حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء

�ص5

فتح ملف ال�سطو على ور�شة بناء امل�سجد الأعظم
رفقة �أربعني �شركة نا�شئة و �صغرية

�سعيدة نغرة  يف منتدى نريوبي
للــ�شـ ـ ــباب و ري ــادة الأع ـ ــمال
 .منتدى اقت�صادي دويل يومي
22و� 23سبتمرب  2018باجلزائر
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وزارة التجارة تف ّند ا�ستريادها وتربر منعها باالحتياط فقط

�ص4

حلوم  بغال وحمري وم�ساحيق خنازير معلق ا�ستريادها "م�ؤقتا"
  مهماه بوزيان   :تعليق ا�ستريادها بدل منعه يوحي بتداول العملية �سابقا

�ص7
�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

وزير العدالة طيب لوح :

قطاع العدالة حقـ ــق
قفزة نوعية يف مـ�سار
الـ ـتـ ـ ـحـ ــول الــرقـ ـم ــي

�ص7

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

فافا بن زروق تتهم العفو
الـ ــدولي ـ ــة بـ ــامل ـ ــغالطة
�ص7

�أ�شرف على تد�شني م�صنع
ببوفاريك ،ح�سبالوي:

ن�سعى �إىل تلبية الطلب
الوطني على الأن�سولني
�ص7

ت  /يا�سني راجي

اتفاق �شراكة بني الأف�سيو
ونظريه الدمناركي

حجم املبادالت بلغ خم�س مليارات بني البلدين

ا�سماعيل �شيخون � 114 :شركة �أمريكية تن�شط باجلزائر

�أكد رئي�س جمل�س الأعمال اجلزائري الأمريكي �إ�سماعيل �شيخون �أم�س يف برنامج "�ضيف ال�صباح" للقناة الإذاعية الأوىل عن
وجود � 114شركة �أمريكية تن�شط ببالدنا يف خمتلف القطاعات...
�ص7
اتخذوا من مطارات اجلزائر و الربتغال و
�إ�سبانيا و دبي مناطق عبور

رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
ال�سعيد بوحجة ي�ؤكد:

رئي�س هيئة فك النزاعات و�إ�صالح ذات
البني موالي ر�ضوان �سرحاين للو�سط :

TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

�ص6

Ecole succès Avenir

INFOGRAPHIE

QUALIFICATION

EMPLOI

EXPERIENCE

EXPERIENCE

Digital

REDACTION SUR LE WEB

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

اجلزائر يف قلب اال�سرتاتيجية الرو�سية

•       املر�أة  قدمت والزالت
تقدم للجزائر

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

FORMATION

�ص3

"الق�ضاء على الإرهاب مو�سكو ترفع من �سقف
حتمية ت�شاركية" الدفاع عن حلفائها �إىل
النووي
بال�سالح
الرد
�ص4
�ص3

تون�سيات يدرن قطاع ال�صحة
�  شبكة عابرة للقارات بورقلة دخل
لتهريب الكوكايني غرفة الإنعا�ش
�ص5

مـ ــ�ص ـ ـ ـن ــع لـ ـ ــ�ص ـ ــنع
الأدويـة بال�شـ ــراكة
مع �صيدال بالبليدة

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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مدير �إعالم الطيب لوح ال تعرتف بال�صحافة املكتوبة

تفاج�أ �إعالميو ال�صحافة
املكتوبة خالل زيارة
وزير الداخلية ال�سعودي
�إىل مركز الإعالم الآيل
لوزارة العدل رفقة وزير
العدل اجلزائري الطيب
لوح  ،بت�رصيحات مديرة
الإعالم بوزارة العدل
اجلزائرية �أمينة حداد ،
التي قالت �أنها مل تدعو
ال�صحافة املكتوبة ،
وا�ستدعت فقط القنوات
التلفزيونية  .ال�شيء الذي
�أثار ده�شة �إعالميي
اجلرائد ،و �أح�سوا و

ك�أنه مل يعد لهم دور يف
ال�ساحة  .و الأمر من
ذلك �أن �أمينة حداد
قالت �أنها دعت " حبابها
" من القنوات  ،فهل
ن�سيت �أمينة �أنها كانت
هي الأخرى �صحافية
�سابقة  ،و �أن الإعالم
حق  ،والتغطية حق ،
و احل�ضور حق � .أحد
ال�صحافيني احلا�رضين
قال للمكلفة بالإعالم،
�أنه بهذه الطريقة تريدين
غلق اجلرائد و ال�صحافة
املكتوبة...

م�ؤ�س�سة ات�صاالت
اجلزائر الف�ضائية

رقم �أعمال يقدر
ب007ر 6مليار دج

�أو�ضح بن عبد الواحد املدير العام
مل�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائر الف�ضائية 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 378ر 3مليار دج
�سنة � 2016أي ما يعادل تقريبا ال�ضعف".
و بعد اال�شارة اىل ان رقم الأعمال هذا
مبثابة "�أف�ضل �سنة جتارية حققتها
م�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائر الف�ضائية منذ
ن�ش�أتها يف  ،" 2016قال نف�س امل�س�ؤول
�أن م�ؤ�س�سته املتخ�ص�صة يف قطاع
االت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية الف�ضائية
تعتزم حتقيق رقم �أعمال يفوق �سبع ()7
مليارات دج �سنة ."2018
و �أعرب املدير العام مل�ؤ�س�سة ات�صاالت
اجلزائر الف�ضائية عن ارتياحه " للأداء
املتميز الذي حققته م�ؤ�س�سته �سنة 2017
من خالل ت�سجيل ربح �صاف يفوق مليار
( )1دج".

ر�ؤية من الواقع

�أويحيى ي�ستقبل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الدامناركي
ا�ستقبل الوزير االول �أحمد �أويحيى
�أم�س الثالثاء باجلزائر العا�صمة
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ململكة
الدامنارك �أندير�س �سامويل�سن
الذي يقوم بزيارة عمل اىل اجلزائر,
ح�سبما افاد به بيان مل�صالح الوزير
االول.
و جرى اللقاء بح�ضور وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية عبد القادر م�ساهل
و �رشع �سامويل�سن يوم الأحد
املا�ضي يف زيارة عمل �إىل اجلزائر
تدوم ثالثة �أيام بدعوة من نظريه
اجلزائري تندرج يف �إطار " تعزيز
العالقات الثنائية ال�سيما دعم
التعاون االقت�صادي" بني البلدين و
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الفاف تنظم م�سابقة
للمح�ضرين البدنيني

تنظم املديرية الفنية الوطنية لكرة القدم م�سابقة
خا�صة للح�صول على �شهادة يف التح�ضري البدين،
وك�شف املوقع الر�سمي لالحتادية اجلزائرية لكرة
القدم �أن امل�سابقة مفتوحة حلاملي ال�شهادات
اجلامعية يف التدريب الريا�ضي والراغبني يف التخ�ص�ص
يف التح�ضري البدين� ،أين يوجهون ملفاتهم �إل اجلهة
املعنية قبل تاريخ  20مار�س املقبل.

�سهيلة بن ل�شهب تتوج
بلقب �أف�ضل �أغنية �شبابية
توجت الفنانة اجلزائرية ال�صاعدة �سهيلة بن ل�شهب
بلقب �أف�ضل �أغنية �شبابية بف�ضل �أغنيتها "ليك مانولي�ش"
التي �أطلقتها عرب تقنية الفيديو كليب قبل �أقل من ثالثة
�أ�شهر وحققت انت�شارا كبريا يف �أرجاء الوطن العربي
خا�صة بعدما قاربت عدد امل�شاهدات للكليب 11
مليون ،وهو ما ي�ضيف تتويجا جديدا خلريجة برنامج
"�ستار �أكادميي".

كان الوزير الدامناركي قد حتادث
�أم�س مع ال�سيد م�ساهل حول
الق�ضايا االقليمية و الدولية ذات
االهتمام امل�شرتك ال�سيما الو�ضع

يف منطقة ال�ساحل و يف ليبيا و
منطقة ال�رشق الأو�سط ا�ضافة اىل
م�سائل الهجرة و مكافحة االرهاب
و التطرف العنيف.

بلدية عمر بالبويرة

بربج باجي خمتار

اكت�شاف "كازما" بها ذخرية
و تدمري ثالثة �أخرى

امل�ستفيدون من ال�سكن االجتماعي يحتجون
نظم �أم�س الع�رشات من امل�ستفيدين
من ح�صة  120وحدة �سكنية
اجتماعية على م�ستوى بلدية عمر
حمطة غرب عا�صمة والية البويرة
 ,وقفة احتجاجية امام مقر الوكالة
العقارية مبدينة البويرة ملطالبة
اجلهات املعنية ت�سليمهم مفاتيح
�سكناتهم بعد مرور �أزيد من �سنتني

من االنتظار  ,حيث ندد املحتجون
يف ت�رصيحاتهم ليوميةو " الو�سط "
مما و�صفوه ب�سيا�سة التماطل التي
تنتهجها ال�سلطات املعنية التي
تقدم لهم يف كل مرة حجج واهية
رغم انتهاء كافة الأ�شغال بهذه
ال�سكنات التي �أ�صبحت جاهزة من
كل النواحي و�أ�ضاف حمدثونا �أنهم

يعانون الأمرين كون هناك منهم
من ا�ضطر �إىل الكراء مببالغ باهظة
و�آخرون جل�أوا �إىل الأقارب �أو املبيت
يف �سكنات �آيلة لل�سقوط يف كل حلظة
منا�شدين امل�س�ؤولني االلتفات �إىل
و�ضعيتهم املزرية ومنحهم مفاتيح
�سكناتهم يف �أقرب الآجال.
�أ.م

والية امل�سيلة حتتل املرتبة الأوىل وطنيا يف حوادث املرور
احتلت والية امل�سيلة املرتبة الأوىل يف عدد الوفيات
الناجمة عن حوادث املرور ب�إح�صائها 1.882قتيال
ح�سبما �أكدته املديرية العامة للحماية املدنية بامل�سيلة
يف ح�صيلتها �أن �سنة  2017عرفت  57.328حادثا مروريا
�سجلت فيه  1.882قتيال و  69.754جريحا ا�ستلزم
 107.136تدخال م�ؤكدا �أن والية امل�سيلة هي الأوىل
من ناحية عدد الوفيات بـ  95حالة متبوعة باجلزائر

وزير ال�صحة الذي مل ي�ستطع معاجلة
م�شاكل القطاع املرتاكمة  ،وكما ف�شلت دائرته
الوزاريه يف �إقناع الأولياء يف تلقيح الأطفال
 ،ف�شلت يف التعامل مع مطالب الأطباء
و�إ�ضراباتهم التي كان لها انعكا�سا على املر�ضى
 .و لهذا الربوفي�سور ح�سبالوي  -وهو ابن
القطاع  -مل يكلف نف�سه الطريان نحو جنوبنا
الكبري ليطمئن على الأهايل الذين �أ�صابتهم
اللعنة ويفتك بهم داء البوحمرون الواحد تلو
الآخر  .ورغم ارتفاع عدد الوفيات خا�صة
لدى الأطفال و�سرعة انت�شاره من والية
�أخرى ،فان جمرد خلية �أزمة مل ت�ؤ�س�س

العا�صمة ( )81ثم اجللفة ( )76وتلتها عني الدفلى ()75
يف حني �سجل �أدنى معدل للوفيات يف حوادث املرور
بواليات تندوف ( )7و�سوق �أهرا�س (  )9ويبقى العن�رص
الب�رشي املت�سبب الرئي�سي يف وقوع هذه احلوادث بن�سبة
 90باملائة بفعل التجاوز اخلطري والإفراط يف ال�رسعة
وعدم احرتام �إ�شارات املرور .
عبدالبا�سط بديار

يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر عملية بحث ومت�شيط
بربج باجي خمتار/ن.ع ،6.ك�شفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  05مار�س  ،2018خمب�أ للذخرية
يحوي ( )12قذيفة من عيار  60ميليمرت و( )636طلقة
من عيارات خمتلفة ،فيما ك�شفت ودمرت مفارز �أخرى
( )03خمابئ للإرهابيني بكل من باتنة/ن.ع 5.وتيزي
وزو/ن.ع.1.

ينعـل ( بـو ) حمــرون !
ولهذا ننا�شد معاليه التحرك ب�سرعة وتقدمي
امل�ساعدة ملداواة امل�صابني قبل �أن يتف�شى
املر�ض ونخ�سر �أرواح بريئة ب�سبب التغنانت
والتعايل،ومثل هاته الأمرا�ض املعروفة
باحل�صبة التي اندثرت وهي �أمرا�ض الفقر
�سابقا ،عادت مرة �أخرى لت�صيب �أهلنا يف �سوف
وورقلة وهي �سايرة �إىل مدن �أخرى ،ولتف�ضح
�سيا�سة الالمباالة والكيل باملكيالني يف التعامل
مع املواطن واملنطقة  ،والتي تعتمدها وزارة
ال�صحة والعاجزة عن �إ�صالح و�ضعها وو�ضع
م�ست�شفياتها التي افت�ضح �آمرها ،و مل تتعامل
بجدية وحزم مع رف�ض الأطباء املقيمني

للخدمة املدنية والتوجه نحو مناطق اجلنوب
التي تفتقد للأخ�صائيني .بنيت فيها هياكل
بدون روح ا�ستهلكت املاليري بل وا�ستنزفت
اخلزينة  ،ولكنها بدون �أطباء وال جتهيزات
وال �أدوية وال حتى تدعيمها بالعن�صر الب�شري
�.أما م�صالح الوقاية فهي بعيدة عن احلد من
الداء وتطويقه باعتباره معدي  ،و�أغلبية
املر�ضى خارج جمال امل�ست�شفيات ويعانون
يف �صمت يف بيوتهم ينتظرون ملك املوت
لريحمهم من غياب �ضمري الطبيب و�إن�سانية
م�س�ؤول غري مبايل لآملهم .ولهذا ا�ستاء
املواطن من و�ضع القطاع ال�صحي عرب الوطن

 ،الذي مل يعد يقدم ال اخلدمة العمومية
وال �إنقاذ �أرواح الأبرياء ممن ال ي�ستطيعون
دفع ثمن حقنة يف العيادات اخلا�صة يف ظل
الفو�ضى والظروف ال�صعبة ،ليجدوا �أنف�سهم
يف مواجهة مع �أمرا�ض قدمية ف�شلت الو�صاية
يف الت�صدي له  ،والغريب فيها معاودة �إ�صابة
املر�ضى الذين مت تلقيحهم.مع انه من
املفرو�ض عزل املر�ضى والتح�سي�س بخطورة
الداء الفتاك والذي بدء يف التو�سع نواحي
خن�شلة والبويرة ومدن �أخرى �ستنال حظها
هي الأخرى واخلا�سر املواطن امل�سكني.

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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مو�سكو ترفع من �سقف الدفاع عن حلفائها �إىل الرد بال�سالح النووي
رفع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من �سقف تعاونه مع حلفائه و �شركائه من الدول  ،و الذي �أنتقل من التعاون االقت�صادي و ال�سيا�سي � ،إىل التعاون
امل�سلح و الردع النووي يف حال تعر�ض �أي من حلفاء رو�سيا اىل اعتداء معني  ،وهو اخلطاب و اللغة اجلديدة التي تبناها الرئي�س الرو�سي فيما ي�سمى
بالدفاع امل�شرتك  ،ظهرت معامله يف البداية يف املوقف الرو�سي �إزاء ما وقع يف �سوريا  ،وب�شكل غري مبا�شر مع اجلزائر �أين قام بتزويدها ب�صواريخ هامة .
ع�صام بوربيع
الرئي�س الرو�سي
وقد �رصح
فالدميري بوتني يف خطابه �أمام
اجلمعية الفيدرالية اخلمي�س املا�ضي
با�ستعداد بالده الرد بالنووي على
�أي هجوم يتعر�ض له حلفاء مو�سكو.
وهذا الإعالن الذي يعترب حتديا
حقيقيا للغرب ،طبقته رو�سيا مع
اجلزائر ب�شكل غري مبا�رش  ،حيث
تعترب رو�سيا حليف ا�سرتاتيجي
بالن�سبة للجزائر ال�سيما فيما يخ�ص
�رشاء ال�سالح ،حيث قامت بتزويد
اجلزائر ب�أ�سلحة متطورة مثل �إ�س
 400و�صواريخ �إلك�سندر.
ولو �أن اتفاقيات الدفاع امل�شرتك بني
البلدان �سائرة املفعول  ،فقد �أظهرت
رو�سيا بتدخلها يف �سوريا الدفاع عن
حلفائها من جهة وكذلك احلفاظ
على موقع ا�سرتاتيجي لها يف البحر
الأبي�ض املتو�سط ،قاعدة طرطو�س،
وها هو بوتني يرفع من االلتزام
بالدفاع عن احللفاء �إىل م�ستوى
الرد بال�سالح النووي ،يف �إ�شارة �إىل
الرد على �أي هجوم ينفذه احللف

الأطل�سي �أو الواليات املتحدة على
حليف للكرملني .ومل يكتف بالكلمات
بل ا�ستعر�ض �صاروخ �سمارت الذي
يتجاوز فعالية الدرع ال�صاروخي.
ويرى متتبعون �أن هذا التعهد بالدفاع
عن احللفاء طبقته رو�سيا ب�شكل غري
مبا�رش يف حالة اجلزائر ،حيث كانت
تقارير مو�سكو ت�شري �إىل نية الغرب
التدخل يف اجلزائر خالل الربيع
العربي عرب ت�أجيج الأو�ضاع م�ستغال
التذمر من اجلدل الذي رافق تر�شح
عبد العزيز بوتفليقة اىل عهدة
رئا�سية رابعة �سنة � ،2014أو عرب نقل
الفو�ضى من ليبيا من خالل جماعات
م�سلحة .وكان الوزير الأول ال�سابق
عبد مالك �سالل قد �أكد منذ �سنوات
بتحول اجلزائر اىل هدف للم�ؤامرات
اخلارجية ،كما �أن وزير اخلارجية
الرو�سي �سريجي الفروف كان قد
�رصح خالل مار�س � 2014إىل وجود
خمطط ل�رضب اجلزائر انطالقا
من جماعات م�سلحة ومت�شددة
عرب تون�س ومايل وليبيا وا�ستغالل
امل�شاكل االثنية للتدخل.
وكان خرباء يف العالقات اجليو�سيا�سية

قد �أكدوا �أن «اجلزائر حليفة رو�سيا،
والواليات املتحدة لديها الدرع
ال�صاروخي يف قاعدة روتا جنوب
�إ�سبانيا ملواجهة ال�صواريخ الرو�سية،
والقرب اجلغرايف هو خطر حقيقي،
و�أمام الغرب حالن ،العمل على
تغيري نوعية احلكم يف اجلزائر ليميل
اىل الغرب �أو �إحداث الفو�ضى فيه
للتدخل .وبعدما فقدت رو�سيا ليبيا
وكانت على و�شك فقدان �سوريا،
لن تغامر بفقدان اجلزائر كحليف
�سيا�سي رئي�سي وحليف ع�سكري يف
حالة نزاع دويل كبري» .ت�رصيحات
الفروف جاءت �شهورا قليلة بعد
القلق الكبري الذي �سيطر على اجلزائر
بعدما قام البنتاغون بن�رش قوات
املارينز يف قاعدة مورون يف �إ�شبيلية
�سنة  .2013وك�شفت التقارير وقتها
ب�أن هدف القوات هو التدخل يف حالة
ا�ضطرابات يف دول �شمال �أفريقيا.
ومل تكن هذه القوات خم�ص�صة لليبيا
لأن قوات املارينز يف �إيطاليا كانت
هي املكلفة بهذه املهمة .وي�ضاف
�إىل ذلك ا�شتعال اجلنوب اجلزائري
با�ضطرابات اجتماعية و�سيا�سية.

ومما زاد من القلق هو ت�رصيح
برو�س ريدل الذي عمل م�ست�شارا
لأربعة ر�ؤ�ساء ومن �ضمنهم باراك
�أوباما يف واليته الأوىل قد �رصح يف
ندوة يف معهد ريال �إلكانو للدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف مدريد �سنة � 2013أن
الربيع العربي �سيجرف اجلزائر عما
قريب.
ويف �أعقاب ت�رصيحات بوتني بالدفاع
عن احللفاء ،بد�أت تت�ضح اخلطوط
العري�ضة لقرار رو�سيا تزويد اجلزائر
ب�أ�سلحة متطورة للغاية يف تلك الفرتة
احل�سا�سة .ومل يكن الغاية منها هو
تغذية �سباق الت�سلح مع املغرب لأن
هذا الأخري لن يهاجم اجلزائر نهائيا،
بل جلعل اجلزائر تتوفر على قوة
ردع �ضد �سيناروهات التدخل الغربي
�إذا ما حاول تكرار �سيناريو ليبيا
بالتدخل اجلوي حتت غطاء حماربة
اجلماعات امل�سلحة التي كان يفرت�ض
�أنها �ستت�سلل اىل اجلنوب اجلزائري.
وعمليا ،قامت رو�سيا بتزويد اجلزائر
بنظام �إ�س  400امل�ضاد للطريان
والذي يعترب الأح�سن يف العامل وقادر
على مواجهة كل الطائرات الغربية

مهما كانت قوتها مبا فيها الرافال
و�إف  .35كما قامت �سنة � 2014أو
�سنة  2013بتزويدها �رسا ب�صواريخ
«�إلك�سندر» التي تو�صف باملرعبة
لأنها ذات �رسعة فائقة وقوة تدمريية
هائلة مبا فيها �رضب ال�سفن احلربية
يف عر�ض البحار �أو �رضب �أهداف يف
الأرا�ضي الأوروبية اجلنوبية وال ميكن
اعرتا�ضها ب�سهولة .ومل تعلن اجلزائر
عن اقتناء هذه ال�صواريخ بل جاءت يف
ن�رشة للأمم املتحدة �سـنة .2015

امتالك اجلزائر هذه الأ�سلحة
املتطورة وتواجد �سفن حربية رو�سية
يف غرب البحر الأبي�ض املتو�سط كان
من جهة رادعا للغرب لتفادي الت�سبب
يف نزاعات يف اجلزائر لأن قطعة
�سالح ا�سرتاتيجية واحدة قادرة على
تغيري م�سار نزاع �أو ق�ضية ،ومن جهة
�أخرى تطبيق رو�سيا ملفهوم الدفاع
عن احللفاء الذي يجعل منه فالدمري
بوتني الآن عقيدة رئي�سية يف ت�صوره
للدفاع عن �أمن رو�سيا وحلفائها.

الدمنارك تعود �إىل �سوق اال�ستثمارات اجلزائري

م�شاركة 20دولة عربية

التوقيع على اتفاق �شركة بني
 FCEونظريه الدمناركي MOU

ملفات هامة يف جدول �أعمال وزراء
الداخلية العرب باجلزائر

� .إطالق م�صنع ل�صنع الأدوية
بال�شراكة مع �صيدال بالبليدة
وقع يوم �أم�س بفندق الأورا�سي بالعا�صمة
على اتفاق �رشاكة وتعاون بني منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات اجلزائري  FCEونظريه الدمناركي
«  »MOUيف حفل ح�رضه وزيرا اخلارجية
للبلدين بالإ�ضافة �إىل رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات علي حداد ووزير الطاقة واملناجم
يو�سف يو�سفي �إ�ضافة �إىل وزير ال�صحة خمتار
حزبالوي,
�أكد وزير اخلارجية عبد القادر م�ساهل
يف كلمته التي �ألقاها مبنا�سبة حفل توقيع
اتفاق ال�رشاكة والتعاون بني منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات اجلزائري ونظريه الدمناركي
واملتزامن مع زيارة وزير خارجية مملكة
الدمنارك «�أنديرا�س�سمل�سن» للجزائر واملمتدة
على مدى ثالثة �أيام ب�أن العالقات الثنائية بني
البلدين عالقات جد ممتازة خا�صة ما تعلق
منها باجلانب ال�سيا�سي �أما فيما تعلقباجلانب
االقت�صادي بني البلدين فقد �أكد الوزير م�ساهل
ب�أن الأمور حتتاج �إىل املزيد من العمل اجلاد
على اعتبار �أن الإرادة ال�سيا�سية موجودة لدى
قيادة البلدين من �أجل تعزيز التعاون وفتح
جماالت �رشاكة جديدة وهو الأمر الذي ترتجمه
االتفاقية املوقعة اليوم بني منتدى ر�ؤ�ساء
الأعمال اجلزائري ونظريه من الدمنارك
هذا واعترب وزير اخلارجية عبد القادر م�ساهل
ب�أن االتفاقية املوقعة بني الطرفني هي
نقطة انطالق جديدة للعالقات االقت�صادية
الثنائية بني البلدين خا�صة مع �إعادة فتح
ال�سفارة الدمنركية باجلزائر التي �أغلقت مند
�سنة  2010وهي اخلطوات التي �أكد ب�ش�أنها
املتحدث على �إيجابيها البالغة داعيا جمع
امل�ستثمرين الدمناركيني �إىل التوجه نحو
الإنتاج يف اجلزائر.
�أما وزير خارجية الدمنارك « �أنديرا�س�سمل�سن»
فقد �أعرب من خالل ن�ص كلمته التي قدمها
مبنا�سبة التوقيع على هذا االتفاق عن �سعادته

البالغة بعودة العالقات الدمناركية  -اجلزائرية
�إىل جمراها بعد قرار غلق ال�سفارة الدمناركية
�سنة  2010م�ؤكذا ب�أن هذه العودة �ستكون �أكرث
فاعلية خا�صة من الناحية االقت�صادية م�شريا
يف ذات ال�سياق ب�أن االقت�صاد اجلزائري ي�شهد
نقلة نوعية البد من م�شاركة امل�ستثمرين
الدمناركيني يف �إحداثها وهي التوجهات التي
�أكد من خاللها املتحدث عن جدية الإرادة
ال�سيا�سية الدمناركية يف التوجه نحو �سوق
اال�ستثمارات اجلزائري م�ستدال على ذلك
بجمع امل�ؤ�س�سات وال�رشكات امل�شتغلة يف
العديد من املجاالت ال�صناعية يف اجلزائر على
غرار ال�صناعة الطاقوية مع �رشكة �سوناطراك
وال�صناعات يف املجال الغذائي وغريها من
املجاالت ال�صناعية الأخرى الواعدة.
هذا وقد �أ�شار وزير اخلارجية الدمناركي
ب�أن ال�رشاكة املقامة مع جممع �صنع الأدوية
�صيدال بوالية البليدة من �أجل �صنع الأدوية
تعترب بوابة كربى نحو م�شاريع م�ستقبلية يف
العديد من املجاالت.

يحي عواق

ت�ست�ضيف اجلزائر يوم غذ الأربعاء الدورة
 35ملجل�س وزراء الداخلية العرب  ،وهو
االجتماع الذي ت�ؤكد اجلزائر من خالل
حر�صها على تعزيز فعالية اجلهود الرامية
�إىل مكافحة كل �أ�شكال التهديدات التي
مت�س الوطن العربي ,انطالقا من جتربتها
اخلا�صة يف جمابهة الإرهاب والتطرف.
وت�شارك يف هذا االجتماع 20دولة عربية
ممثلة على م�ستوى وزراء الداخلية ور�ؤ�ساء
الوزراء  ،حيث تراهن اجلزائر على �إجناح
هذه الدورة بكل املعايري  ،وم�شاركة هذه
الدول دليل على �أن اجلزائر متكنت بف�ضل
وزنها على امل�ستوى العربي من جذب كل
هذا العدد من الوزراء  ،ح�سب ما �رصح به
الأمني العام ملجل�س وزراء وتراهن اجلزائر
على �إجناح هذه الدورة بكل املعايري ,وقد
«بد�أ هذا املوعد بنجاح من خالل وجود
 20دولة عربية ممثلة على م�ستوى وزراء
الداخلية ور�ؤ�ساء الوزراء» ,وهو دليل على
�أن اجلزائر متكنت بف�ضل وزنها على
امل�ستوى العربي من «جذب» كل هذا العدد
من الوزراء ,ح�سب ما �أكده الأمني العام
ملجل�س وزراء الداخلية العرب حممد بن
علي كومان ,الذي ثمن «االهتمام» الذي
توليه اجلزائر بقيادة رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة ,بالعمل العربي امل�شرتك
وب�شكل خا�ص يف املجال الأمني ,يف ظل
الظروف العربية الراهنة ..ومن جهته �أكد
الأمني العام لوزارة الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية �صالح الدين
دحمون خالل افتتاحه �أ�شغال االجتماع
التح�ضريي للدورة حيث قال ب�أن «اجلزائر
كانت دوما �سباقة للم�شاركة يف جميع
دورات جمل�س وزراء الداخلية العرب منذ
ن�ش�أته �سنة  .»1982و�أ�ضاف �أن اجلزائر

«حتر�ص على الإ�سهام يف تعزيز فعالية
جهود املجل�س الرامية �إىل مكافحة كل
�أ�شكال التهديدات التي مت�س الوطن العربي
ومداره الإقليمي وت�صبو �إىل حتقيق املزيد
من التعاون والتن�سيق الأمني امل�شرتك وتربز
�أهمية اجتماع اجلزائر ,يف املوا�ضيع الهمة
املدرجة يف جدول الأعمال ,حيث �سيناق�ش
امل�شاركون «م�رشوع خطة مرحلية �ساد�سة
لال�سرتاتيجية العربية لل�سالمة املرورية,
بالإ�ضافة �إىل م�رشوع خطة مرحلية �ساد�سة
لال�سرتاتيجية العربية لل�سالمة املرورية,
وم�رشوع خطة مرحلية لتنفيذ اال�سرتاتيجية
العربية للأمن الفكري» .و�سيكون االجتماع
�أي�ضا ,منا�سبة لدرا�سة «التو�صيات ال�صادرة
عن امل�ؤمترات واالجتماعات التي انعقدت
يف نطاق الأمانة خالل عام  ,2017ونتائج
االجتماعات امل�شرتكة مع الهيئات العربية
والدولية خالل عام  ,2017وم�رشوع خطة
�أمنية عربية تا�سعة وم�رشوع خطة �إعالمية
عربية �سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من
اجلرمية,
�إ�ضافة �إىل عدد من املوا�ضيع الهامة

الأخرى ,منها تقرير الأمني العام ملجل�س
وزراء الداخلية العرب عن �أعمال الأمانة
العامة بني دورتي املجل�س ال 34وال.»35
للإ�شارة ,يعرف هذا االجتماع املزمع
تنظيمه باملركز الدويل للم�ؤمترات عبد
اللطيف رحال ,حتت الرعاية ال�سامية
لرئي�س اجلمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة,
ح�ضور وزراء الداخلية يف الدول العربية
ووفود �أمنية رفيعة �إ�ضافة �إىل ممثلني
عن جامعة الدول العربية ,احتاد املغرب
العربي ,املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية
«االنرتبول» ,مكتب الأمم املتحدة ملكافحة
االرهاب ,م�رشوع مكافحة االرهاب ملنطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا ,جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية وكذا االحتاد
الريا�ضي العربي لل�رشطة .وي�أتي قرار
الرئي�س بوتفليقة باحت�ضان اجلزائر ا�شغال
الدورة لي�ؤكد «دور اجلزائرالرائد يف دعم
التن�سيق والتعاون العربي امل�شرتك ,ال�سيما
بخ�صو�ص الق�ضايا الأمنية وحمابة االرهاب
واجلرمية املنظمة»
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وزارة التجارة تف ّند ا�ستريادها وتربر منعها باالحتياط فقط

حلوم  بغال وحمري و�أح�شا�ؤها وم�ساحيق خنازير وزواحف معلق ا�ستريادها «م�ؤقتا»
•         مهماه بوزيان   :تعليق ا�ستريادها بدل منعه يوحي بتداول العملية �سابقا

تك�شف قائمة املواد اخلا�ضعة للتعليق امل�ؤقت عند اال�سترياد الواردة يف  ملحق املر�سوم التنفيذي  02-18جملة املواد املعلق ا�ستريادها من بينها
جملة من املواد التي �أقل ما يقال عنها �أنها تك�شف عن العجب العجاب حول عملية ا�سترياد مواد غريبة كليا عن املجتمع اجلزائري ،وحتى و�إن مت
تربيرها بتوجيهها �إىل العمال الأجانب باجلزائر� ،إال �أنه كان يفرت�ض �أن تقوم به ال�شركات الأجنبية املعنية والتي متنحها اتفاقيات خم�صو�صة
حق �ضمان الإطعام مل�ستخدميها من جن�سياتها وبذلك من حقها القيام ب�إ�سترياد املواد املختلفة لعمالهم� ،إال �أن التجاوز يكمن يف ا�ستريادها عن
طريق م�ستوردين جزائريني وبختم اجلمهورية اجلزائرية وب�أموال عمومية حتول كعملة �صعبة للخارج ،على حد تعبري اخلبري االقت�صادي مهماه
بوزيان ،وهي املواد التي �ستك�شف عنها «الو�سط» تدريجيا وفقا لأرقام املواد والبند التعريفي لها.

�سارة بومعزة
وتك�شف جملة املواد
املو�ضوعة حتت �أرقام :
املادة  56حتت البند التعريفي 02106.3090.00ا�سترياد �أح�شاء
�صاحلة للأكل من فئة اخلنازير
طازجة ومربدة،
 املادة  :57كبد من ف�صيلةاخلنازير جممدة وغريها
 املادة :58غريها من �أح�شاءف�صيلة اخلنازير جممدة
 واملادة  62خا�صة ب�أح�شاءحيوانات �صاحلة للأكل :الأح�صنة
والبغال والأغنام موجهة للمواد
ال�صيدالنية،
املادة  :64حلوم حيوانات�صاحلة للأكل� :أح�صنة ،حمري،
بغال جممدة.
 املادة  :65حلوم و�أح�شاء �صالحللأكل للدواجن من ف�صيلة الدجاج
الأليف غري مقطعة ،طازجة �أو
جممدة ،بدون �أمعاء والر�أ�س
 املادة :70حلوم و�أح�شاء دواجنغري مقطعة ،جممدة ومري�شة
ومفرغة
 املادة � :79أح�شاء �أخرىللدواجن من الدجاج الأليف
طازجة �أو مربدة
 املادة  :192حلوم جمال ذاتال�سنامني طازجة
 � :198أفخاذ ال�ضفادع جممدةحتت البند التعريفي:
 :221 -دقيق وم�ساحيق اللحوم

من ف�صيلة اخلنازير
 املادة  :385النقانق من دمحيواين
 املادة  :386م�ستح�رضاتمتجان�سة من الأح�شاء �أو الدم
 املادة  397حتت البندالتعريفي :م�ستح�رضات من دم
احليوانات
 املادة  :402حم�رضات �أخرىمن دم احليوانات
 املادة  46حلوم حيوانية منف�صيلة احلمري والبغال طازجة
ومربدة
 املادة  47حلوم حيوانية منف�صيلة الأ�سنية �أو البغال املجمدة
 املادة � :59أح�شاء حيوانية �صالحللأكل� :أغنام ،ماعز� ،أح�صنة
والبغال �أو النغال طازجة ومربدة
 املادة� :61أح�شاء حيوانية�صاحلة للأكل من �أح�صنة ،حمري،
والبغال طازجة �أو مربدة
 املادة  :226دقيق وم�ساحيق�صاحلة للأكل من حلوم و�أح�شاء
من ف�صيلة اخلنازير
ووفقا للمواد املذكورة ،يحدد
بوزيان مهماه ما ن�سبته  51باملائة
من املواد املعلقة ا�ستريادها
على �شاكلة تلك املواد ،والأهم
�أن �إيقاف اال�سترياد اجلاري هو
جمرد تعليق ،ففي حالة عودة
املداخيل ل�سابق عهدها� ،ستعود
اخلزينة العمومية لتكبد حتويل
�أموال �صعبة على كاهلها ل�صالح
جلب تلك املواد.

وزارة التجارة :تعليق

املواد جاء احتياطا ومل
ي�سبق ا�ستريادها
�أما بخ�صو�ص طبيعة توجيه هذه
املواد ،خا�صة و�أنه من امل�ستبعد
توجهها للمجتمع اجلزائري الذي
تتنافى خ�صو�صيته وهذه املواد،
رد املكلف بالإعالم على م�ستوى
وزارة التجارة �سمري مفتاح يف
ات�صال ربطه بـ»الو�سط» ،ب�أن تلك
املواد ال يعني �أنها كانت �ضمن
املواد امل�ستوردة يف ال�سابق ،بل
مت ت�سجيل تعليقها احتياطا ،يف
حالة رغبة �أحد امل�ستوردين يف
ا�ستريادها �ستكون معلقة ،كونها
موجودة �ضمن الرقم اجلبائي
ومت �إلغا�ؤها احتياطا لأنها تخ�ضع
من جهة ثانية لرتخي�ص من وزارة
الفالحة.
ونف�س الأمر �أكده حمدثنا
املعلق
املواد
بخ�صو�ص
ا�ستريادها والتي تنتج يف نف�س
الوقت حمليا على غرار اخلر�شف
ودقلة نور ،التي قال �أنها تهدف
حلماية املنتوج الوطني ،يف
حالة رغب بع�ض امل�ستوردين يف
ا�ستريادها.
يف حني اعترب اخلبري االقت�صادي
بوزيان مهماه �أن الرد ال يتنا�سق
متاما وطبيعة املادة  02من
املر�سوم التنفيذي  02-18الذي
ا�ستقينا منه كل هذه املعطيات،
والتي تن�ص على «  :يعلّق م�ؤ ّقتا
ا�سترياد الب�ضائع امل ّعينة يف
امللحق املرفق بهذا املر�سوم
�إىل غاية �إعادة �ضبط توازن

ميزان املدفوعات ».وبالتايل هذه
املادة  02من املر�سوم تتحدث
عن تعليق م�ؤقت ،وال يعلق م�ؤقتا
�إال ما كان كائنا وموجودا و�ساريا
�إىل غاية �صدور الإجراء بتعليقه،
كما �أن مهلة التعليق حمددة بـ «�إىل
غاية �إعادة �ضبط توازن ميزان
املدفوعات» ،معنى ذلك ف�إنه
عند حتقيق التوازن �ستتم العودة
�إىل �إ�ستريادها ،و�إن كان املق�صود
غري ذلك ،ف�إنه يفهم مما يراد
�إيهامنا به ،ب�أنه كذلك �ساري على
بقية الب�ضائع !!!!!!...م�ضيفا «كما
�أننا نعتقد ب�أن التدقيق والتفا�صيل
الواردة يف امللحق بخ�صو�ص
�أ�صناف الب�ضائع توحي ب�أنها
ب�ضائع معلومة وجرى التداول
بها ،لأنه لو كان �إدراجها بغر�ض
التحوط ف�إن �صياغتها ت�أتي
بالعموم ولي�س بهذا التف�صيل الوايف
 .كما �أردف  مهماه بوزيان بالقول
«وجتدر الإ�شارة هنا ،ورفعا لكل
لب�س ،ب�أن ر�أينا هذا يندرج �ضمن

�سياق مرافعاتنا املعلومة ل�صالح
الإقت�صاد الوطني وامل�صالح
العليا واملثلى للمجموعة الوطنية،
وهذا مير عرب تطهري التجارة
اخلارجية من كل املمار�سات
الطفيلية وتنظيمها و�ضبطها ،وهو
الر�أي الذي نادينا به منذ �سنوات
عديدة ،كما �أن تنبيهنا هذا هو
م�سعى للت�صحيح �ضمن املنظور
الإقت�صادي البحت ،ولي�س له �أي
بعد �إيديولوجي �أو �سيا�سوي ،كما
�أننا نعترب �أنف�سنا ل�سنا م�ؤهلني
لإ�صدار �أحكام قيمية حول هذه
املواد املثار اجلدل حولها،
وبعبارة �شعبية ب�سيطة ( :يل يحب
ياكل احللوف يروح ياكل حلوف
بالدو ولي�س بالعملة ال�صعبة)،
وكذلك الأمر بالن�سبة لإ�ستهالك
اخلر�شف واليقطني «خر�شف
ويقطني بالدنا فهو مرمي،
ومن الأوىل �إ�ستهالك منتوج
بالدنا جلودته الغذائية وزنافعه
ال�صحية».

رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ال�سعيد بوحجة ي�ؤكد:

«القـــــــــــ�ضاء علــــى الإرهــــــاب حتـــــــــــــمــــــية تــــــ�شــــــــاركية»
•       املر�أة  قدمت والزالت تقدم للجزائر

�شدد رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطنى على العمل الت�شاركي بني
املر�أة والرجل من �أجل الق�ضاء على
بقايا الإرهاب التي الزالت تن�شط
يف بع�ض مناطق الوطن ،م�ؤكدا
�أن اجلي�ش الوطني ال�شعبي يبذل
ق�صارى جهده ليعلن نهائيا على بلوغ
الهدف املن�شود ،وهو جزائر بدون
�إرهاب يهدد �أمنها القومي.
وقال ذات املتحدث عرب ر�سالة
قر�أها نيابة عنه نائبه عبد القادر
حجوج ،على هام�ش اليوم الإعالمي
الربملاين الذي حمل عنوان «مكا�سب،
اجنازات ورهانات م�ستقبلية للمر�أة
اجلزائرية» ب�أن العمل الت�شاركي
بني املر�أة والرجل هو احلل الوحيد
من �أجل خلق م�ستقبل جزائري
م�رشق ،خال من التطرف واخلوف
الذي ت�سببت فيه بع�ض اجلماعات
امل�سلحة قبل �سنوات خلت ،وراح
ذات املتحدث ي�ؤكد ب�أنه حان الوقت
من �أجل اخلروج نهائيا من التبعية
النفطية وخلق تنمية اقت�صادية

ذات طابع متنوع تخدم اجلزائيني
واجلزائر ب�شكل عام ،ومن جهة
�أخرى دعا بوحجة املواطنني �إىل
م�ساندة برنامج رئي�س اجلمهورية
عبد العزيز بوتفليقة وجت�سيد ذلك
عرب رف�ضه لنداءات بع�ض اجلهات
الراغبة يف خلق نوه من النفور بني
ال�شعب ودولته ي�ضيف حجوج.
ويف �سياق �أخر وخالل تطرقه
ملو�ضوع اليوم الدرا�سي� ،أفاد
ذات امل�صدر �أن املر�أة اجلزائرية
تغلغلت ب�شكل ايجابي داخل
م�ؤ�س�سات الدولة التي �أ�صبح لها
ت�أثري ايجابي على القرارات املتخذة
يف حق ال�شعب اجلزائري ،م�ضيفا
�أن املر�أة  قدمت والزالت تقدم
للجزائر الكثري من الت�ضحيات
اجل�سام ،خدمة للوطن الذي عاي�ش
الويالت ،مذكرا بت�ضحياتها خالل
تواجد اال�ستعمار  ومعاناتها يف
الع�رشية ال�سوداء و�شجاعتها يف تقبل
امل�صاحلة الوطنية ،ومن جهة �أخرى
�أو�ضح بوحجة ب�أن الإ�صالحات

املرتبطة باملر�أة الزالت م�ستمرة
والد�ستور املعدل�  سنة   2016ما
هو �إال ترجمة ميدانية للمجهودات
التي تبذل يف هذا املجال.
ايداليا :العادات مل تعد
ال�شماعة التي يرتكز عليها
الرجل لقمع املر�أة
من جهتها �أكدت وزيرة الت�ضامن
الوطني وق�ضايا املر�أة ،غنية ايداليا،
ب�أن الإجراءات املتخذة ب�ش�أن املر�أة
منذ فرتة طويلة بد�أ ت�أثريها االيجابي
مي�سها يف الواقع ،وما يرتجم ذلك هو
زوال �أ�سطورة العادات التقاليد التي
دائما ما كانت ال�شماعة التي يرتكز
عليها الرجل من �أجل كبح طموح
املر�أة ،و�أو�ضحت ذات املتحدثة
ب�أن اجلمهورية اجلزائرية منذ
اال�ستقالل كانت دائما ت�ساوي
بني اجلن�سني ،واليوم �أ�صبح هذا
الأمر جليا ووا�ضحا جدا ،ومن بني
الإجراءات التي وقعت ذكرت ايداليا

بقانون الأ�رسة ال�صادر يف 2005
والذي و�صفته بالوثيقة املعززة
حلقوق املر�أة داخل بيتها وخارجه،
م�ضيفة �أن قانون اجلن�سية الذي
�ساوى بني اجلن�سني يف هذه النقطة.
وبلغة الأرقام قدمت ذات الوزيرة
بع�ض الإح�صائيات املرتبطة بالعمل
املقاوالتي للمر�أة يف اجلزائر ،حيث
�أكدت انه من �ضمن  60204مقاول
توجد ن�سبة  34باملائة خا�صة
باملر�أة وهذا الأمر ح�سبها جد
ايجابي يخدم اجلزائر ،ومن بني
� 31321شخ�صا حت�صلوا على قرو�ض
يوجد ن�سبة  74باملائة ا�ستفادت من
هذا الأمر ،وهذا دون ذكر �أرقام
�أخرى لها عالقة مبا�رشة بالعمل
اخلا�ص باملر�أة داخل م�ؤ�س�سات
الدولة ،ويف هذا ال�سياق قالت وزيرة
الت�ضامن الوطني وق�ضايا املر�أة ب�أن
اجلزائر دائما ما راهنت على املر�أة
من �أجل النهو�ض باالقت�صاد الوطني
وحماية الأمن القومي ،املهدد من
اخلارج على حد تعبريها.

الطاهر خاوة :بوتفليقة خدم
املر�أة كثريا
�أما الطاهر خاوة ،وزير العالقات
مع الربملان� ،أو�ضح خالل ندخله
ب�أن مكانة املر�أة يف اجلزائر حققت
قفزة نوعية يف عهد الرئي�س بوتفليقة
ب�سبب الإ�صالحات التي قام بها
منذ توليه زمام احلكم ،م�ضيفا ان
رئي�س اجلمهورية عمل على تكري�س
حقوقها وجت�سيد وعوده التي �أطلقها
بخ�صو�صها ،ويف هذا ال�سياق �أبرز
ذات امل�صدر العديد من النقاط التي
تبني ت�صاعد دور املر�أة يف املجتمع
والتي ي�أتي على ر�أ�سها الد�ستور
املعدل الذي كر�س هذه النقطة مع
�صدور بع�ض القوانني التي حتميها،
م�شددا على الدور الفعال الذي
�أ�صحت املر�أة تقوم به يف الكثري
من املواقع داخل الدولة كانت دائما
حكرا على الرجل ال غري.

علي عزازقة

�80ألف عامل �أجنبي من بينهم 40
باملائة من العمال غري امل�صرح بهم

وزارة العمل تقرر اعادة
النظر يف النظام القانوين
للعمالو  املوظفني الأجانب
� .شركات �أجنبية تالعبت ب�أجور �إطارات
وهميني من �أجل تهريب الأموال �إىل اخلارج

�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.
وتهدف عملية التدقيق 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  4واليات 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 ،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  100مليون
�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   .

�أحمد باحلاج
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حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء

�إتخذوا من مطارات اجلزائر و الربتغال و �إ�سبانيا و دبي مناطق عبور

تون�سيات يدرن�  شبكة عابرة
للقارات لتهريب الكوكايني
فتحت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء �أم�س  ملف �شبكة ن�سوية دولية عابرة للقارات
ال�سترياد وتهريب الكوكايني عرب حمور الإمارات  ،الربازيل  ،املغرب � ،إ�سبانيا  و التي اتخذت من
اجلزائر منطقة عبور وهي ال�شبكة املتكونة من  8ن�سوة من جن�سية تون�سية و مغربية ثالثة منهم
يف حالة فرار على ر�أ�سهم زعيمة ال�شبكة املدعوة «�سارة» التي كانت ت�ستغل يف ن�شاطها هذا الن�سوة
املعوزات والتي حتمل اجلن�سية التون�سية  ،املغربية و الإ�سبانية .
ل/منرية
وقائع الق�ضية احلالية تعود
ملعلومات وردت فرقة مكافحة
املخدرات ب�أمن والية اجلزائر
حول �شبكة دولية تن�شط عرب
الربازيل
الإمارات
حمور
تقوم بتهريب املخدرات عرب
بومدين
مطارالدويل  هواري
فقامت ذات امل�صالح برت�صد
حتركات كافة امل�سافرين
امل�شبوهني و متكنت بيوم
الوقائع امل�صادف ل 22ماي
 2016من ر�صد �سيدة م�شبوهة
قادمة من رحلة دبي  فقامت
حتركاتها  ومبجرد
بتتبع
ال�سيارات
توجهها  حلظرية
باملطار لركوب ال�سيارة رفقة
�شخ�ص قامت بتوقيفها متلب�سة
ب�صدد ت�سليمه كمية 1,8
كلغ  من امل�سحوق الأبي�ض من

نوع الكوكايني خمب�أة ب�إحكام
بجوانب حقيبتها اليودية  ،وبعد
ا�ستجوابها ك�شفت ب�أنها كانت
تهرب املخدرات ل�صالح �سيدة
تدعى «�سارة» عر�ضت عليها
العمل ل�صاحلها و �أغوتها مببالغ
مالية �ضخمة و�أكدت ب�أنها كانت
تقوم بتلك الرحالت متخذتا من
اجلزائر جمرد مركز عبور على
�أن تقوم بت�سليم تلك الكمية
بدولة املغرب بعدما جلبتها من
الربازيل و�أكدت ب�أنها مل تعلمها
ب�أن الأغرا�ض التي تقوم بنقلها
هي خمدرات و�أنها جمرد  حلي
من الأملا�س و الذهب  ،وموا�صلة
للتحريات للك�شف عن باقي الن�سوة
املتورطة يف الق�ضية مت توقيف
املدعوة « �س �،سهيلة» التي كانت
يف انتظارها �سيدة على م�ستوى
�أحد فنادق اجلزائر العا�صمة لتقوم
بت�سليمها كمية املخدرات  ،كما مت
توقيف �سيدة ثالثة وهي قادمة من

دولة « الربازيل» وبحوزتها كمية
 1,31كلغ من الكوكايني  ،ليتم
بذلك حتويل املتهمات اخلم�سة
على حمكمة احلال بعد �إ�صدار
�أر بالقب�ض الدويل �ضد املتهمات
املتواجدات يف حالة فرار  .واجلدير
بالذكر �أن ثالثة  متهمات املتورطات

يف ملف احلال قد �سبق لهن املثول
�أمام هيئة حمكمة احلال بخ�صو�ص
ملف �أخر تورطن فيه رفقة بارون
خمدرات برازيلي املدعو «جورج»
واللواتي كن يخبئن املخدرات داخل
مالب�سهن الداخلية و يعربن بها عرب
املطار الدويل هواري بومدين .

توقيف �شابني جزائريني وبحوزتهما �صندوقا �أ�سودا

�أفارقة يزورون العملة انطالقا من فيال ب�شرق العا�صمة
التم�س ممثل احلق العام لدى حمكمة
اجلنح بالدار البي�ضاء �أم�س توقيع
عقوبة � 10سنوات حب�سا نافذا يف
حق ع�صابة �أفارقة من � 9أ�شخا�ص
من بينهم �سيدة من جن�سيات  مالية
ونيجرية ين�شطون يف جمال  املتاجرة
باملخدرات من نوع القنب الهندي و
الن�صب و تزوير العملة انطالقا من
فيال ب�رشق العا�صمة ملك للمتهم
العا�رش املتابع بتهمة �إيواء �أجانب
دون رخ�صة من ال�سلطات الو�صية
وهي التهمة التي طالب لأجلها وكيل
اجلمهورية توقيع عقوبة � 6أ�شهر
حب�سا نافذا .
تاريخ توقيف املتهمني يعود ل�شهر
دي�سمرب  2017حني متكنت م�صالح
الأمن خالل دورة روتينية لها ب�شوارع
العا�صمة من توقيف �شابني جزائريني
وبحوزتهما �صندوق �أ�سود به

ق�صا�صات ورقية مهي�أة للتزوير  ،وبعد
حتويل ال�شابني على م�صلحة التحقيق
ك�شفوا ب�أنهما ت�سلما ال�صندوق من
رعيتان �إفريقيان يدعيان�  إبراهيم»،
و»م ،ديبابا» بعدما وعداهما بتحويل
تلك العملة ملبالغ مالية بالعملة
ال�صعبة  ،لتقوم م�صالح الأمن بو�ضع

كمني حمكم للقب�ض على هاذين
الأخريين ومتكنت من توقيف املدعو
« م  ،ديبابا» الذي تبني ب�أنه يقيم يف
فيال م�ؤجرة ب�رشق العا�صمة مكونة
من ثالثة �أطباق و بعد تفتي�شها عرث
هناك على كمية  70غرام من القنب
الهندي و كذا ق�صا�صات ورقية مهيئة

تيبازة

للتزوير مع  جمموعة من النباتات و
الأع�شاب ومواد جمهولة  ،وموا�صلة
للتحريات مت توقيف �رشكائهم ويتعلق
الأمر ب� 7أ�شخا�ص �أخرين من
بينهم �سيدة وحتويلهم على حمكمة
احلال �أين مت �إحالتهم على ال�سيد
قا�ضي التحقيق الذي با�رش التحريات
الق�ضائية و التي �أ�سفرت عن حتويل
املتهمني على حمكمة احلال بجرم
حيازة املخدرات بهدف املتاجرة
و الن�صب و االحتيال و التزوير و
ا�ستعمال يف حمررات نقدية و
الإقامة الغري �رشعية  ،وهي التهم
التي �أنكروها خالل مثولهم للمحاكمة
و حملوا ال�سيدة امل�س�ؤولية عن حيازة
املخدرات بحكم �أنها �ضبطت داخل
منزلها بالطابق الأول  ،ليطالبوا
ب�إفادتهم بالرباءة التامة .

ل/منرية

الإطاحة بع�صابة �إجرامية و حجز  2400قر�ص مهلو�س
متكنت فرقة ال�رشطة الق�ضائية
بفوكة (والية تيبازة) من الإطاحة
بع�صابة �إجرامية منظمة �ضبطت
بحوزتهم  2400قر�ص مهلو�س
ح�سب بيان �أ�صدرته �أم�س الثالثاء
خلية الإعالم ب�أمن الوالية .و
يتعلق الأمر ب�شخ�صني يبلغان من
العمر  26و � 28سنة متورطان
يف ق�ضية «حيازة م�ؤثرات عقلية
ق�صد املتاجرة بها �ضمن جماعة
�إجرامية من�ضمة» �ضبط بحوزتهما

 2400قر�ص مهلو�س بغر�ض «البيع
و الرتويج» ح�سب البيان و عملت
فرقة ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن
فوكة على الق�ضية لعدة �أ�سابيع
قبل �أن يتم الإطاحة بهما نهاية
الأ�سبوع املا�ضي بعد «تفعيل عامل
اال�ستعالمات ملتابعة امل�شتبه
الرئي�سي و �إعداد خطة حمكمة
كللت بالنجاح» �أ�ضاف ذات البيان
و من جهته �أحال وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة القليعة ملف الق�ضية

على قا�ضي التحقيق بنف�س املحكمة

الذي �أمر هو بدوره بو�ضع اع�ضاء

الع�صابة رهن احلب�س االحتياطي على

ذمة التحقيق ,وفق البيان.

فتح ملف ال�سطو على ور�شة بناء
امل�سجد الأعظم باملحمدية
اجلنايات
فتحت  حمكمة
االبتدائية بالدار البي�ضاء امللف
املتعلق  بالف�ضيحة التي هزت
م�رشوع بناء امل�سجد الأعظم
باجلزائر والكائن باملحمدية
باحلرا�ش واملتعلق بق�ضية
�رسقة مبلغ 115مليون �سنتيم
من رواتب العمال على م�ستوى
مكتب املحا�سبة وهي الف�ضيحة
التي تورط بها � 6أ�شخا�ص منهم
 5موظفني مب�رشوع �أحدهم
عون حرا�سة و�آخر يعمل على
م�ستوى خمرب اال�سمنت وبالباقني
«م�ساعدين بنائني» املتابعني
مبوجب قرار الإحالة بجناية
تكوين جمعية �أ�رشار ،ال�رسقة
املو�صوفة والتزوير وا�ستعمال
املزور مع توفر ظرف التهديد
وا�ستح�ضار مركبة ،وعدم الإبالغ
عن جرمية .
يف الق�ضية التي جرى التحقيق
فيها على م�ستوى حمكمة احلرا�ش
والتي تعود جمرياتها ل�شكوى
تقدم بها م�س�ؤول �صيني مب�رشوع
بناء امل�سجد الأعظم باملحمدية
بنهاية �شهر دي�سمرب  2015تفيد
تعر�ضه لعملية �سطو خطرية على
يد جمموعة �أ�شخا�ص قاموا
بالتهجم على مكتب املحا�سبة
وبيدهم خناجر و �سكاكني من

احلجم الكبري وقاموا باال�ستيالء
على مبلغ  115مليون �سنتيم
وهي املبالغ املخ�ص�صة لت�سديد
�أجور العمال وقيامهم بتهديده
بالت�صفية اجل�سدية يف حال حاول
مقاومتهم �أو اال�ستنجاد بال�رشطة
 ،لتنطلق التحريات الأمنية
التي ك�شفت �أن عملية ال�سطو
قد متت على يد �أ�شخا�ص من
داخل الور�شة وهما موظفان
بور�شة هناك نفذا العملية بناءا
على فكرتهما و �إختارا ليلة
ت�سليم الرواتب لعلمهما التام ب�أن
الرواتب ت�سلم نقدا داخل �أظرفة
بعد و�ضعها يف مكتب املحا�سبة
،كما قاما باالتفاق مع �شخ�ص
غريب عن امل�ؤ�س�سة مكنوه من
دخول الور�شة عن طريق تزوير
بطاقة العمل هناك وبعد ولوجه
لداخل الور�شة ب�سيارة فاخرة ظل
ينتظرهما داخل الور�شة على
�أ�سا�س �أنه يف مهمة عمل حلني
تنفيذهما لعملية ال�سطو التي
ا�ستعانا بها بخناجر و �سكاكني و
�أقنعة  ،ويتم بعد التو�صل للفاعلني
بتحويلهم على حمكمة احلرا�ش
�أين جرى التحقيق معهم و
�إحالتهم على حمكمة اجلنايات
باجلرم �سالف الذكر.  
ل/منرية

وزارة العمل

دعوة النقابات �إىل الإبالغ بالعنا�صر
ت�سمح بتقدير متثيليتها

دعت وزارة العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي ,اليوم
الثالثاء كافة املنظمات النقابية,
�إىل �إر�سال كل املعلومات املتعلقة
بالعنا�رص التي ت�سمح بتقدير
متثيليتها ,يف �أجل ال يتجاوز 31
مار�س اجلاري وذكرت الوزارة
يف بيان لها ,املنظمات النقابية
للعمال الأجراء وامل�ستخدمني
امل�سجلة« ,بواجبهم ب�إبالغ الهيئة
امل�ستخدمة وال�سلطة الإدارية
املخت�صة املن�صو�ص عليها يف
�أحكام املادة  10من القانون
رقم  14-90امل�ؤرخ يف  2جوان
 1990املتعلق بكيفيات ممار�سة
احلق النقابي املعدل واملتمم,
بالعنا�رص التي ت�سمح بتقدير
متثيليتهم ,طبقا لأحكام املادتني
 34و 37مكرر من نف�س القانون».
ويف هذا ال�صدد ,دعت وزارة

العمل «كافة املنظمات النقابية
لإر�سال ,يف �أجل ال يتجاوز 31
مار�س  ,2018كل املعلومات
املتعلقة بالعنا�رص التي ت�سمح
بتقدير متثيلية منظماتهم
النقابية ,مع ملئ التطبيق
املعلوماتي برنامج ()EXCEL
الذي ميكن حتميله عرب املوقع
الر�سمي لوزارة العمل والت�شغيل
و ال�ضمان الإجتماعي www.
 « mtess.gov.dzو�أو�ضحت
الوزارة �أنها رُ
�ست�سل للمنظمات
النقابية للعمال وامل�ستخدمني
قر�صا م�ضغوطا ,من �أجل ملء
هذا التطبيق املعلوماتي ,حمذرة
من �أن املنظمات النقابية التي ال
تبلغ بعنا�رص تقدير متثيليتها يف
الآجال القانونية« ,ميكن اعتبارها
غري متثيلية ,طبقا لأحكام املادة
 37مكرر من ذات القانون».

6

واليات

الأربعاء  7مار�س  2018املوافـق لـ  18جمادىالثاين 1439ه

تراجع عائدات اجلباية وغلق مركز جواري جديد قد يعجل برحيله

رئي�س هيئة فك النزاعات وا�صالح ذات
البني موالي ر�ضوان �سرحاين للو�سط :

مدير ال�ضرائب بتمرنا�ست يتجاوز اخلطوط
قطاع ال�صحة بورقلة دخل
بالتدخل
مطالبة
وال�سلطات
احلمراء
غرفة االنعا�ش ووزارة
ال�صحة مطالبة بالتحرك
طالب جمعيات حملية من الوزير الأول �أحمد �أويحي ب�ضرورة التدخل ال�شخ�صي لدى ال�سلطات املعنية لتقدمي
مدير ال�ضرائب بتمرنا�ست �أمام امل�ساءالت القانونية لتقدمي تو�ضيحات حول الأ�سباب التي تقف خلف تراجع
عائدات اجلباية وغلق مركز جواري لل�ضرائب بحي �صور ببلدية مترنا�ست �ساعات قليلة بعد تد�شينه من طرف
وزير املجاهدين الطيب زيتوين .
�أحمد باحلاج
نا�شد ممثلي اجلمعيات املحلية
الفاعلة وال�رشيك الإجتماعي
حكومة الوزير الأول �أحمد �أويحي
ب�رضورة فتح حتقيق يف التجاوزات
واخلروقات التي ظل م�سكوتا
عنها من طرف امل�س�ؤول الأول
على ال�رضائب بوالية مترنا�ست
 ،وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
اتخاذ قرار غري مفهوم بغلق فوري
للمركز اجلواري لل�رضائب بحي
�صورو بعا�صمة الوالية �ساعات
قليلة بعد تد�شينه من طرف وزير
املجاهدين الطيب زيتوين على
هام�ش ا�رشافه على االحتفاالت
املخلدة لليوم الوطني لل�شهيد
امل�صادف لـ  18فيفري الأخري
،علما �أن املركز يتوفر على كافة
الو�سائل من �أجل ترقية اخلدمة

العمومية .
ومما يحز يف نفو�س ذات
املتحدثني الرتاجع الرهيب يف
عائدات ال�رضائب خا�صة اذا
علمنا �أن الوالية حدودية مع
دولتي مايل والنيجر وم�شهورة

بتجارة املقاي�ضة التي تعترب من
بني البدائل اال�سا�سية لتقوية
االقت�صاد الوطني وانهاء التبعية
لقطاع املحروقات
م�شاكل املدير الوالئي لل�رضائب
مل تتوقف عند هذا احلد بل

امتدت لتطال �رصاعه اخلفي مع
�أع�ضاء اللجنة املت�سوية الأع�ضاء
التي ات�ضح من خالل لقائها معه
� ،رضورة ت�أجيل موعد انعقاد
اللجنة املت�سوية الأع�ضاء اىل
غاية �شهر جوان املقبل بحجة
عدم توفر ال�رشوط بالن�سبة
للموظفني املدرجني يف املخطط
ال�سنوي للموارد الب�رشية مع العلم
�أن جميع املعنيني بالإ�ستفادة من
الرتقية ح�سب املخطط تتوفر
فيهم ال�رشوط بدليل م�صادقة
الوظيف العمومي عليه  ،رغم �أن
اللجنة املت�سوية الأع�ضاء كانت قد
اقرتحت امكانية انعقاد الإجتماع
قبل نهاية ال�سنة املن�رصمة لتفادي
فقدان املنا�صب املالية واحلقوق
املرتتبة عليه .

حجزت  43800قارورة خمر منذ بداية العام اجلاري

م�صالح الأمن بورقلة توا�صل دك مواقع مروجي امل�شروبات الكحولية
توا�صل م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف مكافحة اجلرمية املنظمة
عملية دك مواقع مروجي
امل�رشوبات الكحولية عرب اقليم
بلديات الوالية  ،مما مكن منذ
بداية هذا العام من �ضبط
وا�سرتجاع  43800قارورة خمر
من خمتلف الأ�شكال واالنواع
موجهة للرتويج حمليا بطريقة
غري �رشعية  .ك�شفت م�صادر
�أمنية متطابقة ليومية «الو�سط»
�أن م�صالح امن والية ورقلة ويف
�إطار التطبيق ال�صارم ملخطط
جتفيف منابع التهريب للم�رشوبات
الكحولية  ،كانت قد متكنت
بكل من بلديات تقرت  ،ورقلة
 ،حا�سي م�سعود واحلجرية منذ
بداية ال�سنة اجلارية و �إىل غاية
بداية �شهر مار�س من تنفيذ 31

عملية �أمنية نوعية عرب الطرقات
الوالئية وداخل التجمعات ال�سكنية
مما مكن من �إجها�ض حماولة
ترويج و ا�ستهالك �أكرث من 43800
قارورة خمر من خمتلف الأنواع
والأ�شكال كانت موجهة للرتويج
بطريقة غري �رشعية ليتم م�صادرة
املحجوزات وحتويلها ملفت�شيات
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية و
مديرية �أمالك الدولة بغر�ض
�إتالفها  ،حيث تندرج هذه
العمليات يف �إطار التطبيق ال�صارم
ملخطط الأمن الداخلي الهادف
لإحتالل امليدان وت�شديد اخلناق
على بارونات اخلمور خا�صة �إذا
علمنا �أن تف�شي مظاهر بيعها
وترويجها اقرتن ب�إرتفاع معدالت
الإجرام خا�صة ما تعلق بجرمية
القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار

والرت�صد .

وك�شف م�صادر

�أمنية م�ؤكدة جلريدة «الو�سط»�أن

م�صالح الأمن قد �شددت من
الإجراءات الأمنية على مداخل

املدن الكربى على غرار حا�سي

م�سعود  ،تقرت  ،الطيبات ،
احلجرية وورقلة .

�أحمد باحلاج

�أمن تيندوف يعالج  09جنح مرورية  19 ،خمالفة و ي�سحب  51رخ�صة �سياقة
�سجلت امل�صلحة الوالئية للأمن
العمومي ب�أمن والية تندوف خالل
�شهر فيفري املن�رصم حادث مرور
ج�سماين واحد �أ�سفر عن �إ�صابة
�شخ�ص بجروح طفيفة ،ليتم خالل
نف�س الفرتة مراقبة 1710مركبة من
خالل حواجز املراقبة املرورية
والدوريات الراكبة والراجلة على
م�ستوى �إقليم االخت�صا�ص  ،حيث
�أ�سفرت نتائج ذلك عن ت�سجيل
 09جنح مرورية مع ت�سجيل 07

�أحمد باحلاج

نا�شدوا ال�سلطات املحلية بالتدخل للوقوف
على امل�شكل املطروح

�سكان منطقة �سكرة بورقلة
يعي�شون يف الظالم

يف ح�صيلة خا�صة ب�شهر فيفري املن�صرم

خمالفات تن�سيقية �إىل جانب 27
خمالفة  ،منها  07خمالفات من
الدرجة الأوىل  19 ،خمالفة من
الدرجة الثالثة و خمالفة واحدة
من الدرجة الرابعة  ،يف ذات
ال�سياق �أح�صت ذات امل�صالح 37
حالة توقيف للمركبات والدراجات
النارية ا�ستوجبت و�ضع  09حاالت
يف احلظرية  ،مع ت�سجيل  51حالة
�سحب رخ�صة �سياقة لغر�ض
التعليق ملدة � 03أ�شهر و  16حالة

فتح رئي�س هيئة فك النزاعات
وا�صالح ذات البني موالي ر�ضوان
�رسحاين  ،النار على م�س�ؤويل
قطاع ال�صحة بوالية ورقلة
وحملهم م�س�ؤولية تبعات العجز
احلا�صل يف القطاع ب�سبب العجز
احلا�صل يف اخلدمات ناهيك
عن الت�أخر الفادح يف ا�ستغالل
الأجهزة الطبية اجلديدة التي
التهمت املاليري دون حتقيق
النتائج املرجوة .
طالب رئي�س هيئة فك النزاعات
وا�صالح ذات البني موالي ر�ضوان
�رسحاين  ،يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به جريدة «الو�سط « من
وزير ال�صحة وال�سكان وا�صالح
امل�ست�شفيات خمتار ح�سبالوي
ب�رضورة التدخل العاجل من
�أجل �إيفاد جلنة حتقيق وزارية
للوقوف على التدين امل�ستمر
بقطاع ال�صحة ب�سبب غياب بع�ض
التخ�ص�صات احل�سا�سة على غرار
افتقار م�صلحة الطب ال�رشعي
لإخت�صا�صي  ،ناهيك عن الت�أخر
الفادح يف ادخال التجهيزات

غرار جهاز
احل�سا�سة على
الرنني املغناط�سي  ،ا�ضافة جلهاز
ال�سكانري حيز الإ�ستغال ل وهو
ما زاد من حجم معاناة مر�ضى
عا�صمة اجلنوب ال�رشقي يف
حتمل عناء التنقل وم�شقة ال�سفر
بقطع م�سافات طويلة ترتاوح بني
الـ  400و  950كلم باجتاه واليتي
غرداية و اجلزائر العا�صمة ويف
�أ�سوء الأحوال نحو دولة تون�س
للبحث عن �سبل العالج ،وهو ما
ي�شكل عبئ كبري للمر�ضى الذين
يعاجلون باخلارج بالبحث عن
العملة ال�صعبة يف ظل تراجع
العملة الوطنية .
ويف مو�ضوع مت�صل طالب موالي
ر�ضوان �رسحاين ب�رضورة تقدمي
مدير ال�صحة لوالية ورقلة �أمام
امل�ساءالت القانونية لتقدمي
تو�ضيحات حول �أ�سباب تعرث ملف
ال�صحة مقارنة مبئات املاليري
التي التهمها القطاع بهدف
جت�سيد مفهوم تقريب ال�صحة من
املواطن .

�سحب لرخ�ص ال�سياقة لغر�ض
التعليق ملدة � 06أ�شهر .
عالوة على ذلك �سجلت فرقة
�رشطة العمران وحماية البيئة
عددا من املخالفات وذلك يف ظل
املجهودات امليدانية املبذولة
ملحاربة خمتلف املخالفات
املا�سة بالبيئة والعمران متثلت
يف ت�سجيل  08خمالفات متعلقة
بالعمران تعلقت يف جمملها ب�إجناز
بناء بدون ترخي�ص وا�ستغالل

م�ساحة عمومية بدون رخ�صة مع
ت�سجيل  6خمالفات ما�سة بالبيئة
تعلقت برمي و �إهمال النفايات
الهامدة � ،إعاقة ا�ستعمال الطريق
والأماكن العمومية بو�ضع مواد من
�شانها منع حرية املرور �أو جعله
غيــر م�أمون �إىل جانب عر�ض وبيع
ال�سلع يف الطريق العمومي.

�شيخ مدقن

جدد جمموعة من املواطنني
القاطنني مبنطقة �سكرة التابعة
لبلدية الروي�سات و التي تبعد حوايل
 05كلم عن مقر الوالية ورقلة ،
مطلبهم القا�ضي ب�رضورة ربط
جتمعاتهم ال�سكنية ب�شبكة الإنارة
العمومية  ،حيث �أثار امل�شكل
القائم امتعا�ضهم وا�ستياءهم
نتيجة التزام ال�سلطات املعنية
ال�صمت حيال املو�ضوع املتعفن
وجتاهلها ملطالبهم الذي و�صفوه
بامل�رشوع  ،رغم عديد ال�شكاوي
التي وجهوها لل�سلطات املحلية
يف وقت �سابق .
و ما �أثار حفيظتهم وا�ستياءهم
عدم التقيد بتعليمات الوزارة
الو�صية القا�ضية بربط جميع
الأحياء بالإنارة العمومية  ،ي�أتي
هذا يف الوقت الذي خ�ص�صت
فيه احلكومة مبالغ مالية �ضخمة
لإعادة ت�صليح امل�صابيح و تثبيت
�أخرى  ،يف الوقت الذي ا�ستفاد
من العملية املناطق والأحياء
املجاورة .
طالب جمموعة من ال�سكان باجلهة
ذاتها  ،من ال�سلطات املحلية
بالتدخل العاجل لإخراجهم من
دائرة الظالم الدام�س الذي

يتخبطون فيه منذ �سنوات ب�سبب
عدم ربط جتمعهم ال�سكني ب�شبكة
الإنارة العمومية  ،الأمر الذي
بات ي�شكل خطرا على �سالمتهم
نتيجة انت�شار عدد من املنحرفني
يف ال�شوارع  ،الأمر الذي حرم
ال�سكان من ق�ضاء م�صاحلهم و
نقل مر�ضاهم �إىل امل�ست�شفى يف
الفرتة الليلية  ،و ما زاد الطني بلة
انعدام الأمن بذات اجلهة  ،مما
�ساهم يف زيادة عدد املنحرفني
الذين �سيطروا على املنطقة .
و ح�سب ت�رصيح عدد من ال�سكان
لـ « الو�سط « ف�إن املع�ضلة
املطروحة �أ�صبحت ت�شكل خطرا
على �سالمتهم  ،مطالبني اجلهات
املعنية بالتدخل العاجل والعمل
على �إعادة ت�صليح �شبكة الإنارة
العمومية و تثبيت �أخرى بعدد
من الأحياء لإخراجهم من دائرة
الظالم الدام�س التي يتخبطون
فيها منذ �سنوات  ،و منحهم
ر�صيدهم من امل�شاريع التنموية
التي �أقرتها احلكومة للتقليل من
معاناة املواطنني .

�شيخ مدقن
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الأربعاء  7مار�س  2018املوافـق لـ  18جمادىالثاين 1439ه

وزير العدالة طيب لوح :

حجم املبادالت بلغ خم�س مليارات بني البلدين

ا�سماعيل �شيخون 114 :
قطاع العدالة حقق قفزة نوعية
يف م�سار التحول نحو العامل الرقمي �شركة �أمريكية تن�شط باجلزائر

 4 .حمبو�سني ي�ستفيدون من العقوبة البديلة با�ستعمال ال�سوار االلكرتوين

�أفاد وزير العدل طيب لوح �أنه منذ دخول خدمة ال�سوار االلكرتوين لذي ي�ستعمل كبديل لإجراء احلب�س امل�ؤقت يف اجلزائر حيز اخلدمة
ا�ستفاد  4حمبو�سني من العقوبة البديلة �أي ق�ضاء عقوبتهم خارج امل�ؤ�س�سة با�ستعمال ال�سوار االلكرتوين ،م�شريا �أنه امل�صلحة املخت�صة على
م�ستوى الوالية تقوم مبتابعة املكان املوجود فيه املحبو�س.

�إميان لوا�س
قام الأم�س وزير العدل حافظ الأختام،
الطيب لوح رفقة وزير الداخلية باململكة
العربية ال�سعودية ،بزيارة املركز الوطني
للمعلومات الق�ضائية لوزارة العدل
التابع لوزارة العدل ،حتى تلقى الوزير
�رشوحات عن املركز قدمها له وزير
العدل ،لإظهار القفزة النوعية التي عرفها
قطاع العدالة يف جمال ع�رصنة وهياكل
وخدماتها وقطع �شوطا هاما يف م�سار
التحول التكنولوجي نحو العامل الرقمي.

ويف �سياق مت�صل ،ثمن لوح تقنية ال�سوار
االلكرتوين التي دخلت حيز اخلدمة
م�ؤخرا ،م�شريا ان هذا القرار من �ش�أنه
تخفيف معاناة الع�رشات من القابعني يف
ال�سجون ومل تنته ف�صول حماكمتهم يف
�إطار التحقيقات املتوا�صلة ،مو�ضحا �أن
هذه التقنية متكن املتابع ق�ضائياً بدقة
عالية ،وعدم حرمان الأ�شخا�ص املتابعني
يف ق�ضية ما من حريتهم و�ضمان امتثالهم
�أمام اجلهات .ومن خالل الزيارة تلقى
وزير الداخلية ال�سعودي �رشوحات مف�صلة
حول املنظومات املعلوماتية التي تدعم
بها املركز ،على غرار قاعدة البيانات

الوطنية الب�صمة الوراثية التي حتتوي
معلومات ال�ضحايا وجمهويل الهوية ،حيث
�أن كل املعطيات تخزن وتوجه لطلبات
الدرك والأمن الوطني قاعدة حتت
ا�رشاف قا�ضي لوزارة العدل للمحافظة
عليها و فقا للقانون يف اطار ترقية حقوق
االن�سان ،ا�ستحداث منظومة معلوماتية
مركزية متكاملة ملعاجلة معطيات تتعلق
بن�شاطات م�ؤ�س�سات العدالة التابعة لها.
كما ا�ستفاد املركز من اخلدمة
االلكرتونية يف ت�سيري امللف الق�ضائي
على غرار �صحفية ال�سوابق الق�ضائية
�شهادة اجلن�سية و التجن�س �أوامر منع

من مغادرة تراب الوطن  ،وادماج تدارك
تقنية الت�صديق و التوقيع االلكرتوين يف
املجال الق�ضائي من خالل ا�ستحداث
مركز للإم�ضاء الإلكرتوين و ان�شاء
�سلطة الت�صديق االلكرتوين وتدخل زيارة
وزير الداخلية ال�سعودي يف �إطار تعزيز
العالقات التاريخية بني البلدين ،وتطوير
�سبل التعاون بني اجلزائر وال�سعودية
بالإ�ضافة �إىل تبادل اخلربات يف العديد
من املجالت بني البلدين ،وتدوم زيارة
وزير الداخلية باململكة العربية ال�سعودية،
عبد العزيز بن �سعود بن نايف بن عبد
العزيز �أل �سعود ،ثالثة �أيام.

�إرهابي ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست
يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل
جهود وحدات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي� ،سلّم �إرهابي نف�سه ،اليوم
 06مار�س  ،2018لل�سلطات الع�سكرية

بتمرنا�ست /ن.ع ،6.بحوزته م�سد�س
( )01ر�شا�ش من نوع كال�شنيكوف
وخمزنني ( )02مملوءين وكمية من
الذخرية ،ويتعلق الأمر بامل�سمى "م.

حممد
التحق
.2012
�أخرى

" ،املدعو "�أبو عمار" ،الذي
باجلماعات االرهابية �سنة
ت�أتي هذه النتائج لت�ؤكد مرة
اال�ستعداد الدائم لوحدات

اجلي�ش الوطني ال�شعبي املنت�رشة
عرب كامل الرتاب الوطني للدفاع
عن الوطن والت�صدي لكل حماوالت
امل�سا�س ب�أمن البالد.

�أ�شرف على تد�شني م�صنع لإنتاج الأن�سولني ببوفاريك ،ح�سبالوي:

ن�سعى �إىل تلبية الطلب الوطني على االن�سولني

�أكد وزير ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات خمتار ح�سبالوي ،على
�رضورة ترقية تكوين اليد العاملة
اجلزائرية مبجال ال�صيدلة و�صناعة
الأدوية ،مو�ضحا �أن ذلك يندرج
�ضمن خطط عمل احلكومة لتنويع
االقت�صاد الوطني ،حيث �ستعمل على
خلق احلافز الب�رشي الالزم للو�صول
�إىل �صناعة جزائرية �صيدالنية يف
ال�سنوات القادمة.
و�أفاد ح�سبالوي الأم�س من والية
البليدة ،يف كلمة له مبنا�سبة و�ضع
حجر الأ�سا�س لإن�شاء م�صنع لإنتاج
الأن�سولني ببوفاريك ،ب�أن هذا امل�صنع
الذي يعد �رشاكة جزائرية-دامناركية،

�ستتمكن بف�ضلها اجلزائر من �إنتاج
مادة الأن�سولني يف �شكل �أقالم
وخرطو�شات ب�أر�ض الوطن ،وذلك
تنفيذا لتو�صيات رئي�س اجلمهورية يف
�سبيل تنويع املنتوج الوطني وترقيته،
�إ�ضافة �إىل تلبية الطلب الوطني على
هذا الدواء.
�إنتاج الأدوية قطاع معني
بالرتقية يف �سيا�سة احلكومة

من جهته �أ�شار الأمني العام لوزارة
ال�صناعة واملناجم ب�أن �إنتاج
الأدوية قطاع معني بالرتقية يف
�سيا�سة احلكومة ،وذلك من �أجل

حتقيق االكتفاء الذاتي باملنتجات
ال�صيدالنية ،م�ضيفا ب�أن ولوج ال�سوق
الدويل للأدوية وت�صدير امل�صنعة
منها باجلزائر �إىل اخلارج ،يعد من
بني �أهداف قطاعه �أي�ضا.
م�صنع �إنتاج الأن�سولني يعد
املك�سب للجزائر

من جهته �أ�شاد وايل البليدة م�صطفى
العيا�ضي مب�صنع �إنتاج الأن�سولني،
معتربا �إياه باملك�سب للجزائر وكذا
لوالية البليدة ،مربزا  احلاجيات التي
�سيلبيها ل�صالح مر�ضى ال�سكري،
�سيما و�أن عددهم معترب ،م�شيدا يف

�سياق �آخر بف�ضاء الت�سلية الذي تكفل
�أ�صحاب امل�رشوع بت�شييده بجانب
امل�صنع ،بعد �أن �سهلت لهم م�صالح
الوالية عقار �إجنازه ،والذي يحتوي
على م�ساحات خ�رضاء ومالعب
ملمار�سة الريا�ضة لفائدة �شباب
املنطقة ،جدير بالذكر ب�أن هذا
امل�صنع يعد �رشاكة بني امل�ؤ�س�سة
اجلزائرية "�صيدال" ،وبني امل�ؤ�س�سة
الدمناركية "نوفو نوردي�سك" ،والذي
تقدر قيمته ب  8.7مليار دينار ،كما
�أن اجلزء الأول منه �سي�سلم قبل نهاية
ال�سنة اجلارية.

� إميان لوا�س

ر�سميا

التوقيع على بروتوكول التكفل ال�صحي للمواطنني اجلزائريني بفرن�سا

و ّقع الرئي�س الفرن�سي امانويل ماكرون ،على
القانون اجلديد املتعلق بروتوكول التكفل
ال�صحي للمواطنني اجلزائريني يف فرن�سا.و
قد دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي يف
فرن�سا بعد �صدوره يف اجلريدة الر�سمية
الفرن�سية يف الثالث من مار�س .
كما يتعني على الكنا�س �أن تدفع �سلفا عن
كل �سنة مالية  ٪35من مبلغ امل�ستحقات
املالية لل�سنة املالية ال�سابقة و ذلك من �أجل

جتنب �أو احلد من "فوارق الأر�صدة املالية
" ويحدّد الربوتوكول اجلديد عمليا الأطر
التنظيمية لتكفل ال�صحي الذي يقدّمه املركز
الوطني لل�ضمان االجتماعي (الكنا�س) لرعاية
املر�ضى اجلزائريني و كذلك ي�شمل �أي�ضا
امل�ستفيدين منهم  غري امل�ؤمن عليهم امتدادا
لالتفاقات ال�سابقة والذين يتم �إر�سالهم �إىل يف
امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية الفرن�سية كما يلغي
القانون بروتوكول الرعايا ال�صحية واتفاقية

ال�ضمان االجتماعي املربمة يف عام .1980
ويلزم الربوتوكول اجلديد امل�ؤ�س�سة ال�صحية
الفرن�سية املكلفة باملري�ض اجلزائري ،بان
تعلم �صندوق ال�ضمان االجتماعي اجلزائري
“الكنا�س” بـ”طبيعة التكفل الطبي و واملدة
املتوقعة له والتاريخ الذي ميكن �أن يتم
يف العالج “ .كما يجب على امل�ست�شفيات
الفرن�سية يف املقابل �أن ت�ضع “تقديرا على
�أ�سا�سه ت�صدر امل�ؤ�س�سة اجلزائرية ترخي�صا

للتكفل باملري�ض اجلزائري هناك”.
كما يلزم الربوتوكول�  صندوق ال�ضمان
االجتماعي اجلزائري ،ب�إ�صدار ترخي�ص
التكفل باملري�ض على �أ�سا�س التقدير الذي
و�ضعته امل�ؤ�س�سة ال�صحية الفرن�سية ،لنوع
حمدد من الرعاية ومدتها .وال يتم قبول
املري�ض � ّإال وهو مرفوق بـ”�شهادة حقوق
الرعاية املجدولة

ف.ن�سرين

املجل�س الوطني حلقوق االن�سان

فافا بن زروق تتهم العفو الدولية باملغالطة

�أكدت رئي�سة املجل�س الوطني
حلقوق االن�سان ،فافا بن زروقي
�أن التقرير الأخري الذي �أ�صدرته
منظمة العفو الدولية حول و�ضعية
حقوق االن�سان يف اجلزائر،
وخا�صة ما تعلق مبلف املهاجرين
الأفارقة �أن تقرير مغلوط فيه وال

ميد �صلة بالواقع ،داعية �إياها اىل
القدوم اجلزائر والإطالع على
حقيقة الو�ضع.
كذبت بن زروقي الأم�س يف
ت�رصيح لل�صحافة على هام�ش يوم
درا�سي حول “جمهودات تعزيز
دولة القانون يف اجلزائر ،التقرير

الأخري ملنظمة العفو الدولية حول
حقوق الإن�سان باجلزائر ،معتربة
�أن التقرير بُني على ت�رصيحات
مغلوطة ،مربزة �أن املنظمة
�أ�صدرت تقريرها دون التحقق
مما ورد فيه على �أر�ض الواقع،
متهمة بع�ض الأطراف مبحاولة

ت�شويه �صورة اجلزائر ويف �سياق
مت�صل ،دعت املتحدثة ممثلي
هذه املنظمة غري احلكومية �إىل
القدوم �إىل اجلزائر واالطالع على
حقيقة الو�ضع بدل االعتماد على
جتميع املعطيات عن بعد.

�إميان لوا�س

�أكد رئي�س جمل�س الأعمال اجلزائري
الأمريكي �إ�سماعيل �شيخون �أم�س
يف برنامج "�ضيف ال�صباح" للقناة
الإذاعية الأوىل عن وجود � 114رشكة
�أمريكية تن�شط ببالدنا يف خمتلف
القطاعات وهو رقم مر�شح لالرتفاع
�رشيطة بذل املزيد من اجلهد
للق�ضاء على العراقيل البريوقراطية
والإدارية التي ال تزال ت�ؤرق املتعاملني
االقت�صاديني الأمريكيني  .و�أ�ضاف
ا�سماعيل �شيخون قائال مبا �أننا نلزم
الطرف الأمريكي بنقل التكنولوجيا
وتكوين املوارد الب�رشية وخلق منا�صب
ال�شغل ف�إننا مطالبون بتح�سني مناخ
اال�ستثمار و ك�شف عن �إن�شاء �رشكة
خمتلطة ال�شهر القادم تن�شط يف جمال
�إنتاج القمح و�أعالف الأبقار وهذا بعد
جناح جتربة �إنتاج البطاطا بالبي�ض
مربزا �أهمية اال�ستفادة من اخلربة
الأمريكية القائمة على تكوين تعاونيات
فالحية قوية قادرة على ت�صدير
املنتوج .
و�أكد �شيخون ح�ضور رئي�س الغرفة
الفالحية الأمريكية للتعرف على

ال�سوق اجلزائرية وتقدمي اقرتاحات
لتح�سني املنتوج مبا يتالئم مع
موا�صفات بالده  ،كما �سيكون اللقاء
فر�صة للمتعاملني اجلزائريني الكت�شاف
احتياجات اجلانب الأمريكي من
منتجات فالحية على اعتبار �أن املنتج
الفالحي الوطني يتميز بنوعية جيدة
وقابل للت�سويق يف �أمريكا.
وك�شف رئي�س جمل�س الأعمال اجلزائري
الأمريكي �إ�سماعيل �شيخون �أن حجم
املبادالت التجارية بني البلدين بلغ 5
مليارات ون�صف املليار دوالر متثل
فيها  3مليارات و  200مليون دوالر قيمة
�صادرات اجلزائر نحو �أمريكا و التي مل
تخرج عن نطاق املنتجات الطاقوية
فيما �أكرث من ملياري دوالر ا�ستوردتها
اجلزائر قمحا وجتهيزات خمتلفة
و�أرجع � إ�سماعيل �شيخون �أ�سباب
تقل�ص قيمة املبادالت التجارية مقارنة
ب�سنة  2009حيث و�صلت �إىل  22مليار
دوالر �إىل ا�ستغناء �أمريكا عن املنتجات
الطاقوية اجلزائرية بعد �أن حتولت من
بلد م�ستورد �إىل بلد منتج

ف.ن�سرين

رفقة �أربعني �شركة نا�شئة و �صغرية

�سعيدة نغرة  يف منتدى نريوبي
لل�شباب و ريادة الأعمال
منتدى اقت�صادي دويل يومي 22و23
�سبتمرب  2018باجلزائر
ك�شفت الكونفديرالية العامة للم�ؤ�س�سات
اجلزائرية �أم�س يف بيان لها عن رحلتها
�إىل العا�صمة الكينية "نريوبي " حيث
ت�شارك رئي�سة الكونفيديرالية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية رفقة وفد يظم
�أربعني من ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات  يف املنتدى
الدويل لل�شباب و ريادة الأعمال يف االحتاد
الأوروبي و �إفريقيا يومي ال�ساد�س و ال�سابع
من مار�س اجلاري .و على هام�ش املنتدى
�شارك االحتاد العام للم�ؤ�س�سات اجلزائرية
و" بيزن�س ماد "على ر�أ�سها �سعيدة نغرة
االثنني يف منتدى الأعمال الدويل الذي
نظمته "بيزن�س �أفريكا " و املنظمة
الدولية لأرباب العمل  و خالل االجتماع
اجتمع رئي�س املجل�س اال�ست�شاري الدويل
املعني بالتجارة و البحوث التجارية مع
ال�سيد "�إرول كريي�سيبي" رئي�س املنظمة

العاملية ل�صحة احليوان ب�ش�أن تعزيز
التعاون بني املنظمتني و اتفق الرئي�سان
على تاريخ تنظيم منتدى اقت�صادي دويل
بعنوان"ا�ستثمار�آمي"  الذي �سينعقد يف
اجلزائر العا�صمة يومي 22و � 23سبتمرب
 2018و الذي �سيجمع بني اهم منظمات
�أ�صحاب العمل يف �إفريقيا و �أوروبا و
البحر الأبي�ض املتو�سط و ت�شمل �أي�ضا
م�شاركة منظمة العمل الدولية و مكتب
العمل الدويل .  و �شددت �سعيدة نغرة
يف كلمتها �أم�س على احلاجة �إىل تعزيز
الروابط بني دوائر الأعمال يف �إفريقيا و
�أوروبا و البحر الأبي�ض املتو�سط و جلمع
النظم االيكولوجية لل�شباب وريادة الأعمال
يف �إفريقيا و �أوروبا .

ف.ن�سرين

جوائز م�شاريع القمة العاملية ملجتمع املعلومات : 2018

نعيمة حمرز حتقق املرتبة
الأوىل �ضمن فئتها

ي�رس ات�صاالت اجلزائر �أن تعلمكم ب�أن
ال�سيدة نعيمة حمرز حققت بجدارة
وا�ستحقاقات املرتبة الأوىل يف فئتها يف
املناف�سة العاملية "جوائز م�شاريع القمة
العاملية ملجتمع املعلومات ."2018
للإ�شارة ،ف�إن "جوائز م�شاريع القمة
العاملية ملجتمع املعلومات" يكافئ
�أف�ضل امل�شاريع يف جمال تكنولوجيات
الإعالم واالت�صال ،املوزعة على خمتلف
الفئات ،وذلك بهدف تعزيز بناء جمتمع
املعلومات ،حيث يتم تنظيمه كل �سنة
من طرف االحتاد الدويل لالت�صاالت يف
�إطار القمة العاملية ملجتمع املعلومات
(.)SMSI
و�سيتم تكرمي ال�سيدة نعيمة حمرز
خالل احلفل املزمع تنظيمه مبدينة
جنيف ال�سوي�رسية بني  19و  23مار�س
� ،2018أين �ست�ستلم اجلائزة الأوىل

�ضمن فئتها مل�رشوعها حتت عنوان
Africanfiberoptic Backbone
)Trans-Saharan (BTSيف فئة
"التعاون الدويل والإقليمي" وذلك نظرا
لت�أثريه على املجتمع وعالقاته ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة" املحددة يف خمطط
عمل االحتاد الدويل لالت�صاالت بجنيف.
تكر�س هذه املكاف�آت جهود االبتكار
والإبداع الكبرية لع ّمال ات�صاالت اجلزائر
عموما واملر�أة اجلزائرية خ�صو�صا يف
جمال تكنولوجيات الإعالم واالت�صال
على وجه التحديد .ملزيد من املعلومات
حول هذا امل�رشوع ،ميكنكم الدخول على
الرابط التايل :
 https://www.itu.int/
w s i s / s t o c k t a k i n g / /n e t 4
projects/Project/
1514887279=Details?projectId
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متثل مركز ال�صراع الواقعي والرمزي مع العدو ال�صهيوين

فل�سطني املحتلة...تفعيل �إعالمي جديد لق�ضية القد�س

هي مركز ال�صراع الواقعي والرمزي على فل�سطني الذي يدخل طورا جديدا يفر�ض مراجعات �إعالمية وتوجهات تطويرية� ..إنها
القد�س ،التي ت�ستحق ق�ضيتها تنمية الوعي بها ،وا�ستثارة الوجدان معها ،وتي�سري املواكبة لتطوراتها ،وتنمية ح�ضورها يف الوعي
العاملي املتنوع ،و�إنعا�ش التفاعل واملبادرة ل�صاحلها ،وحتفيز الفعل والتحريك والإلهام املتجدد يف خدمتها .ويتطلب هذا ك ّله انعتاقا
من منطق "املدر�سة القدمية" �إىل �آفاق التفعيل الإعالمي اجلديد.
ح�سام �شاكر
تهيمن "املدر�سة القدمية" مبنطقها
املرتهل على التفاعل الإعالمي
الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي مع
ق�ضية القد�س ،وال يقوى النمو الن�سبي
الذي يحققه الإ�سناد الإعالمي
للق�ضية على طم�س مع�ضالت ذاتية
وجوانب ق�صور قائمة ،ثمة �ضعف
وا�ضح ،مثال ،يف املواكبة والتفاعل
بني بع�ض الأحداث امليدانية
والتفعيل الإعالمي الذي ت�ستحقه،
كما ات�ضح خالل "انتفا�ضة القد�س"
التي اندلعت بدءا من �أكتوبر/ت�رشين
الأول  2015بكيفية خمتلفة عن
�سابقاتها.
ق�صور ومنطية
ولهذا الق�صور �صلة بنمطية احلدث
امليداين يف هذه االنتفا�ضة/اله ّبة،
وطابع التكرار االعتيادي يف وقائعها
اجل�سيمة ،عالوة على �ضعف الإبداع
يف التناول الإعالمي ،ف�ضال عن غياب
الإرادة لدى الر�سمية الفل�سطينية يف
�إنعا�شها.
تك�شف القفزات املو�سمية وردود
الفعل املتفرقة والق�صرية الأمد عن
افتقار ج�سيم �إىل ثقافة منظومات
واملدين
الإعالمي
التفاعل
واجلماهريي وال�سيا�سي املتعددة
الأطراف ،التي بو�سعها خدمة ق�ضية
واحدة ب�أدوات و�صيغ متعددة على
من�سق مبوجب االعتماد
نحو تكاملي ّ
ِّ
فيوظف
املتبادل� ،أما االحتالل
منظومات تك ِّر�س جهودها الدعائية
من�سقة ن�سبيا عرب
لأداءات وت�أثريات ّ
العامل وت�شتغل ب�صفة طويلة الأمد،
رغم عرثات و�أخطاء منهجية تتل ّب�سها
بفعل ارتهانها للمركز االحتاليل وما
احل�س الإعالمي اال�ستباقي
زال
ّ
�ضامرا يف التفاعل امل�ساند لق�ضية
القد�س ،مبا يتيح لدعاية االحتالل
هام�شا من امتياز ال�سبق وترتيب
�أولويات التناول الإعالمي العام
و�إجلاء املوقف امللتزم بالقد�س
وق�ضيتها �إىل ردود �أفعال حم�سوبة.
لكنّ منوا قد حتقق ،مثال بت�أثري
مبادرة املجتمع املقد�سي امليدانية،
كما جرى يف ه ّبة باب الأ�سباط يف
�صيف  .2017ي�أتي ا�ستهداف القد�س
م�صحوبا ب�إ�سرتاتيجيات �إعالمية
تتك ّر�س لها خطط وموارد وطاقات
هائلة ،مبا يفر�ض مواجهتها بفعالية
وذكاء .ويتطلّب ذلك ر�صد هذه
وتق�صي �أبعادها
الإ�سرتاتيجيات
ِّ
ومراميها ،وال�سعي �إىل حما�رصتها
وتقوي�ضها ب�إ�سرتاتيجيات وتكتيكات
�إعالمية م�ضادة لها .وال غنى عن
تطوير خطاب مقد�سي ينطوي على
تفكيك مرتكزات الت�ضليل املعتمدة
يف هذا ال�ش�أن .من املهم �أي�ضا
التوعية بالتهديدات واملخاطر التي
تُنذِ ر بها اجلهود الإعالمية املناوئة
احل�س
لق�ضية القد�س ،وتنمية
ّ
النقدي لدى الأو�ساط الإعالمية
وفئات اجلمهور ب�ش�أنها ،مع حتفيز
التن ّبه العام ملا ت�أتي به م�ستجدات

العدوان على القد�س وتط ّوراته.
�أما الت�أثريات التي ت�ستهدف
املقد�سيني وجمتمعهم و�رشائحهم
وم�ؤ�س�ساتهم ومبادراتهم ،لإ�شاعة
التيئي�س والتثبيط ،فتقت�ضي جهودا
�إعالمية لتثبيتهم من جانب ولزيادة
الأعباء املعنوية على جمهور
امل�ستوطنني من جانب �آخر.
مفاتيح وخيارات
ال غنى عن تطوير خرائط طريق
للتفاعل الإعالمي مع القد�س
وق�ضيتها ،ومع فل�سطني وق�ضيتها
عموما ،على �أ�سا�س التكاملية
يف امل�سارات ،والالمركزية يف
التدفقات ،واالعتماد املتبادل يف
التفاعالت.
ملحة �أي�ضا لتطوير
ثمة حاجة
ّ
مل َ
اخلطاب وا ُ
خاطبة ،ب�إن�ضاج
خطاب فل�سطيني مقد�سي عاملي
يقوم على �صياغة مقوالت �أ�سا�سية،
وتفكيك �ضمني لذرائع االحتالل،
ومتكني مفاهيم وم�صطلحات
حمددة يف مواجهة ما تدفع به دعاية
املحتلني.
ويُفرتَ�ض بهذا اخلطاب �أن ي�أتي
متكامال يف �أبعاده وم�ضامينه ،مبا
يراعي م�سائل الهوية والثقافة
والتاريخ وال�سيا�سة والقانون واحلقوق
والأبعاد الإن�سانية واملجاالت
املدنية واالقت�صادية واالجتماعية
وغريها ،ويتطلّب تطوير ا ُ
ملخاطبة
مالم�سة املعريف والوجداين،
وخماطبة امل�شرتك الإن�ساين العاملي
عموما ومراعاة خ�صو�صيات ك ّل بيئة
و�أمة بحيالها تف�صيال ،مبا يف ذلك
مالم�سة اخل�صو�صيات يف الدوائر
املحيطة بفل�سطني يف اجلوار
والنطاقات العربية والإ�سالمية
والإن�سانية ،وبدل النربة الدفاعية
وال�س َمة االعتذارية التي خ ّيمت على
ِّ
خطابات فل�سطينية يف زمن الت�سوية
ال�سيا�سية؛ ينبغي بعد "�صدمة
ترمب" ت�صعيد ال�ضغط يف اخلطاب
واملبادرة يف الرتافع والتحرك بروح
ندية تناجز دعاية االحتالل ،وهو ما
كان مطلوبا من قبل �أ�سا�سا.
بالو�سع مثال؛ فتح ملفات غربي
القد�س و�إثارة ق�ضايا تت�صل بها،
خا�صة مع �إمعان االحتالل يف �إبراز
خطاب "القد�س املوحدة" .ثمة
ملفات جديرة بالتناول يف هذا
ال�سياق ،مثل �سلب بيوت املقد�سيني
غربي القد�س ،وال�سطو على مقربة
"م�أمن اهلل" التاريخية الواقعة فيها،
و�إنعا�ش الوعي بالقرى املقد�سية
املهجرة ،وهذا على �سبيل
الغربية
ّ
املثال ال احل�رص.
املدر�سة القدمية
يفر�ض حمل ق�ضية القد�س �إعالميا
يف الزمن اجلديد؛ االنعتاق من تقاليد
"املدر�سة القدمية" ،فهو ا�شرتاط
لك�سب الرهانات املتجددة يف زمن

ال�صورة وامل�شهد والت�شبيك والبث
احل ّر والتفاعلية املتبادلة فاحلاجة
قائمة ،مثال ،لت�شبيك القد�س تفاعليا
مع �أمتها وعاملها مبا يحقق املواكبة
واملعاي�شة وي�ستحثّ االن�شغال
بق�ضيتها والتجاوب مع نداءاتها،
وهذا عرب مبادرات متعددة قادرة
التوجه يف واقع
على �إجناز هذا
ّ
�إعالمي تت�سارع تطوراته.
ومن الأهمية مبكان تغذية املحتوى
الإعالمي وال�شبكي بامل�ضامني
املتعددة ،وتطوير خيارات البثّ
احلي وتقدمي متحدثني خمت�صني
ّ
ونا�شطني متفاعلني ،وغري ذلك
وي�أتي يف �صميم هذا التطوير �إطالق
طاقات املقد�سيني ،ال �سيما ال�شباب
منهم ،يف املتابعة والر�صد والتوثيق
والت�صوير والقيام باملبادرات
الإعالمية واملدنية واجلماهريية،
واال�شتغال على امللفات والتحركات
واملبادرات واحلمالت عرب حاالت
تفاعلية متبادلة ت�شمل احلقول
املطلوبة كافة ،ومنها املجاالت
الثقافية والفنية� .إنّ �إطالق طاقات
الفعل الإعالمي من الك ّم اجلماهريي
يبقى خيارا نبيها بدل االكتفاء
التقليدي بجهد �إعالمي مركزي
كمي يجري �إجنازه عادة ب�صفة
م�ؤ�س�سية منطية .ثمة فل�سفة تعزز
هذا املنحى ترى �أنّ "الإنتاج من
اجلملة" -املتاح ب�سهولة يف الزمن
ال�شبكي� -أكرث مالءمة لق�ضايا
التحرر من "الإنتاج باجلملة" الذي
ت�ست�سهله دول متمكنة ومراكز قوى
متنفذة .فدعاية االحتالل املتعلقة
بالقد�س ،حتوز خطوط �إنتاج وت�أثري
وحتظى بدعم هائل ابتدا ًء .وبو�سع
الإنتاج الإعالمي والت�أثري التفاعلي
من جملة اجلمهور املت�ضامن
مع هذه الق�ضية� ،أن ميثل مكافئا
ذكيا ملنحى الت�أثري املر ّكز الذي
تقوم به دعاية االحتالل تلك .لكنّ
امل�سعى يتطلّب �إطالق مبادرات غري
تقليدية ت�ستحثّ تفاعل اجلمهور
والأو�ساط الإعالمية واملدنية مع
ق�ضية القد�س ،مع توظيف الو�سائط
وال�شبكات وامل�ؤ�س�سات والأطراف
يف هذا االجتاه.
ويعتمد �إطالق طاقات التفاعل
الإعالمي الكامنة على حتفيز الإبداع
يف ن�رصة ق�ضية القد�س ،بتحريك
النخب الإعالمية وجماهري اجليل
الإعالمي اجلديد وك�سب �صفوة
املجتمعات وقادة الر�أي ل�صالح
الق�ضية ،لإحداث فارق ملمو�س يف
�إدراكها وك�سب االهتمام ل�صاحلها
وتنمية التفاعل معها.
ولن يتحقق تطوير كهذا دون تفاعلية
امل�ستويات وت�شبيك امل�سارات،
مبا يتطلّب تنويع م�سارات الفعل
الإعالمي ،وجتاوز خيارات حمددة
�أو تقاليد منطية.
�إنّ �إنعا�ش التفاعلية املتبادلة
الن�شطة بني امل�ستويات املقد�سية،
والفل�سطينية ،والعربية الإ�سالمية،
والإن�سانية العاملية ،وت�شبيك اجلهود

الإعالمية مع نظريتها اجلماهريية
واملدنية وال�سيا�سية؛ هو خيار
تعاظمت �أهميته بعد �إعالن ترمب
ال�سافر ب�ش�أن القد�س يف �أواخر
.2017
فدخول الق�ضية منعطفا حرجا
يفر�ض تطوير التفاعل املتبادل
بني امل�سارات الإعالمية واملدنية
واجلماهريية وال�سيا�سية ،فال
انف�صام بني التفاعالت يف هذه
امل�ستويات وما يتف ّرع عنها.
ومن الأوراق الرابحة يف نق�ض دعاية
االحتالل �أن يقع الرتكيز على ف�ضح
واقع االحتالل ذاته وت�سليط الأ�ضواء
على تفا�صيله و�إجراءاته ،كي يبا�رش
الواقع تقوي�ض الدعاية امل�ضللة
ومقوالتها الذرائعية.
ولي�س بو�سع التفاعل الإعالمي،
�أ�سا�سا� ،أن ي�أتي منف�صما عن
الواقع القائم على الأر�ض ،بل عليه
بالأحرى �أن يعتمد تكتيكات مرتبطة
بالواقع والتطورات قدر املمكن،
مثل رفع كلفة �أي انتهاك �أو اعتداء
�أو جتاوز حمدّد يُقدِ م عليه االحتالل
يف القد�س؛ وهذا بتح ّركات وحمالت
مناوئة لهذا االنتهاك ت�ستنفر موجة
ت�صعيدية يف اجلهود الإعالمية
واملدنية واجلماهريية وال�سيا�سية.
الرت�صد لأي
يقت�ضي هذا اخليار
ّ
انتهاك وا�ضح املعامل و�سافر
الطابع ،و�إطالق حت ّركات م�ضادة له
يف حال وقوعه �أو ب�صفة ا�ستباقية.
ومن �ش�أن هذا الت ّوجه حتويل هدم
كل مبنى يف القد�س �أو طرد كل �أ�رسة
�ضاعف على االحتالل
�إىل عبء ُم َ
ودعايته يف فل�سطني و�أ ّمتها والعامل.
وي�شمل ذلك �أي�ضا ا�ستباق انتهاكات
ميكن ا�ست�رشافها بجهود مناوئة
لها ،لدرئها �إن �أمكن وت�سليط
الأ�ضواء عليها وتعظيم ردود الأفعال
ال�ساخطة حول العامل.
ومن وجوه الق�صور :االكتفاء بتفاعل
�إجمايل عام مع القد�س وق�ضيتها،
و�إهمال �أولويات ال�ضغط املر ّكز على
مفا�صل حمدّدة منها .وتت�أتى �أهمية
ال�ضغط املر ّكز من فعال ّيته يف تعظيم
الت�أثري ،ومما ي�ستح ّثه من تفاعل
نَ�شِ ط مع م�س�ألة حمدّدة النطاق بدل
�أن تبقى عامة و�إجمالية .ويتيح هذا
اخليار اعتماد متوالية من ال�ضغوط
التي ت�ستهدف عددا من مفا�صل

ق�ضية القد�س تباعا ب�أ�سلوب اخلطوة
خطوة� ،رشط ت�سليط االهتمام على
جزئيات وا�ستثارة التفاعل معها.
�أن�سنة القد�س
من امل�ألوف تنا ُول معاناة املقد�سيني
بح�شد الأرقام والإح�صاءات ،فتتوارى
كم ّية.
حقيقتهم خلف بيانات عددية ِّ
وقد تن�رصف ال�صور وامل�شاهد �إىل
املعامل واملواقع وامل�ستوطنات
واجلدران ،متجاهلة وجوه املقد�سيني
التي حتر�ص دعاية االحتالل �أ�سا�سا
على حجبها عن الوعي� .إنّ احلاجة
�إىل "�أن�سنة" ق�ضية القد�س هي من
التحديات امل�ستمرة ،التي تفر�ض
ا�ستح�ضار املواطن املقد�سي
معبا عن مدينته وق�ضيته ،وتقدمي
ِرّ
وجه الق�ضية الإن�ساين ،والتعريف
يعبون
ب�أ�شخا�ص و�أ�سماء حمددين ِرّ
عن �رشائح املجتمع املقد�سي
وفئاته و�صموده ون�ضاالته ومعاناته
ينبغي و�ضع الإن�سان املقد�سي �-سواء
يعي�ش يف املدينة �أو وقع ت�رشيده
منها -يف ب�ؤرة االهتمام الإعالمي
كي ال تطغى الأعداد والإح�صاءات
والوقائع الإخبارية اجلافة ،وهو ما
يقت�ضي تقدمي وجوه و�أ�سماء ذات
�صلة بالقد�س عموما وبتط ّوراتها
ووقائعها تف�صيال ،والتعريف بها
حتفيزا لتماثُل اجلمهور وجدانيا
معها ،وي�أتي الرتميز مت�صال بهذا
املنحى ،بتعظيم القيمة املعنوية
للوجوه والأ�سماء والتجارب واملواقع
ذات ال�صلة بالقد�س ،وتي�سري التعرف
على واقعها وق�ضيتها من خالل رموز
وتب�سط
تختزل التفا�صيل والأبعاد
ِّ
التعقيدات والت�شابكات ،وتتيح
اخلروج بالق�ضية من التفاعل ال�ضيق
�إىل ف�ضاءات متيل �إىل �صور مي�سرّ ة
من التعبري عن الق�ضايا الكربى.
من �ش�أن هذا امل�سعى �أن يتحقق
برمزية املعامل احل�ضارية والدينية
والثقافية والتاريخية ،وبرتميز
�شخ�صيات ووقائع ومواقع.
وال ّ
�شك �أنّ القد�س متتلك خمزونا ال
يُ�ضاهى عامليا يف املخزون الرمزي،
املنعقد مبعاملها البارزة املعروفة
يف وعي الأمم ،كما جت�سدها قبة
ال�صخرة امل�رشفة يف الأ�سا�س،
وهو ما ينطوي على مع�ضلة حرجة

لالحتالل الذي ي�شعر بوط�أة هذا
العبء الرمزي على دعايته ،لكنّ
التطوير الإعالمي يف خدمة
الق�ضية يقت�ضي �إطالق خمزونات
رديفة من رمزيات القد�س على
�صعيد املعامل واملواقع والوجوه
�أي�ضا ،مبا يُنعِ�ش �إ�شعاع ق�ضيتها
ومينحها ح�ضورا وجدانيا ت�سعى
دعاية االحتالل �إىل م�صادرته
و�صهينته.
معاي�شة الواقع
و�إذ يُطلَب من اجلهود الإعالمية
متكني اجلمهور من معاي�شة واقع
القد�س واملقد�سيني ،مبا يعني
على فهم �أف�ضل للواقع ويهيئ
لتفاعل �أمثل معه؛ ف� ّإن ذلك ال
ينبغي له االقت�صار على ردود
الفعل التي تعقب ال�صدمات
اجل�سيمة يف القد�س .فالتفعيل
يقت�ضي اجرتاح خيارات للمبادرة
يف �إثارة ق�ضية القد�س �إعالميا
دون انتظار ارتفاع من�سوب
املعاناة املقد�سية ،كي ال تبقى
انتهاكات االحتالل املتكررة
بحق القد�س وحدها الباعث
التقليدي على �إثارة ق�ضيتها
�إعالميا .يتحقق ال�سبيل �إىل ذلك
عرب �صناعة �أحداث حت ِّرك ق�ضية
القد�س ،من قبيل الفعاليات
الرمزية واحلمالت املكثفة
وحت ّركات الت�ضامن النوعية
واملواقف التي جتتذب االنتباه،
مع ا�ستثمار ما هو قائم �أ�سا�سا
من �أحداث وتط ّورات و�إذ ي�شغل
التثبيت الإعالمي للمقد�سيني
�أولوية متقدمة ،ف� ّإن خياراته
جت�سد
ت�شمل -مثال� -إبراز مناذج ِّ
ثباتهم حتت االحتالل ،و�إخراج
ال�شجاعة املحلية من عزلة الزقاق
�أو ال�ساحة �إىل ف�ضاءات متجاوزة
للجغرافيا بال�صور واملقاطع،
ويدخل يف ذلك التو�سع يف توظيف
"الكامريا �سالحا" ،وقد باتت �أداة
ت�ستقوي بها اجلماهري يف الر�صد
والتوثيق والف�ضح والتحدي.
وتبقى كامريا الهاتف عالمة على
تطور تاريخي مل يكن االحتالل
قد تو ّقعه ،عندما اقتحم القد�س
بالقوة الع�سكرية.

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

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil média sera parmi nos tâches initiales .
Nos tâches
Communication évènementielle
Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports
Manifestations et salons
Objets promotionnels
cadeaux de fin d année cadeaux d’affaires
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Régies publicitaires

2007 برنامج الق�ضاء على ال�سكن اله�ش �شطر

2009  �سكن عمومي �إيجاري �سنة600برنامج الق�ضاء على ال�سكن اله�ش ل

2011  �سكن عمومي �إيجاري �سنة900 برنامج الق�ضاء على ال�سكن اله�ش

2010  �شطر2014-2010 الربنامج اخلما�سي
غري جمدي
2010 برنامج الق�ضاء على ال�سكن اله�ش �سنة

2011 �سكن عمومي �إيجاري �سنة1000 الربنامج اخلما�سي ل
غري جمدي
2011  �سكن عمومي �إيجاري �سنة3000الربنامج اخلما�سي ل
غري جمدي
2011 �سكن عمومي �إيجاري �سنة2000الربنامج اخلما�سي ل

غري جمدي
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عبد الفتاح مورو

م�ستقبل التيارات الإ�سالمية مرهون مب�ستقبل ال�شباب
قال عبد الفتاح مورو ( 70عاما) ،املفكر البارز ،نائب رئي�س حركة "النه�ضة" التون�سية� ،إن "امل�ستقبل يف �أوطاننا لل�شعوب ،ولي�س
للثورات والأحزاب" ،و�إن "م�ستقبل التيارات الإ�سالمية مرهون مب�ستقبل ال�شعوب وخا�صة ال�شباب"و�أ�ضاف مورو ،يف مقابلة مع
الأنا�ضول مبدينة �إ�سطنبول الرتكية� ،أنه "�إذا كانت �أوطاننا تتحمل �شبابها وتعطيهم م�س�ؤوليات ،ف�سيكون للإ�سالميني دور من
خالل ه�ؤالء ال�شباب ،الذين �سيتقدمون خلدمة �أوطانهم".
باملقابل ،وفق مورو�" ،إذا �أغلقنا
الباب دون تغيري يف النخب ،ومنعنا
�أن ت�أتي نخبة جديدة دون ال�سابقة،
ف�إننا �سنق�ضي على �أوطاننا جميعا
باجلمود ،و�سيت�رضر من ذلك
الإ�سالمي وغري الإ�سالمي"و�شدد
على �أن "امل�ستقبل يف �أوطاننا
للثورات
ولي�س
لل�شعوب،
والأحزاب ..امل�ستقبل لل�شباب
الذين �سيحلون يف موقع العمل
والتجديد ،وهذا وارد".

التيارات الإ�سالمية
وب�ش�أن التيارات الإ�سالمية،
قال مورو� ،أحد م�ؤ�س�سي حركة
النه�ضة (�إ�سالمية)� ،إن "التيارات
الإ�سالمية هي من ال�شعوب ،التي
كانت مق�صية من ال�ش�أن العام،
ووجدت لنف�سها بعد ثورات الربيع
جماال لت�صبح م�ساهما وم�شاركا

يف احلياة".
وبد�أت ثورات الربيع العربي
يف تون�س� ،أواخر عام ،2010
و�أ�سقطت االحتجاجات ال�شعبية
الأنظمة احلاكمة يف كل من تون�س
وم�رص وليبيا واليمن وواجهت هذه
الثورات انتكا�سة ،عرب ما ي�سميها
منتقدون بـ"الثورات امل�ضادة"،
وي�ستثنى من ذلك حركة النه�ضة،
التي ت�شارك يف االئتالف احلاكم
بتون�س وحول الإ�سالم ال�سيا�سي
يف الدول العربية والإ�سالمية،
حمام و�سيا�سي
قال مورو ،وهو
ٍ
�إ�سالمي� ،إنه "خا�ص بجزء من
املواطنني املت�شبعني بالإ�سالم
والفكرة الإ�سالمية"وتابع" :وه�ؤالء
جلهم كانوا م�ضطهدين ومبعدين
ويف ال�سجون واملنايف ،وحينما
وجدوا فر�صة ليعملوا وجدوا
�أنف�سهم فج�أة �أ�صبحوا م�س�ؤولني
عن و�ضع متد ٍن و�سيئ"وم�ضى

قائال" :ك�أن الإ�سالميني يف زمن
ثورات الربيع العربي �أ�صبحوا
مت�صدين حلل مل�شكالت التي
عجز من قبلهم على حلّها"و�شدد
على �أن "ن�سبة كبرية منهم
(الإ�سالميني) مل يكونوا متمر�سني
بالعمل ال�سيا�سي وال الإداري ،وهو
ما و�ضع مطبات �أمام بع�ضهم ،وهو
ما ن�سميه بالف�شل اجلزئي".

جتربة الإ�سالميني
وعن تقييمه لتجربة الإ�سالميني يف
احلكم عقب ثورات الربيع العربي،
قال مورور ،وهو معروف بفكره
املنفتح على التيارات الأخرى� ،إنه
"يُح�سب للإ�سالميني ،يف املرحلة
التي مرت� ،أنهم مل يتخلوا عن
دولتهم ،وتقدموا حلمل العبئ،
و�أنهم قالوا �إننا نتحمل م�س�ؤولية
الوطن ،ومن بينها عبء وطني

�سابق ،و�آخر جارٍ ،وهو �إنحالل
عرى الدولة ،وتعطل الإدارة عن
القيام بدورها" .وتابع بقوله" :ال
نحكم على النتائج بالف�شل وال
النجاح ،و�إمنا نحكم على حراك
عربي �سيبقى متوا�صل بني �شباب

الأمة ،ليتحملوا م�س�ؤوليتهم جتاه
�أوطانهم و�أمتهم وحل �إ�شكاالتها".
وختم مورو ،النائب الأول لرئي�س
جمل�س نواب ال�شعب (الربملان)،
حديثه ب�أن "التيار الإ�سالمي
لي�س مطلوبا منه �أن يفر�ض فكرا

�أو �أيدلوجية ،لكن املطلوب منه

هو �أن يبعث حراكا يف جزء من
ال�شعب ،وهذا ال�شعب هو جزء

من الوطن ،الذي كان مهم�شا يف
احلياة ومق�صيا منها".

خليل احلية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة "حما�س"

هذه تفا�صيل لقاء عقدته حما�س مع "ميالدينوف" ..ما تفا�صيله؟

ك�شف خليل احلية ،ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي حلركة "حما�س" ،عن
لقاء عقد بني املن�سق اخلا�ص
لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
نيكوالي مالدينوف ،وحركة
حما�س ،اخلمي�س املا�ضي وحول
تفا�صيل اللقاء� ،أو�ضح احلية
وعدد من ال�صحفيني ،م�ساء
اليوم االثنني� ،أن حركته طالبت
الأمم املتحدة �أن تكون �رشيكاً
يف اللجنة الثالثية لتطبيق ملفات

امل�صاحلة.
وقال" :طلبنا �أن تكون اللجنة
رباعية بوجود الأمم املتحدة،
حتى ال يبقى �أي عذر لأحد كي
يتذرع هنا �أو هناك"و�أو�ضح �أن
امل�صاحلة الفل�سطينية ت�سري
ببطء ،قائال" :هناك ملفات فنية
فيها تقدم ،لكن حتتاج �إىل قرار
�سيا�سي يدفعها �إىل الأمام".
وبني �أن حما�س اتفقت على
ت�شكيل جلنة ثالثية من فتح

تعتزم ال�رشطة "الإ�رسائيلية"

الأكرب لرئي�س وزراء االحتالل،

التحقيق مع يائري نتنياهو ،النجل

بنيامني نتنياهو ،يف ق�ضية ف�ساد

وحما�س وم�رص ملتابعة ملفات
امل�صاحلة ،م�شدداً �أن حركته
اتفقت على ملفات امل�صاحلة
مع فتح ولي�س احلكومة التي هي
�أداة يجب �أن تنفذ ما مت االتفاق
عليه ،وعرب احلية عن �أمله يف
�أن تر�سل حركة فتح و�أبو مازن
ً
مفو�ضا لتطبيق امل�صاحلة مع
بع�ضنا ً
بع�ضا� ،سواء عزام الأحمد
�أو غريه ،وفق قوله وحول ملف
اجلباية� ،أو�ضح �أنه مت االتفاق

يف م�رص على �أن تُدفع اجلباية
يف اليوم الذي تدفع فيه احلكومة
رواتب غزة ،يف �إ�شارة منه �إىل
اتفاق القاهرة يف �أكتوبر املا�ضي
وقال�" :إخواننا الآن يريدون �أن
ي�سلموا اجلباية دون النظر �إىل
�أي م�شكلة يف غزة ،ونحن نبحث
عن خارطة طريق ،نتحدث فيها
�أن نطبق امل�صاحلة بدءاً من ملف
واحد �إىل مائة".
و�أ�ضاف" :اجلباية هي ت�أتي

يف �سياق تطبيق تنفيذ ما مت
االتفاق عليه كام ً
ال رزمة واحدة،
ونحن نتحدث على م�صاحلة
قائمة على تنفيذ اتفاقيات على
قاعدة ال�رشاكة والتوافق ولي�س
على قاعدة الإق�صاء"ورف�ض
احلية احلديث بني احلني والآخر
عن ملف واحد من امللفات
امل�صاحلة وت�سليط ال�ضوء عليه،
دون تطبيق جميع امللفات رزمة
واحدة ،قائ ً
ال" :ن�أمل مع وجود

الوفد الأمني امل�رصي �أن ينجحوا
يف دفع عجلة امل�صاحلة �إىل
الأمام ،كما مت التوقيع عليها وفق
ال�رشاكة وعدم الإق�صاء"و�أ�شار
�إىل �أن حركته عر�ضت الف�صائل
الفل�سطينية ما ناق�شته يف م�رص
من ملفات ،منها �أزمات غزة
وكيفية م�ساهمة م�رص يف حلها
�سواء املعرب والكهرباء واملواد
الغذائية واملتطلبات يف الرعاية
الدولية.

متهم فيها الأخري ،ومعروفة
�إعالميا با�سم "امللف ،"4000
بح�سب ما ذكرته القناة العربية
الثانية (غري حكومية) ،االثنني.
و�أفادت القناة� ،أن ال�رشطة
�ستحقق مع جنل نتنياهو يف
الق�ضية املتعلقة بتقدمي والده
امتيازات كبرية ل�رشكة االت�صاالت
املحلية "بيزك" اململوكة ل�شا�ؤول
�ألوفيت�ش ،مقابل تقدمي تغطية
�إعالمية �إيجابية له ولزوجته
�سارة ،يف موقع "واال" الإخباري،

الذي ميلكه �ألوفيت�ش �أي�ضا ومل
تذكر القناة موعدا لبدء التحقيق
مع يائري نتنياهو.
و�أ�شارت �إىل �أن نري حيفت�س،
امل�ست�شار الإعالمي ال�سابق
لعائلة نتنياهو� ،سيديل مبعلومات
و�شهادات خطرية ت�ؤكد تورط
رئي�س الوزراء وزوجته وجنله يف
ق�ضايا �أمنية خطرية ،وذكرت �أن
"حيفت�س" �سيك�شف عن �ضغوط
تعر�ض لها نتنياهو من زوجته
وابنه الأكرب التخاذ قرارات

خمالفة ملواقف القيادة الأمنية
والع�سكرية "الإ�رسائيلية" يف
ق�ضيتني �أمنيتني مهمتني (مل
تذكرهما) ويف وقت �سابق االثنني،
وقع حيفت�س اتفاق "�شاهد
ملك" مع النيابة العامة ليديل
ب�شهادته التي تت�ضمن معلومات
مهمة وح�سا�سة حول نتنياهو،
�رشيطة عدم ا�ستخدامها �ضده
�أو تقدميه �إىل املحاكمة ب�سببها
و�سبق لل�رشطة "الإ�رسائيلية"
�أن �أو�صت يف �شباط املا�ضي

امل�ست�شار القانوين للحكومة
افيخاي ماندلبليت ،ب�إدانة نتنياهو
بتهم تلقي الر�شوة واخلداع وخيانة
الثقة يف ملفي ف�ساد.
وامللفان يتعلقان باحل�صول على
منافع من رجال �أعمال ،وعقد
حمادثات مع نا�رش �صحيفة
"يديعوت �أحرونوت" ارنون موزي�س
للح�صول على تغطية �إيجابية
مقابل احلد من توزيع �صحيفة
"�إ�رسائيل اليوم" املناف�سة.

حبل الف�ساد ي�شتد على رقبة نتنياهو ..التحقيقات تطال جنله

اخلارجية الرتكية

ر�ؤ�ساء رو�سيا و�إيران وتركيا يعقدون قمة حول �سوريا يف �أفريل القادم

�أعلنت اخلارجية الرتكية
�أم�س الثالثاء عن قمة ثالثية
حمتملة بني بوتني و�أردوغان

وروحاين يف �أبريل املقبل
لبحث الأزمة ال�سورية.
و�أ�ضاف املتحدث با�سم

الوزارة" :من املقرر �أن
يجتمع ر�ؤ�ساء الدول الثالثة
رو�سيا وتركيا و�إيران ،يف

�أبريل املقبل لبحث الو�ضع
يف �سوريا والتطورات الراهنة
يف املنطقة"و�أفادت م�صادر

دبلوما�سية تركية ب�أن �أنقرة
�ستقيم خميمات تت�سع لـ170
�ألف �شخ�ص يف  9مواقع قرب

مدينة �إدلب �شمال غربي
�سوريا ،ويف املناطق اخلا�ضعة
لل�سيطرة الرتكية هناك.
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مو�سكو خ�ص�صت قرابة  357مليار دوالر لربناجمها الدفاعي اجلديد

رو�سيا تلعب «البوكر» مع �أمريكا ب�أوراق «اجليل اجلديد من الأ�سلحة النووية»
قبل جفاف احلرب الذي ُكتب به قرار تخ�صي�ص وا�شنطن �أكرث من  700مليار دوالر كميزانية دفاعية للعام ،2019
�أعلن نائب رئي�س الوزراء الرو�سي «دميرتي روغوزين» �أن الرئي�س فالدميري بوتني وافق على قرار الإنفاق
الدفاعي لبالده للفرتة ما بني (.)2018-2027
وباعتبار �أن رو�سيا ال تتمتع
ٍ
كاف من ال�رصاحة
بقدر
وال�شفافية كما الواليات
املتحدة ،ف�إن التوقعات ت�شري
�إىل �أن مو�سكو خ�ص�صت 19
ترليون روبل (قرابة  357مليار
دوالر) لربناجمها الدفاعي
اجلديد.
ورغم �أن الرقم امل�شار �إليه
يبدو متوا�ض ًعا جدًا مقارنة
مبيزانية وا�شنطن الدفاعية؛
�إال �أن بوتني ترك التوا�ضع
جانبًا ،عندما منح �شعبه يف
خطاب مطلع ال�شهر اجلاري
«ب�رشى» �أنظمة �أ�سلحة
جديدة ،ليحول �سباق الت�سلح
بني بالده والواليات املتحدة
�إىل لعبة «بوكر».
�إن لعبة البوكر هذه و�أحجارها
امللونة لي�ست تقليدية� ،إمنا
هي جيل جديد من الأ�سلحة
النووية ،وما �إعالن الواليات
املتحدة مليزانيتها الدفاعية
اجلديدة �إال بداية مرحلة
جديدة من �سباق الت�سلح
النووي ،ف�ضال عن �أن �إعالن
الرئي�س الرو�سي ي�ؤكد بدء هذا
ال�سباق الذي ينقل التهديدات
النووية من بعدها الكال�سيكي
�إىل مرحلة جديدة.
هل امل�صادر االقت�صادية
الإنتاجية
والإمكانيات
التكنولوجية املوجودة لدى
رو�سيا جتعل منهما قادرة
على �إنتاج الأ�سلحة التي
�أعلن عنها بوتني م�ؤخ ًرا ،مثل
ال�صواريخ اخلارقة جلدار
ال�صوت وال�صواريخ املوجهة
التي تعمل بالطاقة النووية
والغ َّوا�صات اال�ستطالعية

الذكية بدون قائد والتي يتم
ت�شغيلها بالطاقة النووية
وتتمتع بالقدرة على �إغراق
حامالت الطائرات؛ �أم �أنها
مقامرة �شبيهة بتلك التي
اتبعها الرئي�س الأمريكي
ال�سابق رونالد ريغان خالل
�سباق االنتخابات عندما
�أعلن �إطالق «برنامج حرب
النجوم».
�أدت م�ساعي احلكومة
ال�سوفييتية يف ثمانينات القرن
املا�ضي ملجابهة برنامج
حرب النجوم الأمريكي� ،إىل
�إفال�س نظامها االقت�صادي،
جراء الدخول يف �سباق ت�سلح
�ضد الواليات املتحدة ب�شكل
غري مدرو�س ،ما �أف�ضى �إىل
تفكك االحتاد ال�سوفييتي
بالنهاية.
وعلى غرار ال�سابق ،ت ّرد
رو�سيا حال ًيا على الرهان
الأمريكي يف جمال تطوير
الربنامج الدفاعي ،بالرفع من
�سقف الرهان ،فهل �ستكون
قادرة على هذا الأمر ،دعونا
نرى ذلك.
�أطلق الكرملني �أول برنامج
حكومي للت�سلح ملجابهة
الواليات املتحدة عام ،2011
وت�ضمن �أهداف رو�سيا يف
جمال ال�صناعات الدفاعية
لغاية عام  ،2020معلنة
تخ�صي�صها ميزانية  20ترليون
روبل للربنامج� ،إال �أن انخفا�ض
�أ�سعار النفط يف الأ�سواق
العاملية بالتوازي مع العجز
يف االقت�صادي الرو�سي ،جعل
من الو�صول �إىل �أهداف عام
� 2020أم ًرا غري ممكن.

كانت رو�سيا تخطط لإن�شاء
 8غوا�صات نووية من طراز
«بوري» ما بني (-2011
 ،)2020لكنها مل تتمكن من
ذلك و�أن�ش�أت  4فقط ،كما مل
ت�ستطع خالل هذه الفرتة من
الو�صول �إىل �أحوا�ض جديدة
�أو ت�أ�سي�س تر�سانات من �ش�أنها
زيادة قوة �أ�سطولها البحري.
و�أولت رو�سيا اهتما ًما
خا�صا ملنظومة ال�صواريخ
ً
الدفاعية «�إ�س � »500ضمن
�إطار �أهدافها لعام ،2020
والتي تعترب الن�سخة الأحدث
من �صواريخ «�إ�س  »400التي
باعت منها دفعة لرتكيا ،كما
كانت تهدف لتزويد  38فرقة
ع�سكرية من جي�شها بهذه
املنظومة ،لكننا مل ن�شهد
حتى الآن �أي �إ�شارات حول
�إمكانية انتقالها للبدء بالإنتاج
الت�سل�سلي ل�صواريخ «�إ�س
.»500
�أعلنت رو�سيا �أنها �ستويل
�أهمية لتكنولوجيا الأ�سلحة
الذكية ،لكن هذا الأمر فتح
املجال �أمام الت�سا�ؤالت حول
كيفية حتقيق ذلك خا�صة
و�أنها تعاين من م�شكلة �إنتاج
�أدوات ذات تقنية عالية منذ
فرتات طويلة.
وكان �ألك�ساندر �سوخوركوف،
نائب وزير الدفاع الرو�سي
عام � ،2012أو�ضح �أن بالده
تتمتع بالقدرة على �إنتاج 40
باملئة فقط من الأق�سام
الإلكرتونية التي حتتاجها يف
ال�صناعات الدفاعية.
ف�ضال عن ذلك ،ي�سود
الغمو�ض ب�ش�أن كيف �ستنتج

رو�سيا �صواريخ موجهة ت�شتغل
بالطاقة النووية ،وغوا�صات
ا�ستطالعية ذكية ،وهي يف
حالة عداء مع �أوكرانيا التي
تعترب من الدول ذات املكانة
الهامة يف قطاع ال�صناعات
الدفاعية.
وت�شري امل�صادر املطلعة
على �ش�ؤون القوات امل�سلحة
الرو�سية؛ �أن الكرملني
�سيخ�ص�ص اجلزء الأكرب من
برنامج الت�سلح اجلديد للقوات
الربية واجلوية ،ما يعني
ا�ستحالة �إن�شاء رو�سيا حلاملة
طائرات جديدة حال ًيا يف ظل
االقت�صاد احلايل للبالد.
وبعدما تراجعت فرن�سا عن
بيع �سفن حاملة للمروحيات
من طراز « »LHDلرو�سيا،
يبدو �أن مو�سكو لن تتمكن من
�إن�شاء هذا النوع من احلامالت
على املدى القريب.
هل ميكن للجي�ش
الرو�سي يف ظل التقنيات
واالقت�صاد املحدودين
مناف�سة نظريه
الأمريكي؟
بالنظر �إىل جمريات �إعالن
برنامج الت�سلح الرو�سي لغاية
عام  ،2027ميكن القول �أن
اجلانب الأمريكي لن ي�أخذ
تهديدات بوتني على حممل
اجلد كان الكرملني يعتزم
�إعالن ميزانيته الدفاعية
للمرحلة القادمة عام ،2015
لكن الأزمة االقت�صادية
الناجمة عن التغريات يف
�أ�سواق الطاقة �أدت �إىل تغيري

ذلك املخطط ،ف�أعطى بوتني
تعليماته لإعداد ميزانية
دفاعية جديدة يف �سبتمرب/
�أيلول من عام  ،2016بحيث
يتم عر�ضها للموافقة بتاريخ
جويلية عام .2017
وعقب ذلك مت ت�أجيل العر�ض
للموافقة حتى �شهر �سبتمرب
 ،2017ومن ثم ت�أجل مرة
�أخرى �إىل �أن وافق على
امليزانية يف فرباير� /شباط
املا�ضي ،ويبدو �أن ال�سبب
يف هذا الت�أخر هو اخلالفات
بني الوزارات املعنية بال�ش�ؤون
االقت�صادية من جهة ووزارة
الدفاع من جهة ثانية� ،إذ
ك�شفت ال�صحافة الرو�سية �أن
امليزانية املخ�ص�صة للدفاع
انخف�ضت حتى  19ترليون
روبل ( 357مليار دوالر) بعدما
كانت وزارة الدفاع قد طالبت
بـ  55ترليون روبل ( 964مليار
دوالر) عام .2014
ومن الوا�ضح �أن بوتني حاول

�سد الهوة بني ا�ستطاعة
االقت�صاد والأهداف الع�سكرية
الرو�سية حني �أعطى ال�شعب
«ب�رشى» �صواريخ «�سارمات»
البال�ستية من خالل فيلم
ر�سوم متحركة ا�ستعرا�ضي يف
 1مار�س� /آذار اجلاري ،حيث
مت التلميح يف الفيلم �إىل �أن
الر�ؤو�س النووية التي حتملها
ال�صواريخ ت�ستهدف �أحد
مقرات الرئي�س الأمريكي يف
والية فلوريدا.
ميكن و�صف ت�رصيحات بوتني
يف فعالية التعريف باجليل
اجلديد من �أ�سلحتها النووية،
ب�أنها اعرتاف بتقدم الواليات
املتحدة يف هذا ال�ش�أن ،يف
ظل حماوالت مو�سكو الدخول
يف حوار مع وا�شنطن ،بدرجة
�أكرب من حماوالت رو�سيا
�إظهار نف�سها على �أنها قوة
عظمى تثق بنف�سها.

ر�سائل م�سربة لـBBC

الإمارات �ضغطت على ترامب للإطاحة بتلري�سون
ك�شفت ت�رسيبات لهيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي»،
الإثنني ،حماوالت رجل �أعمال
�أمريكي مقرب من الإمارات،
ال�ضغط على الرئي�س دونالد
ترمب لإقالة وزير خارجيته
ريك�س تيلر�سون .جاء ذلك
بح�سب ر�سائل بريدية م�رسبة
ح�صلت عليها هيئة الإذاعةالربيطانية ،ذكرت �أن هذا

ال�ضغط ب�سبب موقف تيلر�سون
غري الداعم لأبو ظبي بالأزمة
اخلليجية مع قطر ،و�أفادت
�إحدى الر�سائل الربيدية �أن
رجل الأعمال املقرب من
الإمارات� ،إليوت برويدي،
�أحد �أكرب ممويل ترامب اجتمع
مع الأخري ،يف �أكتوبر ،2017
وحاول �إقناعه ب�رضورة �إقالة
تيلر�سون.

وو�صف برويدي ،يف �إحدى
ر�سائل الربيد الإلكرتوين،
تيلر�سون بلعبة «برج جيلو» و�أنه
�شخ�صية «�ضعيفة»ويف تعليق
منه على هذا اخلرب ،اتهم
حمامي برودي ،قطر باخرتاق
الر�سائل الإلكرتونية ملوكله،
زاع ًما �أن بع�ض حمتويات
الر�سائل مت تغيريها ،بح�سب
قوله دون مزيد من التفا�صيل،

واندلعت الأزمة اخلليجية،
يف  5يونيو/حزيران املا�ضي؛
حيث قطعت كل من ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�رص
عالقاتها مع قطر ،ثم فر�ضت
عليها «�إجراءات عقابية»،
بدعوى «دعمها للإرهاب»،
وهو ما تنفيه الدوحة ،وتتهم
الرباعي بال�سعي �إىل «فر�ض
الو�صاية على قرارها الوطني».

12

الأربعاء  7مار�س  2018املوافـق لـ  18جمادىالثاين 1439ه
�أدوانا �ستارز الغاين  /وفاق �سطيف

الن�سر الأ�سود ي�سعى للتحليق عاليا
واالقرتاب من دور املجموعات
يدخل فريق وفاق �سطيف مباراته التي تنتظره �أمام امل�ضيف �أدوانا
�ستارز الغاين حل�ساب ذهاب الدور ال�ساد�س ع�شر ملناف�سة رابطة �أبطال
�إفريقيا وهو يعول على رفع التحدي والتحلي بالعزمية من �أجل حتقيق
نتيجة ايجابية يف الأرا�ضي الغانية والتي ت�سهل مهمة النادي يف العودة
بنتيجة ايجابية ت�ساهم يف ت�سهيل مهمته حت�سبا ملقابلة العودة املقررة
الأ�سبوع املقبل يف ملعب الثامن ماي.

عي�شة ق.
ويف هذا ال�صدد يعمل الطاقم
الفني بقيادة املدرب عبد احلق
بن �شيخة من �أجل حت�ضري �أ�شباله
من كافة اجلوانب التي ت�ساهم يف
دفعهم �إىل الدخول بقوة لأر�ضية
امليدان ورفع املعنويات من �أجل
ت�رشيف الوان النادي والألوان
الوطنية ،خا�صة و�أن املهمة لن
تكون �سهلة �أمام ت�شكيلة «الن�رس
الأ�سود» باعتبار �أن املناف�س
لن يي�رس مهمتها يف ظل رغبته

الكبرية من �أجل ت�سجيل فوز
عري�ض قبل التنقل �إىل عا�صمة
اله�ضاب العليا.
ولهذا الغر�ض ف�إن اال�ستفاقة
التي �سجلها رفقاء الالعب بدران
يف البطولة الوطنية �سيكون لها
دفعا قويا من �أجل حتقيق نتيجة
ايجابية ت�سمح لهم مبوا�صلة حلم
تعليق لقب رابطة �أبطال �إفريقيا
للمرة الثانية يف الن�سخة اجلديدة
من املناف�سة� ،أين يتجدد احللم
مع التتويج منذ اللقب الذي
�أحرزه الوفاق ال�سطايفي عام

 ،2014وهو ما ي�ساهم يف دفع
الالعبني �إىل م�ضاعفة اجلهود
على �أر�ضية امليدان من �أجل
االقرتاب من دور املجموعات،
وفيما يتعلق بالتعداد مت ت�أهيل
الثنائي امل�ستقدم يف املركاتو
ال�شتوي املن�رصم بانوح وعواج
للعب املناف�سة القارية �أين
�سيكونان حتت ت�رصف الطاقم
الفني ،يف املقابل ي�سجل الالعب
ر�شيد ناجي غيابه عن ال�سفرية
واللقاء ب�سبب عدم التعايف من
الإ�صابة التي مل ي�شف منها.

البطولة العربية للتجديف 2018

اجلزائر تعلن الرت�شح لتنظيم املناف�سة
تعتزم االحتادية اجلزائرية للتجذيف والكانوي كياك
تقدمي تر�شحها الحت�ضان البطولة العربية للتجذيف
باجلزائر يف �أواخر �سنة  2018ح�سب ما �أفاد به رئي�س
الهيئة الفيدرالية عبد املجيد بوعود ،و�أو�ضح بوعود»:
«�سنقوم بت�سجيل البطولة العربية للتجذيف اجلزائر
لتنظيمها �أواخر هذه ال�سنة وهو ما �سيحفز جذايف
املنتخب اجلزائري و�أي�ضا حتى نبقى مرتبطني مع كل
ما هو تنظيم لوجي�ستيكي» م�ضيفا �أن هذه العملية تندرج
يف �إطار برنامج ن�شاط االحتادية لل�سنة اجلارية والتي
نالت موافقة املكتب التنفيذي لالحتادية و�أع�ضاء اجلمعية
العامة ،لكن ومثلما جرت عليه العادة  -يقول رئي�س الهيئة
الفيدرالية« :يتوجب على الطلب الذي �سنتقدم به لوزارة
ال�شباب والريا�ضة �أن يحظى مبوافقتها ،مع العلم �أن الو�صاية
ت�شجع على تنظيم مثل هذه التظاهرات الريا�ضية يف اجلزائر
والتي لها طابعا �سياحيا يف نف�س الوقت».
و بالإ�ضافة �إىل املناف�سة العربية ت�سعى الهيئة الفيدرالية -من
خالل برنامج ن�شاطها ل�سنة � -2018إىل حتقيق عدة عمليات
و�أهداف كالألعاب الإفريقية لل�شباب املقررة باجلزائر والتي تنتظرها عائلة ريا�ضة التجذيف اجلزائرية ب�شغف
و كذا البطولة العربية للأرغومرت بالكويت� ،ألعاب البحر االبي�ض املتو�سط بتاراغونا اال�سبانية وبطولة العامل
مبدينة بلوفديف البلغارية ،و�أ�شار املتحدث« :الألعاب الإفريقية لل�شباب  2018حدث ريا�ضي مهم ينبغي �إجناحه،
من الناحية الريا�ضية ف�إن هذه الألعاب تعترب م�ؤهلة �إىل الألعاب االوملبية لل�شباب بالأرجنتني يف نف�س ال�سنة
بالتايل ف�إنه من ال�رضوري احل�صول على نتائج طيبة وافتكاك مقاعد م�ؤهلة �إىل موعد بوين�س �أيري�س� ،أما من
الناحية التنظيمية ،ف�إن االحتادية الدولية �ستكون �صارمة و تفر�ض عدة �رشوط لإجناح املناف�سة و بالتايل هناك
عمل كبري ينتظرنا».

وكاالت

مانياما �أونيون
الكونغويل  /احتاد
اجلزائر

ت�شكيلة �سو�سطارة
ترفع لتحدي لقطع
ن�صف الت�أ�شرية
يد�شن فريق احتاد اجلزائر
املغامرة الإفريقية هذا العام
من بوابة ك�أ�س الكاف عندما
يالقي نادي مانياما �أونيون
الكونغويل يف مواجهة ذهاب
الدور ال�ساد�س ع�رش بعدما
كان النادي العا�صمي �أعفي من
الدور التمهيدي ،حيث يدخل
النادي العا�صمي اللقاء وهو
يهدف �إىل العودة بنتيجة ايجابية
لأر�ض الوطن من اجل ت�سهيل
املهمة يف ال�شطر الثاين من
املناف�سة �أين لن تكون املهمة
�سهلة ولن يكون �أمام �أ�شبال
املدرب ميلود حمدي �سوى
الثقة يف �إمكانياتهم وتكرار
ال�سيناريو الذي �سجلوه يف
م�شاركاتهم الأخرية باملناف�سة
القارية عندما بلغوا الدور
النهائي لرابطة �أبطال �إفريقيا
عام  2015ون�صف النهائي لنف�س
املناف�سة العام املن�رصم ،ولهذا
الغر�ض ف�إن العبي ت�شكيلة �أبناء
«�سو�سطارة» �سوف يتحملون
م�س�ؤولية كبرية من �أجل موا�صلة
الظهور امل�رشف يف املناف�سة
القارية مثلما عودوا عليه خالل
الفرتة الأخرية ،وهو ما يجعل
الثقل كبري على رفقاء املدافع
املحوري فاروق �شافعي الذين
ي�ستهدفون �إفراح �أن�صارهم
وت�أكيد اال�ستفاقة التي ي�سجلونها
يف البطولة الوطنية بعد الفوز
الثمني الذي �سجلوه يف اجلولة
الفارطة خارج الوطن �أمام احتاد
ب�سكرة.
وكان وفد احتاد اجلزائر بقيادة
رئي�س الديركتوار عبد احلكيم
�رسار قد التحق �صبيحة �أم�س
مبدينة كيندو �أين �سيجري
اللقاء زوال اليوم ،حيث خا�ض
الالعبون ح�صتهم التدريبية
الأخرية على امللعب الذي
يحت�ضن اللقاء ويف توقيته بداية
من الثانية زواال من �أجل و�ضع
�آخر الروتو�شات على الت�شكيلة
الأ�سا�سية التي �سوف تكون معنية
بلعب اللقاء واخلطة التكتيكية
التي تدخل بها.
وينتظر �أن تعرف الت�شكيلة غياب
الالعب حممد بن خما�سة الذي
تلقى �إ�صابةعلى م�ستوى الفخذ
خالل تواجد الفريق بالكونغو
وهو ما يجعل م�شاركته حمل
ال�شك الأمر الذي �سوف يدفع
الطاقم الفني ب�إقحام عبد
الر�ؤوف بن غيث مكانه وبن�سبة
كبرية �سيكون غلى جانب حمزة
كودري يف الت�شكيلة الأ�سا�سية.

عي�شة ق.

ريا�ضة

عبد الرحمان ح�شود العب مولودية اجلزائر

املباراة مفخخة واحلذر مطلوب
توجد بعثه العميد من �أم�سية
الأحد املا�ضي يف الغو�س
عا�صمة نيجرييا ا�ستعدادا
ملحاورة ممثل هذا البلد يف
رابطة �أبطال �أفريقيا «مونتاين
�أوف فاير» وهذا بر�سم الدور
 16من هذه املناف�سة ،وحول
ا�ستعدادات رفاق ح�شود لهذه
املباراة كانت لنا هذه الفر�صة
للتحدث مع جنم العميد ح�شود
ور�أيه يف هذا اللقاء الذي يعترب
متميز من جميع جوانبه.

كيف هي الأجواء
داخل املجموعة ؟
�أعتقد �أنه بعدما حققنا الت�أهل
�إىل املربع الذهبي من ك�أ�س
اجلزائر ف�إننا الآن يف �صحة جيدة
ومعنوياتنا عالية وكل الالعبني
حتدوهم الرغبة للعب هناك من
�أجل العودة بنتيجة م�ؤمنة ملباراة
العودة وهدف اجلميع وا�ضح يف
لقاء الذهاب �أمام النيجرييني.

ح�سبما فهمناه �أن
اجلميع جاهز لرفع
التحدي يف الغو�س
والعودة بالزاد الكامل
؟
اليوم نحن متواجدون يف موقعة
احلدث وبد�أنا نت�أقلم مع �أجواء
الغو�س ولذلك �سنلعب لقاء هذه
الظهرية بدون عقدة وقد ح�رضنا
�أنف�سنا جيدا وما يهمنا يف هذا
احلوار العودة بنتيجة م�ؤمنة
حلوار العودة.

هل لديكم معلومات
على اخل�صم ؟
مبا �أنه يحتل املرتبة الثانية يف
البطولة املحلية وو�صل �إىل هذا
الدور على ح�ساب ريال باماكو

فالأكيد �أن نلعب بحذر �شديد وال
ندخل يف مطبة الغرور �أو اال�ستهزاء
و�سنكت�شفه فوق الب�ساط الأخ�رض
ولكن رغم كل هذه الأمور يجب �أن
نكون نحن يف جاهزية تامة نف�سيا
وبدنيا،ونحن كمجموعة قادرون
على رفع التحدي وجتاوز عقبة
هذا املناف�س.

كيف تتوقع هذا
احلوار القاري ؟
هذا احلوار مفخخ ونتيجته
مفتوحة على كل االحتماالت
وعليه فنحن مطالبون باللعب
بقوة مع تفادي الأهداف املبكرة،
وح�سب ر�أيي مع مرور الدقائق
�أثناء املباراة ميكن لنا �أن نقف
على م�ستوى هذا املناف�س ومدى
�إمكانياته وطريقة لعبه والعنا�رص
املهمة يف تعداده.

ما هي الطريقة
املنا�سبة لفك �شفرة
املناف�س ؟
يف مثل هذه احلوارات املتباينة
ف�أهم �سالح هو الهجمات
املعاك�سة مع ا�ستغالل الكرات
الثابتة وبحول اهلل و�شجاعة
الفريق �سنحقق الهم والعودة
بنتيجة �إيجابية.

كلمة �أخرية.
فريق املولودية من �أهم الفرق يف
املحافل الكربى ويح�سب له �ألف
ح�ساب ،ونحن لنا ال�رشف يف متثل
الوطن والكرة اجلزائرية ،والعميد
قادر على الذهاب بعيدا يف هذه
املناف�سة ،وهذا لي�س بجديد على
فريق الفائز ب�أول ك�أ�س �أفريقية
�سنة  1976واليوم البد على هذا
اجليل �أن يعيد هذه امللحمة
القارية.

حاوره ف�ؤاد بن طالب

بورعدة ين�ضم اىل فريق فيلجويف الفرن�سي

ان�ضم اجلزائري العربي بورعدة
املت�سابق يف ريا�ضة الع�شاري
ايل نادي فيلجويف لألعاب القوى
ح�سبما �أعلنه يوم االثنني الفريق
الفرن�سي ،و�أو�ضح نف�س امل�صدر
علي �صفحته على فاي�سبوك انه
�سعيد بالإعالن عن القادم اجلديد
العربي بورعدة وهو يظهر على
ال�صورة يرتدي قمي�ص ناديه
اجلديد ،يذكر ان بورعدة البالغ

من العمر � 29سنة هو بطل افريقيا
لثالث مرات متتالية يف ريا�ضة
الع�شاري وحامل الرقم القيا�سي
الإفريقي مبجموع  8521نقطة،
وكان بورعدة قد نال املركز
اخلام�س يف دورة الألعاب االوملبية
الأخرية  2016بريو دي جانريو
الربازيلية ،باملقابل ان�سحب خالل
م�سابقة بطولة العامل  2017بلندن.

ق.ر.
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عب عن �أمنيته يف اللعب جمددا �إىل جانب �سليماين وفيغويل مع اخل�ضر
رّ

ريا�ضة

�سوداين :غوركوف ّ
حطم الثنائي القوي الذي �ش ّكلته مع �سليماين
� .سعيد مب�شواري الكروي و�أن�صح ال�شبان اجلزائريني باالحرتاف يف �أوروبا

حمله م�س�ؤولية الرتاجع الرهيب الذي يعي�شه املنتخب
انتقد الالعب الدويل اجلزائري العربي �سوداين املدرب ال�سابق يف املنتخب الوطني الفرن�سي كري�ستيان غوركوف عندما ّ
الوطني ،وقال الالعب انه كان ي�شكل ثنائيا هجوميا ناريا وقويا رفقة زميله �إ�سالم �سليماين وذلك منذ عهد الناخب الوطني ال�سابق وحيد حليلوزيت�ش لكن منذ قدوم التقني
الفرن�سي عمد �إىل حتطيم الثنائي وقام بتك�سريه ،حيث حمل ابن مدينة ال�شلف غوركوف مب�س�ؤولية حتطيم الثنائي الهجومي الذي كان ي�شكله مع العب نيوكا�سل االجنليزي

عي�شة ق.
وطالبه بتحمل م�س�ؤولية اخليارات
رضت كثريا
التي قام بها والتي �أ� ّ
ومت�سك
بالت�شكيلة الوطنية،
ّ
مهاجم اخل�رض بامله يف عودة
اخلط الهجومي الناري املكون من
الثالثي �سوداين �سليماين وفيغويل،
وفق احلوار الذي �أدىل به املعني
للموقع االلكرتوين "الغازيت دو
فناك" �أم�س ،ورف�ض املتحدث
التطرق �إىل احلديث عن الناخب
الوطني احلايل رابح ماجر عندما
�شدد انه كان غائبا عن الرتب�ص
التح�ضريي الأخري الذي �أجرته
النخبة الوطنية ،مو�ضحا �أنه مل
يتلق �أي ات�صال هاتفي من ماجر
منذ تعيينه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية الوطنية

وعب �سوداين عن افتخاره
رّ
بامل�شوار الكروي الذي قدمه
طيلة م�سريته خا�صة وانه خريج
املدر�سة الكروية اجلزائرية
وجنح يف حتقيق حلمه باالحرتاف
يف اوروبا واالنتقال �إىل الدوري
الكرواتي ،حيث �أ�شار ان الرحيل
عن البطولة الوطنية والتمكن من
احل�صول على عقد احرتايف يعترب
جناح بحد ذاته خا�صة وانه لي�س
�سهال الت�ألق يف �أوروبا لكنه متكن
من رفع التحدي و�صنع ا�سما يف
كرواتي وهو يحمل �ألوان ناديه
دينامو زغرب ،و�أ�ضاف املعني �أنه
متكن من احل�صول على االحرتام
من طرف جماهري النادي رغم
�أنه وقف على الفرق بني اللعب يف
الدوري الكرواتي والربتغايل لكنه
مرتاح باللعب يف كرواتيا مو�ضحا
�أن االحرتام يك�سب وال يح�صل عليه

بالأموال وهو ما جنح يف حتقيقه،
وا�ستطرد �أن بقائه خم�سة موا�سم
يف الدوري الكرواتي مل يكن
ينتظره خا�صة و�أنه اعترب اللعب
يف كرواتيا حمطة قبل االنتقال
�إىل دوري �أكرب لكن الأمر �أرجعه
�إىل املكتوب الذي قاده للبقاء
طيلة هذه املدة يف كرواتيا وهو
يتواجد يف �أف�ضل �أحواله.

اقرتحت العبني
جزائريني على �إدارة
فريقي ال�ستقدام
�أحدهم
وقال املعني �أنه اقرتح على
م�س�ؤويل فريقه دينامو زغرب
انتداب العب جزائري من �أجل
اللعب يف �صفوفهم ،ورغم �أنه

رف�ض الك�شف عن هويته �إال
�أنه �أو�ضح انه منح لإدارة فريقه
�أ�سماء بع�ض الالعبني من اجل
ا�ستقدامهم و�أعجبوا ب�أحد
الأ�سماء ومن غري امل�ستبعد �أن
يتم التعاقد مع العب جزائري يف
وقت قريب.

حليلوزيت�ش مل
يتو�سط الحرتايف مع
دينامو زغرب
ووجه خريج نادي جمعية ال�شلف
ّ
ن�صيحة �إىل الالعبني ال�شبان يف
اجلزائر وطالبهم با�ستغالل �صغر
ال�سن من �أجل اخلروج من البطولة
الوطنية والعمل على ك�سب فر�صة
االحرتاف يف اوروبا معتربا �أن
الأمر ال يحتاج �سوى �إىل التفاين

والرتكيز على العمل من �أجل
النجاح يف الهدف امل�سطر .وعاد
�سودان�س للحديث حول كيفية
التحاقه بفريقه دينامو زغرب
عندما �أو�ضح �أن الناخب الوطني
ال�سابق وحيد حليلوزيت�ش مل
ي�ساعده على االن�ضمام �إىل
النادي وزمل يقرتحه على

م�س�ؤوليه وال عالقة له بتوقيعه
مع النادي وكل ما يف الأمر انه
كان هو اختار اللعب يف �صفوفه
منذ البداية ،م�ضيفا ان كل ما
يف الأمر ان م�س�ؤويل دينامكو
زغرب �س�ألوا الفرانكو بو�سني
عنه وحدثهم بايجابية عن
امكانياته.

عودته �إىل امليادين لن تكون �سوى يف بداية املو�سم اجلديد

ا�ستدعاء �ساعو �إىل اال�ستماع لأقواله الأ�سبوع املقبل

�إق�صاء رئي�س ال�صام � 6أ�شهر والالعب ريحان  4مباريات نافذة عبيد يخ�ضع لعملية جراحية هذا
اجلمعة بفرن�سا

�رضبت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
بيد من حديد من خالل ت�سليطها
لعقوبات ثقيلة على فريق جمعية
عني مليلة مت�صدر جدول ترتيب
الرابطة املحرتفة الثانية ،حيث
ح�سمت الهيئة خالل اجتماعها
الأ�سبوعي الذي جرى �أول �أم�س يف
امللف الذي تركته مفتوحا واملتعلق
باملباراة التي جمعت فريقي جمعية
عني مليلة وجمعية ال�شلف حل�ساب
اجلولة  21من البطولة الوطنية،
وبعد اال�ستماع غلى �أقوال الأطراف
املعنية من جانب جمعية عني مليلة
التي امتثلت �أول �أم�س �أمام �أع�ضاء
اللجنة ويف هذا ال�صدد فقد �أق�صت

اللجنة رئي�س نادي "ال�صام" من
التكفل مبختلف مهام ت�سيري فريقه
ملدة �ستة �أ�شهر كاملة بعد اعتداءه
على احلكم الذي �أدار املواجهة
وفق التقرير الذي دونه املعني
بالإ�ضافة �إىل تغرميه ماليا بقيمة 8
مليون �سنتيم يف املقابل مت معاقبة
العب اجلمعية عبد ال�سالم ريحان
بالإق�صاء من ثماين مباريات منها
�أربع غري نافذة بنف�س ال�سبب بعد
قيامه هو الآخر باالعتداء على
احلكم وفق نف�س التقرير� ،إىل
جانبه تغرميه ماليا بقيمة  6مليون
�سنتيم.
من جهة اخرى ،ل حت�سم اللجنة يف
ملف مباراة احتاد اجلزائر واحتاد

ب�سكرة والتي جرت نهاية الأ�سبوع
املن�رصم �ضمن اللقاء املتقدم عن
اجلولة  22من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،حيث قامت با�ستدعاء
رئي�س احتاد ب�سكرة ابراهيم �ساعو
من اجل االمتثال �أمامها االثنني
املقبل واال�ستماع �إىل �أقواله عقب

الت�رصيحات النارية التي قام
بالإدالء بها يف انتظار ك�شفها عن
العقوبة املحتملة �ضدهن بينما
وجهت جلنة االن�ضباط �إنذارا
�أخريا �إىل �إدارة احتاد ب�سكرة قبل
معاقبتها باحلرمان من اجلمهور.

ع.ق.

�سيكون ملفا �ساخنا على طاولة اجتماع املكتب الفدرايل

ح�سم امل�شاركة اجلزائرية بالبطولة العربية نهاية هذا ال�شهر
ينعقد اجتماع املكتب الفدرايل
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم
نهاية هذا ال�شهر والذي ينتظر
�أن ي�أتي مبا�رشة بعد املباراتني
الوديتني اللتان تنتظران املنتخب
الوطني �أمام منتخبي تنزانيا
و�إيران املقررتني يومي  22و27
مار�س املقبل على التوايل ،حيث
ينتظر �أن يتناول االجتماع عددا
من امللفات ال�ساخنة وي�أتي يف
مقدمتها ملف م�شاركة الأندية

اجلزائرية يف مناف�سة ك�أ�س
العرب للأندية التي ينظمها
االحتاد العربي للعبة وحتت�ضن
طبعتها احلالية املغرب يف
ال�صيف املقبل ،ويف هذا ال�صدد
�سوف يف�صل �أع�ضاء املكتب
الفدرايل بقيادة رئي�س الفاف
خري الدين زط�شي ملف م�شاركة
فريقي وفاق �سطيف واحتاد
اجلزائر يف املناف�سة العربية
والتي يرت�أ�س جلنتها داخل الهيئة

العربية الرئي�س ال�سابق للفاف
حممد روراوة ،حيث قامت
اللجنة بتوجيه الدعوة �إىل فريقي
الوفاق واحتاد اجلزائر بعدما
اعتماد على نظام الدعوات
عك�س املعايري التي اعتمدت
عليها يف ن�سخة العام الفارط
التي جرت يف القاهرة من خالل
انتقاء بطل الدوري والو�صيف
وحامل الك�أ�س والو�صيف.
وكانت هيئة زط�شي قد هددت

مبقاطعة م�شاركة الأندية
اجلزائرية يف البطولة العربية
بعد تنديدها اقدام الهيئة
العربية على اختيار الأندية
التي متثل اجلزائر يف املناف�سة
و�رضب م�صداقية القرار الذي
خرجت به باختيارها الحتاد
بلعبا�س �صاحب املركز الرابع
املو�سم الفارط من �أجل متثيل
اجلزائر.

عي�شة ق.

يخ�ضع الالعب الدويل اجلزائري مهدي عبيد �إىل عملية جراحية بعد
غد اجلمعة على م�ستوى الإ�صابة التي كان تلقاها يف الكتف خالل
املقابلة التي �أجراها نهاية الأ�سبوع املنق�ضي مع فريقه ديجون �أمام
�سانت ايتيان �ضمن دوري الدرجة الأوىل الفرن�سية بعدما ا�صطدم باحد
العبي املناف�س يف الدقيقة  17من انطالق املقابلة وخرج حمموال
على احلمالة ،وك�شفت �إدارة نادي ديجون عرب بيان على موقعها
االلكرتوين �أن عبيد �سوف يجري العملية اجلراحية يف عيادة طبية
بفرن�سا قبل �أن يركن �إىل الراحة من �أجل ال�شفاء من الإ�صابة التي
يعاين منها والعودة جمددا �إىل املناف�سة ،ويف هذا ال�سياق ف�إن متو�سط
ميدان اخل�رض لن يكون معنيا بالعودة �إىل امليادين �سوى مع بداية
املو�سم الكروي اجلديد ،حيث تبعده اال�صابة طويال عن اللعب غلى
حني التعايف ب�صفة جيدة منها.
.....................

ع.ق.

فرحات ينهزم ويبتعد عن حلم ال�صعود للبغ1
�سقط الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات يف فخ الهزمية
خالل املقابلة التي خا�ضها مع فريقه لوهافر خارج الديار �أمام
امل�ضيف لوريان حت�سبا للمباراة اخلتامية من اجلولة  28للدرجة الثانية
الفرن�سية ،حيث خ�رس فرحات وزمالئه بهدف دون رد يف املواجهة
التي �شهدت دخول متو�سط ميدان املنتخب الوطني �أ�سا�سيا ،لكنه
ف�شل يف م�ساعدة ناديه على تخطي الهزمية واخلروج بنتيجة �أف�ضل،
و تعترب هذه النتيجة ال�سلبية الثالثة على التوايل يف�شل خاللها النادي
يف احل�صول على الفوز ،وهو ما جعله يتدحرج يف جدول الرتتيب
�إىل املركز ال�سابع ويفقط حظوظا كبرية يف التناف�س على �إحدى
الت�أ�شريات الثالث لل�صعود �إىل "الليغ ،"1رغم �أن الفارق عن املركز
الثالث �أربع نقاط ،فيما �أ�صبح عن املركز الثاين امل�ؤهل رفقة ال�صدارة
لل�صعود املبا�رش ثماين نقاط كاملة.
ع.ق.
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ماتيت�ش يعيد املان يونايتد �إىل الو�صافة
�أهدى العب و�سط مان�ش�سرت يونايتد ،نيمانيا ماتيت�ش
�سجل يف الوقت بدل
فريقه ثالث نقاط ثمينة عندما ّ
ال�ضائع ،هدف الفوز  2-3على امل�ضيف كري�ستال باال�س
�أول �أم�س على ملعب «�سيلهري�ست بارك» ،يف ختام
اجلولة  29من الدوري الإجنليزي املمتاز ،و�أحرز هديف
كري�ستال باال�س كل من �أندرو�س تاون�سند وباتريك
فان �أنهولت فيما �سجل كري�س �سمولينغ وروميلو لوكاكو
وماتيت�ش �أهداف يونايتد ،وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت
يونايتد بهذا الفوز �إىل  62نقطة يف املركز الثاين بفارق
املت�صدر ال�سيتي ،ومتفوقا بفارق نقطتني
 16نقطة وراء
ّ
على ليفربول الذي يحتل املركز الثالث� .أما كري�ستال
باال�س جت ّمد ر�صيده عند  27نقطة ،يف املركز  .18و�أجرى مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،جوزيه
مورينيو تعديال وحيدا على ت�شكيلته الأ�سا�سية ،ف�أ�رشك جي�سي لينجارد مكان �أنتوين مار�سيال،
يف وقت وا�صل فيه االعتماد على ال�شاب �سكوت ماكتوميناي ،يف خط الو�سط �إىل جانب نيمانيا
ماتيت�ش وبول بوغبا.
وهدد مان�ش�سرت يونايتد مرمى م�ضيفه للمرة الأوىل يف الدقيقة ال�ساد�سة بعدما �أنقذ احلار�س واين
ّ
هيني�سي كرة ر�أ�سية من �أليك�سي�س �سان�شيز ،ورد كري�ستال باال�س بافتتاح الت�سجيل يف الدقيقة ،11
بعدما ّ�سدد اجلناح الإجنليزي تاون�سند كرة ارتطمت باملدافع ال�سويدي فكتور لينديلوف قبل �أن
ت�ستقر يف الزاوية العليا اليمنى ،و�أجرى مورينيو تبديال هجوميا قبل بداية ال�شوط الثاين ،من خالل
�إخراج ماكتوميناي و�إ�رشاك ماركو�س را�شفورد ،بيد �أن مرماه تل ّقى هدفا �رسيعا يف الدقيقة 48
بعدما نفذ كري�ستال باال�س ركلة حرة يف غفلة من دفاع يونايتد لينطلق الهولندي فان �أنهولت بالكرة
وي�سدد يف �شباك دي خيا الذي مل يحرك �ساكنا.
ّ
وعقب ت�سديدة من لبول بوغبا بني يدي هيني�سي قلّ�ص يونايتد الفارق يف الدقيقة  55عندما رفع
�أنتونيو فالن�سيا الكرة من اليمني �إىل املتحفز اخلايل من الرقابة �سمولينغ الذي و�ضع الكرة يف
ال�شباك من م�سافة قريبة ،وهد�أ الإيقاع قليال حتى الدقيقة  ،65عندما رفع فان �أنهولت كرة على
�سدد بجانب املرمى ،ثم �أجرى مورينيو
ر�أ�س مهاجم كري�ستال باال�س كري�ستيان بنتيكي الذي ّ
تبديلني من خالل �إ�رشاك خوان ماتا مكان �أ�شلي يوجن ولوك �شو مكان فالن�سيا ،واقرتب مان�ش�سرت
يونايتد من ت�سجيل التعادل يف �أكرث من منا�سبة ،لكن روميلو لوكاكو جنح عندما ا�ستغل كرة �سان�شيز
وي�سدد يف املرمى ،وكاد بنتيكي �أن
ّ
املرتدة من العار�ضة لي�سيطر عليها و�سط زحام املدافعني ّ
ي�سجل هدف الفوز لكري�ستال باال�س يف الدقيقة  77بر�أ�سية ،قبل �أن يقول ماتيت�ش كلمته يف الدقيقة
ّ
الأوىل من الوقت ال�ضائع ،بت�سديدة �صاروخية بعيدة املدى على ميني هيني�سي.

�سلتا فيغو يخطف الفوز من
ال�س باملا�س
دخل �سلتا فيغو يف �رصاع الت�أهل �إىل �أحد
املراكز امل�ؤهلة �إىل الدوري الأوروبي عقب
انت�صاره ال�صعب على ال�س باملا�س ،وجنح
�سلتا فيغو يف اغتنام النقاط الثالث من
�ضيفه ال�س باملا�س بعد الفوز عليه � 1-2أول
�أم�س يف املرحلة  27من م�سابقة الدوري
الإ�سباين ،ووجد �سلتا فيغو نف�سه مت�أخراً
يف النتيجة مع الدقيقة  53عقب هدف

�إيريك �إك�سبو�سيتو ،وجنح �صاحب الأر�ض يف
�إدراك التعادل بعد متابعة من جوين كا�سرتو
قبل �أن يخطف هدف الفوز بف�ضل الت�شيلي
هرينانديز و�صار ر�صيد �سلتا فيغو  38نقطة
يف املركز التا�سع بفارق  3نقاط عن فياريال
ال�ساد�س بينما جتمد ر�صيد ال�س باملا�س
عند  20نقطة يف املركز  18الذي يهبط
�صاحبه �إىل الدرجة الثانية.

رياح الإ�صابات تثري ال�شكوك حول ت�شكيلة اليويف

يُتوقع �أن يتواجد غونزالو هيغواين �ضمن قائمة جوفنتو�س يف رحلته للقاء توتنهام على ملعب
وميبلي ،حل�ساب �إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ،لكن م�س�ألة م�شاركته من عدمها ما زالت غري
حم�سومة من قبل املدير الفني ما�سيمليانو �أليغري ،رغم �أن الالعب قد �شارك يف تدريبات
الفريق اجلماعية كامل ًة �أول �أم�س
وبح�سب موقع «فوتبول �إيطاليا» ،ف�إن هيغواين �سيتواجد على دكة احتياط الفريق على الأقل،
بينما �سيكون هناك �شك �أكرب فيما يتعلق مب�شاركة املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش،
الذي تدرب ب�شك ٍل منفرد ،ويف ظل عدم جاهزية ماتيا دي ت�شيليو ،ف�إن ما�سيمليانو
�أليجذغري� ،سيفا�ضل ما بني �ستيفان ليخت�شتايرن و�أندريا بارزايل يف مركز الظهري الأمين،
بينما ي�ستمر غياب امل�صابني فيديريكو بريناردي�سكي وخوان كوادرادو.و�إذا مل ي�شارك
هيغواين وماندزوكيت�ش ف�إن من املتوقع� ،أن يبد�أ �أليجري بطريقة � 3/3/4أمام توتنهام ،على
�أن يلعب دوغال�س كو�ستا و�أليك�س �ساندرو ،يف مركزي اجلناح الأمين والأي�رس ،بحيث يتواجد
باولو ديباال يف مركز ر�أ�س احلربة.

�سون :توتنهام جاهز ملوقعة جوفنتو�س
قال �سون هيونغ-مني العب و�سط توتنهام هوت�سبري �إن ناديه االجنليزي ا�ستعد متاما
ملواجهة مناف�سه جوفنتو�س االيطايل يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا
اليوم و�إنه ميلك القوة املطلوبة لل�صعود لدور الثمانية ،وقلب توتنهام ت�أخره
بهدفني �إىل تعادل  2-2مع بطل ايطاليا يف مباراة الذهاب التي �أقيمت
يف تورينو االيطالية يف  13فيفري املا�ضي ،عن املواجهة املقبلة قال
�سون�« :سنلعب على �أر�ضنا لكننا غري خائفني ،علينا اللعب بطريقتنا
والتحلي بالثقة بالنف�س والتقدم للإمام كما نلعب يف وميبلي ،هذا هو
�أهم �شيء».
و�أ�ضاف الالعب الكوري اجلنوبي« :نحن متحم�سون للمواجهة ،مل ننجز
مهمتنا بعد ،هذه مباراة يف دوري الأبطال �أمام مناف�س قوي� ،أمتنى �أن
نخو�ض املباراة يف �أجواء حما�سية و�أعتقد �أن فر�صتنا يف الفوز كبرية»،
و�أحرز �سون هديف فريقه يف الفوز  0-2على هدر�سفيلد تاون يف الدوري
االجنليزي املمتاز ال�سبت املا�ضي ليعزز الفريق اللندين م�سريته اخلالية من
الهزائم يف كل البطوالت �إىل  17مباراة متتالية ،و�أو�ضح �سون« :ميكنكم �أن تروا
مدى جودة الأداء الذي يقدمه توتنهام ،نحن ن�ستحق اللعب يف دور الثمانية يف دوري
الأبطال �أو حتى �أف�ضل من ذلك لأننا جديرين بذلك فعال».

خطوة جديدة ت�ؤكد ارتباط ليفاندوف�سكي بالريال
�أكدت تقارير �صحفية �أملانية �أن خطوة تغيري الوكيل ،التي اتخذها البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم
بايرن ميونخ جاءت من �أجل االنتقال �إىل �صفوف ريال مدريد الإ�سباين ،بح�سب �صحيفة «كيكر» الأملانية ،ف�إن
ليفاندوف�سكي تعاقد مع وكيله اجلديد بيني زاهايف نهاية فيفري املا�ضي وحتى � 31أوت املقبل فقط ،وهو موعد
نهاية �سوق االنتقاالت ال�صيفية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �أن ليفاندوف�سكي حدد هذه املدة الق�صرية من �أجل ح�سم انتقاله لريال مدريد ،وحال ف�شل
زاهايف �سيلج�أ لوكيل جديد ي�ساعده على حتقيق حلمه ،ويرتبط بيني زاهايف بعالقة قوية جدًا مع امل�سئولني داخل
�إدارة ريال مدريد ،و�سي�سعى من �أجل نقل ليفاندوف�سكي ل�صفوف املريينغي ال�صيف املقبل ،وذكرت عدة تقارير
�صحفية �أملانية م�ؤخ ًرا �أن �إدارة بايرن ال تنوي التفريط يف خدمات ليفاندوف�سكي مهما كان العر�ض املقدم من
�أجله.
..............................................................

التتويج باليوروبا ليغ ينقذ فينغر
من الإقالة
ك�شفت تقارير �صحفية �أن �إدارة نادي �أر�سنال الإجنليزي �ستقيل املدير الفني
احلايل للفريق �أر�سني فينغر يف حال ف�شله يف حتقيق هدف حمدد بنهاية املو�سم
اجلاري ،ووفقا ل�صحيفة �إك�سربي�س ف�إن �إدارة الغانرز �ستقيل املدرب الفرن�سي يف
حال ف�شله يف قيادة الغانرز للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي هذا املو�سم.
ويحتل �أر�سنال حاليا املركز ال�ساد�س يف ترتيب الربميريليغ مت�أخرا  13نقطة عن
املراكز الأربعة الأوىل ،وهو ما يعني �أن الفوز ببطولة الدوري الأوروبي �أ�صبح بن�سبة كبرية
الأمل الوحيد لفريق �شمال لندن للتواجد يف دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،و�أ�شارت ال�صحيفة �أن قرار �إقالة
فينجر نهاية املو�سم قد يتم اتخاذه مبكرا يف حال خ�سارة �أر�سنال �أمام ميالن االيطايل يف الدور ثمن النهائي من
اليوروبا ليغ ،ويعترب االيطايل املخ�رضم كارلو �أن�شيلوتي واالجنليزي ايدي هاو املدرب احلايل لبورمنوث من �أبرز
املر�شحني لتويل تدريب �أر�سنال خلفا لفينغر.
..............................................................

فيورنتينا ميدد عقد �أ�ستوري
ق ّرر فيورنتينا الإيطايل �أول ام�س متديد عقد قائده دافيدي �أ�ستوري الذي تويف عن �سن  31عاماً ،ودفع رواتبه �إىل
عائلته بح�سب ما �أعلن رئي�س اللجنة الأوملبية الإيطالية جوفاين ماالغو ،وقال ماالغو يف ختام اجتماع للرابطة
الإيطالية لكرة القدم املوجودة حالياً حتت و�صاية اللجنة الأوملبية االيطالية« :فيورنتينا جدد عقد �أ�ستوري،
الرواتب �ستمنح لعائلته و�صديقته وابنته» ،وو�صف ماالغو قرار عائلة ديال فايل املالكة لنادي فيورنتينا بلفتة
لطيفة جداً ،وكان رئي�س فيورنتينا �أندريا ديال فايل �أعلن الأحد املن�رصم �أن �أ�ستوري كان على و�شك متديد عقده
مع النادي ،م�ضيفاً« :مل يتبق �سوى التوقيع» ،ووجد �أ�ستوري الذي ان�ضم �إىل فيورنتينا �صيف  2015الأحد متوفياً
يف غرفة الفندق الذي نزل فيه فريقه حت�ضرياً للقاء م�ضيفه �أودينيزي يف املرحلة  27من الدوري الإيطايل والتي
�أرجئت مبارياته التي كانت مقررة الأحد .وكان م�س�ؤول ق�ضائي ك�شف الإثنني عن فتح حتقيق بوفاة �أ�ستوري الذي
�ست�رشح جثته الثالثاء ويدفن اخلمي�س بح�سب ما �أعلن فريقه يف ح�سابه على «تويرت» ،وقال القا�ضي �أنطونيو دي
نيكولو لإذاعة «راديو راي»« :فتحنا حتقيقاً بجرمية قتل عمد �ضد جمهول يف الوقت احلايل» ،مو�ضحاً � ّأن هذا �إجراء
�إلزامي يف حالة من هذا النوع ،ونقلت و�سائل �إعالم حملية عن دي نيكولو ترجيحه وفاة الالعب لأ�سباب طبيعية بعد
نوبة قلبية� ،أما ناديه فيورنتينا فلم يحدد �أ�سباب الوفاة يف انتظار ت�رشيح اجلثة.
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يف لبنان ..الغناء ال�ستذكار احلرب الأهلية
�أعاد الفنان اللبناين
بديع �أبو �شقرا ذكريات
الأهلية
احلرب
اللبنانية يف عر�ض
مو�سيقي غنائي حي
يف بريوت ،وذ ّكر يف
ومرتا�س»
«كا�س
باحلرب التي �صبغت
ب�صبغة طائفية يف
لبنان .و�أحيا �أبو �شقرا
مع خم�سة مو�سيقيني
�آخرين �أ�صداء الأحلان
والإيقاعات التي كانت
تتغنى بها الأحزاب
املتقاتلة يف احلرب
التي ا�ستمرت من
عام � 1975إىل 1990

وجتاوب معه اجلمهور
بالغناء والت�صفيق.
ويُقدم العر�ض الغنائي
املو�سيقي الذي يحمل
ا�سم «كا�س ومرتا�س»
مرة واحدة كل �أ�سبوع
منذ دي�سمرب  ،ويذكر
اللبنانيني على مدى
ت�سعني دقيقة باحلرب
بحلوها ومرها من
ا�ستح�ضار
خالل
املالجئ واخلزائن
الع�سكرية و�أكيا�س
الرمل و�أواين ال�شاي
والأ�سلحة التي تنت�رش
على امل�رسح .ويف
العر�ض يغني �أبو �شقرا

وفريقه املو�سيقي
لكل من �أحزاب
والقوات
املردة
واجلبهة
اللبنانية
ال�شعبية لتحرير
فل�سطني
وحزب الكتائب
واحلزب ال�شيوعي
اللبناين وحركة �أمل
وغريهم من الذين
�شاركوا يف احلرب.
وقال �أبو �شقرا �إنه
ي�ستمتع مبا �سماه «�أداء
الفرح ال �أداء احلرب»،
و�أبدى �سعادته لر�ؤية
احل�ضور
حما�س
لهذه الأغاين وكذلك

ال�شباب ،معتربا �أنهم �إىل املا�ضي) ،يتذكر
ال ي�ستمتعون فقط �أ �شيا ء
بالأداء ولكن ي�أخذون ر غم
الدرو�س من تلك

الذكريات .ومل
تتولد فكرة �أبو �شقرا
من مبد�أ الوحدة
فقط،
والتعاي�ش
�إذ ي�ؤكد �أنها وليدة
احلنني �إىل ع�رص
م�ضى .وي�ضيف قائال
«بفرتة من الفرتات
يعي�ش الإن�سان حالة
النو�ستاجليا (احلنني

� 48ألف �صالة �سينما �صينية تعر�ض فيلم «اجلليد « الرو�سي
من املقرر �أن تعر�ض � 48ألف
دار �سينما �صينية فيلم «اجلليد»
للمخرج الرو�سي ال�شاب (�أوليغ
تروفيموف) وقال متحدث با�سم
�رشكة «�سوين بك�رشز ريليزينغ
را�شا»� ،إن عر�ض الفيلم �سيبد�أ
يف �شهر مار�س اجلاري ،يف جل
�صاالت العر�ض ال�صينية ،البالغ
عددها � 50ألف �صالة عر�ض،
م�شريا �إىل �أن الفيلم �سيعر�ض
فيما بعد يف التلفزيون ال�صيني
الذي ا�شرتى حقوق عر�ضه يذكر
�أن فيلم «اجلليد» حقق �إيرادات

قيا�سية يف دور ال�سينما الرو�سية
تقدر بـ مليار روبل (نحو 20
مليون دوالر) حتى تاريخ 26
فرباير املا�ضي ،ليحتل الفيلم
بذلك املرتبة اخلام�سة يف
قائمة الأفالم الرو�سية الأعلى
دخال.
ويروي الفيلم ق�صة ريا�ضية
رو�سية �شابة يف التزلج على
اجلليد ،ورغبتها ال�شديدة يف
العودة �إىل مناف�سات املحرتفني
بعد �إ�صابتها بجروح خطرية يف
املباريات.

النجم عرفان خان ي�ؤكد �إ�صابته مبر�ض نادر
ك�شف النجم البوليوودي عرفان خان
جلمهوه عن �إ�صابته مبر�ض نادر،
وذلك يف تدوينة عرب ح�سابه على
تويرت ،ت�ؤكد �إ�صابته باملر�ض دون
الك�شف عن تفا�صيله .وطم�أن خان
حمبيه برغبته ال�شديدة يف عدم
اال�ست�سالم لأي حمنة ،وخا�صة بعد
معرفته بهذا املر�ض النادر ،الذي
�أ�صابه منذ نحو �أ�سبوعني ،بح�سب
ما ذكر موقع «انديان ك�سربي�س».
وجاء يف التغريدة التي ن�رشها خان

عرب ح�سابه على تويرت «يف بع�ض
الأحيان ،قد ت�صحو وجتد احلياة
تع�صف بك ب�أزماتها ،خالل  15عاماً
املا�ضية حياتي كانت عبارة عن
ق�صة مليئة بالإثارة والت�شويق ،لكن
مل �أكن �أعرف �أن رغبتي يف البحث
عن الق�ص�ص النادرة� ،ستجعلني
�أجدها من خالل مر�ضي النادر
الذي اكت�شفت �إ�صابتي به م�ؤخراً،
لكني لن �أ�ست�سلم لذلك ،لطاملا
دافعت عن خياراتي طوال حياتي».

ال�سعودية تقر �أول الئحة لتنظيم دور العر�ض ال�سينمائي

�أقرت ال�سلطات يف ال�سعودية
بنود �أول الئحة الرتخي�ص لدور
العر�ض ال�سينمائي وقالت وزارة
الثقافة والإعالم يف بيان �إنها
«ا�ستكملت جميع ال�رشوط لإقرار
بنود الئحة الرتخي�ص لدور العر�ض
ال�سينمائي»وتتزامن هذه اخلطوة
مع �إطالق �رشكة «�سينمافوك�س «،
ومقرها دبي� ،أول عر�ض علني يف
ال�سعودية يهدف �إىل التوعية على
مر�ض الزهامير وتريد العديد من
دور ال�سينما الكربى دخول الأ�سواق
ال�سعودية التي ت�ضم �أكرث من 30

مليون �شخ�ص ،غالبيتهم دون �سن
 25عاماً وكانت هناك العديد من
�صاالت ال�سينما يف ال�سعودية خالل
�سبعينيات القرن املا�ضي ،لكن رجال
الدين �أقنعوا ال�سلطات بحظرها .ويف
دي�سمرب  ،وقعت ال�رشكة الأمريكية
العمالقة «�إيه ام �سي» للرتفية مذكرة
تفاهم مع �صندوق اال�ستثمارات
العامة ال�سعودي لبناء وت�شغيل دور
ال�سينما يف البالد و�ستواجه «�إي �أم
�سي» مناف�سة �رش�سة من �رشكات
كبرية مثل «فوك�س» .وت�شري تقديرات
�إىل �أن ال�سعوديني ينفقون مليارات

الدوالرات �سنوياً مل�شاهدة عرو�ض
ال�سينما وزيارة مراكز ترفيهية يف

الأماكن ال�سياحية بدول جماورة ومن
بينها الإمارات.

م�آ �سيها
ورغم م�شاكلها،
هي ح�ضارة بحد
ذاتها ،هي ثقافة،
يف ثقافة امللج�أ ،يف
ح�ضارة احلرب ،يف
ثقافة احلرب».
ولأن احلرب الأهلية
كانت قد اتخذت
منحى طائفيا يف لبنان،

فقد
حر�ص �أبو �شقرا
على ت�ضمني عر�ضه
�أغنية الفنان زياد
الرحباين «يا زمان
الطائفية» ،التي كانت
�ضمن م�رسحية «فيلم
�أمريكي طويل» عام
.1980

املمثلة فران�سي�س مكدورماند و جائزة
الأو�سكار يا فرحة ما متت!

مل متر �ساعات على ا�ستالم
املمثلة فران�سي�س مكدورماند
جائزة «الأو�سكار» ك�أف�ضل ممثلة
عن دورها يف فيلم «ثالث الفتات
خارج �إيبينغ ،مي�سوري» ،حتى �أقدم
«ل�ص» على �رسقة التمثال الذهبي
منها.
وتبني �أن �أحد احلا�رضين يف احلفل،
الذي ينظم عقب توزيع الأو�سكار،
قام ب�رسقة التمثال الذهبي من

على املائدة اخلا�صة للممثلة
ماكدورماند والغريب �أن هذا
«الل�ص» ،ويدعى تريى براينت ،ن�رش
فيديو له عرب في�سبوك وهو يحتفل
مم�سكا بتمثال الأو�سكار امل�رسوق
يف يديه ،يقول �إنه فاز باجلائزة
عن فئة املو�سيقى و�أعلنت �رشطة
لو�س �أجنلو�س يف وقت الحق عن
اعتقال براينت بتهمة ال�رسقة
و�أعادت اجلائزة ل�صاحبتها.

كاظم ال�ساهر يعلن خطوبته على
امل�سرح يف �أمريكا

بعد تداول مواقع التوا�صل الإجتماعي
خرب ارتباط املطرب العراقي كاظم
ال�ساهر بفتاة تون�سية تدعى �سارة منذ
�أيام قليلة� ،أكد القي�رص اخلرب بنف�سه
خالل احلفل الذي �أحياه �أم�س يف
«وا�شنطن» �ضمن جولته الأمريكية.
و�أعلن القي�رص اخلرب علي امللاً �أمام
جمهوره م�ؤكدا ُ �أنه �ألب�س عرو�سه خامت
اخلطوبة ،يف فيديو ن�رشه احل�ساب
الر�سمي ملوقع «ب�رصاحة» اللبناين،
و�أ�ضاف القي�رص �أنه عندما يقرر
موعد الزواج �سيعلن ذلك �أي�ضا.
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للكاتبة جنالء �سعيد مكاوي

التوظيف ال�سيا�سي للدين والقانون يف م�شروع حممد علي

ً
حديثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات
�صدرت درا�سة جنالء مكاوي التوظيف ال�سيا�سي للدين والقانون يف م�شروع حممد علي
(� 103صفحات بالقطع ال�صغري ،موثقة ومفهر�سة) ،تناق�ش فيها حمورية الدين يف عالقة حممد علي با�شا بالدولة العثمانية ،وكيف �أ�ضحى
الدين مركز املع�ضلة التي واجهته عندما قرر التمرد على هذه الدولة ،وكان من �أدوات الطرفني يف �صراعهما.
 :وكاالت
كما تبني مكاوي يف هذه الدرا�سة
ا�ستخدام القانون يف ال�رصاع بني
حممد علي وال�سلطان العثماين،
باعتباره و�سيلة فاعلة اعتمدها
حممد علي يف بناء م�رشوعه داخل ًّيا،
ولدعم اال�ستقالل واخل�صو�صية يف
مواجهة ال�سلطان ،وكيف حاول هذا
الأخري حتجيمه بها.

وممثله يف م�رص ،ولأنه كان �رضور ًّيا
احلفاظ على ال�رشعية امل�ستمدة من
القوة الداخلية التي ولته باحلفاظ على
�رشوطها للحكم (العدل وامل�شورة)،
حتى ميكنه ا�ستخدامها يف مواجهة
ال�سلطان لتثبيت حكمه.
ال�سطوة وال�سيطرة

ترتكز على الرتهيب والردع ،لذا واجه
اخلروج على �سلطته و�سيا�ساته وفق
هذه القناعة .والرتهيب هنا كان يعني
لديه مزيدًا من الق�سوة وامل�شهدية
يف تنفيذ العقوبة اللتني �ستفر�ضان
�سطوته وح�ضوره .فاملحت�سب كان
يعاقب بال�شنق على �أبواب املدينة
والتنكيل بالأج�ساد وال�صلب وخرم
الأنوف وجرح الأذان و «التجري�س
» ،يف جمع بني امل�شهدية للإرهاب
والوح�شية للردع".
حكم القانون

�ألفت مكاوي كرا�ستها هذه يف �أربعة
ف�صول .عر�ضت يف الف�صل الأول،
�رضورات احلفاظ على الطابع
الإ�سالمي للحكم ،لكل ما يتعلق
بتم�سك حممد علي با�شا بالطابع
الإ�سالمي للحكم ،بو�صف ذلك
�أحد مقت�ضيات و�صوله �إىل ال�سلطة
وا�ستقرار الأمر فيها له ،ومدى �إدراكه
ذلك ،مبا انعك�س يف كيفية مواجهته
العقبات التي كان الدين ركيزتها،
وحالت دون تنفيذه برنامج تغيريي
ميكنه من ال�سيطرة على البالد،
وحماولته توظيف الدين يف �صناعة
�أيديولوجيا ر�سمية لدولته "احلديثة"
يف م�رص.
بح�سب مكاوي ،كان حممد علي
مدر ًكا مقت�ضيات و�صوله �إىل ال�سلطة
ثم تثبيته فيها ،وفق املعادلة التي
جتمع عنا�رصها بني �رشعية ال�سيادة
العثمانية وال�رشعية املحلية التي
ريا يف م�رص
متنحها القوة الأكرث ت�أث ً
(العلماء وحتالفاتهم) ،فر َّوج لنف�سه
�أمام العلماء والأعيان امل�رصيني ب�أنه
احلاكم القوي الذي ي�ستطيع �أن يقر
العدل وقت �سيادة الظلم والفو�ضى،
وامل�سلم امللتحف بعباءة الدين
والزاهد يف ال�سلطة.
بعد تويل حممد علي احلكم ،كان
عليه اال�ستمرار يف حر�صه على عمود
�رشعيته الرئي�س ،وهو �إ�سالمية طابع
احلكم ،لأنه نائب ال�سلطان العثماين

يف الف�صل الثاين ،القانون باعتباره
تقنية �سيطرة غري من�ضبطة ،تناولت
مكاوي القانون بو�صفه تقنية �سيطرة
غري من�ضبطة اعتمد عليها حممد
علي .فعلى الرغم من �أنه كان قد م�ضى
يف تطبيق مفاهيم حداثية لل�سلطة
متثلت يف �إقامة �أبنية وم�ؤ�س�سات،
واتباع �أ�ساليب تنظيمية جديدة ،وبناء
اجلي�ش ،ف�إن ت�صوره لل�سلطة قام على
الغلبة؛ الغلبة يف �إمكانية ال�سيطرة
الكاملة على البالد و َمن فيها ،وعلى
تثبيت تلك ال�سيطرة ،فلم يغادر حالة
العنف والع�شوائية التي ميزت �سلطة
احلكام والوالة (حكام ال�سيا�سة)
العقابية مبقت�ضى ال�رشيعة ،فكانت
طرائق العقاب و�أ�شكاله قرو�سطية
مقت�رصة على �صيغ مفرطة يف العنف
والإذالل واالنتقام ،وجم�سدة لعلو
�سلطته فوق كل �سلطة ،وخا�ضعة
لإرادته وتقوميه.
قالت مكاوي �إن الكثري من الكتابات
ين�سب وح�شية العقوبات حينذاك
�إىل "رجال الإدارة الذين تع�سفوا يف
ا�ستخدام �سلطتهم ،وحملوا احتقا ًرا
عن�رص ًّيا للأهايل ،فكانت النتيجة �أن
عب عن
تنفيذ القانون يف تلك الفرتة رَّ
انهيار فكرة العدالة حتى يف �صيغتها
الكال�سيكية� .أما حممد علي ،فكان
يريد حتدي ًثا قائ ًما على الرت�شيد
والعقالنية ،وحاول �إرغام اجلميع
عليه ،مبن فيهم نخبته احلاكمة،
لكن امل�شكلة كانت فيها" .ت�ضيف
�أن هذا تف�سري تنفيه ت�صورات حممد
علي و�أوامره بو�ضع عقوبات جلرائم
كثرية.
كتبت" :فكرة العقوبة لدى حممد علي

يف الف�صل الثالث ،تطور الت�رشيع
اجلنائي وعالقته مب�رشوع احلكم،
وقفت مكاوي على الأ�سباب التي
دفعت حممد علي �إىل حتديث
القوانني اجلنائية ،وهو ما يعد �أهم
جتليات التحديث الذي قام به،
ويتناوله البع�ض ب�صفته عملية انتقال
كاملة من منظومة عقابية قدمية �إىل
�أخرى ا�سرت�شدت باملنظومة العقابية
الأوروبية احلديثة ،جلهة الرت�شيد
والعقالنية واختالف وظيفة العقوبة
ومنطها� ،أي بناء نظام قانوين �أكرث
ً
ان�ضباطا قوامه الهيئات القائمة
على و�ضع القانون وتنفيذه ،و�سن
الن�صو�ص القانونية احلديثة التي
ت�ضمن له فاعلية �أكرث يف ال�سيطرة.
كان ذلك حتدي ًثا كام ً
ال يخ�ضع لأ�س�س
نقد الدولة احلديثة وموقع القانون
فيها ووظيفته� ،سواء باعتباره انتهج
�أ�ساليبها يف الإخ�ضاع واال�ستغالل� ،أو
م ّثل انقال ًبا على القدمي القائم على
حمورية ال�رشيعة الإ�سالمية.
بح�سب مكاوي ،يو�ضح م�سار التطور
الت�رشيعي وطبيعته االرتباك يف
م�سار االنتقال ،فما وقف وراء عملية
ريا ،لذلك
التطوير كان مرتب ًكا ومتغ ً
ت�ساهم حماولة االقرتاب من الت�رشيع
اجلنائي يف عهد حممد علي يف
الوقوف على حدود التغيري يف البنية
القانونية ،وبالتايل حدود التحديث.
كتبت" :كان حممد علي يعتقد �أن
الرتبية بالقانون هي �أ�سا�س للتقدم،

حتتفي منظمة الأمم املتحدة
مبنا�سبات عدة على مدار العام،
تهدف �إىل �إذكاء الرغبة لدى
اجلمهور ملتابعة �أن�شطتها وبراجمها
ا ُ
تخ�ص�صة ،وتتوىل منظمة اليون�سكو
مل ّ
ً
�سنويا م�س�ؤولية �إحياء فعاليات اليوم
العاملي لل�شعر الذي يُ�صادف يوم 21
مار�س من كل عام ،ويُعترب فر�صة
لتكرمي ال�شعراء ولإحياء التقليد
ال�شفهي للأم�سيات ال�شعرية يف
خمتلف دول العامل.

ود�أب ر�ؤ�ساء منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،منذ العام
 ،2000على توجيه ر�سالة خا�صة
با�سمهم يف هذه املنا�سبة املميزة
لل�شعراء ول ُع ّ�شاق ال�شعر يف كل مكان،
بهدف تكثيف الفعاليات التي حتتفي
بال�شعر ودوره الإن�ساين ،ودعم ال�شعراء
ال�شباب على وجه اخل�صو�ص.
وفيما ت�ستعد املنظمة لإطالق
فعاليات ثقافية خا�صة يف مق ّرها
وجهت اليون�سكو
بالعا�صمة الفرن�سيةّ ،

هذا العام دعوات عدّ ة على م�ستوى
الأفراد واحلكومات لل ُم�شاركة يف
االحتفال باليوم العاملي لل�شعر يف
 21مار�س  ،2018و�أو�ضحت �أنّ ذلك
من املمكن �أن يتم من خالل اقتناء
دواوين لل�شعراء ال�شباب ،ودعم �شعراء
البلد للم�شاركة يف جل�سات �شعرية
خا�صة ،وكذلك دعوة الأ�صدقاء
لأم�سية �شعرية مم ّيزة ،وحتى تخزين
مواقع �شعرية �إلكرتونية ُم ّ
ف�ضلة
للرجوع �إليها يف كل فر�صة لتذوق
ال�شعر.
ّ
كما حثت املنظمة الدولية على
تعلّم ال�شعر من خالل تداول حكم
ال�شعراء والأمثال ال�شعبية ملختلف
الدول ،واال�ستمتاع بباقة من الق�صائد
والألغاز ال�شعرية الفكاهية ،و�إيقاظ
ح�س الإبداع الأدبي عرب مفاج�أة
ّ
الأ�صدقاء ومتذوقي ال�شعر خ�صو�صاً
بحفظ و�إلقاء �أقوال وم�أثورات �شعرية
يف �أغرا�ض متنوعة على م�سامعهم.
وكانت منظمة اليون�سكو �أعلنت عن
اليوم العاملي لل�شعر يف عام ،1999

القوي الزاهد

لكن امل�شكلة يف التطبيق� ،أي �إهمال
املوظفني ،ولي�ست يف طبيعة نظامه
و�أزماته وكيفية ا�ستخدام القانون
و�أ�س�س العمل بني امل�ؤ�س�سات التي
�أن�ش�أها البا�شا ،ا ُ
عبة عنه واملنفذة
مل ِرّ
له ،وجاوزت �سلطته �سلطاتها ،وهي
ذاتها تداخلت �سلطاتها الق�ضائية
مع التنفيذية ،لي�س يف عدم التخلي
عن �أهمية العنف كعقوبة ناجعة،
كما جتلى ذلك �سواء يف �أوامر البا�شا
العقابية� ،أم يف ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات
القائمة على القانون لذلك".

كتبت" :البا�شا الذي حر�ص على �أن
يبقى احلاكم الإ�صالحي داخل الإطار
العثماين ،واجهته مع�ضلة ال�رشعية،
ً
عار�ضا
عندما قرر حماربة ال�سلطان،
لقوته وقدراته .وكان الدين مركز
هذه املع�ضلة ،لأن من حارب مع
ال�سلطان با�سم الإ�سالم وحلمايته يف
�شبه اجلزيرة العربية واليونان ،وبقي
حري�صا عمو ًما على �أن يبدو خادم
ً
الدين والدولة ،مترد على �سيادتها،
وواجهت قواته يف امليدان قوات
�سيده ،فا�ستُخدِ م الدين �ضده ،كما
�سبق له ا�ستخدامه".
ا�ستخدام القانون يف ال�رصاع بني
البا�شا وال�سلطان
تناولت مكاوي يف هذا الف�صل كيفية
ا�ستخدام القانون يف ال�رصاع بني
البا�شا وال�سلطان ،باعتباره و�سيلة
فاعلة اعتمدها البا�شا يف بناء
م�رشوعه داخل ًّيا ،ولدعم اال�ستقالل
واخل�صو�صية يف مواجهة ال�سلطان،
و�أداة حاول الأخري حتجيمه بها.
وقبل �أن ينتهي عهد حممد علي ،بعد
الت�سوية بينه وبني ال�سلطنة العثمانية،
و�صل تطور الت�رشيع �إىل حد �إ�صدار
قوانني �شملت عقوبات لعدد كبري من

اجلرائم ،وبقي الت�رشيع �إحدى �أدوات
م�رشوعا
م�رشوع البا�شا باعتباره
ً
لال�ستقالل عن ال�سلطنة� ،سواء يف
كونه داللة على �أن حممد علي �أراد
�صناعة �سلطة موازية� ،أم يف كونه
جز ًءا من النزاع حول اال�ستقالل،
لأهميته يف تعزيزه اال�ستقالل بال�صيغة
التي �أرادها البا�شا وارت�ضاها واجتهد
بعد ذلك يف احلفاظ عليها؛ وهذا
الذي بقي عهد خلفائه � ً
أي�ضا.
وتعد جنالء �سعيد مكاويباحثة
م�رصية حائزة �شهادة الدكتوراه يف
التاريخ ،تركز بحوثها على التاريخ
احلديث واملعا�رص ،وتبحث يف
درا�سة العالقات الدولية والإقليمية
وق�ضايا التحول الدميقراطي .لها:
احلرب الباردة يف �أمريكا الالتينية؛
م�رشوع �سوريا الكربى؛ عالقات م�رص
الإقليمية بعد ثورة  25يناير؛ تنظيم
الدولة الإ�سالمية :درا�سة حتليلية
يف بنية اخلطاب؛ الي�سار اجلديد
يف �أمريكا الالتينية بني التحالف
واالنق�سام؛ الإ�سرتاتيجية الإيرانية
يف اخلليج العربي.

وليتم االحتفاء به الحقاً بدءاً من
مار�س  ،2000والهدف من هذا اليوم
ربرات الإعالن عنه ،هو
كما جاء يف ُم ّ
تعزيز القراءة والكتابة ون�رش وتدري�س
ال�شعر يف جميع �أنحاء العامل .وكذلك
جتديد االعرتاف ب�أهمية ال�شعر
كرتاث �إن�ساين عاملي ،و�إعطاء زخم
للحركات ال�شعرية الوطنية والإقليمية
والدولية.
ووفقاً ملنظمة اليون�سكو ،ف�إنّ اليوم
العاملي لل�شعر ي�سعى كذلك لدعم
التنوع اللغوي من خالل التعبري
ال�شعري ،ولإتاحة الفر�صة للغات
املهددة باالندثار ب�أن يُ�ستمع لها
�شعراً يف جمتمعاتها املحلية.
وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن الغر�ض من
هذا اليوم هو دعم ال�شعر ،والعودة �إىل
التقاليد ال�شفوية للأم�سيات ال�شعرية،
وتعزيز تدري�س ال�شعر ،و�إحياء
احلوار بني ال�شعر والفنون الأخرى
مثل امل�رسح والرق�ص واملو�سيقى
والر�سم ،كما �أن الهدف منه �أي�ضاً هو
ر�سم �صورة جذابة لل�شعر يف و�سائل

الإعالم بحيث ال يُعاد ينظر �إليه
ك�شكل قدمي من �أ�شكال الفن.
وت�شجع اليون�سكو الدول الأع�ضاء
على القيام بدور ن�شط يف االحتفال
باليوم العاملي لل�شعر ،على امل�ستويني
وامل�شاركة
والدويل،
املحلي
الإيجابية للجان الوطنية واملنظمات
غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الثقافية
اخلا�صة والعامة كاملدار�س والبلديات
وا ُ
ملج ّمعات الأدبية ،واملتاحف ودور
الن�رش والروابط الثقافية.
وتعرتف الأمم املتحدة بال�شعر ك�أحد
�أ�شكال التعبري ال�شفاهي و�أحد مظاهر
الهوية اللغوية والثقافية ،فمنذ �آالف
ال�سنني عرفت كل القارات مبختلف
ثقافاتها ال�شعر� ،إذ �أنه يخاطب القيم
الإن�سانية التي تتقا�سمها كل ال�شعوب،
ويُح ّول كلمات ق�صائده الب�سيطة �إىل
حافز كبري للحوار وال�سالم.
يُذكر �أنّ منظمة اليون�سكو كانت
احتفت يف ماي املا�ضي ،مبق ّرها يف
باري�س ،مب�شاريع �أبوظبي ال�شعرية
برناجمي "�شاعر املليون" و "�أمري

ال�شعراء" ،حيث قدّ م حينها مدير عام
�رشكة �أبوظبي للإعالم وع�ضو جلنة
حتكيم برنامج "�أمري ال�شعراء" علي بن
متيم ورقة عمل� ،أكد فيها �أنّ مثل هذه
الربامج الثقافية التلفزيونية تُ�ساهم
يف النهو�ض احل�ضاري والتنموي،
ويف تطور الذائقة واالرتقاء بالوعي
الثقايف والإن�ساين ،وتعزيز قيم احلوار
والت�سامح ،وخلق ف�ضاءات للتعبري
ال�شبابي ،وهو ما يحمي � ّأي �أمة من
الأمم من التحجر وال�سقوط يف فخّ
اخلطابات املت�شنجة واملتطرفة
والعنيفة.
و�أ�شاد وزير الثقافة الأ�سبق يف
اجلمهورية الفرن�سية فريديريك
ميرتان بالدور الثقايف الكبري الذي
تلعبه �أبوظبي على م�ستوى العامل،
وب�أهمية برناجمي �شاعر املليون
و�أمري ال�شعراء ودورهما التثقيفي
للجيل اجلديد ،وامل�ساهمة يف تعزيز
االحتفاء بال�شعر ك�أحد �أهم عنا�رص
الرتاث الثقايف للب�رشية.
وكاالت

يف االجتاهني
يقدم الف�صل الرابع ،الدين والقانون
يف الإطار العثماين ،قراءة وا�سعة
ومعمقة لأداتية الدين والقانون يف
م�رشوع حممد علي وموقعهما يف
الإطار العثماين� ،إذ تناق�ش مكاوي
حمورية الدين يف عالقة حممد علي
بالدولة العثمانية ،وكيف �أ�ضحى
مركز املع�ضلة التي واجهته عندما
قرر التمرد على الدولة ،وكان �أداة
الطرفني.
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يومي  13و 14مار�س  2018بامل�سرح الوطني

 .ن�شطت �أم�س
ندوة �صحفية
حول «عبد القادر
فراح �سينوغراف
جزائري يف فرقة
�شك�سبري امللكية « من
طرف املدير العام
للم�سرح الوطني
اجلزائري حممد
يحياوي رفقة الكاتب
�سعيد بن زرقة
واملخرج الكبري زياين
�شريف عياد بقاعة
احلاج عمر بامل�سرح
الوطني حمي الدين
ب�شطارزي باجلزائر
العا�صمة .

االحتفاء بالذاكرة الفنية
لل�سينوغراف املو�سوعي
عبد القادر فراح
•       حممد يحياوي :كان لزاما علينا �أن نفتح
نافذة �صغرية من عامل عبد القادر فراح

•       زياين �شريف عياد  :عبد القادر فراح
�أ�ضفى م�سحة جمالية جديدة للم�سرح العاملي

•�       سعيد بن زرقة :عر�ض مكتبة رمزية
لإكت�شاف هذا الرجل العبقري   
حكيم مالك
حممد يحياوي :كان لزاما
علينا �أن نفتح نافذة �صغرية
من عامل عبد القادر فراح
ويف ذات ال�سياق ك�شف املدير
املدير العام للم�رسح الوطني
اجلزائري حممد يحياوي �أننا
نغتنم امل�رسح الوطني هذه
املنا�سبة لي�شكر الفنان الغائب
احلا�رض  على هديته القيمة
واملتمثلة يف مكتبته وخمطوطاته
وجتاربه التي و�ضعها حتت
ت�رصف ال�سينوغرافيني والفنانني
املهتمني والباحثني والقراء من
�أجل اال�ستفادة من هذا الإرث
اجلمايل املعرب عن �أ�صالة
وانفتاح هذا الرجل النبيل على
كل ماهو جميل وعليه حيث �أن
الراحل �أو�صى قبل وفاته وفاته
ب�أن تهدى مكتبته اخلا�صة للم�رسح
الوطني اجلزائري وبالتايل
فابتهاجنا اليوم يعود بالأ�سا�س �إىل
�أننا فتحنا نافذة �صغرية من عامل
عبد القادر فراح ،متهيدا مل�رشوع
�أكرب و�أعمق يخ�ص ال�سينوغرافيا
وال�سينوغرافيني يف اجلزائر ،
هذا الفن الذي مل يحظ بالأهمية
الالزمة  ،بالرغم من دوره الكبري
يف �صناعة جمالية امل�رسح ،ولهذا
كان لزاما علينا �أن نفتح هذه
املكتبة ونعر�ضها �أمام اجلمهور
اجلزائري بغية التعريف بهذا
ال�سينوغراف اجلزائري والتعرف
عليه �أكرث ف�أكرث لدى الفنانني
والباحثني اجلزائريني وعليه
اخرتنا التح�ضري للقاء حول
ال�سينوغراف اجلزائري عبد
القادر فراح الذي من املزمع
تنظيمه يومي  13مار�س
 2018بالتن�سيق والتعاون مع
املعهد الربيطاين خ�ص�صنا
برناجما ثريا للإحتفاء بهذا
الرجل العاملي حيث خ�ص�صنا
ي�ستعر�ض  مكتبه
معر�ضا
 ،فيما �ستقام جمموعة من
الندوات واملحا�رضات حول
هذا املبدع يوم 14مار�س
اجلاري والتي تعرف م�شاركة
املخت�صني اجلزائريني الذين
�سيقدمون مداخالتهم حول هذا
ال�سينوغراف اجلزائري الكبري
م�شري �أن �ضيق الوقت كان
مانعا من م�شاركة بع�ض الفنانني
والأ�شخا�ص الذين كانوا يتعاملون

مع الراحل با�ستمرار يف بريطانيا ،
كا�شفا يحياوي �أن الدورة القادمة
�ستعرف م�شاركة جمموعة من
الفنانني الربيطانيني الذين كانوا
ي�شتغلون مع الراحل.
زياين �شريف عياد  :عبد
القادر فراح �أ�ضفى م�سحة
جمالية جديدة للم�سرح
العاملي
كما �أ�شار املخرج امل�رسحي
�أن
زياين �رشيف عياد
ال�سينوغراف عبد القادر فراح
كانت له قيمة عاملية كبرية وتوجد
العديد من �أعماله يف املتحف
وعليه فلقد قام ب�إعداد وت�صميم
�أكرث من  350عر�ضا يف امل�رسح
والأوبريا مع فرقة �شك�سبري
امللكية بربيطانيا والتي عر�ضت
يف يف كل من فرن�سا وهولندا
واململكة املتحدة بريطانيا
وبالد الغال وا�سكتلندا وكندا
والواليات املتحدة الأمريكية
وتون�س و�أملانيا والنم�سا و�إيطاليا
واملك�سيك وذلك خالل فرتات
مكثفة  ،كما �أنه عمل مع �أكرث من
 36خمرجا وملحنا �إيقاعيا ب 7
لغات خمتلفة  ،جتلت م�ساهمته
مع  77كاتبا و 6ملحنني ،كما
�أنها �ساهمت �أي�ضا يف هند�سة
بع�ض  امل�سارح مع م�ساهمته يف
التكوين يف كوريا اجلنوبية وهذا
ماجعل حياته املهنية ذات قيمة
عالية خا�صة و�أن الرجل قد ترك
لنا ب�صماته يف �أكرث من ثالثمائة
عمل فني  ،وبالتايل �إن جناح هذا
الفنان يف انتزاع مكانة مرموقة
يف فرقة �شك�سبري امللكية بلندن
 ،وح�صوله على جوائز تقديرية
عاملية فهذا ميثل اعرتافا
ب�إ�ضافته وعطاءاته وخربته يف
ا�ستثماره للممكن وللم�ستحيل
من �أجل �إ�ضفاء م�سحة جمالية
جديدة للم�رسح العاملي .
�سعيد بن زرقة� :سنقوم
بعر�ض مكتبة رمزية
لإكت�شاف هذا الرجل
العبقري
فيما اعترب الأديب �سعيد بن
زرقة �أن هذا الن�شاط اجلديد
حول ا�ستذكار عبد القادر فراح
ال�سينوغراف الكبري يعد حماولة
للتعريف بهذا العمالق الذي

انتقل من زاوية �شيخ املو�سوم
من مدينة ق�رص  البوخاري �إىل
اجلزائر العا�صمة ثم �إىل باري�س
لي�صبح بعد ذلك رمزا عامليا
يف ال�سينوغرافيا ،و الهدف
من هذه الن�شاطات وم�رشوع
املكتبة هو تقريب هذا الرجل
للجيل ال�صاعد من الفنانني و
ال�سينوغرافيني اجلزائريني  ،كما
�أن امل�رسح الوطني اجلزائري
من خالل ا�ستعادة الذاكرة
الفنية لل�سينوغراف عبد القادر
فراح �إىل لفت االنتباه والدعوة
�إىل الإهتمام بقراءة ومناق�شة
ت�صاميمه من حيث الأ�سلوب
واملرجعية واجلمالية  ،وحتفيز
الباحثني واملهتمني مل�ساءلة
ال�سينوغرافيا يف اجلزائر عرب
التحوالت التاريخية واالجتماعية
والفنية ولإظهار رمزيته التي

كانت تثري نقا�شات حول ما ي�سمى
بحوار الثقافات واحل�ضارات يف
�إطار التفاعل والتجاذب والتقاطع
و يف نف�س الوقت هي حماولة
جلمع الأعمال املتعلقة بعبد
القادر فراح من خالل درا�سات
و نقا�شات و قراءات لكل الأعمال
التي قام بها يف اخلارج و �أبدع
فيها وبالتايل الهدف الأ�سا�سي
من خالل هذه املبادرةهو جمع
�أعماله و ن�رشها يف املكتبات
اخلا�صة بالأعمال امل�رسحية
واملتعلقة بهذا الرجل العبقري
الذي النعرف عنه �سوى القليل
وعليه ف�سنقوم بعر�ض  مكتبة
رمزية لإكت�شاف هذا الرجل
املو�سوعي الذي ميتلك مكتبة
خا�صة ت�ضم كتبا قيمة لها
عالقة بالثقافة ال�شعبية والفن
الت�شكيلي والفن املو�سيقي

وامل�رسح ،م�ضيفا �أننا �سنقوم
بعملية حفر وقراءة لفل�سفته
وهذا بهدف �إكت�شاف م�رسحياته
عن طريق م�شاهدتنا لها مع
و�ضعها يف يد النقاد و الباحثني
يف املجال ال�سينوغرايف و كذا
الطالبة اجلامعيني املخت�صني
يف هذا املجال بغية اال�ستفادة
منها كا�شفا �أنه من ال�رضوري
�إدراج هذه ال�شخ�صية الرمزية يف
منظومة املعاهد الفنية املهتمة
بالفن امل�رسحي يف اجلزائر .
امل�سرح الوطني فاعل �أ�سا�سي
يف التكفل بتدوين كل
الأعمال الراحل
وعن تفا�صيل الطبعة الأوىل حول
ا�ستذكار جتربة ال�سينوغراف عبد
القادر فراح قال الكاتب �سعيد بن
زرقة �أن امل�رسح الوطني حمي
الدين ب�شطارزي قام بتبني هذه
املبادرة التي �ستتكفل بتدوين كل
الأعمال من ر�سومات والت�صاميم
التي جعلته �سينوغراف معروفا يف
العامل غري اجلزائر واملتمثل يف
عبد القادر فراح لذا حاولنا جمع
كل ما تفرق من �أعماله لدى �أقاربه
و�أ�صدقائه املقربني التي قام بها
يف باري�س و بريطانا و اليابان و
خمتلف الدول الأخرى التي برز
فيها كمبدع �سينوغرايف ،وفنان
ت�شكيلي قبل ذلك  ،م�ؤكدا �أن هذا
الطبعة تعريفية بحاجة �إىل مادة
�أكرب و جهود �أكرث لتعرف الطبعة
الثانية م�رشوعا �أعمق و �أجمل و
�أبهى ،وحيث �سيكون يوم الـ 13
و  14من ال�شهر اجلاري �سيكون
موعدا لذكرى رحيل عبد القادر
فراح و ذكرى �سنقوم من خاللها
خمتلف �أعماله
با�ستذكار
ال�سينوغرافية حيث �سيعرف
الربنامج امل�سطر يف هذين
اليومني �سيتم تقدمي مداخلة من
طرف �أ�ساتذة و باحثني �أمثال
الدكتور و الباحث �أزراج عمر يف
«ذكرياتي مع عبد القادر فراح»
مع عر�ض  فيلم وثائقي حول
ال�سينوغراف الراحل عبد القادر
فراح مع تقدمي مداخلة للباحث
الطيب ولد عرو�سي واملعنونة بـ
« عبد القادر فراح ..بيبليوغرافيا
ودالالت» �إ�ضافة ملداخلة ميينة
فراح و مروان فراح من �أ�رسة
الراحل بعنوان « عبد القادر
فراح � ....شهادات».

عر�ض مكتبة عبد القادر
فراح � أمام ال�صحفيني
و القراء والنقاد و
ال�سينوغرافيني
كما ك�شف بن زرقة �أنه �سيتم
عر�ض  مكتبة حول الراحل عبد
القادر فراح �أمام ال�صحفيني
و القراء واملهتمني باملجال
ال�سينوغرايف ،و هذا من �أجل
الإطالع على املرجعية الثقافية
و الفكرية و الفنية التي �شكلت
هذه املخيلة للأعمال املوزعة
بني الثقافية والدين وال�صوفية و
ال�سرية الهاللية و الفن املعماري
العاملي و �ألف ليلة و ليلة و روايات
جزائرية كثرية ،و هذه كلها �شكلت
هذه ال�شخ�صية الكبرية لعبد
القادر فراح ك�سينوغراف متكن
من الإملام بالعديد من الفنون و
الثقافات مربزا �أنه كان منا�رصي
الق�ضايا العادلة واملتمثلة يف
الق�ضية الفل�سطينة لذا جند
�أن له العديد من الدرا�سات
حولها .
عبد القادر فراح ...رحلة
�إبداعية من ق�صر البخاري
باملدية �إىل عامل �شك�سبري يف
بريطانيا
وللتذكري فعبد القادر فراح من
مواليد  28مار�س  1926بق�رص 
البخاري باملدية وهو م�صمم
عرو�ض  م�رسحية بفرقة �شك�سبري
امللكية  ،حيث �أننا جند لهذه الفرقة
ثالثة م�سارح خمتلفة ب�سرتاتفورد
�أون �أفون م�سقط ر�أ�س �شك�سبري
وثالثة �أخرى باملوا�صفات ذاتها
مبدينة لندن فلقد كان حري�صا
على توظيف املالب�س يف عمله
على امل�رسحيات والأوبريات
والعرو�ض الراق�صة وكذا التمثيليات
والكوميديا املو�سيقية فلقد �شارك
يف خمتلف دول العامل بحيث مل
يكن بو�سعه قبول عرو�ض مل�شاريع
فنية بكل من االحتاد ال�سوفياتي
ولبنان والعراق واليابان با�ستثناء
بع�ض  منها وباملوازة مع عمله
كم�صمم �أزياء ا�ضطلع مبهام
بيداغوجية �أخرى وعليه فلقد
حت�صل على عدة جوائز وتعيينات
�إىل غاية وفاته يوم الثالثاء 20
دي�سمرب  2005بربيطانيا عن عمر
ناهز � 79سنة.
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الإفراط يف تناول امللح ي�ضر الدماغ

ت�ضر احلمية الغذائية الغنية بامللح بالدماغ جدا حتى عندما ال يعاين ال�شخ�ص من ارتفاع �ضغط الدم �أظهرت نتائج درا�سة �أجريت على الفئران املخربية� ،أن
احلمية الغذائية ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم املتدفق �إىل الدماغ و�سالمة الأوعية الدموية .كما �أنها تقلل من القدرات املعرفية.
وجاء يف الدرا�سة التي ن�رشها
باحثون يف «»Neuroscience
�أن هذا لي�س بت�أثري ارتفاع �ضغط
الدم ،بل �إ�شارة من الأمعاء
على دماغ منظومة املناعة
ت�ؤكد النتائج التي ح�صل عليها
الباحثون �أنه حتى قبل الإ�صابة
بارتفاع �ضغط الدم وت�رضر
الأوعية الدقيقة يف الدماغ،
تر�سل الأمعاء املاحلة �إ�شارات
لتهيئة الأر�ضية الالزمة ملختلف
التغريات ال�ضارة.

رد فعل منظومة
املناعة
الحظ العلماء �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ارتفاع تركيز
امللح ،يظهر يف �أمعائهم الدقيقة
رد فعل مناعي ،ي�ؤدي �إىل تو�سع
اخلاليا اللمفاوية «»Th17

وارتفاع م�ستوى �إنرتلوكني ،17
الذي ي�سبب تلف الطبقة الداخلية
للأوعية الدموية يف الدماغ.
نتيجة لهذا تنخف�ض كمية الدم
الوا�صلة �إىل منطقتي الدماغ
امل�س�ؤولة عن التعلم والذاكرة،
وتتقل�ص الق�رشة الدماغية
واحل�صني .وهذا يح�صل حتى
عند عدم وجود ارتفاع ل�ضغط
الدم.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أنه عند
عودة الفئران �إىل التغذية
الطبيعة �أو �إعطائها �أدوية تكبح
الإ�شارات املنبعثة من الأمعاء
تعود قدراتها العقلية واملعرفية
�إىل م�ستواها الطبيعي ومن نتائج
هذه الدرا�سة اكت�شف الباحثون
طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية
يف ج�سم الإن�سان من الت�صلب
وتخلي�صها من الكولي�سرتول
الذي ي�ؤثر �سلبا يف حالة الأوعية
الدموية.

هل �سي�شفي «ت�سونامي الدماغ»
مر�ضى ال�سكتات الدماغية؟

ك�شف علماء الأع�صاب من كلية طب �شاريتيه يف برلني ،عن
العمليات املعقدة التي حت�صل يف دماغ الإن�سان خالل فرتة
املوت.
وات�ضح للعلماء� ،أن «ت�سونامي الدماغ» -موجة ا�ستقطاب
املخية للدماغ وال ميكن
اخلاليا الع�صبية ،تنت�رش يف الق�رشة
ّ
ال�سيطرة عليها وتت�سبب يف موت اخلاليا الع�صبية خالل
توقف �ضخ الأك�سجني �إىل دماغ الإن�سان والحظ العلماء� ،أنه
بعد توقف �إمدادات الأوك�سجني للدماغ خالل  40 – 20ثانية
مير الدماغ يف و�ضعية توفري الطاقة ،وت�صبح �أن�سجة اخلاليا
الع�صبية غري ن�شطة وتتوقف االت�صاالت بني اخلاليا الع�صبية،
وبعد ب�ضع دقائق تبد�أ القنوات الأيونية (بروتينات يف غ�شاء
اخللية ،هامة لوظائف اخلاليا الع�صبية) باالختفاء.
وت�ؤدي موجة ا�ستقطاب اخلاليا� ،إىل انت�شار موجات يف
�أغ�شية الأن�سجة الع�صبية تفرز مواد �سامة وت�ؤدي �إىل موت
اخلاليا الع�صبية.
ور�صد العلماء «ت�سونامي الدماغ» ،لدى املر�ضى الذين مت
ت�شخي�ص (موت الدماغ لديهم) .وخل�ص الباحثون �إىل �إمكانية
�إيقاف موجة اال�ستقطاب لدرء خطر �رضر اخلاليا الع�صبية،
و�إمكانية منع موتها حلني ا�ستعادة �ضخ الأوك�سجني �إىل الدماغ
من جديد.
وي�أمل علماء الأع�صاب �أن ي�سمح هذا االكت�شاف« ،ت�سونامي
آليته ،بتطوير طرق لعالج املر�ضى املعر�ضني
الدماغ» و � ّ
خلطر املوت ب�سبب نق�ص تروية الدماغ �أو ال�سكتة الدماغية.

//////////////////

كيف نتخل�ص من تعب ال�ساقني؟

حتتاج القدمني املتعبتني �إىل و�ضعها يف ماء دافئ تبلغ حرارته نحو
 37درجة مئوية ،وي�ضاف له ملح البحر �أو مغلي نباتات لها خوا�ص
من�شطة ملدة  15-10دقيقة يف امل�ساء.
وبعد تن�شيف القدمني ،نبد�أ بتدليكها على النحو التايل:
 ال�ضغط عدة مرات بقب�ضة اليد على �أ�سفل القدم من الأ�صابع �إىلالكعب.
 تدليك ع�ضلة ال�ساق بكلتا اليدين من الكعب �إىل الركبة مع �رضباتخفيفة.
 و�ضع ال�ساقني بني اليدين وتدليكهما بقوة من الأ�سفل �إىل الأعلى. تدليك ع�ضلة ال�ساقني بحركة حلزونية ب�أ�صابع اليدين من اخللف�أوال ،واجلوانب ثانيا.
من املهم جدا حتفيز عمل القدمني وا�ستغالل كل فر�صة �سانحة
للم�شي حافيا يف الطبيعة على �أر�ضية غري م�ستوية ،وعلى الأحجار
والرمال والأع�شاب التي عليها قطر الندى ،وميكن ممار�سة هذه
التمارين داخل البيت �أي�ضا با�ستخدام �سجادة مطاطية خا�صة.
كما يجب حتريك مف�صل الكاحل يف اجتاهات خمتلفة وكذلك �شد
�أ�صابع القدمني وب�سطها عدة مرات ،وكذلك ربط �إبهامي القدمني
ب�رشيط مطاطي وحتريكهما باجتاهات خمتلفة.

�أ�سباب تنميل اليدين
�أثناء ال ّنوم

تت�ضمن الأ�سباب ا ُ
مل�ؤ ّدية لتنميل اليدين �أثناء ال ّنوم الآتي:
ّ
ٍ
ي�صا ب
لوقت طويل؛ فمن املُمكن �أن
ال ّنوم على اليد
كا ن
ال�شخ�ص بال ّتنميل يف اليد �إن
ينام عليها ،فوزن ج�سده
�سوف ي�ضع �ضغطاً
على الأع�صاب
�سبب
و يُ ّ
عط ً
ال
يف

الدموية؛ فال ّنوم على
الدورة
ّ
ّ
اليد قد ي�ضغط
ا ل�رش ا يني
ومينع الدم
و ا ملو ا د
الغذائية من التدفّق
ٍ
إ�شارات
�إىل �أن�سجة الذّ راع ،ونتيجة ذلك ف� ّإن الذراع ال تر�سل �
ّ
«تغطان
للدماغ �أو تفهم ما ي�صلها منه ،ما يجعل اليدين
ّ
الدموية ّ
الطبيعية .نق�ص
الدورة ّ
بالنوم» �إىل �أن تعود �إليهما ّ
فيتامني (ب) ،والّذي قد يحدث نتيج ًة حلمية غري �صحية،
ويذكر � ّأن نتائج هذا ال ّنق�ص عادة ما يُغفل عنها ،غري �أنّها
امل�ستمر بالإرهاق.
ال�شعور
ت�ؤ ّدي �إىل �أعرا�ض
متعددة ،منهاّ :
ّ
ّ
وال�ساقني،
�شحوب اجللد .ال ّنعا�س .ال ّتنميل يف اليدين
ّ
خ�صو�صاً يف اللّيل .الإفراط يف العمل ،وذلك ملن يعملون
على �سبيل املثال -باخلياطة �أو ّالطباعة �أو م�ستخدمي
الأدوات التي ت�ضع حم ً
الر�سغ ،ما ي�ؤثر �سلباً على
ال على ّ
تكرر
م
ب�شكل
واال�ستقامة
الثني
�أع�صاب اليد؛ فحركات
ُ ّ
وت�سبب له الأمل عند اال�سرتخاء لي ً
ال ،ويُذكر
تثقل الر�سغ
ّ
� ّأن الأوتار والأع�صاب تُطلق ال�ضغط بقوة عند اال�سرتخاء.
غذائي
ال�سوائل؛ فالوزن املُفرط ال ّناجم عن نظام
جتمع ّ
ّ
ّ
�سبب
ي
قد
يا�ضية
الر
مارين
ت
ال
ممار�سة
يف
ونق�ص
�صحي
غري
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
االنتفاخ يف اليدين والقدمني ،ويكون ال�شعور بالوخز �شديداً
الدموية ،وال ّنتيجة
الدورة ّ
يف الليل؛ حيث ينجم عن انقطاع ّ
هي �ضغط ي�ؤ ّدي �إىل ال ّتنميل .انحبا�س الع�صب ال ّزندي ،كونه
يتعار�ض مع وظيفة الع�صب ويجعل اليد تُ�صاب بال ّتنميل؛
فالنوم مبرفق مثني ي�ضغط الع�صب ال ّزندي ،وبالتايل عندما
ي�ستيقظ ال�شخ�ص ي�شعر بالوخز يف اليدين ،ويُذكر �أنه لي�س
ثبت من ال�سبب وراء هذه احلالة ،غري
من املمكن دائماً ال ّت ّ
الرئي�سي لها هو انتفاخ املرفق ،والّذي قد ينجم
� ّأن ّ
ال�سبب ّ
عن �أ�سباب عديدة.

�إ�شاعات خاطئة
هنالك العديد من امل�رشوبات التي يظن النا�س ب�أ ّنها ترفع �ضغط
الدم املنخف�ض ،بينما �أثبتت ع ّدة درا�سات �أنّ هذه امل�رشوبات
�إ ّما �أ ّنها المتتلك ت�أثرياً على �ضغط الدم ،و�إ ّما �أنّ لها ت�أثرياً عك�س ّياً
عليه بحيث تعمل على تخفي�ضه ،و�إ ّما �أ ّنها ترفعه بطريقة �ضا ّرة
بال�صحة كم�رشوبات الطاقة �رشاب التمر الهندي ح�سب درا�سة
ّ
لعلوم ال�صيدلة،
�شت يف املجلة الباك�ستانية
نُ رِ َ
ت�أثري وا�ضح على
ف�إنّ التمر الهندي مل يكن له
قلّل
لكنّه
�ضغط الدم االنقبا�ضي،
ا لد م
�ضغط
ب�شكل وا�ضح من
الليمون
ع�صري
ا ال نب�سا طي .
عالقة
�إجرا�ؤها لفهم
�أظهرت درا�سة مت
الليمون وامل�شي
ب�ضغط الدم
العالقة
�أنّ
عك�س ّية
كانت
الليمون
بني
وامل�شي و�ضغط
الدم االنقبا�ضي؛
حيث �أظهر ك ّ ٌل من
وريا�ضة
الليمون
امل�شي ت�أثرياً ف ّعاالً
ا لذ ين
املر�ضى
على
ا ملر تفع .
يعانون من �ضغط الدم
م�رشوبات الطاقة على عك�س الليمون والتمر الهندي ،تُع َرف
م�رشوبات الطاقة بكونها ت�ساهم يف زيادة �ضغط الدم ،لكن وعلى
ن�صح ب�رشبها؛ لأ ّنها تُ�س ّبب ع ّدة م�شاكل
الرغم من ذلك ف�إ ّنه ال يُ َ
�صح ّية ،فهي ت�ؤ ّثر على نب�ضات القلب ،وقد �أظهرت درا�سة حديثة
�أنّ ا�ستهالك الأ�شخا�ص الطبيعيني لثالثة علب من م�رشوبات
الطاقة يغيرّ جزءاً من اتزان نب�ضات القلب الذي له عالقة بحدوث
حالة �إغماء� ،أو التع ّر�ض ل�سكتة قلب ّية مفاجئة ،وبالرغم من �أنّ
التغيري الذي ح�صل مل يكن كبرياً �إىل درجة ُمق ِل َقة � ،اّإل �أ ّنه يفتح
باباً للت�سا�ؤل حول ت�أثري م�رشوبات الطاقة على ال�ضغط؛ �إذ وجد
باحثون يف درا�سة �أخرى �أنّ ا�ستهالك م�رشوبات الطاقة يزيد
من قراءة �ضغط الدم االنقبا�ضي بثالثة نقاط ون�صف ،وتُ�ش ّكل
م�رشوبات الطاقة ما يقارب ن�صف �سوق امل�رشوبات الدولية،
وحتتوي على كم ّية كبرية من الكافيني ،ففي حال كان ال�شخ�ص
ال ي�رشب عادة الكثري من الكافيني فقد تكون لديه ا�ستجابة مبالغ
فيها مل�رشوبات الطاقة� ،أ ّما يف حال كان ال�شخ�ص يعاين من
ارتفاع يف �ضغط الدم� ،أو م�شكلة يف �رضبات القلب ،فيمكن حينها
�أن تُ�سبب له املزيد من امل�شاكل ال�صح ّية املتعلّقة بالقلب الكحول
على عك�س ما يعتقده البع�ض ،ف�إن الكحول يخ ّف�ض �ضغط الدم،
ن�صح الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضغط الدم املنخف�ض
لذا؛ يُ َ
بعدم �رشب الكحول
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�إ�سالميات

من هي �سيدة ن�ساء العاملني

لكن دققوا  :البدعة يف الدين  ،هذا الكالم  ،وهذا
الوعيد متجه �إىل البدعة يف الدين  ،قلت لكم  :الأ�صل
يف العقائد والعبادات احلظر  ،وال ت�رشع عبادة �إال
بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الداللة � ،أما الأ�شياء
الأ�صل فيها الإباحة  ،وال يحرم �شيء �إال بالدليل
القطعي الثبوت والقطعي الداللة  .نحن عندنا �أ�شياء ،
وعندنا عبادات  ،العبادات الأ�صل هو احلظر والأ�شياء
الأ�صل فيها الإباحة  ،باحلظر نحتاج �إىل دليل لإحداث
عبادة جديدة دليل قطعي الثبوت وقطعي الداللة
وبتحرمي �شيء من �أ�شياء نحتاج �إىل دليل قطعي الثبوت
وقطعي الداللة � .أيها الإخوة الكرام � ... (( ،إِ َّن �أَ ْ�ص َد َق
الحْ َ دِيثِ ِكتَابُ هَّ
اللِ َ ،و�أَ ْح َ�س َن الْ َهد ِْي َهدْيُ حُ َ
م َّم ٍد َ ،و�شرَ ُّ
ْ أُ
مدَثَ ٍة ِب ْد َع ٌة  ،و َُك ُّل ِب ْد َع ٍة
مدَثَاتُهَا  ،و َُك ُّل حُ ْ
المُو ِر حُ ْ
َ�ضلاَ لَ ٌة  ،و َُك ُّل َ�ضلاَ لَ ٍة فيِ ال ّنَا ِر  [ ))...م�سلم والن�سائي ،
واللفظ له عن جابر] هذا حديث �صحيح .

�آداب الطعام وال�شراب

�إنّ من هدي النّبي � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -يف
�آداب الطعام وال�شرّ اب ،ما يلي� :أن يغ�سل امل�سلم
يديه قبل �أن يتناول الطعام ،وذلك لكي يتفادى
يعد
ما قد يكون عليهما من الأو�ساخ ،ولأنّ ذلك ّ
�أنفى للفقر ،وذلك ملا رواه الرتمذي و�أبو داود
من حديث �سلمان قال :قال ر�سول اهلل �صلّى اهلل
عليه و�سلّم »:بركة الطعام الو�ضوء قبله ،والو�ضوء
بعده «� .أن يدعو امل�سلم بالربكة ،وذلك حلديث»:
�إ َذا �أ َك َل � َأح ُد ُك ْم َط َعاماً َفلْيَ ُق ْل :اللّ ُه ّم بَار ْ
ِك لَنَا فِي ِه
َو� ْأط ِع ْمنَا َخ رْياً مِ نْهَُ ،و�إ َذا ُ�سق َِي لَبَنَاً َفلْيَ ُق ْل اللّ ُه ّم
بَار ْ
ِك لَنَا فِي ِه َو ِز ْدنَا مِ نْهَُ ،ف�إِ ّن ُه لَيْ َ
�س َ�ش ْيءٌ يُ ْج ِزىءُ
مِ َن ّ
اب �إ ّال اللّ نَب « ،رواه �أبو داود من
ام َوال�شرّ َ ِ
الط َع ِ
حديث ابن عبا�س� .أن ي�س ّمي امل�سلم قبل الأكل،
واملراد بذلك �أن يقول ب�سم اهلل ،وذلك حلديث»:
�إذا �أكل �أحدكم طعاماً فليقل :ب�سم اهلل ،ف�إن ن�سي
يف �أ ّوله ،فليقل :ب�سم اهلل يف �أ ّوله و�آخره « ،رواه
الرتمذي و�أبو داود وابن ماجه و�أحمد من حديث
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� .أن ي�أكل امل�سلم بيده
أكلن �أحد منكم ب�شماله
اليمنى ،وذلك حلديث »:ال ي� ّ
وال ي�رشب بها ،ف�إنّ ّ
ال�شيطان ي�أكل ب�شماله وي�رشب
بها « ،رواه م�سلم من حيث عبد اهلل بن عمر،

م�ستحدثات الأمور التي حت�سن من الأداء لي�ست ببدع
املق�صود بالبدعة يف الدين � ،أما �أحدثنا
تكبري �صوت فهذه بدعة يف الدنيا  ،وال
�شيء عليها � ،أحدثنا تدفئة مركزية
� ،أحدثنا ماء بارداً يف ال�صيف  ،وماء
�ساخ ًنا يف ال�شتاء للو�ضوء  ،كل حت�سينات
احلياة هذه بدع  ،لكن ال عالقة لها
بالت�رشيع  ،بالعك�س نحن مطالبون �أن
نح�سن من �رشوط حياتنا  ،مطالبون �أن
نحل م�شكالت �شبابنا � ،أي �إحداث ل�شيء
جديد حلل م�شكلة امل�سلمني فهذا
�شيء مقبول وج ّيد � ،أما �إذا قلنا  :بدعة
فاملق�صود بها البدعة يف الدين .
ا�ض بْ َن
�أيها الإخوة الكرام  ،ع َِن ال ْ ِع ْربَ ِ
َ�سا ِريَ َة َقا َل :

(( َ�صلَّى ِبنَا َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ َ�صلَّى هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم
َذاتَ يَ ْو ٍم  ،ثُ َّم �أَ ْقبَ َل َعلَيْنَا َف َوع ََظنَا َم ْوعِ ظ ًةَ
بَلِي َغ ًة َذ َر َفتْ مِ نْ َها ال ْ ُعيُو ُن َ ،و َو ِجلَتْ مِ نْ َها
وب َ ،ف َقا َل َقا ِئ ٌل  :يَا َر ُ�سو َل هَّ
اللِ َ ،ك�أَ َّن
ال ْ ُقل ُ ُ
هَ ذِ ِه َم ْوعِ َظ ُة ُم َو ِّد ٍع َ ،ف َما َذا تَ ْع َه ُد �إِلَيْناَ
و�صي ُك ْم ِبتَ ْق َوى هَّ
ال�س ْم ِع
؟ َف َقا َل � :أُ ِ
اللِ َ ،و َّ
َو َّ
الطا َع ِة َ ،و�إِ ْن َعبْدًا َحبَ�شِ ًّيا َ ،ف�إِ ّنَ ُه َم ْن
يَع ْ
يى ْ
ريا
اخ ِتلاَ ًفا َك ِث ً
ِ�ش مِ نْ ُك ْم بَ ْعدِ ي َف َ�س رَ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
لمْ
خْ
َ ،ف َعليْك ْم ِب ُ�س ّنَتِي َو ُ�س ّنَ ِة الل َفا ِء ا ْهدِ ِّي َ
ني
ال َّرا�شِ دِ ي َن  ،مَ َ
ت َّ�س ُكوا ِب َها َ ،وع ّ ُ
َ�ضوا َعلَيْ َها
ُ
ْ
َ
ُ
ال ُمو ِر َ ،ف�إِ َّن
م َدثاتِ أ
ِبال ّنَ َو ِ
اجذِ َ ،و�إِ ّيَاك ْم َو حُ ْ
م َدثَ ٍة ِب ْد َع ٌة َ ،و ُك َّل ِب ْد َع ٍة َ�ضلاَ لَ ٌة ))
ُك َّل حُ ْ
[ الرتمذي � ،أبو داود]
ويف رواية حلديث �آخر :

(( َ ...و ُك ّ ُل َ�ضلاَ لَ ٍة فيِ ال ّنَا ِر ))...
[ م�سلم والن�سائي  ،واللفظ له عن
جابر]

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»....

ال م�ساحمة يف حقوق العباد  ،فاحذروا

العا�صي يتوب و�صاحب
البدعة ال يتوب :

املبتدع ال يتوب لأنه يظن �أن منطقه اخلاطئ
هو احلق ملاذا ال يتوب املبتدع  ،ويتوب العا�صي
؟ املع�صية وا�ضحة لي�س عليها خالف � ،أمّا
املبتدع فيتوهم �أنه وحده على حق  ،لذلك
ال يتوب  ،لذلك �أهون �ألف مَرة من �أن تقع ـ ال
�سمح اهلل ـ يف مع�صية من �أن تعتقد اعتقاداً
ً
مبتدعا ال �أ�صل له يف الدين � .إذاً  :النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يبني �أن اهلل حجب التوبة عن
�صاحب كل بدعة � . ،شيء �آخر  ،يقول عليه
ال�صالة وال�سالم يف بع�ض خطبه :
(( � ...إ َّن �أَ ْ�ص َد َق الحْ َ ديث ك َت ُ هَّ
الل َ ،و�أَحْ َ�س َن
اب ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
حُ
م َد َث ُاتهَا ،
م
أ
ال
ر
َ�ش
و
،
د
م
م
ي
د
ه
ي
ُور حُ ْ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
ٍ
ِ
ْاله َْد ِ
م َد َث ٍة ِب ْدعَ ٌة  ،و َُك ُّل ِب ْدعَ ٍة َ�ضلاَ َل ٌة  ،و َُك ُّل
و َُك ُّل حُ ْ
َ لاَ َ
َ
الن ِّار  [ ))...م�سلم والن�سائي ،
�ض ل ٍة فيِ
واللفظ له عن جابر]

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.

ملجرد �أن ت�ؤثر بيتاً مريحاً  ،و�أن تغت�صبه
بقوة القانون  ،و�أن متنعه �صاحبه ف�أنت
قد وقعت يف هذه الآية  ،و�صار الطرق
�إىل اهلل لي�س �سالكاً  ،ملجرد �أن ت�أخذ
ما لي�س لك � ،أو �أن متنع الذي للآخرين
ف�أنت متلب�س بخلق الأثرة � ،أ ِد الذي
عليك  ،واطلب من اهلل الذي لك � ،أ ِد
احلقوق � .أيها الإخوة الكرام � ،إن �إن�سانا
�ضحى بحياته  ،هل يف الإن�سان �أغلى من
حياته ؟ جاد بنف�سه  ،وقع �شهيداً قي
�سبيل اهلل  ،فكان عليه ال�صالة وال�سالم
ي�س�أل �أ�صحابه � :أعليه دين ؟ ف�إن قالوا :
نعم  ،يقول � :صلوا على �صاحبكم  ،يغفر

لل�شهيد كل ذنب �إال الدين  ،لأن حقوق
العباد مبنية على امل�شاححة  ،بينما
حقوق اهلل مبنية على امل�ساحمة .
�أنت بخري �إن مل تغت�صب ماالً � ،أنت
نب جمدك على �أنقا�ض
بخري �إن مل ت ِ
نب غناك
�إن�سان � ،أنت بخري �إن مل ت ِ
نب
ت
مل
إن
على �إفقار �إن�سان � ،أنت بخري �
ِ
عزك على �إذالل �إن�سان � ،أنت بخري �إن
نب �أمنك على �إخافة �إن�سان � ،أنت
مل ت ِ
نب حياتك على موت �إن�سان
بخري �إن مل ت ِ
َ ،ع ْن ابْ ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ ُه َما َقا َل :
َقا َل َ :ر ُ�سو ُل هَّ
اللِ َ�صلَّى هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم :
(( لَ ْن يَ َزا َل المْ ُ�ؤْمِ ُن فيِ ُف ْ�س َح ٍة مِ ْن دِي ِن ِه

َما لمَ ْ يُ ِ�ص ْب َد ًما َح َرا ًما )) [ البخاري
] قبل �أن تعمل ال�صاحلات  ،وقبل �أن
جتتهد يف الطريق �إىل اهلل �أ ِد الذي عليك
 ،وترك دانق من حرام خري من ثمانني
حجة بعد حجة الإ�سالم  (( .ركعتان من
ورع خري من �ألف ركعة من خملط )) [
اجلامع ال�صغري عن �أن�س  ،ويف �إ�سناد
مقال كبري ] قبل �أن تفعل اخلريات
�أ ِد احلقوق � ،أحب ما تقرب العباد �إىل
ربهم �أداء احلقوق � ،أداء الفرائ�ض َ ،ع ْن
َعبْدِ هَّ
اللِ بْ ِن َع ْم ٍرو َقا َل َ :قا َل َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ
َ
هّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
لمْ
َ�صلَّى الل َعليْ ِه َو َ�سل َم  (( :ك َفى ِبا ْر ِء
�إِثْ ًما �أَ ْن يُ َ�ض ِّي َع َم ْن يَ ُقوتُ ))

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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�إعالن موعد �إطالق اجليل اجلديد من ""Subaru Forester
�أكدت مواقع متخ�ص�صة ب�ش�ؤون
ال�سيارات �أن الإعالن الر�سمي
عن اجليل اجلديد

"فولك�س فاغن" تك�شف عن حافلة كهربائية مميزة

ك�شفت �رشكة االبتكارات " "Moiaالتابعة لـ "فولك�س فاغن" الأملانية عن حافلة كهربائية (ميني) �ست�ستخدم يف
�إطار خدمة ال�سيارات الت�شاركية .و�أعلنت ال�رشكة �أن املوديل الكهربائي بو�سعه �أن يقطع م�سافة  300كيلومرت
دون �أن ي�شحن بطارياته� ،أما �شحنها بن�سبة  %80في�ستغرق  30دقيقة فقط ،والحظ اخلرباء �أن املوديل اجلديد
ي�شبه موديل � Volkswagen Crafterأو ن�سخته الكهربائية  e-Crafterالتجارية التي ك�شف عنها اخلريف
املا�ضي يف هانوفر ،ويختلف موديل " "Moiaعن �سابقه مبقدمته املزودة ب�أ�ضواء "ليد" وزجاج �أمامي مميز.
�أما �صالونه فتتوفر فيه  6كرا�سي مريحة مزودة مب�آخذ  USBوم�صابيح الإ�ضاءة الدقيقة وخدمة Wi-Fi
يذكر �أنه من املتوقع �أن تبد�أ �سيارات ميني " "Moiaال�سري يف �شوارع هانوفر ،يف نهاية العام .2018

هيونداي تطلق م�سابقة "كونوا هناك مع هيونداي"

�أعلنت �رشكة هيونداي موتور
عن �إطالق م�سابقة خا�صة
ببطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم
 2018التي �ستقام يف رو�سيا
تدعو امل�سابقة التي �أطلقتها
هيونداي ،بو�صفها �رشيكاً
ر�سمياً لالحتاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) ،جماهري م�شجعي
كرة القدم �إىل تقدمي �شعارات
ن�صية للمنتخبات امل�شاركة يف
البطولة املزمع �إقامتها �صيف
العام املقبل يف رو�سيا.
امل�سابقة
وحتمل
اجلديدة ا�سم

"كونوا هناك مع هيونداي"،
وتطلب من امل�شاركني فيها
تقدمي �شعارات ملنتخبات
كرة القدم االثنني والثالثني
امل�شاركة يف البطولة الكروية
الأ�شهر والأكرث �شعبية يف
العامل والتي ت�ست�ضيفها رو�سيا
العام املقبل ،وذلك عرب موقع
فيفا الإلكرتوين .fifa.com
ويبد�أ ا�ستقبال اال�شرتاكات

اليوم 5 ،دي�سمرب ،وي�ستمر
حتى  28فرباير املقبل ،و�سيت ّم
الك�شف يف �أبريل عن ثالثة
مر�شحني نهائيني لكل �شعار
ن�صي من �شعارات املنتخبات
ّ
قبل �أن تبد�أ جولة جديدة من
الت�صويت عرب الإنرتنت لتحديد
 32فائزاً يف امل�سابقة.

ل�سيارات " "Subaru Foresterرباعية
الدفع �سيجري ،يف نوفمرب من العام
املقبل ووفقا للمواقع ف�إن ""Forester
اجلديدة �ست�أتي بهيكل " "SGPاملطور
الذي �ستزود به �سيارات ""Impreza
و" "XVو" "Ascentالتي تعمل
�سوبارو على �إنتاجها ومن املتوقع
�أن ت�أتي ال�سيارة اجلديدة ب�شكل
خارجي ي�شبه �سيارات ""Ascent
الأخرية التي �أ�صدرتها �سوبارو
مع تعديالت طفيفة على �شكل
�شبكة املربد والأ�ضواء الأمامية

واخللفية ،ف�ضال عن حمركات توربينية
متطورة ب�سعة  1.6و 2لرت قادرة على
الت�سارع من � 0إىل  100كلم� /ساعة يف �أقل
من  4ثوان.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجليل احلايل
من �سيارات " "Foresteمزود مبحركات
ب�سعة  2لرت قادرة على توليد عزم 150
ح�صانا .وحمركات  2.5بعزم 171
ح�صانا ،وحمركات توربينية ب�سعة  2لرت
قادرة على توليد عزم  241ح�صانا ،ف�ضال
عن علب �رسعة �أوتوماتيكية وعادية ب�ست
جماالت.

جاكوار
XE SV
8 Project
�أ�سرع �سيارة بـ 4
�أبواب يف العامل
جاكوار 8 XE SV Project
 ،والتي طورها ق�سم العمليات
اخلا�صة لدى ال�صانع الربيطاين
جاكوار 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  12,9ميل ( 20,7كم)
خالل زمن قيا�سي قدره 7
دقائق و  21,2ثانية.
وهذا الزمن يجعل �سيارة
جاكوار XE SV Project
� 8أ�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 XE SV
 8 Projectتعتمد على �سيارة
ال�سيدان �صغرية احلجم ، XE
وتتميز 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 XE SV
 8 Projectعلى حمرك V8
�سعة  5لرتات مع �سوبرت�شارجد
يولد قوة  592ح�صان (600
ح�صان �أوروبي  ،)PSيت�صل
ب�صندوق ترو�س (جري)
� Quickshiftأوتوماتيكي
من � 8رسعات ،لتت�سارع هذه
ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع
رباعي للعجالت من � 0إىل 96
كم�/س ( 60ميل�/س) يف 3.3
ثانية وتبلغ �رسعتها الق�صوى
 321كم�/س.

تويوتا � FT-ACسيارة جديدة
خم�ص�صة للمغامرات

تويوتا  FT-ACاالختبارية ظهرت م�ؤخراً �ضمن فعاليات معر�ض
لو�س �أجنلو�س لل�سيارات  ،لتقدم ملحة ت�صميمية ل�سيارة  SUVريا�ضية
متعددة اال�ستخدامات تعمل بنظام هجني �ست�صنعها �رشكة تويوتا
اليابانية يف امل�ستقبل القريب �إن �شاء اهلل تخت�رص االحرف FT-AC
من ا�سم هذه ال�سيارة االختبارية جملة Toyota’s Future Toyota
 - Adventure Conceptالتي تدل بلغتنا العربية �إىل �سيارة تويوتا
اختبارية م�ستقبلية تتنا�سب مع املغامرات  ، -وهو ما ي�ؤكده ت�صميم
�سيارة تويوتا  FT-ACاالختبارية من خالل مالحمها احلادة وال�رش�سة
التي تظهر هويتها الهجومية امل�ستقبلة وبالتحديد من الأمام مع م�صابيح
مثبته على ال�سقف لتنري عتمة الطرق الوعرة �إىل جانب م�صابيحها الـ
 LEDالأمامية  ،وح�صلت �أجدد �سيارة اختبارية من تويوتا على �صادم
�أمامي عري�ض يتنا�سب مع مهمتها يف القيام باملغامرات.

ميت�سوبي�شي ت�أتي
�إىل رو�سيا بكرو�س جديدة
ت�ستعد �رشكة "ميت�سوبي�شي" لإطالق مبيعات موديل جديد
لكرو�س ""Eclipse Crossوك�شف عن Eclipse Cross
لأول مرة يف معر�ض جنيف لل�سيارات ،يف مار�س املا�ضي.
وتزود مبحرك بنزين �سعة  2.2لرت .بينما زود املوديل الذي
�سيباع يف رو�سيا مبحرك بنزين ياباين رباعي الأ�سطوانات
ب�سعة  1.5لرت ،يولد قوة  163ح�صانا و 250نيوتن /مرت من
عزم الدوران.
�أما ن�سخة "�إكليب�س" �أمامية الدفع ،فيتوقع �أن تزود ب�صندوق
�رسعة ميكانيكي �سدا�سي �أو �صندوق � CVTشبه امليكانيكي
الذي مبقدوره حماكاة �صندوق ال�رسعة الأوتوماتيكي بـ8
مراحل ،فيما يتعلق بالن�سخة الرباعية الدفع فلديها �صندوق
�رسعة �شبه �أوتوماتيكي فقط.
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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

23

تقنية

الأربعاء  7مار�س  2018املوافـق لـ  18جمادىالثاين 1439ه

وظيفة �سرية لربنامج الر�سام

تويرت
م�ستخدم
الحظ
« »mikejmoffittوظيفة
جديد لربنامج الر�سام على
جهاز احلا�سوب لديه ومل
يتم الإعالن ر�سميا عن هذه
الوظيفة املكت�شفة لربنامج
الر�سام على �أجهزة احلوا�سيب،
بل مت الك�شف عنها من قبل
م�ستخدم عادي ن�رش فيديو
عن الوظيفة «ال�رسية» على
ح�سابه يف تويرت ،حيث يتم
طالء خلفية ال�صورة بلون
ينتقل بالتدريج من لون �إىل
�آخر (خلفية متغرية اللون).
ولإن�شاء خلفية متدرجة
الألوان ،يجب على امل�ستخدم
تق�سيم خلفية اللوحة �إىل
جز�أين ،وطال�ؤها بلونني
يجب
بعدها
خمتلفني.

تخفي�ض ال�صورة �إىل بيك�سل
واحد ومن ثم �إعادتها �إىل
حجمها الأ�صلي .وبهذه
الطريقة �أي�ضا ،ميكن �إن�شاء
خلفية متدرجة لي�س بلونني
فقط بل متعددة الألوان.
يذكر �أن �رشكة مايكرو�سوفت
كانت قد �أعلنت ،يف نهاية
�شهر متوز املا�ضي� ،أنها
الر�سام
تطبيق
�ستلغي
و�ستمحي نظامه نهائيا .وهذا
ما ت�سبب مبوجة عارمة من
اال�ستياء لدى امل�ستخدمني،
فقررت ال�رشكة �رصف النظر
عن �إلغاء برنامج الر�سام .وهو
متوفر الآن بن�سخة جديدة
لنظام ت�شغيل ويندوز  10يف
متجر تطبيقات «Windows
.»Store

خط�أ �شائع نرتكبه عند
ا�ستخدام هواتفنا

وات�س �آب يك�شف كيفية
ر�صد احل�سابات اخلطرية

يبدو �أن وات�س �آب يعمل على �إطالق ن�سخة جديدة بعد ن�شر جمموعة من
الأ�سئلة والأجوبة على موقعه الر�سمي ،وك�شف بع�ض التفا�صيل الهامة
حول ح�سابات «.»WhatsApp Business
وتت�ضمن هذه ال�صفحة ن�صائح لتحديد ح�سابات الن�شاط التجاري التي
مت �إثبات ملكيتها ،وح�سابات الأن�شطة التجارية التي مل يتم التحقق منها
و�ستكون ن�سخة « »WhatsApp Businessمنف�صلة عن الن�سخة العادية
�صممت ال�ستخدامها من قبل ال�شركات لت�سهل على
من وات�س �آب ،حيث ُ
ال�شركاء والعمالء عملية التوا�صل على املن�صة وات�س �آب متنح م�شرف
املجموعات حق �إ�سكات اجلميعوات�س �آب مينح م�شرف املجموعات حق �إ�سكات
اجلميع وتو�ضح �صفحة الأ�سئلة اجلديدة ،التي ر�صدها ،WABetaInfo
االختالفات بني �شارات �أو عالمات ح�ساب الن�شاط التجاري .وميكن
للم�ستخدمني التحقق من امللف ال�شخ�صي جلهة االت�صال من �أجل معرفة
نوع احل�ساب امل�ستخدم.
ومت التحقق من ح�ساب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة العالمة اخل�ضراء
يف امللف ال�شخ�صي ،على �أنها «عالمة جتارية �أ�صلية» من قبل وات�س �آب،
ويف الوقت نف�سه ،مت ت�أكيد �أن ح�ساب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة
عالمة رمادية يف امللف ال�شخ�صي ،ي�ستخدم رقم هاتف يطابق رقم الن�شاط
التجاري الذي يدعي امل�ستخدم �أنه ميلكه �أو ي�شغله.
ومع ذلك ،ي�شري ح�ساب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة عالمة ا�ستفهام
رمادية يف امللف ال�شخ�صي� ،إىل �أنه مل يتم ت�أكيد احل�ساب �أو التحقق منه
بوا�سطة وات�س �آب ،ولذلك ،يجب �أن تكون حذرا يف حال حاول ح�ساب
الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة رمادية االت�صال بك ،حتى لو كان يبدو
�أنه مرتبط ب�شركة تعرفها ،وميكن �أن تكون ح�سابات الأن�شطة التجارية
املزيفة �أكرث خطورة من احل�سابات املنتظمة ،وخا�صة يف حال �إر�سال
معلومات الدفع �أو عنوان الربيد الإلكرتوين .وحل�سن احلظ ميكنك حظر
ح�سابات الأن�شطة التجارية التي قد تبدو م�شبوهة.

كيف تتجنب فريو�س التن�صت
يف هواتف الأندرويد؟

ّ
حذر خرباء التقنية الرقمية من ظهور فريو�س تن�صت جديد،
يهاجم الهواتف املحمولة التي تعمل بنظام �أندرويد و�أفاد
امل�سمى «،»RedDrop
موقع « »Wanderaب�أن الربنامج
ّ
ي�سجل �رسا كل ما يحدث بالقرب من �أجهزة الهواتف الذكية
العاملة بنظام �أندرويد ،ثم يف ّرغ حمتويات الت�سجيل ال�صوتي
يف برنامج تبادل امللفات.
وميكن للفريو�س �أي�ضا ا�ستخدام الهاتف الذكي للدخول �إىل
املواقع الإلكرتونية امل�أجورة ،عرب ح�ساب �صاحب الهاتف،
وتثبيت تطبيقات �ضارة جديدة يذكر �أنه مت العثور على
« »RedDropيف �أكرث من  50تطبيق دويل متعارف عليه
والر�سام،
�ضمن تطبيقات الإنرتنت ،كتطبيق الآلة احلا�سبة،
ّ
وتطبيقات الألعاب والربامج التعليمية.
وي�ؤكد اخلرباء على �أن الفريو�س « ،»RedDropيرتبط
ب�أجهزة الأندرويد املحمولة منذ «اليوم �صفر» ،وال يوجد
�أي �آلية حماية �ضده حتى هذا اليوم ،ولتجنب الإ�صابة بهذ
الفريو�س ،ين�صح اخلرباء بتحميل التطبيقات من املتاجر
الر�سمية املعتمدة فقط.

وات�س �آب متنحك وقتا �أطول
حلذف الر�سائل املحرجة

�أ�صبحت الهواتف الذكية جزءا �أ�سا�سيا يف حياتنا اليومية ،ولكن
معظمنا يرتكب خط�أ �شائعا عند ا�ستخدامها دون �إدراك ذلك
ويعتقد امل�ستخدمون �أن عملية التخل�ص من التطبيقات عرب
التمرير �أو ال�سحب �إىل الأعلى� ،أمر ممتع ومفيد ،ولكن ال ين�صح
بالقيام بهذا اخلط�أ غري املتوقع ،ويبدو �أن اجلميع يرتكب هذا
اخلط�أ عن ا�ستخدام التطبيقات على الهاتف ،ولكننا ال نعلم �أن
هذا الإجراء ي�رض ببطارية و�أداء الهاتف عموما ،ومن الوا�ضح
الآن� ،أن ت�صميم الهواتف احلديثة يحاول منعك من القيام
بذلك ،ولكن دون جدوى.
ويذكر �أن �أنظمة الت�شغيل IOS :و�أندرويد ،تنقل التطبيقات
غري املفتوحة �إىل حالة �سبات مع االحتفاظ باملعلومات
املوجودة ،ما يتيح �إمكانية الو�صول �إىل مهمات حمددة على
الهاتف و�سيكون الهاتف قادرا على حفظ عمر البطارية �إىل
جانب ا�ستمرار العمل ب�شكل جيد ،دون احلاجة لإعادة فتح
التطبيقات من جديد ،بعد �إغالقها نهائيا عرب ال�سحب �إىل
الأعلى .لذا يحذر اخلرباء امل�ستخدمني مرارا وتكرارا من
القيام بهذا اخلط�أ ال�شائع وللت�أكيد على �أن هذه العادة غري
مفيدة على الإطالق ،جتدر الإ�شارة �إىل كيفية ت�صميم هاتف
�آيفون  ،Xالذي يجعل من ال�صعب �إغالق التطبيقات ،وذلك مع
غياب الزر الرئي�سي واحلاجة �إىل ا�ستمرار ال�ضغط على اجلزء
ال�سفلي من ال�شا�شة حتى تظهر خمتلف التطبيقات املفتوحة،
وبالتايل �ستكون العملية بطيئة نوعا ما.
وبطبيعة احلال ،يوجد �أ�سباب لوجود هذه امليزة على هواتف
�آبل وغوغل ،ففي حال تعطل التطبيق �أو توقف عن العمل،
ف�إن �إغالقه عرب ال�سحب �إىل الأعلى يعد و�سيلة فعالة لإعادة
ت�شغيله من جديد.

تعمل وات�س �آب على منح امل�ستخدمني مزيدا من الوقت
لإلغاء �أو حذف الر�سائل املحرجة ،ميكن �أن يتجاوز ال�ساعة
وقد اطلق تطبيق الر�سائل اململوك من قبل في�سبوك م�ؤخرا
ميزة ت�سمح للم�ستخدمني بحذف الر�سائل املر�سلة ،خالل
فرتة ت�صل �إىل  7دقائق فقط.
ويتم حاليا اختبار امليزة اجلديدة على هواتف �أندرويد ،ومن
غري الوا�ضح مدى �رسعة طرحها على امل�ستوى العاملي،
حيث �ست�ستبدل الر�سائل املحذوفة بعبارة «مت حذف
الر�سالة»ومنذ �إطالق امليزة العام املا�ضي ،القت ا�ستح�سانا
وا�ضحا من قبل امل�ستخدمني ،ولكن مع وجود عيب واحد
يتعلق باحلد الزمني املتمثل يف  7دقائق ونتيجة لذلك ،مت
تو�سيع نافذة الـ  420ثانية الأ�صلية ( 7دقائق)� ،إىل 4096
ثانية ( 68دقيقة و 16ثانية) .ووفقا لـ  ،WABetaInfoف�إن
امليزة تعمل على جميع ر�سائل وات�س �آب ،مبا يف ذلك ملفات
 GIFواملواقع و�أ�رشطة الفيديو.

�آبل تطلق حا�سوبا �شخ�صيا
رخي�صا العام اجلاري
�أكدت م�صادر يف �رشكة �آبل عزم ال�رشكة �إطالق حا�سوب
« »ultrabookرخي�ص هذا العام ووفقا للم�صادر ف�إن «�آبل
تعتزم ربيع العام اجلاري �إطالق حا�سوب جديد رخي�ص
من �سل�سلة حوا�سيب  ،MacBook Airومن املفرت�ض
�أن تزوده ب�أحدث معاجلاتها التي �ستكون �أكرث �أمانا وع�صية
على االخرتاق».
ومن املفرت�ض �أن تتخلى �آبل يف اجلهاز اجلديد عن منفذ
« »USB-Aوت�ستبدله مبنفذ « ،»USB-Cكما �ستزود
احلا�سوب ب�شا�شة بدقة ( ) 900/1440ويتوقع اخلرباء �أن
يرفع �إطالق هذا احلا�سوب الرخي�ص مقارنة بحوا�سيب �آبل
الأخرى ،مبيعات ال�رشكة مبعدل � 10إىل .%15
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تغري  7مدراء تنفيذيني بالبويرة

العدد /4583 :
الثمن  :اجلزائر
 10دج  -فزن�سا €1

الأربعاء  7مار�س  2018املوافـق لـ  18جمادىالثاين 1439ه

وزير ال�سكن من برج باجي خمتار

برنامج �إ�ضايف ب� 950سكن و  32مليار للتهيئة
�أكد وزير ال�سكن والعمران وحيد طمار خالل زيارته �أم�س للوالية املنتدبة برج باجي خمتار احلدودية �أن
الدولة مهتمة ب�إطالق برامج تنموية يف الواليات املنتدبة  10التي �أن�شئت بهدف تقريب الإدارة من املواطن
خا�صة يف جمال ال�سكن والتهيئة احل�ضرية لأجل حت�سني ظروف معي�شة ال�سكان يف هذه املناطق

بو�شريفي بلقا�سم.
بعد اطالعه على قطاع يف برج
باجي خمتار ك�شف الوزير عن
برنامج �إ�ضايف جديد ي�ضاف
�إيل الربامج املطلقة والتي
هي يف طور االجناز حيث
منح طمار � 950سكن منها
 700خا�ص بال�سكن الريفي
و� 200سكن ترقوي مدعم
و� 50سكن ترقوي عمومي �أين
�ألح و�شدد ب�رضورة توفري كل
الإمكانيات خا�صة من حيث
الدرا�سة ومقاوالت االجناز

لأجل االنطالق يف هذا
بالدقة
الربنامج  واجنازه
والنوعية والذي ي�سهب �أكرث يف
تطليق م�شكل ال�سكن وحت�سني
ظروف ال�سكان خا�صة وان
م�شكل العقار غري مطروح
وهذه ال�سكنات يجب �أن
تراعي خ�صو�صيات املنطقة
كما ك�شف �أي�ضا طمار عن
تخ�صي�ص مبلغ مايل هام
و�صل �إيل  32مليار �سنتيم منها
 15مليار خا�صة باجناز ال�شبكات
باملفرزات اجلديدة و 17مليار
خ�ص�صت لتهيئة احل�رضية منها

مدخل املدينة وبهذا الربنامج
�سوف يغري منطقة برج باجي

خمتار كما يفتح منا�صب �شغل
�أمام البطالني.

وفاة �شخ�ص يبلغ من العمر
� 25سنة و جرح � 36آخرين
ب�إ�صابات متفاوتة اخلطورة
ترتاوح �أعمارهم بني  20و 40
�سنة وفور تلقيهم خرب احلادث
تدخل �أعوان احلماية املدنية
لتقدمي اال�سعافات الأولية بعني

املكان ونقل اجلرحى وكذا جثة
املتويف نحو م�ست�شفى بو�سعادة
ومت فتح حتقيق من طرف
م�صالح الدرك الوطني لتحديد
املالب�سات احلقيقية التي كانت
وراء وقوع هذا احلادث الأليم .

عبدالبا�سط بديار

مترنا�ست

� 15سنة على �سقوط طائرة اخلطوط اجلوية 6289
متر � 15سنة على �سقوط
طائرة اخلطوط اجلوية
اجلزائرية بتمرنا�ست يوم
 6مار�س  2003ذلك التاريخ
الذي لن ميحى من ذاكرة
�سكان والية مترنا�ست
واال�رسة الريا�ضية وذلك
اليوم امل�شئوم الذي عا�ش

فيه �سكان املدينة �أكرب كارثة
�شهدتها املنطقة من خالل
�سقوط طائرة للخطوط
اجلوية اجلزائرية كانت
ت�ضمن رحلة  6289مترنا�ست
غرداية-اجلزائر ،و راح�ضحية حتطم الطائرة 102
من � 103شخ�ص كانت تقلهم

الطائرة عندما انطلقت من
مترنا�ست و كان على متنها
فريق مولودية �أدريان لكرة
القدم والذي كان ب�صدد
التنقل �إىل والية غرداية
لإجراء مقابلة بطاقم ي�ضم
� 14شخ�صا و كانت املباراة
تدخل �ضمن اجلولة ما قبل

الأخرية من بطولة اجلهوي
الأول �ضد فريق �رسيع
ميزاب و يف حالة الفوز
يتم الت�أهل للعب يف الق�سم
الوطني الثاين ح�سبما �أكده
بن م�سعود عبد الوهاب
الرئي�س احلايل لنادي
مولودية �أدريان.

ب�شار

توقيف مزور للأوراق النقدية
�أوقفت عنا�رص ال�رشطة
الق�ضائية بب�شار �شخ�صا
وبحوزته  34.000دج على �شكل
 17ورقة نقدية مقلدة من فئة
 2.000دج �إ�ضافة �إىل 1.350
�أورو متمثلة يف �أوراق نقدية
مزيفة من فئة  100و � 50أورو،

موقف ...

ح�سبما ا�ستفيد �أم�س الثالثاء
من خلية االت�صال لأمن والية
ب�شار .و قد متت هذه العملية
بناء على معلومات وردت �إىل
امل�صالح الأمنية املخت�صة حول
ن�شاط �إجرامي لهذا ال�شخ�ص
حيث جرى وبالتن�سيق الوثيق

وفاة � 34شخ�صا و�إ�صابة � 985آخرين

لقي � 34شخ�صا حتفهم وا�صيب  985اخرون
بجروح يف  880حادث مرور مت ت�سجيلها
خالل الفرتة املمتدة ما بني  25فرباير اىل
 3مار�س اجلاري,ح�سب ح�صيلة �أوردتها
اليوم الثالثاء م�صالح احلماية املدنية
و�أو�ضح نف�س امل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة
�سجلت على م�ستوى والية ق�سنطينة بوفاة
� 08أ�شخا�ص وجرح  35اخرين مت ا�سعافهم

وحتويلهم �إىل املراكز اال�ست�شفائية على
اثر وقوع  28حادث مرور كما قامت
وحدات احلماية املدنية خالل نف�س الفرتة
ب  857تدخل �سمح ب�إخماد  538حريق
منها منزلية �صناعية وحرائق خمتلفة كما
�سجلت ذات امل�صالح  5089تدخـل فـي
نف�س الفرتة لتغطية  4508عملية �إ�سعاف و
�إنقاذ الأ�شخا�ص يف خطر.

وفاة �شخ�صني ب�صعقة كهربائية بعني البي�ضاء

قتيل و 36جريح يف حادث مرور بجبل �أم�ساعد
لقي �شخ�ص حتفه فيما �أ�صيب
�ستة وثالثون �شخ�ص يف حادث
مرور مروع وقع ليلة �أم�س
بوالية امل�سيلة على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  46ح�سب
ما علم من م�صالح احلماية
املدنية ووقع احلادث على

�إرهاب الطرقات خالل �أ�سبوع

�أم البواقي

امل�سيلة

م�ستوى النقطة الكيلو مرتية
رقم 138منطقة تواب بلدية
و دائرة جبل �أم�ساعد جنوب
والية امل�سيلة �إثر ا�صطدام
عنيف بني �شاحنة ذات مقطورة
و حافلة لنقل امل�سافرين خط
(�سطيف – ب�شار) ما �أدى �إىل

تفاعل مواطنو والية البويرة مع حركة
التحويالت الكبرية التي م�ست  7مدراء
تنفيذيني دفعة واحدة يف �شتى القطاعات
حيث تدالوا اخلرب على نطاق وا�سع عرب
و�سائل التوا�صل الإجتماعي مرفقني ذلك

بتعليقات ت�صب يف جمملها عن تفا�ؤلهم الكبري
�أن يرافق هذا التغيري يف امل�س�ؤولني يف دفع
عجلة احلركة التنموية ومنح نف�س جديد لهذه
القطاعات التي ت�شكو ركودا منذ �سنوات .
�أ.م

مع وكيل اجلمهورية ملحكمة
ب�شار حتديد هويته وتفتي�ش
م�سكنه مما �أ�سفر عن حجز
هذه الأوراق النقدية املزورة.
كما �سمح تفتي�ش امل�سكن
ب�إذن من اجلهات الق�ضائية
و�إىل جانب الأوراق النقدية

هلك �شخ�صان يف م�صنع للطوب مبدينة عني
البي�ضاء (�أم البواقي) �إثر �صعقة كهربائية,
ح�سبما علم �أم�س الثالثاء من احلماية املدنية
بالوالية و �أفاد نف�س امل�صدر �أن احلادث وقع
باملنطقة ال�صناعية ملدينة عني البي�ضاء و
�سببه �صعقة من �آلة كهربائية ل�صناعة الطوب

م�ستغامن

درا�سة امل�سار التقني لبذور البطاط�س املحلية وامل�ستوردة
يقوم حاليا بوالية م�ستغامن فريق من الباحثني
املخت�صني يف املجال الفالحي بدرا�سة
امل�سار التقني لبذور البطاط�س املحلية
وامل�ستوردة ,ح�سبما �أ�ستفيد �أم�س الثالثاء
من املديرية الوالئية للم�صالح الفالحية.
و �أو�ضحت رئي�سة م�صلحة تنظيم الإنتاج
والدعم التقني عوي�شة بورا�س يف ت�رصيح �أن
فريق البحث املكون من خرباء من املعهد
التقني لزراعة اخل�رضوات واملحا�صيل

ال�صناعية وامل�صالح الفالحية مل�ستغامن
�سيتو�صل من خالل هذه الدرا�سة �إىل معرفة
«�أ�سباب عزوف منتجي البطاط�س عن
ا�ستعمال البذور املحلية»،و�أبرزت بورا�س �أن
«هذه الدرا�سة �ست�ساهم يف حتفيز الفالحني
على ا�ستعمال البذور املحلية الأقل تكلفة من
البذور امل�ستوردة وذلك من خالل امل�ساعدة
التقنية والتحكم يف م�سار الإنتاج من مرحلة
احلرث والغر�س و�إىل غاية مرحلة اجلني».

�سام
العثور على �أ�ضخم عنكبوت ّ

ا�ستلم موظفو حديقة احليوان يف �أ�سرتاليا� ،أكرب
عنكبوت �سام من نوع «»Agelenidaeو�صور
خرباء الأحياء يف حديقة احليوان الأ�سرتالية هذا
العنكبوت ال�سام ،مبينني موا�صفاته الفريدة يف
الق�ضاء على فرائ�سه ويبلغ طول عنكبوت �سيدين
� 7.8سنتيمرت ،الذي �أطلق عليه موظفو حديقة
احليوان ا�سم العمالق (كولو�سو�س) ،حلجمه الكبري

بالن�سبة �إىل هذا النوع من العناكب وعرث موظفون
يف مركز �أبحاث (ا�ستخراج ترياق �ضد لدغات
العناكب) على (كولو�سو�س) ،يف مدينة �سيدين
يذكر �أن عناكب �سيدين « ،»Agelenidaeتعد
ثاين �أكرث مف�صليات الأرجل عدوانية يف العامل،
وهو �أكرث عنكبوت �سام يف �أ�سرتاليا ،و�سمه مياثل
�سمية مادة ال�سيانيد القاتلة.

اخرتاق علمي ..ف�صل �سائلني با�ستخدام الليزر

املقلدة بحجز جهاز حا�سوب
حممول وهاتف نقال وبطاقة
ذاكرة عالوة على مواد كيماوية
م�ستعملة يف عملية تزوير
الأوراق النقدية وذلك بقيمة
مالية قدرت ب 8ر 1مليون دج
كما �أ�شري �إليه .

ابتكر علماء تقنية مذهلة لف�صل �سائلني عن
بع�ضهما البع�ض با�ستخدام الليزر ،وميكن
�أن يكون لهذا االخرتاق العلمي تطبيقات
عديدة متقدمة وميكن �أن ي�ساعد هذا
االكت�شاف يف تطبيق ا�ستخدام التقنية يف
�إنتاج �أجهزة الكمبيوتر والهواتف ،والأدوية
الكهربائية
وامل�صابيح
والدهانات
واخلاليا ال�شم�سية ،ما يجعلها �أرخ�ص

حنا مينا و ال�صلح مع املوت

�رست �أم�س �شائعات كثرية حول وفاة عميد الرواية رائعة "الياطر " هو ت�صاحله مع النهايات املفجعة يف
العربية ال�سوري حنا مينا الذي قدم �إىل املنجز ال�رسدي حياته �إىل حد التماهي مع املوت وهو الذي قال يف و�صية
العربي كثريا من الأعمال اخلالدة التي �شغلت النا�س و مكتوبة كتبها قبل �سنوات "�أنا حنا بن �سليم حنا مينه،
افتكت ع�رشات التتويجات و باتت مادة �أ�سا�سية يف كثري والدتي مريانا ميخائيل زكور ،من مواليد الالذقية العام
من اجلامعات و �أعدت حولها مئات ر�سائل الدكتوراة و � ،1924أكتب و�صيتي و�أنا بكامل قواي العقلية ،وقد ع ّمرت
ً
طويال حتى �رصت �أخ�شى �أال �أموت ،بعد �أن �شبعت من
املاج�ستري و ا�ستفادت الدراما العربية من رواياته.
عا�ش حنا مينا جتربة قا�سية يف طفولته فكان يف مرات الدنيا ،مع يقيني �أنه «لكل �أجل كتاب» .لقد كنت �سعيداً
عديدة يف مواجهة املوت،و �شاءت الأقدار �أن ينتقل جداً يف حياتي ،فمنذ �أب�رصت عيناي النور ،و�أنا منذو ٌر
الرجل بني النقي�ضني فمن �أوجاع الفقر و جراحاته �،إىل لل�شقاء ،ويف قلب ال�شقاء حاربت ال�شقاء ،وانت�رصت عليه،
"م�شيخة " الرواية ال�سورية و العربية� ،رس جناح �صاحب وهذه نعمة اهلل ،ومكاف�أة ال�سماء ،و�إين ملن ال�شاكرين.

خملفا قتيلني يبلغان من العمر  55و � 60سنة
مت نقلهما من طرف �أعوان الوحدة الثانوية
للحماية املدنية لعني البي�ضاء �إىل م�ست�شفى
�صالح زرداين بذات املدينة من جهتها فتحت
م�صالح الأمن املخت�صة �إقليميا حتقيقا يف
احلادث.

عندما �ألفظ النف�س الأخري� ،آمل ،و�أ�شدد على هذه الكلمة،
�أال يُذاع خرب موتي يف �أية و�سيل ٍة �إعالمية ،مقروءة �أو
م�سموعة �أو مرئية ،فقد كنت ب�سيطاً يف حياتي ،و�أرغب �أن
�أكون ب�سيطاً يف مماتي ،ولي�س يل �أه ٌل ،لأن �أهلي ،جميعاً،
مل يعرفوا من �أنا يف حياتي ،وهذا �أف�ضل ،لذلك لي�س من
الإن�صاف يف �شيء� ،أن يتح�رسوا علي عندما يعرفونني،
بعد مغادرة هذه الفانية.
ٌ
معروف ،وهو �أداء واجبي جتاه
كل ما فعلته يف حياتي
وطني و�شعبي ،وقد كر�ست كل كلماتي لأجل هدف واحد:
ن�رصة الفقراء والب�ؤ�ساء واملعذبني يف الأر�ض ،وبعد �أن

بكثري وتعتمد هذه املنتجات على �إنتاج
البلورات ال�ستخدامها �ضمن التكنولوجيا.
ولكن لي�س من املمكن ال�سيطرة على
عملية التبلور ،ما يزيد من امل�شاكل
املتعلقة بالت�صنيع ولكن ي�ستخدم النهج
اجلديد الليزر لل�سيطرة على التقلبات
يف ما ي�سمى ،النقطة احلرجة ،ولتوجيه
النظام نحو مرحلة ف�صل احلالة.

نا�ضلت بج�سدي يف �سبيل هذا الهدف ،وبد�أت الكتابة يف
رشعت قلمي لأجل الهدف ذاته ،وملا
الأربعني من عمريّ � ،
�أزل.
عتاب ،ول�ست ذاكرهما ،هنا� ،إال لل�رضورة،
عتب وال
ٌ
ال ٌ
فقد اعتمدت عمري كله ،ال على احلظ ،بل على ال�ساعد،
فيدي وحدها ،ومبفردها� ،ص ّفقت ،و�إين لأ�شكر هذه اليد،
ففي ال�شكر تدوم النِعم"..ميتد ن�ص الو�صية �إىل قمة
النزيف الأخ�رض اجلميل الذي اختزله الكاتب يف فقرات
قليلة الكلمات مفعمة باملعاين االن�سانية ال تقل جمالية
عن باقي رواياته البهية.
وداد احلاج:

