
اخل�ضر يعودون 
اإىل م�ضر بذكريات 

اأم درمان

وزيرة الرتبية ت�ؤكد

مفاو�ضات مع النقابات لتفادي اإ�ضراب 21 جانفي

رئي�س ال�كالة ال�الئية للت�شغيل ب�رقلة 
حممد رايق لـ"ال��شط "

قوائم املر�ضحني الجتياز الفح�ص 
املهني تدفع لل�ضركات الوطنية غدا

بال�شركات  عمل  من�شب   700 •       "ا�شتحداث 
اخلا�شة "

بلدية الرحمانية بالعا�شمة

3 وفيات وجريحان يف اإنهيار  عمارة قيد البناء 
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جممع �ش�نلغاز 

ا�ضتثمار 2.400 
مليار دج لتطوير 

البنية التحتية  
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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اأحمد اأحمد يعلن ف�ز امللف امل�شري 
بتنظيم كا�س اإفريقيا 2019

ت�شمنه العدد االأخري للجريدة الر�شمية

مر�ضوم تنفيذي يحدد �ضالحيات 
وزير الداخلية

عقار �شناعي

 ر�ضم �ضنوي بـ 5 باملائة على 
العقارات غري امل�ضتغلة  

بداية من الي�م االأربعاء 
م�ضاهل يقوم بزيارة ر�ضمية اإىل 

البلدان اال�ضكندنافية 

الوة   .    اإ�ضرابات و اعت�ضامات و تهديد متبادل
ري ع

ت/ ب�ش



فّككت م�صالح اأمن والية اجلزائر، جمعية اأ�رشار كانت متتهن الن�صب 
ال�صيارات  كراء  وكاالت  من  �صيارات  ا�صتئجار  من خالل  واالحتيال، 
فيهما  )02( م�صتبه  توقيف �صخ�صني  مّت  ملتوية، حيث  وبيعها بطرق 

ن�صبا على اأربعة مواطنني يف مبالغ مالية معتربة.
بامل�صلحة  ال�صيارات  تهريب  مكافحة  ف�صيلة  احلال عاجلتها  ق�صية 
قيام  مفادها  اأمنية  معلومة  على  وذلك  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
عر�ض  خالل  من  االأ�صخا�ض  على  واالحتيال  بالن�صب  �صخ�صني 
يقوم  حيث  ال�صيارات  لكراء  وكاالت  من  م�صتاأجرة  مركبات  للبيع 
امل�صتبه فيهما بتزوير مبالغ مالية وا�صتبدالها باحلقيقية التي يحوز 
عليها امل�صرتي بطرق ملتوية وعند التوّجه الإمتام الوثائق االإدارية، 
يحتوي  الذي  الكي�ض  يّقدمون  ثّم  الوثائق  بع�ض  بن�صيان  يتحّججون 
على املال املزّور ويرّدونه الأ�صحابه على اأ�صا�ض اأنه املال احلقيقي 
وي�رشبون له موعد اآخر للمكاتبة ثّم يفّرون. امل�صالح االأمنية وا�صتنادا 

الإذن بتفتي�ض منزل امل�صتبه فيهما، عرثت على كمّية معتربة من وثائق 
اإدارية مزّورة باالإ�صافة اإىل اأربعة )04( مفاتيح ت�صغيل مركبات، بعد 
ا�صتيفاء جميع االإجراءات القانونية املعمول بها، مّت تقدمي امل�صتبه 

فيهما على اجلهات الق�صائية املخت�صة للنظر يف ملّفاتهم.

تي�سم�سيلت 

 �أول م�شروع لإجناز مدينة جديدة 
ا�صتفادت والية تي�صم�صيلت موؤخرا من م�رشوع الإجناز مدينة 
ح�صبما  باملنطقة،  نوعها  من  االأوىل  تعد  والتي  جديدة 
واأو�صح  والبناء  املعمارية  الهند�صة  و  التعمري  مدير  من  علم 
اإطار  يف  قطاعه  حول  مللف  تقدميه  خالل  ال�صايح  اأبوبكر 
باأن هذه املدينة اجلديدة  التنفيذي  الوالئي  اأ�صغال املجل�ض 
التي ترتبع على م�صاحة اإجمالية ت�صل اإىل حوايل 300 هكتار 
�صتج�صد مبوقع يتواجد ما بني بلديتي تي�صم�صيلت وخمي�صتي، 
�صكني  برنامج  �صتحت�صن  املدينة اجلديدة  »هذه  باأن  م�صيفا 
ويندرج  اإىل مرافق عمومية وف�صاءات خ�رشاء«.  اإ�صافة  هام 
جهود  �صياق  يف  قريبا  درا�صته  �صتنطلق  الذي  امل�رشوع  هذا 
املديرية املذكورة  وكذا ال�صلطات الوالئية الرامية الإيجاد حل 
»نهائي« مل�صكل نق�ض االأوعية العقارية املوجهة للتعمري التي 

تعاين منها ال�صيما عا�صمة الوالية.
قريبا  برجمة  عن  امل�صوؤول  ذات  ك�صف  اأخرى،  جهة  ومن 
يجمع  الذي  والتعمري  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  مراجعة 
بلديات تي�صم�صيلت وخمي�صتي والعيون والذي من �صاأنه توفري 
هذه  م�صتوى  على  للتعمري  موجهة  اإ�صافية  عقارية  جيوب 

اجلماعات املحلية.

اأمن العا�سمة

توقيف جمعية �أ�شر�ر كانت تن�شب على �ملو�طنني 

خبر في 
صورة

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

للمجل�س  جديد�  مقدر"رئي�شا  "نور�لدين 
�ل�شعبي �لولئي للم�شيلة

�لف�شوليون يتو�فدون على عيادة �شيدي يحي
ب�صيدي يحي  العيادة اخلا�صة  عرفت 
توافد عدد من حمبي املغني هواري 
اإثر  االأخرية  اأنفا�صه  لفظ  اأين  منار 
حيث  جراحية،  عملية  اإىل  خ�صوعه 
تواجد عدد من  العيادة  �صهد مدخل 
للف�صول  تنقله  جاء  الذي  ال�صباب 

والبحث عن حقيقة وفاة مغني
الراي الذي تلقى جرعة زائدة من التخدير اأدخلته يف غيبوبة قبل اأن 

يتويف.

باليلي ي�شيد مبزياين
اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�صاد 
الطيب  مبواطنه  باليلي  يو�صف 
يف  قدمه  الذي  االأداء  بعد  مزياين 
الرتجي  فري  جمع  الذي  الداربي 
وعرب  االإفريقي،  والنادي  التون�صي 
عن اإعجابه باملردود الذي قدمه يف اأول مبارياته رفقة الت�صكيلة بعد 

العقد الذي وقعه مع النادي خالل املركاتو ال�صتوي.

�مل�شابقة  �ل7 جلائزة 
�لذهبي"  "�لكاكي 

اأعلنت اجلمعية الثقافية »الكاكي الذهبي » عن فتح باب الرت�صح 
جائزة  من  ال�صابعة  امل�صابقة  يف  للم�صاركة  الدراما  لكتاب 
»الكاكي الذهبي » و االأيام الوطنية للكتابة الدرامية التي تنظمها 
اجلمعية ح�صب ما علم من هذه االأخرية، و اأو�صحت اجلمعية اأن 
الراحل  ا�صم امل�رشحي  »التي حتمل  الذهبي  »الكاكي  م�صابقة 
كتاب  لكل  مفتوحة   )1995-1934( كاكي  الرحمان  عبد  ولد 
،وي�صرتط  الفرن�صية   و  االمازيغية  و  العربية  باللغات  الدراما 
قانون امل�صابقة ان ال تكون الن�صو�ض املقرتحة للم�صاركة قد 
كل  املنظمون  يدعو  و   ، الركح  على  عر�صها  اأو  ن�رشها  �صبق 
اىل مقر اجلمعية  ن�صو�صهم  اإر�صال  امل�صاركة ب  الراغبني يف 
 27 تاريخ  قبل  مب�صتغامن   1954 نوفمرب  اأول  ب�صاحة  الكائن 

مار�ض.
الوطنية  »االأيام  يف  قبولها  مت  التي  الن�صو�ض  �صت�صارك  و 
جوان   8 اىل   6 من  تنظيمها  اأي�صا  »املقرر  الدرامية  للكتابة 
االأيام ثالث جوائز  �صتوزع يف ختام هذه  و   . 2019 مب�صتغامن 
هي »الكاكي الذهبي ») 500 األف دينار ( و »الكاكي الف�صي ») 
400الف دينار( و »الكاكي الربونزي« )300الف دينار( اإىل جانب 

»الكاكي الت�صجيعي« )200 األف دينار(. 

»حاج  امل�صيلة  وايل  ن�صب 
مقداد » ، »نورالدين مقدر« من 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
رئي�صا للمجل�ض ال�صعبي الوالئي 
»ا�صماعيل  لرئي�صه  خلفا 
ديلمي« الفائز بع�صوية جمل�ض 
التجديد  اإنتخابات  يف  االأمة 
الن�صفي االأخرية وكان الرئي�ض 
قد  الوالئي  للمجل�ض  اجلديد 
اأ�صل  من  �صوت   44 على  حاز 
جاءت  وقد  عنها،  املعرب   47
»نورالدين مقدر« رئي�صا  تزكية 
للمجل�ض ال�صعبي الوالئي باإجماع 

ال�صيا�صية  الت�صكيالت  منتخبي 
االأرندي،  االآفالن،   ” بالوالية 
اأّن  اإىل  حما�ض وجتدر االإ�صارة 
التي عرفها  العملية االنتخابية 
بامل�صيلة  الوالئي  املجل�ض 
ونالت  هادئة،  اأجواء  يف  متت 
ر�صى اجلميع دون اأية م�صاكل، 
كلمة  الوالية  لوايل  كانت  وقد 
احلدث  يف  راأى  باملنا�صبة 
من  اإر�صاوؤه  مت  ملا  ا�صتكماال 
للممار�صة  املجل�ض   قبل 
احلّقة  الت�صاركية  الدميقراطية 
املجل�ض  يظل  اأن  متمنيا 

ن�صق  نف�ض  على  احلايل 
واعترب  اأع�صائه  بني  االإن�صجام 
»نورالدين  انتخاب  الوايل 
الهيئة  هذه  راأ�ض  على  مقدر« 
الذين  املنتخبني  لكل  اإ�صافة 
هوؤالء  حاثا  باالإجماع،  انتخبوه 
البلدية  املجال�ض  يف  وغريهم 
التنمية  بالتوجه جميعا خلدمة 
املحلية وتطبيق برنامج رئي�ض 
التحديات  الأن   ، اجلمهورية 
اأكرب واملواطن ينتظر ا�صتكمال 
ما مت حتقيقه واملحافظة على 

املكت�صبات . 

قطاع �لثقافة يحتفي بيناير
الثقافة  دور  خمتلف  خ�ص�صت 
يف  املوزعة  اجلهوية  وامل�صارح 
برناجما  الوطني  الرتاب  كامل 
احتفاء  ومتنوع  ثري  ثقافيا 
االأمازيغية  ال�صنة  راأ�ض  بحلول 

الذي  يناير    2019  –  2969
يحتفى به يف 12 من جانفي  من 
وطنيا  عيدا  باعتباره  �صنة  كل 
الربنامج  ي�صمل   و  اجلزائر  يف 
التي  املنا�صبة  لهذه  املخ�ص�ض 

االأمازيغي  الثقايف  الرتاث  تربز 
من  جمموعة  اإقامة  مع  العريق 
بالفنون  اخلا�صة  املعار�ض 
الت�صكيلي   كالفن  االإبداعية 
التاريخية   الندوات  و  وامل�رشح 

واحلفالت  ال�صعرية  واالأم�صيات 
الفنية واملو�صيقية التي �صتعرف 
الفني  النجوم  اأملع  م�صاركة 
اجلزائري  املعروفني يف الداخل 

واخلارج .
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار "للو�سط" :

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

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف اأنه باإ�ستدعاء الهيئة االنتخابية �ستنهي معها كل املحاوالت لقطع ا�ستمرارية برنامج الرئي�ش، وتنتهي معها كذلك حالة 
الرتقب التي يعي�سها املجتمع، منتقدا كل املبادرات الوطنية التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية، م�سريا اأن الهدف منها هو وحماوالت الزج بال�سعب يف متاهات 

املغامرة ال�سيا�سية ال ل�سيء اإال لتحقيق طموحات �سخ�سية اأو حزبية.
حاورته: اإميان لوا�ش

اأ�سبوع يف�سلنا على ا�ستدعاء 
زلنا  وال  الناخبة  الهيئة 
لي�ش  و  املبادرات  على  نتكلم 
على  ماتعليقك  املر�سحني، 

ذلك؟

ا�ستدعاء  عن  تف�سلنا  فقط  اأيام 
معها  وتنتهي  االنتخابية  الهيئة 
ا�ستمرارية  لقطع  املحاوالت  كل 
معها  وتنتهي  الرئي�س،  برنامج 
يعي�سها  التي  الرتقب  حالة  كذلك 
للهيئة  وبا�ستدعائها   ، املجتمع 
اأ�سدلت  قد  تكون  االنتخابية 
ال�ستار عن م�سهد عرب فيه اجلميع 
عن موقفه من احلياة الد�ستورية 
اجلزائرية  الدولة  اأمن   ل�سمان 
ي�سبوا  الذي  الدميقراطي  والبناء 

اإليه ال�سعب ويطمح يف تر�سيخه.

م�سري  هو  ما  نظرك،  يف 

عرفتها  التي  املبادرات 
ال�ساحة ال�سيا�سية و  الداعية 

اإىل تاأجيل الرئا�سيات ؟

التمديد  مبادرات  مثلت  لقد   
للتدخل  اجلي�س  ودعوة  والتاأجيل 
مرحلة  اإىل  الدعوة  وقبلها 
اعتمدتها  ا�سرتاتيجيات  انتقالية 
الرئي�س  ا�ستمرار  ترف�س  جهات 
احلياة  ارباك  على  وحتر�س 
�سالمة  يف  وتطعن  الد�ستورية 
�ساهم  الذي  املوؤ�س�ساتي  البناء 
ال�سعب ب�سربه ووعيه يف ت�سييدها 
يف  بال�سعب  الزج  وحماوالت   ،
ال�سيا�سية  املغامرة  متاهات 
طموحات  لتحقيق  اال  ل�سيء  ال 
متد  ال  حزبية  او  �سخ�سية 
للم�سالح العليا للبلد ب�سيء ، لقد 
بكل  الرئا�سة  موؤ�س�سة  تعاملت 
اللغط  ور�سانة مع كل هذا  ح�سم 
، ، فكان على القوى الدميقراطية 
احر�س  تكون  ان  ال�ساعدة 

بال�رشعية  االلتزام  على  الفاعلني 
والد�ستور حتى وان ابدى احلر�س 
به  اال�ستهتار  من  �سيئا  القدمي 

وجتاوزه .

ال�سيا�سي  امل�سهد  اأن  تظن  اأال 
توجه  هناك  و  يت�سح،  بداأ 

نحو عهدة خام�سة ؟

 لقد مثل امل�سهد ال�سابق امتحانا 
عوي�سا لكل القوى ال�سيا�سية، ومل 
اال�ستعداد  اإال  اجلميع  اأمام  يبق 
خلو�س التناف�س الرئا�سي ، ل�ست 
�سيخو�س  الرئي�س  كان  اإن  اأدري 
ال�سباق لكن من املوؤكد ان منطق 
ت�سوبه  وال  ثابت  اال�ستمرارية 
وال�سلم  اال�ستقرار  وان   ، �سائبة 
داخليا  رهانا  بات  االجتماعي 
زيادة  مع  عليه  بديل  ال  وخارجيا 
درجة االحتقان الذي يف كثري من 
من  املزايدات  ت�سنعه  االحيان 

هنا وهناك .

االأخرية  للر�سالة  قراءتك 
للجي�ش ؟

ت�رشيحات  و�سعت  لقد 
قائد  با�سم  اجلي�س  موؤ�س�سة 
العزيز  عبد  امل�سلحة  القوات 
 " حماوالت  لكل  حدا  بوتفليقة 

�سنعها  التي  والرتدد   " التمرد 
بيان  تعبري  حد  على  الفا�سلون 
واجلزائريون  االركان  قيادة 
اىل  تاأكيد  بكل  �سيتوجهون 
ويف  للت�سويت  االقرتاع  �سناديق 
على  املحدد  الد�ستوري  املوعد 
على  حر�سهم  لتاأكيد  خياراتهم 

وا�ستقرار  املوؤ�س�ساتية  مكا�سبهم 
بالتاأكيد  وهي  ال�سيا�سية،  العملية 
التنمية  اأخرى على طريق  خطوة 
ترافقها  ان  نرجوا  ال�سيا�سية 
النمو  م�ستوى  على  خطوات 
االقت�سادي والتخل�س من التبعية 

للمحروقات.

الوزير حممد عي�سى من البويرة

اجلزائر تفتخر بالبعد الأمازيغي 
يف هويتها 

بداية من اليوم االأربعاء 

م�ساهل يقوم بزيارة ر�سمية اإىل 
البلدان ال�سكندنافية 

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والوقاف 
اجلزائر  اأن   " عي�سى  حممد   "
تفتخر بالهوية االأمازيغية ال�ساربة 
العظيم  �سعبها  تاريخ  اأعماق  يف 
فخامة  جعل  الذي  االأمر  وهو   ،
على  يقدم  اجلمهورية  رئي�س 
ر�سمي  كعيد  يناير  عيد  تر�سيم 
الوطن  مناطق  كافة  به يف  يحتفل 
والتقاليد  العادات  اختالف  رغم 
من منطقة اإىل اأخرى ، ويف ال�سياق 
اإ�رشافه  خالل  اأم�س  الوزير  �سدد 
على افتتاح امللتقى الوطني حول 
اجلزائر  علماء  جهود   " مو�سوع 
 " االأمازيغية  الثقافة  خدمة  يف 
البويرة  الرئي�سية ملدينة  باملكتبة 

بها  اأتت  التي  الكبرية  املزايا 
حمت  التي  الوطنية  امل�ساحلة 
خمتلف  من  ال�سعب  هذا  هوية 
التي  واالإيديولوجيات  الثقافات 
بها يف عقولنا  الزج  البع�س  حاول 
غ�سبا ، وا�سفا امل�ساحلة الوطنية 
بالدر�س الذي ال تزال دول العامل 
حل  يف  اليوم  حد  اإىل  منه  تنهل 
اأزماتها الداخلية . هذا فيما اأ�سار 
االأزمة  انفراج  اإىل  عي�سى  الوزير 
ونقابة  اندلعت بني م�ساحله  التي 
االأئمة قائال اأن االأمور �ست�سوى يف 
اإطار احلكمة والتعقل دون االإ�ساءة 

اإىل اأي طرف.

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  �سيقوم 
عبد القادر م�ساهل بزيارة ر�سمية 
اإىل البلدان اال�سكندنافية �ستقوده 
 10 و   9 يومي  كوبنهاغن  اإىل  اأوال 
هل�سنكي  اىل  ثم   2019 جانفي 
ال�سهر  نف�س  من   12 و   11 يومي 
الدمناركي،  نظرييه  من  بدعوة 
الفنلندي،  و  �سامول�سني  اأندير�س 
اأم�س  جاء  ح�سبما  �سويني،  تيمو 
ال�سوؤون  لوزارة  بيان  يف  الثالثاء  

اخلارجية. 
"هذه  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
اجلولة تندرج يف اإطار تعزيز احلوار 
االقت�سادية  ال�رشاكة  و  ال�سيا�سي 

التي  اال�سكندينافية،  البلدان  مع 
عالقات  اجلزائر  مع  تربطها 

�سداقة و تعاون تقليدية".

عقار �سناعي

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

ت�سمنه العدد االأخري للجريدة الر�سمية

مر�سوم تنفيذي يحدد �سالحيات وزير الداخلية

قطعة  من  م�ستفيد  كل  �سيخ�سع 
�سناعية  طبيعة  ذات  مهياأة  ار�س 
مدة  خالل  م�ستغلة  غري  �سلت 
لر�سم  �سنوات،   )03( ثالثة  تفوق 
من  باملائة   5 بـ  يقدر  �سنوي 
القيمة التجارية للقطعة االأر�سية 
مر�سوم  يف  ورد  ح�سبما  املعنية، 
تنفيذي ن�رش يف اجلريدة الر�سمية 

رقم 77.
�رشوط  املر�سوم  هذا  يحدد  و 
املادة  اأحكام  تطبيق  كيفيات  و 
التكميلي  املالية  قانون  من   76
و  املتممة،  و  املعدلة   ،2015 لـ 
امل�ستحدثة لر�سم يقع على عاتق 

كل م�ستفيد من قطعة ار�س مهياأة 
ذات طبيعة �سناعية موجودة على 
اأو  ال�سناعية  املناطق  م�ستوى 
يف  معرو�سة  و  الن�ساط،  مناطق 
من  التنازل  طريق  عن  ال�سوق 
العمومية  املوؤ�س�سات  طرف 

للتهيئة و بقيت غري م�ستغلة.
اأن  كما اأو�سح املر�سوم التنفيذي 
هذا الر�سم يطبق �سنويا على كل 
بقيت  اأر�س  قطعة  من  م�ستفيد 
تفوق  مدة  خالل  م�ستغلة  غري 
من  ابتداء  �سنوات   )03( ثالثة 
يحدد  و  للم�ستفيد  منحها  تاريخ 
باملائة من   5 بـ  الر�سم  مبلغ هذا 

القيمة التجارية للقطعة االأر�سية 
امل�سدر  نف�س  ي�سيف  املعنية، 
االأر�سية  بالقطعة  ويق�سد   "
املهيئة، مبقت�سى هذا املر�سوم، 
ب�سبكات  مزودة  اأر�س  قطعة  كل 
طرقات و �رشف �سحي و باملاء 
ال�سالح لل�رشب" ، و جاء اأي�سا يف 
االأر�سية  "القطعة  اأن  املر�سوم 
قطعة  كل  تعد  امل�ستغلة  غري 
ا�ستثماري  م�رشوع  حمل  ار�س 
كليا  اال�ستغالل  مرحلة  يدخل  مل 
باال�ستغالل  يق�سد  جزئيا"و  اأو 
م�ستوى  بلغ  م�رشوع  كل  اجلزئي، 
ت�سمح  التي  انتاج  و�سائل  اقتناء 

باالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للمعايري 
مبوجب  املحددة  ال�رشوط  و 
املنظمني   التنظيم  و  الت�رشيع 
من  الذي  و  املمار�س  للن�ساط 
االأر�سية  القطعة  خ�س�ست  اأجله 
م�سالح  اأن  املر�سوم  ا�ساف  كما 
بال�سناعة  املكلفة  املديرية 
بالقيام  الزم  اإقليميا  املخت�سة 
املناطق  م�ستوى  على  بزيارات 
من  الن�ساط  مناطق  و  ال�سناعية 
التي  املراقبة  و  التحقق  اجل 
يرونها ذات اهمية  بهدف القيام 
االأرا�سي  لقطع  �سنوي  باإح�ساء 

غري امل�ستغلة.

ت�سمن العدد االأخري من اجلريدة 
حتت  تنفيذي  مر�سوم  الر�سمية 
�سالحيات  يحدد   331  -18 رقم 
واجلماعات  الداخلية  وزير 
املحلية، موقعا من طرف الوزير 

االأول اأحمد اأويحيى.
وين�س املر�سوم التنفيذي املوقع 
اأحمد  االأول  وزير  طرف  من 
وزير  "يعد  اأنه  على  اأويحيى 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
والتهيئة العمرانية ويقرتح يف اإطار 
ال�سيا�سة العامة للحكومة وبرنامج 
عـمـلهـا، عنا�رش ال�سيا�سة الوطنية 
ويتوىل  �سالحياته،  ميدان  يف 
وفقا  تطبيقها  ومراقبة  متابعة 
للقوانني والتنظيمات املعمول بها 
ويعر�س نتائج اأعماله على الوزير 

احلكومة  اجتماعات  ويف  االأول 
االأ�سكال  الوزراء، ح�سب  وجمل�س 

والكيفيات واالآجال املقررة"
وزير  اأن  املر�سوم"  يحدد   كما 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ميادين  يف  �سالحياته  ميار�س 
العموميني،  واالأمن  النظام 
واحلريات العامة حالة االأ�سخا�س 
احلياة  وتنقلهم،  واالأمالك 
ال�سيا�سية،  واالأحزاب  اجلمعوية 
التظاهرات  االنتخابات،   –
واالجتماعات العمومية، الو�سعية 
ذات  العمليات  البالد،  يف  العامة 
امل�سلحة الوطنية، وال�سيما منها 
ا�ستعجاليا،  طابعا  تكت�سي  التي 
االأعمال  املنظمة،  االأن�سطة 
القرارات  ورقابة  الالمركزية 

املحلية، التنمية املحلية، التنظيم 
احلكامة  واالإقليمي،  االإداري 
العمرانية،  التهيئة  املحلية، 
بني  التعاون  املحلية،  املالية 
والتعاون  االإقليمية  اجلماعات 
املدنية،  احلماية  الالمركزي، 
والال�سلكية  ال�سلكية  املوا�سالت 

الوطنية."
كما تن�س املادة الثالثة اأنه "يكلـف 
واجلماعـات  الداخليــة  وزيـر 
دون  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
امل�سندة  بال�سالحيات  امل�سـا�س 
بالدفاع  املكلف  الوزير  اإلـى 
الوقاية  اأعمال  بت�سور  الوطني، 
تدخل  التي  والرقابة  واملكافحة 
العام  والنظام  االإقليم  اأمن  �سمن 
وتن�سيقها،  وتقييمها  وت�سيريها 

ال�سيا�سة  حتديد  يف  وي�سارك 
االإقليم  اأمن  جمال  يف  الوطنية 
ويقوم  وتقييمها،  تنفيذها  ويف 
االأمن  جمال  يف  العام  بالتن�سيق 

الداخلي باالإقليم.
من  الداخلية  وزير  ي�سمن  كما 
خالل ح�سب ذات امل�سدر: "االأداء 
واملوؤ�س�سات  للهياكل  ال�سليم 
اإ�رشاف  املركزية واملحلية حتت 
اأمام  اجلزائر  “ميثل  و  وزارته” 
واالإقليمية  الدولية  املنظمات 
بتلك  اأن�سطتها  ترتبط  التي 
اإطار  يف  وت�سمن  للقطاع  التابعة 
االلتزامات  واحرتام  �سالحياته، 
ت�سكل  التي  الدولية  واالتفاقيات 

اجلزائر جزءاً منها".
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الأم�س   غربيط  بن  واعتربت 
جمعتها  �صحفية  ندوة  خالل 
 ، زوخ  القادر  العا�صمة عبد  بوايل 
ميثاق  من  النقابات  ان�صحاب  ان 
بامل�صكل  لي�س  املهنة  اأخالقيات 
موؤكدة  الد�صتور،  يكفله  حق  وهو 
النقابات  تعترب  الو�صاية  اأن  على 
افتح  و م�صتعدة  �رشيك اجتماعي 
املطالب  مناق�صة  و  احلوار  باب 
 ، اأخر  �صياق  يف  و  املطروحة  
اأ�صارت بن غربيط  اأنه مت ت�صجيل، 
اأكرب �صغط مدر�صي على امل�صتوى 
الوطني باجلزائر �رشق ، مو�صحة 
ت�صهده  الذي  الكبري  ال�صغط  اأن 
املدار�س،  م�صتوى  على  العا�صمة 
باجلزائر �رشق، �صحبتها  وخا�صة 
عرفتها  التي  الرتحيل  جملة 
اأن  واأكدت  ال�صنة،  هذه  العا�صمة 
الأولوية  اأعطت  امل�صاريع،  ورقة 
املرافق  وبعدها  ال�صكنات،  لبناء 
الأحياء  جل  اأن  مربزة  الرتبوية، 
ا�صتالمها،  مت  التي  ال�صكنية 

ق�صرية،  بفرتة  بعدها  د�صنت 
املدار�س البتدائية واملتو�صطات 
واأ�صافت يف ذات ال�صياق ” معظم 
التابعة  املدر�صية  املوؤ�ص�صات 
مت  اجلديدة،  ال�صكنية  لالأحياء 
ا�صتالمها يف الف�صل الثاين، الأمر 
بالأق�صام  ال�صغط  �صيخفف  الذي 
التالميذ  على  ويوفر  جهة،  من 
مل�صافات  التنقل  عناء  والولياء، 

طويلة ق�صد التمدر�س”

املوؤ�ص�صات  تزويد  وبخ�صو�س 
الرتبوية بالتدفئة قالت بن غربيط 
الناحية  من  م�صكل  يوجد  ،«ل 
اأجل تزويد  اأو املالية من  املادية 

املوؤ�ص�صات الرتبوية بالتدفئة«

لرتميم  �سنتيم  90 مليار 
املوؤ�س�سات الرتبوية

العا�صمة  وايل  ك�صف  جهته  من 

تخ�صي�س  ، عن   زوخ  القادر  عبد 
غالف مايل قدره 90 مليار �صنتيم 
يف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  لرتميم 
الغالف   هذا  اأن  مفيدا  الولية، 
جممعا   99 لرتميم  موجه  �صيكون 
مدر�صيا و 27 متو�صطة بالإ�صافة 
ذات  يف  ثانوية،م�صيفا   18 اإىل 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  :«اإن  ال�صدد 
هي  اجلديدة  بالطاقات  املزودة 
فيما  اإبتدائية،   57 و  مدر�صة   11
على  الطاقة  هذه  تعميم  �صيتم 

م�صتوى 57 اإبتدائية«.
ويف ال�صياق ذاته ، ك�صف زوخ عن 
اإقليم  يف  الرتبوية  امل�صاريع  اأهم 
مت  اأنه  الوايل  اأو�صح  اأين  الولية، 
متو�صطات  و3  ثانويتني  اإجناز 
مت  اأن  بعد  مدر�صيا  جممعا  و17 
العطلة  بعد  جاهزة  بيوت  اإ�صتالم 
اإجناز  �صيتم  اأنه  م�صريا   ال�صتوية، 
الإجناز  106 جممعا مدر�صيا قيد 
القادم  الدرا�صي  للمو�صم  حت�صريا 
القادم، بالإ�صافة اإىل 40 متو�صطة 

20 ثانوية

وزيرة الرتبية توؤكد

اإميان لوا�س 

مفاو�ضات مع النقابات لتفادي 
اإ�ضراب 21 جانفي

اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط عن فتح الباب احلوار الدخول يف املفاو�سات و اال�ست�سارة 
مع النقابات بخ�سو�س االإ�سرابات املزمع الدخول فيها يف يوم 21 جانفي، موؤكدة اأن الو�ساية ال تنتهج 

�سيا�سة التماطل و التجاهل للمطالب و ال طاملا كانت اأبوابها مفتوحة اأمام ال�سريك االجتماعي.

جممع �سونلغاز 

ا�ضتثمار 2.400 مليار دج لتطوير 
البنية التحتية  

اإ�سرابات و اعت�سامات و تهديد متبادل

 قطاع الرتبية يهتز من جديد
للمجل�س  بالإعالم  املكلف  اعترب 
مل�صتخدمي  امل�صتقل  الوطني 
التدري�س للقطاع ثالثي الأطوار للرتبية 
م�صعود بوديبة، يف ت�رشيح لـ«الو�صط« 
اأن تاأكيد وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بن غربيط على فتح اأبواب احلوار هو 
نف�صه منذ 3 �صنوات اإل اأنه مل يتجاوز 
التزامهم  موؤكدا  الت�رشيحات،  باب 
باحلوار اإل اأنه ي�صتدعي احلوار اجلاد 
اأن  معتربا  حلول،  اإىل  يف�صي  الذي 
لدرجة حل  يرتقي  ال�صائد مل  احلوار 
عن  عبارة  يزال  ل  وبالتايل  امل�صاكل 
ال�صكلي  الطابع  عليها  يغلب  لقاءات 
فقط ول تت�صمن املطالب املطروحة 

على ال�صاحة.
الرتبية  نقابات  تكتل  رد  رد  كان  و 
الوطنية  الرتبية  وزيرة  على  �رشيعا 
احلوار  اأبواب  فتح  على  تاأكيدها  بعد 
مقابل اخل�صم من رواتب امل�رشبني، 
اجلاري  ال�صهر  من  الـ21  حمددين 
بوقفات  متبوع  وطني  اإ�رشاب  كيوم 
الرتبية  مديريات  اأمام  احتجاجية 
)الكال،  وت�صم:  جانفي،  من  الـ22  يف 
ال�صناباب،  ال�صتاف،  الكنابا�صت، 

ا�صنتيو ، اينباف (.
الوزيرة  وعيد  على  بوديبة  رد  كما 
الإ�رشاب  باأن  الأجور  من  باخل�صم 
اإجراء قانوين يكفله الد�صتور وبالتايل 
اأن  م�صيفا  قانوين،  غري  الإجراء 
العمال عن  تثني  لن  الو�صاية  �رشامة 
خطوة �صل القطاع لفتكاك مطالبهم 
وبخ�صو�س  ال�صابقة،  التجارب  بدليل 
لإ�صعار  النقابي  التكتل  ت�صجيل  عدم 
موعد  حتديد  مت  اأنه  اإىل  بالإ�رشاب 
متبوع  جانفي  من   21 يف  الإ�رشاب 
مديريات  اأمام  ولئية  باعت�صامات 
الوقت  وبالتايل   ،22 يف  الرتبية 
القانوين ل يزال مفتوحا اأمام الإ�صعار 

بالإ�رشاب.
وخلفيات  اأ�صباب  وبخ�صو�س 
الإ�رشاب اأو�صح حمدثنا اأن املطالب 
اخلا�س  التكتل  بيان  �صمن  مقيدة 
اللتزام  ينبغي  ما  وهو  بالإ�رشاب، 
املياه  يف  ال�صيد  حماولت  بدل  به 
العكرة، م�صيفا اأن النتدابات تخ�صع 
على  ينبغي  ما  وهو  حمددة  ملعايري 
الوزارة اللتزام به، واأن تبنى القرارات 

على معايري قانونية.
ا�صتهجن  واأن  للكنابا�صت  و�صبق  هذا 
املنتهجة   احلكومية  ال�صيا�صة 
الجتماعية  امل�صائل  عديد  فى 
اأفرزت  اأنها  قائال  والقت�صادية، 
ال�رشائية  القدرة  يف  رهيبا  انخفا�صا 
باملكا�صب  وم�صا�صا  جهة  من 
الجتماعية من جهة اأخرى، بالإ�صافة 
للتنديد ب�صيا�صات الت�صييق على حرية 
والتطويق  النقابي  العمل  ممار�صة 

النقابيني  املمثلني  على  املمار�س 
جرهم  وحماولت  ووطنيا  حمليا 
غري  تع�صفية  باإجراءات  املحاكم  اإىل 
قانونية، بح�صب النقابة. كما انتقدت 
بالتماطل  اإياها  متهمة  الرتبية  وزارة 
واملطالب  بامللفات  التكفل  يف 
اللتزامات  جت�صيد  وفى  املرفوعة 
املحا�رش  يف  املت�صمنة  والتعهدات 
لأية  رف�صهم  م�صجلني  املم�صاة، 
الأ�صاتذة  مبكا�صب  للم�صا�س  حماولة 
القانون  فل�صفة  ا�صتهداف  غرار  على 
اخلدمات  وملف  اخلا�س  الأ�صا�صي 

الجتماعية.

الكونفدرالية حل النقابات 
لل�سغط على احلكومة 

من جهته املتابع لل�صاأن الرتبوي كمال 
اأن  لـ«الو�صط«  ت�رشيح  اأكد يف  نواري 
الإ�رشاب يبقى حقا من حقوق العامل 
ل نقا�س فيه لكن يجب يعرف اجلميع 
اأنه احلل الأخري بعد ان�صداد وا�صتنفاذ 
وت�صاور  ونقا�س  حوار  من  الطرق  كل 
مع وزارة الرتبية، عائدا بال�صورة اإىل 
اأن باب احلوار مل  ت�رشيحها موؤخرا  
من  اأح�صن  يوجد  ل  اأنه  قائال  يغلق،ـ 
جمددا،  احلوار  طاولة  على  اجللو�س 
هم  الإ�رشابات  من  املت�رشر  كون 

اأولدنا.
بني  احلديدية  القب�صة  عودة  واأرجع 
اللتزام  وعدم  والنقابات  الو�صاية 
مبجمل مطالب النقابات اإىل اأن بع�س 
وزارة  بيد  لي�صت  حلولها  املطالب 
مثل  تتعداها  كونها  الوطنية  الرتبية 
امل�صبق،  والتقاعد  ال�رشائية  القدرة 
للتكتل  اأ�صا�صية  مطالب  هي  والتي 
لي�س  الإ�رشاب  اأن  م�صيفا  النقابي، 
منفذ  لها  النقابات  هذه  لأن  حتميا 
ولي�س  احلكومة  على  لل�صغط  اآخر 
على الوزارة وهو كونفدرالية النقابات 
لها  تنتمي  والتي  موؤخرا  املوؤ�ص�صة 

هذه النقابات.
كما اعترب نواري اأن دواعي الإ�رشاب 
يف  تقلي�س  ب�صبب  جاءت  الأخرية  
تقلي�صه  مت  والذي  املنتدبني،  عدد 
اأن  النقابات  ترى  حيث  ال�صنة،  هذه 
للحريات  عرقلة  هو  الت�رشف  هذا 
النقابي،  الن�صاط  وممار�صة  النقابية 
جتمعها  النقابات  هذه  اأن  م�صيفا 
النتدابات  وهي  فقط  واحدة  نقطة 
اأما توجهاتها واأهدافها فهي خمتلفة 
املثال  �صبيل  على  نذكر  بينها  فما 
امللف  وهو  الجتماعية،  اخلدمات 
من  العديد  مرة  كل  يف  يثري  الذي 
ت�صيري  طريقة  بخ�صو�س  اخلالفات 

اأموال اخلدمات الجتماعية.

مبلغ  ا�صتثمار  �صونلغاز  جممع  يعتزم 
قدره 2.400 مليار دج يف افاق 2028، 
الثالثاء  اأم�س  به  �رشح  ما  ح�صب 
العام  املدير  الرئي�س  باجلزائر 
،واو�صح  عرقاب  حممد   ، للمجمع 
هام�س  على  له  ت�رشيح  يف  عرقاب 
مرا�صيم التوقيع على اتفاقية - اإطار 
لل�صناعات  العمومي  املجمع   مع 
قائال:    « اآم  جي  اآي   « امليكانيكية 
لال�صتثمار  خطة  �صطرنا  »لقد 
نعتزم  حيث  �صنوات  لع�رش  متتد 
يف   دينار  مليار   2.400 نحو  ت�صخري 
م�صاريعنا  كل  لتحقيق   2028 اآفاق 
دج  مليار   380 ال�صتثمارية،منها 

لال�صتثمارات بر�صم عام 2019«. 

يف  الأول  امل�صوؤول  اأ�صاف   و 
الوطني  البنك  اأن  �صونلغاز  جممع 
للمجمع عدة قرو�س  اجلزائري منح 
من  بالعديد  مقرونة  املدى  طويلة 
ل�صونلغاز  ال�صماح  بغر�س  المتيازات 
يف  م�صاريعها  تنفيذ  يف  ال�صتمرار 
اآفاق 2020 و ح�صب عرقاب، فاإن كل 
ال�رشكة  فيها  �رشعت  التي  امل�صاريع 
م�صيفا«  �صعوبات  بدون  جارية  
�صيا�صتنا  يف  ال�صتمرار  نعتزم  اأننا 

ال�صتثمارية« 
ا�صتثمارات  فاإن   بالذكر  اجلدير  و 
�صنة  دج  مليار   311،5 بلغت  املجمع 
�صنة  دج  مليار   26،96 مقابل   2017
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لدى  بالإعالم  املكلف  ك�صف 
برناوي  ن�صيم  املدنية  احلماية 
�صكنات  ور�صة  انهيار  حادث  اأن 
 3 بحياة  اأودى  بالرحمانية  عدل 
اأ�صخا�س اأحدهم جزائري واإثنني 
للجرحى  بالن�صبة  اأما  اأفارقة، 
�صخ�س  حالتني  ت�صجيل  ثم  فقد 
من جن�صية جزائرية والأخر من 

جن�صية اإفريقية.
الأم�س  برناوي  ن�صيم  واأفاد 
 « »بالو�صط  ربطه  ت�رشيح  يف 
على  مكاملات  ا�صتقبال  ثم  اأنه 
الأم�س  �صباح  ال�صابعة  ال�صاعة 
بعد وقع حادث اإنهيار ور�صة بناء 
بالرحمانية يف اجلزائر العا�صمة، 
الثانوية  الوحدة  تناقلت  حيث 
لبو�صاوي  املدنية  للحماية 

وزرالدة اإىل مكان احلادث لت�صل 
املدنية  احلماية  م�صالح  بعدها 

للعا�صمة.
عن  برناوي  ن�صيم  يك�صف  ومل 
اأن  مو�صحا  احلديث،  اأ�صباب 
جزء من الطابق الأول والذي كان 
الور�صة كان  اأ�صباب �صقوط  اأحد 
حديث الت�صييد حيث ثم ت�صييده 
امل�صالح  اأن  م�صريا  الأم�س، 
املكان  عني  اإىل  انتقلت  املعنية 
مالب�صات  عن  حتقيقا  وفتحت 
»اأنه  املتحدث:  و�صدد  احلادث 
الالزمة  التدابري  اأخذ  من  لبد 
مثل  يف  وال�صالمة  لالأمن 
فيما  خا�صة  الور�صات،  هذه 
واحلماية  العمل  باأدوات  يتعلق 
لالأ�صخا�س  والفردية  ال�صخ�صية 

فاإن  لالإ�صارة  فاإن  »ولالإ�صارة 
تركية،  ل�رشكة  تابعة  الور�صة 
م�صكن   2000 م�رشوع  يف  يتمثل 

عدل.
فتح حتقيق اإداري وق�سائي 

لتحديد اأ�سباب حادث 
االإنهيار 

عبد  ال�صكن  وزير  جهته  من 
فتح  عن  اأعلن  طمار،  الوحيد 
لتحديد  وق�صائي  اإداري  حتقيق 
ور�صة  انهيار  حادث  اأ�صباب 
ومتابعة  بالرحمانية  عدل  بناء 
املت�صبني، كا�صفا اأنه �صيتم اتخاذ 
كافة الجراءات الالزمة واعتماد 
اأجل  من  امليدان  يف  خمت�صني 
الوقوف على احلادثة التي خلفت 

وفاة 3 عمال بور�صة البناء.
غياب اأدنى �سروط العمل 

وال�سالمة

بناء  ور�صة  عمال  جهتهم  من 
بالعا�صمة،  برحمانية  �صكنات 
الإنهيار،  حادثة  اأّن  اأرجعوا 
كان  �صخ�صني  بحياة  اأودت  التي 
ال�صالمة،  �رشوط  غياب  ب�صبب 
اأدنى �رشوط  بغياب  نددوا  حيث 
الور�صة،  داخل  وال�صالمة  العمل 
-العديد  -ح�صبهم  �صهدت  التي 
اأن  موؤكدين  مماثلة،  حوادث  من 
ال�رشكة الرتكية �صاحبة امل�رشوع، 
ل تقوم بواجباتها لتاأمني �صالمة 

العمال.
اإميان لوا�س

بلدية الرحمانية بالعا�سمة

3 وفيات وجريحان يف اإنهيار عمارة قيد البناء 
 

 .         وحيد طمار: فتح حتقيق اإداري وق�سائي لتحديد اأ�سباب حادث انهيار
 .         ن�سيم برناوي: البد من اأخذ التدابري الالزمة لل�سالمة داخل هذه الور�سات

 .         ال�سركة الرتكية �ساحبة امل�سروع يف قف�س االتهام

بجروح  �صخ�صا   18 اأ�صيب 
الثالثاء  اأم�س  اخلطورة  متفاوتة 
باملخرج  حافلتني  ا�صطدام  اإثر 
�رشق  وزرة  لبلدية  اجلنوبي 
املدية، ح�صبما علم من احلماية 

املدنية.

واأو�صح ذات امل�صدر اأن احلادث 
باملكان  خطري  جتاوز  اإثر  وقع 
الطريق  على  »بو�صنة«  امل�صمى 
ي�صجل  الذي   1 رقم  الوطني 
للمركبات  مكثفة  مرورية  حركة 
على مدار اليوم واأ�صار اإىل جتنيد 

املدنية  احلماية  من  عن�رشا   23
بن  و  لوزرة  التدخل  وحدتي  من 
اإ�صعاف  �صيكاو و خم�س �صيارات 
الإنقاذ  لعملية  تدخل  �صاحنة  و 
التي دامت اأكرث من �صاعة وتلقى 
بع�صهم  يعاين  الذي  اجلرحى 

اأو  الرقبة  يف  خطرية  جروح  من 
ال�صفلى  الأع�صاء  اأو  احلو�س 
وقوع  مكان  يف  الالزم  العالج 
مل�صت�صفى  نقلهم  قبل  احلادث 
حممد بو�صياف باملدية، ا�صتنادا 

لنف�س امل�صدر

املدية 

اإ�ضابة 18 �ضخ�ضا يف ا�ضطدام حافلتني بوزرة

�سارة بومعزة



الدرك الوطني بال�شلف

الإطاحة ب�شبكة تخت�ص 
بتنظيم الهجرة غري ال�شرعية 
متكنت عنا�رص املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بال�شلف 
من الإطاحة ب�شبكة خمت�شة يف تنظيم عمليات للهجرة غري 
ال�رصعية عرب البحر,ح�شبما اأفاد به اأم�س الثالثاء بيان لذات 
الهيئة الأمنية, واأو�شح البيان اأن عنا�رص الدرك الوطني قد 
متكنت اخلمي�س الفارط من و�شع حد لن�شاط اأفراد �شبكة 
غري  للهجرة  عمليات  تنظيم  يف  خمت�شة  عنا�رص(  )اأربع 
لعملية  التح�شري  ب�شدد  كانوا  حيث  البحر  عرب  ال�رصعية 

للهجرة غري ال�رصعية انطالقا من �شواطئ بلدية املر�شى.
واأ�شاف اأن هذه العملية جاءت ا�شتغالل ملعلومات مفادها 
وجود �شخ�شان بحوزتهما �رصيط فيديو يظهر قيام �شاحبه 
بالرتويج و التدبري للهجرة غري ال�رصعية عن طريق البحر, 
اإىل  التو�شل  ليتم  الفرقة املخت�شة حترياتها  حيث با�رصت 

حتديد هوية �شاحب 
-وفقا  به  امل�شتبه  مع  التحقيقات  اأ�شفرت  كما  الفيديو 
لنف�س امل�شدر- على توقيف ثالث اأ�شخا�س اآخرين وحجز 
القارب الذي كان �شي�شتعمله املوقوفون يف عملية الهجرة 
اأمام  اأم�س الثنني تقدمي امل�شتبه فيهم  غري ال�رصعية ومت 
الق�شية  اأحال  حيث   تن�س,  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإىل قا�شي التحقيق, الذي اأمر باإيداعهم احلب�س مبوؤ�ش�شة 
اإعادة الرتبية و التاأهيل بتن�س وو�شع القارب مبح�رص بلدية 

املر�شى. 

الثنية ببومردا�س

م�شروع �شخم لرتبية 
املائيات مبنطقة ال�شغريات

اإمتام  اأجل  من  و�شاق  قدم  على  الأ�شغال  حاليا  جتري 
يف  يتمثل  طموح  و  منوذجي  اإ�شتثماري  م�رصوع  اإجناز 
�شمنها  يتم  التنوع  و  احلجم  حيث  من  كبرية  مزرعة 
البحر  بلح  و  باإنتاج اجلمربي  املائيات  تربية  بني  الدمج 
بتوفري ف�شاءات متنوعة يف املجال مبنطقة  ال�شياحة  و 
»ال�شغريات« ببلدية الثنية �رصق بومردا�س, ح�شبما لوحظ 

بعني املكان .
وي�شتفيد هذا امل�رصوع اخلا�س »الفريد من نوعه يف جمال 
التخ�ش�س وطنيا و يف حو�س البحر الأبي�س املتو�شط« 
ال�شيد  الريفية و  التنمية  الفالحة و  ح�شب ت�رصيح وزير 
البحري, عبد القادر بوعزقي, لدى تفقده للم�رصوع مطلع 
الأ�شبوع اجلاري �شمن زيارة عمل اإىل الولية, من اخلربة 
و مرافقة خرباء من كورية اجلنوبية يف اإطار ال�رصاكة مع 

احلكومة اجلزائرية يف املجال .
و حث الوزير خالل معاينته لأ�شغال الإجناز على �رصورة 
ال�شتغالل  حيز  وو�شع  »لت�شليم  اجلهود  »م�شاعفة 
نظرا  اجلارية  ال�شنة  نهاية  قبل  املتنوعة  املزرعة  هذه 
لالأهمية التي تكت�شيها حمليا و وطنيا  و ح�شب العر�س 
الذي قدم للوزير من مكتب الدرا�شات بعني املكان فاإن 
الذي   , احليوي  امل�رصوع  هذا  لإجناز  الإجمالية  الكلفة 
يتكون من ثالثة ف�شاءات اأ�شا�شية, تقرتب من 710 ماليني 
دج بتمويل م�شرتك ما بني �شاحب امل�رصوع و البنوك  و 
يتمثل الف�شاء الأول يف اإجناز يف م�شاحة ثالثة هكتارات 
لإنتاج اجلمربي  عائمة  اأقفا�س  و  اأحوا�س  الياب�شة  على 
بقدرة ت�شل اإىل نحو 220 طن �شنويا من حجم )اجلمربي( 
18 اإىل 35 غرام بكلفة اإنتاج تقدر ب 700 دج للكلغ الواحد 
ينتظر بعد دخوله حيز اخلدمة قبل نهاية ال�شدا�شي الأول 
من 2019 اأن ي�شتحدث 18 من�شب �شغل مبا�رص و اأخرى 

غري مبا�رصة.
و يتعلق الف�شاء الثاين لهذا امل�رصوع يف اإجناز يف م�شاحة 
لنف�س  املحاذي  بال�شاحل  البحر  مياه  بداخل  هكتار   20
تربية  و  لإنتاج  عائمة  اأقفا�س  ثمانية  امل�رصوع  موقع 
اإنتاج ت�شل  بلح البحر من حجم 350 و 400 غرام بقدرة 
و  الإنتاجي  الف�شاء  �شاأن هذا  و من  �شنويا  اإىل 600 طن 
�شهر  ال�شتغالل  حيز  يدخل  و  �شي�شلم  الذي  التجاري 
دي�شمرب 2019 ا�شتحداث 15 من�شب �شغل مبا�رص و اأخرى 
غري مبا�رصة خا�شة عند العلم اأنه �شيتدعم باإجناز ور�شة 
اأخرى  و م�شاحات  الثلج  اإنتاج  و  الطازج  ال�شمك  لتحويل 
اأما  للمنتجات   الرتويج  و  للعر�س  اأجنحة  و  ال�شمك  لبيع 
فيخ�س  املدجمة  املزرعة  هذه  �شمن  الثالث  الف�شاء 
اجلانب ال�شياحي حيث �شيتم يف نف�س هذا املوقع اإجناز 
مطاعم متخ�ش�شة يف منتجات البحر و ف�شاءات عائلية 
لالإقامة و اأخرى للرتفيه و الرتويج ملنتجات املزرعة  و 
اخلدمة  حيز  الأخري  الف�شاء  هذا  دخول  و  ت�شليم  �شيتم 
متا�شيا و ت�شليم خمتلف الف�شاءات الأخرى املكونة لهذه 

املزرعة النموذجية ح�شب نف�س

الولئية  بالوكالة  الأول  الرجل  اأكد 
ت�رصيح  يف  رايق  حممد  للت�شغيل 
 ,« »الو�شط  يومية  به  خ�س  �شحفي 
مت�شارعة  بوترية  تعمل  م�شاحله  اأن 
والرتتيبات  الجراءات  ل�شتكمال 
التحقيقات  ا�شتكمال  مع  الإدارية 
امل�شرتكة  امل�شالح  مع  بها  املعمول 
, وذلك حت�شبا لدفع القوائم الأ�شمية 
وامل�شجلني  العمل  عن  للعاطلني 
بولية  للت�شغيل  املحلية  بالوكالت 
يف  العاملة  الوطنية  لل�رصكات  ورقلة 

ال�شناعة النفطية على غرار خدمات 
الأبار , املوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب و 
نهاية  , مع  الآبار  الأ�شغال يف  �رصكة 
الأ�شبوع اجلاري على اأٌق�شى تقدير .

الوكالة  فاإن  رايق  به  اأفاد  وح�شبما 
احلكومة  بتو�شيات  ملتزمة  الولئية 
املركزية  ال�شلطات  وتوجيهات 
تعليمات  لتنفيذ  الرامية  والولئية 
منح  ب�رصورة  القا�شية  احلكومة 
العاطلني  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
ويف  املنطقة,  اأبناء  من  العمل  عن 
�شياق مت�شل فقد اأكد ذات امل�شوؤول 
ت�شهر  للت�شغيل  الولئية  الوكالة  اأن 
ال�رصكات  الزام  اأجل  من  جاهدة 

النفطية يف اعادة النظر يف ال�رصوط 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي  التعجيزية 
من  العمل  عن  العاطلني  اإق�شاء  يف 
الظفر مبنا�شب عمل قارة على غرار 
عامل اخلربة , و امل�شتوى الدرا�شي 
مهنية  منا�شب  يف  امل�شتوى  العايل 

ب�شيطة  .
الولئية  الوكالة  رئي�س  اأن  ومعلوم   
املعروفة  ورقلة  بولية  للت�شغيل 
بالعا�شمة املركزية للجنوب ال�رصقي 
حممد رايق, كان قد اأكد يف ت�رصيح 
من  ال�شغل  ملف  اإخراج  اإن  �شحفي 
اتخاذ  املظلم مير عن طريق  النفق 
جملة من الأليات والرتتيبات الإدارية 

تطهري  غرار  على   , بها  املعمول 
ناهيك   , للعمل  الولئية  البطاقية 
ا�شتفادة  ميلك  من  كل  اق�شاء  عن 
ال�شباب  وت�شغيل  دعم  قرو�س  من 
والوكالة الولئية للتاأمني على البطالة 
يف  احلق  من  جتارية  �شجالت  و 

الت�شجيل مبختلف العرو�س .
 , اخلا�شة  ال�رصكات  بخ�شو�س  اأما 
عدد  اأن  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  فقد 
جتاوزات  قد  امل�شتحدثة  املنا�شب 
م�شيفا   , عمل  من�شب   700 الـ  عتبة 
التوظيف  اأن عملية  ال�شدد  يف ذات  
هو  ما  وفق  ت�شري  املوؤ�ش�شات  بهاته 

م�شطر لها .

اأحمد باحلاج 

األقت قوات ال�رصطة بالأمن احل�رصي 
�شخ�شني  على  القب�س  ال�شاد�س 
تورطا  العمر  من  الثالث  العقد  يف 
من  املهلو�شة  الأقرا�س  ترويج  يف 
من  مركبة  با�شتعمال  الأنواع  خمتلف 
ال�رصطة  قوات  �شيمبول«,  »رونو  نوع 
اأكرث  من حجز  ذلك  اإثر  على  متكنت 
وبخاخة  مهلو�شا  قر�شا   120 من 

مبلغ   عن  ناهيك   , للدموع  م�شيلة 
مايل فاق 12 األف دينار جزائري يعترب 
من عائدات ترويج هذه املهلو�شات, 
الذكر  ال�شالفي  تقدمي  مت  حني  يف 
حقهما  يف  �شدر  اأين  النيابة  اأمام 
اإىل  اإيداع ف�شول الق�شية تعود  اأمري 
ملعلومات  ال�رصطة  قوات  ا�شتغالل 
تفيد بوجود �شخ�شني يقومان برتويج 

ال�شاقية  بحي  املهلو�شة  الأقرا�س 
نوع  من  مركبة  با�شتعمال  احلمراء 
امل�شلحة  لتبا�رص  �شيمبول«,  »رونو 
عن  للك�شف  معمق  حتقيق  بفتح 
و�شع  مت  حيث   , الق�شية  مالب�شات 
مت  حيث   , به  لالإيقاع  حمكمة  خطة 
تفتي�س  وبعد   , تيار  بحي  توقيفهما 
املركبة املذكورة مت �شبط ما يناهز 

120 قر�س مهلو�س من خمتلف الأنواع 
, بالإ�شافة اإىل مبالغ مالية فاقت 12 
األف دينار جزائري تعترب من عائدات 
مت  كما  املهلو�شة   الأقرا�س  ترويج 
ناهيك  للدموع  م�شيلة  بخاخة  حجز 
باملخدرات  ملفوفة  �شجائر  عن 

موجهة لال�شتهالك ال�شخ�شي 
�س.�شهيب

 29 بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
 ,  2019 جانفي   05 اإىل   2018 دي�شمرب 
�شجلت وحدات احلماية  املدنية 18740 
تلقي مكاملات  اإثر  تدخل وهذا  على 
ال�شتغـاثة من  طرف  املواطنني, هذه 
جمالت  خمتلف  �شملت  التدخالت 
اأن�شطة احلماية املدنية �شواء املتعلقة 
املنزلية,  احلوادث  املرور,  بحوادث 
احلرائق  اإخمــاد  ال�شحي  الإجالء 

ملختلف  الأمنية   الأجهزة  تغطية  و 
تدخــل   10700 بينها   التظاهرات, من 
ال�شحي,  الإجالء  بعمليات  خا�س 
اإجالء  و  اإ�شــعاف  فــيهــا  مت  اأيـن 
1525 جريحا و حتويل 8838 مري�شا 
اأعوان  طرف  من  امل�شت�شفيات  اإىل 

احلــماية املدنيـة.
اأما فيما يخ�س حوادث املرور قامت 
 2152 بـ  املدنية  احلماية  وحدات 

1246 حادث  مرور  اأجل  تـدخـل من 
جرح  و  �شخ�شا   28 وفاة  اإىل  اأدت 
1370 اآخرين مت اإ�شعافهم و نقلهم اإىل 

املراكز الإ�شت�شفائية.
يف  �شجلت  ح�شــيلة  اأثقل  اأن  للعلم 
اأ�شخا�س   04 بوفاة  خن�شلة  وليــة 
و  اإ�شعافهم  مت  اآخريــن   06 جرح  و 
الإ�شت�شفـائية   املراكز  اإىل  حتويلهــم 
,كما  مرور  حوادث    14 اإثـر   على 

بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
 623 باإخـــماد  �شمح  تدخال   1020
حريقا منها منزلية �شناعية وحرائق 

مــختلفـة. 
املختلفة  العمليات  يخ�س  فيمــا  اأما 
املدنية  احلماية  وحدات  فقامت 
الفرتة  نف�س  فـي  تدخـال   4868 بـ 
اإنقاذ  اإ�شعاف و  لتغطية 4287 عملية 

الأ�شخا�س يف خطر.

وم�رصفو  الرتبية  م�شاعدو  وجه 
خطية  ر�شالة  غليزان  لولية  الوطنية 
الأول  امل�شوؤول  ا�شتعجالية  اإىل 
ال�شيدة  الرتبية  قطاع  راأ�س  على 
من  جملة  تت�شمن  غربيط  بن  نورية 
املطالب والن�شغالت منها املطالبة 
للزوال  الآيلة  الرتب  على  بالق�شاء 

يف  رئي�شي  تربية  م�شاعد  اإدماج   و 
الرتبة القاعدية م�رصف تربية , منح 
اأقرب  للم�شاركة يف  ا�شتثنائية  رخ�س 
مع  املهنية  امل�شابقات  يف  الآجال 
تخفي�س �رصوط امل�شاركة يف الرتقية 
تربية  م�رصف  و  تربية  م�رصف  لرتب 
تثمني  و   , تربية  م�شت�شار  رئي�شي  

العلمية  ال�شهادات  و  املهنية  اخلربة 
البعدية  اأو  القبلية  ا�شرتاط  دون 
غرار  على  ال�شهادة  على  للح�شول 
باقي القطاعات و اإدماج دوي اخلربة 
مبا�رصة  العلمية  ال�شهادات  و  املهنية 
يف من�شب م�شت�شار الرتبية بالأولوية , 
وكذا تخفي�س احلجم ال�شاعي و�شبط 

,و  الرتبية  م�رصيف  و  م�شاعدي  مهام 
م�شري  تو�شيح  و  تطبيق  و  اإن�شاف 
مما  الرتبية  م�شاعدي  و  م�رصيف 
ت�شحيح  و  الرئا�شي  املر�شوم  اأقره 
مبا  الأ�شا�شي  القانون  اإختاللت 

ي�شمن كرامتهم و ت�شنيف عادل.
غليزان:�س  ا

�شيدي بلعبا�س

بني 29 دي�شمرب 2018 اإىل 05 جانفي 2019

غليزان

توقيف �شخ�شني وحجز 120 قر�شا مهلو�شا 

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 4 اأ�شخا�ص

م�شرفو و م�شاعدو الرتبية يرا�شلون بن غربيط

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

قوائم املر�شحني لجتياز الفح�ص 
املهني تدفع لل�شركات الوطنية غدا
" بال�شركات اخلا�شة  عمل  من�شب   700 " ا �شتحداث 
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ك�شف رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة 
حممد رايق ، ان القوائم االأ�شمية للمر�شحني 

الجتياز الفحو�شات املهنية �شتدفع نهاية االأ�شبوع 
اجلاري على اأق�شى تقدير لل�شركات الوطنية 

العاملة يف ال�شناعة النفطية .



الوالئية  الغرفة  رئي�س  اأكد 
�شكري  عقبة  بورقلة  الفالحية 
�شحفي  ت�رصيح  يف  بوزياين 
»،اأن  »الو�شط  يومية  به  خ�س 
ال  التي  االن�شغاالت  بني  من 
بالعا�شمة  الفالحة  قطاع  يزال 
يئن  ال�رصقي  باجلنوب  املركزية 
تزال  ال  حيث   ، وطاأتها  حتت 
حلحلة  دون  حالت  العراقيل  هذه 
و�شريورة الفالحة يف والية ورقلة 
كانعدام الكهرياء الريفية عرب جل 
كما  للوالية  الفالحية  املحيطات 
الفالحية  امل�شالك  م�شكل  ان 
ظل  يف  الوراء  اإىل  بالفالحة  عاد 
بجوار  الرملية  الكثبان  زحف 
القدمية  والب�شاتني  املحيطات 
الفالحية  امل�شتثمرات  وحتى 
�شياق  ويف   ، الن�شاأة   احلديثة 
بوزياين  �شكري  اأكد  فقد  مت�شل 
عقبة يف معر�س حديثه معنا فقد 
ذهب ذات املتحدث اإىل اأبعد من 
ت�شاعد  باأن    اأكد  عندما  ذلك 
مياه النز  يف كل من مناطق  عني 
مو�شى وقوق واحلجرية دمر اآالف 
اآالف  على  وق�شى  الهكتارات 
النخيل وحتولت املزارع اىل برك 
من املياه ، وهو االأمر الذي يتنافى 
-ح�شبه – مع توجيهات وتعليمات 
الدولة املوجهة لل�شلطات الوالئية 
الوطني  الرتاب  واليات  مبختلف 

تذليل  �رصورة  اإىل  والرامية 
الت�شهيالت  وتقدمي  ال�شعوبات 
الفالحني  اأو  للم�شتثمرين  �شواء 
الوطني   االإقت�شاد  قوة  لتعزيز 
بدائل  عن  البحث  اإطار  يف  وذلك 
لقطاع  التبعية  الإنهاء  حقيقية 
اأ�شعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

يف البور�شات العاملية .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ورقلة  بوالية  الفالحية  الغرفة 
اأن قطاع   ، يف خ�شم حديثه معنا 
الفالحة بورقلة اأ�شبح ال يبعث عن 
االرتياح متاما ، مما بات ي�شتدعي 

تدخل جميع اجلهات املعنية مبا 
يف ذلك الوزارة الو�شية ، ال�شلطات 
اأجل  من  املنتخبني  و  الوالئية 
خالل  من  املتاأزم  الو�شع  احتواء 
للق�شاء  م�شتعجلة  اآليات   �شبط  
فيها  يتخبط  التي  امل�شاكل  على 
القطاع  ومن ثم البحث عن حلول 
جذرية لها الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 

من ثروة النخيل .
اأعلن  فقد  ثانية  جهة  من 
بوالية  وامل�شتثمرين  الفالحني 
معنا  لهم  ت�رصيحات  يف  ورقلة 
عن دعمهم املطلق والالم�رصوط 

بالوالية  الفالحية  الغرفة  لرئي�س 
بوزياين عقبة �شكري  وذلك نظري 
جمهوداته اجلبارة للنهو�س بواقع 
من  مطالبني   ، القطاع  اأفاق  و 
التدخل  ب�رصورة  املعنية  الوزارة 
اجلادة  لال�شتجابة  العاجل 

لالن�شغاالت التي رفعها اإليها .
انتظار تدخل جاد من وزارة  ويف 
يبقى    ، بوعزقي  القادر  عبد 
اجلنوب  ببوابة  الفالحة  قطاع 
ال�رصقي يعاين بني مطرقة �شيا�شة 
االأمام  اإىل  والهروب  الت�شويف 

و�شندان الواقع املر املعا�س .

يف اإطار مكافحة اجلرمية يف الو�شط 
متكن  ال�رصقة،  �شيما  احل�رصي 
التابعني  الق�شائية  ال�رصطة  عنا�رص 
والية  باأمن  الثالث  احل�رصي  لالأمن 
من  االأخريين،  اليومني  خالل  ورقلة 
العقد  يف  �شابني  لن�شاط  حد  و�شع 
ال�رصقة  اإحرتفا  العمر  من  الثاين 
باإ�شتعمال دراجة نارية و�شالح اأبي�س 

.
بعد  وقائعها  تعود  العملية،  تفا�شيل 
ل�شكوى  الثالث  االأمن احل�رصي  تلقي 
مفادها  املواطنني  اأحد  طرف  من 
التهديد  لل�رصقة حتت طائلة  تعر�شه 
�شخ�شني  طرف  من  اأبي�س  ب�شالح 
ذلك  فور  لتبا�رص  هويتهما،  يجهل 
البحث  عمليات  ال�رصطة  عنا�رص 
ظرف  يف  اأ�شفرت  التي  والتحري 
امل�شتبه  توقيف  من  وجيز  زمني 
الدراجة  منت  على  تنقلهم  اأثناء  فيها 
الطرق  مفرتقات  باإحدى  النارية 
حتويلهما  ليتم  املدينة،  و�شط 

احل�رصي  االأمن  مقر  اإىل  مبا�رصة 
القانونية  االإجراءات  الإتخاذ  الثالث 
عليهما  تعرف  اأين  للتحقيق،  الالزمة 
ل�شماع  باملقر  تواجده  اأثناء  ال�شاكي 
اأقواله موؤكدا اأنهما ال�شخ�شان اللذان 
قاما باالإعتداء عليه، واأثناء التحقيق 
تقدم �شحية اآخر يف نف�س اليوم ق�شد 
من  لل�رصقة  تعر�شه  �شكوى  تر�شيم 
داخل مركبة طالت هاتف نقال، ليليه 
�شكوى  لرت�شيم  ثالث  �شحية  تقدم 
االإعتداء  ملحاولة  تعر�شه  بخ�شو�س 
اأبي�س من طرف �شابني  ب�شالح  عليه 
يجهل هويتهما، وبعد عر�س امل�شتبه 
اأكدوا  الذكر  ال�شالفي  على  فيهما 
قاما  اللذان  االأ�شخا�س  نف�س  اأنهما 
ملف  اإجناز  ليتم  عليهم  باالعتداء 
املتورطني  �شد  جزائي  ق�شائي 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهما 
تنايف  جرائم  يف  لتورطهم  املخت�شة 
االأ�شخا�س  باأمن  مت�س  و  القانون 

وممتلكاتهم .

يف اإطار الن�شاط اجلواري التح�شي�شي 
لالأمن  العامة  للمديرية  التوعـوي 
تالميذ  وعودة  تزامنا  و  الوطني، 
ملقاعد  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
والية  اأمن  م�شالح  اأطلقت  الدرا�شة، 
08ــامن  الثــ  تاريخ  من  بداية  ورقلة 
جانفي 2018  حملة حت�شي�شية توعوية 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  تالميذ  لفائدة 
ومرتب�شي التكوين املهني، اأين �شيتم 
خالل هذه احلملة التي مييزها تقدمي 
طرف  من  توعوية  منوذجية  درو�س 
والية  المن  تابعة  خمت�شة  اإطارات 
الثانوية  الطور  تالميذ  لفائدة  ورقلة 
بالوالية،  املهني  التكوين  ومرتب�شي 
املوؤثرات  خماطر  مو�شوع  حول 
اإىل  واملجتمع،  الفرد  على  العقلية 
تت�شمن  معار�س  تنظيم  جانب 

ورقلة  والية  اأمن  م�شالح  اإح�شائيات 
املخدرات،  ظاهرة  مكافحة  حول 
درو�س  حول  تنظيم  جانب  اإىل 
لالأنرتنت  ال�شلبي  االإ�شتعمال  خماطر 
عن  ف�شال  واملجتمع،  الفرد  على 
وعر�س  اإر�شادية،  مطويات  توزيع 
اأ�رصطة وثائقية تبني خماطر االآفات 
واأمن  الفرد  �شحة  على  االإجتماعية 

املجتمع  . 
 من جهتهم فقد ثمن اأولياء التالميذ 
بتعميمها  مطالبني  املبادرة  هذه 
التي  الوالية  بلديات  خمتىلف  على  
ترويج  لظاهرة  رهيب  ت�شهد  تف�شي 
التي  االإجتماعية   االأفات  وتعاطي 
لطاملا كانت �شببا مبا�رصا يف التزايد 

املقلق لظاهرة الت�رصب املدر�شي .
�أحمد باحلاج 

املواطنني  اأحد  تقدم  اإثر  على 
لدى م�شالح االأمن احل�رصي االأول 
تعر�شه  بخ�شو�س  �شكواه  ر�شم  و 
بـ  مقدر  مايل  ملبلغ   ( لل�رصقة 
220.000 دج و هاتف نقال ( من 
م�شالح  متكنت   ، منزله  داخل 
االأمن احل�رصي االأول التابع الأمن 
االأول  االأ�شبوع  بحر  تندوف  والية 
من �شهر جانفي 2019 و يف  وقت 
يف  املتورط  توقيف  من  قيا�شي 
بعدما  املذكورة،  ال�رصقة  جرمية 
النقال  الهاتف  بحوزته  �شبط 
باملدعو  االأمر  يتعلق  و  امل�رصوق 
�شنة   العمر22  من  البالغ  )ح.اأ.�س( 
و  تندوف  والية  من  ينحدر  هو  و 

اإيداع،  اأمر  حقه  يف  �شدر  الذي 
بعد تقدميه اأمام وكيل اجلمهورية 
 03 بتاريخ  تندوف  حمكمة  لدى 
ال�رصقة  تهمة  عن   2019 جــانفي 

بالت�شلق من داخل منزل.
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�شبما 
االإعالم واالت�شال  مبديرية االأمن 
قد  كانت   ، بتيندوف  الوطني 
ن�شخة  »الو�شط«  يومية  ت�شلمت 
منه ، فاإن العملية االأمنية النوعية 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
امليدان  الإحتالل  الهادف  الوطني 

وتطويق اجلرائم ب�شتى اأنواعها .
�أحمد باحلاج 

دّق رئي�س �لغرفة �لفالحية �لوالئية بورقلة �شكري بوزياين عقبة ، ناقو�س �خلطر مطالبا من 
�ل�شلطات �ملركزية ب�شرورة �لتدخل �لعاجل حللحلة �لرت�كمات �لناجتة عن غياب �إر�دة حقيقية 

من �لو�شاية النت�شال ثروة �لنخيل من �ل�شياع .

رئي�س �لغرفة �لفالحية بوالية ورقلة �شكري بوزياين عقبة لـ"�لو�شط"

�أحمد باحلاج 

انعدام الكهرباء و�صعود املياه 
دمر اآالف هكتارات النخيل  

.     �هرت�ء  �مل�شالك �لفالحية عاد بالفالحة يف �لوالية �إىل �لور�ء 

دق القطاع ال�شحي ببلدية الدبيلة 
اخلطر  ناقو�س  الوادي  بوالية 
من  عدد  �شجلت  بعدما  ذلك  و 
غريبة  اأمرا�س  ال�شحية  املرافق 
منها  اإ�شابة   15 ت�شجيل  مت  اأين   ،
القائمني  و  االأطباء  حولها  عجز 
هوية  حتديد  عن  العالج  على 
ينذر  بات  الذي  االأمر   ، املر�س 
وبائية  باأمرا�س  اإ�شابات  بت�شجيل 

خطرية على �شكان املنطقة .
ببلدية  املحلي  لل�شاأن  املتتبعني   
ال�شحي  الو�شع  اأرجعوا  الدبيلة 
حالة  اإىل  االأ�شا�س  يف  املتدهور 
بني  ت�شجيلها  مت   التي  االختالط 
ال�شاحلة  باالأخرى  القذرة  املياه 
لل�رصب ، ما قد ينبئ بو�شع �شحي 
االأمرا�س  اإنت�شار  و   ، كارثي  اأكرث 
على   ، املياه  طريق  عن  املتنقلة 
غرار داء املاالريا الذي �شبق و اأن 

ال�شحايا  من  خيالية  اأرقام  �شجل 
العديد من واليات  ، على م�شتوى 
خمتلفة  مناطق  منها   ، الوطن 
التي �شهدت  و   ، الوادي  من والية 
حم�شو�شا  اإنخفا�شا  بعد  فيما 
ال�شحة  مديريات  و�شع  عقب  لها 
بالناجحة  و�شفت  وقائية  لربامج 
يف  حم�شو�س  انخفا�س  لت�شجيل 
ال�شنوات  خالل  االإ�شابات  عدد 

االأخرية .
من  فتح   ، ال�شياق  ذات  يف  و 
الدبيلة  دائرة  �شكان  جهتهم 
مع  حديثهم  معر�س  يف  بالوالية 
على  النار   « »الو�شط  جريدة 
الذين  و   ، املائية  املوارد  قطاع 
يف  عاجل  حتقيق  بفتح  طالبوا 
لقطاع  تابعة  مغ�شو�شة  م�شاريع 
املوارد املائية و ذلك على خلفية 
ت�شجيل اختالط بني املياه القذرة 

اأن  ذاتهم  ال�شكان  ذكر  حيث    ،
باملاليري  تقدر  �شخمة  ميزانية 
مت ر�شدها ل�شالح الدائرة  و التي 
كانت كفيلة باإ�شتئ�شال ال�شكان من 
امل�شكل البيئي و ال�شحي اخلطري 

وفق  امل�رصوع  اإجناز  مت  حال  يف 
املعايري ال�شليمة املعمول بها ، ما 
جعل من امليزانية تذهب يف مهب 
الريح من دون اأن يظهر عليها اأي 

اأثر يذكر .

�ختالط بني �ملياه �لقذرة باملياه �ل�شاحلة لل�شرب

�صكان الدبيلة يطالبون بالتحقيق يف م�صاريع مغ�صو�صة 
بقطاع الري

�الأمن �حل�شري �لثالث بورقلة

تز�منا و عودة �لتالميذ �إىل مقاعد �لدر��شة

 �أمن تيندوف

و�صع حد لن�صاط جمعية اأ�صرار 
حترتف ال�صرقة

اأمن ورقلة يطلق حملة حت�صي�صية 
حول االآفات االجتماعية

الت�صدى ملحرتيف ال�صرقة و تقب�ض 
على �صارق ت�صلق منزال 
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�أحمد باحلاج 



ذات  اأو�ضح  لواأج  ت�رصيح  يف  و 
الوطني  اللقاء  هذا  باأن  امل�ضوؤول 
الفالحة  وزارة  من طرف  املنظم 
البحري  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 
ق�ضنطينة  والية  مع  بالتن�ضيق 
اخل�ضو�ص  وجه  على  يهدف 
"تاأهيل املنتجني و امل�ضتثمرين يف 
جمال اإنتاج احلبوب وهذا باإتباع و  
زراعة  يف  التقني  امل�ضار  احرتام 
زيادة  حتقيق  بغية  ال�ضعبة  هذه 
يف املردودية"و اأ�ضاف باأنه �ضيتم 
عديد  تقدمي  اللقاء  هذا  خالل 
طرف  من  التقنية  املداخالت 
عديد  ممثلي  و  القطاع  م�ضوؤويل 
املخت�ضني  و  الفالحية  امل�ضالح 
حت�ضني  حول  احلبوب  جمال  يف 
احلرث  عمليات  و  التقني  امل�ضار 
و  البذر  و  للحرث  الرتبة  وحت�ضري 
التقليب  اأثناء  معني  عمق  احرتام 
الهامة  املراحل  عديد  وكذا 
والبذور  االأ�ضمدة  ا�ضتخدام  مثل 
املعاجلة واإزالة االأع�ضاب ال�ضارة 

ومكافحة االأمرا�ص الطفيلية.
حملة  بح�ضيلة  يتعلق  فيما  و 
ق�ضنطينة  بوالية  البذر  و  احلرث 

 ,2019/2018 الفالحي  للمو�ضم 
"فاقت  باأنها  غديري  ال�ضيد  اأفاد 
األف  ب90  امل�ضطرة  االأهداف 
هكتار املخ�ض�ضة للحبوب ال�ضتوية 
اأخرى"  هكتار   440 من  باأكرث 
"والية ق�ضنطينة تعترب  باأن  مردفا 
من بني الواليات الرائدة يف مردود 
الواحد  الهكتار  يف  احلبوب  اإنتاج 
مبتو�ضط 37 قنطارا يف الهكتار".

باأن  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضاف  و 

باإبرام  موؤخرا  قامت  م�ضاحله 
واليات   4 مع  تواأمة  اتفاقيات 
على  ال�ضتوية  للحبوب  منتجة 
و  تيمو�ضنت  عني  و  تيارت  غرار 
الإعادة  ومع�ضكر  بلعبا�ص  �ضيدي 
امل�ضتثمرين  و  الفالحني  تاأهيل 
لنقل  ال�ضعبة  هذه  يف  النا�ضطني 
اخلربات املتعلقة مبنتجي احلبوب 
الواليات  لهذه  ق�ضنطينة  بوالية 
كبرية  اإمكانات  على  تتوفر  التي 

املخ�ض�ضة  امل�ضاحات  حيث  من 
مردود  متو�ضط  لكن  و  للحبوب 
هذا  �ضيتخلل  كما  �ضئيل  اإنتاجها 
معر�ص  اإقامة  الوطني  اللقاء 
الثقافة  دار  ببهو  ال�ضتوية  للحبوب 
من  اأكرث  فيه  ي�ضارك  مالك حداد 
20 منتجا و م�ضتثمرا وكذا خمتلف 
يف  الفاعلة  الهيئات  و  املعاهد 
مت  ما  ح�ضب  الفالحي,  املجال 

اإي�ضاحه.

�سيفتتح يوم اخلمي�س املقبل بدار الثقافة مالك حداد بق�سنطينة اللقاء الوطني حول احلبوب 
ال�ستوية مب�ساركة 37 والية منتجة للحبوب, ح�سب ما ك�سف عنه اليوم الثالثاء املدير املحلي 

للم�سالح الفالحية يا�سني غديري.

ق�سنطينة 

م.�س

لقاء الوطني حول احلبوب ال�شتوية 

اجللفة 

التكوين املهني بالطارف

ق�سنطينة 

الطارف

اإطالق حملة تطوعية لغرا�شة نبات ال�شيح الأبي�ض

ما يقارب 3900 من�شب لدورة 
فرباير 

ا�شتالم 4 م�شاريع ل�شيانة طرقات 
ولئية "قبل نهاية 2018" 
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من�ضبا   3895 بالطارف  عر�ص  مت 
بيداغوجيا بقطاع التكوين املهني 
املقبل,  فرباير  لدورة  حت�ضبا 
مكتب  رئي�ص  به,  اأفاد  ما  ح�ضب 
املديرية  لدى  التكوين  متابعة 
ال�ضيد  واأو�ضح  للقطاع  املحلية 
هذه  جمموع  من  اأن  تقيدة  علي 
املنا�ضب, 2865 من�ضبا يف ال�ضعبة 
 1030 و  �ضهادة  مبنح  تتوج  التي 
اأخرى تاأهيلية ت�ضمل 197 تخ�ض�ضا 

منها 9 جديدة .
اجلديدة  التخ�ض�ضات  وتتعلق 
و  الفندقة  و  الفالحة  مبجاالت 
احلرف  و  الكهرباء  و  ال�ضياحة 
وفق  البيئة,  و  باملياه  املرتبطة 
نف�ص امل�ضدر, الذي اأ�ضار اإىل اأن 
ال�ضعب ال�ضائدة هي تلك املتعلقة 
على  املنطقة  هذه  بخ�ضو�ضية 
و  ال�ضياحة  و  الفالحة  غرار 

الفندقة.
املحلي  املدير  اأو�ضح  جهته,  من 
للقطاع, اأن عرو�ص التكوين لدورة 
لدرا�ضة  خ�ضعت  املقبل  فرباير 
ال�ضوق  للعر�ص  ت�ضتجيب  و  دقيقة 

املحلية للعمل مذكرا باأن مراجعة 
نهاية  املهني  التكوين  مدونة 
اهتماما   " االأخري منحت  دي�ضمرب 
ذوي  من  التكوين  لطالبي  خا�ضا" 
امل�ضتويات التعليمية الدنيا واأ�ضار 
التي  الت�ضجيالت  اأن  اإىل  كذلك 
اجلاري  االأ�ضبوع  مطلع  انطلقت 
فرباير   16 غاية  اإىل  �ضتتوا�ضل 
ب3  �ضتتبع  اأنها  م�ضيفا  املقبل 
ذلك  و  التوجيه  و  لالنتقاء  اأيام 
19 فرباير  و   17 بني  ما  الفرتة  يف 
الر�ضمي  الدخول  قبل  اأي  املقبل 
وتتوفر  فرباير    24 يوم  املزمع 
يف  �ضجلت  التي  الطارف  والية 
 5600 من  اأزيد  االأخري  �ضبتمرب 
مرتب�ص يف 251 فرعا تكوينيا على 
18 موؤ�ض�ضة منها 3 معاهد وطنية 
املهني  التكوين  يف  متخ�ض�ضة 
و  املهني  للتكوين  مركزا   12 و 
ملحقات   3 اإىل  باالإ�ضافة  التمهني 
اإىل  ت�ضل  نظرية  ا�ضتقبال  بقدرة 
 920 و  بيداغوجيا  من�ضبا   4575

�رصيرا لالإيواء.

ل�ضيانة  م�ضاريع   4 ا�ضتالم  �ضيتم 
عرب  االإجناز  قيد  والئية  طرقات 
عديد بلديات والية ق�ضنطينة "قبل 
ح�ضبما  اجلارية",  ال�ضنة  نهاية 
علم من م�ضالح املديرية املحلية 
رئي�ص  واأكد  العمومية  لالأ�ضغال 
املديرية,  بذات  ال�ضيانة  م�ضلحة 
العمليات  هذه  اأن  لكروم,  اإبراهيم 
ت�ضمل كل من الطريق الوالئي رقم 
بادي�ص  ابن  بلدية  بني  الرابط   16
)ق�ضنطينة( واأوالد حبابة )�ضكيكدة( 
مبقطعه الرابط بني و�ضط املدينة 
بن  م�ضتة  و  بادي�ص  ابن  مبنطقة 
على  البلدية  لذات  التابعة  يعقوب 

م�ضافة 14,5 كيلومرت.
اأن  اإىل  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضار 
بتحديث  يتعلق  الثاين  امل�رصوع 
كيلومرت   15,5 م�ضافة  على  مقطع 
احلدود  و  زياد  ابن  بلدية  بني 
بالتحديد  ميلة  والية  مع  االإدارية 
مديرية  واأكدت  العثمانية  مبنطقة 
االأ�ضغال العمومية لوالية ق�ضنطينة 
االعتبار  بعني  اأخذ  مت  قد  اأنه 
كيلومرت   5 �ضيانة  عمليات  يف 
بني  و  يو�ضف  زيغود  بلديتي  بني 
الوالئي  للطريق  التابعة  حميدان 

اإىل  يو�ضف  زيغود  مبنطقة   9 رقم 
والية  مع  االإدارية  احلدود  غاية 
التي  امل�ضاريع  بني  ومن  �ضكيكدة  
املدة  هذه  خالل  اإجنازها  �ضيتم 
م�ضافة  على  طريق  مقطع  تعزيز 
الرتبة  م�ضتة  بني  كيلومرت   1,5
حامة  بلدية  و  مراد(  )ديدو�ص 
بوزيان على الطريق الوالئي رقم 8 
و  بلدية ديدو�ص مراد  الرابط بني 
اأ�ضافه ذات  بني حميدان, ح�ضبما 

امل�ضوؤول.
ا�ضتالم  اأن  امل�ضدر  ذات  واأكد 
ن�ضبة  تعدت  التي  امل�ضاريع  هذه 
باملائة,   95 حاليا  اأ�ضغالها  تقدم 
املروري  االختناق  بفك  �ضت�ضمح 
حيث  املعنية  البلديات  بو�ضط 
يوميا  كثيفة  مرورية  حركة  ت�ضجل 
وف�ضل ذات امل�ضدر اأن اإجناز هذه 
امل�ضاريع �ضت�ضهم يف اإعادة تاأهيل 
�ضبكة الطرقات الوالئية لق�ضنطينة 
غالف  تخ�ضي�ص  تطلبت  والتي 
د.ج,  مليون   340 بـ  يقدر  مايل 
ق�ضنطينة  منطقة  اأن  اإىل  م�ضريا 
والئية  طرق  �ضبكة  حاليا  ت�ضم 
 42,6 منها  كيلومرت   371,53 بطول 

كيلومرت بعا�ضمة الوالية.

بالقالة  اخلري  اأيادي  جمعية  اأطلقت 
حملة ت�ضامن حتت �ضعار �ضتاء دافئ 
2 ت�ضامنا مع عائالت معوزة, وذلك 
واأفر�ضة  الأغطية  توزيع  خالل  من 
ومواد غذائية عليهم, ح�ضب من�ضطي 
كرمي  الدين  �ضيف  واأو�ضح  املبادرة. 
اخلريية,  باجلمعية  رئي�ص   نائب 

التي  الت�ضامنية  احلملة  هذه  باأن 
حلملة  بداية  عن  عبارة  فيها  �رصع 
العائالت  باالأ�ضا�ص  �ضتوية ت�ضتهدف 
النائية  واملناطق  بالقرى  املحتاجة 
بالوالية كمناطق ام الطبول , العيون 
توزيع  �ضيتم  حيث  القدمية  القالة   ,
غذائية  ومواد  واأغطية  اأفر�ضة 

اإطار  يف  جمعها  يتم  عليهم  اأ�ضا�ضية 
االنطالق  �ضيتم  التي  احلملة  هذه 
ذات  ويف   . اجلاري  ال�ضهر  فيها  
اإن جمعيتنا  اأ�ضاف حمدثنا  ال�ضياق, 
تنّظم هذه احلملة للمرة الثانية بهدف 
 , خا�ضة  واالأيتام  االأرامل  م�ضاعدة 
احلملة  هذه  باأن  امل�ضدر  واأ�ضاف 

املناطق  عديد  لت�ضمل  �ضتتوا�ضل 
الوالية. لالإ�ضارة, تعمل جمعية اأيادي 
والتوعية  التح�ضي�ص  على  اخلري  
باأهمية الت�ضامن يف هذا االإطار, كما 
ت�ضعى من خالل جملة امل�ضاريع التي 
تقوم بها اىل ر�ضم الب�ضمة على وجوه 

االأيتام واملعوزين.

حملة  اأول  اجللفة  بوالية  اأطلقت 
نبات  ا�ضتزراع  و  لغرا�ضة  تطوعية 
نوعية  مبادرة  يف  االأبي�ص  ال�ضيح 
النباتي  الغطاء  على  للحفاظ 

باملناطق ال�ضهبية.
التي  احلملة  هذه  عرفت  وقد 
اجلمعية  تنظيمها  اإىل  بادرت 
التطوعي  للعمل  الوطنية 
ال�ضامية  املحافظة  مع  بالتعاون 
معتربا  ح�ضورا  ال�ضهوب  لتطوير 
على  واليات  عدة  من  للمتطوعني 
,تيبازة,  العا�ضمة  اجلزائر  غرار 
مت  حيث  البليدة  الدفلى,  عني 
"منكب  الغرا�ضة مبنطقة  مبا�رصة 
 50( تعظميت  ببلدية   " حامد  بن 
كيلومرت جنوب الوالية( ويف ت�رصيح 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  ك�ضف 
للعمل التطوعي املهند�ص واخلبري 

الزراعي, اأحمد ماحلة,  باأن "هذا 
به  اإ�ضتفادت  الذي  امل�رصوع 
االأمم  برنامج  طرف  من  اجلمعية 
اإطار  يف  يندرج  للتنمية  املتحدة 
البيولوجي  التنوع  على  املحافظة 
ال�ضيح  للنبتة  االإعتبار  واإعادة 
بالغطاء  وكذاواالإهتمام  البي�ص 

النباتي".
"مت  اأنه  اإىل  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضار 
الذي  العمل  هذا  تنفيذ  �ضبيل  يف 
ال�ضامية  املحافظة  تدخر  مل 
ب�ضاأنه  جهد  اأي  ال�ضهوب  لتطوير 
عقد اإتفاقية مع هذه االأخرية ومت 
ال�ضيح  نبتة  م�ضتلتها  يف  اإ�ضتزراع 
احلملة  هذه  يف  اإقتناء  مت  حيث 
نحو 5000 �ضتلة لغرا�ضتها كمرحلة 

اأوىل".
من جانبه, اأبرز م�ضوؤول املحافظة 

ال�ضامية لتطوير ال�ضهوب, اأجمكوح 
تكت�ضيها  التي  االأهمية  م�ضطفى, 
اإىل  موؤ�ض�ضته  جهود  وكذا  العملية 
اإجتماعي  اإطار  �ضمان  جانب 
تنموي باملنطقة ال�ضهبية للحفاظ 
على الغطاء النباتي بهذه املناطق 
احلال  هو  كما  تثمينها  واإعادة 
رئي�ص  ال�ضيح"واأكد  لنبتة  بالن�ضبة 
ال�ضامية  باملحافظة  م�ضلحة 
لتطوير ال�ضهوب, بوخنيفر �ضالمي, 
اإختيار  مت  الغرا�ضة  "هذه  باأن 
حممية  مبثابة  تعترب  منطقة  لها 
رعوية حمرو�ضة مما �ضي�ضاهم يف 
على  واملحافظة  العملية  جناعة 
هذه الغرا�ضة لنبتة لها اأهميتها يف 

الغطاء النباتي 
ال�ضهبي".

مع  امل�ضرتك  العمل  هذا  ويندرج 

التطوعي  للعمل  الوطنية  اجلمعية 
م�ضعى  اإطار  يف  بوخنيفر  ح�ضب 
يف  النباتي  الغطاء  تاأهيل  الإعادة 
منه  ال�ضيما  ال�ضهبية  املنطقة 
الطبي  االإ�ضتعمال  ذو  النبات 
هو  كما  باالإنقرا�ص  واملهدد 
يف  مت  وقد  االأبي�ص  لل�ضيح  احلال 
اإ�ضتزراع  و  تربية  املبادرة  هذه 
م�ضتوى  على  نبتة  اآالف   10 نحو 

م�ضتلة تعظميت.
بلدية  رئي�ص  ثمن  جهته  من 
هذه  عمر,  �ضتوحي  تعظميت, 
مبثابة  اإياها  معتربا  احلملة 
باأن  لالأمام م�ضيفا  ناجحة  خطوة 
للغرا�ضة  اأختريت  التي  "املنطقة 
بالنباتات  معروفة  منطقة  هي 

ال�ضهبية ذات الفائدة الطبية". 
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متدد ال�شعبوية:

كيف تهدد �سيناريوهات »بريك�ست« م�ستقبل �أوروبا يف 2019؟
نوار ال�شمد/مركز امل�شتقبل 

للدرا�شات و الأبحاث املتقدمة

متدد ال�شعبوية:
عام  خالل  الأوروبي،  الحتاد  يواجه 
مل  اإذ  �ضاغطة،  حتديات  عدة   ،2019
من  الربيطاين  اخلروج  م�ضار  بعد  يُح�ضم 
هذا  لرتتيبات  الفتقاد  ظل  يف  الحتاد 
النف�ضال، وتوازي ذلك مع �ضعود ائتالف 
اإيطاليا،  يف  ال�ضلطة  اإىل  ال�ضعبويني 
معار�ضة  تيارات  جانب  من  مدعوًما 
لالندماج الأوروبي. وامتدت موجات عدم 
ال�ضتقرار اإىل فرن�ضا التي مل تنح�رس بها 
ال�ضفراء«.  »ال�ضرتات  احتجاجات  بعد 
»اأجنيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  وبخروج 
اأ�ضبح  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  من  مريكل« 
رهًنا  الحتاد  لتما�ضك  الأملاين  الدعم 
برلني،  يف  الداخلية  ال�ضيا�ضية  بالتوازنات 

وا�ضتمرارية �ضعود التيارات اليمينية.

�شيناريوهات 
»بريك�شت«:

حتول النق�ضام يف الراأي العام الربيطاين 
اأو البقاء يف الحتاد  حول م�ضاألة اخلروج 
هذا  نوع  حول  اختالف  اإىل  الأوروبي 
 soft ناعم«  لـ«خروج  موؤيد  بني  اخلروج 
 .hard Brexit »و«خروج خ�ضن ،brexit
ويُق�ضد بالأول خروج بريطانيا من الحتاد 
وثيقة  على عالقات  الإبقاء  مع  الأوروبي 
بالحتاد فيما يتعلق بالأمور القت�ضادية، 
وتعريفات  قواعد  بع�ض  على  واحلفاظ 
الحتاد الأوروبي، وهو ما يعار�ضه اأن�ضار 
اخلروج اخل�ضن الذين يطالبون بالتخل�ض 
كما  والتعريفات،  القواعد  هذه  كافة  من 
الأوروبي  الحتاد  من  اخلروج  اأن  يرون 
من دون اتفاق يف حال ف�ضلت املفاو�ضات 
مع  تتعار�ض  تنازلت  تقدمي  من  اأف�ضل 

رغبة اأغلبية الربيطانيني.
واأدى هذا النق�ضام اإىل حدوث ت�ضدعات 
وهو  احلاكم،  املحافظني  حزب  داخل 
يوليو  وزراء يف  عدة  ا�ضتقالة  ما ظهر يف 
»ديفيد  الربيك�ضت  وزير  مثل:  املا�ضي، 
»بوري�ض  اخلارجية  ووزير  ديفي�ض«، 
على  اعرتا�ضهما  لت�ضجيل  جون�ضون«، 
ماي«  »ترييزا  بها  تُدير  التي  الطريقة 
وجهة  -من  �ضتوؤدي  والتي  املفاو�ضات، 
نهائي  اتفاق  اإىل  التو�ضل  اإىل  نظرهما- 
�ضيئ. كما ا�ضتقال كل من »دومينيك راب« 
وزير  فارا«  و«�ضايلي�ض  الربيك�ضت،  وزير 
ال�ضمالية،  اأيرلندا  ب�ضئون  املكلف  الدولة 
و«اأ�ضتري ماكفي« وزيرة العمل واملعا�ضات 

وزيرة  بريفرمان«  و«�ضويال  الربيطانية، 
الدولة ل�ضئون الربيك�ضت، وذلك يف نوفمرب 
فرتة  »ماي«  خطة  تر�ضد  فيما   .2018
ومتتد   ،2019 مار�ض  من  بدًءا  انتقالية 
21 �ضهًرا، تبقى اململكُة املتحدة خاللها 
داخل الحتاد اجلمركي وال�ضوق امل�ضرتكة 
واإعطاء  املتوقعة،  اخل�ضائر  من  للحد 
اتفاقية جتارة حرة  للتفاو�ض على  جمال 
مع  القت�ضادية  العالقة  تُنّظم  جديدة 
اأوروبا فور انتهاء الفرتة النتقالية. وتُ�ضري 
موافقة  عدم  احتمالية  اإىل  التوقعات 
الربملان على اخلطة التي قدمتها »ترييزا 
ماي« للخروج من الحتاد الأوروبي يف ظل 
حزب  وتوجه  املحافظني،  حزب  انق�ضام 
اأيرلندا  يف  ماي«  »ترييزا  )حلفاء   DUP

ال�ضمالية( اإىل الت�ضويت �ضد التفاق.
من  ماي«  »ترييزا  تتمكن  مل  حال  ويف 
على  الربملان  موافقة  على  احل�ضول 
�ضيناريوهات  ثالثة  هناك  فاإن  خطتها، 

بديلة:

متديد مدة التفاو�ض
وت�ضدد  الوقت  �ضيق  اأن  من  الرغم  على   
اإمكانية  يُ�ضّهل  لن  الأوروبيني  امل�ضئولني 
مع  ا  خ�ضو�ضً جديد،  اتفاق  اإىل  التو�ضل 
من  الأوروبي  الربملان  ولية  اقرتاب 
اإعادة  لربيطانيا  ميكن  اأنه  اإل  النتهاء؛ 
التلويح باملادة 50 من اتفاقية ل�ضبونة التي 
الحتاد  ع�ضو يف  دولة  اأي  اأن  على  تن�ض 
الحتاد  من  اخلروج  يف  ترغب  الأوروبي 
الأوروبي  املجل�ض  حتيط  اأن  فعليها 
ل  مدة  ذلك يف  على  تتفاو�ض  واأن  علًما، 
تتجاوز عامني اإل يف حالة موافقة جميع 
الدول الأع�ضاء الأخرى على متديد هذه 
اللجوء  لربيطانيا  ميكن  وبالتايل  الفرتة، 
التفاو�ض،  مدة  لتمديد  حلفائها  اإىل 
ومعه املوعد الر�ضمي للخروج يف مار�ض 

.2019

اخلروج دون اتفاق: 
مت  حالة  يف  ال�ضيناريو  هذا  يحدث  قد 
الربيطاين،  الربملان  يف  التفاق  رف�ض 
واإ�ضقاط حكومة »ماي« بعد �ضحب الثقة 
املهمة  اإجناز  يف  اإخفاقها  ب�ضبب  منها 
يف  اخلروج  موعد  وبلوغ  اليها،  املوكلة 
اإىل  التو�ضل  اإعادة  دون  من   2019 مار�ض 
اتفاق جديد. ونظًرا ملعار�ضة بع�ض نواب 
بالإ�ضافة  لالتفاق،  املحافظني  حزب 
مت  فقد  له؛  العمال  حزب  معار�ضة  اإىل 
تاأجيل الت�ضويت اإىل يناير 2019 خوًفا من 
اأي اخلروج من  اإىل هذه احلالة،  الو�ضول 
نتائج  عليه  �ضترتتب  ما  وهو  اتفاق،  دون 
كارثية بالن�ضبة للمملكة املتحدة، كانتقال 

اإىل  الربيطانية  وال�رسكات  ال�ضتثمارات 
دول اأخرى يف اأوروبا، بالإ�ضافة اإىل حاجة 
اململكة املتحدة ل�ضن مئات القوانني قبل 
الب�ضائع  حركة  لتنظيم  اخلروج  موعد 

ومرور ال�ضلع القادمة من اأوروبا.

تنظيم ا�شتفتاء جديد: 
حتاول عدة اأطراف يف بريطانيا الت�ضويق 
مما  الربيك�ضت،  حول  جديد  ل�ضتفتاء 
اإىل  الأمور  و�ضول  يُعترب خمرًجا يف حال 
راأي  ا�ضتطالع  ويُظهر  م�ضدود.  طريق 
من  بتفوي�ض  »�ضورفاي�ضن«  معهد  اأجراه 
يف  امل�ضتقلة،  الربيطانية  الرابعة  القناة 
نوفمرب   2 اإىل  اأكتوبر   20 بني  ما  الفرتة 
2018، اأن 54% من الربيطانيني �ضي�ضوتون 
كما  الأوروبي،  الحتاد  يف  البقاء  ل�ضالح 
قراًرا  الأوروبية  العدل  حمكمة  اأ�ضدرت 
لربيطانيا  باأن  يق�ضي   2018 دي�ضمرب  يف 
احلق يف الرتاجع عن قرارها بالن�ضحاب 
على  احل�ضول  دون  الأوروبي  الحتاد  من 

موافقة باقي الدول الأع�ضاء.

املع�شلة الإيطالية:
الحتاد  رف�ض  عن  الناجتة  الأزمة  بعد 
الإيطالية  احلكومة  ملوازنة  الأوروبي 
املوؤلَّفة من حتالف »حركة خم�ضة جنوم« 
وحزب رابطة ال�ضمال اليميني املتطرف، 
ت�ضاعدت خماوف املحللني من احتمالية 
�ضعي اإيطاليا للخروج من الحتاد الأوروبي، 
ا�ضتطالعات  ل �ضيما بعدما ك�ضفت عدة 
اأن الإيطاليني يُحّملون الحتاد  للراأي عن 
واأن  �ضبق  كما  املالية،  اأزماتهم  م�ضئولية 
جلنة  )رئي�ض  بورجي«  »كالوديو  �رسح 
املوازنة يف جمل�ض النواب الإيطايل(، يف 
اأكتوبر 2018، باأن بالده �ضوف تكون اأف�ضل 
اليورو، وهو  اإذا خرجت من منطقة  حاًل 
ذلك  و�ضف  اإىل  املحللني  بع�ض  دفع  ما 

.)Italexit( »اإيطاليك�ضت«
املحللني  بع�ض  يرف�ض  اآخر،  جانب  من 
تهديدات  جمرد  اأنه  ويرون  الراأي،  هذا 
تزال  ل  فروما  ال�ضعبوي،  الئتالف  من 
الأوروبي  الحتاد  لع�ضوية  حاجة  يف 
ومنطقة اليورو ملنع انهيار اقت�ضادها عرب 
بفوائد  املي�رسة  قرو�ضه  من  ال�ضتفادة 
الأوروبي  الحتاد  اأن  كما  منخف�ضة، 
الربيطاين،  ال�ضيناريو  لتفادي  ي�ضعى 
اأكرب  ثالث  تُعترب  اإيطاليا  اأن  ا  خ�ضو�ضً
فاإن  وبالتايل  اليورو،  منطقة  يف  اقت�ضاد 
القت�ضاد  منها  �ضيعاين  �ضخمة  اأزمة  اأي 
خطرية  ارتدادات  لها  �ضتكون  الإيطايل 
على القت�ضاد الأوروبي. بيد اأن التحالف 
احلكومة  راأ�ض  على  املوجود  ال�ضعبوي 
الإيطالية يرى اأن حجم تاأييده �ضيزيد بني 

اأمعن يف حتدي  الناخبني الإيطاليني كلما 
الحتاد الأوروبي.

ما بعد »مريكل«:
كارنبوير«  كرامب  »اأجنريت  و�ضول  �ضّكل 
الدميقراطي  امل�ضيحي  للحزب  كرئي�ضة 
يف  جرت  التي  احلزبية  النتخابات  يف 
»اأجنيال  لدى  ارتياًحا   2018 دي�ضمرب   7
لرئا�ضة  الرت�ضح  التي قررت عدم  مريكل« 
النتخابية  النك�ضة  بعد  �ضيما  ل  احلزب، 
التي تعر�ض لها حزبها يف مقاطعة هي�ضن، 
كارنبوير«  كرامب  »اأجنريت  متتلك  حيث 
يتعلق  فيما  »مريكل«  مع  متقاربة  روؤى 

بدعم امل�رسوع الأوروبي.
كما اأن جناح مناف�ض اآخر كان �ضيوؤدي اإىل 
نوع من عدم الن�ضجام بني رئي�ض احلزب 
»مريكل«،  الأملانية  وامل�ضت�ضارة  اجلديد 
ا اأن اأولوية الرئي�ض اجلديد كانت  خ�ضو�ضً
باحلزب  النهو�ض  على  الغالب  يف  �ضرتكز 
وا�ضرتجاع  الدميقراطي،  امل�ضيحي 
الت�ضويت  اإىل  اجتهوا  الذين  ناخبيه 
لأجل  البديل  حزب  مثل  اأخرى،  لأحزاب 
�ضيا�ضات  بع�ض  على  ا  رًدّ  ،AFD اأملانيا 
ا�ضتقبال  على  انفتاحها  مثل  »مريكل«، 

الالجئني.
اأعلنتها  التي  املواقف  من  وا�ضًحا  وبدا 
حملتها  خالل  كارنبوير«  »كرامب 
النتخابية اأنها توؤيد اإن�ضاء جي�ض اأوروبي، 
عليها  املتفق  اليورو  منطقة  واإ�ضالحات 
 ،2018 يونيو  يف  و«مريكل«  »ماكرون«  بني 
التوافق  من  نوع  حدوث  يف  ي�ضاهم  مما 
الأملاين - الفرن�ضي خالل الفرتة املقبلة.

تراجع فرن�شي:
املعركة  ماكرون«  »اإميانويل  �ضّور 
لوبان«  »مارين  مواجهة  يف  النتخابية 
اليميني(  الوطنية  اجلبهة  )مر�ضحة حزب 
والنعزاليني،  اأوروبا  بني  مواجهة  باأنها 
الحتاد  اأن�ضار  بع�ض  دفع  ما  وهو 
و�ضع  ومت  ل�ضاحله،  للت�ضويت  الأوروبي 
اأغلبية  رغبة  على  كموؤ�رس  انت�ضاره 
فرن�ضا  انخراط  ا�ضتمرار  يف  الفرن�ضيني 
الأوروبي،  والندماج  التكامل  م�رسوع  يف 
من  بدًءا  اإ�ضالحات،  ور�ضة  �ضمن  ولكن 
تخ�ضي�ض  عرب  اليورو  منطقة  اإ�ضالح 
واإن�ضاء  لها،  موحدة  ا�ضتثمارية  موازنة 
التي  الأع�ضاء  الدول  مل�ضاعدة  �ضندوق 
قد تعاين من حتديات اقت�ضادية خارجية، 
مال  وزير  اإن�ضاء  اقرتاح  اإىل  بالإ�ضافة 
اليورو،  ملنطقة  برملان  واإقامة  اأوروبي، 
والعمل على فر�ض �رسائب على �رسكات 
تبني  وموؤخًرا  ال�ضخمة،  التكنولوحيا 
حقيقي  اأوروبي  جي�ض  اإن�ضاء  م�رسوع 

اندلع  اأن  بيد  الأوروبي.  الأمن  حلماية 
ال�ضفراء«  »ال�ضرتات  احتجاجات  موجة 
قد تعرقل هذه امل�رسوعات، فعلى الرغم 
من خفوت حدة هذه الحتجاجات، فاإنها 
لدى  ال�رسائية  القدرة  تراجع  عن  ك�ضفت 
وتزايد  املتو�ضطة،  الفرن�ضية  الطبقة 
وتزايد  الدخول،  يف  م�ضاواة  الال  م�ضتوى 
جلوء  وي�ضري  العمل.  عن  العاطلني  عدد 
الحتجاجات  هذه  يف  امل�ضاركني  بع�ض 
اإىل  التحركات  هذه  وانت�ضار  العنف  اإىل 
درجة  اإىل  وهولندا  كبلجيكا  اأخرى  دول 
هذه  على  ت�ضيطر  التي  ال�ضاملة  الياأ�ض 
بع�ض  ويرى  الجتماعية.  ال�رسيحة 
غري  الفرن�ضية  احلكومة  اأن  املحللني 
الطبقة،  هذه  اأو�ضاع  حت�ضني  على  قادرة 
تُنفقها  التي  املالية  لاللتزامات  نظًرا 
على م�ضاريع الحتاد الأوروبي. ويف هذا 
تغريدة  الأمريكي  الرئي�ض  ن�رس  ال�ضياق 
الأموال  �ضحب  فرن�ضا  على  اأن  فيها  يرى 
املناخ  اتفاقية  على متويل  ت�رسفها  التي 

واإعطاءها لهوؤلء املحتجني.

حتديات 2019:
مُيكن الإ�ضارة فيما يلي اإىل اأبرز التحديات 
الأوروبي  الحتاد  على  �ضيكون  التي 
 ،2019 عام  يف  مواجهتها  -كموؤ�ض�ضة- 

والتي تتمثل يف: 

حلفاء بريطانيا: 
ال�ضمالية  اأوروبا  دول  بع�ض  تَعترب 
لها يف  الأكرب  الداعم  بريطانيا  وال�رسقية 
الأوروبي،  الحتاد  داخل  الق�ضايا  بع�ض 
مثل: التجارة احلرة، والدفاع عن ال�ضيادة 
وجه  يف  والوقوف  الوطنية،  ال�رسيبية 
مثل:  دول  تتجه  فقد  ثم  ومن  رو�ضيا، 
ولتفيا،  وهولندا،  والدمنارك،  ال�ضويد، 

اإىل  بريطانيا،  مع  وفنلندا،  واأ�ضتونيا، 
الهانزية  الرابطة  فكرة  اإحياء  اإعادة 
ت�ضري  التي   Hanseatic league
املدن  بع�ض  �ضمت  قدمية  رابطة  اإىل 
مع  الروابط  هذه  مثل  اأن  بيد  التجارية، 
الأوروبي  الحتاد  عن  والبعيدة  بريطانيا 
قد ت�ضاهم يف اإ�ضعافه، يف حني يرى بع�ض 
املحللني اأن خروج بريطانيا �ضي�ضاهم يف 
زيادة الدور الأملاين – الفرن�ضي، وتكري�ض 
تكامل اأعمق بني باقي الدول املتبقية يف 

الحتاد.

حكومات متمردة: 
مترد  مع�ضلة  الأوروبي  الحتاد  يواجه 
ب�ضكل  املنتخبة  احلكومات  بع�ض 
على  الأ�ضا�ضية،  قواعده  على  دميقراطي 
كما  الإيطالية،  مع احلكومة  الأزمة  غرار 
حتاول حكومة »فيكتور اأوروبان« ال�ضيطرة 
التعبري، وهو  وتقييد حرية  الإعالم،  على 
ا  تقوي�ضً الأوروبيون  امل�ضئولون  يعتربه  ما 

لأ�ض�ض النظام الليربايل ودولة القانون.

حتالفات م�شادة: 
من جانب اآخر، حتاول بع�ض الدول )مثل: 
و�ضلوفاكيا(  واملجر،  والت�ضيك،  بولندا، 
رومانيا  ي�ضم  اإقليمي رمبا  تكوين حتالف 
الت�ضدي  اأجل  من  م�ضتقباًل  وبلغاريا 
على  اإجبارهم  على  اأملانيا  ملحاولت 
حيث  الالجئني،  ا�ضتقبال  ح�ض�ض  حتمل 
ق�ضية  والهجرة  اللجوء  ق�ضية  تبقى 
وال�ضيا�ضي  دة لال�ضتقرار الجتماعي  مهِدّ
الحتاد  يحتاج  ثم  ومن  اأوروبا،  يف 
توازن بني حاجة  الأوروبي حللول جذرية 
من  والتخوفات  ال�ضبابي،  للعن�رس  دوله 
التي  والثقافية  الدميوجرافية  التغريات 

ت�ضتغلها الأحزاب ال�ضعبوية. 



اجلمهورية اجلزائرية  الدميقراطية ال�شعبية
         وزارة العدل

                                                                                                                 مكتب الأ�شتاذ : اجلودي بوبكر
حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة

�شارع 20 اأوت 1956 رقم : 07 اجللفة
رقم :     /2019

تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412/04 من قانون م ، م ،ق

بناء على طلب : �سيلع م�سعود -
ال�ساكن : حي بربيح بناية 165/14 اجللفة -

 بعد االطالع على اأحكام املواد 406  اىل 416و املواد 612 ، 613 ، -
 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

لل�سيد /بن �سيخ بن ناجيي - بالوفاء  تبليغ تكليف  لعدم متكننا من   نظرا 
 فار�سل له عن طريق الربيد امل�سمن

 حيث مت تعليق على لوحة االإعالنات مبحكمة م�سعد و باملجل�س ال�سعبي -
 البلدي بلدية في�س البطمة

 بناء على امر االذن بالن�رش ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة اجللفة يف -
02/01/2018 :

رقم الرتتيب :00004/2019 -
 كلفنا نحن املح�رش الق�سائي ال�سيد بن �سيخ بن ناجي ال�ساكن : �سارع -
به بت�سديد املبلغ املحكوم  الزمناه  و  البطمة  47 في�س   اأول نوفمرب رقم 
دينار الف  اربعمائة  و  ماليني  خم�سة  5.400.000.00دج  ب  املقدر   و 
ع�رش ة خم�سة  مدة  التنفيذ يف خالل  اتعاب  و  م�ساريف  وكذا   جزائري  
 15 يوما ابتداء من تاريخ الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ساء املدة القانونية
 �ستتخذ كافة االإجراءات القانونية لتنفيذ القرار طبقا لن�س املادة 612 من

 قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
 املح�شر الق�شائي 

ANEP N°: 1916000659 الو�شط:2019/01/09
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980 حالة اعتقال لأطفال قا�صرين خالل 2018
م٫�س

الأ�شقر  ريا�ض  الباحث  وقال 
اأن  للمركز  الإعالمي  الناطق 
لعتقال  اللجوء  يتعمد  الحتالل 
جيل  خلق  بهدف  القا�رصين 
وتدمري  متوزان،  وغري  �شعيف، 
واقعهم وم�شتقبلهم، لذلك جعل من 
اعتقال الأطفال اخليار الأول، وزج 
بهم يف ظروف اعتقاليه قا�شية، بل 
جلاأ اىل اعتقال قا�رصين مل تتجاوز 
الطفل  بينهم  عاماً،   12 اأعمارهم 
اخلليل،  من  �شنوات(   6( طه  زيد 
يف  اأقاربه  مع  للعب  خروجه  اأثناء 

منطقة قريبة من بيته.
واأو�شح الأ�شقر اأن الحتالل ل يزال 
يعتقل حالياً يف �شجونه 250 طفاًل 
موزعني بني �شجني جمدو وعوفر، 
مراكز  يف  عدد  وجود  اإىل  اإ�شافة 
يتعر�شون  والتحقيق،  التوقيف 
والإهانة  النتهاك  اأ�شكال  لكل 
التي  حقوقهم  كافة  من  ويحرمون 
ن�شت عليها املواثيق الن�شانية، ما 
يزيد عن 55 اأ�شريا منهم يعانون من 

اأمرا�ض خمتلفة.
الع�شكرية  املحاكم  اأن  اإىل  واأ�شار 
فر�ض  يف  ا�شتمرت  الإ�رصائيلية 

على  الباهظة  املالية  الغرامات 
�شمن  وذلك  الأطفال،  الأ�رصى 
الأمر  ومعتمدة،  مربجمة  �شيا�شة 
ذويهم  على  عبئاً  ي�شكل  الذي 
القت�شادية  الأو�شاع  ظل  يف 
م�شاركة  فاتورة  ورفع  املتدهورة، 
اأبنائهم يف مقاومة الحتالل، حيث 
و�شلت قيمة الغرامات املالية التي 
حمكمة  يف  الأطفال  على  فر�شت 
عوفر فقط خالل العام 2018 )997 
األف �شيكل( اأي ما يعادل )270 األف 

دولر( .
العام  خالل  الحتالل  وا�شل  فيما 
القا�شية  الأحكام  فر�ض  املا�شي 
الأطفال  الأ�رصى  بحق  والردعية 
الع�شكرية  واأ�شدرت حمكمة عوفر 
 35 ملدة  الفعلي  بال�شجن  حكماً 
اجلريح  الفتى  الأ�شري  بحق  عاما 
من  عاماً(   16( �شباح  با�شم  اأيهم 
قيمتها  مالية  وغرامة  بيتونيا 
ومل  اعتقل  وكان  �شيقل"،  "مليون 
يتجاوز عمره )14 عاماً( فقط بعد 
بجراح  واإ�شابته  عليه  النار  اإطالق 

متو�شطة.
العام  خالل  الحتالل  وا�شل  كما 
احلب�ض  عقوبة  فر�ض  املا�شي 
الأطفال،  بحق  والبعاد  املنزيل 

حيث اأ�شدر ما يزيد عن 95 قرارا 
قا�رصين،  بحّق  املنزيّل  باحلب�ض 
اىل  منازلهم  عن  طفاًل   31 وابعد 
منازل اقارب لهم يف مناطق بعيدة 
 12 اعتقل  كما  العائلة،  منزل  عن 
على  الن�رص  خلفية  على  طفال 
تهمه  لهم  ووجه  الفي�شبوك  موقع 

التحري�ض.
اعتقل  الحتالل  اأن  الأ�شقر  وبني 
املا�شي  العام  خالل  اأطفال   9
واإ�شابتهم  عليه  النار  اإطالق  بعد 
اأطباء  �شارك  كما  خمتلفة،  بجراح 
لتقدمي  ابتزازهم  يف  الحتالل 
معلومات مقابل العالج، ومن بينهم 
عاما(   14( زقزوق  اأحمد  الطفل 
اأ�شيب بالر�شا�ض احلي على حاجز 
زعرتة جنوب نابل�ض، والطفل اأحمد 
اعتقل  )16عاما(  �شاللدة  عي�شى 
يف  احلي  بالر�شا�ض  اإ�شابته  بعد 
"بيت  بلدة  مدخل  على  ال�شاق 
حممد  والفتى  باخلليل،  عينون" 
قطاع  من  عاماً(   17( ديب  �شامل 
غزة، واعتقل بعد اإطالق الر�شا�ض 
م�شاركته  خالل  واإ�شابته،  عليه 
على  العودة  م�شريات  يف  ال�شلمية 

احلدود ال�رصقية لقطاع غزة.
ممار�شة  الحتالل  قوات  وتعمدت 

الأطفال  بحق  النتهاكات 
اعتقالهم،  حلظة  منذ  املعتقلني 
املربح،  ال�رصب  با�شتخدام  وذلك 
البولي�شية  الكالب  وا�شطحاب 
ال�شتائم  وتوجيه  املتوح�شة، 
بحقهم،  البذيئة  والألفاظ 
وانتزاع  وترهيبهم،  وتهديدهم 
ال�شغط  حتت  منهم  العرتافات 
طعام  دون  واإبقائهم  والتهديد 
حيث  طويلة،  لفرتة  �رصاب  اأو 
تعر�ض 99% من الأطفال الذين مت 

من  متعددة  اأ�شاليب  اىل  اعتقالهم 
التعذيب والتنكيل والإهانة.

ي�رصب  الحتالل  اأن  الأ�شقر  واأكد 
التفاقيات  كافة  احلائط  بعر�ض 
وحتديداً  الإن�شان  حلقوق  الدولية 
التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
توفري  �رصورة  على  �شددت 
احلماية لالأطفال وحلياتهم وتوفري 
هذه  وقّيدت  والنمو،  النماء  فر�ض 
حريتهم،  الأطفال  �شلب  املواثيق 
وجعلت منه املالذ الأخري ولأق�رص 

فرتة ممكنة.
فل�شطني  اأ�رصى  مركز  وطالب 
يتحمل  اأن  الدويل  املجتمع 
فل�شطني،  اأطفال  م�شوؤولياته، جتاه 
وما يتعر�شون له من جرائم فاقت 
الحتالل  واإلزام  احلدود،  كل 
والتفاقيات  املواثيق  بتطبيق 
حّد  لو�شع  بالأطفال  اخلا�شة 
ت�شتهدفهم  التي  العتقال  لعمليات 
له  يتعر�شون  ما  ووقف  دون مربر، 

من معاناة متفاقمة ب�شكل يومي.

قال مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات اإن �سلطات الحتالل وا�سلت خالل العام املا�سي ا�ستهداف الأطفال، بالعتقال وال�ستدعاء وفر�س 
الأحكام والغرامات املالية الباهظة، حيث ر�سد 980 حالة اعتقال ا�ستهدفت القا�سرين بينهم مر�سى وجرحى.

عا�صم الربغوثي اأ�صريا.. اأخ مل يرتك دماء اأخيه على الأر�ض
�شالح،  اأخيه  جنل  "قي�ض"  يحت�شن  اأن  عا�شم  رف�ض 
اأو  عيونه،  ينظر يف  اأو  اأعوام(،  اأربعة  يتجاوز  مل  )الذي 
هاج�ض،  كان  فلقد  لأبيه..  ينتقم  اأن  قبل  عليه،  يهدهد 

ماذا �شاأقول لك حني تكرب ي�شيطر عليه؟.
كانت  حتى  �شالح،  اغتيال  على  �شاعتان  مت�ض  مل 
جنود  ثالثة  اأج�شاد  متزق  "عا�شم"  ر�شا�شات 
على  جتف  اأخيه  دماء  يرتك  مل  فالأخ  "اإ�رصائيليني"، 
اأن  بعد  اأذنه  يف  ويتمتم  "قي�ض"،  دموع  ليم�شح  الأر�ض، 
احت�شنه بفخر، لقد حتقق النتقام بثالثة روؤو�ض، علما 

اأن  كل روؤو�ض الحتالل ل ت�شاوي ظفر اأبيك.
عا�شم مل ين�ض ذكريات الطفولة مع اأخيه، مل تغب �شورة 
�شوره  تزين  اأن  يقبل  مل  �شاعتني،  من  اأكرث  عنه  �شالح 
اأتقن هذا الفن،  جدران املنزل قبل النتقام، وهما من 
عندما نفذا عملية "عوفرا" �شوية، اليوم ترقد روح �شالح 
اآمنة مطمئنة، حتلق يف ال�شماء، تبت�شم وقد جاءتها اأخبار 
اأحد جانبها، فهذا  اأن يتمدد  الب�شارة بالنتقام، ترف�ض 

مكان بطولت عا�شم وذكرياته التي ل تنتهي.   

يف "جعفات اأ�شاف" حتقق النتقام، حينما جندل عا�شم 
يتوهم  فيما  "�شالح"،  لروح  فداء  ثالثة جنود  الربغوثي 
ج�شد  اعتقل  اأن  بعد  ن�رص  بتحقيق  اليوم  الحتالل 
عا�شم، فهو يجهل لغة الأرواح، فروح عا�شم و�شالح ومن 
فل�شطيني  جيل  يف  وكربت  اأينعت  ال�شهداء  اآلف  قبلهم 

يلفظ كل اأ�شكال الحتالل.
الت�شحيات،  الربغوثي تقدم  زالت عائلة  رام اهلل، ما  يف 
فقامو�شها ل يعرف اإل لغة البذل والفداء، فالأب )عمر( 
ق�شى يف �شجون الحتالل اأزيد من )28 عاما(، و ما زال 
واليوم  كذلك،  اأ�شريا  عا�شف  الأكرب  البن  فيما  اأ�شريا، 

يلحق بهم عا�شم، فيما روح "�شالح" حتلق يف ال�شماء.
يا من تزفون روح �شالح نحو ال�شماء، اأخربوه اأن عا�شم 
ما تخلف حلظة وحقق النتقام، قولوا له اإن "قي�ض" بداأ 
اأبيه، قولوا  يهداأ وابت�شامته تعود على وقع تقليب �شور 
له اإن ق�شته واأخاه اأ�شبحت حديث ال�شارع الفل�شطيني، 
واأيقونة املقاومة،  اأهزوجة الأطفال  اأ�شبح  اإن  له  قولوا 

قولوا له اإن "�شالح" حقق النتقام.

جمعية واعد

 عام 2018 الأخطر على الأ�صرى

الحتالل يوا�صل اإهمال احلالة ال�صحية لالأ�صري 
قتيبة م�صلم

اهلل  عبد  واملحررين  لالأ�رصى  واعد  جمعية  مدير  اأكد 
�شد  م�شبوقة  غري  هجمة  �شهد   2018 عام  اأن  قنديل، 
اإياه  وا�شفا  الحتالل  �شجون  يف  والأ�شريات  الأ�رصى 

بالأخطر على الأ�رصى.
لأطفال  احتجاجية  بوقفة  له  كلمة  خالل  قنديل  وقال 
الأ�رصى على حاجز بيت حانون/اإيرز ، اإن العام املا�شي 
متهد  التي  اخلطرية  القوانني  من  جملة  اإقرار  �شهد 
وحرمان  الزيارات،  كتقلي�ض  الأ�رصى  بحق  لالإجرام 
املاء  من  القار�ض  والربد  ال�شتاء  ف�شل  يف  الأ�رصى 

ال�شاخن.
و�شدد على اأن القوانني اجلائرة و�شلت ذروتها عند �شن 
قانون لإعدام الأ�رصى يف �شجون الحتالل، حيث بلغت 
اأكرث من 60  الأ�رصى  الأخرى املفرو�شة على  العقوبات 
حيث  "�شاليط"  عقوبات  قانون  �شمن  ومعظمها  عقوبة 

يقوم الحتالل بتكثيف هذه العقوبات.
داخلية  وزير  "اأردان"  بلجنة  ت�شمى  ما  اإن  قنديل  وقال 
الحتالل �شادقت على عدة قوانني وعقوبات، حتمل يف 
طياتها حرباً �شد الأ�رصى، م�شدداً اأنهم لن يقفوا مكتويف 

الأيدي مقابلها.
اأ�شرياً  اإ�شابة 32  اأنه مت يف العام املا�شي ت�شجيل  وذكر 

بعدة  م�شابات  اأ�شري   1400 �شمن  من  بال�رصطانات، 
الأ�شريات  عن  وحتدث  لعالجات،  ويحتاجون  اأمرا�ض 
كرمي  الأ�رصى  وعميد  الحتالل  �شجون  يف  املر�شى 
من  وغريه  الأ�رص  يف  الـ37  عامه  يدخل  الذي  يون�ض 

الأ�رصى يف ال�شجون.
يف  الأ�رصى  رفاهية  عن  يتحدث  "الحتالل  واأ�شاف: 
التي  حانون  بيت  معرب  بوابة  اأمام  جئنا  واليوم  ال�شجون 
بالإفراج  للمطالبة  الدوليون  امل�شوؤولون  عربها  مير 
داخل  يف  اآبائهم  يرو  مل  اأطفال  وجلبنا  الأ�رصى،  عن 
ال�شجون ومنهم مل يعرف �شكل والده ومل يحدثه، فاأ�رصى 
الأغطية  اإدخال  من  �شنوات   10 منذ  حمرومون  غزة 

والبطانيات".
و�شدد على اأن احلقوق والجنازات التي اكت�شبها الأ�رصى 
عرب الدم والإ�رصابات بات من املحال اأن ت�شحب، وكل 
الأ�رصى  من  داخلية  بخطوات  �شتقابل  ت�شحب  ميزة 
والف�شائل  الفل�شطيني  ال�شارع  مبجابهة  وخارجية 

ملخططات الحتالل وال�شتفراد بالأ�رصى.
اإدارة  ووقف  الأ�رصى  معاناة  اإنهاء  �رصورة  على  واأكد 
م�شاركة  باتت  التي  الدولية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  الظهر 

لالحتالل.
اإدارة  باأن  واملحررين،  الأ�رصى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
"جلبوع"  �شجن  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  �شجون 
م�شلم  قتيبة  لالأ�شري  ال�شحية  احلالة  اإهمال  توا�شل 
)48 عاما(، من قرية تلفيت جنوبي �رصق نابل�ض ولفتت 
الهيئة، يف بيان، اإىل اأن الأ�شري م�شلم يعاين من ارتفاع 
اأوجاع  الكولي�شرتول، ومن  وارتفاع يف  الدم  يف �شغط 
دائمة يف الظهر، وقد تفاقم و�شعه ال�شحي يف الآونة 
من  الكلى  يف  حادة  م�شاكل  لديه  فاأ�شبحت  الأخرية 
الطعام  عن  مفتوحة  اإ�رصابات  ثمانية  خو�شه  جراء 

خالل وجوده يف معتقالت الحتالل.
اإىل  الأ�شري م�شلم،  زيارته  الهيئة خالل  ونقل حمامي 
بعدم  طبيا  اإهماله  تتعمد  "جلبوع"  معتقل  اإدارة  اأن 
ت�شخي�ض حالته ال�شحية بال�شكل ال�شليم، ومن اإعطائه 
م�شكنات وعالجات ل تخفف من اأوجاعه، حيث بات 

ي�شعر باأنه حقل جتارب بني اأيدي اأطباء ال�شجن.
يذكر اأن الأ�شري م�شلم معتقل منذ العام 2000 وحمكوم 
عليه بال�شجن 37 عاما، ويقبع حاليا يف �شجن "جلبوع" 

الإ�رصائيلي.

اأن�ض دربا�ض ووالده  اعتقلت قوات الحتالل ، الأ�شري املحرر 
لبلدة  و�شوله  لدى  ا�شتقباله  يف  كانوا  الذين  ال�شبان  من  وعدد 
العي�شاوية بالقد�ض املحتلة، حيث اأفرج عنه بعد ق�شائه 8 �شهور 
يف ال�شجون  واأفادت م�شادر حملية، باأن امل�شتعربون اعتقلوا 
املحرر دربا�ض )18 عاًما( و�شقيقه حممد )31 عاًما( ووالده 60 

عاًما( وخم�شة �شبان اآخرين، خالل ا�شتقباله يف حي عبيد بقرية 
العي�شوية، فيما �شادرت قوات الحتالل ثالثة مركبات.

“عبيد”  اأن مواجهات عنيفة اندلعت يف حي  وذكرت امل�شادر 
بقرية العي�شوية، �شمال �رصق القد�ض املحتلة، خالل ا�شتقبال 

الأ�شري دربا�ض.

حرية لدقائق فقط
الحتالل يعتقل اأ�صريًا فل�صطيني حلظة الإفراج عنه
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�سلطات الحتالل حاولت ت�سويه ن�سالت الأ�سرى يف العام 2018

واأ�شار د. حمدونة لع�رشات االنتهاكات 
بحق  واليومية  والتف�شيلية  اللحظية 
 " اال�رشائيلية  ال�شجون  يف  االأ�رشى 
كحمالت التنقل الوا�شعة يف اأو�شاطهم 
واإرباك  ا�شتقرارهم،  اإعاقة  بهدف 
االأهايل يف مو�شوع الزيارات، وانت�شار 
ال�شجون  من  عدد  يف  احل�رشات 
واملعتقالت، باالإ�شافة لالكتظاظ يف 
جمع  وعدم  التهوية،  وانعدام  الغرف، 
�شمل االأخوة واالأقارب، وو�شع االأجهزة 
امل�رشة كاملراقبة والت�شوي�ش ، و�شوء 
واالقتحامات  ونوعاً،  كماً  الطعام 
الليلية والتفتي�شات العارية، والعقوبات 
زيارة  من  واحلرمان   ، والغرامات 
املحامني ، وعدم توفري اأماكن للعبادة 
، وعدم التعاطي مع مطالب االأ�رشى يف 
مرا�شيم رم�شان واالأعياد واملنا�شبات 
الدينية، ومنع التعليم اجلامعي وتقدمي 
الكتب  اإدخال  وعدم  العامة،  الثانوية 
والتعليمية  الذهنية  االأن�شطة  ومنع 

والرتفيهية والريا�شية للمعتقلني.
وقال د. حمدونة اأن �شلطات االحتالل 

اال�رشائيلى اأقدمت يف العام 2018 على 
ما يقارب من 6600 حالة اعتقال وفق 
" اح�شائيات موؤ�ش�شات االأ�رشى " من 
الفل�شطينية  واملدن  املحافظات  كل 
ون�شب  الليلية  املداهمات  عرب   ،
واقتحامات  والتوغالت  احلواجز 
ومن   ، حانون  بيت  ومعرب   ، اجلي�ش 

عر�ش البحر لل�شيادين .
االإ�رشائيلي  الكني�شت  اأن  واأو�شح 
القوانني  من  الكثري  على  �شادق 
االأ�رشى  بحق  املجحفة  وامل�شاريع 
املبكر  االفراج  عدم  كقانون   ،
من  وال�شهداء  اال�رشى  اأموال  ،وقطع 
لل�شلطة  امل�شتحقة  ال�رشيبة  اأموال 
الفل�شطينية ، وقانون التغذية الق�رشية 
الطعام،  عن  امُل�رشبني  لالأ�رشى 
االأطفال  بحق  االأحكام  رفع  وقانون 
ُماكمة  وقانون  احلجارة،  را�شقي 
وقانون  14عاما،  �شن  دون  االأطفال 
اإعفاء املخابرات من توثيق التحقيق، 
وقانون  اال�رشى،  اعدام  وقانون 
حرمان اال�رشى من التعليم وعري ذلك 

من قوانني اأو مقرتحات قوانني.
االحتالل  �شلطات  اأن  واأ�شاف 
اعالمية  ماكنة  خالل  من  حاولت 
االأ�رشى  و�شورة  ن�شاالت  ت�شويه 
 ،  2018 العام  يف  الفل�شطينيني 
القانونية  مكانتهم  م�شادرة  وحاولت 
اجلمعية  قرارات  جتاوز  خالل  من 

العامة لالأمم املتحدة ، ونزع حقوقهم 
اأكدت  التى  واالن�شانية  االأ�شا�شية 
الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  عليها 
الثالثة  جنيف  اتفاقيتى  وخا�شة   ،
اأو  ك�شجناء  معهم  والتعامل  والرابعة، 
قانونية  خمالفات  يرتكبون  ارهابيني 

بهدف ت�شويه ن�شاالتهم .

ما  اأخطر  "اإن   : حمدونة  د.  واأ�شاف 
االأ�رشى  بحق  االحتالل  دولة  متار�شه 
يف  الطبى"  اال�شتهتار  �شيا�شية  هو 
املر�شى  االأ�رشى  قائمة  ارتفاع  ظل 
ما  اإىل  و�شلت  والتى  ال�شجون  يف 
من  يعانون  اأ�شري   )1500  ( يقارب 
اأمرا�ش خمتلفة تعود اأ�شبابها لظروف 

ال�شيئة  واملعاملة  ال�شعبة  االحتجاز 
و�شوء التغذية وهوؤالء جميعا ال يتلقون 
اإدارة  به  تقوم  وما   ، الالزمة  الرعاية 
يف  اأ�شرية   54 بحق  ال�شجون  م�شلحة 
 ، ماأ�شاوية  بظروف  الدامون  �شجن 
وتعاملها مع االأطفال دون �شن الثامنة 

ع�رش .
املوؤ�ش�شات  حمدونة  د.  وطالب 
االن�شان  حقوق  وجمل�ش  الدولية 
دولية  حماية  وتاأمني  ال�شجون  لزيارة 
لهم ، وما�شبة �شباط اإدارة م�شلحة 
ال�شجون واجلهات االأمنية االإ�رشائيلية 
االنتهاكات  تلك  عن  مل�شئوليتها 
الدولية  لالتفاقيات  واخلروقات 
 ، االن�شان  حقوق  مفاهيم  والأدنى 
الدولية  ال�شغط  جمموعات  وطالب 
لوقف  االحتالل  على  بال�شغط   ،
عمليات االعتقال غري املربرة وبدون 
لوائح اتهام ، ووقف االأحكام االإدارية 
مع  املتناق�ش  النواب  وا�شتهداف   ،
االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون 

الدوىل االن�شانى .

اأكد مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة اأن العام 2018 �سهد الكثري من النتهاكات القانونية بحق الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون ال�سرائيلية 
، حيث اأن اأجهزة الأمن ال�سرائيلية مار�ست الع�سرات من اأ�سكال التعذيب النف�سى واجل�سدى بحقهم يف اأقبية التحقيق ، وقامت بالعدامات امليدانية ، وحتاول 

م�سادرة املكانة القانونية لهم كاأ�سرى حرب . 

اأ�سرانا .. ع�ساق الأمل
غزة – كتب خالد مو�سى 

البطران

الق�شايا  اأكرث  لعر�ش  اليوم  نقف 
وهي  اأال  والتو�شيح  بال�رشح  وجعاً 
ق�شية اأ�رشى فل�شطني القابعني داخل 
�شجون االحتالل االإ�رشائيلي الذي ما 
هوؤالء  اإرادة  لك�رش  الو�شائل  بكل  فتئ 
العمالقة، اإال اأنه خاب وف�شل رغم كل 
جربوته وممار�شاته لك�رش اإرادة هوؤالء 
الثوار، فكان يواجه بكل خطوة تركيع 
يبقوا  اأن  على  وت�شميم  وقوة  �شالبة 
اأوىل القالع التي تدافع عن امل�رشوع 
الوطني، الذين دفعوا اآالف ال�شنني من 
اعمارهم وحلمهم ودمهم و�شمودهم، 

من اأجل بقاء ق�شية فل�شطني حية.
هوؤالء العظماء يا �شادة كانوا وما زالوا 
بوابة ن�رشنا املحتم باإذن اهلل، �شمدوا 
وتراكم  وال�شجان  ال�شجن  وحتدوا 
بداأوه فحولوا زنازينهم  الذي  الن�شال 
فيها  يتعلمون  وجامعات  مدار�ش  اإىل 
فنون اال�شتباك مع عدوهم و�شجانيهم 
يكون هذا  اخلروج  الأحدهم  كتب  ولو 
العلم دافعاً لهم ليكونوا بناة يف �رشح 

اأجمل  اأجله  من  �شحوا  الذين  الوطن 
�شنني عمرهم .

وهنا اأقف على رواية اأحد املحررين 
عندما روى يل تفا�شيل االأ�شياء داخل 
ال�شجون وكيف ل�شجني رمبا يت�شارك 
يوؤان�ش  فاأر  مع  العزل  زنزانة  داخل 
ورمبا  حكايات  معه  وين�شج  وح�شته 
ليتكيف  اأ�شطوري  بطل  اإىل  يحوله 
معه ويعلمه كيف ينقل ر�شالة من قرب 
اأخرين  اإىل �شجناء  ال�شم�ش  ال تدخله 
يريدون معرفة ولو خرب عنه اإما حٌي 
باملهمة  الفاأر  هذا  لينجح  �شهيد  اأو 
باالأق�شام  لالأخوة  الر�شالة  وينقل 
،هذا  االطمئنان  على  ال�شعادة  وتعم 
فحياة  �شادة،  يا  في�ش  من  غي�ش 
رغيف  يتقا�شمون  الذين  اأ�رشانا 
االأمل  وذكريات  النوم  وفرا�ش  اخلرب 
يجمعهم  ما  احلرية  واأحالم  واالمل 
اأكرب بكثري مما يفرقهم رغم اختالف 
وامل�شميات  والتنظيمات  الثقافات 
واجلغرافيات، فالوطن جمع كل هوؤالء 
لين�شجوا  واالأبطال  والثوار  االأحرار 
تفا�شيله  بكل  الوطن  خارطة  �شوياً 
�شادة  يا  هوؤالء  واملتجان�شة،  اجلميلة 

ذكرنا  ولو  االأنقى،  وهم  االأطهر  هم 
االأ�شرية،  احلركة  يف  اأ�رشانا  عظماء 
يف  مكوميات  اأكرب  �شجلوا  الذين 
تاريخ الب�رشية مل ت�شجل يف ال�شجون 
النازية فكان عندنا اأطول حكم يق�شيه 
والذي  االحتالل  �شجون  يف  �شجني 
كان بحق " كرمي يون�ش واأخيه، اللذان 
للعام 39 يف  االآن بدخولهما  ي�شجالن 
�شجون االحتالل االإ�رشائيلي، ومثلهم 
الع�رشات ورمبا املئات اأم�شوا مثلهم 

اأو اأقل منهم بقليل.
يدعون  من  عتبات  على  نقف  وهنا 
اأنهم بالعامل احلر الذي يحارب الظلم 
ت�شمعوا  اأمل  لهم  لنقول  والطاغوت 
ت�شمعوا  اأمل  واأخيه،  يون�ش  بكرمي 
والتحقيقات  الق�ش�ش  من  بالع�رشات 
من  الب�رشية  حقوق  انتهاكات  حول 
لهوؤالء  وظلم  وجترب  وحرمان  تعذيب 
االأبطال، متى �شوف تفيقوا من الكيل 
مبكيالني بني اأ�شري جتند له كل الدنيا 
ي�شمح  ال  كرث  واأ�رشى  �رشاحه  ليطلق 
االأ�رشى  هوؤالء  بال�شكوى،  حتى  لهم 
حرية  نيل  اأجل  من  حياتهم  دفعوا 
ال�شهيونية  اغت�شبته  الذي  وطنهم 

باأمريكا  وممية  مدعومة  العاملية 
ومن وقف خلفهم من العامل الظامل .

ويف هذه االأيام يقبع ما يزيد عن �شتة 
�شجون  يف  اأ�شري  وخم�شمائة  اآالف 
االحتالل لكل واحد عنده األف حكاية 
طفاًل   " متنى  من  منهم  واأمل،  وحلم 
املهربة،  النطف  طريق  عن  فكان   "
له  بابن  يفرح   " متنى  من  ومنهم 
اأن  دون  جد  واأ�شبح  ابنه  فتزوج   "
ي�شاركهم، ومنهم من متنى اأن " يقبل 
اهلل،  يتوفاهم  اأن  قبل   " والديه  يد 
لكي  باكياً  قربهم  على  وخّر  فخرج 

يقبل تراب وارى اأج�شادهم .
 .. واالمل  الوجع  وهنا  فل�شطني  هنا 
ع�شقنا،  التي  االأر�ش  اجلزائر  وهنا 
لكم  نر�شلها  بكونا،  الذي  واجلند 
قاب�شني  �شنبقى  اأننا  فل�شطني  من 
الن�رش  يتحقق  االأمل حتى  على جمر 
ج�شوراً  عذاباتنا  كل  ونفر�ش  و 
حقول  زهور  وننرث  عليها  لن�شتقبلكم 
الطاهرة،  اأقدامكم  حتت  برتقالنا 
معاً نلتقي بكم، بوطنكم الذي يحبكم 
" ع�شتم وعا�شت اجلزائر  " فل�شطني 

اأر�ش ال�شهداء.

هيئة الأ�سرى: 5 اأ�سرى تعر�سوا 
لالعتداء وللتعذيب اأثناء اعتقالهم

االأ�رشى  �شوؤون  هيئة  قالت 
اأ�رشى تعر�شوا  "اإن 5  واملحررين 
واملعاملة  والتعذيب،  لالعتداء، 
اعتقالهم  عملية  خالل  املهينة 
والتحقيق معهم يف مراكز التوقيف 
االإ�رشائيلية"ووثقت يف تقرير �شدر 
اخلم�شة  االأ�رشى  اإفادات  عنها، 
عبادة  الفتى  ايقاف  بقولها: جرى 
قني�ش )16 عاما( بعد دهم قوات 
عايدة  خميم  يف  منزله  االحتالل 
يف بيت حلم، حيث تعر�ش لل�رشب 
وال�شفعات على وجهه وذلك اأمام 
بعد  فيما  نقله  ومت  عائلته،  مراأى 
"امل�شكوبية"  توقيف  مركز  اإىل 
تواجده  وخالل  ال�شتجوابه، 
بزنزانة التحقيق تعمد املحققون 
بدخول  له  ي�شمحوا  فلم  اذالله، 
احلمام وقاموا ب�شبحه على كر�شي 
وبقي على  للخلف،  مقيدة  واأيديه 
ونُقل  كامل،  ليوم  الو�شع  هذا 
االأ�شبال  االأ�رشى  ق�شم  اإىل  بعدها 

يف "عوفر". 
االحتالل  جي�ش  اعتدى  حني  يف 
االأ�شري  على  واللكمات  بال�رشب 
عاماً(،   16( �شبيح  ممد  الطفل 
بلدة  يف  منزله  اقتحام  عقب 
وا�شتمر  حلم،  بيت  يف  اخل�رش 
اليدين  مقيد  وهو  به  التنكيل 
جرى  ثم  ومن  العينني،  ومع�شوب 
نقله اإىل مركز توقيف "عت�شيون" 
ا�شتجوابه  وخالل  معه،  للتحقيق 

تعمد املحققون ال�رشاخ يف وجهه 
االعرتاف  على  الإجباره  وارهابه 
بالتهم املوجه �شده، واأُجرب الطفل 
�شبيح اأي�شاً على اخلروج من غرف 
التحقيق والبقاء يف العراء والربد لـ 
6 �شاعات متتالية قبل اأن يتم نقله 

اإىل "عوفر" حيث يقبع االآن.
بينما نكل جنود االحتالل باالأ�شري 
القا�رش قي�ش جامو�ش )16 عاماً(، 
املواجهات  خالل  اعتقاله  اأثناء 
قلقيلية،  مدينته  يف  اندلعت  التي 
اجلنود  من  عدد  هاجمه  حيث 
ثم  ومن  اأر�شاً  ببطحه  وقاموا 
ب�شكل  بال�رشب  عليه  انهالوا 
مركز  اإىل  نُقل  ثم  ومن  تع�شفي، 
ال�شتجوابه  "اأريئيل"  حتقيق 
وبعدها اإىل ق�شم االأ�رشى االأ�شبال 

يف "جميدو".
اعتداء  اأي�شاً  الهيئة  تقرير  ور�شد 
ال�شديد  بال�رشب  االحتالل  قوات 
على كل من ال�شابني ممد البح�ش 
)21 عاما(، وممد ال�شخ�شري )20 
عاما(، وكالهما من مدينة نابل�ش، 
اعتقالهما  عملية  خالل  وذلك 
لياًل،  ذويهما  منزيل  دهم  عقب 
لل�شبح  ال�شابني  كال  وتعر�ش  كما 
وال�شتم  ولالإهانة  طويلة  ل�شاعات 
باأقذر امل�شبات خالل ا�شتجوابهما 
يف مركز توقيف "اجللمة"، قبل اأن 
يتم نقلهما اإىل االأق�شام العامة يف 

معتقل "جمدو". 

يف  االأ�شرية  الفل�شطينية  احلركة  قالت 
�شجون االحتالل االإ�رشائيلي اإنها تواجه 
حرًبا �رش�شة وبداية النتفا�شة معتقالت 
باإميانهم  م�شلحني  االأ�رشى  �شيخو�شها 
االأمة  بجماهري  ثم  باهلل  وثقته  ووعيهم 

و�شعبنا.
واأو�شحت احلركة يف بيان لها اأن االأ�رشى 

من  جديدة  ومرحلة  مل�شتوى  يتعر�شون 
القمع تهدد حياتهم، مبينة اأنهم مل يتلقوا 
االأدنى  �رشوط حياة تالم�ش احلد  يوماً 
القانون  حتى  وال  الدولية  املعايري  من 
اإعالن  "اإن  واأ�شافت  االإ�رشائيلي، 
يف  ياأتي  �شدنا  الت�شعيد  يف  االحتالل 
العدو  اإطار اال�شتخدام من قبل حكومة 

يف دعايتهم االنتخابية، وا�شتهدافنا ياأتي 
ك�شعب  �شدنا  الدائمة  احلرب  اإطار  يف 
ال�شاحات"وتابعت  كل  يف  فل�شطيني 
االإعالن  هذا  واأمام  االأ�رشى  نحن  "اإننا 
ل�شد  موحدين  نقف  �شوف  �شيتبعه  وما 
وطنية  وحدة  بوعي  م�شلحني  الهجمة 
�شعبنا  جماهري  ندعو  ولذلك  حقيقية، 

الوطني  العمل  وقوى  مكان  كل  يف 
اإىل دعم حتركنا وم�شاندتنا  واالإ�شالمي 

بالفعل على االأر�ش".
ووقع على بيان احلركة االأ�شرية كل من: 
اجلهاد  حما�ش،  حركة  فتح،  "حركة 
اجلبهة  ال�شعبية،  اجلبهة  االإ�شالمي، 

الدميقراطية".

احلركة الأ�سرية

 نواجه حرًبا من الحتالل و�سننت�سر بوحدتنا



مولودية  العب  مو�سم  انتهى 
قبل  عرو�س  بن  كرمي  اجلزائر 
االإ�سابة  اأن  تاأكد  بعدما  املوعد 
وحتتاج  خطرية  لها  تعر�س  التي 
اإجرائه عملية جراحية، حيث  اإىل 
التي  الطبية  الفحو�سات  اأكدت 
خ�سع لها الالعب اإىل معاناته على 
من  متنعه  والتي  الركبة  م�ستوى 
يحتاج  اأنه  باعتبار  اللعب  موا�سلة 
يف وقت عاجل اإىل تدخل جراحي 
جانب  اإىل  اآثارها  من  للتخل�س 
فرتة  واأخذ  اللعب  عن  التوقف 
نقاهة للتعايف منها قبل العودة غلى 

وا�ستعادة  الع�سلي  التاأهيل  عملية 
يعترب  ما  تدريجيا، وهو  اإمكانياته 
واملدرب  للفريق  موجعة  �رضبة 
املقابل،  يف  عمرو�س.  عاجل 
اإبراهيم  تعافى الالعب امللغا�سي 
التي كان يعاين  اأمادا من االإ�سابة 
اأجرى  بعدما  �سابق  منها يف وقت 
الفحو�سات الطبية التي اأكدت اأن 
املعني ميكنه العودة اإىل املناف�سة 
واللعب مع الفريق ابتداء من اللقاء 

املقبل يف البطولة الوطنية.
املدير  ك�سف  اآخر  �سياق  يف 
ال�سعيد  قا�سي  كمال  الريا�سي 

املايل  العبه  عن  يتنازل  لن  اأنه 
عرو�سات  ميلك  الذي  دينغ  األيو 
وعر�س  اأوروبا  يف  لالحرتاف 
من  الر�سمي  االأهلي  من  و�سله 
خدماته  من  االيتفادة  اأجل 
احلايل،  ال�ستوي  املركاتو  خالل 
على  ال�سعيد  قا�سي  ي�رض  اأين 
و�سط  العب  بخدمات  االحتفاظ 
الكبري  الدور  ظل  يف  امليدان 
الت�سكيلة  يف  املعني  يلعبه  الذي 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  اأ�سحى  والذي 
ح�سابات املدرب عادل عمرو�س، 
عن  ممثلني  اإن  »الو�سط«  وعلمت 
نادي بي�سكتا�س الرتكي يح�رضون 
من  الوطن  ار�س  اإىل  للمجيئ 
مع  املفاو�سات  يف  الدخول  اأجل 
م�سريي النادي العا�سمي من اأجل 
الالعب  عن  بالتنازل  اإقناعهم 
اأحد  �سفوف  غلى  وت�رضيحه 
الدوري  يف  �سعبية  االأكرث  االأندية 
التي  املعلومات  وح�سب  الرتكي، 
ب�سيكتا�س  اإدارة  فاإن  بحوزتنا 
تبحث للتو�سل اإىل اتفاق مع اإدارة 
عقد  �رضاء  اأجل  من  املولودية 
املو�سم  نهاية  يف  املايل  الالعب 

الكروي اجلاري.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

�ساحبة  مادار  �رضكة  ونّددت 
ال�رضكة  يف  االأ�سهم  اأغلبية 
»التا�س«،  بقرار  للنادي  الريا�سية 
اأين �رضعت يف التح�سري لت�سعيد 
اجلزائرية  االحتادية  مع  االأمور 
لكرة  املحرتفة  والرابطة 
النقاط  ا�ستعادة  اأجل  من  القدم 
الفريق،  ر�سيد  من  املخ�سومة 
�سكوى  ت�سع  اأن  ينتظر  حيث 
من  للعبة  الدويل  االحتاد  لدى 
يف  التاأكيد  على  االإ�رضار  اأجل 
مطالبتها حقها با�ستعادة النقاط 
ا�ستعادة  على  والعمل  الثالث 

ح�سب  امله�سومة  الفريق  حقوق 
اأن�سار  ويتواجد  امل�سريين، 
يف  البلوزدادي  النادي  وم�سريو 
اأن  ي�سددون  واأنهم  خا�سة  غليان 
اأعلى  طرف  من  مظلوم  فريقهم 
من  بالدنا  يف  الكروية  الهيئات 
وقت  يف  النقاط  خ�سم  خالل 
وهو  ذلك  متنع  الفيفا  قوانني  اأن 
االأمر الذي يعمل حمامي الفريق 
طرايف على جت�سيده، خا�سة واأن 
على  تعول  البلوزدادية  االإدارة 
اأجل  من  �سوي�رضي  حمام  تكليف 

متابعة امللف.
اأبناء  ت�سكيلة  تعرف  املقابل،  يف 
اإفريقي  العب  تواجد  »العقيبة« 

الدويل  باالإيفواري  االأمر  ويتعلق 
الذي  كوا�سي  جني�سان  �سرييل 
قيادة  حتت  جتارب  اإىل  يخ�سع 
معاينته  اأجل  من  الفني  الطاقم 
والتعرف على اإمكانياته عن قرب 
من  معه  التعاقد  يف  احل�سم  قبل 
املدرب  اأقحمه  حيث  عدمه، 
عبد القادر عمراين م�ساء البارحة 
خا�سها  التي  الودية  املباراة  يف 
الفريق اأمام اوملبي العنا�رض على 
ملعب 20 اأوت من اجل اال�ستعداد 
املرتقب  العا�سمي  للداربي 
بارادو  نادي  اأمام  املقبل  ال�سبت 
الرابطة  من   17 اجلولة  حل�ساب 

املحرتفة االأوىل.

التا�ض ترف�ض اإعادة النقاط ل�شباب بلوزداداإدارة الفريق حت�شر للجوء اإىل الفيفا وحمكمة لوزان
ي�شهد فريق �شباب بلوزداد غليانا كبريا يف �شفوفه بعد قرار حمكمة التحكيم 

الريا�شية برف�ض ملف الطعن الذي تقدمت به اإدارة النادي من اجل ا�شرتجاع النقاط 
الثالث التي خ�شمتها الرابطة املحرتفة لكرة القدم من ر�شيد النادي يف بداية املو�شم 

الكروي اجلاري ب�شبب الديون املرتتبة على النادي فيما يتعلق بامل�شتحقات املالية 
لالعبيه ال�شابقني، حيث خ�شر الفريق اأمام جمعية عني مليلة على الب�شاط يف اجلولة 

االفتتاحية للبطولة الوطنية

انتظار  يف  فريقا   15 تاأهل 
بو�شعادة  اأمل  لقاء  ت�شوية 

ووفاق �شطيف

�شحب قرعة ثمن وربع 
نهائي كاأ�ض اجلمهورية 

الأحد املقبل
جتري عملية �سحب القرعة املتعلقة 
ملناف�سة  النهائي  وربع  ثمن  بالدور 
جانفي   13 بتاريخ  اجلمهورية  كاأ�س 
مركز  م�ستوى  على  وذلك  املقبل 
الفندقة واالإطعام بعني البنيان، اأين 
املتاأهلة   16 االأندية  تتعرف  �سوف 
يف  مناف�سيها  على  املناف�سة  يف 
وال�سو�سبان�س  للت�سويق  موا�سلة 
النا�سطة  االأندية  مب�ساركة  خا�سة 
�سكل  والتي  ال�سفلى  االأق�سام  يف 
املفاجاآت  بع�س  منها  عددا 
اجلمهورية  كاأ�س  عليها  املتعودة 
الدور  يجري  حيث  مو�سم،  كل  يف 
ثمن النهائي بتاريخ 21 و22 جانفي 
مواجهات  تلعب  بينما  املقبل، 
الذهاب من الدور ربع النهائي يومي 
االإياب  يلعب  بينما  فيفري  و20   19

يومي 26 و27 من نف�س ال�سهر.
وتعرف مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س تاأهل 
املحرتفة  الرابطة  من  فرق  ثمانية 
العدد  ن�سف  اأق�سي  بعدما  االأوىل 
من االأندية التي ت�سكل اأندية بطولة 
النخبة ويتعلق االأمر بكل من احتاد 
�سباب  اجلزائر،  مولودية  العا�سمة، 
ح�سني  ن�رض  بارادو،  نادي  بلوزداد، 
برج  اأهلي  ق�سنطينة،  �سباب  داي، 
بينما  وهران،  ومولودية  بوعريريج 
الرابطة  من  فرق  اأربعة  تتواجد 
مقرة،  جنم  وهي  الثانية  املحرتفة 
احتاد احلرا�س، اإحتاد عنابة و�سبيبة 
بجاية، فيما تاأهلت ثالثة اندية من 
االأق�سام الدنيا ويتعلق االأمر بكل من 
�سباب بوقرياط، م�ستقبل الروي�سات 
انتظار  يف  املحمدية  و�رضيع 
املباراة  يف  املتاأهل  على  اتلعرف 
ووفاق  بو�سعادة  اأمل  بني  املوؤجلة 
�سطيف املربجمة بتاريخ 15 جانفي 

القادم.
عي�شة ق.

املحكمة الريا�شية 
ترف�ض تخفيف 

عقوبة مالل
الريا�سية  املحكمة  اأ�سدرت 
الدولية قرارها ب�ساأن الطعن الذي 
القبائل  �سبيبة  رئي�س  به  تقدم 
العقوبة  لتقلي�س  مالل  �رضيف 
الرابطة  من  عليه  امل�سلطة 
ورف�ست  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
به  تقدم  الذي  الطعن  املحكمة 
ما  وهو  وم�سمونا،  �سكال  مالل 
من  عليه  امل�سلطة  العقوبة  يثبت 
حرمان  يف  العقوبة  قبل.وتتمثل 
ملدة  املالعب  دخول  من  مالل 
ت�رضيحاته  ب�سبب  كاملة،  اأ�سهر   3
الرابطة  رئي�س  حق  يف  النارية 
مقدرة  العقوبة  الوطنية.وكانت 
نافذة  اأ�سهر  بـ6  �سابق  وقت  يف 
تقوم  اأن  قبل  نافذة،  غري  واأخرى 
 3 اإىل  بتخفيفها  العقوبات  جلنة 
اأ�سهر فقط.وبهذا �سيكون �رضيف 
بتنفيذ  االلتزام  على  مالل جمربا 
حتى  عليه،  امل�سلطة  العقوبة 

نهايتها.
ق.ر.

ممثلون عن ب�شيكتا�ض يحلون قريبا باأر�ض الوطن من اأجل ديانغ

بن عرو�ض يخ�شع اإىل عملية جراحية وينهي 
املو�شم باكرا

رونالدو ي�شاعد اليويف 
للحفاظ على األيغري

األيغري  ما�سيمليانو  اقرتب 
من  جلوفنتو�س  الفني  املدير 
حتديد م�سريه مع البيانكونريي، 
االإدارة  راأ�س  على  بالبقاء  �سواء 
الفنية اأو الرحيل خلو�س حتديات 
»توتو  �سحيفة  وذكرت  جديدة، 
ال�سائعات  بع�س  اأن  �سبورت«، 
عن  األيغري  رحيل  اإىل  اأ�سارت 
يف  جلوفنتو�س  الفنية  القيادة 
خا�سة  اجلاري،  املو�سم  نهاية 
ينتهي  اأن  املقرر  من  عقده  واأن 
يف عام 2020. واأ�سافت اأن قرار 
من  جاء  يوفنتو�س  عن  الرحيل 
حافز  عن  األيجري  بحث  اأجل 

اآخر.واأو�سحت  فريق  مع  جديد 
كري�ستيانو  و�سول  تاأثري  اأن 
طراأت  التي  والتغيريات  رونالدو 
من  غريت  يوفنتو�س  اإدارة  على 
الرحيل. نحو  األيجري  تفكري 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
األيجري، �سيتم حتديده  م�ستقبل 
مار�س/ �سهر  يف  نهائي  ب�سكل 

اآذار املقبل، مو�سحة اأن املدرب 
يف  حمادثات  �سيجري  االإيطايل 
اأنيلي،  اأندريا  مع  الوقت  ذلك 
املديرين  بجانب  النادي،  رئي�س 

بافل نيدفيد وفابيو باراتي�سي.
وكاالت

حت�شبا للتح�شري للبطولة االفريقية للدراجات

�شعالل ينهي حت�شرياته يف 
بلجيكا وفرن�شا

اجلزائري،  الدّراج  يخو�س 
افريقيا  بطل   - �سعالل،  يا�سني 
هذا  �سباقني  ال�سكرات�س-،  يف 
وفرن�سا،  ببلجيكا  اال�سبوع، 
ليختتم بذلك �سل�سلة حت�سرياته، 
حت�سبا للبطولة االفريقية 2019، 
يناير   19 اىل   17 من  املقررة 
اجلاري بجنوب افريقيا، ح�سبما 
�سبكة  يف  االثنني  يوم  اعلنه 
االجتماعي.وكتب  التوا�سل 
�سنة(   23( اجلزائري  الدويل 
الفاي�سبوك  على  �سفحته  يف 
املقبل،  ال�سبت  يوم   « مو�سحا: 
�ساأحّط الرحال بجنت البلجيكية، 
قبل ان التحق يوما بعدها، ب�سان 
ال�سباقان  وهما  بفرن�سا  كونتان 
اىل  التوجه  قبل   ، يل  االخريان 
جنوب افريقيا .«وا�ساف �سعالل 
الفرن�سي   النادي  يف  -النا�سط 
اىل  باالإ�سافة   - اأنه   CVO

التاأهل  ل�سمان  النقاط  ح�سد 
املقبلة  االوملبية  االلعاب  اىل 
فاإن   ، بطوكيو   2020 �سائفة  يف 
هذا  خالل  اال�سا�سي  هدفه    »،
لقبه  على  احلفاظ   هو  املو�سم 
الدراج  افريقيا.«وركن  بجنوب 
املركز  احتل  -الذي  اجلزائري 
ال20 يف �سباق ال�سكرات�س املنظم 
بغري ن�سن ) �سوي�رضا( يف م�ستهل 
 2018 املا�سي-  دي�سمرب  �سهر 
ي�ستاأنف  ان  قبل  الراحة  اىل    -
لكا�س  ا�ستعدادا   ، التدريبات 
املنظمة من  »فنيوك�س«،  فرن�سا 
4 اىل 6 يناير اجلاري بروبيك�س.

وختم �سعالل قائال: » حاليا لدي 
ا�سبوع الإنهاء التح�سريات واآملي 
جيدة  بدنية  لياقة  يف  اأكون  ان 
يف  التحدي  رفع  من  وامتّكن 

جنوب افريقيا.« 
وكاالت
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عي�شة ق.

حيث ف�ز امللف امل�رصي ب�أغلبية 
اللجنة  يف  املمثلة  الأ�صوات 
�صوت�   16 مبجموع  التنفيذية 
جنوب  مللف  واحد  �صوت  مق�بل 
واحد  ع�صو  امتنع  بينم�  اإفريقي� 
الطرف  وك�ن  الت�صويت،  عن 
اأم�س  اأول  �رّصب  قد  امل�رصي 
تنظيم  ب�رصف  بالده  ملف  فوز 
ك�أ�س اإفريقي� لالأمم بعدم� اأعلمت 
وزير  الك�ف  داخل  من  اأطراف 
الري��صة ه�ين اأبو ريدة بفوز بالده 
الق�ري،  الكروي  العر�س  بتنظيم 
ك�أ�س  من�ف�ص�ت  م�رص  وت�صت�صيف 
للمرة اخل�م�صة يف  لالأمم  اإفريقي� 
تنظيم  له�  �صبق  بعدم�  ت�ريخه� 
اأعوام  يف  �ص�بقة  طبع�ت  اأربع 
و2006،   1986  ،1974  ،1959
اإىل  الق�رية  املن�ف�صة  تعود  حيث 

 13 دام  غي�ب  بعد  م�رص  اأح�ص�ن 
ع�م� ك�مال.

الوطني  املنتخب  اأن  والأكيد 
بذكري�ت  م�رص  غلى  يعود  �صوف 
ع�رص  اإىل  به  تعود  التي  درم�ن  اأم 
خ��س  عندم�  ب�ل�صبط،  �صنوات 
ال�ص�بق  الوطني  الن�خب  اأ�صب�ل 
الف��صلة  املب�راة  �صعدان  رابح 
اأم�م نظريه ح�صن �صح�تة يف ملعب 
تعر�س  عرفت  والتي  الق�هرة 
الر�صق  اإىل  اآنذاك  اخل�رص  ح�فلة 
تك�صري  اإثره�  على  مت  ب�حلج�رة 
بع�س  واإ�ص�بة  احل�فلة  نوافذ 
رفيق  الثن�ئي  �صورة  يف  الالعبني 
وانهزمت  ملو�صية،  وخ�لد  حلي�س 
بثن�ئية  حينه�  الوطنية  الت�صكيلة 
نظيفة اأخذته� اإىل خو�س املب�راة 
جمموع  يف  للت�ص�وي  الف��صلة 
اخل�رص  يفوز  اأن  قبل  النق�ط، 
ب�للق�ء الذي جرى ب�ل�صودان وعلى 

املدافع  بهدف  درم�ن  اأم  ملعب 
ال�ص�بق للخ�رص عنرت يحي.

مدن الحت�شان   5
العر�س القاري ورفع 

عدد املنتخبات اإىل 24 
 

املقبلة  الن�صخة  تعرف  و�صوف 
املنتخب�ت  عدد  رفع  الك�ن  من 
مرة  لأول  امل�ص�ركة  الإفريقية 
بعدم�  وذلك  انطالقه�  منذ 
ب�عتم�د  النطالق  الك�ف  اأقرت 
خو�س املن�ف�صة الق�رية مبجموع 
الن�صخ  ك�نت  بعدم�  منتخب�   24
 16 مبجموع  جتري  امل��صية 
عدد  لأكرب  الفر�صة  ومنح  منتخب� 
من املنتخب�ت من اأجل امل�ص�ركة 

يف النه�ئي�ت.
خم�س  امل�رصي  الطرف  وحدد 

احت�ص�ن  اأجل  من  م�رصية  مدن 
الق�ري من خالل  الكروي  العر�س 
الع��صمة  من  كل  مدن  تر�صيح 
ال�صوي�س،  الإ�صكندرية،  الق�هرة، 
اأجل  من  بور�صعيد  الإ�صم�عيلية 
املب�ري�ت،  اأرا�صيه�  على  اللعب 
الذي  امل�رصي  امللف  وح�صب 
ت�صمن  فقد  الك�ف  اإىل  قدم 
عن  جمموعتني  مب�ري�ت  برجمة 
الق�هرة  الع��صمة  يف  الأول  الدور 
الق�هرة،  مالعب  حتت�صنه�  التي 
اإىل  اجلوي،  والدف�ع  ال�صالم 
جمموعة  مب�ري�ت  برجمة  ج�نب 
على  ال�صكندرية  يف  واحدة 
واملك�س،  الإ�صكندرية  ملعب 
جمموع�ت  ثالث  مب�ري�ت  وتق�م 
الإ�صم�عيلية،  مدن  مالعب  على 
ج�نب  اإىل  وبور�صعيد،  ال�صوي�س 
من  اأخرى  مدينة  اإ�ص�فة  تر�صيح 

اأجل احت�ص�ن املب�ري�ت.

اأحمد اأحمد يعلن فوز امللف امل�شري بتنظيم كا�س اإفريقيا 2019

�خل�صر يعودون �إىل م�صر بذكريات �أم درمان
اأعلن االحتاد االإفريقي لكرة القدم عن فوز م�شر ب�شرف تنظيم نهائيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة يف �شائفة العام 

اجلاري 2019 خلفا للكامريون التي مت �شحب التنظيم منها ب�شبب عدم جاهزيتها لتاأخرها يف االنتهاء من م�شاريع بناء 
واإعادة ترميم امللعب، واأعلن رئي�س الكاف امللغا�شي اأحمد اأحمد �شباح اأم�س من ال�شنغال عن منح هيئته الكروية 

القارية تنظيم دورة »الكان« اإىل م�شر بعد مناف�شتها مع ملف جنوب اإفريقيا خللفة الكامريون

�صوالري يد�فع عن مودريت�ش 
ويعرتف باأزمة �لريال

حل�شاب دوري الدرجة الثانية الفرن�شية

�أوكيجا تاهر�ت وم�صلوب �صمن 
�لت�صكيلة �ملثالية ملرحلة �لذهاب

�ص�نتي�غو  الأرجنتيني  ق�ل 
لري�ل  الفني  املدير  �صولري، 
مدريد، اإن الفريق �صيلعب مب�راة 
ذه�ب  يف  ليج�ني�س  اأم�م  الغد 
اإ�صب�ني�،  ملك  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن 
يف  �صولري  حم��س.وت�بع  بكل 
الثالث�ء:  اليوم  �صحفي،  موؤمتر 
»�صنواجه الأمر بكل حم��س، كم� 
هو احل�ل يف جميع امل�ص�بق�ت 
نلعب  اأن  علين�  نخو�صه�،  التي 
الك�أ�س  مليلية،  اأم�م  لعبن�  مثلم� 
اأن  ويجب  جًدا  جميلة  بطولة 
نكون حذرين يف الدق�ئق الأوىل، 
واأن  ح�صًم�  اأكرث  نكون  اأن  علين� 
ن�صع كل ط�قتن� يف املب�راة من 

اأجل الفوز«.
مودريت�س،  لوك�  انتق�د  وعن   
عقب  للفريق،  الو�صط  لعب 
�صو�صييداد  ري�ل  اأم�م  اخل�ص�رة 
ق�ل: »�صمعت م� ق�له مودريت�س، 
امللعب  داخل  للغ�ية  ذكي  اإنه 
ب�لكرة  ف�ز  ولهذا  وخ�رجه، 
حرفت  كلم�ته  بع�س  الذهبية، 
لأنه ك�ن يتحدث بلغة لي�صت هي 
ق�له  م�  لكن  له،  ب�لن�صبة  الأوىل 
يف  والرتكيز  الدقة  زي�دة  حول 
�صحيح«. اأمر  املب�ري�ت  بداية 

من  العمل  »نوا�صل  واأ�ص�ف: 
الع�م  اأن  اأعتقد  التح�صن،  اأجل 
لل�صب�ب،  جًدا  مهم  احل�يل 
الفريق  يف  لالعبني   � واأي�صً
ب�ت  الأهداف  ت�صجيل  الأول، 

نعمل  ونحن  الآن،  �صعوبة  اأكرث 
هذا  يف  اأنف�صن�  حت�صني  على 
اجلديد  الوافد  اجل�نب«.وعن 
اإبراهيم دي�ز، ق�ل: »اأراه جيًدا، 
ومن  معن�،  هن�  لوجوده  �صعيد 
الذي  الرقم  يرتدي  اأن  اجليد 
كنت اأرتديه )21(، �صرنى اإن ك�ن 

ج�هًزا للق�ء الغد اأم ل«.
وجهه�  التي  النتق�دات  وحول   
للتحكيم  وكذلك بع�س الالعبني 
بتقنية  ال�صتع�نة  عدم  ب�صبب 
�صو�صييداد،  مب�راة  يف  الفيديو 
القواعد  تكون  اأن  »يجب  ق�ل: 
وا�صحة، هن�ك اأ�صي�ء ل اأفهمه� 
كمتفرج، اإنه �صيء جديد و�صوف 
اإىل حد  ي�صل  للوقت كي  يحت�ج 
لي�س  الكم�ل، م� فعله الالعبون 
النف�س،  عن  دف�ع  بل  �صكوى 
عن  م�رصوع«.و�صئل  حق  وهذا 
ف�أج�ب:  مدريد،  ري�ل  تدريب 
الأعجوبة،  مبث�بة  العمل  »هذا 
اإنه �رصف عظيم وامتي�ز يف هذه 
بني  التف�ين  نف�س  اأرى  املهنة، 
الالعبني  من  الأع�ص�ء،  جميع 
احلدائق«.وحول  عم�ل  وحتى 
الويلزي  الالعب  اإ�ص�ب�ت  تكرار 
اأ�صي�ء  »اإنه�  علق:  بيل،  ج�ريث 
نحله� بخ�صو�صية ت�مة«واختتم: 
الن�دي  �صي��صة  �رصح  يهمني  »ل 
يف النتق�لت، نحن م� عليه الآن 

ونعمل مًع� لتحقيق الأهداف«.

لكرة  الفرن�صية  الرابطة  اأعلنت 
الت�صكيلة  عن  اأم�س  اأول  القدم 
ملرحلة  الر�صمية  املث�لية 
الدرجة  دوري  من  الذه�ب 
الت�صكيلة  هذه  و�صمت  الث�نية، 
مع  ت�ألقوا  جزائريني،  لعبني   3
من  الذه�ب  مرحلة  يف  اأنديتهم 
امل�ص�بقة ويتعلق الأمر ب�حل�ر�س 
�صفوف  يف  الن�ص�ط  اأوكيدج� 

ن�دي ميتز الفرن�صي، الذي يحتل 
الذه�ب  مرحلة  ترتيب  �صدارة 
�صب�كه  نظ�فة  على  ح�فظ  اإذ 
ك�ملة،  مب�ري�ت   8 جمموع  يف 
ت�هرات  مهدي  الثن�ئي  وكذلك 
وزميله وليد م�صلوب لعبي ن�دي 
لن�س الفرن�صي، واللذين يحتالن 
املرتبة الث�لثة يف الرتتيب الع�م.
ق.ر.

جماهري الفريق حت�شر اإىل تنقل تاريخي 
مللعب �شو�شة

وفد �ل�صيا�صي تنقل �أم�ش �إىل 
تون�ش لتح�صري لقاء �الإفريقي

�صد وفد فريق �صب�ب ق�صنطينة م�ص�ء الب�رحة الرح�ل اإىل تون�س 
اأم�م  املقبل  اجلمعة  تنتظره  التي  للمواجهة  التح�صري  اأجل  من 
الن�دي الإفريقي التون�صي والتي تندرج �صمن اجلولة الفتت�حية 
من دور جمموع�ت رابطة اأبط�ل اإفريقي�  حيث جتري املق�بلة 
نحو  بربة  رحلة  يف  ال�صي��صي  وفد  وانطلق  �صو�صة،  ملعب  على 
موا�صلة  قبل  ام�س  ليلة  املبيت  به�  ق�صوا  التي  تب�صة  مدينة 
ال�صفرية عرب احل�فلة نحو تون�س اأين اأقدمت اإدارة الفريق على 
احلجز يف فندق ب�ل�س من اأجل ق�ص�ء فرتة الإق�مة والعودة اإىل 

ار�س الوطن ال�صبت املقبل.
مدينة  غزو  يف  ق�صنطينة   �صب�ب  ان�ص�ر  انطلق  املق�بل،  يف 
�صو�صة ال�صي�حية والتي حتت�صن مواجهتهم اأم�م الإفريقي، حيث 
توجهت جمموعة منهم من اأجلب ح�صور املب�راة من املدرج�ت 
الأوىل  ايج�بية يف خرجته  نتيجة  الفريق على  حتقيق  وت�صجيع 
بدور املجموع�ت يف �صي�ق الرتكيز على اللعب من اأجل الت�أهل 
اإىل الدور ربع النه�ئي من املن�ف�صة الق�رية،  اأين ا�صتغل اأن�ص�ر 
الفريق العرو�س املغرية املقدمة من طرف الوك�لت ال�صي�حية 
مل�صجي  ت�ريخي  تنقل  ت�صجيل  اجل  من  املنخف�صة  والأ�صع�ر 
�صب�ب ق�صنجطينة خ�رج الدي�ر وت�صجيع زمالء الالعب لعرو�صي 
تخ�صي�س  نحو  �صو�صة  مركب  اإدارة  وتتوجه  املدرج�ت،  من 

جمموع 2000 تذكرة لف�ئدة �صب�ب ق�صنطينة.

م�صر ح�صمت تنظيم �لكان يف 
�جتماع 17 دي�صمرب

ك�صف م�صدر داخل الحت�د الأفريقي لكرة القدم اأن اأمر تنظيم 
م�رص لأمم اأفريقي� 2019 ح�صم يف اجتم�ع عقد يف 17 دي�صمرب 
اأحمد رئي�س الك�ف وه�ين  اأحمد  امل��صي ب�رصم ال�صيخ، بني 
بتنظيم  م�رص  وف�زت  امل�رصي،  الكرة  احت�د  رئي�س  اأبوريدة 
الت�صويت  اأفريقي� يف  اكت�ص�ح جنوب  بعد  الأفريقية،  البطولة 
بنتيجة 16-1، وق�ل امل�صدر اإن رف�س املغرب التقدم بطلب 
لتنظيم اأمم اأفريقي� 2019 دفع اأحمد اأحمد ل�صتغالل ح�صوره 
اأبوريدة  ال�ص�طئية، ومط�لبة  للكرة  اأفريقي�  اأمم  نه�ئي بطولة 
ب�إنق�ذ املوقف والتقدم بطلب لتنظيم البطولة، واأكد امل�صدر 
اأن اأبوريدة مل تكن لديه رغبة وقته� للدخول يف هذا ال�رصاع، 
الك�مريون واملغرب وعدم معرفته مبوقف  خوًف� من غ�صب 

احلكومة امل�رصية.
 وق�ل اأبوريدة لرئي�س الك�ف اإنه يخ�صى من التقدم ثم اخل�ص�رة 
اأم�م اأي دولة اأفريقية اأخرى مم� �صيهز �صورته داخل بلده وبني 
اأع�ص�ء الك�ف، لكن اأحمد اأحمد ك�ن ح��صًم� واأكد له اأنه اإذا 
تقدمت م�رص ف�إنه ي�صمن عدم خ�ص�رته� مهم� ك�ن املن�ف�س، 
الحت�د  رئي�س  ن�ئب  �صوبري  اأحمد  اليوم  نف�س  يف  وعقد 
اجتم�ًع� مع اأ�رصف �صبحي وزير الري��صة لوجود اأبوريدة يف 
�رصم ال�صيخ، واأكد له �صبحي اأنه ح�صل على موافقة احلكومة، 
التقدم  على  يوافق  امل�رصي  الحت�د  رئي�س  جعل  م�  وهو 
الطلب امل�رصي وقبل  البطولة، وعقب تقدمي  لتنظيم  بطلب 
الك�ف  رئي�س  لكن  اأفريقي�  جنوب  تقدمت  الرت�صح  ب�ب  غلق 
اأكد لالحت�د امل�رصي اأن الأمر حم�صوم، واأن الت�صويت ل بد 

اأن يتم ل�صتكم�ل الإجراءات الق�نونية.
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م�صري فينغر يهدد حلم بوكيتينو
بوكيتينو  ماوري�سيو  الأرجنتيني  اأعرب 
لفرتة  توتنهام  مع  البقاء  يف  رغبته  عن 
طويلة، مثلما فعل الفرن�سي اأر�سني فينغر 
مع اأر�سنال، ويرغب بوكيتينو يف احلفاظ 
ملعب  بناء  ظل  يف  توتنهام  قوة  على 
مع  فينغر  فعل  مثلما  اجلديد،  الفريق 
الإمارات  ملعب  بناء  مت  عندما  اأر�سنال 
بوكيتينو  وقال  »هايربي«،  عن  والتخلي 
»مريور«  �سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  يف 
الربيطانية: »ما حدث لفينغر يف النهاية 

معه  للتحدث  الفر�سة  يل  �سنحت  اإذا  لأر�سنال،  قدمه  ما  بعد  خا�سة  عادل،  غري  اأمًرا  كان 
�ساأ�ساأله هل كان الأمر ي�ستحق ذلك«، واأ�ساف: »اآمل واأمتنى اأن اأكون هنا ملدة 20 عاًما ثم اأقرر 
املغادرة اأو اإنهاء م�سريتي هنا، لكنني ل اأعرف هل �سيحدث ذلك، لأن من خالل ما راأيته كانت 
الأندية  العديد من  لتدريب  الأرجنتيني مطلوب  اأن  لفينغر غري عادلة«. يذكر  النا�س  معاملة 

الأوروبية يف ال�سيف املقبل مثل مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي وريال مدريد الإ�سباين.

�صقيق بوغبا: مورينيو كان امل�صكلة
وجه ماتيا�س بوغبا �سقيق ووكيل اأعمال الفرن�سي بول بوغبا لعب و�سط مان�س�سرت يونايتد، 
اللوم للربتغايل جوزيه مورينيو مدرب الفريق ال�سابق، ب�سبب انخفا�س م�ستوى �سقيقه خالل 
الفرتة املا�سية، وقدم بول بوغبا م�ستويات باهتة مع املدرب الربتغايل مورينيو خالل الأ�سهر 
القليلة املا�سية، قبل اأن يتح�سن ب�سدة مع و�سول الرنويجي �سول�سكاير لتدريب الفريق، وقال 
ماتيا�س يف ت�رصيحات ل�سبكة RMC الفرن�سية: »مورينيو كان امل�سكلة، يف غرفة املالب�س 
اأنه يريد ال�سيطرة  وخارجها، كان امل�سكلة يف كل �سيء«، واأ�ساف: »ما نراه من مورينيو هو 
على كل �سيء دائًما، يريد اأن يكون مركز الهتمام، لكن بول ل يهتم بهذا الأمر على الإطالق«، 
واختتم عن �سقيقه: »لو احرتمته �سيحرتمك، لو اأعطيته الثقة الكاملة �سوف يقدم لك مباريات 

كبرية وم�ستوى رائع«.

زيارة فريغ�صون تطري باأحالم املان يونايتد
اأ�سطورة  فريغ�سون  األيك�س  ال�سري  وجه 
رائعة  ر�سالة  يونايتد  مان�س�سرت  يف  التدريب 
لتدريبات  زيارته  اأثناء  الفريق،  لالعبي 
ال�سياطني احلمر بدعوة من املدرب احلايل 
اأويل جونار �سول�سكاير، وك�سفت �سحيفة »ذا 
اأن فريغ�سون قال لالعبني  الربيطانية  �سن« 
على  قادرون  اإنهم  التدريبية  احل�سة  اأثناء 
اإعادة اليونايتد اإىل عهده الرائع مرة اأخرى، 
»فريغ�سون  النادي:  وقال م�سدر مقرب من 
�ستجعل  املجموعة  هذه  اأن  الالعبني  اأخرب 
ي�ستمتعوا  اأن  ويريدهم  بهم  يوؤمن  اإنه  وقال  اأخرى،  مرة  وناجًحا  م�سيطًرا  يونايتد  مان�س�سرت 
ويفعلوا كل �سيء على اأر�س امللعب«، واأ�ساف: »لقد اأخربهم فريغ�سون اأن النادي يف اأيٍد اأمينة 
من  جزًءا  �سيكونون  واأنهم  القادمة،  ال�سنوات  يف  واأكرب  اأف�سل  اليونايتد  ي�سبح  باأن  ووعدهم 
هذا النجاح«، واأو�سح امل�سدر اأن خطاب فريج�سون اأثر كثرًيا يف الالعبني، وكل جنوم الفريق 
اأظهروا دعمهم حلديثه، كما وعدوه بالفوز ب�سيء ما من اأجله هو ومل�ساعدة �سول�سكاير. يذكر 
تدريب  �سول�سكاير  الرنويجي  توىل  اأن  منذ  متتالية  انت�سارات   5 يونايتد ح�سد  مان�س�سرت  اأن 

الفريق خلًفا للربتغايل جوزيه مورينيو.

ليفربول يوّدع كاأ�س الحتاد الإجنليزي
اأمام  خ�سارته  بعد  الثالث  الدور  من  الإجنليزي  الحتاد  كاأ�س  م�سابقة  ليفربول  فريق  وّدع 
ولفرهامبتون 1-2، وخا�س فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب املباراة بت�سكيلة غاب عنها 
معظم الالعبني الأ�سا�سيني كامل�رصي حممد �سالح والربازيلي فريمينيو اللذين اأ�رصكهما يف 
الدقائق الأخرية من املباراة وكذلك ال�سنغايل �ساديو ماين، افتتح الولفز الت�سجيل يف الدقيقة 
38 عن طريق املك�سيكي راوؤول خيمينيز، ليدرك التعادل بعدها الريدز عن طريق البلجيكي 
ديفوك اوريجي لكن رد الفريق الأ�سفر مل يتاأخر اأكرث من 4 دقائق من خالل ت�سديدة �ساروخية 

للربتغايل روبني نيفي�س عانقت �سباك احلار�س البلجيكي �سيمون مينيويل.

وزير الداخلية الإيطايل يعار�س اإيقاف املباريات

اأكد وزير الداخلية الإيطايل ماتيو �سالفيني معار�سته اإيقاف مباريات كرة القدم اأو اإغالق املالعب مثلما يطالب البع�س، بعد 
ال�سيحات العن�رصية واأحداث العنف التي �سهدها الدوري الإيطايل موؤخراً، وقال �سالفيني الذي يراأ�س اأي�سا حزب الرابطة 
اليميني املتطرف اأن اإغالق املالعب واإيقاف املباريات اأو حظر �سفر امل�سجعني يعني ا�ستقالة الدولة، واأ�ساف عقب عقد 
طاولة م�ستديرة يف روما بهدف تعزيز الأمن يف املالعب الريا�سية: »اأنا مع م�ساءلة اجلماهري بالقول اإن من ارتكب خطاأ يجب 
اأن يدفع ثمنه«، وجمع �سالفيني م�سوؤويل قوات الأمن والحتادات الريا�سية واحلكام واملدربني وممثلي الأندية وامل�سجعني 
بعد اأحداث العنف التي وقعت يف 27 دي�سمرب املا�سي على هام�س مباراة اإنرت ميالن و�سيفه نابويل �سمن الدوري املحلي، يف 
تلك الأم�سية، كان مدافع نابويل الدويل ال�سنغايل كاليدو كوليبايل �سحية �سيحات عن�رصية اأثارت �سخطا واأدت اإىل معاقبة اإنرت 

ميالن بخو�س مباراتني بدون جمهور، يف عقوبة �رصيعة واأكرث ق�ساوة عما درجت عليه العادة.
كما ح�سلت اأحداث خطرية اأي�سا خارج امللعب قبل انطالق املباراة واأدت اإىل وفاة اأحد م�سجعي اإنرت يبلغ 35 عاماً بعدما 
ده�سته �سيارة خالل هجوم ملئات الألرتا�س لإنرت ميالن �سد �ساحنة �سغرية مل�سجعي نابويل، وتابع �سالفيني »ل يجب اأن نخلط 
اأنا�س طيبون يتواجدون يف عامل كرة القدم اإىل جانب املجرمني«، م�سدداً على اأنه يريد  بني امل�سجعني الذين 99،9% منهم 
الق�ساء على اجلرمية داخل وخارج املالعب، لأجل ذلك، اأعلن �سالفيني عن قانون وحيد ب�ساأن الأمن يف الريا�سة -يرجع تاريخ 
الن�س املرجعي يف اإيطاليا اإىل عقود- مع تدابري تهدف اإىل ت�رصيع وتب�سيط الإجراءات للتو�سل اإىل حماكمات اأ�رصع«، واأ�ساف 
»يجب الرتخي�س لعمليات نقل جماعي للم�سجعني لأنه من ال�سهل ال�سيطرة على األف م�سجع يف قطار حمجوز من خالل تقدمي 
بطاقة الهوية اأكرث من 100 �سيارة تدخل املدينة دون اأي مراقبة«، كما اأكد الوزير تف�سيله برجمة املباريات احل�سا�سة يف النهار 

بدلً من الليل.

اأو�سح الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب 
الإجنليزي  الدوري  ترتيب  رابع  ت�سيل�سي 
اإيجاد  اإىل  بحاجة  اللندين  النادي  اأن 
�سي�سك  الإ�سباين  الو�سط  لالعب  بديل 
انتقال  تاأكيد  مت  حال  يف  فابريغا�س 
الفرن�سي،  موناكو  �سفوف  اإىل  الأخري 
ع�سية  �سحفي  موؤمتر  يف  �ساري  واعترب 
الدور  ذهاب  يف  توتنهام  جاره  مواجهة 
الرابطة  كاأ�س  مل�سابقة  النهائي  ن�سف 
�سي�سك،  رحل  »اإذا  وميبلي:  ملعب  على 
تعوي�سه  اإىل  حاجة  يف  بالتاأكيد  ف�سنكون 
واإل �سنواجه م�ساكل بخم�سة لعبي خط 
و�سول  املتوقع  من  وكان  فقط«،  و�سط 
موناكو  اإىل  عاما   31 البالغ  فابريغا�س 
اإىل  انتقاله  بخ�سو�س  للتفاو�س  الأحد 

م�سدر  بح�سب  الفرن�سية  الإمارة  فريق 
مقرب من الأخري اأكد خربا ل�سحيفة ليكيب 
الريا�سية الفرن�سية، ال اأن امل�سدر نف�سه 
اأكد اأن ال�سفقة مل حت�سم بعد، ويف اإ�سارة 
اإ�سافية على احتمال �سفر فابريغا�س اىل 
الالعب  اأن  �ساري  اأو�سح  الأحد  الإمارة 
كان يف اإجازة الأحد، راف�سا تاأكيد اأو نفي 

ذهابه اإىل فرن�سا للتفاو�س مع موناكو.
النادي  مع  فابريغا�س  عقد  وينتهي 
ويبدو  احلايل،  املو�سم  نهاية  يف  اللندين 
فوري�ست  نوتنغهام  �سد  املباراة  اأن 
الثالث  الدور  يف  املن�رصم  ال�سبت   0-2
كانت  الجنليزي  الحتاد  كاأ�س  مل�سابقة 
كان  حيث  ت�سيل�سي،  باألوان  له  الأخرية 
بت�سفيق  وحظي  القائد  �سارة  يرتدي 

امل�سجعني مطول، ومينح ت�سيل�سي عقدا 
الذين  لالعبني  فقط  واحد  عام  ملدة 
واعترب  الثالثني،  �سن  اأعمارهم  تتخطى 
�ساري اأن فابريغا�س الذي ل يلعب كثريا 
عليه  يتعني  املو�سم،  هذا  الفريق  مع 
لعامني،  معه  للعب  موناكو  عر�س  قبول 
اإىل  ينتقل  اأن  يجب  »براأيي،  �ساري  وقال 
موناكو، لديه عر�س ملدة عامني، ل اأريد 
لعبا مهما مثل فابريغا�س اأن يكون غري 
ت�سيل�سي  مع  فابريغا�س  ويلعب  �سعيد«. 
قادما  به  التحق  عندما   2014 عام  منذ 
من بر�سلونة التي لعب يف �سفوفها ما بني 
األوان  عن  دافع  باأنه  علما  و2014،   2011
من  اأر�سنال  العا�سمة  يف  الثاين  القطب 

2003 اإىل 2011.

�صاري يطالب ت�صيل�صي بتعوي�س فابريغا�س

بر�صلونة يخطط اإىل عودة نيمار
رحيل الالعب اإىل �سان جريمان واألفارو كو�ستا اأحد الأ�سدقاء املقربني من نيمار، لو�سع اأف�سل اإ�سرتاتيجية البار�سا، ووفًقا لالإذاعة املقربة من بر�سلونة، فاإن كوري اجتمع بالوكيل بيني زاهايف الذي �ساهم يف اجتمع باملحيطني بنيمار خالل فرتة اأعياد امليالد يف الربازيل، لبحث اإمكانية عودة الالعب اإىل �سفقة يف التاريخ، وقالت اإذاعة »راديو كتالونيا« اإن اأندريه كوري م�ست�سار بر�سلونة يف الربازيل، ال�سابق بر�سلونة، بعد رحيله عن البار�سا يف ال�سيف قبل املا�سي اإىل الفريق الباري�سي كاأغلى ما يزال الالعب الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان مر�سًحا للعودة اإىل ناديه 

ة  د لعو
اأدرك اأنه اأخطاأ يف خطوة الرحيل عن البار�سا.النجم الربازيلي اإىل البلوغرانا، واأو�سحت الإذاعة الكتالونية اأن مهاجم باري�س �سان جريمان يريد العودة اإىل بر�سلونة بعدما 
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ر�ؤى

تداعيات "اأ�سلمة احلداثة"
تتحّول الفكرة اإىل كتاب بعد �شنوات من التاأليف.�يتحّول كتاب اإىل مقال بهدف ن�شر املعرفة �ت�شهيلها، لكن اأن يراكم مقاال بعد يومني من ن�شره مادة 
كتاٍب جاهز للتحرير �االإ�شدار اأمر الفت يف ع�شر ك�شاد الكتابة �الكّتاب.االأ�شعب من هذا كّله اأن تن�شج من هذا الرتاكمللتعليقات املتناق�شة اأمامك 

مقااًل جديداً �عرباً. 

ن�شيم اخلوري

 ملاذا ؟
ن�رشت  بعدما  ح�صلت  لأّنهاجتربة 
بعنوان:  مقايل   اخلليج  �صحيفة 
لأ�صلمة  ل  الفرن�صّية«:  »ماريان 
نقلته   ،)2018/12/22( احلداثة« 
كاماًل  واملواقع  ال�صحف  من  العديد 
وبريوت  وباري�س  ولندن  وا�صنطن  يف 
وغريها،  وفل�صطني  وعمان  والقاهرة 
يف  الإذاعات،لياأخذ  بع�س  واإجتزاأته 
الإهتمام  من  حّيزاً  التوا�صل  و�صائل 
التي  وال�صلبية  الإيجابية  والتعليقات 
�صغلتني والتي فائدة رّبا من تو�صيبها 

ون�رشها يف كتاب.
ولهذا موؤ�رّشات:

اأنقر  بل  تنقر!  اأّل  املهم   -1
املحّرمات  باب  وباإحرتام  بري�صتك 
فتتحّرك  احلّية  واملدفونة  الثابتة 
الكتابة  فت�صبق  الربق  مثل  ال�صبابات 
فتظهر  وحولها  وتتفّجر  القراءة 
وردود  الأفعال  التائهبني  ال�صلوك 
العرب  معظم  كباأن  الأفعاللتذّيلن�صّ
�صاروا يكتبون ويع�صقون ردود الأفعال 
بعد وقوع الكوارث. وهذا اأمر اإيجابي 
نقاوة  نحو  والأمزجة  الأجيال  بجمع 

الكتابة املتوا�صعة.
ال�صاخبة  الأوىل  اأتذّكرالتجربة   -2
 2 يف  ن�رشتها  نقرٍة  مقال/  على 
امل�صتقبل  جملّة  يف    1979 حزيران 
م�رش  بعنوان:«  باري�س  يف  ال�صادرة 
ال�صادات  زيارة  بعد  معاوية«  و�صعرة 
فيها  »اإ�رشائيل«طالبت  اإىل  املفاجئة 
اإن  امل�رشيني  مع  ال�صعرة  بقطع 
نتيجة  على  باملئة   99 بن�صبة  وافقوا 
جاء  كما  للزيارة،  الر�صمي  الإ�صتفتاء 

لو  يزعل  لن  معاوية  �صنة.اإّن   40 منذ 
عاد اأو كان يف م�رش.

با�س املقال كتاباً خمطوطاً ما قيمته 
�صاأن  يف  الدنيا  مالمح  تبّدلت  اإن 

فل�صطني!
3- مّتحي املقولة ال�صائعة باأّن العرب 
ل يقراأون ول يكتبون، غاب زمن كانت 
متعاحًم�صورة  فيه  والكتابة  القراءة 
وغريهم،  الدين  ورجال  باملثقفني 
وخارج  الإ�صتعمال  �صهولة  وعرب 
ع�رش  اأيقظ  املعرفة  تعقيدات 
العربي  التاريخي  الكبت  التوا�صل 
واملتابعة  القراءة  اأبواب  و�صّقت 
اجلارح  والنقد  والكتابة  والتعبري 
با  العرب  عاّمة  لدى  والت�صويبات 
املثقفني  ن�صو�س  اأحياناً  يتجاوز 

واملفكرين وتعقيداتهم الفل�صفية. 
املالحظات  يومياً  اأمامنا  تتكّد�س 
وتعليقات الراأي العام العربي املتفّجر 
ال�صغرية  والن�صو�س  والنربة  بال�صوت 
ال�صادقة  لكنها  لغوياً  املفككة 
الب�صيطة واملبا�رشة املتنّوعة احلاملة 
مل�صامني د�صمة جاذبة تخلط التفكري 
وتدمج  وال�صليقة  بالعفوية  الهاديء 
التهذيب  وتقرن  بالغرائز  العقل 
اأنت  والتحقري.  وال�صباب  بال�صتائم 
و�صو�صت  لطاملا  ب�رشية  اأمام ظاهرة 
دفنت  كاملة  �صعبية  مكتبات  ب�صمت 
يف  الفجر  عند  متّر  ال�صدوروهي  يف 
الزعماء.تبدو  متاثيل  اأمام  ال�صاحات 
وكاأّنها اأبواب ال�صجون واحلرية فتحت 
هو  اإهمالها.  يجوز  ل  �صيولً  لتتدّفق 
الواقع يناديناغناه نحو �صناعة الوعي 
العاّمة  لدى  ل  والثقافات  والرقي 
وامل�صوؤولني  احلكام  لدى  بل  وح�صب 

يف العامل. 
وتداعياته  العربي«  ل«الربيع   -4

التعبريات  تفجري  يف  وا�صح  ف�صل 
ولفت  الكتابة  جدران  فوق  ال�صعبية 
اإىل  اللغات  بختلف  العامل  �صعوب 
وامل�صلمني  والعرب  فل�صطني  ماأ�صي 
وامل�صتمّرة  املّرة  التجارب  واأ�صواق 
التي ي�صعب حموها وحرمان �صعوبها 
ولوعيهم  قناعاتهم  تدفقات  من 

وتاريخهم الأخر�س. 
5- يقراأون ويكتبون بنهم لكن بت�رّشع 
وتدقيق  اأناة  دون  ومن  ملحوظ، 
وا�صحاًبني  فرق  ل  اأّن  والغرابة 
التعليقات  والعاديني،وفق  املتعلّمني 
املن�صور  املقال  ن�س  لأّن  الواردة، 
يف »اخلليج«، كان ل�صيدة فرن�صية نقل 
اأمنوذجاًلنبذ  قو�صني  بني  العربّية  اإىل 
وكراهيتهمللم�صلم الفرن�صيني  بع�س 

فرن�صا  على  يناملهاجريناحلاقدين 
والغرب. 

باأن  مهّماً  اأمراً  اأ�صيف  ان  ن�صيت   -6
بالنقد  اخلليجية طالبت  املالحظات 
حّتى  �صيء  كل  يطال  اأن  الذي«يجب 
عليه  يعلق  ل  الذي  الديني  ال�صلوك 
�صيء من قيم الدين« كما كتب م�صوؤول 

�صعودي كبريم�صيفاً :
» اأتعاطف مع كاتبة املقال الفرن�صّية، 
يف  املتواجدة  الأكرثية  مع  واتعاطف 
تلك البلدان الذين ل يحملون الكراهية 
لالخرين ول لثقافتهم ول حل�صارتهم 
من  القلية  ممار�صات  ثمن  ويدفعون 
اجلهلة ومر�صي النفو�س حتى ا�صبحت 
احللول مل�صتع�صية. خويف ان يح�صل 
للعرب امل�صلمني منهم  خا�صة  اإذا مل 
الذي  املحيط  مع  بالتعاي�س  يقبلوا 
تطوره  يف  وي�صهموا  فيه  يعي�صون 
لهم ما ح�صل  احل�صاري،  اأن يح�صل 
النازية  ايدي  علي  يوم  لليهود  ذات 
التي بدات تطل برا�صها من جديد اإّما 

بالقتل اجلماعي او الرتحيل اجلماعي 
اوطان  ا�صلية  للعرب  اأن  وكوي�س 
اأّل  اأقول  اأن  اإليها،  اأحب  يرجعون 
ن�صتمر يف حتميل الغرب كل م�صاكلنا 

فنن�رشف عن التفكري يف احللول«.
باملقابل كتب م�صلم من باري�س:

ي�صل  فرن�صا  يف  امل�صلمني  عدد  »اإن 
باأي  لهم  يعرتف  ل  ماليني  �صبع  اىل 
يدر�صون  ذلك  ثقافيةومع  خ�صو�صية 
ب�رشوطها  الفرن�صية  املدار�س  يف 
املجحفة ويوؤّدون ال�رشائب كاملة وهم 
الفرن�صي  لالإقت�صاد  املروجني  اأكرث 
اليهود  بينما  الكبري؛  باإ�صتهالكهم 

اأقلية ومع ذلك يعرتف بخ�صو�صيتهم 
بل  اخلا�صة  مدار�صهم  ولهم  الثقافية 
ويطبقون  اخلا�صة  حماكمهم  ولهم 
قانون اأحوالهم ال�صخ�صية ،، لهذا فاإن 

هذا الكالم ل ينطلي على اأحد .
كانت  �صنوات  ع�رش  قبل  واأزيدك، 
اإ�صبانيا اجلارة تعي�س اأزمة خانقة وكان 
الأزمة  �صبب  اأن  على  ي�صوق  الإعالم 
امل�صلمني  املهاجرين  تواجد  هو 
اأعمالهم  من  امل�صلمون  طرد  وفعال 
بلدانهم  اىل  اأغلبهم  وعاد  ووظائفهم 
تفاقمت؛  بل  ا�صتمرت  الأزمة  ولكن 
وعليه عرف الإ�صبان اأن �صبب اأزمتهم 

لنظام  بل  بها  للمهاجرين  عالقة  ل 
للحدود  عابر  متوح�س  راأ�صمايل 
حتتكر الرثوة فيه اأقلية �صغرية ؛ولعل 
ها(  ن�صّ نقلت  التي  الفرن�صية)  هذه 
ت�صتيت  تريد  وهي  الأقلية  هذه  من 
اإنتباه الفرن�صيني املطالبني بحقوقهم 
هذه  اىل  ال�صفراء  ال�صرتات  اأ�صحاب 

الأ�صطوانة امل�رشوخة امل�صلمون.«
والنتيجة؟؟؟؟

اأ�صعها  احلداثة«خمطوطة  »اأ�صلمة 
و�صعرة  جانب«م�رش  اإىل  الرف  على 

معاوية« �صهادتان تف�صلهما 40 �صنة.

اأحالم م�شتغامني 

رواية »�سهيا كالفراق« بني لوعة احلب واأالعيب القدر
روايتها  على  �صنوات  خم�س  بعد 
تطل  بك«،  يليق  »الأ�صود  الأخرية 
م�صتغامني  اأحالم  اجلزائرية  الكاتبة 
على قرائها بكتاب جديد تغو�س فيه 
لتكت�صف  الب�رشية  النف�س  اأعماق  يف 
القدر  واألعيب  املثرية  الع�صق  عوامل 

اخلبيئة.
تتحدث م�صتغامني يف الكتاب اجلديد، 
كالفراق«،  »�صهيا  عنوان  يحمل  الذي 
رواياتها  وت�صرتجع  نف�صها  عن 
ال�صابقة. ومن خالل ق�صة رجل لوعه 
تاأخذ  احلب،  يف  ثقته  واأفقده  الفارق 
اأحاديث  وتن�صج  البطولة  دور  الكاتبة 
يخاطبها  الذي  الغام�س  الرجل  مع 

بكلمات لي�صت �صوى كلماتها.
العا�صق  لوعة  م�صتغامني  وت�صف 
»اأحتاج  الكتاب:  ن�س  يف  بقولها 
�صظايا  من  بقي  با  اأ�صتعني  لأن 
والقيام  �صهي  ن�س  لكتابة  ق�صتك 
اأحلق  لقلوب  عاطفي  اإعمار  باإعادة 
لكن  الدمار..  اأنواع  كل  احلب  بها 
الق�ص�س لي�س ما ينق�صني للكتابة ول 
الأمل؛  ينق�صني  اجلميلة،  الن�صو�س 
املا�صي  يف  اأجله  من  تاأملت  ما  فكل 
يف  با  وعجبي،  ندمي  م�صدر  اأ�صبح 
يوم  مر�صت  التي  الأوطان  تلك  ذلك 
بكيتها  التي  العوا�صم  وتلك  اُحّتلت، 
ذلك  بعد  لنا  لتنجب  �صقطت،  يوم 
قّطاع طرق التاريخ واأنا�صا ل ي�صبهون 

يف �صيء ممن كنت جاهزة للموت من 
اأجلهم«.

يتكون من 250 �صفحة  الذي  الكتاب، 
عن  �صدر  والذي  الو�صط  القطع  من 
يف  للن�رش  اأنطوان«  »ها�صيت-  دار 
احلياة  من  مقتطفات  يتناول  بريوت، 
والأمل  والبغ�س  احلب  من  باأكملها، 
التوا�صل  وو�صائل  واللقاء  والفراق 

احلديثة والطرق القدمية.
وال�رشد،  الرواية  بني  ميزج  وباأ�صلوب 
ر�صائل  الكتاب  م�صتغامني  تعترب 
قائلة  القراء  اإىل  هدية  توجهها 
»فليكن... ما دام �صعاة الربيد جميعهم 
قد خانوا �صندوق بريدنا، هذه ر�صائل 
ل �صندوق بريد لوجهتها عدا البحر، 
يعد  مل  الذين  اإىل  زجاجة،  يف  اأبعثها 

لهم من عنوان لنكتب اإليهم«.
وتتحدث اأحالم م�صتغامني يف مقدمة 
واإن�صانة  ككاتبة  نف�صها  عن  الكتاب 
العواطف يف  وتقول: »كتبت كثريا من 
ت�صادها ويف ذهابها واإيابها، عن علو 
النف�س  عن  وانهياراتها،  الأحا�صي�س 

الب�رشية وتناق�صاتها«.
اأن  وحدث  غالبا  »اأ�صبت  وت�صيف: 
اأخطاأت وما زلت اأتاأمل دهاليز النف�س 
واجب  فللكاتب  ومتاهاتها.  الب�رشية 
تاأملي جتاه امل�صاعر ما دامت العاطفة 
وما  احلياة  يف  النا�س  يحكم  ما  هي 
يحرك الأبطال يف الروايات وهي التي 

بنطقها املجنون حتكم العامل«.
للكاتبة  بقولة  م�صتغامني  وت�صت�صهد 
»ماأ�صاة  ترولوب:  جوانا  الإجنليزية 
الن�صاء  يحبون  الرجال  اأن  هي  العامل 
والأطفال  الأطفال  يحبنب  والن�صاء 
يحبون القطط«. بينما يحتوي الكتاب 
والأمثال  الق�ص�س  من  العديد  على 

والأقوال واآراء كتاب واأ�صعار واأغان.
م�صتغامني  تتحدث  تهكمي  وباأ�صلوب 
عن الوطنية والنك�صار وكل ما متر به 
البلدان العربية من اإخفاقات وخيبات. 
اأنها  على  املنطقة  �صعوب  وت�صف 
اأبواب القطارات. ما عاد  اإىل  »معلقة 
اإنقاذ  اإنقاذ الوطن كل منا يريد  همنا 
بفر�صته  للحاق  يرك�س  الكل  نف�صه، 
اجلحيم  من  الهروب  فقطار  الأخرية 

ل ينتظر«.
يف  نف�صها  عن  م�صتغامني  وتتحدث 
مني  تنتظرون  »ماذا  قائلة:  الكتاب 
من  يبدع  كيف  الإع�صار؟  هذا  و�صط 
وبالثانية  بيد،  القطار  اإىل  متعلق  هو 
مير  تارة  من  امل�صهد؟  لي�صف  يكتب 
بينما  بنفق،  مير  وتارة  جميل  بنظر 
ويتدافعون  وينزلون  ي�صعدون  النا�س 
احتياطي  بقعد  ليفوزوا  حوله  من 
حال  احلب  يف  يقعون  لالنتظار، 
حمطة  قبل  ويفرتقون  ال�صعود، 
م�صافة  يدوم  اليوم  فع�صق  الو�صول. 
العا�صق  توا�صي  اأن  وعليك  حمطة 

من  ت�صافر  عا�صقة  وتقنع  املخدوع 
دون تذكرة عودة باأن عليها النزول«.

تقول  الواقع  مقاربة  اإىل  �صعيها  ويف 
على  وقعت  اإنها  كتابها  يف  الكاتبة 
ال�صدق  »فمن�صوب  خميفة:  حقيقة 
العفوية  بتناق�س  يتناق�س  حياتنا  يف 
بالت�صاوف  ابتلينا  لقد  العاطفية، 
واإ�صهار العواطف وبفائ�س املجامالت 
نعي�س  نحن  لذا  )الاليكات(  جمع  يف 
زمنا كاذبا ومنافقا ل بركة يف عواطفه 

ول يف وقته ول يف ماله«.
مي�صي  كان  الزمن  اأن  الكاتبة  وتعترب 
له  تكون  اأن  قبل  جميل  ان�صياب  يف 
اأرقام فت�صاأل: »هل بداأت ماأ�صاتنا يوم 
قب�صة  يف  ووقعنا  القليل  بركة  فقدنا 
والأعمار  الأعوام  اأرقام  الأرقام؟ 
الأر�صدة  واأرقام  متابعينا  واأرقام 
واأرقام الهواتف واأرقام ال�صفرات لفك 
كل ما حولنا من اأجهزة، واإذ ب�صرينا 
رقم  اإىل  اأرقام حولتنا  �صل�صلة  حتكمه 
يف �صل�صلة ب�رشية... فما عرفت رقما 

اإل خانني«.
وقالت م�صتغامني، التي وقعت الكتاب 
وقت  يف  للكتاب  بريوت  معر�س  يف 
هذا  اإن  احلايل،  دجنرب  من  �صابق 
لأن  كالروايات؛  د�صما  »لي�س  الكتاب 
والقارئ  تغري،  والعامل  تاأخر،  الزمن 
على  القدرة  له  لي�س  متعبا  اأ�صبح 

التعاي�س مع كتاب من 500 �صفحة«.
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اأفاية،  الدين  نور  ملحمد  �صدر 
جديد  كتاب  املغربي،  الأكادميي 
عن  واملعنى«،  »ال�صورة  بعنوان 
يف  والتوزيع  للن�رش  الثقايف  املركز 

الدار البي�صاء وبريوت.
واملعنى«،  »ال�صورة  كتاب  ويطرح 
جمموعة  التقدميية،  ورقته  ح�صب 
من الأ�صئلة املتعِلّقة بالنظر اجلمايل 
ونقديا،  نظريا  الإبداعي  الفعل  يف 
الفكر  تطور  �صعيد  على  �صواء 
م�صتوى  على  اأو  عامة،  اجلمايل 
الرتكيز  مع  العربي،  الفل�صفي  ال�صياق 
بالأ�صا�س على عالقة النظر بال�صورة 
للذات  ك�صفا  باعتبارها  ال�صينمائية 
وتوتراتها،  ومفارقتها  تناق�صاتها  يف 
ومطالبه  تفاوتاته  يف  واملجتمع 
وك�صفا  ا�صتالبه،  واأ�صكال  واأوهامه 

لكل م�صتويات الوجود الإن�صاين.

ويرى اأفاية يف ال�صينما اإبداعا ب�رشيا 
يف  ينطبع  ما  بني  يرّكب  وجماليا 
املخِيّلة من اأ�صياء الواقع، وما اختزن 
وما  رمزي،  ر�صيد  من  الذاكرة  يف 
قدرة  من  ال�صينمائي  الفاعل  ميتلكه 
للموا�صيع  تناوله  يف  التخيُّل،  على 

وتتناول  املباح واملحّرم  التي تخرتق 
اأكرث  جعله  مما  وامل�صترت،  الظاهر 
الفنية  احلداثة  اأنتجتها  التي  الفنون 

»دميقراطية«.

باأن  الكتاب،  هذا  يف  اأفاية،  ويذّكر 
اإبداعي  وحقل  جماعي  فن  ال�صينما 
منتهى  اإجرائية يف  بخ�صو�صية  يتمّيز 
معها  يعني  وال�صعوبة،  التعقيد 
العوائق  كل  على  انت�صارا  فيلم  اإجناز 
والثقافية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
للفاعل  ت�صمح  ل  التي  والنف�صية 

ال�صينمائي ببناء �صورته ور�صالته.
املغربي  الأكادميي  كتاب  ويت�صمن 
ق�صما فكريا ونظريا، وق�صمني تقنيني 
اإىل  ينظر  تاأريِخيا  وق�صما  تطبيقيني، 
حقال  باعتباره  ال�صينمائي  الإبداع 
غنيا للتفكري، وينظر يف �رشوط اإمكان 
املكانة  لحتالل  ال�صينما  ا�صتدعاء 
الفكرية  املناق�صة  يف  املنا�صبة 
اأ�صئلة  حول  تدور  التي  واجلمالية 
العربية،  الثقافة  يف  الفنية  احلداثة 
الوجود  تهم  ق�صايا  من  ِ�صه  تفرترَ وما 
والثقافة واجل�صد  والتاريخ  وال�صيا�صة 

والذاكرة واحلرية.

عن املركز الثقايف للن�شر �التوزيع يف الدار 
البي�شاء �بري�ت

نور الدين اأفاية ي�سدر كتاب »ال�سورة 
واملعنى«



ال�صياب وعي�صى ع�صفور و�صياح 
اجلهيم يف �صل�صلة اأعالم ومبدعون

�أ�سماء مبدعة يف �ل�سعر و�لرتجمة قدمتها �سل�سلة “�أعالم ومبدعون” 
�لتي ت�سدر �سهريا لليافعة وتتناول �أعالما �سوريني وعربا ر�حلني لتذكري 

�لنا�سئة بهم.

وكاالت

ويف كتاب بدر �ساكر ال�سياب ويقع 
يف 50 �سفحة من القطع املتو�سط 
عن  ملحة  ال�سفدي  بيان  للباحث 
وتداعياتها  ال�ساعر  هذا  حياة 
من  ليتمكن  الق�ص  ي�سبه  باأ�سلوب 
�سيطلعون  الذي  الفتيان  ت�سويق 
طفولة  م�ستعر�سا  الكتاب  على 
بجمال  تو�ست  وكيف  ال�سياب 
منطقته التي ينتمي اإليها وما فيها 
من مكونات انعك�ست على كتاباته 
اإ�سافة لغنى بلدته جيكور بالنخيل 

الكائنات  تلك  تعني  وما  والتمر 
اجلميلة يف �سعره.

اليتم  اإىل  ال�سفدي  تطرق  واأي�سا 
وكيف  ال�سياب  بحياة  اأثر  الذي 
حت�سيله  واأنهى  وعانى  در�ص 
على  التمرد  واإ�رصاره  العلمي 
اال�ستعباد و�سعيه لتحقيق الكرامة 
باأ�سعاره  م�ست�سهدا  والعدالة 
التي  املر�ص  حالة  ومتناوال 
واحلزن  وق�سوتها  بال�سياب  اأملت 
ودخوله  باأعماقه  تفجر  الذي 
بني  تنقله  ثم  متعددة  م�ست�سفيات 
وباري�ص  ولندن  ولبنان  الكويت 

حتى  ال�سلل  اإىل  لي�ست�سلم  للعالج 
رحيله.

اأعالم  �سل�سلة  اأي�سا  وقدمت 
ال�ساعر  حياة  ق�سة  ومبدعون 
عي�سى ع�سفور يف 55 �سفحة من 
مطيع  للباحث  املتو�سط  القطع 
حمزة الذي جمع كثريا من مالمح 
حياته وحبه للوطن وكتابته لل�سعر 

باأ�سلوب ر�سني.
اأن  الباحث  يبني  الكتاب  ويف 
العروبة كانت اأهم ما عند ال�ساعر 
واأنه يتميز بوعي وطني كبري جعل 
راف�سا  قومية  نزعة  ذا  �سعره 

بالقيم  ومليئا  اخلارجي  العدوان 
والقومية  والوطنية  االجتماعية 
ورغبته  لفل�سطني  حلبه  اإ�سافة 
عالقة  عند  متوقفا  بتحريرها 
ال�سداقة التي جمعته بقائد الثورة 
با�سا  �سلطان  الكربى  ال�سورية 
االأطر�ص وكيف ا�ستمد منه احلمية 

و�سدة العزمية ورف�ص الهوان.
لالأديب  اجلهيم”  “�سياح  وكتاب 

�سفحة   47 يف  خل�ص  نادر  موفق 
جوانب  املتو�سط  القطع  من 
واملربي  الباحث  هذا  حياة  من 
العربية  باللغة  وولعه  واالأديب 
االأ�سيل  وال�سعر  العربي  واالأدب 
حا�رصا  كان  الراحل  اأن  مو�سحا 
يف  الثقافية  املجاالت  جميع  يف 
بت�سجيع  كبري  دور  وله  ال�سويداء 
يف  وتدريبها  ال�سابة  املواهب 

اإىل  اإ�سافة  املنابر  على  الوقوف 
دوره يف ت�سليط ال�سوء على اأدباء 

كبار ومعرفته باأدباء عامليني.
ويف الكتاب اأ�سار نادر اإىل ترجمات 
الفرن�سية  اللغة  عن  اجلهيم 
اإىل  الفتا  كتابا   40 بلغت  والتي 
اهتمامه فيها بكل جماالت االأدب 
الثقافة  وا�سطالعه بدور مهم يف 

ال�سورية املعا�رصة.
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م�صر تنجح يف ا�صتعادة خمطوط اإ�صالمي قبل بيعه 
يف بريطانيا

امل�رصية،  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
يعود  اإ�سالمي  خمطوط  ا�ستعادة 
ال�سلطان  حكم  فرتة  اإىل  تاريخه 
قن�سوة الغوري اآخر حكام املماليك 
وذلك  مل�رص،  العثماين  الغزو  قبل 
بالعا�سمة  مزاد  يف  بيعه  قبل 

الربيطانية لندن.
“ربعة  عن  عبارة  واملخطوط 
ورقة،   28 من  قراآنية”  م�سحف 
االأ�سود  باملداد  الن�سخ  بخط  كتبت 
وتبداأ  االأحمر،  باللون  اإطار  داخل 
االآية  من  عمران  “اآل  �سورة  من 
�سورة  من   23 االآية  نهاية  اإىل   93
اجللد  من  غالف  ولها  الن�ساء”، 

بب�سمة مذهبة.
الذي  الثاين  هو  املخطوط  ويُعد 

ت�سرتده دار الكتب والوثائق القومية 
اأ�سهر  خالل  اخلارج  من  م�رص  يف 
“املخت�رص  خمطوط  بعد  قليلة 
حممد  ملوؤلفه  التاريخ”  علم  يف 
اأوت  يف  ا�سرتدته  الذي  الكافيجي 

.2018
عزمي،  ه�سام  قال  جانبه،  من 
القومية  والوثائق  الكتب  دار  رئي�ص 
املخطوط  اإن  �سحفي،  موؤمتر  يف 
الكتب  دار  �سجالت  يف  مثبت 
اآخر  امل�رصية بتاريخ 1884م، وكان 
الكتب يف  دار  بت�سجيالت  له  ظهور 
عام  وحتديداً  الـ19  القرن  نهاية 

1892م.
واأ�ساف اأن املخطوط كان معرو�ساً 
للبيع يف دار مزادات “�سوذبيز” يف 

اأكتوبر مببلغ يرتاوح بني  لندن �سهر 
ا�سرتليني  جنيه  اآالف   10 اإىل   7
العامل  “فنون  بعنوان  مزاد  �سمن 

االإ�سالمي”.
الثقافة  وزارة  اأن  “عزمي”  واأو�سح 
امل�رصية  اخلارجية  مع  بالتعاون 
اإثبات ملكية املخطوط  جنحت يف 
دار  مع  باالتفاق  وا�سرتداده 

املزادات وحائز املخطوط.
وتابع بقوله “لي�ست كل املخطوطات 
املزاد  يف  بيعها  عن  يعلن  التي 
لكن يف  الكتب،  دار  باخلارج تخ�ص 
املزادات  دار  اأعلنت  احلالة  هذه 
من  جمموعة  بيع  عن  بالفعل 
املخطوطات، لكن واحداً منها فقط 
هو الذي كنا منلك وثائقه، ونثق يف 

ملكيتنا له باالأدلة والرباهني”.
“نتابع  قائاًل:  “عزمي”  وا�ستطرد 
املزادات  يف  يعر�ص  ما  جيداً 
ووثائق  خمطوطات  من  باخلارج 
تاأكدنا  اإذا  اإال  نتدخل  ال  لكننا 
للمخطوط،  الكتب  دار  ملكية  من 
لوقف  الفور  على  نتدخل  وحينها 
نبداأ مرحلة  ثم  اأوىل،  البيع كخطوة 
املفاو�سات الإثبات ملكيتنا للقطعة 

املعرو�سة باملزاد”.

ومتلك دار الكتب والوثائق القومية 
يف م�رص اأكرث من 60 األف خمطوط، 
كبري  م�رصوع  على  حالياً  وتعمل 

لرقمنة هذه املخطوطات.
 وكالة �أنباء �ل�سعر 

للدكتور رزق ح�سن نوري

»جتار القاهرة يف ع�صر حممد علي«.. 
يبحث املتغريات

)اأنت اإن�صان( … رواية فل�صفية 
باكورة اأعمال الكاتب كنان العنداري

يف كتاب �سادر عن الهيئة امل�رصية 
العامة للكتاب 2018، يحاول الدكتور 
رزق ح�سن نوري الوقوف على تاأثري 
اقت�سادياً  اجلديدة  املتغريات 
و�سيا�سياً يف طبقة التجار ون�ساطهم 
فهم  وحماولة  القاهرة،  مدينة  يف 
امل�ستحدثة  النظم  تاأثري  مدى 
اأو  داخلياً  التجارة  يف  كاالحتكار 
بال�رصورة  وهل  عليهم،  خارجياً 
اأدت اإجراءات حممد علي التجارية 
التجار،  دور  وتقل�ص  تراجع  اإىل 

خ�سو�ساً مع حلول الدولة يف ت�سيري 
احلركة التجارية بدالً منهم.

�سيا�سة  فهم  اأي�سا  الدرا�سة  حتاول 
ملواجهة  املدينة  يف  التجار 
الدولة  من  املتزايدة  ال�سغوط 
يف  املالية  املوارد  على  لل�سيطرة 
من  مزيد  بفر�ص  وذلك  العا�سمة، 
جمال  يف  الدخول  اأو  ال�رصائب 
لهذا  كان  وقد  التجاري،  اال�ستثمار 

تاأثريه على التجار.
 وكاالت 

العنداري  كنان  الكاتب  ياأخذ 
اإىل  القارئء  فل�سفي  باأ�سلوب 
النف�ص  اأغوار  ل�سرب  داخله 
االإن�سانية ليقراأ ذاته كاأنه يتعرف 
عليها الأول مرة يف روايته االأوىل 

التي حملت ا�سم )اأنت اإن�سان (.
الرواية تتناول ق�سة بطلها ال�ساب 
نف�سه  يعرف  يكن  مل  الذي  ايفو 
اأن  فوجد  عنها  بحث  عندما  اإال 
قيمة االإن�سان عظيمة وان احلياة 
اأن  وعلينا  تفا�سيلها  بكل  جميلة 
نت�سالح مع اأنف�سنا ونتقبلها لبث 
فهم  نحو  الدافع  واإعطاء  االأمل 
الذات واحلياة بب�ساطة بعيدا عن 
�سخ�ص  لكل  واحلافز  تعقيداتها 
للعي�ص وفقا للقوانني التي حتكم 
على  القدرة  يعطيه  مبا  النف�ص 

التحكم بقرارته وغرائزه.
اإن�سان  اأنت  رواية  وتبحث 

كيوان  دار  عن  موؤخرا  ال�سادرة 
للطباعة والن�رص والتوزيع يف 261 
املتو�سط  احلجم  من  �سفحة 
وحتكي  النف�ص  مكنونات  يف 
تفا�سيل احلياة وعالقات اأنا�سها 
ح�سب  وم�ساعرهم  و�سخو�سها 
العنداري ملرا�سلة �سانا  ما يبني 
حكايته  تكون  قد  اأنها  اإىل  الفتا 
�سكل  على  تفا�سيلها  كتب  التي 
رواية  بعد  فيما  لت�سبح  خواطر 
تالم�ص بتفا�سيلها حياة �رصيحة 
الذين  ال�سباب  من  وا�سعة 
بعد  احلرب  �سنوات  عا�رصوا 
كانت  اللذين  واال�ستقرار  االأمن 

تنعم بهما بلدنا.
من  العنداري  الكاتب  اأن  يذكر 
وهو   1993 ال�سويداء  مواليد 
خريج املعهد التجاري امل�رصيف 

بال�سويداء.

باالأدب  العامل  تعريف  اطار  يف 
االإماراتي؛�سدر الرتجمة الهندية 
تكفي«  ال  واحدة  »غرفة  لرواية 
االإماراتي  والكاتب  للروائي 
االأ�ستاذ �سلطان العميمي، وذلك 
يف معر�ص نيودلهي للكتاب، مع 
االإماراتية  االأعمال  جمموعة 
نف�سها،  اللغة  اإىل  املرتجمة 
بدعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  د. 
حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو 
ال�سارقة، واإ�رصاف هيئة ال�سارقة 

للكتاب.
واحدة  »غرفة  رواية  وتعد 
الثاين  الروائي  العمل  التكفي« 
روايته  بعد  العميمي  ل�سلطان 
واأربع   ،1003 �ص.ب  االأوىل: 
كان  ق�س�سية،  جمموعات 

اآخرها: اإ�سارة ال تلفت االنتباه.
التي  املرتجمة  الرواية  اأما 
�سدرت ن�سختها العربية يف عام 
2016، فتدور اأحداثها يف اأجواء 
حول  والفنتازيا،  الغرائبية  من 
�سخ�ص ي�ستيقظ من نومه ليجد 
نف�سه يف غرفة جمهولة، ال منفذ 
�سوى  اخلارجي  العامل  اإىل  فيها 
يتل�س�ص  اأخذ  الذي  بابها  ثقب 

اآخر يف  من خالله على �سخ�ص 
الغرفة املجاورة لغرفته، والذي 
ي�سبهه متاماً. وتذهب الرواية يف 
بع�ص اأحداثها اإىل توظيف اأجزاء 
من  الغرائبية  احلكايا  بع�ص  من 
بعامل  ال�سعبي اخلا�ص  املوروث 

البحر يف دولة االإمارات.
وكالة �أنباء �ل�سعر

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

�سدر حديثاً كتاب »دبلوما�سية 
احل�سار: ح�سار ال�سهيد يا�رص 
املفاو�سني  لكبري  عرفات« 
الفل�سطينيني واأمني �رص اللجنة 
التحرير  منظمة  يف  التنفيذية 
�سائب  الدكتور  الفل�سطينية 

عريقات.
وهو  النا�رص  بح�سب  الكتاب 

للثقافة  اال�ستقالل  دائرة 
اال�ستقالل  جامعة  يف  والن�رص 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 
تطور  ملرحلة  قراءة  يقدم 
ال�سيا�سي  واالأداء  الفكر 

الفل�سطيني.
ع�رصة  يف  الكتاب  يتناول 
ف�سول، املرحلة ال�ساخنة التي 

الفل�سطيني  ال�سعب  عا�سها 
اإرها�سات  معها  حملت  والتي 
وعميقة،  الفتة  تغيريات 
كوثيقة حا�سمة ممتدة و�سديدة 

احل�سور.
ويحتوي الكتاب على م�سامني 
واملفاو�سات  املرا�سالت  كل 
اجلانب  بني  مّتت  التي 

ح�سار  حلظة  الفل�سطيني 
يا�رص عرفات  الراحل  الرئي�ص 
االأطراف  وكافة   ،2002 عام 
قراءة  خالل  من  ال�سلة،  ذات 
ووا�سعة ومبا�رصة ومن  عميقة 
تلك  يف  �رصيكاً  كان  �ساهد 

املفاو�سات واللقاءات.
وكاالت 

�صدور كتاب" دبلوما�صية احل�صار: ح�صار ال�صهيد 
يا�صر عرفات"

 وكاالت
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املخرج ال�سينمائي ع�سام تع�سيت يك�سف ليومية "الو�سط"

وزارة الثقافة �ستدعم مهرجان اميدغا�سن 
ال�سينمائي باالأورا�س بوالية باتنة

ك�سف املخرج ال�سينمائي ع�سام تع�سيت يف ت�سريح خ�ص به يومية "الو�سط " عن لقائه بوزير الثقافة عزالدين ميهوبي  والذي متت فيه مناق�سة م�سروع مهرجان 
اميدغا�سن ال�سينمائي الذي يعد  اأول مهرجان �سينمائي  بالأورا�ص وولية باتنة واملوجه لل�سينمائيني اجلزائريني يف جمال الأفالم الق�سرية الروائية �سيتناف�ص 

على هذه اجلوائز جمموعة من الأفالم والتي �ستكون حا�سرة بقوة يف هذه  املناف�سة مبدينة باتنة اأيام 13 اإىل 16 مار�ص 2019 ، موؤكدا تع�سيت عن موافقة   
ميهوبي مع رعايته و ا�ستعداده  الكامل   لدعم هذا املهرجان  الذي يجمع بني ال�سينما وال�سياحة.

حكيم مالك 

العمل على اإجناح الطبعة 
الأوىل من املهرجان 

وحتويله اإىل حدث دويل 
م�ستقبال 

�أبدى  فلقد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
عز�لدين ميه�بي �مل�س�ؤول �لأول  
على  �لثقافة يف �جلز�ئر ح�سب  
ما �أكده  لنا تع�سيت عن �إعجابه 
باملهرجان ك�نه �لأول باملنطقة 
يف �ملجال �ل�سينمائي  كا�سفا  عن 
ح�س�ره  فيه  مل�ساركة  �ل�سباب 
هذ�  يف  �ل�سينمائيني  �لفنانني  و 
يد  مد  مع  �ل�طني   �لحتفال 
�لع�ن للقائمني عليه وم�ساعدتهم 
مع  �ملهرجان   يخ�ص  ما  بكل 
تقدمي  �أ�سماء و مدعمني �أخرين 
لهذ� �ملهرجان  حيث عرب  وزير 
يجعل  باأن  �لثقافة عن طم�حه  
�ل�سينمائي   �ملهرجان  هذ�  من  
حدثا  باتنة  ب�لية  بالأور��ص 
�لقادمة   �لطبعات  يف  دوليا 
مبقايي�ص  يك�ن  �أن  ي�د  و�لذي 
عاملية  و�سيتحقق هذ� ب���سطة 
جمه�د�ت  فريق عمل �ملهرجان 
�لطبعة  لإجناح  ي�سع�ن  و�لذين 
�ميدغا�سن  مهرجان  من  �لأوىل 
ب�لية  بالأور��ص  �ل�سينمائي 

باتنة.

ت�سريف ال�سينما اجلزائرية 
بفيلم "هيومان" يف مهرجان 

ال�سارقة لالأفالم

ت�رصيحه  يف  تع�سيت  �أكد  كما    
يف  خربته   �أن  "�ل��سط" 
�لتي    �لدولية   �ملهرجانات 
بهذه  يق�م  جعلته   ح�رصها 
�ملبادرة �لتي ترفع ر�أ�ص �جلز�ئر 
يف م�ساف �لدول �ملنظمة ملثل 
�ل�سينمائية  �ملهرجانات  هذ 
�جلز�ئر يف هذ�   و�لتي حتتاجها 
�ل�قت بالذ�ت ،  حيث عرب هذ� 
�لكبرية  �سعادته   عن  �لأخري 
طرف  من  �مل�رصوع  هذ  بقب�ل 
كا�سفا  �جلز�ئري   �لثقافة  وزير 
�سفر  بتذكرتي  دعمهم    �أنه   
�ل�سارقة  مهرجان  يف  للم�ساركة 
فيلم  �سي�سارك  حيث  لالأفالم 
 18 �أيام  باملهرجان  "هي�مان" 
هذ�  وقال   2019 جانفي   26 �ىل 
�سيك�ن  �أنه  �ل�سينمائي  �ملخرج 
عند ح�سن ظن كل �سخ�ص يعرفه 
�إجناز�ت  و يعرف ما يقدمه من 
"�جلز�ئر"  �ل�طن  ل�سالح  
�ل�سينما  و  للثقافة  متثيال  و 
بلد�ن  خمتلف  يف  �جلز�ئرية  

�لعامل و�لذي يهدف به لرفع ر�ية  
�أح�سن  وت�رصيفها  عاليا  �جلز�ئر 
ت�رصيف فلقد نال  �ملبدع ع�سام 
�جل��ئز  من  �لعديد   تع�سيت  
�ل�طنية و �لدولية  و�ملتمثلة يف 
�أول  رجايل  �أد�ء  �أح�سن  جائزة 
للم�رصح  �ل�طني  باملهرجان 
جلنة  جائزة   ،  2012 �جلز�ئر 
رجايل  دور  لأح�سن  �لتحكيم 
مل�رصح  �ل�طني  باملهرجان 
وفاز   ،2014 خن�سلة  �لطفل 
عمل  لأح�سن  �لثالثة  باجلائزة 
م�رصحي باملهرجان �ل�طني عز 
و   2015 �سكيكدة  جم�بي  �لدين 
جائزة جلنة �لتحكيم باملهرجان 
�ل�طني مل�رصح �له��ة مب�ستغامن 
2015 و ت�ج بجائزة �أح�سن فيلم 
باملهرجان   " �لقاتل   " ق�سري 
بباتنة  �جلامعي  للفيلم  �ل�طني 
�أح�سن  بجائزة  فاز  و   2013
�سيجارة  نهاية   " ق�سري  فيلم  
للفيلم  �ل�طني  باملهرجان   "
و�فتك   2014 بباتنة  �جلامعي 
جائزة �أح�سن فيلم ق�سري " نهاية 
�ل�طني  باملهرجان   " �سيجارة 
ت��ت �سينما باأدر�ر 2016 ، و نال 
ق�سري  فيلم  �أح�سن  ثاين  جائزة 
باملهرجان   " �سيجارة  نهاية   "
ب�س�ق  �لق�سري  للفيلم  �ل�طني 
جلنة  جائزة  و   2015 �أهر��ص 
�لتحكيم لفيلم " �رص �ملر�س�ل " 
�ل�طني ت��ت �سينما  باملهرجان 
جائزة   14 وح�سد   2017 باأدر�ر 
كاأح�سن   " �إن�سان   " لفيلم  دولية 
�ملهرجان   : من  كل  يف  فيلم 
�لأطفال  ل�سينما  �لدويل  �وب�رن 
و �ل�سباب �سيدين ��سرت�ليا 2017 
و ثاين �أح�سن  فيلم   �ملهرجان 
تندوف  �لق�سري  للفيلم  �ل�طني 
ثاين  جائزة   و   2017 �جلز�ئر 
�لدويل  �ملهرجان  فيلم  �أح�سن  
�لبي�ساء  بالد�ر  �لأطفال  ل�سينما 
جائزة   وح�سد   2017 �ملغرب 
للفيلم  �لدويل  وهر�ن  مبهرجان 
وجائزة   2017 باجلز�ئر  �لعربي 
�ملهرجان  يف   �إخر�ج   �أح�سن 
�ل�سينمائي  �يجييت  �و�سكار 
وفاز   2017 م�رص  بالقاهرة 
بجائزة جلنة �لتحكيم �ملهرجان 
بالكاف  �لق�سري  للفيلم  �لدويل 
يف  بجائزة  وفاز    2017 ت�ن�ص 
�ل�سينمائي  �ل�طني  �ملهرجان 
وح�سد   2017 �جلز�ئر  بب�سار 
�لدويل  �ملهرجان  يف  جائزة 
�لأردن  عمان  �لق�سري  لالأفالم 
فيلم  �أح�سن  ثالث  وجائزة   2017
ل�سينما  �لدويل  كام  �ملهرجان 
وجائزة   2017 م�رص  بالقاهرة 
�إبد�عكم  �ل�طني  باملهرجان 

 2018 �جلز�ئر  وهر�ن  لالأفالم 
�ل�سينمائي  �لدويل  و�ملهرجان 
لل�سباب مبكنا�ص �ملغرب 2018 و 
جائزة جلنة �لتحكيم  �ملهرجان 
�ل�سينمائي  ر�رو  �سغ��ردو  �ون� 
 2018 �يطاليا  روما  �لدويل 
�أح�سن   + فيلم  �أح�سن  وجائزة 
�س�ت   �ملهرجان �لدويل للفيلم 
    2018 برومانيا  �سينما  �سهر�   12
وجائزة جلنة �لتحكيم �ملهرجان 
للفيلم  ن�رغ  �ي�سني  �لدويل 
�لمازيغي �أغادير �ملغرب 2018 
وفاز بجائزة باملهرجان �ل�طني 
ت��ت �سينما باأدر�ر �جلز�ئر 2018 
ونال 4 ج��ئز باملهرجان �لدويل 
بل��ص  �ل�سا�سة �ملحرتفة  لأفالم 
�ملتحدة  بال�ليات  �أجنل��ص  
بجائزة  وت�ج   2018 �لأمريكية 
رئا�سة �جلمه�رية لأح�سن ممثل 
�لفن  يف  �ل�سباب  للمبدعني 

�مل�رصحي 2017. 

اجلمع بني ال�سينما 
وال�سياحة ودعم هواة الفن 

ال�سابع

 وقال حمدثنا �أن هذ�  �ملهرجان 
�ستتخلله   �ل�سابع   بالفن  �خلا�ص 
ل�سباب  �ملناف�سة  خارج  عرو�ص 
غمار  دخ�ل  من  يتمكن��  مل 
فر�سة   لإعطاء  �ملناف�سة 
باملخرجني  بالحتكاك  لهم 
�خلرب�ت  �أ�سحاب  و  �ملحرتفني 
حيث  �ل�سينمائي   �ملجال  يف 
يف  ور�سات  باملهرجان  �ستقام  
�سياأطرها  و�لتي   �ل�سينما   مهن 
خارج  و  د�خل  من  حمرتفني 
�جلديد  �جليل  لإعطاء  �ل�طن 
تلقينهم  �لفر�سة يف  �ل�سباب  من 
�ل�سينمائي  �لعمل  تقنيات  �أهم 
ت�س�ير  و  �إخر�ج  و  �سيناري�  من 
�سينمائي و حتى م�نتاج و كذلك 
،و�سيتم  �ل�سينمائي  �لتمثيل 
�ل�سينمائية  �لتظاهرة  هذه  يف 
ط�يلني  لفيلمني  عرو�ص  تقدمي 
دولية  مهرجانات  يف  م�ساركان 
�ملهرجان  هذ�  �سيعرف  حيث 
م�ساهري  و  �أ�سماء  ح�س�ر  
�ل�طنية  �ل�ساحة  على  معروفني 
و�لذين  �ل�سينمائي  �ملجال  يف 
�ملعرو�سة  �لأفالم  �سيناق�س�ن 
مع  م�ستديرة  م��ئد  و�ستقام 
�ل�سينما  يف  حما�رص�ت  تن�سيط 
و يف �لأخري تختتم هذه �لفعالية 
�ل�سينمائية برحالت �سياحية �إىل 
مثل  تاريخية  و  �سياحية  �أماكن 
�لن�ميدي  �ميدغا�سن  �رصيح 
و  �حلدث  م��س�ع  ه�  �لذي 
�ل�سجاد  على  �لختتام  بعدها 

و  باتنة  �سيزين  �لذي  �لأحمر 
�سي�فها  مع تقدمي   تكرمييات 
�ملجال  يف  �مل�ساهمني  لكل 
خارج  و  د�خل  من  �ل�سينمائي 
من  �لفائزين  تت�يج  و  باتنة 

�ل�سباب على �أفالمهم.

تكوينات �سينمائية 
وم�سرحية معتربة

  
 مع �لعلم �أن ع�سام تع�سيت ممثل 
حمرتف  م�رصحي  و  �سينمائي 
تك�ينات  لديه  باتنة   ولية  من  
معتربة   وم�رصحية  �سينمائية 
دولية  �سهادة  على  حا�سل  فه� 
�حرت�فية يف �لإخر�ج �ل�سينمائي 
معتمدة من طرف وز�رة �مل��رد 
حمافظة  و  �لكندية  �لب�رصية 
�سيني  �لتك�ين  ومعهد  كيبيك 
�سهادة  و    2018 لل�سينما   ك�ر 
�مل�ؤ�س�ساتي  �لت�سيري  يف  دولية 
من  معتمدة  "ماناجمنت" 
�لدولية  كارولينا  جامعة  طرف 
و  �لتك�ين  معهد  و  �لأمريكية 
�سهادة  و   2012 بكند�  �لتدريب 
حمرتفة يف �ملاناجمنت معتمدة 
و  للتك�ين  �لقائد  م�ؤ�س�سة  من 
�لتدريب باجلز�ئر2012 و �سهادة 
�لتجهيز�ت  تركيب  يف  تاأهيل 
�لإنتاج �ل�سمعي �لب�رصي معتمدة 
�ل�سناعات  وز�رة  طرف  من 
�جلز�ئر  �ل�سياحة  و  �لتقليدية 
يف  تاأهيل  �سهادة  و   2012
معتمدة  �لف�ت�غر�يف  �لت�س�ير 
و  �لتك�ين  وز�رة  طرف  من 
�سهادة  �جلز�ئر2018و  �لتمهني 
�لب�رصي  �ل�سمعي  يف  تاأهيل 
معتمدة من طرف وز�رة �لتك�ين 
و �لتمهني �جلز�ئر2018 و �سهادة 
�مل�رصحي  �لتمثيل  يف  حمرتفة 
طرف  من  معتمدة  �ل�سينمائي  و 

و  �جلز�ئرية  �لثقافة  وز�رة 
�ملجل�ص �ل�طني للفن�ن و �لأدب 
فن  يف  تقديرية  �سهادة  و   2016
�مل�رصحي مرتبة �أوىل وطنيا  من 
طرف رئي�ص �جلمه�رية للفنانني 
�لثقافة  وز�رة  و  �جلز�ئريني 
تك�ينات  و4   2017 �جلز�ئرية 
و  �لتمثيل  يف  �ملدى  ق�سرية 
طرف  من  �مل�رصحي   �لإخر�ج 
 -2010 �جلز�ئرية  �لثقافة  وز�رة 
2012 ، وكان رئي�ص جلنة �لتحكيم 

ملرتني ويف مهرجانني وطنيني .

ممثل �سينمائي وم�سرحي 
حمرتف

بخربة  يحظى  تع�سيت  �أن  كما   
�سارك  فلقد  كبرية  �سينمائية  
�لأفالم  من  �لكثري  يف   كممثل 
ولعب  �جلز�ئرية  �ل�سينمائية 
�أدو�ر رئي�سية  فيها فلقد مثل يف 
فيلم وثائقي حربي " نقطة نهاية 
�أول ن�فمرب "   للمخرج �جلز�ئري 
�أحمد ر��سدي �سنة 2011   �لكبري 
و�سارك يف 2015  كممثل  يف فيلم 
تاريخي بعن��ن  " �أ�سد م�ستاوة "  
للمخرج �جلز�ئري ح�سني نا�سف 
م�ساركته    2016 عام  و�سجل يف 
�بن   " �لتاريخي  �لفيلم  يف 
با�سل  �ل�س�ري  للمخرج  بادي�ص" 
يف  ثان�ي  دور  له  وكان  �خلطيب 
�لدم  ف�سيلة  �ل�ثائقي"  �لفيلم 
للمخرج   2016 �سنة   " �جلز�ئري 
�جلز�ئري ي��سف ب��س��سي ، كما 
�أن هذ� �ملبدع قد �أخرج �لعديد 
من �لأفالم  و�ملتمثلة يف �لفيلم 
�سنة  �لقاتل"   " �لق�سري  �لرو�ئي 
فيلم  و�أخرج عام 2014    ،  2012
 " حمر�ء  �إ�سارة   " ق�سري  رو�ئي 
فيلم  وه�    " �سيجارة  و"نهاية   ،
وفيلم    2014 �سنة  ق�سري  رو�ئي 

وثائقي ق�سري �آخر  حمل عن��ن 
   2016 �سنة   " �لر�س�ل  "�رص  
و�أخرج  فيلم رو�ئي ق�سري حتت 

عن��ن "�إن�سان " �سنة 2017 .

خربة م�سرحية متثيال 
واإخراجا 

وبالن�سبة للخربة �مل�رصحية  فلقد 
كممثل  تع�سيت  ع�سام  �سارك 
�لكثري من �مل�رصحيات  مع  يف  
 " �جلز�ئري  �ل�طني  �مل�رصح 
ح�سان طريو " 2007  و م�رصحية 
" �يكنكر " 2012  مع م�رصح باتنة 
�جله�ي   �إ�سافة �إىل م�رصحيات 
�أخرى �أنتجها م�رصح باتنة �جله�ي 
 " يف �سنة 2013 وهي م�رصحية  
�ملذنب�ن" ،وم�رصحية "�ل�س�ت"  
�لأمرية   "قمرة  ،وم�رصحية 
ن��و�ل"  "��سد�ل  وم�رصحية 
مل�رصحية  بالإ�سافة   ، �سنة  
  ،2014  " �لآلهة  غ�سب  ليلة   "
  2015  " �حلطاب   " وم�رصحية 
 " نزيدلك  زيديل  و   " وم�رصحية 
يف  �سحك   " وم�رصحية     2015
�جلحيم " 2015  �لتابعة مل�رصح 
�أي�سا كممثل  تيزي وزو  و�سارك 
قاملة  م�رصح  مع  م�رصحية  يف  
  2016  " �ساكازول�   " �جله�ي 
�ملعطف   " مب�رصحية   وممثل 
باتنة    �لثقافة  د�ر  مع    2010  "
يف  نزهة   " �أخرى   وم�رصحية 
ميد�ن معركة " 2011   م�رصحية 
مع �لتعاونية �للم�سة " طلب زو�ج 
 ، بامل�رصحية  وممثل     2014  "
ولقد قام ع�سام  تع�سيت باإخر�ج 
�لثقافة  وز�رة  مع  م�رصحية 
�لأيام  ك�ميديا   " �جلز�ئرية 
" 2014    و�أخرج كذلك  �ل�سبعة 
 " �للم�سة  �لتعاونية  م�رصحية مع 

�لغابة " 2012.



لهذا ال�سبب مر�سى ال�سكري مهددون بنق�ص الوزن
راتغيرب«  »ديابيت�س  جملة  اأوردت 
مر�ضي  يهاجم  الوزن  نق�س  اأن 
زيادة  ولي�ضت  اأي�ضاً،  ال�ضكري 
املجلة  واأو�ضحت  فح�ضب  الوزن 
ال�ضكري  مر�ضى  ب�ضحة  املعنية 
اإىل  ترجع  الوزن  نق�س  اأن 
اإفراز  تراجع  منها  عدة،  اأ�ضباب 
ب�ضكل  للأن�ضولني  البنكريا�س 
قدرة  تراجع  وبالتايل  م�ضتمر، 
العنا�رص  امت�ضا�س  على  اجل�ضم 
حل  وينمن  الطعام.  من  الغذائية 
العلج  خلل  من  امل�ضكلة  هذه 

بالأن�ضولني.
ومن الأ�ضباب الأخرى عدم حتمل 
)�ضكر  اللكتوز  مثل  اأغذية معينة 
وميكن  الدهون.  اأو  احلليب( 
تعديل  خلل  من  ذلك  مواجهة 
اإىل  وبالإ�ضافة  الغذائي،  النظام 
اإىل  الوزن  نق�س  يرجع  قد  ذلك، 
�ضبب نف�ضي، حيث تت�ضبب الوحدة 
ال�ضن، يف  كبار  لدى  مثًل، خا�ضة 

تناول  يف  والرغبة  ال�ضهية  فقدان 
الطعام. وميكن حل هذه امل�ضكلة 
ب�ضحبة  الطعام  تناول  خلل  من 

اآخرين.

»ديابيت�س  اأ�ضارت  عام،  وب�ضكل 
اأن  املثايل  من  اأنه  اإىل  راتغيرب« 
 Body( يرتاوح موؤ�رص كتلة اجل�ضم
مر�ضى  لدى   )Mass Index

كي  وذلك  و27،   25 بني  ال�ضكري 
طاقة  خمزون  للج�ضم  يتوفر 
للأمرا�س  بالت�ضدي  له  ي�ضمح 

الفريو�ضية.
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معهد تون�سي يتح�سل على براءة 

اخرتاع دواء م�ساد ل�سرطان الدم
حت�ضل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رصقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�ضاد ملر�س �رصطان الدم، مت ا�ضتخراجه من 
نبتة »الّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رصق البلد 
وقالت الباحثة التون�ضية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�ضالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلليا ال�رصطانية يف ج�ضم امل�ضابني 
مبر�س �رصطان الدم«واأ�ضافت الباحثة التون�ضية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�ضل عليها با�ضتعمال نتبة 
»الّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رصطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�ضات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�ضتعمل ب�ضكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ضتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�ضمة تون�س 
وبح�ضب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�ضفات 

وامللكّية ال�ضناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�ضتنادا اإىل املوا�ضفات العاملية يف 
جمال الكت�ضاف العلمي يف جمال الأدوية امل�ضادة 

ملر�س �رصطان الدم.
و«الّلزول« نبتة من نوع الب�ضليات تتواجد ب�ضكل كبري 

يف منطقة �ضمال اإفريقيا وخا�ضة اجلنوب ال�رصقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�ضة يف 

ف�ضلي ال�ضتاء والربيع لفوائد علجية.

هذا هو �سّر ال�سوت ال�سادر عن 
»طقطقة« الأ�سابع

 
ل باحثون يف درا�ضة علمية حديثة ملعرفة �رص ال�ضوت  تو�ضّ

الذي ي�ضدر لدى »طقطقة« الأ�ضابع، مظهرين اأن �ضببه انفجار 
فقاعات جمهرية يف ال�ضائل املوجود يف املفا�ضل، للتو�ضل لهذه 
اخلل�ضات، ا�ضتند الباحثون الفرن�ضيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ضت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �ضككت بها درا�ضات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خل�ضات الدرا�ضة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�ضدار هذا ال�ضوت، بح�ضب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�ضة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �ضوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�ضّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�ضاألة من وجهة نظر ريا�ضية، لأن كّل 
الأبحاث ال�ضابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�ضاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�ضياً لو�ضف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�ضة املن�ضورة يف جملة »�ضاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�ضغرية هو امل�ضوؤول عن 
اإ�ضدار �ضوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�ضابع، ولي�س ت�ضّكلها 

ول ت�ضبب هذه املمار�ضة التهاب املفا�ضل، بخلف العتقاد 
ال�ضائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �ضديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�ضيط اله�ضم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�ضافت املجلة املعنية بال�ضحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�ضاعد 
اأي�ضاً على �ضبط الع�ضارة اله�ضمية، فيخفف من ال�ضعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�ضاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�ضيوم واملغني�ضيوم وال�ضوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�ضاً للمفا�ضل والغ�ضاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �ضلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�ضافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

التاأمل .. �سالحك ملحاربة التوتر النف�سي

اكت�ساف �سر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

الأملانية  التاأمل  مدربة  قالت 
التاأمل  اإن  ريبا  كيل�ضانغ  جني 
ملحاربة  فعالً  �ضلحاً  يعد 
وال�ضعور  النف�ضي  التوتر 
يعترب  اأنه  كما  بال�ضرتخاء، 
الرتكيز  لزيادة  مفتاحاً 

والنتباه.
متارين  اأن  ريبا  واأ�ضافت 
اأنواع  اأن�ضب  تعد  التنف�س 
للمبتدئني،  بالن�ضبة  التاأمل 
ممار�ضة  عند  اأنه  مو�ضحة 
الرتكيز  ين�ضب  التمارين  هذه 
والزفري.  ال�ضهيق  باأكمله على 
متارين  اأن  املدربة  واأردفت 
اليقظة والنتباه تعد من طرق 
التاأمل وا�ضعة النت�ضار، موؤكدة 

ممار�ضتها  على  املواظبة  اأن 
تعزز احل�ضور الذهني و�رصعة 

البديهة ورباطة اجلاأ�س.
التحفيز  تدريب  ينطوي  كما 
 Autogenic( الذاتي 
كبري  قدر  على   )Training
هذا  وخلل  التاأمل،  من 
امُلمار�س  يكرر  التدريب 
جمموعة من الت�ضورات، التي 
لديه،  ال�ضرتخاء  حالة  حُتفز 
ومن املهم عدم املبالغة عند 
البداية،  يف  التاأمل  ممار�ضة 
ت�ضتمر جل�ضة  اأن  يكفي  حيث 
 10 بني  ترتاوح  ملدة  التاأمل 
و15 دقيقة، كي ل ي�ضعر املرء 

باأن التدريب �ضاق.

وجدت درا�ضة حديثة اأن م�ضتويات »هرمون 
اجلوع« ترتفع مع انخفا�س م�ضتويات »هرمون 

ال�ضبع« يف اأوقات امل�ضاء وبحث تقرير نُ�رص 
يف املجلة الدولية لل�ضمنة، يف كيفية تاأثري 

�ضاعات امل�ضاء على ميل ال�ضخ�س اإىل 
الإفراط يف تناول الطعام، ا�ضتنادا اإىل درا�ضة 
اأ�رصفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�ضن 

يف بالتيمور. واأخذت الدرا�ضة يف العتبار 
م�ضتويات التوتر لدى امل�ضاركني، اإىل جانب 

ا�ضتك�ضاف اإمكانية تاأثري احلالة النف�ضية 
لل�ضخ�س على م�ضتويات هرمون اجلوع 

اأي�ضا واأجرى الباحثون �ضل�ضلة من التجارب 
مع جمموعة �ضغرية مكونة من 19 رجل 

)يعانون من زيادة الوزن( و13 امراأة، ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و50 عاما وخل�س الباحثون 

اإىل اأن النا�س قد يكونوا اأكرث ميل لتناول 
الطعام، ب�ضبب زيادة هرمون اجلوع خلل 

اجلزء الأخري من اليوم. وقالت �ضارة كارنيل، 
الأ�ضتاذة امل�ضاعدة يف الطب النف�ضي والعلوم 

ال�ضلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�ضري 
نتائجنا اإىل اأن الإفراط يف تناول الطعام 

يزداد يف فرتة امل�ضاء، خا�ضة اإذا كنت تعاين 
من الإجهاد«. ويف عام 2017، اأفادت منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�ضادي، 
يف تقريرها عن ال�ضحة العامة، باأن %26.9 
من الربيطانيني ميكن ت�ضخي�ضهم بال�ضمنة 
املفرطة ومنذ الت�ضعينيات، زادت معدلت 

ال�ضمنة يف بريطانيا بن�ضبة %92.



لل�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ما  بع�ض  ذلك  نذكر من  ف�سل عظيم.. 
النبوية  ثبت بالقراآن الكرمي والأحاديث 

ال�رشيفة:
النبي  على  ي�سلي  حني  العبد  اأن  اأول: 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوافق يف ذلك رب 
العزة �سبحانه وتعاىل الذي ي�سلي على 
اليقني  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اهلل  ف�سالة  خمتلفتان؛  ال�سالتني  اأن 
ثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  على 
وت�رشيف، اأما �سالتنا فهي دعاء و�سوؤال 
اإىل اهلل تعاىل اأن يعلي قدر نبينا حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم ويعظم من �ساأنه.
الكرام  املالئكة  بخلق  التخلق  ثانيا: 
الذين ي�سلون على ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.
يف  الوارد  الإلهي  الأمر  اتباع  ثالثا: 
اإمام  على  وال�سالم  بال�سالة  القراآن 

املتقني �سلى اهلل عليه و�سلم.
ر�سول  على  �سلى  من  يح�سل  رابعا: 

واحدة  مرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
تعاىل  اهلل  اأن  وهو  عظيم،  ف�سل  على 
ع�رش  يعطيه  باأن  العبد  هذا  على  ينعم 
اأ�سعاف ما فعل، مع اختالف عظيم األ 
اأن ذكر اهلل لعبده اأعظم واأجل من  وهو 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  العبد  ذكر 
والدليل على ذلك قول ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: “من �سلى علي واحدة 
بل ورد عن   . �سلى اهلل عليه ع�رشا” 1 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض قوله: “من 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  �سلى 
واحدة �سلى اهلل عليه ومالئكته �سبعني 

مرة” 2 .
اهلل  ر�سول  على  امل�سلي  اأن  خام�سا: 
�سلى اهلل عليه و�سلم يرفع له بها ع�رش 
ع�رش  عنه  )ميحى(  ويحط  درجات، 
علي  �سلى  “من  للحديث:  خطيئات 
ع�رش  عليه  اهلل  �سلى  واحدة  �سالة 
خطيئات،  ع�رش  عنه  وحط  �سلوات، 

ورفعت له ع�رش درجات” 3 .

اأ�سعد امل�سلي امل�سلم على ر�سول  فما 
اهلل  و�سلم حني مين  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
عليه بكل هذا اخلري بهذا الفعل الي�سري 
املحبب لقلوب كل املحبني لر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
�ساد�سا: اأن ال�سالة على ر�سول اهلل �سلى 
ما  اإىل  بالإ�سافة  تعدل  و�سلم  عليه  اهلل 
املعنى  وهذا  رقاب،  ع�رش  عتق  �سبق 
واإن كان قد ورد يف حديث �سعيف ولكن 
بكر  اأبي  عن  ثابًتا  ورد  ما  معناه  يوؤكد 
على  “ال�سالة  قال:  اأنه  عنه  اهلل  ر�سي 
النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأف�سل من 

عتق الرقاب”.
النبي  على  ال�سالة  ف�سل  ومن  �سابعا: 
يف  �سبب  اأنها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
م�ستقلة  ال�سالة  اأكانت  �سواء  �سفاعته 
له،  الو�سيلة  ب�سوؤال  مقرونة  اأم  بذاتها، 
الطرباين  روى  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  ح�سن  ب�سند 
على  �سل  اللهم  قال  “من  و�سلم:  عليه 

عندك  املقرب  املقعد  واأنزله  حممد 
يوم القيامة وجبت له �سفاعتي”.

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: “اإذا �سمعتم 
املوؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم �سلوا 
�سلى  �سالة  علي  �سلى  من  فاإنه  علي 
يل  اهلل  �سلوا  ثم  ع�رش،  بها  عليه  اهلل 
الو�سيلة فاإنها منزلة يف اجلنة ل تنبغي 

اإل لعبد من عباد اهلل واأرجو اأن اأكون اأنا 
له  الو�سيلة حلت  هو، فمن �ساأل اهلل يل 

�سفاعتي”.
وي�ستمر املوؤمن يقطف الثمار املرجوة 
من اأف�سال ال�سالة وال�سالم على النبي 
لغفران  �سبب  اأنها:  فيجد  املختار 

الذنوب، ومن منا ل يذنب.

ف�سائل ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و �سلم
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 الأ�سول النقلية
 عند الإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

ال�ستغفار يوجب معية اهلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه- 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقولهلل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإل اأن نقول باأن 
الأذكار.  اأعظم  من  ال�ستغفار 
كان   ، ال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث 
منه ول يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
اهلل  لأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة احلج:
قد يح�سب الإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�ض الإ�سالم على 

بع�ض اأتباعه يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُسوَق َولَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َض ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْويِل الأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي هي اأركان الإ�سالم، ن�ستبني منه متانة الأوا�رش التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ل يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ل يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول التقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلري، وو�سية اهلل لالأولني والآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإيل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون اللتفات اإيل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة الإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�ض امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج والعتمار، ويف الوقت نف�سه ل يُوؤمَتَن علي �سيء، ول يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة الآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.
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راغب عالمة يحتفل بنجاح 
»رّديل كلماتي« يف اليونان

على هام�ش تواجده برفقة عائلته يف اليونان، احتفل ال�سوبر�ستار 
راغب عالمة بنجاح كليب »رّديل كلماتي« مع املخرجني اليونانيني 

اللذين وقعا الكليب.
ون�رش ال�سوبر�ستار عرب ح�سابه على موقع ال�سور ال�سهري �سورتني 
من اجواء اللقاء الذي �سمه اىل جانب زوجته م�سممة املجوهرات 
املخرجنينْ  من  كل  عالمة،  ولوؤي  خالد  وولديهما  عالمة  جيهان 

اليونانينينْ اآين �ساتزيوانوغلو واأندريا�ش ت�سورابا�ش.
وراأ�ش  امليالد  عيدي  مبنا�سبة  الكليب  اأطلق  قد  »عالمة«  وكان 
ال�سنة، حيث اأحب ان يهدي جمهوره اغنية جديدة وكليب �سوّره 
�ساتزيوانوغلو  اآين  اليونانينينْ  املخرجنينْ  اإدارة  حتت  اليونان  يف 
واأندريا�ش ت�سورابا�ش، حيث نفذا الفكرة التي و�سعتها »غرا�سيا 
والتي �سافرت  التي اطلقها »عالمة«،  الفائزة يف امل�سابقة  كرم« 
اىل اليونان مع فريق العمل وح�رشت ت�سوير الكليب، ا�سافة اىل 

ح�سولها على جوائز خمتلفة.
واأحلان  كرم،  اأبي  طوين  ال�ساعر  كلمات  كلماتي«  »رّديل  اغنية 

حممود عيد، ا�ستديو املوّزع نا�رش الأ�سعد يف بريوت.
حفاًل   2019 ال�سنة  راأ�ش  مبنا�سبة  احيا  قد  ال�سوبر�ستار  وكان 
اكتظت  تون�ش، حيث  مونا�ستري يف  �سخماً يف منطقة  جماهريياً 
املحافظات  جميع  من  ح�رشوا  �سخ�ش   3000 من  باأكرث  ال�سالة 

التون�سية لي�ستقبلوا العام 2019 برفقة ال�سوبر�ستار.

مهرجان الفيلم الأمازيغي 2019 بتيزي وزو

اأكوا مان يت�سدر اإيرادات ال�سينما الأمريكية لالأ�سبوع الثالث

مت ايداع ما جمموعه 33 عمال �شينمائيا لدى حمافظة املهرجان الثقايف الوطني للفيلم الأمازيغي للم�شاركة يف 
الطبعة ال17 لهذا احلدث، ح�شبما اأفاد به حمافظ التظاهرة، عمار تريبا�ش.

له  ت�رشيح  يف  تريبا�ش  قال  و 
على هام�ش انطالق احتفالت 
كانت  املحافظة  ان  يناير  عيد 
الفالم  من  اكرب  عددا  تتوقع 
بانه  ا�ساف  انه  غري  امل�ساركة 
ال�سينما  واقع  اىل  »بالنظر  و 
الوطنية ككل« فان عدد العمال 

املودعة »مقبول«.
مت  التي  الأعمال  اأن  واأكد 
اأ�سا�سا  املتمثلة  و  ا�ستقبالها 
يف 04 اأفالم روائية طويلة و 15 
اأفالم ق�سرية و 10 اأفالم وثائقية 
مت  متحركة  ر�سوم  اأفالم   4 و 

الت�سوير  اإىل حمافظة  ار�سالها 
بوزارة الثقافة للم�سادقة عليها 

قبل اختيارها.
فرتة  متديد  مت  فقد  لالإ�سارة 
ال�سينمائية  الأعمال  اإيداع 
الراغبة يف امل�ساركة اإىل تاريخ 
الفارط بعدما كان  31 دي�سمرب 
 2018 نوفمرب   20 يف  مقررا 
اأكرب  لعدد  لل�سماح  ذلك  و 
يف  الطبعة  هذه  يف  بامل�ساركة 
تاريخ  تقدمي  بعد  يتم  مل  حني 

حمدد لتنظيم هذا احلدث.
الطبعة  تخ�سي�ش هذه  �سيتم  و 

املكر�سة لذكرى الفنان الراحل 
جمال عالم، الذي تويف يف 15 
باري�ش،  يف  الفارط  �سبتمرب 
اختياره  مت  الذي  للتكوين 

كمحور رئي�سي للحدث.
و كان ا تريبا�ش قد �رشح خالل 
احلدث  لهذا  كمحافظ  تن�سيبه 
اأنه  الفارط،  نوفمرب  �سهر  يف 
نب�ش مهني  تن�سيب  »ل بد من 
اإ�سافة  بتقدمي  �سي�سمح  جديد 
دميومته  و�سمان  احلدث  لهذا 
تطوير  خالل  من  �سيما  ل 

التكوين على الفيلم«.

ورد اخلال وزوجها با�شم رزق مًعا يف رم�شان 2019

اعلنت النجمة ورد اخلال خو�سها ال�سباق الرم�ساين لعام 2019 مب�سل�سل جديد 
بعنوان »اأ�سود« مع �سركة ايغل فيلمز ل�ساحبها املنتج جمال �سنان.

واملغامرة  احلركة  فيلم  احتفظ 
ب�سدارة  مان«  »اأكوا  املاء،  رجل 
الأمريكية  ال�سينما  اإيرادات 
التوايل  على  الثالث  لالأ�سبوع 
دولر.  مليون   30.7 حمققاً 
موموا،  جاي�سون  بطولة  والفيلم 
واآمرب هريد، ووليام دافو، ونيكول 
كيدمان، ومن اإخراج جيم�ش وان.

غرفة  اجلديد  الرعب  فيلم  وجاء 

املركز  روم« يف  »اإ�سكيب  الهروب 
والفيلم  دولر.  مليون  بـ18  الثاين 
بطولة تايلر لبيني وديبوره اآن وول 

ومن اإخراج اآدم روبيتيل.
عودة  املو�سيقي  الفيلم  وتراجع 
بوبينز  »ماري  بوبينز  ماري 
اإىل  الثاين  املركز  من  ريترينز« 
دولر.  مليون   15.8 بـ  الثالث، 
ولني  بلنت،  اإمييلي  بطولة  والفيلم 

�سرتيب،  ومرييل  مرياندا،  مانويل 
اإخراج  ومن  مورتيمري،  واإمييلي 

روب مار�سال.
املتحركة  الر�سوم  فيلم  واحتفظ 
�سبايدر  ذا  اإنتو  مان:  »�سبايدر 
لالأ�سبوع  الرابع  باملركز  فري�ش« 
اأخرج  دولر.  مليون   13 بـ  الثاين 
وبيرت  بري�سكيتي  بوب  الفيلم 
ل�ساميك  ال�سوتي  والأداء  رام�سي، 

وهيلي  جون�سون،  وجيك  مور، 
�ستيفيلد.

وتراجع فيلم اخليال العلمي النحلة 
املركز  من  »بامبلبي«  الطنانة 
الثالث اإىل اخلام�ش بـ12.8 مليون 

دولر. 
�ستاينفيلد،  هيلي  بطولة  والفيلم 
اإخراج ترافي�ش  وجون �سينا، ومن 

نايت.

النجوم،  من  باقة  وي�سم  حب�سي  �سمري  اخراج  مر�سيليان،  كلوديا  كتابة  من  امل�سل�سل 
يذكر منهم: با�سم مغنية، داليدا خليل وغريهما.

ون�رشت ورد �سورة عرب ح�سابها على موقع ال�سور ال�سهري جتمعها مع املنتج جمال 
التوقيع  بعد  �سنان  جمال  املنتج  مع  فيلمز  اإيغل  �رشكة  مكاتب  »يف  وعلقت:  �سنان، 
�سمري  اخراج   ، كلوديا مر�سليان  كتابة  رم�سان 2019(   (  ) )اأ�سود  العمل اجلديد  على 

حب�سي«.
وقالت م�سادر خا�سة ان الفنان با�سم رزق زوج ورد اخلال �سي�سع املو�سيقى الت�سويرية 

للم�سل�سل، حيث �سيتم ت�سجيل املو�سيقى الورك�سرتالية يف رو�سيا.
يذكر اأّن ورد اخلال تتاألق يف بطولة م�سل�سل )ثورة الفالحني( بدور »ملي�ش«. وامل�سل�سل 
من اإنتاج Eagle Films/ جمال �سنان، اإخراج فيليب اأ�سمر، كتابة كلوديا مر�سليان، 
اإمييه  اللبنانية، منهم: ورد اخلال، با�سم مغنية،  اأبرز وجوه الدراما  وبطولة نخبة من 
�سياح، كارلو�ش عازار، و�سام حنا، �سارة اأبي كنعان، تقال �سمعون، فادي ابراهيم، نقول 
دانيال، فيفيان اأنطونيو�ش، مارينال �رشكي�ش، نيكول مزهر، بيو �سيحان، فرح بيطار، 

تانيا فخري وغريهم الكثري.

كاظم ال�ساهر يك�سف عن خريطة حفالته الأوروبية
ي�ستعد الفّنان كاظم ال�ساهر لإحياء 
ال�سخمة  احلفالت  من  كبري  عدد 
�سمن جولته الأوروبية التي تبداأ من 

مدينة كوبنهاغن يف الدمنارك.
املواعيد  عن  القي�رش  ك�سف  وقد 
�سيقدم  حيث  للحفالت،  املختلفة 

اأم�سرتدام  مدينة  الثانية يف  حفلته 
بهولندا يوم 11  جانفي اجلاري.

الثالثة  حفلته  كاظم  �سيحيي  كما 
�سمن اجلولة يف مدينة فرانكفورت 
باأملانيا يوم 12 يناير اجلاري، ومن 
ال�سحر  مدينة  يف  حفلة  بعدها 

يوم  الفرن�سية  »باري�ش«  واجلمال 
13 جانفي 2019 .

و�سينهي جولته يف مدينة مان�س�سرت 
 2019 جانفي    19 يوم  الإجنليزية 

لإحياء اآخر حفالته.
كاظم  القي�رش  طرح  قد  وكان 

جديدة  اأغنية  ُموؤّخراً  ال�ساهر 
من  اخلري«،  »�سباح  ا�سم  حتمل 
واأحلان  العراقي،  كرمي  كلمات 
توزيع  ومن  طالل،  املو�سيقار 
خالد  عام  واإ�رشاف  فالح،  فا�سل 

اأبو منذر.
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ر�سميًا نف�سها  تك�سف  ليفت  في�س   2020 هوراكان  المبورغيني 

عن  ر�سمياً  المبورغيني  ك�سفت 
ليفت”  “في�س  املحّدثة  هوراكان 
تتميز  حيث  ايفو،  م�سمى  حتت 
مبجموعة  االإيطالية  ال�سوبركار 
نظرة  معاً  عليها  نلقي  حت�سينات 

تف�سيلية.

ديناميكا هوائية حم�ّسنة
منحت هوراكان ايفو م�سد جديد 
يتميز مب�ستت هواء يح�ّسن ان�سيابية 
اأكرب  باتت  التهوية  فتحات  الهواء، 
حجماً على �سكل حرف Y، يف حني 
جديداً  ت�سميماً  اجلوانب  تك�سف 
للعجالت مع فتحات تهوية جانبية 
حيث  اخللفية  يف  التغيريات  تربز 
اأكرث جموحاً  االإيطالية  ال�سوبركار 
امل�سد  اأعلى  يقعان  بعادمني 
اخللفي  اجلزء  اأن  كما  اخللفي، 

يتميز مب�ستت هواء عدواين.
وفق المبورغيني، ت�سميم هوراكان 
الهوائية  الديناميكا  يح�ّسن  ايفو 
خم�سة  مبقدار  ال�ساغطة  والقوة 
مقارنتها  عند  كاملة  اأ�سعاف 
حيث  االأول،  اجليل  بهوراكان 
ب�سكل  هند�ستها  متت  الهيكلة 
الأق�سى  الهوائية  الديناميكا  ياأخذ 
ثبات  اإىل  يوؤدي  ما  ممكن،  مدى 
وان�سيابية  العالية  ال�رسعات  على 

باملنعطفات.
مق�سورة ع�سرية

�ستجد  ايفو  هوراكان  داخل 
الفخمة  باجللود   EVO نق�س 
اأنه  كما  الريا�سية،  التطاريز  مع 
ميكنك طلب مواد باألياف الكربون 
نظام  تنا�سب  املق�سورة  يف 

ناحية  على  املحيطية  االإ�ساءة 
التقنيات، تتوفر �سا�سة مل�سية 8.4 
نظام  الو�سطي،  بالكون�سول  اإن�س 
كاربالي  اآبل  دعم  باالإمياء،  حتكم 
املالحة  اآيفون،  مع  للتزامن 
قر�س  راديو،  ال�سناعية،  باالأقمار 
كامريا  ونظام  مللفاتك  تخزين 

متطور للمراقبة.

قوة بريفورمانتي
ت�ستمد هوراكان ايفو طاقتها عرب 
لرت   5.2 طبيعي  تنف�س  حمرك 
عند  ح�سان   640 قوة  �سلندر   10
 600 دوران  وعزم   RPM  8،000
 ،RPM  6،500 عند  مرت  نيوتن 
اإىل 1،422  الوزن  تخفيف  وبف�سل 
كجم، باإمكان ال�سوبركار االنطالق 
 2.9 خالل  كم/�س   100-0 من 

كم/�س   200-0 ومن  ثوان 
ق�سوى  ب�رسعة  ثوان   9 خالل 
اإجماالً  اأنه  اأي  كم/�س..   325
مع  متطابقة  االأداء  موا�سفات 
باالإ�سافة  بريفورمانتي،  هوراكان 
توجيه  بنظام  املوديل  تزويد  اإىل 
ح�سب  يوزع  دوران  وعزم  خلفي 
نظام  االأربعة،  العجالت  حاجة 
تعليق هوائي حم�ّسن، نظام جديد 
دفع  نظام  باجلر،  للتحكم  متطور 
العجالت مت حت�سينه،  على جميع 
كما مت حتديث ا�ستجابة التوجيه.

هذا و�ست�سل المبورغيني هوراكان 
العاملية  االأ�سواق  اإىل   2020 ايفو 
العام  من  الثاين  الن�سف  خالل 
�سعرها يف  يبداأ  اأن  على  اجلاري، 

الواليات املتحدة من 261،274

بي ام دبليو الفئة الثامنة يف اإ�سدار 
خا�س مبواد من “الف�ساء اخلارجي”

 اجلي�س االأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

بي  لدى  التخ�سي�س  ق�سم  و�سع 
من  العديد  على  ب�سمته  دبليو  ام 
اآخر  لكن  الفاخرة،  ال�سيارات 
 M850i اأعماله على الفئة الثامنة

يعد من خارج هذا العامل حرفيا.
 M850i Night با�سم  تعرف 
داخليتها  تزيني  عن  كناية   ،Sky
الف�ساء  من  نيزكية  مبواد 
“وابل  بـ  احتفاال  اخلارجي، 
ال�سهب” الذي ياُلحظ عادة يومي 
 M850i بداخلية  جانفي   4 و   3
ال�سخور  �ستالحظ   Night Sky
النيزكية تزين الكون�سول الو�سطي، 
رافعة  والتوقف،  الت�سغيل  زر 
االختيار باجلري االأوتامتيكي ثماين 
بنظام  التحكم  جهاز  ال�رسعات، 
iDrive، ما يجعلها “تتمتع بتاأثري 
ب�رسي ومل�س ال مثيل له يف قطاع 

ال�سيارات” ح�سب بي ام دبليو.
من  امل�سنوعة  البطانات  وُدجمت 
الباب،  عتبات  يف  النيزك  مواد 
امل�سيئة،  املوديل  �سارة  ويف 

ال�سيارة  وداخلية  خارجية  اإن  بل 
“اأ�سكال  بـ  نقو�سات  ت�سمنت 
من  املكونة  �ستينت”  فيدمان 
على  والنيكل  احلديد  بلورات 
بع�س النيازك بحيث يظهر بريقها 
حم�سية  مبركبات  تلميعها  عند 
 M850i Night Sky تتمتع  كما 
بفرامل ت�ستخدم اأقرا�س األومنيوم 
ثالثية  طابعة  بوا�سطة  مطبوعة 
من   %30 اأخف  يجعله  ما  االأبعاد، 

امل�سنوع باملواد التقليدية.
اأما عن املواد الفاخرة من االأر�س، 
الداخلية  باملق�سورة  فنالحظ 
الفاخر  مريينو  عالمة  جلد 
االأبي�س  االألوان  ثالثي  بالت�سميم 
واالأزرق والف�سي، وال�سجاد باللون 
خارجية  ويزين  الليلي.  الأزرق 
ال�سيارة دهان اأ�سود �ساحر، يتميز 
عليها  ح�سل  خمتلفة  بنغمات 
�سفافة  طبقات  ثالث  اإ�سفاء  من 
بن�سب  ال�سباغية  اجل�سيمات  من 

خمتلفة.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سولها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2019 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رسكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رسي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 
�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 
خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�س االأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رسين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ 

S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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النقاب  ديل  �رشكة  ك�شفت 
 Latitude عن الالب توب
لالأعمال  املخ�ش�ص   7400
خالل   1 يف   2 فئة  من 
 CES معر�ص  فعاليات 
فيغا�ص  2019 مبدينة ال�ص 
واأو�شحت  االأمريكية، 
اأن  االأمريكية  ال�رشكة 
ياأتي  اجلديد  جهازها 
قيا�ص  مل�شية  ب�شا�شة 
بتقنية  تعمل  بو�شة   14
مع  بيك�شل،   1080×1920(
من  للغاية  نحيفة  حواف 

جميع اجلوانب.
توب  الالب  وزن  يزيد  وال 

كما  كغم،  اجلديد عن 1.3 
اأنه ميتاز بحجم اأقل بن�شبة 
باملوديل  مقارنة   %25
�رشكة  قامت  كما  ال�شابق، 
ديل بتجهيز ال�شا�شة بطبقة 
كورنينج  زجاج  من  حماية 
قلم  دعم  مع   ،5 غوريال 
 Active البيانات  اإدخال 

.Pen
ديل  جهاز  وميتاز 
بج�شم   7400  Latitude
ينب�ص  االألومنيوم  من 
رباعي  اإنتل  معالج  بداخله 
الثامن  اجليل  من  النوى 
وذاكرة   )WHL-U(

-DDR3 ع�شوائي  و�شول 
 16 حتى  ب�شعة   RAM
تتوفر  كما  جيغابايت، 
اأقرا�ص  املوديل  ح�شب 
PCIe/ ال�شاكنة  احلالة 
ب�شعة   NVMe-SSD
تريابايت،   2 حتى   256 من 
مع بطاقة الر�شوميات اإنتل 
.620 UHD Graphics

وتروج �رشكة ديل جلهازها 
اجلديد من فئة 2 يف 1 من 
و   52 ب�شعة  بطارية  خالل 
دعم  مع  �شاعة،  وات   78
 802.11  WLAN �شبكة 
 ،4.1 البلوتوث  وتقنية   ac

منافذ  من  اثنني  وتوفر 
من  واثنني   USB A
دعم  مع   USB C منافذ 
 Thunderbolt3 منفذ 
و   Power Delivery و 
وت�شم   ،Displayport
باقة التجهيزات اأي�شا منفذ 
HDMI وقارئ البطاقات 

.USIM و
عن  ديل  �رشكة  واأعلنت 
 Latitude جهاز  اإطالق 
االأ�شواق  يف  اجلديد   7400
�شهر  من  بدءا  العاملية 
ب�شعر  القادم  )اآذار(  مار�ص 

يبلغ 1599 دوالراً اأمريكياً.

مايكرو�سوفت تطلق كمبيوتر 
للأعمال الإبداعية

   

�رشكة  ك�شفت 
عن  مايكرو�شوفت 
 Surface احلا�شوب 
اجلديد   2  Studio
لالأعمال  املخ�ش�ص 
كالر�شم  االإبداعية 

والت�شميم الرقمي.
ال�رشكة  واأو�شحت 
اأنها  االأمريكية 
كفاءة  بزيادة  قامت 

ال�شابق؛  الر�شوميات بجهازها اجلديد بن�شبة 50% مقارنة باملوديل 
حيث ت�شتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الر�شوميات نفيديا 

Geforce GTX مع ذاكرة ب�شعة ت�شل اإىل 8 جيجابايت.
ب�شا�شة  الر�شوميات  دقة  بزيادة  مايكرو�شوفت  �رشكة  وقامت 
PixelSense قيا�ص 28 بو�شة لتبلغ حاليا x 4500 3000 بيك�شل يف 
تن�شيق 3:2 مع دعم وظيفة اللم�ص املتعدد 10 نقاط واأكدت ال�رشكة 
زيادة  مع   %38 بن�شبة  ال�شا�شة  �شطوع  درجة  زيادة  على  االأمريكية 
التباين اأي�شا بن�شبة 22% مقارنة باملوديل ال�شابق، وياأتي مع اجلهاز 
نقطة   4096 تبلغ  �شغط  بح�شا�شية  اجلديد   Surface Pen قلم 

�شغط، وميكن للم�شتخدم �شبط و�شع ال�شا�شة مبرونة.
 Surface Studio اأن جميع موديالت  اإىل  واأ�شارت مايكرو�شوفت 
املفاتيح  ولوحة   Pro  10 ويندوز  بنظام  مزودة  تاأتي  اجلديدة   2
 Surface وقلم Surface Mouse وفاأرة Surface Keyboard

Pen ب�شعر يبداأ من 3499 دوالراً اأمريكياً.
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على  باال�شتحواذ  اآبل  �رشكة  قامت 
وقٍت  يف  االإخباري   Texture تطبيق 
تعمل  ال�رشكة  اأن  يبدو  ما  �شابق، وعلى 
اإطالق  يف  التطبيق  من  اال�شتفادة  على 

خدمة اإخبارية مدفوعة اال�شرتاك.
يُقدم تطبيق Texture خدمات اإخبارية 
للم�شتخدمني من حوايل 200 جملة حول 
العامل مقابل 9 �شهريا، لكن اآبل مبجرد 
اال�شتحواذ عليه قامت بالعمل على دمج 
التقنية مع خدمة اأخبارها و�شمت عدد 
التطبيق  على  ال�شابقني  املوظفني  من 

لفريقها.
�شاحب  بلومبريغ  موقع  وبح�شب 
تخطط  اآبل  فاإن  املوثوقة،  امل�شادر 
الذي  التطبيق  نظام  ال�شتخدام 
ا�شتحوذت عليه يف تطوير نظام اخباري 
جديد خا�شة بال�رشكة، و�شيقدم النظام 
مدفوعة  اإخبارية  خدمات  اجلديد 
اال�شرتاك وبنظام �شهري مثلما احلايل 

مع خدمتها املو�شيقية.

اأن  مُيكن  اخلدمة  باأن  املوقع  وذكر 
وهي  القادم،  العام  بداية  مع  تنطلق 
لكنها  االإخبارية  ال�رشكة  �شمن خدمات 
حيث  اال�شرتاك،  ناحية  من  خمتلفة 
تقدمي  من  لال�شتفادة  ال�رشكة  ت�شعى 
هذا  من  االأرباح  لزيادة  خدماتها 

املجال.

اال�شرتاك  �شعر  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
ل�شعر  م�شابه  باخلدمة  ال�شهري 
اال�شرتاك مع التطبيق اجلديد بـ 9.99، 
وهو ما مُيكنه اأن يُدر الكثري من االأرباح 
ت�شل  باأن  تطمح  التي  ال�رشكة  على 
تقدمها  التي  اخلدمات  من  اإيراداتها 

حوايل 50 مليار بحلول 2021.

انقطاع خدمة تويرت
حول العامل

يف  العمل  عن  توقف  تويرت  اأن  عدة  تقارير  ذكرت 
وذلك  واآ�شيا،  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروبا  من  اأجزاء 
حوايل ال�شاعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيت�ص، 
موقع  ويتابع   .Down Detector ملوقع  وفقا 
Down Detector امل�شاكل التقنية على مواقع 
عن  اأنباء  انت�رشت  حيث  االجتماعي،  التوا�شل 
الأمريكا  ال�رشقي  ال�شاحل  تويرت يف  انقطاع خدمة 

وكندا والياaبان والفلبني، اليوم الثالثاء 17 اأبريل.
ويف املتو�شط، ي�شتخدم 330 مليون �شخ�ص موقع 
تعليقات  اأن  ويبدو  �شهري.  اأ�شا�ص  على  تويرت 
من  كال  اأن  اإىل  ت�شري  االإنرتنت  عرب  امل�شتخدمني 
والهواتف  املكتبية  الكمبيوتر  اأجهزة  م�شتخدمي 

الذكية قد تاأثروا باالنقطاع.

�سناب �سات تتيح فلتر برناجمها 
للجميع  Lens Studio

اآبل تعمل على اإطلق خدمة اإخبارية مدفوعة ال�سرتاك

ك�شفت  املا�شي  العام  اآخر 
املالكة   ،Snap Inc �رشكة 
عن  �شات  �شناب  لتطبيق 
 Lens Studio برنامج 
والذي ي�شمح باإن�شاء عد�شات 
ال�شتخدامها  امُلعّزز  الواقع 
الأي  ومُيكن  التطبيق،  داخل 
الربنامج  حتميل  �شخ�ص 
عد�شته  ت�شميم  يف  والبدء 
ة، مع تطوير احلركات  اخلا�شّ
ثالثية  بطريقة  به  ة  اخلا�شّ
حكايات  يف  لتظهر  االأبعاد 
ب�شكل  امل�شتخدم  “ق�ش�ص” 
من  اال�شتفادة  بعد  واقعي 

الواقع امُلعّزز.
عن  ال�رشكة  اأعلنت  االآن 
برناجمها هذا  اإتاحتها فالتر 
مما  امل�شتخدمني،  جلميع 

اإن�شاء  من  �شخ�ص  اأي  مُيّكن 
بالنوعية  وعد�شات  فالتر  
بها،  يرغب  التي  والكيفية 
برنامج  ال�رشكة  واأطلقت  كما 
لفريق  �شيُتيح  والذي  اإبداعي 
مع  التوا�شل  �شات  �شناب 
ين�شوؤون  الذين  االأ�شخا�ص 
الدعم  ومنحهم  الفالتر 
اإبراز  عن  ف�شاًل  املبا�رش، 

اأعمالهم.
االآن  التطبيق  و�شيعمل  كما 
عد�شات  ق�ش�ص  بعر�ص 
املجتمع، وهي عبارة عن ق�شة 
خمتلفة  لقطات  على  حتتوي 
ي�شرتكون  جمهور  قبل  من 
بنف�ص عد�شة املجتمع، وذلك 
على  ال�شوء  لت�شليط  حماولة 

هذه العد�شات.

كما هناك التكامل بني برنامج 
 Giphy Lens Studio مع 
مل�شقات  و�شع  يدعم  مما 
العد�شات  يف   GIF متحركة 
عن  ف�شاًل  املخ�ش�شة، 
فلرت  الإن�شاء  طالء  ا�شتخدام 
مرتبط مبيزات الوجه، وحتى 
وثالثية  ثنائية  كائنات  اإرفاق 
تعتمد  اأحداث  واإثارة  االأبعاد 

على حركات الوجه.
ل�شمان  قيود  هناك  اأخرًيا 
عدم وجود عد�شات غري الئقة 
مُيكن  كما  التطبيق،  داخل 
فيها  عد�شة  اأي  عن  التبليغ 
فوري،  ب�شكل  حلذفها  اإ�شاءة 
االحتماالت،  اأ�شوء  يف  اأو 
ولن  �شاعة   24 بعد  �شتختفي 

يتم جتديدها فيما بعد.

ديل Latitude 7400 .. لب توب 
جديد من فئة 2 يف 1



�أبرز  من  و�حد�  �لر�حل  �ل�شيخ  يعد  و 
علماء �ملنطقة �لذين كر�شو� حياتهم يف 
مالزمة جمال�س طلب �لعلم و تلقني �شتى 
�لقر�آنية  مبدر�شته  �حلنيف  �لدين  علوم 
للطلبة  قبلة  كانت  �لتي  باأدر�ر  �لعامرة 
من خمتلف جهات �لوطن طيلة عقود من 

�لزمن.
�شامل  �حلاج  �شيدي  �ل�شيخ  عرف  قد  و 
مكنه  �لذي  ونبوغه  بفطنته  �شباه  منذ 
مبكر  وقت  يف  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  من 
�لعلم  بركب  مر�هقته  مرحلة  ليلتحق يف 
لل�شيخ �لعالمة �شيدي حممد بلكبري حني 
مبدينة  له  قر�آنية  مدر�شة  �أول  �فتتح 
تيميمون �شنة 1943، حيث حر�س �لفقيد 
�شيدي �شامل على مالزمة �شيخه وح�شور 
�أو�شح  ح�شبما  �لتعليمية،  درو�شه  كل 
�ملنطقة  علماء  ب�شري  و�ملهتم  �لباحث 
جامعة  من  جعفري  �أحمد  �لربوفي�شور 

�أدر�ر. 
لل�شيخ  �لعلمي  �لتفوق  لعالمات  نظر�  و 
�شيدي �حلاج �شامل و حر�شه �ل�شديد يف 
�لدين و نبوغه، فقد ��شتقبل  طلب علوم 

�شغف  بكل  بلكبري  حممد  �شيدي  �ل�شيخ 
بان�شمامه  �شامل  �حلاج  �شيدي  رغبة 
ر�شميا �إىل مدر�شته �لقر�آنية و �لتي �أهلته 
�ل�شيخ بلكبري يف مدر�شته خالل  خلالفة 
�لوطن،  وخارج  د�خل  �لطويلة  رحلته 
�لعالمة  تبو�أ  و  �ملتحدث،  ذ�ت  ي�شيف 
�إمامة   1950 �شنة  �شامل  �حلاج  �شيدي 
يف  �جليالين  �لقادر  عبد  �شيدي  جامع 
�شيخه  من  بتوجيه  �أدر�ر  مدينة  قلب 

�شيدي حممد بلكبري و�أعيان �ملنطقة
�حلاج  �شيدي  �لفقيد  �ل�شيخ  تقلد  قد   
�شلك  يف  مهام  عدة  �إبر�هيم  بن  �شامل 

�ل�شوؤون �لدينية و�لأوقاف ترقى فيها من 
معلم للقر�آن �لكرمي �إىل رتبة �إمام مدر�س 
ثم مفت�س لل�شوؤون �لدينية ومفت�س جهوي 
و  وب�شار  �أدر�ر  لوليات  �لدينية  لل�شوؤون 
تندوف ثم ناظر� لل�شوؤون �لدينية �إىل �أن 
�لإ�شالمي  �ملجل�س  ع�شوية  �إىل  �نت�شب 
عن  ذلك  ي�شغله  مل  حيث  �لأعلى، 
ليك�شب  �لتعليمية  و�جباته  �لإ�شتمر�ر يف 
بذلك قلوب و�حرت�م �لكثريين من طلبته و 
مريديه من د�خل وخارج �لوطن و �شتقام 
جنازة �لفقيد �أم�شية غد �لأربعاء مب�شجد 
�ل�شيخ �شيدي حممد بلكبري مبدينة �أدر�ر

م.�س

اأدرار

وفاة  ال�سيخ العالمة �سيدي احلاج �سامل بن اإبراهيم
انتقل اإىل جوار ربه ال�سيخ العالمة �سيدي احلاج �سامل بن اإبراهيم باأدرار ليلة الإثنني عن عمر ناهز 92 

�سنة, ح�سبما علم اأم�س الثالثاء من اأ�سرة الفقيد.

اأوملبياد ال�سباب 
املتميز 

6 مواهب حجيلية تتاألق 
تتاأهل وتنتظر حتقيق 

الإجناز 
 خل�سر . بن يو�سف 

�ملناطق  عرب  �لت�شفيات  �ختتمت 
�ملتميز  لل�شباب  �لولئية  لالأوملبياد 
�لتي �شطرتها وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
حتت ��رش�ف مديرية �ل�شباب و�لريا�شة 
ور�بطة  �ل�شباب  موؤ�ش�شات  وديو�ن 
لل�شباب  و�لعلمية  �لثقافية  �لن�شاطات 
 ، �لفوتوغر�يف  �لت�شوير   ، �لر�شم  يف 
و�لتي  و�ملو�شيقى   ، �لبيئة   ، �لفيديو 
نوفمرب  �شباب   « �شعار  حتت  كانت 
�لقاعدية  �لت�شفيات  »و�أ�شفرت  قدوة 
بعني  �ملقاطعات   م�شتوى  على 
�حلجل عن تاأهل جمموعة من  �شباب 
بعد  �لولئية  لالأوملبياد  �حلجل   عني 
تناف�س �شديد يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
، بعد �إجر�ء �مل�شابقات بد�ر �ل�شباب 
�أين  �شابقا   �لثقايف  �ملركز  �جلديدة 
معترب  و�إقبال  جيدة  ظروف  يف  متت 
من �ل�شباب ، مت �ختيار �لذين ح�شلو� 
�ملقاطعة  لتمثيل  �لنتائج  �أف�شل  على 
 ، عي�شى  �شيدي  من  كل  ت�شمل  �لتي 
�أح�شن  �حلجل  وعني  هجر�س  �شيدي 
كل  من  �لأو�ئل  تاأهل  حيث   ، متثيل 
 : �لتالية  �لتخ�ش�شات  من  تخ�ش�س 
�ملو�شيقى   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شورة 
�ملونولوج   ، �لبيئة   ، �لر�شم    ، ،�لغناء 
  : كالتايل  �ملتاأهلني  �أ�شماء  وكانت   ،
�أ�شامة نيقرو ، حممد خبال  ، يو�شف 
بن  حمفوظ   ، حالب  وليد   ، هني 
يف  للم�شاركة  لعيفاوي   خالد   ، نويوة 
�لأوملبياد �لولئية ويتناف�س �ملتاأهلون 
من كل مقاطعات �لولية على �ملر�تب 

�لأوىل، من كل ن�شاط يف �مل�شابقة .

املدر�سة العليا للفندقة بوهران 

الدفعة الثانية من الطلبة يف 
مار�س املقبل 

تيزي وزو 

 م�سرع �سخ�سني يف مرور بذراع بن خدة 

بكل من تلم�سان ووهران و�سطيف

�سبط 304 كلغ من الكيف
امل�سيلة 

وفاة كهل بعد �سقوطه يف بئر بونوغة

م�ستغامن

 م�سرع �سخ�س يف حادث مرور باأوريعة 
للفندقة  �لعليا  �ملدر�شة  ت�شتقبل 
�لثانية  �لدفعة  لوهر�ن  و�لإطعام 
مار�س  �شهر  خالل  �ملرتب�شني  من 
�ملقبل، ح�شبما ��شتفيد �أم�س �لثالثاء 
و  لل�شياحة  �ملحلية  �ملديرية  من 
دخول  ويرتقب  �لتقليدية  �ل�شناعات 
ملبا�رشة  �ملدر�شة  �إىل  طالبا   30
م�شار �لتكوين �لتقني يف هذ� �ملجال 

و  �ل�شياحة  مدير  به  �رشح  ما  وفق 
�ل�شناعات �لتقليدية لوهر�ن بلعبا�س 
قامي بن عمر، وتعترب هذه �ملدر�شة 
نوفمرب  يف  �أبو�بها  فتحت  �لتي 
�لطلبة  من  �أوىل  لدفعة  �ملن�رشم 
�لثانية من نوعها على م�شتوى �لرت�ب 
باجلز�ئر  �لو�قعة  تلك  بعد  �لوطني 

�لعا�شمة.

�أ�شيب  و  م�رشعهما  �شخ�شان  لقي 
حادث  يف  بجروح  �آخرون  ثالثة 
على  �لثالثاء  �أم�س  وقع  ��شطد�م 
ببلدية   12 رقم  �لوطني  �لطريق 
تيزي  غرب  كلم   10( خدة  بن  ذر�ع 

للحماية  بيان  يف  جاء  ح�شبما  وزو(، 
�أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح  �ملدنية 
و  �شنة(   34( رجل  وهما  �ل�شحيتني 
و  م�رشعهما  لقيا  �شنة(   32  ( �مر�أة 
وزو،  تيزي  م�شت�شفى  �إىل  نقلهما  مت 

تبلغ  �لذين  �جلرحى  �أن  �إىل  م�شري� 
�أعمارهم 23 و 37 و 52 مت نقل �ثنني 
فيما  بن خدة  ذر�ع  م�شت�شفى  منهما 
وزو  تيزي  م�شت�شفى  �إىل  �لثالث  نقل 
وقع  �حلادث  �أن  �إىل  �مل�شدر  ولفت 

�ثر  �شباحا  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  على 
من  مركبات  ثالث  بني  ما  ��شطد�م 
�أخرى  و  نفعيتني  �شيارتني  بينهما 
�شبه  ب�شكل  ت�رشرت  و�لتي  �شياحية 

كلي.

للجي�س  م�شرتكة  مفارز  �أوقفت 
�لوطني �ل�شعبي، يوم 07 جانفي 2019، 
و�شبطت  خمدر�ت  جتار   )03( ثالثة 
�لكيف �ملعالج، خالل  )304( كلغ من 
تلم�شان  من  بكل  خمتلفة  عمليات 
ووهر�ن/ن.ع.2 و�شطيف/ن.ع.5، من 
للجي�س  مفرزة  �أحبطت  �أخرى،  جهة 

بالو�دي/ن.ع.4،  �ل�شعبي،  �لوطني 
حماولة تهريب كمية هامة من �لأدوية 
تُقدر بـ)10752( علبة، يف حني �أحبط 
�لدرك  وعنا�رش  �ل�شو�حل  حر��س 
�لوطني حماولت هجرة غري �رشعية 
لـ )51( �شخ�شا بكل من وهر�ن وعني 

متو�شنت وتلم�شان/ن.ع.2.

�لعمر  من  يبلغ  كهل  �أم�س  م�شاء  لقي 
�أ�شيب  بجروح  متاأثر�  حتفه  �شنة   73
عمقه  بئر  د�خل  �شقوطه  بعد  بها 
مياه  من�شوب  به  مرت�   15 حو�يل 
�أمتار  حو�يل 60�شنتمرت� و قطره 3.5 
فوهته مو�زية مل�شتوى �لر�س مغطى 
م�شلم  �ولد  بحي   ، حديدية  ب�شفائح 
بلدية ونوغة د�ئرة حمام �ل�شلعة ولية 

�مل�شيلة حيث متكنت م�شالح �حلماية 
�ملدنية من �إنقاذه ونقل �ل�شحية على 
ونوغة حيث  �ل�رشعة �ىل عيادة  جناح 
متاأثر�  هناك  �لأخرية  �أنفا�شه  لفظ 
بجروح بليغة على م�شتوى �لر�أ�س وقد 
هذ�  �لأمن حتقيقا يف  م�شالح  فتحت 

�حلادث �لأليم .
عبدالبا�سط بديار

ليلة  وقع  خطري  مرور  حادث  خلف 
و�إ�شابة  �شخ�س  مقتل  �لثنني  �أم�س 
متفاوتة  بجروح  �أخرين  ثالثة 
�خلطورة بنفق �أوريعة ببلدية مزغر�ن 
�أ�شتفيد  ح�شبما،  م�شتغامن  غرب 
�لولئية  �ملديرية  من  �لثالثاء  �أم�س 
�مل�شدر  و�أو�شح  �ملدنية  للحماية 
تدخلت  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �أن 
�أم�س  ليال  �لثامنة  �ل�شاعة  حدود  يف 
بعد  و�إجالء م�شابني  لإ�شعاف  �لثنني 

و�شياحية  نفعية  �شيارتني  ��شطد�م 
باأوريعة )بلدية  مبخرج �لنفق �لأر�شي 
 11 رقم  �لوطني  بالطريق  مزغر�ن( 
وخلف �حلادث وفاة �شخ�س )42 �شنة( 
�آخرين  ثالثة  و�إ�شابة  �ملكان  عني  يف 
�شنة   و40   29 بني  �أعمارهم  ترت�وح 
جناح  على  نقلهم  مت  خطرية  بجروح 
�لطبية  �ل�شتعجالت  �إىل  �ل�رشعة 

�جلر�حية مب�شت�شفى م�شتغامن.
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كانوا يتلقون تدريبات 
على حماربة الإرهاب

اختفاء 200 جندي 
مايل يف كندا

�لرئا�شي  �حلر�س  من  جندي   200 �ختفى 
نوفمرب  يف  كند�  �إىل  و�شولهم  بعد  �ملايل 
حماربة  على  �لتدريبات  لتلقي  �ملا�شي 
يف  حملية  �إعالم  و�شائل  ورجحت  �لإرهاب 
مايل �أن �جلنود لذو� بالفر�ر خ�شية �لعودة 
�إىل مايل بعد نهاية �لتدريبات �لتي يخ�شعون 

لها يف كند�.
يف  �أطلقت  �ل�شلطات  �إن  �مل�شادر  وقالت 
مايل عملية بحث مو�شعة عن �جلنود �لذين 
مر على �ختفائهم عدة �أ�شابيع و�شط تعتيم 
من  جنديا   80 �أن  وذكرت  قوي،  �إعالمي 
بطلبات  تقدمو�  �أن  �شبق  �ملئتني  �جلنود 
كند�،  يف  �ل�شيا�شي  �للجوء  على  للح�شول 
و�أن  �حلرب  من  يعاين  بلدهم  �أن  موؤكدين 
حياتهم يف خطر لأنهم يف �ل�شفوف �لأمامية 
�أنح�شب  وبينت  �لإرهابيني  مو�جهة  يف 
كند�  من  �ملالية  �حلكومة  طلبت  �مل�شادر 
�إىل  �جلنود  هوؤلء  وترحيل  معها  »�لتعاون 
حتالف  �أي  باإلغاء  ملوحة  �لأ�شلي«،  بلدهم 
�لأخرية  كند� يف حالة رف�شت  ع�شكري مع 
�لذين  �لأفارقة  �جلنود  ويف�شل  �لتعاون، 
طلب  �لغربية،  �لبلد�ن  يف  تدريبات  يتلقون 
بلد�نهم  �إىل  �لعودة  وعدم  �ل�شيا�شي  �للجوء 
�ملتحدة  �لوليات  دفع  ما  وذلك  �لأ�شلية، 
�جلنود  تدريب  عن  �لتوقف  �إىل  �لأمريكية 

�لأفارقة على �أر��شيها.

ب�ساطئ �سيدي عبد 
العزيز  جيجل

البحريلفظ جثة 
متعفنة 

�لثنني  ليلة  �ملتو�شط  �أمو�ج  لفظت 
جثة  �لعزيز  عبد  �شيدي  ب�شاطى  �ملا�شي 
يف حالة متقدمة من �لتعفن وقد مت حتويلها 
مب�شت�شفى  �جلثث  حفظ  م�شلحة  �ىل 
�لطاهريفيما فتحت م�شالح �لدرك �لوطني 
�شاحبها  هوية  ملعرفة  حتقيقا  �ملخت�شة 
علما و�أن هذه �جلثة هي �لر�بعة �لتي تلفظها 
لولية  �ل�شاحلي  �ل�رشيط  �لبحر عرب  �أمو�ج 
جيجل خالل �لأ�شابيع �لأربعة �لأخرية فقط 
ومنها  �أخرى  جثث  ثالث  على  عرث  بعدما 
�لثالث بكل من �شاطئ  �لعقد  لفتاة يف  جثة 
�شخر �لبلح ب�شيدي عبد �لعزيز وكذ� �شاطئ 
وهي  بالعو�نة  وكي�شري  بجيجل  بو�لدي�س 
تكون  �أن  �مل�شادر  كل  رجحت  �لتي  �جلثث 
حلر�قة �شقطو� يف �لبحر وهم يف طريقهم 

�إىل جنة �لأحالم �لز�ئفة . 
ر�سيد هزيل

غليزان

اآلة للر�س تبرت ذراع �ساب 
ت�شبب �آلة لر�س �ملبيد�ت يف برت ذر�ع �شاب يف 
�لعقد �لر�بع يدعى:�س  ع  �ل�شحية كان يقوم 
بعملية ر�س حقل للحم�شيات بدو�ر �ملعامرية 
�آلة  د�خل  يد�ه  زلت  وفجاأة  حلالف  ببلدية 
�لر�س مت�شببة يف برت ذر�عه حيث مت نقله على 
جناح �ل�رشعة على م�شت�شفى و�دي �رهيو �أين 
حاليا  وهو  ��شتعجالية  جر�حية  لعملية  خ�شع 

حتت �لرقابة �لطبية �ملركزة.
غليزان:�س  احلاج

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم
» وب�ّسر الذين اإذا اأ�سابتهم م�سيبة قالوا اإنا هلل واإّنا اإليه راجعون«

  )�سدق اهلل العظيم(
تلقى �ل�شيد عزالدين ميهوبي وزير �لثقافة بكثري من �حلزن و�لأ�شى نباأ �نتقال �ل�شيخ و�لفقيه احلاج �سامل بن اإبراهيم التواتي، طّيب �هلل ثر�ه ، �إىل جو�ر ربه بعد عمر �أفناه يف خدمة �لدين و�لعقيدة و�ملعرفة 

�لدينية يف �إقليم �أدر�ر و�جلنوب �جلز�ئري �لكبري.
ويعد �ل�شيخ �شامل بن �إبر�هيم من رو�د �لإ�شالح، حيث  تتلمذ على يد �لعالمة �ل�شيخ �شيدي حممد بلكبري، ويعد من �أبرز تالمذته. ق�شى حياته  يف تعليم �لقر�آن و�لعلوم �ل�رشعية بالز�وية �مل�شماة بـال�شتوية، �لتي تخرج 

منها ع�رش�ت �لأئمة ومعلمي �لقر�آن �لكرمي، كما توىل �لإمامة و�خلطابة مب�شجد �شيدي عبد �لقادر �جليالين باأدر�ر.
وتقلد �لفقيد منا�شب هامة من بينها ع�شو باملجل�س �لإ�شالمي �لأعلى كما توىل �إد�رة مديرية �ل�شوؤون �لدينية و�لأوقاف لولية �أدر�ر، و�لتفتي�س �جلهوي لوليات �جلنوب ل�شالح وز�رة �ل�شوؤون �لدينية و�لأوقاف.

 
و�أمام هذ� �مل�شاب �جللل و�لفقد �لعظيم ل ي�شع �ل�شيد �لوزير �إل �لتقدم لعائلة �لفقيد ول�شاكنة �أدر�ر و�لأ�رشة �لدينية و�لثقافية باأخل�س �لتعازي، ر�جيا من �ملوىل عّز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جنانه، 

رب و�ل�ّشلو�ن، وي�شاعف لهم �لأجر؛ �إن �هلل �شميع جميب �لّدعاء. و�أن يبوئه مقعد �شدق مع �ملخل�شني �لأبر�ر من عباده و�أن يجزل له �لّثو�ب ، ويلهم كل �أفر�د �لعائلة جميل �ل�شّ
» اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«

تعزيـــة
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