ب�شبهة تلقي م�ساعدات من جهات �أجنبية

�ص6

 427جمعية حتت جمهر الأجهزة الأمنية
وايل والية اجلزائر العا�صمة
عبد القادر زوخ لـ"الو�سط "

مظاهرات 27فرباير بورقلة
�شوكة ف ــي حلـ ــق اال�ست ــعمار

ك�شف وايل والية اجلزائر العا�صمة عبد القادر زوخ على هام�ش
زيارته لوالية ورقلة رفقة وزير املجاهدين  ،ان مظاهرات 27
فرباير بورقلة � ، 1962أجه�ضت خمطط امل�ستعمر الفرن�سي لف�صل
ال�شمال عن جنوب البالد الكبري .

العدد / 4189:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
الأربعا ء  28فيفري  2018املوافـق لـ  13جمادىالثاين 1439ه العدد4573:

www.elwassat.com

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان :

�ص3

اجلزائر �أكرب �شريك اقت�صادي يف القارة الإفريقية

�ص24
�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

بخ�صو�ص الأ�ساتذة املف�صولني

رئي�س اجلمهورية ي�صدر
توجيهات لنب غربيط

�ص3

وزير الداخلية نورالدين بدوي

 1380تـ ـ ــذبـ ــذب
يف التزويـ ـ ــد مبياه
ال�شرب يف2017
البليدة

�ص3

�إجراءات لتعوي�ض
الدرو�س ال�ضائعة
مرقون عقاريون
ي�ؤكدون للو�سط:

 .توقيع مذكرات تفاهم ثقافية واقت�صادية و دبلوما�سية
 .من يقرتب �إلينا بخطوة �سنقرتب �إليه بخطوات
�أ�سندت لهم مهمة حماية من�ش�آت النفط والغاز باجلنوب

رفع عدد عنا�صر اجلي�ش �إىل � 07آالف ع�سكري

�أمر م�ؤخرا الفريق الأول �أحمد قايد �صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئي�س اركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي برفع عدد عنا�صر اجلي�ش
املكلفني تامني حقول النفط والغاز يف اجلنوب.
�ص6

مدير املوارد املائية لوالية اجلزائر
بوكر�شة كمال

�سفارة فرن�سا

الربوفي�سور والنا�شط
ال�سيا�سي رابح لوني�سي:

�ص3

حـ ــ�صة �أم البـواقي
ف ــي ال ـ ـت ـ ــرق ـ ــوي
امل ـ ــدعم كــارثية

�ص5

رئي�س هيئة فك النزاعات
موالي ر�ضوان �سرحاين للو�سط

الـ�ش ـ ــركة امل ــ�ص ــري ـ ــة
تو�ضيح بخ ــ�صو�ص ت�سليم م�شروع
تغـول رجـ ــال ال ــمال له ـ ـنـ ــد�ســة �سـ ـ ــوائـ ـ ـ ــل
جماجم ال�شـ ــهداء تهيئة وادي
داخل الأحزاب هدفه احلفر بورقلة جتاوزات
وت�صريحات ال�سفري احلرا�ش بداية
�ص4
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Ecole succès Avenir
TUTORIEL DYNAMISME

TRAVAIL

CONTACT

World AVENIR

RÊVES
E-LEARNING METIER

EXPERIENCE
RIGUEUR

INFOGRAPHIE

QUALIFICATION

EMPLOI

REDACTION SUR LE WEB

EXPERIENCE

EXPERIENCE

FORMATION

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

EXPERIENCE

MONTAGE VIDEO

RESULTAT

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

MARKETING

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs concurrentiels

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

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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� 24ساعة
البوحمرون يثري
الرعب بالبويرة
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امل�سجد العتيق ي�ستغيث مب�سعد

تعترب مدينة م�سعد عا�صمة
لأوالد نايل ومهد حل�ضارة
تعود اىل �سنة  192ميالدي
حينما �أ�س�س الرمان قلعة
Castellum
دمييدي
 ( Dimmidiك�ستليوم
دمييد) كمركز متقدم
باملنطقة ،كما ت�شتهر
بالربنو�س الوبري والق�شابية
الذين ذاع �صيتهم عامليا ،
وقد احت�ضنت الأمري عبد
القادر وبها دار للأمري
و عرفت مقاومة �شعبية
كبرية من طرف �أبنائها �ضد

وجود اال�ستعمار الفرن�سي
 ،ومن بني �أهم �آثارها
امل�سجد العتيق املعروف
مب�سجد الرا�س الذي �شيد
منذ �أكرث من قرن والواقع
يف قلب املدينة حيث بدا
يت�شقق وينهار يف غياب
�أي التفاتة �أو عملية ترميم
وهو الذي يعترب حتفة
�شاخمة يف تاريخ مدينة
عرفت ب�أعالمها وعلمائها
ونه�ضتها العملية والدينية.
وقد عرب املواطنون عن
ت�أ�سفهم لعدم جتاوب

�ألقيا جثته على قارعة الطريق ال�سريع

�سفارة فرن�سا

تو�ضيح بخ�صو�ص
جماجم ال�شهداء

� أ�صدرت �سفارة فرن�سا باجلزائر �أم�س
بيانا تو�ضيحيا بخ�صو�ص ملف ا�سرتجاع
اجلزائر جلماجم ال�شهداء املتواجدين
يف متحف التاريخ الطبيعي بباري�س ،بعد
ال�ضجة التي �أثريت حول ت�رصيح ال�سفري
الفرن�سي "دريانكور كزافيه " بعنابه.
و جاء يف بيان ال�سفارة �أن بع�ض و�سائل
الإعالم تداولت معلومات خاطئة
بخ�صو�ص “نفي ال�سفري تلقي احلكومة
الفرن�سية طلبا ر�سميا من ال�سلطات
اجلزائرية لال�سرتجاع جماجم ال�شهداء
اجلزائريني ،و�أبرز البيان �أن ال�سفري
الفرن�سي �أكد خالل امل�ؤمتر ب�أن وزارة
اخلارجية اجلزائرية قد قدمت طلبا
ر�سميا با�سرتجاع اجلماجم �شهر دي�سمرب
املا�ضي ،عرب �سفارتها يف باري�س،
كخطوة�  أوىل و اخلطوة الثانية هي
�إجراء ي�سمى �إلغاء الت�صنيف الوطني
الفرن�سي للرتاث  وبعده مرحلة ثالثة
�ستكون متعلقة ب�إ�صدار قانون من قبل
اجلمعية الوطنية و جمل�س ال�شيوخ
ال�ستعادة جماجم ال�شهداء اجلزائريني
و يجرى حاليا تقدمي م�رشوع القانون و
اخلطوة الرابعة و الأخرية هي الت�صويت
على القانون .
ف.ن

ر�ؤية من الواقع

ال�سلطات املحلية وخا�صة
البلدية لر�سائل النجدة
والتذكري والتي ت�ؤكد كلها
على خطر يهدد امل�سجد
العظيم بالزوال وهو التحفة
املعمارية الكبرية التي
ي�شم منها درو�س العلماء
عبد القادر امل�سعدي وبن
جابوربي وعبد الرحمن بن
الطاهر حيث كانت درو�س
احلديث النبوي وتف�سري
وتالوة القر�آن الكرمي
وتلقني النا�شئة مبادئ اللغة
العربية والنحو والفقه .

�شابان يزهقان روح رعية �إفريقي
فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار
البي�ضاء �أم�س ق�ضية قتل راح �ضحيتها
رعية �إفريقي من جن�سية كامريونية على يد
�شابني يف العقد الثالث من العمر ينحدران
من والية امل�سيلة ب�سبب �إحتياله عليهما
يف �صفقة حتويل مبلغ  90مليون �سنتيم �إىل
 250مليون �سنتيم مزورة  .جمريات جرمية
القتل تعود ل�شهر  2015حني عرثت م�صالح
الأمن على م�ستوى الطريق ال�رسيع مبنطقة
االخ�رضية بالبويرة جثة رعية �إفريقي من
جن�سية كامريونية تعر�ض لطعنة �سكني
قاتلة على م�ستوى فخذه  ،لتنطلق فرقة
البحث و التحري يف �إجراء التحقيقات
حول مالب�سات الق�ضية و متكنت عن
طريق كامريات املراقبة املن�صوبة يف

�إح�صائيات حوادث املرور واخل�سائر يف القتلى واجلرحى
جتعلنا ندق ناقو�س اخلطر .ملا و�صل �إليه الأمر ب�سبب
التهور والالمباالة  ،وقلة التدبري من طرف ال�سلطة
ملعاجلة اكرب و�سيلة لإبادة ال�شعب .ففي كل ثانية حادث
ويف كل يوم قتلى ،والإجراءات ال�شكلية املتخذة بغية ردع
�أ�صحاب ال�سيارات ال تفي بالغر�ض ولن تقلل من ن�سبة
احلوادث ،لأن امل�شكل لي�س يف ع�سكرة الطرق والرفع من
عدد احلواجز � ،أو �سحب الرخ�ص ب�سبب جتاوز ال�رسعة
�أو عدم و�ضع حزام الأمن و ا�ستعمال الهاتف الناقل .
الن الق�ضية تكمن يف حالة الطرق املزرية �أوال ويف (
تغنانت ) ال�سائق ثانيا الذي يرى ب�أن الطريق ملك له
دون الآخرين ،وال ميكن �أن جنعل يف كل نقطة كيلومرتية
( باراج ) �إذا كان ال�سائق متهورا ال يبايل باحلفاظ

�أ.م

رحيل بن غربيت �أو
موا�صلة الإ�ضراب
الأماكن من ر�صد �سيارة م�شبوهة كانت
ترتدد على الأماكن وبتتبع رقمها الت�سل�سلي
مبنطقة امل�سيلة قام با�ستئجارها ل�شخ�ص
يدعى"د،م" الذي بعد �إ�ستجوابه ك�شف ب�أنه
قام بت�أجريها ل�صهره و �شخ�ص �آخر مقابل
مبلغ  3000دج ويتعلق االمر باملدعو"ل�،س"
و�صديقه"م،غ"اللذان ينحدران من نف�س

املنطقة كما �أكد �صاحب ال�سيارة ب�أنهما
قاما بعد حلول تاريخ �إرجاع ال�سيارة
ب�إخطاره ب�أن ال�سيارة قد تعر�ضت لل�رسقة
بوالية �سطيف �إال �أنه متكن من �إ�سرتجاعها
يف وقت الحق وعليها بقع دماء و مقاعد
اخللفية منزوعة

ل.م

 150من�صب تكويني لفائدة نزالء مراكز �إعادة الرتبية بادرار
يف �إطار م�ساعدة ال�شباب املتواجد
مبراكز �إعادة الرتبية وفتح �إمامهم
فر�ص اكت�ساب خربة تكوينية
لت�أهيلهم م�ستقبال الندماج املهني
واالجتماعي حيث خ�ص�صت م�صالح
مديرية التكوين املهني وبالتن�سيق
مع �إدارة ذات املراكز العقابية
منا�صب تكوينية بلغت  150من�صبا
�أمام ال�شباب متحور على عدة

�أبدى عديد الأولياء بوالية البويرة قلقهم ال�شديد
جراء ظهور  5حاالت لداء البوحمرون لدى الأطفال
وهي احلاالت التي مل ت�ستفد من التلقيح ح�سب ما
�أكدته م�صالح مديرية ال�صحة خالل حملة التلقيح
الأخرية التي حققت ف�شال كبريا على م�ستوى الوالية
�أين مل تتعدى ن�سبة اال�ستجابة لها  37باملائة ب�سبب
تخوف الأولياء من الت�أثريات ال�سلبية لعملية التلقيح
ويف ال�سياق ك�شفت ذات امل�صالح عن ا�ستمرار العملية
خالل قادم الأيام تفاديا ال�ستفحال الداء ب�أكرث �شدة
على م�ستوى الوالية .

تخ�ص�صات ي�سهر على تكوينهم
�أ�ساتذة من مراكز التكوين املهني
على فرتات درا�سية حمددة وفق
لربامج التكوين بالإ�ضافة �إيل العمل
امليداين بغية ك�سب جتربة مهنية
هذه املبادرة �سوف ت�ساعد نزالء
املراكز العقابية من اال�ستفادة
م�ستقبال من فر�ص العمل
ب.ب

ميهوبي يزور �صابوجني يف امل�ست�شفى
قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بزيارة الفنانة
القديرة فريدة �صابوجني التي ترقد حاليا يف
م�ست�شفى م�صطفى با�شا بعد تعر�ضها قبل يومني
�إىل جلطة دماغية �أدت �إىل دخولها يف غيبوبة ومت
حتويلها على م�صلحة االنعا�ش ،حيث قام ميهوبي
باالطمئنان على �صحتها وهي التي بد�أت ت�ستعيد
وعيها دون القدرة على الكالم.

�أجمع �أفراد القطاع الرتبوي على �رضورة الدفع برحيل
وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيت من على ر�أ�س
الوزارة الو�صية ،حيث يتوا�صل ال�ضغط من طرف
الأ�ساتذة امل�رضبني عن الدرا�سة والأ�ساتذة املعزولني
من منا�صبهم بالإ�ضافة �إىل التالميذ الذين ي�ساندون
�أ�ساتذتهم من �أجل التمكن من الدفع با�ستبعاد بن
غربيت التي يحملونها م�س�ؤولية الإ�رضابات اجلارية يف
القطاع الرتبوي و�شل امل�ؤ�س�سات الرتبوية.

قافلة �صالون الطالب
اجلزائر 2018

�صالون الطالب اجلزائري ،يف طبعته ال�ساد�سة� ،سيكون
يف �شكل قافلة مبنا�سبة دورة الربيع التي �ستكون من
� 14إىل  21مار�س � .2018ستكون هذه الأخرية يف �أربع
زوايا من البالد اعتبارا من  14مار�س يف فندق فور
بوينت�س وهران 16 ،و  17مار�س يف ق�رص الثقافة مفدي
زكريا يف اجلزائر 19 ،مار�س يف ف�ستيفال �سيتي يف
باتنة و�أخريا  21مار�س يف دار �شباب غرداية.
ينظم من طرف وكالة االت�صال املتخ�ص�صة يف املوارد
الب�رشية والتكوين ،"The Graduate" ،يعترب هذ
املوعد الفريد من نوعه كم�ساحة ودية ومهنية يف
نف�س الوقت لتمكن من التقاء عدة جهات م�ساهمة
وفاعلة يف التكوين والباحثني عن التعليم والتكوين من
جميع االخت�صا�صات وامل�ستويات ،التي �سواءا تبحث
عن التكوين او تبحث عن �آفاق التوظيف ،او تبحث بكل
ب�ساطة عن اال�ست�شارة والتوجيه.

حوادث املرور و مفهوم الردع والعقـاب
على حياته وحياة الغري  ،ومن هنا بات لزاما �أن ن�ضع
ت�صورا �أكرث جدية لتح�سي�س �أ�صحاب املراكب ب�أنهم هم
ال�سبب يف ارتفاع احلوادث وان القا�سم امل�شرتك بينهم
يف اجلهل بقانون املرور .وان الأرواح التي ت�سقط هي
م�س�ؤولية اجلميع  .كما �أن امل�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع
القطاعات احلكومية من �أجل القيام بحملة توعية ،لأن
احلوادث حتى داخل املدن والقرى  ،واجلميع م�س�ؤول
الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد وال�رشطة و ال يقت�رص
احلال على ال�رشطة والدرك ومديرية القانون ن وتطبيق
القانون يجب �أن يكون حازما وال ت�ساهل مع اجلميع ،
�أما �أن تلج�أ احلكومة �إىل التغرمي فالأمر لي�س بالهني
الن املواطن وال�سائق تعودا على ذلك كما تعودوا على
االحتيال حتى على كامريات املراقبة واحلواجز التي

تقام خفية  ،ولو كان اجلميع واعيا بدوره ملا ن�صبت
فرق الدرك ( فو باراج ) للإيقاع باملخالفني او ا�ستعمال
�سيارات خا�صة لردع الـ ( فايقني )  ،لأن يف الأمر ثقافة
 ،وال�سياقة ثقافة وفن قبل كل �شيء  .وامل�س�ؤولية الأكرب
تتحملها مدار�س تعليم ال�سياقة التي انحرفت عن مهامها
 ،و�أ�صبحت اليوم متنح الرخ�ص اعتباطيا لكل من يدفع
ر�شوة للح�صول عليها يف ظرف قيا�سي دون �أن يقر�أ ولو
�إ�شارة واحدة  .كما ان جلوء احلكومة لتكوين �سائقي
املركبات الثقيلة واحلافالت فهو من باب الن�صب على
ال�سائقني واالحتيال على املواطن  ،لأن الق�ضية كما قلت
هي جمرد التغرمي ويدخل يف �إطار املثل القائل ( كي
�شاب علقولوا كتاب ) � ،أما رخ�ص ال�سياقة التي �ست�صبح
بالتنقيط فالأمر �سيان من قبل او من بعد  .مادامت

هناك حم�سوبية وحماباة  ،والذي عنده معريفة تعاد له
وثائقه امل�سحوبة .والقانون ال يطبق على اجلميع ولو
طبق بالت�ساوى الن�صلح �أمر ال�سائقني و ا�ستوت الأمور
وال فرق يف الطريق بني وايل و�ضابط ومواطن فكلم عند
املقود �سواء �،أما اليوم فيجب التفكري يف طريقة �أخرى
تردع ال�سائق  ،وحتمي �أرواح اجلزائريني التي �أ�صبحت
رخي�صة �إىل درجة �أن احلوادث باجلملة والأموات
واجلرحى ال تعد وال حت�صى  ،وكان من املفرو�ض
التعامل ب�رصامة مع كل من يت�سبب يف حادث ،ولي�س
معاقبة جميع ال�سائقني الن ( الفرخ يف يد من زوا) و
احليلة يف ترك احليل يا �سادة وال تورطوا رجال ال�رشطة
والدرك يف مواجهة مع املواطنني ..

احلفنـاوي بن عامـر غــول
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الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان :

اجلزائر �أكرب �شريك اقت�صادي لنا يف القارة االفريقية
 .من يقرتب �إلينا بخطوة �سنقرتب �إليه بخطوات

�صرح الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان الذي تقوده زيارة �إىل اجلزائر خالل تر�ؤ�سه ملنتدى رجال الأعمال الرتكي اجلزائري �أم�س بالعا�صمة �أنه يتمنى �أن
يكون هذا املنتدى بادرة خري بني البلدين .
ع�صام بوربيع
وقال �أردوغان �أن يعود �إىل �أر�ض
ال�شهداء و �أر�ض الأبطال بعد زيارتها
�سابقا منذ�3،سنوات  ،معتربا �أنه
تربطهم باجلزائر روابط ح�سنة و
تاريخية متتد �إىل �500سنة  ،ال�سيما
الروابط الثقافية  ،وقال �أردوغان
الذي كان مرفوقا ب 200رجل �أعمال
الأتراك �أن للجزائر مكانة خا�صة يف
قلوبنا  ،مقدما ال�شكر �إىل الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة عل هذه اال�ست�ضافة ،
وال�شكر جلميع ال�شعب اجلزائري .
وحتدث �أردوغان على املكانة التي
حتتلها تركيا يف املجال االقت�صادي
الدويل و ما حققته رغم العديد
من الأزمات التمويلية  ،و االنقالب
الفا�شل  ،حيث ت�ستمر ن�سبة النمو
االقت�صادي يف االرتفاع  ،وحت�صيل
العديد من التطورات يف املجال
ال�صحي و امل�ست�شفيات � ،أين حتلم
تركيا ب�إن�شاء مدن طبية � ،إ�ضافة
�إىل ما حققته يف جمال الإ�سكان

االجتماعي وبناء املطارات  ،كما
قال �أردوغان �أن تركيا حتتل املرتبة
الثالثة يف مد يد العون وامل�ساعدات
للمظلومني يف العامل بعد �أمريكا  ،مبا
يعني �أن تركيا حتتل املرتبة الأوىل يف
هذا املجال �إذا �أخذ بعني االعتبار
الواقع االقت�صادي  ،م�شريا �إىل �أن
تركيا حتتوي 4ماليني الجئ من �سوريا
و العراق  ،ووفرت لهم �30ألف دوالر
�أمريكي  .وقال �أردوغان �أن لرتكيا
جتارب هائلة يف خمتلف املجاالت
 ،معقبا �أنه من يقرتب من خطوة
،فنحن نقرتب منه بخطوات �أكرث ،
م�ستدال بح�ضور 200رجل �أعمال �إىل
هذا املنتدى  ،م�ضيفا يف �سياق �آخر
�أن تركيا حتتل الرتبة الثالثة يف العامل
من حيث القدرة ال�رشائية  ،و �أ�شار
املتحدث اىل تقلي�ص ديون تركيا
والتي كانت مرتفعة قبل و�صوله �إىل
�سدة احلكم  ،م�شريا اىل �أنه �سجلوا
زيادات كبرية يف خمتلف القطاعات
� ،سواء يف التعليم �أو يف الطاقة ،
ورفع رفاهية ال�شعب الرتكي  ،كما مت
بناء 110جامعة و �إن�شاء م�ست�شفيات

تركيا واجلزائر

جديدة  ،ليبقى حلمهم هو �إن�شاء مدن
طبية  .و �أ�شار �أردوغان �إىل الت�ضامن
الرتكي اجلزائري ب�شكل م�شرتك ،
مما يتطلب علينا تطوير مناخ رجال
الأعمال  ،قائال « نحن نرى اجلزائر
جزيرة ا�ستقرار يف املنطقة  ،ونرى
�أن اجلزائر �رشيك �أكرب لنا يف �أفريقيا»
وك�شف �أن حجم التبادل التجاري الآن
بني البلدين هو  3.5مليار دوالر ،
م�ضيفا �أنه حتدث مع الوزير الأول
�أحمد �أويحيى ب�رضورة رفع التبادل
بقيمة مليار دوالر  ،حيث �أن القيمة
احلالية غري كافية ح�سبه 3.5مليار
دوالر غري كايف  .وقال �أردوغان �أن
رفع حجم التبادل التجاري من 3.5
�إىل  5مليار دوالر هو خطوة �أوىل على
�أمل رفع احلجم �إىل 10مليار دوالر
 ،ثم �إىل �أعلى م�ستوياته  ،مب�رشا
احلا�رضين من ب�إحدى اخلطوات التي
مت االتفاق عليها وهي اتفاقية بني
�سوناطراك و ونظريتها الرتكية �رشكة
روني�سان�س  ،معتربا �أن هذا اال�ستثمار
بادرة خري  .و�أ�شار بذلك �إىل نية زيادة
التعاون و اال�ستثمارات يف جمال

الزراعة و ال�سياحة  ،م�ضيفا �أنه
يرى �أن هناك �إمكانيات كبرية لرجال
الأعمال الأتراك املتواجدين يف
اجلزائر  ،م�ضيفا �أن اجلزائر بلد وا�سع
جدا  ،وميلك �إمكانيات كبرية لال�ستثمار
يف الفالحة  ،وكذلك لها �إمكانيات كبرية
يف ال�سياحة  .و�أ�شار بذلك �إىل توقيع
�سبع اتفاقيات �أول �أم�س بني البلدين

 ،داعيا رجال الأعمال �إىل تقدمي
هذه الإمكانيات يف جمال الفالحة  ،و
التجارة  ،ومن خالل العمل امل�شرتك
ميكن بعث ب�أ�رسع وقت ممكن ال�رشاكة
 ،وت�سجيل خطوات ب�شكل �رسيع  .ويف
جمال الطاقة  ،قال �أردوغان �أنه رغم
ال�صعوبات التي �سببتها هبوط �أ�سعار
الطاقة  ،ف�إن املبادالت مازالت م�ستمرة

 ،ويجب �أنت نوا�صل يف هذا املجال ،
معقبا �أن هناك ت�شجيع يف هذا ال�صدد
و التعاون يف ميدان احلديد و ال�صلب و
التغذية كذلك وت�شجيع اال�ستثمارات .
و�أ�ضاف « �أعتقد �أننا �سن�سجل خطوات
�رسيعة و ملمو�سة يف نف�س الوقت «،
لهذا ال�سبب علينا �أن نطور م�شاريع
م�شرتكة .

وزير الداخلية نورالدين بدوي

توقيع مذكرات تفاهم ثقافية مت ت�سجيل  1380تذبذب يف التزويد باملياه ال�شروب ال�سنة الفارطة
 .البلديات �سددت ديونها ل�سونلغاز واملياه بحوايل  18.7مليار دينار خالل �سنة 2016
واقت�صادية و دبلوما�سية
 .برنامج خا�ص لتوزيع املياه تفاديا لتكرار �سيناريو التذبذبات
وقعت تركيا واجلزائر ،االثنني،
مذكرات تفاهم يف عدد من
املجاالت ،وذلك يف �إطار زيارة
الرئي�س رجب طيب �أردوغان
للجزائر ،يف م�ستهل جولة �إفريقية،
وجرت مرا�سم التوقيع يف العا�صمة
اجلزائر ،بح�ضور الرئي�س �أردوغان،
ورئي�س الوزراء اجلزائري �أحمد
�أويحيى.
ووقع اجلانبان مذكرة تفاهم حول
التعاون بني الأكادميية الدبلوما�سية
لوزارة اخلارجية الرتكية ،ومعهد
العالقات الدولية والدبلوما�سية
لوزارة اخلارجية اجلزائرية ،كما
وقعا مذكرة تفاهم للتعاون يف قطاع
الزارعة بني حكومتي البلدين� ،إ�ضافة
�إىل بروتوكول تعاون حكومي من �أجل

تقييم الرتاث الثقايف امل�شرتك،
و�شهدت املرا�سم توقيع برنامج
تعاون يف جمال ال�سياحة بني وزارتي
الثقافة وال�سياحة الرتكية وال�سياحة
اجلزائرية ،ويف ال�سياق نف�سه ،وقعت
�رشكة «بوطا�ش» الرتكية (للأنابيب
ونقل النفط) ،مذكرة تفاهم للتعاون
يف جمال النفط والغاز مع �رشكة
«�سوناطراك» اجلزائرية ،ف�ضال عن
توقيع �رشكتي «روني�سان�س هولدينغ»،
و»بايرغان» الرتكيتني ،مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال النفط والغاز مع
«�سوناطراك».
كما وقع معهد «يون�س �أمره» الرتكي
وجامعة �سطيف ـ  2اجلزائرية،
بروتوكول تعاون يف جمال «علم
الرتكيات».

�أفاد وزير الداخلية واجلماعات
املحلية نور الدين بدوي� ،أنه مت
ت�سجيل  1380تذبذب يف التزويد
باملياه ال�رشوب ال�سنة الفارطة
،م�شريا �أن التذبذب م�س  24والية،
معلنا �أن هناك برنامج خا�ص بالتوزيع
هذه ال�سنة لتفادي تكرار �سيناريو
التذبذبات التي ح�صلت العام املا�ضي
وابرز وزير الداخلية واجلماعات
املحلية نورالدين بدوي خالل �أ�شغال
االجتماع امل�شرتك لوزارة املوارد
املائية ووزارة الداخلية حول اخلدمة
العمومية� ،أن الرثوة املائية لها كل
الأهمية يف احلفاظ على التنمية
امل�ستدامة وهذا ما يف�رس حر�ص
رئي�س اجلمهورية على برجمة م�شاريع

بخ�صو�ص الأ�ساتذة املف�صولني

رئي�س اجلمهورية ي�صدر
توجيهات لنب غربيط
�أكدت وزيرة الرتبية الوطنية
«نورية بن غربيط»� ،أم�س �أن
الأبواب ال تزال مفتوحة �أمام
الأ�ساتذة املعزولني الذين
يرغبون بالطعن يف قرارات
عزلهم من منا�صبهم،
مبوجب توجيهات رئي�س
اجلمهورية «عبد العزيز
بوتفليقة»
وقالت الوزيرة يف من�شور
على �صفحتها الر�سمية يف
موقع «فاي�سبوك» « :انطالقا
من تف ّهمنا لو�ضعية الأ�ساتذة

وعمال بتوجيهات فخامة
رئي�س اجلمهورية بخ�صو�ص
تعزيز احلوار والت�شاور مع
كافة ال�رشكاء االجتماعيني،
ت�ؤكد وزارة الرتبية الوطنية،
جمددا� ،أن الأبواب مفتوحة
ّ
جلميع الأ�ساتذة الراغبني يف
�إيداع طعونهم لدى مديريات
�أو�ضحت
الرتبية» كما
الوزيرة يف ذات ااملن�شور
�أن « كل الإجراءات املنا�سبة
�ستتخذ يف �أقرب الآجال.

ف.ن�سرين

عديدة وم�ساعيه يف هذا الإطار وبلغة
الأرقام �أو�ضح بدوي �أن الدولة مع
مطلع  2000و�سنة  2016ر�صدت
الدولة ما يقارب � 3أالف و 700مليار
دينار موجهة لقطاع لقطاع املياه
،م�ضيفا بان برامج البلديات للتنمية
�ساهمت فيها ب ما يقارب ب270
مليار دينار  ،معتربا �إياها �إمكانيات
كبرية وقال بدوي �،إن هذه امل�شاريع
�أتت �أكلها  ،و�سمحت بارتفاع معدالت
الربط ب�شبكات التزود باملاء ال�رشوب
من  80باملائة �إىل  98باملائة مع
نهاية �سنة ،2017م�ضيفا بان التزود
بالطاقة والكهرباء تقارب اليوم 99
باملائة �أي �أكرث من  9.3مليون عائلة
مت ربطها بهذه الطاقة ،مو�ضحا �أن

الرقم ت�ضاعف ثالث مرات منذ �سنة
،2000وقال بدوي �أن الدولة تنظر
�إىل امل�ستقبل بعيون مطمئنة ،ب�سبب
االجنازات ال�ضخمة التي ا�رشف
عليها رئي�س اجلمهورية ،م�ضيفا بان
هذه امل�شاريع ت�سمح باحلفاظ على
املياه اجلوفية يف �أق�صى اجلنوب .
ويف �سياق �أخر �،أكد وزير الداخلية
،بان وزارته �شاركت بكل فعالية وجدية
رغم الظروف املالية الراهنة ،حيث
جعلت من م�شاريع الربط مبختلف
ال�شبكات من �أولوياتها  ،م�شريا �إىل �أن
وزارته من خالل ميزانيات الواليات
ر�صدت حوايل 10.72مليار دينار �سنة
 2017كاعتمادات م�شاريع الغز املاء
والكهرباء� ،إ�ضافة �إىل دعم جتاوز

 13مليار دينار من �صندوق ال�ضمان
والت�ضامن اجلماعات املحلية وفيما
يتعلق بالفاتورة الإجمالية للتكاليف
الغاز والكهرباء واملاء امل�سددة من
قبل بلديات الوطن ،ك�شف بدوي
ب�أنها بلغت  13.7مليار دينار ل�سنة
 2016بعدما كانت �سنة  2015تقدر ب
 15.9مليار دينار �أي بزيادة قدرت ب
 2.8مليار دينار  ،ما ميثل ن�سبة 5.3
باملائة من جمموع النفقات املنجزة
فعليا من ت بلديات الوطن و �أكد
وزير الداخلية واجلماعات املحلية
نور الدين بدوي� ،أن البلديات �سددت
ديونها مع �سونلغاز واملياه بحوايل
 18.7مليار دينار خالل �سنة .2016

�إميان لوا�س

البليدة

�إجراءات لتعوي�ض الدرو�س ال�ضائعة
اتخذت ال�سلطات الوالئية للبليدة و
مديرية الرتبية جملة من الإجراءات
لفائدة التالميذ لتعوي�ض الدرو�س
ال�ضائعة خالل �إ�رضاب الأ�ساتذة
الذي انطلق منذ حوايل ثالثة ا�شهر
مع التكفل البيداغوجي و النف�سي
بالتالميذ ،ح�سبما ذكرته �أم�س الثالثاء
املديرة املحلية للرتبية ،و�أو�ضحت
غنيمة �آيت ابراهيم على هام�ش زيارة
قام بها الوايل م�صطفى العيا�ضي
لعدد من امل�ؤ�س�سات الرتبوية بالوالية
خ�ص�صت ملتابعة عملية ا�ستدراك
الدرو�س نتيجة الإ�رضاب �أنها اتخذت
مبعية ال�سلطات املحلية جملة من
الإجراءات �أولها ا�ستخالف الأ�ساتذة
املعزولني من خالل اللجوء �إىل

الأر�ضية الرقمية للناجحني يف م�سابقة
التوظيف ل�سنة  ،2017و�أ�ضافت
ان هيئتها تلقت الدعم املادي من
ال�سلطات املحلية للتكفل به�ؤالء
امل�ستخلفني كما مت توزيع مفت�شي
الرتبية لتتبع امل�ستخلفني يف تكوينهم
وملرافقتهم يف مهمتهم اجلديدة
م�شرية �إىل �أن الإجراءات املتخذة
�شملت �أي�ضا م�ساعدة امل�ؤ�س�سات
الرتبوية لتقدمي درو�س الدعم لفائدة
التالميذ بالإ�ضافة �إىل فتح �أر�ضية
تقدمي الدرو�س خا�صة لتالميذ �أق�سام
النهائي وت�شمل تقدمي درو�س يف
خمتلف املواد و احلوار مع الأ�ساتذة
و طرح الأ�سئلة.
كما قامت مديرية الرتبية بن�سخ و

توزيع  13.000قر�ص م�ضغوط يحتوي
على درو�س دعم على امل�ؤ�س�سات
الرتبوية التي قامت بدورها بتوزيعها
على التالميذ و تكييف جداول
التوقيت و ذلك بهدف تقدمي الدعم
البيداغوجي للتالميذ ،وفقا لذات
امل�س�ؤولة وبخ�صو�ص التكفل باجلانب
النف�سي للتالميذ قامت مديرية الرتبية
بخلق قنوات للحوار معهم (التالميذ)
�إىل جانب ا�ستقبال الأولياء ب�صفتهم
�رشيك للقطاع و تفعيل خاليا الإ�صغاء
و اال�ستماع ،ح�سب ذات امل�س�ؤولة و من
جهته �أمر الوايل لدى تفقده لأحد �أق�سام
النهائي بثانوية عبد الكرمي بودرغومة
بو�سط املدينة بفتح امل�ؤ�س�سات
الرتبوية طيلة �أيام الأ�سبوع حتى يف

�أوقات الراحة و عطلة نهاية الأ�سبوع
لتقدمي درو�س �إ�ضافية للتالميذ بهدف
تعوي�ضهم عن ما فاتهم خالل فرتة
الإ�رضاب ،وقال العيا�ضي �أن الوالية
�ستتكفل ماديا بتكاليف الأ�ساتذة الذين
يقدمون هذه الدرو�س خ�صو�صا بالن�سبة
للتالميذ املعوزين مطمئنا الأ�ساتذة و
الأولياء بتمكن �أوالدهم بتعوي�ض جميع
الدرو�س ال�ضائعة و �إجراء االمتحانات
ال �سيما الر�سمية منها مع باقي تالميذ
واليات الوطن كما �أ�شاد الوايل يف هذا
ال�صدد بجميع عمال و �أ�ساتذة قطاع
الرتبية بالوالية الذين مل ي�ستجيبوا
للإ�رضاب و�ضعني م�صلحة التلميذ فوق
كل اعتبار و البالغ عددهم 19.000
عامل و �أ�ستاذ.
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الربوفي�سور والنا�شط ال�سيا�سي لوني�سي:

تغول رجال املال داخل الأحزاب بهدف امل�صالح و احل�صانة

ّ
حذر بروفي�سور التاريخ بجامعة وهران والنا�شط ال�سيا�سي ،رابح لوني�سي يف حوار له مع «الو�سط» ،من حجم تغول رجال املال على م�ستوى الواقع
احلزبي ،كا�شفا �أن بع�ض رجال الأعمال ي�ستثمرون �أموالهم يف ك�سب املنا�صب ،حمددا �أنواع ا�ستغالل املنا�صب بنوعني :الأول ي�ستثمر �أمواله يف الو�صول
للمن�صب حليازة احل�صانة والقرب من امل�س�ؤولني والثاين تبيي�ض �صورته من خالل االن�ضواء حتت لواء �أحزاب تدعي حماربة الف�ساد ،كما �أن انت�شارهم
ي�شمل املواالة كما املعار�ضة من �أجل حماية �أنف�سهم من �أي طارئ.
حاورته� :سارة بومعزة
كما �أكد عن هناك الكثري من
املنا�ضلني انطلقوا من ال�شيء،
ومتت م�ساعدتهم و�سهلت لهم
عملية قرو�ض بنكية تتجاوز
مئات املاليري �سنتيم يف الكثري
من الأحيان ،ويبدو �أنهم اختريوا
بعناية �ضمن الطموحني لإكت�ساب
املال ،تيتم ال�سيطرة عليهم
الحقا وهو ما جمد عدة �أحزاب
على عدة واليات ،كانت مر�شحة
حليازة قاعدة كبرية.

�سبق و�أن حذرمت من
حجم تدخل �أ�صحاب
املال -وركزمت �أنه
مال فا�سد -يف احلياة
احلزبية ،لذلك ننطلق
من ال�س�ؤال حول طريقة
تغلغل ه�ؤالء يف الو�سط
احلزبي؟
عادة ما يبد�أ تغلغل ه�ؤالء �إىل
الأحزاب من باب حاجتها �إىل
التمويل ،فمن هنا ي�رشع ه�ؤالء
يف �رشاء ذمم القيادات ثم حتى
املنا�ضلني ال�صغار كي ي�سكتوهم،
ثم يربطون �شبكة داخل الأحزاب
مبنية على م�صالح مالية ،تبد�أ من
القيادات �إىل �أب�سط املنا�ضلني،
وهي �إما على �شكل �رشاكات
�إقت�صادية ومالية كبرية �أو �صغرية
مع امل�ؤثرين يف احلزب ،وتنتهي يف
الأ�سفل على �شكل هبات وهدايا
و�أ�سفار و�أيام ا�ستجمامية لفالن
وعالن ،وبالتايل ي�صبح احلزب
عبارة عن �شبكة مالية�-سيا�سية
مرتابطة امل�صالح ،فترتاجع
املبادئ والقيم ،ويتحول احلزب
�إىل جمرد جمموعات م�صالح ال
غري مرتبطة برجال املال ،فهنا
حتدث الكارثة الكربى داخل
الأحزاب ،حيث يطرد ب�أ�ساليب
ملتوية وال �أخالقية كل منا�ضل
حقيقي ي�ؤمن باملبادئ والقيم
ويعو�ض ب�إنتهازيني و�شياتني
ومطبلني ال مبادئ لهم ،وي�ستخدم
ه�ؤالء كجدار يف وجه املنا�ضلني
احلقيقيني ،فيفقد احلزب نهائيا
قيمه ومبادئه ،ويتحول �إىل جمرد
مركوب للرتقية الإجتماعية
�سواء بالرت�شيح للإنتخابات �أو
الإ�ستفادة من �أ�صحاب الأموال
بداخله ب�أ�شكال خمتلفة ،و�أخل�ص
هذا كله بعبارة « �إذا دخل املال
الفا�سد �إىل �أي حزب ما �أف�سده
و�أ�ضعفه و�أفرغه من منا�ضليه
احلقيقيني» .

 2كثريا ما يتم تداولاملو�ضوع بالتزامن

واملواعيد االنتخابية
على وجه اخل�صو�ص
«ال�شكارة» ،ما طبيعة
ال�شخ�صيات �أ�صحاب
املال الأكرث ميال لهكذا
تغلغل «يعني امل�ستوى؟
يالحظ يف اجلزائر منذ مدة �أن
قوائم الرت�شيحات ي�ضعها �أ�صحاب
الأموال ،ولي�س قواعد الأحزاب،
ويتم و�ضعها على �أ�سا�س خدمة
م�صالح �أ�صحاب هذه الأموال يف
خمتلف املجال�س �سواء الوطنية
�أو املحلية ،ف�أ�صحاب الأموال
اليوم يحددون من يرت�شح ،ومن
مينع من ذلك ،بل يحددون حتى
الفائزين يف الإنتخابات ،وبتعبري
�آخر �أ�صبحنا اليوم با�سم التعددية
احلزبية �أ�سوء من �أيام احلزب
الواحد ،حيث يقدم احلزب
الواحد مر�شحني ح�سب �رشوط
الوالء للنظام� ،أما اليوم ف�أ�صحاب
الأموال يف الأحزاب هم الذين
يختارون املر�شحني ح�سب
م�صاحلهم اخلا�صة.

� 3أبرز النقاط التيترى �أنها ت�سيل لعاب
ه�ؤالء� ،إن �صح التعبري،
يعني �أكرث ما يهدفون
له ،ال�سلطة والنفوذ �أم
ماذا؟
هناك نوعان من تدخل رجال
املال الفا�سد �سواء يف الأحزاب
�أو الإنتخابات ،فهناك رجل مال
فا�سد ي�شرتي موقعه يف قائمة
الرت�شيحات ،خا�صة للمجال�س
الوطنية ب�شكل ي�ضمن فوزه يف
الإنتخابات ،وي�ستهدف من خالل
ذلك �إكت�ساب احل�صانة ،كي ال
يحا�سب على ف�ساده ،وثانيا ي�ستغل
موقعه يف املجل�س لربط �شبكة
عالقات مع م�س�ؤولني نافذين يف
الإدارة والدولة خلدمة وللت�سهيل
مل�شاريعه ،ف�رشاء موقعه باملال
هي عملية ا�ستثمارية خلدمة
م�شاريعه وتطويرها �أكرث ،دون
�أن نن�سى مواجهة كل قانون ال
يخدم م�صالح �أ�صحاب الأموال،
والدليل ما يحدث عند مناق�شة
قانون املالية حيث رغم الأزمة
التي تعاين منها اجلزائر �إال �أن
الفاتورة يدفعها ب�سطاء النا�س
من خالل الزيادة يف ال�رضائب
عليهم بدل ما يتم اللجوء �إىل
�أ�صحاب هذه الأموال ،وما �إلغاء
ال�رضيبة على الرثوة دليل وا�ضح
عن هذا الت�أثري ،ولعل الكثري من
�أبناء �شعبنا ال يعلمون �أن م�صري
املواطن يتحدد من خالل القوانني
واملرا�سيم ال�صادرة� ،أما على
امل�ستوى املحلي ،ف�أي�ضا خلدمة

م�شاريعهم على هذا امل�ستوى.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فهناك مثال
رجال �أعمال فا�سدين موجودين
يف �أحزاب تبدو يف ظاهرها �أنها
�ضد الف�ساد ،فهذا الوجود ذاته
فيها هو تربئة لهم ،ويلج�ؤون
يف بع�ض الأحيان �إىل الرت�شح
يف قوائم ،يختارون لها رجال
معروفني بنزاهتهم ،وي�ضعونهم
يف الواجهة بعد ال�ضغط عليهم
ب�أ�ساليب ملتوية ،خا�صة �إذا كان
ه�ؤالء النزهاء ال يعرفون حقيقة
�أ�صحاب هذه الأموال ،لكن يف
الأخري هدف �أ�صحاب هذه
الأموال الفا�سدة هو احل�صول
على �شهادة نظافة ونزاهة من
خالل ربط �أنف�سهم مع ه�ؤالء
الذين تر�شحوا معهم واملعروفني
بالنزاهة من كل ال�سكان ،ويف حالة
ما اكت�شف املرت�شح النزيه حقيقة
ذلك و�أنه قد وظف من مال فا�سد
ي�صعب عليه االن�سحاب يف و�سط
االنتخابات� ،أي ي�صبح يف م�أزق
ميكن �أن مت�س حتى ب�سمعته،
و�إذا انتف�ض �ضد �أ�صحاب هذه
الأموال يتعر�ض للت�شويه وغريه
من املمار�سات الال�أخالقية
منهم.

قلتم �أن الإ�شكالية
مت�س كل الأحزاب
ولي�س فقط املواالة ،هل
من تفا�صيل �أكرث؟
�إن ال�صعود القوي لرجال املال
الذين ك�سبوا �أموالهم ب�أ�ساليب
م�شبوهة يف اجلزائر وحتولوا �إىل
العامل الأكرث ت�أثريا يف �صناعة
القرار ،ف�إننا نقول �أن �أ�صحاب
هذه الأموال هو احلزب الكبري �إن
مل نقل الوحيد يف اجلزائر ،يكذب
عليك �إن قيل لك �أنهم يف �رصاع
فيما بينهم ،بل بالعك�س ي�شكلون
تنظيما غري معلن ،وين�سقون فيما
بينهم من �أجل حماية �أنف�سهم
من �أي طارئ �أو مفاج�أة وخلدمة
م�صاحلهم ،وذلك يتطلب منهم
ال�سيطرة لي�س فقط على �أحزاب
املواالة ،بل حتى على �أحزاب
املعار�ضة ،ويوزعون الأدوار
فيما بينهم ،فكل واحد منهم يف
موقعه ب�شكل �أو ب�آخر ،فالهدف
من �سعيهم لل�سيطرة على �أحزاب
املعار�ضة ،خا�صة الي�سارية منها
فالهدف الآين حتييدها ،وكي ال
تعرقلهم يف م�شاريعهم ثم تفرغها
من براجمها الإجتماعية بحكم �أن
�أحزاب الي�سار معروفة بدفاعها
عن الطبقات املحرومة والعدالة
الإجتماعية ،ولعل الكثريين ال
يعلمون �أن الكثري من منا�ضلي
وقيادات �أحزاب املعار�ضة مت
�رشاء ذممها كي تتحول �إىل خادمة
للمال الفا�سد داخل هذه الأحزاب
ذاتها ،لعلي �س�أفاجئك �إن قلت

�أن هناك الكثري من املنا�ضلني
يف �أحزاب معار�ضة ،انطلقوا
من ال�شيء ،ومتت م�ساعدتهم
و�سهلت لهم عملية قرو�ض بنكية
تتجاوز مئات املاليري �سنتيم يف
الكثري من الأحيان ،ويبدو �أنهم
اختريوا بعناية �ضمن الطموحني
لإكت�ساب املال ،لكن هل تعتقد
�أن ذلك مت مقابل ال�شيء �أم يدخل
يف �إطار �إ�سرتاتيجية لرجال املال
لل�سيطرة على هذه الأحزاب،
فعندما يبد�أ تغلغل �أ�صحاب هذه
الأموال بداخلها يبد�ؤون يف �إف�ساد
املنا�ضلني ،خا�صة القيادات،
فريبطونها ب�شبكة م�صالح مالية،
وتتحول �إىل حليفة لها� ،أعطي لك
مثال هناك واليات يف اجلزائر
معروفة ب�شبكة ف�ساد مالية وا�سعة
جدا ،ومن ال�سهل جدا �أن تنت�رش
فيها بقوة الأحزاب الي�سارية
بحكم ظروف هذه الواليات،
لكن جتد هذه الأحزاب موجودة
فقط على الورق ،ولو تبحثني
جيدا وتقومني بتحريات ب�سيطة،
جتد يتحكم فيها على امل�ستوى
املحلي �أ�صحاب مال يبدو
�أنهم مكلفون من «حزب املال
الفا�سد غري املعلن» بتجميد هذه
الأحزاب� ،أي �أحزاب موجودة،
لكنها ال تغرق وال تتحرك،
مبعنى تتحول �إىل جمرد رهينة
يف يد �أ�صحاب هذه الأموال كي
ال تقلق �شبكات امل�صالح املالية
املوجودة على امل�ستوى املحلي
مقابل خدمة املتحكم فيها� ،أي
�أحزاب موجودة ،لكنها �ضعيفة
جدا وغري مقلقة.

وما هي طريقة
تعاطي ر�ؤ�ساء الأحزاب
والقواعد؟
كي �أجيب على �س�ؤالك� ،أود �أن
�أروي لك حادثة ل�صديق يل هو
�أ�ستاذ جامعي بكفاءة عالية جدا
يف جمال الإعالم والدعاية ،كان
منا�ضال يف �أحد الأحزاب يف
�إحدى الواليات ،لكن امل�س�ؤول
الوالئي لهذا احلزب �-شبه �أمي
تقريبا ،-لكن ميتلك �أمواال طائلة،
فذهب هذا الأ�ستاذ  -املنا�ضل
�إىل امل�س�ؤول الوطني للحزب
ي�شكوه ويقول له �أنه يخرب �أكرث
مما يخدم احلزب ،فلم يكن رد
هذا امل�س�ؤول الوطني للحزب
�إال الإعرتاف بذلك ،لكن �أ�ضاف
له «�أن احلزب يحتاج �إىل ماله،
وماذا �سيفعل بعلمك وكفاءتك»،
ليكت�شف هذا ال�صديق �أن م�س�ؤول
احلزب هو الذي ي�ستفيد من ماله
وم�ستعد �أن ينفذ كل طلباته ،فلم
يبق من هذه الكفاءة �إال الإ�ستقالة
ويطلق العمل ال�سيا�سي بالثالث
يف اجلزائر� ،أي بتعبري �آخر تر�ضخ
لهم القيادات ولكل مطالبهم،

فهم يتحكمون بقوة داخل
الأحزاب ب�أموالهم خا�صة قيادات
الأحزاب ،فقد �رصخ يوما م�س�ؤول
وطني حلزب معار�ض ي�ستجدي
م�ساعدته ،لأنه غري قادر على
تغيري م�س�ؤولني حمليني ب�سبب
�ضغوط �أ�صحاب املال الفا�سد،
كما يتحكم �أي�ضا ه�ؤالء يف
القواعد املنق�سمة على نوعني:
هناك قواعد �إنتهازية تر�ضخ لهم
مقابل مكا�سب تتفاوت من كبرية
�إىل هزيلة جدا وم�ضحكة يف بع�ض
الأحيان� ،أما املقاومون امل�ؤمنون
باملبادئ ،فهناك من ي�سقط �أمام
الإغراءات ،ومن يقاومها يجد
نف�سه خارج احلزب �شيئا ف�شيئا
ب�إ�ستخدام �أ�ساليب ال �أخالقية
�ضده ثم عزلة بجدار من كل
ه�ؤالء الإنتهازيني وامل�ستفيدين
من املال الفا�سد ب�شكل �أو ب�آخر،
ولهذا انتهت احلياة ال�سيا�سية يف
اجلزائر تقريبا يف �أغلب الأحزاب
التي �أ�صبحت حتت ت�أثري رجال
املال بدرجات متفاوتة من حزب
لآخر .

�أي�ضا هل يتم التغلغل
باالنخراط وحيازة
املنا�صب القيادية �أم
ال�ضغوط من خلف
الكوالي�س بقرارات
تخدم م�صاحلهم؟
كل �صاحب مال له �أ�سلوبه،
وتتحكم هنا حجم رجل املال،
فهناك من يحوز املن�صب كي
يخدم به م�صاحله ويربط به
�شبكة عالقات مع الإدارات
املختلفة مثله يف ذلك مثل رجل
املال املنتخب ،وهناك من
ي�ضغط خلف الكوالي�س.

�إن �أمكن �أي�ضا ك�أ�ستاذ

متخ�ص�ص يف التاريخ
ت�شخي�ص اال�شكالية
و�إىل ماذا تعود،
ومنذ متى مت ت�سهيل
تغلغلهم؟
هذا ال�س�ؤال تطول الإجابة عليه،
ويبدو �أن امل�ساحة ال ت�سمح لذلك،
وقد كتبنا عدة مقاالت عن تغول
املال الفا�سد وتطوره والذي بد�أ
يف احلقيقة مع بدايات الإ�ستقالل،
فالنظام الإ�شرتاكي الأحادي �صنع لنا
برجوازية بريوقراطية �أي الذين نهبوا
الأموال ب�إ�ستغالل منا�صبهم ال�سيا�سية
والإدارية ،فحتى بعد خروجهم
ا�ستخدموا �شبكاتهم التي ميتلكونها
من قبل ،وبقوا هم و�أبنا�ؤهم وكل من
اغتنى يبحث عن مواقع الت�أثري خلدمة
م�صاحلهم وحمايتها ،فكانت الأحزاب
منذ �سنوات �إحدى هذه املواقع التي
تغلغلوا �إليها بقوة ،فقد بد�أت عملية
التغلغل يف الأحزاب الإ�سالمية من
طرف كبار امل�ستوردين الذين كانوا
يرت�شحون على ر�أ�س القوائم ويقنعون
منا�ضلي هذه الأحزاب ب�أن «الدعوة
حتتاج �إىل الأغنياء» ،فتحكموا يف
بع�ضها فيما بعد ،ثم �أنتقل الأمر يف
ال�سنوات الأخرية �إىل �أحزاب الي�سار،
وه�ؤالء هم الذين يختفون وراء
�أزمات هذه الأحزاب وعملية الإفراغ
من منا�ضليها احلقيقيني املت�شبعني
ب�أفكار العدالة الإجتماعية ،فقد كان
املال الفا�سد وراء الإف�ساد التام
للحياة ال�سيا�سية واحلزبية يف اجلزائر
اليوم ولهذا يجب على منا�ضلي
�أحزابنا حتريرها من �أ�صحاب املال
الفا�سد والعمل بكل جدية من �أجل
ف�صل املال عن ال�سيا�سة فتعود هذه
الأخرية لأ�صحابها احلقيقيني فتتقوى
الأحزاب مبنا�ضليها القادرين على
معاجلة م�شكل التمويل التي دخل
من خاللها �أ�صحاب املال الفا�سد،
ف�أف�سدوا البالد والعباد.
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مرقون عقاريون ي�ؤكدون للو�سط:

ح�صة �أم البواقي يف الرتقوي املدعم كارثية
�أجمع املرقني العقاريني لوالية �أم البواقي ،املن�ضوين حتت مظلة املنظمة الوطنية للمرقني العقاريني ،ب�أن ح�صة الوالية يف الرتقوي املدعم التي ُمنحت لها من
الو�صاية قليلة جدا وال تخدم املواطن الب�سيط القاطن فيها� ،أين مت منح � 1000شقة رغم تواجد وعاء عقاري ي�سع ل 5700م�سكن.
�أم البواقي  :علي عزازقة
ويف هذا ال�صدد �أو�ضح نائب
رئي�س املنظمة الوطنية للمرقني
العقاريني ،مزيان عبد املالك،
يف ت�رصيح للو�سط ،خالل
معر�ض تطوير الرتقية العقارية
ب�أم البواقي ،املنظم يوم �أم�س
ب�أن "كوطة" ذات الوالية فيما
يخ�ص �صيغة الرتقوي املدعم
امل�ستحدثة بداية ال�سنة احلالية
قليلة جدا مقارنة بالوعاء العقاري
املتوفر يف الوالية ،م�ؤكدا �أن هذا
الوعاء قادر على ا�ستيعاب 5700
م�سكنا عو�ض  1000التي منحت
للوالية ،ويف ا�ستمرارية النتقاده
لعدد ال�شقق املمنوحة ،قال
مزيان ب�أن عدد املرقني العقاريني
يف �أم البواقي يبلغ  87مع وجود
 43م�سجلني منهم ،ما ي�شدد على
�ضعف احل�صة حيث �أ�ضاف":كيف
�سيتم توزيعها علينا وب�أي طريقة،
يجب �أن نفهم خا�صة و�أن �أم
البواقي متلك م�ساحة لأكرث مما
منح بكثري" ،مفيدا يف الأخري ب�أن
املنظمة �أبلغت الوزارة بكل هذه
التفا�صيل لكن هذه الأخرية مل ترد
ال بااليجاب وال بال�سلب.
وحول �إذا ما كان مرقني �أم البواقي

احللقة الثانية

عذاب يومي  ،فال ميوت ؟
�إىل �أن يغدو جمتمعا مهي�أ ،
واىل �أن تغدو بناه النف�سية
والأخالقية،والقانونية جاهزة
الحت�ضانهم  ،وم�ساعدتهم
عن نق�صا
،وتعوي�ضهم
حرمتهم منه البيولوجيا �،أو
املر�ض � ،أو طوارئ و�أقدارا
�،إىل �أن يغدو كذلك ؟ فذوى
الإعاقة ،يف عذاب يومي
جزائري الوجه الل�سان ،عذاب
كما النري الأبدي وقد �سلط
عليهم نكاية يف �أقدارهم ،فال
ميوت ؟
�إن ذوى االحتياجات اخلا�صة ،
وذوى الإعاقة يف عذاب رهيب
،يومياتهم يف ق�ضاء حوائجهم
جتلد حتت حتت �رضبات العناء
االجتماعي والنف�سي والقلق
ومعوقات كثرية يف العمران
والبني التحتية وال�سفر والذي
يتكبد جميع هذه العذابات
هم وحدهم من دوى الإعاقة
�،أو ذوى االحتياجات اخلا�صة
.معا�شهم حما�رص بالبطالة و
الإق�صاء والو�ضع يف الهام�ش
،ولعلها منحة املعاق �أ�شهر من
�أن تذكر يف فداحة عارها .

يرغبون يف احل�صول على ح�ص�ص
يف �صيغ �أخرى� ،أبرز حمدثنا
ب�أنهم ال يرون ذلك لكون �صيغة
الرتقوي املدعم تخدم اجلميع
دون ا�ستثناء ،وهذا باالعتماد على
ت�رصيحات وزير ال�سكن الذي �أكد
�أن الواليات التي ال حتوز على وعاء
عقاري وا�سع لن يتم منحها ح�صة
كبرية يف هذه ال�صيغة ،لكن الواقع
هو الذي ح�صل ،لكون �أم البواقي
مل تتح�صل على ح�صة منا�سبة
ي�ضيف نائب رئي�س املنظمة،
رغم امتالكها للوعاء املنا�سب،
وعن عدد طلبات املواطنني
املرتبط بهذه ال�صيغة �أف�صح
مزيان عن بلوغها ل 5000طلب
ما ير�سم �صورة قامتة مل�ستقبل
ه�ؤالء الراغبني يف ال�سكن يف
�شقق الرتقوي املدعم يف والية
�أم البواقي.

عدم وجود امل�شاريع
جعلنا نف�صل العمال
ويف �سياق �أخر ،ك�شف املرقي
العقاري عبد ال�سالم مرزوق يف
حديثه مع الو�سط ،عن ف�صله
لبع�ض العمال يف والية �أم بواقي
ب�سبب عدم وجود م�شاريع يعمل

عليها منذ االنتهاء من م�شاريع
ال�سكن الت�ساهمي التي �شيد من
خاللها � 248شقة يف وقت �سابق،
م�ؤكدا �أن ح�صة  4350م�سكنا يف
الت�ساهمي املمنوحة لأم البواقي
مت االنتهاء منها يف  2014ب�شكل
جيد وبدون �أي م�شاكل تذكر ،ويف
تطرقه ملو�ضوع الرتقوي املدعم
يف والية �أم البواقي ،جدد انتقاده

للح�صة املمنوحة للوالية رغم
توفر الإمكانات وهذا من مرقني
عقاريني وحتى الوعاء العقاري
متوفر ب�شكل وا�سع داخل تراب
�أم البواقي ،م�ؤكدا �أن � 1000شقة
�ستخلق م�شاكل بني املرقني دون
ذكر الأمور الإدارية التي قد
تكون.
ويف حديثه عن ال�سعر املخ�ص�ص

للمرت املربع اخلا�ص ب�صيغة
الرتقوي املدعم� ،أكد حمدثنا
ب�أن ما يهم املرقي العقاري
يف والية �أم البواقي هو العمل
والولوج يف هذه امل�شاريع ،خا�صة
و�أن عدد طلبات ال�سكن من قبل
املواطنني يف تزايد رهيب،
وراح مرزوق �إىل �أكرث من ذلك
ملا �أ�شار �إىل رغبة املرقني يف

فتح الوزارة ل�صيغ �أخرى عو�ض
االكتفاء بهذه ال�صيغة التي قد ال
تفي لوحدها بالغر�ض ،خا�صة
و�أن  1000لن تكون كافية ب�أي
�شكل من الأ�شكال �سواء من قبل
املرقني وال حتى املواطنني،
داعيا اجلهات الو�صية �إىل
�رضورة التفكري يف حلول تخدم
اجلميع من يف �أم البواقي.

ملوك احلزن ؟

عن ذوى االحتياجات اخلا�صة ،وذوى الإعاقة

وهي عذابات قد تبدو ب�سيطة
قليال يف الأ�صحاء � ،أو �أولئك
الذين ال يهتمون مبواطنيهم
ممن يحتاجون �إىل امل�ساعدة ،
لأنها �سلوكيات �ضمن منظومة
متالزمة تراكمت عرب الوقت ،
من �سل�سلة عادات �سيئة جدا
على املقا�سات الإن�سانية  ،بل
الأفدح �أنها �أ�ضحت وك�أنها
طبيعة اجتماعية ثانية �،سلوكا
هنا  ،ال مباالة هنالك  ، ،جتاوز
هنالك  ،ومع الوقت �أ�ضحت
الأمور �ضمن نطاق العادي
اليومي االجتماعي الذي يكيل
لذوى الإعاقة واالحتياجات
اخلا�صة ما يثبطهم ،ويحول
دون �إعالء حقوقا م�رشوعة
بقوة القانون لهم ،ه�ضمت يف
املنعطف .
حديث النف�س و مواجهة
الأمل
فال ن�أبه مثال بح�سا�سية
الأو�ضاع النف�سية التي ت�رضم
يف �أنف�س هذه الفئة  ،ومدي
الأثر الذي ترتكه الفداحة
والإق�صاء وعدم االهتمام ،
لأنها بنيات �س ّيجت تعامال

جلب ال�شفقة ولأحياء نزوات
العاديني الناق�صة للعاطفة
الإن�سانية  ،وك�أنهم حمفز
لأخبار الإن�سانية للآخرين ؟

جمتمعيا �أ�ضحى ثابثا  ،جتاه
دوى االحتياجات اخلا�صة
والإعاقة � ،إىل �أن �أ�ضحوا
هم ي�ست�شعرون  ،وك�أن احلياة
االجتماعية العامة ال تعنيهم
�أبدا .وان �أمكنتهم الغرف ال�سري يف االجتاه املعاك�س
والدروب
وامل�ست�شفيات
ال�ضيقة .منظومة متالزمة من �إن جميع الف�ضاءات املجتمعية
�سوء املعاملة ،ال ترحم وقا�سية املتوفرة  ،يف خمتلف
جدا ،ووحدهم من يتكبدون القطاعات املجتمعية �أي�ضا
�إ�سقاطاتها ،يف يومياتهم ،تكاد ال ت�أبه مطلقا بهذه الفئة
ومعا�شاتهم، ،بل �إن ت�رصفات خمجلة ت�صل
وتنقالتهم،
ورغباتهم ال�رسية الذاتية حدود اال�ستياء البادي على
الوجوه من تواجد � ،أو مرور
وال�شخ�صية ملن يفهم ؟
والأخرى كالثقافية وال�سياحية ذوى الإعاقة واالحتياجات
والت�سويقية ،والرتفيهية ؟؟ وما اخلا�صة ،ويف مواقف كثرية
�إىل تلك ال�رضوريات احلياتية ال تنتهي هنالك �شهودا على
والتي ال غنى للفرد العادي فداحة ال�سقوط الإن�ساين يف
عنها ،وقد بدت وك�أنها قد هذه اال�ستياءات ؟
حذفت حدقا من يوميات فال ت�أخذ مطالب هذه الفئة
ه�ؤالء من دوى الإعاقة �،إىل باجلدية املطلوبة  ،على
�أن �أ�ضحوا مع الوقت ترى الأقل تفاديا للأ�صحاء من
وك�أنها واقع  ،وحتت وط�أه هذه ت�رصفات اال�ستياء  ،وان اخذ
املنظومة الأخالقية ال�سيئة مطالبهم يجب �أن يتج�سد
يعاملون كمجرد عابرين يف �أوال  ،يف �رضورة الإ�رساع
�أيامنا حتت اعتبارات من بتكيف تلك الف�ضاءات وفق ما
الر�أفة وامل�أ�ساة ،ومناذج للعربة ين�ص عليه القانون ،واملعايري
والت�شهري الإعالمي الذي يف الدولية وو�ضعيات ه�ؤالء،
�أحايني كثرية ال ي�أتي �إال لأجل على الأقل االلتزام باالتفاقية

الدولية لذوى الإعاقة الكافية
لو طبقت يف حمايتهم .على
املجتمع والدولة �أن توائم
الف�ضاء املجتمعي العام
ومرافقه ،وف�سحاته خ�صو�صا
التي تظل وط�أتها لتها على
كاهل ذو االحتياجات اخلا�صة
وذوى الإعاقة ال تطاق .

فداحة املعاناة
وان الق�ضية ال حتتاج �إىل كثري
�أدلة رمبا ،فيكفى مرافقة فرد
من ذوى الإعاقة يوم واحد
من يق�صدون امل�ست�شفيات
،والهيئات
،والإدارات
التعليمة ،واالقامات اجلامعية
،ومن�صات الت�سوق ،والتجول
والرتفيهي،
ال�سياحي
واملالعب وامل�سارح ليت�ضح
فداحة املعاناة ؟ فال ف�ضاء
مما ذكر يفكر جمرد التفكري
�أن �أ�شخا�صا ذوى ا�ستثناءات
خا�صة  ،وو�ضعيات �صعبة
يردون الولوج �إليها ،وهم ال
ي�ستطيعون ،وان متكن بع�ضهم
من الو�صول على عتبات
املعانة واالحراجات واحلزن
العظيم .مرافقة يومية له�ؤالء

�سيكون كافية ال�ستجالء
فظاعة املعاناة الرهيبة
وحجمها املروع التي يوفرها
املجتمع مبفهومه اخلدماتي
والعمراين والتنظيمي له�ؤالء
من هذه الفئات اال�ستثنائية
.وهي يف �أحايني كثرية لي�ست
بالأهمية التي ال ميكن جتاوزها
،فلو �أن اهتماما حقيقيا كان قد
اخذ مند فرتة جتاه هذه الفئات
يف خمتلف الربامج وامل�شاريع
لتم التخفيف قليال من حدة هذه
املعاناة � .إىل �أن يغدو جمتمعنا
مهي�أ ،يجب االعرتاف �أوال
بالتق�صري جتاه هذه الفئات.وانه
لي�س باملق�صود لكنه �أ�ضحى
واقع �صعب ي�ؤرق ه�ؤالء ،والأنكى
انه جمتمع ال يتحرك جتاه ،
وال يبدل ادين جهد �أو تفكري يف
�أن ي�صحح �سلوكاته جتاه هذه
الفئات .على الرغم انه يحاول
وب�شتى التعبريات الإعالن عن
احرتامه الذي يبقى جمرد ردة
�سلوك �أخالقية ال ترقى �إىل
املطلوب.فيما يدري متاما ذوى
الإعاقة  ،و ذوى االحتياجات
اخلا�صة � ،أنها حقا كذلك لي�ست
�سوى رفع عتب ؟
يا�سني بوغازي
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ب�شبهة تلقي م�ساعدات من جهات �أجنبية م�شبوهة موالية لإ�سرائيل واملريكان

رئي�س هيئة فك النزاعات موالي
ر�ضوان �سرحاين للو�سط:

« .التحقيقات فتحت يف املو�ضوع ب�أمر من الوزير الأول �أحمد اويحي»

اخلطوط احلمراء

حملية
و
وطنية
جمعية
427
ال�شركة امل�صرية لهند�سة
أمنية
ل
ا
أجهزة
ل
ا
جمهر
حتت
�سوائل احلفر بورقلة  جتاوزات
فتحت م�صالح الأمن والدرك الوطني حتقيقات حول ن�شاط يعتقد �أنه غري قانوين ملا ال يقل عن
 427جمعية وطنية وحملية ومن بينها جمعيات ريا�ضية اي�ضا وفروع جلمعيات دولية ،وال�سبب
هو �شبهة تلقي م�ساعدات من جهات �أجنبية م�شبوهة بدون ترخي�ص م�سبق من ال�سلطات .
حتقيق � :أحمد باحلاج
ح�صلت  427جمعية وطنية
وحملية وفرع حملي جزائري
جلمعيات غري حكومية دولية
على متويل �أجنبي بطرق غري
قانونية ،وقال م�صدر �أمني �أن
حتقيقات فتحت يف املو�ضوع
ب�أمر من الوزير الأول �أحمد
اويحي  ،وي�شمل حتقيق م�صالح
الأمن متويل جمعيات وهيئات
�أوروبية و�أمريكية تب�شريية
و ذات توجه �سيا�سي موايل
لإ�رسائيل جلمعيات ون�شاطات
�إن�سانية  ،عالقة اجلمعيات
هذه ب�أن�شطة غري قانونية وغري
مرخ�صة ،وا�شار م�صدرنا �إىل
�أن م�س�ؤويل اجلمعيات خالفوا
قوانني اجلمهورية وهم عر�ضة
للم�سائلة ولتوجيه اتهامات   .
م�صالح
فتحت
الأمن   والدرك   ملف العالقة
بني بع�ض اجلمعيات اجلزائرية
ومنظمات غربية م�شبوهة  ،
والتحقيق انطلق بعد ن�رش
م�ؤ�س�سة �أمريكية غري حكومية
تعنى بن�رش « الدميقراطية «
وهي جمعية �ساهمت ب�شكل
مبا�رش  يف ا�ضطرابات يف دول

عديدة من بينها م�رص  و�أوكرانيا  
وليبيا بعد ن�رشها لقائمة ت�ضم
 3000هيئة وجمعية ح�صلت
على متويل من هذه امل�ؤ�س�سة
االن�سانية املرتبطة باحلزب
اجلمهوري الأمريكي ومرتبطة
ب�أن�شطة اخالل بالأمن يف عدة
دول وت�ضمن قائمة اجلمعيات
الـ    3000ا�سماء  5جمعيات
جزائرية و فروع جلمعيات
دولية يف اجلزائر ،وقد �شمل
التحقيق الحقا جمعيات تتعاون
مع منظمات غربية تن�شط يف

املجال الرتبوي و الإجتماعي
حول طلبات غريبة للجمعية
الربيطانية التي وافقت على متويل
ن�شاطه مببلغ �20ألف �أورو و�أحلت
يف طلب احل�صول على معلومات  
تتعلق   بالبنية الإجتماعية
لقبائل البدو الرحل ومعلومات
�أخرى ح�سا�سة مثل   العالقات
الإجتماعية بني ال�سكان يف بع�ض
املناطق ل�صالح هذه املنظمة
وا�سمها� «   آي بي بي « و مقرها
يف بريطانيا ،و طلبت م�صالح
الأمن الإطالع على ح�سابات

 17جمعية يف عدة واليات يف
اجلنوب ح�صلت على م�ساعدات
من جمعيات �أهلية وهيئات
حكومية يف �أوروبا و الواليات
املتحدة الأمريكية للتحري حول
متويل   منظمات �أمريكية مرتبطة
ب�إ�رسائيل جلمعيات يف الأق�صى
اجلنوب حتت غطاء امل�ساعدة
الإن�سانية والتعاون يف جمال
البيئة والثقافة ،وح�سب م�صدر
عليم ف�إن جمعيات يف الواليات
املتحدة �أهمها « وورلد وارنتي
« ،املعروفة بدعمها لإ�رسائيل
و هيئات تابعة لوزارة اخلارجية
الأمريكية �شاركت قبل �سنوات
قليلة يف متويل م�شاريع تتعلق
بتكوين �أ�شخا�ص ينتمون للأقليات
يف كرد�ستان العراق ،وجمعيات
�أوروبية يف فرن�سا ايطاليا
وبريطانيا �أخرى ذات ن�شاط
تب�شريي اقرتحت متويل م�شاريع
يف عدة مناطق يف �أق�صى اجلنوب
اجلزائري ،تخ�ص متويل ن�شاطات
ثقافية واجتماعية وبيئية ،وح�سب
املعلومات املتاحة ف�إن عدة
جمعيات جزائرية ح�صلت على
م�ساعدات من هيئات دولية
بح�سن نية ،ودون الت�أكد من
�أهداف بع�ض الهيئات املرتبطة
ب�أجهزة خمابرات �أجنبية.

      م�صالح �أمن والية تندوف

تنظم ور�شات عمل مفتوحة حول خماطرالإ�ستعمال ال�سئ االنرتنت
موا�صلة للحمالت التح�سي�سية
حول خماطر اال�ستعمال ال�سئ
لالنرتنت  ،و بهدف تعزيز
ا�ستخدام هذه ال�شبكة ب�شكل
�آمن وهادف ال�سيما يف �أو�ساط
الأطفال وال�شباب  ،قامت
م�صالح �أمن والية تندوف �صبيحة
يوم الأحد املوافق لـ 25:فيفري
 2018بتنظيم �أبواب مفتوحة
على فرقة مكافحة اجلرمية

املعلوماتية و فرقة حماية
الطفولة وجنوح الأحداث لفائدة
تالميذ ابتدائية «قادة بلحاج»
 ،متو�سطة «احمد مدغري» و
ثانوية «بوزيدي هوارية» مع
توزيع جمموعة من املطويات
ذات ال�صلة باملو�ضوع .
و على هام�ش هذه الأبواب نظمت
ذات امل�صالح حما�رضة تعنى
باملو�ضوع من تن�شيط �إطارات

تابعة لأمن الوالية بالإ�ضافة
�إىل �إخ�صائيني نف�سانيني و�أطباء
تابعني للم�ؤ�س�سة العمومية
لل�صحة اجلوارية و رئي�س
فيدرالية جمعية �أولياء التالميذ
 ،مت من خاللها ت�سليط ال�ضوء
عن املخاطر ال�صحية والنف�سية
على الفرد نتيجة الإ�ستعمال
ال�سئ للأنرتنت وخمتلف اجلرائم
املا�سة بتكنولوجيات الإعالم

والإت�صال وذلك بهدف تر�سيخ
الوعي اجلماعي وامل�شرتك
والتحلي بروح امل�س�ؤولية التي
يجب �أن يحملها على عاتقه كل
م�ستخدم للإنرتنت وكذا تعزيز
اال�ستخدام الآمن وامل�س�ؤول
والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية
للتالميذ.

�شيخ مدقن

�أ�سندت لهم مهمة حماية من�ش�آت النفط والغاز بجنوب البالد الكبري

قايد �صالح يقرر رفع عدد عنا�صر اجلي�ش من � 04إىل � 07أالف ع�سكري
�أمر م�ؤخرا الفريق الأول �أحمد
قايد �صالح نائب وزير الدفاع
الوطني رئي�س  اركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي برفع عدد
عنا�رص  اجلي�ش املكلفني
تامني حقول النفط والغاز يف
اجلنوب.
وك�شف م�صدر �أمني موثوق
ليومية «الو�سط»� ،أن عدد
عنا�رص اجلي�ش الوطني ال�شعبي
والدرك الوطني العاملني �ضمن

وحدات حماية املن�ش�آت النفطية
تقرر رفعهم من � 4آالف عن�رص 
�إىل � 7آالف يف �شهر فيفري
 ، 2018وا�شار م�صدرنا �إىل �أن
الفريق قايد �صالح ابلغ قيادات
النواحي الع�سكرية الرابعة يف
ورقلة وال�ساد�سة يف مترنا�ست
و الثالثة يف ب�شار بالقرار كما
�أبلغ   قائد �سالح الدرك الوطني
اللواء مناد نوبة ،وطلب من
اجلميع التجند لتنفيذه يف ا�رسع

وقت الإجراء الأخري املتخذ ال
يتعلق فقط بارتفاع او انخفا�ض
م�ستوى التهديد االرهابي الذي
تتعر�ض له اجلزائر والقادم من
وراء احلدود اجلنوبية مع مايل
والنيجر بل يتعلق اي�ضا بطم�أنة
امل�ستثمرين الأجانب الراغبني
يف اال�ستثمار يف اجلزائر يف
جماالت النفط والغاز .
مئات الوحدات
وتتمركز
الع�سكرية ووحدات الدرك

الوطني يف حميط حقول  
وقواعد النفط والغاز يف
ب�شكل
اجلنوب ،وت�شارك
مبا�رش يف ت�أمني من�ش�آت
النفط اال�سرتاتيجية كما تقوم
مبرافقة الأجانب العاملني
يف جمال ال�صناعة النفطية يف
اجلنوب �أثناء تنقالتهم وفق ما
�أوردته م�صادرنا .

�أحمد باحلاج

طالب رئي�س هيئة فك النزاعات
وا�صالح ذات البني موالي
ر�ضوان �رسحاين يف ت�رصيح
خ�ص به يومية «الو�سط»  ،وزير
الطاقة م�صطفى قيتوين ب�رضورة
التدخل ال�شخ�صي لدى م�صالح
املديرية العامة �سوناطراك  ،من
�أجل فتح حتقيق يف التجاوزات
واخلروقات التي ظل م�سكوتا
عنها ب�سبب الت�أخر الفادح من
طرف ال�رشكة الأجنبية امل�رصية
لهند�سة �سوائل احلفر يف ت�سديد
م�ستحقات املتعاملني اخلوا�ص
� .شدد رئي�س هيئة فك النزاعات
وا�صالح ذات البني موالي
ر�ضوان  ،على �رضورة تدخل
جاد من طرف ال�سلطات العليا
بالبالد من �أجل اعادة االعتبار
لدى املتعاملني اخلوا�ص
اجلزائريني على غرار مي�س
برتوليوم �رسفي�س � ،أوتيا�س ماك
� ،سارل �سفور �رسفي�س  ،من
�أجل ت�سديد م�ستحقاتهم املالية
العالقة لدى ال�رشكة الأجنبية
امل�رصية لهند�سة �سوائل

احلفر امل�ستثمرة ب�إقليم دائرة
حا�سي م�سعود بورقلة  ،حيث
حمل حمدثنا ال�رشكة الأجنبية
املذكورة م�س�ؤولية تبعات متادي
وتطاول امل�ستثمر الأجنبي على
امل�ستثمرين اجلزائريني  ،وهو
ما من �ش�أنه �أن يهدد واقع
وافاق اال�ستثمار بالبالد التي
تبحث يف الظرف الراهن عن
احللول اجلذرية وامل�ستعجلة
من �أجل انهاء تبعية اجلزائر
لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية .
كما فتح حمدثنا النار على
ال�رشكة امل�رصية ال�سالفة الذكر
 ،مطالب بتدخل جاد و�شخ�صي
من ال�سلطات العليا من �أجل
تقدمي جمل�س �إدارة ال�رشكة
امام امل�ساءالت القانونية لتكون
عربة لكل متعامل اجنبي ت�سول
له التطاول على املتعاملني
اخلوا�ص اجلزائريني .

�أحمد باحلاج

يف �إطار �سيا�سة الدولة للتخفيف من
�إرتفاع معدالت البطالة

ال�صندوق الوطني للت�أمني على
البطالة يتدعم بفرعني بعني
�صالح وعني قزام
تدعمت م�ؤخرا الوكالة الوالئية
لل�صندوق الوطني للت�أمني على
البطالة بوالية مترنا�ست بفرعني
باملقاطعتني الإداريتني عني �صالح
ومترنا�ست وذلك بهدف التكفل
بان�شغاالت البطالني الراغبني يف
�إن�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
.
يف �إطار �سيا�سة ال�صندوق الوطني
للت�أمني على البطالة الوطني
للت�أمني على البطالة  ،الرامية
للم�ساهمة يف الق�ضاء على البطالة
والنهو�ض بواقع الإقت�صاد الوطني
وعليه مت فتح فرعني للوكالة
الوالئية بكل من املقاطعة الإدارية

عني �صالح التي تبعد  670كلم عن
والية مترنا�ست و عني قزام بـ
 400كلم  ،ويف �سياق مت�صل فقد
ثمن بطالو املقاطعتني الإداريتني
املذكورتني مبادرة فتح فرعني
لوكالة الت�أمني على البطالة وهو
ما من �ش�أنه ح�سبه التخفيف
من عناء تنقلهم وم�شقة ال�سفر
بالن�سبة للراغبني يف ا�ستحداث
م�ؤ�س�سات �صغرية من �أجل متابعة
ملفاتهم بعا�صمة الوالية التقليدية
مترنا�ست  ،حيث تندرج هذه
العملية يف �إطار تقريب م�ؤ�س�سات
الدولة من املواطن .

�شيخ مدقن
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مدير املوارد املائية لوالية اجلزائر بوكر�شة كمال

ت�سليم م�شروع تهيئة وادي
احلرا�ش بداية �سنة 2019

جلفاويــات

واليات

ك�شف مدير املوارد املائية لوالية اجلزائر بوكر�شة كمال� ,أن ن�سبة �أ�شغال تهيئة وادي احلرا�ش تقارب 80
باملائة ,متوقعا اال�ستيالم النهائي للم�شروع خالل ال�سدا�سي الأول من . 2019
ق.و
و�أو�ضح ال�سيد بوكر�شة يف
ت�رصيح �أن م�رشوع تهيئة وتطهري
وادي احلرا�ش الذي ميتد على
طول  67كلم يعرب 2ر 18كلم
منها �إقليم والية اجلزائر يعرف
تقدما "ملحوظا" يف �أ�شغاله
حيث قاربت ن�سبة  80باملائة,
مرجعا �أ�سباب ت�سجيل" تعطل" يف
�أ�شغال امل�رشوع �إىل "م�شاكل نزع
امللكية" التي مت ت�سوية و�ضعيتها
مع مالك الأٍرا�ضي .و �أفاد ب�أنه
�سيتم قريبا فتح جزء من امل�رشوع
بو�سط مدينة احلرا�ش على
م�ستوى حمطة "القنطرة البي�ضاء"
لتكون مفتوحة �أمام حركة مرور
املوطنني وكذا الإنتهاء من تهيئة
حي " ال�سامباك" بعد ا�سرتجاع
امل�ساحات و تعوي�ض �أ�صحاب
الوحدات ال�صناعية و �أو�ضح
بوكر�شة �أن �أ�شغال تطهري وادي
احلرا�ش التي تندرج يف �إطار
�سل�سلة امل�شاريع املربجمة وذلك
بهدف الع�رصنة وتزيني الواجهة
البحرية للجزائر العا�صمة
�سمحت بتهيئة ف�ضاءات عديدة
ب�شكل يتنا�سب و النظام البيئي
من �ش�أنها �أن تزود �سكان املنطقة
مبواقع للتنزه وم�ساحات خ�رضاء
و ترفيهية ومالعب لال�سرتاحة و
ممار�سة الريا�ضة .و�إذ ذكر
جمددا �أن ا�شغال تهيئة وادي
احلرا�ش قد انطلقت يف  3جوان
 2012و �أ�سندت ملجمع م�ؤ�س�ستي
كو�سيدار و دايو بكلفة  38مليار
دينار �أكد �أن الأ�شغال تتم ب�شكل
طبيعي وفق الربنامج امل�سطر و
التمويل املحدد و�أ�شار �إىل �أنه
يف �إطار ال�سعي للحد من خطر
الفي�ضانات �أنه قد مت الإنتهاء من
تهيئة � 5أودية على م�ستوى خمتلف

بلديات العا�صمة على غرار وادي
الكرمة و بلحدادي ووادي �إي�سول,
وادي �سيدي ونيف وبوكراع ووادي
�أو�شايح يف �إنتظار ال�رشوع يف
تهيئة جزء على امتداد  1كلم من
وادي بني م�سو�س وفتحه �أمام
حركة املرور للتقليل من ال�ضغط
املروري باجلهة ،و�أبرز املتحدث
�أن م�صالح مديرية املوارد املائية
لوالية اجلزائر تعمل حاليا على
تنفيذ �سل�سلة من امل�شاريع بهدف
الإ�ستمرار يف تثبيت توفري وتوزيع
املياه ال�صاحلة لل�رشب على مدار
� 24/24سا على غرار م�شاريع
�إجناز خزانات و �إعادة جتديد
القنوات "حتى نكون --كما
قال--يف امل�ستوى ونحافظ على
�إ�ستمرار وتثبيت هذا املك�سب".
و�أ�شار يف ذات ال�صدد اىل �أن
�إحتياجات �سكان العا�صمة من
املياه تقدر ب 900.000مرت

مكعب يوميا على مدار 24/24
�سا يف حني يقدر حجم كمية
املياه املتوفرة واجلاهزة لل�ضخ
ب200ر1مليون م 3وهي كمية
كافية وتزيد عن حاجات ال�سكان
اليومية وبخ�صو�ص ا�ستيالم
عدد من امل�شاريع قيد الإجناز,
ذكر �أنه �سيتم يف غ�ضون �شهر
مار�س القادم ا�ستيالم حمطة
التطهري بزرالدة التي �ست�سمح
ل�رشكة املياه و التطهري للجزائر
العا�صمة (�سيال) مبعاجلة املياه
امل�ستعملة على م�ستوى بلديات
اجلهة الغربية من العا�صمة.
و�أ�ضاف �أنه �سيتم ا�ستيالم جزء من
م�رشوع �شبكة قنوات تطهري وادي
�أو�شايح و "البوانت بي�سكاد" ببلدية
احلمامات (غرب العا�صمة) التي
�ستدخل اخلدمة و�ستكون مبثابة
حزام حلماية ال�ساحل العا�صمي
من املياه امل�ستعملة من باب

الوادي حتى خروبة وبخ�صو�ص
م�رشوع �إن�شاء حمطة حتلية البحر
بزرالدة قال �أنه �سيتم �إطالق
�صفقة �إجنازه من �أجل الق�ضاء على
التذبذب يف توزيع املياه ال�صاحلة
لل�رشب على م�ستوى بلديات غرب
العا�صمة و ذكر ال�سيد بوكر�شة
�أنه تدعيما لعملية التوزيع العادي
للمياه ال�صاحلة لل�رشب ل�سكان
اجلهة الغربية من العا�صمة و
لتجاوز التذبذب امل�سجل ال�سنة
الفارطة تتوا�صل عملية �إجناز
قرابة  25بئرا جوفيا وو�ضعها حيز
اخلدمة قريبا.
و�أعلن من جهة �أخرى �أنه �سيتم
قريبا �إطالق مناق�صة خا�صة
بتح�ضري املو�سم الإ�صطياف
 2018وذلك لتجهيز وتهيئة
ال�شواطئ امل�سموحة لل�سباحة �أمام
املواطنني باملراحي�ض واملر�شات
وباقي التجهيزات ال�رضورية.

مدينة مع�سكر

 11مقاولة خا�صة تتكفل جمانا بتجديد الإنارة العمومية

�ستتكفل  11مقاولة خا�صة
بتجديد جمانا للإنارة العمومية
على م�ستوى عدد من �أحياء
مدينة مع�سكر ح�سبما �أعلنه
اليوم الثالثاء وايل الوالية
حممد لبقى  ،وذكر نف�س
امل�س�ؤول خالل �أ�شغال املجل�س
التنفيذي الوالئي �أن �سيتم قريبا
االنطالق يف جتديد �شبكة
الإنارة العمومية عرب عدد من
�أحياء مدينة مع�سكر من طرف
 11مقاولة خا�صة وافقت على
التكفل جمانا بامل�رشوع �ضمن
خطة والئية لإعادة الإعتبار
للإنارة العمومية بعا�صمة الوالية
والبلديات الكربى .و�سيتم يف هذا
االطار تركيب م�صابيح كهربائية

حديثة مقت�صدة للطاقة و ذات
مدة �صالحية كبرية ومقاومة
عالية ب�شكل يخفف من تكاليف

ال�صيانة و عمليات تعوي�ض
امل�صابيح كما �أ�شري اليه .و�أعلن
ذات امل�س�ؤول من جهة �أخرى �أنه

�سيتم االنطالق قريبا بالتعاون
مع جمموعة من املقاوالت
الأ�شغال
يف
املتخ�ص�صة
العمومية يف �إجناز و �صيانة طرق
بلدية و م�سالك ريفية ب�شكل
تطوعي ل�صالح القرى املعزولة
التي يعاين �سكانها من �صعوبة
الو�صول �إىل �سكناتهم و مراكز
اخلدمات املختلفة و�سيتم تعميم
عمليات التطوع لإجناز مرافق
خدماتية ل�صالح املواطنني
يف عدد من القطاعات �ضمن
�سيا�سة املواطنة للم�ؤ�س�سات
اخلا�صة التي حققت مداخيل
هامة عرب اجنازها مل�شاريع
الدولة خالل الفرتات ال�سابقة
وفق وايل مع�سكر .

يعاين �سكان قرية ام
--اخل�شب ببلدية �سلمانة دائرة
م�سعد من انعدام املياه
ال�صاحلة لل�رشب وب�سبب عدم
�ضخ البئر للمياه  .ورغم نداءات
ال�سكان وتوجههم بر�سائل �إىل
رئي�س الدائرة ومدير الري
باجللفة �إال �أنه و ال �أحد ا�ستطاع
�أن ي�ستجيب ال�ستغاثتهم خا�صة
و�أنهم ي�ضطرون جللب املياه
بوا�سطة ال�صهاريج من مناطق
تبعد ب�أكرث من خم�سون كم
عن القرية  .كما �أن حماوالت
ت�سجيل بئر عميق باملنطقة
مازالت حلم ال�سكان الذين
ا�ضطرتهم الظروف القاهرة
�إىل حماولة ترك املنطقة
واللجوء �إىل املدينة هربا .
 --مازال �سكان قطارةينتظرون ت�صنيف البلدية
كمنطقة فالحية باعتبارها
حتوي �أكرث من 400000هكتار
�أرا�ضي فالحية وقد �سجلت
يف اخلم�س �سنوات الأخرية
كبلدية منوذجية بوالية اجللفة
لإنتاج التمور وذات اجلودة
العالية  .حيث عرفت ا�ستغالل
م�ساحات هامة من طرف
املواطنني وغر�س �أ�شجار
النخيل  ،ورغم بع�ض امل�شاكل
املطروحة من طرف الفالحني
مثل م�شكل املياه والنقل والغاز
�إال �أن هناك �إ�رصار جلعل
الوالية رائدة يف جمال تربية
املوا�شي و الفالحة خا�صة
احلبوب والتمور .مع العلم �أن
�ساكنة املدينة مازالوا يتطلعون
لت�سجيل م�رشوع لغاز املدينة
حيث متر عليها الكثري من
الأنبوب متجهة �إىل ال�شمال .
 --مازال خريجي املعاهدال�سياحية والريا�ضية ي�شتكون
من التوظيف وهم يف كل يوم
يف رحلة ذهاب بني مديريات
ال�شباب والريا�ضة وال�سياحة ،
مع �أنهم مل يجدوا جتاوب من
طرف مدراء القطاعات الذين
ركنوا �إىل مكاتبهم خوفا من
مواجهة عديد املتخرجني  .كما
يعرف عن غرفة ال�سياحة ركودا
يف ال�سنوات الأخرية خا�صة
و�أنها مل ترقى �إىل امل�ستوى
والأهداف التي �أ�س�ست من
�أجلها  ،مع العلم �أنها �أ�صبحت
مركز للت�سجيل واحل�صول على
بطاقة احلريف دون ت�سجيل
�أي ن�شاطات �أو برامج لرتقية
ال�سياحة وال�صناعات التقليدية

التي تزخر بها الوالية والتي
تتنوع من منطقة �إىل �أخرى.
 --مازال الغمو�ض يكتنفقائمة �سكنات برنامج عدل
باجللفة  .ورغم وجود ثالثة
�أالف طلبا اال انه مل ي�سجل
�سوى ثلث الطلبات .مع انه
حلد الآن مل يتم ن�رش قوائم
امل�ستفيدين من عدل باجللفة
،وت�أكيد املواطنني على ان
التوزيع مل يكن عادال وبعيدا
عن النزاهة وال�شفافية ،مع
العلم �أن هناك من يطعن يف
طرق اال�ستفادة وي�ؤكد عدم
 --ي�شكوا جممع ن�سيبلل�سياحة من بع�ض العراقيل
التي حتول دون �إمتام م�شاريعه
باجللفة خا�صة منطقة ال�شارف
التي ا�ستثمر فيها مب�رشوع هام
يف ال�سياحة احلموية ولقي
ا�ستح�سان ال�سكان مع ت�شغيله
لأبناء املنطقة  ،وبدعم من
رئي�س الدائرة الذي يحاول منذ
تعيينه ان يعطي وجه ح�ضاري
و�سياحي يليق بالدائرة  .لكن
رغم النجاح الذي حققته
ا�ستثمارات ن�سيب مع ان هناك
�أيادي خفية تبعث الفو�ضى
والقلق لدى العمال والتعر�ض
لأي م�رشوع للوالية على غرار
ا�ستثمارات احلدي يف �إعادة
تهيئة م�رشوع لرتفيه العائالت
والذي �أعلن ان�سحابه منها .
مع ان ابناء اجللفة من كبار
الأعيان والتجار ي�ستثمرون يف
البازارات وكراء املحالت و
الن�شاط خا�صة يف بيع املالب�س
الداخلية للن�ساء ؟
 --يعرف عمال ومتقاعدوا�رشكة الت�سيري العقاري للمنطقة
ال�صناعية باجللفة ،م�شاكل
عديدة منها ت�سوية و�ضعياتهم
وعدم اال�ستفادة من منحة
الت�رسيح والإحالة على التقاعد
باال�ضافة اىل �سوء العالقة بني
العمال و االدارة خا�صة عمليات
الطرد التع�سفي  .وي�ؤكد العمال
انهم �ضد طريقة ت�سيري ومنح
منحة التقاعد ورغم مرور
ا�شهر عن ايداع طلباتهم اال
انهم مل يتلقوا بالرد وقد دخل
البع�ض منهم يف ا�رضاب عن
الطعام من اجل تلبية مطالبهم
واحل�صول على حقوقهم و�إعالم
وزارة ال�صناعة ووزارة العمل
والنقابات العمالية واملنظمات
احلقوقية بذلك .
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حماولة للفهم

ماذا يجري يف القاهرة بني م�صر وحما�س..؟
ح�سام الدجني

�أكرث من �أ�سبوعني من الإقامة املتوا�صلة لوفد ميثل غالبية �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي يف الداخل واخلارج يقيمون
يف جمهورية م�صر العربية ويعقدون اللقاءات املتوا�صلة مع اجلانب امل�صري و�سط تعتيم �إعالمي وبحر من
ال�شائعات التي تتحدث عن طبيعة الزيارة وملفاتها.
ملحاولة فهم العالقة بني حما�س
وم�رص ،وهل ما يحدث يعرب عن
حتول بالعالقة طويل الأمد �أم
�أنه تطور طارئ مرتبط بظروف
مو�ضوعية �رسعان ما تتغري؟ ال
بد من حتليل وت�شخي�ص علمي
�أكادميي ل�شكل التحول وم�ستقبل
العالقة من خالل الإجابة على
ال�س�ؤال الآتي:

التغي تطرفاً ،وي�ؤدي �إىل تغري يف
رّ
التوجه العام لل�سلوك اخلارجي
بحيث ي�شتمل تغرياً يف الأدوات
والأهداف واال�سرتاتيجيات.
من �أجل حتديد موقع كل من
م�رص وحما�س �ضمن �شكل التحول
البد من حتليل البيئة اجلديدة
التي دفعت �إىل هذا التقارب بني
م�رص وحما�س.

ما هو الت�شخي�ص ال�سليم
لطبيعة العالقة بني م�صر
وحركة حما�س وم�ستقبلها؟

�أ�سباب ودوافع التحوالت
اجلديدة (ما اجلديد)؟

من خالل متابعتي ملنحنيات
العالقة بني الطرفني ،وعلى وجه
التحديد بعد  ،2013/6/30وحالة
التوتر التي �شهدتها العالقة
يدفعني ذلك للبحث ب�شكل
مو�ضوعي حول م�ستقبل تلك
العالقة و�آليات املحافظة عليها
بل وتعزيزها ،انطالقاً من �إمياين
ب�أهمية الدور امل�رصي لعدة �أ�سباب
لعل �أهمها :اجلغرافيا ال�سيا�سية
والعمق التاريخي واحل�ضاري
وتكليف جامعة الدول العربية
مل�رص بقيادة ملف امل�صاحلة،
وعالقات م�رص املهمة بالأطراف
الإقليمية والدولية مبا فيها
االحتالل ال�صهيوين.
حددت فتحية النرباوي وحممد
ن�رص مهنا يف كتابهما �أ�صول
العالقات ال�سيا�سية الدولية �أنواع
التغيري يف ال�سيا�سة اخلارجية
للدول على النحو التايل:
 .1التغري التكيفي :وهو تغري يف
م�ستوى االهتمام املوجه �إىل
ق�ضية معينة مع ا�ستمرار بقاء
ال�سيا�سة يف �أهدافها و�أدواتها كما
هي.
 .2التغري الربناجمي :حدوث تغري
يف �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية مع
ا�ستمرار الأهداف كما هي.
 .3التغري يف �أهداف ال�سيا�سة
اخلارجية ولي�س جمرد تغري
الأدوات.
 .4التغري يف توجهات ال�سيا�سة
اخلارجية ،وهو �أكرث �أ�شكال

بالن�سبة مل�صر:
 .1ي�شكل الإرهاب يف �سيناء مع�ضلة
حقيقية للدولة امل�رصية ،وللأمن
القومي امل�رصي ،ولعل ما طرحه
املفكر امل�رصي جمال حمدان يف
كتابه «�شخ�صية م�رص .. :درا�سة يف
عبقرية املكان عن الأمن القومي
امل�رصي» ب�أنه يبد�أ من البوابة
ال�رشقية مل�رص ،ويتجاوز �سيناء
لي�صل �إىل فل�سطني ،وخ�صو�صية
�سيناء بالن�سبة للم�رصيني يجب
�أن ندركها نحن الفل�سطينيني،
فمعظم الغزوات التي ا�ستهدفت
م�رص انطلقت من ال�رشق (من �شبه
جزيرة �سيناء) ،وي�شري حمدان �إىل
ظاهر ٍة مهمة يف جغرافية وتاريخ
م�رص منذ القدم وحتى الآن ،وهى
�أن الدلتا يف احلقيقة مفتوحة
ومك�شوفة من ال�رشق ،ولذلك ف�إن
ال�سيناريو املف�ضل ملعظم غزاة
م�رص ،عرب الع�صور ،هو اخرتاق
�رسيع ل�سيناء ي�ؤدي �إىل الو�صول
�إىل الدلتا ،وتهديد حقيقي للأمن
امل�رصي يف عقر الدار .ولذلك
ي�صف حمدان طريق �سيناء،
ال �سيما طريق ال�شمال طريق
الفرما ،ب�أنه طريق الغزاة لكرثة ما
عربه من جيو�ش.
فما يجري يف �سيناء اليوم من
عمليات �إرهابية ت�ستهدف اجلي�ش
امل�رصي وت�ستنزفه مالياً وع�سكرياً
جعل من القيادة امل�رصية التفكري
ب�شكل �أو�سع و�أعمق لإنهاء مع�ضلة
�سيناء ،ومن �أجل ا�ستعادة الأمن

واال�ستقرار يف �سيناء البد من خيار
التنمية ،وي�شكل قطاع غزة مدخال
مه ًما للتنمية عرب ت�أهيل معرب رفح
ليكون قادراً على �أن يكون معرباً
اقت�صادياً يخدم الطرفني.
 .2وثيقة حما�س ال�سيا�سية:
حما�س
وثيقة
�ساعدت
ال�سيا�سية التي �أطلقتها احلركة
يف  ،2017/5/1و�أعلنت عن
هويتها ب�شكل وا�ضح و�رصيح
بعدم ارتباطها بجماعة الإخوان
امل�سلمني ,ب�شكل �أو ب�آخر يف
�صناعة حتول ولو طفيفا باملوقف
امل�رصي جتاه حما�س.
 .3احلدائق اخللفية مل�رص (القرن
الإفريقي و�سد النه�ضة) :تقر�أ
م�رص ب�شكل كبري �شكل التمدد
ال�صهيوين بالقرن الإفريقي،
ودورها يف �سد النه�ضة والعبث
املتكرر باحلدائق اخللفية للقاهرة
مبا مي�س �أمنها القومي ،ومن هنا
ف�إن انفتاح القاهرة على املقاومة
الفل�سطينية ب�شكل عام وحما�س
على وجه اخل�صو�ص ،والتعاطي
معهم كلواء متقدم للدفاع عن
الأمن القومي العربي عموماً
وامل�رصي على وجه اخل�صو�ص
وال�ضغط على دولة االحتالل
الإ�رسائيلي من تلك البوابة ل�ضمان
م�صاحلها بالقارة ال�سمراء.
 .4تراجع الدور امل�رصي حل�ساب
الدور القطري والرتكي يف غزة:
ال �شك �أن القطيعة امل�رصية مع
حما�س بالفرتة املا�ضية منحت
تعدها القاهرة خ�صماً �سيا�سياً
دوال ّ
لها مللء الفراغ مثل قطر وتركيا،
وهذا ي�ضعف الدور واملكانة
التي تتمتع بها م�رص يف احت�ضان
ورعاية امللف الفل�سطيني.
� .5صفقة القرن والأطماع
الأمريكية ب�سيناء كمدخل للحل
النهائي لل�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي.

بالن�سبة حلما�س:
 .1ديكتاتورية اجلغرافيا ،فم�رص
هي الرئة الوحيدة لقطاع غزة

التي تربطها بالعامل اخلارجي.
 .2احل�صار و�إغالق املعابر
والأزمات املتتالية ،فالواقع
املعا�ش يف غزة مل يعد يحتمل،
وعليه ف�إن �أقل اخليارات تكلفة
بالن�سبة حلما�س هو عالقة قوية
مع القاهرة مبوجبها يخفف
احل�صار ويفتح املعرب وتتدفق
الب�ضائع.
 .3الإرهاب واخلطر على الأمن
القومي الفل�سطيني ،تخ�شى
حما�س من �سيطرة تنظيم والية
�سيناء على مناطق احلدود� ،أو
هروب �أفراد التنظيم يف ظل
العملية الع�سكرية امل�ستمرة
ب�سيناء ،و�أثر ذلك على �أمن
وم�صالح غزة عموماً و حما�س
على وجه اخل�صو�ص.
� .4إدراك حما�س بعدم رغبة
الرئي�س عبا�س بتنفيذ امل�صاحلة
دون عودة حما�س حل�ضن
ال�رشعية ،ومتطلبات هذا احل�ضن
ترك ال�سالح والتخلي عن احلكم
ب�شكل كامل ونهائي.
وفق ما �سبق ف�إن �شكل التحول يف
عالقة م�رص بحما�س هو التغري
الربناجمي من خالل تغيري �أدوات
ال�سيا�سة اخلارجية جتاه قطاع
غزة مع بقاء الأهداف املتمثلة
يف حتييد حركة حما�س وتوظيف
قوتها خلدمة امل�صالح امل�رصية
هو الأكرث ترجيحاً.
�أما �شكل التحول احلم�ساوي جتاه
م�رص فرمبا التو�صيف الأكرث
ترجيحاً هو التغري يف �أهداف
ال�سيا�سة اخلارجية ولي�س جمرد
تغري الأدوات .ويف حال ا�ستمرت
خطوات تعزيز الثقة بني الطرفني
فرمبا يتطور �شكل التحول
�إيجاباً.

ماذا يجري بالقاهرة؟
وفد قيادي رفيع ميثل الداخل

واخلارج ير�أ�سه رئي�س املكتب
ال�سيا�سي �إ�سماعيل هنية يتلقى
دعوة ر�سمية لزيارة القاهرة
للقاء وزير املخابرات امل�رصي
اجلديد اللواء عبا�س كامل،
ويعقد هذا الوفد عدة لقاءات
منها لقاء جميع �أع�ضاء من
املكتب ال�سيا�سي حلما�س يف
العا�صمة امل�رصية ،مبا يدلل
�أن حما�س ت�ؤمن ب�أهمية الدور
واملكانة التي تتمتع بها م�رص
يف املنطقة.
ملفات امل�صاحلة الوطنية
وملف العالقات الثنائية
و�سبل تطويرها بني حما�س
وم�رص ،وملف الأمن ،و�صفقة
القرن ،وعالقة حما�س بالتيار
الإ�صالحي حلركة فتح و�سبل
االنتقال خليارات جديدة مثل
ت�شكيل حكومة (جمل�س) �إنقاذ
وطني ،وملفات �أخرى ذات
�أهمية للطرفني.

ثاني ًا :م�ستقبل العالقة
بني حما�س وم�صر
و�آليات تطورها
حما�س حتكم قطاع غزة ،وهي
حركة حترر وطني لها ح�ضورها
ومكانتها يف املعادلة ال�سيا�سية،
فهي من �أكرب الف�صائل
الفل�سطينية والأكرث تنظيماً
وان�ضباطاً ،ومكانتها بالوعي
اجلمعي العربي والإ�سالمي
كبرية وم�ؤثرة ،وم�رص دولة مركز
لها مكانتها ودورها يف املعادلة
الدولية والإقليمية ،وهي املكلفة
ر�سمياً من جامعة الدول العربية
ب�إدارة ملف امل�صاحلة الوطنية.
تقاطع امل�صالح بني الطرفني،
م�رص وحما�س ،وامل�صداقية يف
التعامل ،وحر�ص كل طرف على
�أمن وم�صالح وا�ستقرار الطرف
الآخر كفيلة بتعزيز العالقة

ودميومتها وا�ستمراريتها بل
تطورها.
الأهم من ا�ستمرارية تطور
العالقة بني م�رص وحما�س هو
و�ضع �آليات كل طرف لتطور
العالقة بالطرف الآخر على
قاعدة امل�صالح امل�شرتكة،
والإرث التاريخي والعروبي
واحل�ضاري الذي يجمع ال�شعبني
الفل�سطيني وامل�رصي ،ومن �أهم
�آليات تطور العالقة ما ي�أتي:
 .1ينبغي �أن يعمل الطرفان بكل
الو�سائل وال�سبل على حماية
الأمن القومي للطرف الآخر.
� .2أن تعمل حما�س على تعزيز
دور ومكانة وح�ضور القاهرة
بامللف الفل�سطيني من خالل
منحها لأوراق التهدئة و�صفقة
التبادل والعملية ال�سيا�سية
وامل�صاحلة الداخلية ،مقابل
�أن تعمل م�رص ودبلوما�سيتها
الن�شطة بالعمل مع الدول الغربية
على رفع احلركة من قوائم
الإرهاب الغربية ،وفتح �صفحة
جديدة مع احلركة ت�ضمن فتح
معرب رفح و�إعادة النظر بقوائم
املدرجني على املنافذ الربية
واجلوية للدولة امل�رصية.3.
�أن تبد�أ حما�س وم�رص بتبني
حمددات خطاب �إعالمي ي�ؤكد
على متانة العالقة بني الطرفني
و�سبل تعزيزها.
� .4أن تبد�أ م�رص برت�سيخ مفاهيم
القوة الناعمة يف فل�سطني
عموماً وقطاع غزة على وجه
اخل�صو�ص عرب �إن�شاء م�ست�شفى
م�رصي ،وبنك م�رصي ،ومكتب
متثيل م�رصي لت�سهيل ال�سفر
والتنقل والدرا�سة والتبادل
ال�شبابي ،وتعزيز العالقات
االقت�صادية .5 .تبادل اخلربات
واالت�صاالت
الزراعة
يف
وتكنولوجيا املعلومات لتطوير
الواقع الزراعي والتكنولوجي
للطرفني.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حكم باحلجر
جمل�س ق�ضاء  :البويرة
حمكمة  :البويرة
الق�سم � :ش�ؤون اال�سرة

والية اجللفة
دائرة حا�سي بحبح
بلدية عني معبد
م�صلحة التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
مكتب اجلمعيات
رقم 02/2017 :

ولهذه اال�سباب

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون اال�رسة حكما علنيا
ح�ضوريا �إبتدائيا يف ال�شكل  :قبول دعوى االرجاع بعد اخلربة .
يف املو�ضوع  :افراغ احلكم التمهيدي ال�صادرعن حمكمة احلال
بتاريخ  2017- 01-18حتت رقم الفهر�س  17 / 00176وامل�صادقة
على تقرير اخلربة الطبية املنجزة املودعة لدى امانة �ضبط
املحكمة بتاريخ  2017 -03 -09حتت رقم 17 / 514واملحررة
مبعرفة الدكتورة بن م�ستورة ميينة و الق�ضاء باحلجر على املرجع
�ضده بوهني حممد املولود بتاريخ  1991-08- 18و تعيني املرجع
بوهني �صالح مقدما عليها لت�سيري�ش�ؤونه و�إلزام املرجع بن�رش هذا
احلكم لالعالم وحتميله امل�صاريف الق�ضائية .
بذا �صدر احلكم و�رصح به جهرا و�أ�شهر به �أمام امللأ باجلل�سة
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكوراعاله .

مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق ل  12يناير
 2012املتعلق باجلمعيات  ٬مت هذا اليوم  16 :نوفمرب 2017
ت�سليم و�صل الت�رصيح بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية امل�سماة :

جمعية هديل الثقافية بعني معبد
ير�أ�سها ال�سيد  :بوبكراوي حممد
الكائن مقرها ب  :القاعة متعددة الن�شاطات عني معبد
الإم ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ــاء
املكلف بت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية و املالية
لبلديةعني معبد
فيط�س عمر
و بالتايل يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار وفقا لأحكام املادة  18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر
Le Chiffre d’Affaires

Lundi 7 août 2017
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Nous suivre sur:
ZZZOHFKLࢼUHGDࢼDLUHVFRP
ZZZHOZDVVDWFRP

�إع ــالن
عن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع
�إجناز تو�سعة مركب �صناعة مواد البناء املختلفة
ذات اجلودة العالية
EXTENTION D’UN COMPLEXE DE
FABRICATION DE DIVERS MAT 
RIAUX DE CONSTRUCTION DE HAUTE
QUALITE

- ,QYHVWSOXV
/H&KLࢼUHGթDࢼDLUHV
(O:DVVDW

6XU)DFHERRN

طبقا للقرار رقم  663امل�ؤرخ يف  2018/02/20ال�صادر عن ال�سيد وايل والية
امل�سيلة املت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول م�رشوع "�إجنـاز تو�سعة مركب
�صناعة مواد البناء املختلفة ذات اجلودة العالية" ،لفائــدة ال�سيـد SARL :
�ستيل �شنافــي للإ�سترياد والت�صدير للم�سري � :شنافـي فاتـح الواقع باملكان
امل�سمى  :في�ض املالحـة والبتة ببلدية بلعائبة والية امل�سيلة.
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بلعائبـة كافة املواطنني عن فتح
�سجل خا�ص بتدوين كل املالحظات والإعرتا�ضات واملواقف حول �إجنـاز
هذا امل�رشوع ومت تعيني ال�سيد  :بـن عيـ�ش ح�سام ب�صفتـه مهنـد�س معمـاري
ببلدية بلعائبة مندوبا حمققا لإ�ستقبال عرائ�ض املواطنني و�شكاويهم خالل
�أيام العمل الر�سمية من ال�ساعة الثامنة �صباحا و �إىل غاية الرابعة والن�صف
م�ساءا وملدة  15يوما �إبتداءا من � 2018/03/01 :إىل غاية .2018/03/15

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

�إ�شهار جتديد مكتب
جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة رقم  18من
القانون رقم  06/ 12امل�ؤرخ يف 12
جانفي  2012املتعلق باجلمعيات
لقد مت هذا اليوم  27فيفري 2018
جتديد ت�شكيلة الهيئة التنفيذية
للجمعية املحلية امل�سماة :اجلمعية
الدينية مل�سجد عقبة بن نافع الفهري
 .امل�سجلة حتت رقم  26:بتاريخ
 2010/06/06ببئر هني بلدية
اخلبانة دائرة اخلبانة والية امل�سيلة
يرت�أ�سها ال�سيد :حيمد عبد النا�صر .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
حكم باحلجر
جمل�س ق�ضاء  :البويرة
حمكمة  :البويرة
الق�سم � :ش�ؤون اال�سرة

ولهذه اال�سباب

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون اال�رسة حكما علنيا
ح�ضوريا �إبتدائيا يف ال�شكل  :قبول دعوى االرجاع بعد اخلربة .
يف املو�ضوع  :افراغ احلكم التمهيدي ال�صادرعن حمكمة احلال
بتاريخ  2017- 01-18حتت رقم الفهر�س  17 / 00176وامل�صادقة
على تقرير اخلربة الطبية املنجزة املودعة لدى امانة �ضبط
املحكمة بتاريخ  2017 -03 -09حتت رقم 17 / 514واملحررة
مبعرفة الدكتورة بن م�ستورة ميينة و الق�ضاء باحلجر على املرجع
�ضده بوهني حممد املولود بتاريخ  1991-08- 18و تعيني املرجع
بوهني �صالح مقدما عليها لت�سيري�ش�ؤونه و�إلزام املرجع بن�رش هذا
احلكم لالعالم وحتميله امل�صاريف الق�ضائية .
بذا �صدر احلكم و�رصح به جهرا و�أ�شهر به �أمام امللأ باجلل�سة
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكوراعاله .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذة  /حا�شور الزهراء
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ح�سني داي
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب � 10شارع احمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق الن�شر يف جريدة يومية
لفائدة � :صحراوي دليلة
العنوان �شارع �أو رقم  45واد �أو�شايح با�ش جراح
القائمة يف حقه الأ�ستاذة تدرانت ليندة املحامية

(طبقا للمادة  4/412من ق ا م ا)

بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2017/11/09رقم اجلدول  17/03154رقم الفهر�س 17/05773
بناءا على حم�رض تبليغ حكم ح�ضور املحرر من طرفنا بتاريخ .2017/12/06
بناءا على �إذن بالن�رش م�ضمون منطوق حكم ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2018/02/04حتت رقم .18/211
نحن الأ�ستاذة حا�شور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها بالعنوان املذكور �أعاله.
بلغنا ال�سيدة  :ارون وردية العنوان � :شارع �أو رقم  45واد �أو�شايح با�ش جراح
مبا ت�ضمنه احلكم املذكور �أعاله القا�ضي ب  ((' :افرغا للأمر ال�صادر عن الق�سم رقم  3154/17و امل�صادقة على تقرير خربة اخلبري الطبي حمند الطيب بن عثمان املودعة بتاريخ
 09/10/2017حتت رقم  425/17و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليها ارون وردية ابنة ارون �أحمد و عي�ساوي �سكورة املولودة بتاريخ  21/01/1938ببلدية بوغني والية تيزي
وزو  ,و تعيني ابنتها املدعية �صحراوي دليلة مقدما عليها تتوىل جميع �ش�ؤونها املالية و الإدارية مع �أمر �ضابط احلالة املدنية لبلدية بوغني بالت�أ�شري بحكم احلجر على هام�ش �شهادة
ميالد املحجوز عليها ب�سعي من النيابة و �أمر املدعية بال�سعي لن�رش هذا احلكم ب�إحدى اجلرائد الوطنية للإعالم))....

املح�ضرة الق�ضائية

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
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ح�سابات الظل تدفع نحو املجهول

الإمارات يف اليمن" ..جيو�ش مناطقية" و"�أهداف خفية"

دخلت العالقة بني احلكومة ال�شرعية اليمنية ودولة الإمارات منعطفا جديدا ،بعد اتهامات ر�سمية مينية هي الأوىل من نوعها لثاين
�أكرب دول التحالف العربي ،باالبتعاد عن الهدف الذي جاءت من �أجله �إىل اليمن ،و�إن�شاء جيو�ش مناطقية تعمل على تفكيك البلد الذي
ي�شهد حربا منذ نحو ثالث �سنوات.
فبعد �أ�سابيع من حرب باردة بني
الطرفني ،تزايدت وتريتها عقب
املعارك التي �شهدتها العا�صمة
اليمنية امل�ؤقتة عدن (جنوب)،
فتح وزير النقل اليمني �صالح
اجلبواين� ،أول �أم�س الأحد ،النار
على الإمارات ،متهما �إياها
بالعمل على دعم ف�صائل م�سلحة
خارج نطاق ال�رشعية ،والعمل
على تعميم الفو�ضى.
وطوال الفرتة املا�ضية ،كانت
االتهامات للإمارات بدعم
الف�صائل امل�سلحة تقت�رص على
ن�شطاء موالني لل�رشعية ،لكن
توجيه االتهامات هذه املرة على
ل�سان وزير ينحدر من املحافظات
اجلنوبية املحررة من قوات
جماعة "�أن�صار اهلل" (احلوثيني)،
قد يذهب بالعالقة بني احلكومة
والإمارات �إىل �سيناريوهات
جديدة.
والإمارات هي ثاين �أكرب دول
التحالف العربي الذي تتزعمه
ال�سعودية ،بهدف ا�ستعادة اليمن
من "االنقالب احلوثي" ،وت�رشف
�أبوظبي ب�شكل رئي�سي على امللف
الع�سكري والأمني يف املحافظات
اجلنوبية وال�رشقية املحررة من
احلوثيني ،منذ منت�صف 2015
وتواجه الإمارات اتهامات بالعمل
على �إ�ضعاف �سلطة احلكومة
ال�رشعية يف املناطق التي يفرت�ض
�أنها خا�ضعة لها ،وامتالك �أهداف
خفية يف اليمن.
ومل ي�صدر �أي تعليق ر�سمي من
الإمارات على اتهامات الوزير
اليمني ،لكنها تقول دوما �إنها تقف
بجانب اليمن وا�ستقراره ،ولي�س
لديها �أطماع فيه ،و�إن هدفها
مع ال�سعودية هو �إنهاء االنقالب
ودحر احلوثيني.
وتقول �أبوظبي �إنها قدمت
م�ساعدات لليمنيني منذ بداية
احلرب ب�أكرث من  2.7مليار دوالر،
ف�ضال عن تقدمي م�ساعدات طبية
عرب الهالل الأحمر الإماراتي

ملكافحة الكولريا ،ا�ستفاد
منها �أكرث من � 300ألف ميني
وت�ستعر�ض الأنا�ضول يف الإطار
التايل �أدوار الإمارات الع�سكرية
يف املحافظات اجلنوبية ،والتي
يرى م�س�ؤولون مينيون �أنها تهدد
بحرف م�سار التحالف العربي.

قوات "احلزام الأمني"
يف عدن
تتزعم الإمارات قوات التحالف
يف املحافظات اجلنوبية .ومنذ
حترير عدن واملحافظات
اجلنوبية يف يوليو �أوت ،2015
يتوىل قيادة قوات التحالف
م�س�ؤول ع�سكري �إماراتي ،وينوبه
م�س�ؤول �سعودي.
وعقب التحرير� ،أن�ش�أت الإمارات
ما ت�سمى "قوات احلزام الأمني"
يف عدن ،وهي خليط من ع�سكريني
جنوبيني� ،أغلبهم ينحدرون
من جماعات �سلفية ،ومقاتلني
طاحمني �إىل انف�صال جنوب البالد
عن �شماله ،ومت تدريب عدد
منهم يف قواعد ع�سكرية �إماراتية
مبنطقة القرن الإفريقي.
و�أوكلت الإمارات لهذه القوات
م�س�ؤولية حماية حمافظات عدن
وحلج و�أبني وال�ضالع بالكامل.
ووفقا التهامات حكومية ،مت
دعمهم بدبابات ومدرعات
�إماراتية �شاركت يف عملية
التحرير ،وجرى �إن�شاء مع�سكرات
لهم يف عدن.
وبح�سب م�صادر حكومية  ،ف�إن
تلك القوات املقدر عددها ب�أكرث
من � 10آالف ،لي�ست ر�سمية،
ولي�س لديها �أرقام ع�سكرية يف
اجلي�ش الوطني والقوات امل�سلحة
اليمنية ،وال متنحهم احلكومة
رواتب �شهرية� ،إذ يتقا�ضون
رواتب من الإمارات ،بواقع
 1500ريال �سعودي �شهريا لقادة
الوحدات ونقاط التفتي�ش ،و�ألف
ريال للأفراد ،وقالت امل�صادر

�إن الإمارات �أ�سندت امللف
الأمني بني املحافظات اجلنوبية
وال�شمالية �إىل وحدات ع�سكرية
متطرفة مل�صلحة االنف�صال،
وتعرقل هذه الوحدات يوميا
دخول املواطنني من املحافظات
ال�شمالية �إىل عدن ،وتعيد �أغلبهم
بح�سب الهوية ال�شخ�صية.
ونفذت "قوات احلزام الأمني"
�سل�سلة حمالت دهم يف �أكتوبر
 ،2017ملقرات حزب التجمع
اليمني للإ�صالح (الإ�سالمي)،
واعتقلت عددا من قادته .كما
�شهدت فرتة �سيطرتها على عدن
اغتياالت �شملت �أئمة م�ساجد،
كما اعرت�ضت هذه القوات يف
� 12أكتوبر املا�ضي ،موكب رئي�س
احلكومة �أحمد عبيد بن دغر،
و�أطلقت عليه النريان �أثناء توجهه
�إىل حلج الفتتاح معهد تقني،
و�أجربته على العودة.
وجعلت الإمارات هذه القوات
حتت ت�رصف "املجل�س االنتقايل"
املطالب باالنف�صال ،وهي ت�سيطر
ب�شكل �شبه كامل على الو�ضع
الأمني يف عدن ،بعد �أن �شنت يف
 28جانفي املا�ضي ،هجمات على
�آخر القواعد الع�سكرية املوالية
لل�رشعية ،وكانت قد حا�رصت
ق�رص "معا�شيق" الرئا�سي الذي
تقيم به احلكومة ،قبل �أن تتدخل
ال�سعودية وتدعو �إىل هدنة.

"النخبة احل�ضرمية" يف
ح�ضرموت
يف �أفريل  ،2016نفذ التحالف
العربي عملية ع�سكرية لتحرير
مدينة املكال ،عا�صمة حمافظة
ح�رضموت (�رشق) ،من تنظيم
القاعدة ،بعد عام من �سيطرته
عليها وبدال من �سيطرة الأجهزة
الأمنية الر�سمية على الو�ضع
يف املكال� ،أوكلت الإمارات
املهمة �إىل قوات جديدة �أن�ش�أتها
ودربتها ،وتعرف بـ "النخبة

احل�رضمية"وتنتمي تلك القوات
�إىل حمافظة ح�رضموت فقط،
وت�سيطر على جميع املواقع
احلكومية ال�سيادية ،وعلى
ر�أ�سها "مطار الريان" ،وميناء
املكال ،وميناء "ال�ضبة" النفطي
ووفق اتهامات حكومية ،ترف�ض
الإمارات ا�ستئناف العمل يف مطار
الريان خلدمة �أبناء املحافظات
اجلنوبية وال�شمالية.
و�أفادت منظمات حقوقية دولية،
العام املا�ضي ،ب�أن املطار حتول
�إىل معتقل خل�صوم الإمارات،
و�أغلبهم من الإ�سالميني ،وال
يعرف حتديدا حجم تلك القوات
امل�سيطرة على املكال ،لكن
م�صادر رجحت �أنها �أكرث من 6
�آالف جندي وت�ضم ح�رضموت
حقول نفط .وكانت م�صادر ر�سمية
اتهمت الإمارات مبنع احلكومة من
ا�ستئناف �إنتاج النفط وت�صديره
عرب ميناء "ال�ضبة" ،وهو ما من
�ش�أنه �إنعا�ش االقت�صاد املتدهور
منذ ثالثة �أعوام.

وباتت قوات النخبة ت�سيطر على
منابع الغاز والنفط يف املناطق
ال�ساحلية ل�شبوة ورغم �إعالن
تنفيذ قوات النخبة ،االثنني،
عملية ع�سكرية �ضد "القاعدة"
يف بلدة "ال�صعيد" ب�شبوة� ،إال
�أن اجلبواين قال �إن "اجليو�ش
القبلية واملناطقية التي �أن�ش�أتها
الإمارات ،هي �سبب الو�ضع
املزري يف املحافظات املحررة،
و�أ�سهمت يف انت�شار غري م�سبوق
لتنظيم القاعدة ،مل تكن تلك
املناطق ت�شهده من قبل".
و�إ�ضافة �إىل عدن وح�رضموت
و�شبوة ،دعمت الإمارات ت�شكيل
قوات �شبيهة يف حمافظتي جزيرة
�سقطرى واحلديدة من �أجل
العمليات الع�سكرية يف ال�ساحل
الغربي لكن �أبوظبي عجزت عن
تنفيذ ذلك يف حمافظة تعز (جنوب
غرب) ،حيث رف�ضت القوات
احلكومية ت�شكيل حزام �أمني موال
لها يتكون من اجلماعات ال�سلفية،
كما احلال يف اجلنوب.

"النخبة ال�شبوانية" يف
�شبوة

احلكومة عاجزة عن
معاجلة الأزمة

كما هو احلال يف حمافظتي عدن
وح�رضموت� ،أن�ش�أت الإمارات
قوات "النخبة ال�شبوانية" يف
�شبوة ،وهي حمافظة غنية
بالنفط والغاز (جنوب �رشق) ،ومت
حتريرها بالكامل من احلوثيني
خالل الأ�سابيع املا�ضية.
ومتتلك "النخبة ال�شبوانية" �أ�سلحة
ثقيلة متطورة .وك�شف وزير النقل
اليمني �صالح اجلبواين� ،أنها
اعرت�ضت طريقه بالدبابات
واملدرعات والأ�سلحة املتو�سطة
عندما كان يريد و�ضع حجر
الأ�سا�س مليناء حملي.

تقف احلكومة ال�رشعية اليمنية
عاجزة عن فعل �أي �شي جتاه
حتركات الإمارات يف اليمن،
وتلج�أ �إىل ال�سعودية التي تقود منذ
 26مار�س  2015التحالف الداعم
للقوات احلكومية يف مواجهة
امل�سلحني احلوثيني ،املتهمني
بتلقي دعم من �إيران.
لكن بع�ض املراقبني يرون �أن
التحركات الإماراتية تتم ب�ضوء
�أخ�رض �سعودي ،خا�صة بعد
�إعالن التحالف العربي باليمن،
يف بيان ال�شهر اجلاري� ،أن "هدف
ال�سعودية والإمارات واحد،

ور�ؤيتهما م�شرتكة".
و�شعرت احلكومة اليمنية ال�رشعية
بخطورة الأدوار الإماراتية يف
�إن�شاء ودعم تلك القوات ،و�أعلنت
على ل�سان رئي�سها �أحمد عبيد بن
دغر� ،أواخر �سبتمرب املا�ضي� ،أنها
�أقرت دمج الوحدات الع�سكرية
والأمنية يف املناطق املحررة،
والتي ت�شكلت "على �أ�سا�س
مناطقي" يف اجلي�ش اليمني.
و�أ�ضاف "بن دغر �أن قراره الذي
يبدو من ال�صعب تنفيذه حاليا،
"يهدف �إىل بناء وحدات تتكون
من �أفراد ال ينتمون �إىل منطقة
حمررة بعينها ،بل �إىل كل املناطق
املحررة ،وال حتكمها ع�صبية
مناطقية �أو �سيا�سية" ،م�شددا على
�أن ذلك "هو الأ�سا�س يف تكوين
كل جيو�ش العامل وامل�ؤ�س�سات
الأمنية".
و�أعلن ما ي�سمى "املجل�س
االنتقايل" اجلنوبي ،حينذاك،
رف�ضه لأي قرار بدمج الوحدات
وف�سها ب�أن احلكومة
الع�سكرية،
رّ
تهدف �إىل دمج الوحدات
املتواجدة يف ال�شمال مع
الوحدات املتواجدة يف اجلنوب،
وهو ما نفته احلكومة.
ومن املتوقع �أن ت�شهد عالقة
احلكومة اليمنية مع الإمارات
توترا �أكرب خالل املرحلة املقبلة،
ال �سيما �أن اليومني املا�ضيني
�شهدا �إطالق ن�شطاء مينيني
ها�شتاج (و�سما) على مواقع
التوا�صل االجتماعي بعنوان
"رحيل الإمارات مطلبنا" ،وهو
ما رد عليه موالون للإمارات يف
املحافظات اجلنوبية بها�شتاج
�آخر حمل عنوان "الإمارات �صمام
�أمان".
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م�صر

�أفول الأحزاب الإ�سالمية ..هل بات و�شيكا؟
بوترية مت�سارعة ،يبدو �أن الأحزاب ذات ال�صبغة الإ�سالمية يف م�صر �أو�شكت على الأفول حتت وط�أة ما تعتربها
مالحقات �أمنية وق�ضائية تنفيها ال�سلطات ،بالتزامن مع اقرتاب الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي من الفوز بفرتة رئا�سية
ثانية ،ال�شهر املقبل.

يعزز ذلك الطرح مواجهة
ثالثة �أحزاب ذات خلفية
�إ�سالمية ،وهي «الو�سط»،
و»البناء والتنمية» ،و»م�رص
القوية» ،قرارات حمتملة
بحلها �أو جتميد ن�شاطها،
ويعيد هذا الو�ضع �إىل
الأذهان حل ال�سلطات عام
 ،2014حزبي «اال�ستقالل»
والعدالة»
و»احلرية
الإ�سالميني ،والأخري هو
الذراع ال�سيا�سية جلماعة
الإخوان امل�سلمني ،بخالف
خفوت الن�شاط احلزبي
الإ�سالمي خالل ال�سنوات
الأربع املا�ضية.
ويطرح خرباء �سيا�سيون
يف �أحاديث منف�صلة مع
الأنا�ضول ،ثالثة م�سارات
الأحزاب
مل�ستقبل
الإ�سالمية ،يتمثل الأول يف
�إ�رصار هذه الأحزاب على
العمل ال�سيا�سي واحلزبي،
والثاين هو جتميد ن�شاطها،
وعدم القدرة على ا�ستقطاب
�أن�صار جدد� ،أما الأخري
فهو �أن حتل ال�سلطات تلك
الأحزاب وحذر خبري من �أن
توجه ال�سلطات امل�رصية
�إىل «و�أد التجربة احلزبية
الإ�سالمية»� ،سيوجد «حالة
من العنف» ،فيما حذر
�آخر من «عدم توازن بني
كتل التيارات ال�سيا�سية يف
م�رص» ،يف حني رف�ض ثالث
حتميل ال�سلطات م�س�ؤولية
ما اعتربه «ف�شل» تلك
الأحزا،ب �أو اتهام ال�سلطات
بالت�ضييق عليها.
خفوت بعد توهج
عقب ثورة جانفي 2011
التي �أطاحت بنظام الرئي�س
الأ�سبق حممد ح�سني
مبارك ( 1981ـ  ،)2011توهج
 12حزبا �إ�سالميا بارزا يف
امل�شهد ال�سيا�سي ،وكان
القا�سم امل�شرتك بينها هو
�أنها ت�أ�س�ست بعد الثورة،
وت�صدر حزبا «احلرية
والعدالة» و»النور» (�أ�س�سته
الدعوة ال�سلفية  /كربى

بتهم منها «االت�صال بكيانات
�إرهابية معادية للدولة»،
وهو ما ينفيه االثنان خالل
التحقيقات.

احلركات ال�سلفية مب�رص)
مقاعد جمل�س ال�شعب
(الربملان) �أواخر عام ،2011
ومت انتخاب حممد مر�سي
املنتمي �إىل الإخوان،
انخراط �أم و�أد؟
�صيف � ،2012أول رئي�س
مدين منتخب دميقراطيا يف
م�ست�شهدا بـ «الت�ضييق» على
م�رص.
�أحزاب «الو�سط» و»م�رص
�إال �أن م�صائر تلك الأحزاب القوية» و»البناء والتنمية»،
تبدلت حاليا ،فمنها من قال الباحث يف �ش�ؤون
ق�ضى نحبه ومنها من ينتظر ،اجلماعات الإ�سالمية �أحمد
منذ الإطاحة مبر�سي بعد بان ،يف حديث � ،إن «م�رص
عام واحد يف الرئا�سة ،يوم �أمام �سياق بال حياة �سيا�سية
 3جويلية  ،2013حني كان وال حزبية يف احلا�رض
وامل�ستقبل» ،و�أ�ضاف �أن
ال�سي�سي وزيرا للدفاع.
فحزب «احلرية والعدالة» النظام امل�رصي « ُم�رص
الذي كان يرت�أ�سه مر�سي ،على تغييب احلياة ال�سيا�سية
مت حله نهائيا يف �أوت بالكامل ،و�إنهاء فكرة
 ،2014قبل �أن يتعر�ض املعار�ضة ،واالعتماد على
حزب «اال�ستقالل» لقرار املواالة فقط ،بخالف كل
مماثل يف العام نف�سه ،دميقراطيات العامل».
والحقا رف�ضت جلنة �ش�ؤون وحول م�صري الأحزاب
الأحزاب (ر�سمية) ت�أ�سي�س الإ�سالمية ،توقع «عدم
حزب «التوحيد العربي» �إف�ساح النظام م�ساحة من
احلرية لها ،ف�سيعمل عرب
(�إ�سالمي).
وواجهت �أحزاب �إ�سالمية �آليات ناعمة �أو خ�شنة على
�أخرى ،منها «الو�سط �إنهاء املعار�ضة� ،سواء كانت
واحلزب �إ�سالمية �أو غري �إ�سالمية»
و»الف�ضيلة»
«الإ�سالمي» و»الوطن والبناء» ،غري �أنه ا�ستدرك« :لكن من
و»التنمية والأ�صالة» ،دعوات انخرط يف العمل ال�سيا�سي
ُم�رص
ق�ضائية طالبت بحلها ،من الإ�سالميني
بجانب توقيفات �أمنية على العمل ال�سلمي من
بحق قياداتها و�أع�ضائها ،خالل الن�ضال الد�ستوري
كما يواجه حزب «البناء والقانوين» ،ورغم خالفه
والتنمية» ،الذراع ال�سيا�سية مع ما �سماه البنية امللتب�سة
للجماعة الإ�سالمية ،قرارا حلزب «البناء والتنمية» بني
ق�ضائيا حمتمال بحله يف ممار�سة العملني احلزبي
والدعوي� ،شدد «بان» على
�أفريل املقبل.
وعلى غرار نظرائه من �أن «احلزب يريد �أن يبقى
الإ�سالمية ،يف �ساحة العمل ال�سيا�سي
الأحزاب
واجه حزب «النور» الذراع عرب نافذة �سيا�سية رغم
ال�سيا�سية للدعوة ال�سلفية ،املحاوالت التي تدفعه
الداعم للنظام احلايل ،بعيدا عن ذلك».
دعوات بحله ،انتهى �أغلبها
البديل اخلطر
بالرف�ض ،ويف وقت الحق
من ال�شهر اجلاري ،جتتمع
جلنة الأحزاب ال�سيا�سية جراء ما �أ�شار �إليه بـ «و�أد
ملناق�شة الو�ضع القانوين التجربة ال�سيا�سية واحلزبية
حلزب «م�رص القوية» ،بعد الإ�سالمية» ،حذر «بان»
القب�ض على رئي�سه عبد من �أنه «حني تغلق م�سارات
املنعم �أبو الفتوح ،ونائبه العمل ال�سلمي تفتح م�سارات
حممد الق�صا�ص قبله ب�أيام ،العنف» ،فيما قال عمرو

ها�شم ربيع نائب مدير مركز
الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية (حكومي)،
�إن «الأحزاب الإ�سالمية يف
م�رص �ضعيفة ،والنظام �سعى
�إىل �إ�ضعافها ،رغم كونها
تيارا وفكرا متواجدا يف
ال�شارع ذا ثقل».
وبينما اتفق ربيع مع طرح
«بان» ب�ش�أن �إ�ضعاف التجربة
الإ�سالمية واحلزبية عامة،
�أ�ضاف ربيع �أن «و�أد التجربة
وحل الأحزاب الإ�سالمية
ي�ؤدي �إىل و�أد احلياة
ال�سيا�سية عامة» ،م�ستبعدا
اللجوء �إىل العنف.
وداعيا النظام احلاكم �إىل
فتح املجال العام �أمام
التيارات ال�سيا�سية مبختلف
توجهاتها ،قال ربيع« :نحتاج
�إىل �إنعا�ش التيارات الثالثة
والإ�سالمية
(الي�سارية
والليربالية)» كما دعا
اخلبري امل�رصي النظام
�إىل «البعد دائما عن م�سار
حل الأحزاب �أو الإطاحة
بتيار بعينه ،وترك احلكم
والتقييم لل�شارع �أو الق�ضاء
لو كان هناك دا ٍع يدعو �إىل
حلها»،و�شدد ربيع على �أن
«املكون الإ�سالمي هو مكون
�أ�سا�سي يف فكر و�أيدولوجية
ال�شعب امل�رصي ،مثله �إن
مل يكن �أكرب من املكونني
الليربايل والي�ساري»،وحذر
من �أن جتريف كل ما هو
�إ�سالمي يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة يف م�رص «�سيكون
له �آثار �سلبية ،حيث �سيدفع

�إىل حالة عدم توازن بني
التيارات املختلفة».
و�شدد على �أن النظام «يتو�سع
يف خلق �أعداء له ،بعد
حملته �ضد جماعة الإخوان
امل�سلمني ،ولي�س من داع
لتو�سيع دائرة اخل�صوم».
مظلومية و�ضعف
انت�شار
يف املقابل ،رف�ض طارق
العلوم
�أ�ستاذ
فهمي
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة،
حديث الأحزاب الإ�سالمية
عن م�ضايقات �أمنية تتعر�ض
لها.
تلك
م�ستقبل
وحول
الأحزاب توقع فهمي يف
حديث للأنا�ضول� ،أن
ت�ستمر الأحزاب الإ�سالمية
يف ن�شاطها دون جتميد،
«جمرد
ذلك
معتربا
تهديدات»واعترب فهمي �أن
الأحزاب الإ�سالمية يف م�رص
تقوم على «فكرة املظلومية»
باتهام الأمن مبالحقتها،
وهو �أمر غري �صحيح»،
وفق قوله وم�ضى قائال �إن
«الأحزاب الإ�سالمية مل
متار�س �أي ن�شاط حزبي
خالل ال�سنوات املا�ضية،
ومل ت�سع �إىل املناف�سة
الربملانية ،ومل يحدث
�أي حراك �سيا�سي حتى
بداخلها ،بدليل �أن املواطن
مل ي�شعر طوال الفرتة
املا�ضية ب�إجراء انتخابات
داخلية بها».

وتابع« :مل ي�شعر املواطن
ب�أداء الأحزاب عامة،
والإ�سالمية منها على
وجه اخل�صو�ص ،وهي
�ضعيفة ب�شكل عام ،بدليل
�أنها مل تقدم مر�شحا قويا
يف االنتخابات الرئا�سية
املقبلة ،حتى �أداء حزب
النور داخل جمل�س النواب
(الربملان) لي�س جيدا».
وتبدو نتيجة انتخابات
الرئا�سة يف مار�س املقبل
حم�سومة مل�صلحة فوز
ال�سي�سي بفرتة رئا�سية ثانية
من �أربع �سنوات ،يف مواجهة
مناف�س وحيد هو رئي�س حزب
«الغد» (ليربايل) ،مو�سى
م�صطفى مو�سى ،الذي
�أعلن قبل �أيام من تر�شحه
دعمه لل�سي�سي ،ما دفع
البع�ض �إىل اعتباره «مر�شحا
جدي»،وا�ستبعد
غري
الأكادميي امل�رصي توجه
�أن�صار و�أع�ضاء الأحزاب
الإ�سالمية ،حال مت جتميد
ن�شاطها ال�سيا�سي� ،إىل تبني
العنف ،م�ضيفا« :مل يطلب
�أحد �شطبها ،بل هي موجودة
ولها مقراتها الر�سمية».
وتواجه احلياة احلزبية يف
م�رص انزواء ،ال �سيما يف
ال�سنوات الأربع الأخرية،
حيث تتهم �أحزاب ليربالية
و�إ�سالمية معار�ضة النظام
احلايل بت�ضييق املجال
العام ،فيما تقول ال�سلطات
عادة �إنها تتيح كل الفر�ص
واحلقوق للجميع ،وفق ما
ينظمه القانون.
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االحتاد العربي اختار وفاق �سطيف واحتاد اجلزائر
للم�شاركة يف ك�أ�س العرب

روراوة يفر�ض منطقه ويحرج زط�شي
ا�ستقر االحتاد العربي لكرة القدم على توجيه الدعوة �إىل فريقي وفاق �سطيف
ّ
واحتاد اجلزائر من اجل امل�شاركة يف مناف�سة كا�س العرب للأندية ،حيث ا�ستلمت
االحتادية اجلزائرية للعبة مرا�سلة الهيئة العربية والتي تعلمها من خاللها باختيار
االحتاد والوفاق من اجل لعب املناف�سة العربية املقررة خالل الفرتة املمتدة من 22
جويلية �إىل ال�ساد�س �أوت املقبل يف املغرب ،حيث جتري املناف�سة على م�ستوى �أربع
مدن مغربية ويتعلق الأمر بكل من الدار البي�ضاء ،الرباط ،مراك�ش وطنجة

عي�شة ق.
وذلك بعدما قرر االحتاد
العربي رفع عدد الأندية
امل�شاركة يف املناف�سة
حيث �سيتم تق�سيمها
غلى اربع جمموعات قبل
�أن يت�أهل فريقني عن كل
جمموعة �إىل الدور ربع
النهائي وموا�صلة بقية
الأدوار عرب مباريات
�إق�صائية .وجاء قرار
مناف�سات
جلنة
الأندية التي يرت�أ�سها
رئي�س الفاف ال�سابق
حممد روراوة لت�رضب
مب�صداقية قرار املكتب
الفدرايل الذي ير�أ�سه
خليفته على ر�أ�س الهيئة

الكروية اجلزائرية خري
الدين زط�شي والذي
منح امل�شاركة العربية
لنادي �إحتاد بلعبا�س
باعتباره �أنهى املو�سم
الكروي املن�رصم يف
املركز الرابع رغم �أن
لوائح املناف�سة العربية
املو�سم الفارط متثلت
يف منح امل�شاركة �إىل
املتوج بالبطولة الوطنية
�أو الو�صيف وحامل
لقب الك�أ�س �أو من�شط
النهائي.
اختيار االحتاد العربي
لفريقي وفاق �سطيف
واحتاد اجلزائر من
�أجل متثيل الألوان
الوطنية يف املناف�سة
العربية فتح اجلدل

جمددا حول ال�صدامات
التي جتمع بني رواروة
وزط�شي خا�صة يف ظل
اعتماد الأخري منذ
تر�أ�سه للفاف قبل عام
ت�صفية �أتباع �سابقه على
ر�أ�س الفاف والذين كان
�آخرهم حمفوظ قرباج
وعبد احلميد حداج
�أين �سحب املكتب
الب�ساط
الفدرايل
من الأول وا�ستقال
الثاين من رئا�سة جلنة
االن�ضباط ،خا�صة و�أن
رد روراوة جاء عرب تغيري
لوائح امل�شاركة يف ك�أ�س
العرب للأندية من خالل
اختيار الهيئة العربية
امل�شاركة
الأندية
عك�س ما مت التعامل به

العام الفارط عرب منح
االختيار لالحتاديات
الوطنية وهو ما يجعل
رئي�س الفاف احلايل
�أمام �إحراج كبري عقب
�إعالنه م�شاركة احتاد
بلعبا�س يف وقت �سابق.
هذا
ان
والأكيد
االختيار يهدد ا�ستقرار
البطولة الوطنية يف ظل
ال�رصاعات التي ت�رضب
بقوة بني الأندية الراغبة
يف امل�شاركة باملناف�سة
العربية بالإ�ضافة �إىل
ت�ضارب امل�صالح بني
م�س�ؤويل الفرق وامل�شاكل
القائمة بني عدد من
الأندية وم�س�ؤويل الفاف
يف �صورة رئي�س وفاق
�سطيف ح�سان حمار.

�شبيبة بجاية

زغدود يثمن العودة القوية يف مرحلة الإياب
ثمن مدرب �شبيبة بجاية منري زغدود الفوز املحقق يف اجلولة املا�ضية �أمام الكاب بر�سم اجلولة
 21من الرابطة الثانية املحرتفة موبيلي�س وارتقاء الفريق �إىل املقدمة ،ويف هذا ال�صدد نوه املدرب
املتميز زغدود باملجهودات التي يقوم بها الالعبون منذ �إنطالق املرحلة الثانية من البطولة حيث
و�صف النتائج املنجزة بالإجناز الكبري لهذا الفريق الذي حافظ على توازنه وح�صد العديد من
االنت�صارات هنا وهناك ما يعني ح�سبه �أن فريق �شبيبة بجاية يف �صحة جيدة ،وتواجده �ضمن الثالثة
الأوائل �إىل غاية اجلولة  21هو �إجناز لذلك يجب املحافظة عليه� ،سنعمل ككتلة واحدة ملوا�صلة
ح�صد النقاط .لكنه من جانب �أخر حذر العبيه من مغبة الوقوع يف فخ الغرور حيث �أكد �أنه يتعني على
املجموعة �أن تعي جيدا و�أن ت�ضع الأقدام على �أدمي الأر�ض لأن ما تبقى من املباريات هو الأ�صعب لنا
ولغرينا ،كما �أعرب زغدود عن �أمله ب�أن فوز ال�سبت املا�ضي مبثابة جرعة �أوك�سجني �إ�ضافية لعنا�رصه التي
برهنت خالل املباراة �أمام الكاب �أنها كبرية بكرب جمهوداتنا فوق الب�ساط الأخ�رض ولدى تطرق �إىل ارتقاء
�شبيبة بجاية �إىل املرتبة الثانية التي �أ�صبح يتقا�سمها مع اجلار مولودية بجاية مبجموع  39نقطة ،فقد �أكد
منري زغدود �أن هذه املرتبة حمفزة لفريقه لبلوغ الأهداف امل�سطرة وهو ال�صعود �إىل حظرية الكبار ،وهذا
التفا�ؤل يتطلب زادا بدنيا ،ومعنويا كبريين وت�ضحيات من جميع الأطراف يف املباريات املتبقية من البطولة
لأنها كلها �شبيهة مبباريات الك�أ�س واخلط�أ فيها �أ�صيح من املمنوعات.

ف�ؤاد بن طالب

بلعمريي عاد �أم�س
للتدريبات وقعقع
تدرب على انفراد

�إدارة ال�سيا�سي
حتفز الالعبني
ماليا قبل قمة
الوفاق
ت�رص �إدارة فريق �شباب
ق�سنطينة على حتفيز
العبيها قبل املقابلة
القمة التي تنتظرهم
اجلمعة املقبل �أمام وفاق
�سطيف على ملعب الثامن
ماي حل�ساب اجلولة 23
من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،وباعتبار �أن اللقاء
منعرج البطولة بالن�سبة
للمت�صدر ف�إن �إدارة
«ال�سيا�سي» �إعتمدت على
ورقة التحفيزات املالية
من �أجل رفع املعنويات
لالعبيها املقبلني على
تنقل �صعب نهاية هذا
الأ�سبوع �إىل عا�صمة
اله�ضاب العليا� ،أين قام
م�س�ؤولو النادي مبنح
�أجرة �شهرين لالعبني
بالإ�ضافة �إىل منحة
الفوز الذي �سجلوه نهاية
الأ�سبوع املن�رصم على
ح�ساب احتاد ب�سكرة
من اجل التاكيد عليهم
ب�رضورة العودة بالنقالط
الثالث من ملعب �سطيف،
لالقرتاب من حلم التتويج
بلقب البطولة الوطنية
للمرة الثانية يف تاريخ
النادي.
من جهة �أخرى ،تتوا�صل
تدريبات �أ�شبال املدرب
عبد القادر عمراين ب�صورة
عادية يف ظل املعنويات
املرتفعة عقب انت�صار
احتاد ب�سكرة ،ويف هذا
ال�صدد ف�إن احل�صة
التدريبية التي جرت �أم�س
�شهدت عودة املهاجم
الهادي بلعمريي الذي
تدرب ب�صورة عادية مانحا
ورقة �إ�ضافية يف اخلط
الأمامي للطاقم الفني
بينما ح�رض الالعب قعقع
ح�صة �أم�س وقام بالرك�ض
حول امللعب قبل اخل�ضوع
جمددا �إىل الك�شوفات
الطبية من اجل الت�أكد من
تعافيه نهائيا من اال�صابة
التي يعاين منها قبل تلقي
ال�ضوء الأخ�رض لالندماج
يف التدريبات اجلماعية.

ريا�ضة

بن قابلية م�ستاء من بوحف�ص ب�سبب
امل�ستحقات املالية

اجلمهور البلوزدادي غا�ضب
ب�سبب الك�أ�س العربية

عبت جماهري �شباب بلوزداد عن
رّ
غ�ضبها من قرار االحتاد العربي
لكرة القدم باختيار فريقي وفاق
�سطيف واحتاد اجلزائر للم�شاركة
يف ك�أ�س العرب للأندية املقررة
ال�صائفة املقبلة باملغرب ،حيث
�أجمع حمبو النادي البلوزدادي على
الظلم الذي تعر�ض له فريقهم من
طرف الهيئة العربية خا�صة و�أن
ال�شباب توج املو�سم املن�رصم
بلقب ك�أ�س اجلمهورية فيما نال
وفاق �سطيف لقب البطولة الوطنية
وكان الأجدر اختياهما معا للعب
املناف�سة العربية خا�صة و�أن
املعروف عن احتاد اجلزائر �أنه
مل يتوج ب�أي لقب املو�سم الفارط
و�أنهى املو�سم يف املركز الثالث
جلدول الرتتيب ،وهو الأمر الذي
حز» يف �أنف�س حمبي اللونني الأبي�ض

والأحمر الذين اعتربوا �أن فريقهم
متواجد يف الظل وال يجد م�س�ؤوال
يدافع عن حقوقه وهو الأمر الذي
يجعل امل�س�ؤولني ينتهكون حقوقهم
ح�سبهم .يف �سياق منف�صل ،يتواجد
الالعب حممد بن قابلية يف حالة
غ�ضب من رئي�س ال�شباب حممد
بوحف�ص بعدما انتهك الأخري ما
اتفق عليه الطرفان قبل توقيع
العقد يف املركاتو ال�شتوي فيما
يتعلق مبنحه جزءا من امل�ستحقات
املالية ،حيث ك�شفت م�صادر من
داخل الفريق ان الالعب امل�ستقدم
من اجلار احتاد اجلزائر غا�ضب
من بوحف�ص وال ينوي ال�صمت فيما
يتعلق بت�سوية �أمواله التي وعده
الرئي�س البلوزدادي باحل�صول عليها
لكنه �أخلف الوعد.
عي�شة ق.

�إنذار ملولودية اجلزائر واحتاد بلعبا�س قبل
ت�سليط العقوبة

مباراتني دون جمهور لعني الفكرون
ومواجهة لوداد تلم�سان
عاقبت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
فريقي �شباب عني الفكرون
ووداد تلم�سان باحلرمان من
اجلمهور ،حيث مت �إق�صاء فريق
�شباب عني الفكرون مباراتني
دون جمهور بعد تقرير حكم
املواجهة التي جمعته ب�شبيبة
�سكيكدة حل�ساب اجلولة  22من
الرابطة املحرتفة الثانية التي
جرت نهاية الأ�سبوع املنق�ضي
والذي �شهد ر�شق �أن�صار �شباب
عني الفكرون �أر�ضية امليدان
باحلجارة والقارورات التي ادت
�إىل �إ�صابة �أحد العبي الفريق
الزائر على م�ستوى الر�أ�س ،بينما
عوقب وداد تلم�سان باحلرمان
من اجلمهور يف مباراة واحدة بعد
ر�شق اجلمهور للميدان باحلجارة
والقارورات وتلقي �أبناء الزيانيني
الإنذار الثالث ،بينما مت ترك ملف
املواجهة التي جمعت جمعية عني
مليلة وجمعية ال�شلف مفتوحا �إىل
حني درا�سته وا�ستكمال التقارير

املتعلقة باملباراة ،يف حني
مت �إيقاف العب «ال�صام» عبد
ال�سالم ريحان ورئي�س الفريق �إىل
غاية مثولهما امام �أع�ضاء جلنة
االن�ضباط خالل اجلل�سة املقررة
يف اخلام�س مار�س الداخل قبل
اخلروج بقرار العقوبة.
و�رضب �أع�ضاء جلنة االن�ضباط
امل�ؤقتة بيد من حديد بعدما
�أوقفت العب جمعية وهران
�أنور يا�سني يو�سف �أربع مباريات
كاملة منها اثنتني موقوفة النفاذ
وذلك بعد الت�رصف غري ريا�ضي
نحو احلكام يف لقاء وداد تلم�سان
فيما كانت عقوبة مباراتني على
العبي مولودية العلمة و�أهلي برج
بوعريريج فريد ملويل واليا�س
كوربية على التوايل ب�سبب
الت�رصف غري ريا�ضي نحو العبي
املناف�س .بينما وجهت �إنذارا �إىل
فريقي مولودية اجلزائر واحتاد
بلعبا�س قبل ت�سليط عقوبة
احلرمان من اجلمهور.

ع.ق.
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اكد �أن �شبيبة القبائل لديها حق الطعن حول حرمانها من ملعب �أول نوفمرب بالك�أ�س

ريا�ضة

ولد علي :االحتاد العربي مل يحرتم �سيادة الفاف والوزارة
عب وزير ال�شباب والريا�ضة الهادي ولد علي عن �أ�سفه من قرار االحتاد العربي لكرة القدم عن تعيني فريقي وفاق �سطيف واحتاد اجلزائر دون م�شاورة االحتادية
رّ
اجلزائرية للعبة املخولة ح�سبه يف تعيني الأندية املعنية بامل�شاركة اخلارجية ،ويف هذا ال�صدد �شدّ د الوزير �أم�س خالل افتتاحه اليوم الدرا�سي حول ار�ضية
املالعب والع�شب الطبيعي الذي جرى يف مركب  5جويلية �أن قرار االحتاد العربي جتاوز �سيادة الفاف وجاء دون ا�ست�شارتها رفقة الوزارة الو�صية .

عي�شة ق.
خا�صة و�أن القرار يحرم فريق احتاد
�سيدي بلعبا�س من امل�شاركة العربية
بعدما كان املكتب الفدرايل قد اختاره
يف وقت �سابق ،و�أ�ضاف �أنخ ال يوجد
�إ�شكال يف م�شاركة فريقني جزائريني
يف ك�أ�س العرب لكن اجلزائر متلك
�سيادة وهيئات ريا�ضية م�ستقلة كان
م�ستوجبا ا�ست�شارتها قبل احل�سم يف
هوية الفرق امل�شاركة ،والتي بدورها
حترتم الهيئات الدولية.

وتط ّرق ولد علي �إىل قرار جلنة ك�أ�س
اجلمهورية حول حرمان فريق �شبيبة
القبائل من اال�ستقبال على ملعبه �أول
نوفمرب بتيزي وزو مباراة احتاد البليدة
التي تندرج �ضمن ربع نهائي ك�أ�س
اجلمهورية حيث �أكد �أن ما تعر�ضت
له ال�شبيبة ظلم باعتبار �أن ملعبها يت�سع
لأكرث من  20الف متفرج مثلما هو
مطلوب ابتداء من ربع نهائي ال�سيدة
الك�أ�س ،مو�ضحا �أن �إدارة الفريق لديها
احلق للطعن يف قرار حتويل مباراتها
�إىل ملعب حمايد ،خا�صة و�أن مديرية

ال�شباب والريا�ضة لوالية تيزي وزو
قدمت الدليل بالوثائق بخ�صو�ص �سعة
امللعب.
ويف مو�ضوع منف�صل �أ�شار �أن �أر�ضية
ملعب  5جويلية تتواجد يف �أف�ضل
و�ضعية من اجل حتمل عبئ ا�ستقبال
العديد من املباريات ،مو�ضحا �أن
الأر�ضية املع�شو�شبة طبيعيا مل تت�أثر
من كثافة الربجمة ،وتتواجد يف حالة
�صيانة دائمة ومعاينة من طرف
املخت�صني حتى تكون جاهزة للمواعيد
املقبلة.

نيمار ي�ضحي مبواجهة الريال من �أجل املونديال
ك�شفت تقارير �صحفية عن
�أن نيمار دا �سيلفا جنم فريق
باري�س �سان جريمان الفرن�سي
اتخذ قرار مهما بعد تعر�ضه
م�ؤخرا لإ�صابة قوية يف مباراة
مار�سيليا ،ووفقا ل�صحيفة �آ�س
ف�إن م�صدر مقرب من الالعب
�أكد �أن الربازيلي �صاحب ا26
عاما قد اتخذ قرارا باخل�ضوع
لعملية جراحية لعالج امل�شكلة
التي يعانى منها يف م�شط القدم،
و�سوف يغيب عن املالعب

حلوايل �شهرين ،و�أ�ضافت
ال�صحيفة �أن اقرتاب ك�أ�س العامل
�شجع الالعب على اتخاذ هذا
القرار ،حيث يريد امل�شاركة مع
منتخب بالده يف املونديال وهو
يف �أف�ضل حاالته ،كي ي�ضمن
عدم حدوث انتكا�سات �أخرى،
وبذلك �سيغيب جوهرة ال�سيل�ساو
عن املباراة املرتقبة �ضد
ال�ضيف ريال مدريد اال�سباين
الأ�سبوع املقبل� ،ضمن �إياب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعد �أن

انتهت مباراة الذهاب بخ�سارة
الباري�سيني .3-1
من جانبها� ،أ�ضافت �شبكة "غلوبو
�سبورت" الربازيلية تفا�صيل
جديدة ،ت�شري �أن اجلراحة
التي �سيخ�ضع لها نيمار مماثلة
للعملية التي �أجراها مواطنه
غابرييل جي�سو�س مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي ،و�ستجرب جنم
الفريق الباري�سي على االبتعاد
عن املالعب حتى ماي املقبل.
و�أو�ضحت �أن نيمار رمبا يلحق

اجلوالت الثالث الأخرية من
الدوري الفرن�سي� ،أو ن�صف
نهائي دوري الأبطال ونهائي
امل�سابقة� ،إذا �أكمل باري�س �سان
جريمان م�شواره يف البطولة،
كما لفتت �إىل �أن جنم بر�شلونة
ال�سابق ،لن ي�شارك يف املباراتني
الوديتني ملنتخب الربازيل نهاية
مار�س لكنه من املتوقع �أن يكون
جاهزًا للم�شاركة مع "ال�سامبا"
يف ك�أ�س العامل ال�صيف املقبل.

وكاالت

ماندي وبودبوز بقودان ريال بيتي�س �إىل الفوز
فاز الالعبان الدوليان اجلزائريان عي�سى ماندي
وريا�ض بودبوز باملباراة التي جمعت فريقهما
ريال بيتي�س �أمام ليفانتي �ضمن اجلولة  25من
الدوري اال�سباين والتي انتهت بثنائية نظيفة
ل�صالح الدويل اجلزائري ،حيث �شارك الثنائي
�ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية و�ساهما يف الفوز
الثمني الذي حققه فريقهما خا�صة ماندي
الذي لعب يف من�صبه املعتاد باملحور الدفاعي

وقدم مردودا جيدا من خالل ت�صديه لعدد
من الكرات التي �سددها العبو اخل�صم و�أكمل
الت�سعني دقيقة كاملة خا�صة و�أنه �أ�صبح ركيزة
�أ�سا�سية ملدربه ،بينما كان �أداء زميله بودبوز يف
امل�ستوى وهو العائد من الإ�صابة مع فريقه �أين
لعب  70دقيقة قبل �أن يف�ضل املدرب �إخراجه
تاركا مكانه لأحد زمالئه.

ع.ق.

غوتي يدافع على احلكام

كامريات يف املالعب ملراقبة الالعبني وتقييم احلكام قريبا
ك�شف رئي�س جلنة التحكيم حممد غوتي عن
م�رشوع و�ضع كامريات يف خمتلف مالعب الرتاب
الوطني والتي �سوف يكون الهدف منها الوقوف
على الأخطاء التي يقع فيها الالعبون والتي
تتجاوز احلكام �أين �سيكون الأهم من خالل هذه
اخلطوة القيام مبعاقبة الالعبني املت�سببني يف
الأخطاء واللقطات غري الريا�ضية التي تت�سبب
�أحيانا يف خروج املباريات عن نطاقها الريا�ضي،
�إىل جانب ذلك �أو�ضح غوتي يف ت�رصيحات لوكالة
الأنباء اجلزائرية �أن و�ضع الكامريات يف املالعب
�سوف تكون الغاية منها �أي�ضا تقييم اداء احلكام يف
املباريات خا�صة يف ظل االنتقادات التي �أ�ضحت
تطالهم بكرثة مع مرور اجلوالت� ،أين �ستكون
الفر�صة مواتية �أمام �أع�ضاء جلنة التحكيم من �أجل
الوقوف على �أداء احلكام يف ظل الأخطاء الكثرية

التي يقعون فيها وتت�سبب يف تغيري نتيجة املباراة،
و�أ�شار �أن فكرة امل�رشوع اقرتحها رئي�س االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي .وقال
املتحدث ان فكرة جت�سيد امل�رشوع كانت مربجمة
مع بداية مرحلة العودة من املو�سم الكروي اجلاري

لكنه مت ت�أجيله �إىل فرتة مقبلة ،مو�ضحا �أنه ينتظر
�أن يتم تطبيقه قبل نهاية هذا املو�سم �أو بداية
املو�سم الكروي اجلديد ،وا�ستبعد غوتي فكرة
تطبيق تقنية الفيديو يف اللقاءات مربرا الأمر �إىل
حمدودية االمكانيات بالن�سبة للجزائر من اجل
القيام بهذه اخلطوة مثلما هو ممول بها يف الدوريات
الأوروبية .ودافع املعني عن احلكام عندما �أو�ضح
�أن الوقوع يف الأخطاء التحكيمية �أمر وارد رغم �أنه
�أحيانا ت�أثر على النتيجة النهائية للمباراة ،وارجع
ذلك �إىل عدم االحرتام الذي �أ�ضحى يجده �أ�صحاب
البذلة ال�سوداء والتهديدات التي يجدون �أنف�سهم يف
مواجهتها قبل وبعد املباريات ،والتي �أ�رص على
كونها لي�ست احللول من اجل ت�سوية الأمور و�إيجاد
احللول لتجاوزها.

عي�شة ق.

�أكد �أنه لن يعتمد على ال�شبان حاليا للرتكيز
على حت�ضري كان 2019

ماج ـ ــر :املحلـ ـ ــيون لـ ـ ــديهم
مكان مع اخل�ضر ونحن بحاجة
�إل ـ ـ ــى العبـ ـ ـ ــني ذوي خ ـ ــربة
�أ�شاد الناخب الوطني رابح ماجر
باملردود الذي قدمه الالعبون
املحليون خالل الرتب�ص التح�ضريي
الذي �أجروه مبركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية يف �سيدي مو�سى
والذي اختتم �أم�س ،حيث �أعبرّ عن
ر�ضاه بالأداء الذي ظهر به العبو
البطولة الوطنية والذين قدموا ما
عليهم خالل الأ�سبوع اجلاري خا�صة
وانهم �أرادوا ا�ستغالل الفر�صة
من �أجل الربهنة على امكانياتهم
و�إقناع امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية من �أجل احل�صول
على فر�ص اللعب مع املنتخب
الوطني الأول ،و�أ�ضاف ماجر خالل
ت�رصيحاته للموقع الر�سمي لالحتادية
اجلزائرية لكرة القدم انه وقف على
الرغبة ال�شديدة لالعبني من اجل
احل�صول على فر�صتهم مع اخل�رض
من خالل املباراة التطبيقية التي
خا�ضوها م�ساء اول �أم�س والتي
عو�ضت املباراة الودية التي �ألغيت
يف وقت �سابق ،مو�ضحا انه �سوف
يعتمد على الالعبني املحليني يف
وديتي �شهر مار�س الداخل من �أجل
ت�شكيل منتخب متكامل بني املحليني
واملحرتفني هدفه موا�صلة حتقيق
النتائج االيجابية.
وعاد �أحد �صانعي ملحمة خيخون
�إىل ال�ضجة التي �أحدثها ا�ستدعائه
لالعب ال�سعيد بلكاالم النا�شط يف
�شبيبة القبائل رغم معاناته من نق�ص
املناف�سة وهو الذي ابتعد طويال عن
امليادين� ،أين اعرتف مبعاناة املدافع
املحوري من نق�ص املناف�سة لكنه
ا�ستطرد �أنه ميلك التجربة يف امليادين
واملنتخب بحاجة غلى خربته القارية
ح�سبه ،و�أ�شاد املتحدث بامكانيات
مدافع �شباب بلوزداد حممد نعماين
عندما قال �أنه قدم ماعليه وميلك

امكانيات معتربة برهن عليها خالل
الرتب�ص.
و�أو�ضح ماجر �أنه يعمل على املدى
املتو�سط وهدفه نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا  2019املقررة يف الكامريون
وهو ما مينعه من تكوين منتخب �شاب
بل الرتكيز على البحث عن و�ضع
منتخب ميلك التجربة للعب يف �أدغال
�إفريقيا ،باعتبار انه ال ميكن التنقل
�إىل القارة ال�سمراء بالعبني �شبان ال
ميلكون التجربة الإفريقية ،مو�ضحا
ان االعتماد على ال�شباب �سوف
يكون بعد "كان"  2019وحينها �سوف
يح�صلون على فر�صتهم من اجل
التح�ضري ملونديال  2022بقطر.
للإ�شارة اختتم ترب�ص املحليني
منت�صف نهار �أم�س �أين مت ت�رسيح
الالعبني مبا�رشة بعد وجبة الغذاء
من �أجل االلتحاق ب�أنديتهم والتح�ضري
للمباريات املعنية بك�أ�س اجلمهورية
واللقاءات املقدمة عن اجلولة 23
من الرابطة املحرتفة الأوىل ،حيث
ا�ضطر الطاقم الفتني الوطني �إىل
تقلي�ص فرتة الرتب�ص لذات ال�سبب.

عي�شة ق.
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�أتلتيكو مدريد يتخلى عن كارا�سكو وغايتان �إىل ال�صني

تخلى �أتلتيكو مدريد عن جناحيه البلجيكي يانيك كارا�سكو والأرجنتيني غايتان لنادي داليان ييفانغ
ال�صيني كما �أعلن نادي العا�صمة اال�سبانية �أول �أم�س من دون �أن يك�شف قيمة ال�صفقة ،وي�سعى
�أتليتكو �إىل خف�ض عدد الالعبني يف �صفوفه ال�سيما بعد خروجه من الدور الأول لدوري �أبطال
�أوروبا و�إكمال م�شواره يف الدوري الأوروبي ،و�أ�صدر �أتلتيكو بياناً جاء فيه «تو�صل نادينا �إىل اتفاق
مع النادي ال�صيني داليان ييفانغ بالن�سبة �إىل انتقال يانيك كارا�سكو» ،كما �أ�صدر �أتلتيكو بياناً مماث ً
ال
م�ؤكداً فيه تخليه عن غايتان للفريق ذاته ،وبح�سب التقارير ال�صحافية الإ�سبانية� ،ستجلب �صفقة
كارا�سكو  30مليون يورو خلزائن النادي الإ�سباين ت�ضاف �إليها  18مليوناً من انتقال غايتان ،ومن
املتوقع �أن يح�صل موناكو الفرن�سي ،النادي الذي ن�ش�أ يف �صفوفه كارا�سكو على ما ن�سبته  25يف
املائة من قيمة ال�صفقة ،وان�ضم كارا�سكو  24عاماً �إىل �أتلتيكو عام  2015قادماً من موناكو.
ومن �ش�أن ال�صفقتني تخفيف الأعباء على نادي �أتلتيكو مدريد الذي يرزح حتت �أعباء مادية جراء
ت�شييده ملعبه اجلديد ال�سيما بعد خروجه املبكر من دوري �أبطال �أوروبا ،وخا�ض كارا�سكو 123
مباراة يف �صفوف �أتلتيكو و�سجل  23هدفاً ،لكن انتقاله اىل الدوري ال�صيني الأقل تناف�سية من
نظريه الإ�سباين ير�سم �أكرث من عالمة ا�ستفهام حول م�ستقبله مع منتخب بالده قبل �أربعة �أ�شهر
من انطالق مونديال رو�سيا �.2018أما غايتان  30عاماً الذي ان�ضم �إىل �أتلتيكو عام  2016فلم يخ�ض
�سوى  12مباراة هذا املو�سم ،وقد يتيح له انتقاله خو�ض عدد �أكرب من املباريات يف �صفوف فريقه
اجلديد ،و�أ�شارت �صحيفة ماركا اال�سبانية �إىل �أن ال�صفقتني مرتبطان ب�إمكانية �رشاء داليان ييفانغ
من قبل جمموعة «داليان واندا» كربى �رشكات العقارات يف ال�صني التي تخلت عن ن�سبة  17يف
املائة من ر�أ�س مال النادي الإ�سباين ،لكنها احتفظت بح�صتها يف ملعب النادي «واندا مرتوبوليتانو»
الذي افتتح يف �سبتمرب املا�ضي ويت�سع �إىل � 68ألف متفرج.

بر�شلونة يحدد ميزانيته ل�صفقة بوغبا
ك�شفت تقارير �صحفية عن ان�ضمام نادي
بر�شلونة الإ�سباين ل�سباق التعاقد مع بول
بوغبا العب و�سط فريق مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة ،وتزايدت امل�شاكل يف الآونة
الأخرية بني بوغبا ومدربه يف اليونايتد
جوزيه مورينيو ،وهو ما جعل و�سائل
الإعالم تتكهن برحيل الدويل الفرن�سي عن
جدران ملعب �أولد ترافورد نهاية املو�سم
اجلاري .ووفقًا لل�صحفي �إدواردو اندا عرب

برنامج «�إل �شريينجيتو» الإ�سباين ،ف�إن
بر�شلونة م�ستعد ل�ضم بوغبا ،ولكن ب�رشط
�أال يكلف التعاقد معه �أكرث من  120مليون
جنيه �إ�سرتليني ،وكان بوجبا قد عاد �إىل
مان�ش�سرت يونايتد �صيف عام  2016قاد ًما
من جوفنتو�س الإيطايل ،ولكن ربطته تقارير
م�ؤخ ًرا باالنتقال �إىل ريال مدريد ،النادي
الذي كان مهت ًما باحل�صول على خدماته
قبل �أن يختار �صاحب  24عا ًما االن�ضمام
لل�شياطني احلمر.

نابويل يع ّزز �صدارته للدوري الإيطايل
عزّز نابويل �صدارته للدوري الإيطايل
بفوزه الكبري بخما�سية نظيفة على
ح�ساب م�ضيفه كالياري �أول ام�س يف
املرحلة  26من امل�سابقة ،وجاءت
خما�سية نابويل عرب الإ�سباين خو�سيه
كاييخون يف الدقيقة  ،29والبلجيكي
دري�س مريتنز وال�سلوفاكي ماريك
هام�شيك ولورنزو �إن�سيني من ركلة جزاء
وماريو روي ،بهذا الفوز امل�ستحق ،رفع
نابويل ر�صيده �إىل  69نقطة يف ال�صدارة
بفارق  4نقاط عن جوفنتو�س الثاين
والذي ت�أجلت مواجهته مع �أتاالنتا
ب�سبب الثلوج التي اجتاحت ملعبه ،فيما
جتمد ر�صيد كالياري عند  25نقطة يف
املركز .15

ريا�ضة دولية

الإ�صابة ّ
تهدد م�شاركة كومان يف املونديال
ذكر بايرن ميونيخ مت�صدر الدوري الأملاين �أن مهاجمه الدويل الفرن�سي
كينغ�سلي كومان خ�ضع �أول ام�س �إىل عملية يف كاحله و�سيغيب عدة �أ�سابيع،
وكتب النادي البافاري يف بيان على موقعه يف �شبكة االنرتنت �أن الالعب
رضر يف الرباط الوا�صل من الأ�سفل بني
البالغ  21عاما« :ي�شكو من ت� ّ
ق�صبتي ال�ساق� .أجريت له االثنني عملية ناجحة يف توبينغن ب�إ�رشاف
الربوفي�سور �أولري�ش �شتوكله» ،وكانت �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية �أ�شارت
يف وقت �سابق �إىل خ�ضوع كينغ�سلي لعملية جراحية �ستبعده عن املالعب
�شهرين على الأقل ،وكتبت ال�صحيفة على موقعها يف �شبكة االنرتنت �أن كومان
خ�ضع لعملية جراحية ب�سبب قطع جزئي يف �أربطة كاحله ،معتربة ب�أن حظوظ
اجلناح الأي�رس ملنتخب فرن�سا يف امل�شاركة يف ك�أ�س العامل تقلّ�صت ب�شكل كبري.
و�أ�صيب العب باري�س �سان جريمان ال�سابق بالتواء يف كاحله ال�سبت املا�ضي خالل مباراة بايرن ميو نيخ
مع هرتا برلني التي انتهت بالتعادل ال�سلبي بعد �أن �أجرى فريقه التبديالت الثالثة امل�سموح بها ،فبقي يف امللعب
وهو يعرج طوال الربع الأخري من املباراة ،وبعد ك�شف �أويل �أجراه بعد احلادث مبا�رشة يف غرف املالب�س ،اعترب
طبيب النادي البافاري �أن الإ�صابة لي�ست خطرية ،و�سيغيب كومان بالتايل عن مباراتي منتخب بالده الوديتني �ضد
كولومبيا ورو�سيا يف  23و 27مار�س املقبل تواليا .وي�شهد املركز الذي ي�شغله كومان مناف�سة قوية يف �صفوف
املنتخب الفرن�سي بينه وبني �أنطوين مار�سيال ،نبيل فقري ،عثمان دميبيلي وفلوريان توفان.

ت�شيل�سي يطرح هازارد يف بور�صة نيمار
حدد نادي ت�شيل�سي حامل لقب الدوري الإجنليزي املو�سم املا�ضي �سع ًرا فلك ًيا لنجمه
ريا خالل الفرتة الأخرية باالنتقال
البلجيكي �إيدين هازارد يف �إطار ارتباط ا�سمه كث ً
�إىل �صفوف ريال مدريد الإ�سباين ،وذكرت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية �أن �إدارة
ت�شيل�سي بقيادة امللياردير الرو�سي رومان �أبراموفيت�ش ،تريد مبلغ  200مليون
جنيه �إ�سرتليني للتخلي عن �صاحب  27عا ًما للفريق امللكي ،و�أ�ضافت �أن عقد
الالعب ينتهي يف �صيف � ،2020إال �أن �إدارة البلوز ترحب ببيعه ولكن مبقابل
مادي �أكرث مما دفعه باري�س �سان جريمان ل�ضم نيمار جونيور من �صفوف
بر�شلونة.
و�أ�شارت ال�صحيفة � ً
أي�ضا �إىل �أن قرار هازارد النهائي �سواء بالبقاء �أو الرحيل
عن البلوز� ،سيتوقف على عاملني الأول ت�أهل الفريق اللندين لدوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل من عدمه ،و�أو�ضحت �أن العامل الثاين بقاء �أو �إقالة زين الدين زيدان من
من�صب املدير الفني لريال مدريد ،خا�صة �أن املدرب الفرن�سي يعد من �أ�شد املتحم�سني
ب�ضم العب ليل ال�سابق �إىل �صفوف امللكي ،ويحتل ت�شيل�سي حال ًيا املركز اخلام�س يف ترتيب
الدوري الإجنليزي ،مت�أخ ًرا بنقطتني عن الرابع توتنهام هوت�سبري بعد مرور  28جولة من امل�سابقة.
..............................................................

مورينيو يح�ضر لتجديد العمل مع روبن
يخطط جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي لإبرام �صفقة من العيار الثقيل خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،وذلك من خالل مل ال�شمل مع �أحد العبيه القدامى ،وكان مورينيو قد جلب املهاجم
املخ�رضم زالتان �إبراهيموفيت�ش لليونايتد �صيف  ،2016ل�سابق مبعرفته بالنجم ال�سويدي خالل فرتة عمله بفريق �إنرت
ميالن ،وذكرت �صحيفة مان�ش�سرت �إيفينينج نيوز �أن مورينيو قد يكرر اخلطوة ذاتها خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل،
وذلك بالتعاقد مع الهولندي �آريني روبن جنم فريق بايرن ميونخ الأملاين والذي �سبق له العمل مع املدرب الربتغايل يف
ت�شيل�سي.و�أ�شارت �أن التعاقد مع روبن البالغ  34عا ًما قد مينح اليونايتد حلاً رائ ًعا على املدى الق�صري يف مركز اجلناح
الأمين ،و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن تعاقد مورينيو مع �إبراهيموفيت�ش منذ عامني يدل �أن املدرب الربتغايل لي�س لديه م�شكلة
يف التعاقد مع العبني تخطوا حاجز  30عا ًما ،طاملا �سيكون �إ�ضافة قوية للفريق ،و�سينتهي عقد روبن مع بايرن ميونخ يف
نهاية املو�سم اجلاري ،وهو ما يعني �أنه قد ين�ضم لليونايتد يف �صفقة انتقال حر ،مثلما حدث معه �إبراهيموفيت�ش عقب
انتهاء عقده مع باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،يُذكر �أن �آريني روبن �أعرب م�ؤخ ًرا عن غ�ضبه بعد �أن ا�ستبعده مدربه يوب
هاينك�س من ت�شكيلة البافاري الأ�سا�سية للمباراة �ضد ب�شكتا�ش الرتكي يف ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
...............................................................

ماتيو�س :ليفاندوف�سكي مثل مي�سي
�أكد لوثار ماتيو�س جنم بايرن ميونخ ال�سابق �أن مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوف�سكي ال ميكن تعوي�ضه حال رحل
عن �صفوف البافاري ،وقال ماتيو�س خالل ت�رصيحاته ملوقع البوند�سليغا« :ليفاندوف�سكي ي�صنع الفارق مع بايرن وال
ميكن تعوي�ضه ،فهو �شخ�ص مهم يف الفريق مثل مي�سي يف بر�شلونة» ،و�أ�ضاف« :ليفاندوف�سكي العب ا�ستثنائي ،وال يوجد
له بديل بنف�س الإمكانيات ،فهو يعد �أف�ضل مهاجم يف العامل حال ًيا وبايرن لن يجد مثيلاً له».
مو�ضحا« :حني يتعر�ض مي�سي للإ�صابة
ومع ذلك يرى ماتيو�س �أن �أداء الفريق البافاري لن يت�أثر برحيل املهاجم البولندي،
ً
يتغري �شكل بر�شلونة متا ًما ،ولكن بايرن لي�س لديه هذه الأزمة» ،و�أمت قائد منتخب �أملانيا ال�سابق« :ليفاندوف�سكي العب
حموري ،ولكن بايرن ال يبني خطته عليه مثل رونالدو يف ريال مدريد �أو نيمار يف باري�س �سان جريمان» ،وارتبط ا�سم
ليفاندوف�سكي خالل الفرتة املا�ضية باالنتقال ل�صفوف ريال مدريد الإ�سباين ،حيث �أبدى املريينغي رغبة قوية يف �ضمه
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية بنهاية املو�سم.
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«خملوقات منقر�ضة» �أف�ضل فيلم يف مهرجان �أ�سوان لأفالم املر�أة
اختتمت فعاليات الدورة الثانية
ملهرجان �أ�سوان الدويل لأفالم
املر�أة ،التي حتمل ا�سم املنا�ضلة
اجلزائرية جميلة بوحريد� ،أول
�أم�س  ،حيث �شهد حفل اخلتام
تكرمي النجم العاملي داين جلوفر،
واملخرجة عطيات الأبنودي
واملخرجة واملنتج ماريان خوري،
وم�صممة املالب�س ناهد ن�رصاهلل
.و�أ�سفرت جوائز م�سابقة الفيلم
الق�صري عن منح جلنة التحكيم
تنويه خا�ص للفيلم الأمريكي
«املر�ض املقد�س» �إخراج اريكا
�سكوكينجز ،فيما فاز بجائزة
�أف�ضل �سيناريو التي حتمل ا�سم
الكاتبة لطيفة الزيات ال�سيناري�ست
دميرتي�س كات�سمريي�س من اليونان
عن فيلم «عدت يا �أمي» وفاز

بجائزة �أف�ضل �إخراج التي حتمل
ا�سم املخرجة بهيجة حافظ
املخرجة �إلزا ماريا جاكوب�سدوتري
عن فيلم «�أتيلييه» من الدمنارك
وفاز بجائزة �أف�ضل فيلم التي حتمل
ا�سم املنتجة �آ�سيا داغر فيلم «بعد
اللقاء» �إخراج كري�سيكا �ساري
من فنلندا .و�أعلنت جلنة حتكيم
م�سابقة الفيلم الطويل برئا�سة
املخرج اجلزائري الكبري �أحمد
را�شدي اجلوائز ،حيث منحت
اللجنة تنويه خا�ص للفيلم ال�صيني
«املالئكة ال ترتدي البيا�ض»
�إخراج فيفيان كو وتنويه خا�ص
لفيلم «م�ستكة وريحان» من م�رص
�إخراج دينا عبد ال�سالم وتنويه
خا�ص للممثلة نورة الق�سور عن
دورها يف فيلم «ليلى ام « هولندا

وفاز بجائزة �أف�ضل ممثل والتي
حتمل ا�سم الفنانة نادية لطفي
املثل جريجوري جاد بواه عن
دوره يف فيلم «خملوقات منقر�ضة»
(بلجيكا -فرن�سا) ،وفاز بجائزة
�أف�ضل ممثلة والتي حتمل ا�سم
الفنانة �سعاد ح�سني املمثلة نادية
قا�سي عن دورها فيلم «ال�سعداء»
من اجلزائر ،وفاز جائزة �أف�ضل
�سيناريو والتي حتمل ا�سم الكاتبة
لطيفة الزيات املخرجة والكاتبة
�صوفيا جامه عن فيلم «ال�سعداء»
من اجلزائر ،وفاز بجائزة �أف�ضل
�إخراج والتي حتمل ا�سم املخرجة
بهيجة حافظ املخرجة ميك ذي
يوجن عن فيلم «ليلى ام» من هولندا،
وفاز بجائزة جلنة التحكيم اخلا�صة
التي حتمل ا�سم املونترية ر�شيدة

عبدال�سالم الفيلم امل�رصي «زهرة
ال�صبار» �إخراج هالة القو�صي،
وفاز بجائزة �أف�ضل فيلم التي
حتمل ا�سم املنتجة �آ�سيا داغر

ً
�سوريني
من
عرو�ضا
خالد ال�صاوي :تلقيت
جنمة «ذا فوي�س كيدز» �أ�شرقت �أحمد
ومغاربة للم�شاركة يف �أعمال تلفزيونية
حتيي حفلتني بالريا�ض وجدة
قال الفنان امل�رصي ،خالد ال�صاوي� ،إنه تلقي

�أكرث من عر�ض للم�شاركة يف بطولة م�سل�سالت
عربية ت�ضم العديد من اجلن�سيات ،ولكنه
مل يح�سم قراره بعد و�أ�ضاف ال�صاوي،
�أنه تلقى ات�صاالت من �سوريني وخليجيني
ومغاربة ،ح�سب قوله ،الفتاً �إىل �أن امل�س�ألة
ما زالت يف طور املفاو�ضات ،ومل ترتق
�إيل حيز التعاقد الر�سمي حتى
الآن و�أو�ضح ال�صاوي �أنه م�شغول
حالياً بت�صوير م�شاهده يف فيلم
«ال�ضيف» للمخرج هادي
الباجوري ،وا�صفاً �إياه
بالتجربة باملختلفة
جميع
علي
الأ�صعدة ،متمنياً
�أن تنال �إعجاب
اجلمهور عند
طرحه يف دور العر�ض ال�سينمائي وي�شارك يف بطولة «ال�ضيف» �شريين
ر�ضا ،و�أحمد مالك ،وجميلة عو�ض ،ومن ت�أليف �إبراهيم عي�سي.

حتيي �أ�رشقت �أحمد ،جنمة م�سابقة «ذا فوي�س كيدز» ،حفلتني باململكة
العربية ال�سعودية ،الأوىل يف الريا�ض والثانية يف جدة وقال �أحمد �سعد،
والد �أ�رشقت � ،إنه مت االتفاق مع ابنته على �إحياء حفلتني بال�سعودية،
و�ستقوم �أ�رشقت ،بعمل بروفات احلفلة يف لبنان ثم تطري �إىل ال�سعودية
لإحياء احلفلتني وقال �إن �أ�رشقت �ستغني يف احلفل املقام على م�رسح
امللك فهد بالريا�ض ثم تعود �إىل القاهرة نهاية فيفري.
�أ�رشقت �أحمد �أبهرت م�شاهدي برنامج « َذا فوي�س كيدز» على �شا�شة
«�أم بي �سي» و�أع�ضاء جلنة التحكيم ،رغم عدم فوزها باملركز الأول
وتبلغ �أ�رشقت من العمر � 10سنوات ،وهي من مواليد منطقة غيط العنب
حمافظة الإ�سكندرية ،وتدر�س يف ال�صف الرابع االبتدائي ،وقد بد�أت
الغناء منذ عامني فقط ،وا�شتهرت يف مدينة الثغر ب�أنها �أ�صغر مطربة.
ويقول والدها �إنه اكت�شف موهبة الغناء وال�صوت اجلميل يف �أ�رشقت
عندما كان عمرها � 3سنوات ،ومل يعر الأمر اهتماماً وقتها ل�صغر �سنها،
لكنها عندما و�صلت ل�سن التا�سعة فوجئ بها ت�ؤدي مقطعاً كان يقوم
بتلحينه ب�صورة رائعة ،فقرر االهتمام مبوهبة ابنته و�صقلها خا�صة
بعدما ن�صحه اجلريان والأ�صدقاء بذلك وقال �إنه �أحلق ابنته بق�رص
التذوق ب�سيدي جابر ل�صقل موهبتها ،وعهد بها للماي�سرتو حممود �أبو
زيد ،ثم توىل هو تدريبها و�صقل مهارتها وموهبتها ،وبد�أ يف تدريبها على
�أداء املقاطع الغنائية ال�صعبة لكبار املطربني مثل عبد الوهاب و�أم كلثوم
وعبد احلليم ووردة وجناة ال�صغرية.

فيلم «خملوقات منقر�ضة» �إخراج
جيل بوردو (بلجيكا-فرن�سا(
و�أعلن الناقد ع�صام زكريا رئي�س
جلنة حتكيم جائزة جمعية نقاد

ال�سينما امل�رصيني والتي حتمل
ا�سم الناقد الكبري الراحل �سمري
فريد عن فوز فيلم «ال�سعداء» من
اجلزائر باجلائزة .

املغني �إد �شريان الأف�ضل عامليا
مببيعات 2017

اختار االحتاد الدويل ل�صناعة
الفونوغرامات املغني وكاتب
الأغاين الربيطاين �إد �شريان �أف�ضل
فنان عام  2017من حيث املبيعات
بف�ضل �ألبومه «ديفايد» و�أغنيتيه
«�شيب �أوف يو ،بريفكت».
وقال االحتاد يوم االثنني �إن
الألبوم «ديفايد» الذي �صدر يف
مار�س املا�ضي بيعت منه ماليني
الن�سخ يف  36دولة و�أ�ضاف �أن
�أغنية «�شيب �أوف يو» كانت �أي�ضا
الأف�ضل مبيعا على م�ستوى العامل
لـ  ،2017وبيعت منها ماليني الن�سخ
يف  32دولة وذكر االحتاد �أن هذه
هي املرة الأوىل التي يح�صل

لقبي �أف�ضل �ألبوم
فيها فنان على
ْ
و�أف�ضل �أغنية من حيث املبيعات
خالل عام وذاع �صيت �شريان
( 27عاما) يف �إجنلرتا عامي
 2009و 2010بعد �أن ن�رش �أعماله
املو�سيقية على الإنرتنت كما
ح�صل مغني الراب الكندي دريك
و�ألبومه «مور اليف» على املرتبة
الثانية على قائمة �أعلى املبيعات
العاملية لعام  2017وقال االحتاد
الدويل ل�صناعة الفونوغرامات �إن
الألبوم «ريبيوتي�شن» لتيلور �سويفت
حل ثالثا برغم �أنه مل ي�صدر �إال يف
نوفمرب املا�ضي.

�أمري كرارة :واثق من متابعة
اجلمهور لـ «كلب�ش »2

�إ�صابة املخرج الأمريكي كيفني �سميث بنوبة قلبية �شديدة
�أعلن املخرج الأمريكي كيفني �سميث عن تعر�ضه لنوبة قلبية �شديدة
بعد عر�ض يف لو�س �أجنلي�س الليلة املا�ضية وكتب �سميث عرب ح�سابه
يف �إن�ستغرام مع �صورة له وهو على �رسير مب�ست�شفى�« :شعرت بنوع
من الغثيان بعد العر�ض ،و�أمل �شديد يف �صدري وتبني �أنها كانت نوبة
قلبية �شديدة»و�أ�ضاف �أن الطبيب املعالج �أخربه بان�سداد كامل لأحد
�رشايني القلب ،وقال�« :أخربين الطبيب �أنني كنت �س�أموت الليلة ما مل
�ألغ العر�ض الثاين لأذهب �إىل امل�ست�شفى»ويُعالج �سميث ،الذي �أخرج
عدة �أفالم منها فيلم الرعب «رد �ستيت» ،يف م�ست�شفى بلو�س �أجنلي�س.

يوا�صل الفنان امل�رصي� ،أمري
كرارة ،ت�صوير دوره يف اجلزء
الثاين من م�سل�سل «كلب�ش »2
داخل �أ�ستوديوهات مدينة الإنتاج
الإعالمي ،متهيداً لعر�ضه يف
رم�ضان املقبل.
وقال كرارة � ،إنه واثق من متتع
م�سل�سله بن�سبة م�شاهدة مرتفعة
يف رم�ضان ،مرجعاً ذلك �إىل الطفرة
التي �أحدثها اجلزء الأول مع
اجلمهور ،م�ضيفاً �أن امل�شاهدين

مت�شوقون ملعرفة طبيعة �أحداث
اجلزء الثاين ،الذي �أكد �أنها
خمتلفة عن الأول بن�سبة %200
علي �صعيد الق�صة واملمثلني،
بح�سب قوله وي�شارك يف بطولة
«كلب�ش  »2هيثم �أحمد زكي وعبد
الرحمن �أبوزهرة و�أ�رشف زكي
و�أحمد حالوة و�صبحي خليل
و�أحمد �صالح ح�سني وكوكبة من
النجوم ،من ت�أليف باهر دويدار
و�إخراج بيرت ميمي.
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ترجمها الكاتب عبد اهلل الزماي

«حياة الكتابة»روائيون عامليون ي�سردون ق�ص�ص بداياتهم
جمموعة حكايات و�شهادات عن �أ�سرار الكتابة ودوافعها ،يرتجمها الكاتب عبد اهلل الزماي ملبدعني خطفتهم م�شاهد احلياة ،فتخ َّلق عندهم
هذا ال�سرد ال�ساحر .وهم� :إدواردو غاليانو� ،إليف �شافاق� ،أورهان باموق� ،إيزابيل الليندي ،روبرتو بوالنيو ،كازو �إي�شيغورو ،ماريو بارغا�س
يو�سا ،هاروكي موراكامي ،يان مارتل.
وكاالت
كتبت
ويقول �إدواردو غاليانو :حني
ُ
ّْ
والظل»
«كرة القدم يف ال�شم�س
أردت �أن يفقد حم ّبُو القراءة
� ُ
خوفهم من كرة القدم و�أن يفقد
حم ّبُو كرة القدم خوفهم من
الكتب .مل يخطر ببايل البتَّة �شي ٌء
غري هذا ،لك َّن ع�ضواً �سابقاً يف
«الكونغر�س» املك�سيكي (فيكتور
كوينتانا) قال يل �إ َّن الكتاب �أنق َذ
حياته.
وق�صة ذلك �أ ّنَه يف منت�صف
َّ
 ،1997اختطف من قبل َقتَلة
م�أجورين ،ملعاقبت ِه على ك�شف ِه
بع�ض �أعمالهم القذرة فكان �أن
�أوثقوا رباطه ،وراحوا يركلونه
حتَّى �شارف على املوت ،وقبل
�أن يُ ْج ِهزُوا عليه بر�صا�صة ،بَ َد�ؤُوا
النقا�ش حول كرة القدم.
ورغم �أ َّن فيكتور كان �أقرب �إىل

املوت منه �إىل احلياة� ،أدىل بدلوه
يف النقا�ش ،وانربى يروي لهم
ق�ص�صاً من كتابي ،ومع كل حكاية،
كانت ث َّمة دقائق تُ�ضاف �إىل
حياته .ويف الأخري تركه القتلة،
وقالوا له�« :أنت يف َم�أ َم ْن» وت�رسد
الروائية الرتكية �إليف �شافاك
التحقت
بدايتها بالقول« :عندما
ُ
اكت�شفت ت�شارلز
باملدر�سة،
ُ
ديكنز ،وال�صدفة وحدها جعلت
الكتاب يجد طريقه �إ َّ
يل ،وقد
«ق�صة مدينتني»،
فتنتني رواية
َّ
فقد كانت خمتلفة عن � ِّأي �شيء
فظللت �أقر�أ
عرفته من قبل،
ُ
م�ؤلَّفات ديكنز ف�صار هذا امل�ؤلّف
الإجنليزي قريناً لطفلة من �أنقرة
تعي�ش يف �أواخر ال�سبعينات ،ث َّم
اكت�شفت غابرييل غار�سيا ماركيز،
ُ
والذي علّمني كيف ميكن �أن يمَ تّد
رس بني ق�ص�ص ج َّدتي وتف�سري
ج� ٌ
الأحالم.

�أما �أورهان باموق ،فيقول :لقد
قمت بكتابة رواية «متحف الرباءة»
ُ
و�أنا �أف ِّكر يف املتحف الذي �أن�ش�أته
و�أنا �أف ِّكر يف الرواية .مل يكن
املتحف جم َّرد جمموعة �أفكار
خطرت يل بعد جناح الرواية ،ومل
يكن جناح املتحف هو ما �أفرز
الرواية ،كما هو احلال عند حتويل
بع�ض الأفالم الرائجة �إىل كتب،
يف احلقيقة لقد ابتكرت ك ً
ال من
الرواية واملتحف معاً يف �آن واحد،
يف حني تتحدث الروائية الت�شيلية
�إيزابيل الليندي عن كيف �أ�صبحت
كاتبة ،فتقول �أنه يف  8يناير 1981
تغي قدري� .إذ تلقينا فيه مكامل ًة
رَّ
هاتفية ونحن يف كاراكا�س �أخربتنا
جدي يحت�رض.
ب�أ َّن ِّ
مل �أمت َّكن من العودة �إىل ت�شيلي
لتوديعه ،لذا عمدت يف امل�ساء
نف�سه �إىل كتابة ما ي�شبه الر�سالة
الروح ّيَة لذلك العجوز املحبوب،

افرت�ضت �أ ّنه لن يعي�ش ليقر�أها،
ُ
وكتبت اجلملة الأوىل يف ن�شوة،
ُ
لأكرر كل ليلة الأمر متنا�سية
جدي.
حقيقة موت ِّ
رب ،ومع نهاية
منا هذا
الن�ص و َك َ
ُّ
كتبت � 500صفحة،
كنت قد
ُ
العام ُ
�شكلت روايتي الأوىل «بيت
الأرواح» .بينما يرى ال�شاعر
الت�شيلي روبرتو بوالنيو �أ َّن الكاتب
يعمل �أينما كان ،حتى حينما يكون
نائماً وهو ما ال ينطبق على املهن
الأخرى .عالج الروائي وال�سيا�سي
البريويف ماريو بارغا�س يو�سا،
تغلَّب على خوفه من ركوب الطائرة
بالقراءة ،فهي العالج الذي مل
يُخ ّيبْه ّ
قط� ،أما الروائي وا ُ
ملترَ ْجِ م
الياباين هاروكي موراكامي فيقول
عن بداياته� :صباح يوم �أحدٍ،
من �أ ّيَام ف�صل الربيع ا ُ
مل�شم�سة
يت مكاملة هاتف ّية من حم ِّرر
تل ّق ُ
مبجلّة»غونزو«الأدب ّيَة� ،أخربين فيها

�أ َّن رواية»�أ�سمع الريح تُغنّي«وقع
َّ
املر�شحني
�إدراجها �ضمن قوائم
جلائزة الكتَّاب املبتدئني.
لقد كان ت�أليف تلك الرواية �رضباً

ِّ
بكل
التحدي ،لذا كتبتها
من
ِّ
ً
�سهولة وي�رس ،متاما كما تداعت
علي ،ومل يخطر يل �أ ّنَها قد ت َّ
ُر�شح
َّ
ل ِّأي جائزة.

ت�أليف :وجيدة ال�صكوحي

جتليات العمارة الإ�سالمية يف جزيرة �صقلية
ا�ستمر حكم العرب جلزيرة �صقلية
حوايل قرنني من الزمن تركوا
فيها �أثراً ثقافياً وا�ضحاً جتلَّى
يف جوانب عديدة مثل الفنون
والأدب والعلوم واللغة ،و�أخذت
جميعها حيزاً مهماً من الدر�س
والبحث والتدقيق .ولكن العرب
تركوا �أي�ضاً يف هذه اجلزيرة ،التي
هي �أقرب �إىل تون�س منها �إىل
فلورن�سا �أو ميالنو� ،أثراً معمارياً
مهماً .وقد ال يوازي ذلك الأثر

املعماري ما خلفه العرب يف
الأندل�س ولكنه يبقى �شاهداً قوياً
على تقدم العرب يف ذلك الزمان
يف فن العمارة.
من �أجل و�ضع هذا الكتاب
وا�ستك�شاف العن�رص الإ�سالمي
يف العمارة يف جزيرة �صقلية،
قامت الباحثة التون�سية وجيدة
ال�صكوحي ،املتخ�ص�صة يف الآثار
والفنون الإ�سالمية ،بزيارات
ميدانية عديدة �إىل جمموعة

كبرية من العمائر الأثرية يف
جزيرة �صقلية ،بالإ�ضافة �إىل
اعتمادها على مراجع تاريخية
عديدة�.أكرث ما يظهر الأثر
الإ�سالمي يف عدد من الق�صور
ذات الغرف ال�صغرية املرتبة حول
باحة مركزية على الطراز العربي
الإ�سالمي ،وقد يكون �أهم هذه
الق�صور ق�رص يدعى العزيزة يف
بالريمو .كما ميكن م�شاهدة �أثر
العمارة العربية يف احل�صون التي

�شيدت للدفاع عن �صقلية ،حيث
�إن الت�صميم والأقوا�س املدببة
وفتحات ال�سهام كلها عربية
�إ�سالمية� ،إىل جانب اجلدران
ذات ال�شكل املربع.
كما يت�ض َّمن الكتاب �صوراً ووثائق
نادرة ،يف تقنيات البناء والت�صميم
وفنون التزويق والنحت والزخرفة
والر�سم.

وكاالت

ت�شجيع الأطفال على القراءة يف معر�ض الكتاب بعمان
يج�سده م�ستوى �إقبالهم على
معار�ض الكتاب وبني ما�ضيها
احلافل ب�إنتاج الكتاب منذ قدمي
الع�صور .وي�شكل الأطفال ب�صحبة
ذويهم ومدر�سيهم ن�سبة كبرية
بني زوار اليوم الأول ملعر�ض
م�سقط للكتاب الـ 23الذي افتتح
ر�سميا  ،ويقول الروتاين �إن ذلك
�سي�ؤ�س�س لعالقة م�ستمرة للقراء
مع الكتاب.
�سامل بن مبارك الروتاين
قارئ عماين �شغوف بالكتب
ومعار�ضها ،يتميز عن الكثريين
من حمبي التب�ضع الثقايف يف
معار�ض الكتاب بحر�صه على
التطوع يف فريق قريات اخلريي،
على �أن ي�شاركه الأطفال ذلك
ال�شغف.
وي�سعى الروتاين كل عام القتناء

ما يكفيه من كتب لعام كامل
ومبعيته عدد من الأطفال الأيتام،
بتمويل من �أحد رجال الأعمال،
لكي ي�ساعدهم يف اقتناء الكتب
التي تفيدهم وت�شكل �إ�ضافة
معرفية جيدة لهم ومن خالل
هذه الرعاية املعرفية ،تبدو
عالقة العمانيني بالكتاب
متوا�صلة بني حا�رضها الذي

�إقبال متزايد
وبينما يرى املراقبون �أن
خ�صو�صية عالقة القارئ
بالكتاب لها دورها يف جناح
معار�ض م�سقط للكتاب ،ك�شفت
اللجنة الرئي�سية ملعر�ض
م�سقط �أن معر�ض العام يعر�ض
خم�سمئة �ألف عنوان مقارنة
بـ� 450ألف عنوان يف العام

 ،2017و� 250ألفا يف العام 2106
وت�ؤكد الإح�صائيات الر�سمية �أن
املعر�ض ي�شهد زيادة �سنوية يف
عدد الزوار والعار�ضني ،فقد بلغ
زوار معر�ض  2017ح�سب املركز
الوطني للإح�صاء واملعلومات
� 826ألف زائر ،و� 682ألف زائر
عام .2016وارتفع عدد دور
الن�رش امل�شاركة من  650دار
ن�رش عام � 2016إىل  756دار ن�رش
عام  ،2017وو�صل �إىل  783دار
ن�رش عام  2018هذه املقاربة
العددية التي اعتربها الكثريون
م�ؤ�رشا على قوة عالقة القارئ
العماين بالكتاب ،يراها مدير
دار الغ�شام للن�رش حممد بن
�سيف الرحبي تعبريا عن عالقة
الإن�سان باملعرفة والكلمة.
اهتمام بالكتاب

ويف �سياق القوة الدافعة للقراءة
واحلر�ص على زيارة معار�ض
الكتاب والإ�سهام بنجاح دوراتها
قال
الإح�صاءات،
ح�سب
الأكادميي بجامعة ال�سلطان
قابو�س �سليمان بن حممد
البلو�شي �إنه يزور معار�ض
الكتاب �ست مرات يف كل
عام ،معلال ذلك برغبته يف
اقتناء �أحدث الإ�صدارات ذات
العالقة ببحوثه الرتبوية التي
يجريها يف عمله ،م�ستعينا بها
يف �إعداد �إطارها النظري،
بالإ�ضافة �إىل �رشاء الإ�صدارات
الأدبية والثقافية.وفيما يتعلق
بالإ�صدارات الأدبية وكما هي
احلال يف كل عام� ،شهد معر�ض
م�سقط الدويل للكتاب بن�سخته
احلالية ح�ضورا قويا للكتاب
العماين مبختلف الأجنا�س
الأدبية من روايات وجمموعات

ق�ص�صية و�شعرية ودرا�سات،
حيث �شاركت اجلمعية العمانية
للكتاب والأدباء بـ� 31إ�صدارا
جديدا.وح�سب م�س�ؤول جناح
جمعية الكتاب العمانية عبد
العزيز بن مبارك ،فقد �شهد
اليوم الأول لالفتتاح �إقباال جيدا
على جناح اجلمعية ،ووقف الزوار
على بع�ض الإ�صدارات .ووفق
م�س�ؤول جناح املكتبة الع�رصية
ببريوت �سامر الأن�صاري ،ف�إن
م�ستوى الإقبال وما حتققه دور
الن�رش من ربحية بعد خ�صم
امل�صاريف له دوره يف ت�شجيعها
على احلر�ص على امل�شاركة يف
معر�ض م�سقط الدويل للكتاب،
م�شريا �إىل �أن مكتبته ت�شارك يف
هذا املعر�ض �سنويا منذ ع�رش
�سنوات.
وكاالت
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امل�ؤرخ حممد حل�سن زغيدي  يف» منتدى الذاكرة ":

«مظاهرات ورقلة� 1962أبرزت مدى التزام ال�شعب اجلزائري بوحدته»
حكيم مالك
ا�ست�ضيف امل�ؤرخ  والدكتور حممد حل�سن زغيدي �أم�س  يف «منتدى الذاكرة» جلريدة
«املجاهد»  بالتن�سيق مع  جمعية م�شعل ال�شهيد وهذا مبنا�سبة �إحياء الذكرى  56ملظاهرات ورقلة  يف
 27فيفري  1962والتي تربز مواقف �سكان اجلنوب اجلزائري الراف�ضني للمناورات الفرن�سية  الرامية
لتق�سيم ال�شمال  عن طريق ف�صله عن  اجلنوب�  إال �أن ا�ستماتة �أهل اجلنوب الأفذاذ مكنت
من  الت�صدي لإ�سرتاتيجية فرن�سا الوح�شية ف�أخلطت  كل �أوراقها  و�أف�شلت خمططاتها  وهذا بف�ضل الإرادة
والوطنية التي  حتلى بها ه�ؤالء  وكانت ح�صنا منيعا وقف باملر�صاد يف وجه امل�ستعمر الفرن�سي الغا�شم
لي�ؤكد مرة �أخرى �أن ال�صحراء جز�أ ال يتجز�أ من اجلزائر �أر�ض ال�شهداء الأبطال .
ولقد �أكد الدكتور والأ�ستاذ يف احلركة
الوطنية حل�سن زغيدي� ،أن هذه
املظاهرات هي م�صريية بالن�سبة
مل�سار الثورة خا�صة يف الظرف
الراهن لأن الأهمية يعطيها الوقت
واملكان حيث كان الوقت حول م�صري
اجلزائر بعد ثورة دامت � 7سنوات
ون�صف ،  وفيما يخ�ص املكان   فهو
ذو �أهمية  رمزية  فال�رصاع كان
حوله  واملتمثل يف ق�ضية م�صري
اجلزائر املوحدة   يف حني كانت فرن�سا
تريد االحتفاظ بال�صحراء اجلزائرية يف
مناوراتها املتعددة وكان �آخرها مناورة
 27فيفري  1962حيث �أن هذه املناورة
برهنت على �أن الثورة كانت حميطة

بكل ما يتعلق بها وهذا عن طريق
مراقبة كل حتركات الإدارة اال�ستعمارية
يف باري�س ويف اجلزائر ولذلك نالحظ
�أن هذه العملية كانت ا�ستباقية بالن�سبة
للثورة حيث �أنها ا�ستطاعت �أن حتبط
هذه املناورة وهنا تكمن عظمة
الثورة اجلزائرية والبعد الوحدوي
للقيادة اجلزائرية واال�ستجابة ال�شعبية
لهذه  القيادة و�أوامرها حيث �أن هذه
املظاهرات نفذت حرفيا كل ما جاء
يف التعليمة التي �أر�سلتها قيادة الناحية
الع�سكرية الرابعة للوالية ال�ساد�سة وهذا
ما �أمكنها من �إحباط مناورة ديغول
و�أرجعتها �إىل ال�سماء دون النزول�  إىل
الأر�ض وهذا ما جعل ال�صحافة

الفرن�سية وغريها تتناول هذا احلدث
لأنه كان يراد له الت�سويق الإعالمي
عن طريق طائرة مملوءة بال�صحفيني
وهي نف�س الطائرة التي جاء بها
ديغول يف  09دي�سمرب  1960بنف�س
املهمة  حيث متت مواجهته  بنف�س
الإ�سرتاتيجية يف  11دي�سمرب و27
فيفري وجد املظاهرة  تنتظره ولهذا
فلقد �أف�شلت مناورة ديغول  للتق�سيم
يف  27فيفري  1962ولذلك جند �أن
التنويه بهذه املظاهرة جاء من هيئة
الأركان العامة التي كان يرت�أ�سها
العقيد هواري بومدين والتي نوهت
ب�سكان اجلنوب من �شباب ون�ساء و�شيوخ
اجلنوب اجلزائري  الذين قادوا هذه

املظاهرة  مع تنويه�  آخر  من جريدة
«املجاهد»  حول هذه املظاهرات
التي �أظهرت مدى التزام ال�شعب
اجلزائري بوحدته �إ�ضافة �إىل ت�رصيح
احلكومة  امل�ؤقتة  فرحات
رئي�س
عبا�س التي اعتربها در�سا ال ميحى وال
ين�سى غري املوازين و�صحح املفاهيم
و�أرجع الأمور �إىل ن�صابها .
« البد من  الأجيال ال�صاعدة
احلفاظ على الوحدة الوطنية»
و�أو�ضح �أ�ستاذ احلركة الوطنية والثورة ،
زغيدي يف «منتدى الذاكرة « �أننا نحتفي
بهذه املنا�سبة التاريخية لنقدم ر�سائل

�إىل ال�شباب اجلزائري اليوم ليعرفوا
�أن التاريخ هو املر�آة العاك�سة التي
ت�صحح امل�سار �إىل الأمام وهو ي�ساعدنا
على احلفاظ على م�ستقبلنا ولهذا
فمظاهرات ورقلة 27فيفري1962  
�أردنا �أن نبني  من خاللها ب�أن الوحدة
الوطنية يف �شقيها الب�رشي واجلغرايف
مكون �أ�سا�سي لإن�سان بج�سد واحد
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر
اجل�سد بال�سهر واحلمى وهذا ما يثبت
�أن  كل �أبناء اجلزائر جمعتهم مقابر
ال�شهداء التي ال حتمل موطن امليالد
�سواء كانت هذه املقابر يف �أق�صى
اجلنوب �أو يف ال�شمال يف �أق�صاه فهي
حتمل �شهداء  هم جزائريون وال يحملون

معهم �شهادة امليالد  لكون ابن  ال�شمال
ا�ست�شهد يف اجلنوب والعك�س كذلك
�أي�ضا  وعليه فهذه املظاهرات  هي
تعليمات عامة لكل قيادات جي�ش
التحرير الوطني وجبهة التحرير
الوطني على �أن نربهن للعامل  ب�أنها
كانت ر�سائل للر�أي العام الفرن�سي
والعاملي ب�أن اجلزائر �شعب واحد ومن
هنا  نفهم �أن الثورة اجلزائرية عظيمة
فهي تعد من الثورات القالئل يف العامل
التي �صنعت وطنا موحدا و�شعبا موحدا،  
داعيا الأجيال ال�صاعدة �إىل �رضورة املحافظة
على هذه الرتكة يف وطن ا�سمه اجلزائر و�شعب
ا�سمه ال�شعب اجلزائري  فهذه هي الوحدة
الوطنية  .

�سفري ال�صحراء الغربية ب�شرايا حمودي بيون  

هناك �أطراف حتاول التالعب بقرار املحكمة الأوربية

.
.

البد على الأمم املتحدة �أن حتدد تاريخا لتنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�صري
�سعيد عيا�شي  :لن فتح للحدود مع املغرب حتى نوقع على اتفاق ب�ش�أن ق�ضية املخدرات

طالب �سفري ال�صحراء الغربية ب�رشايا
حمودي بيون  الأمم املتحدة ب�رضورة
حتديد تاريخ لتنظيم ا�ستفتاء تقرير
امل�صري والدخول يف مفاو�ضات مبا�رشة
مع املغرب طبقا لقرار الثالثني
لالحتاد الإفريقي ،داعيا ممثل الأمم
املتحدة هور�ست كوهلر� إىل تقدمي
تقريره قبل نهاية �شهر فيفري يحدد من
خالله الطرف املعرقل للمفاو�ضات
عرب �سفري ال�صحراء الغربية ب�رشايا
حمودي بيون  الأم�س مبنا�سبة الذكرى
الثانية و الأربعون لإعالن اجلمهورية
ال�صحراوية يف ندوة �صحفية عقدها
باملدر�سة العليا لل�صحافة عن ا�ستعداد
الدولة ال�صحراوية للدخول يف مفاو�ضات
مبا�رشة مع اململكة املغربية ،م�ؤكدا �أن
اجلمهورية ال�صحراوية �ستطالب بالتدخل
الع�سكري الإفريقي  باعتبار �أن ال�صحراء
الغربية ع�ضو فيه ولها احلق يف ذلك  يف
حال  رف�ض اململكة املغربية لقرار
الإحتاد الإفريقي القا�ضي بالدخول
يف مفاو�ضات مبا�رشة من �أجل تنظيم
ا�ستفتاء تقرير امل�صري،قائال »:نحن
حلد ال�ساعة مل نذهب �إىل احلرب و مل
ن�ستعمل ال�سالح وق�ضيتنا مو�ضوعة على
م�ستوى هيئة الأمم و جمل�س الأمن ،لكن
يف حالة ا�ستمرار رف�ض املغرب الدخول
يف مفاو�ضات �سيتم تبني خريطة طريق
جدية و ا�ستعمال �أ�ساليب �أخرى  لو�ضع
حد لال�ستعمار املغربي «.
و�أ�شار �سفري ال�صحراء الغربية �أن الكرة
اليوم يف مرمى الأمم املتحدة و جمل�س
الأمن ،وعليهم تقدمي �إ�شارات حول م�صري
الق�ضية يف ظل رف�ض املغرب الذهاب اىل
برلني لإجراء التفاو�ض،مربزا� أن املغرب
حتاول بكل الطرق الق�ضاء على الهوية
ال�صحراوية ،من خالل �إغراء امل�ستوطنني
بالأموال لالنحياز لها  من �أجل �رضب
ال�صحراويني
ويف �سياق مت�صل ،حمل �سفري ال�صحراء

الغربية  م�س�ؤولية العدوان على ال�شعب
ال�صحراوي وا�ستمرار اخلروقات اجل�سمية
حلقوق الإن�سان و�رسقة ونهب خرياته يف
تناق�ض تام مع قرارات االحتاد الإفريقي
و الأمم املتحدة ،موجها نداءا عاجال
�إىل الأمم املتحدة لفر�ض على املغرب
االن�صياع لل�رشعية الدولية من خالل
متكني ال�شعب ال�صحراوي من ممار�سة
حقوقه و �أطالق �رساح جميع املعتقلني
ال�سيا�سيني و متكني بعثة املينور�سو من
�صالحيتها كاملة مبا فيها مراقبة حقوق
الإن�سان و التقرير عنها   .
واتهم  كل من فرن�سا وا�سبانيا مبحاولة
التالعب بقرار املحكمة الأوربية الراف�ض
ال�ستغالل املغرب خلريات الدولة
ال�صحراوية من خالل رف�ضهما لوقف
عملية اال�سترياد للمنتجات املغربية التي
و�أو�ضح �أن اململكة املغربية جمربة على
احرتام قرارات االحتاد الإفريقي الذي
يفر�ض �إعادة حتريك جلنة الر�ؤ�ساء
اخلا�صة بالنزاع ال�صحراوي وتكليف
رئي�س االحتاد ورئي�س املفو�ضية و
جمل�س ال�سلم والأمن واملمثل ال�سامي
�إليها بالتعاون مع الأمم املتحدة يف �إطار
املجهودات امل�شرتكة للمنظمتني الرامية
�إىل التو�صل �إىل حل النزاع ،م�ضيفا 100»:
باخرة يف املياه ال�صحراوية ذات جن�سية
ا�سبانية «
 .كما فر�ض االحتاد الإفريقي ح�سب
ذات املتحدث على املغرب القبول
بعودة املراقبني التابعني له �ضمن
بعثة املينور�سو ،و�إيجاد �آلية للمراقبة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،فيما طالب
الدول الأع�ضاء و هيئات املجتمع املدين
مبقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كران�س
مونتانا تنظيمها يف مدينة الداخلة
املحتلة يف �شهر مار�س املقبل.
و�أفاد ذات املتحدث �أن القمة الثالثون
لالحتاد الإفريقي و الق�ضية ال�صحراوية
التي انعقدت يف بادي�س ابابا �،أكدت

على�  رضورة �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة
من �أجل تنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�صري
بت�سهيل من الإحتاد الإفريقي و الأمم
املتحدة ،مع �إعادة حتريك جلنة الر�ؤ�ساء
اخلا�صة بالنزاع ال�صحراوي املغربي و
تكليف رئي�س االحتاد و رئي�س املفو�ضية
و جمل�س الأمن و ممثل ال�صحراء الغربية
التعاون مع الأمم املتحدة يف �إطار
املجهودات امل�شرتكة للمنظمتني الرامية
�إىل التو�صل حلل النزاع بني الدولتني .
ويف �سياق مت�صل ،قال  ب�رشايا حمودي
بيون �أن كل  قرارات  القمة حول النزاع بني
املغرب و ال�صحراء الغربية تبني  حماوالت
املغرب �إق�صاء االحتاد الإفريقي من
جمهودات املجتمع الدويل الرامية اىل
ت�صفية اال�ستعمار من ال�صحراء الغربية،
تتناق�ض مع منطق اجلغرافيا والتاريخ
وال�رشعية وال ت�صمد �أمام �إرادة القادة
الأفارقة يف متكني االحتاد الإفريقي من
التكفل بالق�ضايا الإفريقية ومن متكني
القارة التحدث ب�صوت واحد جت�سيدا
لإ�سرتاتيجية االحتاد ل�سنة  2063و�إعالن
املبادئ اخلا�ص بالذكرى
و�أو�ضح �أن اململكة املغربية جمربة على
احرتام قرارات االحتاد الإفريقي الذي
يفر�ض �إعادة حتريك جلنة الر�ؤ�ساء
اخلا�صة بالنزاع ال�صحراوي وتكليف
رئي�س االحتاد ورئي�س املفو�ضية و
جمل�س ال�سلم والأمن واملمثل ال�سامي
�إليها بالتعاون مع الأمم املتحدة يف �إطار
املجهودات امل�شرتكة للمنظمتني الرامية
�إىل التو�صل �إىل حل النزاع.
كما فر�ض االحتاد الإفريقي ح�سب
ذات املتحدث على املغرب القبول
بعودة املراقبني التابعني له �ضمن
بعثة املينور�سو ،و�إيجاد �آلية للمراقبة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،فيما طالب
الدول االع�ضاء و هيئات املجتمع املدين
مبقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كران�س
مونتانا تنظيمها يف مدينة الداخلة

املحتلة يف �شهر مار�س املقبل.
و�شدد �سفري ال�صحراء الغربية  على
�رضورة �أن ينهي املغرب احتالله
لأجزاء من تراب دولة ع�ضو يف االحتاد
الإفريقي بعد ان�ضمامه جمددا �إىل الهيئة
الإفريقية ،وذلك من �أجل �إحالل ال�سالم
بني اجلمهورية ال�صحراوية واململكة
املغربية الذي �أكدت عليه القمة الثالثني
للإحتاد م�ؤخرا .وقال �أن من �أهم الدرو�س
و اال�ستنتاجات من قرارات القمة الثالثني
للإحتاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28
و 29يناير املا�ضي ب�أدي�س �أبابا ،اعتبار
القادة الأفارقة �أن «ان�ضمام املغرب
اىل االحتاد االفريقي يجب �أن ينتج عنه
�إحالل ال�سالم بني اجلمهورية ال�صحراوية
واململكة املغربية وهذا يتما�شى مع ما
وقع املغرب من التزامات مرتتبة عليه
بحكم م�صادقته على امليثاق الت�أ�سي�سي».
و�أ�ضاف �أن القادة الأفارقة �أكدوا خالل
القمة �أن «التعاي�ش ال�سلمي و�إحالل
ال�سالم العادل والنهائي بني اجلمهورية
ال�صحراوية واململكة املغربية ممكن،
و�رضوري وهذا لن يت�أتى �إال ب�إنهاء املغرب
احتالله لأجزاء من تراب دولة ع�ضو يف
االحتاد ووقوفه عند حدوده املعرتف بها
دوليا واحرتامه حلق ال�شعب ال�صحراوي
يف تقرير امل�صري واال�ستقالل».
و�أو�ضح  ذات املتحدث�  أن «املغرب وبعد
�سنة واحدة من ان�ضمامه �إىل االحتاد
الإفريقي ،بعد � 33سنة من ان�سحابه
احتجاجا على ان�ضمام اجلمهورية
ال�صحراوية �إىل املنظمة القارية ،يجد
�أن مواقف االحتاد الإفريقي مل يزدها
الدهر والزمن �إال قوة متزايدة وت�شبثا
مت�صاعدا باملبادئ امل�ؤ�س�سة للوحدة
الإفريقية ومنها على اخل�صو�ص �إلزامية
احرتام احلدود القائمة عند اال�ستقالل
واحرتام الوحدة الرتابية للدول الأع�ضاء
وحقوق ال�شعوب يف تقرير امل�صري
واال�ستقالل وف�ض النزاعات �سلميا

باحلوار واملفاو�ضات» .وكانت القمة
الثالثون للإحتاد الإفريقي قد �صادقت
على قرارات حول الق�ضية ال�صحراوية
منها توجيه نداء �إىل الدولتني الع�ضوين
يف االحتاد ،لإجراء مفاو�ضات مبا�رشة
من اجل تنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�صري
بت�سهيل من االحتاد الإفريقي والأمم
املتحدة ،و�إعادة حتريك جلنة الر�ؤ�ساء
اخلا�صة بالنزاع ،وتكليف رئي�س االحتاد
ورئي�س املفو�ضية وجمل�س ال�سلم والأمن
واملمثل ال�سامي �إىل ال�صحراء الغربية
بالتعاون مع الأمم املتحدة يف �إطار
املجهودات امل�شرتكة للمنظمتني الرامية
�إىل التو�صل  حل للنزاع الذي عمر طويال
بني البلدين.
و�أو�ضح املتحدث �،أن الهدف و االهتمام
الآن لي�س لدخول اجلامعة العربية و �إمنا
العمل على جناح املغرب العربي ،م�ؤكدا
�أن املغرب ف�شلت يف �سيا�ستها اجتاه
ال�صحراء الغربية و ال بد �أن تدخل يف
املفاو�ضات لأنها ال متلك حل �أخر خا�صة
�أن ال�صحراء الغربية مت االعرتاف بها من
قبل  83دولة .
اجلزائر دعمت  15حركة حتررية
يف �إفريقيا يف مقدمتها حركة
البوليزاريو
�أكد رئي�س اجلنة الوطنية للت�ضامن مع
ال�شعب ال�صحراوي الربوفي�سور �سعيد
عيا�شي يف كلمته التي �ألقاها مبنا�سبة
�إحياء الذكرى الثانية والأربعون لإعالن
اجلمهورية العربية ال�صحراوية ب�أن �أطماع
املغرب التو�سيعية تعود �إىل خم�سينيات
القرن التا�سع ع�رش م�ست�شهدا بزعيم
حزب اال�ستقالل املغربي عالل الفا�سي
�صاحب فكرة املغرب الكبري الذي متتد
�أرا�ضيه ح�سب ت�صور هذا الأخري �إىل
الأرا�ضي اجلزائرية تندوف وب�شار حتديدا
وو�صوال حتى حدود نهر ال�سينغال داخل

العمق الإفريقي وهي احلدود اجلغرافية
التي الزالت �إىل اليوم تدر�سها ال�سلطات
املغربية يف مناهجها الرتبوية من خالل
خرائط تو�ضح هذا االمتداد ،ويف ذات
ال�سياق �أ�شار الربوفي�سور عيا�شي ب�أن
هذه الأطماع هي نتاج للذهنية التو�سعية
التي يقوم عليها خميال القيادة املغربية
ونظرته �إىل  الدول املجاورة معتربا
امل�ساعي احلثيثة امل�ستندة �إىل القوة
ال�صلبة التي تقوم بها ال�سلطات املغربية
من �أجل ظم الأرا�ضي ال�صحراوية هي
�أوىل اخلطوات التي بتحققها ميكن
حتقيق م�رشوع املغرب العربي املن�شود
ح�سب النظرة املغربية.
هذا وا�شار الربوفي�سور �سعيد عيا�شي ب�أن
القانون الدويل وا�ضح اجتاه ملق الق�ضية
ال�صحراوية التي يعتربها ق�ضية ا�ستعمارية
يف حاجة �إىل ا�ستفتاء وطني حر ونزيه يعرب
من خالله ال�شعب ال�صحراوي عن م�صريه
مبح�ض �إرادته ،موكدا  ب�أن الدبلوما�سية
املغربية عرفت انتكا�سات عديدة بخو�ص
هذا امللف الأمر الذي جعلها معزولة عن
تفاعالت جوارها الإقليمي والإفريقي
كما �شدد املتحدث على �رضورة االنتباه
�إىل املغالطات التي حتاول ال�سلطات
املغربية ترويجها والتي تفيد بانها هي
من قررت �إيقاف �إطالق النار مع ال�شعب
ال�صحراوي م�ؤكدا على �أن ال�سلطات
املغربية تعر�ضت �إىل هزائم ع�سكرية
عديدة من قبل الثوار ال�صحراويني
املدافعني عن �أر�ضهم وعر�ضهم وهي
الهزائم التي �أثقلت كاهل ال�سلطات
املغربية ودفعتها جمربتا �إىل طلب �إيقاف
�إطالق النار وهو الذي مل يكن ليتم لوال
موافقة الطرف املغربي على ال�رشط
الأ�سا�سي لل�سلطات ال�صحراوية واملتمثل
يف �رضورة حتديد تاريخ ا�ستفتاء يقيم فيه
ال�شعب ال�صحراوي بالتعبري عن م�صريه

�إميان لوا�س/يحي عواق  
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«جنون الغزالن» يهدد الب�شر

حذر علماء �أمريكيون
وكنديون من �إمكانية انتقال
عدوى «جنون الغزالن»
�إىل الب�رش ومن خماطرها
اجل�سيمة على الب�رشية يف
حال حدوث ذلك.
وقال علماء الأوبئة �إن
البيانات الأوىل ملر�ض «جنون
الغزالن» ت�ؤكد خطورته
و�إمكانية جتاوزه للحواجز
البيولوجية ب�رسعة و�أ�شار

العلماء �إىل �أن هذا الوباء
�سي�شكل خطرا �أكرب من مر�ض
(اعتالل الدماغ الإ�سفنجي)
الذي يت�سبب مبر�ض «جنون
البقر»و�أثارت نتائج �أبحاث
على قرود «مكاك ري�سو�سي»،
التي انتقلت �إليها العدوى
بعد تناول حلوم الغزالن
امل�صابة بالوباء ،قلقا حقيقيا
من �إمكانية انتقال هذا
املر�ض �إىل الب�رش وال يزال

الدواء الفعال �ضد «جنون
الغزالن» قيد التطوير وغري
كاف لإنقاذ الب�رش يف حالة
الإ�صابة بالعدوى ومت ت�سجيل
احلاالت الأوىل بني الغزالن
لهذا املر�ض املعدي يف
�أمريكا ال�شمالية عام .2016
وتعد حالة «النظرة الفارغة»
وفقدان الوزن احلاد وال�سلوك
غري املتوقع من الأعرا�ض
الأوىل للإ�صابة به.

اكت�شاف �سر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

وجدت درا�سة حديثة �أن م�ستويات «هرمون اجلوع» ترتفع مع انخفا�ض م�ستويات «هرمون ال�شبع» يف �أوقات امل�ساء وبحث
تقرير نُ�رش يف املجلة الدولية لل�سمنة ،يف كيفية ت�أثري �ساعات امل�ساء على ميل ال�شخ�ص �إىل الإفراط يف تناول الطعام،
ا�ستنادا �إىل درا�سة �أ�رشفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�سن يف بالتيمور .و�أخذت الدرا�سة يف االعتبار م�ستويات التوتر
لدى امل�شاركني� ،إىل جانب ا�ستك�شاف �إمكانية ت�أثري احلالة النف�سية لل�شخ�ص على م�ستويات هرمون اجلوع �أي�ضا و�أجرى
الباحثون �سل�سلة من التجارب مع جمموعة �صغرية مكونة من  19رجال (يعانون من زيادة الوزن) و 13امر�أة ،ترتاوح �أعمارهم
بني  18و 50عاما وخل�ص الباحثون �إىل �أن النا�س قد يكونوا �أكرث ميال لتناول الطعام ،ب�سبب زيادة هرمون اجلوع خالل اجلزء
الأخري من اليوم .وقالت �سارة كارنيل ،الأ�ستاذة امل�ساعدة يف الطب النف�سي والعلوم ال�سلوكية بجامعة جونز هوبكنز« :ت�شري
نتائجنا �إىل �أن الإفراط يف تناول الطعام يزداد يف فرتة امل�ساء ،خا�صة �إذا كنت تعاين من الإجهاد» .ويف عام � ،2017أفادت
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،يف تقريرها عن ال�صحة العامة ،ب�أن  %26.9من الربيطانيني ميكن ت�شخي�صهم
بال�سمنة املفرطة ومنذ الت�سعينيات ،زادت معدالت ال�سمنة يف بريطانيا بن�سبة .%92

معهد تون�سي يتح�صل على براءة اخرتاع دواء م�ضاد ل�سرطان الدم
حت�صل معهد املناطق
القاحلة (حكومي) مبحافظة
مدنني جنوب �رشقي
تون�س ،على براة اخرتاع
لدواء جديد م�ضاد ملر�ض
�رسطان الدم ،مت ا�ستخراجه
من نبتة «ال ّ
الزول» املوجودة

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

ا
اللتهاب الرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج الأطباء مر�ض االلتهاب
خا�ص ،له عدة مزايا هامة .بح�سب جملة الأمرا�ض املعدية .و�
أ�شار
الب
احثون �إىل �أن خاليا– Bلها �أهمية كبرية يف عالج عدوى الرئة ،لأنها
تنتج �أج�ساما م�ضادة مليكوبالزما (البكترييا التي تفتقر للغ�شاء ا
خللوي) .وقد متكن العلماء من مراقبة �سلوك م�سببات املر�ض يف الرئة
وا
ملجاري التنف�سية با�ستخدام الطريقة ال�ضوئية  .fluorescenceكما ا
كت�شف العلماء �أن رد منظومة املناعة يف الرئتني واملجاري التنف�سية
العليا
خمتلف
متاما.
فقد
اك
ت�شفوا يف الرئة �أج�ساما م�ضادة من نوع �أ
�سابيع� .أما يف املجاري التنف�سية العليا فقد اكت�شف العلماء �أج�ساما
م�ضادة من نوع  IgAالتي ال ت�ساعد يف تن�شيط خاليا ،B-لذلك يطول
عالجها .كما �أكدت االختبارات �أن تن�شيط هذه اخلاليا يلعب دورا
�أ�سا�سيا يف العالج وي�سمح هذا
االكت�شاف بابتكار وتطوير لقاح جديد �ضد مر�ض االلتهاب الرئوي.

بكرثة جنوب �رشق البالد
وقالت الباحثة التون�سية
ّ
جناع،
يف املعهد حنان
�إن البحوث كانت يف �إطار
ر�سالة دكتوراه متحورت
حول الأهمية الغذائية لنبتة
الزول» .و»ال ّ
«ال ّ
الزول» نبتة

من نوع الب�صليات تتواجد
ب�شكل كبري يف منطقة �شمال
�إفريقيا وخا�صة اجلنوب
ال�رشقي لتون�س ،ويتهافت
الأهايل على التقاطها
خا�صة يف ف�صلي ال�شتاء
والربيع لفوائد عالجية.

�أ�سباب خ�شونة
ال ّركبة

م�ضاعفات ه�شا�شة العظام

حتدث معظم الك�سور ،عادة،
�صابني مبر�ض ه�شا�شة العظام.
ظام انت�شارا وخطورة لدى امل
سم .وحتدث الك�سور يف حو�ض
اكرث م�ضاعفات ه�شا�شة الع
مل اجلزء االكرب من وزن اجل�
تعد الك�سور يف العظام
نها العظام الرئي�سية التي حت
لكو
عظام حو�ض الفخذين ،نظرا
ط.
سقو
ال�
دث
حوا
يف العمود الفقري ،يف
راء
ج
عادة ،نتيجة لتلقي �رضبات او
حلديثة ،اال ان الك�سور التي قد
الفخذين،
الجات اجلراحية املتقدمة وا
ظام ي�شفون جيدا ،بف�ضل الع
راء التعقيدات التي قد تن�شا يف
امل�صابني مبر�ض ه�شا�شة الع
للوفاة يف بع�ض االحيان ،من ج
على الرغم من ان غالبية
جز لدى امل�صاب ،بل قد ت�ؤدي
الوا�سعة االنت�شار بني م�صابي
ذين قد تت�سبب يف ح�صول ع
اكف اليدين هي من الك�سور
حتدث يف حو�ض الفخ
ال�سن .كذلك ،فان الك�سور يف
ية ،وخا�صة لدى املتقدمني يف
الغالب عن حوادث ال�سقوط.
اح
جلر
اعقاب العمليات ا
�شا�شة العظام ،والتي تنجم يف
سور يف العمود الفقري ملجرد
لل�سقوط .قد حتدث هذه الك�
مر�ض ه
من دون التعر�ض ل�رضبات او
الفقرات االما حادة يف الظهر
مود الفقري ،يف بع�ض احلاالت،
وق االخرى .وي�سبب ان�ضغاط
قد حتدث ك�سور يف الع
�ضغاط (االنطباق) ،الفقرة ف
ت) ،اىل درجة انها تبدا باالن
�ضعف عظام الظهر (الفقرا
ستدعي فرتة ا�ست�شفاء طويلة.
ت�

�أ�سباب الإ�صابة مبر�ض الربو

ال ّربو هو �شعور ب�ضيق يف التنف�س،
ي�صحبه �سعال و�ضيق يف التن ّف�س
وت�صفري ال�صدر ولهاث
ميكن �أن يكون ال ّربو خفيفاً ،على
خا�ص ًة بعد
�شكل كحة مزمنة
ّ
ال ّرك�ض واالنفعال ،و�أثناء النوم،
وعاد ًة ال يكون م�صحوباً ب�ضيق يف
متو�سطاً
النّف�س� ،أن يكون الربو
ّ
يتم ّثل بكحة م�صحوبة ب�صفري
ال�صدر ،و�ضيق يف التنف�س�،أن
يف ّ
يكون ال ّربو �شديداً ،وت�صاحبه عدم
املقدرة على موا�صلة الكالم ،وربمّ ا
بال�صدر نتيج ًة
يكون هناك �صفري ّ
ل�ش ّدة �ضيق امل�سالك الهوائ ّية به
و من �أ�سباب الإ�صابة به العامل
اجليني حيث �إن ال�شخ�ص الذي
ينحدر من عائلة بها ح�سا�سية
ال�صدر �أو اجللد يكون �أكرث قابلية
للإ�صابة بالربو من �أولئك الذين

ينحدرون من عائالت تخلو من
تلك احل�سا�سية
وهو تعر�ض
العامل البيئي
املري�ض لبع�ض املحفزات
واملهيجات للمجاري التنف�سية
ومن هذه املحفزات املحفزات
التي تنت�رش يف الوظيفة �أو العمل
الذي نقوم به ومنها غبار اخل�شب
والأدوية وال�صبغات واحليوانات
واحل�رشات واملبي�ضات حيث
�أن هذه املحفزات تنتج الربو
املهني والذي ي�شكل  %15من الربو
وهنالك حمفزات �أخرى من �أهمها
غبار الطلع والر�شح والهواء البارد
والريا�ضة ودخان ال�سجائر ودخان
و�سائل النقل بالإ�ضافة�إىل العطور
واملحفزات العاطفية والأدوية
مثل م�ضادات االلتهاب والأدوية
امل�ستخدمة يف عالج ال�ضغط

ال�سائل
�أ�سباب وراث ّية .الت ّ
ّقدم يف العمر ي�ؤ ّدي �إىل تناق�ص كم ّية ّ
امللينّ للمفا�صل وت�آكل الغ�رضوف .اجللو�س بو�ضع ّية خاطئة
وغري مريحة كاجللو�س بو�ضع ّية القرف�صاءّ .
ال�شعور بالإجهاد
ال�سالمل والنّزول منها .الإ�صابة
والتّعب ب�سبب كرثة �صعود ّ
ب�أمرا�ض ه�شا�شة العظام وال ّروماتيد وال ّروماتيزم والنّقر�ص،
تعد النّ�ساء
فلهذه الأمرا�ض دور كبري يف زيادة خ�شونة ال ّركبةّ .
ال�س ّن
�أكرث ُعر�ض ًة للإ�صابة مبر�ض خ�شونة ال ّركبة عند الت ّ
ّقدم يف ّ
ال�سمنة وزيادة الوزن ت�ضغط
وذلك
ّ
مبعدالت �أكرب من ال ّرجالّ .
ّ
مما ي�س ّبب ت�آكل الغ�ضاريف.
قل
ث
لل
�ضه
ر
تع
نتيجة
الغ�رضوف
على
ّ
ّ
ّ
ال�ساقني يعمل على انعدام التّوازن �أثناء توزيع الثقل على
تق ّو�س ّ
ال�ساقني .الإ�صابة بالك�سور ومتزّق الأربطة يزيد خ�شونة ال ّركبة.
ّ
�أعرا�ض الإ�صابة بخ�شونة ال ّركبة ظهور الأورام يف ال ّركبيتَني.
مدهما وثنيهما
�صعوبة حتريك ال ّركبتَني وعدم القدرة على ّ
بطريقة طبيع ّيةّ .
ال�صعود والنّزول
ال�شعور ب�آالم ال ّركبة ّ
خا�صة عند ّ
ال�سالمل وعند امل�شي .عالج خ�شونة ال ّركبة تناول الكرف�س
من ّ
يعالج مر�ض النّقر�س وتو ّرم املفا�صل .دهن ال ّركبة بزيت بذور
الكتّان الذي يلينّ املفا�صل� .رشب ع�صري الّليمون يخ ّفف من
يومي
التّو ّرمات التي ت�صيب املفا�صل� .رشب البابوجن ب�شكل
ّ
يخ ّفف من االرت�شاح والتّو ّرم .ا�ستخدام زيت االوكالبتو�س يف
تدليك ال ّركبة ي�سهم يف عالج التهاب املفا�صل وتخفيف التّو ّرم.
عد من الأغذية امله ّمة يف عالج ه�شا�شة
تناول امللفوف الذي يُ ّ
العظام والتّخلّ�ص من �آالم املفا�صل .تناول ح ّبة من التّني ّ
الطازج
ملدة �أربعني
�أو املج ّفف مع �سبع ح ّبات من الزّيتون ب�شكل
يومي ّ
ّ
يوماً ي�ساعد على ّ
ال�شفاء من احتكاك ال ّركبة وخ�شونتها� .رشب
مغلي الق ّري�ص.
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�إ�سالميات

من �أعمال علي بن �أبي طالب
لقد كان علي بن �أبي طالب �أول الفتية الذين
�أ�سلموا مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلّم ،تز ّوج
من ابنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلّم فاطمة
الزهراء ر�ضي اهلل عنها ،و�أجنب منها احل�سن
وهو االبن الأكرب وبه يُك ّنى ،كما ُر ِزق �أي�ضاً
باحل�سني و�أم كلثوم ،كما كان يك ّنى �أي�ضاً
ب�أبي الرتاب وهو ما �أطلقه عليه النبي �صلى
اهلل عليه و�سلّم .لقد َح ُ�سن �إ�سالم علي بن
طالب ،وكانت له العديد من املواقف
�أبي
ٍ
مع النبي عليه ال�سالم ،من �أ�شهرها نومه يف
فرا�شه �صلى اهلل عليه و�سلّم عند الهجرة �إىل
املدينة املن ّورة وت�ضحيته بنف�سه
حمو �آثار اجلاهل ّية؛ حيث �إ ّنه �أر�سل �أبا الهياج
الأ�سدي لطم�س التماثيل وت�سوية القبور
وحمو التماثيل يف البالد ،ملنع حماولة
تقدي�س القبور �أو عبادة التماثيل .بطالن
االعتقاد بالكواكب؛ �إذ �إ ّنه عندما �أراد ر�ضي

خ�صائ�ص النار

منج ٌم
اهلل عنه اخلروج لقتال اخلوارج ظهر له ِّ
ون�صحه ب�أن ال يخرج ،لأنّ القمر يف العقرب
وهذا �سي�ؤدي �إىل خ�سارتهم يف احلرب،
ولكن علي ر�ضي اهلل عنه �أ�رص على الذهاب
والقتال وا�ستطاع الق�ضاء على اخلوارج.
اهتم علي بن �أبي طالب باالحت�ساب يف
جمال الأ�سواقّ ،
ونظم �ش�ؤونها ،وحث التجار
على التعامل بال�رشع احلنيف .بناء ال�سجون
ووالية ال�رشطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة
ال�رشطة �إحدى الوظائف املهمة املعروفة،
وقد بنى �سجناً يف الكوفة �س ّماه «نافعاً».
�أبقى علي بن �أبي طالب على �أ�سلوب الق�ضاء
كما كان يف عهد من �سبقه من اخللفاء ،وقد
كان يريد �أن يدخل التغيريات التي تتنا�سب
مع ما طر�أ من تط ّورات يف املجتمع� ،إال
�أنه � َّأجل ذلك حتى ت�ستقر الأمور الداخلية
للدولة الإ�سالم ّية

من خ�صائ�ص النار خا�صية احلرق والتعذيب والتنكيل
لذلك هي ُملك هلل وحده وقد ح ّرم الإ�سالم التنكيل
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها �إن�ساناً �أو حيواناً �أو � َّأي
كائ ٍن �آخر عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :بعثنا
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف ب ْعث فقال�»:إن
مُ
وجدت فالناً وفالناً» لرجلني من قري�ش �س ّماهُما
ر�سول اهلل �صلّى اهلل
«ف�أحرقوهما بالنار» ،ثم قال ُ
عليه و�سلم حني �أردنا اخلروجِ �« :يّإن ُكنْتُ �أَ َم ْرتُ ُك ْم �أَ ْن
حُ ْ
ت ِر ُقوا ُفال ًنا َو ُفال ًنا ِبال ّنَا ِرَ ،و�إِ َّن ال ّنَا َر ال يُ َع ِّذ ُب ِب َها �إِال
هَّ
اللَُ ،ف�إِ ْن َو َجد مُ ُ
ْتو ُه َما َفا ْقتُلُو ُه َما» رواه البخاري .النار
لها خا�صية الإيذاء و�رسعة االنت�شار وهي يف �إ�شتعالها
ت�أكل الأخ�رض والياب�س لذلك نهى الإ�سالم عن �إبقاء
النار م�شتعل ًة عند الن ْوم عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه
و�سلم قال« :ال ترتكوا النار يف
عن النبي �صلّى اهلل عليه ّ
بيوتكم حني تنامون» متفق عليه ورد ذِكر ال ّنار يف موا�ض َع
كثري ٍة يف القر�آن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء
كما يف ق�صة مو�سى عليه ال�سالم ،ومنها ال ّنار للتعذيب
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار �إبراهيم عليه
ال�سالم حيث فقدت هذه النار خا�صيتها الأ�سا�سية
ّ
وهي احلرق ب�أمر من اهلل ،ومنها ما هو مبعنى احلديد
املحمى امل�صهور حتى يُ�صبح كاجلم ِر كما يف ق�صة
ذي القرنني ،والأغلب ذكرت ال ّنار ب�أنها العقاب الّذي
ينتظر الكفار واملجرمني يف الآخرة .ال ّنار هي املادة
التي ُخلق منها �إبلي�س وذريته وب�سببها ر�أى �أنه �أف�ضل
ال�سالم املخلوق
و�أعلى قدراً من �أن ي�سجد لآدم عليه ّ
فع�صى اهلل ُ
وطرد من رحمته ،وقد ُخلقت
من الطني ّ
ال�سالم وهي منذ ذلك احلني
النار قبل خلق �آدم عليه ّ
تتهي�أ ال�ستقبال الكفرة واملجرمني من ا ِّ
جلن والإن�س
عام حتى �أ�صبحت حمراء اللون
فالنار �أوقدت �ألف ٍ
ألف �أخرى لتُ�صبح بي�ضاء اللون و�ألف �أخرى لتُ�صبح
و� ٍ
�سوداء اللون وكلما انتقلت من لو ٍن لآخر ت�ضاعفت
حرارتها مبقدار ال يعلمه �إال اهلل ،ويف ال ّنار �أعاذنا
اهلل منها ي�رشب الكفار املاء ولكنه ب�صور خمتلفة فهو
�إما �أن يكون احلميم �أو الغ�ساق �أو ال�صديد �أو املهل.
ال�صديد� :أحد �أنواع املاء الأربعة التي تُ�سقى للكفار
يف النار وهي مكون ٌة من الدّم والقيح فال ي�ستطيعون
�شرُ بها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىلِّ »:من َو َرا ِئ ِه َج َه ّنَ ُم
َويُ ْ�س َقىٰ مِ ن َّما ٍء َ�صدِ ي ٍد ( )16يَتَ َج َّر ُع ُه َو اَل يَ َكا ُد يُ�سِ ي ُغ ُه
َويَ�أْتِي ِه المْ َ ْوتُ مِ ن ُك ِّل َم َكا ٍن َو َما ُه َو بمِ َ ِّيتٍ ۖ َومِ ن َو َرا ِئ ِه
اب َغل ٌ
ِيظ» [�سورة �إبراهيم ]17،16:
َع َذ ٌ

مولد الزبري

�أخالق علي بن �أبي طالب
يُعترب علي بن �أبي طالب رابع اخللفاء
الرا�شدين ،حيث �إ ّنه ا�ستلم اخلالفة بعد
ا�ست�شهاد اخلليفة عثمان بن عفان بطريقة
طالب عاملاً
االختيار ،وقد كان علي بن �أبي
ٍ
ً
ّ
وفقيهاً يف الدين فقد كان حمبا للتعلم منذ

ال�صغر ،كما كان ر�ضي اهلل عنه زاهداً يف
ِّ
الدنيا ،فهو كان مقتنعاً ب�أن هذه الدنيا هي
دار اختبا ٍر وابتالءٍ ،والتوا�ضع كان �سم ٌة من
ال�صفات
�سماته الرئي�س ّية ،وغريها الكثري من ِّ
الكرمية ،نتيجة مالزمته للنبي �صلى اهلل عليه
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
و�سلّم و�أبي بكر ِّ

الزبري حواري الر�سول

ولد الزّبري بن الع ّوام ر�ضي اهلل عنه
ال�سنة ال ّثامنة والع�رشين للهجرة
يف ّ
النّبو ّية ال�شرّ يفة يف املدينة املن ّورة،
ووالده هو الع ّوام بن خويلد بن �أ�سد
ال�سيدة خديجة بنت خويلد
�أخو ّ
ر�ضي اهلل عنها زوجة النّبي الكرمي،
ووالدة الزّبري هي �صف ّية بنت عبد
املطلب ع ّمة ال ّر�سول الكرمي .قد
ال�سيدة
تز ّوج الزّبري بن الع ّوام من ّ
ال�صديق ر�ضي
�أ�سماء بنت �أبي بكر ّ
اهلل عنه ،التي ا�شتهرت بلقب ذات
النّطاقني لأ ّنها كانت حتمل للنّبي
الكرمي ،ولأبيها ّ
الطعام حينما كانا
خمتبئني يف غار ثور

بطوالت الزبري
يف غزوة اخلندق كان للزّبري بن الع ّوام
ر�ضي اهلل عنه موقف م�شهود حينما
وال�سالم
ال�صالة
وقف النّبي عليه ّ
ّ
على ر�ؤو�س امل�سلمني منتدباً �أحداً
منهم لي�أتيه بخرب القوم ،فقام الزّبري
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه امله ّمة
ثالث م ّرات ،فقال النّبي الكرميّ � :إن
ّ
نبي حوارياً ،و� ّإن حواريي الزّبري
لكل ّ
بن الع ّوام� .أما يف غزوة خيرب فقد
�شارك الزّبري بن العوام بب�سالة يف
�ضد اليهود ،فبارز يا�رس
املعارك ّ
اليهودي �أخا مرحب اليهودي
فقتله ،ويف عهد اخلليفة ال ّرا�شد
ّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
عمر بن

�أر�سل الزّبري بن الع ّوام على ر�أ�س
مد ٍد جلي�ش عمرو بن العا�ص الذي
اته �إىل م�رص لفتحها ،حيث كان
جّ
لهذا املدد الأثر الكبري يف تعجيل
النّ�رص للم�سلمني على �أعدائهم .
موقف الزّبري �أ ّيام الفتنة
عندما ح�صلت الفتنة بني امل�سلمني
يف عهد �س ّيدنا عثمان ر�ضي اهلل
عنه ،برز الزّبري بن الع ّوام كواحد من
ّ
الذين طالبوا ب�رسعة باالقت�صا�ص
من قتلة عثمان ر�ضي اهلل عنه ،وقد
قتل ر�ضي اهلل عنه غيل ًة على يد
رج ٍل ا�سمه ابن جرموز ،وذلك يف
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل
ور�ضي عنه

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»....

من �أجواء اجلنة للمر�أة

ففي اجلنة حتظى املر�أة
بزوجها ،وان كان �أحداهما
اقل منزلة من الأخر،
فيجمعها اهلل بزوجها كما
جمعها به يف احلياة الدنيا،
اهلل عز وجل ي�ساوي يف
منزلتهما حتى يتم ما كانا
عليه يف احلياة الدنيا،
ويهب لهما نعيم من لدنه
�سبحانه وتعاىل يف اجلنة،
وينزع اهلل من زوج �أالمر�أة
امل�ؤمنة ال�صاحلة من ما
كانت به من �صفات �سيئة
مثل الع�صبية والت�سلط ثم

يجعل اهلل يف قلبه احلب
واحلنان والر�أفة ،فتنول
املر�أة ما حتتاجه من
زوجها ،و�أما املر�أة التي
تزوجت زوجان يف الدنيا،
يخريها اهلل حتى تختار
�أحداهما ،و�أما الفتاة التي
مل تتزوج قط ،فيزوجها اهلل
من من تقر به عينها وينعم
به قلبها ،جزا ًء مبا �صربت
وحفظت نف�سها من الوقوع
بالزالت والآثام ،و�سارت
على الدرب ال�صحيح،
فنالت ر�ضا اهلل ،فكان حقاً

على اهلل �أن ير�ضيها ،ويرفع
درجاتها ويكرمها ويجعلها
يف مراتب ال�صديقني
وال�شهداء ،كما �أن اهلل عز
وجل كذلك بكرم املر�أة
التي تزوجت من زوج ثم
ُطلقت منه وماتت وهي
كذلك ،ويجمعها اهلل مبثيلها
من الرجال .كما �أنّ املر�أة
امل�ؤمنة احلافظة لدينها
وا�ستعفت وا�ستع�صمت
نف�سها عن الوقوع يف احلرام
بغية مر�ضات اهلل يكرمها
اهلل عز وجل حلظة دخولها

اجلنة ،فيعيدها فتاة بزينة
ال�شباب فاتنة اجلمال،
ويتوجها على احلور العني،
ومينحها الق�صور ويعطيها
ما ت�شتهي من احللي ،كما
ويجعل من كل امر�أة بعني
زوجها وجعلها �أبهى و�أجمل
من احلور العني فكلما
يجامعها زوجها عادت
بكراً وبدت �أكرث رونقاً
وبها ًء يف عني زوجها ،كما
�أنّ جمال املر�أة امل�ؤمنة
يف اجلنة يعادل �سبعني �ألف
من جمال احلور العني

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

21

الند

�سيارات

الأربعا ء  28فيفري  2018املوافـق لـ  13جمادىالثاين 1439ه

ً
رينج روفر �إيفوك  2019اجلديدة كليا تظهر �أثناء االختبارات بج�سد �إنتاجي
روفر تقرتب من �إطالق �إيفوك
اجليل الثاين ،وبذلك ف�صانعة
الربيطانية
ال�سيارات
اللم�سات
ت�ضع
الأخرية عليها
حيث ظهرت
�إيفوك 2019
�أثناء اختبار
منوذجني لها
بج�سد �إنتاجي،
وكما نرى فهي
�ستتبنى مزايا
ت�صميم �شقيقتها

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

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

فيالر الكبرية ،مع حفاظها على خط �سقف
يجعلها تبدو كما لو �أنها  SUVكوبيه ،كما �أن
هنالك مزايا ت�صميم �أخرى �سيتم ت�ضمينها مثل
مقاب�ض الأبواب البارزة وامل�صابيح اخللفية
النحيلة الـ � LEDسيارة جاكوار الند روفر
الأف�ضل مبيعاً �ست�ستمر با�ستخدامها من�صة D8
مع �إجراء تغيريات حمدودة عليها تت�ضمن �إطالة
�سيح�سن بدوره امل�ساحة
قاعدة العجالت ما
ّ
الداخلية للركاب باخللف وم�ساحة تخزين
الأمتعة.
قدم �إيفوك اجلديدة مبجموعة حمركات
�ست ُ ّ
�إجنينيوم برتول وديزل ،مع احتمالية �إ�ضافة
ن�سخة هجينة  48فولت مبحرك برتول  1.5لرت

� 3سلندر وموتور كهربائي �صغري �ست�ست�ضيف
املق�صورة �أحدث نظام معلومات وترفيه الند
روفر ما يعني �أننا �سرنى بها �شا�شة مل�سية
مزدوجة وتقنيات متطورة جلعلها مريحة �أكرث
من �أي وقت م�ضى توافر �إيفوك اجلديدة �سيكون
مق�صوراً على ج�سد بـ � 5أبواب ،والفئات الأقل
تكلفة �ستحظى بنظام دفع �أمامي بينما الن�سخ
الأعلى تكلفة �ستكون بالدفع الرباعي هذا وتقول
التقارير �أن الند روفر �ستقوم بتد�شني رينج روفر
�إيفوك  2019اجلديدة كلياً خالل نهايات ال�صيف
مع طرحها بالأ�سواق يف مطلع  ،2019لذا نتوقع
�أن ت�صلنا مزيد من التفا�صيل عنها خالل الأ�شهر
املقبلة.

لكز�س LC
 Fقادمة بقوة
 621ح�صان
ملناف�سة
مر�سيد�س
S63
 AMGمر�سيد�س  A-Classاجليل القادم
ي�شوّق لها ً
ر�سميا ويحدد موعد �إطالقها
كوبيه

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

�أ�صدرت داميلر �أول �صورة ت�شويقية لـ  A-Classهات�شباك اجليل القادم،
مع ت�أكيدها موعد وموقع �إزالة ال�ستار عنها ر�سمياً �سيتم �إطالقها يف
 2فرباير  2018يف هولندا ب�أم�سرتدام ،وكما نرى فهي �ستحظى ب�شكل
�أكرث عدوانية عن ال�سابق مع ت�صميم م�ستوحى من � Aسيدان االختبارية
وكذلك  CLSاجلديدة ،حيث الواجهة الأمامية لـ  A-Classتُهيمن عليها
م�صابيح �أمامية مثلثة ال�شكل مدمج بها الإ�ضاءة النهارية ،كما �أن هنالك
�شبك �أمامي عري�ض وكذلك فتحات تهوية معاد ت�صميمها مر�سيد�س
ك�شفت بالفعل عن مق�صورة  ،2019 A-Classوهي �ستكون عالية التقنية
مع �شا�شة مزدوجة وفتحات تهوية على �شكل توربني وكذلك مقود هو
نف�سه املتوفر .S-Class
هذا وبالن�سبة خليارات مولدات الطاقة ،ف�سوف يتم تقدمي  7حمركات
برتول و 4ديزل ويت�ضمن ذلك  1.3لرت مت تطويره بالتعاون مع ني�سان،
بالإ�ضافة �إىل ن�سختني �إحداهما هجينة والأخرى كهربائية وكذلك
موديالت  AMGجديدة.

�آبل

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

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

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA

مطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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هاتف  Xperia XZ Premiumالأحمر  ..درّة هواتف �سوين املتطورة

يعترب هاتف �سوين �إك�سربيا �إك�س زد
برمييوم Xperia XZ Premium
من �أف�ضل هواتف �رشكة �سوين التي
مت �إطالقها يف عام  ،2017حيث
و�صفته ال�رشكة يف حينها �أنه �أكرث
إبداعا ،فقد ح�صل الهاتف
هواتفها � ً
على جائزة �أف�ضل هاتف ذكي �أو
جهاز حممول جديد خالل حفل
توزيع جوائز  Glomoلعام ،2017
وذلك وفقاً الحتاد م�شغلي و�رشكات
الهواتف املحمولة GSMA
املنظم مل�ؤمتر .2017 MWC

الكامري
جتمع كامريا هاتف Xperia
 XZ Premiumجميع ابتكارات
الكامريا احلديثة يف هاتف ذكي
واحد ،حيث متنح كامريا Motion

 Eyeاجلديدة نتاج اخلربات
ال�سابقة من ابتكارات  Sonyيف
هذا الهاتف ،مما يتيح لك التقاط
تفا�صيل احلياة بطرق يتميز بها هذا
الهاتف الذكي عن غريه.
وقد مت ت�صميم هذه الكامريا
باال�ستعانة بخربات �سوين القائمة
جمموعتي  Cyber-shotو
على
ّ
 ،αمما يتيح احل�صول على �صور
ومقاطع فيديو مذهلة دون عناء.
وبف�ضل ت�أثري احلركة البطيئة للغاية
والت�سجيل التنب�ؤي ،تتيح كامريا
 Motion Eyeاجلديدة ر�ؤية ما
ال ت�ستطيع ر�ؤيته بالعني املجردة،
فهي ت�ستخدم معاجلة �أ�رسع و�أكرث
ذكا ًء من �أي وقت م�ضى ،اللتقاط
�صور بجودة مميزة نتيجة لت�صميمها
ب�أف�ضل تقنية الكت�شاف احلركة على
الإطالق.

يتميز م�ست�شعر Exmor RS
بقدرته على م�سح ال�صور
مبعدل �أ�رسع  5مرات للح�صول
و�ضوحا اللتقاط
على �صور �أكرث
ً
احلركة ،كما ت�سجل عد�سة G
 Lensا ُ
مل�صممة ب�شكل جديد
التفا�صيل واجلودة بدقة،
للح�صول على �أعلى و�ضوح
ب�رصي من زاوية �إىل زاوية،
بالإ�ضافة �إىل ذلك قامت �سوين
برتقية حمرك BIONZ
ال�شهري اخلا�ص مبعالج
ال�صور الذكي للهاتف
النقال ،والذي يعمل على اكت�شاف
احلركة ب�صورة �أدق ومعاجلة ال�صور
بطريقة �أ�رسع.
وتعد كامريا Motion Eyeفريدة
من نوعها؛ حيث ميكنها ت�سجيل
� 960إطا ًرا لكل ثانية لت�شغيل احلركة

هواتف Galaxy S9
تت�ضمن تقنية امل�سح الذكي
واملل�صقات ثالثية الأبعاد
البطيئة للغاية ،وتكون امل�شاهد
�أبط�أ مبعدل �أربع مرات عن مقاطع
الفيديو التي مت ت�سجيلها على
�أجهزة هواتف ذكية �أخرى وبذلك
يتم الك�شف عن كل التفا�صيل بكل
دقة.

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

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

تهديد بحجب
تويرت يف رو�سيا

هاتف  Lenovo K320tب�شا�شة
 18:9و�إعداد كامريا مزدوجة

مت الإعالن ر�سم ًيا عن هاتف � Lenovo K320tأم�س ،والذي يدعم معالج Spreadtrum
رباعي النواة برتدد  1.3جيغاهرتز ،والذي ي�أتي ب�شا�شة  5.7بو�صة بدقة 1440 × 720
بك�سل ون�سبة عر�ض �إىل ارتفاع .18:9
ويدعم الهاتف خيارين لذاكرة الو�صول الع�شوائي وهما  2جيغابايت و 3جيجابايت ،يف
حني �أن خيارات �سعة التخزين الداخلية هي  16 +جيغابايت �أو  32جيغابايت ،ويتميز
الهاتف ب�إعداد كامريا خلفية مزدوجة بدقتي  2 + 8ميغا بك�سل ،وكامريا �أمامية بدقة 8
ميغا بك�سل.
�أبعاد الهاتف  8.5 × 73.5 × 155.2مم ،ويزن  153.8غرام ،ويعمل الهاتف بن�أم ت�شغيل
�أندرويد نوغا  ،7.0ومزود ببطارية  3000مللي �أمبري ،ويوجد م�ست�شعر ب�صمات الأ�صابع
يف اخللف.
و�سيكون ال�سوق ال�صيني هو الأول يف احل�صول على هاتف  ،Lenovo K320tو�ستبد�أ
املبيعات يوم  4جانفي ،ب�سعر حوايل  155دوالر.

بتاريخ  25فرباير

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

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

مظاهرات 27فرباير بورقلة �شوكة يف حلق اال�ستعمار
ك�شف وايل والية اجلزائر العا�صمة عبد القادر زوخ على هام�ش زيارته لوالية ورقلة رفقة وزير املجاهدين  ،ان
مظاهرات  27فرباير بورقلة � ، 1962أجه�ضت خمطط امل�ستعمر الفرن�سي لف�صل ال�شمال عن جنوب البالد الكبري .

�أحمد باحلاج
قال وايل والية العا�صمة عبد القادر
زوخ يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به
جريدة «الو�سط « يوم �أم�س � ،أن
مظاهرات  27فرباير بورقلة �أ�سقطت
الفرن�سي
م�صطلح امل�ستعمر
«ال�صحراء جزء ال يتجز�أ من فرن�سا
«  ،كما �أن ذات املظاهرات التاريخية
�أعطت دفع نوعا ما ملفاو�ضات �إيفيان
ال�شهرية  ،ويف �سياق مت�صل فقد وجه
عبد القادر زوخ �أحد امل�شاركني يف
مظاهرات  27فرباير بورقلة �سنة
 1962ملا كان يبلغ وقتها من العمر 13
�سنة  ،ر�سالة مبا�رشة ل�شباب اجلزائر

مطالبا �إياهم ب�رضورة الإلتفاف خلف
الوحدة الوطنية ومن ثم املحافظة
على املكا�سب التي حققها �شهداء
وجماهدي الثورة التحريرية  .من جهة
ثانية فقد �أو�ضح وايل والية اجلزائر
العا�صمة �أن املحافظة على رمزية
هذه املظاهرة التاريخية التي تعترب
من بني �أهم حمطات الثورة التحريرية
يعد مبثابة فر�صة حقيقية لإحياء
�ضمائر �شباب و�شابات اجلزائر عامة
و�سكان جنوب البالد الكبري على وجه
اخل�صو�ص من �أجل التم�سك بالوحدة
الوطنية  ،و �أكد زوخ �أن املظاهرات
التي عرفتها ورقلة كانت مبثابة �شوكة
يف حلق امل�ستعمر الفرن�سي الذي كان
يراهن على خمطط ف�صل ال�صحراء

عن الوطن من خالل توظيف خمتلف
الإغراءات الإ �أن �سكان ورقلة �أثبتوا
وطنيتهم وخرجو يف مظاهرات حا�شدة

�أعلنوا من خاللب عن موقفهم الثابت
و الداعم للممثل ال�رشعي لل�شعب وهو
جي�ش وجبهة التحرير الوطني .

تورطت به ع�صابة من � 10أ�شخا�ص من بينهم طلبة وحمامي

�ضابط �شرطة ينقذ حياة �إمر�أة حاولت االنتحار حرقا
متكن �ضابط �رشطة �أم�س الثالثاء من �إنقاذ حياة
�إمر�أة حاولت الإنتحار حرقا داخل جمل�س ق�ضاء
تيبازة يف ختام جل�سة حماكمة �أبنائها الثالث
املتورطني يف جرمية املتاجرة باملخدرات فيما
�أ�صيبت �إمر�أتني �أخريتني بجروح ,ح�سب ما علم
من م�صادر متطابقة .و �أو�ضح النائب العام ملجل�س
ق�ضاء تيبازة ابراهيم خرابي �أنه �سجل �صباح اليوم
ختاما جلل�سة حماكمة ثالث متورطني يف ق�ضية

املتاجرة باملخدرات بالغرفة اجلزائية حماولة
والدة املدانني ب� 3سنوات �سجنا نافذا ملتهميني
اثنني و � 10سنوات للمتهم الثالث و�ضع حد حلياتها
مبا�رشة بعد النطق باحلكم ،و كانت حمكمة حجوط
االبتدائية قد �أدانت يف وقت �سابق املتورطني
الثالث (�أخوة) يف ق�ضية املتاجرة باملخدرات ب10
�سنوات �سجن نافذة قبل �أن ي�ست�أنف احلكم على
م�ستوى جمل�س ق�ضاء تيبازة بالغرفة اجلزائية.

بلدية ال�سبع يف ادرار

ت�سجيل م�شروع لتهيئة امللعب البلدي
مببلغ  8.5مليار �سنتيم
�أكد با�سه عبد القادر نائب رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي لبلدية ال�سبع نحو 40كلم عن عا�صمة الوالية
ادرار �أن البلدية عاينت و�ضعية امللعب اخلا�ص
مبمار�سة ريا�ضة كرة القدم �أين ات�ضح ب�أنه ي�شهد
و�ضعا �صعبا �أمام ال�شباب يف ممار�سة الريا�ضة
خا�صة يف الأر�ضية التي هي ترابية حيث مت تكوين
ملف تقني له بالإ�ضافة �إيل اال�ستماع ملنا�شدة الفرق
الريا�ضية ب�رضورة تغيري وترميم امللعب الذي �صار
يعيق املمار�سة ومنه مت باالجتماع يف مداولة ر�سمية
للمجل�س ت�سجيل عملية هامة بغية ترقية الريا�ضة

حمليا متثلت يف م�رشوع �إعادة تهيئة امللعب من كل
اجلوانب حتى يلب�س حلة جديدة وهذا بتخ�صي�ص مبلغ
مايل هام و�صل �إيل  8.5مليار �سنتيم ت�شمل تك�سية
امللعب بالع�شب اال�صطناعي واملدرجات وم�ضمار
وغرف تبديل املالب�س وغريها والبلدية �أعطت
�أولوية لهذا امل�رشوع الذي ي�سمح لل�شباب من ممار�سة
الريا�ضة يف ظروف ح�سنة كما تنا�شد البلدية مديرية
ال�شباب والريا�ضة بدعم الريا�ضة بالو�سائل البداغوجية
الريا�ضية لفائدة خمتلف الأن�شطة الريا�ضية .

بو�شريفي بلقا�سم ..

جمموعة ُ Ooredooتعلن

ا�ستخدام ابتكارات «نوكيا» لتطوير االقت�صاد
ملف تزوير مليوين دوالر �أمريكي مبحكمة اجلنايات الإ�ست�أنافية
القائم على تقنية اجليل اخلام�س

فتحت حمكمة اجلنايات الإ�ست�أنافية مبجل�س ق�ضاء
العا�صمة �أم�س ق�ضية تزوير مليوين دوالر �أمريكي التي
تورطت بها ع�صابة من � 10أ�شخا�ص منهم طالبني جامعيني
،حمام ،متقاعد ،م�سري م�ؤ�س�سة خا�صة  ،بائع بي�ض  .وهي
الق�ضية التي تعود جمرياتها لبالغ تلقته م�صالح الأمن من
�شخ�ص عر�ضت عليه عملة �أجنبية مزورة من فئة  100دوالر
�أمريكي على م�ستوى �ساحة الأمري عبد القادر مقدما هوية
ال�شخ�ص الذي قدم له هاته العملة �،أين مت ن�صب كمني له

�إ�ستنادا على املعلومات املقدمة ومت توقيف � 4أ�شخا�ص
متلب�سني ب�صدد تبادل �أوراق نقدية مزورة من فئة  100دوالر
�أمريكي قدرت بحوايل  12دوالر �أمريكي ،وبالتو�سع يف
التحريات مت توقيف املتهمان الرئ�سيان اللذان توليا تزوير
العملةثم بيعها بقيمة تراوحت بني � 3إىل � 4أالف دج والتي
ثبت ب�أنهم كانوا ي�ستلمونها من عند رعايا �أفارقة و يعيدون
ترويجها بف�ضل طالبان جامعيان ورعية مغربي ناهيك عن
ال�شخ�صيات الأخرى التي تورطت يف هذا امللف على غرار

حمام و م�سري �رشكة خا�صةو م�سري مقهى �أنرتنيت والذين
متكنوامن خالل عمليتهم الإجرامية اخلطرية من تزوير ما
يقارب مليوين دوالر �أمريكي ليحال املتهمني البالغ عددهم
 10متهمني على حمكمة اجلنايات بجرم التزوير و �أدينوا
عليها بعقوبات ترواحت بني  3و � 7سنوات �سجنا بعدما
كانوا مهددين بعقوبة امل�ؤبد  ،قبل عودة امللف من جديد
بعد قبول الطعن بالنق�ض من قبل املحكمة العليا .

ل/منرية

�شهر مار�س املقبل

وفد من رجال الأعمال الدامناركيني يف اجلزائر
�سيقوم وفد من رجال الأعمال الدامناركيني بزيارة عمل
�إىل اجلزائر بداية �شهر مار�س املقبل ح�سبما �أفادت به
�أم�س الثالثاء باجلزائر �سفرية الدامنارك جويل اليزابيت
بروزان جريجون�سون ,خالل

ا�ستقبالها من طرف وزير ال�صناعة واملناجم يو�سف
يو�سفي ،و�ست�سمح زيارة رجال االعمال هذه اىل اجلزائر
ببحث فر�ص ال�رشاكة بني اجلزائر والدامنارك ,وفق ما
�أفاد به بيان لوزارة ال�صناعة واملناجم و بحث يو�سفي و

ال�سيدة بروزان جريجون�سون ,خالل اللقاء �سبل وو�سائل
تعزيز التعاون الثنائي بالإ�ضافة �إىل تبادل اخلربات
والتجارب بني البلدين ,خا�صة يف جماالت ال�صناعة
ال�صيدالنية ,ح�سب ذات امل�صدر.

�أمن والية اجلزائر خالل جانفي الفارط

معاجلة  3564ق�ضية و توقيف  4953م�شبوه
يف �إطار حماربة اجلرمية احل�رضية،
قامت م�صالح �أمن والية اجلزائر
خالل �شهر جانفي  2018مبعاجلة
( )3564ق�ضية �أف�ضت �إىل �إيقاف
( )4935م�شتبه فيه� ،أين مت تقدميهم
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة،

من بينهم ( )1924يف ق�ضايا تتعلق
بحيازة و ا�ستهالك املخدرات و
الأقرا�ص املهلو�سة� )341( ،شخ�ص
متورط يف حمل الأ�سلحة البي�ضاء
املحظورة و (� )2670شخ�ص متورط
يف خمتلف الق�ضايا.

من بني الق�ضايا املعاجلة ()437
ق�ضية متعلقة بامل�سا�س باملمتلكات،
( )720ق�ضية متعلقة بامل�سا�س
بالأ�شخا�ص� ،أما بالن�سبة للجنح
و اجلنايات �ضد الأ�رسة و الآداب
العامة ،فقد عاجلت م�صالح �أمن

والية اجلزائر ( )26ق�ضية ،بينما
مت معاجلة ( )530ق�ضية متعلقة
باجلنايات و اجلنح �ضد ال�شيء
العمومي بالإ�ضافة �إىل ( )112ق�ضية
متعلقة باجلرائم االقت�صادية و
املالية.

تهيئة وادي احلرا�ش

تقدم الأ�شغال بن�سبة تقارب  80باملائة
ك�شف مدير املوارد املائية لوالية اجلزائر
بوكر�شة كمال� ,أم�س الثالثاء �أن ن�سبة �أ�شغال
تهيئة وادي احلرا�ش تقارب  80باملائة ,متوقعا
اال�ستيالم النهائي للم�رشوع خالل ال�سدا�سي

موقف ...

الأول من  . 2019و�أو�ضح بوكر�شة يف ت�رصيح �أن
م�رشوع تهيئة وتطهري وادي احلرا�ش الذي ميتد
على طول  67كلم يعرب 2ر 18كلم منها �إقليم والية
اجلزائر يعرف تقدما «ملحوظا» يف �أ�شغاله حيث

قاربت ن�سبة  80باملائة ,مرجعا �أ�سباب ت�سجيل»
تعطل» يف �أ�شغال امل�رشوع �إىل «م�شاكل نزع
امللكية» التي مت ت�سوية و�ضعيتها مع مالك
الأٍرا�ضي.

تعر�ض جمموعة  Ooredooجمموعة وا�سعة من حلول �إنرتنت الأ�شياء خالل امل�ؤمتر العاملي للجوال
 ،2018املقام يف مدينة بر�شلونة الإ�سبانية من  26فيفري �إىل غاية الفاحت مار�س  ،2018والذي ت�شارك
فيه ب�شعار� « :إثراء احلياة الرقمية للزبائن» .و خالل امل�ؤمتر ،تُ�سلط  Ooredooال�ضوء على الت�أثري
الإيجابي لأحدث االبتكارات يف جماالت املالعب الذكية ،واملدن الذكية ،و�شبكة ،2022 Ooredoo
وال�رشاكات الرقمية ،والتمكني الرقمي و�إ�سهاماتها يف تطوير جتربة الزبائن و�إثراء حياتهم الرقمية ب�شكل
عام عرب تقنيات ال�سحابة واجلوال و�إنرتنت الأ�شياء .مبنا�سبة هذا امل�ؤمتر �أعلنت جمموعة Ooredoo
�أنها و�صلت ملراحل متقدمة من توفري خدمات اجليل اخلام�س � ،5Gإذ �أنها �أ�صبحت �أول �رشكة يف العامل
متتلك الأجهزة واملعدات الالزمة لتقدمي هذه اخلدمة للزبائن من ال�رشكات .كما قامت بتعزيز اتفاقيتها
مع نوكيا  Nokiaالرائدة يف االبتكارات التكنولوجية وذلك لتمهد الطريق نحو تبني تقنية اجليل اخلام�س
 5Gيف �رشكات  Ooredooالعاملة يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �رشق �آ�سيا.

اجللفة

حتذير من انت�شار خميف ملر�ض ال�سرطان
دقت جمعية الأمل باجللفة ناقو�س اخلطر ب�سبب
االنت�شار املخيف ملر�ض ال�رسطان  ،حيث
�سجلت يف ال�سنوات الأخرية �أرقاما مرعبة منها
وفاة  85مري�ضا يف  2017وت�سجيل � 145إ�صابة يف
نف�س ال�سنة ورغم نداءات اال�ستغاثة و مرا�سالتها
العديدة لوزارة ال�سكان وتذكري ال�سلطات املحلية
باخلطر املحدق ب�سكان اجللفة �إال �أنها مل جتد
�أذانا �صاغية يف فتح مركز لعالج ال�رسطان على

غرار الواليات الأخرى والتي ي�سجل بها �أرقاما
قليلة مقارنة مع اجللفة التي ت�صنف كوالية
ينت�رش فيها ال�رسطان ب�شكل خميف  ،مع العلم
انه �سبق للجمعية ومنظمات وجمعيات املجتمع
املدين قد كذبوا ت�رصيح الوزير ال�سابق لل�صحة
عندما قلل من الأرقام واعترب ذلك �إجحافا
وتهربا من ت�سجيل م�رشوع مل�ست�شفى مكافحة
ال�رسطان.

ال�سبت املقبل ب�سطيف

ملتقى «الأدب الكويتي بعيون جزائرية»
�ستحت�ضن دار الثقافة هواري بومدين ب�سطيف
يوم ال�سبت املقبل ملتقى «الأدب الكويتي بعيون
جزائرية» ح�سب ما �أفاد به رئي�س جمعية النربا�س
الثقافية لبلدية �سطيف املبادرة لتنظيم هذه
التظاهرة نبيل غندو�سي  .و يف ت�رصيح �أو�ضح
ذات امل�صدر �أن هذا اللقاء الأدبي الذي ي�أتي حتت

رعاية وزارة الثقافة و مببادرة من جمعية النربا�س
الثقافية بالتن�سيق مع املديرية املحلية للثقافة
و دار الثقافة يندرج يف �إطار �سل�سلة اللقاءات
و الن�شاطات الثقافية و الأدبية التي د�أبت على
تنظيمها اجلمعية التي ير�أ�سها من �أجل تفعيل
امل�شهد الثقايف بعا�صمة اله�ضاب العليا. ،

"الديكليك " املفقود يف اجلنوب اجلزائري

ت�شخي�صهم مل�شاكل التنمية باجلنوب من ذلك بريوقراطية بع�ض امل�صالح ،كيف تتوفر الأموال و يعجز امل�س�ؤولون رمبا يحتاج الو�ضع �إىل ب�سط مقاربات
يف
عن ا�ستهالكها..الأموال املر�صودة ميكنها جديدة تخفف من ترهل القوانني و تتيح
اجلزائري يطرح الكثري من نواب املنطقة الإدارية التي تثقل كاهل ه�ؤالء.
االن�شغاالت يف غالبيتها ذات طابع وايل والية جنوبية و �أثناء �إطالعه على حتريك التنمية يف م�سارات كثرية و للم�س�ؤولني املحليني حق املبادرة بدون
جملة من
�إغفال املجتمع املدين احلقيقي و اعتباره
اجتماعي حم�ض ،مبعنى �أن اال�ستجابة تقارير قطاعية �أبدى تعجبه من الن�سبة ت�ستطيع �سد العجز يف قطاعات �أي�ضا.
لها ي�سرية و ميكنها حتقيق اال�ستقرار مبا ال�ضعيفة جدا ال�ستهالك الأغلفة املالية البد من حتديد اجلهات التي ف�شلت يف �شريكا ال ميكن جتاوزه .
اخل�صو�صية االجتماعية للمنطقة املوجهة لكثري من امل�شاريع التي مل تتجاوز حتقيق التنمية و ملاذا كل هذا الوقت معاناة �أهلنا يف اجلنوب الكبري م�ستمرة يف
يراعي
الرحل ال يحتاجون �أكرث من �ألواح �سقف 8.44باملائة و يكون من املنطقي هنا املهدور يف اال�ستجابة ملطالب ال�سكان ظل عدم الو�صول �إىل الو�صفة ال�سحرية
البدو
لتوليد الطاقة و �آبار تكفي حاجة �أن ندفع بال�س�ؤال التايل..من امل�س�ؤول امل�شروعة الذين ال يطالبون ب�أكرث مما التي حترر املبادرات و حتدث الديكليك
�شم�سية
الب�شر و الأنعام حيث �أن املاء متوافر على هنا عن هذا الأمر..هل هي التنمية هو ممكن وهو �صمام �أمان يف خ�ضم الو�ضع املطلوب.
وداد احلاج:
م�سافات ق�صرية و بكميات كافية و الأهم باملقلوب..ملاذا و�صلنا �إىل هذه احلالة الأمني امل�ضطرب.

