املدير العام مل�صرف ال�سالم باجلزائر نا�صر حيدر لـ"الو�سط "

�ص24

التمويالت بلغت  55باملائة ،املداخيل  44باملائة
�صراعات م�ؤجلة بني خمتلف
القيادات مع قرب امل�ؤمتر

ملـ ـ ــف الرئا�س ـ ـ ــيات يه ـ ــدد
حم�س باالنق�سام مرة �أخرى
�أتباع �أبوجرة ينتظرون مقري يف منعرج اخلط�أ ..
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www.elwassat.com

العدد / 4189:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
العدد4579:

ا�ستنكر ت�صنيف اجلزائر كمنطقة خطر ،مرموري :

�ص7

�إجراءات  لت�سهيل احل�صول على الت�أ�شرية ال�سياحية

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

حزب العمال يرا�سل
رئي�س اجلمهورية

تعزيبت :من امل�ستبعد
�أن يتم جتاهل مبادرتنا
رباعني من اجللفة

�ص3

تو�سيع �صالحيات
البلديات �أولوية
�ص3

انتخاب براهيمي حممد رئي�سا

ت�أ�سـ ـيــ�س الأك ـ ــادميـ ــية
ال ـ ـ ــوطنـ ـ ــية للم ـ ــواطن ــة
وتعزيز الوحدة الوطنية
�ص3

�إلغاء بع�ض املواد �سيخ ّلف ندرة
حادة ،مهماه بوزيان:

تن�صيب حمافظة خا�صة لتنظيم �صالون ال�سياحة و الأ�سفار
ال�شروع يف �إجناز  698م�شروعا �سياحيا من �أ�صل  1882مربجمة

 50باملائة من املنتجات
يا�سني بن جاب اهلل املدير العام لل�شركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية
املعلق ا�ستريادها عار
 127مليار دينار للتكفل بقطاع النقل بال�سكك احلديدية على امل�س�ؤولني
 68 .مليارا �صرفت و 95مليارا املتبقية �سنخ�ص�صها لطلب قطار ي�سري ب�سرعة  220كلم�/سا

مدير الرتبية بالبويرة يك�شف

ال�شريط احلدودي بربج باجي خمتار/ن.ع6.
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يحتجون بجهلهم لإجراءات
الت�صريح اجلمركي

الفريق قايد �صالح هكذا يتحايل " �صغار
يف زيارة لأكادميية املهربني" لتمرير العملة
�ش ــر�شـ ـ ـ ــال �ص 2عرب مطار هواري بومدين
�ص5

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
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- Mises en application des logiciels
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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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وايل اجللفة ينقذ فريق احتاد �أوالد نايل

   مل مير يومان على ن�رش
(الو�سط) ملو�ضوع حول
معاناة فريق احتاد �أوالد
نايل واعتماده الت�سول من
اجل مقابالته يف املو�سم
احلايل حيث مل يجد ثمن
املبيت والتنقل نظرا
لعدم ح�صوله على الدعم
وامل�ساندة  ،حتى ا�ستجاب
وايل اجللفة حمانة قنفاف
للنداء املوجه من طرف
الفريق والأن�صار وقام
بتقدمي معونة قدرها 200
مائتي مليون �سنتيم يف لقاء
مبقر الوالية ح�رضه طاقم

التقني والإداري للفريق
والالعبني .وهي املبادرة
التي لقيت ا�ستح�سانا كبريا
يف انتظار التفاتة �أخرى من
املجل�س الوالئي ومديرية
ال�شباب والريا�ضة التي
مازالت بعيدة عن طموح
و�أمال الريا�ضة والريا�ضيني
بالوالية  .وقد �أ�شاد الوايل
يف كلمته التوجيهية بجريدة
الو�سط التي نبهته ملعاناة
الفريق مع ت�أكيده على انه يف
خدمة الريا�ضة والريا�ضيني
ب�رشط احل�صول على مراتب
م�رشفة .

كادير اجلابوين يحتفل مع املر�أة يف عيدها

وزير الفالحة
اليوم بالبويرة

يحتفل مغني ال�شباب كادير اجلابوين
مع املر�أة يف يومها العاملي املقرر
يف الثامن مار�س من كل �سنة� ،أين
�سوف يكون جنم حفلة غنائية
اخلمي�س املقبل بالقاعة البي�ضاوية
ملركب  5جويلية من �أجل �إمتاع
اجلن�س اللطيف ب�أحدث �أغانيه
و�أغاين الراي التي انت�رشت و�أحدثت
�ضجة يف �ألبوماته ال�سابقة.

يحل اليوم الأحد وزير الفالحة يف
زيارة تفقدية مل�شاريع قطاعه بكل
من بلديات الها�شمية وم�شدالة وعني
ب�سام وهو القطاع الذي تعول عليه
ال�سلطات املحلية يف هذه الوالية
التي متلك �إمكانيات هائلة يف املجال
لكن بع�ض العراقيل وامل�شاكل وعدم
اال�ستغالل اجليد لهذه الرثوة حال دون
الو�صول اىل النتائج املرجوة ح�سب
اعرتاف امل�س�ؤول الأول على الوالية
خالل املجل�س الوالئي الأخري اين
عرب عن �سخطه من االرقام املقدمة
يف التقرير م�صالح املديرية .

�أ.م

ر�ؤية من الواقع

وزارة الدفاع الوطني

الفريق قايد �صالح يف زيارة لأكادميية �شر�شال

يقوم الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،اليوم الأحد  04مار�س  ،2018بزيارة
عمل �إىل الأكادميية الع�سكرية ل�رش�شال
"الرئي�س الراحل هواري بومدين".
الزيارة �ست�شكل �سانحة لل�سيد الفريق لتقييم
مدى تطبيق برامج التكوين بالأكادميية ،وعقد
لقاء توجيهي مع �إطارات وطلبة هذه امل�ؤ�س�سة
التكوينية املرموقة.

املتجول يف مدننا يالحظ العديد من الظواهر التي
�شوهت املنظر العام،حينما جند �شوارع ب�أكملها
وممرات للراجلني والأر�صفة ،حمتلة من طرف الباعة
�سواء كانوا �أ�صحاب املحالت التجارية �أو املتجولون
واملو�سميون و كرا�سي املقاهي التي انت�رشت ب�صفة
ع�شوائية �إىل درجة �أقلقت املواطن؛ وقد �أ�صبحت
التجارة املوازية م�شكل يومي ي�ؤرق املواطنني اذ
يجدون �صعوبة يف املرور من تلك الفو�ضى ،كما باتت
فتياتنا عر�ضة للتحر�ش و�سماع الكلمات البذيئة وهي
�أمور وقفنا عليها يف �أكرث من مدينة ووالية.وهنا يطرح
دور ال�سلطات املحلية التي �أثبتت ف�شلها يف التعامل
مع الظاهرة التي ا�ست�رشت  ،و�أ�صبح تدخل الوالة
وم�صالح الأمن والبلدية �رضورة ملحة لإيجاد حل لها

مديرية الرتبية باجللفة

معاناة موظفات يع�ش و�ضعا مزريا

موظفات مبديرية الرتبية يع�شن و�ضعا مزريا ب�سبب
التهمي�ش واحلقرة وحماولة تقزميهن رغم �أن لهن خربة
متتد من ع�رشون �إىل ثالثون �سنة ومنهن من �أحلن على
التقاعد وعملن فرتة � 35سنة ومل ي�ستفدن من الرتقية
او الت�أهيل غري �آخذة مديرية الرتبية بالتعليمة الوزارية
التي ت�ؤكد على ترقية املوظف �آليا كل خم�س �أو ع�رش
�سنوات  ،وبالرغم من �أن هناك من �أكملن درا�ستهن
اجلامعية ومتح�صالت على �شهادات عليا مع �أن هناك
خمطط �سنوي ي�سمح برتقية بع�ض املنا�صب لكن
هناك من يتعمد يف م�صلحة املوظفني من يتعمد
توجيههم للم�سابقة اخلارجية بغر�ض البزن�سة ،يف
حني هناك تالعب يف العملية �إذ ا�ستفاد  موظفون من
الرتقية والت�أهيل على �أ�سا�س ال�شهادة والأقدمية يف �آن
واحد ؟

مبنا�سبة اليوم العاملي

بن يطو ثاين �أف�ضل هدايف ال�شباب

دخل الالعب اجلزائري حممد بن يطو
تاريخ فريقه ال�شباب ال�سعودي من
�أو�سع الأبواب بعدما �أ�صبح ثاين �أف�ضل
الهدافني يف �صفوفه عرب تاريخ الفريق،
�أين متكن نهاية الأ�سبوع املنق�ضي من
ت�سجيل الهدف  22منذ تاريخ ان�ضمامه
�إىل �صفوف الفريق �صيف عام 2016
قادما من وفاق �سطيف ،لي�صبح
يف املركز الثاين لأف�ضل الهدافني
يف الفريق بعد جنم ال�شباب نا�رص
ال�شمراين الذي وقع ح�صيلة  76هدفا.
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�أبواب مفتوحة لوحدات
احلماية املدنية بامل�سيلة

انطلقت� ،أول �أم�س ،فعاليات الأبواب املفتوحة التي
تنظمها مديرية احلماية املدنية لوالية امل�سيلة
ابتداء من الفاحت مار�س �إىل غاية الثامن منه ،حتت
�شعار"احلماية املدنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية من
اجل ت�سيري فعال للكوارث "  ،وذلك مبنا�سبة اليوم
العاملي للحماية املدنية حيث ا�رشف وايل امل�سيلة
"حاج مقداد" رفقة ال�سلطات املحلية والع�سكرية
على افتتاح الأبواب على م�ستوى الوحدة الرئي�سية
للحماية املدنية بامل�سيلة والتي �أبرزت من خاللها
�أهم الن�شاطات والتدخالت التي قام بها رجال احلماية
املدنية � ،إ�ضافة �إىل العتاد واملعدات املتطورة التي
ت�ستخدم يف خمتلف التدخالت و�سطر لهذه املنا�سبة
برنامج ثري ومتنوع يت�ضمن تنظيم تظاهرات ثقافية
وريا�ضية وعلمية وتن�شيط ندوات وتقدمي حما�رضات،
تربز دور ومهام احلماية املدنية ب�صفة عامة .

عبدالبا�سط بديار

عن فو�ضى التجارة وغياب ال�سلطات!  
والتعامل معها ب�رصامة.والغريب يف الأمر �أن برنامج
حمالت الرئي�س التي ر�صدت لها �أموال �ضخمة وبنيت
منها الآالف مبا يعرف مئة حمل يف كل بلدية مازالت
مغلقة ،و�أخرى ا�ستغلها املنحرفون لل�سكر والعهر
والباقي حتولت �إىل م�أوى للمت�رشدين؟ كما �أن هناك
�أ�سواق جوارية مغلقة ،ق�سمت على امل�ستفيدين �إال
�أنها غري م�ستقلة و�أخرى ميار�س من �أمامها التجارة
يف خيم و (ب ّراكات) والق�صدير،ت�شوه املحيط العمراين
وتعر�ض فيها ال�سلع وخا�صة اخل�رض والفواكه واملواد
الغذائية دون حماية.وتتعر�ض للتلف وتباع للمواطن
بدون مراعاة الظروف ال�صحية لتخزينها وعر�ضها.
تغافل البلديات وم�صالح ال�صحة والوقاية وغياب
جمعيات حماية امل�ستهلك وعدم التن�سيق بني الهيئات

،جعل من الق�ضية تتطور ب�شكل غريب وت�أخذ مناحي
خطرية وتتحول �إىل فو�ضى� ،إذ ال يقت�رص الأمر عن
مدينة بعينها بل كل الواليات يف الهم ت�شرتك،ال�شيء
الذي يطرح ا�ستفهامات يف ترك احلال على ماهو
عليه،رغم �أن املت�رضر هو �صحة املواطن من جهة
و�صورة املدينة واحلفاظ على جماليتها ونظافتها
من جهة �أخرى.و املطلوب تدخل الوالة �شخ�صيا
للحد من هاته الفو�ضى،والعمل على مراقبة الأ�سواق
واملحالت وحتى التجار.الن الفو�ضى تولد الفو�ضى
وينجم عنها احتكار ال�سلع والب�ضائع وعدم التحكم
يف الأ�سعار و الغالء الفاح�ش وارتفاع ثمن املواد
اال�ستهالكية  ،وعر�ض �سلع غري �صاحلة لال�ستهالك
بالإ�ضافة �إىل عدم حت�صيل املداخيل عن طريق

اجلباية و�رضائب ت�ستفيد منها البلديات على الأقل
ملعاجلة ق�ضية خملفات التجار من القمامة  ،كما �أنه
�أول امتحان�  أمام املنتخبون اجلدد ،لو�ضع ت�صور
يف كيفية تعامل املجال�س املحلية من اجل �إح�صاء
التجار والتجارة املوازية وتنظيم الأ�سواق واملحالت
و�إعادة توزيعها من جديد على م�ستحقيها وعلى من
ميار�س التجارة احلقيقية ولي�س منحها لـ (املعريفة
).والغريب ما نالحظه اليوم من وجود حمالت ا�ستفاد
منها �أ�صحابها ولكنها �شاغرة،ومغلقة منذ �أكرث من
ع�رش �سنوات كما هو واقع لأكرث من خم�سمائة حمل
جتاري بعا�صمة والية اجللفة اغلبها متواجد ب�سوق
الرحمة.

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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�صراعات م�ؤجلة بني خمتلف القيادات مع قرب امل�ؤمتر

ملف الرئا�سيات يهدد حم�س باالنق�سام مرة �أخرى
.

�أتباع �أبوجرة ينتظرون مقري يف منعرج اخلط�أ . ..

«الطريقة النحناحية « مل تعد حبل الوثاق داخل حم�س

تتجه حركة جمتمع ال�سلم بقيادة رئي�سها احلايل عبد الرزاق مقري �إىل عقد م�ؤمترها ال�سابع يوم 10ماي املقبل  ،وهو امل�ؤمتر الذي من املنتظر �أن يح�سم يف الكثري من الأمور الإ�سرتاتيجية يف البالد ال�سيما ما تعلق بالرئا�سيات و موقف
احلركة من هذا امللف  ،كما ي�أتي هذا امل�ؤمتر و�سط احلرب الهادئة و اخلفية داخل حزب �أبناء نحناح  ،والذي يبدو �أن هذه احلرب لن تطول و تظهر �إىل العلن بحكم طموح وتناف�س خمتلف القيادات � ،إ�ضافة �إىل ال�صراع القدمي اجلديد
بني �أتباع مقري و �أتباع رئي�س احلركة ال�سابق �أبو جرة �سلطاين  ،وظهور وجه جديد يف احلركة هو عبد املجيد منا�صرة الذي مل تخفى هو الآخر من جهته عمليات ال�ضرب حتت احلزام لل�سيطرة على احلركة  ،و ظهور العديد من
امل�ؤ�شرات التي تنبئ بوجود �صراع غري معلن بني خمتلف القيادات  ،حيث من امل�ؤكد �أن هذا امل�ؤمتر �سيكون مبثابة النقطة التي تفجر الك�أ�س ال�سيما �أن املوعد يتعلق باحل�سم �إزاء ملف الرئا�سيات و ت�ضارب امل�صالح  ،وكذلك ت�ضارب
التموقعات و رمبا حتى الوالءات .

ع�صام بوربيع
فمع مرور الوقت و اقرتاب موعد امل�ؤمتر
بد�أ الفتيل الذي كان خمفيا بني �أبناء
نحناح يظهر من احلني اىل احلني الآخر
 ،مما يوحي �أن جماعة �أو �أتباع �أبوجرة
كانوا فقط يف هدنة �سيا�سية مع مقري
 ،و �أنهم يرتقبون فقط اللحظة املنا�سبة
للإنق�ضا�ض على مقري و القيادة احلالية
للحزب .
مقري...اخلط�أ غري م�سموح
ففي ت�رصيح �سابق �أعترب عبد الرحمن
�سعيدي رئي�س املجل�س ال�شوري ال�سابق و
�أحد املح�سوبني على �أبوجرة و يف تعليقه
على هذا امل�ؤمتر القادم  ،قال �أن اخلط�أ
غري م�سموح به ملقري يف هذا امل�ؤمتر ،
ال�شيء الذي يك�شف عن اختالف يف الر�ؤى
و الطموحات و التموقعات  ،و اختالف
بني �أبناء احلركة  ،يوحي �أنها خالفات

�إ�سرتاتيجية ال حمالة �ستكون �سببا يف
تفجري �أحبال الود و العناق بني الأعداء
الرفقاء مع بداية العد التنازيل للم�ؤمتر
احلا�سم الذي �سيكون حمطة مف�صلية
للحركة اجتاه الرئا�سيات القادمة .
ولعل بداية التقاذفات و ال�سهام املوجهة
من �أبوجرة و �أتباعه �ضد مقري يوحي
�أن حرب التموقع قد بد�أت يف انتظار
ا�شتعالها مبعنى الكلمة  ،ال�سيما و �أن
احلركة ح�سب بع�ض قدمائها لي�ست بخري
و ال يغرنك العناق و الو�صال فيما هي
موجودة على بركان �أو �صفيح �ساخن .
ولطاملا كانت خرجات رئي�س احلركة
احلايل عبد الرزاق مقري �سببا يف
ا�ستفزاز العديد من القيادات احلم�سية
التي يبدو �أنها م�ؤجلة فقط للحرب و
اختارت الرتقب من بعيد فقط  ،فكانت
ت�رصيحات مقري �ضد نحناح �إحدى
�أ�سباب �إ�شعال الفتيل املنطفئ حاليا ،
كذلك اختالفه مع العديد من القيادات
حول بع�ض �أفكاره اجلديدة ونظرته
ال�سيما للرئا�سيات التي دعا مقري �إىل �أن

تكون على الطريقة الأمريكية .
ويبدو كذلك �أن حبل الوثاق داخل حم�س
الذي يتمثل يف الطريقة النحناحية مل
يعد نافعا مبعنى الكلمة للم �شمل �أبناء
احلركة الواحدة  ،حيث غالبا ما تفاجىء
بع�ض القيادات احلم�سية بعدم ر�ضاها
على النهج النحناحي و �أنهم ال ي�ؤلهونه
كما يعتقد الكثري  ،بل هناك يف احلركة
الكثري من خ�صوم النهج النحناحي و الذي
�أ�صبح �إرثا متوارثا  ،ال�سيما يف طريقة
تعامله مع النظام و تعاطيه معه  ،لدرجة
�أن بعد القيادات دعت �إىل ت�شكيل حزب
جديد ليكون االبن الرابع �أو اخلام�س من
بطن حركة حم�س بعد الدعوة و التغيري ،
وحركة البناء  ،وحزب تاج .
امل�صالح الإ�سرتاتيجية
ورغم �أن رئي�س احلركة احلايل عبد
الرزاق مقري يريد �أن يطمئن و يظهر �أن
احلراك داخل حم�س عادي  ،وال توجد
خالفات جوهرية  ،و�أن كل ما يف الأمر �أن

هناك خالفات يف الأفكار � ،إال �أن ح�سب
العارفني باحلركة ف�إن « ما حتت ال�سواهي
دواهي يف حم�س ال�سيما �إذا ما تعلق الأمر
بامل�صالح الإ�سرتاتيجية و التموقعات
الإ�سرتاتيجية  ،التي من امل�ؤكد �ستف�سد
عر�س حم�س وتق�ضي على املجامالت .
ورغم �أن مقري قد قلل م�ؤخرا من بداية
ظهور بع�ض اخلالفات اخلفية مع منا�رصة
 ،الذي توىل احلركة طيلة �5أ�شهر  ،يبدو �أن
القيادة قد �أ�سالت لعاب منا�رصة  ،وجعلته
ميد عينيه اىل القيادة والكر�سي بعد �أن
عمل على ت�شكيل حميط قوي له  ،قد
�شعر به حتى مقري  ،ال�سيما �أن منا�رصة
ورغم ظهور الهدوء عليه  ،اال �أنه معروف
باملناورات ال�سيا�سية و العلمية داخل
حم�س منذ عهد رئي�سها الأول نحناح
الذي كان جد مقرب منه .
ومن املنتظر �أن يخرج ملف الرئا�سيات
خمتلف �أجنحة حم�س من جحورها ،
بداية من رئي�سها ال�سابق �أبو جرة �سلطاين
الذي رغم ابتعاده عن احلركة � ،إال �أنه
مازال يحظى بعدد معترب من الأتباع من

�ش�أنه �أن ي�شكل خطرا على مقري �إن مل
يح�سن الت�سييج على نف�سه  ،ناهيك عن
ظهور خطر ثالث �صديق يف العلن وعدو
يف اخلفاء وهو منا�رصة الذي من امل�ؤكد
�أنه لن يبقى �ساكتا .
ولعل بوادر وجود نية لدى خمتلف قيادات
حم�س بداية من مقري �أو �أبوجرة الرت�شح
للرئا�سيات �سيكون القطرة التي �ستفي�ض
الك�أ�س داخل احلركة لي�صبح ال�رصاع
علنيا  ،ال�سيما و �أن هناك قوى تنتظر
فقط من مقري �إعالنه لت�شعل احلرب
معه � ،أو كذلك الوقوف مع مر�شح �ضد
مر�شح �آخر  ،مما يوحي �أن الأمور لي�ست
بال�شكل الهني داخل حم�س  ،و �أن مترير
مقري ل�رشوطه و وورقته �سواء ما تعلق
برت�شحه �شخ�صيا �أو التموقع مع مر�شح
معني طريق معب�أ بالكثري من الأ�شواك  ،و
الذي ال ي�ستبعد منه عودة ال�رصاع املعلن
داخل احلركة  ،واحتمال ان�شطارها �إىل
�أحزاب �أخرى ،مثلما كانت قد حاولت
قيادات �أخرى ت�أ�سي�س حزب جديد من
�صلب حم�س لكن حلد ال�ساعة ف�شلت .

فهل �سينجح عبد الرزاق مقري يف �إر�ساء
�سفينة حركة حم�س اىل بر الأمان  ،وكيف
�سيتعامل معه الإخوة الأعداء  ،هل �سيكون
التعاون ايجابيا � ،أم �سيكونون هم �سببا يف
غرق �سفينة حم�س و ان�شطارها جمددا .

انتخاب براهيمي حممد رئي�سا

يا�سني بن جاب اهلل املدير العام لل�شركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية

ت�أ�سي�س الأكادميية الوطنية
للمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية

 68 .مليار �صرفت و 95مليار املتبقية �سنخ�ص�صها لطلب قطار ي�سري ب�سرعة  220كلم�/سا

تعززت �أول �أم�س ال�ساحة اجلمعوية
ب�إعالن وت�أ�سي�س مولود جمعوي
جديد �سمي بالأكادميية الوطنية
للمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية
حيث جرت عملية الت�أ�سي�س مبخيم
ال�شباب بوالية تيبازة مب�شاركة
قرابة ممثلي 32والية حتت �أنظار
املح�رض الق�ضائي وبعد درا�سة

القانون الأ�سا�سي مت امل�صادقة عليه
بالإجماع وانتخاب براهيمي حممد
ممثل والية وادي �سوف رئي�سا لهذه
الأكادميية وكلف بت�شكيل املكتب
الوطني و�إيداع ملف طلب االعتماد
لدي وزارة الداخلية واجلماعات
املحلية .
بو�شريفي بلقا�سم

رباعني من اجللفة

تو�سيع �صالحيات البلديات �أولوية

 127مليار دينار للتكفل بقطاع النقل بال�سكك احلديدية

�أكد املدير العام لل�رشكة الوطنية للنقل
بال�سكك احلديدية ال�سيد يا�سني بن جاب
اهلل ب�أن الدولة خ�ص�صت غالف مايل
قدر ب  127مليار دينارميتد على مدى
� 10سنوات للتكفل بكل ما يتعلق بالنقل
بال�سكك احلديدية  ،م�ؤكدا ب�أنه متت
عملية �رصف  68مليار دينار يف اخلم�س
�سنوات الأوىل املمتدة من �سنة � 2015إىل
غاية �سنة  2020لتبقى  95مليار دينار
ُخ�ص�صة لل�شطر الثاين املمتد من �سنة
� 2020إىل غاية �سنة  ، 2025وهي املبالغ
الدالة ح�سب املتحدث على الإرادة
اجلادة للدولة للتوجه نحو جمال النقل
عرب ال�سكك احلديدية.
على هام�ش امللتقى الدويل املقام يوم
�أم�س مبركز امل�ؤمترات الدويل باجلزائر
العا�صمة امل�سوم ب» �إعادة تهيئة
العتاد القدمي حل اقت�صادي موثوق يف
التحديث واال�ستخدام الأمثل حل�ضرية
العتاد املتحرك» واملنعقد بالتزامن
مع االجتماع  34للجنة املغاربية للنقل
بال�سكك احلديدية املرت�أ�سة هذا العام
من قبل اجلزائر �أكد املدير العام لل�رشكة
الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية ال�سيد
يا�سني بن جاب اهلل ب�أن الدولة عازمة

على التوجه نحو خيار �إعادة تهيئة العتاد
القدمي من �سيارات وقاطرات وفق معاير
ال�سالمة واجلودة العاملية و�إعادة دجمها
يف احلياة االقت�صادية وهو الأمر الذي
يوفر على خزينة الدولة  %30من �إنفاقها
ال�سنوي ح�سب ذات املتحدث.
هذا و�أكد يا�سني بن عبد اهلل على �أن هذا
التوجه االقت�صادي اجلديد املرتكز على
�إعادة تهيئة وا�ستعمال العتاد القدمي
يدخل �ضمن جمال تر�شيد النفقات
وحماولة خلق ديناميكية اقت�صادية
ب�أقل تكلفة ممكنة متا�شيا يف ذلك مع
واقع الو�ضع االقت�صادي العام الذي متر
به البالد ،م�شريا �إىل �أن هذا التوجه
اال�سرتاتيجي مل يكتفي فقط بتوفري
 %30من النفقات على اخلزينة العمومية
بل �ساهم �أي�ضا يف خلق العديد من
منا�صب ال�شغل الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يقلل من معدالت البطالة وكذا الرفع من
وترية �أداء م�ؤ�س�ساتنا ال�صناعية ال�صغرية
واملتو�سطة وخا�صة امل�شتغلة يف جمال
قطع الغيار التي �أكد ب�ش�أنها املتحدث
ب�أنها ا�ستطاعت �أن تلبي %40من
قطع غيار القطارة اجلديدة املعاد
دجمها يف العجلة االقت�صادية للبالد،

هذا �إ�ضافتا �إىل ا�ستفادتها من خربات
ال�رشكاء الأجانب الأمر الذي من �ش�أنه
تعزيز �آليات التعاون يف جمال اال�ستثمار
الإقليمي والدويل.
كما و�أ�شار رئي�س ال�رشكة الوطنية للنقل
بال�سكك احلديدية ب�أن �أول قطار منتج
من خالل �إعادة تهيئة العتاد القدمي قد
دخل اخلدمة �شهر جافني املا�ضي عرب
خط يربط بني اجلزائر -وهران و�أن
الور�شات  07املخت�صة يف �إعادة تهيئة
العربات القدمية واملنت�رشة عرب ربوع
الوطن تعمل حاليا على جتهيز قطار
جديد يربط بني اجلزائر – ق�سنطينة
وهي امل�شاريع التي �أكد بخ�صو�صها
يا�سني بن جاب اهلل ب�أنها ت�سري وقف
وترية �إنتاج مقبولة� .أما بخ�صو�ص عدد
ال�سيارات القدمية التي دخلت عملية
�إعادة التهيئة بغية البعث بها من جديد
فقد �أكد املتحدث ب�أن عددها حاليا بلغ
� 202سيارة مركونة عرب خمتلف الور�شات
املكلفة ب�إعادة التهيئة والتي تعمل مبعدل
�إعادة دمج � 04سيارات نهاية كل �شهر
م�شريا يف ذات ال�سياق ب�أنه يوجد 32
قاطرة لنقل الب�ضائع �أر�سلت �إىل ال�رشيك
الأمريكي من �أجل �إعادة تهيئتها

هذا و�أكد يا�سني عبد اهلل بخ�صو�ص
اخلطوط اجلديدة املزمع فتحها داخل
العا�صمة ب�أن م�صالح ال�رشكة الوطنية
للنقل بال�سكك احلديدية ت�ستعد ال�ستالم
عربات قطار جديد �سريبط بني حمطة
�آغا بالعا�صمة واملطار الدويل هواري
بومدين والذي �سيكون متاحا �أمام
امل�سافرين كل �ساعة مبجرد دخوله
اخلدمة يف امل�ستقبل القريب وهو
اخلط الذي من �ش�أنه �أن يخفف ال�ضغط
على طرقات العا�صمة وكذا يوفر على
املواطن الكثري من اجلهد ،الوقت وكذا
التكلفة.
�أما بخ�صو�ص الغالف املايل املتبقي لتغطية
الن�صف الثاين من م�شاريع النقل بال�سكك
احلديدية املمتد من �سنة � 2020إىل غاية
�سنة  2025واملقدر ب  95مليار دينار فقد
�أكد رئي�س ال�رشكة الوطنية للنقل بال�سكك
احلديدية ال�سيد يا�سني بن جاب اهلل ب�أن الدولة
بهذا الغالف �ستتجه نحو ا�سترياد قطارات
جيدة ت�سري ب�رسعة  220كلم يف ال�ساعة وهي
امل�شاريع الكربى التي �ستقدم خدمات كثرية
للمواطن وت�ساهم ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
يف الرفع من وترية �آداء االقت�صاد الوطني.

يحي عواق

حزب العمال يرا�سل رئي�س اجلمهورية

تعزيبت :من امل�ستبعد �أن يتم يتجاهل مبادرتنا

طالب رئي�س حزب عهد ,54
علي فوزي رباعني� ,أم�س ال�سبت
باجللفة من �أجل «تعزيز» �صالحيات
املجال�س املحلية املنتخبة لتدعيم
�سبل التنمية والنهو�ض بالإ�ستثمار
وحل م�شاكل املواطنني ،وقال رباعني
 ,لدى �إ�رشافه على لقاء مبنا�ضلي
حزبه � ,أنه «يجب من �أجل حل

م�شاكل املواطنني التي ي�ضطلع بها
املنتخب ب�سط �سلطة القرار حمليا
ولي�س مركزيا يف الوقت الذي تتمتع
بلديات الوطن بخ�صو�صيات تتباين
من خاللها وتعزز بذلك الر�ؤية
املحلية التي ال يعرفها �إال �أبنا�ؤها من
املنتخبني».
م�.س

ا�ستبعد النائب عن حزب العمال رم�ضان
تاعزيبت ،جتاهل رئي�س اجلمهورية ملبادرة
احلزب املت�ضمنة ان�شاء جمل�س ت�أ�سي�سي
يحل حمل امل�ؤ�س�سات القائمة ،لكونها
�أ�صبحت �ضعيفة وال تخدم املواطنني
ح�سبه ،يف حني �شدد على �أن من ينتقد
مبادرة حزب العمال الأخرية ما هي �إال فئة
يخدمها الو�ضع الراهن على حد تعبريه ،ما
جعله ي�ؤكد ب�أن احلزب �سيوا�صل اخلروج
لل�شارع من �أجل التعريف بهذه املبادرة
التي ت�صبو �إىل �إخراج اجلزائر من م�ستنقع

امل�شاكل .وعلى هام�ش اخلرجة امليدانية
التي قام بها نواب ومنا�ضلي حزب العمال
يف �ساحة الربيد املركزي يوم �أم�س� ،أكد
رم�ضان تاعزيبت يف ت�رصيح للو�سط،
ب�أن حزب العمال �سيوا�صل الإحتكاك
باملواطنني �أكرث ف�أكرث من �أجل التعريف
مببادرته الأخرية ،الهادفة �إىل �إن�شاء جمل�س
ت�أ�سي�سي من قبل رئي�س اجلمهورية ،و�أو�ضح
ذات املتحدث ب�أن الرئي�س من امل�ستبعد �أن
يتجاهل هذه املبادرة ،خا�صة يف هذه الفرتة
التي كانت له فيها تدخالت كثرية عطلت

بع�ض القرارات اخلاطئة التي اتخذتها
احلكومة يف وقت �سابق .وتطرق حمدثنا
�إىل الو�ضع الراهن الذي ت�شهده البالد من
خمتلف املجاالت ،والتي �أكد ب�أنه كارثي
ب�سبب تعنت ال�سلطة وعدم ا�ستماعها لأي
اقرتاحات تتقدم بها املعار�ضة ،وهذا الذي
يوجب على اجلهات العليا التدخل عاجال
من �أجل �إنقاذ ما يجب �إنقاذه ،يف ظل
وجود مت�سع من الوقت لفعل ذلك ،منتقدا
يف ذات الوقت ت�رصيحات �أحزاب املواالة
التي تروج �أن �أحزاب املعار�ضة ال تهمها

م�صلحة البلد ،مفيدا �أن حزب العمال ال
يهمه �أي �شيء �إال م�صلحة اجلزائر وال�شعبي
الب�سيط الذي �أ�صبح يتخبط مبفرده يف
هذه امل�شاكل االقت�صادية .ويف جوابه على
�س�ؤال «الو�سط» حول �إذا ما كانت مبادرتهم
�ستتعر�ض حلملة ت�شويه� ،أو�ضح تاعزيبت
ب�أن التحذيرات من هذه املبادرة انطلقت
من قبل �أحزاب املواالة ،التي �أكدت �أن ما
يرمي �إليه حزب العمال .

عزازڤة علي
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الغاء بع�ض املواد �سيخ ّلف ندرة حادة ،مهماه بوزيان:

 50باملائة من املنتجات املعلق ا�ستريادها عار على امل�س�ؤولني

.

 81باملائة من املواد زائدة عن احلاجة

بعد مرور ال�شهرين على قائمة الـ 1000مادة املعلق ا�ستريادها ،واملعززة م�ؤخرا مبنتجات الب�سكويت ،تراوحت التقييمات بني حمذر من التهاب الأ�سعار
ق�سم بناء عليها املواد ،حمددا  81.55باملائة منها مبواد اعترب �أن
وبني عامل اجلودة ،يف حني ك�شف اخلبري االقت�صادي مهماه عن ت�صنيفات متنوعة ّ
ا�ستريادها �سابقا كان غري �ضروري و 50باملائة منها يندرج يف �إطار العيب وغري املقبول ،يف حني حذر من عغلق الباب �أمام منتجات �أخرى قد تع�صف
بال�صناعات احلديثة �أو يحدث الندرة.
�سارة بومعزة
حرزيل :اجلودة وثقة
امل�ستهلك يرهنان
املنتجات املحلية
اعترب رئي�س االحتاد الوطني
حلماية امل�ستهلك حمفوظ
حرزيل ،يف ت�رصيح لـ»الو�سط»� ،أن
املنتجات الوطنية مل تتمكن بعد
من تعوي�ض املنتجات الأجنبية،
معتربا �أن حجر الزاوية يكمن يف
عامل اجلودة ،يدعمها مدى ثقة
امل�ستهلك اجلزائري يف املنتجات
املحلية� .أما فيما يخ�ص الأ�سعار
ف�أ�شار �إىل االرتفاع الذي يعمها
وهو ما يجعل القدرة ال�رشائية
يف حالة تراجع ،مركزا على
املنتجات الن�سيجية التي يرى �أنها
الأقل تنوعا.
كما �أكد حرزيل �أن هناك ارتفاعا
مذهال يف �أ�سعار ال�سلع املمنوعة
من اال�سترياد ،كونه راجع للطلب
بدون عر�ض ،وهو ما يجعل
امل�ستهلك عر�ضة لالحتكار بدون
�أي �إختيار ،م�ؤكدا �أن واقع القدرة
ال�رشائية للمواطن ال ي�سمح له
باقتناء ما ي�صبو �إليه يف ظل ما
�أ�سماه بـ»االرتفاع غري املربر
لل�سلع املحلية».

 50باملائة من املواد
ا�ستريادها «عيب»
من جهته اخلبري االقت�صادي
مهماه بوزيان ،قر�أ يف واقع
املواد املمنوعة من اال�سترياد
وفقا للمر�سوم التنفيذي رقم
 02-18امل�ؤرخ يف  7جانفي ،2018
واملت�ضمن الب�ضائع مو�ضوع
التقييد عند الإ�سترياد ،من خالل
�إحداث تدابري تقييد وتعليق م�ؤ ّقت
ال�ستريادها �إىل غاية �إعادة �ضبط
توازن ميزان املدفوعات ،فاعترب
�أن �أكرث من ن�صفها �أي ( 50,17يف

املئة) من هذه الب�ضائع التي جرى
تقييد ا�ستريادها بد ًء من «دودة
الأر�ض و�صوال �إىل حم�رضات
�أخرى وم�صربات �أ�سماك البونيت
الأطلنطي والأ�سقمري» كلها
مواد كان ينبغي عدم �إدخالها
�إىل ال�سوق الوطنية �أ�صلها ،ولي�س
تعليق �إ�ستريادها م�ؤقتا ،م�صنفا
تلك املواد �ضمن  6خانات بداية
من املواد التي يتعترب ا�ستريادها
�سذاجة و�صوال للمواد التي ميكن
تعوي�ضها باملنتجات املحلية،
م�صعدا ب�أن بع�ض املنتجات
من العيب �إدخالها ب�شكل ر�سمي
وبالعملة ال�صعبة من املال
الوطني (دودة الأر�ض� ،أح�شاء
�صاحلة للأكل من ف�صيلة اخلنازير
طازجة �أو مربدة ،كبد من ف�صيلة
اخلنازير جممدة وغريها ،غريها
من �أح�شاء من ف�صيلة اخلنازير
جممدة� ،أفخاذ ال�ضفادع جممدة،
حلوم و �أح�شاء حيوانية من ف�صيلة
اخليول الطازجة �أو املربدة �أو
البغال جممدة ،حم�رضات من دم
كل احليوانات ،دقيق وم�ساحيق
اللحوم والأح�شاء ال�صاحلة للأكل
من الزواحف مبا فيها الثعابني
و�سالحف البحر ،دقيق وم�ساحيق
اللحوم والأح�شاء ال�صاحلة للأكل
من ف�صيلة اخلنازير .ي�ضاف لها
املنتجات التي ر�أى �أن ا�ستريادها
دون معنى ودون جدوى ،م�صنفا
يف هذه اخلانة �إ�سترياد اخلر�شف
مثال (واملو�ضوع حتت بند تعريفي
.)0709.91.00.00
ولعل من �أهم النقاط هو
ا�سترياد التمر الطازج «دقلة نور»
واملو�ضوع حتت رقم تعريفي
( ،)0804.10.10.00معتربا �أن
ذلك من العجب العجاب بحق
منتجات يفرت�ض �أن نناف�س
بها يف الأ�سواق العاملية ولي�س
�إ�ستريادها� .أما ال�صنف الرابع
ف�أرجعه حمدثنا �إىل املنتجات
التي كان يفرت�ض �أننا طورنا
بخ�صو�صها تكنولوجيات عالية

و�أنتجنا منها منتجات عالية
اجلودة من خالل تطبيقات
التجفيف ال�شم�سي كالفواكه
املجففة (العنب املجفف ،التني
املجفف ،جوز الهند جمفف،
الكاجو بدون ق�رشة ،الف�ستق بدون
ق�رشة)... ،
�أما بخ�صو�ص ا�سترياد بع�ض
اخل�ضار فحذر منها كونه منتجات
زاحمت املنتوج الوطني و�أ�رضت به
على ر�أ�سها ا�سترياد (ب�صل �أخ�رض،
قرنبيط وقرنبيط بروكلي ،جزر،
لفت ،خر�شوف ،زيتون ،يقطينة)،
والفواكه (برتقال طازج ،ليمون
طازج )،التي كان من املنتظر
املناف�سة بها يف الأ�سواق العاملية
المتالكها كل موا�صفات اجلاذبية
الطبيعية واملناف�سة من حيث
جودة قيمتها الغذائية .دون �إغفال
فواكه الرفاه والبذخ (الغوافة،
املنجة ،وجوز جندم طازج) ،يف
حني �أنو منتوجات �أخرى قال �أنه
بالإمكان الإكتفاء عنها باملنتوج
املحلي (اللحوم والع�سل الطبيعي
وال�رسدين والتونة والأ�سماك).
و�أ�ضاف مهماه بوزيان �أنه
كت�صنيف ما بني الرقم  428حتى
 576وهي يف حدود � 148صنف
من الب�ضائع� ،أي ما يقارب الـ
 17,4باملئة تتكون من (العجائن
وال�صل�صات وامل�صربات ،واملربى
واملخلالت والع�صائر واملياه... ،
والفول ال�سوداين) هذه الأ�صناف
كلها لدينا منها املزيد وبالإمكان
الت�صدير منها ،داعيا �إىل حماية
والعناية والتكفل برتقية �إنتاج
املنتجات املحلية وت�سويقها.

تعومي ال�سوق بالأخ�شاب
امل�ستوردة �أغلق �أبواب
�آالف النجارين
وفيما تعلق باملنتوج ال�صناعي،
فحدد بداية من اال�سمنت الذي
توجهت اجلزائر بخ�صو�صه �إىل
ت�صدير ال�شحنات الأوىل بعد

الرفع من قدرات الإنتاج لتتجاوز
عتبة احلاجة املحلية ،وكذا املواد
البال�ستيكية ،التي دعا ال�ستغالل
القدرات التي نحوزها ،ونف�س
الأمر بالن�سبة للدعائم اخل�شبية:
من نوع الألواح الب�سيطة� ،ألواح
�صناديق و�ألواح حتميل ،روافع
�ألواح ،يف حني يجدر ملا �أغلقت
الآالف من حمالت النجارة
اخل�شبية يف ال�سنني املا�ضية؟،
حممال امل�س�ؤولية لتعومي ال�سوق
الوطنية باملنتوج اخل�شبي
امل�ستورد الرخي�ص الثمن والعدمي
اجلوى يف �أحيان كثرية .
كما و�صل اخلبري االقت�صادي �إىل
ح�رص  694م�صنف من الب�ضائع
التي قال �أنه ال لزوم لها يف ال�سوق
الوطنية� ،أي ما يعادل 81.55
باملائة من املواد املعنية بتعليق
ا�ستريادها ،بعد �إ�ضافة املنا�شف
الورقية ،واملم�سحات من �ألياف
ال�سيليلوز ،والورق ال�صحي،
واملناديل الورقية ... ،وال�سجاد،
واملفرو�شات املربعة و�أغطية
الأر�ضيات).
وبخ�صو�ص الأ�صناف من � 698إىل
 741والتي ت�شتمل على (الرخام
والغرانيت ،اخلزف والبالط)
وبخ�صو�ص الرخام والغرانيت،
ف�أو�ضح �أن اجلزائر متتلك �أجود
املحاجر منها (على �سبيل
املثال ب�سكيكدة و�سوق �أهرا�س)
يف منطقة حو�ض املتو�سط،
مت�سائال ملا ال تتوجه جهودنا
لتثمني هذه املقالع احلجرية
والتوجه مبنتوجها �إىل الأ�سواق
العاملية ،م�ضيفا الزجاج غري
امل�سلح واملن�ضد ،وهذا اجلانب
غري منتبه له بال�شكل الالئق،
مو�ضحا �أنه ملف طي الإهمال.

غلق باب التجهيزات
�سيكلف ارتفاعا جنونيا
لأ�سعارها
�ضمن ملف التجهيزات والتي

ت�شتمل على � 44صنف من الب�ضائع
(�أجهزة تكييف الهواء ،والثالجات،
واملجمدات ب�شكل �صناديق
�أفقية� ،آالت غ�سل املالب�س� ،آالت
م�شرتكة للح�صد والدر�س �أخرى،
 ،)..فدعا �إىل فتح نقا�ش حقيقي
حول الآثار املرتتبة عن تعليق
�إ�ستريادها ملحدودية املنتوج
الوطني والوقت الذي �سي�ستغرقه
خمطط بعث وتو�سعة الإنتاج
الوطني يف هذا امل�ضمار ،هنا
�ستطرح م�شكلة الندرة ،و�إرتفاع
�أ�سعار هذه الب�ضائع ب�شكل جنوين،
يف حني دعا �إىل ح�رض ا�سترياد
�أفران املوجات الدقيقة و�أفران
الطبخ احلرارية الكهربائية نظرا
لأ�رضارها ال�صحية امل�ؤكدة.

الهواتف النقالة ..
الندرة تك ّلف زيادة بـ30
باملائة
�أما بالن�سبة للهواتف النقالة فقال
�أنه لدينا �صناعة نا�شئة لكنها
حتتاج �إىل مرافقة قوية و�ضبط
وجهاز رقابة قوية ،مت�سائال� :إذا
كانت ال�صناعة الوطنية كافية
يف هذا املجال �إذا ملاذا ظهرت
بوادر الندرة مع �إرتفاع �أ�سعار
املنتوج الوطني املحلي ب�أكرث من
 30باملئة� ،أم �أن هناك �إحتكار
وتخزين لل�سلع ؟ داعيا لتكري�س
الو�ضوح وحتقيق ال�شفافية يف هذه
امل�س�ألة من قبل جميع املتدخلني
مبا يخدم هذه ال�سوق ال�صناعية
الوطنية النا�شئة.

منع بع�ض املواد �سيقتل
�صناعات نا�شئة
منبها �إىل ارتباط العديد املواد
امل�صنعة موادها �أولية مرهونة
بال�سوق الدولية وبالإ�سترياد ،فمنع
�إ�سترياد العديد من هذه املواد
التي تدخل �ضمنيا �ضمن ال�سال�سل
ال�صناعية هو خنق بل قتل للمنتوج
املحلي النا�شيء (مثال ب�سيط ،يف
كل ال�صناعات التي �أطلقت م�ؤخرا
على غرار الألواح الكهرو�ضوئية
توجد فيها العديد من املركبات

التي يجري �إ�ستريادها كال�سيلي�س
النقي ،الغراء اخلا�ص املخ�ص�ص
للعزل ،الكوابل.)... ،

مقرتح �أردوغان
برتكيب وحدات
�صناعية يوفر اجلودة
والعملة
ودعا كمقرتحات �إىل تفعيل نظام
املعايرة واملقاي�سة والرقابة
على م�ستوى املوانئ� ،إذ يرى
�أنه بناء عليه �سوف تطرد ال�سلع
املغ�شو�شة وامل�رضة باالقت�صاد
الوطني (طاقويا ،و�صحيا،
واقت�صاديا ،وحتى �إ�سرتاتيجيا)
�سوف تطرد من ال�سوق الوطنية
وتختفي تلقائيا دون احلاجة �إىل
تعليق ا�ستريادها ب�شكل معمم،
مما �سيعيق الن�شاط االجتماعي
الوطني .كما �أنه ينبغي املزاوجة
يف احللول ولي�س االكتفاء ب�إجراء
منع الإ�سترياد ،و�أعتقد �أنه من
احللول الف�ضلى ما �إقرتحه
م�ؤخرا الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان يف زيارته الأخرية
للجزائر وهو تركيب وحدات
�صناعية متكاملة لتوفري املنتوج
الرتكي يف ال�سوق الوطنية بدال
من �إ�سترياده (مبا يحقق توفري
املنتوج بجودته الأ�صلية العاملية،
توفري العملة ال�صعبة واملحافظة
عليها ،توفري منا�صب ال�شغل،
امل�ساهمة يف الدخل الوطني
اخلام )... ،كذلك الإ�ستفادة
من مقاربات دول �رشق �آ�سيا
كال�صني مثال والتي توفر �سال�سل
متكاملة من الوحدات ال�صناعية
حمليا وتواكبها ب�أمناط متوين
ذكية ومنخف�ضة الفائدة ،لرتقية
املنتوج املحلي و�إخراج اجلزائر
من دائرة «»نظرة البازار وال�سوق
الإ�ستهالكية» التي يراد للعديد
من القوى ال�صناعية �إبقاءنا رهينة
لها و �سجننا فيها وعدم �إعطاءنا
فر�صة حترير �إقت�صادنا من حالة
العطالة من خالل �ضغوطات
قوية متار�س على اجلزائر ب�إ�سم
حرية التبادل التجاري والإتفاقات
امل�شرتكة».
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يحتجون بجهلهم لإجراءات الت�صريح اجلمركي

هكذا يتحايل « �صغار املهربني» لتمرير العملة عرب مطار هواري بومدين

بعيدا عن ال�صورة التقليدية جلرائم تهريب الأموال التي تقف ورائها كربيات ال�شركات و كبار رجال الأعمال  يف اجلزائر واخلارج وكافة احليل التي
يلج�أون  لها لتحويل املاليري نحو الأر�صدة يف اخلارج ظهرت فئة �صغرية من املهربني الذين يلج�أون حليل ب�سيطة لتحويل مبالغ مالية معتربة  نحو
اخلارج دون اخل�ضوع لرقابة م�صالح اجلمارك باملطار الدويل اجلزائري وهذا عرب قيامهم بعدة رحالت نحو اخلارج وبحوزتهم مبالغ مالية متوا�ضعة
بحجة التجارة �أو اال�ستجمام �أو تهريبها على �شكل جموهرات دون اخل�ضوع لإجراءات الت�صريحات اجلمركية حلني �أن تتفاقم تلك املبالغ وتتحول
لرثوة بعد قيامهم بعدة رحالت ..
ل/منرية
فكثرية الق�ضايا التي باتت تطل
على حماكم العا�صمة لتجار
و م�ستثمرين يحاولون تهريب
النقود داخل حقائبهم �أو حتى
داخل مالب�سهم وبعد مثولهم
�أمام الق�ضاء يدعون جهلهم
لإجراءات املعمول بها على
م�ستوى املطار يف حماولة
منهم للتهرب من امل�س�ؤولية و
العقوبة املقررة قانونا والتي
قد ت�صل لعامني حب�سا عن
جرم خمالفة خمالفة الت�رشيع
اجلمركي املتعلق بتنظيم
ال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال
من و�إىل اخلارج .

توقيف فتاة حاولت
تهريب � 10آالف �أورو
�إىل �أوروبا عرب مطار
اجلزائر
متكنت  م�صالح �رشطة احلدود
و بالتن�سيق مع �أعوان اجلمارك
على م�ستوى املطار الدويل
هواري بومدين من توقيف
فتاة يف العقد الثاين من العمر
وهي ب�صدد ال�سفر غلى دولة
�أجنبية و بحوزتها مبلغ مايل
يقدر بـ � 10أالف �أورو �أي ما
يعادل  220مليون �سنتيم غري
م�رصح به ملكتب الت�رصيحات
اجلمركية ،وال متلك �أي �سند
بنكي يربر م�صدر املبلغ

املايل ،حيث مت حتويل هاته
الأخرية على التحقيق الأمني
و منه على وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة الدار البي�ضاء
ومتابعتها بجنحة خمالفة
الت�رشيع اجلمركي املتعلق
بتنظيم ال�رصف وحركة ر�ؤو�س
الأموال من وغلى اخلارج ،
املدعوة»ب،كرمية»
الفتاة
ولدى مثولها �أمام هيئة حمكمة
الدار البي�ضاء مبوجب �إجراء
املثول الفوري� ،أكدت �أنها
كانت متجهة �إىل اخلارج من
�أجل التب�ضع رفقة زوجها،
و�أنها مل تكن تعلم بان ما قامت
ربه خمالف للقانون كما �أنها
ال تعرف الإجراءات املعمول
بها يف هذا املجال ،و �أمام
ما تقدم من معطيات التم�س
ممثل احلق العام توقيع عقوبة
� 6أ�شهر حب�سا نافذة مع غرامة
مالية ب�ضعف قيمة املخالفة
مع امل�صادرة ،لتدينها املحكمة
بعد املداولة القانونية بتوقيع
عقوبة �شهرين حب�سا مع قف
التنفيذ مع �ألفني دج غرامة
مالية نافذة.

توقيف رعية �إيطايل
حاول تهريب 3200
�أورو �إىل بلده عرب
مطار هواري بومدين
كما �أوقفت م�صالح �رشطة
احلدود وبالتن�سيق مع �أعوان

اجلمارك على م�ستوى املطار
الدويل هواري بومدين رعية
�إيطايل اجلن�سية عامل ب�رشكة
مقاولة جزائرية وبحوزته
مبلغ مايل يقدر بـ � 3200أورو
كان يخب�ؤها ب�إحكام غري
م�رصح به ملكتب الت�رصيحات
اجلمركية كان ب�صدد التوجه
به �إىل �إيطاليا  ،دون تقدمي
�أي �سند بنكي ي�رشع ملكيته
للمبلغ املايل،حيث مت حتويل
هذا الأخري بناءا على ذلك
على التحقيق الأمني ومنه
على وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة الدار البي�ضاء الذي
وجه له تهمة خمالفة الت�رشيع
اجلمركي املتعلق بتنظيم
ال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال
من و�إىل اخلارج.
الرعية الإيطايل مثل �أمام
هيئة حمكمة الدار البي�ضاء و
�أ�شار �أنه يعمل ب�رشكة مقاولة
جزائرية ،و�أن املبلغ املايل
هي ح�صيلة رواتبه ال�شهرية
التي يتلقاها من عمله ل�شهر
�سبتمرب �،أكتوبر و نوفمرب ،كما
�أن عون اجلمارك مل يطلب منه
تقدمي �أي مبلغ مايل يحوزه،
كما �أنه ميلك ال�سنك البنكي
الذي يو�ضع �رشعية املبلغ
املايل ،كما �أنه �سبق �أنه �أن قام
بعدة حتويالت مالية بالعملة
ال�صعبة ،و�أنه هاته املرة مل
يتمكن من ذلك ب�سبب �سفره
امل�ستعجل �إىل �إيطاليا لظروف
عائلية  ،وقد �أ�شارت دفاع
خالل مرافعتها �إىل �أن موكله
غري م�سبوق ق�ضائيا ،و�أنه مل
ي�سبق له �أن ارتكب خمالفة
م�رصفية  ،و�أن �إخفاءه للمبلغ
املايل لتفادي تعر�ضه لل�رسقة

من قبل جمهولني ،و�أمام ما
تقدم من معطيات التم�س وكيل
اجلمهورية توقيع عقوبة 6
�أ�شهر حب�سا نافذة مع م�صادرة
املبلغ.

عجوز �سورية حتاول
تهريب  200غرام من
الذهب يف �إطار اللجوء
ال�سيا�سي
تابعت حمكمة اجلنح بالدار
البي�ضاء �أم�س عجوز �سورية يف
العقد ال�ساد�س من العمر بجرم
خمالفة الت�رشيع اجلمركي
املتعلق بتنظيم ال�رصف وحركة
ر�ؤو�س الأموال من و�إىل اخلارج
بعد توقيفها على م�ستوى
املطار الدويل هواري بومدين
وهي قادمة من بلدها يف �إطار
جلوء �سيا�سي وبحوزتها كمية
 200غ من الذهب غري م�رصح
بها .
هذا وقد جرى توقيف املتهمة
نهاية الأ�سبوع الفارط من
قبل م�صالح �رشطة احلدود و
بالتن�سيق مع �أعوان اجلمارك
على م�ستوى املطار الدويل
هواري بومدين  ،حني ر�صد
جهاز ال�سكانري يف نقاط
التفتي�ش على مادة غريبة
داخل مالب�س ال�سيدة و بعد
تفتي�شها تبني ب�أنها كانت
تخفي كمية معتربة من الذهب
قدرت ب 200غرام داخل
�صدريتها قامت ب�إدخالها دون
�إخ�ضاعها لإجراءات الت�رصيح
اجلمركي املعمول به يف املطار
 ،ليتم بذلك توقيفها وحتويلها
مبا�رشة على وكيل جمهورية

حمكمة احلال وبالتايل على
املحاكمة باجلرم �سالف الذكر
 ،والذي �أكدت بخ�صو�صه �أم�س
ب�أنها قدمت للجزائر هربا من
تدهور الأو�ضاع الأمنية ببلدها
�سوريا و �أح�رضت معها كافة
م�صوغاتها الذهبية لتتمكن
من �رصفها و العي�ش بها يف
البلد الذي �إختارته كملجئ لها
دون �أن تعلم �أنه يجب اخل�ضوع
لإجراءات معنية بخ�صو�ص
نقلها لهاته املجوهرات خا�صة
و �أنه مل ي�سبق لها التعر�ض
ملثل هذا املوقف �أثناء
عبورها عرب عدة مطارات يف
كل من م�رص ،ليبيا ،وتون�س
لغاية و�صولها ملطار اجلزائر
و توقيفها هناك  ،لتطالب
ب�أق�صى ظروف التخفيف
جلهلها بالقانون اجلزائري و
نظرا حلالتها ال�صحية و �أو�ضاع
بلدها �سوريا .
م�ستثمر فرن�سي و �أخر يحاوالن
تهريب � 20ألف و � 7900أورو
تابعت حمكمة الدار البي�ضاء
بالعا�صمة رعية فرن�سي و
�أخر بتهمة خمالفة الت�رشيع
اجلمركي املتعلق بتنظيم
ر�ؤو�س
وحركة
ال�رصف
الأموال من �إىل اخلارج ب�سبب
عدم ت�رصيحهما مببالغهما
املالية لدى م�صالح اجلمارك
و املقدرة بـ � 20ألف �أورو
للأول و � 7900أورو للثاين على
م�ستوى املطار الدويل هواري
بومدين .
هذا وقد جرى توقيف املتهمان
بداية الأ�سبوع اجلاري من
قبل م�صالح �رشطة احلدود
بالتن�سيق مع م�صالح اجلمارك
على م�ستوى املطار الدويل

هواري بومدين بعد �أن ر�صدت
بحوزتهما لدى حماولتهما
التوجه يف رحلة لفرن�سا مبالغ
مالية �ضخمة قدرت ب� 20ألف
�أورو للأول و � 7900أورو للثاين
تبني ب�أنه مل يتم الت�رصيح بهما
لدى م�صالح اجلمارك وهو
الأمر املخالف لقانون الت�رشيع
اجلزائري  ،ليتم بذلك �إخطار
وكيل اجلمهورية املخت�ص
و حتويل امل�شتبه بهما على
مبوجب
احلال
حمكمة
�إجراءات املثول الفوري ،
�أين �أنكر الرعية فرن�سي و هو
�صاحب �صاحب مدر�سة خا�صة
علمه ب�أن الأمر خمالف للقانون
اجلزائري كونه يجهل الن�صو�ص
القانونية اجلزائرية وبالأخ�ص
فيما يتعلق بتحويل الأموال
�إىل اخلارج ليطالب ب�إفادته
بالرباءة التامة لإنعدام عن�رص
العلم  ،ويطالب له ممثل احلق
العام ويف ظل ما �سلف ذكره
بتوقيع عقوبة � 6أ�شهر حب�سا يف
حقهما مع غرامة مالية ب�ضعف
قيمة املخالفة .
مهرب �إيراين يحاول مترير
مبالغ بالعملة ال�صعبة عرب
املطار الدويل هواري بومدين
�أوقفت م�صالح �رشطة احلدود
باملطار الدويل هواري بومدين
تاجر من  جن�سية �إيرانية
متلب�سا مبحاولة تهريب مبالغ
مالية مبختلف العمالت
ال�صعبة يف حقيبته واملقدر
ب 9850دوالر �أمريكي و 1920
�أورو 4000 ،درهم �إماراتي و3
ماليني �سنتيم بالعملة الوطنية
 ،وهي املبالغ التي �ضبطتها
م�صالح اجلمارك ومل يقم
املتهم بالت�رصيح بها .
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متخ�ض عنه قرارات م�ستعجلة للتكفل مب�شاكل �صعود مياه ال�صرف ال�صحي

لقي حتفه يف حادث مرور �أليم بطريق
عني �صالح –املنيعة

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي
مدينة عني �صالح بتمرنا�ست
التنفيذية
هيئته
مع
إجتماعا
�
يعقد
 3.7 .مليار دج لإ�ستكمال ال�شطر الثالث من م�شروع تطهري حو�ض ورقلة تهتز على وقع وفاة
رئي�س �أمن الدائرة

عقد وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي نهاية الأ�سبوع املن�صرم �إجتماعا مع دوائر الإخت�صا�ص املعنية للبحث
عن حلول جذرية مل�شكل ظاهرة �صعود املياه القذرة عرب عدد من �أحياء و�شوارع بلديتي الروي�سات وورقلة .
�أحمد باحلاج
الإجتماع الذي �أ�رشف عليه
امل�س�ؤول الأول على اجلهاز
التنفيذي بورقلة عبد القادر
جالوي عرف ح�ضور كل من
م�س�ؤويل امل�صالح التقنية املمثلة
يف مديرية املوارد املائية
 ،الديوان الوطني للتطهري ،
اجلزائرية للمياه مديرية م�رشوع
ال�شطر الثالث للتطهري ورقلة
وممثل �رشكة جممع كو�سيدار ،
�أين متخ�ض عنه عدة قرارات لعل
من �أبرزها �إجناز حتويل قناة طفح
املياه ال�صاحلة لل�رشب من �شبكة
ال�رصف ال�صحي من خندق �شبكة
ال�رصف ال�صحي �إىل خندق �رصف
املياه الزائدة وذلك ابتداء من يوم
اخلمي�س الفارط �أين مت تعيني
مقاولة من طرف مديرية املوارد
املائية �إىل غاية ذلك فقد طلب
الوايل من م�صالح اجلزائرية للمياه
التحكم يف تقلي�ص مياه الطفح،
�أما بالن�سبة حلي �سكرة ببلدية
الروي�سات الأ�شغال يف نهايتها
و ذلك ملعاجلة م�شكل الهبوط
الأر�ضي على م�ستوى حمطة
الرفع من طرف �رشكة كو�سيدار
على �أن يتم تنظيف ال�شكبة من
طرف م�صالح الديوان الوطني
للتطهري وت�شغيل املحطة.
وبخ�صو�ص حي احلدب �ستنطلق

�رشكة كو�سيدار فورا يف �أ�شغال
�إعادة ت�أهيل املجمع الرئي�سي
على م�ستوى  1300مرت طويل،
�أما بالن�سبة حلي بوغفالة الأ�شغال
جارية من طرف �رشكة كو�سيدار
التي عرفت ت�أخر نظرا لعدم
وجود م�صب بالن�سبة للأ�شغال ،
مما يزيد يف وترية تقدم الأ�شغال
.
من جهة ثانية و فيما يخ�ص
حي �سيدي عمران ببلدية ورقلة
الأ�شغال متوا�صلة بوترية بطيئة
نظرا ملعار�ضة بع�ض ال�ساكنة و
�ستتخذ الإجراءات كي ال تعرقل
امل�شاريع ذات امل�صلحة العامة
و عليه  ،يطلب الوايل من �سكان
و جمعيات احلي مرافقة هذا
امل�رشوع الهام.
�أما فيما يتعلق ب�إعادة ت�أهيل

املجمع الرئي�سي الرابط بني
حمطة طريق غرداية و مقر
اخلزينة العمومية فالأ�شغال
و�صلت ن�سبتها �إىل � % 57أي 860
م من جمموع  1510م  ،و�ستعرف
توقف للأ�شغال ب�سبب بنايات
�أجنزت مبحاذاة امل�سار الرئي�سي
مما يتطلب تدخل م�صالح البلدية
لهدم كل التو�سيعات املنجزة
فوق امل�سار مع العلم �أن �رشكة
كو�سيدار تكفلت ب�أحياء (�سيدي
بن �سا�سي  ،حي الن�رص و طريق
عني البي�ضاء من حمطة ال�شط )
والأ�شغال ت�سري بوترية جيدة.
و يف �إنتظار �إ�ستكمال �أ�شغال
املجمع الرئي�سي (طريق غرداية)
 ،حيث مت �إتخاذ حل وقائي
فيما يخ�ص منطقة الن�شاطات
واخلزينة العمومية  ،مع متابعة

يومية لكل هاته العمليات يف
�إنتظار �إ�ستكمال م�رشوع تطهري
حو�ض ورقلة ال�شطر الثالث ،
الذي بلغت كلفته  3,7مليار دج
والتي ت�أخذ بعني الإعتبار كل
النقاط ال�سوداء والذي �أ�سند
�إجنازه ل�رشكة كو�سيدار من 5
ماليري دج من الكلفة الإجمالية .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �إجتمع
رئي�س الديوان و رئي�س دائرة
ورقلة رفقة رئي�سي املجل�س
ال�شعبي البلدي لبلديتي ورقلة
والروي�سات عقب �إجتماع الوايل
مع جمعيات �أحياء احلدب ،
بوغفالة الزياينة و الزاوية ، 02
حيث مت �إطالعهم على الإجراءات
و التدابري التي �أتخذت للتكفل
ب�إن�شغاالت املواطنني يف �أقرب
الآجال.

ت�سببت يف قطع الطرقات و التذبذب يف توفري �شبكة االنرتنت

رياح هوجاء تعزل التجمعات ال�سكنية باجلنوب الكبري

�شهدت �أول �أم�س اجلمعة واليات
اجلنوب ال�رشقي  ،رياحا هوجاء
ت�سببت يف عزل عديد التجمعات
ال�سكنية عن العامل اخلارجي  ،مع
ت�سجيل غلق عدد من الطرقات
الرئي�سية  ،دون احلديث عن
ت�سجيل تذبذب يف توفري �شبكة
االنرتنت .
ت�سببت التقلبات اجلوية الناجمة
عن هبوب الرياح الهوجاء يف عزل
التجمعات ال�سكنية املرتامية
الأطراف بواليات ورقلة –
مترنا�ست و �أدرار  ،عن العامل

اخلارجي ب�سبب ا�ستمرار ظاهرة
الزحف الهائل للكثبان الرملية ،
نف�س ال�شيء بالن�سبة للطرقات
الرابطة بني الأحياء والتجمعات
ال�سكنية  ،التي تعر�ضت هي
الأخرى للغلق بفعل زحف الرمال
الناجمة عن العا�صفة الرملية
 ،التي �رضبت تلك املناطق ،
الأمر الذي ت�سبب يف �شل احلركة
املرورية  ،حيث ت�ساءل الع�رشات
من املت�رضرين من املع�ضلة
امل�ستمرة  ،التي تزامنت مع نهاية
الأ�سبوع الفارط عن م�صري الأموال

ال�ضخمة التي ت�ضخها الدولة
�سنويا لدى حمافظة الغابات ،
من �أجل جت�سيد جملة من الربامج
الإمنائية الهادفة  ،والتي تندرج
يف �إطار مكافحة ظاهرة الت�صحر
باملناطق النائية واحلدودية الأهلة
بال�سكان بجنوب البالد الكبري .
من جهتهم �أبدى الع�رشات من
زبائن الوكاالت التجارية الت�صاالت
اجلزائر بواليتي �أدرار ومترنا�ست
 ،امتعا�ضهم ال�شديد من التذبذب
املتوا�صل يف �شبكة االنرتنت ،
الأمر الذي حال دون متكينهم

وزع  20وجبة غذائية �ساخنة

من اال�ستفادة ب�شكل جيد من
خدمات النت  ،والغو�ص يف مواقع
التوا�صل االجتماعي  ،باعتبارها
املتنف�س الوحيد يف ظل افتقار
عا�صمة الغاز  Aالرتفيه والت�سلية
 ،حيث �أرجع ه�ؤالء ال�سبب يف ذلك
ل�سيا�سة «الربيكوالج» التي تخيم
على قطاع ات�صاالت اجلزائر
 ،والتي ك�شفت عورتها الرياح
الهوجاء التي ت�شهدها املنطقة
املذكورة وعلى مدار الف�صول
الأربعة .

�أحمد باحلاج

�أمن تيندوف ينظم خرجات ميدانية لفائدة الأ�شخا�ص بدون م�أوى
يف �إطار ال�سيا�سة اجلوارية
املنتهجة من طرف املديرية
العامة للأمن الوطني  ،قامت
م�صالح �أمن والية تندوف بتنظيم
�ساد�س خرجة ميدانية ت�ضامنية
حتت �إ�رشاف عدد من الإطارات
وقوات ال�رشطة من خمتلف الرتب

� ،أين �شملت العملية خمتلف
�أحياء و�شوارع املدينة  ،حيث مت
مبوجبها توزيع  20وجبة غذائية
�ساخنة لفائدة الأ�شخا�ص اله�شة و
الأ�شخا�ص بدون م�أوى.
املبادرة التي تندرج يف �إطار
تعزيز و تفعيل قيم الت�آزر والتكافل

الإجتماعي  ،القت �إ�ستح�سان
الفئة امل�ستهدفة التي ثمنت جهود
وم�ساعي جهاز الأمن الوطني يف
توطيد ج�سور التعاون والت�ضامن
مع خمتلف �رشائح املجتمع.
من جهة ثانية فتعترب هذه
املبادرة الإن�سانية ال�ساد�سة من

نوعها منذ حلول ال�سنة اجلارية
ف�إنتظار تعميمها على باقي �أحياء
وبلديات والية تيندوف احلدودية
مع دولتي جمهورية ال�صحراء
الغربية وموريتانيا .

�أحمد باحلاج

�إهتزت املقاطعة الإدارية عني
�صالح �أم�سية �أول �أم�س على وقع
فاجعة �أليمة  ،وذلك �إثر وفاة
رئي�س �أمن الدائرة العميد �إبراهيم
حامد الذي لقي حتفه يف حادث
مرور اليم بالطريق الرابط بعني
�صالح واملنيعة �إثر انقالب مركبته
.
علمت جريدة «الو�سط « من
م�صادر م�ؤكدة �أن رئي�س �أمن
دائرة عني �صالح العميد حامد
�إبراهيم لقي �أم�سية اجلمعة من
الأ�سبوع املن�رصم حتفه يف حادث
مرور �أليم بالطريق الرابط بني
املقاطعتني الإداريتني عني �صالح
واملنيعة بغرداية وبال�ضبط يف
النقطة الكيلومرتية  40وذلك �إثر
�إنقالب مركبته وفور �إبالغها
باحلادث �سارعت م�صالح الوحدة
الرئي�سية للحماية املدنية لعني
املكان وقامت ب�إجالء ال�ضحية

ونقله مل�صلحة حفظ اجلثث
بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية عني
�صالح قبل حتويله يف طائرة خا�صة
لتمرنا�ست ومن ثم نقله مل�سقط
ر�أ�سه بوالية تب�سة لت�شجيع جنازة
الفقيد  ،موازاة مع ذلك فقد فتحت
دوائر الإخت�صا�ص املعنية حتقيقا
�أمنيا معمقا لك�شف مالب�سات
احلادث الإليم التي تبقى جمهولة
حلد كتابة هاته الأ�سطر .
من جهة ثانية فقد �أكدت عديد
اجلمعيات املحلية الفاعلة �أنه
برحيل العميد ابراهيم حامد
رئي�س �أمن دائرة عني �صالح تكون
اجلزائر عموما و عني �صالح على
وجه اخل�صو�ص قد فقدت �أحد
�إطارات �سلك الأمن املعروف
بطيبة خلقه وخفة ظله  ،ناهيك
عن �إخال�صه يف ت�أدية واجبه
املهني على �أكمل وجه .

�شيخ مدقن

�ضبط بداخله  19400لرت من الوقود

�إكت�شاف م�ستودع �سري للمهربني
ب�صحراء تنزرفت ب�أدرار

متكنت ليلة اجلمعة �إىل ال�سبت
قوات الأمن امل�شرتكة باملنطقة
امل�سماة �صحراء تنزرفت بوالية
�أدرار من �إكت�شاف م�ستودع
�رسي لتخزين الوقود املهرب
من اجلزائر ب�إجتاه دول ال�ساحل
الإفريقي .
�أفاد م�صدر �أمني عليم لـ»الو�سط
�أن عنا�رص الدرك الوطني
وبالتن�سيق مع وحدات حر�س
احلدود كانت قد متكنت يف
اليومني الأخريين من �إكت�شاف
م�ستودع �رسي ب�صحراء تنزرفت
باملقاطعة الإدارية برج باجي
خمتار التابعة لوالية �أدرار �،ضبط
بداخله  19400لرت من الوقود
بنوعيه املازوت والبنزين معدة
يف براميل حديدية �سعة الواحد
منها  200لرت معدة للتهريب

باجتاه دولتي مايل وت�شاد بطريقة
غري مبا�رشة ليتم م�صادرة الكمية
امل�ضبوطة وت�سليمها لدوائر
الإخت�صا�ص املعنية ،موازاة مع
ذلك فقد قامت م�صالح الأمن
امل�شرتكة وبالتن�سيق مع وحدات
الدفاع عن الأقليم اجلوي حملة
مت�شيط وا�سعة النطاق لتقفي �أثار
اجلناة املجهويل العدد والهوية
لتقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية
والإ�رضار
التهريب
بتهمة
بالإقت�صاد الوطني .
ومعلوم �أن العملية الأمنية النوعية
الأخرية تندرج يف �إطار التطبيق
ال�صارم ملخطط القيادة العامة
ل�سالح الدرك الوطني الهادف
لتجفيف منابع التهريب بال�رشيط
احلدودي باجلنوب الكبري .

�أحمد باحلاج

7

واليات

الأحد  4مار�س  2018املوافـق لـ  15جمادىالثاين 1439ه

ن�ستنكر ت�صنيف اجلزائر كمنطقة خطر ،مرموري :

�إجراءات جديدة  لت�سهيل عملية
احل�صول على الت�أ�شرية ال�سياحية
 .تن�صيب حمافظة خا�صة لتنظيم �صالون ال�سياحة و الأ�سفار
 .قطاع ال�سياحة ما يزال يراوح مكانه يف التهيئة و الأ�سعار ب�سبب العديد من العراقيل

ك�شف وزير ال�سياحة ح�سن مرموري �أن الو�صاية �أخذت�  إجراءات لت�سهيل عملية احل�صول على الت�أ�شرية ال�سياحية من خالل
متكني الوكاالت ال�سياحية بالقيام ب�إيداع القوائم لدى مديريات ال�سياحة يف ظرف � 48ساعة ،م�ؤكدا �أنه مت �إزالة كل العقبات
الإدارية و البريوقراطية  التي تواجه امل�ستثمرين يف املجال ال�سياحي عن طريق مراجعة الإطار القانوين لت�شجيع اال�ستثمار
،معلنا عن تن�صيب حمافظة خا�صة لتنظيم �صالون ال�سياحة و الأ�سفار املقرر يف 13  مار�س املقبل لإعطائه هام�ش مناورة �أح�سن .
�إميان لوا�س
اعرتف وزير ال�سياحة ح�سن
مرموري الأم�س عند حلوله �ضيفا
على منتدى جريدة احلوار بان
قطاع ال�سياحة يعاين من العديد
من النقائ�ص  وال يزاول يراوح
مكانه يف التهيئة و الأ�سعار  رغم
جهود الدولة للنهو�ض به
كبديل للمحروقات   ،مو�ضحا
�أن�  ضعف االت�صال امل�ؤ�س�ساتي
و الرتويج  و الت�سويق من قبل
امل�ؤ�س�سات و الوكاالت و الفنادق
الذي  و�ضع القطاع يف م�شاكل
عديدة  ،قائال ":اجلزائر حتتل
املراتب الأخرية يف الت�سويق
�إىل
ال�سياحي"  ،   بالإ�ضافة
االعتماد على و�سائل االت�صال
التقليدية التي ال ميكن �أن تطور
القطاع�   ضعف  متويل رخ�ص
البناء �إلغاء  ت�صنيف الفنادق و
املطاعم لتح�سني اخلدمات
خا�صة يف املدن الكربى.
و�أفاد املتحدث �أنه ثم   ت�سجيل
� 160ألف �سائح جزائري و10
�أالف �سائح �أجنبي �إىل  املناطق
اجلنوبية منذ بداية املو�سم
ا ل�شتو ي  ،و هي    م�ؤ �رش ا ت
ايجابية تبني انتعا�ش القطاع
ال�سياحي  امللحوظ خالل ال�سنة
اجلارية مقارنة بالعام املا�ضي
حيث مت �إح�صاء � 7500سائح
�أجنبي و � 140سائح جزائري  يف
�سنة  2016على حد قوله.  

مت ال�شروع يف �إجناز
 698م�شروعا �سياحيا
من �أ�صل 1882
مربجمة
وفيما يخ�ص امل�شاريع التي
تبنتها الدولة �  ،أفاد امل�س�ؤول
الأول يف القطاع �أنه مت ال�رشوع
يف �إجناز  698م�رشوع �سياحي
من �أ�صل  1882مربجمة  ،على
�أن يتم ا�ستالم  116فندق خالل
ال�سنة اجلارية � ،أي  ن�سبة منو بـ

تلم�سان

داء ال�سكري مي�س
 8.6باملائة من
ال�سكان

 5.8باملائة يف طاقة اال�ستيعاب
على امل�ستوى الوطني على �أن
ت�صل يف غ�ضون اخلم�س �سنوات
املقبلة �إىل � 240ألف �رسير،م�ؤكدا
�أنه يف �سنة  2017ثم دخول 65
م�ؤ�س�سة فندقية حيز اخلدمة و
هي م�ؤ�س�سات ذات جودة عالية و
حترتم املعايري الدولية .
وفيما يخ�ص ال�صناعات التقليدية
�،أو�ضح املتحدث   اجلزائر تتوفر
على جميع �أنواع ال�صناعات
التقليدية ،حيث مت ت�سجيل 18
�ألف ن�شاط يف  2017يف خمتلف
ال�صناعات التقليدية �سواء
الفنية �أو اخلدماتية �أو احلرفية
،كما  يوجد� 39  ألف من�صب
م�ضمون قي ال�صناعات التقليدية
،م�شريا �أن امل�شكل الذي تعاين
منه ال�صناعة التقليدية هي نق�ص
املواد الأولية و �ضعف  احلماية
االجتماعية و ال�رضائب اجلبائية
على احلرفني.

ت�سجيل قدوم 1.9
�سائح خالل الثالثي
الأول
ال�سياحة يف اجلرائر يف تقدم
م�ستمر حيث ثم ت�سجيل قدوم
� 1.9سائح خالل الثالثي الأول
�أي حتقيق منو ب  26باملائة ،كما
ت�سعى الدولة �إىل �إن�شاء م�شاريع
مي�س داء ال�سكري حوايل 6ر8
باملائة من �سكان والية تلم�سان
البالغني �أكرث من � 25سنة ح�سب
حتقيق طبي قام به املركز
اال�ست�شفائي اجلامعي لتلم�سان.
و�أفاد تقرير حول التحقيق الذي
قدمه رئي�س م�صلحة اال�ستعجاالت
للم�ست�شفى املذكورالدكتور يحي
برويقات خالل لقاء حت�سي�سي
حول "م�ضاعفات مر�ض ال�سكر"
انتظم بتلم�سان �أن هذه الن�سبة

ذات جودة �سواء الفنادق �أو
املركبات يف م�ستوى م�رشف
،بالإ�ضافة �إىل تبني املخططات
املتعلقة بالفنادق املختلفة
الأحجام .

�أنواع ال�سياحة مبا فيها اجلبلية،
ال�شتوية ،ال�صحراوية وال�ساحلية
والدينية ،داعيا �إىل �رضورة
تطوير القطاع و بدل املجهودات
باعتبارها بديل اقت�صادي مهم
،مذكرا�أن  خمطط عمل احلكومة
بالن�سبة لل�سياحة يرتكز على ثالثة
حماور  للإ�سثمار  و الرتقية و
الرتويج لوجهة اجلزائر باالهتمام
بال�صناعات التقليدية ،مثمنا قانون
املالية ل  2018الذي �سي�سمح
للتو�سع ال�سياحي ب�إعطاء املبادرة
للخوا�ص يف اال�ستثمار من خالل
دعم و ت�شجيع امل�ستثمرين من
خالل الإعفاء اجلمركي و
اجلمركي � .أما فيما يتعلق
بالأ�سعار�،أو�ضح املتحدث �أن
الأ�سعار تتعلق بالعر�ض و الطلب
،مفيدا �أن هناك تخفي�ضات
ب  50باملائة �سواء يف الفنادق
العمومية �أو اخلا�صة ،قائال يف
�سياق مت�صل ":اخلطوط اجلوية
قامت بتخفي�ضات ب  50باملائة
كما قامت بع�ض �رشكات الطريان
بفتح وجهات �سفر مبا�رشة "
ويف �سياق �أخر �أ�شار مرموي �أن
ميزانية قطاع ال�سياحة �ضعيفة
لكنها غري م�ؤثرة يف العمل
ال�سياحي ،لأن الدولة مل تعد
ت�ستثمر يف الفنادق و توقف دورها
يف ع�رصنة  66فندق ،و�أ�صبح
اال�ستثمار يف ال�سياحة للقطاع
اخلا�ص فقط .

تعادل املعدل الوطني للإ�صابة
بهذا املر�ض املزمن والذي
يرتاوح بني  8و  12باملائة م�ؤكدا
�أن �أغلبية امل�صابني من الدرجة
الثانية ويت�صفون بال�سمنة�أو كبار
ال�سن.
و�أرجع املحا�رض خالل هذا
اللقاء املنتظم مببادرة من جمعية
حممود"مل�ساعدة
"براهيمي
مر�ضى ال�سكري لوالية تلم�سان
مبنا�سبة اليوم العاملي لهذا الداء

�أ�سباب ظهور املر�ض �إىل كرب
ال�سن و ال�سمنة و قلة احلركة و
�أخريا القلق و عدم االلتزام بنظام
غذائي معني يبتعد عن الإفراط
يف ال�سكريات والدهون.
كما عر�ض خالل هذا اللقاء
التح�سي�سي الذي ح�رضه عدد هام
من امل�صابني بالداء �رشيط فيديو
يبني طرق التعامل مع املر�ض
واحلمية الغذائية التي ينبغي
انتهاجها للحفاظ على �سالمة

 187مركز تكوين
مهني ا�ستفاد من
فروع يف امليدان
ال�سياحي
قال مرموري "تراهن الدولة
على �أهمية التكوين  على �أهمية
التكوين يف املجال ال�سياحي
،فالو�صاية  تهتم بق�صية التكوين
حيث حتظى ب  1700مقعد
بيداغوجي م�ضمون للقطاع
ال�سياحي ،و� 65ألف من�صب
بيداغوجي يف خمتلف م�ؤ�س�سات
التكوين التابعة للقطاع املهني
�،أما فيما يخ�ص العقار ال�سياحي
،فيوجد � 56ألف هكتار متخ�ص�ص
يف العقار ال�سياحي و 225
منطقة تو�سع �سياحي  70،منها
منتهية الدرا�سة ،و  39م�صادقة
علي  خمطط التهيئة  من بينها 15
مكتملة و الباقي يف طور الإر�سال
�إىل الأمانة العامة ".
و�شدد مرموري �أن  التحدي
اليوم يتمثل يف جعل اجلزائر
وجهة �سياحية بامتياز خا�صة
و�أنها بلد قارة تتوفر على كل

عني متو�شنت

جتربة للتزويد بالكهرباء
با�ستغالل الطاقة ال�شم�سية
�ستقام قريبا جتربة تتعلق بتزويد
م�سكن ريفي بوالية عني متو�شنت
با�ستغالل الطاقة ال�شم�سية
ويف حالة جناح التجربة ف�سيتم
تعميمها على  7.000وحدة �سكنية
ريفية منجزة يف �إطار برامج
التنمية للوالية والتي مل متون
بعد بالكهرباء" "نريد �إطالق
هذه التجربة بالنظر �إىل الطلب
الهام جدا على الكهرباء الريفية
ال �سيما ربط ال�سكنات الريفية
املتناثرة �أو املجمعة وخا�صة
املعزولة والتي تتطلب مبالغ مالية
كبرية" ي�ضيف نف�س امل�سئول
مذكرا ب�أن تزويد هذه ال�سكنات
�إنطالقا من ال�شبكات تقت�ضي
غالفا مايل قدره 06ر 1مليار دج
و�أكد وايل عني متو�شنت �أن هذه
العملية ت�شكل "بديال ال ي�ستهان به
وملمو�سا"لتزويد ال  7000م�سكن
ب�أقل من ذلك املبلغ و�ستقوم
امل�ؤ�س�سة "اجلزائر طاقة �شم�سية"
التي متت زيارتها بتزويد منزل
ريفي بالكهرباء عرب �ألواح لتوليد
الطاقة ال�شم�سية حيث �سيتم
جتريبها ملدة ترتاوح ما بني15

يوما و�شهر واحد كما �أ�شري �إليه.
وقدر م�سئول امل�ؤ�س�سة تكلفة هذه
التجربة بني � 150ألف و � 250ألف
دج مو�ضحا ب�أن ذلك يتوقف على
احتياجات �صاحب امل�سكن فيما
يخ�ص امل�صابيح والتجهيزات
امل�ستعملة وتندرج هذه ال�رشكة
للهند�سة املرتبطة بالطاقات
املتجددة و �إنتاج �ألواح الطاقة
ال�شم�سية و احلرارية والتجهيزات
احلرارية ال�صناعية و�إجناز
املن�ش�آت الكهربائية واحلرارية
والبناء و تركيب امل�سابح --ح�سب
ذات امل�س�ؤول --يف �إطار الربنامج
الوطني املتعلق بتطوير خاليا
�ألواح توليد الطاقة ال�شم�سية التي
يتم ا�ستريادها حاليا.
وقد �سمحت هذه الزيارة التي
ت�أتي يف �إطار �سل�سلة من الزيارات
�إىل الوحدات االقت�صادية بالوالية
باالطالع
لل�سلطات املحلية
�أي�ضا على و�ضعية م�ؤ�س�سات
خا�صة �أخرى التي تن�شط يف
جمال الن�سيج واملواد امل�ستهلكة
لل�ضمادات وت�صدير الق�رشيات
على وجه اخل�صو�ص.

مع�سكر

�24ألف �سكن غري مكتمل

اقرتحت اللجنة الوالئية املكلفة
ب�إح�صاء واجهات ال�سكنات غري
املكتملة بوالية مع�سكر منع
ا�ستغالل املحالت التجارية
الواقعة بالبنايات التيلم يتم �إمتام
واجهاتها ح�سبما علم لدى مدير
التعمري والهند�سة املعمارية
والبناء ،و�أو�ضح �صوان �شعبان �أن
االقرتاح جاء �ضمن دفرت ال�رشوط
اخلا�ص ب�إمتام واجهات ال�سكنات
اخلا�صة الذي قدم م�ؤخرا للمجل�س
التنفيذي الوالئي للم�صادقة عليه
وي�شمل جمموعة من املقرتحات
ملعاجلة م�شكل عدم ا�ستكمال
البنايات من بينها االقرتاح اخلا�ص
مبنع ممار�سة �أي ن�شاط جتاري �أو
مهني يف حمالت تابعة ل�سكنات غري
املكتملة والتي يقدرعددها ب 24
�ألف م�سكن.
وينتظر الف�صل قريبا يف اقرتاحات
هذه اللجنة الوالئية املت�شكلة من
عدة هيئات ذات عالقة بال�سكن
والتي عقدت عدة جل�سات عمل متت
خاللها درا�سة و�ضعية ال�سكنات غري
املكتملة على م�ستوى الوالية كما
اقرتحت اللجنة ب�أن تتكفل البلديات

ب�إمتام واجهات البنايات اململوكة
من �أ�شخا�ص عاجزين عن القيام
بالأ�شغال ب�أنف�سهم على �أن يتم
حت�صيل الأعباء من �أ�صحابال�سكنات
عرب طرق ت�سهيلية و يف حالة
اال�ستحالة يتم التح�صيل ب�شكل
�إلزامي عند البيع�أو نقل امللكية.
و�أو�صت اللجنة من جهة �أخرى
ب�رضورة تفعيل �إجراءات ال�ضبط
الإداري يف �إطار �صالحيات
املجال�س ال�شعبية البلدية لإلزام
املواطنني الذين مت �إح�صاء
�سكناتهم على �أنها غري مكتملة
ب�إيداع طلبات الت�سوية بالبلديات و
الإ�رساع يف درا�ستها و البث فيها
مبنحهم �شهادات املطابقة عند
توفرهم على ال�رشوط القانونية
املطلوبة يذكر �أن م�صالح البلديات
بوالية مع�سكر ا�ستقبلت منذ
انطالق تطبيق القانون املتعلق
بت�سوية ال�سكنات غري املكتملة �سنة
� 2008أزيد من  18.400ملف مت
قبول قرابة 11.700ملف منها على
م�ستوى البلديات ومديرية التعمري
بينما مت رف�ض  748ملف و ت�أجيل
البت يف � 2135آخر.

البدن واجتناب امل�ضاعفات
املمكنة وعن هذه امل�ضاعفات
اخلطرية وعواقبها الوخيمة حث
�أخ�صائيون على توعية امل�صابني
بخطورة املر�ض �إذا مل يتم التكفل
به بانتظام.
كما فتح باب النقا�ش �أمام
املر�ضى لتقدمي ا�ستف�ساراتهم
وان�شغاالتهم حول الداء والأدوية
مع الت�أكيد على املطالبة من
اجلهات املعنية بتقدمي العناية

اخلا�صة بهذه الفئة خ�صو�صا
منها املعوزة وذكر فتحي براهمي
من اجلمعية املذكورة باحلو�صلة
العامة لهذه الأخرية واملتمثلة
�أ�سا�سا يف ا�ستقبال ن�سبة كبرية من
امل�صابني وتخ�صي�ص لهم �أن�شطة
اجتماعية وترفيهية مل�ساعدتهم
على التخفيف من عبء املر�ض
مع توزيع جمانا لعدد هام من
�أقالم الأن�سولني و�آالت لقيا�س
الدم وال�ضغط.
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ٌ
م�ستقبحة
ت�صريحات اجلبري م�ستنكر ٌة ومواقفه
بقلم :د .م�صطفى يو�سف اللداوي

ال ندري �إىل �أين مت�ضي بنا ال�سيا�سة ال�سعودية ،وماذا تريد منا قيادتها ،وماذا تخطط مل�ستقبلنا ،و�إىل �أي مدى �ستم�ضي يف خمططاتها العلنية وبراجمها
ٌ
ٌ
العب �أ�سا�سي مع الواليات
ُ�س َّمى ب�صفة القرن ،و�أنها
طرف
ال�سرية و�سيا�ستها اخلفية املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية� ،إذ بات من امل�ؤكد �أنها
ٌ
فاعل فيما ي َ
وافرة ورمبا كافية عن هذه ال�صفقة.
معلومات
دولية �أخرى ،و�أنها متلك
أطراف
املتحدة الأمريكية و�
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ذلك �أن طباخها املكلف جاريد
كو�شنري قد زار الريا�ض عدة
مراتٍ قبل ت�رسيب بع�ض بنود
ال�صفقة ،ومن امل�ؤكد �أنه ناق�شها
مع القيادة ال�سعودية ،و�أنها تكفلت
�أو ُك ِلّفت ب�إقناع الفل�سطينيني
بال�صفقة والقبول بها وعدم
معار�ضتها ،وهو ما �رصح به
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س الذي اعرتف ب�أنه
ٍ
ل�ضغوط عربي ٍة ليقبل
تعر�ض
بال�صفقة ،ويوافق على متريرها،
وك�شف بع�ض امل�س�ؤولني يف
ال�سلطة الفل�سطينية �أن القيادة
ال�سعودية متار�س �ضغوطاً على
الرئي�س عبا�س ليقبل باملعرو�ض،
وي�سكت عن بنودها ال�رسية
والعلنية .ي�شعر الفل�سطينيون
با�ستيا ٍء �شدي ٍد ملا يتناهى
�إليهم من �أخبا ٍر ومعلوماتٍ عن
الدور ال�سعودي يف مترير هذه
ال�صفقة املجحفة بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،التي ت�ستهدف
ت�صفية ق�ضيته وال تتطلع �إىل حل
م�شكلته وت�سوية �أزمته ،بل تتجاوز
ن�ضاالته وت�ضحياته ،وال تقدر
مقاومته وثباته ،وتنقلب على
�صموده و�إ�رصاره ،فهي ال�صفقة
الأ�سو�أ يف تاريخ الأمة العربية
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،وهي
و�صمة عا ٍر يف جبني من يقبل بها
�أو يذلل العقبات �أمامها� ،أو يب�رش
بها ويدعو �إليها.

ٌ
ٌ
إ�سرائيلية
�صفقة �
بامتياز
�إنها �صفق ٌة �إ�رسائيلي ٌة بامتياز،
بل هي �صفقة العمر بالن�سبة
�إىل احلركة ال�صهيونية ،وهي
حلم �أجدادهم و�أمل �أجيالهم� ،إذ
لن يجود الزمان عليهم برئي�س
�أمريكي يفر�ض ر�ؤيتهم ،وبقياد ٍة
عربية ت�ؤمن بنظريتهم وتدافع
عن م�رشوعهم وتتبنى �سيا�ستهم،

وتقبل بدولة الكيان ال�صهيوين
�رشيكاً لها يف املنطقة وجاراً
لها يف الإقليم ،لها حق ال�شفعة
واجلرية ،ولها الأولوية وال�صدارة،
ن�ست�أمنها على حقوقنا ونطمئن
�إىل م�ستقبلنا بالتعاون معها.
نت�ساءل نحن الفل�سطينيني من
الذي �أذن لها باحلديث با�سمنا،
�أو بالتفاو�ض نياب ًة عنا ،فهل
ا�ست�أذنت ال�شعب الفل�سطيني �أو
�شاورت قيادته وا�ستمزجت ر�أي
قواه وف�صائله ،وعرفت توجهات
ال�شعب ورغبة املواطنني ،وهل
�أحاطت علماً بر�أي الفل�سطينيني
جميعاً يف الوطن وال�شتات ،ور�أت
�أنهم قد ي�أ�سوا من املقاومة
وتعبوا من القتال ،و�أدركوا �أنه ال
قدرة لهم على مواجهة الكيان،
فر�أوا اخل�ضوع له واال�ست�سالم
ل�رشوطه ،والتنازل له واالعرتاف
به ،و�أبدوا ا�ستعدادهم للتنازل عن
�أر�ضهم والتخلي عن حقوقهم،
أر�ض �أخرى ،ومقاي�ضة
ومبادلتها ب� ٍ
ممتلكاتهم ب�أموا ٍل يقب�ضونها �أو
مكت�سباتٍ ينالونها.
غريب ٌة مواقف اململكة العربية
ال�سعودية بل وم�ستنكرة ،وهي
مرفو�ض ٌة وم�ستهجنة� ،إذ ما اعتدنا
منها جتاه الق�ضية الفل�سطينية
على مثل هذه املواقف ،وما
عهدنا عليها هذه ال�سيا�سات،
وما كنا نتوقع منها هذا اخلذالن،
وال هذا التواط�ؤ مع العدو علينا
والت�آمر مع الواليات املتحدة
الأمريكية �ضدنا ،فهل ارت�ضت
ال�سعودية �أن تقف يف خندق
الأعداء �ضد �أمتها ،وهل تقبل
�أن تنا�رص الظامل �ضد املظلوم،
و�أن ت�سلم للمعتدي مبا احتل ،و�أن
تعرتف للكيان ب�رشعية ما نهب
واغت�صب ،و�أن ترحب باملطبعني
معه واملعرتفني به ،و�أن تي�رس
لهم �سفرهم �إليه واجتماعهم مع
قادته ال�سيا�سيني والع�سكريني
ونخبه العلمية والثقافية والفنية،

و�أن ت�سكت عن دفاعهم عنه
وت�أييدهم له ،و�أن توافق على
حتري�ضهم على �أعدائه من قوى
املقاومة الفل�سطينية وحركاتها.

الأدهى والأخطر
لكن الأدهى والأخطر �أن ينربي
وزير خارجية اململكة العربية
ال�سعودية عادل اجلبري ،بال�صوت
وال�صورة ويف �أكرث من حمف ٍل
ومنا�سبةٍ ،ويف �أكرث من دول ٍة
ومكانٍ ،باللغة العربية حيناً
وباللغة االجنليزية يف �أحيان
كثرية ،فيعلن �أن حركة املقاومة
الإ�سالمية «حما�س» حرك ٌة
�إرهابية ،ويدعو �إىل ح�صارها
والت�ضيق عليها وجتفيف منابعها
وحماربتها والق�ضاء عليها ،وهي
احلركة التي ينتمي �إليها قطا ٌع
ري من ال�شعب الفل�سطيني
كب ٌ
يف الوطن وال�شتات ،وي�ؤيدها
ال�سواد الأعظم من الأمة العربية
والإ�سالمية ،ويف املقدمة منهم
�أبناء ال�شعب ال�سعودي الأ�صيل،
الذين ي�ستنكرون هذه ال�سيا�سة

وال يعرتفون بها ،ويرف�ضون
التطبيع مع العدو ال�صهيوين،
ويت�أففون من كل من يلتقي
بهم �أو يتعاون معهم ،ويرون
�أن هذه ال�سيا�سات ال متثلهم،
وهذه الت�رصيحات ال تعرب عن
حقيقتهم ،فهم �سند املقاومة
وح�صن �أهلها ،وهم جدارها
املكني وقلعتها احل�صينة التي
�إليها تلج�أ املقاومة وبها ت�ستعني.
تُرى ماذا �أبقى اجلبري لعدونا �أن
يقول ،وماذا ترك له حتى ي�صف
ويهاجم ،فقد �أر�ضت ت�رصيحاته
العدو و�أ�سعدته ،فانت�شى
بها كثرياً ور�ضي عنه وعنها،
فقدموه يف ن�رشات �أخبارهم،
وا�ستعر�ضوا ت�رصيحاته يف
لقاءاتهم وحتليالتهم ،و�أبرزوها
يف �صحفهم ومن�شوراتهم،
وعمموا �صوره و�سلطوا ال�ضوء
على �شكله ،فقد �أراحهم من
عناء االتهام والهجوم ،و�سهل
عليهم العزل والإق�صاء ،و�رشع
لهم احلرب والعدوان ،والق�صف
واال�ستهداف واالغتيال ،فهل
تراهم يكافئونه على ت�رصيحاته

ويقدرون له مواقفه وكلماته،
في�سكتون عن �أخطائه ،ويغ�ضون
الطرف عن خروقاته ،ويقبلون
منه خمالفته للقوانني وانتهاكه
حلرمة ال�شعوب و�سيادة البلدان.
عربي
ك�أ َّن اجلبري قد ن�سي �أنه
ٌ
و�أن العربي احل َّر ال يخون �أمته،
وال يقف مع العد �ضد �أهله ،وال
يكون بحا ٍل ل�ساناً ينطق با�سمهم،
وترجماناً يتحدث بالنيابة عنهم،
ون�سي �أنه م�سل ٌم يقر�أ القر�آن
الكرمي �آناء الليل و�أطراف النهار،
وفيه �أن اليهود لن ير�ضوا عنه ولو
تبع دينهم و�صار منهم ،ولن يكونوا
معه �أبداً ولن يوفوا له عهداً ،ولن
يحفظوا له وداً ،فهم �أول من ينكث
العهود و�آخر من يفي بالوعود،
و�أكرث من يغدر باحللفاء وينقلب
على الأ�صدقاء ،فهل يرجو
مبواقفه امل�شينة وت�رصيحاته
املعيبة منهم ن�رص ًة ،و�أنه يكونوا
معه حلفاً �ضد من يراهم خ�صوماً
له و�أعدا ًء ل�سيا�سته� ،أم �أنه ينتظر
منهم وفا ًء له وتقديراً لت�ضحياته
من �أجلهم.

خط ال�سعودية

فل�سطني
يخطئ كثرياً �إذا اعتقد اجلبري
ومن �شغله �أن �أحداً �سي�صدق
ت�رصيحاته و�سيقبل ب�أقواله،
و�سيعتمد الت�صنيف الذي �أعلنه
و�سيلتزم باملقاطعة التي م�ضى
بها ،فال�شعب ال�سعودي الذي
�أعطى فل�سطني دماً وماالً،
ومنحها عرقاً ورجاالً ،وبذل
يف �سبيلها الكثري و�ضحى من
�أجلها بالغايل والنفي�س ،ف�إنه
�سيبقى على العهد والوعد،
وطنياً �صادقاً ،وعربياً حراً،
وم�سلماً �أبياً ،ي�صدق كالم اهلل
عز وجل ويتبع نهج ر�سوله الأكرم
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
و�ستبقى عندهم حركة املقاومة
الإ�سالمية «حما�س» ،ومعها
كل قوى املقاومة الفل�سطينية
وحركاتها وتنظيماته ،يف وعيهم
وعقولهم وقلوبهم ووجدانهم
جميعاً� ،شام ًة يف جبني الأمة،
ونطاقاً تتزنر به وتقوى ،وو�شاحاً
تتزين به وتختال ،وقالد ًة تزهو
بها  وتفتخر.

�أهمية تطوير ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف منظومة التعليم يف جامعاتنا العربية

يواجه العامل ب�شكل عام
واملجتمع العربي ب�شكل خا�ص
حتديات متزايدة ومت�صارعة،
نتيجة التطورات ال�رسيعة يف
�شتى امليادين ،وعلى وجه
اخل�صو�ص امليدان العلمي
والتكنولوجي التي �شهدها
العامل يف الربع الأخري من
القرن املا�ضي ،والتي يتوقع
ا�ستمرارها بت�سارع كبري ،
وقد �سبب هذا التقدم العلمي
والتقني الذي �سيطر على
جميع مناحي احلياة والذي
واكب تطور الرتبية وجتدد
طرق و�أ�ساليب التدري�س دخول
الآلة والو�سيلة جمال التعليم،
حيث �أ�صبحت �رضورة وركناً

�أ�سا�سياً يف العملية التعليمية،
ولي�ست نوعاً من الكمالية
والرتف.
وقد حثت امل�ؤمترات الدولية
والإقليمية على �رضورة تطوير
مناهج التعليم وتوظيف التقنية
يف خدمة التعليم يف الفرتة
الأخرية ،وتظهر الدرا�سات
�أي�ضاً �أهمية ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية ودورها
يف �إجناح العملية التعليمية،
حيث �أكدت هذه الدرا�سات
�أن املتعلم يح�صل على %40
من معلوماته عن طريق حا�سة
ال�سمع و %30عن طريق حا�سة
الب�رص ،و %30عن طريق باقي
احلوا�س.

وعند احلديث عن التقنيات
التعليمية احلديثة علينا
�أن نحاول �أن نتعرف على
مفهوم التقنيات التعليمية يف
الرتبية ،فالتقنيات التعليمية
هي كل ما ي�ساعد على
انتقال املعرفة واملعلومات
واملهارات املختلفة من
�شخ�ص �إىل �آخر يف جمال
الرتبية والتعليم ،والتدريب
من املعلم �أو املتدرب �إىل
الطالب �أو املتدربني ،لرتفع
القدرة على اكت�ساب املهارات
وذلك مبخاطبة �أكرب عدد
من احلوا�س ،واملتتبع لواقع
ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات
التعليمية بجامعاتنا العربية

يالحظ �أن هناك �ضعفاً
جلياً وا�ضحاً ال يليق ب�أهمية
الو�سائل
هذه
وفاعلية
والتقنيات ،فمن جهة هناك
�ضعف لدى الأ�ساتذة بالو�سائل
والأجهزة التعليمية من حيث
املعرفة مب�سميات هذه
التقنيات وكيفية ا�ستخدامها،
ومن جهة �أخرى جند �أن و�ضع
بع�ض اجلامعات ال ي�سمح وال
ي�شجع على ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية احلديثة.
�إن توافر التقنية و�إ�ستخدامها
يف جامعاتنا العربية ت�ساهم
يف جعل املتعلم متعلماً
ن�شطاً وف ّعاالً وباحثاً عن
املعلومة ,ومدركاً لأهمية

التعلم ,وقادراً على اكت�ساب
مهارات حل امل�شكالت,
والتوا�صل,
واال�ستق�صاء,
والتنوع ،ومن اجلدير ذكره
هو ما تنفقه الدول املتقدمة
املليارات من الدوالرات
على دمج التقنية يف التعليم,
وذلك لإثارة خيال الطالب
وزيادة تعزيز التعلم وتي�سري
اكت�ساب مهارات التفكري العليا
لدى املتعلم ,مثل التحليل
والتف�سري والتقومي والتعميم
وحل امل�شكالت والإبداع,
وزيادة كفاءة املعلم بحيث
ت�ساعد املعلمني على تلبية
احتياجات املتعلم وت�سهيل
�إي�صال املعلومة للطالب.

وعليه نرى ب�أن تقنيات التعليم
هي جزء من تقنيات الرتبية
وتعتمد �أ�سا�ساً على مفهوم
�أن التعليم جمموعة فرعية
من الرتبية ،فلم يعد يف
و�سع املجال التعليمي �إال �أن
ي�ستجيب لتيار التقدم العلمي
التكنولوجي ,للنهو�ض مبجتمع
قوي قادر على مواجهة
التحديات ,ومواكبة كل ما
هو جديد ومفيد ,وقادراً
على اللحاق ب�إبداعات العقل
الإن�ساين.
�إعداد :د .فادي حممد
الدحدوح /خبري
متخ�ص�ص يف البحث
العلمي والدرا�سات العليا
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مكتب الأ�ستاذ /عبادة علي
حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء البليدة �شارع فل�سطني مقطع بو فريدي
رقم 02البليدة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ بن ثامر دحمان حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء البليدة
وحماكمه
الكائن مكتبنا  40جتزئة بلقا�سم الوزري البليدة ( خلف حمكمة البليدة)

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412فقرة  04من قانون االجراءات املدنية واالدارية

بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة البليدة الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  17/06/05حتت رقم الفهر�س 17/02955
رقم اجلدول  17/01732واملمهور بال�صيغة التنفيذية بتاريخ  2017/11/22رقم 1907
بناء على اجراءات التبليغ وحم�رض التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن الأ�ستاذ عبادة علي ،حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة البليدة جمل�س ق�ضاء البليدة الكائن مكتبنا
ب�شارع فل�سطني مقطع بوفريدي رقم  02البليدة املوقع ادناه
بناء على حم�رضين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق م�ؤ�رش عليهما من طرف رئي�س كتاب ال�ضبط لدى حمكمة البليدة امل�ؤرخ يف  2018/01/10ورئي�س املجل�س
ال�شعبي البلدي لبلدية اوالد يعي�ش امل�ؤرخ يف 2018/01/09
بناءا على الأمر ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ  2018/02/18حتت رقم  2018/393واملت�ضمن ن�أذن للطالبة بن�رش م�ضمون التبليغ الر�سمي الرامي �إىل
تبليغ املطلوب ل�صلح ماحي ال�ساكن بحي  180م�سكن عمارة 13رقم � 10أوالد يعي�ش البليدة ،مب�ضمون التكليف بالوفاء امل�شار اليه اعاله يف جريدة يومية وطنية
وفقا الحكام املادة  412من قانون االجراءات املدنية والإدارية
بناء على طلب ال�سيد (ة)  :ال�صندوق الوطني للتوفري واالحتياط وكالة املوز رمز  161بنك ممثلة باملدير العام
اجلاعل (ة) حمل اقامته (ها)  .ب � :شارع 11دي�سمرب1960البليدة

كلفنا ال�سيد (ة) ل�صلح ماحي

اجلاعل (ة) حمل اقامته (ها) حي 180م�سكن ع  13رقم  10اوالد يعي�ش البليدة
بان ي�سدد فورا بني ايدينا املبالغ التالية :املبالغ امل�ستحقة  664.300.00دج (�ستمائة واربعة و�ستون الف وثالثمائة دينار جزائري )
الذي ميثل مبلغ الدين باال�ضافة اىل م�صاريف التنفيذ والر�سوم واحلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي ونبهناه بان له مهلة ( )15خم�سة ع�رش يوما للوفاء ،ت�رسي من
تاريخ ن�رش م�ضمون حم�رض تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية واال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ،كما ذكرناه (ها) بان هذا الإخطار قد بلغ له (ها )
كما يجب قانونا

املح�ضر الق�ضائي عبادة علي
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الأ�ستاذة قا�سي ليندة
حم�ضرة ق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء بومردا�س

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

طبقا للمادة  412فقرة  04من قانون االجراءات املدنية واالدارية
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة رويبة الق�سم التجاري  /البحري يف  17/01/18رقم اجلدول  16/07402رقم الفهر�س  17/00461واملمهور بال�صيغة التنفيذية
حتت رقم 2017/1615
بناء على االجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رضة الق�ضائية املوقعة ادناه حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وحم�رض التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء
امل�ؤرخني يف 2017/11/02
بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية خمي�س اخل�شنة امل�ؤرخ يف 2017/12/21
بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�شو عليه من طرف رئي�س �أمناء ال�ضبط ملحكمة رويبة امل�ؤرخ يف 2017/12/21
بناء على االذن ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة رويبة  2018/02/06حتت رقم الرتتيب , 18/00491والذي يرخ�ص مبوجبه للمح�رضة الق�ضائية بن�رش م�ضمون حم�رض
التكليف بالوفاء للحكم ال�صادر عن حمكمة رويبة الق�سم التجاري البحري يف  17/01/18رقم اجلدول  16/07402رقم الفهر�س17/00461
واملمهور بال�صيغة التنفيدية حتت رقم  2017/1615يف جريدة يومية وطنية
لفائدة املدعوة �رشكة الت�سيري العقاري لوالية بومردا�س « جي�ستيبو » م�ؤ�س�سة عمومية �إقت�صادية �رشكة م�ساهمة ممثلة من قبل مديرها العام
الكائن مقرها حي :فوعي�ص جتزئة  509بومردا�س
�ضد ال�سيد :بن براهيم حممد
ال�ساكن  :منطقة الن�شاطات خمي�س اخل�شنة  1قطعة رقم 01
املبالغ امل�ستحقة )7.693.061.47( :دج �سبعة ماليني و�ستة مائة وثالثة وت�سعون الف وواحد و�ستون دينار جزائري� ،سبعة واربعون �سنتيم ،مبلغ الدين الثابت مبلغ
( )150.000دج
مائة وخم�سون �ألف دينار جزائري تعوي�ض عن الأ�رضار
بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ واحلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
ونبهناه بان له مهلة  15خم�سة ع�رش يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش م�ضمون حم�رض تكليف يف �إحدى اجلرائد الوطنية و�إ ّال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

رقم الهاتف 0777 03 09 41
�   إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد الت�أجيل

طبقا لن�ص املادة  750من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
حررنا هذا املح�رض يف ق�ضية بيع عقار لفائدة
زبريي زينب ال�ساكنة � 5شارع روان عبد احلميد الق�صبة اجلزائر
زبريي رتيبة ال�ساكنة � 4شارع املهري ر�شيد البليدة
زبريي حفيظة ال�ساكنة حي بونعامة جياليل عمارة  44رقم 01البليدة
بناءا علي احلكم ال�صادر عن حمكمة البليدة الق�سم العقاري بتاريخ 17/02/02رقم الفهر�س 17/00593رقم الق�ضية
16/04807املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ  2017/05/28حتت رقم 929
مبوجب عقد بيع حمرر من طرف الأ�ستاذ املوثق ادوارد البارفرباك موثق بالبليدة م�ؤرخ يف  1942/04/25م�سجل
بتاريخ 1942/05/22
حجم  3631رقم 63
مبقت�ضي الأمر ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ  2017-11-21حتت رقم  17/2492الآمر بتحديد
جل�سة االعرتا�ضات يوم  2017/12/10على ال�ساعة � 10صباحا مبكتب قا�ضي البيوع العقارية وجل�سة بيع لعقار
باملزاد العلني حددت ليوم  .2017/01/07امل�ؤجلة ليوم  2018/02/18وامل�ؤجلة ليوم  2018/03/29على ال�ساعة
� 10صباحا مبقر املحكمة القاعة رقم 01
مبقت�ضي حم�رض �إيداع قائمة �رشوط البيع امل�ؤرخ يف 2017/11/29
تعيني العقارين حمل البيع
العقار الأول  :عبارة عن م�سكن يتكون من طابق ار�ضي وطابق �أول الكائن بطريق مهري ر�شيد رقم  04واملقدر
م�ساحته ب  100,36مرت مربع الذي يحده �شماال ملكية خا�صة ،جنوبا ملكية خا�صة � ،رشقا ملكية خا�صة ،غربا
طريق عر�ضه  05م
العقار الثاين :عبارة عن متجر يتكون من الطابق الأر�ضي والطابق الأول بناء غري مكتمل الكائن ب�شارع العربي تب�سي
بوبرت �سابقا واملقدر م�ساحته  .157,50مرت مربع والذي يحده �شماال ملكية خا�صة وجنوبا طريق العربي التب�سي و
�رشقا طريق باب خويخة وغربا ممرا
ال�سعر الأ�سا�سي الذي �ستفتتح به املزايدة يف العقار الأول مببلغ يقدر ب  13.453.800.00دج
والعقار الثاين مببلغ يقدر ب  23.297.500.00دج طبقا للخربة املحررة من طرف اخلبرييني العقاريني الأ�ستاد
�شكرين عبد احلميد و الأ�ستاذ حمزاوي رابح
�رشوط البيع :
باال�ضافة اىل ال�رشوط على كل من يتقدم للمزايدة بان يح�رض معه مبلغ اخلم�س  1/5من ال�سعر االفتتاحي نقدا
او ب�صك م�ضمون والرا�سي عليه املزاد يتحمل جميع امل�صاريف الق�ضائية مبا فيها م�صاريف الت�سجيل والر�سوم
امل�ستحقة ملزيد من املعلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط االت�صال مبكتب املح�رض الق�ضائي املذكور اعاله .
املح�ضر الق�ضائي  :الأ�ستاذ بن ثامر دحمان

املح�ضرة الق�ضائية الأ�ستاذة قا�سي ليندة
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الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
� 17شارع خني�ش خل�ضر الدرارية
حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي عن طريق الن�شر يف يومية وطنية
(املادة  412/04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)
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الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
� 17شارع خني�ش خل�ضر ادرارية

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي عن طريق الن�شر يف يومية وطنية
(املادة  412/04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)

نحن الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبي بالعنوان املذكور �أعاله و املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيدة � :سامية مزغي�ش
ال�ساكن (ة)  :بتعاونية الفردو�س رقم  03عمارة  15دايل �إبراهيم اجلزائر  ٬اجلاعلة من مكتبنا موطنا لها .
�ضد ال�سيد  :دمدي حياة ابنة قويدر.
ال�ساكن (ة)  :برقم  26حي ال�سعادة �أوالد فايت  ٬اجلزائر
مبقت�ضى املواد  613 , 612, 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية بناءا على الإذن ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ
 , 2018/02/15فهر�س رقم  , 18/642رقم الرتتيب  , 18/00700الذي ي�أذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي بن�رش م�ضمون عقد التبليغ
الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي ب�إحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة
 04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .بلغنا ر�سميا عن طريق الن�رش بيومية وطنية ال�سيدة دمدي حياة ابنة قويدر ال�ساكن
(ة) برقم  26حي ال�سعادة �أوالد فايت  ٬اجلزائر بعقد الإعرتاف بدين  ٬املحرر لدى الأ�ستاذة بومدين فروج رزيقة  ٬موثقة ب�أوالد
فايت  ٬بتاريخ  ٬ 2015/12/27فهر�س  ٬ 2015/997املمهور بال�صيغة التنفيذية  .وحتت �سائر التحفظات و �إثباتا لذلك حررنا هذا
املح�رض كما ي�سمح القانون .
املح�ضرة الق�ضائية

نحن الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبي بالعنوان املذكور �أعاله و املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيد  :زايدي زوهري
ال�ساكن (ة)  :براقي �رشق رقم  177براقي اجلزائر ،اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا له
�ضد  :ممول �رشكة SARL EUROALGE INDUSTRIE
الكائن مقرها  :رقم  106جتزئة ال�شبان املكفوفني درارية
مبقت�ضى املواد  613 , 612, 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على الإذن ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  , 2018/02/15فهر�س رقم  , 18/649رقم الرتتيب  , 18/00701الذي ي�أذن مبوجبه
للمح�رض الق�ضائي بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي ب�إحدى اجلرائد
اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .بلغنا ر�سميا عن طريق الن�رش بيومية وطنية ملمول �رشكة
 SARL EUROALGE INDUSTRIEالكائن مقرها  :رقم  106جتزئة ال�شبان املكفوفني درارية ن�سخة من احلكم ال�صادر عن حمكمة
احلرا�ش  ,الق�سم املدين  ,بتاريخ  , 2017/01/12رقم اجلدول  ٬ 16/07370رقم الفهر�س  ٬ 17/00403املمهور بال�صيغة التنفيذية وحتت
�سائر التحفظات و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�سمح القانون .
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نحن الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان املذكور
�أعاله و املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيد  :زايدي زوهري
ال�ساكن (ة)  :براقي �رشق رقم  177براقي اجلزائر  ,اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا له
�ضد  :ممول �رشكة SARL EUROALGE INDUSTRIE
الكائن مقرها  :رقم  106جتزئة ال�شبان املكفوفني درارية
مبقت�ضى املواد  613 , 612, 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على الإذن ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  , 2018/02/15فهر�س رقم  , 18/649رقم الرتتيب  , 18/00701الذي ي�أذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي
بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي ب�إحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412
من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .كلفنا ممول �رشكة  SARL EUROALGE INDUSTRIEالكائن مقرها  :رقم  106جتزئة ال�شبان املكفوفني درارية
بتنفيذ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�ش  ٬الق�سم املدين  ٬بتاريخ ٬ 2017/01/12رقم اجلدول  ٬ 16/07370رقم الفهر�س  17/00403املمهور بال�صيغة
التنفيذية  ٬و بالنتيجة دفع مبلغ 566.638.00دج (خم�سمائة و �ستة و�ستون �ألف و �ستمائة و ثمانية وثالثون دينار جزائري) الذي ميثل �أ�صل مبلغ الدين و لواحقه
من م�صاريف و حقوق قانونية .
و �أخطرناه (ها) ب�أن له اجل  15يوم للوفاء الإرادي ت�رسي من تاريخ الن�رش و �إال ننفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�ص املادة  612ق.ا.م.ا و حتت �سائر
التحفظات و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�سمح القانون

نحن الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان املذكور
�أعاله و املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيدة � :سامية مزغي�ش
ال�ساكن (ة)  :بتعاونية الفردو�س رقم  03عمارة  15دايل �إبراهيم اجلزائر  ٬اجلاعلة من مكتبنا موطنا خمتارا لها
�ضد ال�سيد(ة)  :دمدي حياة ابنة قويدر
ال�ساكنة  :برقم  26حي ال�سعادة �أوالد فايت  ,اجلزائر
مبقت�ضى املواد  613 , 612, 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على الإذن ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  , 15/02/2018فهر�س رقم  , 642/18رقم الرتتيب  , 00700/18الذي ي�أذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي
بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي ب�إحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412
من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا ال�سيدة دمدي حياة ابنة قويدر ال�ساكنة برقم  26حي ال�سعادة �أوالد فايت ,اجلزائر بتنفيذ عقد االعرتاف بدين ٬املحرر لدى الأ�ستاذة بومدين فروج رزيقة٬
موثقة ب�أوالد فايت ٬بتاريخ  ٬ 2015/12/27فهر�س  ٬ 2015/997املمهور بال�صيغة التنفيذية  ٬و بالنتيجة دفع مبلغ  2.149.696.00دج (مليونان و مائة و ت�سعة و
�أربعون �ألف و ت�سعمائة و �ستة و ت�سعون دينار جزائري ) الذي ميثل �أ�صل مبلغ الدين و لواحقه من م�صاريف و حقوق قانونية . .
و �أخطرناه (ها) ب�أن له اجل  15يوما للوفاء الإرادي ت�رسي من تاريخ الن�رش و �إال ننفد عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�ص املادة  612ق.ا.م.ا و حتت �سائر
التحفظات و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�سمح القانون

الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
� 17شارع خني�ش خل�ضر درارية
حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف يومية وطنية
(املادة  412/04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)
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الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة كنجوة ن�صرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص-جمل�س ق�ضاء تيبازة
� 17شارع خني�ش خل�ضر ادرارية
حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف يومية وطنية
(املادة  412/04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)
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درو�س غري معتادة:

التجربة النيجريية يف مكافحة �إرهاب "بوكو حرام"
برزت جماعة "بوكو حرام" بقوة على ال�ساحتني الإقليمية والدولية عقب قيامها باختطاف  276تلميذة من مدر�سة ثانوية يف مدينة �شيبوك الواقعة �شمال �شرق
ً
ريا ،و�أ�صبح الأكرث دموية على م�ستوى العامل يف �أواخر عام ،2015
نيجرييا يف �أبريل عام  2014حيث حتولت منذ ذلك احلني �إىل تنظيم �إرهابي يُ�شكل
تهديدا خط ً
ً
وفقا مل�ؤ�شر الإرهاب العاملي .لكن هذا ال�صعود تراجع بعدما فقدت اجلماعة �سيطرتها على معظم الأرا�ضي التي كانت ت�سيطر عليها داخل نيجرييا.
عر�ض� :سارة خليل
 باحثة يف العلومال�سيا�سية/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ويف حماولة ال�ستخال�ص الدرو�س
امل�ستفادة من مواجهة "بوكو
حرام" ،ن�رشت دورية "وا�شنطن
كوارتريل" الف�صلية يف عدد �شتاء
 ،2018درا�سة بعنوان "درو�س غري
معتادة من حرب غري معتادة:
"بوكو حرام" والتمرد املعا�رص"،
للزميل باملعهد الأمريكي لل�سالم
"ناثالني �ألني".

الن�ش�أة والتحول
بداي ًة� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن
جماعة "بوكو حرام" ،ت�أ�س�ست يف
بداية القرن احلادي والع�رشين،
وتنوع �أتباعها بني �أ�ساتذة
اجلامعات والنخب ال�سيا�سية،
و�أغلبهم من املناطق احل�رضية
الفقرية الذين ان�ضموا �إليها من
�أجل التعليم والغذاء والإعانات.
ومل تكن هناك م�ؤ�رشات تفيد
باحتمالية اجتاه احلركة لتبني
العنف يف معار�ضتها للدولة.
وعالوة على ذلك ،دخلت اجلماعة
مع الدولة النيجريية يف �رشاكة
�سيا�سية بني عامي (،)2009-2002
ولعبت دو ًرا حا�س ًما يف انتخاب
"علي مودو �رشيف" حاك ًما
لوالية بورنو يف عام  2003بينما
وعد "�رشيف" بن�رش "ال�رشيعة
الإ�سالمية"  ،وفج�أة ت�صدعت
ال�رشاكة القائمة ،وحتولت "بوكو
حرام" �إىل تنظيم �إرهابي منذ
منت�صف عام  ،2009ب�سبب
ال�صدام بني بع�ض �أتباع اجلماعة
وقوات الأمن ،مما دفعها �إىل
تهديد الدولة �رصاحة باللجوء �إىل
العنف ،وكما هو احلال مع معظم
التنظيمات الإرهابية واملتطرفة،
ف�إن هناك ثالثة عوامل رئي�سية
�ساعدت "بوكو حرام" على
ال�صعود ،وهي� :ضعف م�ؤ�س�سات
الدولة ،والدعم اخلارجي ،وتوافر
الت�ضاري�س اجلغرافية املواتية
لها .كما �أن عدم وجود الهياكل
الأ�سا�سية الإدارية املخت�صة،
وانعدام الفر�ص االقت�صادية؛
�س ّهل من �صعود التنظيم ،و�ضم
جمندين جدد �إىل �صفوفه.
ولكن هناك ما هو غري معتاد،
كما �أو�ضحت الدرا�سة ،بالن�سبة
ل�سبب حتول "بوكو حرام" �إىل
العنف والتطرف ،والذي يرجع
�إىل قمع الدولة ولي�س �ضعف
الدولة ،فاجلي�ش النيجريي لي�س
�ضعي ًفا ،فهو م�ساهم رئي�سي يف
عمليات حفظ ال�سالم الإقليمية،
ولديه خربة يف تنفيذ العمليات،
ولكنه تبنى ا�سرتاتيجية غري فعالة

ملواجهة احلركات ال�سيا�سية
واالجتماعية املعار�ضة للدولة،
مما �ساهم يف �صعود "بوكو حرام"
بدون ق�صد.
ومن ناحية �أخرى ،و ّفر الفقر بيئة
خ�صبة لربوز اجلماعة ومتردها،
حيث تتمركز عملياتها يف �شمال
�رشق نيجرييا ،وهي منطقة فقرية
ي�صل معدل الفقر فيها �إىل ،٪76
ومعدل الأمية .٪85

حملية �أم عابرة
للحدود؟
تعود �أ�صول جماعة "بوكو حرام"
�إىل �أنها حركة حملية ،ولي�ست لها
�صالت مع التنظيمات الإرهابية
العابرة للحدود ،وهو ما يف�رس
عدم قدرة اجلماعة على التو�سع
ريا �أبعد من معاقلها يف والية
كث ً
بورنو واملنطقة املحيطة بها،
كما �أو�ضحت الدرا�سة.
وحت�صل "بوكو حرام" على
التمويل من م�صادر حملية ،ومن
ال�رضائب ،وعمليات ال�رسقة،
واالبتزاز ،واالختطاف .ومنذ
�إعالن اجلماعة البيعة لتنظيم
"داع�ش" يف �أبريل لعام  2015ال
يوجد دليل يُذكر على التعاون
الر�سمي بينهما ،بغ�ض النظر عن
ترديد اجلماعة لال�سرتاتيجية
الإعالمية للتنظيم.
وتزعم اجلماعة تلقي عنا�رصها
التدريب والدعم من "حركة
ال�شباب املجاهدين" ال�صومالية،
وتنظيم "القاعدة" يف بالد
املغرب الإ�سالمي ،وم�ؤخ ًرا تنظيم
"داع�ش" .ومع ذلك ،يجب عدم
املبالغة يف ت�أثري نفوذ التنظيمات
الإرهابية الأخرى على اجلماعة،
كما ذكرت الدرا�سة.
ولفتت الدرا�سة �إىل �أن التحوالت
التكتيكية الأكرث وح�شية التي
�شهدتها "بوكو حرام" ،مع مرور
الوقت ،مل تكن ب�سبب �أي انتماء
لـ"داع�ش"؛ و�إمنا تُعزَى �إىل
اخليارات اال�سرتاتيجية التي
تبناها قادة اجلماعة .فكل تنظيم
يتبنى تكتيكات الآخر ،وهذا ال
يتطلب تعاو ًنا وثي ًقا؛ و�إنها يكفي
التوا�صل عرب الأنرتنتوبنا ًء على
ما �سبق ،ال ميكن اعتبار جماعة
"بوكو حرام" جمرد ف�صيل تابع
للتنظيمات الإرهابية ،كتنظيم
"القاعدة" ،وتنظيم "داع�ش"،
حيث تتفرد "بوكو حرام" عن
غريها من تلك التنظيمات بوجود
�شبكة تنظيمية ومبادئ تنفيذية
خا�صة بها.

تو�سعات غري مدرو�سة
عندما زادت الطموحات الإقليمية
لـ"بوكو حرام" ازداد ال�رصاع مع
املدنيني يف �شمال �رشق البالد.
وكانت الفرتة من منت�صف عام

 2014وحتى منت�صف عام 2015
هي الأكرث دموية يف تاريخ
اجلماعة ،مبقتل ما يزيد عن 10
�آالف �شخ�ص ،وت�رشيد املاليني.
ولهذا ترى الدرا�سة �أن التو�سع
الإقليمي للجماعة كان مبثابة خط�أ
ا�سرتاتيجي فادح ،فالطموحات
الإقليمية غري املدرو�سة ال
ت�ضمن ا�ستمرارية التو�سعات،
وبذلك �أ�صبحت اجلماعة �ضعيفة
ا�سرتاتيج ًّيا .وعندما بد�أت "بوكو
حرام" يف تو�سعاتها الإقليمية بني
عامي  ،2015-2014و�سيطرت على
أرا�ض يف �شمال �رشق
جمموعة � ٍ
نيجرييا ،وو�سعت عملياتها يف
الكامريون وت�شاد والنيجر؛ ف�إنها
اعتمدت على الأ�ساليب الق�رسية
كاخلطف والقتل اجلماعي وقطع
الر�ؤو�س والتفجريات.
ومن اجلدير بالذكر� ،أن متركز
عنا�رص اجلماعة يف �أماكن ثابتة
�سهل عملية ا�ستهداف قوات
الأمن النيجريية لهم .ومع ذلك،
ف�إنه من املرجح �أن ت�شكل
ريا
اجلماعة تهديدًا �إرهاب ًّيا خط ً
يف امل�ستقبل املنظور لنيجرييا
وجريانها.

درو�س من املواجهة
تُ�شري الدرا�سة �إىل �أربعة درو�س
رئي�سية ميكن ا�ستخال�صها من
احلرب �ضد جماعة "بوكو حرام"،
هي على النحو التايل:
�أولاً  -يجب �أن يت�سم تعامل
الدول مع احلركات االجتماعية
املن�شقة �سيا�س ًّيا ب�ضبط النف�س
والعدالة املحايدة ،ولي�س
بالقب�ضة احلديدية ،حيث �أدى
قيام احلكومة النيجريية بالقمع
الوح�شي �ضد �أفراد اجلماعة �إىل
تويل عنا�رصها الأكرث راديكالية
القيادة والتحول نحو العنف.
ورمبا لو كانت احلكومة النيجريية
قابلت الهجمات الأوىل للجماعة
باملفاو�ضات واالعتقاالت ،بدلاً
من العنف الع�شوائي؛ ف�إن ذلك قد
يكون �سببًا يف عدم حتول "بوكو
حرام" �إىل تنظيم �إرهابي .وعلى
�أقل تقدير ،رمبا كانت قوات الأمن
�أكرث قدرة على احتواء االنتفا�ضة
العنيفة لـ"بوكو حرام" من خالل
ا�ستغالل انق�سامات اجلماعة.
ثان ًيا� -ضبط النف�س يف مواجهة
ال�سكان املدنيني وامليلي�شيات ال
يقل �أهمية عن �ضبط النف�س يف
التعامل مع اجلماعات املن�شقة.
فقد دفعت الأ�ساليب الوح�شية
التي تبنتها "بوكو حرام" �إىل تنظيم
املدنيني ميلي�شيات ملحاربة
اجلماعة ،مما �ساعد الدولة على
القيام بعمليات ا�ستخباراتية
�أكرث ا�ستهدا ًفا �ضدها .ولعب
ريا
التعاون املدين املحلي دو ًرا كب ً
للم�ساعدة يف طرد املتمردين من
مايدوجوري النيجريية واملراكز

ال�سكنية الرئي�سية الأخرى.
وحتتاج الدولة وقوات الأمن -على
وجه اخل�صو�ص -للتعامل بحر�ص
مع تلك امليلي�شيات ،خ�شية حتولها
�ضد الدولة ،من �أجل �إعادة بناء
�شمال �رشق نيجرييا املت�صدع،
والتعاون معهم ل�ضمان عدم
قدرة اجلماعة على �إعادة ت�شكيل
نف�سها .وحقق اللجوء للميلي�شيات
جناحا على نطاق وا�سع
املحلية
ً
يف مكافحة "بوكو حرام" .ونتيجة
لذلك ،تبحث ت�شاد والنيجر ودول
�أخرى تبني نهج مماثل.
ويلزم على احلكومة النيجريية
و�ضع خطط للر�صد ودمج
وتوظيف ال�شباب املنتمني
لتلك امليلي�شيات مبجرد انتهاء
النزاع ،جتنبًا لقيامهم بتهديد
الدولة نف�سها بالعنف .وقد
�أعلن الرئي�س النيجريي م�ؤخ ًرا
�أنه �سيقوم بتوظيف  250مدن ًّيا
من فرقة العمل امل�شرتكة يف
اجلي�ش وال�رشطة النيجريية.
وينبغي �أال يقت�رص الأمر على ذلك
فح�سب ،بل يجب على الدولة بذل
املزيد ل�ضمان ح�صول املقاتلني
ال�سابقني على وظائف م�ستقرة
و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع.
ثال ًثا -اهتمام القيادة ال�سيا�سية
بالأو�ضاع القائمة .فقبل عام
 2015كان الرئي�س النيجريي
�آنذاك" -جودالك جوناثان"غري منخرط يف النزاع ،ومل تكن
لديه رغبة يف تقدمي �أي توجيه
ا�سرتاتيجي ،ف�ضلاً عن اعرتافه
بت�سلل اجلماعة �إىل حكومته ،و�إىل
�أجهزة الأمن النيجريية .ولكنه
بالرغم من ذلك ،مل يتخذ �أي �إجراء
حا�سم ملعاجلة املوقف ،مما �أتاح
الفر�صة ال�ستمرار انت�شار النزاع.
ومل تنخرط حكومته يف النزاع،
ب�شكل كامل� ،سوى مع بداية عام
 2015خ�شية خ�سارة االنتخابات.
وعلى النقي�ض ،ف�إنه منذ تويل
"حممد بخاري" الرئا�سة النيجريية
يف �إبريل  2015كثفت الدولة
جهودها ملكافحة جماعة "بوكو

حرام" ،ويف مقدمتها التن�سيق
مع احللفاء .ووف ًقا لقاعدة بيانات
العنف االجتماعي النيجريية ،قتل
نحو � ٥آالف متمرد بني عامي
 2015و ،2016وت�ضاءل عدد القتلى
وامل�صابني من املدنيني �إىل حد
كبري لأول مرة منذ عام .2012
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن االدعاءات
امل�ستمرة حلكومة "بخاري"
باالنت�صار على "بوكو حرام"
�أثارت توقعات غري حقيقية ب�أن
الهزمية ال�ساحقة تكاد تكون
و�شيكة للغاية.
راب ًعا -التعاون الإقليمي ملواجهة
التنظيمات الإرهابية .حيث
اتخذت بع�ض الدول (مثل:
نيجرييا ،وت�شاد ،والكامريون،
والنيجر) �إجراءات �ضد توغل
اجلماعة يف �أرا�ضيها ،و�أن�شئوا
فرقة عمل م�شرتكة متعددة
اجلن�سيات ( )MNJTFملنع فرار
عنا�رص "بوكو حرام" عرب حدودها
التي ي�سهل اخرتاقها.
وترتكز جهود نيجرييا و�رشكائها
يف منع عنا�رص اجلماعة الإرهابية
من الهروب عرب احلدود الدولية،
والعمل على تبني امليلي�شيات
املحلية ملوقف احلكومة خالل
النزاع ،وتخ�صي�ص املوارد
الع�سكرية الالزمة لإبقاء "بوكو
حرام" خارج املدن.
ُ
جيو�ش تلك الدول جماعة
وقاتلت
"بوكو حرام" بكفاءة مده�شة،
مما �ساهم يف تراجع التهديد
الذي كانت ت�شكله اجلماعة ،فلم
ت�ستطع ال�صمود �أمام اجليو�ش
الأربعة .وخالل خم�سة �أ�شهر من
عام  2015مت طرد "بوكو حرام"
من جميع الأرا�ضي التي �سيطرت
عليها من قبل.
وبنا ًء على ذلك ،ينبغي ا�ستمرار
التعاون بني نيجرييا و�رشكائها
ملنع "بوكو حرام" والتنظيمات
الإرهابية الأخرى من ت�أ�سي�س
مالذات �آمنة لها عرب احلدود،
و� ً
أي�ضا ملنعها من ال�سيطرة على
�أي مناطق مرة �أخرى ودع ًما

للجهود الإقليمية القائمة ملكافحة
الإرهاب ،يعتزم االحتاد الإفريقي
ت�أ�سي�س قوة للرد ال�رسيع قوامها
� 25ألف �شخ�ص ،والتي رمبا ت�صبح
�سالحا ها ًّما �ضد التنظيمات
ً
الإرهابية يف حال بدء ظهورها.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إنه من
وت� ً
ال�سابق لأوانه ادعاء االنت�صار على
"بوكو حرام" .فقد قامت اجلماعة
بقتل � 30ألف �شخ�ص ،و�رشدت
املاليني ،مما جعلها �أعنف تنظيم
�إرهابي يف �إفريقيا املعا�رصة.

تو�صيات الدرا�سة
ب�رضورة
الدرا�سة
�أو�صت
ا�ستمرار �ضبط النف�س ،والتعاون
مع ال�سكان املحليني ،واهتمام
القيادة ال�سيا�سية ،والتعاون مع
ال�رشكاء الإقليمني والدوليني ،ملنع
عودة اجلماعة .م�شرية ىل �أن هذا
ال يكفي يف ظل تعر�ض احلكومة
النيجريية ل�ضغوط اقت�صادية كبرية
ب�سبب االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط .وحتى الآن ،مل ت�ضع
احلكومات النيجريية خطة ب�ش�أن
كيفية �إعادة بناء الأنظمة التعليمية
والبنية التحتية املحطمة ،و�إعادة
�إدماج الن�ساء والأطفال الذين
�أخذتهم اجلماعة ك�أ�رسى.
بالإ�ضافة �إىل �رضورة ا�ستعادة
وظائف الدولة التي جنحت "بوكو
حرام" يف تدمريها ،و�إ�صالح
الوظائف القانونية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والأمنية ،التي عانت
من الفو�ضى منذ �سنوات احلرب
الأهلية .ومبجرد االنتهاء من
تنفيذ تلك املهام ،ميكن �إعالن
االنت�صار على "بوكو حرام" ،لأن
تلك اخلطوات وحدها ت�ضمن
عدم �صعود اجلماعة جمددًا� ،أو
�أي تنظيمات �إرهابية مماثلة مرة
�أخرى .وحتى �إذا هزمت بالفعل،
كما �أعلن "بخاري" مرا ًرا؛ ف�إن
نيجرييا �ست�ستغرق وقتًا طويلاً
لتعوي�ض اخل�سائر التي ت�سببت
فيها "بوكو حرام".
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ليبيا

العدد ال�صادم للناخبني باخلارج ..بني امل�شاكل الفنية وتخوين املفو�ضية
علي عك�س املتوقع جاء عدد امل�سجلني يف ال�سجل االنتخابي الليبي خارج البالد خميبا للآمال ،بعد توقعات ب�أنه �ستكون لهم الكلمة الف�صل يف ما
�ست�شهده ليبيا من �سباق انتخابي يعتربوه كثريون غري م�سبوق من حيث الأهمية.

فبعد �أيام قليلة ينتهي ت�سجيل
الناخبني خارج ليبيا ،والذي بد�أ
يف  1فرباير املا�ضي ،وكان مقررا
ا�ستمراره ثالثني يوما ،لكن مل ي�سجل
خاللها �سوى  4984ناخبا فقط ،ما
دفع املفو�ضية العليا لالنتخابات
�إىل متديد الت�سجيل حتى  12مار�س
اجلاري ومن املزمع �أن ي�شهد البلد
الغني بالنفط انتخابات برملانية
ورئا�سية ،قبل نهاية العام اجلاري،
�ضمن خارطة طريق �أطلقتها الأمم
املتحدة ،يف � 20سبتمرب املا�ضي،
وتت�ضمن �أي�ضا تعديل اتفاق �سيا�سي
�أبرمتها �أطراف النزاع ،عام ،2015
وعقد م�ؤمتر حوار وطني �شامل
وحتاول املنظمة الدولية انت�شال البلد
الغارق يف �أزمات مالية واقت�صادية
و�سيا�سية و�أمنية خانقة ،منذ �أن
�أطاحت ثورة �شعبية بنظام معمر
القذايف (.)2011-1969
انتخابات مهمة
وكما �أجمع معظم الليبيني علي �إجراء
تلك االنتخابات ،التي �ستنهي مراحل
انتقالية طالت منذ ثورة � ،2011أجمع
معظمهم �أي�ضا علي �أنها �ستكون علي
قدر عا ٍل جدا من الأهمية وتوقع
رئي�س مفو�ضية االنتخابات ،عماد
ال�سائح ،يف حوار �سابق � ،أن ي�شهد
ال�سباق االنتخابي تناف�سا كبريا وغري
م�سبوق بني الأطراف املوجودة علي
ال�ساحة والعبني جدد ويبلغ عدد
الليبيني �ستة ماليني ن�سمة ،بح�سب

�آخر �إح�صاء عام  2016والذي مل
يُحدث حتى الآن ،ومن بني ه�ؤالء
يوجد حوايل �أربعة ماليني يف �سن
االنتخاب ،وفق املفو�ضية العليا
لالنتخابات و�سجل يف ال�سجل
االنتخابي داخل ليبيا ،منذ فتحه يف 6
دي�سمرب املا�ضي وحتي �إغالقه يف 15
فرباير � 966 ،ألفا و 799ناخبا ،ليبلغ
�إجمايل الناخبني امل�سجلني مليونني
و� 432ألفا و 502ناخب.
رهان على اخلارج
ال�سباق االنتخابي املقبل توقع
كثريون �أن يح�سمه الناخبون الليبيون
يف اخلارج ،لكن عدد امل�سجلني منهم
حتى �أحدث �إعالن للمفو�ضية ()4984
متوا�ضع للغاية ذلك العدد ال�صادم
لكثريين جاء خمالفا لتوقعات حمللني
�سيا�سيني ليبيني كانوا قد �أجمعوا
على �أن الكلمة الف�صل يف اال�ستحقاق
املقبل �سيكون للناخبني باخلارج ،تلك
التوقعات كانت مبنية علي معطيات،
�أهمها دعوة عائلة القذايف الناخبني
يف اخلارج �إىل ت�سجيل �أ�سمائهم ،وهو
الأمر ذاته الذي دعا �إليه حمامي
�سيف الإ�سالم ،جنل القذايف ،الذي
يتحدث مقربون منه عن نيته الرت�شح
يف االنتخابات املقبلة حلكم ليبيا.
تلك الدعوات �صاحبها زخم كبري،
ال �سيما من �أن�صار القذايف ،الذين
تتحدث تقديرات غري ر�سمية عن
�أن عددهم يف اخلارج يفوق املليوين
�شخ�ص غادروا ليبيا بعد الثورة

كما كان لأبرز رجال القذايف يف
اخلارج ،وهو �أحمد قذاف الدم
املقيم بالقاهرة ،ت�رصيح حتدى فيه
�سلطات ثورة فرباير  2011احلالية
بقوله�« :إن كنتم تريدون انتخابات
نزيه ،فعدد �أن�صار القذايف يف م�رص
وحدها يفوق املليون ،وهو عدد كفيل
بح�سم الأمر ل�صاحلنا»وثمة �أمر ثا ٍن
عول عليه حمللون يف حتديد �أهمية
الناخبني باخلارج ،وهو احلروب التي
ت�شهدها املدن الليبية ،و�أدت يف
املدن واملناطق ال�رشقية وطرابل�س
واجلنوب �إىل خروج �أن�صار تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي خارج البالد.
ذلك اخلروج جعل كثريين يذهبون
�إىل �أن �أن�صار ذلك التيار �ستكون

لهم م�شاركة انتخابية قوية ،ل�ضمان
عودتهم �إىل ليبيا لكن عدد الناخبني
امل�سجلني يف اخلارج ،الذي �أعلنته
مفو�ضية االنتخابات ،جاء عك�س كل
ذلك.
�صعوبات فنية
م�ستنكرا ذلك العدد ،قال للكاتب
الليبي ،علي الزليتني� ، ،إن «عدد
الناخبني امل�سجلني يف اخلارج �أقل
حتي من عدد ال�سفراء وموظفي
ال�سفارات الليبية ،بينما عدد
اجلاليات الليبية يفوق املليونني يف
�أرجاء العامل»وتابع« :ذلك العدد
ال�صادم للغاية كان ب�سبب �أمور فنية

يف طريقة الت�سجيل� ..أتابع عرب
�صفحات مغرتبني ليبيني مبوقغ
في�سبوك تعليقاتهم علي الت�سجيل..
الكثري منهم ي�شكون من م�شاكل فنية
يف الت�سجيل ،والنتيجة �أن مئات
الآالف مل يتمكنوا من الت�سجيل».
بدوره ،قال حممد اجلايل ،وهو
ليبي يقيم يف �أملانيا ،للأنا�ضول� ،إنه
والكثري من الليبيني يف البلد الأوروبي
مل يتمكنوا من الت�سجيل ب�سبب
م�شاكل فنية كثرية وبالفعل� ،أقرت
مفو�ضية االنتخابات بوجود «�صعوبات
فنية» ،لكنها �أملحت ،يف بيان الإثنني
املا�ضي� ،أنها لي�ست م�س�ؤولة عنها،
و�أنها تعلن متديد الت�سجيل بناء علي
طلب املواطنني باخلارج ،الذين مل
يتمكنوا من الت�سجيل؛ ب�سبب بع�ض
«ال�صعوبات الفنية املتعلقة بهم».
اتهام للمفو�ضية
�أما بالعيد العوامي ،القيادي يف
اجلالية الليبية يف م�رص ،فذهب �إىل
�أبعد من ذلك ،بقوله �إن «امل�شكلة
فنية بالفعل ،لكنها مق�صودة»واتهم
املفو�ضية بـ»عرقلة ت�سجيل الليبيني
يف م�رص؛ لأن عددهم كبري و�ستذهب
�أ�صواتهم �إىل رجال القذايف»هو
الآخر اتهم مهند الدوكايل ،ليبي
يدر�س باخلارج ،املفو�ضية بـ»بتعمد
�إيجاد م�شاكل فنية لإق�صاء �أن�صار
تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ،فال ميكن
ب�أي �شكل من الإ�شكال �أن يكون عدد
امل�سجلني يف اخلارج بهذا التوا�ضع».

«العدد كان متوقعا»
مقابل تلك االتهامات ،قال رئي�س
مفو�ضية االنتخابات ،عماد ال�سائح،
� ،إن «املفو�ضية تعمل بكل حرفية
وهمة ونزاهة ،واجلميع ي�شهد
بذلك يف �رشقي البالد وغربها،
فهي م�ؤ�س�سة لكل الليبيني علي
اختالف م�شاربهم»ويت�صارع على
ال�سلطة يف ليبيا حكومتان ،هما
حكومة الوفاق الوطني ،املعرتف
بها دوليا ،يف العا�صمة طرابل�س
(غرب) ،و»احلكومة امل�ؤقتة» يف
مدينة البي�ضاء (�رشق) ،ولكل منهما
قوات م�سلحة وقلل ال�سائح من حجم
ال�صدمة يف عدد امل�سجلني باخلارج،
معتربا �أن «ذلك العدد كان متوقع؛
ب�سبب �سلبية املواطن»وا�ستطرد:
«الأمر كان متوقعا قبل بدء عملية
�أ�رشفنا علي انتخابات امل�ؤمتر
الوطني حت�صلنا فقط علي ثمانية
�آالف ناخب باخلارج ،رغم �أن تلك
االنتخابات كانت ت�شهد زخما كبريا،
كونها الأوىل بعد الثورة» .و�شدد على
�أن «الراغبني يف الت�سجيل باخلارج
واجهتهم م�شاكل فنية متعلقة برقم
القيد ،وجري عالجها»وختم ال�سائح
بقوله �إن «املفو�ضية قطعت الطريق
علي امل�شككني واملخونني ب�أن
با�رشت حاليا يف جمع �أ�سماء من تعذر
عليهم الت�سجيل يف اخلارج ،لت�سجلهم
املفو�ضية بنف�سها ،حتى يتاح لهم
الت�صويت يف االنتخابات املقبلة».

ال�سودان

الإفراج عن املعتقلني ..فر�صة لتحقيق امل�صاحلة؟

ً
معتقال ،بينهم �سيا�سيون
حتليال وحراكا يتوا�صل الزخم ب�ش�أن ملف املعتقلني يف ال�سودان ،رغم م�ضى �أقل من �أ�سبوعني على �إفراج ال�سلطات عن ثمانني
ون�شطاء ،بعد اعتقالهم لأ�سابيع على خلفية احتجاجات منددة بالغالء وارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،ويف مقدمتها اخلبز.
ويف ظل وجود معتقلني �آخرين يف
ال�سجون غري معروف عددهم،
تتوا�صل دعوات ذوى املعتقلني
للرئا�سة ال�سودانية �إىل التدخل
للإفراج عنهم ،ال�سيما �أن عبد
الرحمن ال�صادق املهدي ،م�ساعد
الرئي�س عمر الب�شري� ،أعلن �أن الأخري
قرر العفو عن «جميع املعتقلني».
زخم �إ�ضافى �أكت�سبته ق�ضية
املعتقلني ،لأن قرار الإفراج عنهم كان
�أول قرارات املدير اجلديد جلهاز
الأمن واملخابرات ال�سوداين� ،صالح
عبد اهلل ،املعروف بـ»قو�ش» ،بعد 72
�ساعة فقط من توليه املن�صب وهي
خطوة لفتت الأنظار �إىل ما ميكن
�أن يحدثه هذا الرجل القوي من
تغيري يف �سيا�سية احلكومة و�صاحب
الإفراج عن املعتقلني اهتمام كبري،
حيث دعت ال�سلطات ،وعلى غري
العادة ،ال�صحفيني املحليني والكاالت
العاملية للأنباء �إىل تغطية حلظات
الإفراج عنهم من �سجن كوبر �شمايل
اخلرطوم ،يوم  18فرباير املا�ضي
وبني م�ؤيد وحمذر ودا ٍع �إىل الإفراج
عن بقية املعتقلني تراوحت ردود
الأفعال جتاه الإفراج عن الثمانني،
الذين كان قد جرى اعتقالهم مع
�آخرين ،على خلفية االحتجاجات التي
�شهدها ال�سودان ،منذ مطلع العامل
احلايل ،تنديداً ب�إجراءات اقت�صادية،
و�أطلق البع�ض على هذا التحرك ا�سم
«احتجاجات اخلبز».

وال يزال معتقلون يف ال�سجون ،بينهم
قادة حزبي ال�شيوعي وامل�ؤمتر
املعار�ضني ،رغم �إعالن م�ساعد
الب�شري ،عبد الرحمن ال�صادق
املهدي ،يف يوم لإفراج عن الثمانني،
�أنه «وفقا لتوجيهات الرئي�س عمر
الب�شري تقرر �إطالق �رساح جميع
املعتقلني ال�سيا�سيني والطالب»و�شدد
على �أن الهدف من هذا القرار هو
«حتقيق امل�صاحلة الوطنية ،ومعاجلة
م�شكالت الوطن عن طريق احلوار».
ترحيب وحذر ومطالب
مل يكن قرار الإفراج عن املعتقلني من
جانب املدير اجلديد جلهاز الأمن
واملخابرات� ،صالح عبد اهلل «قو�ش»،
بتوجيه من الب�شري ،كافياً ليحظى
ب�إجماع ،فعلى النحو املفاجىء للقرار
جاءت ردود الأفعال ورحبت �أحزاب
م�شاركة يف احلكم بالقرار ،و�أي�ضا
هيئات وحكومات �أوربية ،رغم �أن
الأخرية �أتبعت الرتحيب ،بالدعوة �إىل
الإفراج عن بقية املعتقلني ،و�ضمان
حرية الإعالم واالحتجاج ال�سلمي.
وقالت بعثة االحتاد الأوربي و�سفراء
دول �أوربية باخلرطوم ،غدة الإفراج
عن الثمانني« :نرحب بالإفراج عن
بع�ض املعتقلني ال�سيا�سني ،ونطالب
احلكومة ال�سودانية بالإفراج الفوري
عن املحتجزين ال�سيا�سني املتبقني».
فيما اعتربت نقابة املحامني

ال�سودانيني ،املوالية للنظام احلكم،
هذه اخلطوة �صائبة ،وتربهن للمجتمع
الدويل �صدق نوايا احلكومة ،و�شددت
على �أن احلرية مكفولة لأي مواطن
للتعبري عن ق�ضاياه وقال نقيب
املحامني عثمان ال�رشيف يف ت�رصيح
�صحفي ،يوم  20فرباير املا�ضي� ،إن
«�إطالق �رساح املعتقلني ال�سيا�سيني
يعترب خطوة ا�سرتاتيجية لها تبعات
�إيجابية وتهئ ال�ساحة النتقال
حقيقي ي�سهم يف بناء اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وت�أ�سي�س �أر�ضية م�شرتكة
بني احلكومة واملعار�ضة من �أجل
الوطن»�أما �أحزاب املعار�ضة ،ومنها
الأمة القومي ،وامل�ؤمتر ال�سوداين،
وال�شيوعي ،والبعث ال�سوداين ،فلم
جتد �أن اخلطوة ت�ستحق الرتحيب بها،
باعتبارها ناق�صة ،طاملا �أن قيادات
�أحزاب معار�ضة ال تزال معتقلة،
بل رحبت تلك اللأحزاب بطريقة
خمتلفة� ،إذ قالت يف بيان ،بعد يومني
من الإفراج عن الثمانني« :نرحب
باملعتقلني املفرج عنهم ،ملوا�صلة
فاعليتهم فى �صفوف املقاومة،
فاحلرية حق نالوه بالثبات ،و�سنوا�صل
ال�ضغط ال�سيا�سي وال�شعبي من �أجل
الإفراج عن كافة املعتقلني»واعترب
حزب الأمة القومي� ،أكرب �أحزاب
املعار�ضة� ،أن هذه خلطوة من
جانب الأمن هي حماولة لإمت�صا�ص
ال�سخط ال�شعبي وم�ضى قائال �إن
«�إطالق �رساح املعتقلني يعد قوة دفع

حقيقية ملوا�صلة املقاومة والن�ضال،
وتراجع النظام عن حجز املنا�ضلني
والقيادات ال�سيا�سية يجب �أن
ت�صاحبه �إجراءات �أخرى �أكرث �أهمية،
وذلك ب�إلغاء �سيا�ساته االقت�صادية
الأخرية».
اتهامات حلزب الأمة
و�إثر تبادل معلومات عن هوية
املعتقلني املفرج عنهم و�أ�سمائهم
وانتمائهم احلزبي ،ا�شتعلت مواقع
التوا�صل االجتماعي يف حتديد
�أن حزب الأمة القومي املعار�ض،
بزعامة ال�صادق املهدي ،هو �صاحب
�أكرب عدد من املعتقلني املفرج
عنهم تلك املالحظة �أثارت حفيظة
كثريين ،ووجهوا اتهامات للحزب ب�أنه
عقد اتفاقا مع احلكومة ،للإفراج
عن معتقليه ،بينما بقى الآخرون يف
ال�سجن و�سارع �أع�ضاء يف احلزب،
بينهم زينب ابنة ال�صادق املهدي
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إىل
نفي الإفراج عن جميع �أع�ضاء احلزب
املعتقلني ،و�أوردت �أ�سماء �أع�ضاء يف
حزبها ال يزالون معتقلني وعلى النهج
ذاته ،اعتربت �أحزاب املعار�ضة �أن
�سلوك جهاز الأمن واملخابرات لن
ي�شق ع�صا املعار�ضة و�شددت تلك
الأحزاب ،يف بيان ،على �أن حماوالت
النيل من وحدتها وثقتها فى بع�ضها
البع�ض «مك�شوفة وبائ�سة» ،و�أنها

متحدة وموحدة ،وملتزمة بالعمل معا
من �أجل �إ�سقاط النظام احلاكم.
ومرارا �أعلن الب�شري اعتزامه عدم
الرت�شح للرئا�سة جمددا ،لكن يرتدد
يف �أو�ساط �سودانية �أن تعيني «قو�ش»
مديرا جلهاز الأمن واملخابرات
يهدف �إىل التمهيد لرت�شح الب�شري،
الذي يتوىل ال�سلطة منذ عام  ،1989يف
انتخابات الرئا�سة ،عام  ،2020وهي
خطوة ت�ستلزم تعديل الد�ستور ،وما
زاد من حالة ال�شك حول �إطالق �رساح
معتقلى حزب الأمة املعار�ض هو
ت�رصيح «قو�ش» ل�صحيفة « االنتباهة»
ال�سودانية اخلا�صة ،بعد يومني من
الإفراج عن الثمانني ،فقد رهن
«قو�ش» �إطالق �رساح بقية املعتقلني
بتح�سن �سلوك �أحزابهم ،بالتخلي عن
الدعوات �إىل �إ�سقاط النظام ،قائ ً
ال:
«�إذا حت�سن �سلوك �أحزاب املعتقلني
ال�سيا�سي يف التعامل مع ما يجري يف

ال�ساحة من حتول دميقراطي �سننظر
حينها يف �إطالق �رساح معتقليهم».
هذا الطلب قوبل برف�ض من �أحزاب
املعار�ضة  ،وقالت �إن «املطالبني
بتح�سن �سلوكهم هم �أهل النظام،
ّ
ولي�س القوي الوطنية ،التي تنا�ضل
من �أجل التغيري ،فليحرتموا رغبات
ووجودهم يف ال�سلطة»« .وا�ضح �أن
خطة �شق �صف املعار�ضة ،عرب
ق�ضية املعتقلني ،حققت يف البداية
بع�ض النجاح ،و�أثارت ال�شكوك» ،وفق
ال�صحفي ال�سوداين ،ماجد مو�ضحا:
«ظهر ذلك عندما تفاج�أت �أ�رس
املعتقلني بعدم الإفراج عن �أبنائهم،
فبد�أت يف الهجوم على قادة حزب
الأمة القومي ،واتهمت احلزب بعقد
�صفقة مع احلكومة»وم�ضى قائال�« :إال
�أن حزب الأمة تدارك الأمر �رسيع،
و�أ�صدر بيانا �أكد فيه التزامه بالعمل
مع �أحزاب املعار�ضة الأخرى».
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الت�شكيلة تتوجه اليوم �إىل الكونغو ا�ستعداد للقاء منياما

احتاد اجلزائر يعود بقوة وي�شعل املناف�سة حول اللقب
ا�ستعاد فريق احتاد اجلزائر نغمة االنت�صارات وعاد بفوز ثمني من التنقل ال�صعب الذي قاده
�إىل عا�صمة الزيبان ملواجهة امل�ضيف احتاد ب�سكرة وهو االنت�صار الذي جتدد بعد ثالثة
تعرثات على التوايل ف�شل خاللها الفريق يف حتقيق الفوز ،حيث يعترب الفوز �أمام احتاد
ب�سكرة منعرج الفريق خالل ما تبقى من املو�سم الكروي احلايل خا�صة و�أنه يرفع املعنويات
قبل التنقل �إىل الكونغو لل�شروع يف خو�ض املناف�سة القارية

عي�شة ق.
بالإ�ضافة �إىل �أنه رهان
حقيقي �أمام �أ�شبال املدرب
ميلود حمدي من اجل
العودة بقوة للتناف�س على
لقب البطولة رغم �صعوبة
الأمر وا�ستغالل فر�صة
خ�سارة املت�صدر �شباب
ق�سنطينة يف التنقل الذي
قاده �إىل مدينة �سطيف
ملواجهة الوفاق املحلي.
وقي هذا ال�صدد جنح رفقاء
املت�ألق حممد بلخما�سة
م�سجل الهدف الوحيد يف
املباراة يف تقلي�ص الفارق
عن ال�صدارة �إىل �سبع
نقاط جعلوا من خاللها
التناف�س من �أجل اللعب
على اللقب على �أ�شده
خا�صة بعد ت�ضييق اخلناق
على املت�صدر ،يف فر�صة
ثمينة لت�شكيلة «�سو�سطارة»
من �أجل تدارك النقاط
التي �ضيعتها داخل القواعد
وهي التي انهزمت يف ثالث

مباريات مبلعبها �أمام �شباب
ق�سنطينة� ،شبيبة ال�ساورة
واحتاد بلعبا�س و�ضمان
العودة بقوة يف �سباق
اللقب.
وجاءت بداية املدير العام
لالحتاد عبد احلكيم �رسار
موفقة وهو الذي مت تعيينه
الأربعاء املن�رصم على ر�أ�س
الديركتوار للنادي حيث
جنح يف حتفيز الالعبني
ومنحهم الدفع املعنوي
من �أجل ا�ستعادة الثقة
يف النف�س وقيادة الفريق
نحو االنت�صارات ،كما �أن
التغيريات التي �أحدثها
املدرب ميلود حمدي يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية �أتت
بثمارها بعدما اختار خم�سة
العبني دفعة واحدة ويتعلق
الأمر بكل من �شيخون،
�رشيفي� ،شيتة وحامية،
خا�صة بعد ت�ألق اخلما�سي
الذي ينتظر �أن يحدث
مناف�سة �شديدة وت�صبح
املنا�صب غالية.

ويف �سياق خمتلف ،يتوجه
اليوم العبو االحتاد �إىل
الكونغو من اجل التح�ضري
ملواجهة نادي مانياما
�ضمن مباراة ذهاب الدور
ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة
ك�أ�س الكاف ،حيث جتري
املقابلة يف ال�سابع مار�س
املقبل بينما اختارت
الإدارة �إقامة الإياب يف 18
من ال�شهر اجلاري.
�سرار ينطلق يف
التح�ضري للمو�سم
القادم باكرا
ويف �سياق منف�صل ،با�رش
�رسار العمل على التح�ضري
للمو�سم الكروي اجلديد
باكرا وهو الذي يعمل على
قدم و�سابق رفقة ثنائي
الديركتوار �صالح عال�ش
ور�شيد مالك ،حيث ك�شفت
م�صادر من داخل بيت
االحتاد �أن املعني قام
باختيار العبني �سابقني من

الفريق من �أجل امل�ساعدة
يف الت�سيري ويتعلق الأمر بكل
من طارق غول وعمار عمور
وذلك ملنح م�ساحة �إىل �أبناء
النادي لو�ضع ب�صمته وقيادة
النادي �إىل معانقة الألقاب
قاريا وخارجيا.
ّ
�سطر
و�إىل جانب ذلك
امل�س�ؤول الإداري برنامج
عمل �سوف يجري من
خالله اال�ستقرار على تعداد
الفريق املتعلق بحمل �ألوانه
املو�سم املقبل قبل نهاية
�شهر ماي املقبل ،وذلك من
خالل الإعالن عن الأ�سماء
املعنية بالت�رسيح والعنا�رص
الباقية مع الت�شكيلة
بالإ�ضافة �إىل التوقيع
مع العبني جدد حت�سبا
للمركاتو ال�صيفي ،ويف هذا
ال�صدد و�ضع �رسار الثنائي
�أ�سامة درفلو وحممد بن
غيث �ضمن قائمة الأ�سماء
املعنية بتجديد العقد معها
والذي ينتهي نهاية هذا
املو�سم.

ريا�ضة

عرامة يتهم حمار باالعتداء عليه ومناو�شات بني �أن�صار الفريقني

�شباب ق�سنطينة ي�ضيق اخلناق على نف�سه وم�شوار
اللقب يتع ّقد

ع ّقد فريق �شباب ق�سنطينة املهمة على نف�سه فيما
يخ�ص التناف�س على التتويج بلقب البطولة الوطنية
وهو الذي عاد بهزمية مرة من عا�صمة اله�ضاب
العليا �أمام وفاق �سطيف خالل املقابلة املقدمة
بني الفريقني �ضمن اجلولة  22من الرابطة املحرتفة
الأوىل والتي جعلت املطاردين يقل�صون الفارق يف
انتظار ا�ستكمال بقية مباريات اجلولة ،ومل تكن
مهمة �أ�شبال املدرب عبد القادر عمراين �سهلة
خا�صة و�أنهم واجهوا خ�صما عنيدا ويلعب من اجل
الأدوار الأوىل خا�صة و�أنه ي�ستهدف �إنهاء املو�سم
�ضمن كوكبة املقدمة ،ويف هذا ال�صدد ف�إن ت�شكيلة
«ال�سيا�سي» ف�شلت يف العودة بنتيجة ايجابية و�ضيقت
اخلناق على نف�سها بعدما �صارت مهددة بفقدان
ال�صدارة يف اجلوالت املقبلة خا�صة يف حال فوز
الو�صيف مولودية وهران الذي ينتظره لقاء قمة �أمام
مولودية اجلزائر.

ويف �سياق منف�صل اتهم املدير الريا�ضي لت�شكيلة
�أبناء اجل�سور املعلقة طارق عرامة رئي�س الوفاق
ح�سان حمار بالتعدي عليه بال�رضب وتوجيه له
لكمة على م�ستوى الوجه وذلك خالل فرتة ما بني
ال�شوطني ،وبرر عرامة حادثة االعتداء التي تعر�ض
لها لكونه تدخل من اجل منع حمار احلديث �إىل
احلكم ،م�شددا القول ب�أن فريقه �سوف يتوج بالبطولة
رغما عن الأطراف التي ترف�ض ذلك.
ويف �سياق �آخر� ،شهدت نهاية املواجهة مناو�شات
م�ؤ�سفة بني ان�صار الفريقني يف املدرجات وخارج
امللعب بعدما قاموا بتك�سري ال�سيارات ور�شقها
الزجاج باحلجارة وهو ما �أ ّدى �إىل ته�شيم عددا منها،
�إىل جانب تعر�ض عدد من �أن�صار «ال�سيا�سي» الذين
تنقلوا بقوة �إىل ملعب الثامن ماي من �أجل م�ساندة
فريقهم �إىل �إ�صابات متفاوتة.

عي�شة ق.

لرئي�س وجمل�س الإدارة يقدم ا�ستقالته بعد نهاية اللقاء

�ساعو :التحكيم مهزلة واحتاد ب�سكرة
يتعر�ض �إىل م�ؤامرة

الالعبون انهوا اجلدل و�أبطلوا توقعات التنازل عن نقاط
اللقاء لل�سيا�سي

الن�سر الأ�سود يلتحق اليوم بكين�شا�سا لتح�ضري
مواجهة �أدوانا �ستارز

�شد فريق وفاق �سطيف ظهرية �أم�س الرحال �إىل غانا من �أجل التح�ضري للمواجهة التي تنتظرهم �أمام
ّ
نادي �أدوانا �ستارز الغاين حل�ساب مباراة ذهاب الدور ال�ساد�س ع�رش لرابطة �أبطال �إفريقيا واملقررة يف
ال�سابع مار�س اجلاري ،ويف هذا ال�صدد انطلقت الرحلة العادية التي قادت الوفد ال�سطايفي �إىل مدينة
�أدوانا الغانية عند حدود الثالثة م�ساء لأم�س من مطار هواري بومدين الدويل نحو الدار البي�ضاء املغربية
قبل التوجه نحو العا�صمة الغانية �أكرا ومنها رحلة داخلية نحو كين�شا�سا التي و�صلوها يف وقت باكر من
اليوم حيث قررت �إدارة الوفاق ق�ضاء ليلتني هناك اليوم وغدا قبل التوجه �إىل مدينة �أدوانا الثالثاء املقبل
لتح�ضري املقابلة املقررة يف اليوم املوايل ،بينما تكون العودة �إىل ار�ض الوطن يف الثامن مار�س اجلاري
�أين �سيح�رض التعداد ملباراته �أمام احتاد اجلزائر املقررة يف  13مار�س املقبل .وقرر املدرب عبد احلق
بن �شيخة خو�ض ح�صتني تدريبيتني يف كين�شا�سا قبل برجمة ح�صة تدريبية ثالثة والأخرية قبل موعد املقابلة
والتي �سوف تخو�ضها ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» بامللعب الذي يحت�ضن املقابلة يف مدينة �أدوانا ،حيث تنقل
التعداد ملجموع  35فردا منهم  21العبا �أين يتواجد الوفاق بتعداد مكتمل من الالعبني الذين ال يغيب عنهم
�سوى املهاجم ر�شيد ناجي الذي الزال مل ي�شف من الإ�صابة التي يعاين منها �إىل جانب الثنائي بانوح وعواج
غري امل�ؤهالن للعب قاريا وهو الأمر الذي مينح الطاقم الفني خيارات كافية من �أجل و�ضع الت�شكيلة الأ�سا�سية
القادرة على العودة بنتيجة ايجابية ت�ساعدها يف ت�سهيل املهمة حت�سبا ملقابلة الإياب املقررة ما بني � 17 ،16أو
 18مار�س من �أجل اقتطاع ت�أ�شرية الت�أهل �إىل دور املجموعات للم�سابقة القارية .يف املقابل� ،أنهى رفقاء الالعب
�أومبابو اجلدل فيما يتعلق بالتكهنات حول تنازل الفريق لنقاط املواجهة ل�صالح �شباب ق�سنطينة بعدما فازوا
باللقاء املقدم عن اجلولة  22من البطولة الوطنية� ،أين متكنوا من احلفاظ على فر�صهم للتناف�س على الأدوار
الأوىل و�إنهاء املو�سم �ضمن ثالثي املقدمة.

عي�شة ق.

اتهم رئي�س فريق احتاد ب�سكرة ابراهيم �ساعو احلكم
الذي �أدار مباراة فريقه �أمام احتاد اجلزائر �ضمن
اللقاء املتقدم عن اجلولة  22من البطولة الوطنية
بهزميته ،وو�صف �ساعو �أحداث املقابلة باملهزلة
نظرا ل�سيناريو اللقاء الذي كان �ضد فريقه وفق
الت�رصيحات الإعالمية التي �أدىل بها مبا�رشة بعد
نهاية املواجهة ،ووجه املتحدث نداء �إىل رئي�س
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي
�أين ّ
حذره من تعفن الأو�ضاع �أكرث يف اجلوالت
املقبلة ،وا�صفا احلكام ب�أنهم ال�سبب يف حتطيم
كرة القدم اجلزائرية ،و�أ�رص على تدخل زط�شي من
�أجل �إيجاد احللول وتفادي تعفن الأمور �أكرث مما
هي عليه .وا�ستطرد �ساعو بالقول �أن احلكم حرم
العبي فريقه من ركلتي جزاء ح�سبهن واتهم بع�ض
الأطراف ب�رشاء ذمم احلكام عندما �شدد يف حديثه

�إىل تواجد م�س�ؤولني ميلكون الأموال يقومون ب�رشاء
احلكام من �أجل ت�سهيل مهمتهم على �أر�ضية امليدان،
و�أعلن املتحدث عن ا�ستقالته رفقة �أع�ضاء املجل�س
الإداري للنادي بعد هزمية الفريق واتهامه ثالثي
التحكيم بخدمة م�صلحة املناف�س احتاد اجلزائر،
�أين �أو�ضح �أن ا�ستقالته نهائية وال رجعة عنها ،م�ؤكدا
�أن �أطرافا تعمل على الدفع بفريقه �إىل ال�سقوط
للرابطة الثانية والذي يتعر�ض �إىل امل�ؤامرة ح�سبه.
و�أ�صبحت ت�شكيلة ابناء الزيبان مهددة باللعب على
ال�سقوط ودخول منطقة اخلهطر بعد ت�سجيلها
الهزمية الثانية على التوايل� ،أين يطالها تهديد ولوج
منطقة اخلطر يف حال فوز دفاع تاجنانت خالل
اللقاء املقرر نهاية هذا الأ�سبوع على ملعبه �أمام
نادي بارادو.

ع.ق.
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الأحد  4مار�س  2018املوافـق لـ  15جمادىالثاين 1439ه
جلنة معاينة املالعب ف�صلت بعدم ات�ساع ملعب �أول نوفمرب �إىل � 20ألف متفرج

ريا�ضة

برجمة لقاء �شبيبة القبائل واحتاد البليدة هذا الثالثاء مبلعب  5جويلية
برجمت جلنة ك�أ�س اجلمهورية املباراة التي جتمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد البليدة حل�ساب ربع نهائي ك�أ�س اجلمهورية الثالثاء املقبل على ملعب اخلام�س جويلية ،حيث
مت ت�أجيل الف�صل يف موعد املقابلة والذي �أحدث �ضجة كبرية منذ منت�صف الأ�سبوع املن�صرم ب�سبب رف�ض �أع�ضاء جلنة الك�أ�س الف�صل يف امللعب الذي يحت�ضن املواجهة �إىل حني
�إحاطة رئي�س الفاف خري الدين زط�شي علما باملو�ضوع قبل ان يتم احل�سم زوال �أم�س عرب بيان ر�سمي على املوقع الر�سمي للفاف

عي�شة ق.
وح�سب معلومات "الو�سط" �أم�س ف�إن زط�شي
اجتمع برئي�س جلنة الك�أ�س الذي �أعلمه بحيثيات
التقرير الذي و�ضعته جلنة معاينة امللعب التي
تنقل ممثلني عنها الأربعاء املن�رصم �إىل ملعب
�أول نوفمرب بتيزي وزو من اجل معانية امللعب
والتي رف�ضت ا�ستقبال املواجهة على �أر�ضيته
بحجة عدم ا�ستيفائه ل�رشوط املناف�سة التي
تتطلب برجمة املقابلة على ملعب يت�سع ملجموع
� 20ألف متفرج على الأقل وهو الذي ال يتوفر

عليه ملعب �أول نوفمرب و�سعته ال تتجاوز 14400
متفرج ح�سب تقرير جلنة معاينة املالعب والتي
�رضبت مب�صداقية الوثيقة التي قامت ب�إر�سالها
مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية تيزي وزو والتي
تك�شف �سعة امللعب والتي تبلغ ح�سبها � 21ألف
متفرج.

مالل :مل ن�ستلم قرار الفاف
و�سيكون لنا كالم �آخر
ك�شف رئي�س فريق �شبيبة القبائل �رشيف مالل

�أن �إدارته مل ت�ستلم �أي قرار ر�سمي من طرف
الفاف بخ�صو�ص حتديد تاريخ الثالثاء املقبل
لربجمة مباراتهم �أمام احتاد البليدة حل�ساب
ربع نهائي ال�سيدة الك�أ�س وخو�ضها على ملعب 5
جويلية عو�ض ملعبهم �أول نوفمرب ،و�أ�شار مالل
�أم�س يف ت�رصيحات �إعالمية �أنه يرتقب و�صول
القرار الر�سمي حول تاريخ ومكان اللقاء وحينها
�سوف يكون له ردة فعل من خالل االجتماع مع
�أع�ضاء �إدارته واخلروج بقرار حول الأمر.

عليم :قرار زط�شي �شجاع

وفريقنا اخذ حقه
عب رئي�س فريق احتاد البليدة �شعيب عليم عن
رّ
ارتياحه من قرار الفاف بتحويل مباراة الك�أ�س
لفريقه امام �شبيبة القبائل �إىل ملعب  5جويلية،
حيث �أو�ضح �أن فريقه اخذ حقه ،وقرار خري
الدين زط�شي �شجاع ح�سبه و�أن�صف فريقه ،و�أكد
املتحدث يف ت�رصيحات �إعالمية �أم�س �أنه ال
ميلك �صدامات مع م�س�ؤويل فريق �شبيبة القبائل
ويعمل على م�صلحة فريقه ال غري ،م�ضيفا �أنه
منده�ش من رف�ض م�س�ؤويل الكناري مللعب 5
جويلية.

ر�ضا زواين مدرب �شباب الزاوية

كازوين مدرب مولودية اجلزائر

حان الوقت لإ�سعاد جماهرينا والفوز بالك�أ�س التا�سعة

متكنت مولودية اجلزائر من
تخطي عقبة مولودية بجاية
بر�سم الدور ربع النهائي واملرور
�إىل املربع الذهبي بامتياز،
و�أكد كازوين" :مباراة الك�أ�س
�ضد مناف�سنا خا�صة يف هذا
الدور كانت منعرجا حقيقيا
وامتحانا ع�سريا والفوز بثنائية
�سيجعل العميد يف املحطات
القادمة ي�صارع بكل قوة وبدون
�أخطاء ،مو�ضحا ب�أن �أ�شباله
كانوا من�ضبطني فوق الب�ساط

الأخ�رض وطبقوا كل التعليمات
واخلطط التي تدربوا عليها� .أما
فيما يخ�ص هذا الفوز والت�أهل
�إىل املربع الذهبي على ح�ساب
املوب التي قال ب�ش�أنها �أنها فريق
حمرتم وخلق لأ�شباله �صعوبات
غري �أن العبيه �أكدوا قوتهم
و�صنعوا الفارق بت�سجيل هدفني،
"مما يجعلنا ندرك قيمة الفوز
والت�أهل الذي �أ�سعد �أن�صارنا فوق
املدرجات وكانوا بحق الالعب
 ."12ويف هذا ال�صدد نوه املدرب

برنارد كازوين باملجهودات التي
قام بها فريقه حيث و�صف الت�أهل
�إىل املربع الذهبي بالنجاح الكبري
والتطلع �إىل ما هو �أف�ضل و�أح�سن
يف املحطة املقبلة غري �أن كازوين
رغم عودة فريقه يف الأ�سابيع
الأخرية بقوة� ،إال �أنه حذر العبيه
من مغبة الوقوع يف مغبة الغرور
حيث قال" :يتعني على الالعبني
�رضورة و�ضع الأرجل على الأر�ض
لأن امل�شوار يف مناف�سة الك�أ�س
والبطولة الزال �شاقا" و�أ�ضاف

�أن هذا الت�أهل �إىل املحطة مهم
جدا �سواء على امل�ستوى املحلي
�أو القاري �سيبقيهم يف �سباق
التناف�س على الك�أ�س التا�سعة
التي ينتظرها اجلمهور على
�أحر من اجلمر والتي �ستكون
عنوانا لت�سيدهم لهذه املناف�سة
التي تهواها جميع الفرق �سواء
كانت �صغرية �أو كبرية ،لي�ضيف
يف الأخري" :حان الوقت للفوز
بالك�أ�س التا�سعة".:

ف�ؤاد بن طالب

قدم مباراة كبرية �أمام �سبورتينغ ل�شبونة وقاد بورتو �إىل الفوز

براهيمي :توقفوا عن التفريق بني املحرتفني واملحليني

انتقد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي
توا�صل احلديث حول ق�ضية الالعبني املحرتفني
واملحليني يف �صفوف املنتخب الوطني ،اين
�أكد �أنه يثور غ�ضبا عندما يتم التطرق �إليه حول
املو�ضوع خا�صة و�أنه يعترب اجلميع �سوا�سية
�سواء كانوا ذوي اجلن�سية �أو ين�شطون يف البطولة
و�شدد براهيمي يف حوار �أجراه مبجلة
الوطنية،
ّ
"�أونز مونديال" الفرن�سية مطالبة اجلميع بالكف
عن �إثارة املو�ضوع خا�صة وانه اعترب الأمر
�سخيفا احلديث حوله وان جميع من يحمل �ألوان
املنتخب الوطني يعترب جزائريا وال فرق بينهم

وجتديد احلديث يف املو�ضوع يعترب عيبا ح�سبه.
ويف مو�ضوع خمتلف� ،أ�شار براهيمي ان
االنتقادات التي تطل طريقة ت�سيري حياته ت�أتي
من طرف املحيطني الذي رف�ض فتح الأبواب
لولوجها ،م�ستطرد انه �شخ�ص متفتح لكنه
يحبذ غلق الأبواب فيما يتعلق بحياته اخلا�صة،
و�أردف انه قام ببع�ض الأخطاء يف وقت �سابق
لكنه تعلم منها ويف الوقت احلايل ال ميلك �سوى
وكيل �أعماله مو�سى �سي�سوكو الذي يعتني ب�أموره
االحرتافية ويتحدث با�سمه.
وكان متو�سط ميدان اخل�رض قاد �أم�سية �أول �أم�س

فريقه بورتو �إىل حتقيق الفوز يف قمة مباريات
اجلولة  25من الدوري الربتغايل التي جمعته
ب�سبورتينغ ل�شبونة بعدما �سجل هدف الفوز و�أنهى
اللقاء بهدفني لواحد ،حيث كان رفقاء براهيمي
متقدمني يف النتيجة بعد مرور  28دقيقة من
اللقاء قبل �أن يعادل الزوار يف الدقيقة الأخرية
من ال�شوط الأول ،وعاد جنم اخل�رض من بعيد مع
بداية ال�شوط حيث منح التقدم لرفقائه الذين
�سريوا املباراة بذكاء و�أحرزوا النقاط الثالث يف
لقاء قدم خالله خريج ملعب ران مردودا كبريا.

ع.ق.

ك�أ�س اجلمهورية كانت وفية لتقاليدها

الك�أ�س التا�سعة تفتح ذراعيها للعميد والزاوية
�شهد الن�صف الأول من مباريات الدور ربع
النهائي لك�أ�س اجلمهورية التعرف على �أول
طريف املربع الذهبي للمناف�سة� ،أين مل يجد
�أحد اخت�صا�صيي املناف�سة مولودية اجلزائر
عقبة من �أجل موا�صلة امل�شوار بعدما جنح
يف تخطي �ضيفه مولودية بجاية يف مباراة
جمعت الفريقني �أول �أم�س مبلعب  5جويلية،
ومتكنت الت�شكيلة العا�صمية من موا�صلة
امل�شوار يف مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س بف�ضل
هدفني ملدافعيها �أيوب عزي وزيدان مباراكو
اللذان قادا فريقهما �إىل التم�سك بحلم التتويج

جمددا بعد اللقب الذي �أحرزوه عام  2016على
ح�ساب اجلار ن�رص ح�سني داي وف�شلهم العام
الفارط بعد �أق�صيوا من ن�صف النهائي �أمام
وفاق �سطيف ،حيث برهنت ت�شكيلة النادي
العا�صمي جمددا تقاليدها يف مناف�سة الك�أ�س
وهي التي فتحت الأبواب لعى نف�سها من اجل
االنفراد بالرقم القيا�سي لعدد الألقاب و�إحراز
الك�أ�س التا�سعة يف م�شوار الفريق باعتبار �أنها
متلك ثمانية ك�ؤو�س منا�صفة رفقة فريقي
احتاد اجلزائر ووفاق �سطيفن وبالتايل ف�إن
اللقب التا�سع �أ�ضحى ينادي �أ�شبال املدرب

فجر
الفرن�سي برنارد كازوين .يف املقابلّ ،
نادي �شباب الزاوية املنتمي �إىل والية البليدة
والنا�شط يف بطولة اجلهوي مفاج�أة من العيار
الثقيل ،بعدما وا�صل امل�شوار يف الك�أ�س وت�أهل
على ح�ساب مت�صدر الرابطة املحرتفة الثانية
جمعية عني مليلة ،حيث دخل �شباب الزاوية
التاريخ من �أو�سع �أبوابه بف�ضل الت�أهل الأول
يف تاريخه �إىل ن�صف النهائي لك�أ�س اجلمهورية
التي حافظت على عامل املفاج�أة الذي عودتنا
عليه يف الطبعات ال�سابقة.

ع.ق.

الت�أهل �إىل ن�صف النهائي
اجناز تاريخي للزاوية
متكن فريق �شباب الزاوية
الذي ين�شط يف اجلهوي الأول
من ا�صطياد ورقة املرور �إىل
املربع الذهبي على ح�ساب
�أمل عني مليلة بنتيجة 1-2
يف مباراة اعتربها املحللون
قمة الدور ربع الهائي حيث
متكن �أ�شبال املدرب ر�ضا
زواين اللعب بروح قتالية فعالة
وان�ضباط تكتيكي متميز �أدى
بفريق الزاوية الذي بلعب يف
اجلهوي الأول �أمام فريق عني
ملية الذي يلعب يف الق�سم
الثاين ،وقد اعتربه املدرب
ر�ضا زواين هذا الت�أهل
بالإجناز الكبري لفريقه الذي
ي�صل �إىل هذا الدور بامتياز.

ماهو �شعورك وفق
الزاوية يحقق
�إجنازا تاريخيا ؟
�شعوري مثل بقية املحبني
لهذا الفريق الذي تخطى
�أدوار �صعبة و�أمام فرق من
الوزن الثقيل ،واليوم كما
�شاهدمت ففريقنا لعب بروح
قتالية كبرية وبدون عقدة
�أمام فريق بحجم عني مليلة.

كيف ترى هذا
الفوز امل�سجل على
ح�ساب مت�صدر
الرابطة املحرتفة
الثانية؟
كرة القدم لي�ست علوم
دقيقة و�إمنا هي حت�ضري
و�إعداد بدين ونف�سي ونحن

اليوم برهنا يف ملعب ت�شاكر
بالبليدة �أننا ن�ستحق هذا
الت�أهل الذي يبقى منقو�شا
يف قلوب كل البليدين عامة
لأن الفريق و�أن�صار الزاوية
خا�صة الن الفريق حقق ما
هو �أهم يف تاريخ م�شواره
لأول مرة.

هل فعال كنت ت�ؤمن
بهذا الت�أهل ؟
لقد در�سنا خطة خ�صمنا قبل
�إجراء هذه املباراة و�سجلنا
بع�ض الأمور التي تهمنا،
و�أثناء املباراة فالالعبون
عرفوا كيف ي�سريون املباراة
وكانوا بحق �أوفياء للأن�صار.

معنى هذا �أن هناك
طموحات كبرية
تنتظرك لإحداث
املفاج�أة يف املربع
الذهبي ؟
�إىل غاية اليوم مل نعرف بعد
الفريق الذي �سنتقابل معه،
ولكن طموحاتنا ازدادت
�أكرث للعب الدور القادم من
�أجل الو�صول �إىل النهائي،
خا�صة و�أن معنويات الالعبني
مرتفعة جدا بعد الو�صول
�إىل املربع الذهبي الذي
يعترب لأبناء الزاوية بالإجناز
الكبري كما �أ�شكر الالعبني
على ما قدموه من لعب جميل
و�أ�سعدوا كل احلا�رضين
باملدرجات.

حاوره ف�ؤاد بن طالب
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موناكو يع ّزز الو�صافة وني�س ي�ستعيد ّ
�سكة االنت�صارات

حقق موناكو حامل اللقب فوزاً �صعباً على �ضيفه بوردو  1-2لي�ؤ ّمن و�صافته من املالحق �أوملبيك
مر�سيليا يف افتتاح املرحلة  28من الدوري الفرن�سي ،وجنح فريق الإمارة يف رفع ر�صيده �إىل 60
نقطة مبتعداً بفارق  5نقاط عن مر�سيليا الثالث �أقرب مناف�سيه على الو�صافة ،وكان بوردو �س ّباقاً
�إىل الت�سجيل عرب الأرجنتيني الإيطايل فالنتني فادا �إثر متريرة متقنة من ال�سنغايل يو�سف �سابايل
وعادل موناكو يف الدقيقة  45عرب املونتينيغري �ستيفان يوفيتيت�ش بتمريرة من توما�س ليمار،
يف ال�شوط الثاين ،منح الربتغايل من �أ�صل برازيلي روين لوبي�ش النقاط الثالث لفريق الإمارة بعد
لعبة م�شرتكة مع جربيل �سيديبيه ،وتوقف ر�صيد بوردو عند  36نقطة وبات مهدداً بفقدان املركز
التا�سع من ثالثة فرق هي غانغان وديجون  35نقطة لكل منهما و�سانت �إتيان .34
بدوره ،عزز ني�س �آماله بامل�شاركة يف الدوري الأوروبي بفوزه على �ضيفه ليل  ،1-2وحقق ني�س
فوزه الأول يف �آخر �ست مباريات عندما تغلب على �ضيفه �سانت �إتيان  ،0-1و�صعد ني�س �إىل املركز
ال�سابع م�ؤقتاً رافعاً ر�صيده �إىل  39نقطة ليت�ساوى مع مونبلييه اخلام�س ونانت ال�ساد�س اللذين
تنتظرهما مهمة �صعبة اليوم الأول �أمام �ضيفه �أوملبيك ليون الرابع ،والثاين ب�ضيافة مر�سيليا الثالث،
وافتتح ني�س الت�سجيل مبكراً بعد ح�صوله على ركلة ركنية نفذها ويالن �سيربيان وتابعها الإيطايل
ماريو بالوتيلي بر�أ�سه يف املرمى م�سج ً
ال هدفاً رمزياً للفريق كونه يحمل الرقم  3000يف الدوري
الفرن�سي ،والهدف  14هذا املو�سم ،ويف م�ستهل ال�شوط الثاين� ،أدرك الربازيلي لويز �أراوجو التعادل
للفريق الزائر من جمهود فردي. ،وا�ستعاد العبو املدرب ال�سوي�رسي لو�سيان لوفافر زمام املبادرة
الهجومية ،و�أهدر بالوتيلي ال�ساعي للعودة �إىل ت�شكيلة املنتخب الإيطايل عدة فر�ص ،قبل �أن ينجح
�سيربيان يف منح �صاحب الأر�ض النقاط الثالث بت�سجيله هدف الفوز متابعاً يف ال�شباك عر�ضية
�أر�سلها �أرنو �سوكيه.

فريدر برمين يقتن�ص نقطة من
مون�شنغالدباخ
اقتن�ص فريدر برمين تعادالً بطعم االنت�صار
من �أر�ض بورو�سيا مون�شنغالدباخ بعدما كان
مت�أخراً بالنتيجة يف ال�شوط الأول ،تعادل
فريدر برمين مع م�ضيفه مون�شنغالدباخ
اجلمعة  2-2يف املرحلة  25من م�سابقة
الدوري الأملاين ليتابع م�ساعيه اجلادة يف
الهروب من �شبح الهبوط ،وتخلف فريدر
برمين بالنتيجة يف ال�شوط الأول ب�سبب

هديف ال�سوي�رسي ديني�س زكريا واملدافع
الفندلندي موي�ساندر باخلط�أ يف مرمى
فريقه ،وا�ستفاد فريدر برمين من تغيريات
مدربه كوهفلدت فذلل الفارق بف�ضل
الدمناركي ديالين قبل �أن يدرك له البديل
الأمريكي جوهان�سون التعادل ،و�صار ر�صيد
فريدر برمين  27نقطة يف املركز  14مقابل
 35نقطة مل�ضيفه �صاحب املركز ال�سابع.

فالفريدي يف حرية قبل قمة
�أتلتيكو مدريد

ي�شعر �إرن�ستو فالفريدي املدير الفني لفريق بر�شلونة باحلرية ال�شديدة ،قبل خو�ض
ال�صدام الناري اليوم �أمام �ضيفه �أتلتيكو مدريد يف �إطار اجلولة  27من الدوري الإ�سباين،
وذكرت �صحيفة «�آ�س» �أن فالفريدي ا�ستقر على � 10أ�سماء من الت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق
الكتالوين وينق�صه فقط ،حتديد العب الو�سط الرابع �أو املهاجم الثالث �أمام الروخي
بالنكو�س ،ونوهت ال�صحيفة� ،أن فالفريدي قرر الدفع باحلار�س مارك تري �شتيغن� ،أمامه
الرباعي �سريجي روبريتو وبيكيه و�أومتيتي وجوردي �ألبا ،و�إنيي�ستا وبو�سيكيت�س وراكيتيت�ش
يف الو�سط وليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز يف الأمام.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن الربازيلي فيليب كوتينيو يبدو اخليار الأول من �أجل م�شاركته يف
اجلبهة اليمنى ،لكن فالفريدي يخ�شى القوة البدنية لأتلتيكو مدريد ،وقد يدفع بالالعب
باولينيو ،وتابعت ال�صحيفة� ،أن اخليار الثالث هو عثمان دميبلي حال قرر فالفريدي،
االعتماد على طريقة لعب  3-3-4لكن يبدو �أن املدرب �سيف�ضل جلو�س الالعب الفرن�سي
على الدكة ،ويت�صدر بر�شلونة جدول ترتيب الدوري الإ�سباين بر�صيد  66نقطة ،بفارق 5
نقاط عن الو�صيف �أتلتيكو مدريد.

ريا�ضة دولية

زيدان يخ�شى البي �أ�س جي يف غياب نيمار
قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري �أبطال �أوروبا �إنّ غياب نيمار مهاجم باري�س �سان
جريمان عن �إياب ثمن نهائي امل�سابقة للإ�صابة ال يعني �ضمان االنت�صار للفريق الإ�سباين ،و�سيغيب �أغلى العب
يف العامل عن املالعب لثالثة �أ�شهر خل�ضوعه جلراحة لعالج ك�رس يف م�شط قدمه حتى ي�صبح الئقاً للم�شاركة
يف ك�أ�س العامل يف جوان املقبل ،ومن املرجح �أن يكون �آنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد ال�سابق بدي ً
ال للمهاجم
الربازيلي يف املباراة التي �ستقام يف باري�س يوم الثالثاء املقبل بعد تفوق بطل �أوروبا  1-3يف الذهاب ،وقال زيدان
يف م�ؤمتر �صحفي قبل مواجهة خيتايف التي جرت �أم�س يف الدوري« :غياب نيمار ال ميثل م�صدر ارتياح لنا على
الإطالق ،ن�أ�سف لإ�صابة نيمار لكن باري�س �سان جريمان فريق قوي للغاية وبديله �سيكون العباً جيداً جداً ،نحن
مت�أكدون من ذلك» ،وتابع« :ال نعتقد �أنّ املباراة �ستكون �أ�سهل لنا بدون نيمار ،ندرك �أ ّنه يجب �أن ن�صل مب�ستوانا
لن�سبة  2000يف املئة لو �أردنا جتاوز هذه املرحلة».
ووا�صل لوكا مودريت�ش وتوين كرو�س الغياب عن التدريب ب�سبب �إ�صابة يف الركبة وع�ضالت الفخذ اخللفية على
الرتتيب لتزداد املخاوف ب�ش�أن جاهزيتهما ملواجهة فريق العا�صمة الفرن�سية ،و�أكمل الظهري الأي�رس الربازيلي
مار�سيلو التدريب للنهاية لليوم الثاين على التوايل عقب تعافيه من م�شكلة يف ع�ضالت الفخذ اخللفية ،و�أ�شار زيدان
�إىل هدف جريار مورينو العب �إ�سبانيول يف الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع قائ ً
ال« :ال �أعتقد �أننا ن�ستحق اخل�سارة لكن
يجب احلفاظ على تركيزنا للنهاية يف كل مباراة ،ن�شعر ب�ضيق �شديد لذلك لكن لن يتغري �أي �شيء ويجب �أن نهتم مبباراة
خيتايف ونحاول اللعب والفوز مرة �أخرى» ،وتابع« :الالعبون يفكرون يف مباراة الثالثاء وهذا طبيعي ،لكن من �أجل الأداء
ب�شكل جيد يجب الرتكيز على مباراة الغد �أوال».

مورينيو :ابراهيموفيت�ش مر�شح للرحيل نهاية هذا املو�سم
�أعرب مدرب مان�ش�سرت يونايتد ثاين ترتيب الدوري الإجنليزي الربتغايل جوزيه مورينيو عن
اعتقاده ب�أن املهاجم ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش الذي مل يلعب لفرتة طويلة ب�سبب
�إ�صابة يف الركبة اليمنى� ،سيرتك النادي يف نهاية املو�سم ،قال املدرب الربتغايل
املثري للجدل يف م�ؤمتر �صحفي حت�ضريا للمرحلة  29التي يختتمها يونايتد هذا
االثنني يف �ضيافة كري�ستال باال�س« :بالن�سبة �إىل زالتان ،نعتقد جميعا ب�أنه
املو�سم الأخري له مع يونايتد» ،وعاد ال�سويدي �إىل املالعب منت�صف نوفمرب
املا�ضي بعد غياب �سبعة �أ�شهر وخ�ضوع لعملية يف الركبة اليمنى ب�سبب �إ�صابة
بقطع يف الأربطة ال�صليبية يف �أفريل  ،2017ومل ي�شارك �إبراهيموفيت�ش 36
عاما هذا املو�سم �إال يف �سبع مباريات �سجل خاللها هدفا واحدا قبل �أن
يتعر�ض لإ�صابة جديدة يف «البوك�سينغ داي».
وقال مورينيو�« :سيكون قراره ال�شخ�صي يف التوقف عن اللعب �أو اال�ستمرار� ،أعتقد
ب�أن له احلق يف اختيار حياته وم�ستقبله� ،إنه العب رائع و�صاحب م�سرية رائعة �شابتها
فقط �إ�صابة �أتت يف حلظة �سيئة حرمته من �أن يعي�ش �أف�ضل و�أروع مو�سمني معنا» ،واعترب
املدرب الربتغايل« :املو�سم كان �صعبا بالن�سبة �إليه ،هل هو م�صاب ال ،لي�س م�صابا ،هل هو �سعيد ،جاهز ومقتنع ب�أنه
ي�ستطيع م�ساعدة الفريق يف الوقت الراهن ،ال ،لكنه بطل �صادق و�رشيف» .ويف جانفي الفارط �أملح مورينيو �إىل عدم
مت�سكه ب�إبراهيموفيت�ش �إذا �أراد الأخري االن�ضمام �إىل �أحد �أندية الدوري الأمريكي للمحرتفني.
....................................................................

مودريت�ش متهم ب�شهادة الزور يف كرواتيا
وجهت �أول ام�س ل�صانع �ألعاب ريال مدريد الإ�سباين وقائد املنتخب الكرواتي لوكا
مودريت�ش تهمة الإدالء ب�شهادة زور �أمام الق�ضاء يف ف�ضيحة ف�ساد تهز كرة القدم
الكرواتية ،وي�أتي االتهام قبل ثالثة �أ�شهر تقريبا من انطالق مناف�سات مونديال 2018
يف رو�سيا والذي �سيكون فيه مودريت�ش �أحد �أعمدة املنتخب ،ولدى �س�ؤاله من قبل
وكالة فران�س بر�س ،مل ي�ش�أ االحتاد الكرواتي للعبة �إعطاء �أي رد فعل على هذا
املو�ضوع ،وال يواجه مودريت�ش خطر الإيقاف خالل الفرتة التي ت�ستغرقها الق�ضية،
لكن عقوبة �شهادة الزور هي ال�سجن ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات ،ح�سب
القانون اجلزائي الكرواتي ويعي�ش الالعب بداية عام �صعبة خارج املالعب ،فقد دفع
مطلع جانفي املن�رصم مبلغ مليون يورو مل�صلحة ال�رضائب الإ�سبانية التي تتهمه با�ستخدام �رشكة
يف لوك�سمبورغ لتجنب دفع ال�رضائب عامي  2013و.2014
واتهام الق�ضاء الكرواتي له الآن مرتبط بتوقيع �أول عقد احرتايف مع دينامو زغرب يف  2004يحدد �رشوط انتقاله
م�ستقبال ،وا�ستدعي مودريت�ش يف  13جانفي املا�ضي من قبل الق�ضاء يف مدينة �أو�سييك للإدالء ب�شهادته يف ق�ضية
زدرافكو ماميت�ش  58عاما الرجل القوي واملثري للجدل يف كرة القدم الكرواتية الذي ي�شتبه بقيامه بعدة اختال�سات،
وي�شك الق�ضاء الكرواتي يف �أن الزعيم ال�سابق لنادي دينامو زغرب اختل�س مع �رشكاء مفرت�ضني نحو  15,6مليون يورو
ال�سيما يف �صفقات انتقال م�شبوهة ،يف حني �أنه مل يقر �أمام ال�رضائب �إال مببلغ  1,6مليون يورو.
و�رصح العب و�سط ريال مدريد البالغ  32عاما �أمام حمكمة �أو�سييك �أنه و ّقع يف  2004ملحقا مع ماميت�ش ين�ص على
رصح للمحققني يف � 2015أن
�أن يدفع للأخري ن�صف مكاف�آت االنتقال التي قد يح�صل عليها الحقا� ،إال �أن مودريت�ش � ّ
امللحق م�ؤرخ يف وقت �سابق وو ّقع عندما كان مع توتنهام الإجنليزي ،علما ب�أن الالعب ان�ضم �إىل النادي اللندين يف 2008
قبل االنتقال �إىل ريال مدريد يف  ،2012و�رشح مودريت�ش يف �شهادته خالل التحقيق �أنه �أعاد مبلغ  7ماليني يورو لعائلة
ماميت�ش من �أ�صل ت�سعة ماليني ح�صل عليها يف �صفقة االنتقال ،وكان من ال�صعب على النجم الكرواتي �أن يخفي تعبه
وتوتره �أمام املحكمة ،ف�ضال عن �أنه مل يتبادل النظرات مع املتهمني زدرافكو ماميت�ش� ،شقيقه زوران ،م�س�ؤول �آخر من
دينامو ومفت�ش من م�صلحة ال�رضائب.
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عمرو �سعد �أف�ضل ممثل يف ختام «الكاثوليكي لل�سينما»

فاز الفنان امل�صري عمرو �سعد بجائزة �أف�ضل ممثل يف ختام الدورة الـ  66ملهرجان املركز الكاثوليكي لل�سينما
ً
حاليا داخل قاعة النيل للآباء الفرن�سي�سكان يف و�سط القاهرة ،وذلك عن دوره يف فيلم «موالنا» للمخرج
املقام
جمدي �أحمد علي.
و�أعرب �سعد عن �سعادته
بفوزه باجلائزة ،حيث داعب
احل�ضور قائ ً
ال�« :أهدي
اجلائزة لنف�سي لأنني تعبت
كثرياً يف هذا الفيلم» ،الفتاً �إىل
�أنه تلقي تكرميات عديدة عن
دوره بالفيلم� ،إال �أن تكرميه
من املركز الكاثوليكي يحظى
مبكانة خا�صة يف قلبه.
وذهبت جائزة �أف�ضل ممثلة
�إيل الفنانة هبة علي عن
دورها يف فيلم «�أخ�رض
ياب�س» للمخرج حممد حماد،

بينما ح�صد الكاتب �إبراهيم
عي�سي جائزة �أف�ضل �سيناريو
وحوار عن فيلم «موالنا»،
وفاز املخرج حممد حماد
بجائزة �أف�ضل خمرج عن
«�أخ�رض ياب�س».
وحاز فيلم «علي معزة
و�إبراهيم» للمخرج �رشيف
البنداري جائزة �أف�ضل فيلم،
بينما نال فيلم «الأ�صليني»
للمخرج مروان حامد جائزة
جلنة التحكيم اخلا�صة.
وكرم رئي�س املهرجان الأب

بطر�س دانيال ،املخرج
�سمري �سيف باعتباره رئي�س
جلنة حتكيم الدورة ،كما كرم
�أع�ضاء اللجنة لبلبة و�شريي
عادل واملو�سيقار تامر كروان
والناقدة حنان �شومان ومدير
الت�صوير الدكتور �سمري فرج
والكاتب عاطف ب�شاي.
يذكر �أن � 5أفالم تناف�ست
على جوائز املهرجان وهي
«موالنا ،الأ�صليني ،علي معزة
و�إبراهيم� ،أخ�رض ياب�س،
وفوتوكوبي».

فرقة «� 47سول» الفل�سطينية الربيطانية تعزف مو�سيقاها
للحرية لأول مرة يف الإمارات

حلت فرقة «� 47سول» ،الربيطانية من �أ�صل
فل�سطيني ،للمرة الأوىل يف الإمارات ،على
خ�شبة «امل�رسح الأحمر» يف مركز الفنون
بجامعة نيويورك �أبوظبي� ،ضمن فعاليات
مهرجان «برزخ» الذي انطلق م�ؤخرا يف
العا�صمة ،مب�شاركة كوكبة من املواهب
املو�سيقية والفنية الواعدة.
وقدمت الفرقة التي �أطلقت �أحدث �ألبوماتها
هذا الأ�سبوع بعنوان «وعد بلفرون» ،عرو�ضاً

مو�سيقياً من روح الدبكة العربية احلما�س ّية
املرتافقة مع العزف على الآالت املو�سيقية
الإلكرتونية املعروفة با�سم �شام �ستيب.
ومنذ ت�أ�سي�سها يف الأردن عام  ،2013جنحت
فرقة «� 47سول» يف تو�سيع قاعدتها اجلماهريية
يف جميع �أنحاء العامل العربي و�أوروبا .ووا�صلت
الفرقة تقدمي �أروع الأحلان وعرو�ض مو�سيقى
الدبكة العربية املتمازجة مع الآالت الإلكرتونية
يقدمها
واجليتار ،والكلمات املميزة ،والتي ّ

املطربون الأربعة يف الفرقة ،وتعود جذور
�أع�ضائها �إىل �إقليم بالد ال�شام وهم :زين النا�س
�أو «زي ذا بيبول» (غناء ومو�سيقى �إلكرتونية)،
والفرعي (الدربوكة� ،إيقاع ،غناء) ،ووالء �سبيت
(�آالت �إيقاع/غناء) ،وحمزة �أرنا�ؤوط (اجلهاز)
.جيتار وغناء.
ويف جتربة متزج بني كلمات الأغاين باللغتني
العربية واالجنليز ّية ،دعي اجلمهور لالحتفاء
بالن�ضال من �أجل احلرية وامل�ساواة يف جميع
�أنحاء العامل.
يذكر �أن هذه الفرقة اجتذبت انتباه امل�ستمعني
با�ستخدامها ال�صوت احلما�سي للمجوز
االلكرتوين والإيقاعات املعروفة يف بالد ّ
ال�شام
بالإ�ضافة للغناء باللّغتني العربية واالجنليز ّية
والتط ّرق ملوا�ضيع ال�صرّ اع نحو احلرية
والعدالة واالحتفال بهذه القيم على طريقة
العر�س الفل�سطيني والأردين ،وتقوم الفرقة
الآن ب�إحياء احلفالت يف اململكة املتحدة ويف
الدول الأوروب ّية والعرب ّية.
بع�ض ّ

فيلم «جند» على �شا�شة التليفزيون ال�سعودي
بعد عر�ضه يف ال�سينما

قرر التلفزيون ال�سعودي الر�سمي عر�ض فيلم
جند ال�سعودي �إثر االنتهاء من طرحه مبا�رشة يف
دور العر�ض ال�سينمائي ،بعد افتتاحها ر�سمياً يف
اململكة ،وذلك ح�سب بيان ر�سمي .
وجاء القرار بعد ا�ستقبال الرئي�س التنفيذي لهيئة
الإذاعة والتليفزيون ال�سعودي ،داود ال�رشيان ،يف
مكتبه يف الريا�ض ك ً
ال من املمثلة حياة الفهد
واملنتج والكاتب خالد الراجح ،ملناق�شة موعد
عر�ض فيلم»جند» على التلفزيون ال�سعودي.
وتدور �أحداث فيلم «جند» يف فرتة اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،وير�صد تاريخ اململكة ،كما
�أن «جند» هو ا�سم ال�شخ�صية الرئي�س ّية بالعمل
الذي جت�سده حياة الفهد بطلة الفيلم ومب�شاركة
ال�سعودي ماجد مطرب يف دور خالد ،وامتنان
حممد .ويعد «جند» �أول فيلم �سعودي ،يعر�ض
يف اململكة بعد ال�سماح بتفعيل دور ال�سينما يف
البالد .الفيلم من ت�أليف خالد الراجح ،و�إخراج
�سمري عارف و�إنتاج م�ؤ�س�سة لوكي�شن للإنتاج
الفني والإعالمي.

حممد �سعد :لن �أخذل جمهوري يف فيلمي
مع ال�سبكي

�أعرب الكوميدي امل�رصي حممد
�سعد عن �سعادته بالتعاقد على
بطولة فيلم جديد مع املنتج
�أحمد ال�سبكي.
وقال �سعد � ،إنه لن يتمكن من
ذكر تفا�صيل تخ�ص جتربته
ال�سينمائية اجلديدة ،ولكنه وعد
جمهوره بتقدمي فيلم خمتلف،
خا�ص ًة �أنه لن يخذل حمبيه
والنقاد بعد �إ�شادتهم مب�ستواه
يف فيلم «الكنز» ،الذي و�صفه
باملحطة املف�صلية يف م�شواره
الفني.

و�أو�ضح �أنه من املقرر �إعالن
�أ�سماء الأبطال يف الأيام القليلة
املقبلة متهيداً للت�صوير ،الفتاً
�إيل �أنه مل يتحدد بعد موعد
عر�ضه.
يذكر �أن �آخر �أعمال حممد �سعد
كان فيلم «الكنز» ،الذي �شارك
يف بطولته حممد رم�ضان،
وروبي ،وهند �صربي ،وعبد
العزيز خميون ،وهاين عادل ،من
ت�أليف عبد الرحيم كمال و�إخراج
�رشيف عرفة.

جمد القا�سم يهدي مل�صر «�صباح
الورد يابلدي»

انتهي ال�سوري جمد القا�سم من
ت�صوير �أغنية وطنية مل�رص بعنوان
«�صباح الورد يابلدي» ،ب�إدارة
املخرج ميدو البارون ،من كلمات
�صالح عطية و�أحلان جمد القا�سم
وتوزيع نوار البحريي.
و�صور القا�سم الأغنية علي كوبري
ق�رص النيل وبع�ض احلدائق العامة،

رغب ًة منه يف ات�ساق فكرة الكليب مع
طبيعة الأغنية التي تدعو للتفا�ؤل
بالغد ،والدعوة للنهو�ض مب�ستقبل
م�رص ،ومن املقرر عر�ضها علي
املحطات الف�ضائية قريباً.
و�أو�ضح القا�سم �أنه �صور الأغنية
يف حب م�رص ،التي يعتربها بلده
الثاين.
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للكاتب �أحمد العدوي

الطاعون يف الع�صر الأموي� :صفحات جمهولة من تاريخ اخلالفة الأموية
العدوي يف كتابه الطاعون يف الع�صر الأموي� :صفحات جمهولة من تاريخ اخلالفة الأموية ،ال�صادر حدي ًثا
يهدف الباحث امل�صري �أحمد َ
ً
ومفهر�سا)� ،إىل �إلقاء ال�ضوء على �آثار الطاعون يف
عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات (� 184صفحة بالقطع الو�سط ،موثقا
ً
الدولة الأموية ،بدرا�سة �أثره يف الأو�ضاع الدميوغرافية يف ذلك الع�صر ،وانعكا�ساتها على النظم والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف بلدان الدولة و�أقاليمها ،يف ال�شام والعراق وم�صر و�شمال �أفريقيا� ،أي حوا�ضر اخلالفة التي �شهدت ،دون غريها ،موجات
كارثية عظمى من الطاعون� ،أبرزها طاعون ابن الزبري اجلارف ،وطاعون ُم�سلم بن قتيبة الذي ختم عهد الأمويني.
وكاالت
من الو�سطى �إىل الأموي
يت�ألف هذا الكتاب من ثالثة ف�صول
وخامتة .يف الف�صل الأول ،الطاعون
وعامل الع�صور الو�سطى ،يناق�ش
ال َعدوي مكانة الطاعون يف عامل
الع�صور الو�سطى ،وت�أثريه يف �أوجه
احلياة يف الع�رص الو�سيط ،وكذلك
ي�شتمل على نُبذة عن هذا الوباء
القاتل ،و�أ�سباب فتكه بالنا�س على
ذلك النحو امل�أ�ساوي الذي حتدثت
عنه امل�صادر القدمية .ويف املحور
الثاين من الف�صل نف�سه ،حديث عن
الطاعون الذي احتل مكانة مرموقة يف
الرتاث العربي الإ�سالمي ب�صفة عامة؛
�إذ ا�ستدعى بو�صفه كارثة �إن�سانية
كربى ،الكثري من الت�سا�ؤالت الدينية
والفل�سفية العميقة التي تعدت النطاق
ال�ضيق للطب واملر�ض والوقاية،
من قبيل هل كان الوباء الذي ي�صيب
النا�س بال متييز ،عقابًا جماع ًيا من

اهلل للب�رش على خطاياهم؟ وهل ثمة
عدوى؟ ف�إذا كان هناك عدوى ،فهل
يُعدي املر�ض بذاته� ،أم لعلة خلقها
ً
مبحثا علم ًّيا
اهلل فيه؟ و�ش َّكل الطاعون
تقاطعت فيه حقول احلديث والفقه
والفل�سفة والتاريخ ،ف�ضلاً عن الطب،
وهو جمال االخت�صا�ص الأ�صيل.
وبح�سبه ،احتوت م�س�ألة العدوى
بذاتها على تعقيدات �رشعية كبرية،
�إذ �س ّوى الفقهاء واملحدثون بينها
وبني عادات وثنية �أخرى كان العرب
يدينون بها يف اجلاهلية .يف الف�صل
الثاين ،فورات الطواعني يف الع�رص
الأموي ،يح�صي امل�ؤلف الطواعني
الواقعة يف ع�رص بني �أمية ،وي�ضبط
تعاقبها زمن ًيا ،متهيدًا لدرا�سة �آثارها.
كما يعر�ض لأخبار الطواعني يف �صدر
الإ�سالم عند الرواة والأخباريني
وامل�ؤرخني ،ويناق�ش الإ�شكاالت التي
تحُ يط بها ،و�أبرزها ا�ضطراب الرواة
والأخباريني يف �إح�صاء الطواعني
يف الع�رص الأموي ،واخللط بينها
�أحيا ًنا ،وكذلك اال�ضطراب يف الت�أريخ

Le Chiffre d’Affaires

لها على نحو دقيق .كما �أنه يت�ضمن
تقوميًا �إح�صائ ًيا لفورات الطواعني
يف ع�رص بني �أم ّيَة منذ عهد معاوية
بن �أبي �سفيان �إىل عهد مروان بن
حممد .يكتب�« :شهدت تلك احلقبة
من تاريخ العامل الإ�سالمي نحو 20
طاعو ًنا ،مبعدل طاعون واحد لكل
� 4أعوام ون�صف تقريبًا ،وهو معدل
هائل ،وتكفي املقارنة بني هذا
املعدل ومعدل جتدد الوباء يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أوروبا يف
الع�صور الو�سطى املت�أخرة للتدليل
على عمق الأثر الذي خلفه الطاعون
يف الع�رص الأموي».

�آثار دميوغرافية و�سيا�سية
يف الف�صل الثالث ،الآثار الدميوغرافية
للطواعني وانعكا�ساتها على املجتمع
والدولة يف الع�رص الأموي ،يناق�ش
ال َعدوي الكوارث الدميوغرافية
العنيفة التي ت�سبب بها الطاعون؛
«فعلى الرغم من �أننا نفتقر كل ًيا �إىل
Lundi 7 août 2017

الوثائق املتعلقة بهذا الع�رص ،ف�إن
حتليل بع�ض الأخبار املوثوقة التي
وردت يف بع�ض امل�صادر الأدبية
�أعانني على ر�سم �صورة تقريبية
ملعدالت الناجني ن�سبة �إىل ال�ضحايا
يف طواعني الع�رص الأموي؛ فبناء
على املعطيات املتوافرة من خالل
امل�صادر الأدبية� ،أ َقدّر ن�سبة الناجني
�إىل ال�ضحايا بـ � 14 :1ضحي ًة يف
املتو�سط ،وهي ن�سبة كارثية بكل ما
حتمله الكلمة من معانٍ .كما يناق�ش
الف�صل هذا �أثر الوباء على �صعيد
الهياكل االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف الع�رص الأموي».
و�أهم ما متخ�ض على توايل فورات
الطاعون يف الع�رص الأموي ،كان
عزوف خلفاء بني �أم ّيَة عن الإقامة
يف دم�شق ،فكان اخللفاء قبل ه�شام
بن عبد امللك ينتبذون �إىل الربية
وال�صحراء� ،أو يقيمون يف الأماكن
املنعزلة كالأديار اتقا ًء للوباء.
يكتب العدوي� « :ساهم الطاعون يف
تغريات دميوغرافية مهمة ،كان لها
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ا�ستحقاقاتها ال�سيا�سية الح ًقا؛ �إذ
قامت الدولة بتهجري عدد كبري من
ال�سواد بغر�ض ملء الفراغ
الزجن �إىل َّ
الدميوغرايف الذي كان الطاعون
يت�سبب به يف تلك البقاع» .يف خامتة
الكتاب ،يرى ال َعدوي �أن من غري
املمكن فهم تراجع ثقل دم�شق،
عا�صمة اخلالفة يف الع�رص الأموي،
وتف�سري �سلوك خلفاء بني �أم ّيَة
الرامي �إىل هجرها والن�أي عنها �إال
يف �ضوء الطاعون�« ،إ�ضاف ًة �إىل �أن
الطاعون ح�سم معارك كربى جرت
يف الع�رص الأموي ،منها االجتياح
املظفر للإمرباطور ج�ستنيان الثاين
لأرمينيا يف عقب طاعون ابن الزبري
اجلارف .كما ح�سم الطاعون معركة
م�صعب بن الزبري مع عبد امللك بن
مروان يف الب�رصة التي م ّثلت بداية
النهاية خلالفة عبد اهلل بن الزبري».
ي�ضيف �أن الطاعون ح�سم �أمر �سقوط
الأموييني�« ،إذ �أح�سن الثوار العبا�سيون
اختيار الوقت املالئم لإعالن ثورتهم
بني طاعونني كبريين �أ�صابا ال�شام

والعراق بني عامي  127هـ743 /
م و 131هـ 748 /م ،هما طاعون
غراب وطاعون م�سلم بن قتيبة .وقام
هذان الطاعونان بدور كبري يف جناح
العبا�سيني يف �إزالة دولة بني �أمية،
فكان طاعون ُم�سلم بن قتيبة يف عام
 131هـ 748 /م مبنزلة ف�صل اخلتام
بالن�سبة �إىل اخلالفة االموية؛ �إذ �أ�سفر
عن خ�سائر مادية وب�رشية هائلة� ،أ�صابت
قلب الدولة يف عهد مروان بن حممد
ب�صورة خا�صة واجلدير بالذكر �أن �أحمد
العدوي باحث من م�رص ،حائز �شهادة
الدكتوراه يف الآداب من ق�سم التاريخ
بكلية الآداب جامعة القاهرة مبرتبة
ال�رشف الأوىل ،يعمل مدر�س التاريخ
الإ�سالمي املنتدب يف ق�سم التاريخ يف
اجلامعة نف�سها لطالب مرحلة الدرا�سات
العليا ،و�أ�ستا ًذا م�ساعدًا بكلية الإلهيات -
جامعة � 18آذار بجناق قلعة  -تركيا.
ال�صابئة منذ ظهُور الإ�سالم
�صدر لهَّ :
وحتى �سقوط اخلالفة العبا�سية؛ معجم
الوراقني والن�ساخ والكتبيني يف الرتاث
العربي.».

�إ�شهار

مديريةامليزانية
رقم التعريف اجلبائي

6XU)DFHERRN

الو�سط2018/03/04:

ANEP N°: 805938
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قوة «الكونكتوجرافيا»:

كيف تتجاوز �شبكات املدن ال�ضخمة اجلغرافيا ال�سيا�سية للدول؟
م�،س

�أثار �صعود التيارات القومية
الداعية �إىل تقليل التعاون املتبادل بني
الدول ،واالنكفاء على الذات من خالل
ت�شييد اجلدران الفا�صلة بني حدود
اً
وا�سعا حول مدى �إمكانية
جدل
الدول؛
ً
ا�ستبدال احلدود القومية ب�أخرى
جديدة قائمة على �شبكات املوا�صالت
والكباري بني الدول ،وقنوات املياه،
وخطوط �أنابيب النفط والغاز
الطبيعي ،وكابالت الإنرتنت ،بحيث
ميكن ا�ستبدال اخلريطة احلالية
للعامل ب�أخرى جديدة.

ويف هذا الإطار ،يقدم «باراج خانا»
(الأ�ستاذ باجلامعة الوطنية ب�سنغافورة،
وم�ست�شار جمل�س اال�ستخبارات
الوطني الأمريكي ،وعمل كم�ست�شار
لقوات العمليات اخلا�صة الأمريكية
يف العراق و�أفغان�ستان) ر�ؤية بديلة
ومنهجا جديدًا يف كتابه املعنون
ً
«الكونكتوجرافيا� :إعادة ر�سم خريطة
احل�ضارة العاملية امل�ستقبلية»،
مفادها �أن البنية التحتية للب�رشية
نهجا جديدًا للدرا�سة
الآن تتطلب ً
خارج نطاق اجلغرافيا ال�سيا�سية
واالقت�صادية التقليدية؛ حيث �إن
عبارة «اجلغرافيا كم�صري» قد عفا
عليها الزمن لتت�شكل م�صائر الأمم
لي�س من حيث مكانها اجلغرايف ،ولكن
من قبل �رشكائها.

«الكونكتوجرافيا»
يُعيد «خانا» يف م�ؤلَّ ِف ِه تخيل كيف
تُنظم حياة الب�رش على الأر�ض .وي�شبه
كوكب الأر�ض ب�أنه كج�سم الإن�سان،
حيث يتمثل هيكله العظمى يف نظام
النقل من الطرق ،وخطوط ال�سكك
احلديدية ،والكباري ،والأنفاق،
واملوانئ اجلوية والبحرية التي متكننا
من التنقل عرب القارات .وتتمثل
الأوعية الدموية يف �أنابيب الغاز
الطبيعي ،والنفط ،و�شبكات الكهرباء،
التي توزع الطاقة يف الكوكب .ويتعلق
النظام الع�صبي ب�شبكة االت�صاالت من
كابالت الإنرتنت ،الأقمار ال�صناعية،
ال�شبكات اخللوية ،مراكز املعلومات.
وتت�ألف تلك امل�صفوفة املتزايدة من
البنية التحتية من  64مليون كلم من
الطرق ،و 4ماليني كلم من ال�سكك
احلديد ،و 2مليون من �أنابيب النفط،
ومليون كلم من كابالت الإنرتنت.
لقد م َّكنت ثورة االت�صاالت العاملية
من حدوث نقلة نوعية يف تنقل
الب�رش ،والب�ضائع ،واملوارد اخلام،
واملعرفة ،للدرجة التي مل نعد نفكر
يف اجلغرافيا باعتبارها متميزة عنها.
وقد �أدمج «خانا» القوتني (اجلغرافيا
واالت�صاالت) يف مفهوم �أطلق عليه
� ،Connectographyأو كما
ميكن تعريبه بـ»الكونكتوجرافيا» �أو
(االت�صال اجلغرايف) .ويع ّرفه «خانا»
ب�أنه النقلة النوعية يف تنقل الب�رش،

واملوارد ،والأفكار ،وهي تطور العامل
من الرتكيز على «اجلغرافيا ال�سيا�سية
،»Political
Geography
التي تتعلق بكيفية تق�سيم العامل
قانون ًّيا� ،إىل «اجلغرافيا الوظيفية
،»Functional Geography
املتعلقة بكيفية ا�ستخدام العامل
فعل ًّيا ،واالنتقال من الأمم واحلدود
�إىل البنية التحتية و�سال�سل التوريد
.Supply Chains
وي�ؤكد امل�ؤلف �أن النظام العاملي
يتطور من الإمرباطوريات املرتابطة
ر�أ�س ًّيا يف القرن التا�سع ع�رش ،ثم
الدول املرتابطة �أفق ًّيا يف القرن
الع�رشين� ،إىل ح�ضارة ال�شبكات
العاملية يف القرن احلايل .ومل تعد
ال�سيادة بل القدرة على االت�صال هي
املبد�أ ا ُ
ملنظِّ م للجن�س الب�رشي.
ويف هذا ال�سياق ،يُ�شري �إىل �أن �إجمايل
النفقات الع�سكرية يف العامل تبلغ
حوايل  2تريليون دوالر يف العام .ويف
الوقت نف�سه ،هناك ُخطط لرتتفع
النفقات على البنى التحتية يف العامل
�إىل حوايل  9تريليونات دوالر يف العقد
املرجح �أن ي�صل
القادم ،حيث من
َّ
الإنفاق على البنى التحتية الأ�سا�سية
لكل مليار ن�سمة تريليون دوالر .ولي�س
م�ستغربًا� ،أن ت�أتي �آ�سيا يف مقدمة
القارات التي تنفق على البنى التحتية.
ففي عام � ،2015أعلنت ال�صني �إن�شاء
البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية
التحتية الذي يهدف مع منظمات
�أخرى �إىل �إن�شاء �شبكة طرق احلرير،
والذي �سيمتد من �شانغهاي �إىل
لي�سبون (عا�صمة الربتغال).
وي�ؤكد الكاتب �أن حالة االت�صال
 Connectivityتتعلق بكيفية
حت�سني توزيع املوارد ،واملعلومات،
والب�رش ،يف العامل ،وكيف يكون اجلن�س
الب�رشي �أكرب من جمموع �أجزائه.
وي�ضع املدن يف مكانة البنية التحتية
للنظام العاملي اجلديد .وبحلول عام
� ،2030سيعي�ش �أكرث من ثلثي �سكان
العامل يف املدن .ومن خالل ذلك
التعريف ينتقل الكاتب �إىل دور املدن
ال�ضخمة  ،Megacitiesوقد قدمه
على دور الدولة القومية ذات ال�سيادة
يف حوكمة النظام العاملي.

هيمنة املدن ال�ضخمة

مع وجود �أكرث من � 500ألف كلم من
احلدود على خريطة العامل ،يدعو
«خانا» �إىل بناء خريطة جديدة للعامل
من خالل جتاهل بع�ض الأ�ساطري
اجلغرافية .فهناك قول تاريخي م�أثور
يقول �إن «اجلغرافيا هي امل�صري».
فعلى �سبيل املثال ،تعترب البلدان
احلبي�سة من البلدان الفقرية ،و�أنها ال
ت�ستطيع الهرب من �سيطرة جريانها
من الدول الكبرية .ولكن مع ثورة
االت�صال العاملية �أ�صبحت «القدرة
على االت�صال هي امل�صري».
وت�أتي املدن ال�ضخمة ولي�س الدول
ذات احلدود القومية يف مقدمة
الفاعلني املتحكمني يف حركة الب�رش،
واملوارد ،واملعلومات ،وحركة
التجارة العاملية .وعلى حد تعبري
امل�ؤلف« :نحن نتحرك �إىل الع�رص
الذي تكون فيه املدن �أكرث �أهمية من
الدول ،و�ستكون �سال�سل التوريد �-أو
الأن�شطة التي تت�ضمن حتويل املواد
اخلام واملوارد الطبيعية �إىل منتج
نهائي حتى ي�صل �إىل امل�ستهلك-
�أكرث �أهمية من اجليو�ش» .ويقدم
الكاتب قارة �آ�سيا على �أنها النموذج
احلايل للمدن ال�ضخمة ،حيث يُ�شري
�إىل �أنها حتتوي يف اليابان على �أكرث
من  80مليون ن�سمة ،ويف ال�صني
حتتوي عناقيد املدن ال�ضخمة م ًعا
على حوايل  100مليون ن�سمة .ويبلغ
الناجت املحلي الإجمايل ل ٍّأي من هذه
التكتالت للمدن ال�ضخمة حوايل 2
تريليون دوالر ،والذي ي�ساوي الناجت
املحلي الإجمايل للهند.
ويتخيل الكاتب �إذا ما �أ�صبح �أ�سا�س
الع�ضوية يف �إحدى امل�ؤ�س�سات
الدبلوما�سية العاملية مثل جمموعة
الع�رشين  G20على احلجم
االقت�صادي؛ ف�إن بع�ض املدن
ال�ضخمة ال�صينية �ستفوز مبقعد ،بينما
�ستخرج دول ب�أكملها مثل الأرجنتني �أو
�إندوني�سيا.
وباالنتقال �إىل �إفريقيا ،يُخطط
يف مدينة الجو�س النيجريية� ،أكرب
مدن القارة و�أكرب جتمع جتاري،
لإن�شاء �شبكة �سكك حديدية ،والتي
�ست�صبح مر�ساة ملمر �ساحلي �أطل�سي
�شا�سع .ويف عامل املدن ال�ضخمة،
�ضواح للمدن.
�ست�صبح الدول جمرد
ٍ
وبحلول � ،2030سيكون على خريطة

العامل اجلديدة -التي �ستحل فيها
اجلغرافيا الوظيفية حمل اجلغرافيا
ال�سيا�سية -ما يقرب من  50جتم ًعا
ملدينة �ضخمة .ويت�ساءل الكاتب� :أي
اخلرائط �ستخربنا مب�ستقبل العامل
خالل العقود القادمة؟ هل اخلريطة
التي ت�ضم �أكرث من  200دولة قومية
ذات �سيادة؟ �أم اخلريطة التي ت�ضم
حوايل  50مدينة �ضخمة؟ وكما عرب
«خانا»« :يبدو ذلك الت�سا�ؤل غري
مكتمل؛ لأنه ال ميكن فهم كل مدينة
�ضخمة على حدة بدون فهم �شبكة
ات�صاالتها مع الآخرين حول العامل.
وال ميكن ح�ساب القيمة الفردية لكل
مدينة �ضخمة بدون فهم دور تدفقات
الب�رش ،والأموال ،والتكنولوجيا،
واملوارد التي تقوم بها كل مدينة
عاملية من تلك املدن».
ومثال على ذلك ،مقاطعة جوتنج
بجنوب �إفريقيا ،التي تت�ضمن
جوهان�سربج والعا�صمة بريتوريا،
تمُ ثل حوايل ثلث الناجت املحلي
الإجمايل لدولة جنوب �إفريقيا،
بالإ�ضافة �إىل كونها مرك ًزا ملكاتب
ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات التي لها
ا�ستثمارات مبا�رشة بالدولة ،وكذلك
ا�ستثمارات عرب القارة الإفريقية.
وبالتايل تعد املدن جز ًءا من �سل�سلة
القيم العاملية ،وجز ًءا من التق�سيم
العاملي للعمل.

منظور جديد للقوة
يعتمد ع�رص املدن ال�ضخمة ولي�س
الدول القومية على مفهوم جديد
للقوة ي�ستند ب�شكل �أ�سا�سي على البنى
التحتية التي تمُ ِّكن من القدرة على
االت�صال الف ّعال بالعامل اخلارجي،
�سواء يف �شكل الطرق والكباري� ،أو
خطوط ال�سكك احلديدية واملوانئ،
�أو حتى كابالت الإنرتنت .ويعتقد
الكاتب �أنه ال �شيء ي�ستطيع �إخبارنا
مب�ستقبل اجلغرافيا ال�سيا�سية �أف�ضل
من تتبع م�رشوعات البنى التحتية
لفتح قنوات ات�صال جديدة بالعامل.
وبالتايل يُقدم تعري ًفا جديدًا للقوة
يف العالقات الدولية يكون الفاعل
الأ�سا�سي يف النظام العاملي هي
املدن ال�ضخمة ،والأ�شكال اجلديدة
للنفوذ هي االت�صال الفعال Effective

.Connectivity
ويقدم الكاتب �أطروحة جديدة لل�سالم
الدويل قائمة على املدن ال�ضخمة؛
حيث يرى �أن املدن ت�ستطيع من
خالل االت�صال الفعال جعل عاملنا
�أكرث ا�ستدامة ،وم�ساواة ،و�سال ًما.
ويف هذا ال�ش�أن يقول� ،إذا نظرنا �إىل
�أمريكا ال�شمالية؛ �سنجد �أن اخلطوط
الأهم على اخلريطة لي�ست املتعلقة
باحلدود الأمريكية-الكندية ،ولي�س
احلدود الأمريكية-املك�سيكية؛ ولكن
�شبكات الطرق ،وال�سكك احلديدية،
و�أنابيب الغاز الطبيعي ،والنفط،
وكابالت الكهرباء ،وحتى قنوات
املياه التي تقطع حدود الدول،
وت�شكل احتاد دول �أمريكا ال�شمالية.
وبالتايل فال حتتاج القارة �إىل مزيد
من اجلدران التي ي�سعى �إىل �إقامتها
الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب»،
ولكن �إىل مزي ٍد من االت�صال.
وي�ضيف �أن الوعد احلقيقي لثمار
االت�صال الفعال كنفوذ جديد يف
العالقات الدولية يبزغ يف عامل ما بعد
اال�ستعمار؛ حيث ورث حدودًا عدائية
ك�إرث ا�ستعماري خلّف عالقات
عدائية بني قادة تلك الدول .وتعد
منطقة جنوب �رشق �آ�سيا اً
مثال ف ّع اًال
على ذلك ،حيث يُخطط ل�شبكات
�سكك حديد فائقة ال�رسعة للربط بني
بانكوك و�سنغافورة وممرات جتارية
من فيتنام �إىل ميامنار .وا�ستطاعت
تلك املنطقة املت�ضمنة  600مليون
ن�سق مواردها الزراعية
ن�سمة �أن تُ ّ
وخمرجاتها ال�صناعية .وبالتايل تطور
ما �أطلق عليه «خانا» «ال�سالم الآ�سيوي
.»Pax Asiana
وهناك ظاهرة مماثلة جارية يف
�رشق �إفريقيا؛ حيث �أكرث من �ست
دول ت�ستثمر يف م�رشوعات �سكك
حديد ،وممرات متعددة الو�سائط
لفتح قنوات ات�صال للدول احلبي�سة
على الأ�سواق اخلارجية .وتلك الدول
حتاول تطوير ال�سالم الإفريقي Pax
.Africana

�سباق ت�سلح جديد
يدّعي «خانا» �أن االت�صال التناف�سي
بني مناطق العامل من خالل تفعيل
م�رشوعات البنية التحتية التي تربط

�أجزاء العامل ببع�ضه وحركة التجارة
العاملية والب�رش واملوارد هي �سباق
الت�سلح اجلديد للعقود القادمة.
ويرى �أنه حتى يف �أكرث املناطق يف
اً
احتمال الندالع حرب عاملية
العامل
ثالثة هناك م�ؤ�رشات وا�ضحة تفيد
ب�أن االت�صال ي�ستطيع التغلب على
ال�رصاع بني القوى الإقليمية .منذ
نهاية احلرب الباردة ،قبل ربع قرن،
مت التنب�ؤ ب�ستة حروب كربى على
الأقل يف قارة �آ�سيا ،منها.1 :بني
ال�صني وتايوان يف الت�سعينيات ،وكان
ذلك ال�سيناريو الرئي�سي للحرب
العاملية الثالثة ،ولكنه تبدد مع
تكثيف حجم التجارة واال�ستثمار عرب
امل�ضايق بني اجلانبني .وقد عقدت يف
نوفمرب املا�ضي قمة بني قادة البلدين
ملناق�شة �إمكانيات �إعادة الوحدة
ال�سلمية.2 .بني ال�صني واليابان ،فلهما
تاريخ طويل من العداء ،ولكن اليابان
�أقامت �أ�ضخم ا�ستثمار �أجنبي لها يف
ال�صني ،وتُباع ال�سيارات اليابانية بن�سب
قيا�سية يف ال�صني .وكذلك �أن�ش�أت
بكني �أ�ضخم ا�ستثمارات خارجية
لها يف اليابان.3 .بني ال�صني والهند،
وبنجالدي�ش �إىل جنوب ال�صني .وقد
منت حجم التجارة بينهما من 20
مليار دوالر خالل العقد املا�ضي� ،إىل
 80مليار دوالر اليوم.4 .خا�ضت الهند
وباك�ستان ثالثة حروب ،وي�ستمر النزاع
على ك�شمري ،لكنهما تتفاو�ضان على
اتفاقية جتارية ،و�إن�شاء خط �أنابيب
للغاز الطبيعي وللنفط من �إيران
عرب باك�ستان �إىل الهند .ويف الوقت
الذي تُعد فيه �آ�سيا موط ًنا للجيو�ش
الأ�رسع من ًّوا يف العامل؛ �إال �أنها ت�شهد
من ًّوا يف �أ�رسع اال�ستثمارات ،والبنى
التحتية ،و�سال�سل التوريد بني دولها.
وقد حت ّول تركيز قادة تلك الدول �إىل
اجلغرافيا الوظيفية اً
بدل من اجلغرافيا
ال�سيا�سية ،والرتكيز على الروابط
اً
بدل من النزاعات
االقت�صادية
اً
ّ
الإقليمية .و�إجمال ،يُر ِكز الكاتب على
�أنه من خالل االت�صال ال�سل�س� ،سواء
املادي �أو الرقمي؛ نتطور جتاه عامل
ي�ستطيع الب�رش فيه �أن يتغلبوا على
قيودهم اجلغرافية ،مكونني ح�ضارة
�شبكات عاملية على خريطة مل تعد
فيها احلدود واجلغرافيا هي امل�صري،
بل االت�صال.
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مر�ض اله�سترييا

و اله�سرتيا �أو كما ميكن �أن
ندعوها بالعربية الهراع �أو الهلع
هو �أحد الأمرا�ض النف�سية الذي
يكون عبارة عن �إ�ضطرابات يف
الإنفعاالت لدى املري�ض مع وجود
خلل يف الإح�سا�س و احلركة و عدم
القدرة على التحكم يف الأفعال و
الإنفعاالت
و مما مييز مري�ض الهي�سرتيا هو
عدم وجود دافع منا�سب �أو مالئم
لرد الفعل املبالغ فيه الذي يقوم
به  ،و يكون رد الفعل هذا يف
�أغلب احلاالت نابع من الهرب من

ال�رصاع النف�سي الذي مير به � ،أو
من اخلوف و القلق الذي يتحكم يف
م�شاعره
و يحدث �أن تتحول تلك امل�شاعر
و الإنفعاالت �إىل الت�أثري على
اجلهاز الع�صبي املركزي امل�سئول
على احلركات الإرادية يف ج�سم
الإن�سان  ،لذا يطلق على الهي�سرتيا
ب�شكل علمي عند بع�ض الأ�شخا�ص
الهي�سرتيا التحولية  ،نظراً للطبيعة
اخلا�صة بها و التي تن�شاً من حتويل
الإنفعاالت التي مير بها الإن�سان
�إىل �أعرا�ض ج�سمانية كطريقة

حدد العلماء  24طفرة
جينية غري معروفة �سابقا،
تزيد خطر �إ�صابة الن�ساء
ب�رسطان الثدي ،وتوفر
هذه "النتائج الرائدة"
�إجابة لآالف ال�ضحايا
الذين يتوارثون املر�ض
داخل �أ�رسهم.
وقد عرث على هذه
الطفرات يف اجلينات
املرتبطة
املعروفة
ب�رسطان الثدي ،يف %20
فقط من الن�ساء اللواتي
�أجرين اختبارات جينية
ل�رسطان الثدي املتوارث،

للتعبري عن تلك الإنفعاالت و
�أ�سلوب هرب من حلها عقلياً
و نف�سياً  ،فتعتمد النف�س تلك
الطريقة ك�أ�سلوب دفاعي يتمثل من
الهرب من مواجهة تلك امل�شاعر
و تختلف �أ�سباب اله�سرتيا لدى
العديد من احلاالت  ،حيث يكون
العامل الأهم يف حدوث هذا
املر�ض لدى العديد من الأ�شخا�ص
هو حدوث �صدمة نف�سية عنيفة
لل�شخ�ص  ،و هو من الأ�سباب
املبا�رشة يف ظهور املر�ض  ،حيث
مير معظم الأ�شخا�ص حلادثة

غري �أن العلماء الأ�سرتاليني
يعتقدون �أن هذا االكت�شاف
اجلديد "يحل جزءا كبريا
من اللغز" ،الذي مل يجد له
العلماء �إجابة ،ب�ش�أن �سبب
انت�شار ال�رسطان ب�شكل
كبري لدى بع�ض الأ�رس.
وادعى فريق جامعة ملبورن
�أن النتائج التي تو�صلوا �إليها
ميكن �أن ت�سمح للأطباء
بتقييم �أف�ضل خلطر �إ�صابة
املر�أة ب�رسطان الثدي.
وت�شري �أبحاث ال�رسطان
ال�سابقة �إىل �أن الإ�صابة
ب�أنواع ال�رسطان الناجتة

عن خلل جيني موروث،
ت�شكل �أقل من  ،%3بينما
يوجد �أربعة جينات معروفة
ميكن �أن تزيد من خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي،
مبا يف ذلك جني ""BRCA
الذي حتمله جنمة هوليوود
�أجنلينا جويل .ولكن
االكت�شاف اجلديد ،بقيادة
ميلي�سا
الربوفي�سورة
�سوثي ،ي�شري �إىل �أن عدد
الطفرات اجلينية امل�سببة
لل�رسطان من املحتمل �أن
ي�صل �إىل  28طفرة ،يف حال
�أكدت املزيد من الأبحاث

النتائج التي مت التو�صل
�إليها و�أو�ضحت �سوثي
�أن غالبية الن�ساء الالتي
يخ�ضعن الختبارات جينية،
ال توجد لديهن �أي عالمات
ا�ستعداد ل�رسطان الثدي،
لذلك ف�إن هذه النتائج
لي�ست مفيدة فقط للن�ساء
اللواتي لديهن تاريخ عائلي
مع �رسطان الثدي ،بل �إنها
�ست�ساعد يف "حت�سني التنب�ؤ
ب�رسطان الثدي لدى جميع
الن�ساء ،ومتهد الطريق
لتطوير العالجات اجلينية
ل�رسطان الثدي".

فقدان �شخ�ص عزيز �أو ف�شل يف
م�شاريع زواج �أو م�شاريع جتارية
هامة علق عليها امل�صاب �آماالً
كبرية
كما توجد العديد من
العوامل الأخرى
و
كالوراثية
ا لأ �سبا ب
النف�سية التي
تعرب عن مدى
ا �ستعد ا د
ل�شخ�ص
ا
للإ�صابة باله�سرتيا

فوائد الزجنبيل يف حت�سني �صحة القلب

طاملا �إ�ستخدم الزجنبيل لتعزيز �صحة القلب ،الزجنبيل يقلل من م�ستوى الكول�سرتول يف الدم وي�ساعد على منع الدم من التخرث والذي بدوره ي�ساعد يف التقليل من خماطر
الإ�صابة  »HYPERLINK «https://elhealthbeauty.com/benefits-of-garlic.htmlب�أمرا�ض القلب املختلفة
ن�سبة البوتا�سيوم يف ،الزجنبيل تعترب كبرية و�أي�ضا املنغنيز والذي يعمل علي توفري �أف�ضل �صحة للقلب من غريها مما يجعل الزجنبيل يف مقدمة النباتات والإع�شاب التي ت�ساعد
يف تقوية وتعزيز �صحة القلب.

�أعرا�ض ال�شقيقة

فوائد الزجنبيل لعالج
الربد والأنفلونزا

يف العادة تبد�أ ال�شقيقة بعمر الطفولة �أو املراهقة �أو
بداية ال�شباب ،وتبد�أ �أعرا�ضها يف العادة على �شكل
من
�أربع مراحل وهي البادرة ،والأورة ،وال�صداع ،وما
فوائد
بعد ال�صداع ،وال يجب �أن مير املر�ضى بجميع
الزجنبيل
هذه املراحل البادرة تبد�أ قبل يوم �أو يومني
الغريبة
من ال�صداع ،حيث ي�شعر املري�ض بتغريات
انه يعمل
ت�ؤ�رش على اقرتاب ال�صداع وت�شتمل على
علي
الإم�ساك ،التثا�ؤب امل�ستمر،الك�آبةووفقدان
تقوية
ال�شهية للطعام،،القلق
اجلاهز
،زيادة يف احلركة والن�شاطت�شنجات يف
املناعي
الرقبة الأورة حتدث الأورة قبل �أو بعد
لدي
ال�صداع الن�صفي ،وهي عبارة عن عر�ض
الإن�سان عن طريق
ع�صبي وتكون يف العادة ا�ضطرابات ب�رصية
حتفيز التعرق ،ومن
كوم�ضات ال�ضوء ونقاط عمياء ،ومن املمكن
طبيعي
هنا يتم ا�ستخدام الزجنبيل كعالج
ح�سية� ،أو حركية� ،أو
�أن تكون �إ�رضابات ّ
للربد والأنفلونزا  ،و�أي�ضا يحتوي الزجنبيل علي
نطقية ،وتبد�أ �أعرا�ض الأورة تدريجياً وتزداد
خ�صائ�ص مكافحة ال�سموم وم�ضادات الفطريات
مع مرور الدقائق وت�ستمر عاد ًة من ع�رشين
،وال�ستخدام الزجنبيل يف عالج نزالت الربد عليك
�إىل �ستني دقيقة ،ولكن معظم املر�ضى
�رشب ثالثة �أكواب من الزجنبيل يوميا ويوجد
ي�صابون بال�شقيقة
عالج �أخر وهو غلي قطع الزجنبيل يف املاء ثم
دون حدوث الأورة ،ومن الأمثلة
ا�ستن�شاق البخار اخلارج من املياه وذالك لتخفيف
عليهااال�ضطرابات الب�رصية مثل ر�ؤية �أ�شكال
�أعرا�ض الربد و الأنفلونزا.
متعددة� ،أو مناطق م�ضيئة� ،أو ملعات �أ�ضوية،
�أو فقدان الب�رص

�أ�سباب
الق�صور
الكلوي
ت�شمل �أ�سباب الق�صور
الكلوي (الف�شل الكلوي)
بفقدان تدفق ا ّ
لدم �إىل
الكلى ،مما ي�ؤدي �إىل
ف�شل عملها ،نتيجة
الإ�صابة بالنوبات
القلبية و�أمرا�ض القلب
وتليف الكبد ،وكذلك
اجلفاف ،واحلروق
ال�شديدة وااللتهابات،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
بع�ض الأدوية كم�ضادة
االلتهابات ،كما قد
ت�ؤدّي بع�ض الأمرا�ض
والظروف �إىل الإ�صابة
بالف�شل الكلوي كالتعر�ض
جللطات الدم ،التهاب
الأوعية الدموية ،التهاب
الأوعية الدموية ال�صغرية
يف الكليتني ،متالزمة
التحلل الدموي البويل،
�رسطان خاليا البالزما
يف نخاع العظم ،ت�صلب
اجللد ،ا�ستخدام �أدوية
العالج الكيميائي ،وبع�ض
امل�ضادات احليوية
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�إ�سالميات

الإ�سالم عقيدة و�شريعة
يتم تعريف العقيدة الإ�سالم ّية على �أ ّنها
اليقني الرا�سخ والإميان اجلازم بالإ�سالم،
وب�أ ّن ُه ال �إله �إ ّال اهلل و�أنّ حُم ّمداً ر�سو ُل اهلل،
وينعق ُد هذا اليقني يف القلب ك ُعقد ِة احلبل
التي ال تُفك ،فهي عقيدةٌ قلب ّية تُ�ص ّدقها
الأفعال والأعمال ،والعقيدة الإ�سالم ّية
هي عقيدة التوحيد والإخال�ص هلل وحده
من دون �رشكٍ ظاه ٍر �أو باطن ،من دونِ
ري وج ِه اهلل
مِ را ٍء �أو ريا ٍء �أو ابتغا ٍء لغ ِ
هي عقيدةُ الوالء
والعقيدة الإ�سالم ّية َ
والرباء ،والءٌ هلل ور�سوله وبراءةٌ من �أعداء
ِ
ب�صفات اهلل
وهي ت�شم ُل الإميا َن
الدين،
َ
ُ
ِ
ري متثي ٍل �أو ت�شبي ٍه
غ
من
�سنى
حل
ا
ه
أ�سمائ
و�
ِ
ُ
�أو تعطيلٍ ،فامل�سلِم ي�ؤمن ب�أ َّن اهلل تعاىل
لي�س كمثل ِه �شيء وه َو ال�سمي ُع الب�صري،
َ
ِ
ر�سولنا
عليها
تركنا
التي
العقيدة
هي
ه
وهذ
ُ
َ

علي ِه ال�صالةُ وال�سالم وال�صحاب ُة الكرام
ري ال ُقرون
وتابعيهِم وهُم خ ُ
فهي الطريقة واملنهج،
�أ ّما ال�رشيعة
َ
ُ
هي جمموعة القوانني
ويف اال�صطالح َ
والت�رشيعات الإ�سالم ّية التي ت ّ
ُنظم �أمو َر
خا�ص
الدين والدُنيا ،وال�رشيعة تتم ّيز ب�أم ٍر
ّ
فيها يمُ ّيزها عن العقيدة ،فالعقيدة �أو ما
هي ثابت ٌة ال تتغيرّ
يُطلق عليها الدين �أي�ضاً َ
فهي الإميان باهلل وحده وب�أ�سمائه و�صفاته،
َ
يرت�ض اهلل تعاىل
وهي الإ�سالم هلل وحده ،ومل
ِ
إ�سالم ديناً ،بينما ال�رشيعة
للب�رش غ َ
ري ال ِ
فهي ُمتغيرّ ةٌ
بح�سب ُك ّل زمان ،فلك ّل ر�سو ٍل
ِ
َ
من ال�سابق َ
خا�ص ٌة
ني عليهم ال�سالم �رشيع ٌة ّ
ُ
تختلف فيها الأحكام ،فقد كانت
لأقوامهم
ال�صيام يف ال�سابق �صياماً عن الكالم ،بينما
يف �رشيعة الإ�سالم التي جا َء بها ر�سو ُل اهلل

ِب ّر الوالدين

الوالدان �سبب وجود الإن�سان يف هذه احلياة بعد
م�شيئة اهلل �سبحانه وتعاىل ،لذلك ربط اهلل حقّ
الوالدين بح ّقه ّ
جل جالله يف القر�آن الكرمي لبيان
عظيم منزلتهما وجليل ف�ضلهما وقدرهما ،وال
يُنكر ف�ضل الوالدين �إال ُك ّل من َغ ِ�ضب اهلل عليه
ال�سوء يف ال ّ ُدنيا والآخرة ،قال تعاىل
و�أراد به ّ
« َو َق َ�ضىٰ َر ّبُ َك �أَ اَّل تَ ْعبُ ُدوا �إ اَِّل �إِ ّيَاهُ َوبِال ْ َوا ِل َديْنِ
�إ ِْح َ�سا ًنا ۚ �إِ َّما يَبْل ُ َغ َّن عِ ند َ
َك ال ْ ِكبرَ َ َ�أ َح ُد ُه َما َ�أ ْو
ِكلاَ ُه َما َفلاَ تَقُل لَّ ُه َما �أُ ٍّ
ف َو اَل تَنْ َه ْر ُه َما َو ُقل لَّ ُه َما
ِ�ض لَ ُه َما َجنَا َح ال ّ ُذ ِّل مِ َن ال َّر ْح َم ِة
َق ْو اًل كرميا َواخْ ف ْ
ريا».
�ص ِغ ً
ان َ
َو ُقل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر ّبَيَ يِ
ِب ّر الوالدين والإح�سان �إليهما وتقدميها على
واجب على ّ
كل م�سل ٍم
النّف�س واملال والولد �أم ٌر
ٌ
وم�سلم ٍة ما مل ي�أمرا مبع�صية اهلل �أو بكفر �أوكبائر
�إذ ال طاعة ملخلوقٍ يف مع�صية اخلالق ،ونتيجة
ِب ّرهما تو�سيع ال ّرزق وال ِّر�ضا
وال�سعادة ،وتفريج
َّ
الهم والغ ّم والكرب ،وحتقيق ال ّ ُدعاء و�سِ عة
ال�صدر ،ودخول اجلنّة
َّ

الإميان باهلل

ق�ص ُد ب ِه الت�صدي ُق اجلازم واليقني
الإميان باهلل يُ َ
ّ
الذي ال يرتدد وال يُداخل ُه ّ ٌ
�شك ،ولعل التعريف
اجلامع املانع ملعنى الإميان ه َو القولُ
بالل�سان والت�صديق با َ
جلنان وال َع َمل باجلوارح
والأركان ،ويف هذا املعنى ال�شامل ت�أكي ٌد على
�أ َّن الإميان يبد�أ ب�أن تتلفّظ بقوله بل�سانك
وهذا القول بالل�سان ال بُ َّد و�أن يكو َن نابعاً من
وحديتكلّل هذا الت�صديق ب�أفعا ٍل
قلب م�ؤمن ُم ّ
ً
على �أر�ض الواقع ،فال يكو ُن املرءُ م�ؤمنا باهلل
و�أفعال ُه مليئ ٌة بالفُجور والإ�ساءة خللق اهلل ،لأ َّن
الإميان ال بُ ّد �أن يجعل من امل�ؤمن �إن�ساناً تق ّياً
حري�صاً على فِعل اخلري وحمب ِة ا َ
وح�سن
خللق ُ
التعامل مع النا�س ،ويف هذا املقال ولأهم ّية
الإميان يف حياتنا �سنُ�سلّط ال�ضوء على كيف ّية
زيادة الإميان باهلل تعاىل وتقوية هذا الإميان

حُم ّمد علي ِه ال�صالةُ وال�سالم فيُبا ُح فيها
الكالم ،وهذا مثا ٌل على اختالفها يف
ُك ّل قوم ،فقد قا َل اهلل ُ تعاىلِ ( :ل ُك ٍّل َج َعلْنَا

اجا) ،وقا َل علي ِه ال�صالةُ
مِ نْ ُك ْم �شرِ ْ َع ًة َومِ نْ َه ً
وال�سالم( :الأنبياء �إخوة لعالت� ،أمهاتهم
البخاري
ّ
�شتى ،ودينهم واحد) رواهُ

مواجهة ال�شهوات ..حقائق عن ال�شهوة واملع�صية والتوبة

ال�شهوات ومواجهتها ،هي من �أكرث
امل�شاكل التي يعاين منها ال�شباب،
خا�صة يف ظل انت�شار و�سائل الإثارة
عرب الف�ضائيات واالنرتنت ،وتفنن
�أ�صحاب ال�شهوات عرب الأعمال
الدرامية وامل�رسحية يف �إمالة
ال�شباب مي ً
ال عظي ًما.
ويقدم الدكتور حممد راتب النابل�سي
ن�صائحه لل�شباب يف كيفية مواجهة
ال�شهوات من خالل ا�ستعرا�ض
بع�ض احلقائق عن ال�شهوة وعن
املع�صية وعن التوبة.
�أوالً :حقائق عن ال�شهوة
 -1ال�شهوة هي الدافع املحرك
نحو اهلل تعاىل ،وهي حيادية متاماً،
ف�إما �أن يرقى بها الإن�سان �إىل �أعلى
الدرجات� ،أو يهوي بها �إىل �أدنى
الدركات.
 -2كل �شهوة لها قناة نظيفة:
لي�س يف الإ�سالم حرمان ،ولكن يف
الإ�سالم �ضبط وتنظيم ،وما �أودع
اهلل يف الإن�سان من �شهوة �إال وجعل
لها قناة نظيفة ت�رسي خاللها� ،إن
ا�شتهى املال تاجر ،و�إن �أراد املر�أة
تزوج ،و�إن �أراد املكانة العلية
ا�ستقام على �أمر اهلل و�أح�سن �إىل
خلقه.
 -3بال�شهوة نرقى �إىل اهلل مرتني:
مرة �صابرين ،عند عدم حتقق
ال�شهوة ،ومرة �شاكرين ،عند
حتققها.
ثان ًيا :حقائق عن املع�صية
 -1للتخل�ص من املع�صية البد من
معاجلة �أ�سبابها ،فهناك �أمرا�ض
وهناك �أعرا�ض ،واملعا�صي
�أعرا�ض ملر�ض واحد� ،إنه البعد
عن اهلل تعاىل.

 -2ال ت�شهر مبع�صيتك� :إياك �أن
حتدث مبع�صيتك �أحداً من النا�س،
�إال �إذا علمت يقيناً �أنه يفيدك يف
التخل�ص منها ،يقول �صلى اهلل
عليه و�سلمُ « :ك ّ ُل �أُ َّمتِي ُم َعا ًفى �إ اَِّل
اه َر ِة �أَ ْن
المْ ُ َجاهِ رِي َنَ ،و ِ�إ َّن مِ ْن المْ ُ َج َ
يَ ْع َم َل ال َّر ُج ُل بِاللَّيْلِ َع َم ً
�ص ِب َح
ال ثُ َّم يُ ْ
َو َق ْد َ�سترَ َهُ هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َفيَقُو َل :يَا ُفلاَ ُن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ات
ب
د
ق
و
ا،
ذ
ك
و
ا
ذ
ك
ة
ِح
َ ْ َ َ
َ
َعمِ ل ْ ُت الْبَار َ
اللَِ
ف ِ�سترْ َ هّ
�ص ِب ُح يَكْ�شِ ُ
يَ ْ�سترُ ُهُ َر ّبُ ُه َويُ ْ
َعنْهُ».
� -3إياك ثم �إياك ثم �إياك �أن ت�ضل
�إن�ساناً وت�سوقه معك �إىل املع�صية،
ف�إنك لن ت�سامح نف�سك بعد التوبة
على ما فعلت.
ثال ًثا :حقائق عن التوبة
 -1لي�س هناك ذنب  -مهما بدا
ريا  -ال ميكن التوبة منه،
لك كب ً
قال تعاىل�« :إن اهلل يغفر الذنوب
جمي ًعا»
 -2انتبه ،فاهلل يف عليائه يفرح
بتوبتك ،وما �أمرك �أن تتوب �إال
ليتوب عليك.
راب ًعا :مراحل مواجهة ال�شهوات
 -1اخل بنف�سك �صاد ًقا وحلل
�أ�سباب املع�صية التي تقرتفها.
� -2إياك �أن ت�سمي املع�صية بغري
م�سمياتها وكن �صادقاً و�رصيحاً مع
نف�سك -3 .اتخذ القرار ب�صدق
و�إخال�ص مع العزم على عدم
العودة والندم على ما فات ،واعلم
�أن منادياً ينادي يف ال�سماوات
والأر�ض يف هذه اللحظة �أن هنئوا
فالناَ فقد ا�صطلح مع اهلل ،و�أن اهلل
يكون فرحاً بتوبتك فاجعل من هذه
عيدا حقيق ًيا لك.
اللحظة ً
 -4ناج اهلل تعاىل ،واطلب منه
ب�صدق وبدموع �أن يتوب عليك،

وحاول �أن يكون ذلك لي ً
ال فهذا
مو�سم التائبني ،قل له� :أنا �ضعيف،
اعرتف بذنبك باللغة التي حتب
ودون حواجز ،واطلب منه �أن يعينك
بيقني تام �أنه ي�سمعك و�سيجيبك.
� -5إذا كانت مع�صيتك ترتبط
بزمان �أو مبكان ،فا�شغل زمان
املع�صية ب�شيء حتبه من الطاعات،
و�إياك �أن تقرتب من مكانها ،و�إذا
كانت ترتبط ب�شخ�ص ،فتخ َّل عنه
قبل �أن ي�أتي يوم يرديك فيه.
 -6ال �شك �أن نف�سك �ستنازعك
لتعود �إىل املع�صية التي كنت
عليها،ومن �أجل ذلك:
�أ – �أدبها باحلرمان وقاومها.
ب -تذكر ف�ضل اهلل عليك ،وا�ستح
منه ومن �إح�سانه �إليك ،وكيف تقابل
�إح�سانه بالإ�ساءة ،فهذا ال يقبل مع
�إن�سان فكيف مع الواحد الديان؟!،
«وذكرهم ب�أيام اهلل»
ج -من امل�ؤكد �أنك تت�أثر ب�آية كرمية
�أو ب�أن�شودة هادفة �إما ب�صوتك �أو
ب�سماعها من مقريء �أو من�شد دعها
يف متناول يديك دائماً لت�ستمع �إليها
عندما حتدثك نف�سك باملع�صية.
د -عندما تنازعك نف�سك
باملع�صية �إياك �أن ت�سري معها ولو
خطوة واحدة لأنه �سي�صعب عليك
ترك اخلطوة الثانية �أو الثالثة ولكن
الأمر �سهل جداً يف البداية« ،وال
تتبعوا خطوات ال�شيطان».
 -7ال ت�ؤجل التوبة ،وال تقل
«�سوف» ،ف�إنها من جنود �إبلي�س وما
�أدراك �أنك �ستعي�ش حتى تتوب.
 -8بعد �أن يتوب اهلل عليك وت�شعر
بعدم امليل �إىل املع�صية ،وهذا
�سيكون ب�إذن اهلل بعد املجاهدة،
�إياك �أن تعتد بنف�سك ولكن اعرتف
بالف�ضل ل�صاحب الف�ضل.

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

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

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

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

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

الكلمات املراد �شطبها
 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

 -غـياهـب

 -تنور

 -احلـاملـة

 -بهيج

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

حل العدد ال�سابق
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بور�ش حتيي موديل
" "911من جديد
قررت عمالق �صناعة ال�سيارات الريا�ضية
بور�ش �إحياء مبيعات املوديل الأ�سطورة ""911
بطرحها منوذج جديد معدل من هذه ال�سيارة.
وبالرغم من تك ّتم بور�ش فيما يخ�ص تفا�صيل
هذه ال�سيارة� ،إال �أن بع�ض الت�رسيبات ت�ؤكّد
على �أن هيكلها الأ�سا�سي �سيحافظ على
الطابع العام ملوديل " "911التقليدي ،مع بع�ض
التعديالت التي �ستطر�أ على الواجهة اخللفية،

"بي �إم دبليو" تك�شف عن خطتها حتى العام 2025
ك�شفت �رشكة "بي �إم دبليو" الأملانية عن خطتها لإنتاج �أ�سطول موديالتها لغاية عام  ،2025وتق�ضي خارطة الطريق هذه
بت�صنيع  12موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق اخلطة ب�إنتاج رود�سرت " "BMW i8التي ك�سف عنها يف معر�ض "لو�س �أجنلو�س" لل�سيارات .وهي موديل هجني
ثالثي الأ�سطوانات ب�سعة  1.5لرت.
مبحرك كهربائي يف مقدمته ،و�آخر توربيني
ح�صانا .وهي قادرة على قطع م�سافة 440
�أما القوة الإجمالية لل�سيارة فبلغت 374
كيلومرتا دون �أن ت�شحن بطاريتها.
رو�سيابي �إم دبليو تنوي بناء م�صنع
بي �إم دبليو تنوي بناء م�صنع يف
ال�رشكة بعد ذلك ب�إطالق كرو�س
يف رو�سيا وتق�ضي خطة
�صحيفة "� "Carscoopsإن
هجينة كهربائية .وقالت
عام � ،2019إىل عملية
ال�سيارة �ستن�ضم �أي�ضا،
�أوال عن موديل "ميني"
الكهربة .و�سيتم الك�شف
موديالت هجينة �أما عام
كهربائي ثم �ستطلق 3
موديل ""BMW X3
 2020ف�سي�شهد �إطالق
فيما بعد �إىل موديل مزود
الكهربائي الذي �سيتحول
مبحرك هجني.
�ستت�سارع عملية كهربة "بي
وبدءا من عام ،2021
موديل"  "iNextالكهربائي
�إم دبليو" حيث �سيتم �إطالق
و� 8أخرى هجينة .و�ستزود كلها
بداية ،تتلوه  9موديالت كهربائية
ال�سري  450كيلومرتا� ،أو بطاريات 90
ببطاريات  60واطا ،التي ت�ضمن مدى
املوديالت الفاخرة ف�ستح�صل على بطاريات
واطا ت�ضمن مدى ال�سري  550كيلومرت �أما
 120واطا ت�ؤمن �سري  700كيلومرت.
وما �سيلفت �أنظار الهواة واخلرباء هو �سيارات كهربائية ريا�ضية �ستح�صل على حمرك كهربائي ينتج  268ح�صانا يف
مقدمة ال�سيارة وحمركني بنف�س القوة يف م�ؤخرتها .و�ستت�سارع مثل هذه ال�سيارات حتى  100كيلومرت يف ال�ساعة خالل
ما يقل عن  3ثوان فقط.

 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.

والتي �ستمزج بني عنا�رص من ت�صميمات
" "Panameraو"."Cayenne
يت�ضح بعد ما �إذا كانت بور�ش �سوف
ومل
ّ
تطرح هذه النماذج بتعديالت ""Carrera S
�أو " ،"Carrera S 4لكن املتابعني �أكدوا �أن
�أكرث ما �شد انتباههم يف املوديل هو م�صابيح
الـ " "LEDاجلذابة و�شكل غطاء املحرك
اخللفي.

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.

�آبل

ن�ستخدم الذكاء اال�صطناعي لتعليم
ال�سيارات كيفية قيادة نف�سها بنف�سها
�آبل تعمل منذ عدة �سنوات على تطوير
تقنيات القيادة الذاتية ،وم�ؤخراً
�أ�صبحت تخترب هكذا تقنيات ب�سيارات
لكز�س على الطرقات العامة.
وح�سب رو�سالن �ساالخوتدينوف مدير
�أبحاث �آبل للذكاء اال�صطناعي ،ف�إن
عمالق التقنية الأمريكي ي�ستخدم
التعلم املتقدم للآلة لتحليل البيانات
من كامريات ال�سيارات ،و�أن الذكاء
اال�صطناعي يُ�ستخدم بهكذا �أغرا�ض
كما يبدو ف�آبل ط ّورت برجمية ت�ستخدم
الليزر والكامريات للتعرف على
الأ�شياء مثل ال�سيارات وامل�شاة و�إذا ما
كانت متحركة �أو جامدة مع ا�ستخدام
تقنية الواقع املعزز للم�ساعدة يف بناء
خارطة تف�صيلية للواقع ا ُ
ملحيط بال�سيارة.
مل يخُ �ض �ساالخوتدينوف يف مزيد من التفا�صيل ،ولكن يبدو لنا �أن �آبل ت�سري
بثبات يف طريق تطوير “العقل” الذي من �ش�أنه �أن يقود ال�سيارات ب�أمان بدالً
عنّا يف امل�ستقبل ،على �أن نرى �أوىل جناحاتها على �أر�ض الواقع مبجال القيادة
الذاتية بحلول  2021رمبا.
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021.69.64.63
الفاك�س :
هاتف و فاك�س الإدارة021.69.64.83 :
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النقال :

بريد التحرير:
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اال�شهار

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

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA

مطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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تعد الأوىل يف اجلزائر

تد�شني الر�سمي خلط ن�صنيع البطاقات االليكرتونية بجامعة �سعد دحلب
ك�شف املدير العام ل�رشكة «بومار
كومباين» ال�سيد على بومدين يف الكلمة
التي �ألقاها باملنا�سبة التد�شني الر�سمي
خلط ت�صنيع البطاقات الإلكرتونية يف
جامعة �سعد دحلب بالبليدة من قبل
املدير العام ل�رشكة «بومار كومباين»
امل�سوق احل�رصي لعالمة �سرتمي �سي�ستام
« ال�سيد على بومدين وعميد اجلامعة
والتي تعد الأوىل يف اجلزائر �أن �رشكة
«بومبار» حتت عالمة «�سرتمي �سي�ستام»
املخت�صة يف �إنتاج الأجهزة االلكرتونية
يف اجلزائر تعد �أول �رشكة م�صدرة
ملنتوجاتها يف �أوروبا و�إفريقيا ترفع
التحدي من خالل منح جامعة �سعد
دحلب بوالية البليدة خط �إنتاج البطاقات
االلكرتونية لكل جماالت ال�صناعة منها
الطاقات املتجددة �صناعة ال�سيارات �إىل
جانب اال�ستعماالت املنزلية كالثالجات
املكيفات الهوائية �شا�شات التلفاز
وغريها  .و�أ�ضاف ذات املتحد ت �أن
هذا امل�رشوع هو مرة �سبع �سنوات من

العمل مع اجلامعات اجلزائرية وكذا
�رشيكها التكنولوجي العمالق الأمريكي
«اينيفر�سال ان�سرتمينت كوبرياي�شن»
با�ستثمار قدر بنحو  1.5مليون دوالر
م�شريا �إىل �أن �رشكة بومار ت�أمل يف لعب
دور تربوي من خالل تقدمي خربتها
ودعمها الكامل للتكوين والبحث مما ي�ؤثر
على �صناعة الإلكرتونيات يف اجلزائر
وي�شجع التقدم.
،كما او�ضح املدير انه �ستتوىل �رشكة
«بومار» العناية بالتدريب امل�ستمر
للطالب اجلامعيني ،ولكنها �ست�ساعد
�أي�ضا يف التوجيه والإدماج املهني النهائي
لل�شباب والباحثني عن عمل  .ويف هذا
ال�صدد ذكر املدير العام ل�رشكة «بومار
كومباين» ال�سيد على بومدين باالتفاق
املربم بني �رشكة «بومار» و م�ؤ�س�سة
«يونيفر�سال العاملية» وجامعة البليدة
يف يف الـ� 25أكتوبر  2016ومت الرتكيز يف
بنود االتفاق على و�ضع وتنفيذ �إجراءات
من�سقة �أو م�شرتكة يف البحث والتدريب
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والتوجيه املهني بني ال�رشكاء الثالثة
ف�ضال عن تنظيم التبادالت املنتظمة
حول مو�ضوعات التفكري والعمل
امل�شرتك ،وال �سيما يف جماالت املحتوى
التعليمي �أو �إن�شاء ال�شهادات ،والتح�ضري
للوظائف ال�صناعية ،والتعليم امل�ستمر،
والتحقق من اخلربة املكت�سبة ،والتدريب
الداخلي ،وبرامج العمل والدرا�سة من �أجل
التدريب املهني ،وامل�ساعدة يف التوجيه
املهني و�إدماج ال�شباب والباحثني عن
عمل ،والبحوث التطبيقية،
وتعيني
وت�شجيع
الباحثني زكذا بدء
االجتماعات �أو
ا ل�رش ا كا ت
ا لتكميلية
هيك
نا
عن تبادل
ا ملعلو ما ت
والوثائق �إىل
جانب الدعم

املميز يف تطبيق م
اي اوراجن �أنه يوفر ادارة
كاملة حل�ساب اورا
جن ،حيث ميكن من خالله
معرفة الر�صيد ا
خلا�ص باملكاملات ،ومعرفة
نظام اخلط وباقي
�أنظمة وعرو�ض اوراجن،
بالأ�ضافة للقدرة ع
لى معرفة الفاتورة اخلا�صة
باحل�ساب �سواء كانت
الفاتورة خا�صة ب�شخ�ص
واحد �أو جمموعة
من الأ�شخا�ص.ميكن �أي�ضا
معرفة اال�ستهالك ا
خلا�ص باخلط ،كما ميكن
مل�ستخدمي نظام الكا
رت املدفوع مقدما معرفة
ال
ر�
صيد
ا
حتويل امليجا بايت
ملتبقي لديهم ،و�أي�ضا ميكن
�س بني اخلطوط املختلفة،
وط
لب
ا
ملي
جاب
ايت
�س
من
عم
اجلديدة التي تقدمها �
الء �أخرين ،وهي اخلدمة
أوراجن لعمالئها�أي�ضا ميكن
ا
ال�
شرت
اك
يف
ا
نظ
مة
ا
ملك
للأنظمة الأخرى ،وكذ
املات اجلديدة والتحويل
لك ادارة الأنرتنت اخلا�ص
ا
لها
تف
(
باق
ات
ا
ل
أن
رتن
ت) �
خدمة الإنرتنت ال
أو �أنرتنت الـ  ADSLوهي
تي تقدمها �أوراجن للمنازل ال
تي يوجد بها �أرقام �أر�ضيه.

غوغل تطرح تطبيقات مميزة لال�ستمتاع بالت�صوير

�أعلنت غوغل عن ثالثة تطبيقات جديدة ،تعك�س ا�ستمرار ال�رشكة يف بناء «التكنولوجيا التجريبية»
و�أعلنت غوغل عن �إطالقها ثالثة تطبيقات جديدة للت�صوير ،حيث تعد هذه الإ�صدارات جزءا من
برنامج « ،»appsperimentsالذي �أطلقته ال�رشكة حديثا.
وقد ا�ستلهم الربنامج اجلديد من تطبيق ال�رشكة « ،»Motion Stillsالذي �صدر العام املا�ضي،
حيث ي�سمح بالتقاط مقاطع فيديو ق�صرية وحتويلها �إىل �صور متحركة � ،GIFأو عرو�ض �سينمائية
�شاملة وذلك با�ستخدام تكنولوجيا التثبيت والعر�ض املتقدمة لديهم .وك�شفت غوغل عن تفا�صيل
حول تطبيقاتها الثالثة اجلديدة بدءا من �أن تطبيق «� »Storyboardسيكون خم�ص�صا فقط
مل�ستخدمي �أندرويد ،فيما �سيكون التطبيق الثاين « »Selfissimoمل�ستخدمي �أندرويد و iOS
�أما الثالث « »Scrubbiesف�سيكون مل�ستخدمي  iOSفقط .ويعمل تطبيق «»Storyboard
على �أخذ مقاطع الفيديو اخلا�صة بك وحتويلها �إىل �صفحة واحدة تت�ضمن � 6إطارات ،يتم و�ضعها
بطريقة ت�شبه الكتب الهزلية� ،أي مبثابة ق�صة م�صورة .ويقوم التطبيق باختيار الإطارات املثرية
لالهتمام تلقائيا وي�ضم � 6أمناط ب�رصية خمتلفة ،ف�ضال عن �أن غوغل تدعي �أن هناك �أكرث من
 1.6تريليون تركيبة خمتلفة لل�صور.

املايل من �رشكة «بومار و ينيفر�سال»
لبع�ض الإجراءات ،ل�صالح جامعة �سعد
دحلب ويف االخري التكوين يف املا�سرت
املتخ�ص�ص لل�سنة الثانية من الدرا�سة
والتي �سوف تتبع ال�سنة الأوىل جذع
م�شرتك من املناهج الدرا�سية الأ�سا�سية
والتدريب العام على الأدوات التكنولوجية
املتاحة

بوجلطي�.سمرية

م�س�ؤول يف في�سبوك:
املوقع يدمر املجتمع!

وقال ت�شاماث باليهابيتيا ،الذي كان نائب ق�سم منو
امل�ستخدمني يف ال�رشكة يف الفرتة بني عامي  2007و،2011
�إنه ي�شعر «بالذنب الكبري» جتاه في�سبوك ،كما حظر �أبناءه من
ا�ستخدامه.
وت�أتي هذه االنتقادات مماثلة لتلك التي �أدىل بها �أول رئي�س
يف في�سبوك ،حيث قال �إن املوقع طور طرقا خا�صة ل�ضمان
ن�رش امل�ستخدمني حلياتهم اخلا�صة على عمالق املواقع
االجتماعية.
وقال يف مقابلة �أجراها مع كلية الدرا�سات العليا يف جامعة
�ستانفورد ،ر�صدها موقع فريج�« :أعتقد �أننا �أن�ش�أنا �أدوات
تدمر الن�سيج االجتماعي»و�أ�ضاف مو�ضحا�« :أ�شعر بالذنب
الكبري� .أعتقد �أننا جميعا كنا نعرف ذلك يف عقولنا ،على الرغم
من تظاهرنا �أن هذا اخلط الكامل ال يحمل عواقب �سيئة غري
مق�صودة حقا»و�أو�ضح ت�شاماث �أنه يحاول ا�ستخدام في�سبوك
�أقل قدر ممكن ،ويو�صي النا�س ب�أن ي�أخذوا «ا�سرتاحة طويلة»
من جميع مواقع التوا�صل االجتماعي ،ولي�س فقط املوقع
الذي �أن�ش�أه مارك زوكربريغ.
وا�ستطرد قائال�« :إن حلقات التغذية املرتدة التي �أن�ش�أناها
على املدى الق�صري ،تدمر كيفية تطور املجتمع» ،م�شريا �إىل
التفاعالت امل�ستخدمة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مثل
«الإعجاب»و�أكد م�س�ؤول في�سبوك ال�سابق «�أننا ننظم حياتنا
حول هذا ال�شعور الوهمي ،لأننا نح�صل على مكاف�أة ق�صرية
الأمد عرب هذه الإ�شارات ،القلوب والإعجاب واملتابعة .نحن
نخلط ذلك مع احلقيقة ،على الرغم من �أن الأمر وهمي ويرتك
فراغا و�رشخا �أكرب يف العالقات».
وجاءت تعليقات ت�شاماث بعد وقت ق�صري من و�صف الرئي�س
الأول لفي�سبوك� ،شون باركر� ،آلية جذب املوقع االجتماعي
للم�ستخدمني ليجعلهم يف حالة �إدمان على ا�ستخدامه،
بالإ�ضافة �إىل كيفية تغيري طريقة عمل �أدمغة النا�س.

ثالجة ذكية تلتقط «�صور
�سلفي» ملحتوياتها!
�أطلقت �رشكة �سام�سونغ ثالجة ذكية ميكنها تتبع النظام الغذائي
اخلا�ص بامل�ستخدمني والتقاط �صور للمنتجات املوجودة بداخلها.
وتتميز الثالجة بوجود �شا�شة كبرية تعمل باللم�س على �أحد �أبوابها ،كما
ت�شمل م�ساعدا �صوتيا ذكيا ي�ستجيب للأوامر ،مثل ت�شغيل املو�سيقى
الكال�سيكية ،وغري ذلك .كما حتتوي على كامريا تلتقط �صورا
ملحتوياتها ،وتر�سلها �إىل هواتف امل�ستخدمني.
وميكن حتميل جمموعة من التطبيقات يف ت�صميم الثالجة ،ما ي�سمح
با�ستخدام التقومي والتلفاز من خاللها ،وكذلك م�شغل املو�سيقى.
وتعمل �سل�سلة من الكامريات والتطبيقات معا ،لتوفري املعلومات
الالزمة املتعلقة باملنزل.
و�صممت ال�رشكة امل�ساعد الرقمي ،بيك�سي ،للم�ساعدة يف �إدارة
هذه العمليات .وقال املتحدث الر�سمي با�سم �سام�سونغ ،يف امل�ؤمتر
العاملي للجوال ،تُر�سل املعلومات من جهاز �إىل �آخر ،وميكن ال�سيطرة
عليها با�ستخدام الهاتف وتعد هذه الثالجة واحدة من بني عدة �أجهزة
جديدة المعة تعر�ضها �رشكة الإلكرتونيات الكورية اجلنوبية ،يف امل�ؤمتر
العاملي للجوال يف مدينة بر�شلونة الإ�سبانية هذا الأ�سبوع ،حيث ت�شمل
«مطبخ امل�ستقبل» التفاعلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الثالجة الذكية متاحة يف بريطانيا على موقع
�سام�سونغ ب�سعر  3599جنيه �إ�سرتليني ،ولكنها غري متوفرة حاليا يف
الواليات املتحدة.

هل �أ�صبح بالإمكان اخرتاق
�أي جهاز �آيفون؟!

ذكرت جملة فورب�س �أن اخلرباء يف �رشكة « »Cellebriteالإ�رسائيلية
قادرون على اخرتاق �أجهزة �آبل الذكية ووفقا للمجلة ف�إن «اخلرباء يف
 Cellebriteقادرون على فك ت�شفري احلماية لأي جهاز ذكي يعمل
بنظام � 11 iOSأو �أي نظام ت�شغيل �أ�صدرته �آبل �سابقا»،و�أ�شارت املجلة
�إىل املن�شور الذي ن�رشته  Cellebriteو�أكدت فيه على �أن «خربائها
قادرون على فك ت�شفري خمتلف �أجهزة  iPhoneو iPadو،»iPod
و�أن م�صدرا يف ال�رشطة الأمريكية �أكد �أن «بع�ض قرا�صنة الإنرتنت
وجدوا طرقا معينة الخرتاق هواتف  8 iPhoneو.»iPhone X
ونوهت املجلة �إىل �أن ال�رشكة الإ�رسائيلية املذكورة تتعاون ب�شكل
فعال مع حكومة الواليات املتحدة.

�أف�ضل بطارية هاتف يف العامل

�أده�شت �رشكة «  »OUKITELال�صينية ع�شاقها من جديد،
بهاتف مميز مزود ببطارية جبارة ب�سعة  11000ميلي �أمبري/
يلقى هاتف
�ساعة ووفقا للخرباء ف�إنه من املتوقع �أن
« »OUKITEL K10اجلديد،
املنتظر طرحه �أول العام القادم،
رواجا كبريا يف الأ�سواق
والعاملية،
ال�صينية
لكونه ميتلك �أقوى
هاتف
بطارية
ذكي موجودة حتى
الآن ،ف�ضال عن
موا�صفاته املميزة التي
الهواتف
جتعل منه مناف�سا قويا بني �أحدث
املوجودة حاليا.
وعن �أهم ميزات اجلهاز ،قال اخلرباء �إنه ي�أتي ببطارية ب�سعة
 11000ميلي �أمبري�/ساعة ،مزودة بخا�صية ال�شحن ال�رسيع «،»5А
التي متكن من �شحن  %60من البطارية تقريبا يف غ�ضون ن�صف
�ساعة فقط ،بالإ�ضافة لكامريا خلفية مزدوجة ،و�أمامية بعد�ستني
وما�سح لب�صمات الأ�صابع �أما حول املوا�صفات الأخرى ،فت�ؤكد
املعلومات �أن الهاتف مزود كذلك ب�شا�شة  6بو�صات بدقة عر�ض
«  »+FHDو�أبعاد « ،»18:9على غرار �أحدث هواتف �سام�سونغ
املوجودة حاليا ،ف�ضال عن ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت
قابلة للتو�سيع با�ستخدام بطاقات الذاكرة اخلارجية ،عالوة على
ذاكرة و�صول ع�شوائي  6غيغابايت ،ومعالج قوي �سوف يجعالنه
قادرا على التعامل ب�رسعة كبرية مع البيانات و�شبكات الإنرتنت.
من حيث الت�صميم اخلارجي ،يتميز الهاتف بهيكل من املعدن
واجللد الأ�سود م�صنوع بطريقة جتعله غاية يف الأناقة والع�رصية.

بلدية املعا�ضيد بامل�سيلة
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املدير العام مل�صرف ال�سالم باجلزائر نا�صر حيدر لـ"الو�سط "

التمويالت بلغت  55باملائة ،املدخيل  44باملائة
و الودائع فاقت  88باملائة
 .فتح 20فرع مرهونة بتقدم �أ�شغال التهيئة واحل�صول على الرتاخي�ص واملوافقات
ك�شف املدير العام مل�صرف ال�سالم باجلزائر نا�صر حيدر  ،يف ت�صريح �صحفي خ�ص به جريدة «الو�سط « ،
�أن املديرية العامة مل�صرف ال�سالم اجلزائر ت�سعى جاهدة لك�سب مكانة مرموقة يف �سوق املال اجلزائرية
بفتح  20فرع عرب القطر الوطني وذلك يف حالة احل�صول على الرتاخي�ص الإدارية املعمول بها  ،م�ضيفا
يف ذات ال�سياق �أن هذا امل�صرف يعرف يف ال�سنتني الأخريتني منو م�ضطر .
و�صول امل�رصف ما ن�سبته 50
باملائة ما بني  2016و 2017
و هي الن�سبة التي و�صفها
نف�س املتحدث باملعتربة ،
فيما �إرتفع التمويل لن�سبة 55
باملائة � ،أما املداخيل فقد
ا�ستقرت يف ن�سبة  44باملائة
و بخ�صو�ص الودائع فقد
نامت بن�سبة  88باملائة وهذا
�إن دل على �شيء ف�إمنا يدل
على مدى �إقبال املواطنني �أو
املتعاملني الإقت�صاديني �سواء
كانوا مدخرين �أو متمولني
للإ�ستفادة من خدمات هذا
امل�رصف وحر�صهم على �أن
تتم معامالتهم امل�رصفية
يف �إحرتام �أحكام و�ضوابط
ال�رشعية الإ�سالمية ح�سبما
جاء على ل�سان املدير العام
مل�رصف ال�سالم باجلزائر
نا�رص حيدر .

�أحمد باحلاج
�أكد نا�رص حيدر على هام�ش
�إ�رشافه نهاية الأ�سبوع
املن�رصم على تد�شني فرع
م�رصف ال�سالم بورقلة ،
�أن هذه العملية تندرج يف
�إطار جت�سيد برنامج تهيئة
ع�رش فروع خالل ال�سنة
اجلارية  ،لي�صل عدد الفروع
ما بني الـ  17و  20فرع
والتي تبقى مرهونة بتقدم
�أ�شغال التهيئة واحل�صول
على املوافقة والرتاخي�ص
الإدارية املطلوبة  ،م�ضيفا
يف ذات ال�سياق �أن م�رصف
ال�سالم اجلزائر من ر�ؤو�س
–خليجية
�أموال عربية
�أ�سا�سا وكان قد بد�أ ن�شاطه
يف �سنة  2008وهو م�رصف

يعمل وفق قواعد و �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية يف جلب
الودائع ومتويل امل�شاريع
وعمليات جتارية  ،م�ؤكدا
يف ذات ال�صدد �أن الغاية من
فتح فرع ورقلة نهاية الأ�سبوع
املن�رصم وفرعي ب�سكرة
و �أدرار يف القريب العاجل
تقريب اخلدمات من زبائن
امل�رصف باملناطق الداخلية

 ،ليبقى برنامج م�رصف
ال�سالم متوا�صل اىل غاية
حتقيق الأهداف املرجوة الإ
وهي �إكت�ساح ال�سوق املالية
اجلزائرية .
�إ�ستثمارات
وبخ�صو�ص
م�رصف ال�سالم باجلزائر فقد
ك�شف يف ذات ال�صدد نا�رص
حيدر � ،أن ن�شاط البنك يعرف
منو م�ضطرد  ،حيث بلغت

مدير الرتبية بالبويرة يك�شف

�أطمئن الأولياء بتدارك كافة الدرو�س ال�ضائعة

ك�شف مدير الرتبية بالبويرة
« مراد بوزيان « عن ت�سطري
م�صاحله برناجما خا�صا من
�أجل تدارك الت�أخر امل�سجل يف
الدرو�س على خلفية �إ�رضاب
نقابة كناب�ست ولذلك ب�إ�ستغالل

�أيام ال�سبت والثالثاء وكذا
الأ�سبوع الأول من العطلة
الربيعية و�أ�شار ذات املتحدث �أن
جلان التفتي�ش واملعاينة اح�صت
يف خرجاتها امليدانية اىل
�شتى امل�ؤ�س�سات الرتبوية من

ثانويات ومتو�سطات �أ�سبوعني
ت�أخر كون الإ�رضاب مل ي�شل
تلك امل�ؤ�س�سات بن�سبة كبرية بل
بن�سب متفاوتة من م�ؤ�س�سة اىل
�أخرى  ,مطمئنا يف ذات ال�سياق
جميع الأولياء حول هذا الأمر

الذي �أثار قلق وتوج�س هذه
الفئة حول م�صري فلذات �أكبادهم
خا�صة املقبلني على الإمتحانات
الر�سمية نهاية ال�سنة .

ال�شريط احلدودي بربج باجي خمتار/ن.ع6.

�أح�سن مرزوق

اكت�شاف خمب�أ يحوي ذخرية ُتقدر بـ( )280طلقة عيار  23ملم

يف �إطار مكافحة الإرهاب
و�إثر دورية ا�ستطالعية
ال�رشيط
من
بالقرب
باجي
بربج
احلدودي
خمتار/ن.ع ،6.ك�شفت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم
 02مار�س  ،2018خمب�أ يحوي
كمية من الذخرية تُقدر
بـ( )280طلقة عيار  23ملم.

موقف ...
منذ �أيام حدد تقرير �أ�صدرته �شركة
«�أفا�ست» للأمن ال�سيرباين نوعية
جديدة من الهجمات التي ابتكرتها
جهات غري معروفة تقوم خلتالق
ح�سابات وهمية على �شبكات التوا�صل
االجتماعي و خ�صو�صا الفاي�سبوك
�،أين يقوم جمهولون ب�إر�سال روابط
بعناوين مثرية لكنها يف حقيقة الأمر
جمرد ت�ضليل النتهاك اخل�صو�صية

�سكان الزيتون بدون ماء منذ �شهرين

�أ�ضحى التزود باملاء ال�رشوب ال�شغل ال�شاغل
ل�سكان منطقة الزيتون ببلدية املعا�ضيد �رشق
امل�سيلة حيث ي�شتكي ال�سكان من انقطاع املاء
ال�صالح لل�رشب باحلنفيات منذ حوايل �أكرث من
�شهرين يف عز �أيام ال�شتاء رغم ال�شكاوى التي
رفعوها �إىل البلدية لتقدم هذه الأخرية وعودا
�إىل �آجال جمهولة ال�سكان الذين اجتمعوا بنا
�أكدوا لنا �أن �سكان منطقة الزيتون والتي يفوق
عدد �سكانها � 12ألف ن�سمة باعتبارها اكرب
جتمع �سكني بالبلدية ت�صارع �شبح العط�ش
منذ �أزيد من �شهرين ،م�ضيفا �أنهم ات�صلوا
مرارا بالبلدية �إال �أن م�شكل تزود النا�س
باملياه ال�صاحلة لل�رشب ال زال حلد الآن
قائما ب�سبب تعطل امل�ضخات اخلا�صة ب�ضخ
املاء مما ت�سببت يف �أزمة مياه حادة وقد عرب
�سكان الزيتون عن �سخطهم وا�ستيائهم من
عدم حترك املجل�س ال�شعبي البلدي اجلديد

لإيجاد حل الزمة العط�ش التي يتخبط فيها
ال�سكان بحجة عدم وجود �إمكانات لإ�صالح
م�ضخة املياه على م�ستوى البئر الرئي�سية
مبنطقة ويف ات�صال مع نائب رئي�س بلدية
املعا�ضيد «حممد �شبابحة» �أكد هذا الأخري
�أن �سكان الزيتون فعال يعي�شون �أزمة مياه
�صاحلة لل�رشب ب�سبب العطب الذي �أ�صاب
�إحدى امل�ضخات الرئي�سية للتزود باملياه
م�شريا �إىل �أن املجل�س البلدي �سجل ان�شغال
�سكان املنطقة وبالنظر النعدام �إمكانات
البلدية من الناحية املادية يقول نائب رئي�س
بلدية املعا�ضيد �سنعمل لإيجاد حل لإ�صالح
امل�ضخة مما دفع بال�سكان ملنا�شدة الوايل
للتكفل مبطلبهم والتدخل العاجل لأجل
ت�صليح م�ضخات املاء املعطلة .

وايل امل�سيلة ي�ؤكد

عبدالبا�سط بديار

الأ�سواق اجلوارية الحتواء التجارة الفو�ضوية

�أمر وايل امل�سيلة «حاج مقداد « بفتح وا�ستغالل
الأ�سواق اجلوارية اجلديدة املنجزة مبدينة
امل�سيلة خالل خرجته امليدانية �أول �أم�س
لعا�صمة الوالية ملعاينة بع�ض الهياكل واملرافق
العمومية امل�س�ؤول الأول للهيئة التنفيذية
بالوالية قد تفقد ال�سوق اجلواري حلي 608
م�سكن وهو ال�سوق الذي بات جاهزا �إال انه
عرف ت�أخرا يف فتح ابوابه لعدم التحاق التجار
وهو ما رف�ضه الوايل م�ؤكدا ب�أن الأ�سواق
اجلوارية ت�ضمن تنظيما �أكرث للتجار و�أكد �أي�ضا
امل�ضي يف الق�ضاء على الأ�سواق الفو�ضوية
حيث �أمر وايل امل�سيلة رئي�س بلدية وبالتن�سيق
مع م�صالح مديرية التجارة ب�رشوع يف اتخاذ
كافة الإجراءات والتدابري بخ�صو�ص ت�سيري
الأ�سواق اجلوارية �سواء تعلق الأمر بالأ�سواق

التي وزعت وعرفت عدم التحاق التجار بها
منها  608و�سوق  1000م�سكن من �أجل �ضمان
تنظيم الأ�سواق،م�ضيفا ب�أن م�صاحله �ست�سحب
اال�ستفادات من الأ�شخا�ص الذين مل يلتحقوا
مبحالتهم بالأ�سواق اجلوارية وتعيد منحها
مرة �أخرى لأ�شخا�ص �آخرين و�أو�ضح وايل
الوالية يف حديثه لو�سائل الإعالم ان م�صاحله
اتخذت تدابري ا�ستعجالية للق�ضاء على ظاهرة
التجارة الفو�ضوية عرب بلديات والية امل�سيلة
التي �شوهت مناظر املدن و�أثرت على الأن�شطة
التجارية فهذه احلملة تندرج �ضمن �إطار �سيا�سة
الدولة الرامية �إىل حماربة التجارة الفو�ضوية
التي غزت الأحياء وال�شوارع ب�شكل ملفت .

عبدالبا�سط بديار

مورينيتو يلمح �إىل رحيل �إبراهيموفيت�ش

�أعرب الربتغايل جوزيه مورينيو
مدرب مان�ش�سرت يونايتد عن
اعتقاده ب�أن املهاجم ال�سويدي
زالتان �إبراهيموفيت�ش الذي مل يلعب
لفرتة طويلة ب�سبب �إ�صابة يف الركبة
�سيرتك النادي يف نهاية املو�سم.
وقال املدرب الربتغايل املثري
للجدل يف م�ؤمتر �صحايف ،حت�ضريا
للمرحلة التا�سعة والع�رشين التي

يختتمها يونايتد ،االثنني ،يف �ضيافة
كري�ستال باال�س« ،بالن�سبة �إىل
زالتان ،نعتقد جميعا ب�أنه املو�سم
الأخري له مع يونايتد»وعاد ال�سويدي
�إىل املالعب منت�صف نوفمرب بعد
غياب �سبعة �أ�شهر وخ�ضوعه لعملية
يف الركبة اليمنى ب�سبب �إ�صابة
بتمزق يف الأربطة ال�صليبية يف
�أفريل .2017

تعزية

من املدير اجلهوي جلريدة الو�سط
�إىل مدير الأمن بتمرنا�ست وعائلة
الفقيد رئي�س �أمن دائرة عني �صالح
ب�سم اهلل الرحمان الرحيم ( يَا �أَ ّيَتُ َها
ْ�س المْ ُ ْط َم ِئ ّنَ ُة * ا ْرجِ عِي �إِلىَ َر ِّب ِك
ال ّنَف ُ
َر ِ
ا�ضيَ ًة َم ْر ِ�ض ّيَ ًة * َفا ْدخُ لِي فيِ عِ بَادِي
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* َوا ْد لِي َج ّنَتِي ) �صدق اهلل العظيم
.بقلوب خا�شعة را�ضية بق�ضاء اهلل
وقدره تلقينا نب�أ وفاة رئي�س �أمن
دائرة عني �صالح العميد �إبراهيم

حامد .وبهذا امل�صاب اجللل نتقدم
�إىل كافة �أ�رسة الفقيد،و�إىل كل �أفراد
الأمن ب�أحر التعازي و �أ�صدق م�شاعر
املوا�ساة و التعاطف� ،سائلني العلي
القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته ،وينعم عليه
بعفوه ور�ضوانه ،و�أن يلهم ذويه ال�صرب
و ال�سلوان و �إنا هلل و �إنا �إليه راجعون.

الهند�سة االجتماعية و الأمن ال�سيرباين

و �سرقة البيانات و ال�صور املخزنة
يف احل�ساب �أو على م�ستوى الذاكرة
الداخلية للهاتف �أو جهاز الكمبيوتر
و ينبه تقرير �أفا�ست من كون هذه
اجلهة التي تقف وراء هذا النوع
اخلطري من الهجمات ت�ستعمل ما
يعرف يف عامل النت ب «الهند�سة
االجتماعية» تعتمد التقنية اجلديدة
على برامج التج�س�س التي يطلق عليها

ا�سم « ،»Tempting Cedarعن طريق
ح�سابات مزيفة على «في�س بوك».
يف �أي م�ستوى ميكن قراءة و فهم
خلفيات هذه احلملة ،ال �شك �أنها حلقة
يف �سل�سلة من اخلطوات التي جتعل من
هواتفنا عدونا الأول ما مل ندرك
�أن حت�صني هذه الو�سيلة هو معركة
قاتلة للكثريين يف ظل ارتفاع على
الهواتف و �شبكات التوا�صل يف ق�ضاء

احلاجات اليومية ويف اجلزائر تعج
كثري من املواقع ب�آالف ال�صور التي مت
التقاطها خل�سة �أو متت �سرقتها وهو
الفعل الذي كان وراء تدمري كثري من
الأ�سر،و مربرا الرتكاب بع�ض جرائم
ال�شرف ...التحدي يف ن�شر احل�س
الأمني حاليا لتدارك كوارث �أكرب يف
امل�ستقبل القريب
وداد احلاج:

