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الوزيرة نورية بن غربيط

من�صة �إلكرتونية للإجابة على
�أ�سئلة الأ�سرة الرتبوية
مو�ضوعاتي
�أ�سبوعي ،تطلق
عليه ت�سمية
معامل يف الرتبية،
وذلك للتوا�صل
مع م�ستخدمي
الأنرتنت،
و�أكدت الوزيرة
بن غربيط ،يف
تغريدة لها عرب
ح�سابها الر�سمي يف

ك�شفت وزيرة
الرتبية الوطنية،
نورية بن غربيط،
عن �أحد الأهداف
امل�سطرة يف �إطار
الإ�صالح الرتبوي
ل�سنة ،2019
وهو و�ضع ت�صور
جديد ،ح ّيز
التج�سيد يكمن
يف مورد �إعالمي

تلم�سان

حجز  1كلغ من الكيف

«تويرت» ،الأم�س
� ،أن هدف املن�صة
�سيكون الإجابة عن
�أ�سئلة م�ستعملي
الأنرتنت حول
خمتلف امل�شاريع
والأعمال التي
تقوم بها الوزارة يف
�إطار حت�سني عملية
تطبيق الإ�صالح
الرتبوي.

خبر في
صورة

غليزان

�إ�صابة ر�ضيعة بحروق
من الدرجة الثانية

حجز حرا�س احلدود ،بتلم�سان/ن.ع )169( ،2.كيلوغراما من
الكيف املعالج و( )165قر�صا مهلو�سا ،فيما مت �ضبط ()190
قنطارا من املواد الغذائية و( )13099وحدة من خمتلف
امل�رشوبات بكل من ب�سكرة والوادي/ن.ع.4.

ت�سبب حريق �شب مب�سكن يقع بحي املحطة بغليزان يف ا�صابة ر�ضيعة يف
ال�شهر العا�رش من العمر بحروق من الدرجة الثانية فيما ا�صيب �شخ�ص اخر
يبلغ من العمر � 52سنة ب�أزمة قلبية م�صالح احلماية املدنية التي �سارعت
اىل عني املكان فور تلقيها اخلرب ونقلت ال�ضحيتني على م�ست�شفى غليزان
لتلقي العالج فيما با�رشت امل�صالح االمنية حتقيقا يف مالب�سات احلادث

بكل من باتنة وبجاية وتب�سة

ال�سفارة الأمريكية باجلزائر

توقيف � 4أ�شخا�ص و حجز  6بنادق

غلق احل�ساب على الفاي�سبوك
ب�سبب التق�شف

�أوقف عنا�رص الدرك الوطني �أربعة (� )04أ�شخا�ص بحوزتهم
�ست ( )06بنادق �صيد و( )1275خرطو�شة بكل من باتنة وبجاية
وتب�سة/ن.ع ،5.يف حني ّ
مت توقيف ( )33مهاجر غري �رشعي من
جن�سيات خمتلفة بكل من مترنا�ست وعني �صالح/ن.ع.6.

ك�شفت �أم�س بيان لل�سفارة الأمريكية باجلزائر �أنه مت توقيف حتديث �صفحة
هذه الهيئة على الفاي�سبوك ب�سبب وقف االعتمادات يف امليزانية الأمريكية
،و قالت ال�سفارة �أنه �سيتم تعوي�ض ال�صفحة مبا ين�رشه املوقع الر�سمي
لوزارة اخلارجية الأمريكية .

حمرز يوجه ر�سالة م�شفرة لعوار
دعا الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز الالعبني
مزدوجي اجلن�سية �إىل احل�سم يف اللعب مع املنتخب
الوطني وفق خيار القلب ،حيث وجه ر�سالة م�شفرة �إىل
الالعب ح�سام عوار الذي يتواجد حمل اجلدل ب�سبب
عدم �إعالنه عن موقفه باللعب للجزائر �أو فرن�سا �أن
�أف�ضل خيار يتعلّق باالختيار الذي مييل �إليه القلب خا�صة
و�أنه كان با�ستطاعته اختيار فرن�سا لكن حبه للجزائر
دفعه �إىل الدفاع على الألوان الوطنية.

عمرو�ش يتال�سن مع �أحد ال�صحافيني
دخل مدرب فريق مولودية اجلزائر
يف مال�سنات مع �أحد ال�صحافيني
خالل تقدميه ت�رصيحات

للإعالميني عقب نهاية الداربي
الذي جمعهم بنادي بارادو ،حيث
�أجاب بطريقة �ساخرة على �س�ؤال

احد ال�صحافيني الذي طالبه مبنح
الرد وانتقد طريقته اال�ستفزازية
يف الرد والإجابة على �أ�سئلة

رجال الإعالم ،لكن عمرو�ش
وا�صل ا�ستفزاز ال�صحايف قبل �أن
يغادر املنطقة املختلطة.

مالل يعود للواجهة من جديد

يبدو �أن الفوز الذي حققه فريق
�شبيبة القبائل يف ب�شار على
ح�ساب النادي املحلي �شبيبة

ال�ساورة ،كان ت�أثريه جد �إيجابي
على رئي�س النادي القبائلي،
حيث �أكد �رشيف مالل ب�أن

يف �إطار مكافحة التهريب واجلرمية
املنظمة� ،ضبطت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  05جانفي

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 3أ�شخا�ص

خالل الفرتة
املمتدة بني � 05إىل  06جانفي  2019و �إىل غاية
�صبيحة �أ
م�س على ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل �24ساعة
الأخرية) �س
جلت وحدات احلماية املدنية  2286تدخل يف
عــدة مناطق
خمتلفة من الوطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات
اال�ستغـاثة
من طرف املواطنني ،هذه التدخالت �شملت خمتلف
جماالت �أن
�شطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور،
احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي �إخمــاد احلرائق و الأجهزة
الأمنية..
.الخ.
على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها
 06الأكرث د
موية ت�سببت يف وفاة � 03أ�شخا�ص يف مكان احلوادث
و �إ�صابة 40
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة ،مت �إ�سعافهم يف
عني املكان
ثم نقلهم �إىل امل�ست�شفيات املحلية� .أثقل ح�صيلة
�سجلت على
م�ستوى والية البليدة بوفاة � 01شخ�ص يف مكان
احلادث و �إ
�صابة � 09آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة على �إثر
 02حادثي مرور.

«اجليا�سكا» �سيكون لها �ش�أن
يف لقاءات العودة رغم ف�ضيحة
�أمل غري�س يف ك�أ�س اجلمهورية،

منتقدا يف الوقت ذاته ال عب
احتاد بلعبا�س ثابتي ،الذي
متاطل يف الإم�ضاء للنادي.

مولدات كهربائية و ثماين ()08
مطارق �ضغط ومركبتني ()02
رباعيتي الدفع و�ست ( )06دراجات

يف الفاي�سبوك عن
ر�أي طالئع
احلريات التي يقوده علي بن فلي�س مما يح�صل يف
ت�رصيحات
ب�ش�أن امل�شهد ال�سيا�سي� ،سيما و�أن الكثري من ر�ؤ�ساء
الأحزاب
عربوا عن تذمرهم ب�ش�أنه لكونه غري وا�ضح املعامل،
نارية ،بالإ�ضافة �إىل ( )400غرام من
مادة الديناميت وثالثة (� )03صواعق فهل �سيظهر
بن فلي�س يف الدقائق الأخرية قبل الرئا�سيات �أم
�سيكون هنالك �شيء �آخر؟.
ومعدات تفجري خمتلفة.

مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي
� ،2019إثر عمليات متفرقة بكل
من عني قزام وبرج باجي خمتار
ومترنا�ست/ن.ع� ،6.ستة ()06

بني � 05إىل  06جانفي 2019

�أ
ين طالئع ا
حلريات من
�صفح الاتهمرئا�سيات
ت�ساءل العديد من املدونني عرب
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من واجبه احلفاظ على الرتابة العملية ال�سيا�سية ،ادري�س عطية:

بيان اجلي�ش ر�سالة «طم�أنة» للر�أي العام اجلزائري

�أكد املحلل ال�سيا�سي و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �إدري�س عطية ب�أن البيان الأخري للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ما هو �إال ر�سالة مطمئنة لل�شعب اجلزائري ،بعد �أن كرث
احلديث على ت�أجيل االنتخابات والولوج يف فرتة انتقالية ،يف حني �شدد على �أن اجلي�ش كم�ؤ�س�سة د�ستورية من واجبه احلفاظ على رتابة العملية ال�سيا�سية.
علي عزازقة
و�أو�ضح امل�صدر ذاته يف ات�صال
ربطه بالو�سط ،ب�أنه ال ميكن �أن
ن�سمي بيانات اجلي�ش الأخرية
التي رد خاللها على الداعني
�إىل �رضورة تدخله يف العملية
ال�سيا�سية «بالإقحام ال�سيا�سي»،
لكونه م�ؤ�س�سة د�ستورية من
حقها احلفاظ على رتابة
العملية ال�سيا�سية باجلزائر،
مربزا »:خرجة اجلي�ش طم�أنت
الر�أي العام ،ودعت �إىل التم�سك
بانتظام االنتخابات واحلر�ص

على نزاهتها» ،متابعا »:اجلزائر
مل تخالف هذا االنتظام من
افتتاح التعددية ال�سيا�سية،
ب�سبب مت�سك املجتمع والدولة
اجلزائرية بامل�سار الدميقراطي
وال�سعي �إىل ت�أطريه �أكرث والعمل
على خلق جو تناف�سي �شفاف»،
ح�سب ما �أ�شار �إليه حمدثنا.
ويف رده على امل�شككني يف
م�صداقية اجلي�ش الوطني
ال�شعبي� ،أفاد عطية �أن اجلي�ش
الذي كان له الدور الأبرز يف
حترير اجلزائر من اال�ستعمار
الفرن�سي ،يجعله ال�ضامن

الأ�سا�سي والوحيد حلماية الأمة
من كل التهديدات الداخلية
وحتى اخلارجية ،م�شريا»:
يجب �أن ن�ؤكد �أن اجلي�ش ما
هو �إال م�ؤ�س�سة د�ستورية تلتزم
ب�ضوابطها القانونية املتاحة له،
وكلما كان لها دور يف ا�ستعادة
ال�سيادة الوطنية ،يكون لها �أهلية
�أكرب يف االهتمام بال�ش�أن العام».
اجلو احلزبي باجلزائر متقهقر
ويف �سياق �أخر و�صف املتحدث
ذاته الن�شاط احلزبي يف اجلزائر
باملت�ضارب واملتذبذب ،حيث
قال »:با�ستثناء حزب جبهة

التحرير الوطني فكل الأحزاب
ال�سيا�سية الأخرى �ضعيفة وغري
قادرة على تقدمي �أي �شيء
للجزائر» ،م�ضيفا »:هنالك
معار�ضة �صورية فقط املتمثلة
يف حركة جمتمع ال�سلم ،وهذا
ما يعطي �صورة على �ضعف
هذه الأحزاب»  ،وراح املحلل
ال�سيا�سي �إىل �أكرث من ذلك ملا
�شدد على �أن الأحزاب اليوم
�أ�ضحت عاجزة حتى على تقدمي
مر�شح يف الرئا�سيات ب�سبب
�ضعف الت�أطري ،ما جعلها ح�سب
حمدثنا تطالب رئ�س اجلمهورية

باملوا�صلة والرت�شح لعهدة
جديدة ،لأنها ال متلك �أي م�رشوع

�سيا�سي رغم �أن الد�ستور يعطيها
كل احلقوق اخلا�صة بعملها.

بعد نك�سة الأفالن يف انتخابات ال�سينا بالعا�صمة

جدد مطلبه بالولوج يف فرتة انتقالية ،مو�سى تواتي:

�أ�صابع االتهام تتجه نحو
قيادات كبرية متت تنحيتها

�إجراء الرئا�سيات يف موعدها لن يقدم �شي�أ للجزائر

مازالت التحقيقات جارية و�سط
احلزب العتيد بخ�صو�ص مالب�سات
عملية انتخابات ال�سينا بالعا�صمة
 ،والتي انتهت بفوز كا�سح ملر�شح
الأرندي ولد زمرييل  ،و خ�سارة فادحة
للأفالن  ،ال�شيء الذي فتح الأبواب
�أمام الكثري من الت�سا�ؤالت و ال�شكوك
و�صلت �إىل حد الو�صف باخليانة
 ،وتخاذل العديد من امل�س�ؤولني
املحليني للحزب بالعا�صمة  ،فيما
توجهت �أ�صابع االتهام حول هذه
االنتخابات التي قام فيها منتخبوا
الآفالن بالت�صويت على مر�شح
الأرندي اىل �شخ�صيتني بارزتني يف
الآفالن يكونان وراء « بيع املات�ش «
ل�صالح الأرندي للعديد من الدوافع و
التي من بينها انتقامية .
فلقد كان ت�صويت العديد من
املنتخبني الأفالنيني ل�صالح مر�شح
الأرندي ب�شري ولد زمرييل هو القطرة
التي �أفا�ضت الك�أ�س و طرحت العديد
من ال�شكوك حول وجود �أمر دبر
بالليل فيما يخ�ص هذه االنتخابات
بالعا�صمة التي كانت تبدو منذ الوهلة
الأوىل حم�سومة .
وقد وجهت �أ�صابع االتهام يف البداية
اىل �شخ�صية بارزة يف الآفالن كانت قد
�أبعدت م�ؤخرا من القيادة يف احلزب ،
تكون بدوافع انتقامية هي من هم�ست
يف �أذن العديد من املحافظني و
كذلك املنتخبني �أو �أعطت �أوامر من
�أجل الت�صويت ل�صالح مر�شح الأرندي
 ،ال�سيما و �أن هذه ال�شخ�صية متتع
بنفوذ كبري و�سط �أفالنيي العا�صمة .
كما وجهت �أ�صابع االتهام �إىل
�شخ�صية �أخرى بارزة يف �آفالن
العا�صمة تكون هي الأخرى بدوافع
انتقامية حر�ضت على ت�أليب منتخبي
الآفالن �ضد مر�شحهم و توجيههم من
�أجل الت�صويت ل�صالح مر�شح الأرندي
 .و اعترب العديد من الأفالنني �أن
هذه ال�شخ�صية و ب�سبب ا�ستبعاد
احد املقربني منه ليكون مر�شحا
للعا�صمة بدال لنا�رص بن �شابي � ،إال �أن
مترير هذا الأخري كمر�شح هو ما �أثار
حفيظة �إحدى ال�شخ�صيات الأفالنية
وجعلها تعمل �ضد مر�شح الآفالن
بل عملت حتى على �إ�سقاطه ل�صالح
الأرندي .
ومما زاد يف ال�شكوك  ،هو ح�ضور
العديد من منتخبي الآفالن حلفل

ع�شاء �أقامه مر�شح الأرندي ولد
زمرييل بدنيا بارك ليلة االنتخابات
 ،ال�شيء الذي عمل على الت�أكيد على
وجود �صفقة خفية بني م�س�ؤولني
حمليني للأفالن مع الأرندي  ،خا�صة
�أن النتيجة كانت ظاهرة و بالأدلة على
ت�صويت العديد من الأفالنيني ل�صالح
الأرندي وهي الواقعة التي مل ت�سجيلها
من قبل يف احلزب العتيد .
وكان بو�شارب معاذ املن�سق الوطني
للأفالن قد �أ�شار �رصاحة �إىل وجود
تخاذل لبع�ض امل�س�ؤولني املحليني
للأفالن يف هذه العملية  ،وقال �أنه
�سيكون له كالم �آخر مبا ي�شري �إىل
فعال ح�صولهم على حقائق مهمة يف
هذا امللف � ،إ�ضافة اىل �أخبار عن
فتحه حتقيق يف الأمر و اللجوء �إىل
ف�صل املتورطني �إن ثبث عليهم .
وكانت خ�سارة الأفالن يف العا�صمة
مبثابة ال�صدمة و�سط العديد من
منتخبي احلزب  ،و �أعلنوا مبا�رشة عن
وجود خيانة  ،بل مل يحتملوا الأمر قبل
�أن يتوجهوا يف نف�س ليلة االنتخابات
�إىل لقاء بو�شارب يف احلزب ونقل له
توج�ساتهم .
وبعيدا عن ح�صول منتخبني �أفالنيني
على هدايا من الغرمي الأرندي كانت
توزع على الناخبني  ،فوجود �أوامر
توجيهية من قيادات نافذة يف احلزب
ولها باع يف العا�صمة ،هو املعطى
اجلديد يف الق�ضية  ،وا�شتباه وجود
�صفقة تكون قد ك�رست مبادئ احلزب
.
مالمح التخاذل كانت وا�ضحة على
العديد من امل�س�ؤولني املحليني
الأفالنيني للعا�صمة  ،حتى وبعد ظهور
النتيجة كانت ردود �أفعال الكثري منهم
مريبة  ،حيث ا�ستغرب العديد من
املنتخبني �أن الآفالن مل يح�صل حتى
على عدد ناخبيه رغم �أنه كان �أي�ضا
متحالفا مع �أحزاب �أخرى  ،مما يدعو
وبال�شك على ت�صويت �أفالنيني على
الأرندي  ،ورغم كل هذا اعتربت بع�ض
ال�شخ�صيات يف الآفالن � ،أن النتائج
عادية  ،خا�صة �إذا وجدنا تر�شحا غري
متكافئ بني معلم و الذي هو نا�رص
بن �شابي ومر�شح الأرندي ب�شري ولد
زمرييل الذي هو رجل �أعمال حيث
الكفة �ستميل طبعا ل�صاحب املال
تقول .

ع�صام بوربيع

ت�ساءل مو�سى تواتي عن جدوى
�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف وقتها
املحدد ،والكل على يقني ب�أن ال�شعب
اجلزائري �سيعزف عنها� ،سيما
و�أن �سيناريو الت�رشيعيات وحتى
املحليات لي�س ببعيد ،يف حي دعا �إىل
�إعادة احلكم لل�شعب وعدم االكتفاء
باخلطاب الرنان فقط ،جمددا يف
الوقت ذاته مطالبه بالولوج يف فرتة
انتقالية يقودها رئي�س اجلمهورية
عبد العزيز بوتفليقة.
وقال  رئي�س اجلبهة الوطنية
ربطه
ات�صال
اجلزائرية يف

«بالو�سط» ،ب�أن احلديث عن �إجراء
االنتخابات الرئا�سية يف وقتها
املحدد دون ت�أجيلها ،يدعو �إىل
طرح �أ�سئلة عديدة �أهمها  »:هل حقا
هنالك �إمكانية �إجراء هذه االنتخابات
يف ظل فرار ال�شعب من ال�سيا�سة
ب�شكل عام؟» ،م�ضيفا »:الكل تابع
الت�رشيعيات والحظ ن�سبة امل�شاركة
ال�ضعيفة والعزوف امل�سجل فيها،
فهل يراهنون على ن�سبة �أعلى �أم
هنالك �شيء �أخر؟» ،وتابع امل�صدر
ذاته �سل�سلة ت�سا�ؤالته ب »:وبعيد عن
كل هذا هل اخلزينة العمومية قادرة

على متويل احللمة االنتخابية لكل
املرت�شحني للرئا�سيات؟».
وفيما يخ�ص حديثه عن العزوف يف
الرئا�سيات� ،أو�ضح تواتي ب�أن الأمر
بات وا�ضحا واجلميع �أقر ويقر
بذلك ،مو�ضحا »:ال�شعب �أ�صبح ال
ي�ؤمن باالنتخابات وما ح�صل يف
الت�رشيعيات وحتى املحليات دليل
�صغري على ذلك» ،م�ؤكدا يف الوقت
ذاته �أن العزوف �أ�ضحى ميزة تت�سم
بها االنتخابات باجلزائر وهذا �أمر ال
�أحد ينكره ح�سبه.
ويف �سياق �أخر جدد امل�صدر

ذاته دعوته �إىل �رضورة الولوج يف
فرتة انتقالية لأنها احلل الوحيد
الذي ميكن ال�شعب من ا�ستعادة
�سيادته ،يف ظل الال�رشعية التي
متيز امل�ؤ�س�سات ،م�ضيفا »:ال �أرى
�أي �شيء �إيجابي يف حال ما مت
�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف
وقتها املحدد ،والدخول يف فرتة
انتقالية بقيادية الرئي�س بوتفليقة،
�أ�ضحى �رضورة من �أجل �إعادة هيبة
امل�ؤ�س�سات ومن ثم تنظيم انتخابات
رئا�سية يف مناخ هادئ و�شفاف».

علي عزازقة

النائب خل�صر بن خالف «للو�سط»:

امل�شهد ال�سيا�سي يتجه نحو العهدة اخلام�سة
.

�أكد رئي�س الكتلة الربملانية لإحتاد
العدالة والتنمية خل�رص بن خالف
يف ت�رصيح خ�ص به الو�سط �أن
االنتخابات الرئا�سية �ستجرى يف
موعدها الر�سمي ،م�شريا �أن امل�شهد
ال�سيا�سي يف اجلزائر بد�أ يت�ضح و
هناك توجها نحو العهدة اخلام�سة ،
معتربا �أن املبادرات ال�سيا�سية التي
عرفتها ال�ساحة كانت جمرد �إلهاء
للطبقة ال�سيا�سة فقد لأن ال�سلطة
�أفرغتها من حمتواها .
ما تعليقك على امل�شهد ال�سيا�سي
يف اجلزائر؟
امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر يت�سم
بال�ضبابية والرتدد وذلك �إىل راجع �إىل
مو�ضوع الرئا�سيات املقبلة املزعم
تنظيمها يف �أفريل  ،2019للأ�سف يف
الدول املتقدمة يتم التح�ضري لهذا
املوعد قبل �سنوات� ،أما يف اجلزائر
ال يف�صلنا على اال�ستحقاق الرئا�سي
�سوى � 4أ�شهر ،و�أ�سبوع على �إ�ستدعاء
الهيئة الناخبة والزال الغمو�ض يحيط
بالرئا�سيات و�إمكانية ت�أجيلها ،وعلى
�أ�سا�س ذلك ميكن طرح الت�سا�ؤالت
التالية كيف �ستكون االنتخابات،
وماهي ال�ضمانات لتكون انتخابات
نزيهة ،لهذا ف�إن امل�شهد ال�سيا�سي
يف اجلزائر ميتاز بالرتدد و الركود و
ذلك راجع �إىل ال�ضبابية و الغمو�ض
ب�سبب الرئا�سيات املقبلة .

املبادرات هي جمرد �إلهاء للطبقة ال�سيا�سية

تعرف ال�ساحة ال�سيا�سية
العديد من املبادرات ال�سيا�سية،
ما ر�أيك يف هذه املبادرات؟
بالن�سبة للمبادرات التي تعرفها
ال�ساحة ال�سيا�سية ،يجدر الإ�شارة
�إىل �أن كرثة املبادرات ال�سيا�سية دليل
على احلراك ال�سيا�سي ،وهي مطلوبة
خا�صة يف بلد يعي�ش العديد من
الأزمات كما هو ال�ش�أن يف اجلزائر،
لكن امل�شكل يف اجلزائر �أن هذه
املبادرات هي جمرد �إلهاء للطبقة
ال�سيا�سية وبالفعل �أو�صلتها �إىل �أ�سبوع
قبل �إ�ستدعاء الهيئة الناخبة  ،ففي
الأخري وال مبادرة �أطلقت على غرار
مبادرة حم�س والندوة الوطنية لتاج
واملجل�س الت�أ�سي�سي حلزب العمال
نفذت وطبقت وج�سدت يف �أر�ض
امليدان ،فال�سلطة عادة ال تتفاعل
مع املبادرات التي ت�أتي من الأحزاب
وال�سلطة تلتف حولها وتفرغها من
حمتواها ،ال�سلطة تركت املجال
مفتوح حول املبادرات و احلوارات
حول التمديد والت�أجيل ،لكن نت�ساءل
ملاذا هذه الدعوات �إىل التمديد و
الت�أجيل و من هو امل�ستفيد منه ،
وميكن القول �أن هذه املبادرات ال
تخدم الدميقراطية و التعددية وال
تخدم االنتخابات .
بخ�صو�ص ملف الرئا�سيات

املقبلة و�إمكانية ت�أجيلها مع
متديد العهدة ،ما موقف
احتاد العدالة والتنمية من
الرئا�سيات املقبلة؟
نحن يف االحتاد رف�ضنا �رشعية
الواقع التي تنتهجها ال�سلطة منذ
مدة ،بداية من الأزمة التي عرفتها
قبة الربملان حيث �أ�صبح الربملان
بر�أ�سني وثم تعيني رئي�س جديد
بطريقة غري �رشعية ،فنحن نعرتف
�أن هناك �أزمة عميقة ودو�س على
الد�ستور ،وبالن�سبة للإ�ستحقاقات
املقبلة فنحن راف�ضني للت�أجيل لأن
ذلك غري د�ستوري و�أخالقي ونت�سائل
ما هو الهدف من الت�أجيل و ماهي
الأ�سباب القانونية لذلك ،كما �أن
تعديل الد�ستور ال يخدم �إ�ستقرار
البالد ،كما ميكن القول �أن امل�شهد
ال�سيا�سي يف اجلزائر بد�أ يت�ضح حول
�أن ال�سلطة ح�سمت �أمرها و اتفقت
حول العهدة اخلام�سة .
يف ر�أيك هل �ستكون االنتخابات
الرئا�سية يف موعدها؟
�أكيد االنتخابات �ستجرى يف موعدها
الر�سمي ،لأن احلديث عن الت�أجيل
هو مبثابة خرق للقانون ،لكن الأمر
امل�ؤكد منه �أن هذه االنتخابات
�ستعرف عزوف �إنتخابي من قبل
املواطنني لأن ال�شعب فقد الثقة يف

م�صداقيتها.
فيما يتعلق بانتخابات جمل�س
الأمة ،وكرثة احلديث عن
التزوير ودخول �أ�صحاب
ال�شكارة �إىل جمل�س الأمة ،ما
ميكنك قوله بهذا اخل�صو�ص؟
انتخابات جمل�س الأمة هي �إمتداد
لالنتخابات املحلية ،ويجدر الإ�شارة
�أن االنتخابات املحلية عرفت تزويرا
ب�شهادة حزب ال�سلطة الأرندي الذي
قدم  300طعن � ،أي�ضا خلط املال
بال�سيا�سة و دخول �أ�صحاب ال�شكارة
و املال الفا�سد ملجل�س االمة بحتا
عن احل�صانة و �أغرا�ض �أخرى و
لي�س خدمة م�صلحة ال�شعب � ،أفقد
م�صداقية املجل�س ،لذلك البد من
التفكري يف حله و لي�س بقاءه .
ما تعليقك على الر�سالة
الأخرية للجي�ش؟

ر�سالة اجلي�ش �أدخلت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف احلوار ال�سيا�سي،
لكن هذا مرفو�ض لأن تدخل
اجلي�ش يف احلياة ال�سيا�سية تعد
على ال�صالحيات فالبد من عدم
�إقحام اجلي�ش يف ال�سيا�سة ويف
ملف الرئا�سيات املقبلة .
حاورته� :إميان لوا�س
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رئي�س املكتب الوالئي جلبهة امل�ستقبل ب�إيليزي عمر معطاهلل لـ»الو�سط»

رحيل الوايل مطلب اجلميع و�ضبط
النف�س �ضروري لتفادي االنفالت
�« .أحمل الإدارة م�س�ؤولية �إق�صائي من مقعد ال�سينا «

 .اتفاق يق�ضي بالإفراج عن املعتقلني مقابل �ضمان تهدئة

قال رئي�س املكتب الوالئي جلبهة امل�ستقبل بوالية �إيليزي الفائز بالنتائج الأولية النتخابات
التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة عمر معطاهلل � ،أن رحيل الوايل �أ�صبح مطلب اجلميع وبقائه �سي�ؤجج
االحتقان  ،حممال يف ذات ال�سياق الإدارة م�س�ؤولية �إق�صائه من مقعد ال�سينا رغم فوزه الكا�سح .
�أحمد باحلاج
�أكد رئي�س املكتب الوالئي
جلبهة امل�ستقبل وع�ضو
املجل�س ال�شعبي الوالئي
والفائز بالنتائج
ب�إيليزي
الأولية النتخابات التجديد
الن�صفي مبجل�س الأمة عمر
معطاهلل يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط «� ،أن
رحيل وايل والية ايليزي بات
�رضورة حتمية وذلك بالنظر
لعدة اعتبارات لها �صلة بعدم
التزامه بتو�صيات وتوجيهات
احلكومة الرامية لتهدئة
الأو�ضاع على م�ستوى املناطق
احلدودية مع تفادي الدخول يف
�رصاعات مبا�رشة مع ممثلي
ال�شعب باملجال�س املنتخبة و
�أعيان وممثلي املجتمع املدين
واحلركة اجلمعوية  ،حيث حمل
معطاهلل يف معر�ض حديثه
معنا الإدارة م�س�ؤولية �إق�صا�ؤه
بدون مربر من مقعد ال�سينا
وتعوي�ضه مبر�شح الأفالن

املنتخب على م�ستوى بلدية
الدبداب  ،ويف �سياق مت�صل
فقد ذات املتحدث �أن منتخبي
الوالية باملجل�س ال�شعبي
الوطني مت �إ�سناد لهم مهمة
مطالبة ال�سلطات املركزية
ب�رضورة فتح حتقيق �أمني و

�إداري معمق لك�شف مالب�سات
التجاوزات واخلروقات التي
�صاحبت عملية حتديد هوية
الفائز مبقعد ال�سينا بوالية
�إيليزي احلدودية مع دولة ليبيا
� .إىل جانب ذلك فقد ذهب
ع�ضو املجل�س الوالئي ب�إيليزي

عمر معطاهلل يف معر�ض حديثه
معنا �إىل �أبعد من ذلك من
خالل ت�أكيده على �أن هناك
�أطراف ت�سعى لتحريف م�سار
االحتجاج بالوالية وتغذية
الفتنة وت�أجيج االحتقان كيف ال
وهو يقول �أنه بعد �سويعات قليلة
فقط من الإعالن عن نتائج
االنتخابات اخلا�صة بالتجديد
الن�صفي ملجل�س الأمة مت
الإفراج على القوائم اال�سمية
للم�ستفيدين من ال�سكنات  .من
جهة ثانية ك�شف معطاهلل �أنه
تدخل رفقة املنتخبني من �أجل
تهدئة الأو�ضاع املحتقن حيث
تو�صل لالتفاق مع الأجهزة
الأمنية يق�ضي بالإفراج عن
املعتقلني مقابل �ضمان تهدئة
الأو�ضاع ،وو�ضع حد ملوجات
االحتجاجات العارمة التي
تعي�ش على وقعها مدينة �إيليزي
مبا�رشة بعد �إعالن املجل�س
الد�ستوري عن النتائج النهائية
النتخابات التجديد الن�صفي
لغرفة الربملان العليا .

قطاع اخلدمات اجلامعية يوا�صل م�سرية البناء والت�شييد

ال�شركاء االجتماعيون يثمنون جهود املدير الوالئي
ثمن الع�رشات من الطلبة و
ال�رشكاء االجتماعيني بوالية
ورقلة  ،املجهودات املبذولة من
طرف مدير اخلدمات اجلامعية
بورقلة علي بلباح وذلك يف
�إطار االلتزام بتو�صيات املدير
العام للديوان الوطني للخدمات
اجلامعية  ،حيث ت�شهد معظم
الإقامات اجلامعية حيوية غري
م�سبوقة يف تدارك عدة نقائ�ص
و م�شاكل كانت حمل اهتمام و
ان�شغال العديد من الطلبة.
ال�سيما يف جمال الإيواء و
الإطعام و خمتلف املرافق
التي مت�س ب�صفة مبا�رشة احلياة

اجلامعية داخل الإقامات و
ت�أتي هذه القفزة بعد تو�صيات
وزير التعليم العايل و البحث
العلمي االهتمام البالغ للمن�ش�آت
اجلامعية للجنوب  ،حيث كانت
العطلة ال�شتوية فر�صة ملدراء
الإقامات املن�صبني اجلدد
للوقوف ميدانيا على خمتلف
الأ�شغال لتهيئة الظروف داخل
الإقامات ا�ستعدادا ل�سدا�سي
الثاين للمو�سم اجلامعي احلايل و
قد القت هاته اخلطوة انطباعا
لدى جل الفاعلني يف القطاع ،من
جهة ثانية فقد مدير اخلدمات
اجلامعية بورقلة علي بلباح يف

ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط «�أنه على ا�ستعداد
تام لتنفيذ تو�صيات وتعليمات
املركزية من خالل ال�سعي

جاهدا للتكفل بان�شغاالت الطلبة
بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج

مدير املركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرق

�إرهاب الطريق ح�صد �أرواح � 3.100شخ�ص يف 2018
لقي قرابة � 3.100شخ�ص
م�رصعهم جراء حوادث
املرور عرب الوطن خالل
� 11شهرا من �سنة 2018
بانخفا�ض بن�سبة 33ر 8يف
املائة مقارنة مع نف�س الفرتة
من العام ال�سابق ,ح�سبما
�أفاد به �أم�س الأحد بوهران
مدير املركز الوطني للوقاية
والأمن عرب الطرق.

«�شهدت �سنة � 2018أقل
عدد من �ضحايا حوادث
املرور منذ �أكرث من
ع�رشيتني بانخفا�ض يقدر
ب 33ر 8يف املائة مقارنة
مع �سنة  ,»2017وفق ما
�رصح به لل�صحافة نايت
احل�سني �أحمد  ,على هام�ش
انطالق حملة حت�سي�سية
حول ال�سالمة املرورية

مبركز االتفاقيات لوهران
واملنظمة مع �سوناطراك
حتت �شعار «كلنا معنيون
لنتحرك جميعا».
وقد مت �إح�صاء من جانفي
�إىل نوفمرب املا�ضيني هالك
� 3.091شخ�ص و �إ�صابة
� 30.561آخرين بجروح يف
 21.568حادث مرور .و مت
ت�سجيل خالل نف�س الفرتة

من �سنة  2017وفاة 3.372
�شخ�ص و 34.133جريحا يف
 23.532حادث مرور ،و ت�شري
هذه الأرقام �إىل انخفا�ض
ب33ر 8باملائة يف عدد
الوفيات و46ر 10باملائة يف
عدد اجلرحى و35ر 8باملائة
بالن�سبة حلوادث املرور عرب
طرقات مقارنة مع نف�س
الفرتة من �سنة . 2017

زوخ مطالب با�ستعجال دواوين الرتقية للرتميم

�شرفات املوت ت�ضع «الأميار»
حتت ال�ضغط يف مو�سم الأمطار
ت�شهد والية العا�صمة عدة ور�شات
على م�ستوى البلديات  ،57خا�صة فيما
تعلق برتميم ال�رشفات ،كون انهيارها
على م�ستوى بع�ض الأحياء بلغ درجة
كبرية من اخلطورة ،يف حني تراوحت
العملية التي تعد من اخت�صا�ص
الوالية بني تطمني الأميار و�شكاوى
�آخرين من بطئ عمليات الرتميم،
داعني الو�صاية لدفع دواوين الرتقية
للإ�رساع وجتنب اخلطر خا�صة مع
مو�سم الأمطار.
و�أكد وايل العا�صمة عبد القادر زوخ،
م�ؤخرا على �رضورة الإ�رساع يف
وجه
عمليات ترميم العمارات ،حيث ّ
تعليمات �إىل دواوين الرتقية والت�سيري
العقاري الثالثة :بئر مراد ري�س وكذا
ح�سني داي ،دار البي�ضاء» والوكالة
العقارية لوالية اجلزائر املكلفة
برتميم العمارات املوزعة عرب الـ57
بلدية بالعا�صمة ب�رضورة الإ�رساع،
خا�صة �أن والية اجلزائر تعكف على
�إعادة ترميم وت�أهيل �أكرث من 1597
عمارة قدمية �أي ما يعادل 22034
وحدة �سكنية وذلك يدخل يف �إطار
املخطط اال�سرتاتيجي لإعادة تهيئة
وع�رصنة والية اجلزائر.

رئي�س بلدية دايل �إبراهيم
عمليات التهيئة من �ش�أنها
ا�ستعادة «اجلزائر البي�ضاء»
من جهته �أو�ضح رئي�س بلدية دايل
�إبراهيم كمال حمزة لـ»الو�سط»،
�أن بلديتهم ال حتوز على بنايات
من العهد اال�ستعماري� ،أي قدمية
ب�شكل يهدد املواطنني �إال �أن هناك
عدد من البنايات التي حتتاج �إىل
ترميم ،مو�ضحا �أن وايل العا�صمة
كلف م�ؤ�س�سة ترميم بالعملية على
م�ستوى دايل �إبراهيم على م�ستوى 3
�أحياء :الأرقم ،وحي � 20أوت ،وحي
الزيانية ،والذي �أو�ضح �أنه يحتاج
لعمل وا�سع نظرا ل�ش�ساعته فهو
ي�ضم � 10آالف �ساكن ،م�ؤكدا �أنه مع
عمليات �إعادة التهيئة ك�شفت عن وجه
جديد للمنطقة ،بف�ضل �إعادة التهيئة
التي متت م�ؤخرا :الدهان ،و�إزالة
الهوائيات املقعرة .وكذا بالن�سبة
للمالعب اجلوارية ،حيث متت
م�ساعدتنا يف عملية ،وكذا الإقامات.
من جهته ديوان الرتقية العقارية
تكفل بـ  ،492يف انتظار �أحياء �أخرى،
وذلك �سيمكن العا�صمة من ا�سرتجاع
�صورتها «اجلزائر البي�ضاء».

الأبيار على موعد مع
ترميمات وا�سعة يف 2019
و�أو�ضح رئي�س بلدية الأبيار خالد
كرجيج ،حول ق�ضية الرتميم �أنهم
ا�ستغلوا م�ؤخرا زيارة الوايل وحتدثنا
عن املو�ضوع ،حيث و�ضعنا امل�صالح
الوالئية يف �صورة الو�ضعية العامة
واملناطق التي حتتاج لرتميمات،
ووجدنا الوايل متفهما ،حيث حتدث
مبا�رشة مع م�س�ؤول مكلف بامللف،
يف حني �ستعمد البلدية لتحمل �أعبائها
من العملية ،يف حني توفر الوالية
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة بالأ�شغال ،وذلك
على م�ستوى �أحياء :ال�سكالة ،وحي
طغارا ،طريق علي خوجة ومليكة
قايد ،بالإ�ضافة �إىل الإقامات ،يف

انتظار الدور على �شارع بوقرة.

وترية العمل �ضعيفة
ب�أحياء ح�سني داي رغم
اخلطورة
�أو�ضح مري ح�سني داي عبد القادر
بن عايدة �أن الواجهة املتواجدة
على م�ستوى �شارع طرابل�س واحلي
العائلي و�صوال لعمريو�ش وبرو�سات،
هي الأكرث ه�شا�شة حيث �أن تلك
ال�رشفات تت�ساقط م�ؤخرا ،فهي ه�شة
حاليا ،وذلك جت�سد يف وفاة �شخ�ص
قادم من غرداية يف حادث ال�صائفة
الأخري ،مو�ضحا �أن �صالحيات
الرتميم لي�ست من اخت�صا�ص البلدية،
حيث قامت البلدية ب�صب  5ماليري يف
�صندوق الوالية تابع للدائرة الإدارية
حل�سني داي :القبة ،املقرية ،ح�سني
داي وبلوزداد ،وعلى م�ستوى الوالية
املبلغ مت الدفع ،يف حني حت�رض
الوالية امل�ؤ�س�سات املعنية وتر�سلها
لكل بلدية لإجناز ال�رشفات ،معتربا
�أن وترية العمل �ضعيفة ،داعيا الوالية
لتدعيم العمل مب�ؤ�س�ستني �أو 3
م�ؤ�س�سات من �أجل ت�رسيع وترية
العمل ،خا�صة �أن �شارع طرابل�س
حتت خطر االنهيار ،م�ؤكدا �أن البلدية
م�ستعدة ل�صب مبالغ �إ�ضافية.
و�أ�ضاف بن عايدة يف ت�رصيح
لـ»الو�سط»� ،أن �شارع طرابل�س يبقى
الإ�شكال الأكرب �أمامهم ،خا�صة
العمارة رقم  ،59مطالبا كبلدية
للإ�رساع وتطبيق امل�رشوع.

�شرفات العمارات
الكولونيالية اخلطر الأول
من جهته �سبق و�أن حدد رئي�س
مديرية التعمري والتجهيز على
م�ستوى بلدية اجلزائر الو�سطى
ر�شيد اغربيوان م�شكلة ال�رشفات
القابلة لالنهيار على ر�أ�س التخوفات
التي تطبع املدن الكربى حاليا ،يف
ظل ال�سكنات القدمية التي تعود
للعهد الكولونيايل ،داعيا يف ت�رصيح
لـ»الو�سط» ال�سلطات لالنتباه لذلك،
و�إن كان اجلانب القانوين يجعل من
املواطن ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
ترميمها �إال �أن حجم التكاليف يعرقل
ذلك ،وهو ما ي�ستوجب من ال�سلطات
عرب املدن الكربى االنتباه.
ودق اغربيوان ناقو�س اخلطر،
مو�ضحا �أن بلديتهم �ضخت  400مليار
�ضمن ال�صندوق الثالثي امل�شرتك
التمويل ما بني احلكومة والوالية
والبلدية ،منذ  ،2009مو�ضحا �أن
م�رشوع  2019بخ�صو�ص �إعادة تهيئة
ال�رشفات يتعلق باالنتقال لداخل
الأحياء بعد انهاء العملية على م�ستوى
الأحياء الرئي�سية ،وذلك عرب خمطط
خما�سي جديد ،و�إن مل يت�سع لإنهاء
كل عمليات الرتميم �سيتبع بخما�سي
�آخر ،مراهنا �أنه يف حالة �إمتام ال�سري
وفقا للوترية احلالية فالعملية �ستكون
ناجحة.
�أما بخ�صو�ص امل�شاريع فك�شف
عن قاعة ميدياتيك بحي عمريو�ش
وقاعة الريا�ضات على م�ستوى حممد
بن عي�سى وكذا عيادة طبية على
م�ستوى �شارع طنجة.
�سارة بومعزة
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مع�سكر

نظرا لت�ضارب الأرقام

 5م�ؤ�س�سات �صدرت منتجاتها
نحو �إفريقيا و �أوروبا و �آ�سيا

�إعادة �إح�صاء الأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة

�صدّرت خم�س ( )5م�ؤ�س�سات تن�شط بوالية مع�سكر منتجات فالحية
و �صناعية وغذائية نحو عدة دول �إفريقية و �أوروبية و�أ�سيوية خالل
�سنة  ،2018ح�سبما علم لدى غرفة التجارة و ال�صناعة «بني �شقران»
للوالية و�أبرزت مديرة الغرفة ،العومرية عزاز �أن م�ؤ�س�سة النتاج
اال�سمنت قامت بت�صدير 55ر 1مليون طن من املواد الإ�سمنتية
نحو �ست دول من غرب �إفريقيا ودولتني من �أوروبا .كما مت خالل
نف�س الفرتة ت�صدير  14326قنطار من ال�صوف احليواين نحو ال�صني
يف حني �صدرت م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية 4320
�صندوق من البي�ض الأبي�ض �إىل قطر و�سجلت م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف
�صناعة احللويات  48قنطارا من احللويات نحو تون�س بينما �صدرت
م�ؤ�س�سة �أخرى  41قنطار من �أغلفة الأ�سالك الكهربائية ،كما �أ�شري
اليه ومن جهته ،ذكر رئي�س غرفة التجارة و ال�صناعة بني �شقران
ملع�سكر ،ميلود كو�شا�ش� ،أن الغرفة نظمت خالل �سنة  2018عددا
كبريا من الأن�شطة بينها  26دورة تكوينية متخ�ص�صة ل�صالح املتعاملني
االقت�صاديني و موظفيهم و  15يوم �إعالمي و حت�سي�سي حول عدة
موا�ضيع و  4ملتقيات متخ�ص�صة �إ�ضافة �إىل � 7أن�شطة مقرتحة من قبل
وزارة التجارة و � 9أن�شطة مقرتحة من قبل م�صالح الوالية.

�أعلنت وزيرة الت�ضامن الوطني والأ�سرة
وق�ضايا املر�أة ,غنية الدالية� ,أم�س الأحد
باجلزائر العا�صمة� ,أنه �سيتم �إدراج �إح�صاء
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الإح�صاء العام
لل�سكان الذي �سيجرى يف  , 2020م�شرية �إىل
�أن الأرقام املتداولة بخ�صو�ص عدد ذوي
االحتياجات اخلا�صة «ال تعك�س الواقع».
ل/منرية

و�أو�ضحت الدالية ,يف ت�رصيح
لل�صحافة على هام�ش الدورة
العادية للمجل�س الوطني للأ�شخا�ص
املعوقني� ,أنه «يتم حاليا االت�صال
مع وزارة الداخلية من �أجل �إدراج
�إح�صاء ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف الإح�صاء العام لل�سكان باجلزائر
املزمع تنظيمه يف  2020لكي
تكون لنا الأرقام احلقيقية لهذه
الفئة»و�أ�شارت بهذا اخل�صو�ص �إىل
�أن الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة «غري حم�صيني ب�صورة
دقيقة و�أن العديد من احلاالت غري
م�رصح بها» وبالتايل فان الإح�صاء
العام لل�سكان هو الو�سيلة الوحيدة
ملعرفة العدد احلقيقي وبعد �أن
ذكرت �أن الأرقام املتداولة حاليا

بخ�صو�ص املعاقني على امل�ستوى
الوطني تبني �أن عددهم ال يتجاوز
 1مليون �شخ�ص ,اعتربت الوزيرة
�أن هذه الن�سبة «بعيدة متاما عن
الواقع».
وبخ�صو�ص دليل �سلم تقييم
الق�صور والعجز لدى الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ,الذي �أعدته الوزارة
بالتن�سيق مع املعهد الوطني لل�صحة
العمومية ,والذي مت عر�ضه يف هذه
الدورة� ,أكدت ال�سيدة الدالية �أن
حتيني الدليل من �ش�أنه «حت�سني
ا�ستهداف املعنيني مب�ساعدات
الدولة و�ضمان و�صول اخلدمات �إىل
م�ستحقيها احلقيقيني وهذا جت�سيدا
ملبد�أ العدالة االجتماعية الذي تقوم
عليه الدولة»و�أ�شارت يف هذا ال�صدد
�إىل �أن الوزارة «ت�سعى �إىل مراجعة
قيم املنح املوجهة لفئة املعاقني
مبجرد حت�سن الو�ضعية املالية

قوات الدرك م�ستغامن

ا�سرتجاع  31مليون دج بعد
�سرقتها من �إحدى ال�شركات
للبالد» ,مذكرة �أن «ما يقارب ن�صف
مليون �شخ�ص» ي�ستفيدون من نظام
املنح والتغطية االجتماعية يف حني
بلغ عدد حاملي بطاقة االعاقة «1
مليون م�ستفيد من ت�سهيالت يف
النقل ومن م�ساعدات متنوعة يف
�إطار العمليات الت�ضامنية املمولة
من ال�صندوق اخلا�ص بالت�ضامن

حي �سيدي عمارة بامل�سيلة

الوطني»�أما يف جمال الت�شغيل� ,أكدت
وزيرة الت�ضامن �أن هناك «ا�ستجابة»
من طرف املعنيني بخ�صو�ص تطبيق
التنظيم املتعلق ب�إلزام ت�شغيل 1
باملائة من ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف القطاعات املختلفة  ,م�شرية �إىل
�أنه يتم «العمل مع كافة ال�رشكاء من
�أجل احرتام قوانني اجلمهورية».

ال�سكان ينتظرون جت�سيد وعود ال�سلطات املحلية
جدد �سكان حي «�سيدي عمارة « الواقع
ببلدية امل�سيلة مطالبهم لل�سلطات
املحلية ق�صد التدخل العاجل
للوقوف على الو�ضعية املزرية التي
يعانون منها ،حيث �أن املنطقة حولها
غياب االهتمام بها �إىل حي متدهور
بامتياز ي�شتكي ال�سكان من غياب
عدة متطلبات تعترب من ال�رضوريات
الأ�سا�سية يف حياتهم اليومية جعلتهم

يتذمرون �صباحا وم�ساء ،لذا يطالب
القاطنون بهذه احلي اجلهات املعنية
ب�رضورة التدخل العاجل و�إعادة
االعتبار حليهم  ،والتي حولها الأميار
�إىل مملكة خا�صة بعد �أن تداولوا عليها
لعدة مرات دون حتقيق �أي م�رشوع �أو
�إجناز يذكر ويعي�ش �سكان حي «�سيدي
عمارة «على هام�ش احلياة ال�صعبة� ،إذ
ي�شكو قاطنوها نق�صا فادحا يف �أدنى

�رضوريات العي�ش الكرمي كما �أنهم
يعانون ظروفا حياتية �صعبة حولت
يومياتهم �إىل جحيم حقيقي ال يطاق
وح�سبما �أكده لنا ال�سكان يف لقائهم
بنا ،ف�إن الو�ضع بهذه احلي �أ�صبح
مزريا جدا �أمام انعدام �رضوريات
احلياة اليومية مبا فيها الغاز الطبيعي،
والإنارة العمومية ،واملرافق الرتفيهية
والريا�ضية ،ناهيك عن حالة الأر�صفة

املهرتئة نظرا النعدام �أو نق�ص
م�شاريع التهيئة حيث �آلت �أر�صفة
احلي �إىل و�ضعية مزرية نظرا
لتك�رسها وه�شا�شتها ما جعل �سكان
احلي يطالبون اجلهات املحلية
بالتدخل ال�رسيع من �أجل و�ضع حد ملا
�آلت �إليه �أو�ضاع حيهم والتي و�صفوها
بالأمر الذي ال يطاق .
عبدالبا�سط بديار

خن�شلة

 12ب�ؤرة لطاعون املجرتات ال�صغرية
نفوق �أكرث من  40ر�أ�سا من الغنم
مت بخن�شلة ت�سجيل  12ب�ؤرة لطاعون
املجرتات ال�صغرية و نفوق 40
ر�أ�سا من الغنم عرب بلديات �أوالد
ر�شا�ش و بابار و �ش�شار واملحمل
مع تطور �رسيع لهذا الداء الذي
انت�رش عرب �إقليم الوالية ,ح�سب
ما علم �أم�س الأحد من املفت�ش
البيطري باملديرية املحلية للم�صالح
الفالحية ,حممد �أو�شن.
و �أكد ذات امل�س�ؤول �أن امل�صالح
الفالحية بخن�شلة را�سلت الوزارة
الو�صية �أم�س ال�سبت م�ؤكدة و�صول
رقم الب�ؤر التي �سجلت بها �إ�صابة
قطعان الغنم بطاعون املجرتات
ال�صغرية �إىل  12ب�ؤرة �أغلبها ترتكز
باملنطقة اجلنوبية للوالية كا�شفا �أن
ذات امل�صالح وخالل معاينتها لهذه
الب�ؤر وقفت على نفوق �أكرث من 40

ر�أ�سا من الغنم خالل الأيام القليلة
املا�ضية يف الوقت الذي تلقت فيه
م�صالح املفت�شية
البيطرية بالغات من الفالحني
تتحدث عن نفوق �أزيد من 100
ر�أ�س من الغنم «مل يتم الت�أكد منها
البيطري
بعد»و�أ�ضاف املفت�ش
مبديرية امل�صالح الفالحية �أن لقاح
طاعون املجرتات ال�صغرية الذي
�أ�صاب قطعان الغنم عرب واليات
الوطن غري متوفر يف املرحلة
احلالية و �أن الوزارة املعنية قامت
بكافة �إجراءات ا�سترياده من اخلارج
يف انتظار و�صوله �إىل اجلزائر
وتوزيعه على املديريات الوالئية
للم�صالح الفالحية و حفاظا على
�سالمة املوا�شي وتفاديا النت�شار
داء املجرتات ال�صغرية من املقرر

�أن ي�رشع  27بيطريا تابعني للمفت�شية
الوالئية للبيطرة بخن�شلة اليوم االثنني
يف عمليات معاينة لقطعان الغنم التي
ي�شتبه �أ�صحابها يف �إ�صابتها بطاعون
املجرتات ال�صغرية ال�سيما باملنطقة
اجلنوبية للوالية للت�أكد من هذه
احلاالت واتخاذ الإجراءات املنا�سبة,
ح�سب ما �أكده ذات امل�صدر .و ك�شف
ذات املتحدث غلق �أ�سواق املا�شية
املقدر عددها ب � 9أ�سواق بوالية
خن�شلة �سيتوا�صل �إىل غاية يوم 31
يناير اجلاري موازاة مع منع نقل
املوا�شي �إال برخ�ص ا�ستثنائية
نحو املذابح يف الوقت الذي مت
فيه ت�سخري كافة الطاقات الب�رشية
العاملة مبديرية امل�صالح الفالحية
للعمل خالل عطل نهاية الأ�سبوع
والعطل الر�سمية .و �أكد �أو�شن عدم

ت�سجيل �أية حالة للحمى القالعية
يف �أو�ساط البقر مذكرا �أنه مت خالل
الثالثي الأخري من �سنة  2018تلقيح
�أزيد من � 12ألف بقرة من �أ�صل 15930
معنية بالتلقيح عرب �إقليم الوالية
ولوحظ مبقر املديرية املحلية
للم�صالح الفالحية �صباح اليوم توافد
كبري لع�رشات الفالحني القادمني من
خمتلف قرى ومدا�رش بلديات الوالية
يطالبون بتلقيح قطعان املا�شية
التي ميلكونها ب�سبب ا�شتباههم يف
�إ�صابتها بداء طاعون املجرتات
ال�صغرية بعد نفوق الع�رشات منها ،و
يف هذا ال�سياق �أفاد ,الفالح معمرية
عمارة� ,أنه �سجل نفوق  4ر�ؤو�س غنم
من القطيع الذي ميلكه وهو متخوف
من نفوق البقية يف حال عدم توفري
اللقاح يف وقت قريب.

متكنت م�صالح الدرك الوطني مب�ستغامن �أم�س ال�سبت من ا�سرتجاع
ما يزيد عن  31مليون دج ومركبة �سياحية بعد �رسقتها من �إحدى
ال�رشكات والإطاحة بالفاعلني ،ح�سبما �أ�ستفيد اليوم الأحد من خلية
االت�صال والعالقات العامة للمجموعة الإقليمية لهذا ال�سلك الأمني.
و�أو�ضح امل�صدر �أن العملية جاءت بعد نداء تلقته املجموعة الإقليمية
للدرك الوطني مب�ستغامن ،مفاده �أن جمموعة من الأ�شخا�ص ،قامت
باقتحام �إحدى ال�رشكات و�رسقة مبلغ مايل معترب ومركبة �سياحية قبل
�أن يلوذوا بالفرار وقد قامت وحدات الدرك الوطني بتكثيف عمليات
الر�صد والتحري و�سد جميع املنافذ املرورية ومتكنت يف وقت وجيز
من حتديد مكان ال�سيارة امل�رسوقة عن طريق نظام حتديد املواقع
اجلغرافية املثبت على املركبة ي�ضيف ،نف�س امل�صدر ومكنت هذه
التحريات يف وقت «وجيز» و»قيا�سي» بعد عملية ال�سطو على ال�رشكة من
توقيف الفاعلني وهم �ستة �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم ما بني  29و� 39سنة
وحجز مركبتني �سياحيتني مت ا�ستعمالهما يف اجلرمية ،ي�ضيف امل�صدر
ذاته كما مت ا�سرتجاع املبلغ املايل امل�رسوق من داخل ال�رشكة واملقدر
ب  31مليون و� 156ألف دج واملركبة التي قام املوقوفون باال�ستيالء
عليها والتابعة لذات ال�رشكة ،و�سيتم فور االنتهاء من التحقيقات يف
مالب�سات هذه اجلرمية تقدمي املوقوفني للجهات الق�ضائية املخت�صة
�إقليميا ،كما �أ�شري �إليه.

وهران

الفريق ڤايد �صالح
يف زيارة عمل �إىل الناحية
الع�سكرية الثانية
يف �إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج �سنة التح�ضري القتايل 2019/2018
عرب خمتلف وحدات اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،يف كافة النواحي الع�سكرية،
يقوم الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،ابتداء من �أم�س الأحد  06جانفي  ،2019بزيارة
عمل وتفتي�ش �إىل وحدات الناحية الع�سكرية الثانية بوهران .الزيارة
ا�ستهلت من مدر�سة التخ�ص�ص يف املطاردة بامل�رشية ،فبعد مرا�سم
اال�ستقبال ورفقة اللواء مفتاح �صواب قائد الناحية الع�سكرية الثانية،
ا�ستمع ال�سيد الفريق �إىل عر�ض �شامل حول مهامها الأ�سا�سية وخمتلف
ن�شاطاتها ،كما تفقد بع�ض املرافق الإدارية والبيداغوجية للمدر�سة،
على غرار خمتلف املدرجات وقاعات الدرا�سة وحماكي الطريان وعاين
مدى تنفيذ التوجيهات والتو�صيات التي �أ�سداها خالل زياراته ال�سابقة
للمدر�سة ،لي�سدي الفريق بعدها بع�ض التوجيهات ت�صب جميعها يف
�رضورة موا�صلة بذل اجلهود املثابرة للحفاظ على جاهزية الأفراد
والعتاد يف �أعلى م�ستوياتها ،ويلتقي بعد ذلك مع طياري املدر�سة
من �إطارات ومرتب�صني �أين هن�أهم على اجلهود احلثيثة التي يبذلونها
يف جمال التكوين ،حاثا اجلميع على �أن يكونوا يف م�ستوى التطلعات
املنتظرة منهم .وبالفرقة الثامنة املدرعة ،ا�ستمع ال�سيد الفريق �إىل
عر�ض �شامل قدّمه قائد الفرقة حول هذه الوحدة الكربى ومهامها
الرئي�سية .كما ا�ستمع �إىل عر�ض �آخر قدّمه قائد اللواء الـ 36م�شاة �آلية
،للعلم ،ي�رشف الفريق اليوم على تنفيذ مترين بالذخرية احلية تنفذه
وحدات من الفرقة الثامنة املدرعة ووحدات �أخرى من اللواء الـ36
م�شاة �آلية.
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الإثنني  07جانفي  2019املوافـق ل 02جمادى الأول 1440هـ

وزير الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين بدوي ي�ؤكد من مترنا�ست :

بعد ت�سجيل  120حالة اعتداء خالل ال�سنة املن�صرمة

حذار من ت�سلل جمموعات ارتفاع معدالت ال�سطو واال�ستيالء
على امل�ساكن باملنيعة
تخريبية للجزائر
وجه وزير الداخلية واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي على هام�ش زيارة العمل والتفقد
التي قادته لوالية مترنا�ست احلدودية  ،ر�سالة مبا�شرة للجزائريني من خالل التحذير من مغبة العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن ت�سلل جمموعات تخريبية للجزائر بهويات مهاجرين غري �شرعيني .
�أحمد باحلاج
دعا وزير الداخلية واجلماعات
املحلية نور الدين بدوي يف كلمة
القاها خالل زيارته التفقدية
لوالية مترنا�ست احلدودية مع
دولتي مايل والنيجر  ،اىل �رضورة
ر�ص ال�صفوف و احلفاظ على
الوحدة الوطنية التي و�صفها
باخلط الأحمر ،وذلك من �أجل
تفويت الفر�صة على املرتب�صني
ب�أمن ووحدة الرتاب الوطني ،
حيث وجه بدوي بطريقة مبا�رشة
ب�أ�صابع االتهام للمجموعات
التخريبية التي ت�سعى للت�سلل
للرتاب الوطني  ،بعدما �سبق لها
الوقوف خلف التحري�ض ومتويل
الربيع العربي بدول اجلوار ناهيك
عن النزاعات امل�سلحة مبناطق
ال�ساحل الإفريقي على غرار ليبيا
 ،تون�س  ،مايل وت�شاد و النيجر .
�إىل جانب ذلك فقد وجه وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي
ر�سالة مبا�رشة للجميع مبا فيهم
املواطنني وال�سلطة الرابعة ،
داعيا اياهم لتفادي الإن�سياق وراء
ال�شائعات و الأكاذيب و الإفرتاءات
املرتبطة بهاته املجموعات التي

حتاول �أن تت�سلل للرتاب الوطني
 ،م�ضيفا يف ذات ال�سياق �أن �أمن
وا�ستقرار الوطن خط �أحمر لن
ن�سمح لأي كان امل�سا�س به ،ويف
�سياق مت�صل فقد ذهب بدوي يف
معر�ض حديثه �إىل �أبعد من ذلك
عندما �أكد ب�أن جهاز الأمن بلغ
مرحلة من الن�ضج مما ميكنه من
معاجلة العمليات االمنية املعقدة
بال�رسعة والدقة الالزمتني .

من جهة ثانية فقد �أكد نور
الدين بدوي � ،أن تنمية املناطق
الأهلة بال�سكان
احلدودية
م�س�ؤولية اجلميع ،لكن رغم ذلك
ال ميكن �إنكار جمهودات الدولة
املبذولة لتنمية تلك املناطق من
خالل خمتلف الربامج التنموية
على غرار الربنامج الإ�ستعجايل
لفخامة رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة لتنمية املناطق

النائية واحلدودية الأهلة بال�سكان
� ،إ�ضافة ل�صندوق الوطني لتنمية
مناطق اجلنوب واله�ضاب العليا .
ومعلوم �أن وزير الداخلية
الذي كان مرفوقا بوزير النقل
والأ�شغال العمومية عبد الغني
زعالن و التجارة ال�سعيد جالب
قام بتد�شني ومعاينة جملة من
امل�شاريع التنموية بوالية مترنا�ست
لفك العزلة عن قاطنيها .

املنتخبون ال يعرفون الطريق �إليه �سوى �أيام اال�ستحقاقات

ق�صر عجاجة بعني البي�ضاء بورقلة ...هنا تنتهي احلياة
يئن قاطني ق�رص عجاجة ببلدية
عني البي�ضاء بورقلة  ،حتت وط�أة
انعدام �أوجه احلياة الكرمية  ،يف
وقت ال يعرف املنتخبني الطريق
�إىل قريتهم �سوى مع اقرتاب
املواعيد االنتخابية .
نا�شد �سكان ق�رص عجاجة التابع
لبلدية عني البي�ضاء  05كل عن
مقر والية ورقلة  ،يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط « ،وايل ورقلة
عبد القادر جالوي ب�رضورة
برجمة زيارة ميدانية لهم
للوقوف على حجم املعاناة التي
يكابدونها  ،وت�أتي يف مقدمتها
متاطل الو�صايا يف ربطهم
ب�شبكة غاز املدينة لتتفاقم
معاناة اليومية مع رحلة البحث
عن غاز البوتان الذي يكرث عليه
الطلب خالل املرحلة ال�شتوية
املعروف عنها بالربد القار�س
� ،إ�ضافة لظالم الدام�س الذي
يخيم على الق�رص وذلك جراء
متاطل ال�سلطات املحلية يف
دعمهم ب�شبكة الإنارة العمومية
 ،ومما زاد الطني بلة الت�أخر
غري املربر يف �إعادة ت�أهيل

امل�سالك الرتابية  ،ومما يحز
يف نفو�س حمدثينا �أن املنتخبني
ال يعرفون الطريق �إىل قريتهم
�سوى مع �إقرتاب املواعيد
الإ�ستحقاقات لإمطارهم بوابل
من الوعود الع�سلية �رسعان ما
تتبخر مبجرد و�صولهم لكر�سي
ال�سلطة  ،موازاة مع ذلك فقد
�رضب املنتخبون بتعليمة
الرجل الأول بالوالية عر�ض
احلائط والقا�ضية ب�رضورة
فتح قنوات احلوار البناء مع
املواطنني وال�سعي خلف التكفل
بان�شغاالتهم بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات و الإمكانات املتاحة
� .إىل جانب ذلك فقد نا�شد
حمدثونا ال�سلطات املعنية
ب�رضورة ال�رضب بيد من حديد
لو�ضع حد لتف�شي املقلق لرتويج
وتعاطي الأفات االجتماعية مبا
يف ذلك امل�رشوبات الكحولية
و املخدرات  ،حيث �أن هذا
الو�ضع املزري بات ي�شكل حالة
من الهلع واخلوف الكبريين لدى
ال�ساكنة .
من جهة ثانية فقد طالب

املت�رضرين من امل�شاكل
التقليدية املذكورة  ،ال�سلطات
الو�صية ب�رضورة التدخل
لرتحيلهم نحو م�ساكن حتفظ
لهم كرامة العي�ش يف جزائر
العزة والكرامة  .ويف �إنتظار

تدخل جاد من طرف وايل
الوالية ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية يبقى لزاما
على ال�ساكنة معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى .

�أحمد باحلاج

تعرف الوالية املنتدبة باملنيعة
 ،و الواقعة على بعد نحو 270
كلم جنوب عا�صمة الوالية
غرداية ازدياد رهيب يف معدل
ال�رسقة و ال�سطو على املنازل
 ،ما جعل من الظاهرة يدق
لها ال�سكان ناقو�س اخلطر ،
تتطلب درا�سة معمقة تف�ضي
للق�ضاء على الظاهرة  ،التي
باتت يف الآونة الأخرية تهدد
�أمن و �سالمة املواطنني و كذا
ممتلكاتهم نظرا و االنت�شار
الفظيع لعدد الع�صابات التي
تن�شط ليال و نهارا .
و بينت الأرقام املتح�صل عليها
�صحة املعلومات امل�شار �إليها
 ،و ذلك بعد ت�سجيل م�صالح
الأمن الوطني والكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني  ،ما يفوق 120
حالة اعتداء خالل ال�سنة
املن�رصمة فقط  ،و هو ما ي�ؤكد
على ارتفاع معدالت ال�سطو و
اال�ستيالء على امل�ساكن ببلدية
املنيعة على وجه اخل�صو�ص
 ،كما عرب الع�رشات من
�سكان املنطقة عن االنت�شار
الفظيع للع�صابات التي متتطي

الدراجات النارية من �أجل
تنفيذ عملية ال�رسقة باخلطف ،
و هو ما تعي�شه ب�شكل �شبه يومي
�أحياء متفرقة من املنيعة بعد �أن
يقبل جمموعة من ال�شباب على
�رسقة احلقائب اليدوية للفتيات
و الن�سوة من �أجل احل�صول على
حمتوياتها الثمينة على غرار
هواتف نقالة و مبالغ مالية و
كذلك م�صوغات �إن عرث عليها ،
و الأدهى و الأمر �أن هذا الأمر
يحدث على مر�أى و م�سمع
اجلميع يف و�ضح النهار  ،يف
حني �أن �أغلبية ال�ضحايا تتكتم
عن الإعتداء و ال تودع �شكوى
ر�سمية لدى امل�صالح الأمنية
باملنطقة بدافع اخلوف  ،و هو
ما ير�شح �إرتفاعا �أكرث للظاهرة
 ،من جهتهم ال�سكان طالبوا من
اجلهاز الأمني باملنيعة من �أجل
التعجيل بالتكثيف من دوريات
املراقبة  ،يف الفرتتني من اليوم
لعدم ت�سجيل �ضحايا جدد ،
كما طالبوا ب�إلقاء القب�ض على
املجرمني املعروفني يف و�سط
ال�سكان.
�أحمد باحلاج

ع�شية االحتفاالت بر�أ�س اجلديدة

�أمن والية تندوف يوقف �شخ�صني
بحوزتهما 734.2غ من املخدرات
يف �إطار مكافحة اجلرائم
ب�شتى �أنواعها ال �سيما ما تعلق
منها باالجتار غري امل�رشوع
باملخدرات و على �إثر العملية
الأمنية الرقابية امل�شرتكة -
بن�صب حاجز �أمني م�شرتك
على م�ستوى حمور الدوران
طريق العيون -قامت بها
عنا�رص م�صاحلي (لفرقة
البحث و التدخل  )BRIالتابعة
للم�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ،يف اليومني الأخريين
رفقة عنا�رص مفت�شية �أق�سام
اجلمارك اجلزائرية بتندوف.
و الذين متكنوا من توقيف
�شخ�صني كانا على منت مركبة،
بعد �أن �ألفتا �أنظار عنا�رص
احلاجز االمني امل�شرتك ،حني
حاوال جتنب نقطة التفتي�ش مع
قيامهما برمي �شيئ م�شبوه من
نافذة املركبة و هو الأمر الذي
تفطن �إليه عنا�رص م�صالح
ال�رشطة ،حيث و بعد تفقدهم
للمكان الذي رمي فيه ال�شيئ
امل�شبوه ،عرثوا على كمية من
املخدرات (كيف معالج) قدر
وزنها الإجمايل  -بعد اتخاذ
الإجراءات -ب�سبعة مائة و
�أربعة و ثالثني فا�صل �إثنني
( )734,2غ ،ليتم حجز و م�صادرة

املركبة من طرف عنا�رص
مفت�شية �أق�سام اجلمارك مع
رفع �ضدهما جرمية جمركية
متعلقة بتهريب مواد حمظورة
حظرا مطلقا ( املخدرات)
مع ا�ستعمال و�سيلة نقل ،و يف
�إطار موا�صلة التحقيق قامت
عنا�رص امل�صلحة الوالئية
ل�رشطة الق�ضائية ()BRI
من جهتها بتحويل امل�شتبه
تورطهما يف الق�ضية � -إىل مقر
الأمن الوالئي -و يتعلق الأمر
بكل من املدعو ( ب .ع ر .م)
من مواليد �سنة  1996بالد�شرية
و املدعو (ح�.أ� .أ�أ) من مواليد
�سنة  1993بالد�شرية ،الذين
�صدر يف حقهما �أمر �إيداع على
ذمة التحقيق بعد تقدميهما
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة تندوف بتاريخ 3
جانفي .2019
وح�سبما �أفادت به املعطيات
الأولية املتوفرة ف�إن العملية
الأمنية النوعية الأخرية تندرج
يف �إطار التطبيق ال�صارم
ملخطط املديرية العام للأمن
الوطني القا�ضي بتطويق ب�ؤر
الإجرام عن طريق احتالل
امليدان .

�أحمد باحلاج
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رئي�س بلدية بني دوالة فخار اعمر ي�ؤكد للو�سط

تي�سم�سيلت

البلدية بحاجة للمرافق الريا�ضية
وتطوير اخلدمات ال�صحية

دورات �إعدادية دورية حول
العمل الك�شفي التطوعي

يطالب �شباب بلدية عني الع�سل احلدودية من اجلهات املعنية خا�صة ال�سلطات املحلية ب�ضرورة
التدخل لإجناز قاعات ريا�ضية و كذا مالعب جوارية لفائدة �سكان البلدية ب�إعتبار �أن البلدية
تفتقر �إىل مرافق الريا�ضي.
ح -كرمي
ثمن ام�س رئي�س بلدية بني دوالة
فخار اعمر ويف لقائنا به،م�رشوع
�إعادة تهيئة املدينة ،وهو امل�رشوع
الذي �أ�شار �أنه حتت �إ�رشاف م�صالح
مديرية التعمري بعد �أن ر�صد له غالف
مايل معترب وانطلقت �أ�شغاله ،و�أكد
املري ب�أن امل�رشوع الذي طاملا رفعه
جمل�سه املنتخب من �ش�أنه تغيري وجه
املدينة وحت�سني منظرها م�شريا
لتعهد املجل�س بال�سعي بت�سجيل
امل�رشوع و كذا عمله ومطالبته
ب�إجناز مقر لربيد اجلزائر بعد �أن مت
ت�سجيل واالنطالق يف م�رشوع تهيئة
بني دوالة و�أكد املري افتقاد البلدية
مل�شاريع تنموية �أخرى لتح�سني

�إطار معي�شة املواطن ،م�ؤكدا ب�أن
م�صاحله يف الوقت الراهن تبذل
ق�صارى جهدها للتكفل باالن�شغاالت
الأ�سا�سية منها اخلا�صة بال�صحة
العمومية كالربط باملاء وال�رصف
ال�صحي ،م�شريا للعجز املايل للبلدية
واقت�صار مداخيلها على حقوق
ا�ستئجار �سوق �أ�سبوعي وانتظار
�إعانات الدولة و�أ�ضاف املري ،ب�أن
البلدية ت�ضم حوايل � 90ألف ن�سمة
و تعد من �أكرب بلديات والية تيزي
وزو التزال تفتقد للمرافق ال�شبانية
من دار لل�شباب وملعب،وغريها
من املرافق الريا�ضية والرتفيهية
التي ميكن �أن ت�شكل متنف�سا ل�شباب
البلدية كما �أ�شار �إىل ال�ضغط الذي
تعرفه البلدية من اجلانب ال�صحي
لكون البلدية مق�صدا للبلديات

خن�شلة

توزيع 64ر�أ�س ماعز على �أ�سر فقرية
املجاورة للعالج مب�ست�شفى تيزي

وقال املري �أن عدم توفري خدمات

وزو الذي ي�ستقبل مر�ضى ي�أتون حتى

بالعيادة املتعددة اخلدمات يف فرتة

من بلديات بني زمنزار و ايت حممود

الليل �سببه العجز يف الأطباء

الطارف

�شباب بلدية عني الع�سل يطالبون مبالعب جوارية
ال�شباب و يف ت�رصيحاتهم ل"الو�سط"
�أكدوا �أن غياب املرافق الريا�ضية
على م�ستوى البلدية يجربهم يف
كل مرة على التوجه �إىل البلديات
الأخرى املجاورة من �أجل ممار�سة
الريا�ضة و هو الأمر الذي و�صفوه
بالغري املقبول � .شباب بلدية عني
الع�سل و يف ت�رصيحاتهم ل"الو�سط"

�أن معظم �أحياء البلدية تفتقر �إىل
املرافق الريا�ضية فال قاعات
ريا�ضة متوفرة و ال حتى مالعب
جوارية خم�ص�صة لل�شباب علما �أن
عني الع�سل ال حتتوي على اي ملعب
جواري يف كل احيائها ،و هو الأمر
الذي و�صفوه بالغري املقبول متاما و
يف هذا ال�صدد يقول �أحد املواطنني

"�أن �شباب البلدية رفعوا بطلبهم �إىل
ال�سلطات املعنية من �أجل �إجناز
مرافق ريا�ضية ل�صاحلهم و لكن و
حلد اليوم ال �شيء �أجنز على �أر�ض
الواقع عاد تلك الوعود التى تقدم
لنا يف كل مرة و هو ما يجربنا على
التنقل �إىل غاية البلديات الأخرى
من اجل ممار�سة الريا�ضة " غياب

مرافق ريا�ضية خم�ص�صة لل�شباب
هو امل�شكل الأ�سا�سي الذي يطرحه
�شباب بلدية عني الع�سل على
امل�س�ؤولني �أين يطالبون ب�رضورة
التدخل و �إيجاد حل لهم و �إخراجهم
من دائرة الفراغ التى يعي�شون فيها
رزق اهلل �شريف

جامعة ق�سنطينة 2

�إدراج عما قريب ما�سرت يف تخ�ص�ص الأمن املعلوماتي
�سيتم قريبا �إدراج ما�سرت يف تخ�ص�ص
�أمن املعلومات �ضمن الربنامج الدرا�سي
بجامعة عبد احلميد مهري (ق�سنطينة
 ,)2ح�سب ما �أعلن عنه اليوم ال�سبت
رئي�س هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية العليا,
حممد الهادي لطر�ش و �أو�ضح لطر�ش
يف ت�رصيح عقب يوم حت�سي�سي حول
الأمن املعلوماتي �أن ما�سرت التكوين يف
الأمن املعلوماتي �سيعر�ض "عما قريب"
على طلبة كلية التكنولوجيات اجلديدة
للإعالم و االت�صال جلامعة ق�سنطينة
 .2و �أ�ضاف ب�أن املجهودات من�صبة
حول طرق و كيفيات تركيب برنامج
التكوين �ضمن هذا املا�سرت م�شريا �إىل

�أن �إجراءات اعتماد هذا املا�سرت قد مت
ال�رشوع فيها لدى وزارة التعليم العايل
و البحث العلمي من جهتهم �أكد خرباء
ح�رضوا هذا اللقاء التح�سي�سي على
�أن "�إدراج هذا املا�سرت يف امل�شوار
الدرا�سي جلامعة ق�سنطينة  2يهدف
�إىل تكوين خرباء يف جمال ت�صور �أنظمة
�إلكرتونية �آمنة ،عتاد و برنامج كمبيوتر
ملكافحة القر�صنة التي �أ�صبحت
تتفاقم و خطرية تهدد الأ�شخا�ص و
كذلك االقت�صاد الوطني .و بعد �أن
�أبرز �أهمية هذا التكوين �أو�ضح عميد
كلية التكنولوجيات اجلديدة للإعالم
و االت�صال زايدي �سحنون �أن اجلرمية

الإلكرتونية على غرار عمليات االخرتاق
و القر�صنة و التهديدات الإلكرتونية
لي�س لها حدود ما يربز �أهمية "الت�سلح
بالأدوات الالزمة لتحديدها و �صدها و
حتليلها ملحاربة هذه الأخطار"و لأجل
ذلك �أ�ضاف نف�س امل�س�ؤول ب�أن الأمر
ي�ستدعي تكوين �إطارات عليا قادرة
على "ت�صور و ت�سيري و تطوير �أنظمة
مندجمة �آمنة و �شبكات �أخرى ذكية �آمنة
متكن من مكافحة القر�صنة و االخرتاق
عن طريق الإعالم الآيل و التقليل من
�أخطار التهديدات".
و بعد �أ�شار �إىل �رضورة "التحلي
بوعي اجتماعي" ب�أهمية �أمن الأنظمة

املعلوماتية و التكنولوجية تطرق ال�سيد
�سحنون كذلك �إىل الفائدة من هذا
التكوين يف جمال �آفاق املهن بالن�سبة
للطلبة ال�سيما و �أن هذا الن�شاط ما زال
غري م�ستغل يف اجلزائر و كان هذا اليوم
التح�سي�سي فر�صة ملناق�شة جتارب
التكوين يف الأمن االلكرتوين ببع�ض
البلدان و يف هذا ال�ش�أن �أكد رئي�س
جامعة ق�سننطينة  2على وجود كفاءات
ب�رشية قادرة على القيام بهذه التجربة
و كذا على الو�سائل اللوجي�ستيكية
الالزمة لتج�سيد هذا امل�رشوع التكويني
كاملخابر و التجهيزات اخلا�صة
بالتكوين.

م�صالح مديرية التجارة بوالية ميلة

حجز  77قنطارا من املواد غري القابلة لال�ستهالك

قامت م�صالح مديرية التجارة بوالية
ميلة بحجز ما يقارب  77قنطارا من
خمتلف املواد غري القابلة لال�ستهالك
خالل �سنة  2018بح�سب ما علم من
رئي�س م�صلحة حماية امل�ستهلك وقمع
الغ�ش باملديرية املحلية للقطاع جمال
بيدة .و�أو�ضح ذات امل�صدر لو�أج �أن من

بني املواد التي مت حجزها اللحوم بكمية
قاربت  1,60قنطارا و�أكرث من 3,10
قنطار من احللويات ف�ضال عن حجز ما
يقارب  15قنطار من امللح فيما كانت
كمية املحجوزات الأكرب من امل�رشوبات
مبجموع  24,59قنطارا  ،وقدرت القيمة
الإجمالية لهذه املواد املحجوزة ب�أكرث

تعتزم حمافظة الك�شافة الإ�سالمية
اجلزائرية لوالية تي�سم�سيلت تنظيم
قريبا دورات �إعدادية دورية حول
العمل الك�شفي التطوعي ح�سبما �أفاد
به اليوم ال�سبت املحافظ الوالئي
لهذا التنظيم الك�شفي .و�أو�ضح عبد
القادر قروج على هام�ش املع�سكر
الوالئي الأول للك�شاف الذي اختتمت
فعالياته اليوم مبدينة تي�سم�سيلت
ب�أن هذه الدورات التي �ست�ستهدف
فئتي الك�شاف ال�صغري والفتية (ما
بني � 8إىل � 16سنة) ت�شمل درو�س
نظرية وتطبيقية حول الن�شاطات
التطوعية ذات املنفعة العامة على
غرار تنظيف التجمعات ال�سكنية
والت�شجري وم�ساعدة الفئات املعوزة

والتح�سي�س مبخاطر الظواهر ال�سلبية
يف املجتمع كما برجمت �ضمن هذه
الدورات التي �ستنظم كل �شهر
وي�رشف على ت�أطريها قادة الأفواج
الك�شفية واطارات بق�سم التدريب
والت�أهيل الك�شفي التابع للمحافظة
املذكورة رحالت بيداغوجية
وتوعوية �إىل املعامل التي ت�ؤرخ لثورة
التحرير املجيدة وكذا الف�ضاءات
الطبيعية باملنطقة �ستتوج هذه
العملية التكوينية بتح�صل املرتب�صني
على �شهادة ك�شاف متطوع التي ت�ؤهله
ملمار�سة الأن�شطة الك�شفية التطوعية
املربجمة من قبل �أفواج الك�شافة
الإ�سالمية مبختلف بلديات الوالية
وفق ذات امل�صدر.

من  3مليون و� 200ألف د.ج وفقا لنف�س
امل�صدر الذي فقد مت خالل ذات
ال�سنة ت�سجيل  2189خمالفة وحترير
 1818حم�رضا ما �أ�سفر عن تنفيذ �أكرث
من  220قرارا بالغلق الإداري ،م�شريا
�أن احل�صيلة اخلا�صة بحجز املواد
اال�ستهالكية بالوالية يف ال�سنة املنق�ضية

�أقل مما كانت عليه �سنة  2017التي مت
خاللها حجز حوايل  134قنطارا من
خمتلف املواد اال�ستهالكية بقيمة مالية
فاقت  4مليون و� 929ألف د.جكما مت
خالل نف�س ال�سنة ت�سجيل  1745خمالفة
وحترير  1469حم�رضا وتنفيذ  53قرارا
بالغلق الإداري وفق ذات امل�صدر.

ا�ستفادت  32عائلة معوزة تقطن عرب
�أرياف وبلديات والية خن�شلة من 64
ر�أ�س ماعز يف �إطار برنامج الأ�رسة
املنتجة بح�سب ما علم من م�صالح
املديرية املحلية للن�شاط االجتماعي
والت�ضامن .و�أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن
عملية توزيع  64ر�أ�س ماعز �أ�رشفت
عليها يوم اخلمي�س املا�ضي مديرية
الن�شاط االجتماعي والت�ضامن بالوالية
بالتن�سيق مع خمتلف اخلاليا اجلوارية
الت�ضامنية حيث تنقل �أعوانها �إىل
مقرات �سكن الأ�رس املعوزة لتوزيع
ر�أ�سي ماعز على كل عائلة من
امل�ستفيدين �ضمن م�رشوع الأ�رسة
املنتجة و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن
عملية توزيع ر�ؤو�س املاعز تعترب �أول

عملية جت�سدها املديرية املحلية
للن�شاط االجتماعي والت�ضامن يف �إطار
برنامج الأ�رسة املنتجة خالل �سنة
 2019علما �أن والية خن�شلة تعد من
بني �أوىل  12والية عرب الوطن ا�ستفادت
�ضمن هذا الربنامج الت�ضامني .وت�سهر
على هذه العملية التي ت�ستفيد من
خاللها العائالت املعوزة التي تتوفر
فيها جميع �رشوط الدعم من و�سائل
وجتهيزات ترتاوح قيمتها املالية
بني � 10آالف و� 50ألف د.ج ملزاولة
ن�شاطاتها جلنة تقنية تابعة ملديرية
الن�شاط االجتماعي والت�ضامن بالوالية
التي تقوم بدرا�سة امللفات و باملتابعة
امليدانية بعد عملية اال�ستفادة وفقا
لذات امل�صدر.

النعامة

دورة تكوينية ا 13حافظ للقر�آن
�إ�ستفاد  13طالب علم من حفظة القر�آن
الكرمي بوالية النعامة من دورة تكوينية
خالل العطلة ال�شتوية لتلقينهم �أحكام
التجويد و�إتقان طرق تالوة وترتيل
القر�آن الكرمي وفقا لإجازة منظومة
التجويد املعروفة ب "املقدمة
اجلزرية" لإمام القراء "�إبن اجلزري"
ح�سب ما علم اليوم ال�سبت لدى
املنظمني  .و�أو�ضح رئي�س اجلمعية

الثقافية "الكوثر " ملدينة م�رشية �أن
�أهم حماور هذه الدورة التكوينية التي
احت�ضنها املركز الثقايف بذات املدينة
و�أطرها عدد من املقرئني متثلت
يف تعريف علم القراءات و�ضبطه
والطريقة ال�صحيحة للكتابة القر�آنية
وخمارج احلروف والتطبيق الإقرائي
فيما يتعلق باملقامات والأداء و�أحكام
التجويد.

املراكز احلدودية الأربعة بوالية تب�سة

عبور� 54ألف جزائري و �أجنبي
عرب قرابة � 54ألف م�سافر جزائري و
�أجنبي املراكز احلدودية الأربعة بوالية
تب�سة خالل العطلة ال�شتوية بح�سب ما
علم لدى م�صالح �أمن الوالية و�أو�ضح
ذات امل�صدر �أن �رشطة احلدود الربية
لأمن والية تب�سة �أح�صت منذ بداية
العطلة ال�شتوية �أكرث من  53976م�سافرا
جزائريا و�أجنبيا اجتازوا املراكز
احلدودية الأربعة بالوالية (بو�شبكة،
املريج ،ر�أ�س العيون و بتيتة) و ذلك
مبعدل  13404م�سافرا يوميا .و�أ�شار
ذات امل�صدر �إىل �أن م�صالح ال�رشطة
وعرب خمتلف املراكز احلدودية قدمت
الت�سهيالت واخلدمات من �أجل �أف�ضل

خدمة عمومية للمواطنني وامل�سافرين
والتكفل بهم و تقليل مدة االنتظار يف
�سياق مت�صل� ،أفاد ذات امل�صدر �أنه
مت �إح�صاء �أزيد من  2مليون و ن�صف
مليون م�سافر عرب هذه املراكز خالل
�سنة  ،2018من بينهم �أكرث من 925380
م�سافرا و 203650مركبة عربوا من
و �إىل الرتاب الوطني عرب املركز
احلدودي بو�شبكة الذي يعد �أهم مركز
ونقطة عبور من جهة �أخرى �سجلت
ذات امل�صالح قرابة  1176ق�ضية
متعلقة مبكافحة الإجرام وتهريب
خمتلف ال�سلع عرب املراكز احلدودية
بح�سب ما خل�ص �إليه ذات امل�صدر.
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م�أزق «هواوي»:

�أبعاد ال�صراع ال�صيني -الأمريكي على الهيمنة التكنولوجية
�إيهاب خليفة/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و االبحاث املتقدمة

حلقة يف �سل�سلة الت�صعيد الأمريكي
�ضد ال�صني.

اعتقلت ال�سلطات الكندية «منج
وانزو» املديرة املالية ل�رشكة هواوي
عمالق �صناعة االت�صاالت ال�صينية
يف دي�سمرب  2018بنا ًء على طلب
من ال�سلطات الأمريكية .وذكرت
و�سائل �إعالم �أمريكية �أن الواليات
املتحدة حتقق يف انتهاكات حمتملة
من قبل �رشكة هواوي للعقوبات
الأمريكية �ضد �إيران ،فدائ ًما ما
يتهم امل�رشعون الأمريكيون ال�رشكة
ب�أنها ت�شكل تهديدًا للأمن القومي
الأمريكي ،معتربين �أن التكنولوجيا
التي ت�ستخدمها ميكن �أن َّ
توظف
للتج�س�س من قبل احلكومة ال�صينية.
وي�أتي ذلك يف ظل ال�رصاع من �أجل
الهيمنة على التكنولوجيات الفائقة
بني ال�صني التي ت�سعى لتقود العامل
يف جمال التكنولوجيات فائقة التقدم
وبني الواليات املتحدة الأمريكية
التي حتاول احلفاظ على مكانتها
يف مواجهة ال�صني .وتُعترب �رشكة
هواوي �أكرب منتج ملعدات االت�صاالت
يف العامل ،وثالث �أكرب مو ّرد للهواتف
الذكية ،و�صاحبة عدد هائل من
مكاتب البحث والتطوير ،ومالكة
لع�رشات �آالف براءات االخرتاع.
فهي تعترب �أكرب �رشكة �صينية لإنتاج
معدات االت�صاالت يف العامل،
وتنت�رش منتجاتها يف �أكرث من 170
دولة حول العامل ،وحتى يوم  31من
�شهر يناير لعام  ،2017ا�ستطاعت
هواوي احل�صول على  74.307براءة
اخرتاع ،والتقدمي على  64.091براءة
اخرتاع يف ال�صني و 48.758براءة
اخرتاع خارج ال�صني ،كما �أ�صبحت
هواوي ال�رشكة ال�صينية الوحيدة
التي اندرجت عالمتها التجارية يف
ت�صنيف «فورب�س» ال�سنوي لأعلى
العالمات التجارية قيمة بالعامل يف
عام  2018للعام الثاين على التوايل،
حيث بلغت قيمة عالمتها التجارية
 8.4مليارات دوالر �أمريكي .ولذلك
قد يكون توقيف املديرة املالية
لل�رشكة وابنة مالكها «منج وانزو»

طموح �صيني للهيمنة:
قرر الرئي�س ال�صيني «�شي جني
بينج» منذ انتخابه يف مار�س 2013
تغيري العقيدة ال�صناعية لل�صني لكي
تتخل�ص من تبعيتها التكنولوجية
للغرب ،وت�صبح �إحدى الدول الكربى
يف جمال التكنولوجيا املتقدمة،
ومن هنا جاءت ا�سرتاتيجية «�صنع
يف ال�صني  »2025التي يهدف من
خاللها لتطوير القطاع ال�صناعي
باجلهود الذاتية من عدة جوانب
تركز يف جمملها على ال�صناعات
املتقدمة والتكنولوجية العالية (هاي
تك) ولي�س ال�صناعات الرخي�صة
كثيفة اال�ستهالك للطاقة ،فاهتمت
ال�صني ب�صناعة الف�ضاء وما يرتبط
بها من �أقمار �صناعية و�صواريخ
تفوق �رسعتها �رسعة ال�صوت،
وكذلك اهتمت ب�صناعة �أعماق
البحار ،و�صناعة �أ�شباه املو�صالت،
وتطبيقات الواقع املعزز ،والروبوتات
واملركبات الآلية ،والطاقة النووية.
وزادت من اهتمامها مبجال التعديل
الوارثي اجليني ،واخلاليا اجلذعية
اجلنينية ،والطب احليوي ،ودعمت
ال�رشكات التكنولوجية ال�صينية
الكربى مثلBaidu, Alibaba, :
،Tencent, ZTE, WeChat
لتناف�س ال�رشكات الأمريكية الكربى
مثلGoogle, Facebook, :
 .Apple, Amazonو�إدرا ًكا
لأهمية الذكاء اال�صطناعي� ،أطلقت
ال�صني ا�سرتاتيجية �شاملة يف يوليو
 2017تتناول بالتحديد الأهداف
املرجو حتقيقها يف جمال الذكاء
ت�شمل:
والتي
اال�صطناعي،
رقائق معاجلة ال�شبكة الع�صبية
اال�صطناعية ،والروبوتات الذكية،
واملركبات الآلية ،والت�شخي�ص الطبي
الذكي ،والطائرات بدون طيار ذكي،
والرتجمة الآلية .ويف نوفمرب ،2017
�أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا ال�صيني
�أنه �ش ّكل ما �س ّماه «فريق الأحالم»

من كربى ال�رشكات التكنولوجية
ال�صينية (Baidu, Alibaba,
 )Tencentلقيادة الدولة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي ،وقد بد�أت هذه
ال�رشكات بالفعل يف �إن�شاء من�صات
مفتوحة امل�صدر جلمع �أكرب قدر من
املعلومات التي ميكن توظيفها يف
تعلم الآالت ،حيث تخ�ص�ص �رشكة
«علي بابا» �أكرث من  15مليار دوالر
تو�سع
لعمليات البحث والتطوير ،كما ّ
�رشكة هواوي من عمليات اال�ستثمار
يف اجليل اخلام�س من الإنرتنت.
وف�ضلاً عن البيانات العمالقة التي
متلكها ال�صني ،هناك عدد �آخر من
املميزات التي ت�ضمن لها ال�سبق يف
جمال الذكاء اال�صطناعي ،فهي متتلك
القوة احلا�سوبية واملهند�سني الأ ْكفاء،
وتدفع ال�رشكات دف ًعا ا�ضطرار ًّيا
لال�ستثمار يف التقنيات الذكية ،مما
�أهل ال�صني لكي تن�شئ نظم ذكاء
ا�صطناعي تحُ كم بها قب�ضتها على
جميع الأفراد .فمثلاً قام رجل
ب�رسقة كمية من البطاطا تبلغ قيمتها
� 17ألف دوالر ،ثم ح�ضرَ حفلة يف مايو
املا�ضي يف مدينة جيا�شينج ،وكان يف
احلفلة �أكرث من � 17ألف مدعو ،وعلى
الرغم من كرثة العدد فقد متكنت
خوارزميات الذكاء اال�صطناعي من
ك�شفه مبطابقة �صورته املوجودة
يف لقطات الكامريات الأمنية
ب�صورته املوجودة يف قاعدة بيانات
�أهم املجرمني املطلوبني للعدالة،
وانتهى هذا الأمر باعتقاله .ويف
�إطار �سعي ال�صني لتحقيق هيمنتها
يف جماالت التكنولوجيا الفائقة �أو
املتقدمة خالل ال�سنوات القادمة،
اهتمت ب�إر�سال الطالب ال�صينيني
لدرا�سة املواد العلمية املرتبطة
بهذه التقنيات يف اجلامعات
الأوروبية والأمريكية حتديدًا ،حيث
تعترب ال�صني �أكرب ُم�صدّر للطالب
املبتعثني يف اخلارج بعدد يتجاوز
� 600ألف طالب ،كما قامت ب�إن�شاء
�أكرث من  4200ور�شة �إنتاج ابتكارية،
و�أكرث من � 3آالف حا�ضنة تكنولوجية،
و�أكرث من  400م�رسعة �أعمال ،و�أكرث
من  150منطقة تنمية �صناعية فائقة

التكنولوجيا ب�أنحاء البالد .ووفرت
بيئة االبتكار خدمات لنحو 400
�ألف �رشكة �صغرية ومتو�سطة يف
جمال العلوم والتكنولوجيا .كما زاد
الإنفاق ال�صيني يف جمال التكنولوجيا
املتقدمة من  9.9مليارات دوالر عام
� 2015إىل  15مليار دوالر يف � 2016إىل
 21مليار عام .2017
وهو ما قد يدعمها يف مواجهة
االتهامات التي تدعي ب�أن ال�صني
حتقق التنمية عرب �رسقة حقوق
امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع
وتقليد املنتجات الغربية داخل
حدودها و�إعادة ت�صديرها ،و�شن
الهجمات ال�سيربانية ل�رسقة
الت�صميمات واملعلومات وخطط
الت�سويق اخلا�صة بال�صناعات
اال�سرتاتيجية ،حيث �أن بكني تتجه
�إىل �إن�شاء منظومة حقيقية ومتكاملة
لالقت�صاد وال�صناعة الوطنية حتقق
مبادئ االبتكار والتنوع واال�ستدامة.

�إجراءات وا�شنطن
امل�ضادة:
تزايدت التخوفات الأمريكية
من ت�صاعد هيمنة ال�صني على
التكنولوجيات املتقدمة مما يهدد
وا�شنطن على امل�ستوي االقت�صادي
والع�سكري ،فقد �أ�صدرت وزارة التجارة
الأمريكية قرا ًرا مبنع �رشكتي هواوي
و ZTEال�صينيتني من �رشاء معاجلات
الهواتف الذكية واملحمولة من �رشكة
«كوالكوم» الأمريكية عمالق �صناعة
الرقائق الإلكرتونية املتخ�ص�صة
يف تكنولوجيا نظم االت�صاالت على
خلفية مزاعم بانتهاكها لوائح �إدارة
الت�صدير الأمريكية وبيع منتجات
لإيران .و� ً
أي�ضا منع الرئي�س الأمريكي
«دونالد ترامب» �رشكة «برودكوم
ليميتد» ال�سنغافورية من حماولتها
اال�ستحواذ على �رشكة «كوالكوم»
يف �صفقة تاريخية تُقدر بـ 142مليار
دوالر �أمريكي على خلفية اتهامات
ب�إ�ضعاف املناف�سة الأمريكية ل�صالح
ال�صني .كما ت�سعى �إدارة «ترامب»

� ً
أي�ضا �إىل فر�ض قيود على ال�رشكات
التي بها ن�سبة م�ساهمة �صينية تتجاوز
 %25والتي ت�سعى لال�ستثمار �أو حتى
�رشاء تكنولوجيات �أمريكية متقدمة
يف جماالت حمددة معظمها يتعلق
بالأمن القومي ،مثل �صناعة ال�رشائح
الدقيقة والت�شفري ،ف�ضلاً عن الذكاء
اال�صطناعي والروبوتك�س .ولذلك
ينظر بع�ض املحللني �إىل �أن تنامي
القدرات ال�صينية التكنولوجية خا�صة
يف هذه املجاالت �سيزيد التوتر بني
البلدين ،ال �سيما ما يتعلق بالذكاء
اال�صطناعي ،وذلك لأن له تطبيقات
ع�سكرية ومدنية � ً
أي�ضا من �ش�أنها �أن
تحُ دث ثورة يف املجالني.
ومل يقت�رص الأمر على ذلك فقط ،بل
� ً
أي�ضا منعت �إدارة «ترامب» الطالب
ال�صينيني الذين يدر�سون جماالت
لها عالقة بالتكنولوجيا من احل�صول
على فيزا �أكرث من عام واحد ،حيث
�رصح املتحدث الر�سمي لوزارة
اخلارجية الأمريكية ب�أن «كل قرار
خا�ص ب�إ�صدار فيزا هو قرار متعلق
بالأمن القومي الأمريكي» ،كما �أنه
من املتوقع �أن يتم تعطيل �إ�صدار
الت�أ�شرية الأمريكية عدة �أ�شهر �إذا كان
طالب الت�أ�شرية ال�صيني مدي ًرا �أو باح ًثا
ُ
يف بع�ض الكيانات املحددة املتعلقة
بالتكنولوجيا .ويف هذا ال�سياق دعا
وزير الدفاع الأمريكي �إىل مزي ٍد من
الإنفاق يف جمال الذكاء اال�صطناعي
خ�شية الطموح ال�صيني ،مبا يف ذلك
امل�رشوعات التي تعمل عليها وحدة
االبتكار التجريبية التابعة لوزارة
الدفاع .وطالب احلكومة الأمريكية
بتدعيم عالقاتها مع ال�رشكات
التكنولوجية ،خا�صة تلك التي تعمل
يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،بل
ت�صاعدت بع�ض املقرتحات مبنع
ا�سترياد �أي �أجهزة من هواوي �أو zte
ومنع التعامل مع �أي متعاقد خارجي
له تعامالت مع هذه ال�رشكات خ�شية
التعر�ض لالخرتاق ال�صيني وتهديد
الأمن القومي الأمريكي.

متدد ال�صراع �إىل �أوروبا:

ال يقت�رص الأمر على الواليات

املتحدة الأمريكية ،ف�أوروبا � ً
أي�ضا
تقع �ضحية خلطة ال�صني  ،2025ف�إن
ف�شلت ال�صني يف نقل التكنولوجيا
الغربية �إىل حدودها ،ف�إنها ت�ستطيع
�رشاء ال�رشكات التكنولوجية الكربى
ونقل �أ�رسارها ،وهو ما حدث بالفعل
يف �أوروبا .فمن خالل حتليل بيانات
� 678صفقة متت بالفعل� ،أو ال تزال
قيد التنفيذ ،يف  30دولة �أوروبية يف
 ،2018-2008خلُ�صت بلومبريج �إىل
�أن �أملانيا -على الرغم من نداءات
برلني -ت�أتي يف املرتبة الثانية بعد
بريطانيا .فقد �أبرمت ال�رشكات
الأملانية ،يف العقد الأخري225 ،
�صفقة مع ال�رشكاء ال�صينيني
بقيمة �إجمالية  20.33مليار دوالر،
والربيطانيون �أبرموا � 227صفقة.
وب�شكل عام ،ف�إن �أكرث من ن�صف
ا�ستثمارات ال�صني تتوزع على �أكرب
خم�سة اقت�صادات يف العامل القدمي،
كما �أُ�رضت �رشكات مثل «�سيمنز»
و»كاوا�ساكي» و»�آل�ستوم» ملنح ال�صني
�أ�رسارها لتفوز بعقود يف �شبكة النقل
ال�رسيع ال�صينية ،وهو الأمر الذي
دفع الربملان الأوروبي �إىل املوافقة
على اقرتاح للمفو�ضية الأوروبية
يق�ضي ب�إقامة «�إطار» �أوروبي يتيح
فر�ض رقابة يف االحتاد الأوروبي
خ�صو�صا
على اال�ستثمارات الأجنبية
ً
ال�صينية منها .ويف النهاية ،ف�إن
ال�رصاع ال�صيني مع الواليات املتحدة
الأمريكية ال يزال يف غري �صاحلها،
فرغم طموح بكني والإمكانيات
امل�سخرة لها� ،إال �أن قطاع الت�صنيع
ال�صيني ما زال يعتمد على تو�سيع
احلجم ،فلم يتحقق بعد التحول
من االعتماد على تو�سيع احلجم
�إىل االعتماد على رفع اجلودة ،وما
زالت هناك فجوة وا�سعة بني قطاع
الت�صنيع ال�صيني مقارن ًة مع الواليات
املتحدة الأمريكية واليابان و�أملانيا،
يف جماالت رفع اجلودة ،وزيادة
العائد ،وحت�سني الهيكل ،والتطور
امل�ستدام ،ولكن ال�سنوات القليلة
القادمة قد ت�شهد تغري موازين القوى
ل�صالح ال�صني.
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والية  :برج بوعريريج
دائرة  :برج زمورة
بلدية� :أوالد دحمان

الو�سط2019/01/07:

ANEP N°: 1916000180

الو�سط2018/01/07:

ANEP N°: 1916000556
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رشاقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�رشاقة
حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق الن�رش
املادة  412من ق.ا.م وا
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و
املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله
و املوقعة ادناه
لفائدة  :القر�ض ال�شعبي اجلزائري
الكائن مقر ها ب  :وكالة حيدرة
اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله �إىل غاية انتهاء
�إجراءات التنفيذ االختياري
�ضد  :ع�شا�ش ميلود  ،م�سري م�ؤ�س�سة
العنوان  :حو�ش فايف  ،بلدية العا�شور
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،
ق�سم اجلنح بتاريخ  ، 2014/01/07 :فهر�س رقم  ، 16/00059 :جدول رقم
 13/08103 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة  ،بتاريخ 15/05/07 :
 ،حتت رقم 15/529 :
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية
ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/11/29رقم الرتتيب :
 ، 18/5221فهر�س رقم 18/4959 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض تبليغ
ال�سند التنفيذي املذكور اعاله بجريدة يومية وطنية.
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية
.

الو�سط2019/01/07:

الو�سط2019/01/07:

والية امل�سيلة
دائرة امل�سيلة
بلدية امل�سيلة
اعالن
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية
امل�سيلة
بان .ال�سيد .ذوادي حمزة /عامر
قد تقدم بطلبه من اجل �إن�شاء م�رشوع غ�سل
وت�شحيم ال�سيارات
بالعنوان  /حي الروكاد حمل رقم  01ببلدية
امل�سيلة والية امل�سيلة
بناء ا على جدول ار�سال رقم 2018 /179بتاريخ
2018/12/16ال�صادر عن مديرية التنظيم
وال�ش�ؤون االجتماعية – م�صلحة التنظيم وال�ش�ؤون
العامة –مكتب التنظيم وال�رشطة العامة – فر ع
املن�ش�أت وامل�ؤ�س�سات امل�صنفة
يعني ال�سيد /مرزوقي �سمري حمافظ حمقق لكل
االقرتحات واالعرتا�ضات امل�رصح بها باملديرية
التقنية املوجودة بالبلدية وذالك ملدة  15يوما
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

الو�سط2019/01/07:

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رشاقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�رشاقة
حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق الن�رش
املادة  412من ق.ا.م وا
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و
املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله
و املوقعة ادناه
لفائدة  :بودايل نعيمة
ال�ساكنة ب  :حي  50م�سكن عمارة  Cرقم الباب  ،معاملة  ،زرالدة –
اجلزائر
اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله �إىل غاية انتهاء
�إجراءات التنفيذ االختياري
�ضد  :عكاك خالد
ال�ساكن ب  :حي  80م�سكن بالطو �أوالد فايت – اجلزائر
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة
ال�رشاقة  ،ق�سم �ش�ؤون اال�رسة بتاريخ  ، 2016/01/07 :فهر�س رقم :
 ، 16/00155جدول رقم  15/05031 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية ،
بتاريخ  ، 2018/09/24 :حتت رقم 2018/1775 :
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية
وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/11/29رقم
الرتتيب  ، 18/5126 :فهر�س رقم 18/4940 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض تبليغ
ال�سند التنفيذي املذكور اعاله بجريدة يومية وطنية.
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية
وطنية .

الو�سط2019/01/07:

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رشاقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�رشاقة
حم�رض التكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق.ا.م وا
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة
لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه
لفائدة  :بودايل نعيمة
ال�ساكنة ب  :حي  50م�سكن عمارة  Cرقم الباب  ،معاملة  ،زرالدة – اجلزائر
اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله �إىل غاية انتهاء �إجراءات
التنفيذ االختياري
�ضد  :عكاك خالد
ال�ساكن ب  :حي  80م�سكن بالطو �أوالد فايت – اجلزائر
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،ق�سم
�ش�ؤون اال�رسة بتاريخ  ، 2016/01/07 :فهر�س رقم  ، 16/00155 :جدول رقم :
 15/05031و املمهور بال�صيغة التنفيذية  ،بتاريخ  ، 2018/09/24 :حتت رقم :
2018/1775
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر
عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/11/29رقم الرتتيب  ، 18/5126 :فهر�س
رقم 18/4940 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء
لل�سند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة يومية وطنية و �إلزامها بدفع مبلغ �إجمايل
قدره  1.161.068٫54 :دج
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية
و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط2019/01/07:

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رشاقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�رشاقة
حم�رض التكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق.ا.م وا
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة
لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه
لفائدة  :القر�ض ال�شعبي اجلزائري
الكائن مقر ها ب  :وكالة حيدرة
اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله �إىل غاية انتهاء �إجراءات
التنفيذ االختياري
�ضد  :ع�شا�ش ميلود  ،م�سري م�ؤ�س�سة
العنوان  :حو�ش فايف  ،بلدية العا�شور
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،
ق�سم اجلنح بتاريخ  ، 2014/01/07 :فهر�س رقم  ، 16/00059 :جدول رقم :
 13/08103و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة  ،بتاريخ  ، 15/05/07 :حتت
رقم 15/529 :
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر
عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/11/29رقم الرتتيب ، 18/5221 :
فهر�س رقم 18/4959 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض التكليف
بالوفاء لل�سند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة يومية وطنية و �إلزامها بدفع
مبلغ �إجمايل قدره  44.256.140٫89 :دج
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية
وطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط2019/01/07:
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معتقل خالل دي�سمرب بينهم  26اً
 485اً
طفل و 5ن�ساء
�أظهرت �إح�صائية �صادرة عن "مكتب �إعالم الأ�سرى" �أن قوات االحتالل اعتقلت ما يقارب 485
مواطنا فل�سطينيا من مدن ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة خالل �شهر دي�سمرب املا�ضي.
و�أو�ضحت الإح�صائية �أن من
بني الذين اعتقلوا خالل ال�شهر
الفائت خم�س ن�ساء هن ثائرة
الديك من مدينة �سلفيت و�آية
دحادحة من مدينة رام اهلل وكفاح
�صالح الدين من بلدة حزما �رشق
القد�س و�صباح فرعون من بلدة
العيزرية املجاورة و�إحدى الفتيات
مل تعرف هويتها خالل مواجهات
اندلعت على مدخل مدينة البرية
ال�شمايل ،علما �أنه مت الإفراج عن
معظمهن.
و�أ�شارت �إىل �أنه من بني املعتقلني
 26طفال وفتى ترتاوح �أعمارهم
ما بني  12و 17عاما ،حيث مت
اعتقال معظمهم من منازلهم يف
مدن القد�س واخلليل وبيت حلم
وبع�ضهم خالل مواجهات مع
جنود االحتالل ،فيما مت اعتقال
ثالثة �صحفيني هم �سامح منا�رصة

من طولكرم وح�سني �شجاعية
من قرية دير جرير �رشق رام اهلل
ومو�سى �صالح �سمحان من قرية
اللنب الغربي غرب رام اهلل� ،إ�ضافة

�إىل اعتقال نائبني يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني هما
يا�رس من�صور من نابل�س وحممد
�إ�سماعيل الطل من الظاهرية

جنوب اخلليل.
وبينت الإح�صائية �أن حمافظة
رام اهلل والبرية �شهدت حمالت
االعتقال الأو�سع خالل ال�شهر
بواقع  122معتق ً
ال ،تليها حمافظة
القد�س بواقع  105معتقلني �أفرج
عن معظمهم ب�رشوط قا�سية
كاحلب�س املنزيل والغرامات
املالية ،كما مت اعتقال  67مواطنا
من اخلليل و 49مواطنا من بيت
حلم و 39مواطنا من حمافظة
نابل�س و 25مواطنا من حمافظة
جنني و 22من طولكرم و13
مواطنا من مدينة طوبا�س وع�رشة
من حمافظة قلقيلية و�ستة من
�سلفيت واثنان من مدينة �أريحا،
�إ�ضافة �إىل اعتقال عدد من ال�شبان
مل تعرف هوياتهم على حواجز
ع�سكرية �أو خالل مواجهات مع
اجلنود يف مناطق عدة.

فر�ض عقوبات جماعية على الأ�سريات يف معتقل "الدامون"
فر�ضت �إدارة معتقل "الدامون"
االحتاليل ،عقوبات جماعية على
عدد من الأ�سريات القابعات يف
غرفة رقم ( )11بال�سجن ،وحرمتهن
من الزيارة و"الكنتينا" ملدة �شهر،
وفر�ضت عليهن غرامات مالية بعد
�أن نفذت بحقهن حماكمة داخلية،
وقال حمامي نادي الأ�سري،
�إن الأ�سريات املعاقبات هن:
(خالدة جرار ،و�صابرين زبيدات،
وروان �أبو زيادة ،ومي�سون مو�سى،
ونورهان عواد ،ويا�سمني �شعبان،
وحنني اعمر).
وذكر نقال عن الأ�سريات ،
تفا�صيل عملية الإذالل والتنكيل
التي حاولت �إدارة املعتقل
تنفيذها بحقهن؛ ففي تاريخ

ال�سابع ع�رش من دي�سمرب ،2018
ال�سجانات وطلبت
ح�رضت �إحدى ّ
من الأ�سريات اخلروج من الغرفة
لإجراء ت�صليحات� ،إال �أنه مل يرق
لل�سجانة �أن يخرجن �إىل ال�ساحة،
ّ
وطلبت منهن �أن يدخلن �إىل دورة
املياه.
وقالت الأ�سريات �إنهن رف�ضن هذا
الإجراء ،وبعد �ساعة �أبلغتهن �إدارة
املعتقل �أن عليهن ت�سليم بع�ض
املقتنيات ،و�إال �سيتم م�صادرتها،
وبالفعل ح�رضت قوة �إىل الق�سم
ودخلت غرفة رقم ( )11و�صادرت
بع�ض الأدوات التي ت�ستخدمها
الأ�سريات ومتثلت بـ(التلفاز،
والبالطة� ،سخان املاء ،والراديو)
و�أبلغت الأ�سريات �أنهن معاقبات،

وممنوعات من اخلروج �إىل �ساحة
املعتقل "الفورة".
ومل تكتف �إدارة املعتقل بذلك بل
�أقدمت على عزل الأ�سرية يا�سمني
�شعبان يف غرفة زيارة املحامني
لعدة �ساعات ،ومت �إنهاء عزلها
بعد �أن �أرجعت الأ�سريات وجبات
الطعام ،ويف اليوم التايل اقتحمت
قوات القمع الغرفة جمددا ،دون
مراعاة خل�صو�صيتهن ،و�أخذت
الأ�سريات بال�رصاخ يف كافة الغرف
وال�رضب على الأبواب.
يُ�شار �إىل �أن عدد الأ�سريات
القابعات يف معتقل "الدامون"
(� )54أ�سرية ،بينهن �أ�سريتان قيد
االعتقال الإداري.
واعترب نادي الأ�سري �أن ما تقوم به

�إدارة املعتقالت بحق الأ�سريات،
هي عملية �سلب ممنهجة
حلقوقهن ،وت�صاعدت بحقهن
منذ �أن نفذت الأ�سريات يف �شهر
�سبتمرب  ،2018خطوات احتجاجية
متثلت برف�ضهن اخلروج �إىل
�ساحة املعتقل "الفورة" يف
معتقل "ه�شارون" رف�ضا لت�شغيل
الكامريات.
ودعا نادي الأ�سري امل�ؤ�س�سات
احلقوقية العاملة يف فل�سطني
�إىل �أخذ دورها احلقيقي والتدخل
حلماية الأ�سريات والأ�رسى من
حماولة �سلطات االحتالل �سلب
حقوقهم عرب �سيا�سات ممنهجة
هدفها احلط من الكرامة
الإن�سانية.

�أ�سري مقد�سي يدخل عامه الـ  18ب�سجون االحتالل
دخل الأ�سري املقد�سي مالك
ناجح داوود بكريات ( 38عاما)
من بلدة �صور باهر جنوب �رشق
القد�س املحتلة ،اليوم الثالثاء،

عامه الثامن ع�رش على التوايل
داخل �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
وكان االحتالل اعتقل مالك بتاريخ
 2001/12/31يف مدينة بيت حلم

�أثناء مروره على �أحد احلواجز
الع�سكرية ،وخ�ضع لتحقيق مطول
يف �سجن امل�سكوبية غربي القد�س،
وحكمت عليه حمكمة االحتالل

بال�سجن مدة  19عاما ،والأ�سري
مالك اعتقل بعيد زواجه بعدة �أ�شهر
وترك خلفه زوجته احلامل والتي
�أجنبت طفلته الوحيدة لينا.

جتديد االعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأ�سري جمال علقم
جددت حمكمة �سامل الع�سكرية
�أمر االعتقال الإداري بحق الأ�سري
املعاد اعتقاله جمال عي�سى علي
علقم(48عاماً) من �سكان بلدة

اخل�رض ،ق�ضاء مدينة بيت حلم وذلك
للمرة الثالثة على التوايل مدة �شهرين،
مكتب �إعالم الأ�رسى ذكر ب�أن الأ�سري
علقم خا�ض �إ�رضاباً عن الطعام مدة

 17يوماً يف �شهر �أغ�سط�س من العام
املا�ضي؛ احتجاجاً على جتديد
االعتقال الإداري بحقه للمرة الثانية
ملدة �أربعة �شهور ،وقد علَّق �إ�رضابه

بعد وعود من �إدارة ال�سجن بتخفي�ض
�شهرين من مدة حكمه الإداري الثاين،
وقد نكثت بوعدها و�أكملت مدة
الأربعة �أ�شهر.

الأ�سري القائد نائل الربغوثي ُ ..عمدة
الأ�سر و�أ�صالة الق�ضية
�إعالم الأ�سرى
يف ظلمة الزنازين الباردة التي حتمل
بني ت�شققاتها عقودا من القهر؛
تنبثق الق�ص�ص التي يكاد ال ي�صدقها
عقل ب�رشي ،فذاك �أجنبت ابنته التي
كانت جنينا حني اعتقل؛ وذاك تزوج
ابنه الذي مل يكن قد �أكمل العام حني
اعتقل ،وهذا عا�ش يف العزل عقدا
كامال وذاك نه�ش املر�ض ج�سده
وهو ال يح�صل على الدواء عقاباً
وظلماً.
ولكن من �أبرز الق�ص�ص التي ترتبع
على عر�ش احلركة الأ�سرية هي
حكاية ذاك الطود ال�شامخ الذي ما
عرف للكلل معنى؛ الأ�سري القائد
نائل الربغوثي "�أبو النور" ( 61عاما)
�صاحب �أعلى مدة يق�ضيها �أي �أ�سري
يف العامل .
وتو�ضح نافع ب�أن االحتالل �أ�صدر
حكما يف البداية على زوجها بال�سجن
ملدة � 30شهراً ظلماً وزوراً دون �أي
ذنب ثم انتظرته العائلة للإفراج عنه
ولكن تفاج�أت ب�إعادة حكم ال�سجن
مدى احلياة ،لي�ؤكد ذلك على �سادية
املحتل يف التعامل مع �أبناء �شعبنا
الفل�سطيني ،وتدخل دوامة �أخرى
من االنتظار وال�شوق.
نائل الربغوثي ذاك الفدائي الذي
اعتقل �شابا يف الرابع من �أفريل
عام  ،1978كان يف الثامن ع�رشة
من عمره يدافع عن وطنه ال�سليب
بقوة عزميته ،اعتقل من منزله يف
قرية كوبر �شمال رام اهلل بعد اقتحام
همجي مل يتح للعائلة الوقت حتى
لفتح الأبواب ،يومها خلط اجلنود
املواد الغذائية وحطموا النوافذ
واعتقلوا نائل و�أجريت له �سل�سلة
حماكمات بتهمة امل�شاركة يف
مقاومة االحتالل ،ليم�ضي يف الأ�رس
 34عاما قبل �أن تك�رس املقاومة
قيده عام � 2011ضمن � 1057أ�سريا
و�أ�سرية.
قوة العقيدة
يقبع الأ�سري حاليا يف �سجن بئر
ال�سبع جنوب فل�سطني املحتلة،
هو مل مي�ض فرتة الأ�رس بائ�ساً بل
كان ي�شع �أم ً
ال لكل من حوله من
الأ�رسى ،كان وما زال لهم الأب والأخ
وال�صديق املازح الذي يخفف وط�أة
االعتقال على من حوله ،كما كانت
له كتابات خمتلفة ودرا�سات �أجراها
�أظهرت قوة �إرادته وعدم ا�ست�سالمه
جلدران ال�سجن.
وتو�ضح نافع ب�أن زوجها يدخل يوم
ال�ساد�س ع�رش من نوفمرب عامه
التا�سع والثالثني يف االعتقال ولكنه
رغم كل هذا الظلم الذي واجهه مل
يت�أثر معنوياً وبقيت �إرادته �صلبة
وبقي حمافظا على �صفاته الطيبة

التي كان يتمتع بها �سابقا.
منذ ثالثة �أ�شهر مل تتمكن نافع من
زيارة زوجها عميد ال�صرب ب�سبب ما
ي�سمى باملنع الأمني للزيارة؛ حيث
يتعمد االحتالل الت�ضييق عليه حتى
وهو داخل الأ�رس ويحرم زوجته التي
ارتبط فيها بعد حترره يف �صفقة
وفاء الأحرار �أي عقب  34عاما من
االعتقال.
�شهادة حية
كل من عاي�ش الأ�سري القائد
الربغوثي يحمل يف قلبه �شهادة ح ّية
حول ما ميلكه الأ�سري من قوة عقيدة
علم
ومعنويات تناطح ال�سحاب ونور ٍ
يتو�سع �شيئا ف�شيئا ،حيث يعترب كل
من عاي�شه �أن الأ�سري �أبو النور من
�أرقى ال�شخ�صيات التي تعاملوا معها
�أبداً و�أنه رغم كل ما مر به ال يزال
منوذجا لل�صرب والتوا�ضع.
بدوره ي�ؤكد الأ�سري املحرر القيادي
فازع �صوافطة من طوبا�س �شمال
ال�ضفة �أنه عاي�ش الأ�سري القائد
الربغوثي يف �سجن ع�سقالن بني
عامي  1999و ،2000و�أن تلك الفرتة
كانت كفيلة ب�أن يك ّون �صورة م�رشقة
له.
ويقول �إن الربغوثي كان طوال الوقت
متفائال ويتمتع مبعنويات عالية
وو�ضعه النف�سي مريح جدا ودائم
االبت�سامة بل ويوزع املعنويات على
�إخوانه الأ�رسى ،مبينا ب�أن �سنوات
الأ�رس مل تك�رس عزائمه ومل تثبط
ن�شاطه.
�أمل ال يغيب
عائلة الأ�سري الربغوثي كما �آالف
العائالت الفل�سطينية التي تنتظر
�شم�س حرية جديد بف�ضل اهلل �أوال
ثم املقاومة الثابتة على وعودها
ثانياً ،فال تكل وال متل يف انتظار
�أخبار مفرحة تعيد االبت�سامة لها.
وترى العائلة ب�أن االحتالل ويف الوقت
الذي يدخل فيه الأ�سري عامه التا�سع
والثالثني يف االعتقال ينق�ض عهده
مع املقاومة ويقوم بعملية جبانة يف
حماولة لك�رسها؛ ولكن ما حدث من
يقظة ومتابعة من قبل املقاومني
يجدد الأمل يف قلوب �أهايل الأ�رسى
لأنه ي�ؤكد �أن هناك مقاومة حري�صة
على �أبنائها ومتم�سكة بكل حقها بل
وكفيلة �أن تعيد �أبناءهم يف وقت ما
قد يكون قريبا.
وتعرب العائلة كذلك عن خيبة �أملها
يف الوقت ذاته من موقف بع�ض
الدول العربية التي تهرول لإقامة
عالقات مع االحتالل بينما تتنا�سى
معاناة �آالف الأ�رسى منهم الأطفال
والن�ساء واملر�ضى وامل�ؤبدات
وغريهم.
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الأ�سرى الفل�سطينيون ..دقت �ساعة املعركة

ً
ات�صاال مبو�ضوعنا ،ما تعر�ضوا له ،وانتف�ضوا عليه من غطر�سة يف بدايات اال�شتباك ال�شامل
�سطر الأ�سرى الفل�سطينيون جتربة بطولة ومعاناة فيها ما يتاخم اال�ستثنائي وامللحلمي ،ورمبا الأ�سطوري .فيها،
املفتوح بني �إرادة �سجان ميلك كل عوامل القوة الفيزيائية ،و�إرادة �سجني حرية ال ميلك �سوى ا�ستنفار عوامل قوته املعنوية والأخالقية ،وت�أجيج طاقته الكامنة ،وت�أطري ،وحت�شيد ،وتعبئة ،وتنظيم جهوده،
ً
و�صوال �إىل حتويلها ،باملع َنيني الوطني واحلزبي� ،إىل قوة جماعية كفاحية منظمة ،هي ما بات يُعرف ب»احلركة الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية» التي ت�شكلت بتدرج وتراكم ،يف معمعان معارك قا�سية ،مريرة،
ّ
َ
مت�صلة بني مُدججني وعُ زل .احلركة التي قررت حكومة االحتالل القائمة االنق�ضا�ض عليها ،وعلى الإجنازات الن�ضالية التي انتزعتها .ففي م�ؤمتر �صحفي عقده يوم الأربعاء املا�ضي� ،أعلن وزير الأمن
الداخلي يف هذه احلكومة ،جلعاد �أردان ،عن تبني حكومته ال�ستنتاجات اللجنة العامة التي �شكلتها لر�سم �سيا�سة جديدة «�أكرث ت�شدداً» يف التعامل مع الأ�سرى الفل�سطينيني.

علي جرادات
وخل�ص املذكور جوهر هذه
«ال�سيا�سة اجلديدة» بالقول« :نحن
نفهم �أن ن�شاط «�إ�رسائيل» داخل
ال�سجون يجب �أن يكون �أي�ضاً
عام ً
ال يف خلق الردع ،والكفاح �ضد
الإرهاب يجب �أن ي�ستمر داخل
ال�سجون �أي�ضاً .قررنا �إلغاء من�صب
ممثل الأ�رسى داخل ال�سجون،
واختيار ممثل عنهم يتم تغيريه من
فرتة لأخرى ،و�إلغاء توزيع الأ�رسى
يف غرف و�أق�سام ال�سجون ح�سب
االنتماء احلزبي ،ومنْع �إدخال
الأموال( ،الكانتينا) ،من ال�سلطة
الفل�سطينية للأ�رسى ،ومنْع طهي
الطعام داخل غرف ال�سجن،
وتقييد ا�ستخدام احلمام لتوفري
املياه .ومت و ْقف زيارات الأهل
لأ�رسى قطاع غزة ،ومنْع زيارات
�أع�ضاء «الكني�ست» للأ�رسى،
وو ْقف م�شاهدة الربامج اجلذابة
عرب حمطات التلفزة لو�ضع نهاية
ملرح الأ�رسى الذين يبثون �صوراً
ت�ؤثر يف معنويات «الإ�رسائيليني»،
وتُظهر �أنهم ال يُعاقبون ب�شكل
كاف».

هذا يعني �أن ه�ؤالء الأ�رسى �أمام
هجمة فا�شية م�سعورة ت�ستهدف
�إجنازاتهم التي انتزعوها بالن�ضال
على مدار عقود من الزمن .ويعني،
�أي�ضاً� ،أنهم �أمام هجمة �سيا�سية
غري منف�صلة عن الهجوم ال�شامل
اجلاري على ال�شعب الفل�سطيني،
ق�ضية ،وجوداً ،وحقوقاً ،ون�ضاالً،
ورواية .ويعني� ،أي�ضاً و�أي�ضاً،
�أنهم �أمام هجمة مبيتة� ،سبق
لو�سائل �إعالم االحتالل �أن
ن�رشت عناوينها و�أهدافها التي
�أعلنها ،ب�صورة ر�سمية�« ،أردان»
هذا ،الذي �أظهر �أن ال حدود
لعن�رصيته وفا�شيته ،و�أن حقده
على الفل�سطينيني ،عموماً ،وعلى
الأ�رسى بالذات ،يفوق كل ت�صور.
كيف ال؟ وهو الذي واجه( ،با�سم
حكومته)� ،إ�رضابهم املفتوح عن
الطعام ،عام  ،2017بالقول« :لن
يح�صلوا على �شيء ،و�إذا �شا�ؤوا
املوت فليموتوا جميعاً» .ويعني،
�أي�ضاً و�أي�ضاً و�أي�ضاً� ،أن الأ�رسى
الفل�سطينيني( ،وهنا الأهم)،
باتوا ،بالفعل� ،أمام هجمة �شاملة
غري م�سبوقة ت�ستهدف �إعادتهم
ومكت�سباتهم الن�ضالية عقوداً

�إىل الوراء� ،أي �إعادة التعامل
معهم وفق ال�سيا�سة التي اتبعتها
حكومات االحتالل ،وف�شلت يف
ف ْر�ضها ،يف �سنوات نهاية �ستينات
وبداية �سبعينات القرن املا�ضي.
وهنا يجدر التذكري بقواعد تلك
ال�سيا�سة ،وهي:
�أوالً �أمنياً :قاعدة �أن من حق
ال�سجان ممار�سة �أ�شد �إجراءات
القمع ،والبط�ش ،والتنكيل،
والإخ�ضاع ،و�أن على الأ�رسى
الفل�سطينيني �أال يحتجوا حتى
عندما يُركلوا ويُلطموا ،وتُ�سلخ
جلودهم بالكرابيج ،ويُعتدى عليهم
بالهراوات ،و�أعقاب البنادق،
ب�سبب ،ومن دون �سبب .
ثانيا تنظيمياً :التعامل معهم( ،
الأ�رسى) ،وفق قاعدة �أنهم �أفراد
ال جماعة ،و�أنه ال اعرتاف من
«�إدارة م�صلحة ال�سجون العامة»،
كذراع حلكومات االحتالل،
بتنظيمهم ،ب�شقيه الوطني املتمثل
يف «جلان التمثيل االعتقايل العامة
والفرعية» ،واحلزبي املتمثل يف
الهيئات القيادية املنتخبة لإدارة
�ش�ؤون �أع�ضاء كل ف�صيل على
حدة.

ثالثاً معي�شياً :قاعدة �أنه ال حقوق
لهم( ،الأ�رسى) ،بل حاجات تُلبى،
�إمنا م�رشوطة ب»ح�سن ال�سلوك».
رابعاً ثقافياً واجتماعياً :التعامل
معهم( ،الأ�رسى) وفق قاعدة ال
ورقة ،وال قلم ،وال مذياع ،وال
تلفاز ،وال غناء ،وال مرح و�سهر ،وال
رفعاً لل�صوت داخل زنازين وغرف
و�أق�سام ال�سجن ،وال زيارة للأهل،
وعندما ُ�سمح بها مت حتديدها
بن�صف �ساعة ،وحرمان البع�ض
منها ،وال زيارة للمحامني ،وعندما
ُ�سمح بها مت تكبيلها ب�إجراءات
معقدة� .أما زيارة ممثلي ال�صليب
الأحمر فمتباعدة( ،كل �شهرين).
�أما التم�شي (الفورة) ،يف �ساحة
النزهة ،فلن�صف �ساعة يومياً،
ي�سري الأ�رسى خاللها فرادى،
�صامتني ،مط�أطئي الر�ؤو�س،
معقودي الأيدي �إىل اخللف.
تلك هي ،يف اجلوهر ،القواعد
القدمية املتغطر�سة التي ك�رسها
�أ�رسى حرية فل�سطني ،ويحاول
االحتالل اليوم �إعادة ف ْر�ضها،
ما يعني �أن «احلركة الوطنية
الأ�سرية» مقبلة ،ال حمالة ،على
خو�ض معركة قا�سية و�شاملة،

و�أن على الف�صائل الفل�سطينية،
�أن تتوحد وتُعِد وت�ستعد لإ�سناد
فرعها يف ال�سجون عرب �إطالق
حترك جماهريي مت�صل ،ي�شارك
فيه الفل�سطينيون يف الوطن
وال�شتات ،وتنظيم حملة �إعالمية

وطنية ال�ستقطاب الدعم العربي
والعاملي مل�صلحة ه�ؤالء الأ�رسى
الذين ك�رسوا غطر�سة قواعد
االحتالل جتاههم� ،سابقاً،
و�سيك�رسون حماولته �إعادة
فر�ضها.

حقنة داخل �سجن نفحة ال�صهيوين تفقد �أ�سريا فل�سطينيا احلركة
�أفادت “هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين” يف فل�سطني الأربعاء
عن تدهور احلالة ال�صحية للأ�سري
املري�ض حممد �أحمد �سامل خطيب
( 47عاماً) من قرية دار �صالح يف

بيت حلم بال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أو�ضح الأ�سري ملحامي الهيئة فادي
عبيدات �أنه “ا�شتكى منذ فرتة من
�آالم يف خا�رصته فقام مبراجعة
عيادة �سجن نفحة وهناك �أعطاه

الطبيب حقنة ومنذ ذلك الوقت للتخفيف من الآالم التي يعاين منها
فقد القدرة على احلركة وامل�شي” يف �أطرافه ال�سفلية” من جهتها،
و�أ�ضاف الأ�سري �أنه “راجع عيادة اتهمت الهيئة “طبيب �سجن نفحة
ال�سجن �أكرث من مرة لكنها اكتفت ب�إعطاء الأ�سري اخلطيب حقنة ب�شكل
ب�إعطائه م�سكنات و�أدوية خمدرة متعمد كونه كان �أحد قادة �إ�رضاب

يدخل عامه ال� 37أ�سرياً

الأ�سري كرمي يون�س يطوي  36عام ًا من الغياب داخل ال�سجون
يدخل الأ�سري كرمي يون�س
ف�ضل يون�س(59عاماً)من �سكان
قرية عارة يف الداخل املحتل،
عامه ال 37يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين ،منذ اعتقاله بتاريخ
.1983/1/6
مكتب �إعالم الأ�رسى �أو�ضح
ب�أن الأ�سري يون�س يعترب �أقدم
�أ�سري يف العامل ،وكان من
املقرر �أن يتم الإفراج عنه يف
الدفعة الرابعة من الإفراج عن

الأ�رسى القدامى التي �ضمت
قائمة مكونة من � 30أ�سرياً
جرى اعتقالهم قبل اتفاقية
او�سلو �إال �أن االحتالل كما
هو معروف عنه تراجع عن
وعده ومل يتم الإفراج عنهما
و�أ�ضاف مكتب �إعالم الأ�رسى
ب�أن االحتالل �أ�صدر بحق
الأ�سري كرمي يون�س وابن عمه
الأ�سري ماهر يون�س ،حكماً
بالإعدام ملجرد زرع الرهبة يف

نفو�س �أفراد عائلتهما ،غري �أن ذلك.
االحتالل تراجع عن حكمه �إىل جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�سري
�إ�صدار حكم بال�سجن امل�ؤبد يون�س ا�ستثمر �سنوات اعتقاله
ب�إ�صدار م�ؤلفات بعنوان ال�رصاع
لكالهما.
الأ�سري كرمي يون�س عانى من الأيدلوجي والت�سوية ،والواقع
تنقالت ال ميكن لعقل ب�رشي ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل وغريها
تخيلها بني �سجون االحتالل الكثري ،كما يعترب �أحد الأ�رسى
وزنازينه ،عالو ًة على حرمانه القدامى الذين اهتموا بامل�سرية
من وداع والده ،ورمبا �أ�صبحت التعليمية اجلامعية للأ�رسى
والدته اليوم هي �أمله الوحيد داخل ال�سجون و�أ�رشفوا على
يف اخلروج حراً والن�ضال لأجل تعليمهم وجناحهم.

احلرية والكرامة الذي ا�ستمر 41
يوما منت�صف العام املا�ضي”.
وطالبت الهيئة “امل�ؤ�س�سات
احلقوقية والإن�سانية ب�رضورة
و�ضع حد ملمار�سات �إدارة �سجون

االحتالل التي تنتهج �سيا�سة
اال�ستهتار بحياة و�صحة الأ�رسى
املر�ضى من خالل �إخ�ضاعهم
لتجارب طبية والتعامل معهم بال
م�س�ؤولية طبية �أو مهنية”.

الإفراج عن الأ�سري حممود
اخلواجا بعد ق�ضاء � 27شهر ًا
يف الأ�سر
االحتالل
�سلطات
�أفرجت
ال�صهيوين عن الأ�سري حممود وعد
اخلواجا(24عاماً) من �سكان بلدة
نعلني ،ق�ضاء حمافظة رام اهلل ،وذلك
بعد �أن �أم�ضى � 27شهراً يف �سجون
االحتالل مكتب �إعالم الأ�رسى �أفاد
ب�أن قوات االحتالل اقتحمت منزل
ال�شاب اخلواجا بتاريخ ،2016/10/14
وعاثت فيه ف�ساداً بحجة التفتي�ش،
واعتقلته دون �إبداء الأ�سباب ،ونقلته

�إىل مركز حتقيق عت�صيون.
و�أو�ضح مكتب �إعالم الأ�رسى ب�أن
خمابرات االحتالل وجهت للأ�سري
اخلواجا عدة تهم �أبرزها االنتماء
�إىل تنظيم حمظور والقيام بن�شاطات
معادية لالحتالل وممار�سة التحري�ض،
و�أ�صدرت بحقه بعد عام ون�صف من
اعتقاله حكماً يق�ضي بال�سجن الفعلي
مدة � 27شهراً ،وقد �أم�ضى مدة حكمه
كاملة وحترر �أم�س الأربعاء.

12

الإثنني  07جانفي  2019املوافـق ل 02جمادى الأول 1440هـ

ريا�ضة
م�صارعة

التح�ضري الأوملبي
يجري وفق
قواعد علمية

م�س ب�سرار فر

وجي و�شافعي

حداد اجتمع �أ

مة ي�ستغل الراحة

احتاد العا�ص

ال�ستعادة امل�صابني

يركن فريق احتاد اجلزائر �إىل الراحة ملدة � 10أيام كاملة بعيدا عن خو�ض املناف�سة
بعد ت�أجيل مباراته �أمام اجلار ن�صر ح�سني داي �ضمن اجلولة  17من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،وذلك لل�سماح للن�صرية التح�ضري ملباراتها يف املناف�سة القارية ،ورغم �أن
الالعبني �سيبقون بعيدا عن املناف�سة لأكرث من �أ�سبوع �إال �أن الأمر يبدو يف �صالح
الطاقم الفني الذي يتواجد �أمام مع�ضلة تواجد عدد كبري من الالعبني الذين يعانون
�إ�صابات متفاوتة

عي�شة ق.
وبالتايل يجد الطاقم الطبي
نف�سه �أمام مهمة العمل
على ا�سرتجاع �أكرب عدد من
الالعبني الذين غابوا عن �آخر
لقاءين للنادي العا�صمي �أمام
احتاد بلعبا�س ودفاع تاجنانت،
وهو ما كلف الفريق ال�سقوط
يف فخ الهزمية �أمام الدفاع
وتد�شني مرحلة الإياب من
البطولة الوطنية بالهزمية،
حيث ميلك التعداد �ستة
العبني م�صابني ويتعلق الأمر
بكل من احلار�سني زمامو�ش

ومن�صوري ،مفتاح� ،شافعي،
كودري ويايا ،وهو الأمر الذي
يجعل اجلميع يتظافر اجلهود
من �أجل عودة التعداد مكتمال
يف مقابلة الن�رصية التي مت
برجمتها يف تاريخ  15جانفي
املقبل ،وبالتايل ف�إن ت�شكيلة
«�سو�سطارة» �ستخو�ض داربي
الن�رصية قبل التنقل يف
اجلولة  18ملواجهة �أهلي برج
بوعريريج.
من جهة �أخرى ،عقد �أم�س
مالك احتاد العا�صمة علي
حداد اجتماعا يف الأم�سية
عرف ح�ضور �شقيقه ربوح

واملدير الريا�ضي عبد احلكيم
�رسار ،املدرب فروجي
واملدافع فاروق �شافعي
من �أجل و�ضع النقاط على
الأحرف فيما يتعلق بق�ضية
الالعب مع املدرب خا�صة
و�أن التيار �أ�ضحى ال مير بني
الرجلني وبلغ الأمر �إىل ا�ستبعاد
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية للمدافع املحوري عن
قائمة املباريات ،وذلك منذ
احلادثة التي وقعت لالعب يف
�أم درمان خالل مباراة املريخ
ال�سوداين �ضمن البطولة العربية
للأندية.

الت�شكيلة حت�ضر ملوعد اجلمعة مبعنويات مرتفعة

�إدارة ال�سيا�سي ت�سارع يف التوقيع
لباهامبوال ودونغ قبل لقاء الإفريقي

توا�صل �إدارة فريق �شباب
ق�سنطينة الإجراءات الإدارية
املتعلقة با�ستقدام الثنائي
الإفريقي �أرونا دونغ النا�شط يف
الدوري الأرجنتيني والكونغويل
ديالن باهامبوال املحرتف يف
البطولة الرومانية ،حيث قرر
م�س�ؤولو حامل لقب البطولة
الوطنية املو�سم املن�رصم
التعاقد مع الثنائي والذي ين�شط
يف من�صب الهجوم من �أجل
تدعيم القاطرة الأمامية التي
تعاين كثريا يف الن�صف الأول
من البطولة الوطنية خا�صة بعد
تع ّر�ض هداف الفريق املو�سم
املن�رصم عبيد غلى الإ�صابة يف

بداية املو�سم اجلاري ،وتعول
�إدارة «ال�سيا�سي» على االنتهاء
من �إجراءات التعاقد مع الثنائي
الإفريقي قبل موعد املقابلة التي
تنتظرها يف اجلولة الأوىل من دور
جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا
�أمام النادي الإفريقي التون�سي
املقررة اجلمعة املقبل ،حيث
ينتظر و�صول الالعبني الإفريقيني
خالل الأيام املقبلة من الأ�سبوع
من �أجل االنتهاء من تر�سيم توقيع
العقد معها وان�ضمامهما ر�سميا
�إىل الت�شكيلة خا�صة و�أن مرحلة
املركاتو ال�شتوي تنتهي منت�صف
جانفي املقبل ،لل�رشوع يف عملية
ت�أهيلهما واحل�صول على الإجازة

اخلا�صة بهما.
يف املقابل ،يتنقل �أ�شبال املدرب
الفرن�سي ديني�س الفان �إىل تون�س
مبعنويات مرتفعة من �أجل
التح�ضري لأول خرجة للفريق
يف دور جمموعات رابطة �أبطال
�إفريقيا ،وذلك بعد الفوز الثمني
الذي عادوا به من العا�صمة
على ح�ساب ن�رص ح�سني داي
والذي منح الت�شكيلة دفعة معنوية
للتح�ضري ب�أف�ضل طريقة للمقابلة
القارية ،خا�صة و�أن ت�شكيلة
«ال�سيا�سي» ت�ستهدف العودة
بنتيجة مر�ضية لت�سجيل بداية
موفقة يف دور املجموعات.

عي�شة ق.

�أكد امل�شاركون يف امللتقى
الوطني املنظم حتت �شعار
«علوم الريا�ضة يف خدمة
امل�صارعة الأوملبية» املنظم
�أول ام�س على �رضورة التكفل
بامل�صارع من خالل حت�ضريات
تعتمد على قواعد علمية من
�أجل بلوغ الأهداف املرجوة
حت�سبا لأوملبياد  2020بطوكيو،
وعرف امللتقى املنظم من
طرف االحتادية اجلزائرية
للم�صارعة امل�شرتكة بالتن�سيق
مع املدر�سة العليا للعلوم و
تكنولوجية الريا�ضة وخمرب
تكنولوجية التدريب وق�سم
الأبحاث حول هوية امل�صارع
اجلزائري ،م�شاركة باحثني و
�أ�ساتذة و �أكرث من  70مدربا
ميثلون خمتلف �أندية امل�صارعة،
و�رصح رئي�س االحتادية رابح
�شباح يف كلمته االفتتاحية
للملتقى الوطني املنعقد مبركز
جتمع و حت�ضري املنتخبات
الوطنية بال�سويدانية ،قائال:
«يتطلب الإجناز الأوملبي اليوم
معلومات علمية ت�شكل �رضورة
حتمية لبلوغ الأهداف املرجوة
يف الألعاب الأوملبية املقبلة،
نحن مقتنعون �أكرث من �أي وقت
م�ضى ب�أن امل�صارعة اجلزائرية
مطالبة ب�إتباع الطرق العاملية
املتبعة يف جمال حت�ضري
امل�صارع واال�ستجابة ملتطلبات
ريا�ضة امل�ستوى العايل» ،بالن�سبة
لرئي�س احتادية امل�صارعة
ي�شكل هذا امللتقى العلمي
فر�صة �سانحة لتبادل الأفكار
بني خمتلف املتعاملني مدربون،
حكام ،م�سريون ،مكونون،
باحثون و �أ�ساتذة من �أجل طرح
وجهات نظرهم و امل�شاكل التي
يواجهونها يف طرق التدريب
احلالية و �أي�ضا البحث العلمي
يف ريا�ضة امل�صارعة .من
جهته ،قدم الدكتور حممد
ح�سني مدير خمرب تكنولوجية
التدريب درا�سة حول �آفاق
�أوملبياد  2020والألعاب
املتو�سطية  2021بوهران
حيث يقول« :تبقى الألعاب
الأوملبية بالن�سبة لبلدان كثرية،
الهدف الأ�سا�سي لتح�ضرياتها.
فلتح�ضري �أوملبياد 2012-بلندن
مثال ،و�ضعت الواليات املتحدة
الأمريكية ا�سرتاتيجية تتمثل يف
تنظيم قمة اجنازات تناف�سية
مبدينة �سياتل ،بح�ضور 800
ريا�ضي ذي امل�ستوى العايل،
ر�صدت لها ميزانية تقدر بـ 20
مليون دوالر» .بالن�سبة للدكتور
ح�سني ،تعرف اجلزائر ت�أخرا
فادحا يف و�ضع طريقة التدريب
والتخطيط على املدى البعيد،
و �أي�ضا ت�شخي�ص املعطيات
العلمية التي ت�سمح بتوفري
معلومات �أف�ضل بني املدربني و
خمتلف املتعاملني العلميني ،من
بينها خمرب تكنولوجية التدريب.

تعقد و�ضعية رائد القبة واحتاد
البليدة يف ذيل الرتتيب

الزيانيون يرتقون �إىل البوديوم
وال�صفراء ت�صمد مبقرة

ا�سرتجع فريق وداد تلم�سان
مكانته يف البوديوم بعد الفوز
الثمني الذي حققه على ملعبه
عندما ا�ست�ضاف متذيل جدول
الرتتيب �إحتاد البليدة و�أطاح به
بثالثة �أهداف لواحد ،حيث جاء
انت�صار ت�شكيلة �أبناء «الزيانيني»
الذي يندرج �ضمن اجلولة  16من
الرابطة املحرتفة الثانية بعد �إنهاء
الفريق مرحلة الذهاب بهزميتني
على التوايل ،قبل �أن ينجحوا يف
ا�ستعادة الأنفا�س وحتقيق فوز
معنوي جعلهم يرتقون �إىل املركز
الثالث ويوا�صلون لعب حظوظهم
كاملة حول ورقة ال�صعود �إىل
دوري النخبة ،يف املقابل،
تعقدت و�ضعية احتاد البليدة يف
ذيل الرتتيب والتي توا�صل الغرق
وتتوجه نحو ال�سقوط �إىل البطولة
الهاوية.
يف املقابل ،جنح احتاد احلرا�ش
يف اال�ستماتة خارج القواعد
عندما عاد بالتعادل من ملعب
جنم مقرة بهدفني يف كل �شبكة،

والتي متنح النادي العا�صمي
الأمل يف موا�صلة ال�رصاع على
حتقيق البقاء خا�صة و�أنه يتواجد
ثالث املهددين بال�سقوط ويبتعد
بثالث نقاط للخروج من منطقة
اخلطر ،وف ّوت العبو النجم
فر�صة اللعب مبيدانهم وفوتوا
نقطتني يف املتناول حرمتهم من
موا�صلة االنفراد باملركز الثالث
الذي �أ�ضحوا يتقا�سمونه منا�صفة
رفقة وداد تلم�سان ،بينما كانت
�شبيبة �سكيكدة احد امل�ستفيدين
من اجلولة بف�ضل االنت�صار الذي
عادت به من خارج القواعد على
ح�ساب امل�ضيف ترجي م�ستغامن،
�سمح لها االبتعاد عن منطقة
اخلطر وم�ضاعفة الفارق عن
ثالثي امل�ؤخرة ،يف املقابل ،عقد
رائد القبة مهامه بعد التعرث على
ملعبه �أمام �أمل بو�سعاة ،واالكتفاء
بالتعادل ال�سلبي الذي حرمها من
نقطتني ثمينتني يف �رصاع البقاء
�ضمن ثالث امل�ؤخرة.

ع.ق.

برجمة لقاء �أمل بو�سعادة
ووفاق �سطيف يف  15جانفي

الرابطة ت�ؤجل مباريات
الأندية امل�شاركة قاريا
�أجلت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم املباريات املتعلقة بالأندية
املعنية بامل�شاركة يف املناف�سة
القارية ويتعلق الأمر بكل من
ن�رص ح�سني داي� ،شباب ق�سنطينة
و�شبيبة ال�ساورة التي تلعب
مبارياتها يف رابطة �أبطال �إفريقيا
وك�أ�س الكاف نهاية هذا الأ�سبوع،
حيث ك�شفت الهيئة الكروية على
تواريخ املباريات التي تخو�ضها
الأندية املعنية حل�ساب اجلولة 17
من الرابطة املحرتفة الأوىل ،ويف
هذا ال�صدد قامت هيئة الرئي�س
عبد الكر مي مدوار بت�أجيل
مباراتي احتاد العا�صمة ون�رص
ح�سني داي� ،شباب ق�سنطينة
و�أهلي برج بوعريريج �إىل تاريخ
 15جانفي املقبل ،بينما يخو�ض
فريقا مولودية وهران و�شبيبة
ال�ساورة لقائهما بتاريخ  22من

نف�س ال�شهر ،وذلك لل�سماح
للفرق املذكورة �آنفا الرتكيز على
التح�ضري للمناف�سة القارية.
من جهة �أخرى� ،أعلنت الرابطة
عن برجمة اللقاء املت�أخر لفريقي
�أمل بو�سعادة ووفاق �سطيف
�ضمن الدور ال�ساد�س ع�رش من
مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية يف 15
جانفي املقبل ،وجاء الت�أجيل
بعد قرار وايل امل�سيلة ت�أجيل
املناف�سات الريا�ضية بعد حادثة
وفاقة اجلياليل ،ولهذا الغر�ض
قامت الرابطة بتقدمي مقابلة
�أمل بو�سعادة وجنم مقرة حل�ساب
اجلولة  17من الرابطة املحرتفة
الثانية �إىل تاريخ  11جانفي عو�ض
 12مثلما كان مقررا يف وقت
�سابق.

ع.ق.
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ريا�ضة
الإدارة تطالب �شافعي التكفل ب�أوراق
الت�سريح وتقرتح مقاي�ضة تبي بجحنيط

مولودية اجلزائر تلتحق بالبوديوم
والأداء يثري التخوفات

�أبدى جاهزيته للمناف�سة يف املان �سيتي و�أ�شاد بغوارديوال

حمرز يوجه ر�سالة �إىل عوار وي�صفع فقري
توجه الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز بر�سالة غري مبا�شرة �إىل الالعب الفرانكو جزائري ح�سام عوار ب�ش�أن
ّ
عدم ف�صله يف الدفاع على �ألوان املنتخب الوطني �أو الفرن�سي وهو الذي يتواجد �ضمن اهتمام االحتاديتني اجلزائرية
والفرن�سية لكرة القدم ،ويف هذا ال�صدد �شدد متو�سط ميدان اخل�ضر �أن اختياره اللعب مع اجلزائر كان خيار القلب ومل
تدفعه �أية عوامل �أخرى لذلك ،مو�ضحا �أن �شعوره بالتعلق مبوطن �أجداده الذي كان يزروه كل �صائفة مرفقا بوالديه

عي�شة ق.
ولّد فيه الرغبة يف الدفاع على
الألوان الوطنية ،م�ضيفا انه
تلقى الدعوة للعب املونديال
يف عام  21عاما ،لكنه كان
مبقدوره االنتظار واختيار
اللعب مع فرن�سا �إال �أن تعلقه
الكبري مبوطنه جعله ال يفكر
كثريا ويح�سم الأمور باختيار
اخل�رض دون تردد من �أجل بالده
ووالده ،وهي ت�رصيحات يف
�سياق مت�صل �صفعة وجهها �إىل

الالعب نبيل فقري الذي تراجع
عن اللعب للجزائر واختار
متثيل فرن�سا بعد ال�ضغوطات
الكثرية التي تعر�ض لها يف وقت
�سابق .ويف حوار �أجراه للموقع
االلكرتوين لفريقه مان�ش�سرت
�سيتي االجنليزي �أو�ضح انه
�سعيد يف �صفوف ناديه الذي
انتقل �إىل �صفوفه يف ال�صائفة
املا�ضية خا�صة و�أنه يتواجد
رفقة العبني كبار ومدرب كبري
وهو ما جعله ي�ستمتع بلعب
الكرة يف اجنلرتا التي يثريها

جماين ي�صل ال�سعودية
لرت�سيم التعاقد مع �أحد

مبارياتها منذ كان ين�شط
يف الدوري الفرن�سي ،وكال
خريج نادي لوهافر الفرن�سي
املديح �إىل مدربه اال�سباين
بيب غوارديوال عندما �أو�ضح
�أن العمل التكتيكي مهم يف
الت�شكيلة والالعبني ملزمني
�أن يكونا ب�أف�ضل ن�ضج تكتيكي
على امليدان واعتربه مكافحا
ومثابرا حتى ي�ضع الالعبني
يف �أف�ضل جاهزية للمباريات،
م�ستطردا �أنه ينجذب �إىل
اللعب الهجومي عندما يكون

فوق امل�ستطيل الأخ�رض لكن
ذلك ال يجعله ين�سى دوره
الدفاعي والعودة �إىل اخللف
مل�ساعدة زمالئه.
و�أ�شار �أن املناف�سة التي يجدها
مع زمالئه يف �صفوف ت�شكيلة
النادي «ال�سماوي» مفيدة
للفريق حتى يبذل اجلميع ما
لديهم من طاقة وقدرات ومتنح
نتيجة ايجابية للفريق ،مو�ضحا
�أنه جاهز للمناف�سة بكل قوة
ومنح �أف�ضل ما لديه خدمة
للفريق.

�سجل فريق مولودية اجلزائر فوزا
ّ
ثمينا خالل الداربي العا�صمي
الذي جمعه باجلار نادي بارادو
و�ضمن تدعيم الر�صيد بثالث
نقاط ثمينة يف �رصاع اللعب على
الأدوار الأوىل خالل املو�سم
الكروي اجلاري ،خا�صة و�أن النادي
العا�صمي ي�ستهدف �إنهاء املو�سم
�ضمن البوديوم واللعب املو�سم
املقبل مناف�سة قارية ،وجنح
�أ�شبال املدرب عادل عمرو�ش
يف ا�ستعادة نغمة االنت�صارات بعد
�أربع تعرثات يف �آخر جوالت مرحلة
الذهاب من البطولة الوطنية ،قبل
�أن ي�سجلوا بداية قوية يف مرحلة
الإياب� ،أين متكنوا من االرتقاء
�إىل املركز الثالث منا�صفة رفقة
وفاق �سطيف م�ستغلني هزمية
الأخري �إىل جانب خ�سارة الرائد
ليقل�صوا عنه الفارق �إىل ت�سع
نقاط .ومل تظهر ت�شكيلة «العميد»
�أداء كبريا خا�صة و�أن املناف�س
بارادو كان �أف�ضل على �أر�ضية
امليدان واكتفت بهدف وحيد
�سجله املدافع زيدان ميباراكو
دون �إقناع� ،إال �أن الأهم كان حتقيق
الفوز ولو على ح�ساب الأداء ،رغم
�أن جماهري الفريق �أبدت تخوفها
من عدم قدرة الت�شكيلة على
مواكبة وترية املناف�سة على لقب
البطولة الوطنية ولعب الأدوار
الأوىل ب�إنهاء املو�سم اجلاري
�ضمن �إحدى املراكز الثالثة
الأوىل على الأقل.

و�شهد لقاء �أول �أم�س �إقحام
املدرب عادل عمرو�ش الثنائي
�سامي فريوي ونبيل لعمارة لأول
مرة بقمي�ص املولودية وهما
اللذان التحقا بت�شكيلة «العميد»
خالل املركاتو ال�شتوي ومت
ت�أهيلهما يف �صفوف الفريق ،حيث
ينتظر منهما الكثري ومنح الإ�ضافة
للت�شكيلة خا�صة اخلط الأمامي
بالن�سبة لالعب فريوي الذي قدم
من جتربة احرتافية فا�شلة يف
الدوري الروماين.
ومل تنه �إدارة املولودية عملية
اال�ستقدامات �أين ت�ضع يف �أولويتها
التعاقد مع مدافع حموري ،لهذا
الغر�ض ات�صلت باملدافع فاروق
�شافعي الذي ج�ست نب�ضه للعودة
�إىل فريقه ال�سابق وا�شرتطت
تكفله بجلب �أوراق ت�رسيحه من
ناديه احتاد العا�صمة ،وو�ضعت
يف قائمتها ثنائي احتاد بلعبا�س
وجمعية ال�شلف م�صمودي ومرواين
على التوايل للتعاقد مع �أحدهما
يف حال ف�شل �صفقة �شافعي .يف
املقابل ،قرر املدير الريا�ضي
كمال قا�سي ال�سعيد بالت�شاور
مع املدرب عمرو�ش اال�ستغناء
عن ثالثة العبني وو�ضعهم �ضمن
قائمة امل�رسحني ويتعلق الأمر
بكل من حا�شي ،م�سعودي وبن
عثمان ،فيما اقرتحوا على �إدارة
وفاق �سطيف مقاي�ضة العبيهم
تبي باملهاجم �أكرم جحنيط.

عي�شة ق.

البطولة الوطنية اجليدو �أكابر

التحق الالعب الدويل املعتزل كارل جماين
�أم�س بال�سعودية من �أجل �إنهاء تفا�صيل التعاقد
مع �إدارة نادي احد الذي تفاو�ض معه يف وقت
�سابق من املركاتو ال�شتوي احلايل وتو�صل �إىل
اتفاق معه على حمل �ألوانه خالل ما تبقى
من املو�سم الكروي اجلاري ،حيث ف�ضل جماين
الوجهة اخلليجية من اجل موا�صلة م�شواره
الكروي ،وينتظر ان يكون �أنهى تفا�صيل العقد
ووقعه ر�سميا لالنطالق يف جتربته الكروية
اجلديدة باللعب لأول مرة يف م�شواره الكروي
بالدوري اخلليجي ،وكان جماين و�صل �أم�س �إىل
املطار �أين وجد يف ا�ستقباله ممثلني عن جمل�س
�إدارة النادي والذين ا�ستقبلوه بباقة الورد،
حيث �سين�ضم �إىل مواطنه احلار�س مليك ع�سلة
الذي يحمل �ألوان النادي.

ع.ق.
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ع
مان,
الكو
يت,
تو
و�شاركت اجلزائر يف
ن�س ,لبنان ,اليمن وفل�سطني،
هذا املوعد ب  36عداء كانوا كالتايل� 12 :أ
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و6
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ات,
12
�
و� 12أ�شبال  6لدى الذكور و 6لدى الإناث.
أوا�سط  6لدى الذكور و 6عند الإناث)

املجمع البرتويل
ي�سيطر على املناف�سة
هيمنت عنا�رص املجمع البرتويل
عند الرجال وال�سيدات على
الرتتيب العام لبطولة اجلزائر
للجيدو يف الفردي �صنف الأكابر
بانتزاع  9ميداليات ذهبية ،خالل
جمريات امل�سابقة بني  3و 5جانفي
بقاعة حر�شة ح�سان ،ويف ختام
اليوم الثالث والأخري من املناف�سة
�أول �أم�س اعتلى املجمع البرتويل
ال�صدارة بر�صيد  21ميدالية منها 9
ذهبيات 6 ،ف�ضيات و 7برونزيات،
متفوقا على الفريق الع�سكري
مبجموع  6ميداليات ذهبيتني،
ف�ضية و  3برونزية واحتاد اجلزائر
ذهبيتني ،ف�ضية و برونزية.
لدى ال�سيدات ،افتكت م�صارعات
املجمع البرتويل جمموع 9
ميداليات منها  5ذهبيات3 ،
ف�ضيات وبرونزية متبوعات بفتيات
احتاد اجلزائر مبجموع  3ميداليات
منها ذهبية ،ف�ضية وبرونزية ثم
نادي بابا ح�سن بر�صيد ميداليتني
ذهبية وف�ضية ،وعند الرجال ،تربع
«البرتوليون» على جدول الرتتيب
العام مبجموع  13ميدالية 4
ذهبيات 3 ،ف�ضيات و 6برونزيات،
متقدمني على الفريق الع�سكري
مبجموع  6ميداليات ذهبيتان،
ف�ضية و 3برونزيات ،يف حني عادت
املرتبة الثالثة الحتاد اجلزائر
مبيدالية واحدة من املعدن

النفي�س.
واعترب مدرب املجمع البرتويل يف
ت�رصيح لوكالة الأنباء اجلزائرية
�أن �أ�شباله ي�ستحقون ال�صف الأول
لدى اجلن�سني رغم ت�سجيل بع�ض
الغيابات ب�سبب الإ�صابة م�ضيفا
»:لدينا جمموعة متجان�سة ت�ضم
ريا�ضيني ذو خربة يعملون على
ت�أطري ال�شبان وهذا يدخل �ضمن
�سيا�سة ت�شبيب الفريق التي
اعتمدتها الإدارة» ،وتكت�سي هذه
املناف�سة �أهمية بالغة للمدربني
الوطنيني يف �سبيل انتقاء مواهب
�شبانية جديدة لتدعيم املنتخب
الوطني وهو ما �أ�شار �إليه املدير
الفني الوطني �سليم بوطب�شة:
«�سمحت لنا هذه البطولة بتقييم
واكت�شاف
الفني
امل�ستوى
م�صارعني جديد ،ولو �أن العمود
الفقري للفرق الوطنية معروف،
فالعنا�رص الدولية �أكدت مكانتها
يف املنتخب» ،كما �أ�شار بوطب�شة،
�أن املنتخب الوطني للأكابر
�سيدخل يف ترب�ص �إعدادي بني  6و
 16جانفي اجلاري بالنم�سا بفريق
ي�ضم  14ريا�ضيا منهم � 8سيدات
و 6رجال ،حت�سبا لال�ستحقاقات
الدولية القادمة من بينها اجلائزة
الكربى لباري�س �شهر فيفري
املقبل.

وكاالت
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الكبار يت�أهلون يف ك�أ�س االحتاد الإجنليزي
عزز مان�ش�سرت يونايتد ال�سجل الإيجابي ملدربه
اجلديد الرنويجي �أويل غونار �سول�سكاير بتحقيقه
�أول �أم�س فوزه اخلام�س يف �إ�رشافه وهذه املرة يف
الدور الثالث مل�سابقة ك�أ�س االحتاد الإجنليزي على
ح�ساب �ضيفه ريدينغ من الدرجة الأوىل  ،0-2وبهذا
الفوز على ملعب �أولد ترافورد حقق و�صيف بطل
امل�سابقة املو�سم املا�ضي وثاين �أكرث الفرق �إحرازا
للقب  ،12انت�صاره اخلام�س يف خم�س مباريات
خا�ضها منذ اال�ستعانة مبهاجمه ال�سابق للإ�رشاف
عليه حتى نهاية املو�سم خلفا للربتغايل جوزيه
مورينيو املقال من من�صبه يف  18دي�سمرب بعد �أ�سو�أ
بداية حملية للفريق منذ  ،1990وكانت االنت�صارات
الأربعة ال�سابقة يف الدوري الإجنليزي املمتاز،
وح�سم «ال�شياطني احلمر» فوزهم يف ال�شوط الأول
بعدما افتتح الإ�سباين خوان ماتا الت�سجيل من ركلة
جزاء انتزعها بنف�سه ،قبل �أن ي�ضيف البلجيكي روميلو لوكاكو هدفني ،وكانت النقطة ال�سلبية الوحيدة ليونايتد و�سول�سكاير يف
املباراة� ،إ�صابة �سان�شيز يف الفخذ ما ا�ضطر املدرب ال�ستبداله مباركو�س را�شفورد .وبعد معاناة يف ال�شوط الأول �أمام ت�ألق
احلار�س لوك �ستيل الذي �صد ركلة جزاء نفذها القائد الإ�سباين �سي�سك فابريغا�س يف الدقيقة  ،30جنح ت�شيل�سي حامل اللقب
يف جتاوز اختباره الأول يف امل�سابقة لهذا املو�سم بفوزه على �ضيفه نوتنغهام فور�ست من الدرجة الأوىل � ،0-2إال �أن ما لفت
كان الطريقة التي و ّدع بها فابريغا�س حامل �شارة القيادة لدى ا�ستبداله يف الدقيقة  ،85اذ �صفق له امل�شجعون وقوفا بينما قام
الالعبون مبعانقته وهو يرتك امل�ستطيل الأخ�رض ،ما يعزز التقارير ال�صحفية التي ترجح انتقاله لالن�ضمام ملوناكو الفرن�سي،
بعدما ان�ضم �إىل النادي اللندين يف العام  2014قادما من بر�شلونة الإ�سباين ،ويدين فريق املدرب الإيطايل ماوريت�سيو �ساري
بت�أهله �إىل الإ�سباين الآخر �ألفارو موراتا الذي �سجل الهدفني يف بداية ال�شوط الثاين ،و�سجل موراتا الهدف الأول يف الدقيقة
 49بعد عر�ضية من ال�شاب كالوم هود�سون�-أودوي الذي كان خلف الهدف الثاين الذي جاء من كرة ر�أ�سية للمهاجم الإ�سباين.
وبلغ الدور الرابع النادي اللندين الآخر �أر�سنال �صاحب الرقم القيا�سي بعدد الألقاب  13بفوزه ال�سهل على م�ضيفه بالكبول
درجة ثانية  ،0-3بف�ضل ال�شاب جوزيف ويلوك الذي �سجل ثنائية ،فيما كان الهدف الثالث من ن�صيب النيجريي �أليك�س �إيوبي،
وبلغ الدور الرابع و�ست هام يونايتد بفوزه على برمنغهام �سيتي بهدفني �سجلهما النم�ساوي ماركو �أرناوتوفيت�ش و�أندي كارول.
و�شهدت املباراة م�شاركة الفرن�سي �سمري ن�رصي مع النادي اللندين للمرة الأوىل بعد االلتحاق به �إثر انتهاء فرتة ايقافه ب�سبب
املن�شطات ،وكان الالعب ال�سابق لأر�سنال ومان�ش�سرت �سيتي الإنكليزيني ومر�سيليا الفرن�سي و�إ�شبيلية الإ�سباين مي�ضي عقوبة
�إيقاف ملدة � 18شهرا فر�ضها عليه االحتاد الأوروبي على خلفية تلقيه عالجا باملقويات عن طريق الوريد ،وهي طريقة
حتظرها الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات ،ولعب الفرن�سي البالغ  31عاما �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة بيليغريني الذي توج معه بلقب
الدوري املمتاز عام  2014حني كانا معا يف مان�ش�سرت �سيتي قبل �أن يخرج يف الدقيقة  ،58وح�سم برايتون مواجهته مع بورمنوث
بالفوز عليه يف معقله  ،1-3فيما تغلب برينلي على بارن�سلي درجة ثانية بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء قاتلة للنيوزيلندي
كري�س وود يف الوقت ال�ضائع.

فالفريدي ي�أمل بعودة �أومتيتي هذا ال�شهر
�أكد �إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة بطل ومت�صدر الدوري
الإ�سباين �أن حالة املدافع الفرن�سي �صامويل �أومتيتي املبتعد
عن املالعب ب�سبب �آالم متكررة يف الركبة الي�رسى بد�أت تتح�سن،
و�أنه ي�أمل يف متكنه من معاودة التمارين اجلماعية خالل ال�شهر
احلايل ،وقال املدرب يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي �أقيم ع�شية
حلول النادي الكاتالوين �ضيفاً على خيتايف �أم�س يف املرحلة 18
من الدوري املحلي« :نتوقع �أن يحاول املعاودة مع الفريق خالل
الأ�سبوعني املقبلني� ،سرنى الحقاً كيف �ستجري الأمور» ،و�أردف
فالفريدي�« :أراه بحالة بدنية جيدة ،ولكن علينا ان ننتظر قليال،
ن�أمل مع حت�سنه يف �أن يتمكن �صامويل من م�ساعدتنا خالل
ال�شهر احلايل» ،وكان املدافع الفرن�سي البالغ  25عاما واملتوج
مع منتخب بالده بلقب مونديال  2018يف رو�سيا ،قد قرر عدم
�إجراء عملية جراحية وبدالً من ذلك االنتقال �إىل قطر لتلقي
العالج خالل دي�سمرب املا�ضي .ومل يخ�ض �أومتيتي �سوى ثماين

مباريات هذا املو�سم ،على خلفية الأمل املتكرر الذي يعاين منه
منذ �أ�شهر يف الركبة الي�رسى ،وقد تزامن غيابه عن خط الدفاع
مع �إ�صابة املدافع البلجيكي توما�س فريمالني بعد تعر�ضه لتمزق
يف ربطة ال�ساق ،ما دفع �إدارة النادي �إىل التعاقد مع مدافع
فالن�سيا الكولومبي جي�سون موريو على �سبيل الإعارة حتى جوان
املقبل ،ويف حال فاز بر�شلونة مت�صدر «الليغا» بر�صيد  37نقطة
على خيتايف ف�سينال اللقب ال�رشيف «بطل ال�شتاء» قبل جولة من
اختتام مرحلة الذهاب .وحذر املدير الفني لرب�شلونة من قوة
املناف�سة هذا املو�سم قائ ً
ال« :الليغا حمتدمة ،بخالف املو�سم
املن�رصم حيث كانت الفوارق �أكرب»� ،أ�ضاف« :هذا املو�سم كل
�شيء حمتدم �أكرث ،رمبا لأن فرق الطليعة مثلنا خ�رست بع�ض
املباريات يف وقت جنحت الأندية التي تالحقنا يف الفوز ،بالن�سبة
للجماهري ،من اجليد �أن يكون هناك العديد من املر�شحني،
وبالن�سبة لنا كل �شيء ينا�سبنا طاملا نحن يف ال�صدارة».

ريا�ضة دولية

جوفنتو�س على �أعتاب جتديد عقد
ماندزوكيت�ش
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل عن
اقرتاب نادي جوفنتو�س من جتديد
عقد جنمه ،الأمر الذي قد ميكنه
من االعتزال بقمي�ص البيانكونريي،
وقال موقع «كالت�شيو مريكاتو»
الإيطايل �إن جوفنتو�س اقرتب من
جتديد عقد ماريو ماندزوكيت�ش
حتى �صيف عام  ،2022و�أو�ضح
املوقع �أن الالعب الكرواتي �صاحب
 32عا ًما ،حمبوب جدًا من املدرب
الإيطايل ما�سيميليانو �أليغري،
ويريده �أن يحتفظ به لأطول فرتة
ممكنة ،وينتهي عقد ماندزوكيت�ش
احلايل يف �صيف  ،2020و�أكد املوقع �أنه لو وقع على العقد اجلديد ف�إنه قد يعتزل مع نهايته
بقمي�ص جوفنتو�س .وان�ضم الكرواتي ل�صفوف جوفنتو�س يف �صيف عام  2015قاد ًما من �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين ،وبات من �أف�ضل الالعبني يف الفريق الإيطايل خالل الفرتة املا�ضية.

غوارديوال� :أريد �إجازة طويلة
�أ�شاد بيب غوارديوال املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي بالالعبني �أ�صحاب اخلربة يف فريقه،
قبل مواجهة روثريهام يونايتد التي جرت �أم�س �ضمن الدور الثالث لك�أ�س االحتاد الإجنليزي،
وقال غوارديوال خالل ت�رصيحات نقلتها �شبكة �سكاي �سبورت�س« :لدي العديد من الالعبني،
الذين �أكن لهم الكثري من االحرتام» ،وتابع« :منتلك العبني ظلوا � 10أو � 12سنة يتناف�سون على
كل الألقاب ،ميكن لأي �شخ�ص احل�صول على مو�سم ا�ستثنائي �أو حلظات جيدة ،ل�ستة �أ�شهر
�أو ب�ضعة موا�سم لكن لي�س لكل هذه الفرتة» ،و�أ�ضاف« :جنوم مثل كومباين� ،سيلفا� ،أغويرو،
�أوتاميندي ،هذا النوع من الالعبني يتواجدون يف كل عام ،وتزيد لديهم الرغبة يف الفوز �أكرث،
االنت�صار بالن�سبة لنجوم ال�سيتي هو �إدمان عندما تتذوقه تريد املزيد».
ووا�صل�« :أمتنى احل�صول على عطلة ملدة �شهرين يف الوقت احلايل ،كان هذا ال�شهر قا�سيا
حقا ،لكننا نريد �أن نكون الأف�ضل».وا�ستطرد غوارديوال« :ال ميكننا التهاون �أو التفريط ،يف �أي
مباراة �أو بطولة ،رمبا لو مل نكن �سنلعب يف ك�أ�س الرابطة ،كان �سي�صبح التعايف �أ�سهل ،لكن هذا
ما نحن عليه» ،و�أردف�« :سنلعب املباراة املقبلة ك�أنها نهائي ،نعرف �أننا يجب �أن نفوز ،لأننا
�إذا خ�رسنا �سنخرج من ثاين �أهم بطولة يف �إجنلرتا ،نعلم �أن هناك الكثري من املباريات ،لكن
هذا حال اجلميع� ،شهر دي�سمرب �صعب على كل الفرق» ،واختتم قائال« :لدينا �أ�سماء كافية يف
القائمة ،دي بروين عاد وجوندوجان �سيكون متواجدًا �سنحاول �إجراء مداورة،اجلميع �سيلعب،
هذا ال�سبيل الوحيد �أمامنا».

زامربوتا :غاتوزو ي�ستحق املزيد من الوقت

طالب جيانلوكا زامربوتا مدافع
ميالن وجوفنتو�س ال�سابق اجلماهري
وامل�س�ؤولني يف الرو�سونريي ،ب�إعطاء
الفر�صة للمدرب جينارو غاتوزو للعمل
بحرية يف النادي ،وقال زامربوتا ،يف
ت�رصيحات ل�شبكة �سكاي �سبورت:
«�أعتقد �أن امل�س�ؤولني يف ميالن عليهم
�أن مينحوا غاتوزو املزيد من الوقت،
مع ترك احلرية له يف �إدارة الفريق،
الرو�سونريي يعاين من الإ�صابات،
ومع ذلك ال يزال الفارق نقطة وحيدة
مع الزيو الرابع ،ميالن �سي�شارك يف
الرحيل عن دوري �أبطال �أوروبا بنهاية املو�سم
�س ،وذلك يف ظل اقرتاب الأخري من
م�ؤثرة �إىل الإ�سباين �سي�سك فابريغا
عني فابريغا�س وهذا هو هدف النادي».
إيدين هازارد العب ت�شيل�سي ر�سالة
هازارد� ،إذ رد على �س�ؤال عن ماذا ي
وجه البلجيكي �
ونقلت �صحيفة «مرتو» ت�رصيحات
فزنا بالثنائية م ًعا» ،و�أ�شاد العب بر�شلونة ال�سابق بيوفنتو�س وقال« :البيانكونريي دائما ن�شيط يف فرتة االنتقاالت،
بلوز يف االنتقاالت ال�شتوية احلالية،
إين كنت حمظوظا للعب بجانبه ،لقد
�صفوف ال
«يف � 5سنوات� ،أ�ستطيع �أن �أقول �
قبال م�رشقا ،هو مازال وهذا ال ي�ساعد النادي يف امللعب فقط بل على م�ستوى الت�سويق» ،واختتم ت�رصيحاته ،قائال:
شيل�سي ،ف�أجاب« :كل �شيء» ،و�أ�ضاف:
معجب بهذا الرجل ،و�أمتنى له م�ست
لت�
وخارج امللعب ،و�صديق �شخ�صي� ،أنا
�سي �أمام نوتنغهام فور�ست «بيبي ماروتا �سيمثل �إ�ضافة قوية للغاية �إىل �إنرت ميالن ،و�سي�صنع الفارق خارج امللعب».
وتابع« :هو �شخ�ص رائع جدًا داخل
رير ال�صحفية �أكدت �أن مباراة ت�شيل
ملقبلة» .يذكر �أن العديد من التقا
ويحتل ميالن املركز اخلام�س يف الدوري الإيطايل بر�صيد  31نقطة بفارق نقطة عن الزيو
العب رائع و�سي�ستمتع باخلطوة ا
الل فرتة االنتقاالت ال�شتوية احلالية.
خ
�سي
لوز ،قبل �إمتام انتقاله ملوناكو الفرن
�صاحب املركز الرابع.
كانت الأخرية لفابريغا�س مع الب

هازارد :حمظوظ للعب بجوار فابريغا�س
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ال�شعر العربي املعا�صر و�أ�ساطري اخل�صب والنماء

اجلزء الثاين

عن �شعر عز الدين املنا�صرة وجمالياته
ت�شع – هنا – الأ�سطورة علينا ،ومتنح الن�ص توهّ ًجا ،من خالل جعله قري ًبا من بناء الن�ص الأ�سطوري ،لكن مع بع�ض التحوير والتغيري ،كي يتالءم العن�صر الأ�سطوري الأدوني�سي – التموزي مع دالالت املطر الكنعاين ،فمن
تتجلى اخللفية الأ�سطورية (�صراع متوز مع اخلنزير ودور ع�شتار يف �إحيائه من جديد) ،ومن جهة �أخرى يتحقق التباعد/تعدّ د الر�ؤية (دور الذاكرة الكنعانية) ،وعرب هذا التقابل الن�صي يتج ّلى التقابل بني املوت
جهة
ّ
واالنبعاث ،وتتج ّلى عمليات ال�صراع وفاعليات املقاومة.

د.وليد بوعديلة/
جامعة �سكيككدة
وميثل (اخلنزير) يف هذا ال�سياق
الن�صي الأ�سطوري اخلطر واخلراب،
ّ
ويف الأ�سطورة الفرعونية ،جند (�ست)
 ،عدو (حور�س) وقاتل (�أوزيري�س)
تَ َ�ش ّكل يف �صورة خنزير لكي (ي�صيب
الإله ذا العيون الزرق ،ولهذا ال�سبب
يعترب رعاة اخلنازير يف م�رص منبوذين
ملوثني ،حمر ًما عليهم دخول املعابد
وتقدمي القرابني للآلهة ،وال يتزوج
�أبنا�ؤهم وبناتهم من �أبناء ال�شعب
الأطهار)) ،وهذا الرف�ض الديني-
االجتماعي للخنزير امتد �إىل ال�شعر،
وجاءت (ع�شتار) لت�ساند متوز وتعيده
�إىل احلياة .وجاء املنا�رصة لي�ستعني
بالأ�سطورة ويعيد احلياة �إىل �شعره
ووطنه و�أمته ،وقد حت ّول -يف ال ُعمق
الن�صي� -إىل متوز �أي ال�شاعر /متوز،
الذي تخلَّ�صه املر�أة الأ�سطورية من
فيتوحد الرمز ال�شعري مع
املوت،
َّ
مّ
الأ�سطورة  ،و(�إذا كان ال�شاعر �إنا
يحدثنا عن واقعه ال�شعوري الذي
ً
ارتباطا �شعور ًيا
يرتبط يف الوقت نف�سه
وثي ًقا بتلك الواقعة الرمزية القدمية،
ف�إ ّن تعبريه عندئذ عن هذا الواقع � مّإنا
ي�أخذ طاب ًعا رمز ًيا ،لأ ّنه ا�ستطاع �أن
يربط بني واقعته ال�شعورية اخلا�صة
والواقعة الأ�سطورية العامة) .ويوا�صل
املنا�رصة بحثه يف الذاكرة الأ�سطورية،
وحل ًما بالدميومة له
�شو ًقا �إىل احلياة ُ
ولوطنه و�أمته� ،إنه يحت�ضن الطبيعة،
م�ساف ًرا يف جزئياتها ق�صد بناء عوامل
�شعرية للوالدة يف الزمن الآتي:
ْ
ال�سيف
�أت�أرجح بني احلب وبني
يت ّورد يف ال�شارع وجهي لرحيق
ْ
ال�صيف
اقر�أ الفت ًة عن بيع ل ُعيون حبيبي..
�رشا ْء
�أ�سقط يف جمرى املا ْء
يف الزمن الآتي نولد،
يف الزمن الآتي �أملح طيف حبيبي
ً
�سهال وربو ْع
قمحا،
يولد يف ج�سدي ً
فبعد �أن ت ّوحد يف الرمز الأ�سطوري
ومزج بني الذات والآخر /متوز ،يعود
رصا �آخر من
ال�شاعر ليقدم عن� ً
�أ�سطورة اخل�صب� ،إ ّنه عن�رص جتدد
احلياة وعودة النماء
�إىل الأر�ض ،ولنت�أمل �شعرية املاء هنا
كيف ح�رض يف و�سط النموذج ال�شعري
بني
حلظات ال�ضياع واخلوف (احلب –
ال�سيف) ،و�أزمنة الوالدة وعودة احلبيب
ومو�ضوعة
اخل�صب (القمح -ال�سهل -الربوع)،
فيكون (املاء) طريقا نحو املر�أة
واالنبعاث ال�شعري /االجتماعي ،ومن
ثمة تنفتح القراءة على عالقة املاء/
املر�أة /احلياة ،فـ (�إن املاء رم ٌز من
رموز الأمومة ،وهو احلركة التي
تدعونا �إىل ال�سفر ،لأ ّن املياه اجلامدة
توحي باملوت وتدعو له ،لهذا ميكن
اعتبار الأم واملاء من رموز امل�سيح
التي ت�شري �إىل ميتة املوت واالنبعاث)،
وقد احت�ضنه املنا�رصة و�ش ّكل به ن�صه
ال�شعري ،وح ّول عوامله من املوت �إىل
احلياة ،بعد �أن جتاوز �أزمنة� /أمكنة
الثبات وعانق الوالدة واالنطالق؛
انطالق الذات /الأمة من عمقها
الأ�سطوري-التاريخي نحو امل�ستقبل.
�إ ّن ال�شاعر يف توظيفه للماء – مبا

فيه من حمم ُوالت داللية – يوا�صل
ما قام به ال�سياب يف ق�صيدة (�أن�شودة
املطر) ،وقد اهتم النقد العربي مبا
فيها من جتلّيات �أ�سطورية� ،أ ّما عند
املنا�رصة ،ف�إ ّن املاء ي�أتي لي� ِّؤ�س�س
ً
تقابال بني املحور الأ�سطوري/
�أ�سطورة اخل�صب ،واملحور الواقعي/
الذات – فل�سطني ،وهو ما يجعله
يرتقي بالن�ص ،ليكون هذا ال�شاعر
الفل�سطيني /الكنعاين ،هو ال�شاعر
النبي ،ويكون ن�صه هو الإبداع/الن�شيد
الرمزي ،وذلك هو جوهر التحوير يف
الأ�سطورة ب�صورة خ ّ
القة� /شاعرية.
فتتجدُد الأ�سطورة وحتتفظ بروحها
وعمقها ،وينجح املنا�رصة-بذلك-
يف املزج بني عالمات الطبيعة وبني
الذاكرة اجلمعية ،فيلتقي الواقعي
مع التخييلي ،واحلا�رض مع املا�ضي،
والرتاث الفل�سطيني مع غريه،...
فال�شاعر (يهرب �إىل املا�ضي ،ولكنه
لي�س هرو ًبا رومان�س ًيا ،و�إمنا هروب
فني �إيهامي،ليقيم عالقة تقابلية بني
عامل ا ُ
ملثل والنقاء والأحالم ،وبني
واقع االنهيارات املفاجئة و�سقوط
التطلّعات الكبرية والوثُقيات العنيدة).
تع ّ ُد ق�صيدة (دموع الكنعانيات) من
منزعا
�أبرز ق�صائد ال�شاعر ،وهي تنزع
ًّ
�أ�سطور ًيا -ملحم ًيا ،يتحاور فيها
ال�شاعر مع تيمات الأر�ض واخل�صب
والتغيري واحلياة( ،)...وهي تت�شكل
من جمموعة مو�ضوعات ميكن ترتيبها
هكذا -1 :الذاكرة /كنعان /الأر�ض
 -2طقو�س ال�صالة /املر�أة  -3النهر/
اخل�صب /الإن�سان الفل�سطيني -4
املر�أة الكنعانية /الرق�ص /الطبيعة
 -5القمر /الطفولة /الفر�س  -6الدم/
الطبل /الزيتون  -7ال�صالة للإله (�أيل)
 -8عودة امليت /الفر�س /الدم/
احلياة .وتتخذ الق�صيدة بنا ًء �أ�سطوريا
ي�ستفيد من املالمح والعنا�رص
الأ�سطورية ،كما �أنها ذات بناء دائري
ينطلق من الأر�ض ليعود �إليها ،وهي
من اخل�صائ�ص البنائية اجلمالية
للق�صيدة الطويلة ،فمن جهة جند
البناء املر ّكب الذي يتم ّيز بالوحدة
والتناغم ،وجند – من جهة �أخرى –
البنية الدائرية ،التي تنطلق من نقطة
لتعود �إليها يف اخلتام ال�شعري ،ونحن
يف هذا ال�سياق �سنتوقف عند املالمح
الأ�سطورية التي حتيلنا على �أ�سطورة
اخل�صب ،لنقر�أ:
الكنعانيات يجئن،
يُ�صلّني على اجلبل املبْ ِّ
تل بدمع الآباء،
املجروح ب�سيف الأعدا ْء
اجلبل املبت ّ ُل بدمع الآباء،
املجروح ب�سيف الأعداء يُ�ص ِلّي � ً
أي�ضا
للطلل الواقف فوق الر�أ�س،
املع�شو�شب دم ًعا ود ًما،
والباكي وح�شته
يحاور ال�شاعر املر�أة الكنعانية ويتبع
خطاها/جمدها ،وهي تتجه نحو �أداء
ال�صالة على اجلبل ،وقد �أ�رشنا �ساب ًقا
�إىل �أن الكنعانيني يقدمون القرابني
يف الأماكن العالية/ال�سامية ،فاجلبل
هنا ال يكون مكا ًنا هند�س ًيا له الأبعاد
الدينية فقط ،و�إمنا هو مكان �شعري
�إيحائي ،يتح ّول يف �شعر املنا�رصة
�إىل عاب ٍد وخا�ضع �أمام الآلهة ،وهي
هنا �آلهة اخل�صب� ،أي (بعل) معطي
احلياة وم ّوزع القوة واخل�صوبة� ،إ ّنه
(ال�سيد) الذي يح�رض يف الأر�ض ويف
ال�سماء ،واملخل�ص للذات ال�شعرية

والإن�سانية من كل مالمح ال�ضعف
والهوان واجلفاف .تلج�أ الكنعانيات
�إىل ممار�سة طقو�س االبتهال يف اجلبل
الذي بلّلته دموع الآبار وجرحته /د ّن�سته
�سيوف الأعداء ،لتجعله �أ�سطور ًيا
يلتفت �إىل الكنعانيني ويت�أثر حتت
�رضبات الراهن الهمجي الوح�شي،
لكن احل�ضور الأنثوي يُغري الر�ؤية
من الرمزية االنهزامية �إىل الرمزية
االنت�صارية ،وهي عالمة (املر�أة) يف
الإبداع ويف الأ�ساطري ،و(هي �أعظم
رمز للحياة ،يعك�س حاجة الإن�سان
الأ�صلية للأمان يف عامل ال يت�صالح
مع خماوفه ،وحيثما يظهر التوثر بني
اخلري وال�رش والتجدّد والفناء ،يظهر
رمز املر�أة جام ًعا يف �إهابه كل بواعث
احلياة واملوت واحلب والغربة والثقة
واخلوف.)...
ويف ظل ذلك التوتر تربز املر�أة
الكنعانية التي تتحول �إىل قدّي�سة ،بل
هي (ع�شتار) تعطينا احلياة واحلب،
فيتحرك الإن�سان الكنعاين معان ًقا
احلياة ،وتوا�صل املر�أة طقو�س
االبتهال للآلهة ،من خالل الرق�ص:
يذكرين حت ًما يف اللّيل حبيبي
قالت �إحدى عذراوات ال�ساحلْ
ثم رق�صنَ ،رق�صنَ ،رق�صنَ،
�إىل �أن �شققت ال ُ
أقدام،
ل
ا
غ�شاء
أر�ض
ِ
و�ضج الإعياء من الإعيا ْء
ّ
�ض َّج الإعياءُ من الإعياءِ،
تعانق دمع الكنعانيات وح ّناء الأ�شجار
�سيعود عري�ساً ...يا �شجر الزيتون،
يعو ْد
مازالت املر�أة الكنعانية متار�س
ال�صالة وتدعو باحلياة لهذه الأر�ض،
فيتجاوز املكان -مرة �أخرى-امل�ستوى
اجلغرايف /اليومي ،وي�سمو ويت�شكل يف
عامل �سيميائي مفتوح ،فمع الرق�ص
نكت�شف الأر�ض ،ويكت�شف املكان
�سحره و�أ�سطوريته ،فهو (�صيغة فكرية
وح�ضارية وداللية مت�سعة االجتاهات
والر�ؤى ،تغيرّ ت�أثرياتها وفق الأنثولوجيا
الثقافية للح�ضارات ،وف ًقا للمادة
الإبداعية املدونة �أو املادة الفلكلورية
الدرامية ،لكن املكان �أبدًا لي�س �صيغة
جامد ًة �أو هام�شية يف م�ستوى التخ ّيل
الإبداعي ،ويف امل�ستويات االعتقادية
لإثنيات متعددة ،تلك االعتقادات
التي تتمظهر عرب احلكاية ال�شعبية
والأ�سطورة)  ،وقد مزج املنا�رصة

بني املكان /اجلبل ،واالعتقاد� /صالة
املر�أة طلبًا للخ�صب ،و�أحال القارئ
على اخللفيات الأ�سطورية لأ�سطورة
اخل�صب ،وميكن ك�شفها بت�أويل داللة
هذه الأر�ض/الكنز املفتوح .ويت�أكد
البعد امليتافيزيقي لثنائية اجلبل/
الطق�س الأ�سطوري من خالل تكرار
(�ضج الإعياء
البنية الرتكيبية /الداللية ّ
من الإعياء) ،فيتح ّول امل�شهد من
اجلغرافية �إىل الروح ،ومن الرجاء �إىل
التوحد يف الإله ،كما �أ ّن الداللة تعانق
امل�ساحات الدينية -الأ�سطورية ،بكل
جالل الدين وعجائبية الأ�سطورة،
فمن زمن الرق�ص والدعاء �إىل ن�شوة
اخل�صب /احلياة ،يت�ش ّكل الن�ص
ً
ت�شكال �أ�سطور ًيا ،وميزج
ال�شعري
الكنعانيات بالأ�شجار ،وهنا � ً
أي�ضا يجب
ت�أمل اخلفق الأ�سطوري ال الواقعي،
�أي البحث عن حلظة مكا�شفة فنية-
فكرية للمر�أة /الأر�ض ،ينجز فيها
ً
حتويال ملعنى املر�أة،
املنا�رصة
ق�صد ت�شييد معنى املعنى .وهنا
متتزج الكنعانيات بالأر�ض والزيتون
والهوية ،لت�صبح املر�أة هي ذاتها من
املتعاليات الفل�سطينية عند ال�شاعر
الكنعاين ،لأنها (قوة جمددة للطبيعة
ولقوى النف�س ،بحيث تفتح الطريق
�أمام مكنونات �أعماق النف�س وتطلعات
الإن�سان الفكرية والروحية ،وتطلق
قوى الوعي نحو املغامرة التي تتخذ
�شكل التحول من الطاقات الغريزية
والعاطفية �إىل ذروة ال�سمو وتطور
الكينونة)  ،و�إذا اتخذت املر�أة/
ع�شتار عند ال�سياب دالالت العراق
والأم ،ف�إنها عند املنا�رصة املر�أة
الكنعانية/ع�شتار التي حتمل دالالت
الإ�رشاقات الروحية /الالهوتية،
وقدا�سات املقاومة والرف�ض ،عرب
�أ�صوات ت�أتي من العمق الوجداين-
الفكري الفل�سطيني ،لتغري حال
الأر�ض من الثبات �إىل احلركة،
ولتكا�شف زمن الأعرا�س بدل زمن
اجلنائز ،وتفتح يوميات احلب التموزي
بدل اخلراب واجلذب ،وي�أتي ال�سطر
عري�سا...يا �شجر
ال�شعري (�سيعود
ً
الزيتون يعود) ليت�ألق مبعنى اخل�صب،
من خالل ا�ستح�ضار عن�رص العودة
الأ�سطورية التموزية ،هذا العري�س
الإن�ساين -الإلهي� .إ ّن �شعر املنا�رصة
يطمح �إىل زلزلة يوميات الأر�ض/

اجلفاف ،وك�أنه يرفع ر�أ�سه� /شوقه
�إىل ال�سماء راج ًيا من الإله (بعل) �أن
مينحه احلب والقوة و�أن يح ّول الأر�ض
اخل�صب /احلياة ،ومي ّكن
�إىل وهج
ْ
للقراءة �أن تذهب بعيدًا يف حتليل
�شعرية العري�س /العودة ،وهي �شعرية
حتمل قيمة طقو�سية �إيحائية ،تبتعد
عن ب�ساطات املعنى اليومي امل�ألوف،
لأنها �ستتحول �إىل رمز �أ�سطوري ،و�إذا
كانت بهذه الأهمية ،ف�ستكون بحجم
توظيف ال�شخ�صية الأ�سطورية ،هدفها
االرتقاء باملعنى ،و(ينبغي �أن حتمل
هذه ال�شخ�صية يف ال�سياق ال�شعري
مالمح ال�شخ�صي والعام� ،أو بعبارة
�أدق الفردي واجلمعي ،ف�إذا فقدت
وجودها الرمزي ،فقدت نتيج ًة لذلك
ت�أثريها ال�شعري املن�شود) .بعد عودة
ال�شهيد /العري�س ،تعود احلياة وتبد�أ
رحلة �أخرى للبناء واملواجهة ،لذلك
نقر�أ الن�شيد الكنعاين الرمزي:
يا د َم ُه افتح كل حدود ال�شوك،
ف�إنيّ �أملحه طيلة �أيام الأ�سبوع يُ�سافر
بني اجلذر الأخ�رض واجلذر الأحمر
ما بني عناق اللّونني يذوب
وهكذا ت�صل الق�صيدة �إىل نهايتها،
فبعد �أن ابتد�أت بابتهال للذاكرة
الكنعانية ورمزية �أر�ضها� ،إنها تختم
بالعودة �إىل جمد وقدا�سة هذه الأر�ض،
ويتوحد
فتعود �ألوان الأمل والفرح،
ّ
الإن�سان الكنعاين مع جذر وروح الرتبة
التوحد.
بكل الأبعاد ال�سيميائية لهذا
ّ
وحت�رض طقو�س االحتفال الكنعاين
جمدو)،
يف ق�صيدة (جفرا يف �سهل ّ
وهي ق�صيدة طويلة ت�ضم املو�ضوعات
التالية -1 :الليل /الورد  -2ال�شاعر/
احلب ْ � -3أ�سطرة جفرا  -4طقو�س
االحتفال الكنعاين  -5جفرا/اخل�صب/
ع�شتار ْ � -6أ�سطرة جفرا/الده�شة،
وهي مو�ضوعات تنفتح على توا�صل
�شعري مع الطبيعة /رمزية املكان،
وتك�شف عواطف و�أفكار ال�شاعر يف
عالقته مع الأنا الفل�سطيني ،ذاكرة
وجغرافي ًة وقي ًما و�أ�ساطري ،...كل ذلك
يف �سهل جمدو ،وهو (�أحد مناطق
التمركز ال�سكاين القدمي ،حينما
مار�س كنعان طقو�سه الزراعية يف
�أخ�صب �سهول فل�سطني ،حيث مرج
بن عامر ،حتر�سه جمدو بخرائبها
وبامتدادها التاريخي ،ففي �سهل
جمدو ّ
�سطر الكنعانيون �أ�سطورتهم

وح ّولوها �إىل واقع يومي)  ،وعلى
دربهم ي�سري ال�شاعر املنا�رصة من�شدًا
�أغاين اخل�صب والنماء:
�س�أدندن �أن�شودة �سهل جم ُدّو،
ُعودي
هذا عودي الأخ�رض فوق �شفاه
الكنعانيات
هذا درب الربقوق على خارطة
مهرتئة
هذا مفرق مع�رصة الزيتون(
يتغ ّنى ال�شاعر ب�أن�شودة هذا املكان
ويت�ألق به نحو عوامل الده�شة ،لأ ّنه
مكان انطالق اخل�رضة واالنبعاث
الطبيعي /االجتماعي لهذه الأر�ض
ولأهلها ،ولأ ّنه موطن املزارع الكنعاين
الأول ،كما �أنه موطن الطقو�س
االحتفالية للكنعانيات ،حيث (م�شهد
الكنعانيات بني حقولهن يتوزعن البهاء
اجلميل و�أ�ساطري اخل�صب واحلياة) ،
فتتجدّد �أمام القراءة –مرة �أخرى-
حوارية املا�ضي واحلا�رض ،وانفتاح
توحد املكان
فل�سفي� /صويف على ّ
والزمان ،ومكا�شفة جمالية للواقعي/
الأ�سطوري من غري �أن تتخلّف جمالية
العالقة بني املر�أة والأر�ض.
وكذلك يرتفع –يف العمق ال�شعري-
�صوت الرجاء وطقو�س االحتفال،
بالكلمة واحلركة يف ال�صالة للآلهة،
وهذا يجعلنا نكت�شف خلفية �أ�سطورية
لع�شتار �آلهة اخل�صب ،عل ًما ب�أن
امل�رصيني عرفوا رق�صات الن�ساء
ْ
بطرق �شعائرية معينة يف وقت الربيع،
بحيث تختفي الآفات التي تهلك
املح�صول ،وقد �شهدت املنطقة
املمتدة من ال�شام �إىل م�رص �أنواعً ا
كثرية من الرق�صات (رق�صة اخل�صب،
الرق�ص اجلنائزي ،رق�صات الن�رص)...
 ،ويف هذا �إ�شارة -مرة �أخرى� -إىل
التفاعل الرتاثي -الأ�سطوري بني �أمم
املنطقة.
يف اخلتام ..لقد �سافرنا يف بع�ض
النماذج ال�شعرية للمنا�رصة ،واقرتبنا
من �أ�ساطري اخل�صب ،و�ستكون لنا
وقفات �أخرى لتجلي �أ�سطورة ع�شتار
وغريها من املالمح الأ�سطورية عند
�شاعرنا ن،ق�صد ك�شف اخل�صو�صيات
الفنية و الداللية ،وطريقة التفاعل مع
الراهن الفل�سطيني و العربي بتوظيف
الأ�ساطري.
مالحظة:للدرا�سة مراجع
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ت�أليف رميي ريفل وترجمة للمغربي �سعيد بلمبخوت

الثورة الرقمية ثورة ثقافية؟
« تت�أرجح عالقة التقني باملجتمعي يف مواجهة دائمة ،فتتقاطع يف ثناياها
احلتمية االجتماعية يف مقابل احلتمية الثقافية .الع�صر الرقمي»،
«الثورة الرقمية»« ،احلالة الرقمية اجلديدة»  ...عديدة هي امل�صطلحات
التي ت�صف الإمكانات املتطورة لل�شبكة العنكبوتية؛ بحكم التطور الهائل
ل�شبكة االت�صاالت والتقنيات الرقمية وت�أثريها على حياتنا املعا�صرة.
وكاالت

وبعيداً عن التهويل واملبالغة
يف ت�أثريها على كل الأن�شطة
الب�رشية ،يُقارب كتاب «الثورة
الرقمية ،ثورة ثقافية» لعامل
االجتماع الفرن�سي رميي ريفل،
الت�أثريات املتباينة للتكنولوجيا
الرقمية على امليادين الثقافية.
وقد حاول الباحث رميي ريفل
 ،يف كتابه ال�صادر �ضمن �سل�سلة
عامل املعرفة عدد  462جويلية
 ،2018برتجمة للمغربي �سعيد
بلمبخوت عن اللغة الفرن�سية،
مقاربة احلقل الثقايف يف
ارتباطه بع�رص التقنية .وتكمن
�أهمية الكتاب يف تنامي �آثار
التدفقات العالية للتقنيات
الرقمية على حياتنا ،ور�ؤية
كاتبه الو�سطية التي تتوقف
عند ت�أثري التو�سع الرقمي على
القيم والتمثالت الثقافية بعيداً
عن منطق الت�سلط �أو التهويل،
تداعيات
على
والوقوف
الرقمنة على احلقل الثقايف.
وي�ؤطر الباحث تقاطع عالقة
التكنولوجي بال�صناعة الثقافية
بني التحرر واالنفتاح واملراقبة
والهيمنة يف �سبعة ف�صول تتوزع
على ثالثة �أجزاء.

ال�سياق التكنولوجي
واالقت�صادي اجلديد
يقدم اجلزء الأول (ال�سياق
واالقت�صادي
التكنولوجي
اجلديد)؛ �سياقات وحتوالت
املجتمعات املعا�رصة بحكم
التدفقات الرقمية ،برتقية
انتقال املعلومة كم�صدر
لل�سلطة والإنتاجية وك�إطار
للمجتمع املعلوماتي ،وم�ؤ�س�سة
لنمط جديد يف احلياة .ويف
ارتباط بالن�شاط الثقايف ،ف�إن

تكنولوجيا الإعالم والتوا�صل
�ساهمت يف ازدهار و�سائل
الإعالم اجلديدة وخلخلة
لل�سيا�سات التقليدية للإعالم؛
ف�أ�س�س الإعالم الرقمي لبيئة
ثقافية جديدة وحتوالً ثقافياً
يقطع مع املا�ضي.
ويف �سياق مت�صل ،تت�أرجح عالقة
التقني باملجتمعي يف مواجهة
دائمة ،فتتقاطع يف ثناياها
احلتمية االجتماعية يف مقابل
احلتمية الثقافية ،والتفاعل
والت�شابك امل�ستمر بني عاملي
املجتمع وعوامل التقني.

ال�سوق الرقمية
واقت�صاد املعلومة
ويو�ضح امل�ؤلف �أن ال�سوق
الرقمية واقت�صاد املعلومة
عرب ال�شبكة ت�ساهم يف �إزاحة
الأ�شكال ال�سابقة للإنتاج
ال�صناعي والإعالمي والثقايف
وطرق توزيعها للم�ضامني
وت�ؤ�س�س للم�ؤان�سة واملحادثة
ك�إطار «القت�صاد االهتمام»
ت�ؤطره ثقافة الر�ؤية والتو�صيات،
وتعيقه الفجوة الرقمية بني
ال�شمال واجلنوب.
وتطرق اجلزء الثاين (لعالقة
�أخرى مع الآخر والإبداع
واملعارف)؛ �إذ �ش ّكلت ال�شبكات
االجتماعية فر�صة للتوا�صل
وال�صداقة و�إطاراً للم�ؤان�سة
الرقمية ،بن�سج عالقات وروابط
مع �أفراد �أخرين �إما يف �إطار
املد ّونات �أو يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،للتعبري عن الذات
«بالهوية الرقمية» والتوا�صل
مع الآخرين .كما تتيح ال�شبكات
االجتماعية واملواقع املتعلقة
بتقا�سم االهتمامات (اليويتوب،
فليكر )...جماالت مفتوحة

للحرية والإبداع والإنتاج الثقايف
(مو�سيقى� ،أفالم ،كتب )...عرب
التقا�سم وامل�شاركة يف الإبداع
وو�ضع املنتوجات رهن �إ�شارة
اجلميع ،بتعزيز امل�ضامني
املفتوحة لتداول امل�ؤلفات
الرقميةُ ،م�ؤ�س�س ًة لنمط ثقايف
يزيل احلواجز بني امل�ؤلف
وامل�ستعمل ،ي�ؤاخد عليها
بكونها من عمل الهواة ،وعدم
موثوقية موادها ،وغياب ترتيب
معريف للمعارف.

الثورة التكنولوجية
وتغيري الأبعاد
التقليدية للثقافة
ويف هذا ال�سياق ،ال ميكن
ح�رص القطاعات الثقافية
املت�أثرة بالرقمنة؛ فلقد
�أحدثت الثورة التكنولوجية
تغيرّ ات هيكلية مك�رسة للأبعاد
التقليدية للثقافة ،فبعيداً عن
املحرتفني واخلرباء �شكل
الويب فر�صة للجميع لتطوير
قدراتهم االبداعية (املو�سيقية،
الت�صويرية ،الكتابية)....

وتتيح التقنيات الرقمية
املتخ�ص�صة
واملواقع
دمقرطة و�سائل الإنتاج
وتوزيعها واالنفتاح على
اجلمهور الوا�سع ،ويبقى
الرهان على حدودها،
وهل ت�شكل قطيعة
ثقافية �أم جمرد حتول
لت�شكيل ثقايف �آخر؟
ويبدو �أن الأ�سا�س الذي تزكيه
ال�رشكات الر�أ�سمالية لل�صناعة
التوا�صلية زيادة منافعها املالية،
وتكميل امل�سارات التقليدية بدل

جتديدها للقطاعات الثقافية
�أو تعزيز �شكل جديد للإبداع،
فلم تُ�ش ّكل قطيعة �شاملة و�إمنا
جمرد اقامة «توازانات جديدة».
ويف �سياق ت�أثريها على قدرتنا
على االنتباه ،فثمة ر�ؤية ت�ؤكد
�أن الدماغ الب�رشي يتكيف مع
ال�شا�شات لتنمية قدرات عقلية
وانتباهية جديدة .ويف املقابل،
هناك ر�ؤية م�ضادة تعتقد ب�أنه
ي�ضعف ذاكرتنا بتنميته «للذاكرة
امل�ستعارة» خارج الدماغ.
ويخل�ص الكاتب �إىل �أن �سطوة
الرقمية على الثقايف ال تزال يف
بدايتها و�ستُ�سجل على املدى
الطويل ،كما نفتقر �إىل منظور
�شامل من �أجل تقديرها.
يف اجلزء الثالث من الكتاب
وعنوانه (عالقة �أخرى مع
الإعالم وال�سيا�سة)؛ يقول
الباحث �إن االنرتنت قد
غيرّ ت عامل الإعالم التقليدي
مب�ساهمتها يف ظهور فاعلني
ُ
جدد وخلخة املمار�سات
ال�صحافية وانت�شار املعلومة
الإعالمية؛ فالبحث عن اخلرب
انتقل �إىل ال�شبكات االجتماعية
وو�سائل الإعالم الإلكرتونية،
فت�شكلت �صحافة متعددة
بني
التخ�ص�صات-تفاعلية
ال�صحايف واملتابعُ ،م�ساهمة
يف ممار�سة هجينة بني و�سائل
الإعالم والأجنا�س الإعالمية
الأخرى ،جعلت من االنرتنت
م�صدراً �إعالميا مكم ً
ال،
وبلورت ملمار�سات اجتماعية
وثقافية جديدة بتعزيز الإعالم
الت�شاركي وتبادل النقا�شات
حول الأخبار والأحداث،
و�صارت هذه الثقافة الت�شاركية

تطرح رهانات على الإعالمي
فاملمار�سات
وال�سيا�سي.
التوا�صلية احلكومية تُربز
دور الرقمنة لكنها بعيدة عن
الت�أ�سي�س لدميقراطية الكرتونية
�أو تكري�س دميقراطية من
الأ�سفل للتوا�صل ال�سيا�سي
عرب االنرتنت ،رغم �أن ت�أثري
ال�شبكة العنكبوتية يف امل�ساهمة
الثقافية مل يرتقِ بعد �إىل
امليدان ال�سيا�سي� ،إذ تظهر
هام�شية ت�أثريه يف تغيري ن�سب
الت�صويت وتغيري العالقة بني
املواطنني وممثليهم ،وجتديد
اخلطاب ال�سيا�سي �أو يف �إعادة
ت�شكيل عامل ال�سيا�سة .لكن
حجم م�ساهمة االنرتنت يف
احلياة ال�سيا�سية والنقا�ش العام
يتزايد ،حيث تظهر �أهمية مواقع
التوا�صل وال�شبكات االجتماعية
يف التعبئة والتوا�صل والإقناع.
كما تتيح و�سائل التوا�صل
الرقمية امل�شاركة وتبادل الآراء
مبلورة �أ�شكاال جديدة للم�شاركة
ال�سيا�سية ،كما ت�ساهم يف ظهور
خطاب �سيا�سي جديد وثقافة
جديدة مواطنة.
لقد �ساهمت التكنولوجيا
يف ظهور �أ�شكال من احلوار
والن�ضال واالحتجاج عرب
الإنرتنت وا�ستخدام الويب
للتنظيم واحل�شد وتبادل وجهات
النظر ،م�ش ّكلة واجهة ودعامة
لأ�شكال جديدة من الن�ضال
وتطوير يقظة مواطنة ملراقبة
الدولة وامل�سرييني وقد تتطور
لأعمال قر�صنة بحجة العدالة
وحرية التعبري .كما ي�ستخدم
االنرتنت يف تنظيم احلركات
االحتجاجية ،غري �أن الأنظمة

ال�شمولية ال تبقى مكثوفة
الأيدي� ،إذ تتدخل بقوة من
�أجل تعزيز املراقبة وقدراتها
التحكمية والقمعية لتبدو معها
الإنرتنت و�سيلة للقمع واملراقبة
والتج�س�س ومتابعة املعار�ضني
عو�ض �أن تكون و�سيلة للتحرير.

التحوالت التي خلقتها
الرقمية يف املجال
الثقايف
ويخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن
التحوالت التي خلقتها الرقمية
يف املجال الثقايف ال تزال
تفتقر �إىل خال�صات نهائية
تتوقف على ت�أثري التكنولوجيا
يف الثقافة ،ويبقى الأمل يف
فهم بع�ض اجتاهاته .كما �أن
الوقوف على ذلك يبقى رهينة
ا�ستعمال الأفراد لها والفاعلني
املحتكرين لها .كما ترتهن
بخا�صية عدم قدرتها على و�ضع
حد لعدم امل�ساواة والتفاهم
وتقلي�ص النزاعات ،لتظل وعداً
وحتدياً ويف نف�س الوقت و�سيلة
للتحرير كما للهيمنة.
يف اخلال�صة� ،إنه كتاب مهم
ي�ستحق املتابعة ،ي�ؤ�س�س
للت�أثريات املتباينة للثورة
الرقمية على امليادين الثقافية،
مركزاً على اعطاء تدقيق �شامل
للثورة ال�صناعية الثالثة على
الإبداع الثقايف بعيداً عن التهويل
ومنطق املحاباة ،وي�ستند على
ببلوغرافية متنوعة ومهمة ولغة
ب�سيطة ،مقارباً هذه التحديات
يف خمتلف �أبعادها مع الت�أكيد
ت�سجل ت�أثرياتها.
�أنها ال تزال
ّ

 5روايات يف القائمة الق�صرية جلائزة �ساوير�س الثقافية
�أعلنت م�ؤ�س�سة �ساوير�س
للتنمية االجتماعية ،عن القائمة
الق�صرية فى دورتها الرابعة
ع�رش مل�سابقتها الثقافية ،وجاء
القائمة الق�صرية لأف�ضل رواية
– فرع �شباب الأدباء ،ت�ضم 5
روايات هي:

الفابريكة
�صدرت منت�صف عام ،2018
للكاتب �أحمد امللواين عن الدار
امل�رصية اللبنانية للن�رش والتوزيع،
وتدور �أحداث الرواية يف وقت

احلملة الفرن�سية حول رحلة
�سيمون رينار ،اجلندي ال�شاب،
يف جي�ش نابليون بونابارت،
والذى عا�ش يف م�رص لأكرث من
مائة عام ،قبل �أن يغادرها هار ًبا،
خمل ًفا وراءه فابريكة مهجورة يف
قرية م�رصية �صغرية ،وبها ماكينة
ال يعرف �أحد ماذا تفعل حتديدًا،
ولتبقى املاكينة يف قلب الفابريكة
ملائة عام ،تعي�ش حولها �أ�ساطري
القرويني الب�سطاء ،و�أحالمهم مبا
ميكن �أن ت�صنعه تلك املاكينة من
معجزات� ،إن عادت �إىل العمل.

قريبا من البهجة

�سرايا اجلابي

�صدرت عن دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع يف نوفمرب  ،2017مل�ؤلفها
الكاتب ال�صحفي �أحمد �سمري،
وتت�شكل الرواية من جمموعة
م�شاهد �إن�سانية ب�سيطة ت�شكل
يف جمموعها م�شهدًا كاملاً ؛
�صور �صغرية ترى من خاللها
�صورة واحدة كبرية ،بانوراما
وا�سعة لتناق�ضات ب�رشية �سرتى
فيها من حولك وعلى الأغلب
�ستكت�شف فيها نف�سك � ً
أي�ضا.

�صدرت يف جانفي  ،2017للكاتب
�إ�سالم البنا ،وتدور تدور حول
و�صول ثالث خدم �إىل �رسايا
اجلابي في�ستعر�ض لنا الكاتب
�أحوال ه�ؤالء اخلدم ،وكيف تتم
معاملتهم وكيف �أن قانون اجلابي
هو ال�سائد وال قانون غريه.

وهى رواية ممُ تلئة بالتفا�صيل
واحلكايات ال�رسية للقاهرة
وكوالي�س �أهلها ،وما حوته من
م�شاعر ورغبات �إن�سانية كادت
�أن تُغري يف �أحيان كثرية من
م�سار التاريخ الذى نعرفه ،يُقدم
امل�ؤلف الكاتب �رشيف �سعيد يف
روايته ،ر�ؤية ُمغايرة للواقعُ ،كتبت
ب�أ�سلوب عذب وروح ُمغامر.

و�أنا �أحبك يا �سليمة

بنات البا�شا

�صدرت عام  ،2017للكاتب �رشيف
�سعيد ،عن دار دوان للن�رش،

�صدرت للكاتبة نورا ناجي ،عام
 ،2017عن دار �أجيال للن�رش،

وتتناول الكاتبة ق�ص�ص الن�ساء
الالتي فقدن الأمل والرغبة يف
احلياة ،وكما �رصحت نورا ف�إن
الرواية تطرح ثمة ت�سا�ؤالت:
ماذا لو كان هناك فتاة تر�صد
هذه احلكايات ،وحتاول �أن
متنح �صاحباتها الأمل واحلق يف
احلياة؟ وماذا �سيحدث لو تغريت
نهايات الق�ص�ص وا�ستطاعت هذه
الفتاة �أن تهزم احلزن واملر�ض
والإحباط واخلوف لديهن حتى
لو كان يف هذا نهايتها هي؟
وكالة �أنباء ال�شعر
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يف لقاء مع حمرتيف ال�سينما من � 18إىل  28فيفري 2019

املخرج علي بدر خان وال�سيناري�ست ال�سورية
نور �شي�شكلي لأول مرة يف اجلزائر
�سي�ست�ضيف لقاء مع حمرتيف ال�سينما باجلزائر من � 18إىل  28فيفري  2019جنوم يف ال�سينما
والدراما بالوطن العربي على ر�أ�سهم املخرج امل�صري ال�شهري علي بدر خان وكاتبة ال�سيناريو
ال�سورية نور �شي�شكلي ،وغريها من الأ�سماء الفنية الأخرى  ،وهذا ح�سب ما �أعلنته م�ؤ�س�سة
«�سات �أون» للتكوين الفني وتنظيم التظاهرات الثقافية عن ور�شات ولقاءات مع هواة وحمرتيف
ال�سينما ولقد حمل هذا احلدث ال�سينمائي الأول من نوعه يف اجلزائر� ،شعار « مع �سات �أونُ .كـن
�أنت ب�سبعة جنوم « وينظم هذا احلدث ال�سينمائي ال�ضخم حتت رعاية وزارة الثقافة اجلزائرية
وبالتعاون مع ال�سفارة امل�صرية باجلزائر و املركز اجلزائري لتطوير ال�سينما .

حكيم مالك
علي بدر خان يقدم
ور�شة تكوينية مكثفة يف
الإخراج ال�سينمائي
و�سيقوم املخرج امل�رصي
ال�شهري علي بدر خان بزيارة
اجلزائر �شهر فيفري اجلاري
�أين �سيقدم ور�شة تكوينية
مكثفة يف الإخراج ال�سينمائي
على مدار «� »10أيام باجلزائر
العا�صمة فلقد �أخرج �أول
فيلم طويل له والذي حمل
ا�سم (احلب الذي كان) يف عام
 ،1973و�أخرج بعدها عددًا من
الأفالم الهامة منها (الكرنك،
�شفيقة ومتويل ،اجلوع ،و�أر�ض
النفاق  ،الراعي والن�ساء)
وغريها من الأفالم الأخرى .

م�ؤلفة «�صبايا «ال�سورية
نور �شي�شكلي لدعم
املواهب واكت�شافها
كما �ستزور الكاتبة وامل�ؤلفة
وال�سيناري�ست ال�سورية نور
عبت هذه
�شي�شكلي حيث رّ
الأخرية عن �سعادتها بقدومها
لأول مرة للجزائر لدعم
املواهب واكت�شافها وهذا
بعد ح�صولها �سنة 2017
على اجلائزة الذهبية لأف�ضل
�سيناريو يف مونديال القاهرة
عن م�سل�سل «مذكرات ع�شيقة
�سابقة» ولقد ا�شتهرت هذه
الأخرية من خالل كتابتها
وت�أليفها لعدد كبري من
امل�سل�سالت واخلما�سيات،
من بينها م�سل�سل «�صبايا» يف
�أجزائه اخلم�سة و�ألفت �أي�ضا
كل من م�سل�سل «الرحلة «

 2018و» جرمية �شغف» 2016
 ،و»مدر�سة احلب « ، 2016
�إ�ضافة مل�سل�سالت �أخرى ق�صة
و�سيناريو وحوار نور �شي�شكلي
واملتمثلة يف «حكم العدالة»
 ، 2007و»�أيام ال�رساب « 2009
 ،و»عالقات خا�صة» 2015
 ،و�سيناريو م�سل�سل « م�آ�سي
على قيا�سي»  ، 2015كما �أنها
�ألفت يف �سنة � 2013سباعية «
حتت �سماء الوطن «.
جلب خرباء وم�شاهري
عامل الفن ال�سابع
والتلفزيون
كما �ستك�شف م�ؤ�س�سة «�سات
�أون « عن مفاج�آت �أخرى
من العيار الثقيل لقائمة
الفنية الالمعة
الأ�سماء
واملعروفة يف ال�ساحة العربية

لتقدمي خرباتها يف ال�سينما
والتلفزيون وامل�رسح و هذا
من خالل تنظيم ور�شات
عمل يف التمثيل والت�صوير
واملونتاج مع �ضيوف ال�رشف
الذين �سيزورن هذا احلدث
ال�سينمائي البارز ا ُ
ملمتد
على مدار �أكرث من  13يوما
باجلزائر العا�صمة وبالتايل
�ستعرف م�شاركة �أ�سماء فنية
تبادل اخلربات يف جمال
ال�سينما

من جمالية جتعل امل�شاهد
ي�ستمتع بالأفالم ال�سينمائية
املتنوعة واملنتجة عامليا
وهي �أي�ضا فر�صة لتبادل
اخلربات يف جمال ال�سينما مع
املخرجني العرب القادمني
من م�رص و�سوريا  ،يف حني
يرى البع�ض �أن هذا اللقاء
الذي �سيجمع حمرتيف ال�سينما
يف اجلزائر العا�صمة �سي�سمح
ب�إنتاج �أفالم عربية م�شرتكة
والذي �سيعرف م�شاركة
املمثلني اجلزائريني والعرب
مع بع�ضهم البع�ض .

كما �أن هذه التظاهرة
ال�سينمائية تعد بادرة خري تعريف الهواة واملحرتفني
على املهارات احلديثة
والتي
ملحرتيف ال�سينما
والو�سائل اجلديدة
�ستعرف ح�ضور املهتمني
بعامل الفن ال�سابع الذي
ميتلك جماهريية وا�سعة يف وللإ�شارة فم�ؤ�س�سة «�سات
خمتلف �أ�صقاع العامل ملا له �أون» تدعو الهواة واملحرتفني

للت�سجيل يف الور�شات قبل
تاريخ  31جانفي 2019
لتعريفهم على املهارات
احلديثة والو�سائل اجلديدة
التي قد يحتاجونها يف �صناعة
الفيلم حيث يعتمد القائمون
عليه على جلب خرباء
وم�شاهري عامل الفن ال�سابع
والتلفزيون ومنح �شهادات
معتمدة تر�شد امل�شاركني نحو
وكاالت الإنتاج يف م�رص ودول
اخلليج .مع العلم �أن م�ؤ�س�سة
«  « Set Onتعمل على نطاق
عاملي مب�ساعدة حمرتفني
متعددي اللغات و الثقافات من
دول عديدة .كما تعمل ب�شكل
وثيق مع �شبكة من اخلرباء يف
خمتلف املجاالت (القانونية،
والإعالمية ،والفنية ،وما �إىل
ذلك) ،والتي يتم ا�ست�شارتها
بانتظام لتقدمي الأف�ضل.

الأديبة رمية راعي ..من الهند�سة �إىل احرتاف الكتابة
هاج�س الأدب والكتابة الذي
�سكن الأديبة رمية راعي دفعها
لرتك العمل يف تخ�ص�صها العلمي
بالهند�سة والبحث عن حتقيق
طموحها مع الكتابة لت�صدر
�أربعة كتب خالل فرتات زمنية
قريبة.
وتقول رمية عن تركها لتخ�ص�صها
العلمي وتفرغها للأدب “كنت
�أملك ما يكفي من احلتمية
القلبية لأعرف �أن الكتابة هي
الطريق الذي �سيقودين �إىل

�أجمل الأمكنة و�أنها الأثر الذي
�أريد �أن �أتركه ورائي يف الدنيا
فبد�أت بكتابة الق�صة الق�صرية
والق�صرية جداً لأن هذا النوع
الأدبي ي�شبهني كوين �أميل �إىل
الإيجاز يف �إي�صال �أفكاري”.
وتنقلت رمية بالكتابة يف �صحف
�سورية ولبنانية حققت لها �سبل
التوا�صل مع النا�س وحكاياهم
والتعاطي مع ال�ش�أن العام
واالحتفاظ بها يف ذاكرتها لي�صبح
م�شوارها الأدبي �أي�رس حيث

ت�صف كتابة الق�صة الق�صرية مبن
يلتقط �صورة مل�شهد ما تاركة
احلرية ملن �سي�شاهد ال�صورة
�أن يبتكر حياة �سابقة �أو الحقة
متخيلة لكل ما يظهر فيها.
�أما الرواية مبنظورها فهي
ت�شبه رحلة يف باخرة على متنها
�أ�شخا�ص غرباء ال يجمع بينهم
�سوى وجودهم يف املكان ذاته
يف الوقت ذاته ومهمتها �أن تبتكر
اخليوط ال�سحرية التي �ستجمع
م�صائرهم يف حكاية واحدة.

ال�صادرة عن دار املجدد للطباعة والن�شر والتوزيع
“مراهقة” باكورة ال�شاعر اجلزائري عمر عمريات
�صدر م�ؤخرا عن دار املجدد للطباعة والن�رش
والتوزيع الديوان ال�شعري الأول لل�شاعر اجلزائري
“عمر عمريات” ،والذي حمل عنوان “مراهقة” .
الديوان من حجم  14يف � 20سم ،جاء يف � 130صفحة،
و�ضم  25ق�صيدة �شعرية تنوعت بني ال�شعر العمودي
و�شعر التفعيلة .الديوان جاء مبقدمة من ال�شاعر
ر�ضا بورابعة ،والتي حتدث فيها عن ظاهرة التجربة
ال�شعرية ال�شبابية يف اجلزائر ،وكذا عن خ�صائ�ص
�أ�سلوبية يف الن�صو�ص ال�شعرية للمجموعة .يذكر
�أن ال�شاعر عمر عمريات �شاعر جزائري �شاب من
مدينة �سوق �أهرا�س �رشق اجلزائر ،وهو من مواليد
 23جوان � ،1987شارك يف العديد من الأم�سيات

وامللتقيات ال�شعرية داخل وخارج اجلزائر ،كما �أنه
�أحد �شعراء حركة فاي ال�شعرية .ويف ت�رصيح للوكالة،
قال عمر عمريات� ،أحمد اهلل على توفيقه يل حتى
رش باكورة
ْ
ا�ستط ْع ُت بعد طول تَ َرد ٍد وانتظا ٍر �أن �أن� َ
مراجعتُ ُه
�أعمايل الذي و�سمته ب ” مراهقة” كانت
َ
طرف َّ
ْ
ال�شاعر الأ ْخ “ر�ضا بورابعه” ،وقد
مي ُه م ْن
وتقد ُ
جمعت فيه خم�سا وع�رشين ق�صيدة منتقاة من مراحل
خمتلفة يف حياتي تراوحت هذه الق�صائد بني ال�شعر
يف حلته العمودية وبني الق�صائد ال�س ّيَا ِب ّيَة املتحرر ِة
حملت يف معانيها وموا�ضيعها
من �أ�ساور الفراهيدي.
ْ
ِ
م�شاك�سات �شاع ٍر حني يراهق وحني يع�شق وحني يثور
وحني يحزن.

وكالة �أنباء ال�شعر

وتقر م�ؤلفة رواية “�أح�ضان
ماحلة” ب�أن كتابة الرواية عمل
�شاق ويتطلب الكثري من الرتكيز
والوقت واخليال لكنه ممتع �إىل
�أق�صى حد وت�ضيف�“ :أزعم
ب�أن الكاتب يعي�ش �أثناء الكتابة
جتربة �شفاء ذاتية لأنه يراجع
مفاهيمه اخلا�صة عن احلياة
واحلب والعالقة مع الآخر من
خالل �أبطاله الذين يفر�ضون
م�صائرهم عليه”.
وترف�ض رمية �أن تكون هناك

معايري �أو �ضوابط معينة �أثناء
الكتابة فالكاتب بر�أيها يحب �أن
يعتقد �أنه حر وطليق حني يكتب
ولكنها ترى مع ذلك �أن الرقابة
موجودة وترخي بظاللها على
كل ما ين�رش يف الدول العربية
وجتعل الكاتب الذي يريد �أن
ترى �أعماله النور يلتزم �سقفاً
حمدداً ال يتجاوزه.
وتعترب رمية �أن ما ينقله الإعالم
عن �ضعف �إقبال املواطن العربي
على القراءة غري دقيق وجمحف

وي�ستند �إىل مبيعات معار�ض
الكتب واملكتبات ويتجاهل ت�أثري
الأو�ضاع االقت�صادية يف معظم
البلدان العربية على القارئ الذي
بات يبحث عن و�سائل �أخرى
للح�صول على الإ�صدارات مثل
الكتب املقر�صنة التي تباع على
الأر�صفة واال�ستعارة من مكتبات
املراكز الثقافية واجلامعات
واملدرا�س عالوة على الكتب
االلكرتونية.
وكاالت

جمعية «الأمال» لوهران  :عر�ض ثالث م�سرحيات قريبا
تعي�ش قاعة «امل�رسح ال�صغري» للجمعية الثقافية
الوهرانية «الأمال» خالل هذه الأيام على �إيقاع
التدريبات لثالثة عرو�ض التي من املقرر عر�ضها
اعتبارا من فرباير القادم ،ح�سبما �أ�ستفيد لدى
املنظمني.
ويتعلق االمر بثالثة ابداعات املعنونة ب «حتوي�سة»
و»�سكوت �إين �أفكر» و»جوال  »3املوجهة للأطفال
واجلمهور ال�شاب ،وفق ما �أو�ضح ،رئي�س جمعية
«الأمال» ،حممد ميهوبي.
و تندرج برجمة هذه االعمال يف �إطار ورقة الطريق
امل�سطرة من طرف اجلمعية خالل ال�سنة اجلارية،
كما �أ�شار �إليه ال�سيد ميهوبي ،الذي يعد كاتبا و
خمرجا لهذه العرو�ض التي هي ب�صدد الرتكيب .

و�ست�شكل املبادرة فر�صة للعديد من املمثلني
ال�شباب التابعني ملدر�سة التكوين لذات اجلمعية
لإبراز مواهبهم �أمام اجلمهور ،كما �أو�ضحه ،الفتا
�أن اجلوالت هي �أي�ضا مقررة عرب امل�ؤ�س�سات
املدر�سية.
كما يرتقب �أي�ضا يف خمطط عمل ل�سنة  ،2019تن�شيط
�سل�سلة من املحا�رضات و قراءات درامية و عرو�ض
للنقا�ش لفائدة ال�شباب الهاوي لرتقية مواهبهم.
كما تعكف ذات اجلمعية للتح�ضري للطبعة الثالثة
مل�سابقة �أح�سن متثيل الذي تنظمه كل �سنة مبنا�سبة
�إحياء اليوم العاملي للم�رسح امل�صادف لـ  27مار�س
من كل �سنة.
ق.ث
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عالمات ل�ضرورة التوجه للطبيب عند الإ�صابة بال�سعال
هل �أنت م�صاب بال�سعال وال
تعرف �إن كان عليك ا�ست�شارة
الطبيب �أم ال؟ �إذا عليك
قراءة اخلرب التايل لتعرف
التفا�صيل ،الإ�صابة بال�سعال
مزعجا للغاية،
تعد �أم ًرا
ً
وللأ�سف تنت�رش بف�صل ال�شتاء
ب�صورة كبرية ،لكن هل تعرف
متى عليك ا�ست�شارة الطبيب؟
ك�شف الطبيب الداخلي
(Benjamin Kaplan,
� )M.Dأن هناك بع�ض
العالمات التي من املهم
التتبع لها وا�ست�شارة الطبيب
املخت�ص يف حال ظهورها،
وهي :ا�ستمر ال�سعال لأكرث
من  18يو ًما ترافقت مع �ضيق
يف التنف�س ت�رصيف املخاط
عرب اجلزء اخللفي من احللق
(� )Post nasal dripأمل يف
ال�صدر فقدان غري مربر يف
الوزن نزول دم من الفم
ب�شكل عام ،ي�ستمر ال�سعال
لفرتة ال تتجاوز عن الت�سعة
�أيام ،لكن يف حال ا�ستمرت

لأكرث من هذه الفرتة فقد
يكون هناك م�شكلة يجب
حلها .يعرف ال�سعال املزمن
بانه ذاك الذي ي�ستمر لفرتة
ترتاوح من �ستة �إىل ثمانية
ا�سابيع و�أن ترتافق مع بع�ض
الأعرا�ض مثل :ارجتاع

املريء حرقة يف املعدة
رائحة فم كريهة طعم حام�ض
يف الفم .و�أكد الطبيب �أن طول
�أم ًرا خميفًا� ،إال �أن املو�ضوع
ي�صبح جد ًيا يف حال ترافق
مع الأعرا�ض املذكورة
�سابقًا .عند ا�ست�شارة

الطبيب� ،ستقوم باخل�ضوع
ملجموعة من الفحو�صات،
وذلك كي يتمكن الطبيب من
ت�شخي�ص الأ�سباب الكامنة
وراء �إ�صابتك وبالتايل تلقي
العالج املنا�سب حلالتك
ال�صحية.

الأرجيلة �أ�سو�أ من تدخني علبة من ال�سجائر
ك�شفت نتائج درا�سة جديدة ن�رشت يف املجلة
العلمية (Diabetology and Metabolic
� )Syndromeأن تدخني الأرجيلة من �ش�أنه
�أن يرفع من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري
وال�سمنة ب�شكل �أكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة
من ال�سجائر.
و�أ�شار الباحثون القائمون على الدرا�سة �أن
تدخني الأرجيلة ارتبط مب�شاكل �صحية ال ت�صيب
املدخن ،مثل ال�سمنة وا�ضطرابات الأي�ضية
وال�سكري ،مبعنى �أن الأرجيلة قد تكون �أ�سوء من
تدخني ال�سجائر ب�شكل ملحوظ.
هذا و�شملت التجربة يف هذه الدرا�سة على
 9,840م�شرت ًكا من �إيران ،ما بني مدخنني
وم�ستخدمي للأرجيلة ومقلعني عن التدخني،
وطلب منهم الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة من ثم
اخل�ضوع لفحو�صات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما
يلي :ارتفع خطر الإ�صابة بال�سكري ومتالزمة
الأي�ض وال�سمنة لدى م�ستخدمي الأرجيلة
ال�رضر الناجت عن الأرجيلة قد يكون �أعظم من
تدخني ال�سجائر
اجلل�سة الواحدة من ا�ستخدام الأرجيلة قد
يعادل تدخني علبة كاملة من ال�سجائر.
و�أو�ضح الباحثون �أن ا�ستخدام الأرجيلة من �ش�أنه
�أن يحفز �إ�صابة الأن�سجة بااللتهاب ،بالتايل
ت�صبح �أكرث مقاومة لت�أثري الأن�سولني ،الذي يعمل
على تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم.

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

ابتكار حبة دواء متنع
و�صول ال�سكر �إىل الدم

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من
الأمعاء الدقيقة �إىل الدم ،و�أظهرت النتائج الأولية
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة  50باملائة .وتعترب
هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ض
ال�سكري ،ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة
الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر �إىل الن�صف ويقوم
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ص ال�سكر
من اجلهاز اله�ضمي �إىل الدم ،وي�شار �إىل العالج بحروف
خمت�رصة هي.LuCI :
ويتوفر الدواء على �شكل حبوب ،وتقوم الأمعاء
بامت�صا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع
الدواء بفرتة وجيزة ،ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ساعات
من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية «نات�شيورال
ماتريال» عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري
تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع
عبور ن�صف ال�سكريات التي تناولها �إىل الدم وت�ساعد
هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد
حتت �إ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�ضى
ال�سكري الذين يعانون من �ضعف ا�ستجابة الإن�سولني،
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�شكل كبري
ومفاجئ ،ويعترب الدواء اجلديد بدي ً
ال جلراحات ت�صغري
املعدة التي يتم اللجوء �إليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�سة تنقذ 5000
م�صابة ب�سرطان الثدي
من م�شاق الكيماوي
�أ�شاد خرباء بدرا�سة حديثة �أجراها العديد من العلماء
الربيطانيني م�ؤخراً ،والتي خل�صت �إىل �أن عدداً كبرياً
من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي يت�أثرن �سلباً
بالعالج الكيماوي .وبح�سب الدرا�سة ف�إن ما ي�صل �إىل
 5000مري�ضة ب�رسطان الثدي� ،سيتجننب التعر�ض للعالج
الكيماوي القا�سي �سنوياً .كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء ب�أن ما يقرب من
ثلث الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن �أن يتجننب
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور �ألي�سرت
رينغ من م�ست�شفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رصيح له
ل�صحيفة مريور الربيطانية� ،إن الدرا�سة تعترب �أكرب �إجناز
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ  20عاماً� ،إذ �ستتفادى
املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ال تفيد
كثرياً يف عالج املر�ض.
من جهتها �أ�شادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج
�رسطان الثدي يف بريطانيا ،ديليث مرغنا ،باالكت�شاف
اجلديد وقالت �أنها ت�أمل ب�أن ت�ساعد هذه النتائج على
حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج
مر�ضى ال�رسطان ،و�أن تتحرر الآالف من الن�ساء �سنوياً
من عذاب العالج الكيميائي وقد �أجرت اجلمعية
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو ،جمموعة من
االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج
الكيماوي .وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�سب له ،حيث
تبني ب�أن  10باملائة من املري�ضات ال ي�ستفدن من العالج
الكيماوي.
وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو ،من
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك « :يجب على �أي
امر�أة تعاين من �رسطان الثدي يف �سن مبكرة ،اجراء
االختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي
الذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط ال�شعر
والتقي�ؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة».
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رحمة النبي ب�أمته ت�ستمر �إىل ما بعد مرحلة القبور!
وماذا بعد مرحلة القبور؟! �إنه يوم
ب ال َْع مَ ِ
ني}
ال َ
ا�س ِل َر ِّ
وم ال ّنَ ُ
القيامة{ :يَ ْو َم يَ ُق ُ
[املطففني� ،]6:إن هذا اليوم الع�صيب
هو �أكرث الأوقات التي يحتاج فيها العبد
�إىل عون ورحمة ،ومل يكن هذا اليوم
بعيدا عن ذهن ر�سول اهلل بل كان
أبدا
ً
� ً
يقول« :ب ِعثْت �أَ
�ض َّم
ال�س
و
َا
ن
اع ُة ك ََهاتَينْ َِ ،و َ
ُ
َ َّ َ
ُ
كثريا ما كان
طى»  ،ولذلك
�س َ
ً
ال�س ّبَابَ َة َوال ُْو ْ
َّ
يُذَ ِك ُّر النا�س به؛ لأنه يعلم �أنه حق ال ريب
فيه ،و�أنه � ٍ
آت ال حمالة ،فكان من رحمته
حري�صا على �أن
كان
أنه
�
بامل�سلمني
ً
ي�ستع ّ ُدوا ملثل هذا اليوم ال�صعب ،فكان
دائما �إىل حياة �إيجابية،
يُح ِّول حياتهم
ً
تهدف �إىل الإعداد لهذه اللحظات
اخلطرية القادمة ..جاءه رجل ف�س�أله
اعةُ؟ قَالَ :
ال�س َ
عن ال�ساعة قائالًَ :
«متَى َّ
ي َء �إِال
�ش
ال
:
ق
ت ل ََها؟»،
َالَ
َ
«و َماذَا �أَ ْع َد ْد َ
َ
ْ
َ
َ ُ
ب هَّ
ت َم َع َم ْن
�سول َ ُهَ ،فقَالَ �« :أنْ َ
الل َ َو َر ُ
�أ ِيّن �أ ِح ّ ُ
َ
ت»  ،فكانت هذه �أعظم رحمة منه،
حبَبْ َ
�أ ْ
وهي رحمة التنبيه للإعداد لهذا اليوم،
قبل �أن ي�أتي يوم ميوت فيه الإن�سان
فت�ضيع عليه فر�صة العمل ،ثم �إنه كان
م�شغوالً للغاية ب�أمته يف ذلك اليوم ،حتى
جدا �إىل يوم
خر دعوته اخلا�صة
ً
�إنه ا َّد َ
القيامة لي�شفع لأمته بها! يقول ر�سول
جلَ
اهللِ « :لك ُِّل نَب ٍّ
جابَ ٌة َ ،فتَ َع َّ
�ستَ َ
ِي َد ْع َوةٌ ُم ْ

ت َد ْع َو ِتي
ِي َد ْع َوتَ ُهَ ،و�إ ِيِّن ْ
ُك ّ ُل نَب ٍّ
اختَبَ�أْ ُ
�ش َفاع ًة لأُ
ِ
ِ
ام ِةَ ،فهِ َي نَا ِئل َ ٌة
ي
ْق
ل
ا
م
و
ي
ي
ت
م
َ َ
َ َ
َّ
َْ َ
اء هَّ
ِك
�إ ِْن َ
�ش ُ
ات ِم ْن �أُ َّم ِتي ال يُ رْ
الل ُ َم ْن َم َ
�ش َ
ب هَّ
�شيْئًا»  ،وقد يعتقد البع�ض �أن هذه
ِاللِ َ
ال�شفاعة� ،ستكون لأهل الطاعة والتقوى
فقط ،ولكن الأمر على خالف ذلك!
ف�شفاعته �ستكون كذلك لأهل املعا�صي!
بل لأهل الكبائر من الذنوب! يقول ر�سول
اع ِتي لأَ ْهلِ الْكَبَا ِئرِ ِم ْن �أُ َّم ِتي» ،
اهللَ :
«�ش َف َ
ولي�ست هذه -بالطبع -دعوة لفعل
ٍ
عقاب من اهلل ،ف�إن
الكبائر دون خ�شي ِة
ب يف النار وق ًتا ال يعلمه
العبد قد يُ َّ
َ
عذ ُ
�إال اهلل ،ثم يخرج ب�شفاعة الر�سول ،وهذا
أبدا �أن
العذاب -ولو كان م�ؤق ًتا -ال يجوز � ً
ي�ستهني به العبد ،ف�إن غم�س ًة واحد ًة يف
جهنم تُ ِ
ن�سي نعيم الدنيا ب�أكمله ..يقول
أنعم �أهلِ الدنيا ِمن
ر�سول اهلل« :ي�ؤتى ِب� ِ
�أهلِ النا ِر يوم ِ
القيام ِة ،في�صبغ فيِ النا ِر
�صبغةً ،ثم يقال :يا ابن �آدم هل ر�أيت
يم قط؟ فيقول:
ً
خريا قط؟ هل مر بِك ن ِع ٌ
ِ
ؤ�سا
�
ب
النا�س
أ�شد
ال واهللِ يا رب ،وي�ؤتى ِب�
ً
فيِ الدنيا ِمن �أهلِ اجلن ِة ،في�صبغ �صبغ ًة
فيِ اجلن ِة ،فيقال له :يا ابن �آدم هل ر�أيت
ؤ�سا قط؟ هل مر بِك ِ
�شدةٌ قط؟ فيقول:
ب� ً
ِ
ؤ�س قط ،وال
�
ب
ِي
ب
مر
ما
رب،
يا
هلل
وا
ال
ٌ
ر�أيت ِ
�شد ًة قط»

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.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف

جند العلماء قد عربوا عن هذه امل�س�ألة
بعبارتني� :إحداهما :اخلروج من اخلالف،
والثانية :مراعاة اخلالف فال�شاطبي ذكر
�أن املراد بها «مراعاة دليل املخالف»
فاملراد بها �إعمال دليل املخالف.
وعرفها ابن عرفة ب�أنها�« :إعمال دليل

يف الزم مدلوله ،الذي �أعمل فيه نقي�ضه
دليل �آخر»� ،إال �أننا من خالل ا�ستقراء
كتب ال�شافعية جند �أنهم ي�أخذون مبراعاة
اخلالف يقول ال�سيوطي« :القاعدة الثانية
ع�رشة اخلروج من اخلالف م�ستحب
فروعها كثرية جدا ال تكاد حت�صى» �أما

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف
على هذه القاعدة من خالل ما داء يف
كتبهم� .إال �أننا نخل�ص �أن املالكية يل
ينفردوا باعتبار «مراعاة اخلالف» بل �إن
ال�شافعية وافقوهم على العمل بها وذلك
كاف لبيان عدم االنفراد.

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 اَل 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 َو اَل 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.
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ملكة جمال اجلزائر  2019تثري اجلدل يف مواقع التوا�صل

توجت خديجة بن حمو
من والية �أدرار جنوب
غربي اجلزائر بلقب ملكة
جمال البالد ل�سنة ،2019
منتزعة اللقب يف م�سابقة
كانت حامية خا�ضتها 16
متناف�سة .وقال في�صل
حمداد رئي�س جلنة تنظيم
ملكة جمال اجلزائر:
«كان لدينا  16مرت�شحة،
وبد�أنا العمل منذ 6
�أ�شهر من �أجل اختيار
�أجمل املتناف�سات� ...أما
الت�صفيات النهائية فقد مت
�إجرا�ؤها يف  21يوما ،مت
فيها تدريب املت�سابقات
من قبل خمت�صني».
من جهتها قالت الفائزة

خديجة بن حمو�« :أنا
م�رسورة جدا لأخذي
اللقب و�أمتنى �أن �أكون
عند ح�سن امل�س�ؤولية
وهديف هو القيام ب�أعمال
خريية» .ويف ردها عن
معايري اختيارها ملكة
للجمال قالت «�إنها تعود
وابت�سامتها
لثقافتها
اخلريية،
و�أعمالها
وعاداتها وتقاليدها».
و�أثارت نتائج الفوز بلقب
ملكة جمال اجلزائر ردود
فعل متباينة على مواقع
االجتماعي،
التوا�صل
حيث ر�أى كثريون �أن
االختيار مل يكن �صائبا
و�أن املتوجة لي�ست جميلة

بالقدر الذي ي�ؤهلها
لأن تكون ملكة جلمال
اجلزائر.
باملقابل دافع بع�ض
رواد املواقع عن الفائزة
حمو،
بن
خديجة
ّ
و�أو�ضحوا �أن امل�سابقة
ال تقت�رص على معايري
اجلمال فح�سب ،و�إمنا
ت�أخذ باعتبارات �أخرى
تتعلق بامل�ستوى الثقايف
واجلانب الإن�ساين� ،إىل
جانب توفر املوهبة
والذكاء ومدى قدرتها
على حل امل�شاكل.
كما اعترب البع�ض �أنه ال
يجوز ال�سخرية من خلق
اهلل.

م�صر :نقابة املو�سيقيني تعلن موقفها من �أزمة �شريين

�أكدت نقابة املهن املو�سيقية
امل�رصية برئا�سة املطرب هاين
�شاكر عدم تلقيها �شكاوى �أو
بالغات �ضد املطربة �شريين
عبد الوهاب ،ملا بدر منها من
�أقوال يف حفلها بر�أ�س ال�سنة

اعتربها البع�ض �إ�ساءة مل�رص.
و�شددت النقابة ،يف بيان� ،أنها
مل ت�ستقبل �أي ت�سجيل للواقعة
يفيد �إدانتها ،وعليه مل تتخذ
املهن املو�سيقية �أي موقف
جتاهها �أو م�ساءلتها عن

مالب�سات احلدث.
و�أو�ضحت النقابة �أن جمل�سها
امل�رصية
الدولة
يحرتم
وم�ؤ�س�ساتها ومواطنيها ،ومل
ولن ت�سمح بامل�سا�س �أو التعر�ض
لهم ،ال�سيما �أن املجل�س يقف

ك�شف الفنان ماجد املدين
عرب ح�سابه ال�شخ�صي،
على موقع “تويرت” ،عن
موعد طرح �ألبومه اجلديد،
الذي يحمل عنوان“ :ماجد
املدين  ،″2019يف الأ�سواق،
واملتاجر الرقمية  ،وهو
من �إنتاج �رشكة “روتانا”
لل�صوتيات واملرئيات.
وقال “املدين” يف تغريدته:

“ب�إذن اهلل موعد طرح امليني
�ألبوم ،يوم الأحد ،ما �أ�ستغنى
عن دعمكم يا حلوين”.
وي�ضم الألبوم � 5أعمال غنائية
متنوعة هي�“ :أحبك” من
كلمات حنان ،و�أحلان املحب،
و”خذين بيدك” من �أحلان
زيادي يو�سف ،وكلمات �صباح
املالكي ،و”�شخ�ص عادي”
من �أحلان ماجد املدين،

وكلمات علي الغامدي،
و”يخونك” من �أحلان
املو�سيقار نا�رص ال�صالح،
وكلمات خالد العو�ض،
و”ميكن مع الأيام” من �أحلان
خالد ،وكلمات �إبراهيم بن
�سواد.
وطرح الفنان ماجد املدين،
عرب �أثري �إذاعة “روتانا �إف
�إم”� ،أغنيته اجلديدة ،التي

على م�سافة واحدة من جميع
الأع�ضاء.
يذكر �أن �شريين اعتربت نف�سها
خ�سارة يف م�رص بح�سب ما
قالت يف حفل ر�أ�س ال�سنة داخل
�أحد فنادق القاهرة.

ماجد املدين يك�شف موعد طرح �ألبومه اجلديد

قائمة ب�أهم �أفالم هذا ال�شهر يف
دور العر�ض الأمريكية
ت�سيطر �أفالم اجلرمية والغمو�ض على دور العر�ض الأمريكية يف
�أول �شهر من عام  ،2019حيث بد�أ عر�ض الأفالم اجلديدة منذ يوم
اجلمعة املا�ضي  4جانفي اجلاري ،وفيما ي�أتي قائمة ب�أهم الأفالم
التي ت�صدر خالل هذا ال�شهر.
«غرفة الهروب» ()Escape Room
تدور �أحداثه حول �ستة �أ�شخا�ص ال يوجد بينهم معرفة م�سبقة،
وجدوا �أنف�سهم عالقني يف غرفة مغلقة ،ويجب عليهم �أن يكافحوا
للبقاء على قيد احلياة.

«االختفاء» ()The Vanishing
يف هذا الفيلم يختفي «توما�س ،وجيم�س ،ودونالد» حرا�س املنارة
يف جزيرة مهجورة ،ودون �أدنى �أثر لوجودهم ،ويحاول اجلميع
البحث عنهم.
«حالة ت�شبه النوم» ()State Like Sleep

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:

حتمل عنوان“ :يخونونك”،
من كلمات خالد العو�ض،
و�أحلان نا�رص ال�صالح.
اجلدير بالذكر �أن �ألبوم
“قطعة مني” ،هو �آخر
عمل فني طرحه الفنان
ماجد املدين ،بالتعاون مع
�رشكة “روتانا” لل�صوتيات
واملرئيات ،وت�ضمن الألبوم 5
�أغنيات.

بريد االدارة:
هاتف التحرير :

الفاك�س :

021.69.64.83
021.69.64.63

acm_comunication@yahoo.fr

بريد التحرير:

الفيلم للمخرجة وامل�ؤلفة مرييديث دانلوك ،وهو من بطولة كاثرين
ووتر�ستون ومايكل �شانون ،وتروي �أحداثه ق�صة «كاثرين» التي
ت�ضطر للعودة جمددا �إىل بروك�سل بعد تلقيها ات�صاال �أعادها �إىل
حياة �سابقة حتاول جتاوزها ،لتكت�شف الحقا �أ�رسارا كثرية عن
زوجها الذي تويف قبل عام.
«مقرم�شات حيوانية» ()Animal Crackers
تدور �أحداث فيلم الر�سوم املتحركة حول عائلة جتاهد ملنع �سريك
من االنهيار والوقوع يف �رشك ال�رشير «هاراتيو هانتجداون»،
مب�ساعدة �سحرية من �صندوق يحوي مقرم�شات على �شكل
حيوانات.
«ن�سخ متماثلة» ()Replicas
تدور �أحداث الفيلم حول عامل ذكاء ا�صطناعي ي�صاب بهو�س عقب
وفاة عائلته جميعها يف حادث �سيارة ،م�صمما �أن يعيدهم �إىل
احلياة.
الفيلم من �إخراج جيفري نا�شمانوف ،وبطولة كيانو ريفز ،و�ألي�س
�إيفي ،وجون �أورتيز.
«االجتاه الإيجابي» ()The Upside
هذا الفيلم من �إخراج نيل بريغر ،وبطولة نيكول كيدمان ،وكيفن
هارت ،وتدور �أحداثه حول عالقة كوميدية تن�ش�أ بني مليونري قعيد،
و�شاب عاطل يعاونه يف احتياجاته اليومية.

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

اال�شهار
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تعرف على �أ�سباب تعطل نظام التدفئة يف ال�سيارة

مع االنخفا�ض الكبري يف درجات التالية �سنو�ضح �أ�سباب تعطل
احلرارة يف هذه الفرتة من العام مدف�أة ال�سيارة.
يلج�أ قائدي ال�سيارات �إىل ت�شغيل
مكيف ال�سيارة على نظام التدفئة ،تعطل املروحة الداخلية
لكن �أحياناً يف ال�سيارات القدمية
يكون نظام التدفئة معطل ،تعترب املروحة من العوامل
وال يدري قائد ال�سيارة �أ�سباب الرئي�سية لعمل نظام التدفئة يف
حدوث ذلك ،لذا خالل ال�سطور ال�سيارة ،لذا �أي عطل ي�صيبها

ي�سبب توقف نظام التدفئة،
وتتعدد �أ�سباب توقف املروحة
عن العمل ،ومنها وجود خلل يف
نظام ت�شغيل املروحة مثل قطع
يف �أحد الأ�سالك املو�صلة لها �أو
تلف �صمام الكهرباء “الفيوز” �أو
تلف املروحة نف�سها.
توقف نظام حتويل جمرى الهواء

بي �إم دبليو الفئة الثامنة

دون متويهات.
غران كوبيه تظهر لأول مرة
�ستح�صل ال�سيارة ذات
ك�شفت بي �إم دبليو م�ؤخرا
عن الفئة الثامنة كوبيه  ،2019الأربعة �أبواب على �أحدث
و من ر�صد لأول مرة ن�سختها تقنيات بي �إم دبليو ،يت�ضمنها
عدادات قيا�سات رقمية
الطويلة ذات الأربعة �أبواب،
� 12.3إن�ش� ،شا�شة 10.25
جران كوبيه لي�ست هذه �أول
مرة نلقي نظرة عليها ،حيث �إن�ش للمعلومات والرتفيه،
ظهرت مبار�س  2018يف �شكل مع جمموعة �أنظمة �سالمة
 M8غران كوبيه االختبارية ،وم�ساعدة متقدمة لل�سائق
على ناحية املحركات ،لن
�أما منوذج االختبار ف�إنه
يبدو حمافظا على التفا�صيل تكون هنالك �أية مفاج�آت
حيث �ست�شتمل الفئة الثامنة
الديناميكية بالفئة الثامنة
غران كوبيه على نف�س حمرك
كوبيه ،با�ستثناء �أنه �أكرب
الكوبيه �سعة  4.4لرت 8
حجما لإتاحة م�ساحة
�سلندر قوة  523ح�صان ،على
للأبواب اخللفية.
�أن حت�صل  M8جران كوبيه
للتغيري بني نظام التربيد �إىل نظام �ستتيح غران كوبيه لبي �إم
للأداء العايل على حمرك
التدفئة توجد حتويلة بالقرب من دبليو مناف�سة ال�سيارات
املروحة الداخلية لتوجيه الهواء الريا�ضية الكبرية مثل بور�ش تريبو مزدوج  V8قوة 600
ح�صان مع نظام دفع رباعي
�إما �إىل م�شع التربيد �أو م�شع بانامريا ومر�سيد�س GT4
التدفئة ،يف حال وجود خلل يف  AMGكوبيه ،بالإ�ضافة �إىل هذا ومتوقع �أن تك�شف بي �إم
هذه التحويلة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ذلك تنوي ال�صانعة البافارية دبليو عن الفئة الثامنة جران
كوبيه خالل  2019كموديل
توجيه الهواء �إىل م�شع التربيد �إطالق ن�سخة ك�شف للفئة
الثامنة والتي ر�صدت م�ؤخرا .2020
ب�صورة م�ستمرة.

بي �إم دبليو تك�شف عن كامل �أ�سعار الفئة الثامنة  2019اجلديدة
�أ�صدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار الفئة الثامنة
كوبيه اجلديدة كليا ،يف �سوقها املحلي ب�أملانيا.
�ستتاح ال�سيارة يف فئتني ،الديزل  840dوالبرتول
 M850iوكالهما ي�أتيان بنظام الدفع الرباعي
 xDriveب�سعر  100,000و 125,700يورو
( 543,700-432,500ريال) على التوايل لكل
منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�ش
�أوتوماتيكي ثماين ال�رسعات ،واملحرك الديزل
تريبو مزدوج  3لرت � 6سلندر بقوة  315ح�صان
و 680نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل
االنطالق من  100-0كيلومرت خالل  4.9ثانية،
�أما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج  4.4لرت
� 8سلندر بقوة  523ح�صان و 750نيوتن.مرت من

عزم الدوران وينطلق من  100-0كيلومرت خالل
 3.7ثانية .عند طلب حزمات �إ�ضافية بال�سيارة
الرائدة� ،سي�صبح �سعرها �أغلى من S-Class
كوبيه ب�أملانيا حيث فئة  S650تكلّف 128,121
يورو وهي متوفرة مبحرك  V8بقوة  462ح�صان.
تكلّف حزمة � Mسبورت ما مقداره  5,550يورو
( 24,000ريال) ،حزمة  Mالفن ّية  4,000يورو
( 17,300ريال) ،حزمة �ألياف الكربون  4,000يورو
( 17,300ريال) بدون احت�ساب تكلفة  3,000يورو
( 13,000ريال) لإ�ضافته بال�سقف.
هذا و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو الفئة الثامنة
اجلديدة بالأ�سواق العاملية خالل الأ�سابيع
املقبلة ،لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س
بنز  S-Classكوبيه وبور�ش .911

�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

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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�شاومي تطلق هاتف
Redmi S2

غوغل تخ ّل�ص امل�ستخدمني من �إدمان الهواتف

�أ�صدرت غوغل تطبيقا جديدا
مل�ساعدة امل�ستخدمني على
التخل�ص من الإدمان على ا�ستعمال
الهواتف الذكية.
ويحمل التطبيق ا�سم «Digital
 ،»Wellbeingوميكن حتميله
من متجر غوغل الإلكرتوين من قبل

مالكي هواتف « »Pixelوالهواتف
التي تعمل بنظام «Android
 ،»Oneوالتي منها «Xiaomi
 »Mi A2وهواتف نوكيا و�سوين
و�سام�سونغ اجلديدة .و�أهم ميزة
يف هذا التطبيق هو �أنه ميكن
امل�ستخدم من ح�ساب املدة التي

يق�ضيها يوميا يف باقي التطبيقات
والربامج املوجودة يف الهاتف،
وعدد الإ�شعارات والر�سائل التي
يتلقاها عرب كل برنامج ،وو�ضع
م�ؤقت زمني يحد من فرتة ا�ستعمال
كل تطبيق على حدة .وظهرت
مثل تلك امليزة م�ؤخرا يف نظام

« »12 iOSاملوجود يف �أجهزة
�آبل ،وكذلك يف تطبيق �إن�ستغرام،
بهدف م�ساعدة امل�ستخدمني على
�إدمان الهواتف ،يف الوقت الذي
ت�ؤكد فيه الكثري من الدرا�سات �أن
هذه امل�شكلة باتت ت�شكل تهديدا
حقيقيا ل�صحة النا�س.

�آبل جتتذب ع�شاق الأفالم بتقنيات جديدة
ذكرت �صحيفة «� »The Informationأن �آبل تتخذ العديد من الإجراءات ال�ستقطاب ع�شاق الأفالم وامل�سل�سالت وتتمثل �إحدى هذه اخلطوات وفقا لل�صحيفة يف �إ�صدار جهاز « »Apple TVذكي،
اجلديد �أ�صغر بكثري من �أجهزة « »Apple TVاحلالية ،وقد ي�أتي بحجم « »Google Chromecastميكن حمله يف اجليب ،وا�ستخدامه لو�صل الهاتف الذكي �أو احلا�سب اللوحي مع �أجهزة التلفاز.

�أما اخلطوة الأخرى التي �ستقوم بها �آبل الجتذاب ع�شاق الأفالم ،فهي طرح من�صات خا�صة بها لعر�ض الأفالم وامل�سل�سالت ،على غرار التطبيقات املوجودة يف �أجهزة «Smart
 ،»TVوطرح �أفالم على العديد من اخلدمات والتطبيقات الأخرى كـ « »HBOو».»Starz

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.
يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

ك�شفت �رشكة �شاومي ال�صينية �أن
هاتفها اجلديد � Redmi S2سيكون
اجلهاز الذي يحتوي على تقنيات
ذكاء ا�صطناعي خا�صة اللتقاط
متاحا لل�رشاء وب�أ�سعار
�صور �سيلفي
ً
مناف�سة كما هو احلال دائمٍا.
ي�أتي الهاتف مع �شا�شة بقيا�س 5.99
بو�صة ب�أبعاد  ،19:8كما ي�أتي مبعالج
�سنابدراغون  625مع خيارين من
الذاكرة وم�ساحة التخزين الداخلية،
حيث �أن الن�سخة الأوىل ت�أتي مع
ذاكرة رام  3جيجا بايت وم�ساحة
تخزين  32جيجا بايت وهو ت�أتي
ب�سعر  549ريال �سعودي ،فيما
حتتوي الن�سخة الثانية على ذاكرة
رام  4جيجابايت وم�ساحة تخزين
 64جيجابايت وت�أتي ب�سعر  679ريال
�سعودي.

و يجلب
الهاتف معه كامريا �أمامية بدقة 16
ميغا بك�سل مدعومة بتقنية bixel
 binningلرفع دقة ال�صور ،كما هو
احلال مع تقنيات الذكاء اال�صطناعي
لتح�سني �صور التقاط ال�سيلفي .كما
يحتوي الهاتف على كامريا خلفية
مزدوجة بدقة  12ميغا بك�سل و5
ميغا بك�سل يُذكر� ،أن اجلهاز �سيكون
متاحا لل�رشاء وب�شكل ح�رصي عرب
ً
متجر جويل �شيك .Jollychic

�أبل ت�ستبدل هواتف �آي فون �إك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين
حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق
بتقنية «في�س �آي دي» يف �آي فون �إك�س ،حيث يجب عليهم االختبار �أوالً ملعرفة
�إمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية ،ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف ب�آخر
جديد .ويبدو �أن �إ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل «في�س �آي دي» �أمر غري
متوقع� ،إال �أن العديد من امل�ستخدمني الحظوا �أنه عند ف�شل الكامريا اخللفية،
تف�شل تقنية «في�س �آي دي» �أي�ضاً يف العمل ب�شكل �صحيح.

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت
على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال ،تعمل
�شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على ميزة جديدة
ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم
ب�شكل م�شفر .ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل
ا�سم «املحادثات ال�رسية» للمرة الأوىل داخل
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة
تدعى « ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها �إن

تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل مبا�رشة م�شفرة
من النهاية للنهاية .وبح�سب موقع «تك كران�ش»
املعني التقنية ،ف�إن املتحدث الر�سمي ل�شبكة
تويرت رف�ض التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد
موعد �إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف عن
وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار امل�ستخدم
بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س الكيفية

التي تعمل بها حمادثات في�س بوك م�سنجر.
وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت يف هاتفك
�أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي
تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية العليا
اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح نافذة
جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

لينكد�إن تطلق فيديو
املحتوى الإعالين
�أعلنت لينكد�إن �أكرب �شبكة مهنيني يف
العامل ،عن حتديثني مه ّمني يتيحان
للم�ستخدمني ا�ستعمال الب�رص وال�صوت
واحلركة لرواية ق�ص�ص ملفتة �أكرث من
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى
الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين
للم�ستخدمني التوا�صل مع �صناع القرار
من ر ّواد الأعمال طيلة امل�سرية التي
يخو�ضها امل�ستهلك على لينكد�إن،

و�سيتم ّكن امل�س ّوقون من حتقيق �أهدافهم
الت�سويقية من خالل التحديث اجلديد
لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من
خالل رواية ق�ص�ص ثرية وملفتة ب�رصياً
�ضمن �سياق لينكد�إن.
• زيادة عدد زيارات املوقع عرب
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
• جمع معلومات ق ّيمة من خالل زر
«الدعوة �إىل العمل» �أو منتج Lead

 Gen Formsاملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة
ال�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن
ثقافتها ومنتجاتها وفعالياتها جلذب
املواهب وتعزيز االرتباط واملحادثات
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على
ال�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل
ب�إطالق حمادثة بني الأع�ضاء  5مرات
�أكرث من �أي نوع �آخر من املحتوى.

نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة ..نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة على �أبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�ضي ،املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف
ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �شبكة  WLANالال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي لفرتة ق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط اجلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك ،وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى �إىل نظارة الواقع االفرتا�ضي.
وميكن للم�ستخدم ،الذي يرتدي نظارة طبية ،ا�ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية ،حتى ال
ت�صطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�ضي.
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قناة CCTV4
تلفزيونية �صينية

�إعداد فيلم حول
الوجهة ال�سياحية
للجزائر
يقوم فريق �إعالمي تابع للقناة التلفزيونية
ال�صينية ( )CCTV4ب�إنتاج فيلم وثائقي
حول ال�سياحة باجلزائر يهدف للرتويج لوجهة
اجلزائر خا�صة لدى ال�سياح ال�صينيني ,ح�سب
ما �أفادت به �أم�س الأحد وزارة ال�سياحة
وال�صناعة التقليدية يف بيان لها و�أكد ذات
البيان �أن هذا الفريق ال�صحفي ال�صيني الذي
يتواجد باجلزائر منذ  27دي�سمرب املن�رصم اىل
غاية  10جانفي احلايل يعمل حاليا على «�إنتاج
فيلم وثائقي حول �أهم امل�سارات ال�سياحية
التي تتوفر عليها اجلزائر لت�شجيع ال�سياح
من ال�صني على زيارتها واكت�شاف مواقعها
ال�سياحية وتنوعها الثقايف خا�صة و�أن البلدين
تربطهما يف هذا املجال مذكرة تفاهم ت�سهل
تنقل افواج ال�سياح ال�صينيني �إىل اجلزائر»  .و
�سيزور هذا الفريق ال�صحفي خالل تواجده
باجلزائر «عدة مواقع �سياحية بكل من واليات
اجلزائر وتيبازة وعيد الدفلى و كذا �أدرار»,

تيارت

 369مليون
دج للعمليات
الت�ضامنية خالل
�سنة 2018
مت بوالية تيارت �رصف مبلغ  369مليون دج
يف �إطار العمليات الت�ضامنية خالل �سنة 2018
ح�سبما �أفاد به مدير الن�شاط االجتماعي.
و�أو�ضح قاده بن عمار� ،أن مديريته �رصفت
مبلغ  369مليون دج يف �إطار خمتلف العمليات
الت�ضامنية ل�صالح الفئات اله�شة مبا فيها
 64896عائلة معوزة من عدميي الدخل �أو ذوي
الدخل ال�ضعيف والتي ا�ستفادت خالل �شهر
رم�ضان من ما جمموعه 116016
وجبة �إفطار �إ�ضافة �إىل توزيع الطرود الغذائية
بالتعاون مع البلديات ومت خالل �شهر رم�ضان
ل�سنة  2018فتح  31مطعم �إفطار عرب تراب
الوالية بالتعاون مع احلركة اجلمعوية و خمتلف
الهيئات وفق ذات امل�صدر م�شريا �إىل �أن والية
تيارت �شاركت ب21مليون دج يف العملية
الت�ضامنية الرم�ضانية.

وفاة وزير الدفاع
الأمريكي الأ�سبق
هارولد براون
قالت م�ؤ�س�سة بحثية كان يعمل بها وزير
الدفاع الأمريكي الأ�سبق هارولد براون
�إنه تويف عن عمر  91عاما وزير الدفاع
الأمريكي الأ�سبق هارولد براون يف
�صورة غري م�ؤرخة ح�صلت عليها رويرتز
من وزارة الدفاع الأمريكية،كان براون
مدافعا عن احلد من الت�سلح النووي
وحاول وهو وزير دفاع يف عهد الرئي�س
الأ�سبق جيمي كارتر احل�صول على
موافقة جمل�س ال�شيوخ الأمريكي على
معاهدة رئي�سية مع االحتاد ال�سوفيتي
لكنه ف�شل.

العدد  /4841 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

 2.500عامل
غري م�صرح بهم
لدى ال�ضمان
االجتماعي

www.elwassat.com

وزارة الرتبية

�آلية جديدة للإجابة عن الأ�سئلة حول الإ�صالح الرتبوي
�أعلنت وزيرة الرتبية الوطنية ،نورية بن غربيط� ،أم�س الأحد ،ان قطاعها يعتزم ،خالل عام � ،2019إطالق مورد �إعالمي مو�ضوعاتي (معامل يف الرتبية)
للإجابة عن �أ�سئلة م�ستعملي الأنرتنت ذات ال�صلة بتح�سني عملية تطبيق الإ�صالح الرتبوي.

م�٫س
وقالت بن غربيط على �صفحتها يف
الفاي�سبوك�« :إن طموحنا ،يف �سنة ،2019
�سيكون عرب ت�صور جديد يكمن يف و�ضع ح ّيز
التج�سيد ملورد �إعالمي مو�ضوعاتي (معامل
يف الرتبية) حيث تتم الإجابة عن �أ�سئلة
م�ستعملي الأنرتنت حول خمتلف امل�شاريع
والأعمال التي بادرت �أو قامت بها وزارة
الرتبية الوطنية يف �إطار حت�سني عملية تطبيق
الإ�صالح الرتبوي».
و�أ�ضافت ب�أنه «�سيتم اللجوء لهذه الآلية �أ�سبوعيا
كعملية مكملة ملختلف قنوات االت�صال
امل�ستعملة حاليا (امل�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية ،ال�صحافة املكتوبة ،الراديو،
التلفزة� ،شبكات التوا�صل االجتماعي.»...
وتهدف وزارة الرتبية الوطنية من خالل
�إطالق هذه الو�سيلة الإعالمية ،التي تكون
يف �شكل مناذج ملخ�صة وموحدة� ,إىل «�إعطاء

ر�ؤية �أو�ضح لأعمالها جتاه اجلماعة الرتبوية
باخل�صو�ص وكذا لكل املهتمني بتطور
مدر�ستنا يف ظرف و�سياق جند فيه املواطن
غارقا ب�شكل يومي يف معلومات خمتلفة»،

م�شددة على �أن «اهتمامنا الدائم يبقى هو
امل�ساهمة القوية والفعالة ل�ضمان الو�ضوح
وال�شفافية ال�رضورية ملختلف النقا�شات
اجلارية بخ�صو�ص املدر�سة وحولها».
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غليزان

جمعية «الأمال» لوهران

هدم  10بنايات ه�شة ببلدية �أوالد �سيدي امليهوب

عر�ض ثالث م�سرحيات قريبا

�رشعت م�صالح بلدية �أوالد �سيدي امليهوب الأيام
الأخرية يف هدم البنايات الفو�ضوية والق�صديرية
التي مت بنا�ؤها حديثا بطرق غري �رشعية وهذا وفق
خمطط تهدمي البنايات الفو�ضوية التي مت بنا�ؤها
بطرق غري �رشعية والذي دخل حيز التنفيذ ب�أمر من
وايل الوالية ن�صرية �إبراهيم العملية والتي ّ
�سخرت
لها م�صالح البلدية جميع الو�سائل من اجلرافات
وال�شاحنات �إىل جانب جتنيد �أعوان البلدية لتهدمي

كل بناية ه�شة حيث بلغ عدد البنايات املهدمة ب07
بنايات من �أ�صل  10بنايات مربجمة للهدم يف حني
متت �إحالة  03حاالت وهي حلاالت امل�ستع�صية
على العدالة بعد رف�ض �أ�صحابها عملية الهدم
والرتحيل التي تعد الثانية من نوعها بعد عملية
هدم  05بنايات فو�ضوية بالعديد من دواوير البلدية
�أوالد �سيدي امليهوب.

�س  .ا

تعي�ش قاعة «امل�رسح ال�صغري» للجمعية
الثقافية الوهرانية «الأمال» خالل هذه
الأيام على �إيقاع التدريبات لثالثة عرو�ض
التي من املقرر عر�ضها اعتبارا من فرباير
القادم ,ح�سبما �أ�ستفيد لدى املنظمني
ويتعلق الأمر بثالثة �إبداعات املعنونة ب
«حتوي�سة» و»�سكوت �إين �أفكر» و»جوال »3

املوجهة للأطفال واجلمهور ال�شاب ,وفق
ما �أو�ضح رئي�س جمعية «الأمال» ,حممد
ميهوبي ،و تندرج برجمة هذه الأعمال يف
�إطار ورقة الطريق امل�سطرة من طرف
اجلمعية خالل ال�سنة اجلارية ,كما �أ�شار
�إليه ميهوبي ,الذي يعد كاتبا و خمرجا لهذه
العرو�ض التي هي ب�صدد الرتكيب .

عني متو�شنت

�إنتاج �أكرث من � 22ألف طن من الأ�سماك
�سجلت والية عني متو�شنت خالل ال�سنة
املن�رصمة �إنتاج �أكرث من � 22ألف طن
من �أ�سماك ال�صيد البحري من �ضمنها
 90باملائة من

الأ�سماك الزرقاء ،ح�سبما علم لدى
م�س�ؤويل قطاع ال�صيد البحري واملوارد
ال�صيدية ،وت�صدر ميناء بوزجار ريادة
املنتوج ال�سمكي بالوالية ،بت�سجيله

ح�صيله تتجاوز 79ر 11طنا ،يف حني
�سجل ميناء بني �صاف ما يربو عن
23ر� 10أطنان ،ح�سبما �أبرزه مدير
القطاع جمدوب بن علي و عرف

املنتوج ال�سمكي يف جمال ال�صيد
البحري �إرتفاعا «ملمو�سا» يتجاوز 8ر7
طن مقارنة ب�سنة  2017وهذا بالنظر
�إىل الوثبة «النوعية» التي �سجلها القطاع

و�أي�ضا ارتفاع عدد خرجات ال�صيد
املثمرة التي مت ت�سجيلها بدءا من
الثالثي الثاين �إىل �آخر ال�سنة املا�ضية،
ح�سبما �أ�ضافه ذات امل�س�ؤول.

ب�سبب حتويالت لأفراد ي�شتبه بعالقتهم بالإرهاب

البويرة

تغرمي م�صرف فرن�سي  50مليون يورو

ع�صابات ال�سرقة تزرع الرعب بالها�شمية

قررت ال�سلطات الرقابية يف فرن�سا فر�ض
غرامة قدرها  50مليون يورو على م�رصف
بعدما �سمح لأ�شخا�ص ي�شتبه بعالقتهم
ب�أن�شطة �إرهابية با�ستخدام خدمته لتحويل
الأموال ،وقالت هيئة رقابية ت�رشف على
كافة ن�شاطات القطاع املايل يف فرن�سا �إنها
اكت�شفت  75عملية حتويل عن طريق م�رصف
«بنك بو�ستال» جرت ما بني عامي 2009
و 2017وتورط فيها � 10أ�شخا�ص �سبق جتميد

�أر�صدتهم املالية ،ومن بينهم ت�سعة جاء
قرار جتميد �أر�صدتهم عقب نتائج حتقيقات
متعلقة مبكافحة الإرهاب ومل حتدد الهيئة
الرقابية هوية ه�ؤالء الأفراد ،كما مل تقدم �أية
تفا�صيل عن حتركاتهم امل�شبوهة ،وغالباً ما
تكون مقار فروع «بنك بو�ستال»� ،ضمن مكاتب
الربيد يف فرن�سا ،وهي تتيح القيام بتحويالت
مالية نقدية �رسيعة ،حتى للأ�شخا�ص الذين ال
ميلكون ح�سابات م�رصفية.

يعي�ش هذه الأيام مواطنو بلدية الها�شمية جنوب
عا�صمة والية البويرة  ,على وقع حالة اخلوف
والرعب التي زرعتها ع�صابات جمهولة خمت�صة
يف ال�سطو على املنازل واملحالت التجارية ليال
ونهارا  ,يف �صور تو�ضح التنامي الرهيب لظاهرة
ال�رسقة ح�سب ت�رصيحات ممثلو �أحياء البلدية
الذين حتدثوا ليومية « الو�سط « م�ؤكدين �أنهم
باتوا ي�شعرون بحالة الال�أمن يف ظل ا�ستمرار هذه
الو�ضعية التي عكرت �صفو حياتهم وحولتها �إىل

جحيم حقيقي كون هذه الع�صابات التي زادت من
ن�شاطها يف الفرتة الأخرية �أ�صبحت تقتحم املنازل
يف و�ضح النهار وت�سطو على املمتلكات و�أحيانا
تقوم بتهديد ال�سكان بالأ�سلحة البي�ضاء يف حالة
الدفاع عن النف�س  ,ويف ال�سياق وجه حمدثونا نداء
�إىل جميع ال�سلطات املعنية التدخل العاجل لو�ضع
حد ملثل هذه الع�صابات وجماعات الأ�رشار التي
تهدد املواطن يف ممتلكاته وحياته .
�أح�سن مرزوق

تايالند

فتاة تتهم موظفي �سفارة ال�سعودية باحتجازها

�أفادت وكالة «فران�س بر�س» نقال عن
دائرة الهجرة التايالندية ،ب�أن ال�سلطات
التايالندية �أوقفت يف مطار بانكوك
طالب جلوء �سعودي اجلن�سية دون �أن
تذكر ا�سمه �أو حتدد �إن كان ذكرا �أم
�أنثى من جهتهم ذكر ن�شطاء �أن �سلطات
الهجرة يف مطار بانكوك احتجزت فتاة

�سعودية ا�سمها رهف هربت من �أهلها
وتقدمت بطلب جلوء ون�رش الن�شطاء
مقاطع فيديو يعتقد �أنها للفتاة املذكورة
حلظة توقيفها يف املطار التايالندي.
وذكرت تقارير �إعالمية �أن املحتجزة
هي رهف حممد القنون وتبلغ  18عاما،
و�أن الأمن التيالندي يحتجزها يف فندق

باملطار ،بعد توقيفها وهي يف طريقها
�إىل �أ�سرتاليا لطلب اللجوء هناك وت�ؤكد
رهف ح�سب هذه امل�صادر� ،أن عائلتها
�ستقتلها ال حمالة �إذا �أقدمت ال�سلطات
التايالندية على ترحيلها �إىل لل�سعودية
وقالت رهف� ،إنها و�صلت �إىل تايالند
من الكويت قا�صدة العبور منها �إىل

�أ�سرتاليا ،لكنها وفور و�صولها �إىل مطار
بانكوك ،ا�ستقبلها موظف من �سفارة
بالدها يف تايالند و�صادر جواز �سفرها
بالقوة ،و�أ�ضافت �أنها حمتجزة حاليا
يف فندق املطار ،ويراقبها رجال من
ال�سفارة ال�سعودية واخلطوط اجلوية
ال�سعودية.

