ندوة باملجل�س الإ�سالمي الأعلى

�ص3

� 68ألف حالة طالق يف %20.... 2017منها حاالت خلع
الرئي�س بوتفليقة يف ر�سالته للدورة  35ل
جمل�س وزراء الداخلية العرب

القـ ـ ــ�ضاء عــلى الإره ــاب "مير
عـرب جتف ــيف منــابعه الفـكرية

 .الإرهابيون ي�ستغلون الف�ضاءات االلكرتونية

العدد / 4189:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
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رابطة حقوق الإن�سان:

�ص3

النقابيات حا�ضرات بامليدان غائبات عن القيادة

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

بالبويرة/ن.ع1.

ك�شف كازما للإرهابيني
به ـ ــا 14لغـ ــما تقلـ ـ ــيديا

�ص2

الأ�ستاذ اجلامعي بوجمعة
ر�ضوان «للو�سط»:

طريقة ت�سيري اجلامعات
فـ ـ ــي ال ــجزائر كـ ــارثـ ــية
�ص 6

رئي�س م�صلحة جلب العرو�ض
بوكالة الت�شغيل بورقلة:

تـ ــن�صـ ــيب 1676
طـ ــالب عـمل خالل
ـ�صرمة
ـ
ـ
ن
امل
ـنة
ـ
س
ال�
�ص3

� أرزقي فراد :الر�أي العام ال يعرف بطالت اجلزائر؟
ن�صرية حداد 200 :امر�أة ترت�أ�س م�ؤ�س�سات يف "جيل الأف�سيو"

للمطالبة بالتوظيف
و التحقيق يف التوظيف املبا�شر

ال�سيناتور الأفالين عبدالوهاب بن زعيم

قرار ف�صلي من اجلبهة جاهز قبل انعقاد جلنة االن�ضباط احتقان كبـ ــري يخيـم على
�س ــوق ال ـ ــ�شـ ــغل ب ـ ـ�أدرار
�ص 6

�أكد �أم�س ال�سيناتور الأفالين بن زعيم عبدالوهاب �أن الأمني العام احلايل جمال ولد عبا�س قد قرر ف�صله من �صفوف احلزب وقام بتح�ضري جلنة
االن�ضباط ك�أداة �شكلية لتمرير مبتغاه ،و �أ�ضاف املتحدث يف مرا�سلة وجهها لنظرائه يف جمل�س الأمة �أنه يدفع ثمن ..
�ص2
امل�سيلة
ثقايف من تراثنا الثقايف
الربوفي�سور املجري ال�شهري

�سكان الطابية قراءة يف كتاب
ور�شانة باملعا�ضيد النوازل املالكية
يطالبون تزويدهم البن الفكون
باملاء ال�شروب �ص5
الق�سنطيني �ص16
TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

اي�ستفان بالوغ ل" الو�سط "

الت ـج ــربة املجـ ــرية من �أحـ ــكام ب ـي ـ ــن � 10سنـ ـ ــوات
�ش�أنها �أن جتعل اجلزائر و الب ـ ـ ــراءة لعـ ــ�صابة ت ـ ــتاجر
ـدي
ـ
ـ
ن
اله
القنب
من
كلغ
9
ب
�ص 4قب ـ ـ ــلة ل ـ ـطــب الأ�س ــنان
�ص5

Ecole succès Avenir

INFOGRAPHIE

QUALIFICATION

EMPLOI

EXPERIENCE

EXPERIENCE

REDACTION SUR LE WEB

Digital

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

FORMATION

MONTAGE VIDEO

RESULTAT

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

EXPERIENCE

MARKETING

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs concurrentiels

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

بالعا�صمة و ب�سكرة

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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بالبويرة/ن.ع1.

ك�شف كازما للإرهابيني بها 14لغم تقليدي
يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل
اال�ستغالل اجليد للمعلومات ،ك�شفت
ودمرت مفرزة م�شرتكة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  06مار�س  ،2018بالبويرة/
ن.ع ،1.خمب�أ للإرهابيني يحوي ()14
لغم تقليدي ال�صنع و( )2.5كيلوغرام من
املواد املتفجرة و�أدوات تفجري خمتلفة،
فيما ك�شفت ودمرت مفرزة �أخرى �إثر
عملية بحث ومت�شيط بتيبازة/ن.ع،1.
خمب�أ ( )01للإرهابيني يحوي مواد
غذائية و�أغرا�ض خمتلفة.

النعامة

وهران

توقيف تاجري
خمدرات بحوزتهما
قنطاري خمدرات

الطبعة ال�ساد�سة لل�صالون الدويل لل�صناعات الغذائية
واملعجنات وخمتلف جتهيزات
املطاعم و غريها.
ومت ت�سطري برنامج علمي
تقدمي
يت�ضمن
وترفيهي
حما�رضات ولقاءات لفائدة
امل�ؤ�س�سات اجلزائرية التي
ت�سعي للت�صدير على �شكل
لقاءات مهنية حيث �سيتم التطرق
ملختلف مراحل الت�صدير
والأمن الغذائي باال�ضافة اىل
تنظيم م�سابقات طهي الأطباق
اجلزائرية وكذا اخلبز مبختلف
�أنواعه.

انطلقت �أم�س الأربعاء مبركز
االتفاقيات "حممد بن �أحمد"
بوهران فعاليات الطبعة ال�ساد�سة
لل�صالون الدويل لل�صناعات
الغذائية (�سياغ) مب�شاركة حوايل
 200عار�ض من داخل وخارج
الوطن ،ويح�رض هذا املوعد
االقت�صادي عددا من البلدان
على غرار تركيا وفرن�سا و�إ�سبانيا
وبولونيا والهند من خالل عر�ض
خمتلف ال�صناعات الغذائية
كامل�رشوبات الغازية وغري
الغازية والقهوة و ال�شوكوالطة

يف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة،
�أوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالنعامة/ن.ع ،2.تاجري ()02
خمدرات بحوزتهما قنطارين ( )02من
الكيف املعالج ،فيما �ضبط عنا�رص
الدرك الوطني ( )225885وحدة من
خمتلف امل�رشوبات بكل من وهران
و�سعيدة/ن.ع.2.
من جهة �أخرى� ،ضبطت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي بتمرنا�ست/ن.ع،6.
معدات للتنقيب عن الذهب ،يف حني
مت توقيف ( )20مهاجر غري �رشعي
من جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان
والوادي.

ر�ؤية من الواقع

اجلزائر بلد اخلريات واملناظر
الطبيعية اخلالبة  ،دولة بحجم
قارة�  أعطاها اهلل �إمكانيات قل ما
جتدها يف دول العامل.مل تعرف
بعد كيف ت�ستغل ثرواتها ومنها
الرثوة الغابية التي �أ�صبحت اليوم
عر�ضة للنهب من طرف مافيا اخل�شب
والعقار  .وقد قي�ض لها يف ال�سابق
�أبناء اخلدمة الوطنية حينما �شيدوا
ب�سواعدهم ال�سد الأخ�ضر املمتد من
تب�سة اىل تلم�سان ،ولكن للأ�سف هو
اليوم عر�ضة لعوامل كبرية �أتت على

�أكد �أم�س ال�سيناتور الأفالين بن زعيم عبدالوهاب �أن الأمني
العام احلايل جمال ولد عبا�س قد قرر ف�صله من �صفوف
احلزب وقام بتح�ضري جلنة االن�ضباط ك�أداة �شكلية لتمرير
مبتغاه ،و �أ�ضاف املتحدث يف مرا�سلة وجهها لنظرائه يف
جمل�س الأمة �أنه يدفع ثمن
مت�سكه بالدفاع عن الأ�ساتذة امل�رضبني و مطالبته ب�إقالة
وزيرة الرتبية و �أ�شار بن زعيم يف ر�سالته " مل �أكن �أظن يوما
�أن ومن حزب جبهة التحرير الوطني يخرج علينا الأمني العام
احلايل جمال ولد عبا�س بقراره ال�سالب للحرية وللتعبري
وال�سالب للدميقراطية بان لي�س لقادة ومنا�ضلي جبهة
التحرير احلق يف الكالم وال يف �إبداء الر�أي �إال برخ�صة وب�إذن
منه وكل من ت�سول له نف�سه التعبري عن ر�أيه يف كنف احلرية
و�سلطة القانون �سيدفع الثمن ب�إق�صائه من اجلبهة ".

حتدثت بع�ض التقارير الإعالمية عن ت�سبب الأخطاء
الطبية يف وفاة � 44000شخ�صا عرب العامل ،وفيهم
 7000حالة ب�سبب اخلط ال�سيئ يف كتابة الو�صفات
الطبية للمر�ضى من قبل الأطباء ،تقرير جعل بع�ض
املدونني يت�ساءلون عن تواجد اجلزائر يف القائمة من
عدمها ،خا�صة و�أن خط الأطباء فيها كارثي على حد
تعبريهم.

دورات تكوينية لفائدة املنتخبني
�سيتم �إطالق الأحد القادم دورات
تكوينية بهدف تدعيم قدرات
املنتخبني املحليني اجلدد,
ح�سبما علم "�أم�س الأربعاء من
م�صالح والية غرداية.
و �ست�شكل هذه الدورات التكوينية
التي تبادر بها وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية والتهيئة

قرار ف�صلي من اجلبهة جاهز
قبل انعقاد جلنة االن�ضباط

هل اجلزائر �ضمن القائمة؟

غرداية

العمرانية فر�صة للمنتخبني
املحليني اجلدد باكت�ساب
والإطالع على تقنيات ت�سيري
اجلماعات املحلية مبا ي�سمح
لهم �أن يكونوا يف م�ستوى تطلعات
املواطنني ,مثلما �أو�ضح الأمني
العام للوالية بوعالم عمراين،
و�ستتناول هذه الدورات التي

ال�سيناتور الأفالين عبدالوهاب بن زعيم

�ستم�س جمموع اجلماعات
املحلية عرب الوطن عديد
الإ�شكاليات املرتبطة بت�سيري
وتنظيم املوارد الب�رشية للبلدية
والت�سيري املايل و املحا�سبة
وخمططات البلدية للتنمية و
كذا ال�صفقات العمومية والتعمري
واحلالة املدنية.

قطار �أغا تيزي وزو يوا�صل
م�سل�سل الت�أخريات

ال�صالون الوطني ال�سابع للت�شغيل يف  21مار�س اجلاري

ك�شف زمايل �أن وزارة العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي �ستنظم خالل الفرتة � 21إىل  27مار�س
اجلاري الطبعة ال�سابعة من ال�صالون الوطني للت�شغيل
"�سالم  "2018وعليه ف�سنحتفي يف هذه الطبعة
بامل�ؤ�س�سات النا�شئة والتي حملت �شعار امل�ؤ�س�سة
النا�شئة النجاج بالإبتكار والتي �ستعرف م�شاركة 500
عار�ض منها  300م�ؤ�س�سة نا�شئة .

يبدو �أن مو�ضة الت�أخريات مل يتم التخل�ص منها يف
ال�رشكة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية ،حيث مت
ت�سجيل ت�أخر قطار تيزي وزو �أغا يف يومني متتاليني،
رغم وجود  4قطارات فقط ،ت�أخر علق عليه مريدي
حمطة ي�رس وبع�ض املحطات التي يتوقف فيها القطار
ب�أنه كارثي خا�صة و�أن امل�ؤ�س�سة دائما ما تغنت بح�سن
الت�سيري.

اجلزائري �صديق ال�شجرة !..
الأخ�ضر منه والياب�س .ولتدارك
اجلرم الكبري تعتزم املديرية العامة
للغابات تعوي�ض ما نهب وحرق و�سلب
 ،و�إ�سناد امل�شروع اىل مكتب درا�سات
�أجنبي وهذا هو بيت الق�صيد  .فال�سد
الأخ�ضر يف املا�ضي ا�سند اىل مكتب
درا�سات فرن�سي لكنه غ�شنا وخدعنا
حينما اختار لنا نبات ال�صنوبر الذي
لي�س فيه فائدة و�أ�شجاره اليوم تت�آكل
بفعل دودة ال�صنوبر التي ال ينفع معها
( زبر ) وال دواء وكل حميط الأ�شجار
ال ي�صلح ال للعلف وال للحرث لأنها

�شجرة ( ملعونة ) ومل ن�ستفد حتى من
حطبها وهي �سريعة التلف وااللتهاب.
وعلى وزارة الفالحة واملديرية
العامة للغابات �إذا �أرادا �أن يتداركوا
الغابات ان ي�صححوا اخلط�أ الذي
وقعنا فيه يف املا�ضي وعلى الأقل �إ�سناد
امل�شروع خلرباء جزائريون وتعوي�ض
الغابات بغر�س �أ�شجار الزيتون التي
فيها فوائد كثرية للرتبة وامل�ساحة
املزروعة ولالقت�صاد الوطني وتت�أقلم
مع كل �أنواع الأتربة و ال تتطلب
توفر ماء وهي �شجرة مباركة  .مع

تكثيف احلرا�سة واملراقبة خا�صة
وان �أعوان الغابات ( لقراد) مل يعودوا
ي�ؤدون واجبهم  يف حماية الغابة التي
�أوت يف املا�ضي املجاهدين الأحرار ،
وهي اليوم حتت �سلطة مافيا اخل�شب
وتعر�ض جزء منها للحرق من طرف
من ال يرحم من اجل �أن ي�ستفيد من
التعوي�ض .! ولأن اهلل ( يخلف على
ال�شجرة و ال يخلف على قطاعها ) كما
يف املثل فانه على حمافظات الغابات
ومديريات الفالحة تكثيف اجلهود
من اجل التفكري يف �آليات حلماية

الأ�شجار وكيفية اال�ستفادة منها ،
مع فتح م�سالك ل�سهولة التحرك
فيها والو�صول يف حالة اي خطر
 ،واالتفاق مع مديريات ال�سياحة
لإقامة �أماكن لرتفيه العائالت وجعل
منها منتزهات وحدائق .وتقريب
الغابة من املواطن ودعم جماوري
الغابات و حت�سي�س املواطنني ب�أهميتها
لأنها هي الرئة التي نتنف�س منها ،
مع �إعادة االعتبار ل�شعار اجلزائري
�صديق ال�شجرة .

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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الرئي�س بوتفليقة يف ر�سالته للدورة 35ملجل�س وزراء الداخلية العرب

الق�ضاء على الإرهاب مير عرب جتفيف منابعه الفكرية

.

الإرهابيون ي�ستغلون الف�ضاءات االلكرتونية

�أكد رئي�س اجلمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة �أم�س الأربعاء �أن �أول خطوة للق�ضاء على الإرهاب هي
جتفيف منابعه الفكرية وبيئته االجتماعية وتدمري �شبكاته االت�صالية والتوا�صلية.
ع�صام بوربيع
وقال رئي�س اجلمهورية يف ر�سالة
له مبنا�سبة افتتاح الدورة ال 35
ملجل�س وزراء الداخلية العرب
باجلزائر العا�صمة ،قر�أها نيابة عنه
وزير الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي
�« :إن احلرب على الإرهاب غري
مرتبطة بجدول زمني �أو بنطاق
جغرايف ,بل هي م�س�ألة تظل قائمة
ما دام هناك تهديد للـمواطنني
وممتلكاتهم ،وما دام هناك �سعي من
قبل هذه الـمجموعات ال�ضالة ل�رضب
ا�ستقرار م�ؤ�س�سات الدولة �أو حماولة
فر�ض مرجعيات دينية �أو �إيديولوجية
غريبة عن �شعوبنا» .وا�ستطرد قائال:
«ال يختلف اثنان يف �أن �أول خطوة
للق�ضاء على الإرهاب هي جتفيف
منابعه الفكرية وبيئته االجتماعية
وتدمري �شبكاته االت�صالية والتوا�صلية
بعمل مكثف على الـم�ستوى الرتبوي
والإعالمي والثقايف والإر�شاد الديني
مبا يحد من انت�شار النزعة التطرفية
ويجنب ال�شباب االن�سياق وراء هذا

الوهم القاتل» .وذكر الرئي�س بوتفليقة
يف هذا ال�سياق ب�أن التنظيمات
الإرهابية «تلقت ،خالل
ال�سنة الفارطة� ،رضبات قا�صمة
يف عدد من البلدان العربية ,ومت
تفكيك العديد منها بعدما كادت ت�أتي
على الأخ�رض والياب�س فيها ،وبعد
�أن ا�ستولت على �أجزاء وا�سعة من
تراب هذه البلدان ورهنت م�ستقبل
�شعوبها وقيدت مواطنيها بربقة
العنف الفظيع والتطرف ومار�ست
عليهم كل �أنواع الظلـم والتنكيل
والعبث بالنف�س الب�رشية» .و�أكد
رئي�س اجلمهورية «�أننا ن�شهد اليوم
اندحار هذه الـمجموعات الإرهابية
وا�ضمحاللها يف بع�ض البقاع من
وطننا العربي ،وا�سرتجاع الـمناطق
التي كانت تن�شط فيها ال�ستقرارها
وعودة الأمن �إليها»� ,إال �أن هذا ال
يعني بتاتا --مثلما قال« --انتهاء
التهديد الذي قد ينجم عن بقايا
عنا�رص هذه التنظيمات الإرهابية و
زوال خطرها ،بل بالعك�س لقد �أخذ
خطرها وتهديدها يعاودان الرجوع
يف �أ�شكال جديدة ،ال�سيما بعد متكن

نائب رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات ن�صرية حداد:

الف�ضاء االفرتا�ضي �أ�صبح ميثل
مالذا للتنظيمات االرهابية
حذر رئي�س اجلمهورية عبد العزيز
بوتفليقة �أم�س الأربعاء من خطر
الف�ضاء االفرتا�ضي الذي �أ�ضحى
ي�شكل حتديا �أمنيا للبلدان العربية,
كونه ميثل مالذا للتنظيمات
الإرهابية وكل ال�شبكات الإجرامية,

هو التفاعالت واالرتباطات الـمختلفة
بني الإرهاب و�أ�شكال الإجرام العابر
للأوطان ،والتي زاد من ات�ساع رقعتها
وا�شتداد خطورتها ا�ست�رشاء ت�سخري
الو�سائل التكنولوجية احلديثة يف
ارتكاب اجلرائم الب�شعة والرتويج
لأفكارها الـمتطرفة وال�ضالة
والتغرير ب�أبنائنا و�شبابنا وا�ستقطاب
منخرطني جدد نحو مناطق النزاع
والتوتر» .وذكر يف هذا املجال ب�أن
«احلركات الإرهابية والإجرامية
ت�سعى دائما �إىل توظيف جميع
التقنيات الذكية لتحقيق �أهدافها
وت�سخريها لن�رش �أفكارها الـمنحرفة
والهدامة ب�أ�ساليب متطورة ومتالئمة
مع م�ستجدات الع�رص» .و�أبرز الرئي�س
بوتفليقة �أنه «�إىل جانب اخلاليا
التقليدية التي تبقى دائما الـمرجعية

الأ�سا�س للـمجموعات الإرهابية و�إن
اختلفت ت�سمياتها ،ظهرت خاليا
�إرهابية �سبرييانية تن�شط على مواقع
و�شبكات التوا�صل االجتماعي للقيام
بعمليات التحري�ض والتجنيد وجمع
التمويل واخرتاق الـمواقع االلكرتونية
و�شن هجمات �إلكرتونية على مواقع
م�ؤ�س�سات حكومية �أو خا�صة بهدف
الإ�رضار بها» .وتابع قائال ب�أن
«الطفرة الهائلة التي �شهدها انت�شار
تكنولوجيات االت�صال و الـمعلومات
ما زالت حبلى بتحديات ج�سام ،وهو
ما يجعل مكافحة اجلرائم االلكرتونية
يف مقام الأولوية بالن�سبة للجزائر التي
بادرت �إىل اعتماد العديد من الآليات
القانونية والتقنية والعملياتية التي مل
تكن ت�أخذ يف احل�سبان هذا اجلانب
الأمني اجلديد».

ندوة باملجل�س الإ�سالمي الأعلى

�أزيد من « « 200امر�أة ترت�أ�س م�ؤ�س�سات
�صغرية ومتو�سطة يف «جيل الأف�سيو»

ك�شفت نائب رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات ن�صرية حداد  خالل
برنامج
�ضيفة  يف
حلولها
«�ضيف ال�صباح» للقناة الإذاعية
الأوىل مبنا�سبة اليوم العاملي
للمر�أة امل�صادف للثامن مار�س� أن
ن�سبة املتخرجات من امل�ؤ�س�سات
وخمتلف معاهد التكوين جتاوزت
ن�سبة 75  باملئة وعليه  فتوجد 200
امر�أة جزائرية ترت�أ�س م�ؤ�س�سات
�صغرية ومتو�سطة هي ع�ضوة يف
جيل «الأف�سيو».  ذويف ذات ال�سياق
�أبرزت ن�صرية حداد �أنه من بني
�أهداف منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
�إقحام املر�أة ب�شكل قوي يف مراكز
القرار والرفع من ن�سبة متثيلها عرب
خمتلف الواليات   وعليها �أن تتاح لها
الفر�صة لتكون عن�رص فعاال  وهذا
متا�شيا  مع احتياجات الوقت الراهن
يف جمال االقت�صاد  مما �سي�ساهم
ب�شكل �إيجابي يف تلبية احتياجات
االقت�صاد مع العمل على ت�سهيل
�إدماج املر�أة�  إىل  املقاوالتية�  إىل
�أن كل امل�ؤ�رشات تنب�أ بالتفا�ؤل لنجاح
املر�أة يف جمال املقاوالتية ببالدنا
 ،مقارنة بال�سنوات املا�ضية  وعليه
فهدفنا الأ�سا�سي هو �أن تكون املر�أة
رائدة يف خمتلف القطاعات وخا�صة
يف هذا القطاع املهم  .و قالت ذات
املتحدثة�  أن ا�سرتاتيجية «الأف�سيو «
تعمل على�  سيا�سة النهو�ض باالقت�صاد
اجلزائري وتنويع االقت�صاد خارج
املحروقات  مع خلق امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية  واملتو�سطة  على امل�ستوى
الوطني وكذا  بتغيري احلوكمة
ال�سيا�سة لدعم املر�أة وت�شجيعها
لالجتاه �إىل املقاوالتية مع العمل
على  تر�سيخ ثقافة املقاوالتية حيث

بع�ضهم من الهروب والفرار نحو
مناطق �رصاع �أخرى ببلداننا العربية،
منخرطني يف جمموعات �إجرامية
نا�شطة بها وبت�سميات غري معروفة
يف كثري من احلاالت ،وهذا ما
يعرف بت�شظي اجلماعات الإرهابية
وتفريخها بعد �أن تن�شئ
لنف�سها بيئة حا�ضنة» .ويف هذا
املجال ،اعترب الرئي�س بوتفليقة �أن
هذا الأمر «يقت�ضي منا جميعا العمل
على اعتماد �إجراءات دقيقة لت�أمني
الـمعابر احلدودية واتخاذ تدابري
�أمنية احرتازية وا�ستباقية للإنذار
املبكر والتبادل الـمكثف للـمعلومات
ومنع اخرتاق احلدود

ال �سيما تلك التي تن�شط يف االجتار
بالب�رش واملهاجرين غري ال�رشعيني
واملخدرات والأ�سلحة.
وقال رئي�س اجلمهورية يف ر�سالة
له مبنا�سبة افتتاح الدورة ال35
ملجل�س وزراء الداخلية العرب
باجلزائر العا�صمة ,قر�أها نيابة عنه
وزير الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي:
«لقد �أ�ضحى هذا الف�ضاء االفرتا�ضي
حتديا �أمنيا لبلداننا العربية،
خ�صو�صا و�أنه ميثل مالذا للتنظيمات
الإرهابية وكل ال�شبكات الإجرامية
لكونه غري مرئي ،ال�سيما تلك التي
تن�شط يف االجتار بالب�رش والأع�ضاء
الب�رشية والـمهاجرين غري ال�رشعيني
والـمتاجرة بالـمخدرات والأ�سلحة
و الـمتفجرات وتزوير الهويات
والـم�ستندات ،ف�ضال عن دوره يف
جتنيد الـمقاتلني اجلدد وربط
�شبكات الـمقاتلني بع�ضهم ببع�ض
وتوفري م�صادر متويل خارج الرقابة
الـمنتهجة يف �إطار جتفيف منابع
متويلها التقليدية» .واعترب الرئي�س
بوتفليقة �أن «ما زاد الو�ضع تفاقما

�ستكون له نتائج �إيجابية وهذا يف
امل�ساهمة يف دخولها �إىل عامل
اال�ستثمار والتنمية املحلية خللق
الرثوة ومنا�صب العمل مع توفري
املرافقة اجلوارية على امل�ستوى
املحلي.و دعت حداد ن�صرية
فيما يخ�ص مو�ضوع لبريوقراطية
يف الت�سيري �إىل �رضورة تغيري
الذهنيات والتعامل مبرونة مع
املتعاملني اخلوا�ص من اجلانب
الإداري لت�سهيل مهامهم وجتاوز
كافة العراقيل التي تعرقل م�سار
عجلة التنمية املحلية   م�ؤكدة �أننا
ميكننا التغلب عليها بطريقة التقييم
بالقيام بت�سطري �أهداف وباالعتماد
على املتابعة اجلوارية  عن طريق
تقييم الإدارة االقت�صادية وال�سلطات
املحلية لهم دور ا�سرتاتيجي لدعم
ال�شباب  لالجتاه   نحو املقاوالتية.
كما اعتربت نائب « الأف�سيو « �أن
ال�شباب اجلزائري قادر على  الربهنة
بوا�سطة التفوق  بالنجاح  بالربهنة
يف ميدان املقاوالتية   وبعد�  أ�شغال
الأيام التقنية حول املناولة ل�صناعة
املركبات يف طبعتها الأوىل املنظم
م�ؤخرا بالعا�صمة م�ؤكدة �أن  قطاع
املناولة �سيوفر الفر�صة لل�شباب
من �أجل خلق م�ؤ�س�سات �صغرية
ومتو�سطة و�سي�ساهم يف فتح�  آفاق
جديدة للمتعاملني واملتخرجني من
اجلامعات اجلزائرية خ�صو�صا
�أن اجلزائر دخلت   يف جمال
�صناعة وتركيب ال�سيارات وهذا ما
يجعلها  قادرة على �سد احتياجات
ال�سوق الوطنية و الق�ضاء على م�شكل
اال�سترياد يف قطع الغيار والقطاعات
الأخرى.  

حكيم مالك

� 68ألف حالة طالق يف %20.... 2017من بينها حاالت خلع

 .غالم اهلل :نعمل و�ضع الآليات التي من �ش�أنها �أن تقلل من معدالت فك الرابطة الزوجية
 .فافا بن زروقي� :س�أعمل على نقل التو�صيات �إىل الوزير الأول
�أكد رئي�س املجل�س الإ�سالمي
الأعلى �أبو عبد اهلل غالم اهلل على
�أن ظاهرة فك الرابطة الزوجية
�أ�صبحت ظاهرة وا�سعة االنت�شار
داخل املجتمع اجلزائري نظرا
للتع�سف يف ا�ستخدام حق الطالق
�أو اخللع من طرف الزوجني
واعتباره احلل الأول لأول عقبة
تواجه حياتهما الزوجية.
�أكد ال�سيد �أبو عبد اهلل غالم
اهلل يف كلمته التي قدمها على
هام�ش �أ�شغال الندوة العلمية التي
احت�ضنها مقر املجل�س الإ�سالمي
الأعلى يوم �أم�س ،تزامنا مع
االحتفال باليوم العاملي للمر�أة
واملنظمة حتت عنوان» ظاهرة
اخللع والطالق يف اجلزائر» ب�أن
الأرقام املقدمة حول عدد حاالت
فك الرابطة الزوجية يف اجلزائر
لل�سنة املا�ضية والتي بلغت
� 68ألف حالة ،هي �أرقام وجب
الوقوف عندها من خالل درا�سة
الأ�سباب والعوامل الكامنة ورائها
وكذا �رضورة العمل اجلاد مع كافة
ال�رشكاء االجتماعيني من �أجل
الو�صول �إىل تو�صيات واقرتاحات
علمية عملية من �ش�أنها �أن تقلل
من اال�ستخدام التع�سفي حلق
فك الرابطة الزوجية الذي يقوم
به الأزواج اليوم م�شريا يف ذات
ال�سياق ب�أن املثل ال�شعبي عندنا
يقول ب�أن « الزواج ليلة وتدبريه
عام» وهو نف�س املبدئ الذي
يجب �أن يحتكم �إليه الزوجني قبل
الإقدام على �أي خطوة من �ش�أنها

�أن تفكك كيان جمعهم الأ�رسي
ومن ثم كيان املجتمع.
هذا وقد حاول جمع الأ�ساتذة
املتدخلني التقرب من املو�ضوع
البحثي املتعلق بظاهرة الطالق
واخللع من خالل جمموعة من
االقرتابات التي متايزت بني
املقرتب القانوين ،الإجتماعي،
وكذا املقرتب ال�رشعي وهي
املحاوالت التي اجتمع من خاللها
املتدخلون حول �أنه ال وجد ل�سبب
واحد �أ�سا�سي يدفع بالزوجني نحو
�إتخاد قرار اخللع وهو اخليار الذي

كفله امل�رشع اجلزائري من خالل
ن�صو�ص مواده القانونية لكال
الزوجني ،بل هناك جمموعة من
الأ�سباب ت�شارك فيها جمموعة
من الفواعل وهي الأمور التي
متحورت حولها جمع التو�صيات
واحللول املقرتحة من قبل
الأ�ساتذة املخت�صني والتي دعو
من خاللها �إىل �رضورة �إ�رشاك
كافة الفواعل املجتمعية لي�س من
�أجل الق�ضاء على الظاهرة بل من
�أجل احلد من ارتفاع معدالتها
الأمر الذي �أ�صبح اليوم يهدد

الأمن املجتمعي اجلزائري.
هذا و�أ�شار ع�ضو املجل�س
الإ�سالمي الأعلى الدكتور �سعيد
يوزري ب�أن امل�رشع اجلزائري قد
قام بخطوات �إيجابية يف جمال
الطالق واخللع غري �أنه التزال
هناك فراغات قانونية البد من
العمل اجلاد على �سدها خا�صة
و�أن املو�ضوع املناق�ش متعلق
بق�ضايا الأ�رسة وهو املجال الذي
ال ميكن ب�أي حال من الأحوال
ف�صله عن اجلانب ال�رشعي ،م�ؤكذا
ب�أن امل�رشع اجلزائري عليه �إعادة
النظر خا�صة فيما تعلق ب�أحكام
اخللع �أخدا بعني االعتبار الأحكام
ال�رشعية املتعلقة بفرتة العدة.
ومن جهتها ثمنت رئي�سة املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان فافا �سي
خل�رض بن زروقي اجلهود التي
يبدلها �أع�ضاء املجل�س الإ�سالمي
الأعلى يف مناق�شة مثل هذه
الق�ضايا اجلوهرية التي مت�س
ب�أمن املجتمع اجلزائري ،طالبتا
من جمع الأ�ساتذة املتداخلني
منحها ن�سخ من �أبحاثهم
حتى تقوم برفع التو�صيات
واملقرتحات التي و�صلو �إليها �إىل
الوزير الأول.
هذا وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الندوة
�شهدت ح�ضور ممثلي العديد من
القطاعات الوزارية يف مقدمتهم
وزارة العدل ،الداخلية �إ�ضافتا �إىل
وزارة الت�ضامن وكذا ممثلني عن
ال�سلطات الأمنية والع�سكرية
يحي عواق
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الربوفي�سور املجري ال�شهري اي�ستفان بالوغ يف زيارة ل" الو�سط"

التجربة املجرية من �ش�أنها �أن جتعل اجلزائر قبلة لطب الأ�سنان
 .لن ي�ضطر اجلزائريون لعالج الأ�سنان يف اخلارج

ع�صام بوربيع
يزور الربوفي�سور املجري ال�شهري
اي�ستفان بالوغ يف جمال طب الأ�سنان
اجلزائر وذلك يف �إطار برنامج للتعاون
يف جمال طب الأ�سنان املجري
اجلزائري ،و الذي من �ش�أنه نقل
التجربة املجرية املتطورة يف هذا
املجال �إىل اجلزائر ،ورفع م�ستوى
جراحة طب الأ�سنان و ب�أ�سعار �أقل
تكلفة مما يعرفه هذا املجال اليوم
يف بالدنا.
وقد �رصح الربوفي�سور اي�سثفان بالوغ
خالل ا�ست�ضافته بجريدة الو�سط �أن
زيارته �إىل اجلزائر تدخل يف �إطار
برنامج تعاون مع بع�ض العيادات
اجلزائرية� ،أين قام بتبادل الر�ؤى
و املعلومات مع م�س�ؤويل عيادات
خمت�صة يف جمال غر�س الأ�سنان ،قد
ميتد �إىل اتفاقيات م�ستقبال يف جمال
التكوين و العالج.
وقال الربوفي�سور اي�سثفان بالوغ �أن
هناك اتفاق مبدئي �شفوي مع م�س�ؤويل
عيادتني يف البليدة و عني بنيان  ،من
�أجل تبادل جتربتهم يف عالج و غر�س
الأ�سنان  ،لتمتد �إىل �إمكانية �إر�سال
فرقة جمرية للقيام ببع�ض العمليات
هنا يف هاته العيادتان .
وعن �أ�سعار غر�س الأ�سنان الذي
مازال مرتفعا يف اجلزائر ،قال
الربوفي�سور املجري �أنه حتادث مع
بع�ض م�س�ؤويل العيادات اجلزائرية ،و
�أطلعوه على الأ�سعار  ،و �أكد لهم �أن
�أ�سعاره �ستكون �أقل من �أ�سعارهم و
بتكلفة �أقل .
الربفي�سور اي�سثفان بالوغ الذي يعالج
يف عدة دول �أوروبية متطورة مثل

�إجنلرتا ،قال �أنه مل يوقع بعد �أي
اتفاقية مع �أي عيادة يف اجلزائر،
�إال بعد الإطالع على خرباتنا  ،حيث
ميلك عيادة يف بوداب�ست يعالج فيها
الفرن�سيون و من �إجنلرتا .
ويف هذا ال�صدد يتدخل اجلزائري
باكري باعمارة وهو ممثل املجريني يف
اجلزائر �أن هدفهم هو نقل التجربة
املجرية املتطورة يف هذا املجال اىل
اجلزائر  ،بدل �أن يبقى اجلزائريون
يذهبون �إىل تون�س و دول �أخرى من
�أجل عالج الأ�سنان  ،مما يثقل كاهلهم
 ،م�ضيفا �أن العك�س �سيكون يف حال
ا�ستقر املجريون يف اجلزائر� « ،أي
بدل �أن يذهب اجلزائريون اىل تون�س
للعالج هناك  ،رمبا التوان�سة هم من
�سي�أتون �إىل اجلزائر للعالج
من جهة �أخرى ،ي�ضيف الربوفي�سور
اي�سثفان بالوغ  ،الذي كان مرفوقا
بالدكتور دينو فالر �أن ما مييز
عملهم يف هذا املجال ما يعرف ب»
لي�سثيتيك «  ،حيث غالبا ما ي�شتكي
البع�ض ممن يقومون بغر�س الأ�سنان
�أو �أي عملية �أ�سنان من الت�شوهات
يف الفم بعد العملية  ،لذا فهم
يحر�صون على جانب اجلمالية �أي�ضا
�أو « لي�سثيتيك «  « ،فغالبا ما ي�شتكي
من يقوم املري�ض الذي يقوم بعملية
زرع �أ�سنان �أو �أي عملية � ،أنه مل يعد
ي�ستطيع �أن يتكلم � ،أو ي�أكل وغريها
من التبعات  ،لذلك فنحن نراعي كل
هذا « .وبخ�صو�ص �ضعف م�ستوى
عالج الأ�سنان يف اجلزائر وكذلك
م�شكلة ال�سعر التي لي�ست يف متناول
اجلزائريني ال�سيما الفقراء ،مل يخفي
الربوفي�سور اي�ستفان باوغ وجود بع�ض
النقائ�ص يف هذا املجال يف اجلزائر

 ،م�ضيفا �أنه يجب على الدولة �أن تقوم
ب�إعانات ال�سيما بالن�سبة للفقراء .
ويف هذا ال�ش�أن � ،أ�شار املمثل
اجلزائري باكري عمارة �إىل �أنهم
�أودعوا ملفا لدى رئي�س جلنة ال�صحة
بالربملان ال�سابق من �أجل التن�سيق مع
وزارة ال�صحة ال�سابق وتفعيل نقل هذه
التجربة �إىل اجلزائر  ،لكن ي�ضيف �أنه
مل يتحقق �شيء .
حيث �أ�شار فيما يخ�ص �إعانة الدولة
يف هذا جمال طب الأ�سنان �أنه يجب
�أن يكون مثل الإعانات الأخرى يف
خمتلف املجاالت  ،م�ضيفا �أن
املجريني م�ستعدون لإح�ضار حافلة
متنقلة هي عيادة متنقلة لطب
الأ�سنان تنزل �إىل خمتلف املناطق
النائية لعالج الفقراء  ،طبعا حتت
تكفل الدولة اجلزائرية .

وبدوره � ،أكد الربوفي�سور اي�ستفان
بالوغ على �أن جتربتهم من �ش�أنها رفع
م�ستوى عالج الأ�سنان يف اجلزائر
 ،م�ؤكدا على حت�سن �أي�ضا م�ستوى
اجلراحني اجلزائريني  .قد جمعت
الوفد املجري لقاءات مع ال�سلطات
اجلزائرية ووزارة ال�صحة  ،قال
الربوفي�سور اي�ستفان �أنهم مل يلتقوا
�أحدا من ال�سلطات ماعدا رئي�س
جلنة ال�صحة يف الربملان ال�سابق
 ،م�ضيفا « �أكيد يجب �أن ن�سعى �إىل
لقاءات مع ال�سلطات اجلزائرية  ،من
�أجل جت�سيد هذا الربنامج  ،ونقل
هذه التجربة «.
و �أكد املتحدث �أن جتربتهم �ستكون
�إ�ضافة للجزائر ،م�شريا يف �سياق
�آخر �أن اجلزائر تتمتع باال�ستقرار ،
و�أ�صبحت قبلة للم�ستثمرين الأجانب ،

وهو ما عقب عليه مرافقه اجلزائري
باكري باعمارة �أن جتربتهم ت�ساعد
على خلق ما ي�سمى بال�سياحة ال�صحية
 ،مثلما يحدث يف تركيا  ،ناهيك عن
جلب العملة ال�صعبة  .و �أو�ضح �أن
الأجانب �سي�أتون لعالج الأ�سنان هنا
يف اجلزائر � ،إذا ما جت�سدت هذه
امل�شاريع  ،ال �سيما و �أن اجلزائر
بلد يتمتع باال�ستقرار و ال�سلم  ،وهو
ما �أكد عليه الربوفي�سور اي�سثفان
الذي قال �أن اجلزائر بلد رائع ،
متمنيا �أن يتحقق برناجمه  .و انتهى
الربوفي�سور املجري اىل �أنه يتمنى
ت�أ�سي�س جمعية بني �أطباء الأ�سنان
اجلزائريني و املجريني من �أجل
النجاح يف هذا املجال  ،خ�صو�صا
�أن اجلزائريني يتمتعون بالذكاء و
اال�ستيعاب ال�رسيع .

النقابيات حا�ضرات بامليدان غائبات عن القيادة
•       فراد :ي�ؤملني �أن حتتفل اجلزائرية بالهرج واملرج
ّ

انتقدت الرابطة اجلزائرية للدفاع
عن حقوق الإن�سان� ،أم�س ،يف
تقرير لها،حتت عنوان «املر�أة
النقابية :حا�رضة يف ال�ساحات
غائبة يف القيادة» ،مبنا�سبة اليوم
العاملي للمر�أة ،واقع املر�أة يف
العمل النقابي ،معتربة �أنه رغم
االنخراط الوا�سع �إال �أنها تبقى
مغيبة عن �ساحة القيادة ،يف حني
اعتربت �أن احللول الر�سمية مل ت�أت
�أكلها على �أر�ض الواقع ،بداية من
امل�صادقة على جميع االتفاقيات
الدولية التي تخ�ص حماية املر�أة
وحماية وترقية املر�أة العاملة
على وجه اخل�صو�ص كون الواقع
ي�ؤكد عك�س ذلك حيث تواجه
معوقات و�صعوبات كبرية من
خالل املمار�سات التع�سفية الذي
تتعر�ض له يف مواقع خمتلفة ،ما
يدفعها لرتك موقعها �أو اال�ستغناء
عنه و�ضياع حقوقها الوظيفية،
داعية ال�سلطات الر�سمية �إىل
تقييم النقائ�ص والعراقيل التي
تواجها املر�أة يوميا وخا�صة يف
عامل ال�شغل ،و هذا بعدما بلغ
عدد الن�ساء العامالت حوايل
مليونني ون�صف مليون امر�أة
عاملة يف اجلزائر .

«عيادتان
كافيتان خللق
ثورة جراحة
وزرع الأ�سنان
باجلزائر»
•       هدف حت�سني
م�ستوى هذا النوع
من اجلراحة

رابطة حقوق الإن�سان:

وك�شفت الرابطة عن ن�سبة 50
باملائة ،قالت �أنها ن�سبة تعر�ض
الن�ساء العامالت للتحر�ش ،من
خالل الألفاظ واملمار�سات
اجل�سدية ،بداية من التحر�ش
الكالمي �إىل التحر�ش اجلن�سي
اجل�سدي ،.ومن ثم ي�صعب كثريا
�إثبات فعل التحر�ش اجلن�سي
بالأدلة والوقائع ،داعية لتطبيق
�آليات �أكرث فعالية بدل الرتويج
ل�شعارات جوفاء ال حتمي املر�أة
العاملة ،م�ؤكدة �أن قانون العمل
اجلديد ي�شجع �أرباب العمل على
التع�سف يف طرد العمال ،وهو ما
يدفع ال�سيدات لتحمل خمتلف
�أنواع العنف املوجه �ضدهن
وامل�ساومات ،خ�شية طردهن
من العمل ،قائلة �أنه على �صناع
القرار يف اجلزائر التدارك بهذا
و�أن ي�ؤمن املجتمع ب�أن املر�أة التي
ت�شكل ن�صف املجتمع قادرة على
الإبداع والعطاء والإجناز« ،ولكن
لأ�سف فمازلنا يف اجلزائر و
خا�صة يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
يرى �صناع القرار ب�أن املر�أة
العاملة هي �أول من يُ�سحب من
حتتها الب�ساط يف حالة عدم
القبول نزوات �أرباب العمل».

الدكتور
املجري «بالوغ
ا�ستيفان»  ،ي�ؤكد:

�أما من جانب العمل النقابي،
ف�أبرزت �أنه يف ظل عدد 88
منظمة معتمدة من بينها  58نقابة
للأجراء و 30منظمة لأرباب العمل
 ،منذ �صدور قانون ممار�سة احلق
النقابي القانون  14-90امل�ؤرخ
يف  2جوان  1990واملت�ضمن
كيفية ممار�سة احلق النقابي ،يف
حني القائمة املن�شورة من قبل
وزارة العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي قبل �أ ّيام والتي تت�ض ّمن
 66نقابة مبختلف القطاعات،
وو�سط رقم عامالت مقدر
بحوايل مليونني ون�صف مليون
امر�أة عاملة ،فيما بلغ عدد الرجال
حوايل  09مليون عامل� ،إال �أنه مل
يتم منح املر�أة القيادة النقابية،
حمددين ن�سبة متثيل النقابيات
داخل النقابات ال يتعدى ، % 03
وقيادة �صفر.
�أما بخ�صو�ص ردود قياديي
النقابات فقال �أن الغالبية
رف�ضت التعاطي مع املو�ضوع،
فمن �أ�صل  83نقابية الذين مت
االت�صال بهن � أجابت  37نقابية
 ،مع التحفظ على ذكر الأ�سماء،
وتراوحت البقية بني ا�ست�شارة
القيادة وبني التزام ال�صمت.

�أرزقي فراد :هل يعرف
الر�أي العام بطالت
اجلزائر؟
�أما الكاتب والباحث يف التاريخ
�أرزقي فراد ،فانتقد غياب
خطاب املعرفة عن املر�أة،
ليغلب عليه خطاب الهرج
واملرج «�إن ما ي�ؤملني هو �أن
�أرى خطاب املعرفة حول املر�أة
مغ ّيب يف منابر الإعالم ،التي
ا�ستحوذ عليها خطاب الهرج
واملرج» ،يف حني اختار احياء
اليوم ب�إهداء كتابه «جزائريات
�صنعن التاريخ» ،معربا عن
جمالية االحتفاء بعيد املر�أة
بالكتاب وما حواه من �أخبار حول
م�ساهمتها يف �صناعة التاريخ
على جميع الأ�صعدة(اقت�صاديا/
اجتماعيا� /سيا�سيا /ثقافيا)! ،
بدل اختزال احلدث يف الأكل
والرق�ص والتوقف عن العمل،
معربا عن جملة من عينات كتابه
بداية من كتاب ال�شيخ امل�صلح
خ�ص�ص
�أبا يعلى الزواوي الذي ّ
كتابا ل�ش�ؤون املر�أة بعنوان« :

مر�آة املر�أة امل�سلمة» الذي �ألفه
يف مطلع القرن الع�رشين �أثناء
وجوده يف ال�شام؟ ،وعن الأديب
ر�ضا حوحو الذي قال �أنه
انت�رص لق�ضية املر�أة املظلومة،
من خالل روايته املو�سومة
»:غادة �أم القرى» ،وحديثه عن
ال�سيدة اللة زينب البو�سعادية،
التي كانت ت�رشف على ت�سيري
زاوية الهامل يف بو�سعادة يف
مطلع القرن الع�رشين ،وال�سيدة
الله زهور ال�سوفية التي كانت
ت�سيرّ الزاوية القادرية بوادي
�سوف �أثناء اعتقال والدها
الها�شمي ال�رشيف الذي ثار
�ضد الفرن�سيني و�أعلن والءه
للدولة العثمانية يف مطلع
القرن الع�رشين ،وكذا ال�سيدة
علجية بن عالق ،هي �أول امر�أة
جزائرية تتح�صل على �شهادة
الدكتوراه يف طب الأطفال يف
عقد �أربعينيات القرن املا�ضي،
مت�سائال «هل يعلم الر�أي العام
�أن املر�أة امليزابية ،قد �ساهمت
يف حماربة اال�ستعمار الفرن�سي
حث املجتمع على
عن طريق
ّ
مقاطعة الب�ضاعة الفرن�سية؟».
�سارة بومعزة

�أكد الدكتور املجري «بالوغ
ا�ستيفان» ب�أنه لن يو�سع
ا�ستثماراته  يف اجلزائر بعد �أن
اتفق �شفهيا مع عيادتني بالبليدة
والعا�صمة من �أجل نقل خرباته
يف جراحة وزرع الأ�سنان ،مو�ضحا
�أنهما كافيتني لتح�سني م�ستوى هذا
النوع من اجلراحة ،وخلق ثورة فيه،
وهذا بعدما  و�صف م�ستوى جراحة
الأ�سنان باجلزائر بال�ضعيف.
وقال ذات املتحدث ملا حل �ضيفا
على منتدى «الو�سط» يوم �أم�س،
ب�أن العيادتني اللتني مت االتفاق
على خلق �رشاكة معهما كافيتني
لالنطالق يف جمال جراحة وزرع
الأ�سنان يف اجلزائر ،جراحة
و�صفها بال�ضعيفة بعد �أن ناق�ش
وحتدث مع الكثري من املخت�صني
خالل زيارته الأوىل للجزائر قبل
عام ،و�أ�ضاف «بالوغ» �أنه ال يفكر
بتو�سيع ا�ستثماراته يف اجلزائر ،وما
مت االتفاق عليه حلد ال�ساعة �سيكون
كافيا ال�ستقبال املر�ضى والراغبني
يف زرع �أ�سنان جديدة ،ويف حديثه
عن و�ضعية العيادتني التي مت
االتفاق معهما ب�شكل �شفهي �شدد
على �أن عيادة البنيان حتوي على
�شيء وما ينق�صها فقط التجهيزات
الع�رصية الواجب �أن تكون� ،أن عن
عيادة البلدية ف�أو�ضح �أنها �ستعمل
� 24ساعة  24لت�ستقبل وهي قادرة
على ا�ستقبال  100مري�ض يوميا.
ودائما يف نقطة اال�ستثمار �أو�ضح
�ضيف املنتدى ،ب�أن القانون
اجلزائري يلزم �أي م�ستثمر �أجنبي
على الدخول ب 49باملائة ،وهذا
الأمر �سيطبق على حد تعبريه،
م�ضيفا �أن حا�رض اجلزائر املتميز
بالأمن واال�ستقرار �سيكون العامل
امل�شجع لهم من �أجل الرتكيز يف
عملهم وخلق �سياحة �صحية ،مثلما
هو موجود يف الكثري من الدول،
كـ»تركيا» و»�إيران» «تون�س» وحتى
«املغرب» ،متابعا ت�رصيحه يف
هذا ال�ش�أن ب�أن اجلزائر �ستكون
قبلة ملر�ضى غري جزائريني �إذا
توفرت كل ال�رشوط امل�ساعدة على
تطوير عملهم .ويف �سياق �أخر �شدد
اخلبري يف جرا�سة وزرع الأ�سنان،
على قدرته يف تطوير وحت�سني
م�ستوى هذا النوع من اجلراحة يف
اجلزائر ،لكون الكفاءات موجودة
والعمل اجلدي �سيكون ال�سبيل
الوحيد لإخراج جراحة الأ�سنان
من احل�ضي�ض ،متابعا �أن نق�ص
الإمكانات املادية والتجهيزات ما
هو �إال �سبب مبا�رش على عدم تقدم
هذا النوع من اجلراحة ،مطمئنا يف
الأخري الر�أي على قدرته يف خلق
الديناميكية ،مثلما كان عليه احلال
يف �إجنلرتا قبل � 15سنة.

علي عزازقة
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امل�سيلة

بالعا�صمة و ب�سكرة

�أحكام بني � 10سنوات و الرباءة لع�صابة
تتاجر ب  9كلغ من القنب الهندي
وقعت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء �أم�س عقوبة � 10سنوات �سجنا نافذا يف
حق  عن�صران من ع�صابة �إجرامية منظمة للمتاجرة باملخدرات من � 6أ�شخا�ص �أحدهم يف حالة
فرار وهو بارون خمدرات معروف مبنطقة ب�سكرة الذي ا�ستغل �شقيقه يف عملية نقل القنب الهندي
للعا�صمة بعد� إخفا�ؤها داخل عجالت ال�سيارات و ت�سليمها هناك  للتجار الذين يتكفلون  برتويجها
يف العا�صمة و �ضواحيها  ،مع �إفادة ثالثة متهمني من حكم الرباءة عن التهم املن�سوبة لهم.  
ل/منرية
وقائع الق�ضية احلالية و ا�ستنادا
على ما دار بجل�سة املحاكمة
تعود لتاريخ  20جويلية  2016حني
ر�صدت م�صالح الأمن خالل دورة
روتينية لها على م�ستوى حي �سي
�إ�سماعيل بربج الكيفان يف حدود
ال�ساعة الواحدة �سيارة م�شبوهة
على متنها ثالثة �أ�شخا�ص كانوا
يف انتظار �سيارة �أخرى وبعد
مداهمة ال�سيارتني �ضبطتهم
ذات امل�صالح ب�صدد ت�سليم كمية
من املخدرات مقدرة ب 9كلغ
من القنب الهندي كانت خمب�أة
ب�إحكام داخل عجالت ال�سيارة
الثانية من « برلينغو» والتي كان
على متنها �شخ�صان قدما من
والية ب�سكرة �أحدهم �شقيق
�أحد �أخطر بارونات املتاجرة
باملخدرات بوالية ب�سكرة ،
كما تبني يف خ�ضم التحريات �أن
هذان الأخريان  القادمان من
والية ب�سكرة ويتعلق الأمر ب بكل
من « ا ،عادل « و « ح� ،أحمد « قد

توجهوا للعا�صمة  يف مهمة ت�سليم
املخدرات للمدعو « ا ،ه�شام «
بطلب من البارون املتواجد يف
حالة فرار « ا ،فريد « �شقيق
املتهم الأول و قام املتهمني
املتواجدين بالعا�صمة ب�إر�شادهم
عن طريق الهاتف ملكان االلتقاء

مبنطقة برج الكيفان �أين كان من
املفرت�ض ت�سليم الكمية لهم ،
حلني �أن يتكفلوا  برتويج تلك
الكمية داخل �إقليم العا�صمة
و �ضواحيها ليتم بذلك توقيف
�أع�ضاء الع�صابة الإجرامية
اخلم�سة يف الوقت الذي بقي

املتهم ال�ساد�س يف حالة فرار و
مت حتويلهم على حمكمة احلال
بجرم جناية ال�رشاء ق�صد البيع
للمخدرات يف �إطار جماعة
�إجرامية منظمة و تهم احليازة
ونقل املخدرات بغر�ض البيع يف
�إطار جماعة �إجرامية  ،املتهمون
وخالل مواجهتهم لهيئة املحكمة
اجلنائية قد حاولوا �إنكار ما
ن�سب لهم من جرم و حيث �أكد
املتهم الرئي�سي �أنه مل يعلم
مبحتوى الكي�س و �أنه قدم يف
املوعد املتفق عليه بناءا على
طلب املتهم الفار الذي طلب
منه قبل الواقعة ب�إيواء �شقيقه
الذي كان متوجها للعا�صمة و مل
يعلمه بعملية ت�سليم املخدرات ،
يف حني واجهه املتهم الثاين وهو
�شقيق البارون الفار بت�رصيحات
منافية مفادها �أنه جاء لت�سليم
املخدرات للمتهم الرئي�سي بعلم
منه ،و �أمام ما �سلف ذكره طالب
ممثل احلق العام توقيع عقوبة
� 20سنة �سجنا نافذا و غرامة
بقيمة  5ماليني دج .

من �ضمنهم جمركي و �سيدتان

ملف ا�سترياد � 28ألف قر�ص مهلو�س �أمام حمكمة اجلنايات االبتدائية
اجلنايات
�ستنظر  حمكمة
البي�ضاء
بالدار
االبتدائية
بتاريخ 11  مار�س  املقبل يف ملف
ا�سترياد � 28ألف قر�ص مهلو�س
من نوع �سيبتاك�س مموهة بحقائب
حتوي مواد غذائية من فرن�سا
عرب مطار هواري بومدين من
قبل �شبكة �إجرامية منظمة عابرة
للحدود من � 13شخ�صا من بينهم
جمركي و امر�أتني متت متابعتهم
بجناية تكوين جمعية �أ�رشار
بغر�ض ارتكاب جناية ا�سترياد
بطريقة غري م�رشوعة للم�ؤثرات
العقلية و جنحة احليازة و البيع
بطريقة غري م�رشوعة للم�ؤثرات
العقلية ،وجنحة ت�سليم مزية

غري م�ستحقة ملوظف عمومي و
جناية التزوير يف حمرر ر�سمي ،و
ا�ستعمال املزور يف حمرر ر�سمي
،و جنحة التزوير يف حمرر �إداري
و ا�ستعماله.
يف الق�ضية التي تعود جمرياتها
وعلى ح�سب ما جاء يف امللف
الق�ضائي من معلومات وردت
فرقة مكافحة االجتار الغري
�رشعي للمخدرات باملقاطعة
ال�رشقية لل�رشطة الق�ضائية
ب�أمن وال ية اجلزائر حول وجود
�شبكة تقوم با�سترياد امل�ؤثرات
العقلية من نوع « �سيبيتاك�س»
بكميات معتربة �إنطالقا من
مدينة مر�سيليا الفرن�سية �إىل

اجلزائر عرب املطار الدويل
هواري بومدين وذلك ب�صفة
دورية وم�ستمرة  ،ويتم ترويج
هاته املادة واملتاجرة بها على
م�ستوى العا�صمة و ماجاورها ،
وبعد تكثيف التحريات و الأبحاث
امليدانية مت التو�صل �إىل حتديد
هوية �أحد �أفراد هاته ال�شبكة
ويتعلق الأمر باملدعو « �س
،حمرز»  ،وبعد �إ�ستغالل ت�سجيل
مكلماته الهاتفية تبني وجود
عالقة بينه وبني عدة �أ�شخا�ص
�آخرين مت حتديد هويتهم ويتعلق
الأمر « �أ ،حكيم»  « ،ح � ،سيد علي»
املكنى حمزة «  « ،غ �،رشيف» ،
�س ،حمزة» � « ،س �،إبراهيم» « ،

ق �،إبراهيم « املكنى « �إبراهيم
الكحلة « � ،ش ،ب ،عبد العزيز «
الذي تبني ب�أنه موظف اجلمارك
اجلزائرية و بعد �إ�ستغالل نظام
التعريف و البحث لل�رشطة
اجلزائرية بخ�صو�ص حركة
العبور عرب مطار هواري بومدين
اخلا�صة باملدعو «  ،حمرز» فقد
تبني �أن هذا الأخري يقوم بانتظام
و ب�صفة دورية بال�سفر �إىل مدينة
مر�سيليا بفرن�سا و ذلك منذ
نوفمرب � 2013إىل غاية  8مار�س
 2014و مت ت�سجيل  16رحلة ذهاب
و �إياب واملدة التي يق�ضيها هناك
ال تتعدى � 10أيام .

�سكان الطابية ور�شانة باملعا�ضيد
يطالبون تزويدهم باملاء ال�شروب
نا�شد �أم�س � ،سكان كل من قريتي
الطابية ور�شانة ببلدية املعا�ضيد
�شمال �رشق والية امل�سيلة  ،كـل
من امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية ومدير املوارد املائية
التدخل العاجل من �أجل و�ضع
حد لأزمة العط�ش التي ت�رضب
املنطقة منذ �سنوات ،وهو ما كان
وراء تزودهم بوا�سطة ال�صهاريج
والتي يفوق �سعرها  1000دج،
خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف � ،أين
ترتفع احلرارة ويكرث الطلب على
هاته املادة احليوية.
ح�سب �سكان قريـة ر�شانة ف�إن
م�صالح مديرية املوارد املائية
قامت يف وقت �سابق بحفر بئر
�إرتوازي مبنطقتهم� ،إال �أنه مل
يدخل حيز اخلدمة �إىل حد
الآن ب�سبب عدم ربطه بالتيار
الكهربائي الذي يبعد عنه مب�سافة

تقدر بـ  500مرت ،مت�سائلني عن
مدى �إجناز بئر بدون �أن ي�ستفيدوا
من املياه والعط�ش قد �رضبهم،
نف�س ال�شيء بالن�سبة لقرية
الطابية التي تعترب املت�رضرة
من نق�ص املياه ،عقب �إنخفا�ض
من�سوب الآبار الإرتوازية بها،
وهو الإن�شغال الذي نقلناه �إىل
امل�س�ؤول الأول على قطاع الري
بالوالية  ،والذي �أكد على �أن قرية
ر�شانة �إ�ستفادة من بئر �إرتوزاي
�إنتهت الأ�شغال به ،لكن م�صالح
البلدية مل تنفذ وعدها بربطه
بالتيار الكهربائي ،و�سيعمل
رفقة ال�سلطات املخت�صة على
دخوله اخلدمة يف �أقرب وقت،
�أما بخ�صو�ص قرية الطابية فقد
وعد هذا الأخري ب�إيجاد حل
لنف�س امل�شكل .
عبدالبا�سط بديار

�أدرار

ت�سجيل  330تدخال يف �أ�سبوع
من قبل احلماية املدنية
�أكد املالزم املكلف بالإعالم
لدي املديرية الوالئية للحماية
املدنية لوالية �أدرار �أن جل
الوحدات عرب �إقليم الوالية
تدخلت بت�سجيل �إجمايل يف
ظرف �أ�سبوع  330تدخال يف
حوادث خمتلفة منها 224
تدخل خا�ص بالإ�سعافات
والإجالء حيث مت �إ�سعاف
� 236شخ�ص كما �سجلت �أي�ضا
حريقني بدون خ�سائر مادية وال
ب�رشية �أما يف حوادث املرور
مت تدخل يف  7حوادث �أ�سفرت
عن  5جرحي هذا بالإ�ضافة �إيل

العمليات املختلفة والأن�شطة
واملرافقة الأمنية بت�سجيل
 97تدخل مع نقل  2وفاة كل
هذه التدخالت جاءت بناء على
طلبات بوا�سطة اخلط الأخ�رض
ومت نقل و�إ�سعاف الأ�شخا�ص
�إيل امل�ست�شفيات و�أ�ضاف
املالزم ب�رضورة اخذ احليطة
واحلذر لتجنب حدوث احلوادث
خا�صة من حيث الأ�رضار
الب�رشية بالت�سلح بالإ�سعافات
والإر�شادات التي تقدمها
م�صالح احلماية املدنية
بو�شريفي بلقا�سم

ترامواي اجلزائر :ا�ضطرابات
يف نقل امل�سافرين

ل/منرية

امل�سيلة

�أحياء مدينة بو�سعادة تتحول �إىل مراعي

يتفاجئ الزائر �إىل مدينة  بو�سعادة
التي تبعد عن عا�صمة الوالية ب
 70كلم جنوبا عند جتواله يف �أهم
ال�شوارع الرئي�سية ال�سيما نهج عمر
�إدري�س امل�ؤدي �إىل مقر الدائرة
وبع�ض �إحياء الد�رشة القبلية
و�سيدي �سليمان و�أحياء املدينة
اجلديدة �إىل قطعان الأغنام

واملاعز جتول بكل حرية داخل
املحيط العمراين وقد وجدت
�ضالتها يف �أكوام الأو�ساخ والقمامات
التي �أ�ضحت ديكورا مميزا ملدينة
بو�سعادة رغم حمالت النظافة التي
�شنتها م�صالح البلدية منذ عدة
�أ�شهر التي باءت بالف�شل الذريع
�أمام انعدام ال�رصامة يف تطبيق

القوانني واملتابعة امليدانية من
قبل امل�صالح املعنية التي �أ�ضحت
تتعامل يف املنا�سبات العابرة
كالزيارات الر�سمية واالحتفاالت
حيث تقت�رص على �أماكن توقف
امل�سئولني دون غريهم �إذن هكذا
�أ�صبحت بو�سعادة حتا�رصها
القمامات وتغزوها املوا�شي

نهارا والكالب ال�ضالة ليال و�صحة
و�سالمة املواطن يف مهب الريح
�إىل �أن يحني موعد زيارة وزير
الداخلية لالعالن عن الوالية
املنتدبة و التي بد�أت بوادرها
تظهر منذ مدة بالتح�ضري و
الربيكوالج املف�ضوح.
هواري ب

اجلزائر
ترامواي
�سجل
العا�صمة �صبيحة �أم�س الأربعاء,
ا�ضطرابات يف ال�سري على خط
الرتامواي بني حمطتي الهواء
اجلميل و
الديار اخلم�س لأ�سباب تقنية,
ح�سب ما جاء يف بيان مل�ؤ�س�سة
ا�ستغالل ترامواي اجلزائر
(�سيرتام) ،و �أو�ضح امل�صدر �أنه

�سجلت هذه اال�ضطرابات منذ
� 9سا  12د بني ذات املحطتني,
فيما مت احلفاظ على اخلدمة بني
حمطتي العنا�رص-الهواء اجلميل
و بني درقانة و�سط  -الديار
اخلم�س معتذرة لزبائنها على
االزعاج امل�سبب� ,أكدت �سيرتام
�أنه مت ا�ستئناف اخلدمة على
كامل اخلط على � 10سا 12د.

6

واليات

اخلمي�س  8مار�س  2018املوافـق لـ  19جمادىالثاين 1439ه

رئي�س م�صلحة جلب العرو�ض بوكالة الت�شغيل الوالئية بورقلة عبد القادر �شداد للو�سط :

متو�سط امليدان الهجومي حمو رقاين لـ
«الو�سط «

تن�صيب  1676طالب عمل خالل ال�سنة
املن�صرمة مبختلف امل�ؤ�س�سات امل�شغلة مقابلة الوداد النغراوي ب�ستة
نقاط لإعادة بعث ال�صراع على
اللقب من جديد
 .النظام الإلكرتوين اجلديد «الو�سيط «�ساهم يف التخفيف من معاناة البطالني

ك�شف املكلف بالإعالم و رئي�س م�صلحة جلب العرو�ض بالوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة عبد القادر �شداد  ،عن
تن�صيب �أزيد 1676طالب عمل خالل ال�سنة املن�صرمة مبختلف امل�ؤ�س�سات امل�شغلة ويف عدة تخ�ص�صات  ،م�ضيفا �أن
هذه احل�صيلة تعد ايجابية بف�ضل التطبيق ال�صارم لنظام الإلكرتوين اجلديد املعروف بـ»الو�سيط» .
حتقيق � :أحمد باحلاج

�أفاد املكلف بالإعالم يف الوكالة
الوالئية للت�شغيل بورقلة عبد
القادر �شداد يف معر�ض حديثه
معنا � ،أن عدد عرو�ض العمل
الواردة للوكالة يف �سنة  2017قد
بلغ  15407من بينها 5235عر�ض
بالقطاع العمومي  ،و 7568
بالقطاع اخلا�ص الوطني � ،أما
الأجنبي فبلغت عرو�ضه ، 2604
مع العلم �أن اجمايل امل�سجلني
يف ببطاقية طالبي العمل لكل
اجلن�سني يعد بـ . 55706
�أو�ضح ذات امل�س�ؤول يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص يوم �أم�س جريدة
«الو�سط» � ،أن عرو�ض العمل
املعاجلة قد متت يف �إطار النظام
الإلكرتوين اجلديد «الو�سيط»
وبطريقة �شفافة ونزيهة  ،م�شريا
�إىل �أن هذا الربنامج �سمح ب�ضبط
العديد من االختالالت بالوكاالت
املحلية للت�شغيل التي كانت يف
ال�سابق حمل قالقل واحتجاجات

ب�سبب الطعن يف نزاهتها .
و يف مو�ضوع مت�صل فقد �أكد عبد
القادر �شداد �أن هذه احل�صيلة
املفرج عنها ت�أتي يف �سياق اجلهود
املبذولة من طرف الوكالة الوالئية
للت�شغيل واطاراتها ،قائال « الرقم
املعلن عنه يعد يف حد ذاته ح�صيلة
ايجابية ونحوز على التفا�صيل
الدقيقة للمن�صبني مبختلف
ال�رشكات م�شريا �إىل من ي�شكك يف

م�صداقية الأرقام فب�إمكاننا �أن
نزوده باملعطيات التي تت�ضمن
ا�سم ولقب كل من�صب مع ا�سم
ال�رشكة والتخ�ص�ص الذي ادرج
فيه « .وعاد نف�س املتحدث اىل
الإ�شادة بنظام الو�سيط الذي
مما ال يختلف عليه �إثنان ح�سب
قوله ف�إنه متكن يف ظرف وجيز
من التخفيف من معاناة البطالني
 ،ومما يبعث على الإرتياح ح�سب

نف�س املتحدث ف�إن ذات النظام
�سمح بال�رسعة يف التنفيذ والدقة
يف �ضبط قوائم البطالني املعنني
باجراء الفحو�صات املهنية
بال�رشكات الوطنية والأجنبية
العاملة بال�صناعة النفطية  ،و
ما يف�رس ذلك الرتاجع الكبري يف
معدالت احلركات الإحتجاجية
يف الفرتة الأخرية مقارنة
بال�سنوات املا�ضية .

للمطالبة بالتوظيف يف ال�شركات البرتولية و التحقيق يف التوظيف املبا�شر

�إحتقان كبري يخيم على �سوق ال�شغل ب�أدرار وامل�س�ؤولني يف عني االع�صار
�إنتقلت عدوى االحتجاجات يف
ملف الت�شغيل ك�رسعة الربق اىل
بلديتي تيرنكوك و �سايل بوالية
�أدرار  ،من �أجل ال�ضغط على
ال�سلطات الو�صية والدفع بها نحو
التجاوب مع مطالبهم امل�رشوعة
املتمثلة يف احلق بالعمل يف
ال�رشكات النفطية مع فتح حتقيق
يف التوظيف املبا�رش .
هدد بطالو بلديتي تيرنكوك و�سايل
وبدرجة �أقل دائرة رقان بوالية
�أدرار  ،يف ت�رصيح لهم مع جريدة
«الو�سط « مبوا�صلة الت�صعيد من
لهجة خطابهم يف حالة ما مل جتد

مطالبهم على حلول جذرية على
�أر�ض الواقع  ،واملتمثلة �أ�سا�سا
يف احلق بالعمل يف ال�رشكات
البرتولية مع فتح حتقيق �أمني و
�إداري معمق من �أجل و�ضع حد
للتجاوزات واخلروقات التي ظل
م�سكوتا عنها واملتمثلة �أ�سا�سا يف
تف�شي مظاهر التوظيف املبا�رش
بال�رشكات الوطنية واالجنبية
العاملة يف ال�صناعة النفطية دون
املرور على الوكاالت املحلية
للت�شغيل  ،وهو ما اثار حفيظة
البطالني الذي جل�أو للدخول يف
اعت�صام مفتوح �أمام فرع ال�رشكة

الوطنية لال�شغال يف الأبار
ببلدية تيرنكوك ا�ضافة لقطع
الطريق ببلدية �سايل كردة فعل
على معاناتهم يف احل�صول على
منا�صب �شغل وهو الأمر الذي
يتنافى مع تعليمات الوزير الأول
الأ�سبق عبد املالك �سالل الرامية
ملنح �أولوية التوظيف للبطالني
املحليني من �أبناء جنوب البالد
الكبري .
�إىل جانب ذلك فقد حذر
املن�سق الوطني للحركة اجلمعوية
وفعاليات املجتمع املدين
باجلنوب الكبري عبد القادر تقار

وا�صل �أم�س العبي م�ستقبل
املجاهدين حت�ضرياته للمقابلة
القوية التي تنتظرهم م�ساء الغد
مبلعب عني �صالح �أمام وداد اينغر
حل�ساب اجلولة الثانية من مرحلة
الإياب ببطولة الق�سم ما قبل
ال�رشيف بتمرنا�ست .
حتذو رفقاء �صخرة الدفاع
بوجمعة كمبو عزمية و �إرادة
كبريتني  ،من �أجل الإبقاء على
النقاط الثالث بقواعدهم عندما
يواجهون و�صيف البطولة وداد
اينغر  ،وذلك من �أجل الإبقاء
على حظوظهم كاملة يف ال�رصاع

على لقب البطولة يف �إنتظار تعرث
املت�صدر الذي �سيتنقل لإينغر
ملواجهة ترجي مليانة حل�ساب
نف�س اجلولة  ،وبالعودة لأجواء
التح�ضريات ف�إن الطاقم الفني
للفريق بقيادة املدرب خل�رض حلو
ي�سهر جاهدا لتح�ضري عنا�رص
الفريق و�ضبط التوليفة املنا�سبة
مع ت�صحيح بع�ض الهفوات خا�صة
يف اخلط�أ اخللفي و الهجوم الذي
�ضيع يف املقابلة الفارطة العجب
من الفر�ص ال�سانحة للتهديف ،
ومن بني امل�ؤ�رشات الإيجابية التي
تبعث عن الإرتياح ف�إن الت�شكيلة

عرفت الإلتحاق الر�سمي للثالثي
احلار�س الأول للفريق عبد النور
بن مالك ا�ضافة لالعبي الو�سط
الهجومي حمو الرقاين وعبد
املالك الزقري ناهيك عن تعايف
�صناع �أفراح الفريق وهدافها
النجم ه�شام بوكار الذي حرمته
الإ�صابة التي كان يعاين منها من
اللعب بكامل امكانياته يف ال�شوط
الثاين من املقابلة املا�ضية
�أمام نادي حتت لق�رص مما حال
دون متكني امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين من العودة بالزاد
كامال واالكتفاء بنقطة واحدة

يف ت�رصيح �صحفي مقت�ضب
له معنا  ،ال�سلطات الوالئية
والقائمني على ملف الت�شغيل من
مغبة العواقب الوخيمة التي قد
تنجر عن التفات اجلهات املعنية
على �رشعية مطالب العاطلني عن
العمل .
من جهة ثانية فقد فتحت دوائر
االخت�صا�ص املعنية حتقيق �أمني
معمق لك�شف مالب�سات ت�أجيج
غليان اجلبهة االجتماعية و ارتفاع
معدالت احلركات الإحتجاجية مع
بداية هذا العام .

�أحمد باحلاج

قال متو�سط امليدان الهجومي
مل�ستقبل املجاهدين حمو
رقاين يف ت�رصيح �صحفي خ�ص
به جريدة «الو�سط « �أن فريقه
�سيلعب مقابلة املو�سم �أمام وداد
اينغر للمحافظة على حظوظه
يف ال�رصاع على لقب البطولة
واقتطاع ت�أ�شرية ال�صعود للق�سم
ال�رشيف مع نهاية املو�سم الكروي
احلايل .
اكد �صانع العاب م�ستقبل
املجاهدين بعني �صالح حمو
رقاين � ،أن فريقه جتاوز التعرث
الأخري �أمام فريق حتت لق�رص
و�سي�سعى جاهدا لتداركه بالفوز
على وداد اينغر يف مواجهة �أم�سية
الغد  ،حيث ذهب حمدثنا اىل
�أبعد من ذلك عندما �أكد بلغة
الواثق من نف�سه ان الالعبون
واعون بحجم امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم بلعب مقابلة املو�سم

والظفر بالنقاط الثالث اذا ما
�أرادوا الت�شبث ب�صي�ص الأمال
يف ال�رصاع على لقب البطولة يف
انتظار �أن يقدم لهم ترجي مليانة
خدمة بالفوز على الرائد احتاد
لق�رص .
من جهة ثانية فقد �أو�ضح ماي�سرتو
امل�ستقبل و�صاحب الفنيات
اجلميلة �أن الفريق �أ�صبح ميلك
ت�شكيلة تناف�سية قوية قادرة على
قبل املوازين و الظفر ب�صدارة
الرتتيب مع نهاية املو�سم الكروي
احلايل  ،مطالبا يف ذات ال�صدد
حمبي وع�شاق الفريق بغزو
مدرجات امللعب البلدي بعني
�صالح وم�ؤازرتهم للدقيقة الأخرية
حتى يت�سنى لهم الفوز على وداد
اينغر الذي يجيد التناف�س خارج
قواعده .

�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزته  58كلغ من املخدرات

الإطاحة ببارون خمدرات
ببلدية مريجة بب�شار
متكنت يف اليومني الأخريين فرقة
البحث والتحري بالكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني ببلدية مريجة
بب�شار  ،من توقيف واعتقال بارون
خمدرات �ضبط بحوزته  58كلغ من
املخدرات كانت موجهة للرتويج
بطريقة غري مبا�رشة  ،ليتم م�صادرة
املحجوزات وحتويل املعني
املدعو «ك.ع» يف الأربعينيات
من العمر  ،ليتم حتويله للم�صلحة
املعنية وبعد �إجناز ملف ق�ضائي
�ضده ومبوجبه مت احالته على
وكيل اجلمهورية �أين �صدر يف حقه

�أمر بالإيداع رهن احلب�س امل�ؤقت
يف �إنتظار حماكمته بتهمة احليازة
واملتاجرة باملخدرات بطريقة
غري �رشعية  .حيث تعترب هذه
العملية اخلام�سة من نوعها خالل
هذا العام مما مكن من �إ�سرتجاع
و�ضبط  180كلغ موجهة للرتويج
واال�ستهالك ببلديات والية ب�شار
يف �إطار التطبيق ال�صارم لتجفيف
منابع التهريب .

�أحمد باحلاج

بتوزيع  20وجبة غذائية �ساخنة

التحاق زقري ،رقاين ،بن مالك وتعايف ه�شام بوكار يريح الطاقم
الفنيإينغر �أمن والية تيندوف يوا�صل خرجاته
م�ستقبل املجاهدين يوا�صل حت�ضرياته للمقابلة احلا�سمة �أمام وداد �
الت�ضامنية مع الفئة اله�شة
فقط .
من جهة ثانية فقد ثمن ال�شارع
الريا�ضي بق�رص املرابطني ببلدية
عني �صالح التابعة لوالية مترنا�ست
القرارات اجلريئة لرئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية
عني �صالح واملتمثلة يف �رضورة
اجناز ملعب جواري مع�شو�شب
ا�صطناعيا وو�ضعه حتت ت�رصف
الفريق ناهيك عن �إعادة تهيئة
مقر النادي .

�أحمد باحلاج

يف �إطار تكري�س مبادئ ال�رشطة
اجلوارية  :م�صالح �أمن والية
تندوف تنظم خرجات ميدانية
ليلية لفائدة الأ�شخا�ص بدون
م�أوى والأ�شخا�ص اله�شة.
قامت يوم �أم�س م�صالح
�أمن والية تندوف بتنظيم حملة
�إن�سانية ت�ضامنية مت مبوجبها
توزيع  20وجبة غذائية �ساخنة
لفائدة الأ�شخا�ص بدون م�أوى
والأ�شخا�ص اله�شة .
املبادرة التي القت �إ�ستح�سان

الفئة امل�ستهدفة تندرج يف
�إطار مد ج�سور الت�آزر والتكافل
الإجتماعي بني جهاز ال�رشطة
وخمتلف �رشائح املجتمع ،حيث
ت�أتي هذه الهبة الإن�سانية يف �سياق
التكفل الفعلي لقوات ال�رشطة
بهذه الفئات والتي �أ�صبحت تقليدا
�ساميا يتم تكري�سه وجت�سيده
�سنويا من قبل املديرية العامة
للأمن الوطني.

�شيخ مدقن
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مديرية ال�شباب والريا�ضة ب�أدرار

موظفون يعملون يف واليات �أخرى خارج
القانون ويتقا�ضون �أجورهم من املديرية

ورقلة

تلقيح �أزيد من مائة �ألف ر�أ�س
غنم �ضد اجلدري

 .م�شاريع ب 700مليار مل ت�ستلم لل�شباب و 4م�سابح تعدت � 10سنوات.
 .جتهيزات ب�أكرث من  15مليار مكد�سة يف املخازن ومالعب وهياكل ريا�ضية مهملة

دقت جمعيات مدنية يف مرا�سلة �أر�سلت �إيل ال�سلطات العليا يف البالد ناقو�س الت�سيب وغياب روح امل�س�ؤولية
يف قطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية �أدرار
بو�شريفي بلقا�سم
يف ظل الدعم الكبري الذي قدمته
الدولة لكن مل يرتجم بالكم والكيف
املنا�سب يف التكفل بال�شباب
خا�صة يف قطاع الريا�ضة عرب
 28بلدية نتيجة عدم قدرة مدير
القطاع على حل امل�شاكل وو�ضع
القطاع يف الطريق املنوط به
�أين تعرف جل هياكلها الريا�ضية
تدهورا وت�سيبا وا�ضع للعيان جراء
عدم املتابعة وال�صيانة كما تغيب
املمار�سة اليومية جراء نق�ص
يف التاطري حيث يوجد �إطارات
يف ال�شباب والريا�ضة يعملون
يف واليات �شمالية ويتقا�ضون
�أجورهم ال�شهرية من والية ادرار
وبح�سب م�صدر �أخر من خزينة
والية �أدرار ك�شف عنه حما�سب
مايل بان هذه الو�ضعية تكون
�صاحلة للموظف على �أ�سا�س �أن
يو�ضع حتت اخلدمة لل�رضورة
�سنة واحدة وقابلة للتجديد ح�سب
القانون لكن هنا يوجد العك�س
موظفون يعملون يف واليات �آخري
ملدة تفوق � 8سنوات تنافيا مع
القانون وي�ستفيدون من قانون
امتيازات اجلنوب الكبري يحدث
هذا حتت �صمت �إدارة املديرية
.وح�سب ذات الر�سالة بان هناك
م�شاريع قيد االجناز بتكلفة
مالية قدرت ب 700مليار �سنتيم
مل ت�ستلم وت�ضع بال�شكل �أالزم
يف �أيدي ال�شباب ومن بينها 4
م�سابح يف كل من بلدية زاوية كنتة
ومتنطيط وفنوغيل وتيميمون
بتكلفة  100مليار مل تري النور
ملدة فاقت � 10سنوات وال�شباب
يعاين كل �صيف ويتعذر عليه
ال�سباحة وهنا كانت املغالطة
�أين قامت املديرية يف ظل هذا
العجز ب�إبرام �صفقة جديدة

بجلب �أحوا�ض مائية بال�ستيكية
وقامت بو�ضعها �أمام الأطفال
وال�شباب بغية ال�سباحة بعيدة عن
املقايي�س يف ال�صحة ومعاجلة
املياه يف ظل حرارة مرتفعة جدا
بعد �شكاوي ال�شباب وم�ؤخرا
املديرية دخلت يف �رصاع مع عدد
من الإطارات يف ن�سج م�ؤامرات
للتالعب مب�صري وظيفتهم بوثائق
مزورة وكذا جمعيات �صبت فيها
مبالغ مالية هامة من �صندوق
ترقية مبادرات ال�شباب بحجة
الرتميم والتجهيز وجتد يف كل
�سنة ترتيب ديون ايعقل �إعانات
يرتب عنها ديون وبعد مرا�سلة
اجلمعيات خا�صة التي مل ت�ستفيد
حيث قامت م�ؤخرا مفت�شية
املالية بفتح حتقيق يف عدد من
اجلمعيات امل�شبوه فيها كما يوجد
هناك موظفني بذات املديرية
احكموا قب�ضتهم على ت�سيري املال
العام من حيث امل�شاريع والتجهيز
ب�إبرام �صفقات حتت الطاولة
و�أ�ضاف ذات امل�صدر ب�أنهم
ميلكون حمالت جتارية لبيع لوازم
الريا�ضة وغريها تقع مبدينة ادرار
ب�سجالت جتارية لأقاربهم كل هذا
يحث واملدير الوالئي اليتحرك
كونه �رشيك حقيقي فيما حدث
ويحدث كونه قدمي يف والية ادرار

و الذي تدرج يف �سلم الوظيفة من
مربي رئي�سي �إيل �أن ا�صبح مديرا
للقطاع �أمام ده�شة خرباء القطاع
كما ي�سري �أي�ضا املديرية املنتدبة
لتميمون و�صار يهدد كل من يقف
�أمامه ويزعم بان ال احد ي�ستطيع
فعل �شيء له ومن اخطر الت�سيب
يف املركب الريا�ضي 18فرباير هو
حالة التدهور وانت�شار الأو�ساخ
وت�أكل �أر�ضية امللعب لكرة القدم
واجناز مدرجات �إ�ضافية بعيدة
عن املقايي�س كما مت ك�شف �أي�ضا
بان هناك �سيارة تابعة جلمعية
املركب هي غائبة عن الأنظار
ويتم �رشاء لها قطع الغيار بتكلفة
تعادل ثمن ال�سيارة نف�س االمر
للحافلة التي اختفيت يف ظروف
غام�ضة وح�سب ذات امل�صادر
بانها حمجوزة عند ميكانيكي
عر�ضة للتلف بحجة عدم ت�سديد
له مبلغ اال�صالح وما خفي
�أعظم بتهمي�ش اطارات الريا�ضة
منهم رئي�س م�صلحة الريا�ضة
الذي ميلك خربة مهنية و�سري
يف وقت م�ضي املديرية بالنيابة
ومت تعيني �إطار لي�س خمت�ص يف
الريا�ضة مديرا لديوان الريا�ضات
مما �ساهم ب�شكل كبري يف تدهور
الن�شاط الريا�ضي وهنا اجلمعيات
املدنية بوالية ادرا ر تطالب

بفتح حتقيق معمق حول �سنوات
ت�سب ت�سيري القطاع خا�صة يف
ا�ستالم م�شاريع جديدة مغ�شو�شة
وغري مكتملة �أين يتم من جديد
�إعادة الإ�صالح فهناك م�ؤ�س�سات
جتد كل مرة يخ�ص�ص لها مبالغ
مالية للرتميم تعادل اجناز �أخري
جديدة ناهيك عن نوعية التجهيز
بجلب جتهيزات �شبانية وريا�ضية
ال ت�صمد وت�صلح �إال فرتة ق�صرية
ويتلف ويكد�س ويتم �إعادة مرة
�أخري عمليات التجهيز �ألي�س هذا
هدر للمال العام بطرق خمتلفة بل
عادي و�إمام �أنظار مدير القطاع
الذي مل يعطي �إ�ضافة لرتقيته
�إيل الأح�سن كما هو يف واليات
�أخري وال�شباب يعاين يف بيئة
�صحراوية �صعبة ال هياكل منا�سب
تنجز لأجل التكفل به وال تقدمي
له و�سائل بداغوجية تن�شيطية
وريا�ضية وهنا يالحظ باملركب
الريا�ضي بحي  140م�سكن ملدينة
ادرار الذي تطبعه الأو�ساخ
وغاب الإنارة بل مت تخ�صي�ص
فناء لريا�ضة كمال الأج�سام يف
قاعة ريا�ضة كرة اليد بالإ�ضافة
�إيل املالعب كرة القدم عرب جل
البلديات رملية ال ت�صلح للممار�سة
الريا�ضة كل هذا وغريه اغ�ضب
اجلمعيات وفعاليات املجتمع
املدين بان القطاع �أ�صبح ي�سري
بطريقة ع�شوائية وبات �رضوريا
يف مطالبتهم برحيل املدير
احلايل وتعيني مدير له خربه يف
الت�سيري لإنقاذ الهياكل من و�ضعها
الذي اليب�رش باخلري بالرغم من
الإمكانيات الهامة وعلى مدار
�سنوات م�ضت و�ضعتها الدولة لكن
مل جتد روح امل�س�ؤولية لرتجمتها
يف ال�شكل املطلوب ويبقي الو�ضع
قائم �إيل حني حدوث العك�س.

مترنا�ست

تخ�صي�ص � 130سكن ريفي لفائدة �سكان منطقة �إدل�س

مت تخ�صي�ص  130ا�ستفادة
�ضمن برنامج ال�سكن الريفي
لفائدة �سكان بلدية ادل�س (220
كم �شمال �رشق مترنا�ست)
والقرى املجاورة لها ،ح�سبما
علم �أم�س االثنني من م�صالح
والية مترنا�ست .و�سي�ساهم هذا
الربنامج ال�سكني الذي �ست�ستفيد
من كل التجمعات املتواجدة
بقرية �إدل�س و�أبدنيزي و�أمقيد
يف حت�سني ظروف معي�شة
ال�سكان �إىل جانب امل�ساهمة
يف تثبيتهم يف مناطقهم واحلد
من معاناتهم يف هذه املناطق
املعزولة والعمل على ترقية

خمتلف الن�شاطات املزاولة من
قبل ال�ساكنة وخا�صة ما تعلق
منها بالفالحة وتربية املوا�شي.
كما مت ت�سطري برنامج خا�ص
لكهربة املحيطات الفالحية
باملنطقة وقد مت ال�رشوع يف
اتخاذ �إجراءات ميدانية من
قبل جلنة م�شرتكة ت�شمل قطاع
الطاقة والفالحة وم�ؤ�س�سة
�سونلغاز لت�رسيع عملية و�ضع
عدادات الكهرباء للمزارعني
ودخول الكهرباء الفالحية حيز
اال�ستغالل بهذه املحيطات
الفالحية كما متت االنطالقة
يف درا�سة خا�صة ب  03م�شاريع

تتعلق بتو�سعة املحيطات
الفالحية مع م�رشوع �أخر خا�ص
بحماية الأرا�ضي الفالحية من
االجنراف والفي�ضانات.
و�ضمن جمال ت�أطري ال�شباب
يجري حاليا اجناز م�سبح بلدي
ببلدية ادل�س بطول  25مرت ومن
املنتظر �أن يدخل حيز اخلدمة
نهاية �شهر �أبريل املقبل يف حني
يتم �أي�ضا ا�ستكمال اجناز الطريق
الرابط بني �إدل�س ومدينة جانت
(والية ايليزي) والذي يعترب
طريق حيوي ملا �سي�ساهم يف
فك العزلة وت�سهيل عملية تنقل
الأ�شخا�ص بني حمور جانت

–�إدل�س – مترنا�ست �إىل جانب
�آثاره االقت�صادية املتمثلة
يف �سهولة تنقل ال�سواح كما
ا�ستفادت �أمقيد التابعة لبلدبة
�إدل�س من اجناز حمطة لتوليد
الكهرباء ب�سعة تقدر ب  4ميقا
واط والتي �ستدوم مدة اجنازها
� 09أ�شهر و�ست�ساهم يف رفع
الغنب نهائيا عن �سكان القرية
ويف خلق ما يقارب  50من�صب
�شغل دائم لفائدة �شباب �أمقيد
التي ا�ستفادت �أي�ضا من عملية
لتو�سيع قاعة العالج وترميم
مدر�سة ابتدائية ،كما �أ�شارت
اليه م�صالح الوالية.

�أ�سفرت حملة تلقيح الأغنام للوقاية
من داء اجلدري على م�ستوى والية
ورقلة والتي كانت قد انطلقت
خالل الثالثي الثاين من �سنة 2017
وانتهت م�ؤخرا عن تلقيح 105.256
ر�أ�س وفقا ملا �أفادت به �أم�س
االثنني املفت�شية البيطرية لدى
مديرية امل�صالح الفالحية للوالية.
وكانت املفت�شية املعنية قد قامت
حت�سبا لهذه العملية الوقائية باقتناء
� 110ألف جرعة من اللقاح امل�ضاد
للجدري من املخرب اجلهوي
للطب البيطري باالغواط وذلك
على مرحلتني (� 90ألف و� 20ألف
جرعة لقاح) �إىل جانب ت�سخري 23
من الأطباء البياطرة من �ضمنهم
 18بيطريا تابعا للقطاع العام
والباقي من اخلوا�ص مثلما متت
�ألإ�شارة �إليه وعلى �صعيد �آخر فقد
جرى يف �إطار حملة تلقيح الأغنام
واملاعز �ضد احلمى املالطية
تلقيح حلد الآن  10.441ر�أ�س
ا�ستنادا �إىل نف�س امل�صدر الذي

�أ�شار �إىل اقتناء  30.000جرعة
لقاح من املخرب اجلهوي باالغوط
للطب البيطري من اجل �إمتام هذه
العملية الوقائية على �أح�سن وجه
ويف �إطار حت�صني الأبقار �ضد
الإ�صابة باحلمى القالعية فان هذه
العملية التي ال تزال متوا�صلة على
م�ستوى الوالية �أ�سفرت عن تلقيح
 780ر�أ�س علما �أن الك�شف عن
الإ�صابة بهذا النوع من الأمرا�ض
يف �صفوف الأبقار �أ�سفر عن حتديد
�أربع حاالت ايجابية خ�ضعت كلها
للذبح ال�صحي .وب�شان عملية
الك�شف عن الإ�صابة بداء اجلرب
و�سط الأغنام التي مت القيام بها
خالل �سنة  2017فقد جرى حتديد
خم�س حاالت ايجابية كما �أ�شري
�إليه يذكر �أن والية ورقلة تتوفر
على ثورة حيوانية تقدر بنحو 140
�ألف ر�أ�س من الأغنام و � 40ألف
ر�أ�س ماعز و � 35ألف ر�أ�س من
الإبل ف�ضال حوايل  1.000ر�أ�س
من الأبقار.

بومردا�س

مدينة متخ�ص�صة لال�ستثمار يف
�صناعة و حتويل �ألأثاث يف الأفق
جتري حاليا حت�ضريات على قدم
و�ساق من �أجل بعث فيالأفق
القريب منطقة ن�شاطات �أو مدينة
متخ�ص�صة موجهة لال�ستثمار يف
�صناعة و حتويل الأثاث مبختلف
�أنواعه ,ح�سبما �أفاد به وايل الوالية
 .و�أو�ضح عبد الرحمن مدين فواتيح
على هام�ش اجتماع املجل�س
الوالئي الذي خ�ص�ص لدرا�سة
قطاع الرتبية �أن العمل جار حاليا
من �أجل اختيار العقار املنا�سب
لتوطني امل�شاريع بهذه املنطقة
امل�صغرة التي بادر باقرتاح �إن�شائها
الإحتاد الوطني للتجار و احلرفيني
اجلزائريني و لقيت الرتحاب
و املوافقة من طرف م�صالح
الوالية و من املفرو�ض  -يقول
الوايل� -أن يتم توطني هذه املدينة
ال�صناعية �إما بعقار يقع مبدينة
بودواو ،منح يف وقت �سابق �إىل
�أحد امل�ؤ�س�سات العمومية و العمل
جار من �أجل ا�ستعادته� ،أو على
م�ستوى بلدية �أوالد هداج و�إ�ستنادا
لذات املتحدث ف�إن الطلب على
اال�ستثمار يف هذه املنطقة متوفر
حاليا حيث مت �إىل حد اليوم �إح�صاء
�إيداع نحو  50ملف ا�ستثمار من

طرف خوا�ص يجري درا�ستها يف
انتظار ا�ستقبال ملفات ا�ستثمار
�أخرى و �أ�ضاف يف هذا ال�صدد
�أن �أ�صحاب ملفات اال�ستثمار
املودعة غالبيتهم من امل�ستوردين
ملختلف �أنواع الأثاث من اخلارج و
الآن و متا�شيا مع �سيا�سة الدولة
لت�شجيع املنتج املحلي و احلد
من اال�سترياد يريدون التوجه نحو
الت�صنيع و التحويل حمليا و تندرج
هذه العملية يف �إطار م�ساعي خلق
و بعث مناطق ن�شاطات متخ�ص�صة
يف �شتى املجاالت عرب كل الوالية
بغر�ض تثمني خ�صو�صية و قدرات
كل منطقة منها على غرار منطقة
ن�شاطات متخ�ص�صة يف امليادين
الطبية بتيجالبني .و حتوز الوالية
 ي�ضيف نف�س امل�صدر -جتربة"رائدة وطنيا و ناجحة " يف هذا
املجال من خالل �إن�شاء منطقة
ن�شاطات متخ�ص�صة يف حرف
و مهن ال�صيد البحري و تربية
املائيات على م�ستوى منطقة
ن�شاطات حديثة �أن�ش�أت ال�سنة
املا�ضية بزموري البحري و العمل
جار حاليا لتوطني امل�ستثمرين
اخلوا�ص على م�ستواها.
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ترامب والتحالف مع �إ�سرائيل وتبني مزاعمها اال�ستعمارية والعن�صرية.
د .غازي ح�سني

على الرغم من �أن الواليات املتحدة هي التي دعمت الهجرة اليهودية والتق�سيم و�أقامت �إ�سرائيل وعملت على تقويتها
وا�شرتاكها يف حروبها العدوانية ودفاعها عن االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني واجلوالن ومزارع �شبعا .
وتدعمها باملال وال�سالح والعتاد
ب�شكل غري م�سبوق يف العالقات
الدولية �أعلن ترامب الأخطر
والأحقر من هتلر يف �6آذار2018
�أن العالقات مع �إ�رسائيل �أف�ضل
من �أي وقت م�ضى،وبالتايل فقد
ترامب ب�رصه وب�صريته وعقله
و�أي �إح�سا�س مببادئ احلق
والعدالة والإن�صاف والقانون
الدويل وقرارات جمل�س الأمن
لك�سب ت�أييد اللوبيات اليهودية
على ح�ساب حقوق ال�شعب
الفل�سطيني امل�رشوعة .وظهر
بجالء انه دمية يف يدي نتنياهو
وحممد بن �سلمان دمية يف يديه
لتهويد القد�س وتدمري امل�سجد
الأق�صى وبناء الهيكل املزعوم
على �أنقا�ضه وتطبيق �صفقة
القرن وحتالف ال�سعودية مع
�إ�رسائيل ملواجهة �إيران وت�صفية
ق�ضية فل�سطني.
�ساد الفرح وال�رسور �أو�ساط
ال�شعب الإ�رسائيلي واحلكومة
الإ�رسائيلية واليمني الأمريكي
بفوز ترامب ب�سبب عدائه للعرب
وامل�سلمني وانحيازه الوح�شي
للعدو الإ�رسائيلي ،حيث
حتالف اليهود مع العن�رصيني
وامل�سيحيني ال�صهاينة يف
الواليات املتحدة باالبتهاج
بفوزه وتوليه من�صب الرئا�سة
الأمريكية .وتطلعت مو�سكو �إىل
عالقات �أف�ضل مع الواليات
املتحدة يف عهده اجلديد.
ويرجع املتدينون الإ�رسائيليون
فوز ترامب �إىل تدخل �إلهي.
ويعتقدون �أن الههم يهوه اخلا�ص
بهم �أر�سل لهم ترامب لتحقيق
حلم الأجيال اليهودية يف تهويد
القد�س وكل فل�سطني وبناء
الهيكل املزعوم على �أنقا�ض
امل�سجد الأق�صى املبارك.
وك�شف الفا�شي نتنياهو والليكود
والأحزاب املتدينة وال�صهيونية
عن وجههم اال�ستعماري اخلطري
واحلقري عندما �أعلنوا بعد فوز
ترامب �ضم ال�ضفة الغربية .وكرر
�أطماعه اال�ستعمارية يف منطقة
الغور التي تعترب مبثابة الكنز
وامل�ستودع الزراعي للمنطقة.

و�أعلن نتنياهو �أنه ال يوجد
�صديق لال�ستيطان �أف�ضل من
ترامب لتهويد القد�س وال�ضفة
الغربية وجعل العدو اال�رسائيلي
املركز والقائد واحلكم يف بلدان
ال�رشق الأو�سط.

اال�ستعمار اال�ستيطاين
اليهودي والأبارتايد
والإرهاب الإ�سرائيلي
ويع�ش�ش اال�ستعمار اال�ستيطاين
اليهودي والأبارتايد والإرهاب
الإ�رسائيلي الناجت عن التطرف
الديني اليهودي وعن الأيديولوجيا
ال�صهيونية وامل�سيحية ال�صهيونية
يف عقول وبرامج احلكومات
الإ�رسائيلية الليكودية والعمالية
ويف �أو�ساط ال�شعب الإ�رسائيلي
وادارة ترامب اليهودية ل�سحق
ال�شعب الفل�سطيني املظلوم
من العدو وال�شقيق وتر�سيخ
النكبة امل�ستمرة والتطهري
العرقي ومترير ر�ؤية الدولتني
لتهويد فل�سطني و�إنهاء ال�رصاع
وهرولة الإمارات واملمالك
العربية يف تطبيع العالقات مع
العدو على ح�ساب حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وعروبة فل�سطني
ومدينة القد�س.
ورحب جمل�س التعاون اخلليجي
مبوقف ترامب الذي �أعلن فيه �أن
وا�شنطن لن ت�ضغط بخ�صو�ص
حقوق الإن�سان واحلريات
املدنية ،لأن اخلليج كان ناقماً
على �إدارة �أوباما لأنها دعمت
جماعة الإخوان امل�سلمني
والربيع العربي و�أطاحت ببع�ض
حلفاء اخلليج كالطاغية املخلوع
مبارك.
وخافت دول اخلليج يف بادئ
الأمر على كرا�سيها ونفوذها
و�سيا�ساتها الظالمية املخالفة
لأب�سط مبادئ القانون الدويل
الإن�ساين ولن�رشها الإرهاب
التكفريي يف جميع �أنحاء العامل
.
وظهر بو�ضوح �أن �إدارة
ترامب اجلديدة �أكرث انفتاحاً

على �إ�رسائيل وت�شاوراً معها
ال�سيا�سية
املوا�ضيع
يف
والأمنية والع�سكرية ومواجهة
وقدم
حموراملقاومة.
الإ�رسائيليون االقرتاحات �إىل
�إدارة ترامب ليتعاونوا �سوية
يف متابعة تدمري بلدان ال�رشق
الأو�سط ونهب ثرواتها ونفطها
وغازها ومياهها ودعم بناء
امل�ستعمرات اليهودية.
ويف الوقت نف�سه ظهر بجالء
�إبان حملته االنتخابية وبعد
فوزه ب�أنه مهوو�س بكراهية
العرب وامل�سلمني ومعادته
لإيران و�سورية وحركات
املقاومة وبحب اليهودية
واليهود و�إ�رسائيل .لذلك كاف�أته
ال�سعودية بن�صف تريليون دوالر
من �أموال ال�شعب ال�سعودي
ال�شقيق ،وكان ترامب قد �أ�صدر
�أمراً مبنع مواطني �سبع دول
عربية و�إ�سالمية من ال�سفر
لأمريكا ،مما ا�ستوجب تدخل
ال�سلطة الق�ضائية التي اعتربته
خمالفاً للد�ستور الأمريكي.

عن ال�سلطة
الفل�سطينية وترحيبها
برتامب
ورحبت ال�سلطة الفل�سطينية
برتامب كرجل �سالم ،فهل تقبل
ال�شعوب العربية والإ�سالمية
هذا الذل والهوان واخل�ضوع
للمهوو�س
واال�ست�سالم
ترامب و�إىل جمرمي احلرب
الإ�رسائيليني؟
يبدو يل �أن النظام العربي
الر�سمي الذي تقوده ال�سعودية
والإمارات وقطر وجامعة
الدول العربية ا�ست�سلم وخ�ضع
خ�ضوعاً كام ً
ال للواليات املتحدة
و�إ�رسائيل بتواط�ؤ وم�ساعدة
دول اخلليج العربية .وهذا
النظام �أو�صل ق�ضية فل�سطني
مبا فيها القد�س �إىل �أ�ضعف
و�أرد�أ �أحوالها .وو�ضعها على
�سكة الت�صفية و�إنهاء ال�رصاع
وتطبيع العالقات والتحالف بني

دول اخلليج و�إ�رسائيل ملواجهة
�إيران و�إ�شعال احلروب والفنت
الطائفية والعرقية لع�رشات
ال�سنني ولتنظيف خزائن املال
يف دول اخلليج.
فهل تقبل الأمة العربية
والإ�سالمية ب�أن تتنازل دول
اخلليج عن عروبة فل�سطني
والقد�س وحق عودة الالجئني
�إىل ديارهم واالعرتاف والقبول
والتعاي�ش والتحالف والتطبيع مع
�إ�رسائيل عدوة ال�شعب العربي
الفل�سطيني املظلوم العروبة
والإ�سالم وحركات املقاومة
والب�رشية جمعاء؟
�إن الإرهاب الوهابي التكفريي
واالخوجني والغربي والإ�رسائيلي
الذي دمر العراق وليبيا و�سورية
وف�صل جنوب ال�سودان عن
�شماله و�أ�شعل احلرب الوح�شية
على اليمن ال�شقيق جعل اجلامعة
العربية و�أمينها العام �أبو الغيط
حتت �أقدام ترامب ونتنياهو
لتهويد القد�س وفل�سطني.
�إن تدخل الواليات املتحدة يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية
والإطاحة بالأنظمة العربية
املعادية لإ�رسائيل منذ االنقالب
الذي دبرته املخابرات املركزية
مع ح�سني الزعيم عام 1949
و�أطاح بحكم �شكري القوتلي
الذي رف�ض توقيع اتفاقية
الهدنة واتفاقية ال�صلح مع
العدو الإ�رسائيلي �إىل الإطاحة
بالنظام العراقي وتدمري جي�شه
ومنجزاته والإطاحة بالعقيد
القذايف وتدمري ليبيا ون�رش
الفو�ضى فيها و�صوالً �إىل احلرب
الكونية على �سورية التي م�ضى
عليها �سبع �سنوات هدفه
تفتيت وتق�سيم البلدان العربية
وتدمري منجزاتها و �إقامة
�إ�رسائيل العظمى االقت�صادية
من النيل �إىل الفرات من خالل
م�رشوع ال�رشق الأو�سط اجلديد
وجعلها املركز والقائد واحلكم
يف املنطقة والهيمنة عليها

با�ستغالل احلروب والفنت
الطائفية والعرقية ونهب ثرواتها
و�إعادة ت�شكيلها وتركيبها من
خالل م�رشوع ال�رشق الأو�سط
اجلديد .وتبنى ترامب املهوو�س
بالتهود وعائلته املتهودة
وطاقمة اليهودي املتزمت
اتهامات الكذاب والعن�رصي
والإرهابي نتنياهو الذي زعم
�أن ثقافة ال�شعب الفل�سطيني
معنية بالكراهية وقال ترامب:
�إن الثقافة الفل�سطينية تعج
بالكراهية وعليهم التخلي عن
هذه الكراهية وبالتايل ردد
ترامب كالببغاء ما �أعلنه الفا�شي
نتنياهو.

خال�صات �سريعة
يحق يل �أن �أ�ستخل�ص من هذه
االتهامات احلقرية وال�شيطانية
�إن �أمريكا منحازة بغباء
ووح�شيةلإ�رسائيل و�أكاذيبها
وعنجهيتها ووح�شيتها وترامب
رئي�س �أهوج ومنحاز وغبي
وعن�رصي وا�ستعماري �ش�أنه �ش�أن
نتنياهو ،وت�سيء هذه االتهامات
�إىل ال�شعب الفل�سطيني وثقافته
الإن�سانية املت�ساحمة ويربئ
ترامب �إ�رسائيل من عن�رصيتها
وا�ستعمارها و�إرهابها .وجاء
قرار ترامب حول القد�س ونقل
ال�سفارة الأمريكية �إليها يف ذكرى
النكبة ذروة تبني ادارة ترامب
اليهودية للأكاذيب والأطماع
اال�ستعمارية
واملخططات
لل�صهيونية العاملية وامل�سيحية
ال�صهيونية والعن�رصية الأمريكية
البغي�ضة واليمني ال�سيا�سي
الأمريكي،ويفتح الباب على
م�رصاعية الندالع احلروب
الدينية ون�رش القتل واخلراب
والدمار يف جميع �أنحاء العامل،
وجاءت املناورات ال�ضخمة بني
اجلي�شني الأمريكي والإ�رسائيلي
يف فل�سطني املحتلة يف بداية
والإ�سرتاتيجية
مار�س2018

الإ�رسائيلية والتي تن�ص لأول
مرة على التعاون مع اجلي�ش
القوات
وبقاء
الأمريكي
الأمريكية يف �سورية لت�شري �إىل
احتمال �إ�شعال هذا التحالف
ال�شيطاين احلرب على حمور
املقاومة.

مقاومة املحتل
�إن فل�سطني هي �أر�ض الديانتني
امل�سيحية والإ�سالم و�إن ثقافة
ال�شعب الفل�سطيني من م�سلمني
وم�سيحيني هي ثقافة الت�سامح
والعي�ش امل�شرتك وحب احلياة
وثقافة املقاومة ،مقاومة
املحتل الإ�رسائيلي اال�ستعماري
والعن�رصي والإرهابي ،والذي
جاء من وراء البحار بدعم من
الدول اال�ستعمارية وال�صهيونية
العاملية حلل امل�س�ألة اليهودية
يف �أوروبا على ح�ساب
حياة ووطن وحقوق ال�شعب
الفل�سطيني والأمة العربية
وال�سالمية .ويتجاهل ترامب
ً عادلة ق�ضية ف�سطني .ويردد
كالببغاء انطالقاً من ته ّ ُود
عائلته وانحيازه �إىل الذين مولوا
حملته االنتخابية ومعظمهم من
اليهود و ما يلقنه به يهود �إدارته
الذين ي�ؤمنون بازدواجية الوالء
وبالتوراة والتلمود والأيديولوجية
ال�صهيونية ويتعاونون مع
امل�سيحية ال�صهيونية واليمني
ال�سيا�سي الأمريكي لإقامة �أكرب
غيتو يهودي يف قلب املنطقة
العربية والإ�سالمية معاد
ل�شعوبها واحلليف اال�سرتاتيجي
للإمربيالية الأمريكية التي
ت�سعى للهيمنة على العامل
با�رسه ولكن م�صريها كم�صري
االمربطوريات التي �سبقتها وهو
الزوال.وليذهب ترامب و�إدارته
اليهودية ودميته حممد بن
�سلمان �إىل �ألف جحيم وجحيم
وم�صري �إ�رسائيل والإمرباطورية
الأمريكية �إىل الزوال.
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�إ�شهار جتديد مكتب
جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة رقم  18من القانون رقم
 06/ 12امل�ؤرخ يف  12جانفي  2012املتعلق
باجلمعيات
لقد مت هذا اليوم 14فيفري  2018جتديد
ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية
امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد عقبة بن
نافع .
امل�سجلة حتت رقم  977:بتاريخ
 25/09/1989ومقرها االجتماعي قرية
ال�شعانبة بلدية اوالد دراج دائرة اوالد
دراج والية امل�سيلة
يرت�أ�سها ال�سيد :بوقرة نور الدين .

6XU)DFHERRN

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القانون رقم  06-12امل�ؤرخ يف � 18صفر 1433
املوافق ل  12جانفي  2012املتعلق باجلمعيات
مت هذا اليوم  13فيفري  2018ت�سليم و�صل ت�سجيل
الت�رصيح بت�أ�سي�س اجلمعية
امل�سماة  :جمعية الأمل والتفا�ؤل
مقرها  :املركز النف�سي البيداغوجي عني ب�سام
رئي�س اجلمعية  :كتاب حممد
تاريخ ومكان امليالد 1974 / 04 /23 :بعني ب�سام
العونان  :حي حلر�س �سليمان عني ب�سام
املالحظة :ين�رش هذا الو�صل خالل ثالثني  30يوما
على الأكرث التي تلي ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية
�إعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�سابها

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم 01
ال�شراقة – الهاتف 07.95.86.97.52 :
حم�ضر تبليغ �إنذار ل�سداد الدين عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
(طبقا لن�ص املادة  412من ق�.إ.م�.إ)
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازةالكائن مكتبنا بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة-----------------------------------------------------------
بناء على طلب ال�سيد(ة) :القر�ض ال�شعبي اجلزائري –وكالة الأبيار رقم 105
و الكائن ب  :الأبيار �شارع العقيد بوقرة رقم  103و املمثل من طرف مديره �أريج عبد املجيد ----------------
القائم يف حقه (ها) الأ�ستاذ(ة)  :بلبنة فاطمة ---------------------------------------------------------------
�ضد  :زعبوري �سمري ال�ساكن ب  :رقم  77دوار دكاكنة الدويرة  /اجلزائر ...............بناء على �إنذار ل�سداد الدين املوقع من طرف الأ�ستاذة بلبنة فاطمة .بناء على �إنذار ل�سداد الدين املوقع من طرف الأ�ستاذة بلبنة فاطمةبناء على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف :حم�رض ت�سليم �إنذار ل�سداد الدين عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة امل�ؤرخ يف 2017/12/11
بناء على حم�رض تبليغ حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ ----------2017/12/26بناء على حم�رض تبليغ حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ --------2017/12/26بناء على املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها  ٬و بناء على �أمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ
2018/03/01حتت رقم 18/00258ي�أذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف  :حم�رض ت�سليم �إنذارل�سداد الدين عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة امل�ؤرخ يف  , 2017/12/11املت�ضمن مايلي
....(( :حيث انه و على هذا الأ�سا�س و مبوجب هذا الإنذار  ,نخربكم بوجوب االمتثال له و ذلك بت�سديد مبلغ  1.182.059.06دج �أي مليون و مائة و �إثنان و ثمانون �ألف و ت�سعة و خم�سون دينار
و �ستة �سنتيم ٬يف مدة �أق�صاها خم�سة ع�رش  15يوم من تاريخ ا�ستالمه ))....

املح�ضر الق�ضائي

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

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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اخرتاق �إلكرتوين

وثيقة ما هو هجوم "يوم ال�صفر" الذي ت�سعى "�إ�سرائيل" المتالكه؟
ك�شف موقع عاملي ،مهتم باملجال التقني عن م�ضمون مثري لر�سالة �إ�سرائيلية ر�سمية ،ت�سعى "تل �أبيب" من خاللها للتعاقد مع �شركات تقنية �أمريكية
للح�صول على برامج اخرتاقات (فريو�سات) متقدمة.
تفا�صيل مثرية

تقنية مقاومة

و�أظهرت الر�سالة التي ح�صل
عليها موقع "مذربورد" ون�رشها و"يوم ال�صفر" ،هو فريو�س جديد
ال�سبت ،عن بع�ض تفا�صيل العالقة غري معروف للمخت�صني يف عامل
املثرية بني احلكومة الإ�رسائيلية التقنيات ،وال يوجد له وقت
و�رشكات الإنرتنت الأمريكية ويف ا�ستخدامه� ،أي برامج مقاومة له،
الر�سالة الإ�رسائيلية التي �أر�سلت حيث ي�ستغل املخرتق (الهاكرز)
عام  2015خلم�س �رشكات ،من نقطة �ضعف لدى النظام املراد
بعثة ال�رشاء الإ�رسائيلية يف اخرتاقه (اخرتاق الهواتف الذكية
الواليات املتحدة ،حتاول وزارة و�أجهزة الكمبيوتر ومت�صفحات
اجلي�ش يف "�إ�رسائيل" فح�ص الإنرتنت )...وينفذ �إليه من خاللها
�رشاء معلومات وو�سائل اخرتاق قبل �أن يتم تطوير تقنية مقاومة
برامج وكمبيوترات خمتلفة من له للمرة الأوىل بعد اكت�شافه ،ويف
�أجل ا�ستخدامها من م�ؤ�س�سات العديد من عمليات ال�سايرب
حكومية �إ�رسائيلية ونقال عن املتقدمة جدا مثل دودة
م�صادر متعددة� ،أكد موقع احلا�سوب "�ستوك�سنت"،
"مذربورد" املخت�ص ب�ش�ؤون يتم ا�ستخدام هذا النوع
التقنية� ،أن الر�سالة الإ�رسائيلية من الفريو�سات (برامج
"و�صلت لعدد من ال�رشكات �أكرث االخرتاق) ،وبعد اكت�شافها
من ذلك بكثري" ،عاد ًة �أن "لغة تقوم ال�رشكات بتطوير
الر�سالة و�إر�سالها �إىل العديد �إ�صدار جديد وحمدث
من ال�رشكات لي�س لها على ما لربناجمها ،التي قد ت�ستغرق
يبدو ات�صال م�سبق مع احلكومة �أحيانا �أ�شهرا ورمبا �سنوات ،وفق
الإ�رسائيلية ،جعلها ر�سالة غري ما �أوردته �صحيفة "ه�آرت�س"
يف تقرير لها يف ال�ش�أن ذاته
عادية".
وجاء يف الوثيقة� ،أن "وزارة الدفاع ،و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
لدى حكومة �إ�رسائيل ،مهتمة "اخرتاق فريو�سات لوكالة
ب�إجراء بحث وتطوير فريو�سات نا�سا الف�ضائية ،يثبت �إىل
متقدمة وو�سائل اخرتاق متطورة �أي درجة يكون حجم ال�رضر
مثل هجوم "يوم ال�صفر"( zero-الذي يت�سبب به عندما يدور
 ،)daysالتي تعمل �ضد �أنواع احلديث عن فريو�سات طورت من
وا�سعة من الربامج والتكنولوجيات منظمة مهنية ،التي ت�ستثمر مئات
التي ت�ستخدمها وكاالت تطبيق و�آالف �ساعات العمل يف �أبحاث
الفريو�سات وتطوير الربامج
القانون والأمن".

اخلبيثة ال�ستغاللها".
ونبهت ال�صحيفة� ،إىل �أن "ال�سوق
القانوين لتجارة الفريو�سات
وو�سائل الهجوم واالخرتاق
املتقدمة ،يجري بني �رشكات
مثل "�أن �أ�س �أو" الإ�رسائيلية �أو
"هاكينغ تيم" الإيطالية ووكاالت
تطبيق القانون والأمن يف دول
خمتلفة" ،مو�ضحة �أنه "رغم
�أن احلديث يدور حول جمال
ت�صدير مراقب ،ف�إن تكنولوجيات
�رشكات كهذه مت الك�شف عن

تقرير ير�صد واقع القد�س يف فرباير..
االحتالل يهدم  14اً
منزل ومن�ش�أة

�أ�صدرت م�ؤ�س�سة القد�س الدولية
تقرير ح�صاد القد�س ل�شهر فرباير
 2018الذي ير�صد واقع مدينة
القد�س عرب ثالثة �أبواب رئي�سة،
ت�شمل تهويد الأر�ض واملقد�سات،
وال�سكان ،وعمليات املواجهة مع
االحتالل ما بني  2018/2/1حتى
.2018/2/28
و�أكدت امل�ؤ�س�سة يف تقرير لها
موا�صلة االحتالل الإ�رسائيلي
�إجراءاته التهويدية والأمنية يف
مدينة القد�س املحتلة بو�سائل
متعددة ال �سيما بعد قرار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترمب باالعرتاف
بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين
وهدمت �سلطات االحتالل خالل
�شهر فرباير � 2018أربعة ع�رش
اً
منزل ومن�ش�أة �سكنية وجتارية
يف القد�س املحتلة ،منها �إجبار
مواطن مقد�سي على هدم حمالته
التجارية يف قرية العي�سوية و�سط
القد�س املحتلة بالإ�ضافة �إىل هدم
غرفتني درا�سيتني من مدر�سة "�أبو
نوار" املمولة من االحتاد الأوربي

بتجمع �أبو نوار البدوي.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن �سلطات
االحتالل �أخطرت بالهدم عددًا
من املنازل واملن�ش�آت التجارية
وال�سكنية يف قريتي الوجلة
جنوب القد�س ،والعي�سوية و�سط
القد�س املحتلة ،و�سلمت عائلة
ال�شهيد ح�سني �أبو غو�ش �إخطا ًرا
بهدم منزله مبخيم قلنديا �شمال
القد�س املحتلة ،كما جرفت
�أر�ضً ا تابعة لعائلة �شويكي يف
بيت حنينا �شمال القد�س و�أو�ضح
التقرير جنوب القد�س املحتلة،
ومنح جمع يف" املقامة على
�رشقي القد�س ،وحتى بلدة
الثوري الفل�سطينية يف مدينة
القد�س ،وقال" :ي�ستمر االحتالل
الإ�رسائيلي مبمار�ساته العن�رصية
التي ت�ستهدف الفل�سطينيني ال
�سيما يف القد�س املحتلة ،حيث
�شنت قوات االحتالل حمالت
االعتقال الفردية واجلماعية التي
ا�ستهدفت معظم �أحياء مدينة
القد�س ،ال �سيما بلدة العي�سوية

التي تتعر�ض حل�صار خانق من
االحتالل الإ�رسائيلي و�سط
حمالت ممنهجة من االعتقال
واالقتحام واال�ستهداف املق�صود
لأهداف �سيا�سية ا�ستيطانية".
و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت
خالل �شهر فرباير ( )129مقد�س ًّيا
على الأقل من خمتلف الفئات
العمرية ال �سيما فئتي ال�شباب
والأطفال و�أو�ضح التقرير �أن
مدينة القد�س املحتلة ت�شهد
مواجهات يومية بني ال�شبان
الفل�سطينيني من جهة وجنود
االحتالل وم�ستوطنيه من جهة
�أخرى يف خمتلف القرى والبلدات
املقد�سية ،ال �سيما :العي�سوية
وخميم �شعفاط وحزما والرام.
و�أكد تقرير امل�ؤ�س�سة ا�ستخدام
نحو  25زجاجة حارقة يف 87
نقطة مواجهة يف قرى وبلدات
القد�س املحتلة؛ ما �أدى �إىل وقوع
� 6إ�صابات يف �صفوف االحتالل
الإ�رسائيلي وم�ستوطنيه.

ا�ستخدامها من �أنظمة قمعية".
رد "�إ�سرائيلي"
وبح�سب الر�سالة التي ن�رشها
موقع "مذربورد" ،فقد "طلبت
وزارة الدفاع الإ�رسائيلية
من ال�رشكات عرو�ض �أ�سعار
وتقديرات بخ�صو�ص زمن
التزويد املتوقع� ،إ�ضافة لطلبها
من ال�رشكات الرد على عدة
�أ�سئلة ومن بينها �أي برامج هي
خبرية فيها".
و�أ�ضاف" :كما مت اال�ستف�سار
من تلك ال�رشكات،
�إذا ما كانت
تنفذ البحث

بنف�سها �أو ت�شرتي فريو�سات من
مزودين �آخرين ،وكذلك هل تقوم
بن�رش حتذيرات عن ك�شفها؟ وما
هي �سيا�سة الإبالغ التي تتبعها؟".
وت�ضمنت النماذج العديد من
الأنظمة ومنها ،كل �أنظمة الت�شغيل
امل�شهورة املعروفة اليوم؛ ويندوز،
لينك�س� ،أندرويد ونظام و�أي �أو ا�س
ورغم �أن "�إ�رسائيل هي واحدة من
البلدان الرائدة عندما يتعلق الأمر
بالعمل التقني و�أعمال القر�صنة� ،إال
�أنها ال تزال �صغرية
يف نهاية

املطاف مع عدد حمدود من
الباحثني" ،وفق م�صدر �إ�رسائيلي
ر�أى �أنه "من املنطقي فقط
للحكومة الو�صول �إىل مقدمي هذه
اخلدمات يف اخلارج" ،وفق ما
�أورده "مذربورد"ويف �سياق بحثه
عن رد �إ�رسائيلي على الر�سالة،
ذكر موقع "مذربورد" �أنه توا�صل
مع املتحدث با�سم القن�صلية
الإ�رسائيلية يف نيويورك ،الذي
�أحاله بدوره �إىل املتحدث با�سم
وزارة الدفاع يف "تل �أبيب" ،الذي
�أحالهم يف املوقع ثانية للمتحدث
با�سم القن�صلية الإ�رسائيلية دون �أن
يجيب �أي واحد منهما على �أ�سئلة
املوقع حول الر�سالة.

""التعاون الإ�سالمي" تدعو �سريالنكا التخاذ
تدابري "ملمو�سة" حلماية امل�سلمني
التعاون
منظمة
�أعربت
الإ�سالمي ،الأربعاء ،عن
"بالغ قلقها" �إزاء �أحداث
العنف الأخرية التي ارتكبها
بوذيون متطرفون بحق الأقلية
امل�سلمة يف �رسيالنكا ،داعية
احلكومة املحلية التخاذ
تدابري "ملمو�سة" حلماية
امل�سلمني ،و�أ�ضافت املنظمة
ومقرها مدينة جدة ال�سعودية،
يف بيان ح�صلت الأنا�ضول على
ن�سخة منه�" :أثارت التقارير
حول حدوث العديد من
الهجمات يف �إمباال وكاندي
وديغانا ا�ستهدفت امل�ساجد
واملحالت التجارية واملنازل
طيلة الأ�سبوع املا�ضي ا�ستياء
�شديداً".
وت�شكل الإثنية "ال�سنهالية" ذات
الغالبية البوذية نحو  75باملائة
من �سكان �رسيالنكا (21
مليوناً) ،فيما ي�ش ّكل امل�سلمون
� ّ
أقل من 10باملائة وطالب

الأمني العام ملنظمة التعاون
الإ�سالمي ،يو�سف بن �أحمد
العثيمني ،حكومة �رسيالنكا
"باتخاذ تدابري ملمو�سة من
�أجل الت�صدي لتف�شي موجة
الكراهية والعنف على يد
اجلماعات املتطرفة و�إىل
حماية ممتلكات وم�صادر عي�ش
امل�سلمني يف �رسيالنكا".
بهدم منزله مبخيم قلنديا
�شمال القد�س املحتلة ،كما
جرفت �أر�ضً ا تابعة لعائلة
�شويكي يف بيت حنينا �شمال
القد�س و�أو�ضح التقرير جنوب
القد�س املحتلة ،ومنح جمع
يف" املقامة على �رشقي
القد�س ،وحتى بلدة الثوري
الفل�سطينية يف مدينة
ودعا العثيمني "�إىل الهدوء
ال�سلمية
العالقات
و�إىل
بني اجلماعات املحلية،
وحث ال�سلطات على تعزيز
�سلطة القانون والتحقيق يف

احلوادث وتقدمي مرتكبيها
�إىل العدالة"وي�أتي بيان منظمة
التعاون الإ�سالمي على خلفية
�أعمال ال�شغب والعنف التي
ا�ستهدفت م�سلمني يف مدينة
كاندي عا�صمة املقاطعة
الو�سطى؛ حيث قام بوذيون
بقتل م�سلمني اثنني ،وحرق
ع�رشات املنازل وامل�ساجد
وبد�أت �أعمال العنف �ضد
امل�سلمني ،الإثنني ،بعد مزاعم
عن مقتل �شاب من الإثنية
ال�سنهالية ،على يد جمموعة من
امل�سلمني .وت�شكل "ال�سنهالية"
ذات الغالبية البوذية نحو %75
من �سكان �رسيالنكا (21
مليوناً) ،فيما ي�ش ّكل امل�سلمون
� ّ
أقل من  .%10و�أم�س الثالثاء،
�أعلن رئي�س �رسيالنكا ميرثيباال
�سريي�سينا ،حالة الطوارئ
لع�رشة �أيام ،ملنع انتقال �أعمال
ال�شعب والعنف من كاندي �إىل
مناطق �أخرى يف البالد.
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�آفاق احلل و �شبح االن�سداد

قمة كامب ديفيد املحتملة....هل ت�شهد حال للأزمة اخلليجية؟
قمة �أمريكية خليجية حمتمل عقدها يف وا�شنطن �أو يف منتجع «كامب ديفيد» ربيع هذا العام� ،شبيهة من حيث التنظيم بالقمة التي عقدها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف ماي  2017بالعا�صمة ال�سعودية ،والتي �سبقت الأزمة اخلليجية ب�أيام قليلة وت�شرتط الإدارة الأمريكية عقد القمة ب�إحراز الدول اخلليجية
تقدما م�سبقا على طريق و�ضع حد للخالفات بني قطر وكل من ال�سعودية والإمارات والبحرين اخلطوط العري�ضة لل�سيا�سات الأمريكية وتعاطيها مع الأزمة
اخلليجية يف م�ساحة وا�سعة منها تتعلق برغبة الإدارة الأمريكية يف تن�سيق اجلهد اخلليجي ملحاربة التنظيمات املتطرفة واحتواء النفوذ الإيراين بدال من
اخلالفات بني دول املنظومة اخلليجية ،و�سيكون حلل الأزمة اخلليجية تعزيز لفر�ص التعاون وتبادل املعلومات الأمنية بني الواليات املتحدة ودول اخلليج
جمتمعة ،وحت�سني تدابري احلد من متويل الإرهاب ومكافحة التطرف والعنف ،ومكا�سب �أخرى تدفع الواليات املتحدة للتدخل يف �إنهاء الأزمة.

كما �أن وا�شنطن ت�ضع على ر�أ�س
قائمة �أولوياتها الق�ضاء على
التنظيمات الإرهابية ومكافحة
التطرف ،وهي الأولويات التي
تتعر�ض ملزيد من املخاطر مع
ا�ستمرار الأزمة اخلليجية مبا ي�رض
باجلهود الأمريكية يف احلرب على
الإرهاب ،رغم الق�ضاء على تنظيم
«داع�ش» ع�سكريا والذي «�سيظل
ميثل تهديدا» ،كما �رصح مدير
اال�ستخبارات الأمريكية ،دان
كوت�س ،يف  18فرباير املا�ضي.
وتعد البلدان اخلم�سة املعنية
مبا�رشة بالأزمة اخلليجية من
الدول احلليفة للواليات املتحدة
يف احلرب على الإرهاب؛ وتوفر
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية موطئ قدم للوجود
الع�سكري الأمريكي يف املنطقة،
ومنذ بداية الأزمة يف جوان من
العام املا�ضي ،ت�رص الدوحة على
ل�سان م�س�ؤوليها ب�أن احلوار وحده
بينها وبني دول املقاطعة من دون
�رشوط م�سبقة هو ال�سبيل الأوحد
للخروج من الأزمة التي دخلت
�شهرها العا�رش.
ويكرر الطرف الثاين الذي
متثله دول املقاطعة (ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�رص)
�رشط ا�ستجابة الدوحة للبنود
الثالثة ع�رش التي تقدمت بها
عرب الو�سيط الكويتي يف بداية
الأزمة ،والتي رف�ضتها دولة قطر
حيث تراها م�سا�سا ب�سيادتها
وا�ستقاللها.
ومع بدايات الأزمة كان للرئي�س
الأمريكي موقف م�ؤيد لدول
املقاطعة؛ لكنه ا�صطدم مبواقف
مغايرة لدوائر �أمريكية �أخرى مثل
البنتاغون ووزارة اخلارجية.

اجلهود الدبلوما�سية
كما �أن اجلهود الدبلوما�سية التي

ا�ضطلع بها م�س�ؤولون قطريون
�ساهمت �إىل حد ما يف تعزيز
موقف دول املقاطعة و�إ�رصارها
على رف�ض ال�رشوط الثالثة
ع�رش ومت�سكها باحلوار املبا�رش
وعوامل �أخرى دفعت بالرئي�س
الأمريكي �إىل تغيري موقفه من
الأزمة.
ركزت دولة قطر على بناء
عالقات �أكرث عمقا مع دوائر
�صنع القرار يف الواليات
املتحدة بعيدا عن البيت
الأبي�ض ،حلثها على الت�أثري
يف توجهات الرئي�س الأمريكي
و�سيا�ساته جتاه الأزمة بعد
�أن جنحت دول املقاطعة يف
�إقناعه مب�س�ؤولية دولة قطر عن
دعم ومتويل الإرهاب ،مبا �أدى
�إىل «ت�شوي�ش» العالقات بني
البلدين وانق�سام يف ال�سيا�سات
الأمريكية بني البيت الأبي�ض
من جهة ووزارتي الدفاع
واخلارجية من جهة �أخرى.
ويعتقد وزيرا اخلارجية والدفاع
الأمريكيان ب�أن ا�ستمرار الأزمة من
دون التو�صل �إىل حل لها ،من �ش�أنه
الإ�رضار بجميع الدول اخلليجية
وبامل�صالح الأمريكية يف املنطقة
والعامل ،عرب ت�شتيت اجلهود
الأمريكية اخلليجية امل�شرتكة يف
احلرب على الإرهاب.
و�شهد اخلطاب الأمريكي واملوقف
من الأزمة اخلليجية متغريات
جذرية �صبت باجتاه تقارب
املوقف الأمريكي بني الرئي�س
ووزارتي اخلارجية والدفاع بعد
جوالت احلوار اال�سرتاتيجي الذي
ا�ست�ضافته وا�شنطن بني م�س�ؤولني
�أمريكيني وقطريني نهاية يناير/
كانون الثاين املا�ضي.
التغي يف موقف الرئي�س
وجاء
رّ
الأمريكي م�ؤخرا نتيجة الإ�رصار
القطري على رف�ض �رشوط دول
املقاطعة ومت�سكها ب�سيادة الدولة
ورف�ض «الو�صاية» والتعاون املثمر

مع وزارة اخلارجية الأمريكية
لإيجاد حل لالزمة.
لقاءات منف�صلة خالل �شهري
مار�س و افريل
ومن املنتظر �أن يعقد ترامب
لقاءات منف�صلة خالل �شهري
مار�س و افريل مع قادة خليجيني،
ذكرت و�سائل �إعالم �أن من بينهم
ويل العهد ال�سعودي حممد بن
�سلمان وويل عهد �أبو ظبي حممد
بن زايد ،ومن ثم لقاء منتظر مع
�أمري دولة قطر متيم بن حمد.
وبدات دول جمل�س التعاون يف
ا�ستقبال مبعوثني �أمريكيني �إىل
املنطقة ،يُعتقد �أنهما يحمالن
ر�سالة دعوة من الرئي�س الأمريكي
�إىل قادة الدول ال�ست حل�ضور
قمة كامب ديفيد ،لدعم الواليات
املتحدة والت�ضامن معها والبحث
عن �سبل انفراج يف الأزمة
اخلليجية قبل موعد القمة.
تف�ضل دول املقاطعة الو�ساطة
الكويتية «املتعرثة» على و�ساطة
الواليات املتحدة انطالقا من
ر�ؤية لها ب�أنها القناة الأمثل حلل
الأزمة و�إزالة �أ�سبابها واحلد
من تداعياتها امل�ستقبلية.
وجتلى ذلك يف ت�رصيحات ادىل
بها م�س�ؤولون يف البحرين على
هام�ش مباحثاتهما يف املنامة
مع املبعوثني الأمريكيني،
وت�ستبعد ال�سعودية «حال قريبا
للأزمة اخلليجية» وتكرر و�صفها
للأزمة ب�أنها «�صغرية جدا مقارنة
بتحديات املنطقة» ،وفق
ت�رصيحات وزير اخلارجية
ال�سعودية عادل اجلبري يف 23
فرباير�/شباط املا�ضي من
العا�صمة البلجيكية بروك�سل،
مطالبا دولة قطر بوقف «دعم
الإرهاب والتدخل يف �ش�ؤون الدول
املجاورة».
وت�رص الريا�ض على �أن حل
الأزمة اخلليجية �سيكون
التعاون
جمل�س
«داخل
اخلليجي وداخل املنطقة
العربية» بح�سب ما قاله
اجلبري ردا على �س�ؤال ل�شبكة
�سي �إن بي �سي الأمريكية حول
احتماالت مناق�شة الأزمة مع
قطر ،خالل زيارة ويل العهد
حممد بن �سلمان املقبلة �إىل
وا�شنطن يف التا�سع ع�رش من
ال�شهر اجلاري ،معتربا �أن
«توقيت حلها يتعلق بوقف
الدوحة �سلوكها ال�سلبي».
ويف الثالث من مار�س اجلاري
�أكد وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية يف دولة الإمارات
�أنور قرقا�ش «�أن خروج قطر
من �أزمتها حله خليجيا وبوابته
الريا�ض» خمريا الدوحة بني
«قبول العزلة �أو كف الأذى».

�أجل غري معلوم
وتلوح دول املقاطعة بني
الفينة والأخرى �إىل عدم
اكرتاثها با�ستمرار الأزمة
اخلليجية �إىل �أجل غري
معلوم،

مع
ت�أكيد على عدم
رف�ض الو�ساطتني الكويتية
والأمريكية واحلر�ص على
عدم انتقادهما لكن الدوحة
تعلن ا�ستعداها للم�شاركة
الأمريكية
القمة
يف
اخلليجية املنتظرة �إذا
توفرت لدى الفريق الثاين
الرغبة والإرادة احلقيقية
يف احلوار ولي�س بـ «الإكراه»
وفق ما قاله وزير اخلارجية

القطري حممد بن عبد
الرحمن �آل ثاين مطلع
ال�شهر املا�ضي يف حما�رضة
�ألقاها مبعهد امل�شاريع
«انرتبرايز»
الأمريكية
بوا�شنطن ،ويبدو

�أن دول
املقاطعة التي �ستح�رض
قمة كامب ديفيد حتاول
ا�ستباق القمة بحملة
�إعالمية ت�شدد على �أن
قرار حل الأزمة اخلليجية
لي�س يف وا�شنطن �إمنا يف
الريا�ض والعوا�صم الثالث
الأخرى.
وتعول دولة قطر على
الأمريكية
الو�ساطة
املتوقعة خالل ا�ست�ضافة
الرئي�س الأمريكي لقادة

الدول اخلليجية يف كامب
ديفيد التي مل يعلن عنها
ر�سميا حتى الآن وترى
الدوحة على ل�سان وزير
خارجيتها عدم وجود
«م�ساع جدية الآن �سوى
م�ساعي الواليات املتحدة،
ال �سيما ما يرتبط بقمة
كامب ديفيد التي مل تتم
الدعوة �إليها بعد»هناك
ثمة �أدلة على �أن الأزمة
اخلليجية بعيدة عن
احلل يف املدى املنظور
من دون تدخل �أمريكي
« �ضا غط »  ،و خال ل
املا�ضية
الأ�سابيع
الأزمة
�شهدت
يف
ت�صعيدا
احلمالت الإعالمية
و ا لت�رص يحا ت
الر�سمية الراف�ضة
لأي حل ما مل تنفذ
الدوحة مطالب
دول املقاطعة ،وهي
املطالب التي تكرر دولة
قطر رف�ضها مع مت�سكها
باحلوار املبا�رش من دون
�رشوط م�سبقة.
وال يُنتظر �أن تتمخ�ض
نتائج قمة كامب ديفيد عن
حل نهائي لأزمة معقدة
ك�أزمة اخلليج؛ لكنها يف
كل الأحوال �ست�سهم يف
التخفيف من حدة التوترات،
وو�ضع خارطة طريق و�صوال
�إىل احلل النهائي الذي قد
ي�ستغرق املزيد من الوقت.

12

اخلمي�س  8مار�س  2018املوافـق لـ  19جمادىالثاين 1439ه

بوتني و�إنفانتينو يتبادالن مترير الكرة يف الكرملني فيورنتينا
وكالياري
ي�سحبان
القمي�ص 13

تبادل الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ورئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم ال�سوي�سري جياين
�إنفانتينو الكرة ب�أحد مكاتب الكرملني خالل احتفالية للرو�س قبل  100يوم عن ا�ست�ضافتهم
نهائيات ك�أ�س العامل

ون�رش االحتاد الدويل
للعبة فيديو على موقعه
الر�سمي يظهر فيه
العديد من جنوم الكرة
يقومون
امل�ستديرة
بركل كرة املونديال
«�أديدا�س تيل�ستار »18
اجلديدة وهي الكرة
الر�سمية للمونديال ،كما
ظهر يف مقطعه النهائي
رئي�سا رو�سيا والفيفا
يتبادالن مترير الكرة يف
�أحد مكاتب الكرملني
ومل يتم حتديد تاريخ
ت�صوير الفيديو ،ويعود
�آخر لقاء علني بني

الرجلني �إىل  12فيفري
املا�ضي ،وت�ست�ضيف
رو�سيا نهائيات ك�أ�س
العامل لأول مرة من 14
جوان �إىل  15جويلية
املقبلني �إذ �ستدور
املباريات التي �ستقام
على  12ملعبا يف 11
مدينة من كالينينغراد،
اجليب الرو�سي بني
بولندا ودول البلطيق
و�صوال �إىل يكاترينبورغ
يف الأورال.
من جهة �أخرى ،قال
املنتخب
مدرب
الرو�سي �ستاني�سالف

ت�رشت�شي�سوف يف حديث
ملوقع االحتاد الدويل
على االنرتنت« :تعالوا
�إىل رو�سيا بقلب مفتوح
وحاولوا فهم هذا البلد
والأماكن التي تزورونها»،
و�أ�ضاف« :كما يقولون يف
رو�سيا فمن الأف�ضل �أن
نرى �شيئا ما مرة واحدة
بدال من �أن ت�سمع عنه
 100مرة» ،يف �سعيه �إىل
طم�أنة م�شجعي كرة
القدم يف وقت تبدو فيه
العالقات بني رو�سيا
والدول الغربية يف �أدنى
م�ستوياتها منذ نهاية

الباردة.ومن
احلرب
املقرر تنظيم احتفاالت
يف جميع �أنحاء البالد
قبل  100يوم من العر�س
العاملي .ففي مو�سكو،
من املقرر تنظيم حفل
يف الهواء الطلق ل�ستة
�آالف متطوع �سيعملون
خالل مونديال ،2018
ونقلت وكالة �أنباء «ريا
نوفو�ستي» عن وزير
الريا�ضة الرو�سي بافل
كولوبكوف قوله «من
املهم �أن نظهر رو�سيا
كما هي :منفتحة
وم�ضيافة وحديثة».

فان مارفيك يعلن القائمة الأولية
للمنتخب الأ�سرتايل

�أخذ �أ�سبوع �أندرو نابوت الرائع يف كرة القدم منحنى �آخر
عندما ان�ضم اجلناح �إىل �أول ت�شكيلة يعلنها بريت
فان مارفيك مدرب منتخب �أ�سرتاليا ا�ستعدادا
ملباراتني وديتني �ضد الرنويج وكولومبيا ،والعب
نيوكا�سل جيت�س الذي �أعلن انتقاله �إىل �أوراوا
رد دياموندز الياباين هو واحد من �أربعة
العبني مل ي�سبق لهم اللعب دوليا يف ت�شكيلة
فان مارفيك املبدئية املكونة من  29العبا،
وبجانب نابوت� ،ض ّمت الت�شكيلة �أي�ضا العب
الو�سط الهجومي دمييرتي برتاتو�س واملدافع
�ألك�سندر �سو�سنيار واحلار�س دانييل فوكوفيت�ش،.
وكان نابوت  25عاما يف مفرتق طرق قبل عامني
بعد �أن ا�ستغنى عنه ناديه املاليزي نيجري �سيمبالن
لكنه �أنع�ش م�سريته يف جيت�س حيث بات من �أف�ضل هدايف
الدوري الأ�سرتايل هذا املو�سم.
وبعيدا عن الوجوه اجلديدة ،حافظ فان مارفيك الذي قاد هولندا �إىل نهائي ك�أ�س العامل  2010يف جنوب
�أفريقيا على ت�شكيلة �سلفه �آجني بو�ستيكوغلو التي ت�أهلت للمرة الرابعة على التوايل �إىل ك�أ�س العامل بعد الفوز
يف ملحق الت�صفيات على هندورا�س ،و�ضمت الت�شكيلة  22العبا من القائمة التي واجهت هندورا�س يف نوفمرب
املا�ضي ،مبا يف ذلك املخ�رضم تيم كاهيل الذي ال يلعب �إال نادرا مع ميلوول يف دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي
منذ عودته لناديه ال�سابق يف فرباير�/شباط .و�أبقى فان مارفيك يف الت�شكيلة على كاهيل� ،أكرب هداف يف تاريخ
�أ�سرتاليا بر�صيد  50هدفا ،بجانب املهاجمني تومي يوريت�ش وروبي كروز وماثيو ليكي ،و�سيقل�ص املدرب
الهولندي الت�شكيلة الأ�سبوع املقبل قبل مواجهة الرنويج يف �أو�سلو يوم  23مار�س�/أذار.
وقال فان مارفيك يف بيان «املباراتان القادمتان �أمام الرنويج وكولومبيا �ستوفران فر�صة رائعة لالعبني
املختارين لإثبات �أنف�سهم من �أجل رو�سيا ،لكن الباب �سيظل مفتوحا لكل من مل يقع عليه االختيار هذا
ال�شهر» .وا�ستدعى فان مارفيك جمددا جيم�س مريديث مدافع ميلوول بعد ثالث �سنوات من الغياب عن
اللعب الدويل ،كما �ضم املدرب الهولندي حار�س فينورد براد جونز ،الذي مل يلعب مع �أ�سرتاليا منذ عام 2014
بجانب العب الو�سط جو�ش بريالنتي الذي خا�ض خم�س مباريات دولية ،وقاد فان مارفيك منتخب ال�سعودية
�إىل ك�أ�س العامل يف رو�سيا قبل �أن ينتقل لتدريب �أ�سرتاليا التي كانت بال مدرب منذ ا�ستقالة بو�ستيكوغلو بعد
مواجهة هندورا�س .و�ستخو�ض �أ�سرتاليا ،التي �أوقعتها القرعة يف املجموعة الثالثة بجانب فرن�سا والدمنارك
وبريو ،مباراتها الودية الثانية �أمام كولومبيا يف لندن يوم  27مار�س.

ق ّرر فريقا فيورنتينا
وكالياري الإيطاليان لكرة
القدم �سحب القمي�ص
رقم  13الذي كان يحمله
مدافعهما الدويل دافيدي
�أ�ستوري الذي وافته
املنية ليلة ال�سبت الأحد
بح�سب ما �أعلنه نادي
فلورن�سا الثالثاء ،وكتب
فيورنتينا يف ح�سابه على
تويرت« :تكرميا له وجلعل
ذكرى دافيدي �أ�ستوري ال
متحى من الذاكرة ،ق ّرر
كالياري وفيورنتينا �سحب
القمي�ص رقم  ،»13و�أرفق
فيورنتينا ر�سالته ب�صورة
لأ�ستوري مرتديا قمي�صه
كتب عليها« :هذا القمي�ص
لك �إىل الأبد».
ون�رش كالياري ،النادي
الذي بد�أ فيه �أ�ستوري
م�شواره يف دوري الدرجة
الأوىل الإيطايل ولعب
معه ل�ستة موا�سم ر�سالة
م�شابهة على تويرت ،مع
�صورة للمدافع ال�سابق
يحمل القمي�ص الأحمر
والأزرق لنادي �رسدينيا،
وتويف �أ�ستوري عن �سن
 31عاما يف غرفة الفندق
الذي نزل فيه فريقه
فيورنتينا حت�ضريا للقاء
م�ضيفه �أودينيزي يف
املرحلة  27من الدوري
الإيطايل والتي �أرجئت
مبارياته التي كانت مقررة
جثة
الأحد.و�ستخ�ضع
�أ�ستوري �إىل الت�رشيح
الثالثاء لتحديد الأ�سباب
احلقيقية للوفاة على
�أن تقام مرا�سم الدفن
اخلمي�س يف فلورن�سا.

ريا�ضة

فل�سفة كونتي ت�سرع خطوات
هازارد نحو الريال
ال يزال اجلدل م�ستمرا يف �إجنلرتا
ب�ش�أن �إ�رشاك �صانع الألعاب �إيدين
هازارد جنم ت�شيل�سي ،كر�أ�س
حربة خالل هزمية فريقه الأخرية
� 1-0أمام م�ضيفه مان�ش�سرت
�سيتي �ضمن اجلولة  29من
الدوري الإجنليزي املمتاز ،ويف
هذا ال�صدد ،قال جيمي كاراجر
النجم ال�سابق لفريق ليفربول يف
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «�آ�س»
الإ�سبانية« :هازارد الالعب الأهم
يف ت�شيل�سي ،لكنه يتحدث دائما
عن املغادرة».و�أ�ضاف كاراجر:
«�أعتقد �أنه بعد انتهاء املباراة،
ومبجرد و�صوله على منت حافلة
الفريق �أو منزله ،قام باالت�صال
فورا بوكيله ليقول له اخرجني
من هنا فورا� ،أريد �أن �ألعب يف
فريق ي�ستحوذ على الكرة وي�سيطر
على املباراة» .وكان هازارد نف�سه
قد �أعرب لل�صحفيني عن عدم
ارتياحه لطريقة توظيف املدرب

�أنطونيو كونتي له ،مو�ضحا« :من
ال�صعب �أن تغادر امللعب ،و�أنت
لديك انطباعا ب�أنك قمت بالرك�ض
كثريا ،ولكنك مل تلعب كرة قدم»،
وتابع النجم البلجيكي�« :أعتقد
�إذا ا�ستمر اللعب ثالث �ساعات،
مل �أكن �س�أمل�س الكرة بالن�سبة
يل �شخ�صيا ،ف�إنه من ال�صعب �أن
�أقدم مباراة جيدة و�أنا ال �أمل�س
الكرة �إال نادرا» ،يف نف�س ال�سياق
ويف ت�رصيحات ل�صحيفة تاميز،
�أعرب املهاجم ال�سابق لت�شيل�سي
توين كا�سكارينو عن نف�س
املخاوف مثل كاراجر�« :إذا كان
هازارد لديه طموح ليكون �أف�ضل
العب يف العامل ،ال ميكن �أن تطلب
منه �أن يلعب كمهاجم» ،و�أكمل
كا�سكارينو« :قدوته هو زين الدين
زيدان� ،إذا كان كونتي �سيبقى
مدربا لت�شيل�سي املو�سم املقبل،
ملاذا �سيبقى هازارد يف الوقت
الذي يهتم ريال مدريد ب�ضمه؟ «.

كانتي يغمى عليه �أثناء تدريبات ت�شيل�سي
مل ي�شارك العب و�سط نادي
ت�شيل�سي االجنليزي الفرن�سي نغولو
كانتي ،يف لقاء القمة �ضد مان�ش�سرت
�سيتي املت�صدر �ضمن الدوري
الإجنليزي املمتاز الأحد عقب
�سقوطه مغمى عليه بعد التدريب
بح�سب ما ذكرت تقارير �صحفية،
وك�شفت �صحيفة «دايلي تيليغراف»
�أن العبي ت�شيل�سي �صدموا لدى
تعر�ض الالعب للإغماء لفرتة
وجيزة يف غرف تبديل املالب�س بعد
انتهاء التدريب اجلمعة ،وتخوفوا
من �أن يكون قد تعر�ض مل�شكلة يف
القلب ،و�أ�ضافت �أن طبيب ت�شيل�سي
هرع ملعاينة الالعب قبل �أن مينحه
ال�ضوء الأخ�رض بعد �إجراء الفحو�ص
الالزمة ،وكان كانتي  26عاماً،
�ضمن ت�شكيلة الفريق التي انتقلت
�إىل مان�ش�سرت� ،إال �أنه مل يكن ي�شعر
باالرتياح �صباح الأحد وغاب عن
املباراة التي فاز بها امل�ضيف ،0-1
عاود كانتي تدريباته ب�شكل طبيعي

االثنني ومن املنتظر �أن يكون �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية خلو�ض املباراة
املقبلة �ضد كري�ستال باال�س ال�سبت
املقبل على ملعب �ستامفورد بريدج.
وكان كانتي �أحرز مع لي�سرت �سيتي
لقب الدوري الإجنليزي ملو�سم
 ،2016-2015وكرر االجناز نف�سه
مع ت�شيل�سي يف املو�سم التايل،
والذي �شهد اختياره ك�أف�ضل العب
بح�سب رابطتي الالعبني املحرتفني
وال�صحافيني .وي�أتي الك�شف عن
حادثة كانتي ،بعد يومني من وفاة
قائد فيورنتينا الإيطايل الدويل
دافيدي �أ�ستوري ،والذي عرث عليه
متوفياً يف غرفته بالفندق حيث كان
ينزل الفريق ،قبل �ساعات من لقاء
�أودينيزي �ضمن الدوري االيطايل.
واعترب مدرب ت�شيل�سي الإيطايل
�أنطونيو كونتي الذي �أ�رشف على
�أ�ستوري خالل توليه تدريب منتخب
�إيطاليا� ،أن وفاة الالعب البالغ من
العمر  31عاماً هي «م�أ�ساة».

تقرر �أن يتوجه وكيل الإ�سباين
بيب غوارديوال جو�سيب ماريا
�أوروبيتيج �إىل مدينة مان�ش�سرت
الإجنليزية ،حيث �سيكون جتديد
عقد موكله مع نادي مان�ش�سرت
�سيتي هو املو�ضوع الرئي�سي يف
جدول �أعماله ،و�سينتهي العقد
احلايل لغوارديوال مع ال�سيتي عام
 2019ولكن ادارة ال�سكاي بلوز
تريد متديد فرتة �إقامة املدرب
الإ�سباين على ملعب االحتاد بعد
النتائج الرائعة للفريق هذا املو�سم
 .ووفقا ل�صحيفة موندو ديبورتيفو
ف�إنه من املقرر �أن يجتمع وكيل
غوارديوال مع كل من تك�سيكي

بجريي�ستني مدير كرة القدم يف
ال�سيتي وفريان �سوريانو املدير
التنفيذي لل�سيتيزنز ،ووفقا لتقارير
خمتلفة يف ال�صحافة االجنليزية
ومنها �صحيفة ديلي ميل ،ف�إنه
من املتوقع �أن يجدد بيب عقده
مع ال�سيتي حتى عام  ،2021فيما
تعر�ض عليه �إدارة النادي ال�سماوي
راتبا �سنويا يقدر بقيمة  22مليون
يورو .وقاد غوارديوال ال�سيتي
م�ؤخرا للتتويج بلقب ك�أ�س الرابطة
االجنليزية ،كما �أ�صبح قريبا من
لقب الدوري االجنليزي املمتاز،
وعلى �أعتاب الت�أهل لربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا.

غوارديوال ي�شرع يف خطوات
التجديد مع مان�ش�سرت �سيتي
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اجلولة  22من الرابطة املحرتفة الثانية

ريا�ضة

القمة يف رو�سيكاد الرائد مهدد واملوب يرت�صد ال�صدارة
جتري غدا مباريات اجلولة  22من الرابطة املحرتفة الثانية والتي �سوف يت�صدرها تهديد جمعية عني مليلة بخ�سارة ال�صدارة وهو الذي تنتظره مباراة �صعبة �أمام متذيل
جدول الرتتيب �شباب باتنة على ملعب الأخري يف مباراة متباينة الأهداف خا�صة و�أن "ال�صام" ت�ستهدف �إىل العودة للداير بفوز ي�سمح لها مبوا�صلة االنفراد بالريادة يف ظل
تر�صد املالحقني تعرثها واالنق�ضا�ض عليها ،يف املقابل ف�إن ت�شكيلة "الكاب" تتم�سك بحظوظها قائمة من �أجل املناف�سة بقوة من �أجل حتقيق البقاء.

و�سيكون مولودية بجاية مرتقب لتعرث
الرائد والذي يبتعد عنه بفارق نقطتني
ف�سحب عندما ي�ستقبل ال�ضيف وداد
تلم�سان الذي ال يتواجد يف و�ضعية �صعبة
وهي فر�صة املوب من �أجل اقتن�صا
ثالث نقاط ثمينة وترقب ت�صدر البطولة
الوطنية ،بينما �ستكون عا�صمة رو�سيكادا
قبلة قمة اجلولة التي جتمع فريقي �شبيبة
�سكيكدة و�شبيبة بجاية اللتان تتناف�سان
على ال�صعود غلى دوري الكبار ،حيث
ميكل الفريق املحلي فر�صة ثمينة من �أجل
العودة �إ�إ�إىل ثالثي املقدمة عرب االطاحة
ب�أبناء مدينة "احلماديني" و�صيف البطولة

الوطنية يف ظل التنقل ال�صعب الذي ينتظر
�أهلي برج بوعريريج خارج الديار �أمام
�أمل بو�سعادة ،بينما متلك جمعية ال�شلف
فر�صة الرتقب عن قرب وت�ضييق اخلناق
عن �أ�صحاب املقدمة عندما ت�ست�ضيف
رائد القبة.
عي�شة ق.

برنامج املباريات
اجلمعة :مولودية �سعيدة � /شباب
عني الفكرون
جمعية وهران � /سريع

غليزان
مولودية بجاية  /وداد
تلم�سان
مولودية العلمة  /غايل
مع�سكر
�أمل بو�سعادة � /أهلي برج
بوعريريج
�شبيبة �سكيكدة � /شبيبة بجاية
�شباب باتنة  /جمعية عني
مليلة
جمعية ال�شلف /
رائد القبة.

وزارة ال�شباب والريا�ضة تك ّرم �صحافية "الو�سط"

ت  /يا�سني راجي

حظيت �صحافية الق�سم
الريا�ضي جلريدة "الو�سط"
�أم�س بتكرمي من طرف وزارة

للثامن ماي �سنويا ،حيث قامت
الو�صاية بتنظيم حفل تكرميي
لفائدة ال�صحافيات الريا�ضيات
اجلزائريات اللواتي اقتحمن
املجال الريا�ضي الذي كان
حمتكرا �إىل وقت قريب على
الرجال ،وقامت بتجميع خمتلف
العامالت يف مهنة املتاعب على
ال�شباب والريا�ضة وذلك م�أدبة الغذاء يف فندق "�سان
مبنا�سبة االحتفال بالعيد جورج" قبل �أن تقوم بتوزيع
العاملي للمر�أة وامل�صادف الهدايا عليهن والتي �أ�رشف

عزيز عبا�س مدرب �إحتاد احلرا�ش

عليها وزير ال�شباب والريا�ضة
الهادي ولد علي وبالتن�سيق رفقة
املنظمة الوطنية لل�صحافيني
الريا�ضيني اجلزائريني حتت
رئا�سة يو�سف تازير ،حيث كان
احل�ضور بني خمتلف الأجيال
من االعالميات اللواتي اقتحمن
مهنة املتاعب منذ �أعوام طويلة
واجليل اجلديد الذي با�رش �أخذ
امل�شعل يف الفرتة الأخرية.

ع.ق.

االحتادية اجلزائرية لريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�صة

الرئي�س ح�شفة يجدد مت�سكه بلغة احلوار
جدد رئي�س االحتادية اجلزائرية لريا�ضة
املعاقني و ذوي االحتياجات اخلا�صة حممد
ح�شفة ا�ستعداده و رغبته يف موا�صلة احلوار
البناء مع معار�ضيه يف جو ت�سوده الثقة و
االحرتام وبطريقة "تراعى فيها امل�صلحة
العامة و العليا للعبة" التي قطعت حلد الآن
م�شوارا طويال و �شاقا و حتتاج اليوم لتظافر
جهود اجلميع من �أجل حتقيق الأهداف
املرجوة يف امل�ستقبل.وبهذا اخل�صو�ص �أو�ضح
رئي�س الهيئة الفدرالية حممد ح�شفة ل"واج":
"مل �أغلق يوما الباب يف وجه �أي كان لقد �أبديت
دوما رغبتي وا�ستعدادي ل�سماع �أراء و ان�شغاالت
اجلميع مبا فيهم �أولئك الذين �أ�سا�ؤوا ل�شخ�صي
بطريقة جمانية" ،معربا باملنا�سبة عن �أ�سفه و
انزعاجه من اجلو امل�شحون الذي يعي�شه هذه
الأيام البيت الفدرايل.و �أ�ضاف القائم الأول
على �ش�ؤون االحتادية اجلزائرية للمعاقني و
ذوي االحتياجات اخلا�صة- ،الذي ّ
مت انتخابه
�شهر مار�س املن�رصم لعهدة اوملبية (�أربع
�سنوات) -قائال " :مهمتي لي�ست ي�سرية على
الإطالق ،بل على العك�س من ذلك ،هي �شاقة
جدا و تتطلب تظافر كل الفاعلني يف االحتادية
من اجل احلفاظ على املكت�سبات و �أهم من
ذلك ال�سعي لتحقيق الأح�سن يف امل�ستقبل".
و بلهجة م�ستاءة �أو�ضح ح�شفة " :لقد �أتيت
�إىل االحتادية بنية و �إرادة خال�صة ،من اجل
تقدمي الإ�ضافة لريا�ضة املعاقني وذلك من

خالل اال�ستثمار يف خربتي التي اكت�سبتها على
مدى �سنوات طويلة .لقد كانت لدي دوما ر�ؤية
وا�ضحة تعتمد يف الأ�سا�س على مراعاة اجلانب
الريا�ضي و بعده الإن�ساين ( )...لقد كنت دائما
من دعاة ال�شفافية وت�رصفت دائما بنزاهة".و
معلوم ان االحتادية اجلزائرية لريا�ضة ذوي
االحتياجات اخلا�صة تعي�ش هذه الأ�شهر
حالة ان�سداد ب�سبب اجلو املكهرب ال�سائد
بني حممد ح�شفة من جهة و املديرية التقنية
الوطنية و مدربي النخبة الوطنية لألعاب القوى
و ريا�ضييهم من جهة �أخرى الذين يعار�ضون
ت�رصفات وقرارات الرئي�س التي ي�صفونها
ب"غري املعقولة" و التي "تتحدى" الو�صاية.
وبهذا اخل�صو�ص وجهت هذه الأطراف �شكوى

ال تفريط يف النقاط �أمام الكناري

مرفوقة بعدة تقارير �إىل وزير ال�شباب و
الريا�ضة تطالبه فيها بالتدخل من �أجل �إيجاد
احللول املنا�سبة قبل ت�أزم الأمور �أكرث .و�أو�ضح
ح�شفة انه قام مبحاوالت عديدة من اجل
التو�صل �إىل �أر�ضية اتفاق تر�ضي اجلميع ،لكنها
"باءت بالف�شل ب�سبب مت�سك هذه الأطراف
مبواقفها" ،م�ؤكدا �أن بع�ض القرارات التي
اتخذها "مل تخدم م�صلحة بع�ض الأطراف
التي تقف وراء هذه الأزمة ( )...ان�أ مل اق�رص
يف واجبي جتاه اللعبة ،وهديف الأ�سمى هو
ر�ضا اجلميع غاية ال تدرك لكنني احر�ص مع
ذلك على حل امل�شاكل و ال�سري باالحتادية �إىل
ب ّر الأمان".

وكاالت

حتدث عبا�س مدرب �إحتاد احلرا�ش ب�أن حوار الغد �أمام �شبيبة القبائل
ال يقبل الق�سمة على اثنني ونقاطه ال تفريط فيها لأن و�ضعية الفريق
وترتيبه تتطلب املزيد من النقاط وعدم الرتاخي يف هذه املباراة التي
تعترب منعرجا مهما لل�صفراء و�أن�صارها.
كيف هي الأجواء داخل بيت ال�صفراء ؟
•
كما تالحظ فالتدريبات جترى يف ظروف جيدة،
•
والالعبون معنوياتهم عالية ،وكل الأمور داخل الريق مهي�أة خلو�ض هذه
املباراة بنية الفوز.
ماذا تعني لكم هذه املواجهة ؟
•
مواجهة الكناري حمطة جديدة يف الربنامج وال
•
يجب �أن نرتاخى �أو نتكا�سل لأن الفوز بها هو البقاء يف برج املراقبة.
هل من تو�ضيح �أكرث يف هذه النقطة ؟
•
معناه ،يجب �أن ال نفرط يف �أي نقطة داخل وخارج
•
قواعدنا .و�سنكافح خارج الديار من �أجل ح�صد نقاط �أخرى تبعث فيها
�أمل البقاء.
على ماذا ركزمت يف التدريبات ؟
•
تركيزنا كان على اجلانب النف�سي والبدين،
•
واالن�سجام  ،لأننا �سنلعب �أمام فريق له من امل�ؤهالت الفنية والبدنية
ما يجعله يدخل املباراة من �أجل الفوز ،خا�صة و�أن و�ضعه يف الرتتيب ال
يختلف كثريا عن و�ضعنا احلايل ،وهذا ما يجعل احلوار �شيقا والتناف�س
�سي�شتد بني الطرفني.
ما هي مفاتيح هذه املباراة ؟
•
مفاتيحها عديدة ،منها اللعب بهدوء وبرزانة
•
وعدم الدخول يف فخ الغرور مع ا�ستغالل الفر�ص املتاحة وحتويلها �إىل
�أهداف.
كيف ترى دور الأن�صار يف هذه املباراة ؟
•
�أن�صار ال�صفراء مطالبون للوقوف بجانب الالعبني
•
لتقدمي امل�ساعدة والت�شجيع ،لأن الفريق �أ�صبح بحاجة �إىل اجلميع.
هل التعداد مكتمل ملوقعة ملعب احلرا�ش ؟
•
تعدادنا مكتمل خا�صة بعد عودة مدان ،ومازاري
•
فالفريق جاهز ن�سيا وبدنيا و�سيلعب املباراة بنية اخلروج من ملعب
املحمدية (احلرا�ش) بالزاد كامال.
حاوره ف�ؤاد بن طالب
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تعادل ليفربول يقوده لربع نهائي الت�شامبيونزليغ

تعادل ليفربول الإجنليزي مع �ضيفه بورتو الربتغايل ،بدون �أهداف ،م�ساء اليوم الثالثاء ،على
ملعب �أنفيلد ،يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.ورغم التعادل ،حجز ليفربول بطاقته �إىل
ربع النهائي ،بعدما �سحق مناف�سه ذهابا ،بخما�سية نظيفة ،قبل � 3أ�سابيع.و�أراح مدرب ليفربول،
يورجن كلوب ،جمموعة من الالعبني الأ�سا�سيني ،على ر�أ�سهم الدويل امل�رصي حممد �صالح،
الذي لعب مكانه �آدم الالنا.كما غاب عن ليفربول ،قلب الدفاع الهولندي فريجيل فان ديك،
والظهريان ترينت �ألك�سندر �أرنولد و�أندي روبرت�سون ،والعب الو�سط �أليك�س ت�شامربلني ،وحل
مكانهم ،جويل ماتيب وجو جوميز و�ألربتو مورينو وجيم�س ميلرن.
�أما ت�شكيلة بورتو� ،ضمت احلار�س الإ�سباين املخ�رضم �إيكر كا�سيا�س ،الذي �أعلن النادي
الربتغايل� ،أنه �سيرتك الفريق بنهاية املو�سم اجلاري.وكان ال�شوط الأول ،اً
ممل دون �أن ي�شهد
فر�صا عديدة �سانحة للت�سجيل ،وكاد مهاجم بورتو ،الكامريوين �أبو بكر� ،أن يلحق بتمريرة طويلة،
لكن احلار�س لوري�س كاريو�س كان �أ�رسع منه يف الدقيقة التا�سعة.وعاد حار�س ليفربول ،ليلحق
بكرة قبل �أن ي�صل �إليها عبد املجيد واري�س يف الدقيقة  ،16وبعدها بدقيقتني ،اقرتب �ساديو
ماين من افتتاح الت�سجيل للفريق الإجنليزي ،بعدما ارتقى بقدمه لكرة عر�ضية من جوميز ،لكن
حماولته ارتقت فوق العار�ضة بقليل.وكانت �أخطر فر�ص ال�شوط الأول يف الدقيقة  ،31بعدما
ا�ستقبل ماين ،كرة داخل منطقة اجلزاء من ميلرن ،قبل �أن ي�سدد يف القائم الأمين ،ثم ارتقى ميلرن
بر�أ�سه لكرة عالية ،لكن حماولته علت املرمى يف الدقيقة .35
وي�سدد بعيدا
توازنه
يفقد
أن
�
قبل
الالنا،
وبد�أ ال�شوط الثاين عن طريق فر�صة مليلرن ،الذي م ّرر له
ّ
عن املرمى.ويف الدقيقة � ،51أنقذ كاريو�س ت�سديدة من على بعد  25ياردة ،للغاين واري�س ،وحرم
مدافع بورتو ،فيليبي ،مهاجم ليفربول ،روبرتو فرمينو من الت�سجيل ،بعدما و�ضع قدمه �أمام
ت�سديدته القريبة من املرمى يف الدقيقة .58وطالب العبو بورتو ،بركلة جزاء بعد تعرث خي�سو�س
كورونا من قبل ميلرن� ،إال �أن احلكم �أمر مبوا�صلة اللعب.ودخل حممد �صالح �أر�ض امللعب بدال
من ماين ،ثم �أهدر ميلرن فر�صة جديدة ،بعدما رفع له الفرعون امل�رصي ،الكرة ،لكن كا�سيا�س
�أنقذ املوقف يف الدقيقة .77وعاد حار�س ريال مدريد ال�سابق ،لينقذ كرة من �صالح� ،إثر متريرة
ت�صدى
من مورينو يف الرواق الأي�رس بالدقيقة  ،82وترك كا�سيا�س ب�صمة رائعة على اللقاء ،بعدما
ّ
ب�أعجوبة لكرة من البديل داين �أينجز يف الدقيقة .88

ديباال يح�سم م�ستقبله
مع جوفنتو�س
حدد الأرجنتيني باولو ديباال جنم جوفنتو�س
الإيطايل مالمح م�ستقبله يف الفرتة املقبلة،
بعد اهتمام مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
به.وذكرت �صحيفة «مريور»� ،أن باولو ديباال،
�سوف يوقع على عقد جديد مع يوفنتو�س،
ملدة � 5سنوات ،مقابل � 120ألف جنيه
�إ�سرتليني �أ�سبوعيا ،خالل الفرتة املقبلة.
وتابعت ال�صحيفة� ،أن �صاحب الرقم  ،10ينال
اهتماما كبريا من مان�ش�سرت يونايتد وريال
مدريد وبر�شلونة ،لكن رغبته يف التوقيع على
عقد جديد مع يوفنتو�س ،ترد ب�شكل غري
مبا�رش عليهم.و�سجل باولو ديباال 15 ،هدفا يف
 21مباراة يف الدوري الإيطايل هذا املو�سم،
لكنه ف�شل يف الت�سجيل بدوري �أبطال �أوروبا.

ريا�ضة دولية

باريخو :فالن�سيا تنتظره  11مباراة نهائية

�أقر قائد فريق فالن�سيا داين باريخو �أن حلم امل�شاركة يف الن�سخة املقبلة من دوي �أبطال �أوروبا،
يقرتب مبرور الوقت �إال �أنه �شدد �أنه ال يزال �أمام فريقه  11مباراة على نهاية الدوري
لتحقيق ذلك و�ستكون مباريات ال بديل فيها عن الفوز ،وقال باريخو يف مقابلة مع
الإذاعة الر�سمية لفريق فالن�سيا« :ن�شعر بالر�ضا متاما عن م�ستوانا املو�سم احلايل،
كان لدينا هدف وا�ضح منذ بداية املو�سم وهو ما �شكك فيه البع�ض ولكننا كنا قادرين
على �إثبات �إننا العبون جيدون ،ونقرتب من امل�شاركة يف دوري الأبطال �أمامنا 11
مباراة نهائية» ،و�أ�ضاف« :ترتيبنا يف جدول الدوري الآن يرتاوح بني املركزين الثالث
والرابع ،وعلى بعد نقطة واحدة من ريال مدريد ،وهناك ما يكفي من الوقت لإثبات
�أن هذا الفريق ي�ستحق اللعب يف دوري الأبطال ،ولكن ال تزال �أمامنا العديد من النقاط
حل�صدها» .و�سيواجه فالن�سيا فريق �إ�شبيلية الذي يحتل حاليا املركز اخلام�س بفارق ثماين
نقاط عن فالن�سيا يوم ال�سبت املقبل يف �سان�شيز بيزخوان وهي املباراة التي قال عنها باريخو:
و �أ قر
«دعونا نرى ما �إذا كنا ن�ستطيع الفوز فى �إ�شبيلية ونح�صد النقاط الثالث ،ونخطو خطوة هامة نحو حتقيق هدفنا».
باريخو ب�أنه مير حاليا ب�أف�ضل حاالته يف النادي الذي و�صل �إليه منذ �سبع �سنوات قادما من خيتايف ،وتابع« :كانت هناك مراحل
واجهت فيها �أوقاتا �سيئة ،و�أخرى جيدة» .و�أ�شاد باملدير الفني لفريق اخلفافي�ش ،مار�سيلينو غار�سيا تورال ،الذي فر�ض طريقة لعبه
منذ توليه مهامه يف ظل ان�ضمام وجوه جديدة عديدة �إىل الفريق.ومل يخف باريخو ،الذي كان �أحد الالعبني الذين مت اختيارهم مبدئيا
من قبل املدير الفني للمنتخب الإ�سباين ،جولني لوبيتيجي ،للم�شاركة يف املباراتني القادمتني ملنتخب الروخا ،رغبته يف الدخول يف
القائمة النهائية ملنتخب بالده.واختتم العب خط الو�سط الإ�سباين حديثه�« :أمتنى �أن ان�ضم �إىل املنتخب الوطني يف يوم من الأيام ،لأن
متثيل بالدي فخر بالن�سبة يل ،وارتداء هذا القمي�ص ،كما ارتديت قمي�ص منتخب ال�شباب والنا�شئني من قبل� ،سيكون مكاف�أة لعملي».

«البوك�سينغ داي» يف الدوري الإيطايل املو�سم املقبل
�أعلن رئي�س اللجنة الأوملبية الإيطالية جيوفاين ماالغو �أول �أم�س �أن �سوق االنتقاالت ال�صيفية يف �إيطاليا �ستغلق قبل
انطالق املو�سم املقبل الذي �سيتميز بال�سري على خطى الدوري الإجنليزي املمتاز من خالل «بوك�سينغ داي» ب�إقامة
مرحلتني بني عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة ،وقال ماالغو عقب اجتماع للرابطة الإيطالية لكرة القدم املوجودة حالياً حتت
و�صاية اللجنة الأوملبية الإيطالية �أن املو�سم املقبل �سينطلق يف � 19أوت و�سوق االنتقاالت �ستغلق ع�شيته �أي يف  18منه،
و�سيتم تقلي�ص فرتة االنتقاالت ال�شتوية �أي�ضاً حيث �ستنتهي يف  19جانفي بدالً من  31منه.
وكانت �أندية الدوري االجنليزي �صوتت يف �سبتمرب املا�ضي ل�صالح �إجراء مماثل مع �إغالق فرتة االنتقاالت ال�صيفية قبل
املرحلة الأوىل من الربمير ليغ ،و�أو�ضح ماالغو �أن الدوري الإيطايل �سي�شهد ابتكاراً �آخر بعد امل�صادقة على «�صيغة
البوك�سينغ داي» ،م�شرياً �إىل حتديد مواعيد ثالث مراحل يف  22و 26و 30دي�سمرب.يذكر �أن الدوري الإيطايل وللمرة
الأوىل منذ  30عاماً مل يتوقف يف الفرتة بني عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة ،ولكن مرحلة واحدة فقط �أقيمت خالل تلك
الفرتة.
............................................................

 8جنوم برب�شلونة ي�ستعدون لك�أ�س
ال�سوبر الكتالوين
�شارك ثمانية العبون بالفريق الأول لرب�شلونة �أول ام�س يف التدريبات ا�ستعدادا
خلو�ض بطولة ك�أ�س ال�سوبر الكتالوين التي �ستقام غدا يف لييدا �أمام �إ�سبانيول،
و�شارك يف التدريبات كل من احلار�س يا�سرب �سيلي�سن �إىل جانب ديني�س �سواريز
وعثمان دميبلي وباكو �ألكا�سري ولوكا�س ديني و�أندري جوميز و�أليك�س فيدال ويريي
مينا ،حيث تدربوا �إىل جانب باقي عنا�رص الفريق الرديف مبدينة جوان جامرب الريا�ضية،
وقرر املدير الفني للبار�سا �إرن�ستو فالفريدي� ،إراحة عدد كبري من العبي الفريق الأول ل�ضغط املباريات وذلك بعد
م�شاركتهم يف الفوز ال�صعب الأحد املا�ضي على �أتلتيكو مدريد بهدف نظيف ،واالبتعاد ب�صدارة الليغا بثماين نقاط عن
الروخيبالنكو�س.
وبهذا ال�شكل تدرب عنا�رص الفريق الذين �شاركوا يف املباراة الأخرية وهم تري �شتيغن ،بيكيه ،راكيتيت�ش ،بو�سكيت�س،
�سواريز ،مي�سي ،كوتينيو ،باولينيو� ،ألبا ،روبريتو� ،أومتيتي وفريمايلني �أم�س ،ويتابع اجلهاز الفني للبار�صا التقرير الطبي
للحالة ال�صحية للمدافع الدويل جريار بيكيه الذي عانى من �آالم يف الركبة الي�رسى خالل مباراة �أتلتيكو� ،أما بالن�سبة
لقائد الفريق �أندري�س �إنيي�ستا فيبدو �أن حالته �أ�صعب بعد تعر�ضه لإ�صابة يف ع�ضلة الفخذ اخللفية� ،إال �أن املدير الفني
يتطلع لالعتماد عليه يف مباراة �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا يوم  14مار�س القادم �أمام ت�شيل�سي الإجنليزي يف
كامب نو.
............................................................

الفيفا ي�ستعر�ض �إجنازا مئويا للربازيل و�أملانيا
�أ�صبح ع�شاق كرة القدم على بعد  100يوم من انطالق بطولة ك�أ�س العامل  ،2018والتي �ستقام ال�صيف املقبل على
الأرا�ضي الرو�سية ،و�ستنطلق يوم  14جوان ،ويف هذا ال�صدد ،ا�ستعر�ض املوقع الر�سمي لالحتاد الدويل لكرة القدم
عددا من املعلومات املثرية بهذه املنا�سبة ،وقال موقع الفيفا �أن �أملانيا والربازيل ،هما املنتخبان الوحيدان يف التاريخ
اللذان لعبا �أكرث من  100مباراة يف نهائيات ك�أ�س العامل بر�صيد  106و 104مباراة على التوايل .و�سي�شارك يف البطولة
 32منتخبا ،و�سيلعبون ما جمموعه  64مباراة ،فى  12ملعبا فى  11مدينة رو�سية فيما �ستقام املباراة النهائية يوم 15
جويلية ،ويت�صدر منتخب الربازيل قائمة الأكرث تتويجا بك�أ�س العامل  5مرات ،يليه �أملانيا حامل اللقب  4مرات ،مت�ساويا
مع �إيطاليا الغائب عن مونديال .2018
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امل�سل�سل الرتكي «الفاحت» يرفع �سقف املناف�سة بفريق عاملي للمعارك
رفعت �أ�سرة م�سل�سل «الفاحت» الرتكي ،من �سقف املناف�سة الدرامية ،با�ستدعاء خمت�صني عامليني ،يف ت�صوير وجت�سيد املعارك التاريخية ،يف حني مت تخ�صي�ص ميدان
للمعارك ،جتاوزت م�ساحته � 81ألف مرت مربع.
وت�ستمر وترية ت�صوير
امل�سل�سل املنتظر بث
حلقته الأوىل ،الأ�سبوع
املقبل ،مع ا�ستدعاء �أ�سماء
عاملية ،من �أجل امل�شاركة
يف ت�صميم املعارك ،حيث
مت ا�ستدعاء املخرج الفني
«توما�س براون» ،م�صمم
م�شاريع يف عدد من �أفالم
هوليوود ،من مثل «تومب
رايدر» ،و�إنقاذ اجلندي
ريان» ،و»املوت ال�صعب»،
وو�صل بالفعل �إىل تركيا

م�ؤخرا.
كما مت اال�ستعانة بـ»جي�سن
وايت» ،وهو خمرج م�ساعد،
من �أجل تدريب املمثلني
بفن ركوب اخليل ،ومهارات
ا�ستخدام ال�سيوف ،منذ 8
�أ�شهر ،حيث �سبق �أن عمل
ب�أفالم من مثل «هاري
بوتر» ،و»�شيفرة دافن�شي»،
بح�سب الإعالم الرتكي.
�أ�رسة امل�سل�سل جل�أت �أي�ضا
�إىل فرقة «نومات �ستانت»
الكازاخية ،من �أجل ت�صوير

م�شاهد املعارك املثرية،
وهي عبارة عن فرقة من
اخليالة� ،شاركت ب�أفالم
من مثل «ماركو بولو»،
و»جنكيز خان» ،بالتعاون
مع فرقة حملية تركية.
ولت�صوير عظمة
ا ملر حلة
ا لتا ر يخية ،
مت ت�شكيل
ميد ا ن
معا ر ك
�ضخم

بلغت م�ساحته 81
�ألفا و 500مرت
مربع ،يف �إحدى
املناطق الريفية
ب�إ �سطنبو ل ،
وخالل فرتة

�إم.بي�.سي ال�سعودية متنع بث الدراما الرتكية

قالت جمموعة «�إم.بي�ٍ.سي»� ،أكرب
جمموعة بث تلفزيوين و�إذاعي
خا�صة يف العامل العربي ،اليوم
االثنني �إنها تلقت �أوامر بوقف
بث الدراما التلفزيونية الرتكية مع
ت�صاعد التوتر بني �أنقرة وبع�ض
الدول العربية.
وحتظى امل�سل�سالت الرتكية
على الأخ�ص بن�سبة �إقبال عالية

يف �أنحاء ال�رشق الأو�سط �إال �أن
متحدثاً با�سم املجموعة قال �إن
احلظر ال�شامل بد�أ �رسيانه يف
الثاين من مار�س .
ويدير جمموعة �إم.بي�ٍ.سي رجل
الأعمال ال�سعودي وليد �آل �إبراهيم
وم�ستثمرون �سعوديون �آخرون.
وقال مازن حايك املتحدث
با�سم «�إم.بي�ٍ.سي»� ،إن هناك

قراراً ي�شمل فيما يبدو عدداً
من املحطات التلفزيونية
العربية يف عدد من الدول مبا
يف ذلك �إم.بي�ٍ.سي بوقف �إذاعة
امل�سل�سالت الرتكية.
وي�شن معلقون عرب �أي�ضاً حملة
على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
�ضد ما يعتربونه تغلغ ً
ال للثقافة
الرتكية يف املنازل العربية عرب
الدراما التلفزيونية املدبلجة
عادة بالعربية.
وقال حايك �إن احلظر ي�شمل جميع
الدراما الرتكية وي�ؤثر ب�شكل فوري
على �ستة م�سل�سالت ،و�أ�ضاف
�أن ذلك �سي�ؤثر على الأرجح على
العائدات ون�سبة امل�شاهدة التي
زادت على مدار �أكرث من ع�رشة
�أعوام.
�إال �أن القرار فتح الفر�صة �أي�ضاً
�أمام �صناع الدراما يف دول مثل
قطر ولبنان ل�سد هذه الثغرة.
وقال حايك �إن القرار ميكن �أن
يكون حافزاً للمنتجني العرب

ل�صنع دراما عربية عالية امل�ستوى
ميكن �أن تكون بدي ً
ال جيداً لتلك
التي مت منع عر�ضها.
ومع قرار وقف عر�ض امل�سل�سالت
الرتكية على «�إم بي �سي» التي تعترب
�أكرب ال�شبكات الإعالمية الرتفيهية
يف العامل العربي التي تتخذ من
دبي مقرا لها وعلى هذا الأ�سا�س
انتقد وزير الثقافة وال�سياحة
الرتكي ،نعمان قورتوملو�ش
حيث �شبه هذا القرار الذي
اتخذته جمموعة قنوات «�إم بي
�سي» الإعالمية  ،بوقف عر�ض
جميع امل�سل�سالت الرتكية على
�شبكة قنواتها ،بالرقابة معتربا � إن
هذا القرار يعد دلي ً
ال على قوة
تركيا الناعمة.
وقال ذات الوزير �أول �أم�س يف
�أنقرة « :لي�س من املمكن �أن
يجل�س ثالثة من ال�سيا�سيني على
طاولة ،و�أن يقرروا من �سرياقب
الأفالم» ،وذلك يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل جمال�س الرقابة احلكومية.

بطلة م�سل�سل «على مر الزمان» الأملانية «كارولني»
تتلقى عرو�ضا جديدة برتكيا

ك�شفت املمثلة الأملانية «ويلما
�إيلي�س» ،ال�شهرية بالعامل العربي
بـ»كارولني» ،عرب دورها يف
امل�سل�سل الرتكي املدبلج للعربية
«على مر الزمان»� ،أنها تلقت
عرو�ضا فنية جديدة يف تركيا،
غري انها مل تك�شف عنها« ،درءا
للح�سد».
ت�رصيحات كارولني جاءت على
هام�ش اختيارها �ضمن جلنة
م�سابقة ملكة جمال ال�سينما الثاين
يف تركيا ،حيث �أو�ضحت �أنها تلقت
عرو�ضا لأعمال فنية يف تركيا.
ووفقا لت�رصيحاتها ،ف�إنها
�أو�ضحت �أي�ضا تلقيها عر�ضا
من م�سل�سلني �أمريكيني ،لذلك
�ستذهب �إىل ميامي قريبا ،من
�أجل العمل عليهما.

وردا على �س�ؤال من ال�صحفيني،
حول تلقيها عرو�ضا من تركيا،
قالت «هناك عرو�ض ولقاءات
مع جهات تركية ،ولكن لن �أك�شف
عن م�ضمونها ،درءا للح�سد ،حيث
ك�شفت عن م�شاريع �أعمال �سابقة
مل تتم ،لذلك مل �أعد �أك�شف عنها،
�إال عندما تتم».
واملمثلة املعروفة عربيا بـ»
كارولني» ،تبلغ من العمر 32
عاما ،وا�شتهرت بدورها يف
م�سل�سل «على مر الزمان»
املدبلج للعربية ،حيث يروي
امل�سل�سل حقبة من تاريخ تركيا،
يف �ستينيات ،و�سبعينيات القرن
املا�ضي ،والقى امل�سل�سل متابعة
جيدة يف العامل العربي.

جرى
التح�ضريات
اال�ستعانة بـ� 450شخ�صا،
�ساهموا ببناء كل املرافق
املطلوبة.
ويروي امل�سل�سل الذي
يلعب دور البطولة فيه،
املمثل الرتكي املعروف،
كنان �إمريزيل �أوغلو،
ال�شهري عربيا بـ»عمار
الكو�سويف» ،ق�صة ال�سلطان
العثماين حممد الثاين
امللقب بالفاحت ،كونه فتح
«الق�سطنطينية (�إ�سطنبول)،

يف العام 1453م.
الثاين
الإعالن
وكان
للم�سل�سل ،قد �أظهر الفاحت
وهو يف �ساحات القتال،
وي�صطدم مع �أهم ا�سم يف
الدولة العلية ،ت�شاندريل
خليل با�شا ،الذي يقول للفاحت
ب�أن فتح الق�سطنطينية ،هو
«حلم فارغ» ،ردا على قول
الفاحت ب�أن «الق�سطنطينية
م�سمار �صدئ يف الرتاب
الإ�سالمي ،وفتحه هو �أكرب
ب�شارة».

�أغنية �أحمد مكي «امل�سروقة» ت�شعل
جدال فنيا مب�صر

�أثار حذف موقع يوتيوب
�آخر �أغاين الفنان امل�رصي
�أحمد مكي «وقفة نا�صية
زمان» بعد جتاوزها حاجز
 16مليون م�شاهدة؛ احلديث
عن تزايد ال�رسقات الفنية
يف الو�سط الغنائي ب�شكل
ملحوظ خالل الآونة
الأخرية .وكان موقع
يوتيوب حذف �أغنية مكي
منذ �أيام ،ا�ستجابة لبالغ
مقدم من �رشكة «�أوديام»
املعنية بحماية حقوق
امل�ؤلفني وامللحنني ،بعد
اتهامه ب�رسقة حلن �أغنية
«احلقيقة» ()The Truth
للمغنية الإيرلندية روازين
موريف ،التي مت طرحها
عام  ،1999قبل �إعادة
الفيديو مرة �أخرى يف
وقت الحق .ودافع مكي
عن ا�ستعانته باللحن ب�أنه
ي�أتي يف �إطار تكنيك ي�سمح
باال�ستعانة مبو�سيقى من
مقطوعات �أخرى ،وقال
�إن هذا الإيقاع معروف
عامليا وتكرر يف �أكرث من

حلن ،م�شريا �إىل �أنه �سيعمل
على تو�ضيح حقيقة الأمر
لل�رشكة مقدمة ال�شكوى
ليتمكن من ا�ستعادة حقوق
بث الفيديو مرة �أخرى.
وبعد ت�رصيحات مكي التي
�أدىل بها لإحدى القنوات
امل�رصية اخلا�صة� ،أعاد
موقع يوتيوب ن�رش الأغنية
مرة �أخرى ،وذلك بعد �أن
تو�صل مكي لتوافق مع
ال�رشكة مقدمة ال�شكوى،
ح�سب مواقع �إعالمية
م�رصية .وبعيدا عن �أغنية
مكي التي اعتربها خرباء
ونقاد فنيون منوذجا
«وا�ضحا» حلاالت �رسقة
الأحلان ،ف�إن عمليات
ال�رسقة يف الو�سط الفني
تزايد ر�صدها ب�شكل
ملحوظ م�ؤخرا ،و�إن مل
تكن بالأمر اجلديد يف عامل
الفن� ،إال �أن ات�ساع ت�أثري
مواقع التوا�صل االجتماعي
وتقدم الأدوات الكا�شفة عن
حاالت التطابق والت�شابه
�ساعد يف ذلك.
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من تراثنا الثقايف

قراءة يف كتاب النوازل املالكية البن الفكون الق�سنطيني

ت�ضم اجلديد من ق�ضايا احلياة التي لها �صلة بال ّنا�س وتتط ّلب �أحكاما تراعي م�صاحلهم وفق مقا�صد
يُق�صد بكتب «النوازل» املجموعات التي
ّ
خ�صها الفقهاء بالدّ را�سة والبحث ،وق ّيدوا �أحكامها يف دواوين مرتبة على �أبواب الفقه ،و�أحكامها تقت�ضي من الفقيه
ال�شريعة ،ولأهميتها ّ
مراعاة جتدد حاجات النا�س ووقائعهم ،وال تقت�صر قيمة كتب النوازل يف جمع امل�سائل وت�سجيلها للم�ستجدّ ات الدينية والدنياوية ،و�إمنا
الهامة(( يف �سدّ النق�ص الكبري يف امل�صادر الأ�سا�سية لتاريخ املنطقة ،فهي تغطي اجلوانب التاريخية واالجتماعية
لكونها �أي�ضا من الروافد
ّ
والثقافية،مما يجعلها م�صدرا هاما ال غنى عنه للباحث)).
واالقت�صادية
ّ
بقلم :حممد ب�سكـر
ومن بني كتب النوازل ال�شهرية يف
املغرب الأو�سط ،كتاب « الدرر
املكنونة يف نوازل مازونة»،
ّ
لل�شيخ يحي بن مو�سى بن يحي
املغيلي املازوين(،من علماء
القرن التا�سع) ،جمع فيه فتاوى
فقهاء تون�س وبجاية واجلزائر
وتلم�سان واملغرب والأندل�س،
ومنه ومن غريه بنى �أحمد بن
يحي الون�رشي�سي م�سائل كتابه»
املعيار املعرب واجلامع املغرب
عن فتاوى وعلماء �إفريقية
والأندل�س واملغرب».
اهتم الباحثون بهاتني املو�سوعتني
درا�سة وبحثا ،ون�سجت حولهما
الكثري من الر�سائل والدرا�سات
اجلامعية ،بينما جند كتابا �آخر
�أُلّف يف العهد العثماين ال يق ّل
�أهمية عنهما  -وهو كتاب « النوازل
املالكية»-الذي مل ير طريقه
بع ُد للتحقيق وال ّدرا�سة ،رغم
احتوائه لفتاوى علماء ق�سنطينة
يف العهدين احلف�صي والعثماين.
اطلعت على ن�سخة ّ
ّ
خطية منه،
تقع يف جملد يحتوي�587صفحة
من احلجم الكبري ،وجامعه هو
ّ
ال�شيخ حم ّمد بن عبد الكرمي
الفكون املنت�سب �إىل �أ�رسة عريقة
من بِيوتات ق�سنطينةُ ،عرفت
بتوارث �أفرادها املراتب العلمية
وتد ّرجهم يف املنا�صب ال�سيا�سية
الها ّمة يف الدول املتعاقبة على
حكم ق�سنطينة بداية من العهد
احلف�صي ،و�ساهمت يف احلركة
الفكرية وامل�شاريع االجتماعية
والعلمية الكثرية ،من بينها ت�شييد
زاوية بر�أ�س اخل ّرازين ،ومت ّيزت
بحر�صها على ن�رش العلوم
واملعارف و قيامها على خدمة
العلماء ،واعتنائها ب�ش�ؤون طلبة
العلم ،وامتلكت مكتبة �ضخمة
ا�شتملت على �أنواع

امل�صنفات ،وقف ّ
ال�شيخ حممود
كحول على ما بقي منها ،ون ّوه
بقيمتها العلمية يف التقومي
اجلزائري ل�سنة 1913م ،فقال:
((...حتى خزانتهم يف العهد
الأخري ،ت�شتمل على عدّة �آالف
من الأ�سفار الثمينة النّادرة ،يف
فنون �شتى ،وفيها ما يع ّد من
الآثار القدمية املخطوطة يف
القرون الأوىل ،جمعت غالب
الكتب التي كانت على ملك
ّ
ال�شيخ مرت�ضى الزّبيدي �شارح
القامو�سّ ،
وال�شيخ بريم اخلام�س
�صاحب ال ّرحلة)).
ال توجد معلومات كافية عن
احلياة االجتماعية والعلمية
مل�ؤلّف « النوازل املالكية» يف
امل�صادر التي ّ
اطلعت عليها ،ما
عدا ما ذكره العيا�شي يف رحلته،
فو�صفه ب�أ ّنه ((اجلامع بني علمي
الظاهر والباطن))� ،إ�شارة �إىل
متكنه من العلوم النّقليةوالعقلية،
وا�ضطالعه بعلوم القوم�(( ،سا َر
يف ذلك على طريقة والده))،
وكان العيا�شي التقى قبل ذلك
بوالده (عبد الكرمي) ،يف رحلته
الأوىل �سنة 1653م ،فوجده يف
�سن عالية.
و�إذا كان الون�رشي�سي يف كتابه
املعيار املعرب� ،أورد فتاوى �أهل
املغرب والأندل�س ب�صفة عامة،
ف�إ ّن ّ
ال�شيخ حممد بن عبد الكرمي
الفكون اقت�رص يف نوازله على
خا�صة ب�أهل
جمع ق�ضايا مل�شاكل ّ
ق�سنطينةُ ،عر�ضت على فقهائها،
�إ�ضافة �إىل �أجوبة عنها لبع�ض
علماء اجلزائر ،ورتّبها على
�أبواب الفقه ،فجاءت كالآتي :من
م�سائل ّ
وال�صالة والزكاة
الطهارة
ّ
وال�صيام .م�سائل النكاح والطالق
والنفقات.
والعدة
م�سا ئل

ا لبيو ع

وال�رصف وال�شفعة والق�سمة
واال�ستحقاق .م�سائل ال�رشكة
والوديعة والعارية والقرا�ض
وال�صلح والغ�صب ،نوازل الأكرية
والإجارة والرهون ،م�سائل الهبة
وال�صدقة والو�صايا واحلب�س،
م�سائل الق�ضاء وال�شهادات
واملواريث والقذف والزنا
وال�رسقة،وم�سائل كتاب اجلامع،
وا�شتمل �أجوبة يف علم التوحيد،
والنحو ،وتف�سري الأحاديث
وغريها .وما ميكن ا�ستخال�صه
من هذا الكتاب ال�ضخم.
� :1إ ّنه ي�ضع بني �أيدينا ت�صورا
للحالة االجتماعية واالقت�صادية
للمجتمع الق�سنطيني يف العهد
العثماين من خالل الق�ضايا
املتنوعة التي �أجاب عنها
الفقهاء.
 :2يتبينّ من تنوع
الأجوبة واختالف
العلماء يف تعليل
�أحكام امل�سائل
واجلدل الفقهي
حول
بينهم
بع�ض الق�ضايا،
�أنّ ق�سنطينة
تزخر بالعلماء
و ا لأ د با ء
و ا لفقها ء
يف العهد
ا لعثما ين ،
فكا نت
متثل
حا�رضة من
حوا�رض العلم يف
املغرب الأو�سط اليناف�سها
يف ذلك � اّإل مدينة تلم�سان.
� :3ض ّم الفكون يف كتابه الكثري
من امل�سائل التي �أجاب
عنها ال�شيخ عمر الوزان،
يف الفقه والتوحيد ،وهي
ن�صو�ص ال توجد يف
الكتب التي حتدثت
كمن�شور
عنه،
الهداية� ،إ�ضافة
الأو�صاف
�إىل
التي و�صفه بها،
بينها:
ومن
«ال�شيخ الفقيه
ا لإ ما م  ،علم
ا لأ عال م ،
املفتي يف
ا لنو ا ز ل
�شيخ
والأحكام،
�شيوخ الإ�سالم ،مفيد الطالبني،
وقدوة املحققني املتفننني،)3(»..

كما جمع فيه فتاوى لعلماء من
�أفراد �أ�رسته ،كفتاوى جده ّ
ال�شيخ
حم ّمد الفكون دفني قلعة املويلح،
و ا ّ
ل�شيخ

قا�سم بن يحي الفكون،
ووالده ّ
ال�شيخ عبد الكرمي بن
الفكون.
 :4كرثة الوثائق والر�سوم وال�شهود
والأحكام الق�ضائية املحفوظة يف
هذه النوازل ،وما انطوت عليه من
معلومات جتعل الباحث يقف �أمام
كم هائل من احلقائق االجتماعية
ٍ
والتاريخية ،مم ّثلة يف �أ�سماء
الأحياء وال�شوارع وامل�ساجد
وامل�ؤ�س�سات واخلطط والأفراد
والنظام الإداري للأحبا�س،
و�أ�سماء العائالت و�أ�سماء الق�ضاة
وتوقيعاتهم.
 :5من بني القيم التاريخية لهذه
النوازل حفظها لبع�ض املعلومات
عن الأ�رس العلمية التي ا�شتهرت
يف مدينة ق�سنطينة ،وتوارث
الفتوى
من�صب
�أفرادها
واخلطابة والق�ضاء ع ّدة قرون،
ك�أ�رسة الكماد،التي ا�شتهر منها:
ال�شيخ عمر بن حم ّمد الكماد،

ال�شهري بابن الوزّان .و�أ�رسة ابن
بادي�س ،ومن بينهم :احميدة
ّ
وال�شيخ
بن بادي�س �أبو العبا�س،
بركات بن بادي�س،و�أ�رسة الغربي
ومنهم ّ
ال�شيخ حم ّمد

بن حم ّمد بن �أبي
القا�سم الغربي،و�أحمد املدعو
ابن احميدة بن �أبي احل�سن
الغربي.و�أ�رسة امل�سبح ومنهم
عبد اللّطيف امل�سبح املردا�سي،
وبركات امل�سبح �أبو حم ّمد،
ّ
العطار ،ومنهم حم ّمد
و�أ�رسة
العطار� ،أبو عبد اهلل،وقا�سم
العطار مفتي ق�سنطينة:6 .
ا�شتملت النوازل املالكية على
�أ�سماء علمية واجتماعية كثرية،
وهذه القائمة الطويلة ميكن
البناء عليها يف جمع معلومات
تعريفية لبع�ض �أعيان ق�سنطينة
املغمورين،فمن بني الأ�سماء
العلمية التي نقل الفكون لها بع�ض
الفتاوى ،وتراجمها �شحيحة �أو
معدومةّ :
ال�شيخ حم ّمد التّواتي،
و�أبو زكرياء يحي املحجوب،
ويحي بن �سليمان الأورا�سي،
و�أحمد بن �سعيد البكو�شي،

والقا�ضي عمر بن علي الفكروين،
ّ
وال�شيخ الغويني ،وعلي املرواين
تلميذ الوزان ،وحممد �شقرون
دفني رحبة ق�سنطينة ،وحممد
بن قا�سم ال�رشيف نقيب ال�رشفاء
بق�سنطينة ،ومن فقهاء اجلزائر
نقل

ّ
ال�شيخ حممد
فتا و ى
بن �إ�سماعيل ،والفقيه �أحمد بن
علي اجلزائري ،وفتاوى �س ّيدي
حممد بن عبد القادر الذي
و�صفه ب�شيخ الإ�سالم وقدوة
الأنام العامل العلاّ مة مفتي
اجلزائر املحمية ،وفتاوى مفتي
ال�سيد عمر
اجلزائر العلاّ مة
ّ
بن داود ،وبع�ض امل�سائل التي
�أجاب عنها ّ
ال�شيخ �سعيد قدورة.
�إنّ كتاب النوازل املالكية ،يعترب
مو�سوعة معرفية مبا احتواه من
م�سائل �رشعية كثرية� ،إ�ضافة
تعد
�إىل الوثائق املتنوعة ،التي ّ
م�صدرا هاما ملعرفة احلالة
االجتماعية والفكرية ،التي
عا�شتها مدينة الهوى (�رستا)
يف العهد العثماين ،الذي مازالت
جوانب تاريخية منه غام�ضة،
لقلّة الوثائق وندرتها.
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النا�شطة اجلمعوية يف والية امل�سيلة و املنتخبة ال�سابقة �سالمة �صباح

املر�أة اجلزائرية �سباقة عن جل ن�ساء العرب
يف جمتمع يرى للمر�أة مكانا مغطى بعادات وتقاليد تبعدها عن كل العيون ،خمت�صرة دورها بني جدران ال ي�صلها نور ال�شم�س اال
خل�سة ،منت زهرة طاحمة اىل العمل ال�سيا�سي واالجتماعي كا�سرة كل القيود العازلة بني حواء والعامل اخلارجي ،هي ال�سيدة �سالمة
�صباح نائب �سابق يف املجل�س الوالئي عن والية امل�سيلة ،حتتفل ككل الن�ساء بعيدها معنا وتفتح قلبها لقراء جريدة الو�سط ليتعرفوا علها
كعن�صر فعال يف املجتمع ،وقدوة ،ومثال للمر�أة الناجحة يف املجتمع``.

م�.س
نرحب بك �أ�ستاذة �صباح �سالمة
يف �صفحات جريدة الو�سط
�أهال بكم ،و�أنا بدوري �أرحب
بكم وبكل قراء جريدتكم الكرام
وخا�صة الن�ساء يف عيدهن هذا.

 ،2002كذا �شغلت منا�صب عدة،
فقد كنت ع�ضو جمل�س �شعبي
والئي (رئي�سة جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والدنية ،جلنة التعمري
وال�سكن ،جلنة تقييم العرو�ض
الفالحية) كذا ع�ضوة يف املجل�س
لال حتا د
ا لو طني

هل لقارئ جريدتنا �أن
يتعرف ب�شخ�صكم �أكرث؟
�صباح �سالمة /نا�شطة
اجتماعية،
�سيا�سية
قدمت خدمات للمجتمع
مركزة على ال�رشيحة
اله�شة وخا�صة االرامل
واملطلقات واملعوزات،
كما يل م�ساهمات يف
برامج وطنية اجتماعية
من خالل جمعيتي
التي
االجتماعية
اترا�سها منذ
�سنة

الن�سائي منذ.2003
كيف كانت بداياتك
امل�ستقلة يف احلياة؟
تزوجت و�أ�صبحت �أما يف �سن
�صغرية ...وكانت طاقتي تفوق
البقاء داخل البيت كنت �أعلم
الأنني كنت �أ�شعر ب�آالم ن�ساء يف
�شتى املجاالت وكانت احالمي
تفوق جدران بيتي كنت احلم
بف�ضاء يجعلني ا�ساعد الن�ساء
وافتح الطريق لهن ب�أفكار
ت�ساعدهن على العي�ش الكرمي
يف �ضل وطن عزيز ،بعد جهاد
�أ�رسي طبعا كلل بنجاح �سلمي،
اخرتت االن�ضمام حلزب
التجمع الوطني الدميقراطي
يف 1997وقبل زواجي كنت �أمثل
الفتاة يف االحتاد الن�سائي ن�شطة
ويل من الكفاءة ما مييزين .وكان
التحاقي باحلزب جعلني �أفجر
طاقاتي.
كما

نعرف �أ�ستاذة �صباح ان
احلراك العملي يف املجتمع
اجلزائري خا�صة يف
الواليات الداخلية �صعب،
فمابالك باحلراك ال�سيا�سي،
فكيف كانت لك ال�شجاعة
للدخول لهذا العامل؟
يف حميط كان ال يتقبل التحركات
الكثرية للمر�أة�أ�ستطيع القول
انني متردت نوعا ما على الفكر
التقليدي الذي يح�رص عطاء
املر�أة داخل البيت ،كانت رغبتي
�إثبات فكرة «ان جناح املر�أة ال
يتعار�ض مع �أداء الواجب الأ�رسي
ن�رضة املحيط للمر�أة ال�سيا�سية
على انها ال ت�صلح لذلك ،لكني
كنت م�ؤمنة انه لكل طريق خطوة
اوىل ولكل نور �شمعة عود ثقاب
عليه ان يحرق ،ولكل مكانة للمر�أة
البد لها ان تخطوها،كفعل اول
لت�صحيح الذهنيات.
كما تف�ضلت ان بداياتك
كانت بانخراطك يف احلزب،
كي كانت م�سريتك يف
احلزب وماهي املنا�صب التي
�شغلتها؟
بداية انخراطي كنت رئي�سة خلية،
وقد ترا�ست  10خاليا وكل خلية ب
 15منخرطة ،ثم تقلدت منا�صب
يف احلزب من رئي�سة خلية اىل
ع�ضو مكتب بلدي �إىل والئي ،ثم
ع�ضو جمل�س وطني باحلزب من
� 2008إىل جانفي .2018
�أ�ستاذة �صباح ،ماهي اهم
النقاط التي تعتربينها
مهمة يف م�سريتك؟
اهم نقطة ،هي جناحي يف
تربيتي لأوالديثم ثباتي رغم
امل�شاكل يف امل�سار ال�سيا�سي
ملدة دامت � 20سنة من العطاء،

و�أي�ضا من اهم النقاط العمل
االجتماعي القوي وحب النا�س
يل ب�صدق� ،سعادتي وزوال تعبي
عند اول ابت�سامة �أراها على وجه
من �أقدم له يد العون ،وال �أحدد
لك �إجنازات مهمة عن اخرى
كل ما قدمته �أعتربه مهما لأنه
كان ب�إخال�ص وعطاء من القلب
للمواطن والوطن.
كيف ترين املر�أة البو�سعادية
اوال ثم املر�أة اجلزائرية
ب�صفة عامة؟
البو�سعادية كانت تعاين يف �إثبات
الوجود يف القدمي لأن املحافظة
كانت تفهم على املحيط ال�ضيق
وخا�صة يف املجال ال�سيا�سي
كانت �صورتها غري م�ستحبة� ،أما
الآن احلمد هلل� ،أ�صبح املجتمع
متفهم ومتقبل لن�شاطاتهاو�أ�صبح
حتى م�ساعدا لهاوهنا �أرجع
و�أقولو�صلنا �إىل هذا بف�ضل ن�ساء
�صربن وفر�ضن وجودهن لفتح
الطريق للمر�أة�،أثبتوا للمجتمع ان
الن�شطة ال�سيا�سية تقدم لل�صالح
العام مثلها مثل املعلمة والطبيبة
تخدم املجتمع يف جمالها وهي
جديرة بالتقدير واالحرتام
،حتيةخال�صة لن�ساء �صامدات
ن�ساء اجليل الذهبيكنا قليال
لكننامتحديات �صامدات وجنحنا
يف تغيري بع�ض الذهنيات،والعمل
االن �سهلوالطريق مفتوح امام
ا لكفا ء ا تا حلا �رض �أ �سهلو �أ جمل ،
امر�أة
البو�سعادية
فاملر�أة
متح�رضة ومتخلقة ومعطاءة
وطنيةحمافظة بكل املعاين ،وهي
جزائرية بكل فخر ،وب�صفة عامة
�أرى اجلزائرية �سيدة قوية م�رشفة
عامليا ،يكفينا �رشف انها الأوىل
يف خمتلف املجاالت عربيا.
بر�أيك ا�ستاذة �صباح ،ماهو
ال�شيء او احلافز لتطور

املر�أة اجلزائر يف العمل
ال�سيا�سي؟
احلافز احلقيقي هو الثقة يف
قدراتها وتوفري الو�سط امل�شجع
للعطاء ال�سليم ،املر�أة اجلزائرية
�سباقة عن جل ن�ساء العرب يف
خمتلف املجاالتوالقانون يف
�صاحلهاالناملر�أة و�صلت �إىل
حق الرت�شح يف الرئا�سيات وقت
كانت تناق�ش فيه �أحقية املر�أة
يف �سياقة �سيارة يف �أماكن �أخرى.
وتقلدت منا�صب ح�سا�سة يف
احلكومة ،وهي مفرو�ضة قانونا
و�إداريا يف املجال�س االنتخابية،
من البلدي �إىل جمل�س االمة
...والئي ووطني ،والقانون
واالدارة ال متنعها بل ي�ساعدانها،
وما ي�ؤخرها ويف�شل عزميتهاهو
الو�سطفي بع�ض احلاالتوبع�ض
الذهنيات.
ماهي نظرتك مل�ستقبل املر�أة
اجلزائرية؟
طموحي ان ت�صل املر�أة �إىل تقدير
عام يليق مبكانتها املميزة وت�صل
�إىل ا�ستقرار اجتماعي كاملومتنح
فر�ص م�شجعة لها لتعطي املزيد
يف خدمة املجتمع وال�صالح
العام وكله لأجل الوطن،املر�أة
اجلزائرية قدوة لكثري من
املجتمعات يف �شتى املجاالت.
ر�سالة ختامية للمر�أة
اجلزائرية...
للمر�أة
باخت�صار
ر�سالتي
اجلزائرية ،كوين او ال تكوين ،من
اجل الوطن ،واجلزائر هي الروح،
نريدها ونعمل ان تكون �أح�سن
الدول بف�ضل �أبنائها املخل�صني،
وكل عامواجلزائر حتييكن
يف عيدكن لأنكن طوال ال�سنة
�ساهرت عليها ولنجاحها.

يف اختتام مهرجان املر�أة للرتاث ال�شعبي ال�سياحي بالعا�صمة

تكرمي املر�أة يف يومها العاملي بالإقامة اجلامعية للبنات ب�سعيد حمدين

�شهد �أول �أم�س  تكرمي جميع املوظفات
بالإقامة اجلامعية �سعيد حمدين للبنات
� 3400رسير  باجلزائر العا�صمة   kوجاء
هذا مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي
للمر�أة  وهذا يف اختتام فعاليات مهرجان
املر�أة للرتاث ال�شعبي ال�سياحي   املنظم
خالل �أيام  05 ، 04و  06مار�س اجلاري
من طرف فرع االحتاد  الوطني للطلبة
اجلزائريني املكتب الوالئي بنب عكنون  وكان
هذا مب�ساهمة  كل من الوكالة الوطنية
لل�صناعة التقليدية  والوكالة الوطنية للتنمية
ال�سياحية  واملعهد الوطني العايل للمو�سيقى،
وامل�رسح الوطني اجلزائري  ومركز ر�ؤى
لال�ستثمار واال�ست�رشاف واملركز الوطني
لل�سينما وال�سمعي الب�رصي  والقيادة العامة
للك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية  والهالل
الأحمر اجلزائري  والفدرالية الوطنية
للحرفيني  والتي عرفت ح�ضور جمموعة من
ال�شخ�صيات الوطنية واملحلية .
تخ�صي�ص جناح للمر�أة الك�شفية
واملر�أة الثورية

و�أكد منظمو مهرجان املر�أة للرتاث ال�شعبي
ال�سياحي من  االحتاد الوطني للطلبة
اجلزائريني يف ت�رصيحهم  ليومية «الو�سط
«�  أن هذا املهرجان ي�شكل رافدا قويا نحو
حتقيق الأهداف املرجوة منه وذلك  عرب
منح جيل ال�شباب فر�صة امل�ساهمة يف لإثراء
امل�شهد الثقايف يف الدولة اجلزائرية  وهذا
عن طريق �صقل  املواهب  الطالبية
املتنوعة  خا�صة يف اجلامعة  باعتبارها
ف�ضاء خ�صب للإبداع  الفني  م�ضيفني
�أن  التنوع العمل الثقايف  بني الطلبة
من خمتلف  الواليات �ساهم يف �إعطاء
�شعور ب�أهمية الثقافة يف تقوية  الوحدة
الوطنية  مع بناء  القدرات ون�رش ثقافة
االبتكار لدى الطلبة وتر�سيخ قيم االنتماء
الوطني لديهم  وعلى هذا الأ�سا�س  قمنا
بتنظيم  العديد من امل�سابقات  واملتمثلة
يف كل  من  م�سابقة �أح�سن فكرة م�رشوع
�سياحي واجلائزة  تتمثل يف متويل امل�رشوع
مع  م�سابقة �أح�سن مذيعة بالتن�سيق مع
الإذاعة اجلزائرية وم�سابقة �أح�سن من�شطة
تلفزيونية  بالتن�سيق مع قناة ال�رشوق تي

يف مع» توب �شيف تقليدي « كم�سابقة
لأح�سن طبق تقليدي بالتن�سيق مع ال�رشوق
«بنة» وم�سابقة �أمرية ال�شاعرات  وم�سابقة
�أح�سن �صوت يف الغناء التقليدي بالتن�سيق
مع الوطني العايل للمو�سيقى بباب الوادي
باجلزائر العا�صمة  وعليه فلقد خ�ص�صنا
م�سابقة لأح�سن مونولوق بالتن�سيق مع
امل�رسح الوطني اجلزائري و�أح�سن �صورة
فوتوغرافية ملكان �سياحي يف والية
الطالبة�  إ�ضافة �إىل تنظيم�  شق املعار�ض
والور�شات جناح تقليدي�  ضم  معر�ض
حول الرتاث اجلزائري  عن طريق عر�ض
للبا�س التقليدي والأواين التقليدية والأكل
التقليدي  وخيمة عمالقة مع �إقامة ور�شات
خا�صة باحلرف اليدوية  وهذا بالتن�سيق
مع الفيدرالية  الوطنية للحرفيني و�ضم �شق
الرتفيه  فرقة مو�سيقية كال�سيكية من تقدمي
طلبة املعهد العايل للمو�سيقى  وعر�ض
م�رسحي من تقدمي امل�رسح الوطني
اجلزائري  وعر�ض فيلم �سينمائي من
تقدمي املركز الوطني لل�سينما وال�سمعي
الب�رصي  وعر�ض �أزياء للبا�س التقليدي

وفرقة الرق�ص التقليدي مع تخ�صي�ص
جناح املر�أة الك�شفية بالتن�سيق مع الك�شافة
الإ�سالمية اجلزائرية وجناح �آخر خ�ص�صناه
للمر�أة الثورية بالتن�سيق مع متحف املجاهد
.
ن�شر الوعي ال�سياحي والثقايف لدى
الطلبة اجلزائريني
يف ذات ال�سياق اعترب  منظمو هذه
التظاهرة  يف حديثهم للو�سط «الو�سط «
�أنها  تهدف �إىل ن�رش الوعي  ال�سياحي والثقايف
عند�  رشيحة مهمة من �رشائح املجتمع
وهم  طلبة املرحلة اجلامعية   ولهذا نظمنا
ندوة  حتت عنوان«  ال�سياحة رهان اجلزائر
نحو تنمية م�ستدامة»  قدمها الدكتور
واخلبري االقت�صادي   ب�شري م�صيطفى  كاتب
الدولة ال�سابق   لدى الوزير الأول املخت�ص
والإح�صائيات  وجاء
باال�ست�رشاف
هذا  ملا لل�سياحة من دور بارز يف
بناء  املجتمع  اجلزائري م�ستقبال  لكون
الطلبة�  أداة للتطور االجتماعي والثقايف

واالقت�صادي من خالل انخراطهم بعد
تخرجهم يف �سوق العمل  وهذا لإدراك�  أهمية
الوعي ال�سياحي يف جعل �سكان �أي مدينة
جمتمع حا�ضن ولي�س خانق  وطارد
لل�سياحة  وهذا بهدف  حتويل ال�سياحة
�إىل ثقافة عامة لدى جميع �سكان  وهذا
ما �سي�ساهم �أ�سا�سا يف الإقبال على هذا
املجال  مبختلف �أن�شطته بر�ؤية متفتحة
على حيويته  لتحويل الوعي ال�سياحي�  إىل
�سمة عامة جتعل ال�سائح  ي�شعر بالدفء
يف املعاملة  والتميز يف اال�ستقبال  والوداع
والألفة بينه وبني املواطن �أينما حل و�أينما
ارحتل�  إ�ضافة �إىل العمل على خلق وعي
لأهمية الن�شاط ال�سياحي  و�أثره يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية الذي ي�ؤدي �إىل
حت�سني الأو�ضاع املعي�شية لل�سكان مبختلف
�رشائحهم ملا لهذا القطاع من دور على
خمتلف الأن�شطة من �أجل متكني الطالب من
اكت�ساب معلومات ومعارف مو�سعة حول الإرث
التاريخي العريق للجزائر والعادات  والتقاليد
الأ�صيلة للمجتمع اجلزائري مبا ي�سهم
يف التعرف على الرتاث املعنوي واملادي

للجزائر واحلفاظ عليه ومنعه من االندثار
والعمل على ا�ستثمار �سياحي  وهذا عن
طريق جذب عدد ممكن من الزوار وال�سياح
�إليها ولهذا قمنا  بتخ�صي�ص �شق الرحالت
عن طريق رحلة �إىل تيكجدة بالبويرة  مع
زيارة زاوية عني ما�ضي بالأغواط وح�ضور
م�رسحية يف امل�رسح الوطني اجلزائري  حمي
الدين ب�شطارزي العا�صمة    ،فيما �ضم  جناح
الدليل ال�سياحي  معر�ض لل�صورولأح�سن
الأماكن ال�سياحية يف اجلزائر  وخريطة
اجلزائر  مع عر�ض  بع�ض الوكاالت
ال�سياحية خلدماتها  فيما يخ�ص ال�سياحة
الداخلية  ،فيما مت تخ�صي�ص جناح  خا�ص
بالثقافة ال�صحية لدى ال�سائح  ،والذي�  أقيمت
فيه ور�شات حول الإ�سعافات الأولية يف حالة
حادث مروري خالل ال�سفر �إىل يف حالة
الغرق  مع حمالت توعوية للوقاية من
الأمرا�ض املعدية  خالل ال�سياحة  وحمالت
توعية حلوادث املرور  وي�أتي هذا بالتن�سيق
مع الهالل الأحمر اجلزائري وطبيبات
الإقامة.  
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حتى الطب يقف عاجزا �أمام الن�ساء!
يعد الأمل الذي تعاين منه الإناث �أحد �أكرث الظواهر غمو�ضا يف الطب ،ووجد الباحثون دليال على اختالف �شكل
الأمل يف خاليا الن�ساء مقارنة بالرجال وتعاين ما ال يقل عن  %30من الن�ساء ،من الأمل �أثناء ممار�سة اجلن�س ،بينما
تواجه واحدة من كل  6ن�ساء �آالم ت�شنجات الدورة ال�شهرية ،التي متاثل يف �شدتها النوبات القلبية.
وحتى الآن ،ال يعرف الأطباء
الكثري عن �أمل املر�أة ،لأن
�أبحاث الأمل �شملت خاليا
الذكور ،مع افرتا�ض �أن النتائج
«غري العادية» تنطبق على
الإناث �أي�ضا وي�ضيف اال�ستنتاج،
الذي تو�صل �إليه فريق البحث
يف جامعة تك�سا�س بوالية دال�س
الأمريكية� ،إىل جمموعة متزايدة
من البحوث املتعلقة بفعالية
بع�ض الأدوية على الرجال دون
الن�ساء ،والعك�س بالعك�س.
ول�سوء احلظ ،وجد الباحثون يف

هذا االكت�شاف ،طريقة جديدة
لعالج �آالم الذكور ،يف حني ما
يزال عالج الإناث �أمرا غام�ضا،
خا�صة بالن�سبة للواتي يعانني
من �آالم مزمنة.
وبد�أت الدرا�سة اجلديدة يف
عام  ،2014بعد �أن طلب مركز
املعاهد الوطنية لل�صحة ،جميع
التجارب ما قبل ال�رسيرية ،التي
ت�شمل بيانات الذكور والإناث
وقبل ذلك ،كان العلماء مييلون
�إىل جتنب االختبارات على
مناذج الإناث ،وذلك لأن دورة

الطمث والهرمونات املتقلبة
لديهن ،ت�ؤدي �إىل نتائج �أقل
ات�ساقا ولتقييم االختالفات بني
اجلن�سني ،قام امل�ؤلف الرئي�سي
للدرا�سة ،تيد براي�س ،من فريق
�أبحاث علم الأع�صاب ،بالتالعب
مب�ستقبالت الدوبامني الع�صبي،
لدى الفئران الذكور والإناث،
ويذكر �أن الدوبامني هو جزيء
تطلقه اخلاليا الع�صبية ،لإر�سال
�إ�شارات �إىل الأع�صاب الأخرى،
كما ميكن �أن يحفز �شعور
ال�سعادة ،وعادة ما يُ�ستخدم

يعاين معظم النا�س من الإجهاد،
�سوا ًء الناجت عن �ضغط العمل،
�أو توتر ما قبل االمتحانات� ،أو
امل�شاكل املادية� ،أو امل�شاكل
ال�شخ�صية وغريها من الأمور
التي تعكر �صفو احلياة.
و�إليكم فيما يلي  10ن�صائح
من �ش�أنها التقليل من التوتر
والإجهاد ،ح�سب ما جاء يف
موقع «بولد�سكاي» املعني
بال�صحة:
 1اال�سرتخاءللتخفيف من وط�أة التوتر �أو
الإجهاد ،فعليك باال�سرتخاء
وذلك بتخ�صي�ص  15دقيقة
يومياً للت�أمل يف هدوء بعد
العودة من العمل.
 2تفنيد عوامل التوترين�صح بت�سجيل جميع الأ�شياء
التي ت�سبب لك التوتر يف العمل،
بدفرت خا�ص والعمل على
حتليلها ودرا�سة كيفية التعامل
معها �أو التخل�ص منها.
 3هل عملك ي�ستحق العناء؟
يتعني عليك م�صارحة نف�سك
هل ي�ستحق عملك قدر التوتر

والإجهاد الع�صبي الذي تتعر�ض
له �أم ال ،ف�إذا كان ال ي�ستحق
العناء فعليك فوراً بتغيري
وظيفتك.
� 4إطالع مديرك بالعملعلى م�شاكلك
يعترب احلديث مع مديرك
بالعمل حول كيفية ت�أثري جوانب
معينة من العمل على �صحتك،
�أمراً �إيجابياً للغاية لأنه ب�إمكانه
بب�ساطة حل امل�شكالت التي
ت�سبب لك التوتر والإجهاد.
 5العمل من املنزل�إذا كانت وظيفتك ت�سمح لك
بالعمل من املنزل ،فا�ستغل
ذلك قدر امل�ستطاع للق�ضاء
على الروتني املزعج والتخل�ص
من الإجهاد املرتبط بعملية
التنقل.
 6اال�ستمتاع بالعملت�أكد من مدى ر�ضاك عن
وظيفتك ،لأن بع�ض الوظائف
الروتينية اململة ترفع م�ستوى
التوتر الناجت عن الإحباط.
 7العائد املاديرا�ض عن العائد
�إذا كنت غري
ٍ

املادي من وظيفتك ،فعليك
فوراً بالتحدث �إىل مديرك يف
هذا ال�ش�أن ،لأنه من امل�سببات
الرئي�سية للتوتر و الإجهاد_
الع�صبي.
� 8أ�صدقاء العملمن اجليد تكوين عالقات
اجتماعية مع �أ�صدقاء العمل،
حتى يت�سنى لك ق�ضاء فرتة
راحتك يف العمل ب�شكل جيد
ي�ساعد على التخل�ص من توتر
العمل.
 9عدم حتمل �أعباء�إ�ضافية يف العمل
االلتزام بحدود العمل وعدم
قبول �أية �أعباء �إ�ضافية ،منعاً
لإ�صابتك بالتوتر والإجهاد
الع�صبي الناجت عن ت�ضاعف
العمل املطلوب منك �إجنازه.
� 10إجازات متكررةاحلر�ص على �أخذ عطلة كل
�شهرين على الأقل واالبتعاد
عن حميط العمل ي�ساعد يف
التخل�ص من الإجهاد والتوتر.

 10ن�صائح للتخل�ص
من الإجهاد و�ضغط العمل

لتقدمي ترياق للأمل.
ومع ذلك ،وجد الباحثون �أن
التالعب بهذه امل�ستقبالت يحد
من الأمل املزمن لدى الفئران
الذكور فقط ،ولكن مل يكن له
�أي ت�أثري على الإناث وبهذا
ال�صدد ،يقول الدكتور براي�س:
«قد نحتاج �إىل تطوير عملية
الت�شخي�ص ،للنظر يف �أنواع
خاليا الفرد ،التي تطيل الأمل،
حتى نتمكن من تكييف العالج
على �أ�سا�س الآلية الكامنة».

ارتفاع الكول�سرتول
يقي كبار ال�سن
من اخلرف

قال العلماء �إن الن�سبة العالية من
الكول�سرتول يف الدم متنع كبار
ال�سن من الإ�صابة باخلرف ،وهو
ما قد يكون مفتاح العثور على
عالج للمر�ض فقد وجد العلماء
يف مدر�سة «�إيكان» للطب يف
مونت �سيناي بنيويورك� ،أن كبار
ال�سن الذين تزيد �أعمارهم عن
الـ 85عاما كانت وظائف الدماغ
لديهم تعمل ب�شكل جيد مع زيادة
الكول�سرتول منذ منت�صف العمر،
وهو ما يجعلهم �أقل احتماال بن�سبة
 %32للإ�صابة ب�ضعف الوظائف
العقلية .ويعرتف العلماء ب�أن
هذه املفارقة جعلتهم يف حرية
من �أمرهم ،حيث �أن الكول�سرتول
يعرف ب�أن له ت�أثريا �سيئا على
الإدراك يف �سن ال�شيخوخة ،لذلك
ف�إن اكت�شاف ال�رس قد ي�ؤدي �إىل
تطوير �أو «دواء للخرف» يف العامل،
الرئي�سي للبحث ،الربوفي�سور
جريميي �سيلفرمان« :ن�أمل يف �أن
تتيح لنا نتائجنا حتديد اجلينات
�أو العوامل الوقائية الأخرى
للتدهور الإدراكي من خالل
يعانون من اعتالل �صحي من كبار
ال�سن» ،وتابع قائال �إنه« :يجب �أن
ي�ستهدف العالج الأفراد من كبار
ال�سن والذين هم على دراية �سليمة
التي ت�سعى الدرا�سات البحثية
للو�صول من خاللها لعوامل
وقائية ،والتي ميكن �أن ت�ساعد
يف حتديد الأدوية والعالجات يف
امل�ستقبل لعالج اخلرف ومر�ض
�ألزهامير» .ويقول الربوف�سور
�سيلفرمان ،وهو طبيب نف�سي
يف �إيكان ،وم�شارك يف البحث:
«نتائجنا لها �آثار هامة للبحث
عن العوامل الوراثية وغريها من
العوامل املرتبطة بال�شيخوخة
املعرفية كما �أن البيانات تتفق
مع نتائج �أبحاثنا ،حيث �أنه من
بني الأفراد الذين يعي�شون فرتة
طويلة حتى �سن ال�شيخوخة
ويتمتعون ب�صحة �إدراكية �سليمة،
وجد �أن لديهم م�ستويات عالية من
الكول�سرتول كما �أنهم �أكرث عر�ضة
المتالك عوامل وقائية على عك�س
كبار ال�سن الذين تنخف�ض لديهم
م�ستويات الكول�سرتول» ،كما �أكد
�أن النتائج ال تعني �أنه يجب على
كبار ال�سن زيادة ن�سبة الكولي�سرتول
يف الدم.

مكونان �سحريان
للتخل�ص من فقر الدم!
يعترب فقر الدم �أو الأنيميا من امل�شاكل ال�صحية الأكرث �شيوعاً على
الإطالق ،فهي ت�صيب الكثريين من خمتلف الفئات العمرية والأنيميا
نق�ص يف عدد خاليا الدم احلمراء
هي عبارة عن
وبالتايل انخفا�ض تركيز
الهيموغلوبني بالدم.
و ا لهيمو غلو بني
موجود يف خاليا
احلمراء
الدم
وم�س�ؤول عن نقل
من
الأك�سجني
الرئتني �إىل �سائر
�أجزاء اجل�سم.
وهناك عدة �أ�سباب
للإ�صابة بفقر الدم
من بينها نق�ص
احلديد ،حم�ض
الفوليك وفيتامني
 ،B12لذا تعد
الإناث �أكرث عر�ضة
للإ�صابة به ب�سبب احلمل،
الوالدة والدورة ال�شهرية ف�إذا
كنت تعاين من الوهن وال�ضعف وعدم القدرة على �أداء مهامك
اليومية بن�شاط وحيوية� ،إذن يتعني عليك فح�ص الدم حيث �أن هذه
الأعرا�ض �إىل جانب الدوار� ،ضعف التنف�س ،ال�شحوب وال�صداع ،تعد
من الأعرا�ض الرئي�سية للإ�صابة مبر�ض الأنيميا و�إليكم فيما يلي
مكونان �سحريان ميكن ا�ستخدامهما كعالج منزيل �آمن للتخل�ص من
فقر الدم ،ح�سب ما جاء يف موقع «بولد�سكاي» املعني بال�صحة:

 1-ع�صري الرمان

يحتوي الرمان على كمية وفرية من احلديد ،لذا ف�إن تناول
كوب من ع�صري الرمان يومياً يوفر للج�سم الكمية املطلوبة من
احلديد.

 2-بذور ال�سم�سم

الحتوائها على الربوتني واحلديد ت�ضمن ملعقة واحدة من بذور
ال�سم�سم يومياً حت�سني عدد خاليا الدم احلمراء باجل�سم.
وللح�صول على عظيم الفائدة ،ين�صح خرباء التغذية ب�إذابة ملعقة
بذور ال�سم�سم املطحونة يف كوب من ع�صري الرمان وتناولها
على �أ�سا�س يومي لتح�سني و�ضمان املحافظة على م�ستويات
الهيموغلوبني بالدم.
وجدير بالذكر �أن هذا العالج املنزيل قد ال ينجح �إذا كان م�ستوى
الأنيميا عايل ،لذا يف�ضل ا�ست�شارة الطبيب يف هذه احلالة فرمبا
يحتاج ال�شخ�ص �إىل بع�ض الأدوية واملكمالت الغذائية قبل البدء
يف العالج بالو�سائل الطبيعية.

19

اخلمي�س  8مار�س  2018املوافـق لـ  19جمادىالثاين 1439ه

�إ�سالميات

�أئمة النا�س يف زمانهم ,من هم ؟
وقال بع�ضهم�(( :أئمة النا�س يف زمانهم
�أربعة؛ الثوري بالكوفة ،ومالك باحلجاز،
والأوزاعي بال�شام ،وحماد بالب�رصة))
�أي �أن اهلل عز وجل رب العباد جميعاً،
يحب كل عباده ،لذلك الدعاة ,والعلماء،
وامل�صلحون ،والق�ضاة ،واملفتون،
واملجتهدون ،ه�ؤالء املجددون للدين،
و َزّعهم ربنا جل جالله توزيعاً جغرافياً،
واهلل ُ عز وجل �أج ّ ُل و�أكر ُم مِ ن �أن يخ�ص
بلد ًة واحدة بكل العلم ،و�أن يحرم الباقني
من العلم ،يوجد توزيع دقيق جداً .
لذلك ا�ستمعوا �إىل مقولة �أحد العلماء :ال
ي�ستطيع �إن�سان مهما عال �ش�أنه �أن يحتكر
الدين ،ال �إن�سان ,وال جماعة ،وال طائفة،
وال مذهب ،وال قطر ،وال م�رص ،وال �إقليم،
وال حقبة  ،وال فئة ،وال �أمة ،الدين كالهواء
للنا�س ،ال ميكن �أن يحتكر ،اهلل عز وجل
يجعل يف كل بلد ،ويف كل �إقليم ،ويف كل
حي عل ًما وعلماء .
و�أنا �أقول لكم يف كل بلد �إ�سالمي ,علماء

خمل�صون ,عاملون ،ي�ؤدون واجباتهم التي
�أوكلها اهلل �إليهم ،فمن ال�سذاجة �أن تقول:
الدين يف هذا املكان ،ولي�س يف �أي مكان
�آخر ،لك ْن قد ي�شتد الإقبال على الدين يف
بلد ،ويق ّل يف بلد �آخر� ،أ ّما �أن ينعدم ,فهذا
م�ستحيل ،لأن اهلل �سبحانه وتعاىل يقيم
احلجة على خلقه دائماً ،كيف تقام احلجة
على خلقه؟ ب�أ ْن يكون يف كل مكان علماء
عاملون  .ال�شيخ حميي الدين له كلمة
مكتوبة �إىل جانب قربه :لكل ع�رص واحد
ي�سمو به و�أنا لهذا الع�رص ذاك الأوحد
نحن ال عالقة لنا بهذه ال�شطحة ،ولكن
رص م�سلم ي�سمو به اهلل ،جعل لكل
لكل ع� ٍ
ع�رص من ينه�ض بهذا الدين ،من يجدد
هذا الدين ،من يعيد �إىل الدين �صفاءه،
من يعيد �إىل الدين نقاءه  ،من ي�ضع يده
على جوهر الدين ،من يبث به الروح
التي فقدت مع ت�أخر الأيام ،هذه النقطة
الثانية� ،أنا �أذكر الأقوال ,و�أنطلق منها� ,إىل
قواعد عامة .

ال�سعادة الزوجية من
رحمة اهلل عز وجل

ميكن �أن تُدعى �إىل طعام ع�شاء ،تُدعى �إىل حفل،
�إىل عقد قران ،و تُق َّدم لك ال�ضيافات الفاخرة
جداً� ،أما �أحياناً فتُدعى �إىل بيت اهلل ،على الأر�ض،
كر�سي ُمريح ال يوجد ،ك�أ�س من ال�شاي ال يوجد،
كان عليه ال�صالة و ال�سالم �إذا دخل امل�سجد قال:
((�إِ َذا َد َخ َل �أَ َح ُد ُك ْم المْ َ ْ�سجِ َد َفلْيَ ُق ْل :اللَّ ُه َّم ا ْفتَ ْح يِل
اب َر ْح َمت َِك َو ِ�إ َذا َخ َر َج َفلْيَ ُق ْل اللَّ ُه َّم �إ ِيِّن َ �أ ْ َ�س�أل ُ َك
�أَبْ َو َ
َ
ُ
َ
�ضلِك)) [م�سلم َع ْن �أبِي �أ َ�سيْدٍ]
مِ ْن َف ْ
�إذا الإن�سا ُن وهبه اهلل ُ �سعادة زوجية ،هذه من
رحمة اهلل ،ال�سعادة الزوجية� ،إذا وهبه امر�أ ًة
رسه �إن نظر �إليه ،حتفظه �إن غاب عنها،
�صاحلة ت� ّ ُ
و تطيعه �إن �أمرها ،هذه من رحمة اهلل ،هناك نِع ٌم
ري من النا�س ،الإن�سان يخرج من بيته
ال يعرفها كث ٌ
ً
ً
ّ
أ�شد الطم�أنينة �إىل �أن زوجته
�إىل عمله مطمئنا � ّ
طاهرة عفيفة ،هذه الطم�أنينة من نعمة اهلل
الكربى ﴿ :لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ﴾ [�سورة الأعراف:
]204
ً
ً
ً
ً
يهبك زواجا �سعيدا و يهبك �أوالدا �أبرارا ،و يهبك
رزقاً حالالً ،كم م�صلحة مبنية على احلرام؟ فتح
ملهى ،قال يل :يف خم�سة و �أربعني يوماً �أرباحه
ثمانية ماليني لرية ،مبلغ �ضخم ،و لكن قال
تعاىل� ﴿ :إِ ّنَا نَ ْح ُن نُ ْح ِي المْ َ ْوتَى َونَ ْكت ُُب َما َق َّد ُموا
َو�آثَا َر ُه ْم﴾ [�سورة ي�س]12 :

من طلب العلم و�سع اهلل له يف رزقه
�أنت حينما تطلب العلم وتقتطع
من وقتك الثمني وقتاً لطلب العلم،
حينما حت�رض در�س علم ،حينما
تقر�أ كتاب يف الفقه ،حينما حتفظ
كتاب اهلل حينما تلتزم يف م�سجد
هذا وقت �أنت اقتطعته من وقت
فراغك من وقت راحتك مكافئة
اهلل عز وجل على من طلب العلم
�أن يو�سع اهلل عليه يف رزقه ،هذا
احلديث (( :من طلب العلم تكفل
اهلل له برزقه )) [م�سند ال�شهاب

وقال املناوي يف في�ض القدير
يجوز االحتجاج به]
هذا �سبب �آخر ،الهجرة يف �سبيل
اهلل تزيد يف الرزق ،وطلب العلم
يزيد يف الرزق ،عن �أبي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال (( :من
غدا يف طلب العلم �صلت عليه
املالئكة وبورك له يف معي�شته
ومل ينق�ص من رزقه وكان عليه
مباركاً ))

املوت ٌ
نقلة نوعية من نظام �إىل نظام

املوت ،املوت
و لو جاء
ُ
نقل ٌة نوعية من نظام �إىل
نظام� ،أما اخلط البياين
ف�صاعد ،و �أجمل دعاء:
«اللهم اجعل نعم الدنيا
متَّ�صلة بنعم الآخرة «� »،أال
يا ُر َّب نف�س طاعمة ناعمة
يف الدنيا جائعة عارية
يوم القيامة « يل �صديق
له وال ٌد ،هذا الوالد من
�أثرياء هذه البلدة الكبار،
دخلت مرة �إىل بيته ما
ُ

�شاء اهلل� ،أربعمئة مرت،
فيه زينة ،و فيه �أجنحة
�رشقية و �أجنحة غربية،
تكييف و تدفئة و تحُ ف،
الفاز ثمنه باملاليني ،فاز
كبري �صيني� ،أثاث بيته
من �أرقى م�ستوى ،ي�أتيه
بالطائرة بالربيد اجلوي،
تُويف ،يف �أيام مطرية ج ًّداً
رب ،و اجلنازة و
�أ�شترُ ي له ق ٌ
رب
�صلت �إىل القرب فُتح الق ُ
مياه �سوداء يف القرب� ،سئل

ابنُه ماذا نفعل؟ قال:
�ضعوهُ ،و�ضع هذا يف قرب
و املياه ال�سوداء جتري
فيه ،يقول مدي ُر معمله
وهو يح�رض معنا �أحياناً،
قال يل� :أ�سبوع ب�أكمله ما
تناولت لقم ًة من الطعام،
�أُيُعقل �أن فالناً معلَّمه
هنا يُدفن ،الدعاء الرائع:
«اللهم اجعل نعم الدنيا
مت�صلة بنعم الآخرة»« ،
�أال يا ُر َّب
نف�س طاعم ٍة
ٍ

ناعم ٍة يف الدنيا جائع ٌة
عارية يوم القيامة� ،أال يا
ُر َّب نف�س جائعة عارية
يف الدنيا طاعمة ناعمة
يوم القيامة « �أما امل�ؤمن
فرنجو اهلل َ �سبحانه و
تعاىل �أن يكرمنا اهلل ُ
جميعا فيجعل نعمنا
يف الدنيا متَّ�صلة بنعم
الآخرة ،كلمة ﴿ :لَ َعلَّ ُك ْم
[�سورة
تُ ْر َح ُمونَ﴾
الأعراف]204 :

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

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

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

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

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

الكلمات املراد �شطبها
 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

 -غـياهـب

 -تنور

 -احلـاملـة

 -بهيج

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

حل العدد ال�سابق
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مكالرين �سينا تك�شف نف�سها ر�سمي ًا بقوة  800ح�صان
ا�سمها م�أخوذ من

�أ ير تو ن
�سينا �سائق فورموال 1

فورد تعقد �شراكة مع علي بابا لبيع ال�سيارات عرب الإنرتنت
فورد على و�شك ابرام اتفاقية ت�سمح لها ببيع ال�سيارات يف ال�صني عرب موقع تيمول التابع لعلي بابا �أونالين
للتجزئة ي�أتي هذا ح�سب تقارير رويرتز ،حيث �أن جيم هاكيت رئي�س فورد التنفيذي وبيل فورد االبن رئي�س
جمل�س الإدارة التنفيذي متواجدان يف مدينة هانغت�شو ال�صينية حالياً لإبرام العقد مع علي بابا ،وذلك يف
حماولة جلذب مبيعات عرب ال�سوق املتنامي لبيع ال�سيارات عرب الإنرتنت ،وبنا ًء عليه �سيتم تو�صيل ال�سيارات
ال�صني ،كما �أن الإ�صالح وال�صيانة �سيكون
للعمالء عرب متاجر فورد املنت�رشة حول
عرب مراكز ال�رشكة.
ت�ؤدي االتفاقية مع علي
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد
�سيارات فورد عرب
بابا �إىل بيع
ال�سيارات” حيث �أنه
“�آلة بيع
الذكي
بهاتفك
عرب تطبيق
�رشاء ال�سيارة �أو
تقوم بطلب
وعلى الفور يتم
ا ختبا ر ها
ً
�أوتوماتيكيا �أثناء
ت�سليمها لك
الآلة العمالقة.
وقوفك �أمام
لكن باملقابل ،فوكالء �رشكات ال�سيارات غري متقبلني لهكذا طرق بيع ،حيث �أنه �إذا زادت االعتمادية
عليها �ست�ؤذي مبيعات قطاع التجزئة.

�إطالق كمارو  SSو�سيلفرادو  HDيف �أ�سرتاليا
�أعلنت جرنال موتورز و�رشكة هولدن الأ�سرتالية لل�سيارات اخلا�صة ( )HSVعن اتفاق جديد ي�ضمن ا�ستمرار
الأخرية عقب توقف �إنتاج موديل هولدن كومودور ال�شهري ..ويت�ضمن االتفاق تد�شني هولدن لعدد من املوديالت
اجلديدة لل�سوق الأ�سرتالية مثل � HSVسبورت�س كات املبنية على هولدن كولورادو ،والتي ح�صلت على مقدمة
جديدة كلية ب�شبكة تهوية حمدثة وم�صابيح �ضباب  LEDورفرف جديد وارتفاع �أعلى لل�سيارة.
مبحرك تريبو ديزل
و�ستتوفر � HSVسبورت�س كات اجلديدة
وعزم دوران 368
�سعة  2.8لرت بقوة  197ح�صان
يدوي
حركة
رطل-قدم ،مت�صل بناقل
ب�ست �رسعات �أو �آخر
�أوتوماتيكي ب�ست
�رس عا ت

�أي�ضا.
ولكن �أهم
هذه املوديالت
هي ن�سخ جديدة
ل�شفروليه كمارو و�سيلفريادو
 ..HDحيث �ستطرح هولدن
رباعية كاملة وحمرك Duramex
ن�سخ �سيلفرادو مبق�صورة
ديزل �سعة  6.6لرت بقوة  445ح�صان وعزم دوران  910رطل-قدم ،مت�صل بناقل حركة �أوتوماتيكي قيا�سي ب�ست
�رسعات بالن�سبة لكمارو ،ف�ستطرح هولدن ن�سخة  2SSيف  2018مبحرك � V8سعة  6.2لرت بقوة  455ح�صان
وعزم دوران  453رطل-قدم ،مت�صل بناقل حركة �أوتوماتيكي بثمان �رسعات ،مع عدم توفر ناقل حركة يدوي
كاملعتاد.
و�ست�أتي ن�سخة كمارو اجلديدة مب�صابيح �أمامية  HIDوجناح خلفي وجنوط بطول  20بو�صة و�إطارات من
طراز  ،Goodyear Eagleكما �ستح�صل ال�سيارة على مقاعد ريا�ضية مهواة ومدف�أة ونظام �أوتوماتيكي
للتحكم يف املناخ مبنطقتني ونظام �أوديو  Boseالفاخر بت�سعة مكربات �صوت.
وقد و�صف مدير  HSVاالتفاق مع جرنال موتورز بـ “بداية ع�رص جديد متاما لهولدن ،حيث انتقلنا من جمرد
تعديالت خفيفة على موديالت حالية �إىل تد�شني ن�سخ جديدة ب�إ�ضافات حقيقية وح�رصية لعمالئنا”.

الأ�سطوري ،وهي ت�أتي ب�شا�سيه ب�ألياف الكربون مت
تطويره ب�شكل يجعلها خفيفة للغاية فوزنها 1,198
كيلوغرام وح�سب مع ديناميكيات هوائية ن�شطة هي
الأكرث تقدماً وتطرفاً و�أبرزها هو ذلك اجلناح اخللفي
ال�ضخم.
مكالرين �سينا حتظى بتجهيزات �سيارات ال�سباق،
وهي موجهة للم�ضمار �إال �أنها قانونية متاماً على
الطرقات العامة ،وهي لديها حمرك تريبو مزدوج 4
لرت � 8سلندر بقوة  800ح�صان و 800نيوتن.مرت من عزم
الدوران مع جري ذو مقب�ض مزدوج بـ � 7رسعات مع
نظام دفع خلفي ،ما يجعلها تنطلق ح�سب التوقعات
من  100-0كيلومرت يف �أقل من  2.5ثانية مع �رسعة
ق�صوى تتجاوز  320كيلومرت يف ال�ساعة.

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

نظام فرامل �سينا تقول مكالرين �أنه الأكرث تقدما يف
العامل حيث �أن �أقرا�صها كربون �سرياميك والتقنيات
امل�ستخدمة بها تنتمي ل�سيارات ال�سباق ،كما �أن
الإطارات قد مت ت�صميمها خ�صي�صاً مل�ضمار ال�سباق
الأبواب تفتح لأعلى كما نرى وهي واملق�صورة عالية
التقنية مت بنا�ؤها ب�ألياف الكربون ،مع ذلك فامل�ساحة
حمدودة للغاية بداخل �سينا وبالكاد �ستكفي ال�سائق
والراكب .مقرر �أن يكون �إنتاج مكالرين �سينا حمدوداً
على  500منوذجاً ويكون �سعرها  750,000جنيه
�إ�سرتليني �أي ما يعادل  3.785مليون ريال ،ولكن
بالطبع وكما هو معتاد فقد باعت ال�رشكة البحرينية
الإماراتية كافة ن�سخها بالفعل.

الإعالن عن ا�ستدعاء بوغاتي
�شريون من حول العامل

�أعلنت بوغاتي عن ا�ستدعاء  47منوذج �شريون �صاحبة قوة  1,500ح�صان
و�سعر  2.4مليون يورو ( 10.08مليون ريال) كما يبدو ،فحتى �أكرث �سيارات
العامل قوة وجنوناً لي�ست بعيدة عن حمالت اال�ستدعاء ،حيث �أخطرت
بوجاتي م�ؤخراً هيئة �إدارة ال�سالمة على الطرق ال�رسيعة  NHTSAب�أن
عدداً من مناذج �شريون ّ
مت حلام مقاعدها الأمامية ب�شكل خاطئ.
تقول �صانعة ال�سيارات الفرن�سية �أنها �أخطرت مالكو �شريون املت�رضرين
بامل�شكلة و�سوف تقوم بنقل كل منوذج لل�سيارة اخلارقة عرب �شاحنة
خا�صة �إىل �أقرب وكالءها للقيام بعملية الفح�ص ،و�إذا تبني �أن هنالك
م�شكلة باللحام فع ً
ال �ستقوم بوجاتي ب�إ�صالح امل�شكلة وتغيري اللحام
بالكامل.
يذكر �أن �شريون مل يبد�أ ت�سليمها للعمالء �سوى منذ وقت ق�صري ،ومقرر
�إعالن بوجاتي عن �رسعتها الق�صوى يف وقت ما خالل � ..201إال �أن
�سجلت
لديها مناف�س قوي لتتعداه وهي كوينيج�سيج �أجريا  RSالتي ّ
�رسعتها الق�صوى  477.25كيلومرت يف ال�ساعة.

رولز روي�س فانتوم
 VIIIبالغة الهدوء
لطاملا متيزت رولز روي�س براحة مق�صورات �سياراتها وهدوئها ال�شديد ..وال
تظهر هذه امليزة بقوة مثلما تظهر يف فانتوم اجلديدة كليا.
لإثبات مدى هدوء و�سكينة مق�صورتها ،تعاونت رولز روي�س مع املو�سيقار
�سيكيبتا احلائز على جائزة  MOBOلأعماله املو�سيقية املعروفة ،لت�سجيل
�أغنية جديدة داخل فانتوم �أثناء جتوالها يف طرق وجبال �سوي�رسا .و�أ�صدرت
رولز روي�س ت�رصيحا �أخريا تقول فيه“ :نرحب ب�سكيبتا يف عامل رولز روي�س،
حيث �أظهر الفنان تقديرا مثريا وفريدا من نوعه لعالمتنا التجاربة ،و�أثبت �أن
فانتوم هي ال�سيارة الأهد�أ والأفخر يف العامل بحق عرب القيام بت�سجيل مو�سيقى
جديدة ومميزة يف مق�صورتها” .ويُذكر �أن فانتوم اجلديدة ت�أتي ب�إطار فراغي
ا ملو ا د
جديد من الألومنيوم و�أكرث من  130كيلوجرام من
العازلة لل�صوت وطبقتني ب�سمك  6مليمرت
ل�ضمان عدم دخول �أو خروج
ال�صوت من املق�صورة للعامل
اخلارجي.
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يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي

acm_comunication@yahoo.fr

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

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

اال�شهار

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

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA

مطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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بطاريات �آيفون القادمة �ست�أتي ب�سعة �أكرب

�أكدت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون
التكنولوجيا �أن بطاريات هواتف
�آيفون القادمة �ست�أتي خمتلفة
وب�سعات �أكرب ووفقا للمعلومات
ف�إن البطاريات التي �ستطورها �آبل
لهواتفها امل�ستقبلية �ست�أتي ب�شكل
حرف « »Lوب�سعات قد ترتاوح ما
بني  2900و 3000ميللي �أمبري/
�ساعة.
وال تعد تلك التقنية جديدة بالن�سبة
لآبل تبعا للخرباء ،فهي ا�ستخدمت
تقنية « »Lيف هواتف «�آيفون»x-
جلعل بطاريتها ب�سعة  2716ميللي
�أمبري مقارنة ببطاريات «�آيفون»8-
التقليدية التي �أتت ب�سعة 1821
ميللي �أمبري فقط� .إال �أن املعلومات
املتداولة ت�ؤكد �أن البطاريات التي
تعمل عليها ال�رشكة حاليا �ست�أتي
ب�سعة �أكرب ،بفارق قدره � 200أو

 300ميللي �أمبري� ،سيزيد من
مدة عمل هواتف �آيفون مبقدار
�ساعتني تقريبا ،و�سي�ساعد على
ذلك توافق هذه البطاريات مع
عمل املعاجلات احلديثة التي
�ست�أتي يف تلك الهواتف.
�أما فيما يتعلق بالهواتف
امل�ستقبلية التي من املنتظر �أن
تطلقها �آبل العام املقبل ،فت�شري
املعلومات �إىل �أن ال�رشكة �ستطلق
 3مناذج ،الأول �سيكون ب�شا�شة
 OLEDعالية الدقة  5.8بو�صة،
والثاين �سي�أتي ب�شا�شة � LCDأقل
دقة بحجم  6.1بو�صة� ،أما الهاتف
الثالث والذي �سيكون الأغلى
والأكرث تطورا ف�سيزود ب�شا�شة
 OLEDعالية الدقة  6.5بو�صة
وبطارية ب�سعة � 3300أو 3400
ميللي �أمبري ،ف�ضال عن العديد

�أ�صدرت �رشكة �إل جي العاملية هاتفها الذكي اجلديد «LG
 ،»Signature Edition – V30املطور عن هواتف «،»V30
واملخ�ص�ص لرجال الأعمال وحمبي الهواتف الفاخرة.
ويتميز الهاتف بهيكله اخلارجي الأنيق امل�صنوع من املعدن
والزجاج املقاوم للخد�ش ،وكامرياته اخللفية املزدوجة
العالية الدقة ،وموا�صفاته املمتازة التي جتعل منه واحدا من
�أف�ضل الهواتف الذكية املطروحة يف الأ�سواق حاليا.
وعن خ�صائ�ص الهاتف وميزاته ي�ؤكد اخلرباء �أنه �أتى بـ:
 �شا�شة  OLEDبدقة عر�ض عالية »1440 х 2880 »HDRرقيقة احلواف ت�أتي على كامل الواجهة الأمامية تقريبا.
 كامريا خلفية مزدوجة « »13+16ميغابيك�سل بزاوية ر�ؤية 120درجة.
 كامريا �أمامية  5ميغابيك�سل بزاوية ر�ؤية  90درجة.من امليزات كخا�صية التعرف على
الوجوه وبع�ض امليزات املعدلة
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تطبيق  Outingsمن مايكرو�سوفت
الكت�شاف الأماكن عند ال�سفر

من تلك املوجودة يف هواتف
«�آيفون.»x-

�آبل �ستنهي الإ�ستحواذ على
تطبيق �شازام اال�سبوع القادم

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

�آخر ما �أ�ضافته �شبكة في�سبوك
االجتماعية

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

�إل جي ت�صدر هاتفا مميز
ا لرجال الأعمال

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

ل�صنّاع
طرحت �شبكة في�سبوك جمموعة من الأدوات ُ
املحتوى املرئي بالفيديو تت�ض ّمن مكتبة �صوتيات جمانية
و�أدوات لتعديل املقاطع و�إخراجها بال�شكل املطلوب
من داخل ال�شبكة االجتماعية ذاتها .ور ّكزت ال�شبكة على
الفيديو بزاوية  360درجة من خالل تعليمات لطريقة
املوجهة لهذا النوع
الت�صوير با�ستخدام الكامريات
ّ
وطريقة حتديد الزوايا وتعديل هذا النوع من املقاطع
لإخراجه بال�شكل املطلوب .كما �شاركت بع�ض الكامريات
�صوتيات حتتوي على مو�سيقى و�أغاين دون حقوق ملك ّية
ت�سمح ل�صنّاع املحتوى اال�ستفادة منها مع �ضمان عدم
الإ�شارة ملقاطعهم لأنها حتتوي على مقاطع �أو �أغاين
عليها حقوق ملكية .وتتو ّفر كذلك �أدوات لتحرير املقاطع
العادية ،مثل املوجودة يف يوتيوب ،لإخراج مقاطع الفيديو
بال�شكل الأمثل.

�أوبر تك�شف عن هوية
خمرتق بياناتها

ك�شفت وكالة رويرتز �أن �شابا يبلغ من العمر  20عاما من
فلوريدا ،هو من يقف وراء الهجمات الإلكرتونية ال�ضخمة
التي طالت �رشكة �أوبر العام املا�ضي.
وذكرت رويرتز �أن ال�شاب الع�رشيني هو من كان م�س�ؤوال عن
االخرتاق ال�ضخم للبيانات يف �أوبر ،والذي طال ح�سابات
ع�رشات املاليني من العمالء وال�سائقني ،يف العام املا�ضي،
�إال �أنه مل يتم الك�شف عن هويته.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن �أوبر دفعت � 100ألف دوالر للهاكر
مقابل حذفه للبيانات امل�رسوقة وتدمريها ،والتي طالت 57
مليون ح�ساب عميل و�سائق ،وقد ت�ضمن االخرتاق �رسقة
معلومات �شخ�صية مثل الأ�سماء وعناوين الربيد الإلكرتوين
و�أرقام رخ�ص القيادة وغريها ،فيما تفيد ال�رشكة ب�أنه مل
تتم �رسقة �أرقام ال�ضمان االجتماعي ومعلومات عن بطاقات
االئتمان.
وقالت م�صادر مطلعة على حادثة االخرتاق �إن عملية الدفع
متت عن طريق برنامج م�صمم ملكاف�أة الباحثني الأمنيني
الذين يبلغون عن عيوب برامج ال�رشكة و�أو�ضحت امل�صادر
�أن ال�شاب الع�رشيني من فلوريدا هو من كان م�س�ؤوال عن
االخرتاق ومل يتم الك�شف عن هويته �أو �أي تفا�صيل �أخرى
عنه.

خط�أ برجمي يف تويرت ي�ؤدي
حلجب بع�ض احل�سابات

ت�س ّبب خط�أ برجمي يف �شبكة تويرت االجتماعية بحجب بع�ض
احل�سابات والإ�شارة �إليها على �أنها  Withheldيف بع�ض
البلدان ،وذلك ح�سب تقرير ن�رشه موقع .Buzzfeed
وتفاجئ بع�ض م�ستخدمي �شبكة التدوين ا ُ
مل�ص ّغر بحجب
ح�ساباتهم دون �سبب ،حيث و�صل عدد ا ُ
رضرين لأكرث من
ملت� ّ
 .20وبعد حماوالت لالت�صال بتويرت لفهم ال�سبب� ،أ ّكد �أحد
امل�س�ؤولني �أن امل�شكلة برجمية ويعمل ا ُ
ملهند�سون يف الوقت
الراهن على حلّها ال�ستعادة كل �شيء لو�ضعه الطبيعي.
وقامت ال�رشكة م� ّؤخ ًرا بالكثري من اخلطوات لت�صحيح
امل�سار بعدما �أ ّكد رئي�سها التنفيذي �أن ال�رشكة �ستُغيرّ من
ّ
ي�ستغل
�رشوط اال�ستخدام لتزداد �رصامة �ضد �أي �شخ�ص
ح�سابه لإزعاج ح�سابات �أُخرى .كما قامت ب�إيقاف توثيق
احل�سابات من �أجل مراجعة ال�رشوط .ويف ذات الوقت،
ّ
موظفي الدعم الفنّي
تع ّر�ضت لإحراج بعدما �أوقف �أحد
فيها ح�ساب الرئي�س الأمريكي لفرتة ق�صرية.
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البويرة

ملتقى وطني حول الريا�ضة الن�سوية

العدد /4584 :
الثمن  :اجلزائر
 10دج  -فزن�سا €1

اخلمي�س  8مار�س  2018املوافـق لـ  19جمادىالثاين 1439ه

الأ�ستاذ اجلامعي بوجمعة ر�ضوان «للو�سط»:

طريقة ت�سيري اجلامعات يف اجلزائر كارثية
 .لهذه الأ�سباب قاطعت ملتقى «م�سارات �ضبط و�سائل الإعالم»
و�صف الأ�ستاذ اجلامعي يف كلية الإعالم واالت�صال ،بوجمعة ر�ضوان طريقة ت�سيري اجلامعات باجلزائر بالكارثة
التي �ست�ؤدي بالبحث العلمي �إىل احل�ضي�ض ،كا�شفا عن �سبب مقاطعته للملتقي العلمي حتت عنوان «م�سارات �ضبط
و�سائل الإعالم» ،بتعنت الإدارة وت�ضييقها على احلريات الأكادميية.

علي عزازقة
ويف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط»
�رشح بوجمعة ر�ضوان الأ�سباب
التي جعلته يقرر مقاطعة
امللتقى العلمي يوم �أم�س،
حيث �أكد �أنه كان مقررا
�أن يتدخل يف �أول جل�سة
مبحا�رضة حول فل�سفة ال�ضبط
الإعالمي املفاهيم و النماذج
ك�أول مداخل ،لكن تدخل عميد
الكلية غري كامل الربنامج،
م�ضيفا يف هذه النقطة »:العميد
جتر�أ على تغيري الربنامج و
دحرج مداخلتي الأ�سا�سية و

االفتتاحية �إىل اجلل�سة الثانية»،
وراح ذات امل�صدر �إىل �أكرث من
ذلك ملا �شدد على �أن مدير
اجلامعة �أفكاره ال تتما�شى
مع مبادئ و�أفكار بوجمعة
ر�ضوان ،ما جعل العميد يقرر
التدخل يف عمل اللجنة العلمية
للملتقى رغم �أن ذلك لي�س
من �صالحيتها ،خطوة تعطي
ت�صورا على �أن الإدارة تبحث
عن الأ�شخا�ص الذين يتفنون
يف تقدمي الوالء ولي�س �أ�ساتذة
ميلكون اخلربة والكفاءة ،على
حد تعبريه.
ويف �سياق �أخر �أبرز ذات
النقاط
بع�ض
امل�صدر

مت االتفاق على تعزيز
التبادالت بني امل�رسح
اجلهوي «عبد القادر
علولة» بوهران وامل�رسح
البلدي لأليكانت (�إ�سبانيا)

و ذلك على هام�ش الأيام
والثقافية
الإقت�صادية
للجزائر ب�أليكانت ,ح�سبما
�أعلنه مدير هذه امل�ؤ�س�سة
امل�رسحية لعا�صمة غرب

تعاون �صحي بني اجلزائر و فل�سطني

التي تبني كارثة الت�سيري يف
اجلامعات اجلزائرية ،حيث
قال  »:ت�صور �أن �أربعينية
ال�شيخ احدادن نظمتها
من �أولها اىل �أخرها من
الت�صور اىل الإجناز ،لكن
مت ا�ستغالل ذلك من قبل

بع�ض اجلهات للتقرب من
الوزير»  ،كا�شفا عن وجود
ت�ضييف ال نظري له على
العمل الأكادميي ،ما يوجب
على اجلهات الو�صية
التدخل لتح�سني ظروف
البحث العلمي.

تعاون بني امل�سرح اجلهوي لوهران و م�سرح �أليكانت

�إ�شهار

انطلقت �أم�س بجامعة البويرة فعاليات امللتقى
الوطني الثالث حول مو�ضوع « املمار�سة
الريا�ضية وثقافة التغذية ال�صحية لدى املر�أة
« من تنظيم معهد الريا�ضة والن�شاطات
البدنية تزامنا مع االحتفاالت باليوم العاملي
للمر�أة امل�صادف ل  8مار�س من كل �سنة
و�شهدت ح�ضور �أ�ساتذة وخمت�صني يف املجال
من خمتلف جامعات الوطن وممثلة اجلمعية
الريا�ضية الن�سوية لبلدية البويرة ال�سيدة « بن
عداد ليندة « ويف ال�سياق �رصح مدير معهد
الريا�ضة الدكتور « فاحت مزاري « ليومية «
الو�سط « �أن هذه التظاهرة التي حتمل �شعار
« الرايا�ضة للجميع �صحة م�ستدامة « تهدف
�إىل ت�أكيد اجلانب ال�شمويل للريا�ضة الن�سوية

وتوفري الأجواء املالئمة لها للرتويح عن النف�س
واحلفاظ على اللياقة البدنية والر�شاقة التي
تعترب من �رضوريات املر�أة يف هذا الع�رص �إىل
جانب �أن الريا�ضة تعترب �أهم و�سيلة لتجنب
خمتلف الأمرا�ض التي انت�رشت نتيجة الظروف
املعروفة لعدم ممار�سة املر�أة للريا�ضة وكذا
ن�رش الوعي وت�شجيع العن�رص الن�سوي و�إبراز
دورها بعيد عن التحجيم والتهمي�ش ،هذا وتناول
املتدخلون يف اجلل�سات الأوىل النماذج الناجحة
وال�ساطعة والأ�سماء الن�سوية التي خلدت ب�صماتها
يف �سماء الريا�ضة اجلزائرية يف �شتى املحافل
وطنيا ودوليا على غرار رح�سيبة بوملرقة و�سليمة
�سواكري وليندة حداد وغريهن .
�أح�سن مرزوق

البالد ،وذكر مراد �سنو�سي
�أن «اجتماعا �أوال عقد
الإثنني املا�ضي على
هام�ش الأيام االقت�صادية
والثقافية للجزائر التي

الو�سط2018/03/08:

تعقد فى �أليكانت من 5
�إىل  9مار�س و ذلك بغية
مناق�شة �إمكانيات التبادل
املختلفة بني م�ؤ�س�ستينا
الثقافيتني».

ا�ستقبل وزير ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات
الأ�ستاذ خمتار ح�سبالوي نظريه الفل�سطيني جواد
عواد �أم�س الأربعاء باجلزائر العا�صمة الذي بحث
معه �سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف ميدان ال�صحة
خا�صة يف ما يخ�ص التكوين ،و�أكد الوزير الفل�سطيني
عقب اللقاء �أن فل�سطني «تتلقى الدعم والت�أييد
كاملعتاد من احلكومة اجلزائرية لتذليل العقبات
والعراقيل التي ي�ضعها الإحتالل الإ�رسائيلي يف

وجه الفل�سطينيني» ,مو�ضحا ب�أن ال�شعب الفل�سطيني
«ي�ستمد �صموده من اجلزائر» ،و �أو�ضح ح�سبالوي من
جهته �أنه مت خالل هذا اللقاء تبادل وجهات النظر
حول �سبل دعم التكوين يف بع�ض االخت�صا�صات
لتطوير امل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية الفل�سطينية �سيما
يف جماالت جراحة الأطفال وطب العيون ومكافحة
ال�رسطان بالإ�ضافة اخت�صا�صات معهد با�ستور
اجلزائر من لقاحات و حتاليل.

عني متو�شنت

تفكيك �شبكة وطنية لتزوير الأوراق النقدية

متكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للم�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية لعني متو�شنت من تفكيك
�شبكة وطنية خمت�صة يف تزوير العملة الوطنية مع
حجز �أوراق نقدية مزورة بقيمة  14مليون دج,
ح�سبما علم �أم�س الأربعاء لدى خلية الإت�صال و
العالقات العامة بالأمن الوالئي .وجاءت العملية
بحر الأ�سبوع اجلاري نتيجة �إ�ستغالل ملعلومات
ومراقبة حتركات عنا�رص ال�شبكة لأكرث من �شهر

ANEP N°: 806575

حيث مت و�ضع خطة حمكمة للإيقاع بهم وذكر
نف�س امل�صدر انه بناء على �إذن بالتفتي�ش �صادر
عن وكيل اجلمهورية لدى حمكمة حمام بوحجر
مت مداهمة ال�شقة امل�ست�أجرة للم�شتبه فيهم على
م�ستوى بلدية حمام بوحجر وتوقيفهم يف حالة
تلب�س وحجز مبلغ مايل يقدر ب 14مليون دج يف
�شكل � 7آالف ورقة نقدية مزورة من فئة  2.000دج
كانت مهي�أة للرتويج .

