حتول مرتع ملمار�سة الدعارة بعيدا عن �أعني م�صالح الأمن

�ص6

"الو�سط " تقتحم مرقد تكيجدة بتمرنا�ست وتك�شف احلقائق
طليبة يلتقي ب�سيدي ال�سعيد

و�س ـ ــاطة �أم تب ـ ــرئة ذمة
من ت�صحيحية حمارنية ؟

نفى النائب الأفالين املثري للجدل بهاء الدين طليبة
�أن يكون قد جمعه �أي لقاء من �أي نوع مع الأمني العام
لنقابية العمال عبد املجيد �سيدي ال�سعيد م�ؤخرا،
العدد / 4189:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
اجلمعة  02ال�سبت 03مار�س  2018املوافـق لـ  16جمادىالثاين 1439ه العدد4575:

www.elwassat.com

مالذي يحدث على خط الأفالن "ليجيتيا" ؟؟

�ص3

ولد عبا�س يرف�ض ا�ستقبال وفد �سيدي ال�سعيد

�ص3
�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

بعد وقف الكنابا�ست للإ�ضراب

وزارة ال ـ ـ ـت ـ ـ ــرب ـ ـيـ ـ ـ ــة
ت�صدر تعليماتها لعودة
الأ�س ـ ــاتذة املعـ ــزولني
وزير املالية
عبد الرحمان راوية:

�ص4

م ـ ــراج ـ ـع ــة �سـ ــيا�سـة
الدعم قيد الـدرا�سة

�ص3

رئي�س ق�سم جاذبية اال�ستثمار
بوزارة ال�صناعة

قطاع امليكانيك �سيتعزز
ب  13ع ـ ـ ـ ـ ـق ــد م ـ ــناولة
عبد الوحيد طمار:

�ص3

زيادة الـراتب ل ـ ــن تكون
بعد �إفادتهما من الرباءة بال�ضلوع يف تفجريات راح �ضحيتها ع�شرات الأرواح
� 7سنوات �سجنا لإرهابيني ن�شطا �ضمن كتيبة الأرقم بجبال تيزي وزو �س ـب ـ ـ ــبا ف ـ ـ ــي الإق ـ ــ�ص ـ ــاء
ٍ
ٍ
من ال�سكن االجتم ـ ــاعي
 .من بني العمليات و�ضع قنبلة يدوية بالقرب من نزل و مقر دائرة �أزفون
امل�س�ؤولون مطالبون بثورة
يف الت�سيري:

�ص5

تيبازة

عميد ال�شرطة
رابح زواوي "للو�سط "

انت ـ ـ ــ�شـ ــال ج ـ ــثة
عا�صمة احلراكتة م ـجـه ـ ـ ــولة الـ ــهوية
تعاين ت�أخر التنمية بعر�ض �ساحل قوراية
�ص4

TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

من ــدوب ـ ـ ــية الـ ــ�سالمـ ـ ــة �سـ ــوناط ـ ـ ـ ــراك م ـ ـ ـ ــطالب ـ ــة
املـ ـ ــرورية ا�ستـراتيجية بالـ ـ ـ ــتحـ ــقيق يف �إقـ ـ ـ ــ�صاء 11
�ص 4للحد من �إرهاب الطرقات مرتب�صا ب�شركة خدمات الآبار
�ص6

�ص5

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

�ص4
امل�ؤ�س�سة خرقت اتفاقية مديرية
التكوين بتوظيف املمتهنني

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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وبحوزته م�سد�س ر�شا�ش وخمزن ذخرية مملوء

�إرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست

�سلم ارهابي نف�سه �صباح
�أول �أم�س اخلمي�س
الع�سكرية
لل�سلطات
وبحوزته
بتمرنا�ست
م�سد�س ر�شا�ش من نوع
وحمزن
كال�شنيكوف
ذخرية مملوء،ح�سب ما
�أفاد به بيان لوزارة الدفاع
الوطني.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه
"يف �إطار مكافحة الإرهاب
وبف�ضل اجلهود النوعية
لقوات اجلي�ش الوطني

ال�شعبي� ،سلم �إرهابي
نف�سه� ،صباح اليوم  1مار�س
 ،2018لل�سلطات الع�سكرية
الع�سكرية
بالناحية
بتمرنا�ست
ال�ساد�سة
وبحوزته م�سد�س ر�شا�ش
من نوع كال�شنيكوف
وخمزن ذخرية مملوء.
ويتعلق الأمر بامل�سمى
م� .إ�سماعيل املكنى
�+أبو متاغيل +الذي كان
قد التحق باجلماعات
الإرهابية �سنة ." 2014

من � 01إىل  05مار�س بدار الثقافة
ولد عبد الرحمان كاكي

تظاهرة م�ستغامن
عا�صمة ال�ضحك  

افتتحت �أم�س تظاهرة �أوىل من
نوعها م�ستغامن لل�ضحك املنظمة من
طرف اجلمعية الثقافية القناع الأزرق
لوالية م�ستغامن وهذا من � 01إىل 05
مار�س بدار الثقافة ولد عبد الرحمان
كاكي  ويهدف هذا املهرجان لبعث
الن�شاط الثقايف  يف مدينة م�ستغامن  لتكون
كمنرب  للفن والإبداع.  
وب�صبغة مغاربية حملت هذه الدورة
ا�سم  املرحوم عبا�س بلعيا�شي  ين�شط
املهرجان �أ�سماء كبرية و معروفة
يعرف املهرجان م�شاركة التون�سي
�أكرم بغدادي  و املغربي زبريي ومن
ليبيا  ي�شارك طرابل�سي حممد�  إ�ضافة
مل�شاركة جزائرية البن مدينة  الغزوات
عبد القادر ال�سيكتور والفكاهي ابن
هيمون
وهران  م�صطفى
الباهية
املعروف مب�صطفى بال حدود  و بختة
و حزمي   والفنان  ح�سني بلحاج وهواري
فتيتة و�سيد �أحمد مداح القو�سطو  ولزرق
القو�سطو والفنان �شو�شو �إ�ضافة  لنجوم
التلفزيون احلاليني و املتمثلني يف كل
من  الزبري بلحر وحممد خ�ساين و مراد
ال�صاويل .

ر�ؤية من الواقع

يف كل �صالة جمعة حتدث نف�س
احلركات  ،ال الإمام ا�ستطاع �أن
يتطرق �إليها يف درو�سه وخطبه وذكّر
بها امل�سلمني  ،وال امل�صلني خافوا
اهلل والتزموا ب�أخالقيات امل�ؤمن يف
امل�سجد ومع ال�صالة  ،ورغم �أنهم
ا�ستجابوا لنداء الرحمن " �إذا نودي
لل�صالة من يوم اجلمعة " �إال ان رواد
امل�ساجد ( املتعودون داميا ) تراهم
يجل�سون على احلواف ويختارون
الزوايا ويت�صيدون كل ركن فارغ من
اجل االتكاء على احليط � ،آخرون
نيام نوما عميقا انق�ض و�ضوئهم،

و�أ�ضاف البيان �أن "هذه
النتائج الإيجابية املحققة
ميدانيا ت�شهد على مدى
حتكم قواتنا امل�سلحة يف
تنفيذ مهامها بكل فعالية
واحرتافية ق�صد ب�سط
الأمن وال�سكينة يف كامل
ربوع الوطن ،كما ت�ؤكد على
اال�ستعداد الدائم للجي�ش
الوطني ال�شعبي للدفاع
عن الوطن والت�صدي لكل
حماوالت امل�سا�س ب�أمنه
وا�ستقراره".

ب.ب

تدمري  15لغما تقليدي ال�صنع خالل عملية بحث ومت�شيط بالبويرة

الوطني بكل من تلم�سان/ن.ع2.
وب�شار/ن.ع� ،3.ستة ( )06جتار
خمدرات بحوزتهم  10,6كيلوغرام

من الكيف املعالج ،كما �أوقفوا
بباتنة/ن.ع� 5.شخ�صا بحوزته
�سالحني ( )02ناريني وكمية.

البويرة

القمل يغزو ر�ؤو�س �أزيد من  2000تلميذا
دق تقرير م�صلحة ال�صحة
املدر�سية بوالية البويرة
ناقو�س اخلطر من االنت�شار
الرهيب لداء القمل لدى تالميذ
املدار�س خالل ال�سنوات
الأخرية  ,حيث �أح�صت ذات
امل�صالح يف ال�سنة اجلارية
�أزيد من  2000تلميذا م�صاب

بهذه العدوى يف كافة مناطق
وبلديات الوالية مع ت�سجيل
�أكرب الب�ؤر بكل من بلديتي �سور
الغزالن والأخ�رضية ما ي�ستدعي
مزيد احليطة واحلذر من تفاقم
العدوى و�سط بقية التالميذ
ح�سب ت�رصيح الأطباء الذين
ن�صحوا الأولياء ب�رضورة غ�سل

ر�ؤو�س الأطفال بالغ�سول اخلا�ص
�ضد هذا الداء الذي ينتقل عن
طريق الإختالط يف املدار�س
ورو�ضات الأطفال م�ؤكدين �أن
الأ�رسة كبري يف حماية ووقاية
الأبناء عن طريق املراقبة
واملتابعة الدائمة لهم .
�أ.م

�أمن والية الأغواط

تقليد الزيارات ي�صنع احلدث
موا�صلة للتوا�صل الدائم مع
متقاعدي ال�رشطة و كذا التفقد
لأحولهم و التكفل بان�شغاالتهم قام
ال�سيد رئي�س �أمن والية الأغواط
رفقة �إطارات من �أمن الوالية بزيارة

م�صرع ثالثة ا�شخا�ص
يف حادث مروري

وقع �أول �أم�س حادث مرور اليم بالطريق الرابط
بني ترنكوك يف �أدرار والأبي�ض �سيدي ال�شيخ اثر
انقالب �سيارة �سياحية من نوع �شوفرويل يف منعرج
منحدر خطري به رمال مع غياب الر�ؤية جراء الرياح
وتطاير الرمال �أين خلف وفاة ثالث �أ�شخا�ص حيث
�سارعت م�صالح احلماية املدنية ونقلت ال�ضحايا �إيل
امل�ست�شفي

البويرة

متكنت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ، ،من ك�شف وتدمري 15
لغما تقليدي ال�صنع خالل عملية
بحث ومت�شيط بالبويرة ،ح�سب ما
�أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و�أو�ضح نف�س امل�صدر �أنه "يف
�إطار مكافحة الإرهاب ،دمرت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
يوم  28فيفري  )15( ،2018لغما
تقليدي ال�صنع خالل عملية بحث
ومت�شيط بالبويرة/ن.ع"1.من جهة
�أخرى ويف �إطار حماربة اجلرمية
املنظمة�" ،أوقف عنا�رص الدرك

طريق ترنكوك البي�ض

حلافظ ال�رشطة متقاعد �سنة 1991
بلعربي الطاهر ببيته العائلي
تقديرا و عرفانا للمجهودات التي
بذلتها هذه الفئة طيلة م�سارها
املهني يف جهاز ال�رشطة،هذه

املبادرة كان لها الأثر الكبري يف
نف�سيته و القت �إ�ستح�سانا من قبل
عائلته و التي تعترب لفتة عرفان
�ستتبعها مبادرات �أخرى يف نف�س
ال�سياق م�ستقبال

رئي�س املجل�س
الإ�سالمي الأعلى
يف املدية        

قام �أول �أم�س رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى
الدكتور ال�سيد �أبو عبد اهلل غالم اهلل بزيارة �إىل والية
املدية و هذا للإ�رشاف على االفتتاح الر�سمي للندوة
العلمية حتت عنوان �آفاق ال�رصفة الإ�سالمية يف
اجلزائر كما مت باملنا�سبة على توقيع اتفاقية �رشاكة
بني املجل�س الإ�سالمي الأعلى و جامعة الدكتور يحي
فار�س باملدية من اجل فتح تخ�ص�صات علمية يف جمال
االقت�صاد الإ�سالمي و البنوك الإ�سالمية بح�ضور كل
من ال�سيدات وال�سادة رئي�س املجل�س ال�شعبي �ألوالئي
املدراء التنفيذيني للوالية نواب الربملان بغرفتيه
ال�سلطات املدنية و الع�سكرية .

بن غني�سة يدخل
يف �إ�ضراب عن الطعام

مرت ا�شهر قليلة على مو�ضة الإ�رضابات التي دخل
بها العديد من ر�ؤ�ساء الأحزاب بعد ت�رشيعيات ماي
 ،2017حتى عادت لريتديها رئي�س احلزب غري املعتمد
ال�سالم ،حممد بن غني�سة ،الذي �أكد عرب �صفتحته
الر�سمية على الفاي�سبوك ب�أن الإ�رضاب �سيتوا�صل
حتى يتم منحه االعتماد من طرف وزارة الداخلية...

عن �أي ت�أثر يتحدث مقري؟
�أثارت ت�رصيحات رئي�س حركة جمتمع ال�سلم ،عبد
الرزاق مقري بخ�صو�ص الرئي�س الرتكي طيب رجب
�أردوغان موجة من ال�سخرية واال�ستغراب على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حيث �أو�ضح الرجل الأول يف
حم�س ب�أن الرئي�س الرتكي ت�أثر باملدر�سة االخوانية
باجلزائر وبالتحديد بفكر ال�شيخ الراحل "حمفوظ
نحناح"،وهذا الذي جعلهم يحققون تلك القفزة
النوعية يف بالد الأنا�ضول  ،ليقول �أحد طويلي الل�سان،
ب�أن الإخوان يف اجلزائر مل يحققوا �أي �شيء فكيف ت�أثر
الأتراك بهم؟

�أيها النا�س  .. :ال تقربوا ال�صـــالة !
وهناك من ي�أتون مت�أخرين يف
نهاية اخلطبتني ويتخطون الرقاب
عف�سا وي�ؤذنون النا�س ن كما ال يكاد
ال�ضجيج والهم�س يف احلديث بني
امل�صلني حتى عندما يكون الإمام
على املنرب خاطبا  ،وعند الإقامة
تبد�أ جحافل امل�صلني يف التقدم
مما يجعل ال�صفوف غري متكاملة
وال مرتا�صة لأننا بعيدين عن ال�سنة
التي ي�أمرنا فيها امل�صطفى �صلى
اهلل عليه و�سلم عند �إقامة ال�صالة
بقوله" َحاذُوا بَينْ َ مْ َ
�س ّ ُدوا
النَا ِك ِب َو ُ
ِ
َ
ل�شيْطانِ
الخْ َ لَل َو اَل تَذ َُروا ف ُُر َجات ل َّ

�صل َ ُه ا هََّلل ُ َ ،و َم ْن
�صفًا َو َ
�ص َل َ
َ ،و َم ْن َو َ
َط َع ُه هَّ
�ص ًفّا ق َ
ق َ
الل ُ " " واحلمد هلل
َط َع َ
ان اجلزائريون مل يطبقوا احلديث
القائل " لو يعلم النا�س ما يف النداء
وال�صف الأول ثم مل يجدوا �إال �أن
ي�ستهموا عليه ال�ستهموا" ويف رواية
�أخرى " القتتلوا عليه " ،ولو طبق
احلديث ال كانت الفتنة  .ثم جتد
يف امل�ساجد بع�ض التنبيهات التي
ال ميكن ان متر هكذا كـ (ارجع
امل�صحف �إىل مكانه ) �أو ( �ضع
احلذاء يف مكان الأحذية ) �أو (
�أغلق النقال وات�صل باخلالق ) ولأننا

ننتمي للإ�سالم والدين املعاملة فال
ميكن حتى توجيه تلك املالحظات
لل�صبي او املجنون .وكلها دليل على
ابتعادنا على �أمور ال�رشع لي�صبح
�سلوكنا يف امل�سجد مغايرا ل�سلوك
ال�سلف ال�صالح وعالقاتنا بال�صالة
جمرد روتني �أو تفاخر بني النا�س و
مواراة ( �شفناك فامل�سجد )  ،ور�أيي
ان كل هاته ال�سلوكيات الغريبة والتي
ت�سيء للفرد امل�سلم ال�سبب الأول
فيها يرجع للإمام الذي ابتعد عن
فقه الواقع وعدم التطرق يف حديثه
عن يوميات النا�س ومل يبني لهم �أمور

دينهم التي مل ي�س�ألوا هم الآخرون
عنها  .ثم �إىل �ضعف امل�ستوى
والتوظيف الع�شوائي دون �رشوط
الإمامة مع الغياب امل�ستمر لالئمة
الذين مل يقوموا بدورهم املنوط
وهم خلفاء اهلل يف الأر�ض  .وهناك
مناظر �أخرى م�ؤ�سفة منها ال�صفوف
التي يتقدمها ال�صبية واللعب وال�صالة
قائمة او االلتفات يف ال�صالة او جهل
امل�صلي برتقيع ال�صالة الفائتة  ،ولو
تطرقنا �إليها خلرجنا عن جادة
ال�صواب ؟وللحديث بقية .

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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وزير املالية عبد الرحمان راوية يك�شف:  

مراجعة �سيا�سة الدعم قيد الدرا�سة

�أكد وزير املالية عبد الرحمن راوية �أول �أم�س يف اجلل�سة العلنية املخ�ص�صة لطرح الأ�سئلة ال�شفوية باجلزائر �أن ملف مراجعة �سيا�سة الدعم ال يزال
قيد الدرا�سة على م�ستوى الوزارة  حيث مت ت�شكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية �أخرى يعكف حاليا على درا�سة امللف م�شريا �إىل
�أهمية فتح حوار وطني يف هذا الإطار لتو�ضيح الأمور �أكرث  للمواطن
ف.ن�سرين
و�أو�ضح راوية بخ�صو�ص مراجعة
�سيا�سة الدعم �أن فوج العمل
الذي مت ت�شكيله  ,قد با�رش  عمله
مربزا يف الوقت ذاته �أهمية
فتح حوار وطني يف هذا الإطار
لتو�ضيح الأمور�  أكرث للمواطن و
�أ�ضاف الوزير �أن مراجعة �سيا�سة
الدعم �ست�ستغرق الوقت الالزم
بالعمل تدريجيا  للو�صول �إىل
حلول ناجعة كفيلة باملحافظة
على املكا�سب االجتماعية و
تعزيزها و ا�ستهداف م�ستحقي
الدعم احلقيقتني و �أو�ضح راوية
�أن «احلكومة لن تقرر �أية تدابري
يف مراجعة�  سيا�سة الدعم دون
حتديد الإجراءات و مراحل
التنفيذ و �أ�ساليب اال�ستهداف
التي  تراها منا�سبة م�ستطردا
« :العملية لي�ست بالأمر الهني

لأن الأمر يتطلب املوازنة  بني
خمتلف ال�سيناريوهات املتاحة
ت�أخذ يف احل�سبان جميع
املعطيات و تفح�ص �آثار  هذه
املراجعة  و قال الوزير انه و بحكم
ال�ضغوط الواقعة على توازنات
االقت�صاد الكلي و املايل  و
بفعل تفاقم �أعباء التحويالت
االجتماعية على ميزانية الدولة
فان «احلكومة  ت�سعى �إىل
جت�سيد �سيا�سة �إ�صالح الدعم
مع املحافظة على التوازنات
املالية و القدرة  ال�رشائية  و
ذلك من خالل و�ضع �آلية م�سبقة
ال�ستهداف الدعم عن طريق
التعوي�ض  املايل للأ�رس لكي ال
تنخف�ض القدرة ال�رشائية نتيجة
تخفي�ض التحويالت».
و تابع الوزير يقول «حتى ال
ي�ساء فهم �سعي احلكومة لعملية
�إ�صالح الدعم فانه  يجدر التذكري

احتمال �أن اللقاء لإزالة ال�شكوك حول
عالقته مب�سعى حمارنية

طليبة يلتقي ب�سيدي ال�سعيد ..و�ساطة �أم
تربئة الذمة من ت�صحيحية حمارنية ؟

نفى النائب الأفالين املثري للجدل
بهاء الدين طليبة �أن يكون قد
جمعه �أي لقاء من �أي نوع مع
الأمني العام لنقابية العمال عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد م�ؤخرا،
يف وقت حتدثت العديد من
امل�صادر عن لقاء قد مت بني هذين
الأخريين ،و �أ�شارت اىل �أن الأمر
قد يكون يتعلق بالت�صحيحية التي
يقودها النقابي حمارنية �ضد عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد  ،و احتمال
ترب�ؤ طليبة من هذه الت�صحيحية
�أو للعب دور الو�ساطة حلل هذه
الأزمة ال�سيما �أن حمارنية ابن
عنابة و كذلك طليبة الذي ميلك
عالقات قوية يف نف�س الوالية .
وكان النائب بهاء الدين طليبة
قد نفى يف ات�صال مع « الو�سط
« �أن يكون �أي لقاء له قد جمعه
مع �سيدي ال�سعيد ،ويبدو �أن
طليبة الذي حتفظ على هذا
اللقاء رمبا كان ي�شري بنفيه اىل �أن
هذا اللقاء قد يكون �شخ�صي وال
عالقة له باجلو ال�سيا�سي ،ال�سيما
و �أن م�صادر جد مقربة من �سيدي
ال�سعيد �أكدت على لقاء بني طليبة
و �سيدي ال�سعيد مبقر االحتاد
العام للعمال اجلزائريني منذ 3
�أيام ،فيما مل تف�صح عن فحوى
هذا اللقاء .
وباملوازاة ،توقعت م�صادر �أن
يكون �سبب هذا اللقاء هو لترب�ؤ
طليبة من ت�صحيحية حمارنية
الذي هو ابن منطقته ،ال�سيما و
�أن عدة م�صادر كانت ت�شري اىل �أن
ت�صحيحية حمارنية هي حم�سوبة
على طليبة ،ال�شيىء الذي يكون

قد دفع هذا الأخري قد �أ�ضطر اىل
النزول عند �سيدي ال�سعيد للترب�ؤ
من هذه الت�صحيحية  ،مثلما فعل
الأمني العام ال�سابق للأفالين
عمار �سعداين الذي هو الآخر
قد عرب عن عدم موافقته مل�سعى
حمارنية للإطاحة ب�سيدي ال�سعيد
 ،و كذلك عدة قيادات نقابية على
غرار �صالح جنوحات الذي �أبدى
هو الآخر رف�ضه مل�سعى حمارنية
.
وبغ�ض النظر عن اللقاء الذي
جمع طليبة النائب املثري للجدل
مع �سيدي ال�سعيد ف�إن العديد
من امل�ستجدات يف ال�ساحة
ال�سيا�سية هو ما كان �سببا يف
خمتلف الت�أويالت  ،رغم �أن هذا
اللقاء قد يكون عاديا  ،و العالقة
له ب�أي مبادرة �أو �أية و�ساطة  ،وهو
ما رمبا دفع طليبة �أن ينفي عقده
لقاء مع �سيدي ال�سعيد .
جتدر الإ�شارة اىل �أن بهاء الدين
طليبة الذي مت ا�ستدعا�ؤه اىل
جلنة االن�ضباط من طرف الأمني
العام للحزب جمال ولد عبا�س
 ،على خلفية ما �سمي مببادرة
دعم العهدة اخلام�سة  ،قد مثل
�أمام هذه اللجنة  ،وعرب فيها عن
حقيقة هذه املبادرة  .حيث قال
طليبة �أن هذه املبادرة فردية ،
نافيا �أن يكون قد تلقى ات�صاالت
من ال�شخ�صيات الوزارية التي
وردت �أ�سما�ؤها �ضمن قائمة
داعمي املبادرة  .وقال « �أنا مل
�أفعل �شيئا ،لقد �أعلنت فقط �أين
مع الرئي�س «.
ع�صام بوربيع

بان العملية ت�ستهدف احلد
من عدم امل�ساواة االجتماعية
مع �ضمان  ا�ستمرارية ميزانية
الدولة خالل فرتة االنكما�ش
االقت�صادي».
و من اجل التو�صل �إىل مراجعة
ناجعة للدعم قال راوية « يجب
اعتماد مقاربة �شاملة للإ�صالح
و هو ما يتطلب حتديد الآثار
املحتملة على حمورين رئي�سني «
 .و يخ�ص املحور الأول ت�صور
الإ�صالح لدى املواطنني الن الأمر
يقت�ضي ح�سبه «تو�ضيح ال�صورة
عن طريق �إ�رشاك و�سائل �إعالم»
يف هذه املهمة� أما املحور الثاين
فيتعلق ح�سب ال�سيد راوية بتقييم
الآثار املحتملة على املتدخلني
االقت�صاديني الرئي�سيني من خالل
قيا�س �آثار عملية الإ�صالح على
خمتلف ال�رشائح و �أو�ضح راوية
يف هذا الإطار �أن الأمر يتعلق يف

املقام الأول بالدعم املوجه للأ�رس
من خالل حتديد �شكل توزيع
الإعانات وفقا للدخل وحتديد
الأ�شخا�ص الذين تكون قدرتهم
ال�رشائية معر�ضة للت�آكل بفعل
التخفي�ض التدريجي للإعانات و
يف املقام الثاين ي�أتي املتدخل
االقت�صادي املتمثل يف ال�رشكات
بحيث �سيكون تخفي�ض دعم
�أ�سعار املنتجات و اخلدمات اثر
على ال�رشكات العمومية املنتجة
لل�سلع و اخلدمات و التي تتلقى
�إعانة من الدولة و يف هذا ال�ش�أن
�أو�ضح الوزير �أن تقييم هذه الآثار
تخفي�ض دعم �أ�سعار املنتجات
و اخلدمات يهدف �إىل حتديد
القطاعات و ال�رشكات التي تواجه
�ضغوطات هيكلية على  ميزانيتها
و قدراتها التناف�سية الداخلية
و اخلارجية م�ضيفا انه من
ال�رضوري  بالن�سبة للم�ؤ�س�سات

العمومية تقييم م�ستوى الدعم و
اثر الإ�صالح عليها.
و يف  املقام الثالث فيتعلق
الأمر ح�سب راوية يف تقييم �آثار
الإ�صالح  على امل�ستوى العام
(االقت�صاد الكلي و التوازن املايل
و ميزان املدفوعات و  املديونية
الداخلية و اخلارجية ومن جهة

�أخرى� ،أو�ضح الوزير انه «بالنظر
لل�سيا�سة الوطنية للدعم و تعميمه
و انكما�ش املوارد املالية للدولة
و �ضعف الآلة الإنتاجية و خمتلف
العوامل االقت�صادية �أ�ضحى
من ال�رضوري �إ�صالح الدعم
بطريقة تدريجية ليكون �أكرث
ا�ستهدافا».ف.

�أعترب �أن الأمر داخل ليجيثيا �ش�أن داخلي وال ميكنه التدخل

ولد عبا�س يرف�ض ا�ستقبال وفد من �سيدي ال�سعيد للتو�سط �ضد ت�صحيحية حمارنية
 .مالذي يحدث على خط الأفالن ليجيثيا ؟؟

ك�شفت م�صادر مقربة �أن الأمني
العام للأفالن جمال ولد عبا�س
قد رف�ض م�ؤخرا ا�ستقبال وفد من
االحتاد العام للعمال اجلزائريني
كان قد �أر�سلهم الأمني العام عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد من �أجل
التو�سط لدى ولد عبا�س من �أجل
ت�سوية م�شكلة الت�صحيحية التي
يقودها حمارنية داخل نقابية
العمال ،ال�سيما و �أن حمارنية هو
الآن �سيناثور  ،وع�ضو يف اللجنة
املركزية للأفالن .
وقالت م�صادرنا �أن جمال ولد
عبا�س رف�ض ا�ستقبال موفدين
عن �سيدي ال�سعيد للتدخل فيما
يخ�ص م�ساعي حمارنية للإطاحة
به  ،اال �أن ذات امل�صادر �أ�شارت
�أنه ولد عبا�س رف�ض ا�ستقبال
هذا املوفد بحجة �أن ق�ضية

ت�صحيحية حمارنية هي �ش�أن
داخل لالحتاد العام للعمال
اجلزائريني  ،وال ميكنه �أن يتدخل
فيه .
وكانت عدة م�صادر متطابقة قد
حتدثت عن لقاء مرتقب بني عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد الأمني
العام لنقابية العمال و وولد
عبا�س الأمني العام للأفالن  ،لكن
حلد الآن مل يحدث هذا اللقاء ،
و مت احلديث عن لقاء بني موفد
ل�سيدي ال�سعيد مع ولد عبا�س  ،اال
�أن الأخبار الأخرية �أكدت �أن ولد
عبا�س رف�ض التدخل يف �ش�ؤون
الإحتاد العام للعمال اجلزائريني
 ،ال�سيما ما تعلق بت�صحيحية
حمارنية و اعتربها �ش�أنه داخلي ،
على اعتبار �أن حمارنية �سيناثور
وع�ضو يف اللجنة املركزية

وحم�سوب على الأفالن .
هذا وقد ا�شتد الآونة الأخرية
احلديث عن ت�صحيحية داخل
الإحتاد العام للعمال اجلزائريني و
التي يقودها حمارنية �ضد �سيدي
ال�سعيد � ،أظطرت فيها نقابية
العمال اىل عقد ندوة �شاملة داخل
مقرها للإ�صطفاف �ضد م�ساعي
الإطاحة ب�سيدي ال�سعيد  ،وذكر
العديد من �شخ�صيات الأفالنية
النقابية على غرار عمار �سعداين
الذي �رصحت قيادات نقابية
مقربة من �سيدي ال�سعيد �أنه �ضد
حمارنية .
وت�ؤكد العديد من املعطيات
املتواجدة عن �شيىء ما موجود
على خط الأفالن ليجيثيا  ،بداية
من عودة ظهور ا�سم �سعيداين
ب�صفته نقابي �أي�ضا  ،واللقاء

الأخري بني طليبة و �سيدي
ال�سعيد والذي من املحتمل �أن
يكون ترب�ؤ لطليبة من ت�صحيحية
حمارنية ابن واليته �ضد �سيدي
ال�سعيد .ثم احلديث عن لقاء كان
مرتقبا بني �سيدي ال�سعيد وولد
عبا�س  ،اال �أنه وبعد احلديث عن
لقاء ملوفد �سيدي ال�سعيد بولد
عبا�س  ،ك�شفت م�صادر �أخرى
�أن ولد عبا�س رف�ض ا�ستقبال
وفد ل�سيدي ال�سعيد له ،بحجة
عدم تدخله يف ال�ش�أن الداخلي
و �أغلب الظن يتعلق بت�صحيحية
حمارنية .
كما جتدر الإ�شارة اىل �أن الأفالن
لها باع يف االحتاد العام للعمال
اجلزائريني  ،وكثري من النقابيني
هم حم�سوبون على الأفالن .
ع�صام بوربيع

رئي�س ق�سم جاذبية اال�ستثمار بوزارة ال�صناعة واملناجم عبد اهلل تاليلية

قطاع امليكانيك �سيتعزز ب  13عقد مناولة

�أكد عبد اهلل تاليلية رئي�س ق�سم
جاذبية اال�ستثمار بوزارة ال�صناعة
واملناجم لدى ا�ست�ضافته يف
برنامج «�ضيف ال�صباح» بالقناة
الإذاعية الأوىل ب�أنه من املزمع
عقد  13اتفاق �رشاكة ما بني
م�صنعني ومناولني جزائريني مع
نظرائهم �أجانب ما بني يومي 05
و 06مار�س اجلاري .هذا و�أ�ضاف
املتحدث ب�أن وزارة ال�صناعة
واملناجم ب�صدد حت�ضري قرار
وزاري م�شرتك ي�ضبط ويحدد
عملية املناولة الأمر الذي من
�ش�أنه �أن يرفع من مردودية
اقت�صادنا الوطني ويزيد من

ديناميكية امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
وكذا خلق العديد من منا�صب
ال�شغل لفائدة �شبابنا البطال
م�شريا يف ذات ال�سياق �إىل �أن هذه
اخلطوة ت�سعى من خاللها الوزارة
�إىل الو�صول مبنتجي قطع الغيار
املحليني �إىل �إنتاج و�صنع قطع
غيار مبعايري دولية وذات جودة
عالية .اما بخ�صو�ص ال�رشوط
املفرو�ضة على امل�ستثمر
اجلزائري يف جمال املناولة فقد
�أكد عبد اهلل تاليلية �أنه من بني
ال�رشوط املفرو�ضة على امل�ستثمر
اجلزائري يف هذا املجال �أن يربم
اتفاق �رشاكة مع ُم�صنِع عاملي

على اعتبار �أن الهدف الأ�سا�سي
من مثل هكذا جماالت ا�ستثمارية
هو نقل التكنولوجيا والعمل على
تطوير �أداء الكفاءات الوطنية من
خالل اال�ستفادة من اخلربات
الأجنبية يف املجال.

هذا و ّذكر املتحدث ب�أنه
�صدر �سنة  2017قانون خا�ص
بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
كي تقوم باملناولة ب�رشط �أن تكون
لها خربة معتربة يف املجال.
يحي عواق
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امل�س�ؤولني مطالبون بثورة يف الت�سيري:

عا�صمة الكاهنة تغرق يف م�ستنقع التهمي�ش
ت�شهد والية �أم البواقي تقهقرا تنمويا وا�ضحا ،حيث تفتقر عا�صمة الوالية لأدنى �شروط التقدم يف هذا املجال الذي �أ�ضحى املعادلة
الواجب حلها من �أجل حتقيق التنمية كخطوة رئي�سية لتفعيل النمو تراهن عليه احلكومة ،وبالرغم من توفري ميزانيات �ضخمة من
قبل اجلهات العليا �إال �أن املكلفني بت�سيري هذه الأموال ف�شلوا باخلروج بالوالية�  إىل بر الأمان ما يوجب على اجلهات الو�صية ح�سن
اختيار الأ�شخا�ص الذي يتم �إر�سالهم �إىل الوالية ،ح�سب دعوات املعنيني.
روبورتاج :علي عزازقة
عا�صمة الكاهنة حتت�رض تنمويا رغم
التاريخ الذي ي�شهد ب�أنها يجب �أن
تكون �أح�سن بكثري مما هي عليه الآن،
من يقطنون الوالية
واقع جعل الكثري مِ َ
يفكرون بالنزوح نحو جهات لها ما لها
من �إمكانات ،خا�صة و�أن �أم البواقي
ت�سري من �سيء �إىل �أ�سوء.

اال�ستثمار يف �أم البواقي
يحت�ضر
ال�شيء املالحظ الذي ر�صدته
«الو�سط» خالل تنقلها لتغطية حدث
اقت�صادي يف والية �أم البواقي ،هو
االحت�ضار الظاهر لال�ستثمار رغم
الوعود التي �أطلقتها احلكومة من
�أجل تن�شيطه يف املناطق الداخلية
وخا�صة اله�ضاب العليا ،ويف هذا
ال�صدد �أو�ضح م�شاركون يف معر�ض
تطوير الرتقية العقارية ،ب�أنه يوجد
يف والية �أم البواقي منطقتني
�صناعيتني واحدة �رشقية و�أخرى
جنوبية ،يفتقران للبنى التحتية التي
ت�ساعد على خلق اال�ستثمار فيهما،
ومن بني ال�رشوط الغائبة ،جند عدم
تهيئة الطرقات التي �أ�صبحت عائقا
يف وجه امل�ستفيدين من �أرا�ض
ووعاءات �صناعية فيهما ،دون ن�سيان
الإنارة غري املوجودة �أ�صال ح�سب
م�صادرنا.
كل هذه الأ�سباب املذكورة جعل
اال�ستثمار يف املنطقتني خيال حقيقي،
ب�سبب العزوف التام للم�ستفيدين
عنها ،مع متاطل امل�س�ؤولني املحليني

يف حلحلة الو�ضع القائم الذي �أ�صبح
ي�ؤرق املواطنني ،وراحت م�صادرنا �إىل
�أكرث من ذلك ملا �أكدوا لنا �أن م�صالح
الوالية غائبة متاما عن ما هو واقع
رغم منحها م�رشوع تهيئة املنطقة
ال�صناعية ال�رشقية ملقاولة منذ �أكرث
من ثالث �سنوات ،لكن مل يحدث
�شيء ،لكونها مل تتحرك �ساكنة حتى
�أ�صبحت �شبه مقربة من�سية.

البنى التحتية غائبة
حتى عن عا�صمة
الوالية
ومن بني الأمور الغائبة عن الوالية
وعا�صمتها حتديدا« ،حمطات نقل
حديثة» مثلما يوجد يف بع�ض واليات
اله�ضاب العليا كربج بوعريريج
و�سطيف ،وهذا الذي �أثار ا�ستياء
كبري و�سط املواطنني وحتى الفاعلني
يف الوالية ،حيث �شددوا على �أن
مطالبهم يف هذا ال�صدد كانت
كثرية ،لكن من دون رد فعلي من
قبل امل�صالح املحلية التي دائما ما
تغنت بالعمل امليداين دون جدوى،
وعلم �صحفي «الو�سط» من بع�ض
امل�صادر على ا�ستفادة الوالية من
م�رشوع خا�ص مبحطة برية وحتى
خا�صة بال�سكك احلديدية منذ �سبع
�سنوات ،ولكن ولغاية اليوم مل يتم
ت�سليمها وهذا راجع ي�ضيف م�صدرنا
�إىل �ضعف وف�شل مكتب الدرا�سات
وبع�ض امل�س�ؤولني عن القطاع.
ومع كل هذا ف�إن قطاع ال�صحة كذلك
يعي�ش واقع كارثي ،وك�أن �ساكني الوالية
يعي�شون يف �سنوات غري �سنوات القرن

احلايل ،حيث حرمت �أم البواقي من
م�ست�شفى � 240رسيرا بعد التجميد،
وهذا راجع لتماطل الإدارة يف بعثه يف
الآجال املحددة ،وراحت م�صادرنا
ت�ؤكد �أن من ي�سري الإدارات املحلية
يف �أم البواقي لي�ست لديهم الكفاءة
املنا�سبة من �أجل خلق توازنات
تخدم املواطنني ،الذين دائما ما
طالبوا ب�رضورة توفري ما يجب توفريه
من �رضوريات لراحتهم ،مو�ضحني
�أن الإدارات املحلية دائما ما يلوج
فيها �أنا�س على م�شارف التقاعد �أو
املعاقبني من واليات �أخرى.

�ضعف الت�سيري ي�ؤتي
على القطاع الثقايف
البنى التحتية الغائبة عن الوالية،
جعلت م�سريي امل�صالح املحلية لأم
البواقي ال يفكرون يف تن�شيط القطاع
الثقايف ،رغم ا�ستفادة عا�صمة امللكة
الكاهنة من م�شاريع هامة يف هذا
القطاع ،التي تبقى دون جت�سيد،
حيث �أكدت م�صادرنا على تخ�صي�ص
احلكومة والداخلية ب�شكل خا�ص
ميزانية �ضخمة هدفها �إحياء هذا
القطاع امليت ولكن دون جدوى،
لكون حتى امل�شاريع الهامة امل�ستفاد
منها والذي ت�أتي على ر�أ�سهم م�رسح
هواء الطلق ،الذي مل تنتهي الأ�شغال
ب�سبب متاطل مكتب الدرا�سات وكذا
امل�س�ؤول عن القطاع الذي يعترب ال
عالقة له بالقطاع لأنه �شاعر وال يفقه
�شيء يف الت�سيري ح�سب ما �أكد لنا.

البطالة تنه�ش املواطنني

تدريجيا
ومع كل هذا ،ف�إن امل�شكل الأكرب الذي
يعي�ش رفقة مواطني الوالية يتمثل يف
البطالة ،والتي �أ�ضحت ظاهرة تتو�سع
تدريجيا وتنه�ش �سكان الوالية خا�صة
ال�شباب ،الذين �أ�صبح تفكريهم
من�صب نحو الزحف نحو واليات
ال�شمال ،و�أخرون يرغبون يف الهجرة
نحو اخلارج ،ويف هذه النقطة� ،شدد
م�صدرنا على هذه املع�ضلة ،والتي
و�صفها بالكارثة املرتب�صة بعدد
كبري من العائالت ،خا�صة و�أن ن�سبة
الهجرة ال�رشعية داخل والية �أم
البواقي يف تزايد مريب يهدد اجلميع
والتوازن الدميغرايف يف الوالية ب�شكل
عام.

هذه مطالب مواطني �أم
البواقي..
�صحفي «الو�سط» كان له حديث
هام�شي مع بع�ض مواطني الوالية
وبالتحديد قاطني عا�صمتها �أم
البواقي ،الذي �أكدوا وهم يتعرفون
على الفرق بني املرقي العقاري
واملهني ،ب�أنهم يطالبون من
ال�سلطات الو�صية التحرك من �أجل
خلق ديناميكية ت�ساعدهم على العي�ش
الكرمي ،ومن بني املطالب املرفوعة
تهيئة املناطق ال�صناعية يف �أقرب
وقت الن خ�سائر امل�ستثمرين كبرية
جدا ح�سبهم ،مع العمل على جت�سيد
امل�شاريع املجمدة ب�سبب �ضعف
امل�سرييني املحليني  الذين �أبانوا
عن �ضعف كبري يف الت�سيري ح�سب

عميد ال�شرطة رابح زواوي "للو�سط "

"مندوبية ال�سالمة املرورية ا�سرتاتيجية للحد من �إرهاب الطرقات "
�أو�ضح عميد ال�رشطة رابح زواوي ممثل
املديرية العامة للأمن الوطني يف
ت�رصيحه « للو�سط «� أن مديريتنا�  أولت
عناية كبرية لق�ضايا املرور من خالل
تخ�صي�ص مديرية على امل�ستوى املركزي
تعتني وتتكفل بكل املتطلبات وخمتلف
املهام التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها  و
لها امتدادات  على امل�ستوى املحلي
ويتمثل هذا  يف الوحدات والفرق العاملة
ميدانيا  و تقوم م�صالح الأمن الوطني
على ا�سرتاتيجية فيها ثالثية متكاملة
واملتمثلة يف الوقاية واملراقبة  والزجر
معتربا �أن هذا الن�شاط و يتم بالتن�سيق
مع خمتلف م�صالح ال�رشطة الأخرى
والتعاون مع م�صالح الدرك الوطني
املجندة لرت�سيخ قواعد  ال�سالمة
املرورية وفر�ض احرتام القانون واللوائح

التنظيمية .
كما �أبرز رابح زواوي يف هذا
ال�صدد�   أن املديرية العامة للأمن
الوطني تقوم بعمل د�ؤوب مبني �أ�سا�سا
على التن�سيق والتظافر مع  جميع
الأطراف  ومن بينها �أ�ساليب ال�رشاكة  مع
خمتلف القطاعات يف اجلزائر مثال
ال�رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية  من
خالل تقدمي درو�س منوذجية
�سنويا  واال�ستمرار يف هذا العمل �إ�ضافة
�إىل التعاون مع اجلمعيات الن�شطة
�أبرزها الك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية
واملركز الوطني للوقاية والأمن عرب
الطرقات وهذا بغية الوقوف عند ب�صرية
ا�سرتاتيجية من خالل مندوبية ال�سالمة
املرورية التي تراهن على ا�ستقطاب
املعنيني وكل الكفاءات والقادرين على

�إعطاء �إ�ضافة ملواجهة �إ�شكالية حوادث
املرور وهذا حتى نكر�س قيم ال�سالمة
املرورية على م�ستوى طرقاتنا و�أفكارنا
يف املجتمع   .
فيما اعترب رئي�س دائرة االت�صال مبديرية
الأمن العمومي  يف �سياق ذي �صلة �أن
املطويات و�سيلة من الو�سائل التي ينبغي
�أن نقدمها مل�ستعملي الطريق   م�شريا
�أنها غري كافية لوحدها  ،خ�صو�صا �أننا
نعي�ش يف زمن الرقمنة واحلوكمة  وعليه
فالبد �أن نتعامل مع هاته احلركة والتدفق
والكم الهائل حتى نرقى �إىل يقظة مرورية
وهنا متكن  ا�سرتاتيجيتنا  وذلك عرب
التحكم يف هذه املعلومات   املقدمة
من خالل املطويات لتح�سي�س املواطنني
اجلزائريني  من خطر ظاهرة حوادث
املرور وهذا ما يولد  لديهم وعيا مروريا

 ،داعيا يف ذلك زواوي�  إىل توظيفها
واال�ستفادة منها لتقدم �إ�ضافة حقيقية
ب�إبراز كيف  ن�ؤثر يف ثالث متغريات  يف
هذه املعادلة الأمنية  واملتمثلة يف
تدفق املعلومات وقوة الت�أثري وقوة
احلماية وهذا حتى نراهن على اليقظة
الأمنية اال�ستباقية اال�ست�رشافية واملبنية
امل�ستقبلي    مبعاجلة
على  التنب�ؤ
امل�ستقبل بناء على املعطيات  الإح�صائية
املا�ضي  وبدرا�سة
يف
ال�سابقة
الإ�شكالية يف م�ضمونها درا�سة �أمنية
�سلوكية  اجتماعية  وملا ال  تكون درا�سة
تاريخية  وعليه فعندما تتظافر كل هذه
الظروف فمن �ش�أنها  حتقيق الأهداف
امل�سطرة من طرف مديرية العامة للأمن
الوطني.

حكيم مالك

عبد الوحيد طمار:

زيادة الراتب لن يكون �سببا يف الإق�صاء من ال�سكنات االجتماعية
رد وزير ال�سكن والعمران
واملدينة ،عبد الوحيد طمار
�أول �أم�س باجلزائر العا�صمة
على �س�ؤال ع�ضو جمل�س الأمة
لوالية غليزان حممد لعرباوي
يتعلق مب�صري طالبي ال�سكن
االجتماعي الذين تعرف رواتبهم
ال�شهرية زيادة ب�سبب الفارق
الزمني امل�سجل بني تاريخ

ايداعهم مللف الطلب وبني
تاريخ ح�صولهم على ال�سكن
االجتماعي .
و �أو�ضح « طمار»وزير ال�سكن و
العمران و املدينة �أن اجلهات
املخت�صة لل�سلطات املحلية
ت�أخذ يف االعتبار الراتب ال�شهري
لطالب ال�سكن االجتماعي خالل
مرحلة درا�سة امللف.

و�أكد الوزير�  أن املواطنني من
طالبي ال�سكن العمومي االيجاري
الذين تخ�ضع رواتبهم للزيادة
بعد ايداع امللفات ودرا�ستها من
طرف اجلهات الو�صية لن يتم
اق�صاءهم من الربنامج.
وتابع الوزير قائال« :ت�سجل
قيمة مدا خيل طالب ال�سكن
االجتماعي خالل �أيام درا�سة

امللف وبذلك ال تتغري القيمة
امل�سجلة يف امللف مع الوقت
بعد خ�ضوعه للدرا�سة» ،مربزا
�أنه «حتى �إذا مت ت�سجيل زيادة
فيما بعد لن يكون امل�ستفيد
مق�صيا بل ن�أخذ بعني  االعتبار
�شهادة ك�شف الراتب املوجودة
�ضمن ملفه «.

ف.ن�سرين

م�صادرنا ،زيادة على و�ضع املحطات
الربية واحلديدية حيز اخلدمة،
وتن�شيط القطاع الثقايف الذي يعد
الوحيد القادر على خلق نوع من
احلركية داخل �أم البواقي.

هكذا يتم �إخراج
الوالية من الظالم
ويف الأخري �أكدت م�صادرنا على �أن
احلل الوحيد الذي يجعل �أم البواقي
ت�سري يف طريق التنمية احلقيقي،
يتمثل يف �إعادة النظر يف نوعية
امل�س�ؤولني الوافدين للوالية يف خمتلف
القطاعات ،وال�سعي �إىل  االعتماد
على الكف�آت التي توجد بكرثة داخل
والية �أم البواقي ،مو�ضحني �أنه حان
الوقت  لفتح نقا�ش وحوار حقيقي
مع الفاعلني باملجتمع من خمتلف
الفئات وكل مناطق الوالية ،لكون �أن
كل والية ولها خ�صو�صيتها و�إحداث
خمطط تنموي حقيقي بعيد عن
�سيا�سة الهروب من الواقع.
ويف ذات ال�سياق �أكد ذات املتحدثون
�أن خلق ميثاق �أخالقي يف هذا الأمر
�أ�ضحى �رضورة ق�صوى ،لكي يتحول
�إىل وثيقة ي�سري عليها كل  م�س�ؤول
وافد على الوالية والكف عن طريقة
العمل القاتلة للتنمية ،حيث حتدثت
التجارب ال�سابقة على �أن كل م�س�ؤول
جديد�  ،شغله ال�شاغل ن�سف ما عمله
�سابقه وهنا تكمن الكارثة التي �آل
�إليها واقعنا رغما الإمكانات الكثرية
التي متتاز بها الوالية ،و�أهمها العن�رص
الب�رشي والوقع اجلغرايف الذي يعد
�آخر �شيء يف �أجندة القائمني على
ت�سيري �أم البواقي.

بعد وقف الكنابا�ست
للإ�ضراب

وزارة الرتبية
ت�صدر تعليماتها
لعودة الأ�ساتذة
املعزولني
�أ�صدرت وزارة الرتبية الوطنية نورية
بن غربيط ،تعليمات ملديريات
الرتبية لت�سهيل �إعادة ادماج الأ�ساتذة
بعد يوم واحد من وقف الكنابا�ست
لإ�رضابه الذي دام �شهرا كامال ،حيث
�أبرز بيان لوزارة الرتبية الوطنية �أن
التعليمات جاءت لي�ستفيد منها
جميع الأ�ساتذة امل�رضبني الذين مل
يتلقوا بعد قرارات العزل مبن فيهم
الذين �أودعوا الطعون بعد ا�شعارهم
بالعزل ،وكذا ل�صالح الأ�ساتذة
املعزولني الذين مل يودعوا الطعون.
م�ضيفة �أن هناك تعليمات ملديري
امل�ؤ�س�سات التعليمية لت�سهيل عملية
�إيداع الطعون وادماجهم الفوري.
وجاءت خطوة �إعادة الأ�ساتذة
امل�رضبني �إىل منا�صبهم ،بعد قرار
الكنابا�ست بوقف الإ�رضاب اخلمي�س
الفارط ،والعودة للتدري�س ،بعدما مت
عزلهم بناء على قرار العدالة القا�ضي
بعدم �رشعية الإ�رضاب ،لي�صعد
الكنابا�ست بالتم�سك بالإ�رضاب الذي
دام �شهرا على امل�ستوى الوطني ،يف
حني بلغ � 3أ�شهر بالبليدة وبجاية،
ليبقى امللف الأبرز العالق حاليا
هو ملف تعوي�ض الدرو�س والذي
�أبقته النقابة رهني املفاو�ضات
مع الو�صاية .من جهتها عمدت
عدة مديريات للرتبية ملرا�سلة
الأ�ساتذة امل�ستخلفني ،الذين
عو�ضوا امل�رضبني للأيام ال�سابقة من
االعتذار من املعنيني ليعودوا مللف
البطالة ال�سابق.

�سارة بومعزة

عرب موقع الويب وخدمة SMS

وزارة الرتبية تفتتح ف�ضاء �أولياء الأمور
فتحت وزارة الرتبية الوطنية ف�ضاء
خا�ص ب�أولياء التالميذ لل�رشوع يف
الإطالع على النتائج املدر�سية
لأبنائهم ،مو�ضحة �أنه بداية من
الف�صل الدرا�سي الثاين احلايل ميكن
ال�رشوع يف اال�ستفادة كمرحلة �أوىل
من الإطالع على النتائج الف�صلية
للمتمدر�سني عرب الف�ضاء املخ�ص�ص
للأولياء ،و�إعالمهم باملعدالت الف�صلية
عرب خدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية
بالن�سبة للراغبني يف اال�شرتاك يف هذه
اخلدمة.
اما بخ�صو�ص طريقة اال�ستفادة من
اخلدمات فيتعني على الأولياء ت�سجيل
�أنف�سهم يف الف�ضاء اخلا�ص بالأولياء
بداية  من احل�صول على �شهادة مدر�سية
حاملة لرقم التعريف املدر�سي ،لكل
ابن متمدر�س ،م�ستخرجة من النظام
املعلوماتي وخمتومة ومم�ضاة من
طرف مدير امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ثم يتم
الولوج �إىل املوقع االلكرتوينtharwa.:
_« education.gov.dz/» \t
»blank
tharwa.education.
 ،gov.dzالذي يتم ا�ستحداثه خ�صي�صا
لهذا الغر�ض وتدوين املعلومات
اخلا�صة بكل ابن متمدر�س .و�أو�ضحت
الوزارة �أنه يتم الت�سجيل الأويل عن
بعد ،عرب عنوان املوقع املذكور من
خالل اتباع اخلطوات التي يقود �إليها
املوقع ،حيث «يتم ت�سجيل جميع الأبناء
املتمدر�سني يف نف�س احل�ساب اخلا�ص
بالويل» ،يف حني تطبع ا�ستمارة الت�سجيل
اخلا�صة بكل ابن متمدر�س من النظام
املعلوماتي بعد حجز املعلومات

اخلا�صة بالأبناء املتمدر�سني� ،سيما
رقم التعريف املدر�سي املوجود
بال�شهادة املدر�سية.
وعند التوجه للم�ؤ�س�سة التعليمية
للأبناء ،ا�شرتطت الوزارة �أن يتجه
الويل �شخ�صيا ،مرفوقا ببطاقة الهوية
الوطنية ،وا�ستمارة الت�سجيل لت�أكيد
ت�سجيل االبن �أو الأبناء ،واحل�صول
على و�صل اال�ستالم الذي مينحه مدير
امل�ؤ�س�سة  ،ليقوم املدير بعد الت�أكد
من الت�سجيل باعتماد الويل ر�سميا
من قبل النظام املعلوماتي ،وم�ستفيدا
من جميع اخلدمات التي يوفرها هذا
النظام.
وحددت الو�صاية اخلدمات املتاحة يف
متكني الأولياء من الإطالع على نتائج
التقومي الف�صلية لأبنائهم امل�سجلني
يف الف�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل خدمات
�أخرى قالت �أنه �سيوفرها النظام
املعلوماتي الحقا عرب ف�ضاء الأولياء،
وكذا احل�صول على املعدالت الف�صلية
للأبناء عن طريق خدمة الر�سائل
الن�صية الق�صرية من خلال تعبري الويل
عن رغبته يف ال�شاتراك وت�أكيد ذلك عرب
خدمة  ،#567* USSDالتي يوفرها
متعامل الهاتف النقال للم�شرتك وهذا
بعد تفعيله للخدمة ،وفقا للطلب املعرب
عنه وامل�رصح به من طرف الويل،
مو�ضحني �أن الإ�شرتاك يف اخلدمة
ي�شمل جميع الأبناء املتمدر�سني� ،أما
اال�ستفادة الفعلية من اخلدمة ،ف�إنها
تخ�ضع لرغبة الويل ح�سب كل ابن
متمدر�س.

�سارة بومعزة
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احللقة الثالثة

بعد �إفادتهما من الرباءة بال�ضلوع يف تفجريات راح �ضحيتها ع�شرات الأرواح

لإرهابيني ن�شطا
� 7سنوات �سجناٍ   
�ضمن كتيبة الأٍرقم بجبال تيزي وزو
 .من بني العمليات و�ضع قنبلة يدوية بالقرب من نزل و مقر دائرة �أزفون .

وقعت حمكمة اجلنايات االبتدائية مبحكمة الدار البي�ضاء نهاية الأ�سبوع املن�صرم عقوبة � 7سنوات
�سجنا نافذا يف حق عن�صران �إرهابيان كانا ين�شطان �ضمن كتيبة «الأٍرقم»  و « عثمان بن عفان»
ب�أعايل جبال تيزي وزو ويتعلق الأمر باملكنى « �أبو الرباء « و « القعقاع» وهذا بعد �إفادتهما من
الرباءة من �ضلوعهما يف �أي عملية �أو تفجري �إرهابي تبناه التنظيم و الذي ا�ستهدف عدة من�ش�أة
مبنطقة « �أزفون»  وراح �ضحيته ع�شرات الأرواح من املواطنني العزل و رجال �شرطة و حر�س بلدي
.
ل/منرية

هذا وقد جرت متابعة
ع
الأول«  
املتهم
عامل
،حممد»وهو
يومي بعد �أن �سلم
الأمن
نف�سه   مل�صالح
بعام  2013بعد ق�ضاءه
ملدة � 5سنوات ب�أعايل
جبال تيقزيرت �ضمن
الكتيبة املنحلة امل�سماة
« بومهالة اجلديدة» حتت
�إمرة الإرهابي املدعو
« خ � ،أمري» وك�شف �أحد
الإرهابيني املدعو « �أ
،كرمي» بعد �أن �سلم نف�سه
هو الأخر بخ�صو�صه ب�أنه
قد �شارك اجلماعات
الإرهابية التي كان ينتمي
لها يف عدة عمليات و
تفجريات طيلة ن�شاطه يف

التنظيم على ر�أ�سها عملية
اغتيال �رشطي يف منطقة
الثنية عام  2008و عملية
�إرهابية �أخرى بواد حمام
 ، 2011م�شاركته يف و�ضع
قنبلة بالقرب من نزل
ب�أزفون تعر�ض فيها عدة
�ضحايا جلروح خطرية و
كذا م�شاركته يف و�ضع قنبلة
�أخرى بالقرب من مقر
دائرة �أزفون  ،م�شاركته
يف عملية انتحارية راح
�ضحيتها �رشطي بال�رشطة
الق�ضائية للثنية وهي
العمليات التي خلفت
ع�رشات ال�ضحايا  ،من
جهة �أخرى قد متت متابعة
املتهم الثاين « ح � ،أ�سامة»
الذي يعمل كلحام مبوجب
نف�س الوقائع بعد �أن �سلم
نف�سه مل�صالح الأمن بعام

 2013بعد ق�ضائه ملا
يقارب � 10سنوات و �أكد
بخ�صو�صه �إرهابي �أخر
ب�أنه قد �شارك هو الأخر
يف عمليات انتحارية
و تفجريات ا�ستهدفت
من�ش�أة مبنطقة تيزي وزو
وهي الوقائع التي توبع
لأجلها كل من املتهمان
بتهم حيازة ذخرية حربيية
دون �إذن من ال�سلطات و
و�ضع تفجريات و الإلتحاق
بجماعات �إرهابية تن�شط
داخل الوطن مع القتل
العمدي مع �سبق الإ�رصار و
الرت�صد .املتهمان وخالل
مواجهتهما لهيئة املحكمة
بان�ضمامهما
اعرتفا
الإرهابية
للجماعات
حيث �أكد الأول ب�أنه
التحق حقيقة باجلماعات

الإٍرهابية النا�شطة بجبال
تيزي وزو دون م�شاركته
يف �أي عملية �إرهابية
ا�ستهدفت الأرواح وكانت
وظيفته جمع احلطب
قبل �أن يقرر العودة و
ت�سليم نف�سه نتيجة حالة
الت�ضييق التي فر�ضتها
عليهم م�صالح الأمن  ،يف
حني ك�شف املتهم الثاين
ب�أنه �أجرب على اللحاق

باجلماعات الإرهابية حني
كان مارا �أمام معاقلهم
وهو يف �سن � 19سنة مع
نفيه التام م�شاركته لأي
عمل �إرهابي �أو تفجري ،
ليطالب من جهته النائب
العام توقيع عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد يف حق املتهمان ،
قبل �أن تدينهما املحكمة
بالعقوبة �سالفة الذكر بعد
املداولة القانونية .

بعد العثور عليه خمب�أ داخل حقيبة بني �أغرا�ضه بال�سيارة

حماكمة مغرتب حاول �إ�سترياد م�سد�س غري مرخ�ص من فرن�سا

اجلنايات
حمكمة
تابعت
الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ضاء
العا�صمة نهاية الأ�سبوع الفارط
مغرتب يف العقد الرابع من العمر
بتهمة ا�سترياد �سالح و ذخرية
من ال�صنف الرابع بدون رخ�صة
بعد حماولته مترير م�سد�س
ناري مع خراطي�شه داخل حقيبة
�سفره و العبور نحو  الأرا�ضي
الوطنية  قادما من دولة فرن�سا .
هذا وقد جرى توقيف املتهم

حني ر�صدت م�صالح اجلمارك
مبيناء اجلزائر حقيبة م�شبوهة
كانت خمب�أة داخل �سيارة قادمة
من دولة فرن�سا وبعد تفتي�شها عرث
داخلها على م�سد�س من معيار6  
ملم مع خراطي�ش وتبني ب�أنها ملك
لأحد املغرتبني بدولة فرن�سا
و يتعلق الأمر باملدعو « ع ،
في�صل» كما تبني ب�أنه ال يحوز على
رخ�صتها وهو الأمر الذي ي�شكل
خمالفة لقانون الدولة اجلزائرية

و الفرن�سية على حد �سواء ليتم
بذلك حتويل املتهم على حمكمة
الإخت�صا�ص باجلرم �سالف الذكر
 ،من جهته �أكد هذا الأخري �أن
امل�سد�س املوقوف لأجله ال
يخ�صه وهو ملك لوالده حيث مل
يعلم بوجوده بالأ�صل بحكم �أنه كان
م�ضوعا داخل �أغرا�ض والده و بعد
�أن طلب منه هذا الأخري �إح�ضار
�أغرا�ضه حمل احلقيبة دون الت�أكد
من حمتواها وهي الت�رصيحات

التي �أكد عليها الوالد خالل
�إدالئه ب�شهادته حيث �أ�شار ب�أن
�إبنه املتهم مل يعلم بوجود ال�سالح
يف احلقيبة ناهيك �أن امل�سد�س
قدمي وغري �صالح للإ�ستعمال و �أن
عياراته غري متوفرة يف اجلزائر ،
من جهته ممثل احلق العام و يف
ظل ما �سلف ذكره طالب بتوقيع
عقوبة � 5سنوات �سجنا نافذا يف
حق املتهم .

ل/منرية

تيبازة

�إنت�شال جثة جمهولة الهوية بعر�ض �ساحل قوراية
انت�شل حر�س ال�سواحل بعر�ض
�ساحل قوراية بتيبازة جثة
�شخ�ص جمهولة الهوية لريتفع
عدد اجلثث املنت�شلة ب�سواحل
الوالية يف ظرف �أ�سبوعني ايل
ثالثة جثت اخرها جثة امراة
ببوهارون ,ح�سب ما علم لدى
م�صالح احلماية املدنية بتيبازة.
و يتعلق الأمر بجثة رجل ا�سمر
الب�رشة يف العقد الرابع وجد يف
حالة متقدمة من التعفن انت�شلتها
فرقة من قوات حر�س ال�شواطئ
على بعد  10اميال بحرية �رشقي
�سواحل قوراية بعد تلقيهم لبالغ

من قبل جمموعة من ال�صيادين
ح�سب ذات امل�صادر و نقل
عنا�رص احلماية املدنية اجلثة
�إىل م�ست�شفى �سيدي غيال�س
اين و�ضعت على م�ستوى م�صلحة
حفظ اجلثث قبل عر�ضها
على الطبيب ال�رشعي لتحديد
�أ�سباب الوفاة يف �إطار التحقيق
الق�ضائي الذي با�رشته م�صالح
الدرك الوطني ح�سب امل�صادر
و كانت القوات البحرية قد
انت�شلت يوم  19فرباير املا�ضي
بعر�ض �شواطئ مدينة بوهارون
جثة امر�أة جمهولة الهو ية ,كما

انت�شلت فرقة الغط�س للحماية
املدنية ب�رش�شال جثة �شخ�ص

جمهول الهوية هو الآخر بعر�ض
�شاطئ مدينة م�سلمون.

ملوك احلزن ؟

عن ذوى االحتياجات اخلا�صة ،وذوى الإعاقة

حديث املنحة  ،حديث العار؟
ارتبطت ق�ضية املنحة  ،ك�أغرب
احلكي عن ذوي الإعاقة
واالحتياجات اخلا�صة  ،فى
االعتناء بهم ت�رشيعيا وقانونيا
 ،فبطريقة �أ�ضحت توظف «
ق�ضية املنحة «من بني �أنكى
املثالب املرفوعة يف وجه
الق�صور الت�رشيعي  ،وغياب
االعتناء بهذه الفئة  ،و رمبا
بفكرة اال�ستهزاء  ،لو �سمح اهلل
بهم ! لأنه عند الوقوف على
املبلغ الذي متله املنحة تت�أكد
مبا ال يدع جماال لل�شك �أنهم
كذلك  ،بالتو�صيفات التي �سبقت
من ق�صورا  ،وغيابا ،وا�ستهزاء ،
فال يعاملون �أبدا على �أ�سا�س
�أنهم �أ�شخا�ص بهذه املنحة ،
�أ�شخا�ص منهم العائل لأ�رسته
 ،و ال�شاب البطال  ،والكهل
الذي عمر وظل عازبا ،والفتاة
املاكثة بالبيت ق�رصا  ،ولي�س
اختيارا والعجوز املرمية عقوقا
 ،والأمثلة ال تعد وال حت�صى يف
هذا الإطناب امل�ؤمل .
فحتى �أولئك الدين ال يعرفون
عن عوامل ذوى الإعاقة �شيئا
�سوى العذاب  ،تراهم يتعجبون
من هذه املنحة �،إىل ي�صري
التعجب �ضحكا ال ينتهي وك�أنه
كوميديا �سواء �أبطالها ب�رش
�أحيلوا �إىل ر�صيف امل�أ�ساة ،
و�ضاعوا يف �سموات الأمل يف
غياب القائم ؟
ف�أ�ضحت ق�ضية املنحة ،ق�ضية
تتالعب بها ال�سن كثرية  ،مرة
يف احلق و�أخرى الباطل  ،ال
�سيما �أولئك الدين ي�صنفون
ب�أطياف املعار�ضة ؟ فلكونها
حقيقة �ساطعة ال ميكن �إخفاءها
 ،حقيقة تت�صدر معاناة ه�ؤالء
من ذوى الإعاقة واالحتياجات
اخلا�صة يف حاجاتهم اليومية
 ،فالإعاقة ،والبطالة  ،زادها
منحة العار ؟ كما يحلو للكثريين
من هذه فئة ت�سميتها .
انه �أ�ضحى م�ستعجال على
الأقل يف جانبه الت�رشيعي النظر
جمددا يف هذه املنحة ؟ وان
ي�ستفيق امل�رشع ملا ميكن �أن
ي�ضمنه من اقرتاحات يف القانون
على هذه املنحة ال�شهرية لكي
تغدو حقا منحة تليق بالعطاء
احلكومي للدولة ،و ت�ضحيات
ال�شهداء .منحة قد تقي ذوى
الإعاقة و االحتياجات اخلا�صة
متطلبات �أخرى يف كنف احلياة
الغالية الأثمان ،والتي �أ�ضحت
م�ؤخرا اغلي واغلي ؟ وفى زمن
ال�رصف الذي �صار ي�شكى منه
حتى مي�سوري احلال  ،والأغنياء
،ورجال الأعمال فكيف احلال
�إذن بفئة بها ما يكفيها من �أحزان
و جراح  ،فلوا �أعطى فردا كان
من كان  ،معيال لعائلة كما حال
كثريين من هذه الفئة  ،مبلغ
�أربعة �أالف دينار ،وهو �أعلى
ترتيب ملا ثثبثه ت�صنيف �إعاقة
يف و�صفة طبية متخ�ص�صة مائة
يف املائة � ،إن �أعمى � ،أو كان
مقعدا  ،فكيف �سي�رصفها ؟علما
�أن الفح�ص عند طبيب عظام
خمت�ص ثمنه ن�ص املنحة .
لقد �أ�ضحت هذه املنحة منحة
عارا حقيقيا مل يتغري مند
�سنوات  ،رمبا �أفاقا ت�رشيعية
جديدة م�أمولة  ،ورمبا مب�رشة
بعد اال�ستفاقة احلكومية
الأخرية على �ضوء املطالبات

والتنديد من من دوى الإعاقة
على �أو�ضاعا ظلت ه�ؤالء حقا
مزرية مند وقت طويل .
حتتاج �إىل العاجل
�أو�ضاع
الت�رشيعي الذي �سي�صلح اعطابا
كثرية تراكمت مند عقود و
�سنوات يف �صمت و�إهماال وترك
؟ يف جميع احلقب و�سيا�سات
جميع احلكومات املرتاكمة على
كاهل ه�ؤالء .رمبا �أي�ضا العزاء
الوحيد الذي ميلك بع�ض من
الوجاهة �أن �أو�ضاعا ا�ستثنائية
عا�شها الوطن مند عقود  ،حالت
دون الو�صل �إىل التكفل الأمثل
قانونيا واجتماعيا ويف جميع
امل�صالح اليومية واالحتياجات
احلياتية التي �أ�ضحت �رضورة
م�ؤخرا .
منحة كما احلد الأدنى للأجور
ظلت املعاناة التي يتكبدها
ذوى الإعاقة قا�سية جدا من
جراء تلك املنحة �،سيما لأولئك
املعلني لأ�رسا �أو عائالت
مكتملة الأبناء  ،فظل طويال
�صدى ت�سا�ؤالتهم  ،وان�شغاالتهم
حول القيمة املالية املنا�سبة و
املمكنة حكوميا والتي ميكن �أن
تطالها هذه املنحة يف ال�سنوات
الأخرية مع حملة الزيادات و
التطورات النقدية النخفا�ض
الدينار عالوة على �أن قطاعات
كثرية من العمال قد م�ستهم
الزيادات و�إعادة الت�صنيف �،إال
دوى الإعاقة ودوى االحتياجات
اخلا�صة فقد بقيت منحتنهم
وك�أنها عطاء ثابت ال مي�سه
النظر .
على الأقل قال ن�شطاء من
هذه الفئة على من�صات
التوا�صل االجتماعية وال�شبكات
االجتماعية لت�صل على �سبيل
املثال �إىل  :احلد الأدنى للأجور
امل�ضمون وطنيا  ،فلت�صل �إىل
ثمانية ع�رش �ألف دينار جزائري
 ،لكن ال �أدان ت�سمع النداء القادم
من ه�ؤالء الدين ال ي�أبه ملطالبهم
 ،وال �أبواب تفتح ملمثليهم الدين
يريدون الدود عن م�صالح فئتهم
 ،فكثري من املرا�سالت �أر�سلت
�إىل وزراء بغر�ض طلب اللقاء
ملباحثة ق�ضاياهم دون جدوى
 ،والأدهى �أن و�صول «منحة
العار « هذه �إىل م�ستحقيها
من دوى الإعاقة وذوى
االحتياجات اخلا�صة ي�شوبها
كثريا من العراقيل البريوقراطية
،والعراقيل التنفيذية  ،والتماطل
،والت�أخري وغريها من �أ�صناف
الأخرى .
لعل �أهل تلك العراقيل
البريوقراطية �آن منحة العار ال
ت�صل �أبدا كل �شهر  ،بل ت�صل
بعد ثالثة �أ�شهر � ،أو خم�سة
�أ�شهر � ،أو �أحيانا �أخرى كل ت�سعة
�أ�شهر  ،فتغدو من منحة �شهرية
�إىل منحة ثالثية � ،أو خما�سية
� ،أو ت�ساعية ؟؟ لت�ستمر املعاناة
االنتظار الذي يرتاكم �إىل �سنة
كاملة يف فرتات حمددة  ،ورمبا
�أكرث �إىل �أن ت�صري مملة  ،بل و
تن�سى من طول االنتظار .لو
يظل ذوى الإعاقة واالحتياجات
اخلا�صة يف انتظار منحة العار
املتعرثة  ،لأكلهم اجلوع  ،هم
 ،و�أبناءهم  ،ولرتاكمت عليهم
الديون ،ولزداد عذابهم �إىل �إن
ي�شاء املوىل �أمرا كان مقدرا

يا�سني بوغازي
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حتول مرتعا ملمار�سة الدعارة ال�سرية بعيدا عن �أعني م�صالح الأمن

�إ�صابة هداف النادي ه�شام بوكار حتدث
طوارئ بق�صر املرابطني

تكيجدة
مرقد
تقتحم
«
«الو�سط
م�ستقبل املجاهدين بعني �صالح
بتمرنا�ست وتك�شف احلقائق
يواجه حتت لق�صر بقلبني

يعترب مرقد تكيجدة الكائن بحي �سري�سوف ببلدية مترنا�ست  ،من بني املراقد امل�شبوهة بعدما
حتول مرتعا ملمار�سة الرذيلة بعيدا عن �أعني م�صالح الأمن املخت�صة  ،وهي احلقيقة التي
وقفت عليها جريدة «الو�سط « خالل زيارة ميدانية لذات املرقد .
حتقيق � :أحمد باحلاج
الزائر ملرقد تكيجدة بحي
�سري�سوف ببلدية مترنا�ست  ،يخ ّيل
�إليه منذ الوهلة الأوىل �أنه مرقد
حمرتم لكن بداخله متار�س
�أن�شطة خارج القانون  ،وبعيدا عن
�أعني الأجهزة الأمنية املخت�صة
يف مكافحة ن�شاط ال�شبكات
الإجرامية النا�شطة يف جمال
تكوين �شبكات الدعارة ال�رسية  ،من
جهتنا تقم�صنا دور الزبون العادي
لتفادي لفت الأنظار وللوقوف
على حقيقة ما يروج يف ال�شارع
� ،أين وجدنا يف ا�ستقبالنا عون
�أمن يف الطابق الأر�ضي  ،الأخري
الذي وجهنا مبا�رشة للم�س�ؤول عن
�شبكة الدعارة ال�رسية املعروف
بـ «الدا حميدة» يف اخلم�سينيات
من العمر  ،و الذي مبجرد �أن
تنطق ا�سمه ي�س�ألك عن رغبتك
يف ممار�سة اجلن�س  ،وعندما
جتيبه بكلمة «نعم» يطلب منك
دفع له مبلغ  500دينار جزائري

 ،وبعدها مبا�رشة يتم توجيهك
نحو الطابق العلوي � ،أين ي�ضعك
يف غرفة خا�صة وبعدها يعر�ضك
عليك فتيات ترتاوح �أعمارهن بني
الـ  18و � 23سنة  ،قدمن من واليات
�رشق وغرب الوطن  ،ومقابل هذه
اخلدمة يتم تقا�ضي منك 3000
دينار جزائري �.إىل جانب ذلك
فقد وقفنا بهذا املرقد على غياب
�شبكة الإنارة بال�سالمل � ،إ�ضافة
حلالة تدهور املر�شات ودورات
املياه و حتى غرف الإيواء  ،وهو
�أ�سلوب جديد انتهجه امل�رشفون
على هذا املرفق اخلدماتي
اخلا�ص  ،وهي �إ�شارة وا�ضحة
منهم لإبعاد �أنظار العائالت
املحافظة عن هذا املرقد
لتفادي لفت انتباهها للن�شاطات
امل�شبوهة التي متار�س هناك ،
ف�إىل متى تبقى �أدوات الرقابة
متفاوتة على الفنادق واملراقد
التي حتولت ملالذ مف�ضل
ملمار�سة الرذيلة و الف�سق .ومعلوم
�أن والية مترنا�ست ت�صدرت

واليات الوطن من حيث معدالت
الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية
و الفتاكة كداء االيدز  ،حيث
حت�صي مراكز الك�شف الطوعي
�سنويا بني الـ  300و  450حالة
�إ�صابة بداء ال�سيدا �سنويا  ،وهي
�أرقام خميفة دفعت بالأخ�صائيني
لدق ناقو�س اخلطر  ،و املطالبة
بتجنيد اجلميع كل ح�سب �إقليم

اخت�صا�صه  ،ملحا�رصة هذا الداء
الفتاك يف موطنه للق�ضاء عليه ،
وكل هذا لن يت�أتى ح�سب جمعيات
حملية مهتمة بال�ش�أن ال�صحي
� ،إال بتطهري الوالية من مواقع
الدعارة ال�رسية التي انت�رشت
كالفطريات بتمرنا�ست املعروفة
ببوابة �إفريقيا  ،ب�إح�صاء �أكرث من
 18جن�سية متواجد بها .

امل�ؤ�س�سة خرقت �إتفاقية مديرية التكوين بتوظيف املمتهنني

�سوناطراك مطالبة بالتحقيق يف �إق�صاء  11مرتب�ص ب�شركة خدمات الأبار
نا�شد زهاء  11مرتب�ص ب�رشكة
خدمات الأبار بحا�سي م�سعود
 80كلم عن مقر والية ورقلة ،
الرئي�س املدير العام ملجمع
�سوناطراك عبد امل�ؤمن ولد قدور
من �أجل التدخل العاجل لدجمهم
مبنا�صبهم بعد �سنتني كاملتني من
الرتب�ص بال�رشكة املذكورة التي
جل�أ م�سريوها لإنتهاج �سيا�سة
الهروب للأمام من خالل خلق
�رشوط تعجيزية لدجمهم .
ندد  11مرتب�ص عامل على
من�صب النفط ب�رشكة خدمات

الأبار بدائرة حا�سي م�سعود يف
ت�رصيح لهم مع جريدة «الو�سط
« بتمل�ص ال�رشكة من م�س�ؤولياتها
بعدم توظيف ه�ؤالء ودجمهم يف
من�صبهم التي خ�ضعوا فيها لفرتة
ترب�ص تفوق ال�سنتني  ،وهو ما
يعد خرق للإتفاقية املربمة بني
مديرية التكوين املهني والتمهني
بورقلة وبع�ض ال�رشكات البرتولية
والقا�ضية بتخ�صي�ص فرتات
ترب�ص لعدد من طالبي العمل يف
تخ�ص�صات خمتلفة .وقال عدد من
ال�شباب املت�رضرين يف معر�ض

حديثهم معنا �أن ال�رشكة املذكورة
و�ضعت �أمامهم �رشوطا تعجيزية
من �أجل �إق�صائهم من التوظيف ،
باملقابل متكني �أ�شخا�ص �أخرين
من هذه املنا�صب بطرق ملتوية
ودعا ه�ؤالء اجلهات املعنية ممثلة
يف املديرية العامة ل�سوناطراك
ب�رضورة التدخل والتحقيق فيما
و�صفوه بالتجاوزات واخلروقات
التي ظل م�سكوتا عنها من طرف
امل�صالح املعنية  .من جهة ثانية
�إت�صلت جريدة «الو�سط « مرارا
وتكرارا مبدير ت�سيري املوارد

الب�رشية ب�رشكة خدمات الأبار
بحا�سي م�سعود عرب الهاتف الإ �أن
هاتفه ظل يرن دون �إجابة مما حال
دون تقدمي تفا�صيل عن الق�ضية .
ومعلوم �أن قطاع الت�شغيل ال يزال
يطرح الكثري من الت�سا�ؤل ب�سبب
رف�ض مدراء ال�رشكات الوطنية
والأجنبية العاملة يف ال�صناعة
النفطية الإلتزام بتعليمة الوزير
الأول الأ�سبق عبد املالك �سالل
الرامية ملنح الأولوية يف التوظيف
لفائدة بطايل املنطقة .

�أحمد باحلاج

وايل ورقلة ي�شرف على االحتفال باليوم العاملي للحماية املدنية بالوالية

�أ�رشف نهاية الأ�سبوع الفارط وايل
والية ورقلة عبد القادر جالوي
 ،على االحتفاالت الر�سمية
لليوم العاملي للحماية املدنية
وذلك بح�ضور ال�سلطات املدنية
والأمنية بالإ�ضافة ملختلف �أعوان
و اطارات احلماية املدنية وكذا
ممثلي املجتمع املدين واحلركة
اجلمعوية .
وت�ضمنت التظاهرة اقامة معر�ض
�أبرز خمتلف ن�شاطات مديرية
احلماية املدنية وكذا ح�صائل
وتدخالت م�صاحلها ال�سيما
ما تعلق باحل�صائل ال�سنوية

طرف اطارات و �أعوان احلماية
املدنية  ،م�ؤكدا لهم يف عيدهم
العاملي �أن احلماية املدنية من

�أحمد باحلاج

مهاجم امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين
بعني �صالح خالد بن بابة للو�سط :

التتويج بلقب البطولة مير عرب
الفوز على حتت لق�صر

و�صف مهاجم امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين ببلدية عني �صالح
خالد بن بابة يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به جريدة «الو�سط»  ،مقابلة
اليوم �أمام حتت لق�رص بامل�صريية
واحلا�سمة بالن�سبة لفريقه الذي
يبحث عن نف�سه لتد�شني مرحلة
العودة بفوز �سيكون وزنه من ذهب
 .قال مهاجم املنتخب الوالئي
بتمرنا�ست و�صانع �أفراح امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين بعني �صالح
خالد بن بابة � ،أن الالعبون
واعون بحجم امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم يف مقابلة اليوم التي
و�صفها بال�صعبة نظرا حلاجة
�أبناء �صالح زقري للنقاط الثالث
بني �أهم القطاعات التي لها �أهمية
 ،من �أجل موا�صلة التموقع �ضمن
يف يومية املواطن املحلي .
كوكبة فرق املقدمة وموا�صلة
�أحمد باحلاج ال�سباق نحو لقب بطولة الق�سم ما

�ألقى كلمة باملنا�سبة وكرم متقاعدين يف القطاع
اخلا�صة باحلرائق وحوادث
املرور امل�سجلة مبختلف بلديات
الوالية  ،كما مت تقدمي �إ�ستعرا�ض
مناورة مرفوقة ب�رشوحات لفرقة
الدعم والتدخل الأويل �إىل جانب
فرقة الإنقاذ يف الفي�ضانات وكذا
فرقة حرائق الغابات  .و�شهدت
الإحتفاالت تكرميات لعدد من
املتقاعدين واملتطوعني يف
الإ�سعافات الأولية وتوزيع اجلوائز
على امل�شاركني يف التظاهرات
الريا�ضية كما كانت لوايل الوالية
عبد القادر كلمة باملنا�سبة �أثنى
فيها املجهودات املبذولة من

يواجه اليوم ال�سبت امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين بعني �صالح
غرميه التقليدي نادي حتت لق�رص
حل�ساب اجلولة الأوىل من مرحلة
الإياب لبطولة الق�سم ما قبل
ال�رشيف بتمرنا�ست وهي املقابلة
التي �ست�شد اليها �أنظار ع�شاق
وحمبي ال�ساحرة امل�ستديرة
بعا�صمة التيديكلت نظرا حلاجة
الفريقني املا�سة لنقاط املقابلة
من �أجل تعزيز مراكزهم �ضمن
كوكبة مقدمة الرتتيب .يحت�ضن
�صبيحة اليوم امللعب البلدي
باملقاطعة الإدارية عني �صالح قمة
اجلولة الأوىل من مرحلة العودة
ببطولة الق�سم ماقبل ال�رشيف
والتي �ستجمع بني قطبي ال�ساحرة
امل�ستديرة بعا�صمة الرمال الذهبية
ويتعلق الأمر بكل من امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين و نادي
حتت لق�رص  ،حيث ي�سعى رفقاء
�صخرة الدفاع بوجمعة كمبو قلب
الطاولة على الفريق امل�ست�ضيف
والتمرد عن ال�ضيافة وذلك لعدة
�إعتبارات لعل من �أبرزها الث�أر من
نتيجة مرحلة الذهاب والتي �إنتهت
بثالثية مقابل هدفني ل�صالح حتت

لق�رص ناهيك عن حاجة امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين بعني �صالح
للنقاط الثالث ملوا�صلة الزحف
نحو كوكبة مقدمة الرتتيب ومن
ثم موا�صلة مراقبة ال�سباق عن
لقب البطولة عن قرب .ومعلوم
�أن مدرب امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين بعني �صالح خل�رض
حلو كان قد طالب العبيه بنقاط
املقابلة  ،كما حذرهم من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن وقوعهم يف فخ الت�ساهل
والغرور مطالبا اياهم ب�رضورة
احرتام املناف�س مع حتلي الدفاع
باليقظة واحليطة واحلذر  ،م�ؤكدا
يف ذات ال�سياق �أن الهجوم مطالب
بتاكيد نتيجة الفوز بثالث مقابالت
الأخرية من مرحلة الذهاب .
من جهة ثانية ال يزال ال�شارع
الريا�ضي بق�رص املرابطني
يت�س�أل عن ما مدى تعايف املهاجم
والقنا�ص ه�شام بوكار من الإ�صابة
التي يعاين منها  ،خا�صة �إذا علمنا
�أن امل�ستقبل يف مقابلة اليوم
بحاجة جلميع عنا�رصه حل�سم قمة
داربي التيديكلت ل�صاحله .

قبل ال�رشيف  ،حيث وجه حمدثنا
نداء مبا�رش لأن�صار وحمبي
وع�شاق النادي الريا�ضي مل�ستقبل
املجاهدين من �أجل التوافد بقوة
على امللعب البلدي بعني �صالح
مل�ؤازرة الالعبني والدفع بهم نحو
حتقيق الإنت�صار وموا�صلة الزحف
نحو فرق ال�صدارة التي يتقا�سمها
فريقي وداد اينغر واحتاد الكهرباء
.ويف رده عن �س�ؤال حول نوايا
الفريق من مرحلة العودة  ،قال
�أن امل�ستقبل يلعب على املراكز
الأوىل و�إن �أتيحيت الفر�صة لهم
ل�صنع املفاج�أة والتتويج بلقب
البطولة فلن يتوانى الالعبون
والطاقم الفني والإداري يف فعل
ذلك .

�أحمد باحلاج
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العيادة املركزية للمحروقني ببا�ستور

�سوق �أهرا�س

التكفل ب 3014حالة خطرية و 255توزيع  15عقد امتياز لغر�س
حالة وافدة من الواليات الداخلية �أ�شجار الكرز ببلدية �أوالد �إدري�س
ك�شف الطبيب املخت�ص يف معاجلة احلروق الدكتور وافق ر�شيد اليوم اخلمي�س عن �إ�ستقبال العيادة
املركزية للمحروقني "بيار وكلودين �شويل " ب�شارع با�ستور باجلزائر العا�صمة �أزيد من  5300حالة
�إ�ستعجالية حلروق الأطفال منها �أكرث من  610حالة " خطرية " خالل �سنة . 2017
ق.و
و�أكد الدكتور وافق املخت�ص
يف جراحة احلروق واملكلف
بالإعالم لدى العيادة املتخ�ص�صة
"بيار وكلودين �شويل " يف ت�رصيح
�أن عيادة با�ستور �إ�ستقبلت خالل
�سنة  2017ما يناهز عن 5326
حالة منها  614حالة "خطرية"
وجهوا نحو م�صلحة الإ�ستعجاالت
وكذا � 385شخ�ص مت التكفل بهم
على م�ستوى م�صلحة اجلراحة
الرتميمية فيما بلغ عدد حاالت
احلروق التي يرتاوح فئة م�صابيها
ما بني �أقل من � 1سنة �إىل � 15سنة
 1264حالة .
وذكر �أن العيادة قد �إ�ستقبلت
 255حالة وافدة من خمتلف
الواليات الداخلية (خارج اجلزائر
العا�صمة ) من بينها حاالت يف
"منتهى اخلطورة" ت�سببت يف
عمليات برت للأع�ضاء ب�سبب
تعر�ضها ل�صعقات كهربايئة بعد
مالم�ستها لتيار ذو �ضغط عايل
�أو انفجار غاز البوتان ف�ضال
على التكفل ب�أزيد من  3500حالة
تتعلق باملراقبة الطبية واملتابعة
بعد اخلروج من العيادة وكذا
�إجراء عمليات الرتميم والتكفل
�ضمن امل�ست�شفى النهاري .
و�أفاد �أنه مت ت�سجيل الإ�صابات
اجل�سيمة واخلطرية لدى فئة
الأطفال و املراهقني من

�شهرين �إىل � 15سنة من العمر
و ترجع ما ن�سبتها  75باملائة
حلروق بال�سوائل على غرار املاء
ال�ساخن والزيت وخمتلف االطباق
امللتهبة كاحل�ساء فيما بلغت عدد
الإ�صابات ب�سبب ال�صدمات
الكهربائية وغاز البوتان �أل 25
باملائة وت�صل حاالت احلروق
ذروتها خالل مو�سم ال�شتاء
-ح�سب املتحدث --ب�سبباللجوء �إىل ا�ستعمال خمتلف
و�سائل التدفئة ما ي�ؤدي �إىل حاالت
حروق خطرية يكون الأطفال
الر�ضع �ضحاياها بالدرجة الأوىل
�إىل جانب �إٍرتفاعها خالل فرتة
ال�صيف يف الأعرا�س واملنا�سبات
الدينية كاملولد النبوي ال�رشيف
وكذا �شهر رم�ضان الكرمي �أين
ترتفع الإ�صابة باحلروق التي
ت�سجل عادة على م�ستوى الر�أ�س
والوجه وال�صدر والأع�ضاء
ال�سفلية والعلوية والظهر .
وباملنا�سبة دعا الدكتور وافق
ربات البيوت الالئي يق�ضني
�أوقات طويلة يف املطبخ �إىل
احليطة واحلذر وعدم ترك
الأطفال يلعبون ويتنقلون بجانب
الأفران و "الطابونات" تفاديا
ملثل هذه احلوادث التي يكون
�ضحيتها االطفال و االمهات و
وجه نداءا جلميع الأ�شخا�ص
الذين يتعر�ضون �إىل �شتى �أنواع
احلروق �إىل �صب املاء الفاتر
على املنطقة امل�صابة ملدة 15

عني متو�شنت
دقيقة وذلك للتخفيف من حدة
الأمل وتفادي عمق درجتها قبل
االنتقال �إىل م�صالح الإ�ستعجاالت
الطبية لتلقي الإ�سعافات وتناول
املخت�ص خمتلف احلمالت
التح�سي�سية التي يتم تنظيمها
بغية تعزيز جوانب الوقاية
من هذه احلروق ناهيك عن
تخ�صي�ص طاقم نف�ساين ملتابعة
الآثار الب�سيكولوجية الناجمة
للحروق و�أو�ضح من جانب �أخر
�أن احلالة الب�سيطة الواحدة
ت�ستدعي املكوث ملدة  15يوم
بامل�ست�شفى واحلاالت العميقة
واخلطرية جدا يتطلب عالجها
�أكرث من ثالث �سنوات م�شريا

�إىل قدرة �إ�ستيعاب عيادة با�ستور
ب� 64رسيرا مبا فيها � 8أ�رسة
خا�صة مب�صلحة الإنعا�ش .
ومن جهة �أخرى �أ�شار اىل �أن
العيادة املركزية للحروق "
با�ستور" التي ي�ؤطرها طاقم
طبي و�شبه طبي متخ�ص�ص
عايل امل�ستوى هي الوحيدة
من نوعها على امل�ستوى
الوطني التي ت�ستقبل وتتكفل
بالإ�صابات اخلطرية باحلروق
لدى الأطفال �إىل جانب
امل�ست�شفى املتخ�ص�ص يف طب
وجراحة العظام بالدويرة للتكفل
بالكبار وكذا بع�ض امل�صالح
بامل�ست�شفيات الكربى.

احلماية املدنية ب�أدرار

�إمكانيات وجمهودات حلماية ال�سكان من احلوادث

ك�شف الرائد حمي الدين على
مدير احلماية املدنية لوالية
�أدرار على هام�ش �إحياء اليوم
العاملي �أن قطاعه وفر يف
مدة ق�صرية �إمكانيات معتربة
خا�صة منها الو�سائل املادية
الب�رشية بغية التدخل يف �إقليم
والية �شا�سع حلماية ال�سكان من
احلوادث املختلفة حيث يوجد
بقطاعه ب�أدرار  785مابني عون
و�إطار كما يوجد  9وحدات

ثانوية بالإ�ضافة �إيل الوحدة
الرئي�سية مبدينة ادرار ووحدة
�أخري يف طور االجناز ومركزين
تقدم ومن بني �أهم التدخالت
التي �سجلتها م�صالح احلماية
املدنية خالل ال�سنة املا�ضية
منها  331حادث مرور خلف
� 509شخ�ص جريح ووفاة 42
�شخ�ص�  أما عن الإجالء ال�صحي
تدخلت يف � 8036أما عن الإ�صابة
بالت�سمم �ألعقربي هناك 204

حالة منهم  91حالة عند الأطفال
نقلو كلهم �إيل امل�صالح ال�صحية
�أما احلرائق تدخل يف  84حريقا
م�س  1120نخلة مثمرة وكانت
�إجمالية التدخالت  1244تدخال
كما عرف االحتفال باليوم
العاملي با�ستعرا�ض جاهزية
الأعوان والو�سائل التي ت�ستعمل
�أمام �أنظار وايل �أدرار وفعاليات
املجتمع املدين �أين ا�ستح�سن
الكل جمهود القطاع يف حماية

ال�سكان من احلوادث املختلفة
التي حتدث وي�سعي القطاع
�إيل مزيدا من التعبئة الب�رشية
والو�سائل املتطورة ملواجهة
الإخطار يف بيئة �صحراوية �صعبة
ويبقي التح�سي�س واملرافقة
اليومية لتجنب احلوادث م�ستمر
من طرف الأعوان ح�سب مدير
القطاع .

بو�شريفي بلقا�سم

�أدرار

الك�شف عن قوائم � 96سكن عمومي �إيجاري

ك�شفت م�صالح دائرة �أدرار �أول
�أم�س عن قوائم امل�ستفيدين من
ح�صة ال�سكن العمومي االيجاري
اخلا�صة ببلدية بودة وبلدية تيمي
بح�صة �إجمالية � 96سكنا منها
� 69سكن يف بلدية تيمي مع 20
م�ستفيد احتياطي و 27ببلدية
بودة وح�سب ال�سيد دلفي يزيد

رئي�س دائرة ادرار �أن عملية
درا�سة امللفات املودعة متت
بدرا�سة �شفافة وفقا للمقايي�س
املحددة قانونا يف �إطار كيفية
اال�ستفادة من �صيغة ال�سكن
العمومي االيجاري حيث مت رف�ض
امللفات التي ك�شفت بان �أ�صحابها
ميلكون �سكنات وقطع �أر�ضية

مت مبقر والية �سوق �أهرا�س تنظيم
حفل لت�سليم  15عقد امتياز من
�ضمن  60عقد امتياز مقبولة وذلك
لفائدة فالحني ين�شطون يف
غر�س �أ�شجار الكرز ببلدية �أوالد
�إدري�س يف �إطار بعث ودعم اقت�صاد
الوالية ح�سب ما لوحظ وقد
�أ�رشف على ت�سليم هذه العقود
التي ت�شمل  367هكتارا �ضمن
جزء �أول ملحيط غر�س الأ�شجار
املثمرة ب�أوالد �إدري�س املرتبع على
 1600هكتار بعد خ�ضوعها م�ؤخرا
لعملية ا�ست�صالح وا�سعة و�أكد
ذات امل�س�ؤول �أنه ول�ضمان �أف�ضل
�رشوط لإجناح عملية غر�س الكرز
ب�أوالد �إدري�س و هو الن�شاط الذي
من �ش�أنه �أن ي�سهم يف خلق الرثوة
للرثوة وبعث اقت�صاد الوالية ف�إن

الأمر ي�ستدعي -ح�سبه -التفكري
يف �إمكانية الت�صدير وجعل �سوق
�أهرا�س "قطبا وطنيا"
ومل ال دوليا يف جمال �إنتاج الكرز
و�ست�رشع مديرية م�سح الأرا�ضي
يوم غد الأحد يف عملية حتديد
وتر�سيم حدود �أرا�ضي كل
م�ستثمر �أنه ويف �إطار خلق الرثوة
وا�ستحداث منا�صب �شغل جديدة
متت املبادرة ب�سوق �أهرا�س
بربنامج لرتبية النحل ي�ضم 130
م�ستثمرا منهم  20مهنيني م�ضيفا
ب�أن ات�صاالت جارية لإنتاج "�سم
النحلة" (م�ستح�رض حيوي معقد
ي�ؤثر على اجل�سم ب�أكمله ويزيد
قدرته على املقاومة) الذي ي�صل
الكيلوغرام الواحد منه �إىل 7
ماليني د.ج

و�أجرتهم ال�شهرية مرتفعة وجاءت
عملية التوزيع ب�أمر من وايل
الوالية الذي حث يف �أخر جمل�س
تنفيذي ب�رضورة الإ�رساع يف توزيع
ال�سكنات املنجزة كما تعرف
الوالية اجناز قرابة � 3أالف �سكن
منها  500ح�صة خا�صة ب�صيغة
عدل عرب جل مناطق الوالية وعن

قريب يك�شف عن قائمة 800
�سكن بعا�صمة الوالية لفائدة
امل�ستفيدين �أين تعكف اللجنة
على درا�سة امللفات املودعة بكل
عناية بالتدقيق والتحقيق ال�شفاف
يف امللفات حتى تذهب ال�سكنات
مل�ستحقيها وح�سب القانون .

بو�شريفي بلقا�سم

جلنة للإ�شراف على املنطقة
ال�صناعية اجلديدة لتمازوغة

�سيتم خالل هذا الأ�سبوع تن�صيب
جلنة للإ�رشاف على املنطقة
ال�صناعية اجلديدة لتمازوغة (54
كلم عن عني متو�شنت) من �أجل
ت�سيري العمليات التقنية املتعلقة
ب�إطالقها و�ست�رشف هذه اللجنة
املتكونة من املدراء التنفيذيني
املعنيني خا�صة منهم ال�صناعة
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة و
ترقية اال�ستثمار والطاقة واملناجم
والأ�شغال العمومية واملوارد املائية
و التعمري على التكفل باجلوانب
التقنية لهذه املنطقة التي ينتظر
�أن حتت�ضن عدة م�ؤ�س�سات مهامها
يف �أقرب الآجال وفق ذات امل�صدر
م�شريا �إىل �أن جميع �شبكات الطاقة
والري وغريها متوفرة بعني املكان
وال يبقى �سوى تو�صيلها لل�رشوع
يف جت�سيد  71م�رشوعا مقررا
على م�ستوى هذه املنطقة وترتبع
هذه املنطقة ال�صناعية اجلديدة
م�ساحة  205هكتار وقد �أن�ش�أت
يف �أبريل 2011بقرار من املجل�س
الوطني لال�ستثمار .وقد �سجلت
التمركز الر�سمي على م�ساحة
 18هكتار لأول م�ؤ�س�سة امل�سماة
"�أي �أو�س بوليمري" واملتخ�ص�صة
يف �إعادة ر�سكلة خمتلف �أنواع
البال�ستيك.
وقد جرت املرا�سم الر�سمية
بح�ضور ال�سلطات املحلية
وامل�صالح املعنية وممثلةامل�ؤ�س�سة
التي �أ�شارت �إىل �أن امل�رشوع الأول
املزمع �إطالقه خالل الت�سعة �أ�شهر
املوالية يتعلق ب�إنتاج � 1.700إىل
 1.900طن �سنويا من الأكيا�س
القابلة للتحلل و�ست�سمح هذه
امل�ؤ�س�سة التي تتوفر على خمرب
للبحوث با�ستحداث  400من�صب
�شغل كما �أكدت �شنتور دليلة
م�ضيفة �أنه �سيتم �إجناز �أربع وحدات
�أخرى �أي ما ميثل يف املجموع 16

خطا للإنتاج ومن �ش�أن املنطقة
ال�صناعية اجلديدة لتمازوغة
الواقعة على احلدود الإدارية
مع والية وهران من تدعيم الت�شغيل
و�إنعا�ش الن�شاط ال�صناعي بهذه
الوالية كما �أ�شري �إليه وح�سب ممثل
الوكالة الوطنية للو�ساطة وال�ضبط
العقاري ف�إن هذه املنطقة ت�ضم
�إجماال  450قطعة �أر�ضية �صناعية
وقد مت توجيه حلد الآن  71م�رشوعا
من قبل جلنة امل�ساعدة على
حتديد املوقع وترقية اال�ستثمار
وال�ضبط العقاري .كما ينتظر �أن
ت�ستحدث هذه امل�شاريع 8.273
من�صب �شغل وقد خ�ص�صت م�ساحة
 139هكتار لهذه اال�ستثمارات ذات
الطابع ال�صناعي والتي تقدرقيمتها
ب 88ر 16مليار دج .ويتعلق الأمر
�أ�سا�سا ب  15م�رشوعا يف جمال
مواد البناء وم�رشوعني يف الطاقة
و � 39صناعيا ومن بني العوامل
التي حفزت على حتديد موقع
هذا القطب ال�صناعي امل�ستقبل
يقربه من والية وهران والتي ت�ضم
امليناء واملطار و�سوق هام .وقد
مت �إر�سال طلب للوزارة الو�صية من
�أجل تو�سعة هذه املنطقة ب 250
هكتار كما �أ�شري �إليه.
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�صفقة القرن ..حقيقة �أم خيال!
حممد �أبو ليلى

�إن املراقب لل�سيا�سة اخلارجية وامل�سار ال�سيا�سي التي تتبناه الواليات املتحدة جتاه الق�ضية الفل�سطينية وال�صراع "العربي
دائما منحازة �إىل الطرف "الإ�سرائيلي" نتيجة لعدة عوامل تتعلق باملوقع والدور اجليو –
– الإ�سرائيلي" يجد ب�أنها كانت
ً
ا�سرتاتيجي بعنا�صره اجليو �سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية واملعلوماتية التي تتمتع بها "�إ�سرائيل" يف املنطقة.
اليوم ،وبعد عقود من املحاوالت يف
�إنهاء "الق�ضايا العالقة" بني اجلانبني
الفل�سطيني و"الإ�رسائيلي" ،عر�ضت
الإدارة الأمريكية احلالية برئا�سة
ترمب ،وبالت�شاور مع �أطراف عربية
نافذة ر�ؤي ًة جديدة لت�سوية الق�ضية
الفل�سطينية �سميت �أو عرفت
�إعالمياً "ب�صفقة القرن".
وتت�ضارب املعلومات حقيق ًة عن
�شكل وم�ضمون هذه ال�صفقة� ،إال �أن
الأكيد �أنها قادمة يف �سياق ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،طاملا �أن
ع ّرابها اليهودي جاريد كو�شنري �صهر
م�ست�شار ترمب وجي�سون غرينبالت
(املبعوث الأمريكي لعملية ال�سالم
يف ال�رشق الأو�سط) ،وهو يهودي
�أرثوذك�سي عمل حمام ًيا يف جمال
العقارات ،وكان مقربا لرتمب منذ
عقود.وعلى رغم من غياب خطاب
�أمريكي ر�سمي وا�ضح حيال هذه
ال�صفقة� ،إال �أن م�س�ؤولني �أمريكيني
�أو�ضحوا �أن هذه اخلطة �ستكون
�شاملة ،وتتجاوز الأطر التي و�ضعتها
الإدارات الأمريكية ال�سابقة ،وتتناول
كل الق�ضايا الكربى ،مبا فيها القد�س
واحلدود والالجئون ،وتكون مدعومة
ب�أموال من ال�سعودية ودول خليجية
�أخرى ل�صالح الفل�سطينيني.
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية �أحمد جمدالين
ويف ت�رصيح مثري حول �صفقة القرن
وعرب تلفزيون فل�سطني بتاريخ 9
كانون الثاين  2018قال "�إن اجلانب
ال�سعودي هو من �أبلغهم باملقرتحات
الأمريكية ب�ش�أن "�صفقة القرن"،
و�أن ال�صفقة تقوم على ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية مقابل �إن�شاء
حلف �إقليمي �ضد �إيران ت�شارك فيه
�إ�رسائيل".
�أما عن �شكل ال�صفقة ،فيمكن

د� .أ�سامة الأ�شقر
ما تزال ذاكرة تاريخ فل�سطني
احلديث تزخر با�سم الرتكمان
القوي ،فهناك على جبال ال�ساحل
ّ
الفل�سطيني ،وعلى الأطراف
الغربية ملرج ابن عامر ال�سهل
الوا�سع بني منطقة اجلليل وجبال
نابل�س ا�ستقرت ثماين قبائل
تركمانية ب�شيوخها ،وهم قبائل
بني �سعيدان ،وبني علقمة ،وبني
غرة ،وبني ظبية ،وال�شقريات،
والطواطحة ،والنغنغية ،والعوادين
وا�ستقروا يف قرى املن�سي و�أبو
�شو�شة و�أبي زريق والغبيات ولد
العوادين من ق�ضاء حيفا . ...
عا�شوا فل�سطينيني و�شاركوا
يف ثورة ال�شعب �ضد االحتالل
الربيطاين يف الثالثينات بقيادة
احلاج ح�سن من�صور ،وكانت قرية
املن�سي منطلق الثورة باال�شرتاك
مع ثوار جنني ،وكانت مقر قيادة
عمليات مرج ابن عامر ،وا�ست�شهد
الع�رشات منهم ،و�أ�رس احلاج ح�سن

ا�ستنباطها من خالل  4م�سارات
عملية اتخذتها �إدارة ترمب وبتن�سيق
عا ٍل مع الكيان ال�صهيوين خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية.
فاوىل هذه امل�سارات كانت يف
 6من كانون الأول  2017حيث
�أعلن ترمب �أن القد�س عا�صمة
للكيان الإ�رسائيلي وبذلك تكون
ق�ضية القد�س انتهت وال جمال �أن
تكون �ضمن �إطار �أي مفاو�ضات
م�ستقبلية برعاية �أمريكية .اما
امل�سار الثاين فهو يتعلق بق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني و�إنهاء عمل
وكالة الأونروا ،فاملبعوث الأمريكي
لعملية ال�سالم جي�سون جرينبالت
�أبلغ القنا�صل الأوروبيني املعتمدين
يف القد�س نهاية �شهر املا�ضي،
�أن وا�شنطن تريد �أن تنهي عمل
"وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل
الالجئني �أونروا"� ،إذ "ال يُعقل �أن تظل
الوكالة تعمل �إىل �أبد الدهر ،يجب �أن
ن�ضع تاريخاً حمدداً لعملها" ،معترباً
�أن الأجيال اجلديدة من الالجئني
لي�ست الجئة لأنها ولدت يف �أر�ض
جديدة .وقال" :دعم الوكالة ،لكن
لي�س �إىل الأبد ،نريد تاري َخ نهاية
حمدداً ،وم�ستعدون اللتزامه".ومل
تتوان املطالبات الإ�رسائيلية ب�إنهاء
عمل وكالة "الأونروا" حتت مربرات
�أن "الأونروا" هي ال�سبب الرئي�س
ب�إبقاء ق�ضية الالجئني ح ّية ل�سبعة
عقود من الزمن ،فما كان من �إدارة
ترمب �إال �أن اتخذت قرارا مطلع
هذا العام بتجفيف متويل الوكالة
كخطوة على م�سار خلق �أزمة مالية
تقودها �إىل عدم قدرتها بتقدمي
اخلدمات يف الأقاليم اخلم�سة التي
ت�شغلها ،وهذا �سيقود حت ًما �إىل
ت�صفيتها ،ورمبا اتخاذ قرار �أممي
ب�إنهاء عملها ما يعني �إنهاء ق�ضية

الالجئني.
امل�سار الثالث
الأمريكي
املبعوث
ح�سب
جرينبالت ف�إن هدف عملية
ال�سالم هو �إقامة حتالف �إقليمي
ي�ضم العرب و"�إ�رسائيل" ملقاومة
"اخلطر الإيراين" و"الإرهاب� ،إذ
تعترب �أمريكا �أن الأزمة احلقيقية
يف ال�رشق الأو�سط تتمثل بالدور
الإيراين وتهديدها اال�سرتاتيجي
حللفائها وقلب املوازين يف �أكرث
من �ساحة عربية (العراق – �سوريا
– لبنان – اليمن) ولذلك وجدت
�أمريكا نف�سها م�ضطرة لتقليم �أظافر
�إيران من خالل �إن�شاء حتالف عربي
– "�إ�رسائيلي" م�شرتك ملواجهة دور
�إيران الإقليمي لتفرغ �أمريكا بق�ضايا
ا�سرتاتيجية �أخرى تتعلق رمبا بالدور
ال�صيني والرو�سي املت�صاعد وامل�ؤثر
على موازين القوى الدولية ،وعلى ما
يبدو �أن �شكل هذا القالب (احللف)
بد�أ ي�أخذ حجمه مبا يتنا�سب
مع ال�شكل الهند�سي التي تريده
"�إ�رسائيل" ،ففي � 9أيلول  2017قال
رئي�س الوزراء "الإ�رسائيلي" بنيامني
نتنياهو �إن "�إ�رسائيل" متكنت من
حتقيق اخرتاق يف كتلة الدول العربية،
و�أن التعاون امل�شرتك مع هذه الدول
غري م�سبوق منذ ن�ش�أة "�إ�رسائيل"،
وا�ص ًفا ذلك بالتغيري العظيم .امل�سار
الرابع ،يتعلق حقيق ًة فيما يح�صل
يف �سيناء امل�رصية ،واملراقب
للأحداث يجد �أن النظام امل�رصي
عمل خالل العامني املن�رصمني على
�إخالء �أجزاء حيوية وا�سعة يف �سيناء
من �سكانها وخا�صة تلك املحاذية
لقطاع غزة احلدودية بعمليات
ع�سكرية حتت عنوان حماربة
"الإرهاب" .وميكن اعتبار �أن هذه
التطورات الع�سكرية والتغريات

الدميغرافية احلا�صلة يف �سيناء
لي�ست ببعيدة عن ال�ضوء الأخ�رض،
والتي تتما�شى مع �أحد بنود تلك
ال�صفقة ،وهي ما عبرّ عنها م�ست�شار
الأمن القومي "الإ�رسائيلي" ال�سابق
جيورا �أيالند عام  2010حيث اقرتح
�أن تتنازل م�رص عن  720كيلومرتا
مربعا من �أرا�ضي �سيناء ل�صالح
الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية،
ب�إ�ضافة م�ستطيل ميتد من رفح
�إىل حدود مدينة العري�ش طوله 24
كيلومرتا وعر�ضه ثالثون كيلومرتا.
وقد ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س
"الإ�رسائيلية" يف  19فرباير�/شباط
 2017عن لقاء �رسي عقد بالعقبة
(الأردن) �أيام �إدارة �أوباما ،وحتديدا
يف  21فرباير�/شباط  ،2016ومت
بح�ضور بنيامني نتنياهو وجون
كريي وعبد الفتاح ال�سي�سي وعبد
اهلل الثاين ،ونوق�شت خالله �أفكار

"جديدة" للحل "النهائيُ ،
وطرحت
أرا�ض من �سيناء
خطة �إعطاء � ٍ
للفل�سطينيني.

خال�صة القول
لقد اختارت الواليات املتحدة ومعها
الكيان ال�صهيوين التوقيت املنا�سب
لتمرير هذه ال�صفقة يف ظل الواقع
الإقليمي العربي الأكرث م�أ�ساوياً
وانهياراً نتيجة لل�رصاعات الداخلية
التي �أدت �إىل تدمري البنى التحتية
يف �أكرث من دولة عربية ،وجعلتها
منهمكة مت�صارعة ومنق�سمة ،وباتت
مرتبة فل�سطني على �أجندة هذه
الدول وال�شعوب العربية مت�أخرة
ومت�أخرة جداً.
�إن اجلزء الأ�سا�سي من هذه ال�صفقة
متعلق بالق�ضية الفل�سطينية،

فال�شعب الفل�سطيني الذي حارب
على مدار  7عقود من الزمن و�أف�شل
ع�رشات امل�شاريع الت�صفوية حلقه،
ي�ستطيع اليوم مواجهة هذا امل�رشوع
و�إف�شاله ،فال�شعب الذين �آمن
بق�ضيته وعدالة مطلبه لن ي�ست�سلم
�أمام الغطر�سة ال�صهيونية.
واملطلوب اليوم ،تالحم ال�شعب
الفل�سطيني ،و�إنهاء االنق�سام،
وتوحيد جهوده يف الداخل وال�شتات
والعمل على تعزيز ال�صمود والثبات،
واال�ستفادة من الطاقات املوجودة
يف العامل العربي والإ�سالمي،
و�إعادة تفعيل دور املقاومة يف
ال�ضفة الغربية ،و�إنهاء كافة �أ�شكال
التن�سيق الأمني مع هذا العدو ،وعلى
ال�سلطة الفل�سطينية �أن ترمي اتفاق
�أو�سلو �إىل مزبلة التاريخ ،وتبني خيار
املقاومة كخيار ا�سرتاتيجي لتحرير
القد�س وفل�سطني.

تركمان فل�سطني  ...ح ّرا�س الثغور !

من�صور و�أعدم رمياً بالر�صا�ص ،وال
يُعلم �أين دفن.
ويف حروب النكبة �سقط ع�رشات
ال�شهداء من الرتكمان مدافعني
عن قراهم حتى نفذت ذخريتهم،
و ُه ّجروا من �أر�ضهم �إىل جنني
والأردن واجلوالن و�سوريا ولبنان،
و�شاركوا بقوة يف �صد الهجوم على
جنني عام النكبة 1948م ،وكثرياً ما
ي�شيد النا�س بهم بعد �صمودهم
الأ�سطوري يف ملحمة خميم جنني
من �إبريل عام 2002م.
بع�ض ه�ؤالء الرتكمان هم من
�ساللة املقاتلني الرتكمان القدماء،
وبع�ضهم من ع�شائر عربية مهاجرة
�سكنت بجوار قرى الرتكمان
وحتالفوا معهم ونُ�سِ بوا �إليهم،
و�صاروا يُعرفون بعرب الرتكمان
التي انتظمت كلها يف حلف
ع�شائري عريق.
وجميع الرتكمان يف فل�سطني
اليوم ا�ستعربوا متاماً ،و�أ�صبحوا
فل�سطينيني م�سلمني معروفني

ب�شكيمتهم وفت ّوتهم ال�سيما يف
مواجهة االحتالل.
ً
تاريخياً ف�إن �أعدادا كبرية من
الرتكمان الناوكية ترتاوح بني
 12000-6000قدمت �إىل فل�سطني
قبل احلروب ال�صليبية لدعم بدر
اجلمايل حاكم ال�شام من قبل
الفاطميني �ضد هجمات الأعراب
وغاراتهم على الريف الفل�سطيني،
وجرت لهم �إقطاعات يف غور
الأردن واملناطق التي حتاذي
البادية ،وكان املقاتل الرتكماين
يتحرك حتت ظل �سيفه ،ويحمل
معه �أ�رسته كلها �أينما ا�ستق ّر .ويف
�أثناء احلروب ال�صليبية وبعدها
ا�ستمرت هجرات الرتكمان �إىل
ال�شام بحثاً عن املراعي اخل�صيبة
والأمن ،وان�ضموا �إىل الزنكيني
والأيوبيني يف حروبهم �ضد الفرجنة
ال�صليبيني ،وا�ستعان بهم نور الدين
زنكي يف حروب الع�صابات يف
اجلليل الفل�سطيني.ويف عهد
�صالح الدين ّ
نظم الرتكمان �أنف�سهم
يف ت�شكيالت ع�سكرية �شعبية غري

نظامية ،وال�سيما من القبيلة
الياروقية ،وكان بني قادة جيو�ش
�صالح الدين الأيوبي يف معركة
حطني قائد تركماين بارز ،هو
"مظفر الدين كوجك (كوكبورو)"
من �أربيل يف �شمال العراق ،وان�ض ّم
�إليه الحقاً القائد الرتكماين "يو�سف
زين الدين" �أمري �أتابكة املو�صل يف
�شمال العراق �أي�ضاً ،ولذلك �أقطعهم
�صالح الدين �أرا�ضي وا�سعة �شمال
نابل�س .وكان للرتكمان احلزبنلدية
وهم من تركمان ال�شام م�شاركة
فاعلة ل�صالح الدين يف حترير
فل�سطني ،كما قدم �إليه مع القائد
الرتكماين بدر الدين دلدرم خلق
كثري من املقاتلني الرتكمان.وقد
كان له�ؤالء الرتكمان دور كبري يف
الدفاع عن القد�س �أثناء حماوالت
امللك الإجنليزي ريكاردو�س
ا�ستعادة القد�س من الأيوبيني.
ويف عهد الظاهر بيرب�س جرى
توطني عدد كبري من مقاتلي
الرتكمان وعائالتهم على طول
ال�ساحل الفل�سطيني يف حرا�سة

الثغور البحرية من هجمات
ال�صليبيني الفرجنة ،و�شاركوا معه
قبل ذلك يف معركة عني جالوت،
وكانت لهم �أدوار يف ت�أمني الطرق
والإمدادات اللوج�ستية وجباية
الزكاة وتو�صيل الربيد ،و�أوكل
�إليهم بيرب�س الدفاع عن يافا بعد
حتريرها.ويف زمان املماليك
تر�سخ
الرتكمان وال�رشك�س،
ّ

وجودهم وا�ستقروا يف جبال نابل�س
و�سهول جنني ،وتزايدت �أعدادهم
يف فل�سطني بعد موجة هجرة
جديدة �أوائل القرن التا�سع ع�رش.
ويف العموم ف�إن تركمان فل�سطني
هم منط مقاتل من �شعب فل�سطني
املحاربني الذين جعلوا من هذه
الأر�ض موطنهم الوحيد ،ودافعوا
عنه بب�سالة ّ
فذة وما يزالون.

�إ�شهار
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Art of Advertising est une agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition, création de logo élaboration d’identité
visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique
et conception de site internet,
L’agence de communication est composée
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ...
bref une agence de communication complète.
Notre travail consiste à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication,
Compagnes emailling

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil média sera parmi nos tâches initiales .
Nos tâches
Communication évènementielle
Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports
Manifestations et salons

10
7

Objets promotionnels
cadeaux de fin d année cadeaux d’affaires
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Régies publicitaires

Le Chiffre d’Affaires

Lundi 7 août 2017

PUB

Nous suivre sur:
ZZZOHFKLࢼUHGDࢼDLUHVFRP
ZZZHOZDVVDWFRP

6XU)DFHERRN

- ,QYHVWSOXV
/H&KLࢼUHGթDࢼDLUHV
(O:DVVDW
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الإرهاب الهجني:

كيف ي ِ ّ
ُ�شكل تنظيم "الرايات البي�ضاء" ً
تهديدا للعراق؟

الإرهاب الهجني:
ّ
�شكل �صعود تنظيم �أ�صحاب "الرايات البي�ضاء" حتد ًيا �أمن ًّيا جديدً ا للدولة العراقية ،فبعد الهزائم امليدانية
التي تعر�ض لها تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وتقوي�ض منوذج الدويلة التي ميثلها ،بدا م�ستقبل العراق واملنطقة
مفتوحا على �سيناريوهات عديدة ترتاوح بني ا�ستمرار العديد من العنا�صر الإرهابية التي كانت تنتمي
ككل
ً
�إىل "داع�ش" يف والئها للتنظيم ولأفكاره يف �إطار منوذج يفتقر �إىل البعد التنظيمي املتما�سك ،ولكنه -يف الوقت
ذاته -يعرب عن درجة من ال�شراكة الفكرية ،تتالقى مع �أفكار "داع�ش" ،التي ميكن من خاللها تنفيذ هجمات
للذئاب املنفردة.
ثمة �سيناريو �آخر يفرت�ض �إمكانية
اندماج عنا�رص "داع�ش" يف
تنظيمات م�سلحة هجينة جديدة،
ت�ضم �أع�ضاء لهم خلفيات فكرية
خمتلفة ،ويكون لديهم هدف
م�شرتك ملواجهة امل�ؤ�س�سات
العراقية يف حماولة للث�أر من
هذه امل�ؤ�س�سات .ويف هذا
ال�سياق ،يبدو من ال�صعب ،وف ًقا
للمعطيات الراهنة ،احلكم على
تنظيم "الرايات البي�ضاء" على �أنه
ي�ستن�سخ جتربة "داع�ش" ،حيث
يبدو �أن التنظيم ي�ضم يف �صفوفه
عنا�رص خمتلفة غري تلك التي
كانت من�ضوية حتت "داع�ش".

التنظيم "الهجني":
ُرجح املعلومات املتاحة ،والتي
ت ّ
ال تزال حمدودة ،عن تنظيم
"الرايات البي�ضاء" من فر�ضية كونه
تنظي ًما
م�سلحا هجي ًنا ،فالتنظيم
ً
الذي يُقدر عدده بعدة مئات ي�ضم
�أع�ضاء �سابقني يف تنظيم الدولة
الإ�سالمية "داع�ش" ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء �سابقني يف جمموعات
لها �صالت بامليلي�شيات الكردية
يف �شمال العراق .ويف هذا
الإطار ،ميكن الإ�شارة �إىل عدد
من الدالالت الرئي�سية املرتبطة
بتنظيم "الرايات البي�ضاء" وذلك
على النحو الآتي:

 1انتماءات متعددة:فقد تعددت التو�صيفات للتنظيم
اجلديد ،حيث افرت�ض عدد من
امل�سئولني الأمنيني يف حمافظة
دياىل "�أن عنا�رص التنظيم هم من
بقايا عنا�رص داع�ش" ،ويف هذا
ال�سياق ،يطرح البع�ض ا�سم "�أحمد
حكومة" كقائد لتنظيم "الرايات
البي�ضاء" ،وهو �شخ�ص كان
منتم ًيا يف ال�سابق لتنظيم الدولة
الإ�سالمية "داع�ش" ،و�ضمن هذا
االجتاه يعتقد البع�ض �أن التنظيم
اجلديد عبارة عن �صيغة وواجهة
جديدة لتنظيم �أن�صار الإ�سالم يف
كرد�ستان.
ثمة اجتاه �آخر ي�صنف تنظيم
"الرايات البي�ضاء" ب�أنه تنظيم
كردي خال�ص ي�ضم جمموعة من
امليلي�شيات الكردية امل�سلحة
املعار�ضة لل�سلطة .و�إن كان
البع�ض الآخر يفرت�ض �أن التنظيم
اجلديد مرتبط بحزب البعث،
حيث �أ�شار "�صادق احل�سيني"،
رئي�س اللجنة الأمنية يف جمل�س

حمافظة دياىل ،يف دي�سمرب ،2017
�إىل �أن "حزب البعث يقوم بتجميع
م�ؤيديه ونقلهم ب�شكل �رسي �إىل
مراكز تدريب بغر�ض ت�شكيل
ف�صائل م�سلحة".
وبالرغم من هذا التباين حول
تو�صيف ماهية تنظيم "الرايات
البي�ضاء" الذي يتخذ عنا�رصه
راية بي�ضاء اللون يتو�سطها وجه
�أ�سد ،ف�إنه من املرجح �أن تكون
البنية الرئي�سية للتنظيم م�ستندة
ب�شكل رئي�سي �إىل مزيج من بقايا
"داع�ش" ،وعنا�رص مليلي�شيات
كردية م�سلحة حتاول ال�ضغط
على احلكومة املركزية.
 -2مناطق التمركز:
ين�شط تنظيم "الرايات البي�ضاء"
ب�صورة رئي�سية يف مناطق
مبحافظة دياىل وحمافظة كركوك،
وتتخذ عنا�رص التنظيم من منطقة
�سل�سلة جبال حمرين وق�ضاء طوز
خرماتو مال ًذا لها ،حيث ي�ستفيد
التنظيم من ت�ضاري�س املكان
و�سل�سلة جبال حمرين ال�صعبة التي
تقع على حدود ثالث حمافظات،
هي� :صالح الدين ،وكركوك (يف
ال�شمال) ،و�صولاً �إىل دياىل على
احلدود الإيرانية.
وت�شري عدة م�صادر �أمنية عراقية
�إىل �أن عنا�رص التنظيم ا�ستغلت
� ً
أي�ضا املنطقة الفا�صلة بني القوات
العراقية وقوات البي�شمركة ،والتي
ال توجد فيها �أي قوات منذ توتر
العالقة بني اجلانبني يف �أكتوبر
 2017على خلفية ا�ستفتاء انف�صال
�إقليم كرد�ستان.

 3عمليات التنظيم:ذكر املتحدث با�سم قيادة
العمليات امل�شرتكة يف العراق
العميد "يحيى ر�سول" ،يف
فرباير � ،2018أن "تنظيم الرايات
البي�ضاء هو جمموعة غالبيتها من
اخلارجني عن القانون ،ويقطعون
الطرق ،ويهربون ال�سالح والنفط،
وي�ضم جمموعة من الدواع�ش
الفارين من املعارك الع�سكرية
التي �شنها اجلي�ش العراقي على
مناطق متركزهم".
ويك�شف هذا الت�رصيح ،والعمليات
التي قام بها التنظيم ،عن منط
من العمليات التي تتداخل
فيها اجلرمية مع الإرهاب،
�أو ما يعرف مبت�صل الإرهاب
واجلرمية crime – terror
بح�سب
،
continuum

متارا ماكارينكو Tamara
 ،makarenkoوالذي ينتهى
يف �أحد �أ�شكاله �إىل درجة �أعمق
من التداخل ين�ش�أ من خاللها
تنظيمات هجينة ت�ستخدم �أ�ساليب
�إجرامية وتكتيكات �إرهابية تخدم
م�صاحلها.
وتتنوع عمليات التنظيم بني
الهجوم على دوريات تابعة للقوات
العراقية� ،إذ ت�شري بع�ض امل�صادر
الأمنية �إىل �أن عنا�رص التنظيم
متتلك الكثري من الأ�سلحة مبا
يف ذلك املدفعية الثقيلة و�أ�سلحة
هاون ،كما ت�ضمنت عمليات
التنظيم اختطاف وحرق بع�ض
ال�شاحنات ،فعلى �سبيل املثال ،مت
توجيه اتهامات للتنظيم بال�ضلوع
يف عملية حرق �أربع �شاحنات
ملواد غذائية ونفط تعود ل�سائقني
من حمافظة الب�رصة ،قبل �أن
تخطفهم على الطريق الرابط بني
كركوك وال�سليمانية خالل �شهر
دي�سمرب  .2017ويف �شهر يناير
املا�ضي قام التنظيم باختطاف
�أربعة �أ�شخا�ص من منطقة
"كفرى" بالقرب من ق�ضاء طوز
خورماتو.

تهديدات حمتملة:
�أعلنت قيادة العمليات امل�شرتكة يف
العراق يوم  7فرباير � 2018إطالق
عملية ع�سكرية وا�سعة النطاق
لتحقيق اال�ستقرار والق�ضاء على
العنا�رص واخلاليا التابعة لداع�ش،
والتنظيمات امل�سلحة ،على غرار
تنظيم "الرايات البي�ضاء" ،التي
ن�ش�أت يف املناطق القريبة من
طوز خورماتو .وال ميكن �إغفال
ارتباط هذه العملية بالتهديدات
التي ي�شكلها تنظيم "الرايات
البي�ضاء" واملتمثلة فيما يلي:

 1اتفاق تبادل النفط:فظهور التنظيم يف منطقة طوز
خورماتو ميثل تهديدًا مل�سارات
نقل النفط بعد االتفاق الذي
تو�صلت �إليه بغداد وطهران لتبادل
النفط يف دي�سمرب املا�ضي،
ومبوجبه يتم نقل خام النفط من
كركوك بال�شاحنات �إىل كرمن�شاه
يف �إيران مبعدل يرتاوح بني 30
�إىل � 60ألف برميل يوم ًّيا ،وتلتزم
�إيران بت�سليم نف�س الكمية وبنف�س
املوا�صفات عرب موانئ جنوب
العراق.
ويعني هذا االتفاق �أن العراق

يحتاج �إىل �إر�سال �أعداد كبرية من
ال�شاحنات ي�صل عددها يف �أدنى
تقدير من � 75إىل � 100شاحنة
متر عرب املناطق التي يتواجد
بها تنظيم "الرايات البي�ضاء"،
وهو ما يعزز من احتمالية تعر�ض
هذه ال�شاحنات لهجمات التنظيم،
و�إمكانية توظيف اال�ستيالء على
هذه ال�شاحنات كم�صدر لتمويل
�أن�شطة التنظيم.

�أعلنت عنها بغداد يف  7فرباير
� 2018شارك فيها قوات من الفرقة
املدرعة التا�سعة للجي�ش العراقي
وفرقة الرد ال�رسيع التابعة لوزارة
الداخلية وقوات احل�شد ال�شعبي،
بالتن�سيق مع قوات البي�شمركة
الكردية ،وب�إ�سناد من طريان
اجلي�ش وطريان التحالف الدويل
الذي تقوده الواليات املتحدة
ملكافحة "داع�ش".

 2اال�ضطراباتالأمنية:

 3-الث�أر من ال�سلطة:

يحتمل �أن ي�ستغل التنظيم حالة
عدم اال�ستقرار واال�ضطراب
الأمني احلادث يف �شمال العراق
بعد �أزمة ا�ستفتاء انف�صال �إقليم
كرد�ستان ،وتدخل قوات احلكومة
املركزية لتقوي�ض �أي حماولة
لالنف�صال تخرج حمافظة كركوك
الغنية بالنفط من ح�سابات حكومة
بغداد .فقد ا�ستثمر التنظيم،
ب�شكل �أو ب�آخر ،ال�صدام والتوتر
احلادث بني القوات العراقية
وقوات البي�شمركة من �أجل
التكري�س لتواجده ،ولهذا يتمركز
العديد من عنا�رص التنظيم يف
املنطقة الفا�صلة بني القوات
العراقية وقوات البي�شمركة منذ
توتر العالقة بني اجلانبني يف �شهر
�أكتوبر املا�ضي.
ولعل التهديد الذي ي�شكله تنظيم
"الرايات البي�ضاء" هو ما دفع
اجلانبني (القوات العراقية وقوات
البي�شمركة) �إىل تخفيف حدة
التوتر فيما بينهما ،والتن�سيق
ملجابهة التنظيم ،فالعملية التي

يبدو التهديد الأكرب من طبيعة
الرتكيبة املحتملة ،ال �سيما يف ظل
حالة الغمو�ض املحيطة بالتنظيم،
�إذ �إن وجود عنا�رص لهم توجهات
خمتلفة داخل هذا التنظيم
مرتبط �إىل حد بعيد بهدف واحد
هو الث�أر من ال�سلطة العراقية،
فعنا�رص "داع�ش" تعتقد �أن بغداد
ق�ضت على جتربتها ودولة النقاء
املتخيلة التي كانت ت�صبو �إليها،
كما �أن العنا�رص الكردية� ،أو حتى
البعثية ،التي يُعتقد �أنها منتمية
�إىل التنظيم اجلديد تطمح هي
الأخرى يف الث�أر من بغداد لأنها
تقو�ض طموحاتها ال�سيا�سية.
وهكذا �سي�ؤدي هذا الطابع
االنتقامي �إىل هجمات م�ؤثرة
ت�ستهدف بالأ�سا�س م�ؤ�س�سات
الدولة العراقية وقواتها املتواجدة
يف مناطق وجود التنظيم.

م�ستقبل التنظيم:
قد يكون من املبكر احلكم على
تنظيم "الرايات البي�ضاء" ب�أنه

ن�سخة جديدة لتنظيم الدولة
خ�صو�صا
الإ�سالمية "داع�ش"،
ً
�أن التنظيم مل يك�شف حتى
الوقت الراهن ب�شكل وا�ضح عن
�أهدافه و�أيديولوجيته ،وبالتايل
ميكن افرتا�ض �أن التنظيم مبنزلة
تنظيم هجني� ،سواء يف ع�ضويته �أو
تكتيكاته وهجماته.
وا�ستنادًا �إىل ذلك ،يبدو م�ستقبل
التنظيم مرهو ًنا ب�سيناريوهني،
�أحدهما �أن يكون التنظيم يعرب
بالفعل عن ن�سخة جديدة من
"داع�ش" ،ويف هذه احلالة �سيكون
التنظيم عر�ضة لتحديات كبرية
يف ظل اخل�سائر امليدانية التي
تعر�ض لها التنظيم الرئي�سي،
وفقدان الكثري من موارده
وم�صادر متويله ،ناهيك عن ذبول
منوذج "داع�ش" وتراجع جاذبيته
لدى العديدين.
بينما ين�رصف ال�سيناريو الآخر
�إىل احتمالية هيمنة طابع التمرد
الكردي ،حتى يف حالة ع�ضوية
عنا�رص من "داع�ش" بالتنظيم،
وامل�صالح ال�سيا�سية على التنظيم
اجلديد ،بحيث يكون التنظيم
�آلية ت َّ
ُوظف يف ال�رصاع الدائر
بني احلكومة العراقية و�إقليم
كرد�ستان ،وذلك بهدف ال�ضغط
على بغداد .ويف هذه احلالة
�سيكون الو�ضع �أكرث تعقيدًا بالن�سبة
حلكومة بغداد التي ت�سعى �إىل
جتاوز الآثار التي خلّفتها �سنوات
اال�ضطرابات الأمنية.

11

دويل

اجلمعة  02ال�سبت 03مار�س  2018املوافـق لـ  16جمادىالثاين 1439ه

الأزمة اليمنية

مبعوث �أممي جديد وفر�ص �سالم ال تزال �ضئيلة
بعد تعرث لأكرث من عام ون�صف العام ،ت�شهد عملية ال�سالم يف اليمن حماولة �إنعا�ش ،مع بدء مهام مبعوث الأمم
املتحدة اجلديد ،الربيطاين مارتن جريفيث ،اليوم اخلمي�س.
لكن فر�ص احلل ال�سيا�سي ال
تزال �ضئيلة ،يف ظل مت�سك
غالبية �أطراف النزاع بخيار
احل�سم الع�سكري ،وخروج
قرار احلل �إىل �أيدي العبني
دوليني ومن املقرر �أن ي�ستهل
جريفيث ،وهو ثالث مبعوث
�أممي يف اليمن ،رعاية �أوىل
جوالت امل�شاورات اجلديدة،
خالل مار�ساجلاري ،يف
�سلطنة عمان ،وفق ت�رصيحات
�سلفه املوريتاين �إ�سماعيل ولد
ال�شيخ �أحمد (،)2018-2015
الذي انتهت مهامه �أم�س.
وي�أمل ال�شارع اليمني �أن يلتقط
�أطراف النزاع فر�صة ال�سالم
اجلديدة ،والتي تتزامن مع
اقرتاب النزاع من �إكمال عامه
الثالث� ،أواخر مار�س اجلاري.
ودخلت عملية ال�سالم يف موت
�رسيري ،منذ رفع م�شاورات
الكويت ،يف � 6أوت ،2016
التي رعتها الأمم املتحدة
ملدة ت�سعني يوما ،وو�صلت �إىل
طريق م�سدود� ،إثر رف�ض وفد
جماعة «�أن�صار اهلل» (احلوثيني)
وحزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام
التوقيع على اتفاق �سالم كانت
احلكومة ال�رشعية ،املعرتف
بها دوليا ،قد رحبت به.
وخالفا للجوالت الثالث،
التي رعتها الأمم املتحدة يف
�سوي�رسا والكويت ،ت�أتي عملية
ال�سالم املقبلة و�سط متغريات
خمتلفة �شهدتها الأزمة اليمنية
خالل العام الأخرية فعالوة
على اال�ستنزاف الذي نال من
جميع الأطراف ،تبدو جماعة
احلوثي �أوهن من �أي وقت
م�ضى ،بعد انفراط حتالفها
القوي مع قوات الرئي�س
الراحل ،علي عبد اهلل �صالح
(.)2012-1978
وانتهى التحالف بني الطرفني
بقتل احلوثيني ل�صالح ،يف
دي�سمرب املا�ضي ،عقب
معارك دموية يف �صنعاء ،التي
ي�سيطر عليها احلوثيون منذ
� 21سبتمرب .2014

ومنذ  26مار�س  2015تدور
احلرب يف اليمن بني القوات
املوالية للحكومة ،مدعومة
بتحالف عربي تقوده اجلارة
ال�سعودية ،من جهة ،وبني
امل�سلحني احلوثيني ،املتهمني
بتلقي دعم �إيراين ،من جهة
�أخرى.
ترحيب من اجلميع
حتظى عملية ال�سالم اجلديدة
بامتيازات مل تكن يف متناول
اجلوالت الثالث املا�ضية،
�إذ يعلق اليمنيون �آمالهم على
املبعوث الربيطاين اجلديد،
وهو دبلوما�سي خم�رضم،
مي�سك بامللف اليمن ،م�سنودا
بثقل بلده الع�ضو الدائم يف
جمل�س الأمن الدويل ،خالفا
ل�سابقيه العربيني ،املوريتاين
ولد ال�شيخ �أحمد ،واملغربي
جمال بن عمر ()2015-2011
وقبل تعيني جريفيت حدثت
حتركات بريطانية ودولية
مكثفة لإن�ضاج حل �سيا�سي
فقد طاف وزير اخلارجية
الربيطاين ،يوري�س جون�سون،
دول املنطقة ،والتقى �أبرز
الالعبني يف الأزمة اليمنية،
وعلى ر�أ�سهم قادة �سلطنة
عمان ،التي تتمتع بعالقة ودية
مع جماعة احلوثي ،وال�سعودية،
التي تقود حتالفا من  13دولة
لدعم �رشعية الرئي�س اليمني،
عبد ربه من�صور هادي.
وقوبل تعيني جريفيت برتحيب
من طريف النزاع ،فاحلوثيني،
الذي رف�ضوا التعاطي مع
ولد ال�شيخ �أحمد ،واتهموه
باالنحياز لل�سعودية� ،أعلنوا
على الفور ترحيبهم بقرار
تعيني املبعوث الربيطاين،
وكذلك فعلت احلكومة
ال�رشعية ويُلم جريفيت بالأزمة
اليمنية ،و�سبق له �أن التقى
كافة �أطراف النزاع� ،أواخر
العام املا�ضي ،ب�صفته مدير
للمعهد الأوروبي لل�سالم.

و�سي�ستهل �أوىل جوالت
امل�شاورات من العا�صمة
العمانية م�سقط ،بلقاءات
جتمع وفدي جماعة احلوثي
وحزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام،
اللذين �أ�صبحا خ�صمني ،منذ
مطلع دي�سمرب �أول املا�ضي.
وت�سعى الأمم املتحدة ،عرب
م�شاورات م�سقط� ،إىل ر�أب
ال�صدع بني احلوثيني وحزب
امل�ؤمتر ،وجمعهم يف فريق
تفاو�ضي واحد يقابل احلكومة
ال�رشعية ،كما كان احلال يف
لأغرا�ض �شخ�صية» ،وهوالء جراء تزايد ال�ضغط الع�سكري
م�شاورات �سوي�رسا عام  ،2015للإعداد».
وم�شاورات الكويت بني �أبريل /وتابع املذحجي ،يف حديث �سيقفون حجر عرثة �أمام من التحالف وت�صدع حتالف
اجلماعة مع �صالح ،ولذلك ف�إن
ني�سان و�أغ�سط�س� /آب  .2016للأنا�ضول� ،أن «جريفيث عجلة ال�سالم.
و�سيكون متثيل حزب امل�ؤمتر يحتاج �إىل حت�ضريات لإن�ضاج ويتم�سك الوفد احلكومي جزءا من التحدي لأي م�سار
بالوفد هو العقدة الأكرب �أمام ظروف �أي مفاو�ضات ،وال باالحتكام �إىل املرجعيات �سيا�سي قادم هو كيفية جعل
الأمم املتحدة ،بعد ت�صدع يريد التورط يف الدعوة �إىل والقرارات الدولية ،التي هذه اجلماعة ت�ستخدم اللغة
احلزب ،الذي كان يتزعمه مفاو�ضات غري جمهز لها ،ت�ؤكد على �رشعية الرئي�س ال�سيا�سية يف املفاو�ضات».
�صالح� ،إىل ن�سخة متار�س لأ�سباب لوجي�ستية تتعلق بعمله هادي ،ك�أ�سا�س للدخول يف
م�ساومات الكبار
�أي مفاو�ضات ،فيما يدعو
مهامها من �صنعاء وتبدو وللظروف الإقليمية».
�أقرب ل�سيطرة احلوثيني ،وبخ�صو�ص احل�ضور الربيطاين احلوثيون �إىل وقف التحالف
و�أخرى ت�ضم قيادات رفيعة يف املكثف يف الأزمة اليمنية ،قال للعمليات الع�سكرية والطلعات و�إ�ضافة �إىل التعقيدات
الوفد ال�سابق ،وثالثة تقيم يف املذحجي �إنه «توجد هوية اجلوية ورفع احلظر املفرو�ض املحلية ،ر�أى اخلبري اليمني
بريطانية مكتملة ،حيث مت�سك على املنافذ اجلوية والبحرية �أن «قرار اليمنيني يف �ش�أن
�أبوظبي والقاهرة.
اململكة املتحدة بامللف و�أعرب املذحجي عن اعتقاده بالدهم يت�آكل كل يوم ،يف
اليمني يف جمل�س الأمن ،ب�أن «�أحد �أبرز التحديات �أمام مقابل ارتفاع دور الفاعليني
فر�ص ال�سالم
عالوة على �أن املبعوث الأممي امل�شاورات املرتقبة ،هو الدوليني»وختم املذحجي ب�أن
اجلن�سية»واعترب �سلوك و�أداء جماعة احلوثي»« .مزامنة رو�سيا للملف اليمني
ورغم �أن بداية عمل املبعوث بريطاين
اجلديد �ستتزامن مع اقرتاب اخلبري اليمني �أن «هذه الكثافة وتابع بقوله �إن «اجلماعة على �إيقاع امللف ال�سوري،
دخول احلرب عامها الرابع الربيطانية يف احل�ضور بامللف �أ�صبحت ،بعد مقتل �صالح ،كما تقول �إحدى دالالت
واال�ستنزاف الكبري جلميع اليمني �ستمنح جريفث ثقال� ،أقل �سيا�سة مما �سبق ،ا�ستخدامها للفيتو الإثنني
الأطراف� ،إال �أن مراقبني لكن بلد مثل بريطانيا مثقل ما يك�شف �أن الرئي�س املا�ضي ،ي�ؤدي �إىل نتيجة
يرون �أن فر�ص �إحياء عملية مب�صاحله ،وهذه امل�صالح الراحل كان مينحها الغطاء ب�سيطة ،وهي �أن اليمن انتقل
ال�سالم ال تزال �ضعيفة للغاية قريبة من ال�سعودية ،ولن ال�سيا�سي»،و�أ�ضاف �أن «مبادرة �أخريا �إىل منطقة م�ساومات
جماعة احلوثي الأخرية �أقل الكبار ،حيث الت�سويات خمتلفة
وقال ماجد املذحجي ،تخا�صمها بالت�أكيد».
ما تو�صف ب�أنها جمرد كالم وبعيدة عن �أولويات الأطراف
املدير التنفيذي ملركز �صنعاء
�إن�شائي لال�ستهالك فقط ( )..املحلية»ورو�سيا و�إيران هما
تعقيدات وحتديات
للدرا�سات (غري حكومي)،
�أي مبادرة �سيا�سية يجب �أن �أبرز داعمني لنظام ب�شار
�إن «كل امل�ؤ�رشات تفيد ب�أن
لن يكون طريق تقرتب نحو اخل�صم �إىل ن�صف الأ�سد يف �سوريا الذي يقاتل
املبعوث الربيطاين ذو بال
طويل ،ومييل للأخذ بعنا�رص ال�سالم مفرو�شا بالورد �أمام الطريق ،لكن هذه مل تفعل قوات املعار�ضة منذ عام
 2011وا�ستخدمت رو�سيا حق
متعددة يف املفاو�ضات املبعوث الأممي اجلديد ،رغم حتى خم�س خطوات».
النق�ض (الفيتو) �ضد م�رشوع
و�إ�رشاك قوى �صغرى يف قول �سلفه لد ال�شيخ �أحمد،
املجتمع ،مثل القبائل الثالثاء املا�ضي ،يف �آخر وكان القيادي احلوثي ،حممد قرار بريطاين ،دعمته الواليات
والأطراف املدنية ،وهذا مل �إفادة له �أمام جمل�س الأمن ،علي احلوثي� ،أعلن ،الأ�سبوع املتحدة الأمريكية ،يق�ضي
يكن حا�رضا يف مقاربات ولد �إن «خارطة ال�سالم موجودة ،املا�ضي ،عن تقدمي مبادرة بتجديد حظر نقل ال�سالح
ال�شيخ �أحمد و�سي�ستغرق وقتا ومت االتفاق على املقرتحات �إىل الأمم املتحدة لوقف �إىل اليمن ،مع التنديد ب�إيران
العملية للبدء يف تنفيذها وبناء احلرب ،تتت�ضمن :ت�شكيل ومو�سكو وطهران هما �أبرز
جلنة م�صاحلة ،و�إجراء داعمني لنظام ب�شار الأ�سد
الثقة بني الأطراف».
وبالن�سبة لولد ال�شيخ �أحمد انتخابات للرئي�س والربملان ،يف �سوريا ،الذي يقاتل قوات
ف�إن ما ينق�ص �إحالل ال�سالم و�ضع �ضمانات دولية ببدء املعار�ضة منذ عام .2011
يف اليمن هو «�إلتزام �أطراف الإعمار ،ومنع �أي اعتداء لكن مل ت�ستخدم رو�سيا «الفيتو»
النزاع بتقدمي التنازالت من دول �أجنبية على اليمن� ،ضد م�رشوع قرار كويتي-
وتغليب امل�صلحة الوطنية» ،و�إعالن عفو عام ،و�إطالق �سويدي اعتمده جمل�س الأمن،
مع ت�أكيده وجود «�سيا�سيني كل املعتقلني ،وو�ضع �أي ملف ال�سبت املا�ضي ،ويطالب
بتنفيذ هدنة فورية يف �سوريا،
من كافة الأطراف يعتا�شون خمتلف عليه لال�ستفتاء.
من احلروب وجتارة ال�سالح و�أ�ضاف املذحجي �أن «خطاب و�إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية
وا�ستغالل الأمالك العامة احلوثيني �صار �أكرث عدائية �إىل املت�رضرين.
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املكرة ت�صطدم بال�ساورة والإثارة يف تيزي وزو
تتوا�صل �أم�سية اليوم مباريات الدور ربع النهائي ملناف�سة ك�أ�س اجلمهورية
ّ
امل�سطر ،حيث جتري املباراة
والتي �سوف تعرف خو�ض مباراتني �ضمن الربنامج
الأوىل على ملعب �أول نوفمرب بتيزي وزو وجتمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد
البليدة ،حيث يبحث كل فريق على ت�أ�شرية بلوغ املربع الذهبي ملناف�سة ال�سيدة
الك�أ�س والتي تفتح �أمام املت�أهل منهما �أبواب تن�شيط النهائي والتناف�س على
�إحراز لقب املناف�سة.

عي�شة ق.
وميلك العبو ت�شكيلة «الكناري»
�أف�ضلية الت�أهل على �أر�ضية
امليدان خا�صة و�أنهم يحوزون
�أف�ضلية امللعب واجلمهور وهو
ما يجعل التعداد القبائلي �أمام
فر�صة ثمينة من �أجل تكرار
�سيناريو الأعوام ال�سابقة وبلوغ
مباراة النهائي خا�صة و�أن الفريق
يرغب يف جتديد العهد مع التتويج
باللقب /،ولن تكون املهمة �سهلة
عندما ي�صطدم باحتاد البليدة
الذي �سبق ان عاد بالتعادل من

ملعب تيزي وزو ويعول على تكرار
ال�سيناريو عرب الفوز والعودة
بالت�أهل �إىل الديار.
يف املقابل ،لن تقل مقابلة احتاد
بلعبا�س و�شبيبة ال�ساورة �أهمية
عن اللقاء ال�سابق خا�صة و�أن
الفريقني يعوالن على التواجد
يف ن�صف النهائي خا�صة بالن�سبة
لت�شكيلة «املكرة» التي بلغت هذا
الدور يف الن�سختني ال�سابقتني من
مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س وت�أمل يف
ت�سجيل ثالث ت�أهل على التوايل �إىل
ن�صف النهائي ،بينما يبحث العبو
ال�ساورة على م�صاحلة اجلماهري

من خالل الت�أهل يف الكا�س.

برنامج املباريات:
ملعب �أول نوفمرب:
�شبيبة القبائل  /احتاد
البليدة
 24فيفري :1956
احتاد بلعبا�س /
�شبيبة ال�ساورة
اللقاءان ينطلقان
ابتداء من ال�ساعة
16:00

عبد احلكيم �سرار املدير العام الحتاد اجلزائر يف حوار للو�سط

وافقت على املن�صب من �أجل �إعطاء الإ�ضافة لالحتاد

ك�شف حكيم �رسار يف ندوته
ال�صحفية التي �أقامها بقاعة
االجتماعات مبلعب عمر حمادي
�أم�سية �أول الأم�س ب�أنه قبل املهمة
من �أجل �إعطاء الإ�ضافة للإحتاد
الذي تنتظره حمطات وطنية،
وقارية وعربية واملزيد من الإثراء
والتنوير �سجلنا معه هذا احلوار
جلريدة «الو�سط»
متى بد�أت االت�صاالت معك
من طرف �إدارة حداد؟

بكل احرتام وتقدير للجميع ف�إن
االت�صاالت كانت منذ مدة غري �أن
الوقت مل ي�سمح يل لقبول املهمة،
واليوم كما الحظتم �أنا متواجد
منذ � 48ساعة مع م�س�ؤويل �إدارة
النادي.
هل اجتمعت بتعداد الفريق ؟
 نعم لقد اجتمعت مع الالعبنيوامل�سريين وحتدثنا بكل �شفافية
وبروح م�س�ؤولة ،والتحديات التي
تنتظرنا.
ما هي �أولويات ال�سيد �سرار
مع الإحتاد كم�سري ؟

نحن على عار�ضة الت�سيري و
جمموعة منهم �صالح عال�ش ر�شيد
مالك املناجري العام ونعمل كثالثي
م�سري من �أجل �إيجاد ال�صيغة
املنا�سبة لإعادة الفريق �إىل �سكته
احلقيقية.
وماذا عن املدرب حمدي ؟
 املدرب حمدي يبقى علىالعار�ضة الفنية وهو املدرب الفعلي
للفريق خا�صة و�أن البطولة مل يبق
�إىل ت�سع مباريات وال ميكن تغيري
املدرب يف الوقت الراهن.
وماذا عن ت�شكيلة الإحتاد يف
نظرك ؟
 ت�شكيلة �أبناء �سو�سطارة غنيةبالنجوم ،و�إمنا حتتاج �إىل العمل
�أكرث واللعب ب�رصامة وبروح
م�س�ؤولة ،لكن تبقى من الت�شكيلة
القوية يف البطولة.
* ماهي �أهداف ال�سيد �سرار؟
كما قلت �أهدافنا وا�ضحة وهو
�إعادة الفريق �إىل م�ستواه احلقيقي،
نظرا للتحديات التي تنتظره منها
ك�أ�س �إفريقيا ،والبطولة العربية،

وكذا احتالل مرتبة مهمة يف
البطولة الوطنية.
وماذا عن اللقب ؟

 ال ميكن التحدث عن اللقب وهذايف ظل املرتبة التي نحتلها ،وعليه
فنحن �سنلعب بقية املباريات من
�أجل �أحد املراتب الثالثة الأوىل.
هل �أنت را�ض على هذا
التعيني ؟
فعال را�ض لأنني �س�أعمل مع
�إدارة حمرتفة ولها كل الإمكانيات
املخولة للنجاح.
كيف ترى العمل �إىل جانب
املناجري العام مالك واملن�سق
العام للإحتاد �صالح عال�ش ؟
 هذين الرجلني يعرفان الإحتادوب�إدارته �أكرث مني ،مل يبق فقط
�أن نعمل جنبا �إىل جنب يف �إطار
�إعطاء الإ�ضافة املمكنة للفريق
الذي هو بحاجة �إىل جميع �أبنائه،
و�أنا قبلت املهمة من �أجل �إعطاء
ديناميكية جديدة لن�شاط الإدارة
والفريق معا.

حاوره :ف�ؤاد بن طالب

احتاد بلعبا�س /
�شبيبة ال�ساورة

املكرة
ي�ستهدف املربع
الذهبي الثالث
على التوايل
وال�ساورة
للت�صالح مع
الأن�صار
يحت�ضن ملعب  24فيفري
 1956مباراة قمة يف الإثارة
جتمع فريق احتاد بلعبا�س
و�شبيبة ال�ساورة والتي ينتظر
�أن ت�شهد �صعوبة يف التكهن
بهوية املت�أهل بني الناديني،
حيث يدخل نادي احتاد
بلعبا�س �أر�ضية امليدان وهو
يعول على تكرار �سيناريو
املو�سمني ال�سابقني باقتطاع
ت�أ�شرية بلوغ الدور ن�صف
النهائي للعام الثالث على
التوايل وهو الذي ن�شطه
يف اللقاءين ال�سابقني �أمام
ن�رص ح�سني داي و�شباب
بلوزداد وف�شل يف كل مرة
من بلوغ املباراة النهائية،
ويعول �أ�شبال املدرب �سي
الطاهر �رشيف الوزاين على
لعب �أوراقه كاملة من �أجل
�ضمان موا�صلة امل�شوار يف
املناف�سة واللعب من اجل
التتويج بها و�إنهاء املو�سم
باحل�صول على لقب .ويدرك
العبو ت�شكيلة «املكرة» �أن
املهمة لن تكون �سهلة خا�صة
يف ظل تراجع النتائج التي
يحققونها يف البطولة الوطنية
وهم الذين �سجلوا خ�سارتني
متتاليتني �أمام مولودية وهران
و�شبيبة القبائل وبالتايل ف�إن
الطاقم الفني للفريق تنتظره
مهمة �صعبة من �أجل �إعادة
الثقة لالعبني والدخول بثقة
من �أجل ا�ستعادة العهد مع
االنت�صارات.
يف املقابل ،تتواجد ت�شكيلة
�شبيبة ال�ساورة �أمام مهمة
�صعبة من خالل التنقل الذي
ينتظرها ،خا�صة و�أن �أ�شبال
املدرب كرمي خوذة يعانون
نق�ص الثقة وهو ما يجعلهم
يعملون على بذل ق�صارى
جهدهم من �أجل ا�ستعادة
�سل�سلة النتائج االيجابية
والت�صالح مع الأن�صار يف ظل
الغ�ضب اجلماهريي عقب
النتائج ال�سلبية امل�سجلة يف
اجلوالت اخلم�س الأخرية من
البطولة الوطنية.
ع.ق.

ريا�ضة

�شبيبة القبائل  /احتاد البليدة

الكناري ي�صر على ن�صف النهائي

يحت�ضن ملعب �أول نوفمرب بتيزي
وزو قمة الدور ربع النهائي لك�أ�س
اجلمهورية والتي جتمع فريقي
�شبيبة القبائل واحتاد البليدة،
حيث تدخل ال�شبيبة �أر�ضية
امليدان وهي تعول على ا�ستعادة
الثقة يف النف�س والت�أكيد على
اال�ستفاقة عقب الفوز الثمني الذي
حققته نهاية الأ�سبوع املن�رصم
على ح�ساب احتاد بلعبا�س بعد
م�شوار �سلبي يف البطولة الوطنية
وا�ستعادتها نغمة االنت�صارات،
وهو الأمر الذي يعمل رفقاء اللعب
مهدي بن علجية من �أجل جت�سيده
على �أر�ضية امليدان والذين �سوف
ي�ستفيدون من عاملي الأر�ض
واجلمهور الأمر الذي ي�ساعدهم
على الورق من �أجل بلوغ املربع
الذهبي وفتح �أبواب النهائي على
م�رصاعيها والذي يرغبون يف
تكراره بعد ىخر نهائي خا�ضوه
عام  2014وخ�رسوه ل�صالح
مولودية اجلزائر.
ويعول املدرب يو�سف بوزيدي
يف احل�صول على الت�أهل يف �أول
مباراة يقودها على ر�أ�س اجلهاز
الفني للفريق وهو الذي مت
تر�سيمه مدربا رئي�سيا لل�شبيبة
الأربعاء املن�رصم ،حيث �سيعمل
على حتفيز �أ�شباله من الناحية
املعنوية من �أجل حتقيق الهدف
املنتظر.

احتاد البليدة يهدد
مبقاطعة اللقاء

مل يح�سم �أمر م�شاركة احتاد
البليدة يف مباراة ربع نهائي الك�أ�س
بعد ت�رصيحات الرئي�س �شعيب
عليم �أن فريقه لن يتنقل غلى
مدينة تيزي وزو من �أجل خو�ض
املباراة ،وتت�ضارب الت�رصيحات
لرئي�س ت�شكيلة مدينة �أبناء
الورود بخ�صو�ص رف�ض الإدارة
تعيني ملعتب �أول نوفمرب من
�أجل احت�ضان املواجهة بعد
اجلدي الذي �صاحبه خالل الأيام
املن�رصمة حول عدم تطابقه
ل�رشوط مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية
على كم�ستوى قدرة اال�ستيعاب
قبل �أن يتم احل�سم بت�أهيله للعب
مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س بعد الت�أكد
من ت�ضمنه �أكرث من � 20ألف
مقعد.

خ�صم  6نقاط و�إق�صاء
لن�سختني متتاليتني يف
حالة املقاطعة
ويف وقت ل ّوحت �إدارة احتاد البليدة
مبقاطعة مقابلة الكا�س ف�إنها
�ستكون ملزمة بالتفكري مرتني قبل
اتخاذ اخلطوة يف ظل العقوبات
الثقيلة التي تت�ضمنها قوانني
الك�أ�س والتي تن�ص على �أن الفريق
الذي يقاطع لقاء ك�أ�س اجلمهورية
يتمن خ�صم  6نقاط من ر�صيده
يف البطولة الوطنية ويتم �إق�صاءه
من خو�ض املناف�سة يف ن�سختني
على التوايل و�إق�صاء رئي�س النادي
عامني من الت�سيري.

عي�شة ق.

الالعبون ت�شاجروا مع بوحف�ص ليلة لقاء
�أوملبي املدية

�شباب بلوزداد يوا�صل ت�ضييع النقاط
ويتقرب من اخلطر

وا�صل العبو فريق �شباب
بلوزداد ت�ضييع النقاط داخل
الديار بعد التعرث الذي �سجلوه
�أول �أم�س على ملعبهم �أمام
�أوملبي املدية يف املباراة
املقدمة عن اجلولة  22من
الرابطة املحرتفة الأوىل والتي
انتهت بالتعادل ال�سلبي بني
الفريقني ،حيث �ضيع النادي
العا�صمي نقطتني ثمينتني يف
�سباق تفادي ال�سقوط وهو ما
�سوف يعقد مهمتهم يف ما تبقى
من جوالت هذا املو�سم ،والتي
تنذر مبناف�سة قوية وحرب
الكوالي�س بني الأندية املعنية
بال�رصاع على البقاء ،وبت�ضييع
�أ�شبال املدرب املغربي ر�شيد
الطاو�سي لنقطتني �أ�صبح على
بعد ثالث نقاط فح�سب عن
ثالث املهددين بال�سقوط وهو
الأمر الذي ينذر يتعقد و�ضعية
ال�شباب يف اجلوالت املقبلة.
وقدم رفقاء الالعب زكريا
ّ

دراوي �إحدى �أ�سو�أ مبارياتهم
هذا املو�سم خا�صة و�أنهم
مل يقدموا �شيئا على �أر�ضية
امليدان ي�ستحقون على �إثره
حتقيق الفوز ،وهو ما يعقد
و�ضعية �أبناء «العقيبة» الذين
يجدون �أنف�سهم يف اجلوالت
الثماين الأخرية من املو�سم
اجلاري ي�صارعون من �أجل
تفادي ال�سقوط.
وك�شفت م�صادر من داخل
البيت البلوزدادي �أن الالعبني
ت�شاجروا لفظيا مع رئي�س
الفريق حممد بوحف�ص ليلة
املباراة ب�سبب عدم تلقيهم
م�ستحقاتهم املالية وتهرب
املعني يف كل مرة من
م�س�ؤولياته اجتاه الالعبني اين
بلغت الأو�ضاع �إىل �رصاحة
الالعبني بالرحيل عن الفريق
يف نهاية املو�سم اجلاري نحو
وجهة �أخرى.

عي�شة ق.
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ريا�ضة

الناخب الوطني ي�ستبعد خم�سة حمرتفني من وديتي �إثيوبيا و�إيران

ماجر يح�ضر لتوجيه �أول دعوة �إىل بوخن�شو�ش �إىل اخل�ضر
�شرع الناخب الوطني يف و�ضع خارطة الطريق بالن�سبة لقائمة الالعبني املعنية بخو�ض اللقاءين الوديني اللذان ينتظران املنتخب الوطني نهاية ال�شهر اجلاري
�أمام منتخبي �إثيوبيا و�إيران واملقرران يومي  22و 27منه ،ويف هذا ال�صدد ف�إن ماجر �أخذ فكرة عن العنا�صر الوطنية التي �سوف يوجه لها الدعوة مبنا�سبة خو�ض
اللقاءين ال�سالف ذكرهما �سواء فيما يتعلق الأمر بالالعبني املحليني �أو املحرتفني ومل يبق �أمامه �سوى الف�صل يف بع�ض املنا�صب ال غري

عي�شة ق.
ولهذا الغر�ض ف�إن ماجر وقف على
ا�ستعدادات الالعبني املحليني من
خالل الرتب�ص التح�ضريي الذي برجمه
لهم خالل الأ�سبوع املن�رصم وهو الذي
�أعرب للمحيطني به عن �إعجابه بعدد من
الأ�سماء والتي يح�رض لتوجيه الدعوة لها
من �أجل التواجد �ضمن قائمة الالعبني
املعنية بخو�ض مواجهتي �إثيوبيا و�إيران،
ويف هذا ال�سياق قالت م�صادرنا من داخل
بيت االحتادية اجلزائرية �أن �أربعة العبني
�ضمن البطولة الوطنية �ضمنت تواجدها

يف ترب�ص اخل�رض املقبل املقرر مبركز
حت�ضري املنتخبات الوطنية قبل مالقاة
�إثيوبيا يف ار�ض الوطن والتوجه بعدها
مبا�رشة �إىل النم�سا من �أجل خو�ض
ودية �إيران ،حيث �سبق �أن �أ�شاد ماجر
ب�إمكانيات العب �شبيبة القبائل �سليم
بوخن�شو�ش والذي ينتظر �أن يد�شن �أوىل
م�شاركاته بقمي�ص املنتخب الوطني الأول
�إىل جانب كل من مدافع احتاد اجلزائر
فاروق �شافعي ،عبد القادر نعماين العب
�شباب بلوزداد وهداف البطولة الوطنية
و�شباب ق�سنطينة �أمني عبيد يف انتظار
امكانية اال�ستنجاد بالعبني �آخرين

ين�شطون يف البطولة الوطنية.
من جهة �أخرى ،ي�ستبعد �أحد �صانعي
ملحمة خيخون يف مونديال 1982
ا�ستدعاء خم�سة العبني حمرتفني والذين
ال يدخلون �ضمن ح�ساباته التكتيكية
يتقدمهم الثنائي راي�س وهاب مبوحلي
و�سفيان فيغويل ،حيث ي�رص ماجر على
و�ضع حار�س مولودية اجلزائر فوزي
�شاو�شي يف املن�صب الأ�سا�سي ورقم
واحد بالن�سبة له ،وهو ما يجعله ي�ستبعد
حار�س االتفاق ال�سعودي من ح�ساباته،
بينما �سذيوا�صل جتاهل العب غالتا�رساي
الرتكي رغم تواجده يف اف�ضل م�ستوياته

مع ناديه بالنظر للح�سا�سية بني الرجلني
عقب الت�رصيحات النارية بينهما يف وقت
�سابق حول اجليل الأف�ضل للمنتخب
الوطني.
�إىل جانب �آخر ف�إن �سفري تايدر �سوف
يخرج من خيارات الناخب الوطني بعدما
اختار القيام بتجربة احرتافية يف كندا
وتعاقد مع نادي �إمبكت مونرتيال وهو
ما جعله بعيدا عن املناف�سة ب�سبب عدم
انطالق املناف�سة ،وهو نف�س الأمر الذي
ينطبق على كل من يو�سف عطال وحممد
فار�س اللذان لن يكونا يف الرتب�ص اخل�رض
للت�شكيلة الوطنية.

كمال بوهالل مدرب احتاد البليدة

واجهنا �أ�سبوعا م�ضطربا وح�ضرنا جميع �سيناريوهات تاريخ لقاء الك�أ�س

البليدة ح�سب الت�رصيحات التي �أدىل التح�ضري ب�صورة طبيعية من يف حال برجمة املواجهة
عب مدرب فريق احتاد
رّ
إزاء بها �صبيحة �أم�س للإذاعة اجل خو�ض املواجهة اليوم منت�صف الأ�سبوع املقبل،
كمال بوهالل عن قلقه �
بخ�صو�ص الوطنية ،وقال بوهالل �أنه ال�سبت وهو ما جعله يخ�ضع و�أ�شار يف هذا ال�صدد �أن
عدم ات�ضاح الر�ؤى
التي عمل خالل الأ�سبوع اجلاري �أ�شباله غلى التدريبات يوميا العبي فريقه �سوف يوا�صلون
تاريخ خو�ض املواجهة
�شبيبة من اجل التح�ضري لأي �سيناريو حتى يكونوا جاهزين للموعد ،التدريبات �إىل يوم االثنني
جتمع فريقه بنادي
نهائي حمتمل بخ�صو�ص املواجهة ،فيما �أو�ضح �أن التدريبات املقبل يف حال برجمة
القبائل �ضمن ربع
جلمهورية وهو وهو ما جعله بعمل على و�ضع �سوف تتوا�صل ب�صورة طبيعية املواجهة هذا الثالثاء.
مناف�سة ك�أ�س ا
ع.ق.
الأمر الذي �أخلط ح�ساباته خطتني للعمل الأوىل متثلت يف من �أجل التواجد يف جاهزية

ع ّليق ينتقد ا�ستبعاد �أبناء
الفريق من الت�سيري

ا�ستقدام �سرار يقرب ما�ضوي
من تدريب احتاد اجلزائر

جتري باملوازاة مع قرعة الدور  16مكرر لك�أ�س الكاف

�سحب قرعة جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا يف  21مار�س
�أعلن الإحتاد الإفريقي لكرة القدم
عن تاريخ �سحب القرعة املتعلقة
بدور جمموعات رابطة �أبطال
�إفريقيا والدور ال�ساد�س ع�رش
مكرر ملناف�سة ك�أ�س الكاف والذي
�سيكون بتاريخ  21مار�س املقبل
مبقر الهيئة الكروية القارية
بالقاهرة ،حيث تتواجد �أربعة
فرق جزائرية يف �سباق املناف�سة
القارية بخو�ض فريقي مولودية
اجلزائر ووفاق �سطيف يف رابطة
�أبطال �إفريقيا ،احتاد اجلزائر
و�شباب بلوزداد يف م�سابقة ك�أ�س
الكاف ،والتي تخو�ض الدور

ال�ساد�س ع�رش ،حيث جتري مباراة
الذهاب بني  6و 7مار�س املقبل

والإياب �أيام  16و 18من نف�س
ال�شهر .وي�ضم دور جمموعات

رابطة الأبطال جمموع 16فريقا
مت�أهال من الدور ال�ساد�س ع�رش
حيث يتم تق�سيمهم عرب �أربع
جمموعات ت�ضم كل واحدة �أربعة
�أندية ويت�أهل �صاحبي املكررين
الأول والثاين عن كل جمموعة �إىل
الدور ربع النهائي بينما يجري
الدور ال�ساد�س ع�رش مكرر لكا�س
الكاف بني  16فريقا مت�أهال عن
الدور ال�ساد�س و 16فريقا مق�صى
من نف�س الدور لرابطة �أبطال
�إفريقيا حيث يت�أهل  16فريقا �إىل
دور املجموعات.

ع.ق.

الدويل اجلزائري يطيح بنجوم عاملية لدى اهتمامات غوارديوال

بويال� :سعيد بالعمل مع حمرز و�أمتنى بقائه معنا
فتح مدرب نادي لي�سرت �سيتي
االجنليزي كلود بويال باب
الت�أويالت جمددا فيما يتعلق
الدويل
الالعب
مب�ستقبل
عب عن افتخاره
اجلزائري� ،أين رّ
ب�ضم ت�شكيلته لالعبني على غرار
حمرز ،فاردي ونديدي ،م�ضيفا ان
تواجد هذه الأ�سماء يف �صفوف
ت�شكيلته مينحه الأمان قبل كل
مباراة يلعبها فريقه ،و�أ�شار

املدرب الفرن�سي يف ت�رصيحات
�إعالمية ان ارتباط �أ�سم �أحد
العبيه بفريق عاملي يجعله فخور
بالعمل الذي يقوم به ،و�أ�ضاف
�أنه يتمنى موا�صلة العمل مع هذه
الأ�سماء وبقائهم مع الفريق لفرتة
�أخرى ي�سعده .يف �سياق خمتلف،
جددت �إدارة فريق مان�ش�سرت �سيتي
ّ
االجنليزي اهتمامها ب�ضم الالعب
حمرز غلى �صفوفها خالل ال�صيف

املقبل ،حيث اكدت �صحيفة
"ذان �صان" الربيطانية �أن حمرز
يتواجد �ضمن اولوية اهتمامات
املدرب اال�سباين بيب غوارديوال
الذي الزال مهتما بالتعاقد معه
بعدما ف�شل يف �ضمان ال�صفقة
خالل املركاتو ال�شتوي املن�رصم
ب�سبب تعنّت �إدارة ناديه لي�سرت
�سيتي يف ت�رسيحه ومطالبتها
مببلغ مايل كبري قيمته تقارب 80

مليون �أورو وزهو ما رف�ضته غدارة
املان �سيتي� ،أين ك�شف امل�رص
�أن املدرب ال�سابق للبار�صا
يوا�صل اال�رصار يف احل�صول
على خدمات خريج نادي لوهافر
الفرن�سي رغم ارتباط �أ�سماء جنوم
عاملية بااللتحاق بت�شكيلة النادي
ال�سماوي يف �صور الويلزي غاريث
بيل واال�سباين اي�سكو.

عي�شة ق.

حت�رض �إدارة فريق احتاد اجلزائر
لدخول مرحلة جديدة بعد �إقدام
مالك الفريق علي حداد على تنحية
�شقيقه ربوح وتعيني عبد احلكيم
�رسار مديرا عاما ملجل�س الإدارة،
حيث ت�ستهدف �إدارة االحتاد
على البحث عن جتديد العهد مع
معانقة الألقاب جمددا خا�صة
فيما يتعلق بالتتويج بلقب قاري
والذي يبقى يغيب عن الفريق منذ
تاريخ م�شاركاته القارية ،ويف هذا
ال�صدد ك�شفت م�صادر مقربة من
بيت االحتاد �أن م�ستقبل املدرب
ميلود حمدي يتواجد على �صفيح
�ساخن خا�صة بعد ارتفاع الأ�صوات
يف النادي ومن طرف الأن�صار
بخ�صو�ص �رضورة تنحية املعني
من املن�صب خا�صة و�أنه يالم انه
يتحمل م�س�ؤولية الرتاجع يف النتائج
التي �أ�ضحى يحققها الفريق ،والتي
جعلته يتواجه للخروج للمو�سم
الثاين على التوايل خايل الوفا�ض
ودون نيل اي لقب يف �سيناريو
م�شابه للمو�سم الفارط .ويف هذا
ال�صدد حتدثت م�صادرنا عن
امكانية ا�ستنجاد �إدارة "�سو�سطارة"
باملدرب خري الدين ما�ضوي الذي
ي�رشف خالل املو�سم احلايل على
النجم ال�ساحلي التون�سي ،وذلك

بالنظر للعالقة اجليدة التي تربطه
باملدير العام اجلديد للفريق
�رسار لكونهما من �أبناء فريق وفاق
�سطيف ،حيث ال ي�ستبعد �أن يتم
�إنهاء التعاقد مع املدرب حمدي
بنهاية املو�سم احلايل والتعاقد مع
ما�ضوي خا�صة و�أن الفريق يهدف
�إىل التتويج بلقب قاري مع مدرب
ميلك اخلربة القارية و�سبق له
التتويج بلقبني قاريني يتمثالن يف
رابطة �أبطال �إفريقيا عام 2014
وك�أ�س �إفريقيا املمتازة 2015
وامل�شاركة يف ك�أ�س العامل للأندية،
وهو الأمر الذي يتوجه علي حداد
نحو تبني فكرته خا�صة وان �رسار
ال ينوي ترك الفر�صة ت�ضيع من
اجل حتقيق ما عجز عنه الفريق
طيلة الأعوام الفارطة .من جهة
�أخرى ،امتع�ض الرئي�س التاريخ
الحتاد اجلزائر �سعيد عليق من
تعيني مالك الفريق ل�رسار مديرا
عاما للفريق ،وقال يف ت�رصيحات
�إعالمية مقت�ضبة �أن م�س�ؤولية هذا
القرار تقع على عاتق من اتخذها،
وهو الذي يبقى مع �ضمريه ،م�ضيفا
�أن االحتاد ميلك �أبناءه القادرين
على م�ساعدة الفريق يف العودة �إىل
�ساحة الألقاب.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

تعقد موقف كرو�س ومودريت�ش
قبل قمة البي �أ�س جي
ك�شفت تقارير �صحفية �إ�سبانية عن تطورات موقف ثنائي ريال مدريد توين كرو�س ولوكا
مودريت�ش ،من مواجهة باري�س �سان جريمان الثالثاء املقبل ،يف �إياب الدور ثمن النهائي من
دوري �أبطال �أوروبا ،وبح�سب �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ،ف�إن عدم تدرب الالعبني
مع الفريق امللكي قبل �أيام من املباراة يعقد موقفهم من امل�شاركة فيها ،و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن
مودريت�ش وكرو�س ،اللذين يعدان مبثابة حمرك الطاقة يف ريال مدريد� ،سيواجهان �صعوبات يف
اللحاق مبباراة �سان جريمان ،و�أ�شارت �إىل �أن الثنائي ماتيو كوفا�سيت�ش و�إي�سكو ،ينتظران القرار
النهائي ب�ش�أن كرو�س ومودريت�ش من �أجل دخول الت�شكيل الأ�سا�سي للمباراة يف حال عدم م�شاركة
الأملاين والكرواتي.
........................................................

�أتلتيكو مدريد يخطط لتح�صني غريزمان و�أوبالك
يخطط �أتلتيكو مدريد الإ�سباين لتح�صني جنومه خالل الفرتة املقبلة خو ًفا من �أطماع الأندية
الأوروبية الكربى ،ووف ًقا ل�صحيفة «�آ�س» الإ�سبانية ،ف�إن ثنائي الأتلتي املهاجم �أنطوان غريزمان
ريا من بع�ض الأندية الأوروبية ،مع وجود �رشط
وحار�س املرمى يان �أوبالك ينال اهتما ًما كب ً
جزائي بقيمة  100مليون يورو ،وي�سعى النادي الإ�سباين لبدء التفاو�ض معهما من �أجل حت�سني
عقديهما.
........................................................

 3مهاجمني مر�شحون خلالفة ليفاندوف�سكي يف البايرن
ر�شحت تقارير �صحفية �أملانية  3مهاجمني خلالفة روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ،
حال قرر الأخري الرحيل عن �صفوف الفريق البافاري ال�صيف املقبل ،وقالت �صحيفة «بيلد»
الأملانية« :ليفاندوف�سكي �سجل  29هد ًفا يف  34مباراة مع بايرن ميونخ هذا املو�سم ،كما �سجل
 139هد ًفا �إجماالً خالل  181مباراة مع الفريق البافاري» ،و�أ�ضافت ال�صحيفة« :من الوا�ضح �أن
بايرن �سيجني �أكرث من  100مليون يورو حال بيعه ،وبالتايل قد يحدث ا�ستثمار �ضخم يف التعاقد
مع خليفته» ،وتابعت�« :سيكون من اجليد للبايرن �أن يهبط مبعدل ال�سن قلي ً
ال ،فالدويل البولندي
�سيبلغ  30عا ًما ال�صيف املقبل» ،و�أمتت« :ال ميكننا التفكري �سوى يف  3مر�شحني كحلول واقعية
وهم باولو ديباال وروميلو لوكاكو وماورو �إيكاردي».

ال�س باملا�س ي�شعل الليغا
ب�إيقاف بر�شلونة
فر�ض ال�س باملا�س التعادل على �ضيفه
بر�شلونة ،بهدف ملثله يف مباراة �أول �أم�س
�ضمن اجلولة  26من الدوري اال�سباين على
ملعب دي جران كاناريا ،لي�شعل املناف�سة
بذلك على لقب البطولة ،و�سجل لرب�شلونة
ليونيل مي�سي يف الدقيقة  ،20بينما جاء هدف
ال�س باملا�س من ركلة جزاء نفذها جوناثان
كايريي بالدقيقة  ،49ورفع البار�صا بذلك
ر�صيده �إىل  66نقطة يف �صدارة الليغا بفارق 5
نقاط فقط عن �أتلتيكو مدريد الو�صيف ،بينما
ارتفع ر�صيد باملا�س  20نقطة باملركز ،18
وبد�أ الفريقان املباراة بحذر و�سط اعتماد
�أ�صحاب الأر�ض على الهجمات املرتدة
والبار�سا على اال�ستحواذ.
وجاءت �أول فر�صة خطرية ،من لوي�س �سواريز
يف الدقيقة  ،8لكن حار�س ال�س باملا�س
لياندرو �شي�شيزوال ت�صدى لت�سديدة العب
بر�شلونة ،وعاد احلار�س مرة �أخرى للت�ألق �أمام
ركلة حرة مبا�رشة �سددها ليونيل مي�سي يف
الدقيقة  ،11لكن مي�سي ق�ص �رشيط الأهداف
عرب ركلة حرة �أخرى �سددها بطريقة رائعة،
وكاد �صامويل �أومتيتي �أن ي�سجل الهدف الثاين
لرب�شلونة يف الدقيقة  ،25لكن حار�س باملا�س

كان يف امليعاد ،وحاول ال�س باملا�س اخلروج
من مناطقه من �أجل حتقيق التعادل ،لكن دون
خطورة على احلار�س تري �شتيغن ،واعتمد
بر�شلونة بعد الهدف ،على الهجمات املرتدة
التي قادها الثالثي مي�سي و�سواريز وفيدال،
و�سط ا�ستحواذ �سلبي من املناف�س ،و�شهدت
نهاية ال�شوط الأول لقطة مثرية عندما مل�س
حار�س باملا�س الكرة خارج منطقة اجلزاء دون
�أي �إجراء من احلكم ،و�سط اعرتا�ضات من
العبي بر�شلونة واملدرب �إرن�ستو فالفريدي.
وجاءت بداية ال�شوط الثاين قوية حيث احت�سب
احلكم ركلة جزاء لأ�صحاب الأر�ض بدعوى
مل�س لوكا�س ديني الكرة بيده لي�سجل جوناثان
كايريي هدف التعادل بالدقيقة  ،49وا�ستغل
ال�س باملا�س امل�ستوى املتوا�ضع لرب�شلونة
و�ضغط عليه ،لكن دون تهديد حقيقي ،ولعب
مدافعو ال�س باملا�س بخ�شونة �ضد مي�سي من
�أجل �إيقاف خطورته ،بينما �ضغط بر�شلونة
بقوة من �أجل ا�ستعادة التقدم دون جدوى،
ليخرج فالفريدي القائد �إنيي�ستا ،يف الدقيقة
 74ويدفع بعثمان دميبلي ،وتراجع ال�س
باملا�س للدفاع القوي ،مع اللعب على الهجمة
املرتدة يف ظل ا�ستحواذ كبري لرب�شلونة.

�أر�سنال يغرق بثالثية جديدة �أمام املان �سيتي
زاد املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي من متاعب م�ضيفه �أر�سنال بفوزه على الغانرز  0-3م�ساء �أول ام�س يف اجلولة
 28من الدوري الإجنليزي املمتاز� ،أحرز �أهداف مان�ش�سرت �سيتي كل من برناردو �سيلفا ،دافيد �سيلفا ولريوي
�ساين بالدقائق  15و 28و ،33وكان مان�ش�سرت �سيتي قد تغلّب على �أر�سنال بثالثية نظيفة � ً
أي�ضا على ملعب
«وميبلي» يف نهائي ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة ارتفع ر�صيد مان�ش�سرت �سيتي بهذا الفوز �إىل 75
نقطة يف ال�صدارة بفارق  16نقطة عن �أقرب مطارديه مان�ش�سرت يونايتد ،فيما جتمد ر�صيد �آر�سنال عند 45
نقطة يف املركز ال�ساد�س بفارق  10نقاط عن توتنهام �صاحب املركز الرابع امل� ّؤهل �إىل الأدوار التمهيدية
من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.
�أ ّول تهديد حقيقي يف املباراة جاء يف الدقيقة التا�سعة عندما م ّرر خميرتيان كرة ذكية �إىل رام�سي الذي
اخرتق من اليمني وم ّرر كرة ق�صرية �أمام املرمى ،كاد مدافع �سيتي فن�سنت كومباين ي�ضعها يف �شباك فريقه
لوال �صحوة �إيدير�سون ،وجاء الرد من مان�ش�سرت �سيتي يف الدقيقة  15عن طريق الهدف الأول ،عندما راوغ
لي�سدد الدويل الربتغايل بي�رساه كرة
�ساين �أكرث من العب قبل �أن مي ّرر �إىل برناردو �سيلفا يف الناحية اليمنى،
ّ
مر ّكزة نحو الزاوية البعيدة ملرمى ت�شيك ،وبعد ت�سديدة من العب �أر�سنال �آرون رام�سي مل ت�ش ّكل خط ًرا على
�إيدير�سون �أ�ضاف �سيتي الهدف الثاين يف الدقيقة  ،28عندما انطلق �ساين جمد ًدا بالكرة من الي�سار ،قبل �أن
ير�سلها �إىل �سريجيو �أغويرو الذي بدوره م ّررها ذكية من مل�سة واحدة �إىل دافيد �سيلفا الذي واجه املرمى
تقدمه بالهدف الثالث بعد لعبة جماعية ،بد�أها �أغويرو
و�سدد يف الزاوية ال�ضيقة .وبعد  5دقائق عزّز �سيتي ّ
الذي م ّرر �إىل كيفن دي بروين ثم و�صلت الكرة �إىل الظهري الأمين كيل ووكر الذي �أر�سلها �أمام املرمى،
تابعها �ساين يف ال�شباك و�سط �أداء �ساذج من دفاع �آر�سنال ،وكاد �أغويرو ي�ضيف الهدف الرابع يف الدقيقة
 39عندما تابع كرة عر�ضية ق�صرية �أمام املرمى لكن ت�شيك �أنقذ املوقف ،وح�صل �آر�سنال على ركلة جزاء
بعد عرقلة خميرتيان من قبل املدافع الأرجنتيني نيكوال�س �أوتامندي� ،إال �أن �إيدير�سون ت�صدى للركلة التي
ن ّفذها املهاجم الغابوين بيري �إميرييك �أوباميانغ يف الدقيقة  ،53وبعدها ب�ست دقائق �أهدر مهاجم بورو�سيا
دورمتوند ال�سابق ،فر�صة جديدة من م�سافة قريبة ،ثم �أراح غوارديوال العبه ووكر و�أ�رشك مكانه الأوكراين
�أولك�سندر زينت�شينكو قبل �أن يقحم املخ�رضم يايا توري اً
بدل من �أجويرو.

�أغويرو على ر�أ�س � 3صفقات حمتملة لريال مدريد
يبحث ريال مدريد الإ�سباين عن �صفقات جديدة خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية قادرة على منحه الإ�ضافة املطلوبة،
يف ظل تذبذب النتائج ب�صورة وا�ضحة خالل املو�سم احلايل ،و�أ�صبح ريال مدريد خارج �رصاع الفوز بالليغا نظ ًرا
لتواجده باملركز الثالث بفارق  15نقطة عن بر�شلونة املت�صدر ،كما ودع الفريق امللكي مناف�سات ك�أ�س �إ�سبانيا ،ووفقا
لل�صحفي �إيدو �أجريي ف�إن هناك � 3أ�سماء كبرية مر�شحة لالن�ضمام �إىل املرينغي خالل ال�صيف املقبل ،وي�أتي على
ر�أ�سها الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو مهاجم مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي الذي من املتوقع �أن يكلف خزينة امللكي حوايل
 60مليون جنيه �إ�سرتليني.
ويف نف�س ال�سياق �أ�ضاف �أجريي يف ت�رصيحات لربنامج «�إل �شريجنويتو» الإ�سباين �أن ريال مدريد بحاجة ملحاولة
التعاقد مع �أنطوان غريزمان جنم هجوم اجلار �أتلتيكو مدريد ،ويعترب غريزمان اخليار الأول بالن�سبة لرب�شلونة يف
ال�صيف املقبل� ،إال �أن وجود �رشط جزائي بقيمة  100مليون يورو يف عقده ،قد يجعل �أندية �أخرى تن�ضم ل�سباق
التعاقد معه وعلى ر�أ�سها ريال مدريد ،و�أ�شار �أجريي �إىل �أن ريال مدريد �سيحاول التعاقد � ً
أي�ضا مع كيبا �أريزاباالجا
حار�س مرمى �أتلتيك بيلباو ،الذي كان قريبا من االن�ضمام للفريق امللكي يف جانفي املا�ضي �إال �أن ال�صفقة مل تتم،
و�أو�ضح ال�صحفي �أنه من املتوقع عودة ريال مدريد ملحاولة التعاقد مع احلار�س ال�شاب الذي قد يكلف خزينة النادي
 20مليون جنيه �إ�سرتليني نهاية املو�سم اجلاري.
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لبنان �ضيف �شرف الدورة  11ملهرجان القاهرة الدويل ل�سينما املر�أة

ً
ً
ً
وت�سجيليا ،من
روائيا
فيلما
يبد�أ بعد غد ال�سبت مهرجان القاهرة الدويل احلادي ع�شر ل�سينما املر�أة مب�شاركة 54
 34دولة عربية و�أجنبية.
وتتوزع �أفالم املهرجان على
ق�سم البانوراما الدولية وي�ضم
 20فيلماً ،وق�سم قافلة �سينما
املر�أة العربية والالتينية،
وي�ضم � 9أفالم �إ�ضاف ًة �إىل ق�سم
الر�سوم املتحركة ،وي�ضم 8
�أفالم.

�أفالم التحريك
ويخ�ص�ص املهرجان ق�سما
لأفالم التحريك ي�شمل � 8أفالم
من �سوي�رسا وكندا وهولندا
والأرجنتني والرنويج وم�رص.
وتوزع باقي الأفالم على
الربامج املوازية باملهرجان.

ال�سينما اللبنانية
وي�شارك لبنان هذا العام «�ضيف
ال�رشف» ليكون �أول بلد عربي
يف هذا الق�سم منذ انطالق
املهرجان .وينظم املهرجان
بهذه املنا�سبة ندوة عن ال�سينما
اللبنانية يف ال�سنوات الأخرية
ت�شارك فيها الناقدة اللبنانية
هدى �إبراهيم واملخرجة
رين ميرتي ومديرة الت�صوير
جو�سلني �أبي جربائيل .وقالت
م�ؤ�س�سة ورئي�سة املهرجان
�أمل رم�سي�س« :يحتفل مهرجان
القاهرة الدويل ل�سينما املر�أة
هذا العام لي�س فقط بالدورة
احلادية ع�رشة لكن �أي�ضاً ب�أن

مهرجاننا الذي بد�أ عام 2008
مغامرةً ،حتول مع الوقت �إىل
جتربة رائدة يف الوطن العربي،
ومل يعد املهرجان الوحيد
الذي يهتم بتقدمي الأفالم التي
ت�صنعها ن�ساء بل بد�أت تظهر
مهرجانات �أخرى م�شابهة
�سواء يف م�رص �أو يف العامل
العربي» .ويعر�ض املهرجان يف
االفتتاح الفيلم اجلزائري «حتى
�آخر الزمان» بح�ضور خمرجته
يا�سمني �شويخ .وتقام جميع
عرو�ض الأفالم والندوات
جماناً يف م�رسح الفلكي،
واملركز الثقايف الفرن�سي،
و�سينما زاوية ،ومعهد غوته،
ومركز الإبداع الفني بدار

الأوبرا .واملهرجان عبارة عن
مبادرة م�ستقلة من �سينمائيات
لتقدمي �أف�ضل الأفالم التي

«الفاحت» يتحا�شى مواجهة «�أرطغرل»

حتا�شى م�سل�سل «ال�سلطان الفاحت» -الذي يبد�أ
عر�ضه ال�شهر املقبل -اال�صطدام بامل�سل�سل
ال�شهري «قيامة �أرطغرل» ،وذلك بعد �أنباء عن
تزامن عر�ضهما على �شا�شات التلفزيونات
الرتكية ،مما يرفع املناف�سة بينهما على ن�سب
امل�شاهدة.
وبح�سب الإعالم الرتكي ،فقد مت حتديد

الثالثاء  13مار�س اجلاري لعر�ض احللقة
الأوىل من م�سل�سل «الفاحت» الذي ُعر�ض منه
حتى الآن مقطعان �إعالنيان �شهدا اهتماما
وا�سعا من خمتلف الأو�ساط الرتكية.
ويروي امل�سل�سل -الذي يلعب دور البطولة
فيه املمثل الرتكي كنان �إمريزيل �أوغلو ال�شهري
عربيا بـ»عمار الكو�سويف» -ق�صة ال�سلطان

العثماين حممد الثاين امللقب بالفاحت ،لفتحه
«الق�سطنطينية» (�إ�سطنبول) عام  1453من
امليالد ،بعد �أن كانت عا�صمة الإمرباطورية
البيزنطية.وبح�سب املعلومات ال�سابقة التي
�أوردتها و�سائل الإعالم ،ف�إن قناة «دي» الرتكية
العار�ضة للم�سل�سل ،كانت يف البدء قد اختارت
موعدا متزامنا مع عر�ض م�سل�سل «قيامة
�أرطغرل» الأمر الذي يزيد من املناف�سة على
ن�سب امل�شاهدة بني امل�سل�سلني.
وكان املوعد ال�سابق املتزامن مع « قيامة
�أرطغرل» ،ودخول م�سل�سل «حتدث �أيها البحر
الأ�سود» على خط املناف�سة بعد حتقيقه ن�سب
م�شاهدة عالية؛ �سي�شكل حتديا كبريا بني
القنوات املختلفة ،خا�صة �أن ن�سبة القيا�س
لنجاح امل�سل�سالت يف تركيا تُبنى �أ�سا�سا على
ن�سب امل�شاهدة ،وهو ما ي�ؤثر يف ا�ستمرار
الإعالنات امل�صاحبة للم�سل�سالت من عدمها.
ومع حتديد املوعد اجلديد ،يتحا�شى م�سل�سل
«الفاحت» اال�صطدام مب�سل�سل «قيامة �أرطغرل»،
حيث �إن الأخري يرتجم للعربية ب�شكل متزامن
مع عر�ضه يف تركيا على قناة «تي �آر تي .»1

«الفو�ضى العميقة» فيلم تركي عن انقالب  2016الفا�شل
تبد�أ قريبا �أعمال ت�صوير فيلم تركي بعنوان
«الفو�ضى العميقة» ،يتناول املحاولة االنقالبية
الفا�شلة برتكيا التي وقعت يف  15جويلية
.2016
ويتناول الفيلم -بح�سب �إعالن ال�رشكة املنتجة
«تاج» -الأحداث التي وقعت منذ  17دي�سمرب
 ،2013تاريخ بدء �أوىل حماوالت االنقالب عرب
ما ي�سمى بالكيان املوازي التابع جلماعة فتح
اهلل غولن املعروفة با�سم جماعة اخلدمة،
و�صوال للمحاولة االنقالبية الفا�شلة.
ومن امل�شاهد البارزة يف الفيلم ،م�شهد �سعي
االنقالبيني لل�سيطرة على مبنى هيئة الإذاعة
والتلفزيون الرتكي ( )TRTبالعا�صمة �أنقرة،
وهو م�شهد ي�شارك فيه نحو خم�سمئة ممثل
ودبابات حقيقية.
ويلعب دور البطولة يف الفيلم عدد من الفنانني،
منهم حممد �أنور �ساريكايا (كاتب ال�سيناريو
و�صاحب الدور الرئي�سي) ،و�أوميت �آجار،
وديدم تا�سالن ،ودنيز �أورال الذي �سيمثل دور
املطلوب الأبرز يف ق�ضية االنقالب عادل
�أوك�سوز الفار حاليا ،والذي يعترب العقل املدبر
لالنقالب الفا�شل.

ومن املنتظر �أن يبد�أ عر�ض الفيلم يف �أكتوبر
املقبل ،و�ست�ستمر عمليات الت�صوير عدة
�أ�سابيع بكلفة مالية ت�صل �إىل �ستة ماليني لرية
تركية (نحو  1.6مليون دوالر) ،بح�سب الإعالم
الرتكي.يذكر �أن العا�صمة الرتكية �أنقرة ومدينة
�إ�سطنبول �شهدت منت�صف جويلية  2016انقالبا
فا�شال من جانب عنا�رص مرتبطني مبنظمة فتح

اهلل غولن ،حاولوا -بح�سب ال�سلطات الرتكية-
ال�سيطرة على مفا�صل الدولة وم�ؤ�س�ساتها
الأمنية والإعالمية.
لكن املواطنني ت�صدوا يف ال�شوارع لالنقالبيني،
وتوجهت ح�شود �شعبية غفرية �إىل الربملان
ورئا�سة الأركان يف العا�صمة ،واملطار الدويل
مبدينة �إ�سطنبول ،ومديريات الأمن يف ال

�صنعتها ن�ساء على مدى
العامني ال�سابقني وعر�ضت
يف �أهم املهرجانات الدولية.

وت�ستمر الدورة احلادية ع�رشة
للمهرجان حتى  9مار�س
.2018

ملاذا «�ستغادر» املوناليزا متحف اللوفر،
الذي مل تفارقه منذ عام 1974؟

�أعلنت وزيرة الثقافة الفرن�سية
فران�سواز ني�سن ،عن �إمكانية
نقل (املوناليزا) لوحة ليوناردو
دافن�شي من متحف اللوفر �إىل
مدينة الن�س الفرن�سية وقالت
ني�سن ملحطة (الإذاعة االوربية
�« ،)1إن �إدارة متحف اللوفر تدر�س
بجدية �إمكانية نقل هذه اللوحة
�إىل فرع متحف اللوفر يف مدينة
الن�س»و�أ�ضافت الوزيرة يف حديثها
للإذاعة املذكورة� ،أنها �ستبحث
اليوم اخلمي�س مو�ضوع نقل لوحة

ليوناردو دافن�شي ال�شهرية مع جان
لوك مارتينيز مدير اللوفر يذكر �أن
عمدة مدينة الن�س �سيلفيان روبرت،
كان قد بعث بر�سالة �إىل الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون يطلب
منه امل�ساعدة يف ت�سهيل ا�ستقدام
(املوناليزا) �إىل فرع اللوفر يف
مدينته .وهذا اخلرب قد �أثار رود
فعل خمتلفة بني م�ؤيدي وراف�ضي
انتقال اللوحة الأكرث �شهرة يف العامل
من مقرها الذي مل تربحه منذ عام
 1974يف متحف اللوفر بباري�س.

تعرف على الفيلم الذي �سيجمع
دي كابريو وبراد بيت

ي�شرتك جنما هوليود ليوناردو
دي كابريو وبراد بيت يف بطولة
الفيلم القادم للمخرج كويننت
تارانتينو ،والذي تدور �أحداثه يف
العام  1969حول جرائم ال�سفاح
الأمريكي ت�شارلز مان�سون.
وقالت �رشكة ط�سوين بيكت�رشز
منتجة الفيلم� -إنه �سيحمل ا�سم«وان�س �أبون �أي تامي �إن هوليود»
(كان يا ما كان يف هوليود) ،و�إن
�سيج�سد دور جنم
دي كابريو
ّ
�سابق مل�سل�سل تلفزيوين ،يف
وقت �سي�ؤدي فيه بيت دور املمثل
البديل لهذا النجم .وهذا �أول
فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا
يف بطولته ،ويتناول �ضمن �أحداثه
حادثة قتل املمثلة تيت زوجة
املخرج رومان بوالن�سكي عام

 1969على يد �أتباع مان�سون� ،أحد
�أخطر املجرمني يف الواليات
املتحدة.
وتويف مان�سون يف نوفمرب 2017
عن عمر  83عاما بينما كان
يق�ضي عقوبة بال�سجن مدى
احلياة.
و�سيعر�ض الفيلم اجلديد يف
التا�سع من �أوت � ،2019أي بعد
خم�سني عاما بال�ضبط على مقتل
تيت و�أربعة من �أ�صدقائها طعنا
�أو بالر�صا�ص .وقال تارانتينو �إنه
ظل يعمل على �سيناريو الفيلم
خلم�سة �أعوام ،و�إنه عا�ش �أغلب
�سنوات حياته يف املنطقة يف
لو�س �أجنلو�س ،مبا يف ذلك يف
العام  1969عندما كان عمره �سبع
�سنوات.
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روح الفل�سفة الإ�سالمية كريبع النبهاين يف �سطور
�أجنبت �أوالد جالل �شخ�صيات حفل بهم تاريخ اجلزائر على تنوعه  ،فمنهم ال�صحايف و املجاهد و الطبيب و العامل و الريا�ضي و حتى الفيل�سوف  ،مثل املفكر الراحل او كما لقب
روح الفل�سفة الإ�سالمية كريبع النبهاين  ،من مواليد �أوالد ج ّ
الل بب�سكرة عام 1918م ،تلقى تعليمه االبتدائي هناك ،و�أكمل تعليمه الثانوي باجلزائر العا�صمة ،ثم يف باري�س
بثانوية لوي�س الأكرب �أين نال �شهادة البكالوريان وعاد �إىل اجلزائر ب�أمر من �أبيه الذي �أراده �أن يكون تاجرا يف التمور ،ولكنه ّ
ف�ضل الدخول �إىل اجلامعة لينال اللي�سان�س يف
الفل�سفة ،وا�شتغل حلوايل ع�شر �سنوات يف بيع التمور ،ثم عاد �إىل فرن�سا لي�شتغل يف املطبعة الوطنية الفرن�سية .نال �شهادة الدكتوراه يف الآداب من جامعة ال�سربون يوم 09
جوان 1967م .عمل �أ�ستاذا للفل�سفة بجامعة اجلزائر� 1إىل �أن وافته املنية عام 2005م*.
كتب نبهاين باللغة الفرن�سية فقط،
وكتبه مل تع ّرب�	-أ �شعا ر
�صبي� ،صدر عن دار فرن�سا-
�إفريقيا �سنة 1935م�.شكاوى
العربي� ،صدر عن كراري�س النزعة
الإن�سانية اجلديدة ،بفرن�سا �سنة
1954م.الأفارقة يت�ساءلون� ،صدر
يف باري�س عام .1955باال�شرتاك مع
اجلرنال جان �شاربونو ،برومثيو�س
هو ملك م�ستقبل الإن�سانية� ،صدر
عام 1957م ،وبرومثيو�س هو �شخ�ص
يف امليثولوجيا اليونانية �رسق النار
من الآلهة و�أعطاها للب�رش ،فهو
حم�سن �إليهم ملا للنار من قيمة
يف تطور ح�ضارة الإن�سان .وللكتاب
نف�سه عنوان �آخر هو :برومثيو�س �أو
اخلال�ص بالعلم ،التحديد اجلمايل
للإن�سان ،وهو الن�ص الأ�صلي
لر�سالة الدكتوراه يف الآداب التي
نوق�شت يف ال�رسبون ون�رشت
بالتعاون بني فرن�سا واجلزائر،
ن�رشت �سنة 1967م .ون�رش الكتاب
بعنوان �آخر هو :الإن�سان ال�شامل-
فل�سفة اجلمال ،بامل�ؤ�س�سة الوطنية
رش من
للكتاب �سنة 1989م.اخلري وال� ّ
خالل القر�آن� ،صدر �سنة 1968م،
و�أعيد طبعه مرتني �سنة ،1970
و�سنة  1984عن امل�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب.الإ�سالم واال�شرتاكية� ،صدر
يف اجلزائر �سنة .1972فال�سفة
الإ�سالم� ،صدر عن امل�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب �سنة .1980دفاع عن
النبي (�ص)� ،صدر يف اجلزائر عام
 ،1978ثم يف .1982الغزايل� ،صدر
عن ديوان املطبوعات اجلامعية،
�سنة .1985عمر اخليام-ر�سول
�إيران العاملي� ،صدر يف فرن�سا

�سنة .1988اخلوارج-دميقراطي
الإ�سالم� ،صدر كذلك يف فرن�سا
�سنة � ،1991أهل ال�سنة �أو الإ�سالم
امل�صادق عليه� ،صدر يف فرن�سا،
د ت.فال�سفة الإن�سانية� ،صدر
يف فرن�سا �سنة .1995الإن�سان يف
الإ�سالم-تاريخية وانفتاح� ،صدر
يف فرن�سا �سنة .2001

�إ�شعاع
وكتب يف جمالت وجرائد يف
فرن�سا واجلزائر ،ففي فرن�سا كتب
يفClimat, France-outre- :
mer, Cahier Charles
 .de Foucaultويف اجلزائر
كتب يف :درا�سات فل�سفية وهي
جملة ي�صدرها معهد الفل�سفة
باجلزائر العا�صمة ،وكتب مقاالت
يف A l g è r i e - a c t u a l i t é ,
يف
،...Horizonsو�شارك
ح�ص�ص �إذاعية وتلفزيونية عن
الثقافة والإ�سالم يف اجلزائر و
فرن�سا  ،كما �شارك يف ملتقيات
وم�ؤمترات وطنية ودولية .ونال
جوائز يف فرن�سا واجلزائر نذكر
منها ،جائزة املثقفني الفرن�سيني
عن مقاله «فال�سفة ب�ستان النخل
الأربعة» �سنة .1952جائزة �شعرية
من الأكادميية الفرن�سية عن كتابه
«�شكاوى العربي �أو �أغاين العربي
امل�أ�ساوية» �سنة .1954اجلائزة
الأوىل للتعليم العايل يف اجلزائر
�سنة .1991
و بعترب النبهاين من املفكرين
اجلزائريني الكبار والأوائل الذين
حملوا ه ّم الوطن على امل�ستوى
املحلي ،وه ّم الأمة الإ�سالمية يف

«�أون ذا ميلكي رود»

�شتى بقاع العامل ،وه ّم الإن�سانية
ب�أ�رسها ،لذلك �أعتقد ب�أن هذا
املفكر عندما يتكلم فعلينا �أن
ن�صغي �إليه بانتباه ،هذا من جهة،
ومن جهة �أخرى لأنه غائب �أو
مغ ّيب على ال�ساحة الفكرية
والثقافية على �صعيد بالده ،وعلى
�صعيد النقا�ش الفكري واحل�ضاري
يف البلدان الإ�سالمية والتي كان
ال يريد لها �إ ّال اخلري ،وحتى على
امل�ستوى العاملي لأنه كان يعمل
على التقريب بني الثقافات والأديان
وال�شعوب.

حمطات
وقد تعدّدت امل�سائل الفكرية
التي عاجلها خالل حياته بكل روح
متوا�ضعة ،وبعيدا عن ال�شوفينية،
املثالية ،التع�صب واالنغالق،
م�شكالت تتوزع على امل�ستويات
مت�س
التي ذكرتها للتو :حملية
ّ
اجلزائريني امل�سلمني وعالقتهم
بالأوروبيني �أثناء التواجد الفرن�سي
باجلزائر وبعده ،م�شاكل امل�سلمني
بعد وفاة النبي (�ص) �إىل زمن
اخللفاء الرا�شدين مرورا بالأمويني
والعبا�سيني و�صوال �إىل الفرتة
املعا�رصة (بداية الألفية الثالثة)
وا�ضعا الأ�صبع على مكامن الدّاء
التي يراها �سبب اندحار امل�سلمني
من امل�شهد احل�ضاري العاملي.
وقد ق ّدم نبهاين فل�سفة جمالية
�شخ�صية يف كتابه «الإن�سان
ال�شامل» وهي حتوم وتتعمق
الإن�سان ال�شامل ومفهومه .هذه
الفل�سفة تبلورت منذ �أيام درا�سته
يف الثانوية باجلزائر العا�صمة،

احلرب ال تزال هاج�س املخرج
ال�صربي كو�ستوريت�سا

يعرف حمبو املخرج ال�رصبي
�أمري كو�ستوريت�سا �أن احلروب
اليوغو�سالفية هي �أكرث ما ي�شغل
باله ويتطرق �إليه يف �أفالمه
ال�شهرية مثل (حتت الأر�ض)
و(احلياة معجزة) كما يعرفون
�أي�ضا �أن الكوميديا العبثية هي
�سالحه لتجاوز �أبعاد املعاناة يف
تلك احلروب.
وفيلمه الأحدث (�أون ذا ميلكي
رود) الذي يعر�ض خارج امل�سابقة
الر�سمية يف مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدويل لي�س ا�ستثناء..
فال تزال احلرب هي الهاج�س
امل�ؤرق وال تزال الكوميديا
العبثية هي ال�سالح «مقتب�س عن
ثالث ق�ص�ص حقيقية والكثري

من اخلياالت» بهذه اجلملة يبد�أ
كو�ستوريت�سا فيلما �آخر تدور
�أحداثه يف قرية �صغرية �إبان
احلرب وتلعب احليوانات فيه دورا
حموريا .ال�شيء اجلديد هنا هو �أن
كو�ستوريت�سا يلعب �أي�ضا دور البطولة
للمرة الأوىل يف فيلم من �إخراجه
الق�صة التي �ألفها كو�ستوريت�سا
�أي�ضا تدور حول �شخ�صية كو�ستا
الرجل القروي الب�سيط الذي
يج�سده املخرج والذي تدور حياته
حول تو�صيل احلليب من املزرعة
التي يعي�ش فيها �إىل اجلنود
ال�رصب يف �إحدى جبهات القتال.
ورغم ا�ضطراب الأحوال ب�سبب
احلرب ف�إن احلياة تبدو م�ستقرة
وطريقها حمدد بالن�سبة لكو�ستا

الذي من املقرر �أن يتزوج �شقيقة
�أحد اجلرناالت مبجرد عودته من
احلرب يتناول الفيلم ثالث فرتات
خمتلفة من حياة كو�ستا الأوىل
روتينية بع�ض ال�شيء ميار�س فيها
كو�ستا مهام نقل احلليب على
حماره ب�شكل �شبه �آيل �إىل �أن تدخل
امر�أة �إيطالية �رصبية  -تلعب
دورها املمثلة الإيطالية مونيكا
بيلوت�شي -حياته لتقلبها ر�أ�سا على
عقب لندخل يف الفرتة الثانية من
حياة الرجل القروي والتي تكون
حافلة باملخاطر واملغامرات فيما
يقع كو�ستا يف حب املر�أة التي ال
مينحها الفيلم ا�سما ليزيد من
غمو�ضها والتي تخفي �رسا يهدد
حياتيهما.

ثم يف ثانوية لوي�س الأكرب يف
باري�س ،وبعدها ات�ضحت معاملها
يف مرحلة الدكتوراه التي �أخرجت
كتابه العميق والزاخر «الإن�سان
ال�شامل» ،ويعرتف نبهاين ب�أن
مفهوم الإن�سان ال�شامل الذي
يدعو �إليه مل يكن نابعا من ثقافته
الأ�صلية (العربية-الإ�سالمية) و�إمنا

يعود �إىل قراءاته لعدد من الكتاب
والأدباء الكال�سيكيني الغرب وهذا
ما �أك�سبه الوعي بذاته وبالآخرين،
لأنهم �أ ّثروا فيه �إىل درجة االعتياد
عليهم ،لهذا فهو ي�شعر ب�أن هناك
جمتمعا روحيا واحدا .وغريها من
اجلماليات املتو�سعة واملتفرعة
يف عدة جماالت والتي �أرادبها

النبهاين �أن يفتح للم�سلمني نافذة
على احل�ضارة الغربية بكل �صدق،
وحاول �أن يبني ب�أن االجتاه �إىل
الغرب واالنفتاح عليه ال يتعار�ض
مع روح الإ�سالم ،لكن يبدو �أن
امل�سلمني الذين مازالوا يتنف�سون
هواء القرون الو�سطى �آثروا
ال�سبات على اليقظة.

فيلم» �سوي�س �أرمي مانط

عندما ي�صبح املوت م�ؤان�سا للحياة

هل ميكن �أن تن�ش�أ �صداقة بني
رجل غادر احلياة ويريد الرجوع
�إليها ورجل على قيد احلياة ويريد
�أن يغادرها؟ي�ستك�شف املخرجان
الأمريكيان دانييل كوان ودانييل
�شايرنت هذه االحتمالية الغريبة
يف فيلمهما (�سوي�س �أرمي مان)
الذي عر�ض �أم�س الأربعاء خارج
امل�سابقة الر�سمية يف مهرجان
القاهرة ال�سينمائي الدويل الفيلم
وهو الروائي الطويل الأول
للمخرجني ال�شابني ينتمي �إىل فئة
الأفالم امل�ستقلة وتدور �أحداثه
يف �أجواء خيالية غريبة للغاية حول
�صداقة تن�ش�أ بني �شاب وجثة.
يبد�أ الفيلم بقرار ال�شاب هانك
الذي يلعب دوره املمثل بول دانو
االنتحار بعد �أن تقطعت به ال�سبل
على جزيرة نائية .يفاج�أ هانك
بجثة جرفتها الأمواج �إىل ال�شاطئ
يج�سدها املمثل الربيطاين دانييل
رادكليف بطل �سل�سلة �أفالم هاري
بوتر .يتغلب ف�ضول هانك على
رغبته يف �شنق نف�سه فينزع احلبل
عن عنقه ويذهب لتفقد اجلثة
لتبد�أ مغامرة �رسيالية ي�صبح
املوت فيها م�ؤان�سا للحياة يف
البداية يبدو اجل�سد الهامد خاليا
من احلياة ك�أي جثة عادية لكن

هانك يكت�شف مع الوقت �أن لهذه
اجلثة التي يطلق عليها ا�سم ماين
قدرات خارقة ميكن �أن ي�ستغلها
يف الهرب من اجلزيرة النائية
والعودة �إىل منزله و�إىل املر�أة التي
يحبها.
مع تطور الأحداث يدب �شكل من
�أ�شكال احلياة يف تلك اجلثة التي
ال تتذكر �شيئا عن حياتها قبل
املوت ومع م�ضي الوقت تتطور
العالقة بني هانك وماين من
رجل ي�ستغل ج�سدا ك�آداة لينقذ
بها نف�سه �إىل �صداقة يقدم فيها
احلي م�ساعدة للميت على فهم
احلياة ويكت�شف �أثناء ذلك �أ�سباب
حبه لها ي�سلط الفيلم ال�ضوء على
التناق�ض الظاهري بني هانك
الذي يبدو ج�سده هزيال رغم
�أنه على قيد احلياة وماين الذي
يبدو ج�سده موفور ال�صحة رغم
خلوه من احلياة لكنه يتجاوز هذا
التناق�ض ال�سطحي ليغو�ص �أكرث يف
نف�سيهما وي�صل �إىل �أر�ض م�شرتكة
يجد هانك وماين نف�سيهما فيها
حائرين يف حماوالتهما لفهم
من هما وما عالقتهما بالعامل
حولهما.
ينجح املخرجان يف حتويل
غابات اجلزيرة التي قد تكون

يف �سياق �آخر مكانا خميفا ال
يرحب بالغرباء �إىل مكان �شديد
اخل�صو�صية بالن�سبة لهانك وماين
يكاد يقرتب من حميمية املنزل
املو�سيقى لي�ست جمرد عن�رص
مكمل للأحداث بل تلعب دورا يف
�صلب �أحداث الفيلم فال�شخ�صيتان
الرئي�سيتان ت�ستعينان بالدندنة
والغناء ب�صوت عال �أثناء انتقالهما
من مكان لآخر .الغناء هنا لي�س
رفاهية لكنه �سبب �آخر للتعلق
باحلياة كذلك ينجح املخرجان يف
توظيف امل�ؤثرات الب�رصية ب�شكل
حمدود لكن فعال يف منح جثة
ماين قدراتها اخلا�صة التي تنقذ
حياة هانك .لكن يبقى العن�رص
الأكرث جناحا يف الفيلم هو بطاله
دانو ورادكليف �إذ ينجح كل منهما
يف جت�سيد �شخ�صيته ب�سال�سة
ويف خلق ان�سجام مع الآخر رمبا
بدونه ما كان املخرجان لينجحا
يف �إقناع امل�شاهدين مبنطقية
عاملهما غري املنطقي.
ب�شكل عام يطرح املخرجان من
خالل حوار الفيلم �أ�سئلة تبدو
ب�سيطة عن معنى احلياة وال�صداقة
واحلب لكن الإجابة على هذه
الأ�سئلة من خالل �أحداث الفيلم
ال تكون بنف�س القدر من ال�سهولة.
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مل�ؤلفه الدكتور �إيهاب النجدي

منازل الن�ص الأدبي ..جدل ّية ال�شعر وال�سرد
وكاالت

يحاول كتاب «منازل الن�ص الأدبي» مل�ؤلفه
الدكتور �إيهاب النجدي ،التحرر من ال�س�ؤال
التقليدي ،والذي يتجدد بني حني و�آخر� :أي
الن�صني الأدبيني �أف�ضل :الن�ص ال�شعري �أم
النرثي؟ ويرى عو�ض ًا عن ذلك �ضرورة توجيه
النظر �إىل داللتني �أهم و�أعمق،
الأوىل تت�صل بالتميز واحلدود
الفا�صلة بني الأ�شباه� ،أما الثانية
فتت�صل بالتحاور والتالقح بني
الأنواع والأ�شكال الأدبية ،وهي
احلقيقة الأدبية الثابتة التي
نالحظها ،على �سبيل املثال،
بني ال�شعر وال�رسد وبني فنون
املذكرات والر�سالة والتحقيق
ال�صحفي من جانب والق�صة من
جانب �آخر ،فاحلوار بني الق�صيدة
ون�صو�ص النرث ،كما منازل القمر
تتجاوز وتتالقح ليولد بدر التمام.
وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن املق�صد
من كلمة (الن�ص) هنا ،مغاير
للمق�صد الذي يتبناه اتباع تيار
احلداثة وما بعد احلداثة،
عند ا�ستخدام الكلمة ذاتها،
حني مييلون �إىل �إ�سقاط فكرة
التجني�س ،وقيمة الأنواع ،بدافع
�إ�سقاط كل �سلطة مركزية ،ومنها
بطبيعة احلال حمور الكتاب

احلايل (�سلطة النوع) ،ويرى �أنه
رمبا يك�شف جتذر جدلية الإق�صاء
والتجاور عن حقيقة ح�ضارية
وم�شرتك �إن�ساين ،ينزع نحو
املفا�ضلة والتمايز بني الأنواع،
ومل مينع ذلك املنزع ا�ستغراق
قطبي الفل�سفة القدمية يف
معاجلة الفنون الدرامية الكربى
مثل امللهاة وامل�أ�ساة واملالحم،
وهي الفنون امل�ؤثرة يف انطالقة
الأدب الأوروبي يف ع�رص النه�ضة،
رف�ضت املفا�ضلة يف هذا ال�سبيل
م�ستندة على ما ميكن من حماجاة
وع�صف فكري ،و�أ�س�س فل�سفية
عابرة للحدود وموغلة للأزمة.
جتاور ال�شكلني اخلليلي والتفعيلي
يف �إطار الديوان الواحد
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه ميكن
الوقوف عند ظاهرة مو�سيقية
معنوية ـ تبدو مهمة يف هذا ال�سياق
ـ �أي جتاور ال�شكلني اخلليلي

والتفعيلي يف �إطار الديوان الواحد
ويف �سياق الق�صيدة الواحدة،
فلعلها من العوامل الفنية البارزة
التي �أ�سهمت  -بق�صد �أو بدونه
ـ يف ر�سوخ ال�شكل اجلديد،
وا�ستقباله اال�ستقبال احلميد لدى
قراء ال�شعر ومتابعيه.
معاجلة الأنواع الأدبية والعالقات
فيما بينها
وينتهي امل�ؤلف يف معاجلته للأنواع
الأدبية والعالقات فيما بينها� ،إىل
�أن ال�رسد مكون بارز من مكونات
الن�صو�ص النرثية اجلديدة ،فهي
ن�صو�ص �رسدية يف الغالب ،تقع
يف منطقة و�سطى بني النرث
ال�شعري والنرث الق�ص�صي ،ورمبا
يعود ذلك لأن الأديب املعا�رص
حما�رص بفي�ضان من فنون ال�رسد
وطرائقه.
كما �أن اخليوط امل�شرتكة بني
الن�صو�ص اجلديدة وال�شعر

مت�صلة ،وهي مت�صلة �أي�ضاً بني
ال�شعر وبقية الفنون الأدبية ،وبينه
وبني الفنون الب�رصية وال�سمعية،
و�إذا كان الرتا�سل بني الفنون
قائماً ف�إن الفروق الفا�صلة بينهما
قائمة كذلك.
وتطرح درا�سة امل�ؤلف احلالية
�س�ؤاالً هو� :إىل �أي مدى ميكن
اال�ستفادة من �إمكانات ال�رسد

يف ال�شعر ،دون �أن يفقد ال�شعر
خ�صو�صيته النوعية ،وجوهره
اخلالق؟ وغاية ال�س�ؤال ال
تخفى� ،إذا كان ال�رسد يف ال�شعر
مطلباً من مطالب التجديد ،ف�إن
الت�ضحية ب�شعرية الق�صيدة على
مذبح ال�رسد مهلكة لكليهما.
بيد �أن ال�رسد الق�ص�صي ي�أخذ
من ال�شعر ويعطيه ،ف�إمكانات

كل منهما مبذولة للآخر،
و�أحياناً تكون (الروح) اجلامعة
هي الروح الفارقة ،فالق�صة
تتحرك يف مدارات ،والق�صيدة
حتلق يف مدارات �أخرى ،لكنهما
يجتمعان يف القدرة على احلركة
والتحليق ،دون تعد على �سمة كل
فن وخ�صائ�صه مهما يتجاوران
على دروب الأدب الو�سيع.

طارق ال�شريف ..ذاكرة الت�شكيل ال�سوري املعا�صر
طارق ال�رشيف ( 1935ـ )2013
ا�سم تردد يف مفا�صل احلركة
الفنيـّة الت�شكيل ّية ال�سور ّية
املعا�رصة نحو ن�صف قرن من
الزمن ،و�سيبقى يرتدد فيها،
طاملا ت�ستقبل هذه احلركة
�أفواجاً جديدة من الفنانني
الت�شكيليني ال�شباب ،ذلك لأنه
ترك لها �إرثاً حاف ً
ال من الكتابات
النقد ّية والتوثيق ّية الر�صينة،
موزعة على مئات املقاالت
والدرا�سات املن�شورة ،وب�ضعة
كتب� ،إ�ضافة �إىل كونه كان
حا�رضاً وفاع ً
ال وم�ؤثراً ،يف
عد ٍد من املرافق املعن ّية بحركة

الت�شكيل ال�سوري احلديث.
لقد �أثرى ال�رشيف بكتاباته
الت�شكيل ال�سوري ،وكان يف طليعة
الذين تفرغوا للكتابة التخ�ص�ص ّية
حول �ش�ؤون هذا الفن ،ما يتوجب
التوقف عند م�سريته الطويلة،
ودرا�ستها ،وتوثيقها ،وهذا ما
قام به املركز الوطني للفنون
الب�رص ّية بجامعة دم�شق �أخرياً،
ب�إ�صداره كتاباً يوثق بالكلمة
وال�صورة ،ملفا�صل م�سريته كافة،
�ساهم يف الكتاب (�إىل جانب
ال�رشيف) جمموعة من الفنانني
الت�شكيليني والنقاد والأ�صدقاء

الذين عا�رصوه ،وكانت �أعمالهم
مادة لتحليالته وبحوثه ،ومنهم
الت�شكيلي �أحمد ن�ش�أت الزعبي
الذي يرى ب�أن ال�رشيف كان
يجمع �سعة الثقافة واالطالع،
ورجاحة العقلوب�ساطة يف الطبع،
وليناً يف املعاملة ،وتوا�ضعاً لي�س
له حدود .كما كان د�ؤوباً �شغوفاً
بعمله ،كلفاً بالكتابة والن�رش.
�أما الناقد �سعد القا�سم في�ؤكد
�أنه ما من ت�شكيلي �سوري يجهل
ا�سم طارق ال�رشيف� ،أو ينتق�ص
من �أهمية ح�ضوره يف احلياة
الت�شكيل ّية ال�سور ّية والعرب ّية،
فعلى مدى  4عقود ،كان واحداً

من �أكرث الأ�سماء حيو ّية يف جمال
النقد الفني العربي ،واال�سم
الأبرز على امل�ستوى الوطني يف
جمال �إدارة العمل الت�شكيلي من
مواقع خمتلفة توىل م�س�ؤوليتها.
وبح�سب الفنان ف�ؤاد دحدوح،
ف�إن ال�رشيف بقي (رغم انت�شار
فو�ضى الأقالم) نقياً يف عمله،
وحازماً يف �أمره ،دون مواربة �أو
ت�ضليل ،ولعله وجد يف اال�ستجابة
للكتابة مالذاً لروحه ،يف حياة
امتدت ثمرة العطاء فيها �إىل �أكرث
من  70عاماً .واحلقيقة مل تكن
مقاالته و�أبحاثه النقد ّية �سوى
انعكا�س حقيقي للواقع الت�شكيلي

ال�سوري ،و�إذا ما �أردنا ب�إن�صاف
�أن ن�ضعها على من�صة التحليل
والك�شف واملقارنة ،جند �أنها ما
زالت حتى اليوم املرجع الأ�سا�س
لل�سواد الأعظم من املهتمني ،يف
ال�شارع الثقايف العربي عموماً،
وال�سوري بخا�صة.
من جانب �آخر ،يرى راتب
الغوثاين �أن ال�رشيف كتب يف
الفن يوم كان الفن الت�شكيلي
ظ ً
ال باهتاً للثقافة ال�سور ّية ،كما
ال و ُمو ّثقاً و ُمتابعاً
�سج ً
كان ُم ّ
للتحوالت الفكر ّية والإبداع ّية
ع�رصاً بع�رص� ،إ�ضافة �إىل ذلك
فقد كتب بحيو ّية الأطفال،

و�صرب ال�شيوخ ،كتب بحب و�صدق
و�إخال�ص.
يذكر �أن طارق ال�رشيف حا�صل
على �إجازة يف الفل�سفة من جامعة
دم�شق عام  ،1959عمل يف وزارة
الثقافة ال�سورية منذ عام .1960
كما عمل مديراً ملركز �أدهم
�إ�سماعيل للفنون الت�شكيل ّية ،ثم
مديراً للمركز الثقايف العربي ،ثم
مديراً للفنون اجلميلة يف دم�شق.
و�صدرت له جمموعة من الكتب
منها :ع�رشون فناناً من �سور ّية،
الفن والال فن ،فاحت املدر�س فن
حديث بروح تعبري ّية.

وكاالت

مب�شاركة  20فرقة من خمتلف اجلامعات

بح�ضور �ضيف ال�رشف املن�شد
العاملي �شعيب حممد بغية
ت�شجيع امل�شاركني وي�ستمر
املهرجان على مدار ثالث �أيام يف
دار الثقافة مما ي�سمح للجمهور
اال�ستمتاع والتعرف على ن�شاط

انطالق املهرجان الوطني اجلامعي لإن�شاد واملديح ب�أدرار
الإن�شاد واملديح عن قرب كما
ي�سعى ح�سب حمافظ املهرجان
�أن تكون اخلدمات اجلامعية
لي�س حمل �إقامة بل ت�صبح ف�ضاء
للن�شاط والإبداع يف �أو�ساط
الطلبة بالتوازي وت�شهد دار

الثقافة �سهرات فنية �إن�شادية حتت
�أنظار جلنة التحكيم التي حتكم
الختيار �أح�سن الفرق امل�شاركة يف
هذه الطبعة التي تعرف بدون �شك
تناف�سا كبريا بعد مرور جتارب
الطبعات املا�ضية كما ينظم على

�رشف امل�شاركني جوالت �سياحية
للتعرف على ما تزخر به �أدرار من
كنوز وعادات وتقاليد
انطلقت �أول �أم�س بجامعة ادرار
فعاليات املهرجان الوطني
اجلامعي لإن�شاد واملديح يف

طبعته الرابعة مب�شاركة  20فرقة
�إن�شادية من خمتلف اخلدمات
اجلامعية وبح�سب ال�سيد �صديقي
ال�رشيف مدير اخلدمات اجلامعية
�أن الهدف من تنظيم هذا
املهرجان هو ترقية فن الإن�شاد

يف �أو�ساط الطلبة واكت�شاف
املواهب وتبادل اخلربات الفنية
بني الطلبة امل�شاركني بتعداد
 250طالب منهم فرقتني من طلبة
الإناث واحدة من والية �سعيدة
و�أخري من والية بومردا�س
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احذروا تناول هذه الأطعمة!

د
حد
فريق علماء فرن�سي –
برازيلي جمموعة من
الأطعمة التي يجب االبتعاد
عن تناولها ،لأنها ت�سبب
�أمرا�ضا قاتلة وتو�صل

ا لعلما ء
�إىل قائمة الأطعمة ال�ضارة
بعد حتليل بيانات �إح�صائية
�شارك فيها حوايل 105
�آالف رجل وامر�أة ،ملأوا
ا�ستمارات خا�صة بالأطعمة

ا لتي
يتناولونها.
ووجد العلماء جمموعة
الأطعمة ال�ضارة التي
تت�سبب ب�أمرا�ض ال�رسطان

املختلفة (الثدي والأمعاء
والربو�ستاتا) ،بعد �أن
�أخذوا بعني االعتبار بيانات
العمر واال�ستعداد الوراثي
للأمرا�ض وم�ستوى الن�شاط
يف
للم�شاركني
البدين
الدرا�سة.
وتتكون قائمة الأطعمة
التي يجب االبتعاد عنها

علماء يبتكرون
لقاحا لاللتهاب الرئوي
متكن علماء من �سوي�رسا من التقدم خطوة مهمة يف طريق عالج

ا
اللتهاب الرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج الأطباء مر�ض االلتهاب
الرئوي بامل�ضادات احليوية� ،إال �أن علماء من جامعة زيوريخ وم�
ست�شفى
ا
ل
أطفال
التابع
لها،
ا�ستعر�ضوا �إمكانية عالج االلتهاب الرئوي بلقاح
خا�ص ،له عدة مزايا هامة .بح�سب جملة الأمرا�ض املعدية .و�أ�شار الب
احثون �إىل �أن خاليا– Bلها �أهمية كبرية يف عالج عدوى الرئة ،لأنها
تنتج �أج�ساما م�ضادة مليكوبالزما (البكترييا التي تفتقر للغ�شاء ا
خللوي) .وقد متكن العلماء من مراقبة �سلوك م�سببات املر�ض يف الرئة
واملجاري التنف�سية با�ستخدام الطريقة ال�ضوئية .fluorescence
كما ا
كت�شف العلماء �أن رد منظومة املناعة يف الرئتني واملجاري التنف�سية
العليا خمتلف متاما .فقد اكت�شفوا يف الرئة �أج�ساما م�ضادة من نوع
IgM
وIgG
ل
أن
ن�شاط
خاليا B-يزداد يف الرئة ويف العقد اللمفاوية املو
�ضعية .وبف�ضل هذه العملية يتم الق�ضاء على م�سببات املر�ض خالل
�أ
�سابيع� .أما يف املجاري التنف�سية العليا فقد اكت�شف العلماء �أج�ساما
م�ضادة من نوع  IgAالتي ال ت�ساعد يف تن�شيط خاليا ،B-لذلك يطول
ع
الجها .كما �أكدت االختبارات �أن تن�شيط هذه اخلاليا يلعب دورا �أ�سا�سيا
يف العالج وي�سمح هذا االكت�شاف بابتكار وتطوير لقاح جديد �ضد
مر�ض االلتهاب الرئوي.

بر�أي اخلرباء من منتجات
املختلفة
املعجنات
ّ
الغازية
وامل�رشوبات
امل�ص ّنعة
والوجبات
م�سبقا ومنتجات اللحوم
غري الطازجة ،الحتوائها
على ن�سب مرتفعة من
ال�سكر والدهون والأمالح،
ّ
ولفقرها �أي�ضا للفيتامينات

والألياف.
واقرتح العلماء يف نهاية
غذائي
الدرا�سة اتباع نظام
ّ
�صحي ،ال يت�ضمن الأطعمة
ّ
امل�ص ّنعة ،وفر�ض قيود
�صارمة على �رشكات ت�صنيع
الأطعمة التي ت�ستخدم
مواد ثبت �رضرها يف جميع
�أبحاث اخلرباء ال�سابقة.

«الرتاب» لقتل البكترييا
املقاومة للأدوية

ول مرة  ..طبيب ت�شخي�ص �إلكرتوين!

لأ

�ش ّخ�ص الأمرا�ض القابلة
ل بالذكاء اال�صطناعي ي
ن ال�صني ،جهازا طبيا يعم
جلديد قادر على حتديد
اخرتع علماء م
خوا) ال�صينية� ،أن اجلهاز ا
ون�شرت وكالة �أنباء (�شين
ن �أمرا�ض التهاب الرئتني
لل�شفاء بدقة
ني ،وخ�صو�صا يف الك�شف ع
قي
قي
حل
�ض لدى الب�شر كالأطباء ا
ى �أن ا�ستخدام هذا اجلهاز
املر
ختلفة .وي�ؤكد العلماء عل
طفال ،و�أمرا�ض العيون امل
خي�ص الطبي فح�سب ،بل
لدى الأ
ط �إىل حت�سني كفاءة الت�ش
فق
ي
ؤد
�
ي
ن
ل
)،
ي
�ص
خي
(الكمبيوتر الت�ش
تيار خطة العالج املثلى.
له ت�أثري �إيجابي على اخ
�سيكون

اكت�شاف طريقة لعالج �سرطان البنكريا�س

ات�ضح للعلماء �أن تناوب الت�سخني
والتربيد ي�ساعد يف تدمري اخلاليا
ال�رسطانية يف البنكريا�س،
عندما ال ينفع العالج ال�شعاعي
والكيميائي.
وجاء يف البيان املن�شور يف موقع
«ميديكال �إك�سربي�س»� ،أن �رسطان
البنكريا�س هو �أحد �أ�شكال
ال�رسطان الفتاكة ،حيث يفارق
احلياة  95باملئة من امل�صابني
به ،وذلك لعدم وجود عالج
فعال �ضده ،وحتى امل�صابني
الذين خ�ضعوا لعملية جراحية
ال�ستئ�صال اجلزء امل�صاب ف�إنهم
ينتك�سون ثانية .كما �أن الطرق
التقليدية امل�ستخدمة يف العالج
غري فعالة ،بالإ�ضافة �إىل �أن
الأدوية املركبة لها ت�أثري �سام.
ا�ستخدم العلماء خالل الدرا�سة

خاليا �رسطانية من نوع
« »1-PANCو»»3-BxPC
وقد مت ت�سخني هذه اخلاليا
لدرجة حرارة ترتاوح بني -45
 50درجة مئوية ،ثم جتميدها
�إىل ناق�ص  20-10درجة مئوية.
ا�ستمرت عملية الت�سخني خم�س
دقائق ،بعد ذلك تابع الباحثون
حالة هذه اخلاليا خالل �سبعة
�أيام.
وبالنتيجة ،اكت�شف العلماء �أن
اخلاليا ال�رسطانية متوت تقريبا
عندما ترتفع احلرارة �إىل 50-48
درجة مئوية ومن ثم تنخف�ض �إىل
ناق�ص  25درجة مئوية .لذلك
يدر�س العلماء مدى فعالية هذه
العملية معكو�سة ،حيث جُتمد
اخلاليا ال�رسطانية �أوال ،ثم
تُ�سخن.

اكت�شف علماء من الواليات املتحدة الأمريكية فئة
جديدة من امل�ضادات احليوية القادرة على قتل
البكترييا املقاومة للأدوية ،بعد فح�صهم �آالف
العينات من الرتبة.
ويبدو �أن هذه املادة الكيميائية غري ال�سامة للب�رش،
والتي ت�سمى « ،»malacidinفعالة يف معاجلة
املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثي�سيلني،
ما يحيي الآمال ب�ش�أن ا�ستخدامها يف تطوير عالج
جديد.
وتعمل مادة « »malacidinالتي اكت�شفها الدكتور
�سني برادي وفريق املخترب العامل معه يف جامعة
روكفلر يف نيويورك ،عن طريق مهاجمة خطوة
�أ�سا�سية يف النمو البكتريي ،والتدخل �أ�سا�سا يف
كتلة البناء الرئي�سة التي ت�ستخدمها البكترييا يف
�إن�شاء و�إ�صالح غ�شائها اخلارجي ،و�أو�ضح العلماء
من خالل درا�ستهم التي ن�رشت يف جملة «Nature
� ،»Microbiologyأن امل�ضادات احليوية التي مت
العثور عليها ،فعالة فقط �ضد جمموعة البكترييا
املوجبة ح�سب «غرام».
وتعترب الرتبة مكانا جيدا للبحث عن كائنات جديدة
باعتبار �أن البكترييا تتناف�س ب�شكل طبيعي على
املوارد وت�ستخدم جمموعة من املركبات الكيميائية
الغريبة لقتل بع�ضها البع�ض ،واجلدير بالذكر �أن عدم
اكت�شاف م�ضادات حيوية جديدة على مدى ال�سنوات
املا�ضية �أثار حتذيرات �شديدة ب�ش�أن اقرتاب العامل
من �أعتاب «مرحلة ما بعد امل�ضادات احليوية»� ،إذا
ا�ستمرت البكترييا يف مقاومتها للأدوية.
ويقول العلماء �إن العثور على م�ضادات حيوية
جديدة هو مفتاح البقاء على بعد خطوة من
تهديدات البكترييا املقاومة للأدوية ،حيث �أنه
مل يتم اكت�شاف �سوى م�ضاد حيوي طبيعي جديد
واحد ،وهو «تيك�سوباكتني» ،خالل ال�سنوات الـ 33
املا�ضية.
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�إ�سالميات

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن
ي�صاحبه ح�سن العمل فيحدد
امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�رص طريقه وي�سري
م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال
عليه مدركا �أن ال�ساعي للمجد
�سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن
تبلغ املجد حتى تلعق ال�صرب ف�إن
�أ�صاب هدفه فاحلمد هلل الذي
بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل
ولي�س عليه �إدراك النجاح وعليه
�أن يقيم جتربته ويح�رص موا�ضع
اخلط�أ ليتجنبها وحتديد الهدف
ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا
ق�صد بذلك وجه اهلل عبادة يف
ميزان �أعمال �صاحبها.
يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة
للنجاح من غرور ون�سبة الف�ضل
�إىل غري اهلل عز وجل

حف�صة بنت عمر
بن اخلطاب

هي بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل
بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهلل بن
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن
ل�ؤي ،و�أمها زينب بنت مظعون� ،أخت
عثمان بن مظعون عن عمر  -ر�ضي اهلل
عنه  -قالُ :ولدت حف�صة وقري�ش تبني
البيت قبل مبعث النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -بخم�س �سنني.

زواجها قبل النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم
تزوجها خني�س بن حذافة بن قي�س بن
عدي ،فكانت عنده ،وهاجرت معه �إىل
املدينة ،ومات عنها بعد الهجرة ،وبعد
معركة بدر التي انت�رص فيها امل�سلمون
على امل�رشكني ،عاد الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم � -إىل املدينة ،كانت
حف�صة يف تلك الفرتة قلبها يئن من
احلزن وي�ضج بالهم والغم على زوجها
حيث كان يعاين من �سكرات املوت.
�أ�رسع ابن اخلطاب �إىل دار ابنته
ليطمئن على �صهره ولكن �سبق ال�سيف
العذل ،وترملت حف�صة  -ر�ضي اهلل
عنها  -وهي يف �سن مبكرة ،لقد ت�أمل
عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -لفقدان خني�س
وبكاء حف�صة وترملها ،فكان يزورها
ويوا�سيها ،ويف ذات يوم وقد كان يف
حزن و�أمل ،التقى يف الطريق عثمان
بن عفان الذي فقد زوجته رقية بنت
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
فعر�ض عليه الزواج من حف�صة ف�أجابه
عثمان :ما يل يف الن�ساء حاجة.
مرت حياة حف�صة يف بيت النبي –
�صلى اهلل عليه و�سلم  -على �أحب ما
ت�شتهي وتريد ،وحفظت عن امل�صطفى
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -بع�ض �أقوالهوتوجيهاته ال�سامية ،ف�سلكت م�سلكها،
وعملت مبقت�ضاها ،ووعاها �صدرها
وقلبها.

أهمية تعليم ال�صغري القر�آن
� ّ

لذلك كان لزاماً على كل م�صل ٍح �أن
يحر�ص على تب�صري نف�سه  ،و�أن
يُ َ�ش ِّم َر عن �ساعدِ اجلد ثوباً طاملا
�أُر�سل  ،حتى غطى ك َّل خري عنده،
وك َّل �إ�صالح عرفه  ،بل كان �سبباً –
مبا تراكم عليه من ُ�شبَ ٍه وت�شويه – يف
ّا�س عن االعت�صام بحبل
�رصف النَ ِ
اهلل املتني  ،وبدينه القومي  ،وال�سري
على �رصاطه امل�ستقيم .
واعلموا �أ َّن يف القرءان العظيم ،
وال�سنة النبوية امل�رشفة  ،و�سري
�سلف هذه الأمة ك ّماً كبرياً من
املباديء والقيم  ،واملعاين والآداب
 ،والأ�ساليب الرتبوية التي يجب �أن

يُ َر ّبَى عليها ال�صغري  ،وي�رشب قلبه
الأخذ بها منذ نعومة �أظفاره .
و�إ َّن من �أعظم ما يجب �رصف الهمم
�إليه يف تربية الأبناء  (( :تعليمهم
كتاب اهلل تعاىل )) .
هذا الكتاب الذي فِي ِه نَبَ�أُ َما َكا َن
َقبْلَ ُكم َ ،و َخبرَ ُ َما بَ ْع َد ُكمَ ،و ُح ْك ُم َما
�س بِال ْ َهزْل ،
بَيْنَ ُكمَ ،و ُه َو ال ْ َف ْ�صـ ُل لَيْ َ
َم ْن تَ َر َك ُه مِ ْن َج ّبَا ٍر َق َ�ص َم ُه اهلل َ ،و َمنِ
ابْتَ َغى ال ْ ُهدَى فيِ َغيرْ ِ ِه �أَ َ
�ضلَّ ُه اهلل َ ،و ُه َو
َحبْ ُل هَّ
اللِ المْ َتِني َ ،و ُه َو ِّ
الذ ْك ُر الحْ َ كِيم
ال�ص ُ
اط المْ ُ ْ�ستَقِيم ُ ،ه َو الَّذِ ي
َ ،و ُه َو ِرّ َ
َ
َ
ِ�س ِب ِه
الَ تَ ِزي ُغ ِب ِه الأ ْه َواء َ ،وال تَلْتَب ُ
الأَلْ�سِ نَة َ ،والَ يَ ْ�شبَ ُع مِ نْ ُه ال ْ ُعلَ َماء َ ،والَ

يَخْ لَ ُق َعلَى َك رْ َ
ث ِة ال َّر ّد َ ،والَ تَنْ َق ِ�ضي
َع َجا ِئبُه ُ ،ه َو الَّذِ ي لمَ ْ تَنْتَ ِه الجْ ِ ّ ُن ِ�إ ْذ
َ�سمِ َعتْ ُه َحتَّى َقالُوا [ �إِ ّنَا َ�سمِ ْعنَا ُق ْر�آ ًنا
َع َجبًا يَ ْهدِ ي �إِلىَ ال ّ ُر ْ�شدِ َف�آ َمنَّا ِب ِه ]
�صدَق َ ،و َم ْن َعمِ َل ِب ِه �أُجِ ر
َم ْن َقا َل ِب ِه َ
َ ،و َم ْن َح َك َم ِب ِه َعدَل َ ،و َم ْن َد َعا ِ�إلَيْ ِه
هَ دَى �إِلىَ �صرِ َ ٍ
اط ُم ْ�ستَقِيم .

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»....

اليقني ينبغي املحافظة عليه ورعايت
هذا اليقني ينبغي
املحافظة عليه ورعايته
بدوام الت�أمل يف �أقدار
اهلل تعاىل املبثوثة يف
تاريخ الإن�سانية ،وبتغذيته
بالت�أمل يف كتاب اهلل عز
وجل وما فيه من ب�رشيات
ملن يح�سنون القول والعمل
وباملداومة على الطاعة
ف�إن الإميان يزيد وينق�ص،
وكذلك اليقني وبالبعد
عن املحبطني و�أ�صحاب
النظرة ال�سوداوية الذين
ال يرون �إال ن�صف الكوب
الفارغ وب�إح�سان قراءة
الواقع فرغم ما فيه
من االلآم وم�آ�سي �إال
�أن فيه تربية ومتحي�ص
�ص هَّ
الل ُ الَّذِ ي َن �آ َمنُوا
{ َو ِليُ َم ِّح َ
وَيمَ ْ َحقَ ال ْ َكا ِف ِري َن } [�آل
عمرانِ { ]141 :ليَمِ ي َز
هَّ
َّ
الل ُ الخْ َ ِبيثَ مِ َن
الط ِّي ِب
َويَ ْج َع َل الخْ َ ِبيثَ بَ ْع َ�ض ُه
�ض َفيرَ ْ ُك َم ُه َجمِ ي ًعا
َعلَى بَ ْع ٍ
َفيَ ْج َعلَ ُه فيِ َج َه ّنَ َم �أُولَئ َِك

ُه ُم الخْ َ ا�سرِ ُو َن } [الأنفال:
 ]37وليخرج لنا خري
املعادن الذين و�صفهم
اهلل تعاىل بقوله { ِر َجا ٌل اَل
تُلْهِي ِه ْم تجِ َ ا َرةٌ َو اَل بَيْ ٌع َع ْن
ِذ ْك ِر هَّ
ال�صلاَ ِة َو�إِيتَا ِء
ام َّ
اللِ َو�إِ َق ِ
ال َّز َكا ِة يَ َخا ُفو َن يَ ْو ًما تَتَ َقلَّ ُب
الَبْ َ�صا ُر}
وب َو ْ أ
فِي ِه ال ْ ُقل ُ ُ
[النور ]37 :والأمم
مهما �أ�صابها من جراحات
وخ�سائر ال متوت.
و�أخريا نقول :القلب املمتلئ
بالإميان العامر باليقني
يُقنع من حوله بقرب فرج

اهلل و�إن خالفه يف املعتقد
والتوجه ،قال عثمان بن
طلحة ”:كنا نفتح الكعبة
يف اجلاهلية يوم االثنني
واخلمي�س ف�أقبل (النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم) يوما
يريد �أن يدخل الكعبة مع
النا�س فغلظت عليه ،ونلت
منه وحلم عني ثم قال :يا
عثمان لعلك �سرتى هذا
املفتاح يوما بيدي �أ�ضعه
حيث �شئت!!،فقلت :لقد
هلكت قري�ش يومئذ وذلت
،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل

عليه و�سلم :بل عمرت
وعزت يومئذ ،ودخل الكعبة
فوقعت كلمته مني موقعا
ظننت �أن الأمر �سي�صري �إىل
ما قال” [االكتفاء].
وعثمان كان م�رشكا ومل
يكن بيد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �سلطان �أو �صوجلان
حتى تقع كلمته من عثمان
موقعا ولكنه اليقني الذي
ي�رسي من نف�س لنف�س ومن
روح لروح حتى تراه العني
واقعا ملمو�سا.

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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�سيارات ال تفقد قيمتها مع الزمن!

ن�رشت وكالة " "AUTOSTATالرو�سية
املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون الإح�صاء قائمة ببع�ض
مناذج ال�سيارات التي ال تفقد الكثري من ثمنها
بعد �رشائها� .شملت القائمة لوائح الأ�سعار
ل�سيارات من الفئة " "Bبيعت يف رو�سيا بني
عامي  2014و ،2017واحتلت ال�صدارة فيها
�سيارات " ،"Hyundai Solarisحيث �أكد
اخلرباء �أن تلك ال�سيارات خالل الأعوام الـ 3
املذكورة حافظت على  %89.91من قيمتها
ال�رشائية ويف املرتبة الثانية من القائمة جاءت
�سيارات " "Renault Sanderoالتي حافظت
على  89.64من قيمتها ،لتيلها �سيارات "Skoda
 "Rapidبـ .% 89.33

رو�سيا تنتج �إحدى �أبرز �سيارات ""Changan

�أكدت �رشكة " "Changanال�صينية �أن رو�سيا �ستبد�أ ب�إنتاج "� "CS75إحدى �أ�شهر �سياراتها الرباعية الدفع ووفقا
للمعلومات ف�إن ال�رشكة ال�صينية بد�أت املفاو�ضات مع ال�رشكاء الرو�س لإنتاج هذا النموذج الذي لقي رواجا وا�سعا العام
الفائت ،حيث من املنتظر �أن يج ّمع يف �إحدى امل�صانع التابعة لـ " "Changanيف �ضواحي مدينة لبيت�سك.
�ست�أتي " "CS75املذكورة بعدة ن�سخ مزودة مبحركات بنزين توربينية ب�سعة  1.8ليرت وعزم  163ح�صانا ،ف�ضال عن علب
�رسع �أوتوماتيكية بـ � 6رسعات .ي�صل �سعر الن�سخة العادية من هذه ال�سيارة �إىل نحو � 20ألف دوالر� ،أما ن�سخة "لوك�س"
الفاخرة في�صل ثمنها �إىل � 30ألف دوالر.

 6حقائق عليك معرفتها عن
المبورجيني �أورو�س 2019
المبورغيني ك�شفت �أخريا عن ثاين �سيارة  SUVيف تاريخها� ،أورو�س مبحرك  V8تريبو مزدوج بقوة  650ح�صان..
ونعر�ض لكم فيما يلي  6حقائق عليكم معرفتها عنها.
ال�سيارة م�أخوذ من نوع من املا�شية ،حتديدا نوع منقر�ض �أطلق
 -1ا�سم
عليه ا�سم �أورو�س او الأُ ْرخُ �ص ،على العك�س من �سيارات
المبورغيني الأخرى ،والتي حملت �أ�سماء ثريان
م�صارعة معا�رصة.
� -2أورو�س �ستكون �أول
�سيارة المبورجيني
�صية
بخا
ال�ضابط املفعل
للدحرجة ،لأنه
ازداد
كلما
حجم وارتفاع
ال�سيارة ،كلما
ا حتا جت
من
�إىل املزيد
ا ملنعطفا ت
التحكم �أثناء تعاملها مع
حلمايتها من التدحرج للجوانب.
 -3ح�صلت �أورو�س على عجالت ومكابح �ضخمة مقارنة مبوديالت المبورجيني الأخرى ،حيث يبلغ طول العجالت 21
بو�صة مع توفر عجالت �أخرى اختيارية بطول  23بو�صة ،مبكابح �سرياميكية كربونية قيا�سية بطول  17.3بو�صة يف الأمام
و 14.5بو�صة يف اخللف.
� -4أورو�س حتظى ب�أف�ضل ن�سبة وزن�-إىل-قوة بني �أي �سيارة  SUVيف العامل ،كما �أن �رسعتها الق�صوى هي الأعلى عامليا
يف فئة  SUVكذلك ،وت�سارعها مماثل لت�سارع جراند �شريوكي تراك هوك ذات الـ  707ح�صان ،حيث تدعي المبورجيني
�أن ن�سبة الوزن�-إىل القوة يف ال�سيارة هي  7.57رطل لكل ح�صان ،بف�ضل وزنها البالغ  2,200كيلوجرام وقوة  650ح�صان.
 -5ب�إمكان ال�سائق حتويل نظام التوجيه �إىل دفع خلفي ب�شكل جزئي من نظام الدفع الرباعي ،حيث ير�سل املحرك %40
من عزم الدوران �إىل العجالت الأمامية و� %60إىل العجالت اخللفية ب�شكل قيا�سي ،مع �إمكانية تغيري هذه الن�سبة �إىل حد
�أق�صى � %87.5إىل العجالت اخللفية والباقي للأمامية بناء على الظروف.
� -6شا�سيه ال�سيارة م�صنوع من ال�صلب والألومنيوم بالكامل ،على العك�س من �سيارات المبورجيني الريا�ضية والتي ت�ستخدم
�ألياف الكربون ب�شكل مكثف.

لكز�س LC
 Fقادمة بقوة
 621ح�صان
ملناف�سة
مر�سيد�س
S63
 AMGالندروفر حتيي ""Defender
ب�سيارة جديدة كليا
كوبيه

املربع نت – يبدو �أننا على
موعد مع لكز�س  LC Fالأكرث
قوة يف تاريخ ال�صانع الياباين
وذلك لتنزل على ال�ساحة
ملناف�سة مر�سيد�س AMG S63
كوبيه وبي �إم دبليو .M8
ي�أتي هذا ح�سب لقاء املجلة
اليابانية Lawrence
 Motorcycle X Carمع
م�س�ؤول بلكز�س مل تف�صح عن
ا�سمه ،وقد �أ ّكد �أن � LC Fست�أتي
مبحرك تريبو مزدوج  4لرت 8
�سلندر بقوة  621ح�صان ،لتطلق
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ
على فخامتها.
يقول امل�صدر �أي�ضاً �أن لكز�س
قد ت�ستخدم البوليمر املقوى
بالألياف الكربونية يف ،LC F
وذلك لتخفي�ض وزنها بن�سبة
� %7أي �أنها لن تزيد عن 1,780
كيلوغرام.
هكذا تغيريات ميكانيكية و�أداء
عا ٍل لن يكون رخي�صاً بالطبع،
حيث يقول م�س�ؤول لكز�س
املجهول �أن � LC Fستطرح
ب�سعر يدور بحدود  20مليون ين
وهو ما يعادل �,176أي 660,900
ريال ،ويجدر بالذكر �أنه باملقابل
فمر�سيد�س  AMG S63كوبيه
املتاحة بقوة  603ح�صان
�سعرها  662,800( ,176ريال) يف
الواليات املتحدة.
وبالأخري ،ما يدعم هذا
التقرير هو �أن لكز�س قامت
يف فرباير املا�ضي بت�سجيل
ملكيتها للعالمة التجارية LC
 Fبالواليات املتحدة ،وقد
كانت ال�شائعات ترتدد ب�أنه �سيتم
تد�شينها يف معر�ض طوكيو
لل�سيارات ب�أكتوبر املا�ضي� ،إال
�أن ذلك مل يحدث ..بذلك ميكننا
التخمني ب�أننا �سرناها يف وقت ما
بعام .2018

تداولت بع�ض املواقع املهتمة ب�ش�ؤون ال�سيارات �صورا ومقاطع فيديو �أكدت
�أنها ل�سيارة الندروفر " "Defenderاجلديدة املنتظرة.
وبالنظر لتلك ال�صور واملقاطع ميكن للمتابع �أن يالحظ �أن ""Defender
�ست�أتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها ،وبالفعل ف�إن مظهرها اخلارجي
ي�ؤكد املعلومات التي طرحتها الندروفر �سابقا والتي �أكدت �أنها �ست�أتي �شبيهة
ب�سياراتها الـ " "Range Rover Sportو" "Discoveryالأخرية.
ووفقا للمعلومات ف�إن ال�سيارة اجلديدة �ستكون �أكرث قوة من �سابقاتها ومزودة
ب�أحدث الو�سائل التقنية ال�رضورية لراحة امل�ستخدم .و�سيالحظ ع�شاق
الندروفر االختالف الكلي يف �شكل امل�صابيح الأمامية ،والتي لن ت�أتي م�ستديرة
كما عهدوها يف مناذج " "Defenderال�سابقة ومن املنتظر �أن ت�أتي تلك
ال�سيارة بنظام تعليق مي ّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة ،بالإ�ضافة
�إىل حمرك من نوع  Ingeniumب�أربع �أ�سطوانات يعمل بالديزل �أو البنزين
وعلب �رسعة مكيانيكية و�أوتوماتيكية.
�ستطرح الند روفر منوذجها اجلديد �أواخر العام املقبل �أو �أوائل  ،2019حيث
من املتوقع �أن يباع منها نحو � 50ألف �سيارة يف ال�سنة.

""وح�ش" �سوبارو الريا�ضي
يخطف الأنظار

ا�ستعر�ضت �رشكة �سوبارو م�ؤخرا م�رشوع �سيارة " "Vizivالتي بدت كمركبة من
�أفالم امل�ستقبل ولفت انتباه ع�شاق �سوبارو ت�صميم ال�سيارة املميز� ،إذ تداخلت
فيه حدة املظهر واالن�سيابية العالية والع�رصية التي عك�ستها �أ�شكال امل�صابيح
مع الهيكل الأنيق.
ووفقا للمعلومات� ،ستح�صل هذه ال�سيارة على عدد من الأنظمة املتطورة التي
�ستمكن ال�سائق من اال�سرتخاء �أثناء الرحلة وال�سماح لل�سيارة بتوجيه نف�سها
ذاتيا ،بالإ�ضافة �إىل منظومة الركن الذاتي التي �ستمكنها من التوقف حتى يف
الأماكن ال�ضيقة.
ومن املنتظر �أنت تزود " "Vizivاجلديدة مبحركني يعمالن بالبنزين ،الأول
توربيني ب�سعة  1.6لرت وعزم  170ح�صانا ،و�آخر ب�سعة  2لرت بعزم  300ح�صان.
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املدير م�س�ؤول الن�رش
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هاتف التحرير 021.69.64.63 :
021.69.64.63
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اجلزائر
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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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غوغل و�آبل يحذفان تطبيق «�صراحة» ال�سعودي

حذفت متاجر �آبل وغوغل االلكرتونية
تطبيق «�رصاحة» الأكرث �شعبية يف
ال�سعودية والذي يتيح �إ�ضافة تعليقات
عرب من�صة جمهولة الهوية .ويف الوقت
الذي ادعى منتقدو التطبيق �أنه ي�شجع
على الكراهية والعنف بني ال�شباب� ،أكد
زين العابدين توفيق ،م�ؤ�س�س التطبيق،
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي �أنه
�صمم التطبيق بهدف تقدمي «تعليقات
بناءة» �إال �أن كثريا من النا�س �أ�سا�ؤوا
ا�ستخدامه.
وقد دعا � 470ألف �شخ�ص كال من �آبل
وغوغل �إىل �إزالة التطبيق ،من خالل
عري�ضة و�صفوا فيها «�رصاحة» ب�أنه
«�أر�ض خ�صبة للكراهية»وكان املطور
ال�سعودي زين العابدين توفيق قد �أن�ش�أ
التطبيق ،لينطلق العام املا�ضي ،ويالقي
جناحا �شعبيا الفتا بعد �أن ا�ستطاع جذب
�أكرث من  300مليون م�ستخدم ،وقام متجر
�آبل بتوفري التطبيق يف  30بلدا يف جويلية
املا�ضي .وت�أتي خطوة حذف التطبيق من

متاجر �آبل وغوغل عقب �شكوى تقدمت
بها مواطنة �أ�سرتالية �ضد التطبيق عندما
الحظت ر�سالة م�سيئة البنتها البالغة من
العمر  13عاما .وقام نحو ن�صف مليون
�شخ�ص بدعم التما�س الأم الأ�سرتالية
كاترينا كولينز ،بحذف التطبيق ،بعدما
جمعت تواقيعهم �ضد «�رصاحة» على
«»Change.orgو�أ�صدرت
من�صة
غوغل بيانا عقب حذفها التطبيق قالت
فيه�« :إننا نبذل ق�صارى جهدنا للعمل
ب�شكل وثيق مع مطوري الربامج ل�ضمان
التزامهم ب�سيا�ساتنا.
يف املقابل� ،أ�صدر املطور ال�سعودي
بيانا �أعرب فيه عن �أ�سفه �إزاء قرار
�آبل وغوغل بحذف تطبيقه ،م�شريا �إىل
�أنه «متفائل جدا ب�شان التو�صل �إىل حل
�إيجابي معهم قريبا» .و�أ�ضاف �أن �رشكته
و�ضعت نظام «فلرت» با�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي والتعلم الآيل ،لتجنب مثل
هذه الر�سائل امل�سيئة التي يتلقاها
امل�ستخدمون.

هواتف Galaxy S9
تت�ضمن تقنية امل�سح الذكي
واملل�صقات ثالثية الأبعاد

موقع  TENAAيك�شف عن موا�صفات هاتف نوكيا )2018( 6

ك�شف موقع  TENAAعن جميع موا�صفات هاتف نوكيا  ،)2018( 6والذي �سيدعم معالج جديد ،بالإ�ضافة
�إىل �إعادة ت�صميم الهيكل اخلارجي اً
قليل ،ولكن ال�شا�شة والبطارية �ستبقى كما هي يف نوكيا  6الأ�صلي .HMD
� Globalسوف تطلق هاتف نوكيا  )2018( 6مبعالج  630 Snapdragonثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�سوميات
 ،508 Adrenoكما �سي�أتي ب�شا�شة  5.5بو�صة بدقة  ،FullHDولن ي�أتي بن�سبة عر�ض �إىل ارتفاع  18:9بل �ستكون
الن�سبة العادية .16:9
و�سي�أتي الهاتف بذاكرة و�صول ع�شوائي  4جيجابايت ،مع وجود خيارين من �سعة التخزين الداخلية وهما � 32أو
 64جيجابايت قابلني للتو�سيع حتى  128جيجابايت ،كما تك�شف القائمة عن وجود فتحة  SIMمزدوجة هجينة.
و�ستبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا  6الأ�صلي ،حيث �ستكون اخللفية بدقة  16ميجا بك�سل ،والأمامية
�ستكون بدقة  8ميجا بك�سل ،و�سيتم نقل م�ست�شعر الب�صمة �إىل اخللف �أ�سفل �إعداد الكامريا هاتف نوكيا )2018( 6
�سيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�سود ،وقريبًا �سنعرف تفا�صيل ال�سعر و�أماكن توفره.

تهديد بحجب
تويرت يف رو�سيا

بالك بريي تطلق «�شبحها» قريبا!

ن�رش املد ّون ال�شهري «�إيفان بال�س» تغريدة على تويرت �أظهر فيها �صورة هاتف «»Ghost
�أو ال�شبح املنتظر �أن تطلقه �رشكة بالك بريي قريبا وتبعا لل�صور التي ن�رشتها بالك
بريي ،ف�إن هاتف ال�شبح �سي�أتي ب�شا�شة عالية الدقة دون �إطارات جانبية وب�أبعاد «»18:9
خالية من �أية �أزرار ،وممتدة على كامل الواجهة الأمامية للهاتف كما �سيزود الهاتف بهيكل
من املعدن والزجاج املقاوم لل�صدمات واخلدو�ش ،وما�سح لب�صمات الأ�صابع يتمو�ضع
على الواجهة اخللفية ،ونظام ت�شغيل .Android

بتاريخ  25فرباير

�أوعزت ال�سلطات الرو�سية �إىل �شبكة التوا�صل االجتماعي
تويرت بحجب ح�ساب منظمة «رو�سيا املنفتحة» يف غ�ضون
يوم واحد ،وحتت طائلة حجب ال�شبكة بالكامل يف البالد.
و�أو�ضح تويرت يف ر�سالة �إىل «رو�سيا املنفتحة»� ،أن
الإيعاز جاء من امل�صلحة الفيدرالية للرقابة يف جمال
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والتوا�صل اجلماهريي،
بناء على مطالبة االدعاء العام بحجب ح�ساب املنظمة،
التي �أدرج موقعها الإلكرتوين يف  11دي�سمرب على قائمة
املوارد املحظورة وقالت «رو�سيا املنفتحة» يف ر�سالة
جوابية �إنها ال تن�رش معلومات خمالفة للقانون وتعترب
حترك م�صلحة الرقابة واالدعاء العام «�ضغطا �سيا�سيا
على حرية التعبري»وكان االدعاء العام الرو�سي يف �أبريل
املا�ضي قد قرر �إدراج «رو�سيا املنفتحة» ،و»احلركة
املدنية الرو�سية املنفتحة» امل�سجلتني يف بريطانيا،
و»معهد رو�سيا احلديثة» امل�سجل يف الواليات املتحدة،
على قائمة ما ي�سمى باملنظمات الأجنبية «غري املرغوب
فيها»و�أ�شارت ال�سلطات �آنذاك �إىل �أن هذه املنظمات،
املرتبطة باملعار�ض الرو�سي املقيم يف اخلارج
ميخائيل خودوركوف�سكي ،ت�ستهدف «التحري�ض على
تنظيم االحتجاجات وزعزعة اال�ستقرار الداخلي ،ما
يهدد �أ�س�س النظام الد�ستوري يف االحتاد الرو�سي و�أمن
الدولة»،بدورها� ،سبق �أن �أكدت �إدارة «رو�سيا املنفتحة»
�أن هذه احلركة الأهلية الرو�سية ال متت ب�صلة للمنظمات
الأجنبية املذكورة.

ت�ستعد �رشكة �سام�سونغ خالل حدثها Samsung
 Unpackedاملزمع عقده بتاريخ  25فرباير لك�شف النقاب
عن �أحدث هواتفها الرائدة  Galaxy S9و � ،+Galaxy S9أي
قبل يوم واحد من انطالق فعاليات امل�ؤمتر العاملي للجوال
 ،2018 MWCوذلك بح�سب الدعوات التي قامت ال�رشكة
ب�إر�سالها �إىل ال�صحافة قبل عدة �أيام.
وكانت الت�رسيبات ال�سابقة قد ك�شفت الكثري من الأمور
املتعلقة بتلك الهواتف مثل املوا�صفات والت�سعري وتاريخ
التوافر وغريها من الأمور ،ولكن الت�رسيبات ال تنتهي بالن�سبة
لهذه الهواتف� ،إذ حتدث تقرير جديد عن امليزات املمكن
تواجدها يف الهواتف ،مبا يف ذلك تقنية املا�سح ال�ضوئي
الذكي واملل�صقات ثالثية الأبعاد جنبًا �إىل جنب مع و�ضع
جديد للكامريا يدعى .Tag Shot
وجرى اكت�شاف هذه امليزات اجلديدة من خالل تطبيق
�إعدادات �سام�سوجن لن�سخة �أندرويد �أوريو التجريبية
امل�ستخدمة �ضمن هاتف  ،8 Galaxy Noteوبح�سب
التعليقات املوجودة �ضمن التطبيق ف�إن هذه امليزات قد ت�صل
�إىل هواتف  8 Galaxy Noteو  Galaxy S8و Galaxy
ً � +S8
أي�ضا ،ولكن قد تظهر لأول مرة من خالل Galaxy S9
و .+S9
وباحلديث عن امليزات ،يبدو �أن تقنية امل�سح الذكي
“ ”Intelligent Scanهي املناف�س املبا�رش لتقنية �آبل
 ،Face IDوالتي جتمع ما بني تقنية قارئ قزحية العني من
�سام�سوجن مع تقنية التعرف على الوجه ،مما يح�سن ب�شكل
كبري من دقة و�أمان عملية امل�سح حتى يف ظروف الإ�ضاءة
املنخف�ضة ،وذلك بعد �أن كانت الإ�ضاءة تعترب �إحدى النقاط
التي عانت منها ميزة فك قفل اجلهاز بوا�سطة الوجه �ضمن
هواتف  Galaxy S8و .8 Note
ويعترب من املثري لالهتمام ر�ؤية كيف ميكن حل هذه امل�شكلة
�ضمن �أحدث الهواتف دون احلاجة �إىل �أجهزة ا�ست�شعار جديدة،
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تقنية امل�سح ال�ضوئي الذكي ال حتل
حمل تقنية التعرف على الوجه �أو قارئ قزحية العني ،بحيث
يجري تعطيل �إحدى امليزتني يف حال كانت امليزة الأخرى
قيد اال�ستخدام ،ويف حال �صدقت التوقعات ف�إنه من الوا�ضح
�أن تقنية امل�سح ال�ضوئي الذكي �ستكون اخليار الأف�ضل.
كما تك�شف املعلومات �أن هذه امليزة قادرة على ا�ستبدال
ميزة امل�صادقة البيومرتية من خالل ب�صمات الأ�صابع ،ويبدو
�أن اخليارات الأخرى التي توفرها �سام�سوجن قد ت�ستخدم لفك
قفل اجلهاز فقط ،يف حني قد ت�ستخدم تقنية امل�سح ال�ضوئي
الذكي للتحقق من هوية امل�ستخدم �ضمن التطبيقات وت�سجيل
بيانات الدخول �إىل املواقع.
وعلى �صعيد مت�صل ،ف�إن �سام�سوجن قد ت�ضيف ميزات جديدة
متعلقة بالكامريا تتمثل بو�ضعية ت�صوير جديدة واملل�صقات
ثالثية الأبعاد ،والتي تبدو للوهلة الأوىل املناف�س املبا�رش
مليزة �أنيموجي  Animojiلدى �آبل ،ولكنها قد تكون م�شابهة
مليزة مل�صقات جوجل للواقع االفرتا�ضي املتوفرة على اجليل
الثاين من هواتف بيك�سل ،يف حني ت�سمح و�ضعية الت�صوير
اجلديدة امل�سماة  Tag Shotبو�ضع عالمات على ال�صور
با�ستخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�س.

مديرية احلماية املدنية لوالية املدية
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�سوق �أهرا�س

حجز �أزيد من  7كلغ من مادة البارود
حجز عنا�صر الفرقة االقت�صادية واملالية بامل�صلحة الوالئية لل�شرطة الق�ضائية ب�أمن �سوق �أهرا�س  7كلغ و669
غراما من مادة البارود و 991كب�سولة خا�صة باخلراطي�ش و ذلك بعا�صمة الوالية ح�سبما علم من املكلف
باالت�صال بذات ال�سلك الأمني.

م�.س
و �أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن
هذه العملية التي مت خاللها
كذلك توقيف �شخ�صني  27و40
�سنة بنقطة مراقبة للمركبات
والأ�شخا�ص ليتم توقيف �سيارة
حيث بعد مراقبة الأ�شخا�ص
الذين كانوا على متنها عرث عند
�أحد ركابها على كمية معتربة
من مادة البارود قدرت بـ 7
كلغ و  669غراما كانت خمب�أة
ب�إحكام داخل �أكيا�س بال�ستيكية
بالإ�ضافة �إىل  991كب�سولة خا�صة
باخلراطي�ش.

وبعد حتويل املوقوف �إىل مقر
الفرقة ك�شف عن هوية ال�شخ�ص
الذي اقتنى منه هذه الذخرية و
الذي ينحدر من �إحدى الواليات
احلدودية واملجاورة لوالية
�سوق �أهرا�س ح�سبما �أ�ضاف
ذات امل�صدر م�شريا �إىل �أنه
وبعد احل�صول على �إذن لتمديد
االخت�صا�ص من
اجلهات الق�ضائية وتفتي�ش �سكن
امل�شتبه فيه الثاين عرث مب�سكنه
على  5خراطي�ش معب�أة ليتم
توقيفه وحتويله ملقر الفرقة
ومبواجهته بالأدلة والقرائن
اعرتف بالوقائع وبا�ستكمال
جميع الإجراءات القانونية مت

�إعداد ملف ق�ضائي للموقوفني
االثنني عن جرم حيازة ذخرية
حربية حمظورة لغر�ض املتاجرة

فيها على �أن يقدما �أمام اجلهات
الق�ضائية التخاذ الإجراءات
القانونية �ضدهما.

الذي وافته املنية يف �أر�ض
املهجر  ،هددت زوجته بحرق
جثمانه وو�ضع رماد جثته يف
قارورة و �إر�ساله لذويه يف

اجلزائرو رغم تدخل �أطراف
كثرية غري العدالة الربيطانية
ا�ستجابت لرغبة الزوجة و منحتها
�أحقية تنفيذ رغبتها

اختتام اجتماعات العمل حول «دليل العرائ�ض والأدلة الرقمية»
اختتمت فعاليات اجتماعات
العمل حول «دليل العرائ�ض و
الأدلة الرقمية» ,التي تهدف �إىل
تنويع وتكثيف لقاءات التعاون
مع خمتلف منظمات ال�رشطة
الإقليمية والدولية ,جت�سيدا

التي نظمت من طرف �أفريبول
بالتن�سيق مع �أوروماد �رشطة,
برئا�سة مي�شال كي� ,سمحت
لكل الأطراف امل�شاركة ال �سيما
املنظمات الإقليمية لل�رشطة
وكذا خرباء يف جمال االنرتنت

بتبادل وجهات النظر حول تدعيم
جمال التعاون بني خمتلف �أجهزة
�إنفاذ القانون الإقليمية والدولية,
من �أجل «الوقوف على حتديات
اجلرمية ال�سيربانية و الت�صدي
للجرمية العابرة للأوطان».

مركز البحث يف العلوم الإ�سالمية بجامعة الأغواط

ملتقى حول دوراللغة العربية يف تدعيم التنمية
ينظم مركز البحث يف العلوم
الإ�سالمية واحل�ضارة بجامعة
الأغواط،بال�رشاكة مع املديرية العامة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
واملجل�س الأعلى للغة العربية ومركز
البحث العلمي والتقني لتطوير

اللغة العربية،ملتقى تخ�ص�صي حول
دوراللغة العربية يف تر�سية التنمية
ا لإقت�صادية  وا لإجتماعية،وذالك
يوم الأحد بقاعة املحا�رضات
مبركز البحث يف العلوم الإ�سالمية
واحل�ضارة،حيث �سيتطرق امل�شاركون

يف حما�رضاتهم وتدخالتهم اىل
�إ�سهام اللغة العربية يف التنمية
ال�شاملة و�إ�سرتاجتية املجل�س
الأعلى للغة العربية يف البحث
العلمي،اىل جانب التطرق اىل فجوة
العقل اللغوي التطبيقي والتحول

العلمي،و�سي�شارك يف املتلقى
�أ�ساتذة وباحثني يف امليدان من
خمتلف جامعات الوطن�،إ�ضافة اىل
ر�ؤ�ساء املراكز العلمية وامل�رشفني
على جمال�س ودور للغة العربية .

اجلزائر ت�شارك يف ال�صالون الدويل للزراعة بباري�س
ت�شارك اجلزائر يف ال�صالون
لدويل للزراعة الذي يجري
بباري�س يف طبعته  ،55ويف هذا

ال�صدد حت�رض الغرفة الوطنية
للفالحة ممثلة يف جمموع 15
م�ؤ�س�سة عمومية وخا�صة تدعمها

موقف ...
ت�صريحات املدعي العام الليبي حول املجاميع
الإرهابية يف ال�صحراء الليبية ت�ؤكد �صحة
النظرة اال�ست�شرافية التي اعتمدتها قيادة
اجلي�ش يف مواجهة اخلطر الليبي على حماور
عدة و من بينها احلدود مع ليبيا و النيجر و
حتى مايل .الزيارات املكوكية التي يقوم بها
نائب وزير الدفاع الوطني ب�شكل م�ستمر
ترجمة حلر�ص على �سد كل الثغرات التي
قد يت�سرب منها اخلطر الإرهابي الذي

عن املنزل العائلي  ,ونقلت جثته اىل م�صلحة
حفظ اجلثث مب�ست�شفى م�شدالة فيما فتحت
م�صالح الدرك الوطني حتقيقا لك�شف مالب�سات
احلادثة التي تركت حزنا لدى �سكان املنطقة .

�أ.م

اختتام الرتب�ص التكويني للمدربني الع�سكريني

�أفريبول�-أوروماد
خلارطة طريق عمل �أفريبول,
املقررة باجلزائر �ضمن فعاليات
اجتماع �شهر مايو املقبل ,ح�سب
ما �أفاد به بيان للمديرية العامة
للأمن الوطني.
و�أ�شار البيان �أن تلك االجتماعات

البويرة

اهتز �صباح �أم�س �سكان قرية اث بوعلي التابعة
لبلدية اث من�صور الواقعة باجلهة ال�رشقية لوالية
البويرة  ,على وقع فاجعة �إقدام ال�شاب «�سوم .ف»
يف الثالثينات من العمر على و�ضع حد حلياته
�شنقا على جذع �شجرة زيتون يف حقل غري بعيد

بريطانية حترق جثمان زوجها اجلزائري
هددت زوجة جزائري مقيم يف
لندن بحرق جثمان زوجها املتويف
رغم تو�سالت عائلة هذه الأخري و
تدخل فاعلي خري يف بريطانيا

احلماية املدنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية من �أجل
ت�سيري فعال للكوارث �شعار هذه ال�سنة مبنا�سبة
اليوم العاملي للحماية املدنية �أقيمت �أول �أم�س
فعالية �إحياء هذا اليوم مبقر الوحدة الرئي�سة
للحماية املدنية لوالية املدية هذا االحتفال
يهدف �إىل غر�س ثقافة ال�سالمة يف ال�سلوك اليومي
للمواطن و حت�سي�س اجلميع باملهام الإن�سانية
النبيلة والدور الفعال الذي يقوم به �إطارات و�أعوان
احلماية املدنية من اجل �إنقاذ حياة الأ�شخا�ص
وحماية املمتلكات اخلا�صة والعامة �إىل جانب

�إبراز الدور الكبري الذي يلعبه يف مواجهة الأزمات
والكوارث كما مت تكرمي العديد من الإطارات
من متقاعدين القطاع والذين متت ترقيتهم �إىل
رتب �أعلى وكذا الفائزون يف خمتلف امل�سابقات
الريا�ضية و باملركب الريا�ضي �إمام اليا�س �أقيم
معر�ضا ملختلف و�سائل عتاد التدخل اخلا�ص
باحلماية املدنية ح�رضه ال�سيدات وال�سادة رئي�س
املجل�س ال�شعبي �ألوالئي نواب الربملان بغرفتيه
املدراء التنفيذيني للوالية ال�سلطات املدنية
الأمنية والع�سكرية .

انتحار �شاب ب�آث من�صور

رغم تو�سل ذويه بدفنه يف مقابر امل�سلمني

للتكفل مب�صاريف حمامي و توفري
مبلغ لتكاليف مواراة اجلثمان يف
مقابر امل�سليمن
املرحوم يدعى كمال لع�صامي

احتفال باليوم العاملي للحماية

وزارة الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري ،ويف هذا ال�صدد
ف�إن زوار ال�صالون الباري�سي

ع.ق

�سوف يكت�شفون الفواكه واخل�رض
املحلية بالإ�ضافة �إىل التمور
اجلزائرية.

اختتم الرتب�ص التكويني لفائدة املدربني
الع�سكريني الذي جرى حتت �إ�رشاف املديرية
الفنية الوطنية لالحتادية اجلزائرية لكرة
القدم والذي جرى على م�ستوى املركب
الريا�ضي الع�سكري بنب عكنون حيث جرى

كلية علوم الإعالم واالت�صال بجامعة اجلزائر 03

ت�أبينية املرحوم زهري احدادن
احت�ضنت كلية علوم الإعالم واالت�صال
بجامعة اجلزائر  03يوم اخلمي�س ت�أبينية
املرحوم زهري �أحدادن يف لقاء �إجتمع فيه
�أ�صدقائه ورفاق دربه الذين �أ�شادو بخ�صاله
النبيلة التي �أ�ستطاع الفقيد �أن يجمع فيها
بني املقاومة ،املعرفة والكرامة الإن�سانية

وهي القيم التي �شهد له بها كافة احل�ضور،
هذا وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الت�أبينية ح�رضها
العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف مقدمتها
وزير االت�صال جمال كعوان وكذا وزير التعليم
العايل والبحث العلمي الطاهر حجار.

يحي عواق.

�سعيدة

ال�شروع يف ا�ستقبال طلبات ال�سكن االجتماعي

�أعلنت امل�صالح الإدارية لدائرة �سعيدة عن انطالق عملية �إيداع ملفات طلب ال�سكن
االجتماعي املودعة من قبل املواطنني عن طريق الربيد وذلك وفق رزنامة �أ�سبوعية
بحيث يتم ن�رش القوائم الإ�سمية املعنية ب�إيداع امللفات كل �أ�سبوع ،هذا وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن امل�صالح الإدارية للدائرة ا�شرتطت احل�ضور ال�شخ�صي للمواطنني املعنيني بالطلب
عند �إيداع ملفاتهم
يحي عواق

�أثرت على احلياة االعتيادية لل�سكان

زوابع رملية عاتية جتتاح الأغواط
�شهدت والية الأغواط خالل اليومني
الفارطني تقلبات جوية مفاجئة �أثرت بال�سلب
على احلياة  الإعتيادية لل�سكان ب�سبب هبوب
الرياح القوية امل�صحوبة بزوابع رملية عاتية
�شلت خاللها حركة املوا�صالت على حماورة
عدة من الطرقات،ب�سبب حجب الر�ؤية عن
ال�سائقني.وقد �إ�شتدت هذه احلالة  اجلوية
مع �ساعات امل�ساء لتزيد من �شل حركة

اجلي�ش و الإرهاب و غلق الدومينو
عجز طيلة ال�سنوات الأخرية عن اخرتاق
الطوق الأمني الذي يقوم به عنا�صر اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،ف�ضال عن قرار الرفع من
تعداد اجلنود املرابطني على كل هذه احلدود
املفتوحة ،و الرفع من اجلاهزية القتالية
لكافة الوحدات مبا ي�سمح لها من مواجهة �أي
خطر طارئ و حماية الأهداف الإ�سرتاتيجية
داخل الرتاب الوطني و منها معامل تكرير
البرتول و خمتلف الهياكل التي ت�سريها

اليوم االختتامي من الرتب�ص الذي امتد على
مدار ع�رشة �أيام �أول �أم�س و�شهد ح�ضور
ع�ضوي املديرية الفنية للفاف عبد الكرمي بن
عودة و�شفيق عامر ،حيث مت منح جمموع 19
مرتب�ص �شهادة نهاية التكوين.

الدولة من خالل �سوناطراك �أو بال�شراكة مع
جهات �أجنبية .و ما جاء على ل�سان امل�س�ؤول
الليبي ي�ؤكد �أي�ضا �أن الإرهابيني لن يرتكوا
�أية فر�صة �أمامهم لتكييف �أ�ساليبهم مع
مقت�ضيات املرحلة اجلديدة و بالتايل فاخلطر
ال يزال قائما بل ميكنه �أن يتفاقم حيث يبتكر
الإرهابيون و�سائل جديدة الرتكاب عمليات
ب�شكل ا�ستعرا�ضي وهو ما ترتجمه العملية
الع�سكرية الأخرية التي جرت يف البويرة

تنقل املواطنني �أكرث�.سيما يف الأرياف وحتى
داخل املدن احل�رضية.مما زاد من معانات
ال�سكان واحلد من تنقالتهم وق�ضاء حوائجهم
اليومية،واقع احلال هذا يرتقب �إ�ستمراره،مع
مطلع كل ف�صل ربيع حيث تكرث فيه الزوابع
الرملية التي تكون عادة مع هبوب الرياح التي
جتتاح املنطقة.

ع.ق

حيث جلا الإرهابيون �إىل تفخيخ هواتف
نقالة و �أجهزة �إر�سال يف حماولة خلداع
م�صالح الأمن ولإحداث �أكرب قدر ممكن من
الإرباك لدى قطاع وا�سع من الر�أي العام
املحلي و الدوايل انتقاما من ال�ضربات املوجعة
التي وجهها اجلي�ش للر�ؤو�س الكبرية يف كافة
التنظيمات الإرهابية ويف مقدمتها داع�ش و
القاعدة .
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