني دوالر .وتراجع فيلم
احلركة واملغامرة «رجل املاء» «�أكوا مان» من الثاين �إىل الرابع هذا
الأ�سبوع ،بـ  10.3ماليني دوالر.
والفيلم بطولة من جاي�سون موموا ،و�آمرب هريد ،ووليام دافو ،ونيكول
كيدمان ،ومن �إخراج جيم�س وان.
وتراجع فيلم الر�سوم املتحركة «�سبايدر مان� :إنتو ذا �سبايدر فري�س»
من الرابع �إىل اخلام�س هذا الأ�سبوع ،حمققاً  7.3ماليني دوالر.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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“درا�سة” ال�سيارات الفاخرة تتعطل �أكرث من ال�سيارات االقت�صادية

�أعلنت م�ؤ�س�سة “ويت�ش” حلقوق
امل�ستهلك يف تقريرها ال�سنوي
عن �أف�ضل ال�سيارات اعتمادية
(وهي ال�سيارات قليلة الأعطال،
وتتمتع بوفرة قطع الغيار ب�أ�سعار
منا�سبة ،مع �سهولة الت�صليح)
يف العامل ،وجاء يف التقرير �أن
ال�سيارات الإقت�صادية من الفئة
ال�صغرية �أف�ضل و�أكرث اعتمادية
من ال�سيارات يف الفئة الفاخرة.
وك�شفت امل�ؤ�س�سة يف التقرير
عدد من ال�سيارات ذات الفئة
الفاخرة التي تتعر�ض للأعطال

ب�صورة �أعلى رغم ارتفاع �سعرها
�إىل �أكرث من � 225ألف ريال ،ومنها
“بي �إم دبليو” (الفئتني ال�سابعة
و”مر�سيد�س”
واخلام�سة)
و”�إ�س كال�س” و”�إي كال�س”.
كما جاء يف التقرير �أن %35
من ال�سيارات الفاخرة تعر�ضت
لأعطال خمتلفة خالل الثالث
�سنوات الأوىل من �رشائها ،وهي
تعد ن�سبة عالية جداً بني فئات
ال�سيارات املختلفة ،وجاءت
يف املركز الثاين من حيث
تراجع االعتمادية ال�سيارات

الريا�ضية رباعية الدفع متعددة
اال�ستخدامات ،ووفقاً لتقرير
امل�ؤ�س�سة �أي�ضاً ف�إن زيادة
الإنفاق على ال�سيارات يعني
يف املقابل ،ذكر التقرير �أن
ال�سيارات االقت�صادية كانت على
ر�أ�س قائمة ال�سيارات الأكرث
اعتمادية والأقل �أعطاالً ،وال
تزيد ن�سبة الأعطال يف قطاعها
عن  ،%17وال تق�ضي ال�سيارة
فرتة �إ�صالح �سنوياً تزيد على
يوم ون�صف اليوم فقط ،مقارنة
بـ� 3أيام يف القطاع الفاخر.

�أكد وكالء �رشكة ""JAC
ال�صينية يف مو�سكو عزم �رشكتهم
طرح �سيارات " "JAC T6البيك
احلديثة على الأرا�ضي الرو�سية.
و�ستطرح هذه ال�سيارات يف
رو�سيا بنوعني من املحركات،
حمرك بنزين توربيني ب�سعة
لرتين وعزم  177ح�صانا،
وحمرك ديزل بنف�س ال�سعة بعزم
 136ح�صانا .كما �ستزود تلك
املركبات بعلب �رسعة ميكانيكية

و�أو�ضح تقرير “ويت�ش” عن
الأ�سباب الرئي�سية التي ت�سبب
الأعطال يف ال�سيارات الفاخرة،
وهي زيادة عدد التقنيات بها،
و�أن �أكرث هذه التقنيات املعر�ضة
للأعطال هي برامج الأنظمة
الإلكرتونية التي تتحكم يف
وظائف ال�سيارة ،ونظم الرتفيه،
ونظم املالحة الإلكرتونية،
ومن امل�شاكل ال�شائعة بها
�إقفال الأبواب وحمركات زجاج رغم ا�ستبدال بوجاتي �شريون
النوافذ وال�سقف واملرايا ونظم ا�ﻷ حدث وا�ﻷ �رسع لطراز فريون،
�إال �أنها مازالت تعترب واحدة من
التحكم يف العادم.

التهوية بجوار امل�صابيح الأمامية
لإعطاء ت�شارجر مظهرا �أكرث جراءة
ولو ب�شكل حمدود لعام .2019
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�صدار
من املوديل ،مع تغيريت حمدودة
للجناح اخللفي الكربوين وبع�ض
التعديالت على �شارة املوديل
�أهم التحديثات مع ذلك تقع �أ�سفل
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة ،لرفع
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485
ح�صان ،ويُذكر �أن دودج تنوي �إجراء
حتديثات �شاملة للأداء واملحركات
يف موديل .2020

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة
ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

بـ  6مراحل ،وعجالت مبقا�س 17
�إن�شا ،و�أنظمة " "ABSللفرملة،
ونظامي دفع خلفي ورباعي.
و�ست�أتي الن�سخ الغالية من هذه
ال�سيارات ب�أحدث الأنظمة
كم�ست�شعرات
الإلكرتونية،
امل�سافات والكامريات الأمامية
واخللفية ،و�أجهزة ت�سخني
للزجاج واملرايا واملقاعد،
و�أنظمة مولتيميديا وتكييف
متطورة.

بوغاتي فريون مقلدة غري
مكتملة معرو�ضة للبيع

دودج ت�شارجر  2019تظهر لأول مرة �أثناء االختبار
من املرتقب ح�صول موديالت
ت�شارجر وت�شالنجر على حتديثات
قريبا ح�سب تلميح دودج لذلك
م�ؤخرا ..وقد ظهرت �صور جت�س�سية
جديدة ملوديل ت�شارجر القادم
تك�شف عن تغيريات حمدودة
لل�سيارة الع�ضلية.
ال�صور هي لن�سخة “�سكات”
الأ�سا�سية لدودج ت�شارجر ،بنف�س
املقدمة وامل�صابيح الأمامية
وغطاء املحرك للموديل ال�سابق،
ولكن باختالف واحد رئي�سي،
فتحات الهواء ،والتي مت و�ضع اثنتني
منها يف اجلزء العلوي من �شبكة

" "JACال�صينية تطرح �سيارات
بيك �آب جديدة يف رو�سيا

�أف�ضل ال�سوبركارز التي مت �صنعها
على ا�ﻹ طالق ،ولهذا ال�سبب تعترب
الآن منا�سبة كي يتم �صنع ن�سخة
مقلدة منها.
بالطبع ،من ال�صعب للغاية بناء
ن�سخة مطابقة لطراز فريون
ب�سعر معقول ،ولكن ،قام رجل
رو�سي با�سم �أفيتو بطرح ن�سخة
ن�صف مكتملة من فريون ،والتي
يقول �أنها حتمل حمرك �سعة 6
لرت بقوة  1,000ح�صان مع معدل
�سري  100كلم فقط� ،إال �أن هذه
التفا�صيل م�شكوك يف م�صداقيتها

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
ح�سب �إعالن �أفيتو ،مبلغ كبري
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك
مثبت يف ا�ﻷ مام ،حتى لو كانت
بقوة  1,000ح�صان ،فال توجد
طريقة للت�أكد من ذلك دون �أية
اختبارات معتمدة.
فريون
تختلف
بالطبع،
ً
ً
�سوبر�سبورت اختالفا جذريا عن
هذه الن�سخة املقلدة ،فهي ت�أتي
مع حمرك  W16رباعي التريبو
بقوة  1,180ح�صان و  1,500نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،مع معدل
ت�سارع من � 0إىل  100كلم�/ساعة
خالل  2.5ثانية و�رسعة ق�صوى
ت�صل �إىل  415كلم�/ساعة.

بي �إم دبليو تبني
م�صنعا يف رو�سيا

�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو
الأملانية عن نيتها بناء م�صنع
جديد لها على الأرا�ضي الرو�سية
وقال عمدة مدينة كالينينغراد
الرو�سية �أنطون �أليخانوف" :من
املنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي
�إم دبليو الأملانية م�صنعا جيدا
لها يف رو�سيا ،ومن املرجح �أن
يفتتح يف كالينينغراد ،و�سيتم
فيه �إنتاج �أحدث النماذج من
ال�سيارات"�أما يف ما يتعلق
باملركبات التي �سينتجها
امل�صنع ،فمن املنتظر �أن يتم
فيه ت�صنيع �سيارات �سيدان من
الفئة  3و 5و 7من بي �إم دبليو،
ف�ضال عن �سيارات كرو�س �أوفر
من الفئتني " "Х3و"."Х5

ومن املفرت�ض �أن يتم االنتهاء
من بناء امل�صنع يف فرتة ترتاوح
ما بني عامني �إىل عامني ون�صف،
اعتبارا من الن�صف الثاين من
العام اجلاري.
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ت�سريب «موثوق» يك�شف ميزة غري م�سبوقة يف �آيفون 2019

ك�شف م�صدر تقني يو�صف باملوثوق ،بع�ض املزايا
املرتقبة يف هواتف «�آيفون» الذكية التي �ستطرحها
�رشكة «�أبل» يف وقت الحق من العام اجلاري،ومت
الك�شف عن بع�ض التفا�صيل من قبل املحلل
الرقمي ،مني غ�شي كيو ،و�سبق لهذا امل�صدر �أن
�رسب معلومات �صحيحة ب�ش�أن حجم ومزايا هواتف
�آيفون يف � 2018إىل جانب معلومات �أخرى.وبح�سب
ما نقل موقع «ذا فريج» عن امل�صدر املعروف،
ف�إن «�أبل» �ستقوم بطرح ثالثة هواتف من �آيفون
يف  ،2019و�سط توقعات ب�أن ي�ضم �أحد الأجهزة
الذكية  3كامريات.و�أو�ضح امل�صدر �أن هواتف
�آيفون �ستحافظ على النتوء وحجم ال�شا�شة ،م�ضيفا
�أن �أحد الأجهزة �سيعتمد على �شا�شة «�إل �سي دي»
الرخي�صة عو�ض �شا�شة «�أوليد» ،لكن هذه الهواتف

�ست�شهد تعزيزا خلا�صية التعرف عن طريق الوجه.
ف�ضال عن ذلك� ،ستقوم �رشكة «�أبل» بتعزيز كل من
البطارية يف هواتف «�آيفون»� ،أما غطاء الهاتف
ف�سيتم تدعيمه مبا يعرف بالزجاج امل�سنفر
 Frosted Glassعلى غرار هاتف بيك�سل .3وعلى
�صعيد �آخر� ،ستحر�ص «�أبل» على �ضمان ات�صال
�سل�س و�رسيع بالإنرتنت من خالل خا�صية النطاق
الفائق العر�ض لأجل �ضمان حتميل ثنائي ب�شبكة
الـ»واي فاي» حتى يكون امل�ستخدم قادرا على تنزيل
�أكرث من �شيء يف الوقت نف�سه.ويف اجلانب املتعلق
بال�شحن والبيانات� ،سيوا�صل �آيفون االعتماد على
مو�صل «اليتنينغ» عو�ض االعتماد على منفذ «يو
�إ�س بي �سي» الذي يتيح للم�ستخدمني �أن ي�شحنوا
هواتفهم ب�شكل �أ�رسع.

املت�ص ّفح اجلديد  Jioعلى
يقدم اً
حل �سري ًعا
�أندرويد ّ
ً
ونظيفا لت�ص ّفح االنرتنت

تطبيق � Jioأحدث
الويب
مت�ص ّفحات
من على متجر قوقل
بالي ،واجلميع يعلم
�أن القائمة تطول يف
هذا املجال ،حيث يف
الآونة الأخرية مل�سنا
عدد ال ب�أ�س به من
تطبيقات املت�صفحات
ت�أتي ب�أحجام قليلة
للغاية ،منها هذا
قدم لك كم�ستخدم �أندرويد حلاً �رسي ًعا ونظي ًفا
املت�ص ّفح ،الذي يُ ّ
لت�ص ّفح االنرتنت.
ومن مميزات هذا املت�ص ّفح �أنه ي�أتي بحجم  4.8ميغابايت فقط،
وهناك الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض لك �أحدث الأخبار بكافة
�أ�شكالها ،مع خيارات تعديل حجم الن�ص ح�سب الطلب ،وحماذاة
بالأخبار ي ّقدم لك مت�ص ّفح  Jioمقاطع فيديو ح�سب الذوق ،بطريقة
م�شابهة للمت�ص ّفح الغني عن التعريف .UC
ومن على الواجهة الرئي�سية للمت�ص ّفح �ستُالحظ وجود عالمات تبويب
افرتا�ضية لبع�ض مواقع الويب ال�شهرية ،ف�ضلاً عن وجود �رشيط بحث
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي ،مع دعمه لفتح عالمات تبويب
متعددة ،وو�ضع الت�ص ّفح اخلفي ،وغريها من املميزات التي �أدعها
ريا ميكنك حتميل مت�ص ّفح Jio Browser
لتكت�شفها بنف�سك� ،أخ ً
ب�شكل جماين وكامل من على متجر قوقل بالي ،على �أن يدعم
�أندرويد  5.0ف�أحدث.

�آبل تطلق خوذا بتقنيات «»8K
للواقع االفرتا�ضي
ذكرت �آبل عدة مرات
�أنها تعمل على تطوير
خوذ للواقع االفرتا�ضي
واملعزز ،لكن م�صادر
مطلعة �أكدت م�ؤخرا �أن
ال�رشكة �ستطلق خوذ
« »VRفريدة مزودة
بتقنيات «.»8K
ونقل موقع «»CNET
عن م�صدر يف �آبل �أن
ال�رشكة تتح�رض لإطالق
هذه اخلوذ عام ،2020
حيث من املفرت�ض �أن
تكون قادرة على التعامل
مع العديد من الأجهزة
الذكية العاملة بنظام
ثالثية اخلارجية كما هو احلال
والفيديوهات
.Ios
يف اخلوذ احلالية ،لتت�صل
الأبعاد.
ومن �أهم ميزات هذه
خوذة « »Oculus Riftمع جهاز خارجي �صغري
اخلوذ وفقا للم�صدر،
للواقع االفرتا�ضي�أ�شهر يثبت على اخل�رص ال�سلكيا
هو �أنها �ستزود ب�شا�شتني
خوذ الواقع االفرتا�ضي ويحوي معاجلات متطورة
منف�صلتني بدقة «،»8K
(Fusion Apple A11
لعام 2018
ر�سوميات
ومعالج
كما من املفرت�ض �أن تخلو �أو 845 Snapdragon
متطور �سيوفر �أكرب قدر
هذه اخلوذ من الأ�سالك �أو .)970 Kirini
من الواقعية يف ال�صور

�سناب �شات يطلق
نظارات ذكية مميزة
�أعلن القائمون على تطبيق �سناب
�شات ال�شهري �إطالق اجليل الثاين
من نظارات «»Spectacles
الذكية.
و�صممت «»Spectacles V2
على �شكل نظارات �شم�سية
عادية بهيكل �أنيق وع�رصي مقاوم
للماء ،ومزود بكامريات �صغرية

على اجلانبني ت�ساعد
امل�ستخدم على التقاط
والفيديوهات
ال�صور
عالية الدقة ،بالإ�ضافة �إىل
بطارية داخلية توفر للم�ستخدم
ا�ستعمال النظارة للت�صوير �أو
م�شاهدة الفيديوهات لعدة
�ساعات� .أما ما تبدو �أنها عد�سات
هذه النظارة ،فهي يف الواقع
�شا�شات متطورة ميكنها عر�ض

ما ت�صوره الكامريات مبا�رشة� ،أو
عر�ض الفيديوهات املوجودة يف
الهاتف �أو اجلهاز الذكي بعد و�صله
بالنظارة عرب �شبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف
متاجر « »Snapيف الواليات
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�سا
ب�سعر  129.99دوالر ،ومن
املنتظر �أن تظهر يف  13دولة
�أخرى

« »NVIDIAتقدم تقنية
غري م�سبوقة لتعديل ال�صور
طور املربجمون يف �رشكة «»NVIDIA
خوارزميات رقمية فريدة ت�ساعد
على تعديل ال�صور وا�سرتجاع الأجزاء
املفقودة منها .وتختلف طريقة عمل
هذه التقنية عن �أ�سلوب عمل برامج
التعديل الأخرى ،فخوارزمياتها ال ت�سعى

للبحث عن املكان املفقود من ال�صورة
وحتديد الألوان القريبة منه مللئه بها،
بل تعتمد على الذكاء اال�صطناعي لتعاين
ال�صورة ب�شكل كامل وتخمن ما ميكن �أن
يكون مكان اجلزء املفقود ومتل�ؤه .كما
ميكن لهذه اخلوارزميات التعامل مع

ال�صور التي حتتوي على الوجوه وحتدد
�شكل العيون مثال ،وانتقاء �أ�شكال عيون
قريبة منها وا�ستبدال الأ�صلية مبا
يتنا�سب مع �شكل الوجه ،الأمر الذي
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين،
وللذين يعدلون ال�صور للمجالت واملواقع

مت�صفح  Braveي�أتي ب�شكل �شبيه
بكروم مع عدة �إ�ضافات
تطور مت�صفح  Braveب�شكل كبري م�ؤخرا ،حيث
�أن م�رشوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�صفح
على نظام  iOSقبل ثالثة �شهور ،ثم �آندرويد قبل
�شهر ون�صف ،وبعدها قدمته لأجهزة الكمبيوتر
ب�أنظمة ويندوز ،ماك ،ولينك�س .ويبدو �أن
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير
املت�صفح احلديث ملناف�سة برامج مثل كروم
وفايرفوك�س ،حيث �أن الن�سخة اجلديدة منه ت�أتي
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�صفح غوغل كروم يعمل

مت�صفح � Braveأو بريف على نواة كروميوم
وحمرك  ،Blinkوهي م�صدر مفتوح للربجمة
متلكه غوغل ،وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها
كروم .واحتوى التحديث الأخري على واجهة
مطورة عن ال�سابق و�أ�صبح ب�إمكان امل�ستخدمني
ر�ؤية عالمات التبويب ب�شكل ظاهر يف الأعلى
كما هو احلال قوقل كروم ،كما �أن املت�صفح
�أ�صبح �أ�رسع من ال�سابق ،ومن املفرت�ض �أن يكون
حممي ب�شكل �أكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل .وللعلم ،ف�إن
مت�صفح بريف ي�أتي مع �إ�ضافة حلجب الإعالنات
املزعجة -ميكن التحكم بها ،والتي كانت �سببا
رئي�سيا يف �شهرة املت�صفح يف وقت ق�صري .يُذكر
�أن مت�صفح بريف هو �أحد م�شاريع املطور الكبري
بريندان ايت�ش ،وهو مبتكر لغة الربجمة “جافا
�سكربت”  ،JavaScriptكما �أنه �أحد م�ؤ�س�سي
موزيال امل�سئولة عن تطوير مت�صفح موزيال
فايرفوك�س ال�شهري.
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بيان �صحفي م�شرتك

امل�ؤمترالعاملي
للجوال MWC
 2019برب�شلونة
جمموعة «كوندور»  و oO
 redooتوقعان على اتفاق
تعاون يف جمال الرقمنة

وقعت جمموعة «كوندور»،ال�رشكة الرائدة
يف ال�سوق اجلزائرية للمنتجات الإلكرتونية
والأجهزة املنزلية ومتعامل الهاتف النقال
 ،Ooredooيوم االثنني  25فيفري
2019فيرب�شلونة(�إ�سبانيا)علىاتفاق تعاون
يف جمال الرقمنة.
جرى حفل التوقيع على هذا االتفاق،
الأول من نوعه يف اجلزائر ،على هام�ش
امل�ؤمتر العاملي للجوال 2019 MWCمن
قبل املديرالعام ل�رشكةOoredoo
عبداللطيف حمد دفع اهلل ورئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة»كوندور» عبدالرحمان بن
حمادي بح�ضور �إطارات �سامية لل�رشكتني،
ومبوجب هذا التعاون بني الرائدين
الوطنيني يف جمال اخلدمات الرقمية،
�سي�ستفيد زبائن Condorمن حمتوى
غني ومن خدمات م�سوقة حتت عالمة
.Condor
ومبنا�سبة التوقيع على هذه االتفاقية �رصح
املدير العام لـ  Ooredooعبد اللطيف
حمد دفع اهلل « :ن�سعد اليوم بالتوقيع
على هذه ال�رشاكة مع الرائد اجلزائري
للإلكرتونيك وامللتيميديا والذي �سيفتح
�آفاقا واعدة لتطوير املجال الرقمي يف
اجلزائر .هذه ال�رشاكة التي جتمع بني
رائدين وطنيني يف جمال االليكرتونيك
والهاتف النقال تعك�س الإمكانات
االبتكارية للمتعاملني اجلزائريني وت�سمح
للم�ستخدم اجلزائري من الولوج �إىل
خدمات متعددة الو�سائط مبتكرة ترثي
حياته اخلا�صة وحياة عائلته».
من جهته قال رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة»كوندور»عبدالرحمن بن حمادي:
«�إن �إبرام هذه االتفاقية يف بر�شلونة
مبنا�سبة امل�ؤمترالعاملي للجوال2019له
�أكرثمن داللة،وهي يف نف�س الوقت ثمرة
وبداية �رشاكة قوية ودائمة بني الطرفني
،تويل جمموعتنا�Condorأهمية كبرية
لزبائنها من خالل تقدمي لهم �أف�ضل
املنتجات،ال�سيما ب�إبرام �رشكات قوية
مع م�ؤ�س�سات ناجعة على غرار متعامل
لنوفر
الهاتف النقال.Ooredoo
حمتويات جذابة ومتنوعة تالئم احتياجات
واهتمامات اجلميع.

العدد  /4878 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1
جامعة وهران 1

�أيام �إعالمية
لقوات الدفاع
اجلوي عن الإقليم

www.elwassat.com

انطلقت �أم�س االثنني بدار
الثقافة حممد �رساج و�سط
مدينة �سكيكدة تظاهرة الأيام
الإعالمية لقوات الدفاع
اجلوي عن الإقليم بغية
تعريف اجلمهور املحلي بهذا
اجلهاز الهام  .و قد �أ�رشف
على مرا�سم االفتتاح الر�سمي
لهذه التظاهرة الإعالمية
العميد عبد احلميد حوا�سني
القائد اجلهوي للدفاع اجلوي
بالناحية الع�سكرية اخلام�سة
نيابة عن اللواء قائد قوات
الدفاع اجلوي عن الإقليم
بح�ضور ال�سلطات املحلية و
الع�سكرية لوالية �سكيكدة و
�ضباط �سامني و كذا ممثلني عن
الأ�رسة الثورية .و تندرج هذه
التظاهرة -ح�سب ما �رصح به
العقيد عمر �رسحان رئي�س
م�صلحة االت�صال بقيادة قوات
الدفاع اجلوي عن الإقليم« -يف
�إطار الإ�سرتاتيجية االت�صالية
امل�سطرة من قبل القيادة العليا
للجي�ش الوطني ال�شعبي عمال
بالرتتيبات الواردة يف خمطط
االت�صال للجي�ش امل�صادق
عليه من طرف الفريق �أحمد
قايد �صالح نائب وزير الدفاع
الوطني رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي».

اتفاقية مع جامعة �أليكانت الإ�سبانية يف جمايل ال�سينما وال�سمعي الب�صري
مت �إبرام اتفاقية بني خمرب «فهر�س الأفالم الثورية يف ال�سينما اجلزائرية و�أر�شفتها» جلامعة وهران
� « 1أحمد بن بلة» وق�سم الدرا�سات العربية واال�سالمية جلامعة �أليكانت (�إ�سبانيا) للتعاون يف جمال
الدرا�سات ال�سينمائية وال�سمعي الب�صري ,ح�سبما ا�ستفيد اليوم االثنني لدى مدير املخرب .
م�٫س
وتهدف هذه االتفاقية �إىل التبادل يف
جمايل الدرا�سات ال�سينمائية وال�سمعي
الب�رصي و�إمتام بع�ض امل�شاريع البحثية
اخلا�صة بطلبة الدكتوراه يف االخت�صا�صني
املذكورين ,وفق ما �أبرزه عي�سى ر�أ�س
املاء .و مبوجب هذا االتفاق املوقع يف
 18فرباير اجلاري ب�أليكانت� ,سيتم تبادل
الزيارات للت�أطري امل�شرتك للور�شات
والندوات وامللتقيات الفكرية وتبادل
التوثيق بني طلبة الدكتوراه وامل�ساهمة
يف ن�رش املقاالت �سواء مبجلة جامعة
�أليكانت �أو مبجلة «�آفاق �سينمائية» التي
ي�صدرها خمرب «فهر�س الأفالم الثورية
يف ال�سينما اجلزائرية و�أر�شفتها» ,وفق
نف�س امل�صدر ويف هذا االطار �سيتم
تنظيم ترب�صات يف اجلانب التقني بغية
التكوين يف جماالت هند�سة ال�صوت و
التقاط ال�صورة و املونتاج وكل ما يتعلق
باخت�صا�ص ال�سمعي والب�رصي
ف�ضال عن تنظيم زيارات لطلبة الدكتوراه
اىل جامعة �أليكانت لالطالع على جديد

البحث العلمي يف جمال الدرا�سات
ال�سينمائية و ال�سمعي الب�رصي ب�صفة
عامة ,كما �أ�شار اليه ذات اال�ستاذ.
للتذكري ين�شط يف خمرب «فهر�س الأفالم
الثورية يف ال�سينما اجلزائرية و �أر�شفتها

« التابع لق�سم الفنون بجامعة وهران 1
واملعتمد يف �سنة � 2012أكرث من  50باحثا
من طلبة الدكتوراه و �أ�ساتذة باحثني يف
جمايل ال�سمعي الب�رصي والدرا�سات
ال�سينمائية وفق مدير هذا املخرب .

مترنا�ست

خالل نهاية الأ�سبوع

انخفا�ض يف حوادث الطرقات

 102حادث مرور ج�سماين

�سجلت م�صالح املجموعة الإقليمية
للدرك الوطني بتمرنا�ست انخفا�ضا
« حم�سو�سا» يف حوادث املرور خالل
 2018مقارنة بال�سنتني
ال�سابقتني  ،ح�سب ح�صيلة ن�رشها
ام�س الإثنني ذات اجلهاز الأمني
وبلغت حوادث املرور عرب �إقليم

الإخت�صا�ص خالل ال�سنة املنق�ضية
 126حادث مرور  ،مقابل  162حادث
مرور يف  ، 2017و 223حادث يف �سنة
 ، 2016فيما خلفت حوادث الطرقات
التي متت معاينتها يف ال�سنة الفارطة
�سقوط  75قتيال و  318جريحا ن وفق
ذات امل�صدر .

�سجلت م�صالح الأمن الوطني ،يومي  22و 23
فيفري من ال�سنة اجلارية (نهاية الأ�سبوع)102 ،
حادث مرور ج�سماين على م�ستوى املناطق
احل�رضية� ،أ�سفر عن وفاة � 03أ�شخا�ص وجرح
� 130آخرين و ت�شري املعطيات التي قامت بها
امل�صالح املخت�صة للأمن الوطني �أن �سبب وقوع
هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل �إىل العن�رص

الب�رشي� ،إ�ضافة �إىل العوامل الأخرى  .يف هذا
الإطار جُتدد املديرية العامة للأمن الوطني
دعوتها مل�ستعملي الطريق العام �إىل توخي
احليطة واحلذر �أثناء ال�سياقة مع احرتام قانون
املرور وعدم جتاوز ال�رسعة املحددة ،دون
التغا�ضي عن املراقبة الدورية للمركبة ،حفاظا
على الأرواح و�سالمة م�ستعملي الطريق العام.

بومردا�س

�أردوغان

مهرجان الإبداعات ال�سمعية الب�صرية لل�شباب

قتل خا�شقجي ال ميكن حموه بتوزيع الدوالرات

�ست�ست�ضيف بومردا�س تظاهرة املهرجان
الوطني للإبداعات ال�سمعية الب�رصية
لل�شباب يف طبعته الأوىل الذي �سينظم يف
الفرتة ما بني  3و  7مار�س القادم  ,ح�سبما
�أفاد به �أم�س الإثنني حمافظ املهرجان.
و�أو�ضح مو�س بلح�سن الذي ير�أ�س كذلك
الرابطة الوالئية للإعالم و االت�صال
لل�شباب امل�رشفة على التنظيم ,يف
ت�رصيح �أن هذه التظاهرة التي �ستحت�ضن

عر�ض  42عمل �إبداعي بني فيلم ق�صري
و وثائقي ي�شارك فيها �شباب مبدعني يف
املجال من  32والية ترتاوح �أعمارهم ما
بني  18و � 35سنة ،و �سيعرف كذلك هذا
املهرجان الوطني الذي يحمل �شعار
«�شباب مبدع مل�ستقبل واعد» م�شاركة
�ضيوف �رشف �أجانب من خالل ممثل عن
مهرجان �سو�سة الدويل بتون�س و ممثل
مهرجان تيطوان الدويل باملغرب.

ل ّوح رئي�س تركيا رجب طيب �أردوغان ،لويل
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان ،بوجود وثائق
لديه حتول دون طم�س جرمية قتل ال�صحفي
جمال خا�شقجي ،و�أعلن �أن توزيع الدوالرات
والنفط لي�س حال لهذه الق�ضية .وقال �أردوغان
يف مقابلة �أجرتها معه حمطتا «»Kanal D
و» »CNN TURKالتلفزيونيتني� ،إن الأ�سماء
التي قادت الفريق املنفذ للجرمية معروفة،
ولذلك «�إن مل يكن ويل العهد ال�سعودي يعلم فمن

يعلم؟» ،م�ستطردا« :ال ميكن حل هذه الق�ضية
بتوزيع الدوالرات والنفط ميينا و�شماال»،وتابع
�أن «امل�س�ؤولني ال�سعوديني دائما ما يقولون �إنهم
�سينزلون مبنفذي اجلرمية العقوبة الالزمة»،
مو�ضحا �أن «� 15شخ�صا جا�ؤوا �إىل تركيا بينهم
القتلة ،ونفذوا عمال م�شرتكا» .وت�ساءل عمن
�أ�صدر التعليمات لتنفيذ هذا العمل امل�شرتك؟
م�ضيفا« :يجب الك�شف عن ذلك .هذا وا�ضح
لأن الأ�شخا�ص الـ 15يعرفونه بالطبع».

عدد زبائن جازي يوا�صل منوه

منو �إيرادات االنرتنت بن�سبة ٪67.1

وا�صلت �رشكة جازي الرائدة يف تقنيات
االت�صاالت الرقمية وترية النمو يف قاعدة
زبائنها يف الربع الأخري من عام ،2018
مما ي�ؤكد انتعا�ش ال�رشكة يف �سوق تناف�سية
للغاية� ،سجلت ال�رشكة للربع الرابع على
التوايل ،منواً يف عدد زبائنها ،حيث بد�أ
التح�سن يف بداية عام  2018وا�ستمريف
الت�صاعد طوال ال�سنة لي�ستقر عند ن�سبة

 ٪1.3يف الربع الرابع من العام .حيث بلغت
الزيادة بن�سبة  ٪5.7مقارنة ب�شهر دي�سمرب
 2017لي�صل عدد الزبائن اىل  15.8مليون
م�شرتك يف  31دي�سمرب  .2018وقد مت
حتقيق هذا التطور من خالل ا�سرتاتيجية
ن�شاط ا�ستباقية تركز على خدمات
الإنرتنت وال�صوت لتلبية توقعات امل�شرتكني
وكذلك �سيا�سة اال�ستثمار يف البنية التحتية

التكنولوجية وال�شبكة مما �سمح للمتعامل
بتحقيق املزيد من الأداء اجليد .و�سجلت
�رشكة «جازي» �إيرادات بلغت  24.1مليار
دينار يف الربع الرابع بانخفا�ض ٪1.7
مقارنة بنف�س الفرتة من عام  ،2017وبلغ
�إجمايل الدخل ال�سنوي  94.8مليار دينارمع
ت�سجيل انخفا�ض بن�سبة  ٪ 6.6مقارنة
مع عام  ،2017وهو الو�ضع الذي ت�سبب

فيه االنكما�ش الذي تعرفه �سوق النقال
يف اجلزائر .كما منت �إيرادات االنرتنت
بن�سبة  ٪67.1مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام  ،2017وذلك بف�ضل تزايد ا�ستخدام
الإنرتنت عرب الهاتف املحمول (2.2جيغا
بايت/م�ستخدم مما ميثل زيادة ب�أكرث من
 )٪300مع زيادة  ٪ 28.3يف عدد امل�شرتكني
يف خدمة االنرتنت.

