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تي�سم�سيلت 

 تــــــركيـــب 16 حمـــــــطــــــــة 
قاعدية خلدمة النرتنت 
ذات الــــــــتدفـــــق الــــــعــــايل 

النائب عن جبهة امل�ستقبل ب�سمة عزوار

اأرقام احلكومة م�سكوك يف �سحتها
عبدالوهاب  دربال من عني متو�سنت 

لن ننحاز ل�سخ�ص �سد اآخر  
كلية التكنولوجيا بجامعة امل�سيلة

 اأول موؤ�س�سة تنجح يف رقمنة
 املداولت و املرا�سالت 

.           ندوة الرئي�ص قد تذهب بعيدا يف ال�سالحات
الوة

ري ع
ت/ب�س



�صنع الالعب الدويل اجلزائري 
ريا�ض حمرز احلدث يف نهائي 
االجنليزية  الرابطة  كاأ�ض 
املباراة  يف  ي�صارك  مل  عندما 

مان�ص�صرت  ناديه  جمعت  التي 
اأم�ض،  اأول  وت�صيل�صي  �صيتي 
اال�صباين  املدرب  اأبعده  اأين 
خياراته  عن  غوارديوال  بيب 

طيلة  واأجل�صه  اللقاء  يف 
بلغت  املقابلة  اأن  رغم  اأطواره 
اأنه  اإال  االإ�صافيني  ال�صوطني 
تهمي�صه  موا�صلة  على  اأ�رص 

رغم م�صاهمته الكبرية يف بلوغ 
النهائي  »ال�صبريترز«  ت�صكيلة 
االأهداف  ت�صجيل  خالل  من 

ومنح التمريرات احلا�صمة.

بومردا�س

  غلق منبع طبيعي
 بقرية "بوعيدل " 
مت غلق و منع املواطنني ب�صكل »اإحرتازي« من ال�رصب من 

منبع طبيعي بقرية »بوعيدل« باأعايل بلدية عمال )�رصق 
بومردا�ض( ب�صبب 

�صبهات بتلوث مياهه �صيما بعد ت�صجيل م�صالح ال�صحة و 

ال�صكان منذ يومني ما يزيد عن 20 حالة اإ�صابة باإ�صهال 
خفيفة و�صط �صكان هذه القرية، ح�صبما اأفاد به اأم�ض 
االثنني مدير ال�صحة بالوالية، و اأو�صح فاحت حداد، يف 

ت�رصيح الإذاعة بومردا�ض اجلهوية، باأنه »مت اتخاذ هذا 
االإجراء االحرتازي اأم�ض االأحد بقرار من الوالية بعد 
ت�صجيل حاالت االإ�صهال املذكورة التي مت التكفل بها 

�صحيا ب�صكل كلي يف حينها، و ذلك اإىل غاية �صدور نتائج 
التحاليل املخربية للعينات من املياه التي اأودعت لدى 

معهد با�صتور باجلزائر العا�صمة«.
و ح�صب مدير ال�صحة و ال�صكان فقد مت غلق و منع 

ال�رصب من هذا املنبع، الذي هو عبارة عن بئر مو�صول 
بحنفية، بعد الزيارة امليدانية التي مت القيام بها اإىل 

املنطقة رفقة االأمني العام للوالية م�صحوبني باأخ�صائيني 
من القطاع ال�صحي و من البلدية.

و يف هذا االإطار جدد نف�ض امل�صوؤول الدعوة اإىل �صكان 
هذه القرية و القرى و املدا�رص املجاورة عرب البلدية 

ب�رصورة االمتناع عن التزود و ال�رصب من مياه هذا املنبع 
اإىل غاية �صدور التحاليل املخربية. 

ر�صق الن�صرية بقارورات زجاجية

حمرز ي�صنع احلدث

خبر في 
صورة

البليدة

 260 طالبا جامعيا يف مناف�صات 
الطبعة الأوىل لرتتيل القراآن

موبيلي�س

�صريك يف الندوة املغاربية التا�صعة 
حول اجتاهات التطبيقات الريا�صية

يرافق Mobilis الن�صخة التا�صعة من ندوة »االجتاهات يف التطبيقات 
الريا�صية يف تون�ض واجلزائر واملغرب« TAM-TAM 2019 ، التي 

نظمت يف الفرتة من 23 اإىل 27 فرباير 2019 يف تلم�صان
تون�ض  يف   ، �صنتني  كل  تنظم  مغاربية  ندوة  هو   ،  TAMTAM
واجلزائر واملغرب. اأهدافها هي تقييم العمل املتطور يف املوا�صيع 
احلالية يف الريا�صيات التطبيقية، املق�صود هو الرابط بني الباحثني 

املغاربيني يف الريا�صيات التطبيقية حول العامل.
الندوة مفتوحة اأمام جميع الباحثني يف الريا�صيات التطبيقية ، ومتيز 
م�صاركة الباحثني ال�صباب وطالب الدكتوراة وتوفر لهم الفر�صة لعر�ض 
عملهم االأول، يتم اختيار االت�صاالت للحفاظ على املعيار العلمي الذي 
اإدخال  اإىل ت�صهيل  للتميز، يهدف هذا املوؤمتر  يلبي املعايري الدولية 
اأف�صل م�صتوى يف املجتمع العلمي  الباحثني املغاربيني ال�صباب على 

الدويل الكبري. 

الو�ضع الأمني

تدمري قنبلتني تقليديتي 
ال�صنع بالبويرة و�صكيكدة 

دمرت مفارز للجي�ض الوطني ال�صعبي اأم�ض االحد قنبلتني تقليديتي 
ال�صنع اإثر عمليتي بحث ومت�صيط بكل من البويرة و�صكيكدة ، ح�صب 
اأو�صح ذات  ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني،اأم�ض االثنني ، و 
البيان انه »يف اإطار مكافحة االإرهاب ك�صفت ودمرت مفارز للجي�ض 
تقليديتي   )02( قنبلتني   ،2019 فيفري   24 يوم  ال�صعبي،  الوطني 
البويرة/ن.ع.1  من  بكل  ومت�صيط  بحث  عمليتي  اإثر  وذلك  ال�صنع، 
اإطار  انه ويف   « اأخرى  البيان من جهة  و ا�صاف  و�صكيكدة/ن.ع.5.« 
ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة 
جتار   )05( خم�صة  بوهران/ن.ع.2،  الوطني،  الدرك  وعنا�رص 
واأربع)04(  الكيف املعالج  كيلوغرام من   )105،8( خمدرات وحجزوا 
مركبات �صياحية«من جهة اأخرى،« اأوقف عنا�رص الدرك الوطني بكل 
من ورقلة واالأغواط/ن.ع.4، اأربعة )04( مهاجرين غري �رصعيني من 

جن�صيات خمتلفة«كما ختم ذات امل�صدر.

ن�رص  فريق  وفد  تعر�ض 
اأحداث  اإىل  داي  ح�صني 
املباراة  خو�صه  اأثناء  العنف 
اأم�ض  اأول  زوال  جمعته  التي 

الكيني  غورماهيا  بنادي 
كاأ�ض  جمموعات  دور  �صمن 
الكاف،حيث اأقدمت جماهري 
بر�صق  امل�صيف  النادي 

بقارورات  الن�رصية  العبي 
زجاجية االأمر الذي عّر�صهم 
باإ�صابتهم  اإىل حدوث مكروه 
الالعب  مع  وقع  ما  وهو 

الذي  حراق  الدين  �صم�ض 
تلقى جرحا يف اليد يف �صورة 
اللعب  �صعوبة  جمددا  توؤكد 

يف اأدغال اإفريقيا.

االأوىل  الطبعة  �صهدت 
القراآن  ترتيل  مل�صابقة 
انطلقت  التي  الكرمي 
بجامعة  االثنني  اأم�ض 
بالبليدة  دحلب«  »�صعد 
من  وا�صعة  م�صاركة 
اجلامعيني  الطلبة  قبل 
ال260  جتاوزت  التي  و 
اجلن�صني  كال  من  طالبا 
املكتب  رئي�ض  ح�صب  و 
الطلبة  لتجمع  الوالئي 
االأحرار  اجلزائريني 
املبادرة،  لهذه  املنظم 
تعرف  قا�صد،  ه�صام 

مل�صابقة  االأوىل  الطبعة 
الكرمي  القراآن  ترتيل 
قبل  من  وا�صعة  م�صاركة 
التي  و  الطلبة اجلامعيني 
 120 طالبا   260 جتاوزت 
منهم طالبات مما يعك�ض 
الطالب اجلامعي  اهتمام 
بحفظ  اجلن�صني  كال  من 
القراآن و يتوخى  و ترتيل 
من تنظيم هذه امل�صابقة 
عالوة  املتحدث،  ح�صب 
الطلبة على  ت�صجيع  على 
االقبال على تالوة القراآن 
�صورة  اإعطاء  ترتيله،  و 

اجلامعة  عن  جميلة 
عرف  و  اجلزائرية 
هذه  من  االأول  اليوم 
امل�صابقة التي احت�صنتها 
اإجراء  املركزية  املكتبة 
الت�صفوية  املناف�صات 
طالبا   30 �صتوؤهل  التي 
ذكور(   15 و  اإناث   15(
النهائيات  غمار  خلو�ض 
غدا  �صتجرى  التي 
�صت�صفر  التي  و  الثالثاء 
االأوائل  الثالثة  فوز  عن 
عن كل فئة، ي�صيف ذات 

املتحدث.

 قايد �صالح يف زيارة عمل وتفتي�ش 
للناحية الع�صكرية ال�صاد�صة 

قايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح، 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 
عمل  بزيارة  ال�صعبي  الوطني 
وتفتي�ض اإىل الناحية الع�صكرية 
ابتداء  بتمرنا�صت  ال�صاد�صة 
ما  ح�صب  الثالثاء،  اليوم  من 
اأعلنه اأم�ض االثنني بيان لوزارة 

ذات  اأو�صح  و  الوطني  الدفاع 
اأحمد قايد  »الفريق  اأن  البيان 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح، 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 
ابتداء  يقوم  ال�صعبي،  الوطني 
 ،2019 فرباير   28 اإىل   26 من 
اإىل  وتفتي�ض  عمل  بزيارة 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  الناحية 

هذه  بتمرنا�صت««وخالل 
الفريق  �صي�رصف  الزيارة، 
تكتيكي  مترين  تنفيذ  على 
ويتفقد  احلية،  بالذخرية 
ويعقد  الوحدات،  بع�ض 
اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات 
الع�صكرية  الناحية  واأفراد 

ال�صاد�صة«، ي�صيف البيان.
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حذر من ا�ستغاللها واإخراجها من �سلميتها 

اأويحيى يرد على امل�سريات ويروج لندوة االجماع
.         ندوة الرئي�س قد تذهب بعيدا يف اال�سالحات

راهن الوزير االأول، اأم�س، من قبة زيغود يو�سف على الرد على م�سريات 22 فيفري، ليزاوج بني التاأكيد على حق التظاهر ال�سلمي د�ستوريا وبني التحذير من 
ا�ستغاللها اأو خروجها عن نطاق ال�سلمية، يف حني ركز على الرتويج لندوة االجماع الوطني، قائال اأنه من �ساأنها اأن حتمل تعديال د�ستوريا جذريا.

�سارة بومعزة
 

�أم�س،  �أويحيى،  �أحمد  �لأول  �لوزير  بعث 
�لعامة  �ل�سيا�سة  لبيان  عر�سه  خالل 
�لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�س  على  للحكومة 
 22 مب�سري�ت  تتعلق  ر�سائل  مبجموعة 
�لد�ستور  �أن  على  مركز�  �لفارط،  فيفري 
�إطار  يف  �ل�سلمي  �لتجمهر  حق  ي�سمن 
من  �ل�سلمي  �لطابع  على  مثنيا  �لقانون، 
حني  يف  �لأمن،  وقو�ت  �ملو�طنني  طرف 
توجهات  هكذ�  من  بالتحذير  ��ستدرك  
�لأوىل  بح�سبه،  نقطتني  على  بناها  و�لتي 
�أن من يدعو للتجمهر تبقى جهات جمهولة 
�لآن،  �ل�سلمي  �لطابع  تركز على  كانت  و�إن 
حمذر� من �لتوجه نحو دعو�ت بطابع �آخر 
لنزلقات  يوؤدي  قد  ما  وهو  �لقادم،  يف 

�لتي  بالدعو�ت  عليها  ��ست�سهد  خطرية، 
و�إن  باخلروج يف م�سري�ت  للتالميذ  وجهت 

كانت عينات �سغرية.
و�لهتافات  �ل�سعار�ت  على  �أويحيى  ورد 
موحدة عرب خمتلف  تكون  �أن  قاربت  �لتي 
�أنها ما  �لتي جابتها، �لأوىل ما قال  �ملدن 
تعلق بالرئا�سيات، بد�ية ما يخ�س �لهتافات 
�أو  لعهدة خام�سة  �لرئي�س  �لر�ف�سة لرت�سح 
ما تبعها من تفاعالت من عدة �أطر�ف، لريد 
�أقل  يف  �ستجري  �لرئا�سيات  باأن  بالتاأكيد 
حرية  بكل  �سيتم  �لختيار  و�أن  �سهرين  من 
و�سيادة، م�سيفا �أنه من حق �أي كان �لدفاع 
�لعرت��س  يريد  �أو  يريده  مرت�سح  �أي  عن 
عائد�  لل�سندوق،  يبقى  �لف�سل  لكن  عليه 
يف  �جلز�ئر  منه  عانت  ما  �إىل  بال�سورة 
�أوقات �سابقة، ليتبعها باأن �جلز�ئر بناء على 

كل ما عا�سته من �آلم و�سلت �ليوم لإمكان 
�خليار �ل�سلمي و�ملتح�رض.

�لرتويج  على  �لأول  �لوزير  ر�هن  كما 
لال�ستمر�رية من خالل �لتوجه ملن و�سفهم 
�جلمهورية  رئي�س  باأن  �لتغيري  مبنا�سدي 
�ل�سعب  طرف  من  تزكيته  حالة  يف  �أعلن 
يف  لها  �سابق  ل  وطنية  لندوة  ف�سيدعو 
على  مفتوحة  ندوة  �ستكون  و�أنها  �جلز�ئر، 
كل �لأطر�ف للمناق�سة: �سيا�سيني وجمتمع 
�ل�سباب  عن  وممثلني  و�قت�ساديني  مدين، 
لينبثق  مفتوحة  �ستكون  �ملناق�سات  و�أن 
جذريا  يكون  قد  د�ستوري  �قرت�ح  عنها 
�جلمهوري  و�لطابع  بالثو�بت  تعلق  ما  عد� 

للدولة.
�لعامة  �ل�سيا�سة  بيان  لعر�س  وبالعودة 
�ل�ستمر�رية  لف�سائل  �لأول  �لوزير  ر�فع 

 20 طو�ل  حتقيقها  مت  �لتي  و�ملكت�سبات 
رئي�سية  �أويحيى 3 حماور  �سنة، حيث عّدد 
بد�أها با�ستعادة �ل�سلم بف�سل �سيا�سة �لوئام 
و�مل�ساحلة �لوطنية �لتي �أ�سبحت �جلز�ئر 
بف�سلها م�رضبا للمثل على �ل�سعيد �لدويل، 
“�ل�ستقالل  حتقيق   مع  تاأكيده،  حد  على 
�لديون  ت�سديد  يف  جت�سد  و�لذي  �ملايل” 
مليار   30 ديون  فاقت   �لتي  �خلارجية 
مو�جهة  من  �جلز�ئر  مكن  ما  وهو  دولر، 
�لنفط  �أ�سعار  �نهيار  �أبرزها  �أزمات  عدة 
�لتحولت  على  عّرج  كما   .2014 �سنة  منذ 
�سنة  منذ  �لبالد  عرفتها  �لتي  �لعميقة 
1999، على م�ستوى �لتنمية �لقت�سادية يف 
خمتلف �ملجالت خا�سة �لفالحة، منتقد� 
و�لتي  �ملنتقدة  و�لتحليالت  �لقر�ء�ت 

�عتربها �سطحية و�آنية.

اخلبري االقتثادي حداد حممد

يجب توجيه التمويل غري التقليدي 
لال�ستثمارات االنتاجية

االأفافا�س

البالد حتتاج ملوؤ�س�سات 
حقيقية تتمتع بامل�سداقية

و  للحكومة  �لعامة  �ل�سا�سة  بيان  على  تعقيبا 
�حللول �ملقرتحة لتمويل �خلزينة �نتقد �خلبري 
يف  �لنقود  طبع  �آلية  حممد  حد�د  �لقت�سادي 
�أعتربه  و  �لت�سيريية  �ملو�زنة  عجز  متويل 
�جلز�ئرية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سة  �أخطاء  �كرب 
�لت�سخم  �آثار �سلبية على معدلت  له من  ملا  
و �ل�سعار و �لقدرة �ل�رض�ئية و �أ�ساف �خلبري 
�لقت�سادي �أنه لو وجه �لتمويل �لغري �لتقليدي 
و�لذي يقدر ب50   مليار دولر  )ما يقدر باأكرث 
�ل�ستثماري  �لقطاع  يف  دينار(  مليار  400�ألف 
�سادر�ت  زيادة  ي�سجع  و  مردودية  له  يكون 
�لقت�ساد �لوطن و يغطي عجز مو�زنة �لدولة 

يف �مل�ستقبل
�لنموذج  �أن  حد�د  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  يف  و 
رئي�س  طرحه  �لذي  �جلز�ئري  �لقت�سادي 
�جلمهورية مبني على تنويع �لقت�ساد من �جل 
�لذهاب  ووجب  �خلزينة  متويل  م�سادر  تنويع 
من  �ملحروقات  خارج  �ل�سادر�ت  ت�سجيع  �ىل 
طريق  عن  هيكلته  �إعادة  و  �لفالحي  �لقطاع 
�لزر�عة  على  تعتمد  �لتي  �ل�سناعية  �لفالحة 
�لبيولوجية �لتي متكمننا من �لرفع من قدر�ت 

�لإنتاج �جلز�ئري يف �ل�سادر�ت �لفالحة

اخلبري االقتن�سادي حممد �سعيود
ال�سرورو تقت�سي حترير اال�ستثمار 

يف القطاع ال�سياحي

�ل�سياحي  و  �ل�سناعي  �خلبري  �أكد  جهته  من 
حتريره  و  �ل�ستثمار  على  �سعيود  حممد 
عن  ك�سف  و  �لقت�سادي  بالقطاع  للنهو�س 
على  للح�سول  ��ستثمار  ملف  50�لف  وجود 
و  طلباتهم  على  �لرد  يتم  مل  لال�ستثمار  �ر�س 
�قرتح حممد �سعيود تعاقد �ل�سلطات �لعمومية 
�سناعية  مناطق  �إن�ساء  �جل  من  �خلو��س  مع 
حركية  تفعيل  �جل  من  �ملر�فق  بكل  جاهزة 
باجناز  مرهونا  يبقى  ما  د�ئما  �لذي  �لإنتاج 
�لتي  �ل�سناعية  �ملناطق  يف  قاعدية  من�ساآت 
 ، �سنو�ت   خم�س  من  �أكرث  يقدر  وقتا  تاأخذ 
وهو ما ميكن �أن يختزل مدة تاأ�سي�س �ل�رضكات 
و�إطالق �لإنتاج يف �لوحد�ت �ل�سناعية مبا�رضة 
وعن �ل�ستثمار يف �لقطاع �ل�سياحي باجلز�ئر، 
فر�س  على  مفتوح  �ملجال  �أن  �سعيود  �أكد 
�لإمكانيات  �إىل  بالنظر  م�سبوقة  وغري  مميزة 
�لثقافية   �لرتكيبة  وكذ�  و�ملناخية  �لطبيعية 
�ملتنوعة ملختلف مناطق �جلز�ئر ، وهو ما قد 
�أول  دعائم �لقت�ساد �جلديد  �ل�سياحة  يجعل 
�لعقبات  تذليل  �ذ� ما مت  �سيما  ، ل  �لبالد  يف 
و�لأجانب  �ملغرتبني   للم�ستثمرين  �لإد�رية 

�لر�غبني يف فتح م�ساريع ��ستثمارية �سياحية
 ف.ن�سرين

نظم حزب جبهة �لقوى �ل�سرت�كية وقفة �حتجاجية، 
على م�ستوى �ملجل�س �ل�سعبي �لوطني، على هام�س 
عر�س �لوزير �لأول لبيان �ل�سيا�سة �لعامة للحكومة، 
�لفارط،  فيفري   22 مل�سري�ت  م�ساندتهم  معلنني 
�لتظاهر  و«حق  ثانية«،  »جمهورية  �سعار�ت  حاملني 
�ل�سلمي«، حيث قال �لنائب جمال بهلول باأن �لنظام 
على  يقت�رض  يعد  مل  �مل�سكل  �أن  م�سعد�  �أفل�س، 
و�حلاجة  �لنظام،  ي�سمل  �أ�سبح  بل  بعينه  �سخ�س 
ي�سرتط  ما  وذلك  حقيقية،  دميقر�طية  ملوؤ�س�سات 
كما  �جلز�ئري.    �ل�سعب  يحت�سنه  حقيقيا  تغيري� 

وحقهم  �لتظاهر  حقهم  من  �جلز�ئريني  �أن  �أ�ساف 
معه  �لتعامل  ولي�س  �لفعلي  �ملوؤ�س�ساتي  �لتمثيل  يف 
�أن  وقفتهم هي تعبري عن موقفهم  كو�سي، م�سيفا 
�لعامة   �ل�سيا�سة  بيان  ت�سمنه  ومما  �لو�سع  من 
��ستمر�ر�  �سوى  بح�سبهم  متثل  ل  و�لتي  للحكومة 
ولي�س  �لقانون  دولة  عرب  تغيري�  ولي�س  للو�سع 
ر�هنو�  باملقابل  �ل�سائد،  �لأوليغار�سية  ��ستغالل 
على دور �ل�سعب مع ��سرت�ط �حلفاظ على �حلر�ك 

�ل�سلمي للم�ساهمة يف �لتغيري.
 �س.ب

بن خالف

 اأويحيى ي�ستغل من�سبه يف حملة م�سبقة للرئي�س
.         اجتماع قريب للمعار�سة للخروج مبوقف موحد

 �سديق �سهاب

التعبري عن الراأي حق مكفول قانونيا

النائب عن جبهة امل�ستقبل ب�سمة عزوار

اأرقام احلكومة م�سكوك يف �سحتها

دعا امل�سوؤولني لعدم ا�ستفزاز ال�سباب

جميعي يدافع على حق الرئي�س يف الرت�سح

قدمه  �لذي  �لعامة  �ل�سيا�سة  باين  خالف  بن  خل�رض  هاجم 
�لوزير �لأول، معترب� �أنه خرق للد�ستور وجاء يف �سكل ��ستغالل 
للرئي�س  �مل�سبقة  �حلملة  لأغر��س  و�ملن�سب  �لربملان  مبنى 
للمعار�سة  قريب  �جتماع  عن  ك�سف  باملقابل  �ملرت�سح، 
عن  �لنائب  �أكد  �لرئا�سيات.  حول  موحد  موقف  يف  للف�سل 
جبهة �لعد�لة و�لتنمية خل�رض بن خالف، على هام�س عر�س 
بيان �ل�سيا�سة �لعامة للحكومة، �أن �ملعار�سة خالل �جتماعها 
�لأخري مبقر حزبهم منحت �لأولوية للحر�ك �ل�سعبي وعمدت 
طرف  من  �لعنف  ��ستعمال  من  �لتحذير  مقابل  مل�ساندته، 
�حلر�ك  ملناق�سة  قريبا  �سيجتمعون  �أنهم  مو�سحا  �ل�سلطة، 
وكذ� �ملوقف من �لرئا�سيات �ملقبلة، و�لذي قال �أنه ل يقت�رض 
يخدم  �أنه  على  جتمع  موقف  �أي  بل  �لتو�فقي  �ملرت�سح  على 
من  �آت  باأنه  �ملعار�سة  و�قع  ينتقدون  من  �أن  معترب�  �لبالد، 

�أمامهم  مفتوحا  يز�ل  ل  �لباب  �أن  حني  يف   ، فقط  مغر�سني 
�سو�ء قبل 3 مار�س �أو قبل نهاية مهلة �حلملة �لنتخابية، تاركا 
�أو حتى  �أمام مقرتحات �أخرى: مر�سح تو�فقي  �لباب مفتوحا 
يريدون  ل  �أنهم  �أكد  �لأفافا�س يف حني  غر�ر  على  �ملقاطعة 
�إمكانية  للمعار�سة، خا�سة يف ظل  �إجماعا  بل  فردية  مو�قفا 
�ل�سعب،  على  �خلام�سة  �لعهدة  فر�س  يف  �ل�ستمر�ر  حماولة 
ما  �ستتخذ  �ملعار�سة  �أن  �أي  منها،  موقفا  ي�ستدعي  ما  وهو 
تر�ه منا�سبا �إز�ء �لعهدة �خلام�سة. حول عر�س �أويحيى لبيان 
�ل�سيا�سة �لعامة فانتقد بن خالف فحو�ه، قائال �أنه لي�س بيانا 
�حلكومة  �إجناز�ت  يف  �لد�ستور  يحدده  �لذي  �لعامة  لل�سيا�سة 
خالل �سنة من 2017 �إىل 2018، يف حني �أن �لوزير �لأول جاء 
�لعدة  �لرئي�س خالل  ليقدم �جناز�ت  �لتاأخر  �أ�سهر من   5 بعد 
حملة  بل  د�ستوريا  �ملناق�س  وهو  �سنة،   20 وخالل  �ملا�سية 

توجه  يخدم  �أنه  م�سيفا  �ملرت�سح،  للرئي�س  م�سبقة  �نتخابية 
لأغر��س  و�ملن�سب  �لربملان  مبنى  ��ستغالل  وهو  �ل�سلطة، 
�أخرى متعلقة باحلملة �لنتخابية، قائال �أن �أويحيى عمد لذر 
�ملجل�س  ملبنى  �لنزول  يتفادى  �أنه  خا�سة  �لعيون،  يف  �لرماد 
عدم  وموؤخر�  �ل�سفوية،  �لأ�سئلة  على  للرد  �لوطني  �ل�سعبي 
 18 منذ  لهم  باأ�سئلة  م�ست�سهد�  منها،  �لكتابية  على  �لرد حتى 

�سهر� دون رد.
للحر�ك  م�ساندتهم  فاأكد  فيفري   22 م�سري�ت  بخ�سو�س  �أما 
�ل�سلمي ومع �ل�سارع �لذي �أف�سح عن رف�سه للعهدة �خلام�سة، 
كما  �لأ�سو�ت  لآلف  لال�ستجابة  �جلمهورية  رئي�س  د�عيا 
�لبي�ساوية  �لقاعة  �لتي خرجت من  للدعو�ت  �سابقا  ��ستجاب 

و�خلا�سة بالرت�سح.
 �سارة بومعزة

�لوطني  �لتجمع  عن  �لربملاين  �لنائب  علق 
م�سري�ت  على  �سهاب،  �سديق  �لدميقر�طي 
يف  نوعية  نقلة  مثلت  باأنها  �ملا�سي  �جلمعة 
�لعمل �ل�سيا�سي باجلز�ئر، موؤكد� على �أن هناك 
�لر�أي و�لر�أي �لآخر يف جانب �ملطالب، كما �أن 
�مليكانيزمات  من  �لقرت�ع  و�سندوق  �حلو�ر 

�ملهمة للدميقر�طية.
له  و�أفاد �سديق �سهاب يف ت�رضيحات �عالمية 
لبيان  �لأول  �لوزير  عر�س  جل�سة  هام�س  على 
�ل�سيا�سة �لعامة للحكومة، باأنه »مت ت�سجيل نقلة 

نوعية يف �ملعامالت �ل�سيا�سية باجلز�ئر، وذلك 
�ملا�سي  �جلمعة  م�سري�ت  يف  ت�سجيله  مت  ما 
بطابع  متيزت  و�لتي  �لوطن،  وليات  من  بعدد 

�سلمي ومتح�رض لها«.
جانب  بخ�سو�س  باأنه  �ملتحدث  نف�س  و�أو�سح 
كذلك،  �لآخر  و�لر�أي  �لر�أي  فهناك  �ملطالب 
للدميقر�طية  باأن  �ل�سياق  ذ�ت  يف  م�سري� 
�سندوق  وعرب  �حلو�ر  يف  تتمثل  ميكانيزمات 
�لتجمع  عن  �لنائب  �عترب  جهته  من  �لقرت�ع. 
�ل�سلم  �أن  �سنوين،  �أمني  �لدميقر�طي،  �لوطني 

و�أمن �لبالد من �أهم �لق�سايا �لتي يجب �لهتمام 
بها �ليوم، مركز� على دور �لرئي�س يف ذلك، حيث 
قال �أنه »�سحي من �أجل حتقيق هذ� �ملك�سب يف 
�ملكائد«، م�سيفا  يكيد  �لبع�س  فيه  كانت  وقت 
بوتفليقة  �لرئي�س  �إجناز�ت  �أنكار  ميكن  ل  »�أنه 
وجمهود�ته يف تكري�س �مل�ساحلة �لوطنية«، يف 
حني دعا �ل�سلطات �لعمومية حلماية رموز �لدولة 
قال �ملتحدث  وبالعودة مل�سري�ت 22 فيفري   .
�أن  زمن �لت�سيري من �ل�سارع قد ويل وهي جتربة 
�أكد �أن �جلز�ئر عا�ستها وقد جترعت نتائجها، 

م�سري� يف �ل�سياق �إىل �أن هناك �ليوم موؤ�س�سات 
�لنائب  �إليها، بدوره  �لتي يجب �لإحتكام  �لدولة 
�لرحمان  عبد  �لوطني  �لتحرير  جبهة  عن 
كل  مع  �ملناور�ت   عودة  �أن  قال  عفيف  �ل�سي 
نو�ياها،  �ل�سعب  يف�سح  �إنتخابي  �إ�ستحقاق 
ل�سلطته   �ل�سعب  �حلذر يف ممار�سة  �إىل  د�عيا  
د�خلية  حتديات  �أمامها  �لبالد  �أن  �إعتبار  على 
مكر�سة يف  �لتعبري  �أن حرية  م�سيفا  وخارجية، 

�لبالد وحتتل مكانة مرموقة.
�س.ب

ب�سمة  �مل�ستقبل  جبهة  عن  �لنائب  ردت   
بيان  عر�س  خالل  مد�خلتها  عرب  عزو�ر، 
�لأول  �لوزير  كلمة  على  �لعامة  �ل�سيا�سة 
�لبيان  �أويحيى، حيث �نتقدت فحوى  �أحمد 
�ملدعمة  للم�سد�قية  يفتقر  �أنه  معتربة 
و��سحة،  غري  �أنها  قالت  و�لتي  بالأرقام 
بالإ�سافة  عائدة مللف 1000 مليار وماآلها، 

منذ  �لجناز�ت  لإح�ساء  عودته  �نتقاد  �إىل 
كل  باأن  م�سيفة  �ملطلوب،  غري  وهو   1999
�لح�ساء�ت م�سكوك فيها.كما ردت عزو�ر 
�ل�سابق حول »�ل�سعب  �أويحيى  على ت�رضيح 
ر�هو فرحان« بتعبريها »�ل�سعب ما ر�هو�س 
معدلت  على  ت�رضيحها  مبنية  فرحان«، 
وو�سعية  �ل�رض�ئية  �لقدرة  وتر�جع  �لبطالة 

قطاع �ل�سحة، مع �خلروقات �لتي تبقى دون 
حما�سبة، بح�سبها، وكذ� و�سعية حتى و�قع 
�لوزيرة  �لت�سال، يف ظل ت�رضيحات  قطاع 
للخارج  �لنت  �سن�سدر  باأننا  فرعون  هدى 
متاما  معزولة  �لبلديات  عديد  �أن  حني  يف 
بيوميات  �مل�سا�س  �إىل  بالإ�سافة  د�خليا، 
�ل�سالة  �آد�ء  �سد  حتى  بالوقوف  �ملدر�سة 

باإن�ساء م�سلى  ذلك  �لقانون يحمي  �أن  رغم 
و�قع  ناهيك عن  مدر�سة.  كل  م�ستوى  على 
من  جعلت  و�لتي  �ل�رضعية  غري  �لهدرة 
ظل  يف  عليها  �ملقبلني  ر�أ�س  على  �ملثقف 
حملة �لياأ�س �ل�سائدة، مهاجمة دفاع �أويحيى 

عن �لتمويل غري �لتقليدي عرب �لطبع.
 �س.ب

 رد �لنائب عن جبهة �لتحرير �لوطني، حممد 
لرئي�س  �ملوجهة  �لدعو�ت  على  جميعي، 
خام�سة  لعهدة  تر�سحه  ل�سحب  �جلمهورية 
باأنها غري قانونية ومت�س بالد�ستور، كونه يتيح 
�لرت�سح �أمام �أي مو�طن تتوفر فيه �ل�رضوط. 
قال جميعي، على هام�س عر�س �لوزير �لأول 

لبيان �ل�سيا�سة  �لعامة على م�ستوى �ملجل�س 
�أي  يحرتمون  كمو�لة  �أنهم  �لوطني  �ل�سعبي 
�سو�ء  لر�أيهم  �ملخالف  �لر�أي  يت�سمن  حر�ك 
م�سيفا:  خارجها،  �أو  �ملعار�سة  طرف  من 
نعلم  ونحن  م�سطهدين  نكون  �ن  يجب  »ل 
يف  م�سطهد�  يكن  مل  �جلز�ئري  �ل�سعب 

�لرئي�س  �سحب  لدعو�ت  تاريخ«،وبالعودة 
عن  جميعي  فد�فع  خام�سة،  لعهدة  لرت�سحه 
كل  يحمي  �لد�ستور  �أن  قائال  �لرئي�س،  خيار 
توفرت  ما  �إذ�  �لرت�سح  يف  يرغب  �سخ�س 
مر�سحه  �ختيار  يف  حر  و�جلميع  �ل�رضوط، 
�جلمهورية،  لرئا�سة  منا�سبا  ير�ه  �لذي 

�حرت�م  ب�رضورة  للم�سوؤولني  توجه  باملقابل 
�ل�سباب  و��سفا  ومو�قفه،  �جلز�ئري  �ل�سباب 
مت�سه  ت�رضيحات  �أي  عليه  وبناء  و�عي  باأنه 
يف  حر  �سخ�س  كل  �أن  ذلك  تتوقف  �أن  يجب 

خيار�ته ومبادئه وحتى مو�قفه �لتي يعلنها.
�س.ب
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حمدادو�س نا�سر

بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة حملة انتخابية 
�ل�سلم،  جمتمع  حركة  يف  �لقيادي  �أكد 
نا�رض حمد�دو�س  يف �ت�سال مع �لو�سط 
�إن بيان �ل�سيا�سة �لعامة للحكومة  حملة 
بوتفليقة  �لعزيز  للمرت�سح عبد  �نتخابية 
�إجناز�ت  للحديث عن  و�أنه جاء  ل�سيما 
��ستغالل  �عتربه  ما  هذ�  و  �لرئي�س 
�أ�ساف  و  �لدولة  للموؤ�س�سات  مف�سوح 
حترتم  ل  �حلكومة  �أن   حمد�دو�س 

لبيان  تقدميها   عدم  بدليل  �لد�ستور 
�ل�سيا�سة �لعامة كل �سنة،و �أو�سح �نع منذ 
�لربملان �لتعددي 1997 قدمت �حلكومة 
يخل  وهذ�  فقط   مر�ت  �أربع  �لبيان 
يف  ويطعن  للربملان  �لبعدية  بالرقابة 
مب�سمون  وعمال  �لر��سد  �حلكم  معايري 
�ملادة 98 من �لد�ستور �لتي تقر بوجوب 
�سنويا،  �لعامة  �ل�سيا�سة  ببيان  �حلكومة 

عمل  مناق�سة  من  �لنو�ب  لتمكني  وذلك 
و�أد�ء �حلكومة ب�سفة دورية مرة و�حدة 
و�أرقام  تفا�سيل  �سيت�سمن  �سنة،  كل 
�إذ  و�حدة،  �سنة  �أد�ء  من  �أزيد  �إىل  متتد 
مناحي  ملختلف  ح�سيلة  مبثابة  �سيكون 
و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �حلياة 
�خلم�س  طيلة  و�لتنموية  و�لجتماعية 
�لوزير  عر�س  وياأتي  �لأخرية  �سنو�ت 

حلكومته  �لعامة  �ل�سيا�سة  لبيان  �لأول 
فيه  تخيم  وقت  يف  �لنتخابات،  قبل 
�لر�سيدي  عنها  �أعلن  �لتي  �ملقاطعة 
�نتقاد  يتم  �أن  ينتظر  حيث  و�لفافا�س، 
حني  يف  طرفها،  من  �ل�سيا�سي  �لأد�ء 
�ستعمل �أحز�ب �لتحالف �لرئا�سي للدفاع 

عنها.
ف.ن�سرين
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هذا واأ�شار دربال اأن جناح العملية  
يتقا�شمها  م�ش�ؤولية  االنتخابية 
وامل�اطن   وال�شلطة  املر�شح 
جانب  كل   قيام  خالل  من 
انتخابات  ،ل�شمان  مب�ش�ؤوليته 
يف  ت�شاهم  و�شفافة  نظيفة 
البالد  ا�شتقرار  على  املحافظة 
جانب  من   ، احلق�ق  و�شمان 
�رضورة   على  دربال  �شدد   اآخر 
املراجعة   عملية  وتنفيذ  متابعة 
االنتخابية  للق�ائم  اال�شتثنائية 
و�شائل  اإحدى  اأنها  بحكم   ،
ت�شجيل  خالل  من  ال�شفافية 
واإ�شقاط   ، اجلدد  امل�اطنني 
اأ�شماء امل�تى واملغادرين لرتاب 
ال�شندوق  حماية   بغية  البلدية 
القائمني  دعا  كما   ، التزوير  من 
واملراكز  الت�ش�يت  مكاتب  على 

تقدمي  على  وال�شهر  بال�شفافية 
غريه  دون  ال�شعب  عنه  عرب  ما 
املحلية  ال�شلطات  امر  كما 
ال�رضوط  كل  ت�فري  ب�رضورة  
التي ت�شمح للم�اطن باأداء واجبه 
اأف�شل  ويف  باأريحية   االنتخابي 

املقاطعة  لتفادي  الظروف 
�شناديق  تقريب  ،منها  والعزوف 
لل�شماح  اجلامعات  من  االقرتاع 
واجبهم  باداء  اجلامعيني  للطلبة 
االنتخابي  بكل ال�اليات  و�شمان 
تفادي حرمانهم  من التعبري على 

تخفيف  اإىل  دعا  كما   ، ارائهم 
املكتظة  املكاتب  من  ال�شغط 
 ، جديدة  مكاتب  با�شتحداث 
مكاتب  تقريب  ذلك  اإىل  �شف 
االقرتاع من التجمعات ال�شكانية 

للت�شدي للعزوف.
اجلميع  دربال  حمل  واأخريا 
لالنتخابات  التح�شي�س  م�ش�ؤولية 
م�ؤكدا على �رضورة جتنيد  اجلميع 
الذي  العزوف  �شد   لل�ق�ف 
ال�شلطات  م�ش�ؤوليته  تتحمل  ال 
على  ي�شت�جب  حيث   ، ل�حدها 
واجلمعيات  املدين  املجتمع 
اجلماهريية  واملنظمات 
الك�شافة  وكذا  والطالبية  
القيام  ب�رضورة  االإ�شالمية 
اأهمية  ح�ل  حت�شي�شي  بن�شاط 
امل�شاركة يف االنتخابات ل�شمان 
ال�شعبية  مل�ؤ�ش�شة   ال�رضعية 

ل�شخ�س رئي�س اجلمه�رية .

كلية  اأن  خمل�ف  ناجح  اأفاد 
م�ؤ�ش�شة  اأول  باتت  التكن�ل�جيا 
كلية  رقمنة  اإجراء  من  تتمكن 
للمداوالت عرب برنامج »بروغر�س 
االحتاد  مع  تط�يره  جرى  »الذي 
االأوروبي. واأو�شح اأن هذه اخلط�ة 
وزارة  بت�جيهات  عمال  تاأتي 
ت�شتهدف  التي  العايل  التعليم 
حتى  التعامالت  كل  رقمنة 
كت�شجيل  االجتماعية  اخلدمات 
الطلبة عن طريق �شحب ا�شتمارة 
وه�  الربنامج  من  الت�شجيل 
للعملية  الرقمية  ال�طنية  املن�شة 
معظم  اإىل  اإ�شافة  للبيداغ�جية 
جامعة  وفقه   تتم  التي  العمليات 
حممد ب��شياف للتكن�ل�جيا تعمل 
يخ�س  فيما  “الربوغر�س”  بنظام 
بالطلبة  اخلا�شة  النقاط  ت�شجيل 
من   ،« »املداوالت  واالمتحانات 
رقمية  اأر�شية  ا�شتخدام  خالل 
معرفة  خاللها  من  للطلبة  ميكن 
معدالتهم  امتحاناتهم  نتائج 

املختلفة  الطع�ن  تقدمي  وكذا 
اإال  تتم  ال  املداوالت  اأن  مفيدا 
،وقال  الطلبة  جميع  رقمنة  عند 
اجلامعة  اأن  املتحدث  نف�س 
الذي  و  اأ�شتاذ  كل  منح  اإىل  �شعت 
يقدر عددهم ب250 ح�ايل اأ�شتاذ 
الرقم  اإىل  اإ�شافة  التعريفي  الرقم 
ال�رضي  ليدخل به املقايي�س التي 
من  العالمات  و�شع  ويتم  يدر�شها 
االأعمال  اإىل  التطبيقية  االأعمال 
امل�جهة ،ومن ايجابيات الربنامج  
ثمرات  فاإن من  ذلك  ، ف�شال عن 

العملية على  ت�شهيل  هذه اخلط�ة 
اجلامعة  اإىل  التنقل  دون  االأ�شتاذ 
من  العالمات  و�شع  ميكنه  اأين 
الهاتف اأو عرب جهاز يحمل انرتنت 
بالن�شبة  كذلك  ،و  مكان  اأي  من 
دون  الطعن  ميكنه  الذي  للطالب 
ذات  اأكد  ،و  اجلامعة  اإىل  التقدم 
املتحدث على ال�رضية الذي يتميز 
الطالب  اأن  حيث  الربنامج  بها 
عالماته  معرفة  من  �شيتمكن 
اإىل جتنب  اإ�شافة  بكل خ�ش��شية 
واالأخطاء  االإدارة  يف  ال�شك�ك 

ناجح خمل�ف  اأ�شاف  و  املتكررة 
االأخرية  املا�شرت  ت�شجيالت  اأن 
االختالالت  من  العديد  فيها  وقع 
ت�شجيالت  اأن  كا�شفا  الثغرات  و 
ال�شابق  عن  �شتختلف  املا�شرت 
التي  الرقمية  املن�شة  ب�شبب 
بالتايل  و  املعدالت  كل  حت�ي 
و  �رضعة،  جد  معاجلة  عنها  ينتج 
دقيقة للملفات و دون عناء تكليف 
الطالب بن�شخ امللفات و اإر�شالها 

و�شدد االأ�شتاذ ناجح على اأهمية 
الربنامج يف ترتيب اجلامعات التي 
تعاملها  ،و  اجلامعات  على  تركز 
يف  احلديثة  التكن�ل�جيات  مع  
الرقي  ،و  اجلامعات  تقدم  مدى 
من  مببادرة  اأن  م�شريا  بالتعليم 
كمال  بداري  اجلامعة  رئي�س 
،و  ال�رق  التخل�س من  وعد على 
ال  اجلامعة   اإدارة  فاإن  بالفعل 
حتت�ي اأي مرا�شلة ورقية اأي اأنه 

مت التخل�س من تكلفة ال�رق .
 ف.ن�سرين 

للمجم�عة  االأبحاث  ف�شيلة  متكنت 
بب�مردا�س  ال�طني  للدرك  االإقليمية 
من ت�قيف �شخ�س من جن�شية اأجنبية 
مزورة  نقدية  اوراق  بح�زته  حجز  و 
من  دج  ماليني  باأربعة  قيمتها  تقدر 
اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما  دج،   2000 فئة 
ال�طني  الدرك  من  م�شدر  االثنني 

بال�الية.
االإعالم  بخلية  املكلفة  اأو�شحت  و 
باملجم�عة االإقليمية للدرك ال�طني 
لن�شاط  حد  و�شع  مت  باأنه  بال�الية 
الرعية االأجنبي الذي ه� من جن�شية 
اإفريقية على م�شت�ى حي ال�شيخ اأحمد 
ببلدية حمادي غرب مقر ال�الية بعد 

وج�د  مفادها  معل�مات  ا�شتغالل 
يق�م  اإفريقية  جن�شية  من  �شخ�س 
بالعملة  نقدية  اأوراق  ترويج  و  بتزوير 

ال�طنية عرب اإقليم البلدية.
حجز  مت  فيه  امل�شتبه  ت�قيف  اإثر  و 
بح�زته مبلغ مايل يقدر باأربعة ماليني 
مزورة  كلها  دج   2000 فئة  من  دج 

اآيل  اإعالم  اأجهزة  حجز  اإىل  اإ�شافة 
اأجنبي  �شفر  ج�از  و  نقالة  ه�اتف  و 
التحقيق  اإجراءات  ا�شتكمال  بعد  و 
اأمام  امل�ق�ف  ال�شخ�س  تقدمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية   وكيل 
خمي�س اخل�شنة يف انتظار مث�له اأمام 

املحكمة.  

من  ال�ش�داء  اجلبة  اأ�شحاب  يعتزم 
وقفة  تنظيم  العا�شمة  حمامي 
العهدة  �شد  قريبا   احتجاجية 
ق�شاء  جمل�س  اأمام  اخلام�شة 
ال�قفة  بعد  وذلك   ، العا�شمة 

اأم�س  نظم�ها  التي  االحتجاجية 
وكانت  رم�شان  عبان  اأمام حمكمة 

فا�شلة .
عبان  حمكمة  اأمام  اأم�س  تظاهر 
من  الع�رضات  بالعا�شمة  رم�شان 

 ، اخلام�شة  العهدة  �شد  املحامني 
و امل�شا�س بالد�شت�ر ، قبل اأن تق�م 
م�شالح االأمن بتفريقهم ، وو�شفت 
نظمها  التي  االحتجاجية  ال�قفة 
بالفا�شلة  اأم�س  املحامني  بع�س 

، خا�شة  لها  التح�شري  نتيجة عدم 
اأن اأغلب املحامني مل يك�ن�ا على 
ي�شتطع  مل  من  ومنهم   ، بها  علم 

التخلي عن جل�شاته   .
ع�سام بوربيع 

عبدالوهاب  دربال من عني متو�سنت 

كلية التكنولوجيا بجامعة امل�سيلة

بومردا�س 

حم�سوبون على حركة مواطنة

حممد بن ترار

لن ننحاز ل�ضخ�ص �ضد �آخر  

�أول م�ؤ�ض�ضة تنجح يف رقمنة �ملد�والت و �ملر��ضالت

ت�قيف �ضخ�ص �أجنبي و 
بح�زته 4 ماليني دج مزورة

�أ�ضحاب �جلبة �ل�ض�د�ء يف وقفة �حتجاجية 

دعت اإليها جهات جمهولة

وقفات �إحتجاجية 
يف �جلامعات  �لي�م

حتاول  اأطراف  "•       ميالط: 
جر اجلامعة اإىل متاهات جمهولة

اجلامعة  زج  نرف�س   : "•       دواجي 
يف ال�سراعات احلزبية

ملجل�س  ال�طني  املن�شق  رف�س 
عبد  العايل  التعليم  اأ�شاتذة 
اجلامعة  اإدخال  ميالط  احلفيظ 
اجلزائرية يف ال�رضاعات احلزبية 
ح�ل  تعليقه  يف  وال�شيا�شية 
مظاهرات  بخ�ش��س  الدع�ات 
�شد  اجلامعيني  للطلبة  وم�شريات 
اإبعاد  مطالب  اخلام�شة،  العهدة 
متهما  ال�شيا�شة،  عن  اجلامعة 
اإىل  اأطرافا مبحاولة جر اجلامعة 

متاهات جمه�لة.
يف  ميالط  احلفيظ  عبد  تاأ�شف 
من  ال��شط  به  خ�س  ت�رضيح 
الن�شب جلر  املحاوالت املجه�لة 
متهات  اإىل  اجلزائرية  اجلامعة 
ال�قفات  اأن  م�ؤكدا  جمه�لة، 
تنظيمها  املزمع  االحتجاجية 
اجلزائرية  اجلامعات  يف  غدا 
وغري  معروفة  الن�شب  جمه�لة 
مت�شل  �شياق  يف  قائال  امل�شدر، 
االحتجاجية غري  ال�قفات  »هذه 
معروف من يقف خلفها واأهدافها 
لذلك نحن ال نعلق على ت�رضفات 
واأهدافها  م�شدرها  يعرف  ال 

احلقيقية.«
ويف �شياق مت�شل، طالب املتحدث 
ب�رضورة اإبعاد اجلامعة اجلزائرية 
عن ال�شيا�شة، متمنيا باأن اأن يلتزم 
وطلبة  اأ�شاتذة  من  بذلك  اجلميع 

ووزارة.
من جهة اأخرى، اعرتف املتحدث 
لت�شي�س  ت�شعى  ب�ج�د   اأطراف 
م��شحا  اجلزائرية،  اجلامعة 
الطالبية  التنظيمات  معظم  باأن 
الفالين  للحزب  بانتماءها  جتاهر 

اأو العالين
ملجل�س  ال�طني  املن�شق   وفتح 
النار  العايل  التعليم  اأ�شاتذة 
 « قائال  حجار،  م�شالح  على 
اإىل  دعت  الطاملا  كنا�س  نقابة 
�رضورة  اإبعاد اجلامعة اجلزائرية 
اأول  لالأ�شف  لكن  ال�شيا�شة،  عن 
من �شي�س اجلامعة اجلزائرية ه� 
ال�زير حجار يف حد ذاته، اأمل يقم 

بجمع ح�ايل 10 تنظيمات طالبية 
داخل مقر اأحد االحزاب؟! اال يعد 
اجلزائرية  للجامعة  ت�شي�شا  هذا 
لذلك  اجلمعيات،  قان�ن  يخالف 
اأعطى  هذا  بت�رضفه  ال�زير  فاإن 
يريد  من  لكل  القان�نية  احلجة 

ا�شتغالل اجلامعة �شيا�شيا.«
 

دواجي 
 نرف�س حماوالت 
تخريب اجلامعة 

وت�سي�سها  

الطالبي  االحتاد  رئي�س  بدوره 
احلر �شالح الدين دواجي اأكد اأن 
م�قفهم  وا�شح من احلراك داخل 
اجلامعات اجلزائرية  ، معربا عن 
لتخريب  حماوالت  لكل  رف�شه 
اجلامعة و ت�شي�شها ، م�شددا على 
ال�شيا�شة  عن  اإبعادها  �رضورة 

لتبقى ت�ؤدي مهامها .
دواجي  يف  الدين  �شالح  �شدد 
على  ال��شط  به  خ�س  ت�رضيح 
اإىل  اجلامعة  جر  عدم  �رضورة 
مع  اأنه  م�ؤكدا  جمه�لة،  متاهات 
للطالب  ال�شيا�شي  ال�عي  تنمية 
اإدخال  و زج  اجلامعة  ،لكنه �شد 
احلزبية  الق�شايا  ال�رضاعات  يف 
خالل  ت�شي�شيها  من  احل�شا�شة 
كل  اإىل  الت�شدي  اإىل  داعيا   ،
النف�س  �شبط  و  املحاوالت  هذه 
من  كل  اجتاه  امل�ش�ؤولية  وحتمل 

يريد �رضيب ا�شتقرار اجلامعة .
املتحدث  قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
احتجاجات  يف  نخرج  »دائما 
املهم�س  الطالب  ب�ش�ت  للتبليغ 
منذ  اجلزائرية  اجلامعات  يف 
لتدارك  منا  حماولة  اال�شتقالل 
املراد  الدع�ات  اأما  النقائ�س، 
ال�رضاعات  يف  اجلامعة  زج  منها 
قاطعا  رف�شا  نرف�شها  ال�شيا�شية 
جر  �رضورة  عدم  على  ن�ؤكد  و 

اجلامعة اإىل متاهات جمه�لة »
اإميان لوا�س  

ك�سف رئي�س الهيئة  العليا امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات عبد الوهاب دربال يف ت�سريح �سحفي على هام�س الزيارة التي قادته 
م�ساء اأول اأم�س اإىل والية عني متو�سنت اأن هيئته  لن تنحاز الأي مر�سح على ح�ساب االآخر بعد اأن يف�سل املجل�س الد�ستوري 

يف قرار الرت�سيح لالأ�سخا�س الذين قدموا تر�سيحاتهم ، واأكد دربال اأن هيئته �ستبقى تتعامل مع املرت�سحني  ب�سوا�سية وجتعل  
القانون الع�سوي 11-16 املتعلق بالهيئة  �سمانا لكل املر�سحني ، كما اأكد اأن هيئته �ستطبق كل ما القوانني املخولة لها ل�سمان 

انتخابات را�سية �سفافة ونزيهة يكون فيها �سوت  ال�سعب هو الفا�سل داعيا اإىل �سرورة توفري كافة الو�سائل ل�سمان رفع ن�سبة 
امل�ساركة ، كما طالب  املر�سحني اأن يقنعوا ال�سعب برباجمهم  وجعلهم يوؤمنون باالنتخاب لتفادي املقاطعة .

24 �ضاعةالثالثاء 26   فيفري  2019  املوافـق  ل22 جمادى االأخر 1440هـ 4



تي�سم�سيلت 

 تركيب 16 حمطة قاعدية 
خلدمة االنرتنت ذات 

التدفق العايل 
»ات�صاالت  مل�ؤ�ص�صة  العملية  املديرية  قامت 
ال�صنة  نهاية  اإىل غاية  تي�صم�صيلت  ل�الية  اجلزائر« 
خلدمة  قاعدية  حمطة   16 برتكيب  املا�صية 
االنرتنت ذات التدفق العايل للجيل الرابع, ح�صبما 
اأفاد به اأم�س االثنني م�ص�ؤول ذات املديرية, واأو�صح 
�صمري �صنيني خالل ندوة �صحفية خ�ص�صت الإبراز 
اإطار  يف  باأنه  املا�صية  ال�صنة  م�ؤ�ص�صته  اجنازات 
تكن�ل�جيا  عرب  واالأنرتنت  الهاتف  خدمات  تعميم 
جديدة  اإر�صال  حمطة  تركيب  مت  الرابع  اجليل 
م�صرتك   700 ا�صتيعاب  بقدرة  خمي�صتي  ببلدية 
االجمايل  العدد  اأ�صبح  العملية  هذه  خالل  من  و 
لهذه املحطات اإىل غاية نهاية ال�صنة املا�صية 16 
حمطة بقدرة ا�صتيعاب ت�صل اإىل اأكرث من 11.200 
م�صرتك و ذلك عرب خمتلف بلديات ال�الية وال�صيما 

باملناطق النائية.
ال�صنة  اإىل غاية نهاية  اأخرى, مت االنتهاء  من جهة 
االألياف  من  كلم   80 قرابة  و�صع  من  املا�صية 
باالأ�صا�س  تهدف  والتي  م�رشوع   22 عرب  الب�رشية 
اإىل  ب�رشية  )األياف  تكن�ل�جيا  اأجهزة  ربط  اىل 
االإر�صال  وحمطات  املنزل(  وخارج  املنزل  غاية 

لتكن�ل�جيا اجليل 
الرابع اجلديدة وكذا خمتلف م�صاريع امل�ؤ�ص�صات 
خالل  جرى  كما  باملنطقة  واخلا�صة  العم�مية 
نف�س الفرتة تطهري اأكرث من 8 كلم من �صبكة االألياف 
بال�الية كانت تعرف نقاط �ص�داء ناجتة  الب�رشية 
ال�صبكة  لها  تعر�صت  التي  االعتداءات  عن  ال�صيما 
ملحقة   16 ربط  من  املا�صية  ال�صنة  االنتهاء  ومت 
بلدية بال�الية ب�صبكة االألياف الب�رشية فيما ال تزال 

11 ملحقة قيد االجناز, وفق ذات امل�ص�ؤول.
كما جرى االنتهاء اإىل غاية نهاية العام املا�صي من 
و�صع حيز اال�صتغالل 72 عقدة متعددة اخلدمات 
لالنرتنت  عايل  بتدفق  تتميز  والتي  »اأم�صان« 
اإىل  باالإ�صافة  ال�الية  بلديات  عديد  عرب  وذلك 
الب�رشية  االألياف  ربط  بتقنية  جاهزين  تركيب 
خارج العمارات بثنية احلد و بتقنية ربط االألياف 
م�صكن«   500« بحي  املنزل  غاية  اإىل  الب�رشية 
اآخر ك�صف  ال�الية و على �صعيد  ال�صفاح بعا�صمة 
ال�صنة  خالل  جت�صيد  �صيتم  باأن  �صنيني  ال�صيد 
اجلارية م�رشوع من�ذجي لربط باالألياف الب�رشية 

للحي ال�صكني اجلديد 800 م�صكن ب�صيغة البيع 
باالإيجار بعا�صمة ال�الية مما �صيمكن �صاكنيها من 
اال�صتفادة باخلدمة اجلديدة لالأنرتنت ذات التدفق 
العايل التي ت�صل اإىل غاية 100 ميغا يف الثانية كما 
الب�رشية  لالألياف  و�صلتني  اجناز  يف  االنطالق  مت 
�صمن امل�رشوع ال�طني »باكب�ن« وذلك بني بلديتي 
لرجام والرمكة )والية غليزان( وبني قرية �صلمانة 
ببلدية العي�ن وبلدية حا�صي فدول )والية اجللفة( 
العملية  املديرية  اأن  يذكر  و  كلم   18 م�صافة  على 
�صجلت  قد  بال�الية  اجلزائر  ات�صاالت  مل�ؤ�ص�صة 
م�صرتك   1.850 من  اأكرث  املا�صية  ال�صنة  خالل 
و1.865  الثابت  الهاتف  خلدمة  بالن�صبة  جديد 
من  واأكرث  االأنرتنت  خدمة  يف  جديد  م�صرتك 
عرب  واالنرتنت  الهاتف  خدمات  يف  م�صرتك   608

تكن�ل�جيا اجليل الرابع.

توقع ت�ساقط الثلوج على 
املرتفعات ال�سرقية 

لالأر�صاد  ال�طني  للدي�ان  خا�صة  ن�رشية  اأعلنت 
على  الثالثاء  الي�م  ثل�ج  �صق�ط  ت�قع  عن  اجل�ية 
عل�ها  يف�ق  التي  ال�طن  من  ال�رشقية  املرتفعات 
واليات  على  الثل�ج  هذه  �صتت�صاقط  و  مرت.   900
باتنة و خن�صلة و تب�صة و اأم الب�اقي و �ص�ق اأهرا�س 
حيث �صيقدر �صمكها اأو يتجاوز حمليا 15 �صم خالل 
فرتة �صالحية هذه الن�رشية التي متتد من ال�صاعة 
ال3 �صباحا اىل منت�صف نهار الي�م الثالثاء ح�صب 

ذات امل�صدر.

هذا اجلراد  الذي تزايد بعد تفقي�س 
وجن�ب  م�ريتانيا  مناطق  يف  بي��صه 
الت�صاقط  ظل  يف  خا�صة  املغرب  
الكبري لالإمطار بهذه املنطقة  الذي 
�صاهم يف ت��صيع التكاثر , حيث  اأ�صبح 
الي�م  يهدد اجلن�ب الغربي اجلزائري 
هذا  اإن  حيث   , ال�صمال  نح�  ومنه 
الن�ع من اجلراد الذي ي�صمى باجلراد 
االأ�صفر ال�رشيع والذي يفق�س  مرتني 
يف ال�صنة �صيفا ومع  بداية الربيع  يف 
ب�رشعة  ميتاز  حيث  مار�س   اأوائل 
تنقله عن طريق الطريان والنط كما 
ميتاز ب�رشاهته حيث يق�صي على كل 
ما ه� اأخ�رش بهذه املناطق  كما اأن 
اأمرا�س  تت�صبب يف  بي��صه وف�صالته 

قد  ما  واالإنعام   , للم�ا�صي  خطرية 
منها   معدية    اأمرا�س  اإىل  ي�ؤدي 
اجتاح  الذي  املجرتات   طاع�ن 

املنطقة  .
الفالحة   م�صالح   با�رشت  وقد  هذا 
من  االأم�اج   لهذه  للت�صدي  حملة 
يف  تظهر  ب�ادره  بداأت  التي  اجلراد 
بع�س املناطق  حيث  جهزت م�صالح 
بجن�ب  الزراعة  ومهند�صي  الفالحة 
خا�صة  معدات  تلم�صان   والية  
مت  كما  اجلراد  لهذا  الغزو  ملكافحة 
مبا�رشة ر�س املبيدات  وت�صكيل خلية 
ال�زارة  مع  مبا�رش  ات�صال  يف  اأزمة 
املعنية  لتفادي ت��صع دائرة االإ�صابة  
باملناطق ال�صهبية خا�صة و اأن هب�ب 
ت�صاعده   اجلن�ب  من  قادمة  الرياح 
نقل  طريق  عن  �صماال   الت��صع  يف 
الذي  االأ�صفر  اجلراد  اأ�رشاب  اأوىل 

ي�صاعده املناخ اجلزائري على �رشعة 
وه�  والتكاثر   واال�صتهالك  التنقل 
وجتند  بكرث  قائما  اخلطر  يجعل  ما 
لهذا  للت�صدي  �رشوريا  اأمرا  اجلميع 
الغري م�صب�ق  حيث مت جتنيد  الغزو 
الغابات  رجال  عطل  وتاأخري  اجلميع 
الزراعيني  واملهند�صني  والفالحة 
ليك�ن�ا على م�عد لدرء هذا اجلراد 
الذي يعترب من اخطر االأن�اع والذي 
على  ال�صهبية  املناطق  اغلب  يهدد 
تلم�صان  بلعبا�س   , النعامة  غرار 
اآخر تزامن هذا  و�صعيدة. من جانب 
اجلراد مع ن�ع اآخرالذي يتكاثر على 

�ص�احل البحر االأحمر والذي حذرت 
اجلزائر  اأن  وك�صفت  الفاو   منه 
م�صتهدفة به ,وه� من الن�ع النطاط 
اأريترييا  يف  يتكاثر  الذي  ال�رشه 
حتركه  با�رش  والذي   , وال�ص�دان 
االأحمر  للبحر  الغربي  ال�صمال  نح� 
ومن املحتمل ان يدخل اجلزائر من 
الدرا�صات   ح�صب  ال�رشقي  جن�بها 
الذي  االأمر  الغذائي   االأمن  ويهدد 
م�اقعها  تدعم  الفالحة  وزارة  جعل 
له  للت�صدي  خا�صة  وفرق  باملبيدات 
والغرب,  ال�رشق  يهدد   �صار  والذي 

ال�صمال واجلن�ب على حد �ص�اء .

تلم�سان حممد بن ترار

مت حجز مبلغ بالعملة ال�صعبة بقيمة 
15500 اأورو مبطار رابح بيطاط بعنابة 
اإىل  املت�جهني  امل�صافرين  اأحد  كان 
اإ�صطنب�ل )تركيا( ب�صدد اإخراجه من 
الرتاب ال�طني ب�صفة »غري قان�نية«, 
بيان  يف  االثنني  اأم�س  ورد  ح�صبما 
ومتت  للجمارك  اجله�ية  للمديرية 
الرحلة  معاجلة  اأثناء  احلجز  عملية 
3020 ) عنابة – اإ�صطنب�ل( للخط�ط 

اجل�ية اجلزائرية التي مت اإلغاوؤها ي�م 
للي�م  وتاأجيلها  املا�صي  فرباير   20
كما  ال�صهر,  نف�س  من   21 امل�ايل 
اأو�صح البيان الذي اأ�صاف باأن املبلغ 
عملية  اأثناء  عليه  عرث  املحج�ز 

تفتي�س ج�صدي الأحد امل�صافرين.
بالعملة  املبلغ  حجز  جانب  واإىل 
اجلمه�رية  وكيل  اإخطار  مت  ال�صعبة 
لدى حمكمة احلجار و اإعداد حم�رش 

متابعة ق�صائية طبقا للقان�ن املتعلق 
االأم�ال من  روؤو�س  بال�رشف وحركة 
الذي  اإىل اخلارج يف حق امل�صافر  و 
من  وينحدر  العمر  من  �صنة   37 يبلغ 

والية قاملة, كما ورد يف ذات البيان.
مفت�صية  �صجلت  اأخرى,  جهة  من 
اأجهزة  اأربعة  حجز  بعنابة  اجلمارك 
ي�م  والكي(  )ت�لكي  ال�صلكية  اإر�صال 
رابح  مبطار  املا�صي  فرباير    22

رحلة  معاينة  اأثناء  وذلك  بيطاط 
خلط  اجلزائرية  اجل�ية  اخلط�ط 
اأ�صاف  ح�صبما   ) -عنابة  )مار�صيليا 
على  العث�ر  مت  قد  و  البيان  نف�س 
ب�صاعة  تعد  التي  االأجهزة  هذه 
»ح�صا�صة وتخ�صع لرتاخي�س م�صبقة« 
م�صافر  اأمتعة  �صمن  باإحكام  خمباأة 
مدينة  من  قادما  كان  باخلارج  مقيم 

مار�صيليا )فرن�صا(.

نائب  �صالح,  ڤايد  اأحمد  الفريق  ا�صتقبل 
وزير الدفاع ال�طني رئي�س اأركان اجلي�س 
 ,2019 فيفري   25 الي�م  ال�صعبي,  ال�طني 
مبقر وزارة الدفاع ال�طني, ال�صيدة اإليزابيتا 
 ,»Elisabetta TRENTA« ترينتا, 
تق�م  التي  االإيطالية,  الدفاع  وزيرة 
بزيارة اإىل اجلزائر مرف�قة  بالفريق اأول 
رئي�س   ,»VECCIARELLI  Enzo«
اأركان الدفاع االإيطايل وكذا وفد ع�صكري 

الر�صمية,  اال�صتقبال  مرا�صم  بعد  هام. 
بح�ص�ر  ثنائية  حمادثات  الطرفان  اأجرى 
ال�صادة قادة الق�ات, �صباط األ�ية وعمداء 
اجلي�س  واأركان  ال�طني  الدفاع  وزارة  من 
املرافق  ال�فد  واأع�صاء  ال�صعبي,  ال�طني 
ل�زيرة الدفاع االإيطالية. وقد تناولت هذه 
املحادثات حالة التعاون الع�صكري الثنائي 
ت��صيعه  اآفاق  وكذا  وتن�يعه  تعزيزه  و�صبل 
االهتمام  ذات  اأخرى  جماالت  لي�صمل 

امل�صرتك.
يف هذا االإطار, اأبدى الطرفان ارتياحهما 
التام للم�صت�ى املحقق, �ص�اء على ال�صعيد 
الثنائي اأو املتعدد االأطراف, كما اأكدا على 
التعاون  لتعزيز  الطرفني  وا�صتعداد  اإرادة 
واالرتقاء  البلدين  جي�صي  بني  والتن�صيق 
بهما اإىل م�صت�ى تطلعات الطرفني, عقب 
الطرفان هدايا رمزية,  تبادل  املحادثات 
لت�ّقع وزيرة الدفاع االإيطالية على ال�صجل 

الذهبي ل�زارة الدفاع ال�طني.
للعلم فاإن وزيرة الدفاع االإيطالية كانت قد 
حلت �صباح اأم�س باملطار الدويل ه�اري 
ب�مدين, اأين كان يف ا�صتقبالها الل�اء عبد 
احلميد غري�س االأمني العام ل�زارة الدفاع 
ال�زيرة  ال�صيدة  بعدها  لتت�جه  ال�طني, 
من  اإكليال  و�صعت  اأين  ال�صهيد  مقام  اإىل 
اأرواح  على  ترحم  وقفة  ووقفت  الزه�ر 

ال�صهداء االأبرار.

االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  �صلطت 
يف  االثنني  اأم�س  ورقلة  ق�صاء  ملجل�س 
اإطار دورتها العادية االأوىل )2019 ( عق�بة 
�س23   - )ب  املدع�  �صد  امل�ؤبد  ال�صجن 
القتل  جناية  بارتكاب  اإدانته  بعد  �صنة( 
العمد وغرامة مالية الأهل ال�صحية قدرها 

2 ملي�ن دج.  
وتع�د وقائع هذه الق�صية, ح�صب حم�رش 
 2017 اأوت  �صهر  اإىل  الق�صائية,  االإحالة 
بخاله  ال�صحية  اأخت  ابن  ا�صتنجد  حينما 
اجلاين  طرف  من  له  تعر�س  اعتداء  اإثر 

باأحد االأ�ص�اق ببلدية النزلة )تقرت(.

مب�قع  )ج-ح(  ال�صحية  وا�صتف�رشت 
احلادث من اجلاين عن �صبب اعتدائه على 
ابن اأخته غري اأن هذا االأخري اعتدى عليه 
ت�صبب  االأمين  الفخذ  م�صت�ى  على  بعنف 
مما  الرئي�صية,  ال�رشايني  باأحد  �رشر  يف 
اأف�صى اإىل وفاته بامل�ؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 

العام  احلق  ممثلة  وكانت  تقرت  مبدينة 
و  االأدلة  كافة  اأن  مرافعتها  يف  اأكدت  قد 
اإنكاره  اأن  و  ثابتة يف حق املدان  القرائن 
فقط  ه�  اإليه  املن�ص�ب  اجلرم  ارتكاب 
ملتم�صة  اجلزائية  امل�ص�ؤولية  من  للتهرب 

ت�صليط عليه عق�بة االإعدام.

عنابة

وزارة الدفاع الوطني

حمكمة اجلنايات بورقلة 

حجز 15500 اأورو مبطار رابح بيطاط 

الفريق اأحمد ڤايد �سالح، ي�ستقبل وزيرة الدفاع االإيطالية

املوؤبد ملرتكب جناية القتل العمد  

قادم من موريتانيا واملغرب  واأريترييا وال�سودان 

وزارة الفالحة تعلن الطوارئ 
تخوفا من اأ�سراب اجلراد
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.       بيو�سه وف�سالته تت�سبب يف اأمرا�ض خطرية للموا�سي
با�سرت م�سالح الفالحة باجلهة الغربية وخ�سو�سا 

الوليات ال�سهبية  حالة من التح�سري للت�سدي لغزو 
اجلراد الذي �سار و�سيكا باملنطقة الغربية ، خا�سة وانه  

�سبق للعديد من فالحي املناطق اجلنوبية الغربية اأن 
دق ناقو�ض اخلطر  خوفا من غزو اجلراد الأ�سفر املغربي 

للمناطق اجلنوبية بالوليات  ال�سهبية ، خا�سة بعدما 
اأ�سبحت بوادره ظاهرة  للعيان .



املو�ضوع 

وعرائ�ض  �شكاوى  نا�شدت 
رفعتها  قد  كانت  احتجاجية 
جمعيات حملية لل�شلطات الوالئية 
بهاته الواليات ، ب�رضورة التدخل 
لدى اجلهة املعنية للتكفل مب�شكل 
النقل  و�شائل  توفري  يف  التذبذب 
املدر�شي لفائدة تالميذ املناطق 
املذكورة ، ورغم حتجج البلديات 
ال  والتي   ، اإمكانياتها  مبحدودية 
ت�شمح لها بكراء حافالت و ت�شليح 
باحلظائر  املعطلة  احلافالت 
اجلمعيات  اأن  اإال   ، البلدية 
الرتبوي  بال�شاأن  املحلية املهتمة 
ال تزال متم�شكة ب�رضورة التدخل 
لفتح   ، الو�شية  للجهات  اجلاد 
االأموال  م�شري  يف  معمق  حتقيق 
طرف  من  املر�شودة  ال�شخمة 
الداخلية  وزارتي  م�شالح  من  كل 
ووزارة  املحلية  واجلماعات 
اإطار  يف   ، الوطني  الت�شامن 
اأجنع  لتوفري  ال�شارم  التطبيق 
الذين   ، التالميذ  الو�شائل لفائدة 
امتعا�شهم  اأوليائهم  يخفي  مل 
التح�شيل  تراجع  من  ال�شديد 
خا�شة  اأكبادهم  لفلذات  العلمي 
االأمتحانات  على  املقلبني  منهم 
االإبتدائي  باالأطوار  النهائية 
وذلك   ، الثانوي  وكذا  واملتو�شط 
ا�شتعمال  على  اإقدامهم  ب�شبب 

�شاحنات نقل الب�شائع و االأو�شاخ 
التنقل ملقاعد  الدواب يف  وحتى 
مقرات  عن  البعيدة  الدرا�شة 
البع�ض  جلاأ  وقت  يف   ، اإقامتهم 
توقيف  اإىل  االآباء  من  االأخر 
الدرا�شة  موا�شلة  على  بناتهم 
 ، والثانوي  املتو�شط  بالطورين 
النقل  بتوفري  عودتهم  م�شرتطني 
ال�شحة  بقطاع  اأما   . املدر�شي 
بتلك املناطق ال تزال اجلمعيات 
تنظر  امليدان  بنف�ض  املهتمة 
بعني عدم الر�شا على واقع واآفاق 
القطاع ، الذي ال يزال يتخبط يف 
جملة من امل�شاكل التي جتاوزها 

افتقار  غرار  على   ، الزمن 
العالج  وقاعات  الطبية  العيادات 
، باالإ�شافة للموؤ�ش�شات العمومية 
اللوازم  الأب�شط  اجلوارية  لل�شحة 
نق�ض  ب�شبب  وذلك   ، الطبية 
التام  والغياب  العامني  االأطباء 
خا�شة   ، االأخ�شائيني  لالأطباء 
اجلراحة  باإخت�شا�شات  تعلق  ما 
والن�شاء  والقلب  والكلى  العامة 
والتوليد ، باالإ�شافة لطب العيون 
واالأطفال ، هذا دون احلديث عن 
مبختلف  الك�شف  اأجهزة  غياب 
اأن  حيث   ، واأ�شكالها  اأنواعها 
اأرغمت  املزرية  الو�شعية  هذه 

املندرجة   ، وعائالتهم  املر�شى 
الدخل  ذوي  فئة  طبقة  �شمن 
م�شافات  لقطع   ، املحدود 
بعيدة باجتاه م�شت�شفيات  املدن 
جهة  من   . للعالج  طلبا  الكربى 
 2300 زهاء  يواجه  الزال  ثانية 
بطال باملناطق احلدودية االآهلة 
عديد   ، الذكر  ال�شالفة  بال�شكان 
التي حتول  وال�شعوبات  امل�شاكل 
دون متكينهم من الظفر مبنا�شب 
لعامل  املبكر  الولوج  تقيهم  عمل 
ب�شبب  وذلك  االجتماعية  االآفات 
ل�رضكات  اجلهات  هاته  افتقار 

العاملة يف ال�شناعة النفطية  .

م�شكن    317 حي   قاطني  يعاين 
من   ، ب�شكرة  لبلدية  الغربية  باجلهة 
التف�شي املقلق لظاهرة �شعود املياه 
التي  الت�رضبات  عن  الناجمة  القذرة 
ت�شبب فيها االهرتاء امل�شتمر ل�شبكة 

ال�رضف ال�شحي .
ال�شكني  التجمع  ذات  قاطني  نا�شد 
املجل�ض  رئي�ض   ، الزيبان  بعا�شمة 
 ، ب�شكرة  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
اجل  من  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
برجمة لهم زيارة ميدانية يف القريب 
العاجل وذلك من اأجل دعمهم مب�رضوع 
�شبكة  تاأهيل  العادة  يهدف  تنموي 
باملنطقة املذكورة  ال�شحي  ال�رضف 
جنم  م�شتمر  تدهورا  ت�شهد  والتي 
اأبرزها  لعل من  عنه خملفات عديدة 
ملحا�رضة  ال�شاكنة  غالبية  تعر�ض 
عن  احلديث  دون   ، القذرة  باملياه 
اقدام غالبية العائالت على اجناز ابار 
لت�رضيف خملفاتهم املنزلية  تقليدية 

، رغم ما قد ي�شبب هذا االجراء من 
انعكا�شات �شلبية على �شحة ال�شاكنة 
للح�رضات  املقلق  االنت�شار  ب�شبب   ،
تولد  الذي  االأمر   ، لالمرا�ض  الناقلة 
كبريين  �شعبي  وتذمر  �شخط  عنه 
لزهاء 1700 ن�شمة التي بدورها لوحت 
بانت�شالها  للمطالبة  لل�شارع  باخلروج 
من كارثة وبائية يف حالة ما مل تعجل 
اجلماعات املحلية يف تدارك الو�شع 

الذي و�شفوه باملتاأزم .
هو   ، حمدثوا  نفو�ض  يف  يحز  ومما 
�شيا�شة التمييز يف توزيع امل�شاريع بني 
االأحياء ، خا�شة اذا علمنا اأن عا�شمة 
مع  تدعمت  قد  كانت  ب�شكرة  الوالية 
مايل  بغالف  املنق�شية  ال�شنة  نهاية 
موجهة   ، �شنتيم  مليار   20 قدره  هام 
للمرافق  االعتبار  اعادة  اطار  يف 
احل�رضية  التهيئة  على  املح�شوبة 

بجميع اأحياء وقرى البلدية .
اأحمد باحلاج

م�شالح  اأم�ض،  اأول  ليلة  متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة   االأمن 
االإقليمية املتنقلة  بالفرقة  التهريب 
االإطاحة   من    ، الوطني  للدرك 
 50 بالـ  امل�شماة  باملنطقة  مبهرب  
باملقاطعة االإدارية برج باجي خمتار 
بوالية اأدرار ، كان على منت �شاحنة 
 1400 بـ  حمملة  جيبيا�ض  نوع  من 
التقليدية مهربة من  ال�شمة  كلغ من 
دولة مايل من اأجل ترويجها بال�شوق 
املحلية  ، بطريقة غري �رضعية ليتم 
م�شادرة ال�شلعة امل�شبوطة وت�شليمها 
ملفت�شية اأق�شام اجلمارك اجلزائرية 
املدعو  املعني   حتويل  مت  فيما   ،
العمر  من  االأربعينيات  يف  »ك.�ض« 

ملف  الإعداد   ، املخت�شة  للم�شلحة 
تقدميه  قبل  املعني  �شد  ق�شائي 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  االأحد  اليوم 
الوالية   بنف�ض   رقان  حمكمة  لدى 
التهريب  بتهمة  و�شعيته  يف  للنظر 

واالإ�رضار باالإقت�شاد الوطني .
امل�شادر  نف�ض  به  اأفادت  وح�شبما 
النوعية  االأمنية  العملية  فاإن   ،
التطبيق  اإطار  يف  تندرج  املذكورة 
منابع  جتفيف  ملخطط  ال�شارم 
التهريب من دول ال�شاحل االإفريقي 
االأهلة  احلدودية  املناطق  باإجتاه 

بال�شكان بجنوب البالد الكبري .
اأحمد باحلاج

 : لل�شيد  ال�شحفي  املقال  ورد يف 
اأحمد باحلاج يف مو�شوع جتاوزات 
للمياه  اجلزائرية  يف  باجلملة 
مغالطات  عدة   « ورقلة  بوالية 
وهذا الإيهام الراأي العام عن �شحة 
مفادها  االيحاءات  هذه  ذكر  ما 
ولي�شت  حقيقة  املن�شوبة  الوقائع 

من وحي اخليال .
لتو�شيح  االإدعاءات  هذه  ن�رضد 

احلقيقة للقراء :
التي  ال�شيارة  حادث  يف  التحقيق 
كتابة  حد  اإىل  اإبنه  يقودها  كان 
اأي حتقيق  االأ�شطر ال يوجد  هذه 
تبيان من  اجلملة  الهدف من  لكن 
كان يقود ال�شيارة »البينة على من 

ادعى ».
لدى  احلادث  عن  التبليغ  عدم 
ال�شلطات االأمنية : اأذكر ال�شحفي 
ولو  حتى  املادية  احلوادث  اأن 

من  لي�ض  فاإنه  الغري  مع  وقعت 
»معلومة  عنها  التبليغ  ال�رضورة 
لدى  بها  ي�رضح  ولكن   ،« جمانية 
احلوادث  عك�ض  التاأمني  م�شالح 

اجل�شمانية .
 : االأنظار  عن  ال�شيارة  اإخفاء 
يتم  كيف  اال�شتنتاج  هذا  عجيب 
يف  االأنظار  عن  ال�شيارة  اإخفاء 
املكان  وهو  املوؤ�ش�شة  حظرية 
ال�شيارات  جميع  لتواجد  الطبيعي 

التابعة للموؤ�ش�شة .
من خالل ما �شبق اأدعو ال�شحفي 
ي�شىء  مو�شوع  اأي  تناوله  قبل 
مقر  اإىل  التقرب  لالأ�شخا�ض 
الإمداده  بورقلة  للمياه  اجلزائرية 
بجميع التفا�شيل خدمة لل�شحافة 
الأن مهتمه يف االأ�شا�ض هي اإ�شتقاء 
اخلرب  ال�شحيح من م�شادره خدمة 

للم�شداقية واحلياد .

يئن قاطنو  الواليات احلدودية على غرار ورقلة ، الوادي ،اأدرار ، مترنا�ضت ، ب�ضار ،تيندوف و ايليزي ، حتت وطاأة املعاناة امل�ضتمرة ب�ضبب ثالوث انعدام 
النقل املدر�ضي و تدين اخلدمات ال�ضحية دون احلديث عن التف�ضي الرهيب للبطالة ، و�ضع قابلته اجلمعيات املحلية املهتمة بال�ضاأن التنموي بتوجيه 

اتهامات  اجتاه اجلهات الو�ضية وامل�ضالح املعنية ، والتي حملتها م�ضوؤولية تبعات العرقلة الكبرية لتج�ضيد الربنامج احلكومي اال�ضتعجايل ، الهادف للتكفل 
بان�ضغاالت الفئة اله�ضة من املجتمع املحلي باملناطق احلدودية ، بتطبيق مبداأ ح�ضب االأولويات واالإمكانات املتاحة .

اتهامات بعرقلة الربنامج احلكومي اال�ضتعجايل

اأحمد باحلاج 

النقل املدر�صي ،ال�صحة والبطالة ثالوث 
يوؤرق قاطني الواليات احلدودية

.   مطالب بالتحقيق يف م�ضري ماليري االعانات 

ك�شفت م�شادر م�شوؤولة من م�شالح 
منطقة  اأن   ، مترنا�شت  والية 
تت�شدر  اأ�شبحت  �شالح  عني 
بلديات الوالية، من حيث التف�شي 
وال�شطو  النهب  لظاهرة  املقلق 
العقارية  االأوعية  على  واال�شتيالء 
املح�شوبة  تلك  اأو  للدولة  التابعة 
للدفاتر  بامتالكهم  اخلوا�ض  على 

العقارية  .
عني  االإدارية  املقاطعة  ت�شهد   
لظاهرة  رهيب  تف�شي   ، �شالح 
النهب العقاري ، بالتعدي ال�شارخ 
لالأوعية التابعة الإحتياطات الدولة 
خا�شة  ال�شاكنة  غليان  اأجج  مما 
بجهة ق�رض املرابطني اأكرب جتمع 
�شكني بعا�شمة التيديكلت ، موازاة 

االأ�شوات  تعالت  فقد  ذلك  مع 
املطالبة بالتدخل من طرف دوائر 
االإخت�شا�ض املعنية  لفتح حتقيق 
على  التنازل  يف  معمق  اأمني 
الرمزي  بالدينار  الدولة  هكتارات 

لفائدة مافيا العقار .
جمعيات  حذرت  ذلك  جانب  اإىل 
املرابطني  ق�رض  اأعيان  و  حملية 
�شالح  عني  االدارية  باملقاطعة   ،
من  مترنا�شت  لوالية  التابعة 
الأ�شحاب  املفهوم  غري  التمادي 
على  اال�شتيالء  يف  والنفوذ  املال 
اأوعية عقارية تابعة  للدولة و اأخرى  
اإح�شاء  بدليل   ، للخوا�ض  ملك 
م�شالح العدالة للعديد من الق�شايا 
املتعلقة بذات ال�شاأن والتي ينتظر 

الف�شل فيها ، خا�شة اإذا علمنا اأن 
للجيوب  املتف�شية  النهب  ظاهرة 
ظل  يف  ذروتها  بلغت  العقاري 
تفاوت االأدوات الرقابية والردعية  
الرمال  عا�شمة  اأ�شبحت  بعدما   ،
باالأ�شمنت  ت�شهد ح�شارا  الذهبية 
على  اأي�شا  التعدي  ب�شبب  امل�شلح 
�شياق  ، ويف  امل�شاحات اخل�رضاء 
مت�شل فقد حت�شلت م�شالح االأمن 
�رضطة  ذلك  يف  مبا  املخت�شة 
العمران على عديد ال�شكاوى التي 
االأ�شخا�ض  من  جمموعة  تتهم 
النفوذ  و  املال  رجال  �شورة  يف 
عقارية  اأوعية  على  باال�شتيالء 
ملك للخوا�ض وبتوطاأ من امل�شالح 
املعنية .  من جهة ثانية فقد طالب 

بعني  املحلي  لل�شاأن  املتتبعون 
وقت  يف  ترقيتها  مت  التي  �شالح 
وايل  من   ، منتدبة  لوالية  �شابق 
اجلياليل  دومي  مترنا�شت  والية 
ب�شفته رئي�ض جمل�ض االإدارة على 
ب�رضورة  العقارية  الوالئية  الوكالة 
التدخل العاجل وال�شخ�شي مبعية 
لفتح  املخت�شة  االأمنية  امل�شالح 
حتقيق معمق يف تداعيات التنازل 
عقارية  اوعية  على  مفهوم  الغري 
البلدية  احتياطات  و  للدولة  تابعة 
املحلية  للوكالة  حتويلها  مت  التي 

العقارية بذات املنطقة .
اأحمد باحلاج

التعدي على العقار العمومي يوؤجج الغليان بعني �صالح

حي 317 م�ضكن ببلدية ب�ضكرة 

برج باجي خمتار باأدرار

طريق الوادي –ب�ضكرة  

مطالب بتحقيق اأمني يف التنازل على هكتارات الدولة لفائدة مافيا العقار 

ب�صبب التف�صي املقلق لظاهرة 
�صعود املياه القذرة 

 االإطاحة مبهرب بحوزته 
1400 كلغ من ال�صمة التقليدية 

 الرد على املقال "جتاوزات  باجلملة 
يف اجلزائرية للمياه بورقلة"

حادث مرور األيم يودي بحياة �صخ�ص و 03  جرحى 
و  م�رضعه  �شخ�ض  اأم�ض  فجر  لقي 
متفاوتة  بجروح  اأخرين   03 اأ�شيب 
مرور   حادث  اثر  وذلك   ، اخلطورة 
اليم وقع بالطريق الوطني الرابط بني 
وبالتحديد  ب�شكرة  و  الوادي  واليتي 

يف احلجرة الكيلومرتية 40،جنم عن 
على  كان  �شياحية   �شيارة  انقالب 
متنها اأربعة اأ�شخا�ض ،  وفور ابالغها 
م�شالح  �شارعت  احلادث  بتفا�شيل 
املدنية  للحماية  الرئي�شية  الوحدة 

باجالء  وقامت  املكان  عني  اإىل 
اجلثث  حفظ  مل�شلحة  ال�شحية  
اال�شتعجاالت  مل�شلحة  وامل�شابني 
 ، بب�شكرة  اال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
من جهتها فتحت م�شالح �رضية امن 

حتقيقا  الوطني  بالدرك  الطرقات 
لك�شف  احلادثة  يف  معمقا   اأمني 
كتابة  حلد  املجهولة  مالب�شاتها 

هاته االأ�شطر .
اأحمد باحلاج
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة

الرقم :04/19
و�شل اإيداع الت�شريح

بتاأ�شي�س جمعية ولئية 

مبقت�ضى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 
�ضفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق 

باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2019/01/15 اإيداع 
ملف تاأ�ضي�س جمعية ذات �ضبغة والئية 

ت�ضمية اجلمعية : نادي الإحتاد الريا�ضي لبلدية 
االأغ�اط  

مقرها االجتماعي : �ضاحة حممد خمي�ضتي بلدية 
االأغ�اط 

امل�دع : جل�ل ب�داود 
ال�ظيفة يف اجلمعية  : رئي�س النادي   

الوايل  

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة /ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05.رقم 02 ال�شراقة
اعالن م�ضتخرج من قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية

ال�رشاقة  تيبازة حمكمة  اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء  دائرة  لدى  و معتمدة  ، حم�رشة ق�ضائية حملفة  نعيمة  االأ�ضتادة / ق�ضط�يل  نحن 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ ، الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله و امل�قعة اأدناه .

لفائدة ال�ضيد : انقليز اأحمد �رشيف ، ال�ضاكن ب : حي بالل رقم 90 زرالدة ، اجلزائر 
�ضد : 01- بن عي�ضى فاطمة ، 02- انقليز عائ�ضة ، ، العن�ان حي بالل ب�عالم رقم 45 ، زرالدة ، اجلزائر 

، فهر�س رقم:  بتاريخ : 01/31/ 2016 رقم اجلدول : 15/07257   ، العقاري  الق�ضم   ، ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة  بناء على احلكم 
16/00715 ، القا�ضي ب اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف امل��ض�ع عن حمكمة احلال بتاريخ : 2015/04/26 ، حتت رقم 15/2886  

بناء على دفرت ال�رشوط امل�دع بتاريخ : 2017/04/23 ، حتت رقم 2017/10 
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حمل ذو ا�ضتعمال �ضكني " بناية " يقع يف تراب بلدية زرالدة ، والية اجلزائر بحي بالل ب�عالم رقم 45 

زرالدة ، والية اجلزائر ، يتك�ن من بناية ت�ضتمل على : 
طابق اأر�ضي : به ثالثة 03 حمالت جتارية االأول م�ضتغل ك�ر�ضة خياطة و الثاين م�ضتغل كم�ضت�دع للخردوات و الثالث م�ضتغل لت�ضليح 

االأجهزة الكهربائية اإ�ضافة اإىل غرفة خزن و درج
طابق اأول : يتك�ن من غرفتني ، �ضال�ن ، حمام و رواق ، مطبخ و مرحا�س 

طابق ثاين : يتك�ن من غرفتني ، �ضال�ن ، مطبخ به مدخل على م�ضت�ى غرفة الدرج 
�ضطح : به غرفة غ�ضيل تت�ضمن حمام و مرحا�س تابعني للطابق الثاين و باقي امل�ضاحة عبارة عن �ضطح .

باملزاد العلني ي�م 2019/03/17 على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا بالقاعة رقم 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة و حدد ال�ضعر االفتتاحي للعقار 
ب�ضبعة و ع�رشون ملي�ن و مائتني و اثنني و اأربعني األف و �ضبعمائة دينار جزائري 27.242.700.00 دج   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ضتاذ : خمل�ف م�ضع�د حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة �ضيدي حممد ، اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �ضارع �رشيف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني 
املادة : 749 و 750  من ق.اإ.م.اإ

بطلب من ال�ضيدة : عيد زهية اأرملة من�ض�ري الطاهر ، ال�ضاكنة ب : 35 �ضارع روبريت�ض� تيليملي اجلزائر .
�ضد : باقي ورثة من�ض�ري الطاهر و هم : من�ض�ري رزق اهلل و من�ض�ري ليندة ال�ضاكنان ب : 35 �ضارع روبريت�ض� تيليملي اجلزائر

و من�ض�ري ليلى و من�ض�ري نادية ال�ضاكنتان ب : حي �ضين�ضيبيطال عمارة رقم 158 الرغاية اجلزائر .
- مبقت�ضى احلكم العقاري ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2013/01/09 فهر�س 13/48 جدول 12/5656 امل�ؤيد و املعدل بقرار نهائي �ضادر عن جمل�س 

ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2013/10/13 فهر�س 13/5247 جدول 13/1585  املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2014/03/06 حتت رقم 14/224 .
-بناءا على قائمة �رشوط البيع امل�دعة باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2017/05/11 حتت رقم 2017/09

البيع  جل�ضة  حتديد  املت�ضمن  و   17/3895 رقم  حتت   2017/10/04 بتاريخ  اأحممد  �ضيدي  مبحكمة  العقارية  البي�ع  قا�ضي  ال�ضيد  عن  ال�ضادر  االأمر  على  -بناء 
باملزاد العلني لي�م 2017/11/22 على ال�ضاعة 13.30 ، م�ؤجلة لي�م 2018/04/25 امل�ؤجلة لي�م 2018/10/17 ، و امل�ؤجلة لي�م : 2018/11/28 ;  و امل�ؤجلة لي�م 

2019/01/02. و امل�ؤجلة لي�م 2019/03/27.
- يعلن االأ�ضتاذ خمل�ف م�ضع�د املح�رش الق�ضائي باأنه �ضيتم البيع باملزاد العلني للعقار االأتي تعينه ، دار معدة لل�ضكن كائنة باجلزائر العا�ضمة املقاطعة اجلن�بية 
دائرة و حمافظة اجلزائر ب�اجهة تطل على �ضارع دوال روبارت�ض� حيث يحمل بابه رقم : 35 م�ضيدة من طابق ار�ضي + طابق اول ، الطابق االأر�ضي ي�ضتمل على ثالث 
�ضقق ذات ا�ضتعمال �ضكني ، حيث ت�ضتمل اإحدى ال�ضقق على غرفتني و مطبخ ، اما ال�ضقتني االأخريني فت�ضتمل كل واحدة منهما على غرفة ، مطبخ و مراأب �ضغري ، 
اأما الطابق االأول في�ضتمل على �ضقة من اأربعة غرف ، مطبخ و حمام ، الكل م�ضيد على قطعة ار�س تقدر م�ضاحتها ب : 440 م2 تقريبا  و ي�ضتمل العقار على ثالثة 

بنايات 
حدودها كتايل : من ال�ضمال : ممر عني الزب�جة ، من اجلن�ب : �ضارع ع�ضلة �ضليمان روبري ت�ض�ن �ضابقا ، من ال�رشق : القطعة رقم 12 جتزئة امل�ضماة روبري ت�ض�ن ، 
من الغرب : القطعة رقم 10 �ضطرا اأ  - و قد حدد ال�ضعر االفتتاحي ب :  30.118.500،00 دج ، ثالث�ن ملي�ن و مائة و ثمانية ع�رش األف و خم�ضة مئة دينار جزائري ، 

و يك�ن البيع ي�م : 2019/03/27 ، على ال�ضاعة 13.30  ال�احدة و الن�ضف زواال بقاعة اجلل�ضات رقم 03 مبقر حمكمة �ضيدي احممد .
- يلزم الرا�ضي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1) خم�س الثمن و امل�ضاريف امل�ضتحقة ( و  اأن يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية )8( اأيام باأمانة 

�ضبط  املحكمة. تخ�ضع عملية البيع لدفرت �رشوط الذي ميكن االطالع عليه  باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي حممد اأو مبكتب املح�رش الق�ضائي 
املح�شر الق�شائي

ANEP N°: 1916004690 الو�شط:2019/02/26 الو�شط:2019/02/26
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ا�ستعادة النفوذ:

م�ؤ�سر الإرهاب العاملي.. خرائط 
املالذات البديلة لداع�ش والقاعدة

تعّر�ض م�سهد الإرهاب العاملي ملتغريات جوهرية خالل ال�سنوات 
الأخرية، فتنظيم »داع�ض« الإرهابي الذي ظهر يف �سوريا والعراق 

خالل عام 2014 و�سيطر على اأرا�ٍض �سا�سعة يف الدولتني، َفَقَد 
الكثري من م�سادر قوته، وتعّر�ض خل�سائر هائلة، دفعته للبحث عن 

مناطق مغايرة لالنت�سار، مثل: اإفريقيا جنوب ال�سحراء، وجنوب 
نه  ِكّ توقع اأن ي�ستقطب التنظيم عنا�سر جديدة تمُ �سرق اآ�سيا. ويمُ

من احلفاظ على اأفكاره ون�ساطه. كما اأن تنظيم »القاعدة« ا�ستمر 
هو الآخر كاأحد التنظيمات الإرهابية املوؤثرة من خالل �سبكاته 

املنت�سرة يف مناطق خمتلفة. 

)IEP( معهد ال�سالم والقت�ساد

عر�ض: حممد ب�سيوين عبداحلليم /
مركز امل�ستقبل لالأبحاث و الدرا�سات 

املتقدمة

ومبوازاة هذا النمط من الإرهاب تكر�س منط 
اآخر من التطرف القومي واليميني املوجه �ضد 
التحديد �ضد امل�ضلمني  الأجانب، وعلى وجه 

يف املجتمعات الغربية. 
القت�ضاد  معهد  اأ�ضدر  ال�ضدد،  هذا  يف 
لعام  العاملي  وال�ضالم تقرير »موؤ�رش الإرهاب 
والذي   2018 دي�ضمرب  يف  �ضدر  الذي   »2018
والإقليمية  العاملية  الجتاهات  اأبرز  ير�ضد 
عام،  خالل  وتطوراتها  الإرهابية  للتهديدات 
يف  الإرهاب  وتداعيات  اآثار  حتليل  خالل  من 
163 دولة تغطي نحو 99،7% من �ضكان العامل، 
وهو ما يجعل التقرير يت�ضم بدرجة كبرية من 
للتهديدات  مقارنة  نظرة  وطرح  ال�ضمولية، 
الأقاليم  يف  املتعددة  بتجلياتها  الإرهابية 

املختلفة. 

خريطة الفاعلني الإرهابيني

باأنه  لالإرهاب  تعريف  من  التقرير  ينطلق 
غري  للقوة  الفعلي  ال�ضتخدام  اأو  »التهديد 
تابعة  غري  جهة  قبل  من  والعنف  القانونية 
للدولة؛ لتحقيق هدف �ضيا�ضي اأو اقت�ضادي اأو 
ديني اأو اجتماعي، من خالل اخلوف والإرغام 
ت�ضنيف  يتم  ولكي  والتهديد«.  الرتهيب  اأو 
حادث على اأنه عملية اإرهابية، وفًقا للموؤ�رش، 
وينطوي  ومتعمًدا،  مق�ضوًدا  يكون  اأن  يتعني 
التهديد  حتى  اأو  العنف،  من  م�ضتوى  على 
بالعنف، ناهيك عن تنفيذه من قبل فاعلني من 

غري الدول. 
خريطة  تت�ضمن  التعريف،  هذا  على  وعطًفا 
الفاعلني الإرهابيني -وفًقا للتقرير- عدًدا من 
التنظيمات  بني  يتنوعون  الرئي�ضيني  الفاعلني 
تنظيَمْي  مثل  الديني،  النتماء  ذات  الإرهابية 
املرتبطة  وتلك  و«القاعدة«،  »داع�س« 
باأطروحات قومية ميينية، والتي تروج لأهداف 

�ضيا�ضية ذات �ضبغة اأيديولوجية غري دينية. 
النتماء  ذات  الإرهابية  التنظيمات  اأوًل- 
النمط من  اأن هذا  اإىل  التقرير  يُ�ضري  الديني: 
املنظومة  يف  ح�ضوًرا  الأكرث  كان  التنظيمات 
كان  وي�ضيف:   .2017 عام  خالل  الإرهابية 
عن  م�ضئولة  اأ�ضا�ضية  تنظيمات  اأربعة  هناك 
الن�ضبة الأكرب من �ضحايا الإرهاب، هي: تنظيم 

»ال�ضباب  حركة  »طالبان«،  حركة  »داع�س«، 
»بوكو  جماعة  ال�ضومالية،  املجاهدين« 
مقتل  عن  م�ضئولة  التنظيمات  وتلك  حرام«. 
جمموع  من   %56،5 ميثل  ما  �ضخ�س،   10632

قتلى الإرهاب خالل عام 2017. 
ويف هذا ال�ضياق، ل تزال لدى تنظيم »داع�س« 
حيث  اإرهابية،  هجمات  تنفيذ  على  القدرة 
نفذ هجمات خالل عام 2017 يف 286 مدينة 
باأربع مناطق خمتلفة )اآ�ضيا واملحيط الهادي، 
واأوروبا،  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  وال�رشق 

ورو�ضيا واأورا�ضيا(. 
تنفي  ل  املعطيات  تلك  اأن  التقرير  ويذكر 
لنتكا�ضات  وتعر�ضه  »داع�س«  تنظيم  تراجع 
�ضديدة اأثرت على قدرته على تنفيذ هجمات 
التي  الوفيات  عدد  وانخف�س  موؤثرة،  اإرهابية 
ت�ضبب فيها التنظيم اإىل 4350 حالة خالل عام 
2017 بعد اأن كانت 9150 حالة خالل عام 2016 
بانخفا�س قدره 52%. ومبوازاة ذلك، تراجعت 
لينخف�س  للتنظيم  الإرهابية  الهجمات  فاعلية 
معدل الوفيات لكل هجوم من ثمانية اأ�ضخا�س 

اإىل خم�ضة تقريبًا لكل هجوم اإرهابي.
وي�ضرُي التقرير اإىل اأن »حركة ال�ضباب« و«بوكو 
الأكرث  الإرهابيني  التنظيمني  كانا  حرام« 
فخالل  ال�ضحراء.  جنوب  اإفريقيا  يف  خطورة 
عام 2017، تتحمل الأوىل م�ضئولية قتل 1457 
القتلى  الأكرب من  الن�ضبة  كانت  ا، حيث  �ضخ�ضً
يف ال�ضومال. بينما نفذت جماعة »بوكو حرام« 
اأ�ضفر  اإرهابًيّا يف عام 2017 مما  272 هجوًما 
�ضقطوا  غالبيتهم  ا،  �ضخ�ضً  1254 مقتل  عن 
نيجرييا،  داخل  اجلماعة  نفذتها  هجمات  يف 
الكامريون  مثل  املجاورة  الدول  يف  والباقي 

والنيجر. 
الغرب:  يف  املتطرف  اليمني  اإرهاب  ثانًيا- 
م�ضادر  اأحد  �ضّكل  اأنه  اإىل  التقرير  يُ�ضري 
فوفًقا  الأخرية.  ال�ضنوات  خالل  الإرهاب 
للتقرير، �ضهد عدد من الدول الغربية هجمات 
 .2017 عام  خالل  املتطرف  لليمني  اإرهابية 
كان املتطرفون من ذوي  املثال،  �ضبيل  فعلى 
هجمات  ت�ضع  عن  م�ضئولني  البي�ضاء  الب�رشة 
و�ضبعة قتلى يف اأمريكا ال�ضمالية، وكان اأبرزها 
»وحدوا  م�ضرية  خالل   2017 اأغ�ضط�س  يف 
اليمني« يف �ضارلوت�ضفيل بولية فرجينيا، حيث 
قام متطرف اأبي�س بقيادة �ضيارته جتاه ح�ضد 
كندا  ويف  واحًدا.  ا  �ضخ�ضً وقتل  النا�س  من 
قام متطرف مييني بتنفيذ هجوم م�ضلح على 
املركز الثقايف الإ�ضالمي مبدينة كيبيك وقتل 
�ضتة اأ�ضخا�س.  وب�ضكل جممل، يو�ضح التقرير 
اأن الإرهاب اليميني املتطرف ت�ضبب يف مقتل 

ا عرب 113 اعتداًء مت تنفيذها خالل  66 �ضخ�ضً
اعتداًء   47 منهم   ،2017 اإىل   2013 من  الفرتة 
2017 فقط. حيث  عام  وفاة خالل  حالة  و17 
�ضهدت اململكة املتحدة 12 هجوًما، وال�ضويد 
�ضت هجمات، ووقع هجومان يف كل من اليونان 
وفرن�ضا. بينما حدث يف الوليات املتحدة 30 

ا.  هجوًما اأف�ضى اإىل مقتل 16 �ضخ�ضً
الأيديولوجية:  ال�ضيا�ضية  التنظيمات  ثالًثا- 
تنفيذ  على  بقدرة  حظيت  اأنها  التقرير  يذكر 
هجمات اإرهابية خالل عام 2017، ومن �ضمن 
الهندي  ال�ضيوعي  احلزب  التنظيمات  هذه 
)املاوي( الذي يعار�س النظام الهندي احلاكم 
وحزب  مودي«  »ناريندرا  الوزراء  ورئي�س 
بهاراتيا جاناتا القومي. وقد نفذ 190 هجوًما 
اإرهابًيّا يف الهند اأدى اإىل مقتل 205 اأ�ضخا�س. 
�ضد  كثري من هجمات احلزب موجهة  وكانت 

قوات ال�رشطة واجلي�س. 
الفلبني  يف  الإرهاب  من  النمط  هذا  وظهر 
اجلديد  ال�ضعبي  اجلي�س  نفذ  حيث  ا،  اأي�ضً
ال�ضيوعي 235 هجوًما داخل الدولة خالل عام 
من   %35 ميثل  ما  ا،  �ضخ�ضً  113 ليقتل   2017

جمموع �ضحايا الإرهاب يف الفلبني. 

دللت رئي�سية

يُ�ضري التقرير الذي ي�ضنف الدول على مقيا�س 
اإىل  تاأثري لالإرهاب(  من �ضفر )حيث ل يوجد 
اأن  اإىل  لالإرهاب(،  تاأثري  اأعلى  )ميثل  ع�رشة 
العدد الإجمايل للوفيات الناجمة عن العمليات 
الإرهابية انخف�س بن�ضبة 27% بني عامي 2016 
و2017، حيث بلغ اإجمايل الوفيات 18814 حالة 
خالل عام 2017 يف حني كانت 25774 حالة يف 

العام ال�ضابق. 
وي�ضيف اأنه خالل عام 2017 حت�ضن و�ضع 94 
العراق  اأن  من  وبالرغم  املوؤ�رش.  داخل  دولة 
يت�ضدر دول املوؤ�رش من حيث تاأثري وانعكا�ضات 
الإرهاب، اإل اأنه �ضهد اأكرب انخفا�س يف عدد 
انخف�س  اإذ  الإرهاب؛  عن  الناجتة  الوفيات 
العدد من 9783 حالة يف 2016 لي�ضل اإىل 4271 

حالة يف 2017 بانخفا�س قدره %56.
الإجمالية  التقرير من هذه املعطيات  وينتقل 
�ضواء  الرئي�ضية،  الدللت  اإىل عدد من  لي�ضري 
على امل�ضتوى الوطني اأو الإقليمي، للتهديدات 

الإرهابية واملتمثلة فيما يلي: 
)التي  الأوىل  الع�رش  الدول  قائمة  ت�ضري   -1
تاأثًرا  الأكرث  بالفلبني(  وتنتهي  بالعراق  تبداأ 
من  درجة  اإىل   ،2017 عام  خالل  بالإرهاب 
هي:  مناطق،  ثالث  بني  اجلغرايف  التوزيع 
ال�ضحراء،  جنوب  واإفريقيا  الأو�ضط،  ال�رشق 
وجنوب اآ�ضيا، وتـاأتي العراق يف املرتبة الأوىل 
 4271 نحو  القتلى  اإجمايل  وبلغ  املوؤ�رش،  يف 
لها  تعر�س  التي  الهزائم  من  وبالرغم  قتياًل، 
تنظيم »داع�س« هناك، اإل اأنه ل يزال التنظيم 
اإذ يتحمل امل�ضئولية  الإرهابي الأكرث تهديًدا، 
خالل  الإرهابية  العمليات  قتلى  من   %83 عن 

عام 2017.
الثانية  املرتبة  يف  اأفغان�ضتان  دولة  وتاأتي 
حادًثا  لـ1168  تعر�ضت  حيث  باملوؤ�رش، 
وتتحمل  ا.  �ضخ�ضً  4653 خاللها  ُقتل  اإرهابًيّا، 
من  تقريبًا   %77 عن  امل�ضئولية  طالبان  حركة 
ال�ضحايا. بينما حتملت ولية خرا�ضان )التابعة 
لتنظيم »داع�س«( م�ضئولية قتل 14% من �ضحايا 

الإرهاب يف اأفغان�ضتان.
باإجمايل  الثالثة  املرتبة  نيجرييا  وحتتل 
ويهيمن  اإرهابية.  عمليات  نتيجة  قتياًل   1532
الدولة  يف  الإرهابية  التنظيمات  م�ضهد  على 
بوكو«  »جماعة  هما  رئي�ضيتان،  جمموعتان 
التابعون لعرقية الفولين،  حرام، واملتطرفون 
وهما م�ضئولتان عن 63% من العمليات الإرهابية 

يف نيجرييا، ونحو 88% من ال�ضحايا.
لنعكا�ضات  الإقليمية  الجتاهات  تك�ضف   -2  
الأقاليم  بني  التباين  من  درجة  عن  الإرهاب 
يف  الإرهاب  تاأثري  انخف�س  فقد  املختلفة. 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  هي:  مناطق،  خم�س 
واأورا�ضيا،  رو�ضيا  اجلنوبية،  اأمريكا  اإفريقيا 
وعلى  والكاريبي.  الو�ضطى  واأمريكا  واأوروبا، 
يف  الإرهاب  تاأثري  تنامى  املقابل،  اجلانب 
واأمريكا  اآ�ضيا،  جنوب  هي:  مناطق،  اأربع 
واآ�ضيا  ال�ضحراء،  جنوب  ال�ضمالية،واإفريقيا 

البا�ضفيك.
عاي�ضتها  التي  بال�ضياقات  التباين  وارتهن هذا 
اأن  فرغم   .2017 عام  خالل  منطقة  كل  دول 
قد  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة 
�ضهدت اأكرب عدد من الوفيات ب�ضبب الإرهاب 
بلغ  والذي   2017 نهاية  وحتى   2002 عام  منذ 
اأن  اإىل  ي�ضري  املوؤ�رش  فاإن  وفاة،  حالة   91311
فيما  املتو�ضط  يف  حت�ضًنا  �ضهدت  املنطقة 
 .2017 عام  خالل  الإرهاب  بتاأثري  يتعلق 
وارتبط هذا التطور بتح�ضن موؤ�رش �ضت ع�رشة 
الإرهابي  الن�ضاط  وانخفا�س  باملنطقة،  دولة 
ال�رشاع  م�ضتوى  وتراجع  الدول،  من  عدد  يف 
يف �ضوريا والعراق، وال�ضغوط التي تعر�س لها 

تنظيم »داع�س« يف الدولتني. 
حت�ضًنا  اأوروبا  �ضهدت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
حيث   ،2017 عام  خالل  املوؤ�رش  يف  ملحوًظا 
حت�ضًنا  اأوروبية  دولة  وع�رشون  واحد  �ضجل 
عن  نتج  ما  وهو  العاملي،  الإرهاب  موؤ�رش  يف 
جهود مكافحة الإرهاب يف العديد من الدول 
ن�ضبة  اأكرب  القارة  �ضجلت  ثم  ومن  الأوروبية، 
عن  الناجمة  الوفيات  يف   )%75( انخفا�س 
عدد  انخف�س  املثال،  �ضبيل  فعلى  الإرهاب. 
اثنني يف عام  اإىل  بلجيكا  الإرهاب يف  �ضحايا 
 ،2016 عام  يف  �ضحية   36 كان  اأن  بعد   2017
وتراجع العدد يف اأملانيا من 26 حالة يف عام 

2016 اإىل حالة واحدة يف عام 2017.
بع�س  يف  الأو�ضاع  تدهورت  املقابل،  ويف 
اإذ �ضهدت  اآ�ضيا،  املناطق مثل منطقة جنوب 
الإرهابي،  الن�ضاط  تنامي  دولها  من  العديد 
لتنظيم  التابعة  التنظيمات  �ضيما من خالل  ل 
ولية  اأن  اإىل  التقرير  ي�ضري  حيث  »داع�س«. 
دموية  الأكرث  الهجومني  نفذت  خرا�ضان 
من  كل  يف   2017 عام  خالل  اآ�ضيا  جنوب  يف 
باك�ضتان واأفغان�ضتان. حيث كان الهجوم الأول 
»�ضهباز  �رشيح  ا�ضتهدفت  حينما  فرباير  يف 
قلندر« ال�ضويف يف مدينة �ضهوان الباك�ضتانية، 
الهجوم  ووقع  ا.  �ضخ�ضً  91 مقتل  عن  واأ�ضفر 
 93 مقتل  اإىل  واأدى  مايو،  يف  كابول  يف  الثاين 

ا. �ضخ�ضً
 3- تُقدر التكلفة القت�ضادية لالإرهاب عاملًيّا 
الوفيات،  الناجمة عن  التكاليف  ت�ضمل  )والتي 
واخل�ضائر  املمتلكات،  وتدمري  والإ�ضابات، 
مليار   52 مبقدار  القت�ضادي(  الن�ضاط  يف 
تكلفة  وهي   .2017 عام  خالل  اأمريكي  دولر 
اأقل بن�ضبة 42% مقارنة بعام 2016. ويعد عام 

التوايل  على  الثالث  العام  للتقرير  وفًقا   2017
بعد  الإرهاب  تكلفة  انخفا�س  يت�ضمن  الذي 
عام  يف  ذروتها  اإىل  التكلفة  هذه  و�ضلت  اأن 
وتعد  دولر.  مليارات   108 بلغت  حينما   2014
التاأثري  من  ت�رشًرا  الأكرث  الدولة  اأفغان�ضتان 
القت�ضادي لالإرهاب كن�ضبة من الناجت املحلي 
التالية  املرتبة  ويف   .%12،8 بن�ضبة  الإجمايل 
ياأتي العراق بن�ضبة 10،8%، ثم �ضوريا وال�ضومال 

بن�ضبة 5،8% و5% على التوايل. 

احلراك اجلغرايف

الإرهابية  التنظيمات  على  هيمن  توجه  ثمة 
النتقال  ب�رشورة  الأخرية  ال�ضنوات  خالل 
على  التقليدية،  ال�رشاعات  مناطق  عن  بعيًدا 
عن  والبحث  الأو�ضط،  ال�رشق  منطقة  غرار 
اأكرب  حيًزا  التنظيم  قدم جديدة متنح  مواطئ 
اإىل  التقرير  ي�ضري  الإطار،  هذا  ويف  للحركة. 
باهتمام  حتظى  باتت  رئي�ضية  مناطق  ثالثة 

التنظيمات الإرهابية، هي:
اأ�ضبحت  التي  الإفريقي  ال�ضاحل  منطقة   -1
تنظيمي  بني  النفوذ  على  تناف�ًضا  ت�ضهد 
»القاعدة« و«داع�س«، وتذكر بع�س التقديرات 
يف مار�س 2018 اأنه يوجد باملنطقة نحو 9000 
املنطقة  �ضهدت   2017 عام  وخالل  اإرهابي، 
فعلى  الإرهابية،  للتنظيمات  ملحوًظا  ن�ضاًطا 
هجوًما  لـ77  مايل  تعر�ضت  املثال،  �ضبيل 
ا.  �ضخ�ضً  141 اإثرها  على  ُقتل  اإرهابًيّا 
جماعة  اإىل  الهجمات  هذه  اأغلب  وتُن�ضب 
يف  ظهرت  التي  وامل�ضلمني«  الإ�ضالم  »ن�رشة 
مقاتلي  من  عدد  اندماج  نتيجة   2017 مار�س 
الإ�ضالمي«  املغرب  بالد  يف  »القاعدة  تنظيم 
اإىل  ت�ضتند  التي  ما�ضينا«  حترير  و«جبهة 
الدين«  »اأن�ضار  وحركتي  الفولنية،  العرقية 

و«املرابطني«. 
التي  نيجرييا  يف  الأو�ضط  احلزام  منطقة   -2
بني  واملراعي  املوارد  على  �رشاًعا  ت�ضهد 
وارتبط  املنطقة.  يف  املوجودة  املجموعات 
الأخرية  ال�ضنوات  يف  ال�رشاع  هذا  تنامي 
املناخ  وتغري  والت�ضحر  ال�ضكان  عدد  بتزايد 
يف  اخل�ضبة  الأرا�ضي  على  بال�ضلب  اأثر  الذي 
�ضكان  ي�ضتخدمها  كان  والتي  نيجرييا  �ضمال 
ثم  ومن  الرعي،  يف  تاريخًيّا  الفولين  عرقية 
انتقل العديد من �ضكانها اإىل املناطق الأخرى 

التي ي�ضكنها املزارعون. 
الفولين  متطرفو  ظهر  ال�ضياق،  هذا  ويف 
�ضد  الإرهابية  الهجمات  من  العديد  لينفذوا 
للديانة  الغالب  يف  ينتمون  الذين  املزارعني 
احلزام  منطقة  اأ�ضبحت  وبالتايل،  امل�ضيحية. 
الأو�ضط بنيجرييا اإحدى مناطق التوترات التي 
املتطرفة،  احلركات  ن�ضاط  يف  تنامًيا  ت�ضهد 
الرئي�ضية  الإرهابية  التنظيمات  مينح  ما  وهو 
لتمديد  مواتية  فر�ضة  و«داع�س«(  )»القاعدة« 

نفوذها. 
ت�ضتحوذ  التي  اآ�ضيا  �رشق  جنوب  منطقة   -3
على اهتمام التنظيمات الإرهابية، حيث ت�ضهد 
موجة جديدة من الإرهاب تتزعمه املجموعات 
التابعة لتنظيم »داع�س« واحلركات النف�ضالية 
تعر�ضت   2017 املنطقة. وخالل عام  دول  يف 
املنطقة لـ348 حادًثا اإرهابًيّا، ُقتل على اإثرها 
زيادة  ككل  املنطقة  و�ضجلت  ا،  �ضخ�ضً  292
بن�ضبة 36% يف الوفيات الناجتة عن الإرهاب.                                                     
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سريين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد -حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات ايدير
ال�سراقة – ولية اجلزائر 

الهاتف/الفاك�س : 46 33 36 .023
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م٫�س

طبيعة معتقل "الدامون":

على  فل�سطني  �سمايل  "الدامون"  �سجن  يقع 
اأُقيم  وقد  حيفا،  مبدينة  الكرمل  جبل  �سفوح 
الربيطاين  االنتداب  زمن  منذ  ال�سجن  هذا 
مراعاة  مت  بنائه  وعند  للدخان،  كم�ستودع 
وكانت  الدخان،  اأوراق  حلفظ  الرطوبة  توفري 
لعائلة قرمان من حيفا،  االأر�ض تعود ملكيتها 
على  يدها  ا�رسائيل  و�سعت   1948 عام  بعد  و 
البنية  اأن  حيث  �سجن،  اىل  وحولته  املبنى 
التحتية لل�سجن رديئة و�سيئة جداً وكان هناك 
ولكن  به،  للعي�ض  ي�سلح  ال  النه  باإغالقه  اأمر 
اأعداد  وازدياد  االأق�سى  انتفا�سة  اندالع  مع 
املعتقلني الفل�سطينيني، اأعادت اإ�رسائيل فتحه 
وهو ي�ستوعب حالياُ 500 اأ�سري اأغلبهم معتقلني 
املحتل  الداخل  الأرا�سي  الدخول  خلفية  على 
بطريقة غري قانونية، وهناك ق�سم لالأ�سريات 

ي�سم حوايل 53 اأ�سرية.

اأو�ساع الأ�سريات عقب نقلهن اإىل 
معتقل "الدامون"

االأ�سريات  يف �سهر نوفمرب عام 2018 مت �سم 
ال�سيا�سيات اللواتي يقبعن يف �سجن "ال�سارون" 
اىل اأ�سريات الدامون لي�سبح معتقل "الدامون" 

ي�سم جميع االأ�سريات ال�سيا�سيات.
ال�سارون  �سجن  من  االأ�سريات  نقل  ُقبيل      -
للدامون، مت اأي�ساً نقل اأ�سريات �سجن الدامون 
من ق�سمهن، حيث ُكن يقبعن بق�سم 6 ومت نقلهن 
اىل ق�سم 3، كما مت نقل اأ�سريات ال�سارون اإىل 
اأ�سريات ال�سارون  ذات الق�سم، وقد جرى نقل 
تاريخ 31.10.2018 حتى  6 دفعات، من  على 

. 7.11.2018
قبل  من  لتجهيز  بحاجة  الق�سم  كان   -
االأ�سريات، وقد حاولت اإدارة �سجن "الدامون" 
ملا  وفقاً  الق�سم  غرف  على  االأ�سريات  توزيع 
خا�سوا  االأ�سريات  ولكن  املعتقل،  اإدارة  تراه 
اأن  وطالنب  ال�سجن  اإدارة  قرار  �سد  ن�سال 
يخرتن باأنف�سهن توزيع الغرف، لذلك وكخطوة 
ورف�سن  ال�ساحة  يف  اعت�سمن  احتجاجية 
الدخول للغرف، وبعد تدخل ممثلة االأ�سريات 
واملفاو�سات مع االإدارة �ُسمح لهن باال�رساف 

على ترتيبات وتوزيع الغرف.
-   يوجد حاليا53ً اأ�سرية يف �سجن "الدامون"، 
او  اجلديدة  االعتقاالت  ح�سب  عددهن  يتغري 
من  حكمهن،  فرتة  انتهاء  بعد  عنهن  االفراج 
اأ�سرية  املعتقل:  يف  القابعات  االأ�سريات  بني 
قا�رسة، ونائب يف املجل�ض الت�رسيعي، وثماين 
اعتقالهن،  وقت  اأُ�سنب  جريحات  اأ�سريات 
والعديد من االأ�سريات املري�سات، و22 اأ�سرية 
واأ�رسى  �سهداء  واأمهات  زوجات  منهن  اأُم 
بال�سجون، و19 اأ�سرية موقوفة، واأ�سريتني قيد 
اأ�سريات من قطاع غزة  االعتقال االداري، و3 

حمرومات من زيارة ذويهن.

-   ُيذكر باأن الأحكام التي �سدرت بحق 
الأ�سريات قد و�سلت اأق�ساها لـ 16 عامًا.

ق�سم  الفل�سطينيات يف  االأ�سريات  ُتتجز     -

توجد  غرفة  كل  يف  غرفة،   13 على  يحتوي 
مع  عزل  غرفة  هناك  اأ�سريات،   8-4 بني  ما 
تُ�ستخدم ك�سف  يوجد غرفة  كذلك  كامريات، 
باالأ�سبوع  يوم  فتحها  ويتم  للقا�رسات  لتعليم 
با�ستخدام  االأ�سريات   طالنب  وقد  فقط، 
واجلل�سات  للتعليم  يومياً  وفتحه  ال�سف  هذا 
قراءة  وغرفة  مكتبة  به  يكون  واأن  الثقافية 
لهن  ي�سمح  مل  لالآن  ولكن  االأ�سريات،  جلميع 
بتخ�سي�ض  االأ�سريات  جنحت  ذلك  مع  بذلك، 
اجلريحة  لالأ�سرية  واأخرى  للقا�رسات  غرفة 
حالتها  خل�سو�سية  نظراً  جعابي�ض  اإ�رساء 
االأفغاين  عائ�سة  االأ�سرية  عادة  ترافقها  حيث 

لت�ساعدها مبتطلباتها اليومية.
-  يجري عد االأ�سريات 4 مرات يومياً:)ال�ساعة 
6:00، 10:00، 15:00، 18:00(، فيما يتم اجراء 
وال�سبابيك"  اجلدران  "دق  ي�سمى  ما  تفتي�ض 
 15:00 وال�ساعة   8:00 ال�ساعة  يومياً  مرتني 
ع�رساً ، كما يتم تنفيذ تفتي�ض مفاجيء لبع�ض 

الغرف باأوقات غري معروفة وغري حمددة.
-   فيما يتعلق بالغرف فاأر�سيتها من الباطون، 
ال�ستاء،  بف�سل  جداً  باردة  وهي  بالط  بدون 
بالرطوبة  مليئة  التهوية،  �سيئة  الغرف  غالبية 
جزء  جداً،  قدمي  البناء  اأن  حيث  واحل�رسات 
ال  الرطوبة،  نتيجة  �سدئة  اخلزائن  من  كبري 
متنع  ال�سجن  واإدارة  بالغرف،  كرا�سي  يوجد 
لكي  بالبطانيات  االأر�سية  تغطية  االأ�سريات 
يجل�سن عليها، ويف االأوقات التي ال يوجد بها 
عد اأو تفتي�ض ي�سعن االأ�سريات البطانيات على 
اإدارة  تدخل  وعندما  عليها،  ويجل�سن  االأر�ض 
يزيلوهن  التفتي�ض �رسعان ما  اأو  للعد  ال�سجن 

لكي ال  يتم معاقبتهن.
يف كل غرفة يوجد اإبريق ت�سخني املاء، وبالطة 
طبخ كهربائية وتلفزيون وراديو، ويف كل غرفة 

يوجد مرحا�ض ولكن ال يوجد حمام .
-    عدم توفر ظروف االأمان لالأ�سريات داخل 
اأن اال�رسة مرتفعة وعالية فهي  الغرف، حيث 
مكونة من طابقني، مما اأدى �سابقاً لوقوع عدد 

من االأ�سريات وا�سابتهن بك�سور . 
فاالأ�سريات  الق�سم:  يف  املياه  عن  اأما    -
يعتمدن على �رساء مياه معدنية على ح�سابهن 

اخلا�ض من دكان ال�سجن " الكنتينة".
يف  كتابني  ادخال  اأ�سرية  عائلة  لكل  يُ�سمح   -
ال�سهر، لكن ب�رسط اأن ت�سل االأ�سرية م�سبقاً 
كتابني  تعيد  واأن  الكتب  ت�رسيح ال�ستالم  على 

كانا يف حوزتها. 

�ساحة ال�سجن اأو ما ت�سمى "الفورة":

-  هناك كامريتان يف �ساحة الق�سم حيث تتم 
وهذا   �سجانني،  قبل  من  االأ�سريات  مراقبة 
ريا�سية  بتمارين  القيام  من  االأ�سريات  مينع 
من  اأي�ساً  ومينعهن  حر،  ب�سكل  والرك�ض 
اأغلبية  اأن  وخا�سة  ال�سم�ض،  الأ�سعة  التعر�ض 

االأ�سريات حمجبات. 
-  ال يُ�سمح لالأ�سريات بالتجمع يف جمموعات 

يف ال�ساحة.
يف  �ساعات   4 حوايل  االأ�سريات  تق�سي    -
وقت  اال�ستحمام،  وقت  منها  يُقتطع  ال�ساحة، 

زيارة املدير، ووقت زيارة املحامني.
وبالتايل  �سقف،  بال  ال�ساحة  باأن  ي�سار     -
هطول  عند  الغرف  تغادرن  ال  االأ�سريات  فاإن 

املطر.

احلمامات

اأن احلمامات موجودة  -    من اجلدير ذكره 
من  االأ�سريات  ُترم  لذلك  الغرف،  خارج 
اأنه  كما  ومتى تتاج،   حر  ب�سكل  اال�ستحمام 
خالل  اإال  باال�ستحمام  لالأ�سريات  يُ�سمح  ال 
�ساعات الفورة، حيث ُترب االأ�سرية على ال�سري 
من غرفتها عرب ال�ساحة مما يُ�سكل لهن احراج 
الباردة،  الطق�ض  اأجواء  يف  وخا�سة  و�سعوبة 
ال�سهرية،  الدورة  الكربى خالل وقت  والكارثة 
فاذا احتاجت االأ�سرية اأن ت�ستحم بالليل، فاإنها 
احلمامات  وجود  ب�سبب  ت�ستطيع  ال  بب�ساطة 
خارج الغرف وب�سبب تديد وقت اال�ستحمام 
عليها  يتوجب  ولذلك  الفورة  ب�ساعات  فقط 
الذي  االأمر  ال�سباح،  فورة  لوقت  االنتظار 
يُعر�ض �سحة االأ�سريات للخطر خا�سة خالل 

مو�سم ال�ستاء.   

ظروف التعليم

تعليمية،  مواد  حيازة  من  االأ�سريات  مُتنع     -
وموؤخراً جرى تفتي�ض للغرف، ومت ايجاد ورقة 
م�سادرتها،  متت  تعليمية  مواد  على  تتوي 
املواد  جميع  باأن  لالأ�سريات  ال�سجانون  وقال 

التعليمية ممنوعة.
االآن  االأ�سريات، وحتى  - ال يوجد مكتبة عند 
مع  اح�سارها  مت  التي  الكتب  ا�ستالم  يتم  مل 
كتاب،   800 حوايل  وعددها  ال�سارون  اأ�سريات 
يوجد  ال  ا�ستالمها  حال  يف  اأي�ساً  وامل�سكلة 

مكان لو�سعها.
-  ال�سف الذي مت فتحه  مت تخ�سي�سه فقط 
به  يوجد  وال  �سغري  وهو  القا�رسات  لتعليم 
فيه  بالتعلم  للقا�رسات  فقط  ويُ�سمح  نافذة، 
وذلك عند ح�سور معلمة من قبل االإدارة ليوم 
واحد باالأ�سبوع ويتم اإغالقه مبا�رسة بعد انتهاء 

دوامها، وال يُ�سمح الأحد با�ستعماله بعدها.

العالج الطبي:

ادخال  لطلب  بالن�سبة  بريوقراطية  هناك    -
االأمر  اأن  حيث  اخلارج  من  خمت�سني  اأطباء 
للدخول،  اذن  ي�ستغرق وقت طويل ال�ست�سدار 
واجراء  للم�ست�سفيات،  بالتحويل  ومماطلة 
اإ�رساء  امل�سابة  االأ�سرية  كحالة  العمليات 
للحروق  لبدلة  بحاجة  وهي  اجلعابي�ض، 
االأ�سابع وعمليات  اجراء عملية لف�سل  واأي�ساً 
تميلية الن وجها م�سوه نتيجة ا�سابتها وقت 

االعتقال. 
ب�سكل عام هناك مماطلة باجراء الفحو�سات 
اىل  يوؤدي  الذي  االأمر  االأمرا�ض،  وت�سخي�ض 

تدهور الو�سع ال�سحي لالأ�سريات.  

املواد التي يتم توزيعها من قبل الدارة:

من  توزيعها  يتم  التي  املواد  يخ�ض  فيما     -
قبل اإدارة "الدامون"، فال يوجد قائمة حمددة 
القائمة  وتفتقر  �سهري،  ب�سكل  ووا�سحة 
للتعليمات  الن�سائية، ووفقاً  ب�سكل دائم الفوط 
لالأ�سريات  االإدارة  قبل  من  توفريها  يجب 

املوقوفات، وخالل تواجدهم ب�سجن ال�سارون 
كان يتم تزوديهم بها ولالأ�سريات املحكومات 
اي�ساً، اأما ب�سجن "الدامون" فال يتم تزويدها 

لالأ�سريات املحكومات.
فاإنه  جعابي�ض  ا�رساء  االأ�سرية  عن  اأما      -
اأ�سابع يديها ، فاإنها  ب�سبب ا�سابتها وتال�سق 
ال ت�ستطيع ا�ستخدام الفوط ال�سحية املوجودة 
بدكان ال�سجن " الكنتينة" ، وامنا فقط  الفوط 
يجعل  ، مما  االإدارة  تتوفر عند  التي  ال�سحية 
ا�رساء  امل�سابة  لالأ�سرية  ملحة  حاجة  االأمر 

جعابي�ض.

مواد لعمل اأ�سغال يدوية فنية

االأ�سريات  عائالت  مينع  ال�سجن  زال  ما     -
لذلك  الفنية،  اليدوية  لالأ�سغال  مواد  اإدخال 
ُترم االأ�سريات عملياً من حقهن بانتاج اأعمال 
فنية، ويتم فقط ادخال بع�ض املواد من قبل 

ال�سليب االأحمر.

اأو�ساع الأ�سريات املوقوفات :

مبراكز  تكون  وال  تُعتقل  التي  االأ�سرية     -
"امل�سكوبية"  معابر  بني  نقلها  يتم  التحقيق 
و"الرملة" و"ال�سارون" وزجها بظروف قا�سية 
و�سعبة وال يتم اح�سارها اإىل �سجن "الدامون" 
كثري  ويف  اعتقالها،  من  �سهر  حوايل  بعد  اإال 
عزل  بظروف  احتجازهن  يتم  االأحيان  من 
واو�ساع معي�سية قا�سية، كحالة االأ�سرية افتكار 
كميل)زكارنة( فعلى الرغم من عدم ا�ستجوابها 
مبركز تقيق، غري اأنه مت نقلها ل�سجن "الرملة"  
وبرد  ال�سعوبة  يف  غاية  عزل  بظروف  وزجها 
القا�رس �سابرين  والزهرة  �سهر،  قار�ض ملدة 
للدامون  اأيام   10 بعد  التي مت اح�سارها  �سند 

والتي خ�سعت لذات الظروف.

ظروف  نقل الأ�سريات للمحاكم  عرب 
"البو�سطة":

- عند نقل االأ�سريات يتم تقييدهن، ويف كثري 
من االأحيان تكون القيود �سديدة وحمكمة، كما 
اأن معاملتهن تخ�سع ملزاج قوات النقل والتي 

ت�سمى قوات النح�سون.
يتم  اللواتي  االأ�سريات  عند  م�سكلة  هناك   -
حماكمتهن مبحكمة �سامل الع�سكرية وحمكمة 
اللد وذلك ب�سبب احتجازهن مبعابر "اجللمة" 
و"ال�سارون" و"الرملة" بظروف �سيئة وقا�سية، 
بالبو�سطة  اأيام  اأن املدة  ت�ستغرق 3  عدا عن 

�سديدة  ومعاناة  عذاب  رحلة  مبثابة  وهي 
لالأ�سريات .

نقل  يخ�ض  فيما  جديد  اجناز  تقيق  مت    -
وتقدمي  مفاو�سات  نتيجة  وذلك  االأ�سريات، 
اللواتي  االأ�سريات  نقل  حول  عديدة   �سكاوي 
ال�سبع،   وبئر  القد�ض  مبحكمة  حماكمتهن  يتم 
اأنه بال�سابق كان يتم نقلهن قبل يوم من  حيث 
 3 حوايل  باملعرب  االأ�سرية   وتبقى  املحكمة 
من  يزيد  مما  جداً  قا�سية  عزل  بظروف  اأيام 
معانتهن، ولكن اليوم جنحن االأ�سريات بتح�سيل 
اجناز وهو نقل االأ�سريات ملحاكم القد�ض وبئر 

ال�سبع واإعادتهن للمعتقل بنف�ض اليوم. 

زيارات االأهل:
زيارة   كل  وعند  اأ�سبوعية  طلبات  تُقدم     -
مو�سوع  ب�ساأن  الق�سم،  يف  االأ�سريات  ملمثلة 
االأطفال،  و�سور  والكتب،  املالب�ض  ادخال 
االأ�سريات  ممثلة  وقت  ي�ستنفذ  الذي  االأمر 
 53 ل  طلبات  بتقدمي  اأ�سبوعياً  تن�سغل  حيث 

اأ�سرية.
-     فيما يخ�ض اأ�سريات غزة فهن  حمرومات 
من زيارة عائالتهن، ب�سبب احل�سار على غزة 
وبعد عدة تقدمي �سكاوي من قبل هيئة �سوؤون 
باجراء  لهن  ال�سماح  مت  واملحررين  االأ�رسى 
للعائلة  كل عدة ا�سهر مرة،  مكاملات هاتفية 
وتكون املكاملات عادة بوجود االإدارة وم�سجلة 

ومدتها حوايل 45 دقيقة.

ظروف زيارة املحامني:

املحامي  لزيارة  معدة  واحدة  غرفة  هناك 
وهي �سغرية جداً، وال يُ�سمح للمحامي بزيارة 

اأكرث من 3 اأ�سريات خالل الزيارة الواحدة.

العتقال الإداري:
تاريخ القانون:

اال�رسائيلي  االحتالل  دولة  ورثته  ما  وهو 
اأ�سل  يرجع  حيث  الربيطاين،  االنتداب  عن 
قانون  وهو  الربيطاين،  االنتداب  منذ  القانون 
ومت   1945 عام  الربيطاين  لالنتداب  الطوارئ 
الطوارئ  حالة  يف  ي�ستعمل  كقانون  اعتماده 
باإ�رسائيل، وقد اأعلنت اإ�رسائيل حالة الطوارئ 
االعتقال  ويُ�ستخدم   ،1948 عام  قيامها  منذ 
االإداري باالأ�سا�ض العتقال االأ�رسى ال�سيا�سيني 

الفل�سطينيني.

املفهوم:

ال�سلطات  ت�ستخدمه  تع�سفي  اعتقال  هو 
اأ�سخا�ض بدون تهمة ومن  اال�رسائيلية ل�سجن 
غري تقدمي لوائح اتهام �سدهم، وح�سب ادعاء 
وقائية  خطوة  انه  االإ�رسائيلية  املخابرات 
خمالفة  اأي  بتنفيذ  ال�سخ�ض  يقوم  ال  لكي 
لفرتة  يوجد وقت حمّدد  لذلك ال  بامل�ستقبل، 

االعتقال. 
حماكمة  دون  االإداري  االعتقال  ويجري 
املنطقة  قائد  يُ�سدره  اأمر  اإىل  وا�ستناًدا 
عليها  يّطلع  ال  �رّسية،  وبّيانات  اأدلّة  وباعتماد 
هذا  نف�سه،  املعتقل  حّتى  وال  املحامي 
يف  عاجًزا  يقف  املعتقل  من  يجعل  االإجراء 
مواجهة اّدعاءات ال يعرفها، وبالتايل ال ميلك 
طريقة لتفنيدها ودح�سها بال الئحة اّتهام وال 
اأن  ودون  اإدانة  دون  وبالتايل  عادلة  حماكمة 

يعرف متى �سيتّم اإطالق �رساحه.
واالأ�سريات  االأ�رسى  اعتقال  يتم      -
طويلة  زمنية  لفرتات  ادارياً  الفل�سطينيني 
ال  �رسية"  خمابراتية  "معلومات  وجود  بحجة 

يعرفها االأ�رسى اأو حمامي الدفاع عنهم. 
االإداري  االعتقال  مدة  اأن  من  بالرغم     -
اأق�ساها 6 اأ�سهر، ولكن ميكن متديده وتديده 
املجحف  االعتقال  هذا  م�سمى،  غري  الأجل 
املعلومات  معرفة  حق  االأ�رسى  من  ي�سلب 
التي اعتقلوا ب�سببها ويبقيهم بالظالم لفرتات 
�سيطلق  متى  يعرفون  ال  اأنهم  حيث  طويلة، 

�رساحهم، واأحياناً ميتد االأمر �سنوات طويلة.
ال�سيا�سيات  االأ�سريات  بني  ومن     -
االإداري:  االعتقال  قيد  اللواتي  الفل�سطينيات 
املجل�ض  ع�سو  جرار،  خالدة  االأ�سرية    .1
مدينة  من  �سنة،   55 الفل�سطيني،  الت�رسيعي 
رام اهلل، اعتقلت يف 2 يوليو 2017، وقد اأ�سدر 
بحقها  اإداري  اعتقال  اأمر  الع�سكري  ال�سابط 
ل�ستة اأ�سهر، ومت متديد اأمر االعتقال االإداري 
وتديده ب�سكل م�ستمر:   وكان التمديد االأول 

بتاريخ 27.12.2017 ملدة 6 �سهور
والتمديد الثاين بـ 26.6.2018  ملدة 4 �سهور

 4 ملدة   25.10.2018 بـ   الثالث  والتمديد 
�سهور

وتنتهي مدة اأمر االعتقال االداري بتاريخ 28-
.2019-2

2.    واالأ�سرية فداء دعم�ض 24 عاماً، من بيت 
اأمر ق�ساء اخلليل، وهي طالبة جرى اعتقالها 
بال�سجن  عليها  وُحكم   2018 مايو   29 بتاريخ 
ملدة 95 يوم، ويف اليوم املحدد لالإفراج عنها 
، �سدر بحقها اأمر اعتقال اداري ل�ستة اأ�سهر، 

وينتهي بتاريخ 2019-2-15.

نقلت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �سدر عنها ، ُجملة من احلقائق اليومية التي يع�سنها اأ�سريات معتقل "الدامون"، والتي تو�سح 
حجم النتهاكات واخلروقات التي يتعر�سن لها ب�سكل يومي، والتي ُتخالف ب�سكل �سريح كافة املعاهدات والتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق 

الن�سان، وفيما يلي تفا�سيل هذه الوقائع: 

حقائق حول الأ�سريات الفل�سطينيات يف معتقل "الدامون"
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حيث ح�رض احلفل، ع�ضو اللجنة 
توفيق  فتح  حلركة  املركزية 
�ضوؤون  هيئة  ورئي�س  الطرياوي، 
الأ�رضى واملحررين اللواء قدري 
حمافظة  وحمافظ  بكر،  ابو 
البلوي،  ابراهيم  اللواء  �ضلفيت 
فتح  حركة  اقليم  �رض  واأمني 
عواد،  ال�ضتار  عبد  �ضلفيت  يف 
ولفيف  طه،  املتوكل  والكاتب 
الأمنية  الأجهزة  ممثلي  من 
والأهلية  ال�ضعبية  واملوؤ�ض�ضات 
يف  التنظيمية  املناطق  وكوادر 
حمررين  واأ�رضى  املحافظة 
وعائلة الراحل ابو عباية. ورحب 
بال�ضيوف،  عواد  ال�رض  اأمني 
ال�ضهداء،  اأرواح  على  مرتحماً 
وعدد مناقب الراحل عباية ووجه 
التحية اىل عائلته املنا�ضلة، كما 
اىل  واكبار  اجالل  بتحية  توجه 
الأ�رضى داخل �ضجون الحتالل. 
على  الطرياوي  ترحم  جانبه  من 
واأكدا  عباية،  ابو  املنا�ضل  روح 
اإ�رضار �ضعبنا على موا�ضلة  على 

الن�ضال لتحقيق الكرامة واحلرية 
وتبيي�س  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
اأن  على  وم�ضددا  ال�ضجون، 
يف  م�ضتمرون  وقيادته  �ضعبنا 
الوقوف �ضدا منيعا حلماية ق�ضية 
الأ�رضى. والنت�ضار لها مهما كلف 
الثمن واأياً كانت الفاتورة، وموؤكدا 
ق�ضية  ت�ضع  القيادة  اأن  على 
الأ�رضى على راأ�س �ضلم الأولويات 
البلوي  ا�ضتعر�س  كما  الوطنية. 
عباية،  ابو  الراحل  حياة  مراحل 
وت�ضحياته،  بن�ضالته  م�ضيدا 
واإ�رضاره املتوا�ضل على احل�ضور 
الداعمة  الفعاليات  الدائم يف كل 
على  م�ضددا  وذويهم،  لأ�رضانا 
�رضورة ال�ضري على دربه الن�ضايل 
منهما  جعل  والذي  والثقايف 
م�ضاحة حقيقية لإ�ضناد ت�ضحيات 
وقال  و�ضمودهم.  املعتقلني 
ابو  حافظ  اليوم  نوؤبن  بكر"  ابو 
وعطاء  ن�ضال  م�ضرية  بعد  عباية 
ق�ضى  اأن  وبعد  وم�رضفة،  طويلة 
الظلم  زنازين  بني  حياته  �ضنني 
الكتب  ثنايا  وبني  الإ�رضائيلية 
احلركة  مكتبة  واأثرت  األفها  التي 

من  بالعديد  الأ�ضرية  الوطنية 
والكتب". واملقالت  الروايات 

"باإ�ضم  بكر  اأبو  اللواء  وتقدم 
واحلركة  الأ�رضى  وهيئة  القيادة 
الإحتالل  �ضجون  يف  الأ�ضرية 
باأ�ضمى  املحررين،  والأ�رضى 
بذكرى  والفخر  الإعتزاز  اأيات 
العطرة  ابو عباية  الراحل  و�ضرية 
والتي ق�ضاها منا�ضال �رض�ضا يف 
وجه اجلالد الإ�رضائيلي".ووقبيل 
الراحل،  لعائلة  التكرميية  الفقرة 
احل�ضور  عباية  ابو  �ضقيق  �ضكر 
امل�رضف  احل�ضور  على  جميعا 
"ابو  املنا�ضل  ا�ضتذكر  الذي 
الن�ضالية.  مناقبه  وتعداد  حنان" 
ولد  عباية  ابو  حافظ  ان  يذكر 
اأواخر عام 1945 يف بلدة يا�ضوف 
ب�ضفوف  والتحق  �ضلفيت،  قرب 
يف  الفل�ضطيني  التحرير  جي�س 
املقاومة  ثم   ،1965 عام  العراق 
 ،67 عام  هزمية  بعد  امل�ضلحة 
�ضتة  بعد  الأ�رض  يف  وقع  حيث 
عليه  وحكم  الهزمية،  من  اأ�ضهر 
بال�ضجن الفعلي ملدة اأربعني �ضنة، 
عاماً،  ع�رض  ثمانية  منها  اأم�ضى 

اإطار  يف  �رضاحه  يطلق  ان  قبل 
اأيار-  يف  الأ�رضى  تبادل  عملية 
اأر�س  اإىل  وعاد   ،1985 عام  مايو 
التحق  حيث   ،1994 عام  الوطن 
ابو  للفقيد  الإعالم.  وزارة  بكادر 
من  املوؤلفات،  من  العديد  عباية 

ابرزها:ال�ضم�س يف منت�ضف الليل، 
 .2 تذكاري  تذكاري،ن�ضب  ن�ضب 
هيئة  رئي�س  زار  اأخر،  �ضياق  ويف 
�ضوؤون الأ�رضى واملحررين قدري 
بزيارة  الهيئة،  من  ووفد  بكر  ابو 
م�ضعطي  يا�رض  الأ�ضري  من  كل 

من قرية دير احلطب بعد حترره 
من �ضجون الحتالل وق�ضائه 18 
املحرر  وكذلك  الأ�رض،  يف  عاما 
نابل�س  مدينة  من  مقبول  �ضعدي 
�ضجون  يف  عاما   17 ق�ضائه  بعد 

الحتالل الإ�رضائيلي. 

حفل تاأبيني للمحرر و�لكاتب حافظ �أبو عباية يف يا�سوف

م٫�س 

حتت رعاية الرئي�س حمم�د عبا�س اأب� مازن، اأقامت حركة التحرير الفل�سطينية فتح اإقليم �سلفيت وهيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين، 
الي�م الأحد، حفل تاأبينيا للأ�سري املحرر والكاتب الراحل حافظ اب� عباية وذلك يف الذكرى الأربعني لرحيله يف �سالة بلدية يا�س�ف 

ق�ساء �سلفيت، بح�س�ر ر�سمي و�سعبي كبري.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

قو�ت �الحتالل تعتقل )12( مو�طنًا من �ل�سفة
الحتالل  قوات  اعتقلت 
املا�ضية  الليلة  الإ�رضائيلي 
وفجر اأم�س )12( مواطناً من 

ال�ضفة.
وبني نادي الأ�ضري اأن عمليات 
رئي�س  ا�ضتهدفت  العتقال 
وال�ضوؤون  الأوقاف  جمل�س 
يف  الإ�ضالمية  واملقد�ضات 
العظيم  عبد  ال�ضيخ  القد�س 
عام  مدير  ونائب  �ضلهب، 
الإ�ضالمية يف  الأوقاف  دائرة 
القد�س ناجح بكريات، اإ�ضافة 
العجلوين،  نور  املواطنني  اإىل 
جرى  حيث  عياد  وح�ضن 

اعتقالهما من باب العامود.
اإىل  الأ�ضري  نادي  واأ�ضار 
�ضلهب  اعتقال  عملية  اأن 
اإطار  يف  تاأتي  وبكريات، 
حمالت العتقال التي نفذتها 
�رضطة الحتالل والتي طالت 

املقد�ضيني  من  الع�رضات 
فتحهم  اإعادة  خلفية  على 
م�ضلى باب الرحمة، وذلك يف 
مواجهة خمططات الحتالل 
امل�ضجد  يف  اجلديدة 

الأق�ضى.
لثالثة  اعتقال  جرى  فيما 
مواطنني من حمافظة قلقيلية 
وهم: م�ضطفى احلاج ح�ضن، 
عاماً(،   23( �ضنطي  وداود 

وحممد عبد اللطيف داود.
ومن حمافظة بيت حلم اعتقل 
حممد  املواطنني:  الحتالل 
و�ضامد  عي�ضى،  اأ�رضف 
من  وكالهما  �ضباح  حممود 
على  عالوة  اخل�رض،  بلدة 
خميم  من  ياب�س  اأبو  حمزة 

الدهي�ضة.
حممد  املعتقلني  اإىل  يُ�ضاف 
كرمي  ومراد  الرمياوي،  عزيز 

الربغوثي وهما من بلدة بيت 
اهلل  رام  حمافظة  يف  رميا 
نادي  حمامي  وافاد  والبرية.  
اإن  اليوم  احلاج  مفيد  الأ�ضري 
املركزية  الحتالل  حمكمة 
يف القد�س رف�ضت ال�ضتئناف 
�رضطة  به  تقدمت  الذي 
الإفراج  قرار  على  الحتالل 
عن ثالثة معتقلني وهم: مدير 
نادي الأ�ضري يف القد�س نا�رض 
قو�س، وعلي عجاج، وح�ضني 
الإفراج  وقررت  الكيالين، 
عن  الإبعاد  ب�رضط  عنهم 

الأق�ضى ملدة ثالثة اأيام.
قد  الحتالل  �ضلطات  وكانت 
اعتقالت طالت  نفذت حملة 
منذ  مقد�ضياً،   )70( من  اأكرث 
املن�رضم  الأ�ضبوع  نهاية 
الأحد،  اليوم  فجر  وحتى 
املقد�ضيني  فتح  خلفية  على 

م�ضلى باب الرحمة، وذلك يف 
مواجهة خمططات الحتالل 
من  الأق�ضى.   امل�ضجد  يف 
جهة اخرى  اأّكد نادي الأ�ضري 
يف  الأ�رضى  باأن  الفل�ضطيني، 
"رميون"،  "نفحه"،  معتقالت 
"جلبوع"  "جمدو"،  "اي�ضل"، 
باأنهم  اأعلنوا  و"النقب" 
ن�ضالية  بخطوات  �ضيقومون 
اأجهزة  ن�ضب  على  احتجاجاً 
"النقب"،  معتقل  يف  ت�ضوي�س 
ن�ضوء  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر 
الأ�رضى  بني  التوتر  من  حالة 
اأحد  واإ�ضابة  والإدارة، 

الأ�رضى.
اأن  اإىل  الأ�ضري  نادي  واأ�ضار 
اأوىل اخلطوات �ضتكون رف�س 
والأر�ضيات،  النوافذ  فح�س 
اأخرى  خطوات  اإىل  اإ�ضافة 

�ضيتم الإعالن عنها لحقاً.

هيئة الأ�سرى:

 حمالت �العتقال �ملتو��سلة يف �ملدينة 
�ملقد�سة لن تك�سر �ر�دة �ملقد�سيني

الأ�رضى  �ضوؤون  هيئة  رئي�س  اأدان 
بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
الوا�ضعة  العتقالت  حمالت 
تنتهجها  التي  ال�رض�ضة  والهجمة 
الإ�رضائيلية  الحتالل  �ضلطات 
طالت  والتي  املقد�ضيني،  بحق 
املا�ضية،  الأيام  خالل  الع�رضات 
اىل  العتقالت  حتولت  حيث 
القد�س  ل�ضكان  جماعي  عقاب 
املدافعني  املقد�ضيني  لقمع  واداة 
يف  واملرابطني  القد�س  عن 
ابو  وقال  وكنائ�ضها.  م�ضاجدها 
بكر، اأن هدف الحتالل من حملة 
والتي  القد�س  يف  العتقالت 
طالت رموزا دينية ووطنية و�ضعبية 
وقوة  املقد�ضيني  اإرادة  ك�رض  هو 
الأق�ضى،  امل�ضجد  يف  املرابطني 
و�ضربهم.  �ضمودهم  عن  وثنيهم 
القد�س  اهايل  ان  واأ�ضاف، 
قا�ضية  لجراءات  يتعر�ضون 
عليهم  والت�ضييق  املالحقة  من 

بحقهم  تع�ضفية  قوانني  وت�رضيع 
والغاء  املتالحقة،  كالعتقالت 
وهدم  الهويات  و�ضحب  القامات 
املنازل واحتجاز جثامني ال�ضهداء 
اىل  املعتقلني  تعر�س  اىل  ا�ضافة 
حماكمات جائرة م�ضحوبة بفر�س 
غرامات او تعوي�ضات مالية باهظة 
ال�ضكان من املدينة  بهدف تهجري 
املقد�ضة. واأ�ضار ابو بكر، ان %70 
فئتي  من  هم  القد�س  معتقلي  من 
ومعظمهم  والطفال،  ال�ضباب 
من  وح�ضية  ا�ضاليب  اىل  تعر�ضوا 
املهينة  واملعاملة  والتنكيل  القمع 
خالل اعتقالهم وخالل ا�ضتجوابهم 
مبا يخالف كل املواثيق والعراف 
الدولية والن�ضانية. وذكر، انه يقبع 
يف �ضجون الحتالل ما يقارب 600 
ا�ضري مقد�ضي من بينهن 12 ا�ضرية، 
و6 ا�رضى م�ضى على اعتقالهم اكرث 
من 20 عاما اقدمهم ال�ضري �ضمري 

ابو نعمه.
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عي�شة ق.

نايلي  وا�صل  ال�صدد  ويف هذا 
عرب  مّر  عندما  اأنه  التاأكيد 
املن�صطات  مكافحة  جلنة 
واأخذ  الفح�ص  اإىل  للخ�صوع 
مباراة  عقب  وذلك  العينة 
اأمام  احلرا�ص  احتاد  فريقه 
منه  يطلب  مل  البليدة  احتاد 
ومّر  الإجازة  الفريق  طبيب 
وهو  هويته  من  التاأكد  دون 
عن  ح�صبه  التاأكيد  يجدد  ما 
باأ�صماء  العينات لالعبني  اأخذ 
اأخطاء  يف  والوقوع  اأخرى 
مقابل  لعبون  ثمنها  يدفع 
وبالتايل  اأخرى  اأ�صماء  جندة 

الإ�رضار ب�صمعتهم.
مل  اأنه  التاأكيد  نايلي  وجّدد 

املتعلقة  الفحو�صات  يجر 
نهاية  عقب  باملن�صطات 
مثلما  غليزان  �رضيع  مقابلة 
واأنه  اللجنة  تقرير  يف  جاء 
اآخر  لعب  رفقة  تغيريه  مت 
باأ�صماء اأخرى، والعينة التي مت 
اأخذها وخ�صعت اإىل الفح�ص 
ب�صوي�رضا  طبي  خمرب   عرب 
مّر  اأنه  الأمر  وبرر  له،  لي�صت 
عرب جلنة مكافحة املن�صطات 
حت�صري  مبركز  الواقعة 
ب�صيدي  الوطنية  املنتخبات 
رئي�صها  اإىل  وحتّدث  مو�صى 
بالك�صف  قام  والذي  دمارجي 
جعل  ما  وهو  الوثائق  عن  له 
بالوقوف  تنفجر  املفاجاأة 
التوقيع  تطابق  عدم  على 
املرور  ثبوت  نح�رض  على 

عرب اختبار املن�صطات خالل 
مباراتي �رضيع غليزان واحتاد 
براءته  يوؤكد  ما  وهو  البليدة 
من العينة التي مت اأخذها بعد 
ومت�صكه  البليدة  احتاد  مباراة 

دوما باأقواله اأنها لي�صت له.
ال�صابق  الالعب  وك�صف 
يف  اأنه  القبائل  �صبيبة  لفريق 
اأربعة  واإق�صائه  معاقبته  حال 
ن�صاط  اي  اأعوام من ممار�صة 
كروي فاإنه �صوف يعتزل اللعب 
اإىل  بالتوجه  ق�صيته  ويدّول 
على  �صكوى  ورفع  �صوي�رضا 
لكرة  الدويل  الحتاد  م�صتوى 
ا�صرتجاع  اأجل  من  القدم 
ي�صكت  لن  اأنه  مو�صحا  حقه، 
يعمل على  الأمر، و�صوف  عن 

اإظهار احلقيقة.

نايلي: توقيع حم�سر مبار�ة غليز�ن مزّور ولن �أ�سكت على حقيمت�شك باأن العينة لي�شت له وك�شف اعتزاله وو�شع �شكوى لدى الفيفا
فتح العب احتاد احلرا�ش بالل نايلي النار على م�شوؤويل االحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم واتهمهم بالوقوع يف مغالطات على م�شتوى جلنة مكافحة املن�شطات عند اإخ�شاع 
الالعبني اإىل الك�شوفات، حيث اأو�شح يف ت�شريحات اإعالمية اأن ما يحدث خالل عمل 

اأع�شاء اللجنة ال ميت ب�شلة لالحرتافية ح�شبه خا�شة واأن ما يجري يعلمه اجلميع من 
اأع�شاء االأ�شرة الكروية وبالتايل لي�ش لديه ما يخفيه عن الراأي العام

الت�شكيلة تدربت 
اأم�ش بعد تاأجيل 

مباراتها اأمام تاجنانت

�سباب بلوزد�د 
يخو�ض مبار�ة 

ودية �ليوم
بلوزداد  �صباب  فريق  يخو�ص 
تعوي�صا  ودية  مباراة  اليوم  م�صاء 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  لقرار 
دفاع  اأمام  مباراته  بتاأجيل  القدم 
اليوم  مقررة  كانت  التي  تاجنانت 
عن  املتاأخر  اللقاء  ت�صوية  �صمن 
اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة 
الفني  الطاقم  قرر  حيث  الأوىل، 
القادر  عبد  املدرب  بقيادة 
عمراين برجمة لقاء ودي من اأجل 
املناف�صة  جو  يف  لعبيه  اإبقاء 
خا�صة  راحة  يف  البقاء  وتفادي 
بعد اإيقاف البطولة الوطنية، وهو 
التغيري  اإحداث  عدم  قرر  الذي 
�صطره،  الذي  العمل  برنامج  على 
ح�صة  برجمة  خالل  من  وذلك 
تدريبية جرت م�صاء البارحة على 
ملعب 20 اأوت ملوا�صلة التح�صري 
املو�صم  مناف�صات  من  تبقى  ملا 

الكروي احلايل.
وينتظر اأن تكون اإدارة اأبناء العقيبة 
قد تو�صلت اأم�ص اإىل حتديد هوية 
وديا  تالقيه  �صوف  الذي  الفريق 
مع  مفاو�صات  يف  دخلت  بعدما 
الأق�صام  النا�صطة يف  الفرق  عدد 

الدنيا من اأجل مواجهة اإحداها.
ع.ق.

اإىل جانب تاأجيل لقاء 
دفاع تاجنانت و�شباب 
بلوزداد لتاريخ الحق

تاأجيل د�ربي 
�سو�سطارة 
وبار�دو �إىل 

�ل�سبت
لكرة  املحرتفة  الرابطة  عادت 
التي  املباريات  تاأجيل  اإىل  القدم 
كانت مربجمة يف وقت �صابق هذا 
اجلمعة واأخرتها اإىل ال�صبت الثاين 
الأمر  ويتعلق  الداخل،  مار�ص 
ب�صكرة  احتاد  مباراتي  من  بكل 
وهران  جمعية  �صكيكدة،  و�صبيبة 
تندرجان  اللتان  غليزان  و�رضيع 
الرابطة  من   24 اجلولة  حل�صاب 
جتري  اأين  الثانية،  املحرتفة 
املباريات جميعها يف نف�ص اليوم، 
بينما اأخرت الهيئة الكروية مقابلة 
جتمع  التي  العا�صمي  البداربي 
الفريقني اجلارين احتاد العا�صمة 
 23 اجلولة  �صمن  بارادو  ونادي 
من الرابطة املحرتفة الأوىل اإىل 
ذلك  جانب  اإىل  القادم.  ال�صبت 
للعبة  املحرتفة  الرابطة  اأجلت 
املباراة التي كانت مربجمة اليوم 
بني فريقي دفاع تاجنانت و�صباب 
املتاأخر  اللقاء  حل�صاب  بلوزداد 
الرابطة  من   19 اجلولة  عن 
املحرتفة الأوىل وذلك اإىل تاريخ 
تاأجيل  اأ�صباب  تعود  حيث  لحق، 
املباريات اإىل الو�صع الأمني غري 
امل�صتقر والذي ي�صبق النتخابات 

الرئا�صية.
ع.ق.

احتاد بلعبا�ش / �شبيبة ال�شاورة

�ملكرة ت�سعى ملغادرة �ملوؤخرة و�ل�ساورة للت�سييق على �ملقدمة

جتري اأم�صية اليوم مباراة جتمع فريقي 
احتاد بلعبا�ص و�صبيبة ال�صاورة وتندرج 
�صمن اللقاء املقدم عن اجلولة 24 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل، وميلك احتاد 
ح�صد  اجل  من  ثمينة  فر�صة  بلعبا�ص 
واأمام جمهوره  ثالث نقاط على ملعبه 
الرتتيب  ذيل  مبغادرة  له  ت�صمح  والتي 
التم�صك  اأجل  من  قليال  والتنف�ص 
اأين  البقاء،  كاملة يف حتقيق  بحظوظه 
ي�صمح النت�صار لت�صكيلة »املكرة« قلب 
وت�صييق  الرتتيب  موؤخرة  يف  املوازين 
اخلناق على الأندية التي ل تزال تلعب 
على حتقيق البقاء من اأجل ات�صاع رقعة 
اأين  بعد،  البقاء  ت�صمن  مل  التي  الفرق 
تكون  لن  املهمة  اأن  الالعبون  يدرك 
الذي  القوي  ال�رضاع  ظل  يف  �صهلة 
الرتتيب  ذيل  م�صتوى  على  يتواجد 

خيار  من  الحتاد  ميلك  ل  وبالتايل 
الثالث  بالنقاط  الحتفاظ  �صوى  اآخر 
اأي نقطة  القواعد وعدم ت�صييع  داخل 
مبنا�صبة لقاء اليوم، خا�صة واأن موا�صلة 
�صوف  النقاط  ت�صييع  املحلي  الفريق 
الثانية  الرابطة  يف  قدم  بو�صع  يهدده 
خا�صة يف ظل املقابالت ال�صعبة التي 
تنتظر جميع الأندية التي تناف�ص على 
البقاء فيما تبقى من املو�صم اجلاري، 
تفادي  بهدف  اليوم  الالعبون  ويدخل 
حتقيق  يف  ف�صلوا  الذين  وهم  التعرث 
مواجهات  خم�ص  اآخر  يف  انت�صار  اي 
وبالتايل  الوطنية  البطولة  من  الأخرية 
املقابل،  يف  الفوز.  الأبرز  مهمتهم 
يتنقل �صبيبة ال�صاورة اإىل مدينة بلعبا�ص 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  على  وعينه 
الو�صعية  م�صتغال  القواعد،  خارج 

املحليون  عليها  يتواجد  التي  ال�صعبة 
البقاء  حتقيق  على  ي�صارعون  والذين 
من ذيل الرتتيب، حيث تتواجد ت�صكيلة 
مرتفعة  مبعنويات  اجلنوب«  »ن�صور 
كلوب  فيتا  اأمام  الثمني  انت�صارها  بعد 
جمموعات  دور  �صمن  الكونغويل 
رابطة اأبطال اأوروبا، والفوز يف لقاءها 
باملناف�صة املحلية اأمام دفاع تاجنانت، 
زاوي  كرمي  املدرب  اأ�صبال  يبحث  اأين 
اأف�صل  يف  تواجدهم  على  التاأكيد  عن 
الظروف وجتاوز هزمية لقاءها الأخري 
اجل  من  بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام 
تفادي الدخول يف نفق مظلم، والعودة 
ال�صبيبة  ي�صمح لالعبي  ايجابية  بنتيجة 
املقدمة  كوكبة  على  اخلناق  ت�صييق 
الأوىل  الأدوار  للعب  منها  والقرتاب 

هذا املو�صم.

ا�شتعدادا لالألعاب املتو�شطية وهران 2021

ترقب ��ستالم �لهيكل �ملعدين 
للقاعة متعددة �لريا�سات

الهيكل املعدين  ا�صتالم  �صيتم 
الريا�صات  متعددة  للقاعة 
التابعني  املائي  واملركز 
اجلديد  الريا�صي  للمركب 
مايو  �صهر  بداية  يف  بوهران 
تقدير،  اأق�صى  على  املقبل 
ح�صب ما علم يوم الثنني من 
العمومية  التجهيزات  مديرية 
للولية.واأو�صح نف�ص امل�صدر 
وهران،  ولية  عن  وفدا  اأن 
و�صم  العام  الأمني  بقيادة 
يف  خمت�صني  �صفوفه  يف 
ال�صني،  موؤخرا  زار  املجال، 
الهيكل  هذا  اجناز  يتم  حيث 
الوقوف  اأجل  من  املعدين، 
على  واحلر�ص  نوعيته  على 
م�صيفا  اجنازه،  اأ�صغال  تقدم 
مرحلة  اأهم  ي�صكل  الهيكل  اأن 
يف اإجناز املرفقني الريا�صيني 
املذكورين، اجلارية اأ�صغالهما 
لبلدية  التابعة  بلقايد  مبنطقة 
وهران(. )�رضق  اجلري  بئر 

متعددة  القاعة  وتدخل 
املائي  واملركز  الريا�صات 
�صمن ال�صطر الثاين من م�رضوع 
اجلديد  الريا�صي  املركب 
النطالق  مت  حيث  بوهران، 
يونيو  اأ�صغال اجنازهما يف  يف 
ن�صبة  وو�صلت  املن�رضم 
تقدمها اإىل 20 باملائة، ح�صب 
العمومية،  التجهيزات  مدير 
بانوح.و�صتكون  م�صطفى 
الريا�صات  متعددة  القاعة 
الوطني  امل�صتوى  على  الأكرب 
حيث �صت�صل طاقة ا�صتيعابها 
و�صتمثل  مقعد،   7.200 اإىل 
للحركة  بالن�صبة  هاما  مك�صبا 
باعتبار  اجلزائرية  الريا�صية 
لحت�صان  موؤهلة  �صتكون  اأنها 
على  هامة  ريا�صية  مناف�صات 
والدويل  الوطني  ال�صعيدين 
ويف عدة ريا�صات، �صواء منها 

اجلماعية اأو الفردية.
على  ينطبق  نف�صه  والأمر 
املركز املائي الذي �صيحتوي 
واآخر  اأوملبيني  م�صبحني  على 

جانب  اإىل  اأوملبي،  ن�صف 
قد  الذي  للغط�ص  حو�ص 
يتحول اإىل حو�ص لريا�صة كرة 
مدرجات  تت�صع  فيما  املاء، 
متفرج.  2.400 اإىل  املركز 
املن�صاأتان،  هاتان  وت�صكل 
يونيو  يف  ا�صتالمهما  املقرر 
مرافق  من  جزءا   ،2020
اجلديد  الريا�صي  املركب 
ملعب  على  يحتوي  الذي 
األف   40 ب�صعة  القدم  لكرة 
القوى  لألعاب  وملعب  مقعد 
)4.000 مقعد( وملعب ملحق 
لل�صيارات  ومراأب  للتدريبات 
جانب  اإىل  �صيارة،   250 ب�صعة 
واأخرى  لالألعاب  ف�صاءات 

خ�رضاء.
ملعب  ا�صتالم  املقرر  ومن 
كرة القدم يف يونيو من ال�صنة 
هو  مثلما   ،2019 اجلارية 
مللعب  بالن�صبة  اأي�صا  ال�صاأن 
األعاب القوى بعدما مت النتهاء 
هذا  يف  الكربى  الأ�صغال  من 
اجناز  انتظار  يف  املرفقني 
الع�صب الطبيعي بهما ومبلعب 
التدريبات، كما اأ�صري اإليه.وغري 
الريا�صي،  املركب  عن  بعيد 
قدم  على  الأ�صغال  جتري 
و�صاق لإجناز القرية الأوملبية 
ا�صتيعابها  طاقة  تقارب  التي 
واأن  علما  �رضير،  ال5.000 
الكبريين  ال�رضحني  هذا 
حت�صريات  �صمن  يدخالن 
ل�صت�صافة  وهران  مدينة 
البحر  األعاب  من  ال19  الطبعة 
.2021 لعام  املتو�صط  الأبي�ص 

وتدخل �صمن هذا ال�صياق الزيارة 
><الباهية<<،  اإىل  قادت  التي 
املن�رضم،  الأ�صبوع  نهاية  يف 
وفدا عن اللجنة الدولية لالألعاب 
رئي�صها،  نوه  حيث  املتو�صطية، 
بتقدم  اأم�صالم،  برينار  الفرن�صي 
الندوة  خالل  التح�صريات 
ختام  يف  عقدها  التي  ال�صحفية 

الزيارة.
وكاالت 
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عي�شة ق.

رفع  الن�رصية  اإدارة  قّررت  حيث 
الإفريقي  الحتاد  لدى  �شكوى 
لكرة القدم حول ال�شغوطات التي 
كينيا  و�شولها  منذ  لها  تعر�شت 
فيما  �شادفتها  التي  والعراقيل 
للفريق  حافلة  توفري  بعدم  يتعلق 
الإقامة  مقر  اإىل  نقله  اأجل  من 
الفريق  اإدارة  ورف�ض  املطار  من 
للتدريبات  ملعب  �شمان  املحلي 
ال�شتعداد  اأجل  من  للت�شكيلة 
هديف  الفريق  تلقى  اأين  للمقابلة، 
من  دقائق  خم�ض  اآخر  يف  اللقاء 

املقابلة جاءت بالنظر للمعنويات 
ممثل  بها  لعب  التي  املحبطة 
يف  القارية  املناف�شة  يف  اجلزائر 
التي  العدوانية  الت�رصفات  زل 
واجهوها من طرف اأن�شار الفريق 
امل�شيف، اإىل جانب طرد الالعب 
و�شقط  حراق.  الدين  �شم�ض 
اأ�شبال املدرب مزيان اإيغيل يف فخ 
انطالق  منذ  لهم  الأوىل  الهزمية 
كانوا  بعدما  املجموعات  دور 
اأمام  واحدة  مواجهة  يف  فازوا 
وتعادلوا  الأنغويل  اأتلتيكو  بيرتو 
الزمالك،  نادي  اأمام  م�رص  يف 
يف  نظيفة  بثنائية  ال�شقوط  ورغم 

مباراة جرت حتت ظروف خا�شة 
اإل اأن اأ�شبال املدرب مزيان اإيغيل 
يعولون على رفع التحدي من اأجل 
التناف�ض  يف  بحظوظهم  التم�شك 
التاأ�شريتني املوؤهلتني  اإحدى  على 
اإىل الدور ربع النهائي من املناف�شة 
ي�شتقبلون  الذين  وهم  القارية، 
حل�شاب  غورماهيا  املقبل  الأحد 
اجلولة الرابعة والتي يكفيهم الفوز 
اإىل  ال�شعود  اجل  من  بنتيجتها 
�شدارة جدول الرتتيب للمجموعة 
على  التناف�ض  وموا�شلة  الرابعة، 
حتقيق نتيجة ايجابية وبلوغ اأدوار 
القارية،  املناف�شة  من  متقدمة 

لرد  العدة  يعدون  الغر�ض  ولهذا 
بعد  للكينيني  �شاعني  ال�شاع 
اجلحيم الذي عا�شوه. يف املقابل، 
تلقى الالعب اأحمد قا�شمي اإ�شابة 
الذي  وهو  املقابلة  اأطوار  خالل 
ا�شطر اإىل مغادرة اأر�شية امليدان 
انطالق  من  �شاعة  ن�شف  بعد 
اإىل  مبا�رصة  نقله  مت  اأين  اللقاء 
امل�شت�شفى ومت التاأكد من معاناته 
بعد  الوجنة  عظم  م�شتوى  على 
تدخل خ�شن عليه من طرف احد 
م�شاركته  وتبقى  املناف�ض،  لعبي 
املناف�ض  نف�ض  اأمام  ال�شك  حمل 

الأحد املقبل. 

الفريق ي�شرع يف التح�شري للقاء الأحد وقا�شمي ي�شاب يف عظم الوجنة

الن�صرية واجهت اجلحيم بكينيا وتعد بالرد بقوة
عا�س وفد فريق ن�شر ح�شني اأوقات ع�شيبة خالل املقابلة التي جمعته ظهرية اأول اأم�س بنادي غورماهيا الكيني، اأين 

تعر�شت ت�شكيلة الن�شرية اإىل �شغوطات رهيبة على ملعب »نريوبي �شيتي �شتاديوم« وهي التي جنت من اعتداءات 
خطرية خا�شة واأن اأطوار اللقاء �شهدت اإقدام جماهري النادي العا�شمي اإىل ر�شقهم بقارورات زجاجية اأ�شابت لعبني 

بجروح متفاوتة على غرار الالعب �شم�س الدين حراق الذي تقدم اإىل حمافظ املباراة وقدم له عينة من القارورة 
الزجاجية واأثر الدماء ت�شيل من اليد

يقوم بدور بارز يف الطاقم الوطني للمبارزة

ثنائي �صنغايل كوري جنوبي 
ل�صنع جنوم امل�صتقبل

�شجل هدفا مبق�شية رائعة اأمام بلد الوليد

ماندي يناف�س مي�صي حول 
اأجمل هدف هذا الأ�صبوع 

الوطنيان  املدربان  يطمح 
يف  للمبارزة  اجلزائري  للمنتخب 
اجلنوبية  الكورية  احل�شام  �شالح 
مامادو  وال�شنغايل  يل  مي  �شني 
مع  بعيدا  الذهاب  اإىل  كايتا، 
املواهب  �شقل  الفريق من خالل 
هذا  امل�شتقبل،  اأبطال  �شنع  بغية 
اخلربة  بني  ميزج  الذي  الثنائي 
الإفريقية  والتجربة  الآ�شيوية 
ن�شيم  اجلزائري  رفقة  يعكف 
يوميا  بجد  العمل  على  برناوي 
العمرية وعند  الفئات  مع خمتلف 
املبتغى،  هذا  لبلوغ  اجلن�شني 
من  الثناء  املدربان  هذان  ويلقى 
اجلزائرية،  املبارزة  عائلة  قبل 
م�شوؤويل  وكذا  الريا�شيني  ل�شيما 

الحتادية اجلزائرية.
لكايتا  الحتادية  تعيني  فمنذ 
يل  للمدربة  و  فيفري2018  يف 
يف  والنتائج  املا�شي  نوفمرب  يف 
تظهر  العمل  ثمار  وبداأت  حت�شن 
ولعل  الخت�شا�ض،  اأهل  ح�شب 
�شيماء  انتزاع  النتائج،  هذه  اأبرز 
يف  مقعدها  و�شطيات  عدودة  بن 
 2018 لل�شباب  الوملبية  الألعاب 
للمركز  احتاللها  اإثر  بالأرجنتني، 
الأفارقة  املبارزين  بني  من  الأول 

العاملية  البطولة  يف  امل�شاركني 
التي جرت يف اأفريل 2018 مبدينة 
على  عالوة  اليطالية،  فريونا 
الوطني  املنتخب  افتك  ذلك، 
ذهبية الفرق يف الألعاب الإفريقية 
بالفوز  باجلزائر   2018 لل�شباب 
التون�شي  نظريه  على  النهائي  يف 
�شكور  بن  نايلة  الرباعي  بف�شل 
بن  و�شيماء  بلكبري  حممد  كوثر  و 
الحتياطية  اىل  بالإ�شافة  عدودة 
هذين  وبقيادة  �شارة،  معراف 
اجلزائر  نالت  دائما،  املدربني 
البطولة  يف  برونزيات  ثالث 
احلايل  فيفري  بداية  املتو�شطية 
بن  طريق  عن  اليطالية  بكالياري 
�شكور �شغريات، اآدم عبد احل�شيب 

اإيزم اأوا�شط وبن عدودة �شبالت.
العمل  الفني على  الطاقم  ويعكف 
من القاعدة من اأجل تكوين ثمانية 
اجلزائر  الأقل متثل  على  عنا�رص 
اأح�شن متثيل يف املحافل الريا�شية 
الفني  الطاقم  وي�شري  الكربى، 
الريا�شيني  مع  احل�شام  ل�شالح 
كون  بيداغوجية  بطريقة  ال�شبان 
هوؤلء ميرون مبرحلة عمرية هامة 

وح�شا�شة.
وكالت   

اجلزائري  الويل  الالعب  قاد 
عي�شى ماندي فريقه ريال بيتي�ض 
القواعد  خارج  النت�شار  اإىل 
الوليد  بلد  على ح�شاب امل�شيف 
الذي  اللقاء  يف  نظيفني  بهدفني 
اأم�ض  اأول  م�شاء  الفريقني  جمع 
الدوري  من   25 اجلولة  حل�شاب 
نظيفة،  بثنائية  وانتهى  ال�شباين 
الوطني  املنتخب  مدافع  وتاألق 
�شجل  الذي  وهو  لفت  ب�شكل 
مق�شية  طرق  عن  عامليا  هدفا 
حار�ض  �شباك  �شكنت  رائعة 
الفريق املناف�ض بعد مرور ثالث 
ال�شوط  انطالق  على  دقائق 
التهديف  بف�شلها  افتتح  الثاين 
يف املقابلة قبل اأن ي�شيف زميله 

ثالث  قبل  الثاين  الهدف  خواكني 
اللقاء،  نهاية  �شافرة  على  دقائق 
�شمن  اأهميته  ماندي  اأكد  اأين 
مدينة  فريقه  مدرب  خيارات 

الأندل�ض.
الرائع  الهدف  منح  املقابل،  يف 
الذي �شجله ماندي يف مرمى بلد 
الوليد فر�شة التناف�ض على جائزة 
يف  الأ�شبوع  هذا  هدف  اأجمل 
الدوريات الأوروبية والذي تنظمه 
�شبورت،  اأن  بني  الريا�شية  القناة 
رمي�ض  نادي  خرج  يناف�ض  حيث 
الفرن�شي النجم الأرجنتيني ليونيل 
ال�شباين  بر�شلونة  لعب  مي�شي 

والربازيلي لوي�ض مورييل.
ع.ق.

زفان يعاين اإ�شابة على م�شتوى الفخذ

بن �صبعيني �صمن الت�صكيلة 
املثالية للجولة 26 من الليغ1

مّت اختيار الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني 

�شمنا لت�شكيلة املثالية للجولة 26 من دوري الدرجة 

الأوىل الفرن�شية بعد الأداء الكبري الذي قدمه رفقة ناديه 

رين اأمام اأوملبيك مار�شيليا يف اللقاء الذي جمع الفريقني 

نهاية هذا الأ�شبوع، وقدم مدافع اخل�رص مباراة كبرية 

واأداء يف امل�شتوى �شمح لفريقه بك�شب نقطة التعادل 

اأمام نادي اجلنوب الفرن�شي، حيث و�شعت جملة »فران�ض 

فوتبول« ابن مدينة ق�شنطينة �شمن ت�شكيلة اأف�شل 11 

لعبا يف مباريات »الليغ1« التي جرت نهاية الأ�شبوع 

املنق�شي وهو الذي ي�شجل م�شتويات رائعة منذ تعافيه 

من الإ�شابة التي كان تلقاها يف الفرتة املا�شية واأبعدته 

عن املناف�شة اأين اأ�شحى حديث اجلميع يف امل�شهد 

الكروي الفرن�شي. من جهة اأخرى، تعّر�ض الالعب مهدي 

زفان اإىل اإ�شابة خالل املقابلة التي خا�شها اأمام اأوملبيك 

مار�شيليا وغادر على اإثرها اأر�شية امليدان بعد مرور 

ربع �شاعة على انطالق املواجهة تاركا مكانه لزميله بن 

�شبعيني، حيث ك�شف مدرب ملعب رين جوليان �شتيفان 

اأن املدافع املتعدد املنا�شب عانى من اإ�شابة يف اأعلى 

ع�شلة الفخذ ا�شطرته اإىل مغادرة امليدان، مو�شحا يف 

ت�رصيحات ادىل بها جلريدة »ليكيب« اأن زفان وبالنظر 

للتجربة التي ميلكها يف امليادين عرف الوقت املنا�شب 

من اجل التوقف عن اللعب و�رصورة طلب املغادرة.

عي�شة ق. 

اأحرز ثالث تتويج يف م�شواره الكروي

حمرز يتوج بلقب الرابطة 
الجنليزية وغوراديول 

يوا�صل تهمي�صه
من�شة  �شعود  اإىل  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  كاأ�ض التتويجات واأحرز اللقب الثالث يف م�شواره الكروي ومنذ احرتافه عاد  بلقب  اخل�رص  ميدان  متو�شط  توج  اأين  الجنليزي،  الأ�شلي الرابطة الجنليزية عقب الفوز الذي حققه ناديه مان�ش�شرت �شيتي بالدوري  الوقت  نهاية  بعد  الرتجيح  ركالت  بف�شل  ت�شيل�شي  الحتياط من م�شاركة زمالئه فرحة التتويج باللقب يف املحطة النهائية التي املدرب ال�شباين بيب غوراديول تهمي�ض لعبه اجلزائري وحرمه الرتجيح التي ابت�شم فيها احلظ اإىل املان �شيتي بنتيجة 4-3، ووا�شل وال�شوطني الإ�شافيني بالتعادل ال�شلبي، واحتكم الناديان اإىل ركالت اأمام  دكة  على  اإبقاءه  ف�شل  بعدما  وميبلي  ملعب  على  اأف�شلية جرت  ميلك  كان  ال�شباين  املدرب  ان  رغم  اللقاء  اطوار  2016/2015، قبل انطالق املو�شم الكروي اجلاري، بينما كان توج بلقب الدوري مع ناديه املان �شيتي بعدما �شبق له التتويد بكاأ�ض الدرع اخلريية الثالث يف جمموع األقاب منذ احرتافه يف الدوري الجنليزي والثاين مل يحدث وتابع حمرز 120 دقيقة يف دكة البدلء. ويعترب هذا اللقب القيام بالتغيري الرابع عند خو�ض ال�شوطني الإ�شافيني اإل اأن ذلك طيلة  املو�شم  �شيتي  لي�شرت  فريقه  مع  املمتاز  فريقه الجنليزي  بلوغ  يف  كبري  ب�شكل  الفرن�شي  ولهافر  نادي  خريج  والتتويج و�شاهم  التاأهل  يف  الكبري  الدر  له  كان  بعدما  النهائية  هدفني باللقب ال�شاد�ض لكاأ�ض الرابطة الجنليزية والتواجد ثاين اأكرث فريق املباراة  �شجل  حيث  األقاب،  بثمانية  ليفربول  خلف  باللقب  ومنح ثالث متريرات حا�شمة وهو ما جعله يختار اأف�شل لعب يف تتويجا 

املناف�شة هذا املو�شم.
عي�شة ق.
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امللكي يعود اإىل االنت�صارات بركلتي جزاء
عاد ريال مدريد اإىل �سكة النت�سارات متجاوزاً م�سيفه ليفانتي 2-1 يف الأ�سبوع 

25 من م�سابقة الدوري الإ�سباين، وكان من املهم جداً لريال مدريد اأن يعود لتذوق 
طعم الفوز بعد تعرثه اأمام جريونا الأ�سبوع الفائت، خا�سة واأّنه �سيلعب مع بر�سلونة 

غدا يف اإياب ن�سف نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا، و�سّجل الفرن�سي كرمية بن زمية 
والويلزي غاريث بيل من ركلتي جزاء  يف الوقت الذي �سّجل به مارتي هدف فريقه 
الوحيد، علماً اأّن نات�سو طرد بتلقيه الإنذار الثاين، ورفع ريال مدريد ر�سيده اإىل 48 

نقطة يف املركز الثالث بفارق ت�سع نقاط عن بر�سلونة املت�سدر.

موناكو ُي�صقط ليون ومر�صيليا يكتفي بالتعادل
فاز موناكو و�سيف البطل على �سيفه ليون الثالث 2-0 واكتفى مر�سيليا اخلام�س 
بالتعادل مع م�سيفه رين 1-1، واأ�سقط ران�س م�سيفه مونبلييه يف عقر داره 2-4 
يف املرحلة 26 من الدوري الفرن�سي، اأنقذ الإيفواري ماك�س-األن غراديل تولوز 
من اخل�سارة اأمام �سيفه كاين باإدراكه التعادل 1-1 يف الوقت ال�سائع، يف املباراة 

الأوىل على ملعب لوي�س الثاين، كان موناكو �سباقا لفتتاح الت�سجيل عرب الدويل 
الربتغايل جيل�سون مارتينز اإثر متريرة من فوديه-بالو توريه، .وعزز الربتغايل الآخر 

روين لوبي�س تقدم فريق الإمارة بالهدف الثاين من جمهود فردي، ويف ال�سوط 
الثاين حت�سن اأداء ليون، واأهدر له الدويل الهولندي ممفي�س ديباي ركلة جزاء ووقف 
احلار�س الدويل الكرواتي �سدا منيعا يف حماولت لعبي ليون للتعوي�س وكان جنم 
املباراة، وجتاوز موناكو مرحلة اخلطر موؤقتا ب�سعوده اإىل املركز 16 بر�سيد 25 

نقطة، فيما جتمد ر�سيد ليون عند 46 نقطة.

�صاري يف�صر حادثة كيبا
اعترب الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب ت�سيل�سي اإن �سوء تفاهم كبري حدث بينه 
وبني حار�سه كيبا وذلك بعد اأن رف�س الأخري اخلروج قبل نهاية ال�سوط الإ�سايف 

الثاين من نهائي الرابطة �سد املان �سيتي، وكان الأرجنتيني كابايريو يتح�رض 
للدخول مكان كيبا اإل اأّن الأخري رف�س اخلروج وا�ستمر يف اأر�س امللعب و�سط 
غ�سب �ساري والطاقم الفني والإداري لنادي ت�سيل�سي، وانت�رض مان�س�سرت �سيتي 

بركالت الرتجيح 4-3 اإذ ت�سدى كيبا لركلة واحدة فقط بينما اأ�ساع رفاقه فر�سة 
الت�سجيل يف منا�سبتني، وقال �ساري مف�رضاً احلالة: »حدث �سوء تفاهم كبري لأنني 

فهمت اأن احلار�س تعر�س ل�سد ع�سلي ولن ي�ستطيع امل�ساركة يف ركالت الرتجيح، 
لكنه مل يتعر�س ل�سد ع�سلي وكان ي�ستطيع خو�س ركالت الرتجيح«. ، واأ�ساف: 

»اأدركت الو�سع بعد ثالث اأو اأربع دقائق، عندما جاء الطبيب اإىل مقاعد البدلء، يف 
هذه الأثناء كنت اأرغب بالزح بكابايريو«، وتابع: »كان كيبا على حق، حتى لو كانت 
الطريقة خاطئة«، وختم حديثه يف هذا ال�ساأن بالقول:«اأريد اأن اأحتدث معه لأنه 

يحتاج اإىل اأن يعرف اأنه مع �سوء الفهم ميكننا اأن نقع يف امل�ساكل، وخا�سة معكم«.

�صول�صكاير يهاجم العبي ليفربول
ا�ستغرب اأويل جونار �سول�سكاير مدرب مان�س�سرت يونايتد الطريقة التي تعامل بها 

مدافعو ليفربول مع مهاجمه ماركو�س را�سفورد خالل التعادل ال�سلبي بني الفريقني 
يف الدوري الإجنليزي، وتعر�س را�سفورد لإ�سابة مبكرة يف الكاحل خالل التحام 

مع جوردان هندر�سون لعب و�سط ليفربول، لكن �سل�سلة من الإ�سابات ملجموعة 
اأخرى من الالعبني اأدت ل�ستكماله املباراة، ومت تغيري 3 لعبني من يونايتد ب�سبب 

الإ�سابة يف ع�سالت الفخذ اخللفية، قبل نهاية ال�سوط الأول وكان لزاما على 
را�سفورد اأن يلعب حتى النهاية رغم ما بدا عليه من عالمات عدم ارتياح.

وقال �سول�سكاير: »اأعتقد اأن الأمر كان كذلك، ل ميكنك القول اإنه كان م�ستهدفا، 
لكن ميكن القول اإنه كانت هناك بع�س اللتحامات �سده حتديدا«، وتابع: »من  

مبا�رضة ما اأدى لتورم كاحله، خرج اأندير هرييرا وخوان ماتا بعدها، لذا فلم يكن 
بو�سعنا الإقدام على خماطرة اإخراجه وكان الأمل يحدونا األ تتفاقم اإ�سابته 

كثريا«، و�سعر �سول�سكاير باأن احلكم كان يجب اأن يتخذ اإجراء اأقوى حلماية مهاجم 
منتخب اجنلرتا، واأردف: »هذه كانت واحدة من عدة اأخطاء تعر�س لها ورمبا يكون 

قد تعر�س لوابل من املخالفات«. 

املان �صيتي يتوج بكاأ�س الرابطة االجنليزية
الرابطة  بكاأ�س  �سيتي  مان�س�سرت  توج 
يف  ت�سيل�سي  على  بالفوز  الإجنليزية 
بعد   3-4 الرتجيح  بركالت  النهائي 
الأ�سلي  الوقتني  يف  ال�سلبي  التعادل 
على اأر�سية ملعب وميبلي يف العا�سمة 
لندن، وانتهى الوقت الأ�سلي والإ�سايف 
حذر  بعد  اأهداف،  بدون  للمباراة 
�سديد من جانب ت�سيل�سي وحلول غري 
بيب  املدرب  فريق  جانب  من  ناجعة 
غوارديول، وهذا اللقب ال�ساد�س ملان 
الكاأ�س،  هذه  على  الذي حافظ  �سيتي 
بالفوز  املا�سي  املو�سم  نالها  اأن  بعد 
�سجل  �سيتي يف  واأ�سبح  اأر�سنال،  على 
الأبطال الفائزين بكاأ�س الرابطة ثانياً 
وهذا  األقاب،  بثمانية  ليفربول  خلف 
الأعوام  يف  ل�سيتي  الرابع  هو  اللقب 
ت�سيل�سي  الأخرية، فيما ف�سل  اخلم�سة 
كاأ�س  له يف  ال�ساد�س  اللقب  اإحراز  يف 
وخ�رض   2015 منذ  والأول  الرابطة 
عامي  بعد  الثالثة  النهائية  املباراة 
هذا  الأول  اللقب  وهو  و2008.   1972
املو�سم ملان�س�سرت �سيتي، يف �سعيه اإىل 

الرباعية التاريخية التي يطمح للظفر بها هذا العام حيث ل يزال يناف�س يف الدوري ويحتل الو�سافة بفارق نقطة خلف ليفربول 
نهائي م�سابقة  وربع  الأملاين 3-2 ذهاباً،  �سالكه  فاز على م�سيفه  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي م�سابقة  ثمن  وبلغ  الإجنليزي، 
الكاأ�س املحلية �سيالقي �سوان�سي �سيتي الويلزي من الدرجة الأوىل، بدوره ح�سد املدرب الإ�سباين بيب غوارديول اللقب 25 
يف م�سريته كمدرب مع بر�سلونة وبايرن ميونيخ و�سيتي، و�سهدت املباراة حادثة غريبة للغاية، بعدما رف�س حار�س ت�سيل�سي 

الإ�سباين كيبا اريزابالغا اخلروج مل�سلحة دخول كابيريو قبل الو�سول اإىل ركالت الرتجيح بدقائق.

اأمام م�ست�سيفه  اإنرت ميالن الفوز يف اللحظات الأخرية  فقد 
فيورنتينا 3-3 يف املرحلة 25 من الدوري الإيطايل، و�سجل 
الفيول بعد مرور 18 ثانية فقط عرب الهولندي �ستيفان دي فري 
لعب اإنرت خطاأ يف مرمى فريقه م�سجاًل اأحد اأ�رضع الأهداف 
منذ �سنوات طويلة، وعادل للنرياتزوري الأوروغوياين ماتيا�س 
يعزز  اأن  قبل   40 لإنرت  بوليتانو  ماتيو  تقدم  ثم   ،6 فيت�سينو 
الكرواتي ايفان بريي�سيت�س النتيجة لإنرت من ركلة جزاء 1-3 
يف الدقيقة 52، قل�س الكولومبي لوي�س مورييل 74 النتيجة ثم 
عادل للفيول جوردان فريتو من ركلة جزاء يف الوقت ال�سائع 
بعد العودة للفار، و�سار ر�سيد اإنرت 47 نقطة يف املركز الثالث 

مقابل 36 للفيول يف املركز التا�سع.
ال�سوط  يف  بارما  م�ست�سيفه  �سد  اللقاء  نتيجة  نابويل  ح�سم 
الأول بعدما تقدم بهدفني نظيفني للبولنديني بيوتر زيلين�سكي 
ال�سوط  ويف  ركلة حرة،  بنجاح  نفذ  الذي  ميليك  واأركاديو�س 
املباراة  يف  ال�سخ�سي  الثاين  الهدف  ميليك  ا�ساف  الثاين، 
هدفا   14 اىل  ر�سيده  رافعا  املنطقة  خارج  من  بت�سديدة 
رابع  بهدف  املهرجان  ونا�س  اآدم  اجلزائري  البطولة.،   يف 
م�ستفيدا من متريرة �سيموين فريدي، نابويل و�سيف يويف يف 
الرتتيب بر�سيد 56 نقطة، مقابل 29 نقطة لبارما يف املركز 

.13

اإنرت ميالن يفقد الفوز ونابويل يوا�صل مطاردة ال�صدارة

بورو�صيا دورمتوند ي�صتعيد نغمة االنت�صارات
الدفاع الإيفواري الأ�سل جوناثان تاه كرة براأ�سه انربى لها يوليان براندت. ماريو غوتزه تقدم دورمتوند بالهدف الثالث مطلع ال�سوط الثاين، وقل�س ليفركوزن الفارق عندنا تابع قطب كرة طائرة اأ�سكنها على ميني احلار�س رافعا ر�سيده اإىل �سبعة اأهداف يف البوند�سليغا هذا املو�سم، وعزز اأنهاها الأول بت�سديدة م�سجاًل هدفه التا�سع هذا املو�سم، لكن دورمتوند رد مبا�رضة عرب �سان�سو بت�سديد اأك�سل زاغادو، واأدرك باير ليفركوزن التعادل بعد 6 دقائق اإثر لعبة م�سرتكة بني كيفن فولند وكاي هافرت�س 30 عندما انربى املهاجم الدويل الإجنليزي الواعد جادون �سان�سو لركلة ركنية تابعها املدافع الفرن�سي دان-عند 36 نقطة وتراجع اإىل املركز ال�سابع، وجنح بورو�سيا دورمتوند يف ترجمة اأف�سليته اإىل هدف يف الدقيقة �سل�سلة النت�سارات الأربع املتتالية لباير ليفركوزن واأحلق به اخل�سارة التا�سعة هذا املو�سم، فتجمد ر�سيده ر�سيده اإىل 54 نقطة، وكان العمالق البافاري تغلب على �سيفه هرتا برلني 1-0، واأوقف بورو�سيا دورمتوند 3 تعادلت متتالية حمققًا فوزه 16 هذا املو�سم وابتعد يف ال�سدارة بفارق 3 نقاط بايرن ميونيخ بعدما رفع 23 من الدوري الأملاين، و�رضب بورو�سيا دورمتوند ع�سفورين بحجر واحد بعدما ا�ستعاد نغمة الفوز بعد ا�ستعاد بورو�سيا دورمتوند نغمة النت�سارات بفوزه ال�سعب على �سيفه باير ليفركوزن 3-2 يف قمة املرحلة 
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الكت�شاف املواهب الروائية ال�شبابية ودعمها

دار يوتوبيا للن�شر والتوزيع تطلق م�شابقة االبداع الروائي ال�شبابي 
اأطلقت دار »يوتوبيا « للن�شر والتوزيع ، مبادرة » االبداع الروائي ال�شبابي  «، لتحفيز الطاقات االإبداعية، للكتاب الروائيني ، عرب ا�شتثمار اإبداعاتهم 
ال�شردية يف تطوير الرواية واالأعمال ال�شردية والن�شو�ص ، وذلك متا�شيًا مع اهتمام الدار ورعايتها الطاقات االإبداعية ، بو�شفها قوة توؤكد حيوية 

املجتمع وتنوع اهتماماته واإمكاناته

خل�شر بن يو�شف 

�صميم  يف  ت�أتي  املب�درة 
اإليه�  تعمد  التي  اال�صرتاتيجية 
روح  تعزيز  اإىل  الرامية   ، الدار 
خمتلف  بني  واملعرفة  االإبداع 
اأجل   من   ، املجتمع  فئ�ت 
اخلالق  االأدبي  امل�صهد  ري�دة 
اجلديد  املحتوى  وتقدمي   ،
تف�صيالت  على  بن�ء  واملتنوع، 

املجتمع واهتم�م�ته
ال�صيد  الدار  م�صوؤول  وق�ل 
اإن   ، الق�در  عبد  بعطو�ش 

على  حري�صة  موؤ�ص�صته 
بن�ء  يف  الري�دي  دوره�  تعزيز 
ب�ملحتوى  ورفده�  املجتمع�ت 
ر�صد  خالل  من   ، اله�دف 
واملعريف  الثق�يف  احلراك 
االأدبية   ال�ص�حة  ت�صهده  الذي 
برامج  واإطالق   ، جهة  من 
ترثي  ومب�درات   ، متخ�ص�صة 
واالإبداعي  الفكري  املحتوى 
جهة  من  ال�ص�بة  والعقول 
لرع�ية  اأي�ص�  وتهدف  اأخرى 
واالحتف�ء  واملبدعني،  االإبداع 
املحلية  الروائية  ب�لتج�رب 

البيئة  من  ا�صتف�دت  التي   ،
�رسدية،  كح��صنة   ، اجلزائرية 
 ، الثق�فية  حتوالته�  ور�صدت 
الرثية  االجتم�عية،  وتف��صيله� 

واملتنوعة
امل�ص�بقة مفتوحة للفئة العمرية 
اأقل من 35 �صنة ، على اأن تكون 
فقط  العربية  ب�للغة  االأعم�ل 
العمل  يكون  اأن  يجب  ال  كم� 
من�صورا من قبل ، تتم امل�ص�ركة 
اإىل  االأعم�ل  ار�ص�ل  خالل  من 
ببي�ن�ت  م�صحوبة  الدار  اإمييل 
العمل  عن  وموجز  املوؤلف 

لتتوىل جلنة القراء ة املكونة من 
نق�د خمت�صني وكت�ب اأك�دمييون 
الثالثة  الف�ئزة  االأعم�ل  اختي�ر 
الدار  تتكفل  حني  يف  االأوىل 
العمل  وتوزيع  طبع  بتك�ليف 
الف�ئز ب�ملرتبة  االأوىل والث�نية 
طبعه  فيكون  الث�لث  العمل  اأم� 
الدار  بني  من��صفة  وتوزيعه 
اأي�ص�  وتربمج  هذا  والك�تب  
جل�ص�ت للبيع ب�لتوزيع لالأعم�ل 
الف�ئزة ، امل�ص�بقة مفتوحة من 
14 فيفري اإىل غ�ية 31 م�ر�ش 

اآخر اأجل الإر�ص�ل االأعم�ل . 

عن املركز العربّي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات

يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات«.. مقاربة حتليلية ونقدية

مكقاربات

االكتئاب و�شوره االإبداعية ما بني نازك املالئكة وفريجينيا وولف

�صدر عن املركز العربّي لالأبح�ث 
للب�حث  كت�ٌب  ال�صي��ص�ت  ودرا�صة 
الدواي  الرزاق  عبد  املغربّي 
واخلط�ب  الثق�فة  »يف  عنوانه: 
 215( الثق�ف�ت«  حرب  عن 
الكبري(. القطع  من  �صفحة 
مق�ربة  على  الكت�ب  هذا  ويركز 
الثق�فة  الإ�صك�لية  ونقدية  حتليلية 
وللمف�هيم  املع��رس،  الفكر  يف 
الن�ص�أة.  احلديثة  عنه�،  املتفرعة 
املث�قفة،  الثق�فية،  الهوية  مثل: 
الهيمنة الثق�فية، العوملة الثق�فية، 
الثق�ف�ت،  بني  واحلوار  ال�رساع 
ثّم  الثق�فية.ومن  الدميقراطية 
من  عدٍد  الآراء  ب�لنق��ش  يت�صّدى 
والب�حثني،  واملوؤّرخني  املفّكرين 
ر�صوان  ي��صني،  ال�صيد  اأمث�ل: 
ال�صيد، وجيه كوثراين، حممد ع�بد 

اجل�بري، ن�دية م�صطفى. ويخل�ش 
اأّن مق�ومة العوملة ال  اإىل ا�صتنت�ج 
رف�ش  تعني،  اّل  اأن  ويجب  تعني، 
ك�لعقالنّية  ومكّون�ته�  احلداثة 
والدميقراطّية  والعلم  والتنوير 
وحقوق االإن�ص�ن. بل على املق�ومة 
على  تعتمد  اأن  للعوملة  املجدية 
نف�صه�. للحداثة  االإن�ص�نّية  القيم 

خم�صة  اإىل  كت�به  املوؤلف  يق�صم 
منه�:  االأول  يف  ويتن�ول  ف�صول، 
الإ�صك�لية  اجلديدة  العن��رس 
املكون�ت  ويدر�ش  الثق�فة، 
والعوامل اخل��صة ب�لت�صور اجلديد 
الإ�صك�لية الثق�فة، مع ر�صد ملجمل 
طراأت  التي  الداللية  التحوالت 
الثق�فة،  عن  الع�م  اخلط�ب  على 
ابتداء من الن�صف الث�ين من القرن 
الطالئع  اإىل  الع�رسين.و�صعوداً 

ويبني  الع�رسين.  القرن  من  االأوىل 
التحوالت  تلك  اأهم  اأن  املوؤلف 
مفهوم  كون  يف  اأ�ص��ص�ً  تتعني 
الثق�فة قد اأ�صبح يف املرة االأوىل، 
مرتبط�ً  الداليل،  تطوره  م�ص�ر  يف 
بقيم ومب�دئ الدميقراطية وحقوق 
التحرر  ق�ص�ي�  وكذا  االإن�ص�ن. 
وي�رّسح  ع�مة.  ب�صفة  والتنمية 
م�هية  الكت�ب،  يف  الث�ين  الف�صل 
الثق�ف�ت«  »حرب  ب�ص�أن  اخلط�ب 
اإذ  املع��رس،  الغربي  الفكر  يف 
من  واحداً  الدواي،  فيه  يتن�ول 
املرتبطة  املهمة  االأطروح�ت 
فيه�  وامل�صت�أثرة  الثق�فة  ب�إ�صك�لية 
امل��صي.  القرن  ت�صعيني�ت  منذ 
على  جديدة  اإطاللة  ويجري 
م�ص�مني خط�ب�ت غربية مع��رسة، 
وهي  املذكورة،  املو�صوعة  حول 

خط�ب�ت �ص�غه� مفكرون اأمريكيون 
ج�مع�ت  اإىل  ينتمون  مرموقون، 
الث�لث،  الف�صل  م�صهورة.ويهتم 
الثق�ف�ت  بني  احلوار  ب�إ�صك�لية 
الفكر  يف  تطوره�  و�صي�ق�ت 
يف  ت�ص�وؤل:  من  منطلق�ً  املع��رس، 
هذه املط�لع االأوىل لالألفية الث�لثة، 
احلوافر  اإن  القول  ميكن  هل 
الكفيلة  وال�رسوط،  واالإمك�ن�ت 
حوارات  اإق�مة  مب�درات  ب�إجن�ح 
الثق�ف�ت  بني  وم�صتمرة  مثمرة 
�صبيل  ويف  فعاًل؟  تتوافر  الب�رسية، 
املوؤلف  يربز  الت�ص�وؤل  االإج�بة عن 
اأم�م  تنت�صب  عراقيل  اعتربه  م� 
ومب�دئ  اأر�صية  اإيح�د  حم�والت 
ال�صعيد  الثق�يف على  للحوار  ع�مة 
به� اجلميع، خ��صة  يقبل  الع�ملي، 
فيه  انك�صفت  الذي  اليوم  ع�مل  يف 

الكي�ن�ت  من  واحد  كل  ان  حقيقة 
يت�صبث  املوجودة،  الثق�فية 
والقيمية  املرجعية  مبنظومة 
من  تتف�وت  بدرج�ت  اخل��صة، 
املوؤلف  ويتو�صع  التطرف.  حيث 
للكت�ب، يف بحث  الرابع  الف�صل  يف 
النقدي  العربي  النق��ش  م�ص�ق�ت 
احل�ص�رات«،  »�صدام  الإ�صك�لية 
مو�صوع«،  عن  ملحة  »معه�  مقدم�ً 
احل�ص�رات  حوار  م�صمون  تو�صح 
ولد من  انه  كيف  وتبني  ومف�هيمه، 
احل�ص�رات. تلك  اعرتا�ش  رحم 

الف�صل  ويخ�ص�ش  له.  والت�صدي 
الكت�ب،  يف  واالأخري  اخل�م�ش 
للنظر يف ا�صك�لية »الهوية والعوملة 
الثق�فية«. ويالحظ املوؤلف هن�، اأن 
الثق�فية  الهوية  ب�إ�صك�لية  االهتم�م 
يتع�ظم يوم�ً بعد اآخر، ب�صبب جتدد 

املث�يل  الع�طفي  االرتب�ط  م�ص�عر 
ب�الأر�ش وب�لذاكرة اجلم�عية، وكذا 
ب�لت�ريخ واحلنني اىل امل��صي واىل 
اىل  ا�ص�فة  ذلك  عموم�ً.  االأوط�ن 
الت�أثريات التي تخلقه� اأيديولوجي�ت 
واالنتف��ص�ت  الوطني  التحرر 
التي  اجلديدة  ال�صعبية  والثورات 
ال�صعوب. عزمية  بف�صل  تنجز 

الكت�ب،  نه�ية  املوؤلف يف  ويت�ص�ءل 
فجر  بزوغ  يحمله  ان  م� ميكن  عن 
عن��رس  من  العربية،  الثورات  ربيع 
والهوية  الثق�فة  لتطوير  جديدة 
الدواي.  الرزاق  عبد  العربيتني؟* 
الفكر  اأ�صت�ذ  وب�حث مغربي.  ك�تب 
املع��رس  واالجتم�عي  الفل�صفي 
االإن�ص�نية،  والعلوم  االآداب  كلية  يف 
الرب�ط.  اخل�م�ش  حممد  ج�معة 

لديه درا�ص�ت وموؤلف�ت عديدة.

اأحمد ال�شيخاوي

يُولد �صوؤال املوت م�صفوع� بفطرة 
يف  ليرتعرع  الك�ئن،  وبديهية 
املخي�ل الب�رسي، ويعظم ويتن�مى 
بتقدم االإن�ص�ن يف ال�صن، وفق� مل� 
الوجودية  الدورة  هذه  تقت�صيه 
الك�ملة، بني �صفتي الوالدة والفن�ء، 
وجند املقد�ش، وقد ف�صل يف هذه 
امل�ص�ألة، مت�م� مثلم� تورد فحوى 
الروم(  )�صورة  من   54 االآية  ذلك 
ثُم  ْعٍف  �صَ ِمْن  َخلَقُكْم  الِذي  »اهللُ 
ُقوًة ثُم َجَعَل  ْعٍف  بَْعِد �صَ ِمْن  َجَعَل 
ْعف�ً َو�َصيْبٍَة يَْخلُُق َم�  ِمْن بَْعِد ُقوٍة �صَ
الَْقِديُر«. وهكذا  الَْعِليُم  َوُهَو  يَ�َص�ءُ 
ت�ص�عدي�،  توجه�  ُمنحن�ه  ي�أخذ 
االأوىل،  الطبيعية  اجلذور  بني  م� 
املرتجم  املر�صية  واحل�الت 
يف  التوغل  م�صهد  الأعرا�صه� 
يربر  م�  وهو  الكهولة،  مرحلة 
ال�صلوكي�ت  بع�ش  م�  حد  اإىل 
لدى  مالحظته�  تتم  التي  الن�ص�ز 
ت�ص�ٍب  من  العجزة،  من  الكثري 

الطفولة  اإىل  حنني  وا�صتع�ل 
بحيث  طقو�صه�،  اأينع  يف  االأوىل 
الوحيد  املنفذ  الذاكرة،  تف�صل 
وجدانية،  ال�صرتج�ع�ت  املخول 
البعيدة  الطفولة  بتف��صيل  مغرقة 
وم�ص�د  كمتنف�ش  ب�الأ�ص��ش، 
فيه�  يهيمن  قد  حلظ�ت  لق�ص�وة 
وتتوهج  االأجل،  بدنو  االإح�ص��ش 
عند  هذا  املوت.  هواج�ش  لديه� 
عموم الب�رس، لكن م�ذا ب�لن�صبة اإىل 
املنتمني  الغ�وين،  �رسب  اأو  طينة 

اإىل عوامل ال�صعر بدرجة اأوىل؟

االنتحار الفعلي

الوقود  ميثل  الذي  امل�صدر  فم� 
تتطور  اإذ  احل�لة،  لهذه  االأ�ص��صي 
نوامي�صه�  منبت  عن  وتتفتق 
لتلج  االأ�صلية،  و�صورته�  وفطرته� 
املت�صببة  الذاتية  الفوبي�  خندق 
ال�ص�أن  هو  كم�  املبدع؟  ب�نتح�ر 
فريجيني�  االإنكليزية  الروائية  مع 

التي  ــ1941(   1882( وولف 
عمر  بعد  حلي�ته�  حدا  و�صعت 
ق�رب ال�صتني، غرق� بعد اأن مالأت 
جيوب معطفه� ب�حلج�رة، كم� هو 
اأنه  ولو  موته�،  طريقة  عن  �ص�ئع 
ح�صب بع�ش الدار�صني واملهتمني 
اأوىل  يربطون  وولف،  واأدب  بحي�ة 
الث�نية  ب�صن  رغب�ته� يف االنتح�ر، 
والع�رسين من عمره�، وقد قفزت 
من ن�فذة بعلو غري ك�ف، جنت منه 
يف  تلك  املجنونة  رغبته�  لتوؤجل 
االنتح�ر داخل �صي�ق�ته االإبداعية، 
وم� تنطوي عليه فل�صفة وروؤى، تلح 
جدلية  ب��صتدع�ءات  االأخرى  هي 
والعظمة.  النبوغ  وجنون  االإبداع 
االإبداعية  الغ�ئية  �صوؤال  ثمة 
ــ  عبث�  ــ  يح�ول  وم�  اإجم�ال، 
ال�صخ�صية  فراغ�ت يف  من  ترعه، 
النف�صية،  العلة  فخ  يف  ال�ص�قطة 
اختالالت،  من  عنه�  ينجم  وم� 
نتيجة متكن االكتئ�ب من االإن�ص�ن 
يكون  بعدم�  من  ب�متي�ز،  مبدع� 
يف  وقته  واأنفق  جهده  ا�صتنفد 

اجلدوى،  تلكم  مالمح  حت�ص�ش 
من املم�ر�صة االإبداعية يف كليته� 
اللعنة.  حد  واملعقدة  املركبة 
مع�دل  اأن  اإىل  االإ�ص�رة  وجتدر 
اأقله  بح�صوره،  ي�صتقوي  االأنثوي، 
من منظور اإبداعي �رسف، تزكيه 
النظري�ت النف�صية املفتية، بثق�فة 
لالنك�ص�رات  والق�بلية  اله�ص��صة 
مبعدل  االأنثى  لدى  الرنج�صية، 
يُ�صت�صهد  اأقوى،  و�صبيب  اأعلى 
يف  االنتح�ر  ح�الت  ب�رتف�ع  عليه 
على  اللطيف،  اجلن�ش  �صفوف 

وجه التحديد.

االنتحار رمزيًا

العراقية  ال�ص�عرة  وجند  هذا 
ن�زك املالئكة )1923 ــ 2007(، 
وولف  فريجيني�  مع  تق�طعت  واإن 
االكتئ�ب،  يدعى  نف�صي  خلل  يف 
اأدوار  بتقم�ش  يبتدئ  الذي  هذا 
اإذا  ــ كي ينقلب  اإبداعي�  ــ  القرين 

مل يح�ُصن ا�صتثم�ره ل�ص�لح الذات 
نق�ط  تن�صد  وهي  املبدعة، 
توازن�ته� الوجودية، ب�صكل مكرور 
انتح�ر.  فعل  اإىل  ينقلب  ودائم، 
مع ن�زك، يتحقق هذا اال�صتثم�ر 
اإىل  ليتحول  املع�ن�ة  لعن��رس 
مراوغة  واإيج�بية  وثم�ر  قطوف 
ملحط�ت االنتح�ر، كحــــل ال ردة 
نف�صي  انهي�ر  حلظة  متليه  فيه 
املثلب،  هذا  رمزية  وك�أن  ت�م، 
االإبداعية،  املم�ر�صة  �صمنية  يف 
يف  واأثره  تبع�ته  جتلي�ت  تبطل 
اأحوى  ب�صكل  احلي�تي  الن�ص�ل 
مرارة  ت�صت�ص�غ  وهكذا  واأعمق. 
االكتئ�ب،  ح�الت  مع  املع�ن�ة 
كونه�  الق�صوى،  حتى يف درج�ته 
ــ  �صئن�  اإذا  ــ  اإبداعي�  ت�رسف 
م�صوفة االنتح�ر الفعلي ومم�طلة 
اإي�ه ببديله الرمزي، حلني انفراج 
الدخول  اأو  وتخطيه�،  احل�ل 
تُقنع  ك�أمن�  اأخرى،  نوب�ت  يف 
الذات بخي�رات جتريبية جُم�ِبهة 
احل�دة  املر�صية  احل�لة  لراهن 

منوم  نحـــو  على  واملتف�قـــمة، 
الفريو�ش  لهذا  ب�آخر،  اأو  ب�صكل 
وُمدخل  الفت�ك،  ال�صيكولوجي 
يف الربزخية االإبداعية املموهة، 
لن�زك  نقتب�ش  اأ�صلفن�.  مثلم� 
مع  جتربته�  عمق  يف  املالئكة 
له  مواجهته�  و�صدق  االكتئ�ب، 
�صعري�، وب�إخال�ش �صديد للكت�بة 
اأقواله� هذه  اأ�صهر  التفعيلية، من 
يف  غليَ�ن،  فوؤاٍد  كل  »يف  الوم�صة 
كل  يف  اأحزان،  ال�ص�ِكن  الكوِخ 
الظلم�ِت،  يف  ت�رسُخ  روح  مك�ن 
من  �صوت«.  يبكي  مك�ن  كل  يف 
يجتمع  اأن  خطورة  ن�صت�صف  هن� 
احل�لة  قدران:  الك�ئن،  على 
املر�صية على اختالف عن�وينه� 
االإبداعية،  وامليزة  وم�ص�مينه�، 
ا�صتغالل  اإزاء ورطة عدم  خ��صة 
املع�ن�ة ب�ل�صكل االإيج�بي اجليد، 
موازي�  عمرا  املبدع  مينح  الذي 
ذهنية  ال�صت�ص�غة  خموال  رمزي�، 
الرنج�صي  لال�صطدام  ملطفة 
ب�رسوف الدهر واأهواله املميتة.
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عامل ليبي �أحب �جلز�ئر و �أهلها

الدكتور عمرو خليفة 
النامي..املثقف املغيب

مثقف و��سع �الطالع تخرج من كامربدج عام 1971م وعاد �إىل بالده د�عية للحرية 
ومنافحا عن �لثقافة �الإ�سالمية. لكنه �سرعان ما ذ�ق كلفة �ختيار�ته، وتنقل بني 

�ل�سجون و�ملنايف، وحتى عندما هجر �لتدري�س جملة و�حدة وعاد �إىل قريته ر�عيا 
لالغنام، الحقته �الأجهزة و�ساع خربه عندها منذ 1986م، فال �أحد يعرف مكانه �أو 
م�سريه.. وهذه لفتة وفاء لكاتب كرمي و�ساعر حامل، وخاطرة �أمل باأن يذوق طعم 

�حلرية من جديد.

بقلم:  �الأ�ستاذ حممود حممد 
�لناكوع

عندما اأنهى الدكتور عمرو النامي درا�سته 
يف جامعة كامربدج �سنة 1971م كان يحلم 
الليبية.  اجلامعة  يف  مرموقة  مبكانة 
العلمية،  قدراته  مع  يتنا�سب  حلم  وهو 
انه  الفكرية.  وتطلعاته  الفنية،  ومواهبه 
القراءات.  متنوع  االطالع،  وا�سع  مثقف 
املتفوقني  درجة  اإىل  اأهله  بذكاء  ويتمتع 
االآداب  كلية  يف  االأدبية  الدرا�سات  يف   –
والرتبية، اجلامعة الليبية، ومقرها مدينة 

بنغازين �سنة 1962م 
ال�ستكمال  درا�سية  لبعثة  اختياره  ووقع   .
الليبية  اجلامعة  كانت  العليا..  الدار�سات 
عمرها  بداية  يف  ال�سنوات  تلك  يف 
ليبية يف  اأول جامعة  افتتحت  اإذ  الذهبي، 
)ا�ستقلت  1955م.  �سنة  اال�ستقالل  زمن 
ليبيا �سنة 1951م(. و اأهدى امللك اإدري�س 

املنار«  »ق�رص  وا�سمه  املتوا�سع،  ق�رصه 
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 االأ�ستاذة اجلامعيني 
القاهرة،  جامعتي  من  وجلهم  الالمعني 
واالإ�سكندرية. وكان بينهم االأ�ستاذ الدكتور 
حممد حممد ح�سني، اأ�ستاذ االأدب العربي 
باأ�سلوبه  مثرية،  �سخ�سية  وهو  احلديث. 
يف  مبا  القدمي  ببع�س  وبتم�سكه  النقدي، 
�سائر  عن  مييزه  الذي  »طربو�سه«  ذلك 

املدر�سني االآخرين. 

�الأ�ستاذ وتلميذه 

�سديد  الدكتور حممد حممد ح�سني  كان 
به  فاهتم  النامي،  عمرو  بذكاء  االإعجاب 
البحث  طريق  يف  امل�سي  على  و�سجعه 
اأ�ستاذا  ما  يوما  ي�سبح  حتى  والدرا�سة 
وتلميذه  االأ�ستاذ  بني  وجمعت  جامعيا. 

رابطة املنطلق والتوجه االإ�سالمي.. ومن 
العربية  اللغة  ق�سم  اإن  الطريفة  ال�سدف 
يف تلك ال�سنوات )1959-1962( جمع بني 
عمرو  وهم  االأذكياء،  الطالب  من  ثالثة 
و�سادق  الهنقاري،  وم�سطفى  النامي، 
بينهم  ال�سدفة  جمعت  حني  ويف  النيهوم. 
منهم  واحد  لكل  كان  فقد  الدرا�سة،  يف 
االجتماعني  و�سلوكه  الثقافية،  �سخ�سيته 
االآراء  بينهم  وتباعدت  الفكري،  واختياره 
انعك�ست  حتى  واملواقف  واملعايري 
والتي  والنقدية،  االأدبية  اأعمالهم  يف 
�سنذكرها فيما بعد، وبالتحديد بني عمرو 
جو  ان  ويبدو  النيهوم.   و�سادق  النامي، 
اأ�ساع  قد  االأكادميي  ومناخها  كامربدج، 
عمرو  الدكتور  عند  واالرتياح  االطمئنان 
ليبيا  يف  التغيري  حدث  فعندما  النامي. 
امللكي،  النظام  وانتهى  1969/9/1م،  يف 
وحل حمله النظام اجلمهوري كتب مقالة 
بعنوان: » كلمات للثورة« ن�رصت ب�سحيفة 
فيها  وو�سع  1969/11/14م.  يف  »الثورة« 

وهي  اجلي�س،  ومهمة  الثورة،  مربرات 
حمدودة،  �رصورية  ا�ستثنائية  مهمة 
وهو  ال�سعب،  اإىل  ال�سلطة  ت�سليم  يعقبها 
ال�سيا�سي  حياته  اأ�سلوب  يختار  الذي 
وتناولت  القادمة.  الفرتة  واالجتماعي يف 
ال�سيا�سية  الفكرية  االجتاهات  املقالة 
ورتبها  الوقت  ذلك  يف  البالد  يف  القائمة 
يف ال�سكل االآتي: 1- القوميون العرب، 2- 
البعثيون، 3- النا�سريون، 4- ال�سيوعيون، 
باأنها جتمعات  وو�سفها  االإ�سالميون.   -5
تعبريه«فغالب  ح�سب  ولذلك  عقائدية 
الظن اإنها لن تتخلى عن اجتاهاتها القائمة 
بل �ست�ستمر يف ارتباطها بهذه االجتاهات 
والدعوة اليها، ونحن نعتقد ان لها جميعا 
وعر�سها  اأفكارها  اعتناق  يف  كامال  حقا 
بعيد  لل�سعب،  العامة  االأخالق  نطاق  يف 
واالإرجاف..  والكذب  بالتهم  الرتا�سق  عن 
لهذه  الكاملة  الفر�سة  تتاح  ان  ويجب 
وعر�سها  اأفكارها  عن  للتعبري  التجمعات 
بكل ال�سور امل�رصوعة التي تختارها. كما 

الفئات  هذه  خربات  من  اال�ستفادة  يجب 
اجلهاز  يف  الفردي  النطاق  على  جميعا 
فئة  اأي  متكني  جتنب  مع  للدولة  االإداري 
منها من كل املراكز احليوية التي جتعلها 
اأهدافها  �سبيل  يف  الدولة  مرافق  ت�ستغل 
اخلا�سة«.  كما حتدث يف مقالته الطويلة 
عن الثورة واالإ�سالم، واأكد ان االإ�سالم هو 
االأ�سل وهو االأ�سا�س يف اأحداث االإ�سالح 
ليبيا  يف  توجد  فال  ليبيا.  يف  املن�سود 
�سيف  يف  االإ�سالم.  عقيدة  غري  عقيدة 
النامي  عمرو  الدكتور  حزم  1971م  عام 
ليحقق  ليبيا  وطنه  اىل  وعاد  اأمتعته  كتبه 
والعلم  الفكر  منابر  على  وليقف  حلمه 
ان  وبدل  جامعيا.  وا�ستاذا  و�ساعرا  كاتبا 
تفتح امامه ابواب هذه املنابر، ا�ستقبلته 
مراكز ال�رصطة وغرف التحقيق ومنها اإىل 
انذار  كحالة  اعتقال  اول  وجاء  املعتقل، 
وحتذير ومل ت�ستغرق مدته اال ب�سعة ايام، 
ن�ساطه  وبداأ  العادية،  حياته  وا�ستاأنف 
نقل  ثم  بنغازي  يف  اجلامعة  يف  كاأ�ستاذ 

االعتقاالت  جرت  وعندما  طرابل�س.  اإىل 
�سعارات:  حتت  1973م  �سنة  املو�سعة 
»الثورة الثقافية« »من حتزب خان« »الثورة 
من  واحدا  النامي،  عمرو  كان  االدارية« 
والطلبة.  املثقفني  من  املعتقلني  مثات 
ال�سجن  يف  املعتقلني  احد  انا  وكنت 
االفراج  وبعد  �سنتني..ز  قرابة  دام  الذي 
ان  النامي  عمرو  الدكتور  من  طلب  عنان 
يغادر البالد، واعطي حق اختيار منفاه يف 
افريقيا.  او  الالتينية،  امريكا  اأو  اليابان، 
فاجته اوال اىل الواليات املتحدة لتدري�س 
اللغة العربية واال�سالم يف جامعة امريكية. 
اليابان يف �سنة  ثم طلب منه الذهاب اىل 
واالأ�ستاذ  ال�ساعر،  يتمكن  مل  1979م  
اإجناز  ومن  اأمنيته،  حتقيق  من  اجلامعي 
م�رصوعه، وليعي�س حرا عزيزا كرميا كما 
باأبواب  ثالثة  مرة  وفوجئ  نف�سه.  تطلعت 
اأمامه �سنة 1981م انقطعت  ال�سجن تفتح 
يعرف  وال  واأ�سدقائه.  اأهله  عن  اأخباره 

م�سريه حتى االآن 
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�لكاتب و�لباحث �ملهدي �سلطاين

اأفكار مايكل هارت و �ستيف جوبز 
وراء تخ�س�سي يف التنمية الب�سرية

�الأ�ستاذ �ملهدي �سلطاين حا�سل على �سهادة �ملا�سرت02 يف �لل�سانيات و�للغة �لفرن�سية من جامعة �لبليدة 02، 
باحث و�أكادميي يف �لتنوع �لثقايف وتد�خل �لثقافات وعالقتها باللغة �لفرن�سية، مدرب معتمد يف �لتنمية 

�لب�سرية وتطوير �لذ�ت، ي�ستغل من�سب �أ�ستاذ للغة �لفرن�سية، موؤلف وكاتب لعدة مقاالت علمية، 
�سحفية و�أكادميية.

خلـ�سر بن يو�سف

 كيف توجهت �إىل �لتاأليف و�لكتابة 
و �ال�ستغال مبلف للتنمية �لب�سرية 

؟

يف احلقيقة عندي طريقة تفكري رمبا تكون 
النا�س ورمبا ت�سبه  خمتلفة عن الكثري من 
الكثري ال ميكن اأن اأجزم ، فاأنا اأرى اأنه مهما 
قدمنا من علم ومهما در�سنا واجتهدنا يف 
اأو الذي  التاأثري على حميطنا رمبا ال�سيق 
نتعامل معه ب�سكل مبا�رص فقط يف الكثري 
اأن  اإال   ، واآين  حل�سي  يكون  االأحيان  من 
التاأليف وترك ب�سمة مكتوبة لها تاأثري بعيد 
املدى وميكن اأن ي�سل اإىل اأكرب عدد ممكن 

من النا�س واالأفراد وعرب الع�سور اأي�سا. 
فهو  الربية  التنمية  ملجال  اختياري  اأما 
وتطوير  للتغيري  حبي  �سديدة  بب�ساطة 
نف�سي كان الدافع االأول لذلك فمن خالل 
مطالعتي للكتب وم�ساهدة فيديوهات عن 
اأمثال  العامل  يف  الناجحني  النا�س  كبار 
التنفيذي  واملدير  املوؤ�س�س  �ستيفن جوبز 
رائد  روبنز  اأنتوين  العاملية،  اأبل  ل�رصكة 
التحفيز وتطوير الذات يف اأمريكا ،  وميكن 
للدخول  �سغفا  ازددت  اأنني  اأقول  اأن  اأي�سا 
لكتاب   مطالعتي  بعد  التنمية  عامل  اإىل 
العامل  عرب  موؤثرة  �سخ�سية   100 اأعظم 
، الأنه كان  للكاتب االأمريكي مايكل هارت 

ال�سخ�سيات  جلميع  مف�سل  �رصح  يقدم 
املعرو�سة واأ�سباب جناحهم وكيف و�سلوا 
اأن  دفعني  ما  هذا  العاملة  التاأثري  لدرجة 
هذا  يف  والكتاب  التاأليف  يف  اأتخ�س�س 

املجال.

من �أين ��ستوحيت مو�سوع كتابك 
�الأخري ؟

الكتاب هو عبارة عن جمموعة من االأفكار 
الب�سيطة جدا يف �سكل وم�سات، والتي من 
الذات  تغري  يف  الفارق  حتدث  اأن  �ساأنها 
جميع  اإىل  موجه  الكتاب  وتطويريها. 
�رصائح املجتمع وب�سكل كبري جدا اإىل فئة 
يف  االأ�سا�سية  الركيزة  تعترب  التي  ال�سباب 

املجتمع والتي يقوم عليها كل �سيء. 
للحياة  حمدد  معنى  عن  البحث  يعد  كما 
مليئة  حياتنا  الأن  ذلك  املعجزة،  مبثابة 
يرّكز  بطبعه  االإن�سان  كون  بامل�ستجّدات. 
على كل ما هو مهم وجديد، لذلك ارتاأيت 
الوم�سات  هذه  القارئ  يدي  بني  اأ�سع  اأن 
اأن تكون نقطة انطالق ملحاولة  التي اآمل 
لبناء  اأو  ن�سبي،  ب�سكل  ولو  ذاته  تطوير 
حلمه ال�سائع الذي مل يُكتب له روؤية النور، 
تيهانه  ب�سبب  اأو  تهاونه  اأو  تق�سريه  ب�سبب 
اأ�سطورته  لتحقيق  االأمثل  ال�سبيل  عن 

ال�سخ�سية واأمنياته يف درب احلياة.

يف �لوقت �حلايل كتب �لتنمية 

�لب�سرية .. ملاذ� ؟

القراء  اإىل اهتمامات  بالتاأكيد راجع   هذا 
قلنا  فاإذا  الآخر،  �سخ�س  من  تختلف  التي 
االأكرث  هي  والروايات  الب�رصية  التنمية 
العموم  هو  ال�سبب  فان  واإقباال  مبيعا 
وال�سمول الطي تت�سف به وعدم اقت�سارها 
كتب  مثل  معينة  فئة  اأو  جمموعة  على 
والتي  االأكادميية  اأو  العلمية  التخ�س�سات 

تكون موجهة جلمهور معني.

�أال ترى �أن هناك �هتماما مبالغا فيه 
مبو�سوع �لتنمية �لب�سرية ؟

ينب  االزدياد  هذا  نعم   ، حمله  يف  �سوؤال 
يتطلع  وهو  الر�سالة  فهم  القارئ   اأن 
�سخ�س  يجعله  غد  اإىل   ، اأ�سل  مل�ستقبل 
ذاتي وم�ستقل ومتمكن يف �ستى املجاالت  
ونذكر على  التوا�سل الفعال ، فن  التعامل 
مع الغري، اأن ي�سبح �سخ�س قادر على اإثبات 
املجتمعي،  ال�سعيد  على  ونف�سه  ذاته  
الب�رصية  التنمية  كتب  يف  بجده  هذا  وكل 
الدافع  هو  هذا  ورمبا   . الذات  وتطوير 
الذي جعل باملدربني واملوؤلفني اإىل تكثيف 
اأكرث  واأ�سبحت  املجال  يف  من�سوراتهم 

رواجا يف املجتمع .

ما تقييمك لتجربتك ؟

اأكيد  نوعها،  من  فريدة  جتربة  احلقيقة   
بهذا  ال�سعادة  غاية  �سعيد  وكنت  اأعجبتني 
املولود اجلديد والذي اأثرى وزين املكتبة 
ا�ستح�سان  عن  اأما  والعربية.  اجلزائرية 
القراء للكتاب فكان اأكرث من املتوقع وهذا 
وطنية  �سالونات  عدة  يف  م�ساركتي  بعد 
وتن�سيطي  والبليدة،  �سطيف  يف  للتكالب 
عدة  يف  ولقاءات  بالتوقيع  بيع  حلفالت 
العا�سمة،  تي�سم�سيلت،  غرار  على  واليات 
برج  تلم�سان،  الدفلى،  عني  املدية، 

بوعريريج و�سطيف.
 

�لدر��سات �لتي ي�ست�سهد بها مدربو 
�لتنمية، لي�س من �ل�سروري 

تطبيقها على جمتمعنا، هل تتفق؟ 
�أم تختلف وملاذ�؟

 
ال�سوؤال من  اأكيد تختلف عن هذا  االإجابة 
�سخ�س الأخر وكل يراها من وجهة نظره، 
اأن  اأقول  اأن  ميكن  نف�سي  عن  حتدثت  اإن 
التنمية الب�رصية تركز على تقدمي معلومات 
ومهارات فاإنها بال�رصورة تن�رص العلم الذي 
اللحد،  اىل  املهد  من  اال�سالم  عليه  حث 
املدرب  وب�سيطة،  �سهلة  العملية  فان  اإذن 
ر�سالة  ثقافة،  ر�سالة  علم،  ر�سالة  ينقل 
ح�سارة ون�رص اآخر ما و�سل اإليه العامل من 
ق�سية  اأما  العلم.  به  ا�ستجد  وما  تطورات 
فال ميكن  ال  اأم  على جمتمعنا  تطبق  اأنها 
من  اأخذناها  ولكن  نهائي،  ب�سكل  اأجزم 

تطبق  اأن  نعم ميكن  فاأكيد  اإيجابية،  زاوية 
االأوقات  كل  ويف  املحتمات  جميع  على 
والرغبة  االأهداف  ح�سب  هذا  ويختلف 
اأراها  اأنني  كما  جمتمع.  كل  وخ�سو�سية 
عبادة  والعمل  عمل  واالجتهاد  اجتهاد 
العمل  على  االإن�سان  حث  احلنيف  والدين 
فاليد القوية خري من اليد ال�سعيفة، فن�رص 
الع�سور  مند  االن�سان  هدف  كان  العلم 
مت  االإ�سالم  جميء  بعد  وبعدها  االأوىل 
جدا،  كبري  ب�سكل  الفر�سية  هذه  تاأكيد 
فان اأ�ساب هذا االجتهاد ونفعت املجتمع 
فهذا املطلوب وان مل تطابق اأفكار وغاية 

املحيط فال �سري يف ذلك.

يتهم من يلقون حما�سر�ت �لتنمية 
�لب�سرية بت�سطيح �لق�سايا ، ما 

ر�أيك ؟

اأو  الق�سايا  ت�سطيح  نظري  وجهة  من  اأنا 
يحا�رص  من  كفاءة  اإىل  يرجع  فيها  التعمق 
ويقدم املحا�رصة،  ومدى متكنه من املادة 
املو�سوع  طبيعة  اإىل  باالإ�سافة  العلمية، 
واأي�سا اجلمهور والفئات امل�ستهدفة ، اأما 
ب�سكل  يقدم  يحا�رص  من  جميع  يقال  اأنه 
هذا غري  فبالن�سبة يل  مو�سوعه،  �سطحي 

�سحيح. اأو رمبا يبقى ن�سبيا فقط

ماهي طموحاتك ؟

الطموح هو التخ�س�س والتفرغ اأكرث للكتابة 
ت�ستهويني  التي  املجاالت  يف  والتاأليف 
وعلم  الذاتي  التطوير  االجتماع،  علم  مثل 
متنف�س  يعترب  الذي  االأدب  واأي�سا  النف�س 
لكل الكتاب، اأكتب اأي�سا �سيناريوهات بع�س 
القطع امل�رصحية والق�س�س ال�سغرية اأي�سا 
باللغتني العربية والفرن�سية. كما اأنه هناك 
من  ولكن  الرتجمة  م�ساريع  من  الكثري 
الكثري   يوجد  الأنه  الفرن�سية،  اإىل  العربية 
اإىل الفرن�سية  يف املجال وحتتاج للرتجمة 
االأجنبية  اللغة  اأنها  بحكم  االأوىل  بالدرجة 
بها  يتعامل  لغة  واأي�سا  اجلزائر  يف  االأوىل 

اجلزائريني ب�سكل كبري

كلمة �أخرية ؟

رائع  من  االأكرث  احلوار  هذا  ختام  يف 
هي  مكان  كل  يف  اأحبتي  اإليكم  ن�سيحتي 
النجاح  م�ستويات  اأعلى  حتقيق   : التايل 
لي�س مرتبط باملكان اأو البلد الذي تعي�س 
فيه بل مرتبط برغبتك اأنت يف ذلك، يجب  
يف ذهنه �سيء اأنه  خلق لكي ال يكون رقما 
عاديا،  وال يجب اأن يغادر هذه احلياة دون 
اأن يرتك ب�سمته ال�سخ�سية ومبا �سيتذكره 
النا�س من بعده  وهذا بطبيعة احلال يكون 
كل ح�سب تخ�س�سه وجماله، ميكن اأن اأقول 
ال�سالم  يف كل مكان وال  اأن�رصوا    : اأي�سا 
اإليكم   ترتددوا يف م�ساعدة من هو بحاجة 

من امة ال اهلل اإال اهلل حممد ر�سول اهلل . 
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ال�شاعر حمزة الأطر�ش 

الق�صيدة هي الرئة 
الثالثة لل�صاعر

حمزة الأطر�ش من ولية وادي �شوف 29 �شنة موظف يف الإدارة، در�ش �شريعة وقانون، 
متعدد الهوايات بني املطالعة والريا�شة، بدايتي مع ال�شعر كانت منذ اأيام الثانوية حيث 

كنت مع اأ�شدقائي نكتب كتابات ب�شيطة على م�شوارنا الدرا�شي ، اأذكر حينها كتبت 
اأبيات بخ�شو�ش ن�شرة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حينما مت ال�شتهزاء به من 

طرف ال�شحافة الدمناركية ، ثم تطورت بعد ذلك عندما دخلت للجامعة ، وبالرغم اأن 
تخ�ش�شي باجلامعة مل يكن له اأية عالقة بالأدب ول ميدان عملي الإداري كذلك اإل اأين 

كنت اأحب اأن اأبحر يف الأدب وال�شعر وكل ما يتعلق به

 خل�شر  بن يو�شف 

 كيف كانت بدايتك
 مع ال�شعر ؟ 

اأما بخ�ص��ص اأهم امل�ؤثرات التي 
اجتاهي  وتط�ر  تك�ين  يف  اأثرت 
التي  الكتب  تلك  لعلها   ، الأدبي 
الط�ر  يف  واأنا  اأطالعها  كنت 
اأغلبها  الكتب  كانت   ، البتدائي 
بالط�ر  خا�صة  وتاريخية  اأدبية 
املت��صط والثان�ي ، كنت ل اقراأ 
اإل الأ�صعار التي بها فقط ، كذلك 
الكبري  وال�صاعر  الأ�صتاذ  اأن�صى  ل 
الذي  الربغ�ثي  متيم  الفل�صطيني 
اأعطاين حافزا كبريا حتى اأوا�صل 
م�صريتي يف الكتابة وال�صعر وذلك 

من خالل تعلقي باأ�صعاره

من هم ال�شعراء الذين 
تاأثر بهم ال�شاعر حمزة 

الأطر�ش ؟ 

اأو  �صاعر  رمبا  �صاعر  لكل  نعم 
جمم�عة من ال�صعراء ي�ؤثرون فيه ، 
وقد تاأثرت بعدة �صعراء من الع�رص 
اجلاهلي وحتى ع�رصنا احلديث ، 

على  جاهلني  ب�ُصعار  تعلقت  فقد 
بن  وعنرتة  القي�ص  اأمروؤ  غرار 
كذلك   ، كلث�م  بن  وعمرو  �صداد 
من الع�ص�ر الأم�ية والعبا�صية فال 
اأو  باملتنبي  يتاأثر  ل  �صاعر  ي�جد 
اأب� متام وغريهما ، اأما يف ع�رصنا 
اأحمد  ال�صعراء  اأمري  كان  احلديث 
ومظفر  دروي�ص  وحمم�د  �ص�قي 
تاأثري  الن�اب ومتيم الربغ�ثي لهم 

مبا�رص يف حب الكتابة وتط�رها

هل ت�شري الق�شيدة 
اليوم يف طريق الإبداع 
اأم هي تكرر ما قيل وما 

يقال ؟

ح�صب  ت�جه  الي�م  الق�صيدة 
من  املعجبني  اأو  القارئني  رغبة 
الإنكار  ميكن  فال  اجلمه�ر، 
قمة  يف  ق�صائد  الي�م  ي�جد  اأنه 
ال�صعر  ميادين  �صتى  يف  الإبداع 
اأخرى  واأن�اعه ، كذلك من ناحية 
فال تخل� ق�صائد الي�م اأو ما يقال 
من التكرار، فعنرتة بن �صداد كان 
يق�ل ماذا ترك لنا ال�صعراء الذين 
وقد  ال�صعر،  اأق�ل  حتى  قبلي  من 
كان قبله �صاعر واحد من اأ�صحاب 

اأي  القي�ص،  اأمروؤ  وه�  املعلقات 
يكن  مل  فاإن  منه  لبد  التكرار  اأن 
�صكل  على  يك�ن  �ص�ف  مق�ص�د 

ح�ص �صعري ميتاز به ال�صاعر

براأيك ال�شعر ر�شالة 
اأم هواية ؟وما هي 

ر�شالة ال�شعر وال�شاعر 
بنظرك؟

بالن�صبة يل اأرى ال�صعر ه� متنف�ص 
احلياة ، فاأحيانا ل يعتدل مزاجي 
اأ�صعار  قراءة  اأو  �صعر  بكتابة  اإل 
خمتلفة ، فحينما نكتب ملا نحب 
اأحدهم  نعاتب  وحينما  ر�صالة  ه� 
فه� ر�صالة كذلك وحينما نفخر اأو 
نذم اأو نبني كلها على �صكل ر�صائل 
ما  ومنها  مبا�رصة  تك�ن  ما  منها 
يفهما  واملتلقي  م�صفرة  تك�ن 
التي  اللغة  كانت  مهما  مبا�رصة 

كتبت بها
يكتب  ما  يف  ال�صاعر  ر�صالة 
واحد  �صعري  فبيت  اأ�صعار،  من 
ن�صتطيع اأن نبني غم��ص اأو ن�جه 
به �صخ�ص خمطئ اأو نتغزل به مع 
�صخ�ص نحبه ول نب�ح له مبا�رصة 
، فال�صعار من قبلنا كانت ر�صائلهم 
اإىل  تهدف  منقحة  للجمه�ر 
اأو ن�جه به  اأو الفك  الربط بينهم 
ويف  اأق�ام،  به  نقارع  اأو  ط�ائف 
ن�جه  اأ�صبحنا  احلديث  ع�رصنا 
وجلميع  الأن�اع  ب�صتى  ر�صائل 
البعد  يف  تكمن  املجتمع  مراتب 
الذي  املعا�ص  لل�اقع  النظري 
اأ�صلعه  بني  يخفيه  اجلميع  اأ�صبح 
به،  الب�ح  ي�صتطيع  ول  وباأعماقه 
وال�صاعر هنا عليه اأن يعي�ص حياة 

غريه.

تعددت لغة ال�شعر يف 
واقعنا احلايل وثمة 
ما ي�شبه ال�شراع بني 

القدمي واحلديث لأي 
�شعر ينت�شر؟ 

القيمة  اأن  فيه  �صك  ل  ما  من 
اللغ�ية والبالغية لل�صعر القدمي ل 
تقارن مبا ه� م�ج�د يف الع�ص�ر 
التي بعده ، �ص�ى كانت ب�صيطة اأو 
اأبدا،  قيمتها  تنق�ص  ول  حديثة، 
يت�رصب  مل  مزال  ك�صاعر  ولكن 
ميكنني  ل  الثمالة  حتى  بال�صعر 
معينة  لغة  اجتاه  م�قفي  اأ�صع  اأن 
من اأن�اع ال�صعر اأو اأزمنته القدمية 
احلديثة  اأو  نقدها  ميكن  ل  التي 
التي تلبي ما يريده املتلقي يف هذا 
املكا�صب  فيه  قلت  الذي  الزمن 

العربي  املجتمع  لدى  اللغ�ية 
 ، الب�صيطة  اللغة  الذي �صار يحبذ 
ول ميكن اأن اأنكر اأن القارئ اأ�صبح 
اأقرب  لأنه  احلديث  لل�صعر  مييل 

للغته احلديثة

لنعد اإىل ا�شدارك 
» عبق الورد »  من 

اأي م�شتل جئت بهذا 
العنوان املغري؟

ال�رود جميلة بل�نها وجتذبنا اإليها 
الروح  على  يطغى  وردها  وعبق   ،
غمرة  يف  اللحظة  معه  وتعي�ص 
و�صك�ن، فحينما نكتب على احلب 
والع�صق ل ندري كيف تاأتي لنا كل 
واإن  حتى  الإبداع  يف  الرغبة  تلك 
املحب�ب  هذا  وكان  وحب  ل  كنا 
عبارة  ال�رد  عبق   ، خيالنا  من 
على الرقي واجلمالية لأن حمت�اه 
مل  لذلك   ، عفيفة  بحته  غزليات 
لكي  العن�ان  هذا  من  اأجمل  اأجد 

يك�ن لكتابي

مو�شوعات ا�شدارك 
كيف اخرتتها هل  

حدثت معك اأم حتاول 
ن�شجها وتتخيلها 

وجت�شدها بقلمك ؟

بع�ص  هناك  احلال  بطبيعة 
امل�ا�صيع التي وقعت معي، ولكن 
خيايل،  وحي  من  اأن�صجها  اأغلبها 
على  اكتبها  م�ا�صع  اي�صا  وهناك 

ل�صان غريي

ق�شائدك اأحيانا �شغرية 
كالطلقة، واأحيانا اأخرى 
بنف�ش كالطويل ، فاأين 

يجدك القارئ؟

نعم هناك ق�صائد تاأتي خمت�رصة 
مركزة ، وهناك ما تت�صف بالنف�ص 
الط�يل، والقارئ يجدين يف النف�ص 
الأول ويتتبعني اإىل النف�ص الأخري 
 ، اأكتب  ما  قراءة  �صغف  كله  اإن 
اأحدد  ترتكني  امل�ا�صيع  فحتمية 

من كلماتي

مراياك متعددة يف 
ق�شائدك ، فاأي مراآة 

ترتاح لها مالمح 
جمازاتك وا�شتعاراتك ؟

يتناولها  التي  ال�صعر  مرايا  تتعدد 
العامل كما اأنها وجبة ل تنتهي، وما 

على الكاتب اإل تب�صيطها وي�صقلها 
يف  ولكن  القارئ،  يريد  ما  على 
اعتمدت  الق�صائد  من  الكثري 
غري  واخلطاب  الرمزية  اأ�صل�ب 
اأملح  ال�قت  نف�ص  ويف  املبا�رص، 
ب�صفافية يف كلمة اأو بيت تبني كل 
الغم��ص ، وتبقى ال�اقعية وجتارب 
الأحداث التي اأخذها من ق�ص�ص 
املجتمع م�صدر اأقتب�صه ثم اأ�صريه 

يف ق�صائدي كيفما �صئت

من وجهة نظرك هل 
ال�شعر له عالقة بالعلم 

اأم ل يعني اأن ال�شاعر 
املتعلم اأف�شل من غريه ؟

هناك   ، بالعلم  لل�صعر  عالقة  ل 
عالقة  اأية  لهم  يكن  مل  �صعراء 
ولكنهم  الأدب  اأو  ال�صعر  بعل�م 
ال�صعر  لأن  ال�صعر،  يف  اأبدع�ا 
اأغلب  يف  اخلاطر  به  يج�د 
اجلاهلي�ن  فال�صعراء  الأحيان، 
قد  يك�ن�ا  مل  ع�صاميني  كان�ا 
در�ص�ا علم ال�صعر ول باقي العل�م 
فلي�ص   ، احلياة  جتارب  من  فقط 
متعلم  كل  ول  متعلم  �صاعر  كل 

بال�رصورة يك�ن �صاعٍر
ممكن  عدد  اأكرب  اإىل  لل��ص�ل 
ما هي   ، من اجلمه�ر يف نظركم 
ال��صيلة الإعالمية الأمثل لتحقيق 
ال�صحف  هي  هل   ، الغاية  هذه 
ال�رقية واللكرتونية اأم امللتقيات 
طبع  اأم  والفيدي�هات  الثقافية 

ون�رص الدواوين؟
ففي  اأول�يات  تك�ن  نظري  يف 
و�صيلة  اأ�رصع  اخلا�ص  نظري 
�صارت اإلكرتونية ولكنها قد تك�ن 
دمي�ميتها  يف  ال��ص�ل  حمدودة 
حلظة  اأية  يف  تنتهي  اأن  وميكن 
ال�رقي  الكتاب  اأبدا  يقارن  ول   ،
ال��صائل  بباقي  ون�رصه  طبعه 
اأية  الأخرى لأنه دائم ال��ص�ل يف 

مكان وزمان

هل فكرت  يوما من 
الأيام بهجر ال�شعر 

والنتقال اإىل الرواية 
اأ�شوة مبعظم ال�شعراء؟

املدة  يف  ذلك  على  واأنا   ، نعم  

للرواية  اأميل  �رصت  الأخيـرة 
كتبت  فقد   ، النرثية  والكتابات 
والكتب  اخل�اطر  وبع�ص  روايتان 
كتاب  كتبت  رجعت  ثم  ال�صغرية 
�صعر اآخر وه� يف مرحلة التنقيح 
حتى اأر�صله لدار الن�رص، اأي اأين مل 
اأفكر يف ترك ال�صعر ، لأن ال�صعر 
ابتعدنا  مهما  دائما  مكانته  له 

يق�دنا احلنني اإليه

ماذا حققت  منذ كتابتك 
لأوىل ق�شائدك واإىل 

الآن؟ وماهي م�شاريعك 
امل�شتقبلّية ؟

قد حققت كل ما اأريد يل وملحبي 
 ، اأكتب  مل  دائما  يتطلع�ن  الذين 
اأية  اإىل حتقيق  اأهدف  ل  اأين  كما 
ربح اأو ما �صابه ذلك ، فقط اأريد 
واأنا  اأم�ت  ل  واأن  ا�صمى  تدوين 
قبلي  من  الكثري  مات  كما  حي 
فمنذ   ، يك�ن�ا  مل  وكاأنهم  ون�ص�ا 
الآن  اإىل  ق�صائدي  لأوىل  كتابتي 
تعلمت الكثري واكت�صبت العديد من 
الآن   ، واأ�رصاره  اهم  ال�صعر  خبايا 
اأنا اأفكر يف اإكمال روايتي » تائهة« 
كتاب  وتنقيح  وقدر«  و�صدفة 
�صعري اآخر خمتلط فيه ح�ايل 80 
�صفحة ، ول اأنكر اأن عامل الرواية 
يف  رغبة  ويل  علي  يطغى  �صار 

الإبحار فيه يف الأيام املقبلة

كلمة اأخرية ؟

احلياة ل تهب لنا اأعمار عديدة ، 
القارئة  اأختي  القارئ  اأخي  لذلك 
ل تت�قف على القراءة مهما كان 
ن�عها ، فال ي�صت�ي الذين يعلم�ن 
والذين ل يعلم�ن ، كما ل ي�صت�ي 
يجال�صه  كتاب  على  يكب  الذي 
يجمع  الذي  من  بحره  ويتح�ص�ص 
الكتب ويفخر بها فقط ،  تكن اأو 
ل تك�ن ، فحيث ما �صدينا الرحال 
الكلمات  ن�صج  ن�صاير  بالأقالم 
من  �صع�ر  دون  تخرج  هي  التي 
اأعماقنا، ووجب علينا اأن نتمعنها 
تلب�صنا   ، ينفعنا  ما  منها  وناأخذ 
بنا  وتاأخذ  دائما  البيا�ص  ث�ب 
املنرب  هذا  ومن  الأمان،  بر  اإىل 
ال�صم�  عربات  اأ�صما  لكم  اأر�صل 

واأرقاها.
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  اإمكانية ا�صتعادة الذاكرة 

لدى مر�صى األزهامير
ن�رشت �شحيفة »الإندبندنت« الربيط�نية تقرير جديدا ب�ش�أن 

مر�ض األزه�مير الذي من املمكن اأن ي�شكل نقلة نوعية حل�ملي 
هذا املر�ض، اإذ اأو�شحت ال�شحيفة اأن الختب�رات املعملية 

التي اأجراه� بع�ض العلم�ء موؤخرا على فئران التج�رب احل�ملة 
لهذا املر�ض ك�شفت عن اإمك�نية ا�شتع�دة الذاكرة املفقودة، 

وي�أمل العلم�ء يف اأن تكون نت�ئج تلك التجربة ق�بلة للتطبيق على 
الإن�ش�ن قريب�.

ووفق� اإىل م� ذكره الب�حثون يف ج�معة بوف�لو ف�إن األزه�مير هو 
عدم قدرة اخلالي� الع�شبية على اإر�ش�ل اإ�ش�رات كهرب�ئية يف 

اأجزاء معينة من الدم�غ م�شوؤولة عن تكوين الذاكرة، مم� ي�شبب 
املر�ض الذي يعّد ال�شبب الأكرث �شيوًع� لتطوير ح�لة املري�ض 
اإىل اخلرف.يو�شح العلم�ء اأ�شب�ب املر�ض ق�ئلني اإنه ن�جت عن 

مزيج معقد من عوامل اخلطر والعوامل الوراثية، وكم� هو 
معروف اأنه ل يوجد ح�لي� اأي عالج لإنه�ء تلك املع�ن�ة اأو ت�أخري 

تقدم املر�ض.
واكت�شف العلم�ء تلك النت�ئج املذكورة حينم� نظروا يف كيفية 

قراءة التغريات اجلينية على احلم�ض النووي والتعبري عنه، وذلك 
عو�ش� عن التغيري يف ترتيبه� اأو ت�شل�شله� احلم�ض النووي، ومب� 
اأن تداخل الإ�ش�رة بني الع�شبون�ت ت�شبب فقدان الذاكرة، فمن 

خالل فك اإ�ش�رات احلم�ض النووي من املمكن اأن يكون العلم�ء 
ق�درين على اقرتاح عق�قري ميكن اأن تعيده�، ف�رشح الربوفي�شور 

ت�شن ي�ن، اأحد كب�ر الب�حثني الذين عملوا على الدرا�شة التي 
ن�رشت يف دورية برين: »مل نكت�شف فقط العوامل الوراثية التي 
� طرًق� لعك�شه� موؤقًت� يف  ت�شهم يف فقد الذاكرة، بل وجدن� اأي�شً

منوذج حيواين ملر�ض األزه�مير«.
ي�شبب مر�ض األزه�مير التدهور التدريجي يف مه�رات التفكري 

والذاكرة، نظر الربوفي�شور ي�ن وزمالوؤه اإىل ع�مل خمتلف يوؤثر 
على تكوين الذاكرة. ووجد الب�حثون اأن اخلالي� الع�شبية يف 

الق�رشة الأم�مية للمخ تخ�رش تدريجي� م�شتقبالت الن�قل الع�شبي 
الرئي�شية، يف اأجزاء من الدم�غ م�شوؤولة عن الذاكرة الع�ملة.

ك�شفت الفحو�ض التي اأجريت بعد الوف�ة للمر�شى امل�ش�بني 
ب�ألزه�مير اأنهم ك�نوا يفتقرون اأي�ش� اإىل هذه امل�شتقبالت مم� 

اأدى اإىل اإفراز جمموعة معينة من الإنزمي�ت التي ميكن اأن توؤثر 
على اجلين�ت امل�شوؤولة عن اإنت�جه�، ووفق� اإىل م� �رشح به 

الربوفي�شور ي�ن: »عندم� اأعطين� احليوان�ت امل�ش�بة ب�ألزه�مير 
هذا امل�نع الإنزميي، راأين� نت�ئج مر�شية جدا ب�ش�أن عملية اإنق�ذ 

الوظيفة الإدراكية التي ت�أكدت من خالل تقييم ذاكرة التعرف، 
والذاكرة املك�نية والذاكرة الع�ملة، ولقد فوجئن� بروؤية مثل هذا 

التح�شن املذهل«.

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

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مق�ومة ارتداء الثي�ب اجلديدة بعد �رشائه�، 

ولكن طبيب� يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خم�طر هذه الع�دة.
وق�ل دون�لد بيل�شيتو، اأ�شت�ذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي 

جل�معة كولومبي�، اإن ارتداء املالب�ض اجلديدة دون غ�شله�، ميكن 
اأن يوؤدي اإىل تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�ش�بة ب�لفطري�ت 
واأو�شح بيل�شيتو، اأن الثي�ب التي ن�شرتيه� من املتجر معر�شة للكثري 
من التلوث، نتيجة ارتدائه� وجتريبه� من قبل �شخ�ض اآخر رمب� اأراد 

�رشاءه� يف وقت �ش�بق، وميكن اأن يكون م�ش�ب� ب�جلرب اأو القمل. 
وتقول طبيبة الأمرا�ض اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي 

يف ج�معة كولومبي�، اإن غ�شل املالب�ض اجلديدة قبل ارتدائه�، اأمر 
ب�لغ الأهمية وميكن للمت�جر اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد 

الكيمي�ئية، التي ميكن اأن تنتقل اإىل ب�رشتك وتلحق به� ال�رشر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومب�ي الهندية عملية 
جراحية ق�مت خالله� ب�إزالة ورم يف دم�غ ب�رشي يبلغ وزنه 1.8 
كيلوغرام وكتبت �شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية 

ا�شتمرت 6 �ش�ع�ت.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�ش�ب ترميورتي ن�دك�رين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف الع�مل، اإذ ك�ن حجمه اأكرب من حجم راأ�ض املري�ض 
وك�ن الورم يف مخ املري�ض �ش�نت�ل ب�ل، الب�لغ من العمر 31 ع�م�، 

بداأ ب�لنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطب�ء مل يوافق اآنذاك على 
اإجراء مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ض اخلطري فقد 

ب�ل ب�رشه، لكن الأطب�ء ي�أملون الآن بعودة ب�رشه بعد اإزالة الورم.

فوائد �صحّية يوّفرها التناول املعتدل لل�صكر
من  التحذيرات  دائًم�  تنت�رش 
ال�شكر،  تن�ول  يف  الإفراط 
قرار  اتخ�ذ  ذلك  ي�شتتبع  وقد 
العن�رش  لهذا  الت�مة  ب�ملق�طعة 
�شت�شببه  م�  اأ�شواأ  وهو  احليوي، 
ك�نت  واإن  التحذيرات  تلك 
من  وحتميك  وج�دة  �شحيحة 
الأمرا�ض،  من  وغريه  ال�شكري 
املن��شبة  الكمية  تن�ول  اأن  اإل 
اأو امتن�ع  اإفراط  من ال�شكر دون 
كثرية.اأكد  بفوائد  ج�شمك  يفيد 
اأخ�ش�ئيون يف جم�ل التغذية، اأنه 
من ال�رشوري اأن يتن�ول الإن�ش�ن 
ولكن  اليومية،  وجب�ته  ال�شكر يف 
خم�طر  من  حمذرين  ب�عتدال، 
الغذائي،  النظ�م  من  كلًي�  قطعه 
وهو م� يلج�أ اإليه بع�ض الراغبني 
اأوزانهم.م�شدر  اإنق��ض  يف 
ال�شكر  فوائد  اأبرز  للط�قةومن 
اإذ  ب�لط�قة،  اجل�شم  ميد  اأنه 
ي�شل  عندم�  غلوكوز  اإىل  يتحول 

التي  اخلالي�  ومتت�شه  الدم،  اإىل 
ت�ش�عد على اإنت�ج الط�قة. 

الكثري  على  ال�شكر  يحتوي  كم� 
من ال�شعرات احلرارية، التي من 

�ش�أنه� اأن متد اجل�شم ب�لط�قة.
لل�شكر  ميكن  املزاج  حت�شني 
كونه  �شع�دة،  اأكرث  يجعلك  اأن 
الدم�غ  يف  املتعة  مركز  ين�شط 
مم�  الدوب�مني،  اندف�ع  وي�شبب 
يوؤدي اإىل �شعور فوري ب�لبته�ج. 
ولكن يحذر خرباء التغذية من اأن 
ال�شكر  من  كبرية  كمي�ت  تن�ول 
مع�ك�ض.تعزيز  ت�أثري  اإىل  يوؤدي 
لل�شكري�ت  الدم�غيمكن  �شحة 
يف  املوجودة  كتلك  الطبيعية، 
يف  ت�ش�عد  اأن  والف�كهة،  الع�شل 
ميكن  ول  الدم�غ.  �شحة  تعزيز 
طبيعي  ب�شكل  يعمل  اأن  للدم�غ 
املرء  ي�ش�ب  وقد  ال�شكر.   دون 
التي  »ن�ش�وة«،  بـ  تعرف  بح�لة 
هن�ك  تكون  ل  عندم�  حتدث 

يف  ال�شكر  من  ك�فية  اإمدادات 
لتن�ول   الدم  �شغط  الدم�غ.رفع 
لالأ�شخ��ض امل�ش�بني ب�نخف��ض 
رفع  على  لقدرته�  الدم،  �شغط 
فوري.للم�ش�بني  ب�شكل  ال�شغط 
ب  امل�ش�بون  ب�ل�شكرييع�ين 

اأو  ارتف�ع  من  ال�شكري  مر�ض 
يف  ال�شكر  م�شتوى  انخف��ض 
ح�ل  ويف  متقلب.  ب�شكل  الدم 
اإعط�ء  من  بد  فال  انخف��شه، 
ليتمكن  ب�رشعة  ال�شكر  املري�ض 

اجل�شم من ا�شتع�دة توازنه.

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

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

ق�ل ب�حثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يع�لج مر�ض ال�شلل الرع��ض 
)ب�ركن�شون( �شيتم اإنت�جه من توليفة 
دواء لعالج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رشاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العالج�ت تو�شف ب�أنه� 
مثبط�ت قنوات الك�ل�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رشايني وب�لت�يل 
خف�ض �شغط الدم.

وبح�شب الأبح�ث التي اأجريت يف 
ج�معة نورث و�شرتن ب�شيك�غو، 

تبني اأن من تن�ولوا دواء ا�رشاديبني 
تنخف�ض لديهم خم�طر الإ�ش�بة 

ب�ل�شلل الرع��ض، وقد �شعت الأبح�ث 
لفهم �رش ت�أثري هذا الدواء، ونُ�رشت 

نت�ئج الدرا�شة يف دورية »كلينيك�ل 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلالي� 

الع�شبية ب�لدم�غ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شالت تنتج نوع�ً من الع�دم 
اأو ال�شموم، ومع ارتف�ع م�شتوى 

الك�ل�شيوم يف هذه اخلالي� ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجه� 
بنف�شه� م� يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرع��ض. وهن� ي�أتي 

ت�أثري دواء ا�رشاديبني يف خف�ض 
الك�ل�شيوم، وعدم ال�شم�ح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلالي�.
وقد وفرت هذه النت�ئج اأدلة �شمحت 

بنقل التج�رب من احليوان�ت اإىل 
الب�رش، ونظراً لعدم وجود اآث�ر 

ج�نبية لدواء ا�رشاديبني يتم اإجراء 
التج�رب يف اأكرث من 50 موقع 

ب�لولي�ت املتحدة، وبلغت التج�رب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعالن عن التو�شل لعالج لل�شلل 
الرع��ض.

جنح ب�حثون من ج�معة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدم�غ 
بوا�شطة اأقط�ب كهرب�ئية ب�شيطة اأثن�ء النوم، واأظهرت نت�ئج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم الت�يل. وتخطو نت�ئج هذه الأبح�ث خطوة وا�شعة ب�جت�ه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ش�حب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّع��ض )ب�ركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدم�غ من املو�شوع�ت ال�ش�خنة على موائد البحث يف جم�ل علم الأع�ش�ب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتت�ز الطريقة اجلديدة ب�أنه� تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيه� خالي� الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شه�. وبح�شب دورية 
نيورو�ش�ين�ض، اأم�شى امل�ش�ركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز ب�لتن�وب 

عرب دائرة مغلقة.

ج�معة  من  ب�حثون  اقرتح 
اإ�ش�فة  ك�ليفورني�  يف  �شت�نفورد 
ع�مل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  ب�حتم�ل  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قي��ض  وهو 
الب�شيطة  الكهرب�ئية  املوج�ت 

يف اأن�شجة دهون ال�ش�ق. وتو�شف 
ا�شتمرار  ب�أنه�  القلب  ف�شل  ح�لة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفق�ن دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  م�  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�ش�ف ف�شل 

الأبح�ث  نت�ئج  ونُ�رشت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قي��ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموج�ت  اجل�شم  دهون  مق�ومة 
مترير  طريق  عن  الكهرب�ئية 
موج�ت ب�شيطة يف ال�ش�ق، وكلم� 

زاد امل�ء وال�شوائل يف ال�ش�ق كلم� 
�شهاًل،  الكهربي  التي�ر  مرور  ك�ن 
وعند زي�دة الدهون ي�شعف مرور 
املوج�ت الكهرب�ئية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر ب�حتم�ل 

ف�شل القلب.



لقد كان نبيُّنا �سلى اهلل عليه و�سلم ُمكرًثا 
من اال�ستغفار، ففي �سحيح البخاري عن 
اأبي هريرَة قال: �سمعُت ر�سوَل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم يقول: »واهلل اإِنّ الأ�ستغفُر 
اهلل واأتوُب اإليه يف اليوِم اأكرَث من �سبعنَي 
ًة«. وعن االأَغِرّ امُلزن، اأَنّ ر�سول اهلل  مَرّ
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اإِنّ الأ�ستغفُر 
»يا  لفٍظ:  ويف  ٍة«.  مَرّ مائَة  اليوِم  اهلل يف 
اأيها النا�ُس توبُوا اإىل اهلل، فاإِنّ اأتوُب يف 

ٍة«. اأخرجه م�سلم. اليوِم اإليه مائَة مَرّ
وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قاَل: اإْن 

كنَّا لنَُعُدّ لر�سوِل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ٍة: »رِبّ اغِفْر  يف املجل�ِس الواحِد مائَة مَرّ
حيُم«.  اُب الَرّ ، اإنَّك اأنت التََّوّ يل وتُْب علَيّ
واأبو  اأحمد،  اأخرجه  �سحيح:  اإ�سناده 

داود، والرتمذي، وابن ماجة.
اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  م�سلم  واأخرج 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سوُل  كان  قالت:  عنها 
عليه و�سلم يُكرِثُ اأن يقوَل قبَل اأن ميوَت: 
واأتوُب  اأ�ستغِفُرك  وبحمِدك،  »�سبحانَك 
اإليَك«، قالت: قلُت يا ر�سوَل اهلل، ما هذه 
تقولَُها؟  اأحدثتَها  اأَراك  التي  الكلماُت 

اإذا  اأمِتي  يف  عالمٌة  يل  »ُجِعلْت  قال: 
َوالَْفتُْح  اإَِذا َجاَء نَ�ْصُ اهللِ  راأيتُها قلتُها«: 

ورِة. ]الن�ص: 1[ اإِىل اآخِر ال�ُسّ
دائًما  »العبُد  اهلل:  تيمية رحمه  ابن  قال 
بني نعمٍة من اهلل يَحتاُج فيها اإىل �ُسكٍر، 
وذنٍب منه يَحتاُج فيه اإىل ا�ستغفاٍر، وكٌلّ 
من هذين من االأموِر الالزمِة للعبِد دائًما؛ 
واآالِئه،  اهلل  نعِم  يتقلَُّب يف  يزاُل  ال  فاإنَّه 
وال يَزاُل حمتاًجا اإىل التوبِة واال�ستغفاِر، 
واإماُم املتقنَي  اآدم  ولِد  كاَن �سيُد  ولهذا 

يَ�ستغِفُر يف جميِع االأحواِل«.

اال�ستغفار يف حياة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
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احلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�س االإ�سالم على بع�س اأتباعه 

يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
عن املعان اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }اْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ اْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ  يِف اْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْويِل االأَلْبَاِب{

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي 
هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
االأوا�ص التي تربط الدين باملقا�سد 

واِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة والج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون الياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبية يف دين اهلل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �سلته فقد هوى.

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

اليقني، ونبالة املق�سد.
والكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق 
العاىل!

ال�سالة الواجبة:
عندما اأمر اهلل بها اأَبَان الكمة من اإقامتها 

فقال تعايل: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهلَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر اهلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن الرذائل، والتطهي  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

العالقة بني ال�سيام والدعاء

من هو امل�سكني؟

اآيات ال�سيام جاء عقبها ذكُر الدعاء 
َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َواإَِذا   {
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ 
قال   ]186  : البقرة  يَْر�ُسُدوَن{] 

بع�س املف�صين : )) ويف هذه االآية 
اإمياءٌ اإىل اأن ال�سائم مرجو االإجابة ، 
واإىل اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته 
، واإىل م�صوعية الدعاء عند انتهاء 
التحرير   [  )) رم�سان  من  يوم  كل 

تعاىل  واهلل   ]179/2 والتنوير 
يغ�سب اإذا مل ي�ساأل قال النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم )) من مل ي�ساأل اهلل 
يغ�سب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 

والرتمذي 3373 [ .

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يف  لنا   
ال�سفقة  يف  االأعلى  املثل  و�سلم 
الفقراء  مع  تعامله  يف  والرحمة 
وال�سوؤال  التفقد  يف  وامل�ساكني، 
بهم  والرفق  واملالطفة  عنهم، 
واالإح�سان اإليهم، واجللو�س والقرب 
منهم، وعدم التكرب عليهم، وق�ساء 

والتلبية  منهم،  املحتاج  حاجة 
بيته،  اأهل  حاجة  على  لاجتهم 

واالحرتام والتقدير.
وكان �سلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن 
اإطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه 
»اأُِتَي  َقالَْت:  َعاِئ�َسَة،  فَعْن  النا�س، 
َو�َسلََّم  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �سَ اهللِ  َر�ُسوُل 

َعنُْه،  يَنَْه  َومَلْ  يَاأُْكلُْه،  َفلَْم   ، ٍبّ ِب�سَ
نُْطِعُمُه  اأََفاَل  اهللِ،  َر�ُسوَل  يَا  ُقلُْت: 
تُْطِعُموُهْم  )اَل  َقاَل:  امْلَ�َساِكنَي؟ 
رب  قال  كما  تَاأُْكلُوَن(«.  اَل  ا  ِمَّ
ِبيَث  اخْلَ ُموا  تَيََمّ كتابه:َواَل  العزة يف 
ن  اأَ اَلّ  اإِ ِباآِخِذيِه  َولَ�ْستُم  تُنِفُقوَن  ِمنُْه 
اأي  ]البقرة: 267[  ِفيِه  تُْغِم�ُسوا 

اإنه لي�س من الرب اأن يح�سب امل�سلم 
اخلبيث من املال والرديء من كل 
اإمنا  الفقراء؛  على  ينفقه  ثم  �سيء 
ما  والت�سدق  االإنفاق  يف  هو  الرب 
نحب، قال تعاىل:لَن تَنَالُوا الرِْبَّ َحتَّى 
ِمن  تُنِفُقوا  َوَما  بُّوَن  حُتِ ا  ِمَّ تُنِفُقوا 
َ ِبِه َعِليٌم ]اآل عمران:  َنّ اهلَلّ �َسْيٍء َفاإِ

92[، يعني لن تنال اخلي الكثي، 
ولن تنال رتبة ومنزلة االأبرار؛ حتى 

تنفق ما حتب.
اأنفقت  فاإذا  حمبوب؛  كله  واملال 
على  دلياًل  ذلك  كان  حتب  ما 
منزلة  بذلك  تنال  لكي  �سدقك 

w   .االأبرار

العفو عن اخلطاأ والن�سيان يف الفروع
َب  ْو �َصِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ اهلَلّ ا اأَْطَعَمُه اهلَلّ َ مَنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

االإميان املزور
فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�س اإمنا العربة يف املقا�سد واملعان واأ�سول ال�صيعة ومل يعف االإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها الأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية باالإهمال يف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه باالإخال�س يف العبادة فراحوا يراوؤون النا�س، و�سوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم وال 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإيل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خيه عن النا�س )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�سول التقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلي، وو�سية اهلل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإيل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غي ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإيل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيي يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثي ال�سالة وال�سيام والج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ �سخ�سً

االآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغي بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفزات خارجية
اأوالً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه 
نحو تغيي �سلوكه وعادته. ثانياً : تغي ال�سلوك من حيث الطعام وال�صاب والعبادة، و�سبط النف�س والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل الأنواع خمتلفة من العبادات ما ي�ساعد 

على اال�ستمرار يف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك االإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
ما يحفز على روح االألفة واملحبة وي�ساعد على التغيي. اإن كل ما يف الكون يتغي يف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�س يف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيي، التغيي االإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�سان.
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جنوم يتخلون عن �شكلهم املعتاد يف رم�شان2019

م�شل�شالت  يف  الت�شوير  بداأ 
�شور  تداول  ليتم   ،2019 رم�شان 
عدة للنجوم من كوالي�ش اأعمالهم 
لهم  املتبع  اللوك  على  ك�شفت 
ال�شا�شة  على  به  �شيطلون  والذي 

هذا العام.
م�شل�شالت رم�شان 2019 ي�شارك 
فنجد  النجوم،  من  العديد  فيها 

الفنان  عودة  املثال  �شبيل  على 
خالل  من  للدراما  ال�شقا  اأحمد 
م�شل�شل »ولد الغالبة«، اأما الفنان 
ال�شور  فك�شفت  رم�شان  حممد 
على  »زلزال«  م�شل�شله  من  االأوىل 
من  الفت،  �شعبي  لوك  اتباعه 
خالل ترك حليته قلياًل مع و�شع 

�شارب«.

تداولها  مت  التي  ال�شور  ومن 
رم�شان  م�شل�شالت  لكوالي�ش 
جالل  يا�رش  الفنان  عمل   ،2019
ال�شهرية  حليته  عن  تخلى  الذي 
بالكامل،  منها  يتخل�ش  مل  ولكنه 
ببدء  احتفاله  يف  ظهر  ما  وهذا 

ت�شوير م�شل�شل »مل�ش اأكتاف«.
اأي�شاً الفنانة يا�شمني �شربي فقد 

تخلت عن اأدوار الفتاة الرثية التي 
هذا  و�شتظهر  فيها،  تطل  كانت 
يف  »حكايتي«  م�شل�شل  يف  العام 
�شورها  لنجد  �شعبية،  فتاة  دور 
ولقطات  باحلجاب  الكوالي�ش  يف 
اجلالبية  ترتدي  وهي  اأخرى 
ال�شعبية مع اعتمادها على مكياج 

ب�شيط لينا�شب الدور.

جنم عاملي ي�شور فيلمه القادم يف دبي
يبداأ النجم العاملي، جاكي �شان، 
القادم،  ال�شينمائي  فيلمه  ت�شوير 
مدينة  يف   ،»Vanguard«
اجلاري،  ال�شهر  اأواخر  يف  دبي، 
دولة  يف  ي�شوره  فيلم  ثاين  ليكون 
قرر  النجم  اأن  ،ويبدو  االإمارات 
ت�شوير فيلمه القادم يف دبي بعد 
جناح فيلم »كونغ فو يوغا«، الذي 
املدينة  يف  عامني  قبل  �شوره 
العربية نف�شها. ويف تعليقها على 
دبي  جلنة  اإدارة  �رشحت  اخلرب، 
وال�شينمائي،  التلفزيوين  لالإنتاج 
باأنه »�شيتم ت�شوير الفيلم يف دبي 
ملدة 30 يوما، بالتعاون مع �رشكة 
اإنرتتينمنت  ليك�ش  )�شنغهاي 
)دبي  اإنتاج  و�رشكة  املحدودة( 
األكرتاز( ومديرة االإنتاج، ماك�شني 
من  كبرية  مب�شاركة  فري،  دي 

 20 ت�شم  التي  املحلية  املواهب 
ممثال، منهم 10 ممثلني رئي�شيني«. 
املحلية،  لل�شحف  حديثه  ويف 
جمال  اللجنة،  اإدارة  رئي�ش  اأكد 
اأ�شبحت  االإمارات  اأن  ال�رشيف، 
اليوم وجهة جديدة الإنتاج االأفالم 
وبوليوود،  هوليوود  عن  ال�شادرة 
واأن ت�شوير اأفالم عاملية يف دبي 
�شناعة  وتطور  تقدم  يف  ي�شهم 
يعر�ش  ال�شينما املحلية، وكذلك 
ومنط  ال�شياحي  اجلذب  مواقع 
للجمهور  االإمارات  وثقافة  حياة 
ال�رشيف  واأ�شاف  العاملي، 
يف  �شي�شور  العاملي  الفيلم  اأن 
و«داون  واك«  »�شيتي  منطقتي 
املحيطة  االأحياء  ويف  تاون«، 
الفيلم،  يخرج  حني  يف  بهما، 

�شتانلي تونغ.

مفاو�شات مع غ�شان م�شعود لـ 
»ترانيم اإبلي�س«    

املخرج  ر�شح 
جالل،  نادر  اأحمد 
غ�شان  ال�شوري 
للم�شاركة  م�شعود، 
فيلمه  بطولة  يف 
»ترانيم  اجلديد 
املقرر  اإبلي�ش«، 
الفرتة  يف  ت�شويره 

املقبلة.
اأن   ،24 وعلم 

م�شعود واف مبدئياً بعد اطالعه علي املعاجلة ال�شينمائية، ولكنه ال 
اإىل  اأنه �شيذهب  التفا�شيل املادية، خا�شًة  يزال ينتظر االتفاق على 
م�رش لت�شوير دوره، ومن املقرر ح�شم التفاو�ش معه يف االأيام القليلة 

املقبلة.
ال�شقا، وم�شطفى �شعبان،  اأحمد  اإبلي�ش«  »ترانيم  وي�شارك يف بطولة 

وخالد النبوي، وحممد دياب، وهو من تاأليف حممد �شيد ب�شري.

»ديزين« ت�شدر �شل�شلة 
جديدة من »حرب النجوم«    

ك�شفت �رشكة »ديزين« عن خططها املقبلة الإطالق اأول �شل�شلة ق�ش�ش 
اإيدج«،  النجوم: غالك�شي  ومنتجع »حرب  اأ�رشار حديقة  م�شورة عن 

التي من املقرر افتتاحها يف وقت الحق من العام احلايل.
و�شيتمكن حمبو �شل�شلة اأفالم امللحمة اخليالية »حرب النجوم«  من 
خالل املجموعة اجلديدة، التي �شيتم اإ�شدارها يف �شهر اأفريل املقبل، 
من ال�شفر اإىل عوامل واأ�شاطري جمرات »حرب النجوم« ومعرفة خبايا 
بكوكب  �شابقة  اأفالم  يف  املعروف  »نابو«  لكوكب  اخلارجي  الف�شاء 

امللكة »باديل اأميدال«.
ومن املتوقع اأن يتم افتتاح منتزه »حرب النجوم« العام احلايل، �شمن 
جممع »ديزين الند« الرتفيهي، يف والية فلوريدا االأمريكية، و�شيتمكن 
الواقع،  اأر�ش  على  النجوم«  »حرب  اأفالم  اأحداث  جتربة  من  زواره 

بح�شب ما ذكرت جملة »هوليوود ريبورتر«.

فيلم الإثارة والرعب »غال�س« يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية

  
االإثارة  فيلم  احتل 
والرعب اجلديد »غال�ش« 
�شدارة اإيرادات ال�شينما 
يف  ال�شمالية  اأمريكا  يف 
مطلع االأ�شبوع باإيرادات 
بلغت 40٫6 مليون دوالر. 
والفيلم من بطولة برو�ش 
ويلز، و�شمويل جاك�شون، 
واأنيا  مكافوي،  وجيم�ش 

تيلور، ومن اإخراج اإم. نايت �شياماالن.
وتراجع الفيلم الكوميدي »راأ�شاً على عقب« »اأب�شايد« من املركز االأول 
والفيلم  دوالر.  مليون  بلغت 15٫7  باإيرادات  االأ�شبوع،  الثاين هذا  اإىل 
بطولة كيفن هارت، وبرايان كران�شتون، ونيكول كيدمان، ومن اإخراج 

نيل برغر.
�شوبر:برويل«  بول  »دراغون  اجلديد  املتحركة  الر�شوم  فيلم  وجاء 
يف املركز الثالث، باإيرادات بلغت 10٫7 ماليني دوالر. وتراجع فيلم 
احلركة واملغامرة »رجل املاء« »اأكوا مان« من الثاين اإىل الرابع هذا 

االأ�شبوع، بـ 10٫3 ماليني دوالر.
والفيلم بطولة من جاي�شون موموا، واآمرب هريد، ووليام دافو، ونيكول 

كيدمان، ومن اإخراج جيم�ش وان.
وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة »�شبايدر مان: اإنتو ذا �شبايدر فري�ش« 

من الرابع اإىل اخلام�ش هذا االأ�شبوع، حمققاً 7٫3 ماليني دوالر.

رم�شان 2019 ... ل يخلو من الزعيم عادل اإمام
رئي�ش  اإمام،  رامي  املخرج  ح�شم 
والده  م�شاركة  ماجنوم،  �رشكة 
ال�شباق  يف  اإمام  عادل  الزعيم 
مب�شل�شل  القادم  الرم�شاين 

»فالنتينو«. وك�شف اإمام اأّن والده،
ال�شباق  يف  نهائي  ب�شكل  �شي�شارك 
ُموؤِلّف  اأّن  داً  ُموؤِكّ الرم�شاين، 
الغنائي  وال�شاعر  الكاتب  امل�شل�شل 
 15 كتابة  اأنهى  قمر  بهجت  اأمين 
حلقة من امل�شل�شل، قائاًل: »ما اأثري 
من جدل ونقا�ش اإعالمي عن تاأجيل 

امل�شل�شل الفرتة املا�شية فاإيّن اأُوؤِكّد 
اأّنها كانت اجتهادات �شحافية«.

اإعالمي  بيان  يف  املخرج  واأّكد 
حر�ش اجلميع على �رشورة تواجد 

عادل اإمام يف املو�شم الرم�شاين.
اإمام  عادل  اأعمال  اآخر  اأّن  يذكر 
الذي  خفية«،  »عوامل  م�شل�شل  كان 
و�شارك   ،2018 رم�شان  يف  عر�ش 
الوهاب،  عبد  فتحي  بطولته  يف 
واأحمد  وب�رشى،  اهلل،  عبد  و�شالح 

وفيق.
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االقت�سادية ال�سيارات  من  اأكرث  تتعطل  الفاخرة  ال�سيارات  “درا�سة” 

�أعلنت موؤ�س�سة “ويت�ش” حلقوق 
�ل�سنوي  تقريرها  �مل�ستهلك يف 
�عتمادية  �ل�سيار�ت  �أف�سل  عن 
)وهي �ل�سيار�ت قليلة �لأعطال، 
وتتمتع بوفرة قطع �لغيار باأ�سعار 
�لت�سليح(  �سهولة  مع  منا�سبة، 
�أن  �لتقرير  يف  وجاء  �لعامل،  يف 
�لفئة  �لإقت�سادية من  �ل�سيار�ت 
�عتمادية  و�أكرث  �أف�سل  �ل�سغرية 
من �ل�سيار�ت يف �لفئة �لفاخرة.

�لتقرير  يف  �ملوؤ�س�سة  وك�سفت 
�لفئة  ذ�ت  �ل�سيار�ت  من  عدد 
�لفاخرة �لتي تتعر�ش للأعطال 

ب�سورة �أعلى رغم �رتفاع �سعرها 
�إىل �أكرث من 225 �ألف ريال، ومنها 
“بي �إم دبليو” )�لفئتني �ل�سابعة 
و”مر�سيد�ش”  و�خلام�سة( 
كل�ش”.  و”�إي  كل�ش”  و”�إ�ش 
 %35 �أن  �لتقرير  يف  جاء  كما 
تعر�ست  �لفاخرة  �ل�سيار�ت  من 
�لثلث  خلل  خمتلفة  لأعطال 
�سنو�ت �لأوىل من �رش�ئها، وهي 
بني فئات  ن�سبة عالية جد�ً  تعد 
وجاءت  �ملختلفة،  �ل�سيار�ت 
حيث  من  �لثاين  �ملركز  يف 
�ل�سيار�ت  �لعتمادية  تر�جع 

�لريا�سية رباعية �لدفع متعددة 
لتقرير  ووفقاً  �ل�ستخد�مات، 
زيادة  فاإن  �أي�ساً  �ملوؤ�س�سة 
يعني   �ل�سيار�ت  على  �لإنفاق 
�أن  �لتقرير  ذكر  �ملقابل،  يف 
�ل�سيار�ت �لقت�سادية كانت على 
�لأكرث  �ل�سيار�ت  قائمة  ر�أ�ش 
ول  �أعطالً،  و�لأقل  �عتمادية 
تزيد ن�سبة �لأعطال يف قطاعها 
�ل�سيارة  تق�سي  ول   ،%17 عن 
على  تزيد  �سنوياً  �إ�سلح  فرتة 
يوم ون�سف �ليوم فقط، مقارنة 
�لفاخر.  �لقطاع  يف  �أيام  بـ3 

عن  “ويت�ش”  تقرير  و�أو�سح 
ت�سبب  �لتي  �لرئي�سية  �لأ�سباب 
�لأعطال يف �ل�سيار�ت �لفاخرة، 
بها،  �لتقنيات  عدد  زيادة  وهي 
و�أن �أكرث هذه �لتقنيات �ملعر�سة 
�لأنظمة  بر�مج  هي  للأعطال 
يف  تتحكم  �لتي  �لإلكرتونية 
وظائف �ل�سيارة، ونظم �لرتفيه، 
�لإلكرتونية،  �مللحة  ونظم 
بها  �ل�سائعة  �مل�ساكل  ومن 
�إقفال �لأبو�ب وحمركات زجاج 
�لنو�فذ و�ل�سقف و�ملر�يا ونظم 

�لتحكم يف �لعادم.

�سيارات  تطرح  "JAC" ال�سينية 
بيك اآب جديدة يف رو�سيا

 "JAC" �رشكة  وكلء  �أكد 
�ل�سينية يف مو�سكو عزم �رشكتهم 
طرح �سيار�ت "JAC T6" �لبيك 
�حلديثة على �لأر��سي �لرو�سية.
يف  �ل�سيار�ت  هذه  و�ستطرح 
�ملحركات،  من  بنوعني  رو�سيا 
ب�سعة  توربيني  بنزين  حمرك 
ح�سانا،   177 وعزم  لرتين 
وحمرك ديزل بنف�ش �ل�سعة بعزم 
تلك  �ستزود  كما  ح�سانا.   136
�ملركبات بعلب �رشعة ميكانيكية 

بـ 6 مر�حل، وعجلت مبقا�ش 17 
�إن�سا، و�أنظمة "ABS" للفرملة، 

ونظامي دفع خلفي ورباعي.
هذه  من  �لغالية  �لن�سخ  و�ستاأتي 
�لأنظمة  باأحدث  �ل�سيار�ت 
كم�ست�سعر�ت  �لإلكرتونية، 
�لأمامية  و�لكامري�ت  �مل�سافات 
ت�سخني  و�أجهزة  و�خللفية، 
و�ملقاعد،  و�ملر�يا  للزجاج 
وتكييف  مولتيميديا  و�أنظمة 

متطورة. 

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

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ش ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  علمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ش،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ش يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعلم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديلت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ش  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

موديلت  ح�سول  �ملرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخر�.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
�لقادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيري�ت  عن  تك�سف 

لل�سيارة �لع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  �ل�سور 
بنف�ش  ت�سارجر،  لدودج  �لأ�سا�سية 
�لأمامية  و�مل�سابيح  �ملقدمة 
�ل�سابق،  للموديل  �ملحرك  وغطاء 
رئي�سي،  و�حد  باختلف  ولكن 
فتحات �لهو�ء، و�لتي مت و�سع �ثنتني 
�سبكة  من  �لعلوي  �جلزء  يف  منها 

�لأمامية  �مل�سابيح  بجو�ر  �لتهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهر� �أكرث جر�ءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
�لعجلت جديدة كليا لهذ� �لإ�سد�ر 
حمدودة  تغيريت  مع  �ملوديل،  من 
وبع�ش  �لكربوين  �خللفي  للجناح 
�ملوديل  �سارة  على  �لتعديلت 
�أ�سفل  تقع  �لتحديثات مع ذلك  �أهم 
غطاء �ملحرك لأد�ء �ل�سيارة، لرفع 
قوتها من �مل�ستوى �حلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر �أن دودج تنوي �إجر�ء 
حتديثات �ساملة للأد�ء و�ملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�سريون  بوجاتي  ��ستبد�ل  رغم 
فريون،  لطر�ز  �رشع  و�لأ حدث  �لأ
من  و�حدة  تعترب  ماز�لت  �أنها  �إل 
�أف�سل �ل�سوبركارز �لتي مت �سنعها 
طلق، ولهذ� �ل�سبب تعترب  على �لإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  �لآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  �ل�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطر�ز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  �أفيتو  با�سم  رو�سي 
و�لتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  �أنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  �أن  �إل  فقط،  كلم   100 �سري 
�لتفا�سيل م�سكوك يف م�سد�قيتها 

بن�سبة كبرية جد�ً بالطبع.
كبري  مبلغ  �أفيتو،  �إعلن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  �لأ يف  مثبت 
توجد  فل  ح�سان،   1،000 بقوة 
�أية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

�ختبار�ت معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  �ختلفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  �ملقلدة،  �لن�سخة  هذه 
�لتريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  �لدور�ن،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 �إىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خلل 

ت�سل �إىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  �إم  بي  �رشكة  �أعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  �لأملانية 
جديد لها على �لأر��سي �لرو�سية 
كالينينغر�د  مدينة  عمدة  وقال 
�لرو�سية �أنطون �أليخانوف: "من 
�ملنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي 
�لأملانية م�سنعا جيد�  دبليو  �إم 
�أن  لها يف رو�سيا، ومن �ملرجح 
و�سيتم  كالينينغر�د،  يف  يفتتح 
من  �لنماذج  �أحدث  �إنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  �ل�سيار�ت"�أما 
�سينتجها  �لتي  باملركبات 
يتم  �أن  �ملنتظر  فمن  �مل�سنع، 
�سيد�ن من  �سيار�ت  ت�سنيع  فيه 
�إم دبليو،  �لفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سل عن �سيار�ت كرو�ش �أوفر 

."Х5"و "Х3" من �لفئتني

�لنتهاء  يتم  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
من بناء �مل�سنع يف فرتة ترت�وح 
ما بني عامني �إىل عامني ون�سف، 
من  �لثاين  �لن�سف  من  �عتبار� 

�لعام �جلاري.
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ك�صف م�صدر تقني يو�صف باملوثوق، بع�ض املزايا 
املرتقبة يف هواتف »اآيفون« الذكية التي �صتطرحها 
اجلاري،ومت  العام  من  الحق  وقت  يف  »اأبل«  �رشكة 
املحلل  قبل  من  التفا�صيل  بع�ض  عن  الك�صف 
اأن  امل�صدر  لهذا  و�صبق  كيو،  غ�صي  مني  الرقمي، 
�رشب معلومات �صحيحة ب�صاأن حجم ومزايا هواتف 
اآيفون يف 2018 اإىل جانب معلومات اأخرى.وبح�صب 
املعروف،  امل�صدر  عن  فريج«  »ذا  موقع  نقل  ما 
اآيفون  من  هواتف  ثالثة  بطرح  �صتقوم  »اأبل«  فاإن 
االأجهزة  اأحد  ي�صم  باأن  توقعات  و�صط   ،2019 يف 
هواتف  اأن  امل�صدر  كامريات.واأو�صح   3 الذكية 
اآيفون �صتحافظ على النتوء وحجم ال�صا�صة، م�صيفا 
اأن اأحد االأجهزة �صيعتمد على �صا�صة »اإل �صي دي« 
الرخي�صة عو�ض �صا�صة »اأوليد«، لكن هذه الهواتف 

�صت�صهد تعزيزا خلا�صية التعرف عن طريق الوجه.
ف�صال عن ذلك، �صتقوم �رشكة »اأبل« بتعزيز كل من 
الهاتف  غطاء  اأما  »اآيفون«،  هواتف  يف  البطارية 
امل�صنفر  بالزجاج  يعرف  مبا  تدعيمه  ف�صيتم 
Frosted Glass على غرار هاتف بيك�صل 3.وعلى 
ات�صال  �صمان  على  »اأبل«  �صتحر�ض  اآخر،  �صعيد 
النطاق  باالإنرتنت من خالل خا�صية  �صل�ض و�رشيع 
ب�صبكة  ثنائي  حتميل  �صمان  الأجل  العر�ض  الفائق 
الـ«واي فاي« حتى يكون امل�صتخدم قادرا على تنزيل 
اأكرث من �صيء يف الوقت نف�صه.ويف اجلانب املتعلق 
على  االعتماد  اآيفون  �صيوا�صل  والبيانات،  بال�صحن 
»يو  منفذ  على  االعتماد  عو�ض  »اليتنينغ«  مو�صل 
ي�صحنوا  اأن  للم�صتخدمني  يتيح  الذي  �صي«  بي  اإ�ض 

هواتفهم ب�صكل اأ�رشع.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�صّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بالي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�صنا  االأخرية  االآونة 
من  به  باأ�ض  ال  عدد 
املت�صفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  اأندرويد  كم�صتخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�صّفح، 
لت�صّفح االنرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�صّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  االأخبار  اأحدث  لك  تعر�ض  التي  الرئي�صية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�صب  الن�ض  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�صكالها، 
باالأخبار يّقدم لك مت�صّفح Jio مقاطع فيديو ح�صب الذوق، بطريقة 

.UC م�صابهة للمت�صّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�صية للمت�صّفح �صتاُلحظ وجود عالمات تبويب 
افرتا�صية لبع�ض مواقع الويب ال�صهرية، ف�صاًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�صّفح  وو�صع  متعددة، 
 Jio Browser مت�صّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�صك،  لتكت�صفها 
يدعم  اأن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�صكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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اآبل تطلق خوذا بتقنيات »8K« ت�صريب »موثوق« يك�صف ميزة غري م�صبوقة يف اآيفون 2019

للواقع االفرتا�صي
مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
االفرتا�صي  للواقع  خوذ 
م�صادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �صتطلق  ال�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�صدر  عن 
الإطالق  تتح�رش  ال�رشكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�ض  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
االأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�صدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�صا�صتني  �صتزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�صلتني 
ر�صوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �صيوفر  متطور 
ال�صور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
االأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
االفرتا�صياأ�صهر  للواقع 
االفرتا�صي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�ض اأن تخلو 
االأ�صالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�صل 
�صغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رش ال�صلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �صناب 
�صات ال�صهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�صممت 
�صم�صية  نظارات  �صكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم 
�صغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�صاعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�صتخدم 
والفيديوهات  ال�صور 
عالية الدقة، باالإ�صافة اإىل 
للم�صتخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�صوير  النظارة  ا�صتعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�صاهدة 
�صاعات. اأما ما تبدو اأنها عد�صات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�ض  ميكنها  متطورة  �صا�صات 

اأو  ما ت�صوره الكامريات مبا�رشة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�ض 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�صله 

بالنظارة عرب �صبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الواليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�صا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�صعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�صاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�صرتجاع  ال�صور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�صلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل االأخرى، فخوارزمياتها ال ت�صعى 

ال�صورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء اال�صطناعي لتعاين 
ال�صورة ب�صكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�صور 
اأ�صكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �صكل 
مبا  االأ�صلية  وا�صتبدال  منها  قريبة 
الذي  االأمر  الوجه،  �صكل  مع  يتنا�صب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين، 
وللذين يعدلون ال�صور للمجالت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �صهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�صف،  �صهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ض.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�صة  احلديث  املت�صفح 
وفايرفوك�ض، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�صفح 
للربجمة  مفتوح  م�صدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�صابق واأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�صكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�صفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�صبح اأ�رشع من ال�صابق، ومن املفرت�ض اأن يكون 
حممي ب�صكل اأكرب وذلك ب�صبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب االإعالنات 
�صببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري. يُذكر 
اأن مت�صفح بريف هو اأحد م�صاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ض،  بريندان 
موؤ�ص�صي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”صكربت�
موزيال  مت�صفح  تطوير  عن  امل�صئولة  موزيال 

فايرفوك�ض ال�صهري.



يف  التبادل  اإىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 
وال�سمعي  ال�سينمائية  الدرا�سات  جمايل 
البحثية  امل�ساريع  بع�ض  واإمتام  الب�رصي 
اخلا�سة بطلبة الدكتوراه يف االخت�سا�سني 
راأ�ض  عي�سى  اأبرزه  ما  وفق  املذكورين, 
املوقع يف  االتفاق  و مبوجب هذا  املاء. 
باأليكانت, �سيتم تبادل  18 فرباير اجلاري 
للور�سات  امل�سرتك  للتاأطري  الزيارات 
وتبادل  الفكرية  وامللتقيات  والندوات 
وامل�ساهمة  الدكتوراه  طلبة  بني  التوثيق 
جامعة  مبجلة  �سواء  املقاالت  ن�رص  يف 
التي  �سينمائية«  »اآفاق  مبجلة  اأو  األيكانت 
الثورية  االأفالم  »فهر�ض  خمرب  ي�سدرها 
وفق  واأر�سفتها«,  اجلزائرية  ال�سينما  يف 
�سيتم  االطار  هذا  ويف  امل�سدر  نف�ض 
بغية  التقني  اجلانب  يف  ترب�سات  تنظيم 
و  ال�سوت  هند�سة  جماالت  يف  التكوين 
يتعلق  ما  و املونتاج وكل  ال�سورة  التقاط 

باخت�سا�ض ال�سمعي والب�رصي 
ف�سال عن تنظيم زيارات لطلبة الدكتوراه 
جديد  على  لالطالع  األيكانت  جامعة  اىل 

الدرا�سات  جمال  يف  العلمي  البحث 
ب�سفة  الب�رصي  ال�سمعي  و  ال�سينمائية 

عامة, كما اأ�سار اليه ذات اال�ستاذ.
للتذكري ين�سط يف خمرب »فهر�ض االأفالم 
اأر�سفتها  و  ال�سينما اجلزائرية  الثورية يف 

 1 وهران  بجامعة  الفنون  لق�سم  التابع   «
واملعتمد يف �سنة 2012 اأكرث من 50 باحثا 
يف  باحثني  اأ�ساتذة  و  الدكتوراه  طلبة  من 
والدرا�سات  الب�رصي  ال�سمعي  جمايل 

ال�سينمائية وفق مدير هذا املخرب . 

م٫�س

جامعة وهران 1 

اتفاقية مع جامعة األيكانت الإ�صبانية يف جمايل ال�صينما وال�صمعي الب�صري
مت اإبرام اتفاقية بني خمرب »فهر�س الأفالم الثورية يف ال�شينما اجلزائرية واأر�شفتها« جلامعة وهران 

يف جمال  للتعاون  )اإ�شبانيا(  األيكانت  جلامعة  العربية وال�شالمية  الدرا�شات  وق�شم  بلة«  بن  اأحمد   «  1
الدرا�شات ال�شينمائية وال�شمعي الب�شري, ح�شبما ا�شتفيد اليوم الثنني لدى مدير املخرب .

�شكيكدة 

اأيام اإعالمية 
لقوات الدفاع 

اجلوي عن الإقليم
بدار  االثنني  اأم�ض  انطلقت 
و�سط  �رصاج  حممد  الثقافة 
مدينة �سكيكدة تظاهرة االأيام 
الدفاع  لقوات  االإعالمية 
بغية   االإقليم  عن  اجلوي 
تعريف اجلمهور املحلي بهذا 
اأ�رصف  قد  و   . الهام  اجلهاز 
الر�سمي  على مرا�سم االفتتاح 
االإعالمية  التظاهرة  لهذه 
حوا�سني  احلميد  عبد  العميد 
اجلوي  للدفاع  اجلهوي  القائد 
اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية 
قوات  قائد  اللواء  عن  نيابة 
االإقليم  عن  اجلوي  الدفاع 
و  املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
و  �سكيكدة  لوالية  الع�سكرية 
�سباط �سامني و كذا ممثلني عن 
تندرج هذه  و  الثورية.  االأ�رصة 
التظاهرة -ح�سب ما �رصح به 
رئي�ض  �رصحان  عمر  العقيد 
م�سلحة االت�سال بقيادة قوات 
الدفاع اجلوي عن االإقليم- »يف 
االت�سالية  االإ�سرتاتيجية  اإطار 
امل�سطرة من قبل القيادة العليا 
ال�سعبي عمال  الوطني  للجي�ض 
بالرتتيبات الواردة يف خمطط 
امل�سادق  للجي�ض  االت�سال 
اأحمد  الفريق  طرف  من  عليه 
الدفاع  نائب وزير  قايد �سالح 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني 

الوطني ال�سعبي«.

عدد زبائن جازي يوا�شل منوه 

منو اإيرادات النرتنت بن�صبة ٪67.1 

خالل نهاية الأ�شبوع

102 حادث مرور ج�صماين 

اأردوغان

 قتل خا�صقجي ل ميكن حموه بتوزيع الدولرات 

مترنا�شت 

 انخفا�ض يف حوادث الطرقات 

بومردا�س 

مهرجان الإبداعات ال�صمعية الب�صرية لل�صباب 

تقنيات  يف  الرائدة  جازي  �رصكة  وا�سلت 
قاعدة  يف  النمو  وترية  الرقمية  االت�ساالت 
 ,2018 عام  من  االأخري  الربع  يف  زبائنها 
مما يوؤكد انتعا�ض ال�رصكة يف �سوق تناف�سية 
على  الرابع  للربع  ال�رصكة  �سجلت  للغاية, 
بداأ  حيث  زبائنها,  عدد  يف  منواً  التوايل, 
وا�ستمريف   2018 عام  بداية  يف  التح�سن 
ن�سبة  عند  لي�ستقر  ال�سنة  طوال  الت�ساعد 

1.3٪ يف الربع الرابع من العام. حيث بلغت 
الزيادة بن�سبة 5.7٪ مقارنة ب�سهر دي�سمرب 
مليون   15.8 اىل  الزبائن  لي�سل عدد   2017
مت  وقد   .2018 دي�سمرب   31 يف  م�سرتك 
ا�سرتاتيجية  من خالل  التطور  هذا  حتقيق 
خدمات  على  تركز  ا�ستباقية  ن�ساط 
االإنرتنت وال�سوت لتلبية توقعات امل�سرتكني 
وكذلك �سيا�سة اال�ستثمار يف البنية التحتية 

للمتعامل  �سمح  مما  وال�سبكة  التكنولوجية 
و�سجلت  اجليد.  االأداء  من  املزيد  بتحقيق 
مليار   24.1 بلغت  اإيرادات  »جازي«  �رصكة 
 ٪1.7 بانخفا�ض  الرابع  الربع  يف  دينار 
وبلغ   ,2017 عام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة 
اإجمايل الدخل ال�سنوي 94.8 مليار دينارمع 
مقارنة   ٪  6.6 بن�سبة  انخفا�ض  ت�سجيل 
ت�سبب  الذي  الو�سع  وهو   ,2017 عام  مع 

النقال  �سوق  تعرفه  الذي  االنكما�ض  فيه 
االنرتنت  اإيرادات  منت  كما  اجلزائر.  يف 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   ٪67.1 بن�سبة 
ا�ستخدام  تزايد  بف�سل  وذلك   ,2017 عام 
)2.2جيغا  املحمول  الهاتف  عرب  االإنرتنت 
من  باأكرث  زيادة  ميثل  مما  بايت/م�ستخدم 
300٪( مع زيادة 28.3 ٪ يف عدد امل�سرتكني 

يف خدمة االنرتنت.

 23 و   22 يومي  الوطني,  االأمن  م�سالح  �سجلت 
 102 االأ�سبوع(,  )نهاية  اجلارية  ال�سنة  من  فيفري 
املناطق  م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  حادث 
وجرح  اأ�سخا�ض   03 وفاة   عن  اأ�سفر  احل�رصية, 
بها  قامت  التي  املعطيات  ت�سري  و  اآخرين   130
امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن  �سبب وقوع 
العن�رص  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه 

هذا  يف   . االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�سافة  الب�رصي, 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  دد  تجُ االإطار 
توخي  اإىل  العام  الطريق  مل�ستعملي  دعوتها 
قانون  احرتام  مع  ال�سياقة  اأثناء  واحلذر  احليطة 
دون  املحددة,  ال�رصعة  تاوز  وعدم  املرور 
حفاظا  للمركبة,  الدورية  املراقبة  عن  التغا�سي 

على االأرواح و�سالمة م�ستعملي الطريق العام.

لويل  اأردوغان,  طيب  رجب  تركيا  رئي�ض  لّوح 
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان, بوجود وثائق 
ال�سحفي  قتل  جرمية  طم�ض  دون  حتول  لديه 
الدوالرات  توزيع  اأن  واأعلن  خا�سقجي,  جمال 
والنفط لي�ض حال لهذه الق�سية. وقال اأردوغان 
 »Kanal D« حمطتا  معه  اأجرتها  مقابلة  يف 
و«CNN TURK« التلفزيونيتني, اإن االأ�سماء 
معروفة,  للجرمية  املنفذ  الفريق  قادت  التي 
ولذلك »اإن مل يكن ويل العهد ال�سعودي يعلم فمن 

الق�سية  يعلم؟«, م�ستطردا: »ال ميكن حل هذه 
والنفط ميينا و�سماال«,وتابع  الدوالرات  بتوزيع 
اأن »امل�سوؤولني ال�سعوديني دائما ما يقولون اإنهم 
الالزمة«,  العقوبة  اجلرمية  مبنفذي  �سينزلون 
مو�سحا اأن »15 �سخ�سا جاوؤوا اإىل تركيا بينهم 
عمن  وت�ساءل  م�سرتكا«.  عمال  ونفذوا  القتلة, 
اأ�سدر التعليمات لتنفيذ هذا العمل امل�سرتك؟ 
وا�سح  هذا  ذلك.  عن  الك�سف  »يجب  م�سيفا: 

الأن االأ�سخا�ض الـ15 يعرفونه بالطبع«.

االإقليمية  املجموعة  م�سالح  �سجلت 
انخفا�سا  بتمرنا�ست  الوطني  للدرك 
» حم�سو�سا« يف حوادث املرور خالل 

2018 مقارنة بال�سنتني 
ن�رصها  ح�سيلة  ح�سب   , ال�سابقتني 
االأمني   اجلهاز  ذات  االإثنني  ام�ض 
اإقليم  عرب  املرور  حوادث  وبلغت 

املنق�سية  ال�سنة  خالل  االإخت�سا�ض 
126 حادث مرور , مقابل  162 حادث 
مرور يف 2017 , و223 حادث يف �سنة 
الطرقات  , فيما خلفت حوادث   2016
الفارطة  ال�سنة  معاينتها يف  التي متت 
�سقوط 75 قتيال و 318 جريحا ن وفق 

ذات امل�سدر .

�ست�ست�سيف بومردا�ض تظاهرة املهرجان 
الب�رصية  ال�سمعية  لالإبداعات  الوطني 
لل�سباب يف طبعته االأوىل الذي �سينظم يف 
الفرتة ما  بني 3 و 7 مار�ض القادم , ح�سبما 
اأفاد به اأم�ض االإثنني حمافظ املهرجان. 
واأو�سح مو�ض بلح�سن الذي يراأ�ض كذلك 
االت�سال  و  لالإعالم  الوالئية  الرابطة 
يف  التنظيم,  على  امل�رصفة  لل�سباب 
ت�رصيح اأن هذه التظاهرة التي �ستحت�سن 

ق�سري  فيلم  بني  اإبداعي  عمل   42 عر�ض 
و وثائقي ي�سارك فيها �سباب مبدعني يف 
املجال من 32 والية ترتاوح اأعمارهم ما 
,و �سيعرف كذلك هذا  بني 18 و 35 �سنة 
�سعار  يحمل  الذي  الوطني  املهرجان 
م�ساركة  واعد«  مل�ستقبل  مبدع  »�سباب 
�سيوف �رصف اأجانب من خالل ممثل عن 
ممثل  و  بتون�ض  الدويل  �سو�سة  مهرجان 

مهرجان تيطوان الدويل باملغرب.
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بيان �شحفي م�شرتك

املوؤمترالعاملي 
 MWC للجوال
2019 برب�صلونة
oO  جمموعة »كوندور« و

اتفاق  على  توقعان    redoo
تعاون يف جمال الرقمنة

وقعت جمموعة »كوندور«,ال�رصكة الرائدة 
يف ال�سوق اجلزائرية للمنتجات االإلكرتونية 
واالأجهزة املنزلية ومتعامل الهاتف النقال
فيفري   25 االثنني  يوم   ,Ooredoo
تعاون  2019فيرب�سلونة)اإ�سبانيا(علىاتفاق 

يف جمال الرقمنة.  
االتفاق,  هذا  على  التوقيع  حفل  جرى 
هام�ض  على  اجلزائر,  يف  نوعه  من  االأول 
املوؤمتر العاملي للجوال MWC 2019من 
  Ooredooل�رصكة املديرالعام  قبل 
عبداللطيف حمد دفع اهلل ورئي�ض جمل�ض 
بن  عبدالرحمان  جمموعة«كوندور«  اإدارة 
حمادي بح�سور اإطارات �سامية لل�رصكتني, 
الرائدين  بني  التعاون  هذا  ومبوجب 
الرقمية,  اخلدمات  جمال  يف  الوطنيني 
حمتوى  Condorمن  زبائن  �سي�ستفيد 
عالمة  حتت  م�سوقة  خدمات  ومن  غني 

.Condor
ومبنا�سبة التوقيع على هذه االتفاقية �رصح 
اللطيف  Ooredoo عبد  لـ  العام  املدير 
بالتوقيع  اليوم  ن�سعد   « اهلل:  دفع  حمد 
اجلزائري  الرائد  مع  ال�رصاكة  هذه  على 
�سيفتح  والذي  وامللتيميديا  لالإلكرتونيك 
يف  الرقمي  املجال  لتطوير  واعدة  اآفاقا 
بني  تمع  التي  ال�رصاكة  هذه  اجلزائر. 
االليكرتونيك  جمال  يف  وطنيني  رائدين 
االإمكانات  تعك�ض  النقال  والهاتف 
وت�سمح  اجلزائريني  للمتعاملني  االبتكارية 
اإىل  الولوج  من  اجلزائري  للم�ستخدم 
ترثي  مبتكرة  الو�سائط  متعددة  خدمات 

حياته اخلا�سة وحياة عائلته.« 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قال  جهته  من 
جمموعة«كوندور«عبدالرحمن بن حمادي: 
بر�سلونة  يف  االتفاقية  هذه  اإبرام  »اإن 
للجوال2019له  املوؤمترالعاملي  مبنا�سبة 
ثمرة  الوقت  نف�ض  يف  داللة,وهي  اأكرثمن 
الطرفني  بني  ودائمة  قوية  �رصاكة  وبداية 
كبرية  جمموعتناCondorاأهمية  ,تويل 
اأف�سل  لهم  تقدمي  خالل  من  لزبائنها 
قوية  �رصكات  باإبرام  املنتجات,ال�سيما 
متعامل  غرار  على  ناجعة  موؤ�س�سات  مع 
لنوفر    .Ooredooالنقال الهاتف 
حمتويات جذابة ومتنوعة تالئم احتياجات 

واهتمامات اجلميع.
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