ترتبط بعالقات مع ما ي�سمى " املافيا النيجرية "

�ص6

الأمن يوقع ب�شبكة وطنية تتاجر يف الأفيون
رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى عبد احلكيم بطا�ش لـ"الو�سط"

اتفاقية عمل مع بلدية ورقلة
يف �إط ــار التـ ـ ـبـ ــادل الث ـ ـق ـ ــايف

�أكد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية اجلزائر الو�سطى عبد احلكيم
بطا�ش يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به جريدة «الو�سط «� ،أن الإتفاقية املربمة
بني بلديته و بلدية ورقلة التي �أ�رشف عليها كل من وزير املجاهدين
الطيب زيتوين ووايل والية العا�صمة عبد القادر زوخ ووايل والية ورقلة
عبد القادر جالوي  ،لن تكون حرب على ورق و�ستكون فعالة .

العدد / 4189:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
اخلمي�س  1مار�س  2018املوافـق لـ  14جمادىالثاين 1439ه العدد4574:

www.elwassat.com

قطاع الرتبية يتنف�س ال�صعداء

�ص4

الكنابا�ست تقرر وقف الإ�ضراب اليوم

�ص6
�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

املدير العام ملجمع �إمييتال
عبد احلكيم معو�ش

زيادات يف �أجور عمال
م ــركـ ـ ــب احل ـ ـ ــجار

�ص5

يف م�سرية وطنية بق�سنطينة

�أزمة الأطباء املقيمني
تـ ـ ــراوح م ـ ـ ـ ـكـ ـ ــانهـ ــا

�ص3

من تنظيم وزارة الداخلية

ن ـ ــدوة دول ـ ـيـ ــة
حـ ـ ــول امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة
�ص5

رئي�س جمعية مهنيي البنك

م�سعود بوديبة للو�سط  :تلقينا �ضمانات لتوقيف الإ�ضراب
8800ملـ ــيار دينار
�أكد �أن الو�ساطة �ستحل م�شكل الأطباء املقيمني ،بقاط:
قـ ــرو�ض ق ـ ـ ــدمت ـ ــها
املواطن فقد الثقة يف امل�ست�شفيات اجلزائرية
� .إعـ ـ ـ ــادة النـ ـ ــظر يف �سـ ــيا�س ـ ـ ــة ال ـ ـ ـقــطاع ال ــ�صـ ـ ـ ــحي الب ـ ـ ــنوك يف 2017
�ص3
�ص3

حادث مرور يحبط عملية
نقله ل  5قناطري

بعد توقف جزئي �أول
�أم�س الثالثاء

رئي�س جمعية حماية و�إر�شاد
امل�ستهلك م�صطفى زبدي

 6م ـ ـ ـ�ؤ�سـ ـ ــ�سـ ــات لق ـ ــاء حـ ــول ق ـ ــانون
ت�س ـ ــوق م�صـ ــابيح �سنة  2018املتعلق
إلكرتوين
ل
ا
بال�سوار
كهربائية خـطرية
�ص3
�ص5

ترامواي اجلزائر ن ـ ــقيـ ـ ـ ــب �س ـ ـ ـ ــاب ـ ــق
يعود �إىل اخلدمة بالدرك املخ ــدرات
ـاحل
ـ
س
ـ�
ـ
ـ
ل
ا
دول
ـني
ـ
ـ
ب
الـ ــعادية �أمـ ـ ــ�س
�ص5
�ص5
TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

Ecole succès Avenir

INFOGRAPHIE

QUALIFICATION

EMPLOI

EXPERIENCE

EXPERIENCE

REDACTION SUR LE WEB

Digital

RESULTAT
DYNAMISME
- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
Secrétariat
APPRENTISSAGE
- Vidéoprojecteur - Accès Internet
Agent d’accueil
- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
Documentation
FLEXIBILITÉ
- Mises en application des logiciels
Archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
QUALIFICATION
- Evaluation en fin de stage
PRATIQUE

FORMATION

MONTAGE VIDEO

RESULTAT

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

EXPERIENCE

MARKETING

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs concurrentiels

Techniques de rédaction
Arabe Francais
Rédaction sur le web
Photographie
Caméra
Montage vidéo
Graphiste multimedia

يهدف �إىل تخفيف ال�ضغط
على ال�سجون

Formations multimédia,

Communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
de clientéle
Marketing et relations
publiques

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
DIPLÔMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du consulat du Maroc
Tel: 021 69 64 83 /06 61 41 25 76 /06 61 41 39 00
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البويرة

ك�شف كازمتني حتتويات  29جهاز �إر�سال مفخخ

ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالبويرة/ن.ع ،1.يوم  27فيفري
 ،2018خمب�أين ( )02يحويان ( )29جهاز
ات�صال مفخخ و( )03قنابل يدوية و()16
لغم تقليدي ال�صنع و(� )33صاعق و()350
غرام من املواد املتفجرة ومعدات تفجري،
�إ�ضافة �إىل مواد غذائية و�أدوية و�أغرا�ض
�أخرى .يف �سياق مت�صل و�إثر عملية بحث
ومت�شيط ،ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ب�سكيكدة/ن.ع)150( ،5.
كيلوغرام من مادة الأمونيرتات التي تدخل
يف �إعداد املتفجرات ،فيما دمرت مفرزة
�أخرى ( )11قنبلة تقليدية ال�صنع بتب�سة .ويف

�إطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة،
�أوقف عنا�رص الدرك الوطني ( )07جتار
خمدرات وحجزوا ( )33,9كيلوغرام من
الكيف املعالج ب�سيدي بلعبا�س/ن.ع،2.
فيما مت �ضبط ( )1851وحدة من خمتلف
امل�رشوبات بكل من ورقلة وب�سكرة/ن.ع.4.
من جهة �أخرى �أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي بربج باجي خمتار/ن.ع،6.
( )04مهربني بحوزتهم ( )13مولدا كهربائيا
و( )09مطارق �ضاغطة ،يف حني مت حجز
( )2040لرت من الوقود و( )3959علبة تبغ
بكل من ب�شار و�أدرار وتندوف/ن.ع.3.

�إدارة ال�سد تكرم بوجناح

تيفو مولودية
اجلزائر يف ال�صدارة

قامت �إدارة نادي ال�سد القطري بتكرمي
العبها الدويل اجلزائري بغداد بوجناح
وذلك قبل انطالق املباراة التي جمعت
الفريق �أول �أم�س بنادي الدحيل �ضمن
مناف�سات الدوري القطري ،وجاء تكرمي
ابن مدينة وهران بعد الأداء الكبري الذي
�أ�ضحى يقدمه مع ناديه يف املباريات
الأخرية خا�صة و�أنه عاد بقوة بعد
التعايف من الإ�صابة التي كان يعاين منها
و�أ�صبح ي�سجل عدة �أهداف يف املباريات
الأخرية.

مترنا�ست

�سطيف

حماولة ترويج
 19000قر�ص
مهلو�س

املهرجان الوطني للريا�ضات الن�سوية ب�سطيف
حتت رعاية وزير ال�شباب والريا�ضة
و�إ�رشاف وايل والية �سطيف حتت�ض
والية �سطيف يف الفرتة املمتدة
من �1إىل  4مار�س  2018املهرجان
الوطني للريا�ضات الن�سوية باملدر�سة
الوطنية للريا�ضات االوملبية
بالباز من تنظيم مديرية ال�شباب
والريا�ضة واجلمعية الوطنية لرتقية
وتطوير الريا�ضة الن�سوية واجلمعية
الوالئية ،مب�شاركة  38والية حيث
ينتظر �أكرث من  450م�شاركة من 38
والية ويت�ضمن املهرجان املناف�سة
يف عدة تخ�ص�صات منها ماراطون

االيروبيك ،كرة ال�سلة ،رايل
ا�ستعرا�ضي� ،سباق ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،والعاب القوى ،حيث يكون
ا�ستقبال الوفود امل�شاركة يوم
الفاحت مار�س على ال�ساعة الثانية
بعد الظهر باملدر�سة الوطنية
للريا�ضات االوملبية بالباز �سطيف،
وتتزامن هذه التظاهرة الوطنية
الكربى يف الريا�ضات الن�سوية واليوم
العاملي للمر�أة مما يعطيها دفع �أكرث
لإبراز املر�أة الريا�ضية قدراتها يف
جمال الريا�ضة والنتائج املحققة
يف خمتلف الريا�ضات.

اختار موقع الغرينتا الفرن�سي العاملي تيفو �أن�صار
مولودية اجلزائر الذي قاموا ب�صناعته خالل مباراة
الداربي العا�صمي الذي جمعهم نهاية الأ�سبوع
املنق�ضي باجلار مولودية اجلزائر يف املرتبة الأوىل
وهو الذي حمل عبارة "ملاذا �أنا يف القمة" وقامت
ب�صناعته جمموعة الرتا�س "فاردي ليوين" ،حيث اعترب
املوقع العاملي فكرة التيفو جديدة وهو ما جعله
ي�شيد بال�صورة الفنية التي �شهدتها مدرجات املنعرج
اجلنوبي.

م�ستغامن

�إرهاب الطريق خالل ال� 24ساعة االخرية

 52م�شروعا لرتبية الأبقار
والدواجن و�إنتاج اللحوم احلمراء

وفاة 10ع�شرة �أ�شخا�ص و �إ�صابة � 28آخر

يف �إطار �سعيها الدائم ملحاربة اجلرمية
مبختلف �أ�شكالها ،متكنت م�صالح �أمن
والية مترنا�ست نهاية الأ�سبوع املا�ضي
من تفكيك �شبكة �إجرامية تخت�ص يف
الإجتار باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية،
و حجز �أكرث  19000قر�ص ذات �أ�سا�س
خمدر حيثيات الق�ضية تعود اىل ا�ستغالل
قوات ال�رشطة بامل�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ،ملعلومات م�ؤكدة مفادها
وجود �شخ�ص م�شتبه فيه يقوم برتويج
امل�ؤثرات العقلية بو�سط املدينة ،على
الفور �سارعت م�صالح ال�رشطة اىل تكثيف
حترياتها امليدانية ،ما مكنها من حتديد
هويته ،وبعد و�ضع خطة حمكمة ،متكنت
من توقيف ثالثة (� )03أفارقة بحوزتهم
 19000قر�ص مهلو�س مبختلف الأنواع.

ر�ؤية من الواقع

لقي ع�رشة (� )10أ�شخا�ص حتفهم
و�أ�صيب � 28آخرا بجروح يف ت�سع ()9
حوادث مرور �سجلت خالل ال24
�ساعة الأخرية على امل�ستوى الوطني,
ح�سب ح�صيلة �أوردتها �أم�س الأربعاء
احلماية املدنية.
و�أو�ضح نف�س امل�صدر �أن �أثقل

تلعب ال�صحافة دورا هاما يف التنمية وميكن لها
�أن ت�صبح �شريكا فعاال � ،إذا وجدت يف امل�س�ؤولني
من يتقبل النقد ويحرتم الر�أي الآخر ،ب�شرط
على �أن يكون ال�صحفي جمانبا للحقيقة و نزيها
ينقل االن�شغال دون �أن يكون طرفا �أو عن�صرا
مليل كفة على ح�ساب �أخرى  ،ولقد الحظت
يف املدة الأخرية  من يتعامل مع ال�صحافة
بجدية و اهتمام ومع ال�صحفي بلني ورفق
بغر�ض جعله قريبا من م�صدر اخلرب وت�سهيل
ح�صوله على املعلومة وفتح الطريق �أمامه
دون قيد �أو حرج من اجل تنوير الر�أي العام
ونقل ان�شغاالت ال�ساكنة ورمبا جعل ال�صحافة

ح�صيلة حلوادث املرور �سجلت بوالية
مع�سكر بوفاة � 04أ�شخا�ص و �إ�صابة
� 06آخرين بجروح ،على �إثر انحراف
�سيارة خفيفة ا�صطدمت ب�شجرة على
م�ستوى دائرة تيغنيف.
كما تدخلت ذات امل�صالح لإ�سعاف
�شخ�صني ( )02اختنقوا جراء ا�ستن�شاق

غاز �أحادي �أك�سيد الكربون املنبعث
من �سخان املاء مبنزل عائلي ب�سيدي
بلعبا�س و �سجلت م�صالح احلماية
عدة تدخالت لإخماد خم�س حرائق
ح�رضية على م�ستوى واليات البويرة
ومترنا�ست و تيزي وزو و ق�سنطينة
حيث مل تخلف �أي �ضحية

�شاحنة تده�س كهال يف الطريق ال�سيار
لقي �صبيحة �أم�س كهال يف  54من العمر حتفه بطريقة ب�شعة �إثر تعر�ضه للده�س
من طرف �شاحنة من الوزن الثقيل يف الطريق ال�سيار �رشق-غرب يف مدخل
ال�شمايل ملدينة البويرة حيث لفظ �أنفا�سه الأخرية بعني املكان وتكفلت فرقة
احلمالية املدنية بنقل جثته �إىل م�صلحة حفظ اجلثث بامل�ست�شفى املحلي "
حممد بو�ضياف " فيما فتحت امل�صالح الأمنية حتقيقا يف احلادث الأليم  ,هذا
وعلمت "الو�سط " �أن ال�ضحية ينحدر من بودوار والية بومردا�س و�أب ل � 4أوالد.
�أ.م

مت اعتماد  52م�رشوعا لرتبية الأبقار والدواجن و�إنتاج
اللحوم احلمراء بحو�ض احلليب جنوب والية م�ستغامن
,ح�سبما �أفاد به �أم�س الأربعاء املدير الوالئي لل�صناعة
واملناجم.
و�أو�ضح ب�شري بن بادة يف ت�رصيح �أن هذه امل�رشوعات
املقبولة هي من �ضمن  287ملفا مت �إيداعها لال�ستثمار
بحو�ض احلليب الواقع مبنطقة "العلب" بني بلديتي
احل�سيان و�سريات "وذكر بن بادة �أن امل�شاريع التي مت
قبولها تخ�ص تربية الأبقار و�إنتاج احلليب ( 41م�رشوعا)
و�إنتاج اللحوم احلمراء وم�شتقاتها ( 8م�شاريع) وتربية
الدواجن ( 3م�شاريع) وذلك على م�ساحة تقدر ب 1490
هكتارا من جمموع  1774هكتار خم�ص�صة لإن�شاء هذا
القطب الوطني املتخ�ص�ص يف �إنتاج احلليب".

عندما تكون ال�صحافة �شريكا يف التنمية
لتكون و�سيلة ات�صال بينهما  ،خا�صة وان هناك
�إطارات حملية كفئة لي�س عندها �أدنى�  شك يف
خلق �شركاء حقيقيني وتقريبهم من الإدارة
�سواء كانوا �صحفيني �أو �أع�ضاء يف جمعيات
�أو ن�شطا من املجتمع املدين �أو من املثقفني
والنخبة ،وال �أدل على ذلك من التجاوب الذي
نلحظه من طرف بع�ض امل�س�ؤولني املحليني
فهم يتتبعون ما يكتب ويتخذون القرار
الأ�سلم والأ�صلح الذي يعود بالفائدة والنفع
على اجلميع .وما يغيب يف التقارير الإدارية
جتده يف مقال �أو مو�ضوع   ،ولهذا يجب على
امل�س�ؤول �أال يجعل من ال�صحفي عدوا افرتا�ضيا

 ،كما ال ميكن �أن جنعله بعيدا عن �صنع القرار
خا�صة و�أن ال�صحفي بات قريبا من املواطن
ومنحه الثقة حتى يف التحدث با�سمه .ورمبا
�إذا خل�صت النوايا وحت�سنت العالقات مع
الإعالميني �آن جنعل من اجلريدة �أو القناة �أو
من ال�صحافة االلكرتونية �شريك يف التنمية
املحلية وقوة اقرتاح وجذب ي�سمع لها وي�ؤخذ
بر�أيها واقرتاحاتها ،ب�شرط التعامل مع الذين
يحملون ر�سالة ويحرتمون �صاحبة اجلاللة
وممن هم بعيدون عن البزن�سة والطمع �أو
ممن ي�أمترون بالأوامر ويبيعون ق�ضايا املواطن
بـ ( ك�سكروط عند قرقوطي ) يدفع من جيب

فا�سد  ؟ .وما مل يقم به امل�س�ؤول كل يف مكانه
ومن�صبه وموقعه  ،ميكن �أن يقوم به املرا�سل
املحلي �إذا التزم ب�أخالقيات املهنة وكان �أمره
على �صواب وان يكون على دراية مبا يكتب
وينقل للمواطن بعيدا عن الإثارة وا�ستعمال
الأ�سماء وامل�ستعارة والر�ضوخ لأ�صحاب
ال�شكارة .وهناك من الأقالم املحلية ما ميكن
�أن ي�أخذ بيدها لأنها تكتب ب�ضمري مرتاح
وحتاول �أن تقرب ال�صحافة للمواطن وتكون
و�سيلة توا�صل حقيقية بينه وبني امل�س�ؤول
،وللحديث بقية.

احلفنـاوي بن عامـر غــول

3

� 24ساعة

اخلمي�س  1مار�س  2018املوافـق لـ  14جمادىالثاين 1439ه

�أكد �أن الو�ساطة �ستحل م�شكل الأطباء املقيمني ،بقاط:

املواطن فقد الثقة يف امل�ست�شفيات اجلزائرية
� .إعادة النظر يف �سيا�سة القطاع ال�صحي

�أفاد رئي�س املجل�س الوطني لعمادة الأطباء اجلزائريني الدكتور حممد بركاين بقاط� ،أن ثقة املواطنني يف امل�ست�شفيات اجلزارية العمومية زالت متاما ب�سبب
ال�سيا�سة املنتهجة من قبل ال�سلطات امل�سرية للقطاع ال�صحي ،م�ؤكدا �أنه حان الوقت لإعادة النظر يف الإ�سرتاتيجية املتبعة ليتم حت�سني ما هو موجود تدريجيا ،يف
حني �أو�ضح �أن الو�ساطة هي احلل الوحيد املتبقي لدى ال�سلطة من �أجل التخل�ص من �إ�شكالية الإ�ضراب الذي �شنه الأطباء املقيمني منذ ثالثة �أ�شهر.
علي عزازقة
و�أكد ذات املتحدث ملا حل �ضيفا
على منتدى «ديكا نيوز» يوم �أم�س،
ب�أن الإ�رضاب الذي �شنه الأطباء
املقيمون منذ ثالثة �أ�شهر �رشعي
وله العديد من الأمور الإيجابية
التي تخدم القطاع ال�صحي ،يف
ظل النق�ص الفادح يف الإمكانات
املادية التي يحتاجها القطاع،
م�شريا �إىل املطالب اخلا�صة بهذه
الفئة والتي و�صفها باجلادة ،لكون
الطبيب الذي ال ميلك جتهيزات
خا�صة به للعمل على معاجلة
املر�ضى يف اجلنوب ،لن ي�ستطيع
�أن يقدم �أي �شيء للمواطنني ،ما

يوجب على ال�سلطات ح�سبه ال�سعي
لتوفري ما يجب توفريه عن طريق
تطبيق �سيا�سة �صارمة تخدم هذه
النقطة بالذات ،م�ضيفا يف الأخري
ب�أنه حان الوقت ليتدخل و�سيط
بني الو�صاية وامل�رضبني ليتم حل
هذا امل�شكل ،لكونه ح�سب �ضيف
املنتدى طال ويجب الإ�رساع
يف حلحلته ولو تدريجيا ،خا�صة
و�أن الأطباء فقدوا الأمل يف هذا
املو�ضوع .ويف �سياق مت�صل،
�أو�ضح رئي�س املجل�س الوطني
لعمادة الأطباء اجلزائريني ب�أن
احللول التي يجب على احلكومة
االعتماد عليها موجودة يف
الواقع ،ولكن م�سريي القطاع ال

يرونها �أو ال يرغبون يف ر�ؤيتها،
ما جعله يدعو احلكومة على
�رضورة اال�ستثمار يف القطاعات
احل�سا�سة والعمل على اجناح
امل�شاريع اخلا�صة بها ،عو�ض
فتح م�ؤ�س�سات خا�صة برتكيب
ال�سيارات �أو ت�صنيعها ،معرتفا يف
نف�س الوقت ب�رصف الدولة لأموال
طائلة على قطاع ال�صحة لكن دون
ت�سجيل �أي قفزة نوعية فيه ،وهذا
الذي يتطلب عقد جل�سات دائما
بني �أع�ضاء اجلهاز التنفيذي من
�أجل درا�سة الو�ضع الراهن ،لأن
املت�رضر من كل هذا هو الطبيب
واملواطن الذي �سيخ�رس من دون
�شك القطاع العمومي نهائيا.

ومن جهة �أخرى �شدد حممد
بركاين بقاط على نقطة فقدان
الثقة بني املواطن والقطاع
ال�صحي العمومي ،التي قال ب�أنها
زالت منذ �سنوات عدة ب�سبب
�ضعف الو�صاية على ت�سيري
القطاع ،لعدة �أ�سباب �أهمها عدم
وجود �أنا�س �أكفاء �أو حتى �أطباء
فيه ،وامل�سريين املوجودين
ي�ضيف حمدثنا ،ما هم �إال �إداريني
ال غري ،ويف ذات ال�سياق قارن ذات
امل�صدر بو�ضع القطاع ال�صحي يف
ال�سبعينات والوقت الراهن ،حيث
�أ�شار �إىل اختالف كبري بني الفرتتني
رغم وجود الإمكانات حاليا ،لكون
ثقة املواطنني يف القطاع ال�صحي

كانت كبرية وتلقيح الأطفال كان
ميار�س ب�شكل طبيعي ،عك�س
ال�سنوات احلالية �أين جتد عائالت

ال تثق يف القطاع ب�أي �شكل من
�أ�شكال ،ما جعل الهوى تتو�سع يوم
بعد يوم.

رئي�س جمعية مهنيي البنك

يف م�سرية وطنية بق�سنطينة

8800مليار دينار قرو�ض
قدمتها البنوك يف 2017

�أزمة الأطباء املقيمني تراوح مكانها

ك�شف رئي�س جمعية مهنيي البنك
«بوعالم جبار» يف ت�رصيح للإذاعة
الوطنية �أم�س �أن التعليمة  الأخرية
لبنك اجلزائر  ت�ؤكد على البنوك
عدم مطالبة املودعني عن
م�صدر �أموالهم،ولهم حرية �سحب
�أموالهم وا�ستعمالها يف �أي وقت
ي�شا�ؤون و �أ�شار �إىل القرو�ض
املمنوحة بلغت 8800مليار دينار
�إىل غاية  31دي�سمرب ،  2017
فيما  يحتفظ اجلزائريون بـ 2700
مليار دينار يف بيوتهم.
و اعترب «بوعالم جبار»
�أن  التعليمة الأخرية لبنك
اجلزائر التي يحث فيها البنوك
على احرتام التزاماتها القانونية
ب�ضمان مرونة �أكرب يف عمليات
�إيداع  الأموال و الت�رصف فيها من
طرف املدخرين �إجراءات  لرفع
القيود التي فر�ضها التع�سف
يف  تطبيق القانون حول تبيي�ض
الأموال و متويل الإرهاب ،
م�ؤكدا �أن البنوك مل تعد مطالبة
باال�ستف�سار عن م�صدر الأموال
املودعة با�ستثناء الزبائن اجلدد
الذين يريدون فتح ح�سابات
جديدة ،مو�ضحا �أن البنوك
تتجه نحو �إدماج مايل من �أجل
ا�ستقطاب �أكرث للأموال لتمويل
االقت�صاد الوطني ،م�ؤكدا �أن بنك
اجلزائر �سيتخذ �إجراءات لت�سهيل
�إيداع الزبائن �أموالهم و�سحبها
من البنوك بطريقة �سل�سة ودون
�أي تعقيدات.
وقال جبار�  ،إن “ن�سبة القرو�ض
املمنوحة ارتفعت بـ  12باملائة
خالل  2017لت�صل �إىل 8800
مليار دينار مقابل  7800مليار
دينار خالل  ،″2016مو�ضحا �أن
ال�سيولة البنكية القيا�سية التي
�سجلتها البنوك خالل 2013

و ،2014مت ا�ستغاللها يف متويل
القرو�ض اال�ستثمارية على املدى
املتو�سط والبعيد ،حيث بلغت
ن�سبة القرو�ض  26باملائة وب�ش�أن
حت�صيل القرو�ض املمنوحة �أ�شار
جبار �إىل �أن  75باملائة منها
موقعة على املدى املتو�سط
واملدى البعيد وهي قرو�ض
ا�ستثمارية مببالغ جد هامة ،يتم
ت�سديدها بعد  4و� 10سنوات� .أما
عن القرو�ض غري امل�سددة مبا
فيها القرو�ض العمومية واخلا�صة
وم�شاريع �أون�ساج ،فبلغت 10
باملائة ح�سب جباروهي تعود
ل�سنوات عديدة 50 ،باملائة
من هذه القرو�ض تدخل �ضمن
القرو�ض عالية املخاطر
امل�صنفة يف الرتبة الثالثة.
من جهة �أخرى� ،أ�شار املتحدث
�إىل �أن “اجلزائريني يحتفظون
بـ  2700مليار دينار يف بيوتهم
 ،ال�ستعمالها يف تعامالتهم
اليومية ،يف وقت تبقى فيه
 2000مليار متداولة يف ال�سوق
املوازية ،م�شريا �إىل �أن البنوك
�أعدت خمططات عمل من
اجل ا�ستقطاب �أكرب قدر من
الأموال هذا من خالل حت�سني
خدمات التوفري  وخدمات �سحب
الأموال كما ك�شف جبار �أن عملية
“املطابقة اجلبائية الإرادية”
التي ن�ص عليه قانون املالية
التكميلي  2015بهدف دمج
ر�ؤو�س �أموال ال�سوق املوازية
يف البنوك والتي �أغلقت يف 31
دي�سمرب  ،2017ا�ستقطبت �أكرث
من  100مليار دينار ،متوقعا
ارتفاع ال�سيولة البنكية مع �إقرار
ال�صريفة اال�سالمية ودخول
التجارة االلكرتونية حيز التنفيذ.
ف.ن�سرين

نظم الآالف من الأطباء
املقيمون م�سرية على م�ستوى
ق�سنطينة �أم�س ،يف خطوة
ت�صعيدية منهم بعد ف�شل لقائهم
الأخري مع وزير ال�صحة خمتار
ح�سبالوي يف الو�صول �إىل نتيجة،
حيث جاب قرابة � 15ألف طبيب
�شوارع املدينة ،على حد ت�أكيد
ممثل التن�سيقية حممد طايلب
يف ت�رصيح لـ»الو�سط» ،منطلقني
من امل�ست�شفى اجلامعي ابن
بادي�س عابرين �صالح باي و�صوال
�إىل و�سط املدينة قبل اتخاذ
طريق العودة �إىل امل�ست�شفى
مرددين
انطالقتهم،
مقر
وحاملني �شعارات على غرار
العلم الوطني ،لريددوا «الطبيب
ح�رضي ولي�س فو�ضوي» ،ومنادين
على الوزير الأول �أحمد �أويحيى
الذي ك�سب غ�ضبا على م�ستوى

امل�رضبني عقب ت�رصيحاته
اخلا�صة بالفو�ضى ،واعتبار �أنها
موجهة لهم ،كما رددوا �شعارات
بحق ح�سبالوي داعني �إياه �إىل
تفعيل حوار جدي ولي�س االكتفاء
بالت�أكيد على فتح باب احلوار،
وحيث و�صف طايلب احلوار ب�أنه
و�إن كان مفتوحا �إال �أنه �أ�صم فال
نتاج له� .أما بخ�صو�ص طريقة
تعاطي رجال الأمن ،فقال �أنه
رغم توافدهم القوي �إال �أنهم كانوا
متعاونني ،دون ت�سجيل جتاوزات،
على خالف ما حدث �أول �أم�س
ب�ضواحي البويرة �أين مت اعتقال
 15طبيبا مقيما لقرابة � 6ساعات.
وت�أتي خطوة الأطباء �أم�سن بعد
�إ�رضابهم الوطني الذي ي�سري
باجتاه �شهره الـ ،4حيث �شمله
ت�أخري يف فتح باب احلوار بينهم
وبني الوزارة ،قبل �أن يتم التدارك

الحقا ،دون التو�صل �إىل نتيجة
رغم ت�شكيل جلنة خا�صة بح�سب
ح�سبالوي ،يف حني�   ص ّعد
املقيمون يف اعت�صامات كانت
بدايتها على م�ستوى م�ست�شفى
اجلامعي
با�شا
م�صطفى
بالعا�صمة ،قبل اخلروج �إىل
ال�شارع يف �آخر وقفة بالعا�صمة
�أمام الربيد املركزي والربملان،
�أين مت احلديث عن جلنة برملانية
وتدخل لرئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني ال�سعيد بوحجة ،قبل �أن
يتم الرتاجع وف�شل جل�سة احلوار
الأخرية بني الطرفني.
كما ركز الأطباء على نقطة ك�سب
الر�أي العام ،مركزين على دعوة
املواطنني من �أجل توحيد ال�صوت
معهم لتح�سني م�ستوى وواقع
امل�ست�شفيات ،بداية من تو�ضيح
ال�سبب وراء مطلبهم اخلا�ص

باخلدمة املدنية ،كونه مرفوق
بغياب الإمكانيات ،وهو ما يجعل
جهودهم دون جدوى ،مو�ضحني
�أن النقطة توحد ما بني الطرفني
«مر�ضى و�أطباء» ،بدل �سيا�سة
الدفع بهم باجتاه الهجرة ،يف
حني يتعينّ على ال�سلطات حت�سني
الظروف حمليا من �أجل تقدمي
الأف�ضل للمر�ضى ،مهاجمني
امل�س�ؤولني ،معتربين �أنهم ي�سعون
لت�شويه �صورة الطبيب �أمام
املر�ضى مبختلف اال�شاعات على
ر�أ�سها ما مت تداوله من مطالبهم
برفع قيمة التنقل للجنوب لـ60
مليون �سنتيم ،م�صعدين �ضد
امل�س�ؤولني بفتح ملف العالج
باخلارج ،داعني املر�ضى لتوحيد
ال�صف معهم من �أجل جتاوز
النقائ�ص.
�سارة بومعزة

يهدف �إىل تخفيف ال�ضغط على ال�سجون

لقاء حول قانون �سنة  2018املتعلق بال�سوار الإلكرتوين
�أبرز امل�شاركون يف لقاء
�إعالمي حول « قانون �سنة
بال�سوار
املتعلق
2018
الإلكرتوين» �أم�س الأربعاء
ب�سيدي بلعبا�س الأبعاد
الإيجابية لهذا الإجراء القانوين
من �أجل تطبيق العقوبة
الق�ضائية يف ع�رصنة قطاع
العدالة و�أ�شار املتدخلون
من �أ�ساتذة خمت�صني وطلبة
باحثني احلا�رضون يف اللقاء
املنظم .
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
جلامعة «اجلياليل الياب�س»
�إىل �أن ال�سوار الإلكرتوين يعد
و�سيلة ملواكبة التطورات

القانونية التي تعرفها اجلزائر
والتي تندرج �ضمن ع�رصنة
قطاع العدالة ما ي�ستدعي �أن
تعمل �إدارة العدالة مبا فيها
�إدارة ال�سجون و الأجهزة
الق�ضائية من حماكم وجمال�س
وهيئات عليا على �إدراج هذه
الو�سائل للتكنولوجيا احلديثة
و�أو�ضح عميد ذات الكلية
خراجي م�صطفى �أن « ال�سوار
الإلكرتوين �إجراء قانوين ي�أمر
به القا�ضي وي�سمح بتخفيف
ال�ضغط عن �إدارة ال�سجون
من حيث تواجد امل�سجونني
داخل هذه الأجهزة وهو
معطى اقت�صادي حم�ض

بالدرجة الأوىل لتخفيف
التكلفة املالية» ,م�شريا �إىل
�أنه «يربز متا�شي اجلزائر مع
حماية وترقية حقوق الإن�سان
من جهة ومن جهة �أخرى
كذلك اعتماد اجلزائر كغريها
من الدول ل�سيا�سة جديدة على
غرار العقوبات البديلة»و�أ�شار
من جهته املحا�رض تابري
خمتار من جامعة �سيدي
بلعبا�س يف حما�رضة بعنوان
«املفهوم القانوين لل�سوار
الإلكرتوين « �أن هذا الإجراء
القانوين يعرب عن ال�سجن
بالبيت حيث يقوم هذا النظام
بال�سماح للمحكوم عليه بالبقاء

يف منزله غري �أن حتركاته
حمدودة ومراقبة بوا�سطة
جهاز»وتطرق املتدخلون يف
هذا اللقاء املنظم مببادرة من
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
جلامعة «اجلياليل الياب�س»
ل�سيدي بلعبا�س لقراءة �شاملة
ملفهوم ال�سوار الإلكرتوين
و�رشح الو�ضع حتت املراقبة
الإلكرتونية الذي يعترب طريقة
لتنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية
خارج �أ�سوار ال�سجن ويقرر
�إما يف �إطار تدابري انتظار
املحاكمة �أو كبديل عن
العقوبة.
م�.س
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�إطارات يف احلماية املدنية والأمن الوطني  ي�ؤكدون يف اليوم العاملي للحماية املدنية

البد من ن�شر ثقافة الوقاية والأمن املروري
يف �إطار  الن�شاطات الثقافية والعلمية للمجل�س الثقايف الإ�سالمي�  أقيمت �أم�س باجلزائر العا�صمة ندوة حت�سي�سية حول حوادث املرور  ،مبنا�سبة اليوم العاملي  للحماية املدنية امل�صادف للفاحت
من مار�س  2018حتت �شعار احلماية املدنية  وامل�ؤ�س�سات الوطنية لت�سيري الأجنع والفعال للكوارث  والتي عرفت م�شاركة كل من الرائد رابح بن حمي الدين املكلف بالإعالم لدى املديرية
العامة للحماية املدنية  ،وعميد ال�شرطة رابح زواوي ممثل املديرية العامة للأمن الوطني ورئي�س دائرة االت�صال باملديرية الأمن العمومي ونور الدين طبول رئي�س م�صلحة ال�سالمة املرورية
باملركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرقات .

•� 4000        آالف قتيل نتيجة حوادث املرور �سنويا •         الرائد رابح بن حمي الدين   :تعزيز احلماية املدنية بطائرات للتدخل اجلوي اليومي قريبا
•        عميد ال�شرطة رابح زواوي :تكري�س قيم احلوكمة املرورية �أمر �ضروري •        نور الدين طبول   :علينا توعية �أفراد املجتمع  اجلزائري بالثقافة املرورية
حكيم مالك
احلماية املدنية وامل�ؤ�س�سات
الوطنية للت�سيري الأجنع والفعال
للكوارث»
ويف ذات ال�سياق �أكد الرائد رابح بن حمي
الدين املكلف بالإعالم لدى املديرية
العامة للحماية املدنية مبنا�سبة اليوم
العاملي للحماية املدنية امل�صادف
للفاحت من مار�س فلقد اخرتنا يف
�سنة � 2018أن يحمل هذا اليوم �شعار»
احلماية املدنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية
للت�سيري الأجنع والفعال للكوارث «
لذا تركنا املجال مفتوحا لي�شمل كل
الكوارث فاحلماية املدنية تعمل دوما
على غر�س ثقافة الوقاية والأمن املروري
لأكرب �رشيحة من املجتمع اجلزائري
بهدف التقليل من ظاهرة حوادث املرور
يف اجلزائر ،وعليه فنحن دائما حا�رضون
دائما ك�رشيك دائم �ضمن امل�صالح املعنية
من �أجل تقييم هذه الظاهرة اخلطرية
والتي ي�ستدعى فيها رجل احلماية
املدنية وبالتايل فنحن نعمل جاهدين
على �إيجاد احلل الأجنع للتقليل من هذه
الظاهرة ال�سلبية بوا�سطة تنظيم �أبواب
مفتوحة و�أيام درا�سية وحت�سي�سية مع فتح
املجال جلميع املتدخلني من الأ�شخا�ص 
اجلزائريني بغية �إعطاء
واملواطنني
�أ�شياء �إيجابية.
حوادث الطرقات يف اجلزائر  يف
ارتفاع م�ستمر

ويف هذا ال�صدد �أو�ضح ذات املتحدث �أن
حوادث الطرقات �أ�صبحت كارثة
حقيقية يف اجلزائر وجب على الدولة
اجلزائرية �أن حت�سب لها �ألف ح�ساب لأننا
ن�سجل  �أزيد من � 4000أالف قتيل و�أكرث
من � 50000ألف جريح و�أزيد من 25000
معاق فهي �إح�صائية جد مرتفعة يف
اجلزائر ولهذا فنحن دوما نطرق
الأبواب من �أجل التدخل ب�أي و�سيلة
ممكنة للتقليل من هذه الظاهرة وبالتايل
فاحلماية املدنية تعمل جنبا �إىل جنب
من �أجل احلد من هذه الظاهرة املتف�شية
بكرثة يف الطرقات الوطن ولهذا قمنا ببناء
وحدات ومراكز متقدمة وتكوين الأعوان
وتكوين حتى املجتمع اجلزائري واملتمثل
يف م�سعف لكل عائلة لي�صبح املواطن
اجلزائري يقي نف�سه بنف�سه قبل و�صول
الإ�سعافات الأولية من طرف احلماية
املدنية  ،م�شريا �أنه �إىل حد الآن مت
تكوين �أزيد من � 100ألف مواطن جزائري
وعليه فاملجال مفتوح لكل املواطنني
اجلزائريني مبا فيهم الن�ساء والرجال .
الرائد رابح بن حمي الدين   :تعزيز
احلماية املدنية بطائرات للتدخل
اجلوي اليومي قريبا
و�أ�ضاف املكلف بالإعالم لدى املديرية
العامة للحماية املدنية �أننا ن�أمل دوما
باالعتماد على العتاد املتطور بالتدخل
ال�رسيع لوقاية املواطن من الكوارث
التي �أ�صبحنا نعي�شها يوميا يف الطرقات

اجلزائرية ،م�ؤكدا ليومية» الو�سط»
�أن التجربة اجلوية حديثة العهد والتي
تتطلب تطبيق ولهذا الغر�ض  فلدينا 24
طيار للحماية املدنية قاموا ب�إجراء
تكوين يف اخلارج ويف داخل الوطن وهو
يف طريق التطبيق حتى ي�سمح لهم
بالتدخل اجلوي اليومي م�ؤكدا �أنه مل يتم
الإعالن عن انطالق هذا الف�ضاء اجلوي
لأجل الإ�سعافات  ،كا�شفا «للو�سط» �أن
احلماية املدنية لديها  6مروحيات من
نوع «�أغي�ستا  « 139و 10طائرات �صغرية
من نوع «زيلني» .
عميد ال�شرطة رابح
زواوي :تكري�س قيم احلوكمة
املرورية� أمر �ضروري
وقال عميد ال�رشطة رابح زواوي ممثل
املديرية العامة للأمن الوطني ورئي�س
دائرة االت�صال باملديرية الأمن
العمومي �أن القراءات الأخرية لإح�صائيات
حوادث املرور التي �سجلتها املديرية
العامة للأمن الوطني معتربا  �أنها و�سيلة
للتحليل والتنب�ؤ و �إىل حد الآن جندها
م�رشفة فنحن دائما ن�سعى بالتن�سيق مع
كل الأطراف حتى نقلل قدر امل�ستطاع
من �إ�شكالية حوادث املرور حفاظا على
الأ�شخا�ص  وممتلكاتهم وهذا عن طريق
العمل الد�ؤوب الذي تقوم به مديريتنا ،
داعيا يف ذلك �إىل �رضورة التن�سيق عن
طريق التفاعل مع جميع الأطراف على
غرار هذا اليوم التح�سي�سي ب�إعطائه
طابعا دينيا و�إ�سالميا وهذا بالوقوف

عند القيم ال�سلوكية مل�ستعملي الطريق
وهذا ما ن�سعى �إليه وهذا بوا�سطة
احللول الأمنية املوجودة لدى امل�صالح
الأمنية وبالتايل فالبد �أن تكون هناك
درا�سة نف�سية ودينية و�سلوكية واجتماعية
وتاريخية فكل هذه الأ�سباب خفية  التظهر
للعيان لذا فعلينا �أخذ هذه الإ�شكاليات
بعني االعتبار حتى نواجه �إ�شكالية
حوادث املرور بتكري�س قيم ال�سالمة
املرورية على م�ستوى طرقاتنا.
وبالن�سبة للإ�سرتاتيجية املعتمدة من
طرف املديرية العامة للأمن الوطني قال
ممثل املديرية العامة للأمن الوطني يف
ت�رصيح ليومية «الو�سط « �أننا نتحدث
عن البعد اجلديد ملديريتنا والذي نراهن
فيه على حتقيق  3نقاط رئي�سية واملتمثلة
يف الإجراءات الوقائية لأنها مت�س كافة
�رشائح املجتمع ثم الإجراءات امليدانية
املدعمة واملعززة بالتقنيات التكنولوجية
احلديثة يف عملية املراقبة للتدخل ال�رسيع
واملثمر � ،إ�ضافة �إىل الإجراءات البعدية
وهذا عن طريق ال�سعي للو�صول �إىل هدفنا
املن�شود بوا�سطة تغليب اجلانب التوعوي
والإجراءات امليدانية عن اجلانب الردعي
للتقليل واحلد من حوادث املرور ،
املخالفات امل�سجلة
معتربا �أن
مبثابة وخزات تنبيه لي�ست �إال حتى
يتم تفاديها م�ستقبال  ،مع الدعوة
احلوكمة
قيم
لإلزامية تكري�س
املرورية املبنية على  3ركائز
رئي�سية واملتمثلة يف ال�رشاكة مع
كل الأطراف املعنية بحال ال�سالمة
املرورية ب�إعطائها طابع م�ؤ�س�ساتي

وطابع �أمني وديني وذلك بالوقوف عند
كل الإ�شكاليات مع التن�سيق مع و�سائل
الإعالم لزرع هذه الثقافة املرورية ،
م�ؤكدا �أنه من ال�رضوري �أن ت�ستمر هذه
ال�رشاكة �أن ت�ستمر و تواكب كل املتغريات
والرهانات الأمنية التي
والتحديات
تواجهها خمتلف الطرقات اجلزائرية
مو�ضحا �أن هناك تن�سيق مع حال �شبكة
الطرقات وعدد املركبات والكثافة
ال�سكانية من �أجل حتقيق الأهداف
املن�شودة مع اال�ستثمار يف الر�أ�س
املايل الب�رشي امل�ؤهل والقادر على
حتقيق الأهداف امل�سطرة حيث �أننا
نراهن على الكفاءة والفاعلية من خالل
ر�أ�س مال فكري مبني على هاته املعارف
والقدرات لرنقى �إىل ما يعرف بر�أ�س
مال معريف مبني �أ�سا�سا على الر�أ�س مال
الفكري باالعتماد على قدرات وكفاءات
م�صالح الأمن وجميع ال�رشكاء ويت�ضمن
�شبكة
الر�أ�س مال الهيكلي على
الطرقات والتهيئة العمرانية وعن الن�سيج
العمراين وعالقته ب�شبكة الطرقات والر�أ�س
املال العالئقي و الذي يتحقق بالتن�سيق مع
كل هاته املتغريات للوقوف عند العالقات
والتدفقات املعلوماتية لتحقيق الت�أثري
يف املحيط والرتكيز على الإ�سرتاتيجية
باال�ست�رشاف نحو امل�ستقبل والتنب�ؤ
ملواجهة هذه الإ�شكاليات م�ؤكدا �أن
هدفنا ا�ستباقي ا�ست�رشايف مبني على
قيم احلوكمة املرورية.
نور الدين طبول   :علينا توعية
�أفراد املجتمع اجلزائري  بالثقافة

املرورية
و قدم رئي�س م�صلحة ال�سالمة املرورية
باملركز الوطني للوقاية والأمن عرب
الطرقات نور الدين طبول توجيهات
قيمة للوقاية من حوادث املرور
للمواطن واملجتمع اجلزائري على حد
�سواء معتربا �أن الوقاية من حوادث
املرور تعد وظيفة كل الهيئات
والقطاعات املختلفة يف اجلزائر  ،وهذا
ما ي�ؤكد االقتناع التام لها ب�أن الوقاية
خري من العالج  ،م�شريا �أنها ت�ساهم
يف التوعية بالثقافة املرورية لدى
جميع الأفراد داخل املجتمع وهذا عن
طريق التعاون باملمار�سة يف امليدان
ل�ضمان حتقق �أهدافها للق�ضاء من
هذا �إ�شكال احلقيقي واملتمثل يف هذه
الظاهرة والآفة االجتماعية اخلطرية .
فيما دعا نور الدين طبول �إىل االعتماد
على  3م�ستويات للحد من خطر هذه
الظاهرة املتف�شية يف الطرقات اجلزائرية
واملتمثلة يف الإدراك العام من طرف
�أفراد املجتمع اجلزائري مع �إدراك
النخبة اجلزائرية امل�ؤلفة من مثقفني
ومتخ�ص�صني وهذا ما ينتج عنه �إدراك
ميداين لي�أتي يف املرتبة الثالثة �إدراك
ال�سلطات الر�سمية باجلزائرية الواعية
لهذه الظاهرة لكونها ا�ست�شعرت بخطر
املرور منذ مدة و التي تعمل دوما
للوقاية والتح�سي�س من ظاهرة حوادث
املرور يف اجلزائر التي تخلف ورائها
العديد من ال�ضحايا �سنويا يف خمتلف
الأعمار عرب طرقات الوطن .

قطاع الرتبية يتنف�س ال�صعداء

الكنـــــــــابا�ســــت تقرر وقــــــــــف الإ�ضراب اليـــــــــــوم
قرر الكنابا�ست� ،أم�س ،تعليق �إ�رضابهم،
والعودة ملقاعد التدري�س بداية من اليوم ،يف
حني رف�ض  تعوي�ض  الدرو�س بالتفاو�ض  مع
الوزارة.
�أو�ضح املكلف بالإعالم على م�ستوى املجل�س
الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي التدري�س
للقطاع ثالثي الأطوار ،م�سعود بوديبة� ،أن
قرار تراجعهم عن الإ�رضاب جاء من �أجل حل
الأزمة املتفاقمة و�سط تعنت الو�صاية ،ما
جعل من الأزمة يف حالة غري منتهية ،معتربا
�أن الكناب�ست بخطوتها حتملت امل�س�ؤولية
وو�ضعت حدا للأزمة ،لتثبت �أن هدفها لي�س
الت�صعيد والأزمة بل دفع الو�صاية من �أجل
حتمل م�س�ؤولياتهم واال�ستجابة ملطالب
الأ�ساتذة ،مركزة على حتقيق ذلك كي يعود
الأ�ستاذة �إىل منا�صبهم ومعنوياتهم مرتفعة».
كما �أكد بوديبة ،بح�سب ت�رصيح له على �إحدى
القنوات الف�ضائية �أن توقيف �إ�رضاب الأ�ساتذة
جاء بعد العديد من الإت�صاالت من �أعلى
م�ستوى ،م�ضيفا �أن النقابة عقدت جل�سات
على م�ستوى وزارة الرتبية ووزارات �أخرى،
حيث مت االتفاق على �ضمانات لتهدئة الو�ضع
وال�سري به نحو الأف�ضل والعمل على حتقيق
املطالب ،معتربا �أن الكرة الآن يف ملعب وزارة
الرتبية  ،وا�شرتط م�سعود بوديبة على الو�صاية
التعامل بجدية مع مطالب النقابة ،من �أجل
ا�ستدراك الدرو�س وفقما �أمكن ،وهو ما
قال �أنه �سيتم بناء على عملية التفاو�ض  بني
الطرفني.

.

تعوي�ض الدرو�س رهني املفاو�ضات

�أما بخ�صو�ص عدد الأ�ساتذة الذين مت عزلهم
فحددهم مبا يزيد عن � 12ألف �أ�ستاذ عرب 25
والية من �أ�صل � 50ألف �أ�ستاذ ،م�ؤكدا �أنهم
واجهوا �صعوبات يف �إح�صاء باقي الأ�ساتذة
املف�صولني عرب  25والية املتبقية ب�سبب
ت�أخر مديريات الرتبية يف ت�سليم القرارات
للمعنيني ،و�أكد ،م�س�ؤول الإعالم بالنقابة� ،أن
الأ�ساتذة �أعلنوا عن رف�ضهم املطلق لإيداع
طعون على م�ستوى مديريات الرتبية للواليات،
ك�رشط �أ�سا�سي لعودتهم للعمل ،على اعتبار �أن
الر�ضوخ لهذا الإجراء املعلن من قبل الو�صاية
هو اعرتاف �رصيح من قبل املعزولني بقانونية
و�رشعية العزل من املن�صب.
من جهة ثانية قررت النقابة الإبقاء على
دورة املجل�س الوطني مفتوحة ،وكانت
النقابة ذاتها قررت متديد دورتها اال�ستثنائية
املنعقدة �أول �أم�س باجلزائر العا�صمة �إىل
غاية الثالثاء بوالية بومردا�س للنظر يف
مو�ضوع الإ�رضاب الذي ي�شنه الأ�ساتذة منذ
 30جانفي املا�ضي ،وح�سب الأرقام غري
الر�سمية فان عدد الأ�ساتذة امل�رضبني الذين
مت عزلهم بلغ قرابة الـ� 4آالف �أ�ستاذ ،وتطالب
كناب�ست حتقيق مطالب مهنية واجتماعية ويف
مقدمتها تنفيذ املحا�رض  الوطنية واملحلية
املوقعة مع م�س�ؤويل وزارة الرتبية وال  �سيما
املح�رض امل�ؤرخ يف  19ماي .2015
�ساحلي :البد من احلفاظ على مدر�سة
عمومية جمانية وذات جودة

من جهته التحالف الوطني اجلمهوري ،ثمن
قرار الكنابا�ست القا�ضي بتعليق الإ�رضاب،
معتربا �أنه ميثل ا�ستجابة �شجاعة وتفاعل
مع �أحكام العـدالـة اجلـزائريـة وكذا توجيهات
رئيـ�س اجلمهـوريـة يف ر�سالته مبنا�سبة
االحتفال بالذكرى املزدوجة لت�أ�سي�س االحتاد
العام للعمال اجلزائريني وت�أميم املحروقات،
املعب عنها من طرف
مع تبديد املخاوف
رّ
�أولياء التالميذ واملجتمع عموما .وقال
التحالف �أن موقفه ثابت من احلراك
االجتماعي ،كونه حق يكفله الد�ستور
�رشيطة ممار�سته يف �إطار احرتام قوانني
اجلمهورية ،مع الرتكيز على انتهاج �أ�سلوب
احلوار وتغليب منهج التفاو�ض  والتنازالت
امل�شرتكة ،من �أجل ت�أطري وحل النزاعات ذات
الطابع االجتماعي واملهني ،داعيا اجلهات
الو�صية وعلى ر�أ�سها وزارة الرتبية الوطنية،
�إىل �إر�ساء و �إفا�ضة مناخ الثقة مع �رشكائها
االجتماعيني ،من خالل اال�ستئناف الفوري
للحوار اجلاد وامل�س�ؤول بهدف التكفل
باملطالب امل�رشوعة �ضمن �سلم �أولويات
ي�أخذ بعني االعتبار الو�ضع االقت�صادي
واملايل للبالد ،وكذا اتخاذ الإجراءات
اال�ستعجالية التي من �ش�أنها تهدئة الو�ضع
على ال�صعيدين املهني والبيداغوجي،
�سيما ما تعلق مبعاجلة خملفات قرارات
العزل املتخذة ،وكذا و�ضع برنامج كفيل
با�ستدراك ما �ضاع من درو�س من خالل

�آليات التعديل البيداغوجي ،واملرافقة لبيان الفاحت من نوفمرب  ،1954و الذي � ّأ�س�س
النف�سية للتالميذ واحرتام حقهم يف اال�ستفادة للطابع االجتماعي للدولة.كما يتطلب تفعيل
من العطل املدر�سية ،وكذا �إ�رشاك جمعيات الإ�صالحات التي تعرفها املنظومة الرتبوية
مع �رضورة �إبعاد هذه الأخرية عن اخلالفات
�أولياء التالميذ يف �إجناح هذا امل�سعى.
من جهة ثانية ركز التحالف على النقطة وال�رصاعات االيديولوجية وال�سيا�سوية� ،إذ
التي �أثارها بيان وزارة الرتبية بخ�صو�ص  يتعني �أن تكون املدر�سة اجلزائرية مدر�سة
حماولة �رضب املدر�سة املجانية ،ب�رضورة للمواطنة ،تعمل على تكوين مواطن جزائري
احلفاظ على مدر�سة عمومية جمانية وذات مت�شبع مبكونات هويته الوطنية ومعتز بها.
جودة ،باعتبارها من املكا�سب التاريخية

�سارة بومعزة

م�سعود بوديبة للو�سط :

تلقينا �ضمانات لتوقيف الإ�ضراب

ك�شف الأمني العام الوطني املكلف بالإعالم و االت�صال للمجل�س الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي
التدري�س للقطاع  ثالثي الأطوار «كناب�ست» �أن قرار �إيقاف الأزمة جاء بعد ف�شل م�س�ؤويل قطاع
الوزارة يف احتوائها و قال م�سعود بوديبة يف ات�صال جلريدة الو�سط  انه بناءا على دورة املجل�س
الوطني و التي كانت قدمت الأو�ضاع احلالية و ناق�شت م�ستجدات وو�ضعية املطالب و �إ�ضافة �إىل
ات�صاالت �أطراف عديدة و تقدميها ل�ضمانات بان املطالب قابلة للتجديد و ل�ضمان ال�سلطات
العليا ب�أن تكون جل�سة حوار تفاو�ضية فعلية يتم فيها �إم�ضاء املح�رض ر�سميا و بالتايل املجل�س
الوطني خل�ص �أن ما نعي�شه اليوم بعدما كان نزاعا حولته الوزارة مبمار�ساتها و �إجراءاتها الغري
قانونية �إىل �أزمة جمتمعية و لذلك املجل�س قرر �إيقاف هذه الأزمة بعد ف�شل م�س�ؤويل القطاع يف
احتوائها و �أ�ضاف بوديبة �أن املجل�س يحمل امل�س�ؤولية اىل جميع ال�سلطات يف جتديد االلتزامات
و التعهدات املتفق عليها من جهة �أخرى و بخ�صو�ص ا�ستدراك الدرو�س �أكد م�سعود بوديبة �أن  
�أيام الإ�رضاب �إن مل تخ�ضع للتفاو�ض فالأ�ستاذ غري مطالب با�ستدراكها و قال ان الكرة يف ملعب
الوزارة املدعوة اىل فتح حوار فعلي حلل الأزمة .

ف.ن�سرين
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رئي�س جمعية حماية و�إر�شاد امل�ستهلك م�صطفى زبدي

 6م�ؤ�س�سات ت�سوق م�صابيح كهربائية
خطرية على �صحة اجلزائريني
 .جتارب على  25نوعا من امل�صابيح ت�سوقها  8عالمات باجلزائر
 .م�ستوردون يدخلون �سلعا مقلدة لعالمتهم دون رقيب

حذررئي�س جمعية حماية و�إر�شاد امل�ستهلك م�صطفى زبدي من بع�ض امل�صابيح التي تباع بال�سوق
اجلزائرية ،م�شريا �أن هناك 6  م�ؤ�س�سات �أغلبها �آ�سياوية  ت�سوق مل�صابيح باجلزائر خطرية على
�شبكية عني الإن�سان وذلك بفعل الأ�شعة املنبعثة منها ،والتي مل تقم م�ؤ�س�ساتها امل�صنعة لها باتخاذ
التدابري الالزمة للحد من خطورتها ح�سبه� ،سيما على الأطفال ال�صغار
�إميان لوا�س

و�أفاد م�صطفى  زبدي الأم�س عند
حلوله �ضيفا على فروم  جريدة
املجاهد ،والذي تناول مو�ضوع
اخلطر الفوتوبيولوجي للم�صابيح
امل�سوقة باجلزائر ،ب�أن امل�صابيح
التي تباع بال�سوق اجلزائرية
ال حترتم حقوق امل�ستهلكني
املعايري
وكذا
و�صحتهم،
ال�رضورية التي يجب �أن تت�سم بها،
مربزا  ب�أنه زيادة على الأخطار
ال�صحية لها ،وت�أثريها على النوم
اجليد وال�رضوري للمتعر�ضني
لها ،فتت�سبب مثل هذه امل�صابيح
ب�ضعف التغطية ب�شبكة الهاتف
النقال داخل البيوت ،وكذا يف بطئ
تدفق خدمة «الويفي» من جهاز
�إر�سال االنرتنيت باملنزل ،وحتى
�أن لها ت�أثري �سلبي على التيار
الكهربائي ،من خالل �إحداث
ا�ضطراب فيه وتكبيد م�ؤ�س�سة
�سونلغاز خل�سائر تقنية بخدمتها،
الفتا �إىل ا�ستجابة م�ؤ�س�ستي
و»�أوغالي�س»
«�إيرنجيكال»

اجلزائريتان لكل معايري �صحة
امل�ستهلك وحقوقه اخلدماتية،
مع توفرهما ب�أ�سعار �أقل تكلفة
من امل�ؤ�س�سات الآ�سياوية ال�ست
ال�سالفة الذكر ،معيبا على هاتني
العالمتني احتمال وجود ن�سخ
مقلدة عنها.
و�أفاذ ذات املتحدث  ب�أن جمعيته
قامت ب�إجراء جتارب خمربية
على  25نوعا من امل�صابيح ،والتي
ت�سوقها  8عالمات باجلزائر ،حيث
اختارت �أربع م�صابيح كنموذج عن
كل منها ،م�شريا ب�أن هذه التجربة
التي �أعدها خرباء وخمت�صون،
قد خ�صت معيار ا�ستطاعة
امل�صابيح واحلرارة التي ت�صدر
عنها عند ا�شتغالها ،ومدى ت�أثري
على املحيط باملنزل� ،أين تبينت
جمموعة من الأخطار ال�صحية
على املتعر�ضني ل�ضوئها ،رفقة
تذبذب يف �شبكة الهاتف الثابت
وتدفق االنرتنيت ،وا�ضطراب
تقني للتيار الكهربائي ح�سبه،
ودعا زبدي امل�ستهلكني �إىل
احلذر عند اقتنائهم للم�صابيح،
وعدم االكتفاء باملنطق ال�سائد

لديه على �أ�سا�س الإ�ضاءة الأو�ضح
فقط ،بل يجب مراعاة �صحية
هذه املنتوجات كذلك ،كا�شفا عن
تقدمي جمعيته مللف كامل لوزارة
التجارة بخ�صو�ص هذه التجربة
املخربية ،وب�أنه على علم �أن
هيئات �أخرى با�رشت حتقيقا يف
ذلك ،مردفا يقول ب�أنه يتمنى من
املتعاملني االقت�صاديني ك�رشكاء
اجتماعيني م�ساندة اجلمعية يف
التوعية مبخاطر هذه امل�صابيح،
لأنها تتعلق �أي�ضا ب�صحتهم و�صحة
�أبنائهم.

م�ستوردون يدخلون
�سلعا مقلدة لعالمتهم
دون رقيب
من جهة �أخرى�  أبرز ممثل
م�ؤ�س�سة «�أوغالي�س» مراد بوخ�شة،
ب�أن كل الطاقم الذي ي�شتغل يف هذه
امل�ؤ�س�سة هم جزائريون ،م�ضيفا
ب�أن «�أوغالي�س» قد وجلت �إىل
جانب ال�سوق املحلي اجلزائري
كال من تون�س واملغرب ،م�شريا

اىل  انتقاده لعدم حماية منتوجه
من طرف الو�صاية� ،أين يوجد
م�ستوردون يدخلون �سلعا مقلدة
لعالمتهم �إىل ال�سوق اجلزائرية
دون رقيب ،ما يعني تقدمي منتوج
مغ�شو�ش و�إ�شهار �سيئة مل�ؤ�س�سة
«�أوغالي�س» ،على غري ال�سوق
التون�سي واملغربي الذي ال يعرف
تقليدا ملنتوجهم ،وذلك راجع �إىل
الإجراءات الرقابية من جهة ،وكذا
لفطنة ووعي املواطنني اجتاه ما
ي�ستهلكونه من جهة �أخرى.

وجود تقليد ملنتوج
امل�ؤ�س�سة من قبل عدد
من امل�ستوردي
ومن جهته اعرتف عدون �صالح
ممثل م�ؤ�س�سة «�إيرنجيكال» بوجود
تقليد ملنتوج م�ؤ�س�سته من قبل
عدد من امل�ستوردين ،الفتا �إىل
�أن م�ؤ�س�سته تركز منذ ن�ش�أتها
على تقدمي منتوج ذو نوعية جيدة
و�صحية للم�ستهلكني ،وب�أ�سعار يف
متناول الزبائن.

حادث مرور يحبط عملية نقله ل  5قناطري

نقيب �سابق بالدرك املخدرات بني دول ال�ساحل
�إلتم�س النائب العام لدى حمكمة
اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ضاء �أم�س
توقيع عقوبة ال�سجن امل�ؤبد يف حق
دركي برتبة نقيب عن تورطه رفقة �أربعة
�أ�شخا�ص �آخرين بتهريب كميات من
املخدرات �أخرها  5قناطري من الكيف
املعالج بني دول ال�ساحل عرب الطريق
ال�سيار �رشق غرب م�ستغال بطاقته
املهنية للهروب من احلواجز الأمنية
وهذا ل�صالح بارون التهريب الدويل
للمخدرات املكنى « احلاج» مقابل
عمولة تراوحت بني  70و  80مليون
�سنتيم للعملية  .يف الق�ضية التي تعود
وقائعها ل�شهر ماي  2015حني تعر�ضت
�سيارة من نوع « تويوتا» حلادث مرور
على م�ستوى الطريق ال�سيار �رشق غرب

بوالية خمي�س مليانة و �إت�صل ال�سائق
على الرقم الأخ�رض لطلب النجدة و لدى
تقدم م�صالح الأمن للأماكن و�رشوعها
بعملية تفتي�ش املركبة املعطوبة فر
ال�سائق لوجهة جمهولة  ،ليتبني ب�أن
ال�سيارة كانت معب�أة بكمية  5قناطري
من الكيف املعالج خمب�أة ب�إحكام داخل
بالواقي الأمامي لل�سيارة  ،كما تبني من
خالل التحريات �أن وثائق ال�سيارة مزورة
 ،لتنطلق عملية البحث عن ال�سائق الذي
مت القب�ض عليه بيوم � 16سبتمرب 2015
على م�ستوى منطقة جندل بوالية عني
الدفلى و �إعرتف بعد �سماعه �أمام م�صالح
الدرك الوطني ب�أنه دركي برتبة نقيب
وين�شط يف جمال تهريب املخدرات يف
�إطار جماعة �إجرامية منظمة بني دول

ال�ساحل املغرب و تون�س و اجلزائر
متخذا من هاته الأخرية منطقة عبور
وهذا عرب الطريق ال�سيار �رشق غرب
و �أكد �أن عالقته بهاته ال�شبكة �إنطلقت
عن طريق البارون املخدرات املعروف
ب�إ�سم « احلاج» الذي ينحدر من والية
تلم�سان والذي تعرف عليه عن طريق
�صديقه و عر�ض عليه العمل معه فقبل
بالعر�ض ب�سبب النقود وكانت مهمته هي
نقل املخدرات عرب ال�سيارات التي يتم
تزوير وثائقها من دولة املغرب مرورا
باجلزائر و املناطق الغربية و لغاية
الو�صول لتون�س و ليبيا  ،كما �أكد ب�أن
املخدرات يتم جتهيزها يف اجلزائر من
قبل �شخ�ص يدعى « امل�سوطا�ش» و بعد
و�صولها للجزائر يتم و�ضعها يف خمابئ

حلني نقلها ملناطق �أخرى م�ستغال بذلك
بطاقته املهنية للتهرب من حواجز
التفتي�ش الأمنية وهي احليلة التي مكنته
من القيام ب 5عمليات تعرف خاللها
على عدة بارونات للمخدرات من
جن�سيات تون�سية و مغربية و ليبية كما
مكنته من جني �أموال طائلة قدرت
ب� 70أو  80مليون �سنتيم للعملية
الواحدة  ،وهي الت�رصيحات التي
تراجع عليها خالل مثوله للمحاكمة
رفقة � 4أ�شخا�ص �أخرين متابعني بجرم
ا�سترياد و تهريب خمدرات عن طريق
العبور  ،والتي �أنكروها خالل مثولهم
للمحاكمة مرتاجعني بذلك عن �سابق
ت�رصيحاتهم .

ل/منرية

بعد توقف جزئي �أول �أم�س الثالثاء

ترامواي اجلزائر يعود �إىل اخلدمة العادية �أم�س

ا�ست�أنف ترامواي اجلزائر �صبيحة
�أم�س الأربعاء خدمته العادية بعد
توقف ا�ضطراري ليلة �أم�س الثالثاء
على ال�ساعة ال�سابعة م�ساء,

ح�سبما جاء يف بيان مل�ؤ�س�سة
ت�سيري الرتامواي (�سرتام) ،و �أو�ضح
البيان �أن ترامواي اجلزائر عاد
�إىل اخلدمة العادية منذ ال�ساعة

�5ساو30د لنهار اليوم ,بعد �أن
�سجل «توقفا جزئيا» �أم�س الثالثاء
 27فرباير  2018من ال�ساعة �18سا
و  55د �إىل غاية نهاية اخلدمة,

وذلك ب�سبب «مظاهرات يف حمطة
جامعة درقانة» ,و ا�ستجابة لـ
«تو�صيات م�صالح الأمن ل�ضمان
�سالمة امل�سافرين»w .

املحكمة اجلنائية الإ�ستئنافية مبجل�س
ق�ضاء العا�صمة

حماكمة ع�صابة دعم و متويل
اجلماعات الإرهابية بو�سط البالد
متكنت م�صالح الأمن بالعا�صمة من
تفكيك ن�شاط ع�صابة من � 6أ�شخا�ص
كانت متول اجلماعات الإرهابية
بو�سط البالد مبختلف الأموال
و الأغرا�ض وحتر�ض على العمل
االرهابي وهي الوقائع التي جعلتهم
مهددين بعقوبة � 5سنوات �سجنا نافذا
�أمام املحكمة اجلنائية الإ�ستئنافية
مبجل�س ق�ضاء العا�صمة عن تهمة
الإ�شادة ومتويل الأعمال الإرهابية .
يف الق�ضية التي تعود جمرياتها لبالغ
تقدمت به والدة �أحد الإرهابيني حول
عالقة �إبنها مع امل�سمى «ف.م» الذي
مت توقيفه و �رصح خالل �سماعه
�أن ن�شاطه مع اجلماعات الإرهابية
�إنطلق عام  2007و كانت مهمته
متويل اجلماعات الإرهابية بالهواتف
النقالة و الأموال و �رشائح الهواتف
و �ألب�سة حيث �إلتقى �أحد املرات
ب�أحد االرهابيني و �سلمه مبلغ 8
�أالف دينار جزائري ،هاتفني نقالني،
�ساعة ،بطاقات تعبئة� ،سكاكني ،و
خيط ،و كذا �أدوات حلفر اخلنادق،
كما ك�شف عن هوية باقي العنا�رص
الداعمة للجماعات الإرهابية من
بينهم املدعو « ت�.سمري»الذي مت
توقيفه و�ضبط بحوزته قارئ ذاكرة
بها �أنا�شيد حتري�ضية ،ر�سومات،
خطب لأبو ا�سحاق الألباين و �أبو

م�صعب الزرقاوي  ،وكذا فيديوهات
عن عملية يف دولة ال�شي�شان و �رشيط
ملجزرة بن طلحة ،و �أحداث 11
�سبتمرب و �أ�رشطة خا�صة ب�أحداث
فل�سطني ، ،والتي �رصح ب�أنه حت�صل
عليها من املتهم الأول ،كما ك�شف
�أي�ضا خالل �سماعه �أنه حاول
الإلتحاق باجلماعات الإرهابية و
�أكد �أي�ضا ب�أن عالقته باجلماعات
الإٍهابية �إنطلقت من خالل تردده
على م�سجد بحي بلكور �أين تعرف
هناك على امل�سمى «حكيم القبي»
و �شخ�ص �آخر امل�سمى «القحطاين»
 ،وخالل التحريات املنجزة مت
�إلقاء القب�ض على �شخ�ص �أخر و هو
طالب مر�شح للح�صول على �شهادة
دكتوراه الذي كان ي�شكل عن�رص
دعم للجماعات الإرهابية بنواحي
بومردا�س منذ �سنة  2003عن طريق
هويته التي كانت ت�ستغلها اجلماعات
الإرهابية لإ�ستيالم الأموال من البنك
العاملي لتحويل الأموال ال�رسيع ،
هي الت�رصيحات التي تراجعوا عنها
خالل جل�سة املحاكمة و �أكدوا ب�أن ما
�سبق لهم الإدالء به كانت حتت وقع
التهديد من قبل م�صالح الأمن ب�سبب
ورود �أ�ساميهم يف ق�ضايا �إرهابية
�أخرى .

ل/منرية

املدير العام ملجمع �إمييتال عبد احلكيم معو�ش

زيادات يف �أجور عمال
مركب احلجار

�أكد املدير العام ملجمع
�إمييتال عبد احلكيم معو�ش يف
ت�رصيح للتلفزيون العمومي ب�أن
الدولة عازمة على رد االعتبار
�إىل م�صنع احلجار وكذا جممع
ال�صناعات املعدنية وال�صلب (
�إمييتال) م�شريا �إىل �أن امل�صنع
ي�سري اليوم بطاقة �إنتاجية تبلغ
� 840ألف مليون طن �سنويا وهي
املردودية التي تعمل الدولة على
رفعها �إىل حدود املليون طن
�سنويا خا�صة بعد ا�سرتجاعها
لل�سيادة املطلقة على املركب.

هذا و�أ�شار املتحدث �إىل وجود
�أتفاق و�شيك بني �إدارة املركب
وال�رشيك االجتماعي من �أجل
رفع �أجور العمال� ،أما فيما
يخ�ص مركب بالرة فقد �أكد
عبد احلكيم معو�ش ب�أن املركب
دخل يف اخلط الثاين من
الإنتاج وهي اخلطوات الدالة
ح�سبه على �أن امل�رشوع ي�سري
بخطوات معقولة نظرا للظرف
االقت�صادي الراهن الذي ت�شهده
البالد
يحي عواق

من تنظيم وزارة الداخلية

ندوة دولية حول امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة

يف �إطار التح�ضريات حول
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
املزمع عقدها يومي  17و18
مار�س  2018بق�رص امل�ؤمترات
ال�صنوبر البحري بالعا�صمة
دعت وزارة الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية يف
بيان لها ن�رشته عرب موقعها
الإلكرتوين كافة الأ�ساتذة

والباحثني املخت�صني يف املجال
القانوين وال�سيا�سي للم�شاركة يف
�إثراء النقا�ش العلمي حول مو�ضوع
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة .هذا
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلزائر
قطعت �أ�شواط ال ب�أ�س فيها يف
جمال ترقية م�شاركة املر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية
يحي عواق
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ترتبط بعالقات مع ما ي�سمى « املافيا النيجرية «

ب�شعار النقاط الثالث �ضرورة حتمية
والث�أر من نتيجة الذهاب

�« .إ�سرتجاع  1800غرام من نواجت نبتة الأفيون القادمة من الكامريون «

حتت لق�صر

تتاجر
ب�شبكة
يوقع
أمن
ل
ا
م�ستقبل املجاهدين يوا�صل
واليات
عدة
عرب
  متتد
أفيون
ل
ا
يف
التح�ضري للمواجهة القوية �أمام
يتابع حمققون تابعون للمديرية  العامة للأمن الوطني حول �شبكة متخ�ص�صة يف تهريب الأفيون من دول غرب   افريقيا �إىل اجلزائر،
وقال م�صدر �أمني موثوق �إن ال�شبكة التي يجري التحقيق ب�ش�أنها ،تن�شط عرب  6واليات من بينها اجلزائر العا�صمة وترتبط بعالقات
مع ما ي�سمى « املافيا النيجرية «  ا�سرتجع املحققون  1800غرام من نواجت نبتة الأفيون التي كانت قادمة من الكامرون لدى جمموعة
من الرعايا الأجانب من جن�سيات �إفريقية مت الإيقاع بهم يف عدة مناطق بوالية مترنا�ست وينتمون ل�شبكة تخ�ص�صت يف ترويج الأفيون
مكونة من  13عن�صر.
حتقيق � :أحمد باحلاج
�أوقف حمققون خمت�صون من
الوحدات املتنقلة لل�رشطة
الق�ضائية � 13شخ�صا يف
عملية �أمنية كبرية مت خاللها
تفتي�ش  بيوت يف كل من واليات
مترنا�ست  ،ورقلة  ،اجللفة ،
وهران
�سطيف  ،البليدة،
واجلزائر العا�صمة وقد متكنت
م�صالح الأمن يف مترنا�ست خالل
�شهري فيفري من الإيقاع بـ13
�أجنبي من جن�سيات �إفريقية من
دول مايل  ،الكامرون وال�سنغال،
و�ضبطت لديهم  480غرام من
الهريوين اخلام يف �شكله البدائي
ذي اللون البني و  280غرام من
ع�صارة بذور اخل�شخا�ش�  أو كما
ي�سمى يف اجلزائر» حبة العفيون
«  ،وقال م�صدر �أمني ان
التحقيق بد�أ عقب اعرتاف رعية
�سنغالية �ضبطت عنا�رص �رشطة
 20غرام من الهريوين غري النقي
يف عني �صالح ب�أنه يعمل حل�ساب
�أ�شخا�ص �آخرين يقيمون يف

منطقة قريبة من خميم تينزاواتن
احلدودي وبعد تتبع �أفراد الع�صابة
مت القب�ض  على  5منهم   يف
مترنا�ست وكان بحوزتهم كمية
من حبوب الهلو�سة بعدها �أدى
اعرتافات املوقوفني ل�ضبط
�7أجانب �آخرين يف الطريق الرابط
بني بلدية تيمياوين و مترنا�ست،

وك�شف م�صدر �أمني ب�أن عدد
املوقوفني الإجمايل ارتفع بعد
�إيقاف امل�شتبه فيهم الـ� 13إىل
 22بعد مداهمة بيت كان يقيم
به �رشكاء املوقوفني يف حي قطع
الواد ببلدية مترنا�ست ،ثم ويف
ق�ضية ثانية �ضبط الدرك الوطني
يف تينزاوتن  490غرام من الأفيون

اخلام املعد للإ�ستهالك   لدى 8
�أجانب من الكامريون وال�سنغال
 ،وتالحق م�صالح الأمن منذ عدة
�أيام � 3أجانب �آخرين من الكامريون
وردت �أ�سمائهم يف اعرتافات
املوقوفني وقد ت �إيداعهم جميعا
احلب�س بتهمة ا�سترياد خمدرات
والإ�رضار بال�صحة العامة.

رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى عبد احلكيم بطا�ش لـ»الو�سط»

�إبرمنا �إتفاقية عمل مع بلدية ورقلة يف �إطار التبادل الثقايف واخلربات

�أكد رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي ببلدية اجلزائر الو�سطى
عبد احلكيم بطا�ش يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به جريدة «الو�سط
«� ،أن الإتفاقية املربمة بني بلديته
و بلدية ورقلة التي �أ�رشف عليها
كل من وزير املجاهدين الطيب
زيتوين ووايل والية العا�صمة عبد
القادر زوخ ووايل والية ورقلة عبد
القادر جالوي  ،لن تكون حرب على
ورق و�ستكون فعالة .
ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي

البلدي لبلدية اجلزائر الو�سطى
عبد احلكيم بطا�ش يف معر�ض
حديثه معنا �أن الغاية من الإتفاقية
التي �أبرمتها م�صاحله مع بلدية
ورقلة يف اليومني الأخريين ،
تتمحور على بند وذلك عن طريق
تن�صيب جلنة ملتابعة هذه الإتفاقية
وجت�سيدها ميدانيا من �أجل
التبادل الثقايف وتنظيم معار�ض
فيما يخ�ص ال�صناعة التقليدية عن
طريق تنظيم �أ�سبوع ثقايف بكل من
ورقلة واجلزائر العا�صمة ،ناهيك

عن تبادل فيما يخ�ص الإدارة
الإلكرتونية �أو الإدارة املحلية
وكذا الت�سيري الت�ساهمي  ،ويف
مو�ضوع مت�صل فقد ك�شف بطا�ش
يف خ�ضم حديثه معنا �أن م�صاحله
تعلق �أمال كبرية من �أجل الدفع
بهذه الإتفاقية اىل الإمام حتى ال
تكون جمرد حرب على ورق .
ويف �سياق مت�صل فقد ثمن رئي�س
بلدية اجلزائر الو�سطى عبد
احلكيم بطا�ش جمهودات م�س�ؤويل
والية ورقلة وعلى ر�أ�سهم الوايل

بتوزيع  22وجبة غذائية �ساخنة

عبد القادر جالوي من �أجل �إنعا�ش
التنمية بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي
بدليل م�شاريع تهيئة احل�رضية ،
ناهيك عن حر�صه امل�ستمر يف
جت�سيد امل�رشوع احللم املتمثل يف
م�رشوع ترامواي ورقلة الأول من
نوعه باجلنوب الكبري والذي من
املنتظر �أن يدخل حيز اخلدمة
يوم  19مار�س املقبل وذلك
ب�إ�رشاف وزير النقل والأ�شغال
العمومية عبد الغني زعالن .

يف �إطار تكري�س مبادئ ال�رشطة
اجلوارية  :م�صالح �أمن والية
تندوف تنظم خرجات ميدانية
ليلية لفائدة الأ�شخا�ص بدون
م�أوى والأ�شخا�ص اله�شة .قامت
�أم�سية �أول �أم�س م�صالح �أمن
والية تندوف بتنظيم حملة
�إن�سانية ت�ضامنية مت مبوجبها
توزيع  22وجبة غذائية �ساخنة
لفائدة الأ�شخا�ص بدون م�أوى
املبادرة
والأ�شخا�ص اله�شة .
التي القت �إ�ستح�سان الفئة
امل�ستهدفة تندرج يف �إطار مد
ج�سور الت�آزر والتكافل الإجتماعي

�شيخ مدقن

خل�رض حلو ي�سعى جاهدا للدخول
بت�شكيلة هجومية بالإعتماد على
الثالثي اخلطري يو�سف املري و
ه�شام دقدوقة و ه�شام بوكار ،
مع الإبقاء على الثنائي حمزة
باحلاج و يون�س عبا�س يف كر�سي
الإحتياط كورقتني رابحتني قد
يتم الإ�ستنجاد بهما وقتما �إقت�ضت
ال�رضورة ذلك .
ويف مو�ضوع مت�صل قال رئي�س
فريق امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين �صالح زقري يف
ت�رصيح مقت�ضب له مع جريدة
«الو�سط « �أن جميع الإمكانيات
املادية والب�رشية و�ضعت حتت
ت�رصف الالعبني والطاقم الفني
من �أجل الفوز على فريق حتت
لق�رص ملوا�صلة النهج و الزحف
بخطى ثابتة نحو �صدارة الرتتيب
.

�أحمد باحلاج

مهاجم امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين
يو�سف املري لـ «الو�سط «

مواجهتنا لتحت لق�صر �ستلعب
على جزئيات �صغرية لكن
حذاري من املناف�س

�أكد مهاجم امل�ستقبل الريا�ضي
�أحمد باحلاج
للمجاهدين يو�سف املري يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به جريدة
«الو�سط « � ،أن مواجهة فريقه
لنادي حتت لق�رص حل�ساب اجلولة
الأوىل من مرحلة الإياب ببطولة
الق�سم ما قبل ال�رشيف بتمرنا�ست
�ستكون �صعبة لكن ال بديل لفريقه
عن النقاط الثالث .
قال املهاجم اخلطري يف فريق
م�ستقبل املجاهدين يو�سف
املري � ،أن فريقه ح�رض ملواجهة
هذا ال�سبت ب�شكل جدي و�صارم
وبح�ضور جميع العنا�رص وهو ما
مكن مدرب الفريق من جتريب
بع�ض اخلطط التكتيكية والفنية
قبل �ضبط معامل الت�شكيلة
الأ�سا�سية املعنية مبواجهة فريق
حتت لق�رص  ،حيث �أكد حمدثنا ان
هذه املقابلة ال�صعبة وامل�صريية

�أمن تيندوف ينظم خرجة ميدانية ليلة لفائدة الأ�شخا�ص بدون م�أوى
بني جهاز ال�رشطة وخمتلف �رشائح
املجتمع ،حيث ت�أتي هذه الهبة
الإن�سانية يف �سياق التكفل الفعلي
لقوات ال�رشطة بهذه الفئات والتي
�أ�صبحت تقليدا �ساميا يتم تكري�سه
وجت�سيده �سنويا من قبل املديرية
العامة للأمن الوطني .من جهة
ثانية فقد ثمنت ممثليات احلركة
اجلمعوية وفعاليات املجتمع
املدين بوالية تيندوف احلدودية
هذه املبادرة الإجتماعية احل�سنة
مطالبني بتعميمها عرب جميع
�أحياء وبلديات الوالية .

يوا�صل فريق امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين بعني �صالح النا�شط
ببطولة الق�سم ما قبل ال�رشيف
 ،حت�سبا ملواجهة قمة اجلولة
الأوىل من مرحلة الإياب والتي
�ستجمعه بنادي حتت لق�رص
،حيث تعترب هذا املقابلة م�صريية
وحا�سمة بالن�سبة لأ�شبال املدرب
خل�رض حلو من �أجل ح�صد النقاط
الثالث وموا�صلة الزحف نحو
كوكبة املقدمة.
رفع التقني الكروي ومدرب
امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين
خل�رض حلو من حجم التدريبات
 ،حيث قرر �أم�سية �أول �أم�س
اجراء مقابلة تطبيقية بني عنا�رص
الفريق من �أجل الوقوف على
جاهزية الالعبني وغربلة الت�شكيلة
الأ�سا�سية املعول عليها للدفاع
عن �ألوان الفريق يف املواجهة
القوية املرتقبة هذا ال�سبت �أمام
نادي حتت لق�رص ،وهي املقابلة
التي يعلق عليها املكتب امل�سري
و الطاقم الفني والالعبني وحتى
الأن�صار �أمال كبري من اجل ح�صد
النقاط الثالث والإبقاء على
حظوظهم كاملة من �أجل ال�رصاع
على لقب البطولة ومن ثم �إقتطاع
ت�أ�شرية املرور للق�سم ال�رشيف مع
نهاية املو�سم الكروي احلايل .
من جهة ثانية فقد ك�شف الأ�صداء
الواردة من بيت الفريق ف�إن مدرب
امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين

بالن�سبة للفريقني �ستلعب على
جزئيات �صغرية واخلط�أ ممنوع
فيها نظرا للحاجة املا�سة
للفريقني للنقاط الثالث من
�أجل البقاء على مقربة من فريق
املقدمة ومن ثم تقلي�ص الفارق
عن املت�صدر وداد �إينغر  .من
جهة ثانية فقد ذهب حمدثنا اىل
�أبعد من ذلك عندما �أكد �أن العبي
امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين
واعون بحجم امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم من �أجل ت�رشيف
�ألوان الفريق يف مواجهة بعد
غدا ال�سبت  ،حيث وجه يو�سف
املري نداء جلميع حمبي وع�شاق
الفريق من �أجل غزو مدرجات
امللعب البلدي بعني �صالح من
�أجل م�ؤازرتهم معنويا حتى يت�سنى
لهم الفوز على مناف�سهم .

�أحمد باحلاج
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ق�سنطينة

�شبكة �أمنية الحتواء ظاهرة
العنف مبدينة علي منجلي

ت�ستفيد املدينة اجلديدة علي منجلي  ,التي مت ت�صنيفها لفرتة طويلة كمنطقة ح�سا�سة ,من م�ساعدة مندجمة قائمة على
انخراط املواطن و �إر�ساء �شبكة �أمنية ذات طابع "�إن�ساين" من �أجل احتواء ظاهرة العنف احل�ضري و يف واقع الأمر تعد مكافحة
العنف ال�سيما بهذا التجمع احل�ضري ال�ضخم الذي جتاوز عدد قاطنيه ال� 370ألف ن�سمة جزءا ال يتجز�أ من االن�شغاالت الكربى
للم�صالح الأمنية التي تعمل على �إر�ساء تغطية �أمنية باملنطقة تعزز االت�صال املتوا�صل مع املواطنني.
ق.و

و مت اعتماد هذه املقاربة املطبقة
بعلي منجلي ح�سب خمطط ينخرط
فيه ب�صفة مبا�رشة ال�رشطي كما
املواطن يف �إطار �رشاكة اجتماعية
ت�شكل ح�صنا �ضد �أعمال العنف و
االعتداء  ,ح�سب ما �أ�شار �إليه يف
هذا ال�صدد رئي�س الأمن الوالئي عبد
الكرمي وابري.
و ا�ستنادا لذات امل�س�ؤول ف�إن الهدف
من هذه املقاربة هو تزويد مدينة علي
منجلي ب 12مقرا للأمن احل�رضي من
بينهم  6دخلت حيز اخلدمة فعليا يف
�إطار م�ساعي مرافقة عملية تنمية
هذا املركز احل�رضي ال�ضخم و �أ�شار
يف ذات ال�صدد �إىل �أنه من ال�رضوري
"ن�سج روابط متينة مع ال�سكان"
معتربا
هذا الأمر "الو�سيلة الأكرث فعالية"
ملكافحة اجلرمية ال�سيما العنف.
و �أردف ذات امل�س�ؤول ب�أن التدخل
الأمني يف هذا القطب احل�رضي الذي
ما يزال ي�شهد عمليات ترحيل لل�سكان
من عا�صمة الوالية "قائم على العمل
الوقائي الذي يعزز العمل اجلواري يف
�إطار اللقاءات و احلمالت التح�سي�سية
مع املواطنني"و �أو�ضح وابري يف هذا
ال�صدد �أن م�صالح ال�رشطة بق�سنطينة
تنظم لقاءات �شهرية مع جميع جلان
�أحياء الوالية و جل�سات مت�سارعة مع
جلان �أحياء علي منجلي التي ت�شهد
منو دميغرافيا متوا�صال.

عندما تتولد عن العنف
ا�سرتاتيجية ميدانية
و ت�سببت �سل�سلة اال�شتباكات بني
ال�شباب التي وقعت خالل الفرتة
املمتدة بني نهاية �سنة  2014و
منت�صف �سنة  2015بالوحدة اجلوارية
رقم  14باملدينة اجلديدة علي منجلي
يف �إجبار م�صالح ال�رشطة على اعتماد

طريقة عمل جديدة ت�شجع التوا�صل و
االت�صال مع ال�سكان من �أجل تهدئة
النفو�س و يف مرحلة الحقة منع
ال�سلوكيات العنيفة و �أ�ضاف "انطالقا
من وعي امل�صالح الأمنية بوجود
مناورات خبيثة حاولت من خاللها
دوائر خفية �إعادة �إحياء غ�ضب
املواطنني" جل�أت ذات امل�صالح
ح�سبه -للعب "ورقة احلوار"و �رسعانما �أعطى هذا امل�سعى ثماره لي�ضحي
فيما بعد ا�سرتاتيجية ميدانية مطبقة
يف �إطار �رشاكة اجتماعية �أكدت
فعاليتها  ,وفق ما عاينته امل�صالح
الأمنية و املواطنون �أي�ضا.
و �أ�ضحت امل�شاجرات التي وقعت
يف �أوقات متفرقة طوال �سنة كاملة
بني جمموعة �شباب �أعيد �إ�سكانهم
بالوحدة اجلوارية رقم  14يف �إطار
امت�صا�ص ال�سكن اله�ش "من الزمن
املا�ضي" بف�ضل العمل اجلواري و
التح�سي�سي الذي مت القيام به من
طرف م�صالح ال�رشطة و �أ�صبحت
الوحدة اجلوارية رقم  14التي كانت
مرادفا للعنف و االعتداءات مكانا
�آمنا "بل و �أعيد �إ�صالح الآثار التي
خلفتها �أعمال العنف على واجهات
املباين امل�ستهدفة خالل املناو�شات

و حموها" من طرف ذات ال�شبان
الذين يرغبون يف �أفريل تلك احلقبة
املظلمة من تاريخ حيهم .و يف هذا
ال�صدد مل ي�سجل مقر الأمن احل�رضي
العامل بذات املوقع ق�ضايا كبرية
متعلقة بالعنف مع عودة الهدوء يف
هذا ال�شطر بعلي منجلي  ,ح�سب
ما �أكده م�س�ؤولو هذا املقر للأمن
احل�رضي الذين ي�ستقبلون املواطنني
باعتبارهم "�رشكاء".

الوحدة اجلوارية رقم
 14يف �صدارة الرتتيب
يف جمال ت�سديد
الإيجار

و يف الوقت الراهن ت�صنف هذه الوحدة
اجلوارية التي يقطنها �أكرث من � 12ألف
�ساكن و التي الت�صقت بها ل�سنوات بها
�صفة "احلي الذي ال ميكن زيارته" من
طرف م�صالح ديوان الرتقية و الت�سيري
العقاري يف �صدارة الرتتيب يف جمال
ت�سديد الإيجار و يتعلق الأمر مب�ؤ�رش
تطور احل�س املدين الذي �أبرزه �سكان
الوحدة اجلوارية رقم  14بف�ضل حتليهم
بوعي حقيقي عززه عامال االت�صال و

احلوار اللذين �أر�ستهما م�ؤ�س�سات
الدولة  ,مفق ما مت �إي�ضاحه .و عالوة
على ذلك مت تعزيز القطب احل�رضي
لعلي منجلي خالل الفرتة املمتدة بني
مار�س و جويلية  2017ب 4مقرات
للأمن احل�رضي عالوة على هيكلني
مماثلني دخال حيز اخلدمة بذات
املنطقة يف وقت �سابق ,ح�سب ما
ذكر به ذات امل�صدر ,متحدثا عن
�إن�شاء فرقة متنقلة لل�رشطة الق�ضائية
و �أخرى للبحث و التحري و �أو�ضحت
نورة بيالك �أ�ستاذة العلوم الإن�سانية و
االجتماعية بجامعة ق�سنطينة 2
�أن �شبكة هذه املدينة التي ت�شمل
عددا كبريا من الهياكل املخ�ص�صة
للأمن احل�رضي �ستظل غري
كافية ما مل يتم �إطالق عمليات
"ا�سرتجاع الأر�ضيات ال�شاغرة".
و غالبا ما يتعزز العنف يف
الأو�ساط احل�رضية ال�سيما
باملدن اجلديدة ب�سبب تواجد
�أوعية عقارية �شاغرة ي�ستغلها
ال�شباب للقيام ب�أفعال �إجرامية
بجميع �أنواعها ح�سب ما �أردفته
ذات الأخ�صائية التي �شددت على
الدور الكبري للأ�رسة يف الوقاية
من هذه الظاهرة.

وهران

مترين افرتا�ضي لن�شوب حريق داخل فندق

مت �أم�س الأربعاء بوهران تنظيم
مترين افرتا�ضي لن�شوب حريق
داخل فندق �سياحي يتكون من
 6طوابق ح�سبما لوحظ ومتثل
التمرين يف التحكم يف حريق ن�شب
بغرفة يف الطابق الرابع مع انت�شار
كثيف للدخان بالرواق مع انقاذ
و�إجالء �ضحيتني خمتنقتني جراء
ا�ستن�شاقهما للدخان من قبل فرقة
التدخل يف الأماكن الوعرة وال�صعبة
وتقدمي اال�سعافات ل � 3آخرين
�أ�صيبوا ب�إغماء و�صدمة.
و�أبرز املكلف بالإعالم باملديرية
الوالئية للحماية املدنية املالزم

الأول باللة عبد القادر �أن هذا
التمرين الذي يندرج يف اطار
االحتفاالت باليوم العاملي
للحماية املدنية امل�صادف للفاحت
من مار�س من كل �سنة يهدف
اىل تقييم قدرات رد فعل وتدخل
خمتلف فرق اال�سعاف خالل
هذا احلادث  .كما يتمثل الهدف
من هذا التمرين االفرتا�ضي
يف تطبيق طرق قيادة العمليات
املتعلقة بت�أمني املتدخلني و�إجالء
ال�ضحايا والإنقاذ و�إطفاء احلريق
وفق خمطط التدخل واال�ستغالل.
و�سمح احرتام اجلدول الزمني

والتن�سيق التام للإ�سعاف بالتحكم
يف احلادث وت�أمني املوقع وفقا
ملخطط التدخل امل�سطر .
وقد مت جتنيد خالل هذه العملية
التي ا�ستغرقت مدة  45دقيقة
زهاء  30عونا مبختلف الرتب منهم
طبيبني و�أربعة �ضباط وت�سخري
�سلم ميكانيكي و�سيارتني للإ�سعاف
منها واحدة طبية و�شاحنة اطفاء
و�أ�ضاف املالزم االول باللة عبد
القادر �أن مديرية احلماية املدنية
اعدت برناجما متنوعا لإحياء
اليوم العاملي للحماية املدنية
املنظم حتت �شعار "احلماية

املدنية والهيئات الوطنية من �أجل
ت�سيري فعال ملواجهة الكوارث"
يت�ضمن تنظيم �أبواب مفتوحة عرب
خمتلف الوحدات بالوالية وحمالت
حت�سي�سية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ومعاهد التكوين املهني
ودور ال�شباب .كما ي�شمل الربنامج
الذي ميتد �إىل غاية  18مار�س
الداخل الذي يتزامن مع احياء اليوم
املغاربي للحماية املدنية اقامة
دورة تكوينية لفائدة املواطنني يف
جمال اال�سعافات الأولية على مدار
 21يوما اىل جانب دورات ريا�ضية
وثقافية .

الوادي

حملة تلقيح ا�ستدراكية وا�سعة
�ضد البوحمرون
انطلقت بوالية الوادي حملة تلقيح
ا�ستدراكية وا�سعة �ضد البوحمرون
يف كامل البلديات و املراكز
ال�صحية ببلديات الوالية الثالثني
�ضد داء احل�صبة "البوحمرون" هذه
احلملة التي ت�أتي يف �إطار التج�سيد
امليداين للإجراءات الوقائية التي
اتخذتها وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات ك�آلية للحد
من انت�شار هذا املر�ض الوبائي
وحماولة جادة ال�ستدراك ما
ن�سبته  63باملائة من الأفراد
الذين مل ي�ستجيبوا حلمالت
التلقيح التي اطلقتها امل�صالح
ال�صحية يف الو�سط املدر�سي
ال�سنة املنق�ضية .2017
و من جهتها �أكدت الطبيبة
الأخ�صائية يف الأمرا�ض املعدية
�سهيلة عماري امل�رشفة على
م�صلحة الأمرا�ض املعدية
بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية العمومية
بن عمر اجليالين بال�شط� ,أن
اغلب احلاالت اال�ست�شفائية
التي مت �إخ�ضاعها �إىل املراقبة
الطبية بامل�صلحة هم لبدو الرحل
القاطنني بالقرى النائية واملناطق
املعزولة الذين مل يخ�ضعوا �إىل
التلقيح �ضد داء احل�صبة م�شرية
�أن امل�صلحة مل تتلقى حاالت
خطرية ا�ستدعت و�ضعيتها
ال�صحية �إخ�ضاعها �إىل العناية
الطبية املركزة .و او�ضحت �أنه
ملواجهة ال�ضغط على الهياكل
ال�صحية مت تخ�صي�ص ثالثة ()3
مراكز ا�ست�شفائية ال�ستقبال
و�إيواء احلاالت املر�ضية امل�سجلة
واملوزعني على مركز مبنطقة
جامعة باملقاطعة الإدارية باملغري
مبنطقة وادي ريغ ومركزين بالوادي
بكل من امل�ؤ�س�سة العمومية
اال�ست�شفائية بن عمر اجليالين
خم�ص�صة للكبار وامل�ؤ�س�سة
اال�ست�شفائية االم والطفل الذي
ا�ستحدثت به م�صلحة للأمرا�ض
املعدية ال�ستقبال الأطفال و قد
مت التحكم يف هذه املوجه التي
ظهرت حاالت �أوىل منها ببلدية
جامعة مبنطقة وادي ريغ 25
يناير من ال�شهر املا�ضي والتي
مت ت�أكيدها خمربيا يوم  5فرباير
من ال�شهر اجلاري و جتدر الإ�شارة
�أن داء احل�صبة "البوحمرون"
املعدي عرف انت�شارا وا�سعا يف
�أربع بلديات هي الوادي والرقيبة
والنخلة وجامعة.
مت ت�سجيل  254حالة �إ�صابة بداء
احل�صبة "البوحمرون" وحالتي
وفاة على م�ستوى �أقاليم 20
بلدية عرب تراب والية الوادي
ومت "التحكم حاليا" يف الو�ضعية،
ح�سبما �أفاد به �إطارات الطبية
مب�صلحة الوقاية مبديرية ال�صحة
وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات
على �ضوء ح�صيلة �ضبطت �إىل
غاية ام�سية اخلمي�س .و�أو�ضح
مدير م�صلحة الوقاية كمال �ضيف
عن ت�سجيل حالتي وفاة لطفلني يف
�أو�ساط

امل�صابني الأول يبلغ من العمر
�أربعة ( )04ا�شهر والثاين ثمانية
(� )08أ�شهر �أكدت ب�ش�أنها نتائج
التحاليل املخربية �أن فريو�س داء
احل�صبة املعدي هو الذي �أدى
�إىل
وفاتهما م�ضيفا �أن  77باملائة من
حاالت الإ�صابة م�سجلة يف فئة
الأطفال الأقل من خم�س �سنوات
وهو ما ميثل حوايل  196حالة.
و�أ�شار ذات املتحدث �أن يف عدد
حاالت الإ�صابة مت ت�سجيل 96
حالة ا�ست�شفائية منها  16حالة
التزال تخ�ضع �إىل املراقبة الطبية
امل�ستمرة من طرف �أخ�صائيني يف
الأمرا�ض املعدية منها ثالثة ()3
حاالت للكبار مب�صلحة الأمرا�ض
املعدية بامل�ؤ�س�سة
العمومية اال�ست�شفائية بن عمر
اجليالين و 13حالة للأطفال
على م�ستوى م�صلحة الأمرا�ض
املعدية امل�ستحدثة م�ؤخرا
بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية الأم
والطفل ب�شري بالنا�رص ومل ي�سجل
دخول �أي حالة �إىل م�صلحة العناية
الطبية املركزة.

 90%من امل�صابني
مل يلقحوا و 63%مل
ي�ستجيبوا حلمالت
التلقيح
و�أ�ضاف الطبيب كمال �ضيف �أن
�أزيد من  90باملائة من امل�صابني
بداء احل�صبة مل يتم تلقيحهم و�أن
�أزيد من  63باملائة من املعنيني
بحمالت التلقيح �ضد داء احل�صبة
''البوحمرون" التي �أطلقتها م�صالح
الوزارة الو�صية ال�سنة املا�ضية
 2017عن طريق امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ببلديات الوالية الثالثني
مل ي�ستجيبوا لها وهو ما دفع به
�إىل �إرجاع هذه املوجة من حاالت
الإ�صابة التي عرفتها العديد من
مناطق الوالية م�ؤخرا �إىل رف�ض
عائالت ذوي املر�ضى �إخ�ضاع
ابنائهم لإجراءات التلقيح �ضد
الإ�صابة بهذا الداء الفريو�سي
املعدي.

و�أكد رئي�س م�صلحة
الوقاية �أنه ك�إجراء
وقائي يهدف �أ�سا�سا
�إىل عزل هذا الوباء
وح�رص ب�ؤر انت�شاره مت تلقيح
�أزيد من  3.000فرد يف املواقع
والتجمعات ال�سكانية التي عرفت
بدايات ظهور هذا الداء الفريو�سي
و�شملت حملة التلقيح الو�سط
الأ�رسي بالإ�ضافة �إىل الو�سط
املدر�سي للم�صابني م�شريا �أن
العملية متوا�صلة لت�شمل �أكرب عدد
ممكن من ذوي امل�صابني ك�آلية
فعالة للتحكم يف انت�شاره.
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م�ساهمة

الرتحيب ال�صهيوين با�ستالم النازية للحكم يف �أملانيا
د .غازي ح�سني

احتلت فل�سطني مكانة خا�صة يف ال�سيا�سة الأملانية منذ �أن توىل �أدولف هتلر احلكم يف كانون الثاين عام  ،1933وحدد العامالن الأيديولوجي
وامل�صلحي موقف �أملانيا النازية من الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،و�إقامة «�إ�سرائيل» ما دفع بالكاتب ال�سوي�سري كارديل عام 1974اىل ن�شر
كتاب بعنوان�« :أدولف هتلر م�ؤ�س�س «�إ�سرائيل» جاء فيه�« :إن حلم الفتى النم�ساوي هتلر يف فيينا هو ا�ستيطان اليهود يف فل�سطني وحقق حلمه
القدمي يف �إقامة «الوطن القومي لليهود بعد عدة �سنوات من ا�ضطهادهم» .وربط يف كتابه بني �أ�صل هتلر الغام�ض وت�أ�سي�س «�إ�سرائيل» و�أكد
يف كتابه �أن النا�شر الن�س ليبنفيل�س ابن اليهودية هوبفرناي�ش و�صاحب جريدة «ا�ستارا» املعادية لليهود يف فيينا هو الذي �أعطى هتلر مقولة
«نحن املعادين للثوريني نعرتف بحق اليهود يف ت�أ�سي�س دولتهم يف فل�سطني».
عندما توىل هتلر ال�سلطة
يف �أملانيا رحبت احلركة
ال�صهيونية الأملانية با�ستالم
النازية للحكم خالفاً ملوقف
�أغلبية يهود �أملانيا الذين كانوا
ي�ؤمنون باالندماج ويعادون
ال�صهيونية.
قامت النازية يف بادئ الأمر
بالق�ضاء على ال�شيوعيني
واال�شرتاكيني والدميقراطيني
والنقابات العمالية مفتعلة
حريق الرايخ�ستاغ يف 27
�شباط  1933لت�سويغ الق�ضاء
على احلزب ال�شيوعي الأملاين
والقوى االخرى املعادية
للنازية.
تعطيل احلريات
ال�شخ�صية وحرية
ال�صحافة واالجتماع
و�صدر يف اليوم التايل ()28
�شباط مر�سوم عطل احلريات
ال�شخ�صية وحرية ال�صحافة
واالجتماع ،ووجهت ال�سلطات
النازية الإرهاب �ضد احلزب
ال�شيوعي وبقية الأحزاب،
و�أغلقت ال�صحف وامتلأت
ال�سجون ومع�سكرات االعتقال
باملعتقلني ال�سيا�سيني .وقاد
الإرهاب النازي �إىل هجرة
كبرية للأملان بحثاً عن الأمن
واحلرية والدميقراطية.
وامتد الإرهاب النازي �إىل
اليهود ،فوقعت االعتداءات
على حمالتهم التجارية
وارتفعت الهتافات يف ال�شوارع:
«اذهبوا �إىل فل�سطني».
ور�أت احلركة ال�صهيونية يف
�صعود النازية دلي ً
ال على مقولة
«�أبدية الال�سامية» املت�أ�صلة
يف املجتمعات الأوروبية والتي
�أطلقها تيودور هرت�سل وتبنتها
احلركة ال�صهيونية.
دعا غرينغ ،رئي�س الرايخ�ستاغ
ووزير الداخلية يف برو�سيا
ر�ؤ�ساء املنظمات اليهودية
الأملانية يف � 25آذار � 1933إىل
اجتماع يف مكتبه مل�ساعدة
�أملانيا النازية ملنع انت�شار
حركة املقاطعة �ضدها.
�أكد ناومان رئي�س احتاد
اليهود الوطنيني الأملان �أن
يهود �أملانيا هم �أملان قبل كل
�شيء وعار�ض دعوة ال�صهاينة
الذين و�ضعوا �إخال�صهم
لوطنهم الأملاين مو�ضع ال�شك
حينما دعوا �إىل وطن خارج

�أملانيا ،وقال �إن املنظمة
ال�صهيونية هي م�صدر الداء
النت�شار العداء لليهود ،وانتقد
التنظيمات النازية وميلي�شيات
احلزب النازي ،وحمل احلزب
النازي م�س�ؤولية ما يجري ليهود
�أملانيا ،وبالتايل عرب عن موقف
املنظمات اليهودية االندماجية
خالفاً للمنظمة ال�صهيونية
الأملانية� .أما ممثل املنظمة
ال�صهيونية الأملانية فطالب
بالعمل على �إقناع اليهود برتك
�أملانيا والهجرة �إىل فل�سطني،
وظهر التطابق الكامل بني
موقف زعيم النازية غرينغ
وال�صهاينة الأملان ،ووجدوا موقف احلركة ال�صهيونية
من �أملانيا النازية
�أنف�سهم يف خندق واحد .وظهر
بجالء �أن اليهود االندماجني
هم العقبة الك�أداء يف تنفيذ بعث كورت بلومنفلد زعيم التي �أجراها �أرلوزورف معادية لليهود� ،إن الدعاية ويهدمون احلركة ال�صهيونية
واملخططات املنظمة ال�صهيونية يف �أملانيا وامل�رصيف �سام كوهني ل�صالح مقاطعة �أملانيا كما �إن مل نقف بحزم �أمامهم ،و�إن
ال�سيا�سات
النازية وال�صهيونية يف �أو�ساط بر�سالة �إىل هتلر وببيان ت�ضمن وتوجهات �أملانيا حلل امل�س�ألة تتم الآن وبطرق خمتلفة هي �أي م�ساعدة فعالة حقاً لليهود
يهود �أملانيا .وا�ستجابت موقف احلركة ال�صهيونية من اليهودية ،يف �أملانيا �أدت �إىل يف جوهرها دعاية مناه�ضة يف �أملانيا يجب �أن تتم من
احلركة ال�صهيونية ملطالب �أملانيا النازية وجاء يف ر�سالته تقوية احلركة ال�صهيونية لل�صهيونية .وكتب د.ج .برن�س خالل م�رشوع اال�ستيطان يف
انطالقاً
امل�صالح رئي�س االحتاد ال�صهيوين فل�سطني.
من
غرينغ وعملت على التهدئة ت�صوره للم�س�ألة اليهودية وكتب
ودب اخلوف والقلق يف فيها« :طلبت الدولة الليربالية امل�شرتكة بني الطرفني حول الأملاين عن الرتحيب با�ستالم ورف�ض بن غوريون يف ر�سالته
تهجري يهود �أملانيا ونقل هتلر للحكم قائ ً
ال« :ي�شكل هذا �أية حلول لإنقاذ يهود �أملانيا
الأو�ساط اليهودية يف �أملانيا من اليهود االندماج يف حميطهم
عندما قرر هتلر �إعالن غري اليهودي ،و�شجع ازدهار �أموالهم �إىل فل�سطني .وخل�ص احلدث االنعطاف التاريخي خارج الإطار ال�صهيوين وجاء
املقاطعة االقت�صادية �ضد احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية بلومنفلد الأهداف امل�شرتكة الذي هو بداية عودة اليهودي فيها« :لن ن�سمح للفو�ضى
قائ ً
ال�« :إن الدعوة �إىل �إقامة �إىل يهوديته� ..إننا نريد بتدمري جهدنا ،ال ي�ستطيع
اليهود الأملان كخطوة م�ضادة اليهود على التن�رص والزواج
ملقاطعة �أملانيا ،واعتقدت املختلط ،ور�أى االندماجيون عالقات جيدة بني يهود �أملانيا املحافظة على نقاء العرق �أحد الذهاب �إىل �أمريكا �إذا مل
احلركة ال�صهيونية �أن مقاطعة �أنف�سهم جزءاً من احلياة واحلكم النازي والتي يجب �أن اليهودي بدالً من اندماجه يف نر�سله نحن �أو ن�سمح له على
الأقل� ،أنا �أعرف �أن فل�سطني
املنتجات الأملانية ت�شكل الأملانية والثقافة الأملانية من تقوم على �أ�سا�س العرق والنوع املجتمع الذي يعي�ش فيه»...
ال ت�ستطيع حل م�س�ألة اليهود
خماطر كبرية على عملية تهجري دون �أن يعريوا تبعيتهم اليهودية �ستجد �صدى �إيجابياً وتكون
بدي ً
الأملان كلياً� ،أن �أي عمل
فالدميري جابوتن�سكي
ال عن االندماجية» .و�أ�صدر
يهود �أملانيا �إىل فل�سطني ،لذلك اهتماماً خا�صاً».
انف�صايل ذي طابع �إن�ساين
كانت تطالب بعدم مقاطعة وتناولت الر�سالة املوقف االحتاد ال�صهيوين الأملاين يف
اليهودي ال�صهيوين من النازية  1933/6/21مذكرة حول و�ضع وقام الزعيم ال�صهيوين �سوف يقو�ض �أركان عملنا يف
�أملانيا النازية.
وبعد االجتماع مع غرينغ قدمت وجاء فيها« :ت�ؤمن ال�صهيونية اليهود ت�ضمنت ت�أييد االحتاد فالدميري جابوتن�سكي يف عام فل�سطني .ويف الوقت نف�سه
احلكومة النازية يف نهاية �آذار مبيالد ثان حلياة ال�شعب ،فكما ال�صهيوين لأملانيا النازية  1933بزيارة �إىل �أملانيا و�أعلن �أعلنت اجلهات الر�سمية يف
ومنطلقاتها يف ندوة نظمها له االحتاد �أملانيا النازية عقب اجتماع يف
 1933الت�سهيالت للمهاجرين قام هذا امليالد اجلديد يف وملفاهيمها
اليهود �إىل فل�سطني فقط ،احلياة الأملانية عن طريق الأخذ العرقية جاء فيها« :تعتقد ال�صهيوين الأملاين ترحيبه � 29أيلول  1936بوزارة الداخلية
وا�ستثنتهم من القيود على بالقيم القومية وامل�سيحية ،ال�صهيونية ب�أن انبعاث احلياة احلار بالعهد اجلديد (عهد �أن الغاية النهائية ل�سيا�سة
العمالت ال�صعبة ،و�سمحت لهم كذلك يجب �أن يحدث ذلك يف القومية لل�شعب ،الذي يح�صل �أملانيا النازية) و�أمر �أتباعه احلزب النازي هي عدم بقاء �أي
باحل�صول على الأموال الالزمة حياة اجلماعة اليهودية ،و�أنه اليوم يف �أملانيا مع الت�شديد يف �أملانيا بارتداء زي القوات يهودي يف �أملانيا و�أن �سيا�سة
من العمالت ال�صعبة للهجرة يجب �أن يكون العرق والديانة الذي يتم على جذوره امل�سيحية النازية (�إ�س ـ �أ) ونادى ب�سحق وزارة الداخلية ترمي �إىل هجرة
وامل�صري امل�شرتك والوعي وطابعه القومي هو ما يجب املارك�سية ،واعترب النازية يهود �أملانيا الكلية ،و�أن اخلط
�إىل فل�سطني.
و�سمحت وزارة االقت�صاد العرقي �أ�سا�س احلياة لليهود»� .أن يح�صل داخل املجموعة الإنقاذ الوحيد من املارك�سية .الأ�سا�سي لهذه ال�سيا�سة اعتمد
الأملانية يف � 19أيار  1933و�أكد �أن ال�صهاينة �ضد الزواج القومية اليهودية وبالن�سبة وحدد وايزمان وبن غوريون على ح�شد جميع الو�سائل
ل�صاحب �رشكة هانويتا املختلط من �أجل حفظ اجلن�س لل�شعب اليهودي �أي�ضاً� ..إن موقف احلركة ال�صهيونية لدعم هجرة اليهود ،و�إذا
الزراعية �سام كوهني ب�إيداع اليهودي النقي ،و�أنهى ر�سالته اعرتافنا بالقومية اليهودية العاملية والوكالة اليهودية يف �سارت الهجرة ببطء فيجب
مبالغ معينة يف ح�ساب ال�رشكة �إىل هتلر بالدعوة �إىل ت�شجيع يقدم لنا �أ�س�س �صداقة �صادقة ر�سالتني يف  31كانون الأول ا�ستخدام و�سائل الإجبار لدفع
للمهاجرين اليهود على �أن تقوم الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،مع ال�شعب الأملاين وحقائقه  1935وت�ضمنت ر�سالة بن عملية الهجرة ب�رسعة �أكرب،
ال�رشكة ب�رشاء ال�سلع الأملانية ،م�شرياً �إىل �أن الدعاية من �أجل الواقعية القومية والعرقية ،غوريون �إىل �سيمون مارك�س ما �أثلج قلوب ال�صهاينة يف
وتدفع املبالغ للمهاجرين مقاطعة املنتوجات الأملانية فنحن �ضد الزواج املختلط اخلالفات بني االندماجيني فل�سطني و�أملانيا وبقية الدول
ونريد احلفاظ على نقاء اليهود واحلركة ال�صهيونية الأوروبية والواليات املتحدة
بعد ا�ستيطانهم يف فل�سطني ،هي حركة غري �صهيونية.
الأمل
وجرى توقيع اتفاقية عربت عن وكان معظم اليهود يف �أملانيا اجلماعة ،ولبلوغ هذه الأهداف وزعم فيها �أن احلركة الأمريكية،و�أعطاهم
امل�صالح امل�شرتكة للطرفني ،ي�ؤمنون باالندماج ،فيما كانت العملية ت�أمل ال�صهيونية يف ال�صهيونية هي التي �ستخل�ص يف هجرة يهود �أملانيا �إىل
وزار ارلوزورف رئي�س الدائرة احلركة ال�صهيونية �ضعيفة جداً احل�صول على تعاون حكومة يهود �أملانيا بينما هم يبذرون فل�سطني الجناح اال�ستيطان
ال�سيا�سية يف الوكالة اليهودية يف �أو�ساطهم ولكن املفاو�ضات (�أملانيا النازية) حتى لو كانت �أموال �شعبنا ،ويخربون عملنا ،و�إقامة ا�رسائيل فيها.
برلني يف حزيران  ،1933واتفق
مع الدوائر النازية �أن حتل
املنظمة ال�صهيونية حمل �سام
كوهني يف االتفاقية مع �أملانيا
النازية ما ولّد اخلالف بني
الأحزاب واملنظمات ال�صهيونية
ف�أطلق متطرفان يهوديان
الر�صا�ص عليه بعد عودته
�إىل تل �أبيب يف  16حزيران
 ،1933وترك مقتله �أثراً كبرياً
داخل احلركة ال�صهيونية ،ولكن
العالقات والتعاون بني �أملانيا
النازية واحلركة ال�صهيونية مل
تت�أثر باغتياله.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�سم ال�شعب اجلزائري
جمل�س ق�ضاء:اجلزائر
حمكمة  :بئر مراد راي�س
الق�سم � :ش�ؤون اال�سرة
رقم اجلدول 09346/17 :
رقم الفهر�س01693/18 :
تاريخ احلكم 19/02/18:
مبلغ الر�سم  450 :دج

حــــــــــــــكــــــــــــم
ـ

باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة بئر مراد راي�س
بتاريخ  :التا�سع ع�رش من �شهر فيفري �سنة �ألفني و ثمانية ع�رش
برئا�سة ال�سيد(ة)  :الوايل حميدة قا�ضي
و مب�ساعدة ال�سيد(ة)  :كابر حميدة �أمني �ضبط
و بح�ضور ال�سيد (ة) حممد معري�ش علي وكيل اجلمهورية
�صدر احلكم االتي بيانه
بني ال�سيد(ة) :
�شعبان �سعيد مدعي حا�رض
العنوان  :رقم  11طريق ال�رشاقة دايل براهيم
املبا�رش للخ�صام بوا�سطة الأ�ستاذ(ة)  :جناري عائ�شة
�ضد /
�شعبان �صليحة :مدعي عليه غائب
العنوان  :رقم  11طريق ال�رشاقة دايل براهيم
وكيل اجلمهورية حا�رض حا�رض

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة ف�صال يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا غيابيا  :يف ال�شكل  :قبول الدعوى
يف املو�ضوع � :إفراغ الأمر ال�صادر عن حمكمة احلال ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2017-12-04رقم  17-9346و اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري بن ميمون عبد القادر و املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة و احلاملة لرقم
 2017-1055بتاريخ  2017-12-27و بالنتيجة توقيع احلجر على املدعى عليها �شعبان �صليحة املولودة يف  1966-05-22بدايل براهيم  ٬مع تعيني �شقيقها املدعي مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�ش�ؤونها  .مع الأمر بن�رش هذا
احلكم للإعالم و �أمر �ضابط احلالة املدنية بالت�أ�شري بهذا املنطوق على هام�ش عقد ميالد املحجور عليه  .امل�صاريف الق�ضائية و املقدرة ب  450 :دج على عاتق املدعية .لذا �صدر احلكم و �أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية
املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين �أعاله و ل�صحته �أم�ضى على �أ�صله الرئي�س و �أمني ال�ضبط

الرئي�س (ة) �أمني ال�ضبط

Le Chiffre d’Affaires
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مدار�س �أمريكا

"التعليم امل�س ّلح" وجدوى ّ
ت�صديه لـ"ثقافة القتل"

اقرتح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،يف منا�سبتني منف�صلتني خالل الأ�سبوع املن�صرم ،ت�سليح املعلمني وتدريبهم على حمل ال�سالح،
لتفادي حوادث �إطالق النار اجلماعي التي تخلف مذابح داخل املدار�س الأمريكية.
اقرتاح اعتربه عدد من اخلرباء
"حال رخي�صا و�رسيعا مل�شكلة �صعبة
وباهظة الثمن" ،بح�سب ما �أفادت
اجلمعة ،جملة "تامي" الأمريكية
وال�س�ؤال الأهم الذي يفر�ضه اقرتاح
ترامب ،يتعلق مبدى فاعلية "التعليم
امل�سلح" يف حماية الطالب من
"ثقافة القتل" املنت�رشة يف الواليات
املتحدة؛ والتي تودي بحياة نحو
� 13ألف �شخ�ص �سنويا ،وفق بيانات
للمنظمة الأهلية "كل مدينة لل�سالمة
من الأ�سلحة".
وبهذا اخل�صو�ص تقول ديربا
�سياماكا ،وهي مدر�سة خدمت �سابقا
يف البحرية الأمريكية ( 1980ـ ،)1984
�إنه "ال مكان للأ�سلحة يف ف�صول
الدرا�سة ،ف�أي �شخ�ص جيد يحمل
�سالحاً قد يتخذ قرارا �سيئاً ،خا�صة
�أثناء التوتر ال�شديد" ويف حديثها مع
جملة "تامي" ،انتقدت �سيامكا ،قرار
ترامب قائلة "املعلمون مر�شدون
وحما�رضون ،وال�سالح يباعد بني
الطالب واملعلم"و�شدد مركز �أبحاث
"هارفرد لل�سيطرة على الإ�صابات"
(تابع لكلية ال�صحة العامة يف جامعة
هارفرد الأمريكية) عام � ،2016أنّ
"زيادة حمل البنادق ي�ؤدي �إىل زيادة
عدد الوفيات ،والأمر ينطبق على
الف�صول الدرا�سية"كما �أ�شار موقع
"فوك�س" الأمريكي �أن امل�شكلة
الأ�سا�سية يف الواليات املتحدة "هي
وجود الكثري من الأ�سلحة قيد التداول

يف املجتمع؛ ما ي�ؤدي �إىل تفاقم حدة
�أي نزاع �رسيعا ليتحول �إىل واقعة
عنف م�سلح"وي�ؤكد املوقع ،يف تقرير
له اجلمعة� ،أن تلك الفر�ضية لن تتغري
يف حال مت منح املعلمني رخ�صة حمل
ال�سالح داخل الف�صول الدرا�سية
واملدار�س.
معار�ضة اقرتاح "ترامب" حول "ت�سليح
التعليم" مل تقت�رص على املخت�صني،
�إذ عار�ضه �أي�ضا نيكو هوكلي ،والد
�أحد �ضحايا العنف امل�سلح داخل
املدار�س يف والية كونكتيكت� ،شمال
�رشقي الواليات املتحدة ،بح�سب
ما �أوردته �صحيفة "ذا غارديان"
الربيطانية ،الأربعاء املا�ضي.
يقول هوكلي الذي فقد ابنه (� 6أعوام)
يف �إطالق نار مبدر�سة "�ساندي هوك
الإبتدائية" عام " 2012عو�ضا عن
ت�سليح املعلمني بالبنادق� ،أمتنى �أن
يتم ت�سليحهم يف املقام الأول ،ب�سبل
منع هذه املمار�سات من احلدوث".
كلمة ال�سر
�س�ؤال �آخر ال يقل �أهمية ،يدور حول
ال�سبب الذي يدفع الرئي�س ترامب
نحو "ع�سكرة التعليم" وال�سعي
نحو ن�رش مزيد من الأ�سلحة بني
املواطنني بدال من منعها رمبا تكمن
كلمة ال�رس يف "الرابطة الوطنية
للبنادق" (�أمريكية عري ربحية) ،والتي
حتظى بقوة �ضغط هائلة بالواليات

املتحدة.
يقول الكاتب ح�سني عبد احل�سني،
يف مقال له بالأنا�ضول ،ال�سبت� ،إنّ
"الرابطة تعرف بت�أثريها الفعلي على
امل�رشعني يف الكونغر�س ،وت�ستخدم
هذا الت�أثري للحيلولة دون �صدور �أي
ت�رشيعات حلظر بيع ال�سالح بني
املواطنني الأمريكيني".
وكان ترامب قد وجه كلمة يف 28
�أفريل  2017خاطب فيها الرابطة
قائال" :لقد بات لكم �صديق حقيقي
يف البيت الأبي�ض"و�أ�ضاف يف كلمة
موثقة بالفيديو "لقد �ساندمتوين
خالل وقت ع�صيب ،و�س�أرد لكم ما
فعلتموه معي"ويعد ترامب �أول رئي�س
يخاطب تلك الرابطة منذ عهد رونالد
ريغان (.)1989 -1981
حقائق مرعبة
وتعترب حيازة الأفراد لل�سالح يف
الواليات املتحدة حقا د�ستوريا،
مبوجب د�ستور البالد لعام .1791
وين�ص القانون الأمريكي على �أن
�رشاء ال�سالح ب�شكل قانوين ي�ستوجب
حت ٍر ملكتب التحقيقات الفيدرايل
( )FBIعن �سجل ال�سوابق اجلنائية
للم�شرتي ،لكن الأرقام ت�شري �أن نحو
ن�صف عمليات بيع الأ�سلحة تتم ب�صفة
غري قانونية وعلى �سبيل املثال ،ال
يحتاج حمل ال�سالح �إىل ترخي�ص ،كما
يف بع�ض الواليات على غرار تك�سا�س

(جنوب) ،كما تتم عملية البيع وال�رشاء
للأ�سلحة والذخرية ب�سال�سة على
املواقع الإلكرتونية.
وفيما ت�شكل الواليات املتحدة
�أقل من  5باملائة من �سكان العامل،
متتلك �أكرب عدد من البنادق اململوكة
للقطاع اخلا�ص (الأفراد) يف العامل
وعام  ،2007قدر عدد الأ�سلحة
النارية اململوكة للمدنيني يف الواليات
املتحدة بـ  88.8بندقية لكل 100
�شخ�ص ،ما يعني �أن هناك ما يقرب
من بندقية خا�صة لكل مواطن.
ويف  15فرباير اجلاري ،وثقت

منظمة "كل مدينة لل�سالمة من
الأ�سلحة" ،حدوث �إطالق نار يف
مدار�س الواليات املتحدة كل يومني
ون�صف اليوم (� 60ساعة) وقالت �إ ّنه
"يف غ�ضون � 7أ�سابيع من بداية العام
 ،2018وقع  18حادث �إطالق نار يف
مدار�س البالد� ،أي �أن هناك اعتداء
ب�أ�سلحة يحدث كل يومني ون�صف
اليوم يف �إحدى املدار�س" ،بح�سب
جملة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويف  14من ال�شهر اجلاري �شهدت
�إحدى مدار�س والية فلوريدا (جنوب
�رشق) الواليات املتحدة ،حادث

�شخ�صا
�إطالق نار� ،أ�سفر عن مقتل 17
ً
بني طالب ومعلم وتكفي الإ�شارة �إىل
�إح�صائية �صدرت االثنني  26فرباير
 2018عن منظمة "�أر�شيف العنف
امل�سلح" (غري حكومية) ،للوقوف
على حجم الكارثة� ،إذ �أف�ضت حوادث
�إطالق النار التي �شهدتها الواليات
املتحدة منذ مطلع العام اجلاري �إىل
مقتل �ألفني و� 249شخ�صا.
وبلغ عدد حوادث �إطالق النار التي
وقعت منذ بداية العام� 6 ،آالف و572
واقعة� ،سقط فيها  69طفلاً دون
احلادية ع�رش بني م�صاب وقتيل.

ال�سودان

بعد اندالع احتجاجات �شعبية يف
العا�صمة اخلرطوم ومدن �أخرى
تنديدا بالغالء ،منذ مطلع العام
احلايل ،اختط الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري طريقا مغايرا ملا هو معروف،
حيث �أقال و�أعفى م�س�ؤولني تنفيذيني،
وعني �آخرين حملهم.
فيما املتداول هو �أن الأزمة
االقت�صادية يف ال�سودان يتحمل
م�س�ؤولياتها وزراء القطاع االقت�صادي
(املالية ،والتجارة ،واال�ستثمار،
وال�صناعة) ،فكان متوقعا �أن يطولهم
التغيري ور�أى �صحفيون و�سيا�سيون
و�أع�ضاء يف حزب امل�ؤمتر الوطني
احلاكم والربملان ال�سوداين� ،أن
الإ�صالح يبد�أ ب�إقالة وزراء االقت�صادي
بالبالد ،لف�شل �سيا�ستهم وقال ع�ضو
القطاع ال�سيا�سي باحلزب احلاكم
عبد ال�سخي عبا�س ،يف حديث �سابق
للأنا�ضول� ،إن "بع�ض املعنيني بق�ضية
االقت�صاد واملوازنة يعتقدون �أن
الو�ضع ميكن �أن يتح�سن يف امل�ستقبل،
ولكن ال تظهر �أي م�ؤ�رشات ب�أن هناك
حت�سنا"�إال �أن الب�شري كان ينظر يف
جهة �أخرى ،معتربا �أن الأزمة مفتعلة،
و�أن الإ�صالح يبد�أ بتغيري يف الأجهزة
التنفيذية ،لذا بد�أ بجهاز الأمن
واملخابرات� ،أقوى �أجهزة حكمه ،ثم
عني م�ساعدا جديدا له ،وهو نائبه يف
احلزب احلاكم �أي�ضا فقد �أدى في�صل
ح�سن �إبراهيم اليمني الد�ستورية،
اخلمي�س املا�ضي ،م�ساعدا للرئي�س
ال�سوداين.
دواعي قرار الب�شري ،وفق خرباء،

تغيريات �أمنية ذات �أبعاد اقت�صادية

هو مواجهة ثالث ق�ضايا داخلية،
هي :الأزمة االقت�صادية ،وحراك
املعار�ضة ،والغ�ضبة ال�شعبية وللعبور
من هذه الق�ضايا بعقباتها املتفرعة،
اتخذ الب�شري ثالث خطوات ،وهي:
تعديل يف قيادة الأمن ،وتغيري
على م�ستوى الرئا�سة ،و�إجراءات
اقت�صادية م�صحوبة بتوعد املهربني
وال�سما�رسة.
ق�ضايا مت�شعبة

خالل الفرتة املا�ضية �شغلت احلكومة
ال�سودانية ق�ضية التدهور االقت�صادي
امل�ستمر ،ال �سيما بعد �أن رفعت
احلكومة �سعر الدوالر اجلمركي من
� 6.9إىل  18جنيها وتلك كانت بداية
انخفا�ض قيمة العملة ال�سودانية
مقابل العمالت الأخرى �إىل �أرقام
غري م�سبوقة ،حيث جتاوز �سعر
الدوالر الأمريكي حاجز الـ  40جنيها
للمرة الأوىل ،مطلع فرباير اجلاري.
ويعاين ال�سودان �شحا يف النقد
الأجنبي منذ انف�صال جنوب ال�سودان
عام  ،2011حيث فقد ثالثة �أرباع
موارده النفطية ،مبا يقدر بـ  % 80من
موارد النقد الأجنبي ارتفاع الأ�سعار
وانخفا�ض قيمة العملة املحلية ،دفعا
الب�شري �إىل ت�شكيل جلنة برئا�سته
لوقف التدهور و�صاحب ذلك تهديد
من ر�أ�س الدولة و�أع�ضاء حكومته
"بال�رضب بيد من حديد" على
املتالعبني بقوت ال�شعب واملتاجرين
يف ال�سوق املوازية (ال�سوداء) ،على

حد قولهم وكذلك التلويح با�ستخدام
عقوبات �أ�شد �رصامة يف مواجهة
املتهمني بالتعامل يف ال�سوق ال�سوداء،
وذلك بتهم الإرهاب وغ�سيل الأموال،
وت�صل عقوباتها �إىل الإعدام املحلل
ال�سيا�سي والأ�ستاذ اجلامعي �آدم
حممد �أحمد ،ر�أى يف حديث �أن
"الب�شري وحكومته يواجهون �أزمة
اقت�صادية م�ستفحلة ب�سبب الف�ساد
الكبري".
واعترب �أن "احلديث عن �إجراءات
اقت�صادية �أو تغيريات يف الأ�شخا�ص
(امل�س�ؤولني) لن يحل امل�شكلة وال
عالقة له باالقت�صاد"وتابع :كل ما مت
من �إعفاء وتعيني هو لق�ضايا �أخرى
تخ�ص الرئي�س الب�شري وتر�شحه
للرئا�سة يف  ،2020وال عالقة له
بالأزمة االقت�صادية التي رمبا ت�ؤدي
�إىل ثورة جياع �ضد احلكم"وال يحق
للب�شري الذي توىل ال�سلطة عام
 ،1989الرت�شح لفرتة رئا�سية جديدة
يف انتخابات � ،2020إذ يتطلب
الأمر تعديل الد�ستور �أما الكاتب
وال�صحفي �إ�سماعيل ح�سابو ،فقال
�إن "العقبة التي تواجه الب�شري هي
الأزمة االقت�صادية ،وال يوجد �شيء
خالف ذلك"و�شدد ح�سابو يف حديث
للأنا�ضول ،على �أن "التعديالت التي
انتهجها الب�شري تعود �إىل حما�رصة
هذه الأزمة فقط ،ولي�س غريها".
حراك املعار�ضة وغ�ضب ال�شارع
حراك املعار�ضة يف ال�شارع �أزعج

احلكومة ،فت�صاعدات اتهاماتها
ومنها �أن "خمابرات دول ت�سعى
�إىل �إثارة الفنت يف البالد" ،و�أن
"املعار�ضة تريد ا�ستغالل الغالء
لإ�سقاط النظام".

وقال الب�شري يف  8فرباير اجلاري� ،إن
"احلكومة عازمة على قطع الطريق
�أمام املرتب�صني واملتاجرين ومروجي
الأزمات بني ال�شعب ال�سوداين"بدوره،
قال �أمني التعبئة ال�سيا�سية باحلزب
احلاكم عمار با�رشي ،يف وقت
�سابق للأنا�ضول" :هناك تهويل
للأمر لإحداث ربكة ،وكثري جدا من
�أ�صابع خمابرات الدول تزيد من ناره
خللق حالة من اخلوف والهلع و�سط
املواطنني ،مبا يحقق �أهدافهم
باخلروج عن النظام"ورددت احلكومة
يف ت�رصيحات متكررة مل�س�ؤوليها� ،أن
التظاهر ال�سلمي حق ،و�أنها ترف�ض
التخريب.
وتدفع املعار�ضة ب�أنها قادرة
على قيادة ال�شارع �إىل مزيد من
االحتجاجات ،رغم حديثها الدائم
عن الت�ضيق احلكومي على ن�شاطها
عرب ا�ستخدام القوات الأمنية فيما
ال ترى احلكومة يف املعار�ضة قدرة
على حتريك ال�شارع �ضدها ،وت�صفها
بالعاجزة حتى عن وحدتها مع بع�ضها
وتردد احلكومة �أن حمدودية التظاهر
تدل على �أن املعار�ضة بعيدة عن
ال�شارع �أكرث منها ،م�ستدلة باال�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي الذي ت�شهده البالد
يف ال�سنوات املا�ضية.

ور�أى ح�سابو �أن "املعار�ضة �ضعيفة
من وجهة امل�س�ؤولني احلكوميني،
والب�شري وهو يقود احلكم يعلم �أنها
ال ت�شكل تهديدا حلكمه ،لذلك توجه
�صوب �إجراء التعديالت بالدفع بقيادة
تنفيذية من�ضبطة �أكرث يف تعييناته
الأخرية"لكن الأكادميي �آدم حممد
�أحمد اعترب �أن "املعار�ضة لي�ست
�ضعيفة بقدر ما هي م�ست�ضعفة،
ب�سبب القب�ضة الأمنية والت�ضييق الذي
مت عليها طوال �سنوات حكم الإنقاذ
( 1989ـ .")2017
حلول الب�شري

عمد الرئي�س ال�سوداين �إىل �إجراء
"�إ�صالحات" ملجابهة ما تواجهه
احلكومة من عقبات ،حيث �أجرى
تغيريات يف القيادات الأمنية ،وهو
ما بدا غريبا للكثريين� ،إال �أن الرتكيز
على جهاز الأمن واملخابرات باعتباره
قادرا على حما�رصة �أ�سباب الأزمة
االقت�صادية من تهريب �سلع مدعومة،
وم�ضاربة يف �أ�سعار العمالت ،وجدا
حظا من الت�أييد من احلزب احلاكم
والأحزاب امل�شاركة يف احلكم.
ويتو�سع دور الأمن حتى يف متابعة
�أداء �أي جهة تخرق النظام ،وتتجاوز
التعامل يف العمالت الأجنبية،
و�ضوابط البنك املركزي ال�سوداين،
وذلك بهدف �إيجاد اقت�صاد م�ستقر
بعيدا عن امل�ضاربة.
وبعد توليه من�صب مدير عام جهاز
الأمن واملخابرات ،توعد �صالح

عبد اهلل (قو�ش) ،االثنني املا�ضي،
مبالحقة امل�ضاربني يف الأ�سواق
ومهربي ال�سلع املدعومة �إىل اخلارج
وتابع �أن البع�ض "يعبث مبقدرات
البالد ومقوماتها ونظامها الإداري،
وي�شوهون دوالب العمل املدين،
وي�سعون �أي�ضا �إىل �إ�ضعاف العملة
الوطنية والنيل من �سمعة اجلهاز
امل�رصيف" دوافع الب�شري تبدو منطقية
لدى بع�ض املراقبني ،باعتبار �أن
الق�ضية االقت�صادية حتتاج �إىل �أدوار
متكاملة �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية
ولهذا جاءت التعديالت على م�ستوى
القيادة الأمنية ،و�أي�ضا على م�ستوى
الرئا�سة بتعيني في�صل ح�سن �إبراهيم
م�ساعدا للرئي�س ال�سوداين ،بديال
لإبراهيم حممود.
فيما يرف�ض �آخرون هذا النهج باعتبار
�أنه �سي�ؤدي �إىل مزيد من الف�شل ،لأنه
حتى الآن ال يزال ارتفاع الأ�سعار
م�ستمرا يف هذه الأجواء يزداد
الرتقب لتعديل وزاري على حكومة
الوفاق الوطني التي ت�شكلت يف ماي
املا�ضي ،من  31وزيرا و 42وزير دولة،
و 4م�ساعدين للرئي�س.
فقد نقلت �صحف حملية عن م�ساعد
الب�شري في�صل ح�سن �إبراهيم� ،أن
"هناك تغيريا وزاريا خالل الأيام
القادمة".
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�إعفاء رئي�س الأركان وقيادات ع�سكرية ..الأ�سباب والأهداف
�أ�صدر العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،سل�سلة �أوامر ملكية� ،شملت �إجراء �أكرب تغيريات ت�شهدها وزارة الدفاع ال�سعودية يف تاريخها،
ب�إعفاء رئي�س الأركان وقيادات اجلي�ش وتعيني بدالء عنهم ،لفهم �أ�سباب و�أهداف تلك التغيريات ،يجب و�ضعها يف �إطارها الزمني واملو�ضوعي،
فبح�سب ن�ص الأوامر امللكية ف�إن تلك التغيريات جاءت «بناء على ما عر�ضه على امللك �سلمان وزير الدفاع ( ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان)»،
�أي �أنها جاءت من اختيار بن �سلمان تلك التغيريات �شملت رئا�سة الأركان وقيادات القوات اجلوية والدفاع اجلوي والقوات الربية ،كما �شملت �أي�ضا
تعيني قائد للقوات امل�شرتكة (قوات التحالف العربي يف اليمن)� ،أي �أنها على متا�س مبا�شر باحلرب اجلارية يف اليمن .
كما ت�ضمنت الأوامر امللكية
�أمرا باملوافقة على وثيقة
تطوير وزارة الدفاع امل�شتملة
على ر�ؤية وا�سرتاتيجية برنامج
تطوير الوزارة.
وبو�ضع تلك التغيريات يف
�إطارها الزمني ،ف�إنها ت�أتي
مع قرب دخول التحالف
العربي الذي تقوده ال�سعودية
العام الرابع يف حرب اليمن
دون �أفق حل�سم احلرب ،وبعد
� 3سنوات من تويل بن �سلمان
من�صبه كوزير للدفاع ( دون
�إجراء تغيريات يف الوزارة الذي
�سبق �أن وجه انتقادات �ضمنية
الرتفاع �إنفاقها دون وجود
توطني للت�صنيع الع�سكري)
ومن هنا ميكن القول �إن
هناك � 3أ�سباب �أو �أهداف
رئي�سية لتلك التغيريات ،وهي
النتائج غري املر�ضية حلرب
اليمن ،وخ�صو�صا يف ظل تزايد
االنتقادات احلقوقية الدولية
لتلك احلرب� ،إ�ضافة �إىل تطور
قدرات احلوثيني �إىل حد و�صول
�صورايخهم الباليت�سية الريا�ض،
بل وحماولة ا�ستهداف الق�رص
امللكي نف�سه.
ال�سبب الثاين  :تطوير وزارة
الدفاع �ضمن �إ�سرتاتيجية �شاملة
و�إعادة هيكلة تتوافق مع ر�ؤية
بن �سلمان حول توطني الت�صنيع
ال�سبب الثالث:
الع�سكري
التغيريات ت�أتي يف ظل �سيا�سة
تغيريات عامة و�شاملة يقوم بها
بن �سلمان لتعزيز ال�سيطرة على
مفا�صل الدولة.
�إ�ضاءة على التغيريات
ومبقت�ضى تلك الأوامر مت �إنهاء
خدمة عبدالرحمن البنيان
رئي�س الأركان العامة ،وهو

املن�صب الذي كان ي�شغله منذ
ماي ،2014و�إنهاء خدمة حممد
�سحيم قائد قوات الدفاع
اجلوي ( من املن�صب الذي
ي�شغله منذ �أكرث من � 6سنوات)
كذلك مت �إعفاء فهد بن تركي
بن عبدالعزيز �آل �سعود قائد
القوات الربية من من�صبه (
الذي ي�شغله من �أفريل ، )2017
وتعيينه قائداً للقوات امل�شرتكة
( هو املن�صب الذي ي�شغله فعليا
وجاء فقط القرار الر�سمي) كما
ق�ضت الأوامر امللكية برتقية
فيا�ض الرويلي نائب رئي�س
الأركان (وهو قائد القوات
اجلوية الأ�سبق)  ،وتعيينه رئي�ساً
للأركان كذلك متت ترقية
مطلق الأزميع (قائد املنطقة
ال�رشقية ) وتعيينه نائبا لرئي�س
هيئة الأركان ،وترقية جار اهلل
العلويط  ،وتعيينه قائداً لقوة
ال�صواريخ الإ�سرتاتيجية وهو ما
يعني تثبيته يف املن�صب الذي
ي�شغله منذ �أكرث من � 10سنوات
كذلك متت ترقية فهد املطري
 ،وتعيينه قائداً للقوات الربية،
واملطري كان قائد املنطقة
ال�شمالية وا�شتهر بالإ�رشاف
على مناورات رعد ال�شمال �أكرب
مناورات ت�شهدها امللكة جرت
يف فرباير ومار�س  2016كما
متت ترقية مزيد بن �سليمان
العمرو  ،وتعيينه قائداً لقوات
الدفاع اجلوي  ،وترقية تركي
بن بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود
(قائد قاعدة امللك عبدالعزيز
اجلوية) ،وتعيينه قائداً للقوات
اجلوية  ،وبذلك يخلف حممد
العتيبي الذي مت «تكليفه» بهذ
املن�صب منذ جوان  2015خلفا
للفريق ركن حممد ال�شعالن
الذي توفى �إثر �أزمة قلبية.

حرب اليمن حا�ضرة يف
التغيريات
وبقراءة يف تلك التغيريات جند
حرب اليمن حا�رضة ب�شكل
مبا�رش ( عرب تعيني الأمري
فهد بن تركي قائد للقوات
امل�شرتكة) ،وب�شكل غري مبا�رش
عرب �إعفاء كل القيادات على
م�ستوى رئا�سة الأركان والقوات
الربية والقوات اجلوية وقوات
الدفاع اجلوية وتلك التغيريات
تعطي م�ؤ�رشا �أن اململكة تود
�إعادة ترتيب �أوراقها باحلرب
التي تقودها مل�ساندة احلكومية
ال�رشعية يف اليمن منذ 26
مار�س  ،2015مع قرب دخول
عامها الرابع ،وخ�صو�صا يف
�ضوء تراجع النتائج ،فبعد �أقل
عام من بدء احلرب ،حتدثت
ال�سعودية عن �سيطرة ال�رشعية
على ما بني  80و %85من �أرا�ضي
اليمن ،وكان هذا �إجناز حقيقي،
ولكن الآن وبعد مرور � 3سنوات
يتم احلديث عن نف�س الن�سبة،
فيما ال يزال التحالف عاجز عن
هزمية احلوثيني ب�شكل كامل
والدخول اىل العا�صمة.
وي�أتي تعيني فهد بن تركي
كقائد للقوات امل�شرتكة
للتحالف -مبوجب الأوامر
امللكية -ومعروف �إنه على
�صلة وثيقة باحلرب وظهر �أكرث
من مرة يف اجلبهات الأمامية
للحرب ،في�أتي يف �إطار توجه
لتفريغه وتكري�سه لتلك املهمة
بعد �إعفائه من من�صبه كقائد
القوات الربية ( املعني به
قبل �أقل من عام) وكون حرب
اليمن هي بالدرجة الأوىل
تتعلق بالقوات اجلوية (الهجوم)
وقوات الدفاع اجلوي ( �صد
الهجمات و�إ�سقاط ال�صواريخ)،
فهنا ميكن فهم التغيريات
يف هذا اجلانب بل �إن رئي�س
الأركان اجلديد هو قائد �أ�سبق
للقوات اجلوية.
ومن هنا ت�أتي �أهمية وجود
�إ�سرتاتيجية جديدة يف احلرب
 ،وخ�صو�صا �إنه مع �إطالة �أمد
احلرب بد�أ الت�أييد الدويل
يت�آكل ،واالنتقادات احلقوقية
الدولية تتزايد ،وخ�صو�صا يف
ظل عدم وجود �أفق للح�سم،
وارتفاع فاتورة ال�ضحايا من
املدنيني � ،إ�ضافة �إىل �أن

الإمارات ( ثاين �أهم ع�ضو يف
التحالف) بد�أت تواجه اتهامات
بالعمل على �إ�ضعاف �سلطة
احلكومة ال�رشعية يف املناطق
التي يفرت�ض �أنها خا�ضعة لها،
وامتالك �أهداف خفية يف
اليمن �،أما على �صعيد �أحد
�أهم �أهداف احلرب وهو وقف
التهديد الذي ي�شكله احلوثيون
على حدود اململكة ،ف�صواريخ
احلوثيني جتاوزت احلدود
وو�صلت العا�صمة ،فقد �أطلق
احلوثيون يف دي�سمرب املا�ضي
�صاروخا بالي�سيتا على ق�رص
اليمامة (امللكي) وذلك بعد �شهر
من ا�ستهداف مطار الريا�ض،
ورغم �إن التحالف العربي �أعلن
�إ�سقاط ال�صاروخني� ،إىل �أن
و�صولهم الريا�ض يف حد ذاته
ر�سالة خطرية.
تطوير وزارة الدفاع
الأوامر امللكية ت�ضمنت
ب�شكل �رصيح �أمرا «باملوافقة
على وثيقة تطوير وزارة
الدفاع امل�شتملة على ر�ؤية
وا�سرتاتيجية برنامج تطوير
الوزارة  ،والنموذج الت�شغيلي
امل�ستهدف للتطوير  ،والهيكل
التنظيمي واحلوكمة ومتطلبات
املوارد الب�رشية التي �أعدت
على �ضوء ا�سرتاتيجية الدفاع
الوطني «كما �إن الأمر امللكي
ال�صادر به التغيريات جاء
به �إ�شارة �رصيحة �إن تلك
التغيريات ت�أتي بعد « باملوافقة
على وثيقة تطوير وزارة الدفاع
« ،وهو ما يعني �أن الرواية
الر�سمية -وهذا �صحيح -تقول

�أن تلك التغيريات ت�أتي يف �إطار
تطوير الوزارة  .كما �إن بن
�سلمان قال قي ت�رصيح نقلته
قناة العربية �أم�س الأربعاء �إن
«تغيريات وزارة الدفاع (متت)
للح�صول على نتائج �أف�ضل
للإنفاق» ،وبح�سب ت�رصيح
�سابق للأمري ال�سعودي ،تنفق
ال�سعودية باملتو�سط نحو
 70مليار دوالر �سنوياً على
ا�سترياد ال�سالح ،وبني �أنها
تعد « ثالث �أكرب بلد يف العامل
ينفق على الت�سليح الع�سكري»
وت�ستهدف ر�ؤية ال�سعودية
 2030توطني  50باملائة
من واردات ال�سعودية من
الأ�سلحة ،وقد ت�ضمن الأوامر
امللكية� ،أمرا بتعيني خالد
بياري (الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة االت�صاالت ال�سعودية)
م�ساعداً لوزير الدفاع لل�ش�ؤون
التنفيذية ،وفيما يبدو �أن
الوزارة حتاول اال�ستفادة من
«بياري» املتمر�س يف جمال
االت�صاالت والتقنية التي
�ستلعب دورا مهما يف تطوير
الوزارة .وكان الفتا تركيز
و�سائل الإعالم ال�سعودية
على �أن برنامج تطوير الوزارة
�سبق �أن �أوكله امللك الراحل
عبد اهلل بن عبدالعزيز �إىل بن
�سلمان بهدف « �إعادة ترتيب
وزارة الدفاع التي ا�ستع�صت
على الإ�صالح لأعوام طويلة».
وتت�صمن خطة برنامج تطوير
وزارة الدفاع املعدة على
�ضوء ا�سرتاتيجية الدفاع
الوطني ،الرتكيز على �أهمية
الهيكلة التنظيمية اجلديدة
وما �ست�سفر عنه من حوكمة

فعالة� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد
على �أهدافها الرئي�سية
اخلم�سة ،من «حتقيقها
للتفوق والتميز العملياتي
امل�شرتك» ،و»تطوير الأداء
التنظيمي لوزارة الدفاع»،
و»تطوير الأداء الفردي ورفع
املعنويات» ،و»حت�سني كفاءة
الإنفاق ودعم توطني الت�صنيع
و»حتديث
الع�سكري»،
منظومة الأ�سلحة».
تعزيز ال�سيطرة على
مفا�صل الدولة
كما هو وا�ضح من تلك
التغيريات ف�إن معظم تلك
القيادات مبا فيهم رئي�س
الأركان وقائد قوات الدفاع
اجلوي مت تعيينهم من قبل
العاهل ال�سعودي الراحل
امللك عبداهلل ومنذ تويل امللك
�سلمان احلكم يناير  ،2015بد�أ
عملية �إحالل وجتديد تزايدت
بعد تويل الأمري حممد بن
�سلمان والية العهد جوان
املا�ضي ،لتعزيز ال�سيطرة
على مفا�صل الدولة .و�شملت
علمت الإحالل والتجديد كل
�شئ� ،إال �أنه املرة الأوىل التي
تتعر�ض للجي�ش ب�شكل وا�سع،
حيث �سبق �أن مت يف نوفمرب
املا�ضي ب�إنهاء خدمة عبد اهلل
ال�سلطان قائد القوات البحرية
 ،وتعيني فهد الغفيلي بدال منه،
كما مت �إعفاء الأمري متعب بن
عبداهلل من وزارة احلر�س
الوطني ،وتعيني الأمري خالد
بن عبدالعزيز بن حممد بن
عياف �آل مقرن بدال منه.
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الدور ربع النهائي لك�أ�س اجلمهورية

القمة يف  5جويلية و�صدام املفاج�أة يف ت�شاكر

جتري نهاية هذا الأ�سبوع مباريات ربع نهائي مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية والتي �سوف تعرف
خو�ض �أربع مقابالت ينتظر �أن ت�شهد �سو�سبان�س كبري من �أجل حتديد هوية الرباعي الذي
�سوف يكون طرفا يف املربع الذهبي ملناف�سة ال�سيدة الك�أ�س.

اين ينتظر �أن يكون الغد
على موعد مع خو�ض
حا�سمتني،
مباراتني
حيث �ستكون قمة
الدور التي �سوف جتمع
فريقي مولودية اجلزائر
ومولودية بجاية حمط
�أنظار املتتبعني بالنظر
للندية الكبرية املنتظر
�أن تعرفها املقابلة على
�أر�ضية امليدان ،رغم
�أنه على الورق يبقى

النادي العا�صمي الأقرب
القتطاع ت�أ�شرية الت�أهل
وهو املعروف بخربته
يف مواجهات الك�أ�س
خا�صة و�أنه �صاحب
الرقم القيا�سي لعدد
الك�ؤو�س بثمانية �ألقاب.
يف املقابل� ،سيكون
مفاج�أة الك�أ�س �شباب
الزاوية على موعد مع
التاريخ وموا�صلة خو�ض
امل�شوار يف املناف�سة

عندما ي�ست�ضيف نادي
جمعية عني مليلة على
ملعب م�صطفى ت�شاكر،
يف لقاء يعول �أ�صحاب
الأر�ض على التم�سك
بتقاليد ال�سيدة الك�أ�س
وخلق املفاج�أة عرب
الت�أهل �إىل ن�صف النهائي
رغم �أن امل�أمورية لن
تكون �سهلة �أمام رائد
املحرتفة
الرابطة
الثانية.

برنامج املباريات
ملعب  5جويلية :مولودية
اجلزائر  /مولودية
بجاية
م�صطفى ت�شاكر� :شباب
الزاوية  /جمعية عني
مليلة
اللقاءان ينطلقان ابتداء
من 16:00

عي�شة ق.

كازوين :الك�أ�س هدفا رئي�سيا وللت�أهل
�أمام املوب لن يكون �سهال
ا�ستطاع مدرب العميد برينارد كازوين رد االعتبار لنف�سه ولأ�شباله بعد االنتقادات الالذعة التي
تعر�ض لها ،لكن رغم هذا ف�إن مدرب املولودية حقق اجنازا كبريا �أمام الإحتاد يف الدربي الأخري
حيث متكن بف�ضل حنكته ومعرفته خلبايا الكرة �إ�سعاد �أن�صار الفريق ينتظرون الكثري من فريقهم �أمام
مولودية بجاية يف مباراة �ستكون معطياتها مغايرة متاما ح�سب برينارد كازوين الذي حتدث والأمل
يحدوه ب�أنه �سيدخل مباراة الدور ربع النهائي �أمام اخل�صم بهدف اللعب بهدوء وبذكاء لأنه كما قال يعترب
هدفا رئي�سيا للفوز والت�أهل �إىل املربع الذهبي ،وعن �س�ؤال حول هذه املباراة ف�إن كازوين كان �رصيحا
يف حديثه وم�ؤكدا ب�أن لقاء «املوب» �سيكون خمتلفا متاما عن مباراة البطولة �أمام الإحتاد وقال« :الفر�صة
مواتية من �أجل اللعب والفوز والت�أهل خا�صة و�أن الفريق على ا�ستعداد للعب على اجلبهات الثالث خا�صة
و�أن الفريق يبحث على انت�صار �ستكون له انعكا�سات ايجابية على م�ستوى اجلهاز الفني والإداري يف مناف�سة
الك�أ�س لهذا املو�سم».
ويقرب الفوز والت�أهل يف الك�أ�س املولودية من التاج التا�سع والرتبع على عر�ش الأندية املتوجة باللقب
و�أ�ضاف ب�أن الو�صول �إىل حمطة املربع الذهبي �سي�سمح بو�ضع الك�أ�س هدفا لأبناء باب الوادي ،وعليه ف�إن
حوار الغد يتطلب روحا قتالية كبرية مع االبتعاد عن الأخطاء الفردية واجلماعية وا�ستغالل الفر�ص املتاحة
يف حينها لأن هدف �إدارة النادي والالعبني وحتى الأن�صار يريدون و�صول العميد �إىل النهائي التا�سع �أما فيما
يخ�ص املناف�س البجاوي ف�إن كازوين قد عاين اخل�صم القوي و�أخذ فكرة على طريقة لعبه والعنا�رص الفاعلة فيه
قبل املباراة التي اعتربها منعرجا مهما يف مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية.

ف�ؤاد بن طالب

الك�أ�س الوطنية الع�سكرية للتايكواندو

تتويج الناحية الع�سكرية الرابعة باللقب

توج فريق الناحية الع�سكرية الرابعة بلقب الك�أ�س الوطنية
الع�سكرية للتايكواندو يف اخت�صا�ص «الكوروغي» منازلة،
اثر فوزه يف النهائي باملدر�سة العليا للدرك الوطني
بزرالدة على فريق قيادة الدرك الوطني بنتيجة ،63 -84
وكانت ت�شكيلة الناحية الع�سكرية الرابعة قد تغلبت يف الدور
ن�صف النهائي على قيادة احلر�س اجلمهوري � ،54 -70أما
فريق الدرك الوطني فت�أهل على ح�ساب الناحية الع�سكرية
اخلام�سة الذي �أق�صي بقرار من الطاقم التحكيمي اثر
ارتكاب عنا�رصه  20خمالفة فنية ،ليكتفي كل من فريقي
احلر�س اجلمهوري والناحية الع�سكرية اخلام�سة باملركز
الثالث .ويف منازالت «كوروغي» التي خ�ص�صت للفرق فقط
يقوم كل فريق ب�إ�رشاك خم�سة عنا�رص ،حيث يلتقي كل
م�صارع مبناف�سه من الفريق اخل�صم ملدة دقيقة ،و�رصح

مدرب فريق الناحية الع�سكرية الرابعة ،لكنار �ضياء الدين:
«هذا التتويج جاء ثمرة جمهودات اجلميع ،لقد حققنا
ثالثة القاب يف ظرف �ستة ا�شهر الك�أ�س والبطولة ال�سنة
املا�ضية وك�أ�س ال�سنة احلالية ،و�أ�شكر كل امل�صارعني على
ما قدموه» ،و�أ�ضاف «النهائي كان �شاقا للغاية� ،سيما وان
فريقي ارتكب  18خمالفة وكان على �أعتاب الإق�صاء ،لقد
كان نهائي الأع�صاب ي�أمت معنى الكلمة ،و�أكدنا جدارتنا يف
ح�صد الألقاب» ،وعرفت هذه البطولة ح�ضور  123م�صارع
ميثلون  17فريقا من خمتلف الوحدات والنواحي والقوات
الع�سكرية ،وبهذا حتافظ الناحية الرابعة على الك�أ�س التي
افتكتها ال�سنة املا�ضية بعد فوزها يف نهائي «الكوروغي»
على الناحية الثانية بنتيجة .2-3

وكاالت

وفاق �سطيف
� /شباب ق�سنطينة

الوفاق لرفع
املعنويات وال�سيا�سي
لالقرتاب من اللقب

ريا�ضة

كمال بوهالل مدرب احتاد البليدة
يف حوار للو�سط

فريقي جاهز وم�صرون على الت�أهل

دخلت ت�شكيلة �إحتاد البليدة يف
جو التح�ضريات اجلادة ا�ستعدادا
للمباراة الهامة ظهرية الغد مبلعب
ي�شهد ملعب الثامن ماي بعد غد مباراة  5جويلية بر�سم الدور ربع النهائي،
مثرية جتمع بني فريقي وفاق �سطيف وعن اال�ستعدادات والتح�ضريات
و�شباب ق�سنطينة والتي تندرج �ضمن يتحدث كمال بوهالل مدرب �أبناء
املباراة املقدمة عن اجلولة  22من الورود.

الرابطة املحرتفة الأوىل املقررة
نهاية الأ�سبوع املقبل ،حيث يتنقل
الوفد ال�سطايفي �إىل غانا الأ�سبوع
املقبل ملالقاة �أدوانا �ستارز يف ذهاب
الدور ال�ساد�س ع�رش من رابطة �أبطال
�إفريقيا ،ويف هذا ال�صدد ف�إن ت�شكيلة
«الن�رس الأ�سود» تعول على دخول
املواجهة من �أجل البحث عن حتقيق
الفوز و�ضمان ثالث نقاط ت�سمح لها
باالقرتاب من كوكبة املقدمة وت�ضييق
اخلناق على الأندية التي تلعب الأدوار
الأوىل خا�صة و�أن الفريق يعول على
�إنهاء املو�سم �ضمن �إحدى املراكز
التي ت�ؤهله للعب مناف�سة قارية العام
املقبل ،و�ستكون املواجهة منا�سبة
للمدرب عبد احلق بن �شيخة من �أجل
جتديد العهد مع االنت�صارات ورفع
املعنويات قبل �سفرية غانا ،خا�صة
و�أنه ينتظر �أن ي�ستفيد من عودة
املهاجم بانوح الذي تعافى من اال�صابة
التي كان يعاين منها.
يف املقابل ،يتنقل �شباب ق�سنطينة �إىل
عا�صمة اله�ضاب العليا من �أجل العمل
على العودة بنتيجة ايجابية ت�سمح له
باالقرتاب من التتويج بلقب البطولة
الوطنية وبالتايل تو�سيع الفارق عن
�أقرب مالحقيه مولودية وهران الذي
يف�صله �أربع نقاط عنه.

ع.ق.

تقدمي مباراة
�شباب ق�سنطينة
و�شباب بلوزداد
�إىل  10مار�س
قامت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم بتقدمي املباراة التي جتمع
فريقي �شباب ق�سنطينة و�شباب
بلوزداد �ضمن اجلولة  23من الرابطة
املحرتفة الأوىل �إىل العا�رش مار�س
القادم والتي يحت�ضنها ملعب ال�شهيد
حمالوي بداية من ال�ساعة الرابعة
م�ساء ،حيث جاء قرار تقدمي
املواجهة من اجل ترك الوقت
للت�شكيلة البلوزدادية حتى حت�رض
مباراة العودة �أمام نادي نكانا الزامبي
حل�ساب الدور ال�ساد�س ع�رش من
مناف�سة ك�أ�س الكاف ،حيث يلعب
الذهاب ب�أر�ض الوطن قبل التنقل
خارج الديار يف الإياب ،وجتري
املباراة يف نف�س نهاية الأ�سبوع الذي
�سوف ي�شهد خو�ض ما تبقى من
مواجهات اجلولة  22من البطولة
الوطنية ،خا�صة و�أن فريقي �شباب
بلوزداد و�شباب ق�سنطينة مت تقدمي
مواجهتهما للجولة  22والتي جتري
نهاية الأ�سبوع وتتزامن مع مباريات
الدور ربع النهائي لك�أ�س اجلمهورية.

ع.ق.

بداية كيف هي
الأجواء داخل بيت
االحتاد؟

املباراة؟
مقابلة الك�أ�س تختلف عن مباريات
البطولة ،فهي تتطلب التح�ضري
البدين والرتكيز الذهني مع اغتنام
الفر�ض املتاحة يف وقتها.

ما هي الر�سالة
التي تريد توجيهها
لفريقك ؟

نحن ب�صدد اال�ستعداد الكل الفريق
ا�ستعدادا خلو�ض لقاء الك�أ�س �أمام
الكناري ،و�سنعمل من �أجل اخلروج
بالزاد الكامل.

املطلوب هو �أداء مباراة تليق
مبقام احتاد البليدة� ،إن هذه
املباراة تعترب منعرجا مهما
لفريقه من جهة كما �أنها مباراة
حت�ضري ملباريات البطولة.

وماذا عن التعداد ؟

هل فريقك جاهز ؟

تعدادنا متكامل وهو جاهز بدنيا
وفنيا و�سندخل احلوار بنية الفوز
والتاهل.

نحن جاهزون ملوقعة تيزي وزو
و�سنذهب هناك من �أجل الفوز
والت�أهل و�إ�سعاد �أن�صارنا.

ما هي مفاتيح هذه

حاوره ف�ؤاد بن طالب

مولودية اجلزائر  /مولودية بجاية

العميد للتم�سك بالتقاليد
واملوب ل�صنع املفاج�أة

ت�شد مباراة القمة التي ي�شهدها
ملعب اخلام�س جويلية وجتمع
فريقي مولودية اجلزائر ومولودية
بجاية حل�ساب ربع نهائي ك�أ�س
اجلمهورية الأنظار �أين يتوقع �أن
تكون املناف�سة قوية بني الفريقني
اللذان يطمحان �إىل موا�صلة غمار
املناف�سة والظفر بت�أ�شرية الت�أهل
�إىل ن�صف النهائي ،ويف هذا ال�صدد
يدخل العبو املولودية اللقاء
مبعنويات مرتفعة بعد ا�ستفاقة
الت�شكيلة خالل الأ�سابيع الأخرية
وتواجدها يف �أف�ضل الأحوال وهي
التي عادت بقوة يف داربي احتاد
اجلزائر بعدما قلبت الهزمية
بهدفني نظيفني �إىل التعادل� ،أين
يجد رفقاء الالعب عبد اهلل امل�ؤذن
�أم�سية الغد الفر�صة من �أجل
ت�أكيد عودتهم القوية والتواجد
يف ال�سباق مبختلف املناف�سات
املحلية والقارية ،ولهذا الغر�ض
ف�إن ت�شكيلة «العميد» �ستجد
نف�سها �أمام فر�صة ت�أكيد �سيطرتها

على مناف�سات ك�أ�س اجلمهورية
وهي �صاحبة الرقم القيا�سي يف
عدد التتويجات بثمانية �ألقاب
منا�صفة رفقة احتاد اجلزائر
ووفاق �سطيف ،و�سوف تعرف
ت�شكيلة املدرب الفرن�سي برنار
كازوين غياب املهاجم ه�شام
نقا�ش املعاقب بعد تلقيه �إنذار
احتجاج.
يف املقابل ،يدخل فريق مولودية
بجاية املواجهة دون مركب نق�ص
�أين �سيلعب حظوظه كاملة من
�أجل العودة �إىل الديار بت�أ�شرية
الت�أهل ،حيث يعتزم املدرب
ر�شيد بوعراطة جتهيز �أ�شباله
من كافة النواحي لتحقيق نتيجة
ايجابية من العا�صمة ،رغم �صعوبة
املهمة �أمام �أحد املخت�صني يف
الك�أ�س ،ويعتمد الطاقم الفني
على املعنويات املرتفعة لرفقاء
املهام فوزي رحال بعد فوز اجلولة
الفارطة �أمام غايل مع�سكر.

عي�شة ق.
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ريا�ضة

فازوا على املنتخب الوطني لأقل من � 21سنة وكرروا �سيناريو الأوملبيني

الفدائيون مبهرون بحفاوة اال�ستقبال من اجلماهري اجلزائرية
متكن املنتخب الفل�سطيني من حتقيقي �إجناز مهم �أمام اخل�ضر لأقل من  23عاما يف مباراة ودية ب�أبعاد ت�ضامنية م�ساء �أول �أول �أم�س مبلعب  5جويلية
بفوزه بهدف مقابل ال�شيء ،وهذا �ضمن حت�ضريات املنتخبني لال�ستحقاقات املقبلة خا�صة مدرب املنتخب الوطني بوعالم �شارف الذي منح فر�صة
للعديد من الوجوه ال�شابة لإبراز قدراتها يف هذه املباراة التي تعد الثانية بني املنتخبني بعد الأوىل التي تفوق فيها الفدائي �سنة .2016
ف�ؤاد بن طالب /عي�شة ق.

كما عرفت املباراة ح�ضور وزير
ال�شباب والريا�ضة واجلهاز الفني
الوطني وعلى ر�أ�سه رابح ماجر ،حيث
ميزها الطابع الأخوي واالحتكاك
البدين.و�شهدت �أطوار املواجهة
انقالب اجلمهور اجلزائري الذي
ح�رض ب�أعداد قليلة يف ظل تواجد
مدرجات ملعب  5جويلية �شبه
فارغة والذي قام بت�شجيع املنتخب
الفل�سطيني بقوة يف املقابل وجه

الت�صفريات لأ�شبال املدرب الوطني
بوعالم �شارف ،ومثلما حدث يف
املباراة الودية التي خا�ضها منتخبنا
الأوملبي امام نظريه الفل�سطيني
تكرر ال�سيناريو جمددا �أمام املنتخب
الفل�سطيني الأول ،وهي للمباراة
التي تدخل �ضمن �إطار ا�ستعدادات
املنتخبني لال�ستحقاقات التي
تنتظرهما ،خا�صة وانها كانت فر�صة
للعنا�رص الوطنية التي تنتمي �إىل فئة
�أقل من  21عاما من اجل االحتكاك
ب�أحد �أف�ضل املنتخبات الآ�سيوية

وقدمت مردودا يف امل�ستوى مقارنة
باملناف�س الذي واجهته .وعن مباراة
و�أطوارها ف�إن مدرب فل�سطني خوليو
�سيزار �سعيد بتواجده يف �أر�ض
اجلزائر م�ؤكدا حفاوة اال�ستقبال
وبفوزه بهدف لواحد .علما �أن
م�س�ؤويل الكرة الفل�سطينية الذي
حتدثوا لنا عقب املباراة يتطلعون
لإقامة مباراة �أخرى مباراة ثانية يوم 4
نوفمرب املقبل مبلعب القد�س ،وهذا
ا�ستعدادا للمناف�سة الأ�سيوية التي
تنتظر النخبة الوطنية الفل�سطينية.

ت�صوير  :يا�سني راجي

�أكد �أن العبي اخل�ضر كانت لديهم حرية
زائدة و�أ�شاد ب�سوداين

فيغويل على بعد خطوة من نهائي ك�أ�س تركيا

فاز الالعب الدويل اجلزائري بهدفني لواحد ،ومتكن رفقاء الفوز يف الدقيقة  88من اللقاء،
�سفيان فيغويل باملباراة التي متو�سط ميدان اخل�رض من قلب و�شارك "�سو�سو" مثلما يلقبه
جمعت فريقه غاالتا�رساي الطاولة على �أ�صحاب الأر�ض الأن�صار يف املباراة احتياطيا
�أمام امل�ضيف �أكهي�سار �سبور بعدما متكنوا من جتاوز الت�أخر حيث دخل �أر�ضية امليدان يف
يف مباراة ذهاب ن�صف نهائي يف النتيجة منذ الدقيقة  19من الدقيقة  55وكان حينها الفريقان
ك�أ�س تركيا التي خا�ضها خارج اللقاء �أين عادلوها بعد دقيقتني متعادالن هدف يف كل �شبكة
القواعد ،حيث انتهت املباراة فقط قبل ان ي�سجلوا هدف قبل �أن يعطي دخوله دفعا قويا

للخط الأمامي لغاالتا�رساي
والذين متكنوا على �إثرها من
ت�سجيل الهدف الثاين ،وهو الأمر
الذي ي�ضع رفقاء خريج نادي
غرونوبل الفرن�سي �أمام خطوة
لبلوغ مباراة النهائي.

ع.ق.

�إدارة ال�سيا�سي تف�سخ العقد مع بلعمريي

تخلّت �إدارة فريق �شباب ق�سنطينة نهائيا عن العبها
الهادي بلعمريي وقامت بف�سخ العقد معه �أين �أ�صبح
الالعب غري معني بالتعداد الذي يوا�صل املو�سم
الكروي احلايل ،حيث قامت �إدارة مت�صدر البطولة
الوطنية باتخاذ قرارها النهائي بف�سخ العقد امع
الالعب ال�سابق لوفاق �سطيف بعدما وا�صل خرجاته

غري االن�ضباطية ورف�ض االمتثال للعقوبات التي مت
ت�سليطها عليه بعد تكرار الغيابات غري مربرة عن
احل�ص�ص التدريبية والتي رفع ب�ش�أنها املدرب عبد
القادر عمراين تقريرا �ضده لدى الإدارة ورف�ض
ال�صفح عنه حيث �أ�رص على ف�سخ العقد معه قبل
الأوان رغم �أنه ينتهي يف نهاية املو�سم احلايل،

مربرا الأمر �إىل ال�رضب بيد من حديد والعمل على
تفعيل االن�ضباط داخل املجموعة ،و�سبق ان واجه
الالعب املغرتب نف�س امل�شاكل مع فريقه ال�سابق
وفاق �سطيف يف ظل تعوده على اخلرجات بالغياب
عن التدريبات.

ع.ق.

ودية اخل�ضر والربتغال يف  7جوان بالربتغال
ك�شف االحتاد الربتغايل لكرة القدم عن تاريخ
مواجهة املنتخب الربتغايل الودية �أمام
منتخبنا الوطني التي مت االتفاق عليها بني
االحتاديتني يف وقت �سابق من املفاو�ضات،
حيث ذكر م�س�ؤولو الهيئة الكروية الربتغالية
�أن املباراة الودية لرفقاء النجم العاملي
كري�ستيانو رونالدو �أمام اخل�رض �سوف
جتري يف ال�سابع جوان بالعا�صمة الربتغالية
ل�شبونة حيث ي�سبق املنتخب الربتغايل يف

خو�ض ودية �أمام تون�س يف  28ماي قبل
مالقاة اخل�رض بعد ع�رشة �أيام ،وذلك وفق
ما ك�شفه االحتاد الربتغايل للعبة عرب ح�سابه
على موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"� ،أين
�ستكون املواجهة �أمام رفقاء الالعب العربي
�سوداين فر�صة للربتغاليني من اجل التح�ضري
لنهائيات ك�أ�س العامل املقررة هذا ال�صيف
يف رو�سيا ،والفر�صة �سوف تكون مواتية
لأ�شبال الناخب الوطني رابح ماجر من اجل

االحتكاك بنجوم عاملية مثل رونالدو وبيبي
خا�صة بالن�سبة لالعبني املحليني الذي
�سيختارهم امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية� ،أين يعول منتخب الربتغال
على الت�أقلم مع طريقة لعب الكرة املغاربية
يف ظل �أن القرعة �أوقته مع املنتخب املغربي
يف نف�س املجموعة ،وهو ميلك طريقة لعب
م�شابهة للمنتخب الوطني.

عي�شة ق.

�إدارة الكناري قدمت �أم�س طاقمها الفني اجلديد

بوزيدي� :أنقذت فرقا من ال�سقوط و�س�أرفع التحدي جمددا مع ال�شبيبة

قدمت �إدارة فريق �شبيبة القبائل �أع�ضاء الطاقم الفني اجلديد للفريق
ّ
الذي �سوف يقوده فيما تبقى من املو�سم الكروي احلايل والذي يتقدمه
يو�سف بوزيدي امل�رشف الأول على العار�ضة الفنية والذي يخلف نور
الذين �سعدي الذي متت �إقالته من من�صبه عقب توايل النتائج ال�سلبية،
حيث عقدت �إدارة ال�شبيبة القبائلية �صبيحة البارحة ندوة �صحافية
بح�ضور الرئي�س �رشيف مالل وم�س�ؤويل الفريق قامت خاللها بتقدمي
�أع�ضاء الطاقم الفني اجلديد الذي �سيقوده املدرب بوزيدي و�سيكون
يف الطاقم امل�ساعد الالعبني ال�سابقني للكناري مراد كعروف و�سليمان
رحو ،حيث قامت �إدارة الرئي�س مالل بالتعاقد مع ابن ن�رص ح�سني داي

من �أجل غخراج الفريق من �أزمة النتائج و�إنقاذه من ال�سقوط.
ويف هذا ال�صدد �أكد املدرب اجلديد لل�شبيبة �أنه يدرك �أهمية امل�س�ؤولية
التي تنتظره و�سيكون جاهزا من �أجل رفع التحدي لإنقاذ ال�شبيبة من
غياهب ال�سقوط �إىل الدرجة ال�سفلى ،و�أ�ضاف �أنه �سبق له خو�ض
التجربة مع �أندية كانت ت�صارع من �أجل البقاء وجنح يف حتقيق الهدف،
وهو الأمر الذي يعول على تكراره مع ال�شبيبة ،مو�ضحا �أن �إنقاذ الفريق
م�س�ؤولية اجلميع املطالب بااللتفاق حول الفريق وم�ساعدته على حتقيق
هدف البقاء.

عي�شة ق.

راييفات�س :روراوة مل ي�ساندين
ودفعني �إىل الرحيل عن اخل�ضر
فتح املدرب ال�سابق للمنتخب
الوطني ميلوفان راييفات�س النار
على رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم ال�سابق حممد روراوة،
حيث �أكد �أنه مل يجد الدعم
وامل�ساندة من م�س�ؤويل الفاف من
�أجل تبني �أفكاره وجت�سيدها على
�أر�ضية امليدان ،و�أو�ضح راييفات�س
يف حوار مع املوقع العاملي
"غول" �أن م�سريته مع املنتخب
الوطني كانت ق�صرية املدة وذلك
بعدما فاز يف ودية ب�سدا�سية قبل
�أن يتعادل يف املباراة االفتتاحية
لت�صفيات ك�أ�س العامل 2018
برو�سيا �أمام الكامريون مبلعب
م�صطفى ت�شاكر يف البليدة،
م�ضيفا �أن جتاهل الفاف له وعدم
م�ساندتها له دفعته غلى الرحيل
باكرا عن العار�ضة الفنية الوطنية
وذلك بعد م�شوار ق�صري جدا امتد
للإ�رشاف على مباراتني فح�سب.
وا�ستطرد املدرب الكرواتي �أن
الت�شكيلة الوطنية متلك فريقا
قويا لكن االختالف بارز بني
اخلطني اخللفي والهجومي وهو
ما يتطلب العمل على حت�سني
الأمور من هذا اجلانب و�إيجاد
احللول بالن�سبة للخلل الذي يعرفه
اخلط اخللفي ،وهو الأمر الذي
ي�ساعد النخبة الوطنية يف العودة
بقوة �إىل جمدها ح�سبه.
ورف�ض راييفات�س التطرق �إىل
ما وقع بينه وبني الالعب الدويل
اجلزائري �سفيان فيغويل حيث
تكتمك على الأحداث التي
وقعت واكتفى بالت�أكيد �أن العبي
اخل�رض كانوا ميلكون �سلطة �أكرب
من املفرت�ض �أن يح�صلوا عليها،
مو�ضحا �أنه لو وجد م�ساندة

م�س�ؤويل الفاف ووقفوا �إىل جانبه
كان يف قدرته تكرار جتربته
ال�سابقة مع املنتخب الغاين الذي
�أهله �إىل املونديال يف دورتها
ال�سابقة التي جرت �صيف 2014
بالربازيل.
و�أ�شاد املتحدث باملهاجم العربي
�شدد �أنه كان
�سوداين عندما
ّ
�أف�ضل العب خالل فرتة تدريبه
للمنتخب الوطني عك�س ما كان
يذهب �إليه الأغلبية الذين كانوا
يتحدثون حول وزن ريا�ض حمرز
يف النخبة الوطنية وت�صنيفه اف�ضل
العب ح�سبهم ،وهو ما رف�ضه
راييفات�س الذي �أ�رص �أن املحرتف
يف �صفوف دينامو زغرب الكرواتي
كان �أف�ضل العب خا�صة و�أنه يلعب
بطريقة جيدة وي�سجل الأهداف،
ووا�صل املعني الإ�شادة بابن مدينة
ال�شلف عندما �أ�شار �أن �إتقانه للغة
الكرواتية �ساعده يف ت�سهيل مهمة
التوا�صل مع الالعبني خا�صة و�أنه
كان يقومك بدور املرتجم ويو�صل
�أفكار املدرب لزمالئه ،م�ضيفا
�أن الالعب رائع و�سيكون �سعيدا
بااللتقاء به جمددا.
ويف �سياق منف�صل هاجم املدرب
الكرواتي عدد من العبي املنتخب
الوطني بخ�صو�ص عدم احرتامهم
للحمية الغذائية �أين ك�شف �أن
بع�ض الأ�سماء راف�ضا ذكر الأ�سماء
تلتحق برتب�ص املنتخب الوطني
وهي تك�سب  10كغ من الوزن وهو
الأمر الذي ي�أثر عليها يف �أر�ضية
امليدان ،مو�ضحا �أن تلك الأ�سماء
ت�رص يف كل مرة تلتحق خاللها
بالرتب�ص باللعب يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية.

عي�شة ق.
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�إ�صابة نيمار تربك ح�سابات ال�سامبا

�أعلن االحتاد الربازيلي لكرة القدم �أنه � ّأجل حتى
� 12آذار/مار�س املقبل �إعالن ت�شكيلة املنتخب
التي من املقرر �أن تخو�ض مباريات ودية نهاية
ال�شهر املقبل ،وذلك بعد الإ�صابة التي تع ّر�ض
لها جنمه نيمار ،وكان من املتوقع �أن تعلن
اجلمعة ت�شكيلة املنتخب ملباراتني وديتني يف
 23مار�س �ضد رو�سيا ،ويف  27منه �ضد �أملانيا
ا�ستعداداً للم�شاركة يف نهائيات مونديال رو�سيا
 ،2018وقال من�سق املنتخبات �إيدو غا�سبار يف
ت�رصيحات نقلها املوقع االلكرتوين لالحتاد
الربازيلي «هناك خم�سة العبني على الأقل
بحاجة �إىل مزيد من املراقبة الطبية لكي
نح�صل على املعلومات ال�رضورية لإعالن
القائمة».
و�أعلن باري�س �سان جريمان �أن نيمار �أ�صيب
بالتواء يف الكاحل الأمين و�شق يف م�شط القدم
الأحد املن�رصم يف املباراة التي فاز فيها
فريقه على مر�سيليا  0-3يف الدوري املحلي،
وخرج قبل نهايتها ب�أقل من ربع �ساعة ،ومل
يحدد النادي الفرن�سي املدة التي �سيغيب فيها
جنمه القادم من بر�شلونة اال�سباين �صيف 2017
يف �أغلى �صفقة بتاريخ اللعبة  222مليون يورو،
وقال مدربه يف �سان جريمان الإ�سباين �أوناي
�إميري �أن ال قرار بخ�ضوع نيمار لعملية جراحية
ملعاجلة الإ�صابة ،و�أن �إمكانية خو�ضه مواجهة
ريال مدريد الإ�سباين يف �إياب ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروبا يف باري�س يف ال�ساد�س مار�س
املقبل قائمة لكنها �ضئيلة.

و�أتت ت�رصيحات �إميري بعدما ن�رش موقع
«غلوبو �سبورت» الربازيلي �أن نيمار �سيخ�ضع
جلراحة �ستبعده حتى ماي �أي قبل �أ�سابيع من
املونديال.لكن بع�ض ت�رصيحات �إميري �أملحت
�إىل �أن و�ضع نيمار مل يح�سم بعد ،بقوله« :ثمة
حاجة �إىل نقا�ش مع الطبيب ،الالعب وحميطه
الالعباتخاذ قرار بهذه الأهمية ،يحتاج �إىل
الهدوء �إىل قليل من ال�صرب» ،يف �إ�شارة على
الأرجح اىل احتمال �إجراء عملية جراحية،
ونقل موقع «يول» �أن املقربني من نيمار
يف�ضلون �إجراء جراحة يف الربازيل حتى
تكون فر�صة الالعب �أكرب بالتعايف متاماً قبل
مونديال .2018
و�إ�ضافة �إىل نيمار ،يحتاج مدرب منتخب
الربازيل تيتي �إىل املزيد من الوقت ملراقبة
تطور �إ�صابة ماركينيو�س مدافع �سان جريمان
وفرناندينيو العب و�سط مان�ش�سرت �سيتي
االجنليزي يف الفخذ ،و�ستكون الت�شكيلة
املقبلة التي �سيعلنها تيتي الأخرية قبل ان
يك�شف يف ماي عن الالئحة النهائية ل23
العباً �سيخو�ضون غمار املونديال ،ويالقي
املنتخب الربازيلي نظريه الرو�سي امل�ضيف
يف  23مار�س يف مو�سكو ،ويتوجه بعدها اىل
برلني ملواجهة �أملانيا بطلة العامل يف  27منه،
وتعترب الربازيل من �أبرز املر�شحني لإحراز
لقب �ساد�س وتعزيز رقمها القيا�سي يف ك�أ�س
العامل ،و�ستكون يف املجموعة اخلام�سة �إىل
جانب �سوي�رسا و�رصبيا وكو�ستاريكا.

النادي امللكي ي�سقط يف معقل �إ�سبانيول

مدريد ي�سقط بهدف نظيف
ريال
العنيد ا�سبانيول قبل �أيام قليلة
امام
ملواجهة احلا�سمة امام باري�س
عن ا
جريمان يف دوري �أبطال �أوروبا،
�سان
�سقط ريال مدريد �أمام م�ضيفه
حيث
يول 1-0يف املباراة التي
ا�سبان
معتهما �أول �أم�س يف افتتاح املرحلة
ج
من الدوري الإ�سباين ،وغاب عن
26
مدريد �أبرز جنومه يف مقدمتهم
ريال
ربتغايل كري�ستيانو رونالدو باختيار
ال
ربازيلي مار�سيلو والأملاين طوين
من املدرب زين الدين زيدان ،وال
جاء عرب جريارد مورينو يف الوقت
مودريت�ش ،هدف املباراة الوحيد
كرو�س والكرواتي لوكا
املركز الثالث وبات مهدداً بفقدان
صيد ريال مدريد عند  51نقطة يف
ال�ضائع ،وجتمد ر�
سبانيول �إىل املركز  13بر�صيد 31
�سيا الرابع  49نقطة ،فيما ارتقى ا�
مركزه مل�صلحة فالن
نظيف ،على ح�ساب �ضيفه �سيلتا
نقطة.
قق نادي جريونا فوزا �صعبا بهدف
ويف نف�س اجلولة ح
حيد يف الدقيقة  ،14توقيع ال�شاب
مونتيليفي ،حمل هدف اللقاء الو
فيغو ،وعلى ملعب
التوايل جلريونا على ملعبه العا�رش
يعد هذا هو االنت�صار اخلام�س على
كري�ستيان بورتو.و
يحتل بها املركز ال�سابع م�ؤقتا،
لريتفع ر�صيد الفريق �إىل  37نقطة
�سم،
�إجماال يف املو
ايل خارج قواعده � 11إجماال هذا
يلتا فيغو خ�سارته الثالثة على التو
يف املقابل جترع �س
عند  35نقطة يف املركز التا�سع.
املو�سم ،ليتجمد ر�صيده

كو�ستاكورتا :كونتي �أف�ضل خيار لتدريب الآزوري

اعترب الالعب الإيطايل ال�سابق �ألي�ساندرو كو�ستاكورتا املكلف بالبحث عن مدرب دائم جديد للمنتخب املحلي �أن �أنطونيو
كونتي الذي ي�رشف حاليا على نادي ت�شيل�سي الإجنليزي هو �أف�ضل خيار ،وقال كو�ستاكورتا يف ت�رصيحات ل�صحيفة «غازيتا
ديللو �سبورت» الإيطالية« :مل �أخرت بعد ،لكنني �أعتقد �أن كونتي هو �أف�ضل من ميكنه تويل املهمة»� ،أ�ضاف« :بالت�أكيد �س�أحتدث
ىّ
ويتول لويجي دي بياجيو حاليا مهام تدريب املنتخب ب�شكل م�ؤقت يف �أعقاب �إقالة جانبيريو فنتورا
�إليه يف الأ�شهر املقبلة»،
من من�صبه بعد الف�شل يف بلوغ نهائيات ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا وذلك للمرة الأوىل منذ  60عامان و�أدخل هذا الف�شل
املفاجئ كرة القدم الإيطالية يف �أزمة حادة� ،شملت عدم التمكن من انتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي ا�ستقال من رئا�سة
االحتاد املحلي ،و�أدى ذلك �إىل و�ضع االحتاد يف �إ�رشاف اللجنة الأوملبية املحلية ،وتعيني جلنة ثالثية لإدارة �ش�ؤونه تت�ألف
من روبرتو فابريت�شيني كمفو�ض عام على االحتاد ،يعاونه اخلبري القانوين �أجنيلو كالريت�سيا واملدافع ال�سابق كو�ستاكورتا
الذي �أوكلت �إليه مهمة البحث عن مدرب جديد ،و�سبق لكونتي  48عاما الذي قاد ت�شيل�سي �إىل لقب الدوري الإجنليزي املمتاز
املو�سم املا�ضي �أن توىل تدريب �إيطاليا بد ًء من العام  2014وحتى ك�أ�س �أوروبا  ،2016قبل االنتقال �إىل الإ�رشاف على النادي
اللندين.
و�إ�ضافة �إىل ا�سم كونتي ،طرحت �أ�سماء �أخرى لتويل مهام الإ�رشاف على املنتخب ،تقدمها املدرب ال�سابق للي�سرت �سيتي
الإجنليزي كالوديو رانيريي واملدرب ال�سابق لبايرن ميونيخ الأملاين كارلو �أن�شيلوتي ،واعترب كو�ستاكورتا �أن كونتي �سبق له �أن
�أظهر علمه مبا يجب �أن يكون عليه مدرب املنتخب الوطني ،بينما مل يقم الآخرون بذلك بعد» ،و�أ�ضاف« :هذا ال يعني �أنني
لن �أكون م�رسورا يف حال قام بذلك مان�شيني �أو �أن�شيلوتي ،لكن الأخري يبدو �أنه ن�أى بنف�سه عن ذلك» .و�شدد كو�ستاكورتا �أنه
لن ي�ستثني خالل عملية البحث مدربي �أندية حملية يف الدوري ،مثل جانبيريو غا�سبرييني مدرب �أتاالنتا،وماركو جيامباولو
مدرب �سمبدوريا ،م�ستبعدا �أ�سماء �أخرى مثل مدرب ميالن جينارو غاتوزو لأن ذلك �سيكون مبكرا يف �إ�شارة �إىل اخلربة التدريبية
املتوا�ضعة لالعب الدويل ال�سابق ،وتوليه مهامه يف ميالن منذ فرتة غري طويلة.

�سيميونييقوم مبحاولة �أخرية للت�شبث بغريزمان
يظل جنم �أتلتيكو مدريد �أنطوان غريزمان هد ًفا رئي�س ًيا لرب�شلونة،
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة وفقًا لتقارير �صحفية ،ويف هذا
ال�ش�أن ،ذكرت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية �أن دييغو �سيميوين
مدرب �أتلتيكو مدريد ،ي�ضغط على �إدارة ناديه حال ًيا من �أجل القيام
مبحاولة �أخرية ملنع غريزمان من الرحيل عرب التفاو�ض معه حول عقد
جديد.
وي�أتي ذلك يف ظل توقع �سيميوين �أنه لن ي�ستطيع التعاقد مع العب يف
نف�س م�ستوى الدويل الفرن�سي ،يف حال رحيله عن «واندا مرتوبوليتانو»،
من جهة �أخرى ،قالت �صحيفة «�سبورت» �إن غريزمان  26عا ًما قد اتفق
بالفعل مع بر�شلونة على االن�ضمام �إليه ،فيما ترحب به غرفة مالب�س
الفريق وعلى ر�أ�سها النجوم الكبار مثل ليونيل مي�سي ،ومن املتوقع �أن يح�صل البار�صا على خدمات غريزمان،
مقابل دفع ال�رشط اجلزائي يف عقده واملقدر بقيمة  100مليون يورو.
................................................................

فيغو :انتقال ليفاندوف�سكي للريال لي�س �سهل
ك�شف الربتغايل لوي�س فيغو جنم ريال مدريد الإ�سباين ال�سابق موقفه من �أنباء اهتمام املريينغي بالتعاقد مع
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ الأملاين ،وقال فيغو يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»
الأملانية« :بدون �شك ليفاندوف�سكي العب من الطراز العاملي ،وكل الأندية الكبرية تريد �ضم العبني مثله»،
و�أ�ضاف« :انتقال ليفاندوف�سكي لريال مدريد لي�س قرا ًرا �سهلاً بالن�سبة له ،لأنه يلعب بالفعل يف �صفوف نا ٍد
كبري» ،وارتبط ا�سم ليفاندوف�سكي خالل الفرتة املا�ضية باالنتقال
ل�صفوف ريال مدريد� ،إذ �أ�شارت تقارير �صحفية �أن الالعب يريد
االن�ضمام للعمالق الإ�سباين من �أجل الفوز بدوري �أبطال �أوروبا،
وهو اللقب الذي حققه املريينغي �آخر مو�سمني.
..............................................................

رايت يهاجم فينغر
�شن �إيان رايت مهاجم �أر�سنال ال�سابق هجوما عنيفا �ضد �أر�سني
ّ
فينغر مدرب الفريق احلايل و�أكد �أنه ينبغي رحيله يف نهاية
املو�سم اجلاري للدوري الإجنليزي املمتاز ،ويت�أخر �أر�سنال بفارق  27نقطة عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر وي�أتي
يف املركز ال�ساد�س ،وخ�رس � 0-3أمام فريق بيب غوارديوال يف نهائي ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية يوم الأحد
املا�ضي ،وينح�رص تقريبا م�آل �أر�سنال يف �إحراز لقب هذا املو�سم عندما يوا�صل م�شواره يف الدوري الأوروبي
بعدما و ّدع ك�أ�س االحتاد الإجنليزي ب�شكل مبكر ،.وقال رايت ،الذي خا�ض �أكرث من  200مباراة مع �أر�سنال على
مدار �سبع �سنوات �إن الفريق كان ي�ؤدي ب�شكل مقبول قبل اخل�سارة ال�ساحقة يف نهائي ك�أ�س الرابطة.
و�أ�ضاف لهيئة الإذاعة الربيطانية بي.بي�.سي« :هناك �أعذار من فينغر �إذا ا�ستمر يف نهاية هذا املو�سم ال
ميكنني �أن �أجد مربرا وال �أعتقد �أن �أي �شخ�ص ميلك ذلك ،هذا التطور املتوا�ضع يجب �أن يتوقف» ،وت ّوج �أر�سنال
بلقب الدوري �آخر مرة يف  2004ومل يحرز لقب دوري �أبطال �أوروبا يف عهد فينغر املمتد على مدار  22عاما،
ويعتقد رايت ،الذي اعتزل يف عام � 2000أن �أر�سنال ينبغي �أن يغري جهازه الفني يف �أ�رسع وقت ممكن لأن الفريق
�سيحتاج �إىل �سنوات قبل العودة للمناف�سة بقوة مع كبار �أوروبا ،قال رايت «�أريد لأر�سنال �أن يناف�س بقوة جمددا
والتعاقد مع الالعبني الذين ميكنهم منحه القوة املطلوبة ما الفرتة التي يحتاجها �أر�سنال للعودة� ،سيحتاج لعدة
�سنوات».
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فني

ثالث ثوان ..نفوز ونخ�سر ونفوز ً
جمددا يف الفيلم الرو�سي"االرتقاء "
على الرغم من �أن الفيلم الرو�سي
«االرتقاء» يعر�ض يف �صاالت
ال�سينما منذ فرتة� ،إال �أنه ال
يزال يحظى ب�إقبال جماهريي
منقطع النظري« .يا �شباب! يف
حوزتنا ثالث ثوان ..عربة كاملة
من الوقت الذي ي�سمح بالفوز
واخل�سارة والفوز جمدداً»
عبارة من الفيلم الرو�سي
«االرتقاء» ،باتت واحدة من
�أكرث الأقوال امل�أثورة املتداولة
يف �صفوف ن�شطاء االنرتنت يف
رو�سيا ،وقد وردت يف اللحظات
احلا�سمة من مباراة تاريخية
�أُجريت يف واحدة من �أكرث
بطوالت الأوملبياد التي ال ميكن
�أن تتذكرها ،دون العودة �إىل
احلرب الباردة والعنف امل�سلح

الذي �شهدته� ..إنها املناف�سة
بكرة ال�سلة بني االحتاد ال�سوفييتي
والواليات املتحدة على ذهب
«ميونيخ .»1972
«هم �سيخ�رسون ذات يوم و�أرى �أنه
من الأف�ضل �أن يخ�رسوا �أمامنا».
قول م�أثور �آخر من هذا الفيلم
جاء على ل�سان مدرب الفريق
ب�أداء الفنان فالدميري ما�شكوف
يف �أثناء م�ؤمتر �صحفي عن
مباراة حتمية �ستجمع بني االحتاد
ال�سوفييتي والواليات املتحدة
بكرة ال�سلة ،ما �أثار حفيظة،
وغ�ضب البع�ض ممن ر�أوا �أنه بعد
ت�رصيحات نارية كهذه ال ميكن
�أن يقبل ال�سوفييت �سوى الفوز..
و�إال.
يتناول فيلم «االرتقاء» هذا

هاين �شاكر يح�صد جائزة Beirut
Golden Awards

فاز املطرب امل�رصي ،هاين �شاكر بجائزة «Beirut
 »Golden Awardsعن جممل �أعماله ،وذلك خالل
احتفالية �أقيمت داخل �أحد فنادق العا�صمة اللبنانية
بريوت ،بح�ضور عدد كبري من �أهل الفن� ،أبرزهم الفنانة
مادلني طرب وامللحن �صالح ال�رشنوبي ،حيث قدم فقرات
احلفل الإعالمي كرمي كوجاك.
و�أعرب �شاكر عن �سعادته بتلك اجلائزة ،التي جاءت
تتويجاً مل�شواره الفني ،م�ؤكداً �أن ال�شعب اللبناين يحظى
مبكانة خا�صة يف قلبه.
يذكر �أن هاين �شاكر طرح �أخرياً كليب «وعد منى» يف عيد
احلب ،حتت �إدارة املخرج نبيل مكاوي يف ثاين تعاون
بينهما عقب كليب «ه�شكى ملني يا عني» ،والأغنية من
كلمات خلود �أبو ال�سعود و�أحلان �أحمد زعيم وتوزيع نادر
حمدي.
   

احلدث التاريخي ،وي�سلط ال�ضوء
على انت�صار االحتاد ال�سوفيتي..
ومن املالئم هنا ا�ستخدام لفظة
انت�صار ال فوز ،لأن الظروف
املحيطة باملواجهة جعلت من
نتيجتها �أكرث من جمرد فوز يف
لعبة ريا�ضية تعد الأكرث �شعبية يف
�أمريكا� ،سيما و�أن الأمر يف نهاية
الأمر اقت�رص على نقطة واحدة
يف ثانية واحدة هي الأخرية من
عمر هذا اللقاء.
بالطبع هذا فيلم روائي ولي�س
وثائقي فمن غري املتوقع �أن
يكون مرجعاً ر�صد الأحداث كما
هي دون �إ�ضافة بهارات احلبكة
الدرامية هنا �أو هناك ،على
الرغم من �أن الأحداث الواقعية
كانت درامية �أقرب �إىل اخليال،

قد ال تتفتق عن ذهن �أكرث كتُاب
ال�سيناريو مهارة يف �شبك خيوط
الأحداث ،و�إال فكيف ميكن و�صف

تفوق املنتخب الأمريكي على
ال�سوفيتي لأول مرة يف الثواين
الأخرية من املباراة وبفارق

نقطة واحدة فقط ..لتنتهي بفوز
ال�سوفييت بفارق نقطة واحدة
�أي�ضاً.

معر�ض بلندن ملقتنيات وتذكارات من وفاة منتج �أفالم «بامتان» عن عمر يناهز
 104عام ًا
كوريا ال�شمالية

«نظرة �إىل كوريا ال�شمالية وحماولة لفهمها» هو ملخ�ص معر�ض
�أقامه الربيطاين نيكوال�س بونر الذي زار تلك البالد ع�رشات املرات
م�ستعينا ب�رشكة �صينية تنظم رحالت �سياحية �إىل هناك.
وعاد بونر مبا ي�ستحق العر�ض ح�سب قوله وقد جمع �آالف القطع
والتذكارات من تلك البالد املغلقة ،وها هو يعر�ضها يف معر�ض
بالعا�صمة لندن.
ويغطي املعر�ض الفرتة املمتدة بني عامي  1970و� ،2000أي ثالثني
عاما ،ويعر�ض مل�صقات وتذكارات دعائية ا�شتهرت بها كوريا
ال�شمالية ،حيث �إن الدعاية ال�سيا�سية فن برعت فيه ال�سلطات
احلاكمة هناك.
ورغم كون املعرو�ضات متباينة يف الت�صميم ،ف�إنها تنتهي كلها عند
نقطة واحدة وهي �إبراز البالد يف حلة �أكرث من زاهية.
ويحتوي املعر�ض �أي�ضا على بع�ض املنتجات الكورية ال�شمالية ،حيث
ميكن للزائر �أن يقف على طرق التغليف وال�صناعات يف تلك البالد.

تويف املنتج ال�سينمائي بينامني
ميلنيكر �أول �أم�س  ،ال�شهري ب�إنتاج
�أفالم «بامتان» يف روزلني هاربور
بنيويورك ،عن عمر ناهز 104
�أعوام .وكتب �أو�سالن ،زميله الذي
و�صفه ب�أنه �شخ�صية �أ�سطورية يف
�صناعة الرتفيه ،يقول« :علمني
بن ،يف �إ�شارة �إىل بنيامني ميلنيكر،
�أن ال�شيء الوحيد الذي ت�أخذه
معك عندما متوت وترتكه وراءك،
هو ا�سمك الطيب».

و�أو�ضح �أن ميلنيكر بد�أ يف �رشكة
«�إم جي �إم» عام  1939وتدرج يف
منا�صبها لي�صبح نائب الرئي�س
التنفيذي ورئي�س جلنة االختيار
يف ال�رشكة ،وبعد �أن ترك ميلنيكر
ال�رشكة ترك ب�صمته يف ثقافة
البوب احلديثة يف �رشاكة مع
�أو�سالن.
وا�شرتى الرجالن حقوق �إنتاج
�أفالم بامتان يف  ،1979و�أُنتج �أول
جزء منه يف .1989

رحيل لوي�س جيلربت خمرج �أفالم
جيم�س بوند

حكم بحب�س �شريين عبد الوهاب � 6أ�شهر

ق�ضت حمكمة م�رصية� ،أول �أم�س  ،بحب�س املطربة �شريين عبد الوهاب ملدة
�ستة �أ�شهر وكفالة � 50ألف جنيه ،بتهمة الإ�ساءة مل�رص ،يف الق�ضية املعروفة
�إعالمياً بـ»ت�رصيحات البلهار�سيا».
وق�ضت حمكمة جنح املقطم بتعوي�ض مدين قدره ع�رشة �آالف وواحد
وخم�سون جنيهاً �أتعاب حماماة.
و�أقام حمامياً م�رصياً دعوى اخت�صم فيها املطربة �شريين ونقابة املهن
املو�سيقية ،قائ ً
ال �إنه «يف �أحد حفالت �شريين طلبت �إحدى احل�ضور
منها �سماع �أغنية «ما�رشبت�ش من نيلها» ،فردت املطربة عليها «هيجيلك
بلهار�سيا».
و�أ�ضافت الدعوى� ،أنه يف الوقت الذى تعمل فيه �أجهزة الدولة على تن�شيط
ال�سياحة تهكمت املطربة ب�أ�سلوب فظ ،الأمر الذي �أ�ضحك اجلمهور ب�صورة
تعني �إهانة الدولة.

تويف املخرج الربيطاين لوي�س
جيلربت ،الذي �أخرج ع�رشات
الأفالم من بينها ثالثة من �أفالم
جيم�س بوند ،عن عمر يناهز 97
عاماً.
وكتب املنتجان مايكل جي ويل�سون
وباربرة بروكويل على موقع بوند
الإلكرتوين الر�سمي« :بلغنا ببالغ
الأ�سى وفاة �صديقنا العزيز لوي�س
جيلربت».

و�أ�ضاف« :كان لوي�س �رشيكاً
حقيقياً ،وقدم م�ساهمة هائلة يف
�صناعة ال�سينما الربيطانية وكذلك
الأمر بالن�سبة لأفالم بوند».
و�أفالم جيم�س بوند الثالثة التي
�أخرجها جيلربت �أنت فقط تعي�ش
مرتني �أو «يو �أونلي ليف تواي�س
« ،واجلا�سو�س الذي �أحبني �أو
«ذا �سباي هو الفد مي» و حا�صد
القمر �أو «مونريكر».
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للروائي الرو�سي نيقوالي غوغول

«الأنف�س امليتة» رائعة الأدب النرثي الرو�سي
تعترب رواية «الأنف�س امليتة» للروائي الرو�سي نيقوالي غوغول من �أجمل روائع الأدب النرثي يف رو�سيا ،وقد و�صفها الكاتب نف�سه
بـ«الق�صيدة» ،وبـ«رواية من الأبيات» م�صرح ًا يف عام  1836ب�أنها �ستكون من ثالثة جملدات ،لكنه بعد �إنهاء املجلد الأول مل يتمكن من
ا�ستكمالها ،ورمبا �أحرق خمطوطة املجلد الثاين قبل وفاته لأنه عجز عن االرتقاء بها مل�صاف الأدب الرفيع الرائع الذي كان ي�صبو �إليه ،حيث
يفيد يف �إحدى ر�سائله
 :وكاالت

�سيد املحاكاة ال�ساخرة

«هناك �أوقات ال ميكنك فيها �أن حت�ض
ً
ً
كامال على ما هو
جيال
املجتمع �أو حتى
رائع وجميل� ،إال �إذا �أظهرت كل عمق و�ضاعته
الراهنة» ،م�شرياً �إىل �أن هذه الناحية كانت
«�ضعيفة التطور يف املجلد الثاين ،ولهذا
�أحرقه».
معظم كتبه م�شبعة باخليال وال�سخرية
والفكاهة يف �إبرازها لطبيعة النف�س الب�رشية،
فـ «الأنف�س امليتة» كانت موكلة بالك�شف عن
�أ�رسار احلياة الرو�سية ،ومتكن الروائي من نقل
�صورة �شاملة للنظام االجتماعي يف رو�سيا بعد
غزو نابليون.
ويف الرواية عرى جمتمع مالكي الأرا�ضي
املزارعني (الكوالك) ،متعمقاً يف �أفكار تلك
الطبقة ،ومتعر�ضاً بالنقد اجلارح وال�رصيح
لزيفها ،كما للف�ساد الذي كان يعم دوائر
الدولة .ويقال �إنه ا�ضطر �إىل اال�ستعانة ببع�ض
الأ�صدقاء يف مو�سكو لإقناع املعنيني بطباعة
الرواية عام .1842

يف «الأنف�س امليتة» يقدم �سيد املحاكاة
ال�ساخرةً ،
�شكال جديداً من الأدب مييل للطابع
الكاريكاتوري ال�ساخر يف �إبرازه طبيعة النف�س
الب�رشية .ويف ت�صويره ملجتمع مالكي الأرا�ضي
يق�سم �أولئك �إىل بدناء �سمان بوجوه م�ستديرة
يحتلون املقعد الأمامي دائماً ويجل�سون بثبات
وثقة �أينما كانوا ،ويجمعون الرثوات الكربى،
فيما النحيف بينهم لن جتد عنده فالحاً مل
يرهنه ،ويتحدث ب�رصاحة عن الف�ساد الذي
يغذي طبقة من امل�س�ؤولني احلكوميني ،مبا يف
ذلك بطل الرواية ت�شيت�شكوف الذي يتفوق على
زمالئه دها ًء بطرق الر�شوة واالبتزاز ب�أدبه
ولباقته ،حتى يقول مقدمو الطلب بدائرته
احلكومية «هذا الرجل جوهرة ال تقدر بثمن»
قبل �أن يتح�رسوا على �سلفه.
يقول الكاتب �إنه مل يتمكن من اختيار �شخ�صية
فا�ضلة لبطله ،لأن «الرجل املحرتم» يف رو�سيا
كان قد جاع وفقد االحرتام .وي�صف بطله
بال�سافل الذي تعلم كل ما هو �رضوري بهذه
احلياة ،ال �سيما التملق منذ �صغره مع �أ�ساتذته
ومديريه للو�صول �إىل هدفه.

يف الرواية و�صف دقيق ،يت�صف بالق�سوة،
حلياة مالكي الأرا�ضي الذين حت�سب ثروتهم
بعدد «الأنف�س» لديهم ،حيث تتبدى لنا حياتهم
غارقة بالتقليد يف كل �شيء ،فيما ال يزال الذوق
الرو�سي يعرتيه الكثري من اخل�شونة وال�صالفة.
فاللوحات الفنية ت�أتي من �إيطاليا وينقلها
�أ�شخا�ص جمهولون يدعون �أنهم خرباء ،فيما
النظرة �إىل «�أ�سا�س الف�ضيلة يقوم على ثالثة
مبادئ رئي�سية :اللغة الفرن�سية والعزف على
البيانو واحلياكة و�إعداد املفاج�آت للأزواج».
والالفت �أن غوغول كان ملماً بتفا�صيل تلك
الطبقة االجتماعية ،فقد ترعرع و�سطها ،فقد
كان لعائلته حوايل  400قن من الفالحني ،ومن
م�سقط ر�أ�سه تعلم النوادر.
وحتول غوغول خالل ذلك لكاتب اجتماعي
�سليط ب�أ�سلوب فكاهي خا�ص ،ومتيزت كتاباته
بالقدرة على املالحظة ،وت�صوير التناق�ضات
االجتماعية ،مع خميلة حملقة وموهبة هزلية،
ولهذا ت�ستلزم قراءته النفاذ لو�صفه �أ�صغر
التفا�صيل .فاملظهر اخلارجي للأ�شياء والت�أمل
يف ال�شخ�صيات و�أقوالها هي جماالت لظهور
الالمعقول وال�سماجة واملبالغات .لكن و�سط
هذا القالب الهزيل املبالغ به ،هناك ملحات

فل�سفية مريرة عن �ضالل الإن�سان ،مما ي�ضفي
على الرواية الفكاهة امل�أ�ساوية.
تدور الرواية يف رو�سيا القي�رصية قبل حترير
الأقنان يف  1861حيث املكانة االجتماعية
ملالك الأرا�ضي ،كانت ت�أتي من عدد
«الأنف�س» �أو الأقنان لديهم .وكان مُالك
الأرا�ضي جمربين على دفع �رضيبة عن كل
نف�س ،رغم احتمال وفاة بع�ضهم ،حتى قدوم
التعداد ال�سكاين التايل .ويكت�شف �أحد موظفي
الدولة فر�صة للرثاء عرب �رشاء «الأنف�س امليتة»
ب�أ�سعار زهيدة .وحول هذه اخلطة تدور ق�صة
بطل الرواية ت�شيت�شكوف الذي يجول يف �أنحاء
ً
متنقال مع �سائقه بعربة مع
القرى يف رو�سيا،
ثالثة �أح�صنةً ،
ناقال بانوراما للأرياف من خالل
�شخ�صيات حملية ير�سمها بطريقة هزلية مبيناً
عيوبها جانب كبري من روعة الرواية يكمن يف
ر�سم �شخ�صياتها مببالغة ظاهرة ،فهناك
بطل الرواية االنتهازي ت�شيت�شيكوف الرا�ضي
عن نف�سه ب�شكله الدائري� ،إىل جانبه مالك
الأرا�ضي �سوباكيفيت�ش ،رجل �سليط الل�سان
االقت�صادي ي�شبه الدببة ،ومانيلوف العاطفي
حد ال�سخافة ،والأرملة امل�شككة احلمقاء
�صعبة املرا�س كوروربوت�شكا ،واملقامر

الغ�شا�ش واملتنمر نوزدريف الذي يقدم نف�سه
على �أنه ال�صديق الطيب فيما ال �ضابط على
ل�سانه ،وبلو�شكني البخيل الذي ميثل الب�ؤ�س
يف عمق انحطاطه .كل واحد منهم يجمع
بطريقته اخلا�صة اجل�شع والف�ساد واخلوف،
وطرق املراوغة يف عقد ال�صفقات.
حبكة الرواية
ت�ستهل الرواية بو�صول ت�شيت�شيكوف يف
متو�سط العمر من الطبقة الو�سطى بلدة
�صغرية تدعى «�أن �أن» ،وا�ستقراره يف فندق
عادي .يقول الكاتب نابوكوف �إن غوغول
ظاهرة غريبة «يف بناء اجلمل التي تولد
احلياة» ،فمن حلظة دخوله غرفة الفندق
تُنفث احلياة يف املكان� ،إذ «ما �إن ي�ستح�صل
على غرفة حتى تطل ال�رصا�صري ال�شبيهة
ب�إجا�ص جمفف من جميع �أركانها ،و�أما الغرفة
فهي ذات باب م�ستور كالعادة بدوالب وي�ؤدي
�إىل الغرفة املجاورة حيث ي�سكن جاره �صامتاً
مرخياً �أذنيه يتحرق �شوقاً ل�سماع كل هنة من
القادم اجلديد» .وخالل الع�شاء ،نراه ي�ستف�رس
من النادل عن كل �شيء يحدث يف البلدة،

مبن يف ذلك امل�س�ؤولون الأكرث نفوذاً ومالكو
الأرا�ضي الكبار ،الذين يتعرف على بع�ضهم
خالل حفلة ا�ستقبال لدى احلاكم ،حيث ي�صنع
لنف�سه �سمعة طيبة فيدعوه مالكا الأرا�ضي،
�سوبافيت�ش ومانيلوف� ،إىل منزلهما .منطلقاً
يف املناطق الريفية ،يعتقد ت�شت�شيكوف يف
البداية ب�أن مُالك الأرا�ضي �سيكونون �أكرث
من م�رسورين للتخلي عن الأنف�س امليتة
مقابل دفعات مالية ،لكن مهمة جمع حقوق
الأنف�س امليتة حتمل برهاناً اجل�شع وال�شك
وعدم الثقة من مالك الأرا�ضي .لكن �سيتمكن
مع ذلك من احل�صول على  ،400و�سيطلب من
الباعة التزام ال�رسية �أثناء ت�سجيل املعامالت.
ويف غ�ضون ذلك ،ي�صف غوغول الأو�ضاع
البائ�سة للأرياف.
بعد عودة ت�شت�شيكوف للبلدة ،يعامل كالأمراء
من قبل امل�س�ؤولني ،ويقام احتفال على
�رشفه .وفج�أة ،تندلع ال�شائعات ب�أن الأقنان
الذين ا�شرتاهم موتى ،و�أنه يخطط خلطف
ابنة احلاكم ،وكان وراء ذلك ن�ساء ا�ست�أن من
ً
معاملته اجلافة ،فيما كان
من�شغال بجذب
انتباه ابنة احلاكم.

�إ�شهار
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اللقاء اجلماعي املو�سع ال  238لت�سجيل ال�شهادات احلية

نظام الثورة التحريرية ح�سب خ�صو�صية كل منطقة
يحي عواق.

يف �إطار املحافظة على الذاكرة اجلماعية من خالل ت�سجيل
الذكريات احلية للمجاهدين واملجاهدات الذين عاي�شو �أحداث
الثورة التحريرية املجيدةانتقل وفد من املتحف الوطني
للمجاهد وجريدة الو�سط �إىل ق�سمة املجاهدين لبلدية بوزريعة
بالعا�صمة �أين مت اال�ستماع ل�شهادات جمموعة من املجاهدين
قدمو من خمتلف ربوع الوطن لإعطاء �إفادتهم حول مو�ضوع
« نظام الثورة التحريرية وا�سرتاتيجيتها ح�سب طبيعة
وخ�صو�صية كل منطقة»
تطرق املجاهد حممد �أودير حمو
�أوراوي يف �شهادته احلية التي قام
ب�رسدها �إىل �أوىل مراحل التحاقه
بجي�ش التحرير الوطني وهو الذي
مي يتجاوز يف ذلك الوقت �سن
الرابعة والع�رشين �سنة حيث �أكد
ب�أنه �ألتحق بتاريخ � 10أكتوبر 1956
بجبل �أكفادو بوالية بجاية م�سقط
ر�أ�سه وهي الوالية التي كانت تابعة
�إىل املنطقة الثالثة ح�سب التق�سيم
الثوري �آن ذاك� ،أين كلف من قبل
رئي�سه املبا�رش �سي عمريو�ش
بالن�شاط على م�ستوى قرية مزوارة
من خالل جتنيد �سكانها خلدمة
املجاهدين وتقدمي كافة الدعم
اللوج�ستيكياملتوفر لديهم من
ملب�س م�أكل وم�رشب �إ�ضافة �إىل
الأدوية ،ويف تطرقه �إىل طبيعة
ت�ضاري�س املنطقة التي جاهد
فيها حممد �أوراوي فقد �أكد ب�أنها
منطقة جبلية وعرة الت�ضاري�س ال
يعرف تفا�صيلها �إىل �سكانها وهو
الأمر الذي حال دون متكن اجلنود
الفرن�سني من دخولها �إىل غاية
1957موكدا ب�أنه حتى بعد و�صول
امل�ستعمر �إىل جبال املنطقة
ف�إنه بقي عاجزا على الق�ضاء

على الثوار املتح�صنني باجلبال
حتت �إمرة ال�سي عمريو�ش الذي
ي�شهد له املتحدث ب�أنه يف مرة
من املرات ونتيجة التعب ال�شديد
الذي نال من اجلنود املجاهدين
جراء املطاردات امل�ستمرة من
قبل امل�ستعمر توىل هو �شخ�صيا
مهمة احلرا�سة و�سمح للجنود
ب�أخذ ق�سط من الراحة يف �صورة
جد معربة عن �شدة التالحم بني
القيادة واجلنود يف �صفوف جي�ش
التحرير الوطني ،م�ضيافا يف �سياق
�شهادته �أن امل�ستعمر قام مب�سح
�شامل للمنطقة من خالل ق�صفها
بالقنابل وا�ستعمالها
امل�ستمر
للنابامل من �أجل �إحراق الأخ�رض
والياب�س الأمر الذي حتم على
اجلنود االنتقال �إىل اجلهة
ال�رشقية وقبل االنتقال ذكر
املتحدث اخلطب التحفيزية
التي كان يقوم بها �سي عمريو�ش
يف جمع املجاهدين م�ؤكدا ب�أنه
كان يقول لهم وباحلرف الواحد
« اجلزائر �ست�ستقل لكنا لن نكون
حا�رضين» لليوا�صل املجاهد
�رسد �شهادته حينما عرب مع جمع
املجاهدين خط موري�س والدخول

�إىل الأرا�ضي التون�سية �أين وا�صلو
اجلهاد حتت �إمرة ال�شاذيل بن
جديد.
« حممد �أودير حمو �أوراوي� :سي
عمريو�ش كان يخطب فينا قائال
ب�أن اجلزائر �ست�ستقل لكنا لن نكون
حا�رضين»
�أما يف ال�شهادة التي قدمها
املجاهد عن والية تيزي وزو
ال�سيد يو�سف بودرارن فقد �أكد
ب�أنه من بني املجاهدين الذين تلقو
تكوينا ع�سكريا �صارما وجاهدو
يف احلدود ال�رشقية للوطن �أين
�أكد قيامه رفقة الكتيبة التي كان
تابعا لها بعمليات �ضد امل�ستعمر
الفرن�سي يف املناطق احلدودية
اجلزائرية وبعدها يفرون �إىل
اجلبال املمتدة على طول ال�رشيط
احلدودي التون�سي وهي املنطقة
التي �ساعدت املجاهدين يف
عملياتهم �أين كانت مبثابة احل�صن
املنيع الذي عجز جنود امل�ستعمر
وطائراته على اخرتاقه ،م�شريا
يف ذات ال�سياق ب�أن العمليات التي
كانت تقوم بها كتيبته كانت بتن�سيق
تام مع باقي الكتائب امل�شتغلة يف
املناطق الثورية الأخرى م�ؤكدا

ب�أن الهجمات كانت تتم يف وقت
واحد ويف �أماكن متعددة الأمر
الذي �أنهك امل�ستعمر ومكن من
التغلب عليه.
«يو�سف بودرارن :املناطق اجلبلية
ح�صن منيع عجر امل�ستعمر بالرغم
من كل عنا�رص القوة التي يحوز
عليها عن اخرتاقه»هذا و�أ�شار
املجاهد عي�ساين عبد الرحمن يف
�شهادته التي �أفاد بها ب�أنه التحق
بالثورة �سنة � 1957أين كان نا�شطا
بالعا�صمة حيث �أوكلت �إليه مهمة
متوين ودعم املجاهدين بامل�أكل
وامل�رشب وكذا توفري الأماكن
الأمنة لالختباء املجاهدين داخل
�أحياء العا�صمة م�ؤكدا يف �سياق
حديثة على �أن طبيعة العمل الثوري
يف املدينة تختلف كثريا عن طبيعة
العمل الثوري يف اجلبال غري �أنها ال
تقل خطورة عنها ،وعن العمليات
التي كان يقوم بها املجاهدون يف
العا�صمة فقد �أكد عي�ساين ب�أن
املواجهة مع امل�ستعمر كانت
ب�أ�سلوب الكر والفر م�شريا �إىل
�أن الهاج�س الكبري الذي �أثقل
كاهل املجاهدين على م�ستوى
املدن متثل يف الرد الفرن�سي على

الهجمات والذي كان ي�ستهدف
ال�شعب الب�سيط الأعزل  ،م�شريا
يف ذات ال�سياق ب�أنه ونتيجة لكرثة
املعاناة التي عاي�شوها ب�أنهم مل
يكونو لي�صدقو ب�أنه �سي�أتي يوم
وت�ستقل فيه اجلزائر.
«عي�ساين عبد الرحمن :اجلهاد يف
املدن ال يقل خطورة على اجلهاد
يف اجلبال ،والرد الفرن�سي على
ال�شعب الأعزل �أكرث الأمور التي
كانت تثقل كاهلنا».كما و�أ�ضاف
املجاهد عن والية الوادي ال�سيد
عدواين حممد علي التابع �إىل جنود
اخلفاء املكلفني مبهمة اال�ستعالم
من خالل ر�صد ات�صاالت العدو
ب�أنه التحق ب�صفوف الثورة �سنة
� 1954أين تلقى تكوين قاعدي
ملدة � 04أ�شهر على كيفية ا�ستعمال
جهاز الال�سلكي الذي �أ�صبح رفيقه
الدائم يف رحلة ن�ضاله م�شريا �إىل
ان �أجهزت االت�صال الال�سلكية كان
املجاهدون يثبتونها يف كازمات
حتت الأر�ض حتى ال مت�سها
تفجريات القنابل التي كانت متطر
بها الطائرات الفرن�سية و�أنه يف
حاالت ال�رضورة وما �أكرثها كان
اجلندي املكلف باالت�صاالت

يحمل اجلهاز فوق ظهره ويتنقل
به مل�سافات طويلة ،م�ستعر�ضا
يف �سياق تقدمي �شهادته جهازين
تقليدين لك�شف االرتدادات
والإ�شارة التي كانت تبعث بها
الطائرات الفرن�سية الأمر الذي
ميكن من معرفة قدومها من
بعد م�سافات طويلة وا�صفا �إيها
بالقول :هذان اجلهازان جاهدا
معنا« .عدواين حممد �أجهزت
االت�صاالت كانت مثبت على ظهور
املجاهدين الذين كانو م�ضطرين
لتنقل بها من مكان لأخر»ويف
الأخري �أقر املجاهد عن املنطقة
الثورية الأوىل ال�سيد حمادي
ح�شي�شة ب�أن الطبيعة اجلغرافية
جلبال املنطقة ال�رشقية للوطن
من جيجل� ،سكيكدة ،عنابة �ساهمة
ب�شكل كبري يف �إجناح العمل الثوري
�أن ذاك فنتيجة للتفاوت الكبري يف
مقومات القوة بني املجاهدين
وامل�ستعمر كانت حرب الع�صابات
هي احلل الأمثل للمواجهة
واجلبال هي املالذ الأمن الوحيد
و مقوم القوة رقم واحد ملجاهدين
�سالحهم الوحيد �إميانهم املطلق
بق�ضيتهم

�إزابيل �إل�سن...اجلحيم كازينو له �شاطئه
قدمت ال�صحفية والروائية �إزبيل
�إل�سن من خالل روايتها امل�سومة
ب» اجلحيم كازينو له �شاطئه»
ال�صادرة �سنة  1990عن دار الن�رش»
بالند» الفرن�سية ق�صة تعك�س من
خاللها واقعها مع احلب املرتامي
بني �شخ�صني وكذا متاعبها الكبرية
املنجرة عن مهنتها ك�صحفية مكلفة
بتغطية املناطق التي تعاين من
احلروب ،اال�ضطرابات االجتماعية
وكذا الكوارث الطبيعية ،الرواية
مل تتوقف م�ؤلفتها عند جانبها
الرومن�سي فقط بل تطرقت من
خاللها وعلى ل�سان �شخ�صيتها
الرئي�سية «بابي» �إىل ذكراملعاناة
الكبرية التي يعاين منها ال�صحفي يف
امليدان وكذا من قبل الإدارة التي
ي�شتغل ل�صاحلها التي اليهمها �إال �أن
يح�صل مرا�سلهاعل ى�سبق �إعالمي
« �سكوب»�أومعلومة ح�رصية.
حاولت ال�صحفية «�إيزابيل �إل�سن»
�أن تعك�س جزء من حياتها املهنية
وال�شخ�صية يف رواياتها املعنونة
ب» اجلحيم كازينو له �شاطئه»

خمتارة �شخ�صية « بابي» للنيابة
عنها يف �رسد ق�صتها التي �صاغتها
يف �شكل ر�سائل قامت ب�إر�سالها
�إىل « �ألك�سندر» الرجل الذي �أحبته
ولكنه ابتعد عنها ،متطرقة من
خاللها �إىل �رسد كل التفا�صيل
التي عاي�شتها مند غيابه عنها من
كافة الدول التي قامة بزيارتها
يف �إطار عملها ال�صحفي« .بابي»
�صحفية �شابة مغمورة مدفوعة
ب�شحنة كبرية من احلما�س وحب
الإجناز وهو الأمر الذي دفعها
�إىل تقدمي اقرتاح لرئي�س حترير
اجلريدة التي ت�شتغل فيها من �أجل
القيام بروبورتاج حول احلرب،
وهي الفكرة التي حتم�س لها
رئي�سها املبا�رش « لومبار» الرجل
الذي ميلك ثقة كبرية يف م�ؤهالت
وقدرات هذه ال�شابة على اعتبار
�أنه هو من اكت�شف موهبتها وقرر
بذاك �إر�سالها �إىل الت�شاد يف �أول
جتربة ميدانية يف جمال التغطيات
احلربية ،لتبد�أ معها مرحلة جديدة
من مراحل حياة ال�شابة « بابي»

التي قامت برتجمة يومياتها يف
�شكل ر�سائل تبعث بها ب�شكل
دوري حلبيبها الأول « �ألك�سندر»
وهي الو�سيلة الوحيدة التي كانت
تخفف من خاللها من معاناتها
من جهة و�آملة من خاللها يف تلقي
رد من «�ألك�سندر» �أحداث الق�صة
بد�أت يف االنعطاف مند التقاء
«بابي» بامل�صور « ياغر» يف فندق
�إقامتها فرتة تغطيتها للحرب يف
الت�شاد ،حيث كان هو الأخر مكلف
بتغطية احلرب هناك لتبد�أ بعدها
عالقتهما يف التطور يوما بعد يوم
�إىل �أن و�صلت مرحلة احلب.
الرواية مل تتوقف م�ؤلفتها عند
جانبها الرومن�سي فقط بل تطرقت
من خاللها وعلى ل�سان �شخ�صيتها
الرئي�سية «بابي» �إىل ذكر املعاناة
الكبرية التي يعاين منها ال�صحفي
يف امليدان وكذا من قبل الإدارة
التي ي�شتغل ل�صاحلها التي ال يهمها
�إال �أن يح�صل مرا�سلها على �سبق
�إعالمي �أو معلومة ح�رصية تزيد
من ن�سبة قراء ومتتبعي اجلريدة

وحتفظ لها مكانة مرموقة يف
ال�ساحة الإعالمية وكل ذاك على
ح�ساب ال�صحفي الذي �أكدت
امل�ؤلفة على �أنه ال يجني من مهنته
هذه �إال ر�أ�س مال ب�رشي متمثل يف
جمع ال�صداقات امل�شكلة من خالل
كرثت تنقالته وا�سفاره يف �إطار
تغطياته امليدانية �إىل العديد من
دول العامل �أين يتعرف على العديد
من ال�شخ�صيات من كافة الأجنا�س
ومن خمتلف العرقيات والثقافات.
«بابي» �رسدت كذلك طريقة دخولها
غري ال�رشعية �إىل رومانيا من �أجل
تغطية تبعات الزلزال الذي �شهدته
حيث ذكرت كيف �أنها اند�ست
�ضمن بعثة للم�ساعدات الإن�سانية
متوجهة من فرن�سا �إىل رومانيا
التي كانت خا�ضعة ل�سلطة االحتاد
ال�سوفياتي �آن ذاك وكيف �أنها
بقية لقرابة ال�ساعة وهي متخفية
داخل حمام الطائرة لتتفادى
�أجهزة املراقبة والتفتي�ش ،وكذا
جوالتهابهوية مزورة داخل مع�سكر
من مع�سكرات االحتاد ال�سوفياتي

وكل ذلك من �أجل �سبق �صحفي «
�سكوب» ،الأحداث التي عاي�شتها
« بابي» يف رومانيا و اجلثث التي
كانت ت�شاهدها منت�رشة يف كل
مكان وكذا تدهور حالها ال�صحي
واكت�شاف �أمرها من قبل ال�سلطات
الأمنية ،الأمر الذي كاد يودي
بحياتها جعلها تعيد التفكري يف
م�سار حياتها العملية وتتوقف عند
كل اجلهود التي تبدلها من �أجل»
ال�سكوب» وهي الوقفة التي جعلة
همة ال�شابة املتحم�سة ترتيث
�أمام جتليات الواقع املر و املعاناة
املقنعة الني يعي�شها ال�صحفي كل
يوم« .بابي» وا�صلت مغامراتها
ال�صحفية يف ال�صني �أين �سافرت
لتغطية الأو�ضاع الفو�ضوية التي
�شهدتها البالد منت�صف الثمانينيات
وهي الرحلة املليئة بالأحداث
والتجادبات التي و�صلت حد
تعر�ض ال�شابة ال�صحفية �إىل �إطالق
النار املبا�رش من قبل اجلنود
ال�صينني الأمر الذي �أدى لإ�صابتها
و كاد ي�ؤدي بحياتها .من خالل

العمل الذي ا�ستطاعت �أن تقوم
به «بابي» يف ال�صني تلقت مكاملة
�شكر وتقدير ملجهوداتها من قبل
رئي�س حترير اجلريدة التي تعمل
فيها وهي النوع من املكاملات التي
مل تعد تعني لها �شيء.

يحي عواق.
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طريقة ب�سيطة للتغلب على االكتئاب

اكت�شف علماء من الواليات
املتحدة طريقة ب�سيطة للتغلب
على االكتئاب ،تت�ضمن تناول
الفواكه واخل�رضوات الطازجة
ويفيد موقع ،EurekAlert
ب�أن اخلرباء ا�ستنتجوا من نتائج
درا�سة ا�ستمرت �ست �سنوات،
تابعوا خاللها احلالة ال�صحية
والنف�سية لكبار ال�سن� ،أن تناول
الفواكه واخل�رضوات الطازجة
واحلبوب الكاملة يخف�ض من
خطر اال�ضطرابات النف�سية.
ق�سم الباحثون امل�شاركني يف

الدرا�سة �إىل ثالث جمموعات
رئي�سية على �أ�سا�س احلمية
الغذائية التي يتبعونها (احلمية
الغذائية ملعاجلة ارتفاع �ضغط
الدم).
بينت نتائج هذه الدرا�سة �أن
خطر االكتئاب كان �أقل لدى
املجموعة التي كانت تتغذى
على الفواكه واخل�رضوات
واملواد الغذائية منخف�ضة
الدهون .يف حني كان �أعلى
م�ؤ�رش مل�ستوى خطر االكتئاب
لدى �أفراد املجموعة التي كانت

تتناول مواد غذائية فيها ن�سبة
عالية من اللحوم احلمراء وي�شري
الباحثون �إىل �أن نتائج درا�ستهم
ال تثبت �أن تناول الفواكه
واخل�رضوات الطازجة ي�ؤدي
�إىل تخفي�ض خطر اال�ضطرابات
النف�سية ،بل فقط ت�ستعر�ض
وجود عالقة متبادلة بينهما
يذكر �أن نتائج درا�سة �سابقة
بينت �أن ممار�سة متارين اللياقة
البدنية ملدة �ساعة يف الأ�سبوع
يخف�ض ب�صورة ملحوظة خطر
االكتئاب.

الإنفلونزا تقتل � 50شخ�صا يف الت�شيك!

ت�سبب وباء الإنفلونزا بوفاة � 50شخ�صا يف جمهورية الت�شيك يف غ�ضون ثالثة �أ�سابيع و�أعلن هذه الإح�صائية �أخ�صائيو املعهد الطبي احلكومي جلمهورية الت�شيك ،الذين �أكدوا �أي�ضا� ،أن كبار ال�سن هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة
بالإنفلونزا �إىل جانب الأمرا�ض الأخرى التي يعانون منها عادة وبينت الإح�صائية� ،أن من بني  50حالة وفاة ح�صلت ب�سبب مر�ض الإنفلونزا كان هناك � 43شخ�صا ممن جتاوزت �أعمارهم  60عاما .وتراوحت �أعمار الـ 7
الآخرين الذي ق�ضوا نحبهم ب�سبب هذا املر�ض ،من � 25إىل  59عاما .كما �أكد باحثو املركز الت�شيكي� ،أن امل�ست�شفيات تعالج الآن � 199شخ�صا �أ�صيبوا بالإنفلونزا وهم بحالة خطرة ويعانون من م�ضاعفات املر�ض ويبلغ
العدد الإجمايل ملر�ضى الإنفلونزا يف الفرتة الأخرية � 1.95ألف �شخ�ص لكل � 100ألف مواطن ت�شيكي .ووفقا لتوقعات الأطباء ف�إن الوباء �سي�ستمر لعدة �أ�سابيع �أخرى ،مع �أن ذروته قد مرت بالفعل .وقد تويف يف الت�شيك عام
 2017ب�سبب الإنفلونزا � 114شخ�صا.

�أوراق التوت

يطلق على ال�شاي امل�صنوع من �أوراق التوت بـ « �سانغ انتم»  ،والتي يت ّم قطفها من �أ�شجار التوت وتزرع يف �أغلب
مناطق العامل ،ثم حت�صد وجتفف يف ف�صل اخلريف من �أجل �أن ت�ستخدم يف العالجات الع�شبية ،يتم ّيز مذاق �أوراق
املهدئة ،كان ال�صينيون ي�ستخدمونها يف تقاليد طبية من
باملرارة واحلالوة ب�شكل قليل ،وتتم ّيز باخل�صائ�ص
ّ
خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة ،و�إخراج �سموم اجل�سم فوائد �أوراق التوت تناول م�رشوب �أوراق
التوت ي�ساعد يف توازن م�ستوى ال�سكر بالدم :حيث �أثبتت درا�سة قام بها جمموعة من الباحثني بجامعة
تو�صلوا لنتيجة
ميني�سوتا والتي توجد بالواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �أجروا جتارب �رسيرية بحيث ّ
�أنّ �أوراق التوت ت�ساعد يف عالج ال�سكري (النوع الثاين) بالإ�ضافة �إىل قدرته الفعالة على توازن ال�سكر يف
يف
اجل�سم وامت�صا�ص الكربوهيدرات ،وي�ضاف �إىل ذلك القدرة على تقليل م�ستويات ال�سكر بن�سبة تقارب ( .)%44ي�ساعد
من �أعرا�ض
عالج �أمرا�ض الكبد والرئة :حيث �إنّ ي�ستخدم يف الطب ال�صيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�ص
درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�ضافة اىل حاالت ال�سعال والتهابات احللق ويخلّ�ص من �آالم الكبد و�أعرا�ض جفاف العيون ،ولكن يتم ا�ستخدام
املخت�صني والطبيب قبل ذلك .تناول �شاي �أوراق التوت ي�ساعد يف عالج �أمرا�ض املعدة مثل القرحة املعدية وي�ساعد يف
�أوراق التوت � اّإل با�ست�شارة
ّ
التخفيف من �آالم املغ�ص الكلوي .ي�ستخدم �شاي �أوراق التوت يف رجيمات �إنقا�ص الوزن والتخل�ص من ال�سمنة وذلك لأنّ هذا ال�شاي يعمل على تقليل
حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

الأطباء يك�شفون العالقة بني ال�شاي احلار وال�سرطان
يف�ضل العديد من النا�س تناول
ال�شاي ال�ساخن ،ولكنهم يجهلون
اخلطر الذي تخفيه هذه العادة
و�أثرها على زيادة احتمال �إ�صابتهم
ب�رسطان املريء ودر�س الأطباء
العادات الغذائية ملا يقارب ن�صف
مليون �شخ�ص ترتاوح �أعمارهم بني

 30و 79عاما ،وملدة � 9سنوات،
اكت�شفوا خاللها � 1731إ�صابة
ب�رسطان املريء وك�شفت الدرا�سة
التي ن�رشت يف جملة Annals
� of Internal Medicineأن
التدخني وتناول ال�شاي احلار
والكحول عوامل تزيد من خطر

الإ�صابة ب�رسطان املريء.
وتو�صل الأطباء �إىل �أن الإ�صابة
ب�رسطان املريء كانت �أكرث
بـ  5مرات بني الذين يتناولون
امل�رشوبات احلارة وما ال يقل
عن  15غراما من الكحول ،و�أن
هذا املر�ض كان منت�رشا مبقدار

ال�ضعف لدى حمبي تناول ال�شاي
ال�ساخن مع التدخني.
ويرى معدو الدرا�سة �أن امل�رشوبات
بدرجة حرارة فوق  65مئوية ت�سبب
حروق يف الأع�ضاء الداخلية للج�سم،
ما يزيد بدوره من خطر الإ�صابة
بال�رسطان.

مفيد

ت�سكني ثائرة الأمل ويق ّوي املعدة.
ال�سعال و�ضيق التنف�س.
ي�شفي من ّ
يزيد يف ق ّوة الرجل اجلن�سية ب�شكل
كبري ،وين�شط احليوانات املنو ّية
لتلقيح البوي�ضة؛ حيث
الدرا�سات
�أثبتت
عندما قامت بالتجربة
على �أحد املر�ضى
الّذين ي�شكون من عدم
القدرة على الإجناب و�ضعف يف
احليوانات املنو ّية ،فمن بعد تناوله
لطلع النخيل ملدّة �شهر �أ�صبحت
لديه ق ّوة يف احليوانات املنو ّية
بن�سبة و�صلت �إىل ( ، %)80بالإ�ضافة
لذلك �إنّ املر�أة لو ا�ستخدمته
داخل ح ّفا�ضة و ّ
مت ارتدا�ؤها ما

قبل اجلماع فذلك يعني ويفيد يف
احلمل ب�صورة كبرية� ،أو من خالل
عمل ح ّمام مائي بطلع النخيل مدّة
ال�صباح ويف امل�ساء
(� )10أيام يف ّ
بعد الدو ّرة ال�شهرية ب�ستّة �أ ّيام،
وذلك للن�ساء اللواتي ي�شكني من
�ضعف التبوي�ض .عند �رشب طلع
النخيل مع الع�سل فذلك يفيد
يف تقوية املناعة ،ويعالج مر�ض
الأنيميا يف حال ّ
مت تناوله ثالث
م ّرات يومياً للن�ساء وال ّرجال ،وهو
مفيد يف حاالت الإ�سهال ويق ّوي
املعدة .ميكن تناول طلع النخل
مع ال�سمن البلدي وذلك عن طريق
طبخه و�أكله؛ فهو مفيد يف الكثري
من الأمرا�ض ،ومينع نزيف الدم يف

اجلروح ،وي�ساعد يف الق�ضاء على
اخلراريج والتق ّرحات .طلع النخيل
يفيد الب�رشة نظراً الحتوائه على
الكثري من الربوتينات ،والإنزميات،
والأحما�ض الأمينية ،والفيتامينات،
وال�سكر ّيات ،واملعادن ،فعند القيام
بعمل كرمي من طلع النخل فذلك
يغ ّذي اجللد وينعك�س على الب�رشة
إيجابي ويعطيها الن�ضارة
ب�شك ٍل �
ّ
وال�صحة ،فالإنزميات املوجودة
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل
طبقات الد�سم والغدد الدهن ّية يف
الب�رشة ،ومتنع ت�ش ّكل الزيوان �أو
البثور ،وتعالج املوجود منها ،ومتنح
الب�رشة الليونة والنعومة املمتازتني

للن�سا ء ؛
يعمل
حيث
على تن�شيط املباي�ض
ّ
وينظم الطمث ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّنه
ي�ساهم يف تكوين البوي�ضات لدى
الن�ساء .يعترب ّ
من�شطاً جن�س ّياً للرجال
والن�ساء ،ويعمل على تقوية اجل�سم
عموماً .يزيد من فر�صة الإجناب
عند الرجال ،ويعمل على زيادة
عدد احليوانات املنو ّية .يعمل على

هو مفيد للج�سم ب�شكل عام يحتوي
ال�سم�سم على الكثري من العنا�رص
املعدن ّية امله ّمة واملفيدة ل�صحة اجل�سم
مثل :الكال�سيوم ،واحلديد ،والنحا�س،

فوائد طلع النخل

فوائد تناول ال�سم�سم

واملنغنيز ،والف�سفور ،والنحا�س ،ويعترب
من م�صادر الربوتني املفيد للج�سم .مهم
ل�صحة العظام :نظراً الحتواء ال�سم�سم
ّ
على الزنك ،والّذي يقوم على تعزيز

�صحة العظام ،وي�ساعد يف حمايتها من
اله�شا�شة عند التقدّم يف ال�سن .ي�ساعد
ال�سم�سم يف تخفي�ض الكول�سرتول يف
الدم ،وذلك نظراً الحتواء ال�سم�سم على

فوائد اخلل
الطبيعي
ّ

يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�سم من البكترييا واجلراثيم،
�صحة اجل�سم ون�شاطه وحيو ّيته الحتوائه
واحلفاظ على ّ
ّ
على مادة البوتا�سيوم .يعمل « خل التفاح « على �إنقا�ص
الوزن الزائد ،وحرق الدهون يف اجل�سم ،و�إذابتها عن طريق
االنتظام ،بتناوله خملوطاً باملاء بعد كل وجبة د�سمة.
ّ
الطبيعي لعالج احلروق الناجتة
اخلل
ميكن ا�ستخدام
ّ
عن �أ�شعة ال�شم�س ،وذلك بو�ضعه مبا�رشة على املناطق
الطبيعي
املت�أ ّثرة بوا�سطة قطعة من القما�ش .يفيد اخلل
ّ
يف عالج �آالم احللق ،واللوزتني ،والتهاباتها ،وال�سعال،
واحلازوقة ،واالحتقان ،وم�شاكل تعقد �أو ان�سداد العقد
مت ا�ستخدامه كغرغرةّ .
الليمفاو ّية� ،إذا ّ
ين�شط الدورة
الدمو ّية وتد ّفق الد ّم يف الأوعية وال�رشايني لذا فهو يفيد
يف عالج التهاب املفا�صل والدوايل وتو ّرم الأقدام و�آالمها
املزعجة .يخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول ال�ضا ّر يف اجل�سم،
ويخف�ض �ضغط الد ّم املرتفع .يفيد يف عالج القيء،
املعوي .يفيد يف عالج �صداع
والإ�سهال ،وت�سكني املغ�ص
ّ
الر�أ�س املزمن ،وحاالت الدوار « الدوخة « املفاجئة .يفيد
اخلل يف عالج اجلروح وتطهريها ،وت�سكني �آالم احلروق
والتقرحات اجللد ّية ،والطفح ويزيل �آثار الكدمات .يفيد يف
الليلي ،وي�ساعد على اال�سرتخاء والنوم
عالج م�شكلة الأرق
ّ
ّ
العميقّ .
وينظم ا�ستقالب
ينظم عمل ّية اله�ضم ،والإخراج،
الكالي�سيوم .ي� ّؤخر مظاهر ال�شيخوخة ،و�أعرا�ض تقدم
ال�سن.
ّ

مر ّكبات الفايتو �سيرتوالت التي تقوم
بذلك .عند تناول ال�سم�سم فذلك ي�ساعد
يف حماربة الكثري من الأمرا�ض ،وذلك
الحتوائه على فيتامني هـ.
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�إ�سالميات

رحمة اهلل هي اجلنة
�أيها الأخوة ,تطرقت البارحة �إىل
عطاء �آخر ,ال يقل عن احلكمة� :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 وجل﴿ :
اه ُدوا
اج ُروا َو َج َ
ين �آَ َمنُوا َوالَّذِ َ
الَّذِ َ
ين َه َ
ُ
ِك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َة َ
يِف َ�سبِيلِ َ
اللهِّ �أولَئ َ
اللهِّ﴾
[�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
ين
اجلنة ,قال تعاىلَ ﴿ :و�أَ َّما الَّذِ َ
وه ُه ْم َففِي َر ْح َم ِة َ
اللهِّ ُه ْم
ابْيَ َّ
�ض ْت ُو ُج ُ
فِي َ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.

فوائد قراءة
القر�آن الكرمي

�إنّ تالوة القر�آن تزرع يف نف�س امل�سلم الثقة ،و�أنّ
حام له ال
اهلل معه يف ك ّل وقت ومكان ،و�أنّ اهلل ٍ
حمال ،يقول تعاىل يف حمكم كتابهَ « :فنَادَى يِف
ُّ
الظل ُ َماتِ �أَ ْن لاَ �إِلَ َه � اَّإِل �أَنْتَ ُ�سبْ َحانَ َك �إِ ِيّن ُكنْتُ مِ َن
َّ
نيْنَاهُ مِ َن ال ْ َغ ِّم َو َك َذلِكَ
ا�ستَ َجبْنَا لَ ُه َو جَ َّ
الظالمِِ َ
نيَ ،ف ْ
نُن ِْجي المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني»(الأنبياء.)87:
�إنّ قراءة القر�آن تزرع يف قلب الإن�سان امل�ؤمن
الطم�أنينة وال�سكينة ،وتُعينه على م�صائب الدهر
وم�صاعبه ،وتزيد من قدرته على حت ّمل م�ش ّقات
الدنيا .قراءة القر�آن تزيد امل�سلم ثباتاً على دينه،
وتطرد ك ّل ال�شبهات التي قد ترد �إليه بو�سو�سة
ال�شيطان .تزيد من تفا�ؤل الإن�سان وق ّوته ،وترفع
من ع ّزته بنف�سه واعتداده ،يقول تعاىل�« :أَ ِق ْم
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س �إِلىَ َغ َ�س ِق اللَّيْ ِل َو ُق ْر�آ َن
ال�صلاَ َة ِل ُدل ُ ِ
َّ
َ
َ
ّ
ْ
ال ْ َف ْج ِر �إِ َّن ُق ْر�آ َن ال َف ْج ِر كا َن َم ْ�ش ُهودًاَ ،ومِ ْن الليْ ِل
َفتَ َه َّج ْد ِب ِه نَا ِفلَ ًة لَ َك َع َ�سى �أَ ْن يَبْ َعثَ َك َر ّبُ َك َم َقا ًما
محَ ْ ُمودًاَ ،و ُق ْل َر ِّب �أَ ْدخِ لْنِي ُمد َْخ َل �صِ ْد ٍق َو َ�أ ْخ ِر ْجنِي
خُ ْ
ريا،
اج َع ْل يِل مِ ْن لَ ُدنْ َك ُ�سل ْ َطا ًنا نَ�صِ ً
م َر َج �صِ ْد ٍق َو ْ
َو ُق ْل َجا َء حْ َ
ال ّ ُق َو َزهَ َق الْبَاطِ ُل �إِ َّن الْبَاطِ َل َكا َن
َزهُو ًقا»( الإ�رساء .)78،79:
قراءة القر�آن تبعد الإن�سان امل�سلم عن الت�شا�ؤم
والإحباط واالكتئاب.

الكلمة الطيبة رحيق الأنبياء

�إن الكالم الط ِّيب رحيق الأنبياء ولغة
امل�ؤمنني ال�صادقني ،وامل�ؤمن احل ّ ُق هو
من تخلَّق بخلق القر�آن ،ف�سما تفكريه،
وته َّذبت م�شاعره ،فانعك�س هذا كلّ ُه
على كالمه وت�رصفاته ،فهو هادئ ،رزين،
وقور ،ال يلفظ �إال كالماً موزوناً طاهراً
نق ّياً ،فهو �إ َّما �أن ي�أمر مبعروف �أو ينهى
عن منكر ،و�إ َّما �أن ي�صلح بني النا�س� ،أو
وجه القر�آن
يعني على عمل نافع وقد َّ
�إىل ما ينبغي �أن تكون عليه جمال�س
ري يف كثري
امل�ؤمنني بقوله تعاىل -ال خ َ
من جَ ْ
ن َوا ُه ْم �إ ّالَ مـن �أَ َمـ َر ب�صدقـ ٍة �أو
َ
ٍ
وجه
كما
ّا�س-
ن
ال
بني
ح
إ�صال
�
أو
�
معروف
َّ
ٍ
القر�آن �إىل وجوب �أن يكون كالمنا �صادقا
ِّ
احلق ،و�إىل
موزونا يراد به الو�صول �إىل
�إقامة املجتمع ال�صالح ال�سليم البنية،

قال تعاىل-يا �أَ ّيُ َها الَّذي َن �آ َمنوا اتَّقوا اهلل
وقولوا قوالً َ�سديدا ي�صلح لكم�أعمالكم و
يغفر لكم ذنوبكم و من يطع اهلل و ر�سوله
فقد فاز فوزا عظيما -هذا فيما بني
الإن�سان وبني �إخوانه يف الإن�سانية� ،أ َّما
فيما بينه وبني ر ِّبه ،فل�سانه دائم الت�سبيح
والتحميد والتمجيد والدعاء ،وال يدور �إال
بكلمات ِّ
الذكر وال�شكر هلل ،فامل�ؤمن قر�آن
متح ِّرك� ،سلوكه �سلوك الأتقياء ،و�أقواله
�أقوال الأنبياء ،ال غ�ضب ،وال ُفح�ش ،وال
�إ�سفاف وال مبالغة ،وال لغو ،و�إذا غ�ضب
ف�إنه ميلك نف�سه وي�صونها عن االنزالق
يف مهاوي ال�سفاهة واالبتذال ،قدوته يف
ذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الَّذي
ملك قلوب النا�س بكالمه الط ِّيب ،وقوله
الليِنّ � ،أ َّما منهله الَّذي ي�ستلهم منه كنوز

الكلِم ولآلئه ،فهو القر�آن الكرمي الَّذي
�سبى القلوب ببيانه ال َّأخاذ ،وكالمه العذب
ال�سل�سبيل وهكذا ف�إن من طهـرت �أل�سنتهم
فلم تنطق �إال بكلمة الإميان والتوحيد،
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
يث ِّبتهم اهلل تعاىل وي�ؤ ِّيدهم يف الدنيا ،فال
تزعزعهم رياح ال�رشِّ  ،وال تق�ضي عليهم
امل�صائب ،وي�ؤ ِّيدهم ويث ِّبتهم يف الآخرة؛
منذ و�صولهم �إىل �أ َّول منزل من منازلها
وهو القرب ،و�إىل �أن يجتازوا ال�رصاط
�إىل ق�صورهم يف اجلنَّة ،فال يحزنون
حني يحزن النا�س ،وال ينالهم فزع حني
يفزعون ،بل يُلَ َّقون الأمن والأمان،
وال�سالم
والطم�أنينة والتح ّيَة َّ

كيف تتحقق العفّة

تتحقق العفة بعدة �أمور ،منها
حتقيق الإميان الذي يُن�شىء
ال�ضمري يف نف�س امل�ؤمن،
مملكة ّ
في�ستح�رض اخلوف واحلياء وتذكرّ
الآخرة وا�ست�شعار عظمة اهلل،
ويكون باعثاً على قمع ال�شهوة يف
احلد
النّف�س ودرئِها عن جتاوز
ّ
معاذ اهلل �إ ّنه ربي �أح�سن مثواي
مما
تربية النّف�س بال�صوم؛ ف�إنه ّ
يعني على زكاة القلب ،وطهارة
النّف�س ،وبه تنح�رص وت�ضيق
جماري ال�شيطان توعية اجليل
امل�سلم بتعزيز املنافع وامل�صالح
التي تن�شئ العفّة ،والتزام �أمر
اهلل ع ّز وجل يف احلياة اليوم ّية
التقرب �إىل اهلل �سبحانه بالنّوافل
بعد احلر�ص العظيم على االلتزام
بالواجبات ،والوقوف اجلازم
عند احلدود والفرائ�ض �أن يطالع
القلب �أ�سما َء اهلل و�صفاته و�أفعاله

التي ي�شهدها ويعرفها ويتقلّب يف
ريا�ضها ،فمن عرف اهلل وحده
ب�أفعاله و�صفاته باعتقاد النبي
�صلّى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة
الكرام ومن بعدهم من �سلف الأ ّمة
حتريف،التو�سع
الأخيار من غري
ّ
على النّف�س و�أخذ املباح؛ فالنّف�س
بطبيعتها جمبولة على ما �أودع اهلل
فيها من ف َ
ِط ٍر وغرائز فت�رصيفها

فيما هو مفيد هو املطلوب
يدي اهلل تعاىل،
انك�سار القلب بني ّ
والتذلّل له �سبحانه ،واخل�شوع
لعظمته بالقول والبدن وااللتجاء
�إىل اهلل ع ّز وجل البعد عن ّ
كل
طريقٍ يحول بني القلب وبني اهلل
تعاىل ،وذلك ال يتحقّق وال يكون �إال
بالبعد عن �أنواع ال�س ّيئات ،و�ألوان
املحرمات ،و�صور املوبقات

للهم
�أنت ربي ،ال
�إله �إال �أنت ،خلقتني
و�أنا عبدك ،و�أنا على
عهدك ووعدك ما�ستطعت،
�أعوذ بك من �شر ما �صنعت،
�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء
بذنبي فاغفر يل ،ف�إنه
ال يغفر الذنوب �إال
�أنت.

ال َّل ُه َّم ِ�إ ِ يّن
ري َ
ك
�أَ ْ�س َت ِخ ُ
ِب ِع ْلمِ َ
ك
َو�أَ ْ�س َت ْق ِد ُر َ
ك
ِب ُق ْد َر ِت َ
ك
َو�أَ ْ�س�أَ ُل َ
ك
ِم ْن َف ْ�ض ِل َ
ك،
َف ِ�إ َّن َ
ك»....

ربي
ال تكلني
�إىل �أحد  ,وال
حتوجني �إال �أحد ,
و�أغنني عن كل �أحد
 ,يا من �إليه امل�ستند ,
وعليه املعتمد  ,وهو
الواحد الفرد ال�صمد  ,ال
�شريك له وال ولد ,خذ
بيدي من ال�ضالل �إال
الر�شد  ,وجنني
من كل �ضيق
ونكد
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كلمة ال�سر

هل تعلم
 1الب�صل احللو كان الفاكهة املف�ضلة عند قدماء
الرومان
 2الفيل يبكي عندما يكون حزينا
 3احل�صان ميوت �إذا قطع ذيله
 4اجلبل الأ�صفر يقع يف ا�سبانيا
� 5سدين هي عا�صمة ا�سرتاليا
 6اجلبل الأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
 7عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�س  18ملكا
 8حروف الن�صب هي�:أن،لن،كي�،إذن
� 9أ�سرع الطيور التي ال تطري هي النعامة
 10ال�سلحفاة هي احليوان الذي يحفظ عظمه يف
حلمه
 11احلمى هي ال�سبب الرئي�سي يف وفاة اال�سكندر
املقدوين
 12هل تعلم ان م�ضغ اللبان �أثناء تقطيع الب�صل مينع
الدموع
 13الفاطميني ينت�سبون �إىل فاطمة الزهراء
 14اال�سم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء
�15أكرث الذرات �شيوعا يف الطبيعة ذرات
الهيدروجني
 16املعلقات �سميت بهذا اال�سم لأنها تعلق على جدران
الكعبة
� 17أول معارك العرب الربية هي م�ؤتة ذات ال�صواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم لأنها تدوم
خم�سني يوما
 19ال�صالة يف بيت املقد�س تعادل خم�سني �صالة
 20فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
 21البحرين هي الدولة الوحيدة التي ال يوجد لها
حدود برية
� 22أول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
 23نظام احلكم يف اليابان �إمرباطوري
 38وزن املولود ال�صحيح  3كغم
� 39سيدنا �إ�سماعيل هو �أخو �إ�سحق عليهما ال�سالم
 40عدد ال�سور املدنية يف القر�آن الكرمي هي �29سورة
 41الطني امل�شوي ي�سمى الفخار
42عدد �أبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�شرون بابا
 43الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حج مرة واحدة
فقط
 44معنى الوبل هو املطر الغزير
 45م�ؤلف كتاب �أ�سد الغابة هو ابن الأثري
 46غزوة ذات الرقاع حدثت يف ال�سنة الرابعة
للهجرة
 47جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�صر
 48ج�سم اجلرادة يحتوي على �أكرث من" من � 400ألف
ع�ضلة
 49القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل
كله �صنع مثلها
� 50أول من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن
�أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه
� 51أول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

الـ ــ�سـ ــودوك ــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات
ا�صغر ( متو�سطة) وكل مربع منها مق�سم لت�سعة
مربعات �صغرية.
هدف اللعبة
ادخال االرقام من  1ايل  9يف كل خانة ب�رشط.
كل �صف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط.
كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

الكلمات املراد �شطبها
 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

 -غـياهـب

 -تنور

 -احلـاملـة

 -بهيج

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

حل العدد ال�سابق
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بي �إم دبليو تطرح �أفخم �سياراتها

بد�أ معمل بي �إم دبليو يف الواليات
املتحدة ب�إنتاج "� "X7أفخم
و�أكرب �سيارات ال�رشكة
رباعية الدفع

"تويوتا" اختبارية قادرة على ر�ؤية
اجلهات الأربع ليال
�أتت �رشكة "تويوتا" اليابانية �إىل معر�ض "لو�س
�أجنلو�س" لل�سيارات برباعية الدفع ""FT-AC
االختبارية القادرة على الر�ؤية يف الظالم ،وت�صوير
كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
ومتتلك ال�سيارة القدرة على الت�صوير الدائري،
وتلتقط �صورا فوتوغرافية وفيديو ميكن رفعها
فورا �إىل "ال�سحابة" على الإنرتنت.
وعالوة على ذلك ف�إن املوديل اجلديد مزود
بكامريات تعمل بـالأ�شعة حتت احلمراء
للر�ؤية الليلية ،والتي ميكن ف�صلها
عن ال�سيارة وا�ستخدامها
عند القيام بجولة م�شيا
على الأقدام.
و تتمتع

الأ�ضواء ال�ضبابية بالقدرة على التحول �إىل م�صابيح
عادية� .أما �أ�ضواء "ليد" املن�صوبة على �سقف
ال�سيارة فيمكن ا�ستخدامها كـ "فال�ش" اللتقاط
ال�صور ليال ،ومتتاز ال�سيارة مب�سافة كبرية بني
قعرها و�سطح الطريق ،ت�ضمنها عجالت بقيا�س
 20بو�صة ،ونواب�ض وممت�صات �صدمات حديثة
فيما مل تذكر ال�رشكة قوة حمرك رباعية الدفع
واكتفت بالقول �إن املحرك قد يعمل بالبنزين وقد
يكون هجينا.

رولز روي�س لن تطلق ا�سم كولينان على
�أول �سيارتها الـ SUV
خالفت ال�رشكة الإجنليزية رولز روي�س ،
املتخ�ص�صة ب�صناعة الق�صور املتحركة
واململوكة من قبل ال�صانع البافاري بي ام دبليو
 ،كافة ت�رصيحاتها ال�سابقة لتعلن �أن �أول �سيارة
 SUVيف �أ�سطولها لن حتمل ا�سم رولز روي�س
كوينان – . Rolls Royce Cullinan
وفقاً لت�رصيحات ر�سمية ن�رشها موقع
SUVAuthority
�أدىل بها
ا ل�سيد

 ، Hal Serudinرئي�س �رشكة رولز روي�س يف
منطقة ا�سيا واملحيط الهادئ " ،ا�سم كولينان
لي�س اال�سم الر�سمي الذي �سيطلق على �سيارة
رولز روي�س الـ  SUVالقادمة  ،فهو جمرد ا�سم
امل�رشوع اخلا�ص بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
و�أ�ضاف هذا امل�صدر الر�سمي لدى ال�رشكة
الإجنليزية " ،يجب على ال�رشكة الك�شف عن
املزيد من املعلومات املتعلقة بهذه ال�سيارة
اجلديدة كلياً العام القادم ".

بعدما �أذهلت بي �إم دبليو ع�شاق
�سياراتها يف معر�ض فرانكفورت
 2017با�ستعرا�ضها لـ " "X7املنتظرة،
�أكدت ال�رشكة �أن معملها يف الواليات
املتحدة بد�أ ب�إنتاج هذه ال�سيارة
ا�ستعدادا لطرحها ب�شكل
جتاري �أواخر 2018
و�أكرث ما لفت �أنظار
املاركة
ع�شاق
البافارية هو احلجم
الكبري واملظهر الأنيق
لهذه ال�سيارة التي
جاءت مبالمح غاية
الع�رصية
يف

والفخامة ،وهيكلها امل�صنوع من
�أحدث خلطات املعادن اخلفيفة
واملتينة ،والذي تزين باخلطوط
االن�سيابية وامل�صابيح احلديثة
والعجالت مبقا�س � 23إن�شا.
�صممت ال�سيارة لتت�سع لـ � 6أ�شخا�ص
وزودت مبق�صورة جمهزة ب�أحدث
التقنيات التي ت�ؤمن �أكرب قدر من
الراحة والرفاهية للركاب ،كاملقاعد
الوا�سعة املك�سوة ب�أفخم �أنواع اجللود
والتي ميكن التحكم بو�ضعيتها ودرجة
حرارتها �آليا ،بالإ�ضافة �إىل �أحدث
�أنظمة التكييف والإ�ضاءة الداخلية
ف�ضال عن ال�شا�شات التي تعمل

باللم�س �أمام كل راكب ،ومتكنه من
التحكم بالعديد من �أنظمة ال�سيارة
و�أنظمة املولتيميديا وم�شاهدة
الأفالم والتلفاز وحتى �إجراء
ات�صاالت الفيديو.
وبالرغم من تكتم بي �إم دبليو على
التفا�صيل النهائية لتلك ال�سيارة� ،إال
�أن املعلومات ت�ؤكد �أنها اختربتها يف
�أ�صعب الظروف املناخية الباردة،
كما �ستزودها مبحركات بنزين
توربينية قوية بثماين �أ�سطوانات
ب�سعة  4.4لرت ،قادرة على توليد
 445ح�صانا ،وحمركات ديزل ب�سعة
 3لرتات وعزم  300ح�صان.

�شركة ابل ت�ست�أجر �شيء غري متوقع
هل
من مر�سيد�س و كراي�سلر
اقرتفت تويوتا
خط�أً بالوثوق
يف م�ستقبل
ال�سيارات
الهيدروجينية؟
على الرغم من �أن �رشكة ابل – � Appleأوقفت العمل على �سيارة
من �إنتاجها � ،إال �أن هذه ال�رشكة الأمريكية املتخ�ص�صة ب�صناعة
الإلكرتونيات الإ�ستهالكية مازالت م�ستمرة بالعمل على توفري نظام
قيادة ذاتي لل�سيارات �ستبيعه ل�رشكات ت�صنيع ال�سيارات.
واليوم توفرت لفريقنا يف عرب جي تي ن�رشها موقع Jalopnik
باالعتماد على م�صادر قريبة من �رشكة ابل  ،حيث قامت �رشكة
الإلكرتونية التي حتمل �شعار التفاح املق�ضومة با�ستئجار �أر�ض يف والية
يف ال�سابق من ُملك داميلر كراي�سلر يف
�أريزونا الأمريكية كانت
�رشاكتهما ال�سابقة .

يف الوقت الذي تتطور فيه
تقنيات ال�سيارات مع ملح
الب�رص ،ي�سارع رواد �صناعة
ال�سيارات يف العامل ملواكبتها،
الأمر الذي يجعلهم
يطورون ب�إ�ستمرار من
تقنياتهم وي�سارعون ب�إطالق
�إختباريات ل�سيارات كهربائية
بالكامل ،وذلك ب�سبب �ضغط
اللوائح احلكومية امل�ستمر
الذي ي�سعى ملركبات بدن
عوادم.
ولكن على اجلانب الأخر
من تلك املناف�سة املحتدة،
تتم�سك تويوتا مبخاطرتها
يف الإهتمام بخاليا وقود
الهيدروجني يف �سياراتها
امل�ستقبلية ،معتمدة يف ذلك
على �أن مبيعاتها �ستكون
الأعلى يف الأماكن التي لن
تتوفر فيها الطاقة الكهربية
كم�صدر �أ�سا�سي للطاقة .ويف
حني باعت �صانعة ال�سيارات
اليابانية  4,000ن�سخة فقط
من جمموعة مرياي املعتمدة
على خاليا وقود الهيدروجني
منذ � ،2014إال �أنها تطمح
لبيع  30,000بحلول عام
.2025
وبالرغم من �أن ن�سخة مرياي
ت�أتي ب�سعر يبد�أ من ,52
(�أي  197,000ريال)� ،إال �أنها
تتفوق على نظرياتها الكهربية
مبداها الذي ي�صل �إىل 505
كيلومرت بدون احلاجة ل�شحن.
ولكن يبدو �أن ذلك التفوق
م�ؤقتا ،حيث �أن التطور
يف تكنولوجيا البطاريات
الكهربية مي�شي بخطى
�رسيعة ،فقد �أعلنت تي�سال
م�ؤخرا عن موديل رود�سرت
الذي �سيتمكن من قطع
م�سافة  1000كيلومرت قبل
�شحنه مرة �أخرى.

جاكوار XE SV
Project8
�أ�سرع �سيارة بـ � 4أبواب يف العامل

جاغوار  ، 8 XE SV Projectوالتي طورها ق�سم العمليات اخلا�صة
لدى ال�صانع الربيطاين جاغوار الند روفر � ،أثبتت ب�أنها �أ�رسع �سيارة
ب�أربعة �أبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�ص�صة للإنتاج التجاري
يف اجتياز حلبة نوربورغرينغ نورد�شاليفه الأملانية البالغ طولها 12,9
ميل ( 20,7كم) خالل زمن قيا�سي قدره  7دقائق و  21,2ثانية .وهذا
الزمن يجعل �سيارة جاكوار � 8 XE SV Projectأ�رسع بـ  11ثانية
تقريباً من �صاحبة الرقم القيا�سي ال�سابق ومتفوق ًة بذلك على عدد من
�أ�رسع ال�سيارات الريا�ضية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني .يجدر
الإ�شارة �إىل �أن �سيارة جاكوار  8 XE SV Projectتعتمد على �سيارة
ال�سيدان �صغرية احلجم  ، XEوتتميز مبظهر خارجي �رش�س مع �صادم
�أمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�شكل خلية النحل و�شبك �أمامي �أ�سود
اللون ،كما ح�صلت ال�سيارة على �صادم خلفي معدل يحتوي على �أربعة
خمارج للعادم دائرية الت�صميم موزعة ب�شكل مزدوج ،وزودت ال�سيارة
بجناح خلفي �ضخم.
ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار  8 XE SV Projectعلى حمرك V8
�سعة  5لرتات مع �سوبرت�شارجد يولد قوة  592ح�صان ( 600ح�صان �أوروبي
 ،)PSيت�صل ب�صندوق ترو�س (جري) � Quickshiftأوتوماتيكي من 8
�رسعات ،لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت
من � 0إىل  96كم�/س ( 60ميل�/س) يف  3.3ثانية وتبلغ �رسعتها الق�صوى
 321كم�/س.
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اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار با�ستور
اجلزائر
الفاك�س الهاتف:
021737128

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA

مطبعة 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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في�سبوك تك�شف عن خططها لتوفري الإنرتنت املجاين حول العامل

طرحت �رشكة في�سبوك على مدى
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،العديد
من املبادرات لتوفري �إنرتنت جماين
يف املناطق املختلفة بجميع �أنحاء
العامل وقد �أعلنت ال�رشكة خالل
امل�ؤمتر العاملي للجوال ،2018
برب�شلونة ،عن نيتها توفري �إنرتنت
جماين للمناطق الريفية يف جميع
�أنحاء العامل عرب تقنية ال�سلكية
ت�سمى» ترياغراف» ،وهي تقنية
ال توفر االت�صال فح�سب ،بل تقوم
بذلك ب�شكل �رسيع ،وتعمل على
الرتدد ذاته الذي يجري اختباره
من قبل امل�شغلني ل�شبكات اجليل
اخلام�س  5Gللجوال.
كما �ستعتمد ال�رشكة على م�شاريع
�أخرى مثل �شبكة «« Infra
لالت�صاالت ( )TIPوهو تعاون بني
�رشكات �صناعة التكنولوجيا لت�رسيع
تطوير البنى التحتية للإنرتنت يف

املناطق الريفية� .أما الثانية فت�سمى
حمطة « »OpenCellularوهي
قاعدة طاقة منخف�ضة حم�سنة
للمناطق املحرومة يف جميع �أنحاء
العامل.
ومن �أجل تنفيذ جميع هذه
امل�شاريع ،ال ميكن لفي�سبوك �أن
تعمل مبفردها ،لذلك �أعلنت عمالق
�شبكات التوا�صل عن �رشاكات جديدة
ميكن �أن ت�رسع من وترية اجلهود
املبذولة يف حتقيق �أهدافها وقال
جاي باريك ،رئي�س ق�سم الهند�سة
والبنية التحتية يف في�سبوك ،خالل
اجتماع عقد يف بر�شلونة� ،إن �رشكة
« ،« China Unicomو»Sprint
« ،و» ،»Telenorهي �أحدث �رشكات
الطريان التي ان�ضمت �إىل م�رشوع «
 « Infraلالت�صاالت ( ،)TIPو�أن
امل�رشوع منا الآن �إىل �أكرث من 500
ع�ضو» ،وهذا ما يدل على �أن العديد
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« اري�س» تك�شف عن هاتفها
اجلديد فوك�س ايرنجي
من ال�رشكات امل�ستثمرة يف م�رشوع
(� )TIPستتعاون �أي�ضا مع في�سبوك
لدعم نظم مثل «ترياغراف»
بهدف
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توفري االنرتنت جلميع املناطق ذات
ال�شبكة ال�ضعيفة من جميع �أنحاء
العامل.
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تطبيق  Outingsمن مايكرو�سوفت
الكت�شاف الأماكن عند ال�سفر

فريق العمل  Garageوالتابع ل�رشكة
مايكرو�سوفت دائ ًما ما يُبدع يف تطوير
التطبيقات ،منها على �سبيل املثال تطبيق
قفل ال�شا�شة Next Lock Screen
وتطبيق الن�رش مايكرو�سوفت و تطبيق
 ،Engkooوجميعها تطبيقات مفيدة ومهمة
لكل م�ستخدم ،جديد التطبيقات Outings
واملتاح على ك ٍل من �أندرويد و  .iOSمن
ناحيته ي�سمح التطبيق للم�ستخدم باكت�شاف
الأماكن عند ال�سفر� ،سواء مواقع تاريخية
او احلياة املدينة ومعاملها اجلغرافية
واحل�ضارية وما �إىل ذلك ،ف�ضلاً عن دعمه

اري�س تطرح هاتفها
ب�سعر  17.500.00دينار

حلفظ نتائج البحث للو�صول �إليها يف وقت
الحق �أو م�شاركتها مع الآخرين .وطب ًعا
يُق ّدم التطبيق �صور عالية اجلودة للأماكن،
مع خيار ت�ضييق عملية البحث ،فمثلاً لو �أراد
امل�ستخدم �أن يزور �أحد املعامل التاريخية،
فعليه حتديد هذا التبويب قبل عملية البحث
ال�شاملة لتظهر جميع املعامل التاريخية يف
ريا
املكان ،او الوجهة املق�صود زيارتها� .أخ ً
تطبيق  Outingsمتاح حال ًيا ب�شكل حمدود
للم�ستخدمني ،ميكنك حتميله على ، iOS
وعلى اندرويد �أو حتميله مبلف  APKيف
�أندرويد.

و�أكد باريك �أنه كما يت�ضح من
هذه التطورات ،ف�إن في�سبوك
�ستظل ملتزمة بالعمل مع �شبكات
االت�صاالت وامل�شغلني للم�ساعدة
يف ربط  3.8مليار �شخ�ص ما
يزالون غري قادرين على االت�صال
بالإنرتنت.

�آبل �ستنهي الإ�ستحواذ على
تطبيق �شازام اال�سبوع القادم
التناف�س امل�شتعل بني خدمات املو�سيقى هذه الأيام جعل
�آبل تفكر يف القيام بخطوة كبرية لدعم خدمتها املو�سيقية
 Apple Musicوهي اال�ستحواذ على تطبيق �شازام ال�شهري
للتعرف على املو�سيقى .
وبح�سب م�صادر موقع تك كران�ش التقني ال�شهري ف�إن ال�رشكتني
انهوا كل �شيء وينتظر ان يتم توقيع االتفاق يف بحر اال�سبوع
املقبل حيث من املتوقع ان تقرتب قيمة ال�صفقة من مليار
دوالر  .التطبيق غني عن التعريف فهو �أ�شبه مبحرك بحث
خم�ص�ص للمو�سيقى �إّا مل يكن كذلك فع ً
ال فكل ماعليك هو
ت�شغيل جزء او مقطع مو�سيقي من اي �أغنية �أو برناجن �أو فيلم
لينقلك �إليها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حيث ميلك التطبيق
مئات مالئيني التحميالت على اندوريد و . iOS
�إ�ضافة مثل هذه امليزة �أو اخلدمة �ستكون مفيدة جداً
مل�ستخدمني تطبيق ابل للمو�سيقى او حتى للم�ساهد ال�صوتي
�سريي وطبعاً اال�ستحواذ املبا�رش يخت�رص طريقاً طويلة على
�رشكة �آبل .

العمالق كندور اليكرتونيك�س

ك�شفت �رشكة «اري�س» عن هاتفها اجلديد «فوك�س ايرنجي»
الذي مت ت�صميمه وفق ت�صميم فريد من نوعه حيث مت طرحه
ب�سعر  17.500.00دينار و�أو�ضح البيان ال�صادر �أول �أم�س عن
ال�رشكة و ت�سلمت يومية «الو�سط « ن�سخة منه �أن هذا الهاتف
اجلديد مت طرحه على املوزعني ونقاط البيع التابعة لها عرب
كامل الرتاب الوطني و�أ�شار ذات البيان �أن الهاتف اجلديد مت
طرحه بثالث الوان �أ�سود ،ذهبي،و موكا ومت تزويده ب�شا�شة
فائقة الدقة ب  5بو�صة حيث ميكن التمتع بخ�صائ�صه من �أي
زاوية وهذا بف�ضل تكنولوجية اري�س كما مت االعتماد على
نظام �أندرويد  2.5دي  .وبذاكرة  1جيقا اوكتي و ذاكرة
داخلية ب 8جيقا اوكتي ت�سمح مل�ستعمليه بتخزين عدد
هائل من ال�صور والفيديوهات والعديد من املحتويات بنظام
�أندرويد  7.0الذي يفتتح عامل من الفر�ص اجلديدة.
كما مت تزويد الهاتف اجلديد ب�إمكانية فتحه و غلقه
باالعتماد على الب�صمة وهذا بطريقة �سهلة و �رسيعة جدا من
جهة وكذا تزويده �أي�ضا ببطارية  4000ميقا هرت وكامريا
خلفية ب  8 +13ميقابيك�سل ناهيك عن كامريا �أمامية ب 5
بيك�سل .
�سمرية بوجلطي

�آبل توفر �أداة لت�سجيل الدخول
املوحد على الإنرتنت

املرة الثالثة على التوايل
يف م�ؤمتر العاملي املوبايل
برب�شلونة
ك�شف العمالق اجلزائري واالفريقي “كوندور” الكرتونيك�س
عن م�شاركته الر�سمية وللمرة الثالثة على التوايل يف
امل�ؤمتر العاملي للموبايل برب�شلونة يف الفرتة املمتدة من
 26فيفري واىل غاية الفاحت مار�س املقبل ،وذلك يف �إطار
تنفيذه ل�سيا�سة التو�سع نحو العامل والأ�سواق اخلارجية
ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه و�سيعر�ض العمالق
االلكرتوين اجلزائري منتوجاته يف املعر�ض من خالل
جناحه الذي تبلغ م�ساحته  100مرت مربع ،وذلك �إىل جانب
 3000عار�ض �آخر قدموا من �أكرث من  200دولة خمتلفة،
حيث �سيك�شف “كوندور” عن مفاج�آت جديدة و�أحدث
منتجاته يف هذا املعر�ض ب�شكل ح�رصي ،و�أ�شار البيان
و�سيمكن جناح “كوندور” يف املعر�ض للزوار من اكت�شاف
�أحدث ابتكاراته ،املزودة ب�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
يف يومنا هذا ،واحلا�صلة جميعها على �شهادات اجلودة
والأمان الدوليتني ،حيث �ستكون جميع منتجات “كوندور”
معرو�ضة يف جناحه بال�صالون ،مبا يف ذلك �أحدث هواتف
العمالق اجلزائري “�ألور �أم  ”2الذي مت �إطالقه يف جانفي
املا�ضي ،ويعترب �صالون بر�شلونة العاملي للموبايل �أكرب
جتمع يلتقي فيه م�صنعو الهاتف النقال حول العامل ،وحتمل
طبعة هذه ال�سنة �شعار “من �أجل خلق م�ستقبل �أف�ضل”.
�سمرية بوجلطي

ك�شف موقع متخ�ص�ص يف الأخبار التقنية عن وجود �شيفرات
برجمية يف نظام الت�شغيل « »11.3 iOSبيتا ،يلمح لإمكانية
�إطالق �رشكة �آبل �أداة لإدارة كلمات املرور على �شبكة
الإنرتنت.
ووفقا ملوقع « ،»9to5Macفمن املتوقع �أن توفر �آبل
مل�ستخدميها �أداة جديدة تعتمد على ح�ساب «»iCloud
اخلا�ص بهم ،ت�سمح بتخزين بيانات ت�سجيل الدخول
ال�ستخدامها الحقا �أثناء ت�صفح املواقع دون احلاجة لكتابة
كل �شيء يدويا ،و�ستمنح الأداة املواقع �إذن الو�صول �إىل
«بيانات  iCloudال�شخ�صية» ،ورمبا ي�شمل ذلك ا�سمك
وعنوان بريدك الإلكرتوين.
ومن غري امل�ؤكد موعد طرح هذه امليزة ر�سميا� ،إال �أن
توفري �آبل �أداة لت�سجيل الدخول املوحد مل�ستخدمي �أجهزة
 ،Apple TVوالتي تعتمد �أي�ضا على ح�ساب امل�ستخدم يف
 ،iCloudيرفع من احتمال �إطالق امليزة ذاتها مل�ستخدمي
الن�سخة النهائية من «.»11.3 iOS

غرداية
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رفع قيمة املبادالت �إىل �أربعة مليار دوالر

الرئي�س الرتكي ينهي زيارته الر�سمية �إىل اجلزائر
�أنهى الرئي�س الرتكي ,رجب طيب �أردوغان� ,أم�س الأربعاء زيارته الر�سمية �إىل اجلزائر التي دامت ثالثة �أيام ,بدعوة من رئي�س اجلمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة ،وكان يف
توديع الرئي�س الرتكي باملطار الدويل هواري بومدين ,رئي�س جمل�س الأمة ,عبد القادر بن �صالح مرفوقا بالوزير الأول� ,أحمد �أويحيى و عدد من �أع�ضاء احلكومة ،وخالل
هذه الزيارة حتادث الرئي�س الرتكي مع رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ا�ستقبل عددا من كبار امل�س�ؤولني اجلزائريني.

م�.س

و�سمحت املحادثات التي �أجراها
رئي�سا الدولتني والأ�شغال بني وفدي
البلدين للجزائر وتركيا بتبادل
التحليل للو�ضع االقليمي والدويل
ال�سيما مبنطقة ال�رشق الأو�سط
واملغرب العربي وال�ساحل و توجت
زيارة اردوغان للجزائر بالتوقيع
على �سبع اتفاقات �رشاكة و تعاون
و مذكرات تفاهم وقعت بح�ضور
الوزير الأول احمد �أويحيى و الرئي�س
الرتكي و تخ�ص قطاعات ال�سياحة
واملحروقات والثقافة والفالحة
والطاقة وكذا الدبلوما�سية.

و يف هذا ال�ش�أن ,وقع وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ,عبد القادر م�ساهل
ونظريه الرتكي ميفلوت كافوز�أغلو,
على مذكرة تفاهم وتعاون بني املعهد
الديبلوما�سي للعالقات الدولية
واالكادميية الدبلوما�سية بوزارة
اخلارجية الرتكية ،ويف جمال التعاون
ال�سياحي ,مت التوقيع على اتفاق
تعاون يف ال�سياحة .ومت �أي�ضا التوقيع
على بروتوكول تعاون لتثمني الرتاث
الثقايف امل�شرتك بني اجلزائر وتركيا
�إىل جانب مذكرة تفاهم وتعاون يف
جمال الفالحة كما مت التوقيع على
بروتوكول تعاون بني جامعة �سطيف
واملعهد الرتكي لتطوير اللغة الرتكية
باجلزائر.

و يف جمال الطاقة مت التوقيع على
مذكرتي تفاهم وتعاون بني جممع
وال�رشكة الرتكية
�سوناطراك
بوتا�س و مع ال�رشكتني الرتكيتني
«روني�سون�س» و «بيغان و مت خالل

الزيارة عقد ملتقى لرجال اعمال
البلدين مت خالله التطرق ل�سبل
تعزيز اال�ستثمار الثنائي و رفع حجم
املبادالت التجارية بني البلدين و
التي تقارب ال 4مليار دوالر

دورة تكوينية يف ترميم البنايات القدمية
ي�ستفيد حوايل ع�رشين �شابا من والية غرداية
من دورة تكوينية يف مهن ترميم و �إعادة ت�أهيل
املباين القدمية حت�سبا لبعث �أ�شغال ترميم
و تهيئة املباين القدمية املهددة بالإنهيار
بق�صور ميزاب  ,ح�سبما علم �أم�س الأربعاء
من مديرية الثقافة.
و تهدف هذه الدورة التكوينية التي تبادر
بتنظيمها اجلمعية ال�شبانية « الأمل» لبني

يزقن بالتن�سيق مع ديوان حماية وادي ميزاب
وترقيته وكذا املعهد الوطني املتخ�ص�ص يف
التكوين املهني «حممد ال�رشيف م�ساعدية»
لغرداية و تدوم �أ�سبوعا كامال �إىل �إعادة ت�أهيل
املهن املعمارية ملنطقة وادي ميزاب و مواد
البناء املحلية ال�سيما احلجر و اجلب�س «
تيم�شمت» و كذا اخل�شب امل�صنوع من جذوع
�أ�شجار النخيل ,

مع�سكر

 4قتلى يف حادث مرور ببلدية تيغنيف
لقي �أربعة �أ�شخا�ص حتفهم و�أ�صيب �آخر
بجروح يف حادث مرور وقع بالطريق
الوالئي رقم  12بني بلديتي تيغنيف و�سيدي
قادة ح�سبما علم �أم�س الأربعاء لدى
املكلف بالإعالم مبديرية احلماية املدنية
لوالية مع�سكر.
و�أو�ضح املالزم الأول طاهر مهني �أن
احلادث وقع حوايل ال�ساعة الثامنة من
م�ساء �أم�س الثالثاء قرب دوار «العالملة»
ببلدية تيغنيف عندما انفجرت عجلة

�سيارة كان على متنها ال�ضحايا وا�صطدمت
ب�شجرة على حافة الطريق ،و�أ�شار نف�س
امل�صدر اىل �أن امر�أة وطفل لقيا حتفهما
يف مكان احلادث بينما لفظ رجالن
�أنفا�سهما الأخرية بعد نقلهما �إىل م�صلحة
الإ�ستعجاالت الطبية اجلراحية مبدينة
تيغنيف  ،وال تزال امر�أة تتلقى العالج بنف�س
امل�ست�شفى بعد تعر�ضها لإ�صابات بليغة.
وقد فتحت م�صالح الدرك الوطني لبلدية
تيغنيف حتقيقا يف مالب�سات احلادث.

وفاة املفكر العراقي فالح عبد اجلبار نتيجة نوبة قلبية
�أ�صيب عامل االجتماع العراقي فالح
عبد اجلبار بنوبة قلبية حادة �أثناء
م�شاركته يف مداخلة عرب الأقمار
ال�صناعية يف برنامج تلفزيوين لقناة
احلرة الأمريكية الأمر الذي دفع
به �إىل طلب امل�ساعدة من الطاقم

الربنامج الذي �أوقف الت�صوير،
هذا وقد مت نقل املعني على جناح
ال�رسعة �إىل م�ست�شفى اجلامعة
الأمريكية ببريوت على اعتبار �أن
املداخلة متت من العا�صمة اللبنانية.
هذا وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدكتور

فالح عبد اجلبار من بني �أبرز علماء
علم االجتماع العراقيني �إ�شتغل
ك�أ�ستاذ حما�رض يف جامعة لندن
لتوافيه املنية عن عمر ناهز 72
�سنة.

يحي عواق

م�صر

�إعدام � 5أ�شخا�ص من عائلة واحدة
نفذت ال�سلطات امل�رصية،
حكم الإعدام بحق 5
�أ�شخا�ص من عائلة واحدة
بينهم �سيدتان ،لإدانتهم
بخطف وقتل طفلة بدلتا
النيل وقال م�صدر �أمني
مب�صلحة ال�سجون امل�رصية،

�إنه مت تنفيذ حكم الإعدام
ال�صادر ب�شكل نهائي من
قبل حمكمة النق�ض� ،ضد
� 5أ�شخا�ص بينهم �سيدتان
من عائلة واحدة التهامهم
بخطف وقتل طفلة منذ
عام .2013

و�أ�ضاف امل�صدر ،مف�ضال
عدم ذكر ا�سمه� ،أن �إدارة
ال�سجون نفذت احلكم بعد
ت�صديق الرئي�س امل�رصي
عليه الأ�سبوع املا�ضي
ب�سجن طنطا العمومي
يف حمافظة الغربية،

و�أ�شار �إىل �أن تنفيذ حكم
الإعدام كان بح�ضور وكيل
عن النائب العام ،وم�أمور
وطبيب ال�سجن ،ومت �إر�سال
جثث املتهمني للم�رشحة،
متهيدا لت�سليمها �إىل
ذويهم.

خالل �شهر جانفي املن�صرم

وفاة � 240شخ�صا و�إ�صابة � 2633آخرين بجروح
لقي � 240شخ�صا حتفهم
و�أ�صيب � 2633آخرون
بجروح يف  1944حادث
مرور �سجل على امل�ستوى
الوطني ,خالل �شهر

جانفي املن�رصم ,ح�سب
ح�صيلة �أوردها �أم�س
الأربعاء ,املركز الوطني
للوقاية والأمن عرب الطرق،
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه

مقارنة ب�شهر جانفي من
�سنة  2017ف�إن ح�صيلة
ذات ال�شهر من ال�سنة
اجلارية ,عرفت «ارتفاعا»
يف عدد احلوادث قدر ب

امل�سرح الوطني اجلزائري «حمي الدين با�شطارزي»

 2,32باملائة و ب 1,07
باملائة يف عدد اجلرحى
مت ت�سجيل
 ,يف حني
«انخفا�ض» يف عدد القتلى
قدر ب  1,07باملائة.

�إطالق جائزة م�صطفى كاتب للدرا�سات
�أعلن امل�رسح الوطني اجلزائري
«حمي الدين با�شطارزي» عن
�إطالق الطبعة الأوىل جلائزة
م�صطفى كاتب للدرا�سات
حول امل�رسح اجلزائري وفقا

موقف ...

للموقع الإلكرتوين للم�رسح
وتتوجه هذه اجلائزة «ال�سنوية»
للباحثني واملهتمني بالفن الرابع
اجلزائري «من كل اجلن�سيات»
وهذا بهدف «دعم البحث» وفتح

يف كل خ�صومة بني طرفني هناك دوما
فر�صة لإنقاذ الو�ضع،و جت�سري الهوة بني
طريف النزاع،من هذه الزاوية ميكن قراءة
التخلي عن الإ�ضراب الذي قررته نقابة
الكنابا�ست ،و بد�أت يف جت�سيده بداية من
نهار اليوم.
�أولوية الأولويات جتاوز البحث عن املنت�صر
يف معركة تك�سري العظام التي كادت �أن
ت�أتي على الأخ�ضر و الياب�س بني الو�صاية
و النقابة لكن هذه التجاوز ال ميكنه �أن

املجال �أمام الدار�سني ل»ر�صد
التحوالت» الركحية اجلزائرية
وكذا «اجلمع والتحقيق» يف
املنجز واملمار�سة يف امل�رسح
اجلزائري.

�إىل اللقاء يف الإ�ضراب القادم
ين�سينا �إعادة جتميع الدرو�س امل�ستقاة على
هام�ش املدة التي ا�ستغرقها الإ�ضراب.
كنا نقف جميعا على �أبواب �سنة بي�ضاء وهو
خيار انتحاري و �ستكون له عواقب يف غاية
اخلطورة ،على وزارة الرتبية �أن تراجع
طريقتها يف �إدارة املطالب املرفوعة �إليها من
طرف جميع النقابات حتى تلك التي رف�ضت
الإ�ضراب من الوهلة الأوىل.
كان ميكننا تفادي الإ�ضراب منذ البداية ،و
جتنب اال�ضطرابات التي �أخرجت التالميذ

لل�شارع و هنا البد من طرح �ألف عالمة
ا�ستفهام عن اجلهة التي تورطت يف الدفع
بالتالميذ �إىل ال�شارع ،فوق هذا و ذاك ما
الذي جعل من قطاع الرتبية �أكرث القطاعات
ا�ضطرابا ،على مر ال�سنوات املا�ضية ،بني
طريف هذه املعادلة �سيكون من الطبيعي فتح
ور�شة نقا�ش جدية حول كيفية �إبعاد القطاع
عن التجاذبات مهما كان نوعها ،لي�ست هي
املرة الأوىل التي يو�ضع فيها القطاع بني فكي
كما�شة حيث تت�صلب الوزارة الو�صية

و تت�شدد النقابات وبني اجلهتني و�ضع مزيد
من ال�سدود املنيعة �أمام م�ستقبل جيل
كامل،هل ميكن حتقيق تنمية حقيقية
بدون ا�ستقرار قطاع الرتبية ..هو العبث
بعينه...و عدم تقدير �سليم خلطورة
الأو�ضاع و لعمق القلق و التوج�س الذي خ ّيم
على �أولياء التالميذ و معهم مئات الآالف
من املوظفني طيلة املدة التي ا�ستغرقها
الإ�ضراب الأخري لوال �صوت العقل الذي
انت�صر يف النهاية.
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