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عبد الرزاق مقري يوجه ر�سائل م�شفرة

ال�صراع على ال�سلطة له عواقب وخيمة

 حم�س م�ستعدة مل�ساندة �أي مر�شح نظيف.
 ال يوجد من ي�ستطيع تخويفنا �أو �إغوائنا.
الأمني الوالئي للأرندي بورقلة
"حممد ال�صالح بوقفة لـ"الو�سط

اخلبري الأمني �أحمد ميزاب

اجلزائر لي�ست يف من�أى عن التهديدات

رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد
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عني الو�سط

تاف�سورببلعبا�س

الق�ضاء على �إرهابيني
و حتديد هويتهما
ق�ضت قوات الأمن امل�شرتكة
ع�شية �أم�س على �إرهابيني يف
غابة تاف�سور جنوبي والية
�سيدي بلعبا�س بعد ن�صب كمني
لهما من طرف امل�صالح ذاتها
التي كانت قد دخلت يف ا�شتباك
م�سلح مكنها من الق�ضاء على
اثنني منهما وا�سرتجاع �سالحني
من نوع كال�شينكوف،وح�سب
امل�صدر الذي �أورد اخلرب ف�إنه
مت نقل جثثهما �إىل م�صلحة
حفظ اجلثث مب�ست�شفى حديد
عي�سى بتالغ من اجل التعرف
على هويتهما ،هذا وكان هناك

�إنزال �أمني مكثف على ال�ضاحية
اجلنوبية بعني بنت ال�سلطان
و�أمالزة من �أجل حما�رصة هذه
املجموعة الدموية
ومتكنت �صبيحة �أم�س قوات
اجلي�ش املخت�صة من التعرف
على هوية الإرهابيني املق�ضي
عليهما �أم�سية الأربعاء بغابة
تاف�سور البعيدة عن والية
�سيدي بلعبا�س بنحو  80كلم
من اجلنوب ال�رشقي ،ويتعلق
الأمر بكل من الإرهابي «بهيليل
خليفة» املعروف ب»خباب»
والإرهابي «نا�رصي هواري»

�سكان جيجل ينددون
ب�أحداث العنف

املكنى «�أ�سامة» ،حيث كانا قد
التحقا باجلماعات الإرهابية
عامي  2008و  2009ليتم الق�ضاء
عليهما نهاية الأ�سبوع من طرف
قوات الأمن امل�شرتكة �إثر كمني
ن�صبه �،أين مت على �إثر العملية
ا�سرتجاع م�سد�سني ر�شا�شني من
نوع كال�شنكوف ،فيما تتوا�صل
عملية التم�شيط باملنطقة
الغابية املمتدة من جبل احلديد
بوالية �سعيدة �إىل غاية جبال
تاقوراية غربا من اجل مالحقة
بقية هذه الزمرة الدموية
�ص�.صهيب

خبر في
صورة

رف�ض �سكان والية جيجل �أحداث العنف
التي عرفتها املباراة التي جمعت فريقي
�شباب فيالج مو�سى ومولودية اجلزائر
�ضمن الدور ال�ساد�س ع�شر ملناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية ،حيث طالب العقالء
من املدينة يف من�شوارت مت ن�شرها عرب
موقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك»
بالتوجه نحو ملعب ال�شهيد رويبح الذي
احت�ضن اللقاء والقيام بتنظيفه وهي
العملية التي جرت البارحة بعد �صالة
اجلمعة.

الأفالن ومر�شحه املخفي يف الرئا�سيات
يبدو �أن ت�صريحات الأمني العام
الأ�سبق حلزب جبهة التحرير
الوطني جمال ولد عبا�س ب�ش�أن
تر�شيح عبد العزيز بوتفليقة
كمر�شح له يف رئا�سيات ربيع 2019
�سقطت يف املاء ،بعد �أن عاد معاذ
بو�شارب يف كل كالمه ور�أى �أن تقدمي
رئي�س اجلمهورية من جديد �سابق
لأوانه ،واحلزب له كل الوقت يف
�إعالن ذلك من عدمه ،فهل �سيكون
بوتفليقة مر�شح الأفالن �أم �أن الوقت
هو من �سيك�شف ذلك؟.

هل �ستكون هنالك �صالة ا�ست�سقاء؟
ت�ساءل بع�ض املدونني عرب �صفحاتهم اخلا�صة
يف الفاي�سبوك عن الأ�سباب التي جعلت وزارة
ال�ش�ؤون الدينية ال تعلن عن �صالة ا�ست�سقاء،
رغم �شح الأمطار عرب كل الرتاب الوطني منذ
منت�صف �شهر نوفمرب ،م�ؤكدين ب�أن ا�ستمرار
اجلو على هذا النحو ينب�أ مبو�سم زراعي كارثي
ما يوجب على الوزارة التدخل وحتديد يوم يف
الأ�سبوع ت�صلى فيه �صالة طلب الغيث.

�سانيه و�سرتلينغ
يهددان حمرز
يبدو �أن مدرب نادي مان�ش�سرت �سيتي
االجنليزي بيب غوارديوال غري را�ض
عن الأداء الذي �أ�ضحى يقدمه العبه
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز منذ
انطالق املو�سم الكروي اجلاري ،حيث
اكتفى مبتابعة قمة فريقه �أمام ليفربول
من مقعد االحتياط و�أ�ضحت مكانته
الأ�سا�سية مهددة من طرف الثنائي �سانيه
و�سرتلينغ اللذان يقدمان م�ستويات
�أف�ضل منه خالل اجلوالت الأخرية من
الدوري االجنليزي املمتاز.

البويرة

�أمن الأخ�ضرية يفتح حتقيقا
يف االعتداء على ال�سنافر

با�
رشت م�صالح �أمن دائرة الأخ�رضية بالبويرة حتقيقاتها
يف
ق�ضية الأحداث اخلطرية وامل�ؤ�سفة التي �صاحبت
م
قابلة
كا�س اجلمهورية بني نادي احتاد االخ�رضية و�شباب
ق�سنطينة والتي �أ�سفرت عن ت�سجيل �إ�صابات متفاوتة
اخلطورة ل
أكرث من � 33شخ�صا من �أن�صار الفريق الزائر الذين
عانوا
الأمرين يف امللعب ال�صغري « من�صور خوجة « �أين
تهاطلت
عليهم وابل من احلجارة اىل املكان املخ�ص�ص لهم
كما مت
تك�سري ال�سيارات التي حتمل ترقيم  , 25هذا و�سبق
ليومية «
الو�سط « وان حذرت يف مقال �سابق قبل اللقاء من
حدوث
الإنزالقات نظرا للح�سا�سية املوجودة بني �أن�صار
الفر
يقني
ا
لذين ت�صادموا ال�سنة الفارطة �إثر عودة جماهري
ال�سنافر
من العا�صمة بعد مقابلتهم مع املولودية � ,إىل جانب
�أن ا
غلب �أن�صار نادي الأخ�رضية ي�شجعون فريق مولودية
العا�صمة
واجلميع يعرف احل�سا�سية بني ال�شناوة وال�سنافر ما
جعلهم
ينتقمون منهم يف هذه املنا�سبة رغم حماولة البع�ض
ت
رويج �إ�شاعات مفادها �أن الأن�صار الذين اعتدوا على
اجلم
اهري الق�سنطينية تنقلت خ�صي�صا من العا�صمة وهي
جمرد �إ�شاعات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة .
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عبد الرزاق مقري يوجه ر�سائل م�شفرة

حم�س م�ستعدة مل�ساندة �أي مر�شح نظيف
 .ال�صراع على ال�سلطة له عواقب وخيمة  .ال يوجد من ي�ستطيع تخويفنا �أو �إغوائنا

حملت كلمة عبد الرزاق مقري رئي�س حركة حم�س �أم�س من ال�شلف  ،الكثري من الر�سائل امل�شفرة و الهامة  ،والتي تطرق فيها مقري �إىل �أجواء الرئا�سيات امل�شحونة  ،وكذلك
ال�صراعات املوجودة و التي ال تخدم البلد وال تخدم �أحدا  ،داعيا �إىل �إ�صالح ذات البني بينها  ،و قال مقري الذي قال �إن حم�س م�ستعدة �أن تتنازل عن رئا�سة اجلمهورية
وت�ساند �أي مر�شح نظيف حتى لو اختارته ال�سلطة  ،منتهيا �إىل �أن رئي�س حركة حم�س ال يوجد من يخيفه كما ال يوجد من يطمعه .
ع�صام بوربيع
وقال مقري �أن ماقاموا به
يف الأ�شهر الأخرية هي عبادة
�إ�صالح ذات البني داخل ال�سلطة
و داخل املعار�ضة  ،معقبا �أن
من يعتقد �أن عهد الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة مازال طويل هو
خاطئ  ،لأن الرئي�س هو مري�ض .
و الو�ضع غري �سليم  ،ف�أ�صبحنا ال
نعرف من يحكمنا  ،وال جند مع
من تتكلم  ،هذا الو�ضع ال يتحمله
�أحد ف�2020،2021ستكون �صعبة
« وقال مقري �أنه اجتهنا �إىل
اجلميع ب»كفانا من ال�رصاع» ،
تعالوا نتفاهم  ،تعالوا لنتوافق ،
لأن الأمور االقت�صادية القادمة
�صعبة � ،ست�ضطر حكومة 2019اىل
�إ�صدار قرارات لي�ست يف �صالح
ال�شعب.
وا�ستطرد « ماهي م�صلحتنا
�إن يقع االنفالت� ،أو يتم تغيري
احلكومات  ،لهذا قلنا تعالوا
لكلمة �سواء « ليتوقف تهريب
�أموال اجلزائريني من البنوك
من طرف ه�ؤالء املبجلني  ،وقال
نحن مل نخرج من احتكار الدولة
�إىل احتكار عدد قليل من رجال
الأعمال املبجلني و املحظوظني
 ،وهو ال�شيء الذي اعتربه خطرا

�أعظم ».
وكرر املتحد ث» تعالوا نتفاهم
مع بع�ض «على ر�ؤية اقت�صادية
 ،ونتكلم مع املواطنني بل�سان
واحد ونقول يا �شعب �صحيح
نحن يف �أزمة و ال ينفعنا �أن نبقى
« متهار�شني و متقاتلني « .
وحتدث مقري عن العديد من
التجارب الناجحة على غرار
تركيا  ،ماليزيا بقيادة مهاتري
 ،والفيتنام  ،وكيف خرجوا من
�أزمتهم  ،.وقال املتحدث �أن
امل�شكلة �أن ال�شعب مل يعد يثق
يف احلكام  ،وال يف املنتخبني وال
يف النواب  ،لكن �إن وجدنا كيف
نتكلم بكلمة واحدة  ،والنا�س
جميعا يف حال ثقة وال يوجد
هناك ا�ستغالل لبع�ضنا البع�ض ،
ف�سننجح «.
وقال املتحدث �إ»ن حركة
جمتمع ال�سلم لديها برناجمها
 ،الب�أ�س �أن ن�ساند حكومة
توافقية ، ،حم�س قادرة على
املناف�سة على من�صب رئا�سة
اجلمهورية ويكون لها مر�شح قوي
 ،ولكنها م�ستعدة للتنازل عن هذا
املن�صب ،كي ال نتزاحم باملناكب
على رواق واحد � « ،أي مادامت
الدنيا «ميخو�ضة «» مهلوكة
«على الرئا�سة و ال�سلطة  ،فنحن
م�ستعدين للتنازل عن الرئا�سة

و ال�سلطة  ، ،ولكن م�ستعدون
�أن ن�ساند �أي مر�شح نظيف ،
فلم يبقى احلديث عن ا�ستمرار
ل�سنوات طويلة للرئي�س بوتفليقة
ملدة طويلة و اجلميع يعلم ذلك
 ،نحن م�ستعدين م�ساندة �أي
احد لي�س فا�سد وال يحرجنا
يف �ضمائرنا و �أمام منا�ضلني
ومواطنينا م�ستعدين مل�ساعدته ،
حتى ولو اقرتحته الدولة  .ولكن
قبل ذلك نتفاهم على رئي�س
حكومة  ،من هو وطني وعنده
القدرة على قيادة االقت�صاد ،
ولي�س لنا م�شكل نحن مفاتيح
خري ،ن�ساهم يف احلل ولي�س
يف امل�شاكل  ،ونن�شئ حكومة
توافقية ي�شارك فيه اجلميع بدون
�إق�صاء  ،ونتجه خلدمة بالدنا
ونحارب الفا�سد �أو على الأقل
احلد منه  ،وننجح مثلما جنحت
الدول الأخرى.
و�أ�ضاف املتحدث �أن من نتائج
ذلك توفري منا�صب ال�شغل بعيدا
عن م�شاكل املحاباة و الو�ساطة
 ،وكذلك �إيجاد جامعات يتخرج
منها علماء  ،خا�صة و �أن اجلزائر
من الأواخر يف جمال االخرتاع
 ،وكذلك امل�ست�شفيات � ،إذ من
العيب ح�سبه نتجه �إىل تون�س من
�أجل العالج .
و قال مقري للأ�سف ال�شديد

وجدنا �صعوبات كبرية يف
النقا�ش مع الدولة بعد طرح
فكرة التوافق  ،هل مت�شوا معنا
�أن ن�ؤجل االنتخابات ل�6أ�شهر ،
�أو �سنة �ضمن توافق وطني  ،لأن
الت�أجيل الذي ال ت�شارك فيه كل
الأحزاب �سلطة ومعار�ضة فال
يوجد �أي �ضمان للإ�صالحات
 ،وقلنا ال�ضمان هو االتفاق مع
الدولة اجلزائرية كلها  ،نحن
ال نعمل مع جناح �ضد جناح ،
نحن حزب حمرتم حزب وطني
حزب يعرف معنى امل�ؤ�س�ساتية
فنحن ل�سنا حزب تخالط  ،نحن
ل�سنا يف ال�سيا�سة با�ش نخلطوا
«،كي نعكر الأجواء ولكي نفرق
بني النا�س  ،نحن هنا من اجل
�إ�صالح ذات البني  ،نحن حزب
يفهم عندما يكون امل�س�ؤولني
مت�صارعني ومتخا�صمني على
ال�سلطة والرثوة خ�صوماتهم ت�رض
بالبالد « ،لذلك ماذا بينا يكونوا
متفاهمني « ،ونوجه لهم ر�سالة
جميعا  ،وهم يعرفون �أنف�سهم
جميعا  ،بالأ�سماء  ،نقول لهم
تفاهموا بيناتكم « ،ياجماعة
تاع ال�سلطة تفاهموا بيناتكم
على كلمة �سواء ل�صالح البالد ،
ال�رصاع بينكم على ال�سلطة راهو
يدمرنا ويدمركم  ،كما ندعو
املعار�ضة �أن يتفاهموا بينهم ،

فزمن اليوم هو زمن �إ�صالح ذات
البني  ،فالتقلى �أ�سري معك يف
الت�أجيل  ،وبعدها الإ�صالحات ،
ال �أنا اهلل غالب مثلما يقال �سيدنا
�إبراهيم كي يطمئن قلبي «  ،لو
اليكن اجلميع يف هذه املرحلة
االنتقالية التي تدوم �سنة
موجودين مع بع�ض يف الر�أي ويف
امل�شورة ويف خمتلف امل�ؤ�س�سات
 ،يقودوا �إ�صالحات ملدة �سنة مع
بع�ض ال ن�ستطيع  ،وكان جتاوب
�أده�شنا  ،لكن ي�ضيف مقري
للأ�سف ال�شديد كرث التخالط
�سواء عند ال�سلطة وحوا�شيها
و �أطرافها ويف املجتمع  .و�أنا

�أقول لكم يا من ترف�ضون التوافق
فبمروك عليكم العهدة اخلام�سة
� ،أو رئي�س يحكمكم �10سنوات
كاملة من دون �أي �إ�صالحات .
و �أ�ضاف هنالك �إرادات مت�صارعة
هي من تعيق التوافق فنحن يف
حركة جمتمع ال�سلم �أدينا ما علينا
،وتنازلنا عن طموحاتنا  ،ومازلنا
م�ستعدين للتخلي عن طموحنا ،
وملا نتكلم اليوجد  ،من يخفينا
�إال اهلل تعاىل وملا نتكلم ال �أحد
يطمعنا �إال فيما عند اهلل  ،خوفنا
من اهلل وطمعنا من اهلل « ،رئي�س
حركة جمتمع ال�سلم ماكان�ش اللي
يقدر يخوفوا وال يقدر يطمعوا .

نرف�ض و�صفنا بالأرانب وو�ضعنا يف العجلة االحتياطية  ،عبد العزيز بلعيد :

اخلبري الأمني �أحمد ميزاب

اجلزائر لي�ست يف من�أى عن التهديدات انتخابات جمل�س الأمة كان �سوقا لبيع الذمم
 .عملية تون�س الأخرية تعيد التخوفات
� .ضربات اجلي�ش اال�ستباقية ق�ضت على �أحالم الإرهابيني

�أحيت العملية الإرهابية التي �رضبت
تون�س اخلمي�س ،التخوفات ب�ش�أن �إنزال
الإرهابيني من العراق و�سوريا نحو
�شمال �إفريقيا ،يف ظل تزايد التوقعات
بتوتر املنطقة �أكرث ال�سنة احلالية،
ما يجعل اجلزائر يف دائرة اخلطر
الأمني الذي يهدد كل دول املنطقة،
ما يوجب على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ح�سب متابعني توخي احلذر �أكرث ،رغم
العمليات اال�ستباقية الفعالة التي عملت
خاللها على �إحباط خطط اجلماعات
الإرهابية الراغبة يف اخرتاق اجلزائر.
ويف هذا ال�صدد توقع اخلبري الأمني
�أحمد ميزاب ،يف ات�صال ربطه
بالو�سط ،ب�أن تكون �سنة �« 2019ساخنة
جدا» على امل�ستوى الأمني ،ب�سبب
وجود م�ؤ�رشات توحي بذلك ،م�ؤكدا
هذه النقطة »:اليوم �أ�صبحت هنالك
م�ؤ�رشات حمراء ت�شدد على �أن ال�سنة
احلالية �ستكون «كارثية» �أمنيا يف �شمال
�إفريقيا ومنطقة ال�ساحل ب�شكل عام»،
متابعا »:املنطقة يف � 2019ست�شهد
«عودة» و»�إنزال» كبرية للإرهابيني يف
�شمال �إفريقيا ،وهذا يف �أطر وجماعات
جديدة� ،سيما و�أن املنطقة ب�شكل عام
«رخوة» و»م�ستعدة» ال�ستقبال �أي

«توتر» �أمني».
وراح ذات امل�صدر �إىل �أكرث من ذلك
ملا �أو�ضح �أن عملية �إنزال الإرهابيني
يف �شمال �إفريقيا مل يكن وليدة اليوم،
لكونه انطلق بعد بداية نهاية اجلماعات
الإرهابية يف ال�شام والعراق ،م�ضيفا»:
حتدثت تقارير �أمنية عن وجود 3
مناطق رخوة ميكن للجماعات الإرهابية
التواجد بها بعد ال�ضغط عليها يف
العراق وال�شام ،وهي منطقة ال�ساحل،
وليبيا ،وحتى دول املغرب العربي
ب�سبب عودة الإرهابيني املنطلقني منها
نحو �سوريا والعراق» ،وما يربز ذلك
ح�سب ميزاب هو العمليات الإجرامية
وامل�سلحة التي �شهدتها تون�س خالل
ال�سنة املا�ضية ،مع عود تنظيم الدولة
املتطرف للن�شاط ب�شكل علني يف
ليبيا» ،ما يجعل املنطقة يف حزام ناري
قد يحرق اجلميع على تعبريه.
وبخ�صو�ص اجلزائر ،نفى اخلبري
اال�سرتاتيجي ب�أن تكون يف من�أى عن
الهجمات �أو التهديدات الإرهابية ،يف
ظل التوقعات بوجود و�ضغط �أمني
رهيب املنطقة ال�سنة احلالية ،م�ضيفا»:
اجلزائر دولة حمورية يف �شمال �إفريقيا
ومن غري امل�ستبعد �أن تكون هنالك

تهديدات تطالها ،خا�صة �إذا علمنا
ب�أن املنطقة ب�شكل عام رخوة ومهي�أة
ب�أن تكون نقطة نزاع �أخرى حتركها
اال�ستخبارات العاملية» ،مبقابل نوه
بجهود اجلي�ش الوطني ال�شعبي الذي
�أكد �أنها جنبت اجلزائر الولوج يف �أزمة
�أمنية بف�ضل العمليات اال�ستباقية التي
ق�ضت على حلم اجلماعات الإرهابية
باخرتاق اجلزائر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن وزارة الداخلية
التون�سية كانت قد �أعلنت اخلمي�س ،عن
تفجري �إرهابيني اثنني نف�سيهما خالل
تبادل �إطالق النار مع وحدات �أمنية
يف والية �سيدي بو زيد و�سط البالد،
وقالت الوزارة يف بيان« :مت ّكنت الوحدة
الوطن ّية للأبحاث يف جرائم الإرهاب
واجلرمية املنظمة بالتن�سيق مع
الإدارة املركز ّية لال�ستعالمات العا ّمة
املخت�صة
بالإدارة العا ّمة للم�صالح
ّ
للأمن الوطني و�إدارة جمابهة الإرهاب
بالإدارة العا ّمة لوحدات التدخل للأمن
الوطني ،فجر اليوم اخلمي�س  ،2019من
حتديد مكان تواجد عنا�رص �إرهاب ّية
مبنزل باحلي ال�شمايل مبدينة جلمة
والية �سيدي بوزيد».

علي عزازقة

.

 .مل ن�أت لتك�سري �أحد و نرف�ض تقزمينا
مبادرات �سيا�سية غام�ضة يف الطرح و االقرتاح

رف�ض رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل عبد
العزيز بلعيد و�صفهم بحزب الأرانب
وو�ضعهم يف العجلة االحتياطية ،منتقدا ندوة
تاج و دعوة حم�س �إىل ت�أجيل الرئا�سيات،
معتربا �أن ذلك مبثابة خرق للقانون ،م�ؤكدا
�أن جبهة امل�ستقبل �ضد التمديد و الت�أجيل
و�ستدخل االنتخابات الرئا�سية يف موعدها
املحدد .
فتح عبد العزيز بلعيد الأم�س يف ندوة
�صحفية على هام�ش الندوة الوطنية للمر�أة
النار على الندوة الوطنية لتاج ،معتربا �أن
العمل ال�سيا�سي البد �أن يت�سم بالو�ضوح
خالل طرح الإقرتاحات ،مت�سائال عن �سبب
دعوة بع�ض الأطياف ال�سيا�سية للت�أجيل
والتمديد رغم �أن كل اخلطابات الر�سمية
ت�ؤكد �أن الأو�ضاع يف البالد �أمنة.
و�أ�شار املتحدث �أن جبهة امل�ستقبل
احلزب الوحيد الذي كان وا�ضحا يف
موقفه من الرئا�سيات املقبلة ،حيث
�أنه �أعلن يف امل�ؤمتر الثاين للجبهة عن
دخوله لال�ستحقاقات املقبلة على حد
قوله ،م�شددا �أن موقفه من ذلك ثابت و
لن يتغري و لن ي�ستطيع �أحد تغيري موقفنا،
م�ضيفا «ل�سنا عدو لأحد �شعارنا هو كيفية
توحيد ال�صفوف وزرع الأمل ،لكن خوفنا
من امل�ستقبل جعلنا نطرح العديد من
الت�سا�ؤالت ،و التزامن ال�صمت منذ مدة
كان ب�سبب احرتامنا لقوانني اجلمهورية و
الد�ستور  ،و�أ�ضاف ذات املتحدث « ل�سنا

حزب �سب و �شتم ،من يريد البناء �سنكون
�رشكاء معه و من يريد تقزمينا �سنكون له
باملر�صاد « ورف�ض املتحدث امل�شي مع
�أحزاب املواالة يف طريق واحد ،مرجعا
�سبب ذلك �إىل �أن �أحزاب املواالة مبنية على
نظرة ظرفية جمهولة ،لكن نف�س الوقت مل
ي�ستبعد فتح احلوار مع املعار�ضة �أو ال�سلطة
ب�رشط �أن تعاملنا ال�سلطة كحزب موجود يف
ال�ساحة.
وعرب ذات املتحدث عن �أ�سفه ملا عرفته
�إنتخابات جمل�س الأمة من تزوير ،مو�ضحا
�أن انتخابات جمل�س الأمة كان مبثابة �سوق
لبيع الذمم يف كل الواليات دون ا�ستثناء و
مب�سعى ال�سلطة ،م�ضيفا يف �سياق �آخر »:
الطبقة ال�سيا�سية و الربملان بغرفتيه ال
ميثالن ال�شعب «.
وا�ستبعد بلعيد �سيناريو ت�أجيل الرئا�سيات،
م�شريا �أن امل�شكل احلقيقي هو يف كيفية
�ضمان م�شاركة قوية و �إنتخابات نزيهة،
م�ضيفا �أن االنتخابات يف اجلزائر ال متلك
امل�صداقية و تت�سم بالعزوف ال�سيا�سي لأن
املواطن فقد الثقة يف اخلطابات ال�سيا�سة
و الوعود املزيفة حيث �أن  70باملائة من
اجلزائريني الينتخبون.
ويف �سياق مت�صل ،دعا رئي�س جبهة
امل�ستقبل �إىل املواطنني �إىل �رضورة الإقبال
و امل�شاركة يف اال�ستحقاقات املقبلة ،قائال
»:البد على اجلزائريني حتمل امل�س�ؤولية
و التوجه بقوة �إىل �صناديق االقرتاع خالل

االنتخابات الرئا�سية القادمة ،وي�أخذوا
العربة بالع�رشة ال�سوداء لأن كثريا من
اجلزائريني �آنذاك مل يتحملوا م�س�ؤوليتهم و
مل يقولوا كلمتهم  ،وهو موقف �سلبي و البد
على اجلزائريني �أن يتحملوا م�س�ؤوليتهم و
دورنا هو �إي�صال هذه الر�سائل «
و بخ�صو�ص امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر
�،إعترب بلعيد �أن الو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر
متعفن ب�سبب خلط املال بال�سيا�سة،حمذرا
من تداعيات دخول لوبي املال �إىل املعرتك
ال�سيا�سي  ،مو�ضحا ب�أن ا�ستعمال الأموال
ل�رشاء ذمم النا�س على مر�أى اجلميع يعكر
اجلو ال�سيا�سي.
ورف�ض عبد العزيز بلعيد تدخل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف العمل ال�سيا�سي ،مو�ضحا �أنها
البد �أن تكون حمايدة و ال تتدخل يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،م�ضيفا يف ذات ال�صدد »:امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي متتلك
امل�صداقية التي حتمي الوحدة الوطنية
« م�ضيفا «لكن من حق متقاعدي اجلي�ش
ممار�سة ال�سيا�سة « و�أ�شار عبد العزيز بلعيد
�أن الندوة الوطنية للمر�أة التي ثم تنظيمها
الهدف منها هو �إ�رشاك املر�أة يف احلياة
ال�سيا�سية  ،حتى تكون املر�أة يف ال�سلطة
و تتممكن من اتخاذ القرار  ،وتتمكن �أي�ضا
من متثيل اجلبهة على امل�ستوى الوطني ويف
املحافل الدولية  ،م�شددا �أن اجلبهة عازمة
على بناء تنظيم ن�سوي قوي.

�إميان لوا�س
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يف ظل ا�شرتاط �شهادة الطبخ مقابل التوظيف بـ»النام»

رهان ا�ستقاللية عمال املطاعم
املدر�سية ي�سقط يف املاء !
راهنت وزارة الرتبية على حتقيق ا�ستقاللية لعمال املطاعم املدر�سية خالل ال�سنة اجلارية ،وهو ما �أوقع البلديات يف
رهان �صعب خا�صة �أن عمليات التوظيف ت�شرتط حيازة �شهادة يف تخ�ص�ص الطبخ ،باملقابل يتم التوظيف وفقا لعقود ما
قبل الت�شغيل وهو ما جعل الإقبال عليها �ضعيفة ،يف حني اعترب البع�ض �أن رهان الوزارة �سقط يف املاء فال يزال اخللط يف
التكليفات هو �سيد الو�ضع وتكليف العمال املهنيني بدور الإطعام.

والتدفئة وغريها ،معتربا �أن ذلك
كفيل بتوقيف �سيل الأغلفة املالية
التي تخ�ص�ص يف كل مرة فيما بني
خمتلف القطاعات املتداخلة
حول ال�ش�ؤون املدر�سية ،ويتم
تخ�صي�ص وحدة تابعة للديوان
على م�ستوى كل بلدية.

�سارة بومعزة

رئي�س بلدية الأبيار
�إ�شكالية عمال املطاعم
مل يتم تداركها
�أكد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
للأبيار خالد كرجيج �أن �إ�شكالية
عمال املطاعم مل يتم تداركها
متاما ،مو�ضحا �أن الو�صاية فعال
را�سلت البلديات من �أجل توظيف
عمال خا�صني لكن بعقود ما قبل
الت�شغيل ،وهو ما عمدوا بناء
عليه على فتح منا�صب توظيف
لكن الإ�شكالية برزت يف التوظيف
ومدى اقبال حاملي ال�شهادة
املتخ�ص�صة يف الطبخ ،م�ضيفا
�أن طريقة التوظيف بعقود ما
قبل الت�شغيل تعيق الإقبال ،خا�صة
�أن الو�صاية ا�شرتطت حيازة
�شهادة معتمدة للطباخ والنادلني،
مت�سائال هل ير�ضى ال�شخ�ص
حامل ال�شهادة تقا�ضي �أجر عقود
ما قبل الت�شغيل ،وهذا ما �أوقع
البلدية يف م�شكلة توظيف.
وهو ما �سبق و�أن �أو�ضحته
«الو�سط» ،حيث �أو�ضح املتابع
لل�ش�أن الرتبوي �أن ال�سنة اجلارية
�ستكون ال�سنة الثانية يف الت�سيري
من طرف البلديات ،مع ت�رصيح
وزير الداخلية بتخ�صي�ص مبلغ 15
مليار دج موجه حلرا�سة و�صيانة
املدار�س االبتدائية مع ال�سماح
با�ستعمال  %50من هذا املبلغ
من �أجل اقتناء مدافئ ومكيفات
هوائية ،وتخ�صي�ص غالف مايل
يقدر ب  26مليار دج لت�سيري
املطاعم املدر�سية ،حمت�سبة
على �أ�سا�س �سعر يرتاوح بني  45و
 55دج للوجبة ،وكذا غالف مايل
لدعم االنتقال الطاقوي بهدف
تزويد املدار�س النموذجية عرب
 48والية باملعدات التي ت�شتغل
بالطاقات املتجددة .ومنح
 45.000من�صب مايل لت�سيري

بحاري
املادة � 19-22أرهقت
كاهل الأ�سالك
امل�شرتكة

املدار�س واملطاعم املدر�سية
حلاملي �شهادات التكوين والتعليم
املهنيني.
وتدارك حمدثنا �أنه رغم تلك
التعليمات �إال �أن لي�س كل مراكز
التكوين بها تخ�ص�ص طباخ لذا
جل�أت وكالة الت�شغيل لال�ستعانة
ب�شهادات عمل من املطاعم
لتوظيفهم يف املطاعم كمكلفني
بالطبخ.

بن زينة
البد من ا�ستحداث
ديوان وطني لت�سيري
اخلدمات املدر�سية
من جهته �أكد رئي�س املنظمة
الوطنية لأولياء التالميذ علي
بن زينة يف ت�رصيح لـ»الو�سط»،
�أنهم �سبق و�أن قدموا اقرتاحا
للحكومة من �أجل حتويل التالميذ
املحالني للحياة العملية ملراكز
مهنية خا�صة بال�رشاكة مع مراكز
التكوين وتكوينهم يف جمال الطبخ
وا�ستقبال التالميذ :تقنيا وفنيا
وبيداغوجيا ،حتى يكون الطباخ
وعون اال�ستقبال مكونا للتعامل

مع التالميذ ،مت�أ�سفا على عدم رد
الو�صاية على مقرتحهم ،معتربا
�أن ذلك ما خلق فو�ضى عارمة
على م�ستوى املطاعم خا�صة
بعد حتويل ت�سيريهم للبلديات،
وت�سجيل عجز يف الطباخني
والأعوان ،م�ضيفا �أن ذلك دفع
الأ�ساتذة �إىل التخلي عن مرافقة
التالميذ بعد حتويل املهمة
للبلديات بدل وزارة الرتبية،
معتربا �أن ذلك خلل كبري.
وطالب بن زينة وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية والتكوين
املهني من �أجل توقيع اتفاقية
و�أعوان
الطباخني
لتكوين
اال�ستقبال واملرافقة ،معتربا
�أن املطاعم املدر�سية والنقل
املدر�سي وال�صيانة التي تقع
بالتعاون بني وزارة الداخلية
ووزارة الرتبية الوطنية حتتاج
لإعادة النظر ،داعيا لإن�شاء ديوان
وطني لت�سيري اخلدمات املدر�سية
و�صيانة املن�ش�آت ،يعمل على
�شاكلة الديوان الوطني للخدمات
اجلامعية مكلفا بالت�سيري وال�صيانة
خارج الإطار البيداغوجي:
املطاعم والنقل وال�صيانة

بدوره �أو�ضح املن�سق الوطني
للنقابة الوطنية للأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني لقطاع
الرتبية �سيد علي بحاري يف ت�رصيح
لـ»الو�سط» �أن رهان وزارة الرتبية
على توفري عمال خم�ص�صني
للمطابخ بدل اخللط ال�سابق بني
وظيفة العمال املهنيني واملطاعم
مل يتجاوز نطاق الوعود وبقي
حربا على ورق ،م�ؤكدا �أن العديد
من العمال املهنيني ال يزالون
رهن اخللط بالوظائف والعمل
باملطاعم وبع�ضهم يعملون حتى
دون �شهادة ،حيث يعم منطق
�سد الفجوات على �أولوية احرتام
الإجراءات ،داعيا وزارة الرتبية
�إىل التعجيل يف التوظيف يف ظل
حجم املنا�صب ال�شاغرة الهائل
يف الأ�سالك امل�شرتكة والعمال
املهنيني ،م�ؤكدا �أن كل عامل
يتوجه نحو التقاعد ال يتم تعوي�ضه
بل يتم غلق املن�صب ،ذلك �أنهم
ي�سريون نحو تخ�صي�ص القطاع
بح�سبه وفقا للمادة 22-19
اخلا�صة بالتعاقد مع م�ؤ�س�سات
خا�صة ت�سري هذه اجلوانب.
وحدد بحاري حوايل � 200ألف
من�صب �شاغر يف تخ�ص�صهم وهو
ما جعل امل�ؤ�س�سات الرتبوية
ترهق كاهل العمال الب�سيطني
دون ت�رصيح ر�سمي حول الأرقام
ال�صحيحة.

وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري ،بوعزغي:

تعوي�ض املوالني املت�ضررين من طاعون املجرتات ال�صغرية
 .قرار غلق �أ�سواق املا�شية احرتازي م�ؤقت
طم�أن وزير الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري ،عبد القادر بوعزغي
املوالني املت�رضرين من طاعون املجرتات
ال�صغرية ،بت�أكيده على �أن احلكومة �ستتكفل
ب�شكل مبا�رش على تعوي�ضهم ماليا� ،سيما
الذين �سُ جل عندهم نفوق اخلرفان،
النعاج ،وحتى الكبا�ش ،يف حني �شدد على
�أن امل�صالح البيطرية حتكمت يف وقت
انت�شار الوباء منذ وهلته الأوىل.
ويف رد للم�صدر ذاته على املوالني الذين
تعروا خل�سائر جراء هذا الوباء� ،أو�ضح �أن

الدولة �ستعو�ض املت�رضرين ممن �سجلوا
نفوق اخلرفان ،النعاج ،والكبا�ش ،م�شريا
�أن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة
يويل عناية كبرية للقطاع الفالحي« ،م�سديا
يف الوقت ذاته تعليمات للتكفل بان�شغاالت
املربني ،من خالل جتنيد كل الإمكانيات
املادية والب�رشية التابعة للم�صالح
البيطرية» ،كا�شفا عن �ضمان مرافقة
املوالني وتوزيع مواد التطهري لت�أكيد عدم
انت�شار الفريو�س املتحكم فيه حاليا يف
انتظار و�صول �أوىل طلبيات اللقاح .ويف

ذات ال�سياق �شدد بوعزغي على حتكم
امل�صالح البيطرية يف وقت انت�شار الوباء،
مكذبا بذلك للإ�شاعات التي روجت على
�أن الوباء عرف تغلغال كبريا و�سط �أ�سواق
املا�شية ،مربزا »:امل�صالح البيطرية
متكنت من التحكم يف الوباء منذ بداية
ظهوره للعلن مع �رشوعها يف تلقيح قطعان
املا�شية».وفيما يخ�ص قرار غلق الأ�سواق
ومنع تنقل املوا�شي بني الواليات� ،أكد
الوزير القرار م�ؤقت ويدخل يف �إطار احلد
من انت�شار الوباء م�شريا �إىل �أن الأ�سواق

�سيتم فتحها عما قريب بعد الت�أكد من
الق�ضاء نهائيا على الفريو�س ،يف حني �أكد
�أنه �سيتم نقل املوا�شي ما بني الواليات يتم
ب�شهادة �صحية ي�سلمها البيطري للموال.
وجتدر الإ�شارة �إىل وزير الفالحة والتنمية
الريفية وال�صيد البحري ،عبد القادر
بوعزغي ،كانت له خرجة للم�ستثمرة
الفالحية �سية مغربي ،ببلدية دلدول ،والية
اجللفة مع موايل الوالية املت�رضرين من
طاعون املجرتات ال�صغرية اخلمي�س.
علي عزازقة

امليناء اجلاف لتك�ستار بربج بوعريريج

ت�صدير �4آالف حاوية
بقيمة  25مليون دوالر
�أبرزت �سنة  2018الأهمية التي ميثلها
امليناء اجلاف ببلدية تك�ستار (برج
بوعريريج) الذي يحتل «املرتبة الثالثة
وطنيا» يف عمليات الت�صدير خارج قطاع
املحروقات لي�صبح بذلك مك�سبا هاما
بالن�سبة للمتعاملني االقت�صاديني باملنطقة
حيث بلغ حجم قيمة ال�صادرات عربه �أزيد
من  25مليون دوالر خالل ال�سنة اجلارية.
ح�سب مدير غرفة التجارة و ال�صناعة
«البيبان» ,عبد القادر حايد ,ف�إن امليناء
اجلاف لتك�ستار التابع للم�ؤ�س�سة املينائية
لبجاية قد ا�ستطاع يف ظرف «وجيز» �أن
ي�ستحوذ على نحو  30باملائة من حجم
تعامالت ال�سوق الوطنية حيث حققت
عمليات الت�صدير عربه ارتفاعا بقيمة
قاربت  10ماليني دوالر مقارنة بال�سنة
املا�ضية و ذلك بف�ضل اال�ستفادة من مزايا
الت�سهيالت اجلمركية.
كما �سجلت هذه املن�ش�أة االقت�صادية
الهامة ارتفاعا يف عدد احلاويات بنحو
«ثمانية �أ�ضعاف» حيث قفز عددها من
 500حاوية يف ال�سنة الأوىل لدخول امليناء
اجلاف حيز اال�ستغالل يف � 2016إىل �أزيد
من � 4آالف حاوية خالل ال�سنة اجلارية
(.)2018
و�أ�ضاف املتحدث بلغة الأرقام �أن هذا
امليناء قد حقق «قفزة نوعية» حيث
�سجل قرابة  25مليون دوالر من املواد
املوجهة للت�صدير �إىل غاية الثالثي الثالث
لل�سنة اجلارية فيما �سجل  318عملية
ت�صدير �شملت خمتلف ال�سلع و املنتجات
امل�صنعة عرب هذه الوالية و هو»رقم مر�شح
لالرتفاع مع نهاية ال�سنة اجلارية»من
جهته �أفاد مدير املناطق اللوج�ستيكية
مب�ؤ�س�سة ميناء بجاية ,فار�س بن يحيى,
التي يعد امليناء اجلاف لتك�ستار امتداد
لها �أن اجلهود «ال تزال متوا�صلة للرفع من
قيمة ال�صادرات خارج قطاع املحروقات
و تفعيل دور امليناء اجلاف لتك�ستار
مبا ي�ستجيب ملتطلبات املتعاملني
االقت�صاديني و التطور ال�صناعي باملنطقة
الذي قابله ارتفاع يف حجم ال�صادرات
بثمانية �أ�ضعاف خالل ال�سنة اجلارية ,بعد
عامني من افتتاحه» و �أكد ذات امل�س�ؤول
على تكثيف اجلهود لبلوغ الأهداف
املرجوة من هذه امل�ؤ�س�سة املينائية غري
املرفئية التي تقدر طاقتها الإجمالية
بت�صدير �أزيد من � 29ألف حاوية �سنويا و
العمل على تنويع اخلدمات و �إمتام عملية
التو�سعة على م�ساحة  30هكتارا .و ك�شف
بدوره رئي�س غرفة التجارة و ال�صناعة
«البيبان» لربج بوعريريج راجح بلوهري �أن
طموح املتعاملني االقت�صاديني �أ�صبح حاليا
«يتجاوز دور امليناء اجلاف بتيك�ستار على
عمليات الت�صدير و اال�سترياد ،بل يتطلع

�إىل تفعيل دور هذا الف�ضاء و تطويره �إىل
م�صاف املناطق اللوجي�ستيكية الكربى
نظرا ملوقعه اال�سرتاتيجي» وذلك من
خالل �إدماج –كما قال -عمليات التخزين
و التعليب و �إمتام م�رشوع التو�سعة و حتويل
هذه املنطقة اللوجي�ستيكية �إىل قطب
وطني و �إعطائه بعدا جهويا ،لت�صدير
املنتجات الفالحية و خمتلف املنتجات
انطالقا من الواليات املجاورة و كذا من
واليات جنوب البالد.
و اقرتح ذات املتحدث �إقامة مهبط
للطائرات املخ�ص�صة لنقل الب�ضائع و
اعتماد منطقة ال�ستقبال الطرود اجلوية
ما �سي�سمح للمتعاملني االقت�صاديني و
امل�صدرين بتحقيق مطلب ال�رسعة يف
نقل ال�سلع و ت�صديرها خ�صو�صا ما تعلق
باملنتجات الفالحية �رسيعة التلف لت�شجيع
امل�ستثمرين و املتعاملني االقت�صاديني.
�أهم املنتجات
وت�أتي املنتجات الإلكرتونية على اختالف
�أنواعها من هواتف ذكية و حتهيزات
كهرومنزلية يف «املرتبة الأوىل» من حيث
املنتجات املوجهة للت�صدير بقرابة
 20مليون دوالر تليها العجائن مبختلف
�أنواعها و منتجات فالحية متثلت يف
ت�صدير التمور ب�أكرث من � 500ألف دوالر
تليها املنتجات الأخرى على غرار املواد
البال�ستيكية و الن�سيج و مواد البناء و ذلك
نحو  13بلدا على غرار ال�سينغال و
بوركينافا�سو و مايل و النيجر و البينني و
كذا بلدان عربية هي موريتانيا وتون�س
واملغرب وليبيا و الإمارات العربية
املتحدة و �أخرى �أوروبية منها فرن�سا و
�إيطاليا بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية و كندا م�ؤخرا ،و ت�شري خمتلف
الإح�صائيات �إىل �أن عمليات ت�صدير املواد
الفالحية تبقى «جد حمت�شمة» حيث
اقت�رصت على عملية واحدة ،رغم �إطالق
حمالت حت�سي�سية يف هذا الإطار حول
فوائد الت�صدير و عائداته املادية الكبرية،
من خالل عر�ض و تب�سيط �إجراءات
الت�صدير و متكني امل�صدرين من الإطالع
عليها ،خا�صة و �أن والية برج بوعريريج
تتوفر على �إمكانات زراعية و فالحية
�أكيدة و مبقدورها توجيه كميات هامة من
�إنتاجها الفالحي لل�سوق اخلارجية.
و يعترب امليناء اجلاف لتك�ستار املرتبع
على  55هكتارا ويبعد ب 20كلم عن مدينة
برج بوعريريج و بـ 30كلم عن �سطيف
امتدادا طبيعيا للميناء البحري لوالية
بجاية بهدف تخفيف ال�ضغط عليه و تبلغ
طاقة ا�ستيعابه نحو � 740ألف طن من
ال�سلع �سنويا.

وزارة ال�صحة

ت�سجيل حاالت �إ�صابة باحل�صبة

ك�شفت وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات اليوم اخلمي�س
عن ا�ستمرار ت�سجيل حاالت �إ�صابة
باحل�صبة (البوحمرون) يف بع�ض
الواليات ،داعية باملقابل �إىل تلقيح
الأطفال �ضد هذا املر�ض وفقاً
للرزنامة الوطنية للتلقيح.
و�أ�شارت الوزارة يف بيان لها �إىل
«ا�ستمرار ت�سجيل حاالت �إ�صابة
باحل�صبة (البوحمرون) من حني
لآخر يف بع�ض الواليات» ،م�ؤكدة
�أنها «اتخذت كل الإجراءات
ال�رضورية �أمام هذه احلاالت وفق
الربنامج الوطني ملراقبة احل�صبة
حالة بحالة»وذكرت يف هذا ال�سياق
ب�أن احل�صبة «قد ت�سبب م�ضاعفات
خطرية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الوفاة عند

الأطفال غري املل ّقحني وعند الكبار»،
م�شددة يف ذات الوقت على �أن
التلقيح يعترب «احلماية الوحيدة �ضد
احل�صبة» و�أنه «للحد من انت�شار هذا
املر�ض ،يجب بلوغ ن�سبة تلقيح تغطي
على الأقل  % 95من الأطفال الر�ضع»
وتتم عملية تلقيح الأطفال �ضد
احل�صبة --ح�سب وزارة ال�صحة--
وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح (اللقاح
اجلامع امل�ضاد للح�صبة واحل�صبة
الأملانية والنكاف ( )RORحيث
يتم يف �سن � 11شهرا �إعطاء اجلرعة
الأوىل ،فيما تقدم اجلرعة الثانية يف
�سن � 18شهرا» وخل�صت وزارة ال�صحة
�إىل الت�أكيد على �أن «�إقبال الأولياء
على تلقيح �أطفالهم يعني حمايتهم
وحماية الآخرين».
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رخ�صة تنقل الب�ضائع

الت�صدي للتهديدات
و ا�ستكمال م�سار
تطوير الأداء

 .مر�سوم يحدد كيفيات ت�سليم
الرخ�ص املتعلقة بتنقل بع�ض الب�ضائع
�صدر يف العدد  72من اجلريدة الر�سمية
مر�سوم تنفيذي يحدد كيفيات ت�سليم
الرخ�ص املتعلقة بتنقل بع�ض الب�ضائع يف
املنطقة الربية من النطاق اجلمركي .
م�.س
يهدف هذا الن�ص �إىل حتديد كيفيات
تطبيق املادة  220من قانون اجلمارك
ويندرج �أي�ضا يف �إطار مكافحة التهريب
ووفقا للمر�سوم ،ف�إن رخ�صة التنقل هي
وثيقة تعدها م�صالح �أو الإدارة اجلبائية
ملرافقة تنقل بع�ض الب�ضائع يف املنطقة
الربية من النطاق اجلمركي التي
حدد قانون اجلمارك �شكلها و�رشوط
�إ�صدارها.
ويف مادته ال  ،10ف�إنه يتم حتديد مبوجب
قرار من وزير املالية قائمة الب�ضائع التي
ال ميكن تنقلها يف املنطقة الربية من
النطاق اجلمركي دون �أن تكون مرافقة

برخ�صة تنقل والكميات امل�سموح بها
لبع�ض الب�ضائع اخلا�ضعة لهذه الرخ�صة
ميكن �إعداد قائمة الب�ضائع  ،ح�سب
خمتلف مناطق الإقليم اجلمركي مع
حتديد الواليات التي تغطي كل منطقة،
يجب �أن ترافق الرخ�صة الب�ضائع املعنية
خالل كامل فرتة التنقل ،ح�سب الن�ص
كما �أن الناقل ذو ال�سوابق يف جمال
عدم احرتام وجهة الب�ضائع املكلفة لن
ي�ستفيد من رخ�ص التنقل ،وفقا لنف�س
املر�سوم.
يتم ت�سليم رخ�صة التنقل للتاجر املقيم
خارج الواليات احلدودية الربية الذي
ميار�س ن�شاط متوين هذه الواليات،
�رشيطة �أن ميتلك فيها م�ستودعا
م�رصحا به لدى امل�صالح املخت�صة

ومعاينا قانونا بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يحدد
املر�سوم ثالث ( )3حاالت للإعفاء من
رخ�صة تنقل الب�ضائع.
وتتعلق احلالة الأوىل بتنقل الب�ضائع داخل
التجمعات ال�سكنية ملكان رفع الب�ضائع
با�ستثناء عمليات التنقل التي تتم يف
املناطق الواقعة باجلوار الأقرب للحدود
الربية �أي املناطق املوجودة يف نطاق
ميتد �إىل غاية  15كم على خط م�ستقيم
انطالقا من احلدود الربية وتتعلق احلالة
الثانية للإعفاء من الرخ�صة يف تنقل
الب�ضائع الذي يتم داخل املنطقة الربية
من النطاق الواقعة على طول احلدود
البحرية من الإقليم اجلمركي وغري
املحاذية للحدود الربية.
�أما احلالة الثالثة فتتعلق بالب�ضائع التي

ال تتجاوز الكميات امل�سموح بها ح�سب
القرار املن�صو�ص عليه وعندما ينقل
البدو الرحل الب�ضائع اخلا�ضعة لرخ�صة
التنقل ف�إن الكميات املعفاة حدد
ب�ضعف الكميات امل�سموح بها للناقلني
الآخرين ويع ّرف املر�سوم البدو الرحل
ب «الأ�شخا�ص الذين ال ميتلكون ال �سكنا
وال �إقامة ثابتة ويعتمد منط معي�شتهم
على التنقالت امل�ستمرة وحم�صون على
�أنهم كذلك»بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ميكن
مل�ؤ�س�سات الإنتاج املوجودة يف املنطقة
الربية من النطاق اجلمركي التي تطلب
عددا معتربا من رخ�ص التنقل �أن تطلب
من ر�ؤ�ساء مفت�شيات �أق�سام اجلمارك
املخت�صني �إقليميا منحها ح�صة �إجمالية
دورية ت�ستعملها حتت م�س�ؤولياتهم.

�شرطة عني الدفلى

حجز �أزيد من  60كلغ من الكيف املعالج

متكنت فرقة البحث والتدخل BRI
التابعة للم�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ب�أمن والية عني الدفلى
بحر هذا الأ�سبوع ،ويف عملية
نوعية ،من تفكيك �شبكة �إجرامية
خمت�صة يف االجتار غري ال�رشعي يف
املخدرات مع حجز �أزيد من  60كلغ
من املخدرات.

حيثيات هذه العملية متت على �إثر
ا�ستغالل معلومات دقيقة حول
ن�شاط العقل املدبر ،ما ا�ستدعى
�إعداد خطة �أمنية حمكمة ،كللت
بتوقيفه ،وبناء على �إذن من م�صالح
العدالة املخت�صة مت تفتي�ش م�سكنه،
�أين �أثمرت العملية بحجز كمية
معتربة من املخدرات كانت خمب�أة

على منت �سيارته مبقر �سكناه� ،إذ
قدرت الكمية بـ 60كلغ و  90غرام
من املخدرات� ،إىل جانب  30قر�ص
مهلو�س ،كما مت حجز مبلغ مايل
قدره  34مليون �سنتيم من عائدات
ن�شاطه الإجرامي �إىل جانب �ضبط
هواتف نقالة و كذا معدات خا�صة
بتو�ضيب الطلبيات ،كما مت توقيف

�شخ�ص ثاين يف الق�ضية.
بعد �إمتام �إجراءات التحقيق جتاه
امل�شتبه فيهم ،مت حترير ملف
ق�ضائي �ضدهم حول ق�ضية جناية
املتاجرة يف املخدرات يف �إطار
جماعة �إجرامية منظمة ،قدموا
مبوجبه �أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية
املخت�ص �إقليميا

قطاع اخلدمات اجلامعية تيزي وزو

اال�ستغناء عن خدمات  900عامل
.
احتج نهار �أم�س �أكرث من  900عامل من
جممع تاحكوت لنقل الطلبة اجلامعيني
بتيزي وزو راف�ضني ت�رسيحهم الغام�ض
والبطالة امل�ؤقتة بعد ف�سخ �إدارة احلي
اجلامعي للبنات مدوحة مع املجمع
الذي ي�شتغلون فيه وايل يرون فيه نهائية
ب�سبب رف�ض �إدارة �إقامة مدوحة دفع
ت�سديد ديون امل�ؤ�س�سة لديهم و هو ما
�أثار �أكرث من �ألف عالمة ا�ستفهام و
ح�سب بع�ض العمال خا�صة و �أن �سبب

العمل يحتجون و يهددون بالت�صعيد

ت�رسيحهم من العمل مل يكون �صدفة
جاءت يف وقت متر البالد ب�أزمة بطالة
خانقة بل كان وراءه ت�صفية ح�سابات
من قبل مدير احلي يف وقت �سابق
لكنهم مل يعودوا �إىل منا�صبهم و ظلوا
على هذا احلال �إىل اليوم دون لقاءات
�أو تو�ضيح عن م�صريهم املهني،
ودفعهم مرة �أخري �إىل البطالة وهو
الأمر الذي رف�ضه املحتجون و الطلبة
الدين �أكدوا �أن اخلدمات مقبولة و ال

احد ينكر دلك و�أ�رصوا على االحتجاج
ال�سلمي �إىل غاية عودتهم �إىل منا�صبهم
و العدول عن قرار ف�سخ العقد مع تدخل
اجلهات العليا يف البالد لفتح حتقيق
مف�صل يف هده اخلطرية والنظر يف
و�ضعيتهم خا�صة �أنهم �أرباب عائالت
وجدوا بعد هذا ف�سخ العقد من قبل
مدير الإقامة اجلامعية مدوحة �أنف�سهم
بدون حياة كما عربوا عنه يف مواجهة
م�صري جمهول جتاه عائالتهم و�أبنائهم،

معتربين ت�رصف مدير احلي اجلامعي
رفقة املكلف بالنقل بذات الإقامة
تع�سفا يف حقهم و�إنكارا لدورهم الذي
�أدوه يف �سبيل حماية الطلبة مع �ضمان
�سري خطوط مقل الطلبة يف �أح�سن
الظروف ملدة تفوق ثالثة �سنوات كاملة،
مطالبني ب�رضورة �إقالة هدا الأخري و
�إعادة الأمور �إىل جمراها ق�صد �ضمان
منا�صب عملهم وقوت عائالتهم
ح -كرمي

الفريق قايد �صالح

املرحوم عبداحلميد بوهيدل �صاحب م�سار مهني م�شرف

قدم نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي الفريق
�أحمد قايد �صالح «�أخل�ص تعازيه» �إىل
عائلة الفقيد ,املدير
املركزي للمن�ش�آت الع�سكرية بوزارة
الدفاع الوطني اللواء ,عبد احلميد
بوهيدل,الذي وافته املنية �أول
�أم�س الثالثاء ,م�شيدا فيها مب�ساره
املهني»,الطويل واحلافل بالإجنازات»,

ح�سب ما �أفاد به بيان للوزارة و جاء
يف البيان �أنه»,بح�ضور قائد الناحية
الع�سكرية اخلام�سة ,ممثال للفريق
قايد �صالح� ,إىل جانب �إطارات �سامية
من اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,ال�سلطات
املدنية وجمع غفري من املواطنني,
وري الرثى يوم الأربعاء  2جانفي 2019
مبقربة باتنة املرحوم اللواء عبد احلميد
بوهيدل ,املدير املركزي للمن�ش�آت

الع�سكرية بوزارة الدفاع الوطني ,الذي
انتقل �إىل رحمة اهلل ,ليلة �أم�س الثالثاء
بامل�ست�شفى املركزي للجي�ش ,حممد
�صغري نقا�ش ,بعني النعجة� ,إثر مر�ض
ع�ضال»وبهذه املنا�سبة الأليمة --ي�ضيف
البيان « --يتقدم الفريق قايد �صالح ,
�أ�صالة عن نف�سه ,وبا�سم كافة �إطارات
و�أفراد اجلي�ش الوطني ال�شعبي من
�ضباط و�ضباط �صف وجنود وم�ستخدمني

مدنيني ,ب�أخل�ص عبارات التعازي و�أ�صدق
م�شاعر املوا�ساة� ,إىل عائلة الفقيد,
كما �أثنى على م�ساره املهني الطويل
واحلافل بالإجنازات وم�ساهمته بقوة يف
ع�رصنة من�ش�آت اجلي�ش الوطني ال�شعبي,
مت�رضعا �إىل املوىل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته ,و�أن ي�سكنه ف�سيح
جنانه ،و�أن يلهم �أهله وذويه جميل ال�صرب
وال�سلوان».

وا�صل اجلي�ش الوطني ال�شعبي خالل ال�سنة
املنق�ضية بذل جهود م�ضنية على عدة �أ�صعدة
يف الدفاع عن الوطن وت�أمينه من �أي تهديدات
و�صون �سيادته واملحافظة على ا�ستقراره،
�إىل جانب موا�صلة م�سار تطويره ,ح�سب جملة
«اجلي�ش» و�أوردت املجلة يف افتتاحية عدد
يناير اجلاري �أن اجلي�ش الوطني ال�شعبي «وا�صل
خالل ال�سنة املنق�ضية بذل جهود م�ضنية على
عدة �أ�صعدة يف الدفاع عن الوطن وت�أمينه �أر�ضا
و�شعبا من �أي تهديدات حمتملة و�صون �سيادته
واملحافظة على ا�ستقراره ،بالرغم مما تعي�شه
منطقتنا من عدم ا�ستقرار بفعل الكثري من
الأحداث واملتغريات غري امل�أمونة».
و�أ�ضافت �أن باملوازاة مع هذه املهام «النبيلة
تابع جي�شنا خالل نف�س ال�سنة م�سار تطويره
مبا يتنا�سب و�رضوريات التطور املهني من
حيث التكوين والتجهيز والتح�ضري معتمدا يف
ذلك على رهان اجلودة والتكيف مع مقت�ضيات
الظروف والتطور ،مت�سلحا بعوامل الإرادة
والت�ضحية والقوة التي ورثها عن �أ�سالفه خالل
ثورة التحرير »...ويف معر�ض تطرقها �إىل النتائج
املحققة على �أكرث من �صعيد من طرف اجلي�ش
الوطني ال�شعبي خالل ال�سنة الفارطة� ،أكدت
املجلة �أن هذه النتائج «�إمنا هي ثمرة م�ساعي
مت�سل�سلة وجهود م�ضنية يف جماالت التكوين
والتح�ضري القتايل والتجهيز و املن�شات القاعدية
وبالأخ�ص ال�صناعية ،بالنظر �إىل ما وفرته قيادتنا
الع�سكرية من �أ�سباب جناح امل�سار التطويري وما
�أمدته مبوجبات التحديث والع�رصنة على نحو
�سمح لها باكت�ساب عوامل ترقية اجلانب العملياتي
لقوام املعركة»ويف هذا الإطار ذكرت بتوجيهات
نائب وزير الدفاع الوطني خالل زيارة العمل
والتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية اخلام�سة يوم 15
�أكتوبر  .2018ومل تفوت املجلة من جهة �أخرى
الفر�صة لتذكر بالدور «املحوري» الذي �أ�ضحى
الإعالم واالت�صال يلعبه يف الرفع من معنويات
الأفراد واحلفاظ على امن الدولة و�سيادتها وذلك
يف «ظل عامل ميوج بالتقلبات ويتميز بت�شعب
التحديات والتهديدات و�أو�ضاع �أمنية �إقليمية
غري م�ستقرة» ،جمددة الت�أكيد باملنا�سبة على �أن
القيادة الع�سكرية « �أولت للإعالم �أهمية خا�صة
ومكانة بارزة من خالل ت�شجيعها ومباركتها لكل
املبادرات واالجنازات الإعالمية بل قررت �إن�شاء
ولأول مرة يف تاريخ اجلي�ش الوطني ال�شعبي
مدرية للإعالم واالت�صال».
وبالن�سبة ملجلة «اجلي�ش» فان هذه االجنازات
وعلى كل الأ�صعدة «مل ترق لبع�ض العابثني �ضيقي
الأفق الذين دفعوا من بع�ض اجلهات املريبة �إىل
تقم�ص �أدوار تفوق كفاءاتهم دون �أدنى احرتام
ملبادئ الإن�سانية والقيم الأخالقية» ،مربزة �أن
ه�ؤالء «ا�سرت�سلوا بالدلو بدلوهم يف كل املوا�ضيع
كاالنتخابات الرئا�سية القادمة و�إتاحة الفر�صة
لل�شباب ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي بتحمل م�س�ؤوليته
يف تعزيز املكت�سبات الدميقراطية؟ والت�شدق
بالرباغماتية والواقعية وحماولة تقزمي املكت�سبات
الأمنية والكثري من املوا�ضيع وامل�سائل التي ال
يفقهون �أدنى �أبجدياتها»،واعتربت «اجلي�ش» يف
ختام افتتاحيتها �أن هذه الت�رصفات «العقيمة
والأفكار املبيتة ،جاءت و يا للأ�سف بقلم بع�ض
الع�سكريني املتقاعدين الذين تغذيهم طموحات
و�أطماع �شخ�صية على ح�ساب اجلي�ش الوطني
ال�شعبي الذي احت�ضنهم ل�سنوات ووفر لهم كل
الإمكانات وبالأخ�ص التكوينية ،ولكن ما ي�رض
الن�رس �إن حاولت بع�ض الغربان بنعيقها الت�شوي�ش
عليه والوقوف يف وجهه».
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الأمني الوالئي للأرندي بورقلة حممد ال�صالح بوقفة لـ»الو�سط»

ب�سبب النق�ص الفادح يف اليد العاملة حمليا

نتائجنا م�شرفة يف املحليات ،الت�شريعيات  1800هكتار من منتوج البطاطا
بالوادي مهددة بال�ضياع
وح�صدنا �أ�صواتنا يف ال�سينا
.

«لن �أ�سمح بتحويل احلزب �إىل �ساحة لت�صفية احل�سابات «

ك�شف الأمني حلزب التجمع الوطني الدميقراطي ع�ضو جمل�س الأمة ال�سابق حممد ال�صالح بوقفة
� ،أن نتائج الأرندي كانت م�شرفة يف خمتلف اال�ستحقاقات املحلية  ،الت�شريعية ،كما حتدث ب�إ�سهاب
عن نتائج انتخابات التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة الأخرية  ،ويف ذات ال�سياق فقد تطرق حمدثنا
لبع�ض الأ�شخا�ص الذين يعدون على الأ�صابع و يعملون عك�س برنامج احلزب .
�أحمد باحلاج
�أكد الأمني الوالئي للأرندي حممد
ال�صالح بوقفة يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط «� ،أنه
را�ضا جدا على النتائج املحققة
يف خمتلف الإ�ستحقاقات الأخرية
حيث �أنه على م�ستوى االنتخابات
الت�رشيعية وقع ت�ضاعف لعدد
الأ�صوات  ،م�ؤكدا يف ذات ال�سياق
�أن احلزب بورقلة قد حافظ على
مقعده يف الربملان حيث حاول
القائمني على احلزب جاهدين
احل�صول على مقعد ثاين رغم
كل الظروف ال�صعبة التي عرفتها
تلك هذه االنتخابات ،و يف
ا�ستحقاق املحليات ورغم كل
الظروف اخلا�صة التي جرت فيها
انتخابات املحلية �إال �أن احلزب
حت�صل يف انتخابات املجل�س
ال�شعبي الوالئي على � 25ألف
�صوت مقارنة بالفرتة ال�سابقة
التي حت�صل فيها احلزب على
� 14ألف �صوت � ،أما على م�ستوى
البلديات فقد حت�صل التجمع
الوطني الدميقراطي على 08
بلديات وهي نف�س احل�صة التي
حت�صل عليها الغرمي التقليدي ،
وبذلك ي�ضيف ذات املتحدث ف�إن
الأرندي قد حقق يف املحليات
نقلة نوعية كيف ال وهو الذي
كان يتح�صل يف ال�سابق على 03
بلديات.
�أما بالن�سبة النتخابات التجديد
الن�صفي ملجل�س الأمة  ،فقد �أكد
الرجل الأول ببيت الأرندي �أن
احلزب عجز عن الظفر مبقعد
ال�سينا وهو نف�س الف�شل الذي

حققه الغرمي التقليدي  ،لكن
رغم ذلك يقول ذات املتحدث يف
احلزب حافظ على �أ�صوات بف�ضل
املجهودات اجلبارة املبذولة من
طرف املنا�ضلني واملنتخبني
ال�رشفاء الذي حافظوا على
�أ�صواتهم التي وجدوها يف
ال�صندوق  ،حيث ذهب حممد
ال�صالح بوقفة ع�ضو جمل�س الأمة
ال�سابق و الأمني الوالئي للأرندي
اىل �أبعد من ذلك �أن الأرقام
واملعطيات املقدمة كفيلة
ب�إ�سكات �أبواق امل�شككني الذين ال
يخدمهم الهدوء الذي متر به ثاين
قوة �سيا�سية بالبالد عامة ووالية
ورقلة على وجه اخل�صو�ص .
�أما بخ�صو�ص �إ�سرتاتيجية على
عمل التجمع الوطني الدميقراطي
بورقلة  ،فقد �أكد امل�س�ؤول الأول

على بيت الأرندي �أن ال�سيا�سة
املحلية نف�س تلك التي تبنتها
القيادة العامة للحزب �إال وهي
دعوة فخامة رئي�س اجلمهورية
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة
للإ�ستمرارية ل�صون وحماية
وحدة و�سالمة الرتاب الوطني مع
موا�صلة م�سرية البناء والت�شييد .
من جهة ثانية فقد حممد ال�صالح
بوقفة الأمني الوالئي للأرندي
�أن الربنامج امل�سطر والأموال
املر�صودة لتج�سيد واقع التنمية
بالوالية  ،ت�ستدعي تظافر كل
اجلهود للق�ضاء على النقائ�ص من
خالل حتمل اجلميع مل�س�ؤولياتهم
مبا يف ذلك املنتخبني على جميع
امل�ستويات و الإداريني وكذا ممثلي
فعاليات املجتمع املدين واحلركة
اجلمعوية  ،من �أجل م�ساعدة وايل

والية ورقلة عبد القادر جالوي يف
موا�صلة م�سرية الإنعا�ش التنموي
،حيث �أ�ضاف حمدثنا �أن والية
ورقلة رغم امليزانية التي تتمتع
بها �إال �أن فرتة ت�سيري امل�س�ؤول
الأول على اجلهاز التنفيذي عبد
القادر جالوي تزامنت يف فرتة
�صعبة جدا ب�سبب �سيا�سة التق�شف
التي ا�ضطرت بال�سلطات لتجميد
عديد امل�شاريع الهامة لكن رغم
ذلك ال ميكن انكار جمهودات
احلكومة اجلبارة يف التكفل
اجلاد بان�شغاالت املواطنني
من خالل رفع يد التجميد على
جملة من امل�شاريع الهامة التي
لها �صلة بيوميات املواطن وعلى
�سبيل املثال ال احل�رص م�رشوع
امل�ست�شفى اجلامعي الذي تقرر
رفع يد التجميد عنه .

ب�سبب التماطل يف التكفل بان�شغاالتهم

مواطنو بلدية �سيدي خويلد يحتجون
جتمهرت نهاية الأ�سبوع املن�رصمة
جمموعة من مواطني بلدية �سيدي
خويلد بورقلة �،أمام مقر العيادة
املتعددة اخلدمات للمطالبة
بالتكفل بان�شغاالتهم وجت�سيد
مفهوم تقريب ال�صحة من املواطن
.
عرب ممثلي املحتجني �أمام مقر
العيادة املتعددة اخلدمات ببلدية
�سيدي خويلد بورقلة يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط « ،عن
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين من
جتاهل ما و�صفوه بجملة مطالبهم

ال�رشعية  ،والتي ت�أتي يف مقدمتها
غياب املناوبة الليلة ،ناهيك عن
افتقار الهيكل ال�صحي املذكور
عن جهاز الك�شف بالأ�شعة � ،إ�ضافة
لإنعدام كل من �سيارة ا�سعاف
و قاعة للتوليد  ،حيث �أن هذه
الو�ضعية املزرية �ألزمت املر�ضى
والن�ساء احلوامل لتحمل عناء
التنقل وم�شقة ال�سفر للبحث عن
�سبل العالج بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
باملدن املجاورة  ،ومما يحز يف
نفو�س حمدثينا الوعود الع�سلية
املقدمة اليهم  ،حيث هدد ذات

املتحدثني مبوا�صلة الت�صعيد من
لهجة خطابهم يف حالة ما مل جتد
مطالبهم �أذانا �صاغية .
من جهة ثانية فقد �أجمع املتابعون
لل�ش�أن ال�صحي بوالية ورقلة  ،يف
ت�رصيحات متفرقة لهم معنا ب�أن
ملف ال�صحة يعترب من بني امللفات
ال�شائكة التي عجزت الو�صايا
عن اخراجها من عنق الزجاجة ،
رغم الأموال ال�ضخمة التي تر�صد
�سنويا للقطاع يف اطار جت�سيد
تعليمات وزير ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات خمتار

ح�سبالوي الرامية لتقريب ال�صحة
من املواطن .
ومعلوم �أن وايل الوالية بورقلة عبد
القادر جالوي كان قد وجه يف وقت
�سابق تعليمات �صارمة للمدراء
الوالئيني والتنفيذيني و امل�س�ؤولني
الإداريني وكذا املنتخبني املحليني
من �أجل فتح قنوات احلوار البناء
مع املواطنني وممثلي اجلمعيات
مع ال�سعي جاهدين للتكفل
بان�شغاالتهم بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات والإمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج

و�صف الع�رشات من املتتبعني
للقطاع الفالحي بوالية
الوادي الواقع الفالحي للوالية
بامل�ؤ�سف للغاية  ،و ذلك
نظرا و النق�ص الفادح الذي
ت�شهده اليد العاملة امل�ؤهلة ،
و هو ما من �ش�أنه و �أن ينعك�س
بال�سلب على مكانة املنطقة
يف الإنتاج بعدما حققت
ريادة غري م�سبوقة يف منتوج
مادة البطاطا  ،هذه الأخرية
التي تعدت الأ�سواق املحلية
بالوادي �إىل �أ�سواق خارج
الوالية �إىل خارج الوطن كذلك
.
�أفاد املتتبعني للو�ضع �أن
نق�ص اليد العاملة امل�ؤهلة
بات يهدد اليوم ما جمموعه
 1800هكتار من منتوج
البطاطا بال�ضياع بوالية
الوادي  ،فيما ت�ساءل العديد
عن �رس هجرة ال�شباب لهذا
القطاع احل�سا�س  ،على الرغم
من �أن املنطقة تعد فالحية
ب�إمتياز و ت�شتهر بالعديد
من املنتجات الفالحية
ذات النوعية و اجلودة  ،و
احلال ال تختلف متاما عن
�أ�رس الفالحني  ،حيث غري
من جهتهم فلذات �أكبادهم
طبيعة عملهم �إىل ن�شاطات

�أخرى حيث �أن دخولهم �إىل
عامل ال�شغل جاء بعيدا عن
املهنة التي توارثها الأبناء
عن �آبائهم  ،و ذلك على غرار
كل من القطاعات الإقت�صادية
وال�رشكات البرتولية ،فيما
�إحتكر عدد كبري من ال�شباب
ال�شغل يف امل�ؤ�س�سات
العمومية و الإدارات و جزء
قليل منه دخل ف�ضاء ال�شغل يف
قطاع التعليم  ،ما يبني جليا �أن
�أ�صحاب ال�شهادات اجلامعية
والدرا�سات العليا ي�ستبعدون
متاما مزاولة مهنة الفالحة
 ،و قد �أكد عدد قليل من
ال�شباب العاملني يف القطاع
الفالحي على �أهمية العمل
يف هذا الأخري  ،و رفع ن�سبة
اليد العاملة امل�ؤهلة من �أجل
النهو�ض بالقطاع الفالحي و
خا�صة �أمام الت�سهيالت التي
قدمتها الدولة للمنخرطني
يف القطاع  ،و ذلك ح�سبها
من �أجل حتقيق اكتفاء غذائي
ذاتي  ،متاما كما و�صلت �إليه
الوالية بعد ت�ضافر اجلهود ،
�أين حققت الريادة يف جمال
�إنتاج البطاطا و جعلت منها
حمط �أنظار كوالية جنوبية
منوذجية .
�أحمد باحلاج

�شرطة مترنا�ست

توقيف �شخ�ص يف ق�ضية احليازة
على كمية من املخدرات  
قامت م�صالح ال�رشطة
لأمن الوالية ممثلة يف الأمن
احل�رضي الأول من توقيف
�شخ�ص يبلغ من العمر (� 20سنة
) متورط يف ق�ضية احليازة
على كمية من املخدرات (كيف
معالج ) بطريقة غري �رشعية
ق�صد االجتار مع حمل �سالح
ابي�ض حمظور من ال�صنف
ال�ساد�س دون مقت�ضى �رشعي
.
حيثيات الق�ضية تعود �إىل
دوريات لعنا�رص ال�رشطة اين
لفت انتباههم �شخ�ص ا�شتبه
فيه و �أثناء التقرب منه و
فتي�شه عرث بحوزته على كمية
من املخدرات (كيف معالج
) قدر وزنها بـ 600 :غرام
و�سالح ابي�ض �سيف من احلجم
الكبري ،مت حتويل املعني
رفقة املحجوزات �إىل مقر

ال�رشطة � أين وبعد التحقيق
مع امل�شتبه فيه وا�ستغالل
املعلومات مت التو�صل �إىل
هوية امل�شتبه فيه الذي يقوم
بالرتويج واالجتار باملخدرات
ومكان اقامته وبعد �إذن
�صادر عن اجلهات الق�ضائية
بتمرنا�ست ،مت تفتي�ش م�سكن
هذا الأخري ليتم العثور
داخل املنزل على كمية من
املخدرات (كيف معالج ) قدر
وزنها بـ  38غرام ليتم حتويلها
ملقر ال�رشطة ،بعد ا�ستكمال
التحقيق يف الق�ضية ،مت تقدمي
امل�شتبه فيه �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة لي�صدر
يف حقه �أمر �إيداع بامل�ؤ�س�سة
العقابية مترنا�ست �أما امل�شتبه
فيه الثاين فالأبحاث متوا�صلة
من اجل الو�صول �إىل توقيفه    .
�أحمد باحلاج
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م�صرع عامل باجلزائرية للطرقات ال�سيارة

خن�شلة يف املركز الأول وطنيا
يف �إنتاج ّ
التفاح

ت�سبب حادث مرور خطري وقع ظهرية �أول �أم�س اخلمي�س على م�ستوى الطريق ال�سيار �شرق غرب ببلدية
جديوية يف م�صرع عامل باجلزائرية للطريق ال�سيار و�إ�صابة �آخر بجروح بليغة احلادث متثل يف ده�س
�سيارة من النوع هيليك�س للعاملني �أدى �إىل م�صرع احدهما بعني املكان و�إ�صابة الثاين بجروح متفاوتة
اخلطورة مت نقلهما على م�ست�شفى احمد فرن�سي�س بوادي ارهيو من قبل م�صالح النجدة للحماية املدنية
من جهتها فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا ملعرفة الأ�سباب احلقيقية يف احلادث الأليم.
غليزان� :س احلاج

غلق الأ�سواق ومنع
املركبات من التنقل من
وىل �إال برخ�صة
ك�شف مدير امل�صالح الفالحية
لوالية غليزان ب�أن الإجراءات
االحتياطية للوقاية من زحف
مر�ض احلمى القالعية تو�سعت
حيث تقر �أواخر الأ�سبوع غلق
�أ�سواق املا�شية بكامل تراب
الوالية وهذا ا�ستنادا ملا ن�ص
عليه قرار الوايل واملت�ضمن
منع جتميع قطعان املوا�شي
وتنقالتها داخل �إقليم الوالية
�إال برتخي�ص م�سبق وح�سب ذات
امل�س�ؤول ف�إن م�صاحله البيطرية
ح�رضت قرارا والئيا يق�ضي

بغلق �أ�سواق املا�شية على خلفية
ت�سجيل حالة ي�شتبه يف �إ�صابتها
مبر�ض طاعون املجرتات
ال�صغرية ببلدية �سيدي احممد بن
عودة وكذا انت�شار هذا املر�ض
�إىل الواليات الأخرى املجاورة
�أين مت ت�سجيل ع�رشات احلاالت

على غرار واليات تيارت �سيدي
بلعبا�س ووالية وهران وباملنا�سبة
دعت مديرية امل�صالح الفالحية
املربني �إىل التقليل من تنقالت
احليوانات وطلب امل�ساعدة
من الأطباء البياطرة يف حالة
ال�رضورة حيث يتم تنظيم نقل

الأبقار ،الأغنام ،املاعز مبوجب
�شهادة �صحية بيطرية وهذا يف
انتظار نتائج التحاليل مبخرب
التحاليل بوالية م�ستغامن �أين مت
اخذ عيينات من املوا�شي التي
ي�شتبه يف �إ�صابتها ببلدية �سيدي
احممد بن عودة .

تفاديا لزحف الطاعون

وايل البويرة يغلق �أ�سواق املا�شية �شهرا
�أ�صدر نهاية الأ�سبوع وايل
البويرة " م�صطفى ليماين "
قرارا يق�ضي بغلق جميع ا�سواق
املا�شية عرب ربوع الوالية ملدة
�شهر كامل  ,وذلك ملنع زحف
داء طاعون املجرتات �إىل
الوالية بعد �أن �إفتك بالرثوة
احليوانية يف عديد مناطق

الوطن وخا�صة الوالية املجاورة
منها والية امل�سيلة احلدودية
مع دائرة برج اخري�ص باجلهة
اجلنوبية وكذا والية بجاية من
اجلهة ال�رشقية  ,ويف ال�سياق
ن�صحت املفت�شة البيطرية
مب�صالح الفالحة ال�سيدة " نورة
�أولب�صري " يف ت�رصيحها ليومية

" الو�سط " جميع الفالحني
ومربي املوا�شي ب�رضورة
الإلتزام التام بهذا القرار وعدم
نقل موا�شيهم من منطقة �إىل
�أخرى تفاديا لعدوى هذا الداء
 ,و�أ�ضافت املتحدثة �أنه يف
حالة ظهور �أي �أعرا�ض على
الرثوة احليوانية يجب االت�صال

بالبياطرة عرب جميع البلديات
يف �أقرب وقت  ,هذا وت�سعى
ال�سلطات الوالئية عدم تكرار
�سينارية اخل�سائر الفادحة
التي ت�سبب فيها داء احلمى
القالعية مع ظهور داء طاعون
املجرتات .
�أح�سن مرزوق

حي بوعزة الغربي ب�سيدي بلعبا�س

توقيف � 03أ�شخا�ص تورطوا يف �سرقة لواحق املربكات
�ألقت قوات ال�رشطة بالأمن
احل�رضي الرابع القب�ض على
ثالثة �أ�شخا�ص يف العقد الثالث
من العمر بعد تورطهم يف تكوين
جمعية �أ�رشار لغر�ض ال�رسقة
بتوافر ظريف الليل والتعدد مع
�إخفاء �أ�شياء م�رسوقة ،ال�سالفي
الذكر قاموا ب�رسقة جمموعة
من عجالت املركبات املركونة
بحي  75م�سكن بوعزة الغربي

ببلدية �سيدي بلعبا�س� ،إ�ضافة
�إىل براغي وعالمات ا�شهارية
خا�صة باملركبات� ،أين متكنت
قوات ال�رشطة من توقيف
الفاعلني وا�سرتجاع امل�رسوقات
بعد تفعيل عن�رص اال�ستعالم
الذي مكن من حتديد هويتهم
وتوقيفهم تباعا وتقدميهم
�أمام النيابة التي �أ�صدرت يف
حقهم �أمر �إيداع ف�صول الق�ضية

تعود �إىل نهاية �شهر دي�سمرب
املن�رصم ،بعد �شكوى بع�ض
املواطنني املقيمني بحي 75
م�سكن بتعر�ض لواحق مركباتهم
�إىل ال�رسقة من طرف جمهول ،
لتبا�رش بعد ذلك م�صالح الأمن
احل�رضي الرابع حترياتها التي
كللت بك�شف مالب�سات هذه
الق�ضية وتوقيف الفاعلني،
و ا�سرتجاع جميع الأ�شياء

امل�رسوقة.جتدر الإ�شارة �أنه
ويف �إطار تثمني جهود م�صالح
الأمن يف حماربة خمتلف �أ�شكال
الإجرام احل�رضي ،عاجلت
م�صالح الأمن احل�رضي الرابع
خالل ال�سنة املا�ضية  192ق�ضية
 ،فيما مت توقيف  186متورطا
الذين �أحيلوا على اجلهات
الق�ضائية املخت�صة

�ص�.صهيب

تيزي وزو

توزيع  50حافلة �صغرية للنقل املدر�سي
مت توزيع ما جمموعه  50حافلة
�صغرية للنقل املدر�سي بتيزي
وزو ل�صالح بلديات الوالية يف
حفل نظم باملدينة الإدارية
و مت متويل هذه احلافالت
ال�صغرية التي قدرت قيمتها
املالية ب  330مليون دج
من طرف �صندوق الت�ضامن

وال�ضمان للجماعات املحلية
لت�ضاف بذلك ل� 5أخرى وزعت
ال�سنة املنق�ضية ( )2018من
قبل وزارة الت�ضامن الوطني
والأ�رسة وق�ضايا املر�أة و �أكد
الوايل ,عبد احلكيم �شاطر,
خالل هذا احلفل �إىل �أن الهدف
من توزيع هذه احلافالت

ال�صغرية هو "حت�سني ظروف الإجمالية  56مليون دينار,
نقل التالميذ وتندرج يف على الهياكل اال�ست�شفائية
�إطار جهود الدولة الرامية املحلية منها م�ست�شفيات
�إىل حت�سني الإطار املعي�شي عزازقة و تيغزيرت و دراع
للمواطنني"من جهة �أخرى ,امليزان و الأربعاء ناث �إيراثن
مت توزيع خالل هذا احلفل ,و امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
� 5أجهزة ملعاجلة نفايات ال�صحية �سبيحي ت�سعديت
امل�ست�شفيات تبلغ قيمتها بتيزي وزو.

احتلت والية خن�شلة املرتبة
الأوىل وطنيا يف �إنتاج فاكهة
الت ّفاح ب 1مليون و� 300ألف
قنطار خالل املو�سم الفالحي
املنق�ضي ,ح�سب ما �أكدّه
اليوم اخلمي�س رئي�س مكتب
الإح�صائيات باملديرية املحلية
للم�صالح الفالحية ,عماد الدّين
مقداد و�أو�ضح نف�س امل�صدر
�أن �إنتاج الت ّفاح بوالية خن�شلة
خالل �سنة  2018م ّثل ما ن�سبته
 86باملائة من الإنتاج الإجمايل
للفواكه بذات الوالية التي ترت ّكز
بها زراعة التفاح بقطب الأ�شجار
املثمرة يف املنطقة اجلبلية
ببلديات بوحمامة ،يابو�س� ،شلية
وامل�صارة على احلدود الإدارية
مع والية باتنة.
وك�شف ذات امل�س�ؤول �أن قيمة
الإنتاج لفاكهة الت ّفاح بوالية
خن�شلة ،بلغت  24مليار د.ج

ينار خالل املو�سم الفالحي
املنق�ضي �أي ما مي ّثل ن�صف
قيمة الإنتاج الفالحي الإجمايل
بالوالية مرجعا حتقيق هذه
الأرقام التي و�صفها بـ"الها ّمة"
�إىل �سيا�سة الدولة الرامية
�إىل �إعادة ت�أهيل امل�ستثمرات
الفالحية واهتمام و تزايد عدد
الفالحني امل�ستثمرين يف �أ�شجار
الت ّفاح بعد �صدور قرار منع
ا�سترياده
بالإ�ضافة �إىل الطبيعة اجلبلية
للمنطقة التي ت�ساعد على من ّو
�أ�شجاره يف ظروف جيدة و جاءت
�أربع بلديات تقع بقطب الأ�شجار
املثمرة ممثلة يف بوحمامة،
يابو�س،امل�صارة و�شلية �ضمن
اخلم�س بلديات الأوىل عرب والية
خن�شلة من حيث قيمة الإنتاج
الفالحي الإجمايل ,ح�سب ذات
امل�صدر.

�صندوق ال�ضمان االجتماعي بوهران

حملة حت�سي�سية
للت�صريحات ال�سنوية
�أطلق ال�صندوق الوطني للت�أمينات
الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة
وهران حملة حت�سي�سية وا�سعة لتوعية
�أرباب العمل وجميع امل�ستخدمني
املنت�سبني لل�ضمان االجتماعي
ب�رضورة �إيداع الت�رصيحات ال�سنوية
بالأجور ح�سب بيان لنف�س الهيئة و
ي�شري نف�س امل�صدر �إىل �أن ال�صندوق
يوفر كل الإمكانيات وكل الظروف
املالئمة لإ�ستقبال ح�سن للم�ستخدمني
والأجراء م�ضيفا ان امل�ستخدمني
ي�ستطيعون �إجراء عملية الت�رصيح
�سواء على م�ستوى الوكالة �أو عن
طريق البوابة الإلكرتونية �أو ما يعرف
بالت�رصيحات عن بعد .ويربز البيان �أن
هذه اخلدمة االلكرتونية متكن �أرباب

العمل من �إيداع ت�رصيحاتهم ال�سنوية
دون عناء التنقل �إىل الوكالة و بنقرة
واحدة على جهاز الكمبيوتر ,م�ضيفا
�أن هذه اخلدمة االلكرتونية متوفرة
على مدار كامل �أيام الأ�سبوع 24/24
�ساعة وال�ستعمال هذه اخلدمة يقوم
امل�ستخدم بالتقرب من م�صلحة
حت�صيل اال�شرتاكات من �أجل حيازة
كلمة املرور ومن مت القيام بالعملية
الإلكرتونية و ينتظر �أن تدوم هذه
احلملة التح�سي�سية من � 16إىل  31من
�شهر يناير اجلاري كما �ستنظم وكالة
وهران �أبواب مفتوحة يومي  13و 14
من �شهر جانفي حول نف�س املو�ضوع
من خالل توزيع مل�صقات ومطويات
لفائدة �أرباب العمل.

وايل تب�سة

توزيع � 2011سكنا اجتماعيا
قبل نهاية الأ�سبوع
�أكد وايل تب�سة �أن امل�صالح
املخت�صة من عملية تطهري
القائمة حيث مت توزيع 2011
�سكنا عموميا �إيجاريا ما من �ش�أنه
�إنهاء معاناة املئات من طالبي
ال�سكن .وكانت م�صالح الدائرة قد
�أكدت يف وقت �سابق ب�أن الإعالن
�سيكون يف  04نقاط على م�ستوى
بلدية تب�سة لت�سهيل عملية الإطالع
على الأ�سماء املعنية باال�ستفادة
كما �أن القائمة �ستكون �شفافة من
خالل ن�رش املعلومات املتعلقة
بهم ل�ضمان م�صداقيتها .وكان
مواطنون تب�سة قد احتجوا يف

�أكرث من منا�سبة ب�سبب ت�أخر
توزيع ال�سكن وا�ستمرار معاناتهم
منذ �سنوات طويلة فاقت � 15سنة
حيث �سيكون الفرج مع نهاية هذا
ال�شهر ح�سب ت�أكيد امل�س�ؤولني
لإنهاء م�شاكل املواطنني مع �أزمة
ال�سكن.
للإ�شارة ف�إن العديد من البلديات
بالوالية قد �شهدت توزيع مئات
ال�سكنات االجتماعية خالل
الأ�شهر املا�ضية وتبقى ح�صة
من ال�سكنات االجتماعية املزمع
توزيعها عن القريب العاجل.

ع /ر�شيد تب�سة
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خط�أ تعومي ال�شاذين فكري ًا واحت�ضان املنبوذين وطني ًا

بقلم د .م�صطفى يو�سف اللداوي

كرثت يف ال�سنوات الأخرية
مع انت�شار ثقافة الإنرتنت
املفتوحة ،وذيوع و�سائل التوا�صل
االجتماعي العامة ،والقدرة الال
حمدودة على امتالك �صفحاتٍ
خا�ص ٍة على الفي�سبوك وتويرت
وغريهما من الو�سائل املجانية
�أو الرخي�صة وا�سعة االنت�شار
و�سهلة اال�ستخدام ،التي مكنت
رس من
�أ�صحابها ب�سهول ٍة وي� ٍ
الكتابة بحرية والتعبري بجر�أة،
ون�رش ما يريدونه وما يفكرون
به وقتما ي�شا�ؤون دون رقاب ٍة
�أو متابعةٍ ،الأمر الذي �أ�صابهم
بال�سكرة والغرور ،وجعلهم
يفكرون �أنهم ي�ستطيعون االرتقاء
�إىل م�صاف كبار الكتاب والباحثني،
ومزاحمة املفكرين والفال�سفة،
ومناف�سة �أ�صحاب الر�أي والفكر
والإبداع ،والتفاخر بعدد الزوار
واملعجبني ،واالعتداد بكرثة
املعلقني واملعقبني ،والإح�سا�س
بالزهو لكرثة حاالت �إعادة ن�رش
م�ساهماتهم وتبني �أفكارهم
وتعميم تغريداتهم.

كما �أدى تكاثر القنوات الف�ضائية
الر�سمية واحلزبية ،وتلك التي
ميتلكها كبار التجار ورجال
الأعمال ،الذين يفكرون يف
الربح واملك�سب ،ويبحثون عن
املنفعة املادية وم�ضاعفة
الأر�صدة املالية ،ممن ال
يعريون ثوابت الأمة اهتماماً،
وال تعنيهم مقد�ساتها وقيمها
الدينية والوطنية والقومية
�شيئاً ،فيوظفون يف حمطاتهم
الإعالمية جتار املواقف وباعة
الأفكار ،ممن مييلون مع الرياح
ويروجون وي�صفقون ملن يدفع
لهم �أكرث ،وغريها من القنوات
العامة املوظفة ق�صداً واملوجهة
عمداً ،التي ت�ستهدف بطواقمها
املوجهة و�ضيوفها املر�ضى
القطاعات ال�شعبية العامة من
�أبناء �أمتنا العربية والإ�سالمية،
فتغزو عقولهم بكل جر�أة ،وتزور
احلقائق وتبدل الوقائع بكل
وقاحة.
�أ�رضت هذه امل�ؤ�س�سات املتعددة
االنتماءات واملختلفة التوجهات
وامل�شبوهة التمويل بنا و�أ�ساءت
�إلينا ،و�شوهت قيمنا وبدلت

مفاهيمنا ،وعابت علينا �أخالقنا
ودعت �إىل تخلي الأمة عن
موروثاتها ،وجاهرت بت�أييدها
للعدو ومنا�رصتها له ،بل دعت
�إىل زيارته والتطبيع معه ،ومتنت
اخلري وال�سالمة له ،ودانت من
يقاومه و�شجبت يقاتله ،وجلبت
من ر�ضي �أن يكون بوقاً له �صفري،
وطب ً
ال �أجوفاً له دوي ،ميجدون
العدو ومي�سحون عاره ،ويطهرون
�صفحته ويجملون �صورته ،بينما
هو يبط�ش بال�شعب الفل�سطيني
وينكل بهم ،وميعن يف قتلهم
وم�صادرة �أر�ضهم ،ومل ترتدد هذه
الفئات املنحرفة يف الدعوة �إىل
�شطب �آياتٍ قر�آنية �أو حتريف
أحكام ربانية ،خدم ًة مل�صالح
� ٍ
العدو وترويجاً لأفكارهم ال�ضالة،
ولو كانت معادية للأمة ومنا�رصة
لأعدائها .ما من �شكٍ �أبداً �أن
الذين يقومون بهذه الأعمال
الفا�سدة �إمنا هم جمرمون
وظاملون ،ومنحرفون و�ضالون،
وهم فئة من الأمة مارقة ومنحرف ٌة
و�شاذة ،وال تعرب عن هوية الأمة
ب�شيء ،وال تعك�س �شخ�صيتها
احل�ضارية ،وال تعرب عن عقيدتها

الدينية وال عن ثوابتها الوطنية
والقومية ،و�أن ال�ضجيج الذي
حتدثه ت�رصيحاتها ،والدوي
الذي ت�سببه تغريداتها ،لي�س
�إال �صدى التهويل الإ�رسائيلي
والرتحيب الغربي املعادي لنا،
فالعدو الإ�رسائيلي يبحث عن
�أ�صحاب هذه املواقف وي�شيد
بهم ،ويكيل املديح لهم ،ويعرب
عن �سعادته بهم ومبواقفهم،
ويبدي رغبته يف ا�ست�ضافتهم
واحلفاوة بهم ،يف الوقت الذي
يعمم ت�رصيحاتهم وين�رشها،
حماوالً �إيهام الر�أي العام �أن
هذا هو املوقف العام ل�شعوب
الأمة العربية والإ�سالمية ،التي
باتت تعرتف ب�إ�رسائيل ،وتطالب
بالتطبيع معها.
ً
ولكننا نحن ن�شارك �أي�ضا يف
هذه اجلرائم ،ون�ساهم يف تعميق
�آثارها وانت�شار �أ�رضارها ،وذلك
باهتمامنا ب�أ�صحابها ،وبالرد
عليهم �أو �إعادة ن�رش تغريداتهم
�أو ذكر �أ�سمائهم ،ولو كان ذلك
بح�سن نيةٍ ،فهذا الأمر يزيد يف
غرورهم ،وي�ضاعف حالة الن�شوة
يف �صدورهم ،وي�صدقون �أنف�سهم

ب�أنهم حمل االهتمام وقطب
التفكري ،بينما هم يف احلقيقة
حثالة املجتمع ،و�رشذمة
الكتاب وال�صحافيني ،ونكراتٌ
لوال �شذوذهم ،ويتجاهلون �أن
العدو ال يحرتمهم وال يقدرهم،
ولكنه يريد �أن ي�ستغلهم وي�ستفيد
منهم ،و�أنه يف حلظ ٍة ما ال حمالة
�سينقلب عليهم و�سيطرحهم،
�إذ ال حاجة له يف �رشذم ٍة قليل ٍة
خائنةٍ ،ال تعك�س �إرادة الأمة وال
تعرب عنها ،بل هي يف جمتمعاتها
معزولة ومرذولة ال تلق االحرتام،
وال يقبل املواطنون وجريانهم
ومعارفهم م�صافحتهم واجللو�س
معهم� ،إذ يعتربونهم �رشاً مطلقاً
ومر�ضاً معدياً وجن�ساً كبرياً.
�أنا ال �أدعو �إىل اال�ستخفاف
بعملهم �أو التقليل من �أثرهم،
وال �أحر�ض على التخاذل يف
مواجهتهم �أو التق�صري يف الرد
عليهم ،بل �أ�رص على حماربتهم،
و�أدعو �إىل ح�صارهم ،و�أ�شجع
على نبذهم و�إعالن الرباءة منهم،
لكن ال ينبغي �أبداً �أن ن�ساهم يف
رفعتهم و�شهرتهم ،بذكرنا
�أ�سماءهم ون�رشنا لأقوالهم،

بل يجب علينا �أن نهمل هذه
ال�شخ�صيات التي كانت نكرة ،و�أن
نتجاوز �أ�سماءها و�إن ا�شتهرت،
اهتمام يذكر ،و�أال
و�أال نعريها �أي
ٍ
ن�شعرها �أنها تخيفنا �أو تزعجنا،
�أو �أنها تقلقنا وتربكنا ،فهم �أقل
�ش�أناً من �أن يغريوا قيمنا �أو �أن
ي�ؤثروا على مفاهيمنا� ،أو �أن
يبدلوا معتقداتنا� ،إذ �أن الأمة
تعرفهم �أنهم مرتهنون وتابعون،
و�أنهم مارقون وم�أجورون ،و�أنهم
ٌ
ومر�ض و�سق ٌم ،و�أنهم
عف ٌن ووهنٌ،
ٌ
بغاث وغثا ٌء.
فه�ؤالء النكرات املجاهيل
نفو�سهم مري�ضة وقلوبهم خبيثة،
ال يبالون �إن كانت �شهرتهم يف
ف�ضيحة ،وال يزعجهم �إن �سبهم
�أحد �أو �شتمهم ،فهم يبحثون
عن رفع ٍة ملوث ٍة عند غرينا،
ويتطلعون �إىل مكان ٍة رذيل ٍة عند
عدونا ،ويرون يف ت�سليط ال�ضوء
عليهم �شهر ًة وخدم ًة لهم ،كي
يعرف العدو قدرهم ويحفظ
مقامهم ويقدر �أفعالهم� ،أال تع�ساً
لهم و�أ�ضل �أعمالهم ،و�سحقاً لهم
وخاب ظنهم ،ولعن ًة عليهم وقطع
دابرهم.

 .. 2019عام ال�صرب
م�صطفى ال�صواف
نودع عا ًما ون�ستقبل �آخر على
�أمل �أن يكون العام اجلديد عا ًما
يحمل ب�شائر لنا ك�شعب م�رشد
وحمارب منذ ما يزيد عن املائة
عام وحمتل منذ ما يزيد عن
�سبعني عاما ،ومع قدوم كل عام
جديد نقول �إنه عام الفرج و�إذ به
يكون �أ�سو�أ مما �سبق وب�شائر هذا
العام ظهرت على ل�سان حممود

عبا�س عندما و�صف �شعبه ب�أنه
جوا�سي�س ،وهذه �صفة جمعية
على ما يبدو �ست�سود خطاب
حممود عبا�س لو كتب له مزيد
من احلياة ومزيد من الت�سلط
والديكتاتورية .حممود عبا�س
يرى يف �أمر ال�شعلة التي يحتفل
بها غاية �أمنيته ومن مينع �إيقادها
هو جا�سو�س ،علما �أن ال�شعلة مت
�إيقادها بيد حركة فتح ،ولكنها
لي�ست يد عبا�س يف قطاع غزة،

ولكن بيد حركة الت�صحيح التي
يتزعمها حممد دحالن العدو
اللدود ملحمود عبا�س .غ�ضب
حممود عبا�س يف خطاب ال�شعلة
يف رام اهلل وخروجه عن امل�ألوف
وبدا يف حالة من الع�صبية
واال�ضطراب ،لي�س من حركة
حما�س كما يظن البع�ض كون
�أن حركة حما�س مغ�ضوب عليها
من قبل عبا�س وفريقه ،والتي
ي�صفها ب�أقذع الألفاظ ،ويتهمها

ب�شتى التهم ،والتي هي منها
براء .غ�ضب عبا�س كان من�صبا
على التيار الإ�صالحي الذي �شكل
جتمعه �سواء يف ال�رسايا يف ذكرى
رحيل عرفات �أو يف حلظة �إيقاد
ال�شعلة �صدمة مل تفارق عبا�س
وهو ي�شعل ال�شعلة يف رام اهلل،
وك�أن �شيطانا م�سه فبات يف حالة
تخبط �أخرجته عن امل�ألوف،
ورمبا و�ضعت الرعب يف قلبه ب�أن
غزة خرجت من حتت �سيطرته،

وباتت يف ال�شق املناه�ض
له ول�سيا�سته ،ون�سي معنى
اجلا�سو�سية فو�صف �أهلها ب�أنهم
جوا�سي�س .اجلا�سو�س كما يفهمه
�أطفال غزة وال�ضفة وفل�سطني ال
يحتمل �أكرث من معنى واحد؛ هو
من يتعاون مع االحتالل ،هو من
يلتقي بقادة االحتالل ويتبادل
معهم معلومات مت�س الوطن
واملواطن ،هو من يتنازل عن %78
من �أر�ض فل�سطني ،هو من يتنازل

عن م�سقط ر�أ�سه هو  ..هو  ..هو..
والقائمة تطول وهذه غري متوفرة
يف �شعب فل�سطني و�إن توفرت يف
بع�ضهم ،ثم يغ�ضب �أولئك الذين ال
يرون احلقيقة كما هي وال�صورة
وا�ضحة للعيان عندما نذكر
عبا�س جمردا من �صفة رئي�س،
وال�س�ؤال لأولئك هل هناك من
ي�صف �شعبه باجلوا�سي�س لعدم
قيام فريق منهم ب�إيقاد ال�شعلة
منع �أو لظروف �أخرى؟!
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الو�سط2019/01/05:

�إعالن ب�إعداد �شهادة احليازة
طبقا للقانون رقم  25 / 90امل�ؤرخ يف 18
نوفمرب  1990املت�ضمن التوجيه العقاري
املعدل واملتمم فان ال�سيد  :قراوي عمرو بن
ب�شري املولود بتاريخ  1971-08 - 02بعمر والية
البويرة وال�ساكن بعمر مركز بلدية عمر قد
قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن
طريق احليازة والتقادم املك�سب  ,طالبا اثبات
هذه امللكية بتحرير �شهادة اعرتاف مبلكيته
للعقار االتي تعييينه  :قطعة ار�ض �صاحلة للبناء
باملكان امل�سمى القراريب قرية القراريب
بلدية عمرودائرة القادرية والية البويرة
م�ساحتها االجمالية  250,00مرت مربع ويحدها
من :
ال�شمال  :باقي ملكية قراوي عمرو اجلنوب :
ممر م�شرتك بدون خمرج
ال�رشق  :ملكية بوزايدي احمد بن طيب

الغرب  :ملكية �شعياين نعيم

الو�سط2019/01/05:

ANEP N°: 1916000180
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�سهى جبارة 62 ..يو ًما من الإذالل والتعذيب يف �سجن �أريحا
�سهى جبارة ( 31عا ًما) تلك الأم الفل�سطينية التي انتزعتها �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية من و�سط �أطفالها الثالثة يف الثالث من نوفمرب
تهما تتعلق بـ"دعم عائالت �أ�سرى و�شهداء" ،تدخل ال�شهر الثالث يف �أقبية التحقيق والإذالل "ال�سلطوي" ب�سجن �أريحا".
املا�ضي ،ووجهت لها ً
م�٫س
اعتقال جبارة ،التي ت�سكن
"ترم�سعيا" �شمال رام اهلل،
�شكل �صدمة مدوية يف ال�شارع
الفل�سطيني ،ال �سيما بعد �أنباء
�أوردتها منظمة العفو الدولية
"�أمن�ستي" عن تعر�ض جبارة
لتعذيب �شديد وتلويح باالعتداء
اجلن�سي يف �سجن "�أريحا" �سيئ
ال�سمعة يف التعذيب والتحقيق
القا�سي و�إذالل املعتقلني ،واتهامها
بـ"جمع �أموال غري م�رشوعة لدعم
عوائل �شهداء و�أ�رسى".

تعذيب و�إذالل
�سجن "�أريحا" ذلك "امل�سلخ"
الذي تر�سف فيه �سهى -التي
اعتقلت دون مذكرة ر�سمية من
النيابة العامة ،وهي تخو�ض
�إ�رضا ًبا عن الطعام منذ 22
نوفمرب وما تزال حتى حلظة
كتابة هذا التقرير ،-ال ي�أتي ذكره
�سوى ب�أمرين؛ �أولهما التعذيب
القا�سي وال�شنيع الذي مُيار�س

�ضد معتقلني �سيا�سيني داخله� ،أما
الأمر الثاين تلك امل�شاهد التي
بثت على الف�ضائيات يوم � 14آذار
 2006القتحام االحتالل ال�سجن
والتنكيل بالأمن الفل�سطيني
واختطاف الأمني العام للجبهة
ال�شعبية �أحمد �سعدات ورفاقه من
ال�سجن .عائلة "جبارة" وحماميها
ينفون قطع ًّيا التهم التي توجهها
ال�سلطة الفل�سطينية �ضد �سهى
جبارة التي حتمل �إىل جانب
اجلن�سية الفل�سطينية اجلن�سيتني
الأمريكية والبنمية ،و�أكدوا �أنها
تتعر�ض لتعذيب و�إذالل وتلويح
باعتداء جن�سي نتيجة رف�ضها
التوقيع على تهم مل تقرتفها.
ويفيد حماميها مهند كراجة
�أن التحقيق معها (�سهى جبارة)
يتم بتهمة "جمع وتلقي �أموال
غري م�رشوعة" ،مبيناً �أن معظم
امللفات التي ح ِّقق فيها مبثل هذه
التهمة مل تحُ َل للمحكمة املخت�صة،
ما يعك�س عدم اجلدية يف مثل هذا
النوع من امللفات والتي غالباً ما
ت�أتي يف �إطار االعتقاالت ال�سيا�سية
التي متار�سها �أجهزة الأمن �ضد

النا�شطني.
كما �أبلغت "�سهى" موكلها �أنها
�ستوا�صل �إ�رضابها عن الطعام
حتى الإفراج عنها؛ مع العلم �أنه
ومنذ اللحظة الأوىل العتقالها مل
ترافقها �أي �رشطة ن�سائية كما
تن�ص الإجراءات ،وتعر�ضت -وفقاً
ملا �أفادت -للتعذيب لإرغامها على
القبول بالتهم املن�سوبة �إليها.

مزورة
وثيقة ّ
كما �أفاد كراجة ،عن ت�رسيب وثيقة
تُ َهم ملوكلته خمتلق ًة ومزور ًة،
تتجاوز القانون والنيابة العامة
املحامي كراجة� ،أو�ضح الر�أي
القانوين حول ما تداوله الر�أي
العام عن طبيعة التهمة املوجهة
ريا �إىل اختالق وتزوير
ملوكلته ،م�ش ً
�صورة لوثيقة حتمل تروي�سة النيابة
العامة وال حتمل خامت النيابة،
حتت عنوان "طلب متديد توقيف"
ومذكورة فيها تفا�صيل ووقائع
التهم املوجهة للمعتقلة.
ون ّبه كراجة �إىل �أن النيابة عادة
تكتفي بتقدمي طلب متديد

الأ�سرى الفل�سطينيون على مذبح االنتخابات يف "�إ�سرائيل"
�أعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد �أردان �سل�سلة من
�إجراءات ت�صعيدية من املمكن و�صفها ب�أنها �إعالن
حرب على الأ�رسى ،حيث �أو�صى �أردان ب�رضورة
ت�شديد �رشوط حياة الأ�رسى الفل�سطينيني دون متييز
بني كبري و�صغري ،بني من �أم�ضى �شهرا واحدا ،وبني
من �أم�ضى ثالثني �سنة يف الأ�رس ،بني فتحاوي �أو
حم�ساوي �أو �أي تنظيم �آخر ،حيث قرر �إلغاء الأق�سام
اخلا�صة بكل من فتح وحما�س� ،أو ما �أ�سماه احلكم
الذاتي الذي يتمتع به الأ�رسى ،وذلك يف مبالغة
مق�صودة من �أجل تربير هجومه على الأ�رسى.
تواجه الإجراءات التي �أعلنها �أردان عقبتني رئي�سيتني؛
الأوىل مهنية ،والثانية والأهم �أمنية� ،أما املهنية
فتتعلق بالقدرة الفعلية لتنفيذ هذه الإجراءات بعد
القيام بح�سابات الربح واخل�سارة والتكلفة والفائدة،
فمعظم هذه الإجراءات �ستكلف "�إ�رسائيل" ماليني
الدوالرات و�أعدا ًدا كبرية جدا من القوى الب�رشية
اجلديدة ،ويف املقابل ف�إن الفوائد املرجوة من
ذلك ال تتعدى على الأغلب �أغرا�ضا معنوية ونف�سية
للجمهور الإ�رسائيلي ،وعلى ر�أ�سها االنتقام والتنكيل
بالأ�رسى.
�إن وقف ال�سماح للأ�رسى باال�ستحمام داخل غرفهم،
ومنعهم من الطهي داخل هذه الغرف يتطلب بالقطع
بنية حتتية جديدة ومكلفة جدا ،لذلك قد ي�أخذ هذا
الإجراء �إن مت �إقراره فرتة ال تقل عن �سنتني �أو ثالث،
�إ�ضافة اىل ت�شغيل �أعداد �أخرى من ال�سجانني� ،أما
العقبة الثانية التي تواجه �أحكام �أردان فهي عقبة
�أمنية ،حيث يتوقع �أن تواجه هذه الإجراءات مبعار�ضة
واحتجاجات من قبل الأ�رسى وما ينتج عن ذلك من
احتماليات لإ�رضابات عن الطعام داخل ال�سجون،
ومظاهرات وا�سعة يف ال�ضفة الغربية ،وهذا بال�ضبط
ما دعا الدوائر الأمنية الإ�رسائيلية وعلى ر�أ�سها

اجلي�ش وجهاز ال�شاباك لإبداء معار�ضتهم لأحكام
�أردان (ال�صبيانية).
من املنا�سب الإ�شارة �إىل موقف م�صلحة ال�سجون
من خطة الوزير �أردان والتي تتلخ�ص يف حتذيرها
من نتائج تنفيذ اخلطة على الو�ضع الأمني داخل
ال�سجون ،مع ت�أكيدها �أن ب�إمكانها تطبيق وتنفيذ
تعليمات �أردان �إن مت �إقرارها يف احلكومة ،واملوافقة
على كل ما تتطلبه من تكاليف مالية وقوى ب�رشية.
�إ�ضافة �إىل ذلك فقد �رصح بع�ض كبار قادة م�صلحة
ال�سجون ال�سابقني ،ومن بينهم مديرة �سجن هدارمي
وم�س�ؤولة اال�ستخبارات العامة يف ال�سجون �سابقا بيتي
الهت ،والتي حتفظت على هذه الإجراءات وعلى
طريقة عر�ضها يف م�ؤمتر �صحفي �صاخب من قبل
�أعلى م�ستوى يف الأمن الداخلي وهو الوزيربنف�سه،
كما �أعرب مدير �سجن هدارمي ال�سابق داكار ايالت
عن حتفظه �أي�ضا ،م�شريا �إىل �أن الأ�رسى الأمنيني
يحر�صون على نظافة الأق�سام والغرف ،وال ي�رسفون
باملاء عمدا وق�صدا .وقد �أ�شارت كلتا ال�شخ�صيتني
�إىل �أهمية من�صب ما ي�سمى بـ"الدوبري" �أو الناطق
با�سم الأ�رسى ،بغ�ض النظر عن الت�سميات املقرتحة
من جلنة �أردان.
لقد �أ�صبح اال�رسى الفل�سطينيون مادة للدعاية
االنتخابية يف "�إ�رسائيل" ،وم�صدرا من م�صادر
التحري�ض وجتنيد الأ�صوات للمعركة االنتخابية
املحتدمة دوما يف "�إ�رسائيل" ،فقبل �أيام �أعلن وزيرا
الكابينت �شاكيد وبينت حزبهما اجلديد ،رافعني راية
احلرب على الأ�رسى و�إطالق �رساحهم ،ومن قبلهم
�سعى "وزيرالدفاع" ليربمان ال�ست�صدار قانون �إعدام
الأ�رسى ،ثم قطع رواتبهم ومعا�شات �أ�رسهم ،واليوم
جاء دور وزير الأمن الداخلي �أردان ليجرب حظه و
لي�أخذ قليال من دماء الأ�رسى ومي�ضي!.

التوقيف لدى املحكمة املخت�صة
للمتهم باملدة املطلوبة ،دون
�رشح التفا�صيل املتعلقة بوقائع
وحيثيات التهمة ،منب ًها �إىل �أن ن�رش
ال�صورة املذكورة خمالف ملبد�أ
�رسية التحقيق مع املتهمة.
وعدّ ت�رسيب الوثيقة غري
م�سا�سا ب�صورة موكلته،
احلقيقية،
ً
وجتاو ًزا لبيان النيابة العامة املعلن
بتاريخ  22نوفمرب املا�ضي ،والذي

�أكدت خالله "التزامها ب�رسية
ً
حفاظا على جمريات
التحقيقات
التحقيق و�ضمان الو�صول �إىل
العدالة الناجزة".

"وفق الأ�صول"!
�أما النيابة العامة فتقول" :كافة
الإجراءات التي مت اتخاذها بحق
جبارة قد متت مبوجب قرارات

�صادرة من قبل النيابة العامة وفق
الأ�صول ،و�إنه قد مت توقيفها على
ذمة ق�ضية حتقيقية لدى النيابة
العامة حيث �أ�سندت لها تهم
جنائية ،وما زالت موقوفة لغايات
ا�ستكمال �إجراءات التحقيق"وبينت
النيابة العامة �أن التحقيقات يف
الق�ضية ما زالت جارية ،و�أنها
�ستعلن النتائج فور االنتهاء من
التحقيق.

“�أطباء معتقل ع�سقالن” يتفننون
بانتهاك الأ�سرى طبي ًا

ا�شتكى عدد من الأ�رسى القابعني يف معتقل “ع�سقالن”
خا�صة ذوي الأمرا�ض املزمنة ،من عيادة املعتقل التي
تفتقر �إىل احلد الأدنى من اخلدمات ال�صحية والأدوية
الطبية الالزمة ،ومن �سوء معاملة “الأطباء” املتواجدين
يف املعتقل ،والذين يفتقرون لأخالق مهنة الطب ويعملون
ك�أداة لقتل الأ�رسى وتعذيبهم ب�إهمالهم طبياً واملماطلة
بعالجهم ،واال�ستهتار بحياتهم .وبينت هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين يف تقرير �صدر عنها ،اليوم الأربعاء،
�أن �أ�رسى املعتقل قرروا الأ�سبوع املا�ضي مقاطعة عيادة
املعتقل وامتنعوا عن التوجه لها كخطوة احتجاجية على
�سيا�سة االنتهاكات الطبية املمنهجة بحقهم ،علماً
ب�أن عدد الأ�رسى املر�ضى القابعني حالياً يف املعتقل
� 12أ�سرياً وهم كل من :الأ�سري ممدوح عمرو ،والأ�سري
حممد برا�ش ،والأ�سري يا�رس ربايعة ،والأ�سري با�سم
النع�سان ،والأ�سري رامي حجازي ،والأ�سري امين جعيم،
والأ�سري حممد الناطور ،والأ�سري زيد يون�س ،وغريهم

من الأ�رسى .كما ر�صد تقرير الهيئة �إحدى احلاالت
املر�ضية ال�صعبة القابعة يف املعتقل ،وهي حالة الأ�سري
املقعد حممد برا�ش ( 40عاماً) من خميم الأمعري
جنوب مدينة رام اهلل ،والذي يتنقل داخل املعتقل على
كر�سي متحرك حيث يعاين من برت يف قدمه الي�رسى،
وهو بحاجة ما�سة لإجراء عملية تنظيفات ب�سبب وجود
تقرحات حادة وخطرية� ،إ�ضافة �إىل �أنه ي�شتكي من
�صعوبة يف ال�سمع �إثر م�شاكل يف االذن ت�سبب له دوخة
م�ستمرة ،ومن فقدان الب�رص بالعني اليمنى ب�شكل كامل
�إثر �إ�صابته خالل انتفا�ضة الأق�صى ،و�صعوبات يف الر�ؤية
بالعني الي�رسى ،حيث ال يرى بها �سوى بن�سبة  %30فقط،
وهو بحاجة �إىل زراعة قرنية قررها الأطباء له لكن ادارة
معتقالت االحتالل ال زالت متاطل يف اجرائها لذا هو
مهدد بفقدان النظر ب�شكل كامل يذكر ب�أن الأ�سري برا�ش
معتقل منذ  ، 2003/2/17وحمكوم بال�سجن امل�ؤبد 3
مرات.

قوات االحتالل تعتقل
 11مواطن ًا بال�ضفة

اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي الليلة املا�ضية
وفجر �أول �أم�ساخلمي�س  11مواطناً من ال�ضفة
الغربية املحتلة وقال نادي الأ�سري �إن �أربعة
مواطنني اعتقلوا من حمافظة جنني ،وهم� :أ�سامة
تركمان ،وح�سام �أبو عطية ،عالوة على رئي�س
جمل�س بلدة فقوعة وهو بركات عمر ناجي العمري
( 45عاماً) ،وه�شام حممود �أبو فرحة .ومن بلدة

حو�سان يف بيت حلم اعتقل االحتالل حممد علي
�سباتني ،وعمرو عمران زعول ،و�أربعة مواطنني
�آخرين من عدة بلدات يف قلقيلية وهم� :ضياء
رجب القدومي ( 29عاماً) ،ويزن منت�رص برهم،
ومالك زكي بري ،وحممد عمار بري يُ�ضاف �إىل
املعتقلني؛ املواطن عمار نا�رص حبي�س من بلدة
دير �أبو م�شعل يف حمافظة رام اهلل والبرية.
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تفا�صيل التنكيل بـ � 5أ�سرى �أثناء عملية اعتقالهم
وثقت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �صادر عنها� ،صباح �أول �أم�س اخلمي�س� ،إفادات لـ� 5أ�سرى يروون من خاللها تفا�صيل االعتداء
عليهم والتعذيب واملعاملة املهينة التي تعر�ضوا لها خالل عملية اعتقالهم والتحقيق معهم يف مراكز التوقيف اال�سرائيلية.
ويف هذا ال�سياق روى الفتى
عبادة قني�ص ( 16عاماً) ظروف
اعتقاله ،م�شرياً ب�أنه قد جرى
ايقافه بعد �أن داهمت قوات
االحتالل منزله يف خميم عايدة
ق�ضاء بيت حلم ،حيث تعر�ض
لل�رضب وال�صفعات على وجهه
وذلك �أمام مر�أى عائلته ،ومت
نقله فيما بعد �إىل مركز توقيف
“امل�سكوبية” ال�ستجوابه ،وخالل
تواجده بزنزانة التحقيق تعمد
املحققون اذالله فلم ي�سمحوا
له بدخول احلمام وقاموا ب�شبحه
على كر�سي و�أيديه مقيدة للخلف
وبقي على هذا الو�ضع ليوم كامل،
ونُقل بعدها �إىل ق�سم الأ�رسى
الأ�شبال يف “عوفر”.
يف حني اعتدى جي�ش االحتالل
بال�رضب واللكمات على الأ�سري
الطفل حممد �صبيح ( 16عاماً)،
عقب اقتحام منزله يف بلدة
اخل�رض ق�ضاء بيت حلم ،وا�ستمر

التنكيل به وهو مقيد اليدين
ومع�صوب العينني ،ومن ثم جرى
نقله �إىل مركز توقيف “عت�صيون”
للتحقيق معه ،وخالل ا�ستجوابه
تعمد املحققون ال�رصاخ يف
وجهه وارهابه الجباره على
االعرتاف بالتهم املوجه �ضده،
و�أُجرب الطفل �صبيح �أي�ضاً على
اخلروج من غرف التحقيق
والبقاء يف العراء والربد لـ 6
�ساعات متتالية قبل �أن يتم نقله
�إىل “عوفر” حيث يقبع الآن.
بينما نكل جنود االحتالل
بالأ�سري القا�رص قي�س جامو�س
( 16عاماً)� ،أثناء اعتقاله خالل
املواجهات التي اندلعت يف
مدينته قلقيلية ،حيث هاجمه
عدد من اجلنود وقاموا ببطحه
�أر�ضاً ومن ثم انهالوا عليه
بال�رضب ب�شكل تع�سفي ،ومن ثم
نُقل �إىل مركز حتقيق “�أريئيل”
ال�ستجوابه وبعدها �إىل ق�سم

الأ�رسى الأ�شبال يف “جميدو”.
ور�صد تقرير الهيئة �أي�ضاً
اعتداء قوات االحتالل
بال�رضب ال�شديد على كل من

ال�شابني حممد البح�ش(21
عاماً) وحممد ال�شخ�شري (20
عاماً) وكالهما مدينة نابل�س،
وذلك خالل عملية اعتقالهما

قوات االحتالل تبعد اال�سري املحرر ريا�ض �صالح اىل ال�ضفة

توغل حمدود جلرافات جي�ش االحتالل �شرق دير البلح

�إق ــرا �أيـ�ضـا ...
نابل�س:م�ستوطنون يقتحمون
املوقع الأثري يف �سب�سطية
واندالع مواجهات مند
 �ساعتني م�ضتا
�أفرجت �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ،م�ساء الأربعاء
املا�ضي  ،عن الأ�سري العميد يف
جهاز املخابرات العامة ريا�ض
�صالح ق�رصاوي من بلدة رابا

جنوب �رشق جنني ،بعد ق�ضاء 17
عاما يف �سجون االحتالل.
وذكر ذوو الأ�سري ق�رصاوي �أن
الأ�سري ق�رصاوي �أفرج عنه
من �سجن النقب ال�صحراوي،
واعتقل يف  2002-1-1وهو
من معتقلني �سفينة كارين
( ،)aو�أ�شاروا �إىل �أن جنلهم
�سيتوجه من حاجز الظاهرية
�إىل مدينة اخلليل ليوقد �شعلة

االنطالقة بح�ضور حمافظ
اخلليل وقادة امل�ؤ�س�سة الأمنية
الذين �سيكونون با�ستقباله ،و�إىل
�أنه �سيتوجه من اخلليل اىل
رام اهلل لي�ضع �أكاليل زهور على
�رضيح ال�شهيد يا�رس عرفات،
و�سيكون با�ستقباله رئي�س جهاز
املخابرات العامة اللواء ماجد
فرج ،ومن ثم �سيتوجه لي�صافح
الرئي�س حممود عبا�س وينقل

ل�سيادته ر�سالة الأ�رسى  ،و�أعلنت
حركة فتح اقليم جنني عن تنظيم
مهرجان جماهريي يوم اجلمعة
القادم �إحتفاء بتحرره .
والأ�سري املحرر العميد
ق�رصاوي من العائدين �إىل �أر�ض
الوطن ومتزوج و�أب لطفلني
وعمل يف البحرية ومن ثم مت
نقله �إىل جهاز املخابرات
العامة.

عقب مداهمة منزلهما ً
ليال،
كما وتعر�ض كال ال�شابني
لل�شبح ل�ساعات طويلة ولالهانة
وال�شتم ب�أقذر امل�سبات خالل

ا�ستجوابهما يف مركز توقيف
“اجللمة” ،قبل �أن يتم نقلهما
�إىل الأق�سام العامة يف معتقل
“جميدو”.

للمرة الرابعة

االحتالل مُيدد اعتقال عمر
الربغوثي وجنله عا�صف

مددت املحكمة الع�سكرية التابعة
لالحتالل يف “امل�سكوبية” اعتقال
والد ال�شهيد �صالح الربغوثي
عمر الربغوثي ( 66عاماً) ،وجنله
عا�صف للمرة الرابعة وذلك منذ
تاريخ اعتقالهما يف دي�سمرب .2018
وقال حمامي نادي الأ�سري م�أمون
احل�شيم �أن الأ�سري الربغوثي ُمدد
لـ�ستة �أيام �إ�ضافية ،وجنله عا�صف
لثمانية �أيام ،وذلك لإنهاء �إجراءات
التحقيق وا�ستكمال الإجراءات
الق�ضائية ،وكانت �سلطات
االحتالل قد هددت الأ�سري عمر

الربغوثي خالل التحقيق معه
بتحويله �إىل االعتقال الإداري،
علماً �أنه ما يزال محُ تجز داخل
زنازين “امل�سكوبية” يف ظروف
اعتقالية قا�سية ،دون �أدنى مراعاة
لو�ضعه ال�صحي ال�صعب ،ويف هذا
الإطار اعترب نادي الأ�سري �أن
ا�ستمرار اعتقال الربغوثي وجنله
عا�صف ،ما هي �إال عملية انتقامية
تنفذها �سلطات االحتالل بحق
العائلة منذ الإعالن عن ا�ست�شهاد
�صالح يف تاريخ الثاين ع�رش من
دي�سمرب .2018
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ريا�ضة
اجلولة  16للرابطة
املحرتفة الثانية

نادي بارادو

بارادو ي�سعى لل

داء من 17:45

زائر اليوم ابت

 /مولودية اجل

دة نغمة االنت�صارات

فوز والعميد ال�ستعا

ي�ست�ضيف ملعب عمر حمادي ببولوغني م�ساء البوم مباراة حملية عا�صمية واعدة
جتمع اجلارين نادي بارادو ومولودية اجلزائر يف ختام مباريات اجلولة  16من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،حيث يدخل نادي بارادو �أر�ضية امليدان بحثا عن حتقيق الزاد كامال
وتدعيم الر�صيد بالفوز الذي يبحث عنه الفريق الذي ي�ستهدف اللعب على الأدوار
الأوىل واالقرتاب من �أندية كوكبة املقدمة ،يف مهمة لن تكون �سهلة �أمام العبي بارادو

عي�شة ق.
الذي يعولون على دخول
�أر�ضية امليدان بهدف الفوز
وهم الذين ي�ستقبلون الداربي
العا�صمي وي�رصون على
االحتفاظ بالنقاط الثالث
على ميدانهم من �أجل تدارك
هزميتهم يف اجلولة الأخرية
من مرحلة الذهاب �أمام
دفاع تاجنانت بعد �سل�سلة
�أربع مباريات دون خ�سارة
منها فوزين متتاليني� ،إىل
جانب ذلك يبحث بارادو عن
ح�صد �أكرب عدد من النقاط
من �أجل �ضمان البقاء باكرا

وتفادي لعب ال�سقوط يف ظل
املناف�سة القوية التي تعرفها
م�ؤخرة جدول الرتتيب.
من جهته ،يدخل العبو
مولودية اجلزائر امللعب
وعينهم على ح�صد النقاط
الثالث ال غري ،خا�صة و�أنت
الت�شكيلة تتواجد يف �أف�ضل
املعنويات بعد الت�أهل �إىل
الدور ثمن النهائي لك�أ�س
اجلمهورية على ح�ساب
�شباب فيالج مو�سى� ،أين
يعول �أ�شبال املدرب عادل
عمرو�ش على العودة من
ملعب بولوغني بالزاد كامال
وا�سرتجاع نغمة االنت�صارات

يف البطولة الوطنية والتي
تغيب عنهم منذ املباريات
الأربع اخلرية يف مرحلة
الذهاب ،خا�صة و�أن �آخر
انت�صار عادوا من برج
بوعريريج على ح�ساب
الأهلي املحلي حل�ساب
اجلولة  11من البطولة
الوطنية وف�شلوا يف حتقيق
�أي انت�صار بعدها ،وتعرف
املواجهة تواجد امل�ستقدم
اجلديد نبيل لعمارة الذي
وقع يف الأ�سبوع احلايل على
عقده مع النادي العا�صمي
ومت ت�أهيله ر�سميا من اجل
لعب املواجهات.

�إىل جانب �إق�صاء �أن�صار احتاد الأخ�ضرية مباراتني

خ�سارة فيالج مو�سى على الب�ساط و�إق�صاء جمهوره لقاءين

عاقبت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم فريقي
�شباب فيالج مو�سى واحتاد الأخ�رضية
باحلرمان من جمهورهما بعد الأحدث
التي عرفتها �أطوار مباراة الأول �أمام
مولودية اجلزائر ومقابلة الثاين �أمام
ن�رص ح�سني داي ،حيث عوقب فريق
�شباب فيالج مو�سى باحلرمان من
جمهوره يف مباراتني على وقع �أحداث
العنف التي �شهدها اللقاء الذي
جمعه مبولودية اجلزائر حل�ساب
الدور ال�ساد�س ع�رش من مناف�سة
كا�س اجلمهورية ودفعت احلكم �إىل
�إيقافه خالل الوقت الإ�ضايف من
ال�شوط الأول وكان النادي العا�صمي

متفوقا حينها بثالثة �أهداف نظيفة،
�أين �شهدت مدرجات ملعب جيجل
�شجارا عنيفا بني الأن�صار و�أعوان
امللعب الذين كانوا حا�رضين من
�أجل �ضمان الأمن ور�شق امللعب نتج
عنه تلقي العب املولودية �سفيان بن
دبكة �إ�صابة على م�ستوى الر�أ�س،
لكن اللقاء �شهد منعرجا خطريا
دفع باحلكم �إىل �إيقاف املواجهة
يف منا�سبة اوىل ملدة �ست دقائق
قبل ان ي�ستانف ب�صفة عادية وعاد
�إىل �إيقافه جمددا ب�سبب توا�صل
�أحداث العنف يف املدرجات ،حيث
ف�صلت اللجنة يف اجتماعها �أول �أم�س
بخ�سارة �شباب فيالج مو�سى على

الب�ساط بثالثية نظيفة واحلرمان من
اجلمهور يف لقاءين� ،إىل جانب دفع
غرامة مالية قيمتها  10ماليني �سنتيم
وتعوي�ض �إدارة �شباب فيالج مو�سى
للخ�سائر التي حدثت بهياكل امللعب.
يف املقابل ،عوقب نادي �إحتاد
الأخ�رضية باحلرمان من جمهوره يف
مقابلة واحدة ب�سبب ا�ستعمال �أن�صاره
الألعاب النارية خالل مقابلته امام
ن�رص ح�سني داي ،بينما مت �إق�صاء
الثنائي رفيق بودربال وعبد ال�صمد
بونوة ملباراتني عقب طردهما خالل
�أطوار اللقاء الذي جمع احتاد اجلزائر
واحتاد بلعبا�س.
ع.ق.

مقرة ت�سعى
لت�ضييق خناق
ال�صدارة
و�أندية ال�سقوط
يف خطر
تتوا�صل اليوم مباريات اجلولة
 16من الرابطة املحرتفة
الثانية والتي �سوف يت�صدرها
اللقاء الذي يجمع �صاحب
املركز الثالث يف جدول الرتتيب
جنم مقرة ب�أحد الأندية املعنية
بال�سقوط احتاد احلرا�ش� ،أين
يبحث ال�صاعد اجلديد ومفاج�أة
املو�سم احلايل على ا�ستغالل
عاملي الأر�ض واجلمهور من
�أجل الإطاحة بثالث املهددين
بالنزول �إىل البطولة الهاوية
من �أجل موا�صلة احلفاظ
على مقعده �ضمن البوديوم
وت�ضييق اخلناق على املت�صدر
والو�صيف خا�صة و�أنه ال يبتعد
�سوى بثالث نقاط فح�سب عن
الريادة ،بينما �ستكزن مهمة
ت�شكيلة «ال�صفراء» للعودة
بنتيجة ايجابية وتفادي الهزمية
لالحتفاظ ب�آمالها من �أجل
حتقيق البقاء.
بينما �سيكون ترجي م�ستغامن
على موعد ال�ستقبال �شبيبة
�سكيكدة والبحث عن الفوز على
ميدانها والذي يغيب عن الفريق
يف �آخر جولتني من مرحلة
الذهاب ،حيث يدرك العبو
الرتجي �أن الفر�صة مواتية من
�أجل االحتفاظ بالزاد كامال
داخل القواعد واالقرتاب من
ثالثي املقدمة للعب ورقة
ال�صعود �إىل دوري النخبة ،بينما
يتواجد وداد تلم�سان يف اف�ضل
رواق من اجل دعم الر�صيد
بثالث نقاط ثمينة يف مواجهة
متذيل ترتيب جدول الرتتيب
�إحتاد البليدة الذي يعاين
الأمرين هذا املو�سم ومهدد
بال�سقوط ،باعتبار �أن ت�شكيلة
«الزيانيني» توا�صل التناف�س
على �سباق ال�صعود ،فيما ال
ميلك رائد القبة خيارا �آخر
�سوى الفوز عندما ي�ست�ضيف
على ملعبه �أمل بو�سعادة يف
مقابلة ب�ست نقاط للنادي
العا�صمي الباحث عن طوق
النجاة ومغادرة منطقة اخلطر.

برنامج املباريات
جنم مقرة  /احتاد
احلرا�ش
ترجي م�ستغامن /
�شبيبة �سكيكدة
رائد القبة � /أمل
بو�سعادة
وداد تلم�سان
 /احتاد البليدة

البطولة العربية للعدو الريفي بالأردن

املنتخب الوطني يدخل
املناف�سة اليوم بكل الفئات

تنقل املنتخب اجلزائري
للعدو الريفي رجال و�سيدات
الأربعاء املن�رصم �إىل الأردن
للم�شاركة يف البطولة العربية
 2019كل الفئات واملقررة اليوم
بالعا�صمة عمان ،والتي حددت
لها االحتادية اجلزائرية �أهدافا
عقالنية معتربة �أن العدائني 36
املعنيني باملناف�سة يف بداية
حت�ضرياتهم لهذا املو�سم
و لي�سوا يف �أكمل لياقتهم،
و�أو�ضحت االحتادية« :ت�أتي
هذه البطولة يف وقت تتواجد
فيه �أغلبية العنا�رص يف فرتة
حت�ضريات» ،م�ضيفة �أن هذه
الو�ضعية حترم العنا�رص
الوطنية من الطموح يف تقدمي
الأح�سن كونهم �سيواجهون
عدائني تناف�سيني ،ورغم ذلك
فان الهيئة االحتادية تعلق
الآمال على بع�ض العنا�رص
على غرار �إ�سامة �رشاد عند
الأوا�سط وعي�سى لفيلف لدى
الأ�شبال لتحقيق نتائج ايجابية
�إ�ضافة �إيل �إمكانية ت�ألق
امل�شاركة اجلزائرية ح�سب
الفرق لدى الأوا�سط والأ�شبال،
وميثل اجلزائر يف موعد عمات
 36ريا�ضيا  18لدى الرجال و 18
عند ال�سيدات ،حيث ي�شارك
�ستة عدائني عن كل فئة عمرية
لكال اجلن�سني � 12أكابر  6رجال
و� 6سيدات� 12 ،أوا�سط  6ذكور
و� 6إناث و� 12أ�شبال  6ذكور و6
�إناث.
لدى الأكابر ،خم�سة من �أ�صل
�ستة مر�شحني من الذين
اختارتهم املديرية الفنية
الوطنية ين�شطون يف املنتخب
الوطني الع�سكري ويتعلق الأمر
بكل من خري الدين بوروينة ،عبد
الهادي لعم�ش ،حمزة حجالوي،
رابح خوا�ص ومن�صور زنقلي،
بينما ينتمي حمزة يو�سفي �إىل
�شباب �سطيف ،وعند ال�سيدات،
اختارت املديرية الفنية ريا�ضيي
برج بوعريريج وفريق احلماية
املدنية للجزائر مع تدعيم
املجموعة مبغرتبني ،ويتعلق
الأمر بكل من �أثينا بوعقيلة
وفتيجة باهي عزوم النا�شطتان
بفرن�سا ،حيث �ستمثالن

اجلزائر خالل املوعد العربي
رفقة كنزة دحماين ،تينهينان
بومعزة من برج بوعريريج وكذا
ريهام �سناين ومليكة بن دربال
من احلماية املدنية للجزائر
العا�صمة.
ويف فئة الأوا�سط ذكور ي�شارك
�أ�سامة �رشاد برج بوعريريج،
بن كرامة حممد باتنة� ،أمداين
زكريا برج بوعريريج ،يو�رس
يون�س تلم�سان ،درابلي �أمني
مركز حت�ضري الفرق الع�سكرية
وتيبوق ف�ؤاد جيجل ،ولدى
الو�سطيات ،اختارت املديرية
الفنية كل من بودوخة ي�سمني
�سطيف ،حبا�ش �أ�سماء برج
بوعريريج ،حبا�ش خديجة
برج بوعريريج ،عايب �أحالم
امل�سبة ،دحماين ميينة ال�شلف
وبوعقبة فاطمة الزهراء (ين
الدفلى ،لدى الأ�شبال� ،ضمت
القائمة كل من عي�سى لفيلف
جيجل ،حممد �سعادة ال�شلف،
عبد الرحمان داود �سطيف،
يزيد دالع ال�شلف ،خري الدين
�سعدو عني الدفلى ،عبد ال�سالم
تواتي ال�شلف ،نوال �شيباح
تيزي وزو ،غانية رزيق ال�شلف،
خمتارية حريزي تي�سم�سيلت،
�إ�سمهان مكي برج بوعريريج،
نزهة حاج عبد القادر حرة
وهجرية معمر ال�شلف.
وحت�سبا لهذا املوعد� ،أجرى
املنتخب الوطني ترب�صا
مغلقا من  28دي�سمرب 2018
اىل  2جانفي  2019بزرالدة،
وغابت �أغلبية العنا�رص الدولية
عن �سباق «املقراين» الذي
احت�ضنته والية برج بوعريريج
ال�سبت الفارط ،تفاديا لأي
�إ�صابة والتي من �ش�أنها �أن
ترهن حظوظهم يف مثل هذه
املواعيد الكربى ،ويقود الوفد
اجلزائري �سعيد �أحميم،ع�ضو
فيدرايل� ،أما الفريق ف�سيكون
حتت �إ�رشاف املدرب فتح
الدين بن عا�شور ،كما �سيكون
املدير الفني الوطني عبد
الرحمن مر�سلي حا�رضا
بالأردن ملتابعة فعليات البطولة
العربية للعدو الريفي.
وكاالت
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ريا�ضة
حدّ د هدف ال�سيا�سي ب�إنهاء
املو�سم �ضمن البوديوم

عرامة غا�ضب من الربجمة
ويفتح النار على مدوار

قال �أن العنف يف املالعب ظاهرة عاملية ومولودية اجلزائر العميد

حطاب :اخل�ضر قادرون على التتويج بالكان وبلما�ضي الأن�سب
رفع وزير ال�شباب والريا�ضة حممد حطاب �سقف الطموح لدى هيئته الوزارية من خالل الت�أكيد �أن املنتخب الوطني
قادر على التتويج بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة �صائفة العام اجلاري ،حيث قال حطاب يف ت�صريحاته على هام�ش
افتتاح الطبعة الأوىل «احلاالت العامة للريا�ضة» املنظمة باجلناح املركزي لق�صر املعار�ض يف ال�صنوبر البحري �أن
الت�شكيلة الوطنية قادرة بالعبيها احلاليني اللعب على التتويج باللقب القاري لو ت�ؤمن يف قدراتها وتذهب �إىل لعب
املناف�سة القارية من �أجل حتقيق نتائج ايجابية.

عي�شة ق.
و�أو�ضح امل�س�ؤول الأول على
الوزارة الو�صية �أن الناخب
الوطني جمال بلما�ضي
و�أع�ضاء الطاقم الفني الوطني
قاموا بعمل كبري خالل الفرتة
الزمنية الق�صرية التي �أخذوا
خاللها زمام العار�ضة الفنية
الوطنية وهو ما يبعث الأمل يف
ا�ستعادة اخل�رض فر�صة ال�صعود
�إىل من�صة التتويج جمددا بعد
التتويجد بلقبها الوحيد عام
 1990يف بالدنا.

و�أ�شاد باملدرب بلما�ضي عندما
اعترب �أنه اخليار ال�صائب من
طرف االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم للإم�ساك بزمام
العار�ضة الفنية الوطنية ،حيث
�أو�ضح انه ميلك هيبة و�إرادة
قويتني و�شخ�صية عرف كيف
يفر�ضهçا على العبيه من �أجل
�إعادة الأجواء والروح داخل
املجموعة ،م�ضيفا �أن املعني
ترك �أمواال طائلة خلفه يف
قطر من �أجل الإ�رشاف على
املنتخب الوطني.
�شدد امل�س�ؤول الأول على

الريا�ضة يف بالدنا �أن مظاهر
العنف يف املالعب ال تتوقف
عند البطولة اجلزائرية ،بل
مت ّيز العامل والدوري االيطايل
ت�شوبه مظاهر العنف يف
املدرجات ،واعرتف �أنه من
ال�صعب الق�ضاء على الظاهرة
ب�صفة نهائية لكنه �شدد على
�رضورة التقليل منها والعمل
على معاجلتها بطرق دورية،
وذلك يف خ�ضم العمل الكبري
الذي ينتظرهم من �أجل الو�صول
�إىل الهدف امل�سطر يف هذا
النطاق وح�سم الوزير يف ق�ضية

اتهم حميط كني�ش بالت�أثري عليه بال�سلب

عمراين :مهمة �إنقاذ ال�شباب
�صعبة نحن بحاجة �إىل معجزة

عرتف مدرب فريق �شباب بلوزداد عبد القادر عمراين ب�صعوبة
ا
مورية من اجل �إنقاذ النادي من مغبة ال�سقوط �إىل غياهب
امل�أ
رابطة املحرتفة الثانية ،حيث �أكد �أن الو�ضع الراهن للنادي
ال
�صمي لي�س �سهال ويحتاج �إىل املعجزة من �أجل النجاة
العا
حتقيق البقاء يف ظل تواجده يف املركز الأخري جلدول الرتتيب،
و
عمراين �أم�س يف ت�رصيحات للإذاعة الوطنية �أنه ال ي�ؤمن
وقال
ستحيل باعتبار �أن كل �شيء ممكن من �أجل حتقيق الهدف
بامل�
لعبون عليه هذا املو�سم رغم ت�أكيده �صعوبة املهمة يف ظل
الذي ي
�رصاع الكبري بني �أندية م�ؤخرة الرتتيب على حتقيق البقاء وتفادي
ال
�إىل الدرجة ال�سفلى ،و�أبدى ابن مدينة تلم�سان تفا�ؤله ب�ش�أن
النزول
النادي البلوزدادي من ال�سقوط خا�صة بعد تغري الأمور
�إنقاذ
�إيجابي منذ جميء �رشكة مدار التي تولت �أغلبية الأ�سهم
ب�شكل
لفريق والتي تعمل على �أخذ الفريق نحو طوق النجاة و�إعادته
يف ا
ل�سكة ال�صحيحة ،ونا�شد املعني �أبناء ت�شكيلة «العقيبة» من
�إىل ا
االلتفاف حول النادي وامل�ساهمة ب�شكل جماعي يف تفادي
�أجل
ال�سقوط وموا�صلة امل�شوار �ضمن ركب �أندية النخبة.
تطرق عمراين �إىل الالعب ريا�ض كني�ش الذي اتهمه ب�صورة غري
و
ا�رشة بالت�أثري على م�شواره الكروي وعدم االن�ضباط يف حياته
مب
يومية ما �أثر عليه بال�سلب ،حيث �أو�ضح املتحدث ان الالعب
ال
جيدا ويدرك امل�ؤهالت الفنية التي ميلكها وهو الذي عمل
بعرفه
يف وقت �سابق مع وفاق �سطيف ،م�ضيفا �أن حميط الالعب
معه
القته ببع�ض الأ�شخا�ص �ساهم يف عدم اهتمامه مب�شواره
وع
كروي خا�صة و�أنه عائد من �إ�صابة خطرية ومل مينح االهتمام
ال
لعملية �إعادة الت�أهيل.

عي�شة ق.

�أقدم الأندية اجلزائرية من
حيث الت�أ�سي�س والذي ي�شكل
جدال كبريا بني فريقي مولودية
اجلزائر و�شباب ق�سنطينة� ،أين
�أو�ضح �أن املولودية هو الأقدم
من حيث الت�أ�سي�س وعميد
الأندية اجلزائرية بحكم انه
ت�أ�س�س يف العام  ،1921وفيما
يتعلق ب�شباب ق�سنطينة فقد
�أ�شار املتحدث �أن الأمور
تبقى غام�ضة وغري م�ؤكدة يف
ظل �إ�رصار �أن�صار الفريق على
كونهم الأقدم يف اجلزائر من
حيث الت�أ�سي�س.

عب
رّ عن تفا�ؤله مب�شوار �شبيبة القبائل يف
مرحلة الإياب

عيبود :معاجلة العنف يف املالعب تتطلب
التدخل ال�سريع لتفادي الكارثة

ندّ د الناطق الر�سمي لفريق �
شبيبة القبائل ميلود عيبود مبظاهر العنف
التي تنخر ج�سد الكرة ا
جلزائرية ،وعبرّ عن غ�ضبه من عودة العنف
الذي يجتاح مالعبنا �آخرها
ما حدث يف ملعب جيجل خالل املقابلة
التي جمعت �شباب فيالج م
و�سى ومولودية اجلزائر ،وقال عيبود يف
ت�رصيحات �إذاعية �أم�س �أن
ما يحدث يف مالعبنا �أمر م�ؤ�سف جيدا
وي�سيء لكرتنا امل�ستديرة ،و
طالب التدخل �رسيعا لوقف هذه املظاهر
الدخيلة على املجتمع اجلزا
ئري ح�سبه ،خا�صة و�أن توا�صل املظاهر يف
املالعب �سوف ي�ؤدي غلى ن
تائج وخيمة ال يحمد عقباها ،و�شدد النجم
ال�سابق لت�شكيلة «اجلامبو
جات» ان اجلميع مطالب بتحمل م�س�ؤولية
ما يحدث �سواء من العبني،
م�سريين� ،أن�صار وم�س�ؤويل كرة القدم يف
بالدنا وعليهم التحرك �
رسيعا لإيقاف املهازل التي ت�صنعها مالعبنا
يف كل جولة ومباراة وتفادي
وقوع كارثة ال يحمد عقباها .وتطرق عيبود
غلى و�ضعية �شبيبة القبائل ع
ندما �أو�ضح �أن النتائج ال�سلبية التي �سجلها
الفريق خالل املقابالت الأ
خرية والإق�صاء من ك�أ�س اجلمهورية لن ي�ؤثر
على التعداد حت�سبا ملباراة ال
عودة يف البطولة الوطنية ،وقال املتحدث
�أن الإدارة اجتمعت �رسيعا ب
الت�شكيلة والطاقم الفني مبا�رشة بعد خيبة
الإق�صاء باكرا من مناف�سة ال
�سيدة الك�أ�س من �أجل الوقوف على الأ�سباب
خلف ذلك اخلروج من املنا
ف�سة والعمل على �إيجاد احللول للخروج من
الأزمة ،وطالب عيبود �أن�صار
الكناري ال�صرب على الفريق وعدم ال�ضغط
على الت�شكيلة ال�شابة من �
أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة من طرف
�إدارة الفريق .ورف�ض عيبود
الطريقة التي تعتمدها عدد من الفرق يف
املزايدة عرب رفع قيمة الال
عبني يف �سوق االنتقاالت ،و�أ�شار �أن �إدارته
تفاو�ضت مع عدد من الال
عبني خالل املركاتو ال�شتوي احلايل لكن
املبالغة يف قيمة الالعبني د
فعها لالن�سحاب مو�ضحا ان من يرغب يف
اللعب لل�شبيبة مرحب به.

عي�شة ق

رف�ض املدير الريا�ضي لفريق
�شباب ق�سنطينة طارق عرامة
الرزنامة اجلهنمية التي يواجهها
فريقه خالل الفرتة املقبلة،
وفتح النار على رئي�س الرابطة
املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي
مدوار �أين طالبه مب�ساعدة
الفريق خالل الفرتة املقبلة من
خالل و�ضع برجمة ت�ساعده على
التح�ضري يف �أح�سن الظروف للعب
مباريات رابطة �أبطال �إفريقيا
التي يخو�ض دور املجموعات،
خا�صة و�أن ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
تبا�رش دور املجموعات من خارج
الديار ،و�أكد عرامة يف ت�رصيحات
�إذاعية �أن الإدارة لن تلتزم ال�صمت
�إزاء الربجمة النارية التي و�ضعتها
الهيئة الكروية لفريقه الذي
يخو�ض ثالث مباريات يف ظرف
ثمانية �أيام ،و�أو�ضح �أن املناف�سة
القارية تعترب �أولوية لفريقه يف
املرحلة املقبلة والرابطة مطالبة
مب�ساعدتهم خا�صة و�أن التعداد
يحتاج �إىل اال�سرتجاع من �أجل
خو�ض املباريات يف خمتلف
املناف�سات التي يلعب عليها خالل
املو�سم الكروي اجلاري.
وندّد عرامة بالعنف الذي واجهه

�أن�صار فريقه يف الأخ�رضية �أين
خا�ضوا مقابلة االحتاد املحلي
�ضمن الدور ال�ساد�س ع�رش من
ك�أ�س اجلمهورية ،حيث �أو�ضح �إن
احلجارة التي مت �إلقاءها نحوهم
جاءت من خارج امللعب وال ميكنه
اتهام طرف بتدبري العملية من
�أجل ر�شق �أن�صار «ال�سيا�سي»،
حيث �أ�شار �أن جمموعة �صغرية
تعمل على الت�شوي�ش على الكرة
امل�ستديرة يف بالدنا ويتطلب الأمر
اال�ستعانة بكامريات املراقبة من
�أجل الك�شف على املت�سببني
ومعاقبتهم.
وتفاءل عرامة خريا مب�شوار �شباب
ق�سنطينة يف مرحلة الإياب عندما
�أ�شار �أن الت�شكيلة عادت بقوة
بدليل الت�أهل يف املناف�سة القارية
وتعول الت�أكيد يف البطولة الوطنية،
م�ضيفا ان الإدارة وفرت و�سائل
العمل للطاقم الفني الذي حقق مع
مدربه اجلديد �أربعة انت�صارات يف
جمموع �أربع مباريات �أ�رشف عليها
�إىل جانب ا�ستقدام ثالثة العبني
جدد وفق طلباته وي�ستهدفون
نهاية املو�سم التواجد �ضمن ثالثي
مقدمة جدول الرتتيب.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية اجليدو

تتويج الثنائي عقيل كوحلي
بلقب البطولة الوطنية
توج الثنائي حممد عقيل وربيع
كوحلي من نادي ال�رشطة
لوهران بالبطولة الوطنية للأكابر
<>كاتا>> خالل النهائيات
التي جرت وقائعها �أول �أم�س
بقاعة حر�شة ،ومتكن الثنائي من
خطف املرتبة الأوىل بر�صيد
 471نقطة متفوقني على ثنائي
نادي بودواو امل�شكل من الإخوة
مروان ونا�رص بوغطاية 424
نقطة بينما حل الثنائي حممد
وربيع عمراين من نادي �سيدي
بلعبا�س يف املرتبة الثالثة 391
نقطة ،و�شهدت هذه الن�سخة
�إلغاء مناف�سات ال�سيدات ب�سبب
نق�ص امل�شاركات ح�سب ما �أفاد
به املنظمون.

و�ستتوا�صل فعاليات البطولة
�أكابر يومي اجلمعة وال�سبت
ب�إجراء مناف�سات الكوميتي فردي
<>رجال و�سيدات>> ،وعرف
�أم�س �إجراء �ست نهائيات خا�صة
بالأوزان اخلفيفة ،وبرجمت
الت�صفيات �صباحا بينما جترى
النهائيات يف الأم�سية ،وكان
املدير الفني الوطني لالحتادية
اجلزائرية للجيدو �سليم بوطب�شة،
قد اعترب �أن البطولة الوطنية
للأكابر <>كاتا وفردي>>
�ست�شكل <موعدا هاما> قبل
خو�ض مناف�سات <>الغراند
�سالم>> بباري�س املربجمة يف
�شهر فيفري.
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كازورال يحرم النادي امللكي من الفوز

ح�سم التعادل بنتيجة  2-2مواجهة فياريال وريال مدريد م�ساء �أول �أم�س امل�ؤجلة من اجلولة  17من الدوري اال�سباين على
ملعب «ال�سرياميكا» ،و�سجل هديف الريال كرمي بن زمية يف الدقيقة  7ورافائيل فاران يف الدقيقة  ،20بينما �أحرز هديف فياريال
�سانتي كازورال يف الدقيقتني  4و ،82وبهذا التعادل رفع ريال مدريد ر�صيده للنقطة  30يف املركز الرابع ،كما رفع فياريال
ر�صيده للنقطة  16يف املركز  ،17وكانت البداية من جانب �أ�صحاب الأر�ض فياريال ،حيث انطلق �شوكويزي و�سدد كرة ت�صدى
لها تيبو كورتوا برباعة يف الدقيقة  ،2وجنح �سانتي كازورال يف ت�سجيل الهدف الأول لفياريال يف الدقيقة  ،4حيث �سدد كرة قوية
على ي�سار كورتوا ب�صناعة من �شوكويزي ،وجاء الرد �رسي ًعا من ريال مدريد بر�أ�سية الفرن�سي كرمي بنزمية على ميني حار�س
فياريال ب�صناعة لوكا�س فا�سكيز يف الدقيقة  7ليمنح التعادل للمريينجي.
ومن ر�أ�سية �أخرى جنح رافائيل فاران يف ت�سجيل الهدف الثاين لريال مدريد على ي�سار �أ�سينخو ،يف الدقيقة  20ب�صناعة من
الأملاين توين كرو�س الذي �أر�سل كرة عر�ضية من ركلة حرة غري مبا�رشة ،ورد فياريال بانطالقة �رسيعة من �شوكويزي الذي
�سدد كرة قوية ت�صدى لها كورتوا وحولها �إىل ركنية يف الدقيقة  ،26ويف الدقيقة الأخرية من ال�شوط الأول قام بابلو فورنال�س
العب فياريال بت�صويب كرة على مرمى تيبو كورتوا حيث �أبعدها الأخري برباعة.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،قرر �سانتياغو �سوالري املدير الفني لريال مدريد� ،إ�رشاك �إي�سكو بدال من غاريث بيل الذي عانى من
�إ�صابة يف ال�شوط الأول ،كما دفع بفيديريكو فالفريدي بدال من لوكا مودريت�ش ويف الدقائق الأخرية �أ�رشك فيني�سيو�س جونيور
بدال من توين كرو�س ،وقام لوكا�س فا�سكيز بت�سديد كرة قوية لكنها مرت بجانب مرمى �أ�سينخو يف الدقيقة  ،49و�أجرى لوي�س
ريا
غار�سيا مدرب فياريال �أول تغيرياته يف املباراة ،حيث دفع ب�إكامبي بدال من كا�سريا�س ثم باكا بدال من جريارد مورينو و�أخ ً
تريجريو�س يف حمل خايف فويجو ،و�أهدر فا�سكيز �أخطر فر�صة لريال مدريد يف ال�شوط الثاين ،حيث انفرد باحلار�س �أ�سينخو
لكنه �سدد الكرة يف قدمه لتتحول �إىل ركلة ركنية يف الدقيقة  ،64و�أهدر �ألفارو غونزالي�س العب فياريال فر�صة معادلة النتيجة
للغوا�صات ال�صفراء من كرة ر�أ�سية ،حيث مرت بجانب مرمى كورتوا يف الدقيقة  ،70واقتن�ص �سانتي كازورال هدف التعادل
لفياريال يف الدقيقة  ،82حيث �أر�سل له زميله فورنال�س كرة عر�ضية و�ضعها الأول يف ال�شباك ب�رضبة ر�أ�سية.

املان �سيتي ي�شعل ال�صراع على الربميرليغ
ج ّرع مان�ش�سرت �سيتي �ضيفه املت�صدر ليفربول هزميته
الأوىل هذا املو�سم وجنح يف تقلي�ص الفارق معه �إثر
فوزه عليه � 1-2أول �أم�س حل�ساب املرحلة  21من
�سجل
الدوري الإجنليزي املمتاز ،على ملعب االحتاد ّ
هديف �سيتي كل من �سريجيو �أغويرو ولريوي �ساين يف

حني وقع هدف ليفربول روبريتو فريمينيو ،بهذا الفوز
رفع مان�ش�سرت �سيتي ر�صيده �إىل  50نقطة متخلفاً بفارق
يحل توتنهام ثالثاً
 4نقاط عن املت�صدر ليفربول يف حني ّ
بر�صيد  48نقطة وت�شيل�سي رابعاً  44نقطة ،لت�شتعل نار
«الربميريليغ» جمدداً بعد �أن كادت تنطفئ.

ال

يويف يخطط لقطع الطريق على املان يونايتد

عن التعاقد مع مدير فني دائم يف
مبكرا على مان�ش�سرت يونايتد الباحث
جوفنتو�س الإيطايل لقطع الطريق
ً
خططه التجديد ملا�سيمليانو �أليغري
يخطط نادي
ريكاتو» الإيطايل ،ف�إن اليويف ي�ضع يف
احلايل ،وبح�سب موقع «كالت�شيو م
املدير التنفيذي ال�سابق لليويف كان
نهاية املو�سم
 202املقبل ،و�أ�ضاف �أن بيبي ماروتا
قده من املقرر �أن ينتهي يف عام 0
خا�صة و�أن ع
مع مدرب يقرتب من �إنهاء عقده.
ماروتا ،ونوه �إىل �أن جوفنتو�س يريد
ما ال يرغب يف دخول مو�سم جديد
بيانكونريي ،ينوي ال�سري على خطى
دائ ً
فابيو باراتي�سي املدير الريا�ضي لل
فني �ستبد�أ يف الوقت املنا�سب ،خا�صة
و�أ�شار �إىل �أن
قت ذاته �إىل �أن املفاو�ضات بني الطر
ريا يف الو
بالرحيل عن جوفنتو�س واالنتقال �إىل
�إيقاف ال�شائعات عن مديره الفني ،م�ش ً
أمور ،وربطت بع�ض التقارير �أليغري
يدة العجوز ال يرغب يف ت�رسيع ال
ان�ش�سرت يونايتد ب�شكل م�ؤقت حتى
و�أن فريق ال�س
الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير م
يتد بداية من املو�سم اجلديد ،ويقود
مان�ش�سرت يونا
نهاية املو�سم احلايل.

ريا�ضة دولية

بوكيتينو :املربع الذهبي �سر
ا�ستمراري مع توتنهام
ي�ؤمن ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوت�سبري �أنه كانت �ستتم �إقالته لو ف�ضلت الإدارة
الفوز بالك�ؤو�س املحلية على �إنهاء الدوري الإجنليزي املمتاز يف املربع الذهبي ،وبد أ�
توتنهام م�شواره يف ك�أ�س االحتاد الإجنليزي منذ ام�س مبواجهة يف الدور الثالث �ضد
ترينمري روفرز املناف�س يف الدرجة الثالثة ،قبل �أن يواجه ت�شيل�سي يف ذهاب الدور قبل
النهائي لك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية يوم الثالثاء ،ومل يفز توتنهام بلقب الدوري منذ
 1961وجاء لقبه الأخري يف  2008عندما نال ك�أ�س رابطة الأندية ،لكن بوكيتينو ي�رص
على �أن لقب الدوري �أو دوري �أبطال �أوروبا فقط �سينقل النادي �إىل درجة �أعلى ،و�أبلغ
ال�صحفيني �أول �أم�س« :كانت �ستتم �إقالتي لو كان طموحي الوحيد مع توتنهام هو الفوز
بك�أ�س االحتاد �أو ك�أ�س رابطة الأندية مع كامل االحرتام ،لأن هذا ال ينا�سب فريقا مثلنا»،
و�أ�ضاف« :هديف هو الفوز بدوري الأبطال مع توتنهام �أو الدوري املمتاز».
وقاد بوكيتينو توتنهام لإنهاء الدوري بني �أول  3مراكز يف  3منا�سبات متتالية ،رغم
امليزانية ال�صغرية �سواء لرواتب الالعبني �أو االنتقاالت ،وكان العائد املايل من امل�شاركة
يف دوري الأبطال مهما ال�ستقرار الفريق الذي ي�ستعد لالنتقال �إىل ملعبه اجلديد البالغ
�سعته � 62ألف متفرج ،.تابع بوكيتينو« :يف بع�ض الأندية تف�شل عندما ال تفوز بالألقاب،
لكن م�رشوعنا يف توتنهام خمتلف متاما ولدينا �أ�شياء �أكرب من الرتكيز فقط على الفوز
بالألقاب» ،و�أمت« :لكن هذا ال يعني �أننا ال نركز على الفوز �أمام ت�شيل�سي يف ك�أ�س رابطة
الأندية �أو يف ك�أ�س االحتاد ،لكنك بحاجة �إىل بع�ض الظروف للفوز بالألقاب».

زوجة �إيكاردي ت�شرتط  9ماليني �سنويا
لتجديد العقد
ال زالت املفاو�ضات بني �إدارة �إنرت ميالن الإيطايل وقائد الفريق ماورو �إيكاردي م�ستمرة
حتى الآن ،من �أجل التو�صل التفاق حول جتديد عقد النجم الأرجنتيني ،ووف ًقا ل�صحيفة
«كوريريي ديال �سريا» ،ف�إن �إنرت ميالن عر�ض على �إيكاردي احل�صول على  7ماليني يورو
كراتب �سنوي لكن زوجته ووكيلة �أعماله واندا نارا رف�ضت الأمر .و�أ�شارت ال�صحيفة �أن
واندا ا�شرتطت على �إدارة �إنرت ميالن ح�صول زوجها على راتب �سنوي ي�صل �إىل  9ماليني
يورو� ،أو �ضعف ما يح�صل عليه الالعب حال ًيا ،و�أفاد التقرير �أن الأزمة الأخرى التي
تعرقل �سري املفاو�ضات ،تتمثل يف ال�رشط اجلزائي يف عقد الالعب والذي يبلغ 110
ماليني يورو ،حيث يريد �إنرت ميالن �إزالة هذا ال�رشط ،بينما ترغب واندا يف احلفاظ
عليه �أو رفع قيمته مع العقد اجلديد ،ويراقب ريال مدريد الإ�سباين تطور الأمور عن
قرب ،خا�صة و�أن �إيكاردي يُعد من �أبرز الالعبني املطلوبني لتدعيم اخلط الهجومي
للفريق امللكي.

فان غال :دي ليجت الأن�سب لرب�شلونة
حدد الهولندي لوي�س فان غال املدير الفني ال�سابق لرب�شلونة ال�صفقة التي يحتاجها
الفريق الكتالوين ب�شكل �رضوري خالل الفرتة احلالية ،وقال لوي�س فان غال خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو« :بر�شلونة يحتاج �إىل ماتيا�س دي ليجت جنم
�أجاك�س �أم�سرتدام� ،أكرث من زميله فرينكي دي يوجن» ،وتابع «لكن هذا يعتمد على املدير
الفني لرب�شلونة �إرن�ستو فالفريدي ور�ؤيته للفريق الكتالوين واملالحظات التي و�ضعها
طوال العام املا�ضي».

بنفيكا يقيل مدربه فيتوريا
�أعلن نادي بنفيكا الربتغايل �أول �أم�س عن �إقالة مدربه روي فيتوريا بعد � 4سنوات
ق�ضاها يف النادي ،ويف بيان ر�سمي ن�رشه الفريق الربتغايل مبوقعه الإلكرتوين �أكد فيه
انه تخلى ر�سميا عن خدمات املدرب فيتوريا �سيما بعد اخل�سارة الأخرية يف الدوري
امام بورتيمونين�سي الأربعاء املن�رصم بنتيجة  ،2-0ويحتل بنفيكا املركز الرابع بر�صيد
 32نقطة جمعها من  10انت�صارات وتعادلني و 3هزائم ،وا�رشف روي فيتوريا البالغ 48
عاما على تدريب بنفيكا منذ عام  2015وتوج معه بلقب الدوري يف منا�سبتني 2016و2017
وكا�س الربتغال 2016وكا�س ال�سوبر الربتغايل  2016و.2017
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ال�شعر العربي العا�صر و�أ�ساطري اخل�صب والنماء

اجلزء الأول

عن �شعر عز الدين املنا�صرة وجمالياته
علينا �أن نطرح الكثري من الأ�سئلة عند البحث يف ال�شعر العربي املعا�صر وتفاعله مع �أ�ساطري اخل�صب ،فما هي �أ�صول هذه الأ�ساطري؟ وما هي عنا�صرها؟ ما هي
الآلهة التي حت�ضر فيها؟ وبعد ذلك عندما تقف القراءة �أمام الن�ص ال�شعري املنا�صري يحق لها الت�سا�ؤل :ما هي جتليات هذه الأ�ساطري يف ال�شعر؟ و�إذا كان �إليوت
قد نقل يف (الأر�ض اليباب) همومه الذاتية وت�صوراته الفكرية حول احلياة الغربية املعا�صرة ،وعرب ال�سياب يف (�أن�شودة املطر) عن �أوجاعه ال�شخ�صية و�أحوال
الذات العربية يف ع�صره ،فما هي الهموم الذاتية و الرمزيات الوطنية والإن�سانية لتوظيف �أ�ساطري اخل�صب يف �شعر كثري من الأ�سماء ال�شعرية العربية املعا�صرة؟

وليد بوعديلة
�سننجز �سفرا يف مرجعيات وذاكرة
الأ�ساطري املتعلقة باخل�صب ،ثم
نقرتب من بع�ض �شعر املنا�رصة
للتمثيل لهذا احل�ضور الأ�سطوري،
�إنّ الطقو�س ترتبط بالعبادات
وجت�سد الأ�ساطري ،وفيها ينطق
الإن�سان بكلمات الدعاء وطلب
الر�ضى الإلهي ،و�إذا كانت �أ�ساطري
�أ�صل الكون حاولت تف�سري
البدء الكوين ،و�أ�شارت �إىل ر�ؤى
ومعتقدات الإن�سان يف احل�ضارات
القدمية ،ف�إن لأ�ساطري اخل�صب
عواملها وطقو�سها.
ترتبط �أ�ساطري اخل�صب بالآلهة
(ع�شتار) والإله (متوز) وهما
يح�رضان يف خمتلف احل�ضارات
بت�سميات خمتلفة ،فـ (دموزي)
ال�سومري هو (متوز) البابلي،
و(�أدوني�س) اليوناين هو (�أدوين)
الكنعاين ،بينما حافظت َع�شتار
على �أ�صلها مع �شيء من التغيري
(ع�شتاروت ،ع�شرت )...وت�سميات
�أخرى.
�إن (�أدوني�س) هو �إله اخل�صب
وجتدد الطبيعة عند اليونان،
وكانت تقام له االحتفاالت يف
فينيقيا الكنعانية ويف م�رص،
ا�ستذكا ًرا م�أمت ًيا ملوته ،حيث
تلتف الن�سوة حول رمزاً له ،ويبد�أن
البكاء وال�رصاخ على �شاكلة العويل
والنواح� ،أما (متوز) فهو (�إله
بابلي قدمي ذو طبيعة مزدوجة،
�إن�سانية و�إلهية يف �آن ،ميوت ويولد
من جديد عا ًما بعد عام ،يرمز
بذلك �إىل ذبول احلياة يف النبات
وميالدها من جديد) ،كما جند
عند امل�رصيني ،الإله (�أمون -رع)
وهو زوج الآلهة (�أموناه) ،هو �إله
اخل�صب و�س ّيد الزراعة.
ومع (�أدوين) جند عند الكنعانيني
الإله (بعل) ،وهو �إله اخل�صب
واملطر ،وقد ت�صارع مع �إله
اجلفاف واملوت وهزمه ،لكن
متجددًا بينهما،
ال�رصاع يظل
ّ
وا�سمه يعني ما �سقته ال�سماء
ري الينابيع ،وقد
بالأمطار دون ّ
عبده الكنعانيون مثلما عبدوا
قوى الطبيعة ،وهو �ش�أن ح�ضارات
و�شعوب املنطقة ال�سامية التي
متّجد اخل�صب/الإنتاج ،وتقيم
االحتفاالت التي يتداخل فيها
الديني مع الأ�سطوري ،خا�صة
يف الأعياد املتعلّقة باخل�صب
وجتدد احلياة ،ويف هذا �إ�شارة �إىل
ّ
�أبعاد ميتافيزيقية لعالقة الإن�سان
بالآلهة ،وارتباط خ�صب/جفاف
الأر�ض بهذه العالقة ،لذلك ارتبط
بعل باخل�صب ،و(يف اللغة ال�سامية،
بعل تعني ال�سيد ،وكان لكل مدينة
من املدن الفينيقية الكنعانية
�آنذاك بعلها� ،أي �س ّيدها وهو جد
وخم�صب �أر�ضها ،وبالتايل
ملوكها
ّ
ف�إنّ بعل الكنعاين ،كان يرمز �إىل
القوة واخل�صوبة).

فاملجتمعات ال�رشقية القدمية
كانت تعي�ش يومياتها بني اخل�صب
واجلفاف ،ومن ثمة جتعل من
طقو�سها وعباداتها �شو ًقا وبح ًثا
عن احلياة ومواجه ًة للفناء ،وقد
امتدت الت�ص ّورات واملمار�سات
من امل�رشق �إىل املغرب ،و(كانت
ال�صورة على ال�صخور هي الكب�ش
وعلى ر�أ�سه قر�ص ال�شم�س ،وهما
�رشطان �أ�سا�سيان لزرع احلبوب
ومن ّوها ،ثم بلوغها عن طريق
حرارة ال�شم�س ثم ح�صدها،
وهي ال�صورة � ً
أي�ضا التي متثل
دورة احلياة ،والتي متثل �أحد
مظاهر الفكر الديني القدمي
عمو ًما ،القائم على عقيدة
اخل�صوبة والإنتاج) ،وهي عقيدة
ج�سدها الكنعانيون يف الإله
(بعل) ،ومار�سوا وفقها زراعتهم،
و�أدخلوها يف نقو�شهم ور�سومهم،
فظلّت خالدة وانتقلت �إىل غريهم
�ضمن الهجرات والرحالت وغريها
من و�سائل الت�أثري.
وحتولت تلك الآلهة عند الأمم
وال�شعوب �إىل ممار�سات طقو�سية،
تتج�سد يف رق�صات احتفالية،
�شارك فيها املجموع ،وتتوا�صل
العالقة التفاعلية -التاريخية بني
الرجل واملر�أة على امل�ستوى
الإن�ساين ،كما حتقق التوا�صل
على م�ستوى الآلهة ،يف حوارية
حمورها جتديد احلياة ،فتنتقل
من الإن�ساين �إىل الأ�سطوري ومن
ال�سمائي يف عالقة
الأر�ضي �إىل ِّ
جدلية (الإن�سان/الإله /الأر�ض)،
انطال ًقا من �أنّ (مركز الطبيعة
والذهب واجلواهر املخفية يف
ريا مع
باطن الأر�ض تتحد �أخ ً
حميطها يف ال�شم�س والقمر وجنوم
ال�سماء ،كما �أنّ مركز العلم الروحي
وروح الإن�سان تتحد مع حميطها
ٌ
ترابط وثي ٌق
يف �إله ،ولهذا فثمة
بني تطهري روح الإن�سان وحتويل
الأر�ض �إىل ذهب).
وعندما نت�أمل احل�ضارة امل�رصية
القدمية ونتتبع طقو�سها و�آلهتها
ومعتقداتها ،جندها قد
جعلت للطبيعة جمموعة قوى،
وعالمات قوة/الأر�ض هي
اخل�صب ،كما �أنّ امللك عندهم
يرتقي �أحيا ًنا نحو َدرجة الآلهة
ً
و�سيطا بينهم وبني الب�رش،
ويكون
كما �أنه (ي�أتي باخل�صب ويُهيئ
قدم للآلهة
املاء ويُعطي احلياة ويُ ِّ
باقة ال�سنابل التي ترمز �إىل الزاد
الوفري) ، ...وامل�رصيون يحتفلون
باخل�صب واحلب والوالدة ،وكذلك
جعلوا من طقو�س املنا�سبات
طق�سا للوالدة ،وهناك الكثري
ً
من الآلهة الثانوية (مقابل الآلهة
الرئي�سية الكربى وامل�شهورة)
املرتبطة باخل�صب ومعانيه ،نذكر
منها :منيق�س (�إله اخل�صب)� ،أكرد
(�إله الأر�ض)� ،سوتخ (�إله احلرب
والرعاة)� ،سوبك (معطي احلياة
للنبات على ال�شاطئ) ،حقت

(�إلهة الوالدة) ،رنوت (�إله احل�صاد
والر�ضاعة) ...يُع ّ ُد (�أوزيري�س)
�أ�شهر الآلهة الفرعونية و�أعظمها،
وهو �إله النيل واخلري والنبات
واحلياة الأبدية ،ويحمل ذات
اخل�صائ�ص عند �آلهة اخل�صب
يف الأ�ساطري ال�رشقية ،وقد عاد
�إىل احلياة بف�ضل حب الزوجة
(�إيزي�س) ،و(كان االحتفال
مبوته وانبعاثه كل عام يرمز �إىل
انخفا�ض النيل وارتفاعه ،كما
يرمز �إىل قحط الأر�ض وموتها،
ثم حياتها وانبعاث ا ُ
خل�رضة،...و
ترمز �أ�سطورة �أوزي�س و�إيزي�س �إىل
النزاع الدائم بني اخللق والدمار،
بني اخل�صب واجلفاف ،بني ال�شباب
املتجدد والفناء ،بني اخلري وال�رش،
ّ
بني احلياة واملوت).
يخ�ص الأر�ض ومنائها
وفيما
ُّ
وحياة نباتها ،ف�إنّ الأ�سطورة
ال�رشقية ارتقت بعنا�رص الطبيعة
�إىل م�ستوى التقدي�س ،مثل تقدي�س
و�إجالل الربق الريح ،ال�سحب،
املطر ( ،)...واحل�ضارة /الأر�ض
الفرعونية تنتمي �إىل هذه املنطقة
التي تتكون من جمتمعني� :أحدهما
زراعي تنت�رش فيه الأنهار وتقدِ �س
�آلهة الزراعة (يف م�رص وال�شام)،
وثانيهما �صحراوي يَعتمد على
املاء لأجل البقاء ،وهو ما �أدخله
عرب التاريخ -يف �رصاعاتو�إغارات (احلجاز) ،وقد ت�ش ّكلت
ال�سري واملالحم حول املاء
و�أماكن تواجده يف هذا الف�ضاء
اجلغرايف/احل�ضاري.
ويف ذات ال�سياق الأ�سطوري جند
(ع�شتار) ،و�أخبارها وق�ص�صها
ت�أتي �إىل جانب (متوز) ،وهي
�إلهة كربى يف جممع الآلهة
ال�سومري� ،إلهة احلب واجلن�س
واخل�صب واحلرب ،هي (�إنيني)
عند ال�سومريني و(ع�شتارت) عند
الإغريق ،واتخذت ا�سم (�أنانا)
و(�إيزي�س) و(حتحور) عند
امل�رصيني ،بالإ�ضافة �إىل �آلهة
�أنثوية ثانوية �أخرى كثرية يف م�رص،
وهي (�أفروديت) و(�أرمتي�س)
عند اليونان و(فينو�س) و(جونو)
عند الرومان ،ومن الأ�سماء التي
�أُطلقت عليها :الربة الأم،
�سيدة املاء� ،سيدة الآلهة ،ملكة
ال�سماء ...وبانتقال الأ�سطورة مل
تتغري �أ�سماء الآلهة فقط ،و�إنمّ ا
تغريت الق�صة � ً
أي�ضا مع بقاء
جوهرها؛ فتموز ع�شيق وزوج
ع�شرت (يف الأ�سطورة البابلية)،
وهو راعي
ربي ،فتهبط
يقتله اخلنزير ال ّ
زوجته �إىل العامل ال�سفلي لتخلّ�صه،
وتبقى زم ًنا ي�صيب فيه احلياة
اجلفاف والذبول ،ثم تعود ويعود
معها الربيع �إىل احلياة ،ويعود
متوز بعد �أن �أعادت له �آلهة العامل
ال�سفلي احلياة.

-املنا�صرة

واخل�صب /جتدّ د
احلياة:
�إ ّننا نعجز عن ت�أويل جتلّيات
توظيف الأ�سطورة يف ال�شعر دون
العودة �إىل �أ�صولها ،ونعجز عن
قراءة رمزية التوظيف لأن ال�شاعر
عندما ي�ستعني بالأ�سطورة فهو
يطمح �إىل نقل م�شاعره و�أفكاره،
يف بُعدها الذاتي �أو الوطني �أو
الإن�ساين ،ويكون الأمر ال�شعري/
ات�ضاحا مع
الأ�سطوري �أكرث
ً
�أ�سئلة احلياة واملوت ،فال ميكن
ت�أويل ال�شعر دون الوعي بالأ�صل
الأ�سطوري ،بخا�صة وقد (�أ�صبح
العديد من الآلهة والإلهات كبعل
�إله اخل�صب والقوة ،وع�شتار
نظري �أفروديت ،ومتوز نظري
�أدوني�س يف امليثولوجيا اليونانية
وثيق ال�صلة باجلانب الروحي
الثقايف يف النه�ضة العربية ،وقد
�أ�صبحت الأجهزة الأ�سطورية �أو
امليثولوجيات ال�رشق �أو�سطية
بالن�سبة �إىل ال�شعراء املحدثني
رموزًا �أ�سا�سية للحياة واملوت يف
لغة �صور ال�شاعر احلديث)).
ومن هذا الأفق ندخل يف حتليل
جتلّيات �أ�سطورة اخل�صب والنماء
يف �شعر املنا�رصة ،من حيث
جتدد
توظيف الآلهة �أو عنا�رص
ّ
احلياة وعودة النماء �إىل الأر�ض/
الإن�سان .يت�أمل املنا�رصة
الأ�سطورة ويكت�شف عنا�رصها،
لي�ضع رمزه الذي يحيل على
م�شاعره و�أفكاره ،فمن اجلفاف
�إىل اخل�صب ،يظل الرتقب
ال�شعري /الإن�ساين:
�سنة بعد �سنة
�ستعي�شني مع احلزن �سنة
و انتظار احلب �أن يرجع من
ُغربته،
بعد �سنة
يذرع احلانات واملقهى الذي
يعرفهُ،
باح ًثا عن �سو�سنه
يف عيون ا ُ
خلطب اجلوفاءِ،
يف بحر الوعود الآ�سنة
هو ترقب احلب ،لي�س مبفهومه
احل�سي /اليومي ،ولكن مبفهومه
املعنوي/الأ�سطوري ،ذلك الذي

يُغري الوجود بح�ضوره ،فريتقي
به يف ف�ضاءات احلركة واحليوية،
حركة الإن�سانية وحيوية قيمها
و�أفكارها ،وهذا الت�أثري ي�شمل
امل�شهد الثقايف ،وينتقل �إىل
امل�شهد االجتماعي-ال�شعبي ،من
حيث ال�شوق �إىل الزمن/احلب،
وجتاوز الزمن/احلزن ،فيتحول
احلب هنا �إىل عن�رص �أ�سطوري
يفتح �أمام القراءة الف�ضاءات
الأ�سطورية للخ�صب وجتدد
احلياة.
وقد وظف ال�شاعر �أ�سطورة متوز
وع�شتار توظي ًفا جزئ ًيا ،فرغم
غياب �أ�سماء الآلهة ،ف�إنّ الداللة
الأ�سطورية حا�رضة ،وقد ت�ألق
الن�ص ال�شعري عرب �شعرية املقابلة
بني احلب/الغياب ،واحلزن/
احل�ضور ،ويظل كل ال�شوق وكل
الأمل يف تغيري امل�شهد ،ليتح ّول
غياب احلب و ُغربته �إىل ح�ضور
يف الذات والفكر ،وكذلك يف
الأر�ض والوطن ،كي يتجاوز
ال�شاعر االغرتاب بكل �أبعاده
الدينية واحل�ضارية والفل�سفية،
وباخت�صار ،بكل �أبعاده يف العاطفة
ويف الكون.
ويف ذات الق�صيدة التي يح�رض
فيها امل�شهد ال�شعري ال�سابق
(ق�صيدة �أغنيات كنعانية) نقر�أ
بنا ًءا فن ًيا ي�شبه البناء الأ�سطوري،
وك�أنّ ال�رسد الأ�سطوري يتح ّول �إىل
�رسد �شعري:
يا �إليوت ،من �أق�صى الربية
جاءت ت�سعى ،فا�صطادت �أغني ًة
بدوية
خلعت �أزهار احلنّون الأحم ْر
ْ
ال�سفح دماً
ْ
طلت ّ
من و ْر ِك �أدوني�س املذبو ْح
و �سقتنا نَدَما
تت�أخر الغنائية وتتقدم الدرامية،
وينادي املنا�رصة (�إليوت) ال�شاعر
الإجنليزي (الأمريكي الأ�صل) ،ال
�شخ�صا ،و�إمنا ر�ؤي ًة وذاكر ًة
يناديه
ً
ً
�شعرية،
ة
وحداث
و�رصاعا من �أجل
ً
مواجهة اخلراب والفناء ،وبدل �أن
ميار�س ال�شاعر/الإن�سان طقو�س
احتفاليات اخل�صب/احلياة ،فهو
يعي�ش احلزن الإن�ساين وميار�س
طقو�سا م�أ�ساوية يف ظل احتفالية
ً

دموية فجائعية ،ت�أتي لتقر�أ هذا
الذبح الرهيب املفزع لأدوني�س،
وبدل �أن ت�سقى الأر�ض باملاء
والنماء ،ها هي ت�سقى بالدماء،
ف�أي �شعرية هذه ؟ و�أي رمزية
هذه؟
�إننا نكا�شف �شع ًرا يقابل الدماء
ورمزيات احلياة بالدم ورمزيات
املوت ،وي�رسد لنا كيف تذبح ر�ؤيا
االنبعاث التموزي /الأدوني�سي،
وهي ر�ؤيا ح�رضت يف ال�شعر
العربي بخلفية الت�أثر ب�إليوت ،وقد
كانت الق�صيدة التموزية حوا ًرا مع
الذات والأمةّ ،
ووظفها املنا�رصة
بكل جزئياتها من حيوية اخل�صب
�إىل ثبات اجلفاف ،عرب �آلية
التكثيف الداليل ،وهي كثافة
تعتمد اختزال املعنى الأ�سطوري
وجتعله خاد ًما للر�ؤية ال�شعرية،
ومن هنا ،فـ (�إنّ الكثافة تلعب دو ًرا
رئي�س ًيا يف ن�صو�ص املنا�رصة،
حيث ال تعتمد الق�صيدة على
تداعيات �سهلة متوق ّعة ،بل تعب�أ
ب�شحنتها الداللية املرتاكبة ،عرب
عدد من التح ّوالت ،واالنتقاالت يف
�إثراء الداللة ب�سياقاتها املختلفة)
تتحدى
 ،وهي التحوالت التي
ّ
القارئ وت�صدمه ،وك�أن الطقو�س
الأ�سطورية ،تعانق الآلهة بح ًثا
عن خ�صوبة الأر�ض� ،أما حتوالت
الداللة فتعانق �آلهة �شعرية بح ًثا
عن حياة الوطن الفل�سطيني/
الأمة العربية ،كما �أ ّنها االنتقاالت
التي ترف�ض الراهن/العجز،
وحتلم بالآتي /القدا�سة ،لذلك
ن�صه من
جند ال�شاعر يُح ّول ّ
م�شهد الر�ضوخ والهزمية �إىل
م�شهد املقاومة واالنت�صار ،ومن
وقائع �أ�سطورية تقول اجلدب
التجدد
واملوت� ،إىل �أخرى تقول
ّ
واحلياة:
أحببت املوت هنا
�
ُ
أموت وح ًيدا منفردا
حيث � ُ
ابتعدي عني ،ابتعدي عن ذاكرتي
رب ْي
ما زلت �أُقار ُع هذا اخلنزير ال ّ
وعلى ر�أ�سي ينهمر املطر الكنعاين
من بطن �سحابة
من قلب الغابة ت�أتيني ع�شتار
تلملمني.
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لل�صحفي الفل�سطيني حممد الده�شة

كتاب «عني احللوة» ..ربع قرن
من التحوالت ال�سيا�سية
يف كتابه «عني احللوة» ،ا�ستطاع ال�صحفي الفل�سطيني حممد
الده�شة �أن يلخ�ص �أبرز التحوالت ال�سيا�سية والأحداث
الأمنية واجلهود الفل�سطينية يف خميم عني احللوة لالجئني
الفل�سطينيني جنوب لبنان على مدار �أكرث من ربع قرن.
وكاالت
�أحداث بد�أت العام  1991بعد
توقيع اتفاق الطائف وانت�شار
اجلي�ش اللبناين يف منطقة �صيدا
وانكفاء العن�رص الفل�سطيني �إىل
داخل املخيمات و�صوال �إىل العام
 ،2017والتطورات التي �شهدها
املخيم من معارك داخلية.
اختار الده�شة عنوان كتابه ب�شكل
يحيل مبا�رشة �إىل حمتواه من
خالل � 280صفحة من القطع
املتو�سط و� 220صورة ملونة.
ويقول الكاتب �إن «الفكرة راودتني
منذ العام  ،2014تزامنا مع ذروة
الأزمة ال�سورية ،وتداعياتها على
املخيمات الفل�سطينية خا�صة
خميم عني احللوة مع �إطالق
(القوى الفل�سطينية
مبادرة
حلماية املخيمات واحلفاظ على
العالقة مع الأ�شقاء اللبنانيني»).
حينها �شعرت -ي�ضيف الكاتب�-أن
عني احللوة يف مهب الريح ،ووقتها

قررت �أن �أوثق �أبرز الأحداث التي
ع�صفت وقد تع�صف باملخيم.

حيادية
يتميز كتاب «عني احللوة» عن غريه
من الكتب التي تناولت املخيم
ب�أمرين ،الأول متيزه باحليادية
ال�سيا�سية املطلقة ،وعدم انحيازه
�إال لق�ضية املخيم وهموم �أهله،
فهو خال�صة جتربة الكاتب
الده�شة لر�سالته الإعالمية.
والثاين �أن الكتاب يوثق الأحداث
بال�صور واخلرب ب�شكل دقيق دون
ت�ضخيم �أو تهويل �أو تب�سيط.
واختار الكاتب �أن يدون املعلومات
يف الكتاب بطريقة خمتلفة عن
الآخرين� ،أي دون اال�ستناد �إىل
املراجع والأبحاث كاملعتاد،
و�سعى ليكون هو امل�صدر والباحث
عن املعلومة ليكون الكتاب مرجعا
لكل من يريد البحث واحل�صول على

معلومات عن خميم عني احللوة.
يقول الده�شة «ا�ستغرق العمل
على الكتاب �أكرث من ثالث �سنوات
من البحث والتدقيق والت�صوير»،
وي�ضيف «الأمر لي�س بال�سهل
هناك الكثري من املعلومات وكان
ال بد من �أن �أت�أكد من كل معلومة
بنف�سي»� .أما عن ال�صعوبات
التي واجهت الده�شة فهي عدم
وجود �أرقام و�إح�صائيات دقيقة
ومتطابقة يقول الكاتب «لقد
ا�صطدمت بواقع مرير هو عدم
وجود �إح�صائيات عن املخيم
و�إن وجدت فهي مت�ضاربة ،لكني
تخطيتها بالبحث واالت�صاالت
لتكوين �إح�صائية خا�صة عن عني
احللوة ميكن اعتبارها دقيقة
بن�سبة  .»%95وعن �سبب اختيار
خميم عني احللوة عن غريه من
املخيمات يقول الكاتب «اخرتت
عني احللوة لأنه ي�شبه املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان ،باملعاناة
وال�صمود والإ�رصار على العودة

ورف�ض التوطني» .ويتابع «�أ�سعى
من خالل الكتاب لر�سم �صورة
حقيقية عنها (املخيمات) ،وعن
كيف يجب �أن يتم التعامل مع
احتياجاتها وواقعها ،ومع تطلعات
�شعبها و�شبابها ون�ضال �أبنائها».
ويت�ألف الكتاب من خم�سة ف�صول،
الف�صل الأول يت�ضمن الن�ش�أة وكل
املعلومات ال�رضورية عن املخيم،
م�ساحته وعدد �سكانه وحدوده
وعائالته ،والثاين يحتوي على
خريطة القوى ال�سيا�سية وال�شعبية
واملدنية واالجتماعية واجلمعيات
الأهلية و�سواها.
�أما الف�صل الثالث فت�ضمن
الأحداث الأمنية والتحوالت
ال�سيا�سية� ،إذ اعتربه الكاتب �أهم
ف�صل لأنه ي�سلط ال�ضوء على
�سل�سلة من امللفات ال�ساخنة التي
جعلت املخيم يت�أرجح بني معادلتي
الأمن اله�ش واملفقود من دون
االنفجار الكبري ،وبه �إح�صائية حول
االغتياالت والت�صفيات ال�سيا�سية،

بعد رحلة زاخرة بالعطاء الأدبي امتدت لنحو ن�صف قرن

رحيل الروائي امل�صري عبد الوهاب الأ�سواين عن  84عام ًا
نعت الأو�ساط الثقافية يف م�رص
الكاتب والروائي عبد الوهاب
الأ�سواين ،الذي تويف اليوم
اخلمي�س عن  84عاماً ،بعد رحلة
زاخرة بالعطاء الأدبي امتدت
لنحو ن�صف قرن.
وقالت وزيرة الثقافة �إينا�س عبد
الدامي ،يف بيان �إن «الأو�ساط
الأدبية يف م�رص والوطن العربي
فقدت �أحد فر�سان الرواية الذين
جنحوا يف خلق عوامل فكرية
�ساحرة من خالل م�ؤلفاته التي
�شكلت جزءاً من مالمح ثقافة

املجتمع امل�رصي».
ونعاه احتاد كتاب م�رص قائالً:
«رحل الأديب واملثقف الكبري
بج�سده ،ولكن تظل �أعماله باقية
خالدة ت�ؤثر يف الأجيال القادمة».
ولد عبد الوهاب حممد ح�سن
عو�ض اهلل ،يف جنوب م�رص،
مبحافظة �أ�سوان ،يف  1934ومنها
اكت�سب ا�سم �شهرته عبد الوهاب
الأ�سواين.
اعتربه النقاد �أحد �أبناء املدر�سة
العقادية ن�سبة �إىل عبا�س حممود
العقاد ،ومنوذجاً يف الثقيف

الذاتي �إذ و�صل يف تعليمه �إىل
الثانوية العامة ،ومل يكمل بعد ذلك
نظراً الن�شغاله بتجارة كبرية بد�أها
والده يف مدينة الإ�سكندرية.
ويف املدينة ال�ساحلية املطلة على
البحر املتو�سط اختلط الأ�سواين
مبجتمع الأدباء واملثقفني ،وتعلم
الكثري من اجلن�سيات الأجنبية
املختلفة ،حتى �صار �أحد �أبرز
املثقفني املو�سوعيني خا�ص ًة يف
جمال التاريخ.
لقيت روايته «�سلمى الأ�سوانية» يف
� 1970صدىً كبرياً لتتواىل بعدها

الأعمال مثل «وهبت العا�صفة»
و»الل�سان املر» ،و»ابت�سامة غري
مفهومة» ،و»�أخبار الدراوي�ش»،
و»النمل الأبي�ض» ،و»كرم العنب»،
و»�إمرباطورية حمدان».
و�أ�صدر من املجموعات الق�ص�صية
«مملكة املطارحات العائلية»،
و»للقمر وجهان» ،و»�شال من
القطيفة ال�صفراء» ،وحتولت بع�ض
م�ؤلفاته �إىل م�سل�سالت درامية،
و�سهرات تلفزيونية ،و�إذاعية.
ح�صل على جائزة الدولة التقديرية
يف الآداب عام .2010

واملطلوبني ،والورقة الأمنية،
والر�ؤية اللبنانية املوحدة.
ورابع ف�صل يف الكاتب ت�ضمن
العالقة ب�صيدا وقواها ال�سيا�سية
وثوابت املدينة الوطنية ،والن�ضال
والت�ضحيات ،باعتبار خميم عني
احللوة جزء من املدينة� .أما �آخر
ف�صل فهو توثيق لأبرز الأحداث
واملالحق والتواريخ من ذاكرة
املخيم.

ردود فعل �إيجابية
والقى الكتاب ردود فعل �إيجابية
من القراء ،الذين دعوا �إىل �أن
يكون «عني احللوة» مرجعا توثيقيا
لفرتة ربع قرن من تاريخ عا�صمة
ال�شتات الفل�سطيني بكل ما حملته
تلك الفرتة من �أحداث وتطورات
وتقلبات وم�آ�س و�أفراح .ويقول
رئي�س املكتب ال�سيا�سي للجماعة
الإ�سالمية يف لبنان ب�سام حمود
«الكتاب ي�صلح ليكون مرجعا

موثقا لكل باحث يحر�ص على
احلقيقة وهو دعوة مفتوحة لكل
الف�صائل العاملة يف �ساحة املخيم
للتالقي واحلوار واالحتكام للعقل
وللم�صلحة الفل�سطينية العليا على
ح�ساب امل�صالح احلزبية والفئوية
والع�شائرية ولغة الر�صا�ص.
واجلميل يف الكتاب �أنه يخاطب
اجلانب اللبناين الر�سمي واحلزبي
للنظر �إىل واقع املخيم ببعد
اجتماعي �إن�ساين بعيدا عن النظرة
الأمنية البحتة ،كما �أنه يربز الدور
الإيجابي للقوى ال�سيا�سية والأمنية
اللبنانية والفل�سطينية يف احلر�ص
على املخيم واجلوار .ويتمنى
ال�صحفي حممد ده�شة �أن يعتمد
كتابه ،وثيقة فل�سطينية لدى وكالة
«الأونروا» وجلنة احلوار اللبناين
الفل�سطيني يف الدولة اللبنانية ويف
دائرة �ش�ؤون الالجئني يف «منظمة
التحرير الفل�سطينية» ،و�أن يكون
مرجعا للدرا�سات وال�صحفيني
و�سواهم.

م�صر :ت�ستعيد قطعة �أ�سرية م�سروقة
قبل بيعها يف مزاد بربيطانيا
جنحت ال�سفارة امل�رصية
فى لندن بالتن�سيق مع
املتحف الربيطاين يف
ا�ستعادة قطعة �أثرية
حجرية م�رسوقة من
املتحف املفتوح مبعبد
الكرنك ،خرجت من م�رص
ب�شكل غري �رشعي ،لبيعها
باملزادات يف بريطانيا،
ويف �شحن القطعة الأثرية
�إىل القاهرة� ،صباح �أول
�أم�س.

وقال ال�سفري امل�رصي
لدى لندن طارق عادل �إن
ال�سفارة بالتعاون مع وزارة
الآثار والقطاع الثقايف يف
وزارة اخلارجية تعمل على
تكثيف جهودها وم�ساعيها
ال�سرتداد القطع الأثرية
امل�رصية التي خرجت من
م�رص بطرق غري �رشعية،
واملعرو�ضة للبيع يف
بريطانيا.

وكاالت

يعد �أحد �أروع الكتب التي كتبها يف املهجر

جربان خليل جربان يفقد حقوق كتاب «النبي» مع بداية 2019
وكاالت
مع ال�ساعات الأوىل من العام
اجلديد ،فقد الروائي اللبناين
جربان خليل جربان حقوق الن�رش
لأحد �أروع الكتب التي كتبها يف
املهجر «النبي».
فالكتاب الذي �شكل حجر �أ�سا�س

يف م�سرية جربان الأدبية ،كان قد
مت ن�رشه يف الواليات املتحدة
عام  ،1923حيث اتخذ دار ن�رش
«�ألفرد �آ .كنوف» يف نيويورك من
قانون امللكية الفكرية الأمريكي
و�سيلة حلماية حلقوق الكاتب
والنا�رش� ،إال �أن كل ذلك ،بح�سب
ما ذكرته �صحيفة «نيويورك تاميز»

بات من املا�ضي مع رفع احلقوق
للمرة الأوىل منذ  21عاماً.وما
يعني ذلك بح�سب ما ذكره موقع
«فورتيون» الإلكرتوين� ،أنه بات لأي
كان �أي ين�سخ ،ويعيد ن�رش �أي من
الأعمال الأدبية املذكورة �ضمن
كتاب «النبي» ،من دون الرجوع �إىل
عائلة الكاتب �أو دار الن�رش ،وبالتايل

بات الكتاب متاحاً للجميع ومن
دون قيود.وي�شار �إىل �أن �آخر مرة
�أقدمت الواليات املتحدة على رفع
حقوق امللكية عن الأعمال الأدبية
كان يف  ،1998وبالتايل ي�ستعد حمبو
الكتب واملكتبات ودور الن�رش �إىل
نه�ضة جديدة يف عامل توزيع املواد
الأدبية ،وبخا�صة مع تطور املجال

التكنولوجي يف و�سائل �إعادة
الن�رش.
وكان الكونغر�س الأمريكي مدد
العمل بقانون حقوق الن�رش
لع�رشين عاماً �إ�ضافياً على 1923
ً
عمال وكتاباً ،من بينها حقوق
�رشكة ديزين يف االحتفاظ مبلكية
�شخ�صية «ميكي ماو�س».

ومن املتوقع �أن ي�شهد جانفي
 ،2020موجة جديدة من رفع
حقوق الن�رش عن جمموعة �ضخمة
من الأعمال الأدبية ،ال �سيما كتاب
«�أف �سكوت فيتزجريالد» بعنوان
«ذي غرايت غاتزبي» الذي مت
ت�صويره م�ؤخراً يف فيلم من بطولة
«ليوناردو دي كابريو».
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يف �إطار التبادل الثقايف بني اجلزائر والواليات املتحدة الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بني املعهد الوطني
العايل للمو�سيقى ومورهاو�س كوليج

ميهوبي  :التعاون الثقايف اجلزائري الأمريكي يقطع �أ�شواطا مهمة ال�سفري الأمريكي
باجلزائر جون ديرو�شر� « :سنخلق فر�ص للطالب اجلزائريني للدرا�سة يف �أمريكا عبد
القادر بوعزارة :هدفنا �إظهار املو�سيقى اجلزائرية بالواليات املتحدة الأمريكية وقعت
�أول �أم�س مذكرة تفاهم بني املعهد الوطني العايل للمو�سيقى حممد فوزي باجلزائر
العا�صمة ومورهاو�س كوليج ب�أتالنتا عا�صمة والية جورجيا الأمريكية والتي تتعلق
بالتكوين وتبادل التجارب يف جمال املو�سيقى ويف �إطار التبادل الثقايف بني اجلزائر
والواليات املتحدة الأمريكية وكان هذا بح�ضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بامل�سرح
الوطني حفل وح�ضر احلفل �سفري الواليات املتحدة باجلزائر جون ديرو�شر.

حكيم مالك
ميهوبي  :التعاون
الثقايف اجلزائري
الأمريكي يقطع �أ�شواطا
مهمة
ويف ذات ال�سياق �أو�ضح وزير
الثقافة عز الدين �أن التعاون
الثقايف اجلزائري الأمريكي
يقطع �أ�شواطا مهمة يف جماالت
عديدة وعليه فالواليات املتحدة
الأمريكية حا�رضة يف خمتلف
الفعاليات التي تنظمها وزارة
الثقافة  ،م�شريا �أننا الآن قطعنا
�شوط �آخر يف جمال التكوين
املو�سيقي واملجال الفني من
خالل توقيع مذكرة التفاهم بني
املعهد الوطني العايل للمو�سيقى
حممد فوزي باجلزائر و
ومورهاو�س كوليج �أتالنتا من
الواليات املتحدة الأمريكية
وهي م�ؤ�س�سة �أكادميية عريقة
حتظى باهتمام كبري  ،م�شريا
ميهوبي �أن الفرتة التي ق�ضاها
الفريق الأمريكي كانت هناك
دورات وور�شات تكوينية �أثمرت
�أعمال فنية متقاطعة بني

املو�سيقى اجلزائرية ذات الروح
الإفريقية و املو�سيقى الأمريكية
وعلى هذا الأ�سا�س �أكد وزير
الثقافة �أن هذه التجربة ناجحة
و�سنمددها لتحقيق التوفيق ،
وميكن القول �إن هذا التعاون من
�ش�أنه �أن يعزز �أكرث العالقات بني
البلدين .

عبد القادر بوعزارة:
هدفنا �إظهار املو�سيقى
اجلزائرية بالواليات
املتحدة الأمريكية
فيما اعترب عبد القادر بوعزارة
مدير املعهد العايل للمو�سيقى
حممد فوزي بالعا�صمة �أن هذه
االتفاقية ال�رشاكة التي متت
بني اجلزائر وجامعة كوليج من
�أتالنتا جورجيا من الواليات
املتحدة الأمريكية م�ؤكدا �أن
هذه االتفاقية �ستكون من �أجل
�إعطاء فر�صة للطلبة اجلزائريني
من �أجل تبادل اخلربات
والأ�ساتذة والربامج وملا �أن نقوم
بجولة فنية جزائرية لإظهار
املو�سيقى اجلزائرية املكتوبة
واملدونة �سيمفونيا بالواليات

املتحدة الأمريكية .

ال�سفري الأمريكي
باجلزائر جون
ديرو�شر� :سنخلق فر�ص
للطالب اجلزائريني
للدرا�سة يف �أمريكا
ومن جهته قال ال�سفري الأمريكي
باجلزائر جون ديرو�رش �أن حفل
الذي قدمة نادي Morehouse
يعد من
College Glee
الفنون التي ت�ساعد على فهم
وم�شاركة تاريخنا وتقاليدنا
وقيمنا بطريقة ال ميكن لأي
لغة �أخرى التعبري عنها وبالتايل
ف�إن زيارة نادي � Gleeإىل
اجلزائر هي جمرد واحدة
من الطرق العديدة التي تعمل
بها �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية باجلزائر لي�س فقط
مل�شاركة التقاليد الأمريكية مع
اجلزائريني وعليه فنحن ال نزال
نركز على خلق وتوفري الفر�ص
للطالب اجلزائريني للدرا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية من
خالل مبادرة التعليم يف الواليات
املتحدة  ،وخا�صة بالن�سبة

للطالب اجلزائري املوهوب والتي
تتم عرب امل�شاركة يف التبادالت
واخلربات بني اجلزائريني مع
نظرائهم الأمريكيني وزمالئهم
مع حت�ضري مل�شاريع جديدة
مثرية ملوا�صلة بناء اجل�سور
بني الواليات املتحدة الأمريكية
واجلزائر.

تعزيز التبادل الثقايف
بني البلدين
فيما قدم جون ديرو�رش
بع�ض الأمثلة على امل�شاركة
الثقافية الأخرية يف اجلزائر
يف  2018التي قال عنها �أنها
تدخل يف �إطار م�رشوع لتعزيز
الدبلوما�سية بني البلدين وعليه
يف كل عام تتاح الفر�صة للفنانني
اجلزائريني للم�شاركة يف برنامج
خا�ص بالكتابة  ،والإنتاج  ،وتنفيذ
املو�سيقى الأ�صلية بالإ�ضافة
�إىل تطوير ا�سرتاتيجيات
للم�شاركة االجتماعية امل�ستندة
�إىل الفنون  ،م�ضيفا �أن ال�سفارة
الأمريكية باجلزائر وجهت دعوة
 ،من خالل برنامج «مبعوثة
الفنون»  ،الر�سامة الأمريكية
�إيلني مرييف �إىل اجلزائر للعمل

مع طالب من املدر�سة العليا
للفنون اجلميلة لإن�شاء ر�سام
املناظر الطبيعية الأ�صلي
�إيلني مرييف للعمل مع طالب
من ليه مونتفلد  ،مقر �إقامة
ال�سفري الأمريكي يف اجلزائر
العا�صمة مع ا�ست�ضافة �رشكة
الرق�ص الأمريكية املعا�رصة
 ، Bodytraffic ،ولقد مت
التعاون مع راق�صني جزائريني
خالل مهرجان اجلزائر الدويل
للرق�ص املعا�رص وكان لدينا
�أربعة م�ؤلفني �أمريكيني م�شهود
لهم يف معر�ض اجلزائر الدويل
للكتاب باجلزائر العا�صمة �سيال
 ، 23مع امل�شاركة يف الطبعة 12
من املهرجان الدويل لل�رشيط
املر�سوم « فيبدا».

اجلمهور اجلزائري
يكت�شف املو�سيقى
الأمريكية على ركح
امل�سرح الوطني
ولقد نظمت ال�سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية باجلزائر
بالتعاون مع وزارة الثقافة
من طرف
حفال مو�سيقيا

نادي مورهاو�س كوليج غلي
من الواليات املتحدة الأمريكية
احت�ضنته بقاعة
والذي
م�صطفى كاتب بامل�رسح الوطني
اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي
باجلزائر العا�صمة وعليه فلقد
قدمت هذه املجموعة ال�صوتية
القادمة من �أتالنتا بوالية
جورجيا الأمريكية من التعريف
بثقافتها املو�سيقية للجمهور
اجلزائري حيث ا�ستطاعت هذه
الأخرية �أن ت�صنع احلدث و تبهر
اجلمهور احلا�رض بقوة فلقد
لقي هذا احلفل تفاعال كبريا من
طرف احلا�رضين الذي ا�ستمتعوا
كثريا بالإيقاعات املو�سيقية
الأمريكية وبالأ�صوات املتجان�سة
واملن�سجمة والتي نتجت عنها
وحدة مرتا�صة مع بع�ضها البع�ض
والتي ظهرت من خالل هذا
احلفل املو�سيقى الذي حظي
ب�إعجاب اجلميع لي�سجل نادي
مورهاو�س كوليج غلي الأمريكي
مرة �أخرى جناحه يف ثاين ظهور
له باجلزائر العا�صمة والذي
�سبقته الإطاللة الأوىل على
امل�رسح اجلهوي كاتب يا�سني
بتيزي وزو.

بومردا�س تتدعم مبكتبة رئي�سية للمطالعة العمومية خالل ال�سدا�سي الأول من 2019
�سيتدعم قطاع الثقافة
قبل
بومردا�س
بوالية
انق�ضاء ال�سدا�سي الأول من
 2019با�ستالم و دخول حيز
اال�ستغالل املكتبة الرئي�سية
للمطالعة العمومية ،ح�سبما
�أفاد به مدير الثقافة.
و�أو�ضح قوديد عبد العايل،
على هام�ش تد�شني املكتبة
احل�رضية ملدينة قور�صو
�ضمن زيارة تفقد و معاينة
وايل الوالية ،حممد �سلماين،
لعدد من امل�شاريع التنموية
عرب بلديات دائرة بومردا�س،
�أن هذا ال�رصح الثقايف الذي
كلف غالفا ماليا يقرتب من
 350مليون دج  ،انتهت به
�أ�شغال الإجناز م�ؤخرا و هو
حاليا يف مرحلة حت�ضري دفاتر
ال�رشوط املتعلقة بعملية
التجهيز.

و من بني �أهم ما يت�ضمنه هذا
امل�رشوع ال�ضخم ذات اخلم�سة
طوابق ،الذي �أجنز مبوقع
مميز بقلب مدينة بومردا�س،
وفق ت�صميم هند�سي جميل
ميزج بني الأ�صالة و احلداثة
يف م�ساحة تقدر ب  4500مرت
مربع  --ح�سب نف�س امل�صدر
 قاعة للمحا�رضات ت�سع ل 250مقعد و قاعات للمطالعة
و االنرتنت و �أخرى للور�شات
الفنية و العلمية و غريها من
اخلدمات.
ويجري كذلك يف نف�س هذا
الإطار �إحلاق �إداريا (من حيث
الت�سيري) بهذا ال�رصح الثقايف،
عدد من املكتبات احل�رضية و
ال�شبه احل�رضية التي �سلمت
بني �سنتي  2017و 2018
على غرار مكتبتي بلديتي
النا�رصية و قور�صو �إىل جانب

خم�سة مكتبات ذات طابع
ح�رضي �أخرى ت�سلم خالل
ال�سنة اجلديدة  2019و هي
مكتبات دل�س و بني عمران و
النا�رصية و خمي�س اخل�شنة و
قور�صو .
و ي�ضاف �إىل هذه العملية
كذلك  --ي�ضيف م�س�ؤول
قطاع الثقافة  -ثالث مكتبات
عمومية ريفية �أخرى �سلمت و
جهزت يف  2017بكل من قرية
كودية العرائ�س بلقاطة و بن
مرزوقة ببودواو و قرية �أعمر
بربج منايل.
من جهة �أخرى ،ذكر نف�س
امل�س�ؤول ب�أنه مت يف �إطار
تر�شيد النفقات «جتميد �إىل
حني» عدد من امل�شاريع
تتمثل �أهمها يف م�رشوع �إجناز
قاعة متعددة الن�شاطات بدار
الثقافة ،ر�شيد ميموين ،مبدينة
بومردا�س و قاعة مطالعة

ح�رضية �أخرى بربج منايل و
مكتبتني ريفيتني ببني عمران
و خمي�س اخل�شنة و مكتبتني
ن�صف ح�رضيتني بربج منايل
و الثنية.
و مت كذلك ر�صد لفائدة هذا
القطاع فيما بني �سنوات 2004
و  2014زهاء املليار و 400
مليون دج بغر�ض اال�ستثمار
لتدارك العجز يف جماالت
تتمثل �أهمها يف �إجناز خمطط
حلماية القطاع املحفوظ
لق�صبة دل�س و تنفيذ الأ�شغال
اال�ستعجالية و�إعادة ت�أهيل
مواقع �أثرية و تاريخية بنف�س
الق�صبة �إ�ضافة �إىل عدد من
امل�شاريع الهيكلية الهامة من
مكتبات و م�سارح و قاعات
للعرو�ض .
«جائزة مان بوكر»
تبد�أ ا�ستقبال الأعمال

املتناف�سة
�أعلنت جائزة مان بوكر الدولية
للرواية ،لأف�ضل رواية ،مت
ن�رشها يف اململكة املتحدة
و�إيرلندا ،عن فتح باب التقدم
لدورة  ،2019على �أن تكون
الرواية قد ن�رشت يف الفرتة
من الأول من �أكتوبر ،2018
وحتى � 30سبتمرب .2019
ويح�صل كل كاتب ت�صل روايته
�إىل القائمة الق�صرية على
مبلغ  2500جنيه �إ�سرتليني،
فيما يح�صل الكاتب الفائز
على جائزة مالية قدرها 50
�ألف جنيه �إ�سرتليني.
ي�شار �إىل �أنه مت الك�شف يف
ال�شهر املا�ضي عن �أن جلنة
التحكيم لعام � 2019سوف
يرت�أ�سها بيرت فلورن�س ،مدير
مهرجان هاى ،مع زمالئه من

الق�ضاة ،النا�رش ليز كالدر،
والروائى واملخرج ال�سينمائى
�إك�سياولو غو ،والكاتب واملذيع
�أفوا هري�ش ،وعازف البيانو
امللحن جوانا ماكجريجور.
هذا و�سوف �سيتم الإعالن عن
قائمة ،Booker Dozen
وهى قائمة طويلة ت�ضم 12
�أو  13كتا ًبا يف جويلية ،2019
وقائمة خمت�رصة ت�ضم �ستة
كتب فى �سبتمرب  .2019و�سيتم
الإعالن عن الفائز باجلائزة،
برعاية جمموعة مان ،فى
�أكتوبر .2019
ويف العام املا�ضي ،مت فتح
اجلائزة للنا�رشين الأيرلنديني
للمرة الأوىل ،وفى �سبتمرب
�أثارت بع�ض مالحظات الق�ضاة
جدالً ،مثل االقرتاحات التي
ر�أت �أن بع�ض الأعمال التي
تر�شيحها حتتاج �إىل املزيد
من التحرير.
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درا�سة تك�شف عن غذاء يحمل �سر احلياة املديدة!
ت�شري درا�سة جديدة �إىل �أن الوجبات
الغذائية منخف�ضة الربوتينات وعالية
الكربوهيدرات ،ميكن �أن تكون مفتاح احلياة
لفرتة �أطول ،واحلماية من اخلرف ووجد
الباحثون يف جامعة �سيدين� ،أن الفئران
التي تتغذى على مثل هذا النظام الغذائي،
�أظهرت حت�سنا يف ال�صحة العامة و�صحة
الدماغ ،بالإ�ضافة �إىل التعلم والذاكرة والآن،
يعتقد معدو الدرا�سة �أنه بالإمكان ر�ؤية
نتيجة مماثلة لدى الب�رش.
ولأول مرة ،تُظهر الدرا�سة املن�شورة
يف جملة «� ،»Cell Reportsأن النظام
الغذائي غري املقيّد ،ذا الربوتينات
املنخف�ضة والكربوهيدرات العالية ،له
فوائد وقائية للدماغ ،م�شابهة للنظام ذو
ال�سعرات احلرارية املنخف�ضة ،املعروف
بفوائده الطويلة الأمد ،على الرغم من عدم
ا�ستدامته لدى الب�رش.
وقال ديفني واهل ،وهو مر�شح لدرا�سة
الدكتوراه الذي قاد التحليل« :ال توجد حاليا
�أي عالجات دوائية فعالة للخرف ،ميكننا
�إبطاء هذه الأمرا�ض ،لكننا ال ن�ستطيع
�إيقافها ،لذلك من املثري �أننا بد�أنا يف
حتديد الأنظمة الغذائية التي ت�ؤثر يف عمر
الدماغ» .وا�ستطرد قائال« :بعد ما يقرب من
 100عام على الأبحاث اجليدة ،التي ت�شدد
على تقييد ال�سعرات احلرارية ك�أف�ضل نظام

على  Googleيف عام 2018

�أهم � 10أ�سئلة طبية بحث
م�ستخدمو الإنرتنت عن �إجابتها
حمية الكيتو ،والت�صلب اجلانبي ال�ضموري ( ،)ALSوبطانة الرحم
املهاجرة ...كانت من بني املو�ضوعات املتعلقة بال�صحة التي
قام مت�صفحو الإنرتنت يف الواليات املتحدة ب�شك ٍل خا�ص بالبحث
عنها عرب حمرك البحث .Google
وقد مت جمع البيانات ،ا�ستناداً �إىل عبارات البحث ،بدءاً من كانون
الثاين من عام � 2018إىل منت�صف .وتبني �أن بع�ض �أهم الأ�سئلة
املتعلقة بال�صحة التي مت البحث عنها على  Googleكانت
تتعلق ب�أ�سباب احلازوقة ،وكيفية عالج ال�شخري ،ومدة ا�ستمرار
الإنفلونزا ،واملق�صود مبر�ض الذئبة.
ويف ما يلي نورد �أهم الأ�سئلة ال�شائعة املتعلقة بال�صحة لهذا
العام -بالإ�ضافة �إىل الإجابات املتعلقة بها:

ما هي حمية الكيتو؟
غذائي لتح�سني �صحة الدماغ ،وت�أخري
الأمرا�ض الع�صبية لدى القوار�ض ،ف�إن
غالبية الب�رش يواجهون �صعوبة يف احلفاظ
على هذا التقييد ،ال �سيما يف املجتمعات
الغربية»،وي الدرا�سة ،قام الباحثون بتغذية
الفئران بالكربوهيدرات املعقدة امل�شتقة
من الن�شا ،وبروتني الكازين املوجود يف
اجلنب واحلليب ،ولتقييم فوائد الدماغ من

النظام الغذائي ،ركز الباحثون على قرن
�أمون �أو ُ
احل�صني ،وهي منطقة الدماغ
امل�س�ؤولة عن التعلم والذاكرة.
ويبدو �أن النظام الغذائي منخف�ض
الربوتينات وعايل الكربوهيدرات ،عزز
�صحة ُ
احل�صني لدى الفئران ،ب�شكل �أكرب
من النظام الغذائي منخف�ض ال�سعرات
احلرارية .وت�أتي هذه الدرا�سة بعد �أخرى

تاريخية �أجريت عام  ،2015يف مركز
ت�شارلز بريكنز التابع جلامعة �سيدين ،والذي
�أظهر �أن الربوتينات املنخف�ضة والن�سبة
العالية من الكربوهيدرات ،ميكن �أن تكون
بفعالية النظام الغذائي منخف�ض ال�سعرات
احلرارية نف�سها ،يف جمال حت�سني حياة
الفئران ،من خالل القلب ال�سليم و�صحة
اجلهاز اله�ضمي.

هل ي�ضر املاء املثلج �صحة اجل�سم؟

يعتقد البع�ض �أن املاء املثلج هو االختيار الأمثل لرتطيب اجل�سم وتربيده خالل
ارتفاع درجات احلرارة ،لكن احلقيقة �أنه ال ي�ساعد على تربيد اجل�سم ،بل له
�أ�رضار متعددة على ال�صحة العامة ..فما هي؟

احللق
ً
خماطا يعمل على تدفئة تلك
عند تناول امل�رشوبات املثلجة يفرز اجل�سم
امل�رشوبات املثلجة التي دخلت عن طريق احللق ،ما ي�ؤدي �إىل احتقان احللق
والتهاب اللوزتني.،

اجلهاز اله�ضمي
امل�رشوبات املثلجة ت�ؤثر على حركة القولون واملعدة ،وت�سبب ارتباك اجلهاز
اله�ضمي ،ف�ضلاً عن دورها يف التعر�ض اللتهابات يف املعدة والقولون ،ما ي�ؤدي
مو�ضحا �أن �أع�ضاء اجلهاز اله�ضمي
�إىل ع�رس اله�ضم وال�شعور الدائم بالغثيان،
ً
ريا لتدفئة املاء وجعله مالئم لدرجة حرارة املعدة والأمعاء.
تبذل جمهودًا كب ً

الأ�سنان
�إن تناول امل�رشوبات املثلجة يزيد من �أعرا�ض ح�سا�سية الأ�سنان و�أمل الت�سو�س
�إذا كان ال�شخ�ص يعاين من تلك امل�شاكل.

تربيد اجل�سم
وعلى عك�س ال�شائع �أن امل�رشوبات املثلجة ت�ساعد على تربيد اجل�سم وتفادي
حرارة باردة عند تناول امل�رشوبات املثلجة ،ما يجعله يعمل على ت�سخني اجل�سم
وهذا تف�سري ال�شعور بال�سخونة والتعرق بعد تناول تلك امل�رشوبات.

ت�صدر ريجيم الكيتون �أو «حمية الكيتو» قائمة الأ�سئلة ال�شائعة
املتعلقة بال�صحة والتي مت البحث عنها على  Googleهذا
العام.
ويهدف النظام الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من
الدهون ،ون�سبة متو�سطة من الربوتينا ،ون�سبة منخف�ضة جداً من
الكربوهيدرات �إىل و�ضع اجل�سم يف «حالة الكيتوزية» ،والتي يقوم
اجل�سم خاللها بتحطيم دهون اجل�سم التي يتم تناولها واملخزنة
�إىل جزيئات الكيتون ،والتي يتم ا�ستخدامها كطاقة.
وكان اخلرباء يف «يو �إ�س نيوز �آند وورلد ريبورت» قد �أبدوا قلقهم
ب�ش�أن ن�سبة الدهون العالية يف النظام الغذائي ،وب�ش�أن امل�ستوى
املنخف�ض من الكربوهيدرات التي يتم تناولها .ت�شري الإر�شادات
الغذائية للفرتة املمتدة بني عامي  2020-2015واملوجهة
للأمريكيني �إىل �أن � ٪45إىل  ٪65من ال�سعرات احلرارية اليومية
ت�أتي من الكربوهيدرات و�أن �أقل من  ٪10ت�أتي من الدهون
امل�شبعة.بالن�سبة للبع�ض ،ال ميكن اال�ستمرار بحمية الكيتو على
املدى الطويل .فهي ال تت�ضمن اتباع عادات غذائية �صحية.
ميكن اعتبار هذه النوع من الأنظمة ال�صحية ح ً
ال �رسيعاً ،ولكن
معظم النا�س ال ميكنهم التخلي عن املعكرونة واخلبز ،ناهيك عن
احلبوب والفواكه!
ما هو الت�صلب اجلانبي ال�ضموري ()ALS؟
جاء الت�صلب اجلانبي ال�ضموري �أو  ALSيف املرتبة الثانية يف
قائمة الأ�سئلة املتعلقة بال�صحة والتي مت طرحها على حمرك
البحث  Googleخالل عام .2018يهاجم هذا املر�ض اجلهاز
الع�صبي تدريجياً حيث ي�ستهدف اخلاليا الع�صبية يف الدماغ
واحلبل ال�شوكي .ويعد الفيزيائي �ستيفن هوكينج ،رمبا �أ�شهر
مر�ضى الت�صلب اجلانبي ال�ضموري ( ،)ALSوالذي تويف ب�سبب
املر�ض يف �شهر مار�س من هذا العام.عا�ش هوكينغ ،الذي مت
ت�شخي�ص حالته يف عام  ،1963مع املر�ض لأكرث من  50عاماً -وهو
وقت طويل جداً بالن�سبة ملري�ض م�صاب مبر�ض الت�صلب اجلانبي
ال�ضموري ( .)ALSوقد �أدى املر�ض �إىل �إ�صابته بال�شلل واعتماده
ب�شكل كلي على الآخرين وعلى التكنولوجيا للقيام بجميع الأمور
التي يحتاجها :اال�ستحمام ،وارتداء املالب�س ،وتناول الطعام،
واحلركة ،والكالم
يُ�سمى املر�ض � ً
أي�ضا مبر�ض لو جرييج ،ن�سب ًة �إىل العب نيويورك
يانكيز الذي تقاعد عام  1939ب�سبب هذا املر�ض .ومن بني
الأ�شخا�ص البارزين الآخرين الذين �أ�صيبوا بالت�صلب اجلانبي
ال�ضموري ( )ALSاملمثل ديفيد نيفن ومو�سيقي اجلاز ت�شارلز
مينغو�س.ومل يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة �إال القليل من
املعلومات عن �أ�سباب املر�ض ،كما �أنهم مل يتمكنوا من �إيجاد
عالج له..

ما املق�صود ببطانة الرحم املهاجرة؟

الأرق
هو داء ي�صيب الإن�سان ،والأرق
عبارة عن عدم القدرة على
النوم �أو ّ
تقطعه وعدم ا�ستمراره
�إن ُوجد ،مما ي�سبب تدهور
ال�صحة النف�سية واجل�سدية،
والأرق مرتبط ببيئة املري�ض
وظروفه ،والعوامل التي
ت�سببهتختلف �أ�سباب الأرق
وعالجاته من �شخ�ص لآخر،
ومن هذه الأ�سباب �صعوبة
النوم و اال�ستيقاظ املتكرر
�أثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا

يف ال�صباح ،وللأرق �أنواع عدة
منها الأرق العابر وهو الأرق
الذي ي�ستمر ليلة واحدة �أو
عدة �أ�سابيع والنوع الثاين
هو الأرق املزمن وهو �أكرث
الأنواع تعقيدا من الأنواع
الأخرى وينتج الأرق املزمن
عن جمموعة من العوامل
منها الإ�ضطرابات اجل�سمية
�أو النف�سية ،و�أكرث الأ�سباب
ال�شائعة امل�سببة للأرق
املزمن هي الك�آبة

كان مو�ضوع بطانة الرحم املهاجرة هو املو�ضوع ال�صحي الثالث
الذي بحث النا�س عنه على  Googleهذا العام .وحتدث هذه
احلالة عندما ينمو الن�سيج الذي يبطن الرحم عادة خارج الرحم،
وهو الأمر الذي ميكن �أن يكون م�ؤملاً و�أن ي�ؤدي �إىل العقم.
تعاين �أكرث من  ٪11من الن�ساء يف الواليات املتحدة من مر�ض
بطانة الرحم املهاجرة ،ومن بينهن لينا دنهام ،جنمة ومنتجة
�سل�سلة .»HBO «Girls
وك�شفت دونهام يف �شهر فرباير من هذا العام �أنها خ�ضعت
ال�ستئ�صال الرحم ب�سبب الأمل ال�شديد الذي �سببه لها مر�ض
بطانة الرحم املهاجرة .ويف �شهر مار�س ،بعد �أربعة �أ�شهر من
�إجرائها لعملية اال�ستئ�صال ،قالت دنهام �إنها تتعافى و�أنها ترغب
يف تكري�س حياتها لزيادة الوعي حول هذا املر�ض.
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مل
يرتك النب ّ ُي � -صلى اهلل
ِ
عليه و�سلم � -أم ًرا فيه ت�شجيع
ٌّ
وحث على حفظ القر�آن الكرمي
ا�ضل بني
�إال �سلكه ،فكان يُ َف ِ
�أ�صحابه  -ر�ضي اهلل عنهم -
بحفظ القر�آن ،فيعقد الراية
ً
حفظا ،و�إذا بعث بع ًثا
لأكرثهم
َ
جعل �أمريهم �أحفظهم للقر�آن،
و�إما َمهم يف ال�صالة �أك َ
رثهم قراءة
ويقدّم للَّ ْحدِ يف القرب
للقر�آن،
ِ
�أك َ
رثهم �أخ ًذا للقر�آن ،ورمبا ز َّوج
الرجل على ما يحفظه يف �صد ِره
من القر�آن.
و�أخرب � -صلى اهلل عليه و�سلم
 عن عل ِّو درجة احلافظ ،و�أنامل�ؤمنني حني يدخلون اجلنة ،ف�إن
حافظ القر�آن له �ش�أن �آخر؛ حيث
ريه يف درجات اجلنة لتعل َو
يعلو غ َ
منزلتُه ،وترتفع درجته يف الآخرة
كما ارتفعت يف الدنيا ،لكن ذلك
ٌ
م�رشوط بالإخال�ص ،ف�إن ُو ِجد
الإخال�ص �أنعم اهلل � -سبحانه

ف�ضائل حفظ القر�آن
وتعاىل  -عليه بعدة كرامات،
منها :الإنعام عليه بتاج الكرامة،
وحلَّة الكرامة ،فهو يُع َرف بها يوم
ُ
القيامة بني اخلالئق ،وهي عالمة
على كرامة الب�سِ ها ومكانته عند
اهلل � -سبحانه وتعاىل  -وغري ذلك
من الكرامات التي �أعالها ر�ضا
اهلل � -سبحانه وتعاىل.
ال�س َفرة الكرام
• احلافظ مع َّ
البرَ َرة.
• احلافظ مق َدّم يف الدنيا
والآخرة؛ يف الإمارة ،والإمامة،
وال�شورى ،واللَّ ْحد.
• احل َّفاظ هم �أهل اهلل وخا�صته.
• احل َّفاظ ال حترقهم النار.
هذه بع�ض ف�ضائل حفظ القر�آن
الكرمي ،ويف ك ٍّل منها وردت
�أحاديث كثرية ،فهني ًئا َ
ملن َحفِظ
كتاب اهلل � -سبحانه وتعاىل -
وع ِمل مبا فيه،
فجمعه يف �صدرهَ ،
هني ًئا له بهذه البُ�رشيات ،فهل من
م�شمر؟!
ِّ

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
ِ�ض َعنِ الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ّ
احلب والود

�أيها الأخوة الكرام ،من توجيهات النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يف احلب والود:
((والذي نف�س حممد بيده ،ال تدخلوا
اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال هريرة] ((�إذا
�أَ َح َّب �أَ َح ُد ُك ْم َ�أ َخاهُ َفلْيُ ْع ِل ْم ُه �أَ ّنَ ُه يُحِ ّبُهُ)) [
�أحمد و البخاري عن املقدام بن معد
يكرب] ((و�إذا �آخى الرج ُل الرج َل،
فلي�س�أله عن ا�سمه ،وا�سم �أبيه ،وممن هو ؟

ف�إنه �أو�صل للمودة)) [الرتمذي عن ن يزيد
بن نعامة ال�ضبي] ((�إذا كنتم ثالثة فال
يتناجى اثنان دون الثالث �إال ب�إذنه ف�إن
ذلك يحزنه)) [م�سلم عن �أبي الربيع]
(( من هجرة �أخاه �سنة فهو ك�سفك دمه))
ا�ش
ال�سلَمِ ِّي]
[�أحمد عن �أَبِي خِ َر ٍ
ُّ
ً
((وكفى بك ظلما �أال تزال خما�صما )) [
البيهقي عن ابن عبا�س ] (( من �أتاه

�إ�سالميات

�أخوه متن�ص ً
ال فليقبل ذلك حمقاً كان �أو
مبط ً
ال)) [�أخرج احلاكم و�صححه و�ضعفه
الذهبي عن ((�أال �أنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا:
بلى يا ر�سول اهلل قال :الذين ال يقيلون
عرث ًة وال يقبلون معذرة وال يغفرون ذنباً))
[الطرباين عن ابن عبا�س] ((�صل بني
النا�س �إذا تفا�سدوا ،وقرب بينهم �إذا
تباعدوا)) [البزار عن �أن�س]

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها لاَ تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َولاَ تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.

20

فني

اجلمعة  04ال�سبت  05جانفي  2019املوافـق ل 30ربيع الثاين 1440هـ

الفنانة اجلزائرية �أمل بو�شو�شة ..هل تدخل «باب احلارة  10؟!

علمت و�سائل اعالمية
�أن القائمني على م�سل�سل
«باب احلارة» يجرون
مفاو�ضات �رسية مع الفنانة
اجلزائرية �أمل بو�شو�شة
بهدف م�شاركتها يف اجلزء
العا�رش من م�سل�سل «باب
احلارة».
نتائج هذه املفاو�ضات
مازالت قيد املجهول،
ورمبا ت�سري يف طريق
�إيجابي �إن مل تكن بو�شو�شة
مرتبطة بعمل �آخر خالل
�أيام الت�صوير التي مل

حتدد ب�شكل ر�سمي ،لكنها
غالباً �ستكون �ضمن �أيام
�شهر فيفري  2019يف حال
�سارت الأمور �ضمن �سياقها
الطبيعي .ويف حال جنحت
املفاو�ضات ،ف�إن بو�شو�شة
�ستن�ضم �إىل جمموعة من
املمثلني اجلدد ،مثل�:سلوم
حداد ،و�صفاء �سلطان  ،و
ليلى جرب ،ومهيار خ�ضور،
وحممد حداقي ،علماً �أن
اجلزء اجلديد من ت�أليف 
ف�ؤاد �رشبجي ،و�إخراج 
م�ؤمن املال.

�ألبوم تامر ح�سني الأخري الأكرث مبيعا وا�ستماعا يف العامل العربي
حقق �ألبوم «عي�ش
ب�شوقك» ،للنجم
امل�رصي ،تامر
ح�سني� ،أعلى ن�سبة
مبيعات بني �ألبومات
النجوم العرب خالل
عام  ،2018يف حني
غرد ح�سني حول
ّ
املو�ضوع ممتنا
جلمهوره العربي.
وعالوة على ما �سبق،
احتل الألبوم الأخري
ّ

لتامر ح�سني ن�سبة
ا�ستماع وم�شاهدة
قيا�سية تخطت الربع
مليون ،لي�صبح الألبوم
الأول يف م�رص والعامل
العربي لهذا العام.
وجاء يف التغريدة
التي �أطلقها النجم
عرب تويرت« :يف نهاية
 2018احلمدهلل � ..أحب
ا�شكر كل �صن ّاع �ألبوم
عي�ش ب�شوقك� ،شكرا

ملجهودكم الكبري..
�أحب �أ�شكر كل
اجلماهري املحرتمة
اللي �سمعوا الألبوم
وو�صلوه يف �4شهور
ّ
فقط �أنه يحقق ربع
مليار م�شاهدة على
يوتيوب ،ليكون الألبوم
الأعلى م�شاهده علي
اليوتيوب والأعلى
مبيعا يف م�رص والوطن
العربي».

كما تابع ح�سني قائال:
«كمان فرحان ع�شان
الألبوم كله بت�صويره،
كان �أول �إنتاج ل�رشكتي
وحقق �أعلى م�شاهدات
ومبيعات يف تاريخي
الفني  ..احلمد هلل
التعب م�ش بريوح هدر،
وربنا ينجحكم كلكم
ب�س ا�شتغلوا طول
الوقت على نف�سكم
وتطويرها».

رامي عيا�ش ينال جائزة �أف�ضل مطرب عربي يف 2018
�أعرب املطرب رامي عيا�ش عن �سعادته حل�صوله على جائزة
�أف�ضل مطرب عربي لعام  ،2018خالل ح�ضوره حفلBig
 ،Apple Music Awardالذي �أقيم يف والية كاليفورنيا
الأمريكية.
كما وجه النجم اللبناين ال�شكر لكل حمبيه ومعجبيه ولكل من
�صوت له للفوز بهذه اجلائزة الدولية ،حيث علق عرب تويرت
قائال« :جائزة �أف�ضل مطرب عربي ،م�ش �أكرب من حمبتكم...
�شكرا لكل الأحباب».
وعرب النجم �أي�ضا عن �سعادته امل�ضاعفة ،لأن فوزه باجلائزة
ترافق مع حلول العيد الـ 75ال�ستقالل لبنان ،كما دعا خالل
احلفل �إىل زيارة واكت�شاف عجائب هذا البلد ،وفجر فوز
عيا�ش باجلائزة الدولية الأخرية �آالف التعليقات التي هن�أه
�أ�صحابها بها على الإجناز املو�سيقي ،ويف مقدمتهم زوجته
داليدا ،التي �أكدت �أن «زوجها قد تعب و�سهر و�أعطى من قلبه
قبل �أن يح�صد هذا النجاح ،وحمبة النا�س».

«�إك�سبوغر  ..»2018جتارب �إبداعية وفنية مل�صورين عامليني

جمع املهرجان الدويل للت�صوير
«�إك�سبوغر»  2018يف ن�سخته الثالثة
التي تقام خالل الفرتة من 21
حتى  24نوفمرب اجلاري ،نخبة من
�أبرز امل�صورين العامليني لتقدم
لهواة وحمرتيف الت�صوير يف الدولة
واملنطقة ويعد احلدث فر�صة
االطالع على جتارب �إبداعية وفنية
لها تاريخ طويل يف تغطية احلروب
وتوثيق التاريخ ور�صد جماليات

الطبيعة وا�ستك�شاف �أ�رسارها
بالعد�سات ،ي�شارك يف املهرجان،
الذي ينطلق حتت �شعار «حلظات
ملهمة»� ،أكرث من  35م�صوراً .وقال
مدير املكتب الإعالمي حلكومة
ال�شارقة ،اجلهة املنظمة للحدث،
طارق �سعيد عالي« :يعرف اجلميع
معلومات عامة عن الت�صوير
الفوتوغرايف لكن الطريقة التي
ت�ساعدنا بها ال�صورة على فهم طبائع

الب�رش وثقافاتهم والعامل ب�شكل
عام ،مفهوم خمتلف و�أكرث تعقيداً»،
م�شرياً �إىل �أن �إك�سبوجر 2018
يعد من�ص ًة عاملي ًة لتبادل الأفكار
والتجارب والر�ؤى والآراء ويهدف
�إىل فهم جوهر الت�صوير الفوتوغرايف
باعتباره مر�آة تعك�س الواقع فكل منا
ينظر �إىل ال�صورة ذاتها ويف�رسها
بطريقة خمتلفة ولذلك يتيح لنا هذا
املهرجان الفر�صة لفهم العامل ب�شكل

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

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

�أف�ضل .و�أ�ضاف �أن دورة هذا العام
من املهرجان ت�شهد م�شاركة �أكرث
من  35م�صوراً ميتلكون ر�صيداً غنياً
من الأعمال املتميزة يف خمتلف
املجاالت ويعد املهرجان حدثاً
ملهماً بامتياز مبا يقدمه للزوار من
فر�صة الكت�ساب املزيد من اخلربة
يف تقنيات الت�صوير الفوتوغرايف
والتعرف �أكرث على قدراتهم
ال�شخ�صية.

بريد االدارة:
هاتف التحرير :

الفاك�س :

021.69.64.83
021.69.64.63

acm_comunication@yahoo.fr

بريد التحرير:

رجاء م�شري

مبدعة تر�سم لوحاتها
ب�أروع الكلمات بتب�سة

هي �إحدى �أبرز اللواتي كانت �إبداعاتها حمل اهتمام لدى
جمهور القراء واملتتبعني لل�ساحة الأدبية وبتلقائيتها التي
تنطوي على عمق جتربة ور�ؤى ثاقبة مزجت �أعمالها بني
الري�شة والقلم جمدفة بزورقها يف بحر الأمل فتناثرت
على جدار لوحاتها قوة مت�أججة يف �شتى االجتاهات بني
الق�صيدة والفر�شاة �أنها مبدعة احلرف الوديع رجاء م�رشي
من مواليد مدينة تب�سة حيث �ألتقطها يومية الو�سط ذات
يوم خريفي على حني غرة وكان لها هذا احلوار...
البداية كانت ارتعا�ش فانتعا�ش وب�سهولة ا�ستطعت تروي�ض
تلك احلديقة العناء والتحليق يف ذلك الف�ضاء ال�صعب على
يد الأ�ستاذ خل�رض بدور الذي له كامل الف�ضل طرحك �سهل
ه�ضمه وعلى الألواح نر�سمه وت�ألفه امل�شاعر وي�ست�سيغه
الوجدان �شهدا مبا مينع التجدول يف �أزقة حمفوفة كلها
بال�صعاب يف بداية الولوج ملا يزرعه القلم ولكن كل فن
م�ساحة وتقنية خا�صة بر�أيك يف خ�ضم هذا الواقع وقد
اعتلى بع�ض من ال ي�ستحقون �أدنى املنازل �ألقابا ونيا�شينا
�أو�صلتهم �إىل العلياء فماذا �أنت قائلة .لكل مبدع ب�صمة
وم�صري ه�ؤالء �سيتعرى ذات يوم وت�أتيهم الليايل دمعها
احلراب فعال و�أنا �أطلق خرب�شاتي و�أرممها وما ا�ستطعت
التن�صل من ذلك كون تلك البنائية التي ورثتها عن والدي
هي قائمة يف ذاتي على الإبانة من خالل لوحاتي التي
�شاركت بهايف عدة معار�ض ذكر الق�صيدة وهي حتقق
قول ال�شاعر نزار قباين حني قال التطلبي مني ح�ساب
حياتي ان احلديث يطول موالتي كل الع�صور انا بها فك�أمتا
..عمري ماليني من ال�سنوات تعبت من ال�سفر الطويل
حقانبي ..وتعبت من خيلي ومن عزواتي .فمك املطيب
..اليحل ق�ضيتي يف دفرتي ودواتي كل الدروب �أمامنا
م�سدودة وخال�صنا ..يف الر�سم بالكلمات .

ع /ر�شيد تب�سة

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار با�ستور
اجلزائر
الفاك�س الهاتف:

021737128

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة ورقلة

التوزيع

�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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هيونداي وكيا
" "Geelyتطلق �أوىل
عر�ض تقنية �شحن ال�سيارات الكهربائية �سياراتها "امليني فان"
ال�سلكي ًا ومواقف الركن الآلية
�أعلنت �رشكة Geely
ال�صينية عن نيتها طرح
�أول �سيارة ميني فان
عائلية من ت�صنيعها
�ستطرح هذه ال�سيارة يف
ال�سوق ال�صينية حتت ا�سم
" ،"Jiajiو�ست�أتي بهيكل
ع�رصي �أنيق بطول 470
�سم ،يت�سع لـ  5ركاب،
ويرتكز على من�صة
طورتها ال�رشكة خ�صي�صا
لهذه املركبة ،بينما تبلغ
امل�سافة بني حموري
العجالت فيها � 280سم
و�ستزود هذه ال�سيارة من
الداخل ب�أحدث �أنظمة الـ
،MULTI MEDIA
و�شا�شة متطورة تعمل

هيونداي وكيا يريدان �أن ي�سهال
حياة م�ستخدمي ال�سيارات
الكهربائية يف امل�ستقبل بنظام
يجمع من�صة ال�شحن الال�سلكي
مع نظام وقوف ال�سيارات
الآيل.
هيونداي ن�رشت فيديو من
بطولة النموذج يل فيل روج
يو�ضح �صورة التقنية النهائية،

رس جمعها موقف ال�سيارات
و�أن � ّ
مع من�صة ال�شحن هو تخفيف
االزدحام املحتمل عليهما يف
امل�ستقبل.
ما تعتمد عليه التقنية هو نظام
ات�صال متوا�صل بني ال�سيارة
واملوقف ومن�صة ال�شحن
وال�سائق الذي يتفاعل مع
�سيارته عرب تطبيق على هاتفه

الذكي .توجه التقنية ال�سيارة
تلقائيا ملن�صة ال�شحن بعد
طلب ال�سائق ،بعد االنتهاء من
ال�شحن ومن �أجل �إتاحة فر�صة
�شحن ال�سيارات الأخرى ،تنتقل
ال�سيارة امل�شحونة تلقائيا
للوقوف يف مكان �شاغر حتى
يطلبها �صاحبها بوا�سطة
التطبيق لتعود �إليه تلقائيا.

تخطط هيونداي وكيا �إطالق
التقنية بحلول  2025بالتزامن
مع �شيوع ال�سيارات الذاتية من
امل�ستوى الرابع .كما تخطط
ال�رشكتان بيع �سيارات ذاتية
القيادة يف خمتلف املدن الذكية
ابتداء من  ،2021على �أن تطلق
ال�سيارات امل�ستقلة بالكامل
-بال مقود -بحلول .2030

بي ام دبليو تبد�أ تطوير �سوبركار �ستناف�س مكالرين وفرياري
بي ام دبليو كما يبدو قد بد�أت يف تطوير �سوبركار مقرر لها مناف�سة
�أمثال مكالرين  570Sواكيورا  ،NSXمع مت ّيزها ب�أكرث تقنيات
ال�صانعة الأملانية تطوراً من الطاقة الكهربائية واملواد فائقة
اخلفّة .ي�أتي هذا وفق لقاء �أوتوكار مع كالو�س فروهلي�ش ع�ضو
جمل�س �إدارة بي ام دبليو ،حيث ك�شف ب�أنه م�س�ؤول عن م�رشوع
تطوير ال�سوبركار مع ت�أكيده على �أنها �ستتميز بتقنية كهربائية
بتوجه خمتلف ،حيث
متطورة� .ستكون ال�سيارة مبثابة بديل عن i8
ّ
حم�سنة ب�ألياف الكربون ،حمرك بنزين-كهرباء قوي
�ستتميز بهيكلة
ّ
“�إذا نظرت �إىل م�ستقبل ال�سوبركارز مثل مكالرين وفرياري ،ف�إن

خمططاتهم بعد  2020تتجه �إىل تدعيم طرازاتهم بتقنية هايربد”
وذلك لأنها تولّد عزم دوران فائق مع قوة ح�صانية معقولة ذلك يعني
ب�أن بي ام دبليو �سوبركار لن تكون كهربائية بالكامل ،حيث �ستكون
هايربد تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على حمرك احرتاق داخلي ،رمبا 6
�سلندر تريبو �أو �أعلى هذا ويفرت�ض قدوم �أقوى بي ام دبليو على
الإطالق بقوة تقرتب من  1,000ح�صان ،على �أن يتم تد�شينها بحلول
 ،2023كون عملية تطوير �سيارات من هذا نوع ت�ستغرق وقتاً طوي ً
ال
جداً� ،أبرز مثال على ذلك هي  Z4حيث بالرغم من �أنها ريا�ضية
ولي�ست �سوبر ا�ستغرق تطويرها � 5أعوام كاملة.

�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 " "CarAndBikeاملتخ�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 400
ح�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.

مازدا ُتعلن عن مازدا� 6أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�شفت �رشكة ت�صنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن
�سيارة مازدا 6والتي �ستكون �أول �سياراتها التي
تدعم من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي الذكيتني،
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك
الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من النظامني الذكيني متاحة
يف �صيف العام احلايل  ،2018كما �سيكون �أ�صحاب

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار
بالي و�آندرويد �أوتو ب�شكل كامل واختياري فور
�إ�صدار التحديث يف ال�صيف و�رصحت مازدا ب�أن
من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي �ستكونان �ضمن
�إ�ضافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �سيارات
ال�رشكة  .Mazda Connectedيُذكر �أن موقع
ال�رشكة اليابانية يف كندا ن�رش بيانا حول دعم

املن�صتني ل�سيارة  ،3-CXلكن املتحدث با�سم
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث
عن ذلك الأمر خالل كلمته ،مما �أثار ا�ستغراب
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا �أعلنت عن رغبتها
ب�إ�ضافة من�صتي قوقل و�آبل يف العام املا�ضي ،بعد
�أن بد�أت التخطيط لذلك منذ �إطالق نظامها
 Mazda Connectedعام .2014

باللم�س بحجم 12.3
بو�صة ،و�أنظمة بلوتوث
لالت�صال بالهواتف
والأجهزة الذكية ،ف�ضال
عن مفاتيح للتحكم
باملو�سيقى والتكييف
لركاب املقاعد الأمامية
واخللفية.
و�ستطرح هذه املركبة بـ
 3مناذج ،جميعها مزودة
بعلب �رسعة �أوتوماتيكية،
�أولها مزود مبحرك 1.9
ليرت وعزم  184ح�صان،
و�آخر مبحرك توربيني
بعزم  190ح�صان ،ومنوذج
ثالث ذو حمرك بعزم 385
ح�صان ،مزود بنظام دفع
رباعي.

�سيارات يكلف ا�ستئجارها
مبالغ طائلة!

تداولت مواقع مهتمة
ب�ش�ؤون ال�سيارات قائمة
باملركبات الريا�ضية
ال�رسيعة التي تكلف ال�سياح
مبالغ كبرية ال�ستئجارها
�أثناء رحالتهم.
يف ر�أ�س القائمة جاءت
�سيارات "Lamborghini
"Huracan Spyder
والتي تبلغ كلفة ا�ستئجارها
يف اليوم �أكرث من 3200
دوالر.
وثانيا جاءت"
Lamborghini
 "Aventadorالإيطالية،
والتي تعترب من �أ�رسع
ال�سيارات الريا�ضية بف�ضل

حمركها اجلبار بعزم 700
ح�صان ،حيث تبلغ كلفة
ا�ستئجارها ليوم واحد
يف �أبو ظبي مثال نحو
 2750دوالر وثالثا جاءت
�سيارات "Lamborghini
"Huracan Spyder
القادرة على زيادة الت�سارع
من � 0إىل  100كلم/
�ساعة يف �أقل من  3ثوان،
والتي ميكن ا�ستئجارها
مقابل  2550دوالر تقريبا
كما جاءت يف القائمة
�سيارات كـ "Ferrari F12
 ،"Berlinettaو "Aston
 "Martin DB11وعدد
من مناذج بي �إم دبليو.

الك�شف عن مناذج ع�سكرية
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

توفاز" الرو�سية �أثناء مناورات حفظ
ك�شفت �رشكة "�أو
الرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة
ال�سالم الرو�سية البي
عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي"
ل�سيارة "نيفا" ،ف�ضال
يارة يف الأرا�ضي الوعرة ،وات�ضح �أنها
،ومت اختبار ال�س
فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات
قادرة على ال�سري
"بي �إم بي".
وات املظليني اخلا�صة� ،أناتويل ليبيد،
وقال املقدم يف ق
رية املطورة خم�ص�صة للدعم الناري
�إن "نيفا" الع�سك
ين�صب فيها قاذف قنابل �أو ر�شا�ش
للم�شاة ،وميكن �أن
أو ر�شا�ش "كورد" الثقيل .كما ميكن
من عيار  7.62ملم� ،
دفع هاون مع طاقمه .وقد ازدادت
ا�ستخدامها لنقل م
والأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.
امل�سافة بني قعرها
�رشكة "�أوتوفاز" �سلمت � 4سيارات
و�أكد ليبيد �أن
"نيفا" �إىل وحدات القوات اخلا�صة
ع�سكرية من طراز
دينة �سولنيت�شنوغور�سك يف �ضواحي
املرابطة يف م
مو�سكو.
غي" اخلفيفة ،فهي �سيارة للتدخل
�أما رباعية الدفع "با
الع ،وزنها  750كيلوغراما و�رسعتها
ال�رسيع واال�ستط
يف ال�ساعة يف الأرا�ضي الوعرة حيث
 100كيلومرت
ت�ستهلك  15-12لرتا من الوقود.
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«وات�س �آب» يتوقف عن العمل يف بع�ض �أنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية

حذرت �رشكة «وات�س �آب» عرب
موقعها الإلكرتوين من �أن تطبيقها
للرتا�سل الفوري لن يكون بالإمكان
العمل به يف بع�ض �أنظمة الت�شغيل
القدمية قريبا.
وح�سب ال�رشكة ،ف�إنه لن يت�سنى

ا�ستخدام تطبيقها بعد  31دي�سمرب
 2018لأ�صحاب الهواتف العاملة
مبن�صة �سل�سلة Nokia Series
 ،40التي كانت من �أكرث من�صات
الهواتف املحمولة ا�ستخداما يف
العامل ،حيث ثُبتت يف �أكرث من 1.5

مليار من الأجهزة عام  .2012كما
�أعلنت «وات�س �آب» �أنها لن تدعم
الهواتف الذكية العاملة بنظامي
الت�شغيل القدميني Android
 2.3.7و 7 iOSو�إ�صداراتهما
ال�سابقة بعد  1فرباير عام .2020

و�أو�ضحت �أنه لن يكون ممكنا
بعد الآن �إن�شاء ح�سابات جديدة
يف �أنظمة الت�شغيل القدمية
املذكورة ،كما �أن بع�ض امليزات
فيها قد تتوقف عن العمل يف �أي
وقت.

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

مت�صفح كروم �سيح�صل على
الو�ضع الليلي يف ويندوز 10
ك�شف �أحد املهند�سني يف قوقل
�أنه يجري تطوير خا�صية الو�ضع
الليلي ملت�صفح كروم لأجهزة
الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز
 .10وكانت مايكرو�سوفت قد
�أتاحت للتطبيقات ب�أن حت�صل
على ميزة الو�ضع الليلي يف
�آخر حتديث لويندوز  10والذي
يحمل ا�سم حتديث اكتوبر
 2018حيث ميكن تفعيله من
الإعدادات وبالتايل �سيمكن
للتطبيقات ولواجهة نظام
الت�شغيل �أن حت�صل على الو�ضع
الليلي بدعم كامل ولي�س جمرد
�سمة ليلية معتمة.
و�سيتغري �شكل املت�صفح مع
تفعيل الو�ضع الليلي لي�شبه
�إىل حد كبري و�ضع الت�صفح
اخلفي Incognito mode
حيث يتم تغيري لون �رشيط
العناوين والقوائم و�رشيط
املف�ضلة والتبويبات �أي�ضاً للون
الأ�سود الذي يعطي راحة �أكرب
للعني �أثناء الت�صفح الطويل
ال�سيما يف الإ�ضاءة املحيطة

ال�ضعيفة ،وكذلك مظهر �أجمل
للواجهات كما يراه الكثري من
امل�ستخدمني .لو �أردت احل�صول
على الو�ضع الليلي الآن ميكنك
تنزيل ن�سخة  Canaryمن
كروم غري امل�ستقرة و�إ�ضافة
–force-dark-mode
بجانب العنوان يف خانة الهدف
يف خ�صائ�ص الربنامج.
ال توجد معلومات كافية حول
موعد و�صول الو�ضع الليلي
�إىل كروم� ،إال �أنه من امل�ؤكد �أن
ال�رشكة تعمل جاهدة للإ�رساع
بذلك لذا ميكن �أن نتوقع �أن
توفر امليزة مع �إ�صداري 73
�أو  74القادمني خالل الأ�شهر
الثالثة املقبلة.
اجلدير بالذكر �أن توفري هذا
الدعم لن�سخة �أجهزة الكمبيوتر
الآن ال يعني بنف�س الوقت
�إتاحته لهواتف �أندرويد ورمبا
�آيفون لأن املن�صتني تختلفان
بالتايل قد حتتاج لوقت �أطول
�إن كانت قوقل تفكر بذلك
� ً
أ�صال.

موتوروال �ستك�شف عن
هواتفها اجلديدة يوم � 2أوت
بد�أت �رشكة موتوروال اململوكة ل�رشكة
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�صحافة
حل�ضور حدث ر�سمي �ستقيمه ال�رشكة
يف مدينة �شيكاغو يوم � 2أوت القادم
للك�شف عن هواتفها اجلديدة هذا
العام.
الت�رسيبات الأخرية ت�شري �إىل �أن
ال�رشكة تعمل على هاتفني جديدة
ب�إ�سم  Motorola Oneو One

 Powerمت�شابهة �إىل حد ما يف ال�شكل
مع بع�ض االختالفات يف املوا�صفات
والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �ضمن م�رشوع اندرويد
ون �أي انها �ستعمل بنظام اندرويد
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�شكل �رسيع
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام
�أي�ضا هناك �أحاديث عن �إطالق اجليل
اجلديد من هواتف من �سل�سلة  Zوهذا

يعني ان ال�رشكة �ستك�شف عن هاتفني
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد
موا�صفات قوية .
على كل حال يف�صلنا اكرث من �شهر
الآن عن موعد احلدث  ،بالت�أكيد �سيتم
ت�رسيب املزيد من املعلومات خالل
الأيام القادمة لذلك تابعوا اخبارنا
اليومية ملعرفة املزيد حول جديد
موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها
تعتزم �رشكة موتوروال الك�شف عن
باكورة هواتفها اجلديدة هذا العام
يف الربازيل وذلك ح�سب بو�سرت
الدعوة املن�شور يف �شبكات التوا�صل
االجتماعية هناك بالت�أكيد الأنظار
تتجه �إىل اجليل ال�ساد�س من �سل�سلة
موتو جي واملعروفة �سلفاً با�سم
 Moto G6و Plus Moto G6

بالإ�ضافة �إىل Play Moto G6
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني
هواتف رئي�سية ومتو�سطة ومنخف�ضة
ال�سعر .حتى الآن اليوجد ت�رسيبات
م�ؤكدة حول موا�صفات هذه الهواتف
ولكن جرت العادة �أن تكون متنوعة
املوا�صفات مع �إختالفات تتمثل يف
نوع املعالج وحجم ال�شا�شة والذاكرة

ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

وما�إىل ذلك �أي�ضاً الدعوة الزالت
مبهمة وغري وا�ضح هل �سيكون
احلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف
موتوروال رواجاً هائ ً
ال هناك .

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع
للقطع االليكرتونية
يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.
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�سوريا

طائرة جت�س�س
�أمريكية تقرتب
من القواعد
الرو�سية
قامت طائرة دورية تابعة للبحرية
الأمريكية من طراز بيونغ 8A-P
بو�سيدون م�ضادة للغوا�صات،
برحلة ا�ستطالعية مطولة بالقرب
من ال�ساحل ال�سوري والقاعدتني
الرو�سيتني حميميم وطرطو�س،
وذكرت مواقع �إلكرتونية غربية
تخت�ص بر�صد وتتبع احلركة
اجلوية� ،أن الطائرة التابعة للبحرية
الأمريكية وحتمل رقم ،168764
غادرت اجلمعة من قاعدة �سايغونيال
اجلوية يف جزيرة �صقلية الإيطالية،
وحومت ملدة �ساعتني بالقرب من
ال�ساحل ال�سوري ،مقرتبة �أحيانا
من القواعد الرو�سية على م�سافة
حوايل  40-35كم وارتفاع � 4آالف
و 700مرت.
وقد قامت طائرات الدوريات
البحرية الأمريكية امل�ضادة
للغوا�صات يف  31دي�سمرب و 2
ينايربرحالت ا�ستطالع م�شابهة
بالقرب من القواعد الرو�سية يف
�سوريا.

«�إيربا�ص»
تنهي بيع 120
طائرة بقيمة
 11مليار دوالر
�أعلنت �رشكة «�إيربا�ص» الفرن�سية
لت�صنيع الطائرات ،اخلمي�س� ،إمتام
بيع  120طائرة من طراز (�إيه  220ـ
 )300ذات املمر الواحد ،بقيمة 11
مليار دوالر وقالت ال�رشكة يف بيان
�صحفي� ،إنها �أكملت بيع  60طائرة
�إىل �رشكة «جيت بلو» الأمريكية ذات
التكلفة املنخف�ضة وقال روبن هايز
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «جيت بلو»،
�إن �رشاء هذا الطراز من الطائرات
«�سي�ساعدنا على �ضمان تقدمي �أف�ضل
جتربة على منت الطائرة للعمالء،
وتلبية احتياجاتنا ،نحن نوا�صل
النمو املنظم يف امل�ستقبل»ويت�ضمن
�أ�سطول «جيت بلو» حاليا العديد
من طائرات «�إيربا�ص» من طرازات
خمتلفة وك�شفت «�إيربا�ص» يف بيانها
عن اكتمال بيع  60طائرة �أخرى من
طراز (�إيه  220ـ � )300إىل �رشكة
«موك�سي».
يذكر �أن «موك�سي» مبثابة م�رشوع
م�شرتك يقوده ديفيد نيلمان ،م�ؤ�س�س
«جيت بلو» ،و�رشكة «�أزول» الربازيلية
للطريان� ،أكرب م�ستثمر يف �رشكة «تاب
�إير» الربتغالية.
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مترنا�ست

وزير الداخلية يف زيارة �إىل جانت اليوم
يقوم وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مرفوقا بوفد وزاري اليوم ال�سبت
بزيارة �إىل املقاطعة الإدارية احلدودية عني قزام (والية مترنا�ست) ,حيث �سي�شرف على و�ضع حيز اخلدمة و
يتفقد م�شاريع تنموية اجتماعية-اقت�صادية .

م�٫س
و�سيقوم ال�سيد بدوي بهذه املنا�سبة
ب�إطالق م�رشوع �إجناز الطريق الوطني
الرابط بني تني زواتني و�سيلت على
م�سافة  207كلم  ،قبل �أن يد�شن جممعا
تربويا ومركزا متقدما للحماية املدنية ،و
مركز تكوين مهني و م�سبح جواري مغطى
بتني زواتني كما �سي�رشف الوفد الوزاري
�أي�ضا -ح�سب برنامج الزيارة -ب�إعطاء
�إ�شارة انطالق عملية ت�ضامنية لفائدة
البدو الرحل ممولة من ميزانية الدولة،
قبل �أن يلتقي مع �أع�ضاء املجتمع املدين
بتني زواتني ،و �سيوا�صل بدوي زيارته
الذي �سيكون فيها مرفوقا بوزراء ال�صحة
وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات والأ�شغال
العمومية والنقل والتجارة على التوايل
خمتار حزبالوي وعبد الغني زعالن
و�سعيد جالب زيارته مبقر املقاطعة
الإدارية لعني قزام  ،حيث �سيتفقد مرافق
املطار ،و�إطالق م�رشوع قاعدة لوجي�ستية
موجهة لتطوير ال�صادرات وتد�شني مركز
�إيواء خم�ص�ص لإ�ستقبال املهاجرين

الغري �رشعيني  .كما �سيتم تد�شني مقر
�رشطة احلدود وثانوية وم�سبح مغطى،
وت�سليم �سيارات �إ�سعاف لفائدة امل�ؤ�س�سة
العمومية لل�صحة اجلوارية  ،وفق برنامج
زيارة الوفد الوزاري الذي من املنتظر �أن
ينهي اليوم الأول من هذه الزيارة ب�إجراء
لقاء مع املجتمع املدين .
و�سيقوم الوفد الوزاري خالل اليومني
املواليني بزيارة �إىل املقاطعة الإدارية
عني �صالح ( 750كلم �شمال مترنا�ست) ،ثم
مقر والية مترنا�ست ،وفق ذات الربنامج

وقد ا�ستحدثت املقاطعة الإدارية لعني
قزام كما هو احلال �أي�ضا لعني �صالح
مبوجب املر�سوم الرئا�سي  140-15لـ 27
مايو « 2015املت�ضمن �إحداث مقاطعات
�إدارية داخل بع�ض الواليات وحتديد
القواعد اخلا�صة املرتبطة بها».
و يتمثل الهدف املتوخى يف منح لهذه
اجلماعة املحلية الو�سائل التي ت�ساعد
على تنميتها وحت�سني الإطار املعي�شي
لل�سكان يف �إطار �إ�سرتاتيجية تنمية
املناطق احلدودية.

ت�أكيد �ست حاالت
من طاعون
املجرتات بعني خيار
مت اكت�شاف و ت�أكيد ما جمموعه
�ست ( )6حاالت من طاعون
املجرتات ال�صغرية خالل الأ�سبوع
املن�رصم مبنطقة عني خيار
(والية الطارف) ,ح�سب ما علم
�أم�س اجلمعة من مدير امل�صالح
الفالحية ,كمال الدين بن �صغري
و �أو�ضح ذات امل�س�ؤول ب�أن نتائج
التحاليل التي مت القيام بها على
العينات التي مت �أخذها من بع�ض
�أغنام منطقة عني خيار �أكدت
ب�أن �ستة ر�ؤو�س م�صابة بطاعون
املجرتات ال�صغرية.
و �أردف يف ذات ال�سياق ب�أنه مت
اال�شتباه يف وجود ب�ؤرة لطاعون
املجرتات ال�صغرية ببلدية �شيهاين
مفيدا ب�أنه مت �إخ�ضاع  25ر�أ�سا من
الأغنام بهذه املنطقة للتحاليل
الالزمة من �أجل ت�أكيد �أو نفي
وجود املر�ض ،و مت على الفور
�إطالق «جهاز خا�ص» ح�سب بن
�صغري الذي �أفاد ب�أنه مت اتخاذ عدة
تدابري تتعلق على وجه اخل�صو�ص
بغلق الأ�سواق الأ�سبوعية للما�شية
املتواجدة بكل من بوحجار و عني
الع�سل و الذرعان على مدار �شهر
عالوة على منع تنقل املا�شية بني
الواليات مع �إجبارية احل�صول على
ترخي�ص من امل�صالح املعنية من
�أجل �أي عملية نقل للما�شية نحو
املذابح.

ق�سنطينة

تقارير تك�شف

هالك �شخ�صني اختناقا

انخفا�ض ن�سبة الأمية يف اجلزائر

لقي زوج �شاب رجل و زوجته حتفه ليلة
�أم�س اخلمي�س �إىل اجلمعة اختناقا بغاز
�أحادي �أك�سيد الكربون مبدينة علي
منجلي «ق�سنطينة» ,ح�سب ما علم �أم�س
اجلمعة من م�صالح احلماية املدنية .و
�أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن عنا�رص الوحدة

الرئي�سية بن عطا هلل حممد ال�رشيف
تدخلوا من �أجل �إ�سعاف رجل يبلغ من
العمر � 30سنة و زوجته البالغة من العمر
� 29سنة بالوحدة اجلوارية رقم  8م�شريا
�إىل �أن ال�ضحيتني كانتا متوفيتني عند
و�صول �أطباء احلماية املدنية.

انخف�ضت ن�سبة الأمية يف اجلزائر �إىل
44ر 9باملائة  ،ح�سب �آخر تقديرات
الديوان الوطني ملحو الأمية وتعليم
الكبار التي ن�رشها ع�شية االحتفال
باليوم العربي ملحو الأمية املوافق
ل 08جانفي من كل �سنة وابرز
الديوان «�سعي اجلزائر �إىل موا�صلة

حماربة �آفة الأمية ق�صد متكني جميع
املواطنني من ممار�سة حقوقهم
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والعمل باملقاربات الدولية اجلديدة
لبناء جمتمع �أكرث ا�ستدامة»  ,م�شريا
�إىل �أن ن�سبة الأمية انخف�ضت �إىل 44ر9
باملائة.

تي�سم�سيلت

�أن�شطة حت�سي�سية حول ال�سالمة املرورية و والأنرتنت
�رشع �أم�س اجلمعة مبدينة تي�سم�سيلت
يف تقدمي �أن�شطة ثقافية وفنية لتح�سي�س
الأطفال حول ال�سالمة املرورية
وخماطر اال�ستعمال
ال�سيئ للأنرتنت ,ح�سبما علم لدى
املنظمني ،و تت�ضمن هذه املبادرة
املنظمة من قبل مديرية �أمن الوالئية

بالتن�سيق مع دار الثقافة «مولود قا�سم
نايت بلقا�سم» واملكتبة الرئي�سية
للمطالعة العمومية وفرع املركز الثقايف
الإ�سالمي يف �إطار العطلة ال�شتوية,
تقدمي عرو�ض م�رسحية وبهلوانية
�ستوجه ر�سائل حت�سي�سية للأطفال حول
حوادث املرور و�سبل الوقاية منها وكذا

املخاطر الناجمة عن اال�ستعمال ال�سيئ
للأنرتنت ,ح�سبما �أو�ضحه رئي�س مكتب
االت�صال والعالقات العامة لأمن الوالية
حمافظ ال�رشطة ,تني ميلود.
و برجمت �ضمن هذه التظاهرة التي
تدوم يومني حظرية للرتبية املرورية
بال�ساحة العمومية بحي «املرجة» �إىل

جانب �إقامة ور�شة للر�سم حول ال�سالمة
املرورية ،و �سيتم تقدمي �أغاين والقاءات
�شعرية ف�صيحة �ستتناول امل�آ�سي التي
تت�سبب فيه حوادث املرور ف�ضال
على الأعرا�ض النف�سية التي تنجم عن
اال�ستعمال ال�سيئ للأنرتنت ,وفق ذات
امل�س�ؤول.

بعد معاناة مع املر�ض

الوكالة الوالئية للقر�ض امل�صغر اجلزائر غرب

ال�شاعر ح�سني زبرطعي يف ذمة اهلل

متويل  1.200م�شروع خالل �سنة 2018

فقدت ال�ساحة الثقافية �أم�س اجلمعة
ال�شاعر ح�سني زيرطعي بعد معاناة
مع املر�ض ،من جهته تقدم وزير
الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،بتعازيه
القلبية واخلال�صة لعائلة الفقيد وقال،
ميهوبي ،يف تغريدة له عرب”تويرت”:
فقدنا اليوم �شاعرا متميزا و�أديبا
رائعا هو ال�صديق ح�سني زبرطعي

بعد معاناة طويلة مع املر�ض و�أ�ضاف
الوزير� ”:أو ّدع فيه ال�شاعر الذي مل
يتفاخر يوما ب�أدبه الإن�ساين الرفيع،
و�أودع الإن�سان الذي تعاىل على الأمل
حتى و�أنا �أتوا�صل معه عار�ضا عليه
الدعم وامل�ساعدة ”.ليختم”:عليك
رحمة اهلل ح�سني ،ورزقنا جميعا ال�صرب
وال�سلوان”.

متكنت الوكالة الوالئية لت�سيري القر�ض
امل�صغر فرع اجلزائر غرب من متويل
�أزيد من  1.200م�رشوع م�صغر �ضمن هذه
الآلية احليوية خالل �سنة  2018ح�سبما
علم من مديرة الفرع املحلي للجهاز
و�أو�ضحت ال�سيدة �إيعا�شورن فوزية على
هام�ش �إفتتاح الأبواب املفتوحة ( 3
جانفي  5-جانفي اجلاري ) بغابة بو�شاوي

بال�رشاقة حول «جهاز القر�ض امل�صغر «
حتت �شعار « القر�ض امل�صغر فر�صة
لولوج عامل ال�شغل» �أنه مت يف �إطار �آلية
القر�ض امل�صغر خالل ال�سنة املن�رصمة
متويل �أزيد من  1200م�رشوع مودع
على م�ستوى الفرع �ضمنها  675م�رشوع
خالل الثالثي الأخري من ال�سنة املا�ضية
(�أكتوبر -نوفمرب -دي�سمرب . )2018

