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خلفا «ا�سماعيل ديلمي» الفائز بع�ضوية جمل�س الأمة

"نورالدين مقدر"رئي�سا جديدا للمجل�س
ال�شعبي الوالئي للم�سيلة

ن�صب وايل امل�سيلة «حاج
مقداد « « ،نورالدين مقدر» من
حزب جبهة التحرير الوطني
رئي�سا للمجل�س ال�شعبي الوالئي
خلفا لرئي�سه «ا�سماعيل
ديلمي» الفائز بع�ضوية جمل�س
الأمة يف �إنتخابات التجديد
الن�صفي الأخرية وكان الرئي�س
اجلديد للمجل�س الوالئي قد
حاز على � 44صوت من �أ�صل
 47املعرب عنها ،وقد جاءت
تزكية «نورالدين مقدر» رئي�سا
للمجل�س ال�شعبي الوالئي ب�إجماع

منتخبي الت�شكيالت ال�سيا�سية
بالوالية ” الآفالن ،الأرندي،
حما�س وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
العملية االنتخابية التي عرفها
املجل�س الوالئي بامل�سيلة
متت يف �أجواء هادئة ،ونالت
ر�ضى اجلميع دون �أية م�شاكل،
وقد كانت لوايل الوالية كلمة
باملنا�سبة ر�أى يف احلدث
ا�ستكماال ملا مت �إر�سا�ؤه من
للممار�سة
قبل املجل�س
الدميقراطية الت�شاركية احل ّقة
متمنيا �أن يظل املجل�س

الف�ضوليون يتوافدون على عيادة �سيدي يحي
عرفت العيادة اخلا�صة ب�سيدي يحي
توافد عدد من حمبي املغني هواري
منار �أين لفظ �أنفا�سه الأخرية �إثر
خ�ضوعه �إىل عملية جراحية ،حيث
�شهد مدخل العيادة تواجد عدد من
ال�شباب الذي جاء تنقله للف�ضول
والبحث عن حقيقة وفاة مغني
الراي الذي تلقى جرعة زائدة من التخدير �أدخلته يف غيبوبة قبل �أن
يتويف.

احلايل على نف�س ن�سق
الإن�سجام بني �أع�ضائه واعترب
الوايل انتخاب «نورالدين
مقدر» على ر�أ�س هذه الهيئة
�إ�ضافة لكل املنتخبني الذين
انتخبوه بالإجماع ،حاثا ه�ؤالء
وغريهم يف املجال�س البلدية
بالتوجه جميعا خلدمة التنمية
املحلية وتطبيق برنامج رئي�س
اجلمهورية  ،لأن التحديات
�أكرب واملواطن ينتظر ا�ستكمال
ما مت حتقيقه واملحافظة على
املكت�سبات .

ع.ب

خبر في
صورة

امل�سابقة ال 7جلائزة
"الكاكي الذهبي"
�أعلنت اجلمعية الثقافية «الكاكي الذهبي « عن فتح باب الرت�شح
لكتاب الدراما للم�شاركة يف امل�سابقة ال�سابعة من جائزة
«الكاكي الذهبي « و الأيام الوطنية للكتابة الدرامية التي تنظمها
اجلمعية ح�سب ما علم من هذه الأخرية ،و �أو�ضحت اجلمعية �أن
م�سابقة «الكاكي الذهبي «التي حتمل ا�سم امل�رسحي الراحل
ولد عبد الرحمان كاكي ( )1995-1934مفتوحة لكل كتاب
الدراما باللغات العربية و االمازيغية و الفرن�سية ،وي�شرتط
قانون امل�سابقة ان ال تكون الن�صو�ص املقرتحة للم�شاركة قد
�سبق ن�رشها �أو عر�ضها على الركح  ،و يدعو املنظمون كل
الراغبني يف امل�شاركة ب �إر�سال ن�صو�صهم اىل مقر اجلمعية
الكائن ب�ساحة �أول نوفمرب  1954مب�ستغامن قبل تاريخ 27
مار�س.
و �ست�شارك الن�صو�ص التي مت قبولها يف «الأيام الوطنية
للكتابة الدرامية «املقرر �أي�ضا تنظيمها من  6اىل  8جوان
 2019مب�ستغامن  .و �ستوزع يف ختام هذه الأيام ثالث جوائز
هي «الكاكي الذهبي «( � 500ألف دينار ) و «الكاكي الف�ضي «(
400الف دينار) و «الكاكي الربونزي» (300الف دينار) �إىل جانب
«الكاكي الت�شجيعي» (� 200ألف دينار).

باليلي ي�شيد مبزياين
�أ�شاد الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي مبواطنه الطيب
مزياين بعد الأداء الذي قدمه يف
الداربي الذي جمع فري الرتجي
التون�سي والنادي الإفريقي ،وعرب
عن �إعجابه باملردود الذي قدمه يف �أول مبارياته رفقة الت�شكيلة بعد
العقد الذي وقعه مع النادي خالل املركاتو ال�شتوي.

�أمن العا�صمة

توقيف جمعية �أ�شرار كانت تن�صب على املواطنني

ف ّككت م�صالح �أمن والية اجلزائر ،جمعية �أ�رشار كانت متتهن الن�صب
واالحتيال ،من خالل ا�ستئجار �سيارات من وكاالت كراء ال�سيارات
وبيعها بطرق ملتوية ،حيث ّ
مت توقيف �شخ�صني ( )02م�شتبه فيهما
ن�صبا على �أربعة مواطنني يف مبالغ مالية معتربة.
ق�ضية احلال عاجلتها ف�صيلة مكافحة تهريب ال�سيارات بامل�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية وذلك على معلومة �أمنية مفادها قيام
�شخ�صني بالن�صب واالحتيال على الأ�شخا�ص من خالل عر�ض
للبيع مركبات م�ست�أجرة من وكاالت لكراء ال�سيارات حيث يقوم
امل�شتبه فيهما بتزوير مبالغ مالية وا�ستبدالها باحلقيقية التي يحوز
التوجه لإمتام الوثائق الإدارية،
عليها امل�شرتي بطرق ملتوية وعند
ّ
يتحججون بن�سيان بع�ض الوثائق ث ّم ي ّقدمون الكي�س الذي يحتوي
ّ
على املال املز ّور وير ّدونه لأ�صحابه على �أ�سا�س �أنه املال احلقيقي
وي�رضبون له موعد �آخر للمكاتبة ث ّم يف ّرون .امل�صالح الأمنية وا�ستنادا

لإذن بتفتي�ش منزل امل�شتبه فيهما ،عرثت على كم ّية معتربة من وثائق
�إدارية مز ّورة بالإ�ضافة �إىل �أربعة ( )04مفاتيح ت�شغيل مركبات ،بعد
ا�ستيفاء جميع الإجراءات القانونية املعمول بهاّ ،
مت تقدمي امل�شتبه
ّ
فيهما على اجلهات الق�ضائية املخت�صة للنظر يف ملفاتهم.

قطاع الثقافة يحتفي بيناير

خ�ص�صت خمتلف دور الثقافة
وامل�سارح اجلهوية املوزعة يف
كامل الرتاب الوطني برناجما
ثقافيا ثري ومتنوع احتفاء
بحلول ر�أ�س ال�سنة الأمازيغية

 2019 – 2969يناير الذي
يحتفى به يف  12من جانفي من
كل �سنة باعتباره عيدا وطنيا
يف اجلزائر و ي�شمل الربنامج
املخ�ص�ص لهذه املنا�سبة التي

تربز الرتاث الثقايف الأمازيغي
العريق مع �إقامة جمموعة من
املعار�ض اخلا�صة بالفنون
الإبداعية كالفن الت�شكيلي
وامل�رسح و الندوات التاريخية

والأم�سيات ال�شعرية واحلفالت
الفنية واملو�سيقية التي �ستعرف
م�شاركة �أملع النجوم الفني
اجلزائري املعروفني يف الداخل
واخلارج .

تي�سم�سيلت

�أول م�شروع لإجناز مدينة جديدة
ا�ستفادت والية تي�سم�سيلت م�ؤخرا من م�رشوع لإجناز مدينة
جديدة والتي تعد الأوىل من نوعها باملنطقة ،ح�سبما
علم من مدير التعمري و الهند�سة املعمارية والبناء و�أو�ضح
�أبوبكر ال�سايح خالل تقدميه مللف حول قطاعه يف �إطار
�أ�شغال املجل�س الوالئي التنفيذي ب�أن هذه املدينة اجلديدة
التي ترتبع على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل حوايل  300هكتار
�ستج�سد مبوقع يتواجد ما بني بلديتي تي�سم�سيلت وخمي�ستي،
م�ضيفا ب�أن «هذه املدينة اجلديدة �ستحت�ضن برنامج �سكني
هام �إ�ضافة �إىل مرافق عمومية وف�ضاءات خ�رضاء» .ويندرج
هذا امل�رشوع الذي �ستنطلق درا�سته قريبا يف �سياق جهود
املديرية املذكورة وكذا ال�سلطات الوالئية الرامية لإيجاد حل
«نهائي» مل�شكل نق�ص الأوعية العقارية املوجهة للتعمري التي
تعاين منها ال�سيما عا�صمة الوالية.
ومن جهة �أخرى ،ك�شف ذات امل�س�ؤول عن برجمة قريبا
مراجعة املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري الذي يجمع
بلديات تي�سم�سيلت وخمي�ستي والعيون والذي من �ش�أنه توفري
جيوب عقارية �إ�ضافية موجهة للتعمري على م�ستوى هذه
اجلماعات املحلية.
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف يف حوار "للو�سط" :

ا�ستدعاء الهيئة الناخبة �سينهي الغمو�ض الذي يلف الرئا�سيات
 .ر�سالة اجلي�ش و�ضعت حدا لكل حماوالت التمرد التي �صنعها الفا�شلون

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف �أنه ب�إ�ستدعاء الهيئة االنتخابية �ستنهي معها كل املحاوالت لقطع ا�ستمرارية برنامج الرئي�س ،وتنتهي معها كذلك حالة
الرتقب التي يعي�شها املجتمع ،منتقدا كل املبادرات الوطنية التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية ،م�شريا �أن الهدف منها هو وحماوالت الزج بال�شعب يف متاهات
املغامرة ال�سيا�سية ال ل�شيء �إال لتحقيق طموحات �شخ�صية �أو حزبية.
حاورته� :إميان لوا�س
�أ�سبوع يف�صلنا على ا�ستدعاء
الهيئة الناخبة وال زلنا
نتكلم على املبادرات و لي�س
املر�شحني ،ماتعليقك على
ذلك؟
�أيام فقط تف�صلنا عن ا�ستدعاء
الهيئة االنتخابية وتنتهي معها
كل املحاوالت لقطع ا�ستمرارية
برنامج الرئي�س ،وتنتهي معها
كذلك حالة الرتقب التي يعي�شها
املجتمع  ،وبا�ستدعائها للهيئة
االنتخابية تكون قد �أ�سدلت
ال�ستار عن م�شهد عرب فيه اجلميع
عن موقفه من احلياة الد�ستورية
ل�ضمان �أمن الدولة اجلزائرية
والبناء الدميقراطي الذي ي�صبوا
�إليه ال�شعب ويطمح يف تر�سيخه.
يف نظرك ،ما هو م�صري

املبادرات التي عرفتها
ال�ساحة ال�سيا�سية و الداعية
�إىل ت�أجيل الرئا�سيات ؟
لقد مثلت مبادرات التمديد
والت�أجيل ودعوة اجلي�ش للتدخل
وقبلها الدعوة �إىل مرحلة
انتقالية ا�سرتاتيجيات اعتمدتها
جهات ترف�ض ا�ستمرار الرئي�س
وحتر�ص على ارباك احلياة
الد�ستورية وتطعن يف �سالمة
البناء امل�ؤ�س�ساتي الذي �ساهم
ال�شعب ب�صربه ووعيه يف ت�شييدها
 ،وحماوالت الزج بال�شعب يف
متاهات املغامرة ال�سيا�سية
ال ل�شيء اال لتحقيق طموحات
�شخ�صية او حزبية ال متد
للم�صالح العليا للبلد ب�شيء  ،لقد
تعاملت م�ؤ�س�سة الرئا�سة بكل
ح�سم ور�سانة مع كل هذا اللغط
 ، ،فكان على القوى الدميقراطية
ال�صاعدة ان تكون احر�ص

الفاعلني على االلتزام بال�رشعية
والد�ستور حتى وان ابدى احلر�ص
القدمي �شيئا من اال�ستهتار به
وجتاوزه .
�أال تظن �أن امل�شهد ال�سيا�سي
بد�أ يت�ضح ،و هناك توجه
نحو عهدة خام�سة ؟
لقد مثل امل�شهد ال�سابق امتحانا
عوي�صا لكل القوى ال�سيا�سية ،ومل
يبق �أمام اجلميع �إال اال�ستعداد
خلو�ض التناف�س الرئا�سي  ،ل�ست
�أدري �إن كان الرئي�س �سيخو�ض
ال�سباق لكن من امل�ؤكد ان منطق
اال�ستمرارية ثابت وال ت�شوبه
�شائبة  ،وان اال�ستقرار وال�سلم
االجتماعي بات رهانا داخليا
وخارجيا ال بديل عليه مع زيادة
درجة االحتقان الذي يف كثري من
االحيان ت�صنعه املزايدات من
هنا وهناك .

الوزير حممد عي�سى من البويرة

اجلزائر تفتخر بالبعد الأمازيغي
يف هويتها
�أكد وزير ال�ش�ؤون الدينية والوقاف
" حممد عي�سى " �أن اجلزائر
تفتخر بالهوية الأمازيغية ال�ضاربة
يف �أعماق تاريخ �شعبها العظيم
 ,وهو الأمر الذي جعل فخامة
رئي�س اجلمهورية يقدم على
تر�سيم عيد يناير كعيد ر�سمي
يحتفل به يف كافة مناطق الوطن
رغم اختالف العادات والتقاليد
من منطقة �إىل �أخرى  ,ويف ال�سياق
�شدد الوزير �أم�س خالل �إ�رشافه
على افتتاح امللتقى الوطني حول
مو�ضوع " جهود علماء اجلزائر
يف خدمة الثقافة الأمازيغية "
باملكتبة الرئي�سية ملدينة البويرة

املزايا الكبرية التي �أتت بها
امل�صاحلة الوطنية التي حمت
هوية هذا ال�شعب من خمتلف
الثقافات والإيديولوجيات التي
حاول البع�ض الزج بها يف عقولنا
غ�صبا  ,وا�صفا امل�صاحلة الوطنية
بالدر�س الذي ال تزال دول العامل
تنهل منه �إىل حد اليوم يف حل
�أزماتها الداخلية  .هذا فيما �أ�شار
الوزير عي�سى �إىل انفراج الأزمة
التي اندلعت بني م�صاحله ونقابة
الأئمة قائال �أن الأمور �ست�سوى يف
�إطار احلكمة والتعقل دون الإ�ساءة
�إىل �أي طرف.
�أح�سن مرزوق

بداية من اليوم الأربعاء

م�ساهل يقوم بزيارة ر�سمية �إىل
البلدان اال�سكندنافية

�سيقوم وزير ال�ش�ؤون اخلارجية,
عبد القادر م�ساهل بزيارة ر�سمية
�إىل البلدان اال�سكندنافية �ستقوده
�أوال �إىل كوبنهاغن يومي  9و 10
جانفي  2019ثم اىل هل�سنكي
يومي  11و  12من نف�س ال�شهر
بدعوة من نظرييه الدمناركي,
�أندير�س �سامول�سني و الفنلندي,
تيمو �سويني ,ح�سبما جاء �أم�س
الثالثاء يف بيان لوزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية.
و �أو�ضح ذات امل�صدر �أن "هذه
اجلولة تندرج يف �إطار تعزيز احلوار
ال�سيا�سي و ال�رشاكة االقت�صادية

مع البلدان اال�سكندينافية ,التي
تربطها مع اجلزائر عالقات
�صداقة و تعاون تقليدية".

قراءتك للر�سالة الأخرية
للجي�ش ؟
ت�رصيحات
و�ضعت
لقد
م�ؤ�س�سة اجلي�ش با�سم قائد
القوات امل�سلحة عبد العزيز
بوتفليقة حدا لكل حماوالت "

التمرد " والرتدد التي �صنعها
الفا�شلون على حد تعبري بيان
قيادة االركان واجلزائريون
�سيتوجهون بكل ت�أكيد اىل
�صناديق االقرتاع للت�صويت ويف
املوعد الد�ستوري املحدد على
خياراتهم لت�أكيد حر�صهم على

مكا�سبهم امل�ؤ�س�ساتية وا�ستقرار
العملية ال�سيا�سية ،وهي بالت�أكيد
خطوة �أخرى على طريق التنمية
ال�سيا�سية نرجوا ان ترافقها
خطوات على م�ستوى النمو
االقت�صادي والتخل�ص من التبعية
للمحروقات.

ت�ضمنه العدد الأخري للجريدة الر�سمية

مر�سوم تنفيذي يحدد �صالحيات وزير الداخلية
ت�ضمن العدد الأخري من اجلريدة
الر�سمية مر�سوم تنفيذي حتت
رقم  331 -18يحدد �صالحيات
وزير الداخلية واجلماعات
املحلية ،موقعا من طرف الوزير
الأول �أحمد �أويحيى.
وين�ص املر�سوم التنفيذي املوقع
من طرف وزير الأول �أحمد
�أويحيى على �أنه "يعد وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية ويقرتح يف �إطار
ال�سيا�سة العامة للحكومة وبرنامج
عـمـلهـا ،عنا�رص ال�سيا�سة الوطنية
يف ميدان �صالحياته ،ويتوىل
متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا
للقوانني والتنظيمات املعمول بها
ويعر�ض نتائج �أعماله على الوزير

الأول ويف اجتماعات احلكومة
وجمل�س الوزراء ،ح�سب الأ�شكال
والكيفيات والآجال املقررة"
كما يحدد املر�سوم" �أن وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
ميار�س �صالحياته يف ميادين
النظام والأمن العموميني،
واحلريات العامة حالة الأ�شخا�ص
والأمالك وتنقلهم ،احلياة
اجلمعوية والأحزاب ال�سيا�سية،
– االنتخابات ،التظاهرات
واالجتماعات العمومية ،الو�ضعية
العامة يف البالد ،العمليات ذات
امل�صلحة الوطنية ،وال�سيما منها
التي تكت�سي طابعا ا�ستعجاليا،
الأن�شطة املنظمة ،الأعمال
الالمركزية ورقابة القرارات

املحلية ،التنمية املحلية ،التنظيم
الإداري والإقليمي ،احلكامة
املحلية ،التهيئة العمرانية،
املالية املحلية ،التعاون بني
اجلماعات الإقليمية والتعاون
الالمركزي ،احلماية املدنية،
املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية
الوطنية".
كما تن�ص املادة الثالثة �أنه "يكلـف
وزيـر الداخليــة واجلماعـات
املحلية والتهيئة العمرانية ،دون
امل�سـا�س بال�صالحيات امل�سندة
�إلـى الوزير املكلف بالدفاع
الوطني ،بت�صور �أعمال الوقاية
واملكافحة والرقابة التي تدخل
�ضمن �أمن الإقليم والنظام العام
وت�سيريها وتقييمها وتن�سيقها،

وي�شارك يف حتديد ال�سيا�سة
الوطنية يف جمال �أمن الإقليم
ويف تنفيذها وتقييمها ،ويقوم
بالتن�سيق العام يف جمال الأمن
الداخلي بالإقليم.
كما ي�ضمن وزير الداخلية من
خالل ح�سب ذات امل�صدر" :الأداء
ال�سليم للهياكل وامل�ؤ�س�سات
املركزية واملحلية حتت �إ�رشاف
وزارته” و “ميثل اجلزائر �أمام
املنظمات الدولية والإقليمية
التي ترتبط �أن�شطتها بتلك
التابعة للقطاع وت�ضمن يف �إطار
�صالحياته ،واحرتام االلتزامات
واالتفاقيات الدولية التي ت�شكل
اجلزائر جزءاً منها".
�إميان لوا�س

عقار �صناعي

ر�سم �سنوي بـ  5باملائة على العقارات غري امل�ستغلة

�سيخ�ضع كل م�ستفيد من قطعة
ار�ض مهي�أة ذات طبيعة �صناعية
�ضلت غري م�ستغلة خالل مدة
تفوق ثالثة (� )03سنوات ,لر�سم
�سنوي يقدر بـ  5باملائة من
القيمة التجارية للقطعة الأر�ضية
املعنية ,ح�سبما ورد يف مر�سوم
تنفيذي ن�رش يف اجلريدة الر�سمية
رقم .77
و يحدد هذا املر�سوم �رشوط
و كيفيات تطبيق �أحكام املادة
 76من قانون املالية التكميلي
لـ  ,2015املعدلة و املتممة ,و
امل�ستحدثة لر�سم يقع على عاتق

كل م�ستفيد من قطعة ار�ض مهي�أة
ذات طبيعة �صناعية موجودة على
م�ستوى املناطق ال�صناعية �أو
مناطق الن�شاط ,و معرو�ضة يف
ال�سوق عن طريق التنازل من
طرف امل�ؤ�س�سات العمومية
للتهيئة و بقيت غري م�ستغلة.
كما �أو�ضح املر�سوم التنفيذي �أن
هذا الر�سم يطبق �سنويا على كل
م�ستفيد من قطعة �أر�ض بقيت
غري م�ستغلة خالل مدة تفوق
ثالثة (� )03سنوات ابتداء من
تاريخ منحها للم�ستفيد و يحدد
مبلغ هذا الر�سم بـ  5باملائة من

القيمة التجارية للقطعة الأر�ضية
املعنية ,ي�ضيف نف�س امل�صدر
" ويق�صد بالقطعة الأر�ضية
املهيئة ,مبقت�ضى هذا املر�سوم,
كل قطعة �أر�ض مزودة ب�شبكات
طرقات و �رصف �صحي و باملاء
ال�صالح لل�رشب"  ,و جاء �أي�ضا يف
املر�سوم �أن "القطعة الأر�ضية
غري امل�ستغلة تعد كل قطعة
ار�ض حمل م�رشوع ا�ستثماري
مل يدخل مرحلة اال�ستغالل كليا
�أو جزئيا"و يق�صد باال�ستغالل
اجلزئي ,كل م�رشوع بلغ م�ستوى
اقتناء و�سائل انتاج التي ت�سمح

بالإنتاج ولو جزئيا ,وفقا للمعايري
و ال�رشوط املحددة مبوجب
الت�رشيع و التنظيم املنظمني
للن�شاط املمار�س و الذي من
�أجله خ�ص�صت القطعة الأر�ضية
كما ا�ضاف املر�سوم �أن م�صالح
املديرية املكلفة بال�صناعة
املخت�صة �إقليميا الزم بالقيام
بزيارات على م�ستوى املناطق
ال�صناعية و مناطق الن�شاط من
اجل التحقق و املراقبة التي
يرونها ذات اهمية بهدف القيام
ب�إح�صاء �سنوي لقطع الأرا�ضي
غري امل�ستغلة.
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وزيرة الرتبية ت�ؤكد

مفاو�ضات مع النقابات لتفادي
�إ�ضراب  21جانفي
�أعلنت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط عن فتح الباب احلوار الدخول يف املفاو�ضات و اال�ست�شارة
مع النقابات بخ�صو�ص الإ�ضرابات املزمع الدخول فيها يف يوم  21جانفي ،م�ؤكدة �أن الو�صاية ال تنتهج
�سيا�سة التماطل و التجاهل للمطالب و ال طاملا كانت �أبوابها مفتوحة �أمام ال�شريك االجتماعي.
�إميان لوا�س
واعتربت بن غربيط الأم�س
خالل ندوة �صحفية جمعتها
بوايل العا�صمة عبد القادر زوخ ،
ان ان�سحاب النقابات من ميثاق
�أخالقيات املهنة لي�س بامل�شكل
وهو حق يكفله الد�ستور ،م�ؤكدة
على �أن الو�صاية تعترب النقابات
�رشيك اجتماعي و م�ستعدة افتح
باب احلوار و مناق�شة املطالب
املطروحة و يف �سياق �أخر ،
�أ�شارت بن غربيط �أنه مت ت�سجيل،
�أكرب �ضغط مدر�سي على امل�ستوى
الوطني باجلزائر �رشق  ،مو�ضحة
�أن ال�ضغط الكبري الذي ت�شهده
العا�صمة على م�ستوى املدار�س،
وخا�صة باجلزائر �رشق� ،صحبتها
جملة الرتحيل التي عرفتها
العا�صمة هذه ال�سنة ،و�أكدت �أن
ورقة امل�شاريع� ،أعطت الأولوية
لبناء ال�سكنات ،وبعدها املرافق
الرتبوية ،مربزة �أن جل الأحياء
ال�سكنية التي مت ا�ستالمها،

د�شنت بعدها بفرتة ق�صرية،
املدار�س االبتدائية واملتو�سطات
و�أ�ضافت يف ذات ال�سياق ” معظم
امل�ؤ�س�سات املدر�سية التابعة
للأحياء ال�سكنية اجلديدة ،مت
ا�ستالمها يف الف�صل الثاين ،الأمر
الذي �سيخفف ال�ضغط بالأق�سام
من جهة ،ويوفر على التالميذ
واالولياء ،عناء التنقل مل�سافات
طويلة ق�صد التمدر�س”

وبخ�صو�ص تزويد امل�ؤ�س�سات
الرتبوية بالتدفئة قالت بن غربيط
»،ال يوجد م�شكل من الناحية
املادية �أو املالية من �أجل تزويد
امل�ؤ�س�سات الرتبوية بالتدفئة»
 90مليار �سنتيم لرتميم
امل�ؤ�س�سات الرتبوية
من جهته ك�شف وايل العا�صمة

عبد القادر زوخ  ،عن تخ�صي�ص
غالف مايل قدره  90مليار �سنتيم
لرتميم امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف
الوالية ،مفيدا �أن هذا الغالف
�سيكون موجه لرتميم  99جممعا
مدر�سيا و  27متو�سطة بالإ�ضافة
�إىل  18ثانوية،م�صيفا يف ذات
ال�صدد �»:إن امل�ؤ�س�سات الرتبوية
املزودة بالطاقات اجلديدة هي
 11مدر�سة و � 57إبتدائية ،فيما
�سيتم تعميم هذه الطاقة على
م�ستوى � 57إبتدائية».
ويف ال�سياق ذاته  ،ك�شف زوخ عن
�أهم امل�شاريع الرتبوية يف �إقليم
الوالية� ،أين �أو�ضح الوايل �أنه مت
�إجناز ثانويتني و 3متو�سطات
و 17جممعا مدر�سيا بعد �أن مت
�إ�ستالم بيوت جاهزة بعد العطلة
ال�شتوية ،م�شريا �أنه �سيتم �إجناز
 106جممعا مدر�سيا قيد الإجناز
حت�ضريا للمو�سم الدرا�سي القادم
القادم ،بالإ�ضافة �إىل  40متو�سطة
 20ثانوية

املدية

�إ�صابة � 18شخ�صا يف ا�صطدام حافلتني بوزرة
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن احلادث
وقع �إثر جتاوز خطري باملكان
امل�سمى «بو�سنة» على الطريق
الوطني رقم  1الذي ي�سجل
حركة مرورية مكثفة للمركبات
على مدار اليوم و�أ�شار �إىل جتنيد

�أ�صيب � 18شخ�صا بجروح
متفاوتة اخلطورة �أم�س الثالثاء
�إثر ا�صطدام حافلتني باملخرج
اجلنوبي لبلدية وزرة �رشق
املدية ,ح�سبما علم من احلماية
املدنية.

 23عن�رصا من احلماية املدنية
من وحدتي التدخل لوزرة و بن
�شيكاو و خم�س �سيارات �إ�سعاف
و �شاحنة تدخل لعملية الإنقاذ
التي دامت �أكرث من �ساعة وتلقى
اجلرحى الذي يعاين بع�ضهم

من جروح خطرية يف الرقبة �أو
احلو�ض �أو الأع�ضاء ال�سفلى
العالج الالزم يف مكان وقوع
احلادث قبل نقلهم مل�ست�شفى
حممد بو�ضياف باملدية ,ا�ستنادا
لنف�س امل�صدر

بلدية الرحمانية بالعا�صمة

 3وفيات وجريحان يف �إنهيار عمارة قيد البناء
.
.
.

وحيد طمار :فتح حتقيق �إداري وق�ضائي لتحديد �أ�سباب حادث انهيار
ن�سيم برناوي :البد من �أخذ التدابري الالزمة لل�سالمة داخل هذه الور�شات
ال�شركة الرتكية �صاحبة امل�شروع يف قف�ص االتهام

ك�شف املكلف بالإعالم لدى
احلماية املدنية ن�سيم برناوي
�أن حادث انهيار ور�شة �سكنات
عدل بالرحمانية �أودى بحياة 3
�أ�شخا�ص �أحدهم جزائري و�إثنني
�أفارقة� ،أما بالن�سبة للجرحى
فقد ثم ت�سجيل حالتني �شخ�ص
من جن�سية جزائرية والأخر من
جن�سية �إفريقية.
و�أفاد ن�سيم برناوي الأم�س
يف ت�رصيح ربطه «بالو�سط «
�أنه ثم ا�ستقبال مكاملات على
ال�ساعة ال�سابعة �صباح الأم�س
بعد وقع حادث �إنهيار ور�شة بناء
بالرحمانية يف اجلزائر العا�صمة،
حيث تناقلت الوحدة الثانوية
للحماية املدنية لبو�شاوي

وزرالدة �إىل مكان احلادث لت�صل
بعدها م�صالح احلماية املدنية
للعا�صمة.
ومل يك�شف ن�سيم برناوي عن
�أ�سباب احلديث ،مو�ضحا �أن
جزء من الطابق الأول والذي كان
�أحد �أ�سباب �سقوط الور�شة كان
حديث الت�شييد حيث ثم ت�شييده
الأم�س ،م�شريا �أن امل�صالح
املعنية انتقلت �إىل عني املكان
وفتحت حتقيقا عن مالب�سات
احلادث و�شدد املتحدث�« :أنه
البد من �أخذ التدابري الالزمة
للأمن وال�سالمة يف مثل
هذه الور�شات ،خا�صة فيما
يتعلق ب�أدوات العمل واحلماية
ال�شخ�صية والفردية للأ�شخا�ص

«وللإ�شارة ف�إن للإ�شارة ف�إن
الور�شة تابعة ل�رشكة تركية،
يتمثل يف م�رشوع  2000م�سكن
عدل.
فتح حتقيق �إداري وق�ضائي
لتحديد �أ�سباب حادث
الإنهيار
من جهته وزير ال�سكن عبد
الوحيد طمار� ،أعلن عن فتح
حتقيق �إداري وق�ضائي لتحديد
�أ�سباب حادث انهيار ور�شة
بناء عدل بالرحمانية ومتابعة
املت�سبني ،كا�شفا �أنه �سيتم اتخاذ
كافة االجراءات الالزمة واعتماد
خمت�صني يف امليدان من �أجل
الوقوف على احلادثة التي خلفت

وفاة  3عمال بور�شة البناء.
غياب �أدنى �شروط العمل
وال�سالمة
من جهتهم عمال ور�شة بناء
�سكنات برحمانية بالعا�صمة،
�أرجعوا � ّأن حادثة الإنهيار،
التي �أودت بحياة �شخ�صني كان
ب�سبب غياب �رشوط ال�سالمة،
حيث نددوا بغياب �أدنى �رشوط
العمل وال�سالمة داخل الور�شة،
التي �شهدت -ح�سبهم -العديد
من حوادث مماثلة ،م�ؤكدين �أن
ال�رشكة الرتكية �صاحبة امل�رشوع،
ال تقوم بواجباتها لت�أمني �سالمة
العمال.
�إميان لوا�س

�إ�ضرابات و اعت�صامات و تهديد متبادل

قطاع الرتبية يهتز من جديد
اعترب املكلف بالإعالم للمجل�س
الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي
التدري�س للقطاع ثالثي الأطوار للرتبية
م�سعود بوديبة ،يف ت�رصيح لـ»الو�سط»
�أن ت�أكيد وزيرة الرتبية الوطنية نورية
بن غربيط على فتح �أبواب احلوار هو
نف�سه منذ � 3سنوات �إال �أنه مل يتجاوز
باب الت�رصيحات ،م�ؤكدا التزامهم
باحلوار �إال �أنه ي�ستدعي احلوار اجلاد
الذي يف�ضي �إىل حلول ،معتربا �أن
احلوار ال�سائد مل يرتقي لدرجة حل
امل�شاكل وبالتايل ال يزال عبارة عن
لقاءات يغلب عليها الطابع ال�شكلي
فقط وال تت�ضمن املطالب املطروحة
على ال�ساحة.
و كان رد رد تكتل نقابات الرتبية
�رسيعا على وزيرة الرتبية الوطنية
بعد ت�أكيدها على فتح �أبواب احلوار
مقابل اخل�صم من رواتب امل�رضبني،
حمددين الـ 21من ال�شهر اجلاري
كيوم �إ�رضاب وطني متبوع بوقفات
احتجاجية �أمام مديريات الرتبية
يف الـ 22من جانفي ،وت�ضم( :الكال،
الكنابا�ست ،ال�ستاف ،ال�سناباب،
ا�سنتيو  ،اينباف ).
كما رد بوديبة على وعيد الوزيرة
باخل�صم من الأجور ب�أن الإ�رضاب
�إجراء قانوين يكفله الد�ستور وبالتايل
الإجراء غري قانوين ،م�ضيفا �أن
�رصامة الو�صاية لن تثني العمال عن
خطوة �شل القطاع الفتكاك مطالبهم
بدليل التجارب ال�سابقة ،وبخ�صو�ص
عدم ت�سجيل التكتل النقابي لإ�شعار
بالإ�رضاب �إىل �أنه مت حتديد موعد
الإ�رضاب يف  21من جانفي متبوع
باعت�صامات والئية �أمام مديريات
الرتبية يف  ،22وبالتايل الوقت
القانوين ال يزال مفتوحا �أمام الإ�شعار
بالإ�رضاب.
وخلفيات
�أ�سباب
وبخ�صو�ص
الإ�رضاب �أو�ضح حمدثنا �أن املطالب
مقيدة �ضمن بيان التكتل اخلا�ص
بالإ�رضاب ،وهو ما ينبغي االلتزام
به بدل حماوالت ال�صيد يف املياه
العكرة ،م�ضيفا �أن االنتدابات تخ�ضع
ملعايري حمددة وهو ما ينبغي على
الوزارة االلتزام به ،و�أن تبنى القرارات
على معايري قانونية.
هذا و�سبق للكنابا�ست و�أن ا�ستهجن
ال�سيا�سة احلكومية املنتهجة
فى عديد امل�سائل االجتماعية
واالقت�صادية ،قائال �أنها �أفرزت
انخفا�ضا رهيبا يف القدرة ال�رشائية
من جهة وم�سا�سا باملكا�سب
االجتماعية من جهة �أخرى ،بالإ�ضافة
للتنديد ب�سيا�سات الت�ضييق على حرية
ممار�سة العمل النقابي والتطويق

املمار�س على املمثلني النقابيني
حمليا ووطنيا وحماوالت جرهم
�إىل املحاكم ب�إجراءات تع�سفية غري
قانونية ،بح�سب النقابة .كما انتقدت
وزارة الرتبية متهمة �إياها بالتماطل
يف التكفل بامللفات واملطالب
املرفوعة وفى جت�سيد االلتزامات
والتعهدات املت�ضمنة يف املحا�رض
املم�ضاة ،م�سجلني رف�ضهم لأية
حماولة للم�سا�س مبكا�سب الأ�ساتذة
على غرار ا�ستهداف فل�سفة القانون
الأ�سا�سي اخلا�ص وملف اخلدمات
االجتماعية.

الكونفدرالية حل النقابات
لل�ضغط على احلكومة
من جهته املتابع لل�ش�أن الرتبوي كمال
نواري �أكد يف ت�رصيح لـ»الو�سط» �أن
الإ�رضاب يبقى حقا من حقوق العامل
ال نقا�ش فيه لكن يجب يعرف اجلميع
�أنه احلل الأخري بعد ان�سداد وا�ستنفاذ
كل الطرق من حوار ونقا�ش وت�شاور
مع وزارة الرتبية ،عائدا بال�صورة �إىل
ت�رصيحها م�ؤخرا �أن باب احلوار مل
يغلق،ـ قائال �أنه ال يوجد �أح�سن من
اجللو�س على طاولة احلوار جمددا،
كون املت�رضر من الإ�رضابات هم
�أوالدنا.
و�أرجع عودة القب�ضة احلديدية بني
الو�صاية والنقابات وعدم االلتزام
مبجمل مطالب النقابات �إىل �أن بع�ض
املطالب حلولها لي�ست بيد وزارة
الرتبية الوطنية كونها تتعداها مثل
القدرة ال�رشائية والتقاعد امل�سبق،
والتي هي مطالب �أ�سا�سية للتكتل
النقابي ،م�ضيفا �أن الإ�رضاب لي�س
حتميا لأن هذه النقابات لها منفذ
�آخر لل�ضغط على احلكومة ولي�س
على الوزارة وهو كونفدرالية النقابات
امل�ؤ�س�سة م�ؤخرا والتي تنتمي لها
هذه النقابات.
كما اعترب نواري �أن دواعي الإ�رضاب
الأخرية جاءت ب�سبب تقلي�ص يف
عدد املنتدبني ،والذي مت تقلي�صه
هذه ال�سنة ،حيث ترى النقابات �أن
هذا الت�رصف هو عرقلة للحريات
النقابية وممار�سة الن�شاط النقابي،
م�ضيفا �أن هذه النقابات جتمعها
نقطة واحدة فقط وهي االنتدابات
�أما توجهاتها و�أهدافها فهي خمتلفة
فما بينها نذكر على �سبيل املثال
اخلدمات االجتماعية ،وهو امللف
الذي يثري يف كل مرة العديد من
اخلالفات بخ�صو�ص طريقة ت�سيري
�أموال اخلدمات االجتماعية.

�سارة بومعزة

جممع �سونلغاز

ا�ستثمار  2.400مليار دج لتطوير
البنية التحتية

يعتزم جممع �سونلغاز ا�ستثمار مبلغ
قدره  2.400مليار دج يف افاق ,2028
ح�سب ما �رصح به �أم�س الثالثاء
باجلزائر الرئي�س املدير العام
للمجمع  ,حممد عرقاب ،واو�ضح
عرقاب يف ت�رصيح له على هام�ش
مرا�سيم التوقيع على اتفاقية � -إطار
مع املجمع العمومي لل�صناعات
امليكانيكية « �آي جي �آم « قائال:
«لقد �سطرنا خطة لال�ستثمار
متتد لع�رش �سنوات حيث نعتزم
ت�سخري نحو  2.400مليار دينار يف
�آفاق  2028لتحقيق كل م�شاريعنا
اال�ستثمارية,منها  380مليار دج
لال�ستثمارات بر�سم عام .»2019

و �أ�ضاف امل�س�ؤول الأول يف
جممع �سونلغاز �أن البنك الوطني
اجلزائري منح للمجمع عدة قرو�ض
طويلة املدى مقرونة بالعديد من
االمتيازات بغر�ض ال�سماح ل�سونلغاز
اال�ستمرار يف تنفيذ م�شاريعها يف
�آفاق  2020و ح�سب عرقاب ,ف�إن كل
امل�شاريع التي �رشعت فيها ال�رشكة
جارية بدون �صعوبات م�ضيفا»
�أننا نعتزم اال�ستمرار يف �سيا�ستنا
اال�ستثمارية»
و اجلدير بالذكر ف�إن ا�ستثمارات
املجمع بلغت  311,5مليار دج �سنة
 2017مقابل  26,96مليار دج �سنة
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الدرك الوطني بال�شلف

رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة حممد
رايق لـ"الو�سط"

الإطاحة ب�شبكة تخت�ص
بتنظيم الهجرة غري ال�شرعية

قوائم املر�شحني الجتياز الفح�ص
املهني تدفع لل�شركات الوطنية غدا
" ا �ستحداث  700من�صب عمل بال�شركات اخلا�صة "

ك�شف رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة
حممد رايق  ،ان القوائم الأ�سمية للمر�شحني
الجتياز الفحو�صات املهنية �ستدفع نهاية الأ�سبوع
اجلاري على �أق�صى تقدير لل�شركات الوطنية
العاملة يف ال�صناعة النفطية .
�أحمد باحلاج

�أكد الرجل الأول بالوكالة الوالئية
للت�شغيل حممد رايق يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به يومية «الو�سط «،
�أن م�صاحله تعمل بوترية مت�سارعة
ال�ستكمال االجراءات والرتتيبات
الإدارية مع ا�ستكمال التحقيقات
املعمول بها مع امل�صالح امل�شرتكة
 ،وذلك حت�سبا لدفع القوائم الأ�سمية
للعاطلني عن العمل وامل�سجلني
بالوكاالت املحلية للت�شغيل بوالية
ورقلة لل�رشكات الوطنية العاملة يف

ال�صناعة النفطية على غرار خدمات
الأبار  ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب و
�رشكة الأ�شغال يف الآبار  ،مع نهاية
الأ�سبوع اجلاري على �أٌق�صى تقدير .
وح�سبما �أفاد به رايق ف�إن الوكالة
الوالئية ملتزمة بتو�صيات احلكومة
وتوجيهات ال�سلطات املركزية
والوالئية الرامية لتنفيذ تعليمات
احلكومة القا�ضية ب�رضورة منح
�أولوية التوظيف لفائدة العاطلني
عن العمل من �أبناء املنطقة ،ويف
�سياق مت�صل فقد �أكد ذات امل�س�ؤول
�أن الوكالة الوالئية للت�شغيل ت�سهر
جاهدة من �أجل الزام ال�رشكات

النفطية يف اعادة النظر يف ال�رشوط
التعجيزية التي �ساهمت ب�شكل كبري
يف �إق�صاء العاطلني عن العمل من
الظفر مبنا�صب عمل قارة على غرار
عامل اخلربة  ،و امل�ستوى الدرا�سي
العايل امل�ستوى يف منا�صب مهنية
ب�سيطة .
ومعلوم �أن رئي�س الوكالة الوالئية
للت�شغيل بوالية ورقلة املعروفة
بالعا�صمة املركزية للجنوب ال�رشقي
حممد رايق ،كان قد �أكد يف ت�رصيح
�صحفي �إن �إخراج ملف ال�شغل من
النفق املظلم مير عن طريق اتخاذ
جملة من الأليات والرتتيبات الإدارية

املعمول بها  ،على غرار تطهري
البطاقية الوالئية للعمل  ،ناهيك
عن اق�صاء كل من ميلك ا�ستفادة
من قرو�ض دعم وت�شغيل ال�شباب
والوكالة الوالئية للت�أمني على البطالة
و �سجالت جتارية من احلق يف
الت�سجيل مبختلف العرو�ض .
�أما بخ�صو�ص ال�رشكات اخلا�صة ،
فقد �أو�ضح ذات امل�س�ؤول �أن عدد
املنا�صب امل�ستحدثة قد جتاوزات
عتبة الـ  700من�صب عمل  ،م�ضيفا
يف ذات ال�صدد �أن عملية التوظيف
بهاته امل�ؤ�س�سات ت�سري وفق ما هو
م�سطر لها .

�سيدي بلعبا�س

توقيف �شخ�صني وحجز  120قر�صا مهلو�سا

�ألقت قوات ال�رشطة بالأمن احل�رضي
ال�ساد�س القب�ض على �شخ�صني
يف العقد الثالث من العمر تورطا
يف ترويج الأقرا�ص املهلو�سة من
خمتلف الأنواع با�ستعمال مركبة من
نوع «رونو �سيمبول» ،قوات ال�رشطة
متكنت على �إثر ذلك من حجز �أكرث
من  120قر�صا مهلو�سا وبخاخة

م�سيلة للدموع  ،ناهيك عن مبلغ
مايل فاق � 12ألف دينار جزائري يعترب
من عائدات ترويج هذه املهلو�سات،
يف حني مت تقدمي ال�سالفي الذكر
�أمام النيابة �أين �صدر يف حقهما
�أمري �إيداع ف�صول الق�ضية تعود �إىل
ا�ستغالل قوات ال�رشطة ملعلومات
تفيد بوجود �شخ�صني يقومان برتويج

الأقرا�ص املهلو�سة بحي ال�ساقية
احلمراء با�ستعمال مركبة من نوع
«رونو �سيمبول» ،لتبا�رش امل�صلحة
بفتح حتقيق معمق للك�شف عن
مالب�سات الق�ضية  ،حيث مت و�ضع
خطة حمكمة للإيقاع به  ،حيث مت
توقيفهما بحي تيار  ،وبعد تفتي�ش
املركبة املذكورة مت �ضبط ما يناهز

 120قر�ص مهلو�س من خمتلف الأنواع
 ،بالإ�ضافة �إىل مبالغ مالية فاقت 12
�ألف دينار جزائري تعترب من عائدات
ترويج الأقرا�ص املهلو�سة كما مت
حجز بخاخة م�سيلة للدموع ناهيك
عن �سجائر ملفوفة باملخدرات
موجهة لال�ستهالك ال�شخ�صي
�ص�.صهيب

بني  29دي�سمرب � 2018إىل  05جانفي 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 4أ�شخا�ص
خالل الفرتة املمتدة ما بني 29
دي�سمرب � 2018إىل  05جانفي ، 2019
�سجلت وحدات احلماية املدنية 18740
تدخل وهذا على �إثر تلقي مكاملات
اال�ستغـاثة من طرف املواطنني ،هذه
التدخالت �شملت خمتلف جماالت
�أن�شطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة
بحوادث املرور ،احلوادث املنزلية،
الإجالء ال�صحي �إخمــاد احلرائق

و تغطية الأجهزة الأمنية ملختلف
التظاهرات ،من بينها  10700تدخــل
خا�ص بعمليات الإجالء ال�صحي,
�أيـن مت فــيهــا �إ�ســعاف و �إجالء
 1525جريحا و حتويل  8838مري�ضا
�إىل امل�ست�شفيات من طرف �أعوان
احلــماية املدنيـة.
�أما فيما يخ�ص حوادث املرور قامت
وحدات احلماية املدنية بـ 2152

تـدخـل من �أجل  1246حادث مرور
�أدت �إىل وفاة � 28شخ�صا و جرح
� 1370آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل
املراكز الإ�ست�شفائية.
للعلم �أن �أثقل ح�صــيلة �سجلت يف
واليــة خن�شلة بوفاة � 04أ�شخا�ص
و جرح � 06آخريــن مت �إ�سعافهم و
حتويلهــم �إىل املراكز الإ�ست�شفـائية
على �إثـر  14حوادث مرور ،كما

قامت وحدات احلماية املدنية بـ
 1020تدخال �سمح ب�إخ ــماد 623
حريقا منها منزلية �صناعية وحرائق
مــختلفـة.
�أما فيمــا يخ�ص العمليات املختلفة
فقامت وحدات احلماية املدنية
بـ  4868تدخـال فـي نف�س الفرتة
لتغطية  4287عملية �إ�سعاف و �إنقاذ
الأ�شخا�ص يف خطر.

غليزان

م�شرفو و م�ساعدو الرتبية يرا�سلون بن غربيط
وجه م�ساعدو وم�رشفو الرتبية
الوطنية لوالية غليزان ر�سالة خطية
ا�ستعجالية�  إىل امل�س�ؤول الأول
على ر�أ�س قطاع الرتبية ال�سيدة
نورية بن غربيط تت�ضمن جملة من
املطالب واالن�شغاالت منها املطالبة
بالق�ضاء على الرتب الآيلة للزوال

و �إدماج م�ساعد تربية رئي�سي يف
الرتبة القاعدية م�رشف تربية  ،منح
رخ�ص ا�ستثنائية للم�شاركة يف �أقرب
الآجال يف امل�سابقات املهنية مع
تخفي�ض �رشوط امل�شاركة يف الرتقية
لرتب م�رشف تربية و م�رشف تربية
رئي�سي م�ست�شار تربية  ،و تثمني

اخلربة املهنية و ال�شهادات العلمية
دون ا�شرتاط القبلية �أو البعدية
للح�صول على ال�شهادة على غرار
باقي القطاعات و �إدماج دوي اخلربة
املهنية و ال�شهادات العلمية مبا�رشة
يف من�صب م�ست�شار الرتبية بالأولوية ،
وكذا تخفي�ض احلجم ال�ساعي و�ضبط

مهام م�ساعدي و م�رشيف الرتبية ،و
�إن�صاف و تطبيق و تو�ضيح م�صري
م�رشيف و م�ساعدي الرتبية مما
�أقره املر�سوم الرئا�سي و ت�صحيح
�إختالالت القانون الأ�سا�سي مبا
ي�ضمن كرامتهم و ت�صنيف عادل.
غليزان�:س  ا

متكنت عنا�رص املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بال�شلف
من الإطاحة ب�شبكة خمت�صة يف تنظيم عمليات للهجرة غري
ال�رشعية عرب البحر,ح�سبما �أفاد به �أم�س الثالثاء بيان لذات
الهيئة الأمنية ،و�أو�ضح البيان �أن عنا�رص الدرك الوطني قد
متكنت اخلمي�س الفارط من و�ضع حد لن�شاط �أفراد �شبكة
(�أربع عنا�رص) خمت�صة يف تنظيم عمليات للهجرة غري
ال�رشعية عرب البحر حيث كانوا ب�صدد التح�ضري لعملية
للهجرة غري ال�رشعية انطالقا من �شواطئ بلدية املر�سى.
و�أ�ضاف �أن هذه العملية جاءت ا�ستغالال ملعلومات مفادها
وجود �شخ�صان بحوزتهما �رشيط فيديو يظهر قيام �صاحبه
بالرتويج و التدبري للهجرة غري ال�رشعية عن طريق البحر,
حيث با�رشت الفرقة املخت�صة حترياتها ليتم التو�صل �إىل
حتديد هوية �صاحب
الفيديو كما �أ�سفرت التحقيقات مع امل�شتبه به -وفقا
لنف�س امل�صدر -على توقيف ثالث �أ�شخا�ص �آخرين وحجز
القارب الذي كان �سي�ستعمله املوقوفون يف عملية الهجرة
غري ال�رشعية ومت �أم�س االثنني تقدمي امل�شتبه فيهم �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تن�س ,حيث �أحال الق�ضية
�إىل قا�ضي التحقيق ,الذي �أمر ب�إيداعهم احلب�س مب�ؤ�س�سة
�إعادة الرتبية و الت�أهيل بتن�س وو�ضع القارب مبح�رش بلدية
املر�سى.

الثنية ببومردا�س

م�شروع �ضخم لرتبية
املائيات مبنطقة ال�صغريات
جتري حاليا الأ�شغال على قدم و�ساق من �أجل �إمتام
�إجناز م�رشوع �إ�ستثماري منوذجي و طموح يتمثل يف
مزرعة كبرية من حيث احلجم و التنوع يتم �ضمنها
الدمج بني تربية املائيات ب�إنتاج اجلمربي و بلح البحر
و ال�سياحة بتوفري ف�ضاءات متنوعة يف املجال مبنطقة
«ال�صغريات» ببلدية الثنية �رشق بومردا�س ,ح�سبما لوحظ
بعني املكان .
وي�ستفيد هذا امل�رشوع اخلا�ص «الفريد من نوعه يف جمال
التخ�ص�ص وطنيا و يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط»
ح�سب ت�رصيح وزير الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد
البحري ,عبد القادر بوعزقي ,لدى تفقده للم�رشوع مطلع
الأ�سبوع اجلاري �ضمن زيارة عمل �إىل الوالية ،من اخلربة
و مرافقة خرباء من كورية اجلنوبية يف �إطار ال�رشاكة مع
احلكومة اجلزائرية يف املجال .
و حث الوزير خالل معاينته لأ�شغال الإجناز على �رضورة
«م�ضاعفة اجلهود «لت�سليم وو�ضع حيز اال�ستغالل
هذه املزرعة املتنوعة قبل نهاية ال�سنة اجلارية نظرا
للأهمية التي تكت�سيها حمليا و وطنيا و ح�سب العر�ض
الذي قدم للوزير من مكتب الدرا�سات بعني املكان ف�إن
الكلفة الإجمالية لإجناز هذا امل�رشوع احليوي  ،الذي
يتكون من ثالثة ف�ضاءات �أ�سا�سية ،تقرتب من  710ماليني
دج بتمويل م�شرتك ما بني �صاحب امل�رشوع و البنوك و
يتمثل الف�ضاء الأول يف �إجناز يف م�ساحة ثالثة هكتارات
على الياب�سة �أحوا�ض و �أقفا�ص عائمة لإنتاج اجلمربي
بقدرة ت�صل �إىل نحو  220طن �سنويا من حجم (اجلمربي)
� 18إىل  35غرام بكلفة �إنتاج تقدر ب  700دج للكلغ الواحد
ينتظر بعد دخوله حيز اخلدمة قبل نهاية ال�سدا�سي الأول
من � 2019أن ي�ستحدث  18من�صب �شغل مبا�رش و �أخرى
غري مبا�رشة.
و يتعلق الف�ضاء الثاين لهذا امل�رشوع يف �إجناز يف م�ساحة
 20هكتار بداخل مياه البحر بال�ساحل املحاذي لنف�س
موقع امل�رشوع ثمانية �أقفا�ص عائمة لإنتاج و تربية
بلح البحر من حجم  350و  400غرام بقدرة �إنتاج ت�صل
�إىل  600طن �سنويا و من �ش�أن هذا الف�ضاء الإنتاجي و
التجاري الذي �سي�سلم و يدخل حيز اال�ستغالل �شهر
دي�سمرب  2019ا�ستحداث  15من�صب �شغل مبا�رش و �أخرى
غري مبا�رشة خا�صة عند العلم �أنه �سيتدعم ب�إجناز ور�شة
لتحويل ال�سمك الطازج و �إنتاج الثلج و م�ساحات �أخرى
لبيع ال�سمك و �أجنحة للعر�ض و الرتويج للمنتجات �أما
الف�ضاء الثالث �ضمن هذه املزرعة املدجمة فيخ�ص
اجلانب ال�سياحي حيث �سيتم يف نف�س هذا املوقع �إجناز
مطاعم متخ�ص�صة يف منتجات البحر و ف�ضاءات عائلية
للإقامة و �أخرى للرتفيه و الرتويج ملنتجات املزرعة و
�سيتم ت�سليم و دخول هذا الف�ضاء الأخري حيز اخلدمة
متا�شيا و ت�سليم خمتلف الف�ضاءات الأخرى املكونة لهذه
املزرعة النموذجية ح�سب نف�س
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رئي�س الغرفة الفالحية بوالية ورقلة �شكري بوزياين عقبة لـ"الو�سط"

الأمن احل�ضري الثالث بورقلة

انعدام الكهرباء و�صعود املياه
دمر �آالف هكتارات النخيل

و�ضع حد لن�شاط جمعية �أ�شرار
حترتف ال�سرقة

 .اهرتاء امل�سالك الفالحية عاد بالفالحة يف الوالية �إىل الوراء

ّ
دق رئي�س الغرفة الفالحية الوالئية بورقلة �شكري بوزياين عقبة  ،ناقو�س اخلطر مطالبا من
ال�سلطات املركزية ب�ضرورة التدخل العاجل حللحلة الرتاكمات الناجتة عن غياب �إرادة حقيقية
من الو�صاية النت�شال ثروة النخيل من ال�ضياع .
�أحمد باحلاج
�أكد رئي�س الغرفة الوالئية
الفالحية بورقلة عقبة �شكري
بوزياين يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط «�،أن
من بني االن�شغاالت التي ال
يزال قطاع الفالحة بالعا�صمة
املركزية باجلنوب ال�رشقي يئن
حتت وط�أتها  ،حيث ال تزال
هذه العراقيل حالت دون حلحلة
و�سريورة الفالحة يف والية ورقلة
كانعدام الكهرياء الريفية عرب جل
املحيطات الفالحية للوالية كما
ان م�شكل امل�سالك الفالحية
عاد بالفالحة �إىل الوراء يف ظل
زحف الكثبان الرملية بجوار
املحيطات والب�ساتني القدمية
وحتى امل�ستثمرات الفالحية
احلديثة الن�ش�أة  ،ويف �سياق
مت�صل فقد �أكد �شكري بوزياين
عقبة يف معر�ض حديثه معنا فقد
ذهب ذات املتحدث �إىل �أبعد من
ذلك عندما �أكد ب�أن ت�صاعد
مياه النز يف كل من مناطق عني
مو�سى وقوق واحلجرية دمر �آالف
الهكتارات وق�ضى على �آالف
النخيل وحتولت املزارع اىل برك
من املياه  ،وهو الأمر الذي يتنافى
ح�سبه – مع توجيهات وتعليماتالدولة املوجهة لل�سلطات الوالئية
مبختلف واليات الرتاب الوطني

تزامنا و عودة التالميذ �إىل مقاعد الدرا�سة

والرامية �إىل �رضورة تذليل
ال�صعوبات وتقدمي الت�سهيالت
�سواء للم�ستثمرين �أو الفالحني
لتعزيز قوة الإقت�صاد الوطني
وذلك يف �إطار البحث عن بدائل
حقيقية لإنهاء التبعية لقطاع
املحروقات الذي تهاوت �أ�سعاره
يف البور�صات العاملية .
�إىل جانب ذلك فقد �أكد رئي�س
الغرفة الفالحية بوالية ورقلة
يف خ�ضم حديثه معنا � ،أن قطاع
الفالحة بورقلة �أ�صبح ال يبعث عن
االرتياح متاما  ،مما بات ي�ستدعي

تدخل جميع اجلهات املعنية مبا
يف ذلك الوزارة الو�صية  ،ال�سلطات
الوالئية و املنتخبني من �أجل
احتواء الو�ضع املت�أزم من خالل
�ضبط �آليات م�ستعجلة للق�ضاء
على امل�شاكل التي يتخبط فيها
القطاع ومن ثم البحث عن حلول
جذرية لها لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه
من ثروة النخيل .
من جهة ثانية فقد �أعلن
الفالحني وامل�ستثمرين بوالية
ورقلة يف ت�رصيحات لهم معنا
عن دعمهم املطلق والالم�رشوط

لرئي�س الغرفة الفالحية بالوالية
بوزياين عقبة �شكري وذلك نظري
جمهوداته اجلبارة للنهو�ض بواقع
و �أفاق القطاع  ،مطالبني من
الوزارة املعنية ب�رضورة التدخل
العاجل لال�ستجابة اجلادة
لالن�شغاالت التي رفعها �إليها .
ويف انتظار تدخل جاد من وزارة
عبد القادر بوعزقي  ،يبقى
قطاع الفالحة ببوابة اجلنوب
ال�رشقي يعاين بني مطرقة �سيا�سة
الت�سويف والهروب �إىل الأمام
و�سندان الواقع املر املعا�ش .

اختالط بني املياه القذرة باملياه ال�صاحلة لل�شرب

�سكان الدبيلة يطالبون بالتحقيق يف م�شاريع مغ�شو�شة
بقطاع الري

دق القطاع ال�صحي ببلدية الدبيلة
بوالية الوادي ناقو�س اخلطر
و ذلك بعدما �سجلت عدد من
املرافق ال�صحية �أمرا�ض غريبة
� ،أين مت ت�سجيل � 15إ�صابة منها
عجز حولها الأطباء و القائمني
على العالج عن حتديد هوية
املر�ض  ،الأمر الذي بات ينذر
بت�سجيل �إ�صابات ب�أمرا�ض وبائية
خطرية على �سكان املنطقة .
املتتبعني لل�ش�أن املحلي ببلدية
الدبيلة �أرجعوا الو�ضع ال�صحي
املتدهور يف الأ�سا�س �إىل حالة
االختالط التي مت ت�سجيلها بني
املياه القذرة بالأخرى ال�صاحلة
لل�رشب  ،ما قد ينبئ بو�ضع �صحي
�أكرث كارثي  ،و �إنت�شار الأمرا�ض
املتنقلة عن طريق املياه  ،على
غرار داء املاالريا الذي �سبق و �أن

يف �إطار مكافحة اجلرمية يف الو�سط
احل�رضي �سيما ال�رسقة ،متكن
عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية التابعني
للأمن احل�رضي الثالث ب�أمن والية
ورقلة خالل اليومني الأخريين ،من
و�ضع حد لن�شاط �شابني يف العقد
الثاين من العمر �إحرتفا ال�رسقة
ب�إ�ستعمال دراجة نارية و�سالح �أبي�ض
.
تفا�صيل العملية ،تعود وقائعها بعد
تلقي الأمن احل�رضي الثالث ل�شكوى
من طرف �أحد املواطنني مفادها
تعر�ضه لل�رسقة حتت طائلة التهديد
ب�سالح �أبي�ض من طرف �شخ�صني
يجهل هويتهما ،لتبا�رش فور ذلك
عنا�رص ال�رشطة عمليات البحث
والتحري التي �أ�سفرت يف ظرف
زمني وجيز من توقيف امل�شتبه
فيها �أثناء تنقلهم على منت الدراجة
النارية ب�إحدى مفرتقات الطرق
و�سط املدينة ،ليتم حتويلهما

مبا�رشة �إىل مقر الأمن احل�رضي
الثالث لإتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة للتحقيق� ،أين تعرف عليهما
ال�شاكي �أثناء تواجده باملقر ل�سماع
�أقواله م�ؤكدا �أنهما ال�شخ�صان اللذان
قاما بالإعتداء عليه ،و�أثناء التحقيق
تقدم �ضحية �آخر يف نف�س اليوم ق�صد
تر�سيم �شكوى تعر�ضه لل�رسقة من
داخل مركبة طالت هاتف نقال ،ليليه
تقدم �ضحية ثالث لرت�سيم �شكوى
بخ�صو�ص تعر�ضه ملحاولة الإعتداء
عليه ب�سالح �أبي�ض من طرف �شابني
يجهل هويتهما ،وبعد عر�ض امل�شتبه
فيهما على ال�سالفي الذكر �أكدوا
�أنهما نف�س الأ�شخا�ص اللذان قاما
باالعتداء عليهم ليتم �إجناز ملف
ق�ضائي جزائي �ضد املتورطني
وتقدميهما �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة لتورطهم يف جرائم تنايف
القانون و مت�س ب�أمن الأ�شخا�ص
وممتلكاتهم .
�أحمد باحلاج

�سجل �أرقام خيالية من ال�ضحايا
 ،على م�ستوى العديد من واليات
الوطن  ،منها مناطق خمتلفة
من والية الوادي  ،و التي �شهدت
فيما بعد �إنخفا�ضا حم�سو�سا
لها عقب و�ضع مديريات ال�صحة
لربامج وقائية و�صفت بالناجحة
لت�سجيل انخفا�ض حم�سو�س يف
عدد الإ�صابات خالل ال�سنوات
الأخرية .
و يف ذات ال�سياق  ،فتح من
جهتهم �سكان دائرة الدبيلة
بالوالية يف معر�ض حديثهم مع
جريدة «الو�سط « النار على
قطاع املوارد املائية  ،و الذين
طالبوا بفتح حتقيق عاجل يف
م�شاريع مغ�شو�شة تابعة لقطاع
املوارد املائية و ذلك على خلفية
ت�سجيل اختالط بني املياه القذرة

 ،حيث ذكر ال�سكان ذاتهم �أن
ميزانية �ضخمة تقدر باملاليري
مت ر�صدها ل�صالح الدائرة و التي
كانت كفيلة ب�إ�ستئ�صال ال�سكان من
امل�شكل البيئي و ال�صحي اخلطري

يف حال مت �إجناز امل�رشوع وفق
املعايري ال�سليمة املعمول بها  ،ما
جعل من امليزانية تذهب يف مهب
الريح من دون �أن يظهر عليها �أي
�أثر يذكر .
�أحمد باحلاج

�أمن ورقلة يطلق حملة حت�سي�سية
حول الآفات االجتماعية

يف �إطار الن�شاط اجلواري التح�سي�سي
التوعـوي للمديرية العامة للأمن
الوطني ،و تزامنا وعودة تالميذ
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ملقاعد
الدرا�سة� ،أطلقت م�صالح �أمن والية
ورقلة بداية من تاريخ الث ـ 08ــامن
جانفي  2018حملة حت�سي�سية توعوية
لفائدة تالميذ امل�ؤ�س�سات الرتبوية
ومرتب�صي التكوين املهني� ،أين �سيتم
خالل هذه احلملة التي مييزها تقدمي
درو�س منوذجية توعوية من طرف
�إطارات خمت�صة تابعة المن والية
ورقلة لفائدة تالميذ الطور الثانوية
ومرتب�صي التكوين املهني بالوالية،
حول مو�ضوع خماطر امل�ؤثرات
العقلية على الفرد واملجتمع� ،إىل
جانب تنظيم معار�ض تت�ضمن

�إح�صائيات م�صالح �أمن والية ورقلة
حول مكافحة ظاهرة املخدرات،
�إىل جانب تنظيم درو�س حول
خماطر الإ�ستعمال ال�سلبي للأنرتنت
على الفرد واملجتمع ،ف�ضال عن
توزيع مطويات �إر�شادية ،وعر�ض
�أ�رشطة وثائقية تبني خماطر الآفات
الإجتماعية على �صحة الفرد و�أمن
املجتمع .
من جهتهم فقد ثمن �أولياء التالميذ
هذه املبادرة مطالبني بتعميمها
على خمتىلف بلديات الوالية التي
ت�شهد تف�شي رهيب لظاهرة ترويج
وتعاطي الأفات الإجتماعية التي
لطاملا كانت �سببا مبا�رشا يف التزايد
املقلق لظاهرة الت�رسب املدر�سي .
�أحمد باحلاج

�أمن تيندوف

الت�صدى ملحرتيف ال�سرقة و تقب�ض
على �سارق ت�سلق منزال

على �إثر تقدم �أحد املواطنني
لدى م�صالح الأمن احل�رضي الأول
و ر�سم �شكواه بخ�صو�ص تعر�ضه
لل�رسقة ( ملبلغ مايل مقدر بـ
 220.000دج و هاتف نقال ) من
داخل منزله  ،متكنت م�صالح
الأمن احل�رضي الأول التابع لأمن
والية تندوف بحر الأ�سبوع الأول
من �شهر جانفي  2019و يف وقت
قيا�سي من توقيف املتورط يف
جرمية ال�رسقة املذكورة ،بعدما
�ضبط بحوزته الهاتف النقال
امل�رسوق و يتعلق الأمر باملدعو
(ح�.أ�.س) البالغ من العمر� 22سنة
و هو ينحدر من والية تندوف و

الذي �صدر يف حقه �أمر �إيداع،
بعد تقدميه �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة تندوف بتاريخ 03
جــانفي  2019عن تهمة ال�رسقة
بالت�سلق من داخل منزل.
وح�سبما �أفاد به بيان خللية
الإعالم واالت�صال مبديرية الأمن
الوطني بتيندوف  ،كانت قد
ت�سلمت يومية «الو�سط» ن�سخة
منه  ،ف�إن العملية الأمنية النوعية
تندرج يف �إطار التطبيق ال�صارم
ملخطط املديرية العامة للأمن
الوطني الهادف لإحتالل امليدان
وتطويق اجلرائم ب�شتى �أنواعها .
�أحمد باحلاج
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ق�سنطينة

التكوين املهني بالطارف

لقاء الوطني حول احلبوب ال�شتوية

ما يقارب  3900من�صب لدورة
فرباير

�سيفتتح يوم اخلمي�س املقبل بدار الثقافة مالك حداد بق�سنطينة اللقاء الوطني حول احلبوب
مت عر�ض بالطارف  3895من�صبا
بيداغوجيا بقطاع التكوين املهني
ال�شتوية مب�شاركة  37والية منتجة للحبوب ,ح�سب ما ك�شف عنه اليوم الثالثاء املدير املحلي
حت�سبا لدورة فرباير املقبل,
للم�صالح الفالحية يا�سني غديري.
ح�سب ما �أفاد به ,رئي�س مكتب
متابعة التكوين لدى املديرية
م�.س
املحلية للقطاع و�أو�ضح ال�سيد
علي تقيدة �أن من جمموع هذه
و يف ت�رصيح لو�أج �أو�ضح ذات
املنا�صب 2865 ,من�صبا يف ال�شعبة
امل�س�ؤول ب�أن هذا اللقاء الوطني
التي تتوج مبنح �شهادة و 1030
املنظم من طرف وزارة الفالحة
�أخرى ت�أهيلية ت�شمل  197تخ�ص�صا
والتنمية الريفية وال�صيد البحري
منها  9جديدة .
بالتن�سيق مع والية ق�سنطينة
وتتعلق التخ�ص�صات اجلديدة
يهدف على وجه اخل�صو�ص
مبجاالت الفالحة و الفندقة و
"ت�أهيل املنتجني و امل�ستثمرين يف
ال�سياحة و الكهرباء و احلرف
جمال �إنتاج احلبوب وهذا ب�إتباع و
املرتبطة باملياه و البيئة ,وفق
احرتام امل�سار التقني يف زراعة
نف�س امل�صدر ,الذي �أ�شار �إىل �أن
هذه ال�شعبة بغية حتقيق زيادة
ال�شعب ال�سائدة هي تلك املتعلقة
يف املردودية"و �أ�ضاف ب�أنه �سيتم
بخ�صو�صية هذه املنطقة على
خالل هذا اللقاء تقدمي عديد
غرار الفالحة و ال�سياحة و
املداخالت التقنية من طرف
الفندقة.
م�س�ؤويل القطاع و ممثلي عديد
من جهته� ,أو�ضح املدير املحلي
امل�صالح الفالحية و املخت�صني
للقطاع� ,أن عرو�ض التكوين لدورة
يف جمال احلبوب حول حت�سني للمو�سم الفالحي  ,2019/2018م�صاحله قامت م�ؤخرا ب�إبرام من حيث امل�ساحات املخ�ص�صة
فرباير املقبل خ�ضعت لدرا�سة
امل�سار التقني و عمليات احلرث �أفاد ال�سيد غديري ب�أنها "فاقت اتفاقيات تو�أمة مع  4واليات للحبوب و لكن متو�سط مردود
دقيقة و ت�ستجيب للعر�ض ال�سوق
وحت�ضري الرتبة للحرث و البذر و الأهداف امل�سطرة ب� 90ألف منتجة للحبوب ال�شتوية على �إنتاجها �ضئيل كما �سيتخلل هذا
ق�سنطينة
احرتام عمق معني �أثناء التقليب هكتار املخ�ص�صة للحبوب ال�شتوية غرار تيارت و عني تيمو�شنت و اللقاء الوطني �إقامة معر�ض
وكذا عديد املراحل الهامة ب�أكرث من  440هكتار �أخرى" �سيدي بلعبا�س ومع�سكر لإعادة للحبوب ال�شتوية ببهو دار الثقافة
مثل ا�ستخدام الأ�سمدة والبذور مردفا ب�أن "والية ق�سنطينة تعترب ت�أهيل الفالحني و امل�ستثمرين مالك حداد ي�شارك فيه �أكرث من
املعاجلة و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة من بني الواليات الرائدة يف مردود النا�شطني يف هذه ال�شعبة لنقل  20منتجا و م�ستثمرا وكذا خمتلف
�إنتاج احلبوب يف الهكتار الواحد اخلربات املتعلقة مبنتجي احلبوب املعاهد و الهيئات الفاعلة يف
ومكافحة الأمرا�ض الطفيلية.
و فيما يتعلق بح�صيلة حملة مبتو�سط  37قنطارا يف الهكتار" .بوالية ق�سنطينة لهذه الواليات املجال الفالحي ,ح�سب ما مت
احلرث و البذر بوالية ق�سنطينة و �أ�ضاف ذات امل�س�ؤول ب�أن التي تتوفر على �إمكانات كبرية �إي�ضاحه.

املحلية للعمل مذكرا ب�أن مراجعة
مدونة التكوين املهني نهاية
دي�سمرب الأخري منحت " اهتماما
خا�صا" لطالبي التكوين من ذوي
امل�ستويات التعليمية الدنيا و�أ�شار
كذلك �إىل �أن الت�سجيالت التي
انطلقت مطلع الأ�سبوع اجلاري
�ستتوا�صل �إىل غاية  16فرباير
املقبل م�ضيفا �أنها �ستتبع ب3
�أيام لالنتقاء و التوجيه و ذلك
يف الفرتة ما بني  17و  19فرباير
املقبل �أي قبل الدخول الر�سمي
املزمع يوم  24فرباير وتتوفر
والية الطارف التي �سجلت يف
�سبتمرب الأخري �أزيد من 5600
مرتب�ص يف  251فرعا تكوينيا على
 18م�ؤ�س�سة منها  3معاهد وطنية
متخ�ص�صة يف التكوين املهني
و  12مركزا للتكوين املهني و
التمهني بالإ�ضافة �إىل  3ملحقات
بقدرة ا�ستقبال نظرية ت�صل �إىل
 4575من�صبا بيداغوجيا و 920
�رسيرا للإيواء.

ا�ستالم  4م�شاريع ل�صيانة طرقات
والئية "قبل نهاية "2018

اجللفة

�إطالق حملة تطوعية لغرا�سة نبات ال�شيح الأبي�ض
�أطلقت بوالية اجللفة �أول حملة
تطوعية لغرا�سة و ا�ستزراع نبات
ال�شيح الأبي�ض يف مبادرة نوعية
للحفاظ على الغطاء النباتي
باملناطق ال�سهبية.
وقد عرفت هذه احلملة التي
بادرت �إىل تنظيمها اجلمعية
التطوعي
للعمل
الوطنية
بالتعاون مع املحافظة ال�سامية
لتطوير ال�سهوب ح�ضورا معتربا
للمتطوعني من عدة واليات على
غرار اجلزائر العا�صمة ،تيبازة،
عني الدفلى ،البليدة حيث مت
مبا�رشة الغرا�سة مبنطقة "منكب
بن حامد " ببلدية تعظميت (50
كيلومرت جنوب الوالية) ويف ت�رصيح
ك�شف رئي�س اجلمعية الوطنية
للعمل التطوعي املهند�س واخلبري

الزراعي� ،أحمد ماحلة ،ب�أن "هذا
امل�رشوع الذي �إ�ستفادت به
اجلمعية من طرف برنامج الأمم
املتحدة للتنمية يندرج يف �إطار
املحافظة على التنوع البيولوجي
و�إعادة الإعتبار للنبتة ال�شيح
البي�ض وكذاوالإهتمام بالغطاء
النباتي".
و�أ�شار ذات امل�س�ؤول �إىل �أنه "مت
يف �سبيل تنفيذ هذا العمل الذي
مل تدخر املحافظة ال�سامية
لتطوير ال�سهوب �أي جهد ب�ش�أنه
عقد �إتفاقية مع هذه الأخرية ومت
�إ�ستزراع يف م�شتلتها نبتة ال�شيح
حيث مت �إقتناء يف هذه احلملة
نحو � 5000شتلة لغرا�ستها كمرحلة
�أوىل".
من جانبه� ،أبرز م�س�ؤول املحافظة

ال�سامية لتطوير ال�سهوب� ،أجمكوح
م�صطفى ،الأهمية التي تكت�سيها
العملية وكذا جهود م�ؤ�س�سته �إىل
جانب �ضمان �إطار �إجتماعي
تنموي باملنطقة ال�سهبية للحفاظ
على الغطاء النباتي بهذه املناطق
و�إعادة تثمينها كما هو احلال
بالن�سبة لنبتة ال�شيح"و�أكد رئي�س
م�صلحة باملحافظة ال�سامية
لتطوير ال�سهوب ،بوخنيفر �سالمي،
ب�أن "هذه الغرا�سة مت �إختيار
لها منطقة تعترب مبثابة حممية
رعوية حمرو�سة مما �سي�ساهم يف
جناعة العملية واملحافظة على
هذه الغرا�سة لنبتة لها �أهميتها يف
الغطاء النباتي
ال�سهبي".
ويندرج هذا العمل امل�شرتك مع

اجلمعية الوطنية للعمل التطوعي
ح�سب بوخنيفر يف �إطار م�سعى
لإعادة ت�أهيل الغطاء النباتي يف
املنطقة ال�سهبية ال�سيما منه
النبات ذو الإ�ستعمال الطبي
واملهدد بالإنقرا�ض كما هو
احلال لل�شيح الأبي�ض وقد مت يف
هذه املبادرة تربية و �إ�ستزراع
نحو � 10آالف نبتة على م�ستوى
م�شتلة تعظميت.
من جهته ثمن رئي�س بلدية
تعظميت� ،شتوحي عمر ،هذه
احلملة معتربا �إياها مبثابة
خطوة ناجحة للأمام م�ضيفا ب�أن
"املنطقة التي �أختريت للغرا�سة
هي منطقة معروفة بالنباتات
ال�سهبية ذات الفائدة الطبية".

الطارف

جمعية �أيادي اخلري القالة تطلق حملة �شتاء دافئ 2

�أطلقت جمعية �أيادي اخلري بالقالة
حملة ت�ضامن حتت �شعار �شتاء دافئ
 2ت�ضامنا مع عائالت معوزة ،وذلك
من خالل توزيع لأغطية و�أفر�شة
ومواد غذائية عليهم ،ح�سب من�شطي
املبادرة .و�أو�ضح �سيف الدين كرمي
نائب رئي�س باجلمعية اخلريية،

ب�أن هذه احلملة الت�ضامنية التي
�رشع فيها عبارة عن بداية حلملة
�شتوية ت�ستهدف بالأ�سا�س العائالت
املحتاجة بالقرى واملناطق النائية
بالوالية كمناطق ام الطبول  ،العيون
 ،القالة القدمية حيث �سيتم توزيع
�أفر�شة و�أغطية ومواد غذائية

�أ�سا�سية عليهم يتم جمعها يف �إطار
هذه احلملة التي �سيتم االنطالق
فيها ال�شهر اجلاري  .ويف ذات
ال�سياق� ،أ�ضاف حمدثنا �إن جمعيتنا
ّ
تنظم هذه احلملة للمرة الثانية بهدف
م�ساعدة الأرامل والأيتام خا�صة ،
و�أ�ضاف امل�صدر ب�أن هذه احلملة

�ستتوا�صل لت�شمل عديد املناطق
الوالية .للإ�شارة ،تعمل جمعية �أيادي
اخلري على التح�سي�س والتوعية
ب�أهمية الت�ضامن يف هذا الإطار ،كما
ت�سعى من خالل جملة امل�شاريع التي
تقوم بها اىل ر�سم الب�سمة على وجوه
الأيتام واملعوزين .رزق اهلل �شريف

�سيتم ا�ستالم  4م�شاريع ل�صيانة
طرقات والئية قيد الإجناز عرب
عديد بلديات والية ق�سنطينة "قبل
نهاية ال�سنة اجلارية" ,ح�سبما
علم من م�صالح املديرية املحلية
للأ�شغال العمومية و�أكد رئي�س
م�صلحة ال�صيانة بذات املديرية,
�إبراهيم لكروم� ,أن هذه العمليات
ت�شمل كل من الطريق الوالئي رقم
 16الرابط بني بلدية ابن بادي�س
(ق�سنطينة) و�أوالد حبابة (�سكيكدة)
مبقطعه الرابط بني و�سط املدينة
مبنطقة ابن بادي�س و م�شتة بن
يعقوب التابعة لذات البلدية على
م�سافة  14,5كيلومرت.
و�أ�شار ذات امل�س�ؤول �إىل �أن
امل�رشوع الثاين يتعلق بتحديث
مقطع على م�سافة  15,5كيلومرت
بني بلدية ابن زياد و احلدود
الإدارية مع والية ميلة بالتحديد
مبنطقة العثمانية و�أكدت مديرية
الأ�شغال العمومية لوالية ق�سنطينة
�أنه قد مت �أخذ بعني االعتبار
يف عمليات �صيانة  5كيلومرت
بني بلديتي زيغود يو�سف و بني
حميدان التابعة للطريق الوالئي

رقم  9مبنطقة زيغود يو�سف �إىل
غاية احلدود الإدارية مع والية
�سكيكدة ومن بني امل�شاريع التي
�سيتم �إجنازها خالل هذه املدة
تعزيز مقطع طريق على م�سافة
 1,5كيلومرت بني م�شتة الرتبة
(ديدو�ش مراد) و بلدية حامة
بوزيان على الطريق الوالئي رقم 8
الرابط بني بلدية ديدو�ش مراد و
بني حميدان ,ح�سبما �أ�ضافه ذات
امل�س�ؤول.
و�أكد ذات امل�صدر �أن ا�ستالم
هذه امل�شاريع التي تعدت ن�سبة
تقدم �أ�شغالها حاليا  95باملائة,
�ست�سمح بفك االختناق املروري
بو�سط البلديات املعنية حيث
ت�سجل حركة مرورية كثيفة يوميا
وف�صل ذات امل�صدر �أن �إجناز هذه
امل�شاريع �ست�سهم يف �إعادة ت�أهيل
�شبكة الطرقات الوالئية لق�سنطينة
والتي تطلبت تخ�صي�ص غالف
مايل يقدر بـ  340مليون د.ج,
م�شريا �إىل �أن منطقة ق�سنطينة
ت�ضم حاليا �شبكة طرق والئية
بطول  371,53كيلومرت منها 42,6
كيلومرت بعا�صمة الوالية.
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متدد ال�شعبوية:

كيف تهدد �سيناريوهات «بريك�ست» م�ستقبل �أوروبا يف 2019؟
نوار ال�صمد/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

متدد ال�شعبوية:
يواجه االحتاد الأوروبي ،خالل عام
 ،2019عدة حتديات �ضاغطة� ،إذ مل
يُح�سم بعد م�سار اخلروج الربيطاين من
االحتاد يف ظل االفتقاد لرتتيبات هذا
االنف�صال ،وتوازي ذلك مع �صعود ائتالف
ال�شعبويني �إىل ال�سلطة يف �إيطاليا،
مدعو ًما من جانب تيارات معار�ضة
لالندماج الأوروبي .وامتدت موجات عدم
اال�ستقرار �إىل فرن�سا التي مل تنح�رس بها
بعد احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء».
وبخروج امل�ست�شارة الأملانية «�أجنيال
مريكل» من امل�شهد ال�سيا�سي �أ�صبح
الدعم الأملاين لتما�سك االحتاد رهنًا
بالتوازنات ال�سيا�سية الداخلية يف برلني،
وا�ستمرارية �صعود التيارات اليمينية.

�سيناريوهات
«بريك�ست»:
حتول االنق�سام يف الر�أي العام الربيطاين
حول م�س�ألة اخلروج �أو البقاء يف االحتاد
الأوروبي �إىل اختالف حول نوع هذا
اخلروج بني م�ؤيد لـ»خروج ناعم» soft
 ،brexitو»خروج خ�شن» .hard Brexit
ويُق�صد بالأول خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي مع الإبقاء على عالقات وثيقة
باالحتاد فيما يتعلق بالأمور االقت�صادية،
واحلفاظ على بع�ض قواعد وتعريفات
االحتاد الأوروبي ،وهو ما يعار�ضه �أن�صار
اخلروج اخل�شن الذين يطالبون بالتخل�ص
من كافة هذه القواعد والتعريفات ،كما
يرون �أن اخلروج من االحتاد الأوروبي
من دون اتفاق يف حال ف�شلت املفاو�ضات
�أف�ضل من تقدمي تنازالت تتعار�ض مع
رغبة �أغلبية الربيطانيني.
و�أدى هذا االنق�سام �إىل حدوث ت�صدعات
داخل حزب املحافظني احلاكم ،وهو
ما ظهر يف ا�ستقالة عدة وزراء يف يوليو
املا�ضي ،مثل :وزير الربيك�ست «ديفيد
ديفي�س» ،ووزير اخلارجية «بوري�س
جون�سون» ،لت�سجيل اعرتا�ضهما على
الطريقة التي تُدير بها «ترييزا ماي»
املفاو�ضات ،والتي �ست�ؤدي -من وجهة
نظرهما� -إىل التو�صل �إىل اتفاق نهائي
�سيئ .كما ا�ستقال كل من «دومينيك راب»
وزير الربيك�ست ،و»�شايلي�ش فارا» وزير
الدولة املكلف ب�شئون �أيرلندا ال�شمالية،
و»�أ�ستري ماكفي» وزيرة العمل واملعا�شات

الربيطانية ،و»�سويال بريفرمان» وزيرة
الدولة ل�شئون الربيك�ست ،وذلك يف نوفمرب
 .2018فيما تر�صد خطة «ماي» فرتة
انتقالية بد ًءا من مار�س  ،2019ومتتد
� 21شه ًرا ،تبقى اململك ُة املتحدة خاللها
داخل االحتاد اجلمركي وال�سوق امل�شرتكة
للحد من اخل�سائر املتوقعة ،و�إعطاء
جمال للتفاو�ض على اتفاقية جتارة حرة
جديدة ت ّ
ُنظم العالقة االقت�صادية مع
�أوروبا فور انتهاء الفرتة االنتقالية .وتُ�شري
التوقعات �إىل احتمالية عدم موافقة
الربملان على اخلطة التي قدمتها «ترييزا
ماي» للخروج من االحتاد الأوروبي يف ظل
انق�سام حزب املحافظني ،وتوجه حزب
( DUPحلفاء «ترييزا ماي» يف �أيرلندا
ال�شمالية) �إىل الت�صويت �ضد االتفاق.
ويف حال مل تتمكن «ترييزا ماي» من
احل�صول على موافقة الربملان على
خطتها ،ف�إن هناك ثالثة �سيناريوهات
بديلة:

متديد مدة التفاو�ض
على الرغم من �أن �ضيق الوقت وت�شدد
امل�سئولني الأوروبيني لن يُ�س ّهل �إمكانية
خ�صو�صا مع
التو�صل �إىل اتفاق جديد،
ً
اقرتاب والية الربملان الأوروبي من
االنتهاء؛ �إال �أنه ميكن لربيطانيا �إعادة
التلويح باملادة  50من اتفاقية ل�شبونة التي
تن�ص على �أن �أي دولة ع�ضو يف االحتاد
الأوروبي ترغب يف اخلروج من االحتاد
فعليها �أن حتيط املجل�س الأوروبي
عل ًما ،و�أن تتفاو�ض على ذلك يف مدة ال
تتجاوز عامني �إال يف حالة موافقة جميع
الدول الأع�ضاء الأخرى على متديد هذه
الفرتة ،وبالتايل ميكن لربيطانيا اللجوء
�إىل حلفائها لتمديد مدة التفاو�ض،
ومعه املوعد الر�سمي للخروج يف مار�س
.2019

اخلروج دون اتفاق:
قد يحدث هذا ال�سيناريو يف حالة مت
رف�ض االتفاق يف الربملان الربيطاين،
و�إ�سقاط حكومة «ماي» بعد �سحب الثقة
منها ب�سبب �إخفاقها يف �إجناز املهمة
املوكلة اليها ،وبلوغ موعد اخلروج يف
مار�س  2019من دون �إعادة التو�صل �إىل
اتفاق جديد .ونظ ًرا ملعار�ضة بع�ض نواب
حزب املحافظني لالتفاق ،بالإ�ضافة
�إىل معار�ضة حزب العمال له؛ فقد مت
ت�أجيل الت�صويت �إىل يناير  2019خو ًفا من
الو�صول �إىل هذه احلالة� ،أي اخلروج من
دون اتفاق ،وهو ما �سترتتب عليه نتائج
كارثية بالن�سبة للمملكة املتحدة ،كانتقال

اال�ستثمارات وال�رشكات الربيطانية �إىل
دول �أخرى يف �أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل حاجة
اململكة املتحدة ل�سن مئات القوانني قبل
موعد اخلروج لتنظيم حركة الب�ضائع
ومرور ال�سلع القادمة من �أوروبا.

تنظيم ا�ستفتاء جديد:
حتاول عدة �أطراف يف بريطانيا الت�سويق
ال�ستفتاء جديد حول الربيك�ست ،مما
خمرجا يف حال و�صول الأمور �إىل
يُعترب
ً
طريق م�سدود .ويُظهر ا�ستطالع ر�أي
�أجراه معهد «�سورفاي�شن» بتفوي�ض من
القناة الرابعة الربيطانية امل�ستقلة ،يف
الفرتة ما بني � 20أكتوبر �إىل  2نوفمرب
� ،2018أن  %54من الربيطانيني �سي�صوتون
ل�صالح البقاء يف االحتاد الأوروبي ،كما
�أ�صدرت حمكمة العدل الأوروبية قرا ًرا
يف دي�سمرب  2018يق�ضي ب�أن لربيطانيا
احلق يف الرتاجع عن قرارها باالن�سحاب
من االحتاد الأوروبي دون احل�صول على
موافقة باقي الدول الأع�ضاء.

املع�ضلة الإيطالية:
بعد الأزمة الناجتة عن رف�ض االحتاد
الأوروبي ملوازنة احلكومة الإيطالية
امل�ؤلَّفة من حتالف «حركة خم�سة جنوم»
وحزب رابطة ال�شمال اليميني املتطرف،
ت�صاعدت خماوف املحللني من احتمالية
�سعي �إيطاليا للخروج من االحتاد الأوروبي،
ال �سيما بعدما ك�شفت عدة ا�ستطالعات
للر�أي عن �أن الإيطاليني يُح ّملون االحتاد
م�سئولية �أزماتهم املالية ،كما �سبق و�أن
�رصح «كالوديو بورجي» (رئي�س جلنة
املوازنة يف جمل�س النواب الإيطايل) ،يف
�أكتوبر  ،2018ب�أن بالده �سوف تكون �أف�ضل
اً
حال �إذا خرجت من منطقة اليورو ،وهو
ما دفع بع�ض املحللني �إىل و�صف ذلك
«�إيطاليك�ست» (.)Italexit
من جانب �آخر ،يرف�ض بع�ض املحللني
هذا الر�أي ،ويرون �أنه جمرد تهديدات
من االئتالف ال�شعبوي ،فروما ال تزال
يف حاجة لع�ضوية االحتاد الأوروبي
ومنطقة اليورو ملنع انهيار اقت�صادها عرب
اال�ستفادة من قرو�ضه املي�رسة بفوائد
منخف�ضة ،كما �أن االحتاد الأوروبي
ي�سعى لتفادي ال�سيناريو الربيطاين،
خ�صو�صا �أن �إيطاليا تُعترب ثالث �أكرب
ً
اقت�صاد يف منطقة اليورو ،وبالتايل ف�إن
�أي �أزمة �ضخمة �سيعاين منها االقت�صاد
الإيطايل �ستكون لها ارتدادات خطرية
على االقت�صاد الأوروبي .بيد �أن التحالف
ال�شعبوي املوجود على ر�أ�س احلكومة
الإيطالية يرى �أن حجم ت�أييده �سيزيد بني

الناخبني الإيطاليني كلما �أمعن يف حتدي
االحتاد الأوروبي.

ما بعد «مريكل»:
�ش ّكل و�صول «�أجنريت كرامب كارنبوير»
كرئي�سة للحزب امل�سيحي الدميقراطي
يف االنتخابات احلزبية التي جرت يف
ارتياحا لدى «�أجنيال
 7دي�سمرب 2018
ً
مريكل» التي قررت عدم الرت�شح لرئا�سة
احلزب ،ال �سيما بعد النك�سة االنتخابية
التي تعر�ض لها حزبها يف مقاطعة هي�سن،
حيث متتلك «�أجنريت كرامب كارنبوير»
ر�ؤى متقاربة مع «مريكل» فيما يتعلق
بدعم امل�رشوع الأوروبي.
كما �أن جناح مناف�س �آخر كان �سي�ؤدي �إىل
نوع من عدم االن�سجام بني رئي�س احلزب
اجلديد وامل�ست�شارة الأملانية «مريكل»،
خ�صو�صا �أن �أولوية الرئي�س اجلديد كانت
ً
�سرتكز يف الغالب على النهو�ض باحلزب
امل�سيحي الدميقراطي ،وا�سرتجاع
ناخبيه الذين اجتهوا �إىل الت�صويت
لأحزاب �أخرى ،مثل حزب البديل لأجل
�أملانيا  ،AFDر ًّدا على بع�ض �سيا�سات
«مريكل» ،مثل انفتاحها على ا�ستقبال
الالجئني.
وا�ضحا من املواقف التي �أعلنتها
وبدا
ً
«كرامب كارنبوير» خالل حملتها
االنتخابية �أنها ت�ؤيد �إن�شاء جي�ش �أوروبي،
و�إ�صالحات منطقة اليورو املتفق عليها
بني «ماكرون» و»مريكل» يف يونيو ،2018
مما ي�ساهم يف حدوث نوع من التوافق
الأملاين  -الفرن�سي خالل الفرتة املقبلة.

تراجع فرن�سي:
�ص ّور «�إميانويل ماكرون» املعركة
االنتخابية يف مواجهة «مارين لوبان»
(مر�شحة حزب اجلبهة الوطنية اليميني)
ب�أنها مواجهة بني �أوروبا واالنعزاليني،
وهو ما دفع بع�ض �أن�صار االحتاد
الأوروبي للت�صويت ل�صاحله ،ومت و�ضع
انت�صاره كم�ؤ�رش على رغبة �أغلبية
الفرن�سيني يف ا�ستمرار انخراط فرن�سا
يف م�رشوع التكامل واالندماج الأوروبي،
ولكن �ضمن ور�شة �إ�صالحات ،بد ًءا من
�إ�صالح منطقة اليورو عرب تخ�صي�ص
موازنة ا�ستثمارية موحدة لها ،و�إن�شاء
�صندوق مل�ساعدة الدول الأع�ضاء التي
قد تعاين من حتديات اقت�صادية خارجية،
بالإ�ضافة �إىل اقرتاح �إن�شاء وزير مال
�أوروبي ،و�إقامة برملان ملنطقة اليورو،
والعمل على فر�ض �رضائب على �رشكات
التكنولوحيا ال�ضخمة ،وم�ؤخ ًرا تبني
م�رشوع �إن�شاء جي�ش �أوروبي حقيقي

حلماية الأمن الأوروبي .بيد �أن اندالع
موجة احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء»
قد تعرقل هذه امل�رشوعات ،فعلى الرغم
من خفوت حدة هذه االحتجاجات ،ف�إنها
ك�شفت عن تراجع القدرة ال�رشائية لدى
الطبقة الفرن�سية املتو�سطة ،وتزايد
م�ستوى الال م�ساواة يف الدخول ،وتزايد
عدد العاطلني عن العمل .وي�شري جلوء
بع�ض امل�شاركني يف هذه االحتجاجات
�إىل العنف وانت�شار هذه التحركات �إىل
دول �أخرى كبلجيكا وهولندا �إىل درجة
الي�أ�س ال�شاملة التي ت�سيطر على هذه
ال�رشيحة االجتماعية .ويرى بع�ض
املحللني �أن احلكومة الفرن�سية غري
قادرة على حت�سني �أو�ضاع هذه الطبقة،
نظ ًرا لاللتزامات املالية التي تُنفقها
على م�شاريع االحتاد الأوروبي .ويف هذا
ال�سياق ن�رش الرئي�س الأمريكي تغريدة
يرى فيها �أن على فرن�سا �سحب الأموال
التي ت�رصفها على متويل اتفاقية املناخ
و�إعطاءها له�ؤالء املحتجني.

حتديات :2019
يمُ كن الإ�شارة فيما يلي �إىل �أبرز التحديات
التي �سيكون على االحتاد الأوروبي
كم�ؤ�س�سة -مواجهتها يف عام ،2019والتي تتمثل يف:

حلفاء بريطانيا:
تَعترب بع�ض دول �أوروبا ال�شمالية
وال�رشقية بريطانيا الداعم الأكرب لها يف
بع�ض الق�ضايا داخل االحتاد الأوروبي،
مثل :التجارة احلرة ،والدفاع عن ال�سيادة
ال�رضيبية الوطنية ،والوقوف يف وجه
رو�سيا ،ومن ثم فقد تتجه دول مثل:
ال�سويد ،والدمنارك ،وهولندا ،والتفيا،

و�أ�ستونيا ،وفنلندا ،مع بريطانيا� ،إىل
�إعادة �إحياء فكرة الرابطة الهانزية
 Hanseatic leagueالتي ت�شري
�إىل رابطة قدمية �ضمت بع�ض املدن
التجارية ،بيد �أن مثل هذه الروابط مع
بريطانيا والبعيدة عن االحتاد الأوروبي
قد ت�ساهم يف �إ�ضعافه ،يف حني يرى بع�ض
املحللني �أن خروج بريطانيا �سي�ساهم يف
زيادة الدور الأملاين – الفرن�سي ،وتكري�س
تكامل �أعمق بني باقي الدول املتبقية يف
االحتاد.

حكومات متمردة:
يواجه االحتاد الأوروبي مع�ضلة مترد
بع�ض احلكومات املنتخبة ب�شكل
دميقراطي على قواعده الأ�سا�سية ،على
غرار الأزمة مع احلكومة الإيطالية ،كما
حتاول حكومة «فيكتور �أوروبان» ال�سيطرة
على الإعالم ،وتقييد حرية التعبري ،وهو
ً
تقوي�ضا
ما يعتربه امل�سئولون الأوروبيون
لأ�س�س النظام الليربايل ودولة القانون.

حتالفات م�ضادة:
من جانب �آخر ،حتاول بع�ض الدول (مثل:
بولندا ،والت�شيك ،واملجر ،و�سلوفاكيا)
تكوين حتالف �إقليمي رمبا ي�ضم رومانيا
وبلغاريا م�ستقبلاً من �أجل الت�صدي
ملحاوالت �أملانيا على �إجبارهم على
حتمل ح�ص�ص ا�ستقبال الالجئني ،حيث
تبقى ق�ضية اللجوء والهجرة ق�ضية
مهددة لال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي
ِّ
يف �أوروبا ،ومن ثم يحتاج االحتاد
الأوروبي حللول جذرية توازن بني حاجة
دوله للعن�رص ال�شبابي ،والتخوفات من
التغريات الدميوجرافية والثقافية التي
ت�ستغلها الأحزاب ال�شعبوية.
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الو�سط2019/01/09:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  :اجلودي بوبكر
حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
�شارع � 20أوت  1956رقم  07 :اجللفة
رقم 2019/ :
تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412/04من قانون م  ،م ،ق
بناء على طلب � :صيلع م�سعود -
ال�ساكن  :حي بربيح بناية  165/14اجللفة -
بعد االطالع على �أحكام املواد  406اىل 416و املواد - ، 613 ، 612
 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نظرا لعدم متكننا من تبليغ تكليف بالوفاء لل�سيد /بن �شيخ بن ناجيي -
فار�سل له عن طريق الربيد امل�ضمن
حيث مت تعليق على لوحة الإعالنات مبحكمة م�سعد و باملجل�س ال�شعبي -
البلدي بلدية في�ض البطمة
بناء على امر االذن بالن�رش ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة اجللفة يف -
02/01/2018 :
رقم الرتتيب - 00004/2019:
كلفنا نحن املح�رض الق�ضائي ال�سيد بن �شيخ بن ناجي ال�ساكن � :شارع -
�أول نوفمرب رقم  47في�ض البطمة و الزمناه بت�سديد املبلغ املحكوم به
و املقدر ب 5.400.000.00دج خم�سة ماليني و اربعمائة الف دينار
جزائري وكذا م�صاريف و اتعاب التنفيذ يف خالل مدة ة خم�سة ع�رش
 15يوما ابتداء من تاريخ الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ضاء املدة القانونية
�ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار طبقا لن�ص املادة  612من
قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/01/09:

ANEP N°: 1916000659
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 980حالة اعتقال لأطفال قا�صرين خالل 2018

قال مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات �إن �سلطات االحتالل وا�صلت خالل العام املا�ضي ا�ستهداف الأطفال ،باالعتقال واال�ستدعاء وفر�ض
الأحكام والغرامات املالية الباهظة ،حيث ر�صد  980حالة اعتقال ا�ستهدفت القا�صرين بينهم مر�ضى وجرحى.
م�٫س
وقال الباحث ريا�ض الأ�شقر
الناطق الإعالمي للمركز �أن
االحتالل يتعمد اللجوء العتقال
القا�رصين بهدف خلق جيل
�ضعيف ،وغري متوزان ،وتدمري
واقعهم وم�ستقبلهم ،لذلك جعل من
اعتقال الأطفال اخليار الأول ،وزج
بهم يف ظروف اعتقاليه قا�سية ،بل
جل�أ اىل اعتقال قا�رصين مل تتجاوز
�أعمارهم  12عاماً ،بينهم الطفل
زيد طه (� 6سنوات) من اخلليل،
�أثناء خروجه للعب مع �أقاربه يف
منطقة قريبة من بيته.
و�أو�ضح الأ�شقر �أن االحتالل ال يزال
يعتقل حالياً يف �سجونه  250طف ً
ال
موزعني بني �سجني جمدو وعوفر،
�إ�ضافة �إىل وجود عدد يف مراكز
التوقيف والتحقيق ،يتعر�ضون
لكل �أ�شكال االنتهاك والإهانة
ويحرمون من كافة حقوقهم التي
ن�صت عليها املواثيق االن�سانية ،ما
يزيد عن � 55أ�سريا منهم يعانون من
�أمرا�ض خمتلفة.
و�أ�شار �إىل �أن املحاكم الع�سكرية
الإ�رسائيلية ا�ستمرت يف فر�ض

الغرامات املالية الباهظة على
الأ�رسى الأطفال ،وذلك �ضمن
�سيا�سة مربجمة ومعتمدة ،الأمر
الذي ي�شكل عبئاً على ذويهم
يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية
املتدهورة ،ورفع فاتورة م�شاركة
�أبنائهم يف مقاومة االحتالل ،حيث
و�صلت قيمة الغرامات املالية التي
فر�ضت على الأطفال يف حمكمة
عوفر فقط خالل العام 997( 2018
�ألف �شيكل) �أي ما يعادل (� 270ألف
دوالر) .
فيما وا�صل االحتالل خالل العام
املا�ضي فر�ض الأحكام القا�سية
والردعية بحق الأ�رسى الأطفال
و�أ�صدرت حمكمة عوفر الع�سكرية
حكماً بال�سجن الفعلي ملدة 35
عاما بحق الأ�سري الفتى اجلريح
�أيهم با�سم �صباح ( 16عاماً) من
بيتونيا وغرامة مالية قيمتها
"مليون �شيقل" ،وكان اعتقل ومل
يتجاوز عمره ( 14عاماً) فقط بعد
�إطالق النار عليه و�إ�صابته بجراح
متو�سطة.
كما وا�صل االحتالل خالل العام
املا�ضي فر�ض عقوبة احلب�س
املنزيل واالبعاد بحق الأطفال،

حيث �أ�صدر ما يزيد عن  95قرارا
باحلب�س املنز ّ
يل بحقّ قا�رصين،
وابعد  31طف ً
ال عن منازلهم اىل
منازل اقارب لهم يف مناطق بعيدة
عن منزل العائلة ،كما اعتقل 12
طفال على خلفية الن�رش على
موقع الفي�سبوك ووجه لهم تهمه
التحري�ض.
وبني الأ�شقر �أن االحتالل اعتقل
� 9أطفال خالل العام املا�ضي
بعد �إطالق النار عليه و�إ�صابتهم
بجراح خمتلفة ،كما �شارك �أطباء
االحتالل يف ابتزازهم لتقدمي
معلومات مقابل العالج ،ومن بينهم
الطفل �أحمد زقزوق ( 14عاما)
�أ�صيب بالر�صا�ص احلي على حاجز
زعرتة جنوب نابل�س ،والطفل �أحمد
عي�سى �شاللدة (16عاما) اعتقل
بعد �إ�صابته بالر�صا�ص احلي يف
ال�ساق على مدخل بلدة "بيت
عينون" باخلليل ،والفتى حممد
�سامل ديب ( 17عاماً) من قطاع
غزة ،واعتقل بعد �إطالق الر�صا�ص
عليه و�إ�صابته ،خالل م�شاركته
ال�سلمية يف م�سريات العودة على
احلدود ال�رشقية لقطاع غزة.
وتعمدت قوات االحتالل ممار�سة

عا�صم الربغوثي �أ�سريا� ..أخ مل يرتك دماء �أخيه على الأر�ض
رف�ض عا�صم �أن يحت�ضن "قي�س" جنل �أخيه �صالح،
(الذي مل يتجاوز �أربعة �أعوام)� ،أو ينظر يف عيونه� ،أو
يهدهد عليه ،قبل �أن ينتقم لأبيه ..فلقد كان هاج�س،
ماذا �س�أقول لك حني تكرب ي�سيطر عليه؟.
مل مت�ض �ساعتان على اغتيال �صالح ،حتى كانت
ر�صا�صات "عا�صم" متزق �أج�ساد ثالثة جنود
"�إ�رسائيليني" ،فالأخ مل يرتك دماء �أخيه جتف على
الأر�ض ،ليم�سح دموع "قي�س" ،ويتمتم يف �أذنه بعد �أن
احت�ضنه بفخر ،لقد حتقق االنتقام بثالثة ر�ؤو�س ،علما
�أن كل ر�ؤو�س االحتالل ال ت�ساوي ظفر �أبيك.
عا�صم مل ين�س ذكريات الطفولة مع �أخيه ،مل تغب �صورة
�صالح عنه �أكرث من �ساعتني ،مل يقبل �أن تزين �صوره
جدران املنزل قبل االنتقام ،وهما من �أتقن هذا الفن،
عندما نفذا عملية "عوفرا" �سوية ،اليوم ترقد روح �صالح
�آمنة مطمئنة ،حتلق يف ال�سماء ،تبت�سم وقد جاءتها �أخبار
الب�شارة باالنتقام ،ترف�ض �أن يتمدد �أحد جانبها ،فهذا
مكان بطوالت عا�صم وذكرياته التي ال تنتهي.

يف "جعفات �أ�ساف" حتقق االنتقام ،حينما جندل عا�صم
الربغوثي ثالثة جنود فداء لروح "�صالح" ،فيما يتوهم
االحتالل اليوم بتحقيق ن�رص بعد �أن اعتقل ج�سد
عا�صم ،فهو يجهل لغة الأرواح ،فروح عا�صم و�صالح ومن
قبلهم �آالف ال�شهداء �أينعت وكربت يف جيل فل�سطيني
يلفظ كل �أ�شكال االحتالل.
يف رام اهلل ،ما زالت عائلة الربغوثي تقدم الت�ضحيات،
فقامو�سها ال يعرف �إال لغة البذل والفداء ،فالأب (عمر)
ق�ضى يف �سجون االحتالل �أزيد من ( 28عاما) ،و ما زال
�أ�سريا ،فيما االبن الأكرب عا�صف �أ�سريا كذلك ،واليوم
يلحق بهم عا�صم ،فيما روح "�صالح" حتلق يف ال�سماء.
يا من تزفون روح �صالح نحو ال�سماء� ،أخربوه �أن عا�صم
ما تخلف حلظة وحقق االنتقام ،قولوا له �إن "قي�س" بد�أ
يهد�أ وابت�سامته تعود على وقع تقليب �صور �أبيه ،قولوا
له �إن ق�صته و�أخاه �أ�صبحت حديث ال�شارع الفل�سطيني،
قولوا له �إن �أ�صبح �أهزوجة الأطفال و�أيقونة املقاومة،
قولوا له �إن "�صالح" حقق االنتقام.

االحتالل يوا�صل �إهمال احلالة ال�صحية للأ�سري
قتيبة م�سلم

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،ب�أن �إدارة
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي يف �سجن "جلبوع"
توا�صل �إهمال احلالة ال�صحية للأ�سري قتيبة م�سلم
( 48عاما) ،من قرية تلفيت جنوبي �رشق نابل�س ولفتت
الهيئة ،يف بيان� ،إىل �أن الأ�سري م�سلم يعاين من ارتفاع
يف �ضغط الدم وارتفاع يف الكولي�سرتول ،ومن �أوجاع
دائمة يف الظهر ،وقد تفاقم و�ضعه ال�صحي يف الآونة
الأخرية ف�أ�صبحت لديه م�شاكل حادة يف الكلى من
جراء خو�ضه ثمانية �إ�رضابات مفتوحة عن الطعام

خالل وجوده يف معتقالت االحتالل.
ونقل حمامي الهيئة خالل زيارته الأ�سري م�سلم� ،إىل
�أن �إدارة معتقل "جلبوع" تتعمد �إهماله طبيا بعدم
ت�شخي�ص حالته ال�صحية بال�شكل ال�سليم ،ومن �إعطائه
م�سكنات وعالجات ال تخفف من �أوجاعه ،حيث بات
ي�شعر ب�أنه حقل جتارب بني �أيدي �أطباء ال�سجن.
يذكر �أن الأ�سري م�سلم معتقل منذ العام  2000وحمكوم
عليه بال�سجن  37عاما ،ويقبع حاليا يف �سجن "جلبوع"
الإ�رسائيلي.

الأطفال
بحق
االنتهاكات
املعتقلني منذ حلظة اعتقالهم،
وذلك با�ستخدام ال�رضب املربح،
وا�صطحاب الكالب البولي�سية
املتوح�شة ،وتوجيه ال�شتائم
بحقهم،
البذيئة
والألفاظ
وتهديدهم وترهيبهم ،وانتزاع
االعرتافات منهم حتت ال�ضغط
والتهديد و�إبقائهم دون طعام
�أو �رشاب لفرتة طويلة ،حيث
تعر�ض  %99من الأطفال الذين مت

اعتقالهم اىل �أ�ساليب متعددة من
التعذيب والتنكيل والإهانة.
و�أكد الأ�شقر �أن االحتالل ي�رضب
بعر�ض احلائط كافة االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان وحتديداً
اتفاقية حقوق الطفل ،التي
�شددت على �رضورة توفري
احلماية للأطفال وحلياتهم وتوفري
فر�ص النماء والنمو ،وق ّيدت هذه
املواثيق �سلب الأطفال حريتهم،
وجعلت منه املالذ الأخري ولأق�رص

فرتة ممكنة.
وطالب مركز �أ�رسى فل�سطني
املجتمع الدويل �أن يتحمل
م�س�ؤولياته ،جتاه �أطفال فل�سطني،
وما يتعر�ضون له من جرائم فاقت
كل احلدود ،و�إلزام االحتالل
بتطبيق املواثيق واالتفاقيات
حد
اخلا�صة بالأطفال لو�ضع
ّ
لعمليات االعتقال التي ت�ستهدفهم
دون مربر ،ووقف ما يتعر�ضون له
من معاناة متفاقمة ب�شكل يومي.

جمعية واعد

عام  2018الأخطر على الأ�سرى

�أكد مدير جمعية واعد للأ�رسى واملحررين عبد اهلل
قنديل� ،أن عام � 2018شهد هجمة غري م�سبوقة �ضد
الأ�رسى والأ�سريات يف �سجون االحتالل وا�صفا �إياه
بالأخطر على الأ�رسى.
وقال قنديل خالل كلمة له بوقفة احتجاجية لأطفال
الأ�رسى على حاجز بيت حانون�/إيرز � ،إن العام املا�ضي
�شهد �إقرار جملة من القوانني اخلطرية التي متهد
للإجرام بحق الأ�رسى كتقلي�ص الزيارات ،وحرمان
الأ�رسى يف ف�صل ال�شتاء والربد القار�ص من املاء
ال�ساخن.
و�شدد على �أن القوانني اجلائرة و�صلت ذروتها عند �سن
قانون لإعدام الأ�رسى يف �سجون االحتالل ،حيث بلغت
العقوبات الأخرى املفرو�ضة على الأ�رسى �أكرث من 60
عقوبة ومعظمها �ضمن قانون عقوبات "�شاليط" حيث
يقوم االحتالل بتكثيف هذه العقوبات.
وقال قنديل �إن ما ت�سمى بلجنة "�أردان" وزير داخلية
االحتالل �صادقت على عدة قوانني وعقوبات ،حتمل يف
طياتها حرباً �ضد الأ�رسى ،م�شدداً �أنهم لن يقفوا مكتويف
الأيدي مقابلها.
وذكر �أنه مت يف العام املا�ضي ت�سجيل �إ�صابة � 32أ�سرياً

بال�رسطانات ،من �ضمن � 1400أ�سري م�صابات بعدة
�أمرا�ض ويحتاجون لعالجات ،وحتدث عن الأ�سريات
املر�ضى يف �سجون االحتالل وعميد الأ�رسى كرمي
يون�س الذي يدخل عامه الـ 37يف الأ�رس وغريه من
الأ�رسى يف ال�سجون.
و�أ�ضاف" :االحتالل يتحدث عن رفاهية الأ�رسى يف
ال�سجون واليوم جئنا �أمام بوابة معرب بيت حانون التي
مير عربها امل�س�ؤولون الدوليون للمطالبة بالإفراج
عن الأ�رسى ،وجلبنا �أطفال مل يرو �آبائهم يف داخل
ال�سجون ومنهم مل يعرف �شكل والده ومل يحدثه ،ف�أ�رسى
غزة حمرومون منذ � 10سنوات من �إدخال الأغطية
والبطانيات".
و�شدد على �أن احلقوق واالجنازات التي اكت�سبها الأ�رسى
عرب الدم والإ�رضابات بات من املحال �أن ت�سحب ،وكل
ميزة ت�سحب �ستقابل بخطوات داخلية من الأ�رسى
وخارجية مبجابهة ال�شارع الفل�سطيني والف�صائل
ملخططات االحتالل واال�ستفراد بالأ�رسى.
و�أكد على �رضورة �إنهاء معاناة الأ�رسى ووقف �إدارة
الظهر من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية التي باتت م�شاركة
لالحتالل.

حرية لدقائق فقط

االحتالل يعتقل �أ�سري ًا فل�سطيني حلظة الإفراج عنه

اعتقلت قوات االحتالل  ،الأ�سري املحرر �أن�س دربا�س ووالده
وعدد من ال�شبان الذين كانوا يف ا�ستقباله لدى و�صوله لبلدة
العي�ساوية بالقد�س املحتلة ،حيث �أفرج عنه بعد ق�ضائه � 8شهور
يف ال�سجون و�أفادت م�صادر حملية ،ب�أن امل�ستعربون اعتقلوا
املحرر دربا�س ( 18عامًا) و�شقيقه حممد ( 31عامًا) ووالده 60

عامًا) وخم�سة �شبان �آخرين ،خالل ا�ستقباله يف حي عبيد بقرية
العي�سوية ،فيما �صادرت قوات االحتالل ثالثة مركبات.
وذكرت امل�صادر �أن مواجهات عنيفة اندلعت يف حي “عبيد”
بقرية العي�سوية� ،شمال �رشق القد�س املحتلة ،خالل ا�ستقبال
الأ�سري دربا�س.
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�سلطات االحتالل حاولت ت�شويه ن�ضاالت الأ�سرى يف العام 2018
�أكد مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة �أن العام � 2018شهد الكثري من االنتهاكات القانونية بحق الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون اال�سرائيلية
 ،حيث �أن �أجهزة الأمن اال�سرائيلية مار�ست الع�شرات من �أ�شكال التعذيب النف�سى واجل�سدى بحقهم يف �أقبية التحقيق  ،وقامت باالعدامات امليدانية  ،وحتاول
م�صادرة املكانة القانونية لهم ك�أ�سرى حرب .
و�أ�شار د .حمدونة لع�رشات االنتهاكات
اللحظية والتف�صيلية واليومية بحق
الأ�رسى يف ال�سجون اال�رسائيلية "
كحمالت التنقل الوا�سعة يف �أو�ساطهم
بهدف �إعاقة ا�ستقرارهم ،و�إرباك
الأهايل يف مو�ضوع الزيارات ،وانت�شار
احل�رشات يف عدد من ال�سجون
واملعتقالت ،بالإ�ضافة لالكتظاظ يف
الغرف ،وانعدام التهوية ،وعدم جمع
�شمل الأخوة والأقارب ،وو�ضع الأجهزة
امل�رضة كاملراقبة والت�شوي�ش  ،و�سوء
الطعام كماً ونوعاً ،واالقتحامات
الليلية والتفتي�شات العارية ،والعقوبات
والغرامات  ،واحلرمان من زيارة
املحامني  ،وعدم توفري �أماكن للعبادة
 ،وعدم التعاطي مع مطالب الأ�رسى يف
مرا�سيم رم�ضان والأعياد واملنا�سبات
الدينية ،ومنع التعليم اجلامعي وتقدمي
الثانوية العامة ،وعدم �إدخال الكتب
ومنع الأن�شطة الذهنية والتعليمية
والرتفيهية والريا�ضية للمعتقلني.
وقال د .حمدونة �أن �سلطات االحتالل

اال�رسائيلى �أقدمت يف العام  2018على
ما يقارب من  6600حالة اعتقال وفق
" اح�صائيات م�ؤ�س�سات الأ�رسى " من
كل املحافظات واملدن الفل�سطينية
 ،عرب املداهمات الليلية ون�صب
احلواجز والتوغالت واقتحامات
اجلي�ش  ،ومعرب بيت حانون  ،ومن
عر�ض البحر لل�صيادين .
و�أو�ضح �أن الكني�ست الإ�رسائيلي
�صادق على الكثري من القوانني
وامل�شاريع املجحفة بحق الأ�رسى
 ،كقانون عدم االفراج املبكر
،وقطع �أموال اال�رسى وال�شهداء من
�أموال ال�رضيبة امل�ستحقة لل�سلطة
الفل�سطينية  ،وقانون التغذية الق�رسية
للأ�رسى ا ُ
مل�رضبني عن الطعام،
وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال
را�شقي احلجارة ،وقانون حُماكمة
الأطفال دون �سن 14عاما ،وقانون
�إعفاء املخابرات من توثيق التحقيق،
وقانون اعدام اال�رسى ،وقانون
حرمان اال�رسى من التعليم وعري ذلك

من قوانني �أو مقرتحات قوانني.
و�أ�ضاف �أن �سلطات االحتالل
حاولت من خالل ماكنة اعالمية
ت�شويه ن�ضاالت و�صورة الأ�رسى
الفل�سطينيني يف العام ، 2018
وحاولت م�صادرة مكانتهم القانونية
من خالل جتاوز قرارات اجلمعية

العامة للأمم املتحدة  ،ونزع حقوقهم
الأ�سا�سية واالن�سانية التى �أكدت
عليها االتفاقيات واملواثيق الدولية
 ،وخا�صة اتفاقيتى جنيف الثالثة
والرابعة ،والتعامل معهم ك�سجناء �أو
ارهابيني يرتكبون خمالفات قانونية
بهدف ت�شويه ن�ضاالتهم .

�أ�سرانا  ..ع�شاق الأمل
غزة – كتب خالد مو�سى
البطران
نقف اليوم لعر�ض �أكرث الق�ضايا
وجعاً بال�رشح والتو�ضيح �أال وهي
ق�ضية �أ�رسى فل�سطني القابعني داخل
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي الذي ما
فتئ بكل الو�سائل لك�رس �إرادة ه�ؤالء
العمالقة� ،إال �أنه خاب وف�شل رغم كل
جربوته وممار�ساته لك�رس �إرادة ه�ؤالء
الثوار ،فكان يواجه بكل خطوة تركيع
�صالبة وقوة وت�صميم على �أن يبقوا
�أوىل القالع التي تدافع عن امل�رشوع
الوطني ،الذين دفعوا �آالف ال�سنني من
اعمارهم وحلمهم ودمهم و�صمودهم،
من �أجل بقاء ق�ضية فل�سطني حية.
ه�ؤالء العظماء يا �سادة كانوا وما زالوا
بوابة ن�رصنا املحتم ب�إذن اهلل� ،صمدوا
وحتدوا ال�سجن وال�سجان وتراكم
الن�ضال الذي بد�أوه فحولوا زنازينهم
�إىل مدار�س وجامعات يتعلمون فيها
فنون اال�شتباك مع عدوهم و�سجانيهم
ولو كتب لأحدهم اخلروج يكون هذا
العلم دافعاً لهم ليكونوا بناة يف �رصح

الوطن الذين �ضحوا من �أجله �أجمل
�سنني عمرهم .
وهنا �أقف على رواية �أحد املحررين
عندما روى يل تفا�صيل الأ�شياء داخل
ال�سجون وكيف ل�سجني رمبا يت�شارك
داخل زنزانة العزل مع ف�أر ي�ؤان�س
وح�شته وين�سج معه حكايات ورمبا
يحوله �إىل بطل �أ�سطوري ليتكيف
معه ويعلمه كيف ينقل ر�سالة من قرب
ال تدخله ال�شم�س �إىل �سجناء �أخرين
حي
يريدون معرفة ولو خرب عنه �إما ٌ
�أو �شهيد لينجح هذا الف�أر باملهمة
وينقل الر�سالة للأخوة بالأق�سام
وتعم ال�سعادة على االطمئنان ،هذا
غي�ض من في�ض يا �سادة ،فحياة
�أ�رسانا الذين يتقا�سمون رغيف
اخلرب وفرا�ش النوم وذكريات الأمل
واالمل و�أحالم احلرية ما يجمعهم
�أكرب بكثري مما يفرقهم رغم اختالف
الثقافات والتنظيمات وامل�سميات
واجلغرافيات ،فالوطن جمع كل ه�ؤالء
الأحرار والثوار والأبطال لين�سجوا
�سوياً خارطة الوطن بكل تفا�صيله
اجلميلة واملتجان�سة ،ه�ؤالء يا �سادة

هم الأطهر وهم الأنقى ،ولو ذكرنا
عظماء �أ�رسانا يف احلركة الأ�سرية،
الذين �سجلوا �أكرب حمكوميات يف
تاريخ الب�رشية مل ت�سجل يف ال�سجون
النازية فكان عندنا �أطول حكم يق�ضيه
�سجني يف �سجون االحتالل والذي
كان بحق " كرمي يون�س و�أخيه ،اللذان
ي�سجالن الآن بدخولهما للعام  39يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،ومثلهم
الع�رشات ورمبا املئات �أم�ضوا مثلهم
�أو �أقل منهم بقليل.
وهنا نقف على عتبات من يدعون
�أنهم بالعامل احلر الذي يحارب الظلم
والطاغوت لنقول لهم �أمل ت�سمعوا
بكرمي يون�س و�أخيه� ،أمل ت�سمعوا
بالع�رشات من الق�ص�ص والتحقيقات
حول انتهاكات حقوق الب�رشية من
تعذيب وحرمان وجترب وظلم له�ؤالء
الأبطال ،متى �سوف تفيقوا من الكيل
مبكيالني بني �أ�سري جتند له كل الدنيا
ليطلق �رساحه و�أ�رسى كرث ال ي�سمح
لهم حتى بال�شكوى ،ه�ؤالء الأ�رسى
دفعوا حياتهم من �أجل نيل حرية
وطنهم الذي اغت�صبته ال�صهيونية

احلركة الأ�سرية

العاملية مدعومة وحممية ب�أمريكا
ومن وقف خلفهم من العامل الظامل .
ويف هذه الأيام يقبع ما يزيد عن �ستة
�آالف وخم�سمائة �أ�سري يف �سجون
االحتالل لكل واحد عنده �ألف حكاية
وحلم و�أمل ،منهم من متنى " طف ً
ال
" فكان عن طريق النطف املهربة،
ومنهم من متنى " يفرح بابن له
" فتزوج ابنه و�أ�صبح جد دون �أن
ي�شاركهم ،ومنهم من متنى �أن " يقبل
يد والديه " قبل �أن يتوفاهم اهلل،
فخرج وخ ّر على قربهم باكياً لكي
يقبل تراب وارى �أج�سادهم .
هنا فل�سطني وهنا الوجع واالمل ..
وهنا اجلزائر الأر�ض التي ع�شقنا،
واجلند الذي بكونا ،نر�سلها لكم
من فل�سطني �أننا �سنبقى قاب�ضني
على جمر الأمل حتى يتحقق الن�رص
و ونفر�ش كل عذاباتنا ج�سوراً
لن�ستقبلكم عليها وننرث زهور حقول
برتقالنا حتت �أقدامكم الطاهرة،
معاً نلتقي بكم ،بوطنكم الذي يحبكم
" فل�سطني " ع�شتم وعا�شت اجلزائر
�أر�ض ال�شهداء.

نواجه حر ًبا من االحتالل و�سننت�صر بوحدتنا

قالت احلركة الفل�سطينية الأ�سرية يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي �إنها تواجه
حربًا �رش�سة وبداية النتفا�ضة معتقالت
�سيخو�ضها الأ�رسى م�سلحني ب�إميانهم
ووعيهم وثقته باهلل ثم بجماهري الأمة
و�شعبنا.
و�أو�ضحت احلركة يف بيان لها �أن الأ�رسى

يتعر�ضون مل�ستوى ومرحلة جديدة من
القمع تهدد حياتهم ،مبينة �أنهم مل يتلقوا
يوماً �رشوط حياة تالم�س احلد الأدنى
من املعايري الدولية وال حتى القانون
الإ�رسائيلي ،و�أ�ضافت "�إن �إعالن
االحتالل يف الت�صعيد �ضدنا ي�أتي يف
�إطار اال�ستخدام من قبل حكومة العدو

يف دعايتهم االنتخابية ،وا�ستهدافنا ي�أتي
يف �إطار احلرب الدائمة �ضدنا ك�شعب
فل�سطيني يف كل ال�ساحات"وتابعت
"�إننا نحن الأ�رسى و�أمام هذا الإعالن
وما �سيتبعه �سوف نقف موحدين ل�صد
الهجمة م�سلحني بوعي وحدة وطنية
حقيقية ،ولذلك ندعو جماهري �شعبنا

يف كل مكان وقوى العمل الوطني
والإ�سالمي �إىل دعم حتركنا وم�ساندتنا
بالفعل على الأر�ض".
ووقع على بيان احلركة الأ�سرية كل من:
"حركة فتح ،حركة حما�س ،اجلهاد
الإ�سالمي ،اجلبهة ال�شعبية ،اجلبهة
الدميقراطية".

و�أ�ضاف د .حمدونة �" :إن �أخطر ما
متار�سه دولة االحتالل بحق الأ�رسى
هو �سيا�سية اال�ستهتار الطبى" يف
ظل ارتفاع قائمة الأ�رسى املر�ضى
يف ال�سجون والتى و�صلت �إىل ما
يقارب ( � )1500أ�سري يعانون من
�أمرا�ض خمتلفة تعود �أ�سبابها لظروف

االحتجاز ال�صعبة واملعاملة ال�سيئة
و�سوء التغذية وه�ؤالء جميعا ال يتلقون
الرعاية الالزمة  ،وما تقوم به �إدارة
م�صلحة ال�سجون بحق � 54أ�سرية يف
�سجن الدامون بظروف م�أ�ساوية ،
وتعاملها مع الأطفال دون �سن الثامنة
ع�رش .
وطالب د .حمدونة امل�ؤ�س�سات
الدولية وجمل�س حقوق االن�سان
لزيارة ال�سجون وت�أمني حماية دولية
لهم  ،وحما�سبة �ضباط �إدارة م�صلحة
ال�سجون واجلهات الأمنية الإ�رسائيلية
مل�سئوليتها عن تلك االنتهاكات
واخلروقات لالتفاقيات الدولية
ولأدنى مفاهيم حقوق االن�سان ،
وطالب جمموعات ال�ضغط الدولية
 ،بال�ضغط على االحتالل لوقف
عمليات االعتقال غري املربرة وبدون
لوائح اتهام  ،ووقف الأحكام الإدارية
 ،وا�ستهداف النواب املتناق�ض مع
االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون
الدوىل االن�سانى .

هيئة الأ�سرى� 5 :أ�سرى تعر�ضوا
لالعتداء وللتعذيب �أثناء اعتقالهم
قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين "�إن � 5أ�رسى تعر�ضوا
لالعتداء ،والتعذيب ،واملعاملة
املهينة خالل عملية اعتقالهم
والتحقيق معهم يف مراكز التوقيف
الإ�رسائيلية"ووثقت يف تقرير �صدر
عنها� ،إفادات الأ�رسى اخلم�سة
بقولها :جرى ايقاف الفتى عبادة
قني�ص ( 16عاما) بعد دهم قوات
االحتالل منزله يف خميم عايدة
يف بيت حلم ،حيث تعر�ض لل�رضب
وال�صفعات على وجهه وذلك �أمام
مر�أى عائلته ،ومت نقله فيما بعد
�إىل مركز توقيف "امل�سكوبية"
ال�ستجوابه ،وخالل تواجده
بزنزانة التحقيق تعمد املحققون
اذالله ،فلم ي�سمحوا له بدخول
احلمام وقاموا ب�شبحه على كر�سي
و�أيديه مقيدة للخلف ،وبقي على
هذا الو�ضع ليوم كامل ،ونُقل
بعدها �إىل ق�سم الأ�رسى الأ�شبال
يف "عوفر".
يف حني اعتدى جي�ش االحتالل
بال�رضب واللكمات على الأ�سري
الطفل حممد �صبيح ( 16عاماً)،
عقب اقتحام منزله يف بلدة
اخل�رض يف بيت حلم ،وا�ستمر
التنكيل به وهو مقيد اليدين
ومع�صوب العينني ،ومن ثم جرى
نقله �إىل مركز توقيف "عت�صيون"
للتحقيق معه ،وخالل ا�ستجوابه

تعمد املحققون ال�رصاخ يف وجهه
وارهابه لإجباره على االعرتاف
بالتهم املوجه �ضده ،و�أُجرب الطفل
�صبيح �أي�ضاً على اخلروج من غرف
التحقيق والبقاء يف العراء والربد لـ
� 6ساعات متتالية قبل �أن يتم نقله
�إىل "عوفر" حيث يقبع الآن.
بينما نكل جنود االحتالل بالأ�سري
القا�رص قي�س جامو�س ( 16عاماً)،
�أثناء اعتقاله خالل املواجهات
التي اندلعت يف مدينته قلقيلية،
حيث هاجمه عدد من اجلنود
وقاموا ببطحه �أر�ضاً ومن ثم
انهالوا عليه بال�رضب ب�شكل
تع�سفي ،ومن ثم نُقل �إىل مركز
حتقيق "�أريئيل" ال�ستجوابه
وبعدها �إىل ق�سم الأ�رسى الأ�شبال
يف "جميدو".
ور�صد تقرير الهيئة �أي�ضاً اعتداء
قوات االحتالل بال�رضب ال�شديد
على كل من ال�شابني حممد البح�ش
( 21عاما) ،وحممد ال�شخ�شري (20
عاما) ،وكالهما من مدينة نابل�س،
وذلك خالل عملية اعتقالهما
عقب دهم منزيل ذويهما لي ً
ال،
كما وتعر�ض كال ال�شابني لل�شبح
ل�ساعات طويلة وللإهانة وال�شتم
ب�أقذر امل�سبات خالل ا�ستجوابهما
يف مركز توقيف "اجللمة" ،قبل �أن
يتم نقلهما �إىل الأق�سام العامة يف
معتقل "جمدو".
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ريا�ضة
ت�أهل  15فريقا يف انتظار
ت�سوية لقاء �أمل بو�سعادة
ووفاق �سطيف

�سحب قرعة ثمن وربع
نهائي ك�أ�س اجلمهورية
الأحد املقبل

ء �إىل الفيفا و

ق حت�ضر للجو

�إدارة الفري

ض �إعادة النقاط

التا�س ترف�

حمكمة لوزان

ل�شباب بلوزداد

ي�شهد فريق �شباب بلوزداد غليانا كبريا يف �صفوفه بعد قرار حمكمة التحكيم
الريا�ضية برف�ض ملف الطعن الذي تقدمت به �إدارة النادي من اجل ا�سرتجاع النقاط
الثالث التي خ�صمتها الرابطة املحرتفة لكرة القدم من ر�صيد النادي يف بداية املو�سم
الكروي اجلاري ب�سبب الديون املرتتبة على النادي فيما يتعلق بامل�ستحقات املالية
لالعبيه ال�سابقني ،حيث خ�سر الفريق �أمام جمعية عني مليلة على الب�ساط يف اجلولة
االفتتاحية للبطولة الوطنية
عي�شة ق.
ونددت �رشكة مادار �صاحبة
ّ
�أغلبية الأ�سهم يف ال�رشكة
الريا�ضية للنادي بقرار «التا�س»،
�أين �رشعت يف التح�ضري لت�صعيد
الأمور مع االحتادية اجلزائرية
والرابطة املحرتفة لكرة
القدم من �أجل ا�ستعادة النقاط
املخ�صومة من ر�صيد الفريق،
حيث ينتظر �أن ت�ضع �شكوى
لدى االحتاد الدويل للعبة من
�أجل الإ�رصار على الت�أكيد يف
مطالبتها حقها با�ستعادة النقاط
الثالث والعمل على ا�ستعادة

حقوق الفريق امله�ضومة ح�سب
امل�سريين ،ويتواجد �أن�صار
وم�سريو النادي البلوزدادي يف
غليان خا�صة و�أنهم ي�شددون �أن
فريقهم مظلوم من طرف �أعلى
الهيئات الكروية يف بالدنا من
خالل خ�ضم النقاط يف وقت
�أن قوانني الفيفا متنع ذلك وهو
الأمر الذي يعمل حمامي الفريق
طرايف على جت�سيده ،خا�صة و�أن
الإدارة البلوزدادية تعول على
تكليف حمام �سوي�رسي من �أجل
متابعة امللف.
يف املقابل ،تعرف ت�شكيلة �أبناء
«العقيبة» تواجد العب �إفريقي

ويتعلق الأمر بالإيفواري الدويل
�سرييل جني�سان كوا�سي الذي
يخ�ضع �إىل جتارب حتت قيادة
الطاقم الفني من �أجل معاينته
والتعرف على �إمكانياته عن قرب
قبل احل�سم يف التعاقد معه من
عدمه ،حيث �أقحمه املدرب
عبد القادر عمراين م�ساء البارحة
يف املباراة الودية التي خا�ضها
الفريق �أمام اوملبي العنا�رص على
ملعب � 20أوت من اجل اال�ستعداد
للداربي العا�صمي املرتقب
ال�سبت املقبل �أمام نادي بارادو
حل�ساب اجلولة  17من الرابطة
املحرتفة الأوىل.

ممثلون عن ب�شيكتا�س يحلون قريبا ب�أر�ض الوطن من �أجل ديانغ

بن عرو�س يخ�ضع �إىل عملية جراحية وينهي
املو�سم باكرا

انتهى مو�سم العب مولودية
اجلزائر كرمي بن عرو�س قبل
املوعد بعدما ت�أكد �أن الإ�صابة
التي تعر�ض لها خطرية وحتتاج
�إىل �إجرائه عملية جراحية ،حيث
�أكدت الفحو�صات الطبية التي
خ�ضع لها الالعب �إىل معاناته على
م�ستوى الركبة والتي متنعه من
موا�صلة اللعب باعتبار �أنه يحتاج
يف وقت عاجل �إىل تدخل جراحي
للتخل�ص من �آثارها �إىل جانب
التوقف عن اللعب و�أخذ فرتة
نقاهة للتعايف منها قبل العودة غلى

عملية الت�أهيل الع�ضلي وا�ستعادة
�إمكانياته تدريجيا ،وهو ما يعترب
�رضبة موجعة للفريق واملدرب
عاجل عمرو�ش .يف املقابل،
تعافى الالعب امللغا�شي �إبراهيم
�أمادا من الإ�صابة التي كان يعاين
منها يف وقت �سابق بعدما �أجرى
الفحو�صات الطبية التي �أكدت �أن
املعني ميكنه العودة �إىل املناف�سة
واللعب مع الفريق ابتداء من اللقاء
املقبل يف البطولة الوطنية.
يف �سياق �آخر ك�شف املدير
الريا�ضي كمال قا�سي ال�سعيد

�أنه لن يتنازل عن العبه املايل
�أليو دينغ الذي ميلك عرو�ضات
لالحرتاف يف �أوروبا وعر�ض
و�صله من الأهلي الر�سمي من
�أجل االيتفادة من خدماته
خالل املركاتو ال�شتوي احلايل،
�أين ي�رص قا�سي ال�سعيد على
االحتفاظ بخدمات العب و�سط
امليدان يف ظل الدور الكبري
الذي يلعبه املعني يف الت�شكيلة
والذي �أ�ضحى ركيزة �أ�سا�سية يف
ح�سابات املدرب عادل عمرو�ش،
وعلمت «الو�سط» �إن ممثلني عن
نادي بي�شكتا�س الرتكي يح�رضون
للمجيئ �إىل ار�ض الوطن من
�أجل الدخول يف املفاو�ضات مع
م�سريي النادي العا�صمي من �أجل
�إقناعهم بالتنازل عن الالعب
وت�رسيحه غلى �صفوف �أحد
الأندية الأكرث �شعبية يف الدوري
الرتكي ،وح�سب املعلومات التي
بحوزتنا ف�إن �إدارة ب�شيكتا�س
تبحث للتو�صل �إىل اتفاق مع �إدارة
املولودية من �أجل �رشاء عقد
الالعب املايل يف نهاية املو�سم
الكروي اجلاري.

عي�شة ق.

جتري عملية �سحب القرعة املتعلقة
بالدور ثمن وربع النهائي ملناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية بتاريخ  13جانفي
املقبل وذلك على م�ستوى مركز
الفندقة والإطعام بعني البنيان� ،أين
�سوف تتعرف الأندية  16املت�أهلة
يف املناف�سة على مناف�سيها يف
موا�صلة للت�شويق وال�سو�سبان�س
خا�صة مب�شاركة الأندية النا�شطة
يف الأق�سام ال�سفلى والتي �شكل
عددا منها بع�ض املفاج�آت
املتعودة عليها ك�أ�س اجلمهورية
يف كل مو�سم ،حيث يجري الدور
ثمن النهائي بتاريخ  21و 22جانفي
املقبل ،بينما تلعب مواجهات
الذهاب من الدور ربع النهائي يومي
 19و 20فيفري بينما يلعب الإياب
يومي  26و 27من نف�س ال�شهر.
وتعرف مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س ت�أهل
ثمانية فرق من الرابطة املحرتفة
الأوىل بعدما �أق�صي ن�صف العدد
من الأندية التي ت�شكل �أندية بطولة
النخبة ويتعلق الأمر بكل من احتاد
العا�صمة ،مولودية اجلزائر� ،شباب
بلوزداد ،نادي بارادو ،ن�رص ح�سني
داي� ،شباب ق�سنطينة� ،أهلي برج
بوعريريج ومولودية وهران ،بينما
تتواجد �أربعة فرق من الرابطة
املحرتفة الثانية وهي جنم مقرة،
احتاد احلرا�ش� ،إحتاد عنابة و�شبيبة
بجاية ،فيما ت�أهلت ثالثة اندية من
الأق�سام الدنيا ويتعلق الأمر بكل من
�شباب بوقرياط ،م�ستقبل الروي�سات
و�رسيع املحمدية يف انتظار
اتلعرف على املت�أهل يف املباراة
امل�ؤجلة بني �أمل بو�سعادة ووفاق
�سطيف املربجمة بتاريخ  15جانفي
القادم.

عي�شة ق.

حت�سبا للتح�ضري للبطولة االفريقية للدراجات

�شعالل ينهي حت�ضرياته يف
بلجيكا وفرن�سا

يخو�ض الد ّراج اجلزائري،
يا�سني �شعالل - ،بطل افريقيا
يف ال�سكرات�ش� ،-سباقني هذا
اال�سبوع ،ببلجيكا وفرن�سا،
ليختتم بذلك �سل�سلة حت�ضرياته،
حت�سبا للبطولة االفريقية ،2019
املقررة من  17اىل  19يناير
اجلاري بجنوب افريقيا ،ح�سبما
اعلنه يوم االثنني يف �شبكة
االجتماعي.وكتب
التوا�صل
الدويل اجلزائري (� 23سنة)
يف �صفحته على الفاي�سبوك
مو�ضحا « :يوم ال�سبت املقبل،
�س� ّ
أحط الرحال بجنت البلجيكية،
قبل ان التحق يوما بعدها ،ب�سان
كونتان بفرن�سا وهما ال�سباقان
االخريان يل  ،قبل التوجه اىل
جنوب افريقيا ».وا�ضاف �شعالل
النا�شط يف النادي الفرن�سي� CVOأنه  -بالإ�ضافة اىل

ح�صد النقاط ل�ضمان الت�أهل
اىل االلعاب االوملبية املقبلة
يف �صائفة  2020بطوكيو  ،ف�إن
 »،هدفه اال�سا�سي خالل هذا
املو�سم هو احلفاظ على لقبه
بجنوب افريقيا».وركن الدراج
اجلزائري -الذي احتل املركز
ال 20يف �سباق ال�سكرات�ش املنظم
بغري ن�شن ( �سوي�رسا) يف م�ستهل
�شهر دي�سمرب املا�ضي2018 -
 اىل الراحة قبل ان ي�ست�أنفالتدريبات  ،ا�ستعدادا لكا�س
فرن�سا «فنيوك�س» ،املنظمة من
 4اىل  6يناير اجلاري بروبيك�س.
وختم �شعالل قائال « :حاليا لدي
ا�سبوع لإنهاء التح�ضريات و�آملي
ان �أكون يف لياقة بدنية جيدة
وامت ّكن من رفع التحدي يف
جنوب افريقيا».
وكاالت

رونالدو ي�ساعد اليويف
للحفاظ على �أليغري

املحكمة الريا�ضية
ترف�ض تخفيف
عقوبة مالل
�أ�صدرت املحكمة الريا�ضية
الدولية قرارها ب�ش�أن الطعن الذي
تقدم به رئي�س �شبيبة القبائل
�رشيف مالل لتقلي�ص العقوبة
امل�سلطة عليه من الرابطة
اجلزائرية لكرة القدم ،ورف�ضت
املحكمة الطعن الذي تقدم به
مالل �شكال وم�ضمونا ،وهو ما
يثبت العقوبة امل�سلطة عليه من
قبل.وتتمثل العقوبة يف حرمان
مالل من دخول املالعب ملدة
� 3أ�شهر كاملة ،ب�سبب ت�رصيحاته
النارية يف حق رئي�س الرابطة
الوطنية.وكانت العقوبة مقدرة
يف وقت �سابق بـ� 6أ�شهر نافذة
و�أخرى غري نافذة ،قبل �أن تقوم
جلنة العقوبات بتخفيفها �إىل 3
�أ�شهر فقط.وبهذا �سيكون �رشيف
مالل جمربا على االلتزام بتنفيذ
العقوبة امل�سلطة عليه ،حتى
نهايتها.

اقرتب ما�سيمليانو �أليغري
املدير الفني جلوفنتو�س من
حتديد م�صريه مع البيانكونريي،
�سواء بالبقاء على ر�أ�س الإدارة
الفنية �أو الرحيل خلو�ض حتديات
جديدة ،وذكرت �صحيفة «توتو
�سبورت»� ،أن بع�ض ال�شائعات
�أ�شارت �إىل رحيل �أليغري عن
القيادة الفنية جلوفنتو�س يف
نهاية املو�سم اجلاري ،خا�صة
و�أن عقده من املقرر �أن ينتهي
يف عام  .2020و�أ�ضافت �أن قرار
الرحيل عن يوفنتو�س جاء من
ق.ر� .أجل بحث �أليجري عن حافز

جديد مع فريق �آخر.و�أو�ضحت
�أن ت�أثري و�صول كري�ستيانو
رونالدو والتغيريات التي طر�أت
على �إدارة يوفنتو�س غريت من
تفكري �أليجري نحو الرحيل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
م�ستقبل �أليجري� ،سيتم حتديده
ب�شكل نهائي يف �شهر مار�س/
�آذار املقبل ،مو�ضحة �أن املدرب
الإيطايل �سيجري حمادثات يف
ذلك الوقت مع �أندريا �أنيلي،
رئي�س النادي ،بجانب املديرين
بافل نيدفيد وفابيو باراتي�سي.
وكاالت

13

الأربعاء  09جانفي  2019املوافـق ل 04جمادى الأول 1440هـ

ريا�ضة
�سوالري يدافع عن مودريت�ش
ويعرتف ب�أزمة الريال

�أحمد �أحمد يعلن فوز امللف امل�صري بتنظيم كا�س �إفريقيا 2019

اخل�ضر يعودون �إىل م�صر بذكريات �أم درمان
�أعلن االحتاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز م�صر ب�شرف تنظيم نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة يف �صائفة العام
اجلاري  2019خلفا للكامريون التي مت �سحب التنظيم منها ب�سبب عدم جاهزيتها لت�أخرها يف االنتهاء من م�شاريع بناء
و�إعادة ترميم املالعب ،و�أعلن رئي�س الكاف امللغا�شي �أحمد �أحمد �صباح �أم�س من ال�سنغال عن منح هيئته الكروية
القارية تنظيم دورة «الكان» �إىل م�صر بعد مناف�ستها مع ملف جنوب �إفريقيا خلالفة الكامريون

عي�شة ق.
حيث فاز امللف امل�رصي ب�أغلبية
الأ�صوات املمثلة يف اللجنة
التنفيذية مبجموع � 16صوتا
مقابل �صوت واحد مللف جنوب
�إفريقيا بينما امتنع ع�ضو واحد
عن الت�صويت ،وكان الطرف
رسب �أول �أم�س
امل�رصي قد � ّ
فوز ملف بالده ب�رشف تنظيم
ك�أ�س �إفريقيا للأمم بعدما �أعلمت
�أطراف من داخل الكاف وزير
الريا�ضة هاين �أبو ريدة بفوز بالده
بتنظيم العر�س الكروي القاري،
وت�ست�ضيف م�رص مناف�سات ك�أ�س
�إفريقيا للأمم للمرة اخلام�سة يف
تاريخها بعدما �سبق لها تنظيم
�أربع طبعات �سابقة يف �أعوام
 1986 ،1974 ،1959و،2006
حيث تعود املناف�سة القارية �إىل

�أح�ضان م�رص بعد غياب دام 13
عاما كامال.
والأكيد �أن املنتخب الوطني
�سوف يعود غلى م�رص بذكريات
�أم درمان التي تعود به �إىل ع�رش
�سنوات بال�ضبط ،عندما خا�ض
�أ�شبال الناخب الوطني ال�سابق
رابح �سعدان املباراة الفا�صلة
�أمام نظريه ح�سن �شحاتة يف ملعب
القاهرة والتي عرفت تعر�ض
حافلة اخل�رض �آنذاك �إىل الر�شق
باحلجارة مت على �إثرها تك�سري
نوافذ احلافلة و�إ�صابة بع�ض
الالعبني يف �صورة الثنائي رفيق
حلي�ش وخالد ملو�شية ،وانهزمت
الت�شكيلة الوطنية حينها بثنائية
نظيفة �أخذتها �إىل خو�ض املباراة
الفا�صلة للت�ساوي يف جمموع
النقاط ،قبل �أن يفوز اخل�رض
باللقاء الذي جرى بال�سودان وعلى

ملعب �أم درمان بهدف املدافع
ال�سابق للخ�رض عنرت يحي.

 5مدن الحت�ضان
العر�س القاري ورفع
عدد املنتخبات �إىل 24
و�سوف تعرف الن�سخة املقبلة
من الكان رفع عدد املنتخبات
الإفريقية امل�شاركة لأول مرة
منذ انطالقها وذلك بعدما
�أقرت الكاف االنطالق باعتماد
خو�ض املناف�سة القارية مبجموع
 24منتخبا بعدما كانت الن�سخ
املا�ضية جتري مبجموع 16
منتخبا ومنح الفر�صة لأكرب عدد
من املنتخبات من �أجل امل�شاركة
يف النهائيات.
وحدد الطرف امل�رصي خم�س

م�صر ح�سمت تنظيم الكان يف
اجتماع  17دي�سمرب

ك�شف م�صدر داخل االحتاد الأفريقي لكرة القدم �أن �أمر تنظيم
م�رص لأمم �أفريقيا  2019ح�سم يف اجتماع عقد يف  17دي�سمرب
ا�ضي ب�رشم ال�شيخ ،بني �أحمد �أحمد رئي�س الكاف وهاين
امل
وريدة رئي�س احتاد الكرة امل�رصي ،وفازت م�رص بتنظيم
�أب
طولة الأفريقية ،بعد اكت�ساح جنوب �أفريقيا يف الت�صويت
الب
نتيجة  ،1-16وقال امل�صدر �إن رف�ض املغرب التقدم بطلب
ب
نظيم �أمم �أفريقيا  2019دفع �أحمد �أحمد ال�ستغالل ح�ضوره
لت
نهائي بطولة �أمم �أفريقيا للكرة ال�شاطئية ،ومطالبة �أبوريدة
إنقاذ املوقف والتقدم بطلب لتنظيم البطولة ،و�أكد امل�صدر
ب�
أبوريدة مل تكن لديه رغبة وقتها للدخول يف هذا ال�رصاع،
�أن �
ًفا من غ�ضب الكامريون واملغرب وعدم معرفته مبوقف
خو
احلكومة امل�رصية.
وقال �أبوريدة لرئي�س الكاف �إنه يخ�شى من التقدم ثم اخل�سارة
أمام �أي دولة �أفريقية �أخرى مما �سيهز �صورته داخل بلده وبني
�
ع�ضاء الكاف ،لكن �أحمد �أحمد كان حا�س ًما و�أكد له �أنه �إذا
�أ
دمت م�رص ف�إنه ي�ضمن عدم خ�سارتها مهما كان املناف�س،
تق
وعقد يف نف�س اليوم �أحمد �شوبري نائب رئي�س االحتاد
جتماعا مع �أ�رشف �صبحي وزير الريا�ضة لوجود �أبوريدة يف
ا
ً
�رشم ال�شيخ ،و�أكد له �صبحي �أنه ح�صل على موافقة احلكومة،
وهو ما جعل رئي�س االحتاد امل�رصي يوافق على التقدم
طلب لتنظيم البطولة ،وعقب تقدمي الطلب امل�رصي وقبل
ب
غلق باب الرت�شح تقدمت جنوب �أفريقيا لكن رئي�س الكاف
لالحتاد امل�رصي �أن الأمر حم�سوم ،و�أن الت�صويت ال بد
�أكد
�أن يتم ال�ستكمال الإجراءات القانونية.
وكاالت

مدن م�رصية من �أجل احت�ضان
العر�س الكروي القاري من خالل
تر�شيح مدن كل من العا�صمة
القاهرة ،الإ�سكندرية ،ال�سوي�س،
الإ�سماعيلية بور�سعيد من �أجل
اللعب على �أرا�ضيها املباريات،
وح�سب امللف امل�رصي الذي
قدم �إىل الكاف فقد ت�ضمن
برجمة مباريات جمموعتني عن
الدور الأول يف العا�صمة القاهرة
التي حتت�ضنها مالعب القاهرة،
ال�سالم والدفاع اجلوي� ،إىل
جانب برجمة مباريات جمموعة
واحدة يف اال�سكندرية على
ملعب الإ�سكندرية واملك�س،
وتقام مباريات ثالث جمموعات
على مالعب مدن الإ�سماعيلية،
ال�سوي�س وبور�سعيد� ،إىل جانب
تر�شيح �إ�ضافة مدينة �أخرى من
�أجل احت�ضان املباريات.

جماهري الفريق حت�ضر �إىل تنقل تاريخي
مللعب �سو�سة

وفد ال�سيا�سي تنقل �أم�س �إىل
تون�س لتح�ضري لقاء الإفريقي
�شد وفد فريق �شباب ق�سنطينة م�ساء البارحة الرحال �إىل تون�س
من �أجل التح�ضري للمواجهة التي تنتظره اجلمعة املقبل �أمام
النادي الإفريقي التون�سي والتي تندرج �ضمن اجلولة االفتتاحية
من دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا حيث جتري املقابلة
على ملعب �سو�سة ،وانطلق وفد ال�سيا�سي يف رحلة بربة نحو
مدينة تب�سة التي ق�ضوا بها املبيت ليلة ام�س قبل موا�صلة
ال�سفرية عرب احلافلة نحو تون�س �أين �أقدمت �إدارة الفريق على
احلجز يف فندق باال�ص من �أجل ق�ضاء فرتة الإقامة والعودة �إىل
ار�ض الوطن ال�سبت املقبل.
يف املقابل ،انطلق ان�صار �شباب ق�سنطينة يف غزو مدينة
�سو�سة ال�سياحية والتي حتت�ضن مواجهتهم �أمام الإفريقي ،حيث
توجهت جمموعة منهم من �أجلب ح�ضور املباراة من املدرجات
وت�شجيع الفريق على حتقيق نتيجة ايجابية يف خرجته الأوىل
بدور املجموعات يف �سياق الرتكيز على اللعب من �أجل الت�أهل
�إىل الدور ربع النهائي من املناف�سة القارية� ،أين ا�ستغل �أن�صار
الفريق العرو�ض املغرية املقدمة من طرف الوكاالت ال�سياحية
والأ�سعار املنخف�ضة من اجل ت�سجيل تنقل تاريخي مل�شجي
�شباب ق�سنجطينة خارج الديار وت�شجيع زمالء الالعب لعرو�سي
من املدرجات ،وتتوجه �إدارة مركب �سو�سة نحو تخ�صي�ص
جمموع  2000تذكرة لفائدة �شباب ق�سنطينة.
ع.ق.

قال الأرجنتيني �سانتياغو
�سوالري ،املدير الفني لريال
مدريد� ،إن الفريق �سيلعب مباراة
الغد �أمام ليجاني�س يف ذهاب
ثمن نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
بكل حما�س.وتابع �سوالري يف
م�ؤمتر �صحفي ،اليوم الثالثاء:
«�سنواجه الأمر بكل حما�س ،كما
هو احلال يف جميع امل�سابقات
التي نخو�ضها ،علينا �أن نلعب
مثلما لعبنا �أمام مليلية ،الك�أ�س
بطولة جميلة جدًا ويجب �أن
نكون حذرين يف الدقائق الأوىل،
علينا �أن نكون �أكرث ح�س ًما و�أن
ن�ضع كل طاقتنا يف املباراة من
�أجل الفوز».
وعن انتقاد لوكا مودريت�ش،
العب الو�سط للفريق ،عقب
اخل�سارة �أمام ريال �سو�سييداد
قال�« :سمعت ما قاله مودريت�ش،
�إنه ذكي للغاية داخل امللعب
وخارجه ،ولهذا فاز بالكرة
الذهبية ،بع�ض كلماته حرفت
لأنه كان يتحدث بلغة لي�ست هي
الأوىل بالن�سبة له ،لكن ما قاله
حول زيادة الدقة والرتكيز يف
بداية املباريات �أمر �صحيح».
و�أ�ضاف« :نوا�صل العمل من
�أجل التح�سن� ،أعتقد �أن العام
احلايل مهم جدًا لل�شباب،
و� ً
أي�ضا لالعبني يف الفريق
الأول ،ت�سجيل الأهداف بات

�أكرث �صعوبة الآن ،ونحن نعمل
على حت�سني �أنف�سنا يف هذا
اجلانب».وعن الوافد اجلديد
�إبراهيم دياز ،قال�« :أراه جيدًا،
�سعيد لوجوده هنا معنا ،ومن
اجليد �أن يرتدي الرقم الذي
كنت �أرتديه (� ،)21سرنى �إن كان
جاهزًا للقاء الغد �أم ال».
وحول االنتقادات التي وجهها
وكذلك بع�ض الالعبني للتحكيم
ب�سبب عدم اال�ستعانة بتقنية
الفيديو يف مباراة �سو�سييداد،
قال« :يجب �أن تكون القواعد
وا�ضحة ،هناك �أ�شياء ال �أفهمها
كمتفرج� ،إنه �شيء جديد و�سوف
يحتاج للوقت كي ي�صل �إىل حد
الكمال ،ما فعله الالعبون لي�س
�شكوى بل دفاع عن النف�س،
وهذا حق م�رشوع».و�سئل عن
تدريب ريال مدريد ،ف�أجاب:
«هذا العمل مبثابة الأعجوبة،
�إنه �رشف عظيم وامتياز يف هذه
املهنة� ،أرى نف�س التفاين بني
جميع الأع�ضاء ،من الالعبني
وحتى عمال احلدائق».وحول
تكرار �إ�صابات الالعب الويلزي
جاريث بيل ،علق�« :إنها �أ�شياء
نحلها بخ�صو�صية تامة»واختتم:
«ال يهمني �رشح �سيا�سة النادي
يف االنتقاالت ،نحن ما عليه الآن
ونعمل م ًعا لتحقيق الأهداف».

وكاالت

حل�ساب دوري الدرجة الثانية الفرن�سية

�أوكيجا تاهرات وم�سلوب �ضمن
الت�شكيلة املثالية ملرحلة الذهاب

�أعلنت الرابطة الفرن�سية لكرة
القدم �أول �أم�س عن الت�شكيلة
املثالية الر�سمية ملرحلة
الذهاب من دوري الدرجة
الثانية ،و�ضمت هذه الت�شكيلة
 3العبني جزائريني ،ت�ألقوا مع
�أنديتهم يف مرحلة الذهاب من
امل�سابقة ويتعلق الأمر باحلار�س
�أوكيدجا الن�شاط يف �صفوف

نادي ميتز الفرن�سي ،الذي يحتل
�صدارة ترتيب مرحلة الذهاب
�إذ حافظ على نظافة �شباكه
يف جمموع  8مباريات كاملة،
وكذلك الثنائي مهدي تاهرات
وزميله وليد م�سلوب العبي نادي
الن�س الفرن�سي ،واللذين يحتالن
املرتبة الثالثة يف الرتتيب العام.
ق.ر.
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وزير الداخلية الإيطايل يعار�ض �إيقاف املباريات

�أكد وزير الداخلية الإيطايل ماتيو �سالفيني معار�ضته �إيقاف مباريات كرة القدم �أو �إغالق املالعب مثلما يطالب البع�ض ،بعد
ال�صيحات العن�رصية و�أحداث العنف التي �شهدها الدوري الإيطايل م�ؤخراً ،وقال �سالفيني الذي ير�أ�س �أي�ضا حزب الرابطة
اليميني املتطرف �أن �إغالق املالعب و�إيقاف املباريات �أو حظر �سفر امل�شجعني يعني ا�ستقالة الدولة ،و�أ�ضاف عقب عقد
طاولة م�ستديرة يف روما بهدف تعزيز الأمن يف املالعب الريا�ضية�« :أنا مع م�ساءلة اجلماهري بالقول �إن من ارتكب خط�أ يجب
�أن يدفع ثمنه» ،وجمع �سالفيني م�س�ؤويل قوات الأمن واالحتادات الريا�ضية واحلكام واملدربني وممثلي الأندية وامل�شجعني
بعد �أحداث العنف التي وقعت يف  27دي�سمرب املا�ضي على هام�ش مباراة �إنرت ميالن و�ضيفه نابويل �ضمن الدوري املحلي ،يف
تلك الأم�سية ،كان مدافع نابويل الدويل ال�سنغايل كاليدو كوليبايل �ضحية �صيحات عن�رصية �أثارت �سخطا و�أدت �إىل معاقبة �إنرت
ميالن بخو�ض مباراتني بدون جمهور ،يف عقوبة �رسيعة و�أكرث ق�ساوة عما درجت عليه العادة.
كما ح�صلت �أحداث خطرية �أي�ضا خارج امللعب قبل انطالق املباراة و�أدت �إىل وفاة �أحد م�شجعي �إنرت يبلغ  35عاماً بعدما
ده�سته �سيارة خالل هجوم ملئات الألرتا�س لإنرت ميالن �ضد �شاحنة �صغرية مل�شجعي نابويل ،وتابع �سالفيني «ال يجب �أن نخلط
بني امل�شجعني الذين  %99,9منهم �أنا�س طيبون يتواجدون يف عامل كرة القدم �إىل جانب املجرمني» ،م�شدداً على �أنه يريد
الق�ضاء على اجلرمية داخل وخارج املالعب ،لأجل ذلك� ،أعلن �سالفيني عن قانون وحيد ب�ش�أن الأمن يف الريا�ضة -يرجع تاريخ
الن�ص املرجعي يف �إيطاليا �إىل عقود -مع تدابري تهدف �إىل ت�رسيع وتب�سيط الإجراءات للتو�صل �إىل حماكمات �أ�رسع» ،و�أ�ضاف
«يجب الرتخي�ص لعمليات نقل جماعي للم�شجعني لأنه من ال�سهل ال�سيطرة على �ألف م�شجع يف قطار حمجوز من خالل تقدمي
بطاقة الهوية �أكرث من � 100سيارة تدخل املدينة دون �أي مراقبة» ،كما �أكد الوزير تف�ضيله برجمة املباريات احل�سا�سة يف النهار
بدالً من الليل.

�ساري يطالب ت�شيل�سي بتعوي�ض فابريغا�س
�أو�ضح الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب
ت�شيل�سي رابع ترتيب الدوري الإجنليزي
�أن النادي اللندين بحاجة �إىل �إيجاد
بديل لالعب الو�سط الإ�سباين �سي�سك
فابريغا�س يف حال مت ت�أكيد انتقال
الأخري �إىل �صفوف موناكو الفرن�سي،
واعترب �ساري يف م�ؤمتر �صحفي ع�شية
مواجهة جاره توتنهام يف ذهاب الدور
ن�صف النهائي مل�سابقة ك�أ�س الرابطة
على ملعب وميبلي�« :إذا رحل �سي�سك،
ف�سنكون بالت�أكيد يف حاجة �إىل تعوي�ضه
و�إال �سنواجه م�شاكل بخم�سة العبي خط
و�سط فقط» ،وكان من املتوقع و�صول
فابريغا�س البالغ  31عاما �إىل موناكو
الأحد للتفاو�ض بخ�صو�ص انتقاله �إىل

فريق الإمارة الفرن�سية بح�سب م�صدر
مقرب من الأخري �أكد خربا ل�صحيفة ليكيب
الريا�ضية الفرن�سية ،اال �أن امل�صدر نف�سه
�أكد �أن ال�صفقة مل حت�سم بعد ،ويف �إ�شارة
�إ�ضافية على احتمال �سفر فابريغا�س اىل
الإمارة الأحد �أو�ضح �ساري �أن الالعب
كان يف �إجازة الأحد ،راف�ضا ت�أكيد �أو نفي
ذهابه �إىل فرن�سا للتفاو�ض مع موناكو.
وينتهي عقد فابريغا�س مع النادي
اللندين يف نهاية املو�سم احلايل ،ويبدو
�أن املباراة �ضد نوتنغهام فوري�ست
 0-2ال�سبت املن�رصم يف الدور الثالث
مل�سابقة ك�أ�س االحتاد االجنليزي كانت
الأخرية له ب�ألوان ت�شيل�سي ،حيث كان
يرتدي �شارة القائد وحظي بت�صفيق

بر�شلونة يخطط �إىل عودة نيمار

امل�شجعني مطوال ،ومينح ت�شيل�سي عقدا
ملدة عام واحد فقط لالعبني الذين
تتخطى �أعمارهم �سن الثالثني ،واعترب
�ساري �أن فابريغا�س الذي ال يلعب كثريا
مع الفريق هذا املو�سم ،يتعني عليه
قبول عر�ض موناكو للعب معه لعامني،
وقال �ساري «بر�أيي ،يجب �أن ينتقل �إىل
موناكو ،لديه عر�ض ملدة عامني ،ال �أريد
العبا مهما مثل فابريغا�س �أن يكون غري
�سعيد» .ويلعب فابريغا�س مع ت�شيل�سي
منذ عام  2014عندما التحق به قادما
من بر�شلونة التي لعب يف �صفوفها ما بني
 2011و ،2014علما ب�أنه دافع عن �ألوان
القطب الثاين يف العا�صمة �أر�سنال من
� 2003إىل .2011

ريا�ضة دولية

م�صري فينغر يهدد حلم بوكيتينو
�أعرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو
عن رغبته يف البقاء مع توتنهام لفرتة
طويلة ،مثلما فعل الفرن�سي �أر�سني فينغر
مع �أر�سنال ،ويرغب بوكيتينو يف احلفاظ
على قوة توتنهام يف ظل بناء ملعب
الفريق اجلديد ،مثلما فعل فينغر مع
�أر�سنال عندما مت بناء ملعب الإمارات
والتخلي عن «هايربي» ،وقال بوكيتينو
يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «مريور»
الربيطانية« :ما حدث لفينغر يف النهاية
كان �أم ًرا غري عادل ،خا�صة بعد ما قدمه لأر�سنال� ،إذا �سنحت يل الفر�صة للتحدث معه
�س�أ�س�أله هل كان الأمر ي�ستحق ذلك» ،و�أ�ضاف�« :آمل و�أمتنى �أن �أكون هنا ملدة  20عا ًما ثم �أقرر
املغادرة �أو �إنهاء م�سريتي هنا ،لكنني ال �أعرف هل �سيحدث ذلك ،لأن من خالل ما ر�أيته كانت
معاملة النا�س لفينغر غري عادلة» .يذكر �أن الأرجنتيني مطلوب لتدريب العديد من الأندية
الأوروبية يف ال�صيف املقبل مثل مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي وريال مدريد الإ�سباين.

�شقيق بوغبا :مورينيو كان امل�شكلة
وجه ماتيا�س بوغبا �شقيق ووكيل �أعمال الفرن�سي بول بوغبا العب و�سط مان�ش�سرت يونايتد،
اللوم للربتغايل جوزيه مورينيو مدرب الفريق ال�سابق ،ب�سبب انخفا�ض م�ستوى �شقيقه خالل
الفرتة املا�ضية ،وقدم بول بوغبا م�ستويات باهتة مع املدرب الربتغايل مورينيو خالل الأ�شهر
القليلة املا�ضية ،قبل �أن يتح�سن ب�شدة مع و�صول الرنويجي �سول�سكاير لتدريب الفريق ،وقال
ماتيا�س يف ت�رصيحات ل�شبكة  RMCالفرن�سية« :مورينيو كان امل�شكلة ،يف غرفة املالب�س
وخارجها ،كان امل�شكلة يف كل �شيء» ،و�أ�ضاف« :ما نراه من مورينيو هو �أنه يريد ال�سيطرة
على كل �شيء دائ ًما ،يريد �أن يكون مركز االهتمام ،لكن بول ال يهتم بهذا الأمر على الإطالق»،
واختتم عن �شقيقه« :لو احرتمته �سيحرتمك ،لو �أعطيته الثقة الكاملة �سوف يقدم لك مباريات
كبرية وم�ستوى رائع».

زيارة فريغ�سون تطري ب�أحالم املان يونايتد
وجه ال�سري �أليك�س فريغ�سون �أ�سطورة
التدريب يف مان�ش�سرت يونايتد ر�سالة رائعة
لالعبي الفريق� ،أثناء زيارته لتدريبات
ال�شياطني احلمر بدعوة من املدرب احلايل
�أويل جونار �سول�سكاير ،وك�شفت �صحيفة «ذا
�صن» الربيطانية �أن فريغ�سون قال لالعبني
�أثناء احل�صة التدريبية �إنهم قادرون على
�إعادة اليونايتد �إىل عهده الرائع مرة �أخرى،
وقال م�صدر مقرب من النادي« :فريغ�سون
�أخرب الالعبني �أن هذه املجموعة �ستجعل
وناجحا مرة �أخرى ،وقال �إنه ي�ؤمن بهم ويريدهم �أن ي�ستمتعوا
مان�ش�سرت يونايتد م�سيط ًرا
ً
ويفعلوا كل �شيء على �أر�ض امللعب» ،و�أ�ضاف« :لقد �أخربهم فريغ�سون �أن النادي يف �أي ٍد �أمينة
ووعدهم ب�أن ي�صبح اليونايتد �أف�ضل و�أكرب يف ال�سنوات القادمة ،و�أنهم �سيكونون جز ًءا من
ريا يف الالعبني ،وكل جنوم الفريق
هذا النجاح» ،و�أو�ضح امل�صدر �أن خطاب فريج�سون �أثر كث ً
�أظهروا دعمهم حلديثه ،كما وعدوه بالفوز ب�شيء ما من �أجله هو ومل�ساعدة �سول�سكاير .يذكر
�أن مان�ش�سرت يونايتد ح�صد  5انت�صارات متتالية منذ �أن توىل الرنويجي �سول�سكاير تدريب
الفريق خل ًفا للربتغايل جوزيه مورينيو.

ليفربول يودّع ك�أ�س االحتاد الإجنليزي

�شحا للعودة �إىل ناديه
�سيلفا جنم باري�س �سان جريمان مر ً
و ّدع فريق ليفربول م�سابقة ك�أ�س االحتاد الإجنليزي من الدور الثالث بعد خ�سارته �أمام
ما يزال الالعب الربازيلي نيمار دا
غلى
قبل املا�ضي �إىل الفريق الباري�سي ك�أ
ولفرهامبتون  ،2-1وخا�ض فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب املباراة بت�شكيلة غاب عنها
بعد رحيله عن البار�صا يف ال�صيف
ال�سابق بر�شلونة،
ري م�ست�شار بر�شلونة يف الربازيل،
معظم الالعبني الأ�سا�سيني كامل�رصي حممد �صالح والربازيلي فريمينيو اللذين �أ�رشكهما يف
إذاعة «راديو كتالونيا» �إن �أندريه كو
�
الت
وق
يخ،
إىل
�صفقة يف التار
ربازيل ،لبحث �إمكانية عودة الالعب �
الدقائق الأخرية من املباراة وكذلك ال�سنغايل �ساديو ماين ،افتتح الولفز الت�سجيل يف الدقيقة
مار خالل فرتة �أعياد امليالد يف ال
بني
بالوكيل بيني زاهايف الذي �ساهم يف
اجتمع باملحيطني
لعو د ة  38عن طريق املك�سيكي را�ؤول خيمينيز ،ليدرك التعادل بعدها الريدز عن طريق البلجيكي
ربة من بر�شلونة ،ف�إن كوري اجتمع
البار�صا ،ووف ًقا للإذاعة املق
من نيمار ،لو�ضع �أف�ضل �إ�سرتاتيجية
ارو كو�ستا �أحد الأ�صدقاء املقربني
ر�شلونة بعدما ديفوك اوريجي لكن رد الفريق الأ�صفر مل يت�أخر �أكرث من  4دقائق من خالل ت�سديدة �صاروخية
حيل الالعب �إىل �سان جريمان و�ألف
ي�س �سان جريمان يريد العودة �إىل ب
ر
بار
و�ضحت الإذاعة الكتالونية �أن مهاجم
للربتغايل روبني نيفي�س عانقت �شباك احلار�س البلجيكي �سيمون مينيويل.
النجم الربازيلي �إىل البلوغرانا ،و�أ
خط�أ يف خطوة الرحيل عن البار�صا.
�أدرك �أنه �أ
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ر�ؤى

تداعيات "�أ�سلمة احلداثة"
أليف.ويتحول كتاب �إىل مقال بهدف ن�شر املعرفة وت�سهيلها ،لكن �أن يراكم مقاال بعد يومني من ن�شره مادة
تتحول الفكرة �إىل كتاب بعد �سنوات من الت�
ّ
ّ
كتاب جاهز للتحرير والإ�صدار �أمر الفت يف ع�صر ك�ساد الكتابة والك ّتاب.الأ�صعب من هذا ك ّله �أن تن�سج من هذا الرتاكمللتعليقات املتناق�ضة �أمامك
ٍ
مقا ً
ال جديداً وعرباً.
ن�سيم اخلوري
ملاذا ؟
لأ ّنهاجتربة ح�صلت بعدما ن�رشت
�صحيفة اخلليج مقايل بعنوان:
«ماريان الفرن�س ّية» :ال لأ�سلمة
احلداثة» ( ،)2018/12/22نقلته
العديد من ال�صحف واملواقع كام ً
ال
يف وا�شنطن ولندن وباري�س وبريوت
والقاهرة وعمان وفل�سطني وغريها،
و�إجتز�أته بع�ض الإذاعات،لي�أخذ يف
و�سائل التوا�صل ح ّيزاً من الإهتمام
والتعليقات الإيجابية وال�سلبية التي
ربا من تو�ضيبها
�شغلتني والتي فائدة مّ
ون�رشها يف كتاب.
ولهذا م�ؤ�شرّ ات:
 -1املهم �أ ّال تنقر! بل �أنقر
بري�شتك وب�إحرتام باب املح ّرمات
الثابتة واملدفونة احل ّية فتتح ّرك
ال�سبابات مثل الربق فت�سبق الكتابة
وتتفجر وحولها فتظهر
القراءة
ّ
ال�سلوك التائهبني الأفعال وردود
لن�صكب�أن معظم العرب
الأفعاللتذ ّي ّ
�صاروا يكتبون ويع�شقون ردود الأفعال
بعد وقوع الكوارث .وهذا �أمر �إيجابي
بجمع الأجيال والأمزجة نحو نقاوة
الكتابة املتوا�ضعة.
� -2أتذ ّكرالتجربة الأوىل ال�صاخبة
على مقال /نقر ٍة ن�رشتها يف 2
حزيران  1979يف جملّة امل�ستقبل
ال�صادرة يف باري�س بعنوان »:م�رص
و�شعرة معاوية» بعد زيارة ال�سادات
املفاجئة �إىل «�إ�رسائيل»طالبت فيها
بقطع ال�شعرة مع امل�رصيني �إن
وافقوا بن�سبة  99باملئة على نتيجة
الإ�ستفتاء الر�سمي للزيارة ،كما جاء

منذ � 40سنة�.إنّ معاوية لن يزعل لو
عاد �أو كان يف م�رص.
با�ض املقال كتاباً خمطوطاً ما قيمته
�إن تبدّ لت مالمح الدنيا يف �ش�أن
فل�سطني!
 -3متّحي املقولة ال�شائعة ب�أنّ العرب
ال يقر�أون وال يكتبون ،غاب زمن كانت
القراءة والكتابة فيه متعاًحم�صورة
باملثقفني ورجال الدين وغريهم،
وعرب �سهولة الإ�ستعمال وخارج
تعقيدات املعرفة �أيقظ ع�رص
التوا�صل الكبت التاريخي العربي
و�شقّت �أبواب القراءة واملتابعة
والتعبري والكتابة والنقد اجلارح
والت�صويبات لدى عا ّمة العرب مبا
يتجاوز �أحياناً ن�صو�ص املثقفني
واملفكرين وتعقيداتهم الفل�سفية.
تتكدّ �س �أمامنا يومياً املالحظات
املتفجر
وتعليقات الر�أي العام العربي
ّ
بال�صوت والنربة والن�صو�ص ال�صغرية
املفككة لغوياً لكنها ال�صادقة
الب�سيطة واملبا�رشة املتن ّوعة احلاملة
مل�ضامني د�سمة جاذبة تخلط التفكري
الهاديء بالعفوية وال�سليقة وتدمج
العقل بالغرائز وتقرن التهذيب
بال�شتائم وال�سباب والتحقري� .أنت
�أمام ظاهرة ب�رشية لطاملا و�شو�شت
ب�صمت مكتبات �شعبية كاملة دفنت
يف ال�صدوروهي مت ّر عند الفجر يف
ال�ساحات �أمام متاثيل الزعماء.تبدو
وك�أ ّنها �أبواب ال�سجون واحلرية فتحت
لتتد ّفق �سيوالً ال يجوز �إهمالها .هو
الواقع يناديناغناه نحو �صناعة الوعي
والرقي والثقافات ال لدى العا ّمة
وح�سب بل لدى احلكام وامل�س�ؤولني
يف العامل.
 -4ل»الربيع العربي» وتداعياته

ف�ضل وا�ضح يف تفجري التعبريات
ال�شعبية فوق جدران الكتابة ولفت
�شعوب العامل مبختلف اللغات �إىل
م�أ�سي فل�سطني والعرب وامل�سلمني
و�أ�سواق التجارب امل ّرة وامل�ستم ّرة
التي ي�صعب حموها وحرمان �شعوبها
من تدفقات قناعاتهم والوعيهم
وتاريخهم الأخر�س.
رسع
بت�
لكن
بنهم
 -5يقر�أون ويكتبون
ّ
ملحوظ ،ومن دون �أناة وتدقيق
والغرابة �أنّ ال فرق وا�ضحاًبني
املتعلّمني والعاديني،وفق التعليقات
الواردة ،لأنّ ن�ص املقال املن�شور
يف «اخلليج» ،كان ل�سيدة فرن�سية نقل
�إىل العرب ّية بني قو�سني �أمنوذجاًلنبذ
بع�ض الفرن�سيني وكراهيتهمللم�سلم
يناملهاجريناحلاقدين على فرن�سا
والغرب.
 -6ن�سيت ان �أ�ضيف �أمراً مه ّماً ب�أن
املالحظات اخلليجية طالبت بالنقد
الذي»يجب �أن يطال كل �شيء حتّى
ال�سلوك الديني الذي ال يعلق عليه
�شيء من قيم الدين» كما كتب م�س�ؤول
�سعودي كبريم�ضيفاً :
« �أتعاطف مع كاتبة املقال الفرن�س ّية،
واتعاطف مع الأكرثية املتواجدة يف
تلك البلدان الذين ال يحملون الكراهية
لالخرين وال لثقافتهم وال حل�ضارتهم
ويدفعون ثمن ممار�سات االقلية من
اجلهلة ومر�ضي النفو�س حتى ا�صبحت
احللول مل�ستع�صية .خويف ان يح�صل
للعرب امل�سلمني منهم خا�صة � إذا مل
يقبلوا بالتعاي�ش مع املحيط الذي
يعي�شون فيه وي�سهموا يف تطوره
احل�ضاري�  ،أن يح�صل لهم ما ح�صل
لليهود ذات يوم علي ايدي النازية
التي بدات تطل برا�سها من جديد �إ ّما

بالقتل اجلماعي او الرتحيل اجلماعي
وكوي�س �أن للعرب اوطان ا�صلية
يرجعون �إليها�  ،أحب �أن �أقول � اّأل
ن�ستمر يف حتميل الغرب كل م�شاكلنا
فنن�رصف عن التفكري يف احللول».
باملقابل كتب م�سلم من باري�س:
«�إن عدد امل�سلمني يف فرن�سا ي�صل
اىل �سبع ماليني ال يعرتف لهم ب�أي
خ�صو�صية ثقافيةومع ذلك يدر�سون
يف املدار�س الفرن�سية ب�رشوطها
املجحفة وي�ؤ ّدون ال�رضائب كاملة وهم
�أكرث املروجني للإقت�صاد الفرن�سي
ب�إ�ستهالكهم الكبري؛ بينما اليهود

�أحالم م�ستغامني

رواية «�شهيا كالفراق» بني لوعة احلب و�أالعيب القدر
بعد خم�س �سنوات على روايتها
الأخرية «الأ�سود يليق بك» ،تطل
الكاتبة اجلزائرية �أحالم م�ستغامني
على قرائها بكتاب جديد تغو�ص فيه
يف �أعماق النف�س الب�رشية لتكت�شف
عوامل الع�شق املثرية و�أالعيب القدر
اخلبيئة.
تتحدث م�ستغامني يف الكتاب اجلديد،
الذي يحمل عنوان «�شهيا كالفراق»،
عن نف�سها وت�سرتجع رواياتها
ال�سابقة .ومن خالل ق�صة رجل لوعه
الفارق و�أفقده ثقته يف احلب ،ت�أخذ
الكاتبة دور البطولة وتن�سج �أحاديث
مع الرجل الغام�ض الذي يخاطبها
بكلمات لي�ست �سوى كلماتها.
وت�صف م�ستغامني لوعة العا�شق
بقولها يف ن�ص الكتاب�« :أحتاج
لأن �أ�ستعني مبا بقي من �شظايا
ق�صتك لكتابة ن�ص �شهي والقيام
ب�إعادة �إعمار عاطفي لقلوب �أحلق
بها احلب كل �أنواع الدمار ..لكن
الق�ص�ص لي�س ما ينق�صني للكتابة وال
الن�صو�ص اجلميلة ،ينق�صني الأمل؛
فكل ما ت�أملت من �أجله يف املا�ضي
�أ�صبح م�صدر ندمي وعجبي ،مبا يف
ذلك تلك الأوطان التي مر�ضت يوم
اُحتّلت ،وتلك العوا�صم التي بكيتها
يوم �سقطت ،لتنجب لنا بعد ذلك
ّ
قطاع طرق التاريخ و�أنا�سا ال ي�شبهون

يف �شيء ممن كنت جاهزة للموت من
�أجلهم».
الكتاب ،الذي يتكون من � 250صفحة
من القطع الو�سط والذي �صدر عن
دار «ها�شيت� -أنطوان» للن�رش يف
بريوت ،يتناول مقتطفات من احلياة
ب�أكملها ،من احلب والبغ�ض والأمل
والفراق واللقاء وو�سائل التوا�صل
احلديثة والطرق القدمية.
وب�أ�سلوب ميزج بني الرواية وال�رسد،
تعترب م�ستغامني الكتاب ر�سائل
توجهها هدية �إىل القراء قائلة
«فليكن ...ما دام �سعاة الربيد جميعهم
قد خانوا �صندوق بريدنا ،هذه ر�سائل
ال �صندوق بريد لوجهتها عدا البحر،
�أبعثها يف زجاجة� ،إىل الذين مل يعد
لهم من عنوان لنكتب �إليهم».
وتتحدث �أحالم م�ستغامني يف مقدمة
الكتاب عن نف�سها ككاتبة و�إن�سانة
وتقول« :كتبت كثريا من العواطف يف
ت�ضادها ويف ذهابها و�إيابها ،عن علو
الأحا�سي�س وانهياراتها ،عن النف�س
الب�رشية وتناق�ضاتها».
وت�ضيف�« :أ�صبت غالبا وحدث �أن
�أخط�أت وما زلت �أت�أمل دهاليز النف�س
الب�رشية ومتاهاتها .فللكاتب واجب
ت�أملي جتاه امل�شاعر ما دامت العاطفة
هي ما يحكم النا�س يف احلياة وما
يحرك الأبطال يف الروايات وهي التي

مبنطقها املجنون حتكم العامل».
وت�ست�شهد م�ستغامني مبقولة للكاتبة
الإجنليزية جوانا ترولوب« :م�أ�ساة
العامل هي �أن الرجال يحبون الن�ساء
والن�ساء يحبنب الأطفال والأطفال
يحبون القطط» .بينما يحتوي الكتاب
على العديد من الق�ص�ص والأمثال
والأقوال و�آراء كتاب و�أ�شعار و�أغان.
وب�أ�سلوب تهكمي تتحدث م�ستغامني
عن الوطنية واالنك�سار وكل ما متر به
البلدان العربية من �إخفاقات وخيبات.
وت�صف �شعوب املنطقة على �أنها
«معلقة �إىل �أبواب القطارات .ما عاد
همنا �إنقاذ الوطن كل منا يريد �إنقاذ
نف�سه ،الكل يرك�ض للحاق بفر�صته
الأخرية فقطار الهروب من اجلحيم
ال ينتظر».
وتتحدث م�ستغامني عن نف�سها يف
الكتاب قائلة« :ماذا تنتظرون مني
و�سط هذا الإع�صار؟ كيف يبدع من
هو متعلق �إىل القطار بيد ،وبالثانية
يكتب لي�صف امل�شهد؟ من تارة مير
مبنظر جميل وتارة مير بنفق ،بينما
النا�س ي�صعدون وينزلون ويتدافعون
من حوله ليفوزوا مبقعد احتياطي
لالنتظار ،يقعون يف احلب حال
ال�صعود ،ويفرتقون قبل حمطة
الو�صول .فع�شق اليوم يدوم م�سافة
حمطة وعليك �أن توا�سي العا�شق

املخدوع وتقنع عا�شقة ت�سافر من
دون تذكرة عودة ب�أن عليها النزول».
ويف �سعيها �إىل مقاربة الواقع تقول
الكاتبة يف كتابها �إنها وقعت على
حقيقة خميفة« :فمن�سوب ال�صدق
يف حياتنا يتناق�ض بتناق�ض العفوية
العاطفية ،لقد ابتلينا بالت�شاوف
و�إ�شهار العواطف وبفائ�ض املجامالت
يف جمع (الاليكات) لذا نحن نعي�ش
زمنا كاذبا ومنافقا ال بركة يف عواطفه
وال يف وقته وال يف ماله».
وتعترب الكاتبة �أن الزمن كان مي�ضي
يف ان�سياب جميل قبل �أن تكون له
�أرقام فت�س�أل« :هل بد�أت م�أ�ساتنا يوم
فقدنا بركة القليل ووقعنا يف قب�ضة
الأرقام؟ �أرقام الأعوام والأعمار
و�أرقام متابعينا و�أرقام الأر�صدة
و�أرقام الهواتف و�أرقام ال�شفرات لفك
كل ما حولنا من �أجهزة ،و�إذ مب�صرينا
حتكمه �سل�سلة �أرقام حولتنا �إىل رقم
يف �سل�سلة ب�رشية ...فما عرفت رقما
�إال خانني».
وقالت م�ستغامني ،التي وقعت الكتاب
يف معر�ض بريوت للكتاب يف وقت
�سابق من دجنرب احلايل� ،إن هذا
الكتاب «لي�س د�سما كالروايات؛ لأن
الزمن ت�أخر ،والعامل تغري ،والقارئ
�أ�صبح متعبا لي�س له القدرة على
التعاي�ش مع كتاب من � 500صفحة».

�أقلية ومع ذلك يعرتف بخ�صو�صيتهم
الثقافية ولهم مدار�سهم اخلا�صة بل
ولهم حماكمهم اخلا�صة ويطبقون
قانون �أحوالهم ال�شخ�صية  ،،لهذا ف�إن
هذا الكالم ال ينطلي على �أحد .
و�أزيدك ،قبل ع�رش �سنوات كانت
�إ�سبانيا اجلارة تعي�ش �أزمة خانقة وكان
الإعالم ي�سوق على �أن �سبب الأزمة
هو تواجد املهاجرين امل�سلمني
وفعال طرد امل�سلمون من �أعمالهم
ووظائفهم وعاد �أغلبهم اىل بلدانهم
ولكن الأزمة ا�ستمرت بل تفاقمت؛
وعليه عرف الإ�سبان �أن �سبب �أزمتهم

ال عالقة للمهاجرين بها بل لنظام
ر�أ�سمايل متوح�ش عابر للحدود
حتتكر الرثوة فيه �أقلية �صغرية ؛ولعل
ن�صها)
هذه الفرن�سية( التي نقلت ّ
من هذه الأقلية وهي تريد ت�شتيت
�إنتباه الفرن�سيني املطالبني بحقوقهم
�أ�صحاب ال�سرتات ال�صفراء اىل هذه
الأ�سطوانة امل�رشوخة امل�سلمون».
والنتيجة؟؟؟؟
«�أ�سلمة احلداثة»خمطوطة �أ�ضعها
على الرف �إىل جانب»م�رص و�شعرة
معاوية» �شهادتان تف�صلهما � 40سنة.

عن املركز الثقايف للن�شر والتوزيع يف الدار
البي�ضاء وبريوت

نور الدين �أفاية ي�صدر كتاب «ال�صورة
واملعنى»
�صدر ملحمد نور الدين �أفاية،
الأكادميي املغربي ،كتاب جديد
بعنوان «ال�صورة واملعنى» ،عن
املركز الثقايف للن�رش والتوزيع يف
الدار البي�ضاء وبريوت.
ويطرح كتاب «ال�صورة واملعنى»،
ح�سب ورقته التقدميية ،جمموعة
من الأ�سئلة املتع ِلّقة بالنظر اجلمايل
يف الفعل الإبداعي نظريا ونقديا،
�سواء على �صعيد تطور الفكر
اجلمايل عامة� ،أو على م�ستوى
ال�سياق الفل�سفي العربي ،مع الرتكيز
بالأ�سا�س على عالقة النظر بال�صورة
ال�سينمائية باعتبارها ك�شفا للذات
يف تناق�ضاتها ومفارقتها وتوتراتها،
واملجتمع يف تفاوتاته ومطالبه
و�أوهامه و�أ�شكال ا�ستالبه ،وك�شفا
لكل م�ستويات الوجود الإن�ساين.
ويرى �أفاية يف ال�سينما �إبداعا ب�رصيا
وجماليا ير ّكب بني ما ينطبع يف
املخ ِّيلة من �أ�شياء الواقع ،وما اختزن
يف الذاكرة من ر�صيد رمزي ،وما
ميتلكه الفاعل ال�سينمائي من قدرة
على التخ ّيُل ،يف تناوله للموا�ضيع

التي تخرتق املباح واملح ّرم وتتناول
الظاهر وامل�سترت ،مما جعله �أكرث
الفنون التي �أنتجتها احلداثة الفنية
«دميقراطية».
ويذ ّكر �أفاية ،يف هذا الكتاب ،ب�أن
ال�سينما فن جماعي وحقل �إبداعي
يتم ّيز بخ�صو�صية �إجرائية يف منتهى
التعقيد وال�صعوبة ،يعني معها
�إجناز فيلم انت�صارا على كل العوائق
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
والنف�سية التي ال ت�سمح للفاعل
ال�سينمائي ببناء �صورته ور�سالته.
ويت�ضمن كتاب الأكادميي املغربي
ق�سما فكريا ونظريا ،وق�سمني تقنيني
تطبيقيني ،وق�سما ت�أريخِ يا ينظر �إىل
الإبداع ال�سينمائي باعتباره حقال
غنيا للتفكري ،وينظر يف �رشوط �إمكان
ا�ستدعاء ال�سينما الحتالل املكانة
املنا�سبة يف املناق�شة الفكرية
واجلمالية التي تدور حول �أ�سئلة
احلداثة الفنية يف الثقافة العربية،
وما رَ
تفتِ�ضه من ق�ضايا تهم الوجود
وال�سيا�سة والتاريخ والثقافة واجل�سد
والذاكرة واحلرية.
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ال�سياب وعي�سى ع�صفور و�صياح
اجلهيم يف �سل�سلة �أعالم ومبدعون
�أ�سماء مبدعة يف ال�شعر والرتجمة قدمتها �سل�سلة “�أعالم ومبدعون”
التي ت�صدر �شهريا لليافعة وتتناول �أعالما �سوريني وعربا راحلني لتذكري
النا�شئة بهم.
وكاالت
ويف كتاب بدر �شاكر ال�سياب ويقع
يف � 50صفحة من القطع املتو�سط
للباحث بيان ال�صفدي ملحة عن
حياة هذا ال�شاعر وتداعياتها
ب�أ�سلوب ي�شبه الق�ص ليتمكن من
ت�شويق الفتيان الذي �سيطلعون
على الكتاب م�ستعر�ضا طفولة
ال�سياب وكيف تو�شت بجمال
منطقته التي ينتمي �إليها وما فيها
من مكونات انعك�ست على كتاباته
�إ�ضافة لغنى بلدته جيكور بالنخيل

والتمر وما تعني تلك الكائنات
اجلميلة يف �شعره.
و�أي�ضا تطرق ال�صفدي �إىل اليتم
الذي �أثر بحياة ال�سياب وكيف
در�س وعانى و�أنهى حت�صيله
العلمي و�إ�رصاره التمرد على
اال�ستعباد و�سعيه لتحقيق الكرامة
والعدالة م�ست�شهدا ب�أ�شعاره
ومتناوال حالة املر�ض التي
�أملت بال�سياب وق�سوتها واحلزن
الذي تفجر ب�أعماقه ودخوله
م�ست�شفيات متعددة ثم تنقله بني
الكويت ولبنان ولندن وباري�س

للعالج لي�ست�سلم �إىل ال�شلل حتى
رحيله.
وقدمت �أي�ضا �سل�سلة �أعالم
ومبدعون ق�صة حياة ال�شاعر
عي�سى ع�صفور يف � 55صفحة من
القطع املتو�سط للباحث مطيع
حمزة الذي جمع كثريا من مالمح
حياته وحبه للوطن وكتابته لل�شعر
ب�أ�سلوب ر�صني.
ويف الكتاب يبني الباحث �أن
العروبة كانت �أهم ما عند ال�شاعر
و�أنه يتميز بوعي وطني كبري جعل
�شعره ذا نزعة قومية راف�ضا

العدوان اخلارجي ومليئا بالقيم
االجتماعية والوطنية والقومية
�إ�ضافة حلبه لفل�سطني ورغبته
بتحريرها متوقفا عند عالقة
ال�صداقة التي جمعته بقائد الثورة
ال�سورية الكربى �سلطان با�شا
الأطر�ش وكيف ا�ستمد منه احلمية
و�شدة العزمية ورف�ض الهوان.
وكتاب “�صياح اجلهيم” للأديب

موفق نادر خل�ص يف � 47صفحة
من القطع املتو�سط جوانب
من حياة هذا الباحث واملربي
والأديب وولعه باللغة العربية
والأدب العربي وال�شعر الأ�صيل
مو�ضحا �أن الراحل كان حا�رضا
يف جميع املجاالت الثقافية يف
ال�سويداء وله دور كبري بت�شجيع
املواهب ال�شابة وتدريبها يف

الوقوف على املنابر �إ�ضافة �إىل
دوره يف ت�سليط ال�ضوء على �أدباء
كبار ومعرفته ب�أدباء عامليني.
ويف الكتاب �أ�شار نادر �إىل ترجمات
اجلهيم عن اللغة الفرن�سية
والتي بلغت  40كتابا الفتا �إىل
اهتمامه فيها بكل جماالت الأدب
وا�ضطالعه بدور مهم يف الثقافة
ال�سورية املعا�رصة.

م�صر تنجح يف ا�ستعادة خمطوط �إ�سالمي قبل بيعه
«جتار القاهرة يف ع�صر حممد علي»..
يف بريطانيا
للدكتور رزق ح�سن نوري

ت�سرتده دار الكتب والوثائق القومية
يف م�رص من اخلارج خالل �أ�شهر
قليلة بعد خمطوط “املخت�رص
يف علم التاريخ” مل�ؤلفه حممد
الكافيجي الذي ا�سرتدته يف �أوت
.2018
من جانبه ،قال ه�شام عزمي،
رئي�س دار الكتب والوثائق القومية
يف م�ؤمتر �صحفي� ،إن املخطوط
مثبت يف �سجالت دار الكتب
امل�رصية بتاريخ 1884م ،وكان �آخر
ظهور له بت�سجيالت دار الكتب يف
نهاية القرن الـ 19وحتديداً عام
1892م.
و�أ�ضاف �أن املخطوط كان معرو�ضاً
للبيع يف دار مزادات “�سوذبيز” يف

لندن �شهر �أكتوبر مببلغ يرتاوح بني
� 7إىل � 10آالف جنيه ا�سرتليني
�ضمن مزاد بعنوان “فنون العامل
الإ�سالمي”.
و�أو�ضح “عزمي” �أن وزارة الثقافة
بالتعاون مع اخلارجية امل�رصية
جنحت يف �إثبات ملكية املخطوط
وا�سرتداده باالتفاق مع دار
املزادات وحائز املخطوط.
وتابع بقوله “لي�ست كل املخطوطات
التي يعلن عن بيعها يف املزاد
باخلارج تخ�ص دار الكتب ،لكن يف
هذه احلالة �أعلنت دار املزادات
بالفعل عن بيع جمموعة من
املخطوطات ،لكن واحداً منها فقط
هو الذي كنا منلك وثائقه ،ونثق يف

يف اطار تعريف العامل بالأدب
الإماراتي؛�صدر الرتجمة الهندية
لرواية «غرفة واحدة ال تكفي»
للروائي والكاتب الإماراتي
الأ�ستاذ �سلطان العميمي ،وذلك
يف معر�ض نيودلهي للكتاب ،مع
جمموعة الأعمال الإماراتية
املرتجمة �إىل اللغة نف�سها،
بدعم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ

د� .سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،و�إ�رشاف هيئة ال�شارقة
للكتاب.
وتعد رواية «غرفة واحدة
التكفي» العمل الروائي الثاين
ل�سلطان العميمي بعد روايته
الأوىل� :ص.ب  ،1003و�أربع
جمموعات ق�ص�صية ،كان

�آخرها� :إ�شارة ال تلفت االنتباه.
�أما الرواية املرتجمة التي
�صدرت ن�سختها العربية يف عام
 ،2016فتدور �أحداثها يف �أجواء
من الغرائبية والفنتازيا ،حول
�شخ�ص ي�ستيقظ من نومه ليجد
نف�سه يف غرفة جمهولة ،ال منفذ
فيها �إىل العامل اخلارجي �سوى
ثقب بابها الذي �أخذ يتل�ص�ص

�صدر حديثاً كتاب «دبلوما�سية
احل�صار :ح�صار ال�شهيد يا�رس
عرفات» لكبري املفاو�ضني
الفل�سطينيني و�أمني �رس اللجنة
التنفيذية يف منظمة التحرير
الفل�سطينية الدكتور �صائب
عريقات.
الكتاب بح�سب النا�رش وهو

دائرة اال�ستقالل للثقافة
والن�رش يف جامعة اال�ستقالل
يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
يقدم قراءة ملرحلة تطور
الفكر والأداء ال�سيا�سي
الفل�سطيني.
يتناول الكتاب يف ع�رشة
ف�صول ،املرحلة ال�ساخنة التي

عا�شها ال�شعب الفل�سطيني
والتي حملت معها �إرها�صات
تغيريات الفتة وعميقة،
كوثيقة حا�سمة ممتدة و�شديدة
احل�ضور.
ويحتوي الكتاب على م�ضامني
كل املرا�سالت واملفاو�ضات
التي متّت بني اجلانب

�أعلنت وزارة الثقافة امل�رصية،
ا�ستعادة خمطوط �إ�سالمي يعود
تاريخه �إىل فرتة حكم ال�سلطان
قن�صوة الغوري �آخر حكام املماليك
قبل الغزو العثماين مل�رص ،وذلك
قبل بيعه يف مزاد بالعا�صمة
الربيطانية لندن.
واملخطوط عبارة عن “ربعة
م�صحف قر�آنية” من  28ورقة،
كتبت بخط الن�سخ باملداد الأ�سود
داخل �إطار باللون الأحمر ،وتبد�أ
من �سورة “�آل عمران من الآية
� 93إىل نهاية الآية  23من �سورة
الن�ساء” ،ولها غالف من اجللد
بب�صمة مذهبة.
ويُعد املخطوط هو الثاين الذي

ملكيتنا له بالأدلة والرباهني”.
وا�ستطرد “عزمي” قائ ً
ال“ :نتابع
جيداً ما يعر�ض يف املزادات
باخلارج من خمطوطات ووثائق
لكننا ال نتدخل �إال �إذا ت�أكدنا
من ملكية دار الكتب للمخطوط،
وحينها نتدخل على الفور لوقف
البيع كخطوة �أوىل ،ثم نبد�أ مرحلة
املفاو�ضات لإثبات ملكيتنا للقطعة
املعرو�ضة باملزاد”.
ومتلك دار الكتب والوثائق القومية
يف م�رص �أكرث من � 60ألف خمطوط،
وتعمل حالياً على م�رشوع كبري
لرقمنة هذه املخطوطات.
وكالة �أنباء ال�شعر

�صدور الرتجمة الهندية لرواية “غرفة واحدة ال
تكفي” ل�سلطان العميمي

من خالله على �شخ�ص �آخر يف
الغرفة املجاورة لغرفته ،والذي
ي�شبهه متاماً .وتذهب الرواية يف
بع�ض �أحداثها �إىل توظيف �أجزاء
من بع�ض احلكايا الغرائبية من
املوروث ال�شعبي اخلا�ص بعامل
البحر يف دولة الإمارات.
وكالة �أنباء ال�شعر

�صدور كتاب" دبلوما�سية احل�صار :ح�صار ال�شهيد
يا�سر عرفات"
الفل�سطيني حلظة ح�صار
الرئي�س الراحل يا�رس عرفات
عام  ،2002وكافة الأطراف
ذات ال�صلة ،من خالل قراءة
عميقة ووا�سعة ومبا�رشة ومن
�شاهد كان �رشيكاً يف تلك
املفاو�ضات واللقاءات.
وكاالت

يبحث املتغريات

يف كتاب �صادر عن الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب  ،2018يحاول الدكتور
رزق ح�سن نوري الوقوف على ت�أثري
املتغريات اجلديدة اقت�صادياً
و�سيا�سياً يف طبقة التجار ون�شاطهم
يف مدينة القاهرة ،وحماولة فهم
مدى ت�أثري النظم امل�ستحدثة
كاالحتكار يف التجارة داخلياً �أو
خارجياً عليهم ،وهل بال�رضورة
�أدت �إجراءات حممد علي التجارية
�إىل تراجع وتقل�ص دور التجار،

خ�صو�صاً مع حلول الدولة يف ت�سيري
احلركة التجارية بدالً منهم.
حتاول الدرا�سة �أي�ضا فهم �سيا�سة
التجار يف املدينة ملواجهة
ال�ضغوط املتزايدة من الدولة
لل�سيطرة على املوارد املالية يف
العا�صمة ،وذلك بفر�ض مزيد من
ال�رضائب �أو الدخول يف جمال
اال�ستثمار التجاري ،وقد كان لهذا
ت�أثريه على التجار.
وكاالت

(�أنت �إن�سان) … رواية فل�سفية
باكورة �أعمال الكاتب كنان العنداري

ي�أخذ الكاتب كنان العنداري
ب�أ�سلوب فل�سفي القارئء �إىل
داخله ل�سرب �أغوار النف�س
الإن�سانية ليقر�أ ذاته ك�أنه يتعرف
عليها لأول مرة يف روايته الأوىل
التي حملت ا�سم (�أنت �إن�سان ).
الرواية تتناول ق�صة بطلها ال�شاب
ايفو الذي مل يكن يعرف نف�سه
�إال عندما بحث عنها فوجد �أن
قيمة الإن�سان عظيمة وان احلياة
جميلة بكل تفا�صيلها وعلينا �أن
نت�صالح مع �أنف�سنا ونتقبلها لبث
الأمل و�إعطاء الدافع نحو فهم
الذات واحلياة بب�ساطة بعيدا عن
تعقيداتها واحلافز لكل �شخ�ص
للعي�ش وفقا للقوانني التي حتكم
النف�س مبا يعطيه القدرة على
التحكم بقرارته وغرائزه.
وتبحث رواية �أنت �إن�سان

ال�صادرة م�ؤخرا عن دار كيوان
للطباعة والن�رش والتوزيع يف 261
�صفحة من احلجم املتو�سط
يف مكنونات النف�س وحتكي
تفا�صيل احلياة وعالقات �أنا�سها
و�شخو�صها وم�شاعرهم ح�سب
ما يبني العنداري ملرا�سلة �سانا
الفتا �إىل �أنها قد تكون حكايته
التي كتب تفا�صيلها على �شكل
خواطر لت�صبح فيما بعد رواية
تالم�س بتفا�صيلها حياة �رشيحة
وا�سعة من ال�شباب الذين
عا�رصوا �سنوات احلرب بعد
الأمن واال�ستقرار اللذين كانت
تنعم بهما بلدنا.
يذكر �أن الكاتب العنداري من
مواليد ال�سويداء  1993وهو
خريج املعهد التجاري امل�رصيف
بال�سويداء.
وكاالت
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املخرج ال�سينمائي ع�صام تع�شيت يك�شف ليومية "الو�سط"

وزارة الثقافة �ستدعم مهرجان اميدغا�سن
ال�سينمائي بالأورا�س بوالية باتنة
ك�شف املخرج ال�سينمائي ع�صام تع�شيت يف ت�صريح خ�ص به يومية "الو�سط " عن لقائه بوزير الثقافة عزالدين ميهوبي والذي متت فيه مناق�شة م�شروع مهرجان
اميدغا�سن ال�سينمائي الذي يعد �أول مهرجان �سينمائي بالأورا�س ووالية باتنة واملوجه لل�سينمائيني اجلزائريني يف جمال الأفالم الق�صرية الروائية �سيتناف�س
على هذه اجلوائز جمموعة من الأفالم والتي �ستكون حا�ضرة بقوة يف هذه املناف�سة مبدينة باتنة �أيام � 13إىل  16مار�س  ، 2019م�ؤكدا تع�شيت عن موافقة
ميهوبي مع رعايته و ا�ستعداده الكامل لدعم هذا املهرجان الذي يجمع بني ال�سينما وال�سياحة.
حكيم مالك
العمل على �إجناح الطبعة
الأوىل من املهرجان
وحتويله �إىل حدث دويل
م�ستقبال
ويف ذات ال�سياق فلقد �أبدى
عزالدين ميهوبي امل�س�ؤول الأول
على الثقافة يف اجلزائر ح�سب
ما �أكده لنا تع�شيت عن �إعجابه
باملهرجان كونه الأول باملنطقة
يف املجال ال�سينمائي كا�شفا عن
ح�ضوره فيه مل�شاركة ال�شباب
و الفنانني ال�سينمائيني يف هذا
االحتفال الوطني مع مد يد
العون للقائمني عليه وم�ساعدتهم
بكل ما يخ�ص املهرجان مع
تقدمي �أ�سماء و مدعمني �أخرين
لهذا املهرجان حيث عرب وزير
الثقافة عن طموحه ب�أن يجعل
من هذا املهرجان ال�سينمائي
بالأورا�س بوالية باتنة حدثا
دوليا يف الطبعات القادمة
والذي يود �أن يكون مبقايي�س
عاملية و�سيتحقق هذا بوا�سطة
جمهودات فريق عمل املهرجان
والذين ي�سعون لإجناح الطبعة
الأوىل من مهرجان اميدغا�سن
ال�سينمائي بالأورا�س بوالية
باتنة.
ت�شريف ال�سينما اجلزائرية
بفيلم "هيومان" يف مهرجان
ال�شارقة للأفالم
كما �أكد تع�شيت يف ت�رصيحه
يف
"الو�سط" �أن خربته
التي
املهرجانات الدولية
ح�رضها جعلته يقوم بهذه
املبادرة التي ترفع ر�أ�س اجلزائر
يف م�صاف الدول املنظمة ملثل
هذ املهرجانات ال�سينمائية
والتي حتتاجها اجلزائر يف هذا
الوقت بالذات  ،حيث عرب هذا
الأخري عن �سعادته الكبرية
بقبول هذ امل�رشوع من طرف
وزير الثقافة اجلزائري كا�شفا
�أنه دعمهم بتذكرتي �سفر
للم�شاركة يف مهرجان ال�شارقة
للأفالم حيث �سي�شارك فيلم
"هيومان" باملهرجان �أيام 18
اىل  26جانفي  2019وقال هذا
املخرج ال�سينمائي �أنه �سيكون
عند ح�سن ظن كل �شخ�ص يعرفه
و يعرف ما يقدمه من �إجنازات
الوطن "اجلزائر"
ل�صالح
و متثيال للثقافة و ال�سينما
اجلزائرية يف خمتلف بلدان

العامل والذي يهدف به لرفع راية
اجلزائر عاليا وت�رشيفها �أح�سن
ت�رشيف فلقد نال املبدع ع�صام
تع�شيت العديد من اجلوائز
الوطنية و الدولية واملتمثلة يف
جائزة �أح�سن �أداء رجايل �أول
باملهرجان الوطني للم�رسح
اجلزائر  ، 2012جائزة جلنة
التحكيم لأح�سن دور رجايل
باملهرجان الوطني مل�رسح
الطفل خن�شلة  ،2014وفاز
باجلائزة الثالثة لأح�سن عمل
م�رسحي باملهرجان الوطني عز
الدين جموبي �سكيكدة  2015و
جائزة جلنة التحكيم باملهرجان
الوطني مل�رسح الهواة مب�ستغامن
 2015و توج بجائزة �أح�سن فيلم
ق�صري " القاتل " باملهرجان
الوطني للفيلم اجلامعي بباتنة
 2013و فاز بجائزة �أح�سن
فيلم ق�صري " نهاية �سيجارة
" باملهرجان الوطني للفيلم
اجلامعي بباتنة  2014وافتك
جائزة �أح�سن فيلم ق�صري " نهاية
�سيجارة " باملهرجان الوطني
توات �سينما ب�أدرار  ، 2016و نال
جائزة ثاين �أح�سن فيلم ق�صري
" نهاية �سيجارة " باملهرجان
الوطني للفيلم الق�صري ب�سوق
�أهرا�س  2015و جائزة جلنة
التحكيم لفيلم " �رس املر�سول "
باملهرجان الوطني توات �سينما
ب�أدرار  2017وح�صد  14جائزة
دولية لفيلم " �إن�سان " ك�أح�سن
فيلم يف كل من  :املهرجان
اوبورن الدويل ل�سينما الأطفال
و ال�شباب �سيدين ا�سرتاليا 2017
و ثاين �أح�سن فيلم املهرجان
الوطني للفيلم الق�صري تندوف
اجلزائر  2017و جائزة ثاين
�أح�سن فيلم املهرجان الدويل
ل�سينما الأطفال بالدار البي�ضاء
املغرب  2017وح�صد جائزة
مبهرجان وهران الدويل للفيلم
العربي باجلزائر  2017وجائزة
�أح�سن �إخراج يف املهرجان
او�سكار ايجييت ال�سينمائي
بالقاهرة م�رص  2017وفاز
بجائزة جلنة التحكيم املهرجان
الدويل للفيلم الق�صري بالكاف
تون�س  2017وفاز بجائزة يف
املهرجان الوطني ال�سينمائي
بب�شار اجلزائر  2017وح�صد
جائزة يف املهرجان الدويل
للأفالم الق�صري عمان الأردن
 2017وجائزة ثالث �أح�سن فيلم
املهرجان كام الدويل ل�سينما
بالقاهرة م�رص  2017وجائزة
باملهرجان الوطني �إبداعكم

للأفالم وهران اجلزائر 2018
واملهرجان الدويل ال�سينمائي
لل�شباب مبكنا�س املغرب  2018و
جائزة جلنة التحكيم املهرجان
اونو �سغواردو رارو ال�سينمائي
الدويل روما ايطاليا 2018
وجائزة �أح�سن فيلم � +أح�سن
�صوت املهرجان الدويل للفيلم
� 12شهرا �سينما برومانيا 2018
وجائزة جلنة التحكيم املهرجان
الدويل اي�سني نورغ للفيلم
االمازيغي �أغادير املغرب 2018
وفاز بجائزة باملهرجان الوطني
توات �سينما ب�أدرار اجلزائر 2018
ونال  4جوائز باملهرجان الدويل
لأفالم ال�شا�شة املحرتفة بلو�س
�أجنلو�س بالواليات املتحدة
الأمريكية  2018وتوج بجائزة
رئا�سة اجلمهورية لأح�سن ممثل
للمبدعني ال�شباب يف الفن
امل�رسحي .2017
اجلمع بني ال�سينما
وال�سياحة ودعم هواة الفن
ال�سابع
وقال حمدثنا �أن هذا املهرجان
اخلا�ص بالفن ال�سابع �ستتخلله
عرو�ض خارج املناف�سة ل�شباب
مل يتمكنوا من دخول غمار
املناف�سة لإعطاء فر�صة
لهم باالحتكاك باملخرجني
املحرتفني و �أ�صحاب اخلربات
يف املجال ال�سينمائي حيث
�ستقام باملهرجان ور�شات يف
مهن ال�سينما والتي �سي�أطرها
حمرتفني من داخل و خارج
الوطن لإعطاء اجليل اجلديد
من ال�شباب الفر�صة يف تلقينهم
�أهم تقنيات العمل ال�سينمائي
من �سيناريو و �إخراج و ت�صوير
�سينمائي و حتى مونتاج و كذلك
التمثيل ال�سينمائي ،و�سيتم
يف هذه التظاهرة ال�سينمائية
تقدمي عرو�ض لفيلمني طويلني
م�شاركان يف مهرجانات دولية
حيث �سيعرف هذا املهرجان
ح�ضور �أ�سماء و م�شاهري
معروفني على ال�ساحة الوطنية
يف املجال ال�سينمائي والذين
�سيناق�شون الأفالم املعرو�ضة
و�ستقام موائد م�ستديرة مع
تن�شيط حما�رضات يف ال�سينما
و يف الأخري تختتم هذه الفعالية
ال�سينمائية برحالت �سياحية �إىل
�أماكن �سياحية و تاريخية مثل
�رضيح اميدغا�سن النوميدي
الذي هو مو�ضوع احلدث و
بعدها االختتام على ال�سجاد

الأحمر الذي �سيزين باتنة و
�ضيوفها مع تقدمي تكرمييات
لكل امل�ساهمني يف املجال
ال�سينمائي من داخل و خارج
باتنة و تتويج الفائزين من
ال�شباب على �أفالمهم.
تكوينات �سينمائية
وم�سرحية معتربة
مع العلم �أن ع�صام تع�شيت ممثل
�سينمائي و م�رسحي حمرتف
من والية باتنة لديه تكوينات
�سينمائية وم�رسحية معتربة
فهو حا�صل على �شهادة دولية
احرتافية يف الإخراج ال�سينمائي
معتمدة من طرف وزارة املوارد
الب�رشية الكندية و حمافظة
كيبيك ومعهد التكوين �سيني
كور لل�سينما  2018و �شهادة
دولية يف الت�سيري امل�ؤ�س�ساتي
"ماناجمنت" معتمدة من
طرف جامعة كارولينا الدولية
الأمريكية و معهد التكوين و
التدريب بكندا  2012و �شهادة
حمرتفة يف املاناجمنت معتمدة
من م�ؤ�س�سة القائد للتكوين و
التدريب باجلزائر 2012و �شهادة
ت�أهيل يف تركيب التجهيزات
الإنتاج ال�سمعي الب�رصي معتمدة
من طرف وزارة ال�صناعات
التقليدية و ال�سياحة اجلزائر
 2012و �شهادة ت�أهيل يف
الت�صوير الفوتوغرايف معتمدة
من طرف وزارة التكوين و
التمهني اجلزائر2018و �شهادة
ت�أهيل يف ال�سمعي الب�رصي
معتمدة من طرف وزارة التكوين
و التمهني اجلزائر 2018و �شهادة
حمرتفة يف التمثيل امل�رسحي
و ال�سينمائي معتمدة من طرف

وزارة الثقافة اجلزائرية و
املجل�س الوطني للفنون و الأدب
 2016و �شهادة تقديرية يف فن
امل�رسحي مرتبة �أوىل وطنيا من
طرف رئي�س اجلمهورية للفنانني
اجلزائريني و وزارة الثقافة
اجلزائرية  2017و 4تكوينات
ق�صرية املدى يف التمثيل و
الإخراج امل�رسحي من طرف
وزارة الثقافة اجلزائرية -2010
 ، 2012وكان رئي�س جلنة التحكيم
ملرتني ويف مهرجانني وطنيني .
ممثل �سينمائي وم�سرحي
حمرتف
كما �أن تع�شيت يحظى بخربة
�سينمائية كبرية فلقد �شارك
كممثل يف الكثري من الأفالم
ال�سينمائية اجلزائرية ولعب
�أدوار رئي�سية فيها فلقد مثل يف
فيلم وثائقي حربي " نقطة نهاية
�أول نوفمرب " للمخرج اجلزائري
الكبري �أحمد را�شدي �سنة 2011
و�شارك يف  2015كممثل يف فيلم
تاريخي بعنوان " �أ�سد م�ستاوة "
للمخرج اجلزائري ح�سني نا�صف
و�سجل يف عام  2016م�شاركته
يف الفيلم التاريخي " ابن
بادي�س" للمخرج ال�سوري با�سل
اخلطيب وكان له دور ثانوي يف
الفيلم الوثائقي" ف�صيلة الدم
اجلزائري " �سنة  2016للمخرج
اجلزائري يو�سف بو�شو�شي  ،كما
�أن هذا املبدع قد �أخرج العديد
من الأفالم واملتمثلة يف الفيلم
الروائي الق�صري " القاتل" �سنة
 ، 2012و�أخرج عام  2014فيلم
روائي ق�صري " �إ�شارة حمراء "
 ،و"نهاية �سيجارة " وهو فيلم
روائي ق�صري �سنة  2014وفيلم

وثائقي ق�صري �آخر حمل عنوان
"�رس الر�سول " �سنة 2016
و�أخرج فيلم روائي ق�صري حتت
عنوان "�إن�سان " �سنة . 2017
خربة م�سرحية متثيال
و�إخراجا
وبالن�سبة للخربة امل�رسحية فلقد
�شارك ع�صام تع�شيت كممثل
يف الكثري من امل�رسحيات مع
امل�رسح الوطني اجلزائري "
ح�سان طريو "  2007و م�رسحية
" ايكنكر "  2012مع م�رسح باتنة
اجلهوي �إ�ضافة �إىل م�رسحيات
�أخرى �أنتجها م�رسح باتنة اجلهوي
يف �سنة  2013وهي م�رسحية "
املذنبون" ،وم�رسحية "ال�صوت"
،وم�رسحية "قمرة الأمرية
وم�رسحية "ا�سدال نواوال"
�سنة  ،بالإ�ضافة مل�رسحية
" ليلة غ�ضب الآلهة " ،2014
وم�رسحية " احلطاب " 2015
وم�رسحية " و زيديل نزيدلك "
 2015وم�رسحية " �ضحك يف
اجلحيم "  2015التابعة مل�رسح
تيزي وزو و�شارك �أي�ضا كممثل
يف م�رسحية مع م�رسح قاملة
اجلهوي " �شاكازولو " 2016
وممثل مب�رسحية " املعطف
"  2010مع دار الثقافة باتنة
وم�رسحية �أخرى " نزهة يف
ميدان معركة "  2011م�رسحية
مع التعاونية اللم�سة " طلب زواج
"  2014وممثل بامل�رسحية ،
ولقد قام ع�صام تع�شيت ب�إخراج
م�رسحية مع وزارة الثقافة
اجلزائرية " كوميديا الأيام
ال�سبعة "  2014و�أخرج كذلك
م�رسحية مع التعاونية اللم�سة "
الغابة " .2012

18

�صحة

الأربعاء  09جانفي  2019املوافـق ل 04جمادى الأول 1440هـ

لهذا ال�سبب مر�ضى ال�سكري مهددون بنق�ص الوزن
�أوردت جملة «ديابيت�س راتغيرب»
�أن نق�ص الوزن يهاجم مر�ضي
ال�سكري �أي�ضاً ،ولي�ست زيادة
الوزن فح�سب و�أو�ضحت املجلة
املعنية ب�صحة مر�ضى ال�سكري
�أن نق�ص الوزن ترجع �إىل
�أ�سباب عدة ،منها تراجع �إفراز
البنكريا�س للأن�سولني ب�شكل
م�ستمر ،وبالتايل تراجع قدرة
اجل�سم على امت�صا�ص العنا�رص
الغذائية من الطعام .وينمن حل
هذه امل�شكلة من خالل العالج
بالأن�سولني.
ومن الأ�سباب الأخرى عدم حتمل
�أغذية معينة مثل الالكتوز (�سكر
احلليب) �أو الدهون .وميكن
مواجهة ذلك من خالل تعديل
النظام الغذائي ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،قد يرجع نق�ص الوزن �إىل
�سبب نف�سي ،حيث تت�سبب الوحدة
مث ً
ال ،خا�صة لدى كبار ال�سن ،يف

فقدان ال�شهية والرغبة يف تناول
الطعام .وميكن حل هذه امل�شكلة
من خالل تناول الطعام ب�صحبة
�آخرين.

وب�شكل عام� ،أ�شارت «ديابيت�س
راتغيرب» �إىل �أنه من املثايل �أن
يرتاوح م�ؤ�رش كتلة اجل�سم (Body
 )Mass Indexلدى مر�ضى

ال�سكري بني  25و ،27وذلك كي
يتوفر للج�سم خمزون طاقة
ي�سمح له بالت�صدي للأمرا�ض
الفريو�سية.

الت�أمل � ..سالحك ملحاربة التوتر النف�سي
قالت مدربة الت�أمل الأملانية
جني كيل�سانغ ريبا �إن الت�أمل
يعد �سالحاً فعاالً ملحاربة
التوتر النف�سي وال�شعور
باال�سرتخاء ،كما �أنه يعترب
مفتاحاً لزيادة الرتكيز
واالنتباه.
و�أ�ضافت ريبا �أن متارين
التنف�س تعد �أن�سب �أنواع
الت�أمل بالن�سبة للمبتدئني،
مو�ضحة �أنه عند ممار�سة
هذه التمارين ين�صب الرتكيز
ب�أكمله على ال�شهيق والزفري.
و�أردفت املدربة �أن متارين
اليقظة واالنتباه تعد من طرق
الت�أمل وا�سعة االنت�شار ،م�ؤكدة

�أن املواظبة على ممار�ستها
تعزز احل�ضور الذهني و�رسعة
البديهة ورباطة اجل�أ�ش.
كما ينطوي تدريب التحفيز
(Autogenic
الذاتي
 )Trainingعلى قدر كبري
من الت�أمل ،وخالل هذا
التدريب يكرر ا ُ
ملمار�س
جمموعة من الت�صورات ،التي
تحُ فز حالة اال�سرتخاء لديه،
ومن املهم عدم املبالغة عند
ممار�سة الت�أمل يف البداية،
حيث يكفي �أن ت�ستمر جل�سة
الت�أمل ملدة ترتاوح بني 10
و 15دقيقة ،كي ال ي�شعر املرء
ب�أن التدريب �شاق.

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 %26.9
من 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 «الالّزول» املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد
جناع� ،إن
وقالت الباحثة التون�سية يف املعهد حنان ّ
البحوث كانت يف �إطار ر�سالة دكتوراه متحورت حول
الأهمية الغذائية لنبتة «الالّزول».
جناع «انطلقنا منذ فرتة يف البحوث
وتابعت حنان ّ
للتعرف على �أهمية هذه النبتة وانتهينا �إىل قدرتها
على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�سم امل�صابني
مبر�ض �رسطان الدم»و�أ�ضافت الباحثة التون�سية �أنه قد
متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�ستعمال نتبة
«الالّزول» مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة
تفوق هذه
�رسطان الدم ،م�ؤكدة �أن الدرا�سات �أثبتت ّ
النبتة على الدواء امل�ستعمل ب�شكل كبري يف كل �أنحاء
العامل ولفتت �إىل �أن هذه البحوث متت بالتعاون
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور
(حكومي) املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س
وبح�سب الباحثة ف�إن املعهد الوطني للموا�صفات
ال�صناعية (حكومي) هو اجلهة التي منحت
وامللكية
ّ
ّ
براءة االخرتاع ا�ستنادا �إىل املوا�صفات العاملية يف
جمال االكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�ضادة
ملر�ض �رسطان الدم.
و»الالّزول» 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.

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر عن
«طقطقة» الأ�صابع
تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت
ّ
الذي ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه انفجار
فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل ،للتو�صل لهذه
اخلال�صات ،ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون �إىل مناذج
ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول مرة
قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن اجلديد
يف خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة واحدة يكفي
لإ�صدار هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية
التقنية يف باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت
«القرقعة» ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال
بركات« :ر ّكزنا على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر ريا�ضية ،لأن ّ
كل
الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا
بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�ضياً لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة «�ساينتيفيك
ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�س�ؤول عن
�إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة» الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها
وال ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�صل ،بخالف االعتقاد
ال�سائد.

خل التفاح يحارب االنتفاخ
ويخفف حرقة املعدة
�أوردت جملة «فرويندين» الأملانية �أن خل التفاح �صديق للمعدة،
حيث يعمل على تن�شيط اله�ضم ويحارب �آالم البطن واالنتفاخ
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال� ،أن خل التفاح ي�ساعد
�أي�ضاً على �ضبط الع�صارة اله�ضمية ،فيخفف من ال�شعور املزعج
بحرقة املعدة كما �أن حم�ض التفاح ميتاز بت�أثري م�ضاد للبكترييا
ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية �أخرى ،يعد خل التفاح منجماً من املعادن ،فهو يزخر
بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�صوديوم واحلديد ،ومن ثم فهو يعد
مفيداً �أي�ضاً للمفا�صل والغ�ضاريف وحذرت «فرويندين» من �أن
تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه �آثار �سلبية
لذا ينبغي تخفيفه ب�إ�ضافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.
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ف�ضائل ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و �سلم
لل�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�ضل عظيم ..نذكر من ذلك بع�ض ما
ثبت بالقر�آن الكرمي والأحاديث النبوية
ال�رشيفة:
�أوال� :أن العبد حني ي�صلي على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يوافق يف ذلك رب
العزة �سبحانه وتعاىل الذي ي�صلي على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع اليقني
�أن ال�صالتني خمتلفتان؛ ف�صالة اهلل
على ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ثناء
وت�رشيف� ،أما �صالتنا فهي دعاء و�س�ؤال
�إىل اهلل تعاىل �أن يعلي قدر نبينا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ويعظم من �ش�أنه.
ثانيا :التخلق بخلق املالئكة الكرام
الذين ي�صلون على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم.
ثالثا :اتباع الأمر الإلهي الوارد يف
القر�آن بال�صالة وال�سالم على �إمام
املتقني �صلى اهلل عليه و�سلم.
رابعا :يح�صل من �صلى على ر�سول

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

القر�آن الكرمي :يلتقي الإمام مع جميع
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز
وجل هو �أ�صل الأ�صول ،وال �أحد �أنزع
منه �إليه ،ي�ستدل بن�صه ،وبظاهره ويعترب
ال�سنة تبيانا له .ال�سنة النبوية� :أما ال�سنة
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه
ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من
�أئمتهم و�أقطابهم ،غري �أنه رمبا عمم
يف ال�سنة لت�شمل ما يعرف عند علماء
احلديث بامل�أثور .وهو بهذا املعنى
يعطي لعمل �أهل املدينة و�إجماعهم
مكانة خا�صة ،ويجعل من قبيل ال�سنة
كذلك فتاوى ال�صحابة ،وفتاوى كبار
التابعني الآخذين عنهم ،ك�سعيد بن
امل�سيب ،وحممد بن �شهاب الزهري،
ونافع ،ومن يف طبقتهم ومرتبتهم
العلمية ،كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل
�أهل املدينة :من الأ�صول التي انفرد
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه
الأحكام والفتاوى .وق�سم الإمام الباجي
عمل املدينة �إىل ق�سمني :ق�سم طريقه
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�س�ألة
الأذان ،وم�س�ألة ال�صاع ،وترك �إخراج
الزكاة من اخل�رضوات ،وغري ذلك من
امل�سائل التي طريقها النقل وات�صل
العمل بها يف املدينة على وجه ال
يخفى مثله ،ونقل نقال يحج ويقطع
العذر .وق�سم نقل من طريق الآحاد،
�أو ما �أدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد،
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة،
وعلماء غريهم من �أن امل�صري منه �إىل
ما ع�ضده الدليل والرتجيح .ولذلك
خالف مالك يف م�سائل عدة �أقوال
�أهل املدينة .الإجماع :لعل مالكا �أكرث
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا
به ،واملوط�أ خري �شاهد على ذلك� .أما
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
«وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو
ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل
يختلفوا فيه».

اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مرة واحدة
على ف�ضل عظيم ،وهو �أن اهلل تعاىل
ينعم على هذا العبد ب�أن يعطيه ع�رش
�أ�ضعاف ما فعل ،مع اختالف عظيم �أال
وهو �أن ذكر اهلل لعبده �أعظم و�أجل من
ذكر العبد للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
والدليل على ذلك قول ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم“ :من �صلى علي واحدة
�صلى اهلل عليه ع�رشا”  . 1بل ورد عن
عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص قوله“ :من
�صلى على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
واحدة �صلى اهلل عليه ومالئكته �سبعني
مرة” . 2
خام�سا� :أن امل�صلي على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يرفع له بها ع�رش
درجات ،ويحط (ميحى) عنه ع�رش
خطيئات للحديث“ :من �صلى علي
�صالة واحدة �صلى اهلل عليه ع�رش
�صلوات ،وحط عنه ع�رش خطيئات،
ورفعت له ع�رش درجات” . 3

فما �أ�سعد امل�صلي امل�سلم على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حني مين اهلل
عليه بكل هذا اخلري بهذا الفعل الي�سري
املحبب لقلوب كل املحبني لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم.
�ساد�سا� :أن ال�صالة على ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم تعدل بالإ�ضافة �إىل ما
�سبق عتق ع�رش رقاب ،وهذا املعنى
و�إن كان قد ورد يف حديث �ضعيف ولكن
ي�ؤكد معناه ما ورد ثابتًا عن �أبي بكر
ر�ضي اهلل عنه �أنه قال“ :ال�صالة على
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أف�ضل من
عتق الرقاب”.
�سابعا :ومن ف�ضل ال�صالة على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنها �سبب يف
�شفاعته �سواء �أكانت ال�صالة م�ستقلة
بذاتها� ،أم مقرونة ب�س�ؤال الو�سيلة له،
�صلى اهلل عليه و�سلم .روى الطرباين
ب�سند ح�سن عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم“ :من قال اللهم �صل على

حممد و�أنزله املقعد املقرب عندك
يوم القيامة وجبت له �شفاعتي”.
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :إذا �سمعتم
امل�ؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم �صلوا
علي ف�إنه من �صلى علي �صالة �صلى
اهلل عليه بها ع�رش ،ثم �سلوا اهلل يل
الو�سيلة ف�إنها منزلة يف اجلنة ال تنبغي

اال�ستغفار يوجب معية اهلل عز وجل
عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه-
قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم :يقوالهلل تعاىل� :أنا
مع عبدي ما ذكرين وحتركت
بي �شفتاه �أخرجه ابن ماجه،
لذلك ما ع�سانا �إال �أن نقول ب�أن
اال�ستغفار من �أعظم الأذكار.
ولعظم ف�ضل اال�ستغفار  ،كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يكرث
منه وال يرتكه على �أي حال  ،قال

عليه ال�صالة وال�سالم � :إنه ليُغان
على قلبي ،و�إين لأ�ستغفر اهلل
رواه م�سلم  :انه ليُغان قال �أهل
اللغة  ( :الغني ) بالغني املعجمة
 ،والغيم مبعنى  ،واملراد هنا ما
يتغ�شى القلب  ،قال القا�ضي :
قيل  :املراد الفرتات والغفالت
عن الذكر الذي كان �ش�أنه الدوام
عليه  ،ف�إذا فرت عنه �أو غفل عد
ذلك ذنبا

من فل�سفة احلج:

قد يح�سب الإن�سان �أن ال�سفر �إىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�ض الإ�سالم على
بع�ض �أتباعه يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
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ال َزّا ِد ال ّتَ ْق َوى َوا ّتَقونِ يَا �أ ْوليِ الألبَ ِ
هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي هي �أركان الإ�سالم ،ن�ستبني منه متانة الأوا�رص التي تربط الدين
باملقا�صد وا ِ
حل َكم� .إنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها ،ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�صد.
فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج ،وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم ،هي مدارج الكمال املن�شود،
وروافد التطهر الذي ي�صون احلياة ويعلى �ش�أنها ،ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها �أو تن�ش�أ عنها-
�أعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل .ف�إذا مل ي�ستفد املرء منها ما يز ِّكى قلبه ،وين ِّقى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �صلته
فقد هوى.
ورمبا قدر الطفل على حماكاة �أفعال ال�صالة وترديد كلماتها ..رمبا متكن املمثل من �إظهار اخل�ضوع وت�صنع
�أهم املنا�سك ..لكن هذا وذاك ال يغنيان �شيئا عن �سالمة اليقني ،ونبالة املق�صد.
واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�سلوك يرجع �إىل م�سار ال يخطئ ،وهو اخللق العاىل!

ح�صول التقوى
والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال
تعاىل {...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَ ُقونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا
يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث تغيري
يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد
يتح َّرى ال�صدق،
جتده
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َ ن علي �شيء ،وال َ
ويُ�سيء معاملة الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.

�إال لعبد من عباد اهلل و�أرجو �أن �أكون �أنا
هو ،فمن �س�أل اهلل يل الو�سيلة حلت له
�شفاعتي”.
وي�ستمر امل�ؤمن يقطف الثمار املرجوة
من �أف�ضال ال�صالة وال�سالم على النبي
املختار فيجد �أنها� :سبب لغفران
الذنوب ،ومن منا ال يذنب.
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مهرجان الفيلم الأمازيغي  2019بتيزي وزو
مت ايداع ما جمموعه  33عمال �سينمائيا لدى حمافظة املهرجان الثقايف الوطني للفيلم الأمازيغي للم�شاركة يف
الطبعة ال 17لهذا احلدث ،ح�سبما �أفاد به حمافظ التظاهرة ،عمار تريبا�ش.
و قال تريبا�ش يف ت�رصيح له ار�سالها �إىل حمافظة الت�صوير
على هام�ش انطالق احتفاالت بوزارة الثقافة للم�صادقة عليها
عيد يناير ان املحافظة كانت قبل اختيارها.
تتوقع عددا اكرب من االفالم للإ�شارة فقد مت متديد فرتة
امل�شاركة غري انه ا�ضاف بانه �إيداع الأعمال ال�سينمائية
و «بالنظر اىل واقع ال�سينما الراغبة يف امل�شاركة �إىل تاريخ
الوطنية ككل» فان عدد االعمال  31دي�سمرب الفارط بعدما كان
مقررا يف  20نوفمرب 2018
املودعة «مقبول».
و�أكد �أن الأعمال التي مت و ذلك لل�سماح لعدد �أكرب
ا�ستقبالها و املتمثلة �أ�سا�سا بامل�شاركة يف هذه الطبعة يف
يف � 04أفالم روائية طويلة و  15حني مل يتم بعد تقدمي تاريخ
�أفالم ق�صرية و � 10أفالم وثائقية حمدد لتنظيم هذا احلدث.
و � 4أفالم ر�سوم متحركة مت و �سيتم تخ�صي�ص هذه الطبعة

املكر�سة لذكرى الفنان الراحل
جمال عالم ،الذي تويف يف 15
�سبتمرب الفارط يف باري�س،
للتكوين الذي مت اختياره
كمحور رئي�سي للحدث.
و كان ا تريبا�ش قد �رصح خالل
تن�صيبه كمحافظ لهذا احلدث
يف �شهر نوفمرب الفارط� ،أنه
«ال بد من تن�صيب نب�ض مهني
جديد �سي�سمح بتقدمي �إ�ضافة
لهذا احلدث و�ضمان دميومته
ال �سيما من خالل تطوير
التكوين على الفيلم».

كاظم ال�ساهر يك�شف عن خريطة حفالته الأوروبية
ي�ستعد الفنّان كاظم ال�ساهر لإحياء
عدد كبري من احلفالت ال�ضخمة
�ضمن جولته الأوروبية التي تبد�أ من
مدينة كوبنهاغن يف الدمنارك.
وقد ك�شف القي�رص عن املواعيد
املختلفة للحفالت ،حيث �سيقدم

حفلته الثانية يف مدينة �أم�سرتدام
بهولندا يوم  11جانفي اجلاري.
كما �سيحيي كاظم حفلته الثالثة
�ضمن اجلولة يف مدينة فرانكفورت
ب�أملانيا يوم  12يناير اجلاري ،ومن
بعدها حفلة يف مدينة ال�سحر

واجلمال «باري�س» الفرن�سية يوم
 13جانفي . 2019
و�سينهي جولته يف مدينة مان�ش�سرت
الإجنليزية يوم  19جانفي 2019
لإحياء �آخر حفالته.
وكان قد طرح القي�رص كاظم

ال�ساهر ُم� ّؤخراً �أغنية جديدة
حتمل ا�سم «�صباح اخلري» ،من
كلمات كرمي العراقي ،و�أحلان
املو�سيقار طالل ،ومن توزيع
فا�ضل فالح ،و�إ�رشاف عام خالد
�أبو منذر.

راغب عالمة يحتفل بنجاح
«رديل كلماتي» يف اليونان
ّ

معا يف رم�ضان 2019
ورد اخلال وزوجها با�سم رزق ً

اعلنت النجمة ورد اخلال خو�ضها ال�سباق الرم�ضاين لعام  2019مب�سل�سل جديد
بعنوان «�أ�سود» مع �شركة ايغل فيلمز ل�صاحبها املنتج جمال �سنان.

امل�سل�سل من كتابة كلوديا مر�شيليان ،اخراج �سمري حب�شي وي�ضم باقة من النجوم،
يذكر منهم :با�سم مغنية ،داليدا خليل وغريهما.
ون�رشت ورد �صورة عرب ح�سابها على موقع ال�صور ال�شهري جتمعها مع املنتج جمال
�سنان ،وعلقت« :يف مكاتب �رشكة �إيغل فيلمز مع املنتج جمال �سنان بعد التوقيع
على العمل اجلديد (�أ�سود ) ( رم�ضان  )2019كتابة كلوديا مر�شليان  ،اخراج �سمري
حب�شي».
وقالت م�صادر خا�صة ان الفنان با�سم رزق زوج ورد اخلال �سي�ضع املو�سيقى الت�صويرية
للم�سل�سل ،حيث �سيتم ت�سجيل املو�سيقى االورك�سرتالية يف رو�سيا.
يذكر �أنّ ورد اخلال تت�ألق يف بطولة م�سل�سل (ثورة الفالحني) بدور «ملي�س» .وامل�سل�سل
من �إنتاج  /Eagle Filmsجمال �سنان� ،إخراج فيليب �أ�سمر ،كتابة كلوديا مر�شليان،
وبطولة نخبة من �أبرز وجوه الدراما اللبنانية ،منهم :ورد اخلال ،با�سم مغنية� ،إمييه
�صياح ،كارلو�س عازار ،و�سام حنا� ،سارة �أبي كنعان ،تقال �شمعون ،فادي ابراهيم ،نقوال
دانيال ،فيفيان �أنطونيو�س ،مارينال �رسكي�س ،نيكوال مزهر ،بيو �شيحان ،فرح بيطار،
تانيا فخري وغريهم الكثري.

�أكوا مان يت�صدر �إيرادات ال�سينما الأمريكية للأ�سبوع الثالث
احتفظ فيلم احلركة واملغامرة
رجل املاء�« ،أكوا مان» ب�صدارة
�إيرادات ال�سينما الأمريكية
للأ�سبوع الثالث على التوايل
حمققاً  30.7مليون دوالر.
والفيلم بطولة جاي�سون موموا،
و�آمرب هريد ،ووليام دافو ،ونيكول
كيدمان ،ومن �إخراج جيم�س وان.
وجاء فيلم الرعب اجلديد غرفة

الهروب «�إ�سكيب روم» يف املركز
الثاين بـ 18مليون دوالر .والفيلم
بطولة تايلر البيني وديبوره �آن وول
ومن �إخراج �آدم روبيتيل.
وتراجع الفيلم املو�سيقي عودة
ماري بوبينز «ماري بوبينز
ريترينز» من املركز الثاين �إىل
الثالث ،بـ  15.8مليون دوالر.
والفيلم بطولة �إمييلي بلنت ،ولني

مانويل مرياندا ،ومرييل �سرتيب،
و�إمييلي مورتيمري ،ومن �إخراج
روب مار�شال.
واحتفظ فيلم الر�سوم املتحركة
«�سبايدر مان� :إنتو ذا �سبايدر
فري�س» باملركز الرابع للأ�سبوع
الثاين بـ  13مليون دوالر� .أخرج
الفيلم بوب بري�سكيتي وبيرت
رام�سي ،والأداء ال�صوتي ل�شاميك

املدير م�س�ؤول الن�رش

يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

مور ،وجيك جون�سون ،وهيلي
�شتيفيلد.
وتراجع فيلم اخليال العلمي النحلة
الطنانة «بامبلبي» من املركز
الثالث �إىل اخلام�س بـ 12.8مليون
دوالر.
والفيلم بطولة هيلي �ستاينفيلد،
وجون �سينا ،ومن �إخراج ترافي�س
نايت.

بريد االدارة:
هاتف التحرير :

الفاك�س :

021.69.64.83
021.69.64.63

acm_comunication@yahoo.fr

بريد التحرير:

على هام�ش تواجده برفقة عائلته يف اليونان ،احتفل ال�سوبر�ستار
راغب عالمة بنجاح كليب «ر ّديل كلماتي» مع املخرجني اليونانيني
اللذين وقعا الكليب.
ون�رش ال�سوبر�ستار عرب ح�سابه على موقع ال�صور ال�شهري �صورتني
من اجواء اللقاء الذي �ضمه اىل جانب زوجته م�صممة املجوهرات
املخرجي
جيهان عالمة وولديهما خالد ول�ؤي عالمة ،كل من
نْ
اليونانيي �آين �شاتزيوانوغلو و�أندريا�س ت�سورابا�س.
نْ
وكان «عالمة» قد �أطلق الكليب مبنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س
ال�سنة ،حيث �أحب ان يهدي جمهوره اغنية جديدة وكليب �صو ّره
اليونانيي �آين �شاتزيوانوغلو
املخرجي
يف اليونان حتت �إدارة
نْ
نْ
و�أندريا�س ت�سورابا�س ،حيث نفذا الفكرة التي و�ضعتها «غرا�سيا
كرم» الفائزة يف امل�سابقة التي اطلقها «عالمة» ،والتي �سافرت
اىل اليونان مع فريق العمل وح�رضت ت�صوير الكليب ،ا�ضافة اىل
ح�صولها على جوائز خمتلفة.
اغنية «ر ّديل كلماتي» كلمات ال�شاعر طوين �أبي كرم ،و�أحلان
حممود عيد ،ا�ستديو املوزّع نا�رص الأ�سعد يف بريوت.
وكان ال�سوبر�ستار قد احيا مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة  2019حف ً
ال
جماهريياً �ضخماً يف منطقة مونا�ستري يف تون�س ،حيث اكتظت
ال�صالة ب�أكرث من � 3000شخ�ص ح�رضوا من جميع املحافظات
التون�سية لي�ستقبلوا العام  2019برفقة ال�سوبر�ستار.

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

اال�شهار

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

021737128
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مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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المبورغيني هوراكان  2020في�س ليفت تك�شف نف�سها ر�سمياً

ك�شفت المبورغيني ر�سمياً عن
املحدثة “في�س ليفت”
هوراكان
ّ
حتت م�سمى ايفو ،حيث تتميز
ال�سوبركار الإيطالية مبجموعة
حت�سينات نلقي عليها معاً نظرة
تف�صيلية.
حم�سنة
ديناميكا هوائية
ّ

يتميز مب�شتت هواء عدواين.
وفق المبورغيني ،ت�صميم هوراكان
يح�سن الديناميكا الهوائية
ايفو
ّ
والقوة ال�ضاغطة مبقدار خم�سة
�أ�ضعاف كاملة عند مقارنتها
بهوراكان اجليل الأول ،حيث
الهيكلة متت هند�ستها ب�شكل
ي�أخذ الديناميكا الهوائية لأق�صى
مدى ممكن ،ما ي�ؤدي �إىل ثبات
على ال�رسعات العالية وان�سيابية
باملنعطفات.

منحت هوراكان ايفو م�صد جديد
يح�سن ان�سيابية
يتميز مب�شتت هواء ّ
الهواء ،فتحات التهوية باتت �أكرب
حجماً على �شكل حرف  ،Yيف حني
تك�شف اجلوانب ت�صميماً جديداً
للعجالت مع فتحات تهوية جانبية
تربز التغيريات يف اخللفية حيث
ال�سوبركار الإيطالية �أكرث جموحاً
بعادمني يقعان �أعلى امل�صد
اخللفي ،كما �أن اجلزء اخللفي

داخل هوراكان ايفو �ستجد
نق�ش  EVOباجللود الفخمة
مع التطاريز الريا�ضية ،كما �أنه
ميكنك طلب مواد ب�ألياف الكربون
يف املق�صورة تنا�سب نظام

عقب � 21سنة كاملة؛ قامت تويوتا
�أخريا ب�إعادة ت�صميم �سن�رشي
الرائدة للجيل الثالث ،مع احلفاظ
على ال�شكل الأيقوين الهادئ
لل�سيارة وحتديث �أ�سا�ساتها
ومن�صتها ملا ينا�سب وقتنا
احلايل.
تويوتا �ست�صنع  50ن�سخة فقط
من ال�سيدان الفاخرة كل �شهر،
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن
جميع تفا�صيل ال�سيارة عن قرب
من اخلارج والداخل �أثناء عر�ضها

يف اليابان.
ال�سيارة ت�شع فخامة و�أناقة يف
ت�صميمها اخلارجي الكال�سيكي،
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها،
مع ا�ستخدام زخرفات خ�شبية
المعة يف الداخل وت�صميم مثري
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �صوت
ونظام لكتم ال�صوت اخلارجي
متاما عن اجلال�سني يف املق�صورة
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر
ممكن من اخل�صو�صية.

ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

مق�صورة ع�صرية

الإ�ضاءة املحيطية على ناحية
التقنيات ،تتوفر �شا�شة مل�سية 8.4
�إن�ش بالكون�سول الو�سطي ،نظام
حتكم بالإمياء ،دعم �آبل كاربالي
للتزامن مع �آيفون ،املالحة
بالأقمار ال�صناعية ،راديو ،قر�ص
تخزين مللفاتك ونظام كامريا
متطور للمراقبة.
قوة بريفورمانتي
ت�ستمد هوراكان ايفو طاقتها عرب
حمرك تنف�س طبيعي  5.2لرت
� 10سلندر قوة  640ح�صان عند
 RPM 8,000وعزم دوران 600
نيوتن مرت عند ،RPM 6,500
وبف�ضل تخفيف الوزن �إىل 1,422
كجم ،ب�إمكان ال�سوبركار االنطالق
من  100-0كم�/س خالل 2.9

ثوان ومن  200-0كم�/س
خالل  9ثوان ب�رسعة ق�صوى
 325كم�/س� ..أي �أنه �إجماالً
موا�صفات الأداء متطابقة مع
هوراكان بريفورمانتي ،بالإ�ضافة
�إىل تزويد املوديل بنظام توجيه
خلفي وعزم دوران يوزع ح�سب
حاجة العجالت الأربعة ،نظام
حم�سن ،نظام جديد
تعليق هوائي
ّ
متطور للتحكم باجلر ،نظام دفع
على جميع العجالت مت حت�سينه،
كما مت حتديث ا�ستجابة التوجيه.
هذا و�ست�صل المبورغيني هوراكان
ايفو � 2020إىل الأ�سواق العاملية
خالل الن�صف الثاين من العام
اجلاري ،على �أن يبد�أ �سعرها يف
الواليات املتحدة من 261,274

بي ام دبليو الفئة الثامنة يف �إ�صدار
خا�ص مبواد من “الف�ضاء اخلارجي”

و�ضع ق�سم التخ�صي�ص لدى بي
ام دبليو ب�صمته على العديد من
ال�سيارات الفاخرة ،لكن �آخر
�أعماله على الفئة الثامنة M850i
يعد من خارج هذا العامل حرفيا.
تعرف با�سم M850i Night
 ،Skyكناية عن تزيني داخليتها
مبواد نيزكية من الف�ضاء
اخلارجي ،احتفاال بـ “وابل
ال�شهب” الذي يُالحظ عادة يومي
 3و  4جانفي بداخلية M850i
� Night Skyستالحظ ال�صخور
النيزكية تزين الكون�سول الو�سطي،
زر الت�شغيل والتوقف ،رافعة
االختيار باجلري الأوتامتيكي ثماين
ال�رسعات ،جهاز التحكم بنظام
 ،iDriveما يجعلها “تتمتع بت�أثري
ب�رصي ومل�س ال مثيل له يف قطاع
ال�سيارات” ح�سب بي ام دبليو.
و ُدجمت البطانات امل�صنوعة من
مواد النيزك يف عتبات الباب،
ويف �شارة املوديل امل�ضيئة،

بل �إن خارجية وداخلية ال�سيارة
ت�ضمنت نقو�شات بـ “�أ�شكال
فيدمان �شتينت” املكونة من
بلورات احلديد والنيكل على
بع�ض النيازك بحيث يظهر بريقها
عند تلميعها مبركبات حم�ضية
كما تتمتع M850i Night Sky
بفرامل ت�ستخدم �أقرا�ص �ألومنيوم
مطبوعة بوا�سطة طابعة ثالثية
الأبعاد ،ما يجعله �أخف  %30من
امل�صنوع باملواد التقليدية.
�أما عن املواد الفاخرة من الأر�ض،
فنالحظ باملق�صورة الداخلية
جلد عالمة مريينو الفاخر
بالت�صميم ثالثي الألوان الأبي�ض
والأزرق والف�ضي ،وال�سجاد باللون
لأزرق الليلي .ويزين خارجية
ال�سيارة دهان �أ�سود �ساحر ،يتميز
بنغمات خمتلفة ح�صل عليها
من �إ�ضفاء ثالث طبقات �شفافة
من اجل�سيمات ال�صباغية بن�سب
خمتلفة.

اجلي�ش الأمريكي يطور
تقنية توقف ال�سيارات
ملاذا "تويوتا �سن�شري" � 2019سعرها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟
فجائيا �أثناء حتركها

ال غرابة �إذن يف �أن �سن�رشي
اجلديدة يبد�أ �سعرها من 180,000
دوالر ( 675,000ريال �سعودي) ،ما
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ

 S560بـ  168,600دوالر (626,000
ريال) ،ويُذكر �أن كل الطلبات
على ال�سيارة حمجوزة حتى العام
القادم.

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

مع ازدياد عدد الهجمات التي
ت�ستخدم ال�سيارات ك�سالح
لده�س املدنيني �أو اقتحام
الثكنات الع�سكرية ،بد�أت وزارة
الدفاع الأمريكية بتطوير تقنية
ثورية قادرة على وقف ال�سيارات
امل�رسعة قبل و�صولها لأهدافها،
و�ستكون هذه التقنية عبارة عن
جهاز خا�ص ي�ستخدم ترددات
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات
ال�سيارات و�إيقافها عند اللزوم.
ملنع هذه النوعيات من هجمات
ال�سيارات� ،سيقوم جهاز البنتاجون
ب�إر�سال موجات ميكروويف عالية
الرتدد جتاه ال�سيارات ،ما �سي�ؤدي
لتعطيل مكوناتها الكهربائية
و�إجبار املحرك على التوقف،

وميكنكم م�شاهدة تطبيق للتقنية
يف الفيديو امللحق.
البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من
التقنية ،واحدة مبجال �صغري ميتد
خلم�سني مرت ،ما ي�سمح بو�ضع
اجلهاز يف �صندوق �سيارة بيك �أب
او ما �شابه ،و�أخرى مبجال 100
مرت وجهاز ثابت يف مكان واحد،
و�سيكون هدف الن�سخة الثانية
هو و�ضع الأجهزة يف الأماكن
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات
الإرهابية لده�س املدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�ضي
مبقتل ع�رشة مدنيني و�إ�صابة
�آخرين ،ويتبع ذلك هجمات مماثلة
يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.
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ديل  .. 7400 Latitudeالب توب
جديد من فئة  2يف 1

ك�شفت �رشكة ديل النقاب
عن الالب توب Latitude
 7400املخ�ص�ص للأعمال
من فئة  2يف  1خالل
فعاليات معر�ض CES
 2019مبدينة ال�س فيغا�س
و�أو�ضحت
الأمريكية،
ال�رشكة الأمريكية �أن
جهازها اجلديد ي�أتي
ب�شا�شة مل�سية قيا�س
 14بو�صة تعمل بتقنية
( 1080×1920بيك�سل ،مع
حواف نحيفة للغاية من
جميع اجلوانب.
وال يزيد وزن الالب توب

اجلديد عن  1.3كغم ،كما
�أنه ميتاز بحجم �أقل بن�سبة
 %25مقارنة باملوديل
ال�سابق ،كما قامت �رشكة
ديل بتجهيز ال�شا�شة بطبقة
حماية من زجاج كورنينج
غوريال  ،5مع دعم قلم
�إدخال البيانات Active
.Pen
ديل
جهاز
وميتاز
 7400 Latitudeبج�سم
من الألومنيوم ينب�ض
بداخله معالج �إنتل رباعي
النوى من اجليل الثامن
وذاكرة
()WHL-U

و�صول ع�شوائي -DDR3
 RAMب�سعة حتى 16
جيغابايت ،كما تتوفر
ح�سب املوديل �أقرا�ص
احلالة ال�ساكنة PCIe/
 NVMe-SSDب�سعة
من  256حتى  2تريابايت،
مع بطاقة الر�سوميات �إنتل
.620 UHD Graphics
وتروج �رشكة ديل جلهازها
اجلديد من فئة  2يف  1من
خالل بطارية ب�سعة  52و
 78وات �ساعة ،مع دعم
�شبكة 802.11 WLAN
 acوتقنية البلوتوث ،4.1

وتوفر اثنني من منافذ
 USB Aواثنني من
منافذ  USB Cمع دعم
منفذ Thunderbolt3
و  Power Deliveryو
 ،Displayportوت�ضم
باقة التجهيزات �أي�ضا منفذ
 HDMIوقارئ البطاقات
و .USIM
و�أعلنت �رشكة ديل عن
�إطالق جهاز Latitude
 7400اجلديد يف الأ�سواق
العاملية بدءا من �شهر
مار�س (�آذار) القادم ب�سعر
يبلغ  1599دوالراً �أمريكياً.

�سناب �شات تتيح فالتر برناجمها
 Lens Studioللجميع

�آخر العام املا�ضي ك�شفت
�رشكة  ،Snap Incاملالكة
لتطبيق �سناب �شات عن
برنامج Lens Studio
والذي ي�سمح ب�إن�شاء عد�سات
الواقع ا ُ
ملعزّز ال�ستخدامها
داخل التطبيق ،ويمُ كن لأي
�شخ�ص حتميل الربنامج
والبدء يف ت�صميم عد�سته
اخلا�صة ،مع تطوير احلركات
ّ
اخلا�صة به بطريقة ثالثية
ّ
الأبعاد لتظهر يف حكايات
“ق�ص�ص” امل�ستخدم ب�شكل
واقعي بعد اال�ستفادة من
الواقع ا ُ
ملعزّز.
الآن �أعلنت ال�رشكة عن
�إتاحتها فالتر برناجمها هذا
جلميع امل�ستخدمني ،مما

يمُ ّكن �أي �شخ�ص من �إن�شاء
فالتر وعد�سات بالنوعية
والكيفية التي يرغب بها،
كما و�أطلقت ال�رشكة برنامج
�إبداعي والذي �سيُتيح لفريق
�سناب �شات التوا�صل مع
الأ�شخا�ص الذين ين�ش�ؤون
الفالتر ومنحهم الدعم
املبا�رش ،ف�ضلاً عن �إبراز
�أعمالهم.
كما و�سيعمل التطبيق الآن
بعر�ض ق�ص�ص عد�سات
املجتمع ،وهي عبارة عن ق�صة
حتتوي على لقطات خمتلفة
من قبل جمهور ي�شرتكون
بنف�س عد�سة املجتمع ،وذلك
حماولة لت�سليط ال�ضوء على
هذه العد�سات.

كما هناك التكامل بني برنامج
 Lens Studioمع Giphy
مما يدعم و�ضع مل�صقات
متحركة  GIFيف العد�سات
املخ�ص�صة ،ف�ضلاً
عن
ا�ستخدام طالء لإن�شاء فلرت
مرتبط مبيزات الوجه ،وحتى
�إرفاق كائنات ثنائية وثالثية
الأبعاد و�إثارة �أحداث تعتمد
على حركات الوجه.
ريا هناك قيود ل�ضمان
�أخ ً
عدم وجود عد�سات غري الئقة
داخل التطبيق ،كما يمُ كن
التبليغ عن �أي عد�سة فيها
�إ�ساءة حلذفها ب�شكل فوري،
�أو يف �أ�سوء االحتماالت،
�ستختفي بعد � 24ساعة ولن
يتم جتديدها فيما بعد.

�آبل تعمل على �إطالق خدمة �إخبارية مدفوعة اال�شرتاك
مايكرو�سوفت تطلق كمبيوتر
للأعمال الإبداعية
�رشكة
ك�شفت
عن
مايكرو�سوفت
احلا�سوب Surface
 2 Studioاجلديد
املخ�ص�ص للأعمال
كالر�سم
الإبداعية
والت�صميم الرقمي.
ال�رشكة
و�أو�ضحت
�أنها
الأمريكية
قامت بزيادة كفاءة
الر�سوميات بجهازها اجلديد بن�سبة  %50مقارنة باملوديل ال�سابق؛
حيث ت�شتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الر�سوميات نفيديا
 Geforce GTXمع ذاكرة ب�سعة ت�صل �إىل  8جيجابايت.
وقامت �رشكة مايكرو�سوفت بزيادة دقة الر�سوميات ب�شا�شة
 PixelSenseقيا�س  28بو�صة لتبلغ حاليا  3000 x 4500بيك�سل يف
تن�سيق  3:2مع دعم وظيفة اللم�س املتعدد  10نقاط و�أكدت ال�رشكة
الأمريكية على زيادة درجة �سطوع ال�شا�شة بن�سبة  %38مع زيادة
التباين �أي�ضا بن�سبة  %22مقارنة باملوديل ال�سابق ،وي�أتي مع اجلهاز
قلم  Surface Penاجلديد بح�سا�سية �ضغط تبلغ  4096نقطة
�ضغط ،وميكن للم�ستخدم �ضبط و�ضع ال�شا�شة مبرونة.
و�أ�شارت مايكرو�سوفت �إىل �أن جميع موديالت Surface Studio
 2اجلديدة ت�أتي مزودة بنظام ويندوز  Pro 10ولوحة املفاتيح
 Surface Keyboardوف�أرة  Surface Mouseوقلم Surface
 Penب�سعر يبد�أ من  3499دوالراً �أمريكياً.

قامت �رشكة �آبل باال�ستحواذ على
تطبيق  Textureالإخباري يف وقتٍ
�سابق ،وعلى ما يبدو �أن ال�رشكة تعمل
على اال�ستفادة من التطبيق يف �إطالق
خدمة �إخبارية مدفوعة اال�شرتاك.
يُقدم تطبيق  Textureخدمات �إخبارية
للم�ستخدمني من حوايل  200جملة حول
العامل مقابل � 9شهريا ،لكن �آبل مبجرد
اال�ستحواذ عليه قامت بالعمل على دمج
التقنية مع خدمة �أخبارها و�ضمت عدد
من املوظفني ال�سابقني على التطبيق
لفريقها.
وبح�سب موقع بلومبريغ �صاحب
امل�صادر املوثوقة ،ف�إن �آبل تخطط
ال�ستخدام نظام التطبيق الذي
ا�ستحوذت عليه يف تطوير نظام اخباري
جديد خا�صة بال�رشكة ،و�سيقدم النظام
اجلديد خدمات �إخبارية مدفوعة
اال�شرتاك وبنظام �شهري مثلما احلايل
مع خدمتها املو�سيقية.

وذكر املوقع ب�أن اخلدمة يمُ كن �أن
تنطلق مع بداية العام القادم ،وهي
�ضمن خدمات ال�رشكة الإخبارية لكنها
خمتلفة من ناحية اال�شرتاك ،حيث
ت�سعى ال�رشكة لال�ستفادة من تقدمي
خدماتها لزيادة الأرباح من هذا
املجال.

ومن املتوقع �أن يكون �سعر اال�شرتاك
ال�شهري باخلدمة م�شابه ل�سعر
اال�شرتاك مع التطبيق اجلديد بـ ،9.99
وهو ما يمُ كنه �أن ي ُدر الكثري من الأرباح
على ال�رشكة التي تطمح ب�أن ت�صل
�إيراداتها من اخلدمات التي تقدمها
حوايل  50مليار بحلول .2021

انقطاع خدمة تويرت
حول العامل
ذكرت تقارير عدة �أن تويرت توقف عن العمل يف
�أجزاء من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا ،وذلك
حوايل ال�ساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيت�ش،
وفقا ملوقع  .Down Detectorويتابع موقع
 Down Detectorامل�شاكل التقنية على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حيث انت�رشت �أنباء عن
انقطاع خدمة تويرت يف ال�ساحل ال�رشقي لأمريكا
وكندا والياaبان والفلبني ،اليوم الثالثاء � 17أبريل.
ويف املتو�سط ،ي�ستخدم  330مليون �شخ�ص موقع
تويرت على �أ�سا�س �شهري .ويبدو �أن تعليقات
امل�ستخدمني عرب الإنرتنت ت�شري �إىل �أن كال من
م�ستخدمي �أجهزة الكمبيوتر املكتبية والهواتف
الذكية قد ت�أثروا باالنقطاع.
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كانوا يتلقون تدريبات
على حماربة الإرهاب

اختفاء  200جندي
مايل يف كندا
اختفى  200جندي من احلر�س الرئا�سي
املايل بعد و�صولهم �إىل كندا يف نوفمرب
املا�ضي لتلقي التدريبات على حماربة
الإرهاب ورجحت و�سائل �إعالم حملية يف
مايل �أن اجلنود الذوا بالفرار خ�شية العودة
�إىل مايل بعد نهاية التدريبات التي يخ�ضعون
لها يف كندا.
وقالت امل�صادر �إن ال�سلطات �أطلقت يف
مايل عملية بحث مو�سعة عن اجلنود الذين
مر على اختفائهم عدة �أ�سابيع و�سط تعتيم
�إعالمي قوي ،وذكرت �أن  80جنديا من
اجلنود املئتني �سبق �أن تقدموا بطلبات
للح�صول على اللجوء ال�سيا�سي يف كندا،
م�ؤكدين �أن بلدهم يعاين من احلرب و�أن
حياتهم يف خطر لأنهم يف ال�صفوف الأمامية
يف مواجهة الإرهابيني وبينت �أنح�سب
امل�صادر طلبت احلكومة املالية من كندا
«التعاون معها وترحيل ه�ؤالء اجلنود �إىل
بلدهم الأ�صلي» ،ملوحة ب�إلغاء �أي حتالف
ع�سكري مع كندا يف حالة رف�ضت الأخرية
التعاون ،ويف�ضل اجلنود الأفارقة الذين
يتلقون تدريبات يف البلدان الغربية ،طلب
اللجوء ال�سيا�سي وعدم العودة �إىل بلدانهم
الأ�صلية ،وذلك ما دفع الواليات املتحدة
الأمريكية �إىل التوقف عن تدريب اجلنود
الأفارقة على �أرا�ضيها.

ب�شاطئ �سيدي عبد
العزيز جيجل

البحريلفظ جثة
متعفنة

لفظت �أمواج املتو�سط ليلة االثنني
املا�ضي ب�شاطى �سيدي عبد العزيز جثة
يف حالة متقدمة من التعفن وقد مت حتويلها
اىل م�صلحة حفظ اجلثث مب�ست�شفى
الطاهريفيما فتحت م�صالح الدرك الوطني
املخت�صة حتقيقا ملعرفة هوية �صاحبها
علما و�أن هذه اجلثة هي الرابعة التي تلفظها
�أمواج البحر عرب ال�رشيط ال�ساحلي لوالية
جيجل خالل الأ�سابيع الأربعة الأخرية فقط
بعدما عرث على ثالث جثث �أخرى ومنها
جثة لفتاة يف العقد الثالث بكل من �شاطئ
�صخر البلح ب�سيدي عبد العزيز وكذا �شاطئ
بوالدي�س بجيجل وكي�سري بالعوانة وهي
اجلثث التي رجحت كل امل�صادر �أن تكون
حلراقة �سقطوا يف البحر وهم يف طريقهم
�إىل جنة الأحالم الزائفة .
ر�شيد هزيل

غليزان

�آلة للر�ش تبرت ذراع �شاب
ت�سبب �آلة لر�ش املبيدات يف برت ذراع �شاب يف
العقد الرابع يدعى�:س ع ال�ضحية كان يقوم
بعملية ر�ش حقل للحم�ضيات بدوار املعامرية
ببلدية حلالف وفج�أة زلت يداه داخل �آلة
الر�ش مت�سببة يف برت ذراعه حيث مت نقله على
جناح ال�رسعة على م�ست�شفى وادي ارهيو �أين
خ�ضع لعملية جراحية ا�ستعجالية وهو حاليا
حتت الرقابة الطبية املركزة.

غليزان�:س احلاج

العدد  /4843 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

�أدرار

وفاة ال�شيخ العالمة �سيدي احلاج �سامل بن �إبراهيم

انتقل �إىل جوار ربه ال�شيخ العالمة �سيدي احلاج �سامل بن �إبراهيم ب�أدرار ليلة الإثنني عن عمر ناهز 92
�سنة ,ح�سبما علم �أم�س الثالثاء من �أ�سرة الفقيد.
م�.س
و يعد ال�شيخ الراحل واحدا من �أبرز
علماء املنطقة الذين كر�سوا حياتهم يف
مالزمة جمال�س طلب العلم و تلقني �شتى
علوم الدين احلنيف مبدر�سته القر�آنية
العامرة ب�أدرار التي كانت قبلة للطلبة
من خمتلف جهات الوطن طيلة عقود من
الزمن.
و قد عرف ال�شيخ �سيدي احلاج �سامل
منذ �صباه بفطنته ونبوغه الذي مكنه
من حفظ القر�آن الكرمي يف وقت مبكر
ليلتحق يف مرحلة مراهقته بركب العلم
لل�شيخ العالمة �سيدي حممد بلكبري حني
افتتح �أول مدر�سة قر�آنية له مبدينة
تيميمون �سنة  ،1943حيث حر�ص الفقيد
�سيدي �سامل على مالزمة �شيخه وح�ضور
كل درو�سه التعليمية ،ح�سبما �أو�ضح
الباحث واملهتم ب�سري علماء املنطقة
الربوفي�سور �أحمد جعفري من جامعة
�أدرار.
و نظرا لعالمات التفوق العلمي لل�شيخ
�سيدي احلاج �سامل و حر�صه ال�شديد يف
طلب علوم الدين و نبوغه ،فقد ا�ستقبل

ال�شيخ �سيدي حممد بلكبري بكل �شغف
رغبة �سيدي احلاج �سامل بان�ضمامه
ر�سميا �إىل مدر�سته القر�آنية و التي �أهلته
خلالفة ال�شيخ بلكبري يف مدر�سته خالل
رحلته الطويلة داخل وخارج الوطن،
ي�ضيف ذات املتحدث ،و تبو�أ العالمة
�سيدي احلاج �سامل �سنة � 1950إمامة
جامع �سيدي عبد القادر اجليالين يف
قلب مدينة �أدرار بتوجيه من �شيخه
�سيدي حممد بلكبري و�أعيان املنطقة
قد تقلد ال�شيخ الفقيد �سيدي احلاج
�سامل بن �إبراهيم عدة مهام يف �سلك

ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ترقى فيها من
معلم للقر�آن الكرمي �إىل رتبة �إمام مدر�س
ثم مفت�ش لل�ش�ؤون الدينية ومفت�ش جهوي
لل�ش�ؤون الدينية لواليات �أدرار وب�شار و
تندوف ثم ناظرا لل�ش�ؤون الدينية �إىل �أن
انت�سب �إىل ع�ضوية املجل�س الإ�سالمي
الأعلى ،حيث مل ي�شغله ذلك عن
الإ�ستمرار يف واجباته التعليمية ليك�سب
بذلك قلوب واحرتام الكثريين من طلبته و
مريديه من داخل وخارج الوطن و �ستقام
جنازة الفقيد �أم�سية غد الأربعاء مب�سجد
ال�شيخ �سيدي حممد بلكبري مبدينة �أدرار

خل�ضر  .بن يو�سف
اختتمت الت�صفيات عرب املناطق
للأوملبياد الوالئية لل�شباب املتميز
التي �سطرتها وزارة ال�شباب والريا�ضة
حتت ا�رشاف مديرية ال�شباب والريا�ضة
وديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب ورابطة
الن�شاطات الثقافية والعلمية لل�شباب
يف الر�سم  ،الت�صوير الفوتوغرايف ،
الفيديو  ،البيئة  ،واملو�سيقى والتي
كانت حتت �شعار « �شباب نوفمرب
قدوة «و�أ�سفرت الت�صفيات القاعدية
على م�ستوى املقاطعات بعني
احلجل عن ت�أهل جمموعة من �شباب
عني احلجل للأوملبياد الوالئية بعد
تناف�س �شديد يف خمتلف التخ�ص�صات
 ،بعد �إجراء امل�سابقات بدار ال�شباب
اجلديدة املركز الثقايف �سابقا �أين
متت يف ظروف جيدة و�إقبال معترب
من ال�شباب  ،مت اختيار الذين ح�صلوا
على �أف�ضل النتائج لتمثيل املقاطعة
التي ت�شمل كل من �سيدي عي�سى ،
�سيدي هجر�س وعني احلجل �أح�سن
متثيل  ،حيث ت�أهل الأوائل من كل
تخ�ص�ص من التخ�ص�صات التالية :
ال�صورة الفوتوغرافية  ،املو�سيقى
،الغناء  ،الر�سم  ،البيئة  ،املونولوج
 ،وكانت �أ�سماء املت�أهلني كالتايل :
�أ�سامة نيقرو  ،حممد خبال  ،يو�سف
هني  ،وليد حالب  ،حمفوظ بن
نويوة  ،خالد لعيفاوي للم�شاركة يف
الأوملبياد الوالئية ويتناف�س املت�أهلون
من كل مقاطعات الوالية على املراتب
الأوىل ،من كل ن�شاط يف امل�سابقة .

بكل من تلم�سان ووهران و�سطيف

امل�سيلة

وفاة كهل بعد �سقوطه يف بئر بونوغة �ضبط  304كلغ من الكيف

لقي م�ساء �أم�س كهل يبلغ من العمر
� 73سنة حتفه مت�أثرا بجروح �أ�صيب
بها بعد �سقوطه داخل بئر عمقه
حوايل  15مرتا به من�سوب مياه
حوايل �60سنتمرتا و قطره � 3.5أمتار
فوهته موازية مل�ستوى االر�ض مغطى
ب�صفائح حديدية  ،بحي اوالد م�سلم
بلدية ونوغة دائرة حمام ال�ضلعة والية

امل�سيلة حيث متكنت م�صالح احلماية
املدنية من �إنقاذه ونقل ال�ضحية على
جناح ال�رسعة اىل عيادة ونوغة حيث
لفظ �أنفا�سه الأخرية هناك مت�أثرا
بجروح بليغة على م�ستوى الر�أ�س وقد
فتحت م�صالح الأمن حتقيقا يف هذا
احلادث الأليم .
عبدالبا�سط بديار

�أوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  07جانفي ،2019
ثالثة ( )03جتار خمدرات و�ضبطت
( )304كلغ من الكيف املعالج ،خالل
عمليات خمتلفة بكل من تلم�سان
ووهران/ن.ع 2.و�سطيف/ن.ع ،5.من
جهة �أخرى� ،أحبطت مفرزة للجي�ش

الوطني ال�شعبي ،بالوادي/ن.ع،4.
حماولة تهريب كمية هامة من الأدوية
تُقدر بـ( )10752علبة ،يف حني �أحبط
حرا�س ال�سواحل وعنا�رص الدرك
الوطني حماوالت هجرة غري �رشعية
لـ (� )51شخ�صا بكل من وهران وعني
متو�شنت وتلم�سان/ن.ع.2.

تيزي وزو

م�صرع �شخ�صني يف مرور بذراع بن خدة

لقي �شخ�صان م�رصعهما و �أ�صيب
ثالثة �آخرون بجروح يف حادث
ا�صطدام وقع �أم�س الثالثاء على
الطريق الوطني رقم  12ببلدية
ذراع بن خدة ( 10كلم غرب تيزي

وزو) ،ح�سبما جاء يف بيان للحماية
املدنية و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن
ال�ضحيتني وهما رجل (� 34سنة) و
امر�أة ( � 32سنة) لقيا م�رصعهما و
مت نقلهما �إىل م�ست�شفى تيزي وزو,

م�شريا �إىل �أن اجلرحى الذين تبلغ
�أعمارهم  23و  37و  52مت نقل اثنني
منهما م�ست�شفى ذراع بن خدة فيما
نقل الثالث �إىل م�ست�شفى تيزي وزو
ولفت امل�صدر �إىل �أن احلادث وقع

تعزي ــة

على ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا اثر
ا�صطدام ما بني ثالث مركبات من
بينهما �سيارتني نفعيتني و �أخرى
�سياحية والتي ت�رضرت ب�شكل �شبه
كلي.

ب�سم اهلل الرّ حمن الرّ حيم
« ّ
ّ
وب�شر الذين �إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون»
(�صدق اهلل العظيم)

تلقى ال�سيد عزالدين ميهوبي وزير الثقافة بكثري من احلزن والأ�سى نب�أ انتقال ال�شيخ والفقيه احلاج �سامل بن �إبراهيم التواتي ،طيّب اهلل ثراه � ،إىل جوار ربه بعد عمر �أفناه يف خدمة الدين والعقيدة واملعرفة
الدينية يف �إقليم �أدرار واجلنوب اجلزائري الكبري.
ويعد ال�شيخ �سامل بن �إبراهيم من رواد الإ�صالح ،حيث تتلمذ على يد العالمة ال�شيخ �سيدي حممد بلكبري ،ويعد من �أبرز تالمذته .ق�ضى حياته يف تعليم القر�آن والعلوم ال�رشعية بالزاوية امل�سماة بـال�شتوية ،التي تخرج
منها ع�رشات الأئمة ومعلمي القر�آن الكرمي ،كما توىل الإمامة واخلطابة مب�سجد �سيدي عبد القادر اجليالين ب�أدرار.
وتقلد الفقيد منا�صب هامة من بينها ع�ضو باملجل�س الإ�سالمي الأعلى كما توىل �إدارة مديرية ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف لوالية �أدرار ،والتفتي�ش اجلهوي لواليات اجلنوب ل�صالح وزارة ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف.
و�أمام هذا امل�صاب اجللل والفقد العظيم ال ي�سع ال�سيد الوزير �إال التقدم لعائلة الفقيد ول�ساكنة �أدرار والأ�رسة الدينية والثقافية ب�أخل�ص التعازي ،راجيا من املوىل ع ّز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه،
و�أن يبوئه مقعد �صدق مع املخل�صني الأبرار من عباده و�أن يجزل له ّ
الثواب  ،ويلهم كل �أفراد العائلة جميل ال�صّ رب وال�سّ لوان ،وي�ضاعف لهم الأجر؛ �إن اهلل �سميع جميب الدّعاء.
« �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون»

