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الأفالن لي�س ثكنة ورحيل ولدعبا�س �ضروري
مبعدل بني � 04إىل � 06إ�صابات يف اليوم

 600حالة �إ�صابة بداء
البـ ــوحمـ ــرون بورق ـ ــلة
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وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل

�ص3

نقابات غري قانونية حتتج وجتمع ا�شرتاكات من العمال

العودة للمربع الأول واردة

"�أ�س ــاتذة البــليــدة"
يلغمون العالقـ ــة بـني
الوزارة
و
الكنابا�ست
�ص4
ملنع التماطل يف التعاطي مع
ملف الأ�ساتذة� ،سليم ولهة:

تن�صيب جلنة م�شرتكة بني
الوزارة ونقابات الرتبية
�ص4

ح ـ ـ ــزب العـ ـمـ ـ ــال
ال يخـدم �أجندة �أية
دول ــة فــي اجلـزائر
 14مليون و 390يوما عطل مر�ضية يف 2017

البويرة

�ص4

ل�شل حتركات املهربني والإرهابيون يف املمرات ال�سرية
ك ـ ــ�ش ــف وتدم ـ ــري31
هذه �أوامرالفريق قايد �صالح يف احلدود اجلنوبية قنبلة تقلـيدية الــ�صنع

قررت قيادة الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة جتهيز احلدود اجلنوبية   باملزيد من نقاط  املراقبة  املح�صنة  اجلديدة  التي �ست�سمح حلر�س احلدود واجلي�ش   و الدرك بالعمل يف ظروف �أكرث �أمنا  ،
وقررت قيادة الدرك الوطني وهيئة �أركان اجلي�ش تخ�صي�ص جتهيزات �إ�ضافية منها معدالت ات�صال وجتهيزات �إلكرتونية للوحدات العاملة يف احلدود اجلنوبية.
�ص6 

�80ألف عامل �أجنبي منهم 40
باملائة غري م�صرح بهم

ت�شبع بالفكر املتطرف �أثناء
تواجده ب�سجن

بعد �أن نوه بدور م�صالح
الرقابة ،بولنوار:

� أجـ ـ ـ ـ ــور �إطـ ـ ــارات مغــرتب وعـ ــائلته
يحاولون االن�ضمام
وهم ـ ــيني لتهـ ـ ــريب
�إلـ ـ ــى " داعـ ـ ـ ـ ــ�ش"
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TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

Ecole succès Avenir

INFOGRAPHIE

QUALIFICATION

EMPLOI

EXPERIENCE

REDACTION SUR LE WEB

Digital

FORMATION

MONTAGE VIDEO

RESULTAT

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

EXPERIENCE

MARKETING

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs concurrentiels

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

حاولوا ال�سري نحو مقر
الوزارة بنب عكنون

�ص4

ال وجـ ــود لي ــاغورت الأمن يفرق احتجاجا
مــ�صـ ـ ــنوع ب�ش ـ ـ ـ ـ ــحم ل ــطل ــبة ال ـ ـ ــري ــا�ضـ ــة
�ص 4اخل ــنزير يف الـجزائر وع ـ ـ ـلـ ــم املــكتـ ـ ــبات
�ص3 

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

ت/يا�سني راجي

رم�ضان تاعزيبت للو�سط:

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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مر�صد �صفحة 2

بلدية املجبارة على فوهة بركان االن�سداد
تعي�ش بلدية املجبارة على وقع
م�شاكل بني �أع�ضائها الراف�ضني
لت�سيري املري ال�سابق بن حدة عمر
والذي تراجع يف احل�صول على
الأغلبية يف االنتخابات املا�ضية
حيث كان يحوز يف ال�سابق على
جميع املقاعد  .ليجد نف�سه
اليوم حماطا بت�شكيالت مهمة
مل تر�ضى عن ت�سيريه وانفراده
ب�ش�ؤون البلدية خا�صة وان
املري الآفالين وجد نف�سه غري
مقبول من طرف �أغلبية م�شكلة
من �أحزاب التجمع الوطني

الدميقراطي وحم�س وامل�ستقبل
ه�ؤالء الذين يرف�ضون العمل
معه ويريدون ت�سيري املجل�س
ملا ر�ؤوا يف الت�سيري ال�سابق من
جتاوزات وف�ساد ونهب للمال
العام  .مع ان هناك نية مبيتة
من طرف رئي�س دائرة عني الإبل
الذي ي�ؤكد يف كل مرة مرة دعمه
لرئي�س البلدية ال�سابق واحلايل
وي�شيع يف �أو�ساط املواطنني
واملوظفني ب�أنهما ( املري
ورئي�س الدائرة ) م�سنودان من
طرف الوايل قنفاف ؟

فتح اجلزائر تنعى
املنا�ضل �أ�سماعيل
حممود �صيدم

نعت حركة التحرير الوطني الفل�سطيني
"فتح – �أقليم اجلزائر" املنا�ضل
�أ�سماعيل حممود �صيدم ،وحيت فتح روح
املنا�ضل وعطائه الالحمدود من اجل
الوطن  ،واعتربته واحدا من منا�ضليها
الذين ج�سدوا معنى االلتزام باهداف
ومبادىء احلركة  ،والوفاء لل�شعب  ،وعملوا
ب�إخال�ص من اجل التحرر.
وجاء يف بيان نعي �صدر عن حركة فتح
"�أقليم اجلزائر" ان املنا�ضل �أ�سماعيل
حممود �صيدم قد ارتقت روجه اىل بارئها
يوم االحد املوافق  2018/3/4اثر نوبة
قلبية بعد ان كر�س حياته من اجل فل�سطني
والعطاء الالحمدود من اجل حرية ال�شعب
الفل�سطيني وانت�صار ق�ضيته " وبعثت
احلركة بالعزاء لعائلة املنا�ضل الراحل
و�سالت اهلل ان يلهم اخوانه يف درب الكفاح
والن�ضال وذوية وعائلته ال�صرب  ،ويجعل
اجلنة م�ستقراً خالداً لروحه الطاهرة
 ،وعاهدت �شعبنا بالوفاء للمنا�ضلني
واال�ستمرار على دربهم حتى الن�رص .

ر�ؤية من الواقع

منذ �سنوات و�أنا اكتب وا�صرخ مت�أ�سفا
عن احتكار االحتفال ب�أعيادنا
الوطنية والدينية ،وح�صرها يف
�أماكن �ضيقة على امل�ستوى الر�سمي
�إذ �أ�صبحت تقام يف ال�صالونات
واملكاتب  .بعدما حتولت �إىل روتني
ويف كل �سنة ينتق�ص من �ش�أنها
والتقليل من قيمتها وتكون عبارة
عن وقفة لدقائق ي�ستمع فيها
للن�شيد الوطني ثم يرفع العلم
وتفرتق اجلموع ( القليلة ) على �أمل
اللقاء العام املقبل يف نف�س املكان

م�ستغامن

ات�صاالت اجلزائر الف�ضائية
ت�ضاعف رقم �أعمالها

اعتمد املتعامل العمومي ات�صاالت اجلزائر
�سنة � 2017إ�سرتاتيجية جديدة قائمة على
تطوير خدمات ذات قيمة م�ضافة عالية و
التحكم يف التكنولوجيا �سمحت مب�ضاعفة
رقم �أعماله الذي بلغ �أزيد من  6ماليري دينار
جزائري و حتقيق ارباح " قيا�سية تقدر "ب�أزيد
من ( )1مليار دج" ،ح�سبما �أكده الرئي�س
املدير العام لهذه امل�ؤ�س�سة ال�سيد �أنور بن
عبد الواحد �أم�س االثنني باجلزائر العا�صمة،
و �أو�ضح بن عبد الواحد يف حديث خم�ص�ص
حل�صيلة امل�ؤ�س�سة� ،أن "النتائج امل�سجلة
خالل ال�سنة املالية  2017تبني حتقيق رقم
�أعمال يقدر ب007ر 6مليار دج مقابل 378ر3
مليار دج �سنة � 2016أي ما يعادل تقريبا
ال�ضعف".

ا�ضراب لتجار �سوق الأقم�شة واملالب�س باملطمر و�سط املدينة  5/5الحتاد اجلزائر
دخل جتار ب�سوق الأقم�شة واملالب�س
بحي املطمر العتيق بو�سط مدينة
م�ستغامن يف �إ�رضاب مفاجئ يدوم
�أ�سبوعا مل يتم الإعالن عنه يف وقت
�سابق  ,ح�سبما لوحظ .وقام بع�ض
التجار يف ال�ساعات الأوىل من ال�صباح
بغلق حمالتهم التجارية احتجاجا على
�إقامة معر�ض جتاري يدوم  15يوما
بح�ضرية الت�سلية والرتفيه مو�ستاالند
مبنطقة خروبة �رشق مدينة م�ستغامن
و�أكد الأمني العام للإحتاد الوالئي
للتجار واحلرفيني لوالية م�ستغامن
طيفور حممد احلاج يف ت�رصيح �أن
"�إقامة هذه املعار�ض الكربى عدة

جنحت جميع الفئات ال�شبانية لفريق احتاد اجلزائر من
ك�سب الت�أهل يف مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية والتي دخلت
املناف�سة يف خم�س فئات ويتعلق الأمر بكل من ت�شكيلة
الرديف ،فئة �أقل من  17 ،16 ،15و� 19سنة حيث ين�شط
العبو الرديف الدور ن�صف النهائي بينما توا�صل بقية
الأ�صناف ال�صغرى م�شوار ال�سيدة الك�أ�س ويلعبون الدور
ربع النهائي.

كيف ن�سري ك�أ�س �إفريقيا يا زط�شي؟
مرات يف ال�سنة ويف نف�س البلدية غري
مطابق للن�صو�ص القانونية املنظمة
ملثل هذه الن�شاطات والتظاهرات

كما �أنه ي�رض بالتجار املحليني
خ�صو�صا ب�أ�سواق الأقم�شة واملالب�س
والأواين املنزلية".

اجللفة

 100مليون دج لبلديتي قطارة و �أم لعظام

خ�ص�صت والية اجللفة غالفا ماليا
قدره  10مليون دج لفائدة كل من
بلديتي قطارة و �أم لعظام لتج�سيد
م�شاريع تنموية ترقى بالإطار
املعي�شي لل�سكان ,ح�سبما علم
من م�صالح الوالية .وكانت هاتان
البلديتان الواقعتان ب�أق�صى جنوب
الوالية قد عرفتا نهاية الأ�سبوع
الفارط زيارة ميدانية لوايل الوالية,

حمانة قنفاف ,الذي وقف على واقع
التنمية بهما وك�شف عن تخ�صي�ص
غالف مايل بقيمة  50مليون دج
لكل جماعة حملية من �أجل جت�سيد
م�شاريع تنموية من �ش�أنها حت�سني
الظروف املعي�شية للمواطنني مع
�إعطاء الأولوية يف ت�سطري وتنفيذ
امل�شاريع .ولدى وقوفه عند قرية
"ال�شهيد طهريي حممد" التابعة

لبلدية قطارة ( 240كلم جنوب
الوالية) حيث ا�ستمع جلملة من
االن�شغاالت واملطالب التي قدمها
املواطنون وعد الوايل بالتكفل
بها وفق ما تتوفر عليه الوالية من
�إمكانيات كما �أعطى تعليمات لدى
تفقده مل�رشوع تو�سعة قاعة عالج
ب�رضورة جتهيزها و ت�سليمها يف
�أقرب الآجال.

ت�ساءل العديد من رواد املواقع التوا�صل االجتماعي
عن مدى م�صداقية ت�رصيحات رئي�س "االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم"" ،خري الدين زط�شي"،
بخ�صو�ص قدرة اجلزائر على تنظيم نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا وحتى العامل  ،2026يف ظل الفو�ضى املوجودة
داخل الكرة اجلزائرية ،التي كان �أخرها عدم قدرة
م�صاحله على ت�سيري لقاء ربع نهائي ك�أ�س اجلزائر بني
�شبيبة القبائل و�إحتاد البليدة ،رغم القوانني الوا�ضحة
يف هذا املو�ضوع ،فكيف �إذن ن�ستطيع ت�سيري ك�أ�س
�إفريقيا ح�رضة الرئي�س؟

نقابات الرتبية واال�ضرابات

هذا ما فعلته �إدارة فريونتينا..
قررت �إدارة نادي فريونتينا الإيطايل،
جتديد عقد مدافعها الراحل
والقائد املخ�رضم دافيدي �أ�ستوري
مدى احلياة ،وراتبه �سيذهب �إىل
زوجته  وابنته املولودة قبل �أ�سبوع ،ما
جعل الكثري من املدونني يقولون �إنها
لي�ست جمرد لعبة.

يبدو �أن �أزمة قطاع الرتبية مل يتم التخل�ص منها،
رغم تو�صيات رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة
الرامية �إىل فتح حوار جاد و�شامل بني الو�صاية ونقابة
الكنابا�ست ،حث حتدثت بع�ض امل�صادر عن وجود نية
للأ�ستاذة من �أجل العودة �إىل الإ�رضاب �إذا مل يتم حتقيق
مطالبهم القدمية املتجددة مثل كل مرة ح�سبهم.

اعتذارا ملار�س �شهر ال�شهداء! ..
وبنف�س الربنامج ونف�س الوجوه
واحل�ضور  ،وقد بح �صوتي من
كرثت النداءات التي مل ي�ستجاب
لها مفادها ان جنعل من االحتفال
احتفاء وافتخار واعتزاز يكون
مبا�شرا مع ال�شباب وطلبة املدار�س
واجلامعات والتكوين .ويعمم يف
دور الثقافة ومراكز ال�شباب وقاعات
املحا�ضرات باجلامعات ويف امل�ساجد
درو�سا وخطبا  .لتبقى الذكرى
م�ستمرة وتوا�صال بني جيلي نوفمرب
ّ
تذكر بطوالت
واال�ستقالل ،مع

�شعب قهر فرن�سا اال�ستعمارية
ولقنها در�سا يف ال�شجاعة والب�سالة
والت�ضحية  ،انطلق م�ستجيبا لنداء
اهلل �أكرب  ،وهانحن اليوم نقف مع
الذكرى و جندد النداء مع حلول
مار�س �شهر ال�شهداء كما يطلق عليه
حيث ا�ست�شهد فيه نخبة من �أبطالنا
الذين فجروا ثورة نوفمرب املجيدة
وا�ستجابوا لنداء الواجب ودفعوا
�أرواحهم فداءا من اجل ا�ستقالل
اجلزائر ولكي ينعم �شعبها باحلرية
 .رحل عنا يف هذا ال�شهر الآالف

من ال�شهداء يتقدمهم �أبطال من
�أمثال العربي بن مهيدي و عمريو�ش
�آيت حمودة و م�صطفى بن بولعيد
و العقيد لطفي و احمد بن عبد
الرزاق املعروف بال�شيخ احلوا�س
.بعدما �سجلوا ت�ضحياتهم ب�أحرف
من ذهب كتبت بدمائهم الزكية
الطاهرة وفا�ضت �أرواحهم اىل
بارئها وهم مطمئنون �آمنون .واليوم
�إذا �أردنا ان نبقي على توا�صل
الأجيال وتذكر م�آثر الأجداد
فالبد ان يقع االحتكاك املبا�شر بني

�صانعي الثورة وال�شباب م�ستقبل
الأمة و�أملها ،حتى ي�ستلم امل�شعل
من اجل نه�ضة اجلزائر وتطورها
ملوا�صلة معركة البناء والت�شييد.
وحتى ال يقع االنف�صال واالنف�صام
بني �شخ�صيته وهويته وتاريخه
.ولكي يكون االحتفال يف م�ستوى
احلدث  ،لتجديد الوفاء بالعهد
الذي �أعطيناه لل�شهيد بان نبقى
على العهد �سائرين غري مبدلني وال
متنكرين لهم ولت�ضحياتهم .

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل

نقابات غري م�سجلة قانونا حتتج وت�أخذ ا�شرتاكات من العمال

� .صندوق ال�ضمان االجتماعي ،يعاين عجزا بقيمة  500مليار دينار  14 .مليون و 390يوما عطل مر�ضية �سجلت خالل �سنة 2017

�إميان لوا�س
حذر مراد زمايل �أم�س عند حلوله
�ضيفا على فروم الإذاعة من بع�ض
النقابات الغري القانونية النا�شطة
التي تدعو �إىل الإ�رضاب و
جتمع الأموال من العمال ،مو�ضحا
�أن عدد النقابات يف اجلزائر 102
نقابة منها  36لأرباب العمال و 65
نقابة عمالية وجت�سد حرية العمل
النقابي التي كر�سها د�ستور فيفري
 ،2016مفيدا� أنه ثم �إ�صدار قائمة
النقابات النا�شطة قانونيا كان من
�أجل تنوير الر�أي العام  حتى يتبني
من ين�شط يف �إطار القانون ومن
ين�شط خارجه ،قائال يف �سياق
مت�صل  »:بوجود نقابات لي�س
لها متثيل ،وغري م�سجلة قانونيا،
حتتج وت�أخذ ا�شرتاكات من العمال
دون وجه حق  ،و ثم حتديد قائمة
النقابات املعتمدة يف اجلزائر،
نّ
يتبي من ين�شط وفق
حتى
القوانني اجلمهورية ومن ين�شط
خارج القانون».
�أما فيما يخ�ص االحتجاجات التي
عرفها قطاع الرتبية وال�صحة،
�أفاد املتحدث �أن الإ�رضابات
الأخرية دليل وم�ؤ�رش �إيجابي على
ن�شاط احلركة النقابية يف اجلزائر،
مو�ضحا يف �سياق مت�صل� ،أن �سبب
هذه الإ�رضابات والنزاعات هو
�سوء فهم القانون من اجلانبني،

م�ؤكدا �أن االحتجاج حق مكر�س
د�ستوريا لكن ال بد من احرتام
طريقة القيام بالإ�رضاب.
�أكد زمايل �أن اجلزائر مل ترف�ض
ا�ستقبال املنظمة الدولية للعمل
بل لبت كل مطالبها با�ستثناء طلب
واحد متمثل يف لقاء منظمتني
غري معرتف بيهما ،معتربا �أن هذا
دو�س على ال�سيادة الوطنية التي
هي خط �أحمر ,ويف �سياق مت�صل،
�أ�ضاف املتحدث من جهة �أخرى،
�أكد زمايل على �رضورة �إن�شاء
املعهد الوطني للعمل ،من �أجل
تكوين العمال والنقابيني وتلقينهم
كيفية ت�سيري الإ�رضابات التي
يعترب اللجوء �إليها و�سيلة الأخرية
حلل النزاعات ،مو�ضحا �أن كل
النقابات املحتج هي �رشعية
تن�شط يف �إطار القانون ،م�ضيفا
«كما ن�صبنا جلنة وزارية لتفعيل
الو�ساطة لر�صد خمتلف النزاعات
وفتح باب احلوار حلل خمتلف
امل�شاكل املرفوعة «.
وبخ�صو�ص قانون العمل اجلديد
الذي ت�أخر �إعداده� ،أو�ضح �أن
الأمر يتعلق بت�رشيع العمل ي�ضم 12
قانونا و 3مرا�سيم ومقرر وزاري
ويحتوي على �أكرث من  770مادة
وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا
من جميع ال�رشكاء االجتماعيني،
ال�سيما يف ظل التغريات
والتكنولوجيات
االقت�صادية

احلديثة املت�سارعة ،م�ضيفا �أن
قانون العمل اجلديد �سيكون
�صاحلا للأجيال القادمة وقال �إنه
لن يكون فوق الد�ستور الذي كر�س
العمل النقابي واحلريات النقابية.
و�أبرز امل�س�ؤول الأول يف القطاع �أن
قانون التقاعد القدمي �سبب خلال
يف التوازن املايل ل�صندوق ال�ضمان
االجتماعي  ،مو�ضحا «اخللل
الذي عرفته منظومة التقاعد
�سببت خلال يف التوازن املايل
ل�صندوق ال�ضمان االجتماعي
،ومما زاد �أزمة ال�صندوق قانون
التقاعد ال�سابق الذي كان فيه �سن
التقاعد اقل من �60سنة  معرتفا
�أن �صندوق ال�ضمان االجتماعي،
يعاين من عجز بقيمة  500مليار
دينار «  ،مو�ضحا �أن اجلزائر
حتتوي على ثلث املتقاعدين �أقل
من � 60سنة ومتو�سط �أعمارهم
هو � 53سنة ،مما �أدي �إىل عجز
ال�صندوق التقاعد الذي دعمه
رئي�س اجلمهورية  500مليار دينار
احلماية هذه الفئة» ،م�ؤكدا على
�رضورة التفكري يف تكييف املعايري
و امليكانزمات خلدمة �صندوق
ال�ضمان االجتماعي «.

 75باملائة من
امل�ستفيدين من عقد
العمل املدعم جنحوا يف
علم ال�شغل

حاولوا ال�سري نحو مقر الوزارة بنب عكنون

الأمن يفرق احتجاجا لطلبة
الريا�ضة وعلم املكتبات

متكن عنا�رص الأمن و ال�رشطة �أم�س بالعا�صمة
من تفريق احتجاج للع�رشات من طلبة الريا�ضة و
علم املكتبات  ،بعد �أن حاولوا ال�سري نحو مقر
الوزارة بنب عكنون بالعا�صمة  .ومل ت�سجل �أي
حوادث تذكر  ،بعد �أن حاول عنا�رص ال�رشطة
�إيقاف الطلبة الذين يقودون هذا االحتجاج ،
قبل �أن يتم تفريقهم نهائيا و �إيقاف االحتجاج
الذي مل ي�ستمر طويال  .وقد حاول الع�رشات من
طلبة الريا�ضة من معهد دايل �إبراهيم  ،مرفوقني
بطلبة علم املكتبات التوجه �إىل مقر وزارة التعليم
العايل لالحتجاج �أمامها � ،إال �أن قوات ال�رشطة
منعتهم ،دون ت�سجيل �أي حوادث تذكر �أو �صدامات
عنيفة مع الطلبة  ،ال�شيء الذي �ساعد يف احتواء
االحتجاج يف ظرف ق�صري  .ويف نف�س الوقت متكن
عنا�رص ال�رشطة من منع االحتجاج الذي �سعى
طلبة املدار�س العليا لإقامته  ،بعد �أن �أ�صبحت
احتجاجاتهم يومية  ،حيث �رضبت قوات ال�رشطة
طوقا �أمنيا ملنع ت�سلل ال�سيما من لي�س لهم عالقة
بالطلبة �إىل حميط اجلامعة �أو الوزارة .
وقد حر�ص عنا�رص الأمن على ال�سري العادي
للأجواء وعدم تعطيل حركة املرور ،وال حتى
الت�أثري على طلبة معهد العلوم ال�سيا�سية و
ال�صحافة املحاذي .ويف حديثنا مع �أحد طلبة
الريا�ضة  ،قال �أن من بني مطالبهم  ،هو تعميم
تخ�ص�ص الريا�ضة يف الإبتدائيات و العديد من
امل�ؤ�س�سات  ،كي يجدوا فر�ص العمل بع�ض
التخرج  ،وهو نف�س ال�شيء الذي رفعه طلبة
علم املكتبات فيما يخ�ص الت�شغيل بعد التخرج
بالن�سبة ل�شعبتهم .
�إال �أنه و يف حديثنا مع بع�ض املتتبعني مل
ي�ستبعدوا �أن يكون الطلبة �ضحايا حتريك من
جهات غري معروفة  ،حيث ح�سبهم كيف لطالب
مازال يف ال�سنة الأوىل ومل يتخرج بعد يركن �إىل

قيام باالحتجاج حول ال�شغل  ،وهو ما اعتربوه غري
منطقي و ي�ؤكد فر�ضية حتريك الطلبة من جهات
غري معروفة � .أحد الطلبة الذي كان بالقرب مكن
هذا االحتجاج �،رصح لنا �أنه غري معني مبثل هذه
االحتجاجات ومل «تدخل يف ر�أ�سه بعد «  ،م�ضيفا
�أنه يخالفهم و لي�س معهم  ،بل قال �أن احتجاجات
الطلبة  ،وحتى العديد من الفئات �أ�صبحت مو�ضة
و تقليدا  ،لي�س �إالّ  .كما قال طالب �آخر م�ستغربا
«كيف له�ؤالء الطلبة �أن يقوموا مرة واحدة  ،م�ضيفا
�أنه من غري املعقول �أن تتحرك كل �شعب الطلبة
و اجلامعة يف �آن واحد مما يوحي �أن هناك �شيء
غري طبيعي  ،ما عدا �أن حتولت هذه االحتجاجات
�إىل مو�ضة وتقليد  .ومن جهة �أخرى مل ت�ستبعد
بع�ض امل�صادر �أن تكون هناك حماولة ال�ستغالل
بع�ض مطالب الطلبة من جهات ما �سواء منظمات
�أو �أطراف �سيا�سية لتحريك الطلبة  ،الذين ح�سبه
�أحيانا جتد الطالب يحتج و ال يعلم حتى ملاذا
يحتج  .و بالرغم من م�رشوعية بع�ض مطالب
الطلبة  ،وف�صل وزير التعليم العايل الطاهر حجار
الذي �أعلن يف العديد من املرات عن فتح احلوار
ومعاجلة خمتلف امل�شاكل  ،وت�شكيل جلنة مع
وزارة الرتبية لإيجاد حلول لطلبة املدار�س العليا
 ،وكذلك حلول ملختلف مطالب ال�شعب الأخرى
 ،و دعاهم �إىل �رضورة �أن يكون تقدمي املطالب
بطريقة ح�ضارية � ،إال �أن بع�ض الطلبة ف�ضلوا
الإبقاء على الأذن ال�صماء  ،مف�ضلني االحتجاج
ك�أح�سن و�سيلة لتحقيق مطالبهم .
وكان وزير التعليم العايل حذر يف وقت �سابق من
االحتجاجات التي يقوم بع�ض الطلبة فيها بغلق
اجلامعات مما ي�ؤثر �سلبا على التح�صيل الدرا�سي
ال�سنوي  ،بل هدد بالعدالة �ضد كل من يقوم بغلق
اجلامعة .

ع�صام بوربيع

وبلغة الأرقام ك�شف وزير العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي
�أن �أكرث من  2.382مليون طالب
عمل ا�ستفادوا من �آلية عقد العمل
املدعم  ،يتلقون راوتبهم كاملة
وتتكفل الدولة بجزء منها ،مل يبق
�ضمن هذا اجلهاز �سوى � 500ألف
م�ستفيد فقط ،ما يعني �أن 1.8
مليون طالب عمل متت ت�سوية
و�ضعيتهم حيث مت تر�سيم حوايل
� 596ألف ب�صفة نهائية �أغلبهم يف
قطاع الإدارة ،بينما اجته ال�شباب
الآخرون �إىل �أجهزة دعم وت�شغيل
ال�شباب ( كناك و�أون�ساج) �أو
اجتهوا لعامل ال�شغل بعد اكت�سابهم
اخلربة الالزمة ،م�شريا �أن 75
باملائة من امل�ستفيدون من عقد
العمل املدعم جنحوا يف عامل
ال�شغل� ،أما فيما يتعلق بالديون
امل�سرتجعة �،أ�شار زمايل �أنه مت
ا�سرتجاع  84باملائة من ديون
�أون�ساج مما يظهر جناح هذا
اجلهاز على حد قوله    .

ت�سجيل  14مليون و390
يوما عطل مر�ضية
�سجلت خالل �سنة 2017
وك�شف املتحدث �أنه مت
ت�سجيل 14  مليون و 390يوما عطل
مر�ضية �سجلت خالل �سنة 2017
،م�شريا�  أن هناك حتايل يف

ت/يا�سني راجي

�صرح وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل �أن قانون العمل اجلديد الذي �سيت�ضمن  670مادة و  16قانون لن ينق�ص من احلق
واحلرية النقابية حيث �سيتم التوافق مع كل ال�شركاء االجتماعيني ،م�ؤكدا على عدم الرتاجع عن قانون التقاعد احلايل ،مو�ضحا �أن القانون القدمي
�سبب �إخالال يف التوازن املايل ل�صندوق الت�ضامن االجتماعي.

العطل املر�ضية املقدمة من
طرف العمال  ل�صندوق ال�ضمان
االجتماعي ،م�ؤكدا �أنه �سيتم رفع
دعوى ق�ضائية �إىل العدالة من
�أجل فتح حتقيق من �أجل تعوي�ض
ما دفعه ال�صندوق من �أموال �إىل
املتحايلني على القانون .،
واعترب زمايل� ،أن العطل املر�ضية
املزيفة �أمر غري �أخالقي،
وخيانة الأمانة ،و�رسقة لأموال
�صندوق ال�ضمان االجتماعي
،حيث دعا وزير العمل ،مبقا�ضاة
كل املتحايلني� ،سوا ًء املري�ض

املزيف� ،أو الطبيب الذي �سلم
العطلة املر�ضية .و�أ�ضاف زمايل
ب�أن اجلزائر هي الدولة الوحيدة
التي تعو�ض الأدوية ب�شكل كلي
مبا يقدر  200مليار دينار �سنويا،
داعيا املواطنني �إىل �رضورة
تر�شيد النفاقات واقتناء الأدوية
ال�رضورية فقط� ،أما فيما
يتعلق باملهن ال�شاقة� ،أن اللجنة
املخت�صة يف ملف حتديد املهن
ال�شاقة ،مازالت ت�شتغل لأنه
معقد ،م�ضيفا” �أن اللجنة مهمتها
و�ضع معايري علمية.

ال�سيناتور الأفالين مبجل�س الأمة عبد الوهاب

الأفالن لي�س ثكنة ورحيل ولدعبا�س �ضروري

�س�أح�رض جلنة االن�ضباط لكن
لي�س وحدي يا �سيد الأمني العام
يف خرجة غري متوقعة  ،دعا
ال�سيناتور الأفالين مبجل�س الأمة
عبد الوهاب بن زعيم �أمينه العام
حلزب جبهة التحرير الوطني
جمال ولد عبا�س �إىل الرحيل و
اخللود للراحة ،و ذلك بعد �أن
ا�ستدعى ولد عبا�س ال�سيناتور
بن زعيم �إىل جلنة االن�ضباط
و الت�أديب بعد �أن كان قد نادى
ب�رضورة رحيل وزيرة الرتبية نورية
بن غربيط .
وقال �سيناتور العا�صمة الأفالين
عبد الوهاب بن زعيم يف ر�سالة
ثانية ن�رشها على ح�سابه على
مواقع التوا�صل االجتماعي «
ال�سادة الأفا�ضل نواب الأمة
�.إخواين الأفا�ضل � ،أع�ضاء
اللجنة املركزية �،أ�رسة ال�صحافة
�أ�صحاب القلم احلر :ر�سالتي
الثانية قبل موعد جلنة االن�ضباط
:مل �أكن �أنوي التكلم لكن و�أ�سفاه
..حينما �سمعت وقر�أت ت�رصيح
الأمني العام للحزب جمال ولد
عبا�س (ممنوع على قيادات
احلزب التكلم �إال ب�إذن الأمني
العام )ا�ستنكرت هذا الت�رصيح
وقلت يف بادئ الأمر هل هذا
ت�رصيح مل�س�ؤول ع�سكري داخل

ثكنة �أو م�س�ؤول حزب �سيا�سي
يدافع على الدميقراطية واحلر ّية
..ال�سيد الأمني العام (�إال حريتي
ف�أنا م�ستعد لدفع حياتي ثمنا لها )
لقد ا�ست�شهد مليون ون�صف مليون
من ال�شهداء و�ضحوا بحياتهم من
اجل اال�ستقالل واحلر ّية من �أجل
ننعم ونتكلم ونعرب يف �أر�ضنا ..لقد
ولدتنا �أمهاتنا �أحرارا يف �أر�ض
حرة م�سقية بدماء ال�شهداء ..لن
ت�سلب حريتي ولن ت�سلب مني حق
الكالم والتعبري كمواطن وكمنا�ضل
وقيادي ومنتخب �س�أبقى �أدافع عن
�آرائي وقناعاتي عرب ما يكفله يل
القانون والد�ستور يف دولة احلق
والقانون».
و �أ�ضاف بن زعيم يف ر�سالته التي
يخاطب فيها جمال ولد عبا�س
«ال�سيد الأمني العام �إين �س�أح�رض
للجنة االن�ضباط لكن لي�س وحدي
بل �س�أدعو جميع الأحرار والنواب
كل النواب و�أع�ضاء اللجنة املركزية
للح�ضور معي لي�س للدفاع عني
وعن حريتي بل للدفاع عن
�أنف�سهم ..وعن كرامتهم وحقهم
يف العمل احلزبي والنيابي ال�سيد
الأمني العام �س�أدعوا ال�صحافة
قاطبة �صاحبة القلم احلر حل�ضور
حماكمة حزب جبهة التحرير
الوطني الدميقراطية وللحرية

وكيف تدفن هذه احلرية يف
مقر الأحرار ال�ستة الذين حرروا
اجلزائر وثاروا �ضد امل�ستعمر
الغا�شم الذي �سلب حرية �شعب
ب�أكمله نحن �أبناء نوفمرب و�أبناء
هذا الرجال نحن على مبادئهم
ثابتون»
وتابع املتحدث « ال�سيد الأمني
العام:بكل دميقراطية وحرية
�أن�صحك بالرحيل واخللود للراحة
نحن ن�ستطيع �أن نتدبر �أمورنا �أنت
�أردت �أن ترجع باحلزب �إىل 54
وتنظفه ح�سب ت�رصيحاتك ونحن
�سنبني و�سنم�ضي به قدما اىل
�سنة  2054لرن�سخ بيان �أول نوفمرب
يف ذكراه املئوية وليبقى تاريخا
لأجيال اجلزائر التزامنا مع رئي�س
احلزب رئي�س اجلمهورية نحن
واقفون معه كالأ�سود والفر�سان
ندعمه لي�ستكمل امل�شوار
ولي�ستكمل بناء الدولة ..رئي�س
اجلمهورية رئي�س احلزب هو
حامي الد�ستور وحامي القانون
وحامي الف�صل بني ال�سلطات
وحامي الدميقراطية وهو يعرف
قيمة احلرية فقد جاهد بالأم�س
وال�سالح على كتفه حتى حتررت
اجلزائر من العبودية واال�ستعمار
واليوم يبني دولة حرة ير�سخ
فيها الدميقراطية وحرية الر�أي

...نحن التزامنا .مع الرئي�س
التزام قناعة وعمل ميداين الرجل
الذي �أعطى حياته كلها للجزائر
ي�ستحق الثناء وال�شكر ..متنيت
لو تعلمت منه ومن حنكته وقدرته
يف توحيد اجلزائريني مبختلف
�أرائهم وم�آربهم ومناهجهم
...رئي�س اجلمهورية لن ير�ضى
�أبد �أن تخنق حرية النواب وال
حرية املنا�ضلني»
و �أ�ضاف ع�ضو اللجنة املركزية
عبد الوهاب بن زعيم متحديا
ولد عبا�س «ال�سيد الأمني العام
موعدنا جلنة االن�ضباط و�سيكون
لنا موعدا �آخر للدفاع عن احلرية
داخل احلزب وخارج احلزب ..كما
�أدعوا النواب لرفع ان�شغاالت
املواطنني بكل ما ميلكونه من
�صالحيات قانونية تخولهم �أداء
مهامهم ...يجرين احلديث عن
وزيرة الرتبية فقد اعرتفت
بنف�سها �أنها خ�رست وان التالميذ
خ�رسوا والقطاع خ�رس �إال
يكفيكم اعرتافها احلي واملبا�رش
ب�أنها ف�شلت �....س�أعلن تاريخ
ا�ستدعائي للجنة حتى ندافع
جميعا على مبادئ احلزب نحن
نعمل من �أجل م�صلحة وطننا ال
غري واهلل على ما �أقول �شهيد «.

ع�صام بوربيع
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العودة للمربع الأول واردة

«�أ�ساتذة البليدة» يلغمون العالقة بني الكنابا�ست و الوزارة

�أدى مت�سك وزارة الرتبية ب�شرط �إيداع الطعون من طرف الأ�ساتذة امل�ضربني مقابل رف�ض الكنابا�ست للخطوة �إىل بلوغ درجة االن�سداد
بني الطرفني ،وهو االن�سداد الذي يبقي  581رهني االنتظار ،والتالميذ على م�ستوى البليدة دون تدارك الدرو�س.
�سارة بومعزة
�أكد املكلف بالإعالم للمجل�س
الوطني مل�ستخدمي التدري�س
ثالثي الأطوار م�سعود بوديبة،
يف ت�رصيح لـ»الو�سط»� ،أم�س� ،أن
اللقاء الذي جمعهم بوزارة الرتبية
�أول �أم�س ،على مدار � 10ساعات،
ب�أنه ميثل جل�سة تفاو�ضية حول
النقاط التي ت�ضمنها الإ�شعار
بالإ�رضاب املوجه للوزارة قبيل
�إ�رضاب ال�شهر على امل�ستوى
الوطني ،حيث مت التطرق
ملحتويات املحا�رض ح�سب كل
نقطة لتقدم الو�صاية �أجوبتها
عليها ،وهي الإجابات التي قال
�أنه �سيف�صل فيها جمل�سهم الوطني
خالل اجتماعه.
�أما النقطة التي �أو�صلت االجتماع
لدرجة االن�سداد ،فهي ما تعلق
ب�إ�رضاب البليدة والذي دام على
م�سار � 3أ�شهر ،يف حني �أن النقطة
املحورية بني الو�صاية والنقابة
متثلت يف ا�شرتاط الو�صاية على
الأ�ساتذة امل�رضبني �إيداع الطعون،
وهو ما اعتربته الكنابا�ست �رشطا
غري مقبول بحق �أ�ساتذة �أنهوا
ا�رضابهم اخلمي�س الفارط،
ويفرت�ض �أن يعودوا للتدري�س

مبا�رشة بدل ت�أخري الدرو�س �أكرث
يف ظل مت�سك الو�صاية ب�إيداعهم
للطعون ،م�ؤكدا �أن عودة الأ�ساتذة
كان يفرت�ض �أن تتم دون �رشوط.
كما �أ�ضاف بوديبة �أنه على الوزارة
بعد االحتقان الذي عرفه القطاع،
�أن تكون �أكرث تنازال بعد تراجع
الكنابا�ست عن الت�صعيد وقراره
بالتخلي عن الإ�رضاب قبل انطالق
املفاو�ضات ،فمن باب ح�سن النية
تتنازل الو�صاية عن ا�شرتاط
الطعون للإ�رساع يف ا�ستئناف
الدرو�س بدل االن�سداد الذي
و�صفه بـ»امل�ؤ�سف» ،والإبقاء على
� 581أ�ستاذ قيد االنتظار ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل خلق �أزمة جديدة.
وو�سط تعليق الكنابا�ست لإ�رضابه
تبقى احتمالية �أو �إمكانية ا�ستئنافه
حمتملة ،يف ظل عدم بلوغ اللقاء
بني الطرفني مرحلة انهاء الأزمة
والو�صول �إىل �أر�ضية اتفاق بينهما،
وهو ما يثري تخوفات �أكرب و�سط
التالميذ و�أوليائهم ،خا�صة �أن �أفق
طريقة تعوي�ض الدرو�س مل يبدو
بعد كون الت�أخر بلغ الأ�شهر وهو
ما ي�صعب العملية �أكرث ،خا�صة
بالن�سبة لتالميذ الأق�سام النهائية،
فرغم حديث جمعيات �أولياء
التالميذ عن رف�ضهم ملبد�أ العتبة

نظرا النعكا�ساته على م�ستوى
التالميذ� ،إال �أن عديد �صفحات
مواقع التوا�صل االجتماعي بد�أت
تنفخ يف الأمر و�سط تالميذ
البكالوريا.

تكتل نقابات الرتبية
يلوح بالإ�ضراب يف
ّ
الف�صل الثالث
ويبدو �أن باب الإ�رضاب ال يبقى
مفتوحا من طرف الكنابا�ست
فقط� ،إذ تطل �إ�ضطرابات �أخرى
على م�صالح نورية بن غربيط ،مل
ي�ستبعد رئي�س االحتاد الوطني
لعمال الرتبية والتكوين “االنباف”،
�صادق دزيري ،العودة خليار
الإ�رضاب يف حال ف�شل اجتماعهم
مع وزارة الرتبية الوطنية املقرر
الثالثاء ،مو�ضحا �أن عدم الو�صول
�إىل اتفاق حول تعديل الإختالالت
ومعاجلة القانون الأ�سا�سي �سي�ؤدي
�إىل الدخول يف �إ�رضاب وطني مع
خم�س نقابات �أخرى ،على �أن يتم
الإتفاق على موعده خالل �إجتماع
ي�سبق العطلة الربيعية ،حيث
من املتوقع �أن يكون الإ�رضاب
�إما يف الف�صل الثالث �أو بداية
ال�سنة الدرا�سية املقبلة ،مو�ضحا

�أنه �سيكون لقاء تقني خم�ص�ص
لتحديد ح�ص�ص الرتقية لأ�ساتذة
الرئي�سيني واملكونني املتفق
عليها منذ  2015والتي انتهت
مرحلتها الأوىل والتي تخ�ص 420
�ألف �أ�ستاذ .كما �سيتم طرح تو�سيع
الرتقية يف بقية الأ�سالك للعاملني
يف قطاع الرتبية من مراقبني،
خمربيني ،مق�صدين ،واملوجهني
املدر�سني.
و�أكد حمدثنا ب�أن هناك مطلبني
مت االتفاق عليها �سيتم حتديد
�إطارهما الزمني لتج�سيد فعليا
يتمثالن يف تطبيق املر�سم 206-14
املتعلق بتثمني �شهادة الدرا�سات
التطبيقية و�شهادة
اجلامعية
لي�سان�س والتي تخ�ص �أكرث من
� 170ألف �أ�ستاذ يف االبتدائي،
وكذا �إلغاء النقطة االق�صائية يف
االمتحانات املهنية.
�أما فيما يتعلق ب�إ�رضاب التكتل
النقابي املزمع تنظيمه يف  4من
�أفريل املقبل ،ف�أو�ضح دزيري
�أنه مل يتم الرتاجع عنه ،كونه
يندرج �ضمن احتادات النقابات
الـ� 11ضمن التكتل النقابي رباعي
املطالب :القدرة ال�رشائية،
التقاعد امل�سبق وقانون العمل
واحلريات النقابية.

الأ�سالك امل�شرتكة
يطلقون �سل�سلة
احتجاجات يف �أفريل
بدورها النقابة الوطنية للأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني
لقطاع الرتبية قررت الدخول يف
حركات احتجاجية باعت�صامات
جهوية :ال�رشق ب�سطيف 14
�أفريل ،والغرب بوهران07 ،
�أفريل ،وال�شمال بربج بوعريريج،
� 17أفريل ،واجلنوب بالوادي يف
� 21أفريل ،حمددين مطالبهم
يف  احلوار اجلدي واملثمر
وتلبية مطالبهم  ،و�رضورة الرتاجع
الفوري من طرف احلكومة عن
القوانني الرتاجعية التي مررتها
ومت�س باملكت�سبات وعلى ر�أ�سها
تر�سيم العمال املتعاقدين
و�إلغاء املادة  19و 22من
القانون العام للوظيفة العمومية
( التوظيف بالنظام التعاقدي)،
وكذا الإ�رساع يف �صب خملفات
املنح والعالوات اخلا�صة بفئة
املخربيني منذ �سنة � 2012إىل
يومنا هذا ،واحلماية الفعلية
للقدرة ال�رشائية والرفع من منحة
املردودية  %40عو�ض  %30لهاتني
الفئتني.

ملنع التماطل يف التعاطي مع ملف الأ�ساتذة� ،سليم ولهة:

بعد �أن نوه بدور م�صالح الرقابة ،بولنوار:

تن�صيب جلنة م�شرتكة بني الوزارة ونقابات الرتبية

ال وجود لياغورت م�صنوع
ب�شحم اخلنزير يف اجلزائر

�أف�صح املن�سق الوطني للمجل�س
الوطني مل�ستخدمي التدري�س ثالثي
الأطوار “الكنابا�ست”� ،سليم ولهة،
عن حيثيات اللقاء الذي جمع النقابة
مع وزيرة الرتبية نورية بن غربيط،
حيث �أكد �أنه مت تن�صيب جلنة م�شرتكة
بني الوزارة و خمتلف النقابات ،تبد�آ
�أ�شغالها بداية من هذا الأ�سبوع ،حيث
�سيكون يوم غد �أول اجتماع لها ،لتنتهي
�أعمالها يوم  31مار�س اجلاري .ويف
حديثه عن وقائع االجتماع الطويل
الذي جمع الكنابا�ست بوزارة الرتبية،
�أول �أم�س الأحد ،تطرق ذات امل�صدر
�إىل �أهم املحاور التي مت اخلو�ض
فيها خالل جل�سة النقا�ش ،حيث �أكد

�أنه عاد  ملناق�شة بنود حم�رض19 
ماي  ،2015التي �أبدت بخ�صو�صها
وزيرة الرتبية عديد الإجابات ،خا�صة
فيما يتعلق مبلف منا�صب الرتقية
امل�ستحدثة بالن�سبة للأطوار الثالثة،
حيث تقرر �أول �أم�س ـح�سب من�سق
الكنابا�ست ـ ،تن�صيب جلنة م�شرتكة
بني الوزارة و خمتلف النقابات ،تبد�آ
�أ�شغالها بداية من هذا الأ�سبوع ،حيث
�سيكون يوم  7مار�س اول اجتماع لها،
لتنتهي �أعمالها يوم  31مار�س اجلاري،
و ذلك منعا للتماطل يف التعاطي
مع امللف ،بحث تعمل اللّجنة على
كيفية  حتديد احل�ص�ص
�ضبط
البيداغوجية  ملنا�صب امل�ستحدثة،

والتي كانت مطلبا للنقابة منذ
بداية ا�ستنفاذ ن�سب الرتقية ما بني
2015و.2017
ومن جهة �أخرى �شدد ولهة على
تعهد الوزارة بفتح امتحانات الرتقية
للمنا�صب املتحدثة خالل 2018
يف كل الأطوار ،كما تعهدت الوزارة
كتابيا ح�سب نف�س املتحدث بت�سوية
و�ضعية الأ�ساتذة امل�صنفني يف الرتب
الآيلة للزوال ،عرب عل الرتاب الوطني
من خالل الإتفاق على الإبقاء على
التكوين مفتوحا له�ؤالء الأ�ساتذة مبا
ي�سمح لهم باال�ستفادة من التكوين
ب�شكل دوري.

علي عزازقة

مبعدل بني � 04إىل � 06إ�صابات يف اليوم

 600حالة �إ�صابة بداء البوحمرون بورقلة
خاليا �أزمة عرب املرافق ال�صحية برتاب الوالية تفاديا لت�سجيل وفيات

� أح�صت م�صالح ال�صحة وال�سكان
بوالية ورقلة خالل هذا العام 600
حالة �إ�صابة بداء البوحمرون مبعدل
يرتاوح بني الـ  04و 06حالة �إ�صابة يف
اليوم الواحد وذلك منذ حلول ال�سنة
اجلارية �إىل غاية يومنا هذا .
ك�شفت م�صادر �صحية متطابقة
ليومية «الو�سط « �أن دوائر
االخت�صا�ص ال�صحية بوالية ورقلة ،
كانت قد �أح�صت يف ظرف �شهرين و
�أ�سبوع ما يزيد عن  600حالة �إ�صابة
بداء البوحمرون �أي مبعدل يرتاوح
ما بني الـ � 04إىل  06حاالت �إ�صابة
يف اليوم الواحد  ،ويف �سياق مت�صل
فقد �أرجعت م�صادرنا املطلعة
بذات امللف �سبب هذا االرتفاع
املرعب مبعدالت الإ�صابة بهذا

الداء الذي ينخر �أج�ساد الأطفال
�إىل عدم التزامهم بحمالت التلقيح
املو�سمية من طرف �أولياء �أمورهم
 ،و�سعيا منها للتخفيف من ارتفاع
معدالت الإ�صابة بداء البوحمرون
وتفادي تكرار �سيناريو ت�سجيل
حاالت الوفيات مثلما وقع م�ؤخرا
بوالية الوادي  ،فقد �سارعت م�صالح
ال�صحة وال�سكان بالوالية �إىل �إعالن
خاليا �أزمة عرب جميع الهياكل
ال�صحية خا�صة باملناطق النائية
واملعزولة بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي
ورقلة مع توفري كافة الإمكانيات
املادية والأطقم الطبية وال�شبه طبية
لتطويق هذا الداء يف موطنه .
من جهة ثانية فقد ك�شفت ذات
امل�صادر عن تواجد جلنة تفتي�ش

وزارية بواليتي ورقلة والوادي التي
ت�صدرت واليات جنوب البالد الكبري
من حيث معدالت الإ�صابة بداء
البوحمرون للوقوف على ما مدى
الظروف املتاحة للتكفل بحاالت
الإ�صابة ومن ثم تفادي تقدمي قافلة
من ال�ضحايا .
�إىل جانب ذلك فقد �شددت جمعيات
حملية فاعلة مهتمة بامللف ال�صحي
بورقلة  ،على �رضورة توفري املزيد
من الإجراءات و�إعالن حالة الإ�ستنفار
الق�صوى للتحكم يف الو�ضع املتفاقم
خا�صة �إذا علمنا �أن كل امل�ؤ�رشات
توحي بارتفاع معدالت الإ�صابة بهذا
الداء الذي بات ي�شكل هاج�سا يق�ضي
م�ضاجع الأولياء والأمهات .

�أحمد باحلاج

ا�ستبعد الطاهر بولنوار فر�ضية
دخول منتجات ملادة الياغورت
م�صنوعة ب�شحم اخلنزير �إىل
اجلزائر ،لكون م�صالح وزارة
التجارة العاملة يف جمال الرقابة
مل تعلن على �أي �شيء من هذا
القبيل ،يف حني �أو�ضح �أن جمعيته
مل تتلقى �أي �شكوى من قبل التجار
يف هذه الق�ضية.
وقال رئي�س جمعية التجار
واحلرفيني اجلزائريني يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن املنتجات
التي تدخل من اخلارج واملتمثلة
يف بع�ض منتجات الياغورت
يتم مراقبتها من قبل اجلهات
املخت�صة يف ذلك ،لهذا ي�ضيف
حمدثنا من غري املعقول �أن تلج
مواد م�صنعة ب�شحم اخلنزير �إىل
البلد  لتكون م�ستهلكة من قبل
اجلزائريني ،ومل ي�ستبعد م�صدرنا
فر�ضية دخول البع�ض منها
مثلما كان ذلك يف بع�ض الدول
املغاربية ،لكنها مل ت�سوق ح�سبه،

ويف هذا الإطار نفى بولنوار بع�ض
ال�شائعات التي تروج لذلك ،بحيث
�أبرز �أن جمعيته مل تتلقى �أي
�شكوى بهذا اخل�صو�ص من قبل
التجار.
ويف ال�سياق ذاته ،ويف جواب له
على �س�ؤال «الو�سط» املتعلق
ب�إمكانية م�صالح الرقابة التابعة
لوزارة التجارة ،مراقبة املنتجات
التي تدخل للجزائر وخا�صة
مادة  بالياغورت� ،أكد ذات
امل�صدر ،ب�أنه يجب التنويه بالعمل
الذي يقوم به �أعوان الرقابة،
لكون البيانات الأخرية لهذه اجلهة
�أكدت ب�أنه يتم حجز يوميا كميات
كبرية من املواد منتهية ال�صالحية
وغري ال�صاحلة لال�ستهالك ،وهذا
ي�ضيف رئي�س جمعية التجار
واحلرفيني اجلزائريني ب�إمكانات
كارثية ال ميكنها �إعانة العون
خا�صة و�أن الكثافة ال�سكانية
للجزائر يف تزايد.
علي عزازقة

البويرة

تدمري 31قنبلة تقليدية

يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر عملية
بحث ومت�شيط بالبويرة/ن.ع،1.
ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  04مار�س ،2018
( )31قنبلة تقليدية ال�صنع ،يف حني

دمرت مفارز �أخرى بكل من تيزي
وزو/ن.ع 1.وباتنة/ن.ع� ،5.أربعة
( )04خمابئ للإرهابيني حتوي مواد
غذائية ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتجاع كمية
من الذخرية.

القيادي يف احلزب
رم�ضان تاعزيبت
للو�سط:

«حزب العمال ال
يخدم �أجندة �أي
دولة يف اجلزائر»
تعجب رم�ضان تاعزيبت من
خرجة بع�ض اجلهات التي تروج
لفكرة �أن حزب العمال يريد خلق
الفو�ضى يف اجلزائر من �أجل
ت�سهيل مهمة بع�ض دول اخلارج
للتدخل وتهدئة الأمور ،م�ؤكدا
�أن البالد توجد يف �أزمة واحللول
يجب �أن تكون من الداخل وهذا
الذي ي�سعى احلزب الو�صول �إليه
قبل وقوع الكارثة.
و�أو�ضح القيادي يف حزب العمال،
يف ت�رصيح للو�سط ،ب�أن من يقوم
بالرتويج ملثل هكذا مغالطات
همه الوحيد تك�سري عمل
املنا�ضلني الراغبني يف خلق
البديل من �أجل �إخراج اجلزائر
من الأزمة التي وجلت فيها منذ
بداية تراجع �أ�سعار النفط يف
منت�صف  ،2014وراح تاعزيبت
�إىل �أكرث من ذلك ملا �شدد على
موا�صلة احلزب يف �سيا�سة
تبيني الأخطاء التي وقعت فيها
احلكومة ليتم ت�صويبها من قبل
اجلهات العليا يف البلد.
وللتذكري فقد خرج نواب
ومنا�ضلي حزب العمال ال�سبت
املا�ضي عرب  48والية� ،إىل ال�شارع
ل�رشح مبادرة احلزب اخلا�صة
مبرا�سلة رئي�س اجلمهورية
لإن�شاء جمل�س ت�أ�سي�سي يعو�ض
امل�ؤ�س�سات القائمة ،التي
�أطلقت قبل  18يوما من الآن،
مبادرة لقيت ا�ستح�سان كبري من
قبل املواطنني ح�سب ما �أكدته
قيادة احلزب بعيد االنتهاء من
خرجة ال�سبت املا�ضي.

علي عزازقة

م�ساهل يفتتح
ال�سفارة
الدمناركية
�أ�رشف وزير اخلارجية عبد القادر
م�ساهل ونظريه الدمناركي �أندير�س
�سامويل�سن �أم�س على مرا�سم �إعادة
افتتاح �سفارة الدمنارك باجلزائر
الواقعة بطريق دودو خمتار بنب
عكنون.
وخالل مرا�سم افتتاح ال�سفارة،
�أكد م�ساهل على اهتمام مملكة
الدمنارك بالعالقات القدمية بني
عب عن االهتمام الذي
البلدين ،كما رّ
يوليه لتعزيز وتو�سيع العالقات و�إن
كانت متميزة على امل�ستوى
ال�سيا�سي �أو يف املجال االقت�صادي،
و�أو�ضح الوزير� ،أنه �سيلتقي الحقا مع
نظريه الدمناركي الذي يقوم بزيارة
ر�سمية �إىل اجلزائر ملدة ثالثة �أيام
حيث �سيتم تبادل التحاليل حول
الأو�ضاع يف املنقطة ويف بع�ض
املناطق من العامل وكذلك تن�سيق
العمل الثنائي يف جماالت الأمم
املتحدة وغريها.
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بعد ت�شبعه بالفكر املتطرف �أثناء تواجده ب�سجن

مغرتب وعائلته يحاولون االن�ضمام
�إىل « داع�ش» من فرن�سا
فتحت حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ضاء العا�صمة �أم�س ملف مغرتب بفرن�سا حاول
اللحاق بتنظيم الدولة الإ�سالمية بال�شام والعراق « داع�ش» و الهجرة  نحو  معاقلهم رفقة زوجته و
بناته الأربعة بعدما ت�شبع بالفكر املتطرف �أثناء فرتة تواجده ب�سجن فرن�سا خالل ق�ضائه لعقوبة
عن واقعة ال�سطو على مركز جتاري يف ذات البلد .
ل/منرية
هذا وقد جرى توقيف املتهم
وبناءا على ما دار بجل�سة
املحاكمة حني قامت ال�سلطات
الفرن�سية بت�سليم املتهم لنظريته
اجلزائرية بعد اال�شتباه مبحاولته
الفرار نحو معاقل «داع�ش» بعد
�أن �ألقي القب�ض عليه من قبل
ال�سطات الرتكية �أثناء حماولته
الولوج لدولة �سوريا رفقة زوجته
و بناته  ،حيث ر�صدت ال�سلطات
الفرن�سية بعد تلقيها املتهم و
�إجرائها تفتي�ش ملنزله للت�أكد من
واقعة حلاقه ب»داع�ش» جمموعة
�أغرا�ض خا�صة بالتنظيم منها
فيدوهات خا�صة بعمليات �إرهابية
يف ال�شي�شان و اجلزائر اىل جانب
منا�شري حتري�ضية على «اجلهاد»
�إىل جانب منا�شري تدعو �إىل

مقاطعة منتجات العدو ال�صهيوين،
وموا�صلة للتحريات املنجزة
حوله تبني ب�أنه قد ت�شبع بالفكر
املتطرف بعد دخوله لل�سجن
�إثر تورطه يف ق�ضية ال�سطو
على متجر جتاري حيث تعرف
�أثناء فرتة تواجده هناك على كل
من املكنى «�أبو بكر التون�سي»
و «بلح�سني اجلزائري» و كذا
«عبد املجيد اجلزائري»،الذي
ظل على توا�صل معهم بعد
خروجه من ال�سجن و ا�ستفادته
من العفو الرئا�سي  ،فقرر بناءا
على ذلك التوجه للمعاقل وطلب
م�ساعدة  املكنى «عبد املجيد
اجلزائري» الذي وجهه لطريقة
متويهية لعنا�رص الأمن باعتباره
حديث اخلروج من ال�سجن فطلب
منه التوجه يف بداية الأمر لدولة
�إيطاليا وبالتحديد مدينة «

ميالنو» رفقة عائلته ومن هناك
ات�صل باملكنى «�أبو يو�سف» الذي
تكفل مب�ساعدته يف  ال�سفر �إىل
تركيا عن طريق منطقة  ا�سطنبول
ومنه �إىل  مدينة�«  أدانة» �إىل غاية
الو�صول �إىل منطقة«  غازي عنتيم»
الواقعة على احلدود الرتكية
ال�سورية� ،أين مت القب�ض عليه من
قبل ال�سلطات الرتكية التي �أحالته
من جهتها على مركز الالجئني
 ،غري �أنه بقي على توا�صل مع
املدعو « �صهيب التون�سي» الذي
كان يطلعه على كافة تفا�صيل
اعتقاله يف حماولة منه للفرار من
ال�سلطات الرتكية غري �أن حماولته
باءت بالف�شل بعد �أن قامت هاته
الأخرية بتحويله على فرن�سا ومنه
على اجلزائر لتتم حماكمته �أمام
الق�ضاء اجلزائري بجرم حماولة
االنخراط يف جماعة �إرهابية

تن�شط يف اخلارج  ،وهي التهمة
التي فندها جملة وتف�صيال و
�أكد يف معر�ض ت�رصيحاته ب�أنه
ال ينتمي للتنظيم وال تربطه �أي
عالقة به و �أن الق�ضية وبرمتها
من ن�سج خيال الق�ضاء الفرن�سي
الذي حاول توريطه يف الق�ضية
بعد عثوره على من�شورات حتر�ض
على مقاطعة املنتجات ال�صهيونية
بحكم العالقة الوطيدة التي تربط
البلدين  ،وعن �سبب توجهه لرتكيا
ف�أكد ب�أنه حاول ال�سفر رفقة
عائلته بهدف اال�ستجمام بعد نيل
ابنته لعالمات م�رشفة  ،ليطالب
من جهته النائب العام ويف ظل ما
�سلف ذكره بتوقيع عقوبة � 8سنوات
�سجنا نافذا مع مليون دج يف حق
املتهم  ،قبل �أن تدينه املحكمة
بعد املداولة القانونية بعقوبة 3
�سنوات �سجنا نافذا .

تعر�ض �أحد العنا�صر لك�سر وعجز طبي ب 45يوما

ع�صابة « قازوزة» تعتدي على عنا�صر الأمن بال�شماريخ و �أ�سلحة ال�صيد
تابعت حمكمة اجلنايات
الإبتدائية بالدار البي�ضاء
ع�صابة من ثمانية �أ�شخا�ص
ثالثة فيهم  يف حالة فرار
بجنايات  تكوين جمعية ا�رشار
ال�رضب واجلرح العمدي مع
�سبق الإ�رصار والرت�صد ،
والتعدي على موظف �أثناء
ت�أدية مهامه ،حمل ا�سلحة
بي�ضاء ،واالخالل بالنظام العام
� ،إىل جانب تهمة التحطيم
العمدي مللك الدولة  ،على
خلفية قيامهم بالإعتداء على
عوين�  رشطة تابعني للفرقة
املتنقلة بال�رشطة الق�ضائية
بدائرة باب الواد و الت�سبب
لأحدهما بك�رس على م�ستوى
رجله الي�رسى كلفه عجزا
ج�سديا ملدة 45يوم فيما ا�ستفاد

الثاين من عجز مبدة  15يوما .
يف الق�ضية التي تعود جمرياتها
وعلى ح�سب ما دار بجل�سة
املحاكمة لتاريخ  29دي�سمرب
  2015امل�صادف الحتفاالت
ر�أ�س ال�سنة امليالدية حني
توجهت دورية �رشطة للبحث
عن �أحد املتهمني الفارين و
ال�صادرة يف حقه �أمرا بالقب�ض
بناءا على معلومات وردتهم
حول تواجده ب�أحد �أ�سواق �سوق
اخل�رض بحي هواء فرن�سا بباب
الواد ،وكان هناك جمموعة
�أ�شخا�ص ب�صدد االحتفال فقام
ه�ؤالء مبحاولة طرد عنا�رص
الأمن عن طريق ر�شقهم ب�سهام
من بنادق ال�صيد  ،و ال�شماريخ
فن�شبت بني املتهمني من جهة
و عنا�رص الأمن من جهة

�أخرى م�شادات و �شجار عنيف
تعر�ضت خالله �سيارة ال�رشطة
للتحطيم فيما لقي عن�رصان
من الأمن لإ�صابات خطرية
كادت �أن تودي بحيتهما حيث
تعر�ض الأول لك�رس على
م�ستوى رجله الي�رسى مبدة
عجز  45يوما وتعر�ض الثاين
لعجز طبي مبدة  15يوما نقال
على �إثرها للم�ست�شفى  ،فيما مت
توقيف بع�ض عنا�رص الع�صابة
من خالل الدعم الأمني الذي
تنقل حينها للأماكن وقام
بتفريق ال�شجار  ،ومت بذلك
حتويل الفاعلني على حمكمة
االخت�صا�ص باجلرم �سالف
الذكر  ،حيث �أنكروا خالل
مواجهتهم لهيئة املحكمة ما
ن�سب لهم من جرم  ،يف حني

�أكد ال�ضحية املاثل للمحاكمة
�أنه قد متكن من التعرف على
هوية املتهمني من خالل
معرفته بهم كونه يقيم يف
الأماكن و ملعرفته التامة بزعيم
الع�صابة وهو �شخ�ص م�سبوق
ق�ضائي مكنى بلقب « قازوزة»
الذي كان يحمل �أ�سلحة وجهها
مبا�رشة لعنا�رص ال�رشطة وهو
الأمر الذي ر�صدته كامريات
املراقبة املن�صوبة يف الأماكن
 ،و �أمام ما �سلف ذكره طالب
ممثل احلق العام توقيع عقوبة
�  8سنوات �سجنا نافذا وغرامة
مالية بقيمة �  500ألف دج يف
حق املتهمني مع �إ�صدار �أمر
بالقب�ض يف حق املتهمني
املتواجدين يف حالة فرار .
ل/منرية

البويرة

الإعدام لل�سفاح الذي �أباد عائلة كاملة
نطقت حمكمة اجلنايات بالبويرة
يف �ساعة مت�أخرة من ليلة �أم�س
بت�سليط عقوبة الإعدام يف حق
املتهم «ب�.أعمر « � 65سنة الذي
�صنع احلدث وطنيا خالل �شهر
رم�ضان الفارط حني �أقدم بتاريخ
 11جوان  2017بكل برودة دم على
�إزهاق �أرواح � 3أفراد من العائلة
وهم زوجة �أخيه وابنها وابنتها قبل
دقائق من موعد الإفطار قبل �أن

يفر �إىل وجهة جمهولة يف غابة غري
بعيدة عن املنزل العائلي ب�ضواحي
تاغزوت ليعود بتاريخ  19جوان
لريتكب جرمية قتل رابعة يف حق
�أخيه وا�ستنفرت �أثناءها م�صالح
الدرك الوطني كافة الإمكانيات
الب�رشية والو�سائل احلديثة من
�أجل توقيفه الذي مت بعد عملية
بحث �شاقة و�سط �أدغال املنطقة
اجلبلية  ,هذا واعرتف املجرم

ال�سفاح بجرائمه التي �أرجعها
خالل ا�ستجوابه يف املحاكمة
التي دامت يومني وجرت و�سط
تعزيزات �أمنية م�شددة �إىل تعر�ضه
للظلم واحلقرة من طرف �أخيه
الذي حرمه من الطريق امل�ؤدي
�إىل منزله منذ � 20سنة ما جعله
يكن له الكره واحلقد الدفني وظل
�شعور االنتقام منه يالزمه منذ
تلك احلادثة ،فيما �أنكر ال�شهود

دوافع الظلم التي ظل يتحجج
بها املتهم م�ؤكدين �أن املتهم
مل يتعر�ض �أبدا للظلم من طرف
�شقيقه الراحل ما جعل النيابة
تلتم�س عقوبة الإعدام يف حقه
بتهمة القتل العمدي وهو احلكم
الذي نطقت به هيئة املحكمة
بعد املداولة يف �أكرب ق�ضية جرم
اهتزت لها والية البويرة .
�أح�سن مرزوق

احللقة الرابعة
ملوك احلزن ؟

عن ذوى االحتياجات اخلا�صة ،وذوى الإعاقة
ال�صورة النمطية القدمية ؟
يف التفا�صيل الأخرى التي رمبا
ال تلقى اهتماما كثريا من
لدن كثريين يف ت�رصفاتهم ،
التى ميكنها �أن حتدث �أالما
ومعاناة �شديدتني لدوى الإعاقة
واالحتياجات اخلا�صة ،وهي
تلك التفا�صيل التي ترتبط ر�أ�سا
بيومياتهم يف ق�ضاء همومهم
الإدارية  ،وتلبية مطالبهم
وحاجاتهم االجتماعية �أو
اال�ستفادة التي ت�ستلزم امتثالهم
�أمام م�س�ؤولني و مدراء وموظفني
� ،ضمن الأطر االجتماعية
والدعم العام املنتهج من
الدولة يف خمتلف القطاعات
� ،أين ذوى الإعاقة يرجتون
الظفر بها ،هي �إذن ،جملة من
االهتمامات الفردية ،واملطالب
االجتماعية واملهنية والعامة يف
الأغلب الأ�شمل التي ت�صادف
بردة فعل على مقا�سات منطية
عن املعاق  ،و ذوى االحتياجات
اخلا�صة ،نظرة رمبا ال تعطيهم
ذات املكانة التي للأ�صحاء على
اعتبارات الإعاقة .
و لتقريب هنالك بع�ض احلاالت
املزرية جدا  ،والتي يعي�شها
بع�ض من دوى الإعاقة و
االحتياجات اخلا�صة  ،وهى
احلاالت املر�ضية اخلطرية
املكلفة جدا ،والتي ي�أن حتتها
دوى الإعاقة واالحتياجات
اخلا�صة فتزيدهم عذابا على
هذه
عذابهم .واالعتبارات
حتت�سب �ضمن اخللق الإن�ساين
�أوال ،واخللق الإن�ساين جتاع
املعاق ثانيا ،وهي مطالب
يكفلها القانون الدويل ،اجلزائري
واالتفاقية العاملية لذوى الإعاقة
املقرة من جميع الدول ،على ما
اعتقد ؟
على كل حال ،يف مقابل هذه
التجليات االجتماعية واملهنية
وامل�صلحية التي يجد ذوى
الإعاقة و االحتياجات اخلا�صة
�أنف�سهم يف �أحايني كثرية و�سطها
 ،ت�ستمر منطية طاغية من
ال�سلوك والتعامل البارد جتتههم
،وك�أنه �سلوكا حم�رض م�سبقا  ،فال
ي�أبه مب�آالت الآثار املدمرة التي
قد يرتكها لدى هذه الفئة من
هذا ال�سلوك النمطي جتاههم
.مبعنى ،حتى ه�ؤالء يحتجون ؟
الن هذا ال�سلوك البارد فقد رمبا
التزامه الإن�ساين ،قبل �أن يفقد
التزامه القانوين ،وهي متمثل
ر�أ�سا يف ردة �سلوكية �أ�ضحت
جاهزة  ،بل االنكى �أنها �أ�ضحت
منطيا  ،جتاه جميع املطالب
املرفوعة من دوى الإعاقة يف
حاالت اللقاءات التي جتمعهم
بالهيئات وامل�صالح وك�أنهم
ن�صف ب�رش ال حق لهم �سوى
انتظار الر�أفة وامل�ساعدة يف
ت�صادم كلى مع القانون ؟هي
ردة منطية جتاه جميع جتلياتهم
املطلبية االجتماعية ،واملهنية
 ،واليومية التي ت�ستلزم مثول
�أفراد دوى الإعاقة واالحتياجات
اخلا�صة �أمام اجلهات املعنية ،
ح�ضورا �شخ�صيا لإظهار حجم
املعاناة و�ضخامة امل�شكالت
مل�س�ؤويل هذه الهياكل احلكومية
،وامل�صالح املعنية باال�ستماع ،
و�إيجاد حلوال لهذه املطالب كليا

� ،أو بع�ضها لهذه الفئة .
ولأجل تقريب �صورة هذا ال�سلوك
النمطي الذي �أ�ضحى منتهجا
من لدن اغلب م�س�ؤويل امل�صالح
املعنية مبطالب هذه الفئة ،وال
�أقول جميعهم  ،الن بع�ض من
م�س�ؤويل هذه الهياكل ما يزالون
يحافظون على �إن�سانيتهم يف
�أق�صى الظروف املمكنة .
لتقريب ال�صورة �أكرث � ،إن دوى
الإعاقة واالحتياجات اخلا�صة
مطالبني يف الكثري من الأحيان
للمثول �أمام رئي�س جمل�س بلدي
� ،أو م�س�ؤول دائري يف الإدارة ،
�أو هياكل الأمانات العامة يف
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التي
يريد فيها رمبا احدهم من دوى
الإعاقة �إن يق�ضى ان�شغاال ،
�أو �أن يطلب م�ساعدة � ،أو يريد
�أن يعرب عما يعانيه من ظلم ،
وقهر  ،ومعاناة �أ�سا�س �أن ما
يعانيه يف احلقيقة ال يحتاج �إىل
تعبري بليغ  ،فهو �شاهد للعيان
ليل نهار .
ويف الكثري من احلاالت تتم
هذه الطلبات للمقابلة بالرف�ض
 ،فقط على �أ�سا�س �أن الطالب
من ذوى الإعاقة �أو من ذوى
االحتياجات اخلا�صة ،ه�ؤالء
الدين يقفون �أمامهم ه�ؤالء
امل�س�ؤوليتني عاجزين عن تلبية
مطالبهم  ،لأنهم فقط من هذه
الفئة  ،فال ميكن النظر �إليهم
و�سط الأ�صحاء الآخرين الأكرث
�أهمية للنظر يف ان�شغاالتهم عن
ه�ؤالء ؟
ولو تعدد الطلبات فالرف�ض
دائما حا�رضا  ،و لو تر�أف احد
امل�س�ؤولني ه�ؤالء و ا�ستقبل
احد �أفراد دوى الإعاقة فالرد
جوابا �شافيا كافيا من ه�ؤالء
امل�سئولني ال �سيما يف اجلماعات
املحلية الدين يعتربون هذه
الفئة خارج االهتمام و االعتناء
،على مقا�سات النظرة النمطية
ال�سائدة عنهم و�سط هذه
الهياكل و امل�ؤ�س�سات احلكومية
و املنتخبة ،فدوى الإعاقة
عندهم لي�سوا �إال �إ�ضافة �أخرى
للم�شاكل هم يف غنى عنها .
و�أحيانا كثرية  ،يلجا دوى الإعاقة
�إىل االحتجاج ،الأمر الذي ي�ضع
الأمور يف و�ضعية حرجة كليا ،
كما ي�ضع الهيئة �أو امل�صلحة التي
ق�صدها املعاق للق�ضاء حاجة
يف و�ضعية �إحراجية بليغة  ،الن
هان ي�صل ه�ؤالء �إىل االحتجاج
فالأمور يف ما ال ميكن و�صفه ؟
و�أحيانا حتدث ،عند بع�ض
امل�ؤ�س�سات ،الن ذوى الإعاقة
واالحتياجات اخلا�صة ،ردة
فعلهم غريبة وغري حم�سوبة
وعاطفية جدا ،ولأنة �إن الأمر
وقد و�صل �إىل حدود من عدم
االعتبار له�ؤالء ،حدود ال ميكن
ال�صرب عليها مطلقا ؟ولأنهم
يف احلقيقة الفئة الأكرث �صربا،
والأكرث احتماال للآالم .فهذا
دليل على �إن نظرة منطية مل
تتغري جتاه دوى الإعاقة مل
تعد تقنع ه�ؤالء ،فهم يعتربون
�أنف�سهم مكتملي احلقوق يف
الأداء واملطالبة ،وعلى البقية يف
املجتمع ا�ستيعاب هذه املعطى
اجلديد من لدن دوى الإعاقة
واالحتياجات اخلا�صة.
ي�سني بوغازي
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�80ألف عامل �أجنبي من بينهم  40باملائة من العمال غري امل�صرح بهم

للمطالبة بتوفري طبيب مداوم
واملناوبة الليلية

وزارة العمل تقرر �إعادة النظر يف النظام
�سكان حي تهقارت ببلدية
أجانب
ل
ا
املوظفني
و
للعمال
القانوين
مترنا�ست يحا�صرون
.
الهيكل ال�صحي
�شركات �أجنبية تالعبت ب�أجور �إطارات وهميني من �أجل تهريب الأموال �إىل اخلارج

طالب رئي�س التن�سيقية االفريقية للم�ساندة والت�ضامن مع ال�شعب ال�صحراوي عبد القادر تقار يف ت�صريح
�صحفي خ�ص به جريدة «الو�سط»  ،املجتمع الدويل و االحتاد االفريقي بتوحيد اجلهود وال�ضغط على املحتل
املغربي لت�صفية �أخر م�ستعمرة يف افريقيا ومنح �شعب جمهورية ال�صحراء الغربية احلق يف تقرير م�صريه .
�أحمد باحلاج
�أمر  وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان الإجتماعي مراد زمايل
امل�صالح املركزية بوزارته ب�إجراء
درا�سة حول العمال واملوظفني
الأجانب يف ال�رشكات اخلا�صة
وحتى العمومية يف اجلزائر
 ،من �أجل �إعادة تنظيم �سوق
العمل وعملية الرتخي�ص  للعمال
الأجانب ملزاولة العمل يف
اجلزائر .
وك�شف م�صدر   موثوق�   أن وزارة
العمل قررت �إعادة تنظيم �سوق
العمل يف اجلزائر بعد اح�صاء
�أكرث من � 80ألف موظف وعامل
�أجنبي يف اجلزائر من بينهم
 40باملائة غري م�رصح بهم
على م�ستوى م�صالح ال�ضمان
الإجتماعي و ووزارة العمل ويتعلق
الأمر بحراقة   من جن�سيات
افريقية يعملون يف الفالحة
والرعي وم�شاريع البناء      .
وتت�ضمن ا�سرتاتيجية وزارة
العمل و الت�شغيل   اعادة النظر يف
النظام القانوين اخلا�ص  بت�شغيل
الأجانب �سواء يف �رشكات النفط
الكربى ،من �أجل حت�سني و�ضعية
العمال اجلزائريني يف ال�رشكات
النفطية   ،وقد بد�أت مكاتب
الت�شغيل اخلا�صة بالأجانب يف
التدقيق يف هوية امل�ستخدمني
الأجانب يف املناطق البرتولية يف
اجلنوب وت�شمل عملية التدقيق
�إح�صاء املقيمني وامل�ستخدمني
وتخ�ص�صاتهم و املنا�صب التي

ي�شغلونها.
التدقيق
عملية
وتهدف
يف   هوية املوظفني الأجانب
للح�صول على   قاعدة بيانات
تت�ضمن التخ�ص�صات التي يعمل
بها امل�ستخدمون الأجانب
والت�أكد من وجود بع�ضهم يف
منا�صب العمل التي يوجدن بها،
وتهدف العملية التي �شملت 4
واليات منتجة للنفط والغاز يف
اجلنوب هي الأغواط ،ورقلة،
غرداية و اليزي ملحاربة التالعب
باملنا�صب املالية ،بعد �أن ك�شفت
حتقيقات �سابقة ب�أن �رشكات
�أجنبية �ضخمة تالعبت ب�أجور
�إطارات وهميني من �أجل تهريب
الأموال �إىل اخلارج ،ومل ت�رصح
بالعدد احلقيقي للم�ستخدمني،
وباملنا�صب التي ي�شغلونها حيث
ك�شفت بع�ض التحريات ب�أن من�صب
مدير فرعي يف بع�ض املواقع
ي�شغله فني برتبة تقني �سامي،

كما ان بع�ض ر�ؤ�ساء الور�شات مت
الت�رصيح ب�أنهم م�س�ؤولو رقابة
تقنية برتبة مهند�س ،بالإ�ضافة
�إىل وجود عدد ال ب�أ�س به من
الإطارات مهند�سني و �إداريني
وفنيني مزدوجي اجلن�سية من دول
ال ترتبط اجلزائر معها بعالقات،
ما ي�ؤثر ح�سب م�صادرنا على الأمن
الوطني ،وك�شف م�صدر عليم ب�أن
ديوان الوزير الأول طلب عملية
الإح�صاء التي   تهدف للحد من
الإعتماد على الإطارات الأجانب
يف ال�رشكات الكربى العاملة يف
جمال النفط وتعوي�ضهم قدر
الإمكان مبهند�سني و �إداريني
جزائريني ،للحد من البطالة.
�إىل جانب ذلك فقد ك�شف
م�صدر على �صلة بامللف ب�أن
عملية الإح�صاء هذه تعتمد على
قاعدة بيانات موجودة بالفعل
لدى م�صالح الت�شغيل ثم مقارنتها
مبا هو موجود يف �أر�ض الواقع،

قررت قيادة الناحية الع�سكرية
احلدود
جتهيز
ال�ساد�سة
اجلنوبية   باملزيد من نقاط
املراقبة املح�صنة اجلديدة
التي �ست�سمح حلر�س احلدود
واجلي�ش   و الدرك بالعمل يف
ظروف �أكرث �أمنا   ،وقررت قيادة
الدرك الوطني وهيئة �أركان
اجلي�ش تخ�صي�ص جتهيزات
�إ�ضافية منها معدالت ات�صال
وجتهيزات �إلكرتونية للوحدات
العاملة يف احلدود اجلنوبية.
� أفاد م�صدر �أمني رفيع امل�ستوى
جلريدة «الو�سط « �أن قيادة اجلي�ش
الوطني ال�شعبي قررت   تعزيز
الإجراءات االمنية على طول
احلدود مع دولتي مايل والنيجر
ملواجهة اي احتمال ت�سلل
للجماعات الإرهابية من وراء
احلدود ،القرار جاء كما تقول
م�صادرنا على خلفية التدهور

الأمني اخلطري جدا يف �شمال
مايل يف اال�شهر الأخرية حيث  
�شهدت املنطقة �سل�سلة من
العمليات الإرهابية اخلطرية
التي ا�ستهدفت القوات الفرن�سية
واجلي�ش املايل وقوات الأمم
املتحدة ،كان �آخرها تفجري
عربة تابعة للجي�ش الفرن�سي
والعالن عن مقتل جنديني
فرن�سيني  .الإجراء الأمني
الإ�ضايف الذي قررته قيادة
اجلي�ش  ت�ضمن   ان�شاء �سل�سلة
من التح�صينات يف مواقع
تتحكم يف املمرات ال�رسية يف
�أق�صى اجلنوب هذه املرات التي
ي�ستغلها املهربون والإرهابيون  
للت�سلل �إىل اجلزائر حيث تقرر يف
هذا ال�ش�أن   اجناز نقاط مراقبة
حم�صنة يف مواقع حمددة
لتقلي�ص  قدرة الإرهابيني
واملهربني على احلركة ،والت�سلل

عرب احلدود ،وقال م�صدر �أمني
موثوق �إن الإجراءات اجلددة
تقررت عقب �صدور �أوامر من
رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي الفريق �أحمد قايد
�صالح ملقر الناحية الع�سكرية
ال�ساد�سة حيث �أ�صدر �أوامر

وت�شري املعلومات املتوفرة يف
املو�ضوع �إىل �أن عدد كبري من
املهند�سني العاملني يف �رشكات
غربية هم مواطنون من دول ال
تختلف من ناحية مناهج التدريب
والتدري�س اجلامعي عن اجلزائر
 ،وهي دول من �إفريقيا و�آ�سيا،
وت�ضم �رشكة �أمريكية واحدة تعمل
يف حقول حا�سي م�سعود موظفني
مهند�سني من  10جن�سيات يح�صل
بع�ضهم على �أجر �شهري ي�صل �إىل
� 12ألف دوالر �أي �أكرث من 100
مليون �سنتيم �شهريا  ،وميكن
لأي مهند�س جزائري �أن ينفذ
ذات املهام التي يعمل فيها ه�ؤالء
بالكفاءة ذاتها  ،وهو ما ي�ؤثر على
اجلباية ال�رضيبية حيث تدخل كتلة
الأجر الكبرية هذه �ضمن الأعباء
املالية للم�ؤ�س�سات ،و كانت
�شكاوى عديدة وجهها مهند�سون
و �إطارات جزائريون بع�ضهم يقيم
يف واليات اجلنوب ،قد نبهت
حلرمان اجلزائريني من مئات
املنا�صب التي ي�شغلها �أجانب يف
�رشكات النفط الكربى ،بالإ�ضافة
للتمييز بني مهند�سني جزائريني
نظرائهم الأجانب يف الأجر
االمتيازات ،وكانت م�صالح الأمن
قد �أوقفت يف مناطق النفط منذ
بداية العام اجلاري عدد من
الأجانب العاملني يف ال�رشكات
النفطية ب�سبب خمالفات تتعلق
بالإقامة و منهم رعيا غربيون   .

جتمهر مواطني حي تهقارت
التابعة �إداريا لبلدية مترنا�ست ،
�أمام مقر العيادة الطبية املتعددة
للخدمات  ،من �أجل ال�ضغط على
ال�سلطات الو�صية وعلى ر�أ�سها
مدير ال�صحة وال�سكان ومدير
امل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجلوارية من �أجل �إخراج هذا
الهيكل ال�صحي من النفق املظلم
.
نا�شد ممثلي املحتجني بحي
تهقارت ببلدية مترنا�ست يف
ت�رصيح لهم مع جريدة «الو�سط
«  ،وايل والية مترنا�ست دومي
اجلياليل ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية ب�رضورة
التدخل ال�شخ�صي لدى م�صالح
ال�صحة الوالية من �أجل التجاوب
مع مطالبهم امل�رشوعة ح�سبهم
واملتمثلة �أ�سا�سا يف �رضورة فر�ض
الإن�ضباط وال�صارمة بالعيادة
املتعددة اخلدمات املتواجدة
باحلي للق�ضاء نهائيا على حالة
الت�سيب و الإهمال التي تتخبط
فيها  ،ناهيك عن �رضورة الإ�رساع
يف توفري طبيب عام يعمل يوميا

وعلى مدار �أيام الأ�سبوع ا�ضافة
لتوفري الإخت�صا�صات الأكرث
طلبا على غرار الن�ساء والتوليد
وجراحة الأ�سنان والعظام والأنف
واحلنجرة وكذا طب الأطفال
والعيون وذلك بهدف �إنهاء معاناة
العائالت يف قطع م�سافات بعيدة
لنقل مر�ضاهم مل�ست�شفيات و�سط
املدينة للبحث عن �سبل العالج ،
ومما يحز يف نفو�س حمدثونا �أن
م�س�ؤويل القطاع ال�صحي بالوالية
�رضبوا بتعليمة وزير ال�صحة
وال�سكان وا�صالح امل�ست�شفيات
خمتار ح�سبالوي عر�ض احلائط
واملتمثلة �أ�سا�سا يف �رضورة توفري
املناوبة الطبيبة الليلة لفائدة
قا�صدي خمتلف هياكل ال�صحة
عرب خمتلف واليات الوطن
خا�صة ما تعلق باملناطق النائية
واملعزولة بجنوب البالد الكبري .
�إىل جانب ذلك فقد ذات
املتحدثني مبوا�صلة الت�صعيد من
لهجة خطابهم يف حالة مامل جتد
مطالبهم امل�رشوعة �أذانا �صاغية
ويف القريب العاجل .

�شيخ مدقن

للمطالبة بالإفراج على منحة  50مليون
�سنتيم للدعم الريفي

ل�شل حتركات املهربني والإرهابيون يف املمرات ال�سرية
 30مواطن ببلدية مترنا�ست
هذه هي �أوامر الفريق �أحمد قايد �صالح لقيادة اجلي�ش يف احلدود اجلنوبية يحتجون �أمام �صندوق معادلة
اخلدمات االجتماعية

للوحدات العاملة يف اجلهة
بتكثيف   عمليات اجناز نقاط
املراقبة التي اجنزت قيادة
اجلي�ش الع�رشات منها يف
احلدود اجلنوبية من �أجل زيادة
تامني احلدود يف اطار اجراءات
مكافحة الإرهاب يف اجلزائر   .

يوا�صل زهاء  50مواطن ببلدية
ببلدية مترنا�ست اعت�صامهم
املفتوح �أمام �صندوق معادلة
اخلدمات االجتماعية بعا�صمة
الوالية  ،للمطالبة بالإفراج على
منحة  50مليون �سنتيم املوجهة
يف �إطار منط الدعم الريفي .
املواطنني
نا�شد ممثلي
املعت�صمني بتمرنا�ست يف ت�رصيح
لهم مع جريدة «الو�سط» وايل
الوالية بتمرنا�ست دومي اجلياليل
ب�صفته امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية بالتدخل العاجل لدى
اجلهات املعنية ممثلة يف �صندوق
معادلة اخلدمات الإجتماعية
فرع ورقلة من �أجل الإفراج على
منحة  50مليون �سنتيم املوجهة
للدعم الريفي  ،حيث يعترب هذا

الت�أخر الفادح يف الإفراج على
مثل هذه الإعانة �أمرا يتنافى مع
توجيهات وتعليمات الوزير الأول
�أحمد �أويحي الرامية اىل �رضورة
الإ�رساع يف جت�سيد خمتلف ال�صيغ
ال�سكنية بعد رفع التجميد على
بع�ض الأمناط خا�صة ما تعلق منها
بتلك املواجهة لفائدة قاطني
املناطق احلدودية والنائية جنوب
البالدالكبري لتثبيتهم مبقرات
�سكناهم .
من جهة ثانية فقد ذهب ذات
املتحدثني اىل ابعد من ذلك
عندما هددوا مبوا�صلة الت�صعيد
من لهجة خطابهم يف حالة ما
مل جتد مطالبهم امل�رشوعة اذانا
�صاغية ويف القريب العاجل .

�شيخ مدقن
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وزير ال�صناعة واملناجم  يو�سف يو�سفي

حجم اال�ستثمارات�  شهد ارتفاعا بـ �  11ضعفا يف 2017
.

الطبعة الأوىل للأيام التقنية حول املناولة ل�صناعة املركبات  

افتتح �أم�س  وزير ال�صناعة واملناجم  يو�سف يو�سفي � ،أ�شغال الأيام التقنية حول املناولة ل�صناعة املركبات يف طبعتها الأوىل ،بفندق الأورا�سي
باجلزائر العا�صمة  والتي ت�أتي يف �إطار �سيا�سة تطوير املناولة حتت �شعار  من �أجل تنمية �صناعية مندجمة وتر�أ�س يو�سفي هذه الأيام التي تقام
على مدار يومني كاملني 05  و 06مار�س اجلاري  مب�شاركة�  أزيد من  500م�شارك جزائري و�أجنبي والتي ت�ضم جمموعة من  املتخ�ص�صني يف �صناعة
ال�سيارات  وم�صنعي وجمهزين وخرباء يف هذا املجال ور�ؤ�ساء جمعيات �أرباب العمل   وذلك بح�ضور العديد من الوزراء كوزير التجارة حممد بن
مرادي ،ووزير االت�صال جمال كعوان ووزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،ووزير التكوين والتعليم املهنيني حممد مباركي ،
ووايل والية العا�صمة عبد القادر زوخ وعلي حداد رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات.

حكيم مالك
و�أو�ضح يو�سفي�  أن هذه الأيام التقنية
حول املناولة  ل�صناعة املركبات تعمل
على  حتقيق �أهداف عديدة وهذا عن
طريق البدء بتنظيم حوار م�س�ؤول بني جميع
اجلهات الفاعلة واملتعاملني االقت�صاديني
وال�صناعيني واملناولني وامل�ستثمرين
عامة مع تركيز ال�صانعيني  اجلزائريني من
القطاعات املختلفة على تقدمي �أن�شطتهم
و�إمكاناتهم لتلبية االحتياجات اخلا�صة
ب�صناعة ال�سيارات ،وكذا قدراتهم على
التكيف مع تطورها امل�ستمر و�سيتعني
عليهم اال�ستعالم عن اال�ستثمارات
امل�ستهدفة ،والتكنولوجيات التي ميكن
اكت�سابها ،واملهارات الالزم تطويرها
لكي يكونوا يف املوعد ،وبالتايل �إقامة
�رشاكات جديدة يف هذا املجال  ،مو�ضحا
�أنه�  سيتوجب على عدد كبري من املناولني
لإبراز قدراتهم وخرباتهم ودرايتهم ،التي
من �ش�أنها جذب اهتمام ال�صناعيني من
جميع القطاعات  ،و هذا من �أجل �إقامة
�رشاكات ناجحة مع ال�رشكات امل�صنعة
للمعدات التقليدية ل�صناعة ال�سيارات
واملجموعات الدولية الكربى املتخ�ص�صة
يف ت�صنيع خمتلف املكونات  وهذا ما
ي�سمح لهم بالتعرف بطريقة مبا�رشة على
املتطلبات املحددة للعمالء  و�إجراءات
اعتماد املنتجات املطلوبة ،واجلهود التي
�سيتعني عليهم بذلها للم�شاركة بفعالية
يف عملية االندماج  حيث ي�ستوجب
ا�ستحداث حول كل �صناعي و كل م�صنع
�سيارات ،املئات �أو حتى الآالف من
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة النا�شطة
يف هذه املجاالت.

اجلزائر متلك كل الو�سائل
ال�ضرورية لال�ستثمار يف
جمال �صناعة ال�سيارات   
ولبناء �صناعة حقيقية حديثة ومتينة
وتناف�سية و�صناعة موثوقة وذات
م�صداقية لل�سيارات يف اجلزائر قدم
يو�سف  يو�سفي جمموعة من  اخلطوات
الرئي�سية والتي ت�ساهم بفعالية يف تنويع

االقت�صاد م�ؤكدا �أن اجلزائر متلك اليوم
كل الو�سائل ال�رضورية للم�ضي قدما
يف هذه الأن�شطة اجلديدة وعليه فنحن
�سنقوم بدرا�سة طرق وو�سائل �إطالق
�صناعة ل�سيارات يف  بالدنا داعيا  يو�سفي
�إىل توحيد  جهود جميع املتعاملني
االقت�صاديني ،وجميع ال�صناعيني ،وجميع
املناولني وجميع ال�رشكات امل�صنعة
لل�سيارات لإجناح هذه ال�صناعة بدعم
من ال�سلطات املخت�صة  وهذا عن
طريق  تن�شيط  مناق�شات معمقة بني
ال�رشكات امل�صنعة لل�سيارات وكل
املتعاملني الذين ب�إمكانهم امل�ساهمة يف
عملية الإدماج  الالزمة  فهدف  اجلزائر
لي�س تركيب ال�سيارات فح�سب ،على الرغم
من �أنه ميثل ركن �أ�سا�سي للتعلم  ،ولكن
امل�شاركة الن�شيطة يف عملية الت�صنيع
مع الإدماج التدريجي  هذا هو املفتاح
لنجاح �إن�شاء والتنمية امل�ستمرة ل�صناعة
ال�سيارات يف بالدنا فنحن  م�صممون
على امل�ضي قدما يف هذا االجتاه  ،داعيا
يف ذلك�  إىل الإعتماد على اال�ستثمارات
بجميع الفروع ،ال�سيما تلك املتعلقة
ب�صناعة ال�سيارات وبهذه الطريقة،
تكت�سب �صناعات احلديد وال�صلب
وامليكانيك والكهرباء ولإلكرتونك
والن�سيج واجللود والزجاج والطالء� ،إىل
جانب تنمية اخلدمات قفزة نوعية.

ال�صناعة اجلزائرية
�شهدت انتعا�شا حقيقيا يف
� 10سنوات املا�ضية
كما �أبرز ذات املتحدث �أن  امل�ؤ�س�سة
ال�صناعية
للمركبات
الوطنية
 SNVIاجلزائرية  تنتج مركبات �صناعية
منذ خم�سني عاما  مبعدل �إدماج يفوق
 ٪80م�ؤكدا �أن  اخلربة والدراية موجودة،
مع يد عاملة م�ؤهلة مع التطلع للإ�ستعانة
ب�أحدث التكنولوجيات وبالتايل فبف�ضل
امل�ساعدات والدعم واحلوافز املختلفة
التي و�ضعت على مدى ال�سنوات الع�رشة
املا�ضية ،ويف �إطار الربامج املتتالية
لرئي�س اجلمهورية� ،شهدت اجلزائر
انتعا�شا حقيقيا لل�صناعة اجلزائرية بعد

فرتة �صعبة.

حجم اال�ستثمارات�  شهد
ارتفاعا بـ �  11ضعفا يف
2017
و�أو�ضح يو�سفي بالأرقام �أنه يف الفرتة ما
بني عامي  2010و ،2016ت�ضاعف عدد
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
مبعدل  2،5من � 43.000إىل 109.000
وباملثل ،ارتفع عدد امل�شاريع ال�صناعية
�سبعة �أ�ضعاف ،من  350يف عام 2010
�إىل  2500يف عام  ،2017يف حني زاد
حجم اال�ستثمارات � 11ضعفا خالل نف�س
الفرتة .

�شركة�  سوناطراك
�ستقدم م�شاريع
البال�ستيك من خمتلف
الأنواع
ال�صناعة� أن
ك�شف  وزير
فيما
�رش كة �   سو نا طر ا ك �   ستقد م م�شا ر يع
البال�ستيك من خمتلف الأنواع و كذا
خمتلف املنتجات البرتوكيماوية �إ�ضافة

لوحدات �صناعة الإطارات التي �ستدخل
مرحلة الإنتاج قريبا وكذا باقي الوحدات
التي ال تزال يف مرحلة التخطيط.

اجلزائر �ستنجح  يف تلبية
احتياجاتها من منتجات
احلديد وال�صلب
ولتو�ضيح هذه الديناميكية البارزة قال
وزير ال�صناعة �أن اجلزائر بعدما كانت
ت�ستورد كميات كبرية من مواد البناء،
�ست�صبح بنهاية ال�سنة احلالية م�صدرا
هاما لهذه املواد ويف غ�ضون �سنوات
قليلة� ،سيولد �إنتاج الإ�سمنت ،على �سبيل
املثال ،فائ�ضا بن�سبة  ٪30يخ�ص�ص
للت�صدير وبالتايل  فمع امل�شاريع احلالية
ومع الإنتاج املنتظر املقدر ب  12مليون
طن �آفاق � ،2022سوف تنجح اجلزائر يف
تلبية احتياجاتها من منتجات احلديد
وال�صلب يف حني �أكد يو�سفب �أن
ال�صناعات الكهربائية والإلكرتونية قد
بد�أت فعليا بت�صدير منتجاتها وت�شهد
منوا متوا�صال.
و�أ�شار الوزير �أن �أيام التقنية حول املناولة
ل�صناعة املركبات �ستجيب على جمموعة
من الت�سا�ؤالت املتعلقة بكيفية املرور

الفعلي من مرحلة الرتكيب احلايل لب�ضعة
�آالف من املركبات �سنويا �إىل عدة مئات
من �آالف الوحدات ،مع تنظيم �أ�ساليب عمل
تتطور با�ستمرار؟ كيف نح�رض لتحديات
النماذج امل�ستقبليةاجلديدة ،وللمتطلبات
جديدة ،وكذا للمعايري اجلديدة و�صوال
�إىل ال�سيارات الهجينة و ال�سيارات ذاتية
القيادة؟  كيف نكون ونح�رضكل ه�ؤالء
املوظفني والإطارات وامل�سريين،
للدخول يف مناف�سة دولية �رش�سة؟ كيف
نوجه �صناعتنا نحو ا�ستغالل م�ساهمتها
كاملة يف عملية الت�صنيع والت�صدير،
�ضامنة اجلودة وتكلفة املنتوج؟ كيف نعزز
البحوث العلمية من �أجل توفري الدعم
الالزم لتطوير هذه ال�صناعة النا�شئة؟
وللإ�شارة ف�سيتم يف هذه الأيام �إبرام
العديد من االتفاقيات بني امل�صنعيني
�إختتام
واملجهزين ليتم  اخلروج  يف
هذه الأ�شغال مبجموعة من التو�صيات
التي �ست�سمح بالتطوير القدرات الوطنية
للمناولة فعلى هام�ش هذه الأيام التقنية
حول املناولة ل�صناعة املركبات يف
طبعتها الأاوىل تنظم معار�ض للمركبات
للم�صنعني واملناولني و التي�  ستحدد
الواجهة احلقيقية للمناولة ورفع العراقيل
التي مل ت�سمح بعد بالإنطالقة الفعلية
لهذا الفرع يف بالدنا .

وحيد طمار وزير ال�سكن من �أدرار

نريد �أحياء �سكنية تراعي خ�صو�صيات اجلنوب

�أكد �أم�س وحيد طمار وزير ال�سكن
من �أدرار �أن �سيا�سة القطاع تتجه
�إيل تغيري منط اجناز امل�ساكن
مبختلف ال�صيغ وجعلها ترقي �إيل
حياة �أف�ضل �أمام املواطنني  وهذا
ب�رضورة �إرفاق الإحياء ال�سكنية
اجلديدة بجل املرافق الهامة التي
يحتاجها املواطن حتى ت�صبح بها
حيوية ولي�س جعلها مراقد وهنا
�أ�شار بان الدولة وفرت عدة �أمناط
من ال�سكن مما يتيح الفر�ص �أمام

اجلميع للح�صول على �سكن ويبقي
علينا �أال الإ�رساع يف االجناز
والدقة والنوعية كما �ألح على توزيع
امل�ساكن املنجزة يف اقرب الآجال
واالنتقال �إيل �إطالق الربامج
اجلديدة وامل�سجلة كما اطلع خالل
زيارته لوالية �أدرار عن و�ضعية
قطاع ال�سكن �أين �سجل ت�أخرا
يف اجناز بع�ض الربامج م�شددا
يف ذات ال�سياق ب�رضورة بذل كل
اجلهود لإمتامها يف وقتها وجعل

منط ال�سكن يف اجلنوب يراعي
خ�صو�صيات املنطقة وهذا بتو�سعه
ال�ساكن واحلفاظ على الهند�سة
املعمارية التي تعك�س تراث وتاريخ
املنطقة بتوفري مرقني ذات كفاءة
عالية  و�إرفاقها بجل املرافق من
مدار�س وعيادات �صحية وحمالت
جتارية ومالعب ريا�ضية وغريها
حتى متكن املواطنني من حت�سني
ظروف معي�شتهم وح�سب العر�ض
املقدم �أمام الوزير هناك نحو

� 3أالف �سكن عمومي �إيجاري
يف طور االجناز بن�سب متفاوتة
عرب جل البلديات منها� 800سكن
منتهية الأ�شغال بها بعا�صمة الوالية
وعن قريب توزع �أما عن �سكنات
عدل والتي قدرت ب 500وحدة
مت اجناز منها � 320سكن �أما عن
ال�سكن الريفي والذي يف�ضله �سكان
مناطق الق�صور ا�ستفادت الوالية
م�ؤخرا من ح�صة � 1000سكن الوزير
�شدد على �رضورة�  إمتام امل�شاريع

ال�سكنية وتهيئتها اخلارجية وجعلها
يف �أيدي املواطنني امل�ستفيدين
طبقا للقانون مكتملة من جميع
ال�شبكات  مع التفكري قبل اجناز �إي
حي �سكني جديد �إال ومت ت�سجيل
مرافق �رضورية للحياة كما يوا�صل
الوزير زيارته اليوم �إيل برج باجي
خمتار �أين يطلع على مدي �إمتام
الربامج ال�سكنية خا�صة منها 250
�سكن عمومي �إيجاري و�سكنات
وظيفية .
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�شطب و�إلغاء الق�ضية الفل�سطينية  :ي�سقط حل الدولتني
بقلم  :د .لبيب قمحاوي

يتجه املزاج ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل ب�إ�ضطراد نحو �أق�صى اليمني  .فال�سقوط والتهالك العربي و الفل�سطيني قد جنح يف �إعطاء �أق�صى
اليمني اال�سرائيلي مزيداً من النجاحات املجانية على مدى ال�سنوات املا�ضية مما جعل منه بطل الإجناز ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل  ،و�ساهم
يف الق�ضاء على �إحتمالية تويل الي�سار احلكم بل َو َّحول �أي برنامج �سيا�سي حزبي �إ�سرائيلي يدعو اىل التفاهم مع الفل�سطينيني اىل
م�ؤ�شر على ال�ضعف وبالتايل الرف�ض بالن�سبة للجمهور اال�سرائيلي ب�شكل عام .
وعلى هذا الأ�سا�س  ،ف�إن �أي
حماولة فل�سطينية للتو�صل اىل
ت�سوية �سلمية الآن �سوف تكون
بال�رضورة ت�سوية �ضمن ر�ؤيا
اليمني اال�رسائيلي املتطرف
الذي ال يعرتف �أ�ص ً
ال ب�أي حقوق
طبيعية �أو �سيا�سية للفل�سطينيني
على �أر�ض فل�سطني  ،مما
يعني �أن �أي ت�سوية �سوف تكون
حكماً �ضمن الإطار ال�سيا�سي
اال�رسائيلي وح�سب ر�ؤيته
وم�صاحله .
وهكذا �ساهمت التنازالت
املجانية الفل�سطينية والعربية يف
تعزيز املوقف املت�صلب لليمني
اال�رسائيلي و�أكدت قناعته بعدم
وجوب �إعطاء الفل�سطينيني �أي
تنازل حقيقي مهما كان �صغرياً
لأن القيادة الفل�سطينية �سوف
تقبل بالنتيجة مبا يُع َر�ض عليها
من فتات  .وقد ترافق هذا
املوقف مع مزيد من الت�صلب
اال�رسائيلي يف معاجلة �أي �شكل
من �أ�شكال الرف�ض �أو املقاومة
الفل�سطينية ب�إعتبار �أن ذلك
�سوف ي�شكل �سابقة ال ميكن
ال�سماح بها  .وهكذا ابتد�أ امل�سار
املجحف الذي ربط التنازالت
الفل�سطينية بالت�صلب اال�رسائيلي
و�أ�صبح كالهما متالزمان معاً
ويرافقهما مزيداً من الت�شدد
والق�سوة اال�رسائيلية يف التعامل
مع �أي �شكل من �أ�شكال املعار�ضة
�أو املقاومة الفل�سطينية  .وقد
تولدت  ،مع الوقت  ،قناعة عامة
�ضمن �أو�ساط غالبية اال�رسائيليني
بنجاعة هذه ال�سيا�سة يف التعامل
مع الفل�سطينيني .
�إن احلديث عن �أي ت�سويات
�سيا�سية يف الوقت احلا�رض
يجب �أن ي�أخذ هذا الواقع امل�ؤمل
بعني الإعتبار و�أن يعترب �أن ما
هو مقبول �إ�رسائيلياً لن يكون
يف م�صلحة الفل�سطينيني على
الإطالق و �أن الهدف من وراء
امل�سرية ال�سلمية هو �شطب
و�إلغاء الق�ضية الفل�سطينية برمتها
ولي�س حلها �سواء ب�شكل عادل �أو
غري عادل .
حرب ت�رصيحات...؟
�إن كرثة الت�رصيحات العربية و
الفل�سطينية يف الآونة الأخرية
والتي تطالب «بحل الدولتني»
وت�ؤكد على �أهميته كتعبري عن احلل
املن�شود للق�ضية الفل�سطينية هو
جرمية وعار على كل من يُطالب
به � .إذ ال م�صلحة للفل�سطينيني
رب املناداة
يف حل الدولتني وتُعت َ
به خط�أً �إ�سرتاتيجياً فاح�شاً
�إنطالقاً من واقع احلال
اخلطرية واحلرجة التي و�صلت

اليها مرحلة �إ�ستعمار فل�سطني
 ،وطبيعة الو�ضع الفل�سطيني
والعربي املهلهل مقارنة
بالو�ضع اال�رسائيلي الناه�ض
� .إن املناداة «بحل الدولتني»
ال �إ�سرتاتيجياً ومطلباً
ب�إعتباره ح ً
وطنياً فل�سطينياً وعربياً يعك�س
ال�ضعف البنيوي والهزال الفكري
والعقائدي الذي و�صلت �إليه
القيادة الفل�سطينية وبع�ض
الفل�سطينيـني من جهة  ،وتدهور
و�إنهيـار الو�ضع العربي عموماً من
جهة �أخـرى  ،هذا يف حني �أن قوة
ا�رسائيل الع�سكرية واالقت�صادية
ونفوذها ال�سيا�سي الإقليمي
و الدويل يف �إزدياد  ،بالرغم
من تزايد الرف�ض ل�سيا�ساتها
وقوانينها العن�رصية بني �أو�ساط
ال�شباب واملثقفني وحتى بع�ض
ال�سيا�سيني يف الغرب .
املطلوب الآن هو �إعالن
الفل�سطينيني عن رف�ضهم ملبد�أ
تق�سيم فل�سطني التاريخية �إىل
دولتني  .فالدولة املخ�ص�صة
للفل�سطينيني  ،فيما لو حتققت
� ،سوف تكون �شبه دولة ،منزوعة
ال�سالح وال�سيادة الفعلية ،
ومنزوعة الد�سم ب�شكل عام ،
وعبارة عن �أ�شالء هنا وهناك
مقد ٌر لها �أن تعي�ش �إىل الأبد
يف ظل الدولة الأكرب والأقوى،
وهي ا�رسائيل  .منطق الأمور
�إذاً يفرت�ض �أن ال يطالب
الفل�سطينيون� ،أو يوافقون على
تق�سيم فل�سطني التاريخية �إىل
دولتني  .فذلك لو مت ف�إنه يعني
املوافقة ال�ضمنية الفل�سطينية
على �أن تبقى �إ�رسائيل قائمة
�إىل الأبد و�أن فل�سطني – بالتايل
 �سوف تبقى مق�سمة �إىل الأبد ،وهذا �أمر ي�صب يف م�صلحة
الإ�رسائيليني � .سقوط الق�ضية
الفل�سطينية من ُ�سلـ َّم االهتمام
العربي
�إن �سقوط الق�ضية الفل�سطينية
من ُ�سلـ َّم االهتمام العربي
والعاملي ال يعود �إىل تنامي قناعة
عامة بعدم عدالتها بقدر ما يعود
�إىل تقدير متزايد من العامل
ب�إفتقارها املتزايد �إىل الت�أثري
على الإ�ستقرار االقليمي والدويل
� .أما على امل�ستوى العربي ف�إن
الأ�سباب تعود �إىل ثقل العب�أ
وامل�س�ؤولية التي ت�ضعها هذه
عربي
عامل
الق�ضية على �أكتاف
ٍ
ٍ
يزداد ُ
�ضعفاً يوماً بعد يوم .
من الوا�ضح �أن الفل�سطينيني
حتت الإحتالل قد �أ�صبحو الآن
قاعدة الإرتكاز الرئي�سة للق�ضية
الفل�سطينية والأ�سا�س يف مقاومة
الإحتالل ب�شتى الطرق والأ�ساليب

 ،مما ي�ستدعي �رضورة �إعادة
توحيد ال�شعب الفل�سطيني القابع
حتت الإحتالل ك�رشط �أ�سا�سي
لإ�ستنها�ض تلك املقاومة .
ويرتبط هذا الهدف ب�أهميته
و�رضورته لتعزيز القدرة على
�إعادة توحيد الق�ضية الفل�سطينية
من خالل �إلغاء الت�رشذم احلا�صل
الآن يف واقع الفل�سطينيني ويف
�أهدافهم وو�سائلهم و�رضورة
�إعادة الق�ضية الفل�سطينية اىل
و�ضعها الطبيعي كق�ضية واحدة
مركزية ال ت�ستند فقط اىل
عدالتها واىل �أولوية احلق  ،ولكن
�أي�ضاً وبالإ�ضافة اىل كونها �أ�سا�س
اال�ستقرار االقليمي والدويل
 ،حتى لو بقي الفل�سطينيون

الإ�رسائيلي كان ي�سعى دائما
وما زال اىل الرد على �أي عملية
فدائية مهما َ�ص ُغ َر ْت ب�أق�صى ما
متلك من موارد حتى جتعل كلفة

التغيري الذي يع�صف بالعامل العربي الآن
وال�ضعف وال َه َرم واجلمود الذي �أ�صاب القيادة
الفل�سطينية  ،واجلموح امللحوظ يف �أو�ساط االدارة
الأمريكية اجلديدة جتاه توفري دعم بال حدود
لإ�سرائيل  ،هي عوامل ت�ستدعي �إعادة النظر فيما
يريده الفل�سطينيـون وفيما هم مقبلـون عليه ،
وكذلك فيما ميكن �أن يفعـله الفل�سطينيـون وفيما
يجب �أن ال يفعلوه .
لوحدهم وتخلت عنهم معظم
الأنظمة العربية .
�إن مفهوم الن�ضال يجب �أن
يتم تطويره فل�سطينياً لي�أخذ
�أ�شكاالً و�أمناطاً جديدة بهدف
جتاوز ق�سوة واقع احلال داخل
فل�سطني املحتلة والعامل العربي
م َملِه يف غري �صالح
وهو يف جُ ْ
الفل�سطينيني وق�ضيتهم  .املفهوم
اجلديد للن�ضال والكفاح يجب �أن
يخرج عن �إطاره التقليدي الذي
يح�رصه بالكفاح امل�سلح وهو على
�أهميته  ،يجب �أن ال ي ُعترب امل�سار
الن�ضايل الوحيد  .و حتى يتنا�سب
الن�ضال الفل�سطيني وواقع موازين
القوة بني ا�رسائيل و الفل�سطينيني
والعرب  ،يتوجب عليه �أن ي�أخذ
�أ�شكاالً و�أمناطاً جديدة و�شاملة
ت�صب يف خانة الن�ضال دون �أن
ت�سعى اىل �إرتكاب خط�أ الإنتحار
يف مواجه ٍة م�سلح ٍة �شامل ٍة يائ�سة
نتائجها �شبه حم�سومة  .وهكذا
ف�إن الكر وال ّفر قد يكون جز�أً
من �إ�سرتاتيجية ن�ضالية مقبولة
و ُمتـَعارف عليها حتمل تقديراً
حم�سوباً للمخاطرة املبنية على
الفروقات الكبريه يف معادالت
القوة مع العدو  ،دون �أن يعني
ذلك اال�ست�سالم لها ك�أم ٍر واقـ ٍع
حتمي  .و�إنطالقاً من هذا
املفهوم ف�إن النهج الأمني

ا�سرتاتيجية الكر و الفر عالية
وم�ساوية تقريباً لكلفة املواجهة
ال�شاملة  .ولكن ذلك يجب �أن ال
يردع الفل�سطينيني عن الإ�ستمرار
يف هذا النهج من الن�ضال ولكن
بوعي �أكرب وتكتم �أعظم و�ضمن
ا�سرتاتيجية ن�ضالية متعددة
الأوجة و�شاملة ملختلف نواحي
احلياة .

�أمناط ن�ضال �أخرى
�أمناط الن�ضال الأخرى قد
التكون ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية
 ،وقد تكون �سيا�سية �أو قانونية
�أو ثقافية �أو �إجتماعية ..
الخ  .وهذا التنوع يف �أمناط
الن�ضال هو الرد املنا�سب
على حالة اال�ستعمار الإحاليل
التي ميار�سها ال�صهيونيون يف
فل�سطني �ضد ال�شعب والتاريخ
والرتاث الفل�سطيني والأر�ض
الفل�سطينية  .و الأمناط اجلديدة
من الن�ضال على تنوعها قد ت ُعطي
يف جمموعها ويف املح�صلة
النهائية نتائج ملمو�سة حيث �أنها
تخرتق املمنوعات واملحظورات
وال ُعقـ َ ْد النف�سية التي غالباً ما
َح َك َم ْت املوقف الفل�سطيني دون
�أي فائدة تُ َذ َك ْر .
ال�صمود الفل�سطيني على الأر�ض

هو ن�ضال وهو الرد على �سيا�سة
�إفراغ الأر�ض من �أ�صحابها
 ،و�إحياء الرتاث الفل�سطيني
وتكري�سه هو ن�ضال وهو الرد على
�أكذوبة يهودية الدولة  ،والإ�رصار
على الثقافة والتعليم هو ن�ضال
وهو الرد على املحاوالت
اال�رسائيلية لتجهيل ال�شعب
الفل�سطيني وحتويله �إىل عمال
مياومة  ،واحلفاظ على التاريخ
الفل�سطيني وتوثيقه هو ن�ضال
وهو الرد على مزاعم احلركة
ال�صهيونية عن حق اليهود
التاريخي يف فل�سطني  ،كما
�أن هنالك جماالت �أخرى
للن�ضال مثل ع�ضوية الكني�سيت
الإ�رسائيلي والتي يجب �أن
ال يتم جترميها فل�سطينياً
ب�إعتبارها اعتـرافاً بالعدو ،بل
يجب النظر �إليها ب�إعتبارها
و�سيل ًة للن�ضال �ضد �سيا�سة
وقوانيـن الإحتالل العن�رصية
وبالتايل الإنتقال بها من
كونهـا منرباً �إحتجاجيـاً فقط
 ،لت�صبح و�سيلة خلدمة �أهداف
ومطالب الفل�سطينييـن حتت
جربوت احلكم الإ�رسائيلي
 ،دون �أن يعني ذلك �أو ي�ؤدي
�إىل ذوبان الفل�سطينيني يف
املجتمع اال�رسائيلي وفقدانهم
الفل�سطينية
ل�شخ�صيتهم
وحتولهم اىل �إ�رسائيليني .
فاملواطنة املتكافئة لي�ست
بدي ً
ال عن التحرير ولكنها
حمطة على الطريق تهدف اىل
التمكني التدريجي للفل�سطينيني
�.إن التوجه نحو فك االرتباط
الواقعي بني بع�ض الأنظمة
العربية والق�ضية الفل�سطينية
 ،و�إجتاه تلك الأنظمة
لإعطاء الأولوية اال�سرتاتيجية
لعالقاتها مع ا�رسائيل قد جعل
من احلتمي على الفل�سطينيني
البحث عن �أُ ُط ْر جديدة جلذب
املزيد من الدعم الإ�سرتاتيجي
لهم يف �سعيهم لإ�ستعادة
حقوقهم يف فل�سطني  .و�إنقاذ
الق�ضية الفل�سطينية من تنامي

عالقة التعاون اال�سرتاتيجي
بني معظم الأنظمة العربية
وال�سلطة الفل�سطينية من جهة
و�إ�رسائيل من جهة �أخرى ،
�أ�صبح الآن من م�س�ؤولية ال�شعب
الفل�سطيني بعد �أن تربعت
القيادة الفل�سطينية بالتنازل
التاريخي عن معظم فل�سطني
ل�صالح �إ�رسائيل يف اتفاقات
�أو�سلو وهو �أم ٌر كان دائماً خارج
نطاق تفوي�ض و�صالحيات �أي
قيادة فل�سطينية مهما كانت
 .و�سعي ال�شعب الفل�سطيني
لتغيري هذا الواقع املرير
عربياً وفل�سطينياً قد يكون
ممكنا �إما من خالل تخفي�ض
�سقف توقعاتهم � ،أو من
خالل البحث عن و�سائل
جديدة لتحقيق �أهدافهم
وبو�سائل تُ ْعتَرب مقبولة من
قبل الآخرين وب�شكل ي�سمح
ب�إ�ستقطاب مزيد من الدعم
للق�ضية الفل�سطينية � .إن حل
الدولة الواحدة يف فل�سطني
كبديل حلل الدولتني قد يكون
الأكرث ان�سجاماً مع امل�صالح
الفل�سطينية يف الفرتة احلالية
و�ضمن املعطيات ال�سائدة
ومعادلة القوة بني العرب
والفل�سطينيني من جهة
و�إ�رسائيل من جهة �أخرى
� .إن �إبراز الوجه العن�رصي
للإحتالل قد تكون هي
الو�سيلة الأهم للو�صول �إىل
ذلك الهدف  .وقد يكون يف
املطالبة بحقوق املواطنة
الناجزة وامل�ساواة الكاملة
ال�سيا�سية
احلقوق
يف
للفل�سطينيني حتت الإحتالل
من خالل حل الدولة الواحدة
مدخ ً
ال لتحقيق ذلك  .وحل
الدولة الواحدة يهدف اىل
حتويل حالة االحتالل يف
نظر العامل اىل حالة متفاقمة
من التمييز العن�رصي �ضد
الفل�سطينيني والتي ال ي�ستطيع
�أحد يف العامل القبول بها مبا
يف ذلك �أمريكا .
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و�صل ا�ستالم التبليغ بتغيري
الهيئة التنفيذية

Nous suivre sur:
ZZZOHFKLࢼUHGDࢼDLUHVFRP
ZZZHOZDVVDWFRP

- ,QYHVWSOXV
/H&KLࢼUHGթDࢼDLUHV
(O:DVVDW

طبقا لأحكام املادة  07من القانون رقم 12-06
امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق ل  12جانفي 2012
املتعلق باجلمعيات
مت هذا اليوم 2017 - 12 - 14ا�ستالم مذكرة
التعديالت امل�ؤرخة يف  2017/08/20املتعلقة
بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية
امل�سماة  :اجلمعية ال�سياحية �أ�صدقاء جرجرة
امل�سجلة حتت رقم  003بتاريخ 2013/ 04/ 21
املقيمة  :قرية �إغيل زوقاغن
يرت�أ�سها ال�سيد :جالوي ماليك املولود بتاريخ
 1979//05/24بالبويرة
وبالتايل يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار وفقا
لأحكام املادة  18الفقرة  02من القانون ال�سالف
الذكر

6XU)DFHERRN

�إ�شهار
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية و�أ�شغال البناء
�سواملية حممد ال�صالح
حي  384م�سكن ع  28رقم  – cnep 266قاملة
الهاتف 037/11/62/97 :
***********************************************************

�إعالن

بناء على حم�ضر التن�صيب الذي مت من طرفنا �إىل ال�سيد  :نايلي جمال كمدير لفرع م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية
•
بوالية باتنة امل�ؤخر بتاريخ  2017/07/04 :و الذي مل يتم ب�أعماله املخولة له �إىل حد الأن .
بناءا على حم�ضر ا�ستالم الذي يوجد فيه :•
الطابع (ختم) الأول مل�ؤ�س�سة الرتقية العقارية �سواملية حممد ال�صالح الذي يحمل الرمز ثالث جنوم (***)
•
الطابع(ختم) الثاين الذي يحمل م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية و مدير فرع باتنة نايلي جمال.•
�ألة هاتف (فاك�س ) جديدة من نوع بانا�سونيك KXFT988
•
�ألة كمبيوتر بجميع جتهيزاته و كرة �أر�ضية و نظرا لعدم القيام ب�أي تو�صيات و الإعالن يف والية باتنة ح�سب
•
التدابري املتفق عليها.
تعلن م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية و �أ�شغال البناء امل�سرية من طرف مديرها ال�سيد � :سواملية حممد ال�صالح
•
الكائن مقرها بحي  384م�سكن ع  28رقم  CNEP 266قاملة عن �سحب الثقة من ال�سيد  :نايلي جمال و تنحيته من من�صبه و يعترب غري تابع
للم�ؤ�س�سة و نطلب منه فور �صدور هذا الإعالن ت�سليمنا فورا اخلتم الأول و الثاين و �ألة هاتف (فاك�س) و �ألة كمبيوتر بجميع جتهيزاته
و كرة �أر�ضية �إىل مقر امل�ؤ�س�سة بقاملة و يف حالة عدم االمتثال ف�إنه يتحمل امل�س�ؤولية القانونية اجتاه هذا و ال يتحمل مدير م�ؤ�س�سة
الرتقية العقارية �سواملية حممد ال�صالح �أي �إجراءات �أو ت�صرفات تنجم عن ال�سيد  :نايلي جمال و يترب�أ من جميع امل�س�ؤوليات .
قد بر�أ ذمته ال�سيد �سواملية حممد ال�صالح اجتاه هذه الق�ضية
•
		
ع/املرقي العقاري

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية و�أ�شغال البناء
�سواملية حممد ال�صالح
حي  384م�سكن ع  28رقم  – cnep 266قاملة
الهاتف 97/62/11/037 :

***********************************************************

�إعذار 01

تبعا لل�صفقة املربمة بيننا و بينكم بتاريخ  2016/12/15 :و اخلا�صة ب�إجناز ما تبقى من م�شروع  87م�سكن ترقوي باحلرو�ش �سكيكدة .
بناءا على التقييم العام و اخلا�ص بانعدام العمال يف الور�شة من طرف ال�شركة الإيطالية :
SARL CONSTRUCTION BATIMENT ONGENEMIN
و املتمثلة برئي�سها ال�سيد SAWATORE RIZZA :
تتوجه م�ؤ�س�سة الرتقية العقارية و �أ�شغال البناء �سواملية حممد ال�صالح ب�ضرورة �إعذاركم على البدء يف الأ�شغال يف وقت قدره � 08أيام و
يف حالة عدم الإ�ستجابة �ستطبق الإجراءات القانونية املعمول بها يف مثل هذه ال�صفقات و �أخريا ما �أردناه هو �أن تتفهموا الو�ضعية و يتم
�أخدها بعني االعتبار .
و يف حالة عدم االمتثال ف�إنه يتم ف�سخ االتفاقية بطريقة �أحادية
Le Chiffre d’Affaires
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دويل

الثالثاء  6مار�س  2018املوافـق لـ  17جمادىالثاين 1439ه

فل�سطني املحتلة

ما الذي تريده "�إ�سرائيل" من �صفقة القرن؟
منذ �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب يف ال�ساد�س من دي�سمرب املا�ضي ،القد�س عا�صمة موحدة لـ"االحتالل الإ�سرائيلي"،
حتى �سارعت حكومة االحتالل ال�ستغالله مبزيد من اخلطوات على �صعيد ميداين و�سيا�سي.
ال�سيا�سي
املحلل
وي�ؤ ّكد
واملخت�ص يف ال�ش�أن ال�صهيوين
عماد �أبو عواد� ،أنّ "�إ�رسائيل" ال
تريد يف املرحلة احلالية �أن تتقدم
بامللف ال�سيا�سي ،بل �أن تبقي
عليه كما هو ،حيث تنظر ب�أهمية
بالغة �إىل عن�رص الوقت الذي
ميكن من خالله �أن تتوغل يف
خططها اال�ستيطانية يف ال�ضفة
والقد�س بعيداً عن ال�ضغط الذي
كان ي�شكله امللف ال�سيا�سي ،كما
�أن "�إٍ�رسائيل ،ت�سعى وفقا حلديث
�أبو عواد �إىل ا�ستغالل الظروف
لت�سوية ملف غزة بعيداً عن �أي
�أفق �سيا�سي" ،مبعنى �أن تبقى
غزة �شبه دولة م�ستقلة ال عالقة
لها ال برام اهلل وال ب�إ�رسائيل ،وذلك
�سعياً منها لإماتة خيار ما ي�سمى
حل الدولتني".
�أما على ال�صعيد الأمني ،في�شري
�أبو عواد �إىل �أنّ "�إ�رسائيل"
مرتاحة على امل�ستوى الأمني،

"فلي�س لديها توجه يف هذا الوقت
خلو�ض �أي معارك �أو حروب ميكن
�أن تكون غري م�ستعدة لها" ،وي�شري
املحلل ال�سيا�سي �إىل �أ ّنها تدرك
خطورة ا�ستمرار الو�ضع الأمني
على ما هو عليه ،لكن الو�ضع
الداخلي ال ي�ؤهلها خلو�ض �أي
حروب يف الوقت احلايل.
وت�شري التطورات احلالية� ،إىل
�أنّ "�إ�رسائيل" ت�ستغل توقف
العملية ال�سيا�سية لزيادة رقعة
اال�ستيطان ،متاماً كما كانت تتخذ
من املفاو�ضات غطا ًء ال�ستمرار
التغول على �أرا�ضي الفل�سطينيني
وممتلكاتهم ،والذي من خالل
ت�ضاعف �أعداد امل�ستوطنني،
وفقا لر�ؤية �أبو عواد.

"�إ�رسائيل تريد ا�ستغالل الظروف
تعدها
الدولية والإقليمية التي
ّ

غري متكررة ،يف ظل متتعها بقوة
ع�سكرية غري م�سبوقة" هذا ما
ر�آه املخت�ص يف ال�ش�أن ال�صهيوين
�صالح الدين العواودة ،مبيناً �أنّ
الظروف الدولية متمثلة برتمب
و�إدارته حيث مل يكن رئي�س
للواليات املتحدة مثل "اخلامت
ب�أ�صبعها كما هو ترمب".
وي�شري العواودة يف حديثه �إىل �أنّ
"�إ�رسائيل" ت�ستغل وجود ترمب
لتمرير بع�ض القرارات على �صعيد
ال�رصاع مع الفل�سطينيني مثل
االعرتاف بالقد�س عا�صمة وقد
مت ،ونقل ال�سفارة وقد بد�أ فع ً
ال،
و�ضم امل�ستوطنات وقد بد�أ فع ً
ال،
وعزل املقد�سيني عن القد�س وقد
بد�أ ،ثم تق�سيم امل�سجد الأق�صى
والبدء ببناء الهيكل.
وي�ؤ ّكد املخت�ص يف ال�ش�أن
الأدوات
"الإ�رسائيلي"
�أنّ
والظروف تعد هي الأف�ضل يف
تاريخ "�إ�رسائيل" حيث التقت

هي ال�سمو الذي يتعاىل به على
�سجانه ،واملنى الذي تبعث فيه
روح احلياة ،هي �أغلى وديعة
لديه ،هي جوع احلب حيث
ال �شبع ،واحلبل ال�رسي الذي
يربطه باحلياة" ..يا حلن احلياة،
�أرجوك ال تقتلني مبعزوفتك
اخلالدة ،التي ال زال �صداها
يطرب �أذين� ،أرجوك ال تناديني
(بابا) ،فهذه "املو�سيقي" تقتلني
باليوم �ألف مرة ،و�أنا العاجز عن
�إجابتك يا "�أ�سمى املنى"؟ .كتب
لها الأ�سري عبد الرحمن ن�صوح
ا�شتية ( 33عاما) ،وهي بالكاد
تنطق احلرف ،خاطب م�شاعرها
وعقلها ،يف مطلع ر�سالته ،قائال:
"�إليك ر�سالتي الأوىل ،ا�ستودعها
حتى تقرئيها يوما ،علّها جتيبك

�أنهى الأ�سري الفل�سطيني عبد اهلل
غالب عبد اهلل الربغوثي ( 46عا ًما)،
من رام اهلل ،والذي يحمل لقب
"�صاحب �أعلى حكم يف العامل"،
عامه الـ  15يف �سجون االحتالل
ودخل يف عامه الـ  16على التوايل.
وقال الناطق الإعالمي ملركز

م�صالح عدد من الأنظمة العربية
مع م�صلحتها وهي مواجهة
احلركات الإ�سالمية وعلى ر�أ�سها
الإخوان امل�سلمني و"حما�س"
ومواجهة �إيران وحلفائها.
وي�ضيف�" :ست�سعى �إ�رسائيل بنا ًء
على هذه الظروف املثالية لتجنيد
حتالف دويل �أو �إقليمي على الأقل
بدعم �أمريكي ملواجهة �إيران،
تطمح ب�أن ي�صل اىل حرب تدمريية
�ضد �إيران ت�ضعف تيار املقاومة
الفل�سطيني فيمهد الطريق لتنفيذ
�صفقة القرن".
وي�ؤ ّكد العواودة� ،أنّ �أدوات
"�إ�رسائيل" يف ذلك ترمب والأنظمة
العربية املتحالفة معه ،واالنق�سام
الفل�سطيني حيث �سي�سهل التخل�ص
من املقاومة وحكم حما�س لغزة
من خالل ت�أليف حلف فل�سطيني
عربي تقوده �أمريكا لتحرير
غزة من حكم "حما�س"� ،سيكون
الطرف الفل�سطيني امل�شارك فيه

على الأغلب خليفة حممود عبا�س
ولي�س عبا�س نف�سه ،و�سيتم حترير
غزة على طريقة حترير املو�صل
بعد فتح ممر للفل�سطينيني للهروب
�إىل �سيناء.
وت�سعى "�إ�رسائيل" –بح�سب
العواودة� ،إىل �إ�سقاط �إيران �أوالً

�أو حتييدها ،ثم �إ�شغال تركيا
ب�رصاعات حدودية كما هو
احلال يف عفرين لتخلو ال�ساحة
لـ"�إ�رسائيل" و�إال فلن تنجح
اخلطة؛ وقد مت الت�ضييق على
قطر من قبل وت�شديد اخلناق على
قطاع غزة.

عن �س�ؤال القلب ال�صغري :وين
بابا؟"وهو يحاول �أن يثبت �ساعة
الزمن على �آخر م�شهد بينهما،
حلظة احت�ضنها مودعا ،يقول لها:
"لقد م�ضى �شهر على الفراق يا
(�أ�سمى املنى) ،فرفقا بقلب �أبيك،
و�أنت امل�سيطرة قلبا وفكرا وروحا
عليه� ،ستكربين وامل�شهد حا�رض
متكرر ،بوجود هذا املحتل ،لكن
مع كل حلظة ،يدور ببالك هذا
امل�شهد �ستدركني ،حقنا الأ�سمى
وباطلهم الو�ضيع" .وي�ضيف
يف ر�سالته من �سجن "جلبوع"
ال�صهيوين" :يا ابنتي تتملكني
احلرية يا روحي و�أنت ابنة العامني
يف م�شاعرك ،الكبرية يف انتباهاتك
الآ�رسة ،اكتب لك طفلة و�صديقة،
ونحن اللذان امتلكنا لغة �أعني

وم�شاعر و�أحا�سي�س ،ترجمتها
ابت�سامات و�ضحكات واطمئنان
وحنان ،ثم باغتنا الفراق ،ف�إذا
هو يجعلنا نكرب� ،أعواما" .يتذكر
�ساعة االعتقال ورع�شة قلب
ابنته�" :أحاول يا زهرة العمر -
وال �أ�ستطيع � -أن �أن�س لهفتك،
وخوفك من كالب الليل� ،أدرك �أنها
حلظات حفرت يف ذاكرتك كما
جرحت ف�ؤاد الأب والزوج ،وهو
على باب كهف الفراق" ،قبل �أن
يطمئنها وك�أنه يحت�ضنها�" :سيبدد
كل ت�سا�ؤالتك ،حبنا الفل�سطيني
اجلميل وكرههم القبيح".

يعزيني يا عيوين يف ذاك امل�شهد

رغم دموعك املكلومة ودموع
�أمي و�أمك املكتومة ،و�آهاتي
املكظومة�" ،أنكما ودائع عند
اهلل ..هو خري حافظا وهو �أرحم
الراحمني"ويحاول �أن ي�سلي وحدة
"�أ�سمى املنى"" ،م ّرت الأيام
من حتقيق� ،إىل �سجن جمدو ،ثم
�سجن جلبوع ،ويف كل يوم هنالك
�أ�رسى مثلي ،وبنات مثلك بل �أم ّر،
باعد بينهم كهف الفراق� ،سنوات
و�سنوات وال يزال الأمل باهلل ينب�ض
�شوقا وحياة فيهم ،يكرب حيث
يكربون" .ويذكر ابنته بقبلة الوداع
قبل االعتقال" :و�صلت �إىل �سجن
جلبوع ،و�إذا بعدد من الأ�رسى
والأحباب يفاجئونني بال�صورة،
التي حاولت ا�ستح�ضارها ..
مقال على جريدة القد�س  -التي

وللمنا�سبة تدخل الأق�سام نادرا
ب�سبب ت�ضييق املحتل ،كان املقال
عند حلظة اعتقايل وعند قبلة
الوداع يتابع" :ال�صورة العفوية
كانت حتكي كثريا من امل�شاعر
املختلطة ،وكان القدر �أن �أرى
�صورة لنا ،كنت �أر�سلتها لعمك
حممد ،وخالك حذيفة قبل �سنتني
�أيام كانا يف الأ�رس� -صورة بنف�س
زاوية �صورة الوداع  -لي�س الفرق
بينها �إال االحتالل ،حيث يخيم
بظلمه وعنجهيته على �ألوان
الفرح".
ي�شار �أن املهند�س عبد الرحمن
ن�صوح ا�شتية ( 33عاما) من بلدة
�سامل �رشق مدينة نابل�س �شمال
ال�ضفة الغربية املحتلة ،كان
على موعد مع اعتقال جديد

بتاريخ( ،)2018-1-17لكنه خمتلف
عن اعتقاالته ال�سابقة .خم�س
مرات اعتقل ا�شتية ،القيادي
ال�سابق بالكتلة الإ�سالمية يف
جامعة النجاح ،بع�ضها كان
اعتقاال �إداريا ،والآخر بالئحة
اتهام ،و�أم�ضى نحو �سبع �سنوات
يف �سجون االحتالل ،الأمر الذي
ا�ستغرق معه ح�صوله على �شهادته
اجلامعية بالهند�سة املدنية 13
عاما .لكن هذا االعتقال هو الأول
له بعد الزواج والإجناب ،حيث
�أفرج عنه من �آخر اعتقال عام
 2014بعد �أن خا�ض الإ�رضاب عن
الطعام مع بقية الأ�رسى الإداريني،
ليتزوج بعدها ويرزق بطفلته الأوىل
"�أ�سمى املنى" ،فيما ينتظر قدوم
طفله الثاين.

�أ�رسى فل�سطني للدرا�سات
الباحث ريا�ض الأ�شقر� ،إن الأ�سري
الربغوثي معتقل منذ (-3-5
 ،)2003بعد �أن اختطفته الوحدات
اخلا�صة من �أمام م�ست�شفى برام
اهلل ،حني كان يعالج ابنته ال�صغرية،
والتي تركها االحتالل يف ال�شارع

وحيدة بعد اختطاف والدها وقد
تعر�ض الربغوثي لتعذيب �شديد
وقا�س ملدة � 6أ�شهر كاملة؛ حيث
اتهمه االحتالل بامل�س�ؤولية عن
العديد من العمليات اال�ست�شهادية
التي �أدت �إىل مقتل الع�رشات
من امل�ستوطنني واجلنود ،ومنذ
اعتقاله خ�ضع للعزل االنفرادي
يف �سجن �أوهلى كيدار ،ومل يخرج
منه �إال بعد �أن حقق الأ�رسى �إجنا ًزا
تاريخ ًّيا بعد �إ�رضاب عن الطعام
ملده  28يو ًما يف ني�سان من العام
 2012ب�إخراج املعزولني كافة.
و�أ�شار الأ�شقر �إىل �أن "الربغوثي"
يع ّد �صاحب �أعلى حكم يف العامل،
حيث فر�ضت عليه حماكم االحتالل
حكما بال�سجن  67م�ؤبداً ،ورف�ضت

�إطالق �رساحه �ضمن �صفقة التبادل
مقابل اجلندي �شاليط ،حيث جاء يف
الئحة اتهامه التي بلغت  109بنود،
ب�أنه يقف خلف عملية اجلامعة
العربية ،ومقهى "مومنت" ،والنادي
الليلي يف مغت�صبة "ري�شون لت�سيون"
قرب "تل �أبيب" وقتل فيها نحو 35
م�ستوطنا ،وجرح � 370آخرون؛ كما
وجهت �إليه تهمة امل�س�ؤولية عن
�إدخال عبوات نا�سفة �إىل �رشكة
غاز رئي�سية يف مدينة القد�س
املحتلة ،وكذلك امل�س�ؤولية عن
�إدخال عبوات نا�سفة من خالل
�سيارة مفخخة �إىل حمطة الغاز
وتكرير البرتول قرب "تل �أبيب"
وما يعرف مبحطة "بي جليلوت"،
وكان جمموع القتلى يف العمليات

التي اتهم الربغوثي بامل�سئولية
عنها نحو � 66إ�رسائيليا و�أكرث من
 500جريح.
وكان الأ�سري الربغوثي قد خا�ض
مفتوحا عن الطعام لأكرث
�إ�رضا ًبا
ً
من  100يوم ،يف عام  2014مع عدد
من الأ�رسى الأردنيني للمطالبة
بتح�سني �رشوط اعتقالهم ،وال�سماح
لذويهم بزيارتهم ب�شكل م�ستمر
ومنتظم ،وقد تعر�ض حينها �إىل
و�ضع �صحي �صعب ،وال يزال يعانى
�آثاره حتى الآن مب�شاكل �صحية.
وتعر�ض الربغوثي �إىل العديد
من الإجراءات العقابية من
�إدارة ال�سجون� ،أبرزها التنقالت
امل�ستمرة ،والعزل االنفرادي بني
احلني والآخر ،والت�ضييق على زيارة

ذويه؛ حيث قل�صت زيارة �أبنائه
ملدة  20دقيقة فقط بدالً من 45
دقيقة ،بدعوى �أن �أبناء الأ�سري
�أدخلوا عدة كتب لوالدهم.
وخالل فرتة اعتقاله ا�ستطاع
الأ�سري الربغوثي ت�أليف عدة كتب
من داخل �سجنه� ،أحدها�" :أمري
الظل  -مهند�س على الطريق"
حتدث فيه عن ق�صة حياته
بالتف�صيل ،وكفاحه �ضد االحتالل،
والعمليات التي نفذها ،وقد القى
ريا على
هذا الكتاب �إقباالً كب ً
قراءته نظ ًرا للتفا�صيل املثرية
التي يحتويها ،والأ�سلوب الق�ص�صي
الرائع الذي كتب به.

ا�ستغالل اللحظة

�أ�سريفل�سطيني يكتب لطفلته ذات العامني ..ماذا قال لها؟

ودائع اهلل

�صاحب �أعلى حكم يف العامل يدخل عامه الـ  16بال�سجون "الإ�سرائيلية"
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م�ساعي الإمارات لإحياء عائلة «�صالح» تهديد للحوثيني �أم �إ�ضعاف ل�شرعية «هادي»؟
تدفع دولة الإمارات باجتاه �إعادة عائلة الرئي�س اليمني ال�سابق ،علي عبداهلل �صالح �إىل واجهة امل�شهد ،كهدف
عنوانه البارز مواجهة التدخل الإيراين يف البلد امل�ضطرب منذ � 3سنوات ،لكن باطنه يعود لأجندة خمتلفة ،من
�أجل �إ�ضعاف �أطراف عدّ ة ،وفق م�صادر �سيا�سية وا�سعة الإطالع.
ووفقا للم�صادر ،بد�أ الدعم
الإماراتي يت�ضح ب�شكل �أكرب ،منذ
مقتل �صالح على �أيدي احلوثيني
يف دي�سمرب املا�ضي ،وت�رشيد عدد
من القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية
من العا�صمة �صنعاء� ،إىل املناطق
اخلا�ضعة لل�رشعية ،ثم اخلروج من
اليمن ورفعت الإمارات الإقامة
اجلربية التي كانت مفرو�ضة على
النجل الأكرب ل�صالح ،العميد �أحمد
علي عبداهلل �صالح ،منذ بداية
احلرب ،كما احت�ضنت مع�سكراتها
عددا من القادة الع�سكريني املوالني
للرئي�س ال�سابق ،والذين متكنوا من
االنتقال �إىل عدن ،وعلى ر�أ�سهم،
جنل �شقيقه ،العميد طارق حممد
عبداهلل �صالح.
ويفر�ض جمل�س الأمن الدويل
عقوبات على النجل الأكرب ل�صالح
املقيم يف الإمارات ،حتت البند
ال�سابع ،باعتباره �أحد املعرقلني
للت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن كما
�أن الرئي�س اليمني ،عبدربه من�صور
هادي� ،أقاله من من�صبه �سفريا لليمن
يف �أبوظبي ،مطلع العام  2015ومنذ
�أيام يقود حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام ،الذي كان يرت�أ�سه �صالح الأب،
حملة لرفع تلك العقوبات من �أجل
�إعادته للم�شهد ال�سيا�سي.
و�ش ّكل مقتل «�صالح» منعطفا
جديدا يف العالقة بني حزب
امل�ؤمتر والإمارات ،فبعد � 3سنوات
من و�صف و�سائل �إعالم موالية
ل�صالح ،الإمارات ب�أنها «واحدة من
دول العدوان» ،كانت ذات الو�سائل

تن�رش �أخبارا عن لقاءات جتمع ويل
عهد �أبوظبي ،حممد بن زايد ،ووزير
خارجيتها ،عبداهلل بن زايد ،بال�سفري
«�أحمد �صالح»وبعد � 3أ�شهر على
مقتل «�صالح» ،بد�أت و�سائل �إعالم
امل�ؤمتر تطالب برفع العقوبات
عن جنله الأكرب «�أحمد» ،فيما بد�أ
جنل �شقيقه «طارق» ،ب�أول حتركات
ع�سكرية �ضمن القوات الإماراتية،
وذلك بالظهور يف مديرية «اخلوخة»
التابعة ملحافظة احلديدة ،غربي
البالد ،بعد ا�ستعادتها من احلوثيني،
الأ�سبوعني املا�ضيني.
خلط الأوراق
عودة عائلة �صالح للم�شهد الع�سكري
�أو ال�سيا�سي يف اليمن ،من �ش�أنه �أن
يخلط املزيد من الأوراق ،ففي حني
تعترب الإمارات والتحالف العربي،
�أن هذه اخلطوة تهدف لـ»مواجهة
احلوثيني والتدخل الإيراين» ،ترى
امل�صادر املطلعة� ،أن من �ش�أنها
�إ�ضعاف «ال�رشعية» التي يتزعمها
هادي.
وتتوقع امل�صادر� ،أن ت�سعى
الإمارات� ،إىل تقدمي �أحمد �صالح،
بديال للرئي�س هادي وخ�صو�صا يف
�شمال البلد ،باعتباره الأقدر على
مواجهة احلوثيني ،والقائد ال�سابق
لقوات احلر�س اجلمهوري �إبان فرتة
حكم والده التي امتدت بني عامي
 1978و.2011
لكن ال�رشعية التي كانت قد رحبت
مبعركتهم �ضد احلوثييني يف �صنعاء،

تريدهم االن�ضواء حتت �صفوفها،
كما تقول امل�صادر.
ويف املقابل ،ت�سعى الإمارات
�إىل متكني «طارق �صالح» من دور
ع�سكري كبري خالل الفرتة املقبلة،
وذلك بعد �إف�ساح املجال �أمامه
لتجهيز كتيبة خا�صة به داخل
مع�سكر التحالف العربي يف عدن،
وا�ستقبال �ضباط احلر�س اجلمهوري
الذين يفرون ب�شكل يومي من �صنعاء
ومناطق احلوثيني �إىل جنوبي البالد
وجتنب «�أحمد» و»طارق» ،الإ�شارة
�إىل «ال�رشعية» يف كافة املنا�سبات
التي ظهرا بها �إعالميا� ،أو الإعرتاف
بالرئي�س هادي.
غري �أنهما �أكدا نيتهما العمل مع
دول اجلوار (يف �إ�شارة �إىل ال�سعودية
والإمارات) ،من �أجل تنفيذ و�صايا
«�صالح».
ويف جانفي املا�ضي� ،أعلنت
احلكومة ال�رشعية رف�ضها ما و�صفته
بـ»املواقف ال�ضبابية من عائلة
�صالح»وقالت «�إن املرحلة ت�ستوجب
الو�ضوح؛ �إما �أن يكونوا (�أحمد
وطارق) يف �صفها (احلكومة املوالية
لهادي) �أو يف ال�ضفة املقابلة (يف
�إ�شارة جلماعة احلوثي)» كما �أعلن
الرئي�س هادي ،يف خطاب مبنا�سبة
الذكرى ال�سابعة لـ»ثورة ال�شباب»،
يف  11فرباير املا�ضي� ،أن ال�شعب
«لن يقبل بعودة احلكم العائلي»وقد
ي�ؤدي دعم عائلة «�صالح» وفر�ضها
قوة موازية لل�رشعية يف جمابهة
احلوثيني� ،إىل �إثارة املزيد من

النعرات يف اليمن ،خ�صو�صا بعد
اتهامات ر�سمية للإمارات ،ب�أنها
تدعم «جيو�شا مناطقية وقبلية» يف
املحافظات اجلنوبية وال�رشقية من
البالد.
ودافعت الإمارات ،عن دورها يف
اليمن� ،إذ قالت على ل�سان وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية� ،أنور
قرقا�ش ،الأربعاء املا�ضي� ،إنها
«تلعب دورها كامال �ضمن التحالف
العربي الذي تقوده ال�سعودية».
و�أ�ضاف« :لن ينال من الإمارات
خطاب رخي�ص �أو �إ�شاعة �ساقطة �أو
ر�شوة مرتبكة» ،يف �إ�شارة لالتهامات
ال�صادرة من وزير النقل اليمني،
�صالح اجلبواين ،الأحد املا�ضي
وذكر قرقا�ش ،يف �سل�سلة تغريدات
على تويرت� ،أنه «ولإدراك الهدف
اال�سرتاتيجي ،يدير التحالف العربي
ملفات مهمة تت�ضمن ال�سيا�سي
والع�سكري والإن�ساين والأمني،
ومن خاللها �سندرك هدفنا عرب
مين م�ستقر ومزدهر �ضمن حميطه
الطبيعي».
وت�شري ت�رصيحات قرقا�ش� ،إىل �أن
للإمارات احلق يف �إدارة كافة يف
اليمن ،وت�شكيل القوات والألوية،
باعتبار ذلك هدفا ا�سرتاتيجيا
للتحالف ،يف رد �ضمني على
االتهامات ب�إن�شاء جيو�ش مناطقية
تعمل على تفكيك البلد.
�إ�ضعاف «الإ�صالح»
وخالفا للتقديرات التي ت�شري

�إىل �أن الهدف الإماراتي من دعم
عائلة «�صالح» هو �إرباك امل�شهد
و�إ�ضعاف ال�رشعية �أكرث منه مواجهة
احلوثيني ،يرى مراقبون� ،أن �أبوظبي
تهدف �إىل املحافظة على كيان
حزب «امل�ؤمتر» ،و�إ�ضعاف دور
حزب «الإ�صالح» الإ�سالمي.
وقال نبيل ال�رشجبي� ،أ�ستاذ علم
�إدارة الأزمات الدولية ،يف جامعة
احلديدة اليمنية (حكومية)� ،إن
«حزب امل�ؤمتر تتجاذبه عدة
�أطراف داخلية وخارجية ،و�سعي
الإمارات وراء تن�صب �أحمد علي
(�صالح) ،يهدف بدرجة �أ�سا�سية
للحفاظ على كيان احلزب».
و�أ�ضاف يف ت�رصيح للأنا�ضول« :رغم
�ضعف �أحمد وهزله ال�سيا�سي ،ف�إنه
املرحلة من وجهة نظر الإمارات
وال�سعودية ،تتطلب توحيد �صفوف
امل�ؤمتر حتت رعاية �أحد �أبناء

�صالح ،وال طريقة غريها»وذكر
الباحث اليمني� ،أن عودة عائلة
«�صالح» �إىل امل�شهد ،واحدة من
�سيناريوهات �إ�ضعاف حزب التجمع
اليمني للإ�صالح (�إ�سالمي) ،ولي�س
جماعة احلوثيني �أو ال�رشعية.
ووفقا لل�رشجبي ،فقد «حاولت
الإمارات بكل الو�سائل تقلي�ص
نفوذ وتواجد (حزب) الإ�صالح يف
احلكومة ال�رشعية وف�شلت ،ولن جتد
�أكرث من حزب امل�ؤمتر للنيل من قوة
احلزب (الإ�صالح) و�إ�ضعافه»وتوقع
�أن ت�شهد الفرتة املقبلة تعيينات
لقيادات من م�ؤمتر احلزب ،داخل
�صفوف حكومة �أحمد عبيد بن دغر
وذهبت �صحيفة «ال�رشق الأو�سط»
ال�سعودية ،يف عددها ال�صادر،
اخلمي�س� ،إىل �أن �أحمد علي �صالح،
يقدم نف�سه كخليفة لوالده ،يف م�ؤ�رش
على دعم التحالف لهذه اخلطوة.

متهيداً للمعركة االنتخابية

لبنان يرتقب ما عاد به احلريري من ال�سعودية

ترتقب قوى لبنانية عديدة نتائج
زيارة رئي�س الوزراء� ،سعد احلريري،
�إىل ال�سعودية ،التي اختتمها �أم�س
الأحد ،لتحديد م�صري حتالفات
انتخابية ،قبل االنتخابات الربملانية،
املقررة يف  6ماي املقبل.
وهذه الزيارة هي الأوىل منذ �أزمة
�إعالن احلريري ا�ستقالته املفاجئة
من الريا�ض ،يف  4نوفمرب املا�ضي،
قبل �أن يرتاجع عنها يف بريوت ،ما
وتر العالقة بني لبنان وال�سعودية
وعلى مدى عقود قدمت ال�سعودية
م�ساعدات للبنان ،وهي تدعم

التيار اللبناين الذي يناه�ض التيار
املدعوم من �إيران� ،ضمن تناف�س
�سعودي� -إيراين على النفوذ يف عدد
من دول املنطقة..
الدعم ال�سعودية
ويراهن البع�ض ،وخ�صو�صاً يف
قوى «� 14آذار» (بزعامة احلريري)،
املناه�ضة لإيران� ،إىل عودة الدعم
ال�سعودي ،لكي تخو�ض االنتخابات
موحدة يف مواجهة لوائح «حزب
اهلل» ال�شيعي� ،أبرز قوى «� 8آذار»،

املدعومة من طهران.
وجرى ا�ستقبال احلريري يف
ال�سعودية بحفاوة بالغة ،والتقى كال
من العاهل ال�سعودي ،امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،وويل العهد ،الرجل
القوي يف اململكة ،حممد بن �سلمان
وكان املوفد امللكي ال�سعودي نزار
العلوال ،زار بريوت ،الإثنني املا�ضي،
واجتمع بالقادة اللبنانيني ،ووجه
دعوة للحريري لزيارة الريا�ض،
بعد �أنباء كثيفة عن توتر العالقة
بني حممد بن �سلمان واحلريري،
الذي يحمل اجلن�سيتني ال�سعودية
والفرن�سية �إ�ضافة �إىل اللبنانية.
حديث التحالفات

وعلى �صعيد ماتبلور من حتالفات
للأن ،فقد ُح�سم التحالف على
ال�ساحة ال�شيعية بني «حزب اهلل»
وحركة «امل» ،برئا�سة رئي�س جمل�س
النواب ،نبيه ب ّري ،تجُ ري حماوالت
لإبرام تفاهمات وحتالفات انتخابية
عدة.
بني قوى و�أحزاب ّ

وتتجه ال�صورة يف ال�ساحة امل�سيحية
�إىل الو�ضوح �أكرث� ،إذ قالت م�صادر
�سيا�سية م�سيحية ،للأنا�ضول� ،إن
امل�شهد االنتخابي امل�سيحي بات
�شبه وا�ضح ،و�سيتم الإعالن عن
اللوائح قريبا و�أ�ضافت امل�صادر،
التي طلبت عدم ن�رش �أ�سمائها� ،أن
االجتاه الغالب هو خلو�ض كل حزب
وتيار �سيا�سي االنتخابات مبفرده؛
لأن قانون االنتخاب اجلديد القائم
على �أ�سا�س الن�سبية ال ي�سمح بابرام
تفاهمات وحتالفات عري�ضة.
و�أحدث قانون االنتخاب على �أ�سا�س
الن�سبية �إرباكاً لدى معظم القوى
ال�سيا�سية؛ فللمرة الأوىل تجُ رى
االنتخابات على �أ�سا�سه ،بعدما
كانت تجُ ري وفق القانون الأكرثي،
الذي ُعرف م�ؤخراً بقانون ال�ستني،
حيث مت �إقراره عام  1960وقالت
م�صادر قيادية حزبية م�سيحية
عدة �ستت�ألف يف
للأنا�ضول �إن لوائح ّ
حمافظة جبل لبنان ،ذات الغالبية
امل�سيحية.
و�أ�ضافت :يف دائرة ك�رسوان -جبيل

�سيكون هناك الئحة لكل من «التيار
الوطني احل ّر» ،الذي كان يتزعمه
رئي�س اجلمهورية مي�شال عون،
وحزب «القوات اللبنانية» ،برئا�سة
�سمري جعجع ،وحزب الكتائب،
برئا�سة النائب �سامي اجلميل،
�إ�ضافة �إىل الئحة لل�شخ�صيات
امل�سيحية امل�ستقلة ،التي من�ضوية
يف قوى «� 14آذار»وتابعت امل�صادر:
«يف دائرة املنت� ،سيكون هناك
لوائح لكل من «التيار الوطني احلر»،
والقوات ،الكتائب ،وامل�ستقلني».
و�أفادت م�صادر �سيا�سية ب�أن
التحالف بني حزبي القوات والكتائب
امل�سيحيني قد تعرث ،ومل يعد هناك
�إمكانية لت�أليف لوائح م�شرتكة.
وزادت :وتبقى الأو�ضاع يف دائرة
ال�شوف -عاليه ،التي تت�ألف من
ناخبني �سنّة وم�سيحيني ودروز،
�ضبابية ،ب�سبب غياب التحالفات
الوا�ضحة ،واحلديث عن �إمكان
ت�أليف «التيار الوطني احلر»
و»القوات اللبنانية» الئحة يف وجه
الئحة الزعيم الدرزي ،النائب وليد

جنبالط (رئي�س احلزب الإ�شرتاكي)،
�إذا ف�شل االئتالف العري�ض ،الذي
ينوي جنبالط ت�شكيله.
** «امل�ستقبل» و»التيار
الوطني»
ويق�سم القانون االنتخابي اجلديد
ّ
لبنان �إىل  15دائرة انتخابية ،ورغم
�أن هناك لونا طائفيا يطغى على كل
دائرة� ،إ ّال �أنّ معظمها يُعترب خمتلطاً
من كل املذاهب والطوائف ويدور
حديث على �أن حتالفاً قد �أبرم بني
تيار «امل�ستقبل» ،برئا�سة احلريري،
و»التيار الوطني احل ّر»لكن مل يظهر
�إىل العلن �أي موقف �رصيح ي�ؤ ّكد
هذا الأمر .غري �أن قادة يف التيارين
قالوا للأنا�ضول �إن احتمال التحالف
بني «امل�ستقبل» و»التيار الوطني
احل ّر» بات قريباً ،ويتم العمل على
تن�سيق اللوائح يف انتظار معرفة ما
يف جعبة احلريري بعد عودته من
ال�سعودية ،والذي قد يغري كثريا يف
م�شهد التحالفات االنتخابية.
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الفاف ت�ؤجل مباراة الك�أ�س �أمام احتاد البليدة لتاريخ الحق

زط�شي يف�شل جمددا ويفتح
�أبواب االنتقادات على نف�سه

ف�شلت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف التعامل مع ملف مباراة ربع نهائي ك�أ�س
اجلمهورية التي جتمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد البليدة� ،أين �أبانت �ضعفا كبريا يف
التعامل مع الق�ضية ب�سبب عدم االتفاق حول تاريخ ومكان �إجراء املباراة والتي كانت
مربجمة يف بداية الأمر نهاية الأ�سبوع املن�صرم رفقة اللقاءات الثالث الأخرى ،لكن
ظهور م�شكل �سعة امللعب والت�ضارب يف الأرقام حول عدد املقاعد التي ي�ضمها ملعب
�أول نوفمرب بتيزي وزو جعل الأمور تتعقد وتعيد امللف �إىل ال�صفر.

عي�شة ق.
و�أعادت هيئة الرئي�س خري الدين
زط�شي املباراة �إىل اجلدل بعدما
قررت ت�أجيلها �إىل تاريخ الحق وذلك
بعد � 24ساعة فقط من �إعالنها عن
برجمة اللقاء اليوم الثالثاء على ملعب
 5جويلية لكن ت�سابق الأحداث وتقدمي
�إدارة �شبيبة القبائل ملف الطعن
بخ�صو�ص مكان �إجراء املباراة جعل
الهيئة الكروية اجلزائرية تعيد النظر
يف الأمر� ،أين ندّدت �إدارة الرئي�س
�رشيف مالل بتحويل املقابلة �إىل
ملعب  5جويلية ورف�ض �إجرائها
على ملعب �أول نوفمرب بتيزي وزو
رغم �أنه قادر على ا�ستيعاب �أكرث

من � 20ألف متفرج وفق الوثيقة التي
�أر�سلتها مديرية ال�شباب والريا�ضة
رصت �إدارة
لوالية تزي وزو ،و�أ� ّ
الكناري على اختيار امللعب الذي
يحت�ضن املواجهة ورف�ضها تدخل
الفاف وهو ما و�ضع هذه الأخرية
يف حرج ا�ضطرها �إىل الرتاجع عن
برجمة اللقاء يف امللعب الأوملبي
وت�أجيل الف�صل يف امللف خالل الأيام
املقبلة .والأكيد �أنه وب�صفة ر�سمية لن
يجري لقاء الك�أ�س �أمام احتاد البليدة
يف تيزي وزو بعدما ت�أكد �أنه �سيكون
خارج املدينة وح�سب �آخر الأخبار من
فريق ال�شبيبة ف�إن امل�سريين يفكرون
يف لعب املواجهة مبلعب �أحمد زبانة
يف وهران يف انتظار تر�سيم الأمور

خالل الفرتة املقبلة.

برجمة مباراة احتاد
احلرا�ش هذا اجلمعة
ر�سمت الرابطة
يف املقابلّ ،
املحرتفة لكرة القدم برجمة مباراة
�شبيبة القبائل واحتاد احلرا�ش
اجلمعة املقبل على ملعب �أول نوفمرب
باملحمدية والذي يندرج �ضمن
اجلولة  22من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،حيث رف�ضت �إدارة ال�شبيبة يف
وقت �سابق لعب املقابلة يوم اجلمعة
وطالبت بت�أجيلها ب�سبب برجمة لقاء
الك�أ�س يف وقت �سابق الثالثاء قبل
ت�أجيله �إىل تاريخ الحق.

جماهري الفريق يح�صلون على  15الف تذكرة
حت�سبا للقاء مولودية اجلزائر

�إدارة مولودية وهران حت�ضر
لتجديد عقد بوعكاز
تعتزم �إدارة فريق مولودية وهران اجللو�س �إىل
طاولة املفاو�ضات مع مدربها التون�سي معز
بوعكاز من �أجل �إقناعه بتجديد العقد معه
والذي ينتهي بنهاية هذا املو�سم ،حيث ينتظر
يعمل الرئي�س �أحمد بلحاج املدعو «بابا» �إىل �إقناع
مدربه من �أجل البقاء على ر�أ�س العار�ضة الفنية
للحمراوة موا�سم �أخرى خا�صة بعد املو�سم الرائع
الذي يقدمه معهم وهو الذي يتواجد يف و�صافة
البطولة الوطنية وال يبتعد �سوى ب�أربع نقاط فح�سب
عن الرائد �شباب ق�سنطينة حيث الزال يناف�س بقوة
على التتويج بلقب البطولة الوطنية ،وهو الأمر الذي جعل �إدارة املولودية تتم�سك بخدماته وتنوي التجديد
معه من �أجل موا�صلة م�رشوعه مع الفريق وقيادته �إىل تقدمي الأف�ضل خالل الفرتة املقبلة.
يف مو�ضوع منف�صل ف�إن جماهري مولودية وهران �سوف يتح�صلون على جمموع � 15ألف تذكرة حت�سبا للمباراة
التي تنتظرها نهاية هذا الأ�سبوع �أمام مولودية اجلزائر يف قمة اجلولة  22من الرابطة املحرتفة الأوىل ،حيث
ينتظر �أن يجل�س ان�صار الفريق يف املنعرج ال�شمايل مللعب  5جويلية والذي ينتظر �أن يح�صلوا عليه بالكامل من
�أجل اجللو�س يف املدرجات ال�سفلية والعلوية.

ع.ق.

كمال بوهالل
مدرب احتاد
البليدة

�أريد جتاوز
ال�شبيبة
والت�أهل �إىل
ن�صف النهائي
�سيدخل �إحتاد البليدة منعرجه
احلا�سم بخو�ض مباراة الدور
ربع النهائي �أمم �شبيبة القبائل
ما يجعل هذه املباراة تكت�سي
�أهمية بالغة ،حيث طالب مدرب
�إحتاد البليدة كمال بوهالل
ب�رضورة املحافظة على كامل
الرتكيز والتوازن بني اخلطوط
الثالثة وجتنب الوقوع يف مطبة
الغرور ،م�ؤكدا على �أن مباريات
الك�أ�س لها خ�صو�صياتها ويجب
التعامل معها بهدوء وبرزانة
وعدم الت�رسع وا�ستغالل الفر�ص
يف وقتها ،بوهالل �أو�ضح �أن
و�صول الإحتاد البليدي �إىل
الدور ربع النهائي هو مبثابة
الإجناز الإيجابي وال يجب
التفريط يف ورقة املرور �إىل
املربع الذهبي ،لأنه كما قال
فكل فريق له �أ�سلحته التقنية
و�سيدخل كل واحد بنية الفوز
والت�أهل وهذا حق م�رشوع لكل
طرف .كما �أكد بوهالل �أن
احلوار �ضد �شبيبة القبائل لن
يكون �سهال ويتطلب حمافظة
الالعبني على تركيزهم وتثمني
النتائج ال�سابقة ق�صد اخلروج
من موقعة احلدث بالزاد كامال،
لأننا ح�سب قوله «ن�سعى لتفادي
الإق�صاء يف املقام الأول حتى
يت�سنى لنا ك�سب الرهان واملرور
�إىل املحطة املهمة وهي
حمطة املربع الذهبي» وعليه
لقد �شحنت بطاريات الالعبني
ب�أن ينتهجوا اللعب اجلماعي مع
حت�صني اخلط اخللفي لتفادي
�أي هدف ،ثم البحث على
الطريقة املثلى التي ت�ساعدنا
على زيارة مرمى مناف�سنا يف
الوقت املنا�سب .ويف رده عن
�س�ؤال بخ�صو�ص الت�شكيلة �أ�شار
مدرب �أبناء مدينة الورود �إىل �أن
هذه الإ�شكالية غري مطروحة يف
بيت الإحتاد لأنه ومنذ و�صوله
�إىل هذه املحطة الهامة من
الت�صفيات والفريق يف �صحة
جيدة وهو جاهز بت�شكيلة
متكاملة ملواجهة الكناري
وكما �أ�ضاف بوهالل نراعي
دائما �أهمية املباراة ون�أخذ
املناف�س م�أخذ اجلد ،لي�ضيف
ب�أن الالعبني متفائلون ب�إمكانية
اخلروج من موقعة احلدث
بالزاد كامال نظرا للإمكانيات
املتاحة واملعنويات املرتفعة
جتعل من اجلميع دخول املباراة
بنية الفوز والت�أهل وهذا هو
هدفنا يف حوار هذه الظهرية.

ف�ؤاد بن طالب

ريا�ضة

املناجري العام الحتاد العا�صمة ر�شيد مالك

ذاهبون �إىل كن�شا�سا من �أجل
العودة بنتيجة �إيجابية

خ�صنا املناجري العام الحتاد
العا�صمة ر�شيد مالك بحوار من
ملعب احلرا�ش �أين كان يتواجد
ملتابعة ت�شكيلة �أبناء �سو�سطارة
لأقل من � 21سنة بر�سم الدور
ربع النهائي من ك�أ�س اجلمهورية
والذي كان الفوز فيه حليف احتاد
العا�صمة بهدفني لواحد على
ح�ساب احتاد احلرا�ش ويت�أهل �إىل
الدور القادم من هذه املناف�سة،
ويف نف�س ال�سياق اقرتبنا من
املناجري العام لأبناء �سو�سطارة
ر�شيد مالك وطرحنا عليه �أ�سئلة
حول الأهداف امل�سطرة والذي
تريد �إدارة النادي بقيادة �رسار
حكيم وكذا �إدارة النادي بقيادة
�رسار حكيم وكذا امل�شاركة
القارية التي �سيدخلها الفريق
مع �أول لقاء اجلمعة القادم� .ضد
فريق مبياما الكونغويل.

ما هو تقييمك
كماجنري عام ملباراة
الك�أ�س التي �شاهدتها
مبعلب احلرا�ش؟
فريقنا �أدى مباراة كبرية �أمام
مناف�س عنيد وقي ،احتاد
احلرا�ش ،وت�أهل �أبناء �سو�سطارة
على ح�سابه بف�ضل الهدفني
اللذين �سجال وت�أهلنا �إىل الدور
القادم بجدارة.

بتواجد ال�سيد �سرار
كرئي�س للنادي ما هي
�أهدافكم كمجموعة يف
الت�سيري؟
تواجد �رسار كم�س�ؤول مبا�رش �شيء
مهم للجهاز الإداري وبالتعاون مع
املجموعة �سيعطي �إ�ضافة كبرية
وتطبيق الربنامج امل�سطر على
املدى القريب والبعيد.

هل ب�إمكان االحتاد �أن
يلعب على اللقب ؟

�أمامنا  27نقطة متاحة للفريق
لكن ال يعني �أننا �سنفوز باللقب
لكننا �سنلعب من �أجل احتالل
املرتبة الثانية وهذا وارد جدا.

منذ �أول �أم�س والفريق
يف كين�شا�سا لإجراء
لقاء الذهاب �أمام
الفريق الكونغويل،
ماذا تقول؟
�سنعمل امل�ستحيل من �أجل الظفر
بنتيجة �إيجابة ت�سحل لنا بلعب
لقاء العودة بكل �أريحية.

يف نهاية الأ�سبوع
لقاء مهم بر�سم الدور
الثاين من ك�أ�س الكاف
هل لديكم فكرة عن
املناف�س ؟
لدينا فكرة وجيزة على هذا
املناف�س ويجب �أن ن�أخذ كل
احتياطاتنا هناك ويلعب �ضده
بحذر �شديد وبواقعية واخلط�أ
ممنوع ؟

وماذا عن املناف�سة
العربية ؟
م�شاركة العربية تنحن مر�شحون
للتتويج بها وعليه ف�إن هذه
املحطات التناف�سية �سندخلها
بكل جدية� ،سواء حملية �أو عربية
�أو قارية.

هل من �إ�ضافة؟
�رصاحة الإمكانيات املتاحة
للفريق وم�ستوى التعداد جتعلنا
نتفاءل خريا بتحقيق نتائج �إيجابية
لأن الظروف متوفرة داخل
بيت االحتاد لتطبيق امل�رشوع
امل�سطر.

حاوره :ف�ؤاد بن طالب

التا�س تف�صل يف �شكوى قرباج �ضد
الفاف بتاريخ  12مار�س
حددت املحكمة الريا�ضية الدولية تاريخ  12مار�س املقبل من
ّ
�أجل الف�صل يف ق�ضية رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم
املخلوع من من�صبه حمفوظ قرباج �أمام رئي�س االحتادية
اجلزائرية للعب بقيادة رئي�سها خري الدين زط�شي ،حيث مت �أم�س
التحقيق يف ال�شكوى التي تقدم بها قرباج �ضد الفاف بعدما
�أقدمت الأخرية على انهاء مهامه ب�صفة غري قانونية ح�سبه،
واعتمدت على خرقه للقوانني وفق االتفاقية التي مت توقيعها بني
الهيئتني عام  2011متنح خاللها الرابطة التفوي�ض من �أجل ت�سيري
البطولة الوطنية ،و�شهدت التا�س تواجد حمامي الرجلني اللذان
غابا عن اجلل�سة يف انتظار احلكم النهائي حول ال�شكوى.

ع.ق.
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ريا�ضة

مونتاين �أوف فاير  /مولودية اجلزائر ابتداء من 15:00

العميد �أمام م�س�ؤولية تخطي املناف�س وت�سهيل مهمة العودة
يلتقي �أم�س اليوم فريق مولودية اجلزائر مب�ضيفه مونتاين �أوف فاير النيجريي يف مباراة ذهاب الدور ال�ساد�س ع�شر ملناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا وهي املباراة التي يعملون
خاللها على العودة بنتيجة ايجابية من �أجل ت�سجيل عودة قوية �إىل ال�ساحة القارية وت�سهيل املهمة قبل مقابلة الإياب خا�صة و�أن الفريق ملزم ب�أخذ احليطة واحلذر يف
نيجرييا باعتبار العراقيل التي عادة ما تالقيها الأندية اجلزائرية عند تنقلها �إىل �أدغال �إفريقيا.

عي�شة ق.
وينتظر وفد املولودية تفادي تكرار �سيناريو
ما حدث لهم يف الدور الأول بالكونغو �أين
واجهوا �صعوبات كبرية هناك قبل �سحق
املناف�س يف الإياب بت�سعة �أهداف نظيفة،
ويعول الطاقم الفني بقيادة املدرب
الفرن�سي برنارد كازوين على املعنويات
العالية التي يتواجد عليها �أ�شباله خا�صة يف
ظل تواجدهم يف �أح�سن الأحوال وت�سجيلهم
لعودة قوية خالل الأ�سابيع الأخرية جعلتهم
يتم�سكون بحظوظهم كاملة يف التناف�س على
لقب البطولة الوطنية واللعب على العودة

بقوة يف �إفريقيا وهو الأمر الذي �سوف يكون
عامال م�ساعدا من الناحية الب�سيكولوجية
من اجل حتقيق نتيجة ايجابية ت�ساهم يف
رفع الآمال من �أجل امل�ساهمة يف املناف�سة
القارية الأوىل للأندية بالقارة ال�سمراء.
ولن تعرف ت�شكيلة "العميد" غيابات نوعية
وهو الأمر الذي �سوف ي�ساعد الطاقم الفني
من �أجل و�ضع الت�شكيلة املثالية للعودة
بنتيجة ايجابية يف ظل الرغبة الكبرية من
�أجل عودة املولودية بقوة يف ال�ساحة
القارية.
قا�سي ال�سعيد :م�س�ؤولو مونتاين

ا�ستفزونا وطالبت الالعبني بالرتكيز
على امليدان
جتدث املدير الريا�ضي لفريق مولودية
اجلزائر كمال قا�سي ال�سعيد حول الظروف
التي وجدوها لدى و�صولهم �إىل نيجرييا
ا�ستعداد للمواغجهة التي تنتظرهم اليوم
�أمام نادي مونتاين �أوف فاير �أين �أو�ضح
�أنهم تلقوا ا�ستفزازات من طرف ممثلي
النادي النيجريي والذي رف�ض �إر�سال حافلة
كبرية لهم �إىل املطار من اجل التنقل فندق
ال�شرياطون الذي يقيمون فيه ،واو�ضح يف
ت�رصيحات �صحفية لدى و�صول الفريق

غلى مقر �إقامتهم �أنهم ا�ضطروا �إىل تق�سيم
التعداد على ق�سمني من اجل االلتحاق
بالفريق م�ضيفا �أنه رفع معنويات الالعبني
وحفزهم على العودة بنتيجة ايجابية وعدم
االهتمام بالأمور اللوج�ستكية مطالبا �إياهم
بالرتكيز على �أر�ضية امليدان فح�سب،
وقال املتحدث انهم �أمام م�س�ؤولية كبرية
يف مواجهة جمهور الفريق الذي ا�ضحى
يطالب بالنجمة الإفريقية الثانية وهو ما
يجعل امل�س�ؤولية �أكرب على كاهلهم ،م�ضيفا
اجلبهات الثالث التي يلعب عليها البطولة
الوطنية ،ك�أ�س اجلمهورية وك�أ�س رابطة
�أبطال �إفريقيا.

�إدارة الكناري ترتاج وتر�ضخ باللعب يف  5جويلية

تراجعت �إدارة فريق �شبيبة
القبائل عن مت�سكها بقرار

اجلزائرية لكرة القدم بلعب
اللقاء على امللعب الأوملبي
مثلما كان مقررا ال�سبت
املن�رصم ،حيث حتدثت م�صادر
من داخل البيت القبائلي عن
خروج �إدارة الرئي�س �رشيف
املتمثل
بقرارها
مالل
باختيار ملعب  5جويلية من
�أجل اال�ستقبال عليه احتاد
البليدة حت�سبا للقاء ربع نهائي
ك�أ�س اجلمهورية بعدم كانت
رف�ضت اللعب عليه وو�ضعت
رف�ض اللعب مبلعب  5جويلية خيارات �أخرى متمثلة يف ملعب
وخ�ضعت لقرار االحتادية احمد زبانة بوهران وال�شهيد

حمالوي يف ق�سنطينة ،لكن
�آخر امل�ستجدات زوال البارحة
�أكدت اتفاق امل�س�ؤولني على
الفريق باللعب يف امللعب الأوملبي
الذي ي�ضمن تنقال غفريا لأن�صار
النادي القبائلي وي�ضمن فرجة يف
املدرجات.
ويبقى حتديد تاريخ لعب
املواجهة م�ؤجال �إىل وقت الحق
خا�صة و�أنه لن يكون يومي 22
و 27مار�س القادم ب�سبب خو�ض
مواجهتي املنتخب الوطني
الوديتني �أمام تنزانيا و�إيران.

الالعبون حمفزون للعودة بنتيجة ايجابية
و�أع�ضاء ال�سفارة ي�ساندون الفريق

الوفد ال�سطايفي يلتحق اليوم بدروما
وبن �شيخة ي�ضع �آخر الروتو�شات

ع.ق.

�إميري ينتظر �أداء عظي ًما من دي ماريا ويعول على اجلماهري

�أكد �أوناي �إميري املدير الفني
لفريق باري�س �سان جريمان
الفرن�سي جاهزية فريقه خلو�ض
مواجهة ريال مدريد الإ�سباين
اليوم ب�إياب ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروبا .وقال �إميري ،يف
امل�ؤمتر ال�صحفي قبل مباراة
الريال" :الفريق خا�ض تدريبات
جماعية وتواجد كل الالعبني
عدا با�ستوري و�أمتنى �أن يتواجد

اليوم ،وب�شكل عام الفريق جاهز
عدا نيمار وبالفعل كافاين
وماركينيو�س ومبابي وفرياتي
جاهزون للمواجهة" ،و�أ�ضاف:
"ديارا وموتا الأقرب ل�شغل مركز
حمور االرتكاز فكالهما ميلك
اخلربة و�أثق بهما ،ومن ال�صعب
االختيار بني ديارا وموتا ولو
�سيل�سو ،فالثالثي جاهز للعب
و�سنقرر غدًا (اليوم)".

وتابع" :مواجهة ريال مدريد
تُعد �أحد �أهم مباريات املو�سم،
و�سي�سعى الالعبون للظهور
ب�شكل قوي وهي فر�صة عظيمة
لإظهار قوتنا ،والأهم هو التفكري
يف طريقة لت�أهل الفريق ،ونحن
قادرون على الفوز" ،و�أردف:
"من �سيحل مكان نيمار �سيقدم
�أدا ًء عظي ًما و�أنا �أثق باجلميع،
ومن املهم �أن نلعب على قلب

�شباب بلوزداد  /ناكانا زامبيا ابتداء من 17:00

رجل واحد ،و�سنكون  12العبًا
باجلماهري" ،و�أ�شار �إميري �إىل
�أن الأرجنتيني �أنخيل دي ماريا
جاهز خلو�ض املباراة ،م�ؤكدًا
�أنه يعي�ش �أف�ضل حلظاته ويجيد
التعامل مع هذه املباريات ،و�أمت:
علي فعله غدًا وداين
"�أعلم ما
َّ
�ألفي�س �أحد العبي اخلربة يف
ريا".
الفريق و�سنعتمد عليه كث ً

وكاالت

�أبناء العقيبة ملزمني بفوز مريح قبل الإياب
يلتقي فريق �شباب بلوزداد �أم�سية اليوم نادي
ناكانا الزامبي يف مباراة ذهاب الدور ال�ساد�س
ع�رش ملناف�سة ك�أ�س الكاف والتي تدري على
ملعب � 20أوت ،حيث يعول النادي العا�صمي على
�إحراز نتيجة ايجابية يف ملعبه وت�سهيل مهمته قبل
موعد مقابلة الإياب التي جتري يف زامبيا ،وهو
الأمر الذي ي�صعب م�أموريته خا�صة و�أن �أ�شبال
املدرب املغربي ر�شيد الطاو�سي �سوف يكونون
ملزمني بت�سجيل نتيجة ايجابية وحتقيق فارق
مريح ي�سمح لهم بلعب مقابلة العودة براحة يف ظل
ال�صعوبات التي ت�شهدها �أدغال �إفريقيا والعراقيل

التي جتدها الأندية اجلزائرية عند تنقالتها نحو
القارة ال�سمراء ،ويدرك الطاقم الفني �صعوبة
املهمة لتي تنتظره لكنه يعول على العمل من �أجل
رفع املعنويات وامل�ساهمة يف الدفع بالالعبني من
ادل دخول �أر�ضية امليدان لت�رشيف الألوان الوطنية
والدفاع على حظوظ الفريق من �أجل بلوغ الدور
ال�ساد�س ع�رش مكرر.
ولن تكون مهمة ت�شكيلة �أبناء "العقيبة" �سهلة يف
ظل ال�صعوبات التي يجدها يف البطولة الوطنية
�أين تعرث على ميدانه نهاية الأ�سبوع الفارط بعدما
فر�ض �أوملبي املدية التعادل عليه وهو ما جعله

مهددا باللعب على البقاء خا�صة و�أن رفقاء احلار�س
عبد القادر �صاحلي يتواجدون دون فوز يف ثالث
مباريات على التوايل وهو ما يجعلهم ي�ضاعفون
العمل من اجل العودة �إىل �سكة االنت�صارات جمددا
من بوابة املناف�سة القارية ،و�سوف ي�شهد الطاقم
الفني البلوزدادي �رضبة موجعة بغياب العبني اثنني
من العنا�رص الأ�سا�سية للت�شكيلة ويتعلق الأمر بكل
من لظهري الأمين �أمري باليلي الذي مل يتعافى من
اال�صابة التي يعاين منها وزميله هريات الذي يعاين
املر�ض.

عي�شة ق.

يتوجه �صباح اليوم فريق وفاق
�سطيف نحو مدينة �رسياين
الغانية والتي تبعد بنحو  40كم
عن مدينة بورما التي حتت�ضن
مباراتهم املقررة زوال �أم�س �أمام
نادي �أدوانا �ستارز حل�ساب ذهاب
الدور ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة
رابطة �أبطال �إفريقيا ،حيث
يختتمون العمل الذي قاموا به يف
مدينة كوما�سي التي ق�ضوا فيها
� 48ساعة قبل التوجه نحو مقر
�إقامتهم باملدينة التي يلعبون فيها
املقابلة من �أجل موا�صلة برنامج
العمل الذي �سطره املدرب عبد
احلق بن �شيخة� ،أين برمج الأخري
�آخر ح�صة تدريبية لأ�شباله �أم�سية
اليوم بداية من ال�ساعة الرابعة
بالتوقيت اجلزائري والثالثة
بتوقيت غانا والتي ينتظر �أن
تكون على امللعب الذي يحت�ضن
املواجهة من �أجل �أخذ فكرة
عن معامله والتعود على �أر�ضية
امللعب ،وكان م�س�ؤولو الوفاق
والذي يقود الوفد ر�شيد جرودي

قد وجدوا �صعوبات من اجل
�إيجاد ملعب للتدرب عليه خالل
تواجدهم يف كوما�سي خا�صة
و�أنهم مل يجدوا امل�ساعدة من
طرف نظرائهم �أدوانا �ستارز.
ويتواجد الالعبون يف �أف�ضل
يح�رضون
�أين
املعنويات
يف �أف�ضل الظروف من �أجل
التواجد يف �أف�ضل جاهزية
حت�سبا ملوعد اللقاء والعودة
بنتيجة ايجابية ت�سهل مهمتهم
يف مباراة الإياب من املناف�سة
القارية خا�صة و�أن الفريق
ي�ستهدف اقتطاع ت�أ�شرية املرور
�إىل دور جمموعات رابطة �أبطال
�إفريقيا،ويف املقابل تواجدت
�سفارة اجلزائرية يف غانا رفقة
الوفد ال�سطايفي �أين تواجدت
حتت ت�رصف ممثلي اجلزائر يف
املناف�سة القارية وتوا�صلت مع
�أع�ضاء الوفد من �أجل منح يد
امل�ساعدة وامل�ساهمة يف ت�سهيل
االجراءات.

عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

هيريو� :أثق يف خربة ريال
مدريد �أمام البي �أ�س جي
�أعرب جنم كرة القدم الإ�سباين ال�سابق
فرناندو هيريو عن اعتقاده ب�أن القوة
االقت�صادية للأندية ذات التاريخ
والإجنازات املتوا�ضعة وخا�صة يف
�إجنلرتا ،ميكنها تهديد كرة القدم
الإ�سبانية على املدى البعيد ولكن
املال لن يعطي هذه الأندية كل �شيء،
و�أو�ضح مدافع ريال مدريد �سابقا يف
مقابلة مع وكالة الأنباء الأملانية مبدينة
�سوت�شي الرو�سية« :هناك �شيء رمبا لن
متتلكه هذه الأندية لأن �رشاء التاريخ
يحتاج �إىل وقت» ،و�شارك هيريو املدير
الريا�ضي لالحتاد الإ�سباين للعبة ،يف
ور�شة عمل عقدها االحتاد الدويل
للعبة يف �سوت�شي للمنتخبات امل�شاركة
يف بطولة ك�أ�س العامل  2018برو�سيا،
وقال هيريو ،الذي توج  3مرات بلقب
دوري �أبطال �أوروبا مع الريال�« :أندية
مثل بايرن ميونخ وجوفنتو�س وريال
مدريد وبر�شلونة ومان�ش�سرت يونايتد
متتلك تاريخا طويال من خلفها كما
�سطعت هذه الأندية لفرتة طويلة ،هذه
اخلربة مهمة للغاية».
و�أو�ضح هيريو ( 49عاما)« :الو�ضع
الريا�ضي للأندية يعتمد حاليا على
موقفها املايل» ،و�أ�ضاف« :هناك فرتات
ومراحل ،كانت هناك فرتة هيمنة للكرة
الإيطالية ثم الكرة الإجنليزية ومثلها
للأملانية» ،ووا�صل« :الآن هذه هي فرتة
الكرة الإ�سبانية ،حل�سن احلظ لدينا
�أندية ريال مدريد وبر�شلونة و�أتلتيكو

مدريد و�أ�شبيلية وفالن�سيا وفياريال
التي تناف�س على ال�ساحة الأوروبية
ب�شكل م�ستمر» ،و�أردف�« :إذا ح�صل �أي
فريق يف الن�صف الأدنى بجدول الدوري
الإ�سباين على نف�س املال الذي حت�صل
عليه �أندية القمة من حقوق البث
�سيتمتع باال�ستمرارية �أي�ضا».
ولدى �س�ؤاله عن غياب نيمار يف
املواجهة �أمام الريال غدا قال هيريو:
«ال �أحب �أن �أرى �أي العب م�صاب،
�أود �أن �أ�شاهد جميع الالعبني داخل
امل�ستطيل الأخ�رض ،كل ما �أمتناه
تعافيه ب�أ�رسع وقت ممكن» ،وحذر
هيريو جنم الريال �سابقا من �صعوبة
مباراة اليوم على الفريق امللكي ،يف
�ضيافة �سان جريمان رغم فوز الريال
 3ـ  1على ملعبه ذهابا ،وقال هيريو:
«ريال مدريد يعلم �أنها البطولة الأخرية
املتبقية له هذا املو�سم ،وم�ستوى �سان
جريمان وقدرته على املناف�سة تتح�سن
من مو�سم لآخر» ،و�أ�ضاف« :ريال
مدريد �سيخو�ض املباراة بعدما حقق
نتيجة طيبة ذهابا رغم ت�أخره بهدف
نظيف قبل الرد بثالثية ،ولكن مباراة
الإياب �ستكون يف غاية ال�صعوبة� ،أثق
بخربة الريال النادي الوحيد الذي فاز
بلقب دوري الأبطال ب�شكله احلايل يف
مو�سمني متتاليني ،الريال لي�س مناف�سا
�سهال عندما يكون قريبا من لقب كبري
مثل هذا ،وهذا اللقب ميكنه تغيري �شكل
املو�سم بالن�سبة للريال».

بايرن ميونيخ يق�سو على فرايبورغ
ق�سى بايرن ميونيخ على م�ضيفه فرايبورغ ليتابع عزفه املنفرد يف م�سابقة الدوري الأملاين ،حيث انت�رص بايرن ميونيخ
على فرايبورغ � 0-4أول ام�س يف املرحلة  25من م�سابقة الدوري الأملاين ليقرتب خطوة جديدة من االحتفاظ باللقب،
وتناوب على ت�سجيل رباعية بايرن ميونيخ ّ
كل من �س�شولو باخلط�أ يف مرمى فريقه والفرن�سي تولي�سو وفاغرن وتوما�س
مولر هدفني ،و�صار ر�صيد بايرن ميونيخ  63نقطة مبتعداً بفارق  20نقطة عن �أقرب مناف�سيه �شالكه وقد بات تتويجه
باللقب م�س�ألة وقت ال �أكرث ،يف الوقت الذي جتمد به ر�صيد اخلا�رس عند  29نقطة يف املركز  ،13وتنتظر بايرن ميونيخ
مهمة �سهلة يف  14من ال�شهر املقبل �أمام م�ضيفه ب�شيكتا�ش الرتكي يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا عقب فوزه
ذهاباً .0-5

�إنيي�ستا يغيب عن مباراة ت�شيل�سي
ك�شفت تقارير �صحفية كتالونية عن مدة غياب الدويل الإ�سباين �أندريا�س �إني�ستا قائد بر�شلونة ،الذي تعر�ض لإ�صابة �أمام
�أتلتيكو مدريد �أول ام�س ،وقالت �صحيفة «�سبورت» �إن �إنيي�ستا �سيغيب عن الفريق لثالثة �أو �أربعة �أ�سابيع قادمة ،وبالتايل
لن ي�شارك �أمام ت�شيل�سي يف دوري �أبطال �أوروبا ،وتعر�ض �إنيي�ستا لإ�صابة يف فخذه الأمين �أمام �أتلتيكو مدريد ،وت�شري
التوقعات �إىل �أن الالعب يعاين من ك�رس �صغري� ،إال �أنه غري م�ؤكد حتى الآن ،ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن �إنيي�ستا �سيخ�ضع
لفحو�صات طبية ،للت�أكد من التقديرات الأولية للإ�صابة والك�شف عن مدى خطورتها ومدة غيابه ب�شكل ر�سمي.

املان �سيتي يهزم ت�شيل�سي ويقرتب من ح�سم اللقب

�سيلفا :الفوز على ت�شيل�سي يقربنا من اللقب

املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي امل�ضي قدما نحو ح�سم اللقب مبكرا ،بتغلّبه على �ضيفه
وا�صل
ّ
حامل اللقب ت�شيل�سي  0-1م�ساء �أول ام�س يف اجلولة  29من الدوري الإجنليزي املمتاز،
و�سجل برناردو �سيلفا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،46لريتفع ر�صيد مان�ش�سرت �سيتي
ّ
لأر�سنال �أر�سني فينغر حرجاً بعد اخل�سارة التي جاءت �إثر �سقوطني كبريين �أمام مان�ش�سرت
�سيتي بنتيجة واحدة  3-0يف نهائي م�سابقة ك�أ�س الرابطة الأحد املا�ضي واخلمي�س يف مباراة
م�ؤجلة من الدوري.
ورفعت جمدداً الالفتات املطالبة برحيل فينغر عن الفريق اللندين الذي ي�رشف عليه منذ
مدد عقده حتى  2019رغم ف�شل الفريق يف الت�أهل �إىل دوري الأبطال للمرة
 ،1996وهو الذي ّ
الأوىل منذ  ،1998ويف ظل وجوده يف املركز ال�ساد�س بفارق  13نقطة عن املركز الرابع
الفائز على
الأخري امل�ؤهل �إىل دوري الأبطال والذي يحتله جاره توتنهام
العبي فينغر يف املرحلة قبل املا�ضية انح�رص طموح
«املدفعجية» مب�سابقة الدوري الأوروبي التي ت�شكل
مفتاحه من �أجل �إنقاذ املو�سم وحماولة خو�ض
دوري الأبطال املو�سم املقبل يف حال تتويجه
بلقب امل�سابقة الأوروبية الثانية من حيث
الأهمية .غري �أنّ مهمة الـ»غانرز» لن تكون
�سهلة� ،إذ يتواجه يف الدور ثمن النهائي الذي
يقام ذهاباً اخلمي�س املقبل مع ميالن الذي
يقدم �أدا ًء ت�صاعدياً بقيادة مدربه اجلديد
والعب و�سطه ال�سابق جينارو غاتوزو.

قال الإ�سباين دافيد �سيلفا العب الو�سط يف �صفوف فريق مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي �إن الفوز على ت�شيل�سي بهدف
نظيف يقرب الفريق �أكرث من لقب الربمييريليغ ،وتابع �سيلفا يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي للنادي�« :إنها نف�س النقاط
الثالث ،ولكن هذه تقربنا �أكرث من لقب الدوري املمتاز� ،شعرت ب�أنه فوز كبري ،خا�صة و�أننا لعبنا �أمام البطل ،لقد دافع
جيدًا» ،و�أ�ضاف« :مل نعرث على الكثري من امل�ساحات يف البداية ،ولكن بعد ذلك �سجل برناردو هدفه� ،إنها  3نقاط بغ�ض
أ�سبوعا �صعبًا ،مع  3مباريات كبرية،
النظر عن ت�سجيل هدف �أو اثنني �أو ثالثة ،لذلك نحن �سعداء جدًا» ،وتابع« :لقد كان �
ً
فزنا بك�أ�س الرابطة ،وح�صلنا على فوزين يف الدوري � ً
أي�ضا ،مما يجعلنا �أقرب للفوز بالدوري» ،و�أكمل« :كنا نعلم �أنه علينا
التحلي بال�صرب لأن ت�شيل�سي �أغلق امل�ساحات ب�شكل جيد ،لكننا �سجلنا ونحن �سعداء جدًا».

كلوب يرف�ض الت�ساهل �أمام بورتو
يعتقد يورغن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول الإجنليزي� ،أنه �سيلعب بت�شكيلة قوية اليوم �أمام �ضيفه بورتو الربتغايل
يف �إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ،رغم فوزه ذهابا بخما�سية نظيفة ،قال كلوب عن خططه «ال وقت للراحة ،لقد فاز
بورتو بجميع املباريات التي خا�ضها منذ مواجهتنا معه» ،و�أ�ضاف كلوب «�سريد بورتو على الهزمية هذا ما يريده ،هذا
فريق برتغايل �صاحب كربياء ومعتز بنف�سه و�سيقاتل ،يريد تعوي�ض الهزمية».
و�أو�ضح كلوب« :ال �أفكر ولو لثانية واحد ،يف �إراحة �أي العب� ،أعرف �أننا �سنواجه مان�ش�سرت يونايتد بعد ذلك ،لكن ال
ميكننا تغيري الثوابت» ،وحقق ليفربول فوزا مقنعا بنتيجة  0-2على نيوكا�سل يونايتد ال�سبت املا�ضي ،ليعزز م�سريته
اخلالية من الهزائم على م�ستوى الدوري �إىل  5مباريات متتالية ،ويتقدم �إىل املركز الثاين يف الرتتيب ،و�أ�شار كلوب:
«اجلانب املعنوي هو املجال الذي ميكنك �أن حتقق فيه �أكرب تقدم ،وال ميكنك الفوز ب�أي �سباق يف العامل دون �أن تكون
متحفزا وقويا.

15

فني

الثالثاء  6مار�س  2018املوافـق لـ  17جمادىالثاين 1439ه

«الفيلم اجلزائري� إىل �آخر الزمان» يفتتح
مهرجان القاهرة ل�سينما املر�أة
انطلق مهرجان القاهرة الدويل احلادي ع�شر ل�سينما املر�أة �أول �أم�س بعر�ض الفيلم اجلزائري «�إىل �آخر الزمان»� ،سيناريو و�إخراج يا�سمني �شويخ
وبطولة جياليل بوجمعة وجميلة عري�س و�إميان نوال وحممد بكريتي.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول
ملخرجته بعد فيلمني ق�صريين
وعر�ض لأول مرة يف مهرجان
دبي ال�سينمائي يف دي�سمرب كانون
الأول  2017ومل يعر�ض حتى الآن
يف اجلزائر .تدور �أحداث الفيلم
يف قرية «�سيدي �أبو القبور» ،التي
اكت�سبت ا�سمها من رجل �صالح
تربع بقطعة �أر�ض كبرية لتكون
مقربة للم�سلمني وعندما تويف دفن
بها و�أ�صبح له مقام يق�صده النا�س
ويدعون �أمامه عندما ي�أتون لزيارة
موتاهم .ويف �إحدى املرات ت�أتي
للقرية املر�أة امل�سنة جوهر لزيارة
قرب �أختها التي ماتت دون �أن حت�رض
جنازتها بعد �أن منعها زوجها من
ذلك ،تلتقي جوهر مع علي حفار

القبور الذي جتاوز ال�سبعني وق�ضى
عمره يف القرية دون �أن يتزوج �أو
ي�ؤ�س�س �أ�رسة .وبينما ين�صب تفكري
جوهر على اللحاق ب�أختها وجتهيز
مرا�سم دفنها ا�ستعداداً للموت ،يقع
علي يف حبها ويحاول �أن يقنعها ب�أن
تعي�ش ما تبقى من حياتها ويطلب
منها الزواج .وعن فكرة الفيلم قالت
كاتبة وخمرجة الفيلم يا�سمني �شويخ
بعد العر�ض العاملي الثاين مب�رسح
الفلكي �أم�س ال�سبت «نعي�ش يف
مرحلة زمنية ويف بلد يح�رض فيه
املوت دائما وبقوة ،ر�أيت بعيني
كثريا من النا�س فقدوا الأمل يف
احلياة ،يعي�شون حياتهم لكنهم
يعتربون �أنف�سهم �أمواتاً» .و�أ�ضافت
«اختياري للمقابر كم�رسح رئي�سي

لأحداث الفيلم ال يعني انحيازي
�إىل ثقافة املوت بل العك�س� ،أرى
يف املكان اجلانب امل�ضيء فه�ؤالء
الذين ي�أتون لزيارة املقابر جاءوا
بدافع احلب ،حبهم وا�شتياقهم
ملن رحلوا» .وتابعت قائلة «الفيلم
يتحدث عن حب احلياة ولي�س عن
املوت .هناك �أي�ضا الكثري من
الأفكار التي يطرحها الفيلم عن
العادات االجتماعية والعالقات
الإن�سانية والآراء ال�سيا�سية».
ويعر�ض مهرجان القاهرة الدويل
احلادي ع�رش ل�سينما املر�أة  54فيلماً
من  34دولة ،ويقدم عرو�ضه وندواته
يف مركز الإبداع بدار الأوبرا و�سينما
زاويا واملركز الثقايف الفرن�سي
ومعهد جوته وم�رسح الفلكي.

واختار املنظمون لبنان «�ضيف
�رشف» املهرجان لإلقاء ال�ضوء على
جتارب الن�ساء اللبنانيات يف جمال
ال�سينما الروائية والت�سجيلية يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية .ويعر�ض
املهرجان يف �إطار برنامج �ضيف
ال�رشف �ستة �أفالم كما يقيم ندوة
خا�صة عن ال�سينما اللبنانية يف
الثامن من مار�س مبعهد جوته.
ت�أ�س�س املهرجان يف  2008وهو غري
تناف�سي لكنه يقدم جائزة واحدة هي
«جائزة اجلمهور» ،لأف�ضل فيلم ويتم
اختيارها وفق ت�صويت امل�شاهدين
عقب كل عر�ض.
وي�سدل ال�ستار على الدورة احلادية
ع�رشة للمهرجان يف التا�سع من
مار�س.

الإماراتية �شيماء �أبو العينني تتوج
بجائزة  twofour54ل�صانع الأفالم الواعد

�شهد حفل توزيع جوائز «مهرجان
جامعة زايد ال�سينمائي لل�رشق
الأو�سط» ،تتويج املوهبة الإماراتية
ال�صاعدة� ،شيماء �أبوعينني،

بجا ئز ة  t w o f o u r 5 4ل�صا نع
الأفالم الواعد.
ويف �إطار اجلائزة� ،ستحظى
�شيماء بفر�صة ا�ستخدام مرافق

الإنتاج عاملية امل�ستوى التابعة لـ
� ،twofour54إىل جانب �إمكانية
ا�ستعارة املعدات والكامريات
وجتهيزات ال�صوت املتطورة
املتاحة لتتمكن من متابعة �إبداعها
مبجال ال�سينما وتطوير م�شاريع
�سينمائية ناجحة يف امل�ستقبل.
كما ت�شمل اجلائزة فر�صة العمل
مع خبري مونتاج حمرتف من
فريق  twofour54يف مرحلة ما
بعد الإنتاج ،ما �سيتيح لها تو�سيع
معرفتها يف جمال املونتاج وال�صوت
والإ�ضاءة بالإ�ضافة �إىل فر�صة
ق�ضاء فرتة تدريب داخلي مع فريق

العمل اخلا�ص ب�أحد الأعمال التي
يجري �إنتاجها يف املنطقة احلرة
الرائدة للإعالم والرتفيه ب�أبوظبي.
وت�سلمت �شيماء اجلائزة عن عملها
يف فيلم «اخلطر» الذي كتبت ن�صه
و�أنتجته وتولت عملية املونتاج
بنف�سها .ويروي الفيلم الق�صري
ق�صة حزينة حول فتاة �إماراتية
�شابة تكافح من �أجل متابعة عملها
يف جمال الإعالم ،بينما تواجه
يف الوقت ذاته انتقاداً حاداً من
املجتمع املحيط بها ،لتتغلب يف
النهاية على العقبات التي تقف يف
طريق حتقيق �أحالمها.

ال يف دبي اخلمي�س
ال�شاب خالد يحيي حف ً

ي�ستعد ملك الراي ال�شاب خالد
لإحياء �سهرة غنائية ا�ستثنائية يف
مربع  Stageيف مدينة دبي يوم
اخلمي�س املقبل ،ومن املتوقع �أن
يقدم ال�شاب خالد خالل الأم�سية
باقة منوعة من �أغنياته القدمية
واجلديدة وحتديداً تلك التي ينتظرها
منه اجلمهور .ون�رش احل�ساب
الر�سمي « ،»Stage Dubaiعرب
�إن�ستغرام فيديو لل�شاب خالد يعلن
فيه عن موعد حفله القادم يف دبي.

يف املقابل ،ي�ستعد ال�شاب خالد
والنجم حممد ع�ساف لتقدمي عمل
غنائي ي�ستند �إىل مو�سيقى الراي
التي متيز بها �أ�سلوب غناء ال�شاب
خالد يف العامل العربي ،حيث اتفقا
على كلمات الأغنية ،ومن املفرت�ض
�أن يبد�أ العمل عليها و�ستجيلها،
ا�ستعداداً لطرحها يف الأ�سواق ،خالل
الفرتة املقبلة ،حيث مت الإعالن عن
ذلك خالل م�شاركة الفنان حممد
ع�ساف يف ذكرى وفاة الفنانة وردة

يف اجلزائر .يذكر �أن ال�شاب خالد
قدم م�ؤخراً �أغنية مل�ؤمتر �شباب
العرب يف م�رص ،وحققت جناحاً

كبرياً وقت �صدورها ،كما ك�شف عن
ا�ستعداداه لطرح بع�ض املفاج�آت
خالل الفرتات املقبلة.

طارق عبد العزيز :ال �أعلم م�صري «فوبيا»

قال الفنان امل�رصي طارق عبد
العزيز �إنه ال يعلم م�صري م�سل�سل
«فوبيا» ،الذي توقف ت�صويره منذ
�أ�شهر عدة� ،إثر اعتذار بطله الفنان
خالد ال�صاوي عن عدم ا�ستكمال
ت�صوير دوره فيه .و�أ�ضاف عبد
العزيز �أنه مل يتلقي ات�صاالت من
م�س�ؤويل اجلهة املنتجة ،م�شرياً
�إيل �أنه ينتظر ا�ستكمال التجربة،

لأنها ثرية درامياً ومكتوبة علي
نحو جيد ،ولكن يبدو �أن هناك
�أزمات �إنتاجية مل يتم حلها بعد،
بح�سب قوله .وي�شارك يف بطولة
«فوبيا» �آينت عامر ووليد فواز
ولطفي لبيب ومرييهان ح�سني
ونا�رص �سيف و�أحمد ف�ؤاد �سليم،
من ت�أليف طارق بركات و�إخراج
عادل الأع�رص.

«جت �أوت» يفوز بجائزة �سبرييت �أف�ضل
فيلم و�أف�ضل خمرج

فاز فيلم الإثارة والرعب «جت
�أوت» ،الذي يتناول العالقات
العرقية الأمريكية بجائزة �سبرييت
�أف�ضل فيلم التي تعد �أكرب جائزة
لل�سينما امل�ستقلة يوم �أول �أم�س
وذلك قبيل حفل توزيع جوائز
الأكادميية الأمريكية لفنون وعلوم
ال�سينما-الأو�سكار.
وفاز املمثل الكوميدي جوردان
بيل الذي كتب الفيلم و�أخرجه
بجائزة �أف�ضل خمرج يف احلفل
ال�سنوي الذي يكرم �أف�ضل الإنتاج
ال�سينمائي امل�ستقل الذي مت
مبيزانيات �صغرية.
وقال بيل لدى ت�سلمه اجلائزة
«هذه تعني الكثري بالن�سبة يل».
وح�صد الفيلم الذي يتناول ق�صة
�شاب �أ�سود يزور �أ�رسة �صديقته
بطريقة عن�رصية �ساخرة �إيرادات
بلغت  176مليون دوالر.
وتر�شح الفيلم لأربع جوائز �أو�سكار
من بينها �أف�ضل فيلم و�أف�ضل
خمرج و�أف�ضل �سيناريو �أ�صلي
و�أف�ضل ممثل لدانيال كالويا.

وح�صلت �آخر �أربعة �أفالم فازت
بجائزة �سربيت على جوائز
�أو�سكار.
وفازت فران�سي�س مكدورماند
بجائزة �أف�ضل ممثلة عن دورها
يف فيلم «ثري بيلبوردز �أوت�سايد
�إيبينج ميزوري» ،يف احلفل الذي
�أُقيم على ال�شاطئ .ومكدورماند
مر�شحة جلائزة �أو�سكار.
وفاز تيموثي �شاالميه بجائزة
�أف�ضل ممثل عن دوره يف فيلهم
«كول مي باي يور نيم».
وفازت �ألي�سون جاين بجائزة
�أف�ضل ممثلة م�ساعدة عن دورها
يف فيلم «�آي تونيا» ،وفاز �سام
روكويل بجائزة �أف�ضل ممثل
م�ساعد عن دوره يف فيلم «ثري
بيلبوردز �أوت�سايد �إيبينج ميزوري»،
واالثنان من بني املر�شحني جلوائز
�أو�سكار.
وفازت جريتا جريويج بجائزة
�أف�ضل �سيناريو عن فيلم «ليدي
بريد».

�إ�شهار
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�صفحات من تاريخ اجلزائر احلديث

مزاب يف العهد العثماين 1830 - 1510
د .احلاج مو�سى بن بكري بن عمر /
ق�سم التاريخ  -جامعة اجلزائر

ملا كان املزابيون يهاجرون �إىل املناطق ال�شمالية
للجزائر و�إىل البالد التون�سية ،فقد اعرتفت هيئات
بالد مزاب منذ فجر الوجود العثماين باجلزائر
بالتبعية للنظام ،مبوجب اتفاق( )1يكون قد �أبرم مع
�آل بربرو�س حوايل �سنة 1510م حماية لتجارتهم
وممتلكاتهم يف خمتلف �أنحاء �شمال اجلزائر و�صونا
لقوافلهم التجارية التي كانت تنتقل عرب بالد اجلزائر
و ميكننا القول �إن هذا االرتباط بالدولة
العثمانية باجلزائر يعترب �أول وثيقة
�سيا�سية ربطت ال�صحراء اجلزائرية
بالوطن اجلزائري ب�صفة طوعية قبل
و�صول ال�سلطة العثمانية �إىل منطقة
الزيبان و�أريغ (ب�سكرة وتقرت) وقبل
و�صول �صالح باي �إىل الأغواط �سنة
1785م وامللحوظ �أن ال�سلطة املركزية
العثمانية يف اجلزائر كانت حتتفظ لأهل
مزاب مبكانة متميزة وتخ�صهم مبعاملة
راقية ،ومرد ذلك �إىل مواقف م�شهودة ويف
مواقع م�شهورة �سجلها لهم تاريخ الوجود
العثماين باجلزائر وتون�س.
املزابيون يف تون�س
كان لل�شيخ باحيو بن مو�سى العطفاوي
وفرقته الفدائية من الفر�سان امليزابيني
املرابطني على ال�سواحل اجلزائرية
ات�صاالت بعروج �آل بربرو�س بتون�س� ،إذ
كانت لهذه الفرقة وقائدها م�شاركة يف
مقاومة غارة الإ�سبان على جزيرة جربة
التون�سية �سنة 916هـ 1510 /م .وقد
كان يحكمها وقتداك �أبو زكريا يحيى
ال�سمومني( ،)3ويرت�أ�س �سلطتها الروحية
�شيخ حلقة العزابة بها �أبو النجاة يون�س
بن �سعيد ولقد �أ�سفرت هذه املقاومة عن
حتطم �أ�سطول دون قار�صيا دو طليطلة
الإ�سباين .فبعد معركة برج اجلماجم التي
خا�ضها �سكان جزيرة جربة التون�سية �ضد
الغزاة الإ�سبان �سنة 835هـ  /ق15م الذين
تلقوا فيها �رضبة موجعة فان�رصفوا بعدها
لغزو مدن �ساحلية �أخرى .وا�ستطاعوا يف
ظرف �ست �سنوات ابتداء من 1505م �أن
يحتلوا �أهم املدن ال�ساحلية بال�شمال
الإفريقي ويذهب امل�ؤرخون الإ�سبان �إىل
�أن دوافع عدوانهم على بالد املغرب كانت
دينية ح�رصا ،و�أن الرغبة يف ن�رش امل�سيحية
يف تلك البالد هو ما حرك امللكة �إيزابيال
وامللك فريناندو الكاثوليكيني للتوجه
نحو ما ي�سمى بال�سيا�سة الإفريقية
وحتى �سنة  1501مل ي�ستول الإ�سبان �إال
على مدينة مليلية املغربية .غري �أن ثورة
املور�سكيني يف جبال الب�رشات �أعطت
الذريعة للمتع�صبني الإ�سبان حلث ملوكهم
على غزو بالد املغرب .و�أراد الإ�سبان �أن
يعيدوا الكرة على جربة ،فهاجمها القائد
البحري بيدرو نافارو ب�أ�سطول قوامه
� 120سفينة وبتعداد جي�ش قدره � 20ألف
مقاتل ،فا�ستطاع الإنزال على �سواحل
اجلزيرة يف  24جمادى الأوىل 916هـ/
?1510م ،ملواجهة ال�سكان الذين ال يتجاوز
القادرون منهم على املقاومة الثالثة ()3
�آالف رجل .ويف هذه الظروف الع�صيبة
و�صل مدد بفرقة من الفر�سان امليزابيني
يقودهم ال�شيخ باحيو بن مو�سى املع�صبي.
وقد كان ال�شيخ باحيو بن مو�سى وفر�سانه
يبا�رشون �أعمالهم اجلهادية على �سواحل
املغرب الأو�سط وقد دون ال�شيخ باحيو
يف منظومة من  29بيتا بع�ض التفا�صيل
عن هول املعركة و�رشا�ستها وكرثة جيو�ش
العدو التي قدرها ب�أزيد من ثمانني �ألفا،
بالإ�ضافة �إىل وفرة العتاد لديه ،وحماولته

العنيدة لال�ستيالء على اجلزيرة كما
تعر�ض �إىل هزمية جي�ش العدو الفادحة.
ويذكر حمو عي�سى النوري �أن ال�شيخ باحيو
مو�سى تناول من جملة معاركه العديدة مع
العدو الإ�سباين ثالثا منها بالتف�صيل ،غنم
فيها �أكرث من ع�رش بواخر حربية ،حمملة
بغنائم كثرية ،وافتك من الأ�رس �سبعمائة
امر�أة كان �أخذهن العدو �سبايا ليبيعها يف
�سوق النخا�سة� .أهل مزاب و�آل بربرو�س
يف اجلزائر :كان االت�صال جاريا بني خري
الدين بربرو�س وبع�ض الأعيان من �أ�صول
مزابية بجزائر بني مزغنة ،فبعد ا�ستيالء
القائد الإ�سباين بيدرو نافارو على اجلزر
الأربع املقابلة ل�سواحل مدينة اجلزائر،
بنى على �إحداها قلعة تعرف بالبنيون
( )Pénionملراقبة املدينة ور�صد
حت ّركات �سكانها فغدا احتالل املدينة
و�شيكا .و كانت هذه املدينة حتت حكم
هيئة بلدية م�ستقلة كان ير�أ�سها ال�شيخ
�سيدي عبد الرحمن الثعالبي ,ثم خلفه
بعد وفاته �سامل التومي يف تعداد �سكاين
قدره �ستون �ألف ن�سمة ي�شكلون جماعات
متنوعة من بربر وعرب و�أندل�سيني ويهود
و�أوروبيني .و على وقع هجمات الإ�سبان
�سنة 925هـ1518/م واحتالل كدية ال�صابون
مبرتفعات اجلزائر ،ا�ستدعى خري الدين
بربرو�س وفدا من املزابيني على ر�أ�سهم
املجاهد ال�شيخ باحيو بن مو�سى و�أمني
املزابيني مبدينة اجلزائر بكري بن احلاج
حممد بن بكري املليكي ي�ست�شريهم يف
الأمر ،ف�أ�شاروا عليه بالقيام بعملية فدائية
لإحباط التح�صينات الإ�سبانية ،والتزموا
بالقيام باملهمة ،فاختاروا  70نفرا من
ال�شبان املتطوعني وقرروا خطة ي�ؤخذ
فيها العدو على حني غرة ،تق�ضي بحمل
ال�سالح على نع�ش وال�سري به �إىل املع�سكر
الإ�سباين ،فذهبوا بالتهليل والتكبري ب�صفة
امل�شيعني جلنازة ،خمرتقني قوات العدو
حتت �سمعه وب�رصه على طول الطريق.
وملا بلغوا باجلنازة الوهمية املكان
املحدد� ،صلوا عليها �إيهاما للعدو ،ثم
�أقدم �أحد الفدائيني خمفيا �سالحه
الناري حتت لبا�سه ودخل املع�سكر فن�سف
م�ستودع ال�سالح والذخرية و�سقط �شهيدا،
فالتحم الطرفان و�أ�شعل الفدائيون النار
يف املعدات احلربية ويف القوارب التي
ت�صل الأ�سطول الإ�سباين بال�ساحل .ولقد
�أكمل الفزع الذي ظهر يف �صفوف العدو
مراحل املعركة بعد �أن فتح املجاهدون
�أبواب املدينة وهجموا على احلامية
الإ�سبانية التي فر قائدها (دون هوقو) مع
من بقي من رجاله ،وقد �سجلت املعركة
�سقوط �شهداء من عنا�رص املقاومة.
ويذكر �صاحب «حرب الثالثمائة �سنة»
هذه الواقعة التي جل�أ فيها خري الدين
�إىل « حيلة حربية غريبة» حيث �أر�سل
جماعة من املجاهدين اجلزائريني
بكل �رسعة �إىل �ساحل البحر يقدرها
امل�ؤرخون بخم�سمائة  500رجل وما
كادت الفرقة الفدائية حتل باملوقع الذي
اتخذه الإ�سبان مع�سكرا لهم ،والذي مل
يرتكوا حلرا�سته �إال عددا قليال ،حتى
�أخذوا يدمرون املع�سكر وي�شعلون

النار يف القوارب التي ت�صل الأ�سطول
بالبحر ،ويهددون �سفن الأ�سطول .وكان
الإ�سبانيون يرون من كدية ال�صابون
تطورات هذه العملية اخلطرية التي كادت
�أن تق�ضي على خط موا�صالتهم البحري،
فوقعوا يف املكيدة وارتدت قوات كثرية
منهم نحو البحر ملحاولة �إنقاذ ال�سفن
والقوارب .وهكذا انق�سمت قواتهم
ن�صفني ،ففتح املجاهدون �أبواب املدينة
فج�أة فانطلقوا يهاجمون الإ�سبان من كل
جهة ،فاختل نظامهم وفقدوا موا�صالتهم
ثم �شلت حركة قيادتهم ف�أ�صبحوا كقطعان
الغنم ال�سائمة بني �أيدي املجاهدين
واخرتطتهم ال�سيوف من كل جانب وان�صب
عليهم وابل الر�صا�ص فمات منهم جمع
كبري وو�صل الباقون منهم �إىل ال�ساحل.
وما يالحظ هنا �أن ال�شيخ توفيق املدين
مل يخ�ص املزابيني بالذكر ،و�شملهم
بالهوية اجلزائرية اجلامعة .لكن عي�سى
حمو النوري ي�ضيف �أن « ما يرويه التاريخ
املتواتر �أبا عن جد وما ذكره م�ؤرخو ذلك
الع�رص ون�صو�ص املخطوطات فيه تف�صيل
لأهم ما جرى يف هذه الواقعة بحيث ال
ي�ست�شف من ورائه �شك » .ويعزز النوري
قوله مبقوالت متوارثة والتي ح�سبه مازال
بع�ضها متداوال ،منها «واردا املورو بورتي
لوقندورا دي كولورو» ومعناها :احذر
من العربي الذي يلب�س عباءة ملونة،
واملق�صود به املزابي و�إذا �سلمنا جدال
مبا اعتمده النوري من روايات �شفوية
متناقلة جيال عن جيل ،ف�إننا ال نعرف
امل�ؤرخني الذين يق�صدهم ومل نعرث بعد
على ن�صو�ص املخطوطات التي يعنيها
وذلك ما مل يحدده.
حملة الإمرباطور الإ�سباين
توا�صل تعاون املزابيني املعرب عن �صدق
الوالء للدولة العلية و�إيالتها باجلزائر،
فبعد �أن خ�ضع عر�ش احلف�صيني بتون�س
والزيانيني بتلم�سان للإ�سبان ،ا�سرت�سلوا
يف غزوهم لل�سواحل املغربية بتوجيه
�رضبة قا�ضية للجزائر ما دامت وحيدة
مقطوعة املدد من ال�رشق والغرب .ف�إذا
مت الن�رص خال اجلو لهم يف احلو�ض الغربي
من البحر املتو�سط و�سهل عليهم بعد ذلك
ح�صار فرن�سا حليفة العثمانيني .ورغم
اال�ستعدادات الكبرية التي قام بها الإ�سبان
التي ا�ستغرقت خم�س �سنوات ابتداء
من احتالل الإمرباطور �شارلكان(�شارل
اخلام�س) لتون�س �سنة 1535م .ويف 1540
جاءه الدعم املايل من البابا ،وا�ستطاع
الإمرباطور �أن ي�ؤلب ال�شعوب امل�سيحية
على امل�سلمني حتى �أعد جي�شا �ضخما
من املتطوعني ،و�أ�سطوال حربيا بلغت
قطعه  450قطعة ويف الوقت الذي
حاول فيه �شارلكان وقائد حملته (�أندريا
دوريا) تنفيذ هجومه على اجلزائر يف
� 20أكتوبر 1541م كان اجلزائريون بقيادة
ح�سن �آغا( )9قد �أكملوا كل ا�ستعداداتهم
ملواجهة العدوان ،فت�صدوا للعدو بكل ما
�أوتوا من قوة و�إميان ،و�أمدهم اهلل بقوة
الرياح والأمواج �إىل جانبهم ،وا�ضطرب

البحر ح�سب ما تثبته الروايات مبا مل
يعهد مثله ،مما ت�سبب يف عطب الكثري من
�سفن العدو وانحرافها ،وف�ساد ذخريته
احلربية .وترجع امتيازات امليزابيني
فيما رواه اجلرنال داما�س �إىل حادثة
مفادها �أنه «عندما �أبحر امللك �شارل
اخلام�س خائبا بعد حملته الفا�شلة ،راجعا
�إىل �إ�سبانيا وخملفا وراءه نحو 4000
قتيل من جي�شه ،بالإ�ضافة �إىل خ�سائره
الفادحة يف املعدات احلربية والزاد
واخليام ،ترك يف قلعة الإمرباطور()11
حامية تقدر بحوايل � 1000إ�سباين ،وكانت
تقذف يوميا نريان مدافعها على مدينة
اجلزائر بحيث �إن الداي وال�سكان �أ�صبحوا
يعي�شون يف �ضيق كبري ،وعندئذ قرر بع�ض
مئات من املزابيني رفع هذه املحنة عن
املدينة ،وقد اقتحمت هذه املجموعة
من املزابيني امل�سلحني احلامية بعد �أن
تقم�صوا زي الن�ساء اجلزائريات ،وقتلوا
جميع الإ�سبانيني» .ويذكر داما�س �أخبارا
من روايات �شفوية متواترة تتحدث عن
اقتحام بع�ض من رجال �إبا�ضيني حل�صن
الإمرباطور �سنة1541م ،وتعطي -يف
نظره� -أدق فكرة عن حمافظة امل�سلمني
على تخليد وقائع التاريخ .ومي�ضي
داما�س يف �رسد تفا�صيل الأحداث بدءا
بالتح�صينات التي اتخذها الإ�سبان حتت
�إ�رشاف ملكهم �شاركان على التالل
امل�رشفة على املدينة جنوبا بعد �أن
متكنوا من الإنزال على �ساحل اجلزائر.
و�رشع الإ�سبان يف قنبلة املدينة مبدافعهم
م�سببة �أ�رضارا مهولة يف الأرواح
واملمتلكات .و�أ�صبح �سقوط مدينة
اجلزائر حمتمال يف �أي وقت حتت وقع
وابل القذائف .ويذكر داما�س �أن جمموع
املقيمني يف املدينة �آنذاك من �أهايل
اجلزائر والتجار واحلرفيني املزابيني
كان وافرا .ويذهب (�سيمون بفايفر)
�إىل تقدير عددهم بحوايل ثمانية �آالف
مزابي كانوا مقيمني يف مدينة اجلزائر،
ميار�سون ،يف ن�شاط كبري� ،أعماال خمتلفة،
فعزم بع�ض الرجال منهم على �إنقاذ مدينة
اجلزائر من هجمات الإ�سبان ،فتوجهوا
�إىل البا�شا حاكم املدينة و�أف�صحوا له
عن عزمهم فرحب باملبادرة ووعدهم
بامتيازات ومكاف�آت .عمد ه�ؤالء ال�شبان
املزابيون �إىل حيلة -وفق الرواية امل�شار
�إليها -مفادها تنكر ه�ؤالء الفدائيني
يف لبا�س ن�سوة متنقبات بنقاب كالذي
ت�ضعه الن�ساء املغربيات ،وتذكر الرواية
�أنهم حملوا حتت احلياك التي ارتدوها
م�سد�سات م�شحونة وخناجر حمدودبة
الن�صال م�سننة الأ�شفار .وغادروا مدينة
الق�صبة من «الباب اجلديد» يف موكب
متجهني نحو املوقع املق�صود .وعندما
ر�آهم الإ�سبان من مواقعهم ،كفوا عن
�إطالق النار ،ظانني �أن �سكان املدينة
قرروا اال�ست�سالم وطلب الأمان متكن
املهاجمون املت�سرتون من دخول احل�صن
دون م�شقة ،وما �إن وطئت قدما �آخرهم
�أر�ضيته ،حتى انقلبوا فج�أة �إىل الهجوم
اخلاطف ،ف�أفرغوا �أ�سلحتهم على رجال
احلامية من الإ�سبان ،فكانت معركة

رهيبة .ويف حم�أة اال�شتباك ا�ستخدمت
�شتى �أ�ساليب امل�صارعة ب�رشا�سة �أ�سفرت
نهايتها عن مقتل �آخر مدافع حمتل
لهذا املركز احل�صني ،وم�رصع العديد
من رجال بني مزاب املنت�رصين عندئذ
و�سادة احل�صن اجلدد ،وكان للمزابيني
يف هذه املقاومة دور هام متثل يف ن�سف
دار البارود وقتل قيادات هامة من اجلي�ش
الإ�سباين املغري.
مرتبة«الب ِان ّية»
املزابيون من
رَ ّ
�إىل دور احللفاء
يف والية ح�سني با�شا �سنة  ،1633تزعم
الكراغلة متردا يهدف �إىل الإطاحة
بالبا�شا وو�ضع اجلزائر حتت �سلطتهم
باعتبارهم �أقرب �إىل ال�سكان الأ�صليني يف
اجلزائر ،فاعت�صموا بربج موالي ح�سن.
ويذكر �صاحب املر�آة �أن البا�شا ح�سني
عندما بلغته �أخبار التمرد ا�ستعان بعدد
من �أهل مزاب املقيمني باملدينة لإحباط
امل�ؤامرة ب�أن يلب�سوا لبا�س ن�ساء املدينة،
ويخفوا ال�سالح والذخرية حتت مالحفهم
ثم يتقدموا لدخول الربج .وعند دخول
ه�ؤالء املتنكرين الربج هاجموا املتمردين
على حني غفلة مب�ساعدة من كان يتبعهم
عن كثب ،ف�أجه�ضوا التمرد و�أحبطوا
امل�ؤامرة .ويبدو من خالل ما عر�ضنا
�أن خلطا وقع بني الروايات التاريخية،
فتداخلت تفا�صيل الوقائع .و�أبرز ما يعزز
هذا الر�أي هو تكرار ا�ستعمال حيلة التزيي
بزي الن�ساء يف �أكرث من واقعة .ولكن ما
ي�ؤكد الدور الع�سكري الهام للمزابيني
باجلزائر املحرو�سة� ،إىل جانب دورهم
االقت�صادي ،ويثبت م�ساهمتهم يف �إنتاج
الذخرية احلربية ،ما ت�شري �إليه عبارة
«م�صنع البارود املزابي» التي ت�ضمنها
خمطط ملدينة اجلزائر يف بداية الفرتة
اال�ستعمارية .ونتيجة لذلك كله �أقرت
الوالية العثمانية باجلزائر بف�ضل ه�ؤالء
فتنازلت لهم عن الإ�رشاف على بع�ض
املرافق العمومية مثل امل�سالخ والرحوات
واملخابز واحلمامات ،منها حمام فويطة
وحمام �سيدنا وحمام �رسكاجي وحمام
كت�شاوة ،عالوة على �إعطائهم جنان
الفحام الكبري املحاذي ل�سور الق�صبة
مبدينة اجلزائر .وقد كان ذلك مكاف�أة لهم
ولأحفادهم على هذا العمل البطويل ،وقد
احرتم احلكام الذين تداولوا على احلكم
هذه االمتيازات فبقيت متوارثة بينهم،
وال يزال عدد من احلمامات باجلزائر
العا�صمة �إىل اليوم ملكا للمزابيني،
بالإ�ضافة �إىل منحهم �صفة الع�ضوية
الكاملة والدائمة لأمينهم مبدينة اجلزائر
حل�ضور املجال�س اال�ست�شارية ومن خالل
وثائق الأر�شيف اجلزائري ف�إن عدد
احلمامات التي �أمكن التعرف عليها بلغ 74
حماما منها  62حماما بخاريا و 12عاديا،
�أغلبها كانت ت�سري من قِبل �أفراد من
جماعة بني مزاب التي ا�شتهرت باحرتاف
هذه املهنة� .أما �أبناء البلد الأ�صليني فقد
كان معظمهم م�شتغال بالزراعة والتجارة.
وح�سب �سيمون بفايفر ،ف�إن حكام اجلزائر

منحوا للمزابيني منذ قرون امتيازات
خا�صة مثل �إدارة احلمامات والطاحونات،
واال�شتغال باخلبازة والق�صابة و�صناعة
احللوى ،ويدفعون لأمني املزابيني
�إتاوة �شهرية مهمة يقدم منها ما ي�سمى
بالعوائد �إىل اخلزينة العامة .وبحكم �أن
املجتمع اجلزائري يف العهد العثماين
م�ؤ�س�س على اعتبار الطبقات ،ف�إن
النازحني (�أو «الربانية» كما كانوا ي�سمون
بالتعبري الدارج) �إىل العا�صمة ابتغاء
العمل ي�شكلون الفئة الرابعة بعد الأتراك
والكراغلة واحل�رض(�سكان املدينة) .و�إذا
كان لكل مدينة عمالها ،ف�إن العا�صمة
خالل العهد العثماين كان لها عمال غري
مقيمني ب�صفة دائمة ،وقد كان توفري اليد
العاملة للعا�صمة يتم من ثالث مناطق
من اجلزائر هي زواوة(القبائل) ومزاب
والزيبان (ب�سكرة) .ويعدد (بفايفر) يف
مذكراته �ضمن هذه الطبقة غري هذه
اجلهات مثل املتيجة والأغواط .ويبدو
�أنه كان يدخل �ضمن زواوة كل العمال
القادمني من املنطقة اجلبلية املجاورة
ملدينة اجلزائر ،كما كان يدخل �ضمن
و�صف الب�سكري كل من جاء من جهة
ال�صحراء ال�رشقية وكان �أ�سمر �أو �أ�سود
الب�رشة �سواء كان من الزيبان فعال �أو من
�أهل تقرت ووادي �سوف وغريهم� .أما
و�صف امليزابيني فاملق�صود بهم �أتباع
املذهب الإبا�ضي القادمون من مناطق
مزاب وورقلة .وه�ؤالء يتعاطون -ح�سب
بفايفر� -أكرث املهن اجليدة يف املدينة،
ويذكر بع�ض امل�ؤرخني �أنهم عرثوا �ضمن
الأر�شيف العثماين ما ي�ؤكد �أن عددا من
�أهل مزاب يعملون يف قطاعات جتارية
هامة يف العا�صمة .وعلى �صعيد �آخر
يذكر احل�سن الوزان �أن مزاب تقع يف
مفرتق الطرق التجارية التي ي�سلكها
جتار اجلزائر وبجاية حيث يلتقون بتجار
ال�سودان .ويتبني مما ذكر� ،أن �أفراد هذه
اجلماعة من اجلزائريني لي�سوا جمرد
عمال ن�شطني يحركون دواليب الن�شاط
االقت�صادي يف اجلزائر ،بل تعدوا ذلك
فوقعوا موقع الثقة من النظام فت�شكل
ما هو �أ�شبه باحللف� ،أو الع�صبية ح�سب
التعبري اخللدوين ،دون �أن يندرجوا على
الأرجح �ضمن قبائل املخزن التي تعترب
اليد الطوىل لل�سلطة املركزية يف الريف
اجلزائري .ولعل �أح�سن من ي�صور لنا
طبيعة العالقة التي تربط املزابيني
بال�سلطة ناطق با�سمهم من جتار بيلك
التيطري باملدية يف ر�سالة �إىل ال�سلطات
الع�سكرية الفرن�سية حني يقول «:فنحن
بنو مزاب على ما ن�سمع من �أوائلنا �أنهم
دخلوا اجلزائر(العا�صمة) مع الرتك يف
يوم واحد ،ف�صاروا يخدم (كذا)�صنائعهم
ويعمرون بالدهم ،فن�سبت تلك البالد
�إلينا كما ن�سبت �إىل الرتك ،ف�صار بيننا
وبينهم ح�سن املعا�رشة واملحبة العظيمة،
ف�صاروا ال ي�أمنوا [كذا] يف تلك العمالة
�إال بني مزاب ،وال نباع عندهم ال بالقليل
وال بالكثري� ،سلطان عن �سلطان ،ديوان
عن ديوان ،لأننا كاجل�سد الواحد ،فمن
�أراد �رشهم �أراد �رشنا».
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�سم العقرب ي�شفي من مر�ض ال دواء له!
وقال علماء يف كلية بايلور
الأمريكية �إن مادة كيميائية
موجودة يف اللدغة القاتلة
يف نهاية ذيل العقرب،
قادرة على خف�ض الأعرا�ض
املر�ضية من دون �أي
�آثار جانبية .ومينح هذا
االكت�شاف �أمال يف التو�صل
�إىل دواء جديد قد مينع
التورم امل�ؤمل وال�صالبة
الركبتني
م�ستوى
على
والوركني واليدين ،والتي
يعانيها مر�ضى االلتهاب

الروماتويدي،
املف�صلي
و�أو�ضحت الربوفي�سورة يف
الفيزياء اجلزيئية ،كري�ستني
بيتون ،من كلية بايلور للطب
يف هيو�سنت �أن «التهاب
املفا�صل الروماتويدي هو
�أحد �أمرا�ض املناعة الذاتية،
حيث يهاجم اجلهاز املناعي
اجل�سد ،ويف هذه احلالة ي�ؤثر
على املفا�صل ،مما ي�ؤدي �إىل
االلتهاب والأمل ،ومع تطور
ال�رضر ،ت�صبح املفا�صل غري
قادرة على احلركة» .وك�شفت

التجارب التي �أجريت على
الفئران �أن �سم الببتيد
الذي
«»iberiotoxin
ا�ستخدم يف العالج -وهو
واحد من مئات مكونات �سم
العقرب -جنح بوقف تطور
املر�ض و�أ�شارت بيتون
�إىل �أنه ال يجب ا�ستخدام
ال�سم كله «لأن ذلك �سيكون
خطرا للغاية» ،يف انتظار
تطوير دواء ميكنه عالج
هذا املر�ض املزمن الذي
ال عالج له حتى الآن.

الإنفلونزا تقتل � 50شخ�صا يف الت�شيك!

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

�أوراق التوت

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

حماذير طبية من تفاعالت الأدوية مع الأطعمة وامل�شروبات

تتفاعل بع�ض الأدوية مع �أنواع
معينة من الأطعمة وامل�رشوبات،
ما قد ي�ؤثر على فاعليتها ،لذلك
�أ�صدرت �إدارة الغذاء والدواء الئحة
حتتوي بع�ض الأطعمة التي تتفاعل
مع �أدوية معينة ،منها:
• اخل�رضاوات ذات اللون الأخ�رض:
تتفاعل مع �أدوية �سيالن الدم.

مفيد

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

• جتنب تناول الأدوية على معدة
فارغة ،خا�صة امل�سكنات وم�ضادات

االلتهاب لأنها ت�سبب تهيج املعدة.
• تناول الدواء مع كوب من املياه
وجتنب تناوله مع ال�شاي �أو القهوة
�أو امل�رشوبات الغازية.
• االبتعاد عن تناول الفيتامينات
واملعادن مع �أدوية �أخرى.
• جتنب ك�رس الأقرا�ص �أو فتح
الكب�سوالت و�إ�ضافتها �إىل الطعام

�أو املاء • .جتنب خلط الدواء
بامل�رشوبات ال�ساخنة.
• االبتعاد عن تناول الأدوية مع
امل�رشوبات الكحولية.
قراءة الإر�شادات قبل
•
تناول الدواء وا�ست�شارة الطبيب
�أو ال�صيديل ملعرفة الطريقة
ال�صحيحة ال�ستخدامه.

اللحوم املدخنة والأجبان
•
املعتقة :تتفاعل مع �أدوية االكتئاب
و�أدوية عالج الباركن�سون.

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

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

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

• ن�صائح عند تناول الأدوية

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

فوائد طلع النخل

فوائد تناول ال�سم�سم

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

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

فوائد اخلل
الطبيعي
ّ

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

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

�صفات �أولياء اهلل ال�صاحلني

ت�رشفهم بانت�سابهم يف العبادة �إىل اهلل
عز وجل ،حيث و�صفهم اهلل �سبحانه،
ب�أ ّنهم عباده ،عندما قالَ ( :وعِ بَا ُد
ال َّر ْح َمنِ ) .متيزهم بالتوا�ضع يف امل�شي
من غري تكرب وال خيالء ،لقوله تعاىل:
ي ُ�شو َن َعلَى
( َوعِ بَا ُد ال َّر ْح َمنِ الَّذِ ي َن مَ ْ
ْ أَ
ال ْر�ضِ هَ ْو ًنا) .عدم مقابلتهم الإ�ساءة
بالإ�ساءة ،لقوله تعاىلَ ( :و ِ�إ َذا َخ َ
اطبَ ُه ُم
جْ َ
الاهِ لُو َن َقالُوا َ�سلاَ ًما) .حر�صهم على
�إحياء ليلهم بطاعة ربهم بالقيام والذكر
والدعاء .خوفهم الدائم من عذاب اهلل
عز وجل� .-إخال�صهم العبودية هللعز وجل .-يبتعدون عن الفواح�شكالزنا ودواعيه ،وما ي�ؤدي �إليه .جتنبهم
جمال�س اللغو ،وابتعادهم عن الكذب،
و�شهادة الزور ،ت�ضحيتهم يف �سبيل اهلل
باملال والنف�س .بذل كل ما بو�سعهم
خلدمة دين اهلل عز وجل .حمبتهم
للم�ؤمنني و�سعيهم يف خدمهم .حر�صهم
على تن�شئة �أوالدهم و�أ�رسهم التن�شئة

الإ�سالمية ال�صحيحة .التزامهم بالأمر
باملعروف والنهي عن املنكر .يقفون
عند حدود اهلل -عز وجل -وتتمعر
وجوههم عند الوقوع يف �أي ذنب� .صدق
ظاهرهم وباطنهم ،وعدم الف�صام بني
الظاهر والباطن� .صدق �إميانهم باهلل
عز وجل -وتوكلهم عليه .حمبتهملأمتهم و�سعيهم يف خدمتها .مت ّيزهم
بالكرم وال�سخاء وطيب النف�س.
مت ّيزهم بكرمي ال�صفات ،ونبل
الأخالق ،كاجلود ،والإيثار ،وال�صدق،
وال�شجاعة يف قول احلق ،وغري ذلك.
�إ�شفاقهم على ال�ضعفاء وامل�ساكني،
و�سعيهم يف خدمتهم .تناف�سهم يف
عمل اخلري ،والدعوة �إليه .قيامهم
بواجب الدعوة �إىل اهلل -عز وجل
وبذلهم الوقت واملال واجلهد من �أجل
ذلك .احلر�ص الدائم على اال�ستقامة
يف �سلوكهم ،وندمهم ال�شديد عند �أي
خمالفة.

فوائد قراءة
القر�آن الكرمي

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

احلكمة من موت �أبناء الر�سول الذكور

ُرزق �إبراهيم -عليه ال�صالة وال�سالم -يف
كِربه بابنني ،هما �إ�سماعيل و�إ�سحاق ،وقد
جعلهما اهلل نب ّيني بعد �أبيهما �إبراهيم ،ثم
جعل اهلل النُّبوة يف ذرية �إ�سحاق ،وجاء من
بعد �إ�سحاق يعقوب ،ثم يو�سف ،وقد جعل
اهلل النبوة يف بني �إ�رسائيل بعد ذلك ،وقد
ن�صيب
كان لتوارث النبوة يف �أبناء الأنبياء
ٌ
ظاهر ،قال تعاىلَ ( :و َور َ
ِث ُ�سلَيْ َما ُن دَا ُوو َد
ّا�س ُع ِلّ ْمنَا َمنطِ قَ َّ
الطيرِْ
َو َقا َل يَا �أَ ّيُ َها النَ ُ
َو�أُوتِينَا مِ ن ُك ِّل َ�ش ْي ٍء ِ�إ َّن هَ ـ َذا لَ ُه َو ال ْ َف ْ�ض ُل
المْ ُ ِبنيُ) وقد ُرزق زكريا بعد �أن بلغ من
الكِبرَِ عِ ِت ًّيا ابناً ورثه يف النبوة ،وقد جاء
بيان ذلك يف كتاب اهلل ،قال تعاىلَ ( :و�إ ِيِّن
ْت المْ َ َو يِ َ
ال مِ ن َو َرائِي َو َكانَ ِت ا ْم َر�أَتِي
خِ ف ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َعا ِق ًرا ف َه ْب يِل مِ ْن ل ُدنك َو ِل ًّيا*يَ ِرثنِي
اج َعل ْ ُه َر ِّب َر�ضِ ًّيا)،
َويَ ِرثُ مِ ْن �آلِ يَ ْع ُق َ
وب َو ْ

فجاءته الب�شارة بعد �أن دعا اهلل بقدوم
يحيى ،و�أنه �سيكون نبياً بعده ،قال
تعاىلَ ( :فنَا َدتْ ُه المْ َلاَ ِئ َك ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌم يُ َ�ص ِلّي
اب �أَ َّن هَّ
الل َ يُبَ�شِرّ ُ َك ِبيَ ْحيَىٰ
يِف
المِْح َر ِ
ْ
َ
َ
ً
ِ
ٍ
ِ
هِّ
ِ
�صو ًرا
ح
و
ًا
د
ي
�س
و
الل
ن
م
ة
م
ل
ك
ب
ا
ق
د
�ص
ِ
ِ
َ
ّ
َ ّ
ُم َ
َ َ ّ َ َ ُ
ال�ص حِِ
ِ
النيَ) ،وقد كان �سيدنا
ن
م
ا
ي
َونَ ِب ًّ ّ َ َّ
عي�سى -عليه ال�سالم� -آخر الأنبياء من
ذرية �إ�سحاق عليه ال�سالم ،ثم بعد ذلك
كان جميء حممد ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ حيث بعثه اهلل �سبحانه وتعاىل ا�ستجاب ًة
لدعوة �أبيه �إبراهيم عليه ال�سالم ،وقد
انت َهت النُّبوة يف �أبناء �إ�سحاق عليه
ال�سالم برفع اهلل لعي�سى ابن مرمي،
وبر�سالة �سيدنا حممد انتقلت النبوة
�إىل فرع �إ�سماعيل عليه ال�سالم ،جرت
العادة يف الغالب �أن يرث �أبناء الأنبياء

النبوة من �آبائهم كما م ّر بيانه� ،أما �سيدنا
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -فهو خامت
الأنبياء واملر�سلني ،وما م ّيز الر�سالة
املحمدية �أنها كانت خامتة الر�ساالت،
وقد َكفِل اهلل �-سبحانه وتعاىل -ما
ي�ضمن ثبوت تلك ال�صفة وا�ستدامتها
�إىل يوم القيامة ،حتَّى ال يُفنت بع�ض
النا�س ممن �آمن بالنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لظنهم �أنّ النب ّوة �سريثها �أحد �أبناء
النبي ،لذلك مات جميع �أبنائه الذكور يف
حياته ،وقد ظهرت احلكمة من ذلك بعد
موت النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فكان
لأجل ذلك �أث ٌر يف التفاف ال�صحابة حول
النبي وانتقالهم �إىل اخلالفة بعد وفاته ال
�إىل توريث النب ّوة� .صرب النبي على وفاة
�إبراهيم

كيف تتحقق العفّة

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

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

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

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

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

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

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

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

الكلمات املراد �شطبها
 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

 -غـياهـب

 -تنور

 -احلـاملـة

 -بهيج

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

حل العدد ال�سابق
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�سوزوكي جيمني  2019اجليل القادم تظهر يف �شكلها املتوقع

عندما نتحدث عن �سيارات SUV
الطرق الوعرة� ،سيكون االختيار
املعتاد هو جيب راجنلر ،خيار
الفخامة �سيكون من ن�صيب
مر�سيد�س بنز � ،G-Classأما
ه�ؤالء الباحثني عن رحالت يف
الربية على منت �سيارة �صغرية،
فالوجهة �ستكون �سوزوكي جيمني.
جيمني  2019اجليل القادم ظهرت
�أثناء االختبارات �أكرث من مرة
وت�رسبت �صورها وم�صنع �سوزوكي
بد�أ بالفعل �إجراء جتارب �إنتاجها،
لذا مقرر �إزالة ال�ستار عنها قريباً
مع ت�صميم �صندوقي كال�سيكي
�أكرب يف �أبعاده بقدر طفيف مقارنة

بال�سابق لإتاحة مزيد من امل�ساحة
للركاب.
امل�صابيح الأمامية امل�ستديرة
وال�شبك الأمامي خما�سي ال�شكل
�سيهيمن على الواجهة الأمامية،
ُمكتنزاً به
امل�صد �سيكون
فتحات �صغرية ومنحني لأ�سفل
الهيكلة لتوفري مزيد من احلماية
مليكانيكيات الـ  ،SUVالرفارف
البال�ستيكية �ستحمي �أ�سفل الهيكل
كذلك ،كما �أن اجل�سد �سيتوفر
بطالء مزدوج اللون يف الداخلية،
�ستتحول جيمني �إىل �سيارة ع�رصية
بح�صولها على �شا�شة مل�سية لنظام
املعلومات والرتفيه وخيار جري

�أوتوماتيكي مع احلفاظ على
مل�ستها الكال�سيكية بالت�صميم
و�أزرار التحكم.
جيمني اجلديدة �ستُبقي على
هيكلة اجل�سد على الإطار ونظام
الدفع الرباعي ،مع االحتفاظ
بقدراتها على الطرق الوعرة،
و�إ�ضافة �أنظمة �أمان �أكرث تطوراً،
�إال �أن املحرك يبقى غام�ضاً حتى
الآن ال نعلم متى �سيتم تد�شني
�سوزوكي جيمني  2019اجلديدة
كلياً ،لكن مفرت�ض �أن نراها يف
وقت قريب كونها قد �أنهت مراحل
�إنتاجها التجريبي وال يوجد ما
مينع �إطالقها.

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

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

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

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

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

�شركة ابل ت�ست�أجر �شيء غري متوقع
من مر�سيد�س و كراي�سلر

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

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

جاغوار  ، 8 XE SV Projectوالتي طورها ق�سم العمليات اخلا�صة
لدى ال�صانع الربيطاين جاغوار الند روفر � ،أثبتت ب�أنها �أ�رسع �سيارة
ب�أربعة �أبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�ص�صة للإنتاج التجاري
يف اجتياز حلبة نوربورغرينغ نورد�شاليفه الأملانية البالغ طولها 12,9
ميل ( 20,7كم) خالل زمن قيا�سي قدره  7دقائق و  21,2ثانية .وهذا
الزمن يجعل �سيارة جاكوار � 8 XE SV Projectأ�رسع بـ  11ثانية
تقريباً من �صاحبة الرقم القيا�سي ال�سابق ومتفوق ًة بذلك على عدد من
�أ�رسع ال�سيارات الريا�ضية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني .يجدر
الإ�شارة �إىل �أن �سيارة جاكوار  8 XE SV Projectتعتمد على �سيارة
ال�سيدان �صغرية احلجم  ، XEوتتميز مبظهر خارجي �رش�س مع �صادم
�أمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�شكل خلية النحل و�شبك �أمامي �أ�سود
اللون ،كما ح�صلت ال�سيارة على �صادم خلفي معدل يحتوي على �أربعة
خمارج للعادم دائرية الت�صميم موزعة ب�شكل مزدوج ،وزودت ال�سيارة
بجناح خلفي �ضخم.
ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار  8 XE SV Projectعلى حمرك V8
�سعة  5لرتات مع �سوبرت�شارجد يولد قوة  592ح�صان ( 600ح�صان �أوروبي
 ،)PSيت�صل ب�صندوق ترو�س (جري) � Quickshiftأوتوماتيكي من 8
�رسعات ،لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت
من � 0إىل  96كم�/س ( 60ميل�/س) يف  3.3ثانية وتبلغ �رسعتها الق�صوى
 321كم�/س.
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يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي

acm_comunication@yahoo.fr

هاتف التحرير 021.69.64.63 :
021.69.64.63
الفاك�س :
هاتف و فاك�س الإدارة021.69.64.83 :
0661.41.25.76
النقال :

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

اال�شهار

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

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA

مطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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في�سبوك تك�شف عن خططها لتوفري الإنرتنت املجاين حول العامل

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

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

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

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

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

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

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 �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.

«�سام�سونغ» تفتتح �أول
م�صنع تركيب يف اجلزائر
�أعلن امل�صنع الكوري اجلنوبي للهواتف النقالة « �سام�سونغ
�إليكرتونيك�س» باجلزائر العا�صمة عن �إطالق �أول م�صنع
لرتكيب الهواتف الذكية يف اجلزائر من خالل فرعه اجلزائري
« �سام�سونغ �أجلريي» و�رشيكه املخت�ص يف التوزيع « تاميكوم»
بقدرة �إنتاج تقدر بـ  1 .5مليون وحدة يف ال�سنة.
وعلى هام�ش حفل �إطالق امل�صنع �أ�شار مدير الت�سويق
ب�رشكة �سام�سونغ اجلزائر «ريا�ض عطو�شي» �إىل �أن «تد�شني
هذه الوحدة اجلديدة للرتكيب يعد خطوة هامة يف ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية التي تربط �سام�سونغ اجلزائر «بتاميكوم» من
�أجل امل�ساهمة يف تنمية النظام الفرعي لقطاع االت�صاالت
ال�سلكية و الال�سلكية والرقمي يف اجلزائر مع �ضمان حتويل
كبري للتكنولوجيا» .و�أبرز نف�س امل�س�ؤول �أن الأمر يتعلق
بالن�سبة لـ»�سام�سونغ �إليكرتونيك�س» بثاين م�صنع للرتكيب يف
العامل بعد ذلك الذي �أطلق يف الأرجنتني مما ي�ؤكد مدى
اهتمام امل�صنع العاملي بال�سوق اجلزائرية م�ضيفا يف هذا
ال�صدد �أن «امل�رشوع ي�أتي �أي�ضا طبقا للإ�صالحات االقت�صادية
والنمط اجلديد للنمو الذي �صادقت عليه احلكومة اجلزائرية
والرامي �إىل تنمية وترويج الإنتاج الوطني» .و قال �إن الهدف
بالن�سبة ل�سام�سونغ اجلزائر يكمن يف «عر�ض جمموعة وا�سعة
من املنتوجات على امل�ستهلكني اجلزائريني والتي ت�ستجيب
لرتقباتهم من حيث التنويع واجلودة» مطمئنا ب�أن منتوجات
�سام�سونغ امل�صنوعة يف اجلزائر �ستكون « حتت �إ�رشاف
ال�رشكة الأم» .ومن جانبه �رصح امل�سري العام مل�ؤ�س�سة «
الواقع يف املنطقة ال�صناعية بالرويبة (اجلزائر العا�صمة) مت
�إجنازه ب�أموال خا�صة مل�ؤ�س�سته مما يجعل امل�رشوع جزائري
 100باملائة .ومن املرتقب �أن ي�ستفيد امل�صنع الذي يرتبع
على م�ساحة مقدرة بحوايل هكتارين واملزود بخط تركيب
و�إنتاج مقدر بـ  3 .600مرت مربع من تو�سعة ابتداء من ال�سنة
الثانية ومن ف�ضاء للتخزين و�أخر خا�ص باللوج�ستية و كذا
من العديد من املن�ش�آت الأخرى املرتبطة بتكنولوجيا ت�صنيع
الهواتف النقالة .و عن �س�ؤال حول نوع الهواتف الذكية التي
�سينتجها امل�صنع �أو�ضح نف�س امل�س�ؤول �أنه �سيتم �إنتاج
هواتف «�سام�سونغ غاالك�سي جي» ال �سيما Pro Pro ، J3 J7
و  Prime J7و  Core J7و كذا  le Grandحتت العالمة «
�سام�سونغ يف بالدي».

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

ك�شف موقع متخ�ص�ص يف الأخبار التقنية عن وجود �شيفرات
برجمية يف نظام الت�شغيل « »11.3 iOSبيتا ،يلمح لإمكانية
�إطالق �رشكة �آبل �أداة لإدارة كلمات املرور على �شبكة
الإنرتنت.
ووفقا ملوقع « ،»9to5Macفمن املتوقع �أن توفر �آبل
مل�ستخدميها �أداة جديدة تعتمد على ح�ساب «»iCloud
اخلا�ص بهم ،ت�سمح بتخزين بيانات ت�سجيل الدخول
ال�ستخدامها الحقا �أثناء ت�صفح املواقع دون احلاجة لكتابة
كل �شيء يدويا ،و�ستمنح الأداة املواقع �إذن الو�صول �إىل
«بيانات  iCloudال�شخ�صية» ،ورمبا ي�شمل ذلك ا�سمك
وعنوان بريدك الإلكرتوين.
ومن غري امل�ؤكد موعد طرح هذه امليزة ر�سميا� ،إال �أن
توفري �آبل �أداة لت�سجيل الدخول املوحد مل�ستخدمي �أجهزة
 ،Apple TVوالتي تعتمد �أي�ضا على ح�ساب امل�ستخدم يف
 ،iCloudيرفع من احتمال �إطالق امليزة ذاتها مل�ستخدمي
الن�سخة النهائية من «.»11.3 iOS
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توقيف (� )04أ�شخا�ص وحجز ( )423م�ؤثر عقلي

العدد /4582 :
الثمن  :اجلزائر
 10دج  -فزن�سا €1

عاجلت م�صالح �أمن .والية اجلزائر ،ق�ضيتني
منف�صلتني متعلقتني بحيازة املخدرات و امل�ؤثرات
العقلية و املتاجرة و الرتويج فيها ،حيث مت توقيف

الثالثاء  6مار�س  2018املوافـق لـ  17جمادىالثاين 1439ه

الديوان الوطني للحج والعمرة

جامعة البويرة

باحثون يناق�شون واقع الطفولة يف اجلزائر
ناق�ش �أم�س باحثون و�أ�ساتذة جامعيون خالل فعاليات امللتقى الدويل حول مو�ضوع "الطفل وم�شكالته يف ظل
التغريات االجتماعية " الذي �أ�شرفت على تنظيمه كلية العلوم االجتماعية بجامعة البويرة واقع الطفولة يف
اجلزائر من خالل عر�ض مداخالت ودرا�سات ميدانية من طرف املحا�ضرون من داخل الوطن وخارجه.

�أح�سن مرزوق
ويف ال�سياق �أكد املنظمون �أن
التظاهرة تهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء
على �رشيحة هامة يف املجتمع
و�إعطاء �صورة وا�ضحة عن واقع
الطفل والطفولة يف ظل خمتلف
التغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ومدى
انعكا�ساتها على نف�سيته وتكوينه
،حيث تطرقت الدكتورة « لورة بن
وهيبة « من جامعة الطارف �إىل
ظاهرة العنف التي تف�شت ب�شكل
رهيب و�سط �رشيحة الأطفال يف
بالدنا وكذا جرمية اختطاف الأطفال
املرتبطة بعديد العوامل االقت�صادية
واالجتماعية وغياب الوازع الديني
وحثت يف مداخلتها على �رضورة
تو�سيع الرعاية الت�رشيعية للأطفال

وتوفري املناخ املنا�سب لنموهم
وحتقيق الرعاية االجتماعية
والرتبوية من خالل تعزيز دور
الأ�رسة واملدر�سة يف املجمع  .ومن
جهتها عر�ضت الطالبة الدكتورة «
�شطيطح جميلة « من جامعة اجلزائر
 02درا�سة ميدانية حول ت�أثري و�سائل
الإعالم الإلكرتونية على معرفة
الأطفال و�سلوكهم و�صحتهم وتو�ضيح
انعكا�سات و�آثار ونتائج العوملة على
الطفل يف اجلزائر بهدف حت�سي�س
امل�ؤ�س�سات االجتماعية بواقع
الطفولة واملخاطر التي تواجهها
واقرتاح الطرق الوقائية العالجية
واالهتمام بها ورعايتها م�شرية يف
ذات الدرا�سة �إىل لعبة احلوت الأزرق
امل�صنفة من �أخطر لعب الفيديو
املوجهة للأطفال واملراهقني عرب
العامل حيث تعالت �أ�صوات باحتواء
الظاهرة عرب قوانني وحمالت

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة من خالل �إعالن
ن�رشه عرب موقعه الر�سمي على الأنرتنت كافة
املواطنني املقبلني على �أداء منا�سك احلج ملو�سم
 2018التقرب �إىل املراكز ال�صحية الوالئية املعتمدة
من قبل وزارة ال�صحة و�إ�صالح امل�ست�شفيات
املنت�رشة عرب كافة ربوع الوطن من �أجل مبا�رشة
الفحو�صات الطبية الالزمة التي انطلقت يوم الأحد

 04مار�س � ، 2018أما عن الوثائق الإدارية املطلوبة
من �أجل القيام بالعملية فقد �أ�شار ن�ص البيان �إىل
�رضورة �إظهار وثيقة الفوز يف قرعة احلج �أو دفرت
احلاج عند التقدم �أمام املراكز الطبية املخول لها
القيام بالعملية التي �ست�ستمر �إىل غاية � 19أفريل
.2018

يحي عواق

اختفاء طفل يبلغ من العمر � 10سنوات
حالة ا�ستنفار ق�صوى تعي�شها هذه الأيام قرية
تازمالت بوالية بجاية عقب االختفاء الغام�ض
للطفل « �سفيان زعنون» البالغ من العمر � 10سنوات،
هذا و�أكد �أهل الطفل «جلريدة البالد» �أن �أخر مرة
كان متواجد رفقة خاله الذي كان يجني الزيتون
قبل �أن يطلب منه الإذن باملغادرة من اجل اللحاق

حت�سي�سية وت�سببت يف انتحار عدد
من الأطفال يف اجلزائر وزرعت
الرعب واخلوف لدى الأ�رس ويف هذا
ال�صدد �شددت املتحدثة على تفعيل
الرقابة الأبوية حلماية الأطفال من
خماطر و�سائل التكنولوجيا احلديثة

نا�صحة الأولياء تطبيق املقولة
التالية « ال متنحوا الفر�صة لعزلة
�أطفالكم يف عوامل افرتا�ضية قد
تكون خطرية وعواقبها وخيمة ,
عي�شوا مع �أبنائكم كل حلظة حتى
ال تندموا « .

�أبواب مفتوحة حول مهام القوات البحرية

انطلقت �صبيحة �أم�س بدار الثقافة
ملدينة �أدرار فعاليات الأبواب
املفتوحة حول مهام القوات البحرية
�ضمن اجلي�ش الوطني ال�شعبي  حيث
مت عر�ض �أهم االجنازات وكيفية
تنظيم هذه القوات بالإ�ضافة �إيل
جماالت تدخلها وخمتلف الت�شكيالت

مبا�شرة الفحو�صات الطبية للحجاج

بجاية

�أدرار

والهياكل التي حتتويها وهذا بهدف
تعزيز االت�صال اجلواري و �إطالع
املواطنني على هذه املهام  بغية
تقوية الرابطة بني اجلي�ش الوطني
ال�شعبي واملجتمع كما ح�رض افتتاح
هذه الأبواب ال�سلطات املدنية
والع�سكرية وخمتلف فعاليات

�أربعة (� )04أ�شخا�ص م�شبه فيهما ،مع حجز ()423
قر�ص مهلو�س )21( ،غرام من القنب الهندي ومبلغ
مايل قدره ( )30مليون �سنتيم.

املجتمع �أين مت عر�ض �أ�رشطة
فيديو ومل�صقات و�صور وو�سائل
العمل من �ألب�سة ورتب ع�سكرية مع
عر�ض �أي�ضا مدار�س التكوين وكيفية
االلتحاق بها وبح�سب القائمني عليها
هو متكني املواطنني من الإطالع
عن قرب والتعريف بكل ما تزخر به

القوات البحرية ومتكني �أي�ضا ال�شباب
الراغب يف االنخراط يف �صفوفها من
معرفة ال�رشوط واالمتيازات وفر�صة
لت�شجيعه وت�ستمر الأبواب على
مدار ثالث �أيام متتالية مفتوح �أمام
اجلمهور
بو�شريفي بلقا�سم .

ب�أمه الني كانت بدورها م�شتغلة بجني الزيتون يف
منطقة تبعد عنهم بحوايل  500مرت ومن حينها
مل يظهر �أي �أثر للطفل .هذا وقد و�ضعت العائلة
رقما هاتفيا من �أجل االت�صال يف حال وجود �أي
معلومات حول الطفل 0779048565

يحي عواق

اجلزائر العا�صمة يوم الأربعاء  07مار�س 2018

التجمع الوطني الع�سكري للإناث لألعاب القوى

على �ضوء احلر�ص الدائم للقيادة العليا للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،على تعميم املمار�سة الريا�ضية اجلماهريية
يف �صفوف اجلي�ش الوطني ال�شعبي و �إحتفاء باليوم
العاملي للمر�أة امل�صادف للثامن من مار�س لكل �سنة،

يحت�ضن مركز جتمع وحت�ضري الفرق الريا�ضية الع�سكرية
بنب عكنون/اجلزائر العا�صمة ،يوم الأربعاء  07مار�س
 2018ابتداء من ال�ساعة الثامنة (� )08:00صباحا ،الطبعة
التا�سعة للتجمع الوطني الع�سكري للإناث لألعاب القوى.

وزير ال�ش�ؤون الدينية حممد عي�سى:

رفع تكلفة احلج �إىل  52مليون �سنتيم غري م�ستبعد

�أكد وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف حممد
عي�سى على �أن رفع ت�سعرية احلج للمو�سم القادم
�أمر وارد جدا خا�صة بعد ال�رضيبة اجلديدة
التي �أقرتها ال�سلطات ال�سعودية على احلجاج
واملعتمرين املتوافدين على �أرا�ضيها �سنويا،

م�شريا يف ذات ال�سياق ب�أن م�صالح وزارته
قد فتحت حتقيقات مع العديد من الوكاالت
ال�سياحية املتهمة بتزوير جوازات �سفر
متعامليها تفاديا لهذه ال�رضيبة.

يحي عواق

�أدرار

خم�س �سنوات �سجنا ل�سارقي م�سكن عمومي
يف �إطار حماربة اجلرمية يف الو�سط
احل�رضي و على اثر دوريات راكبة
لعنا�رص الأمن احل�رضي الثالث لدي
امن والية �أدرار بالطريق العمومي
ملدخل حي 800م�سكن تيليالن �أول
�أم�س ويف حدود ال�ساعة  الرابعة
�صباحا حيث لفت انتباههم مركبة

وبعد �أن مت �إيقافها تبني انه على
متنها �شخ�صني يف حالة �سكر
مبا�رشة مت �إجراء عملية تفتي�ش
بداخل ال�سيارة ومت �ضبط03
�شبابيك خ�شبية مع �شباك واحد
خ�شبي بالزجاج خا�صة بالتوافد
و04مقاب�ض مع قفلني خا�صة ب�أبواب

غرف امل�ساكن بعد التحري مع
ال�سالفي الذكر تبني انه مت �أخذها
من احد امل�ساكن يف طورا الجناز
بحي800م�سكن مع حجزالأغرا�ض
امل�رسوقة كما مت عر�ض امل�رسوقات
على �صاحب امل�رشوع الذي تعرف
على �أغرا�ضه و�أ�رص على املتابعة

الق�ضائية �أين �أحيل املتهمني على
حماكمة مبا�رشة وفورية �أين �صدر
يف حقهم ال�سجن ل� 5سنوات �سجنا
نافذة مع غرامات مالية بتهمة
ال�سكر وال�رسقة مل�سكن عمومي يف
طور االجناز .

البويرة

بو�شريفي بلقا�سم

الــكاتب "عل ـ ــي دويدي " يحا�ضر حول املر�أة

حتت�ضن قاعة املحا�رضات بدار
الثقافة " علي زعموم " يوم اخلمي�س
املقبل املوافق ل  8مار�س الذي
يتزامن مع الإحتفاالت باليوم العاملي
للمر�أة حما�رضة على ال�ساعة العا�رشة
�صباحا ين�شطها الكاتب ال�صحفي «
علي دويدي « حول مو�ضوع « الوجوه
الن�سوية عرب التاريخ «  ,ويف ال�سياق
�أو�ضح �صاحب رواية « �صديقي جون

موقف ...

« يف ت�رصيح مقت�ضب ليومية « الو�سط
« �أنه �سيحاول تقدمي ملحة خمت�رصة
عن الن�ساء الالتي خلدن �أ�سما�ؤهن
بالذهب يف جماالت ومناحي احلياة
كالثقافة والأدب والتاريخ وال�سيا�سة
وغريها � ,آمال �أن ي�ستقطب هذا
املوعد الثقايف اجلمهور البويري
خا�صة اجلن�س اللطيف .

�أوريدو

عي�شوا و تقا�سموا جتربة فريدة
للتدفق العايل مع Sahla box
يُرثي  Ooredooحلوله املكيفة للمهنيني و
يُطلق عر�ضه اجلديد  ،Sahla boxالذي يقرتح
لزبائنه من امل�ؤ�س�سات العديد من املزايا لل�صوت
و الإنرتنت . Sahla boxهو حل ي�سمح للمهنيني
اال�ستفادة من �شبكة اجليل الرابع لـ  Ooredooمع
�إمكانية الربط باالنرتنت حتى بعد نفاذ الر�صيد
اجلزايف و ذلك باملرور �إىل تدفق �أقل �رسعة ،و
اال�ستفادة من مكاملات غري حمدودة نحو �شبكة
�24 Ooredooسا�24/سا و �7أيام 7/و من دقائق
ُمهداة نحو ال�شبكات الأخرى.
كما ي�سمح هذا احلل للجيل الرابع لـ Ooredoo
لwلزبائن ا ُ
مل�شرتكني يف العر�ض من حتويل و
مقا�سمة ربطهم باالنرتنت مع اخلطوط الأخرى لـ
 Haya ! businessمن نف�س احل�ساب.
متوفر ابتداء من  6990دينار ،مينح العر�ض جهاز
( 4G )Boxو �شهر ُمهدى لكل �سنة ا�شرتاك.
ميكن للزبون اختيار �أحد الر�صيدين اجلزافيني

ا ُ
ملقرتحني:• 2500 Sahla box:ي�ستفيد الزبون
من  2500دج ر�صيد �صالح للمكاملات نحو جميع
ال�شبكات و  8جيغا �أوكتيه ( ) Goللإنرتنت ،و ذلك
5000 Sahla box
بـ  2500دج لل�شهر.•
 :ي�ستفيد الزبون من مكاملات غري حمدودة نحو
�24 Ooredooسا�24/سا و �7أيام ،7/و  120دقيقة
للمكاملات نحو ال�شبكات الأخرى و كذا  20جيغا
�أوكتيه ( )Goللإنرتنت ،و ذلك بـ  5000دج لل�شهر.

�أح�سن مرزوق

ذاكرة الدم بني اجلزائر و فرن�سا

الرئي�س الفرن�سي ماكرون يف زيارته الأخرية �إىل مار�ست فيها فرن�سا الر�سمية كثريا من الت�ضليل و
اجلزائر فتح قو�سا مهما يف �سبيل ترميم ال�رشخ الرتاجعات و اخل�ضوع ل�سلطة لوبيات يف اجلزائر
القائم بني البلدين على م�ستوى ة الذاكرة و و فرن�سا حتذر من اخلطوة،الأيام املتوالية �أعطت
خ�صو�صا حول تعوي�ضات للمت�رضرين من التجارب احلق للمت�شككني يف نزاهة الطرف الفرن�سي،حيث
النووية يف ال�صحراء اجلزائري،وهي اخلطوة التي مل يتحرك ملف التعوي�ضات قيد �أمنلة ،بل ميكن
اعتربت يف حينها ممرا �رضوريا نحو االعتذار القول �أنه تراجع بخطوات كبرية نحو الوراء ،ففي
الر�سمي ،و تطبيع الأو�ضاع يف �سبيل �رشاكة ندية الوقت الذي كانت الأو�ساط ال�سيا�سية و الإعالمية
تنظر جت�سيد االعرتاف الفرن�سي من خالل تعوي�ض
بني الطرفني.
يف اجلزائر تلقف البع�ض هذه الت�رصيحات بكثري �أهايل القرى املت�رضرة و ال�رشوع يف خطوات
من الت�شكيك الذي يبنى على �أ�سا�س جتارب مريرة عملية لتنظيف مناطق التجارب من الإ�شعاعات

النووية،هذا االنتظار مل ي�سفر على �شيء و الأكيد
�أنه لن ي�سفر عن نتيجة يف املنظور القريب.
احلكومة الفرن�سية �أعادت امللف �إىل الربملان
لإقرار �أن الفئة التي �سيتم تعوي�ضها �ستقت�رص على
اجلزائريني احلا�صلني على اجلن�سية الفرن�سية ،و
بالتايل ف�إن �أموال التعوي�ضات لن تخرج من الرتاب
الفرن�سي،و �سي�صفق بع�ض اجلزائريني بحرارة لهذا
التوجه.
�أمامنا وقت كبري لعل و ع�سى تن�سى فرن�سا بع�ض
طبائعها و عاداتها يف العزف على وتر الذاكرة

دون اعتذر �أو دفع �أموال ولن نن�سى بطبيعة احلال
ق�ضايا �أخرى على فرن�سا دفعها للجزائريني بداية
من الديون الفرن�سية امل�ستحقة للجزائر و خا�صة
�أموال القمح الذي كانت اجلزائري تطعم به اجلياع
يف فرن�سا �أثناء املجاعات ال�شهرية و �أي�ضا قيمة
الذهب امل�رسوق و الرثوات املنهوبة ،و الأرواح
املزهقة ،و كافة جرائم احلرب �ضد الإن�سانية و
حينها علينا تخ�صي�ص جملدات لت�صنيف اجلرائم
الفرن�سية �ضد اجلزائر �أمة و �شعبا.
وداد احلاج:

