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ثالث �أكرب بلدية بتلم�سان

الرم�شي  ..على وقع ال�صراعات
والنهب والفو�ضى
طالبت الع�رشات من اجلمعيات
النا�شطة مبدينة الرم�شي 25كلم
�شمال تلم�سان من ال�سلطات
العليا التدخل العاجل من اجل
الوقوف على الأو�ضاع املزرية
التي تعي�شها هذه املدينة التي
تعد ثالث مدينة من حيث
الكثافة ال�سكانية والأهمية
االقت�صادية وامل�ساحة .هذا وقد
�أكدت اجلمعيات يف مرا�سلة اىل
ال�سلطات العليا �أن جمل�سهم
البلدي �صار املجل�س الوحيد
على م�ستوى الوالية الذي يعرف
التجميد وتغيري الر�ؤ�ساء الأمر

الذي عرقل التنمية وخلق فو�ضى
عارمة خا�صة يف ظل وعود رئي�س
الدائرة بتوزيع  600قطعة �أر�ضية
على �سكان املدينة ودعمهم
بالإعانات الريفية وهو الأمر
امل�ستحيل بحكم �أن �سكنات حي
وادي النامو�س مت الق�ضاء عليها
�سنة  2014واليوم يتم تداول
�إعادة �أحياء هذا احلي من جديد
ال�ستغالله يف مترير الإعانات
للأهل والأقارب والأحباب ،
هذا و�سجلت اجلمعيات عدة
جتاوزات منها نهب الإعانات
الريفية املوجهة �إىل القرى

ال 10ومنحها ل�سكان وادي
النامو�س ووادي ال�سبع �،أكرث من
هذا ف�أن منع �سكان الريف من
حق ال�سكن الريفي يهدد بتفجري
االحتجاجات خا�صة وانه �سبق
و�أن �أغلق �سكان قرى فاطمي
العربي � ،سيدي بونوار  ،القو�سري
الطريق وقدم رئي�س الدائرة
وعودا ال تتج�سد � ،أكرث من هذا
فان املدينة تغرق يف النفايات
بفعل ف�شل �سيا�سة النظافة  ،كما
�أن حظرية البلدية ورغم وجود
العديد من احلافالت ف�أنها تلج�أ
�إىل التعاقد مع اخلوا�ص من �أجل

نقل التالميذ من القرى خا�صة
ال�شمالية يف ظل ت�أخر اجناز
متو�سطة بقرية فاطمي العربي .
من ناحية �أخرى �شكلت الفو�ضى
والبزن�سة بالعقار الفالحي
وال�صناعي حجرة الزاوية ،
حيث مت نهب ع�رشات من
الهكتارات الفالحية بكل من
�سيدي بونوار والقوا�سري بدعم

خبر في
صورة

الويفي جمانا مبلعب � 20أوت

قررت �إدارة ملعب � 20أوت بالتن�سيق مع م�س�ؤويل بلدية حممد بلوزداد
�إطالق االنرتنت جمانا لفائدة الأن�صار وذلك مبا�رشة بعد االنتهاء من
�أ�شغال �إعادة جتديد الأر�ضية وعودة امللعب �إىل احت�ضان مباريات
البطولة الوطنية منذ �أم�س عندما ا�ستقبل فريق �شباب بلوزداد
مبيدانه ال�ضيف احتاد ب�سكرة �ضمن ت�سوية رزنامة اللقاءات املت�أخرة،
�أين ي�ستفيد الأن�صار من «الويفيي» جمانا يف �إطار توفري كافة و�سائل
الراحة للأن�صار.

ملتقى دويل حول التكنولوجيات
امل�ستدامة ملعاجلة املياه والبيئة
�ستحت�ضن وحدة تنمية التجهيزات ال�شم�سية ببو�إ�سماعيل (تيبازة)
االثنني املقبل ملتقى دوليا حول مو�ضوع «التكنولوجيات امل�ستدامة
ملعاجلة املياه والبيئة»,ح�سبما �أفاد به �أم�س ال�سبت بيان لرئي�س
جلنة تنظيم امللتقى.
ويتناول هذا احلدث العلمي الذي يدوم ثالثة �أيام عدة حماور،على
غرار «حتلية مياه البحر» و»�إعادة ا�ستعمال املياه املعاجلة» و كذا
«دور الطاقات املتجددة يف هذا املجال» ,ح�سب الدكتور حممد
عبا�س،رئي�س جلنة امللتقى وباحث بوحدة تنمية التجهيزات
ال�شم�سية.
كما يناق�ش امللتقى الذي ي�شارك فيه خرباء جزائريون ومن دول
�أجنبية موا�ضيع �أخرى ذات �صلة مبو�ضوع اللقاء مثل «الت�أثريات
االقت�صادية واملالية والبيئية» ,ح�سب ذات امل�صدر.

ت�صوير ب�شري عالوة

حت�سبا لغيابه عن �أر�ض الوطن

فرخي بدرة ت�ستخلف �سليمان �شنني

خن�شلة

توقيف عن�صر دعم للجماعات الإرهابية

متكنت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي� ,أم�س اجلمعة بخن�شلة,
من توقيف عن�رص دعم للجماعات
الإرهابية ,ح�سب ما �أورده
�أم�س ال�سبت بيان لوزارة الدفاع
الوطني و�أو�ضح ذات امل�صدر,
�أنه «يف �إطار مكافحة الإرهاب,
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ,يوم � 11أكتوبر ,2019
بخن�شلة/ن.ع 5.عن�رص ( )01دعم
للجماعات الإرهابية»ويف �سياق
العمليات املتوا�صلة الهادفة ل�صد

انت�شار ظاهرة الإجتار باملخدرات
عرب كافة الرتاب الوطني�« ,أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك
الوطني بتقرت/ن.ع ,4.تاجر
( )01خمدرات بحوزته ()124.6
كيلوغراما من الكيف املعالج,
فيما �أوقفت مفرزة �أخرى للجي�ش
الوطني ال�شعبي وعنا�رص الدرك
الوطني بباتنة/ن.ع� 5.أربع ()04
جتار خمدرات وحجزوا ()20.3
كيلوغراما من نف�س املادة

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 9أ�شخا�ص
لقي ت�سعة (� )09أ�شخا�ص
م�رصعهم و �أ�صيب ت�سعة ()09
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة
 ,اثر حوادث مرور متفرقة,
�سجلتها م�صالح احلماية املدنية
خالل ال � 48ساعة الأخرية,

عني الأم�س رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني� ،سليمان �شنني،
الربملانية فرخي بدرة نائب رئي�س املجل�س عن كتلة الأحرار ،رئي�سة
للمجل�س بالنيابة ،وجاء التعيني الذي �أقره �سليمان �شنني ،حت�سبا
لغيابه عن �أر�ض الوطن ،للم�شاركة يف م�ؤمتر االحتاد الربملاين الدويل
الذي تنظمه هذه ال�سنة �رصبيا ،ويعترب قيام �شنني بتعيني برملانية
امر�أة رئي�سة للمجل�س بالنيابة لأول مرة يف تاريخ اجلزائر ،مبثابة
ر�سالة قوية ،مفادها التزام اجلزائر ب�ش�أن م�شاركة املر�أة و�إ�رشاكها
يف احلكامة ال�سيا�سية.

وفاة املجاهد عمار العقون

خالل � 48ساعة الأخرية
ح�سب ح�صيلة �أوردتها �أم�س
ال�سبت م�صاحلها.
و�أ�ضاف نف�س امل�صدر �أن
�أثقل ح�صيلة �سجلت بوالية �أم
البواقي بوفاة � 03أ�شخا�ص
و�إ�صابة � 02آخرين ,على �إثر

م.ب

تيبازة

هيئة مدوار حت�ضر ملقا�ضاة
"دزاير تي يف"

تتوجه الرابطة املحرتفة لكرة القدم نحو مقا�ضاة القناة التلفزيونية
ّ
اخلا�صة «دزاير تي يف» على خلفية عدم التزام الأخرية بدفع القيمة
املالية اخلا�صة بحقوق البث التلفزيوين وذلك بعدما نالت ح�رصية نقل
مباريات الرابطة املحرتفة الثانية ،حيث تواجدت هيئة الرئي�س عبد
الكرمي مدوار �أمام تهديدات الأندية ملقاطعة املناف�سة ب�سبب عدم
ا�ستالم حقوقها من �أموال النقل التلفزيوين والذي تتماطل �إدارة القناة
التلفزيونية يف دفعه يف ظل امل�شاكل التي تواجهها وتواجد مالكها
علي حداد يف ال�سجن.

من قبل البارونات و�أع�ضاء
املجل�س البلدي الذين �سهلوا
�إقامة جتمعات فو�ضوية �أ�صبحت
اليوم بحاجة �إىل الكهرباء والغاز
وال�شبكات احليوية من ميزانية
البلدية� ،ضف �إىل ذلك فتح البزن�سة
يف املنطقة ال�صناعية التي عو�ضا
ان تعمل على خلق منا�صب
ال�شغل وفتح �أفاق اال�ستثمار مت

حتويلها اىل مواقع لنهب املال
العام عن طريق قرو�ض مالية
باهظة دون جت�سيد ولو م�رشوع
واحد  ،حيث التزال التحقيقات
جارية من قبل ال�سلطات يف هذا
امللف الذي ي�ضاف �إىل تراكمات
هذه البلدية التي تعرف ف�سادا
�سيا�سيا ،اققت�صاديا واجتماعيا.

حادثي مرور �سجال على م�ستوى
بلديتي هن�شري توغماين وبلدية
اجلازية من جهة �أخرى ,قام
غطا�سو احلماية املدنية لوالية
تلم�سان بالتدخل لأجل انت�شال
جثة �شخ�ص يبلغ من العمر

� 31سنة ,متويف غرقا يف البحر
على م�ستوى ميناء �سيدي يو�شاع
ببلدية جار يغمورا�سن دائرة
الغزوات  ،مت نقل جثة ال�ضحية
�إىل م�صلحة حفظ اجلثث
مب�ست�شفى الغزوات .

تويف �أم�س ال
�سبت بباتنة املجاهد عمار العقون عن عمر يناهز
� 94سنة,
ح�سب
ما
علم
لدى وزارة املجاهدين .الفقيد و هو من
مواليد �أري�س
والية باتنة ت�شبع بالقيم الوطنية من خالل ن�ضاله
ال�سيا�سي يف ا
حلركة الوطنية� ,أنخرط يف حزب ال�شعب اجلزائري
�سنة  1947لي
نتقل
ب
عدها
من الن�ضال ال�سيا�سي للعمل الع�سكري،
فكان من ال
رعيل الأول الذي �ألتحق ب�صفوف جي�ش التحرير
الوطني �أول نوفمرب . 1954
لقد �أظهر املر
حوم كفاءة يف الن�ضال واجلهاد حيث تقلد م�س�ؤولية
قائد ناحية ا
ري�س
و �شارك يف عدة معارك منها معركة افري
لبلح بقيادة ال�
شهيد م�صطفى بن بولعيد .كما كان احد امل�س�ؤولني
عن مركز الت
كوين بتون�س رفقة �صالح قوجيل (الرئي�س احلايل
ملجل�س ا
المة
بالن
يابة) �إىل �أن �ألقي عليه القب�ض ليعتقل مع
�أع�ضاء الوالية بتون�س �إىل غاية اال�ستقالل.
وتقلد الفقيد
عقب اال�ستقالل مهمة الأمني الوالئي ملنظمة
املجاهدين ب
باتنة لغاية تقاعده حيث بقي خمل�صا لر�سالة
ال�شهداء.
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بخليلي ينفى �أن يكون مدعما من الأفالن

يف حالة فوزي �س�ألغي العديد من الوزارات
.
.
.

ال �أحد يدعمني ول�ست ورقة من �أوراق الع�صابة
ل�ست مر�شح النظام وعنا�صر من احلراك تدعمني
عملية جمع التوقيعات ناهزت  85باملائة

رد املرت�شح للرئا�سيات املقبلة الإعالمي �سليمان بخليلي على ما ثم تداوله م�ؤخرا بخ�صو�ص �أنه مر�شح ال�سلطة،
م�ؤكدا ب�أن هذه الأخبار ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،وال يوجد �أي ات�صال من قبل ال�سلطة لتدعيمه باحلملة.
الن�ص القانوين يرهقون الناخيني حد لهذه العراقيل
قبل احلزب لتدعيمه باحلملة
�إميان لوا�س
نفى الإعالمي �سليمان بخليلي
الأم�س يف ندوة �صحفية املوجهة
له من قبل البع�ض ب�أن يكون مر�شح
ال�سلطة وحم�سوب على النظام
ال�سابق ،قائال « ال �أحد يدعمني
ول�ست ورقة من �أوراق الع�صابة،
توظفت لدى الدولة ملدة � 7سنوات
فقط ،لكنني حو�رصت وجوعت �سنة
 2010وانتزعت مني براجمي من
التلفزيون العمومي» حفرت وجوعت
وكنت �أ�ستلف من �أجل العي�ش».
و�أكد بخليلي ب�أنه ال ميثل حزب
الأفالن و لي�س مدعما من قبله،
م�شريا ب�أن هذه الأخبار ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة ،وال يوجد �أي ات�صال من

وفتح �سليمان بخليلي النار على
بع�ض البلديات وال�ضباط العموميني،
متهما �إياها بعرقلة عملية توقيع
اال�ستمارات خدمة لأطراف �أو
�أ�شخا�ص.
ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث
« رغم انتزاع �صالحيات �إجراء
االنتخابات من الإدارة املحلية و
تكليف الأمناء العامني للبلديات� ،إال
�أن هناك ممار�سات يف بع�ض الواليات
تعرقل �سري العمل االنتخابية بطريقة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة» ،م�ضيفا «
فيما يخ�ص البلديات هناك متاطل
من بع�ض الأمناء العامني يف
الت�صديق على اال�ستمارات مبربرات
خمتلفة  ،ه�ؤالء يجتهدون خارج

من خالل ا�شرتاط و�ضع ب�صماتهم
مع التوقيع خالفا عن القانون  ،هذه
العقبات حتول دون ال�سري احل�سن
للعملية و تقوم بتنفري الناخب ودفعه
لعدم التوقيع  ،هذه العراقيل العراقيل
تدفع ه�ؤالء الناخبني لل�شك يف مدى
جدية احلياد املوجود �إزاء العملية
االنتخابية ،خا�صة �أننا �سجلنا يف
بع�ض البلديات مما يوحي التحيز
حلزب ما �أو مر�شح معني».
يف حني ك�شف بخليلي « قطعنا
�أ�شواطا يف عملية جمع التوقيعات،
حيث بلغت حوايل ن�سبة  85باملئة،
رغم مواجهتنا ل�صعوبات وعراقيل
كثرية ،داعيا ال�سلطة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات للتدخل لو�ضع

جمل�س احتاد املحامني

عبد العزيز بلعيد ي�ؤكد من حا�سي م�سعود :

م�سرية وطنية �24أكتوبر القادم

�أ�صدر جمل�س احتاد الوطني
ملنظمات املحامني بعد
اجتماعه �أم�س بالعا�صمة بيانا
جاء فيه تنديد بكل �أ�شكال
التعدي على حرية التعبري و
الت�ضييق عليها وحرية التظاهر
ال�سلمي وحرية التنقل .
وندد بذلك االحتاد يف بيان
له باالعتقاالت التي طالت
املتظاهرين ال�سلميني  ،معتربا
�أن هذه االعتقاالت تعد خرقا
للحقوق و احلريات الد�ستورية
و املواثيق و املعاهدات
الدولية التي �صادقت عليها
اجلزائر .
وطالب بذلك جمل�س االحتاد

بالإفراج على جميع معتقلي
الر�أي دون قيد �أو �رشط ،
منددا بالعراقيل التي يواجهها
املحامون عند �أداء مهامهم
للدفاع عن ه�ؤالء املعتقلني
ودعا جمل�س االحتاد يف بيان
له الق�ضاة باعتبارهم �سلطة
م�ستقلة �أن ال يخ�ضعوا �إال
للقانون و �ضمائرهم عند
معاجلتهم للق�ضايا املعرو�ضة
عليهم .
وقرر بذلك املجل�س ت�شكيل جلنة
لت�أطري جمموعات  املحامني
املكلفني بالدفاع عن معتقلي
الر�أي و املتكون من �سليني
عبد املجيد �،إبراهيمي �صالح

،خاطري �سامل ،جمدوبة عبد
العزيز  ،بن عنرت احجمد .
وطالب جمل�س االحتاد ب�سحب
قانون املحروقات املثري
للجدل و �إرجاء الف�صل فيه
ريثما يتم ت�شكيل حكومة
�رشعية ولي�س احلكومة احلالية
التي هي مكلفة بت�رصيف
الأعمال .
كما ندد املجل�س بكل �أ�شكال
العنف و التعدي املمار�س �ضد
ال�سمرية ال�سلمية للطلبة  ،وقرر
جمل�س االحتاد تنظيم م�سرية
وطنية للمحامني يوم اخلمي�س
24اكتوبر باجلزائر العا�صمة .
ع�صام بوربيع

مناطق �صناعية �شاغرة  ،ا�ستثمارات وهمية  ،وم�شاريع
على الورق

حتقيقات يف م�شاريع تنمية املناطق
احلدودية بواليات الغرب

با�رشت القيادة اجلهوية
للدرك الوطني بوهران
حتقيقات معمقة يف نهب
املاليري من الدوالرات يف
م�شاريع لتنمية املناطق
احلدودية والتي مل ترى
النور رغم الأغلفة املالية
التي ا�ستهلكت لإقامتها على
ر�أ�سها ثالث مناطق �صناعية
وم�رشوع لل�سقي و�سوق
للجملة وم�صانع للزيت و
م�ؤ�س�سات النتاج ال�سبانخ
هذا و�أ�شارت املعطيات
الأولية التي ت�رسبت من
امللف �أن هذه امل�شاريع
التي ا�ستهلكت املاليري من
�أجل �إقامة مئات امل�شاريع
لتوظيف ما يزيد عن 5000
�شاب من املناطق احلدودية

لتج�سيد مرحلة ما بعد
التهريب  ،وعلى ر�أ�سها
م�رشوع املحيط ال�سقي
مبغنية الذي مت م�ضاعفة
غالفه �إىل 4000مليار
�سنتيم تبني انه �أقيم بدون
اللجوء �إىل املناق�صات وال
حتديد طريقة العمل ما
عرقل العملية التي لن تنتهي
قبل �5سنوات  ،كما تبني
�أن املناطق ال�صناعية لكل
من مغنية و�أوالد بن داموا
�أقيمت ملجرد
والزوية
نهب املال العام حيث �أن
امل�ستثمرين الذين حت�صلوا
على قطع �أر�ضية من اجل
م�صانع لرتكيب
�إقامة
ال�سيارات والدراجات و�آخر
للزيوت وم�صنع لل�سبانخ

من جهة �أخرى ك�شف بخليلي عن
فحوى برناجمه ال�سيا�سي وجممل
الإ�صالحات التي �سيعمل عليها يف
حال جناحه الرئا�سيات املقبلة ،
حيث تعهد ب�إلغاء العديد من الوزارت
التي مل تقدم �شيئا لالقت�صاد
الوطني ،قائال « ال يجب ربط
ال�شباب بالريا�ضة ،بل ربط ال�شباب
بالتكوين والعمل ،وربط الريا�ضة
باالحتادات وا�ستبدال وزارة ال�سياحة
التي ا�ستهلكت املاليري دون جدوى
باملجل�س الأعلى للثقافة والفنون
والآداب ،و�إلغاء وزارة االت�صال ومنح
�صالحياتها ل�سلطة ال�ضبط».
وتعهد بخليلي ،يف ندوة �صحفية
بالعا�صمة ،اليوم ،مبراجعة الربنامج

الرتبوي ،و�إبعاده عن ال�رصاعات
الإيديولوجية ،وب�إعادة الثقة بني
اجلزائريني وترميم القلوب ،والرتكيز
على مبد�أ التداول على ال�سلطة ،مبا
يف ذلك الأحزاب.
وحتدى جميع املرت�شحني من �أجل
�إجراء مناظرات و�إبراز مكامن
القوة يف برناجمه ال�سيا�سي ،قائال
«م�ستعد لإجراء مناظرات تلفزيونية
مع كل من يريد �أن يرت�شح ،هناك
الكثري من ال�صحفيني الأكفاء من
خمتلف القنوات اخلا�صة والعمومية
الذين ميكنهم �أن يقوموا ب�إدارتها
لنقدم عمال مميزا»
وبخ�صو�ص ملفات امل�س�ؤولني
الفا�سدين املعتقلني حاليا ،قال
بخليلي» يف �أي دولة بالعامل هناك

معتقلي ف�ساد ،كما �أنه توجد طرق
ملعاجلتها ،نريد العمل على بناء
دولة م�ؤ�س�سات ال دولة الفرد،
العدالة وحدها هي املخولة للف�صل
فيها ،رئا�سة اجلزائر لن تكون حمل
م�ساومات ومناورات ،و �إذا ر�أت
العدالة �أن هناك داعي لت�سوية
الق�ضايا بني رجال الأعمال بطريقة
التفاو�ض فلها ذلك».
الدور
املتحدث
وثمن
الذي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية خالل
االزمة احلالية خا�صة من خالل
احتكامها للحل الد�ستوري ،معتربا
�أن ال�ضمانات التي قدمتها من �أجل
احلر�ص على تنظيم انتخابات نزيهة
و�شفافة م�شجعة على امل�ضي قدما
و�إجرائها يف وقتها.

وا�ستغاللها و�آخر لرتكيب
الآالت الفالحية  ،هي
م�صانع من اجل نهب املال
العام وحت�صيل القرو�ض
مبئات املاليري ونهب �أموال
البنوك الغري  ،حيث انطلقت
حتقيقات دقيقة يف امللفات
التي جتر عدة �إطارات �إىل
العدالة وع�رشات امل�ستثمرين
الذين مل يج�سدوا ما وعدو
به مقابل حت�صيل القر�ض
وذلك ل�ضمان ت�سيري اقت�صاد
املناطق احلدودية ملرحلة
ما بعد التهريب الذي مت
الق�ضاء عليه �ضمن خمطط
اللة مغنية الذي انطلق يف
تنفيذه يوم 2016/01/25
لتجفيف منابع التهريب نحو
املغرب  .حممد بن ترار

ال عالقة للجي�ش باختيار الرئي�س القادم
 .املرحلة االنتقالية عواقبها وخيمة
�أكد رئي�س جبهة امل�ستقبل
عبد العزيز بلعيد  ،على
هام�ش تن�شيطه على جتمع
�شعبي بدائرة حا�سي م�سعود
بورقلة � ،أن ترويج معلومات
مفادها �أن اجلي�ش هو من
يختار الرئي�س جمرد �شائعات
ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،
م�ؤكدا �أن رئا�سيات دي�سمرب
خيار ال مفر منه لإخراج البالد
من �أزمتها احلالية .
ك�شف عبد العزيز بلعيد رئي�س
حزب جبهة امل�ستقبل من
حا�سي م�سعود� ،أن االنتخابات
الرئا�سية املزمع �إجرا�ؤها

يوم اخلمي�س  12دي�سمرب
املقبل خيار ال مفر منه ،
م�ستبعدا يف ذات الوقوع يف فخ
املرحلة االنتقالية التي حذر
من تبعات عواقبها الوخيمة .
من جهة ثانية فقد فتح بلعيد
النار على من و�صفهم ببع�ض
التيارات والأحزاب التي حتاول
ركب احلراك ال�سلمي ال�شعبي
باجلزائر من املقعد اخللفي
لتحقيق م�صاحلهم ال�ضيقة
 ،مو�ضحا يف ذات ال�صدد
�أن اجلزائر �أكرب من ذلك
قائال «يف وقت ال�شدة يبانوا
الرجال واحلراير « ،ليذهب

بعدها الرجل الأول بجبهة
امل�ستقبل �إىل �أبعد من ذلك
م�ؤكدا �أن  ترويج معلومات
على �أن اجلي�ش هو من يختار
الرئي�س جمرد �شائعة ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة  .ويف
مو�ضوع مت�صل قال عبد العزيز
بلعيد �أن مرافقة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ملطالب احلراك
ال�سلمي باجلزائر جنبت البالد
من الوقوع يف م�ستنقع الفو�ضى
كما عززت ا�ستقاللية العدالة
يف حماربة رموز الف�ساد .
من جهتها ك�شفت املن�سقة
الوالئية جلبهة امل�ستقبل

بحا�سي م�سعود فاطنة �صنديد
على �رضورة امل�شاركة بقوة
يف االنتخابات خا�صة العن�رص
الن�سوي الختيار الرئي�س و�أداء
واجبهن م�ؤكدة على   انه مت
جمع �أكرث من �ألف توقيع على
م�ستوى دائرة حا�سي م�سعود،
م�ضيفة يف ذات ال�ش�أن �أنها
تقوم بالعديد من اللقاءات
اجلوارية من �أجل التح�سي�س
الرئا�سي
لال�ستحقاق
الذي �سيكون مبثابة ا�ستقالل
للبالد ا�سرتجاع كرامة ال�شعب
التي �سلبت مند �أكرث من 20
�سنة.
�أحمد باحلاج

رئي�س منتدى امل�ؤ�س�سات �سامي عقلي :

قوانني عدة تعيق م�سار اال�ستثمارات

قال رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات �سامي عقلي� ،أن
قوانني عدة ال تزال ت�شكل
عائقا �أمام امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وا�ستثماراتها.
و�أو�ضح عقلي �أم�س ،خالل
افتتاح �أ�شغال الطبعة اخلام�سة
ملنتدى الأف�سيو حتت �شعار
جامع و موحد «معا» � ،أن تو�سع
ال�سوق املوازية باجلزائر،يخلق
جو مناف�سة غري موازية بني
امل�ؤ�س�سات م�شريا �أن اجلزائر
اليوم تعي�ش مفرتق طرق
حا�سم ،فبدل ال�سعي نحو تقليد
امل�ؤ�س�سات
الأجانب،على
ال�سعي ل�صنع الفارق مبا متتلكه
البالد.
كما �أكد املتحدث ،على �رضورة
التوجه نحو تطبيق خطة عمل
جديدة ،بعيدا عن كل العراقيل
الإدارية التي �أ�صبحت تعيق
ن�شاط امل�ؤ�س�سات وقال رئي�س
منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
�سامي عاقلي �أن منتدى

الأف�سيو لن يتدخل يف ال�سيا�سة
والق�ضايا ال�سيا�سية.
و�أكد �سامي عقلي� ،أن لكل ع�ضو
يف املنتدى احلرية ال�شخ�صية
يف قناعاته واختياراته
ال�سيا�سية و�أ�شار �سامي عاقلي،
بخ�صو�ص عدم ح�ضور ممثلي
احلكومة �أ�شغال اجلامعية
ال�صيفية اليوم� ،أن اجلامعة
ال�صيفية للمنتدى خم�ص�صة
�أ�سا�سا ملناق�شة الق�ضايا
االقت�صادية لذلك وح�سبه
“مل ي�ستدعي الأمر ح�ضور
ممثلني عن احلكومة” كما �ألح
رئي�س منتدى امل�ؤ�س�سات على
رقمنة امل�ؤ�س�سات لن�شاطاتها،
معتربا ذلك �أولوية من �أولويات
اجلامعة ال�صيفية.
من جهة �أخرى ك�شف �سامي
عاقلي �أن الأف�سيو مل يتح�صل
على ال�صيغة النهائية اخلا�صة
بقانون املحروقات ،و�أكد
�أن تطبيق قاعدة اال�ستثمار
الأجنبية  41/59مل يجن

االقت�صاد الوطني منها �أي
�إ�ضافة م�شريا �أنه “ال يحق
للدولة اجلزائرية التدخل بني
ال�رشيكني الوطني والأجنبي”،
وحماية م�صلحة البالد لي�س
بتطبيق هذه القاعدة وقال ذات
املتحدث �أن الو�ضعية احلالية
لالقت�صاد الوطني ال تزال جد
حرجة ،و�أن امل�ؤ�س�سات اليوم
ي�صعب عليها �إقناع الأجنبي
لال�ستثمار بالبالد �أكرث من �أي
وقت م�ضى.
من جهة �أخرى �أكد ذات
املتحدث � ،أن االف�سيو
يدعم فكرة فر�ض ال�رضيبة
على ثروات رجال الأعمال
و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات م�شريا
يف ال�سياق ذاته �أن امل�ستثمر
اجلزائري وجب عليه تقا�سم
�أرباحه مع الدولة.
و�أ�شار �سامي عقلي �إىل �رضورة
التخلي عن منهجية طبع
الأموال يف �أ�رسع وقت ،مما
ي�سبب ذلك من خلق م�شكل

الت�ضخم وك�شف �سامي عاقلي
�أن رقم �أعمال منتدى الأف�سيو
تراجع بن�سبة كبرية ،وذلك منذ
�إطالق حملة حماربة الف�ساد
م�ؤخرا و�أ�شار �سامي عاقلي �أن
عديد امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
اليوم يف و�ضعية حرجة ب�سبب
م�صاعب مالية ،و�أكد نف�س
املتحدث �أن فر�ض �رضائب
ب�صفة عامة ال يخدم االقت�صاد
�أكرث مما ي�رضه ،ودعا احلكومة
�إىل اال�ستقرار يف قوانينها وعدم
تغيريها كل �شهركما قال ذات
امل�س�ؤول �أن احلكومة ملزمة
على �إيجاد موارد مالية �أخرى
لتمويل االقت�صاد ،والتخلي عن
التمويالت البنكية.
مو�ضحا يف ذات ال�سياق
�أن منتدى الأف�سيو قد قدم
اقرتاحات عديدة للحكومة
العامة
الو�ضعية
حول
للم�ؤ�س�سات لكن حلد ال�ساعة
مل يتلق �أي جواب.
ف.ن�سرين
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يعر�ض اليوم يف الربملان للت�صويت عليه

قانون املحروقات ..االمتحان الع�سري حلكومة بدوي

رغم عدم تنازل احلكومة عن قاعدة  51/49   التي تدير اال�ستثمارات اخلارجية يف اجلزائر� ،إال �أن  م�شروع قانون املحروقات اجلديد تعر�ض للعديد من االنتقادات
خا�صة �أنه جاء يف ظرف ح�سا�س تعي�شه البالد منذ  22فيفري املا�ضي ،وت�ضاربت الآراء بني م�ؤيد و معار�ض ل�سن هذا القانون ،الكثري منهم �أعاب عليه بتقدميه
تنازالت كبرية لل�شركات الأجنبية امل�ستثمرة يف الطاقة خا�صة بعد الت�صريح الأخري لوزير الطاقة الذي اعرتف من خالله ب�أن هذا القانون ثم بعد ا�ست�شارة طويلة
من خرباء و �شركات �أجنبية خا�صة الأمريكية    .
من �إعداد� :إميان لوا�س
�أحمد �صادوق
ال ميكن حلكومة مرفو�ضة
�أن ت�سن قوانني مهمة
فتح النائب الربملاين �أحمد
�صادوق عن حركة حم�س النار
على قانون املحروقات اجلديد،
يف حني ت�ساءل « ما لذي يجعل
احلكومة ت�سارع ل�سن قوانني
مهمة كقانون املحروقات قبيل
االنتخابات الرئا�سية ب�أيام و ك�أنها
تريد �أن ت�ضع الرئي�س القادم حتت
الأمر الواقع من خالل قوانني
و اتفاقيات مكبلة اجلزائر مع
الأجانب و هذا �أمر خطري جدا».
و�شدد �أحمد �صادوق يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن احلكومة
املرفو�ضة �شعبيا منذ بداية
احلراك و التي �شكلتها الع�صابة ال
يحق لها �أن تتخذ قرارات م�صريية
خ�صو�صا ملا يتعلق الأمر بقوانني
يفرت�ض �أن تكون �سيادية  ،كما �أن
هذه احلكومة مل تقدم خمطط
عملها للربملان و لن ي�صادق عليه
و من الناحية الد�ستورية والقانونية
ال يحق لها �أن ت�رصف �سنتيما من
ميزانية الدولة �إال بعد �أن يتم
اعتماد برناجمها يف املجل�س
ال�شعبي الوطني كما ين�ص عليه
الد�ستور و هذا الأمر مل يتم.
مهماه بوزيان
القانون اجلديد يحمل �أ�شياء
�إيجابية

اعترب اخلبري االقت�صادي مهماه
بوزيان ب�أن �أي ت�أجيل يف �إقرار
للمحروقات
جديد
قانون
�سيت�سبب يف �إ�ضعاف القدرات
التفاو�ضية للطرف اجلزائري يف
امل�ستقبل ،و�أي ت�أجيل �سي�سقطنا
يف فخ اال�ضطرار لتقدمي تنازالت
غري واردة اطالقا الآن لل�رشيك
الأحنبي ،ولي�س العك�س من خالل
ما يروج له الآن حول م�ضامني
هذا القانون على حد قوله.
حذر مهماه بوزيان من خطر يف
االنبعاث من جديد لإرادة
التعطيل ،م�شددا على �رضورة
الإفراج على قانون املحروقات
اجلديد حتى نتيح لقطاع الطاقة
ال�رشوع يف �إطالق مناق�صات
جديدة  ،م�شريا ب�أنه مل يكن كل
هذا الوقت امل�ستغرق يف �صالح
القانون ،ولي�س يف �صالح قطاع
الطاقة ،وال يف �صالح االقت�صاد
الوطني ،لأن �أمننا الطاقوي دخل
مرحلة التهديد اجلدي ،و�أي مزيد
من الت�أخر حتت �أي مربر كان
�سيجرنا �إىل تعقيدات غري حممودة
العواقب  ،احلكومة القائمة حاليا
قامت الآن فقط بالإفراج عن هذا
القانون املحتجز منذ مدة يف
�أروقة م�سارات النقا�ش و�أقدمت
على حتريره من التعطيل
والت�أخري»
�أو�ضح مهماه بوزيان ب�أن �أهم �شيء
جاء يف قانون املحروقات احلفاظ
على املوارد الطاقوية وتثمينها،
وتثمني املخزون املنجمي ل�صالح
املجموعة الوطنية ،من خالل
�إقراره ملبدئني متزاوجني ،وهما
مبد�أ االمتياز �أي ملكية ما يف

باطن الأر�ض ،وقاعدة .51\49
وذكر املتحدث ب�أن»  القانون
اجلديد �سي�ؤطر ن�شاطات وعمليات
جتري يف الرتاب الوطني ،وتتعلق
با�ستغالل ثروة موجودة يف باطن
الأر�ض ،وتخطيط ا�ستغاللها
�سيمتدد على عقود زمنية ،ف�إن
ثبت لرئي�س اجلمهورية القادم ب�أن
هذا الذي يروج له ثابت بخ�صو�ص
« بيع ثروات البلد للأحنبي فله
كل الأهلية والإمكانية لإبطال
التعاقدات ا�ستك�شافا �أو ا�ستغالال،
وميكنه بقرار �أن يعيد ب�سط �سيادة
الأمة على ثروتها ،وب�إمكانه
حد �إعادة ت�أميمها.
الذهاب �إىل ّ
و�إعرتف بوزيان بوجود �سلبيات
كثرية يف هذا القانون � ،شدد
على �أن القانون يجب �أن يرفق
ببناء مناخ اعمال �صحي ،ومنوذج
اقت�صادي جديد ،ومنوذج طاقوي
لال�ستهالك املتوازن وامل�ستدام،
للمنظومة
كلية
ومراجعة
ال�رضيبية واجلبائية وبناء منوذج

جديد لهياكل الدولة والقطاعات
احلكومية واجلماعات املحلية
وجتديد مهمامها و�أمناط عملها،
وحتدي جتنيد املوارد الب�رشية
وطنيا وتدريبها وت�أهيلها واحلفاظ
عليها وبعث م�ؤ�س�سات التكون عايل
امل�ستوى يف قطاع املحروقات
والطاقة ،ومراجعة �شبكة الأجور
وطنية ،وبناء �شبكة عادلة للأجوار
ومتوازنة مع القيمة يف الأ�سواق
و ثمن مهماه حترير الف�ضاء
املنجمي الطاقوي الوطني الذي
يعي�ش عزلة متزايدة تخنق الن�شاط
الطاقوي ،م�شريا ب�أن احلفاظ
على «الأمن الطاقوي» للجزائر
وتعزيزه ،و�إعطاء �سوناطراك
القدرة للولوج �إىل الأ�سواق البعيدة،
ولي�س فقط اال�ستجابة لتحدي
احلفاظ على �أ�سواقنا التقليدية،
خا�صة �أمام بروز �صاعدين جدد
يف �أ�سواق الطاقة،
وكذا العودة للنظام ال�رضيبي
الفعال القائم على العدالة،

املنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل تطالب بدوي بالتدخل

ان�سداد داخل الوكاالت املحلية للت�شغيل بورقلة

�أرجع املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب و ال�شغل بورقلة ،
�أ�سباب الغمو�ض التي تكتنف م�صري
التاخر يف االفراج عن عرو�ض
العمل حلالة االن�سداد احلا�صل
داخل الوكاالت املحلية للت�شغيل
 .نا�شد املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة ،يف
مرا�سلة موجهة للوزير الأول كانت
قد حت�صلت يومية «الو�سط» على
ن�سخة منه ،من �أجل التدخل لفتح

حتقيق فيما �أ�سماه بحالة االن�سداد
احلا�صل داخل الوكاالت املحلية
للت�شغيل وهو ما يطرح العديد
من الت�سا�ؤالت  ،خا�صة اذا علمنا
تقول ذات املرا�سلة ان امل�شكل
القائم �ساهم ب�شكل كبري يف تعطيل
عرو�ض العمل الواردة من طرف
ال�رشكات الوطنية والأجنبية العاملة
يف ال�صناعة النفطية و مت تعطيل
االفراج عن نتائج الفحو�صات
املهنية ومن ثم ترك العرو�ض

ترتاكم فيما بعد ،ويف �سياق مت�صل
فقد حذرت نف�س املنظمة من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن
تبعات ت�أجيج احتقان طالبي العمل
املتم�سكني بخيار العمل بال�رشكات
الوطنية العاملة يف حقول البرتول
دون �سواها .
من جهة ثانية فقد �أكد رئي�س
الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة
فار�س الداوي يف �أخر ت�رصيح
�صحفي له  ،عن م�ساعيه الكبرية

يف ال�ضغط على ال�رشكات مبختلف
�أنواعها من اجل االفراج عن كامل
خمططات التوظيف املتعلقة
بال�سنة احلالية  ،مع توجيهه
تعليمات �صارمة لر�ؤ�ساء الوكاالت
املحلية للت�شغيل من �أجل ا�ستقبال
البطالني و اال�ستماع الن�شغاالتهم
وال�سعي خلف التكفل بها بتطبيق
مبد�أ ح�سب الأولويات و االمكانات
املتاحة .
�صالح ،ب

نقابة الأ�سالك امل�شرتكة والعمال املهنيني لقطاع الرتبية

�ضرورة �إعادة النظر يف �أجور العمال واملهنيني

دعا امل�شاركون يف لقاء املجل�س
الوالئي للنقابة الوطنية للأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني لقطاع
الرتبية املنعقد �أم�س ال�سبت ب�سيدي
بلعبا�س �إىل �رضورة �إعادة النظر يف
�أجور عمال ومهني القطاع و�أكد
رئي�س النقابة الوطنية للأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني لقطاع
الرتبية �سيد علي بحاري �أن «هاتني
الفئتني تتقا�ضيان رواتب زهيدة ال

تكفي ل�سد حاجياتها �أمام غالء
املعي�شة والبد من �إعادة النظر يف
�أجورها» .و�أبرز �أن «فئتي الأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني تعي�ش
يف حالة مزرية ب�أجور زهيدة والبد
من تبني نظرة �صائبة من طرف
�أعلى �سلطة يف البالد يف ما يخ�ص
هذه الأجور «م�ؤكدا �سعي النقابة
لتح�سني �أو�ضاع عمال ومهنيي
قطاع الرتبية ومن جهته �أ�شار

رئي�س املكتب الوالئي ل�سيدي
بلعبا�س لذات النقابة نور الدين
كناين �أن الهدف من تنظيم هذا
اللقاء يكمن يف طرح ان�شغاالت
وم�شاكل العمال ال�سيما يف ما
يتعلق بق�ضية الأجور التي يعاين
منها العمال املهنيني ب�صفة عامة
�أمام الغالء املعي�شي.
ودعا ذات املتحدث «ال�سلطات
يف �أعلى هرم من �أجل الأخذ بعني

االعتبار هذه امل�شاكل لأن العمال
املهنيني لبنة �أ�سا�سية يف قطاع
الرتبية وبدونهم ال ميكن �أن تكون
مدر�سة».
وعرف هذا اللقاء الذي بادر
بتنظيمه املكتب الوالئي للنقابة
الوطنية للأ�سالك امل�شرتكة
والعمال املهنيني لقطاع الرتبية
ح�ضور �أع�ضاء املكتب املذكور
وعمال ومهنيني بقطاع الرتبية.

االنتفاع ،الكفاءة ،القدرة على
الدفع ،الب�ساطة ،الو�ضوح،
التكامل والوحدة وهي املبادئ
الأ�سا�سية التي جمعها م�رشوع
القانون �ضمن منظومة �رضيبية
خالية من التعقيد ،وهنا حتدث
عن تو�سيع النظام ال�رضيبي،
مبا �سيحقق املزيد من العوائد
اجلبائية للدولة ،وي�سهم يف حت�سني
مردودية اال�ستثمارات ،وميكن
ال�رشكاء الأجانب من تغطية
تكاليف ا�ستثماراتهم ،خا�صة و�أن
الكثري من العمليات والن�شاطات
�سوف ميولونها ماليا بالكامل ،مع
امكانية حتقيقهم لأرباح ال ت�رض
يف نف�س الوقت بن�صيب اجلزائر
من الأرباح ،بل �ستجعل �أرباحها
متعاظمة ،ي�ضيف مهماه.
و�أكد اخلبري تعزيز القانون
اجلديد للتوازن بني اال�ستهالك
الداخلي والقدرة على الت�صدير
وم�ضاعفتها ،وجتديد احتياطات
اجلزائر والرفع من قدرات
انتاجها من اخلام وال�صناعات
البرتوكيمائية ،وتو�ضيح مبد�أ
�إلتزام الدولة بتغطية الفارق بني
تكاليف الإنتاج و�أ�سعار الت�سويق
للمواد الطاقوية،م�صيفا «�أن جعل
التعاقد مبا�رش بني �سوناطراك
وال�رشكاء الأجانب ،من منظور
�إخراج �سوناطراك من هيمنة
الإدارة� ،إىل دائرة الفاعل
االقت�صادي بالقرار �إيجابي».
و يف �سياق �أخر ،قال املتحدث
« يجب معرفة �أن مراجعة قانون
املحروقات ال�ساري (07-05
امل�ؤرخ يف � 28أفريل )2005
لي�ست وليدة اليوم� ،أو لي�س

من �إعداد احلكومة احلالية �أو
مببادرة منها ،لأن جوهر العمل
مرتبط مب�ؤ�س�سة �سوناطراك
كم�ؤ�س�سة وطنية تقود املنظومة
االقت�صادية الوطنية ومتولها،
حيث املراجعات جوهرية
بد�أت منذ �سنة  ،2012ف�أدخلت
تعديالت جوهرية على اجلباية
�سنة ( 2013قانون 01-13
امل�ؤرخ يف فيفري  ،)2013لكن
مل ت�أت هذه املراجعات بالنتائج
املرجوة ،وا�ستمر التفكري
بتعديل القانون لكن الوزراء
املتعاقبون مل يبا�رشوا اخلو�ض
يف هذا املو�ضوع احل�سا�س حتى
مت تن�صيب
جاءت �سنة � ،2017أين ّ
فوج عمل متخ�ص�ص من �إطارات
قطاع الطاقة ،فوج العمل هذا
خل�ص بداية �إىل اقرتح مراجعة
�شاملة تتجاوز تعديل القانون
احلايل الذي �أثبت حمدوديته،
و�رضورة التوجه لو�ضع قانون
جديد ،الأمر الذي ا�ستغرق
�أكرث من �سنة ون�صف من
البحث والتق�صي واال�ست�شارة
املو�سعة وتقييم اخلربات .بعد
مت عر�ض امل�رشوع يف
ذلك ّ
جمل�س وزاري م�صغر ملرتني
يف عهد احلكومة ال�سابقة ،ثم
جمل�س م�صغر �آخر يف عهد هذه
احلكومة.
ولعل �إقرار هذا امل�رشوع خالل
ثالثة جمال�س وزارية م�صغرة
ثم عن طريق جمل�س حكومة
مو�سع يعطي �صورة على �أهمية
امل�رشوع وثقله ،و�أنه حظي مبا
مل يحظ به �أي م�رشوع قانون
�آخر»

الأ�ساتذة ومديرو املتو�سطات يطالبون تو�ضيحات

ن�شاطات لتعوي�ض كتاب مادتي
التاريخ واجلغرافيا
وجهت وزارة الرتبية الوطنية
مرا�سلة �إىل مدراء الرتبية
بالعمل مع مدراء
تطالبهم
املتو�سطات على توفري الو�سائل
البيداغوجية املرافقة لتكييف
م�ضامني الكتب اخلا�صة مبادتي
التاريخ واجلغرافيا لل�سنة الرابعة
متو�سط وذلك على خلفية عدم
�صدور الكتابني بفعل اعرتا�ض
وزارة املجاهدين عليه.
هذا و�أ�شار البيان املم�ضي
من املفت�ش العام جنادي
م�سقم �إىل �رضورة �إرغام مدراء
املتو�سطات بتوفري و�سائل الطبع
والن�سخ ل�ضمان توفري الن�صو�ص
وفقا للربنامج املحني  ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن يوقع الأ�ساتذة
يف م�شاكل مع الربنامج بحكم ان
املرا�سلة جاءت وا�سعة ومل حتدد
طبيعة الدرو�س وال نوعها  ،الأمر
الذي �سيفتح باب االجتهاد �أمام
الأ�ساتذة وهو الأمر الذي من

�ش�أنه �أن ي�ضع الربنامج يف تغري
وي�شكل خطر على �شهادة التعليم
املتو�سط يف حالة عدم تدخل
الوزارة لتحديد الأبعاد الأ�سا�سية
للربنامج قبل فوات الأوان  ،حيث
�أن العديد من الأ�ساتذة املخت�صني
واملديرون قد اعتربوا �أن املرا�سلة
غام�ضة وغري حمددة للدرو�س وال
الن�شاطات  ،وت�ستوجب مرا�سلة
تو�ضيحية بغية حتديد امل�ضامني
الأ�سا�سية وتوحيدها بحكم �أن
�شهادة التعليم املتو�سط هي
موحدة وطنيا وي�ستوجب حتديد
الن�شاطات التي يجب على املدراء
والأ�ساتذة توفريها للطالب قبل
املوعد  ،لتفادي وقوع اختالفات
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا على
مردود التالميذ يف هذه املواد
خا�صة وان املرا�سلة مل حتدد
النوعية الدرو�س وال الن�شاطات
وال الكفاءات امل�ستهدفة.
حممد بن ترار
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مفاهيم قانونية

احلب�س الإحتياطي يف القانون اجلزائري
احلب�س الإحتياطي �أو احلب�س امل�ؤقت ،حيث نظم قانون الإجراءات اجلزائية احلب�س امل�ؤقت وبدائله يف املواد 123-137فهو �إجراء ا�ستثنائي وهو �إيداع
املتهم ال�سجن خالل فرتة التحقيق كلها �أو بع�ضها �أو �إىل �أن تنتهي حماكمته غري �أن امل�شرع اجلزائري مل ي�ضع له تعريف،غري �أنه نظم �أحكامه يف
املواد 124-125/125مكرر،وهو �سلطة خمولة جلهة التحقيق الهدف منها الو�صول للحقيقة وهو �إجراء خطري مي�س حريات الأفراد.
�إعداد :م.ثيزيري
الطبيعة اال�ستثنائية
للحب�س امل�ؤقت
احلب�س امل�ؤقت �إجراء ا�ستثنائي
طبقا حلكم املادة 123ق.ا.ج
ي�صدره قا�ضي التحقيق وغرفة
االتهام(،)192ق�ضاه احلكم()131
والقا�ضي الع�سكري(املادة(93من
قانون الق�ضاء الع�سكري) وذلك
بو�ضع املتهم يف م�ؤ�س�سة عقابية
وهو برئ �أ�صال مل تتم �إدانته �أ�صال
من طرف الق�ضاء ،وقد مت تعديل
�أحكام احلب�س امل�ؤقت عدة
مرات ،حيث كان قا�ضي التحقيق
يتمتع ب�سلطة �شبه مطلقة �إال من
حيث املدة ذلك �أن مل يكن ين�ص 
ق.ا.ج على وجوب توافر مربرات
احلب�س امل�ؤقت التي �أتى بها
قانون ،24-90مل يكن ين�ص 
على عدد املرات التي ميكن
متديد فيها املدة وهو  الذي
مت تغيريه مبوجب قانون05-86
ثم قانون ،08-01مل يكن على
الرقابة الق�ضائية باعتبارها
بديال ،مل يكن ين�ص على وجوب
ا�ستطالع ر�أي وكيل اجلمهورية
قبل اللجوء �إىل التمديد ،مل يكن
ين�ص  على وجوب ت�سبب الأمر
باحلب�س امل�ؤقت والحق للمتهم
يف ا�ستئنافه.

مربرات احلب�س امل�ؤقت

مدة احلب�س امل�ؤقت

يجب �أن يكون احلب�س امل�ؤقت
ب�أمر ق�ضائي ،ولقا�ضي التحقيق
ال�سلطة التقديرية يف �إ�صدار
الأمر باحلب�س امل�ؤقت �إال �أنه
يجب �أن يحرتم القيود القانونية
لأنه يخ�ضع لرقابة غرفة االتهام
والهيئات الق�ضائية املختلفة،
فمربرات احلب�س امل�ؤقت ح�سب
ن�ص  املادة 123هي� :إذا مل تكن
التزامات الرقابة الق�ضائية كافية،
�إذا مل يكن للمتهم موطن م�ستقر
ومل يقدم �ضمانات كافية للمثول
للعدالة �أو كانت الأفعال جد
خطرية وعندما يكون احلب�س
امل�ؤقت الو�سيلة الوحيدة للحفاظ
على الأدلة املادية �أو ملنع
ال�ضغوط على ال�شهود �أو ال�ضحايا
�أو لتفادي التواط�ؤ بني ال�رشكاء،
عندما يكون �رضوريا حلماية
املتهم �أو احليلولة دون وقوع
اجلرمية من جديد ،عندما يخالف
املتهم �إجراءات الرقابة الق�ضائية،
يجب �أن يكون احلب�س امل�ؤقت يف
اجلنايات ك�أ�صل عام �إ�ضافة للتهم
املعاقب عليها باحلب�س �أكرث
من �شهرين  �أي ا�ستبعاد اجلنح
املعاقب عليها بالغرامة فقط �أو
املخالفات ،يجب �أن تكون دالئل
قوية ومتما�سكة �ضد املتهم طبقا
للمواد 195-163-89-51ق.ا.ج،
يجب ا�ستجواب املتهم ولو  مرة
واحدة.

الأ�صل �أنه يتحكم يف مدة احلب�س
امل�ؤقت طبيعة اجلرمية جناية �أو
جنحة والعقوبة املقررة،لكن يجب
�أن تكون حمددة �سلفا()125-124
وهي 20يوماو� 04أ�شهر ح�سب
الأحوال.
احلب�س امل�ؤقت ملدة ع�شرين
( )20يوما:
ح�سب املادة 124ق.ا.ج يجوز
حب�س املتهم م�ؤقتا ملدة ع�رشين
يوما غري قابلة للتجديد ويخلى
�سبيله بعد انق�ضائها مبا�رشة يف
اجلنح املعاقب باحلب�س ملدة
�سنتني فقط وذلك ب�رشط�:أن
يكون املتهم مقيم باجلزائر وان
كان يقطن خارجها جاز حب�سه
ملدة� 04أ�شهر� ،أال يكون املتهم
قد حكم عليه �سابقا يف جناية
�أو جنحة باحلب�س ملدة تزيد عن
ثالثة �أ�شهر نافذة و�إذا حكم عليه
بهما �سابقا جاز �أن تكون مدة
احلب�س امل�ؤقت� 04أ�شهر.
احلب�س امل�ؤقت ملدة �أربعة
�أ�شهر:
طبقا لن�ص  املواد1-125-125
ق.ا.ج فانه ال يجوز �أن تتجاوز
مدة احلب�س امل�ؤقت �أربعة �أ�شهر
يف مواد اجلنح �إال �إذا كان املتهم

�سبق و�أن حكم عليه يف جناية �أو
جنحة ملدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر
حب�س نافذة�،أو �أن املتهم من
غري املقيمني يف اجلزائر مهما
كانت اجلرمية �أو جنحة يعاقب
عليها باحلب�س ،علما �أن مدة
احلب�س امل�ؤقت يف اجلنايات طبقا
للمادة 1-125ق.ا.ج هي �أربعة
�أ�شهر.
متديد احلب�س امل�ؤقت:
ال يجوز متديد مدة احلب�س
امل�ؤقت �إال �إذا كانت �أربعة �أ�شهر
وهي تخ�ضع ل�سلطة قا�ضي
التحقيق يف اجلنايات واجلنح على
النحو التايل:
يف اجلنح  :طبقا للمادة 125ق.ا.ج

وزير ال�ش�ؤون الدينية من بومردا�س

القطاع يتوجه نحو تعميم ا�ستغالل الطاقة املتجددة

�أكد وزير ال�ش�ؤون الدينية و
الأوقاف  ,يو�سف بلمهدي� ,أم�س
ال�سبت ببومردا�س ب�أن مو�سم
احلج لهذه ال�سنة كان مباركا
و�شهد بذلك  العام و اخلا�ص من
جموع احلجاج و�أوليا�ؤهم رغم
حدوث بع�ض  الأ�شياء الب�سيطة
التي مل تكدر �صفوه.
وقال الوزير�« :أن مو�سم احلج
لهذه ال�سنة كان مباركا و �شهد
بذلك العام و اخلا�ص من جموع
احلجاج و �أوليا�ؤهم رغم حدوث
بع�ض  الأ�شياء الب�سيطة التي
مل تكدر �صفوه»وقال الوزير يف
ت�رصيح �صحفي  ,عقب �إعطائه
�إ�شارة انطالق املو�سم الثقايف
الوطني � 2020 / 2019ضمن زيارة
عمل �إىل الوالية ب�أن «هذا التقييم
ما هو �إال �أويل و �سيكون هناك
�إعالن عن تقرير تقييمي ختامي
الحقا حول املو�ضوع».
من دون �شك  -يو�ضح الوزير-
ب�أن «اجلهد الب�رشي (امل�ؤطرون
للعملية) يكون فيه بع�ض الأ�شياء

التي يعاقب عليها القانون بعقوبة
ع�رشين �سنة �سجن �أو بال�سجن
امل�ؤبد الإعدام.
ج-التمديد خم�س مرات :طبقا
للمادة 125مكرر ميكن لقا�ضي
التحقيق متديد احلب�س امل�ؤقت
خم�س مرات �إذا و�صفت اجلرمية
بالأفعال الإرهابية والتخريبية.
د)-التمديد �إحدى ع�رش مرة:
يكون التمديد �إحدى ع�رش مرة
ح�سب املادة 125مكرر عندما
يتعلق الأمر باجلنايات العابرة
للحدود الوطنية.
يقوم قا�ضي التحقيق بتقدمي
طلب �إىل غرفة االتهام بوا�سطة
النيابة العامة يبني دواعي التمديد
وذلك يف اجلنايات ك�أ�صل عام و�إذا
تعلق الأمر باجلنايات املو�صوفة
بالأعمال الإرهابية �أو التخريبية
فان قا�ضي التحقيق �إذا ر�أى
�أن يبقي على املتهم حمبو�سا
�أكرث من� 48شهرا يقدم طلبا
بنف�س الأ�شكال املذكورة لغرفة
االتهام( 125مكرر.
خ�صم مدة احلب�س امل�ؤقت من
العقوبة :طبقا للمادة 212من
قانون تنظيم ال�سجون فانه يجب
خ�صم املدة التي ق�ضاها املتهم
يف احلب�س امل�ؤقت من العقوبة
املحكوم بها عليه وهذا ما ذهبت
�إليه املادة 365ق �إج .

الب�سيطة التي مل تكدر �صفو  �صالح بلعيد  ,و�أئمة و�إطارات وت�ضمن برنامج زيارة الوزير �إىل
احلج و لكنها يجب �أن ت�ؤخذ القطاع� ,أكد على «توجيه   جانب افتتاح هذه الفعالية التي
بعني االعتبار لتح�سني الأداء تعليمات لكل املعنيني يف القطاع حتمل �شعار «احلوار قيمة قر�آنية
�أكرث ف�أكرث «ويف معر�ض رده على لتكثيف الن�شاط بغر�ض  ن�رش و �سلوك را�شد» تد�شني م�سجد
�أ�سئلة ال�صحفيني  ,ك�شف الوزير الرتاث الثقايف الإ�سالمي الذي «عبد احلميد بن بادي�س» مبدينة
ب�أن القطاع يتوجه نحو  تعميم يدعو �إىل تكري�س ثقافة ال�سلم بودواو الذي يت�سع �إىل 10.000
ا�ستغالل الطاقة املتجددة ح�سب واحلوار والبناء وعدم التيئي�س م�صلي و�أجنز على م�ساحة تقرتب
الإمكانيات املتاحة يف م�ؤ�س�سات وحب الوطن وامل�شاركة يف كل من  4000م 2بتكلفة تزيد عن 350
مليون دج و �سيزود يف ت�سيريه
القطاع خا�صة منها امل�ساجد امل�شاريع التي تبني الوطن».
الأقطاب حيث مت يف هذا املجال واعترب بلمهدي ب�أن املراكز بالطاقة ال�شم�سية.
تزويد م�سجد القطب لوالية الثقافية الإ�سالمية املنت�رشة عرب كما ت�ضمنت الزيارة و�ضع حجر
وهران بهذه الطاقة والعملية واليات الوطن �أ�صبحت مبثابة الأ�سا�س لإجناز م�سجد اخر
ناجحة �إىل حد الآن ,ح�سب قوله .ف�ضاءات مفتوحة للأطفال يف مبدينة بومردا�س من املرتقب
من جهة �أخرى  ,ك�شف الوزير عمر ما قبل التمدر�س لتلقينهم هو  الأخر �أن يزود بالطاقة
بلمهدي ب�أن رئا�سة احلكومة القر�آن الكرمي وتعلم الفنون ال�شم�سية يف ت�سيريه.
�أعطت م�ؤخرا موافقتها على املختلفة وحمو  الأمية للكبار وباحلفل الذي �أقيم باملركز
�إجناز  3مراكز ثقافية �إ�سالمية ومن �ش�أن ذلك امل�ساهمة يف الثقايف الإ�سالمي مت عر�ض 
بواليات غرداية و تب�سة و�أم التقليل من اجلرمية االنحراف �رشيط فيديو حول حماور برنامج
البواقي وبذلك ت�ستكمل �شبكة والتيهان للأبناء يف �أوقات الفراغ الن�شاطات الثقافية ملو�سم 2019
املراكز الثقافية الإ�سالمية التي كما اعترب هذه املراكز مبثابة  2020 /و تكرمي املقرئ «خري
ت�شمل كل واليات الوطن ويف رافد من روافد امل�ساجد حيث الدين �أحمد بلقا�سم « احلائز
كلمته االفتتاحية للمو�سم الثقايف ت�ؤدي ر�سالتها جيدا كما ت�ؤدي على املرتبة الثانية يف م�سابقة
باملركز الثقايف بح�ضور رئي�س م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى ر�سالتها امللك عبد العزيز الدولية للقر�آن
الكرمي بال�سعودية.
املجل�س الأعلى للغة العربية  ,املنوطة بها.

فان اجلنح التي ميدد فيها احلب�س
امل�ؤقت هي التي تزيد عقوبتها
عن ثالثة �سنوات حب�س فقط لكن
بعد �أن ي�ستطلع قا�ضي التحقيق
ر�أي وكيل اجلمهورية ويكون
التمديد ملدة �أربعة �أ�شهر �أخرى
مرة واحدة فقط.
يف اجلنايات :يجوز لقا�ضي
التحقيق التمديد لأكرث من مرة
ملدة �أربعة �أ�شهر ح�سب اجلدول
التايل:
�أ)-التمديد مرتني  :طبقا
للمادة 1-125ق.ا.ج وذلك ا�ستنادا
لعنا�رص امللف بعد ا�ستطالع ر�أي
وكيل اجلمهورية.
ب)-التمديد ثالث مرات :يجوز مالحظة :يق�صد ب ق ا ج قانون
التمديد ثالث مرات يف اجلنايات
الإجراءات اجلزائية

رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة للإنتخابات
حممد �شريف

الرئا�سيات �ست�ساهم يف �إخراج
البالد من �أزمتها
�أكد رئي�س ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة للإنتخابات حممد
�رشيف �أم�س ال�سبت بتمرنا�ست
�أن الإنتخابات الرئا�سية املقبلة
�ست�ساهم يف �إخراج البالد من
�أزمتها الراهنة .و�أو�ضح �رشيف
خالل حفل تن�صيب املندوبية
الوالئية لل�سلطة الذي جرى
بفندق «بورنان» بعا�صمة الأهقار
بح�ضور ممثلي املجتمع املدين
و�أعيان املنطقة « �أن الإنتخابات
الرئا�سية املقررة يوم  12دي�سمرب
القادم �ست�ساهم يف �إخراج البالد
من �أزمتها الراهنة>> ،م�شريا
اىل �أن م�رشوع ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة للإنتخابات «نابع من
الإرادة ال�شعبية ،وهدفه تنظيم
انتخابات حرة تف�ضي �إىل انتخاب
رئي�س كف�ؤ يكون قادرا على حتمل
هذه امل�س�ؤولية «.
كما ذكر �رشيف �أن �إ�رشافه

�شخ�صيا على تن�صيب املندوبية
الوالئية لل�سلطة بتمرنا�ست
يعود �إىل الأهمية الكبرية التي
توليها الدولة بكافة م�ؤ�س�ساتها و
هياكلها لهذه املنطقة من اجلنوب
الكبريويف �سياق حديثه عن ظروف
ا�ستحداث ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة للإنتخابات � ،أكد �أن هذه
الهيئة تتمتع <>با�ستقاللية تامة
<> ،وجاءت يف ظروف خا�صة
متر بها البالد والتي هي يف حاجة
ما�سة لتحمل ال�شعب مل�س�ؤولياته،
كما �أن اختيار مندوبي ال�سلطة
–مثلما �أ�ضاف ال�سيد �رشيف
 مت بعد الت�شاور مع خمتلففعاليات املجتمع املدين  ويرت�أ�س
املندوبية الوالئية لل�سلطة الوطنية
امل�ستقلة للإنتخابات بتمرنا�ست
بادي خل�رض وهو �إطار بال�صندوق
الوطني للتقاعد رفقة �أربعة �أع�ضاء
م�ساعدين.
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املنظمة الـوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية الـمواطنة بتمرنا�ست ت�ؤكد :

قرية باد�س بب�سكرة

ال�شروط التعجيزية للتوظيف بال�شركات وراء البطالة  80عائلة بدون الكهرباء الغاز و املاء
 .عامل اخلربة خلم�س �سنوات هاج�س يقتل البطالني
حمل املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة بتمرنا�ست ال�شركات
االقت�صادية و اخلا�صة م�س�ؤولية التزايد املقلق ملعدالت البطالة يف �صفوف خريجي اجلامعات ،
املدار�س العليا  ،مرتب�صي مراكز التكوين املهني و التمهني ب�سبب ال�شروط التعجيزية يف التوظيف .
�أحمد باحلاج
وجه ال�شقه �أحمد رئي�س
املنظمة الوطنية لل�شباب
وال�شغل وترقية املواطنة
لوالية مترنا�ست يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط «� ،أ�صابع االتهام
لل�رشكات اخلا�صة واالقت�صادية
التي حملها م�س�ؤولية تبعات
العواقب الوخيمة التي قد
تنجر عن ال�رشوط التعجيزية
لتوظيف طالبي العمل وعلى
�سبيل املثال ال احل�رص عامل
اخلربة املقدرة بـ � 05سنوات
 ،حيث طرح حمدثنا ت�سا�ؤال
عميقا قائال «كيف لبطال �أن
تكون له خربة ومن �أين ي�أتي
بها « ،ويف �سياق ذي �صلة
فقد وجه نف�س املتحدث نداء
�رصيح لل�رشكات املذكورة
من �أجل �إ�سقاط �إجبارية
اخلربة املهنية لأنها لي�ست يف
�صالح ال�شباب البطال مقرتحا
ا�ستحداث منا�صب �شغل ادارية
بهاته ال�رشكات للق�ضاء على
امل�شكل القائم الذي و�صفه
بالهاج�س الذي يقتل البطالني
يف �صمت .
من جهة ثانية فقد تطرق
رئي�س املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية
املواطنة بتمرنا�ست �أحمد
ال�شقة يف معر�ض حديثه معنا
�إىل م�شكل �أخرا ال يقل �أهمية

عن الأول ويتعلق الأمر بتنقل
البطال لإجتياز الفحو�صات
املهنية بال�رشكات يف مقرها
الرئي�سي والذي يكون بعيدا عن
الوالية ب�آالف الأميال مع العلم
�أن ال�شاب بطال فكيف له ان
يوفر هاته امل�صاريف الباه�ضة
من اجل يوم واحد وتنقل
العديد منهم من اجل منا�صب
حمدودة وخيبة الكثري منهم .
اىل جانب ذلك فقد �شدد
ال�شقة على �رضورة تفعيل
املزيد من �آليات الرقابة
واملتابعة لو�ضع حد لتالعبات
ال�رشكات املتمثلة يف توفري
املنا�صب ملنطقة معينة

وت�شرتط ان يكون املرت�شحني
مقيمني فيها ليبقى الت�سا�ؤل
مطروحا يف حالة ما مل يكن
ذلك التخ�ص�ص م�سجال يف
تلك الوكالة املحلية ف�أين يتم
ا�ستغالل تلك املنا�صب  ،لهذا
يرى حمدثنا �أنه من االجدر
انه �أن مل يوجد اي م�سجل
ان يرجع الطلب اىل الوكالة
الوالئية وين�رش وي�سجل فيه
كل من له هذا التخ�ص�ص ل�شغل
هذا املن�صب .
ومعلوم �أن الرتاكمات امل�سجلة
بقطاع ال�شغل بوالية مترنا�ست
احلدودية تعترب من بني �أولويات
ال�سلطات الو�صية وعلى

ر�أ�سها وزير العمل و الت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي ووايل
والية مترنا�ست  ،من اجل �إلزام
القائمني على ملف اليد العاملة
بانتهاج ال�شفافية يف ت�رصيف
عرو�ض العمل  ،مع فر�ض
�أدوات املتابعة على ال�رشكات
االقت�صادية واخلا�صة للتطبيق
ال�صارم لتعليمة احلكومة
الرامية ملنح �أولوية التوظيف
لفائدة �أبناء املنطقة ومن
ثم قطع الطريق �أمام حاالت
التوظيف املبا�رش لعمال من
خارج الوالية دون املرور على
الوكالة الوالئية للت�شغيل .

متو�سطة ال�شيخ بلكبري ببلدية تيمياوين ب�أدرار

ت�أجيل الدخول املدر�سي نتيجة انعدام الطاقم الرتبوي
تعي�ش متو�سطة ال�شيخ بلكبري ببلدية
تيمياوين احلدودية باملقاطعة
الإدارية برج باجي خمتار التابعة
لوالية �أدرار على وقع جملة من
امل�شاكل التي �أرقت الأولياء و
التالميذ  ،رغم مرور �أكرث من
�شهر كامل عن الدخول املدر�سي
اجلديد  .نا�شدت �شكوى مقدمة
من طرف جمعية حملية مهتمة
بال�ش�أن املحلي ببلدية تيمياوين
بادرار موجهة ملدير الرتبية
كانت قد ت�سلمت يومية «الو�سط»
ن�سخة منها  ،ب�رضورة التدخل
الفوري لدوائر االخت�صا�ص
املعنية الحتواء جملة النقائ�ص
التي باتت تنذر ب�سنة بي�ضاء
بالن�سبة لتالميذ متو�سطة ال�شيخ
بلكبري ببلدية تيمياوين احلدودية
 ،وتبقى الرتاكمات امل�سجلة
على حالها رغم مرور �شهر كاملة
عن االنطالقة الر�سمية للمو�سم

الدرا�سي اجلديد 2020 ،2019
والتي ي�أتي يف مقدمتها انعدام
الطاقم الرتبوي بامل�ؤ�س�سة التي
حتتوى على مدير عونني �إداريني
فقط  ،مما �أدى �إىل فو�ضى
باملتو�سطة لعدم وجود م�ست�شار
وباقي الطاقم الرتبوي � ،إ�ضافة
لذلك ف�إن امل�ؤ�س�سة الرتبوية
تفتقر �أي�ضا ملحول كهربائي حيث
�أن هذه الو�ضعية املزرية �أدت �إىل
تعطيل كل الأجهزة  ،ومما زاد
الطني بلة عدم توفري مياه ال�رشب
«الباردة «� .إىل جانب ذلك فقد
اجمع املتتبعون لل�ش�أن املحلي
بوالية �أدرار على ان قطاع الرتبية
يعترب من بني ابرز القطاعات
التي تعي�ش على وقع �صفيح
�ساخن ب�سبب عجز ال�سلطات
املعنية يف معاجلة امل�شاكل
التقليدية التي جتاوزها الزمن
كاالكتظاظ بحجرات التدري�س ،

يئن �سكان قرية باد�س التابعة لبلدية
زريبة الوادي بب�سكرة حتت وط�أة
الظروف املعي�شية املزرية  ،ب�سبب
افتقارهم لأدنى �رضوريات احلياة ،
حيث يعاين جتمع �سكني يزيد على
 80عائلة من غياب تام للكهرباء و
الغاز و املاء و كذا �شبكات ال�رصف
ال�صحي  ،مما و�ضعهم يف عزلة
حقيقة منذ �سنوات � .أكد قاطني
قرية باد�س ببلدية زريبة الوادي
التابعة �إداريا لوالية ب�سكرة  ،يف
حديثهم مع يومية «الو�سط « ب�أن
و�ضعيتهم ال ت�سمح لهم با�ستمرارية
العي�ش يف املنطقة �إذا ا�ستمروا
على هذه احلالة  ،مو�ضحني يف
ذات ال�سياق ب�أن منا�شداتهم
املتكررة مل�صالح البلدية مل جتد
�آذانا �صاغية حلد ال�ساعة  ،ال�سيما
و غياب �أ�سا�سيات احلياة يف التجمع
ال�سكني املذكور  ،قد �أدى �إىل
تدهور امل�ستوى املعي�شي لل�ساكنة
 ،نظرا العتمادهم على �إمكانياتهم
املتوا�ضعة يف تلبية متطلباتهم من
كهرباء غاز و ماء  .ويف مو�ضوع
مت�صل قال �أ�صحاب � 80سكن ريفي
بقرية باد�س ببلدية زريبة الوادي
بوالية ب�سكرة  ،ب�أن و�ضعيتهم مع
التنمية املحلية فقرية للغاية ،
خا�صة و �أن جتمعهم ال�سكني هذا

ال يتوفر على �أب�سط ال�رضوريات ،
من �شبكات الكهرباء املاء و الغاز
و حتى ال�رصف ال�صحي  ،الأمر
الذي قالوا عنه ب�أنه غري الئق
بتاتا خا�صة و �أن �أغلب نداءاتهم
لل�سلطات املحلية باءت بالف�شل
كلها  ،نظرا لعدم ا�ستجابة هذه
الأخرية يف املرات ال�سابقة  ،و
هو ما ا�ضطرهم يف نف�س الوقت
�إىل تلبية احتياجاتهم ب�أنف�سهم ،
على غرار تو�صيل منازلهم ب�أ�سالك
كهربائية من التجمعات ال�سكانية
املجاورة � ،إ�ضافة �إىل حتملهم
م�شاق التنقل اليومي لال�ست�سقاء ،
فيما تبقى م�شكلة ال�رصف ال�صحي
عالقة هي الأخرى �إىل �إ�شعار �آخر
 ،مع التحفظ عن ذكر الو�سائل و
الطرق التي ي�ستعملها ال�ساكنة يف
هذا الغر�ض � ،إىل جانب هذا ف�إن
معاناة ه�ؤالء مع انعدام التهيئة
احل�رضية و غياب �شبه كلي للطرق
املعبدة  ،مما �صعب من �سهولة
تنقلهم خا�صة يف ظل التقلبات
اجلوية املتزامنة مع ف�صل ال�شتاء ،
ليتجدد نداء �سكان � 80سكن ريفي
ببلدية باد�س �إىل ال�سلطات املحلية
ب�رضورة تفقد الأو�ضاع ميدانيا و يف
القريب العاجل .

�صالح ،ب

متورط يف قتل قا�صر اثر حادث مرور

�أمن والية �أدرار يطيح بع�شريني

على �إثر تعر�ض قا�رص حلادث
مرور ج�سماين امل�ؤدي اىل
الوفاة وامل�سجل نهاية ال�شهر
املن�رصم  ،متكنت م�صالح الأمن
احل�رضي الثاين ب�أمن والية �أدرار
من توقيف �شخ�ص( يبلغ من
العمر � 19سنة) متورط يف ق�ضية
القتل اخلط�أ الذي راح �ضحيته
فتى قا�رص بعد تعر�ضه حلادث
مرور ج�سماين بعا�صمة الوالية
من قبل �سائق دراجة نارية الذي
الذ بالفرار اىل وجهة جمهولة
حماوال بذلك التهرب من امل�س�ؤلية
اجلزائية واملدنية  .بعد تكثيف

التحريات قرابة الأ�سبوع وا�ستغالال
للمعلومات امل�ستقاة ،متكنت ذات
امل�صالح من حتديد هوية الفاعل
وتوقيفه معرتفا مبا ن�سب �إليه من
�أفعال  ،بعد ا�ستيفاء جميع �إجراءات
التحقيق وتقدمي امل�شتبه فيه
امام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة �أدرار وحماكمته مبوجب
�إجراءات املثول الفوري� ،صدر يف
حقه حكم ق�ضائي يق�ضي ب�إدانته
ب�سنة حب�س نافذة وغرامة مالية
مقدرة بـ  50.000دج مع تعليق
رخ�صة ال�سياقة ملدة �سنتني.

�أحمد باحلاج

�أمن والية �أدرار

قاعة العمليات ت�ستقبل 695
مكاملة هاتفية يف 2019

�إ�ضافة لتذبذب النقل املدر�سي
وكذا عدم اال�ستقرار يف الأطقم
الرتبوية كلها عوامل �ساهمت
يف نظر ه�ؤالء يف الت�أثري �سلبا
على التح�صيل العلمي لتالميذ
الأطوار الدرا�سية الثالثة بدليل

تذيل الوالية املذكورة للرتتيب
الوطني يف نتائج االمتحانات
النهائية ل�شهادة التعليم االبتدائي
 ،املتو�سط والبكالوريا على مدار
ع�رشين �سنة الأخرية .

�أحمد باحلاج

ا�ستقبلت قاعة العمليات لأمن والية
�أدرار خالل �شهر �سبتمرب من ال�سنة
اجلارية  695مكاملة هاتفية واردة
من قبل املواطنني موزعة على
الأرقام اخل�رضاء  48/15و 104
و خط �رشطة النجدة  17حيث
�سمحت خمتلف املكاملات الواردة
من معاجلة عديد الق�ضايا و �شملت
هذه النداءات  46مكاملة خا�صة
بتقدمي امل�ساعدة و الإغاثة 132
مكاملة متعلقة بطلب اال�ستعالم و
التوجيه  299مكاملة خا�صة بالتبليغ
(حودث املرور -ال�رسقة -احلرائق
-حاالت االختفاء) كما �سجلت ذات

امل�صالح  287مكاملة هاتفية ذات
ال�صلة بطلب خمتلف التدخالت اىل
جانب ورود  31مكاملة �أخرى هذا
و تبقى قوات ال�رشطة جمندة
يف جميع الأوقات و على مدار
�24/24ساعة لال�ستجابة لنداءات
املواطنني و التكفل بان�شغاالتهم
و التي تدعوهم �إىل الإبالغ عن �أي
خطر قد يهدد حياتهم و ممتلكاتهم
عن طريق االت�صال بالأرقام
املجانية امل�سخرة من قبل
املديرية العامة للأمن الوطني .

�أحمد باحلاج
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فل�سطني املحتلة

"العي�ساوية" ..خط الدفاع الأول عن القد�س تتحدى "�إ�سرائيل"
تتعر�ض بلدة العي�ساوية منذ �أ�شهر طويلة ،حلملة �إ�سرائيلية مربجمة ،تقوم عليها �شرطة االحتالل و�أجهزة خمابراتها الأمنية املختلفة ،تهدف من
خاللها لإخ�ضاع �شبابها و�إيقاف حمالتهم الن�ضالية الراف�ضة للح�صار الإ�سرائيلي للبلدة.
ق.د
وتفر�ض �سلطات االحتالل ح�صاراً
حمكماً على البلدة املقد�سية،
ب�إغالق ون�صب حواجزها على
مداخل البلدة ،الواقعة �رشقي
القد�س املحتلة ،يف ظل ت�صاعد
مقاومتها ال�شعبية التي يقودها
�شباب البلدة ،ومع ا�ست�شهاد
الأ�سري املحرر حممد �سمري
عبيد يف الـ 2706/2019/م ،مت�أث ًرا
ب�إ�صابته بر�صا�ص االحتالل
يف مواجهات اندلعت �إثر قمع
االحتالل لوقفة احتجاجية يف
البلدة ،ت�صاعدت املواجهات
الليلية بني �شباب البلدة وقوات
االحتالل ،يف ظل حمالت اعتقال
�إ�رسائيلية متوا�صلة لأهاليها.
و�شنت �أول �أم�س� ،سلطات االحتالل
حملة م�سعورة ،ا�ستهدفت
خاللها مداخل البلدة ،و�أغلقتها

مبكعبات �إ�سمنتية ،و�أقامت
حواجز جديدة ،يف �إطار �سيا�سة
ممنهجة للت�ضييق على �أهلها
وحماولة "�إخ�ضاعهم ل�سيا�سات
�إ�رسائيلية
تهويدية"،وي�صف
ع�ضو اللجنة الأهلية لأهايل
بلدة العي�ساوية ،هاين العي�ساوي،
�إجراءات االحتالل الإ�رسائيلي
بـ"العن�رصية الهادفة لإخ�ضاع
�أهايل العي�ساوية" ،م�ؤكداً �أن هذه
احلمالت لن ت�ؤثر على دورهم
يف حماية البلدة واملقد�سات
الإ�سالمية يف القد�س املحتلة.
وقال العي�ساوي" :االحتالل �ص ّعد
من هجمته جتاه �أهايل العي�ساوية،
خالل الـ� 3أ�شهر املا�ضية ،يف حملة
مل تتوقف من �سنوات" ،م�ؤكداً �أن
الفئة الأكرث ا�ستهدافاً هم �شباب
البلدة وامل�شاركني يف الوقفات
االحتجاجية الأ�سبوعية.
و�أ�ضاف" :االحتجاجات �سببها

الإهمال الذي يعي�شه �سكان
البلدة ،بفعل احل�صار الإ�رسائيلي
امل�ستمر لها ،و�شنه حملة مربجمة
ب�شكل يومي".
اعتقال  400مقد�سي
وم�ؤخراً ،اعتقلت قوات االحتالل
نحو  400مقد�سي من �أهايل
العي�ساوية ،جلهم من �شباب البلدة،
خ�ضعوا لتحقيقات خمتلفة،
و�أفرجت قوات االحتالل عنهم،
فيما �أبقت على �آخرين رهن
االعتقال الإداري ،و�أبعد �آخرون
عن البلدة لأ�سابيع ،بغية �إ�ضعاف
احلراك ال�شبابي يف البلدة ،وفق
ما يو�ضح العي�ساوي.
�إفراغ البلدة من ال�سكان
وحول تلك ال�سيا�سة الإ�رسائيلية،
�أو�ضح اخلبري يف �ش�ؤون القد�س

فخري �أبو دياب� ،أن االحتالل
وم�ؤ�س�سته الأمنية ي�سعى �إىل �إفراغ
البلدة من �سكانها ،بت�ضييق اخلناق

عليهم ودفعهم للرحيل منها
وقال �أبو دياب" :االحتالل لديه
خمططات تهدف لإحداث خلل

دميوغرايف يف القد�س املحتلة،
ل�صالح امل�ستوطنني وم�شاريعه
التهويدية اال�ستيطانية".

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

تفا�صيل م�ؤملة ملا تعر�ضت له الأ�سرية اللبدي ب�سجون "�إ�سرائيل"

ن�رشت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين تفا�صيل دقيقة وقا�سية
ملا حدث مع الأ�سرية هبة اللبدي
امل�رضبة عن الطعام منذ  14يو ًما
�ضد اعتقالها الإداري ،والرا�سفة
حاليا يف عزل "اجللمة" بظروف
�صعبة ،حيث تتعر�ض جلملة من
االنتهاكات على مدار ال�ساعة من
املحققني الإ�رسائيليني.
ونقلت الهيئة عرب حماميتها ،الإفادة
الكاملة للأ�سرية اللبدي ملا تعر�ضت
له من ال�سلطات الإ�رسائيلية منذ
حلظة االعتقال وحتى اليوم ،حيث
قالت" :بتاريخ  2019-8-20قدمت من
الأردن مع �أمي وخالتي حل�ضور زفاف
ابنة خالتي ..خططت لإجازة � 5أيام
مليئة بالفرح ،ب�س االحتالل �أخذين
لعامل ثاين مل �أكن �أتوقعه وال ب�أحالمي
ال�سيئة وال حتى بالكوابي�س".
و�أ�ضافت" :و�صلنا ج�رس النبي حوايل
�صباحا ،مت توقيفي
ال�ساعة التا�سعة
ً
حوايل �ساعتني ،بالبداية �أغلقوا
الباب علي وبعد �رصاخي عليهم مت
فتح الباب ،بقيت جمندة حتر�سني،
خالل هذه املدة مت تفتي�شي تفتي�شا
�شبه عا ٍر حيث رف�ضت �إنزال مالب�سي
الداخلية  4مرات على يد نف�س
عيني
املجندة ،بعدها مت تع�صيب
ّ
ورجلي
وتقييد يديّ بقيود بال�ستيكية
ّ
بقيود حديدية ،ونقلوين لقاعدة
ع�سكرية تبعد حوايل ربع �ساعة".
وتابعت�" :أنزلوين و�أبقوين بال�شم�س
نحو ن�صف �ساعة ،ومن ثم جاءت
جمندات ،و�أخذوين لغرفة� ،س�ألوين
عن و�ضعي ال�صحي ،ومت تفتي�شي مرة
�أخرى� ،أخربت املجندة ب�أنني بحاجة
لتبديل الفوطة ال�صحية ،وكانت قد
�أتتني الدورة ال�شهرية ،فوافقت ب�رشط

�أن تدخل معي املرحا�ض .املرحا�ض
كان �ضيقا جداً بالكاد يت�سع ل�شخ�ص
فدخلت معي ب�سالحها ،وكانت تنظر
�إيل و�أنا �أبدل الفوطة".
وتعرب اللبدي "ان�صدمت و�شعرت
باحلرج والإذالل وانتهاك �صارخ
خل�صو�صيتي وحلقوقي الآدمية،
بعدها مت نقلي للم�سكوبية وهناك
�أبقوين �أنتظر حوايل � 3ساعات حيث
نقلوا معتقلة �أخرى وبعدها مت نقلي
للتحقيق يف بيتاح تكفا".
و�أردفت" :و�صلت مركز التحقيق
ال�ساعة الثامنة م�ساء ،كنت مرهقة
ريا ب�سبب �أين م�سافرة منذ �ساعات
كث ً
ال�صباح الباكر وب�سبب الدورة ال�شهرية
وب�سبب كل املعاملة القا�سية،
�أنزلوين درجا وممرات �ضيقة وكانت
زنازين حتت الأر�ض ،كانت املجندة
املرافقة يل تدفعني دفعاً وتتعامل
بطريقة عدوانية ،ارحتت بالزنزانة
حوايل ن�صف �ساعة وبعدها �أخذوين
للتحقيق لغاية �ساعات الفجر من
اليوم التايل".
و�أو�ضحت بالقول�" :أول  16يوما
تقريبًا كان التحقيق متوا�صال منذ
حوايل التا�سعة �صباحاً لغاية ال�ساعة
اخلام�سة فجراً من اليوم التايل ،خالل
هذه ال�ساعات الطويلة ينزلونني
للزنزانة مرتني �أوقات وجبات الأكل
كل مرة حوايل ن�صف �ساعة فقط،
بعدها مت نقلي لغرف ع�صافري جمدو
واجللمة ومن ثم �أعادوين لتحقيق بيتاح
تكفا .مكثت على ذمة التحقيق حوايل
 35يوماً بظروف قا�سية جدا جداً".
و�أ�ضافت" :التحقيق كان عبارة عن
تعذيب نف�سي وكان عنيفا جداً؛ فمنذ
نحو التا�سعة �صباحاً لغاية �ساعات
الفجر من اليوم التايل� ،ساعات طويلة

جداً بغرفة التحقيق جال�سة على
كر�سي مقيدة ومربوطة بالكر�سي
والكر�سي ثابت بالأر�ض ،ال�شيء الذي
�سبب يل �آال ًما �شديدة بالظهر والأيدي
والرقبة .املحققون كانوا ي�رصخون
علي ب�صوت عا ٍل ،وكانوا يجل�سون �شبه
متال�صقني بي حيث كانت كرا�سيهم
قريبة مني ،وكانوا يحيطوين وك�أنهم
يتعمدون مالم�سة رجلي فكنت �أحرك
رجلي و�أبعدها ،طريقتهم م�ستفزة
جداً ،يب�صقون علي ينعتونني ب�أقذر
ال�صفات وي�سبونني".
وتابعت" :بع�ض ما قالوه يل ب�أنني
"حقرية ،فا�شلة� ،سافلة� ،رص�صور،
حيوانة� ،أنت ح�رشة� ،أنت ب�شعة كثري،
ان�رصيف ،راح تعفني بالزنازين ،كالم
قا�س جدًا �أول مرة �أ�سمعه بحياتي،
قالوا يل� :أنت متطرفة و�سبوا الدين
الإ�سالمي وامل�سيحي ،وقالوا يل
�إحنا اليهود جوهرة ،و�أنتم ديانات
متطرفة� ،أنتم زبالة ،كالم عن�رصي
جداً ومتطرف".
و�أو�ضحت اللبدي �أنه مت تهديدها
و�ضغطوا عليها بقولهم�" :إنهم اعتقلوا
�أمي و�أختي وهددوهم بهدف �سحب
اعرتاف مني حيث قالوا يل اعرتيف
�أح�سنلك ،وبعد �أن يئ�سوا وحماوالتهم
باءت بالف�شل هددوين باالعتقال
الإداري حيث قالوا يل ما عنا دليل
�ضدك ب�س عنا االعتقال الإداري
مع �صالحية لتجديده ل�سبع �سنوات
ون�صف ،وبعدها راح نحب�سك بال�ضفة
حتت عيوننا ،ومننعك تروحي الأردن،
ومننع �أهلك من زيارتك ،حاولوا
ال�ضغط علي بكل و�سيلة".
ولفتت �إىل �أنه "حقق معها كم كبري
من املحققني ..كانت معاملتهم �سيئة

وت�رصفاتهم �سيئة جدًا وكانوا ي�سبون
وي�شتمون ،كان املحققون يلعبون
�أدوا ًرا؛ ف�أحدهم ميثل �أنه جيد والآخر
�سيئ التعامل".
ون ّبهت �إىل �أنهم و�ضعوها "بزنزانة
�ضيقة مليئة باحل�رشات ..حيث
كنت �أ�صحو وال�رصا�صري والنمل
واحل�رشات على مالب�سي� ،أعطوين
بيجامات رائحتها كريهة وو�سخة،
احليطان �إ�سمنتية خ�شنة من ال�صعب
االتكاء عليها ،فر�شة رقيقة بدون
غطاء ،بدون و�سادة ،ال�ضوء م�شعل
� 24ساعة مزعج للنظر ،بدون تهوية
طبيعية وبدون �شبابيك رطوبة عالية،
وبدون ماء ،الرائحة كريهة ،طلبت
فورة ن�صف �ساعة ،فرف�ضوا� ،رصاخ
وتخبيط و�ضجة و�أ�صوات مزعجة من
الزنازين املحيطة".
و�أ�شارت �إىل �أنهم "كانوا ي�ستق�صدون
�إهانتي و�إذاليل .احلمام مثل القرب،
مكان بحجم وقوف �شخ�ص قذر
وو�سخ ،به د�ش وال يوجد مكان لتعليق
املالب�س ،وباخلارج بابه يقف �سجانان
و�سجانة ي�سمعون �صوت املاء ،وكنت
خائفة �أن يفتح الباب يف �أي حلظة،
�صابون بدون ليفة فحتى احلمام
كان مقلقا وخميفا ،هم يقولون �أنهم
يعطون للأ�رسى حماما و�أكال ،ولكن
يبقى ال�س�ؤال ظروف احلمام والأكل
واملالب�س فهي مذلة ومهينة".
ووفق اللبدي؛ ف�إن "الأكل كان �سي ًئا
جدًا ،و�أنا بالأ�سا�س نباتية ،فمدة
�أ�سبوع �أرجعت الأكل ونتيجة لذلك
�أ�صبت بالدوخة ،ومت نقلي للعيادة،
بعدها �أ�صبحت �آكل القليل من اخلبز
واللنب والأ�شياء التي من املمكن
�أكلها ،املحققون كانوا يتعمدون �أكل
كنافة وحلويات �أمامي".

و�أ�ضافت" :كلما مت نقلي من و�إىل
الزنزانة �إذا كان ملحاكم متديد
التوقيف �أو للع�صافري كان يتم تع�صيب
عيني وتقييد يديّ بقيدين ،و�آخرين
ّ
بالأرجل .ال�شيء الذي كان ي�سبب يل
�آال ًما �شديدة ،عدا عن تع�صيب الأعني
والقيود بكل مرة مت نقلي من و�إىل
غرفة التحقيق".
و�أ�شارت اللبدي �إىل �أن القن�صل الأردين
زارها بتاريخ  2019-9-3تقريباً ،وبعد
زيارته مت نقلي �إىل ل�سجن اجللمة 3
�أيام ،وملجدو ملدة � 3أيام ،بهدف
انتزاع اعرتاف عند الع�صافري ،حيث
كان يح�رض رجال على باب الزنزانة
هناك ،ويدعون �أنهم �أ�رسى ،ويقولون
يل �إحكيلنا اللي ما حكيتيه بالتحقيق،
احنا بنحاول ن�ساعدك ،والخ ،طبعاً مل
يكن لدي �شيء لأقوله لهم".
ون ّبهت �إىل �أن "الظروف مبعتقل
اجللمة كانت �صعبة للغاية� ،شعرت
ب�أنني ببيت بال�ستيكي فالزنزانة
مقابلها �ساحة مغطية ببال�ستيك من
جميع النواحي وبدون تهوية طبيعية،
رطوبة عالية بدون مكيف ،مروحة
مزعجة كنت ا�ضطر لإطفائها ب�سبب
الرطوبة العالية� ،رصا�صري ومنل
وح�رشات بكميات كبرية جداً ،الأكل
على مزاج الطباخني �سيئ وال ي�ؤكل".
و�أ�ضافت" :بعدها �أخربوين ب�أنهم
�سينقلونني ل�سجن الدامون مع باقي
الأ�سريات ،و�صلنا الدامون انتظرت
بالبو�سطة �ساعتني ،وبعدها قالوا يل
�إنه عندي حمكمة ،و�إذ بهم ينقلونني
ل�سجن جمدو حيث بقيت � 3أيام
هناك ،كان هناك برد �شديد ،طلبت
حراما فلم يعطوين �سوى �رش�شف
وفر�شة رقيقة بدون ملف وبدون
و�سادة .كمية النمل التي كانت غري

طبيعية وك�أين �أ�سبح بالنمل".
تابعت" :وبعد ذلك مت �إرجاعي لتحقيق
بيتاح تكفا حيث �صدمت عندما
�أعادوين للتحقيق لأنهم �أعلموين
بانتهاء التحقيق ونقلي للدامون،
مديرة معتقل بيتاح تكفا عندما
�أرجعوين من عند الع�صافري حكتلي:
"�إذا ما قدرتي تتحملي الو�ضع وبدك
مهدئات ومنوم بعطيك لأنه الكل هون
بوخذ مهدئات" ،فقلت لها" :اعطيهم
للمحققني الذين فقدوا �أع�صابهم
وهم يحققون معي فهم يحتاجونه
�أكرث مني".
و�أردفت بالقول" :من املهم ذكره �أن
البو�سطة ق�صة �أخرى من املعاناة
والتعذيب؛ حيث كانوا ي�شغلون
املكيف على درجة حرارة عالية
وينزلون ال�ستكمال الإجراءات ،كانوا
يبقونني حوايل � 4-3ساعات ،كنت
�أقول للمجندة املرافقة �إنه حار تقول
يل �إنني �أعلم ذلك ،مكثت � 9أيام �أخرى
ببيتاح تكفا خاللها حققوا معي 4-3
مرات ،و�آخر � 6أيام مل يحققوا معي
باملرة وبدون �سبب �أبقوين مبثل هذه
الظروف القا�سية كنوع من التعذيب
واالنتقام".
كما ن ّبهت �إىل �أن "العنف النف�سي �أ�شد
من العنف اجل�سدي؛ فهو متعب �أكرث
و�آثاره ال تزول وهم كانوا يتعمدون
�إرهاقي نف�س ًيا ،كمية احلقد والعدوانية
مل �أرها من قبل ،كنت �أ�شعر �أنني
مبحددة كلها �أبواب واقفال حديدية،
وكذلك قلوبهم من حديد� .أنا فقدت
الإح�سا�س بوجودي ك�إن�سانة فهم
ال يعرفون الإن�سانية ،وقد �أخربت
املحقق �أن التعذيب النف�سي عندهم
�أ�شد و�أعظم من اجل�سدي فقال يل �إنه
يعلم ذلك".
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التنب�ؤ بالهجمات:

فر�ص وخماطر ا�ستخدامات الذكاء
اال�صطناعي يف مكافحة الإرهاب

دورا حمور ًيّا يف التنب�ؤ بالعمليات الإرهابية
تلعب تقنيات الذكاء اال�صطناعي ً
من خالل حتليل البيانات ال�ضخمة للمواطنني ،لكنها -يف الوقت ذاته -تواجه
حتديات لها عالقة بحقوق الإن�سان ،والآثار املرتتبة على تطبيقاتها العملية،
مبا يطرح ت�سا�ؤالت حول حدود ا�ستخداماتها التنب�ؤية يف مكافحة الإرهاب،
والفر�ص واملخاطر التي ترتتب على ذلك .وهذا ما ت�صدت له ورقة بحثية
�صادرة عن معهد «ت�شاتام هاو�س» يف �أوت  ،2019بعنوان« :تنب�ؤ الذكاء
اال�صطناعي ومكافحة الإرهاب» للكاتبة «كاثيلني ماكيندريك» (رائد باجلي�ش
الربيطاين) ،التي �سعت للإجابة عن الت�سا�ؤالت املطروحة.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة
التنب�ؤ ومكافحة الإرهاب
ت�شري «ماكيندريك» �إىل �أن هناك
طريقتني ملنع الهجمات الإرهابية؛
الأوىل هي الردع ،من خالل حماية
البنية التحتية ،وتطبيق ال�ضوابط
الأمنية .وي�ساهم التنب�ؤ يف احلماية
املادية للبنية التحتية ،كما �أنه ميكن
�أن يكون و�سيلة لتح�سني تخ�صي�ص
املوارد للمواقع التي من املحتمل �أن
تكون �أهدا ًفا للإرهابيني.
�أما الثانية فتتمثل يف احلرمان من
القدرة على �شن هجمات ،وذلك عن
طريق القب�ض على الإرهابيني قبل �أن
تنفيذ خمططاتهم ،ومكافحة جتنيد
الإرهابيني يف امل�ستقبل وتطرفهم،
وفر�ض قيو ٍد على حركة الأفراد
وحريتهم .وي�ساعد التنب�ؤ الف ّعال يف
ا�ستخدام القوة �أو القيود الق�رسية
�ضد الإرهابيني العنيفني ،بينما يتم
ا�ستخدام التدابري الت�صاحلية مع
الأفراد املعر�ضني للتطرف.
ت�ؤكد «ماكيندريك» �أن التنب�ؤ مبكافحة
نوعا من الذكاء
الإرهاب يتطلب
ً
اال�صطناعي الذي يتيح ا�ستخراج
املعرفة والتنب�ؤات من البيانات الرقمية
املتنوعة ال�ضخمة .فاخلوارزميات التي
تدعم النماذج التنب�ؤية هي مربجمة
ذات ًّيا على �أ�سا�س التعامل مع البيانات.
ويف العديد من احلاالت ،يكون من
امل�ستحيل حتليل البيانات بدون مثل
هذا النهج ،كما �سيكون من امل�ستحيل
بناء النماذج بدون بيانات.
وتكمن امل�شكلة يف �أن التنب�ؤ بالعمليات
الإرهابية يفر�ض �رضورة تو�سيع
م�ساحة املراقبة للأ�شخا�ص مبا
يتعار�ض مع حقوق الإن�سان ،ويُع ِّر�ض
احلكومات والأجهزة اال�ستخباراتية
مل�شكالت حقوقية .ومن ث ّم ميكن يف
امل�ستقبل القريب �أن تُ�ساهم التنب�ؤات
اجل ّيدة املبنية على تقنيات الذكاء
اال�صطناعي حول من �أو ما يجب
مراقبته يف احلد من �إ�ساءة اال�ستخدام
باجلملة لو�سائل املراقبة التقنية.
تطبيقات ملكافحة الإرهاب
تُ�شري «ماكيندريك» �إىل �أنه ميكن
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي لعمل
تنب�ؤات حول الإرهاب من خالل
حتليل البيانات الو�صفية لالت�صاالت
واملعلومات عن املعامالت املالية
و�أمناط ال�سفر و�أن�شطة ت�صفح
الإنرتنت ،ف�ضلاً عن املعلومات
املتاحة للجمهور مثل ن�شاط و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،والذي يمُ ِّكن
من حتديد الإرهابيني عرب التفرقة بني
ما مييز ن�شاط جمموعة فرعية معينة
على هذه الو�سائط.

وت�سمح �أ�ساليب التعلم الآيل بتف�سري
وحتليل الأمناط التي يتعذر الو�صول
�إليها بكميات كبرية من البيانات.
وتت�ضمن هذه الأ�ساليب حتليل العالقات
بني الكيانات �أو الأدوات الأكرث تعقيدًا
للتعرف على ال�صورة �أو ال�صوت .ويف
هذا ال�صدد ،ميكن الإ�شارة �إىل بع�ض
الأمثلة لقدرة الذكاء اال�صطناعي على
التنب�ؤ ،والتي تتمثل يف:
 -1التنب�ؤ بتوقيت وموقع الهجمات :مت
تطوير مناذج تتنب�أ مبوقع الهجمات
الإرهابية وتوقيتها .ففي عام 2015
على �سبيل املثال ادعت �رشكة
تكنولوجية نا�شئة ()PredictifyMe
�أن منوذجها ،الذي يحتوي على �أكرث
من  170نقطة بيانات ،كان قاد ًرا
على التنب�ؤ بالهجمات االنتحارية
بدقة  .%72كذلك اعتمدت بع�ض
النماذج الأخرى على بيانات امل�صادر
املفتوحة للأفراد الذين ي�ستخدمون
الو�سائط االجتماعية والتطبيقات على
هواتفهم املحمولة ،ومن بينها نظام
التعرف على الأحداث يف وقت مبكر
( ،)EMBERSوالذي يدمج نتائج
خمتلف النماذج التنب�ؤية املنف�صلة
من �أجل التنب�ؤ ب�أحداث مثل تف�شي
الأمرا�ض و�أحداث اال�ضطرابات
املدنية.
 -2اله�شا�شة والقابلية للتطرف :ط َّورت
بع�ض �رشكات التكنولوجيا �أدوات
لتقييم قابلية التعر�ض للأيديولوجيات
املتطرفة العنيفة؛ مثل �رشكة
 Jigsawالتابعة ل�رشكة Alphabet
« Incاملعروفة �ساب ًقا با�سم Google
 »Ideasوالتي �أعلنت عن م�رشوعها
با�سم «�إعادة التوجيه» ،الذي ي�ستهدف
م�ستخدمي مواقع م�شاركة الفيديو
الذين قد يكونون ُعر�ضة للدعاية
من اجلماعات الإرهابية مثل تنظيم
«داع�ش»� ،إذ يُعيد امل�رشوع توجيههم
�إىل مقاطع الفيديو التي تتبنى رواية
موثوقة وم�ضادة لرواية التنظيم.
 -3التعرف على الإرهابيني :تُ�شري
رسبة عن برنامج
بع�ض التفا�صيل امل� ّ
لوكالة الأمن القومي الأمريكية
(� )SKYNETإىل �أنه مت ا�ستخدام
خوارزمية معتمدة على الذكاء
اال�صطناعي لتحليل البيانات الو�صفية
من  55مليون م�ستخدم حملي للهاتف
املحمول الباك�ستاين يف  ،2007وكانت
النتيج ُة �أنه مت تعريف ن�سبة خط�أ
 %0.008فقط من احلاالت على �أنهم
�إرهابيون حمتملون� ،أي حوايل 15
�ألف فرد من �إجمايل �سكان باك�ستان
البالغ  200مليون حينذاك .وبرغم
اً
فعال
�أن النموذج امل�ستخدم مل يكن
بحد ذاته ،لكنه يو�ضح القيمة التنب�ؤية
للبيانات عند حتديد روابط وثيقة مع
الإرهاب.
حتديات اال�ستخدام
ت�ؤكد «ماكيندريك» �أن هناك بع�ض

التحديات فيما يتعلق با�ستخدام
تنب�ؤات تقنيات الذكاء اال�صطناعي
يف مكافحة الإرهاب ترتبط مبخاوف
تزايد انتهاكات حقوق الإن�سان ،وكذلك
الآثار العملية التي تتمثل فيما يلي:
� اً
أول -التحديات املرتبطة بحقوق الإن�سان:
 -1عدم وجود معايري را�سخة ال�ستخدام
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي ،حيث
ال يوجد موقف دويل متفق عليه حول
حدود ا�ستخدامات الذكاء اال�صطناعي
يف املجتمعات املختلفة ،مبا ي�ضع
حقوق وحريات املواطنني على املحك،
خا�صة مع اختالف النظم ال�سيا�سية
بني �سلطوية ودميقراطية ،وهو ما
يزيد احلاجة �إىل وجود �ضمانات كافية
ال�ستخدام الذكاء اال�صطناعي من قبل
احلكومات والأجهزة الأمنية ،وكذلك
مراجعة التدابري امل�صممة حلماية
لي�س فقط اخل�صو�صية بل � ً
أي�ضا
احلريات الأ�سا�سية للمواطنني مثل
حرية التعبري.
 -2ع�شوائية جمع البيانات� :إن
�أحد جماالت االهتمام املحددة
املرتبطة بالتكنولوجيا التنب�ؤية للذكاء
اال�صطناعي ملكافحة الإرهاب
يعتمد تطبيقه على جميع ال�سكان،
وهذا �سيجعله ع�شوائ ًّيا ،وبالتايل غري
متنا�سب بطبيعته ،ف�ضلاً عن انتهاكه
خ�صو�صيات العامة.
ومن ناحية �أخرى ،تركز �أغلب
الت�رشيعات اخلا�صة با�ستخدام
البيانات املجمعة على �صالحيات
الو�صول �إىل البيانات مع و�صف حمدود
لكيفية ا�ستخدام البيانات �أو كيفية
حمايتها من �سوء اال�ستخدام ،و�إذا مت
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي �إىل حد
كبري فيجب �أن يثبت الإطار الذي يتم
ا�ستخدامه مبوجبه �-أو ي�ضمن بطريقة
�أخرى -م�ساهمته يف الهدف امل�رشوع
من اال�ستخدام.
 -3دور �رشكات القطاع اخلا�ص:
متار�س ال�رشكات اخلا�صة دو ًرا �أكرب
يف حتديد كيفية ا�ستخدام بيانات
العمالء ،خا�صة يف النظم الدميقراطية
التي تلتزم فيها ال�سلطات بالقانون،
فيما يختلف الأمر يف النظم ال�سلطوية
حيث يتم �إجبار ال�رشكات اخلا�صة
على �إعطاء املعلومات لوكاالت �إنفاذ
القانون والأمن� ،سواء ب�رشائها �أو
ب�سبل �أخرى مثل اعرتا�ض االت�صاالت
ال�سلكية والال �سلكية لل�رشكات.
وبالرغم من �أن ال�رشكات اخلا�صة لها
دور متزايد بحكم م�سئولياتها جتاه
م�ستخدميها ،فمن امل�شكوك فيه ما
�إذا كان ينبغي االعتماد عليها للت�صدي
لالنتهاك املفرط للخ�صو�صية وحرية
التعبري خا�صة يف الدول اال�ستبدادية،
�أو لتحقيق التوازن بني الأمن من
الإرهاب واحلق يف اخل�صو�صية نيابة
عن الدميقراطيات.
 -4عدم ال�شفافية� :إن التعتيم امل�صاحب

لأ�ساليب ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
التنب�ؤي يف مكافحة الإرهاب� ،أو
حتى يف ا�ستخدام البيانات املجمعة
عمو ًما ،يجعل من ال�صعب احل�صول
على �ضمانات قانونية لل�شفافية يف
مكافحة الإرهاب� .أحد اجلوانب
املهمة ل�سيا�سة مكافحة الإرهاب
الناجحة هو زيادة ال�شفافية �إىل �أق�صى
حد كلما كان ذلك ممك ًنا ،ومن ثم ف�إن
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي قد ميثل
م�شكلة �إذا كان يُرى �أنه ي�شكل تهديدًا
لذلك النهج.
ثانيًا -املخاوف العملية:
 -1قدرة الذكاء اال�صطناعي على
حتقيق القيمة التنب�ؤية الكافية:
فانخفا�ض معدل وقوع الإرهاب،
وميل التكتيكات الإرهابية �إىل التطور
ب�رسعة كبرية ،يجعل من ال�صعب
بناء مناذج تنب�ؤية جيدة .وقد يكون
الذكاء اال�صطناعي قاد ًرا على تقدمي
تنب�ؤات �أف�ضل بنا ًء على ال�سلوكيات يف
جمموعة من املجاالت املختلفة ،من
خالل حتليل االت�صاالت واخل�صائ�ص
املميزة ،مثل :درجة التطرف� ،أو
النوايا العدوانية ،وحتى التنب�ؤ بحدوث
العنف �أحيا ًنا .لكن تقييد �إمكانية
الو�صول �إىل البيانات قد يحد من
كفاءة الذكاء اال�صطناعي على حتقيق
تلك املهام.
 -2الو�صول �إىل البيانات� :إذ تقت�رص
جودة مناذج الذكاء اال�صطناعي القابلة
للتحقيق على القيود املفرو�ضة على
�أنواع البيانات التي ميكن الو�صول �إليها
وكيفية ا�ستخدام هذه البيانات .بيد �أن
«ماكيندريك» ت�ؤكد �أن بع�ض القيود
املفرو�ضة على الو�صول �إىل البيانات ال
توفر بال�رضورة �ضما ًنا للخ�صو�صية ،يف
حني �أن القيود املفرو�ضة على «كيفية»
ا�ستخدام البيانات قد متثل �ضمانة
�أف�ضل حلماية البيانات واخل�صو�صية.
 -3غياب معايري التحقق امل�شرتكة:
فعلى الرغم من �أهمية الو�صول �إىل
البيانات؛ �إال �أنه ال ي�ضمن بحد ذاته
النجاح يف بناء مناذج تنب�ؤية دقيقة.
ويعد التحق ُق من �صحة واختبار
النماذج �رضور ًّيا لقيا�س الدقة التنب�ؤية،
وتقييم مدى تنا�سب ا�ستخدامها.
وهناك جهود على امل�ستويني الوطني
والدويل ملواءمة املعايري ال�شاملة،
وت�شجيع تطوير �أدوات مفيدة ملكافحة
الإرهاب ،مثل :م�رشوع تكنولوجيا
مكافحة الإرهاب حتت رعاية الأمم
املتحدة ،و�أداة منع التطرف التي
طورتها حكومة اململكة املتحدة.
ومن ث ّم �إذا مت ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي التنب�ؤي على نطاق �أو�سع
يف مكافحة الإرهاب م�ستقبلاً  ،ف�إن
الف�شل يف �إثبات �صحة النماذج التنب�ؤية
ميكن �أن ي�ستمر يف تقوي�ض ال�شفافية
وتبادل املعلومات.

فر�ص وخماطر
ت�ؤكد «ماكيندريك» �أنه يف حال �رشعنة
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف
فر�صا
مكافحة الإرهاب ،ف�إنه �سيوفر
ً
عديدة ،كما �سيخلق خماطر عدة،
وذلك على النحو التايل:
� اً
أول -الفر�ص:
 -1قد تُ�ساهم عملية التحليل الآيل يف
تقليل انتهاك اخل�صو�صية للمواطنني
مقارن ًة بالتحليل الب�رشي ،كما �أنه
من املمكن �إزالة �رشط االحتفاظ
بالبيانات لتحليلها يف وقت الحق والتي
لي�ست لها فائدة ا�ستخباراتية ،ومن
ثم قد يُقلل التحليل الآيل املخاوف
ب�ش�أن خمالفات اخل�صو�صية ،طاملا �أن
�ضوابط اال�ستخدام موجودة ،وجودة
النماذج التنب�ؤية دقيقة.
 -2يتيح ا�ستخدام الأ�ساليب الآلية
الفر�صة لتقييم �أداء النماذج بهدف
�إثبات فعاليتها من الناحية الكمية،
وميكن ا�ستخدام مقايي�س ،مثل:
اال�ستدعاء والدقة� ،أو عدد الإنذارات
الكاذبة ،للم�ساهمة يف تقييمات
التنا�سب .ويعد هذا التحقق الكمي
ً
�رشطا �أ�سا�س ًّيا لتحديد مدى فعالية
النماذج التنب�ؤية العملية امل�ستخدمة.
 -3ميكن العمل من خالل الذكاء
اال�صطناعي على تطوير م�صادر
منف�صلة جلمع املعلومات والتحقق
من �صحة النتائج ،اً
بدل من املركزية
املعتمدة على نظام واحد ي�ضع
جميع الأفراد �-سواء الإرهابيون �أو
املعر�ضون للتطرف -يف �سلة واحدة،
كما ميكن � ً
أي�ضا تطوير النماذج
وتطبيقها على جمموعات بيانات
خا�صة خمتلفة ،واختبار نتائج هذه
النماذج ثم دجمها مركز ًيا يف النظام.
 -4من املمكن �إ�صدار مقايي�س كمية
لأداء النماذج دون تعري�ض الأمان
الت�شغيلي للخطر ،بحيث ميكن �إتاحة
املعلومات بهدف طم�أنة املخاوف،
مقيا�سا
�إذ توفر املعايري الكمية
ً
لل�شفافية التقنية ،كما ميكن �أن ي�ؤدي
تبادل املعايري الكمية �إىل ت�سهيل الثقة
وتهيئة الظروف لتبادل املعلومات
ب�شكل �أف�ضل بني اجلهات الفاعلة
والوكاالت الدولية .بالإ�ضافة �إىل ذلك
من املهم � ً
أي�ضا تعزيز �شفافية الإطار
القانوين الذي يتم من خالل �إجراء
التحليل التنب�ؤي لتح�سني �أداء النماذج،
وحتقيق فهم وا�ضح ومت�سق ملاهية
التحليل و�سببه.
ثانيًا -املخاطر:
 -1ب�رصف النظر عن مدى تطور
الذكاء اال�صطناعي� ،أو عن مدى
�إتاحة البيانات؛ ف�إن التنب�ؤ بالهجمات

بدقة كافية قد يثبت �أنه غري دقيق،
خا�صة �أن م�س�ألة حتديد الإرهابيني
�أو التنب�ؤ بالإرهاب با�ستخدام
الأ�ساليب احل�سابية وحدها ،ف�ضلاً
عن بع�ض القيود التقنية مثل القابلية
للت�أثر بالعداء وعدم فهم ال�سياق؛ كل
هذا ي�ضع قيودًا ال نهائية على كيفية
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف
التنب�ؤ بالإرهاب .لذا يجب اقرتاح
الطرق وجتربتها وتقييمها م�سب ًقا ،بل
اال�ستغناء عنها �إذا مل يتم احل�صول
على قيمة تنب�ؤية كافية.
 -2بالرغم من �أن التحليل الآيل قد
يقلل من اقتحام اخل�صو�صية على
امل�ستوى الفردي ،ف�إنه ي�ؤدي � ً
أي�ضا
�إىل احتمال �أن ي�شعر اجلميع وك�أنهم
مراقبون يف جميع الأوقات .ولهذا
ال�سبب ميكن �أن تكون للتحليل الآيل
تكاليف �أعلى للحقوق الأخرى ،مثل
حقوق التعبري وتكوين اجلمعيات،
والتي �ستكون �أكرث حدة عندما يتم
جتميع التغيريات ال�سلوكية الفردية
على امل�ستوى املجتمعي.
 -3توجد خماوف من �أن «تزايد توافر
البيانات قد ي�ؤدي �إىل ت�آكل املعايري
احلالية املرتبطة ب�إثبات التهم ،وهو
ما ي�ستدعي �رضورة فهم �أن خمرجات
�أي منوذج تنب�ؤي متثل دائ ًما االحتمال
ولي�س الدليل .وبالتايل ،ف�إن التدخالت
التي تتم على �أ�سا�س النمذجة التنب�ؤية
يجب �أن ت�ستند يف النهاية �إىل قرار
ب�رشي يتخذه �شخ�ص على دراية كافية
بحدود وقدرات النموذج امل�ستخدم.
 -4التخوف من تعميم ا�ستخدام �أنظمة
الذكاء اال�صطناعي امل�صممة ملكافحة
الإرهاب يف مكافحة اجلرائم الأخرى،
مثل النظام التابع لإدارة �رشطة مدينة
نيويورك الذي قام بدمج  3000كامريا
 CCTVو� ANPRإىل جانب �أجهزة
ا�ست�شعار �أخرى ،ملا له من قيمة يف
مكافحة الإرهاب لكنه مل يُ�ستخدم
ريا يف هذا الغر�ض ،ومت ا�ستخدامه
كث َ
للأغرا�ض العامة.
 -5التخوف من �إ�ساءة ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي يف حتقيق الأغرا�ض
ال�سيا�سية للحكومات خا�صة يف النظم
ال�سلطوية ،وهو ما يجعل من ال�رضوري
تنظيم ا�ستخدام البيانات ب�شكل �أكرب
لإ�ضفاء الطابع الر�سمي على تقييمات
التنا�سب وحتليل البيانات وتعزيز
ال�شفافية.
ختا ًما ،ميكن القول �إن الذكاء
اال�صطناعي لي�س جيدًا �أو �سي ًئا
بطبيعته ،لكنه يتوقف على طريقة
ا�ستخدامه ،ويبدو من غري املرجح
�أن حتمي الرتتيبات احلالية التي
تنظم ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
التنب�ؤي يف مكافحة الإرهاب من �إ�ساءة
اال�ستخدام �أو متكني اال�ستخدام الأكرث
فائدة لهذه التقنيات� ،سواء من حيث
الأداء الت�شغيلي �أو التقيد مببادئ
حقوق الإن�سان.
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الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
الأ�ستاذة /حا�شور الزهراء
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�سني داي
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب � 10شارع احمد �ساملي
الهاتف021-77-82-94/
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش يف جريدة يومية
املادة  613-614من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة  412فقرة  03و ما يليها من ق �إ م �إ
لفائدة :وزارة ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف ممثلة يف �شخ�ص ال�سيد الوزير
العنوان  04 :نهج تيمقاد حيدرة اجلزائر
القائم يف حقه الأ�ستاذ فياليل �أحمد
بناء على احكام املواد  319-416-407-406-405-336-313-322 :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س  ،ق�سم  :العقاري بتاريخ  2013/05/09 :رقم اجلدول  13/00737رقم الفهر�س  13/04190 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية و احلكم ال�صادر عن
نف�س املحكمة الق�سم بتاريخ بتاريخ  2017/04/19حتت رقم اجلدول  17/00287رقم الفهر�س 17/03588
 مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ستاذة حا�شور الزهراء املح�رضة الق�ضائية  .عن طريق التعليق الربيدبتاريخ  2018/04/23حتت رقم . 002212 :
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية – عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات حمكمة �سيدي
احممد بتاريخ 2019/07/31
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات بلدية �سيديحممد بتاريخ 2019/07/21
بناءا على �إذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/09/18حتت رقم 19/4183
بلغنا �إىل /فريق مالك و هم :مالك عمر
العنوان ب � :شارع عمار نحناح اجلزائر
مبا ت�ضمنه ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله و ال�سيما الق�ضاء ب :
 دفع 1.579.889دج ( مليون و خم�سمائة و ت�سعة و �سبعون الف و ثمامنائة و ت�سعة و ثمانون دينار جزائري )  +م�صاريف التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .و نبهناه  /ب�أنه له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش هذا املح�رض باجلريدة اليومية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون

املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/10/13:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
الأ�ستاذة /حا�شور الزهراء
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�سني داي
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب � 10شارع احمد �ساملي
الهاتف021-77-82-94/
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش يف جريدة يومية
املادة  613-614من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة  412فقرة  03و ما يليها من ق �إ م �إ
لفائدة :وزارة ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف ممثلة يف �شخ�ص ال�سيد الوزير
العنوان  04 :نهج تيمقاد حيدرة اجلزائر
القائم يف حقه الأ�ستاذ فياليل �أحمد
بناء على احكام املواد  319-416-407-406-405-336-313-322 :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س  ،ق�سم  :العقاري بتاريخ  2013/05/09 :رقم اجلدول  13/00737رقم الفهر�س  13/04190 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية و احلكم ال�صادر عن
نف�س املحكمة الق�سم بتاريخ بتاريخ  2017/04/19حتت رقم اجلدول  17/00287رقم الفهر�س 17/03588
 مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ستاذة حا�شور الزهراء املح�رضة الق�ضائية  .عن طريق التعليق الربيدبتاريخ  2018/04/23حتت رقم . 002211 :
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية – عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات حمكمة �سيدي
احممد بتاريخ 2019/07/31
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات بلدية �سيديحممد بتاريخ 2019/07/21
بناءا على �إذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/09/18حتت رقم 19/4183
بلغنا �إىل /فريق مالك و هم :مالك �سيدعلي
العنوان ب � :شارع عمار نحناح اجلزائر
مبا ت�ضمنه ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله و ال�سيما الق�ضاء ب :
 دفع 1.579.889دج ( مليون و خم�سمائة و ت�سعة و �سبعون الف و ثمامنائة و ت�سعة و ثمانون دينار جزائري )  +م�صاريف التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .و نبهناه  /ب�أنه له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش هذا املح�رض باجلريدة اليومية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون

املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/10/13:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رشكة املدنية للمح�رضين الق�ضائيني
�أ� /ضيف اهلل ر�شيـد � ،أ /بو�سماحة حممد
حم�رضين ق�ضائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها بـ� 10 :شارع �أحمد معزوز الأبيار اجلزائر
الهاتف 023.37.76.32/023.37.76.23
Scp_boudif@yahoo.fr

ن�شر م�ضمون حم�ضـر تبليغ �أمر �أداء مع تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذ � /ضيف اهلل ر�شيد  -حم�رض ق�ضائي  -لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضـاء اجلزائر� ،رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة �أعاله و الوا�ضع ختمـه و
توقيعه �أدناه.
بطلب من  :ال�رشكة ذات ال�شخ�ص الوحيد ميدياكورب  EURL MEDIAاملمثلة من طرف مـ�سيـرها .
الكائن مقرها  /طريق احلو�ضني العا�شور اجلزائر العا�صمة.
بناء على الأمر ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ  2019/09/05:حتت رقم  19/06750املت�ضمن �إذن بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية.
بناءا على� -1أمر الأداء ال�صـادر عن حمكمة بئر مراد راي�س مكتب الرئي�س بتاريخ  2019/08/08:حتت رقـم.2019/06238 :
 - 2حم�رض تبليغ امر �أداء مع تكليف بالوفاء بتاريـخ  2019/08/22و املر�سل عن طريق الربيد املو�صي عليه مع العلــم بالو�صـول بتاريـخ  2019/08/28 :حتت رقـم  16 141 001 251 RRمن
طرف الأ�ستاذ �ضيف اهلل ر�شــيد  -حم�ضـر ق�ضائي لدى حمكـمة بئر مراد راي�س .
 -3حم�رض تبليغ امر �أداء مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة و البلديـة بتاريخ . 2019/09/02 :
�ضد  /ال�رشكة ذات امل�س�ؤوليـة املحدودة اجلزائرية �سريفي�س املمثلة من طرف م�سريها .
الكائن مقرها بـ  :تو�سعة بارادو رقم  13حيدرة اجلزائر العا�صمة.
كما �أعلمناه بالوفاء ما بني �أيدينا املبالغ التالية :
 -1دف ــع مبلـغ  41.650.000.00دج (واحد و اربعون مليون و �ستمائة و خم�سون الف دينار جزائري) ميـثل مبلــغ الديــن.
-2دفع مبلغ  3810دج (ثالثة �أالف و ثمامنائة و ع�رش دينار جزائري ) ميثل م�صاريف التنفيذ االخـتياري.
 -3دفع مبلغ  905.000.00دج (ت�سعمائة وخمــ�سة �أالف دينار جزائري) احلقوق التنا�سبية للمحـ�رض الق�ضائي بالإ�ضافة �إىل الر�سـم على القـيـمة امل�ضافـة  %19املقدرة بـ 171.950.00/دج (مائة
و واحد �سبعون الف و ت�سعمائة و خم�سون دينار جزائري) .
ونبهناه  :بان له(ها) مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا الـمح�رض وله(ها) حق االعرتا�ض على �أمـر الأداء خالل نف�س الأجل بطريق اال�ستعجال �أمـام الـقا�ضي الذي �أ�صدر الأمر.
و لكي ال يجهل ما تقدم .و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون.

الو�سط2019/10/13:

الو�سط2019/10/13:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة :اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�رسة
حكم باحلجر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة :اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�رسة
حكم باحلجر

رقم اجلدول 19/01733 :رقم الفهر�س19/02960 :
تاريخ احلكم2019/09/26 :

رقم اجلدول 19/01733 :رقم الفهر�س19/02960 :
تاريخ احلكم2019/09/26 :

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا .يف ال�شكل :قبول اعادة ال�سري يف الدعوى .يف املو�ضوع:
افراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة اجللفة
ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة وامل�ؤرخ يف 2019/02/28 :حتت رقم الفهر�س:
 19/01009واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي
حممود املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ2019/05/19 :
حتت رقم 19/200 :وبالنتيجة احلكم مبا يلي :احلجر على املدعى
عليه جامد �أحمد املولود يف خالل عام  1974ببلدية اجللفة والية
اجللفة لأبيه حممد ولأمه رقية بنت بلقا�سم .و�أمر �ضابط احلالة
املدنية لبلدية اجللفة والية اجللفة بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم على
هام�ش عقد ميالد املدعي عليه يف ال�سجالت الأ�صلية للحالة املدنية.
رف�ض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم الت�أ�سي�س .بذا �صدر هذا احلكم
و�أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذكور �أعاله،
ول�صحته وقع على �أ�صله كل من الرئي�س و�أمني ال�ضبط.

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا .يف ال�شكل :قبول اعادة ال�سري يف الدعوى .يف املو�ضوع:
افراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة اجللفة
ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة وامل�ؤرخ يف 2019/02/28 :حتت رقم الفهر�س:
 19/01009واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي
حممود املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ2019/05/19 :
حتت رقم 19/200 :وبالنتيجة احلكم مبا يلي :احلجر على املدعى
عليه جامد �أحمد املولود يف خالل عام  1974ببلدية اجللفة والية
اجللفة لأبيه حممد ولأمه رقية بنت بلقا�سم .و�أمر �ضابط احلالة
املدنية لبلدية اجللفة والية اجللفة بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم
على هام�ش عقد ميالد املدعي عليه يف ال�سجالت الأ�صلية للحالة
املدنية .رف�ض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم الت�أ�سي�س .بذا �صدر
هذا احلكم و�أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ
املذكور �أعاله ،ول�صحته وقع على �أ�صله كل من الرئي�س و�أمني
ال�ضبط.

الو�سط2019/10/13:

الأ�ستاذة  /كما�سي زوليخة
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�رص ورقلة
الهاتف 029675464 :
حم�رض تبليغ م�ضمون حكم عن طريق الن�رش
طبقا لأحكام املادة 106من ق ا م ا
لفائدة  :بن يو�سف �إبراهيم العنوان  :بني ثور ورقلة
و بناء على املادة  304ق ا م ا و كذا املادة  106من ق ا م ا
بناء على االمر ال�صادر عن حمكمة ورقلة حتت رقم الفهر�س  19/104 :ال�صادر يف  19/08/20 :املمهور بال�صيغة
التنفيذية
القا�ضي ت�أذن املحكمة بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي للقرار املدين ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء ورقلة الغرفة
املدنية يف  2018/03/19حتت رقم الفهر�س  18/002005يف جريدة يومية وطنية على نفقة الطالب قمنا بتبليغ
املنفذ عليه  :م�ؤ�س�سة م�سعودي للرتقية العقارية ذات ال�شخ�ص الوحيد ممثلة يف �شخ�ص م�سريها ال�سيد م�سعودي
ب�شري مبوجب املح�رض رقم  2019/635كما �أعلمناه ان له مهلة �شهر واحد للمعار�ضة امام نف�س املجل�س ت�رسي من
تاريخ التبليغ الر�سمي طبقا للمادة  329ق ا م ا و ان له مهلة �شهرين للطعن بالنق�ض ابتداء من تاريخ انق�ضاء اجل
املعار�ضة اذا مت التبليغ �شخ�صيا و ميدد االجل اىل  3ا�شهر اذا مت التبليغ الر�سمي يف موطنه احلقيقي او املختار
طبقا للمادة  354ق ا م ا .
الو�سط2019/10/13:

ANEP N°: 1916021869

الو�سط2019/10/13:

الو�سط2019/10/13:
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القنابل املوقوتة كمربر لتعذيب الأ�سرى فى �سجون االحتالل
القنابل املوقوتة كمربر للتعذيب هي اخرتاع ال �أخالقي تعلن من خالله الدولة رف�ضها لفكرة تطبيق القانون وتعلن عدائها معه ،وهي مبثابة ن�سف لقواعد
حقوق الإن�سان والتعامل معها على �أ�سا�س التجزئة ،ويكون ذلك عندما يحاول املكلفني ب�إنفاذ القانون �إقناع �أنف�سهم و�إقناع الآخرين ب�ضرورة جتاوز مبادئ القانون
و�أخالقياته لدرجة تعطيلة و�شله باالعتداء على حق من �أجل حماية حق الأخر له �أولوية من وجهة نظرهم ،وهذا الفعل يقلب القواعد القانونية ر�أ�س ًا على
ً
مثال القول �أن املتهم جمرم حتى تثبت براءته ،بد ً
ال من �أن املتهم برئ حتى تثبت �إدانته،
عقب بهدف �إ�شباع ال�شعور والرغبة الال�إن�سانية يف االنتقام ،فهل ميكن
نعم ميكن ذلك عندما تعلن الدولة م�سبق ًا ب�أنها ال تريد البحث عن العدالة وال تريد حتقيقها ،لأن احلقيقة �أثبت �أن التعذيب يف �سجن �أبو غريب يف العراق مل
ي�سهم يف احل�صول على قنابل الدمار ال�شامل التي ال وجود لها � ً
أ�صال ،وكذلك جرى الإفراج دون حماكمة عن �أغلبية املعتقلني الذين مت تعذيبهم يف غوانتانامو
بتهمة االنتماء �إىل تنظيم القاعدة.
املحامي عالء البدارنه
امل�ست�شار القانوين ملركز
الدفاع عن احلريات
القنابل املوقوتة تعتمد على
املبد�أ امليكيافيلي الغاية تربر
الو�سيلة ،هذا املبد�أ البعيد كل
البعد عن املعايري القانونية الدولية
واملحلية وعن �سمات املجتمعات
املتح�رضة ،فالتعذيب و�سيلة غري
�أخالقية وغايات ا�ستخدامها غري
�رشيفة ،وال ت�ستخدمها �إال الدول
املارقة الغا�صبة التي تفكر بفر�ض
قواعد اال�ستبداد وتطلب من
ّ
االخرين قبولها ،وترجمة ذلك على
�أر�ض الواقع �إعالن دولة االحتالل
مبكوناتها الأ�سا�سية انتقالها �إىل
مرحلة الهمجية املنظمة ،والإرهاب
املنظم كما ق�ضت حمكمتها العليا
يف عام  ،1999ب�أن التعذيب وغريه
من �رضوب �سوء املعاملة ممنوعني
ب�صورة مطلقة� ،إال �أن املحكمة توفر
احلماية ملحققي ال�شاباك ممن
ي�ستخدمون ما و�صفته املحكمة
“ب�أ�ساليب التعذيب اجل�سدية” يف
حاالت “القنبلة املوقوتة” ميكن
�إعفائهم من املقا�ضاة اجلنائية �أو
حتى من التحقيق معهم وقام حمققو
ال�شاباك بتعذيب الفل�سطينيني،
متذرعني بحجة “القنبلة املوقوتة”،
ومل يخ�ضع �أي منهم للمحاكمة ،ولن
يكون �آخرهم الأ�سري �سامر العربيد.
االحتالل
�سلطات
اعتقلت
الإ�رسائيلية �سامر العربيد من �أمام
عمله بتاريخ  2019/9/25ومبا�رشة
�إنهال عليه �أفراد القوات اخلا�صة

بال�رضب ال�شديد با�ستعمال الأ�سلحة
التي يحملونها وكان ذلك �أمام زوجته
التي كانت ترافقه يف �سيارة العائلة،
ومن ثم نقلته لتحقيق امل�سكوبية،
وعند عر�ضه لتمديد التوقيف �أمام
املحكمة �رصح �سامر للقا�ضي ب�أنه
يعاين من الأمل يف �صدره وال ي�ستطيع
البلع وي�ستمر يف التقي�ؤ ،ومل يكرتث
القا�ضي بدوره ل�شكوى �سامر له،
وبدالً من نقله للم�ست�شفى لإجراء
الفحو�صات الالزمة ،وافق القا�ضي
على طلب املخابرات بتعري�ضه ملا
ي�سمى جمازاً بالتعذيب الع�سكري
الذي يجيز الق�ضاء مبوجبه ملحققني
ال�شباك ممار�سة التعذيب بحق
املعتقل ،بدعوى �أنه ي�شكل قنبلة
موقوتة ميكن �أن تنفجر ب�أي حلظة
و�أن هنالك مربر التخاذ �إجراءات
خا�صة حلماية مواطني دولة
االحتالل من الأعمال التي ميكن �أن
مت�س بحياتهم .ا�ستمر جهاز ال�شباك
يف تعذيب الأ�سري �سامر العربيد
با�ستعمال طرق �أ�شد ،ويف يوم ال�سبت
املوافق � 2019/9/28أبلغ �أحد �ضباط
�سلطات االحتالل حمامي �سامر �أنه
مت حتويله �إىل امل�ست�شفى يف حالة
�صحية �سيئة فاقداً للوعي ويتنف�س
ب�صورة ا�صطناعية من خالل �أجهزة
التنف�س و�أنه مت نقله �إىل م�ست�شفى
هدا�سا يف جبل الزيتون ،يف حني
تبني الحقاً �أن عربيد مت نقله �إىل
امل�ست�شفى قبل االت�صال بيوم واحد
دون �إعالم عائلته �أو حماميه ،و�أنه
و�صل �إىل امل�ست�شفى بحالة فقدان
للوعي ،وك�سور يف القف�ص ال�صدري،

متعددة ،لإجبارها على ك�رس
�إ�رضابها عن الطعام� ،إذ يُخ�ضعها
�ساعتي
ال�سجانون للتفتي�ش كل
نْ
ويف �ساعاتٍ مت�أخرة من الليل)
( مت و�ضعي يف "زنزان ٍة قذرةٍ"
ومراقب ٍة بالكامل عرب الكامريات،
ومل ا�ستحم منذ نقلها لعزل
اجللمة لكون مكان اال�ستحمام
يف الزنزانة مك�شوف للكامريات)
هذه كلمات الأ�سرية امل�رضبة
عن الطعام هبه اللبدي ،مثال حي

ور�ضو�ض و�أثار �رضب يف كافة �أنحاء
ج�سده وف�شل كلوي �شديد ،وكانت
�سلطات االحتالل �أقرت بتعذيب
�سامر بال�صحافة الإ�رسائيلية و�ساقت
جمموعة من املربرات املخالفة
للقانون لتربير قيامها بتعذيبه.
مما ال �شك فيه �أن قيام �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلية بتعذيب �سامر
العربيد يتنايف مع املادة  2فقرة 2
من اتفاقية مناه�ضة التعذيب التي
تق�ضي ب�أنه “ال يجوز للدولة الع�ضو
يف االتفاقية التذرع ب�أية ظروف
ا�ستثنائية �أياً كانت� ،سواء �أكانت
هذه الظروف حالة حرب �أو تهديداً
باحلرب �أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي
داخلى �أو اية حالة من حاالت
الطوارئ العامة الأخرى كمربر
للتعذيب” ودولة االحتالل تتمتع
بو�صف الدولة الع�ضو باالتفاقية منذ
اكتوبر  ،1993و�أن تذرعها ب�أي ظرف
كان من �أجل تربير ممار�ستها التعذيب
على �إقليمها و�أن مت �إجازته من قبل
امل�ستوى الق�ضائي هذا الأمر ال
ينفي عن الفعل �صفة التعذيب ،الذي
مت ارتكابه ب�شكل ممنهج مبوجب
املادة  20من االتفاقية التي تن�ص �أن
على جلنة مناه�ضة التعذيب التحرك
و�س�ؤال الدولة الع�ضو �إذا و�صلها
معلومات عن ممار�سة التعذيب على
نحو منظم يف �إقليم الدولة الع�ضو
يف االتفاقية ،وهذا الأمر يعترب الآن
ا�ستحقاق قانوين يجب مطالبة جلنة
مناه�ضة التعذيب يف جنيف بتنفيذه
و�س�ؤال دولة االحتالل عن جرمية
تعذيب �سامر العربيد� .إن هذا

التعذيب املنظم واملمنهج الظاهر
ب�شكل وا�ضح بوقائع ق�ضية العربيد
من حيث م�ستوى التعاون بني املكلفني
ب�إنفاذ القانون يف جهاز خمابرات
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلية،
الذي وجد كل الدعم والت�أييد من
خالل امل�ستويات احلكومية الأعلى
ومنها رئي�س احلكومة نتنياهو الذي
�سكت عن اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه
وقف هذه املمار�سة الب�شعة بحق
الأ�سري العربيد ،وكذلك املوافقة
ال�رصيحة من قبل جهاز الق�ضاء
الذي حاول �إطفاء ال�صبغة ال�رشعية
القانونية على هذا الت�رصف املجرم
على امل�ستوى الدويل ،والذي يعترب
بو�صفه وبالإ�ستناد �إىل الوقائع
املذكورة �أعاله مبا ال يدعو لل�شك
ب�أنه �أحد اجلرائم اجل�سيمة مبوجب
املادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة
والتي تعترب �أحد جرائم احلرب

املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من
املادة  8من ميثاق روما امل�ؤ�س�س
للمحكمة اجلنائية الدولية حتت
عنوان جرائم احلرب� .أخرياً على
كافة الدول الأطراف املتعاقدة
ال�سامية يف اتفاقيات جنيف الأربعة
وجمل�س حقوق الإن�سان واجب
التحرك لل�ضغط على دولة االحتالل
للكف عن انتهاكاتها للقانون الدويل
الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،و�أي�ضاً ال بد من دعوة
املجتمع الدويل للت�أكيد على دولة
االحتالل �أنه كان عليها من باب
�أ ّوىل �أن تبحث عن مربرات و�رشعية
وجودها ك�سلطة حمتلة م�سيطرة
على الأر�ض الفل�سطينية بدالً من
البحث عن �رشعنة تعذيب املقاتلني
من �أجل احلرية الذين ميار�سون
حقهم امل�رشوع بالن�ضال للخال�ص
من االحتالل هذا احلق اجلماعي

املكفول مبوجب قواعد القانون
الدويل ،والعمل على االن�سحاب
من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
وعلى دولة فل�سطني املحتلة التحرك
على امل�ستوى الدويل لل�ضغط على
دولة االحتالل لتحمل م�س�ؤوليتها
باعتبارها ال�سلطة القائمة باالحتالل
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،مبا �أنها
متار�س ال�سيطرة الفعلية على كافة
الأرا�ضي الفل�سطينية حتى الواقعة
حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية،
وما دامت ت�ستطيع الدخول �إىل هذه
املناطق واخلروج منها متى �شاءت
وب�أي وقت ت�شاء ،ويجب على دولة
االحتالل �أن تتحمل م�س�ؤوليتها و�أن
ال يبقى احتاللها للأر�ض الفل�سطينية
بدون تكلفة مادية بو�صفه الذي
حتاول فر�ضه على املنظومة
القانونية الدولية باعتباره حمتلون
دون احتالل.

على ما تعانيه حرائرنا يف �سجون
االحتالل  ،و�صورة وا�ضحة عن
عنجهية وظلم املحتل.
�إدارة �سجون وحمققني ال ي�ضعون
اي قيمة للإن�سانية ،ولي�س عندهم
اي فرق بني فتاة او �شاب ،بني
عجوز او �صغري بال�سن ،مري�ض
ام �سليم  ،ال قيمة للإن�سانية
�أبدا .بتاريخ  2019/8/20حزمت
"هبة" �أمتعتها هي ووالدتها
وخالتها ،وتركت منزلها يف

منطقة "تالل علي" يف العا�صمة
الأردنية عمان ،متوجهة �إىل
ال�ضفة الغربية للم�شاركة يف
عر�س �إحدى قريباتها هناك ،
وعندما و�صلت هبة �إىل معرب
الكرامة ،اعتقلتها �سلطات
االحتالل ،دون معرفة الأ�سباب
 ،والأ�سرية "هبة" معتادة على
زيارة ال�ضفة الغربية بني الفرتة
والأخرى وامل�شاركة يف غالبية
املنا�سبات االجتماعية وزيارة

مدينة القد�س .قررت هبه اللبدي
بتاريخ  2019/9/22ال�رشوع يف
�إ�رضاب مفتوح عن الطعام ،لتُنقل
بعدها من �سجن "الدامون" �إىل
عزل "اجللمة ،و�أعلنت حتديها
لل�سجن وال�سجان .معادلة
�صعبة ولي�ست بال�سهلة �أبدا،
فتاة �صغريه بالعمر ،مل تع�ش او
تولد يف فل�سطني ،تخو�ض االن
جتربة الإ�رضاب عن الطعام بكل
ماحتمله هذه التجربة من ق�سوة

و�صعوبة لكنها بنف�س الوقت
حتمل االراده والعزمية .هبه
اللبدي �ستنت�رص ب�إذن اهلل النها
حتمل يف داخلها الكثري من احلب
والعطاء هبه اللبدي �ستنت�رص
ب�إذن اهلل لن فل�سطني ت�سكنها
هبه اللبدي �ستنت�رص النها �أعلنت
متردها على الظامل ولن ت�ستكني
له هبه اللبدي �ستنت�رص ب�إذن اهلل
فال ترتكوها وحدها.

الأ�سرية هبه اللبدي ..معادلة �صعبه..لكنها �ستنت�صر

ق�ضت نحو �شه ٍر يف التحقيق
داخل مركز "بيتاح تكفا"عا�شت
خالله تعذيباً ج�سدياً ونف�سياً).
( تعر�ضت لتحقيق �إ�رسائيلي
متوا�صل من ال�ساعة التا�سعة
�صباحاً حتى ال�ساعة الثانية
فجراً وذلك ب�شكل يومي خالل
الـ  16يوماً الأوائل من فرتة
االعتقال).
( �أعاين من التنكيل وامل�ضايقات
التي ينفذها ال�سجانون ب�أ�ساليب
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املعتقلة امل�ضربة هبة اللبدي يف زنزانة ب�أربع كامريات ؟!
مل تكن الأربع كامريات بيد هبة لت�صور م�شاهد العنف والتنكيل والقهر الب�شع الذي تتعر�ض له  ،كانت الأربع كامريات ُت ّ
طل عليها من الزوايا الأربع للزنزانة
 ،ونعلم �أن تقنيات الكامريات احلديثة قادرة بكامريا واحدة �أن جتوب كل م�ساحات الزنزانة الوا�سعة ! ما الداعي لأربع كامريات ؟ هو �إمعان يف �إ�شعار ال�ضحية
باالمتهان وافرتا�س اخل�صو�صيات �إىل �أبعد مدى ممكن .
الأديب والأ�سري املحرر /
وليد الهودىل
هم يعرفون ح�سا�سية كونها
امر�أة ومع ذلك مُيعنون يف
االنتهاك واالعتداء ال�صارخ على
كل مكونات املر�أة احل ّرة  ،هم
يق�صدون �إي�صال ر�سالة بليغة بلغة
ف�صيحة لنا جميعا  ،لكل معاين
الرجولة فينا  ،لكل ما تبقى لدينا
من نخوة �أو قدرة على الإح�سا�س
امل ّر وتذوق العلقم  ،وهل ما زال
لدينا بقايا قدرة على االنت�صار
للمظلوم ؟ �أين نحن من �أعرا�ضنا
وحرماتنا ومناطق احل�سا�سية
للكرامة يف وجودنا ؟�.أعملوا
ماكينة العذاب والقهر على روح
هبة ومل يرتكوا �شاردة �أو واردة من
قامو�س عذابهم �إال و�أخرجوه لها
 .حكت لنا عن رحلة الآالم و�صلب
الروح وال�رضب على كل مناطق
الأمل النف�سي واجل�سدي  ،من
زنازينهم القذرة وال�شبح املتوا�صل
على ذات الكر�سي الذي ا�ست�شهد
عليه خالد ال�شيخ وعبد ال�صمد
حريزات  ،هو ذات النفق املظلم

الذي زجوا به �سامر العربيد
وما زال  ،حكت لنا تعاقب فريق
املجرمني كل مبا يبدع من و�سائل
القهر والقتل النف�سي  ،حكت لنا
كلماتهم النابية التي ال وجود
لها �إال يف قامو�سهم وقوامي�س
عاملهم ال�سفلي املنحط  ،حكت
لنا تهديدهم ووعيدهم الذي يفوق
خيال �أعتى املجرمني  ،حكت
لنا مواخري مكرهم وخبثهم الذي
�أبدعته عقولهم امل�سكونة باحلقد
والكراهية والعن�رصية البغي�ضة
 ،هذه املواخري التي نحتوا لها
ا�سم الع�صافري ليظهروا خالف
ما تبطن  ..حكت لنا عن تعاقب
الليل والنهار يف زنازين ال ليل فيها
وال نهار  ،فيها ت�سكن احل�رشات
واجلراذين التي �أنبتوها نباتا
�سيئا يف �أوكارهم هذه  ،حكت
لنا باقت�ضاب ما تعانيه املر�أة
بخ�صو�صية لبا�سها وو�ضعها
البيولوجي وحمامها  ،هلى ندرك
ماذا يعني �أن يكون احلمام مك�شوفا
فا�ضحا للعورة  ،هل يدركون ماذا
يعني للمر�أة العربية �أن يزرع �سقف
زنزانتها ب�أربع كامريات ؟؟

الأمر مهني بل يف غاية املهانة
وا�ستفزاز النخوة والكرامة ،
ما كان لهم �أن يتجر�أوا على كل
هذا لوال تقديرهم الأعمى بان
�أمتنا �إىل املوت �أقرب منها �إىل
احلياة  ،ف�أمة ال تثور لكرامة
ن�سائها �أمة ال ت�ستحق احلياة و
ال ت�ستحق �إال االحتالل واملزيد
من قمعه وبط�شه و�صلفه  ..هكذا
يج�سون نب�ضنا
هم يقدرون وهكذا ّ
فيجدونه ميتا ال حياة فيه وال
حرارة وال قدرة لنخوة معت�صم وال
حتى نخوة �أبي جهل !!
هم مبج�ساتهم احلقرية و�صلوا �إىل
هذه النتيجة فبالغوا يف ا�ستبدادهم
وارتقوا �إىل �أعلى قمة تبلغها
�أحقادهم  ،ولكن هذه املج�سات
وتلك الكامريات �ستجني عليهم
و�ستقودهم �إىل غل ّو جنونهم وبلوغ
ابعد مدى يف ا�ستحمارهم لنا
ولأمتنا  ،وما هذا �إال نذير لنا وفتح
جديد على موارد نخوتنا و�صدقنا
مع ق�ضيتنا وحتديات وجودنا ..
هبة اللبدي اليوم و�سامر عرابيد
وكل �ضحاياهم  ،والقمع غري
امل�سبوق الذي �شهده النقب بداية

هذا العام ما هو اال �إرها�صات
االنت�صار للكرامة القادمة .
حتما �ستثور مكنوناتنا التي طال
عليها االمد  ،حتما �سيالقون من

هذه الأمة العظيمة ما يليق بها
وبتاريخها العظيم وقدرتها على
الإ�رشاق من جديد مهما ادلهمت
خطوبها  ،درجة اال�ستفزاز العالية

هذه على �أ�سرياتنا و�أ�رسانا وعلى
كل مكنونات كرامتنا حتما �ستثمر
 ،حتما �ستتحرك  ،وحتما �إذا
حتركت �ستنت�رص .

 72حالة اعتقال من اخلليل بينهم  12طف ًال و�سيدة خالل �شهر �سبتمرب
�أكد مكتب �إعالم الأ�رسى ب�أن
�سلطات االحتالل �ص ّعدت
خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي
من �سيا�سة االعتقاالت بحق
املواطنني يف مدينة اخلليل،
�إحدى �أكرث املدن الفل�سطينية
عر�ض ًة لالعتقاالت ،فقد
ر�صد مكتب �إعالم الأ�رسى
( )72حالة اعتقال خالل �شهر
�سبتمرب املا�ضي ،بينهم ()12
طف ً
ال و�سيدة.
و�أو�ضح مكتب �إعالم الأ�رسى
ب�أن قوات االحتالل ك ّثَفت
ال�شهر املا�ضي من عمليات
االقتحام واملداهمة لبلدات
وقرى و�أنحاء اخلليل ،و�أجرت
حمالت دهم وتفتي�ش واقتحام
للمنازل وحطمت الكثري منها،
ومار�ست عمليات االعتقال
واال�ستدعاء بحق املواطنني
من كافة �رشائحهم.
و�أ�ضاف �إعالم الأ�رسى

ب�أن قوات االحتالل �أعادت
اعتقال ما يقارب ال� 18أ�سرياً
حمرراً كانوا �أم�ضوا فرتات
خمتلفة يف �سجون االحتالل،
و�أعاد االحتالل اعتقالهم
مرة �أخرى بينهم ،فادي
غنيمات من �صوريف ،وخالد
الف�سفو�س وحممد يو�سف
احلروب من دورا.
واعتقلت قوات االحتالل
املواطن امل�سن نائل �أحمد
�أبو ح�سني(59عاماً) وذلك بعد
اقتحام منزله يف حارة �أبو
�سنينة جنوب اخلليل ،وتفتي�شه
برفقه الكالب البولي�سية ،وقد
حطمت حمتوياته بحجة
البحث عن �أ�سلحة.
اعتقال الأطفال والن�ساء
وبني �إعالم الأ�رسى ب�أن
�سلطات االحتالل وا�صلت

اعتقال الن�ساء القا�رصين
من مدينة اخلليل بحجج
خمتلفة ،وو�صلت حاالت
االعتقال بني القا�رصين
خالل ال�شهر املا�ضي �إىل
( )12حالة اعتقال ،وكان
�أ�صغرهم الطفل قتيبة عماد
والطفل
الراعي(13عاماً)
�إ�سالم تي�سري بنات(14عاما)ً
وهما من خميم العروب.
وا�ستمراراً
ال�ستهداف
�أطفال املدار�س يف اخلليل
وتخويفهم وخا�صة القريبة
مدار�سهم من امل�ستوطنات،
اعتقلت قوات االحتالل الطفل
الطالب يف ال�صف الثامن
ع�صام الرجبي(14عاماً) على
حاجز �أبو الري�ش �أثناء توجهه
ملدر�سة قرطبة ،وادعت كذباً
بحيازته �سكيناً يف حقيبته،
واعتدت عليه بال�رضب.
االحتالل
واعتقل

ا ُ
ملد ِّر�سة فريوز ر�سمي �أبو
رعية(41عاماً) من ترقوميا،
وهي معلمة يف الرتبية
والتعليم التابعة ملديرية
اخلليل و�أم لثالث بنات ،كما
واعتدت بال�رضب على والدة
ال�شهيد عمر ما�ضي ما ت�سبب
ب�إ�صابتها بر�ضو�ض و�إغماء،
وجاء ذلك خالل حماولتها
منع اجلنود من اعتقال
جنلها الطفل حممود يو�سف
ما�ضي(15عاماً).
قرارات �إدارية
حماكم االحتالل وا�صلت
خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي
�إ�صدار القرارات الإدارية
بحق �أ�رسى اخلليل ،فقد ر�صد
مكتب �إعالم الأ�رسى �إ�صدار
حماكم االحتالل ال�صورية
( )31قراراً �إدارياً جديداً بحق

�أ�رسى من اخلليل ،بينهم ()11
�أ�سرياً جدد لهم االحتالل
االعتقال الإداري لفرتات
خمتلفة ،بينما (� )20آخرين
�أ�صدرت حمكمة االحتالل
بحقهم قرارات �إدارية للمرة
الأوىل ،وغالبيتهم من الأ�رسى
املحررين وال�شبان الذين
اعتقلوا خالل نف�س ال�شهر،
لريتفع بذلك عدد القرارات
الإدارية التي �صدرت بحق
�أ�رسى اخلليل منذ بداية العام
احلايل ل ( ) 206قراراً.
و مع نهاية �شهر �سبتمرب
ال يزال �أقدم �أ�سري يخو�ض
�إ�رضاباً عن الطعام وهو
الأ�سري امل�صاب مبر�ض
ال�رسطان �أحمد عبد الكرمي
غنام(42عاماً) من اخلليل،
م�ستمراً يف �إ�رضابه لليوم
ال 80على التوايل؛ احتجاجاً
على اعتقاله الإداري ،وهو

�أ�سري �سابق �أم�ضى ت�سع
�سنوات يف ال�سجون.
ويعاين الأ�سري غنام من
ظروف �صحية �صعبة ،وهناك
خطر حقيقي على حياته،
لأنه كان يعاين �سابقاً من
مر�ض ال�رسطان يف الدم،
ويخ�شى من عودة املر�ض
له مرة �أخرى نتيجة الظروف
ال�سيئة التي يعي�شها يف
�سجون االحتالل مع ا�ستمرار
الإ�رضاب ،وخا�صة �أنه يعاين
من �ضعف املناعة ،ويقبع
يف م�ست�شفى الرملة يف
ظروف قا�سية ،ويعاين من
هبوط يف ن�سبة ال�سكر يف
الدم ،وهو م�صاب ب�آالم حادة
وم�ستمرة يف �أنحاء ج�سده
ودوار يف ر�أ�سه ،ونق�ص وزنه
 24كيلوجرام ،وال ي�ستطيع
الوقوف على قدميه.
تقرير� :إعالم الأ�سرى
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ريا�ضة
برناوي� :سيتم �إعادة
ت�أهيل  8مالعب �إدارة مالل ت�شرع يف التفكري بتدعيم
بالع�شب الطبيعي التعداد حت�سبا لدور املجموعات
فيلود طلب التعاقد مع الدويل ال�سوداين التا�ش

تخب املحليني ورف�ضت ت�أخري الديربي من �أجل املنتخب الع�سكري

� ّأجلت اجلولة التا�سعة ب�سبب من

الرابطة تكيل مبكيالني وت�ضرب
بالقوانني عر�ض احلائط

توا�صل الرابطة املحرتفة لكرة القدم التخبط يف القرارات الع�شوائية التي تتخذها
والتي تبقى بحاجة �إىل التعامل ب�أكرث مرونة لتفادي مثل ال�سقطات التي وقعت فيها
فيما يتعلق بالداربي العا�صمي الذي يجمع الفريقني اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد
العا�صمة �ضمن ت�سوية اللقاء امل�ؤجل عن اجلولة الرابعة من البطولة الوطنية� ،أين
يعاب على الرابطة تغيري القوانني رغم �أنها متلك مادة رقم  29من�صو�ص فيها املنع
من برجمة �أي مباراة خالل التوقف الدويل ب�سبب تواريخ الفيفا ،حني ميلك �أي نادي
العب على الأقل يف �أحد املنتخبات
ت�شكيلة �أبناء �سو�سطارة من
ورطة معقدة
عي�شة ق.
وهو الأمر الذي و�ضعته الفاف
على املنتخب الأول ،بينما
ا�شرتطت تواجد ثالثة العبني
�أ�سا�سيني على الأقل من فريق
واحد �ضمن املنتخب الأوملبي
من اجل ت�أجيل اللقاءات ،يوا�صل
احتاد العا�صمة التم�سك يف قرار
عدم اللعب ب�سبب عدم احرتام
الهيئة الكروية يف تطبيق القوانني،
والتي مل حترتم البنود الواردة
يف قوانينها وت�رص �إدارة النادي
العا�صمي على تطبيقها و�أخذ
حق الفريق من خالل عدم التنقل
�إىل امللعب وخو�ض املواجهة
وبرجمة ح�صة تدريبية �أم�سية
البارحة مبلعب عمر حمادي يف
بولوغني.
وتطرح عدة عالمات ا�ستفهام
على تطبيق هيئة الرئي�س عبد
الكرمي مدوار لقرارات املكتب
الفدرايل مبنح رخ�صة ا�ستثنائية
من �أجل برجمة املقابالت الودية
نهاية الأ�سبوع رغم تزامنها مع
تواريخ الفيفا والتي تتعار�ض مع
قوانني الرابطة ،وذلك با�ستعماله
�سلطة �صاحب القرار الأول يف
املنظومة الكروية اجلزائرية،
و�إ�رصارها على لعب داربي
املولودية واالحتاد رغم �أن الأخري
ميلك خم�سة العبني دفعة واحدة
يف �صفوف املنتخب الع�سكري
والعب �ساد�س تنقل �إىل امل�شاركة
يف ترب�ص منتخب بالده ويتعلق
الأمر بالليبي م�ؤيد الاليف ،حيث
� ّأجلت الرابطة مقابالت اجلولة
الثامنة من الرابطة املحرتفة
الأوىل �إىل تاريخ � 23أكتوبر القادم
ب�سبب تزامن نهاية الأ�سبوع
املقبل مع تنقل املنتخب الوطني
املحلي �إىل املغرب خلو�ض �إياب
الدور الت�صفوي الأخري امل�ؤهل
�إىل البطولة الإفريقية للمحليني،
هذا التناق�ض ي�ضع هيئة مدوار
�أمام و�ضع معقد ،فكيف ترف�ض
ت�أجيل الداربي رغم حرمان

�ستة العبني دفعة واحدة ،بينما
ت�ؤجل جميع مقابالت اجلولة
الثامنة لأنها تزامنت مع ترب�ص
املحلي الأمر الذي يجعلها ت�رص
على التفرقة وعدم االعرتاف
باملنتخب الع�سكري ،يف حني
منحت املنتخب املحلي الأولوية،
ورغم �أن القوانني متنح االحتاد
�أحقية الت�أجيل يف تواجد الاليف
مبع�سكر منتخب بالده.

الديربي كان مربجما
الأربعاء والرابطة �أخلطت
احل�سابات
ف�شلت الرابطة املحرتفة للعبة
يف التعامل مع مباراة الديربي
العا�صمي بني مولودية اجلزائر
واحتاد العا�صمة� ،أين �أخلطت
احل�سابات بعد رف�ض �إدارة مركب
ملعب  5جويلية برجمة مقابلتني
على الأر�ضية يف �أ�سبوع واحد،
بعدما كان احت�ضن داربي �شباب
بلوزداد ونادي بارادو ال�سبت
املن�رصم ،بينما طلبت الرابطة
برجمة داربي املولودية واالحتاد
الأربعاء لكن الرد ال�سلبي لإدارة
املركب الأوملبي دفعت هيئة
مدوار �إىل برجمة اللقاء �أم�س،
ويعاب على مدوار حتويل مباراة
�شبيبة القبائل ووفاق �سطيف التي
جرت حل�ساب اجلولة ال�سابعة
دون جمهور �إىل ملعب عمر
حمادي ببولوغني رغم �أنه كان
مبقدورها برجمة اللقاء يف ملعب
�آخر باعتباره جرى دون جمهور
ب�سبب العقوبة امل�سلطة على
النادي القبائلي ،وحتويل داربي
�شباب بلوزداد وبارادو �إىل ملعب
بولوغني من �أجل ال�سماح ب�إجراء
داربي املولودية واالحتاد على 5
جويلية الذي ت�أثرت كثريا �أر�ضيته
و�أ�ضحت ت�صعب مهمة الالعبني
من �أجل تقدمي كرة جميلة.

�إدارة االحتاد تواجه

تتواجد �إدارة احتاد العا�صمة يف
ورطة كبرية �إذا علمنا ا�ستدعاء
خم�سة العبني من �صفوف
الت�شكيلة �إىل امل�شاركة يف ترب�ص
املنتخب الوطني الع�سكري
ويتعلق الأمر بكل من احلار�س
�سيفور ،خماي�سية ،حمرة ،بن
حمودة وبلعربي ،والذين �سوف
يكونون على موعد مع التنقل
رفقة الع�سكر �إىل ال�صني من �أجل
امل�شاركة يف دورة دولية متتد
 21يوما� ،أين �سيتوا�صل غياب
اخلما�سي ال�سالف ذكره على
مدار م�شاركة املنتخب الع�سكري
يف دورة ال�صني ،ويف هذا احلال
�سوف جتد �إدارة «�سو�سطارة»
نف�سها �أمام ورطة كبرية فيما
يتعلق لعب اجلوالت املقبلة يف
غياب العبيها ،ويف ظل امتالكها
ثالثة لقاءات مت�أخرة.

الرابطة ترد على �إدارة
احتاد العا�صمة
رف�ضت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم االتهامات التي طالتها من
طرف �إدارة نادي احتاد العا�صمة
عرب الت�رصيحات الإعالمية التي
مت �إطالقها خالل الأيام الأخرية
والتي تتهم خاللها الرابطة
بالتقليل من �ش�أن املنتخب
الع�سكري ،و�أو�ضحت الرابطة يف
بيان ن�رشته على موقعها الر�سمي
�أنها تقوم بااللتزام بتطبيق
قرارات املكتب الفدرايل الذي
منح ترخي�صا من �أجل برجمة
اللقاءات خالل فرتة تواريخ
الفيفا ،بينما اعتربت الت�رصيحات
غري امل�س�ؤولة ،يف ظل احرتامها
للهيئة الع�سكرية و�إميانها بالدور
الكبري الذي تقوم به من �أجل
توفري الأمن للبالد ،ومتنت
التوفيق للمنتخب الع�سكري يف
خمتلف املناف�سات الدولية التي
ي�شارك فيها.

�سيتم تدعيم قريبا  8مالعب
لكرة القدم تتجاوز �سعتها
� 20ألف مقعد بالع�شب
الطبيعي ح�سبما �أعلن عنه
�أول ام�س بوهران وزير
ال�شباب والريا�ضة ر�ؤوف
�سليم برناوي ،و�أبرز الوزير
على هام�ش زيارته التفقدية
لور�شات اجناز مرافق ريا�ضية
جديدة و�أخرى جتري بها
�أ�شغال �إعادة ت�أهيل حت�سبا
الحت�ضان وهران لألعاب
البحر الأبي�ض املتو�سط يف
�سنة « :2021كرة القدم تلعب
على الع�شب الطبيعي ونتوفر
باجلزائر على العديد من
املالعب مبعايري دولية غري
�أنها بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل
بطريقة ناجعة وتدعيمها
بالع�شب الطبيعي» ،و�أ�شار:
«حقيقة �أن م�شكل غالبية
املالعب يف اجلزائر تكمن
يف نوعية الع�شب غري �أنه
نعتزم على م�ستوى الوزارة
حل هذه امل�شكلة قريبا
وهذا بالتوقيع على اتفاقية
مع وزارة الفالحة من
�أجل اجناز م�شاتل للع�شب
الطبيعي عرب مناطق خمتلفة
من الوطن مما �سي�سمح يف
امل�ستقبل بالعمل وفق نظام
القطع على م�ستوى املالعب
التي �سيتم تغطيه �أر�ضياتها
بالع�شب الطبيعي».
و�أكد برناوي �أن اجلزائر
تتوفر فعال على مالعب
تتيح لها الرت�شح لتنظيم
تظاهرات دولية كبرية يف
كرة القدم �رشيطة �أن تكون
هذه التجهيزات مطابقة
للمعايري الدولية مما يتعني
�إعادة ت�أهيلها يف �أقرب
الآجال ،وجاءت ت�رصيحات
الوزير كرد فعل على ما
�أدىل به الثالثاء املا�ضي
مدرب الفريق الوطني جمال
بلما�ضي الذي ت�أ�سف على
نوعية �أر�ضيات املالعب
اجلزائرية وكون فريق يعد
بطل �إفريقيا ال يتوفر على
ملعب ب�أر�ضية مالئمة
املنتخبات
ال�ستقبال
الكبرية.
ق.ر.

ت�ستعد �إدارة فريق �شبيبة القبائل
�إىل تدعيم التعداد حت�سبا للمركاتو
ال�شتوي املقبل� ،أين انطلقت باكرا
يف درا�سة خمتلف ال�سري الذاتية
لالعبني والعمل على متابعة بع�ض
الأ�سماء يف البطولة الوطنية من
�أجل ال�رشوع يف امل�ستقبل الكرمي
يف التفاو�ض معها بحثا عن تدعيم
الفريق من �أجل الدخول بقوة يف
مباريات دور جمموعات رابطة
�أبطال �إفريقيا� ،أين �أوقعت القرعة
ت�شكيلة «الكناري» يف جمموعة
�صعبة �إىل جانب كل من حامل
اللقب يف الن�سختني الأخريتني
الرجاء
التون�سي،
الرتجي
البي�ضاوي املغربي وفيتا كلوب
الكونغويل ،لهذا الغر�ض تدرك
�إدارة الرئي�س �رشيف مالل تعقد
مهمتها بناء على التعداد احلايل
الذي متلكه والذي ال ي�ستطيع
التفوق على الأندية القوية التي
�سيواجهها يف دور املجموعات من
املناف�سة القارية ،هذا الأمر دفع
ب�إدارة النادي القبائلي �إىل التفكري
يف جلب �أف�ضل الأ�سماء من �أجل

تدعيم خمتلف املنا�صب التي
تعاين منها منذ انطالق املو�سم
احلايل ،بناء على تقرير املدرب
الفرن�سي هيربت فيلود ،ويف هذا
ال�صدد يتواجد �ضمن مفكرة �إدارة
ال�شبيبة ا�ستقدام مدافع حموري
ومهاجم من البطولة الوطنية
واللذان ترف�ض الك�شف عنهما يف
الوقت الراهن �إىل حني االتفاق
معهما خالل املركاتو ال�شتوي.
�إىل جانب ذلك ،طلب فيلود
التعاقد مع العب نادي املريخ
ال�سوداين �أحمد حمدي التا�ش
والبالغ  25عاما ،حيث �أثار انتباه
التقني الفرن�سي و�أقنعه ب�أدائه
خالل املناف�سة القارية خا�صة
و�أنه العبا دوليا يف منتخب بالده
وين�شط يف من�صب و�سط امليدان،
�إال �أن الالعب ال ميكنه اللعب
مع ال�شبيبة يف املناف�سة القارية
يف حال التعاقد معه بالنظر لأنه
خا�ض الن�سخة احلالية بقمي�ص
فريقه احلايل املريخ.

عي�شة ق.

البطولة الإفريقية للألواح ال�شراعية

اجلزائر ت�سيطر على اخت�صا�ص
«ار ا�س اك�س» لدى ال�سيدات

�سيطرت اجلزائر على مناف�سات
تخ�ص�ص «ار ا�س اك�س» لدى
ال�سيدات ،بينما يحتل الرجال
املرتبة الثانية والثالثة على التوايل
يف ختام مناف�سات اليوم الرابع
وقبل الأخري من البطولة الإفريقية
لل�رشاع اجلارية ب�أر�ض الوطن
وامل�ؤهلة �إىل الألعاب الأوملبية
طوكيو  ،2020عند ال�سيدات،
حافظت �أمينة بري�شي على مركز
الطليعة متبوعة مبواطنتها كاتيا
بلعبا�س ثانية وامل�رصية �رشيفة
ر�ضا ثالثة ،ولدى الرجال ،تراجع
حمزة بورا�س �إىل ال�صف الثاين
خلف املت�صدر اجلديد مارك

غادات من ال�سي�شل ،بينما يحتل
اجلزائري الآخر �أحمد رمزي
بوجعطيط املرتبة الثالثة.
و�أحكم ال�سي�شيلي رودين غوفيندام
قب�ضته على مناف�سات الزير
�ستاندار رجال متفوقا على
امل�رصي علي بدوي و �آالن
جويل من ال�سي�شل يف حني يحتل
اجلزائريون مراتب مت�أخرة� ،أما
يف تخ�ص�ص الزير راديال �سيدات
تتواجد اجلزائرية مليكة كر�سان
يف ال�صف الثالث وراء امل�رصية
خلود من�سي الأوىل واملوزمبيقية
دي�سي نهاكيل ثانية.

ق.ر.
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ريا�ضة

بلما�ضي برمج �أم�سية اليوم التدريبات مغلقة

اخل�ضر ي�شدون الرحال اليوم نحو ليل حت�ضريا لودية كولومبيا
ي�شد العبو املنتخب الوطني اليوم الرحال نحو فرن�سا ا�ستعداد للمقابلة
الودية التي تنتظرهم الثالثاء املقبل �أمام منتخب كولومبيا واملقررة على
ملعب «بيار موروي» مبدينة ليل ،حيث تندرج املواجهة حل�ساب حت�ضري
النخبة الوطنية حت�سبا النطالق الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س �إفريقيا  2021يف
الكامريون ابتداء من �شهر نوفمرب املقبل� ،أين يواجه اخل�ضر منتخبي زامبيا
وبوت�سوانا ،ويتنقل �أ�شبال الناخب الوطني جمال بلما�ضي �صباح اليوم عرب
طائرة خا�صة بقيادة رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين
ما�ضوي الذي �سوف يقود الوفد اجلزائري مثلما هو متعود عليه مع �سفريات
املنتخبات الوطنية خالل الفرتة الأخرية
عي�شة ق.

يتوا�صل الربنامج التدريبي الذي
برجمه الطاقم الفني الوطني
والذي برمج �أم�سية اليوم ح�صة
تدريبية بعدما يخلد الالعبون
�إىل الراحة عند الو�صول �إىل
مدينة ليلن حيث قرر بلما�ضي
برجمة التدريبات مغلقة على
اجلمهور وو�سائل الإعالم قبل

فتح ربع �ساعة من التدريبات
�أمام الإعالميني يف ح�صة
الغد ،والتي �سوف ت�سبقها ندوة
�صحافية لبلما�ضي وعدد من
الالعبني الذين يجيبون على
�أ�سئلة الإعالم يف املنطقة
املختلطة.
�أقدم بلما�ضي على برجمة ح�صة
تدريبية �صباح �أول �أم�س والتي
كانت موجهة لفائدة الالعبني

الذين مل يخو�ضوا ودية الكونغو
الدميوقراطية يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية ،حيث تدربوا حتت
قيادة املدرب امل�ساعد عمارة
مرواين وكانت التدريبية تكتيكية
وفنية عرب الكرة ،فيما تدرب
ثالثي حرا�سة املرمى مبوحلي،
دوخة و�أوكيدجا ب�صفة عادية
حتت قيادة مدرب احلرا�س
عمار بورا�س ،يف املقابل �أخ�ضع

ك�شف تفا�صيل خطة الكاف حلرمان اخل�ضر من اللقب القاري

عمرو فهمي :الكاف �سعت �إىل منح الكان
لل�سنغال واجلزائر توجت رغم �أنفها
فجر الأمني العام ال�سابق لالحتاد
ّ
الإفريقي لكرة القدم عمرو فهمي
مفاج�أة من العيار الثقيل عندما
ك�شف �أن الهيئة الكروية القارية
قامت با�ستعمال كافة ال�سبل من
�أجل حرمان اجلزائر من التتويج
باللقب القاري ومنحه لفائدة
املنتخب ال�سنغايل واللذان ن�شط
منتخبيهما مباراة النهائي خالل
املناف�سة القارية التي جرت يف
ال�صائفة املا�ضية يف م�رص ،حيث
متكن �أ�شبال الناخب الوطني
جمال بلما�ضي من الفوز باملقابلة
بهدف دون رد من توقيع املهاجم
بغداد بوجناح.

و�أو�ضح امل�رصي عمرو فهمي
يف حوار �أجراه مع «كووورة» �أن
الكاف تعمل دوما يف الكوالي�س
على ا�ستعمال التحكيم من �أجل
ترتيب املقابالت وخدمة م�صالح
منتخبات و�أندية على ح�ساب
�أخرى ،عرب ا�ستعمال التحكيم
من �أجل توجيه النتائج وترتيب
املقابالت ،و�أو�ضح �أن هيئة
الرئي�س امللغا�شي �أحمد �أّحمد
كانت ترغب يف ا�ستعمال نف�س
اخلطوة مع املنتخب اجلزائري
خالل نهائي ك�أ�س �إفريقيا
وترغب يف منح لقب «الكان» �إىل
ت�شكيلة «�أ�سود التريانغا» وذلك

عرب العمل على تغيري احلكم
الذي �أدار النهائي �إال �أن الأمر مل
ينجح معها وتوج اخل�رض باللقب
القاري عك�س رغبة الكاف ح�سب
املتحدث ،الذي ا�ستطرد �أن
اجلزائر توجت باللقب رغم �أنف
الكاف التي عملت ما بو�سعها من
�أجل �إبعاد رفقاء �أف�ضل العب يف
الدورة القارية �إ�سماعيل بنا�رص
من الدورة القارية لإدراكها
م�سبقا �أنهم ي�شكلون خطرا على
املنتخبات امل�شاركة ولديهم كافة
احلظوظ من �أجل الفوز بالك�أ�س
وهو ما حدث يف نهاية املطاف.
عي�شة ق.

�إدارة وفاق �سطيف تفاو�ض  4مدربني لالتفاق مع �أحدهم

ما�ضوي يرف�ض �ضغط الأن�صار ويرمي املن�شفة
ا�ستقال املدرب خري الدين
ما�ضوي من تدريب فريق وفاق
�سطيف والذي �أ�رشف على
عار�ضته الفنية بداية املو�سم
احلايل ،بعد ال�ضغوطات الكبرية
التي تعر�ض لها من طرف الأن�صار
على خلفية توا�صل �سل�سلة النتائج
ال�سلبية التي مل تكن يف �صاحله
�آخرها الهزمية التي تعر�ض لها
يف اجلولة املن�رصمة �أمام �شبيبة
القبائل �أين ف�شل الفريق يف
ا�ستغالل خو�ض املناف�س للقاء
بعيدا عن الديار ودون جمهور
من اجل ت�سجيل نتيجة �إيجابية،
حيث اكتفى النادي بتحقيق فوزين
يف جمموع �سبع مقابالت منذ
انطالق املو�سم الكروي اجلاري،
وتعر�ض ما�ضوي �إىل ال�ضغط

من طرف الأن�صار خالل احل�صة
التدريبية التي �أجراها الالعبون
م�ساء �أول �أم�س و�أ�رشف عليها،
�أين مل يتحمل ال�ضغوطات وحتميله
م�س�ؤولية الو�ضعية ال�صعبة للنادي
مع بداية هذا املو�سم� ،إىل جانب
عدم وجود م�ساندة له من طرف
�إدارة الفريق وقرر رمي املن�شفة
والرحيل.
وغاب ما�ضوي عن احل�صة
التدريبية التي �أجراها رفقاء
الالعب ر�ضواين �صباح �أم�س والتي
�أ�رشف عليها امل�ساعد فار�س
فالحي واملح�رض البدين بلخري،
وذلك حت�ضريا للمواعيد الكروية
التي تنتظر الت�شكيلة خالل الفرتة
املقبلة ،اين حت�رض �إدارة الرئي�س
فهد حاليفية �إىل تعيني مدرب

بلما�ضي الالعبني الع�رشة
الذين كانوا �أ�سا�سيني يف لقاء
�سهرة اجلمعة املن�رصم على
عمل يف قاعة تقوية الع�ضالت
قبل �أن مينح �أ�شباله ن�صف يوم
راحة وعادوا �إىل مقر الرتب�ص
يف مركز حت�ضري املنتخبات

الوطنية ب�سيدي مو�سى.
وخا�ض رفقاء الالعب ه�شام
بوداوي م�ساء البارحة ح�صة
تدريبية على ملعب مركز �سيدي
مو�سى والذي �سبقه ح�صة
فيديو مع املدرب بلما�ضي �أين
قام بال�رشح له الأخطاء التي

وقعوا فيها يف ودية الكونغو،
ومنحهم خمتلف التعليمات
حول املنتخب الكولومبي الذي
�سيكون مناف�سهم املقبل بعد
وحثهم على حتقيق الفوز �أمامه
رغم املكانة التي يحتلها وطريقة
اللعب املختلفة التي يعتمدها.

�أ�شاد بعمل بلما�ضي وعاد �إىل احلديث عن اكت�شافه ل�سليماين

حليلوزيت�ش :اخل�ضر ا�ستحقوا التتويج
بالكان و�ضيعنا لقب املونديال
عاد الناخب الوطني ال�سابق
وحيد حليلوزيت�ش �إىل احلديث
عن جتربته مع املنتخب الوطني
خالل م�شاركته يف مناف�سة ك�أ�س
العامل التي جرت العام 2014
يف الربازيل� ،أين �أكد �أن التعداد
الذي كان ميلكه يف تلك الفرتة كان
ي�ستحق التتويج بلقب املونديال
�آنذاك خا�صة يف ظل الالعبني
الذين كانوا ي�شكلون املنتخب
والذين �ضيعوا فر�صة مفاج�أة
العامل يف ظل الإمكانيات الكبرية
التي �أظهروها ووقوفهم الند للند
�أمام املنتخب الأملاين يف الدور
ثمن النهائي يف �أول ت�أهل تاريخي
للجزائر �إىل الدور ثمن النهائي من
العر�س الكروي العاملي.
و�أبان املدرب احلايل للمنتخب
املغربي يف حوار �أجراه مع جملة
«فران�س فوتبول» عن حنينه �إىل
الفرتة التي �أ�رشف خاللها على

اجلزائر ،و�أكد �أن اخل�رض كانوا
ي�ستحقون التتويج بلقب ك�أ�س
�إفريقيا الأخرية ،و�أ�سعده الأمر
يف ظل الفرتة الرائعة التي ق�ضاها
معهم والعنا�رص التي كانت حتت
�إ�رشافهم ،و�أ�ضاف �أن املدرب
جمال بلما�ضي قام بعمل كبري
يف ظل الالعبني �أ�صحاب الفنيات
الذين يتواجدون معه.
وك�شف املدرب الفرانكو بو�سني
عن �أول ا�ستدعاء لالعب �إ�سالم
�سالمياين الذي كان من اكت�شفه،
عندما �أو�ضح �أنه ح�رض مباراة
ل�شباب بلوزداد بناء على دعوة
تلقاها من رئي�س الفريق �آنذاك،
وكان وقتها يبحث عن مهاجم قادر
على اللعب يف العمق ،وتواجده يف
اللقاء �سمح له بالوقوف على العب
ميلك مميزات يف الهجوم ،يف ظل
قدرته على اللعب بالر�أ�س ويعمل
على جلب الكرات لبناء الهجمة،

و�أ�ضاف �أنه �س�أل عنه وعرف
�أنه مل ي�سبق له تلقي اال�ستدعاء
�إىل املنتخب الوطني ما جعله
يوجه له الدعوة مبا�رشة ،و�أو�ضح
املتحدث �أن الأمر فاج�أ رئي�س
الفاف ال�سابق حممد روراوة
وانتقد الأمر �إىل جانب �أطراف
�أخرى ،لكنه مت�سك مبوقفه وقرر
و�ضع الثقة فيه.

عي�شة ق.

متثل ن�سبة ال�صفراء يف حتويل بوجناح �إىل ال�سد القطري

خزينة احتاد احلرا�ش ت�ستفيد من  4ماليري �سنتيم

جديد من �أجل خالفة ما�ضوي،
وتدر�س عددا من ال�سري الذاتية
خا�صة يف ظل امتالك رئي�س
الفريق قائمة ب�أربعة �أ�سماء �سوف
يتفاو�ض معهم من �أجل التو�صل
�إىل اتفاق مع �أحدهم ملوا�صلة
امل�شوار مع النادي فيما تبقى من
املو�سم احلايل.

عي�شة ق.

ينتظر �أن تنتع�ش خزينة نادي
احتاد احلرا�ش مببلغ مايل قيمته
� 222ألف �أورو وهو ما يعادل 4
مليار �سنتيم بالعملة اجلزائرية
قريبا ،وفق ما ك�شفت عنه تقارير
�إعالمية تون�سية ،والتي �أكدت
�أن �إدارة فريق النجم ال�ساحلي
�سوف تقوم بتحويل ما قيمته 4
مليار �سنتيم �إىل النادي العا�صمي
والتي متثل ن�سبة النادي العا�صمي
من �صفقة انتقال الالعب الدويل
بغداد بوجناح �إىل فريق ال�سد

القطري ،حيث �ض ّم العقد الذي
وقعته �إدارة الفريقني خالل انتقال
ابن مدينة وهران �إىل اللعب يف
الدوري التون�سي بندا مينح �إدارة
احلرا�ش ن�سبة من مبلغ حتويل
الالعب يف حال انتقاله �إىل فريق
�آخر ،وهو ما وقع مع بوجناح خالل
انتقاله �إىل �صفوف فريقه احلايل
ال�سد القطري.
وم ّرت على �صفقة حتويل بوجناح
�إىل الدوري القطري موا�سم
كانت ترف�ض خاللها �إدارة النجم

ال�ساحلي منح �إدارة «ال�صفراء»
القيمة املالية ،وهو ما جعل
امل�سريين على احتاد احلرا�ش
يتوجهون ب�شكوى لدى االحتاد
الدويل لكرة القدم من �أجل
احل�صول على قيمتهم من �صفقة
التحويل� ،أين تخوفت �إدارة النجم
ال�ساحلي تكرار �سيناريو ما حدث
مع النادي الإفريقي من فر�ض
الفيفا عقوبات على النادي
ت�صل خ�صم النقاط من الدوري
التون�سي.
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ت�صفيات اليورو 2020

الت�شيك ت�سقط �إجنلرتا بال�ضربة القا�ضية

تعرث املنتخب الإجنليزي للمرة
الأوىل يف ت�صفيات ك�أ�س �أوروبا 2020
ب�سقوطه �أمام م�ضيفه الت�شيكي 2-1
�أول ام�س �ضمن مناف�سات املجموعة
الأوىل ،و�سجل هاري كني هدف
املنتخب الإجنليزي يف الدقيقة ،5
وعادل جاكوب برابيت�ش للمنتخب
الت�شيكي يف الدقيقة التا�سعة ،قبل
�أن يحرز زدينيك �أوندرا�سيك هدف
الفوز للت�شيك يف الدقيقة  ،85وبقي
املنتخب الإجنليزي مت�صد ًرا بفارق
الأهداف �أمام الت�شيك  12نقطة لكل
منهما علما ب�أن املنتخب امل�ضيف
لعب  6مباريات مقابل  5لإجنلرتا،
وافتتح املنتخب الإجنليزي الت�سجيل عندما احت�سب له احلكم ركلة جزاء بعد عرقلة �سرتلينغ ،انربى كني لتنفيذ الركلة بنجاح
يف الدقيقة اخلام�سة ،و�أطلق كوفال ت�سديدة قوية من الناحية اليمنى ت�صدى لها احلار�س الإجنليزي جوردان بيكفورد برباعة،
لتتحول الكرة �إىل ركنية و�صلت على �إثرها �إىل �سيلو�ستكا الذي غمزها �إىل برابيت�ش الذي �أودعها ال�شباك من م�سافة قريبة يف
الدقيقة التا�سعة ،وف�شل �شيك يف الو�صول �إىل كرة مر�سلة �أمام املرمى من يانكتو يف الدقيقة  ،16وبقي اللعب �سجاال دون وجود
تهديد حقيقي على مرميي املنتخبني حتى الدقيقة  33عندما و�صلت الكرة �إىل كني على ميني منطقة اجلزاء ،لرتتد حماولته
�إىل مونت الذي ف�شل يف ا�ستغاللها من م�سافة قريبة.
انطلق ال�شوط الثاين بت�سيدة من داريدا ا�ستقرت يف املدرجات بالدقيقة  ،47وانتظر الإجنليز للرد حتى الدقيقة  ،57عندما مرر
كني بينية �إىل �سرتلينغ الذي حاول مراوغة احلار�س توما�س فا�سليك بيد �أن الأخري �أبعد الكرة من �أمامه.و�أطلق ما�سوبو�ست
«�صاروخا» عنيفا �أبعده بيكفورد ب�أطراف �أ�صابعه يف الدقيقة  ،59وف�شل كني يف ا�ستثمار متريرة �سرتلينج �أمام املرمى يف
الدقيقة  ،64و�أهدر كرال فر�صة ت�شيكية يف الدقيقة  78عندما تبادل الكرة مع داريدا قبل �أن ي�سدد نحو القائم القريب
ليت�صدى بيكفورد ملحاولته ،واقرتب املنتخب الإجنليزي من ا�ستعادة تقدمه يف الدقيقة  ،81عندما مرر باركلي كرة بينية �إىل
كني الذي �ضيق احلار�س فا�سليك الزاوية عليها ليبعد حماوته ،ثم متكنت ت�شيكيا من �إحراز هدف الفوز يف الدقيقة  85بعد
مر ما�سوبو�ست من الناحية اليمنى ،قبل �أن ميرر الكرة على طبق ذهبي �إىل البديل املتحفز زدينيك �أوندرا�سيك الذي و�ضعها
بثقة يف ال�شباك.

جريو يقود فرن�سا لفوز �صعب على �أي�سلندا
انتزع منتخب فرن�سا فوزا ثمينا للغاية خارج �أر�ضه ب�إ�سقاط
نظريه الأي�سلندي �أول ام�س �ضمن املجموعة الثامنة يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم الأوروبية يورو ،2020
�سجل �أوليفييه جريو هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 66
من ركلة جزاء ،لت�أتي فرن�سا يف املركز الثاين باملجموعة
الثامنة بر�صيد  18نقطة بفارق املواجهات املبا�رشة عن
تركيا �صاحبة ال�صدارة ،بينما جتمد ر�صيد �أي�سلندا عند
 12نقطة يف املركز الثالث ،حتكم منتخب فرن�سا يف �إيقاع
اللعب ولكن ب�سيطرة وا�ستحواذ �سلبي ،ومل ي�شكل خطورة على
مرمى �أ�صحاب الأر�ض �إال يف �آخر  5دقائق من ال�شوط الأول،
�أم�سك احلار�س الأي�سلندي هالدور�سون كرة �ضعيفة �سددها
بافارد ،ثم �أ�ضاع غريزمان فر�صة تبدو خطرية بعد عر�ضية
من لوكا�س ديني� ،إال �أن مهاجم بر�شلونة �سددها �ضعيفة يف
يد احلار�س ،كما مرر غريزمان كرة �إىل كينج�سلي كومان لكنه
�سدد يف ال�شباك من اخلارج ،مل يكن منتخب �أي�سلندا �أف�ضل
حاال ،خ�رس مدربه �إيريك هامرين تبديله الأول بعد مرور 15

دقيقة فقط ب�إ�صابة جودومن�سون ،لي�شارك مكانه بودفار�سون
الذي �سدد كرة �ضعيفة يف �أح�ضان �ستيف مانداندا.
وا�صل ال�ضيوف تفوقهم فنيا وتكتيكيا يف ال�شوط الثاين ،بينما
كان رفاق جيلفي �سيجارد�سون بال حيلة ،ومل يهددوا مرمى
�ستيف مانداندا ،افتقد غريزمان وجريو وماتويدي الرتكيز
يف املحاوالت الهجومية على املرمى ،قبل �أن يتورط الظهري
الأي�رس كوال�سون يف خط�أ �ساذج بعرقلة غريزمان داخل
منطقة اجلزاء ،لي�سجل جريو الهدف الأول لفرن�سا والرابع
له يف ت�صفيات اليورو� ،سدد فيكتور بال�سون كرة طائ�شة فوق
العار�ضة ورد كينج�سلي كومان بتوغل من اجلهة الي�رسى لعبها
عر�ضية �إىل بليز ماتويدي الذي �سدد يف القائم الأي�رس ،كاد بن
يدر �أن يعزز تفوق «�أبطال العامل» بهدف ثان� ،إال �أن احلار�س
�ألدر�سون �أنقذ مرماه برباعة بعدها �سدد تولي�سو كرة بعيدة
عن القائم الأي�رس ،وحاول �إيكوين �أن يرتك ب�صمة بت�سديدة
�ضعيفة يف يد احلار�س ،بعدها راوغ بن يدر الدفاع واحلار�س
الأي�سلندي ،قبل �أن ي�سدد بجوار القائم الأمين

ريا�ضة دولية

دي�شان يثري ال�شكوك حول كانتي
ويكيل املديح لغريزمان
ك�شف ديديه دي�شان مدرب منتخب فرن�سا �سبب قراره با�ستبعاد نغولو كانتي العب و�سط ت�شيل�سي من
مواجهة �أي�سلندا التي انتهت بفوز الديوك  0-1يف ت�صفيات يورو  ،2020و�أو�ضح دي�شان يف ت�رصيحات
مرتاحا �أثناء عمليات
�أبرزتها �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية« :لقد �شعر كانتي ب�آالم ع�ضلية ومل يكن
ً
الإحماء ،لذا اتخذت قرا ًرا با�ستبعاده حتى ال تتفاقم الإ�صابة»� ،أ�ضاف «لقد �أ�رشكت مو�سى �سي�سوكو
لأنه كان جاه ًزا ،ال �أعتقد �أن �إ�صابة كانتي خطرية ،لكن ال ميكن ح�سم م�شاركته يف املباراة القادمة
�ضد تركيا» .وتطرق املدير الفني ملنتخب فرن�سا للحديث عن ا�ستبعاد لوكا�س هرنانديز ،وربط ذلك
ب�إر�ضاء نادي بايرن ميونخ ،اً
قائل« :اتخذت قراري بعد حتليل كافة امل�شاورات ،لقد ر�أيت �أن لوكا�س مل
يكن يف �أف�ضل جاهزية نف�سية» ،ودافع ديديه دي�شان عن �أوليفييه جريو م�شددًا« :ال يهمني الت�شكيك به،
فهو مندمج مع منتخب فرن�سا رغم قلة م�شاركاته مع ت�شيل�سي ،ويبقى دائ ًما العبًا مه ًما لنا ،ومل �أتردد
يف �إ�رشاكه �أ�سا�س ًيا ،رغم �أن و�سام بن يدر قدم �أدا ًء ممي ًزا منذ ا�ستدعائه» ،و�أ�شار دي�شان« :غريزمان
ً
ن�شيطا وت�سبب يف ركلة
ريا ،لكنه كان
ريا يف ال�شوط الأول �ضد �أي�سلندا ،لأنه مل يلم�س الكرة كث ً
عانى كث ً
ريا يف ال�شوط الثاين و�ساهم يف ا�ستحواذنا على الكرة ،وظهر مب�ستواه املعروف مع
جزاء ،وبذل جهدًا وف ً
منتخب فرن�سا ،وبدا قائدًا و�أدى مها ًما دفاعية» ،ووا�صل «الفوز على منتخب �أي�سلندا مبلعبه لي�س اً
�سهل
كما يت�صور البع�ض� ،إنه فريق بدين قوي ،لقد خلقنا  6فر�ص بينما مل ي�شكلوا �أي خطورة علينا� ،إذا كان
البع�ض يت�صور �أننا كنا يف معاناة بهذه الأرقام� ،إذن �أنا بخري» ،و�أمت ت�رصيحاته« :لقد كانت مباراة �أ�شبه
مبعركة ج�سدية ،ولكن حققنا فو ًزا مه ًما ،و�أدى العبو فرن�سا بكل رجولة».

خطوة تف�صل رونالدو عن رقم �أ�سطوري
�سجل النجم كري�ستيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال هد ًفا يف فوز منتخب بالده على �ضيفه لوك�سمبورغ
� 0-3ضمن مناف�سات املجموعة الثانية من الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة لبطولة يورو  ،2020و�سجل
الدون هدفه الأول يف املباراة والثاين للربتغال بطريقة رائعة ،بعدما انفرد متا ًما مبرمى ال�ضيوف و�سدد
الكرة من فوق احلار�س معز ًزا تقدم بطل �أوروبا ،وذكرت �شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات� ،أن رونالدو
بهدفه يف �شباك لوك�سمبورغ متكن من ت�سجيل � 9أهداف يف �آخر  5مباريات لعبها بقمي�ص الربتغال يف
جميع املناف�سات .ي�شار �أن الدون و�صل �إىل الهدف رقم  699يف م�سريته الكروية ،ويتبقى له هدف وحيد
كي ي�صل للهدف  700يف م�شواره مع الأندية واملنتخب ،وبخالف هدف الدون� ،سجل � ً
أي�ضا للربتغال
يف مباراة اليوم كل من برناردو �سيلفا وغونزالو جويدي�س لريتفع ر�صيده �إىل  11نقطة باملركز الثاين
للمجموعة الثانية بفارق  5نقاط عن �أوكرانيا املت�صدر ،بينما جتمد ر�صيد لوك�سمبورغ عند املركز
الرابع  4نقاط.

ال�شك يحيط مب�ستقبل �سواريز مع بر�شلونة
�سلط تقرير �صحفي �إ�سباين ال�ضوء على م�صري الأوروغوياين لوي�س �سواريز مهاجم بر�شلونة ،خالل
الفرتة املقبلة مع اقرتاب موعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوين ،ويُعد �سواريز �ضمن  4العبني يف
�صفوف بر�شلونة تنتهي عقودهم يف �صيف  ،2021بجانب �أرتورو فيدال� ،إيفان راكيتيت�ش وليونيل
مي�سي والأخري يحق له الرحيل جما ًنا لأي ناد غري �أوروبي يف جوان  2020املقبل ،وبح�سب �صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ف�إن �سواريز الذي قام بتجديد عقده مع بر�شلونة يف مار�س  2017حتى
عام � 2021سيكون يف عمر  34بنهاية عقده ،ويف هذا ال�سن قد يقرر �إنهاء م�سريته يف بطولة دوري
�صغرية ،و�أ�ضافت ال�صحيفة« :اهتمام نادي �إنرت ميامي الأمريكي بلوي�س معروف جدًا ،حيث يقود
ديفيد بيكهام م�رشوعا ممتازا� ،سيُ�شارك يف الدوري الأمريكي اعتبارا من مار�س  2020املقبل».
وقدم �سواريز م�سرية تاريخية بقمي�ص بر�شلونة منذ ان�ضمامه من �صفوف ليفربول عام  ،2014حيث
�سجل  183هدفا خالل  255مباراة ليُعادل رقم جو�سيب �ساميتيري ك�أحد �أبرز الهدافني يف تاريخ
البار�صا ،وخلف كوباال  194هدفا� ،سيزار  232هدفا وليونيل مي�سي � 604أهداف.

ريال مدريد يواجه عقبة �صوب �إريك�سن

ذكر تقرير �صحفي �إ�سباين �أن ريال مدريد عليه تخطي عقبة كبرية �إذا كان يريد التعاقد مع كري�ستيان
�إريك�سن يف جانفي املقبل ،وبح�سب �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إن دانييل ليفي رئي�س توتنهام
معروف ب�صعوبة التفاو�ض معه ل�ضم العبني من ناديه ،حيث تعامل معه ريال مدريد يف �صفقتني
كبريتني من قبل ،ففي عام  2012دفع ريال مدريد  40مليون يورو ل�ضم الكرواتي لوكا مودريت�ش ،ويف
صمة الأوروغوائية مونتفيديو ،وبدماء
ف ،يف مباراة ودية �أقيمت يف العا�
عام  2013دفع  100مليون يورو ل�ضم غاريث بيل والذي ا�ستمر لفرتة طويلة �أغلى العب يف العامل.
روغواي على نظريه بريو بهدف نظي
ريو» مبونتفيديو ،ومتيز يف ال�شوط
تغلب منتخب �أو
تينا
أقيمت �أول ام�س على ملعب «�سين
لكن الآن الو�ضع خمتلف� ،إريك�سن ينتهي عقده مع ال�سبريز بنهاية املو�سم اجلاري وبالتايل قد يرحل
خب �أوروغواي يف املباراة التي �
من
17
يقة
لدق
ا
يف
جيز
دري
منت
رو
يان
جديدة ت�ألق
الوحيد يف اللقاء ،و�أحرز الهدف بر
جما ًنا يف ال�صيف املقبل� ،إذا مل يوافق توتنهام على بيعه يف ال�شتاء ،و�أ�شار التقرير �أن ريال مدريد
�رسيعة التي �سمحت بت�سجيل الهدف
�إ�سبانيا للعالج خالل فرتة التوقف
ال
الأول بالتحركات
ريز مهاجم بر�شلونة الذي يخ�ضع يف
�سيعر�ض مبل ًغا ي�صل �إىل  25مليون يورو ل�ضم �إريك�سن يف جانفي وينتظر لريى �إذا كان ذلك كاف ًيا
عنها النجم الأوروغوائي لوي�س �سوا
غاب
ما.
املباراة التي
لي
انية
ريو
الب
دية �أخرى الثالثاء املقبل بالعا�صمة
لإقناع ليفي �أم ال ،ويتوىل ليفي رئا�سة توتنهام منذ عام  ،2001وهو الأقدم يف الدوري الإجنليزي
ومن املقرر �أن يلتقي املنتخبان يف و
الدويل،
املمتاز ،ويرحب �إريك�سن باالن�ضمام �إىل ريال مدريد رغم رغبة �أكرث من نا ٍد يف �ضمه.

�أوروغواي تتغلب على بريو وديًا
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للمفكر الرو�سي �إلك�سندر دوغني

قراءة يف كتاب م�ؤ�س�س «اجليوبولتيكا الرو�سي» و»عقل بوتني»
يعترب كتاب «�أ�س�س اجليوبولتيكا» للمفكر الرو�سي �إلك�سندر دوغني �أول م�ؤلف تعليمي باللغة الرو�سية يف علم اجليوبولتيكا عر�ض فيه
مبنهجية وتف�صيل �أ�س�س اجليوبولتيكا ،نظريتها وتاريخها .كما �إنه يغطي ميدان ًا وا�سع ًا من املدار�س والر�ؤى اجليوبولتيكية والق�ضايا
العملية .ولأول مرة ت�صاغ العقيدة اجليوبولتيكية لرو�سيا من خالل هذا الكتاب.
وكاالت
وي�أتي هذا الكتاب لي�ضع نهاية
الحتكار الغرب لعلم «اجليوبولتيكا»
والعالقات الدولية ،وفاحتة
لنظريات �سيا�سية بديلة ،من�ش�أها
رو�سيا وال�صني ودول �أمريكا
الالتينية والهند و�أفريقيا ،و�أماكن
�أخرى لها وجهات نظر خمتلفة
عن التفكري ال�سائد عند الغرب.
و�رسعان ما حتول هذا الكتاب
�إىل منهاج درا�سي يف الأكادمييات
الع�سكرية الرو�سية ،و�ألهم النخب
الع�سكرية والأمنية الرو�سية،
وقاد عملية تغيري مفاهيمية لدى
الدبلوما�سية الرو�سية� .إذ طاملا
�أعتربت هذه علوم»اجليوبولتيكا»
والعالقات الدولية ،جزءاً من
العلوم االجتماعية الأنغلو-
�أمريكية ،التي برع فيها علماء
ومنظرون �أمثال جوزف ناي،
�صاموئيل هانتنغتون ،كينيث
والتز ،زبغنيو بريجين�سكي ،بول
كيندي بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات
�أخرى ُخ ِلّدت �أ�سما�ؤهم يف تاريخ
هذه العلوم  ،والتي �ساهمت ب�شكل
�أ�سا�سي يف ر�سم العالقات الدولية
وطبيعة النظام العاملي املعا�رص.

الر�ؤية املعا�صرة
واملعطيات التاريخية
البعيدة وت�أ�سي�س
الأطروحات ال�سيا�سية
وكتاب «�أ�س�س اجليويولتيكا»الذي
�أ�صدرت ترجمته دار «التكوين
اجلديد» يف بريوت ،غني
مبو�ضوعاته التي جتمع بني الر�ؤية
املعا�رصة واملعطيات التاريخية
البعيدة وت�أ�سي�س الأطروحات
ال�سيا�سية .ي�ضاف �إىل هذا طرافة
تق�سيم الكتاب والعناوين الكثرية
التي ت�شري �إىل الأبواب والف�صول
واملقاالت يف كل ف�صل ،كما
تنعك�س طرافته يف الن�صو�ص
املرتجمة التي يختارها امل�ؤلف
من الأ�صول الأوروبية ،ي�ضاف
�إىل ذلك كله ع�رشات اخلرائط
اجليوبولتيكية وخامتة الكتاب
التي ت�ضمن عدداً وافياً من
امل�صطلحات املتعلقة بهذا العلم
اجلديد.
يقول مرتجم الكتاب الدكتور
عماد حامت �إن فهم كتاب «�أ�س�س
اجليويولتيكا»لن يكون كام ً
ال �إال
بقراءته يف ترجمة مت�أنية جادة،
معززة بال�رشوح والهوام�ش.
يرى �إك�سندر دوغني �أن
اجليويولتيكا – هذا العلم اجلديد
– هي وجهة نظر ال�سلطة ،وهي
علم ال�سلطة ،ومن �أجل ال�سلطة،
ويك�شف تاريخها على �أن من
عكفوا على درا�ستها كانوا من

دون ا�ستثناء ممن �شاركوا يف
حكم الدول والأمم �أو ممن يهيئون
�أنف�سهم للقيام بتلك الأدوار.
فاجليوبولتيكا  -بح�سب دوغني
 متثل يف العامل املعا�رص «دليلرجل ال�سلطة» ،وبكلمة �أدق هي
كتاب ال�سلطة الذي يقدم ملخ�صاً
ينبغي و�ضعه يف احل�ساب عند
اتخاذ القرارات الكونية امل�صريية
– كعقد التحالفات و�شن
احلروب ،والقيام بالإ�صالحات �أو
الإجراءات الإقت�صادية وال�سيا�سية
على م�ستوى وا�سع .ويختم
امل�ؤلف تعريفه لها بالقول �إن
«اجليويولتيكا :علم احلكم».

جهود �أكرب العلماء
امل�ؤ�س�سني لعلم
«اجليويولتيكا»
يتوقف امل�ؤلف ب�شكل وا�سع يف كتابه
عند جهود �أكرب العلماء امل�ؤ�س�سني
لهذا العلم «اجليويولتيكا» وما
جا�ؤوا به من نظريات ،فيتوقف
�أمام املدر�سة الع�ضوية الأملانية
التي �أ�س�سها فريدريك رات�سيل
وقوانينه ال�سبعة التي طبقها على
التو�سع الرتابي وكانت مرتافقة مع
بدايات الإ�ستعمار الغربي.
ويتحدث امل�ؤلف عن رودولف
ت�شيلني وفريدريك ناومن اللذين
�أك�سبا �أفكار رات�سيل مالحمها
التطبيقية ،وعن دور العامل
وال�سيا�سي هيلفورد ماكيندر
الذي قر�أ خريطة العامل الربية
– البحرية قراءة جيويولتيكية
دقيقة و�أدرك موقع �أورا�سيا
فيها ف�سماها «املحور اجلغرايف
للتاريخ» الكوين.
ويوا�صل دوغني درا�سة منظري
القوة البحرية الأمريكيني الذين
�أعانتهم �سيا�سة بالدهم على
تطبيق نظرياتهم ،ومن ه�ؤالء
�ألفريد ماهان ونيكوال�س �سبيكمان
منظري �سيا�سة الهيمنة الأمريكية،
ثم ي�ستعر�ض دوغني نظرية كارل
هاو�سهرفر املتعلقة ب�إقامة
احللف القاري «برلني – مو�سكو –
طوكيو» وكيف حرف هذا التوجه
حتى حتول �إىل حرب �ضد رو�سيا
�أيام هتلر .ويلفت امل�ؤلف �إىل
�أعمال العامل الكبري كارل �شميدت
ونظريته املتعمقة حول املواجهة
بني القوتني الربية والبحرية.
يقدم دوغني نظريات الأورا�سيني
الرو�س نيكواليفت�ش �سافيت�سكي
ومريديه حول �أورا�سيا وخ�صو�صية
«فرادة العرقية الرو�سية» .وتتواىل
بعد ذلك �أعداد من الأ�سماء
حتدثت عن نظريات اجليويولتيكا
كي�سينجر
مثل
املعا�رصة
وهنتيغتون وفوكاياما وغريه من
علماء �أوروبا ورو�سيا.

ويلفت الكاتب النظر �إىل �أن علم
اجليويولتيكا يكاد يكون وقفاً على
الدول العظمى �أو ما فوق العظمى.
ولهذا ينت�سب �أكرب ممثلي هذا
العلم �إىل �أملانيا واجنلرتا ورو�سيا
وفرن�سا (�أي الدول الفاعلة على
م�ستوى الكون)� .أما من وجدوا يف
دول مثل �إيطاليا وبلجيكا و�إ�سبانيا
ورومانيا فلم يكن لهم ذلك التاثري
املطلوب.
ويف�صل الكتاب بني نوعني من
العلماء :من لقوا اَذاناً �صاغية يف
بالدهم التي عاملتهم بكل تفهم
واحرتام ،فنه�ضوا بها و�أو�صلوها
�إىل �أعلى عتبات الهيمنة والتو�سع
الكونيني (بريطانيا و�أمريكا)،
وبني من مل يج ِر الإ�صغاء �إليهم
�إال قلي ً
ال كما يف فرن�سا و�أملانيا،
�أو انحدار تعامل بالدهم معهم
حتى احل�ضي�ض كما يف رو�سيا.
ولهذا حققت دول الغرب ال�سيطرة
العاملية بينما دفعت �أملانيا
�سقوطها من التاريخ ملدة ن�صف
قرن ثمناً لإهمالها �أطروحات
اجليوبولتكيني� .أما االحتاد
ال�سوفياتي فهبط ت�أثريه العاملي
حتى ال�صفر وتقل�صت م�ساحته
ب�شدة وحتول اقت�صاده وو�سطه
االجتماعي �إىل �أطالل.

طبيعة ال�شعب الرو�سي
وامتداده على خارطة
العامل
وي�ستطرد دوغني يف �رشح طبيعة
ال�شعب الرو�سي وامتداده على
خارطة العامل ،وتكوينه الإثني
والتاريخي ،و�أفقه الالهوتي،
لينتهي �إىل مناق�شة ق�ضية ي�ؤكد
على �أنها ال تقبل امل�ساومة وهي
�رضورة �إيجاد «الإمرباطورية
الرو�سية».

وال يخفي �صاحب «�أ�س�س
اجليويولتيكا» �أمله يف �أن تكون
الإمرباطورية �أورا�سية قارية
عظمى ويف �أن ت�صري عاملية
يف امل�ستقبل .وي�ضيف« :نحن
امرباطورية �أورا�سية جديدة».
وي�ؤكد امل�ؤلف ان االهتمام
العاملي باجليويولتيكا يتنامى،
فهناك �أعداد متزايدة من الب�رش
من اخت�صا�صيني وف�ضوليني تطمح
�إىل التعرف عن كثب على املبادئ
امل�ؤ�صلة لهذه املنظومة العلمية.
اجليويولتيكا لي�ست عقيدة جامدة
ويعترب دوغني �أن اجليويولتيكا
لي�ست عقيدة جامدة ،ولي�ست
جتميعاً حلقائق ثبتت �صحتها مرة
�إىل الأبد� .إنها ت�ستمد جاذبيتها
من تفتحها بالذات ،ومن كونها
تنت�سب للتطور اخلالق يف �أنها
جتتذب الأرواح املتوثبة والعقول
الباحثة عن بدائل للمناهج القدمية
ال�سائرة �إىل الإ�ضمحالل.
يخل�ص الكاتب �إىل �أن الرد
املنطقي الوحيد على الإرادة
الإطل�سية وجربوتها ونزقها ،هو
العودة �إىل املخزون احل�ضاري
اخلا�ص وجتنيد امل�صادر
واالقت�صادية
اال�سرتاتيجية
والثقافية وال�رضورية لرو�سيا
لكي ال متحى من التاريخ باليد
احلديدية لبناة «النظام العاملي
اجلديد» .لي�ست اجليويولتيكا
الأورا�سية �ساحة للعدوان بل
هي خط الدفاع الأخري� .إن
فر�ض «الأنا» احل�ضارية اخلا�صة
حمفوف دوماً باملخاطر ،لكن
العدول عنه يتكاف�أ مع االنتحار
التاريخي يف معناه.

«�أ�س�س اجليويولتيكا»

يعترب دوغني ان �صدور كتابه «�أ�س�س
اجليويولتيكا» باللغة العربية ميثل
له حدثاً بالغ الأهمية .وي�ضيف:
«كم�ؤ�س�س ملدر�سة اجليويولتيكا
الرو�سية �أكون م�رسوراً ب�صدق �إذا
ما قدم كتابي العون لإقامة الوعي
الذاتي اجليويولتيكي العربي»
ولأن هناك �أوا�رص تاريخية كثرية
جتمع بني الرو�س والعرب ،يقول
دوغني �إن �أمامنا بناء العامل
العادل املتعدد الأقطاب ،وهذا
يعني �أي�ضاً �أن �أمامنا عدواً واحداً
هو العوملة ،وهي الغر�س الكوين
للأطل�سية .ومن املعروف �أن ال
�شيء يوحد كالعدو امل�شرتك.

الأورا�سية
متثل رو�سيا من وجهة نظر
ا�سرتاتيجية كتلة قارية هائلة
تتماهى مع الأورا�سية نف�سها.
وبعد ا�ست�صالح �سيبرييا وتكاملها
تطابقت رو�سيا مع املفهوم
اجليوبولتيكي «الأر�ض املتو�سطة»
يف القارة.
ولأن رو�سيا – الأورا�سيا يف
املرحلة التاريخية احلا�رضة ال
تواجه «عدواً كونياً» يف �صورة
«احل�ضارات ال�شاطئية» ،بقدر ما
تواجه «اجلزيرة» املقابلة لها وهي
«�أمريكا الأطل�سية» ،يرى دوغني ب�أن
ما هو ا�سرتاتيجي و�أكرث �إحلاحاً
حتويل «االرا�ضي ال�ساحلية» �إىل
حلفاء لها ،والتغلغل الأ�سرتاتيجي
�إىل املناطق «ال�ساحلية» ،و�إقامة
احللف الأورا�سي العام.
ويرى ب�أن احل�ضارات ال�شاطئية
�أو الأرا�ضي ال�ساحلية �رضورة
لرو�سيا من �أجل �أن ت�صبح فع ً
ال
قوة جيوبولتيكية قارية م�ستقلة.
وي�ؤكد �أن نقل الإ�شكالية الثقافية
– التاريخية لرو�سيا �إىل امل�ستوى

اال�سرتاتيجي �أو اجليوبولتيكي
ال تخريبياً �سيا�سياً
لي�س �إال عم ً
موجهاً نحو ت�ضليل ا�سرتاتيجي
للنهج ال�سيا�سي اخلارجي
لرو�سيا .ويعتقد ب�أن نتائج ذلك
هي التماهي الكامل مع الأهداف
العوملية .فمن دون حتويل رو�سيا
�إىل «معزل �إثني» لن ت�ستطيع
الواليات املتحدة حتقيق الهيمنة
الكاملة على العامل .

املنطلقات الأ�سا�سية
للجيوبولتيكيا
ويركز دوغني على �أن �أحد
الأ�سا�سية
املنطلقات
للجيوبولتيكيا هو التوكيد على
�أن الو�ضع اجليوبولتيكي للدولة
يفوق يف الأهمية بكثري خ�صائ�ص
البناء ال�سيا�سي للدولة .فال�سيا�سة
والثقافة والأيديولوجيا وطابع
النخبة احلاكمة بل والدين نف�سه
ينظر �إليها جميعاً يف عد�سة
اجليوبولتيكيا على �أنها مهمة،
لكنها ثانوية باملقارنة مع املبد�أ
اجليوبولتيكي الأ�سا�سي – عالقة
الدولة باملكان.

«جتميع الإمرباطورية»
يعتقد دوغني �أن �أحد املطالب
الأكرث �إحلاحاً بالن�سبة لرو�سيا
هو «جتميع الإمرباطورية» ،لأنها
ال�ضمانة وال�رشط الالزم لوجود
الدولة امل�ستقلة.
ويعترب امل�ؤلف ب�أن رو�سيا �إذا
مل تبد�أ على التو ببناء املجال
املكاين الكبري �أي �إعادة تلك
االَفاق الأورا�سية امل�ضيعة �ضمن
جمال ت�أثريها اال�سرتاتيجي،
ف�إنها تلحق الكارثة بنف�سها
وبجميع ال�شعوب القاطنة يف
اجلزيرة العاملية.
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مدير دار �ضمة للن�شروالتوزيع « ،عبد الفتاح بو�شندوقة لـ» الو�سط»

ً
�ضمة للن�شر ..ن�ضم االبداع حرفا حرفا

دار �ضمة للن�شر والتوزيع  ،دار م�ستقلة بذاتها �أ�س�سها �شاب طموح همه �إثراء ال�ساحة ﻷ
ا�دبية بن�صو�ص
ذات جودة ترقى مل�ستوى ﻷ
ا�دب احلقيقي وكان دوما �شعار الدار« :نحن �أكرث من جمرد دار ن�شر» .

حاورته :حمجوبة عبديل
�شخ�ص َ
ك من
للتقرب �أكرث من
ِ
هو عبد الفتاح بو�شندوقة ؟
بو�شندوقة عبد الفتاح � 24ﺳﻧﺔ
ﺗﻘﻲﻧ �ﺳﺎﻣﻲ ﻲﻓ املحا�سبة واملالية
طالب ﻲﻓ كلية علوم الت�سيري،
م�صمم وم�ؤ�س�س دار �ﺿﻣﺔ للن�رش
والتوزيع.
كيف جاءتك فكرة �إن�شاء
دار �ضمة للن�شر والتوزيع ؟
«�إنّ ّ
ثوري يخلق بوادر
كل فعل
ّ
تغيري ﻋﻠﻰ م�ستوى النّف�سيات
ّ
وال�سلوكات ،عاد ًة ﻣﺎ
والذهنيات
ّ
تكون مطروحة ب�صفتها م�شاري َع
ح�ضار ّية قبل ح�صوله ،لكنّها ﺗﺑﻘﻰ
معلّقة ،ﻷ� ّنها حتتاج �إىل �رشارة
حت ّولها �إىل واقع «و انطﻼقا من
هاته الر�ؤية وبحكم جمال ﻋﻣﻠﻲ
ﻲﻓ �ﺻﻧﺎﻋﺔ الكتاب ملدة ال�سنتني
قطاعا وا�س ًعا ﻲﻓ امل�شهد
ر�أيت �أن
ً
الثقا ّ
اجلزائري ،كان يرف�ض
يف
ّ
ﻷ
ا�بجديات ،التّي كان يقوم عليها
ﻷ
النّ�رش ﻲﻓ العقدين ا�خريين،
الدعم
حيث كان يقوم ﻋﻠﻰ
ّ
العبثي ّ
وال�شللي وال ّريعي ،اخلا�ضع
للوﻻءات ﻻ الكفاءات من طرف
القائمني ﻋﻠﻰ ﻷ
ا�مر ،ويتطلّع �إىل
واقع �أف�ضل ﻲﻓ جمال الكتاب،
ً
�ضغوطا �أو
من غري �أن ميار�س
يقرتح مبادراتٍ
ت�صب ﻲﻓ تغيري
ّ
الو�ضع ومن هنا جاءت �ﺿ ّﻣﺔ
من �أجل جت�سيد هاته الر�ؤية.
ويف ع ّز عودة فعل القراءة لدى
اجليل اجلديد بطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ال�سابق،
ﻋ ّﻣﺎ كانت عليه ﻲﻓ
ّ
�أ�صبح �رضورة حتمية مواكبة هذا

الفعل احل�ضاري وتقدمي مادة
�ﺻﺎﻟﺣﺔ للقراءة بطرق حداثية
تليق بالقارئ اجلزائري ﻲﻓ ظل
انت�شار الرداءة . oﻻ يوجد طريق
ً
مفرو�شا بالورد و�أي طريق ت�سلكه
ﻻ بد لك من تخطي عقباته.

ماهي العقبات والعراقيل
التي واجهتها الدار؟
ك�أي م�رشوع ﻲﻓ بداياته ﻻبد من
وجود عقبات وعرثات تواجهه،
فالرتكيز عليها يحد من تقدم
امل�رشوع لذلك من ال�رضوري
اﻻ�ستمرار دون العودة للخلف ولعل
العقبة الوحيدة التي ميكن ت�سليط
ال�ضوء عليها هي �ضيق الوقت
خ�صو�صا ﻣﻊ التزامنا ب�إخراج
ا�صدارات من �أجل امل�شاركة بها
ﻲﻓ املعر�ض الدويل للكتاب.
ﻣﺎهي ال�شروط واملعايري التي
تعتمد عليها دار �ضمة للن�شر
يف اختيار املنتج الثقايف ؟
�إن اخلط اﻻفتتاحي للدار والذي
ميكنني �أن ا�سميه كذلك باخلط
اﻻبداعي هو الذي يتحكم ﻲﻓ
اختيار الأعمال وانطﻼقا من
هذا ﺟﻌﻠﻧﺎ من اجلمالية معيارنا
ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ اىل �أمور
ا�أ�سا�سي،
ﻹ
�أخرى ﻛ�ﺳﻼﻣﺔ اللغة وح�رصية
الن�ص...
ح�سب ر�أيك ،هل تعتقد �أن
ارتفاع ﻧ�ﺳﺑﺔ املبيعات يحكمه
�شهرة الدار �أم �شهرة الكاتب
نف�سه ؟

ِ
معك �إن كل من
ﻷ�كون �رصيحا
الكاتب والدار ي�صنعون بع�ضهم
بعيدا عن اجلانب املادي ،ر�أينا
عدة دور ن�رش �صنعت ﻛﺗّﺎﺑﺎ
والعك�س �صحيح ،وبالعودة للجناب
فا��شهار اجليد للعمل
املادي
ﻹ
و�سمعة الدار والكاتب ﻣﻌﺎ ميكنها
زيادة ﻧ�ﺳﺑﺔ املبيعات.
ما هي �أبرز الكتب التي مت
طباعتها يف الدار؟
�أعتقد �أن الدار هاته ال�سنة
اتّ�سمت بطابع التنوع وقطفنا من
كل ب�ستان زهرة ،لدينا عدة �أعمال
ﻲﻓ عدة جماﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ فالرواية
والق�صة وال�شعر وبع�ض الكتب
الأخرى املواكبة للحراك ،ولعل
�أبرز �إ�صداراتنا كتاب «رماد يذروه
ال�سكون «للكاتب والإعالمي عبد
الرزاق بوكبة ،رواية «القدا�س
ﻷ
ا��سود «للكاتب عمر بن �رشيط،
رواية «ر�سائل �إىل تافيت «للروائي
قويدر ميموين وكتابي «حبيباتي
با�بي�ض ﻷ
ﻷ
وا��سود وكتاب «هذا
ال�شخ�ص ﻻ يتلقى ر�سائال منك
«ﻟﻌﻠﻲ مغازي و�إليا�س قوي�سم ﻋﻠﻰ
التوايل.
يف الآونة ﻷ
ا�خرية انت�شرت
ظاهرة الكتابة بكرثة خا�صة
عند ال�شباب وبرزت عدة
دور للن�شر ،ح�سب ر�أيك �إىل
ﻣﺎ ترجع ﻷ
ا��سباب ﻲﻓ ذلك ؟
ِ
�أخربتك �أن ﻲﻓ ع ّز عودة
ﻣﺛﻠﻣﺎ
فعل القراءة ظهر مبوازاته موجة
الكتابة وكال ﻷ
ا�مرين يحتاجان
�إىل املواكبة ،فاملواهب الكتابية
ﻷ
وا�خذ
حتتاج �إىل اﻻحت�ضان

باليد من �أجل اظهارها وهذا
ﻣﺎ يف�رس بروز عدة دور ن�رش ﻲﻓ
ا�ونة ﻷ
ﻵ
ا�خرية.
نحن يف ع�صر ال�سرعة
والتكنولوجيا �أ�ضحت هي
امل�سيطرة يف وقتنا الراهن
و�أ�صبح هناك ما يعرف
بالكتاب اﻻلكرتوين ،يف
ر�أيك هل الكتاب اﻻلكرتوين
يعترب م�ساعدا �أو مناف�سا
�ﺳﻠﺑيا للكتاب الورقي ؟
�إن انت�شار التكنولوجيا جعل من
كل �ﺷﻲء �أ�رسع ﺣﺗﻰ ﻲﻓ جمال
�ﺻﻧﺎﻋﺔ الكتاب �إذ ظهرت ﻲﻓ ﻵ
ا�ونة
ﻷ
ا�خرية دور ن�رش وتطبيقات
تدعم فكرة الكتاب اﻻلكرتوين
وهذا الأخري مهما تط ّور �أعتقد
�أنه يبقى م�ساعدا فح�سب للكتاب
الورقي ولن يحل حمله.
�أ�ستاذ عبد الفتاح ،كيف ترى
واقع الن�شر يف اجلزائر ؟وما
هو تعليقك على فكرة �أن
�أغلب دور الن�شر ذات طابع
جتاري ؟
�إن الن�رش ﻲﻓ اجلزائر يخ�ضع لعدة
اعتبارات ور�ؤى ،ومع ارتفاع موجة
الكتابة ون�شوة ال�شباب ﻲﻓ �إخراج

التي تقام يف نوفمرب املقبل

الدورة  26من معر�ض الكتاب الفرنكوفوين يف بريوت
يرتكز معر�ض الكتاب
الفرنكوفوين يف بريوت ،على
«اللقاء بني الأدب والفنون»،
�أحد �أربع حماور رئي�سية
يتناولها يف دورته  26التي تقام
يف نوفمرباملقبل.
ويف م�ؤمتر �صحايف الأربعاء
قال ال�سفري الفرن�سي لدى
لبنان برونو فو�شيه« :ترتكز
موا�ضيع املعر�ض على �أربعة
حماور هي ،اللقاء بني الأدب
والفنون ،وااللتزام ب�أدب
ال�شبيبة وبالقراءة العامة،
وتعلقنا بحرية التعبري من
خالل احلوار ،وبالطبع ن�ضالنا
من �أجل فرنكوفونية حية،
ومنفتحة».
ويقام املعر�ض الذي ينظمه
املعهد الفرن�سي يف بريوت
بالتعاون مع وزارة الثقافة من 9
�إىل  19نوفمرباملقبل مب�شاركة
 60م�ؤ�س�سة مكتبية ،ودار ن�رش
و 180كاتباً فرنكوفونياً.
و�أ�شار �إىل �أن املعر�ض
يعترب «ثالث �أكرب منا�سبة
�أدبية فرنكوفونية يف العامل»

وي�ستقبل �سنوياً نحو � 80ألف
زائر.
وقالت ممثلة وزير الثقافة
اللبناين لني طحيني� ،إن
«معر�ض الكتاب الفرنكوفوين
لي�س مكاناً للقاء الكتاب،
ودور الن�رش ،وملحبي القراءة
فح�سب ،بل هو م�ساحة لن�رش
القيم الفرنكوفونية التي
نفتخر بها».
و�أ�ضافت «ندعم منذ �سنوات
هذا املعر�ض ،و�سنكمل دعم
الفرنكوفونية وقطاع الن�رش
الذي مير بظروف �صعبة»
ب�رشاء الكتب اللبنانية.
وي�ست�ضيف املعر�ض هذا
العام الكاتب وامل�رسحي
الفرن�سي ال�شهري تيموثي دي
فومبيل ،ليتحدث يف مائدة
م�ستديرة عن «الر�صانة وروح
النكتة والعواطف يف بناء
ق�ص�ص الأطفال»� ،إ�ضافة
�إىل ا�ست�ضافة فنانة الر�سوم
امل�صورة الفرن�سية بينيلوبي
باجيو.
وعر�ضت م�ست�شارة التعاون

والعمل الثقايف يف ال�سفارة
الفرن�سية� ،إينا بوا يف امل�ؤمتر
برنامج املعر�ض الذي ي�شمل
حما�رضات ،وعرو�ضا حية،
وحفالت مو�سيقية ،وتوقيع
كتب ،و�أم�سيات �شعرية،
وعرو�ض �أفالم ،ولقاءات مع
الكتاب.
ومن �أبرز الكتاب الفرنكوفونيني
امل�شاركني يف املعر�ض،
الفرن�سي من �أ�صول م�رصية
روبري �سوليه ،وكري�ستيان
فويف ،ولورا بي�سانو� ،إ�ضاف ًة
�إىل هدى بركات ،ومي�شال
ق�صري ،وفاروق مردم بيك،
وفادي نون ،وريتا با�سيل.
�أما برنامج «ليلة الق�صيدة»
الذي يقام بالتعاون مع معهد
العامل العربي يف باري�س،
في�شمل عرو�ض رق�ص
م�رسحية يقدمها م�صمم
الرق�ص �أليك�س بوليكيفيت�ش،
واملمثلة كارول عبود� ،إ�ضافة
اىل �أم�سية �شعرية.
كما يت�ضمن عرو�ضاً م�صورة
مع فرق مو�سيقى الراب

ال�شعبية التي تدخل للمرة
الأوىل معار�ض الكتاب يف
لبنان مثل �أبو نا�رص الطفار،
من �رشق لبنان والدروي�ش ،من
�سوريا بينما ي�أتي اخلتام مع
حفل ملو�سيقى الروك للبناين
زيد حمدان وفرقة «طنجرة
�ضغط» ال�سورية.
والالفت هذا العام تخ�صي�ص
برنامج يربط بني الأدب،
والطعام مع م�ؤ�س�سة «زرياب»
بح�ضور طهاة وكتاب تغذية،
ومتخ�ص�صني يف الأطعمة.
ويخ�ص�ص املعر�ض م�ساحة
وا�سعة للفن ال�سابع ،ويعر�ض
�أفالما ُ روائية ،و�أخرى وثائقية،
منها الوثائقي «داريا ..املكتبة
حتت القنابل» للمخرجة
الفرن�سية الإيرانية دلفني
مينوي.
وي�شهد املعر�ض توزيع بع�ض
اجلوائز الأدبية مثل «غونكور
ال�رشق» ،و»جائزة زرياب»،
و»جائزة فينيك�س» ،وجائزة
النقاد ال�شباب اللبنانيني.
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�أعمالها �أ�صبح الن�رش �رضورة
ري من
وهذا �أثر �ﺳﻠﺑﺎ �إذ الكث َ
ﻷ
�ﺿﺎﺟﺎ
ا�عمال �أغلبها قد يكون
ًّ
بالنّقائ�ص والعيوب وهذا �سي�ؤثر
كثريا ﻋﻠﻰ ال�ساحة وي�ساعد ﻲﻓ
ن�رش الرداءة والكثري من دور
الن�رش اجلزائرية ا�ستغلت ﻷ
ا�مر
و�شوهت �صورة الن�رش،
للأ�سف ،
ّ
وباحلديث عن الطابع التجاري
ف�أي م�رشوع ﻻبد له من دخل
لي�ستمر لكن لي�س باال�ستغالل بل
بالعقالنية واملوازنة بني اجلانب
التجاري والثقايف.
هناك بع�ض دور الن�شر
التي ﺗ�ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻبداع من
خالل الإعالن عن م�سابقات
للق�ص�ص الق�صرية ﻛﻣﺎ قامت
به «دار اجلزائر تقر�أ» ،هل
�ستكون مثل هذه الن�شاطات
يف دار �ضمة للن�شر ؟
تقوم �سيا�سة دار «�ﺿ ّﻣﺔ «ﻋﻠﻰ
اﻻحتفاء بالكتابّ ،
الذي يحتفي
باللّحظة اجلزائر ّية القائمة،
ّ
بكل �أ�شواقها و�أعماقها�« ،سمي
�أد ًبا ا�ستعجال ًّيا �أو �أيﱠ �ﺷﻲء
�آخر .امله ّم �أن يكون للإبداع
اجلزائري كتّابه وكتبه »ويف �إطار
دعمنا ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ والكتاب �ستطلق
الدار م�سابقات ور�شاتٍ تكوين ّية

ﻲﻓ الكتابة .و�ستقوم بن�رش الكتب
التّي تفرزها تلك الور�شات.
�ستكون دار ال�ضمة للن�شر
ﻷ
و�ول مرة يف
متواجدة
�سيال � 2019إذ �أنه مل ي�سبق
لكم �أن �شاركتم يف املعر�ض
الدويل للكتاب « اجلزائر>>
وذلك بحكم حداثة الدار ،ما
هي حت�ضرياتكم لهذا العر�س
الثقايف ؟
�إنه ل�رشف كبري �أن ت�شارك دار
�ﺿ ّﻣﺔ من عامها ﻷ
ا�ول ﻲﻓ هذا
املحفل العاملي ،حيث �سندخل
املعر�ض بحوايل � 25إ�صدارا
متنوعا والتح�ضريات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
قدم و�ساق من �أجل متثيل الدار
ووﻻية امل�سيلة �أح�سن متثيل.
ﻛﻠﻣﺔ �أخرية للقراء وجلريدة
الو�سط؟
�أ�شكر القائمني ﻋﻠﻰ جريدة
«الو�سط «ﻋﻠﻰ هاته الفر�صة
متمنيا لها دوام النجاح.

عن دار النخبة للن�شر والتوزيع

�صدور رواية «طبول الظالم» للكاتب العراقي
�إبراهيم الأعاجيبي
�صدر حديثاً عن دار
النخبة للن�رش والتوزيع،
رواية جديدة حتت
عنوان «طبول الظالم»،
للكاتب العراقي �إبراهيم
الأعاجيبي.
وتدور �أحداث رواية «طبول
الظالم» بني �شخو�ص
تنطلق والأحداث حتت
قذائف احلرب ،بينما
ترت�سم احلدود ويت�شكل
الوطن العربي وتنزف
�سوريا والعراق ،وهذا
هو ب�إ�سقاط �أدبي حال
«نرج�س» بطلة الرواية
ومعاناتها مع عائلتها
لأحداث �شاهدتها �ضغوط
الأزمة ال�سوریة التى
عا�رصتها ،وما ت�أثرت
به �شخ�صيتها من �أثر
احلروب ،وت�رسد لنا معاناة
ال�سوریون يف موطنهم ويف
املهجر ،وكیف حت ّول
بع�ض الرجال لأدوات

�أخذت على كاهلها مهمة
ذبح ال�شعب امل�ضطهد،
ح�سب الدار.
وجاء يف الرواية« :وكانت
وجهتهم �سوریا املجد،
احل�ضارة والتاریخ ،هكذا
�إذن نبد�أ برفع �ستارة
امل�رسح لن�شاهد ف�صول
امل�رسحیة الرتاجیدیة،
بعد اكتملت �أدوار ممثلیها،
فكانت م�شاهد التهجری
والدم والقهر ،م�شاهد
یجرتحها الواقع ،بعد �أن
كادت خفافی�ش الظالم �أن
تبتلع �شم�س الوطن والتوق

نحو احلریة لیجثو الظالم
على �صدر �أبنائه ،فكان
للدم وال�شهادة مقولتهما
فى ر�سم خارطة يف مرحلة
دقیقة».
يذكر �أن امل�ؤلف �إبراهیم
الأعاجیبى� ،صدر له كتاب
«حیاة ال�شهید م�سلم بن
عقیل» عن دار الرافد
عام  ،2016و»روایة احلب
الطموح» عن م�ؤ�س�سة
العطار عام  ،2017وكتاب
«بنی یدى احلوراء» عام
.2018
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ال�شاعر ال�سوري جهاد �شرف يف حوار ح�صري مع « الو�سط»

الثقافة العربية حتتاج �إىل �صحوة
جادة للخروج من واقعها املرير
انفردت يومية «الو�سط «بحوار ح�صري الأول من نوعه يف الوطن العربي مع ال�شاعر ال�سوري «جهاد �شرف»  ،الذي ك�شف
لنا عن م�ضمون جمموعته ال�شعرية املو�سومة بـ « عذرا حبيبتي» ال�صادرة يف العام املا�ضي ،عن دار الكتاب العربي
للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة التي ن�شرت باجلزائر  ،فلقد كانت له م�شاركة مميزة بهذا الديوان يف فعاليات �سيال
 23الذي لقي �إعجابا منقطع النظري من طرف القراء يف اجلزائر الذين يع�شقون �سوريا بلدا و�شعبا  ،فهذا البلد ال�شقيق
تربطه عالقة تاريخية قوية مع اجلزائر ،ويف ذات ال�سياق �أكد لنا هذا املبدع �أن اجلزائر ت�سكن �أعماق قلبه  ،فهو يحتفظ
دائما ب�أحلى الذكريات التي عا�شها فيها ،والتي يعتربها من �أجمل �سنني عمره ،م�شريا �أنه يكن كل احلب و االحرتام
لل�شعب اجلزائري العظيم  ،مربزا لنا �أي�ضا �أن «فل�سطني» هي الأخرى حتظى مبكانة خا�صة يف وجدانه  ،وعرف هذا
اللقاء ال�شيق الذي �أجريناه مع هذا ال�شاعر العربي الأ�صيل الذي يعتز بعروبته  ،وعليه فلقد توقفنا عند �أهم املحطات
الإبداعية البن ال�شام العتيق �أين تطرقنا من خالله للعديد من املوا�ضيع والق�ضايا املتعلقة بال�شعر ب�صفة خا�صة
والثقافة العربية ب�صفة عامة  ،وهذا كله للو�صول �إىل الهدف املن�شود وهو النهو�ض واالرتقاء بها نحو الأف�ضل  ،كما
ك�شف لنا جهاد عن م�شاريعه امل�ستقبلية التي يح�ضر لها يف جمال الكتابة وهنا اكت�شفنا الطموح احلقيقي لهذا الإن�سان
الفريد من نوعه الذي يرغب يف تقدمي �إ�ضافة حقيقية للأدب العربي وذلك باال�ستعانة بلغة ال�ضاد الرثية بالكلمات
واملعاين التي يرتجمها هذا الأخري �إىل �أ�شعار معربة تخطها �أنامله الذهبية والتي تظهر �أ�سلوبه ومل�سته الإبداعية.
حاوره :حكيم مالك
متى بد�أت ق�صتك مع ال�شعر
خا�صة والكتابة عامة؟
بد�أت بحب ال�شعر من �أيام
والثانوية
درا�ستي املتو�سطة
كانت �أوىل حماوالتي اخلجولة يف
الكتابة.
حدثنا عن
وذكرياتك فيها؟

اجلزائر

اجلزائر هذه البلد العظيمة نع�شقها
يف �سوريا قبل �أن نراها وقد
�سميتها �سوريا الغربية ،كما �سوريا
اجلزائر ال�رشقية لت�شابه الكثري
من العادات والتقاليد والنخوة
وكرم ال�ضيافة و�إحدى �أجمل �سنني
عمري ق�ضيتها يف اجلزائر جتولت
فيها ،وبدون جمامالت اجلزائر
�إحدى �أجمل اجلنان على الأر�ض
ويل فيها �أخوة و�أ�صدقاء و�أهل بكل
ما حتمله الكلمة من معنى والأهم
فيها كانت انطالقتي على م�ستوى
الن�رش و�أعتز �أين ن�رشت �أول كتاب
يل يف اجلزائر.
هل لك �أن تطلعنا عن
جمموعتك ال�شعرية «عذرا
حبيبتي»؟
يل م�ؤلف واحد «عذرا حبيبتي « مت
ن�رشه يف اجلزائر وقد �سبقه كتاب
بعنوان» ل�ست ب�شاعر �سيدتي» لكنه
مل ير�ضي طموحاتي ف�آثرت �إال
�أن�رشه.
كانت لك م�شاركة مميزة
يف �سيال  23بديوان �شعري
« عذرا حبيبتي « ن�شر
باجلزائر؟ فكيف كان جتاوب
القراء يا ترى؟
احلمد هلل ال ب�أ�س بها والقى من
ف�ضل اهلل القبول واال�ستح�سان
من القراء �سواء يف اجلزائر �أو يف
�سوريا وهذا ما �شجعني على البدء
بكتاب جديد.
كيف كان تعاملك مع دار
الكتاب العربي؟
ن�رشت يف دار الكتاب العربي
�صاحب هذه
كان
وللأمانة
الدار من امل�شجعني و�ساعدين
جدا يف ن�رشه وعن طريق منربكم
احلر� ،أوجه حتية خا�صة للأ�ستاذ
مهند اجلهماين مدير الدار الذي
مل يدخر جهدا يف ن�رشه.

هل لك �أن تهدي لقرائك
الأعزاء ق�صيدة من ذوقك؟
مبنا�سبة بناء امل�سجد الكبري
يف اجلزائر ثالث �أكرب جامع يف
العامل كتبت له هذه الق�صيدة
و�أهديها ل�شعب اجلزائر الأبي.
ما�ض قد رقدا
�أعندكم خرب عن
ِ
جمر احلنني �إىل ذكراه ما خمدا
وكلما ذكروا بغداد وقرطبة
تفجر الدمع يف دم�شق مفتقدا
تلك الطلول ومن عنها قد
ارحتلوا
كانوا لنا قدو ًة وجمدهم خلدا
حيوا البالد وما فيها ومن �سكن
طيب الإقامة ال متلّها �أبدا
مايل �أرى النور يف اجلزائر اتقدا
وميلك الروح والف�ؤاد واجل�سدا
ولن �أقول بنا ًء �أو �أع ّرفه
يكفيه عزا بالتوحيد قد �شهدا
ولن �أقول بنا ًء ال مثيل له
بالعلم والتقوى يرقى مبن �سجدا
دنت من ال�سحب البي�ضاء مئذنة
لكي حتملها التكبري والبرُ ُدا
بناءها نورها وقامتها
ك�أنها البدر يف الليالِ حني بدا
جزى الإله من اخلري العظيم
ملن
�أقام هلل م�سجدا وما ف�سدا
يا جامعا له يف التاريخ مكرمة
من �شاء علما �سعى �إليه جمتهدا
الوافدون على �أبوابه زمرا
يرجون ف�ضال من اهلل الذي ُعبدا
وبهجة العني يف حما جزائرنا
قد عانقت جامعا بالعلم متقدا
�شغف
قلوب مل�ؤها
ترنو �إليه
ٌ
ٌ
ل�سجد ٍة متحو الذنوب والكمدا
تر�صعت بكلمات اهلل وال�سور
الدر يف جدرانه ُمهِدا
ك�أنها ّ
تلك املنابر بالتكبري قد �صدحت
حتى ترى مذنبا فينا وقد ر�شدا
طوبى ملن كان يف دنياه معتكفا
فيبعد اهلل عنه الهم والنكدا
جناتنا يف كتاب اهلل ظاهرة
و�سنة امل�صطفى العدنان من
ق�صدا
بنى اجلزائر �رصحا غري حمتكر
لكل من ق�صد العلوم واجتهدا
ت�أتي �إليه الوفود الراغبون غدا
فما يجيئون �إال يقب�سون هدى
يغني البالد بكتْبٍ ما لها عدد
فمن جنى علوما �إال بنى بلدا
ترى املحبني للإله قد وجلوا
وقد يزور بيوت اهلل من وجدا
جنات م�شيدة
�إن امل�ساجد
ٌ
للذاكرين تناغي كل من وردا

هل �أنت ب�صدد التح�ضري
لكتاب جديد؟
نعم �إن �شاء اهلل و�أنا �أعمل على
هذا املو�ضوع منذ مدة و�أمتنى
�أن يكون يف امل�ستوى املطلوب
و�أن �أو�صل ر�سالتي للعامل.
ما هي �أبرز الأهداف التي
ي�سعى لتحقيقها كل �شاعر؟
�أهم ما ي�سعى �إليه ال�شاعر �أو
الأديب هو الو�صول �إىل قلوب
القراء واجلمهور ،وهذا يتطلب
منه قراءة واقع النا�س وما
يهمهم من موا�ضيع يطرحها
يف �شعره حتاكي واقعهم وي�ضع
احللول فال نكتفي بو�صف
امل�شاكل فقط بل ب�إيجاد احللول
وطرحها للجمهور.
ملاذا قل وهج الق�صيدة
ال�شعرية على امل�ستوى
العربي؟ ومباذا تف�سر تراجع
مردود ال�شعراء العرب؟
للأ�سف تغري الذوق العام للقراء
وغزو الثقافات االجنبية لديارنا
وخا�صة بني فئة ال�شباب والأهم
�أن املوا�ضيع التي يطرحها
�شعراء اليوم بغالبيتها موا�ضيع
�شخ�صية ف�أنا كقارئ ممكن �أن
�أحب ق�صيدة ل�شاعر ما عن
حبه لكنني �أبحث عن املوا�ضيع
التي تهمني وتهم املجتمع ب�شكل
عام.
هل �سبق لك امل�شاركة
يف امل�سابقات والأم�سيات
ال�شعرية؟
بالن�سبة للم�سابقات مل �أ�شارك
بعد لأين مل �أجد امل�سابقات التي
تالئم كتاباتي �أو ب�صيغة �أخرى
مل �أبحث عن امل�سابقات ل�ضيق
الوقت وان�شغايل بظروف احلياة
�أما بالن�سبة للأم�سيات فقد
�شاركت كثريا وكنت يف �إحداها
�ضيف �رشف مبنا�سبة اليوم
العاملي لل�شعر.
ما الذي تقرتحه
للنهو�ض بالق�صيدة ال�شعرية
�إىل الواجهة التي تليق بها؟
يجب علينا �أن نعالج الأ�سباب
التي �أبعدتنا عن جمال لغتنا
العربية وعودتنا للهوية العربية
وتن�ش�أت الأجيال على حب لغتنا
منذ ال�صغر فكلنا يعرف ميول
�أغلبية �شبابنا للثقافات الغربية

والتفاخر بهذا امليول حتى نبني
جيال حمبا للأدب العربي ومييل
للثقافة العربية وهذا يتطلب
جهود حثيثة وجبارة من
احلكومات واملنظمات الثقافية.
ما ر�أيك يف كتابات
ال�شعراء ال�شباب اليوم؟
ب�رصاحة ال ترتقي للم�ستوى
املطلوب و�أنا واحد منهم
لكننا جند بع�ض الكتاب رائعني
ومميزين �أمر يدعو للتفا�ؤل
وعلينا ت�شجيعهم والعناية بهم
لكي يطوروا مواهبهم.
ماهي املدار�س ال�شعرية
التي ت�أثرت بها؟ ومن هو
�شاعرك املف�ضل؟
�أكرث ما ت�أثرت به ال�شعر الذي
يحاكي واقعنا امل�ؤمل الذي
طرح م�شاكل الأمة العربية كنزار
قباين وعمر �أبو ري�شة وحممود
دروي�ش وغريهم الكثريين ممن
حملوا لواء احلقيقة ومل ي�أبهوا
ملن يقمع احلقيقة يف بالدنا.
�أما �شاعري املف�ضل فهو نزار
قباين.
هل �ست�شارك يف فعاليات
�سيال  24باجلزائر؟
�أمتنى طبعا من �صميم قلبي لكن
هذا الأمر مرهون بالظروف.
ماهي التحديات التي
تواجه ال�شعر العربي اليوم؟
غزو الثقافات الأخرى لبالدنا
بالدرجة الأوىل والإهمال ب�شكل
عام �سواء على �صعيد احلكومات
العربية �أو على �صعيد ال�شعوب
العربية بالثقافة وباللغة العربية
غياب ال�شعر العربي عن هموم
النا�س �أدى �إىل تدين م�ستوى
املتابعني.
بحكم �أنك مقيم يف
�سوريا ،ما تقييمك للواقع
الثقايف ب�شكل عام هناك؟
ال ب�أ�س فيه مع حتفظي على
بع�ض الأمور ال�سالفة الذكر لكن
يوجد بع�ض املنا�ضلني يف هذا
املجال الذي ال يدخرون جهدا
بن�رش الوعي الثقايف م�شكورين
لكن لي�س بالكم املطلوب.

كلمة عن ال�شعبني
اجلزائري
ال�شقيقني
وال�سوري؟
ال�شعب اجلزائري �شعب جبار،
�شعب ميتلك كل مقومات الكرم
والنخوة� ،أ�صيل بطباعه جتد
فيه الأنفة والرقي واحل�ضارة،
تراه �صعب املريا�س خا�صة يف
احلق لني يف معاملة ال�ضيف.
�أما ال�شعب ال�سوري ال يختلف
عن �أخوه ال�شعب اجلزائري يف
�شيء �إال باللهجة �إن �صح التعبري
وبدون مبالغة ميكن �أن ن�سميهما
تو�أم ب�أغلب ال�صفات ،لذلك ترى
عندهما حب متبادل رغم بعد
امل�سافات بينهما.
هل لك �أن ت�صف لنا
جمال قرية (ع�سال الورد)؟
«ع�سال الورد «�إحدى جنان الريف
الدم�شقي ،ترتبع على ه�ضبة يف
�أعايل اجلبال املحيطة بدم�شق
ك�أمرية على عر�شها ت�سحرك
بطبيعتها ،يتداخل املا�ضي
باحلا�رض فيها ك�أغ�صان ال�شجر
تتناف�س الف�صول الأربع بجمالها
لل�صيف ،فيها �أيامه التي ال متلها
ولل�شتاء حكاياته التي ال تن�سى،
�أما الربيع فهو مزار لكل ع�شاقها
،تعانق ح�ضارة اليوم ب�ساطة
الأم�س ،حتب ال�ضيف �أكرث من
نف�سها �إنها ع�سال الورد.
�أال تنوي م�ستقبال خو�ض
غمار جتربة كتابة الرواية؟
�أحب الرواية لكن �أنا �أحب
االخت�صا�ص ،و�أنا �أع�شق ال�شعر
�أراه الر�سالة الأقرب للقلب من
غريه من الأدب لذلك مل �أجرب
كتابة الرواية.
ما هو النداء الذي تريد
توجيهه من منرب يومية
الو�سط»؟
لي�س نداء بل �رصخة عربية
جمروحة مبللة بالدموع ملطخة
بالدماء علها توقظ ال�ضمري
العربي من �سباته علها حتيي
النخوة والتعا�ضد والت�آلف
واملحبة فيما بيننا ،لأننا نعي�ش
يف زمن االنق�سام والتمزق
والت�رشذم ،ع�سى �أن نكون اجليل
الذي �أحيا الأمة العربية و�أعادها

للطريق الذي كانت عليه �سيدة
الأمم.
هل تنوي ن�شر �أعمالك
امل�ستقبلية يف دار ن�شر
�سورية �أم جزائرية؟
طموحي �أن �أن�رش يف كل البالد
العربية لكني بالوقت احلا�رض
�أنوي �أن �أن�رش يف بلدي �سوريا.
فيم تتمثل طموحاتك
ككاتب طموح يحلم بالعي�ش
الكرمي؟
�أن تعود للثقافة العربية رونقها
ويعود للأدباء وال�شعراء مكانتهم،
كما يف ما�ضينا و�أن ت�صل ر�سالتي
العروبية �إىل كل العامل ،ف�أنا �أ�ؤمن
بالأمة العربية كج�سد واحد لكنه
للأ�سف ممزق.
كلمة �أخرية نختم بها
حوارنا؟
�أحب �أن �أوجه ال�شكر اجلزيل
جلريدة «الو�سط» املوقرة على
هذا احلوار ال�شيق وعلى هذه
اللمحة عني و�أود ان �أر�سل
ر�سالة حب وامتنان عن طريق
جريدتكم الكرمية لدولة اجلزائر
و�شعب اجلزائر الكرمي راجيا
من اهلل �أن تتاح يل فر�صة ثانية
لزيارة اجلزائر و�أهلي الكرام يف
اجلزائر ،متمنيا �أن تنعم هذه
البلد العزيزة بالأمن والأمان
والرخاء.
ال�شاعر ال�سوري جهاد �شرف
يف �سطور ...
جهاد �رشف �شاعر �سوري من
مواليد ريف دم�شق  1974يف
قرية جبلية ت�سمى» ع�سال الورد»
التي متتاز بجمال طبيعتها من
�أبوين �أميني �أفنا حياتهما يف
تعليمه و�أخوته تعلم منهما ال�صرب
واال�رصار ترعرع يف غوطة
دم�شق ودر�س فيها وتعلم فيها
حب ال�شام  ،ولقد ن�ش�أ على حب
الأدب وع�شق ال�شعر ،كما �أنه كثري
الأ�سفار ،احتلت ق�ضية فل�سطني
مكانة يف نف�سه � ،أحب اجلزائر
و�أقام فيها �سنوات ،كانت لها
الأثر البالغ يف ن�رش جمموعته
ال�شعرية املو�سومة بـ «عذرا
حبيبيتي «عام  2018عن دار
الكتاب العربي للطباعة والن�رش
والتوزيع والرتجمة باجلزائر.
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اكت�شاف «املن�ش�أ الأ�صلي» لل�سرطان!
قال علماء جامعة «� »Salfordإنهم
اكت�شفوا «خلية املن�ش�أ» التي يُعتقد �أنها
حتفز جميع �أنواع ال�رسطان وت�سمح
بانت�شار املر�ض.
و�أظهرت االختبارات �أن هذه اخللية
تنفجر يف حالة «ت�شبه الزومبي» ،خللق
الأورام وحتفيز املر�ض القاتل وو�صف
العلماء اكت�شفاهم ب�أنه ي�شبه عملية
العثور على «�إبرة يف كومة ق�ش» .ولكن
النتائج التي ميكن �أن تعيد كتابة الكتب
الدرا�سية الطبية حول منو ال�رسطان،
قد تنهي العالجات احلالية ،مثل العالج
الكيميائي.
وقال الربوفي�سور ،مايكل لي�سانتي،
معد الدرا�سة املن�شورة يف جملة
«:»Frontiers in Oncology
«يتحدث العلماء عن ال�رسطان الذي
ت�سببه خاليا ميتة تعود �إىل احلياة� ،أو ما
يطلق عليها (خاليا الزومبي) .وبعبارة
�أخرى ،تنف�صل خلية املن�ش�أ عن املحيط
وتندثر ،م�سببة تكاثر اخلاليا اخلبيثة
وخلق الأورام».
وحذر لي�سانتي من �أن بع�ض �أنواع العالج

الكيميائي ميكن �أن ي�شجع اخلاليا
اجلذعية على التكاثر ب�شكل �أكرب ،ما
قد ي�ساعد يف منو الأورام ويف الدرا�سة،
فح�ص الباحثون عينتني من �أورام الثدي
الب�رشية ،وا�ستخدموا عالمات الفلور�سنت
لعزل اخلاليا الأكرث ن�شاطا ،امل�أخوذة من
العينات يف املخترب.

وكانت ن�سبة �ضئيلة من اخلاليا ،التي
�أ�صبحت الآن خاليا جذعية �رسطانية
ن�شطة ( ،) eCSCsذات طاقة �أكرب بكثري
من غريها .بالإ�ضافة �إىل قدرتها على خلق
الورم ،وم�ستويات عالية من االنت�شار ومن
غري الوا�ضح حاليا كيف ميكن للخاليا
املارقة �أن تخرج من حالة الهرم ،وهي

عملية مرتبطة بال�شيخوخة جتعل اخلاليا
تقرتب من نهايتها لـ «تتجمد» وتوقف
التكاثر ولكن الباحثني يعتقدون �أن هذه
اخلاليا قد ت�ستخدم م�ضادات الأك�سدة
وامليتوكوندريا� ،أي قوة اخلاليا ،لإطالق
عملية الهجوم.

فوائد «الق�شطة» العجيبة!

�أكد علماء من جامعة �إ�شبيلية فائدة �أوراق �شجرة الق�شطة
« »Annona muricataيف التخفيف من �أعرا�ض مر�ض
الفيربوميغاليا (�أمل ع�ضلي ليفي يتف�شى يف اجل�سم) وخا�صة
الآالم املزمنة واالكتئاب والقلق.
و�أ�شار العلماء الإ�سبانيون �إىل اخلوا�ص العالجية ملغلي �أوراق
هذه الفاكهة اال�ستوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة،
بعد درا�سة ا�ستمرت �شهرا كامال على فئران التجارب.
وقد تو�صل اخلرباء ،من خالل هذه التجربة� ،إىل
اجلرعة املثالية من مغلي �أوراق الق�شطة ،يف �إيقاف
الآالم والأعرا�ض اجلانبية ملر�ض الفيربوميغاليا،
وهم الآن يف املراحل التح�ضريية لإجراء
التجارب ال�رسيرية على الب�رش.
ويذكر العلماء �أن فوائد هذه ال�شجرة مل يتم التعرف عليها
فج�أة ،فقد ا�ستخدمت ثمار و�أوراق الق�شطة يف الطب ال�شعبي
لدى بلدان املنطقة اال�ستوائية والن�صف اجلنوبي للكرة
الأر�ضية ،وعوجلت بها عدة �أمرا�ض كالإ�سهال والقرحة وال�صلع

والزحار
وغريها.
ونوه الباحثون
�إىل اخل�صائ�ص العالجية
التي مت الت�أكد منها علميا .ف�أوراق
�شجرة الق�شطة حتتوي على مواد غذائية تقوي
جهاز املناعة وتقلل خطر الإ�صابة ب�أي �أنواع من
العدوى .كما �أنها تقلل من خطر الإ�صابة بااللتهابات وخا�صة
املتعلقة بالتهاب املفا�صل.

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

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

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

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

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

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان
وجدت درا�سة جديدة �أن العمل كم�ضيف للطريان يزيد ب�شكل كبري
من خطر الإ�صابة مبجموعة من ال�رسطانات ،مقارنة بال�سكان
عموما وتتبع باحثون �أكرث من � 5آالف �شخ�ص ،ووجدوا �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي زاد بن�سبة تفوق  %50لدى م�ضيفات
الطريان �أكرث من الن�ساء الأخريات ،يف حني ارتفعت خماطر
الإ�صابة ب�رسطان املعدة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%74لدى طاقم الطريان
مقارنة بال�سكان العاديني.
ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل �رضورة بذل جهود �إ�ضافية
لتقليل خماطر الإ�صابة بال�رسطان بني امل�ضيفات ،مبا يف ذلك
مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

• �آخر من مات من ال�صحابة املكرثين من
• �آخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين
احلديث� :أن�س بن مالك الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه
باجلنة� :سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ،تويف
خادم النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،مات بالب�رصة
باملدينة �سنة  55هجرية.
�سنة  93هجرية.
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �شهدوا غزوة
بدر� :أبو اليَ رَ�س كعب بن عمرو الأن�صاري ر�ضي اهلل • �آخر ال�صحابة موتاً بالإجماع� :أبو الطفيل عامر
بن واثلة الليثي ر�ضي اهلل عنه ،تويف يف مكة �سنة
عنه ،تويف باملدينة �سنة  55هجرية.
• �آخر من مات من �أمهات امل�ؤمنني زوجات النبي  110هجرية.
• �آخر من ر�أى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
عليه ال�صالة وال�سالم� :أم �سلمة املخزومية ر�ضي
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث� :أبو
اهلل عنها ،توفت باملدينة �سنة  62هجرية.
�إ�سحاق ال�سبيعي الهمداين ،تويف يف الكوفة �سنة
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �شهدوا بيعة
 129هجرية ،يف �آخر عهد الدولة الأموية.
العقبة :جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�ضي اهلل
• �آخر من ر�أى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنهما ،تويف �سنة  78هجرية.
ً
عنه من التابعني مطلقا :عبد امللك بن ُع َمري
• �آخر من مات من ال�صحابة �أهل بيعة الر�ضوان:
الكويف ،املتوفى �سنة  136هجرية ،يف عهد الدولة
عمرو بن ُح َريث ر�ضي اهلل عنه ،تويف يف مكة �سنة
العبا�سية.
 85هجرية.
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �صلَّوا القبلتني� • :آخر َمن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من
رواية احلديث� :سليمان بن مهران الأعم�ش ،تويف
عبد اهلل بن بُ رْ�س املازين ر�ضي اهلل عنه ،تويف
�سنة  148هجرية.
بال�شام �سنة  88هجرية.
• �آخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية • �آخر التابعني موتاً َخلَ ُف بن َخلِي َف َة الكويف
املع َّمر ،تويف �سنة  181هجرية وقد جاوز عمره
عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم� :سهل بن �سعد
املائة� ،أخرب عن نف�سه �أنه ر�أى ال�صحابي عمرو
ال�ساعدي ر�ضي اهلل عنهما ،تويف �سنة  88هجرية.
بن ُحريث وعمره �سبع �سنوات؛ ولهذا عده بع�ضهم
• �آخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن ر�أى النبي
عليه ال�صالة وال�سالم يف �صغره :حممود بن الربيع �آخر التابعني موتاً ،وقيل :مل يثبت �أنه ر�أى عمرو بن
حريث ،واهلل �أعلم.
اخلزرجي ر�ضي اهلل عنه ،تويف �سنة  99هجرية.

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

القر�آن الكرمي :يلتقي الإمام مع جميع
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز
وجل هو �أ�صل الأ�صول ،وال �أحد �أنزع
منه �إليه ،ي�ستدل بن�صه ،وبظاهره ويعترب
ال�سنة تبيانا له .ال�سنة النبوية� :أما ال�سنة
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه
ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من
�أئمتهم و�أقطابهم ،غري �أنه رمبا عمم
يف ال�سنة لت�شمل ما يعرف عند علماء
احلديث بامل�أثور .وهو بهذا املعنى
يعطي لعمل �أهل املدينة و�إجماعهم
مكانة خا�صة ،ويجعل من قبيل ال�سنة
كذلك فتاوى ال�صحابة ،وفتاوى كبار
التابعني الآخذين عنهم ،ك�سعيد بن
امل�سيب ،وحممد بن �شهاب الزهري،
ونافع ،ومن يف طبقتهم ومرتبتهم
العلمية ،كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل
�أهل املدينة :من الأ�صول التي انفرد
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه
الأحكام والفتاوى .وق�سم الإمام الباجي
عمل املدينة �إىل ق�سمني :ق�سم طريقه
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�س�ألة
الأذان ،وم�س�ألة ال�صاع ،وترك �إخراج
الزكاة من اخل�رضوات ،وغري ذلك من
امل�سائل التي طريقها النقل وات�صل
العمل بها يف املدينة على وجه ال
يخفى مثله ،ونقل نقال يحج ويقطع
العذر .وق�سم نقل من طريق الآحاد،
�أو ما �أدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد،
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة،
وعلماء غريهم من �أن امل�صري منه �إىل
ما ع�ضده الدليل والرتجيح .ولذلك
خالف مالك يف م�سائل عدة �أقوال
�أهل املدينة .الإجماع :لعل مالكا �أكرث
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا
به ،واملوط�أ خري �شاهد على ذلك� .أما
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
«وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو
ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل
يختلفوا فيه».

 5حقائق عن م�سلمي �أوروبا
وفقا لآخر الدرا�سات ،ميثل امل�سلمون �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من  %5من عدد ال�سكان� ،إال �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها
تلك الن�سبة.
ون�رش معهد «بيو» الأمريكي للأبحاث� ،أول �أم�س الأربعاء  29نوفمرب  ،درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف �أوروبا ،التي
تتزايد مبعدل �رسيع ،حيث بلغت ن�سبة وجودهم  %4.9حتى عام  2016وقد �أدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل �إىل ا�ضطرابات �سيا�سية
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية ،وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء م�ؤخرا ،وكثري منهم م�سلمون ففي االنتخابات
الأخرية يف فرن�سا و�أملانيا ،كان و�صول املهاجرين �إىل تلك البلدان -وال �سيما امل�سلمون منهم -من �أهم الق�ضايا وبا�ستخدام �أحدث
التقديرات ال�سكانية للمعهد ،هناك  5حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا:

 1ثالث دول �أوروبية فيها العدد الأكرب من امل�سلمنيفرن�سا و�أملانيا لديهما �أكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ( 28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إىل الرنويج و�سوي�رسا)
ففي منت�صف عام  ،2016كان هناك  5.7مليون م�سلم يف فرن�سا ( %8.8من �سكان البالد) و 5ماليني م�سلم يف �أملانيا %6.1وتعد قرب�ص
هي الدولة الأوروبية التي ي�شكل فيها امل�سلمون �أكرب ن�سبة من ال�سكان ،حيث ي�شكل امل�سلمون البالغ عددهم � 300ألف م�سلم يف اجلزيرة
حوايل ربع �سكانها ( ،)%25.4ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد ،فهم �أبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين
و�صلوا قرب�ص �أخريا كمهاجرين.

 2م�ستقبل امل�سلمني يف �أوروباازدادت ح�صة امل�سلمني من جمموع �سكان �أوروبا ب�شكل مطرد و�ست�ستمر يف النمو يف العقود املقبلة ،فمن منت�صف عام � 2010إىل
منت�صف عام  2016وحده ،ارتفعت ح�صة امل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئوية واحدة ،من � %3.8إىل ( %4.9من  19.5مليون �إىل
 25.8مليون) وبحلول عام  ،2050ميكن �أن يزيد ن�صيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني �أكرث من ال�ضعف ،لي�صل �إىل � %11.2أو �أكرث،
وهذا يتوقف على مقدار الهجرة امل�سموح بها �إىل �أوروبا .وحتى يف حالة عدم ا�ستقرار الهجرة امل�ستقبلية ب�شكل دائم ،ف�إن عدد
ال�سكان امل�سلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ  ،%7.4وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�شباب وارتفاع معدالت اخل�صوبة للمقيمني امل�سلمني
احلاليني يف �أوروبا.

 3متو�سط �أعمار امل�سلمني يف القارة العجوزوفقا لآخر �إح�صاء ل�سكان �أوروبا لعام  ،2016وجد �أن امل�سلمني هم �أ�صغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من الأوروبيني الآخرين ،ويبلغ
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا 30.4عاما� ،أي �أ�صغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ  13عاما ،حيث بلغ متو�سط
عمر الأوروبي «غري امل�سلم»  43.8عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى ،جند �أن ن�صف امل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن الـ  30عاما ،مقارنة بـ  %32من غري امل�سلمني يف �أوروبا،
من املتوقع �أن يبلغ متو�سط �إجناب الن�ساء امل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني ،وذلك �أكرث من متو�سط �إجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو
طفل واحد.

 4عوامل منو امل�سلمني يف �أوروبابني منت�صف عام  2010ومنت�صف عام  ،2016كانت الهجرة �أكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ،حيث و�صل ما يقدر بنحو
 2.5مليون م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري اللجوء ،مثل العمل �أو الدرا�سة فيما ح�صل حوايل  1.3مليون م�سلم على حق اللجوء ،مما
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا ،بينما غادر �أوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني
الأوروبيني ،فقد كان هناك  2.9مليون حالة والدة خالل هذه الفرتة� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض عدد الوفيات ،بينما ي�أتي التحول الديني
عامال ثالثا.

 5نظرة �أوروبا �إىل م�سلميهاتتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية ،فقد وجد ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد «بيو» للأبحاث عام  2016يف
 10دول �أوروبية� ،أن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية ،يف حني �أن  %47من الأملان
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية ،يعطي امل�سلمني ت�صنيفا غري �إيجابي ،بينما  %17فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك .وازدادت الفجوة
بني �آراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو  30نقطة مئوية يف �إيطاليا واليونان.
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ما بني  26و� 30أكتوبر اجلاري

م�شاركة  14فنانا خمت�صا يف الطبعة
الثالثة للم�سابقة الوطنية للحروفيات
�ستقام بتلم�سان الطبعة الثالثة للم�سابقة الوطنية للحروفيات ما بني  26و� 30أكتوبر اجلاري،
ح�سبما علم اليوم اخلمي�س لدى املنظمني .و�ستعرف هذه الطبعة املنظمة من طرف املتحف
العمومي الوطني للخط الإ�سالمي لتلم�سان م�شاركة  14فنانا خمت�صا يف احلروفيات من واليات
تلم�سان واجلزائر العا�صمة و�أدرار و ورقلة و�سطيف و�أم البواقي ،وفقا ملا �أفاد به م�سري هذه امل�ؤ�س�سة
الثقافية� ،أحمد ل�صنوين.
و�ستت�ضمن التظاهرة التي �ستقام
بدار الثقافة «عبد القادر علولة»
�إجناز لوحات يف احلروفيات
بتوظيف احلرف العربي يف الفن
الت�شكيلي حول مو�ضوعي �أحداث
� 17أكتوبر  1961واندالع ثورة
نوفمرب .1954
و�سيتم انتقاء �أح�سن ثالثة
�أعمال من طرف جلنة مكونة من
�أكادمييني وفنانني متح�صلني على
�إجازات دولية يف جمال اخلط
العربي باعتمادهم على معايري
متعلقة بجمالية اللوحة والتقنيات
املعتمدة لكتابة وجت�سيد هذه
احلروفيات والألوان امل�ستعملة
وخمتلف املقايي�س الأخرى.
و�رصح ذات املتحدث �أن
هذه الطبعة �سيتخللها تنظيم
حما�رضات حول اخلط العربي
وم�سابقة ت�صميم �أح�سن الفتة

�إ�شهارية حول مو�ضوع احلروفيات

مبادئ �أولية يف كتابة احلروفيات .

خا�صة يف الفن الت�شكيلي وال�سماح

وكذا ور�شات للأطفال ي�ؤطرها

وتهدف هذه التظاهرة �إىل التعريف

للفنانني امل�شاركني بتبادل الأفكار

�أع�ضاء من جلنة التحكيم لتلقينهم

�أكرث بهذا الفن وجماالت توظيفه

و اخلربات كما �أ�شري �إليه.

التي يتمتع بها �أهل منطقتنا،
و�أعترب هذا التعاون فر�صة
مثالية للتعبري عن مدى
فخري بوطني الغايل ،وذلك
من خالل �رسد حكاية دولة
الإمارات و�إك�سبو  2020دبي
للعامل ب�أ�سلوبي اخلا�ص.
وكلي �شوق للرتحيب بالنا�س
والثقافات من كل �أنحاء
الأر�ض يف �إك�سبو ،2020
بهدف جعل العامل مكانا
�أف�ضل للحياة» .
و�أ�ضاف «�إماراتنا وطن
ي�شع بالدفء والتفا�ؤل
والت�سامح و�سيتجلى ذلك
بو�ضوح يف �ساحة �إك�سبو
 .2020ومع اقرتاب احتفال
البالد باليوبيل الذهبي ف�إنه
ي�رشفني �أن �ألعب دورا يف
�إظهار مدى التقدم والإبداع
الذي و�صل �إليه الإن�سان
الإماراتي وطموحاته يف
امل�ستقبل « .
وقالت منال البيات ،الرئي�س
التنفيذي ل�ش�ؤون التفاعل
املجتمعي الك�سبو 2020

«ي�سعدنا �أن نتعاون مع الفنان
ح�سني اجل�سمي ك�سفري
للحدث ،انه فنان مميز ميثل
الفن االماراتي والعربي حول
العامل»
و�أ�ضافت «�سنتمكن من
خالل �أعماله الفنية املميزة
من �إبراز الثقافة واملوهبة
الإماراتية للجمهور العاملي،
ويج�سد هذا التعاون الرتفيه
من الطراز العاملي الذي
�سيختربه ماليني الزوار خالل
الأيام  173ملعر�ض اك�سبو

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

العنوان

�ش ّوق الفنّان �سعد ملجرد جمهوره
ومتابعيه عرب ح�سابه على �شبكة
االنرتنت لأغنيته اجلديدة التي
حتمل عنوان «�سالم» ،حيث
ن�رش �صورة له وعلّق عليها قائ ً
ال:
«قريباً� ..سالم» ،ولكنّه مل يك�شف
�أي تفا�صيل �أخرى ،ليتفاعل معه
اجلمهور ب�شكل كبريُ ،م�ؤ ِّكدين على انتظارهم ال�شديد ل�سماع الأغنية.
كان قد ح ّقق �أ ّول دويتو يجمع بني الفنان حممد رم�ضان واملطرب
املغربي �سعد ملجرد جناحاً كبرياً بكليب «ان�ساي» الذي بلغ �إجمايل
م�شاهداته حتى الآن  160مليونا و� 684ألف م�شاهدة ،بعد طرحه عرب
يوتيوب يف جويلية املا�ضي.

ديانا كرزون تفاجئ جمهورها
بالغناء باللغة الكردية لأول مرة

الفنان ح�سني اجل�سمي �سفريا لإك�سبو  2020دبي
�أعلن �إك�سبو  2020دبي عن
اختيار الفنان الإماراتي
ح�سني اجل�سمي �سفريا
للحدث الأروع يف العامل،
ليكون بذلك �أول فنان يقرتن
ا�سمه با�سم احلدث العاملي
املرتقب.
و�سي�ساهم اجل�سمي وهو
من �أبرز الفنانني العرب يف
املجال الغنائي يف تعزيز
انت�شار ر�سائل �إك�سبو 2020
دبي ،والتي تدعو للتعاون
بني �شعوب الأر�ض ل�صنع
م�ستقبل �أف�ضل ،ف�ضال عن
تر�سيخ مكانة دولة الإمارات
بينما ت�ستعد ال�ست�ضافة �أكرث
من  190بلدا وا�ستقبال
ماليني الزوار خالل �أ�شهر
�إك�سبو ال�ستة.
و�أعرب الفنان الإماراتي
عن تقديره لإدارة �إك�سبو
 2020دبي الختياره �سفريا
لهذا احلدث العاملي.
وقال اجل�سمي «هذه فر�صة
متكنني من ت�سليط ال�ضوء
على الإمكانات والقدرات

�شوق جمهوره
�سعد ملجرد ُي ِ ّ
لأغنيته اجلديدة

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

 ، 2020ونحن م�رسورون
الن�ضمام ح�سني اجل�سمي اىل
عائلة اك�سبو ال�شاملة» .
يذكر ب�أن الفنان العربي
�سيقوم ب�إحياء حفالت
غنائية قبل وخالل انعقاد
احلدث الذي �سيحت�ضن
�أكرث من  60فعالية يف اليوم.
و�سي�ساهم برفع م�ستوى
الوعي حول �شعار «توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل»
واملفاهيم الفرعية وهي
الفر�ص والتنقل واال�ستدامة

و�أهميتها لبناء م�ستقبل
�أف�ضل.
ويقام �إك�سبو  2020دبي
على مدى �ستة �أ�شهر خالل
الفرتة املمتدة بني � 20أكتوبر
� 2020إىل � 10أبريل .2021
يفتتح �أبوابه للجمهور من
ال�ساعة � 10صباحاً �إىل 2
بعد منت�صف الليل .و�سيقام
يف منطقة دبي اجلنوب،
املجاورة ملطار �آل مكتوم
الدويل ،م�ستفيداً بذلك من
قربه من مراكز ال�شحن
والنقل اجلوي يف موقع
مثايل بني �أكرب املطارات يف
مدينتي دبي و�أبوظبي .
وي�ساهم �إك�سبو  2020يف دعم
م�سرية منو وازدهار دولة
الإمارات وخططها التنموية
امل�ستقبلية .و�سيكون �أكرب
�إك�سبو دويل يف التاريخ من
حيث عدد الزوار الدوليني،
حيث من املتوقع �أن ي�أتي
 %70من زواره من خارج دولة
الإمارات ومن املتوقع �أن
يحقق  25مليون زيارة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

فاج�أت الفنانة و�سوبر �ستار العرب ديانا كرزون جمهورها الكبري
الكردي ويف كافة انحاء العامل  ،بغنائها باللغة الكردية لأول مرة
خالل م�شوارها الفني لتقدم �أغنية « خاكي �شريين وهي من كلمات
واحلان هلكوت زاهري وتوزيع يلدان ئوركوزال ومك�س بهدر �سكبا�س
ومام�سرتينك معمر توكماك ومهند�س ال�صوت كاوه �شيخ ومت ت�سجيل
العمل بني اربيل يف ا�ستديو �سندريال وا�ستوديوهات تركيا Music
.« Recording studio Tuncrecord istanbul
وت�سلل الع�شق �إىل جوارح الفنانة ديانا كرزون من والدتها ذات الأ�صول
الكردية لتن�صهر روحها وهي العا�شقة لوالدتها بجمال طبيعة كرد�ستان
ون�رضة �أزهارها لترتجم ع�شقها لوالدتها ب�أغنية « خاكي �شريين « عاك�سه
بذلك هذا الع�شق جلمهورها يف كرد�ستان  ،وات�سم العمل بالرومان�سية
وحب الطبيعة لتحلق كن�سمة عليلة يف �سماء كرد�ستان حامله نب�ضات
قلب والدتها التي تهيم ع�شقا ب�أ�صولها الكردية مغردة يف حلن احلنني
لتلك الينابيع التي تروي َظ َم�أ العا�شقني  .ومت �أطالق العمل الغنائي
« خاكي �شريين وتعني الأر�ض اجلميلة او اخل�صبة « عرب الإذاعات
املحلية والعربية واخلليجية والعراقية والكردية وعلى كافة املتاجر
االلكرتونية وعلى القناة الر�سمية للفنانة ديانا كرزون على االنرتنت
حتى متكن حمبيها من اال�ستماع لهذا العمل املميز  .ومتيزت الفنانة
و�سوبر �ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من
خالل �صورة غالف الأغنية « خاكي �شريين « يذكر �أن �سوبر �ستار العرب
ديانا كرزون قامت ب�أحياء العديد من احلفالت الغنائية حققت جناحا
كبريا من خالل احل�ضور اجلماهريي املحب لكافة الألوان الغنائية التي
تقدمها  ،كما �أحيت م�ؤخرا حفال غنائيا كبريا يف العا�صمة الأردنية
عمان يف فندق الرويال و�سط ح�ضور كبري .

حلم الأو�سكار يتبخر..
�صاالت ال�سينما ترف�ض عر�ض
«الأيرلندي»

فوجئ القائمون على �شبكة نتفليك�س ب�إعالن �سال�سل دور ال�سينما
الرئي�سية امتناعهم عن عر�ض فيلمهم القادم «الأيرلندي» (The
 )Irishmanقبل �أ�سابيع قليلة من موعد طرحه.
ووفق ما ن�رش مبوقع «�إندي واير» ف�إن بع�ضهم فعلوا ذلك اقتناعا ب�أن
من�صات البث الرقمي مبثابة تهديد لعامل ال�سينما ،لكن الدافع الذي
انقاد خلفه �آخرون كان اعرتا�ضهم قرار نتفليك�س بعر�ض الفيلم عرب
�شا�شتها بعد ثالثة �أ�سابيع فقط من طرحه بدور ال�سينما ،خا�صة
و�أنه جرى العرف بهوليود على موافقة املنتجني والإ�ستديوهات منح
التفرد بعر�ض الفيلم للم�سارح على مدار ت�سعني يوما ،قبل �أن ينتقل
ملن�صات البث املبا�رش ،مما يتيح بدوره فر�صة للربح املادي �سواء
لأ�صحاب امل�سارح �أو حتى الإ�ستديوهات .وهو ما حتاول نتفليك�س
التحايل عليه عاما تلو �آخر عرب تقدمي �أعمال تقتن�ص �أهم اجلوائز،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستقطاب �أ�سماء ذات ثقل لدى �شباك التذاكر ،يف �سبيل
�إر�ضاء هوليود ودور ال�سينما.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�أمريكا تطلق جيال مبتكرا
من ال�شاحنات الهجينة

"Nikola
�رشكة
�أعلنت
 "Motorsالأمريكية عن
تطويرها جليل جديد من
ال�شاحنات العاملة مبحركات
هجينة و�أو�ضحت ال�رشكة �أنها تعمل
حاليا على ت�صنيع �شاحنتني هما
" "2-Nikolaو"،"3-Nikola

�ستزودان مبحركات هجينة بعزم
 1000ح�صان ،ت�ستمد طاقتها
الأ�سا�سية من الأوك�سيجني
والهيدروجني املوجودين يف
الهواء ،وحتول هذه الطاقة �إىل
كهربائية تنقل املركبات دون
�أن ت�صدر �أي تلوث يذكر للبيئة.

كما �ستزود هذه ال�شاحنات
ببطاريات متطورة ب�سعة 500
و 750و 1000كيلواط ،قادرة على
ت�شغيل املحركات الكهربائية
لنقل املركبات مل�سافات ترتاوح
بني  900و 1200كلم ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة توجيه ذاتية �ستغنيها

عن ال�سائق ومل تعلن "Nikola
 "Motorsعن ال�سعر النهائي
لهذه ال�شاحنات بعد ،لكنها �أكدت
ا�ستالمها لطلبات �رشاء م�سبقة
بقيمة  4ماليني دوالر ،و�أ�شارت
�إىل �أنها �ست�ستعر�ضها ب�شكلها
النهائي ،قبل نهاية العام اجلاري.

�أفخم �سيارة دفع رباعي
يف العامل "�صينية"..
ا�ستعر�ضت �رشكة  IAT Designال�صينية �سيارة " "Karlmann Kingالتي �صنفها
اخلرباء ك�أفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب موقع ""CarAndBike
املتخ�ص�ص يف املحركات� ،أن �أكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من
�أفالم اخليال ،وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة و�ألياف الكربون القوية ،وال�صلب.
وي�ضمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من � 10أ�سطوانات� ،سعة  7.0لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من  8نقالت،
بقوة  400ح�صان ،قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل  160كيلو مرت � /س .وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة ،بعد تزويدها
مبقاعد جلدية فاخرة ،و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم ،ملحقة بـ  20مكرب �صوت ،بالإ�ضافة �إىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات
ال�ساخنة ،وماكينة ل�صنع القهوة ،و�أماكن خم�ص�صة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب .كما حتتوي ال�سيارة على خزينة
قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية ،وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية .وقامت
" "IAT Designب�صناعة  12ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�صل �إىل  2مليون دوالر� ،أي ما يعادل ( 34مليون
حنيه م�رصي تقريباً.

كان ال�شتاء ي�ستعد للرحيل ،بينما
ن�سمات ف�صل الربيع تقرع �أبواب
املنازل يف مدينة "ماالدا بولي�سالف"
الت�شيكية ،حامل ًة معها روائح غابات
اللوز ،حني فتح ال�شاب اليافع
"فاكالف كليمنت" �صندوق الربيد
على باب بيته ،ليجد مظرو ًفا نُق�ش
عليه يف خانة املر�سل �شعار م�صنع
الدراجات الهوائية الأملاين "�سيدل
وناومان" ..عرف ال�شاب على الفور
�أنه �سيجد داخل املظروف ردًا على
ر�سالته التي كان قد كتبها �إليه بلغته
الت�شيكية الر�صينة طالبًا �إ�صالح
دراجته ،لكنه عندما فتح املظروف
وجد ورقة بي�ضاء ُخط عليها �سطر
واحد متعجرف يقول�" :إذا كنت
ترغب يف الرد على ا�ستف�سارك،
فعليك مرا�سلتنا بلغة ميكننا �أن
نفهمها" ،وقع هذا الرد يف نف�سه
ريا ،وكم من
وقع ال�صدمة و�أغ�ضبه كث ً
جناحات يف هذا العامل خرجت من
رحم الغ�ضب ،وقرر �أن يبد�أ يف �إن�شاء
ور�شته اخلا�صة لإ�صالح الدرجات،
على الرغم من عدم امتالكه �أية خربة

�أكرث �سيارات الكرو�س
�أوفر �أمانا

ن�رش خرباء من املعهد الوطني
ل�سالمة الطرق يف رو�سيا قائمة
ب�سيارات الكرو�س �أوفر التي
تعد الأكرث �أمانا يف عام .2018
وحلت يف املرتبة الأوىل �سيارة
" "Volvo XC90بف�ضل
نظامها الإلكرتوين املتطور
الذي مينع ا�صطدامها ب�أي
ج�سم على الطرقات ،وميكنه
ا�ست�شعار وجود الأ�شخا�ص �أو
راكبي الدراجات على الطريق
وتنبيه ال�سائق لوجودهم
ويف املركز الثاين ،جاءت
�سيارة " "GLEالتي �أطلقتها

"فولك�س فاغن" تو�سع عائلة �سياراتها
الكرو�س �أوفر مبركبة مميزة

�أعلنت �رشكة "فولك�س فاغن"
الأملانية �أنها تخترب �سيارة
" "T-Roc Rالكرو�س
�أوفر املعدلة و�أتت املركبة
اجلديدة بهيكل �أكرب بقليل من
هياكل �سيارات ""T-Roc
ال�سابقة ،مع تعديالت
�شملت امل�صابيح والواجهتني
الأمامية واخللفية ،وجناح

هوائي �صغري لزيادة ثباتها
على ال�رسعات العالية كما
من املفرت�ض �أن تطرح
بن�سختني مزودتني مبحركات
بنزين توربينية بعزم 300
و 400ح�صان ،وعلبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  7مراحل،
ونظامي دفع �أمامي ورباعي،
و�أنظمة تعليق خا�صة،

تعرف على �سكودا ..جناح من رحم الغ�ضب

يف هذا املجال ،وافتتحها بالفعل عام
 1895هو و"فاكالف لورين" الذي كان
�صان ًعا للدراجات يف مدينة قريبة
تُدعى "تورنوف ،ومنذ هذا التاريخ
بد�أت �أوىل خطوات امل�سرية الطويلة
ل�صناعة ال�سيارات الت�شيكية..
بداية حقيقية
ثالث �سنوات مرت بعد هذا التاريخ،
لي�صال �إىل ربيع عام  ،1898حيث
انتقال �إىل م�صنعهما املبني حدي ًثا،
بعد �أن �أ�س�سا �رشكتهما حتت ا�سم
"لورين �آند كليمنت& Laurin
 .."Klementويف اخلريف من نف�س
العام قاما ب�رشاء ت�صميم الدراجة
النارية امل�سمى "وارنر موتور�سايكليه
" Warner motorcyclette
وامل�صنعة من قِبل امل�صنع الفرن�سي
"وارنر برازرز Warner Brothers
" ،غري �أن هذا الت�صميم ،والذي كان
يعمل بوا�سطة حمرك مت تثبيته
على مقدمة �أذرع التحكم يف العجلة
الأمامية� ،أثبت �أنه غري �آمن باملرة،

خا�ص ًة بعد وقوع حادث كلف "لورين"
نف�سه �س ّنته الأمامية ..ولتجنب فقد
مزيد من الأ�سنان ،كتبا �إىل "روبرت
بو�ش" متخ�ص�ص ت�صميم املحركات
الأملاين ،طلبًا مل�شورته البتكار منوذج
جديد �أكرث �أما ًنا لدراجة نارية جديدة
تكون خا�صة بهما ،وبالفعل مت ابتكار
الدراجة النارية خا�صتهما عام ،1899
والتي �أطلقا عليها ا�سم "�سالفيا".
قرن جديد

مع بداية القرن الع�رشين عام ،1900
وعندما كان  32عام ً
ال هم قوتها
الإنتاجية ،بد�أت ال�رشكة يف ت�صدير
 150ن�سخة من الدراجة النارية
"�سالفيا" �إىل �رشكة هيو�سنت يف لندن،
وبعد خم�سة �أعوام  -1905-قامت
ب�إنتاج �أوىل �سياراتها ،و�أطلقت عليها
ا�سم "لورين �آند كليمنت �آيه Laurin
 ،"& Klement Aوالتي كانت تعمل
مبحرك ذي �أ�سطوانتني وبقوة �سبعة
�أح�صنة ..ويف عام  1907مت االندماج
بينها وبني �رشكة "�سكودا" التي كانت
تعمل يف

مر�سيد�س العام الفائت،
وزودتها ب�أنظمة متطورة
ال�ست�شعار امل�سافات ،والفرملة
الأوتوماتيكية كما �ضمت
القائمة " "Lexus RXيف
املرتبة الثالثة ،بف�ضل �أنظمة
الفرملة املمتازة لديها ،و�أنظمة
تنبيه ال�سائق عند خروجه عن
امل�سار ،وتلتها ""Audi Q7
الأملانية امل�شهورة مبتانة
هيكلها وقدرتها على اجتياز
الطرق الزلقة واملك�سوة
باجلليد ،وبعدها جاءت
" "Acura MDXاليابانية.

جمال ال�صلب ،لتقدم لنا بعد هذا
االندماج يف عام  1910منوذجها
اجلديد امل�سمى " "ENSوالذي
كان يعمل مبحرك ت�صل قوته �إىل 50
ح�صا ًنا ،ولت�ستمر يف �إنتاج وتطوير
مناذجها خالل احلرب العاملية الأوىل،
وتقوم بتزويد دول مثل النم�سا واملجر
مبا حتتاجه من �سيارات خالل احلرب
حتت ا�سم "لورين �آند كليمنت"� ،إىل �أن
مت و�ضع حد لتواجد هذا اال�سم بعد
احلرب ب�سنوات مع نهاية عام ،1926
حيث كان �آخر �إنتاج لها بهذا اال�سم
هو النموذج "لورين �آند كليمنت ،"360
وبعده بد�أ ع�رص جديد هو ع�رص
العالمة التجارية "�سكودا".
ك�ساد وحرب و�أ�شياء �أخرى
بعد ت�سجيل عالمتها التجارية
امل�صممة على �شكل �سهم جمنح
داخل دائرة ،بد�أت الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف �أوروبا يف التدهور،
فبداي ًة من الك�ساد العاملي الكبري
ت�أثرت حالة ال�رشكة االقت�صادية
ريا ،ومع هبوب رياح احلرب العاملية
كث ً

الثانية ،واحتالل الرايخ الثالث (�أملانيا
النازية) لت�شيكو�سلوفاكيا ،مت و�ضع
ال�رشكة حتت ت�رصف �رشكة "هريمان
جورينج" والتي كانت تعمل خلدمة
املجهود احلربي الأملاين� ،إال �أنه بعد
احلرب عام  1945مت بناء م�صنع ال�رشكة
يف "ماالدا بولي�سالف" –والذي كان
قد تهدم بن�سبة  %70من جراء الق�صف
�أثناء احلرب -ليبد�أ يف �إنتاج �أول طراز
لها بعد احلرب وامل�سمى"�سكودا
 .."1101وعلى الرغم من انف�صال
ال�رشكة عن التقنيات الغربية يف
التطور ،حيث كانت احلكومات
احلاكمة يف ت�شيكو�سلوفاكيا يف تلك

وعجالت كبرية ب�أقرا�ص
�أنيقة م�صنوعة من الكروم
والألومينيوم.
ومن املفرت�ض �أن ترفع
"فولك�س فاغن" ال�ستار عن
هذه ال�سيارة يف الن�صف
الأول من العام اجلاري،
لتطرحها يف �أ�سواق �أوروبا
والعامل �أواخر العام.

الأيام من املع�سكر ال�رشقي التابع
لالحتاد ال�سوفيتي� ،إال �أن �سياراتها
ا�شتهرت يف كل �أنحاء العامل باملتانة
والقوة ،وا�ستطاعت �أن حتفر ا�سمها
بني �صانعي ال�سيارات الكبار.
التحوالت الكبرية
على الرغم من انتماء ت�صميماتها �إىل
مرحلة ال�ستينيات ،مما كان ي�ضعها
يف مو�ضع ال�سخرية� ،إال �أنه كان من
امل�ألوف ر�ؤيتها ت�سري يف �شوارع
�أوروبا الغربية خالل فرتة ال�سبعينيات
والثمانينيات ،خا�ص ًة �أنها كانت تبلي
بال ًء ح�س ًنا يف كل مناف�سة ،فعلى �سبيل
املثال فازت مب�سابقات رايل "راك"
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«غوغل» تطلق هواتف يجمعها
امل�ستخدم على هواه!

�سجلت �رشكة «غوغل»
ّ
م�ؤخرا براءة اخرتاع
جديدة لهواتف فريدة
يقوم م�ستخدمها بتجميع
�أجزائها الأ�سا�سية بنف�سه
ويفيد موقع «»com.T3
ب�أن الهواتف �ستتكون من
� 3أجزاء رئي�سة :هيكل ي�ضم

البطارية واملعالج ومكربات
ال�صوت ،وجزء ي�ضم ال�شا�شة
مع الكامريا الأمامية ،وثالث
فيه الكامريا الأ�سا�سية
مع بع�ض احل�سا�سات
الإلكرتونية ،وجتمع هذه
الأجزاء مع بع�ضها بكل
ب�ساطة على مبد�أ جمع

قطع الليغو.
كما يفرت�ض �أن تطرح
الأجزاء الثالثة لهذه
الأجهزة بعدة مناذج،
ما �سيوفر للم�ستخدم
�إمكانية جتميع هاتف وفقا
للموا�صفات التي يرغب بها
ويرى اخلرباء �أن فكرة هذه

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.

يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

الهواتف عملية جدا ومنا�سبة
جلميع امل�ستخدمني ،كونها
�ستمكنهم بب�ساطة من
ا�ستبدال �أجزاء هواتفهم
التي �ستتعر�ض للتلف دون
احلاجة للذهاب �إىل مراكز
�صيانة متخ�ص�صة.

«في�سبوك» ت�سعى للتنب�ؤ بتحركات
امل�ستخدمني امل�ستقبلية
يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة
خطواتك امل�ستقبلية ،وفقا ملا ك�شفته
وثائق لدى الهيئة الأمريكية لرباءات
االخرتاع والعالمات التجارية وتك�شف
وثائق براءات االخرتاع كيف �سي�ستخدم
عمالق ال�شبكات االجتماعية بيانات
موقع امل�ستخدمني للتنب�ؤ باملكان
الذي �سيذهبون �إليه يف امل�ستقبل ،حتى
عندما يكونون غري مت�صلني بالإنرتنت.
ومن املحتمل �أي�ضا �أن ت�ستخدم
يتيح الدخول لقائمة بيانات املوقع
في�سبوك بيانات �أ�صدقاء امل�ستخدم
اخلا�صة به ،و�أي�ضا الدخول لبيانات
وبيانات مواقعهم لتوقع حتركاته
املوقع لأ�شخا�ص �أخرين من �أجل
امل�ستقبلية ومت �إيداع براءة االخرتاع،
القيام بالتنب�ؤ ،الذي يقوم على توقع
يف مايو  ،2017لدى الهيئة الأمريكية
�أماكن الزيارات امل�ستقبلية للم�ستخدم
لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية،
عن طريق عدد املواقع اجلغرافية
�إال �أنه مت الإبالغ عنها م�ؤخرا بوا�سطة
املر�شحة با�ستخدام منوذج كمبيوتر
موقع «»BuzzFeed Newsوعنونت
وبيانات و�صفية مرتبطة بامل�ستخدم.
في�سبوك تقنيتها اجلديدة التي وردت
وت�شري الوثائق �إىل �أنه «يتم �إن�شاء
يف وثائق براءة االختراع «Offline
منوذج الكمبيوتر با�ستخدام التعلم
 ،»Trajectoriesوقد عر�ضت
الآيل والبيانات الو�صفية املرتبطة
ال�رشكة �ضمن الوثائق بالتف�صيل
بامل�ستخدمني الذين كانوا يف املوقع
كيفية ا�ستخدام بيانات املواقع للتنب�ؤ
اجلغرايف املر�شح»ولن تقوم في�سبوك
باملكان الذي �سيذهب �إليه امل�ستخدم
بجمع بيانات موقعك فقط لبناء
م�ستقبال.
خارطة الزيارات ،بل �ستبحث �أي�ضا
وتقوم تقنية في�سبوك اجلديدة بدرا�سة
عن �أ�صدقائك ،ويف بع�ض احلاالت ،عن
الأماكن ال�سابقة التي
الغرباء الذين ذهبوا �أي�ضا �إىل املواقع
مت ت�سجيلها م�سبقا
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي
واملرتبطة بزيارات
�ستذهب �إليه.
امل�ستخدم لها ،مبا

ت�سريبات جديدة عن �أحدث
هواتف �إل جي
رسبت بع�ض املواقع املهتمة ب�ش�ؤون
� ّ
التقنية معلومات جديدة عن هاتف
« »V40املنتظر من �إل جي.
وذكر موقع «� »Android Policeأن
الهاتف املذكور �سي�أتي مبوا�صفات
جتعل منه واحدا من �أف�ضل الأجهزة
الذكية يف الأ�سواق ،و�سيزود مبعالج

،»845«SNAPDRAGON
وذاكرة و�صول ع�شوائي � 6أو 8
غيغابايت.
كما من املفرت�ض �أن ي�أتي «»V40
بكامريا �أ�سا�سية ثنائية العد�سة بدقة
 13+16ميغابيك�سل ،ومبيزات تقريب
عالية ت�ضمن جودة ممتازة لل�صورة

حتى عند تكبريها عدة مرات ،وكامريا
�أمامية مزدوجة �أي�ضا بدقة 24
ميغابيك�سل� .أما بطارية اجلهاز فمن
املتوقع �أن تكون ب�سعة  3700ميللي
�أمبري �أو �أكرث بقليل ،ومزودة بخا�صية
ال�شحن ال�رسيع ،و�شا�شته �ست�أتي بحجم
 6.2بو�صة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�شف” يف تطبيقها
على �آيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

ك�شفت �سوزان وج�سيكي الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة يوتيوب عن �أن ال�رشكة �ستقوم بتطوير
بع�ض املزايا من �أجل �صناع املحتوى
وامل�ستخدمني ،حيث يتم حتديث ميزة جديدة
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�شف”
 Explore tabالتي تهدف �إىل تزويد
امل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوعً ا من تو�صيات
الفيديو.
مت الإعالن عن اخلرب عرب قناة Creator
 – Insiderوهي القناة نف�سها التي �أبرزتها
وج�سيكي يف �آخر حتديث لها باعتبارها

امل�صدر “غري الر�سمي” الذي يتم ت�شغيله
بوا�سطة موظفي يوتيوب.
ووف ًقا للخرب ف�إن ميزة تبويب اال�ستك�شاف
اجلديد قيد االختبار حال ًيا على ن�سبة  1باملائة
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام
الت�شغيل �آي �أو �إ�س  ،iOSلذا فهناك احتمال
كبري ب�أنك لن ترى هذا التحديث يف تطبيق
يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
�أما �إذا كنت �ضمن املجموعة التجريبية
ف�ستالحظ �أن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق
يبدو خمتل ًفا ،فبدالً من عالمات التبويب

الرئي�سية ،و Trendingواال�شرتاكات� ،سرتى
بدالً من ذلك ال�صفحة الرئي�سية واال�ستك�شاف
واال�شرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�شف Explore
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة
متنوعة من اقرتاحات العر�ض للم�شاهدة �أكرب
مما لديهم اليوم .ففي الوقت احلايل تت�أثر
تو�صيات الفيديو املخ�ص�صة �إىل حد كبري
بن�شاط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات �أخرى ،والتي
ميكن �أن ت�ؤدي بعد ذلك �إىل �إن�شاء نوع من
االختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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م�ست�شفى تلم�سان

ا�ستالم اال�ستعجاالت الطبية
اجلديدة منت�صف 2020

الأحد � 13أكتوبر  2019املوافـق ل � 14صفر 1441هـ

غليزان

م�صرع طفل غرقا
بخزان مائي

ا�ستقبلت �أول �أم�س م�صلحة حفظ
اجلثث بالعيادة املتعددة اخلدمات
بجديوية جثة طفل يف الثانية من العمر
والذي مات غرقا داخل خزان مائي
مب�سكنه العائلي بالقرية الفالحية
ببلدية �أوالد �سيدي امليهوب من جهتها
با�رشت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا
ملعرفة والك�شف عن الأ�سباب احلقيقية
يف غرق الطفل
قم

عالج مر�ض ال�سل
يف قاع البحر

ظهرت حاجة ملحة البتكار �أدوية
جديدة لعالج هذا املر�ض اخلطري،
وقد ات�ضح قبل فرتة� ،أن الطبيعة هي
م�صدر ال ين�ضب للمواد البيولوجية،
حيث در�س علماء معهد البحوث
الطبية التابع جلامعة �سدين الأ�سرتالية
نحو � 1500إ�سفنجة بحرية تعي�ش يف
ال�سواحل اال�سرتالية .وقد ظهر من
نتائج التحليالت الكيميائية احليوية �أن
�أحد �أنواع الإ�سفنج  Tedaniaينتج
مركبا ع�ضويا معروفا للعلماء با�سم
 .bengamide Bوكان هذا املركب قد
اكت�شفه العلماء عام  1986يف م�ستخل�ص
�إ�سفنج �آخر ،وبو�رش با�ستخدامه �ضد
الديدان الطفيلية بنجاح.
وعموما ي�شكل هذا املر�ض م�شكلة
اجتماعية كبرية �أمام العلوم الطبية ،لأن
الع�صيات امل�سببة للمر�ض التي و�صفها
العامل هرني كوخ� ،أ�صبحت تدريجيا
تقاوم امل�ضادات احليوية امل�ستخدمة
يف عالج املر�ض ،فيغدو �أ�صعب �سنة
بعد �أخرى.

ل�شبونة يغري ا�سم
ملعبه لتكرمي رونالدو

يفكر نادي �سبورتنغ ل�شبونة يف �إطالق
ا�سم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم
يوفنتو�س الإيطايل ،على ملعب النادي
امل�سمى حاليا «خو�سيه �ألفاالدي»ونقلت
�صحيفة «توتو �سبورت» الإيطالية،
ت�رصيحات فريديريكو فاراندا�س رئي�س
ل�شبونة عن تغيري ا�سم ملعب النادي
بقوله�« :إنها فر�ضية ن�ضعها يف اعتبارنا،
ونحن �سنكون فخورين بها».
و�أ�ضاف« :رونالدو �سيظل دائما �أحد
�أعظم رموز تاريخ نادينا ونفخر بارتباط
ا�سم رونالدو بنا ،و�أن ا�سم �أف�ضل العب
يف العامل يتم دجمه مع �سبورتنغ
ل�شبونة»ويفكر ل�شبونة يف �أكرث من ا�سم
للملعب النادي مثل»Arena CR7« :
�أو «ملعب كري�ستيانو رونالدو» ،و هناك
�سيناريو �آخر �أكرث �شعبية وهو اجلمع
بني اال�سم احلايل وا�سم رونالدو من
خالل ت�سميته مبلعب « José CR7
.»Alvalade
يذكر �أن بداية م�سرية �صاروخ ماديرا
الكروية كانت يف �سبورتنغ ل�شبونة،
و�شارك مع الفريق الأول مو�سما واحدا
فقط ،قبل �أن ينتقل ملان�ش�سرت يونايتد
مطلع مو�سم  ،2005-2004ويبد�أ ت�ألقه
احلقيقي منذ تلك اللحظة.
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الألعاب الع�سكرية ال�سابعة للمجل�س الدويل

اجلزائر ت�شارك ب 87ريا�ضيا

واخلما�سي

م�.س

�أ�رشف اللواء �رشيف زراد،
رئي�س دائرة اال�ستعمال
والتح�ضري لأركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي� ،أم�س ال�سبت
� 12أكتوبر  ،2019مبركز جتمع
وحت�ضري الفرق الريا�ضية
الع�سكرية /ال�شهيد م�سعود
بوجريو /ن.ع ،1.على تفتي�ش
الوفد الريا�ضي الع�سكري
للجي�ش الوطني ال�شعبي
املتكون من  87ريا�ضيا ،الذي
�سي�شارك يف الألعاب الع�سكرية
ال�سابعة للمجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية املزمع

�إجرا�ؤها بيوهان بال�صني من
� 14إىل � 28أكتوبر .2019
هذه املناف�سة التي �ستعرف
م�شاركة �أكرث من ثمانية �آالف
( )8000ريا�ضي ع�سكري ذو
م�ستوى عايل ،ممثلني ملائة
وت�سعة وثالثون ( )139دولة،

�ستعرف م�شاركة الفريق
الوطني الع�سكري يف �سبعة
( )07اخت�صا�صات ريا�ضية
ذات طابع �أوملبي وع�سكري
واملتمثلة يف كرة القدم،
املالكمة ،اجليدو� ،ألعاب
القوى ،امل�صارعة امل�شرتكة،

التايكواندو
الع�سكري.
جتدر الإ�شارة �أنه مت ت�سخري
كل الو�سائل ال�رضورية بغية
�ضمان �أح�سن الظروف من
جانب التح�ضري والتكفل
واملتابعة الفنية والطبية للفرق
الع�سكرية امل�ؤهلة للم�شاركة
يف هذا املوعد الريا�ضي
الع�سكري العاملي ،بغية حتقيق
�أف�ضل النتائج ورفع الراية
الوطنية عاليا وهذا بف�ضل
الدعم الدائم للقيادة العليا
للجي�ش الوطني ال�شعبي.

جيجل

والية اجلزائر

توزيع  623وحدة �سكنية

�إعادة تهيئة ملعب االخوة
الزيوي بح�سني داي

�سيتم يوم الفاحت من نوفمرب املقبل
توزيع ما جمموعه  623وحدة �سكنية
من خمتلف ال�صيغ والأمناط عرب بلديات
والية جيجل ,ح�سبما علم �أم�س ال�سبت
لدى م�صالح ال�سكن بالوالية وا�ستنادا
لذات امل�صالح ف�إن الأمر يتعلق بتوزيع
 250مقرر ا�ستفادة من �إعانة ال�سكن
الريفي ا�ضافة اىل  284وحدة من منطي
الرتقوي املدعم واالجتماعي الت�ساهمي

مق�سمة بني  214وحدة من �صيغة الرتقوي
املدعم متواجدة باملدخل ال�رشقي
للوالية والتي ت�رشف على اجنازها
م�صالح ديوان الرتقية والت�سيري العقاري
وكذا  70وحدة من �صيغة االجتماعي
الت�ساهمي مبنطقة مزغيطان باملدخل
الغربي للوالية ت�رشف على اجنازها
م�صالح الوكالة الوالئية للت�سيري والرتقية
احل�رضية.

خ�ص�صت م�صالح والية اجلزائر م�ؤخرا
غالفا ماليا بقيمة  6ماليري �سنتيم لإعادة
تهيئة ملعب الإخوة الزيوي ببلدية ح�سني
داي ,ح�سبما علم �أم�س ال�سبت لدى املدير
الوالئي لقطاع ال�شباب و الريا�ضة.
و�أو�ضح كرا�ش طارق يف ت�رصيح �أن الدرا�سة
التي �أ�رشفت عليها جلنة خا�صة تابعة
ملديريته خل�صت �إىل �أن تكلفة الأ�شغال
املقررة على م�ستوى غرفة تغيري املالب�س
بالن�سبة لالعبني مللعب الإخوة الزيوي
تيارت
بح�سني داي� ,إىل جانب ا�ستحداث مدخل
�إ�ضايف ثالث للملعب ,تقدر ب  6ماليري
�سنتيم ,و �سيتم ت�سجيل هذه العملية خالل
مت م�ؤخرا بوالية تيارت تخ�صي�ص م�شاريع تخ�ص الكهرباء الريفية عرب الأيام القليلة ,على �أن يتم اعتماد امليزانية
مبلغ يفوق  786مليون دج من �أجل  30بلدية حيث من املرتقب �أن تنطلق املطلوبة من قبل م�صالح والية اجلزائر.
�إجناز م�شاريع للتزويد بالكهرباء الأ�شغال قبل نهاية ال�سنة اجلارية و�أبرز
الريفية ,ح�سبما �أفاد به مدير الطاقة ذات امل�صدر �أن الربنامج مي�س 40
غرداية
مركزا ريفيا ي�ضم  772م�سكنا و�سينجز
للوالية,ميلود بوجلة.
و�أو�ضح بوجلة �أنه مت تخ�صي�ص �أكرث على �شبكة طولها �أكرث من  256كلم
من  786مليون دج يف �إطار الربنامج م�شريا اىل �أنه مت االنطالق يف �إجراءات
اال�ستدراكي ل�سنة  2019من �أجل �إجناز اختيار املقاوالت املكلفة بالإجناز .

 786مليون دج للتزويد بالكهرباء الريفية

 19ناديا ين�شط بطولة كرة
القدم للهواة

املقاطعة الإدارية لل�شراقة

�إطالق عمليات تنظيف وا�سعة
انطلقت �أم�س ال�سبت باجلزائر العا�صمة
عمليات تنظيف وا�سعة عرب عدد من
الأحياء التابعة لبلديات املقاطعة الإدارية
لل�رشاقة ,بهدف الق�ضاء على النقاط
الع�شوائية لرمي النفايات ,ح�سبما افاد به
رئي�س بلدية دايل ابراهيم ذ كمال حمزة.
و�أو�ضح كمال يف ت�رصيح �أن م�صالح

املقاطعة الإدارية لل�رشاقة �رشعت منذ
�ساعات ال�صباح االوىل لنهار اليوم يف
عملية تنظيف وا�سعة عرب عدد من �أحياء
بلديات املقاطعة (ال�رشاقة ,احلمامات,
�أوالد فايت وعني البنيان و دايل ابراهيم),
يف �إطار برنامج النظافة و العناية
باملحيط.

ين�شط  12ناديا من الق�سم ال�رشيف و �سبعة
(� )7أندية ملا قبل ال�رشيف بطولة كرة القدم
للهواة لوالية غرداية بر�سم املو�سم الريا�ضي
 2020/2019التي انطلقت مناف�ساتها نهاية
الأ�سبوع ح�سب ما �أفاد به �أم�س ال�سبت
رئي�س الرابطة الوالئية لكرة القدم ،و�ستجري
املقابالت الكروية على م�ستوى ثماين ()8
مالعب م�ؤهلة بعد �إعادة فتح ملعبي بريان
والقرارة من قبل الرابطة الوالئية لكرة القدم
والتي متت تهيئتها بالع�شب اال�صطناعي ،
مثلما �رشح يو�سف عزوز م�شريا �إىل �أن والية
غرداية حت�صي  11ملعبا جمهزا بالع�شب
اال�صطناعي من اجليل الأخري.

�أوبو تغري عامل الهواتف

جهاز ي�شحن بطاريته بـ  30دقيقة!

ا�ستعر�ضت �رشكة Oppo
هاتف  Reno Aceاملتطور،
مبوا�صفات تخوله لإحداث
نقلة نوعية يف عامل الأجهزة
الذكية ،ومن �أبرز ما مييز

هذا الهاتف هو تقنية ال�شحن
ال�رسيع 2.0 SuperVOOC
با�ستطاعة (  65واطا)  ،والتي
ت�صنف ك�أ�رسع تقنية ل�شحن
الهواتف حاليا ،والتي توفر

�إمكانية �شحن بطاريته (4000
ميلي �أمبري) خالل  30دقيقة
فقط .وجاء هذا الهاتف
بهيكل �أنيق من البال�ستيك
والزجاج ،مقاوم للماء والغبار،

وزود ب�شا�شة AMOLED
مبقا�س  6.5بو�صة ،بدقة
عر�ض ( )1080/2400بيك�سل،
فيها ثقب �صغري يف منت�صفها
من الأعلى خم�ص�ص للكامريا.

�شدد وايل والية تلم�سان علي بن
يعي�ش على �رضورة �إمتام م�صلحة
اال�ستعجاالت اجلديدة
مل�ست�شفى
الدكتور تيجاين دمرجي اجلامعي
بتلم�سان مع بداية الثالثي الأول من
ال�سنة املقبلة لتدعيمهما بالتجهيزات
واللوازم وادخالها حيز اخلدمة مع
نهاية ال�سدا�سي الأول من �سنة 2020
وت�ضع حد لل�ضغط الذي تعرفه م�صلحة
اال�ستعجاالت القدمية  .هذه امل�صلحة
التي ت�ضم خم�سة �أجنحة و � 100رسير ،
تدخل يف �إطار الثالثة ا�ستعجاالت التي
ا�ستفادت منها تلم�سان بكل من الغزوات
 ،تلم�سان و�سبدو هذه الأخرية التي دخلت
حيز اخلدمة و تدعمت بجهاز «�سكانري»
ما خفف ال�ضغط على م�ست�شفى �سبدو
 ،هذا و�أ�شار وايل الوالية �أن نق�ص
االعتمادات املالية املوجهة ال�ستكمال
بع�ض اللواحق الداخلية هي التي �أخرت
هذه امل�صلحة التي من �ش�أنها و�ضع حد
لل�ضغط الذي تعانيه امل�ست�شفى والطاقم
الطبي العامل مب�صلحة اال�ستعجاالت
القدمية التي �سجلت يف ال�سدا�سي الأول
من هذه ال�سنة ا�ستقبال �أكرث من 1019
حالة مت حتويلها من امل�ؤ�س�سات الطبية
بالوالية و واليات النعامة و البي�ض و ب�شار
و �أدرار و عني متو�شنت و �ضواحيها ومن
بني ه�ؤالء  665حالة تكفلت بها م�صلحة
اال�ستعجاالت يف ال�شهرين الأولني من
ال�سنة اجلارية فقط ما خلق �ضغطا
كبريا و�صعوبة يف التكفل باحلاالت
حممد بن ترار
اال�ستعجالية .

مناظرة قي�س �سعيد ونبيل
القروي ت�صنع احلدث

�شهدت املناظرة التلفزيونية املبا�رشة
اخلا�صة باالنتخابات الرئا�سية التون�سية التي
بثت على القناة الوطنية الأوىل التون�سية بني
املرت�شحني قي�س �سعيد ونبيل القروي الذين
بلغا الدور الثاين  ، ،تفاعال كبريا من طرف
اجلزائريني يف ال�شارع وعرب مواقع التوا�صل
االجتماعي  ،حيث �أ�صبحت هذه املناظرة
التي رفعت �شعار « الطريق �إىل قرطاج تون�س
تختار « حديث العامل عند اجلميع .

املدرب دوما �سيوا�صل مهامه
وال نية له لال�ستقالة

�إدارة �أهلي برج بوعريريج
تف�سخ عقد �شاو�شي

ف�سخت �إدارة نادي �أهلي برج بوعريريج
عقد احلار�س فوزي �شاو�شي وقررت التخلي
عن خدماته ر�سميا بطلب من املدرب
الفرن�سي فرانك دوما وذلك يف ت�رصيحات
�أدىل بها املناجري العام للفريق كمال
معو�ش ،حيث ك�شف الأخري �أن املدرب
الفرن�سي طلب التخلي عن �شاو�شي و�أعلن
عدم احلاجة �إىل خدماته لأ�سباب ان�ضباطية
بعد احلادثة التي وقعت معه يف املقابلة
الأخريةا لتي خا�ضها النادي على ملعبه �أمام
�شبيبة ال�ساورة حل�ساب البطولة الوطنية،
و�أ�ضاف املعني �أن دوما د ّون تقريرا مف�صال
حول املناو�شات التي دخل فيها ابن مدينة
برج بوعريريج مع �أن�صار النادي عقب
نهاية اللقاء بخ�سارة ت�شكيلة «الكابا» يف
عقر الديار والتي اعتربها ت�رصفات غري
احرتافية ال تليق بالعب مبثل �سمعته ،وذلك
حفاظا على االن�ضباط داخل املجموعة،
وقد لقي قرار ف�سخ عقد �شاو�شي ارتياحا يف
�أو�ساط الأن�صار خا�صة و�أنه �سبق لهم التنقل
�إىل امللعب وطالبوا بطرده من النادي بعد
الت�رصف غري الريا�ضي الذي قام به معهم
وت�سببه يف الهزمية التي تعر�ض لها الأهلي
يف ملعبه ،هذا الأمر �سوف يجعل الأهلي
الربايجي يوا�صل املو�سم بحار�سي مرمى
ويتعلق الأمر بكل من حممد �سيديريك
وزكريا بوحلفاية .ويف �سياق منف�صل� ،أو�ضح
معو�ش �أن دوما �سوف يوا�صل مهامه ب�صفة
عادية على ر�أ�س العار�ضة الفنية للنادي
عك�س الأخبار التي مت ترويجها م�ؤخرا حول
رغبته يف الرحيل واال�ستقالة من من�صبه.
عي�شة ق.

