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لت�أكيد ت�سجيل املرت�شحني

�إعادة فتح مواقع الديوان الوطني
لالمتحانات وامل�سابقات

�أعلنت وزيرة الرتبية الوطنية،
نورية بن غربيط� ,أم�س االثنني
�أنه �سيتم �إعادة فتح مواقع
الديوان الوطني لالمتحانات
وامل�سابقات ,ابتداء من 14
جانفي اجلاري للت�أكد من
«الت�سجيل و �صحة املعلومات»
اخلا�صة مبر�شحي االمتحانات
املدر�سية الوطنية (بكالوريا،
متو�سط ،ابتدائي) لدورة
. 2019
و�أو�ضحت بن غربيط على
ح�سابها الر�سمي مبوقع
االجتماعي
التوا�صل
(في�سبوك) انه �سيتم «اعادة

فتح مواقع الديوان الوطني
وامل�سابقات
لالمتحانات
بالت�سجيالت
اخلا�صة
املدر�سية
للإمتحانات
الثالثة دورة  2019ابتداء من
14جانفي �إىل غاية 14فيفري
 2019لت�أكيد الت�سجيل والت�أكد
من �صحة املعلومات « على
املواقعhttp://cinq. :
 onec.dzو http://bem.
 onec.dzو http://bac.
وكانت وزارة
onec.d
الرتبية قد فتحت الت�سجيالت
االمتحانات
ملرت�شحي
املدر�سية الوطنية لل�سنة

�سطيف

هزة �أر�ضية بقوة  3درجات
على �سلم ري�شرت بوالية

الدرا�سية احلالية من 15
�أكتوبر املا�ضي �إىل  15نوفمرب
 ,2018ومت متديد العملية اىل
غاية يوم  22نوفمرب الفارط
وقد حددت وزارة الرتبية
تاريخ اجراء امتحان �شهادة
البكالوريا من الأحد � 16إىل
اخلمي�س  20يونيو  ,2019بينما
حدد تاريخ اجراء امتحان
�شهادة التعليم املتو�سط من
الأحد � 9إىل الثالثاء  11يونيو
 ,2019يف حني مت حتديد
امتحان �شهادة نهاية مرحلة
التعليم االبتدائي يوم  29ماي
القادم.

خبر في
صورة

�سجلت هزة �أر�ضية بلغت �شدتها  3درجات على �سلم ري�شرت,
�أم�س االثنني يف حدود ال�ساعة ال� 3صباحا بوالية �سطيف,
ح�سبما �أفاد به مركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية
واجليوفيزياء يف بيان له و قد حدد مركز الهزة بـ  5كلم
جنوب-غرب عني �آزال بذات الوالية ,ح�سب امل�صدر ذاته.

يف �إطار مكافحة اجلرمية ب�شتى �أنواعها وعلى
�إثر معلومات  ،متكن �أفراد املجموعة الإقليمية
للدرك الوطني بامل�سيلة بالتن�سيق مع �أفراد
اجلمارك بامل�سيلة ،من توقيف �شاحنة نوع رونو
ما�سرت يقودها امل�سمى (م.ع) ال�ساكن بوالية
اجللفة  ،البالغ من العمر � 36سنة ،وبرفقته ()02

 945000.00د ج .مت حجز الب�ضاعة و ت�سليمها
ملديرية �أمالك الدولة بامل�سيلة �،سيتم تقدمي
املعني �أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
بو�سعادة من �أجل احليازة ،النقل  ،املتاجرة
بامل�رشوبات الكحولية و التهريب.
ب .م

خدمات الربيد يف قف�ص االتهام

� 16شباك والنا�شطة  4فقط ..
انتقد الباحث خل�رض رابحي ما يحدث على
م�ستوى بع�ض مراكز الربيد ،عن طريق
�إجراءات ا�ستعمال الأرقام وانتظار « الدالة
 ،حيث و�صفها بح�سابه بالفاي�سبوك بالكارثة

بكل املقايي�س «�3ساعات انتظار من �أجل
ا�ستالم مبلغ ب�سيط كع�رشة �آالف دينار مثال
�أو �أقل « ،مو�ضحا �أن الإجراءات كانت �أي�رس
�سابقا ،حيث وجد بع�ض املوظفني راحتهم يف

التالعب باملواطن عن طريق تقنيات تنظيم «
الدالة «وال�سبب � 16شباك ال ي�شتغل حقيقة �إال
� 3أو � 4شبابيك ،م�ست�شهدا بالربيد املركزي
اجلزائر العا�صمة.

خالل �سنة 2018

وفاة � 73شخ�صا يف  1560حادث مرور بالبويرة
�أح�صت م�صالح احلماية املدنية بوالية البويرة
خالل ال�سنة املنق�ضية  2018ت�سجيل ما يقارب
 1560حادث مرور �أف�ضى اىل وفاة � 73شخ�صا
و�إ�صابة �أزيد من � 3000شخ�صا مبختلف الإ�صابات
والإعاقات الدائمة  ,وت�ؤكد هذه الإح�صائيات عن

زيادة يف عدد الوفيات بن�سبة  28باملائة مقارنة
ب�سنة  2017رغم تناق�ص يف عدد احلوادث
امل�سجلة  ,هذا وي�أتي العن�رص الب�رشي يف عدم
احرتام قوانني وقاعد ال�سياقة ال�سليمة ال�سبب
الرئي�سي لهذه املجازر املرورية �إىل جانب ان

العثور على جثة �شاب خمتفي
منذ �شهر داخل بئر

مت �أم�س انت�شال جثة �شاب كان مفقودا منذ �شهر ببلدية
�سيدي �شعيب من داخل بئر بعد رحلة بحث طويلة عنه من
قبل العائلة و�سكان الوالية وكذا امل�صالح الأمنية ،ويتعلق
الأمر باملدعو « د،ح» البالغ من العمر � 19سنة والذي غاب
عن منزله منذ  11دي�سمرب الفارط �ص�.ص

حجز 1788قارورة خمر بامل�سيلة
�شخ�صني �آخرين  ،عند ر�ؤيته لأفراد الدرك
الوطني حاول املناورة من �أجل الفرار  ،لي�صطدم
بالر�صيف حيث متكنا مرافقيــه من الفرار،بعد
تفتي�ش ال�سيارة مت العثور على  1788قارورة من
امل�رشوبات الكحوليـة (منها  300قارورة �صنع
�أجنبي� 1488 ،صنع حملي) ،تقدر بقيمة مالية:

�سيدي �شعيب ببلعبا�س

طرقات الوالية حتوي عدة نقاط �سوداء خا�صة
يف �شطر الطريق ال�سيار �رشق  -غرب يف منحدر
بلدية اجلباحية وكذا اهرتاء خمتلف الطرق
الوطنية والوالئية وعدم �صالحيتها متاما .
�أ.م

تيزي وزو

�إ�صابة  9تلميذات اثر
انحراف حافلة مبعاتقة

�أ�صيبت  9تلميذات ثانويات يف
حادث انحراف حافلة مدر�سية �صغرية م�ساء �أم�س االحد (على
ال�ساعة  )18.00ببلدية معاتقة
( 20كلم جنوب غرب تيزي وزو) ،ح�سبما �أعلن �أم�س االثنني
يف بيان للحماية املدنية و �
أو�ضح ذات امل�صدر� ،أن عنا�رص احلماية املدنية لدراع بن خدة و
الوحدة الرئي�سية لتيزي وزو ،ت
دخلت اثر انحراف حافلة مدر�سية �صغرية لنقل التالميذ ب�أعايل
ثانوية بوحمدون ببلدية و
دائرة معاتقة .و�أ�شار �إىل �أن امل�صابات اللواتي ترتاوح �أعمارهن
ما بني  17و � 23سنوات
يعانون
من
�
آالم
خمتلفة
دون
خطورة و مت نقلهن �إىل م�ست�شفى تيزي
وزو حيث مت التكفل بهن من
جهة �أخرى ،قام الوايل ،عبد الكرمي �شاطر ،م�ساء �أم�س بزيارة
التلميذات امل�صابات «لال
طمئنان على و�ضعهن ال�صحي و كلف مدراء ال�صحة و احلماية املدنية
و الرتبية با
الهتمام بهن»  ،ح�سبما جاء على �صفحة الوالية على الفاي�سبوك.

البويرة

الوزير حممد عي�سى ي�شرف
على احتفاالت يناير

من املنتظر ان يحل
اليوم الثالثاء وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف « حممد
عي�سى « بالبويرة لل
إ�
رشاف
على
االحتفاالت الر�سمية بعيد ال�سنة الأمازيغية
« يناير « حيث �سي
�رشف
على
عدة
ن�شاطات منها افتتاح ملتقى وطني باملكتبة
الرئي�سية حول
م�س
اهمة
علماء
ال
بويرة يف تطوير اللغة الأمازيغية وكذا زيارة
معر�ض لل
كتاب
ا
ل
أما
زيغي
�
إىل
جانب ت�سمية واجهة مديرية ال�ش�ؤون الدينية
بحروف تفيناغ مبدينة البويرة .

�أ.م
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�أ�سبوع على ا�ستدعاء الهيئة الناخبة

كـــــــل الــــــ�سيناريوهـــــات مــــطروحة
ال يف�صلنا على ا�ستدعاء الهيئة الناخبة �سوى �أ�سبوع واليزال امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر يت�سم بالغمو�ض و ال�ضبابية بخ�صو�ص اال�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة املزمع تنظيمها يف �أفريل  ، 2019فلم يتبقى
للرئا�سيات �سوى � 4أ�شهر والزلنا نتكلم على مبادرات و لي�س على مر�شحني ،هذا املوعد الهام و احلا�سم الذي يتم التح�ضري له يف الدول املتقدمة �سنوات من قبل  ،ويف ظل ما تعرفه ال�ساحة من �أحداث على
غرار تراجع عمار غول على ندوته الوطنية و التقاء رئي�س حركة حم�س مب�ست�شار الرئي�س كل هذا يجعلنا نطرح الت�سا�ؤالت التالية هل امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر يتجه نحو العهدة اخلام�سة ،و ماهي
ال�سيناريوهات املطروحة بخ�صو�ص اال�ستحقاق املقبل ؟ وهل مدى �إمكانية ت�أجيل الرئا�سيات ومتديد العهدة؟ ...

•�        أحمد الدان :ا�ستدعاء الهيئة الناخبة هو التاريخ الفعلي النطالق الرئا�سيات
•�        أحمد �صادوق :لقاء مقري بال�سعيد بوتفليقة كان يف �إطار مبادرة التوافق الوطني
•        غول يرتاجع على الندوة وينا�شد الرئي�س للرت�شح لعهدة �أخرى
�إعداد � :إميان لوا�س
�سيناريو «اخلام�سة» مطروح
بقوة
�أو�ضح رئي�س الكتلة الربملانية حلركة
حم�س �أحمد الدان يف ات�صال ربطه
بالو�سط� ،أن الإعالن عن ا�ستدعاء
الهيئة الناخبة �سيكون هو التاريخ
املحدد النطالق التناف�س حول
الرئا�سيات املقبلة والأحزاب
املنظمة واملهيكلة وطنيا �سوف
تتعامل مع الرئا�سيات ب�سهولة،
م�شريا �أن حركة البناء �ستدخل
الرئا�سيات املقبلة يف حتالفات
خادمة مل�صلحة البالد ولها عالقات
وا�سعة ووا�ضحة وجادة ،كما �سن�ضع
هذا �أمام جمل�س ال�شورى و�أي قرار
يقرره �ستنفذه الهياكل التنفيذية
رغم �أن الغمو�ض وال�ضبابية والفتور
ال�شعبي �ستكون مرهقة لأي مناف�سة
انتخابية.
�أكد �أحمد الدان �أن الغمو�ض
وال�ضبابية التي يعرفها امل�شهد
ال�سيا�سي يف اجلزائر بخ�صو�ص
الرئا�سيات املقبلة� ،أكرب دليل على
�أن هناك نق�ص حقيقي يف امل�سار
الدميقراطي ،لأن االنتخابات
الرئا�سية هي حجر الزاوية يف

ال�سلطة بل يف النظام اجلزائري كله
واملطلوب �أن تكون عر�سا دميقراطيا
يبد�أ التح�ضري لها مبكرا ومن اجلميع
وبتناف�س �رشيف ودميقراطي على
حد قوله ،م�ضيفا  »:للأ�سف ال�ضبابية
والغمو�ض حتولت �إىل �أداة يف �إدارة
اللعبة ال�سيا�سية ولكن الأحزاب
والقوى التي متتلك م�ؤ�س�سات ر�صد
ومتابعة وحتليل ال تخيفها ال�ضبابية
والغمو�ض لأن الأحزاب اجلادة هي
من ي�صنع الر�ؤية الوا�ضحة وال تبقى
فقط متخبطة يف ردود الفعل ».
من جهة �أخرى ،دافع �أحمد الدان
على املبادرة التي �أطلقتها حركة
البناء الوطنية ،مو�ضحا �أن املبادرة
ال عالقة لها بالرئا�سيات و�إمنا هي
مرتبطة �أ�صال مبا تفر�ضه مرحلة ما
بعد الرئا�سيات الن حتديات ما بعد
�أفريل  ،2019م�شددا «ال ي�ستطيع �أي
حزب �أو قوة منفردة �أن تتكفل بها وال
بد من التعاون بني اجلميع».
ويف ذات ال�صدد� ،أ�ضاف املتحدث»:
ال تزال املبادرة م�ستمرة ونحن
نقيمها دوريا وبعيدا عن التفرد،
وبعيدا �أي�ضا عن الت�صادم مع �أي
جهة
وبخ�صو�ص العهدة اخلام�سة  ،قال
املتحدث « العهدة اخلام�سة كانت
با�ستمرار واحدا من ال�سيناريوهات
احلا�رضة بقوة ولكن كانت حتبط

بها عدة �أطروحات وتعاملت معها
�أحزاب احلكومة بطريقة �سيئة
�أ�رضت باملمار�سة الدميقراطية
،واعتقد �أن �أطرافا يف ال�ساحة كان
لها خيارات �أخرى حاولت ج�س
النب�ض من خالل بالونات اختبار
�أحيانا وتوا�صالت وا�سعة �أحيانا
�أخرى وانتقلت ال�ساحة من احلديث
عن اخلام�سة �إىل التمديد
رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة حم�س �أحمد �صادوق
متم�سكون مببادرة التوافق
الوطني حتى بعد الرئا�سيات
�أكد رئي�س الكتلة الربملانية حلركة
حم�س �أحمد �صادوق � أن حم�س لن
نرتاجع عن مبادرة التوافق الوطني
،بل �سنبقى نطالب بالتوافق الوطني
حتى بعد الرئا�سيات على اعتبار �أنه
املخرج الوحيد للجزائر من �أزماتها
التي تتخبط فيها ،مو�ضحا �إلقاء
الذي جمع مقري مب�ست�شار الرئي�س
ال�سعيد بوتفليقة كان يف �إطار اللقاء
التي تقوم بها احلركة مع خمتلف
الأحزاب و ال�شخ�صيات و منظمات
املجتمع املدين و م�ؤ�س�سات الدولة
و من حق �أي رئي�س حزب �أن يلتقي
مع اجلميع  .من جهته رئي�س �أحمد
�صادوق يف ت�رصيح للو�سط �أكد

�شراء الذمم ر�شوة انتخابية يعاقب عليها القانون

مرت�شحون لل�سينا خ�سروا املاليري وربحوا"الريح "
� .أحدهم خ�سر 22مليار و �آخر ثالثة مليارات ون�صف
15 .مليون بور�صة �شراء ذمم املنتخبني

مازالت انتخابات ال�سينا ومارافقها
من �سلوكيات ت�صنع احلدث و�سط
الر�أي العام  ،ال�سيما ما تعلق مبا
�سمي ب» ال�شكارة « التي كان
�أبطالها العديد من املرت�شحني لقبة
جمل�س الأمة  ،وخ�رسوا املاليري من
�أجل احل�صول على كر�سي يف هذا
املجل�س  ،لكن للأ�سف مل ينجحوا
ومل ت�شفع لهم ماليريهم يف اللحاق
بهذا املجل�س الذي يعد من �أهم
امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية يف البالد
 .فح�سب م�صادر م�ؤكد �أن هناك
�أحد رجال الأعمال يف والية جنوبية
خ�رس 22مليار �سنتيم ومل ينجح يف
احل�صول على مقعد بال�سينا  ،وهو
املبلغ ال�ضخم من املاليري الذي
مل ي�شفع له يف �أن ي�صبح �سيناثور
دولة  ،وهي �أموال �رصفت يف �شكل
هدايا و»ر�شاوي « و�رشاء ذمم
وع�شاءات فاخرة  .ونف�س ال�شيء
بالن�سبة لأحد املرت�شحني لل�سينا
يف �إحدى الواليات ال�رشقية الذي
وح�سب م�صادر م�ؤكدة خ�رس ثالثة
ماليري ون�صف ومل ينجح هو الآخر
يف الفوز مبقعد ال�سينا ممثال عن
واليته  .وت�شري ذات امل�صادر �إىل
�أن هذه املاليري �أغلبها �رصف يف
�رشاء الذمم  ،حيث غالبا ما يعطى
للمنتخبني يف الواليات مبلغ 15مليون
من �أجل �رشاء ذممهم و الت�صويت
لرجل الأعمال املعني  .وهذا ما
حتددت عنه م�صادر عن ح�صول
العديد من املنتخبني يف �إحدى

الواليات القريبة من العا�صمة على
مبلغ 15مليون �سنتيم مقابل ت�صويتهم
ملر�شح معني  ،لدرجة �أن بع�ض
املنتخبني كانوا يتح�صلون على مبلغ
15مليون فور خروجهم من عملية
االنتخاب ليتجهوا لإحدى ال�سيارات
املركونة بالقرب ويتح�صلوا على
املبلغ طبعا بعد �إثباث الت�صويت
على املر�شح املطلوب  .وكثرية
مثل هاته ال�سلوكيات التي �شهدتها
انتخابات ال�سينا  ،لعل �أب�سطها هو
توزيع �صكوك ال�رشاء �أجهزة التلفاز
و الهواتف النقالة على املنتخبني
مثلما حدث بالعا�صمة .
15مليون لكل منتخب
«بور�صة» �شراء الذمة
لكن ال�شيء الغريب �أنه حت�س �أن
هناك تفاهم وطني بني �أ�صحاب
ال�شكارة � ،إذ �أن بور�صة « �رشاء
الذمة « قد حدد هذه املرة مببلغ
15مليون �سنتيم يوزع على املنتخبني
 ،فيما تتحدث بع�ض امل�صادر عن
ازدياد هذا املبلغ يف بع�ض الواليات
قد ي�صلب حتى 40مليون �سنتيم �أو
�أكرث .
عامر رخيلة
�شراء الذمم ر�شوة انتخابية
يعاقب عليها القانون
فريى رجل القانون عامر رخيلة

يف هذا ال�ش�أن �أن �رشاء الذمم هو
ر�شوة يعاقب عليها القانون  ،بتهمة
الإخالل بالأحكام املنظمة لقانون
االنتخابات و �أحكام جزائرية معتربا
ذلك بالر�شوة االنتخابية  .و قال
املحامي عامر رخيلة �أن القانون
يعاقب �سواءا على �صكوك ال�رشاء �أو
الأموال املدفوعة �سواءا للمنتخب
�أو �شخ�ص �آخر  ،م�شريا بذلك �إىل
تقاع�س اجلهات امل�س�ؤولة و املخولة
يف هذا الأمر  .وقال �أن القانون
يعاقب على كل من حمل ناخبا على
الت�صويت م�ستعمال الدفع املايل ،
�أو التهديد بال�سجن من ثالثة �أ�شهر
�إىل �5أ�شهر  .من جهة �أخرى ،و فيما
يخ�ص وجود قانون يحدد �سقف
ميزانية احلمالت االنتخابية �أن
الأمور وا�ضحة وحمددة  ،فقد مت
حتديد �سقف امل�صاريف التي يجب
�أن تكون � ،أما الإكراميات  ،و الر�شوة
فامل�رشع ال يعرتف بها  ،حيث
امل�رشع حدد يف قانون االنتخابات
فيما يتعلق بنائب الربملان �أو
املرت�شح لرئا�سة اجلمهورية حدد
م�صاريف احلملة االنتخابية  .وي�ضيف
املتحدث �أن القول ب�أن ذاك �رصف
مليار �أو 30مليار اليعتد به  ،والبد من
�إعداد تقرير خربة من طرف خبري
حما�سبة معتمد و املجل�س الوطني
ي�أمر اخلزينة برد املبلغ بعد م�صادقة
املجل�س الد�ستوري على التقرير
املقدم .
ع�صام بوربيع

على مت�سك احلركة مببادرة التوافق
الوطني ،معتربا �أنها احلل الأمثل
للجزائر و قد طرحنا فكرة ت�أجيل
الرئا�سيات ملدة �سنة على �أن تكون
�سنة �إ�صالحات عميقة يف املجال
ال�سيا�سي و االقت�صادي و تكون
مبثابة انتقال طبيعي للو�صول �إىل
التوافق الوطني و حتى لو رف�ضت
املبادرة الآن �أو ا�ستحال تطبيقها
�سنبقى ن�شتغل عليها بعد الرئا�سيات
مع خمتلف ال�رشكاء حتى ن�صل �إىل
التوافق بني اجلزائريني
و بخ�صو�ص املبادرات الوطنية
التي تعرفها ال�ساحة ال�سيا�سية ،قال
املتحدث »:الكالم عن املبادرات
�شيء حممود و هو �أف�ضل من
اال�صطفاف احلزبي خ�صو�صا حينما
يكون البلد مهددا مبخاطر جمة على
امل�ستوى االقت�صادي و االجتماعي
وال�سيا�سي و الإقليمي ،و نحن جندد
مت�سكنا مببادرة التوافق الوطني �إىل
�آخر حلظة لأننا مقتنعون �أنه ال حل
للجزائر و ال خمرج لها �إال التوافق
الوطني و �أي حكومة �ست�أتي يف
الأيام القادمة لن تكون قادرة على
جمابهة التحديات وحدها و �أدواتها
لن ت�صمد �أمام التوترات االجتماعية
املتوقعة «.
�أما فيما يتعلق بالغمو�ض الذي
مييز امل�شهد ال�سيا�سي  ،ف�أو�ضح

املتحدث «�أن النظام ال�سيا�سي يف
اجلزائر عودنا على الغمو�ض و
ال�ضبابية يف التعاطي مع الأحداث
ال�سيا�سية العامة و لذلك ما ن�شهده
يعترب �أمرا عاديا يف ظل بيئة اجلزائر
الآن �أ�صبحت �أ�سهم العهدة اخلام�سة
راجحة و قد حتركت الآلة الداعية
لذلك ب�شكل الفت ،و نحن نقدر �أن
العهدة اخلام�سة �سيناريو �صعب على
اجلزائر و قد يدخلها يف متاهات
غري متحكم فيها خ�صو�صا مع مر�ض
الرئي�س مما يتيح الفر�صة ملن
يريدون �أن يخلفوا الرئي�س للمناورة
و التحكم».
عمار غول
�أي قرار �سي�أخذه الرئي�س
ندعمه و نباركه

�أثار الت�رصيح الأخري لعمار غول
حول �أن تاج يبارك و يدعم �أي
قرار يتخذه الرئي�س بخ�صو�ص
الرئا�سيات املقبلة ،جدال وا�سعا يف
ال�ساحة ال�سيا�سية ،واعتربه العديد
من املتابعني �أنه تراجع عن املبادرة
الوطنية التي �أطلقها تاج حول
الإجماع الوطني
ودافع عمار غول على الندوة الوطنية
التي �أطلقها حزبه ،مو�ضحا �أنها
فكرة ثم طرحها من خالل خمرجات
امل�ؤثمر تاج و �أ�صبحت ملكا لل�ساحة
ال�سيا�سية و الر�أي العام  ،م�ؤكدا �أن
هذه الندوة العالقة لها بالتمديد �أو
الت�أجيل لرئا�سيات املقبلة ،قائال
« ندوة تاج ثم ت�أويلها باخلط�أ ،فهي
�صاحلة لكل زمان و مكان وهي
تعميق مل�سار امل�صاحلة و العالقة
لها بالرئا�سيات املقبلة.

رئي�س جبهة ال�شباب والدميقراطي للمواطنة �أحمد قوراية

بن فلي�س ارتكب �أخطاء ق�ضت على حظوظه
حوار :ع�سال ح�ضرية

طالب رئي�س جبهة ال�شباب
للمواطنة
والدميقراطي
�أحمد قوراية،بدعم ال�شباب
للو�صول �إىل �سدة احلكم عرب
انتخابات نزيهة و امل�ساهمة
يف تطوير النظام ال�سيا�سي
للدولة اجلزائرية،كما �ساند
رئي�س احلركة بيان وزارة
الدفاع الوطني لأنه جاء
لفر�ض وتعزيز واحرتام
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و احلافظ
على �ضباطه املتقاعدين
وذالك لتح�صني م�صداقيتها
لدى ال�شعب ،م�ؤكدا �أن �أحمد
قايد �صالح مل يطمع �أبدا يف
رئا�سة اجلزائر ،فقط هو
ويف للم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
يقودها ولن يجر�ؤ كل من
�أويحى �أو قائد الأركان على
الرت�شح ومناف�سة الرئي�س
بوتفليقة .
حوار/ع�سال ح�ضرية
كيف قر�أت بيان وزارة
الدفاع الأخري،حول
ت�صريحات بع�ض ال�ضباط
املتقاعدين ؟ .

تف�ضحهم .

نحن اليوم نعي�ش تيهانا �سيا�سيا
»،ال�شياتون» يداهنون يوميا
بنفاقهم مع �أن ال�سلطة ترفعت
عن حماقاتهم لأنها تعي
جيدا �أنهم جمرد خمادعون
و «م�صلحيون»،وعموما بع�ض �أحمد قايد �صالح مل يطمع
ال�سيا�سيني توهموا �أنهم يديرون �أبدا يف رئا�سة اجلزائر فقط و�رصاعاته التي جت�سد قيم
ال�ش�أن ال�سيا�سي بقاعدتهم فهم هو ويف للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�سالم والعدالة االجتماعية
كانوا ي�ستندون على اجلي�ش و التي يقودها ولن يجر�ؤ كل والإن�صاف.
ملا تخلى عنهم اكت�شفوا وزنهم من �أويحى �أو قائد الأركان
احلقيقي الذي ال يفوق وزن على الرت�شح ومناف�سة الرئي�س ماذا بخ�صو�ص ال�سيد بن
الري�شة�،أو جمرد �أ�صفارا برتبة بوتفليقة ،كما �أن القايد �صالح
فلي�س؟
�سيا�سيون فالكل يخاف عن له رجال من ورائه �أمثال
م�صاحله اخلا�صة وقت احلاجة حمرو�ش فرمبا يقرتحه لقيادة بن فلي�س ارتكب �أخطاء مع
و لي�س ب�إمكانهم قول احلقيقة البالد لو طلب منه ذالك .
الطبقة ال�سيا�سية ومع ال�شباب
النقدية لل�سلطة»فنحن و
خا�صة خالل وجوده ب�سدة
احلمد �أهلل ل�سنا منهم و ال كثريون يتحدثون هذه احلكم�،أخطاء ال تغتفر و خ�رس
من طينتهم» .و اجلي�ش اليوم الأيام عن حمرو�ش ؟  .التفافهم حوله،حينما ا�ستعمل
�أراد �أن يبقى حمايدا و لكنهه
�أحزابا و�شخ�صيات يف تر�شحه
ال يقبل �أن تعاين اجلزائر مما الرجل يحظى باحرتام قطاع للرئا�سة 2014ثم تخلي عنهم
عانت منه �سابقا فهو يالحظ وا�سع يف ال�ساحة ال�سيا�سية و و ذهب لي�ؤ�س�س حزب طالئع
حمرو�ش،
عمل ال�سيا�سي و يرافق لذلك يقف على نف�س امل�سافة من احلريات،بينما
لكنه ي�ستعمل الفطنة يف ذلك كافة الأطراف
ا�ستوعب �أنه ال ميكن �أن ي�صل
برنامج
يطبق
فاملداهنون يبحثون عن وهو كان
�سدة احلكم عرب ال�سيا�سة بل
رحمه
جديد
بن
الر�ضي وحماية م�صاحلهم ال�شاذيل
عرب تعينه من طرف اجلي�ش،ثم
و لكن اجلي�ش يعرف حقيقة اهلل ومنه ،و بالتايل فم�ساره �أن كان ع�سكريا وجماهدا وهو
الأو�ضاع ،لهذا دخل اخلوف كرجل دولة ور�ؤيته الوا�ضحة ما مهد له الطريق باجتاه
يف قلوبهم وهاهي تغريد اتهم وهويته امل�شبعة بالعاملية كر�سي املرادية .
كيف تقر�أ ما ي�شاع حول
دور حمتمل للفريق
�أحمد قايد �صالح؟
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روح الإنتقام �أ�ضعفت قواعد الأفالن بالوالية

بو�شارب مطلوب بورقلة لإبعاد
�أ�شخا�ص غري مرغوب فيهم
�أجمع متابعون لل�ش�أن ال�سيا�سي بورقلة �أنه حان الوقت ليتدخل رئي�س الهيئة املكلفة بت�سيري الأفالن معاذ بو�شارب لإبعاد قادة
احلزب العتيد غري املرغوب فيهم ب�سبب �صلتهم املبا�شرة وغري املبا�شرة يف ال�صراعات التي �أدخلت الأفالن بالوالية النفق املظلم .

تعالت �أ�صوات املنتخبني عرب خمتلف
بلديات والية ورقلة  ،املطالبة
ب�رضورة تدخل جاد م�ستعجل للأمانة
العامة للحزب من �أجل �إبعاد خمتلف
حمافظي الق�سمات بالوالية ب�سبب
�صلتهم املبا�رشة وغري املبا�رشة يف
تقهقر �أداء احلزب ب�سبب ال�رصاعات
املحتدمة بني حمافظي الق�سمات
الكربى و املنتخبني  ،رغم ت�أكيد
ع�ضو مكتب الت�سيري للحزب �سمرية
كر�شو�ش �أن عهد تهمي�ش منتخبي
ومنا�ضلي احلزب قد انتهى .
فيما ذهب ذات املتحدثني �إىل �أبعد
من ذلك عندما �أجمعوا �أن احلزب
�أكرب من القيادة احلالية له بوالية
ورقلة يف �إ�شارة وا�ضحة منهم �إىل
�أن التغيري يف الظرف الراهن مقابل

ت /ب�شري عالوة

�أحمد باحلاج

  

منح الفر�صة الكاملة للمنا�ضلني
واملنتخبني احلقيقيني �أ�صبح
�رضورة حتمية .
�إىل جانب ذلك فقد �أكد منتخبون
حمليون باملجل�س ال�شعبي الوالئي
وعدد من بلديات الوالية � ،أن

ال�رصاعات الداخلية والتكتالت
املتنازعة وتقدمي الدخالء من
�أحزاب �أخرى على �أبناء احلزب
الأ�صليني وميول جل املنتخبيني �إىل
�أ�صحاب املادة اق�صد املرت�شيحني
ملنح ال�صوت �إليهم كلها عوامل

اخلبري الأمني �أحمد ميزاب

�ساهمت يف خ�سارة الآفالن بورقله
يف النتائج الأولية النتخابات
التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة
قبل �إن�صاف احلزب يف الأنفا�س
الأخرية ومنحه مقعد ال�سينا من
طرف املجل�س الد�ستوري � ،ضف
�إىل ذالك عدم معاقبه من تر�شحوا
�ضد احلزب يف ا�ستحقاقات ما�ضيه،
حيث �أكد ه�ؤالء �أنه مبراجعة التاريخ
�ستجد �أن احلزب حني يقدم ابن
احلزب يفوز وملا يقدم وافد من
حزب �آخر ينهزم ،ويف هذه احلالة
جتد �أنه �أ�صبح ال فرق بني الآفالن
�أو مرت�شح �آخر �إال املال ومن يدفع
�أكرث .من جهة ثانية فقد طالب �أحد
ر�ؤ�ساء البلديات بالوالية الذي �سبق
تهمي�شه يف االنتخابات املحلية
ب�رضورة رحيل حمافظ الأفالن بات
ب�سبب �ضلوعه يف �إ�ضعاف القاعدة
الن�ضالية للحزب .

ترحيل الالجئني العرب من اجلنوب بناء على معلومات �أمنية
دافع املحلل ال�سيا�سي والأمني �أحمد
ميزاب عن موقف ال�سلطات اجلزائرية
يف عملية ترحيل عدد من الالجئني
العرب الذين دخلوا �أرا�ضيها من النيجر،
م�ؤكدا �أن ال�سلطات اتخذت القرار بناء
على معلومات �أمنية خطرية ،يف حني
تكتمت عنها تفاديا لتهريب الر�أي
العام� .أكد املحلل ال�سيا�سي واخلبري
الأمني �أحمد ميزاب يف ت�رصيح له
مع موقع «كل �شيء عن اجلزائر»� ،أن
عملية ترحيل بع�ض الالجئني العرب
مل ي�أت عبثا بل مت بناء على معلومات
و�صفها باخلطرية وبالتايل فمخاوف
ربرة ولي�س مبالغ فيها على
احلكومة م ّ
الإطالق ،م�شريا ب�أن احلكومة مل ت�صل
�إىل درجة املبالغة ،لأنها مل تقدم كل

�شيء عن الو�ضع الأمني يف احلدود
اجلنوبية ،قائال �أنها لوفعلت ذلك ف�إن
درجة اخلوف �سرتتفع و�سط الر�أي
العام الداخلي على وجه اخل�صو�ص
واخلارجي كذلك ،م�ضيفا �أن من يعترب
الت�رصيحات مبالغ فيها ،عليه �أن
ي�ستوعب �أن اجلزائر مل تقدم �إال 10
�أو  15باملائة مما هو يف جعبتها ،وذلك
يف �أعقاب حماولة و�سائل �إعالم �أجنبية
ا�ستغالل ملف الهجرة بهدف �إي�صال
معلومات مغلوطة للمواطن اجلزائري
بح�سبه ،مفادها �أن �سلطتهم منعت
دخول �أ�شقاء عرب �إىل �أرا�ضيها ،و�أن
ه�ؤالء فروا من ويالت احلرب واجلزائر
مل توفر لهم احلماية وتخلت عنهم”،
مردفا يقول ب�أنه كان من ال�رضوري

على احلكومة �أن تتحدث وت�سمي
الأ�شياء مب�سمياتها وت�ضع النقاط على
احلروف ،وتقول �إن ه�ؤالء ق�صدوا
اجلزائر بتوجيه جهات معينة منحتهم
وثائق مزورة ،ووفرت لهم احلماية
عرب منطقة غري �آمنة تن�شط فيها
جماعات �إرهابية ومنظمات �إجرامية،
وال ميكن لأي �شخ�ص عادي التحرك
فيها ب�أريحية .ونفى نف�س امل�صدر
تبني احلكومة لأ�سلوب ات�صايل جديد
ب�ش�أن الو�ضع الأمني على احلدود،
مو�ضحا ب�أن امل�س�ألة غري مرتبطة
بخطة ات�صالية جديدة ،لأن هناك
جهة معنية (وزارة الدفاع الوطني) ،قد
تعودت على �إ�صدار بيانات تقدم من
خاللها احل�صيلة العملياتية ،لكن حينما

يراد توظيف بع�ض امللفات ل�رضب
وحدة املجتمع وتغليط الر�أي العام،
من ال�رضوري �أن تو�ضح ال�صورة من
دون حم�سنات جمالية حتى و�إن كانت
ح�سا�سة لدى البع�ض ح�سبه ،و�أ�ضاف
ب�أنه ملا ي�أتي �سوري �أو فل�سطيني
وغريهم من اجلن�سيات ،ويريدون
الدخول �إىل اجلزائر عرب  3حماور وهي
النيجر مايل وموريتانيا بوثائق مزورة من
منطقة ال�ساحل ،فالأكيد �أن ال�سلطات
�ستمنعهم ،وال �أعتقد �أن ه�ؤالء ال�سوريني
لو جا�ؤوا عرب مطار هواري بومدين �سيتم
منعهم ،بالعك�س اجلزائر منحت للفارين
من ويالت احلرب وثائق للدخول �إىل
الرتاب الوطني منذ عام .2011
�س.ب

غياب التهوية والأجهزة املغ�شو�شة �أبرز العوامل

«القاتل ال�صامت» يودي بحياة � 12ضحية يف ليلة واحدة
حذرت م�صالح احلماية املدنية ،من
خطر ت�رسب الغاز ،بعدما �أودى بحياة
العديدين م�ؤخرا ،عرب �أجهزة التدفئة
املنزلية �أو م�سخنات املاء ،ودقت
احلماية املدنية ناقو�س اخلطر بعد
يوم الأحد الأ�سود ،والذي خلف 12
قتيال بثالث واليات ،عائلة من 6
�أفراد من والية باتنة ،و�أخرى من 4
�أفراد من والية تلم�سان ،والثالثة على
م�ستوى العا�صمة بوفاة فردين ،كلهم
�ضحايا ت�رسب الغاز �أثناء النوم.
و�أكد املركز الوطني للإعالم التابع
للحماية املدنية ،من خالل بيان له،
�أم�س ،حتت عنوان «احليطة واحلذر
من خطر الإختناقات» ،ب�أنه “مرة
�أخرى �أرواح ب�رشية حت�صد من طرف
غاز �أحادي �أك�سيد الكربون ،ح�صيلة

ثقيلة �سجلتها م�صالح احلماية
املدنية خالل ال�ساعات املا�ضية ليوم
 06جانفي  ، 2019بوفاة � 11شخ�ص،
منهم � 05ضحايا من عائلة واحدة
بوالية باتنة بحي �صادق �شب�شوب
ببلدية باتنة وكذا � 4أ�شخا�ص من
عائلة واحدة بوالية تلم�سان بحي
ال�شفق ببلدية الغزوات ،و � 02شخ�صني
بوالية اجلزائر بحي ال�صومام ببلدية
بوزريعة .
و�أو�ضح البيان �أن �أغلب الأخطار
تت�شكل على �إثر �أخطاء يف الإجراءات
الوقاية كالإ�ستعمال ال�سيئ لو�سائل
التدفئة وكذا �سخانات املياه ،يف
ظل كذلك عدم توفر بع�ض الأجهزة
عن ال�رشوط واملعايري الوقائية
الأمنية ،بالإ�ضافة �إىل غياب عامل

عني البي�ضاء بورقلة

مواطنون يحتجون ب�سبب
نق�ص اخلدمات ال�صحية
.

حاجة ما�سة �إىل مب�صلحة
الن�ساء والتوليد

�أ�سا�سي �أال و هو عملية التهوية داخل
املنازل ال�سكنية .و�أ�ضاف نف�س
امل�صدر ب�أن االنخفا�ض املح�سو�س
يف درجات احلرارة ،ي�ؤدي �إىل كرثة
الطلب وا�ستعمال لهذه الأجهزة
التي تتطلب عملية �صيانة قبل كل
ا�ستعمال ،وكذا مراقبة يومية طيلة
كل فرتة اال�ستعمال ،مذكرا كافة
املواطنني لأخذ املزيد من احليطة و
احلذر ،و كذا �إتباع الن�صائح الوقائية
للحفاظ على �أرواحهم ،لأن �أول
�أك�سيد الكربون ال�سام ميثل «خطرا
م�ستمرا و دائم على حياتهم� ،سيما
يف ظل اال�ستعمال ال�سيئ لو�سائل
التدفئة �أو جهاز تدفئة غري متوفر
عن معايري الأمنية ،داعيا �إياهم �إىل
قيام ب�صيانة دورية ودائمة ملختلف

جتمهر �صبيحة �أم�س الإثنني الع�رشات
من املواطنني �أمام مقر العيادة املتعددة
اخلدمات ببلدية عني البي�ضاء بورقلة
للمطالبة بدعمهم مب�صلحة الن�ساء
والتوليد لإنهاء معاناتهم مع التنقل
للم�ست�شفيات باملدن املجاورة بالن�سبة
للحوامل �.شدد املحتجني �أمام مقر
العيادة املتعددة ببلدية عني البي�ضاء 05

�أجهزة التدفئة� ،إ�ضافة �إىل عدم �سد
فتحات التهوية ل�ضمان عملية تهوية
م�ستمرة داخل املنازل ،والقيام
دائما بتهوية املنزل عند ا�ستعمال
�أجهزة التدفئة ،وذلك مبعدل تهوية
ال تقل عن  10دقائق يوميا ،وعدم
غلق فتحات التهوية �سيما يف �أماكن
تواجد و�سائل التدفئة �أو �سخانات
املاء .و�شدد نف�س البيان على �رضورة
االت�صال باحلماية املدنية على الرقم
 14يف حال وجود خطر ،والقيام
بتهوية املكان على الفور ،نا�صحا
بعدم ا�ستعمال الو�سائل التقليدية
كالطابونة �أو �آالت الطبخ للتدفئة،
�إ�ضافة �إىل احلذر من هذا الغاز ال�سام
الذي لي�س له رائحة وال لون.

�سارة بومعزة

كلم عن مقر والية ورقلة يف ت�رصيح لهم
مع يومية "الو�سط " على �رضورة تدخل
جاد من طرف وايل والية ورقلة عبد
القادر جالوي ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية لدى م�صالح مديرية
ال�صحة وال�سكان واملدينة والعمران
من �أجل دعم هيكلهم ال�صحي مب�صلحة
الن�ساء والتوليد ومن ثم انهاء معاناتهم

املدير املركزي ل�ضبط الإنتاج بوزارة
الفالحة حممد خروبي

�إعادة تفعيل برنامج التخزين
اال�سرتاتيجي للبطاطا
يجري حاليا ا�ستهداف تخزين ما ال
يقل عن  80.000طن من البطاط�س
من طرف املتعاملني و املخزنني
و الفالحني عرب واليات الوطن من
�أجل �ضبط اال�سعار و التحكم فيها و
تفادي الندرة يف الأ�شهر القادمة التي
تعرف فراغا يف الإنتاج ,ح�سبما علم
من املديرية املركزية ل�ضبط الإنتاج
الفالحي و تطويره بوزارة الفالحة و
التنمية الريفية و ال�صيد البحري .
و �أفاد املدير املركزي ل�ضبط االنتاج
و تطويره ,حممد خروبي يف ت�رصح
على هام�ش زيارة التفقد لوزير
الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد
البحري ,عبد القادر بوعزقي ,مطلع
هذا الأ�سبوع ،ب�أن «الوزارة املعنية
ب�صدد تخزين ما يفوق  80.000طن
من البطاط�س ما بعد املو�سمية حيث
مت منذ �إطالق العملية من�صف ال�شهر
املا�ضي و �إىل حد اليوم تخزين ما
يفوق  10.000طن .و قال «نحن ب�صدد
تخزين هذا املنتج الإ�سرتاتيجي
متا�شيا مع �أهداف القطاع لتفادي
ندرة هذه املادة الغذائية احليوية يف
مرحلة الفراغ �أو ال�ضعف يف الإنتاج
بني �شهري فرباير و مار�س القادمني
و ما تبقى من �أ�شهر ال�سنة»و من بني

�أهم ما يهدف �إليه برنامج التخزين
الذي �أعيد تفعيله من طرف الوزارة
املعنية م�ؤخرا امت�صا�ص الكميات
الزائدة من الإنتاج و من املخزون
ال�سابق الذي �سوق يف هذه الفرتة من
ال�سنة و الذي جتاوز  100.000طن و
الذي �أ�صبح (املخزون الأخري) ي�ضيف
خروبي ي�ؤثر �سلبا على الأ�سعار و يكبد
خ�سائر كبرية للفالحني و املنتجني من
جهته ,ذكر رئي�س املجل�س الوطني
املهني امل�شرتك ل�شعبة البطاط�س
�,أح�سن قدماين ,يف ت�رصيح على
هام�ش نف�س الزيارة ،ب�أن عملية
تخزين مادة البطاط�س التي انطلقت
يوم  28دي�سمرب املا�ضي عرب الوطن و
ال زالت متوا�صلة �إىل حد اليوم ،جاءت
�إثر االنخفا�ض الكبري يف �أ�سعارها
حيث �أ�صبحت تتداول حاليا عند
بائعي اجلملة ما بني  18و  25دج.
و على �إثر ذلك -ي�ضيف رئي�س هذه
الهيئة -مت التدخل مبعية الوزارة
الو�صية من خالل �إعادة تفعيل برنامج
التخزين املذكور من �أجل املحافظة
على �أ�سعار هذا املنتوج و لكي ال
تتدنى �أكرث ما قد يرتتب عنه من اثار
�سلبية و مو�سم فالحي قادم �صعب
جدا على الفالحني و املنتجني.

املدير العام لديوان الرتقية
والت�سيري العقاري ال�سعيد �سعيود

 60باملائة مل ي�سددوا
م�ستحقات االيجار

� .سحب ال�سكنات االجتماعية امل�ؤجرة و ال�شاغرة
توعد املدير العام لديوان الرتقية
والت�سيري العقاري ال�سعيد �سعيود،
�أنّ الو�صاية �ستعمد ال�سرتجاع
كل ال�سكنات االجتماعية التي مت
بيعها �أو مت ت�أجريها بطرق ملتوية،
وا�صفا الأمر بالتالعب.
�أكد املدير العام لديوان الرتقية
والت�سيري العقاري ال�سعيد �سعيود،
�أم�س ،خالل حلوله �ضيفا على
قناة النهار� ،أن ديوان الرتقية
والت�سيري العقاري �سيلج�أ ال�ستعادة
ال�سكنات االجتماعية التي عمد
امل�ستفيدون منها للتالعب عن
طريق بيعها �أو ت�أجريها ،يف حني
�ستو�ضع حتت ت�رصف الوايل ليتم
توزيعها على م�ستحقيها ،مو�ضحا
�أن ذلك ما ين�ص عليه القانون
الذي و�صفه بال�صارم يف هذا
اخل�صو�ص ،متداركا �أنه �سيتم
معاقبة كل متحايل بتجريده من
م�سكنه .
كما ك�شف عن ن�سبة  60باملائة
من امل�ستفيدين من ال�سكنات
االجتماعية ب�أنهم مل ي�سددوا
م�ؤخرات الإيجار ،وهو ما يكلف
الديوان مبالغا �ضخمة ،رغم �أن
مبلغ الإيجار زهيد �إذ يرتاوح
بني  2000و 2500دج ،م�ضيفا �أن
ال�سكنات يف طور اال�ستغالل غري

مع نقل احلوامل مل�سافات بعيدة باجتاه
م�ست�شفيات وخمتلف العيادات الطبية
بعا�صمة الواحات للبحث عن �سبل العالج
 ،مع توفري �سيارة ا�سعاف للتكفل بنقل
احلاالت احلرجة للم�ست�شفيات الكربى
بالوالية ،حيث هدد ذات املتحدثني
مبوا�صلة الت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل جتد مطالبهم �أذانا �صاغية

قابلة للتنازل و�أنه على املواطن
تقدمي ملف ل�رشاء امل�سكن الذي
ا�ستفاد منه و�أن ديوان الرتقية
والت�سيري العقاري يف انتظار
ما �سيفر عنه قانون املالية
 2018لتحديد �أ�سعار ال�سكنات
االجتماعية.
وبالعودة لإح�صائيات  2018و�صفها
�سعيود ب�أنها كانت �سنة �إعادة
الإ�سكان ،مو�ضحا �أن �أكرث من 150
�ألف عائلة ا�ستفادت من ال�سكنات
االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل �أن
اجلزائر �شهدت �أكرب عمل ترحيل
يف  ،2018م�ؤكدا �أن هذه الأخرية
كانت �سنة �إ�سكان بامتياز.
التابعة
وبخ�صو�ص ال�سكنات
للدواوين الت�سيري العقاري املغلقة
ترتاوح بني � 2إىل  3باملائة على
م�ستوى الوطني ،قائال �إنه �إ ّنه
بف�ضل قانون ت�سوية ما يعرف
بـ»املفتاح» تقل�ص عدد ال�سكنات
املغلقة ،حيث قام العديد من
املواطنني بت�سوية و�ضعية
�سكناتهم املغلقة ،م�ضيفا �أنه
خالل  20يوما �سيتم �إح�صاء عدد
ال�سكنات ال�شاغرة ل�سنة 2018
وتقدميها للوزارة ودواوين الت�سيري
العقاري .
�س.ب

.من جهة ثانية نفى رئي�س م�صلة املن�ش�أت
بقطاع ال�صحة �أحمد مزواري نقل م�رشوع
م�صلحة الوالدة �إىل مقر الدائرة ب�سيدي
خويلد  ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد �أن م�رشوع
م�صلحة التوليد مربمج يف �إنتظار توفري
الأر�ضية من طرف كل من رئي�س الدائرة
والبلدية لإجناز عليها امل�رشوع .
�أحمد باحلاج
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م�صالح الأمن الوالئي ب�سعيدة

ال
رئي�س املدير العام ل�شركة
ال
كهرباء و الطاقات املتجددة

 03قتلى �ضمن
 121حادث مرور

�إن
تاج  50ميغاوات من الطاقة
الكهربائية الهجينة جنوبا

�سجلت امل�صلحة الوالئية للأمن العمومي ب�أمن والية �سعيدة
خالل ال�سنة الفارطة وقوع  121حادث مرور خلف  03قتل ـ ـ ـ ــى و
 139جريح  ،وهي ن�سبة منخف�ضة مقارنة ب�سنة  2017التي عرفت
وقوع  132حادث مرور و يعود �سبب ذلك اىل املجهودات املبذولة
من طرف �أفراد ال�رشطة وح�سن انت�شارهم عرب �إقليم االخت�صا�ص
و كذا فعالية حمالت التح�سي�س والتوعية املج�سدة يف امليدان
 ،يف �سياق مت�صل �سجلت ذات امل�صلحة حترير  11096غرامة
جزافية و و�ضع  357مركبة باحلظرية و �سحب  3018رخ�صة
�سياقة و � 593إجناز ملف يتعلق باجلنح املرورية وهذا من خالل
مراقبة  37783مركبة  ،كما نفذ عنا�رص الفرقة املخت�صة خالل
نف�س الفرتة  301عملية مراقبة عن طريق الرادار ويف �ش�أن متعلق
باحلفاظ على ال�سكينة العامة مت توقيف  156دراجة نارية من
خمتلف الأحجام نتيجة خمالفة �أ�صحابها لقانون املرور مت
ايداعها باملح�رش البلدي .

�سي�شرع قريبا يف �إنتاج  50ميغاوات من
الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب
الوطن وفق تكنولوجيا جتمع بني الطاقات
املتجددة (�شم�سية و رياح) ووقود �أحفوري
( الديزل) ،ح�سبما �أعلن �أم�س الإثنني،
الرئي�س املدير العام ل�شركة الكهرباء و
الطاقات املتجددة .
ل/منرية
�إحدى فروع �سونلغاز املكلفة
بالطاقات املتجددة و�أكد �شاهر
بوخلرا�ص على هام�ش حفل
تن�صيب �إطارات �سامية مبختلف
وحدات �رشكة الكهرباء والطاقات
املتجددة �أن هذه امل�شاريع
اجلديدة املتعلقة بتثمني الطاقة
ال�شم�سية و الرياح لإنتاج الكهرباء
بجنوب الوطن « تهدف �إىل التقليل
من الإعتماد على توليد الكهرباء
باجلنوب من الوقود الأحفوري و
�أي�ضا من تكلفة نقل هذه الطاقة
نحو واليات اجلنوب� ،إ�ضافة �إىل
و�ضع مزايا الطاقة الكهربائية يف

متناول املواطن باملناطق الأكرث
عزلة بالوطن».
وي�سمح تخفي�ض ا�ستهالك
الوقود من التوربينات و املولدات
التقليدية لإنتاج الكهرباء حتما
بالتقليل من انبعاث الغازات
الدفيئة والتلوث ،كما �أو�ضح
الرئي�س املدير العام ل�رشكة
الكهرباء والطاقات املتجددة،
وافاد ان امل�رشكة « �أطلقت
مناق�صة لإجناز و التجهيز بالألواح
ال�شم�سية خمتلف حمطات �إنتاج
الطاقة التي تعتمد على الوقود
الأحفوري باجلنوب « ،م�ؤكدا
�أن ال�سلطات العمومية و�ضعت
�إ�سرتاتيجية تهدف �إىل التخفي�ض
املح�سو�س و ب�شكل تدريجي من

املحطات الكهربائية التي ت�شتغل
بالوقود.
و تقدر حاليا ن�سبة الإنتاج
الطاقوي باجلزائر من حمطات
الوقود الأحفوري (الغاز و
الدييزل) ب  70يف املائة ،بينما
 30يف املائة املتبقية يتم �إنتاجها
بالإعتماد على الطاقات النظيفة
و املتجددة ،كما تابع املتحدث،
م�شريا �إىل �أن اجلزائر حددت
كهدف تقلي�ص وعك�س ب�صفة
تدريجية هذه املعادلة عن
طريق �إجراءات ملمو�سة تعتمد
على تطوير و على نطاق وا�سع
الطاقات املتجددة و تعزيز
الفعالية الطاقوية.
و�أ�شار بوخلرا�ص �أي�ضا �إىل �أن

الت�أمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالعا�صمة

ال�سلطات العمومية ت�شجع الإنتاج
الوطني و دمج املنتوج املحلي
يف �صناعة الألواح و غريها من
التجهيزات الكهرو �ضوئية و�أكد
«�أن التحدي الذي يواجهنا حاليا
يتمثل يف �ضمان �صيانة و �إ�صالح
العتاد يف حال حدوث �أعطاب و
التح�سي�س باملمار�سات اجليدة
و دميومة امل�شاريع عن طريق
امتالكها من طرف ال�سكان
املحليني»و �أن�شئت �رشكة الكهرباء
و الطاقات املتجددة التي يقع
مقرها الإجتماعي بغرداية يف
 2012و ذلك للتكفل ب�إنتاج الكهرباء
التقليدية لل�شبكات املعزولة
باجلنوب و الطاقات املتجددة
بالن�سبة للرتاب الوطني.

حت�صيل �إجباري ملا يقارب 5ر 1مليار دج �سنة 2018
متكنت وكالة اجلزائر لل�صندوق الوطني
للت�أمينات االجتماعية للعمال الأجراء من
حت�صيل مبلغ قارب  5ر 1مليار دج خالل
�سنة  2018وذلك يف �إطار « التح�صيل
الإجباري « مل�ستحقات ال�صندوق
لدى �أزيد من  4100رب عمل تخلفوا
عن ت�سوية و�ضعيتهم يف جمال دفع
اال�شرتاكات والت�رصيح بعمالهم ,ح�سبما
�أفاد به �أم�س الإثنني مدير ذات الوكالة
الوالئية حمفوظ �إدري�س .
و�أو�ضح �إدري�س يف ندوة �صحفية مبنا�سبة
احلملة التح�سي�سية حول الت�رصيح
ال�سنوي للأجور والأجراء لفائدة �أرباب
العمل �أنه مت حت�صيل ما يقدر ب 1مليار

دج و  448مليون دج خالل �سنة 2018
وذلك بعد توجيه �إعذارات لأزيد من
 4100رب عمل (ين�شطون يف القطاعني
اخلا�ص والعام) ت�أخروا عن ت�سديد
ا�شرتاكاتهم وت�سوية و�ضعيتهم يف جمال
دفع اال�شرتاكات والت�رصيح بعمالهم
حيث متت مبا�رشة �إجراءات التح�صيل
الإجباري بت�سوية ودية مللفاتهم .و�شدد
على �أنه يف حال عدم امتثال ه�ؤالء يف
غ�ضون نهاية �شهر يناير اجلاري �سيتم
تطبيق عقوبات �صارمة طبقا للقانون
املتعلق باملنازعات يف جمال ال�ضمان
االجتماعي �سيما قانون  08/08ال�صادر
يف فيفري . 2008

وذكر امل�س�ؤول �أن وكالة والية اجلزائر
ت�سجل انت�ساب  35.594رب عمل
مقابل ت�سجيل  1مليون و � 500أجري
وهو ما ميثل �أكرث من  10باملائة من
العمال امل�ؤمنني على امل�ستوى الوطني
مربزا �أن  31.955رب عمل يقوم ب�صفة
منتظمة بت�سديد ا�شرتاكاته يف حني بلغ
عدد �أٍرباب العمل املخالفني �أزيد من
 4100قاموا بالت�رصيح الكاذب والتحايل
�أو عدم اال�ستجابة للإعذارات .وابرز �أن
�أرباب العمل الأجانب يتم التعامل معهم
بنف�س الإجراءات  .وذكر �إدري�س �أن ن�سبة
الت�رصيحات بالعمال يف والية اجلزائر
من طرف �أرباب العمل بلغت  85باملائة

مقابل  15باملائة خالفت الإجراء  .ويعود
ذلك ح�سبه �إىل الت�سهيالت والإجراءات
التي ت�ضمنتها ا�سرتاتيجية املديرية
العامة لل�صندوق الوطني للت�أمينات
االجتماعية من خالل تخ�صي�ص بوابة
�إلكرتونية  www.cnas.dzلت�سهيل
عملية دفع اال�شرتاكات يف ظروف جيدة
وفعالة لأرباب العمل تفاديا للطوابري
وذلك طيلة � 24/24سا على مدار � 7أيام
�أين مت يف �أكتوبر املن�رصم ت�سجيل �أزيد
من  27.000ت�سوية و�ضعية للعمال  .فيما
ارتفعت خالل فرتة كل نهاية الأ�سبوع
(اجلمعة ) �سنة � 2018إىل  1800ت�رصيح
عن طريق البوابة الإلكرتونية .

بجامعة العلوم والتكنولوجيا «حممد بو�ضياف» بوهران

�إطالق خمطط عمل ملهنية  5م�سارات تكوينية

مت �إطالق خمطط عمل جديد يهدف �إىل
مهنية خم�سة م�سارات تكوينية بجامعة العلوم
والتكنولوجيا <>حممد بو�ضياف>> لوهران,
ح�سب
ما ا�ستفيد من م�س�ؤويل هذه امل�ؤ�س�سة للتعليم
العايل.
و تدخل العملية يف �إطار الربنامج الوطني
<>مالئمة-تكوين-ت�شغيل-ت�أهيل>> ,الذي
يهدف �إىل تطوير القابلية للت�شغيل لأ�صحاب
ال�شهادات اجلامعية ,ح�سب ما �أو�ضحه نائب
رئي�س اجلامعة املكلف بالعالقات اخلارجية,
الربوفي�سور �أمني بوزيان حمو.

و �أ�ضاف هذا امل�س�ؤول « :ت�ستهدف هذه
العملية �إ�ضفاء طابع مهني على بع�ض �شهادات
اللي�سان�س واملا�ستري يف خم�سة قطاعات،
وهي الإعالم الآيل وعلوم البيانات ،والطاقات
املتجددة ،وهند�سة املواد ،والبناء والأ�شغال
العمومية والهند�سة البحرية».
ومتهيدا لدخول املخطط حيز التنفيذ،
افتتحت �سل�سلة من ور�شات العمل حول
«املقاربة باملهارات» (�آفاق) يوم الأحد
بجامعة العلوم والتكنولوجيا «حممد بو�ضياف»
من خالل خم�سة �أيام مو�ضوعاتية جتمع بني
خرباء برنامج <>مالئمة-تكوين-ت�شغيل-

ت�أهيل>> ,واملتعاملني االقت�صاديني ال�رشكاء،
وطاقم التدري�س باجلامعة و الطلبة وقد مت
تخ�صي�ص �أول ور�شة ملو�ضوع «اللي�سان�س
واملا�سرت يف الإعالم الآيل وعلوم البيانات» ،
ح�سب الربوفي�سور حمو ،م�شريا �إىل �أن ور�شات
العمل الأربع الأخرى �ستتناول على التوايل
«الطاقة املتجددة والتحكم يف الطاقة» ،
«هند�سة املواد (امليكانيك) « »،البناء والأ�شغال
العمومية» ،و»الهند�سة البحرية� ،إدارة املوانئ
والنقل البحري»و ت�ستمر هذه الدورة من خالل
ح�ص�ص �أخرى مقررة يف فرباير ومار�س
�أفريل ،حت�سبًا لالفتتاح الر�سمي للقطاعات

امل�ستهدفة يف بداية العام الدرا�سي -2019
.2020
يذكر �أن م�رشوع <>�آفاق>> يندرج يف
�إطار التعاون بني اجلزائر واالحتاد الأوروبي،
وحتت �إ�رشاف وزارة العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي ،بينما يتم تنفيذه من طرف وزارتي
التعليم العايل والبحث العلمي ،والتكوين
والتعليم املهنيني و مت تن�صيب اللجنة اجلهوية
امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذا الربنامج يف املنطقة
الغربية من البالد يف  25يونيو املن�رصم بجامعة
العلوم والتكنولوجيا <>حممد بو�ضياف>>
لوهران.

امل�سيلة

نفوق �أكرث من  100ر�أ�س غنم جراء احلمي القالعية

ال تزال ب�ؤر الإ�صابة باحلمى القالعية
تتو�سع ،حيث �سجلت املفت�شية البيطرية
لوالية امل�سيلة م�ؤخرا ب�ؤر للحمى
القالعية عرب مناطق متفرقة من الوالية
مما �أدت �إىل نفوق �أزيد من  100ر�أ�س من

الأغنام وتوا�صل ذات املفت�شية اخلرجات
امليدانية التح�سي�سية للوقاية من الإ�صابة
مبر�ض احلمى القالعية والتي ت�شمل
تقدمي ن�صائح و�إر�شادات لفائدة املربني
ترمي لتوفري �رشوط النظافة بداخل

�أماكن تربية ر�ؤو�س املوا�شي والأبقار
و�رضورة حتديد تنقل الرثوة احليوانية
�إىل مناطق التي قد ال تتوفر على الظروف
ال�صحية اجليدة وتعرف الإ�صابة باحلمى
القالعية بعد معاناة احليوانات من

�أعرا�ض االرتفاع يف درجة احلرارة وظهور
تقرحات على م�ستوى الفم والأنف والثدي
وكدا على م�ستوى احلوافر مما ي�ؤدي �إىل
العرج .

عبدالبا�سط بديار

معاجلة � 176شكوى من طرف فرقة
�شرطة العمران
�أما فرقة �رشطة العمران و حماية البيئة فقد �سجلت يف ن�شاطاتها
خالل العام املن�رصم �إجناز  218ملف ق�ضائي يتعلق مبخالفات
�إجناز بناء بدون رخ�صة و  105ملف يتعلق بالتجارة غري ال�رشعية
وانعدام ال�سجل التجاري و  92خمالفة تتعلق بعرقلة ا�ستعمال
الطرق والأماكن العمومية و 13ملفا يتعلق مبخالفة قواعد ال�صحة
والنظافة العمومية  ،كما مت معاجلة � 176شكوى يف جمال العمران
وهذا من خالل القيام بـ  253خرجة ميدانية � ،أي�ضا ويف �إطار
جهودها ملحاربة ظاهرة التجارة غيـر ال�رشعيـة واحلفاظ على
�صحة املواطنني متكن عنا�رص الفرقة من حجز �أكرث من  145كلغ
من اللحوم والأ�سماك و  262كلغ من اخل�رض كانت معرو�ضة للبيع
بطريقة غري �رشعية وال تتوفر على �أدنـ ــى �رشوط النظافة حيث
مت اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالفني وحتويل امللفات
للعدالة.

خلدون.ع

مالك الأر�ض ميلك دفرتا عقاريا

بارون عقار يحاول اال�ستيالء
على ملكية خا�صة
بـ «الرحوية» يف تيارت
 .املدعي ا�ستخرج عقود
ال متد ب�صلة المتالكه العقار
ي�شكو ال�سيد بن قواللة حممد ابن جلول القاطن بدوار �أوالد را�شد
رحوية بتيارت،معاناته من جور احد املدعني عليه املدعو د.ع
القاطن بوهران ،حيث قام الأخري برفع جمموعة من الدعاوى
الق�ضائية التي �صدرت عنها �أحكام غيابية يف حق ال�سيد بن قواللة
حممد ،مفادها التعدي على امللكية العقارية دون �أي وجه حق.
املدعي د.ع قام با�ستخراج عقود رهنية ال متد ب�صلة وال تخوله
امتالك العقار املذكور دون حتديد مكان وجودهما بالأرقام
امل�سحية(مديرية م�سح الأرا�ضي) ،ووفقا للوثائق التي متلكها
جريدة الو�سط فان الأحكام الق�ضائية الغيابية �صدرت با�سم
قطعتني �أر�ضيتني بدوار �أوالد را�شد رحوية (عرجة زوج م�شاتة
ب�أكرث من  17هكتارا وقطعة �أخرى ت�سمى قرعة الع�سل ب�أكرث
من 4هكتارات) بينما تغريت م�ساحات القطعة الأر�ضية الثانية
(قرعة الع�سل بحوايل  2هكتارا )يف الأحكام الق�ضائية الغيابية
الأخرى،حيث مل ينتج عن هذه الأحكام الغيابية �أي �أمر نظرا
لعدم حتديد مكان القطعتني على �أر�ض الواقع وعدم ثبوت �أحقية
املدعي بامتالكها.
وا�ستمر املدعي د.ع برفع الق�ضايا تلو الأخرى التي �صدرت
عنها �أحكام غيابية قام با�ستئنافها املدعى عليه ال�سيد حممد بن
قواللة ابن جلول .م�ؤكدا �أن الأحكام الغيابية قد تكون �صادرة لقطع
جماورة نظرا لت�شابه الأ�سماء للقطع الأر�ضية وت�شابه الألقاب
للأ�شخا�ص،وقام املدعي د.ع باتهامه بالتعدي على امللكية
العقارية راجع لإيهامه وعدم متييزه بني متوقع قطعه الأر�ضية.
و�أكد املدعى عليه بن قواللة حممد �أن جميع القطع الأر�ضية
التي ي�ستغلها ملك لوالده املرحوم مبوجب �سندات ودفاتر عقارية
�صادرة عن املحافظة العقارية املخت�صة �إقليميا باملنطقة كما
قام املدعي د.ع برفع ق�ضية �أخرى لدى املحكمة الإدارية بتيارت
ورف�ضت له نظرا لعدم ا�ستيفائه ل�رشوط الق�ضية وعدم امتالكه
لأي وثيقة �أو دليل يثبت ملكيته ملو�ضوع ادعائه،ومتت تربئة
املدعى عليه ال�سيد ب.م بعد تقدميه جلميع �سنداته ودفاتره
العقارية و�أحقيتها لدى اجلهات الو�صية ،املدعي مار�س ال�ضغط
على عدة �أطراف من بينهم ال�سيد بن قواللة حممد و�سلبهم مبالغ
مالية مقابل تنازالت عرفية مم�ضية من طرف رئي�س البلدية.
ال�سيد بن قواللة حممد ينا�شد ال�سلطات الو�صية بالف�صل يف
ق�ضيته التي طالت لأكرث من � 11سنة دون اي وجه حق ،وانهاء
م�سل�سل اال�ستفزاز الذي ميار�سه املدعي د.ع وموا�صلته لرفع
ال�شكاوى والق�ضايا التي الزالت لغاية ال�سنة والتي مت حتديد
جل�سة ق�ضائية نهاية ال�شهر اجلاري التي مل يفهم �سبب رفعها رغم
تقدميه جلميع وثائقه.

�إ�سالم رخلية
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جراء االعتماد على احلفر التقليدية لت�صريفها

�أمن ورقلة

�إ�سرتجاع  22مركبة م�سروقة
�إح�صاء  34ق�ضية �إنتهاك حرمة منزل
توقيف � 217شخ�ص متورط يف املخدرات
معاجلة  03ق�ضايا قتل متورط فيها � 06أ�شخا�ص خالل 2018
عاجلت م�صالح ال�شرطة الن�شطة عرب كامل �إقليم اخت�صا�ص �أمن والية ورقلة خالل �سنة 2018
العديد من الق�ضايا يف جمال مكافحة اجلرمية وق�ضايا �أخرى� .أفاد بيان خللية الإعالم واالت�صال
والعالقات اخلارجية مبديرية الأمن الوالئي بورقلة كانت قد ت�سلمت يومية «الو�سط» ن�سخة منه
�أنه يف جمال ال�شرطة الق�ضائية،فقد عاجلت هذه الأخرية  03ق�ضايا قتل وتوقيف  06متورطني
،ومعاجلة  559ق�ضية �ضرب وجرح عـمـدي وتوقيف  553متورط  ،و معاجلة  34ق�ضية تتعلق
ب�إنتهاك حرمة م�سكن� ،إىل جانب  745ق�ضية �سرقة تورط فيها (� )1219شخ�ص.
�أحمد باحلاج
وح�سبما �أفاد به ذات البيان
فقد متكنت ال�رشطة الق�ضائية
بورقلة خالل ال�سنة ال�سنة
املن�رصمة من تفكيك 20
جمعية �أ�رشار وتوقيف 50
فرد  ،ويف� إطار مكافحة
ظاهرة �رسقة املركبات
متكنت م�صاحلنا خالل
املو�سم الفارط ،من �إ�سرتجاع
 22مركبة م�رسوقة� .أما
بخ�صو�ص مكافحة اجلرائم
املالية والإقت�صادية فقد
عاجلت م�صالح الأمن  11ق�ضية
تتعلق بتزوير الوثائق ،وق�ضيتي
تزوير نقود ،و 20ق�ضية ن�صب
و�إحتيال� ،إىل جانب معاجلة
 06ق�ضايا تهريب تنوعت
املحجوزات بني التبغ والعملة
ال�صعبة واملفرقعات وكذا

تهريب املركبات ،تورط فيها
(� ) 10أ�شخا�ص � .أما فيما
يتعلق مبجال مكافحة ظاهـرة
الإ�ستعمال ال�سلبي للأنرتنت،
عاجلت فرقة مكافحة اجلرائم
املعلوماتية التابعة للم�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
ب�أمن الوالية ،خالل املو�سم
الفارط  07قـ�ضـايا متعلقة
بامل�سا�س ب�أنظمة املعاجلة
الآلية للمعطيات ،و  15ق�ضية
متعلقة بامل�سا�س بحرمة احلياة
اخلا�صة للأ�شخا�ص ،وق�ضية
واحدة �سب وتهديد ب�إ�ستعمال
�شبكة االنرتنت ،وق�ضية واحدة
احتيال عرب الأنرتنت و06ق�ضايا
خا�صة بامل�سا�س بالآداب عرب
الأنرتنت ،حيث �سجلنا تورط
(� )63شخ�ص يف كافة اجلرائم
ال�سالفة الذكر.
ويف جمال مكافحة املخدرات

وامل�ؤثرات العقلية ،حجزت
م�صالح �أمن والية ورقلة �أزيد
من  04كلغ من مادة الكيف
املعالج و� 09سجائر حم�شوة
و� 08شجريات قنب هندي،
�إىل جانب  1097قر�ص و
 313كب�سولة من امل�ؤثرات
العقلية و 27قارورة دواء

وخالل العمليات مت توقيف
 217متورط  .عقب ا�ستيفاء
كافة الإجراءات القانونية
الالزمة ،جتاه املتورطني مت
�إجناز ملفات جزائية �ضدهم،
وتقدميهم �أمام اجلهات
الق�ضائية لتورطهم يف �أعمال
تنايف القانون .

ال حديث بني الالعبني �سوى نقاط مقابلة ترجي مليانة

م�ستقبل املجاهدين بعني �صالح يوا�صل حت�ضرياته اجلدية
يوا�صل م�ستقبل املجاهدين بعني
�صالح حت�ضرياته اجلدية حت�سبا
للمواجهة ال�صعبة التي تنتظر
الفريق �أمام ترجي مليانة بدائرة
اينغر يف �إطار اجلولة الثانية
لبطولة الق�سم ما قبل ال�رشيف .
فر�ض مدرب م�ستقبل املجاهدين
بعني �صالح  ،التقني الكروي ال�شاب
خل�رض حيلو ان�ضباط �صارم
يف التح�ضريات على الالعبني
�أين طالبهم ب�رضورة الإلتزام
يف احل�ضور ملواعيد احل�ص�ص

التدريبية  ،للتح�ضري اجليد
ملواجهة ال�صعبة التي تنتظر رفقاء
املهاجم باحلاج حمزة حت�سبا �أمام
ترجي مليانة  ،وي�سعى الطاقم
الفني للم�ستقبل ت�صحيح بع�ض
الأخطاء امل�سجلة يف املواجهة
ال�سابقة مع جتريب بع�ض اخلطط
التكتيكية يف املقابالت التطبيقية
لفك عقدة الهجوم الذي عجز
عن ت�سجيل �أهداف منذ انطالقة
املو�سم الكروي احلايل  ،ويف
�سياق مت�صل عرف اليوم الثاين

من التح�ضريات �إلتحاق كل من
املهاجم ه�شام دقدوقة و متو�سط
امليدان الهجومي حمو رقاين ،
وهو ما من �ش�أنه �أن مينح خيارات
كثرية للمدرب من �أجل �ضبط
التوليفة الالزمة  ،خا�صة اذا علمنا
�أن غياب الالعبني عن مقابلة
االفتتاح كان لهما ت�أثري �سلبي
باعتبار الأول مهاجم من طينة
الكبار فيما يو�صف رقاين بحمل
الزاد بكتيبة م�ستقبل املجاهدين
بعني �صالح .

ومما ال يختلف عليه اثنان ف�إن
الكل ببيت م�ستقبل املجاهدين
من طاقمني �إداري وفني  ،العبني
و �أن�صار ي�رصون على العودة بالزاد
كامال من املقابلة ال�صعبة التي
تنتظرهم نهاية الأ�سبوع اجلاري
 ،وذلك من �أجل اعادة التوازن يف
الفريق الذي �سطرت ادارته هدف
ال�رصاع على اللقب لقطع ت�أ�شرية
املرور للق�سم اجلهوي الثاين يف
املو�سم الكروي القادم .
�أحمد باحلاج

كارثة بيئية تهدد � 31ألف
عائلة باملنيعة بوالية غرداية

ت�شهد ظاهرة �صعود املياه القذرة
باملقاطعة االدارية باملنيعة ،
تف�شيا رهيبا  ،بات يهدد ال�سكان
بكارثة بيئية  ،يف ظل ال�صمت
املطبق من طرف امل�صالح البلدية
و املديريات القطاعية املعنية
بالأمر وعلى ر�أ�سها مديرية الري
واملوارد املائية ،خا�صة �إذا
علمنا �أن امل�شكل املذكور فتح
باب الت�سا�ؤل من جديد عن م�صري
املاليري املر�صودة يف �إطار
الربنامج التنموي املحلي للتكفل
بان�شغاالت اجلبهة االجتماعية
املحلية ح�سب الأولويات و
الإمكانات املتاحة .
قال مواطني مدينة املنيعة� ،أن
ظاهرة �صعود املياه القذرة ،
�أخذت �أبعادا خطرية  ،بعدما
�أ�صبحت تهدد ما يزيد عن 31
�ألف عائلة مبختلف الأمرا�ض
اجللدية والعيون  ،ح�سبما ت�شري
له عدد كبري من الو�صفات الطبية
للمت�رضرين من التلوث البيئي
باملنطقة  ،حيث طالب ال�سكان
الغا�ضبني من ال�سلطات الو�صية

�رضورة التدخل حمليا للت�رسيع
من وترية اجناز م�شاريع �إعادة
االعتبار ل�شبكة ال�رصف ال�صحي
املتدهورة با�ستمرار  ،بعدما
دفعت الو�ضعية املذكورة بغالبية
ال�سكان اىل اللجوء الجناز حفر
تقليدية �أمام مقرات �سكناتهم
للتخل�ص من املياه القذرة  ،وان
كان احلل من �شانه ان ي�ضاعف
من حجم معاناتهم بعدما ت�سبب
منذ حلول املرحلة ال�صيفية
احلالية يف االنت�شار الفظيع
للباعو�ض الذي احلق �أ�رضار
�صحية كبرية ب�أطفالهم  ،مما
ا�ستدعى نقلهم من طرف الأولياء
للم�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية العقيد
حممد �شعانبي للبحث عن �سبل
العالج .ويف �إنتظار تدخل جاد
من طرف ال�سلطات الو�صية لدى
امل�صالح املعنية من �أجل انت�شال
�سكان الوالية املنتدبة املنيعة
من براثن التخلف التنموي يبقى
لزاما على ال�ساكنة معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزتهما  01كلغ
من مادة الكيف املعالج

حمكمة �أدرار تدين �شخ�صني
بـ � 07سنوات حب�س نافذة
يف � إطار �سعيها الدائم و امل�س
متر و موا�صلة للمجهودات ال
مبذولة من طرف قوات ال�رش
طة يف حماربة اجلرمية ب�شتى
نهاية
�أ�شكالها ،متكنت مع
الأ�سبوع املن�رصم فرقة مكافحة
املخدرات ب�أمن والية �أدرار من
�إحباط حماولة لرتويج كمية
من املخدرات كانت موجهة
لال�ستهالك غري امل�رشوع
بالو�سط احل�رضي ،قدر وزنها
الإجمايل بـ  991.2غ من مادة
الكيف املعالج.
جاءت العملية بناءا على معلومات
واردة مفادها حماولة مترير كمية
من املخدرات على م�ستوى �أحد
حمطات التزود بالوقود الكائنة
بعا�صمة الوالية ،لتبا�رش عنا�رص
الفرقة حترياتها امليدانية التي
تكللت بتوقيف �شخ�صني على

منت �أحد الدراجات النارية
وبعد �إخ�ضاعهما لعملية التلم�س
اجل�سدي �ضبط بحوزة �أحدهما
على كمية املخدرات ال�سالفة
الذكر ،بعد حتويلهم مبا�رشة اىل
مقر امن الوالية متكنت عنا�رص
ال�ضبطية الق�ضائية من حتديد
هوية امل�شتبه فيه الرئ�سي
وتوقيفه يف نف�س اليوم .بعد
�إ�ستيفاء جميع �إجراءات التحقيق
الأويل مت تقدمي امل�شتبه فيهم
�أمام ال�سيد /وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة �أدرار الذي �أحال امللف
مبوجب �إجراءات املثول الفوري
مبا�رشة على اجلل�سة � ،أين �صدر
يف حق� إثنني منهما حكم يق�ضي
ب�سبعة (� )07سنوات
ب�إدانتهما
حب�س نافذة وغرامة مالية مقدرة
بـ  3000.000دج .
�أحمد باحلاج

مع توقيف  04مهربني وا�سرتجاع  170مليون �سنتيم

اجها�ض حماولة تهريب � 20ألف لرت من الوقود من تيمياوين ب�أدرار
متكنت خالل الأ�سبوع
املن�رصم  ،م�صالح الدرك
الوطني وبالتن�سيق مع مفت�شيات
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية من
اجها�ض حماولة تهريب كمية
هائلة من الوقود من بلدية
تيمياوين ب�أدرار باجتاه مناطق

�شمال دولة مايل .
ذكرت م�صادر �أمنية موثوقة
لـ «الو�سط « �أن م�صالح الأمن
املتخ�ص�صة يف مكافحة
اجلرمية املنظمة  ،ببلدية
تيمياوين باملقاطعة الإدارية
برج باجي خمتار ب�أدرار  ،كانت

قد متكنت من و�ضع يدها على
�شحنة من املواد الطاقوية
متثلت يف � 20ألف لرت من الوقود
�ضبطت يف  10براميل حديدية
�سعة الواحد منها  200لرت كانت
على منت �شاحنتني من نوع
جيبيا�ش  ،كما مت اي�ضا م�صادرة

 170مليون �سنتيم ليتم ت�سليم
املحجوزات لدوائر االخت�صا�ص
املعنية  ،فيما مت اعداد ملفات
ق�ضائية �ضد املوقوفني الأربع
وبعد حتويلهم �أمام ال�سيد وكيل
اجلمهورية �صدر يف حقهم �أمر
بااليداع رهن احلب�س امل�ؤقت

يف انتظار حماكمتهم بتهمة
التهريب والإ�رضار باالقت�صاد
الوطني  .مع العلم �أن بلدية
تيمياوين احلدودية بوالية �أدرار
 ،ال تزال تعي�ش للأ�سبوع الثاين
على التوايل � ،أزمة خانقة يف
التذبذب يف توفري مادة الوقود

 ،و�ضع �أثار �سخط وا�ستياء
ال�سكان الناقمون من الو�ضع
املرتدي ب�إ�ستمرار  ،حيث مت
خالل ال�سنة الفارطة حجز
و�ضبط  31475لرت من الوقود
موجهة للتهريب خارج الوطن .
�أحمد باحلاج
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�أزمات حمتملة:

�إىل �أين تتجه التوقعات حول االقت�صاد العاملي عام 2019؟
يجري احلديث يف �أروقة �صنع القرار االقت�صادي على م�ستوى العامل عن احتمال تعر�ض العامل لأزمة اقت�صادية جديدة على غرار
تلك التي �شهدها يف عام  2008خا�صة يف ظل ارتفاع املديونية العاملية ،وارتفاع �سعر الفائدة ،واملخاطر النا�شئة عن االختالالت
الهيكلية يف منطقة اليورو ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعار احلرب التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني.
عر�ض� /إبراهيم �سيف
من�شاوي /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث
املتقدمة

ويف هذا ال�صدد ،تناولت جملة
"الإيكونوم�ست" يف توقعاتها
حلالة العامل يف العام  2019حالة
االقت�صاد العاملي من خالل
�أربعة تقارير ،تتناول املخاوف
الأربعة ال�سابقة .ويبدو �أن النظرة
امل�ستقبلية لالقت�صاد العاملي �أكرث
ت�شا�ؤمية يف ظل اخلوف الكبري من
تكرار الأزمة املالية يف منطقة
اليورو ،وحدوث ركود يف االقت�صاد
الأمريكي نتيجة ارتفاع معدالت
الفائدة ،وانخفا�ض الإيرادات
ال�رضيبية ،وتراجع االقت�صاد
ال�صيني ب�سبب احلرب التجارية
مع الواليات املتحدة.

ا�ضطراب متوقع:
يُ�شري ،Leo Abruzzese
�إىل احتمالية حدوث ا�ضطراب
اقت�صادي يف عام  2019ب�سبب
ارتفاع تكاليف الإقرا�ض ،وزيادة
خماطر الديون ،والتقلبات التي
ت�شهدها الأ�سواق العاملية ،وهجرة
النقد من الأ�سواق النا�شئة .ومما
يزيد من هذا اخلطر ،وجود
حرب جتارية م�ستعرة بني �أكرب
اقت�صادين يف العامل ،الواليات
املتحدة وال�صني.
فالعوائد املالية املرتفعة يف ك ٍّل
من الواليات املتحدة و�أوروبا
واليابان �ست�سحب ر�أ�س املال بعيدًا
عن الأ�سواق املالية النا�شئة ،مما
ي�ؤثر على ا�ستقرارها� .إذ �إن ارتفاع
�أ�سعار الفائدة على النقد الأجنبي
خا�صة الدوالر� -سيجعل منال�صعب على الدول النامية ت�سديد
ديونها اخلارجية ،و�سوف ينعك�س
ذلك على تعرث العملة الوطنية يف
عدد من تلك الدول مثلما حدث
يف تركيا والأرجنتني وجنوب
�إفريقيا والربازيل .بالإ�ضافة �إىل
�أن اخلطر الأكرب ،لي�س فقط على
الأ�سواق النا�شئة بل على االقت�صاد

العاملي ،يتمثل يف زيادة خماطر
املديونية العاملية ،التي و�صلت
�إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،حيث
و�صل الدين العاملي �إىل  %217من
�إجمايل الناجت املحلي الإجمايل
لعام  ،2017بزيادة �أكرث من %20
عن عام .2007
كما �أن ال�سيا�سة االقت�صادية
الأمريكية ال ت�ساعد على تطور
االقت�صاد العاملي ،فالتخفي�ضات
ال�رضيبية التي اتخذها الرئي�س
"دونالد ترامب" �ستزيد العجز يف
ميزانية البالد �إىل  %6من الناجت
املحلي الإجمايل يف عام ،2019
وهو �أعلى معدل على الإطالق
يف الظروف العادية .كما �أن رفع
معدالت الفائدة من خالل البنك
الفيدرايل قد �أثر على ارتفاع
الأ�سعار .وكذلك ف�إن احلرب
االقت�صادية مع ال�صني ت�ؤثر على
حركة االقت�صاد العاملي نتيجة
وامل�صدرين،
توج�س امل�ستثمرين
ّ
وقد ت�ؤدي تلك احلرب �إىل
انخفا�ض غري م�سبوقٍ يف الناجت
املحلي الإجمايل للواليات
املتحدة يف عام .2019
وعلى �صعيد �آخر ،ي�شهد االقت�صاد
ال�صيني تقلبات مماثلة ،فهناك
ت�شديد من احلكومة على �سيا�سة
االئتمان بعد فرتات �سابقة من
التو�سع يف الإقرا�ض� ،إىل جانب
ت�ضخم �سوق العقارات ،وارتفاع
ديون الأ�رس �إىل  %110من الدخل،
وهي ن�سبة �أعلى مما كانت عليه
يف الواليات املتحدة واليابان
وفرن�سا ،وقد �أ ّثر هذا على منط
اال�ستهالك لل�شعب ال�صيني
الذي كان من املفرت�ض �أن يدفع
اال�ستهالك العاملي.
وت�ستمر امل�شكالت قائمة يف
منطقة اليورو ،ب�سبب تباط�ؤ وترية
النمو االقت�صادي ،واعتزام البنك
املركزي الأوروبي رفع �أ�سعار
الفائدة ،وقد ت�ؤثر املديونية
الإيطالية املتفاقمة على تراجع
العملة املوحدة "اليورو" ،وو�ضعها
يف �أزمة.

اختالالت هيكلية:

Rachana
تذكر
� Shanbhogueأن الأ�س�س
التي قامت عليها العملة الأوروبية
امل�شرتكة "اليورو" �أ�ضحت
يف غاية ال�ضعف ،ومما ك�شف
عن ذلك ما حدث من �أزمات
يف اليونان و�أيرلندا والربتغال
و�إ�سبانيا .ويرجع ذلك �إىل العجلة
التي متت بها الإ�صالحات
الهيكلية .فعلى الرغم من املرونة
التي ت�شهدها منطقة اليورو،
والتي من املحتمل �أن ت�ستمر يف
عام  ،2019ومن م�ؤ�رشاتها حل
م�شكالت الإقرا�ض ،والتو�سع يف
�سيا�سات �إقرا�ض الدول املتعرثة،
بالإ�ضافة �إىل التو�سع االقت�صادي
الذي �شهدته املنطقة على مدار
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؛ �إال
�أن هناك العديد من االختبارات
التي �ستتعر�ض لها منطقة اليورو.
منها على �سبيل املثال� ،أن البنك
ريا
املركزي الأوروبي �سي�شهد تغي ً
يف �سيا�سته التي اتبعها ل�سنوات
عدة ،حيث �سيعمل على �سحب
الدعم النقدي تدريج ًّيا ،مما
�سي�ؤثر على الأ�سواق املالية و�سعر
الفائدة.
ومن املتوقع �أن يكون رفع �سعر
الفائدة �أحد الإجراءات التي
�سيتخذها الرئي�س احلايل للبنك
"ماريو دراجي" ،الذي �ستنتهي

واليته يف �أكتوبر  .2019وعلى
�صعيد �آخر ،ف�إن املر�شحني
خلالفته �سيتبعون نف�س ال�سيا�سة،
وعلى ر�أ�سهم رئي�س البنك املركزي
الأملاين "جين�س وايدمان" الذي
ينتقد ب�شكل رئي�سي ال�سيا�سات
احلالية للبنك املركزي الأوروبي.
وقد يرتبط تعرث منطقة اليورو
باخلروج
الأوىل
بالدرجة
الربيطاين من االحتاد الأوروبي،
خا�صة �إذا مت اخلروج بطريقة غري
منظمة ،مما �سي�ؤدي �إىل حدوث
خلل يف االقت�صاد الأوروبي .كما
�أن احلرب التجارية التي ي�شنها
الرئي�س الأمريكي "ترامب" على
الدول الأوروبية -وخا�صة �أملانيا-
�ستزيد الأمور �صعوبة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هناك
عوامل داخلية قد تقود �إىل تفكك
منطقة اليورو ،فالوعود الكثرية
التي قطعها االئتالف ال�شعبوي
الإيطايل للناخبني من املمكن �أن
ت�ؤدي �إىل نوبات من الت�شكيك يف
منطقة اليورو .ف�إذا كانت �إيطاليا،
باعتبارها �أكرب ثالث اقت�صاد يف
منطقة اليورو� ،ست�شهد �أزمة ،ف�إن
منطقة اليورو �ستبد�أ يف االنهيار.

م�ستقبل الأ�سواق
العاملية:
يف تقري ٍر �آخر ن�رشته
"الإيكونوم�ست"� ،أو�ضح John
� ،O’Sullivanأن الظاهرة
املميزة هي ال�سوق ال�صاعدة يف
الواليات املتحدة ،حيث حققت
الأ�سهم الأمريكية الرائدة �أداء
�أف�ضل بكثري من الأ�سواق النا�شئة
�أو الأ�سهم الأوروبية� ،إذ ت�ضاعفت
�أ�سهم �ستاندرد �آند بورز � 500أربع
مرات منذ عام .2009
ويف هذا الإطار ،ي�شري الكاتب
�إىل �أن هناك وجهتي نظر حول
االقت�صاد الأمريكي وبقية العامل.
الأوىل وجهة النظر احلذرة ،وتنظر
بعني ال�شك �إىل قدرة االقت�صاد
الأمريكي على البقاء على نف�س
الدرجة من التو�سع والتطور
نتيجة لتباط�ؤ منو الناجت املحلي

الإجمايل مع تال�شي التحفيز من
التخفي�ضات ال�رضيبية لعام ،2018
�إىل جانب اخلطر املتزايد من
االحتياطي الفيدرايل املرتبط
برفع �أ�سعار الفائدة ،والذي قد
يدفع االقت�صاد �إىل الركود� .أما
بقية االقت�صاد العاملي فيبدو
�أكرث عر�ضة للخطر ،فالأ�سواق
النا�شئة يف حالة من الفو�ضى ،وال
تزال منطقة اليورو � ً
أي�ضا معر�ضة
للخطر لعدم وجود �آلية موحدة
لدعم االقت�صاد يف املنطقة ،بينما
َف َق َد االقت�صاد ال�صيني زخمه
نتيجة للحرب التجارية التي ي�شنها
الرئي�س الأمريكي "ترامب".
�أما وجهة النظر الثانية فتمثل
النظرة املتفائلة لالقت�صاد
العاملي ،والتي ت�شري �إىل قدرة
االقت�صاد الأمريكي على جتنب
الركود من خالل اتباع �سيا�سات
نقدية �أكرث حذ ًرا ،مع احتمال
كبري بتقا�سم املخاطر املالية
يف منطقة اليورو مما �سيحد من
�أزمتها� ،إىل جانب حتفيز معدالت
النمو االقت�صادي يف ال�صني .ويبدو
�أن معظم امل�ستثمرين ي�شرتكون
يف النظرة الأوىل ،وهو ما �أكده
ا�ستطالع ر�أي �أجراه Bank of
،America Merrill Lynch
الذي �أو�ضح �أن هناك وجهة
نظر �أكرث ت�شا�ؤ ًما حول االقت�صاد
العاملي منذ نوفمرب .2008

م�أزق االقت�صاد
ال�صيني:
يرى Simon Rabinovitch
�أن اخلطر الأبرز الذي �سيواجه
االقت�صاد ال�صيني يف عام 2019
يتمثل يف الر�سوم اجلمركية ،حيث
تعتزم الواليات املتحدة الأمريكية
زيادة الر�سوم اجلمركية على
الواردات ال�صينية من � %10إىل
 .%25و�إذا كان بع�ض م�ست�شاري
يعتقدون انهيار
"ترامب"
االقت�صاد ال�صيني نتيجة لزيادة
هذه الر�سوم� ،إال �أن الأثر الأبرز
لذلك هو حدوث انخفا�ض يف منو
االقت�صاد ال�صيني من � %7إىل �أقل

من .%6
وهذه احلرب التجارية بني
الدولتني �ستجرب ال�صني على تغيري
�سيا�ستها االقت�صادية ،مثل تثبيت
م�ستوى الديون ،واتخاذ مزيد
من �إجراءات التق�شف ،وتخفي�ض
ال�رضائب على ال�رشكات ،واتباع
�سيا�سات خمتلفة لإدارة العجز
املايل ،ومن املمكن �أن تقود تلك
الإجراءات �إىل تخفيف حدة �ضعف
ال�صادرات ال�صينية .و�سيكون على
ال�صني � ً
أي�ضا �أن حتارب من �أجل
دعم عملتها "اليوان" ،ف�إذا �أرادت
�أن يكون "اليوان" عملة دولية ف�إنه
يجب عليها تعزيزها ،خا�صة يف
ظل تقل�ص الفائ�ض التجاري
ال�صيني يف عام .2019
�سيدفع تباط�ؤ منو االقت�صاد
ال�صيني بكني �إىل �إجراء بع�ض
الإ�صالحات لدعم النمو ،منها:
�أن احلكومة املركزية �ستعمل من
خالل ح�صيلتها ال�رضيبية على
منح بع�ض االمتيازات املالية
للمدن واملقاطعات املختلفة،
من �أجل خلق نوع من التوازن
املايل الداخلي .وقد ت�ستمر
يف تخفي�ض الر�سوم اجلمركية
يف عام  ،2019حيث �شهد عام
 2018قيام ال�صني بتخفي�ض
الر�سوم اجلمركية على الآالت
واملن�سوجات من � %9,8إىل ،%7,5
كما �ستتيح للم�ستثمرين الأجانب
فر�صة العمل يف القطاع املايل
ب�شكل �أكرب.
وعلى �صعيد �آخر ،هناك بع�ض
ال�سيا�سات االقت�صادية التي لن
تغريها ال�صني ،مثل التخلي عن
نظام الإعانات ال�صناعية� ،أو
�إجبار ال�رشكات الأجنبية على
نقل التكنولوجيا احلديثة �إىل
�رشكاتها .وهذا الأمر يُنبئ ب�أن
احلرب التجارية بني البلدين لن
ت�ضع �أوزارها يف املدى القريب،
و�أن الرهان �سيظل قائ ًما على
مدى قدرة اقت�صاد البلدين على
حتمل الأ�رضار النا�شئة عن
تلك احلرب .ويبدو يف الأفق �أن
االقت�صاد ال�صيني �سيكون الأكرث
قدرة على حتمل تلك الأ�رضار
من نظريه الأمريكي.
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ر�سالة قو ّية �إىل م�سلمي فرن�سا� :إنخرطوا �أو �إرحلوا...ال لأ�سلمة احلداثة
ن�سيم اخلوري
تبادل الإهتمام بني الغرب والإ�سالم
قدمي وحظي بقامو�س من ال�صفات
املتناق�ضة ب�سلبياتها و�إيجابياتها
،الالفت �أنّ الوعي ال�شعبي يطرح
علينا حال ّياً �س�ؤ�آالً خطرياً على
والأوروبيينوحتديداً
امل�سلمني
فرن�سا هو:
حتديث الإ�سالم �أم �أ�سلمة
ّ
وميط ال�س�ؤ�آل خطورته
احلداثة؟
�إىل حدود القول بحروب �أهلية �أو
�أ�سلمة الغرب .ماذا يعني الغرب؟
و�أين يقع هذا الغرب؟ �س�ؤ�آل �آخر
للمعاجلة.
يتبادل الفرن�سيون� ،إذن ،هم�ساً
اخلوف من امل�سلمني املتدفقني
�إىل فرن�سا و�أوروبا هرباً من ربيع
بالدهم ومعهم اجليل الثالث
والرابع من الفرن�سيني ذوي الأ�صول
الإ�سالمية.ظاهرها ردود �أفعالٍ،
لكن متابعتهاوعالنيتها ونربتها
�إعتبارها
املت�صاعدةتدفعنايف
خطرية.
ن�صاً ل�س ّيد ٍة فرن�سية
ة
ي
العرب
�أنقلإىل
ّ ّ
علمان ّية ن�رشتهعلى �صفحتها

الفاي�سبوك من باري�س ومن
دون �أن ترتدي �سرت ًة �صفراء �أو
حمراء ،ذ ّكرتني ب»ماريان» ال�سيدة
ج�سدت رمز اجلمهورية
التي
ّ
الفرن�سيةاملدموغ ب�شعار:حرية
م�ساواة �إخاء.
و�صلني الن�صمن الأكادميي
نبال
الدكتور
وال�صديق
مو�سى الذي �إنتقاه مثاالً الفتاً
و�إعتربه�أمنوذجاً ملع�ضلة �إندماج
امل�سلمينفي فرن�ساكم�ساحةعاملية
متن ّوعة .حمل الن�ص يف مقدّمته
«�ضجة هائلة من
الإ�شارة �إىل
ّ
ً
غ�ضبالفرن�سيني �ستغيرّ قطعا وجه
فرن�سا ال�سيا�سي والتاريخي.لقد
�إنتفخ الرحم بالغ�ضب والنفور من
امل�سلمني»الغرباء» حفاظاً على
غريزة العلمانية واحلر ّية وقيمنا
العريقة يف املجتمع الفرن�سي».
«لن تكون كلماتي مه ّذبة (تابعت)
ولكنني �أقول احلقيقة� .أنا �أحت ّول
�إىل �إمر�أة عن�رصية ،مل يعد يه ّمني
�شيئاً ،حان الوقت الذي ي�رصخ فيه
واحدنا ،وبال�صوت العايل ،ما يف ّكر
فيه غالب ّية الفرن�سيني.
موجهة �إليكم �..أ ّيها
هذه الر�سالة ّ

امل�سلمون.
�أنا �إمر�أة ملحدة ،لي�س لأنني غري
م�ؤمنة �س�أرمي القيم التي تعلّمتها.
�أنتم م�سلمون وترتكون �أوطانكم
لأنّ الإ�ستبدادية واحلروب والعنف
واحلقد واملوت تخ ّيم عليكم وهي
من �صنعكم .ت�أتون �إلينا هرباً من
هذا كلّه لتعي�شون ب�سعادة و�صحة
ومب�أم ٍن عن ك ّل ما تركتموه خلفكم.
نحن مننحكم ك ّل ما حتتاجونه
ون�ساعدكم للإنخراط يف بلدنا.
مننحكم �سقفاً يقيكم وغذا ًء وماالً
ون�سجلكم يف مدار�سنا لتتعلّموا
ّ
لغتنا ،ون�ساعدكم لإكت�ساب �أف�ضل
املعلومات عن بلدنا .تعليمكم
جمانيلت�سهيل �إنخراطكم يف �أ�سواق
العمل .لكن عليكم الإ�صغاء و�إليكم
�أقول:
كفى.
كفى العمل على تغيري تقاليدنا
وعاداتنا .كفى خرق قوانيننا
وحر ّياتنا لأ ّنها متناق�ضة مع
ديانتكم .كفى و�صفنا بالعن�رصيني
لأنّ �أ�ساليبكم يف ممار�سة
العن�رصيةال تطاق.
ملاذا ت�أتون �إىل بلدنا �إن كنتم

حتاولون تغيريه لي�صبح على �صورة
بالدكمالتي هربتم منها .نحن
ن�ست�ضيفكم وعليكم� ،إذن ،التق ّرب
�إىل تقاليدنا وعاداتنا و�إحرتامها.
عندما يقيم غريب ما يف بلدكم،
عليه �إحرتام تقاليدكم وعاداتكم
ومن ال يحرتمها ي�ستحقّ املوت
يف بع�ض بلدانكم� ، .أيفرت�ض بنا
 ،نحن الأوروبيني  ،ترككم تغيرّ ون
ك ّل �شيء عندنا من دون �أن نقول
لكم �شيئاً.
كفى يعني كفى.
عودوا �إىل بالدكم �إن كانت تقاليدنا
وعاداتنا ال تنا�سبكم .تنغ�صوننا �إذ
ترف�ضون وتطالبون بتغيري ك ّل �أمر
عندنا و�أنتم العاجزون عن � ّأي تغيري
طفيف يف بالدكم.
فمن هم العن�رصيون الفعليون
بر�أيكم؟ �أنتم امل�سلمون.
العن�رصي هو الذي يكره النا�س من
جن�سيات �أخرى .ال تقلبوا الأدوار!
�إنخرطوا �أو �إرحلوا.
مات ماليني الب�رشيف �أوروبا
بهدف نيل احلر ّية وهذه هي
الدميقراطية.
�إ ّنه لأمر غريب �أن تغيظكم �أ�شجار

امليالد يف �شوارعنا �إىل هذا احلدّ.
�إنّ التطاول على امليالد مرفو�ض
قطعاً.
تابعوا �إن كان لديكم ال�شجاعة.
و�س�أتابعبدوري معكم !!!
ي�ستدعي هذا الن�ص �أطروحات
دكتوراه .وهنا �س�ؤ�آالن:
 -1كيف ميكن التوفيق بني �شعوب
تنتمي �إىل �أديان خمتلفة ومت�صارعة
عرب التاريخ �أو بني �شعوب متج ّذرة
بالإحلاد مع بع�ض الطقو�س
الدينية و�شعوب مقيمة يف املعتقد
الديني؟ ينطبق هذا ال�س�ؤ�آل على
الأديان التوحيدية كما على الأديان
غري التوحيدية مثل الهندو�سية
والبوذية( الهند �أمنوذجاً).
ميكن التفكري ب�إ�سقاط الفكرة
القائلة �أنّ ال�سالم والإ�ستقرار يف
العامل ال يتح ّقق من دون �سالم
ديني .ي�صبح احلوار عقيماً و�صعباً
يف جمتمعات علمانيةحا�ضنة
حتا�رص
جلماعات�إ�سالمية
�ضواحيها املدن �أحزم ًة بائ�سة
وتتم�سك بالرحمة املقيمة يف
ّ
الدين �إمياناً وطقو�ساً وممار�سة
�إىل درجة الغربة والرف�ض

الطبيعي مل�شاهد التغيري والت�أ ّثر
امل�ستع�صي.جننح فوراً �إىل طلب
احلوار؟�إ ّنه امليدان الوا�سع املع ّقد
تاريخياً واملنافقبني الأديان بحثاً
عن يوتوب ّياً �إ�شاعة ال�سالم على
الأر�ض .ال خوف ربمّ ا يف مواجهة
البوذية والهندو�سية لكن اخلوف
يرتاكمفي مواجهة الإ�سالم.
� -2أميكن التح ّدث عن الإ�سالم من
دون التع ّر�ض للذاكرة اجلماعية
املكبوتة(احلروب
الفرن�سية
ال�صليبية ،حرب اجلزائر ،طبقة
الع ّمال والزراعيني واملهاجرين
املغرتبني �إىل فرن�سا) والتي
ت�ستيقظ يف ع�رص الإختالط
وال�صدمات الثقافية الطبيعية
�أواملفرو�ضة بني هذه املجتمعات
تتق ّدمها �سبابة �أردوغان مهدّدة
بامل�سلمني؟
ً
من مينع �شبابا م�سلمني تعم�شقوا
ب�أحذيتهم فوق �شجرة امليالد يف
�أملانيا ليبعرثوا زينتها وته�شيمها
�أمام الهواتف املحمولة و�صورها
التي �أغرقت عيون العامل وح�شت
يح�شى الوجدان الب�رشي بتوثيق
الربط بني القدا�سة والعنف؟

علي حنونُ ..يب�صر ما ال ُيب�صرون!
وليد الهوديل
قبل نحو ثالثني عا ًما ،قرر
االحتالل �أن مينع النا�س من "نور"
خرج للنا�س من قلب ال�شيخ علي
حنّون� ،ساقه �إىل زنازينه و�أحكم
عليه قيده و�أ�سدل عليه ظالمه،
ومنذ ذلك احلني وهو يكرر
التجربة ،اعتقال تلو اعتقال.
� اّإل �أنّ ال�شيخ يعرف طريقه
متا ًما ،ف�شقّ ظالم ال�سجن بنور
قلبه وعكف على �صناعة الرجال
تربية وتزكية من نوع خا�ص،

و�صقل معريف م�ستمد من معني
قر�آن كرمي وهدي نبوي متقد
بنور ال�سماء ،قاد الفكرة والروح
�إىل حيث �إرادة الأحرار و�صياغة
الأبطال.
االحتالل يرى �أن اعتقال هذا
ال�شيخ ال�رضير حجب لنوره �أن
ي�صل النا�س ،وال�شيخ ير ّكز نوره
على خري النا�س يف الزنازين
واملعتقالت ،فينتج ما ال ينتجه
وهو حر طليق خارج هذه
املعتقالت .ال�شيخ يحلّق عال ًيا
داخل زنازينهم �إىل ارتفاعات ال
يتمكن منها خارج ال�سجون.

رس بقائه وحفظ
االحتالل يرى �أن � ّ
�أمنه �أن يك ّبل الأحرار �أمثال ال�شيخ
ولو كان �رضي ًرا ،وال�شيخ يدرك �أن
رس فناء االحتالل هو ب�إ�رصاره
� ّ
على ظلمه ،و�إمعانه يف �ساد ّيته
التي تبلغ مداها عندما تعتقل
�رضي ًرا ،وال تراعي طفلاً وال ً
�شيخا
ً
مري�ضا.
وال امر�أة وال م�س ًنا وال
االحتالل يرى �أنّ �إجراءاته
العقابية اجلماعية ،و�أن تزر الوازرة
وزر �أخرى ،و�أن يهدم البيوت
ويعتدي على ال�شجر واحلجر ،و�أن
ي�شنّع حياة الفل�سطيني باحلواجز
واملداهمات وكل �أ�شكال الت�ضييق،

من �ش�أنه �أن يردع النا�س ،و�أن
يح ّولهم �إىل قطيع من الغنم ي�ساقون
�إىل الذبح وقت ي�شاء .ال�شيخ يرى
�أن �إجراءات هذا االحتالل ت�شعل
روح التحدي والإ�رصار ،ترفع من
من�سوب ال�شعور بالعزة والكرامة
واالرتقاء ،ت�شعل جذوة اجلهاد
والثورة ،وتنفخ على لهيب �صدور
الأحرار امللتهبة ،ال�شيخ ي�ستقبل
هذا العدوان بابت�سامة املنت�رص
الواثق ب�أن هذا من �ش�أنه �أن يق�صرّ
من �أجل الظاملني البغاة.
االحتالل يرى �أن مُيعن يف
اعتداءاته و�أن ي�ستمر على ذات

رص على
النهج الذي ثبت ف�شله ،وم� ّ ٌ
�أن ال يعيد النظر فيه �أبدًا ،ال�شيخ
� ً
أي�ضا مُيعن يف الثبات على حقّ
رص على �أن ال يتنازل عن
�شعبه و ُم� ّ ٌ
ذرة تراب من وطنه ،ذلك �أ ّنه على
احلق ،واحلق ال م�ساومة فيهُ .هم
يُ� ّ
رصون على عدوانهم ،وهو يُ� ّ
رصُ
على ح ّقه مهما بلغت الت�ضحيات،
والتاريخ و�سنن احلياة تقول �أن
العاقبة دائما للحق و�أهله.
متاما
يُب�رص
االحتالل
ً
االختالل يف موزاين القوى
املادية ،وقد قاده هذا �إىل
الغطر�سة وعمي بغروره

ف�أ�صبح ال يرى �إال نف�سه على
هذه الأر�ض ،ال�شيخ يرى �أن
اهلل معه � اً
أول ثم �إن هناك �شعبًا
مت�شب ًثا ب�أر�ضه ووطنه ويُ� ّ
رصُ
على الدفاع عن حقوقه ،ويرى
كذلك مقاومة قادرة على �أن
تكون �شوكة يف حلقه.
ال�شيخ يرى امل�ستقبل القادم
�صارما على الطواغيت،
�سيفًا
ً
يرى بنور قلبه وب�صرية عقله
ما ال يرون ب�صلف غطر�ستهم
وظالم �أحقادهم .هذه تعمي
�أب�صارهم وال جتعلهم يرون ما
يرى ال�شيخ!
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الو�سط2019/01/08:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الأ�ستاذة  :قا�سي ليندة
حم�رضة ق�ضائية لدى اخت�صا�ص
جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حم�رض التكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
طبقا للمادة  412فقرة  04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
 بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة بودواو الق�سم التجاري  /البحري  ،بتاريخ  ، 2014/05/06 :رقم اجلدول  14/00603 :رقم الفهر�س  14/01037و املمهوربال�صيغة التنفيذية حتت رقم  15/492 :بتاريخ  ،2015/07/27و احلكم ال�صادر عن حمكمة بودواو  ،الق�سم التجاري/البحري  ،رقم اجلدول  ، 17/00725 :فهر�س رقم
 17/01475بتاريخ . 2017/05/02
 بناء على الإجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رضة الق�ضائية املوقعة ادناه حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاءامل�ؤرخني يف  2018/04/12و املر�سلة عن طريق الربيد حتت رقم  004594بتاريخ .2018/04/16
 بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية خروبة امل�ؤرخ يف 2018/04/30 بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س امناء ال�ضبط ملحكمة بودواو امل�ؤرخ يف 2018/04/30 بناء على الإذن ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة بودواو بتاريخ  ، 2018/12/06حتت رقم الرتتيب  ، 18/1245و الذي يرخ�ص مبوجبه للمح�رضة الق�ضائية بن�رشم�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية لفائدة الت�سيري العقاري لوالية بومردا�س * ج�ستيبو* امل�سماة حاليا وحدة ت�سيري املناطق ال�صناعية لوالية
بومردا�س ديفاندي�س زاد ممثلة من قبل مديرها على نفقتها وذلك عمال بن�ص املادة  3/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
 لفائدة � :رشكة الت�سيري العقاري لوالية بومردا�س "جي�ستيبو" امل�سماة حاليا وحدة ت�سيري املناطق ال�صناعية لوالية بومردا�س ديفاندي�س زاد ممثلة من قبل مديرها.
 الكائن مقرها  1200 :م�سكن عمارة  75م رقم  03بومردا�س.�ضد ال�سيد  :زروقي حممد امزيان كمال
ال�ساكن  :منطقة الن�شاطات خروبة قطعة رقم  14و قطعة رقم  16بومردا�س
املبالغ امل�ستحقة  789.374٫63 :دج ( �سبعمائة و ت�سعة و ثمانون الف و ثالثمائة و �أربعة و �سبعون دينار جزائري و �ستون �سنتيم )مبلغ الدين .
مبلغ  70.000.00 :دج (�سبعون الف دينار جزائري) تعوي�ض  ،مبلغ  8776دج ( ثمانية االف و �سبعمائة و �ستة و �سبعون دينار جزائري )
م�صاريف ق�ضائية  ،بالإ�ضافة اىل م�صاريف التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي.
و نبهناه ب�أن له مهلة  15خم�سة ع�رش يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش م�ضمون حم�رض تكليف يف احدى اجلرائد الوطنية و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق
القانونية.

الو�سط2019/01/08:

حكم باحلجر
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة
علنيا ابتدائيا غيابيا يف ال�شكل  :قبول دعوى االرجاع بعد
اخلربة.يف املو�ضوع  :افراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل
يف املو�ضوع عن ق�سم �ش�ؤون اال�رسة بتاريخ 17/06/2018
فهر�س رقم  18/2255وبح�سبه امل�صادقة على اخلربة
املنجزة من طرف اخلبرية الطبيبة بن م�ستورة ميينة
املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ 02/08/2018
حتت رقم  1490/2018و بالنتيجة احلكم باحلجر على
املرجع �ضده عفار علي املولود بتاريخ 13/05/1938
ببلدية حيزر البيه حممد و المه زواقي عديدي وتعيني
املرجعة حمادي جوهر مقدمة عليه لرعاية �ش�ؤونه
االدارية و القانونية و املالية مع امر �ضباط احلالة املدنية
بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم على هام�ش عقد ميالد
املحجور عليه ح�سب االخت�صا�ص و ب�سعي من النيابة .
حتميل املرجعة امل�صاريف الق�ضائية املقدرة بـ  900دينار
جزائري  .بذا �صدر احلكم و اف�صح به جهارا باجلل�سة
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اعاله و ل�صحته ام�ضيت
الن�سخة اال�صلية من طرف الرئي�سة و امني ال�ضبط .
الو�سط2019/01/08:

الأ�ستاذة املح�ضرة الق�ضائية

ANEP N°: 1916000462
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�أهم انتهاكات �صحية يتعر�ض لها الأ�سرى الفل�سطينيون

• الإهمال ال�صحي املتكرر واملماطلة بتقدمي العالج للمحتاجني له� ،أو عدم �إجراء
العمليات اجلراحية للأ�سرى� ،إال بعد قيام زمالء الأ�سري املري�ض ب�أ�شكال من الأ�ساليب
االحتجاجية من �أجل تلبية مطالبهم بذلك.
• عدم تقدمي العالج الناجع
للأ�رسى املر�ضى كل ح�سب
معاناته ،فالطبيب يف ال�سجون
ال�صهيونية هو الطبيب الوحيد يف
العامل الذي يعالج جميع الأمرا�ض
بقر�ص حبوب ي�سمى الأكامول وهو
يحتوي على مادة البارا�سيتامول
اخلا�صة مبعاجلة ال�صداع ،وال
يتورع �أحياناً عن العالج باملاء ك�أن
يقدم للأ�سري املري�ض فقط ك�أ�س
من املاء ،ويف احلاالت احلرجة
يتم حقن املري�ض ب�إبرة تخدير،
ت�رصفه عن وجه الطبيب حتى
يزول �أثرها.
• عدم وجود �أطباء اخت�صا�صيني
داخل ال�سجن ،ك�أطباء العيون
والأذن
والأنف
والأ�سنان
واحلنجرة خا�صة �إذا علمت
احلاجة املا�سة �إىل ذلك ،حيث
�أفادت تقارير وردت لأ�صدقاء
الإن�سان من ال�سجون واملعتقالت،
بفقدان ثالثة من الأ�رسى ب�رصهم
نهائياً ،وحلاجة الأ�رسى امللحة
والغري عادية لعالج �أمرا�ض اللثة
والأ�سنان.
• تفتقر عيادات ال�سجون �إىل
وجود �أطباء مناوبني لي ً
ال لعالج
احلاالت الطارئة.
• عدم وجود م�رشفني ومعاجلني
نف�سيني ،حيث يوجد العديد من
احلاالت النف�سية امل�ضطربة،
والتي بحاجة �إىل �إ�رشاف خا�ص.
• عدم توفري الأجهزة الطبية
امل�ساعدة لذوي االحتياجات

اخلا�صة ،كالأطراف ال�صناعية
لفاقدي الأطراف ،والنظارات
الطبية ،وكذلك �أجهزة التنف�س
والبخاخات ،ملر�ضى الربو
والتهابات الق�صبة الهوائية
املزمنة.
• عدم تقدمي وجبات غذائية
�صحية منا�سبة للأ�رسى تتما�شى
مع الأمرا�ض املزمنة التي يعانون
منها كمر�ض ال�سكري ،وال�ضغط،
والقلب ،والكلى.
• عدم وجود غرف� ،أو عنابر
عزل للمر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض
معدية ،كالتهابات الأمعاء
الفريو�سية احلادة املعدية،
وكذلك بع�ض الأمرا�ض اجللدية
املعدية مثل اجلرب ،مما يهدد
بانت�شار املر�ض ب�رسعة بني

الأ�رسى نظراً لالزدحام ال�شديد
داخل املعتقالت.
• عدم وجود غرف خا�صة
للمعتقلني ذوي الأمرا�ض النف�سية
احلادة مما ي�شكل تهديداً حلياة
زمالئهم.
• نقل املر�ضى املعتقلني لتلقي
العالج يف امل�ست�شفيات ،وهم
مكبلو الأيدي والأرجل ،يف
�سيارات �شحن عدمية التهوية،
بدالً من نقلهم يف �سيارات �إ�سعاف
جمهزة ومريحة.
• حرمان بع�ض الأ�رسى ذوي
الأمرا�ض املزمنة من �أدويتهم
كنوع من �أنواع العقاب داخل
ال�سجن • .فح�ص الأ�رسى
املر�ضى باملعاينة بالنظر
وعدم مل�سهم واحلديث معهم،

ومداواتهم من خلف ال�شبابيك.
• يعاين الأ�رسى املر�ضى من
ظروف اعتقال �سيئة ،تتمثل
بقلة التهوية والرطوبة ال�شديدة
واالكتظاظ الهائل ،بالإ�ضافة �إىل
النق�ص ال�شديد يف مواد التنظيف
العامة.
• تعاين الأ�سريات من عدم وجود
�أخ�صائي �أو �أخ�صائية �أمرا�ض
ن�سائية� ،إذ ال يوجد لديهم �سوى
طبيب عام ،خا�صة �إذا علم �أن
من بني الأ�رسى �أ�سريات يدخلن
ال�سجن وهن حوامل وبحاجة �إىل
متابعة �صحية خا�صة.
• �إجبار الأ�سريات احلوامل على
الوالدة ،وهن مقيدات الأيدي دون
مراعاة لآالم املخا�ض والوالدة،
وهو ما ح�صل مع الأ�سرية مريفت
طه والتي و�ضعت مولودها وائل
يف ال�سجن وهي مقيدة الأيدي
يف �رسيرها ،وكذلك احلال مع
الأ�سرية منال غامن من نابل�س
ومولودها الطفل الأ�سري نور.
• تقدمي �أدوية قدمية ومنتهية
ال�صالحيات للأ�رسى ،كما ح�صل
مع الأ�سري �سمري عجاج27( ،
عاماً) من طولكرم ،واملعتقل يف
�سجن النقب ،والذي كان يعاين
من التهابات حادة يف عينه اليمنى
وبحاجة �إىل عملية جراحية ،حيث
�أعطاه طبيب العيادة قطرة للعني
منتهية ال�صالحية ،وحينما راجع
الطبيب قال له� :إننا ال ننظر �إىل
التواريخ.

الأ�سرى الفل�سطينيون  ...حقائق و�أرقام

� 700ألف ذاقوا مرارة الأ�سر
قامت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
باعتقال ما يقرب (� 700ألف
مواطن) فل�سطيني منذ النك�سة
الفل�سطينية والعربية عام 1967م
وحتى مطلع العام اجلاري 2008م
وهذا العدد ي�شمل الرجال والن�ساء
والأطفال وال�شيوخ من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة والأرا�ضي
املحتلة عام 1948م وموزعني
ح�سب الفرتة الزمنية كالآتي:
• (  1987-1967بلغت ما يقارب
من � 420ألف حالة).
• االنتفا�ضة الأوىل ( :دي�سمرب
1987م – منت�صف  1994م بلغت
ما يقارب من � 210ألف حالة ).
• (خالل الفرتة املمتدة ما بني
قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
منت�صف عام 1994م ،وما بني

انتفا�ضة الأق�صى � 28سبتمرب
 ،2000مل تتجاوز ع�رشة �آالف
حالة ).
• انتفا�ضة الأق�صى� 28( :سبتمرب
 – 2000وحتى مطلع العام اجلاري
2008م بلغت ما يقارب � 62ألف
حالة اعتقال).
وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن
(� )11000أ�سري مازالوا يقبعون
يف �سجون االحتالل موزعني
بني ال�سجون ومراكز التوقيف
والتحقيق والعزل االنفرادي
وامل�ست�شفيات بينهم �أكرث من
(� )1000أ�سري �إداري بال حماكمة،
و( )48نائباً برملانياً ،و( )3وزراء
�سابقني ،و( )400طفل مل يتجاوز
الثامنة ع�رشة و�أكرث من ()110
�أ�سريات.

�شهداء و�أرقام:
�أما �شهداء احلركة الأ�سرية
اخلالدة فقد بلغ (� )194شهيداً
ق�ضوا نتيجة القتل العمد بعد
االعتقال والتعذيب والإهمال
الطبي� ،أ�سباب عن�رصية نازية
تك�شف عن الوجه الب�شع
لالحتالل و�سطروا من دمائهم
خارطة الوطن وجزءاً هاماً
من تاريخ احلركة الأ�سرية
الفل�سطينية.
وق�ضى (� )70أ�سرياً منهم نتيجة
التعذيب و(� )77أ�سرياً نتيجة
القتل العمد بعد االعتقال و()47
�أ�سرياً نتيجة الإهمال الطبي
املمار�س بحق الأ�رسى.
والبد من الإ�شارة �إىل �أن هناك

الع�رشات ورمبا املئات ممن
�أقدم االحتالل على �إعدامهم
بعد القب�ض عليهم ولكن مل
يكن هناك توثيق لعددهم لأن
االحتالل ال يعرتف بذلك ،و�إمنا
يدعي �أن ال�شهداء ق�ضوا �أثناء
اال�شتباكات� ،أو �أنهم حاولوا
الفرار .وهذا العدد من ال�شهداء
ال ي�شمل �شهداء الأ�رسى
املحررين الذين هم بالآالف،
حيث �أن معظم �شهداء فل�سطني
عرب تاريخ الثورة الطويل كانوا
ممن ذاق مرارة الأ�رس واحلرمان
من احلرية قبل ا�ست�شهادهم،
الأمر الذي يدل داللة وا�ضحة
على �أن ال�سجون تنتج ثواراً
ولي�س عاهات كما �أراد وخطط
املحتل الغا�صب.

 10من �أهايل �أ�سرى غزة
يزورون �أبناءهم يف"نفحة"
توجهت دفعة جديدة من �أهايل
�أ�رسى قطاع غزة ،فجر اليوم،
لزيارة �أبنائهم املعتقلني يف
�سجن "نفحة" ،وذلك عرب
حاجز بيت حانون� /إيرز �شمال
القطاع وقالت املتحدثة با�سم
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف غزة �سهري زقوت ،يف
ت�رصيحات �صحفية� ،إن ع�رشة
من �أهايل �أ�رسى القطاع ،بينهم

ثالثة �أطفال دون �سن الـ 16
عا ًما ،توجهوا فجر اليوم لزيارة
�سبعة �أ�رسى ب�سجن "نفحة".
ويقبع يف �سجون االحتالل
نحو �سبعة �آالف فل�سطيني
يف ظروف �صعبة ،بينهم نحو
� 300أ�سري من غزة ،فيما
ريا نتيجة
ا�ست�شهد � 218أ�س ً
�سيا�سة الإهمال الطبي داخل
ال�سجون.

عائلة املطارد عا�صم الربغوثي
يف مواجهة البط�ش "الإ�سرائيلي"
وقفت "�أم عا�صف" والدة
ال�شهيد �صالح الربغوثي،
م�ستح�رضة م�سرية عائلتها
وال�صمود
الت�ضحية
يف
والتحدي ،وهي تواجه تهديدا
"�إ�رسائيليا" لها بالإبعاد
�إىل مدينة �أريحا ،حال عدم
ت�سليم ابنها املطارد "عا�صم"
لقوات االحتالل ،خالل ثالثة
�أيام.
وتلقت "�أم عا�صف" التهديد
"الإ�رسائيلي" بالإبعاد ،بعدما
بقيت وحيدة يف منزلها ،عقب
مداهمة قوات االحتالل
منازل �آل الربغوثي بقرية
كوبر �شمال غرب رام اهلل،
فجر �أم�س ال�سبت ،واعتقالهم
جنلها الأ�صغر "حممد"
و�شقيقها لطفي الربغوثي،
وفق حرية نيوز.
واغتالت قوات االحتالل
اخلا�صة جنل العائلة ال�شهيد
�صالح الربغوثي ،يف  12من
دي�سمرب املا�ضي ،متهمة �إياه
بتنفيذ عملية �إطالق النار
قرب م�ستوطنة "عوفرا"،
التي �أدت �إىل �إ�صابة  9من
جنود وم�ستوطني االحتالل،
و�أعقبتها مبا�رشة باقتحام
منزل ال�شهيد �صالح ،واعتقال
والده عمر الربغوثي و�شقيقه
عا�صف .ويف  20كانون
الأول املا�ضي� ،أعلنت قوات
االحتالل عن مطاردتها البن
العائلة "عا�صم الربغوثي"،
متهمة �إياه بتنفيذ عملية
�إطالق النار قرب م�ستوطنة
"جفعات �أ�ساف" ،التي جاءت
بعد �ساعات على ا�ست�شهاد
املقاومني �صالح الربغوثي
و�أ�رشف نعالوة ،و�أ�سفرت عن
مقتل ثالثة جنود و�إ�صابة �آخر
بجراح خطرية.

عائلة جماهدة
ومنذ ا�ست�شهاد جنلها "�صالح"،
تعر�ضت عائلة الربغوثي
"�إ�رسائيلية"
العتداءات
متكررة ،مل تتوقف باعتقال
رب الأ�رسة و�أبنائه ،بل
باملداهمات
ا�ستمرت
اليومية ملنزلهم ومنازل
�أقربائهم ،والتي ترافقت مع
التحقيق واال�ستجواب لأفراد
العائلة� ،إ�ضافة لتخريب
وم�صادرة املحتويات .وتعد
االعتداءات "الإ�رسائيلية"
الأخرية بحق عائلة الربغوثي،
امتدادا ل�سل�سلة طويلة من
اال�ستهداف ،قدمت خاللها
العائلة ت�ضحيات كبرية ،كما
�أبدت �صمودا �أ�سطوريا يف
وجه البط�ش الإ�رسائيلي،
فرب الأ�رسة �أحد قيادات
حركة حما�س ،وهو الأ�سري
عمر الربغوثي ،والذي ق�ضى
قرابة  28عاما داخل �سجون
االحتالل .وكذلك �أم�ضى
جنله املطارد "عا�صم"
قرابة  11عام يف ال�سجون
"الإ�رسائيلية" .وت�ضم عائلة
الربغوثي �سجال حافال من
الن�ضال الفل�سطيني ،حيث
ت�شتهر بت�ضحياتها الكبرية،
�إذ ت�ضم العديد من ال�شهداء
والقيادات
واملقاومني
الوطنية� ،إ�ضافة �إىل كوكبة من
الأ�رسى الذين ق�ضوا �سنوات
طوال داخل �سجون االحتالل،
منهم املحررون �أمثال جا�رس
الربغوثي وفخري الربغوثي،
ومنهم ما زالوا قيد االعتقال
�أبرزهم عميد الأ�رسى
الفل�سطينيني نائل الربغوثي،
ومروان الربغوثي وعبد اهلل
الربغوثي.
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الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن االحتالل

�إن املر�أة الفل�سطينية مل ترتدد يف الإنخراط يف العمل الوطني الفل�سطيني ،من �أجل اخلال�ص من االحتالل وحترير فل�سطني ومقد�ساتها ،واندفعت �إىل �ساحة الن�ضال ب�شكليه ال�سلمي وامل�سلح
منذ بدايات االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني ،بل ومنذ الإنتداب الربيطاين لفل�سطني ،ولقد ُ�شكل �أول احتاد ن�سائي فل�سطيني عام  1921بهدف مناه�ضة الإنتداب الربيطاين والوقوف يف وجه
اال�ستيطان ال�صهيوين ،ويف العام �ُ 1948شكلت فرقة با�سم "زهرة الأقحوان" ،من قبل عدد من الن�سوة يف يافا وهي فرقة ن�سائية �سرية للتحري�ض وتزويد الثوار بالأ�سلحة والتموين.
م�٫س
وتفيد كافة املعطيات والإح�صائيات
�أن قوات االحتالل الإ�رسائيلي ومنذ
العام  1967ولغاية الآن اعتقلت �أكرث
من ( )10000ع�رشة �آالف مواطنة
فل�سطينية ،من بينهن قرابة ()700
مواطنة اختطفتهن خالل انتفا�ضة
الأق�صى ،وبقي منهن لغاية الآن يف
ال�سجون الإ�رسائيلية (� )110أ�سريات
و�أن الغالبية العظمى منهن متواجدات
يف �سجن تلموند ،ومنهن (� )5أ�سريات
قا�رصات مل يتجاوز عمر الواحدة 18
عاماً ،كما �أن بينهن �أرامل والعديد
من الأمهات اللواتي تركن �أطفالهن
دون رعاية.
وهناك ثالث �أ�سريات و�ضعن
مواليدهن داخل الأ�رس ،خالل
انتفا�ضة الأق�صى ،وهن :مريفت طه
من القد�س وو�ضعت مولودها " وائل
" بتاريخ  8فرباير  ،2003ولقد �أطلق
�رساحها مع مولودها يف فرباير 2005
بعد ق�ضاء فرتة حمكوميتها البالغة
قرابة ثالث �سنوات ،والأ�سرية منال
غامن من طولكرم ،وو�ضعت مولودها
"نور" بتاريخ  ،2003/10/10وقد

�أطلق �رساحها يف ني�سان املا�ضي
بعد ق�ضاء فرتة حمكوميتها ،و�سمر
ابراهيم �صبيح من خميم جباليا
بقطاع غزة والتي و�ضعت مولودها
البكر "براء" يف الثالثني من ني�سان
من العام املا�ضي ،بعملية قي�رصية
يف م�ست�شفى مئري يف كفار �سابا وقد
خرجت من ال�سجن قبل �أ�سابيع قليلة
بعد �أن �أم�ضت ( )28داخل ال�سجون.

الأ�سـرى القدامى من
قطـاع غـزة:
(� )140أ�سرياً من قطاع غزة �أقدمهم
الأ�سري �سليم علي ابراهيم الكيال
( 55عاماً) من مدينة غزة ،متزوج
ومعتقل منذ  ،1983/5/30ونافذ
�أحمد طالب حرز ( 54عاماً) ومعتقل
منذ  ،1985/11/25فايز مطاوع
حماد اخلور ( 46عاماً) �أعزب
ومعتقل منذ  ،1985/11/29غازي
جمعة حممد النم�س(  49عاماً )
�أعزب  ،1985/11/30و�أحمد عبد
الرحمن ح�سني �أبو ح�صرية ( 55عاماً)
متزوج ومعتقل منذ ،1986/2/18
حممد عبد الهادي حممد احل�سنى
( 47عاماً) متزوج ومعتقل منذ

 ،1986/3/4ابراهيم م�صطفى �أحمد
بارود ( 45عاماً) �أعزب ومعتقل منذ
 ،1986/4/9عبد الرحمن ف�ضل عبد
الرحمن القيق ( 44عاماً) �أعزب
ومعتقل منذ  ،1986/12/18خالد
مطاوع م�سلم اجلعيدي ( 42عاماً)
ومعتقل منذ .1986/12/24

الأ�سـرى القدامى من
القد�س:
(� )51أ�سرياً من القد�س و�أقدمهم
الأ�سري ف�ؤاد قا�سم عرفات الرازم
( 49عاماً) �أعزب ومعتقل منذ
 ،1980/1/30والأ�سري هاين بدوى
حممد �سعيد جابر ( 41عاماً) متزوج
ومعتقل منذ  ،1985/9/3وعلي بدر
راغب م�سلماين ( 50عاماً) متزوج
ومعتقل منذ  ،1986/4/27وفواز
كاظم ر�شدي بختان ( 46عاماً) �أعزب
ومعتقل منذ  ،1986/4/29وخالد
�أحمد داوود حمي�سن ( 42عاماً)
متزوج ومعتقل منذ ،1986/4/30
وع�صام �صالح على جندل ( 45عاماً)
�أعزب ومعتقل منذ ،1986/4/30
وعالء الدين �أحمد ر�ضا البازيان
( 49عاماً) �أعزب ومعتقل منذ

 ،1986/6/20عبد النا�رص داوود
( 48عاماً)
م�صطفى احللي�س
�أعزب ومعتقل منذ ،1986/10/16
طارق داوود م�صطفى احللي�سى

( 41عاماً) �أعزب ومعتقل منذ
 ،1986/10/16وابراهيم ح�سني علي
عليان ( 42عاماً) �أعزب ومعتقل
منذ  ،1986/10/19و�سمري ابراهيم

حممود �أبو نعمة ( 47عاماً) �أعزب
ومعتقل منذ  ،1986/10/20وحازم
حممد �صربي ع�سيلة ( 45عاماً)
�أعزب ومعتقل منذ .1986/10/21

والد الأ�سري اجلريح �صباح يطالب امل�ؤ�س�سات الدولية التدخل
طالب والد الأ�سري اجلريح �أيهم
با�سم ابراهيم �ص ّباح من بلدة بيتونيا
امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية
بال�ضغط على �سلطات االحتالل
لإجبارها على الرتاجع عن احلكم
اجلائر القا�ضي بال�سجن الفعلي

ملدة  35عاماً وغرامة مالية ،بلغت
مليون �شيكل بحق جنله الذي اعتقل
بتاريخ  2016/2/18عندما كان يبلغ
 16عاماً من جهة �أخرى نا�شد با�سم
�ص ّباح ال�صليب الأحمر توفري العالج
الفوري و�إدخال طبيب �أع�صاب

خمت�ص لأيهم ووقف �سيا�سة الإهمال
الطبي .ي�شار اىل �أن �أيهم و�صديقه
عمر الرمياوي �أ�صيبا بالر�صا�ص
بعد �إطالق النار عليهما من م�سافة
قريبة ب�أنحاء خمتلفة من ج�سديهما
يف "متجر رامي ليفي" �رشق رام

اهلل بزعم تنفيذهما لعملية طعن،
وقد �أ�صيب �أيهم بثالث ر�صا�صات
يف الرجل وال�صدر وواحدة يف كتفه
�أحدثت قطعاً يف ال�رشيان والع�صب.
و�أ ّكد با�سم �ص ّباح ملركز الدفاع عن
احلريات واحلقوق املدنية "حريات"

�أهم �أمرا�ض الأ�سرى الفل�سطينيني:
� ...أوقفوا هذا االنتقام الب�شع الذي
تعدى كل حدود ،حتى و�صل لالعتداء
بال�رضب املربح على املر�ضى وهم
على النقاالت� ،إىل ما ي�سمى (العيادة)،
والتي فقدت كل �شي ٍء له �صلة مبهمة
الطب الإن�سانية ،واالعتداء بال�رضب
ال�صعقات
وا�ستخدام
املربح
الكهربائية� ،ضد الأ�رسى امل�رضبني
واملنهكني من الإ�رضاب ،بعد مرور
�سبعة �أيام على �إ�رضابهم املفتوح،
الذي اقت�رص على املاء فقط ،ناهيك
عن التفتي�ش العاري واملذل وعن
ال�رضب وال�صعقات الكهربائية ،لكل
من يتقدم �إىل املحاكمة �أو يعود منها،
هذا ال�رضب وا�ستخدام العنف غري
املربر من �ضباط و�رشطة م�صلحة
ال�سجون ال�صهيونية.

 -التهابات الرئة

والربو:
يعاين العديد من الأ�رسى من التهابات
الرئة املزمنة ،ومن مر�ض الربو
الناجتان عن ا�ستن�شاقهم املتكرر
للغازات امل�سيلة للدموع ال�سامة داخل
خيامهم ،وبح�سب �إفادات املحامني،
ف�إن الأ�رسى يتعر�ضون للر�ش بالغاز،
ولقنابل ال�صوتية مبا معدله  15مرة
�سنوياً ،وهذه الغازات الكيماوية،
حتمل ال�سموم ،ويحرم ا�ستخدامها
يف �أماكن مغلقة .كما وت�ؤدي بع�ض
العمليات الق�رسية حلقن الأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام ،باملواد
الغذائية يف معداتهم� ،إىل �أخطاء
ت�ؤدي �إىل الوفاة �أحياناً.
هذه العمليات �أدت �إىل مقتل اثنني
من الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام
يف معتقل نفحة عام ( )1980وهما
الأ�سري علي اجلعفري والأ�سري را�سم

حالوة ،و�آخرون عا�شوا ظروفاً �صحية
م�أ�ساوية ،لقوا حتفهم فيما بعد ب�سبب
التهابات حادة يف الرئة و�سوء يف
التنف�س ،مثل الأ�سري �إ�سحق مراغة
الذي تويف عام  1983يف معتقل بئر
ال�سبع.

�أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي
 الت�سمم الغذائي:يتعر�ض الأ�رسى حلاالت متكررة
من الت�سمم الغذائي احلاد ،عرب
�إ�صابتهم بالإ�سهال ،والتقي�ؤ املفاجئ
وامل�صحوب ب�آالم �شديدة يف البطن،
وذلك ب�سبب تقدمي وجبات من الغذاء
الفا�سد وامللوث �أو املنتهي ال�صالحية،
وحدثت �آخر هذه احلاالت يف معتقل
ع�سقالن يوم  29نوفمرب ،2004

حيث �أ�صيب ما يقرب من � 800أ�سري
بالأعرا�ض املذكورة ،بعد تقدمي بي�ض
فا�سد لهم .وح�سب �إفادة الأ�سري حممود
�صالح من مدينة بيت حلم ،فقد مت يف
�أحد املرات ،تقدمي وجبة من الطعام
للأ�رسى حمتوية على �رصا�صري ،و�أفاد
�أ�رسى �آخرون بح�صولهم على وجبات
حتتوي على خبز متعفن ،وكذلك حلوم
جممدة منتهية ال�صالحية منذ زمن،
كما ح�صل مع �أ�رسى �سجن عت�صيون
يف وجبة �إفطار اخلام�س والع�رشين من
�شهر ال�صوم رم�ضان لعام .2004

 فقر الدم (الأنيميا):الناجت عن �سوء التغذية ،وخا�صة
قلة العنا�رص الغذائية املهمة
لبناء كرات الدم احلمراء كاحلديد
وفيتامني بي .12

�أن معاناة ابنه القابع يف �سجن عوفر
يف تزايد م�ستمر ج ّراء �سيا�سة
الإهمال الطبي التي متار�سها �إدارة
ال�سجون الإ�رسائيلية بحق �أيهم
كما مئات الأ�رسى املر�ضى ذوي
احلاالت ال�صحية ال�صعبة.

و�أ�ضاف ":رغم ا�ستعادة ابني
تقريباً لـ %90من قدرة يده اليمنى
على احلركة� ،إال �أن اخلطر ما زال
موجوداً ،ونحن كعائلة ممنوعة من
زيارته ي�سيطر علينا ال�شعور بالقلق
واخلوف على حياة ابننا اجلريح".

الأ�سـرى القدامى العـرب
(� )9أ�رسى عرب و�أقدمهم وعميدهم
هو الأ�سري� /سمري �سامي القنطار
( 45عاماً) من قرية عبية يف
اجلنوب اللبناين ومن مواليد عام
 ،1962كما ويعترب �أ�شهرهم وهو
معتقل منذ  22ني�سان � ،1979أي
منذ  28عاماً ،ورف�ضت احلكومة
الإ�رسائيلية الإفراج عنه �ضمن
�صفقة التبادل عام  1985مع اجلبهة
ال�شعبية القيادة العامة ،كما رف�ضت
الإفراج عنه يف يناير � 2004ضمن
عملية التبادل التي جرت مع حزب
اهلل ،بالرغم �أنها �أفرجت عن 24
معتق ً
ال لبنانياً كانوا معتقلني لديها،
وباملنا�سبة يعترب يوم اعتقاله 22
ني�سان هو يوم الأ�سري العربي.
بالإ�ضافة �إىل (� 4أ�رسى) �سوريني
من ه�ضبة اجلوالن املحتلة وهم

ب�شري �سليمان املقت ( 42عاماً)،
و�صدقي �سليمان املقت (40
عاماً) ،وعا�صم حممود وايل (40
عاماً) ،و�ستيان منر وايل (41
عاماً) ،وجميعهم معتقلون منذ
�أغ�سط�س.1985
و�أما الأ�رسى الأردنيني الأربعة
الذين يعتربوا من الأ�رسى القدامى
فقد خرجوا من �سجون االحتالل
�ضمن اتفاقية تق�ضي ب�أن ينتقلوا
لل�سجون الأردنية ليم�ضوا بقية
�أحكامهم ،وهم� :سلطان طه
العجلوين ( 33عاماً) ،و�أمني عبد
الكرمي ال�صانع ( 41عاماً) ،وخالد
عبد الرازق �أبو غليون ( 39عاماً)،
و�سامل يو�سف �أبو غليون (38
عاماً) ،وجميعهم معتقلون منذ
نوفمرب .1990
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ريا�ضة

علي حداد �أنذر املدرب الفرن�سي وزواري م�ؤهل يف التعداد

�شافعي يت�صالح مع فروجي ويعود يف ح�صة اال�ستئناف
ح�سم رئي�س نادي احتاد العا�صمة علي حداد ق�ضية الالعب فاروق �شافعي بطي ال�صفحة نهائيا وعودة
الالعب �إىل الفريق جمددا واالندماج ب�صورة عادية يف �صفوف املجموعة ،بعد االجتماع الذي عقده
معه �أول �أم�س بح�ضور ربوح حداد واملدير الريا�ضي عبد احلكيم �سرار �إىل جانب املدرب الفرن�سي
تيريي فروجي ،هذا الأخري قام بالت�صالح مع العبه بعد فرتة من الفتور بني الرجلني ك ّلفت ا�ستبعاد
املدافع املحوري عن اللقاءات الأخرية للفريق .
عي�شة ق.
والذي يقدم �أداء غري م�ستقر
خا�صة يف ظل الرتاجع الذي
ي�شهده الفريق يف طريقة
اللعب مقارنة ببداية مرحلة
الذهاب من البطولة الوطنية،
ويعود �شافعي �إىل االندماج
رفقة زمالئه يف ح�صة
اال�ستئناف حت�سبا لتح�ضري
الداربي العا�صمي املقرر يف
 15جانفي املقبل �أمام اجلار
ن�رص ح�سني داي ،حيث �سيعتمد
عليه فروجي �ضمن خططه
التكتيكية يف املواعيد املقبلة

بالنظر ملكانته �ضمن الت�شكيلة
ودوره الكبري يف خط الدفاع
املحوري .من جهة �أخرى،
طالب علي حداد عدم االعتماد
على عقوبة �إق�صاء الالعبني من
املباريات يف حال الت�أخر عن
مواعيد التدريبات وتعوي�ضها
بتوقيع عقوبات مالية قا�سية
على العنا�رص املعنية حتى
تكون عربة لالعبني الآخرين
وتفادي عدم ا�ستقرار الت�شكيلة
بغياب العبني ميلكون وزنا كبريا
مثلما حدث يف مباراة وفاق
�سطيف التي عرفت غياب ثنائي
املحور �شافعي وبن يحي كلفت

الإدارة ترا�سل النادي الإفريقي حول امللعب

ال�سيا�سي ي�شرع يف اال�ستعداد
للإفريقي وبلخري يركز
على اجلانب البدين

النادي العا�صمي ال�سقوط يف
فخ الهزمية داخل القواعد.
يف املقابل ،منح حداد �آخر
فر�صة للمدرب فروجي من
�أجل العودة �إىل م�سار النتائج
االيجابية بدءا من مباراة
الن�رصية وتفادي �أي تعرث قد
يكلفه الإقالة من من�صبه وفق
م�صادرنا ،حيث عرب مالك �أغلبية
ال�سهم يف انالدي عن تذمره من
الإق�صاء الذي �سجلته ت�شكيلة
«�سو�سطارة» يف مناف�ستي ك�أ�س
الكاف والك�أ�س العربية للأندية
و�سطر التتويج بلقب البطولة
الوطنية نهاية املو�سم اجلاري،

يف املقابل تراجعت �إدارة
االحتاد عن ا�ستقدام العب وفاق
�سطيف �أكرم جحنيط بقرار من
حداد فيما يتوا�صل احلديث
عن رغبة الأخري يف عودة جنم
الت�شكيلة �سابقا يو�سف باليلي
�إىل �أح�ضان النادي والتناف�س
على التتويج بالتاج القاري .يف
�سياق منف�صلّ � ،أهلت الرابطة
املحرتفة لكرة القدم امل�ستقدم
اجلديد عبد الكرمي زواري يف
تعداد انالدي العا�صمي ب�صفة
ر�سمية والذي �أ�صبح مبقدوره
اللعب مع الفريق بداية من اللقاء
املقبل يف البطولة الوطنية حيث

�سوف يحمل زواري امل�ستقدم
يف املركاتو ال�شتوي احلايل من

مولودية وهران

احلمراوة يدخلون عهدا جديدا بقدوم "�إيربوك"
مت �أول �أم�س بوهران التوقيع على عقد
�رشاكة بني مولودية وهران وال�رشكة
الوطنية للنقل البحري للمحروقات
ب�أرزيو «�إيربوك» ليفتح �صفحة جديدة
يف تاريخ النادي النا�شط يف الرابطة
الأوىل املحرتفة ح�سب وايل الوالية
مولود �رشيفي ،وقال امل�س�ؤول خالل
تر�أ�سه ملرا�سم توقيع العقد ب�أن هذا
العقد يعد �إجنازا كبريا بالن�سبة للنادي
الكبري للغرب اجلزائري ,ومن �ش�أنه
�أن ي�سمح له با�ستعادة جمده ال�ضائع،
وذكر الوايل ب�أن �أغلب الألقاب التي
ح�صلت عليها املولودية يف املا�ضي
كانت خالل فرتة �إ�رشاف م�ؤ�س�سة
وطنية عليها نفطال م�ستب�رشا خريا
بقدوم �رشكة <>�إبريوك>> التي تعد
�أحد فروع م�ؤ�س�سة �سوناطراك.
ووقع على العقد رئي�س مولودية
وهران �أحمد بلحاج املعروف

<>بابا>> من جهة والرئي�س املدير
العام لإيربوك بودية ح�سني من جهة
�أخرى ،و�أ�ضاف �رشيفي ب�أن هذا
العقد «يدخل �ضمن ال�سيا�سة اجلديدة
التي تتبناها ال�سلطات العمومية
والقا�ضية مبرافقة �أندية النخبة من
خالل �ضمها �إىل �رشكات اقت�صادية
عمومية» ,الفتا �أن اجتماعا جديدا
�سيعقد غدا بني الطرفني من �أجل

بحث تفا�صيل وطبيعة ال�رشاكة التي
�ستكون بني النادي وال�رشكة ،و�أو�ضح
مدير ال�شباب والريا�ضة للوالية
بدر الدين غربي يف هذا ال�صدد
ب�أن «لأمور تتجه �إىل تنازل �أع�ضاء
اجلمعية العامة للم�ساهمني لل�رشكة
الريا�ضية للنادي عن �أ�سهمهم ل�صالح
<>�إيربوك>> حتى ت�ستحوذ هذه
الأخرية على �أغلبية �أ�سهم ال�رشكة

�ضمن فئة اقل من � 13سنة بق�سنطينة
عاد فريق �شباب ق�سنطينة �إىل جو التدريبات بعدما نال التعداد يوم
راحة عقب املباراة التي خا�ضها اجلمعة املن�رصم وعادوا من خاللها
بالفوز من العا�صمة على ح�ساب ن�رص ح�سني داي �ضمن اجلولة  16من
البطولة الوطنية ،حيث �أجرت عنا�رص ت�شكيلة ال�شباب ح�صة اال�ستئناف
على م�ستوى غابة البعراوية والتي �أ�رشف عليها املح�رض البدين بلخري
يف غياب املدرب الفرن�سي ديني�س الفان الذي �أخذ راحة وتنقل �إىل
بالده قبل العودة جمددا �إىل الإ�رشاف على التدريبات جمددا والتح�ضري
للخرجة التي تنتظرهم اجلمعة املقبل �أمام الإفريقي التون�سي على
ملعب الأخري حل�ساب اجلولة االفتتاحية من دور جمموعات رابطة
�أبطال �إفريقيا ،وا�ستغل املح�رض البدين الفر�صة �أين ركز على اجلانب
البدين مع الفريق خا�صة و�أن الت�شكيلة تنتظرها رزنامة جهنمية يف
الأ�سابيع املقبلة يف ظل كثافة املناف�سة التي تنتظرها بني امل�سابقة
القارية ،البطولة الوطنية وك�أ�س اجلمهورية.
و�شهدت احل�صة التدريبية ح�ضور جميع الالعبني مبن فيهم احلار�س
ح�سام الدين ليمان الذي كان يعاين من �إ�صابة �أبعدته عن املناف�سة
طويال واندمج ب�صورة عادية يف التدريبات اجلماعية ،والتي جرت يف
�أجواء مرحة بني الالعبني الذين كانوا مبعنويات عالية بعد االنت�صار
الثمني على ح�ساب الن�رصية ،وا�ستغل بلخري الفر�صة من �أجل �إعادة
�شحن البطاريات لالعبني وو�ضعهم يف �أف�ضل الظروف ملوا�صلة
املو�سم على نف�س الريتم يف ظل املباريات املكثفة التي تنتظرهم
�إىل نهايته.
يف �سياق خمتلف ،را�سلت �إدارة ال�سيا�سي نظريتها النادي الإفريقي
ب�ش�أن الك�شف عن امللعب الذي �سيحت�ضن املقابلة التي جتمع الفريقني
يف اللقاء املقرر بينهما اجلمعة املقبل
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فيما تبقى من املو�سم احلايل.

نادي �أكادميية زيغود يو�سف يفوز بالدورة الوالئية
فاز فريق املبتدئني لأكادميية زيغود يو�سف
ال�سبت املن�رصم بالدورة الوالئية لكرة القدم
لفئة �أقل من � 13سنة املنظمة مبلعب  5جويلية
 1962ببلدية حامة بوزيان يف ق�سنطينة ،و
قد فاز فريق املبتدئني لأكادميية زيغود
يو�سف الذي فر�ض نف�سه خالل جمريات
هذه املناف�سة �أمام فرق جيدة يف املقابلة
النهائية �أمام الرتجي الريا�ضي حامة بوزيان
بركالت الرتجيح  7-8بعد التعادل ،1-1
وجرت املقابلة النهائية يف �أجواء ممطرة
ومناخ معتدل حاول خاللها الالعبون ال�شباب
من الفريقني �إبراز مواهبهم التي متيزت يف
كثري من الفرتات باملناف�سة وذلك بح�ضور
اجلمهور ،وقد و�صل الفريقان للمرحلة
الأخرية من املناف�سة يوم الأربعاء املا�ضي
بعد �أداء جيد يف لقائي الدور ن�صف النهائي
الذي �شهد تناف�سا �شديدا حيث ت�أهل فريق
�أكادميية زيغود يو�سف على ح�ساب �رسيع
بوال�صوف ق�سنطينة يف حني و�صل فريق
الرتجي الريا�ضي حامة بوزيان �إىل املباراة
النهائية بعد فوزه على فريق �أمل ديدو�ش
مراد.

وقد انطلقت هذه الدورة الوالئية يف كرة
القدم لفئة �أقل من � 13سنة يف  22دي�سمرب
املا�ضي واختتمت يوم ال�سبت بت�سليم
الك�أ�س للفريق الفائز وكذا جائزة �أف�ضل
العب لوائل �أح�سن من فريق �أمل ديدو�ش
مراد و �أح�سن هداف وائل قنيدرة من فريق
�رسيع بوال�صوف ق�سنطينة و�أح�سن حار�س
مرمى عبد ال�سالم ريكلي من فريق الرتجي
الريا�ضي حامة بوزيان و�أح�سن فريق
لأوملبيك ق�سنطينة .و�أكد باملنا�سبة رئي�س
اللجنة التقنية الختيار الالعبني ال�شباب
املوهوبني بوعود �صالح ب�أن هذه الدورة
�سمحت باكت�شاف �شباب واعدين ب�إمكانهم
االندماج يف الفرق الكبرية يف ال�سنوات
املقبلة �إذا ما متت مرافقتهم و ت�أطريهم
�أي�ضا ،من جهته �أكد رئي�س جلنة التنظيم
ر�ضوان عرتو�س �أن هذه املناف�سة كانت
فر�صة لالحتفال بذكرى ا�ست�شهاد �أح�سن
بوزيان متوقعا ب�أن الطبعة ال�سنة املقبلة
�ستكون مو�سعة لت�شمل فرقا من واليات
�أخرى جماورة.

وكاالت

الريا�ضية.
من جهته� ,رصح �أحمد بلحاج ب�أن
جميء <>�إيربوك>> كان مطلبا
جماهرييا و�أنه نا�ضل �شخ�صيا من
�أجل �أن يلتحق النادي ب�رشكة عمومية
حتى متنح له نف�سا جديدا ,مردفا
ب�أنه �أثبت باملنا�سبة �أنه ال يتم�سك
مبن�صبه ،وتابع قائال« :الأهم حاليا
هو �أن تتكاتف جهود اجلميع من �أجل
�إنقاذ الفريق من ال�سقوط يف انتظار
التطلع �إىل الأف�ضل بداية من املو�سم
املقبل» .وتواجه مولودية وهران التي
تعرثت اجلمعة الفارطة �أمام �أهلي
برج بوعريريج بر�سم اجلولة  16من
البطولة خطر ال�سقوط �إىل الرابطة
الثانية حيث حتتل املرتبة العا�رشة
مع �أربعة �أندية �أخرى من بينها ثالث
النازلني احتاد بلعبا�س.

وكاالت

�شبيبة ال�ساورة ت�ست�أنف
التح�ضري ل�سيمبا التنزاين
ا�ست�أنف �أم�س فريق �شبيبة ال�ساورة التدريبات
حت�ضريا للخرجة ال�صعبة التي تنتظرهم ال�سبت
املقبل يف مواجهة نادي �سيمبا التنزاين املقررة
ال�سبت املقبل يف �إطار اجلولة الأوىل من دور
جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا ،حيث ين�شط
العبوا ال�شبيبة لأول مرة هذا الدور من املناف�سة
القارية من خالل م�شاركات الفريق القارية،
ويعولون على الت�ألق والذهاب بعيدا يف مناف�ستها
هذا املو�سم ،و�أجرى رفقاء الالعب بولعويدات
ح�صة تدريبية يف الأم�سية كانت خفيفة وبد�أت
بالرك�ض حول م�ضمار ميدان ملعب � 20أوت بب�شار
قبل �أن يجروا متارين خفيفة وذلك بعد ح�صولهم
على يوم راحة ال�سبت املن�رصم عقب خو�ضهم
مقابلة البطولة الوطنية �أمام �شبيبة القبائل،
ويعمل الطاقم الفني بقيادة املدرب نبيل نغيز
على اجلانب املعنوي من �أجل جتاوز ا�شباله نك�سة
ال�سقوط يف �أول خرجات الت�شكيلة يف مرحلة
الإياب من البطولة الوطنية والذين تكبدوا الهزمية
داخل القواعد.

ع.ق.

13

الثالثاء  08جانفي  2019املوافـق ل 03جمادى الأول 1440هـ

ريا�ضة
غينيا توافق على تنظيم طبعة العام 2025

م�صر الأقرب الحت�ضان
ن�سخة الكان 2019

قام بتغيري امللعب و�أخر املباراة �إىل ال�سبت

�أهلي بنغازي ي�شنون حربا نف�سية �ضد الن�صرية
تفاج�أت �إدارة فريق ن�صر ح�سني داي بالقرار املفاجئ الذي اتخذته نظريتها �أهلي بنغازي الليبي
فيما يتعلق بتغيري امللعب الذي �سوف يحت�ضن مواجهة الفريقني املقررة نهاية هذا الأ�سبوع والذي
يندرج �ضمن مباراة ذهاب الدور ال�ساد�س ع�شر مكرر من ك�أ�س الكاف ،حيث �أعلنت �إدارة النادي
الليبي عن قرارها بتغيري امللعب الذي يحت�ضن املقابلة �إىل �شاذيل زوينت القريب من احلمامات بعدما
كان مر�شحا �أن يتم برجمة املقابلة على ملعب العا�صمة راد�س
عي�شة ق.
وتلقت �إدارة الناي العا�صمي
املرا�سلة بخ�صو�ص �إخبارها يف
�آخر حلظة بقرار تغيري امللعب
رغم �أن قوانني االحتاد الإفريقي
لكرة القدم ت�شرتط مهلة ال تقل
على  15يوما من �أجل الإبالغ عن
مكان وتاريخ �إقامة املباريات .يف
�سياق مت�صلّ � ،أجلت �إدارة النادي
الليبي موعد اللقاء مبدة � 24ساعة،
بعدما برجمته يوم ال�سبت املقبل
عو�ض اجلمعة مثلما كان مربجمة
يف وقت �سابق ،وهي الأمور التي
تدخل يف نطاق احلرب النف�سية
�ضد ممثل اجلزائر يف املناف�سة
القارية خا�صة و�أن �إدارة الرئي�س
حمفوظ ولد زمرييل �ضبطت كافة

الإجراءات من اجل االلتحاق
بتون�س قبل �أن جتري تغيريات
يف �آخر حلظة ودون دق ناقو�س
اخلطر.
والأكيد �أن ت�أجيل مواجهة
الن�رصية و�أهلي بنغازي � 24ساعة
لن يخدم الرابطة املحرتفة
لكرة القدم والتي �سوف تكون
ملزمة بت�أجيل الداربي العا�صمي
للن�رصية واحتاد العا�صمة �ضمن
اجلولة  17من الرابطة املحرتفة
الأوىل للمرة الثانية خا�صة و�أن
املواجهة مربجمة يف  15جانفي
بينما لقاء الأهلي الليبي يجري
يف  12منه ،وال ي�ستبعد �أن تتم
برجمته يف  22جانفي مثلما
حدث مع مقابلة �شبيبة ال�ساورة
لنف�س اجلولة.

احل�صة التدريبية لأم�س عرفت عودة
عيبود وغياب  8العبني

جابو وبدران يندجمان يف
تدريبات وفاق �سطيف

دوما رفع ام�س وترية العمل بربجمة
ح�صتني تدريبيتني

قب�ضة حديدية بني مالل
و�أوت�شي ب�سبب ف�سخ العقد

القب�ضة احلديدية بني �إدارة فريق �شبيبة القبائل والعبها
جتري
جريي �أوت�شي نوفور بخ�صو�ص عملية ف�سخ العقد بني الطرفني
الني
�إ�رصار الالعب على تلقي التعوي�ضات املالية نظري �إقدام
يف ظل
لنادي القبائلي على عملية الف�سخ من طرف واحد ،وهو
�إدارة ا
الذي رف�ضه رئي�س النادي �رشيف مالل الذي ي�رص على
الطلب
العقد مع املهاجم النيجريي بالرتا�ضي دون دفع �أي �سنتيم
�إنهاء
وي�ضا له ،وهو الأمر الذي يهدد بت�صعيد الأمور بني الالعب
تع
ال�شبيبة التي كانت �أقدمت ال�شهر املن�رصم بتخفي�ض
و�إدارة
ال�شهرية لالعبها النيجريي الذي كان يتقا�ضى يف بداية
الأجرة
عند توقيعه للعقد مع الفريق يف ال�صائقة املا�ضية على
الأمر
� 12ألف �أورو ،قبل �أن يقدم مالل على تخف�ض �أجرة الالعب
قيمة
�إىل � 9900أورو ما يعادل قيمته  180مليون �سنتيم �شهريا.
�سياق خمتلف ،رفع الطاقم الفني للكناري بقيادة املدرب
يف
رن�سي باتريك دوما وترية التدريبات خالل �أم�س ،بعدما كان
الف
�أ�شباله اول �أم�س ح�صة اال�ستئناف حت�ضريا لبقية املواعيد
�أجرى
نتظره هذا املو�سم ،ويف هذا ال�صدد �أجرى الالعبون �أم�س
التي ت
�صتني تدريبيتني يف ملعب �أول نوفمرب بتيزي وزو ،الوىل جرت
ح
�صباح وكانت موجهة �إىل اجلانب البدين والعمل على حت�سني
يف ال
البدنية فيما كانت احل�صة الثانية موجهة للعمل التقني
اللياقة
والتكيتيكي.

عي�شة ق.

قال م�صدر داخل االحتاد
الأفريقي لكرة القدم �إن �أحمد
�أحمد رئي�س االحتاد �أخطر
هاين �أبو ريدة رئي�س احتاد الكرة
امل�رصي ب�أن تنظيم �أمم �أفريقيا
 2019قد ح�سم ل�صالح م�رص
ويتبقى فقط الإعالن الر�سمي،
و�سحب كاف تنظيم �أمم �أفريقيا
من الكامريون ب�سبب البطء يف
التجهيزات ،و�أعلن �أن اً
كل من
م�رص وجنوب �أفريقيا يتناف�سان
على تنظيم البطولة ،و�أو�ضح
امل�صدر �أن م�س�ؤويل كاف
�أخطروا �أبو ريدة ،بالأمر و�أنه
لن يتم طرح امللف على اللجنة
التنفيذية للت�صويت كما �أعلن
من قبل ،و�شدد امل�صدر على
�أن الوفد امل�رصي املوجود يف
داكار علم من �أبو ريدة ان م�رص
فازت بالتنظيم ،لكنه �أكد لهم
�رضورة عدم ت�رسيب الأمر حتى
يعلن كاف ر�سم ًّيا ،ودفع تنبيه �أبو
ريدة� ،أحمد جماهد ع�ضو جمل�س
�إدارة احتاد الكرة ،واملتحدث
الر�سمي ،لأن يكتب تدوينة على
ح�سابه مبوقع في�سبوك يطالب
خاللها الإعالميني امل�رصيني
بعدم التعجل و�إعالن فوز م�رص
بالتنظيم ،لأن الأمر مازال يف
يد املكتب التنفيذي لالحتاد
الأفريقي و�سيح�سمه اليوم يف
اجتماعه بداكار.
يف املقابل ،وافقت غينيا
على ا�ست�ضافة بطولة الأمم
الإفريقية يف كرة القدم لعام
 2025بدالً من  ،2023بح�سب ما
�أعلن رئي�س االحتاد القاري للعبة
�أحمد �أحمد ام�س ،وقال �أحمد
لل�صحافيني غداة لقائه رئي�س
البالد �سهرة �أول �أم�س�« :أنا
�سعيد ملوافقة غينيا على ترحيل
ك�أ�س الأمم الأفريقية التي

ت�ست�ضيفها �إىل  2025و�أنا فخور
لكون رئي�س جمهورية غينيا
�ألفا كونديه وافق �شخ�صياً على
هذا الرتحيل» ،و�أ�ضاف �أحمد:
«لطاملا قلنا مراراً وتكراراً ب�أن
كرة القدم الإفريقية ال ميكن �أن
تتطور من دون تعاون وثيق مع
ر�ؤ�ساء الدول».
وكان االحتاد الإفريقي اختار
عام  2014الدول الثالث املنظمة
للن�سخ الثالث املقبلة لك�أ�س
الأمم الأفريقية على �أن تقام يف
الكامريون  ،2019وكوت ديفوار
 2021وغينيا  ،2023لكن بعد
�سحب التنظيم من الكامريون
عام  ،2019قرر االحتاد
الإفريقي منح الفر�صة للدولة
الأخرية لتنظيم ن�سخة ،2021
على �أن تقام ن�سخة  2023يف
كوت ديفوار ما و�ضع غينيا على
الئحة االنتظار ،ومن املقرر �أن
يعلن االحتاد القاري اليوم الدولة
امل�ضيفة لن�سخة  2019بدالً من
الكامريون ،علماً ب�أن املناف�سة
حم�صورة بني م�رص وجنوب
�إفريقيا ،ورافق �أحمد خالل
زيارته �إىل غينيا رئي�س االحتاد
الدويل جاين �إنفانتينو قبل
التوجه �إىل ال�سنغال حيث �سيتم
حفل توزيع اجلوائز ال�سنوية
قبل انعقاد اجتماعات اللجنة
التنفيذية لالحتاد القاري يف اليوم
التايل ،وقال �أمني عام رئا�سة
اجلمهورية كرييدي بانغورا يف
ت�رصيح لوكالة فران�س بر�س:
«�رصاحة ،نحن �سعداء وقد قبلنا
بهذا القرار كخطوة ت�ضامنية مع
االحتاد الإفريقي ،حدث ترحيل
لن�سخ �أمم �أفريقيا وكون الأمر ال
يتعلق بغينيا وحدها ،فقد قبلنا
بهذا الرتحيل».
ع.ق/.وكاالت

الإ�شكال بني ني�س وريال بيتي�س
حول طبيعة االنتقال والعقد
�شهدت احل�صة التدريبية التي �أجراها فريق وفاق �سطيف
�صبيحة �أم�س على ملعبه الثامن ماي ا�ستعدادا للمقابلة
التي تنتظره اجلمعة املقبل �أمام جمعية عني مليلة اندماج
الثنائي عبد امل�ؤمن جابو وعبد القادر بدران اللذان تدربا
ب�صورة عادية رفقة بقية زمالئهما يف النادي ،وذلك بعد
فرتة من مقاطعة الثنائي للتدريبات خالل احل�ص�ص
املا�ضية ،حيث جنحت �إدارة الوفاق يف احتواء الو�ضع مع
الالعبني و�أقنعتهما بالعودة �إىل الت�شكيلة والعمل مع بقية
زمالئهما حت�ضريا ملا تبقى من املو�سم الكروي احلايل،
والبداية من اجلولة  17للرابطة املحرتفة الأوىل املقررة
نهاية الأ�سبوع اجلاري.
وعلى العك�س من ذلك عرفت احل�صة التدريبية التي
�أ�رشف عليها املدرب نور الدين زكري توا�صل غياب عدد
من عنا�رص ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» ويتعلق الأمر بكل من
ر�ضواين ،جحنيط ،قراوي ،بوقلمونة ،غ�شة ،ربيعي� ،ساعد
و�سيدهم ،بينما اندمج الالعب �سمري عيبود الذي عاد من
الإ�صابة التي كان يعاين منها �إىل جانب تواجد منديل �ضمن
املجموعة.
ع.ق.

فيريا يقنع بودبوز
باالن�ضمام �إىل ني�س
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض بودبوز من العودة جمددا
�إىل الدوري الفرن�سي ومغادرة
�صفوف ناديه ريال بيتي�س اال�سباين
الذي يعترب اخلطوة الأقرب ،حيث
ك�شف موقع «لو� 10سبور» الفرن�سي
ان متو�سط ميدان املنتخب
الوطني تلقى ات�صاال هاتفيا من
مدرب ني�س باتريك فيريا والذي
كلمه �شخ�صيا يف حماولة �إقناعه
بالعودة �إىل فرن�سا من بوابة نادي
ني�س واللعب يف �صفوفه خا�صة
و�أنه يعرف تواجد مواطنه وميله
يف املنتخب الوطني يو�سف
عطال ،وح�سب نف�س امل�صدر ف�إن
بودبوز منح موافقته غلى الدويل
الفرن�سي ال�سابق واملتوج بلقب
ك�أ�س العامل وك�أ�س �أوروبا للأمم

عامي  1998و 2000على التوايل،
و�أعرب عن ا�ستعداده للعودة
جمددا �إىل فرن�سا واالن�ضمام
�إىل ني�س ،ويبقى الإ�شكال يف
ال�شكل الذي �سوف ت�أخذه عملية
التعاقد بني الفريقني اللذان
با�رشا املفاو�ضات حول ال�صفقة،
خا�صة و�أن ريال بيتي�س ت�رص على
بيع عقد الالعب بقيمة ال تقل
عن مبلغ  14مليون �أورو وترف�ض
فكرة الإعارة ،عك�س نظريتها
ني�س التي تبحث عن التو�صل
�إىل اتفاق ب�إعارة خريج نادي
�سو�شو الفرن�سي �إىل �صفوفها مع
خيار �رشاء العقد بنهاية املو�سم
اجلاري بقيمة ال تتجاوز  11مليون
�أورو.
عي�شة ق.
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يو�سع الفارق والريال ي�سقط بالربنابيو
البار�صا ّ

ريا�ضة دولية

بيكيه يعلن موقفه من ا�ستمرار فالفريدي
قال جريارد بيكيه مدافع بر�شلونة �إن االنت�صار الذي حققه على خيتايف خارج �أر�ضه يف
�أوىل مباريات العام اجلديد يعد �إيجابيا مقلال من �أهمية الهدف امللغي لأ�صحاب ال�ضيافة
دون الرجوع لتقنية التحكيم بالفيديو ،وجنح بر�شلونة يف الظفر بثالث نقاط �صعبة من
ملعب �ألفون�سو برييز معقل خيتايف بهدفني لليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز ،ليو�سع الفارق
مع �أتلتيكو مدريد �أقرب مالحقيه خلم�س نقاط ،ومع غرميه التقليدي ريال مدريد �إىل
 10نقاط ،و�رصح بيكيه« :من اجليد دائما العودة من التوقف بانت�صار لأننا مل نكن نحظى
بذلك منذ �سنوات� ،أنا �سعيد بهذه النقاط الثالث من ملعب �صعب ال تفوز عليه كل الفرق،
وخا�صة بعد النتائج التي حققها مناف�سونا املبا�رشون ،فهذا يعطيه مذاقا �أكرث �أهمية».

�سا�ؤول :غريزمان يجب �أن يكون �أكرث طموحً ا
و�سع بر�شلونة الفارق يف �صدارة الدوري الإ�سباين مع �أقرب مالحقيه �إىل  5نقاط �إثر فوزه الثمني على م�ضيفه خيتايف � 1-2أول
ّ
حل�ساب املرحلة  18من امل�سابقة ،على ملعب «كولي�سيوم �ألفون�سو برييث» يف مدريد� ،أ ّمن النادي الكتالوين فوزه منذ ال�شوط
الأول بف�ضل هديف جنميه ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز ،يف حني مل يتمكن خيتايف �سوى من توقيع هدف وحيد جاء بقدم
خاميي ماتا ،بهذا االنت�صار الثمني خارج القواعد ،عزّز بر�شلونة ر�صيده يف زعامة الليغا بر�صيد  40نقطة بفارق  5نقاط عن
و�صيفه �أتلتيكو مدريد املتعرث على �أر�ض �إ�شبيلية الثالث  33نقطة بنتيجة التعادل � ،1-1أ ّما خيتايف فقد جت ّمد ر�صيده عند
 25نقطة يف املركز ال�سابع .جدير بالذكر� ،أنّ الثنائي مي�سي  16هدفاً وهداف الدوري و�سواريز  12هدفاً و�صيف الهداف قد
�سجال م�شاركة  28هدفاً يف الدوري وهي ح�صيلة عجز عن حتقيقها  16فريقاً يف الليغا .بينما وا�صل ريال مدريد نزيف النقاط
ّ
عندما �سقط على �أر�ضه �أمام ريال �سو�سييداد بهدفني دون رد ،وحقق هدفا ريال �سو�سييداد الربازيلي خو�سيه دا�سيلفا من
ركلة جزاء وروبن باردو ،و�أخفق ريال مدريد للمباراة الثانية على التوايل يف حتقيق الفوز بعدما تعادل  2-2يف اجلولة املا�ضية
مع م�ضيفه فياريال ،وبقي ريال مدريد مبجموع  6هزائم هذا املو�سم يف املركز اخلام�س بر�صيد  30نقطة ،يف املقابل حقق
الفريق البا�سكي فوزه ال�ساد�س هذا املو�سم لريفع ر�صيده اىل  22نقطة يف املركز .12

ت�أهل البي �أ�س جي وموناكو و�إق�صاء مر�سيليا وبوردو

�شدد �سا�ؤول نيجويز جنم �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،على �أهمية دور �أنطوان غريزمان مهاجم
الفريق ،عقب تعادل الأتلتي �أمام �إ�شبيلية � 1-1ضمن مناف�سات اجلولة  18من الدوري
اال�سباين ،وقال �سا�ؤول يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة موندو ديبورتيفو« :غريزمان جيد
جدًا لكنني �أعتقد �أن عليه �أن يكون �أكرث طموحا و�أن يعرف �أنه قائدنا ،و�أن عليه �أن يتخذ
خطوة قليلة الأمام» ،وختم« :بالفعل لقد �أخذ خطوة ومنحنا التعادل ،لكن يجب �أن يكون
طموحا ويعرف �أن الفر�ص التي تُتاح له يجب �أن ي�سجل منها لأنه ميكن �أن مينحنا النقاط
ً
الثالث ،هو يعرف ذلك» .وخطف �أتلتيكو مدريد نقطة ثمينة من م�ضيفه �إ�شبيلية ،بعد
تعادل الفريقني بهدف ملثله ،و�سجل و�سام بن يدر هدف �إ�شبيلية يف الدقيقة  ،37بينما
تعادل �أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد بالدقيقة .45

ريال مدريد يعلن التعاقد مع دياز
�أعلن نادي ريال مدريد خام�س الدوري الإ�سباين الأحد انتقال العب الو�سط الإ�سباين
�إبراهيم دياز البالغ  19عاماً من مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي �إىل �صفوفه حتى عام ،2025
و�أ�صدر نادي العا�صمة الإ�سبانية بياناً �أكد فيه« :ريال مدريد ومان�ش�سرت �سيتي تو�صال
�إىل اتفاق يق�ضي بانتقال �إبراهيم دياز الذي ارتبط بالنادي ملا تبقى من هذا املو�سم
ولل�سنوات ال�ست القادمة» ،ومل يك�شف النادي قيمة التعوي�ضات التي دفعها ريال مدريد
ملان�ش�سرت �سيتي مقابل انتقال دياز الذي ينتهي عقده مع �سيتي يف نهاية املو�سم احلايل،
لكن تقارير �صحافية �أ�شارت �أن قيمة ال�صفقة بلغت  15مليون يورو.
وخ�ضع �أم�س دياز املغربي الأ�صل للفح�ص الطبي قبل �أن يقدم �إىل و�سائل الإعالم ،وكان
مدرب �سيتي الإ�سباين بيب غوارديوال يريد املحافظة على دياز يف �صفوف «ال�سيتيزن»
لكنه يبدو ب�أنه مل ينجح يف �إقناعه بالبقاء علماً ب�أنه خا�ض �أربع مباريات فقط يف �صفوف
فريقه هذا املو�سم و�سجل هدفني يف ك�أ�س الرابطة يف مرمى فولهام.

راييفات�س �ضحايا �إقاالت ك�أ�س �آ�سيا 2019

ت�أهل �سان جريمان وموناكو �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش من
ك�أ�س فرن�سا بعد فوز الأول ب�سهولة على غارد �سانت �إيفي
بونتيفي  0-4والثاين ب�صعوبة على كاين اون رو�سيون ،0-1
و�سجل �أهداف باري�س �سان جريمان كل من �سيلفان جول
العب بونتيفي �ضد مرماه  24والربازيلي نيمار وكيليان مبابي
من ركلة جزاء والأملاين جوليان دراك�سلر ،وفجر �أندريزيو من
الدرجة الرابعة مفاج�أة من العيار الثقيل ب�إخراجه مر�سيليا
وجنومه من الدرجة الأوىل بفوزه عليه  ،0-2يف حني مل يجد
باري�س �سان جرمان حامل اللقب �صعوبة يف الفوز على غارد
�سان �إيفي بونتيفي املغمور برباعية نظيفة ،واملباراة هي
ال�سابعة تواليا التي مل يحقق فيها مر�سيليا الفوز يف خمتلف
امل�سابقات و�سبق له �إن خرج من ك�أ�س الرابطة الفرن�سية
ب�سقوطه �أمام �سرتا�سبورغ قبل فرتة التوقف ،كما خرج من
الدوري الأوروبي بحلوله رابعا و�أخريا يف جمموعته.
وخا�ض مر�سيليا الذي يعي�ش مو�سما �سيئا املباراة بكامل

جنومه وعلى ر�أ�سهم ثالثي املنتخب الفرن�سي احلار�س
املخ�رضم �ستيف مانداندا وفلوريان توفان ودميرتي باييت،
لكن �أندريزيو ف�أجئه بهدف �سجله براين نغوابيجي بعد خروج
خاطىء ملانداندا قبل �أن يح�سم فلوريان ميال النتيجة
ل�صالح فريق الدرجة الرابعة ،ومن �ش�أن هذه النتيجة ان تزيد
ال�ضغط على مدرب مر�سيليا رودي غار�سيا الذي قاد الفريق
�إىل نهائي الدوري الأوروبي املو�سم املا�ضي قبل �أن يخ�رس
�أمام اتلتيكو مدريد الإ�سباين بثالثية نظيفة .وتنف�س موناكو
ال�صعداء بفوزه على م�ضيفه كانيه رو�سيون من الدرجة الثالثة
بهدف �سجله املايل مو�سى �سيال علما ب�أن �صاحب الأر�ض
�أكمل املباراة بع�رشة العبني يف الدقيقة  18لطرد العبه لوبي.
و�شارك يف �صفوف موناكو مدافعه اجلديد الربازيلي نالدو
القادم �إليه من �شالكه الأملاين يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية،
ومن �أبرز النتائج الأخرى ،خرج ني�س بخ�سارته �أمام تولوز
 ،4-1وبوردو ب�سقوطه �أمام لوهافر .1-0

�أقال االحتاد التايالندي مدرب منتخبه ال�رصبي ميلوفان رايفات�ش بعد اخل�سارة الكبرية
�أمام الهند  4-1يف اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الأوىل لك�أ�س �آ�سيا  2019يف
�أبو ظبي ،و�أعلن االحتاد التايالندي �أم�س �أن رايفات�ش البالغ  65عاماً �أقيل من من�صبه
و�سيحل بدالً منه م�ساعده �سريي�ساك يودياردثاي يف مواجهة البحرين اخلمي�س املقبل،
وقال رئي�س االحتاد التايالندي �سوميوت بومبامنونغ يف بيان« :مل نتوقع هذه النتيجة من
املنتخب التايالندي وال ي�ستحقها جمهورنا� ،أنا خائب من هذه النتيجة على غرار جميع
م�شجعينا يف البالد ،لكن كرئي�س لالحتاد ال ميكنني �أن �أبقى متفرجاً حيال ما ح�صل».
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الكاتب �سمري دعا�س جلريدة الو�سط

الكتابة فر�صتنا الثمينة العتقال اللحظات الهاربة
�سمري دعا�س كاتب وقا�ص من والية �سطيف ابن بلديتني :بلدية �أوالد تبان حيث املن�ش�أ والطفولة وبلدية عني وملان التي در�س بها ويقيم بها حاليا
خريج جامعة فرحات عبا�س  ،تخ�ص�ص بيولوجيا ي�شغل من�صب مندوب طبي  ،يكتب الق�صة الق�صرية والق�صرية جدا  ،وبع�ض املحاوالت يف ال�شعر احلر
واخلاطرة �شارك بالعديد من امللتقيات  ،وطنية ودولية �إ�ضافة �إىل م�سابقات �أدبية  ،حيث توجّ هذا العام باملرتبة الثانية عربيا يف الق�صة الق�صرية ،
مب�سابقة القلم احلر بجمهورية م�صر العربية.
خل�ضر بن يو�سف
كيف كانت بدايتك مع كتابة
الق�صة  ،وهل
واجهت �أ َيّة
ِ
�صعوبات يف بداية م�شوارك ؟
بدايتي مع كتابة الق�صة كانت من
منطلق املطالعة ،فمنذ �صغري
كنت مولعا بالقراءة ،وهنا �أتذكر
جملة العربي الكويتية  ،وذلك الزخم
املعريف الكبري الذي احتوته �صفحاتها
 ،كنت �أقبل عليها ب�رشاهة ،وكان
�أكرث ما ي�ستهويني املوا�ضيع الأدبية
وباخل�صو�ص الق�صة  ،كنت �أجد متعة
كبرية يف ال�رسد الق�ص�صي  ،و�أتعجب
كيف لكاتب �أن ي�صوغ تلك الكلمات
ويرتجم �أفكاره تلك �إىل ق�صة ممتعة
وبهية ال�رسد ،لأجدين وبنهاية كل ق�صة
�أقر�أها وك�أنني �أنا �صاحبها ،ف�أقول
يف قرارة نف�سي  :لي�س بال�صعب �رسد
حدث مثل هذا  ،كان ب�إمكاين �أن اكتب
مثله ورمبا �أح�سن ،فبد�أت بخرب�شات
ب�سيطة وطورتها باملطالعة املك ّثفة
�إىل �أن كانت تلك امل�سابقة باجلامعة
والتي �شاركت بها ،وكنت �أول الفائزين،
فكانت التهاين كثرية جدا ..مما
�شجعني للكتابة �أكرث و�أكرث يف هذا
اجلن�س الأدبي ،ثم كان الف�ضاء الأزرق
وو�سائل التوا�صل االجتماعي والتي
�أ�سهمت ب�شكل كبري وجلي يف تطوير
معاريف وقدراتي الكتابية
حقيقة مل تواجهني �صعوبات كثرية يف
بداية م�شواري عدا بع�ض الته ّكمات
من بع�ض النا�س ال�سلبيني باحلياة
 ،لكني كنت واثق اخلطى فيما �أنا
مم�ضي فيه  ،فلم �أعرها اهتمامي
ملن يقر�أ �سمري دعا�س ؟
بدايتي بالقراءة كانت طبعا لعمالقة
وجهابذة الأدب� ،سواء العربي �أو
الغربي ،فقر�أت لنجيب حمفوظ ،هذا
العبقري و�أب الرواية العربية  ،الذي
�أو�صلها للعاملية� ،أي�ضا املنفلوطي
والذي قر�أت كل روائعه ،عبا�س حممود
العقاد وكل عبقرياته .مولود فرعون..
عبد احلميد بن هدوقة ..والرائعة
القا�صة زهور وني�سي� .أغاتا كري�ستي..
غار�سيا ماركيز ..والرائع دون منازع
�أب الأدب الرو�سي دو�ستويف�سكي،
وحتى حاليا الزلت �أقر�أ لكل ه�ؤالء.
املعوقات التي تواجه
ما هي �أبرز ِ ّ
الكتابة الإبداعية اليوم يف
ر�أيك ،خا�صة يف ظل االن�شغال
بهموم احلياة اليومية؟
الكتابة الإبداعية اليوم ورغم كرثتها،
ومدى انت�شار ممار�سيها تبقى تعاين
�صح التعبري،
ذلك العقم والالفعالية �إن ّ
وذلك راجع لكثري من املعوقات ،رمبا
�أبرزها البيئة �أو املجتمع الذي نعي�شه
والذي نكتب له ..ف�أغلبية جمتمعنا
اجلزائري يف من�أى عن الكتاب
واملقروئية .مبعنى جمتمع بدون
حراك ثقايف ،وهذا بكل الأ�صعدة،
وبالتايل ي�ضل الكتاب حبي�س الرفوف
� ،سواء باملكتبات �أو بالبيت .وهذا ما
يعني تهمي�ش للكاتب و�إلغاء لإبداعه،
وهنا يكون الكاتب يف حرية  -ملن
�أكتب ؟.
�أي�ضا عدم قدرة املبدع املالية يف
تقدمي خمطوطه للطبع ولدار الن�رش،

يف ظل ارتفاع �أ�سعار الطبع وب�شكل
ع�شوائي  ،وغياب الرقيب واملحا�سب
و�شح يد العون من
امل�س�ؤول عن هذا،
ّ
قبل الهيئات وامل�ؤ�س�سات الثقافية،
التي من واجبها احت�ضان املبدع
وتبني �أعماله
�أي�ضا النظر للكتابة الإبداعية
وك�أنها ترفا  ،وبالتايل
اال�ستخفاف والتقزمي من �ش�أن
من املبدع .فالكتابة ر�سالة
وق�ضية وهدف ولي�ست جمرد
كلمات متناثرة
تعقيدات املجتمع والتابوهات التي
يفر�ضها ب�شكل مبا�رش ورمبا غري
مبا�رش
غياب االهتمام باملبدع وعدم تثمني
�أعماله .من الناحية الإعالمية خا�صة.
فتجد نف�س الوجوه وال�شخو�ص
حا�رضة دوما وتكرارا ،وبكل الو�سائل
الإعالمية .يف حني يهم�ش الكاتب
ال�شاب خا�صة وال ينظر حلاله
�أنت الآن ت�شغل من�صب مندوب
طبي  ،يف ر�أيك بني املوهبة
واملن�صب الوظيفي ي�ضيع �أحد
الطرفني �أم ي�ضيع الرجل املبدع
؟
�أكيد الوظيفة �شيء �رضوري وال بد
منه .واملوهبة �أي�ضا بالن�سبة يل �شيء
واجب ومقد�س
وبالنظر لأهمية كليهما ال �أظن �أن
املبدع �سي�ضيع ..ولن ي�ضيع الطرفني.
الن الإبداع �أو الكتابة الإبداعية حالة
تفر�ض نف�سها مهما ات�سعت حدّة
الظروف وت�أزّمت املواقف .فاملبدع
احلقيقي الذي ي�ؤمن مبا يكتب لن
ي�ضيع �أبدا
�أنت �شاب وقدوة لكل ال�شباب
،ووالية �سطيف تزخر بطاقة
كبرية منها  ،لو حدثتنا عن
الكيفية التي تقوم فيها
باملهمة بني الكتابة االبداعية
والوظيفة ؟
بخ�صو�ص الكيفية التي �أو ّفق بها بني
الكتابة والوظيفة ..هي حقيقة �صعبة
نوعا ما .و�أحيانا �أجدين �أميل اىل
طرف على ح�ساب الطرف الأخر
و العك�س .لكن �رسعان ما �أعود
حماوال خلق ذلك التوازن .بالن�سبة
يل وكمندوب طبي فوظيفتي ت�أخذ
مني الكثري والكثري .ف�أجل�أ لليل دوما
لأقرتف الكتابة والقراءة ،لأن ال
وقت يل يف النهار عدا يومي اجلمعة
وال�سبت ،ف�أحاول ا�ستدراك ما
فاتني يف بقية �أيام الأ�سبوع .رمبا مل
�أ�سعف كثريا حل�ضور بع�ض امللتقيات
والندوات الأدبية ،لكني دوما على
ات�صال بزمالء الإبداع ،وعلى دراية
مبا يحدث بال�ساحة الثقافية .ف�أحاول
جاهدا خلق تن�سيق وتوفيق بني
الوظيفة والكتابة الإبداعية بكل ما
�أوتيت من جهد.
لو تكلمنا عن جمموعتك
الق�ص�صية  ،وكيف كان �صداها
بعد ا�صدارها ؟
هي نِتاج مرحلة كبرية من الزمن.

جمعت فيها كل ق�ص�صي الق�صرية
والق�صرية جدا .وحقيقة يف بداية
الأمر كنت �ضد فكرة الن�رش ،لأين كنت
�أراها ن�صو�ص عادية غري نا�ضجة،
ولي�ست مب�ستوى الن�رش .ولأن الكثري
قر�أ يل ما �أبثه بني احلني والآخر على
�صفحتي بالفي�سبوك  ،ف�أثنوا على ما
ان�رش و�شجعوين على الن�رش .فكانت
البداية مع دار املثقف للن�رش والتوزيع
بباتنة .فكان الإ�صدار يف فيفري 2018
حتت عنوان (ثم اغتالوا اليا�سمني).
وقد تفاج�أت كثريا بال�صدى وال�شغف
الكبري الذي حققته املجموعة ،من
خالل لقاءات البيع بالتوقيع وم�شاركتي
باملعار�ض الوطنية .ثم كان العر�س
باملعر�ض الدويل �سيال هذا العام
حيث نفذت كل الن�سخ هناك ..وحل ّد
ال�ساعة ال يزال الكثريون يطالبون
باملجموعة .مما جعلني �أبا�رش بطبعة
ثانية ،والتي �ستكون جاهزة يف القريب
العاجل
ما �أهم مو�ضوعات جمموعتك
الق�ص�صية وعلى ما ركزت فيها
وما اجلديد الذي �أردت ا�ضافته
وتقدميه للقارئ اجلزائري
والعربي عامة ؟
بخ�صو�ص جمموعتي الق�ص�صية..
فقد كانت مزيج بني الق�صة الق�صرية
والق�صة الق�صرية جدا ..هذه الأخرية
والتي تعترب لون ادبي حديث بالن�سبة
للمغرب العربي وللجزائر
تناولت املجموعة بع�ض الوقائع
م�ست
والأحداث االجتماعية التي ّ
بالدنا العربية م�ؤخرا ،يف ظل ما
ي�سمى بالربيع العربي وتلك النكبات
واخليبات التي �أتت على الأخ�رض
والياب�س ،فلم ي�سلم من ويالتها ال
الب�رش وال ال�شجر
كان العنوان (ث ّم اغتالوا اليا�سمني)..
وهو كناية على ما اقرتفته تلك الدموية
الهمجية من و�أ ٍد للحياة ..للإن�سانية..
للإبداع ..وحتى للفن والفكر
وقد كان تاريخ ثورتنا اجلزائرية
املجيدة حا�رضا باملجموعة ..من
خال ل ق�صة (ليل و�أمل) .والتي هي
حماكاة لوقائع حقيقة عا�شتها �أ�رسة
متوا�ضعة بال�رشق اجلزائري �إ ّبان
اال�ستعمار الفرن�سي
ما �أردت �إي�صاله بهذه املجموعة

�سواء للجزائري وحتى العربي �أي�ضا،
هي ر�سالة نبذ للعنف وللدمار ..وان
نحافظ على �أوطاننا وعلى �إن�سانيتنا
ووحدتنا العربية .وان ال نقع �ضحية
للمخططات ال�صهيو�أمريكية .ويكفينا
خري دليل ما يحدث بفل�سطني حاليا
وما حدث للجزائر قدميا.
املعروف �أن الأ�رسة هي التي حتفظ
�أواق املبدع من االهرتاء وال�ضياع يف
ر�أيك هل تعتربها كذلك ،وما ذا قدمت
لك الأ�رسة يف حياتك ؟
رمبا نعم ورمبا ال ..فالأ�رسة املثقفة
واملت�شبعة معرفيا حتما �ستحافظ
على خرب�شات مبدعها ،ولو للذكرى.
عك�س ذلك حني ين�ش�أ الكاتب يف �أ�رسة
ال عالقة لها بالإبداع� ،أو يف حميط ال
يقر�أ �أ�صال ،فبدون �شك حتى كتاباته
ال�رضورية واجلوهرية �ست�ضيع� ،إن مل
يحر�ص على حفظها
و�أنا �شخ�صيا جد حمظوظ .فقد
ن�ش�أت بني �أ�رستني� ..أ�رستي وبيت
حمب
جدي .واحلمد هلل كال الأ�رستني
ّ
للعلم والفكر والإبداع رغم �إمكانياتهما
املحدودة .وال ان�سي خايل ،خايل
واملحب للمعرفة..
الرجل املثقف
ّ
كان من احلني والأخر ي�أتي بكم ال
با�س به من الكتب واملجالت .حيث
كنت �أهرع �إليها ملتهما �صفحاتها بنهم
�شديد .فكان له ت�أثري كبري وايجابي
جدا يف تكويني املعريف والثقايف
ال�شعر بلغ �سنوات النجاح ولكن مل
ي�ستمر لي�أفل ويتوارى يف مقابل ذلك
عادت الرواية �إىل الواجهة و�سيطرت
كلية نريد ر�أيك ب�رصاحة يف هذا
املو�ضوع ؟
�أكيد فال�شعر والرواية منذ قدمي
الزمان ،حتى حاليا يرتبعان على
عر�ش الإبداع والثقافة ،وقدميا
كان الأدب عند العرب حم�صورا
يف ال�شعر فقط .نتيجة املمار�سة
البدوية والريفية والتي اقت�رصت على
ت�صوير الوقائع ،والتعبري عن امل�شاعر
واملكنونات احل�سية �شعريا ال �أكرث .ثم
عاد ت�سليط ال�ضوء على الرواية نتيجة
االحتكاك بالغرب والتنقالت الكثرية
لأوربا و�أمريكا .فكان االهتمام بالن�ص
الروائي كبري جدا ومبالغ فيه ،لدرجة

�إهمال وتهمي�ش بقية الأجنا�س الأدبية
الأخرى .مما �أدى �إىل حدوث ما ي�سمى
ببع�ض اخليانات ..فكثري من كتاب
الق�صة انتقلوا مبا�رشة �إىل الرواية دون
رجة للن�ص الق�ص�صي
�أما عند الغرب ،فلكل لون �أدبي �أهله
ومريديه .دون الت�أثري على باقي
الألوان .خا�صة الق�صة الق�صرية التي
�صارت يف م�صاف الرواية ،وكرث
احلديث واالهتمام بها .ورمبا خري
دليل الكندية (�آلي�س مونرو) القا�صة
توجت بجائزة نوبل
البارعة والتي
ّ
للأدب �سنة 2013
تعد والية �سطيف من الرواد
بني الواليات يف االبداع يف �شتى
املجاالت  ،ما الأ�سباب ح�سب
ر�أيك ؟
�سطيف من الرواد يف الإبداع ..رمبا
هذا راجع للحركة الثقافية التي
�شهدتها اجلزائر وكل الواليات وب�شتى
املجاالت .كذلك وجود جيل �شبابي
مبدع ،ومدى رغبته يف �إي�صال �أفكاره
و�إبداعاته� .أي�ضا ال�صحوة الأدبية
وفتح دور الن�رش للأبواب ،والت�سهيالت
املق ّدمة يف هذا املجال .كذلك
املوقع اجلغرايف ملدينة �سطيف
باعتبارها نقطة عبور للكثري من
الواليات .وبالتايل تعزيز التوا�صل
واالحتكاك بني خمتلف الثقافات.
�إ�ضافة �إىل ت�شجيعات ودعم ال�سلطات
وامل�ؤ�س�سات املعنية
ملاذا اختار مبدعنا “الق�صة” على
غريها من انواع الأدب العربي ؟
�شخ�صيا �أجد �أن الق�صة هي التي
اختارتني ..فمتعتي باحلكي و�رسد
الأحداث ال ت�ضاهيها متعة �أخرى.
ف�أحيانا �أجد الق�صة او احلدث
يكتبني وب ّدقة .ف�أن�رص يف حيثياتها،
و�أتقم�ص �شخ�صياتها .ومع انه يل
بع�ض املحاوالت بال�شعر واخلاطرة،
�إ ّال �أن كتابة الق�صة تبقى املهيمنة على
رغباتي وميوالتي الإبداعية
هل ت�ستهويك الكتابة يف
الرواية ؟
بالن�سبة للرواية� ..أحبها و�أع�شق ذلك

الن�سق وتلك اجلمالية التي متيزها.
لكني دوما �أجدين متخوف من
اقرتافها .فالعمل الروائي بحاجة
جلهد ولتفرغ كبريين .وحاليا كل
اال�ضواء م�سلطة على هذا اللون
الأدبي .فخو�ض غماره رمبا يحتاج
ملحة .ف�أن اكتب
ل�شجاعة ورغبة
ّ
ن�صا روائيا ي�ستوجب مني عبقرية
ور�ؤية ثاقبة ذات م�ستوى رفيع.
تعج بكثري من
خا�صة وال�ساحة الأدبية ّ
الأ�سماء الروائية ،حيث للرداءة عنوان
عري�ض وللأ�سف.
ر�أيك يف النقد يف بامل�شهد
الثقايف؟ وهل تتقبل النقد؟
�أكيد فانا مع م�شجعي النقد .فال تقوم
قائمة للأدب والثقافة دون نقد .لكن
�رشط �أن يكون نقدا بنّا ًء احرتافيا
يخدم الن�ص ،وي�سهم يف ارتقاء
م�ستوى �صاحبه .فما �أعيبه اليوم عن
النقد بال�ساحة الثقافية هو غياب
امل�صداقية واالحرتافية ،فبات عبارة
عن حماباة وجمرد �آراء ال �أكرث .وهذا
ما وقع فيه الكثري من مدعي النقد.
فيهاجمون ال�شخ�ص ال الن�ص.
ففي جزائرنا ال �أجد النقد قد �أ�سهم
وخدم امل�شهد الثقايف بامل�ستوى الذي
نريد ،مقارنة مع باقي ال�شعوب
م�شاريعك امل�ستقبلية على
�صعيد الكتابة ؟
على �صعيد الكتابة� ..أح�رض ملجموعة
ق�ص�صية .وجمموعة ق�ص�ص ق�صرية
جدا كما يل بع�ض الق�صائد واخلواطر
بحاجة لبع�ض الرتتيب ،قد اجمعها يف
كتاب
كلمة �أخرية للقراء واجلريدة ؟
يف الأخري �أتوجه بجزيل ال�شكر
لك �أخي خل�رض ،على هذا احلوار
اجلميل ال�شيق� .شكر مو�صول
�أي�ضا جلريدتكم املوقرة ولكل
العاملني عليها .ومبنا�سبة حلول
ال�سنة اجلديدة � 2019أمتناها �سنة
حب وخري و�إبداع على اجلميع.
وكل �سنة وال�ساحة الثقافية
والإبداعية باجلزائر ب�ألف �ألف
خري ومتيز.
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للكاتبة جرمندر ك  .بامربا

«�إعادة التفكري يف احلداثة :نزعة ما بعد
اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي»
ي�ؤكد كتاب «�إعادة التفكري يف احلداثة :نزعة ما بعد اال�ستعمار واخليال
ال�سو�سيولوجي» مل�ؤلفته جرمندر ك  .بامربا على عبثية االعتقاد ال�سائد الذي
ينظر للحداثة بو�صفها منتج ًا �أوروبي ًا خال�ص ًا ،يف الوقت الذي مييل فيه العتبار
احلداثة م�شروع ًا عاملي ًا حيث ا�ستعان الغرب بالكثري من امل�ؤثرات احل�ضارية
من اخلارج ،وال �سيما تلك التي ا�ستوردها من احل�ضارة الإ�سالمية.

وكاالت
�أوروبا واال�ستعمار :تنافر �أم
تكامل
ترى امل�ؤلفة �أن ع�رص اال�ستعمار الأوروبي
قد �ش ّكل منعطفاً تاريخياً خطرياً ،حيث
�أن العالقة اال�ستعمارية ت�سببت يف
ت�شكيل واحدة من العالقات اجلوهرية
بني �أوروبا من جهة وافرتا�ضاتها عن
الآخرين من جهة �أخرى.
ت�رضب بامربا مثاالً على ما تعتقد ،وهو
ذلك الذي يدر�س العالقة بني اال�ستعمار
الإجنليزي والثقافة الهندية يف القرن
التا�سع ع�رش ،حيث تذكر �أن اخلطاب
اال�ست�رشاقي املتزامن مع فرتة االحتالل
الربيطاين للهند كان ير ّوج للفكرة القائلة
�إن الهند مل تكن متتلك الأدوات ال�صاحلة
لت�أريخ ما�ضيها ،و�أن الهنود مل تكن لديهم
مطلقاً �أي معرفة بثقافتهم اخلا�صة
�أو �أنهم ي�ستطيعون تطوير �إح�سا�سهم
بالقومية على �أ�س�س ذاتية.
وتربز الباحثة ر�أي بع�ض امل�ؤرخني الذين
يرون �أن الهنود ملا حاولوا التعبري عن
�سخطهم �ضد املحتل الإجنليزي ،ف�إنهم
قد ا�ستخدموا م�صطلحات �أوروبية،
مثل القومية وثورة الربوليتاريا ،وهي
امل�صطلحات التي تبينّ عمق ت�أثري
الثقافة الإمربيالية الأوروبية يف ت�شكيل
ثقافة الهنود.
هذه املنهجية �أ ّثرت كثرياً يف تطور علم
االجتماع ،فبح�سب ما تذكر امل�ؤلفة،
�صار الغرب حموراً ،و�صارت احلداثة
هدفاً ومقيا�ساً معيارياً ،بل �إن درا�سة
علم االجتماع نف�سه قد ت�أثرت بتلك
النظرة اال�ستعمارية ،حيث «اتبع الرتاث
الكال�سيكي لعلم االجتماع تبنّي نظرية
التحديث كفكرة لتغيري املفهوم املعياري
ما�ض تقليدي �إىل
للحركة اخلطية من
ٍ
م�ستقبل حديث ،وا�ستقرت تف�سريات
عمليات التحديث �أ�سا�ساً يف �سياق الفهم
التاريخي للمجتمعات ،و�أن كل �شكل يُحل
ب�شكل �أكرث تقدماً ،وقدمت املجتمعات
التقليدية� ،أو جمتمعات ما قبل احلداثة
للمقارنة مع جمتمعات بديهياً حديثة،
وكانت امل�شكلة ت�أ�سي�س و�صف للتحول
التاريخي من واحد �إىل �آخر».
وتالحظ بامربا �أن املناف�سة بني االحتاد
ال�سوفياتي والواليات املتحدة الأمريكية
�إبان فرتة احلرب الباردة ،قد ّ
عطل �إىل
درجة معينة من االتفاق التام على ال�شكل
املعياري للحداثة ،وهو الأمر الذي
تغري متاماً بعد �سقوط ال�شيوعية ،حيث
ظهر الكثري من املثقفني الذين �أعلنوا
من النموذج الأمريكي ،منوذجاً معيارياً
نهائياً ،ومن �أهم ه�ؤالء فران�سي�س
فوكوياما يف �أطروحته امل�شهورة حول
نهاية التاريخ.
تهاجم بامربا ذلك املنهج اال�ست�رشاقي،
وت�ستعني بكتابات بع�ض امل�ؤرخني الذين
ذهبوا �إىل �أن املادة التاريخية والوعي
التاريخي ،كانا موجودين ومت�أ�صلني يف
املجتمعات التي جرى ا�ستعمارها ،ولكن
ح�ضورهما كان مبزاج خمتلف عن ذلك
الذي مي ّيزه الغربيون .وت�سلّط امل�ؤلفة
ال�ضوء على بع�ض النظريات التي عملت
على تف�سري ظهور احلداثة ،بافرتا�ضها
عملية اجتماعية �شاملة �ش ّكلت منطاً
عاماً ،وعاملياً ،حيث تبدو احلداثة يف
مرحلتها الأوىل وك�أنها منبثقة يف املقام
الأول كنتيجة للديناميات الداخلية

للمجتمعات الغربية .كما �أن العديد من
العلماء قد رف�ضوا القول ب�أن احلداثة
ميكن �أن تكون بدي ً
ال للرتاث يف اجلانب
املتخلف من العامل ،وناق�ش بع�ضهم
االعتقاد ب�أن الناجت من عملية التحديث
يف تلك املناطق ،قد يت�شكل من مزيج
ما بني الرتاث واحلداثة ،بحيث ي�شتق
كالهما الدعم من الآخر ،بدالً من ر�ؤيته
بكونه ا�صطداماً باملتعار�ضات.
ويرى الباحثون امل�ؤمنون بذلك التوجه �أن
احلداثة التي ظهرت يف الغرب ال ميكن
�أن تظهر بنف�س ال�شكل يف �أماكن �أخرى،
و�أن �أهداف التحديث يف �أوروبا و�أمريكا
ال ميكن �أن تكون هي نف�س الأهداف التي
نتوقع ظهورها يف �أفريقيا و�آ�سيا.
املجتمع العاملي
من النقاط املهمة ،التي ت�شري �إليها
امل�ؤلفة يف معر�ض درا�ستها لعلم اجتماع
احلداثة� ،أن ذلك املفهوم قد ت�سبب يف
الإحلاح على �إعادة التفكري يف �إيجاد
�أ�س�س معرفية عامة لتاريخ احلداثة،
حيث تذكر �أن املجتمعات ال تتغري �أو
تتطور كهويات مغلقة ،لكن كجزء من
�سياق عاملي �أكرث ات�ساعاً ،ومن هنا ف�إنه
ميكن تفنيد ادعاءات الغرب بوجود تاريخ
مم ّيز له.
وترى بامربا �أن ا�ستدعاء الأر�شيفات
العاملية والعلوم اجلغرافية والقراءات
التاريخية املقارنة ،قد ميكننا من فهم
التطور التاريخي الغربي فيما يخ�ص
احلداثة ،باعتبارها ظاهرة ن�سبية قد
تعر�ضت للت�أثري والت�أثر املتبادلني ،ال
كظاهرة منفردة ت�شكلت يف معزل عن
ال�سياقات العاملية املعا�رصة.
ع�صر النه�ضة بني احلداثة وما
قبل احلداثة
يف �سياق درا�ستها لظاهرة احلداثة،
تناق�ش امل�ؤلفة بع�ض الأقوال
واملعتقدات التقليدية التي ارتبطت
بالتقدم الغربي ،و�صارت قوالب حمفوظة
يرددها الباحثون من دون �إعمال النقد �أو
الت�شكيك فيها.
�أوىل تلك املقوالت هي تلك التي
تروج لدور ع�صر النه�ضة الرائد يف
ّ
�إنتاج احلداثة الأوروبية
تذكر امل�ؤلفة �أن ع�رص النه�ضة قد
ُعرف على نطاق وا�سع ب�أنه كان مب�شرّ اً
مبيالد �أوروبا احلديثة ،وذلك بناء على
كرثة االخرتاعات واالكت�شافات العلمية
وال�صناعية التي ظهرت فيه ،و�أي�ضاً لكونه
الع�رص الذي ات�سعت فيه رقعة الك�شوف
اجلغرافية ،وتطورت فيه احلركة
التجارية ،ولكونه الع�رص الذي ظهر فيه
املذهب الإن�ساين املت�شكك يف كل ما
حوله ،وما نتج عن ذلك من قيام حركة
مراجعة �شاملة لكل املفاهيم اليقينية
التي �سبقته.
ترى بامربا �أن ع�رص النه�ضة مل مي ّثل
قطيعة معرفية مع الع�صور التي �سبقته،
بل �إنه يف احلقيقة كان حماولة لإحياء
املعارف والعلوم التي ظهرت ومت
اكت�شافها يف الفرتات التاريخية الأقدم،
حيث نظر العديد من علماء الإن�سانيات
يف القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي �إىل
الع�صور الو�سطى بكونها «منبع جميع
�أنواع املعرفة الهادفة ،وا�ستندوا �إىل

مواردهم ال�ضئيلة لدعم الدرا�سة وتقييم
الرتاث ،وقد طوروا بعملهم هذا �أمناطاً
جديدة للتفكري وفروعاً جديدة للدرا�سة».
فاملذهب الإن�ساين يف ع�رص النه�ضة كان
علمياً و�أدبياً وتعليمياً م�ستنداً �إىل درا�سة
الع�صور القدمية الكال�سيكية.
كما �أن امل�ؤلفة تلفت النظر هنا �إىل
مالحظة �شديدة الأهمية ،وهي �أن
العلوم الإن�سانية املت�شككة التي ظهرت
يف ع�رص النه�ضة ،قد ظهرت بو�صفها
علوماً م�ستقلة عن علوم الالهوت ،ومل
تُع ّرف نف�سها يف تلك املرحلة ب�أنها علوم
م�ضادة للدين.
وترى الباحثة �أن العالقة بني الع�صور
القدمية وع�رص النه�ضة عالقة وثيقة
جداً« ،ف�إذا كان العلماء الإن�سانيون
يف الع�صور الو�سطى قد عملوا على
تراكم املعرفة فقط ،ف�إن علماء العلوم
الإن�سانية يف ع�رص النه�ضة قد م ّيزوا بني
هذه املعارف».
وت�ؤيد بامربا الر�أي الذي يذهب �أ�صحابه
�إىل �أن التغيرّ املعريف الذي وقع يف
بدايات ع�رص النه�ضة مل يكن تغيرّ اً
كيفياً باملقام الأول ،ولكنه كان يف الكثري
من جوانبه تغيرّ اً كمياً �أي�ضاً .وهي ترى
�أن معرفة تقنيات طباعة الكتب قد
�ساهمت يف ت�سهيل ا�ستن�ساخ الكثري من
املخطوطات وامل�ؤلفات املهمة ،ومن ثم
كان من ال�سهل على الدار�سني والطالب
�أن يقتنوا ن�سخهم ،وبذلك مت توفري
وقت اال�ستن�ساخ و�إعادة الكتابة ،ومتت
اال�ستفادة من ذلك الوقت يف القراءة
املتمعنة للن�صو�ص ،وهو ما �أتاح الفر�صة
للنقد والتحليل ،والظهور بنظريات
جديدة مل تكن معروفة �سابقاً.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري بامربا �إىل �أن
تقنيات الطباعة قد �س ّهلت جمموعة من
احللول البحثية التي كانت غريبة و�صعبة
قبل ذلك .فمث ً
ال �صار من ال�سهل على
الباحثني �أن يقتب�سوا بع�ض الأقوال التي
وردت يف الكتب ،و�أن يحيلوا �إليها ب�شكل
�سهل و�سل�س ،م�ستخدمني يف ذلك �أرقام
ال�صفحات و�أرقام الأجزاء والف�صول
والأبواب ،وهذا كله ت�ضافر مع بع�ضه
البع�ض يف �إنتاج ثقافة �أكرث تعقيداً وثرا ًء،
تختلف ب�شكل كبري عن الثقافة التي كانت
معروفة ومنت�رشة يف الع�صور الو�سطى.
النقطة الثانية ،التي ت�ستند �إليها امل�ؤلفة،
هي �أن الغرب مل يتطور �إىل ثقافة النه�ضة
ب�شكل ذاتي ،بل �أنه ا�ستعان بالكثري من
امل�ؤثرات احل�ضارية من اخلارج ،وال
�سيما تلك التي ا�ستوردها من احل�ضارة
الإ�سالمية القائمة واملزدهرة على
اجلهة املقابلة من البحر املتو�سط.
فل�سفة �أر�سطو ،على �سبيل املثال،
مل تنتقل �إىل الغرب �إال على يد العرب
امل�سلمني ،فالفال�سفة امل�سلمون
–وبالأخ�ص ابن ر�شد – قد قدموا
درا�سات وافية لفل�سفة �أر�سطو ،كما
كتبوا و�صنّفوا م�ؤلفات مهمة يف �رشح
كتبه والتعليق عليها .ومن هنا ف�إن
بامربا ت�ؤكد على «�أنه من خالل مثقفي
العامل العربي ،ف�إن كثرياً من التعليم يف
الع�صور الكال�سيكية الأوروبية قد عاود
طريقه مرة �أخرى �إىل تيار النمو الثقايف
الأوروبي».
الت�أثري الإ�سالمي يف حركة
النه�ضة
الت�أثري الإ�سالمي يف حركة النه�ضة مل
يقت�رص على جمال العلوم الفل�سفية

فح�سب ،بل �إنه امتد كذلك لي�صل �إىل
العلوم الطبيعية ،فنظريات غاليليو
وكوبرنيكو�س قد ا�ستعانت ببع�ض
التجارب الفلكية التي قام بها العلماء
امل�سلمون يف الأندل�س ،كما �أن التقدم يف
جماالت الطب والهند�سة قد ا�ستند �إىل
بع�ض امل�ؤلفات الق ّيمة التي �صنّفها بع�ض
العلماء العرب.
�أما بالن�سبة �إىل الفن الأوروبي ،والذي
ي�شاع �أن التطور الكبري الذي حلق
بخ�صائ�صه و�أ�ساليبه يف ع�رص النه�ضة،
كان بفعل اخل�صائ�ص الأوروبية املم ّيزة
وحدها ،ف�إن امل�ؤلفة ت�ؤكد على خط�أ
تلك الفر�ضية ،لأن العامل يف تلك
املرحلة التاريخية كان متقارباً من
بع�ضه ب�شكل كبري ،وال�سجالت التاريخية
تنقل لنا �أخبار وتفا�صيل الكم الهائل من
الزيارات التي قام بها الرحالة الأوروبيون
�إىل �أفريقيا و�آ�سيا ،وهو ما يظهر معه �أن
�إ�سطنبول وبالد فار�س وال�صني واليابان
والهند وغري ذلك من املراكز احل�ضارية،
كانت مرتبطة ب�شكل وثيق مع بع�ضها
البع�ض ،مبعنى �أن امل�ؤ ّثرات الفنية التي
�صاحبت ع�رص النه�ضة ،مل تكن م�ؤ ّثرات
�أوروبية خال�صة كما ير ّوج لذلك ،بل �إنها
يف احلقيقة كانت م�ؤ ّثرات عاملية.
مفهوم الدولة القومية والثورة
الفرن�سية
تذكر امل�ؤلفة �أن االعتقاد املرت�سخ لدى
دوائر البحث الغربية ،يربط ب�شكل ما
بني الثورة الفرن�سية التي اندلعت يف عام
 1789من جهة ،واحلداثة من جهة �أخرى،
وذلك على اعتبار �أن �أحداث تلك الثورة
قد �شهدت ظهور لبع�ض املبادئ والقيم
اجلمعية ،والتي �أُقيمت على �أ�سا�سها
املجتمعات املدنية احلديثة فيما بعد،
ومنها الدميوقراطية واحلرية وامل�ساواة
واحلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية وحرية
التعبري ،ومن هنا ف�إنه «ب�إن�شاء تاريخ
الثورة الفرن�سية على �أنها ق�صة لأ�صول
العامل احلديث ،قد �أدى �إىل �أن ي�صبح
هذا التاريخ �أي�ضاً خطاباً للهوية الأوروبية
بو�صفها حديثة».
تعتقد امل�ؤلفة �أن ر�ؤية ال�سنوات ال�سابقة
على الثورة ،تثري جدالً وا�سعاً ومناق�شات
للت�سا�ؤل حول التطور الذي حلق بت�ش ّكل
احلكم ال�رشعي يف فرن�سا ،فال�صعود
ال�رسيع والقوي للطبقة البورجوازية
الفرن�سية يف القرن الثامن ع�رش� ،أدى
�إىل زيادة االهتمام بالت�أثري داخل نطاق
املجال ال�سيا�سي ،ومن ثم فقد انهار
الن�سق اال�ستبدادي �أخرياً بعد �أن مت ن�رش
ميزانية الدولة ،ومت االتفاق بعدها على
�إلغاء االمتيازات املالية.
ترى امل�ؤلفة �أن احلقبة النابليونية التي
�أعقبت جناح الثورة الفرن�سية ،قد م ّثلت
احلا�ضنة ال�سيا�سية والثقافية لظهور
فكرة الدولة القومية ،وانتقالها من حيز
ربر
الفكر �إىل نطاق التطبيق العملي ،وت ّ
ذلك ب�أن غزو نابليون مل�ساحات �شا�سعة
من القارة الأوروبية قد ا�ستنفر العامل
املميز عند كل �شعب ،فظهرت القومية
كنتاج الن�صهار عوامل اللغة والعرف
واملخاطر امل�شرتكة« ،فقد �ألهمت
املقاومة ال�شعبية التي ن�ش�أت كرد فعل
للغزو عن طريق جيو�ش نابليون عدداً
من املفكرين ليبد�أوا التفكري يف الدولة
مب�صطلحات قومية ،وقد قويت لغة
التما�سك القدمية واملجتمع املحلي
والدين ،وحدث عقب هزمية نابليون

ت�أكيد على الوالء للملكيات واحلكومات
التقليدية ،و�شهدت ال�سنوات التالية
لهزمية نابليون تورط �أوروبا ب�أكملها
يف �رصاع بني الأيديولوجيات الليربالية،
والقومية ،واال�شرتاكية وممار�سات قوى
الرجعية».
من هنا ،ف�إن امل�ؤلفة تعار�ض الزعم ب�أن
الثورة الفرن�سية وحدها كانت ال�سبب
يف ميالد الدولة القومية احلديثة،
حيث ت�ؤكد على �أهمية الأحداث
ال�سيا�سية واالجتماعية التي �أعقبتها يف
تر�سيخ تلك الفكرة و�إعطائها الفر�صة
املنا�سبة للتنفيذ عملياً «فيمكن ر�ؤية
احلداثة ال�سيا�سية –التي يكون توجيهها
مب�ؤ�س�سات حديثة للدولة –الأمة -على
�أنها ن�ش�أت يف �أوروبا عقب الثورة
الفرن�سية ،ومن ثم �أ�صبحت عاملية
مبرور الوقت» ،وهو ما يعني �أن الكثري
من بلدان العامل قد ا�شرتكت يف �صناعتها
و�صياغتها من خالل رف�ض الهيمنة
الإمربيالية التي عمل الغرب على فر�ضها
يف �أوقات خمتلفة من تاريخ تو�سعاته
الع�سكرية وال�سيا�سية.
ومن النقاط املهمة املرتبطة بفكرة
الدولة القومية �أن التغيرّ ات الإدارية التي
طر�أت على �أنظمة احلكم يف �أوروبا،
تلك التي ي�س ّميها الفيل�سوف الفرن�سي
امل�شهور مي�شيل فوكو باحلوكمة ،قد
�ساهمت فيها دول العامل الثالث التي
توجد خارج �أوروبا �أكرث بكثري من
م�ساهمة القارة البي�ضاء يف �صياغتها
وت�شكيلها .ترى بامربا �أن الأوروبيني يف
مرحلة اال�ستعمار ،قد طبقوا العديد من
التجارب يف م�ستعمراتهم يف �أفريقيا
و�آ�سيا ،و�أن تلك امل�ستعمرات كانت يف
تلك احلقبة وك�أنها معمل كبري لتطبيق
نظريات و�أفكار الأوروبيني ،وال �سيما
يف ميادين ال�صحة واملوارد والإنتاجية
والتنظيمات و�أهداف احلكم ،وبعد �أن
و�صلت تلك التجارب �إىل مرحلة الن�ضوج
والكمال ،قام امل�ستعمرون بنقلها
ب�صورتها و�شكلها النهائي �إىل �أوطانهم
الأم.
من الأمثلة ،التي ت�رضبها بامربا يف
�سبيل �إثبات وجهة نظرها ،هو �أن
ا�ستخدام ب�صمة الإ�صبع مل يُعرف �أبداً
كو�سيلة لتحديد الهوية ال�شخ�صية ،قبل
ا�ستخدامه يف الهند �إبان حقبة اال�ستعمار
الربيطاين لها ،وفيما بعد متت اال�ستعانة
به يف بريطانيا نف�سها ويف باقي �أنحاء
العامل الغربي ،ومن ثم �صار معلماً مائزاً
من معامل احلداثة والتقدم.
من املو�ضوعات امل�شابهة ،التي تلفت
الباحثة النظر �إليها ،هو �أن درا�سة الأدب
الإجنليزي مل يكن معروفاً داخل �إجنلرتا
نف�سها ،رغم �أن جميع امل�ستعمرات
الربيطانية كانت تقرر درا�سة منهج
الأدب الإجنليزي على طالبها بانتظام،
وظلت تلك املفارقة الغريبة قائمة حتى
مت �إقرار درا�سة الأدب الإجنليزي داخل
بريطانيا يف .1813
من هنا ،ف�إن بامربا ت�ؤكد على �إدراك
�أهمية النزعة اال�ستعمارية يف ت�شكيل
الدول الغربية ،بحيث تُعاد قراءة
تاريخ الأمم الأوروبية «كنتاج للعالقات
اال�ستعمارية» ،بل �إن امل�ؤلفة تقدم طرحاً
�أكرث جر�أة عندما ت�شكك يف الفكرة التي
تذهب �إىل �أن بداية الدولة القومية قد
وقع يف �أوروبا ،ومن بعدها انتقلت ن�سخ
تلك الدولة �إىل �أماكن �أخرى من العامل،
حيث تقول �إن نظرية الأ�صل والن�سخ
املتعددة ،تنبثق بالأ�سا�س من االعتقاد

بالهيمنة الغربية والتفوق احل�ضاري
الهائل للعن�رص الأبي�ض.
تبعات الثورة ال�صناعية يف �أوروبا
تذكر امل�ؤلفة �أن �أحد االعتقادات
الرا�سخة يف العقل الغربي ،هو ذلك الذي
يذهب �أ�صحابه �إىل �أن الثورة ال�صناعية
– تلك التي وقعت يف القرن الواقع ما بني
عامي  1750و -1850هي �أحد املعامل
التي رافقت التطورات االجتماعية
وال�سيا�سية والفكرية التي �أعقبت الثورة
الفرن�سية .ومن هنا ف�إن االجتاه �إىل
الت�صنيع يحمل �صبغة �أوروبية بامتياز.
وبح�سب ما يذكر عدد من امل�ؤرخني،
ف�إن جذور الثورة ال�صناعية متتد �إىل
القرن ال�ساد�س ع�رش ،يف �إجنلرتا على
وجه اخل�صو�ص ،ويف �أنحاء متفرقة
من �أوروبا بوجه عام .وكان ال�سبب يف
ظهورها يعود بالأ�سا�س لتوافر عوامل
متعددة ،منها منو املراكز احل�رضية،
والتقدم التقني ،وزيادة عدد ال�سكان،
وتو�سيع �شبكات الري ،وانت�شار الأعمال
امل�رصفية واملالية.
ت�ستند بامربا �إىل جمموعة من الباحثني
الذين ي�شككون يف �أن عملية التحديث
االقت�صادي التي وقعت �إبان ع�رص
الثورة ال�صناعية ،تنبثق من اخل�صائ�ص
الداخلية لأوروبا وحدها ،حيث يرى
ه�ؤالء �أن تلك املزاعم تتجاهل «تدفق
الرثوة من امل�ستعمرات التي �ساهمت �إىل
حد كبري يف االنطالقة املبدئية للثورة
ال�صناعية ،وامل�ساهمة الإجبارية للعبيد
يف هذه العملية ،وال الطريقة التي ُق�ضي
بها على الت�صنيع يف مناطق مثل �أفريقيا
و�أمريكا الالتينية والهند والتي �أُفقرت
عمداً من �أجل �ضمان تفوق ال�سوق لل�سلع
الربيطانية والأوروبية».
عملية التحديث التي م ّيزت ع�صر
احلداثة الأوروبية
من هنا ف�إن امل�ؤلفة تقدم وجهة نظر
جديدة ،مفادها �أن عملية التحديث التي
م ّيزت ع�رص احلداثة الأوروبية ،مل تكن
ب�أكملها نابعة من داخل القارة ،بل �إنها
يف الكثري من جوانبها قد اُقتب�ست من
اخلارج الأفريقي والآ�سيوي ،خ�صو�صاً
و�أن تلك املناطق قد �شهدت �صناعات
متعددة يف فرتات متقاربة مع ثورة
الت�صنيع الأوروبي ،حيث ا�شتهرت الهند
على �سبيل املثال بال�صناعات القطنية.
كما ُعرفت ب�صناعة كبرية لتعدين الفحم،
وهي ال�صناعات التي مت توجيهها بفعل
القوى اال�ستعمارية خلدمة الأهداف
ال�صناعية واالقت�صادية للدول الأوروبية.
جرمندر ك  .بامربا م�ؤلفة كتاب
«�إعادة التفكري يف احلداثة :نزعة ما
بعد اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي»
هي �أ�ستاذة علم االجتماع ومديرة مركز
النظرية االجتماعية ،وقد �شغلت من�صب
�أ�ستاذة زائرة يف الواليات املتحدة
الأمريكية يف تخ�ص�ص الفكر االجتماعي
النقدي ،كما ح�صلت على جائزة تذكارية
يف عام  .2008وتنح�رص اهتماماتها
البحثية يف جمال علم االجتماع التاريخي،
ودرا�سة نزعة ما بعد اال�ستعمار ،ومن
م�ؤلفاتها ،الكوزموبوليتانية وحالة
نزعة ما بعد اال�ستعمار ،علم االجتماع
التاريخي واحلداثة ونقد نزعة ما بعد
اال�ستعمار ،و�إمكانيات وجود علم اجتماع
العوملة.
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امل�ؤ�س�سات الثقافية حتتفي بر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية 2019- 2969
اختارت هذه الأيام خمتلف امل�سارح اجلهوية ودور الثقافة املتواجدة عرب واليات الوطن وامل�ؤ�س�سات
الثقافية كم�ؤ�س�سة فنون وثقافة تخ�صي�ص برنامج ثري لالحتفاء بر�أ�س ال�سنة الأمازيغية 2969-2019
و الذي يعد عيدا وطنيا و منا�سبة عظيمة يحتفي بها اجلزائريون يف كل �سنة وعليه فلقد قام امل�سرح
اجلهوي عبد املالك بوقمروح ببجاية بو�ضع برنامج غني للم�سرح الأمازيغي �إ�ضافة ملعار�ض واحلفالت
املو�سيقية والعرو�ض امل�سرحية  ،من � 08إىل  15جانفي . -2019 2969
املبدع بوعالم �شاكر يوم 12
حكيم مالك
وعلى هذا الأ�سا�س فلقد اختار ويف ذات ال�سياق ف�ستكون البداية جانفي  2018بقاعة العرو�ض ي�رس
الديوان الوطني للثقافة والإعالم بقاعة الأطل�س باب الوادي ببومرادا�س حفال فنيا �سي�ؤدي
�شعار «تراثنا هويتنا لالحتفاء باجلزائر العا�صمة يوم  11جانفي فيه جمموعة من �أغانيه القدمية
الرتاث الثقايف
« بر�أ�س ال�سنة الأمازيغية  ،و  2019عر�ض غنائي ا�ستعرا�ضي واجلديدة وبالتايل فمن املنتظر
الأمازيغي حا�ضر
يت�ضمن الربنامج «�أون�سيي « «قعدة يناير»جلمعية الفنون �أن يلقى هذا احلفل �إقباال وا�سعا
فنون
بقوة مع م�ؤ�س�سة
عرو�ض موجه للأطفال وحفالت الغنائية و امل�رسح� -شذى الطرب من طرف اجلمهور البومرادا�سي
وثقافة لوالية اجلزائر فنية ي�شارك فيها الفنان القبائلي من �سيدي بلعبا�س من �إخراج واملناطق املجاورة لوالية
املبدع بوعالم �شاكر والفنانة �سعيد حاج ميلود ويدخل هذا بومردا�س الذين �سيكونون �أوفياء
ولقد برجمت م�ؤ�س�سة فنون وثقافة �شابة ميينة وخريجة مدر�سة العر�ض �ضمن برنامج الطفل حيث لهذا احلفل الفني الذي �سيقدمه
لوالية اجلزائر برنامج ر�سمي �أحلان و�شباب النجمة �أمال زان �ستحت�ضن قاعة  08ماي خراطة هذا الفنان القبائلي الكبري
خا�ص بـ  12يناير  2019احتفاال مع �إقامة ومعار�ض لل�صناعات ببجاية التابعة للديوان الوطني واملحافظ على الرتاث املو�سيقي
بال�سنة الأمازيغية اجلديدة  2969احلرفية والتقليدية و الفنون للثقافة والإعالم عر�ض م�رسحي الأمازيغي حيث ا�ستطاع هذا
حما�رضات بعنوان «�أيازيت»لتعاونية نات  -الأخري �أن يكون قيمة م�ضافة
وال�شيء املميز لهذا العام هو الت�شكيلية وكذا
برجمة احتفاالت متعددة ومتنوعة تاريخية و�أم�سيات �شعرية عرب بجاية ومن �إخراج �سامي زبيلة للأغنية القبائلية والأمازيغية على
يف خمتلف فروعها بالعا�صمة الف�ضاءات التابعة له وي�أتي هذا  ،فيما �ستحل فرقة مينو من حد �سواء عرب توظيفه للم�سته
حيث و�ضعت برنامج ثقايف ثري مب�ساهمة الديوان الوطني حلقوق اجلزائر العا�صمة �ضيفة بقاعة الفنية والإبداعية التي �صنعت
طوال �شهر جانفي  2019والذي امل�ؤلف واحلقوق املجاورة و املركب الثقايف عبد الوهاب �سليم الفارق ولقيت �إعجاب ع�شاق
يحتفي بالرتاث الثقايف الأمازيغي التلفزيون اجلزائري والإذاعة �شنوه-تيبازة يف عر�ض ترفيهي « الفن الراقي والأ�صيل من خالل
املتنوع حيث ي�شمل هذا الربنامج الوطنية و�سيكون اجلمهور �أنا احتفل» يدخل �ضمن برنامج اللوحات الفنية واملو�سيقية التي
تربز مدى ثراء اللغة الأمازيغية
�إقامة جمموعة من املعار�ض اجلزائري على موعد مع الفرجة �أون�سي املخ�ص�ص للطفل.
التي تعد لغة وطنية ور�سمية يف
الفنية مع الفنانني اجلزائريني
واحلفالت الفنية .
الفنان القبائلي بوعالم اجلزائر التي يوجد فيها تنوع
الذين �سيحيون هذه املنا�سبة.
ثقايف فريد من نوعه والذي
�أون�سيي تختار �شعار
�شاكر يف بومردا�س
يتميز بعادات وتقاليد متنوعة من
غنائي
عر�ض
«تراثنا هويتنا «
احتفاال بيناير
ال�رشق �إىل الغرب ومن ال�شمال �إىل
ا�ستعرا�ضي «قعدة
لالحتفاء بر�أ�س ال�سنة
اجلنوب فاجلزائر قارة يف بلد .
يف حني �سيحي الفنان القبائلي
أطل�س
ل
ا
بقاعة
يناير»
الأمازيغية
معر�ض لل�صناعات
و�سيقام

التقليدية ( �أزياء ،فخار ،طبخ
تقليدي� ،أدوات تقليدية ) من 08
�إىل غاية  12جانفي � 2019أما
فيما يتعلق بالطفل فلقد خ�ص�ص
له برنامج خا�ص به �أين �سيتم
تقدمي عر�ض حكواتي للأطفال»
حكايات من الرتاث الأمازيغي»
احلكواتي �أمني حمليلي بقاعة
العرو�ض ي�رس ببومرادا�س.

حفل فني لل�شابة
ميينة يف ر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية
يف حني �ستحيي يوم  12يناير 2019
ال�شابة ميينة والفنان بلول ميلود
حفال فنيا �ساهرا بقاعة  08ماي
 1945بخراطة والية بجاية مع
عر�ض م�رسحي «�أيازيت»لتعاونية
نات  -بجاية من �إخراج �سامي
زبيلة مع �إقامة حفل فني �آخر
�ستحييه كل من فرقة الأجيال
ال�صاعدة من غرداية و فرقة
، Numid Artمــروان �،إ�ضافة
حلفل فني �آخر بقاعة قاعة
العرو�ض �أحمد باي بق�سنطينة
مدينة اجل�سور املعلقة.

�أمال زان يف  12يناير
بق�سنطينة
و�ستحيي خريجة �أحلان و�شباب
الفنانة اجلزائرية املت�ألقة �أمال زان
وفرقة ، Iwalفرقة  Teyحفال
فنيا خا�ص باالحتفال بر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية  12 2969يناير 2019
بقاعة العرو�ض �أحمد باي بوالية
ق�سنطينة والتي ي�سبقها عر�ض
متنوع « حكايات تراثية من العامل
«لتعاونية لعريني للفنون الدرامية
من باتنة من �إخراج ليديا لعريني
والذي يدخل �ضمن برنامج بالطفل
و�سيكون هذه االحتفالية �سيكون
الرباعم ال�صغار على موعد مبا�رش
بقاعة ال�سعادة بوهران مع حكواتية
الأطفال جميلة �صندوق ،مع عر�ض
متنوع مبنا�سبة «يناير» لتعاونية فن
بالدي -وهران من �إخراج قادة �شلبي
و�سيقام يف احتفالية يناير  2019بقاعة
املغرب بالباهية وهران معر�ض فني
باملنا�سبة بقاعة ال�سعادة عر�ض فني
من �إنتاج الديوان الوطني للثقافة
و الإعالم مب�شاركة فرقة الفنون
ال�شعبية للديوان.

� 475ألف زائر وزائرة ملعر�ض جدة للكتاب
�أكد امل�رشف العام على وكالة
وزارة الإعالم لل�ش�ؤون الثقافية
عبداهلل بن ح�سن الكناين �أن
�صناعة الكتاب مرتكز لتطور
ال�شعوب ونه�ضتها ،عا ًدا
معار�ض الكتاب �إحدى �أهم
قنوات التوا�صل املبا�رش بني
الكتاب والنا�رشين واملثقفني
لالطالع على كل ما هو جديد
يف هذا املجال ،ف�ضلاً عن
كونها حد ًثا ثقاف ًيا بارزًا تتابعه
الأو�ساط الثقافية والأكادميية

اهتما ًما

والإعالمية وتوليه
خا�صا.
ً
ورفع الكناين مبنا�سبة اختتام
فعاليات “معر�ض جدة الدويل
للكتاب” يف ن�سخته الرابعة
حتت عنوان “الكتاب ت�سامح
�شكره وتقديره
و�سالم”
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احلرمني ال�رشيفني �أمري منطقة
مكة املكرمة لرعايته فعاليات
هذا احلدث الثقايف الكبري،

كما قدم �شكره ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري م�شعل بن ماجد
بن عبدالعزيز حمافظ جدة
رئي�س اللجنة العليا للمعر�ض
على متابعته املتوا�صلة التي
كان لها بالغ الأثر يف جناح
املعر�ض.
وبح�سب وا�س ،و�صف معر�ض
جدة للكتاب الذي ا�ستمرت
فعالياته على مدى ع�رشة �أيام
وا�ستقطب  400دار ن�رش من 40
دولة على م�ستوى العامل وح�صد

�أكرث من � 475ألف زائر وزائرة،
ب�أنه لوحة متميزة تتنوع ب�إثرائه
املعريف وفعالياته املالئمة
ريا �إىل
ل�رشائح املجتمع ،م�ش ً
�أن املعر�ض يتميز بامل�شاركات
الوا�سعة لكربيات دور الن�رش
العربية والدولية و�شموليته
التي تت�ضمن الكتب الأكادميية
والثقافية والعلمية والأدبية
والدينية ،بالإ�ضافة �إىل كتب
الطفل والو�سائط املعرفية
والكتب الإلكرتونية.

و�أو�ضح �أن معر�ض جدة للكتاب
جمع  2000عار�ض ،وا�ستقطب
� 180ألف عنوان يف �شتى �أوعية
املعرفة لتلبية �أذواق خمتلف
�رشائح املجتمع وربطهم
بالثقافة والقراءة وتنمية احل�س
نحو االطالع يف خمتلف نواحي
املعرفة.و�أ�ضاف �أن الربنامج
الثقايف للمعر�ض ت�ضمن �أكرث من
 50فعالية من  100م�شارك ،حيث
�شاركت عدد من الدول العربية
والعاملية بعرو�ض فلكلورية

ومعار�ض م�صاحبة منها:
الأردن ،وفل�سطني ،وال�سودان،
واليمن ،وم�رص ،وباك�ستان،
ودول االحتاد الأوروبي ومنها:
فنلندا ،و�إجنلرتا� ،إ�ضافة �إىل
�أمريكا واملك�سيك� ،إىل جانب
تنظيم �أكرث من  60ور�شة
عمل يف الفنون الت�شكيلية،
والت�صوير الفوتوغرايف ،واخلط
العربي ،وندوات ،وحما�رضات،
وم�رسحيات.
وكالة �أنباء ال�شعر

للإعالمي حممد �أعماري

رحالت احلج يف ال�شعر الأمازيغي ..تعريب وتدوين
كتاب «رحالت احلج
يف ال�شعر الأمازيغي»
للإعالمي حممد �أعماري
هو تعريب لق�صائد من
توقيع بع�ض عمالقة
ال�شعر الأمازيغي بالقرن
الع�رشين ،يف حماولة
لتقريب معانيها للقارئ
غري الأمازيغي ،وم�ساهمة
يف تدوين وحفظ ذاكرة
تراثية �أمازيغية مهددة

باالندثار والن�سيان.
واختار امل�ؤلف لهذا
الغر�ض خم�س ق�صائد
لكل من احلاج بلعيد،
حممد بنيحيى �أوتزناخت،
حممد الدم�سريي ،املهدي
بنمبارك� ،أحمد �أمنتاك،
وهم �شعراء نظموا عن
احلج ،و�أمتعوا و�أبدعوا
يف و�صف رحالتهم �إىل
بيت اهلل احلرام على

غرار ما هو معروف عن
املغاربة عموما يف جمال
الرحالت.ويتوخى
�أدب
الكاتب من عمله هذا
�أي�ضا توثيق «ق�صائد فريدة
ودرر �شعرية مل تتكرر
يف ال�شعر الأمازيغي منذ
عقود» مع الإ�شارة �إىل �أن
الكتاب «لي�س درا�سة �أدبية
�أو فنية �أو حتليلية لل�شعر
الأمازيغي ،ولي�س ترجمة

علمية و�أكادميية لهذا
ال�شعر كما هو متعارف
عليه يف �أدبيات و�ضوابط
هذا النوع من الرتجمة».
ويت�ضمن الكتاب -ال�صادر
عن مركز املقا�صد
والبحوث
للدرا�سات
بالعا�صمة الرباط -نبذة
تعريفية عن ال�شعراء
اخلم�سة املنحدرين من
منطقة �سو�س جنوب

اململكة ،وعر�ضا مل�ضامني
ق�صائدهم وفق �أربعة
حماور :ال�شوق �إىل الديار
املقد�سة� ،صعاب الطريق
وم�شقة الرحلة ،امل�شاعر
املقد�سة واملنا�سك ،زيارة
املدينة املنورة.
ويف املقدمة ،ي�شري امل�ؤلف
�إىل �أن ال�شعر الأمازيغي
تناول �أركان الإ�سالم ،كما
ت�صدى ل�رشح العبادات

ومعاجلة
الإ�سالمية،
الظواهر االجتماعية ال�سلبية
بر�ؤية م�ستلهمة من ال�رشيعة
الإ�سالمية وتعاليمها ،بل
فيه ق�صائد ترتجم ب�شكل
وا�ضح و�أمني معاين ن�صو�ص
قر�آنية و�أحاديث نبوية ،وفيه
ق�صائد تعيد رواية ق�ص�ص
القر�آن ،وت�صور حياة الأنبياء
والر�سل وال�صاحلني.
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«الوجه الآيل» تقنية جديدة لعالج �شلل الوجه الن�صفي
تو�صل فريق من الباحثني يف
الواليات املتحدة �إىل تقنية
جديدة لعالج �شلل الوجه الن�صفي
عن طريق جهاز �إلكرتوين تتم
زراعته داخل الوجه لي�ساعده
يف ا�ستعادة احلركة يف اجلزء
امل�صاب بال�شلل.
وك�شفت التجارب املبدئية التي
�أجراها الباحث نيت جويت،
من كلية الطب بجامعة هارفارد
الأمريكية على الفئران ،عن نتائج
مب�رشة من �أجل ا�ستعادة القدرة
على احلركة يف ن�صف الوجه
امل�صاب بال�شلل من خالل توجيه
�إ�شارات كهربائية من الن�صف
ال�سليم �إىل الن�صف امل�صاب،
مما ي�ساعد يف حتريك ع�ضالت
الوجه ،ونقل موقع «�ساين�س ديلي»
املتخ�ص�ص يف الأبحاث العلمية،

عن الباحث قوله �إن �شلل الوجه
الن�صفي هو حالة مر�ضية «مدمرة»
للمري�ض ت�ؤدي �إىل م�شكالت
وظيفية وجمالية وتوثر على عملية
التوا�صل بني املري�ض واملجتمع،

ويف حني �أن جراحات �إعادة بناء
الوجه عن طريق نقل الع�ضالت �أو
بع�ض الأع�صاب ميكن �أن ت�ساعد
يف ا�ستعادة بع�ض �أ�شكال احلركة
�إىل الوجه� ،إال �أن هذه اال�ساليب

تنطوي على بع�ض امل�شكالت،
فهي ،على �سبيل املثال ،تعيد
للمري�ض القدرة على االبت�سام
مرة �أخرى ،ولكن ذلك يتطلب منه
بع�ض املجهود الذهني.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو
ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة
لتحفيز الدماغ بوا�سطة �أقطاب
كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم،
و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن �أداء
الذاكرة يف اليوم التايل ،وتخطو
نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة
باجتاه التو�صل �إىل عالج يقلل من
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة
الذي ي�صاحب بع�ض الأمرا�ض
الرعا�ش
الع�صبية مثل ال�شلل
ّ
(باركن�سون).
ويعترب حتفيز الدماغ من
املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد
البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز
الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها
خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد
نف�سها.
وبح�سب دورية نيورو�ساين�س،
�أم�ضى امل�شاركون يف التجربة
ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز
الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة
و�أظهرت النتائج حت�سن القدرات
املعرفية ومهارات الذاكرة يف
اليوم التايل مبا�رشة ،ويعني ذلك �أن
حتفيز الذاكرة �أثناء النوم طريقة
ف ّعالة ،و�أنه بالإمكان تطوير هذه
الطريقة حلماية ذاكرة الإن�سان
من امل�شاكل الع�صبية التي تتط ّور
مع العمر.

طريقة جديدة غري م�ؤملة لفح�ص ال�سكر
ابتكر علماء من ال�سويد �إبرة متناهية
ال�صغر لي�ستخدمها مر�ضى ال�سكري
يف فح�ص اجللوكوز على مدار اليوم
من دون �أمل .وت�ساعد مراقبة ن�سبة
ال�سكر امل�ستمرة على �ضبط احلالة،
وتفادي �أية ارتفاعات كبرية يف ن�سبة
اجللوكوز.
الإبرة اجلديدة ت�صغر بـ  50مرة الإبرة
القدمية ،وتوفر نتائج دقيقة وت�ستخدم
�أجهزة فح�ص ال�سكر املنزلية �إبر
ال يقل ُ�سمكها عن  7مم ،على �أن
ت�ستخدم يف �أن�سجة دهنية ولي�س �أي
مو�ضع من اجل�سم ،وت�صغر الإبرة التي
مت تطويرها يف رويال �إن�ستيتوت �أوف
تكنولوجي مبعدل  50مرة عن الإبرة
امل�ستخدمة يف �أجهزة فح�ص ال�سكر
املنزلية املتداولة والتي تُعرف بـ
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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 50
باملائة .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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فوائد اال�ستغفار و�أثره على ال�صحة النف�سية للم�سلم

ال يخفى على �أحد فوائد اال�ستغفار العظيمة· :
فهوجملبة للرزق وال�صحة والقوة والذرية:
ا�ستَ ْغ ِف ُروا َر ّبَ ُك ْم �إِ ّنَ ُه َكا َن
قال اهلل تعاىلَ :ف ُقل ْ ُت ْ
ال�س َماء َعلَيْ ُكم ِّم ْد َرا ًرا ()11
َغ َفّا ًرا ( )10يُ ْر ِ�سلِ َّ
ني َويَ ْج َعل لَّ ُك ْم َجنَّاتٍ
يدِ ْد ُك ْم ِب�أَ ْم َوا ٍل َوبَ ِن َ
َو مُ ْ
َويَ ْج َعل لَّ ُك ْم �أَنْ َها ًرا (َّ )12ما لَ ُك ْم ال تَ ْر ُجو َن للِ هَّ ِ
َو َقا ًرا (َ )13و َق ْد خَ لَ َق ُك ْم �أَ ْط َوا ًرا (� . )14سورة
نوح  :الآيات · 14 -10 :
اال�ستغفار ينزل رحمة اهلل عز وجل على
الل َ
عباده :كما قال جل وعال :لَ ْوال ت َْ�ستَ ْغ ِف ُرو َن هَّ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمون �سورة النمل  :الآية · 46 :
اال�ستغفار ينف�س الكروب ويفرج الهموم :عن
عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما َقال :
�صلَّى هَّ
َقا َل َر ُ�سو ُل هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َمَ ( :م ْن لَ ِز َم
اللِ َ
َ
هّ
ُ
َ
ّ
َ
الاِ ْ�س ِت ْغفَا َر َج َعل الل ل ُه مِ ْن ُك ِل ِ�ضيقٍ خَ ْ
م َر ًجا ،
َومِ ْن ُك ِّل هَ ٍّم َف َر ًجا َ ،و َر َز َق ُه مِ ْن َحيْثُ لاَ يَ ْحتَ�سِ ُب
) رواه �أبوداود ( ، )1518و�أحمد يف “امل�سند”
( )248/1وغريهم· .
اال�ستغفار ي�رشح ال�صدور ويطهرها :مما ال
�شك فيه �أن الذنوب ترتك �أثرا على نف�س
امل�ؤمن وت�صدئ قلبه ،م�صداقا لقوله تعاىل:
كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يك�سبون �سورة
املطففني الآية · . 14
اال�ستغفار يوجب معية اهلل عز وجل  :عن �أبي
هريرة – ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل
�-صلى اهلل عليه و�سلم :يقوالهلل تعاىل� :أنا مع

عبدي ما ذكرين وحتركت بي �شفتاه �أخرجه
ابن ماجه.
لذلك ما ع�سانا �إال �أن نقول ب�أن اال�ستغفار من
�أعظم الأذكار .ولعظم ف�ضل اال�ستغفار  ،كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يكرث منه وال يرتكه
على �أي حال  ،قال عليه ال�صالة وال�سالم :
�إنه ليُغان على قلبي ،و�إين لأ�ستغفر اهلل رواه
م�سلم  :انه ليُغان قال �أهل اللغة  ( :الغني )
بالغني املعجمة  ،والغيم مبعنى  ،واملراد هنا
ما يتغ�شى القلب  ،قال القا�ضي  :قيل  :املراد
الفرتات والغفالت عن الذكر الذي كان �ش�أنه
الدوام عليه  ،ف�إذا فرت عنه �أو غفل عد ذلك
ذنبا
اال�ستغفار فيه اقتداء وت�أ�سي وامثتال لأمر
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذ قال عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم :واهلل �إين لأ�ستغفر اهلل
و�أتوب �إليه يف اليوم �أكرث من �سبعني مرة (رواه
البخاري) .تغفر منه  ،قال  :وقيل هوهمه
ب�سبب �أمته  ،وما اطلع عليه من �أحوالها بعده ،
في�ستغفر لهم· .
اال�ستغفار يورث ال�سعادة الدنيوية واملتاع
ا�ستَ ْغ ِف ُروا َر ّبَ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا
احل�سن :قال تعاىل ْ :
ي ِّت ْع ُك ْم َمتَاعاً َح َ�سناً �سورة هود · 3
�إِلَيْ ِه مُ َ
اال�ستغفار يع�صم من عذاب اهلل وعقابه العاجل:
قال عز وجل َ :و َما َكا َن هَّ
الل ُ ِليُ َع ِّذبَ ُه ْم َو�أَنْ َت فِي ِه ْم
َو َما َكا َن هَّ
الل ُ ُم َع ِّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْ�ستَ ْغ ِف ُرونَ·

كبائر ّ
الذنوب
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نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
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ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
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َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
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ِ
ب عليه ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو
�أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ِ
غ�ضب �أو تهدي ٌد
أو
�
ة
آخر
وعي ٌد يف ال
ٌ
�أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف العلما ِء وال ِفرقِ
يف مفهو ِم الكَبائر ،يبقى هذا القو ُل
�أمثَ َل ما قي َل يف تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من
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ال�سلف.
عن َد َّ

�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
ل تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا َو هَّ
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  :مَ ْ
اللِ
َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني [�سورة الأنعام 23 :قال تعاىل :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة الأنعام24 :

�شرح لكلمة القيوم :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص

القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل�ِ ﴿ :إ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
ّبي الكرمي
وطلبهم منه �أن يَ ِ�صف لهم اهلل �سبحانه وتعاىل ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص ،و�أجابهم النَ ّ
ُ
بي بن كعب
�
أ
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ل يَ ِل ْد َو مَ ْ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي مَ ْ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شيءٌ يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
ل يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
ميوت وال يو َرثُ َ ،و مَ ْ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
(ل يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
الة
ال�ص
عليهالنبي
ألوا
�
�س
ّ�صارى
ن
وال
اليهود
�
كذلك
إخال�ص
ل
ا
�سورة
نزول
أنّ
ّ
ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن اليهو َد �أتوا
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).

�إنه رحمة اهلل عز وجل ,وقد رغبت
�أن �أتعرف �إىل الآيات الكرمية ,التي
تتحدث عن رحمة اهلل ,فهناك �آيات
كثرية ,لكن ي�ستنبط من هذه الآيات
حقائق .
احلقيقة الأوىل :يقول اهلل عز
اج ُروا
وجل :الَّ ِذ َ
ين �آَ َمنُوا َوالَّ ِذ َ
ين َه َ
ُ
هَّ
اللِ �أول َ ِئ َ
َ�سبِيلِ
ك
َو َج َ
اه ُدوا فيِ
يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َة هَّ
اللِ [�سورة البقرة
الآية 218:معنى ذلك� :أن الإن�سان
الذي ي�ؤمن ,وي�ستقيم ,ويجاهد يف

�سبيل اهلل نف�سه وهواه� ,إمنا يرجو
رحمة اهلل؛ امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل,
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها,
يرجو ن�ساءها ,يرجو �سمعتها.....
فالإن�سان عليه �أن يتب�رص ,هل يرجو
رحمة اهلل من عمله؟ غري امل�ؤمن
يبحث عن م�صلحته ,يبحث عن
�شهوته ,يبحث عن لذته ,يبحث عن
مكا�سب مادية ,بينما امل�ؤمن يرجو
رحمة اهلل ,هذا هو الفرق اجلوهري,
رحمة اهلل هي اجلنة ,قال تعاىل:

وه ُه ْم َف ِفي
ين ابْيَ َّ
َو�أَ َّما الَّ ِذ َ
ت ُو ُج ُ
�ض ْ
َر ْح َم ِة هَّ
اللِ ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدو َن [�سورة
�آل عمران الآية 107:احلقيقة :من
املعاين اجلامعة ,املانعة ,الوا�سعة,
ال�شاملة ,هي رحمة اهلل عز وجل,
هي اجلنة ,الهدف من الإميان,
والعمل ال�صالح ,واملعامالت,
والأخالق ,وما �إىل ذلك ,هو �أن
امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل ,و�صل
للجنة ,اجلنة :هذه رحمة اهلل عز
وجل.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
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الفنان اجلزائري دربال كرمي للو�سط

احلرية تكمن يف امل�سرح
قال الفنان كرمي دربال املولود بتاريخ  1998/06/15مبدينة تب�سة ليومية الو�سط �أنني مل �أجد نف�سي يف الأعمال التلفزيزنية الناقدة وان كنت قدمت الكثري
يف والية اجلزائر بعرو�ض م�سرحية هدفة للأطفال م�شريا �أن احلرية يف امل�سرح تفوق التلفزيون وقال دربال كرمي املت�ألق �صاحب امل�سرح والفن احلا�صل على
�شهادات تعليمية يهوي امل�سرح والكوميدي منذ درا�سته �أن �أمللتقىي اجلزائري متلق جيد وذكي وملاح وال ميكن �أن تقول غري ذلك فهو على قدرة جيدة من املقر�أة
للم�سرحية والتفاعل معها �إال هناك بع�ض الأ�شخا�ص ينق�صهم الذوق امل�سرحي العام.
م�شريا �إىل �أن ال�سبب �أننا يف اجلزائر
مل نعتد على امل�رسح ب�شكل عام
وعلى االهتمام به وماله وما عليه ومل
نعطيه امل�ساحة الكافية يف حياتنا
وهذا راجع �إىل احلركة الثقافية يف
اجلزائر فهي مل تعطي االهتمام
الكايف والالزم الجتذاب �أ�صحاب
اخلامة الثقافية وتنميتها وخلقها لدى
الآخرين م�شريا �إىل �أن هناك اختالف
بني امل�رسح يف اجلزائر هو اختالف
اجلمهور فجمهور م�رسح نبيل ال
ير�ضيه �أي م�رسح �أخر مع العلم �أن
م�رسح نبيل ير�ضي �أي جمهور
الو�سط كيف يكون امل�رسح بالن�سبة

لك؟
امل�رسح هو عامل لهذه احلياة ميثل كل
االطيف ويروي لنا م�شاغل احلياة يف
قالب ،فكاهتي �أو حزين وامل�رسح هو
�أبو الفنون لأنه من �أول �أنواع الفنون
هنا باجلزائر ميثل امل�رسح جزءا كبري
من الفن لدينا وان�أ ب�صفتي م�رسحي
وفنان متنوع �أجاهد لكي �أقدم ارقي
و�أجود العرو�ض لكي اق�ضي على
امللل لدى جميع الفئات خا�صة عند
الأطفال الذين ميثلونني و�أحب �أن
�أعي�ش �أطوارهم و�أدوارهم الطويلة
الطفولية الربيئة و�أمتنى للم�رسح
هنا ببلدي �أن ي�صل ابعد نقطة بهذا
العامل

الو�سط كيف يكون
امل�سرح بالن�سبة للطفل
وكيف كان دوره يف
امل�سرح؟
�أعدت لهم خ�صي�صا وال لكال احلالتني
مزياها و�أثرها الرتبوي الهام فان
متثيل الأطفال على خ�شبة امل�رسح
يك�سبهم قدرة على العمل �أكرث
وخا�صة العمل اجلماعي كما يك�سبه
ثقافة متنوعة علمية وفنية وينمو
�سلوكه االجتماعية من خالل العرو�ض
امل�رسحية التي تعر�ض �أمامه وهذا

ما هدف �إىل حتقيقه كما مت م�رسح
الطفل من خالل الأيام ال�شتوية من كل
�سنة يف عا�صمة والية تب�سة احت�ضنت
دار الثقافة حممد ال�شبوكي  28بلدية
والذي ا�رشف عليها املت�ألق دربال
كرمي الذي ر�سم الفرحة والبهجة على
وجوه ه�ؤالء الأطفال والذي �ساهم
�أي�ضا يف م�رسح تنمية خربات الطفل
ومو�ضوعاته املتعلقة ببيئته وجمتمعه
ووطنه عن طريق الن�صح والإر�شاد
وال�سعي �إىل حتقيق �أهداف تربوية
وثقفيه و�أخالقية ودينية و�صحية
وفكاهية يف الوقت نف�سها مل�رسح
بالن�سبة للطفل و�سيلة ثقيفية هامة
�سواء قام الأطفال �أنف�سهم �أو كانوا

«فايا يونان» تفوز بلقب «�أف�ضل مطربة �سورية لعام »2018

حازت النجمة ال�سورية ،فايا
يونان ،لقب «�أف�ضل مطربة �سورية
لعام � ،»2018ضمن جوائز «داف
باما ميوزيك �أوورد» الأملانية.
وح�صلت يونان على اللقب عقب
مناف�سة �رش�سة بني جمهورها

وجمهور املطربة� ،أ�صالة ن�رصي،
خالل عملية الت�صويت ،لتنال
يونان يف نهاية املطاف الن�سبة
الأعلى من الأ�صوات.
ويف �إطار فوزها باللقب ،ت�ستعد
الفنانة ال�سورية لل�سفر �إىل مدينة

دبي ،حيث من املقرر عقد حفل
ر�سمي لتوزيع جوائز «داف باما
ميوزيك �أوورد» ،يف  21دي�سمرب
اجلاري.
و�أعلنت اللجنة املنظمة للحدث
العاملي ،الئحة النجوم العرب

املر�شحني للفوز بلقب «�أف�ضل
مطرب عربي لعام  ،»2018يف
حني ما زالت عملية الت�صويت
جارية ،ومن �ضمن ه�ؤالء النجوم:
عمرو دياب وتامر ح�سني و�سعد
ملجرد.

�أحمد ال�سقا «ولد الغالبة» يف رم�ضان املقبل

ت�صدر املمثل الهندي
ّ
ال�شهري �سلمان خان
قائمة جملة «فورب�س»
يف ن�سختها الهندية
ال�شهرية
لل�شخ�صيات
الأكرث دخ ً
ال لعام .2018
�إن
املجلة
وقالت
�سلمان ح�صد 25ر253
كرور (كرور ي�ساوى 10
مليون روبية هندية) من
خالل �أفالمه وبراجمه
وعقود
التلفزيونية

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:

العام ،وبلغ الدخل الذي
ح�صل عليه هذا العام بـ
5ر 170كرور.
وجاءت املمثلة ديبيكا
بادكون يف املرتبة
الرابعة ،لتكون بذلك
املر�أة الوحيدة التي
تدخل قائمة ال�شخ�صيات
اخلم�س الأعلى دخال
منذ بدء القائمة يف عام
 ،2012حيث ح�صدت
8ر 112كرور.

بريد االدارة:
هاتف التحرير :

الفاك�س :

021.69.64.83
021.69.64.63

acm_comunication@yahoo.fr

بريد التحرير:

تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
ر�شح املخرج ر�ؤوف عبد العزيز ،الفنان طارق لطفي ،للم�شاركة يف
فيلمه اجلديد «�رش احلليم» ،بطولة هاين �سالمة ،واملقرر انطالق
ت�صويره خالل �أيام قليلة .وقال م�صدر من داخل اجلهة املنتجة
للفيلم� ،إن لطفي يعكف حالياً على كتابة ال�سيناريو حل�سم موقفه
من العر�ض ،م�ضيفاً �أنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�سيد
دور البطولة الن�سائية بالفيلم ،ومن املقرر الإعالن عن نب�أ تعاقدها
خالل الأ�سبوع املقبل.

بعدما �سيطرت حالة من الغ�ضب على ع�شاق امل�سل�سل الكوميدي
«فريندز» ،بعد �إعالن نتفليك�س حذف حمتوى امل�سل�سل من �شبكتها،
ا�ستجابت ملطالب املتابعني باال�ستمرار يف عر�ض حلقات امل�سل�سل،
يف تغريدة عرب ح�سابها على تويرت� .سيتمكن حمبو م�سل�سل «فريندز»
من اال�ستمرار يف م�شاهدته عرب «نتفليك�س» ،رغم التكلفة الباهظة
التي تتكبدها ال�رشكة  100مليون دوالر ،مقابل احل�صول على حقوق
بث امل�سل�سل يف الواليات املتحدة خالل العام القادم من ال�رشكة
املنتجة وارنر ميديا ،والتي تنوى تد�شني خدمة بث لرباجمها على
الإنرتنت خالل عام .2019

فورب�س� :سلمان خان �أغنى فنان يف الهند للعام الثالث على التوايل
الإعالنات خالل الفرتة
من الأول من �أكتوبر
� 2017إىل � 30سبتمرب
 .2018وبذلك يت�صدر
عاماً)
(52
�سلمان
قائمة الأعلى دخ ً
ال بني
ال�شخ�صيات ال�شهرية يف
الهند للعام الثالث على
التوايل.
وجاء يف املرتبة الثانية
العب الكريكت فريات
كويل ،زوج املمثلة

ع/ر�شيد تب�سة

بعد غ�ضب املتابعني ..نتفليك�س
تدفع  100مليون دوالر لإبقاء
م�سل�سل «فريندز»

بد�أ �أحمد ال�سقا ت�صوير �أويل م�شاهد
م�سل�سله اجلديد «ولد الغالبة» للمخرج
حممد �سامي مبحافظة اجليزة ،متهيداً
لعر�ضه يف دراما رم�ضان .2019
واحتفل ال�سقا بانطالق الت�صوير مع
املنتج �صادق ال�صباح والأبطال حممد
ممدوح ،ومي عمر ،وكرمي عفيفي ،ورمي
�سامي ،وجالل الزكي ،بتقطيع كعكة و�سط
�أجواء احتفالية.
وي�شارك يف بطولة «ولد الغالبة» هبة
جمدي� ،إجني املقدم� ،إدوارد ،هادي
اجليار ،و�صفاء الطوخي ،من ت�أليف �أمين
�سالمة.

�أنو�شكا �شارما ،حيث
ح�صد 09ر 228كرور
خالل نف�س الفرتة ،يف
حني حل املمثل �أك�شاي
قدر بـ
كومار ثالثاً بدخل يُ ّ
 185كرور.
وجاء املمثل ال�شهري
�شاروخان يف املرتبة الـ13
 ،بعد �أن كان يف املركز
الثاين العام املا�ضي،
وذلك لعدم �صدور �أفالم
جديدة له حتى الآن هذا

منفردين ي�شاهدون م�رسحيات �أعدت
لهم امل�رسح بالن�سبة للطفل و�سيلة
تثقيفية هامة �سواء قام الأطفال
�أنف�سهم بالتمثيل �أو كانوا منفردين

ي�شاهدون عرو�ض من امل�رسحيات
.كما ن�شكر �أي�ضا يومية الو�سط
اجلزائرية على هذه االلتفافة

تعر�ض النجم ال�سوري مهند
قطي�ش حلادث �سيارة خطري
تعر�ض املمثل واملخرج ال�سوري ،مهند قطي�ش ،حلادث �سيارة
خطري� ،أ�صيب على �إثره بر�ضو�ض ،يف حني مل يحدد موقع احلادث
حتى اللحظة .وانت�رش اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج ،الفنانة جودي
قطي�ش ،من�شورا عرب في�سبوك ،جاء فيه« :احلمدهلل على ال�سالمة
يا �أغلى من روحي ..لكل مني عم يطمن على بابا ،بابا �صار منيح
احلمدهلل وبخري ..بعتذر �إذا ما قدرت رد على حد».
كما كتب �صديق املمثل ،الفنان خالد القي�ش ،من�شورا �آخر ،جاء فيه:
«ال�صديق مهند قطي�ش تعر�ض حلادث �سيارة وهو الآن بحالة جيدة
جدا» ،بينما �أكد القي�ش تعر�ض �سيارة املمثل لأ�رضار بليغة.

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

اال�شهار

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

021737128

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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بي �إم دبليو ت�ستعد لإطالق �سيارة الفئة الثالثة

ت�ستعد �رشكة بي �إم دبليو لإطالق
�سيارة الفئة الثالثة اجلديدة خالل
ف�صل الربيع القادم ب�سعر يبد�أ
من � 37ألف و 850يورو و�أو�ضحت
ال�رشكة الأملانية �أن �سيارة ال�صالون
 318dاجلديدة تعتمد على حمرك
ديزل رباعي الأ�سطوانات بقوة 110
كيلووات 150/ح�صان ،ويبلغ معدل
ا�ستهالك الوقود 1ر 4لرت 100/كلم،
وهو ما يعادل  108جم/كلم من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
و�أعلنت ال�رشكة الأملانية �أن
اجليل ال�سابع من �أف�ضل �سياراتها

مبيعاً ي�أتي �أي�ضاً كموديل 320d
بقوة  140كيلووات 190/ح�صان
�أو كموديل  330dمزود مبحرك
�سدا�سي الأ�سطوانات بقوة 195
كيلووات 265/ح�صان.
وبالن�سبة ملحركات البنزين ف�إن
ال�رشكة الأملانية تطلق املوديل
 320iمبحرك رباعي الأ�سطوانات
�سعة 0ر 2لرت وبقوة 135
كيلووات 184/ح�صان وكموديل
 330iبقوة  190كيلووات258/
ح�صان ،وت�صل ال�رسعة الق�صوى
ل�سيارة بي �إم دبليو اجلديدة من

الفئة الثالثة حتى  250كلم�/س.
وقد قامت ال�رشكة الأملانية يف
�سيارة الفئة الثالثة اجلديدة بتو�سيع
امل�سار وتقلي�ص الوزن وحف�ض
مركز الثقل ،وتطوير نظام احلركة
والتعليق مع ا�ستعمال ممت�صات
�صدمات جديدة ،مع وجود �أقفال
تفا�ضلية يتم التحكم فيها �إلكرتونيا
للمحور اخللفي املدفوع.
وتزخر مق�صورة ال�سيارة اجلديدة
بلوحة عدادات رقمية مع تطبيقات
امل�ساعدة الرقمية ،التي يتم
التحكم فيها عن طريق الأوامر

ال�صوتية ،كما قامت �رشكة بي
�إم دبليو بتو�سيع باقة الأنظمة
امل�ساعدة الإلكرتونية ب�صورة
ملحوظة .و�أعلنت �رشكة بي �إم
دبي عن �إطالق املوديل M340i
وموديالت هجني �أخرى مبدى
�سري يزيد عن  50كلم اعتماداً
على الطاقة الكهربائية فقط ،كما
تخطط ال�رشكة الأملانية لإطالق
الإ�صدار الريا�ضي  M3اجلديد،
بالإ�ضافة �إىل طرح املوديل
الكومبي وجران توريزمو من �سيارة
الفئة الثالثة اجلديدة.

ن�صائح للتخل�ص من الرطوبة يف ال�سيارات
ن�صح نادي ال�سيارات الأملاين
بالتخل�ص من الرطوبة داخل
ال�سيارة ،لأنها تت�سبب يف
تكثف املاء على النوافذ
الزجاجية وانت�شار رائحة
العفن بال�سيارة و�أو�ضح النادي
الأملاين �أنه خلف�ض الرطوبة
داخل املق�صورة الداخلية قدر
الإمكان يجب �إزالة الأو�ساخ

الرطبة وماء الأمطار من
الأحذية قبل ركوب ال�سيارة.
ومن الأف�ضل االعتماد خالل
ف�صلي اخلريف وال�شتاء على
احل�صري امل�صنوع من املطاط،
وجتفيفها من �آن لآخر ،حتى ال
يتبخر املاء عليها ويتكثف على
النوافذ الزجاجية بفعل حرارة
التدفئة.

�سيارة جديدة تن�ضم �إىل �أ�سرة فورد
طرحت �رشكة فورد
م�ؤخرا منوذجا جديدا
من �سيارات "،"Focus
مبوا�صفات جتعل
منها مركبة عائلية
مميزة وجاءت �سيارة
""Focus Active
بهيكل "�ستي�شن" بطول
 4.5مرت تقريبا ،مطلي
مبواد خا�صة تقلل من
ظهور اخلدو�ش �أو تراكم
الأو�ساخ على �سطحه
نتيجة تعر�ض ال�سيارة
للوحل �أو الثلوج ومتيزت
هذه املركبة عن �سيارات
" "Focusالتقليدية

بنظام دفع رباعي،
ومنظومتي فرامل وتعليق
خا�صتني جتعالنها قادرة
على اجتياز �أكرث الطرق
وعورة .و�أتى النموذج
املخ�ص�ص لل�سوق
الأوروبية من هذه ال�سيارة
بنوعني من املحركات
التي تعمل بالبنزين ب�سعة
 1.0و 1.5لرت وعزم 125
و 150ح�صانا .كما طرحت
مناذج منها لل�سوقني
الأمريكية والآ�سيوية
مبحركات جديدة تعمل
بالديزل ب�سعة 1.5
ولرتين.

فولك�س فاغن تطلق �سيارتها
 Sharanاجلديدة

ك�شفت �رشكة فولك�س فاغن
النقاب عن املوديل اجلديد من
�سيارتها  ،Sharanالتي تنتمي
لفئة موديالت الفان مع املزيد من
التجهيزات التقنية.
و�أو�ضحت ال�رشكة الأملانية �أن
املوديل اجلديد من ال�سيارة
يتمتع بالعديد من �أنظمة ال�سالمة
مثل م�ساعد احلفاظ على حارة
ال�سري" "Lane Assistونظام
مراقبة حميط ال�سيارة "Front
 ،"Assistالذي يقوم بتحذير قائد
ال�سيارة عند االقرتاب من املركبة
الأمامية ،والتدخل يف عملية الكبح

مبا ي�سمح به النظام.
ويتوفر لل�سيارة حمرك ديزل رباعي
الأ�سطوانات �سعة  2.0لرت بقوة
 177ح�صان ،وحمرك ديزل �آخر
�سعة بقوة  150ح�صان ،وحمرك
بنزين رباعي الأ�سطوانات �سعة
4ر 1لرت بقوة  150ح�صان ،وبالن�سبة
لنقل احلركة يتوفر لل�سيارة ناقل
حركة يدوي �سدا�سي ال�رسعات،
وناقل حركة �أوتوماتيكي مزدوج
القاب�ض  DSGمن � 6أو 7
�رسعات ،كما ميكن دمج حمركي
الديزل مع نظام الدفع الرباعي
ب�شكل اختياري.

جاغوار تطور نظام م�ساعدة
لت�سيري حركة املرور
تعكف �رشكة جاغوار
على تطوير نظام
م�ساعدة يهدف �إىل
ت�سيري حركة املرور
وتر�شيد ا�ستهالك الوقود
وتقليل التوتر النف�سي
�أثناء القيادة يف املدن
الذكية امل�ستقبلية.
و�أو�ضحت ال�رشكة
الربيطانية �أن نظام
امل�ساعدة GLOSA
املبتكر ،الذي قامت
بتجهيز �أيقونتها
 F-Paceبه ،يعتمد على
تقنية � ،V2Xأي االت�صال
بني املركبة والبنية
التحتية (Vehicle to
.)infrastructure
ويعد هذا اال�سم
اخت�صارا للم�صطلح
(Green Light
Optimal Speed
� ،)Advisoryأي
تو�صية بال�رسعة املثالية

لإ�شارة املرور اخل�رضاء،
حيث تتوا�صل ال�سيارة
مع �إ�شارات املرور
لإعطائها تو�صيات
بال�رسعة ال�صحيحة قبل
الإ�شارات.
وت�ضمن هذه الطريقة
تدفقاً �سل�ساً حلركة
املرور وخالية من
التوتر ،وي�ساعد االلتزام
بتو�صيات النظام على
تقليل مدة االنتظار
�أمام الإ�شارات احلمراء،
وجتنب مناورات الكبح
ال�شديدة والت�سارع لدى
الإ�شارات ال�صفراء ،وهو
ما ي�ساعد على تر�شيد
ا�ستهالك الوقود.
و�أ�شارت جاغوار �إىل �أن
طرح نظام GLOSA
ب�شكل قيا�سي يتوقف
على حتديث �إ�شارات
املرور وجتهيزها
بالنظام اجلديد.

22

الثالثاء  08جانفي  2019املوافـق ل 03جمادى الأول 1440هـ

�إ�شهار

23

تقني

الثالثاء  08جانفي  2019املوافـق ل 03جمادى الأول 1440هـ

ميزة جديدة من «وات�س
�آب» حتمل تغيريا جذريا
للت�سجيالت ال�صوتية
يبدو �أن �أكرث امليزات �شيوعا عرب وات�س �آب،
قد �أ�صبحت بحاجة �إىل حتديث يتما�شى مع
موجة التح�سينات التي جتريها ال�رشكة على
تطبيقها واكت�شف موقع «»WABetaInfo
ميزة جديدة ت�سمى «الر�سائل ال�صوتية
املتتابعة» (Consecutive voice
 ،)messagesيف الإ�صدار التجريبي
من تطبيق وات�س �آب على نظام الت�شغيل
�أندرويد وكما يوحي ا�سم امليزة ،ف�إنها
�ستتيح للم�ستخدمني ت�شغيل املالحظات
ال�صوتية ب�شكل متعاقب دون احلاجة �إىل
النقر يف كل مرة على �أيقونة كل على حدة
و�أو�ضح موقع « ،»WABetaInfoعرب
مدونته« :ميزة الر�سائل ال�صوتية املتتابعة
هي وظيفة جديدة ،وكما يوحي اال�سم ،فهي
ت�سمح با�ستمرار بت�شغيل الر�سائل ال�صوتية
ب�شكل متعاقب»و�أ�ضاف املوقع�« :ستبد�أ هذه
امليزة يف العمل عندما يتم ر�صد ر�سالتني
�صوتيتني (�أو �أكرث) بوا�سطة وات�س �آب».
وما تزال امليزة يف مرحلة االختبار �ضمن
«وات�س �آب بيتا» ،وهي غري متوفرة ب�شكل
ر�سمي حتى الآن.

دي لينك تطلق رواتر 5G
جديد لل�شبكات املنزلية

�سام�سونغ تقتحم عامل
ال�سيارات مبعالج جديد

ك�شفت �رشكة �سام�سونغ النقاب
عن املعالج Exynos Auto V9
اجلديد ،والذي تقدمه لأنظمة
امللتيميديا بال�سيارات ،وذلك خالل
امل�شاركة �ضمن فعاليات معر�ض
الإلكرتونيات اال�ستهالكية CES
مبدينة ال�س فيجا�س الأمريكية.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن املعالج Exynos Auto
 V9اجلديد مت ت�صميمه على
�أ�سا�س معمارية  8نانومرت معتمدة
على وحدة املعاجلة املركزية
 Cortex-A76ثمانية النوى،

�أطلقت �رشكة «دي لينك» و�أمازون يف معر�ض CES
راوتر جديد 5G 2010-DWR
2019

والتي تعمل ب�رسعة ت�صل �إىل 2.1
غيغاهرتز.
ويدعم املعالج Exynos Auto
� V9أي�ضاً وظيفة الذكاء اال�صطناعي
( ،)NPUلإتاحة م�ساعدة رقمية
يف ال�سيارة .وتعمل وظيفة الذكاء
اال�صطناعي ( )NPUب�رسعة كبرية
تتيح لها معاجلة البيانات ال�سمعية
والب�رصية للوظائف املختلفة مثل
التعرف على الوجه وال�صوت �أو
الإمياءات ،ويدعم معالج �سام�سوجن
 Exynos Auto V9ما ي�صل �إىل
� 6شا�شات و 12و�صلة كامريا.

لإن�شاء ال�شبكات املنزلية اعتماداً
على االت�صاالت الهاتفية اجلوالة
و�أو�ضحت ال�رشكة التايوانية
�أن اجلهاز اجلديد يتيح حتميل
البيانات ب�رسعة ت�صل �إىل 2.8
غيغابت/الثانية ،ولكن ي�شرتط
لذلك توافر ات�صال 5G NR
منا�سب ،كما يتم دعم نظام
 VoLTEو  Meshمن �رشك
دي لينك .وتعمل البوابة اجلديدة
�أي�ضا كجهاز راوتر  AC2600يف
نف�س الوقت مع ،MU-MIMO
ويتم نقل البيانات يف النطاق
املوجي  2.4و  5جيجاهرتز
ب�رسعة ت�صل �إىل 532ر 2ميغابت/
الثانية .ولإن�شاء ال�شبكات املنزلية
تتوفر خم�سة منافذ ،Ethernet
كما يتيح �أحد هذه املنافذ ات�صال
 2.5غيغابت ومل تعلن �رشكة دي
لينك عن �أية معلومات بخ�صو�ص
موعد طرح البوابة 2010-DWR
 5Gاجلديدة يف الأ�سواق العاملية،
ولكن من املتوقع �أن يتم طرحها
خالل الن�صف الثاين من العام
اجلاري.

�أبل ت�سخر من �أمان
م�ساعدي غوغل

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 7 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

و�ضعت �رشكة �أبل �إعالناً على
�أحد املباين يف مدينة ال�س
فيغا�س ت�سخر فيه من الأمان
واخل�صو�صية التي تفتقر �إليها
امل�ساعدات الرقمية من ال�رشكات
املناف�سة ،و�أبرزها م�ساعد غوغل
و�أليك�سا من �أمازون ،ور�سمت �أبل
يف الإعالن �صورة لأحد هواتفها
مع كامريا خلفية مزدوجة وكتبت
«ما يحدث يف �آي فون يبقى يف �آي
فون» ويف الأ�سفل و�ضعت رابط
الق�سم اخلا�ص باخل�صو�صية على
موقعها الإلكرتوين.
وو�ضعت �أبل �إعالنها على
�أحد الفنادق املجاورة ملركز
امل�ؤمترات يف ال�س فيغا�س،
حيث انعقاد معر�ض الإلكرتونيات
اال�ستهالكية  ،2019 CESالذي
يعد الأكرب عاملياً يف هذا املجال،
والذي ينطلق اليوم الثالثاء.
واختارت �أبل اللونني الأ�سود
والأبي�ض لإعالنها لتعاك�س �إعالن
غوغل باللون الأ�سود على خلفية
بي�ضاء عبارة ،Hey Google
وهي العبارة اخلا�صة مب�ساعدها
الرقمي.

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

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

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

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

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

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

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

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

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

موقف
عن جمل�س العظماء
بوالية �إيليزي�....أحدثكم
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وهران

اعتماد 35
وكالة لل�سياحة
والأ�سفار
مت اعتماد ما ال يقل عن  35وكالة
لل�سياحة والأ�سفار خالل �سنة 2018
بوهران ،ح�سب ما ا�ستفيد االثنني من
املديرية املحلية لل�سياحة وال�صناعات
التقليدية،و�أو�ضح نبيل بن عا�شور ،رئي�س
م�صلحة وكاالت ال�سفر بذات املديرية
ب�أن «الوكاالت اجلديدة �سمحت ،يف
نهاية  ،2018لوالية وهران ببلوغ 180
وكالة �سياحية».
و�أ�ضاف امل�س�ؤول نف�سه �أن الوزارة قامت
بتنظيم القطاع بعد انتقال اعتماد (�أ)
و (ب) �إىل رخ�صة اال�ستغالل الوحيدة.
ويتعلق االعتماد �أ بال�سياحة الوافدة
ونوع االعتماد (ب) يخ�ص ال�سياحة
اخلارجية.

العا�صمة خالل
�شهر دي�سمرب

 64حادث مرور
�أف�ضى �إىل 07
وفيات
�سجلت م�صالح الأمن العمومي لأمن والية
ّ
اجلزائر خالل �شهر دي�سمرب )64( ،حادث
مرور ج�سماين� ،أف�ضى �إىل ( )07وفيات
و( )67جريح� ،أ�سباب هذه احلوادث تعود �إىل
عدم احرتام ال�رسعة القانونية ،التجاوزات
واملناورات اخلطرية ،عدم احرتام امل�سافة
الأمنية وعدم ا�ستعمال ممر الراجلني ،يف
جمال جنح املرورّ ،
مت ت�سجيل ( )32جنحة
متعلّقة ب�سياقة مركبة دون احل�صول على
الرخ�صة املق ّررة ل�صنف املركبة املعنية،
( )32جنحة متعلّقة بعدم �إخ�ضاع املركبة
خا�صة
للمراقبة التقنية الدورية )25( ،جنحة ّ
بنقل الأ�شخا�ص بدون رخ�صة )76( ،جنحة
انعدام بطاقة الت�سجيل (البطاقة الرمادية)،
( )32جنحة انعدام ق�سيمة ال�سيارات)132( ،
جنحة انعدام �شهادة الت�أمني و( )122جنحة
متعلقة بانعدام حم�رض املراقبة التقنية
للمركبة.

�سيدي بلعبا�س

مدير والئي جديد
للموارد املائية
مت تعيني مدير جديد ملوارد املائية ب�سيدي
بلعبا�س بعد تقاعد املدير ال�سابق لطاب
عبد القادر �،أين �أقيم حفل تكرميي بح�ضور
ال�سلطات الوالئية وزمالء املدير يف اجلهاز
التنفيذي بالوالية ،وخالل احلفل التكرميي
�أثنى الوايل على اجلهود التي بذلها الإطار
املتقاعد ال �سيما و �أن املوارد املائية يعد
من القطاعات الإ�سرتاتيجية التي لها �أهمية
كبرية  ،مرحبا يف نف�س الوقت باملدير
اجلديد لقطاع املوارد املائية ال�سيد مناد
ال�رشاف الذي �سيخلف املدير املتقاعد يف
من�صبه
�ص �صهيب
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م�ست�شفى �سيدي بلعبا�س
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خط�أ يف و�ضع «ال�سريوم» يت�سبب يف تورم ذراع الفنان حزمي
 .م�صطفى غ "يرهاك" ي�ساند رفيق دربه
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�ص�.صهيب
بعد دخوله �إىل م�ست�شفى عبدالقادر
ح�ساين ب�سيدي بلعبا�س نتيجة �إح�سا�سه
باملر�ض على م�ستوى القلب ،تعر�ض
�أم�س الفنان حزمي �إىل خط�أ طبي ت�سبب
يف تورم جلده على م�ستوى اليد �إثر خط�أ
طبي من ممر�ضة قامت بغر�س ال�سريوم
حتت اجللد من ال�ساعة الثانية زواال �إىل
غاية اخلام�سة �إىل غاية �أن يتفطنوا له
،هذا وكان �أم�س �صديقه م�صطفى قد
زاره بامل�ست�شفى من �أجل االطمئنان عليه
كالعادة وغق جو من املرح مع اعز رفيق
له ،من جهة �أخرى كانت عائلة حزمي قد
طالبت بوقف الإ�شاعات املتكررة التي
تتحدث عن وفاته وهو الذي يحرتمه
الكبري وال�صغري على م�ستوى الوطن وما
حدث جمرد وعكة �صحية وهو يتلقى
العالج الالزم بامل�ست�شفى .

بقلم � :أحمد باحلاج

زرعها �إرهابي قرب الكني�سة يف مدينة ن�صر

�آخر ما قاله خبري متفجرات م�صري قبل مقتله
روى ال�شيخ �سعد ع�سكر مكت�شف القنبلة التي
زرعها �إرهابي قرب الكني�سة يف مدينة ن�رص،
�أن جملة من الأحداث �سبقت انفجار القنبلة
التي قتلت خبري املتفجرات لدى تفكيكها
وقال ع�سكر�« :أثناء �صالة الع�شاء توجهت �إىل
ال�صيدلية ،وات�صلوا بي وقالوا �إن هناك �شخ�صا
يحمل حقيبة �صعد �أعلى امل�سجد ،ويف ثانية

كنت يف امل�سجد كنت �أعتقد �أنه حرامي� ،أو
يريد تعاطي خمدرات كنت �س�أقول له كلمتني
كي يهديه اهلل» .و�أ�ضاف ع�سكر �أنه عندما �صعد
�إىل �أعلى امل�سجد ور�أى احلقيبة علم �أن بداخلها
قنبلة ،و�رصخ« :اهلل �أكرب ...ارجع للوراء» م�شريا
�إىل �أن القنبلة كانت موجهة للكني�سة ،التي تبعد
عن امل�سجد نحو � 3أو � 4أمتار وتابع« :توجهت

م�رسعا لأحد �ضباط الأمن املتواجدين �أمام
الكني�سة حلرا�ستها ،و�أبلغته �أن هناك �شخ�صا
و�ضع قنبلة يف امل�سجد بهدف تفجري الكني�سة،
فجرى م�رسعا ،وعندما ر�أى احلقيبة �أبلغ
عن وجود قنبلة مب�سجد �ضياء احلق مبدينة
ن�رص ،وجاء �أفراد الأمن تباعا �إىل �أن و�صل
خبري املفرقعات» .و�أ�ضاف« :ال�شهيد الرائد

غليزان

م�صطفى عبيد خبري املفرقعات ،عندما ر�أى
القنبلة و�شعر بوجود خطر ،تعامل مع الأمر
مبفرده ،كان ي�رصخ يف النا�س لكي يخرجوا
قبل تفكيك العبوة النا�سفة حتى ال ميوت �أحد
منهم ،وانفجرت فيه القنبلة �أثناء تفكيكها،
وكان هناك نقيب �آخر منهار ويبكي بدل
الدموع دما عليه».

حمام ال�ضلعة امل�سيلة

ت�سجيل  06حاالت ي�شتبه يف �إ�صابتها بالبوحمرون  19جريح يف انقالب حافلة لنقل الطلبة
حالة طوارئ ت�شهدها امل�ؤ�س�سة العمومية
اال�ست�شفائية حممد بو�ضياف بعا�صمة
الوالية غليزان عقب ا�ستقبال م�صلحة
اال�ستعجاالت بذات امل�ؤ�س�سة �أم�س ل06
حاالت من بينهم ر�ضيعني ي�شتبه يف �إ�صابتها
بداء احل�صبة الأملانية البوحمرون �أين مت
جتنيد طواقم طبية لتقدمي الإ�سعافات
الأولية كما مت �إر�سال عيينات �إىل معهد
با�ستور الذي �سيحدد الإ�صابة من عدمها

وح�سبما علم من م�صادر طبية �أن مت و�ضع
عدد من احلاالت حتت الرقابة الطبية
وعزلهم يف غرف خا�صة �إىل غاية ظهور
نتائج التحاليل مع العلم �أن م�صالح مديرية
ال�صحة وال�سكان لوالية غيليزان قرابة 122
مواطن خالل عام  2018يف �إطار حملة
التلقيح التي �أطلقتها وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات
غليزان�:س احلاج

قاملة

ا�صطدام قطار ب�سيارة ببلدية جماز ال�صفاء

�أ�صيب �شخ�صان بجروح متفاوتة اخلطورة يف حادث
ا�صطدام قطار لنقل الب�ضائع ب�سيارة �سياحية ببلدية
جماز ال�صفاء ( 50كلم �رشق قاملة) ,ح�سب ما �أفادت
به �أم�س االثنني خلية الإعالم واالت�صال للحماية
املدنية بالوالية و�أو�ضح امل�صدر ب�أن احلادث وقع
ليلة الأحد �إىل االثنني على م�ستوى ممر غري حمرو�س
لطريق ال�سكة احلديدية بذات البلدية الواقعة على
احلدود الإدارية ما بني واليتي قاملة و�سوق �أهرا�س

مربزا ب�أن ال�ضحيتني هما من جن�س ذكر وتبلغان من
العمر على التوايل � 36سنة و� 63سنة.
و�أ�ضاف امل�صدر ب�أن امل�صابني يف احلادث مت
�إ�سعافهما من طرف فرق الوحدة الثانوية للحماية
املدنية لدائرة بو�شقوف بعني املكان ونقلهما �إىل
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية لذات الدائرة ،من جهتها
فتحت م�صالح الأمن املخت�صة �إقليميا حتقيقا
لتحديد �أ�ساب احلادث.

�أ�صيب � 19شخ�ص بجروح متفاوتة اخلطورة يف
حادث مرور وقع م�ساء ام�س مبنطقة الذكارة
ب�إقليم بلدية حمام ال�ضلعة والية امل�سيلة على
م�ستوى الطريق الوطني رقم  ، 60احلادث جنم
عن ا�صطدام حافلة لنقل الطلبة كان على متنها
ال�ضحايا ب�سيارة نفعية نوع �شيفرويل قبل �أن تنقلب
على هام�ش الطريق  ،هذا و قد تدخلت عنا�رص
احلماية املدنية لنقل امل�صابني مل�ست�شفى حمام

ال�ضلعة وم�ست�شفي الزهرواي بامل�سيلة حيث
قدمت لهم الإ�سعافات الأولية وهم يف حالة �صدمة
،كما تنقل وايل الوالية «حاج مقداد « فور وقوع
احلادث رفقة مدير احلماية املدنية  ،لالطمئنان
على و�ضعية اجلرحى ومدى التكفل بهم  ،وقد مت
فتح حتقيق يف لتحديد مالب�سات احلادث الذي
يرجح �أن تكون ال�رسعة �سببا يف حدوثه .

عبدالبا�سط بديار

ويكيليك�س

احلظر على ال�صحفيني كتابة  140جملة عن �أ�ساجن
�أخطر موقع «ويكيليك�س» ال�صحفيني ،بعدم
كتابة  140جملة «زائفة وت�شهريية» عن جوليان
�أ�ساجن م�ؤ�س�س املوقع املوجود داخل �سفارة
الإكوادور يف لندن منذ يونيو عام  2012ومل
يت�ضح على الفور ما الذي �أدى �إىل توجيه

هذا الإخطار �إىل امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
لكن املوقع �أ�شار �إىل �صحيفة الغارديان
الربيطانية ،لن�رشها ما قال �إنه «تقرير زائف
عن �أ�ساجن»وقال موقع «ويكيليك�س» ،يف ر�سالة
عرب الربيد الإلكرتوين حملت عنوان« ،ر�سالة

قانونية خا�صة» ،غري قابل للن�رش� :إن «هناك
مناخا �شائعا من االدعاءات غري ال�صحيحة
عن ويكيليك�س وجوليان �أ�ساجن ،مبا يف ذلك
افرتاءات مغر�ضة ن�رشتها و�سائل �إعالم كربى
و�أخرى ذات �سمعة جيدة»و�أ�ضاف« :وبالتايل،

يقع على عاتق ال�صحفيني والنا�رشين ب�شكل
وا�ضح امل�س�ؤولية عن الت�أكد من احلقائق بدقة
من م�صدر رئي�سي واالت�صال بالقائمة التالية
ل�ضمان �أنهم ال ين�رشون ،ومل ين�رشوا� ،أكاذيب
افرتائية عن ويكيليك�س �أو جوليان �أ�ساجن».

