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اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �صركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �صت�صرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�صط TV " و حتمل القناة �صعار الو�صطية بكامل 

املوا�صفات التقنية الوا�صحة يف الت�صميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�صعار و ا�صم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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بعد �شدور اأمر بالقب�ض �شده يف  ق�شية ن�شب واحتيال 

توقيف  »الوايف«  جنل ولد عبا�س مب�سقط 
راأ�سه بعني متو�سنت

الوطني  الدرك  م�صالح  اأوقفت 
الأمني  متو�صنت  جنل  عني  لولية 
التحرير  جلبهة  ال�صابق  العام 
ال�صابق  جمال  والوزير  الوطني  
املكلف   « »الوايف  عبا�س   ولد 
متو�صنت  عني  �صباب  بت�صيري 
عني  بولية  راأ�صه  مب�صقط   ،
متو�صنت  بعد �صدور اأمر بالقب�س 
�صده على خلفية تورطه يف ق�صية 
�صحيتها  راح  واحتيال  ن�صب 

يعرف  ما  يف  ب�صوي�رسا  مغرتب 
مبطعم بالأبيار باجلزائر العا�صمة  
فيديوهات  بن�رس  ارتباطه  وكذا 
عني  عرفتها  التي  الحتجاجات 

متو�صنت نهاية الأ�صبوع  .
من  مقرب  م�صدر   وح�صب  هذا 
فان  الوطني   الدرك   م�صالح 
تنفيذا  جاءت  القب�س  عملية  
عن  �صادر  بالقب�س  ق�صائي  لأمر 
بالعا�صمة  الق�صائية   ال�صلطات 

والتي كانت حتقق يف ق�صية خا�صة 
ال�صتدعاءات  كل   ورغم  بالن�صب 
جعل  ما  املثول  الوايف  رف�س 
�صده  بالقب�س  اأمر  ت�صدر  النيابة 
عبا�س  ولد  وتبني  اإن جنل  هذا   ،
والحتيال  الن�صب  بتهمة  متابع  
وال�رسب واجلرح األعمدي والقذف 
مقيم  جزائري  حق مواطن  يف 
ا�صتوىل  بعدما  وعائلته  ب�صوي�رسا  
باأعايل  راقي   مطعم  عن  لهم 

الق�صية  وهي  بالعا�صمة ،  الأبيار 
التي رف�س لبن ولد عبا�س  املثول 
الق�صائية  ال�صلطات  اأمام  فيها 
عني  ولية  اإىل  وفر  بالعا�صمة 
متو�صنت اأين ميتلك حمال لالإعالم 
الآيل بالقرب من �صوق ولية عني 
ا�صتخراج  يف   ي�صتعمله  متو�صنت 
 ، ال�صفارات  لدا  الفيزا  مواعد 
ي�صدر  اجلمهورية  وكيل  جعل  ما 
خلفية  بالقب�س  �صده  على  اأمرا 

املواطن   على  الن�صب  يف  تورطه 
وان مت  �صبق  بعدما  و�صلبه حمله  
التفاق فيما بينهما على اأن يكون 
حمل �رساكة وهو ما مل يتم  حيث 
بالعتداء  عبا�س   ولد  جنل  قام 
وطردها  املغرتب  زوجة  على  
زوجها   ميلكه  الذي  املطعم  من 

ا�صتمع  وقد  عليه  ، هذا  لي�صتويل 
ولد   للوايف  اجلمهورية   وكيل 
قبل   ر�صمي  حم�رس  على   عبا�س 
وت�صليمه  العا�صمة  اإىل  حتويله 
لل�صلطات الق�صائية  التي �صتتوىل  

ا�صتكمال الإجراءات .
حممد بن ترار

اأبواب مفتوحة على الريا�سة الع�سكرية 

خبر في 
صورة

حلم ديلور يتحول
 اإىل حقيقة

من حلم ب�صيط اأعلنه على املالأ من خالل مقطع فيديو انت�رس كاله�صيم 
يف النار عرب مواقع التوا�صل الجتماعي »فاي�صبوك« و«تويرت«، حتّولت 
القمي�س  ديلور يف حمل  اأندري  الفرن�صي  مونبلييه  نادي  رغبة لعب 
الوطني اإىل حقيقة وهو الذي ميلك اأ�صول جزائرية من جهة والدته، 
الوطني جمال  الناخب  الدعوة من طرف  ر�صميا  الالعب  تلقى  حيث 

بلما�صي من اأجل اللتحاق برتب�س املنتخب الوطني .

�سهيلة بن ل�سهب تتوج بجائزة 
ت�سجيعية للميما اأورد

ال�صابة  النجمة  توا�صل 
ل�صهب  بن  �صهيلة  اجلزائرية 
خطف الأ�صواء وال�صري على 
تاألقها  بعد  الأحمر  الب�صاط 
بجائزة  الظفر  عرب  جمددا 
اإىل ر�صيدها  ت�صاف  جديدة 
حت�صلت  التي  اجلوائز  من 
عامل  ولوجها  منذ  عليها 
ال�صهرة  عامل  ودخول  الفن 
من خالل برنامج »�صتار اأكادميي«، حيث نالت ابنة بو�صعادة اجلائزة 
»دير  جملة  تنظمها  والتي  اأورد«  »امليما  جوائز  مل�صابقة  الت�صجيعية 
العربي  العامل  يف  واملو�صيقى  الفن  جنوم  تكرمي  اأجل  من  جي�صت« 

وال�رسق الأو�صط.

بني دوالة بتيزي وزو

ال�ساعر احلاج اأعمر اأقار يف 
ذمة اهلل

اقار عن عمر  اأعمر  القبائلي الكبري احلاج  ال�صاعر  اأم�س  تويف 
ناهز 67 �صنة ح�صب ما علم لدى م�صدر مقرب من عائلته وكان 
الأخرية  ال�صنوات  ي�صكو من م�صاعفات املر�س خالل  الفقيد 
اأعمر  اأن اأعطى الكثري لل�صعر الأمازيغي حيث ولد احلاج  بعد 
وزو  تيزي  ولية  يف  دوالة  بني  بدائرة  تامغو�صت  بقرية  اقار 
وعرف عن الراحل تفرده يف ال�صلوك واحلياة كما يف ال�صعر و 
اأخالقه احلميدة فقد كان مت�صاحلا وقبائليا يف ال�صعر ووارى 
الفقيد الرثى مبقربة قرية تامغو�صت مب�صقط راأ�صه ببلدية بني 

عي�صي بدائرة بني دوالة يف مدينة تيزي وزو.
ح-كرمي

يف ظرف اأ�شبوع

احلرائق تتلف اأزيد 
من 112 هكتارا 

اأتلفت األ�صنة النار ما يزيد عن 112 هكتارا من الغابات خالل 
اإليه  اأ�صار  اإىل 12 جوان 2019، ح�صبما   6 الأ�صبوع املمتد من 
بيان للمديرية العامة للغابات ،واأو�صحت املديرية يف بيانها اأنه 
وخالل الأ�صبوع املمتد من 6 اإىل 12 جوان اجلاري، �صجلت 29 
بوؤرة حريق اأتت على م�صاحة اإجمالية قدرها 53ر112 هكتارا، 
من  هكتارا  70ر14  و  الغابات  من  هكتارا  84ر24  بني  موزعة 
الأدغال و 99ر72 هكتارا من الأحرا�س، اأي مبعدل 14ر4 بوؤرة 

يوميا ومب�صاحة قدرها 88ر3 هكتار لكل بوؤرة. 
وي�صري نف�س امل�صدر اأنه وخالل الفرتة املرتاوحة بني 1 و 12 
م�صاحة  على  اأتت  قد  بوؤرة   44 �صجلت  ال�صهر،  ذات  من  يونيو 
من  هكتارا  74ر41  منها  هكتارا،  ب50ر161  تقدر  اإجمالية 
من  هكتارا  14ر98   و  الأدغال  من  هكتارا  62ر21  و  الغابات 
الأكرث ت�رسرا بحرائق  الولية  اأن  الأحرا�س وت�صيف املديرية 
الغابات هي تلم�صان ب 60ر84 هكتار و07 بوؤر، متبوعة ب�صعيدة 
)25 هكتار وبوؤرة( ثم �صيدي بلعبا�س )20ر12 هكتارا وبوؤرتني(. 

»الأبواب  تظاهرة  متيزت 
الريا�صة   حول  املفتوحة« 
الع�صكرية التي انتظمت اأول ام�س 
وحت�صري  جتمع  مبركز  اخلمي�س 
بنب  الع�صكرية  الريا�صية  الفرق 
العا�صمة(،  )اجلزائر  عكنون 
العرو�س  من  العديد  بتن�صيط 
الريا�صية التي تربز العمل امليداين 
من  الآن  حلد  املنجز  »الع�رسي« 

طرف اجلي�س الوطني ال�صعبي. 
باطالع  التظاهرة  �صمحت  و 

دور  على  العري�س  اجلمهور 
يف  الع�صكرية  الريا�صة  ومهام 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  �صفوف 
ريا�صية  اجنازات  من  حققته  وما 
ال�صعيد  على  عايل  م�صتوى  ذات 
الوطني، العربي، القاري  والدويل 
بالتدريب  التكفل  اىل  بالإ�صافة 

البدين  الع�صكري.
التظاهرة  هذه  زوار  ومتكن 
ن�صاط  على  التعرف  من 
خالل  من  الريا�صية  املنتخبات 

يف  قدمت  التي  ال�صتعرا�صات 
املالكمة،  التايكواندو،   ريا�صات 
اجليدو، األعاب القوى،  الدراجات 
الفرو�صية،  و  امل�صارعة  الهوائية، 
خا�س  عر�س  اإىل  بالإ�صافة 
بالفرقة املو�صيقية لقيادة احلر�س 

اجلمهوري. 
منتخب  عنا�رس  ا�صتقطبت  و 
اهتمام  الكوك�صول  ريا�صة 
قدمت  حيث  احلا�رس،  اجلمهور 
كبريا«  »حتكما  تعك�س  عرو�صا 

لها يف الفنون القتالية وذلك �صواء 
التحمل  قدرات  اإبراز  طريق  عن 
من  اأو  بها  تتمتع  التي  الكبرية 
التقنيات  اأحدث  ا�صتخدام  خالل 

الفنية لل�صيطرة على اخل�صم.
و انتظم باملنا�صبة معر�س اإعالمي 
املنظمة  الأن�صطة  خمتلف  على 
 2018 الريا�صي  املو�صم  خالل 
الريا�صية  النتائج  وكذا   2019/
التي حققتها املنتخبات الريا�صية 

الع�صكرية.

بولية  ال�صحية  امل�صالح  اأح�صت 
بداء  اإ�صابة  حالة   137 البويرة 
�صنة  بداية  منذ  الكبدي  الفريو�س 
2019 اإىل غاية 11 جوان اجلاري ، 
حيث ك�صف الدكتور »بوعالم هني 
الوقاية مبديرية  » رئي�س م�صلحة 
ال�صحة يف ت�رسيح خ�س به يومية » 

الو�صط » اأن حالت الإ�صابة م�صت 
23 بلدية عرب اإقليم الولية اأغلبيتها 
و18 حالة  البويرة  ببلدية  57 حالة 
بالأخ�رسية  حالت  و9  بتاغزوت 
اأن  م�صريا  بحيزر  حالت  و9 
هذا  لنت�صار  الرئي�صية  الأ�صباب 
هي  الرهيب  ال�صكل  بهذا  الداء 

وانعدام  امللوثة  املياه  ا�صتهالك 
عقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، النظافة 
نهاية الأ�صبوع الأمني العام للولية 
�صم  الولية  اجتماعا طارئا مبقر 
ممثلي القطاعات املعنية لدرا�صة 
الإجراءات  جميع  واتخاذ  الو�صع 
الالزمة للتكفل باحلالت امل�صابة 

ومنع ت�صجيل املزيد من احلالت 
التح�صي�صية  احلمالت  بتكثيف 
لتفادي  املواطنني  اأو�صاط  يف 
اأين  الفارطة  ال�صائفة  �صيناريو 
الإ�صابة  حالت  الولية  �صجلت 

بداء الكولريا .

حتذيرات من تفاقم الو�شع

اإح�ساء 137 حالة بداء الفريو�س الكبدي بالبويرة

اأ.م
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تاأكيد قوي على رف�ض بدوي و بن �شالح

�أويحي  بحب�س  " حتتفي   17 "�جلمعة 
و�سالل و بن يون�س

وا�شل اجلزائريون احلراك ال�شعبي يف جمعته ال17 على التوايل، و�شهد ح�شورا اأو�شع من اجلمعات الرم�شانية 
بطبيعة احلال، موؤكدين اأن مطالب احلراك ال تزال نف�شها وهي ا�شرتجاع ال�شلطة لل�شعب مع التاأكيد على رحيل: بن 
�شالح وبدوي وبو�شارب، لتنال حماكمات امل�شوؤولني حيزا كبريا من ال�شعارات مع الدعوة ال�شرتجاع االأموال املنهوبة.

�شارة بومعزة 

وعلى م�صتوى العا�صمة انطلق احلراك 
حيث  اجلمعات،  كل  غرار  على  باكرا 
الربيد  مبحيط  املتظاهرون  جتمع 
غلق  توا�صل  من  رغم  على  املركزي 
�صالمل الربيد املركزي وغار احلراك 
لتنال وجوه النظام الرف�ض على غرار 
حماكمات  اكت�صحت  حني  يف  العادة 
الف�صاد ال�صورة مرددين ال�صعار املالزم 
ال�رساقني«  يا  البالد  »كليتوا  للحراك 
على  لياأتي  اأوال�ض«،  �صماح  و«اأوال�ض 
راأ�ض االهتمام على غرار العادة الوزير 

حيث  اأويحيى،  اأحمد  ال�صابق  االأول 
فاحلرا�ض«،  بـ«اأويحيى  الهتاف  مت 
فنجد  حماكمته  ال�صعارات  وتناقلت 
مكتوب  الياوؤورت  علب  ل�صور  الفتة 
اآخرون  ووزع  تنكيتية،  تعليقات  عليها 
احلا�رسين،  على  الياوؤورت  علب 
ردا  الياوؤورت«،  ناكلوا  »االآن  و�صعار 
الزم  »ما�صي  اأويحيى:  مقولة  على 
تاكلوا الياوؤورت«، والتي رغم رمزيتها 
جت�صدت يف اأذهان الراأي العام ك�صورة 
ال�صتحقار ال�صعب، و�صحب ال�صعارات 
»�صالل  ال�صلطة  وجوه  خمتلف  على 
�صعيد«،  �صجن  نتمنالك  فقاقري  يا 

ورفع �صعار »من باع اجلزائر بال ثمن 
ثمن  باأغلى  احلرا�ض  �صجن  ا�صرتى 
و�صور  اهلل«،  عند  من  اإال  الن�رس  وما 
وجوههم  تعديل  مت  القدم  كرة  لفيق 
على  املعرو�صني  امل�صوؤولني  بوجوه 
فرق   « عليها  مكتوب  حاليا  العدالة 
مع  اجلزائري«،  الوطني  الع�صابة 
»عدالة  للعدالة  موجهة  �صعارات 
و«الع�صابة  م�صجونة«،  ع�صابة  نزيهة، 
العدالة  داعني  التاريخ«،  مزبلة  اإىل 
ومنح  التحرر  م�صار  ال�صتكمال 
م�صار  ا�صتكمال  عرب  ذلك  على  دليل 
الدعوة ال�صرتجاع  واالأهم  املحا�صبة، 

اأموال ال�صعب املنهوبة »ال�صعب يريد 
عند  رحمة  ال  امل�رسوقات  ا�صرتجاع 

حما�صبة الع�صابات«.
بتعميم  املحتجون  طالب  كما 
ملحا�صبة  هتفوا  حيث  املحا�صبات 
�صالح  بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ض 
بدوي،  الدين  نور  االأول  والوزير 
حاملني �صعارات »حان وقت مهند�ض 
التزوير رفقة �صورة بدوي«، كما نادوا 
خالد  اجلرنال  �صد  فهتفوا  لتعميمها 
نزار وكذا وزير العدل حافظ االأختام 

الطيب لوح.
بعد  احلراك  على  املحتجون  وتوافد 

بـ«كليتوا  هاتفني  بقوة،  اجلمعة  �صالة 
و«�صلطان  ال�رساقني«،  يا  البالد 
ال�صعب مادة 7«، و«دولة مدنية ما�صي 
ع�صكرية«، وهي الهتافات الثالثة التي 
امل�صلني  التحاق  عملية  تطبع  �صارت 
منذ  اجلمعة  �صالة  عقب  بامل�صريات 
باقي  تتلوها  حني  يف  الفارط،  ماي 

الهتافات يف وقت الحق.
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هتفت  حيث  اأحريز،  اغيل  لويزة 
بـ«جزائر حرة دميقراطية«، مع حمل 
بن  ح�صيبة  اجلزائر:  ل�صهيدات  �صور 

بوعلي واللة فاطمة ن�صومر.
�صعارات  جت�صدت  ثانية  جهة  من 
التاأكيد على الوحدة ورف�ض حماوالت 
خاوة  عن�رسية  »ماكان�ض  التق�صيم: 
واحدة«،  جزائرية  اأمة  و«نحن  خاوة« 
حنا  بـ«يا  اال�صتمرارية  على  والرهان 
مع  حاب�صني«،  رانا�ض  ما  نتوما  يا 
العائلة  اأفراد  توافد خمتلف  ا�صتمرار 
�صمل  يجمع  الذي  احلراك  على 

اجلميع.

اجلمعة 17

�حلر�ك �ل�سعبي يبارك
 ح�سيلة �ملنجل

�لنخبة �لوطنية تك�سف عن �أر�سية 
جديدة لتج�سيد مطالب �حلر�ك �ل�سعبي 

يف  ال�صعبي  احلراك  ا�صتمر 
منذ  ع�رس  ال�صابعة  جمعته 
22فيفري  يوم  انطالقها 
االأم�ض  خرج  املا�صي،حيث 
املتظاهرين  اآالف  بالعا�صمة 
يف  مطالبهم  وا�صلوا  الذين 
احت�صام  بداية  رغم  التغيري 
اإدخال  بعد  ال�صيما  احلراك 
اىل  ال�صخ�صيات  من  الكثري 
احلراك  وحما�صبتهم.  ال�صجن 
يتوقعه  مما  اأكرب  كان  الذي 
الكثريين كان معتربا،اال اأنه �صهد 
تراجعا وا�صحا وتناق�ض كبري يف 

كانت  املتظاهرين،حيث  عدد 
ال�صوارع الرئي�صية للعا�صمة قبل 
غري  على  فارغة  �صبه  اجلمعة 
ال�صابقة  اجلامعات  من  العادة 
التي كانت متتلئ فيها العا�صمة 
يف حدود احلادية ع�رس �صباحا. 
تفاعلوا  اأم�ض  املتظاهرون 
الكثري  اإدخال  مع  كبرية  بفرحة 
ال�صجن  اإىل  ال�صخ�صيات  من 
ال�صابق  االأول  الوزير  ال�صيما 
�صوهد  ،حيث  اويحيى  اأحمد 
منذ البداية متظاهرون يحملون 
احمد  يف  نكاية  الياوورت  علب 

اويحي ،ففيما �صوهد اأ�صخا�ض 
ب10االف  البنات  يبيعون 
يف  اأخرى  طريقة  �صنتيم،وهي 
التعبري ال�صيما بعد هبوط �صعره 
احلراك  احلراك.  بداية  منذ 
تزايد  �صهد  برم�صان  مقارنة 
العام عرف  امل�صتوى  لكن على 
تناق�ض،كما �صهد احلراك اأم�ض 
احل�صا�صيات  لبع�ض  تناق�ض 
يف  ميزته  التي  والعدوانية 
كانت  التي  االآخرين،و  االأ�صابيع 

بفعل االإختالف يف الروؤى

النخبة  عن  ممثلون  ك�صف 
العا�صمة،  باجلزائر  الوطنية، 
ترمي  مقرتحات  اأر�صية  عن 
طريق  خريطة  اإىل  التو�صل  اإىل 
لتج�صيد املطالب ال�صعبية وتعبيد 
الطريق مل�رسوع وطني »ي�صرتجع 
و  اجلمهورية  املوؤ�ص�صات  �رسعية 

الد�صتورية«.
النخب  »منتدى  لـ  لقاء  يف  و 
للحراك  الوطنية  وال�صخ�صيات 
مقاربة  طرح  مت  ال�صعبي«، 
جديدة للنقا�ض، الغاية منها ر�صم 
هذا  مطالب  لتلبية  طريق  ورقة 
احلراك املتوا�صل منذ 22 فرباير 
املن�رسم، و ذلك يف اإطار م�رسوع 
�صيا�صي »واقعي و قابل للتطبيق«، 
م�صتعجلة  حلول  »اإيجاد  مع 
ديناميكيته«  على  للحفاظ 
كل  على  الفر�صة  »تفويت  و 
الهادفة  اخلبيثة  املخططات 
حتريف  اأو  طاقته  ا�صتنزاف  اإىل 
واالنزالق«. الفو�صى  نحو  طريقه 
ا�صتعرا�ض  باملنا�صبة،  مت  كما 
االنتقال  بتحقيق  الكفيلة  االآليات 
الوطني  التوافق  و  الدميقراطي 
بالر�صوخ  »التعجيل  راأ�صها  و على 

لل�صيادة ال�صعبية من خالل تطبيق 
الد�صتور«  من  و08   07 املواد 
جامع  وطني  ملوؤمتر  و«التح�صري 

ي�صم خمتلف الفاعلني«.
قياديو  �صدد  االإطار،  ذات  يف  و 
تنظيم  �رسورة  على  املنتدى 
مدة  يف  رئا�صية  انتخابات 
الذهاب  بذل  اأ�صهر  �صتة  اأق�صاها 
وهي  تاأ�صي�صي،  جمل�ض  نحو 
�صت�صمح  التي  اال�صتحقاقات 
لعهدة  املجال  بـ«فتح  -ح�صبهم- 
ي�رسف  تاأ�صي�صية  انتقالية  رئا�صية 
خاللها الرئي�ض املنتخب على فتح 
يف  للدولة،  الكربى  الور�صات  كل 
اإطار حوار وطني جاد و م�صوؤول«. 
و ترتكز هذه االأر�صية التي �صيتم 
�رسح م�صمونها من خالل حمالت 
احلراك«،  قلب  »يف  حت�صي�صية 
املنطلقات،  من  جملة  على 
اأهمها »اعتبار املبادئ النوفمربية 
مرجعية يف بناء اجلزائر اجلديدة 
ال�صعبي«  احلراك  بها  ينادي  التي 
ال�صلمي  »التغيري  على  االعتماد  و 
و ال�صل�ض للنظام مع احلفاظ على 
كيان الدولة و موؤ�ص�صاتها«، ي�صاف 
ال�صيا�صي  احللني  »دمج  اإليها 

توافقي  كخيار  الد�صتوري  و 
م�صرتك«.

قياديو  قدم  ال�صياق،   هذا  يف  و 
للو�صع  ت�صخي�صهم  التنظيم  هذا 
قراءتهم  و  البالد  تعي�صه  الذي 
رئي�ض  ذكر  حيث  مل�صتجداته، 
اهلل  عبد  التنمية  و  العدالة  جبهه 
ثورة  يعي�ض  ال�صعب  باأن  اهلل  جاب 
�صلمية »غري م�صبوقة يف تاريخه«، 

كان الباعث عليها »وجود 
قا�رسان  قانوين  نظام  و  د�صتور 
و  حقوقه  على  احلفاظ  عن 
اأن  اإىل  اأ�صار  اأن  بعد  حرياته«.و 
بكونه  يتميز  ال�صعبي  احلراك 
ال�صامل  االإ�صالح  بداخله  »يحمل 
ال�صعب«،  على  الو�صاية  رف�ض  و 
توجه جاب اهلل اإىل جمموع النخب 
الوطنية التي دعاها اإىل الثبات يف 
م�صالح  عن  الدفاع  يف  مواقفها 
ال�صعب، ب�صفتها القاطرة الرئي�صية 

يف م�صار التغيري املن�صود.
الوزير  توقف  بدوره،  و 
العزيز  ال�صابق عبد  والدبلوما�صي 
م�صاهمة  اأهمية  عند  رحابي 
حتقيق  يف  الوطنية  النخبة 
التي  و  الدميقراطي،  االنتقال 

اأعاب عليها »اكتفائها فيما م�صى 
طرف  من  لها  اأوكل  الذي  بالدور 
وظفتها  التي  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
منها  جاعلة  �صنوات«،  مدار  على 
و  تكنوقراطية  واجهة  »جمرد 

دميقراطية«، على حد قوله.
االأ�صبق  احلكومة  رئي�ض  اأما 
اإىل  لفت  فقد  بيتور  بن  اأحمد 
اجلزائري  املجتمع  مميزات  اأهم 
قبل انطالق احلراك اأو ما اأ�صماه 
قال  حيث  املواطنة«،  »ثورة  بـ 
يف  يعي�ض  كان  املجتمع  هذا  باأن 
اجلماعية  االأخالق  »غياب  ظل 
ب�صتى  العنف  و  املعمم  الف�صاد  و 
االإميان  و  الالمباالة  و  اأ�صكاله 
بالقدرية«، و كل ذلك حتت �صلطة 
متيزت بـ«الت�صلط و متجيد القائد 
و االأبوية« و هو ما اأدى من وجهة 
كما    . الدولة«  »متييع  اإىل  نظره 
االآفات  »تراجع«  باملقابل  �صجل 
عانى  لطاملا  التي  االجتماعية 
»على  اجلزائري،  املجتمع  منها 
ال�صعبية«.  امل�صريات  اأثناء  االأقل 
فقد  بال�صلطة  يتعلق  فيما  اأما 
ذكرها  �صبق  التي  ال�صلبيات  بداأت 

يف االندثار تدريجيا، مثلما قال

املحامي والنا�شط احلقوقي ح�شان براهمي

�إيد�ع �أويحي �ل�سجن حدث تاريخي يف م�سار 
�لعد�لة �جلز�ئرية 

والنا�صط  املحامي  اأكد   
احلقوقي ح�صان براهمي الذي 
على  �صيفا  اأم�ض  اأول  حل   
"للقناة  ال�صباح  "�صيف  برنامج 
االإذاعية االأوىل اأن اإيداع الوزير 
اأويحى  اأحمد  ال�صابق  االأول 
�صري  بعدما  احلرا�ض   ل�صجن  
هذا االأخري  ع�رس حكومات يف 
ظرف ربع قرن ومبيزانية دولة 
يعد  دوالر   مليار   600 و�صلت 
حدث تاريخي يف م�صار العدالة 

اجلزائرية .
مرحلة  اأن  براهيمي   قال 
مكافحة الف�صاد   دخلت مرحلة 
احل�صم ومل تعد مرحلة ظرفية 
كما كان ي�صميها البع�ض الإر�صاء 
ال�صعب  واإ�صكات  احلراك 
من  املح�صنة  االأ�صماء  وحتى 

وال�صيا�صيني  االأعمال  رجال 
�صجن  يف  حاليا  املتواجدون  
 ، العا�صمة  باجلزائر  احلرا�ض 
معتربا براهمي اأن هذه اخلطوة 
�صابقة يف اجلزائر مل ت�صهدها  
منذ اال�صتقالل ، وهذا ما يوؤكد 
اليوم  حتريرها  مت  العدالة   اأن 
قدمتها  التي  ال�صمانات  بعد 
املمثلة  الد�صتورية  املوؤ�ص�صة 
وفق  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  يف 
وبعد  الد�صتور  من   28 املادة 
ال�صمانات فهذه امللفات بداأت 
اأن  ، بعد  للعلن  تتحرك وتخرج 
كانت العدالة يف ال�صابق  رفقة 
الق�صائية  ال�صبطية  م�صالح 
املختلفة  االأمنية  بفروعها 
وجود  ظل  يف  بعملها  تقوم 
هذه  و�صول  اأمام  منيعة  �صدود 

امللفات مل�صارها الطبيعي.
املتحدث  ذات  واأو�صح  
بخ�صو�ض االأموال املنهوبة اأنه 
ا�صرتجاعها  جدا  ال�صعب  من 
النظام  ظل  يف  و  الأنه 
مكافحة  قانون  كان  ال�صابق  
غرار  على  معطال  الف�صاد 
لت�صليم  دولية  اتفاقات  اإبرام 
اآليات  تفعيل  و   املجرمني 
على  خا�صة  البنكي  ال�رس  رفع 
ويف  اخلارجية  البنوك  م�صتوى 
منهوبة  اأموال  هناك  املقابل 
واأ�صماء  باأ�صمائهم  م�صجلة 
نهب  اأن  م�صريا   ، عائالتهم 
االأموال وحتويلها وتبديدها يتم 
عن طريق امللحقات للم�صاريع 
من اأجل اال�صتيالء على االأموال 
ال�صفقات   بقانون  والتالعب 

حتتاج  االأمور  فهذه  وعليه 
طويلة   وخربات  لتقديرات 
االأموال  هذه  اغلب  اأن  باعتبار 
اإىل  داعيا  للخارج    حتول 
عن  االأمر  هذا  تاأكيد   �رسورة 
ق�صائية  اإنابات  اإر�صال  طريق 
اإليها  حولت  التي  الدول  اإىل 
هذه االأموال التي يتعامل معها  
فهذه  وبالتايل  االأعمال  رجال 
طويل  لوقت  حتتاج  االنابات 
التحقيقات  اأن   كما   ، اأي�صا  
�صتطول   الف�صاد  جرائم  يف 
اأي�صا الأن هذه اجلرائم متعلقة 
واملبالغ  العمومية  بال�صفقات 
يحتاج  وهذا  ال�صخمة   املالية 
خلربات اقت�صادية وتقنية طويلة 

حول امل�صاريع املنجزة.
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احلراك باجلهة الغربية

مطالبات بقطف روؤو�س ال تز�ل حرة
املواطنون  اأم�ض   نهار  �صدد  
امل�صريات   يف  امل�صاركون  
ال�صابغة  ع�رس باجلهة  الغربية  
ب�رسورة  موا�صلة متابعة روؤو�ض 
الف�صاد   وعلى راأ�صهم  الطيب 
وهدى  غربيط  بن  ونورية  لوح 
فرعون وعبد املالك بو�صياف  
ال�صعيد  و�صيدي  وعمار غول   
كل  متابعة   اإجراءات  متمنني  
من �صالل و اأويحي وعمارة بن 
بن  و�صقوط   وزعالن  يون�ض 
هذا   ، بدوي   وحكومة  �صالح 
العديد  يف  املحتجون  ورفع 
الياغورت   علب  الواليات   من 
�صد  احلرب  اإىل   اأ�صارت  يف 
املواطنني  حرم  الذي  اأويحيى 
يف  الياغورت  تناول  حق  من 
ال�صعارات  بع�ض  اأ�صارت  حني 
اأن ال�صعب راه فرحان باملنجل  
ويطالب باإمتام عملية احل�صاد 
قبل انتهاء ال�صيف وذلك بامتام 
الوالة  اإىل  والنزول  الوزراء 
الفا�صدين  الدوائر  وروؤ�صاء 
رئا�صية  انتخابات   ل�صمان 

�صفافة ..
جتمهر  تلم�صان  والية   ففي 
املقابلة  بال�صاحة  املحتجون  
للم�صجد الكبري الأطالق  م�صرية  
اجلمعة ال�صابعة ة ع�رس   والتي 
�صهدت  حمل �صعارات تطالب 

وبن  وغول   لوح  مبحا�صبة 
م�صرية  يف  و�صارو  غربيط  
الوالية   مقر  نحو  حا�صدة  
يعود  بع�صها  �صعارات  حاملني 
الوطنية،  احلركة  مطالب  اىل 
باالإ�صافة اإىل  التعجيل برحيل 
الرموز الباقية للنظام  لتاأ�صي�ض 
نف�ض   ، جديدة    جمهورية 
مغنية   مدينة  عرفتها  االأجواء 
التي جاب �صبابها  من ال�صاحة 
املركزية  بالقرب من امل�صجد 
الغربي   املخرج  اىل  الكبري 
والتي حملت مطالب اجتماعية  
 ، ال�صجناء  �رساح  واإطالق 
املحتجون   جاب  وبالغزوات 
 ، وامليناء  البلدية  �صوارع 
ال�صكان  خرج  غليزان   وبوالية 
للمطالبة  �صلمية  م�صرية  يف 
ب�رسورة رحيل احلكومة ورئي�ض 
املتظاهرون   و�صارو   ، الدولة 
النظام  ب�صقوط  يهتفون  وهم 
اأموال  با�صرتجاع  واملطالبة 
اخلارج  اإىل   املهربة  ال�صعب 
احلراك  ا�صتد  وببلعبا�ض    ،ّ
ب�صارع القبة ال�صماوية و«بال�ض 
اين  الوالية  باجتاه   « كاردو 
املرورية   احلركة   توقيف  مت 
عا�صمة  �صكان  طالب  حيث 
املكرة بتنفيذ املادة 119 التي 
تن�ض على  »يروحو قاع » خلونا 

نوؤ�ص�ض جمهورية جديدة  كما 
�صهدت امل�صرية فرحا ب�صقوط 
بن  وعمارة  و�صالل  اويحيى 
يون�ض ، ومبع�صكر خرج اأحفاد 
مطالبني  القادر  عبد  االأمري 
ال�صلطات  تطهري   ب�رسورة  
البوتفليقي   النظام  بقايا  من 
وال�صماح للجزائريني باالإ�رساع 
جديدة  جمهورية  بتاأ�صي�ض 
حترتم فيها احلقوق ، وب�صعيدة 
�رسورة  على  املحتجون  اكد 
تفعل املادة2019 التي   تطالب 
بوتفليقة  نظام  بقايا  برحيل 
ال�صعب  اأموال  نهبوا  الذين 
وال�صماح  و�رسورة حما�صبتهم  
بحمل  اال�صتقالل   جليل 
 ، اجلديدة  اجلمهورية  م�صعل 
ال�صكان  خرج  متو�صنت  وبعني 
عارمة  احتجاجات   يف 
وبن  بدوي  برحيل  للمطالبة  
وترك  وحكومتهما   �صالح 
 ، جديدة   حلكومة  ال�صاحة 
من  العديد  ظهر  ومب�صتغامن  
بح�صاب  للمطالبة  ال�صعارات 
برحيل  و  الع�صابات  باقي 
بقايا النظام  من اجل ال�صماح 
جديدة  جمهورية  لتاأ�صي�ض 
تعرفها  التي  امل�صاكل  وجتاوز 

اجلزائر   بفعل الفا�صدين .
حممد بن ترار
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�سبق  التي  الق�سية 
تخ�ص  نقابية و  واأن فجرها اإطارات 
وزارة  م�سالح  من  املاليري  تبديد 
لتبني  االت�سال  وتكنولوجيا  الربيد 
فا�سلة  كلفت  ا�ستثمارية  م�ساريع 
الدينارات  خزينة الدولة املاليري من 
خلفية  على  وذلك  حما�سبة  دون 
الوزارة  بني  ما  اندلع  الذي  ال�رصاع 
األف   50 �سفقة  حول  ايني  وموؤ�س�سة 

وحدة  دفع الية  . 
هذا واأ�سار النقابيون اإىل ملف خطري 
م�ستوى  على  مطروحا  جدا اليزال 
العدالة  يخ�ص ق�سية  خمادع الهاتف 
الربتقايل  اللون  ذات  »حرية«  نوع  من 
الوزارة  لكن  موؤخرا  انفجرت  والتي   ،
اأحد  يعترب  الذي  امللف   عن  تخلت 
ال�رصكة  اأن  بحكم  اخلطرية  امللفات 
ا�ستغلته  بل  لال�ستثمار  تهدف  مل 
اخلارج  اإىل  االأموال  روؤو�ص  لتهريب 
من قبل اإحدى االإخوة كونيناف ، وهو 
املو�سوع الذي حرك على م�ستويات 

عدة
متكن من احل�سول على مبالغ �سخمة  

و�سلت اإىل 300 مليار�سنتيم  حيث مل 
من   وطنية   الموؤ�س�سة  ال�سماح  يتم  
متابعة امللف ق�سائيا  من قبل اأطراف 
ربط  م�ساريع  عن  ،ناهيك  فاعلة 
باالألياف  االأمنية  واملراكز  اجلامعات 
ت�ستوجب  اإعادة  التي  الب�رصية  
اأ�سارت  اأخرى  جهة  من   ، ح�ساباتها 
اإطارات لها باع من العمل النقابي اأن 
عملية تبديد املال العام  متت  بتواطوؤ 

من اإطارات فاعلة وبالدليل امللمو�ص 
، يتقدمها ملفات املتعاملني يف جمال 
املاليري  تهرب  التي  النقال  الهاتف 
»الفليك�ساج«   طريقة  مراقبة يف  دون 
لروؤو�ص  تهريب  التي هي يف احلقيقة 
اأموال جزائرية اإىل اخلارج بدون دفع 
ال�رصيبة والكل يعرف هذا لكن ال اأحد 
ا�ستطاع الكالم  لوجود اأطراف فاعلة 
وراء هذه ال�رصكات ، حيث �سبق وان 

ال�رصطة  قبل  من  امللف  تفجري  مت 
لكن مت غلقه  يف بدايته ، لياأتي بعدها  
من  الال�سكية  الثابتة  الهواتف  ملف 
اىل  تهريبها  مت  والتي   ،    )wll( نوع 
املغرب ومل يتم ك�سفها اإال بعدما مت 
من  الع�رصات  �سد   ق�سائية  دعاوي 
مواطني املدن احلدودية الغربية على 
الع�رصات  تهريب  �سلوعهم يف  خلفية 
الال�سكية  الثابثة  الهواتف  اأجهزة  من 
حيث  املغرب  ،  )wll(  اإىل  نوع  من 
ي�ستغلها املغاربة يف ات�ساالتهم خا�سة 
و اأن  �سبكة الهاتف  اجلزائرية تغطي 
املغربية  القريبة   احلدودية  املدن 
من اجلزائر على غرار وجدة ، بركان 
،احفري ، ال�سعيدية ، هذا وقد ك�سفت 
هذه  اأن  االت�ساالت  عن  الك�سوفات 
االأجهزة موجودة باملغرب وي�ستعملها 
املهربون املغاربة يف االت�سال حيث 
ا�ستغل اجلزائريون منحها جمانا بغية 
الدولة  اأن  رغم  للمغاربة  بيعها 
للجزائريني  ومت   منحتها  اجلزائرية 
غلق امللف دون متابعة  رغم الديون 
بلغت اأكرث من 05 ماليري من ميزانية 

الدولة التي مت التخلي  عنها.

تخ�ص الإخوة كونيناف و تبديد اأموال عمومية

حممد بن ترار

املحكمة العليا ت�ستدعي الوزيرة 
هدى فرعون 

موازاة مع  تن�شيب النائب العام لذات الهيئة

تن�سيب الرئي�س الأول 
للمحكمة العليا اليوم

الرئي�ص  تن�سيب  ال�سبت  اليوم  يتم 
االأول للمحكمة العليا عبد الر�سيد 
طبي ، ح�سب ما علم اأم�ص اجلمعة 
�ستجري  و  العليا  املحكمة  لدى 
ال�ساعة  على  التن�سيب  مرا�سم 
مبقر  �سباحا  الن�سف  و  العا�رصة 
باجلزائر  باالأبيار  العليا  املحكمة 
باملنا�سبة  �سيتم  كما  العا�سمة، 
لدى  العام  النائب  تن�سيب  اأي�سا 

و  جميد  الرحيم  عبد  الهيئة  ذات 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ص  كان 
املن�رصم  االثنني  عني  قد  �سالح 
اأوال  رئي�سا  طبي  الر�سيد  عبد 
ل�سليمان  خلفا  العليا  للمحكمة 
املن�سب  هذا  �سغل  الذي  بودي 
الرحيم  عبد  ال�سيد  و   2013 منذ 
لنب  لديها، خلفا  نائبا عاما  جميد 

عبيد الوردي.

اأكدت م�شادر ر�شمية اأن النائب العام لدى املحكمة العليا قد اأ�شتدعى وزيرة  الربيد و الت�شالت هدى 
فرعون  يف عدة ق�شايا تتقدمها  ق�شية تخ�ص تبديد  املاليري يف �شفقات م�شبوهة تخ�ص قطاعها والتي 

ا�شتفادت منها موؤ�ش�شة الإخوة كونيناف ،و وكلفت خزينة الدولة املاليري من الدينارات  �شبت يف ح�شابات 
موؤ�ش�شات خا�شة على ح�شاب الدولة بالإ�شافة اإىل التخلي عن ملفات  تخ�ص املتعاملني القت�شاديني يف 

جمال الهاتف النقال وبع�ص من امل�شاريع القطاعية التي مت ت�شخيم فواتريها .

معر�ص اجلزائر الدويل

م�ساركة 361 �سركة جزائرية من القطاعني العام و اخلا�س  
 52 الـ  الطبعة  فعاليات  تنطلق 
الثالثاء  الدويل  اجلزائر  ملعر�ص 
بالعا�سمة،  املعار�ص  بق�رص  املقبل 
متعامل    500 من  اأكرث  مب�ساركة 
قادمني  اأجنبي  و  حملي  اقت�سادي 
من 15 بلدا ح�سب ما اأفاد به املدير 
العام لل�رصكة اجلزائرية للمعار�ص و 

الت�سدير، طيب زيتوين.     
اجلديدة  الطبعة  هذه  تنظم  و 
23 جوان  و   18 بني  ما  الفرتة  خالل 
�سعار«اجلزائر:  حتت   ، اجلاري 
ال�رصاكة  وفر�ص  االقت�سادي  التنويع 
 15 من  متعاملني  املرتقبة«،بح�سور 
»�سيوف  كـ  اختيارها جميعا  بلدا مت 
ال�سيد  ي�سيف   ، املعر�ص  �رصف« 

زيتوين يف ت�رصيح.

�سيتم  اأنه  امل�سوؤول  ذات  قال  و 
مراجعة و حتديد ت�سنيف لقب »دولة 
اأنه  غري   ، م�ستقبال  �رصف«  �سيفة 
بالن�سبة لطبعة 2019 فان »كل البلدان 
امل�ساركة بدون ا�ستثناء تعترب �سيوف 

�رصف«.
و اأعلن زيتوين اإنه من بني 501 �رصكة 
جزائرية واأجنبية م�ساركة، مت اإح�ساء 
القطاعني  من  جزائرية  �رصكة   361
العام و اخلا�ص  و 140 �رصكة اأجنبية 
 : هي  امل�ساركة  الدول  اأن  م�سيًفا   ،
 ، تون�ص   ، فرن�سا   ، تركيا   ، اأملانيا 
�سوريا ، ال�سودان والواليات املتحدة 
وال�سني  والربازيل  وكوبا  االأمريكية 
وجنوب  وال�سنغال  واإندوني�سيا 

اإفريقيا واإثيوبيا ومايل.

املتعاملني  م�ساركة  اأن  حني  يف 
ميثلون  خا�ص  ب�سكل  االأجانب 
�رصكات قادمة من اإيطاليا وجمهورية 
وفرن�سا  وباك�ستان  واأملانيا  الت�سيك 
لذات  وفًقا   ، وم�رص  وتون�ص 
امل�ساحة  بخ�سو�ص  و  امل�سوؤول 
و  الوطنية  لالأجنحة  االإجمالية 
فهي  للمعر�ص  املخ�س�سة  االأجنبية 
 19.880 منها  م2   22.046 تقارب 
الوطنيني  للعار�سني  خم�س�سة  م2 
االأجانب،  للعار�سني  م2   2.090 و 

ح�سب زيتوين.
هام�ص  على  تنظيم  �سيتم  كما 
املعر�ص برنامج ن�ساطات اقت�سادية 
امل�سائية  الفرتات   « ت�سمية  حتت 
للمعر�ص« مي�ص العديد من اجلوانب 

االقت�سادية و ذلك اأيام 19 و 20 و 22 
العديد من  جوان حيث �سيتم تنظيم 
من  العديد  حول  ال�سحفية  الندوات 
املوا�سيع من قبل خرباء اقت�ساديني 

.
»تدويل  املوا�سيع  اأهم  بني  من  و 
اجلزائرية  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
و  االأهداف«  و  التحديات   :
لتطوير  الوطنية  »االإ�سرتاتيجية 
خارج  اجلزائرية  ال�سادرات 
منطقة  »اأفاق  و  املحروقات« 
كذا  و  االإفريقية«  احلر  التبادل 
ذات  االأخرى  املوا�سيع  من  العديد 
ح�سب  االقت�سادي،  بالقطاع  عالقة 

امل�سوؤول. 
م.�ص

االإقت�سادية  و  املالية  الفرقة  فتحت 
الوطني  للدرك  الوالئية  باملجموعة 
ق�سايا  يف  معمقة  حتقيقات  بوهران 
للمال  نهب  و  ت�سيري  �سوء  و  ف�ساد 
العام على م�ستوى املديرية اجلهوية 
لت�سيري املناطق ال�سناعية باملنطقة 
حيث  وهران،  �رصق  اأرزيو  ال�سناعية 
�رصعت امل�سالح االأمنية يف التحقيق 
�سمنها  من   ، الق�سايا  من  جملة  يف 
ف�سيحة من العيار الثقيل و املتمثلة 
الإتفاقية  املديرية  اإدارة  اإلغاء  يف 
اأزيد من 20 مهند�سا و الذين  تكوين 
ن�سف  و  �سنة  ملدة  تكوينا  تلقوا 
�سنتيم  مليار  قدرها  مالية  بتكلفة 
العمل  اأ�سا�ص  على  مهند�ص  لكل 
اخلربات  من  اال�ستفادة  و  ذلك  بعد 
و  املديرية  ل�سالح  اإكت�سبوها  التي 
الطاقوي  املركب  مديريات  خمتلف 
اجلميع  تفاجاأ  »�سوناطراك«،حيث 
التكوين  اإلغاء  على  االإدارة  باإقدام 
خمتلف  من  املهند�سون  بقي  و 
التخ�س�سات يهيمون يوميا بني اأرجاء 
يتقا�سون  و  عمل،  بدون  املديرية 
اأو  فكري  جمهود  اأية  دون  اأجورهم 

بالبطالة  و�سفوها  التي  و  ع�سلي، 
االإجبارية.

ملرا�سلة  بالعديد  دفع  ما  هو   و 
الرئي�ص املدير العام  اجلديد ملجمع 
طالب  كما  �سوناطراك  للتدخل، 
امل�سوؤول  ذات  من  العمال  من  عدد 
حتقيق  جلنة  الطاقة  باإيفاد  ووزير 
وزارية على م�ستوى املديرية، حيث 
�سهر  قبيل  اأخرى  ف�سيحة  تفجرت 
يف  املتمثلة  و  املن�رصم  رم�سان 
خرق  على  باملديرية  م�سوؤولني  قيام 
الرتقية  على  اال�ستيالء  و  القانون، 
اأي  اأفقية  ب�سفة  ال�سنوية  الفردية 
بن�سبة  اال�ستفادة من عالوات مالية، 
املائة  30 يف  من  الأزيد  املائة  6 يف 
الذين  و  االأكفاء  املديرية  عمال  من 
قدموا نتائج عمل مثمرة خالل ال�سنة 
اجلارية، لكن بع�ص امل�سوؤوليني قاموا 
بنزع عدد من العمال و ن�سبوا اأنف�سهم 
القانون مينع  اأن  لال�ستفادة منها مع 
ذلك ، جدير بالذكر اأن الدرك يحقق 
يف �سفقات م�سبوهة و نهب و تبديد 

للمال العام . 
اأحمد بن عطية

�شوناطراك وهران 

مهند�سون يتقا�سون اأجورهم 
دون عمل 

 الدرك يحقق يف تبديد املال العام مبديرية 
»دريز« باأرزيو

االإقليمية  املجموعة  متكنت 
من  اخلمي�ص  اأم�ص  الوطني  للدرك 
�ساعات  ثالث  بعد  قا�رص  حترير 
اأم�ص  جاء  ح�سبما  اختطافها،  من 
اجلمعة يف  بيان �سادر عن هذه الهيئة 
اأنه  اأو�سحت ذات امل�سادر  االأمنية و 
بعد  القا�رص  الفتاة  على  العثور  مت 
اختطافها  من  �ساعات  ثالثة  نحو 
بجانب الطريق الوالئي رقم 76 التابع 
الإقليم بن �سعبان )بوفاريك( يف حالة 
اأو�سح  و  ه�ستريية و خوف �سديدين، 
م�سالح  ورود  فور  اأنه  امل�سدر  ذات 
مفادها  ملعلومات  الوطني  الدرك 
تقيم  للخطف  قا�رص  فتاة  تعر�ص 
خمطط  تفعيل  مت  مراد  بني  ببلدية 
بغلق  القا�سي  ال�سامل  ال�سدود 

على  اخلناق  لت�سييق  املنافذ  جميع 
املختطفني و هو املخطط الذي اأتى 

بثماره.
فاإنها  ال�سحية  ت�رصيحات  ح�سب  و 
تعر�ست لالختطاف من طرف ثالثة 
اأ�سخا�ص جمهولني ا�سطروا اإىل تركها 
باملكان الذي مت العثور عليها به عقب 
بلوغهم خرب تقدمي اأهل ال�سحية لبالغ 
تعر�سها لالختطاف ف�سال عن  حول 
عنا�رص  قبل  من  املنافذ  جميع  غلق 

الدرك الوطني.
اأنه مت ت�سليم  اأ�ساف ذات امل�سدر  و 
الوطني  االأمن  عنا�رص  اإىل  الق�سية 
التابع  باالإقليم  تقطن  ال�سحية  كون 
لهذا اجلهاز االأمني الذي فتح حتقيقا 
معمقا للك�سف عن هويةاملختطفني. 

البليدة 

حترير قا�سر بعد ثالثة �ساعات 

 
من اختطافها

بعد حرق �شاب لنف�شه

الأمن يجنب متو�سنت  �سيناريو البوعزيزي 
.        21 جريحا يف �شفوف ال�شرطة  وتوقيفات باجلملة 

الأمن الوطني 

18014 �سرطيا لتاأمني 
امتحانات الباكالوريا

جنحت عنا�رص االأمن الوطني لوالية 
بالتعاون مع م�سالح  عني متو�سنت 
بتجنب  ب�سعيدة  ال�سغب   مكافحة 
البوعزيزي   حادثة  �سيناريو  تكرار 
املعروف  عثمان   العقيد  بحي 
باملدينة اجلديدة ، اإثر اإقدام �ساب 
كان ميار�ص التجارة ب�سفة فو�سوية 
بعد  ج�سده  يف  النار  اإ�رصام  على 
�سحب  �رصطي مليزانه  االأمر الذي 
اأدى اإىل وفاته  ما جنمت عنه حالة 
�ساعة   48 ا�ستمرت  الفو�سى  من 
�رصطة  عون   21 اإ�سابة  يف  ت�سببت 
بجروح متفاوتة منهم اثنان يف حالة 

جد حرجة كما مت توقيف الع�رصات 
من ال�سباب الثائر.

احلادثة انطلقت م�ساء يوم االأربعاء 
اأقدم عون �رصطة على �سحب  اأين 
الدين  خري  »ب  ال�ساب  من  ميزان 
يبيع  اخل�رص  كان   الذي  �سنة   23«
االأمر  فو�سوية  بطريقة  والفواكه 
على  البنزين  ي�سب  جعله  الذي 
يف  لينقل   ، النار  وي�سعل  ج�سده  
بحروق  اإ�سابته  بعد  خطرة  حالة 
وهران  اإىل  الثانية    الدرجة  من 
االأمر   ، االأخرية  اأنفا�سه  لفظ  اأين  
الذي اأدى اإىل انت�سار موجة  عنف 

واحتجاجات  وتخريب بحي العقيد 
بني  ما  م�سادات  تلتها   ، عثمان 
يف  الثائر  وال�سباب  االأمن  م�سالح 
انطلقت  التي  بثورة  �سبيهة  ثورة 
بتون�ص  ما اأدى اإىل  اإ�سابة 21 عون 
�رصطة وتوقيف العديد من ال�سباب 
يف  اخل�رص  التجار  افرغ  حيث    ،
تخريب  حملة  وبا�رصو  ال�سوارع  
مكافحة  قوات  بانت�سار  عجل  ما 
عون  ب500  تدعمت  التي  ال�سغب 
من �سعيدة ، هذا ولعبت ال�سلطات 
الوالئية ويف مقدمتهم وايل الوالية 
البلدية  ورئي�ص  العام   واالأمني 

الوالئي  االأمن  ومدير  والدائرة 
الفتنة  نار  اإخماد  يف  فعاال  دورا 
باإعادة   اأم�ص  م�ساء  انتهت  التي 
وتغليب  وتهيئتها  ال�سوارع  تنظيف 
امل�سلحة  على  العامة   امل�سلحة 
م�سالح  بوعد  خ�سو�سا  اخلا�سة  
بفتح  الوالئية   وال�سلطات  االأمن 
يف  املت�سببني  وحما�سبة  حتقيق 
وتدخل  املاأ�ساوية  احلادثة  هذه 
االأعيان الإخماد نار الفتنة  وتفادي 
تع�سف  قد  اأحداث  يف  الت�سبب 

بالوطن مثلما حدث بتون�ص .
حممد بن ترار

�سهادة  امتحانات  الإجراء  حت�سبا 
-2018 الدرا�سية  لل�سنة  الباكالوريا 

2019، اتخذت املديرية العامة لالأمن 
االأمنية  الوطني جملة من االإجراءات 

لهذه  احل�سن  ال�سري  و�سمان  ملرافقة 
االمتحانات، من خالل ت�سخري 18014 
الوطني،  الرتاب  كافة  عرب  �رصطيا 
ت�سهر على تاأمني مراكز االمتحانات. 
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�أحمد باحلاج 

�أحياء  �سكان  من  �لع�رش�ت  طالب 
ثور،  بني   ، ،�ملخادمة  �حلدب 
خويلد  و�لروي�سات   بورقلة  �سيدي 
مع  لهم  ت�رشيحات  يف 
»�لو�سط«،�ل�سلطات  يومية 
�لعاجل  �لتدخل  �لو�سية  ب�رشورة 
�لتوزيع  مديرية  م�سالح  لدى 
لو�سع  و�سط،  و�لغاز  للكهرباء 
�لتيار  يف  �النقطاع  مل�سكل  حد 
�أخرى،  �أحياء  �لكهربائي و�سعفه يف 
يوؤرق  �أ�سبح  هاج�سا  �سكل  ما  وهو 
مع  �ملو�طنني،خا�سة  يوميات 
�الرتفاع �لكبري يف درجات �حلر�رة، 
�سحية   م�ساعفات  �سكل  ما  وهو 
�ملزمنة،  �الأمر��ض  لذوي  بالن�سبة 
دون  �لدموي،  �ل�سغط  و  كال�سكري، 
�لتي  �ملادية  �الأ�رش�ر  عن  �حلديث 
�ملتمثل  و  �لقائم  �مل�سكل  يخلفها 
�رشيعة  �لغذ�ئية  �ملو�د  ف�ساد  يف 
�لتلف كاملثلجات، �لتي يكرث �لطلب 
عليها، وكذ� �للحوم،زيادة عما يلحق 

�لكهرو  �الآالت  و  �لتربيد  �أجهزة 
منزلية من خلل و �أعطاب، وهذ� ما 
خ�سائر  �ملو�طنني  و  �لتجار  يكلف 
فادحة على حد �سو�ء، و على جميع 

�الأ�سعدة.
�الأحياء  �سكان  توعد  جهتهم،  من 
م�سكل  من  �ملت�رشرون  �ملذكورة 
�ل�سيف،  عز  يف  �لكهرباء  �نقطاع 
من  و�لت�سعيد  �ل�سارع  �إىل  باخلروج 
لهجة �الحتجاجات للمطالبة بتدخل 
يف  حتقيق   وفتح  �ملعنية  �جلهات 
�ملر�سودة  �ملاليري  �آالف  م�سري 
ل�سمان  �مل�سجلة  بالنقائ�ض  للتكفل 
متكررة  �نقطاعات  بدون  �سيف 
�أو�ست  مثلما  �لكهربائي،  �لتيار  يف 

بذلك �ل�سلطات �لو�سية .
�جلهة  �سكان  نفو�ض  يف  يحز  ومما 
�لكبري  �الفتقار  هو  �لذكر،  �ل�سالفة 
ملقاومات �حلر�رة، نتيجة �النقطاع 
وعجز   ، �لكهربائي  للتيار  �ملتكرر 
حتمل  على  �لكهربائية  �ملولد�ت 
ب�سكان  دفع  ما  وهو  �حلر،  موجة 
�لوالية خا�سة و�جلنوب عموما لفتح 

م�سري  عن  جديد  من  �لت�ساوؤل  باب 
�أمو�ل �لربنامج �ال�ستعجايل  للق�ساء 
بقطاع  �مل�سجلة  �لنقائ�ض  على 
طالب  كما  و�لغاز،  للكهرباء  �لتوزيع 
�ملت�رشرون، و يف �ل�سياق نف�سه، من 
�لوز�رة �الأوىل، ب�رشورة فتح حتقيق 
مالب�سات  لك�سف  �حلادثة،  يف 
�مل�سكل �لقائم  و�لناجم �أ�سا�سا عن 

تقاع�ض �الأدو�ت �لرقابية على �ملال 
بان�سغاالت  للتكفل  �ملر�سود  �لعام 

�جلبهة �الجتماعية .
جدير بالذكر، �أن �ملئات من �لعائالت 
�ملقيمة بالواليات �جلنوبية،  قررت 
بالواليات  �ل�سو�طئ  �سوب  �لفر�ر 
من  هروبا  و�ل�رشقية  �ل�ساحلية 

لفحات �حلر �ل�سديدة .

بلدية  �سكان  من  جمموعة  جتمهر 
بورقلة  �ملحكمة  �لبي�ساء،�أمام  عني 
يف  �الإ�رش�ع  ب�رشورة  للمطالبة 
بلديتهم  رئي�ض  ق�سية  يف  �لف�سل 
ح�سب  �الأحد�ث  جتاوزته  �لذي 
جتاهل  مغبة  من  حمذرين  قولهم 

مطالبهم .
�ملن�رشم  �الأ�سبوع  نهاية  �ملحتجني 
عديد  رفعو�  ورقلة  حمكمة  �أمام   ،
جهاز  بتدخل  �ملطالبة  �ل�سعار�ت 
رئي�ض  ق�سية  يف  للف�سل  �لعد�لة 
�ملجل�ض �ل�سعبي �لبلدي ببلدية  عني 
�لبي�ساء �لذي حملوه م�سوؤولية تبعات 
 ، �لت�رشيع  وخمالفة  �لت�سيري  �سوء 
حيث هدد �ملحتجني بالت�سعيد من 
ما مل جتد  حالة  لهجة خطابهم يف 
يحز  ومما   ، �ساغية  �ذ�نا  مطالبهم 

مرور  بعد  �أنه  �ملحتجني  نفو�ض  يف 
وتعطل  �أمام مقر  �الحتجاج  75 من 
و�يل  يتحرك  مل   ، �ملو�طن  م�سالح 
جالوي  �لقادر  عبد  ورقلة  والية 
وجود  ،رغم  ملطلبهم  حل  الإيجاد 
�أدلة تثبت تبديد �ملال �لعام وتورط 

رئي�ض �لبلدية يف ق�سايا �لف�ساد .
متابعون  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  ورقلة  بوالية  �ملحلي   لل�ساأن 
»�لو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
�الحتقان  عدوى  �نتقال  من   ،  «
�الأخرى  �لوالية  لبلديات  و�الحتجاج 
من  حالة  وقع  على  تعي�ض  �لتي   ،
وذلك  �ملحلي  و�لت�سنج  �الحتقان 
و�لتبديد  �لت�سيري  �سوء  خلفية  على 

�ل�سارخ للمال �لعام .
�أحمد باحلاج 

فتح باب �لت�سا�ؤل عن م�سري ماليري �لربنامج �ال�ستعجايل 

انقطاع متكرر للكهرباء بوالية 
ورقلة يف عز ف�سل احلر

يعي�ش �سكان  عديد �الأحياء بوالية �رقلة على �قع �سفيح �ساخن  ب�سبب عودة �النقطاعات �ملتكررة 
للكهرباء ، يف ظل �الرتفاع �ملقلق لدرجات �حلر�رة �لتي جتا�زت عتبة �لـ 50 درجة مئوية حتت �لظل.

املناطق ال�شياحية حتت ال�شغط

ال�شكن والعمل ي�شعالن فتيل االحتجاجات  
باملناطق احلدودية 

.            غلق للطريق الوطني رقم 07 وبناء جدار مبدخل بلدية عني فزة

لوالية  �حلدودية  �ملنطقة   عا�ست 
�حتجاجات   وقع  على  تلم�سان 
مقر�ت  غلق   �ىل  �أدت  عارمة  
�لبلدية و �لطرقات �الأمر �لذي عطل 
بتفجري  وهدد  �ملو�طنني  م�سالح 
�لطريق  قطع  بعد  خا�سة  �لو�سع 
�كرب  �إىل  �ملوؤدي  �أ   07 رقم  �لوطني 
�جلز�ئري،  بالغرب  �سياحية  منطقة 
هذ� ويعد �لعمل  و�ل�سكن �أحد �أهم  
، هذ� وقد هدد  مطالب �ملحتجني 
�سياحية  مناطق  عدة  �ملحتجون 
�ل�سو�ح  عليها  يتو�فد  �لتي  عاملية 
يتقدمهم  �ل�سيف  ف�سل  خالل 
ومغار�ت  بن مهيدي  �ساطئ مر�سى 

بني عاد .
قرية  �سكان  �أقدم  مغنية  د�ئرة  يف 
تلم�سان  غرب  كلم    15 �ل�سبيكية 
 07 رقم  �لوطني  �لطريق  قطع  على 

�ملزرية  �لو�سعية  على  �حتجاجا  �أ  
�لتي يعي�سونها خا�سة يف ظل غياب 
بذر  �حلكومة  متهمني  �لعمل  فر�ض 
�لرماد يف �عني �سكان �حلدود �لذين  
خلفا  تنموية   مب�ساريع  وعدوهم 
الال  خمطط  �إطالق  بعد  للتهريب 
يف  �لتهريب   منابع  لتجفيف  مغنية 
على  قطع  و�لذي    2016/01/25
�سكان  هدد  وقد  هذ�   ، مد�خيلهم 
�ال�سطياف  بحرمان  �ل�سبيكية  
ب�ساطئ مر�سى بن مهيدي  �ملعروف 
دوليا ، و�لذي يزوره �سنويا �أكرث من 
10 ماليني م�سطاف  يف حالة عدم 
�لطريق  و�ن  خا�سة  بهم  �لتكفل 
�لوحيد �لذي يربط مغنية بال�ساطئ 
تعاين  �لتي  قريتهم   عرب  مير 
�ل�سكان  و�سط  �حلرمان،و�لبطالة 
�لذين �سارو� يت�سوعون جوعا ، هذ� 

وقد ت�سبب غلق �لطريق باملتاري�ض 
و�لعجالت �مللتهبة يف حدوث فو�سى 
مزدوج   �لطريق  و�ن  خا�سة  عارمة 
وقد  هذ�   ، كبرية  حركية   ويعرف 
و�ملحلية   �الأمنية  �مل�سالح  تدخلت 
عن  بالرت�جع  �ل�سكان  �أقنعت  �لتي 
قر�رهم  مع وعود بنقل �ن�سغاالتهم 

�إىل  �ل�سلطات �لعليا .
�لع�رش�ت  �أقدم  فزة   عني  وببلدية 
�لبلدية  مقر  غلق  على  �ل�سكان  من 
كل  بعد طرد  و�ال�سمنت   باحلجارة 
حرمانهم   على  �حتجاجا  �لعمال  
حيث   ، �لريفي  �ل�سكن  حق  من 
�لبلدية  رئي�ض  �ملحتجون  حمل 
�لتي   �الأو�ساع  يف  كاملة  �مل�سوؤولية 
بعدما �رشح  �لبلدية خا�سة  تعي�سها 
��ستفادت  �لتي  �لريفية  �الإعانات  �أن 
�ل35   عن  التزيد  �لبلدية  منها 

�لذين  �ل�سكان  غ�سب  �أثار  �الأمر 
طريق  بغلق  هددو�  حيث  �حتجو�، 
بني  مبغار�ت  �ملعروفة  �ملغار�ت  
عاد �لتي تعد �لثانية عامليا ومق�سد 
�لعامل  �أنحاء  كفة  من  �مل�سطافني 
�أين  �لوالية   و�يل  يتدخل  �أن  قبل   ،
 105 هو  �لبلدية  ن�سيب  �أن  ك�سف 
�لتي  �لكوطة  وهي   ، ريفية  �إعانة 
كافية  باأنها  غري  �ل�سكان   �عتربها 
حيث   ، �لطلبات  عدد  مع  مقارنة 
�إىل  باالإ�سافة  �أكرب  بكوطات  طالبو� 
�لبلدية  �لتنمية  مبقر  م�ساكل  طرح 
تبقى  �لتي  لعني فزة  �لتابعة  و�لقرى 
هذ�   ، �لتنموي  �مل�سار  عن  بعيدة 
و�ال�ستماع   �لو�يل  تدخل  �سمح  وقد 
�إىل �ملحتجني �إىل فتح مقر �لبلدية 

�أمام �ل�سكان  و�لعمال .
حممد بن تر�ر

للف�سل يف ق�سية رئي�ش بلديتهم

�شكان عني البي�شاء يحتجون اأمام 
حمكمة ورقلة

عنابة

توقيف عن�شر دعم للجماعات االإرهابية 
�لوطني  للجي�ض  مفرزة  �أوقفت 
للجماعات  دعم  عن�رش  �ل�سعبي 
�أفاد  ما  ح�سب  بعنابة،  �الإرهابية 
�لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  بيان  به 
يف   »: �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�أوقفت  �الإرهاب،  مكافحة  �إطار 
�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�ض  مفرزة 
دعم  عن�رش   2019 جو�ن   12 يوم 
بعنابة/ �الإرهابية  للجماعات 

ن.ع.5. ».
�جلرمية  مكافحة  �إطار  ويف 

للجي�ض  مفارز  »�أوقفت  �ملنظمة، 
�لوطني �ل�سعبي بعني قز�م/ن.ع.6، 
ومهربني  �لذهب  عن  منقبا   )15(
رباعية  مركبات   )5( و�سبطت   )2(
�ملو�د  من  �أطنان  و)7،5(  �لدفع 
عن  للك�سف  �أجهزة  و)6(  �لغذ�ئية 
»�أوقف  �أخرى،  جهة  �ملعادن«من 
عنا�رش �لدرك �لوطني بتلم�سان/
خمدر�ت  جتار   )4( �أربعة  ن.ع.2، 
من  كيلوغر�م   )30،4( و�سبطو� 

�لكيف �ملعالج«.

و�ملن�سوين حتت  �ل�سحة  نظم عمال 
لو�ء نقابتي �الإيجيتيا و�لنقابة �لوطنية 
ملمار�سي �ل�سحة �لعمومية مب�ست�سفى 
و�دي �أرهيو �أول �أم�ض وقفة �حتجاجية 
ملطالبة  �مل�ست�سفى  �ساحة  د�خل 
�ل�سلطات �ملحلية بتدخل فوري للحد 
و�ملوؤ�مر�ت  �لتي  �لتجاوز�ت  من 
ير�د  و�لتي  �ملوؤ�س�سة  لها  تتعر�ض 
على  ��ستقر�رها  �رشب  خاللها  من 
عددهم  اليتعدى  نقابيني  �أ�سباه  يد 
من  جمموعة  جندو�  �ليدين  �أ�سابع 
حماولني  مبتغاهم  لتحقيق  �لبلطجية 

وعمالها  باملوؤ�س�سة  �لرتب�ض  بذلك 
كتبت  الفتات  رفعو�  �ملحتجون 
جذوره  من  �لورم  ��ستئ�سال  عليها 
خط  �ملوؤ�س�سة  �سمعة  تقول  و�أخرى 
يف  �ملحتجون  خرج  بعدها  �حمر 
نحو  �ل�سهد�ء  �سارع  م�سرية  جابت 
�إىل  ر�سالة  �سلمو�  �أين  �لد�ئرة  مقر 
�لكاتب �لعام نيابة عن رئي�ض �لد�ئرة 
�أخرى  مبهم  �الأخري  هذ�  الرتباطات 
وذلك الإخطاره مبدى خطورة �الأو�ساع 
ظل  يف  �ملوؤ�س�سة  �إليها  �آلت  �لتي 
نقابيني  �ل�سبه  �لعمال  من  عدد  قيام 

وقفة  ونظمو�  بلطجية  بتجنيد  قامو� 
�حتجاجية �أمام مقر م�ست�سفى �حمد 
وزرع  بعمالها  للرتب�ض  فرن�سي�ض 
و�مل�ض  �أو�ساطهم  يف  و�لفتنة  �لبلبلة 
�أ�سبحت  �لتي  �ملوؤ�س�سة  با�ستقر�ر 
ملا  نظر�  �لوالية  ل�سكان  قبلة  �ليوم 
جتاه  جليلة  خدمات  من  ويقدم  قدم 
�ألو�نهم  �ختالف  على  �ملر�سى 
موؤكدين  �ملحتجون  يقول  و�أوز�نهم 
على  و�حلفاظ  �لغرية  باب  ومن  �أنه 
�أن  موؤ�س�ساتنا ب�سفتنا كمو�طنني قبل 
نكون �أطباء �أو �سبه طبيني فاإننا ننا�سد 

�ل�سلطات �ملحلية وعلى ر�أ�سها رئي�ض 
�لتدخل عاجال  �لوالية  وو�يل  �لد�ئرة 
حدث  ما  تكر�ر  وعدم  حد  لو�سع 
�الأ�سبوع لتجنيب �مل�ست�سفى �سد�مات 
قد ال حتمد عقباه خا�سة و�ن جتنيد 
�نا�ض غرباء عن �ملوؤ�س�سة م�سبوقون 
تزغات  للد�ئرة  �لعام  �لكاتب  ق�سائيا 
خالدي �لذي كان له ��ستقبال ملمثلي 
�ملحتجني �أين ��ستمع �إىل �ن�سغاالتهم 
ومطالبهم ووعدهم بنقلها �إىل �لو�سايا 

للنظر فيها.
ق . م

غليزان طالبوا بتدخل رئي�س الدائرة ووايل الوالية

عمال م�شت�شفى وادي ارهيو ينظمون م�شرية احتجاجية
�أ�سدر قا�سي �لتحقيق لدى حمكمة 
�الأربعاء  �أم�ض  م�ساء  ق�سنطينة 
للمركز  �لعام  �ملدير  بو�سع  �أمر� 
بادي�ض   �بن  �جلامعي  �ال�ست�سفائي 
بق�سنطينة و رئي�ض مكتب �ل�سفقات 
�أحد  و  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سة  بذ�ت 
�لق�سائية  �لرقابة  حتت  �ملمونني 

ح�سب ما علم من م�سدر �أمني.
�الأ�سخا�ض  هوؤالء  تقدمي  مت  و 
مبعية �إطار�ت �أخرى تعمل باملركز 
ترت�وح  لق�سنطينة  �ال�ست�سفائي 
م�ساء  �سنة   61 و   44 بني  �أعمارهم 
�أم�ض �الأربعاء �أمام وكيل �جلمهورية 
ق�سايا  عن  ق�سنطينة  حمكمة  لدى 
على  �حل�سول  و  ب«�ملنح  تتعلق 
»�إ�ساءة  و  مربرة«  غري  �متياز�ت 
ما  ح�سب  �لوظيفة«،  ��ستغالل 

�أو�سحه ذ�ت �مل�سدر.  

�الإطار�ت  عن  �رش�ح  �إطالق  مت  و 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  مثلو�  �لذين 
�ملقدر  و  �لق�سية  هذه  �إطار  يف 
�أ�سخا�ض من بينهم  عددهم بع�رشة 
�أع�ساء جلنة فتح و تقييم �لعرو�ض، 
�أردف  �لذي  �مل�سدر  ذ�ت  ح�سب 
�مل�ستبه  �الأ�سخا�ض  تقدمي  باأنه مت 
فيهم و ��ستجو�بهم من طرف وكيل 
ق�سنطينة  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
قا�سي  على  �مللف  �أحال  �لذي 
�ملتابعات  هذه  تاأتي  و  �لتحقيق 
�لتحقيقات  �أعقاب  يف  �لق�سائية 
�سابق  وقت  يف  بها  قامت  �لتي 
و  �القت�سادية  �لفرقة  م�سالح 
لدى  �لق�سائية  لل�رشطة  �ملالية 
�إبر�م �سفقات  ب�ساأن  �لوالئي  �الأمن 
عمومية خمالفة للتنظيم و �لت�رشيع 

�ملعمول بهما.

�ملركز �ال�ست�سفائي �جلامعي بق�سنطينة

و�شع م�شوؤولني كبريين و ممون 
حتت الرقابة الق�شائية  

�لبويرة

املوؤبد لع�شابة ا�شترياد املخدرات
لدى  �ملحكمة   نيابة  �لتم�ست 
�الإعد�م  �لبويرة  ق�ساء  جمل�ض 
 8 من  مكونة  ع�سابة  حق  يف 
�أفر�د بتهمة ��ستري�د �ملخدر�ت 
�أ�سلحة  وحيازة  بها  و�لتاجرة 
وتعود   ، رخ�سة  بدون  نارية 
فيها  ر�فع  �لتي  �حلال  ق�سية 
�زيد من 7 حمامني �إىل تاريخ 21 
�أوت من �سنة 2017 حني �أوقفت 
م�سالح �الأمن �ساحنة تربيد على 
م�ستوى �لطريق �ل�سيار �رشق - 

غرب مبنطقة �الأخ�رشية غرب 
تفتي�سها  وبعد  �لبويرة  عا�سمة 
وجد على متنها حو�يل 330 كلغ 
بطريقة  �ملخدر�ت خمباأة  من 
حمكمة �أ�سفل �ل�ساحنة ، وبعد 
تو�سلت ذ�ت  حتقيقات معمقة 
هوية  حتديد  من  �مل�سالح 
بقي  فيما  وتوقيفهم  �ملتهمني 
حلد  فر�ر  حالة  يف  �أحدهم 

�الن .
�أح�سن مرز�ق



 اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
مبديرية اأمن والية ورقلة كانت قد 
»الو�صط«ن�صخة  يومية  ت�صلمت 
منه  اأن م�صالح ال�رشطة الق�صائية  
ال�صهر  خالل  عاجلت  قد  كانت 
تتعلق  05ق�صايا  املن�رشم 
ال�صيء  �صد  واجلنح  باجلنايات 
العمومي ، اأين مت توقيف وتقدمي 
06 اأ�صخا�ص، منها  ق�صيتني  تتعلق 
تورط فيها  اأ�رشار  بتكوين جمعية 
اجلهات  اأمام  قدما  �صخ�صني 
الق�صائية ، اأين �صدر�صد �صخ�ص  
اأمر اإيداع فيما ا�صتفاد �صخ�ص من 
ا�صتدعاء مبا�رش ، اإ�صافة لق�صيتني 
تتعلق بحمل �صالح حمظور تورط 
اأمام  قدما  اثنني   فيها �صخ�صني 
�صد   �صدر  الق�صائية  اجلهات 
فيما  اإيداع  اأمر  واحد  �صخ�ص 
اإفراج  من  اأخر   �صخ�ص  ا�صتفاد  

موؤقت .
و اجلنح   اأما بخ�صو�ص اجلنايات 
فقد  املمتلكات  و  االأموال  �صد 
عاجلت م�صالح ال�رشطة الق�صائية 
�صهر ماي 2019 ، 23  ق�صية ، حيث 
مت توقيف و تقدمي 35�صخ�صا ، منها 
تتعلق بال�رشقة تورط  12 ق�صية 
�صد   17 �صخ�صا �صدر  فيها 
،فيما   اإيداع  اأمر  �صخ�صني 

اإفراج  من  ا�صتفاد 05اأ�صخا�ص 
واحد  �صخ�ص  وو�صع   ، موؤقت 
فيما  الق�صائية  الرقابة  حتت 
اإ�صتدعاء  من  البقية  ا�صتفاد 
تتعلق  06 ق�صايا  منها   ، مبا�رش 
فيها  تورط  الغري  ملك  بتحطيم 
العدالة  اأمام  قدموا  10اأ�صخا�ص 
اأ�صخا�ص   04 �صد  �صدر  اأين 
البقية  ا�صتفاد  اإفراج موؤقت  فيما 
،03 ق�صايا  مبا�رش  ا�صتدعاء  من 
املزور  وا�صتعمال  بالتزوير  تتعلق 
تورط فيها 06 اأ�صخا�ص قدم اأمام 
العدالة  ا�صتفاد �صخ�ص واحد من 
اإفراج موؤقت ، فيما ا�صتفاد البقية 
من ا�صتدعاء مبا�رش ، مع ت�صجيل  

بدون  �صيك  باإ�صدار  تتعلق  ق�صية 
واحد  �صخ�ص  فيها  تورط  ر�صيد 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدم 
مبا�رش،  ا�صتدعاء  من  ا�صتفاد 
تتعلق  واحدة  ق�صية  ت�صجيل   و 
فيها  تورط  واالحتيال  بالن�صب 

�صخ�ص واحد قدم اأمام العدالة. 
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
م�صالح  نف�صها   الفرتة  خالل 
والية  باأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
ورقلة ،40 ق�صية  تتعلق باجلنايات 
تورط  االأفراد   �صد  واجلنح 
ق�صايا   03 منها  فيها51 �صخ�صا، 
فيها  تورط  العمدي  بالقتل  تتعلق 
اجلهات  اأمام  قدموا  06اأ�صخا�ص 

�صخ�ص  �صد  �صدر  اأين  الق�صائية 
ا�صتفاد  فيما  اإيداع  اأمر  واحد 
بني  ،  ومن  موؤقت  اإفراج  البقية 
الق�صايا املعاجلة اأي�صا 25 ق�صية 
تورط  اجلرح   و  بال�رشب  تتعلق 
اأمام  قدموا  42 �صخ�صا  فيها 
�صدهم  �صدر  الق�صائية  اجلهات 
خمتلفة، وكذا  ق�صائية  اأحكام 
وال�صتم  بال�صب  تتعلق  04 ق�صايا 
قدموا  فيها 04 اأ�صخا�ص  تورط 
اأمام العدالة حيث ا�صتفاد �صخ�ص 
ا�صتفاد  فيما  موؤقت  اإفراج  من 
 ، مبا�رش  ا�صتدعاء  من  البقية 
تتعلق  ق�صايا   06 ت�صجيل  مع 
بالتهديد تورط فيها 07 اأ�صخا�ص 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
 ، مبا�رش  ا�صتدعاء  من  ا�صتفادوا 
حرمة  بانتهاك  تتعلق  ق�صيتني  و  
اأ�صخا�ص   04 فيها  تورط  منزل 
قدموا اأمام العدالة اأين ا�صتفاد 03 
اأ�صخا�ص من االإفراج موؤقت  فيما 
و�صع  �صخ�ص واحد حتت الرقابة 

الق�صائية.
املخدرات  مكافحة  اإطار   ويف 
عاجلت  فقد  بها  واملتاجرة 
خالل  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
29 ق�صية  املن�رشم  ،  ال�صهر 
قدموا  �صخ�صا،  فيها )50 (  تورط 
يف  �صدر  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

حقهم اأحكام ق�صائية خمتلفة.

املواطنني  من  عدد  طالب 
املرتددين على االأ�صواق اجلوارية 
من   ، ب�صكرة  بوالية  والبلدية 
ال�صلطات املحلية  التدخل العاجل 
يف  اأطلقتها  التي  الوعود  وحتقيق 
وقت �صابق اأثناء الزيارة التي قادته 
رفقة عدد من امل�صالح على غرار 
التجارة ، ال�صحة ، البيئة وم�صالح 
ال�صوق  ذات  اإىل  وغريها  االأمن 
املحالت  واأ�صحاب  التجار  حلث 
االأر�صفة  ا�صتغالل  عدم  على 

وتنظيم حركة االأ�صواق .
املواطنني  من  جمموعة  ا�صتكى 
التجارية  النقاط  على  املرتددين 
الفو�صى  من   ، ب�صكرة   بوالية 
االأ�صواق   ذات  متيز  التي  العارمة 
التجار  من  عدد  ا�صتغالل  نتيجة 
والطرقات  لالأر�صفة  الفو�صويني 
مرور  اإىل  باالإ�صافة   ، ال�صيقة 
 « ال�صغري  احلجم  ذات  ال�صاحنات 
ديفام » التي متول التجار باخل�رش 
والفواكه من تلك الطرقات ، مما 
ت�صبب يف ن�صوب مال�صنات كالمية 
هوؤالء  بني  باالأيدي  م�صادات  و 
وال�صكان جراء التزاحم وكرثة عدد 

املرتددين على االأ�صواق   .
بكل  البلديات  م�صالح  قامت  وقد 
من ب�صكرة ، احلاجب ، احلو�ص ، 
طولقة ، اأوالد جالل و�صيدي خالد  
نف�صها رفقة عدد من املوؤ�ص�صات 
 ، التجارة  غرار  على  العمومية 
االأمن  وم�صالح  ال�صحة   ، البيئة 

واملحالت  ذاتها  لالأ�صواق  بزيارة 
االأكل  حمالت  وكذا  التجارية 
املع�صلة  على  للوقوف  ال�رشيع 
القائمة وحثهم على عدم ا�صتغالل 
تدوين  اإىل  باالإ�صافة   ، االأر�صفة 
خملفات �صجلت متابعات ق�صائية 

�صد اأ�صحابها ، 
من  املواطنني  بع�ص  ا�صتكى  كما 
لها   يتعر�صون  التي  امل�صايقات 
املنحرفني  من  عدد  طرف  من 
االأ�صواق  على  يرتددون  الذين 
زاد  ما  و   ، بالفتيات  للتحر�ص 
كرثة  املطروح  امل�صكل  حدة  من 
تطالهم  التي  ال�رشقة  عمليات 
خا�صة يف املنا�صبات ، و�صعا بات 
املعنية  اجلهات  على  ي�صتوجب 
حركة  لتنظيم  العاجل  التدخل 
االإ�رشاع  على  والعمل  االأ�صواق 
مغطاة  ل�صوق  م�رشوع  اجناز  يف 
�صحة  حلماية  ذاتها  بالوالية 
التي  االأمرا�ص  من  امل�صتهلكني 
الت�صممات  منها  ت�صيبهم  قد 
ال�رشطانية  واالأمرا�ص  الغذائية  
خا�صة  املنتجات  تعر�ص  نتيجة 
احلليب  من  التلف  �رشيعة 
ال�صم�ص  الأ�صعة  وم�صتقاته 
حيث   ، طويل  لوقت  احلارقة 
يقبل عليها املواطنني خا�صة من 
النخفا�ص  الب�صيط  الدخل  ذوي 
�صعرها ، جاهلني حجم االأخطار 

التي ميكن اأن تنجم عنها .
�صالح ، ب

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفاظ 
على اأمن و�صالمة املواطنني بوالية 
الوالئية  امل�صلحة  اأدرار �صجلت 
الأمن  التابعة  الق�صائية  لل�رشطة 
من  ماي  �صهر  خالل  اأدرار  والية 
�صنة 2019 جمموعة من الق�صايا .
اجلهات  نف�ص  به  اأفادت  وح�صبما 
ق�صية   25 معاجلة  مت  فقد 
ما�صة  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
باالأ�صخا�ص تورط فيها 24 �صخ�ص 
�صجلت  كما  منها 21 ق�صية،  حلت 
امل�صلحة 25 ق�صية  نف�ص 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
تورط  باملمتلكات  املا�صة 
داته  ال�صياق  يف  فيها 30 �صخ�ص، 
خا�صة  ت�صجيل 06 ق�صايا  مت 
ال�صيء  �صد  واجلنح  باجلنايات 

فيها 11 �صخ�ص  تورط  العمومي 
يخ�ص  وفيما  جميعها  حلت 
واملالية  االإقت�صادية  اجلرائم 
تورط  ت�صجيل 03 ق�صايا  مت 
�صجلت  كما  فيها 04اأ�صخا�ص 
متعلقة  امل�صلحة 03 ق�صايا  نف�ص 
تورط  العامة  واالآداب  باالأ�رشة 

فيها 03 اأ�صخا�ص.
مكافحة  فرقة  �صجلت  كما 
لنف�ص  التابعة  املخدرات 
خا�صة  امل�صلحة 02 ق�صايا 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
حلت  فيها02 �صخ�صني  تورط 
جميعها، مت على اإثرها حجز كمية 
من املخدرات تقدر بـ 30،17غرام 

من راتنج القنب .
�أحمد باحلاج 

يف �إطار �ملجهود�ت �لتي تبذلها م�صالح �ل�صرطة باأمن والية ورقلة، من �أجل مكافحة �جلر�ئم 
�حل�صرية ب�صتى �أنو�عها ، �ملحافظة على �الأ�صخا�ص و�ملمتلكات و �ملال �لعام ، قد متكنت ذ�ت 
�مل�صالح خالل �صهر ماي �ملنق�صي من معاجلة 170 ق�صية تتعلق بجنايات وجنح �صد �ل�صيء 

�لعمومي ،و�صد �الأمو�ل و�ملمتلكات وكذ� �جلر�ئم �ملرتكبة �صد �الأفر�د .

تتعلق باجلنايات و�جلنح ، �ملمتلكات و �الأفر�د 

�أحمد باحلاج 

�أمن والية ورقلة يعالج 170 
ق�ضية خالل �ضهر ماي �ملنق�ضي 

.       تفكيك �صفرة 03 ق�صايا قتل عمدي و 29ق�صية حيازة للمخدر�ت 

املواطنني  من  جمموعة  اأعرب 
واملثقفني القاطنني ببلدية العالية 
بورقلة ، عن ا�صتياءهم و تذمرهم 
ال�صديدين جراء التذبذب احلا�صل 
الذي  االأمر   ، االنرتنت  �صبكة  يف 
ال�صكني   بالتجمع  ال�صكان  جعل 
املذكور  يعي�صون حالة من العزلة  
ياأتي هذا رغم عديد   ، واحلرمان 
هوؤالء  اأبرقها  التي  ال�صكاوي 
التكفل  بغية  املعنية  للجهات 
الطالب  خا�صة  القائم  بامل�صكل 
اجناز  يف  �صعوبة  وجدوا  الذين 
بحوثهم  العلمية ،  و كذا حرمانهم 
عرب  رفقائهم  مع  التوا�صل  من 
 « االجتماعي  التوا�صل  �صبكة 

الفي�صبوك » .
يعاين اغلب املواطنني و املوظفني 
العمومية  املوؤ�ص�صات  مبختلف 
واخلا�صة وكذا الطلبة من م�صكلة 
 ، االنرتنت  �صبكة  تدفق  نق�ص 
من  هوؤالء  من  عدد  حرم  مما 

ومتكني  االإدارية  اأعمالهم  اجناز 
العلمية  بحوثهم  الطلبة من اجناز 
والتوا�صل مع اأ�صدقائهم عرب �صبكة 
التوا�صل االجتماعي » الفي�صبوك » 
،  االأمر الذي جعل عدد من الطلبة 
و العمال ي�صتنجدون  بتقنية اجليل 
ب�صيط   ب�صكل  خففت  التي  الثالث 
و مقبول من معاناتهم اليومية مع 

�صبكة النت .
ورغم عديد ال�صكاوي التي اأبرقها 
للتكفل  املعنية  للجهات  هوؤالء 
منه  يعانون   الذي  بان�صغالهم 
باإدخال  االأخرية  هذه  وقيام   ،
التدفق  ذات  »االأم�صا«  تقنية 
يزال  ال  امل�صكل  اأن  غري   ، العايل 
رغم   ، ال�صاعة  حلد  مكانه  يراوح 

ال�رشكة  بذلتها  التي  اجلهود 
اجلزائر   الت�صاالت  العملياتية 
من  والتقليل  االأعطاب  الإ�صالح 
خا�صة  القائمة  املع�صلة  حدة 
بني  من  اأ�صبحت  االنرتنت  اأن  و 
ومتطلبات  احلياة   �رشوريات  
ذاك  تقت�صي  اأ�صحت  التي  العمل 
يف ظل الثورة العلمية التي اأحدثتها 

التكنولوجيا .
ال�صكان  هوؤالء  نا�صد  عليه  و 
من  املنطقة  بذات  واملثقفني 
التدخل   ، املعنية  ال�صلطات 
حلحلة  على  والعمل  العاجل 
طال  التي  املتعفنة  املع�صلة 
معاناتهم  من  التقليل  بغية  اأمدها 
بهم  دفعت  التي  و  يعي�صونها  التي 
واالأحياء  للمناطق  التنقل  اإىل 
م�صاحلهم  لق�صاء  املجاورة 
املرتبطة ب�صبكة االنرتنت ، والتي 
اأثقلت  باهظة  م�صاريف  كلفتهم 

كاهلهم .

  طالبو بحلحلة �مل�صكل �لقائم 

�ضكان بلدية �لعالية  بورقلة يعي�ضون �لعزلة 

و�صط مطالب بتفعيل �الأدو�ت �لرقابية 
الإعادة �العتبار لعا�صمة �لزيبان 

بعد معاجلة 25 ق�صية تتعلق  باجلنح 
و�جلنايات خالل �صهر ماي 

�ضكان ب�ضكرة ي�ضتكون من 
�لتجارة �لفو�ضوية

م�ضالح �أمن والية �أدر�ر حتكم 
ق�ضبتها �حلديدية على بوؤر �الإجر�م 
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فل�شطني املحتلة

العقارات التاريخية يف القد�س.. 
النهب والتهويد باأمر الق�ضاء

ما بني ت�شريب العقارات، و�شرعنة الق�شاء، تواجه املمتلكات العربية التاريخية يف مدينة القد�س 
املحتلة، مق�شلة تهويد ونهب �شر�شة ال تتوقف؛ لفر�س اأمر واقع يف املدينة املحتلة، اأحدث هذه 

العمليات جاءت االثنني املا�شي عندما �شّدقت املحكمة العليا االإ�شرائيلية على بيع اأمالك للكني�شة 
االأرثوذك�شية اليونانية يف البلدة القدمية يف القد�س املحتلة جلمعية "عطريات كوهانيم" 

اال�شتيطانية، بعد ف�شل حماوالت بطريركية الروم االأرثوذك�س باإلغاء البيع.
تاآمر ثالثي

القد�س  مركز  مدير  وقال 
ع�صام  القانونية،  للم�صاعدة 
خ�رسنا  "للأ�صف  العاروري: 
اإىل  و�صلت  فالق�صية  املعركة؛ 
نهائي  حكم  و�صدر  خواتيمها، 
والظروف  لل�صتئناف،  قابل  غري 
العامة ال ت�صمح مبمار�صة �صغوط 

�صيا�صية".
الراهب  اأن  اإىل  العاروري  واأ�صار 
اخلليل  باب  �صفقة  يف  املتورط 
وهو  طويلة،  مّدة  منذ  معروف 
كوهينم"  "عطريت  مع  متواطئ 
من  ليتهرب  بنما  اإىل  هربته  التي 
اأن  واأكد  املحكمة،  اأمام  املثول 
ت�صافرت  "اال�رسائيلية"  الدوائر 
دائرة  ت�صمى  ما  بني  ما  جهودها 
والق�صاء،  والنيابة،  االأرا�صي، 

لتمرير هذه ال�صفقة.
عادياً  الظرف  كان  "لو  وقال: 
لتمكّنا من اإبطال ال�صفقة؛ الأن من 
البيع،  حق  ميلك  ال  العقارات  باع 

فهي اأوقاف ال ميكن بيعها". 

تغليف قانوين للم�شادرة

ومنذ عام 2004 بداأت تظهر رغبة 
جمعيات اال�صتيطان يف اال�صتيلء 
يف  التاريخية  املمتلكات  على 
بعد  قانوين  بثوب  القدمية  البلدة 
�رسكات  اأن  تزعم  وثائق  ظهور 
االأ�صول،  هذه  ا�صرتت  اإ�رسائيلية 
و"البرتاء"  "االإمربيال"  ومنها 
لتحويلها  املعظمية"،  و"بيت 
فندق  ،وبني  ا�صتيطانية  بوؤر  اإىل 
من  وهو   1884 عام  "االإمربيال" 
اأقيمت �رسقي  اأوائل الفنادق التي 
من  للكثري  وجهة  وكان  القد�س، 
زاروا  الذين  وامل�صوؤولني  ال�صياح 
الثاين  فيلهلم  فيهم  مبن  القد�س 
االإمرباطورية  قيا�رسة  اآخر 
عندما  برو�صيا  وملك  االأملانية، 

زار فل�صطني عام 1898.

فندق االإمربيال يف القد�س 
املحتلة

ومتتلك بطريركية الروم االإرثوذك�س 
بن  عمر  ميدان  يف  الواقع  الفندق 
وهو  اخلليل،  باب  اخلطاب مبنطقة 
اأحد اأبواب البلدة القدمية يف القد�س 

التي توؤدي اإىل حارة الن�صارى.
وبات الفندق الذي يوفر �صطحه طلة 
القدمية  القد�س  معامل  على  جميلة 
مبا فيها امل�صجد االأق�صى، وكني�صة 
العتيقة،  القد�س  و�صور  القيامة 
اجلمعية  اإىل  بالت�رسب  مهددا 
"عطريات  االإ�رسائيلية  اال�صتيطانية 
اليد  و�صع  يف  تن�صق  التي  كوهانيم" 
القد�س  يف  عربية  ممتلكات  على 
من  خا�صة  يهود،  اأثرياء  من  بدعم 
وال  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
يهدد الت�رسيب هذا الفندق، املكون 
بل  فح�صب،  فندقية  غرفة   50 من 
�صمل اأي�صا فندق "البرتاء" املل�صق 
فندقية،  غرفة   26 من  واملكون  له 
الروم  لبطريركية  اململوك  واأي�صا 

االأرثوذك�س يف القد�س.
وثائق وف�شاد

و"البرتاء"،  االإمربيال"  ق�صة"  بداأت 
احلي  يف  كبري  مبنى  ومعهما 
"بيت  ي�صمى  املدينة  يف  االإ�صلمي 
يف  ال�صطح  على  تطفو  املعظمية"، 
عام 2004 بعد اأن قالت و�صائل اإعلم 

اإن  وثائق:  اإىل  م�صتندة  االحتلل، 
�رسكات "اإ�رسائيلية" م�صجلة يف دول 
اجلماعات  مل�صلحة  وتعمل  غربية 
العقارات  هذه  ا�صرتت  اال�صتيطانية 

من بطريركية الروم االأرثوذك�س.
من  موجة  الوثائق  وفجرت 
وال�صفة  القد�س  يف  املظاهرات 
ويف   48 اأرا�صي  وداخل  الغربية 
االأمر  نهاية  يف  اأدت  االأردن، 
الروم  ببطريرك  االإطاحة  اإىل 
اإيرينيو�س  القد�س  يف  االأرثوذك�س 
 2005 عام  يف  من�صبه  من  االأول 
على  بظللها  الق�صية  هذه  واألقت 
الذي  ثيوفيلو�س  البطريرك اجلديد 
ا�صتهل عهده يف العام ذاته مبحاولة 
اإنه �صابها  التي قال  ال�صفقة  اإبطال 
عن  ف�صل  ور�صوة  ف�صاد  اأعمال 
عدم ت�صديق الكني�صة عليها وت�صعى 
اإ�رسائيلية،  ا�صتيطانية  جماعات 
كوهانيم"،  "عطريات  راأ�صها  على 
اإىل و�صع اليد على اأكرب عدد ممكن 
البلدة  يف  العربية  املمتلكات  من 
حماولة  يف  القد�س  من  القدمية 
للدولة  عا�صمة  اإىل  حتولها  ملنع 

الفل�صطينية م�صتقبل.
على  حظيت  اجلماعات  وهذه 
من  القانوين  بالدعم  �صنوات،  مدى 
ما  وهو  "االإ�رسائيلية"،  املحاكم 
بطريركية  اأملك  ق�صية  يف  تكرر 
الذي  ال�رساع  يف  االأرثوذك�س  الروم 

بداأ قبل �صنوات.

�شفقة م�شبوهة
البطريركية  قدمت  واآنذاك، 
املركزية  املحكمة  اإىل  دعوى 
"االإ�رسائيلية" يف القد�س دعت فيها 
تاأكيدها  بعد  ال�صفقة  اإبطال  اإىل 
دون  متت  حيث  الف�صاد؛  �صابها  اأنه 
جميعة  تقدمي  وبعد  الكني�صة  علم 
"عطريات كوهانيم" الر�صوة املالية 
البطريركية  يف  املايل  للم�صوؤول 
ب�صعر  اإمتامها  على  وافق  الذي 
لهذه  ال�صوق  ب�صعر  مقارنة  زهيد، 

املمتلكات.
العليا  املحكمة  وبقرار 
املا�صي،  االثنني  "االإ�رسائيلية"، 
"عطريات  اإقدام  من  خ�صية  هناك 
طرد  على  اال�صتيطانية  كوهانيم" 
املباين  من  املحميني  امل�صتاأجرين 

وحتويلها اإىل بوؤر ا�صتيطانية.
االأرثوذك�س  الروم  بطريركية  وقالت 
املحكمة  اإن  القد�س:  يف 
�صفقة  "اعتمدت  "االإ�رسائيلية 
اأبرمت  التي  اخلليل  باب  عقارات 
ب�صبهات يف عهد البطريرك ال�صابق 
تقدمي  من  بالرغم  االأول  اإيرينيو�س 
البطريركية كل ما هو كاٍف الإبطالها 
ا�صتمرت  قانونية  معركة  مدار  على 

14 عاما".
وقالت البطريركية يف بيان لها اإنها: 
عملية  مقاومة  م�صوار  "�صتُكمل 
باب  يف  عقاراتها  على  اال�صتيلء 
امل�رسوعة،  ال�صبل  بجميع  اخلليل 
واإن طواقمها القانونية بالتعاون مع 
تدر�س  الدويل،  القانون  يف  خرباء 
الإلغاء  املتاحة  االحتماالت  كافة 
عقارات  على  اال�صتيلء  عملية 
بطريركية  اخلليل"،واأ�صارت  باب 
اإىل  القد�س  يف  االأرثوذك�س  الروم 
دعمها  تقدمي  "�صتوا�صل  اأنها: 
بهذه  املحميني  للم�صتاأجرين 
اآخر  دفاع  خط  ليكونوا  العقارات 
ال�رس�صة  اال�صتيطانية  الهجمة  اأمام 
هذه  وعلى  عامة  القد�س  على 

العقارات خا�صة".

من�صيني وراء ق�صبان ال�صجن، تاأكل 
وتطفئ  عمرهم،  �صنني  القيود 
�صبابهم،  زهرة  ال�صجان  �صطوة 
اإنهم االأحياء وراء خطوط الزمن، 

يف غياهب ال�صجون االإ�رسائيلية.
تعتقل  عاًما   20 من  اأكرث  فمنذ 
يف  االإ�رسائيلي  االحتلل  قوات 
 13 منهم  اأ�صرًيا،   46 �صجونها 
اأ�صرًيا اأم�صوا ما يزيد عن 3 عقود 

اأقدمهم االأ�صري كرمي يون�س.
معتقلون  هوؤالء  من  اأ�صرياً   26

الذى  اأو�صلو  اتفاق  قبل  ما  منذ 
عام  االحتلل  مع  ال�صلطة  وقعته 
ربع  من  اأكرث  اأم�صوا  اأي   ،1994
يطلق  من  وهم  الزمن،  من  قرن 
القدامى"،  "االأ�رسى  ا�صم  عليهم 
الذين  االأ�رسى  تبقى من  وهم من 
االنتفا�صة  �صنوات  خلل  اعتقلوا 
وكان  قبلها،  وما   1987 االأوىل 
�رساحهم  اإطلق  املفرت�س  من 
من  الرابعة  الدفعة  �صمن  جميعاً، 
بني  املفاو�صات  اإحياء  �صفقة 

عام  اأواخر  واالحتلل،  ال�صلطة 
تراجع عن  االحتلل  اأن  اإال   2013
يف  تعرث  بعد  �رساحهم  اإطلق 

املفاو�صات.
ورغم ذلك ال يزالون يتمتعون بروح 
معنوية عالية، تعانق عنان ال�صماء، 
يك�رس  اأن  االحتلل  ي�صتطع  ومل 
عزائمهم،  ي�صعف  اأو  �صوكتهم 
نفو�صهم،  يف  الياأ�س  يزرع  اأو 
�صهادات  على  ح�صل  من  فمنهم 
األف  من  ومنهم  العليا،  الدرا�صات 

الكتب والق�ص�س وغريها.
عيونهم  واأهاليهم  االأ�رسى  هوؤالء 
االأحرار2"  "وفاء  �صفقة  ترتقب 
 4 الق�صام  كتائب  تاأ�رس  حيث 
اأعوام،   5 منذ  اإ�رسائيليني  جنود 
االإفراج  حما�س  حركة  ترف�س 
م�رسفة  �صفقة  اإبرام  قبل  عنهم 
االأ�رسى،  اآالف  مبوجبها  يخرج 
الذين  االأ�رسى  مقدمتهم  ويف 
�صجون  يف  طويلة  �صنوات  اأم�صوا 

االحتلل.

بطوالت واآالم وبقية اأمل!

26اأ�ضرًيا ق�ضوا ربع قرن واأكرث ب�ضجون "اإ�ضرائيل"

جديدة  هجمات  احلوثيون  نفذ 
مطار  على  م�صرية  بطائرات 
ذكر  بعدما  اجلمعة  يوم  �صعودي 
للتحالف  طائرات  اأن  �صكان 
ال�صعودية  تقوده  الذي  الع�صكري 
حميط  يف  مناطق  ق�صفت 

العا�صمة اليمنية �صنعاء.
التابع  امل�صرية  تلفزيون  وقال 
املتحالفة  اجلماعة  اإن  للحوثيني 
مع اإيران �صنت عددا من الهجمات 
بطائرات م�صرية على مطار اأبها 
بعد  وذلك  ال�صعودية  جنوب  يف 
امل�صوؤولية  اإعلنهم  من  يومني 
نف�س  على  �صاروخي  هجوم  عن 
الذي  التحالف،  وقال  املطار، 
تقوده ال�صعودية والذي تدخل يف 
اليمنية  االأهلية  احلرب  يف   2015
عبد  الرئي�س  حكومة  الإعادة 
اعرت�س  اإنه  هادي،  من�صور  ربه 
خم�س طائرات م�صرية ا�صتهدفت 
يف  م�صيط  وخمي�س  اأبها  مطار 

نف�س املنطقة.
من  املدعوم  التحالف  وكان 
ب�رسامة  بالرد  تعهد  قد  الغرب 
الذي  ال�صاروخي  الهجوم  على 
االأربعاء  يوم  احلوثيون  �صنه 
املن�رسم  وقال يوم اخلمي�س اإنه 

للحوثيني  ع�صكرية  اأهدافا  دمر 
�صنعاء  العا�صمة  م�صارف  على 
احلوثيني،  ل�صيطرة  اخلا�صعة 
واأ�صاف بيان التحالف اأن العملية 
اأجانب  ”خرباء  ا�صتهدفت 
يعملون  اإرهابية  تنظيمات  من 
حتدد  اأن  دون  احلوثيني“  مع 
كان  اإن  تف�صح  اأو  جن�صياتهم 

الهجوم قد اأودى بحياة اأحد.
هجمات  كانت  اإذا  ما  يت�صح  ومل 
اجلمعة  امل�صرية  الطائرات 
اإ�صابات.  �صقوط  اإىل  اأدت 
اإن  ال�صعودية  ال�صلطات  وقالت 
االأربعاء  يوم  ال�صاروخي  الهجوم 
قادة  ويتهم  �صخ�صا،   26 اأ�صاب 
احلر�س  واالإمارات  ال�صعودية 
اهلل  وحزب  االإيراين  الثوري 
اللبناين املدعوم من اإيران بدعم 

احلوثيني لكنهم ينفون ذلك.
قناة  نقلته  الذي  البيان  وقال 
ل�صعوديني  اململوكة  العربية 
�صواريخ  �صملت  ”االأهداف 
ت�صنيع“وقال  ومعامل  واأ�صلحة 
غارات  اإن  امل�صرية  تلفزيون 
تت�صمن  مواقع،  ثلثة  ا�صتهدفت 
اأهدافا ع�صكرية لقوات احلوثيني، 

على م�صارف �صنعاء.

احلوثيون ي�ضنون هجمات جديدة على 
مطار اأبها ال�ضعودي

قال رئي�س �رسكة ال�صحن امل�صغلة 
لناقلة نفط يابانية تعر�صت لهجوم 
”ج�صمني  اإن  عمان  خليج  يف 
بالناقلة  اأ�رسارا  اأحلقا  طائرين“ 
ب�صحنتها  اأي �رسر  يلحق  لكن مل 

من امليثانول.
واأ�صاف يوتاكا كاتادا رئي�س �رسكة 
يف  اجلمعة  يوم  �صاجنيو  كوكوكا 
موؤمتر �صحفي بطوكيو اأن الناقلة 
كوكوكا كاريدج�س تبحر متوجهة 
باالإمارات  خورفكان  ميناء  اإىل 
بعد عودة الطاقم اإليها. وقال اإن 
الناقلة  ترافق  االأمريكية  البحرية 
اأن  اأبلغنا  ”الطاقم  كاتادا  وقال 
ج�صما طائرا اقرتب من ال�صفينة 
�صاهد  ثم  ثقبا...  وجدوا  واأنهم 
ال�رسبة  الطاقم  اأفراد  بع�س 

الثانية“.
وا�صتبعد كاتادا اأن تكون ال�صفينة 
من  طن  األف   25 حتمل  التي 
بقذيفة  اأ�صيبت  امليثانول 
الطاقم  اأفراد  اأن  وتابع  طوربيد. 
اإيرانية  حربية  �صفينة  �صاهدوا 

بتوقيت  اخلمي�س  ليل  املكان  يف 
اليابان وحملت الواليات املتحدة 
على  الهجوم  م�صوؤولية  اإيران 
نفط  وناقلة  كاريدج�س  كوكوكا 
اأخرى متلكها �رسكة نرويجية هي 
لكن  اخلمي�س.  يوم  األتري  فرنت 
ب�صكل  املزاعم  تلك  نفت  اإيران 

قاطع.
الياباين  ال�صناعة  وزير  وقال 
اجلمعة  اأم�س  �صيكو  هريو�صيجي 
اإن الهجمات �صتناق�س يف اجتماع 
الدول  يف  والبيئة  الطاقة  لوزراء 
الع�رسين  جمموعة  يف  االأع�صاء 
�صيعقد يف بداية االأ�صبوع ورف�س 
ت�رسيحات  على  التعليق  �صيكو 
األتي  االأمريكيني  امل�صوؤولني 
اإيران،  على  باللئمة  فيها  األقوا 
حتقق  زالت  ما  بلده  اأن  م�صيفا 
يف الهجوم الذي وقع خلل وجود 
رئي�س وزراء اليابان �صينزو اآبي يف 
طهران يف حماولة منه للم�صاعدة 
التوترات املت�صاعدة  يف تخفيف 

بني الواليات املتحدة واإيران.

رئي�س �شركة

 "ج�ضمان طائران" اأحلقا اأ�ضرارا 
بالناقلة اليابانية يف خليج عمان

اإعلم ر�صمية عن  و�صائل  نقلت 
بينغ  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س 
اأم�س  االإيراين  للرئي�س  قوله 
على  �صتعمل  ال�صني  اإن  اجلمعة 
اإيران  مع  علقاتها  تطوير 
عن  النظر  بغ�س  مطرد  ب�صكل 

تغري الو�صع.

ال�صني  اأنباء  وكالة  وذكرت 
اجلديدة )�صينخوا( اأن �صي قال 
الرئي�س  مع  اجتماع  ذلك خلل 
على  روحاين  ح�صن  االإيراين 
�صنغهاي  منظمة  قمة  هام�س 
عا�صمة  ب�صكك  يف  للتعاون 

قرغيز�صتان.

الرئي�س ال�ضيني يقول اإن بالده 
�ضتطور عالقاتها مع اإيران



اجلمعة 14 - ال�شبت 15   جوان 2019  املوافـق  ل12 �شوال  1440هـ م�ساهمة8
راأ�شمالية البيانات:
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عر�ض: د. رغدة البهي، 
مدر�ض العلوم ال�شيا�شية، 

جامعة القاهرة

�أهمية  تربز  �لإطار،  هذ�  ويف 
»�جلغر�فيا  �ملعنونة  �لبحثية  �لورقة 
و�ملن�شورة  للمعلومات«،  �ل�شيا�شية 
�لدولية  و�ل�شئون  للعلوم  بلفر  مبركز 
للكاتبني  كينيدي،  هارفارد  بكلية 
»�إريك روزنباخ« )مدير �ملركز ورئي�س 
�أركان وزير �لدفاع �شابًقا(، و«كاثرين 
و�لتي  باملركز(،  )�لزميلة  مان�شتد« 
�لدول  تطوير  ب�رضورة  فيها  جادل 
و�لوليات  عام،  ب�شكٍل  �لدميقر�طية 
�ملتحدة ب�شكٍل خا�س، ��شرت�تيجيات 
جديدة للأمن �لقومي، وذلك يف ظل 
�جلغر�فيا �ل�شيا�شية للمعلومات، على 
�ملناف�شة  خو�س  من  ميّكنها  نحٍو 

�ل�شرت�تيجية �ملحتدمة عليها.

املعلومات كم�شدر للقوة

�أهمية  بتز�يد  �لكاتبان  جادل 
�لعاملية  �ل�شئون  يف  �ملعلومات 
مقارنة باأي وقٍت م�شى، وذلك بفعل 
�لتقنيات  يف  �لأخرية  �لتطور�ت 
�ملعتمدة على �لبيانات، �لتي �أحدثت 
�لرئي�شية  �لأربعة  �جلو�نب  يف  ثورًة 
يف  �أثرت  �أن  بعد  �ملعلومات،  لقوة 
�لبيئة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية، و�لنمو 
و�ملناف�شة  و�لرثوة،  �لقت�شادي 
�ل�شرت�تيجية، و�لقدرة على �لتو��شل 

ب�رضعة و�أمان.
��شتخد�م  �أدى  �ملثال،  �شبيل  فعلى 
�لرقمية  لل�شبكات  �مل�شتمر  مو�شكو 
�إىل  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  يف  للتدخل 
�ت�شاع نطاق �لتاأثري �لرو�شي جغر�فًيّا. 
ي�شري  �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة  ويف 
على  �لتطور�ت  �أن  �إىل  �لكاتبان 
�شتُمّكن  �ل�شطناعي  �لذكاء  �شعيد 
من �إد�رة حملت من �لتاأثري �ل�شامل 
فائقة.  وب�رضعٍة  رخي�س  ب�شعٍر 
يتيح  �لآيل  �لتعلم  يف  �لتقدم  �أن  كما 
�خلام،  �لبيانات  من  كبرية  كمياٍت 
تتجاوز �شعوبات معاجلة �لكم �لهائل 

من �ملعلومات �ملتاحة.
�لبيانات  �أن  �لبحثية  �لورقة  وتوؤكد 
رئي�شًيّا  دوًر�  تلعب  و�ملعلومات 
خلق  على  �لدول  قدرة  يف 
ملجلة  فوفًقا  و�لزدهار.  �لرثوة 
�لبيانات  حلت  »�لإيكونومي�شت«، 
»�ملورد  باعتبارها  �لنفط  حمل 
فهي  �لعامل«.  يف  قيمة  �لأكرث 
�ملحرك �لأهم للنمو �لقت�شادي يف 
ويذهب  و�لع�رضين.  �حلادي  �لقرن 
ذلك،  من  �أبعد  �إىل  �ملحللني  بع�س 
�شونربجر«  ماير  »فيكتور  تنباأ  حيث 
�شتحل  �لبيانات«  »ر�أ�شمالية  باأن 
حمل �لر�أ�شمالية �ملالية كمبد�أ حاكم 

للقت�شاد �لعاملي.
تدفع  ع�رض  يف  �أنه  �لكاتبان  ويرى 
للمعلومات  �ل�شيا�شية  فيه �جلغر�فيا 
�لأهمية  توؤثر  �لعاملية،  �ل�شئوَن 
�ملتز�يدة  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية 
�لدول  �ختيار�ت  على  للمعلومات 

وكيفية  �ل�شيا�شية،  و�أولوياتها 
ممار�شتها لل�شلطة وخو�شها �ل�رض�ع. 
وهو ما ميكن فهمه يف �شوء �أهميتها 
�ل�شخ�شية  �شيما  ل  �ل�شرت�تيجية، 
�لدعاية  ل�رضكات  �شو�ء  منها، 
و�لأحز�ب  للحكومات  �أو  و�لإعلن 

�ل�شيا�شية.
عام  يف  �أنه  �لبحثية  �لورقة  وتذكر 
�ل�شجلت  ��شتهد�ف  مت   ،2018
�لوزر�ء  لرئي�س  �لرقمية  �ل�شحية 
�ل�شنغافوري لأغر��ٍس مل يتم �لك�شف 
بعد. ويف عام 2015، �خرتقت  عنها 
�ل�شني مكتب �إد�رة �شئون �ملوظفني 
و�رضقت  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
�حل�شا�شة  �ل�شخ�شية  �ملعلومات 
خ�شعو�  �شخ�س  مليني  لأربعة 
لفحو�شات �أمنية حكومية، فاأ�شبحو� 
و�لبتز�ز.  �لتج�ش�س  لعمليات  مادة 
�أبحاث  من  �لقادمة  �ملوجة  ومع 
�لذكاء �ل�شطناعي، يرجح �أن ت�شبح 
للمو�طنني  �ل�شخ�شية  �ملعلومات 

مورًد� ذ� قيمة ��شرت�تيجية �أكرب.

املعلومات التجارية

�حلكومات  تقوم  للكاتبني،  وفًقا 
ومر�قبة  بحماية  متز�يد  ب�شكٍل 
�ملرتبطة  �لتحتية  و�لبنية  �ل�رضكات 
باملعلومات، وهو �لأمر �لذي يتجلى 
غري  �لدول  من  عدد  يف  بو�شوح 
�لدميقر�طية، لكنه لي�س حكًر� عليها. 
ففي ظل �لدور �ملحوري �لذي تلعبه 
�لبيانات يف �لنمو �لقت�شادي و�لرثوة، 
تنخرط كافة �لدول يف �شباق �شفري 
للح�شول على �لبيانات و��شتخد�مها، 
بناء  لل�رضكات  تو�فرها  يتيح  حيث 
�أف�شل، مما  وتكنولوجيات  تطبيقات 

يزيد من ربحيتها و�شعبيتها.
�ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  �شعيد  وعلى 
تذكر �لورقة �لبحثية �أن رئي�س �لوزر�ء 
�أن  يعتقد  مودي«  »ناريندر�  �لهندي 
�لبيانات �شيتمكن من  من يتحكم يف 
»�لهيمنة«. كما �أعلن �لرئي�س �لرو�شي 
�أن   2017 عام  يف  بوتني«  »فلدميري 
»كل من �شي�شبح ر�ئًد� يف تكنولوجيا 
�ملعلومات، �شي�شبح حاكًما للعامل«. 
جديٍد  جليٍل  �لتنمية  »خطة  وت�شعى 
�ل�شينية  �ل�شطناعي«  �لذكاء  من 
بحلول  �لعامل  قيادة  �إىل  بكني  لدفع 

عام 2030.
يف  ترغب  ل  �لدول  �أن  وتُ�شيف 
بل  فح�شب،  �لبيانات  على  �حل�شول 
على  �لأخرى  �لدول  قدرة  تقو�س 
نوفمرب  ففي  ا.  �أي�شً �إليها  �لو�شول 
�شامًل  قانوًنا  �ل�شني  �شنت   ،2016
للحكومة  ي�شمح  �ل�شيرب�ين،  للأمن 
جو�نب  لكافة  دقيٍق  م�شٍح  باإجر�ء 
حياة �ملو�طنني، مع �حلد من �إمكانية 
تلك  �إىل  �لأجنبية  �ل�رضكات  و�شول 
و�لهند  رو�شيا  �شّنت  كما  �لبيانات. 
�لبيانات«،  »لتوطني  جديدة  قو�نني 
كبريٍة  كمياٍت  تخزين  يتطلب  مبا 
و�لتجارية  �ل�شخ�شية  �لبيانات  من 

ومعاجلتها د�خل كٍلّ منهما.
ويرى �لكاتبان �أنه قد ل تكون حماية 
و�ل�شتثمار  �ملعلومات  �شناعات 

للدول  �قت�شادي  خيار  جمرد  بها 
��شرت�تيجية  حتمية  لكنه  فح�شب، 
�لتكنولوجي  �لبتكار  ويرتكز  ا.  �أي�شً
�لقطاع  يف  �لأحيان-  غالبية  -يف 
تطبيقات  له  تكون  �أن  قبل  �خلا�س 
وعلى  ��شتخبار�تية.  �أو  ع�شكرية 
�لأمريكي  �لكوجنر�س  قام  ذلك،  �إثر 
�ل�شتثمار  نظام  باإ�شلح  موؤخًر� 
�ل�شعب  من  ليجعل  �حلايل  �لأجنبي 
�ل�شينيني  �مل�شتثمرين  على 
�حل�شول  �لأجانب  من  وغريهم 
و�لو�شول  �حل�شا�شة  �لتقنيات  على 
�ل�شخ�شية للأمريكيني،  �لبيانات  �إىل 
�إجر�ء مزيٍد من تلك  ومن �ملحتمل 

�لإ�شلحات يف �لقريب.

التالعب باملعلومات

�لقت�شادية  �لأهمية  ت�شكل 
حافًز�  للبيانات  و�ل�شرت�تيجية 
�لإلكرتونية  �لهجمات  لرعاية  للدول 
�لبلد�ن  �شد  �لتج�ش�س  وعمليات 
�ملناف�شة. وبالإ�شافة �إىل ذلك، يتيح 
��شتخد�م  للدول  �لتكنولوجي  �لتقدم 
باأ�شكاٍل  و�لإكر�ه  للتاأثري  �ملعلومات 
ذلك  جتلى  وقد  م�شبوقة.  غري 
�ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  من  �جلانب 
�لوليات  ��شرت�تيجية  يف  للمعلومات 
 ،2017 لعام  �لقومي  للأمن  �ملتحدة 
ل�شناعة  كامًل  ف�شًل  كر�شت  و�لتي 
�لتي ت�شكلها  �ملعلومات، و�ملخاطر 

بلد�ن مثل: رو�شيا، و�ل�شني.
على  بالفعل  �ل�شني  عملت  وقد 
�لإنرتنت  على  �شيطرتها  �إحكام 
وو�شائل �لإعلم �لأجنبية. كما �شعت 
لتقوي�س تدفق �لتكنولوجيا �لأجنبية 
رو�شيا  �أقدمت  كما  �أ�شو�قها.  �إىل 
عن  �لرو�شي  �لإنرتنت  ف�شل  على 
�لإنرتنت �لعاملي. ويفكر �مل�رضعون 
�ملزيد  �تخاذ  يف  ا  �أي�شً �لأمريكيون 
مو�طني  لعزل  �لإجر�ء�ت  من 
�ملعلومات  عن  �ملتحدة  �لوليات 

�لأجنبية �مل�شللة.
ور�ء  �ل�شعي  باأن  �لكاتبان  ويجادل 
�ملعلومات ل يغري من كيفية تناف�س 
ا فح�شب، بل  �لدول مع بع�شها بع�شً
يغري من علقة �حلكومات مبو�طنيها 
بحظر  �حلكومات  تقوم  فقد  ا.  �أي�شً
�ل�شبكات  توجيه  و�إعادة  ومر�قبة 
بالأخبار  تغمرها  وقد  و�ملو�قع، 
و�ملعلومات من قبلها، وقد ت�شتغلها 
جلمع �لبيانات عن �ملو�طنني لتغيري 
�شلوكياتهم. ويُ�شيفان �أن �لدول غري 
تتمكن من خللها  �لدميقر�طية قد 

تفاعلت  على  �شيطرتها  تعزيز  من 
�ملعار�شني  لتحديد  مو�طنيها، 
تثقيف  و�إعادة  بل  ومعاقبتهم، 

�ملخالفني.
وعليه، تتاأ�ش�س �رضعية تلك �لأنظمة 
باملعلومات  و�لتلعب  �لرقابة  على 
بزعم حماية �مل�شلحة �لوطنية، وهو 
ما يزيد من خطر �جلمود �لدبلوما�شي 
و�لت�شعيد غري �ملق�شود. فقد �أثبتت 
��شتعد�ٍد  على  �أنها  بالفعل  �ل�شني 
�ل�شيرب�نية  �لتد�بري  ل�شتخد�م 
�لأمريكية  �ل�رضكات  �شد  �مل�شيئة 
�لتهرب  على  مو�طنيها  ت�شاعد  �لتي 
ويعتقد  �لإنرتنت.  على  �لرقابة  من 
�أن �حلركات  �لرو�س  �ل�شرت�تيجيون 
و�شائل  و�حتجاجات  �ل�شعبية 
�لثور�ت  يف  �لجتماعي  �لتو��شل 
�أ�شكال  من  �شكًل  تعك�س  �مللونة 

�حلرب غري �لنظامية. 

الإ�شرتاتيجية الوطنية 
للمعلومات

تعامل  �رضورة  على  �لكاتبان  �شّدد 
�ملعلومات  مع  �ملتحدة  �لوليات 
يدمج  مبا  ��شرت�تيجي،  كمورٍد 
للجغر�فيا  �جلديدة  �حلقائق 
خمتلف  �شنع  يف  �ل�شيا�شية 
و�شع  يتطلب  ما  وهو  �ل�شيا�شات، 
�ل�شيا�شة  قلب  يف  �ملعلومات 
غري  �لأمريكية.  و�ل�شرت�تيجية 
تتعدد  �لو�قع،  �أر�س  وعلى  �أنه 
قدرة  تقل�س  على  �لدلئل 
مو�جهة  على  �لأمريكية  �لإد�ر�ت 
وهو  �ملعلومات،  ع�رض  حتديات 
بقدرة  �لعتقاد  �إىل  يرجع  ما 
على  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
�ملتحدة  �لوليات  م�شالح  دعم 
جتاهل  مع  �لدميقر�طية،  وتعزيز 
غري  �لدول  متكني  على  قدرتها 
لأغر��س  وتوظيفها  �لدميقر�طية، 

�لتج�ش�س.
��شرت�تيجية  وجود  عدم  ظل  ويف 
وتعزيز  �لبيانات،  حلماية  وطنية 
لل�رضكات  �لتناف�شية  �لقدرة 
�لبنية  �أ�شول  وتاأمني  �لأمريكية، 
و�لتكنولوجيا،  للمعلومات  �لتحتية 
بالتخلي  �ملتحدة  �لوليات  تخاطر 
�مل�شتقبل.  يف  �لقيادي  دورها  عن 
وعليه طرح �لكاتبان �رضورة �عتماد 
على  تنه�س  وطنية  �إ�شرت�تيجية 

�ملبادئ �لتالية:
فقد  �لبيانات:  على  �لرتكاز  �أوًل- 
�ملتمركز  �لأمريكي  �لنهج  ف�شل 

�لأمن  حماية  يف  �ل�شبكات  على 
على  �لرتكيز  و�أ�شفر  �لقومي. 
�لكارثية  و�لتهديد�ت  �لهجمات 
�لبنية  �شبكات  على  �ملحتملة 
�لتحتية عن �رضف �نتباه �لقادة عن 
ومل  �ملعلومات.  تاأمني  عن  �لدفاع 
للقت�شاد  �لأولوية  �حلكومة  تعط 

�لقائم على �لبيانات.
�أن  يجب  �خل�شو�شية:  ثانًيا- 
�لتناف�شية  �لقدرة  تعزيز  يتمتع 
�لأمريكية  لل�رضكات  �لعاملية 
�ل�شماح  دون  �لق�شوى،  بالأولوية 
و��شتخد�مها  �ملعلومات  بجمع  لها 
�مل�شتخدم.  مو�فقة  دون  وبيعها 
�ل�شتخبار�ت  �أجهزة  حتاول  فقد 
�لأجنبية ��شتهد�ف بيانات و�أبحاث 
�لذكاء  �أنظمة  لتدريب  �مل�شتهلكني 
�ل�شطناعي. ووفًقا لذلك، يف ظل 
للمعلومات،  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 
م�شاألة  �لبيانات  حماية  تعد  ل 
حقوق فردية، بل هي �رضورة �أمنية 

وطنية.
حكومية  ��شرت�تيجية  ثالًثا- 
�جلغر�فيا  ت�شمل  متكاملة: 
�ل�شيا�شية للمعلومات جميع جو�نب 
وهو  و�لدولة،  و�ملجتمع  �لقت�شاد 
غري  و�لتعاون  �لتن�شيق  يتطلب  ما 
�ملجالت  خمتلف  يف  �مل�شبوق 

وبني كافة �لأجهزة. 
�لقطاع  مع  �لتن�شيق  ر�بًعا- 
�خلا�س  �لقطاع  يقف  �خلا�س: 
جلغر�فيا  �لأمامية  �خلطوط  على 
تفعيل  من  بد  ل  ولذ�،  �ملعلومات. 
�لعام،  �لقطاع  وبني  بينه  �ل�رض�كة 
خللق �حلو�فز لتطوير �لتكنولوجيا، 
ب�شكٍل  �ملناف�شة  قو�عد  و�شبط 
يتعني  ذ�ته،  �لوقت  ويف  �شحيح. 
على �رضكات �لتكنولوجيا �لأمريكية 
حماية  يف  دورها  �أهمية  تتفهم  �أن 

�لأمن �لقومي.

متطلبات اأ�شا�شية

�ل�شرت�تيجية  تقرتن  �أن  بد  ل 
�ل�شيا�شات  من  بجملٍة  �لأمريكية 
�لنحو  على  �لكاتبان  �أجملها  �لتي 

�لتايل:
لأمن  ت�رضيعات  مترير  �أوًل- 
�لبيانات: ل تتو�فر �لآليات �للزمة 
�مل�شتهلكني  بيانات  حلماية 
�لآليات  ذلك  يف  مبا  �لأمريكيني 
�شناع  على  يجب  ولذ�،  �لقانونية. 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�شيا�شة 
بيانات  يحمي  وطني  قانوٍن  �إقر�ر 
من  �لرغم  فعلى  �مل�شتخدمني. 
حلماية  �لعامة  �للئحة  تناق�س 
مع   )GDPR( �أوروبا  يف  �لبيانات 
كانت  �أنها  �إل  �لأمريكية،  �لقيم 
فعالة يف دفع ��شتثمار�ت �ل�رضكات 

�شوب حماية �لبيانات.
ثانًيا- تعزيز �لقدرة �لتناف�شية: على 
�حلو�فز  خلق  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�رضورية جلذب �ملو�هب، وحتفيز 
تعتمد  �لتي  �لتقنيات  يف  �لبتكار 
على �لبيانات، و�لإ�رض�ع بن�رض �لبنية 
�لتحتية للجيل �خلام�س. ناهيك عن 

تعزيز �ل�رض�كة بني �لقطاعني �لعام 
حتمي  قو�نني  �إطار  يف  و�خلا�س 
�لوطنية.  �لبيانات  وخ�شو�شية  �أمن 
بني  �ل�رض�كة  ت�شجيع  يتعني  كما 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملدنية  �ل�رضكات 
�لأكادميية لإحر�ز تقدم يف مبادر�ت 
رعاية  بجانب  �ل�شطناعي،  �لذكاء 

�لإبد�ع و�لبتكار.
و�لبنية  �ملعلومات  حماية  ثالًثا- 
تعزيز  يقرتن  �أن  يجب  �لتحتية: 
للوليات  �لتناف�شية  �لقدرة 
تعتمد  �لتي  �لتقنيات  يف  �ملتحدة 
�ل�رضكات  بحماية  �لبيانات  على 
ما  وهو  �لأجنبية.  �لهجمات  من 
قوًيا حلماية  ت�شفرًي�  بدوره  يتطلب 
�إذ  �لتحتية.  و�لبنية  �ملعلومات 
�لأمريكية  �حلكومة  على  يجب 
لتعزيز  حقيقية  حو�فز  تطوير 
منتجات  و��شتخد�م  تطوير 
للأفر�د  لل�شماح  �لت�شفري  ومن�شات 

و�ملنظمات بحماية بياناتهم.
�لأجنبية:  �مللكية  ر�بًعا- �حلد من 
��شتهدفت  �ملا�شي،  �لعقد  خلل 
�ل�شني ب�شكل منهجي �ل�شتثمار يف 
�ل�رضكات �لتي تطور تقنيات �لذكاء 
ز�د  �ملقابل،  ويف  �ل�شطناعي. 
�لكوجنر�س من �لقيود على �مللكية 
�لقطاعات  �لأجنبية وم�شاركتها يف 
من  بد  ل  ولذ�،  بالبيانات.  �لغنية 
دعم �رضكات �لتكنولوجيا �لأمريكية 
تطبيقات  لديها  يوجد  ل  �لتي 

جتارية.
�لعمليات �لدفاعية  خام�ًشا- تعزيز 
�لوليات  على  يجب  �ل�شتباقية: 
دفاعاتها  تطوير  �ملتحدة 
تهديد  تت�شمن  بحيث  �ل�شيرب�نية، 
نحٍو  على  �ملعادية،  �ل�شبكات 
يت�شق مع �لقيم �لأمريكية و�لقانون 
تعطيل  على  �لرتكيز  مع  �لدويل. 
�لقدر�ت �لتقنية و�أنظمة تكنولوجيا 
على  �لعتماد  من  بدًل  �ملعلومات 

�لدعاية �مل�شادة.
�شاد�ًشا- �لردع: يتعني على �لوليات 
عن  �رض�حة  �لإعلن  �ملتحدة 
�لإعلمية �شد  �لهجمات  تد�عيات 
�لدول �لدميقر�طية، وما ي�شاحبها 
عن  �شت�شفر  كربى،  خماطر  من 
�لدميقر�طية  غري  �لدول  �شيطرة 
يتطلب  ما  وهو  �ملعلومات،  على 

فهم تبعاته ودينامياته.
�لتطور�ت  �أ�شفرت  وختاًما، 
من  جديدة  حقبٍة  عن  �لتكنولوجية 
للمعلومات،  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 
تفاعلت  �إثرها  على  تغريت 
�لوطنية،  وم�شاحلها  �لدول، 
ولذ�،  �ل�شرت�تيجية.  و�أولوياتها 
�ملتحدة  �لوليات  على  يجب 
�ملماثلة  �لدميقر�طية  و�لدول 
�إ�شرت�تيجية معلومات وطنية،  تبني 
وتطوير قدرتها على �إنتاج �ملعلومات 
عنها  و�لدفاع  وحمايتها،  و�شقلها 
ولكن مع  و�لتلعب،  �لتخريب  �شد 
حماية �ملوؤ�ش�شات و�حلقوق و�لقيم 
وجتنب  ناحية،  من  �لدميقر�طية 
من  و�لحتكار  �حلمائية  �إغر�ء�ت 

ناحيٍة �أخرى.

ُتعد املعلومات يف نظر البع�ض »نفًطا جديًدا« كونها املورد اجليو�شيا�شي الأكرث اأهمية، ملا لها من قدرٍة على التاأثري يف خمتلف القرارات، واإعادة ت�شكيل العالقات بني 
الأمم. اأو بعبارٍة اأخرى، متلك قوة املعلومات القدرة على تغيري طبيعة العالقات الدولية، وبخا�شة يف ظل احتدام املناف�شة ال�شرتاتيجية بني الدول عليها يف خ�شم 

مباراٍة �شفريٍة من جانب، وتطبيق بع�ض احلكومات ا�شرتاتيجياٍت حتول دون تدفق املعلومات ملواطنيها، وتزعزع ا�شتقرار الدول الدميقراطية من جانٍب اآخر.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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�إ�شهاراجلمعة 14 - ال�شبت 15   جوان 2019  املوافـق  ل12 �شوال  1440هـ 9

 ال�رضكة املدنية للمح�رضيـــــــــــن الق�ضائييــــــــــــــــــن
 اأ/ �ضيف اهلل ر�ضيـــــــــــد، اأ/ بو�ضماحة حممـــــــــــــــــد
 حم�ضــــــــرين ق�ضائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــة
 بئرمرادراي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاءاجلزائـــــــــــــــر
 الكائن مكتبها بـ: 10 �ضارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر
 الهــــــــــاتـــــــــف 023.37.76.23/023.37.76.32
 scp_boudif@yahoo.fr

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�ضعبية

ن�رض م�ضتخرج من قائمة �رضوط بيع عقار  باملزاد العلني
املادة 748 من قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــة

                                       
 نحن الأ�ضتاذ/ بو�ضماحة حممد  حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر �رضيك يف ال�رضكة املدنية املهنية  املذكورة اأعاله والوا�ضـع ختمه وتـوقيعه
 اأدناه لفائـدة/ ال�ضـيد دغفايل �ضفيان ا�ضالة عن نف�ضه و نـيابة عن - ورثة املرحـوم دغـفايل يو�ضف و ورثة املرحومة عكا�ضة رقية وهم :1- اولده �ضورية  رفيق ، لمـية مبوجب عـقد وكالة
 �ضــادر عن ال�رضكة املدنيـة املهـنية للتوثيق ال�ضتاذين بن عقون ال�رضيف و موري دليلة بتاريخ : 2018/02/06 رقم الفهر�س : 2018/168 ، 2- ارملته ال�ضـيدة مـن�رض مليكة بنت حمـمد

. مبوجب عـقد وكالة �ضادرة عن ال�رضكة املدنية املهنية للتوثيق ال�ضتاذين بن عقون ال�رضيف و موري دليلة بتاريخ : 2018/04/16 رقم الفهر�س : 2018/436
 ال�ضاكنني بـ/ حي املوظفني عمارة �س 1 الطابق الول البيار  اجلزائر العا�ضمة ، املختارة موطنهم لدى مكتب ال�ضتاذة قا�ضب وهيبة- حم�رضة ق�ضائية لدى اخت�ضا�س حمكمة �ضيدي

 عمارة 112/1 حممد بلــوزداد العنا�رض اجلزائر العا�ضمة H B M احممد-  الكائن مكتبها بـ/ حي
 بناءا على - القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ : 2017/05/25 رقم الق�ضية : 16/06816 رقم الفهر�س : 17/02935 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلة بتاريخ : 2017/06/07
 حتت رقم : 2017/1388 . ال�ضهادة العقـاريـة ال�ضادرة عن املحافظة العقارية ح�ضني داي  بتاريخ: 2019/01/21  عدد رقم : 237 . م�ضتخرج �ضهادة ال�رضيبة ال�ضادر عن خزينة بلدية

. بلوزداد  بتـاريخ 2018/12/25  حتت رقـم : 4625446
اأودعنا/ قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة �ضيدي حممد مـوؤ�رض عليـها  بتاريـخ: 2019/05/29 حتت رقم :19 و ذلك ق�ضد البيع باملزاد العلني التعييـن للعقار املتمثل :  كنا قد 
 "1- ح�ضب العقد : الموال العقارية املعنية بالبيع و التابعة ملجموعة عقارية ت�ضمى "اقامة بلكور" وحاليا " حي رزقي كحال تقع باجلزائر دائرة �ضيدي احممد ، �ضارع الطاهر بودوة
" و"ب" حتتويان على مذخلني و ت�ضكالن هيكلني لعمارات ت�ضمى على التوايل " "ب" و "ج" كل واحدة من العمارتني "اأ  "A" )اأومريات املمتد( تتكون من ثالث عمارات متجاورة ت�ضمى "اأ
 الفوج العقاري كان حمل ت�ضوية مللكية م�ضرتكة حمررة من طرف ال�ضتاذ بونات ، موثق باجلزائر يف الثامن و الع�رضين  اأوت الف و ت�ضعمائة و ت�ضعة و خم�ضني ، "CI" ج" و" "AI" و
 منقول لدى املكتب الول للرهون باجلزائر يف التا�ضع دي�ضمرب الف و ت�ضعمائة و ت�ضعة و خم�ضني ، منقول لدى املكتب الول للرهون باجلزائر يف التا�ضـع دي�ضمرب الف و ت�ضعمائة و ت�ضعة
 و خم�ضني ، جملد 2765 رقم 32 و معدل مبوجب عقد حمرر من طرف نف�س املوثق بتاريخ التا�ضع مار�س الف و ت�ضعمائة و واحد و �ضتني اأي : 1- �ضقة تقع يف الطابق الثامن للعمارة "ج"
 تتكون من ثالث غرف  مطبخ غرفة حمام ، مرحا�س و�رضفات ترتبع على م�ضاحة 42م2 و 1000/19 من الجزاء امل�ضرتكة ، ال�ضقة ال�ضالفة الذكر تكون احل�ضة رقم 38 يف البيان الو�ضفي
 و ق�ضمة العمارة ال�ضابقة الذكر م�ضهر باملحافظة العقارية لدائرة �ضيدي احممد يف الثالث فيفري الف و ت�ضعمائة و اثنني و ت�ضعني جملد 153 رقم 54 .2- و امللكية امل�ضرتكة مع ال�ضيوع
 اجلربي يف حدود اربعة و ع�رضين جزء من الف جزء لكل الجزاء امل�ضرتكة للعمارة ال�ضالفة الذكر اخلا�ضة بال�ضقة ال�ضابقة الذكر ح�ضب البيان الو�ضف املذكور اعاله . 3- و ح�ضب البيان
 الو�ضفي للتق�ضيم تعديلي يلغي و يعو�س الذي �ضهر يف 21 جوان 2008 حجم 410 رقم 37 ال�ضادر عن مديرية امالك الدولة لولية اجلزائر مفت�ضية امالك الدولة حل�ضني داي ال�ضادر بتاريخ
 : 2008/08/24 جزء 416 رقم 94  " مبـبلغ اإفتتـاحـي يقدر بـ  4.500.000.00 دج " اربـعة مالييـن و خم�ضـــمائة الف ديـنار جـزائري "و علـيـه/ اإ�ضتنـادا لـمقـتـ�ضيات املادة 748 من قانـون

                                                         الإجـراءات املـدنية و الإداريـــة قـمــنـــا بن�رض هـذا  امل�ضتـخـرج يف جريدة يومية وطنية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
 مديرية  التنظيم و ال�ضوؤون العامة

 م�ضلحة التنظيم العام
 الرقم 2019/39

 و�ضل ت�ضجيل الت�رضيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية

1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون   مبقت�ضى 
 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم :
 2019/06/09 ت�ضليم و�ضل الت�رضيح بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية

: ذات طابع الريا�ضي امل�ضماة
 النادي الريا�ضي للهواة رفقاء �ضباق اخليل ورقلة

 الكائن مقرها : بحي املخادمة – ورقلة
رئي�س اجلمعية ال�ضيد)ة( : حممد �رضاك

 تاريخ و مكان امليالد : 1983/05/14– ورقلة
 العنوان ال�ضخ�ضي : بحي املخادمة - ورقلة

الإم�ضاء

 مالحظة : التاأ�ضي�س القانوين للجمعية وفقا لأحكام املادة 9 من القانون
الإ�ضهار ب�ضكليات  الجباري  القيام  بعد  و  باجلمعيات  املتعلق   06/12 
 على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة و ذات توزيع وطني

 وفقا لأحكام املادة 18 من الفقرة الثانية من القانون ال�ضالف الذكر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة

 اإعالن

لبلدية اجللفة البلدي  ال�ضعبي   ينهي رئي�س املجل�س 
 اإىل علم كافة املواطنني عن فتح �ضجل خا�س باجراء
 حتقيق عمومي حول م�رضوع اجناز ) غابة ا�ضتجمام
 ( امل�ضماة غابة �ضن الباء ال�رضقي ب�ضن الباء ال�رضقي
لفائدة اجللفة   SARL SOPROMED بلدية 
له �ضخ�س  كل  وعلى  يحي  نوي  ال�ضيد:   مل�ضريها 
التقنني مب�ضلحة  الت�ضال  مالحظة  او   اعرتا�س 
اإىل  08:00 ال�ضاعة  من  يوم  كل  املركزية(  البلدية   ( 
العطل ايام  ماعدا   16:30 اإىل   13:00 ومن   12:00 
من ابتداء  يوما  ع�رضون   )20( وذلك ملدة   الر�ضمية 

.ن�رض هذا الإعالن يف ال�ضحف الوطنية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
 مديرية  التنظيم و ال�ضوؤون العامة

 م�ضلحة التنظيم العام
 الرقم 2019/40

 و�ضل ت�ضجيل الت�رضيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية
1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون   مبقت�ضى 
هذا مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل   املوافق 
بتاأ�ضي�س الت�رضيح  و�ضل  ت�ضليم   2019/06/09  :  اليوم 

: اجلمعية املحلية ذات طابع الريا�ضي امل�ضماة
النادي الريا�ضي للهواة الرحال ال�ضباق املهاري ورقلة

 الكائن مقرها : بحي 80 م�ضكن باملخادمة – ورقلة
رئي�س اجلمعية ال�ضيد)ة( : وليد هيذب

 تاريخ و مكان امليالد : 1994/08/19 – ورقلة
 العنوان ال�ضخ�ضي : بحي املخادمة - ورقلة

الإم�ضاء

 مالحظة : التاأ�ضي�س القانوين للجمعية وفقا لأحكام املادة 9 من القانون
الإ�ضهار ب�ضكليات  الجباري  القيام  بعد  و  باجلمعيات  املتعلق   06/12 
 على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة و ذات توزيع وطني

 وفقا لأحكام املادة 18 من الفقرة الثانية من القانون ال�ضالف الذكر

الو�شط:2019/06/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ض�ضات امل�ضنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 1426 موؤرخ يف 28 ماي 2019

 يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول م�رضوع
» اإجناز » غابة ا�ضتجمام

:اإن وايل ولية اجللفة

.ــ مبقت�ضى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم الإقليمي للبالد املعدل واملتمم
اإطار التنمية امل�ضتدامة ل�ضيما املواد44-25-18-03-02- ــ مبقت�ضى القانون رقم 10/03 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف 

107-74-73-72-45.
.ــ مبقت�ضى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية
.ــ مبقت�ضى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بالولية

.ــ نظرا للمر�ضوم الرئا�ضي املوؤرخ يف 2018/09/27 املت�ضمن تعيني ال�ضيد توفيق �ضيف ب�ضفته واليا لولية اجللفة
.ــ مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة الإدارة العامة للولية وهياكلها

املحلية والإدارة  العامة  وال�ضوؤون  التنظيم  م�ضالح  �ضالحيات  املت�ضمن   1995/09/06 املوؤرخ يف   265/95 رقم  التنفيذي  املر�ضوم   ــ مبقت�ضى 
.وقواعد تنظيمها وعملها

.ــ مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة
.ــ مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة

 ــ مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات امل�ضادقة على درا�ضة وموجز
.التاأثري على البيئة

 ــ مبقت�ضى املن�ضور الوزاري رقم 77/27 املوؤرخ يف 1977/04/12 عن ال�ضيد وزير الداخلية واملتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل املالئمة وعدم
.املالئمة

 ــ نظرا للقرار الولئي رقم 305 بتاريخ 2019/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة وعدم املالئمة عرب الولية ل�ضنة
2019.

 ــ نظرا لإر�ضال ال�ضيد مدير البيئة  رقم 1330 بتاريخ 2018/08/08 املت�ضمن طلب فتح حتقيق عمومي حول م�رضوع اجناز »غابة ا�ضتجمام» ببلدية
.مل�ضريها ال�ضيد نوي يحي SARL SOPROMED اجللفة لفائدة ال�رضكة

 ــ نظرا للقرار رقم 389 املوؤرخ يف 2018/01/24 ال�ضادر عن حمافظة الغابات لولية اجللفة املت�ضمن املوافقة على منح رخ�ضة ا�ضتغالل غابة
.مل�ضريها ال�ضيد نوي يحي SARL SOPROMED ا�ضتجمام امل�ضماة » غابة �ضن الباء ال�رضقي» ببلدية اجللفة لفائدة ال�رضكة

وباقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة
يقرر

 املادة الأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول م�رضوع اجناز » غابة ا�ضتجمام » امل�ضماة غابة �ضن الباء ال�رضقي الكائنة ب�ضن الباء ال�رضقي ببلدية اجللفة
مل�ضريها ال�ضيد نوي يحي SARL SOPROMED لفائدة ال�رضكة

.املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة، ومدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رضوع
 املادة 03: يعني ال�ضيد جرو ال�ضعيد رئي�س فرع الفالحة بدائرة اجللفة حمافظا حمققا لهذا الغر�س ويف حالة ال�رضورة يخلفه ال�ضيد بريهمات

.املختار رئي�س فرع املوارد املائية بدائرة اجللفة
.املادة04: ين�رض هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رضوع

املواطنني ت�رضف  يو�ضع حتت  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  من طرف  عليه  وموؤ�رض  مرقم  �ضجل  بفتح  املحقق  املحافظ  يقوم   املادة05: 
 املعنيني بالتحقيق العمومي لت�ضجيل مالحظاتهم واآرائهم حول هذا امل�رضوع خالل مدة ع�رضون يوما. ابتداء من ن�رض العالن عن فتح التحقيق

.مبقر البلدية بعد ن�رضه يف ال�ضحف اليومية
 املادة06: بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي يقوم رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق واإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل الولية )مديرية

.التنظيم وال�ضوؤون العامة( مقرونا براأيه وتقرير املحافظ املحقق ال�رضيح حول هذا امل�رضوع
 املادة 07: يكلف ال�ضادة: الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة، مدير البيئة، مدير الطاقة، مدير ال�ضناعة واملناجم، مدير امل�ضالح
 الفالحية، مدير املوارد املائية، مدير احلماية املدنية، رئي�س دائرة اجللفة، رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية اجللفة، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ

.هذا القرار الذي �ضين�رض يف م�ضنف القرارات الإدارية للولية
الوايل
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هيئة الأ�سرى تن�سر تقريرًا حول �سيا�سة العتقال الإداري
ن�شرت هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، تقريرا حول �شيا�شة العتقال الإداري، واأو�شحت الهيئة يف تقريها، اأن "العتقال الإداري �شيا�شة قدمية حديثة تنتهجها 
�شلطات الحتالل �شد الفل�شطينيني، واتخذت من هذه ال�شيا�شة و�شيلة تتيح لها اعتقال اأكرب عدد ممكن من املواطنني خا�شة يف الأوقات التي يتطلب فيها الو�شع 

ال�شيا�شي هذه العتقالت، اإ�شافة اإىل اأن هذه ال�شيا�شة تتيح لها اعتقال اأي مواطن كتدبري احرتازي دون تهمة متى اقت�شت معلوماتهم ال�شتخباراتية ذلك، 
واأ�شبح الأمر يتعلق باأمن املنطقة و�شالمة اجلمهور بح�شب ادعائهم".

ويعرف العتقال الإداري، ح�سب 
التقرير، باملفهوم الب�سيط: "باأنه 
حماكمة،  اأو  تهمة  بدون  اعتقال 
اأو  املعتقل  ي�ستطيع  ل  حيث 
اأدلة  اإىل  الو�سول  حماميه  حتى 
معلومات  على  بناء  الحتجاز 
بامللف  يعرف  ما  اأو  �رسية، 

ال�رسي".
وميكن بح�سب الأوامر الع�سكرية 
اأمر  اإ�سدار وجتديد  الإ�رسائيلية 
العتقال الإداري على األ يتجاوز 

الأمر الواحد مدة �ستة اأ�سهر.
العتقال  اإجراءات  وت�ستند 
الأرا�سي  يف  املطبقة  الإداري 
من   )111( املادة  اإىل  املحتلة 
الطوارئ  حلالة  الدفاع  اأنظمة 
الحتالل  �سلطات  طبقتها  التي 
واأجريت   ،1945 �سنة  الربيطانية 
تعديالت  عدة  التاريخ  ذلك  من 
 "1651" الع�سكري  بالأمر  انتهت 
حيث يعترب هذا الأمر هو الإطار 
القانوين لالعتقال الإداري، وفقا 

للتقرير.
اأمعنت  "لقد  الهيئة،  وتابعت 
هذه  يف  الحتالل  �سلطات 
منذ  مت�ساعد  وب�سكل  ال�سيا�سة 
عام  الغربية  ال�سفة  احتاللها 
جماعي،  عقاب  ك�سيا�سة   1967
بالت�ساعد  النهج  هذا  وا�ستمر 
انتفا�سة 1987، عندما  مع بداية 
ع�سكرية  اأوامر  عدة  اأ�سدرت 
العتقال  عملية  من  للت�سهيل 
 1228 القرار  منها  كان  الإداري، 
اأعطى  والذي   ،1988 �سنة 
العتقال  قرار  اإ�سدار  �سالحية 
الإداري ل�سباط وجنود اقل رتبة 

ذلك  واإثر  الع�سكري،  القائد  من 
يف   "3 "ان�سار  معتقل  فتح  مت 
النقب ال�سحراوي ل�ستيعاب هذه 

الأعداد.
"القانون  اأن  واأ�سافت 
القائد  مينح  "ال�رسائيلي" 
اأي  اإجراء  �سالحية  الع�سكري 
الع�سكرية  الأوامر  تعديالت على 
مبا  الإداري  بالعتقال  املتعلقة 
يتالءم وال�رسورة الع�سكرية، دون 
الأخذ باحل�سبان اأية معايري دولية 

لها عالقة بحقوق املعتقلني".
وقالت اإن "اإجراءات املحاكمة يف 
لذات  خا�سعة  الإداري  العتقال 
يف  العادية  املحاكمات  اإجراءات 
املحاكم فيما لو مت التحدث عن 
حلظة  فمن  اتهام،  لئحة  وجود 
املعتقل  احتجاز  يتم  العتقال 
يف فرتة التوقيف الأوىل يف مراكز 
التحقيق، ثم عر�سه  اأو  العتقال 
التوقيف  متديد  حمكمة  على 
ب�سدور  اإبالغ املعتقل  يتم  والتي 
من  بحقه  الإداري  العتقال  اأمر 
لينتقل  فيها،  املنطقة  قائد  قبل 
حماكمة  اإجراءات  بدء  اإىل  منها 
التثبيت،  جل�سة  عرب  الإداري 
من  اأيام   8 خالل  تعقد  والتي 
�سدور الأمر الإداري وذلك بحق 
اأق�ساها  وملدة  ال�سفة،  معتقلي 
48 �ساعة ملعتقلي القد�س الذين 
املحاكم  اأمام  حماكمتهم  تتم 
جل�سة  عقد  وبعد  املدنية، 
خمرجات  احد  يكون  التثبيت 
اإطالق  اأما  املحكمة  ونتائج 
�رساح املعتقل، اأو تاأجيل اجلل�سة 
ل�ستدعاء ممثل عن املخابرات اأو 

واأحيانا  الإداري  العتقال  تثبيت 
مرافقة  الأمر  مدة  تخفي�س  يتم 
يحق  التثبيت  حال  ويف  بالتثبيت، 
تقدمي  حماميه  عرب  للمعتقل 
التثبيت  قرار  على  ا�ستئناف 
للمحكمة  التوجه  باإمكانه  كما 
قانوين  خطاأ  حدوث  حال  العليا 
لأ�سباب  او  التثبيت  حمكمة  يف 
لذا  ذلك،  ا�ستوجبت  خا�سة 
املحكمة  اأن  هنا  التنويه  اقت�سى 
ا�ستئناف  بدرجة  لي�ست  العليا 
على قرار حمكمة ال�ستئناف وان 
رفع امللف للمحكمة العليا يرجع 

تقديره ملحامي املعتقل".
توفر  "رغم  التقرير،  وا�ستدرك 
للمعتقل  حماكمة  اإجراءات 
اإل  اآخر  مبعتقل  اأ�سوة  الإداري 
عدم  عن  هنا  يبقى  احلديث  اأن 
فهو  ذاته،  العتقال  اأمر  قانونية 
لكافة  خمالف  تع�سفي  اعتقال 
الدولية،  والأعراف  القوانني 
هذه  مع  هنا  التعامل  ميكننا  ول 
حمكمة  باعتبارها  اإل  املحاكمة 
عادلة،  غري  �سورية  ع�سكرية 
انطالقا من القاعدة القانونية اأن 
ما بني على باطل فهو باطل، لذا 
يرف�سون  الأ�رسى  من  كثريا  فاإن 
من  النوعية  هذه  اأمام  املثول 
مقاطعات  خا�سوا  بل  املحاكم، 

جماعية ب�سكل اإ�رساب".
الإداري  "العتقال  اأن  وبينت 
اعتقال  هو  الدولية  الوجهة  من 
وانتهاك  قانوين،  غري  تع�سفي 
فهو  الن�سان،  حلقوق  �سارخ 
اأب�سط  مع  يتنافى  اعتقال 
من  يتم  كونه  الدولية،  املعايري 

دون تهمة وحماكمة ويعتمد على 
مواد امللف ال�رسي، بذلك ليكون 
اخلا�س  الدويل  للعهد  منافيا 
يف  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 
املادة 9\1 التي ن�ست على انه ل 
يجوز القب�س على اأحد اأو اعتقاله 
تع�سفا وانه ل يجوز حرمان اأحد 
خا�سة  لأ�سباب  اإل  حريته  من 

ن�س عليها القانون".
الرابعة  جنيف  اتفاقية  اأن  كما 
و71   70 املادتني  يف   1949 للعام 
املحاكمة  لعتبار  ا�سرتطت 
عادلة اأن يتم ابالغ املتهم بالئحة 
اتهام وبلغة يفهمها تبني له اأ�سباب 
الدفاع  اإمكانية  له  لتتاح  اعتقاله، 

عن نف�سه.
وبينت الهيئة اأن ممار�سة �سلطات 
الحتالل لالعتقال الإداري "جاء 
 )78( باملادة  ت�سلحها  قبيل  من 
ب�ساأن  الرابعة  اتفاقية جنيف  من 
حماية الأ�سخا�س املدنيني وقت 
يف  انه  اإل   ،1949 للعام  احلروب 
املادة  هذه  فاإن  الأمر  حقيقة 
وظروف  اآلية  وبو�سوح  تناولت 
الإداري حيث  بالعتقال  ال�سماح 
دولة  راأت  )اإذا  اأنه  فيها  جاء 
الحتالل لأ�سباب اأمنية قهرية اأن 
تتخذ تدابري اأمنية اإزاء اأ�سخا�س 
ان  الأكرث  على  فلها  حمميني، 
او  جربية  اإقامة  عليهم  تفر�س 
ل  وب�سكل  يدل  ما  تعتقلهم(، 
حتدثت  انها  لل�سك،  فيه  جمال 
الإداري يف حالت  العتقال  عن 
بعد  اأخرية  وكو�سيلة  جدا  طارئة 
اجلربية  الإقامة  �رسط  ا�ستنفاد 

ك�رسط يعترب اأقل �رسرا".

وبينت الهيئة اأن اإ�رساب الأ�رسى 
الإداريني يف �سجون الحتالل يف 
�سهر اأفريل عام 2014، يعد اأطول 
ا�ستمر  حيث  جماعي،  اإ�رساب 
63 يوما جتاوز فيه عدد الأ�رسى 

الإداريني امل�رسبني 220 اأ�سريا.
"�سلطات  اأن  التقرير،  واأو�سح 
النتفا�سة  ومنذ  الحتالل 
املواطنني  اآلف  اعتقلت  الأوىل 
الإداري،  العتقال  اإىل  وحتويلهم 
حيث بلغ عدد الأ�رسى الإداريني 
يزيد،  وما   )1794( اآنذاك 
وا�ستمرت �سيا�سة العتقال تباعا 
تنخف�س  فتارة  ال�سيا�سي  للو�سع 
وعند  ترتفع،  وتارة  الإح�سائيات 
عاودت  الثانية  النتفا�سة  اندلع 
مع  مقارنة  بالرتفاع  الن�سبة 
فرتة الت�سعينيات خا�سة يف العام 
يزيد  ما  حتويل  مت  حيث   ،2002
العتقال  اإىل  اأ�سري   )1000( عن 

الإداري.
عدد  بلغ   2010 العام  "يف  وتابع: 

 ،)207( الإداريني  املعتقلني 
ويف   ،)310( بلغ   2011 العام  ويف 
العامني 2012 بلغت )178(، وعام 
عاودت  ثم   ،)155( بلغت   2013
 )414(  2014 عام  لت�سل  الرتفاع 
بلغت   2015 وعام  اإداريا،  اأ�سريا 
�سجلت   2016 عام  ويف   .)650(
 )750( بلغت  حيث  ن�سبها  اأعلى 

معتقال اإداريا.
ويف العام 2017 بلغ عدد الأ�رسى 
العام  ويف  اأ�سري،   500 الإداريني 

2018 بلغ 450.
ال�سهرين  اأن  التقرير  وبني 
 75 اإ�سدار  �سهدا  املا�سيني 
عدد  لي�سل  اإداري،  اعتقال  اأمر 
ال�سهر  حتى  الإداريني  الأ�رسى 
اإداريا  اأ�سريا   440 اإىل  احلايل 
"جمدو"،  �سجون  على  موزعني 

و"عوفر"، و"النقب".
ومن  تتابع  اأنها  الهيئة  وبينت 
احللبي،  حممود  حماميها  خالل 

182 اأ�سريا اإداريا.

احللبي  حممد  الأ�سري  ُعر�س 
الحتالل  حماكم  على  مرة   119
الثالث،  اعتقاله  �سنوات  خالل 
الحتالل  �سلطات  زالت  وما 
مبالغ  حتويل  بحجة  حتتجزه، 
ل�سالح  املوؤ�س�سة  من  مالية 
وجود  دون  فل�سطينية،  ف�سائل 
تهمة  ثبوت  اأو  مادي  دليل  اأي 

قانونية �سده.
دائرة  عن  �سادر  تقرير  واأفاد 
هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات 

باأن  واملحررين،  الأ�رسى  �سوؤون 
ي�سغل  كان  الذي  احللبي  الأ�سري 
ملوؤ�س�سة  مديرا  اعتقاله  قبل 
الأمريكية  العاملية  الروؤية 
قطاع  يف   )World Vision(
 2019 جوان   16 يف  يدخل  غزة 
معتقالت  داخل  الثالث  عامه 

الحتالل.
ا�ستمرار  اأن  التقرير،  واأكد 
احتجاز احللبي طيلة هذه الفرتة 
خ�سو�سا  ذاتها،  حد  يف  جرمية 

موؤ�س�سة  هي  العاملية  الروؤية  اأن 
وطبيعة  اأمريكية،  اإن�سانية خريية 
اإن�سانية  فيها  احللبي  عمل 
ي�ساعد  كان  حيث  بامتياز، 
 ( واملر�سى  الفقرية،  العائالت 
ال�رسطان(،  مر�سى  خ�سو�سا 
لالأطفال  النف�سي  الدعم  ويقدم 
بعد احلرب، وي�ساعد املزارعني 

وال�سيادين املت�رسرين.
احللبي  ق�سية  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
لقت اهتماما اعالميا وا�سعا يف 

والأوروبية،  الأمريكية  ال�سحف 
اأطول  اأحد  تعد  حماكمته  كون 
احلركة  تاريخ  يف  املحاكمات 

الفل�سطينية الأ�سرية.
يف  ياأتي  اعتقاله  اأن  اأكد  كما 
�سياق �سيا�سة اإ�رسائيلية ممنهجة 
�سد رواد العمل الإن�ساين، تهدف 
الدولية  املوؤ�س�سات  لغتيال 
للحق  املنا�رسة  والإن�سانية 
جتميد  اإن  حيث  الفل�سطيني، 
عمل موؤ�س�سة الروؤية العاملية يف 

احللبي  اعتقال  بعد  غزة،  قطاع 
اأكرب �ساهد على ذلك.

البالغ  احللبي  الأ�سري  اأن  يذكر 
ي�سكن  عاما(،   41( العمر  من 
غزة،  قطاع  �سمال  جباليا  خميم 
ماج�ستري  �سهادة  على  وحا�سل 
ولديه  ومتزوج  مدنية،  هند�سة 

خم�سة اأبناء.
خالل  اعتقل  قد  احللبي  وكان 
حانون/  بيت  )معرب  عرب  تنقله 
يف  غزة،  قطاع  �سمال  اإيرز( 

حزيران/  من  ع�رس  اخلام�س 
حاليا  ويقبع   ،2016 عام  يونيو 
يف معتقل رميون يف ظل ظروف 
اإدارة  تتعمد  حيث  للغاية،  �سيئة 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
الت�سييق عليه، ومفاقمة معاناته 
يف  امل�ستمرة  التنقالت  عرب 
"البو�سطة"، وما يتعر�س خاللها 
من تعذيب وتنكيل واإهانة، اإ�سافة 
ونف�سيا،  ج�سديا  تعذيبه  اإىل 

وعزله لفرتات طويلة.

دائرة الدرا�شات والتوثيق يف هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين

الأ�سري حممد احللبي ُعر�ض 119 مرة على املحاكم خالل �سنوات اعتقاله الثالث



بقلم �لأ�سري �ملحرر د. ر�أفت 
حمدونة

وال جديداً  لي�س غريباً  اأنه  واأعتقد 
التاريخية  اجلزائر  مواقف  علينا 
ال�شعب  وقيادة وحكومة بحق  �شعباً 
 ، ومعتقليه  وق�شيته  الفل�شطيني 
للفل�شطينيني  الثاين  الوطن  كونه 
امل�شاندة  وحالة  ق�شاياه   بتبني 
مل�شريته  احلديثة  القدمية  والدعم 
فاجلزائر   ، والن�شالية  التحررية 
اال�شتثنائي  العربي  النموذج 
وت�شحيات  �شمود  تعزيز  يف 
حترير  طريق  على  الفل�شطينيني 
بحرية  والعي�س  ومعتقليهم  وطنهم 

و�شيادة وكرامة كباقي ال�شعوب .
الفل�شطينيون  �شعر  كلما  وتاريخياً 
�رشياناً  اجلزائر  منحتهم  باالأمل 
من  عميقة  وجرعات  احلياة  من 
االأمل لتكملة امل�شوار ، م�شتذكرين 
املليون  عن  يزيد  ما  �شوياً  واياهم 
الثوار واملجاهدين  واإرادة   ، �شهيد 
وا�شتب�شالهم يف الدفاع عن حقوقهم 
حتى نالوا اال�شتقالل ور�شموا معامل 
ا�شتمرت   ن�شال  لعملية  االنت�شار 

وعزمية  واإرادة  بقوة   ، �شنة   132
وثورة مل ي�شهد التاريخ مثيلها على 
�شعيد االنتماء واال�شتعداد لل�شهادة 
واملبادئ  والقيم  الوطن  اأجل  من 
التي ر�شموها وحملتها االأجيال دون 

تعب اأو تراجع .
ن�شتذكر �شوياً دعم اجلزائر لل�شعب 
وي�شتوقفنا   ، ومعتقليه  الفل�شطيني 
ظاملة  فل�شطني  مع  نحن   " �شعار 
اأو مظلومة " والذي اأطلقه الراحل 
على  وظلت   ، بومدين  هواري 
ومل  يتغري  مل  كواقع  الدولة  عهده 
الواقع  ار�س  عن  يغيب  ومل  يتبدل 
، ومقولة  "ا�شتقالل اجلزائر الزال 
منقو�شا مادام مل يكتمل با�شتقالل 
يف  ون�شتذكر   ، الفل�شطينيني" 
م�شبوقة  الغري  العالقة  جت�شيد 
عمار  اأبو  ال�شهيد  كلمة  دولتني  بني 
للجزائر "  اجلزائر ال حتتاج لكتابة 
التاريخ فالتاريخ هو الذي كتبها من 
جميع  يف  نق�شت  ذهب  من  اأحرف 

ال�شعوب املحتلة " .
وفى املقام الثاين اأ�شيد بدور وزارة 
وال�شفارة   ، الفل�شطينية  اخلارجية 
الفل�شطينية يف اجلزائر التي عينت 

ملحقاً خا�شاً باالأ�رشى الفل�شطينيني 
ممثلة ب�شفري االأ�رشى واأحد اأبطال 
غزة  �شجن  من  الكبري  الهروب 
االأ�شتاذ االأ�شري املحرر خالد �شالح 
)عز الدين( ، املكلف مبلف االأ�رشى 
باجلزائر  فل�شطني  دولة  �شفارة  يف 
ال�شقيقة ،والذي ا�شتطاع من خالل 
اأن  االعتقالية  وجتربته  انتماءه 
يدول ملف االأ�رشى واأن ي�شتح�رشه 
بتجربة  اجلزائري  االإعالم  يف 
اإبداعية مل ي�شبق لها مثيل يف باقي 
امل�شكورة  الفل�شطينية  ال�شفارات 
ق�شية  بدعم  اأي�شاً  جهودها  على 

االأ�رشى اأينما تواجدت .
جتربة  تعميم  املهم  من  واأعتقد 
اجلزائر  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة 
واملمثليات  ال�شفارات  باقي  على 
العامل،  عرب  املنت�رشة  الفل�شطينية 
وتاأمني  اتفاقات  بعقد  تبداأ  كي 
االإعالم  و�شائل  مع  تعاون  �شيغ 
ياأخذ  كي  املختلفة،  الدول  يف 
االأ�رشى  وق�شية  الفل�شطيني  اخلرب 
الفل�شطينيني حقها �رشحاً وحتلياًل، 
ور�شمياً  �شعبياً  فعاًل  ينتج  حتى 
داعماً لفل�شطني يف كافة املجاالت، 

االأمر الذى ال يتطلب �شوى توا�شل 
التعاطف  ال�شتثمار  عمل  وخطط 
اإعالمية  خمرجات  اإىل  و�شوالً 
يف  الفل�شطيني  للح�شور  ت�شيف 
ال�شمري العاملي، وهذا ما حدث يف 
اجلزائر وما  ميكن اأن يبنى عليه يف 

مناطق اأخرى.
 واأعتقد اأن هذا االأمر ي�شكل جناحاً 
اخلارجية  ولوزارة  االأ�رشى  لق�شية 
يف  يف  الفل�شطينية  وللدبلوما�شية 
واأعتقد   ، الوطنية  ق�شايانا  اإبراز 
قوياً  موؤ�رشاً   النجاح  هذا  اأن 
على  اخلارجية  وزارة  قدرة  على 
والتعريف  االأ�رشى  ق�شية  تدويل 
انتهاكات  وك�شف  وم�شاندتها  بها 
توفري  حال  يف  بحقهم  االحتالل 
 ، واملو�شوعية  الذاتية  ال�رشوط 
معاىل  ننا�شد  يجعلنا  الذي  االأمر 
ريا�س  الفل�شطيني  اخلارجية  وزير 
املالكي لتعيني �شفراء غري مقيمني 
ذوى  من  املحررين  االأ�رشى  من 
العالية  والكفاءات  االإمكانيات 
واخلربات املبدعة للعمل يف ال�شلك 
كمالحق  الفل�شطيني  الدبلوما�شي 
اأينما  الفل�شطينية  ال�شفارات  يف 

تواجدت الأهميتها.
اأن نقدم  يفوتنا يف هذا املقام  وال 
حترير  لروؤ�شاء  وامتناننا  �شكرنا 
اجلرائد وال�شحف اجلزائرية والتي 
 " االأ�شري  �شوت   " مبلحق  بداأت 
من  كمبادرة   2011/01/01 بتاريخ 
جريدة ال�شعب اجلزائرية ومديرها 
العام ال�شابق "عزالدين بوكردو�س" 
ال�رشوق  جلريدة  لت�شل  وتو�شعت   ،
الو�شط  وجريدة   ، احلوار  وجريدة 
العامل  وجريدة   ، البالد  وجريدة   ،
لالإدارة ، وجريدة املغرب االأو�شط 
وجريدة   ، التحرير  وجريدة   ،
 ، االأخبارية   وجريدة   ، ال�شالم 
،وجريدة  االأحرار  �شوت  وجريدة 
املالحق  اأ�شدرت  التي   ’ املواطن 
الفل�شطينيني  باالأ�رشى  اخلا�شة 
االأ�رشى  ق�شية  حظيت  والتي   ،
با�شتجابة  الفل�شطينيني  واملعتقلني 
كافة  من  م�شبوقة  وغري  وا�شعة 

و�شائل االإعالم اجلزائرية  الر�شمية  
ال�شعبي  واالهتمام  واحلزبية 
ن�رش  تتبنى  والتي  واجلماهريي 
واإبراز  وحكاياتهم  االأ�رشى  ق�ش�س 
العزلة  لك�رش  ومعاناتهم  بطوالتهم 
وتعزيز  )ا�رشائيل(  تفر�شها  التي 
لق�شيتهم  واملوؤازرة  الدعم  دائرة 
الن�شطاء  اأحبائنا  ون�شكر  كما   ،
والكتاب  واالأكادمييني  واحلقوقيني 
وال�شيا�شيني واملثقفني واالإعالميني 
دعم  يف  جهودهم  على  اجلزائريني 
تلك  عرب   ، اأ�رشانا  ون�رشة  ن�شالنا 
اأو�شاط  يف  تنت�رش  التي  املالحق 
الدرا�شات  ومراكز  االأ�رشى  ذوي 
يف  املتخ�ش�شة  العربية  والبحوث 
ق�شايا حقوق االإن�شان واملوؤ�ش�شات 
والعربية  الفل�شطينية  االإن�شانية 
غري  اأنظار  لفتت  والتي  والدولية 
اجلزائريني بهذا االهتمام املنقطع 

النظري .

�أكتب هذ� �ملقال بحق �جلز�ئر يف �أعقاب �هتمام  عدد من �ملبعوثني �لإعالميني �لأجانب �لذين ��ستهجنو� قبل 
�أيام وت�ساءلو� عن �سر �هتمام �جلز�ئر بق�سايا �لأ�سرى �لفل�سطينيني عرب مالحق يومية و�أ�سبوعية يف �ل�سحف 

و�جلر�ئد �جلز�ئرية ، ومو�قع �لإعالم �لعامة ، �لأمر �لذى يجعلنا نفكر جديًا بهذه �لق�سية �ملهمة كتجربة 
ن�سالية و�إعالمية ودبلوما�سية ناجحة لوز�رة �خلارجية �لفل�سطينية ، ولل�سفارة �لفل�سطينية يف �جلز�ئر ، 

وللجز�ئريني مثقفني و�سحفيني وقيادة و�سعب حر.

الأ�سرى والتجربة اجلزائرية

�لأ�سري �ملري�ض عبد �لنا�سر �لر�بي من قلقيلية 

حبي�ض املر�ض وامللف ال�سري
تقرير: �إعالم �لأ�سرى 

النا�رش  عبد  املري�س  االأ�شري  يعترب 
مدينة  �شكان  من  )48عاماً(  الرابي 
قا�شية؛  اعتقالية  حالة  قلقيلية، 
يف  ولزوجته  له  االحتالل  ملالحقة 
االعتقال االإداري منذ قرابة العامني، 
التي  ال�شحية  حلالته  اعتبار  دون 

حتتاج اإىل رعاية خا�شة.
حديٍث  يف  علي،  اأم  زوجته  تقول 
زوجي  و�شع  االأ�رشى"  اإعالم  ملكتب 
املري�س وا�شتمرار اعتقاله حتت بند 
امللف ال�رشي يزيد من قلقنا وخوفنا، 
فابنتي عقدت قرانها وهو غائب، ومل 
ننتظر حتى يتم االإفراج عنه، فهو يف 
عدة  متديده  ومت  جمهول،  اعتقاٍل 
ال�شحية،  حلالته  اعتبار  دون  مرات 
ويتم التعامل مع ملفه الطبي بطريقة 

عن�رشية"
تو�شح اأم علي" قبل اأيام وبعد اأكرث من 
واملعاناة  االنتظار  من  اأ�شهر  �شبعة 
اإلغاء  مت  الطبي،  االإهمال  و�شيا�شة 
الفح�س الطبي املقرر له بعد و�شوله 
طبيب  الأن  القد�س؛  يف  مل�شت�شفى 
ال�شجن مل يتابع امللف الطبي ويعطيه 

االأدوية الالزمة اخلا�شة الواجب على 
بيوم  الفح�س  قبل  تناولها  املري�س 
واحد من اإجرائه، وهذا التاأجيل يزيد 
من احلالة املر�شية له، فهو يعاين من 

نزيف معوي ال تعرف اأ�شبابه".
وقالت زوجة االأ�شري الرابي املكلومة" 
ظهرنا  ق�شم  االإداري  االعتقال 
من  مرحلة  كل  انتهاء  فعند  جميعاً، 
�شدمة  تكون  االإداري  االعتقال 
التمديد اجلائر، فزوجي جريح منذ 
واأ�شري   ،1987 عام  االأوىل  االنتفا�شة 
الأكرث من �شبع �شنوات وتتم مالحقته، 
االإفراج  بعد  جاء  االأخري  فاالعتقال 
ا�شتمر  اعتقاٍل  من  ب�شهرين  عنه 
املخابرات  له  ت�شمح  ومل  �شهراً،   18

بالبقاء معنا �شوى �شهرين فقط".
اأن  على  الرابي  االأ�شري  زوجة  توؤكد 
االآن  يقرتب  االإداري  زوجها  اعتقال 
اأن نقله  اإىل  العامني، كما وت�شري  من 
مري�شاً يف البو�شطة للقد�س والعودة 
لو�شعه  �رشبًة  كان  عالج،  دون  به 
ال�شحي، وتقول" ي�شتد عليه املر�س 
يوماً بعد يوم وهذه املرة كانت االآالم 
يف معدته، فهو كان يتناول قبل حدوث 
لالأع�شاب،  اأدوية  املعوي  النزيف 

واالإن�شانية  احلقوقية  اجلهات  وعلى 
التعامل مع ملف زوجي على اأنه من 
امللفات اخلطرية من الناحية الطبية، 
واإن بقائه يف االعتقال االإداري يزيد 

من تفاقم و�شعه ال�شحي".
لالأ�شري  االأكرب  االبن  علي)16عاماً( 
ذوي  من  الرابي  النا�رش  عبد 
من  يعاين  اخلا�شة،  االحتياجات 
ما  ويدرك  و�شمعية،  ب�رشية  اإعاقة 
البحث  جمال  يف  مبدع  فهو  حوله، 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  يف 
خالل  من  االأ�شري  والده  وي�شاند 
التوا�شل،  ومواقع  العنكبوتية  ال�شبكة 
على  يكتب  وهو  والده  عن  فيتحدث 

جهاز احلا�شوب.
االأ�رشى"  اإعالم  ملكتب  علي  يقول 
االحتالل يحرمني من والدي، فمنذ 
�شغري وهو يتعر�س لالعتقال، وقد 
كان ياأخذين اإىل االأطباء ويتابع ملفي 
اأحرم  كنت  اعتقال  كل  ويف  الطبي، 
من موا�شلة العالج، واأنا ا�شتاق الأبي، 
يف  جميعاً  علينا  قا�ٍس  فاالعتقال 
عنها  غاب  املنا�شبات  فكل  العائلة، 
اأختي  جناح  ومنها  االأ�شري،  والدي 

وخطبتها".
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نادي �لأ�سري�لفل�سطينى 
بعد ف�سل جل�سة مفاو�سات �ليوم

الأ�سرى يف "ع�سقالن" يح�سمون قرارهم بالإ�سراب
اأّكد االأ�رشى يف معتقل "ع�شقالن" 
بينهم  مفاو�شات  جل�شة  ف�شل 
اليوم  جرت  املعتقل  اإدارة  وبني 
اخلمي�س، وبذلك ح�شموا قرارهم 
عن  مفتوح  اإ�رشاب  يف  بال�رّشوع 
 16 املقبل  االأحد  يوم  الّطعام 

حزيران/ يونيو.
الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  واأو�شح 
اأن هذا القرار جاء بعد تعّنت اإدارة 
مطالب  حتقيق  ورف�شها  املعتقل 
تهديدها  اإىل  باالإ�شافة  االأ�رشى، 
املفاو�شات  جل�شة  خالل  لهم 
يف  �شدهم  اإجراءات  باّتخاذ 

الفرتات املقبلة.
معتقل  اأ�رشى  اأن  اإىل  ي�شار 
عن  اأعلنوا  قد  كانوا  "ع�شقالن" 
االإ�رشاب  خطوة  نحو  توّجههم 
ملواجهة االإجراءات التنكيلية التي 
بحقهم،  املعتقل  اإدارة  تفر�شها 
�شهر  نهاية  منذ  ت�شاعدت  والتي 
ني�شان/ اأبريل املا�شي، من خالل 
وتفتي�شات  اقتحامات  تنفيذها 

االأ�رشى  لق�شم  متكررة  ليلية 
من  عدد  ونقل  غرامات،  وفر�س 
اأن  علماً  تع�ّشفياً،  االأ�رشى  ممثلي 

عدد االأ�رشى فيه )45( اأ�شرياً.

مطالب  اأبرز  عن  واأعلنوا  كما 
االإ�رشاب، وهي:

للغرف  االقتحامات  وقف   -1
ب�شكل همجي وم�شلّح.

فر�شت  التي  العقوبات  اإلغاء   -2
على االأ�رشى ب�شكل جائر.

واإجراء  املر�شى  عالج   -3
التالية  لالأ�رشى  الاّلزمة  العمليات 
يا�رش  النع�شان،  )با�شل  اأ�شماوؤهم 
حممد  حل�س،  هيثم  ربايعة، 
برا�س(، وزراعة االأ�شنان لالأ�رشى 

واإدخال اأطباء خمت�شني.

رواق  يف  تربيد  اأجهزة  تركيب   -4
الق�شم.

5- تركيب مراوح كبرية يف �شاحة 

الق�شم.

6- تبديل حمطات التلفزيون.

7- عودة ممثل املعتقل.

8- اإدخال املالب�س ب�شكل منتظم 
واإدخال الكتب.

9- جتهيز غرفة لتجهيز الطعام.

10- زيادة اأوقات الفورة.

11- الت�شوير مع االأهل والزوجة.

ال�ّشاخن  املاء  ت�شغيل  اإعادة   -12
خالل �شاعات النهار.

الزيارة يف  �شماعات  13- حتديث 
غرف زيارة االأهل.

الفواكه  ب�رشاء  ال�شماح  ذ4- 
واخل�رشاوات دون قيود.



فريق  االن�ضباط  جلنة  عاقبت 
من  باحلرمان  بجاية  �ضبيبة 
واحدة  مباراة  يف  اجلمهور 
التي  االأحداث  خلفية  على  وذلك 
كا�س  نهائي  مباراة  خالل  وقعت 
النادي  جمعت  التي  اجلمهورية 
بلوزداد  �ضباب  اأمام  البجاوي 
مبلعب م�ضطفى ت�ضاكر يف البليدة، 
ال�ضيدة  بلقب  التتويج  عاد  اأين 
البلوزدادي،  النادي  اإىل  الكاأ�س 

وجاء معاقبة ان�ضار �ضبيبة بجاية 
واحدة  مباراة  من  بحرمانهم 
لالإنذار  تلقيهم  بعد  لفريقهم 
اإقدامهم  عقب  جاء  الذي  الثالث 
على اإ�ضعال االألعاب النارية ورميها 
االأمر  وهو  امليدان،  اأر�ضية  على 
اإىل  يتعر�ضون  اآليا  جعلهم  الذي 
عقوبة احلرمان من مباراة واحدة 
ا�ضتنفاذها  �ضيتم  والتي  للفريق 
اأبناء  ت�ضكيلة  مباريات  اأوىل  يف 

"ميا قورايا" من املو�ضم الكروي 
اجلديد داخل الديار.

�ضباب  العب  عوقب  املقابل،  يف 
نظري  واحد  بلقاء  كداد  بلوزداد 
احلكم  و�ضعه  الذي  التقرير 
اإقدامه  عقب  �ضده  �ضعيدي 
احلكم،  قرارات  على  باالحتجاج 
وهو ما �ضيجعله يغيب عن اجلولة 

االفتتاحية من املو�ضم اجلديد.
ع.ق.

ك�ضف رئي�س فريق �ضبيبة القبائل اأنه 
قدم اإىل جلنة االن�ضباط الت�ضجيالت 
الهاتفية  املكاملات  ت�ضم  التي 
فريق  رئي�س  وبني  بينه  التي جمعت 
عرامة  طارق  ق�ضنطينة  �ضباب 
وجهها  التي  االتهامات  بخ�ضو�س 
ات�ضال  اأي  حدوث  بنفيه  االأخري 
حتفيز  اأجل  من  مالل  مع  هاتفي 
ال�ضيا�ضي  لالعبي  الكناري  اإدارة 
ت�ضاعد على  من خالل منحة مالية 
اخلتامية  اجلولة  يف  بقوة  اللعب 
اأمام احتاد العا�ضمة وت�ضهيل مهمة 
التتويج  اأجل  من  القبائلي  النادي 
بلقب البطولة الوطنية، و�ضدد مالل 
التي  االإعالمية  الت�رصيحات  خالل 
خروجه  لدى  اأم�س  اأول  بها  اأدىل 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  مقر  من 
اأمام  عرامة  رفقة  امتثل  اأين  القدم 
االأخري  اأن  االن�ضباط  جلنة  اأع�ضاء 
قام بالرتاجع عن ت�رصيحاته واأق�ضم 
اي  جمع  عدم  اجلزائريني  اأمام 
مالل،  وبني  بينه  هاتفية  مكاملة 
بعيدا  يذهب  �ضوف  انه  وا�ضتطرد 

كالمه  عن  يرتاجع  ولن  الق�ضية  يف 
ال�ضابقة.

فوز  يف  الت�ضكيك  اإىل  مالل  وعاد 
العا�ضمة  احتاد  البطولة  حامل 
املو�ضم  من  اخلتامية  مباراته  يف 
ق�ضنطينة،  �ضباب  اأمام  املنق�ضي 
االأمور  اأن  ال�ضدد  هذا  يف  واو�ضح 
واملقابلة  ح�ضبه  وا�ضحة  اأ�ضبحة 
يتم  �ضوف  اأنه  م�ضيفا  مرّتبة، 
الهاتفية  املكاملة  اإىل  اال�ضتماع 
يف  بعرامة  جمعته  التي  الثانية 
العدالة. وتطّرق املتحدث اإىل فرتة 
تقوم  التي  واال�ضتقدامات  املركاتو 
واأو�ضح  القبائل،  �ضبيبة  اإدارة  بها 
مريحة  للنادي  املالية  الو�ضعية  اأن 
عملية  االإدارة  توا�ضل  و�ضوف 
حت�ضبا  جدد  العبني  مع  التعاقد 
للمو�ضم الكروي اجلديد والرهانات 
ال�ضدد  هذا  ويف  عليها،  تلعب  التي 
يتدعم  �ضوف  الفريق  اأنه  ك�ضف 
بثالثة العبني حمليني وثالثة اأفارقة 
�ضوف يوقعون خالل الفرتة املقبلة.
اجلمهور  �ضغط  مالل  ورف�س 

القبائلي واأن�ضار الفريق، حيث اأ�رص 
وقادرة  قوية  اإدارة  النادي ميلك  اأن 
ب�رصامة،  القرارات  اتخاذ  على 
ال  وال�ضارع  اجلمهور  اأن  مو�ضحا 
النادي  يف  القرارات  قوة  ميلكون 
واملنا�رص يبق منا�رص ال اأكرث، وفتح 
ال�ضباب  وزير  على  النار  املعني 
برناوي  الروؤوف  عبد  والريا�ضة 
املالعب  بتهيئة  طالبه  عندما 
لالندية  القاعدية  الهياكل  وتوفري 
واملالعب  البدائل  اإيجاد  اجل  من 
التي ت�ضتقبل عليها مبارياتها عو�س 
احلديث عن قدرة اجلزائر يف تنظيم 

دورة كاأ�س العامل.
عي�شة ق.

مزهود  توفيق  عنابة  وايل  اأقدم 
عنابة  احتاد  رئي�س  مطالبة  على 
واالبتعاد  الفريق  من  باال�ضتقالة 
نهائية  ب�ضفة  االإدارة  جمل�س  عن 
وذلك بالنظر لل�ضغط الكبري الذي 
اأجل  من  الفريق  اأن�ضار  يفر�ضه 
بفتح  والقيام  النادي  عن  رحيله 
االأ�ضهم  بيع  وعملية  املال  راأ�س 
للم�ضتثمرين  ال�ضماح  اأجل  من 
خرج  حيث  النادي،  اإىل  بالقدوم 
اأم�س  اأول  عنابة  احتاد  اأن�ضار 
"بونة"  عا�ضمة  و�ضط  م�ضرية  يف 
الذي  زعيم  رحيل  على  واأ�رصوا 
لالحتاد  اإيجابيا  �ضيئا  يقدم  مل 
يف  وف�ضل  ح�ضبهم  قدومه  م 

الزي  اأ�ضحاب  ب�ضعود  امل�ضاهمة 
اإىل  والعودة  واالأبي�س  االأحمر 
اجتمع  الذين  وهم  الكبار،  دوري 
وقدموا  الوايل  مع  عنهم  ممثلون 
طلباتهم بغ�رصار من اجل مغادرة 

زعيم  جانب  اإىل  للفريق،  زعيم 
ينتظر اأن تتم اإزاحة جميع اأع�ضاء 
من  وا�ضتبعادهم  االإدارة  جمل�س 
جمل�س  ت�ضكيلة  اأجل  من  الفريق 

اإدارة باأع�ضاء جدد.

بكاأ�س  البرتويل  املجمع  توج 
يف  رجال  ال�ضلة  لكرة  اجلزائر 
احتاد  على  فوزه  بعد   50 ن�ضختها 
البليدة بنتيجة 90-59، بينما انتهى 
املباراة  يف   26-43 االأول  ال�ضوط 

 2019-2018 ملو�ضم  النهائية 
بقاعة  اأم�س  اأول  بينهما  جمعت 
على  االأرباع  وجاءت  ا�ضطاوايل، 
النحو التايل: 14-31، 12-12، 20-
15 و 27-18، هذا اللقب هو 20 يف 
ال�ضابقة  بالت�ضمية  النادي  م�ضوار 
على  والتا�ضع  اجلزائر  مولودية 
اأي�ضا   يحرز  الذي  للمجمع  التوايل 
للمو�ضم  الكاأ�س  و  البطولة  الثنائية 

ال�ضاد�س على التوايل.
قد  املباراة  هذه  كانت  للتذكري، 
املا�ضي  جوان   2 يوم  توقفت 
بالقاعة البي�ضاوية قبل �ضت دقائق 

كان  ملا   االأول،  الربع  نهاية  عن 
االحتاد متقدما يف النتيجة بنتيجة  
التي  ال�ضغب  اأعمال  ب�ضبب   11-15
اأن�ضار  بني  املدرجات  يف  اندلعت 
م�ضالح  تدخل  وبعد  الفريقني، 
اللقاء  توقيف  احلكام  قرر  االأمن، 
مرة يف  ثاين  وهذه  اأمنية،  الأ�ضباب 
مباراة  فيها  تتوقف  �ضهر  ظرف 
�ضغب  اعمال  ب�ضبب  ال�ضلة  لكرة 
نهائي  ن�ضف  بعد  املدرجات،  يف 
البطولة الوطنية للق�ضم االأول رجال 
و  بوفاريك  وداد  بني  جمع  والذي 

نادي ا�ضطاوايل.

من خالل امتالك اأ�ضهم الفريق يف 
يف  الفريق  مال  راأ�س  فتح  انتظار 
الفريق  مالك  ل�ضقيق  الغياب  ظل 
ربوح حداد املن�ضغل باأموره العائلية 
اأ�ضوار  �ضقيقه خلف  تواجد  يف ظل 
حتدث  ان  ي�ضتبعد  وال  ال�ضجن 
م�ضتجدات حول ملف انتقال ملكية 
اإىل م�ضتثمر جديد  العا�ضمة  احتاد 
مفرتق  يف  االحتاد  تواجد  زل  يف 
�ضعوبات  يعاين  الذي  وهو  الطرق 
قدرة  عدم  ب�ضبب  �ضعبة،  مالية 
بالتزاماتها  االإيفاء  حداد  �رصكة 

عن  امل�ضوؤولني  وبحث  املالية 
احللول الناجعة للخروج من الو�ضعية 
ال�ضعبة التي مير عليها النادي، اأين 
التكاتب  عملية  اأن  م�ضادرنا  اأكدت 
جتري  �ضوف  االأ�ضهم  وحتويل 
قيمتها  ت�ضل  اأن  ينتظر  حيث  غدا، 
انتظار  يف  �ضنتيم،  مليار   240 مبلغ 
االأن�ضار  واأن  خا�ضة  االأمور  تر�ضيم 
من  الفريق  ب�ضغف خروج  ينتظرون 
ينتظره  الذي  وهو  احلايل  الو�ضع 
امل�ضاركة  خالل  من  �ضعب  مو�ضم 
خو�س  عرب  القارية  املناف�ضة  يف 

رابطة اأبطال اإفريقيا.
جمموعة  توجهت  املقابل،  يف 
اأبناء  ت�ضكيلة  واأن�ضار  حمبي  من 
اإىل  ام�س  اول  ليلة  "�ضو�ضطارة" 
منزل ربوح حداد من اأجل مالقاته 
فتح  اأجل  منه  عليه  وال�ضغط 
بيع  عملية  يف  وال�رصوع  االأ�ضهم 
لرحيل عائلة حداد  االأ�ضهم متهيدا 
اأعلنت  اأن  �ضبق  بعدما  الفريق  عن 
ان�ضحابها من النادي، اإال اأن املعني 
الواقع  منزله  منن  اخلروج  رف�س 
بدايل براهيم ومل ينزل ملالقاتهم. 

اجلماهري ترف�ش عال�ش 
وغري را�شية عن ا�شتقدام 

يعقوبي

يف �ضياق اآخر، ت�رص جماهري احتاد 
العا�ضمة على رحيل املن�ضق العام 
لالحتاد �ضالح عال�س واالن�ضحاب 
بالتبعية  يتهمونه  واأنهم  خا�ضة 

رف�ضوا  حيث  االإحتاد،  عائلة  اإىل 
تكفله بعملية اال�ضتقدامات وو�ضع 
قائمة امل�رصحني وانتداب مدرب 
اأع�ضاء  رفقة  قام  بعدما  جديد، 
مع  باالتفاق  اال�ضتقدامات  جلنة 
يعقوبي  قي�س  التون�ضي  املدرب 
ق�ضد تعيينه مدربا جديدا للنادي 
خلفا للمني كبري الذي كان اأ�رصف 
بعد  موؤقتا  الفنية  العار�ضة  على 

تيريي  الفرن�ضي  املدرب  رحيل 
مت  الذي  املدرب  وهو  فروجي، 
االأن�ضار خا�ضة  رف�ضه من طرف 
يف ظل ال�ضرية الذاتية املتوا�ضعة 
يعمر  ال  الذي  وهو  ميلكها  التي 
يعاقد  التي  االأندية  مع  طويال 
التتويج  اإىل جانب ف�ضله يف  معها 
باأي لقب طيلة م�ضريته التدريبية.

زعيم يقرتب من �صراء اأ�صهم احتاد العا�صمةالأن�شار حا�شروا منزل ربوح حداد لل�شغط عليه بفتح را�ش املال
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يتوّجه رئي�ش احتاد عنابة عبد البا�شط زعيم نحو �شراء اأ�شهم فريق احتاد 
العا�شمة والتحول اإىل مالك الفريق ب�شفة ر�شمية، وذلك وفق م�شادر عليمة 
بامللف والتي ك�شف "للو�شط" اأن زعيم �شوف يكون املالك اجلديد للفريق من 

خالل الإقدام على �شراء الأ�شهم يف ظل رغبته يف تويل رئا�شة الفريق وهو الذي 
رّدد يف ت�شريحات �شابقة اأنه �شيكون على راأ�ش نادي عا�شمي املو�شم املقبل، وهو 

الأمر الذي يتوجه للتحقق على اأر�ش الواقع

اأكد ا�شتهداف اإدارة الكناري جلب 3 لعبني حمليني و3 اأفارقة

مالل: قدمت الت�صجيالت للجنة االن�صباط 
و�صاأذهب اإىل العدالة

ان�شياعا اإىل اأن�شار احتاد عنابة الذين ي�شرون على رحيله

وايل عنابة يطالب زعيم باال�صتقالة
نهائي كاأ�ش اجلزائر لكرة ال�شلة رجال

املجمع البرتويل يطيح باحتاد البليدة ويتوج باللقب

عي�شة ق.

اإيقاف كداد مباراة واحدة

معاقبة �صبيبة بجاية لقاء دون جمهور

اجلزائري  التن�س  العب  تاأهل 
�ضمري حمزة رقيق اىل الدور الثاين 
من الدورة الدولية لالأوا�ضط التي 
ينظمها االحتاد الدويل من 11 اىل 
16جوان مبدينة اأوفنباخ االأملانية، 
بفوزه على االأملاين جورج ايدوارد 
الالعب  وعانى  مبجموعتني،ـ 
املباراة  هذه  خالل  اجلزائري 
التاأهل  تاأ�ضرية  انتزاع  اجل  من 

اإىل  جلاأ  حيث  املقبل  للدور 
جمموعة  كل  يف  احلا�ضم  ال�ضوط 
بهما  فاز  التي  املجموعتني  من 
7-6 و7-6، ويلتقي رقيق يف الدور 
فان�ضون  �ضامويل  بااليطايل  الثاين 
على  بدوره  املتاأهل  روغريي 
 ،7-5  ،3-6 بيكنيل  بليز  االمريكي 

.3-6
وت�ضمح دورة اوفنباخ ذات الدرجة 

من  كبري  عدد  بح�ضد  االأوىل، 
النقاط، ففي حال حتقيق م�ضوار 
اجلزائري  الالعب  �ضيح�ضن  جيد 
ترتيبه الدويل ب�ضكل كبري، وعرفت 
املناف�ضة م�ضاركة بع�س الالعبني 
الهيئة  لدى  اجليد  الرتتيب  ذوي 
الفرن�ضي  غرار  على  العاملية 
حني  يف  عامليا   37 مايو  هارولد 

يحتل رقيق ال�ضف 422.

دورة الحتاد الدويل للتن�ش اأوا�شط باأوفنباخ

تاأهل رقيق اإىل الدور الثاين

ق.ر.

ع.ق.

ق.ر.



عي�شة ق.

تلقي  من  متخوفا  كان  الذي 
طرد  بعد  جديدة  موجعة  �رضبة 
الالعب هاري�ص بلقبلة من ترب�ص 
تاأتي  اأن  قبل  الوطني،  املنتخب 
اأن  اأكدت  والتي  اإيجابية  النتائج 
متتد  راحة  اإىل  يحتاج  اأونا�ص 
التعايف  اجل  من  واحدا  اأ�سبوعا 
تلقاها  التي  الإ�سابة  من  جيدا 
املناف�سة  اإىل  العودة جمددا  قبل 

ومداعبة الكرة ب�سورة طبيعية.
املنتخب  مواجهة  و�ستعرف 
الوطني  الودية اأمام كاأمامنظريه 
اأعفاه  الذي  اأونا�ص  غياب  املايل 
بالنظر  اللعب  من  بلما�سي 
والتي  منها  يعاين  التي  لالإ�سابة 
يعود  حتى  التامة  الراحة  تتطلب 
�سيكون  اأين  حال،  اأف�سل  يف 
بالتدريبات  معني  غري  املعني 
الت�سكيلة  تواجد  فرتة  طيلة 
التح�سريي  الرتب�ص  يف  الوطنية 

حت�سريا  قطر  يف  تخو�سه  الذي 
الكروي  العر�ص  يف  للم�ساركة 
اإ�سارة  تعطى  والذي  القاري 
م�رض،  يف  اأ�سبوع  بعد  انطالقه 
وهو الذي لن يندمج يف التدريبات 
عندما  م�رض  يف  �سوى  اجلماعية 
مبقر  اجلزائري  الوفد  يحل 
العا�سمة  يف  املقررة  اإقامته 
اأن  ينتظر  وحينها  القاهرة، 
للرحيل  املر�سح  الالعب  يعود 
هذا  اليطايل  نابويل  ناديه  عن 

التدريبات  اإىل  ال�سيفي  املركاتو 
يكون  حتى  للتح�سري  اجلماعية 
النواحي حت�سبا  كافة  من  جاهزا 

لنطالق املناف�سة القارية.
وكان امل�سوؤول الأول على العار�سة 
الفنية الوطنية قد �رضح يف وقت 
اإىل  املا�سيني  اليومني  من  �سابق 
اأن  القطرية  �سبورت«  »بني  قناة 
تعوي�سه  حتتاج  ل  اونا�ص  اإ�سابة 
حتت  و�سيبقى  اآخر  بالعب 

ت�رضف الطاقم الفني الوطني.

بلما�شي طماأن بخ�شو�س �إ�شابته وجاهزيته لكاأ�س �إفريقيا

�أونا�س يغيب �أمام مايل ويعود �إىل 
�لتدريبات من م�صر

تلّقى �لالعب �لدويل �جلز�ئري �آدم �أونا�س �إ�شابة خالل �لتدريبات �لتي �أجر�ها �لأربعاء �ملن�شرم، وهي 
�لإ�شابة �لتي ل تعد خطرية �أين جاءت على م�شتوى �لكاحل، حيث مت عر�س �لالعب على �لطاقم 
�لطبي من �أجل �لك�شف على نوعية �لإ�شابة و�ملدة �لتي تتطلبه للغياب، �أين تبّي �لأمر �أن �لإ�شابة 
لي�شت خطرية ول حتتاج �إعفاء �لالعب عن خو�س نهائيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم وهي �لأخبار �لتي 

�أر�حت �لناخب �لوطني جمال بلما�شي 

��شتجاب ل�شتدعاء بلما�شي وحّل �أول 
�أم�س بالدوحة

ديلور يحقق �حللم ويحمل 
�لقمي�س �لوطني

الوافد  اأم�ص  اأول  م�ساء  التحق 
اأندي  الوطني  للمنتخب  اجلديد 
الوطني  املنتخب  بكتيبة  ديلور 
هاري�ص  الالعب  خالفة  اجل  من 
الوفد  من  طرده  مت  الذي  بلقبلة 
التح�سريي  الرتب�ص  يف  امل�سارك 
يف قطر لأ�سباب ان�سباطية، حيث 
لّبي لعب نادي مونبلييه الفرن�سي 
طلبه  الذي  الوطني  الناخب  دعوة 
ميدان  متو�سط  تعوي�ص  اجل  من 
غادر  الذي  الفرن�سي  بري�ست 
الوطنية والتحق  الت�سكيلة  مع�سكر 
مبطار الدوحة اأين التحق بزمالئه 
املنتخب  مع  له  م�ساركة  اأول  يف 
يحمل  �سوف  الذي  وهو  الوطني 
يف  مرة  لأول  الوطني  القمي�ص 
تاأهيله  مت  اأين  الكروي،  م�سواره 
الدويل  الحتاد  من طرف  موؤخرا 
لكرة القدم من اأجل اللعب للجزائر 
على  تاأهيله  ملف  و�سع  بعدما مت 
الدولية  الكروية  الهيئة  طاولة 
مع  �سابقة  م�ساركة  امتالكه  اإثر 
املنتخب الفرن�سي لفئة اقل من 20 

ديلور �سمن  انتقاء  يتم  عاما، ومل 
قائمة 23 لعبا ب�سبب عدم و�سول 
بخ�سو�ص  الفيفا  الأخ�رض  ال�سوء 
وهو  اخل�رض،  مع  للعب  تاأهيله 
ي�سعه  بلما�سي  جعل  الذي  الأمر 
يف القائمة املو�سعة قبل اأن ي�ستغل 
الفر�سة ويقوم با�ستدعائه لإكمال 
يف  ت�سارك  التي  النهائية  القائمة 
دورة »الكان«، و�سوف يحمل بلقبلة 
القمي�ص رقم 15 طيلة مبارياته مع 
العر�ص  خالل  الوطنية  الت�سكيلة 

الكروي القاري.
عي�شة ق.
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�لو�يل بلكاتب تدخل يف �ملو�شوع و�شر�ر مدير� عاما

�ملجمع �ل�صناعي للإ�صمنت مر�صح 
ل�صر�ء �أ�صهم وفاق �صطيف

�أ�شاد ببلما�شي و�متدح ��شتعانته مبهاجم �إ�شايف حت�شبا »للكان«

عمرو�س: �صباب بلوزد�د �أعادين �إىل �لتتويج 
وتعّلمت من عمر�ين

املقبل  الأ�سبوع  ي�سهد  اأن  ينتظر 
جمل�ص  م�ستوى  على  اجلديد 
يف  �سطيف  وفاق  لفريق  الإدارة 
تت�سارع  التي  امل�ستجدات  ظل 
بال�سجن  احلكم  بفعل  وتريتها 
الفريق  رئي�ص  الذي �سدر يف حق 
�سنوات  ح�سان حمار ملدة خم�ص 
املرفوعة  الدعوى اجلنائية  نظري 
على  الأمانة  خيانة  بتهمة  �سده 
م�ستوى الوكالة العقارية، ويف هذا 
ال�سدد ك�سفت م�سادر مقربة من 
حممد  �سطيف  وايل  اأن  الفريق  
اجل  من  بالتدخل  تعّهد  بلكاتب 
ا�ستقدام  للفريق عرب  اإيجاد احلل 
اأغلبية  �رضاء  اجل  من  �رضكة 
الذي  الأمر  وهو  الفريق  اأ�سهم 
يتعلق باملجمع ال�سناعي لإ�سمنت 
معه  التفاو�ص  يتم  الذي  اجلزائر 
من اأجل �رضاء اأغلبية اأ�سهم الفريق 
يف  خا�سة  للمجمع  ملكا  والتحول 

يتخبط  التي  املالية  الأزمة  ظل 
ت�ساعده  ل  والتي  النادي  فيها 
من  ال�سيفي  املركاتو  بداية  مع 
اجلدد  الالعبني  ا�ستقدام  اأجل 
للمو�سم  التح�سري  يف  والنطالق 
مع  التعاقد  خالل  من  اجلديد 
جيدا  وال�ستعداد  جدد  لعبني 
الأوىل  الأدوار  لعب  اإىل  للعودة 
املناف�سة  خو�ص  اإىل  والعودة 

القارية جمددا.
فاإن  امل�سادر،  نف�ص  وح�سب 
امل�سري ال�سابق يف النادي واملدير 
العام الأ�سبق لنادي اإحتاد العا�سمة 
عبد احلكيم �رضار مر�سح من اأجل 
ال�سطايفي  النادي  اإىل  العودة 
لل�رضكة  عاما  مديرا  وتن�سيبه 
اأجل  كان  الغر�ص  لهذا  الريا�سية 
ال�سفر نحو خارج الوطن من اأجل 

اأخذ عطلة.

لفريق  امل�ساعد  املدرب  عرّب 
عمرو�ص  لطفي  بلوزداد  �سباب 
جمددا  بالتتويج  �سعادته  عن 
بلقب كاأ�ص اجلمهورية يف م�سواره 
له  �سبق  اأنه  واأو�سح  التدريبي، 
منا�سبات  ثالث  يف  اللقب  اإحراز 
النادي  مينحه  اأن  قبل  �سابقة، 
البلوزدادي الفر�سة جمددا باإحراز 
يف  م�سريته  خالل  الرابعة  الكاأ�ص 
التدريب،  ومل يخف عمرو�ص يف 
ت�رضيحاته اأم�ص لالإذاعة الوطنية 
اأنه كان متخوفا من مباراة النهائي 
املن�رضم  الأ�سبوع  جمعتهم  التي 
ظل  يف  خا�سة  بجاية،  ب�سبيبة 
ميار�ص  كان  الذي  الكبري  ال�سغط 
العا�سمي  النادي  لعبي  على 
لعبو  فر�سه  الذي  وال�سغط 
الفريق املناف�ص عليهم يف ال�سوط 
يف  كبريا  التخوف  كان  اأين  الأول 
طرف  من  ال�سديدة  الرغبة  ظل 
اللقب  اإحراز  واأن�ساره  الفريق 

الأندية  لكوكبة  واللحاق  جمددا 
عدد  يف  القيا�سي  الرقم  �ساحبة 
م�سيفا  باملناف�سة،  التتويجات 
ا�ستثنائيا  مو�سما  قدم  فريقه  اأن 
وجنح يف اجلمع بني حتقيق البقاء 
اجلمهورية  كاأ�ص  بلقب  والتتويج 
التي  الكبرية  املجهودات  بف�سل 
طيلة  الفريق  يف  اجلميع  بذلها 

املو�سم املنق�سي.
عبد  باملدرب  عمرو�ص  واأ�ساد 

اأن  اأكد  والذي  عمراين  القادر 
للفريق  الفنية  بالعار�سة  التحاقه 
عادت عليه بالفائدة خا�سة واأنهم 
يف  الطويلة  خربته  من  ا�ستفادوا 
جمال امليدان و�رضامته يف العمل 
عليه،  يعتمد  الذي  والن�سباط 
تاريخا  عمراين ميلك  اأن  وا�ساف 
مع  معتربة  واجنازات  م�رضفا 
الأندية التي اأ�رضف عليها اآخرها 
اأنه تعلم  �سباب ق�سنطينة، م�سيفا 

منه كثريا على امل�ستوى التدريبي 
التكيتيك والتعامل مع الإعالم.

املنتخب  اإىل  املتحدث  وتطرق 
الثقة  ي�سع  اأنه  �سّدد  اأين  الوطني، 
يف الناخب الوطني جمال بلما�سي 
من اأجل قيادة اخل�رض اإىل حتقيق 
اإفريقيا  م�ساركة م�رضفة يف كاأ�ص 
طموح  مدرب  واأنه  خا�سة  لالأمم، 
قوية  قارية  مناف�سة  اإىل  ويح�رض 
اإىل جميع الالعبني  متنح التحفيز 

من اأجل الربوز.
واأ�سار اأن تدعيم الت�سكيلة الوطنية 
بالالعب اأندي ديلور �سيكون مفيدا 
يف  الدخول  اجل  من  التعداد  اإىل 
اإ�سايف  مبهاجم  »الكان«  دورة 
اإ�سافية  حلول  منح  يف  ي�ساهم 
اخلط  م�ستوى  على  للخ�رض 
قادر  واأنه لعب  خا�سة  الأمامي، 
على تقدمي الإ�سافة اإىل املنتخب 

ح�سبه.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تّوج 
عي�سى ماندي املو�سم الكبري الذي 
بيتي�ص  ريال  ناديه  رفقة  قدمه 
اأف�سل  جائزة  باإحراز  ال�سباين 
ال�سباين  الدوري  يف  الالعبني 
قياما بالتمريرات ال�سحيحة وذلك 
اأعلن  حيث  املن�رضم،  املو�سم 
اأن  القدم  لكرة  ال�سباين  الحتاد 
ماندي يعترب الالعب الأكرث جناحا 
يف القيام بالتمريرات احلا�سمة يف 
الإقدام  خالل  من  وذلك  فريقه 
اآلف   3 يقارب  مبا  القيام  على 

مباريات  طيلة  حا�سمة  متريرة 
الأمر  وهو  املن�رضم،  املو�سم 
اأف�سل  بني  من  يجعله  الذي 
واأنه  خا�سة  »الليغا«  يف  الالعبني 
متكن من التفوق على جنوم تن�سط 
يف �سفوف اكرب الأندية الأوروبية 
وريال  بر�سلونة  ثنائي  غرار  على 
كرو�ص  وتوين  ميلو  اآرثر  مدريد 
املدافع  اح�سائيات  كانت  الذي 
املحوري للمنتخب الوطني اأف�سل 

منهما.
ع.ق.

ماندي �أف�صل �للعبني جناحا 
بالتمرير�ت يف �لليغا

عي�شة ق.



�سريو  اأوندا  اإذاعة  فجرت 
بعدما  كربى  مفاجاأة  الإ�سبانية 
ك�سفت اأن ماتي�س دي ليخت قائد 
الهولند�س  ام�سرتدام  اأجاك�س 
األفريدو  لرب�سلونة،  يوقع  لن 
اأوندا  اإذاعة  ال�سحفي يف  مارتينز 
يوقع  لن  ليخت  »دي  زعم:  �سريو 
»الالعب  واأو�سح:  لرب�سلونة«، 

يرى باأنه لن يلعب كثريا اإذا انتقل 
احلايل«. الوقت  يف  بر�سلونة  اإىل 
قرار دي ليخت ل يتعلق بالأموال 
ما  وهو  جيد  ب�سكل  بالنمو  بل 
يحدث  لن  اأنه  اأجاك�س  قائد  يرى 
اإىل  احلايل  الوقت  يف  ان�سم  اإذا 
بر�سلونة، وفقا لالإذاعة الإ�سبانية، 
�سيتطور  اأنه  ليخت  دي  ويوؤمن 

ب�سكل اأف�سل اإذا انتقل لفريق اآخر 
الآن ولي�س اإىل بر�سلونة.

�سحيفة �سبورت الإ�سبانية ك�سفت 
يف وقت �سابق توقف �سفقة انتقال 
دي ليخت اإىل بر�سلونة ب�سبب وكيله 
مينو رايول، دي ليخت وافق على 
ال�رشوط ال�سخ�سية لالن�سمام اإىل 
بر�سلونة، ويف�سل النتقال لالأخري 
اأداءه  اأن  اإل  اآخر،  فريق  اأي  عن 
مينو  جعل  الأخرية  املباريات  يف 
يوقف مفاو�ساته مع  وكيله  رايول 
النادي الكتالوين يف انتظار عرو�س 
اأكرب وفقا لـ �سبورت، تعطل �سفقة 
انتقال دي ليخت اإىل بر�سلونة، جاء 
جريمان  �سان  باري�س  دخول  معه 
يف  وليفربول  يونايتد  مان�س�سرت 
اأي�سا،  ال�سفقة  على  املناف�سة 
عقد  اأ�سده،  على  ال�رشاع  لي�سبح 

اأجاك�س حتى  مع  ليخت ميتد  دي 
�سريحل  الهولندي  والنجم   2021
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 

ح�سبما اأكد النادي الهولندي.
مع  مباراة   55 ليخت  دي  ولعب 
وجنح  املنق�سي،  املو�سم  اأياك�س 
 ،4 اأهداف و�سناعة   7 ت�سجيل  يف 
�سفراء  بطاقات   3 على  وحت�سل 
وقاد  منا�سبة،  اأي  يف  يُطرد  ومل 
زمالئه  رفقة  اأجاك�س  ليخت  دي 
الهولندي  الدوري  لقب  لتحقيق 
لأول مرة خالل املو�سم املن�رشم 
توج  كما   2014-2013 مو�سم  منذ 
املو�سم  هذا  هولندا  لكاأ�س  بطال 
لأول مرة منذ عام 2010، دي ليخت 
هو اأ�سغر قائد يف تاريخ اأجاك�س، 
واأول مدافع يح�سد جائزة اأف�سل 

لعب �ساعد يف اأوروبا.

هازارد: طلبت القمي�ص 10 
وبن زمية الأف�ضل

ريال  لعب  هازارد  اإدين  حتدث 
بالكرة  الفوز  عن  اجلديد  مدريد 
املتوقعة  وال�سفقات  الذهبية 
وكذلك  اجلاري  ال�سيف  يف  للملكي 
الفرن�سي  مع  الهجومية  الثنائية 
كرمي بن زمية، البلجيكي مت تقدميه 
اأمام 50 األفا من موؤيدي ريال مدريد 
ح�سور  اأكرب  ثالث  �ساحب  لي�سبح 
اأثناء  برينابيو  �سانتياغو  ملعب  يف 
كري�ستيانو  الربتغايل  بعد  تقدميه 
رونالدو والربازيلي كاكا، هازارد بداأ 
عقب  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  حديثه 
قائال:  امللكي  جلماهري  تقدميه 

»كنت اأحلم بهذه اللحظة منذ كنت طفال، النتقال لريال مدريد وارتداء قمي�سه 
فخر كبري جدا اأتطلع اإىل بداية املو�سم، كنت األعب مع �سقيقي ثورجان وكيليان 
يف حديقة منزلنا بقمي�س ريال مدريد«، البلجيكي �سيجتمع لأول مرة بالفرن�سي 
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ليقول »زيدان قدوتي كونه املدير الفني 
هو عامل اإ�سايف لرغبتي يف النتقال لريال مدريد، كنت اأريد النتقال منذ مدة 
طويلة قبل اأن ياأتي مرة اأخرى«، وردا على اإمكانية ت�سديد ركالت الرتجيح مثلما 
يفعل يف ت�سيل�سي �سابقا »اأنا لعب جديد يف الفريق والقائد �سريجيو رامو�س 
هو من ي�سدد ركالت اجلزاء وي�سكنها ال�سباك بطريقة مميزة«، وعن النتقال 
من  ت�سيل�سي  مع  البقاء  قررت  املا�سي  املو�سم  بداأ  �سيء  »كل  مدريد:  لريال 
اأجل الفوز بلقب الدوري الأوروبي والآن حان وقت ريال مدريد، بعدما بداأت 

املفاو�سات منذ ال�سيف عقب كاأ�س العامل«.
طبيعي  وهذا  الفوز  يريد  مدريد  ريال  »جمهور  امللكي:  جماهري  عن  ووا�سل 
النادي هو الأف�سل يف العامل ويجب حتقيق كل البطولت واأن نقدم اأف�سل ما 
البلجيكي لن�سمامه  احلار�س  كورتوا  تيبو  تاأثري  واأكمل عن  امللعب«،  لدينا يف 
لريال مدريد »اأحتدث معه كثريا واأخربين بعدم الرتدد يف النتقال لأن النادي 
هو الأف�سل يف العامل وهو �سديقي و�سعيد بتواجده جدا«.«اأنه فخر لبلجيكا اأن 

يتواجد اإثنني من املنتخب هنا اأنا �سعيد للعب بجوار كورتوا«.
ومل يتم الإف�ساح عن رقم القمي�س الذي �سريتديه البلجيكي مع ريال مدريد، اإل 
اأن هازارد ك�سف مازح: »طلبت من مودريت�س اأن يعطني الرقم 10 لكنه رف�س 
لكن ل يهم الرقم الذي �ساألعب به«، وعن اإمكانية الفوز بالكرة الذهبية وجائزة 
اأف�سل لعب يف العامل »ل اأعلم اإن كان من ال�سهل الفوز بها يف ريال مدريد ولكن 
يف ال�سنوات الأخرية ي�سيطر عليها لعبو ريال مدريد، اأفكر يف الفوز بها لكن 
الأهم هو حتقيق الألقاب«، وا�ستكمل هازارد حديثه: »�ساأحاول اأن اأكون اأف�سل 
لعب يف العامل لكن رغبتي الأ�سا�سية يف اللعب لأف�سل فريق يف العامل«.واأ�ساد 
اأف�سل  هازارد بالفرن�سي كرمي بن زمية: »�ستكون عالقتي معه جيدة جدا هو 

مهاجم يف العامل و�سي�ساعدين لأ�سبح لعبا اأف�سل«.
للعب  مدريد  ريال  اإىل  »انتقلت  املتوقعة  مدريد  ريال  �سفقات  عن  وحتدث 
ماذا  و�سرنى  العامل  الأف�سل يف  �سمن  مبابي  وكيليان  بوجبا  بول  الأف�سل،  مع 
الألقاب  حتقيق  يف  مدريد  ريال  ف�سل  وعن  النتقالت«،  نهاية  يف  �سيحدث 
الأف�سل ولكن قبلها حقق ريال  العام مل يكن  اأن هذا  »اأعلم  املو�سم املن�رشم 
والآن لبد من جتديد رغبة  ال�سنوات املا�سية  الألقاب يف  العديد من  مدريد 
الفوز بالألقاب«.واأمت »اأ�سلوب اللعب خمتلف يف اإ�سبانيا عن الدوري الإجنليزي، 

ل اأٌف�سل اأ�سلوب على الآخر و�سوف اأتاأقلم هنا«.

كتالونيا ترف�ص غريزمان
اأتلتيكو مدريد  بعد الإعالن املبدئي من 
جنم  غريزمان  اأنطوان  و�سول  بقرب 
وبداأت  املقبل  املو�سم  لرب�سلونة  الفريق 
داخل  الغ�سب  وترية  جديد  من  تعود 
م�ساهري  من  العديد  الكتالوين،  املع�سكر 
املجتمع الكتالوين اأعلنوا رف�سهم لل�سفقة 
وفيكتور فونت  اإدميل�سون وجوان لبورتا 
اإن  يرون  الكثريون  ريكا�سا�س،  وكارلي�س 
التعاقد مع لعب رف�س النادي يف ال�سيف 
املا�سي اأمر ل ميثل بر�سلونة واإن الإدارة 
من  الرغم  على  ال�سفقة  توقف  اأن  يجب 
اإن غريزمان قرر تخفي�س راتبه من 23 مليون يورواإىل 17 مليون يورو من اأجل 
الإنتقال اإىل بر�سلونة، غريزمان �سيلعب بالنار اإن انتقل اإىل بر�سلونة و�سيحتاج 
لردة فعل كبرية من البداية كي يخر�س اجلميع هناك واإن تعرثت بدايته �سيعي�س 

هو وبارتوميو وفالفريدي وابل من الإنتقادات ل ح�رش لها.

كوبا �أمريكا

مي�ضي يقود الأرجنتني يف مهمة فك النح�ص
منذ ثالثة �أعو�م هّز ليونيل مي�ضي ع�ضاق �لكرة و�لو�ضط �لريا�ضي بخرب �عتز�له �ملنتخب، قر�ر �تخذه وقتذ�ك 

وعيناه مغرورقتان بالدموع عقب هزمية �لأرجنتني يف نهائي كوبا �مريكا �أمام ت�ضيلي يف مبار�ة �أطاح خاللها بالركلة 
�لرتجيحية �لأوىل يف �ل�ضماء!عز� مي�ضي قر�ره حينها �إىل �لإخفاقات �ملتتالية مع �لفريق �لوطني، لكنه مل يلبث �إل 
�أن تر�جع عن كالم عاطفي �أكرث منه عقالين، بعد �أن جفت دموعه وتعافى معنويًا، �لعام �ملا�ضي يف كاز�ن، حّجمت 
فرن�ضا �لأرجنتني يف ثمن نهائي كاأ�س �لعامل 2018 لكن هذه �ملرة مل يعلن مي�ضي ��ضتقالته من م�ضوؤولياته �لدولية 

ومرت �لهزمية بهدوء فكانت �خلال�ضة �أن يف نية ليو �ملحاولة جمدد�ً.

مر  على  لعب  اأف�سل  عاد  الآن، 
التاريخ براأي خرباء كرث على الأقل، 
الأخرية  تكون  قد  جديدة  لتجربة 
لقيادة بالده يف كوبا 2019 اإىل جمد 
قاري طال انتظاره طيلة 26 عاماً 
لدى ع�ساق التانغو الذين قد يكون 
اأكرث، بخالف  النتظار  باإمكانهم  
ال�سن الريا�سية »للربغوث« التي ل 
اعجازات  اأن  ورغم  بذلك،  ت�سمح 
تتواىل  الكاتالونية  الكروية  مي�سي 
منذ نحو 12 عاماً على نحو متتال، 
اإل اأّنه ما زال يف الأرجنتني يجل�س 
الذي  الفو�سوي  مارادونا  خلف 
موا�سم  اأربعة  اإل  فعلياً  يقّدم  مل 
كاأ�س  بالده  خاللها  منح  عبقرية، 
العامل يف حني اأن ليو ما زال ينتظر 
الأول،  الفريق  مع  الألقاب  باكورة 
الثاين  ال�سف  يف  قابعاً  اأبقاه  اأمر 

اأرجنتينياً.
ليونيل  مع  تعود  الفر�سة  اإذا 
خلف  الذي  ال�ساب  �سكالوين 
خورخي �سامباويل وقاد الأرجنتني 
حتى التاريخ يف ت�سع منا�سبات ودية 
خ�رش خاللها مرتني اأمام الربازيل 
وفنزويال   2018 اأكتوبر  يف   1-0
1-3 يف مار�س 2019 وهي مباراة 
ملي�سي  دولية  عودة  اأول  �سهدت 
حتقيق  مقابل  املونديال،  بعد 
منتخبات  على  انت�سارات  خم�سة 

مع  وتعادل  اأقل  او  متو�سطة 
املباريات  هذه  طبعاً  كولومبيا، 
معظمها  عن  مي�سي  غاب  التي 
على  للرتكيز  املدرب  مع  باتفاق 
النهاية  يف  �سيئاً  تعك�س  ل  ناديه، 
ماذا  ول ميكن احلكم من خاللها 
اأن تقدم الأرجنتني يف كوبا  ميكن 
غري  مر�سحة  تدخلها  التي   2019
نف�سه،  مي�سي  من  باإقرار  طليعية 
عنه  تغيب  معهود  غري  وبفريق 
التقليدية مثل  الأ�سماء  الكثري من 
املعتزلني دوليا خافيري ما�سكريانو 

وغونزالو هيغوايني.
احلالية  الت�سكيلة  مييز  ما  لكن 

اجلديدة  باملواهب  غنية  انها 
منتخب  هوية  تغيري  بعد  اليافعة 
2018 ب�سكل جذري، ولعل يف ذلك 
اإيجابي، يف مقدمته  اأكرث من امر 
غياب ال�سغوط عن العنا�رش التي 
مل تدرك جنومية الأجيال ال�سابقة 
بقدر  الإخفاقات  ح�سدت  التي 
تاريخ   2007 فمنذ  الرت�سيحات، 
اأول م�ساركة ملي�سي يف كوبا، خرب 
الأخري كل اأنواع الالعبني والنجوم 
العامل  ببطلة  يليق  ما  دون حتقيق 
على   2011 فت�سكيلة  مرتني، 
بهدايف  زخرت  التي  املثال  �سبيل 
مثل  الأوروبية  الكربى  الدوريات 

وكارلو�س  وهيغوايني  اأغويرو 
ميليتو  ودييغو  ماريا  ودي  تيفيز 
اإىل جنوم اأمثال كامبيا�سو وزانيتي 
ولفيتزي  وبا�ستوري  وما�سكريانو 
اأي  بها  يحلم  كتيبة  وغريهم، 
اإىل  عائدة  قفلت  عاملي  منتخب 
النهائي باخل�سارة  بالدها من ربع 
العام  هذا  اأما  اأوروغواي،  اأمام 
وفيما يخو�س معظم لعبي التانغو 
ي�ستعد  القارية،  جتاربهم  اأوىل 
عاماً   32 �سيدرك  الذي  مي�سي 
م�ساركة  خلام�س  البطولة  خالل 
يف مهمة »فك النح�س« ولعل هذا 
املزيج ال�ساب مع اخلربة املتمثلة 
قد  ليو،  يقودها  عنا�رش  بب�سعة 
لبالد  ال�سحرية  الو�سفة  تكون 

ال�سم�س.
مي�سي  مردود  اأن  راأينا  وفيما 
مع  ملحوظ  ب�سكل  تراجع  البدين 
عنا�رش  وجود  �سيكون  املنتخب، 
�سابة اأمر اإيجابي هنا اأقله بدنياً، 
املباريات  خو�س  على  لقدراتهم 
ت�سكيالت  من  اعلي  بكفاءة 
اآخر  التويف  ال�سابقة  الأرجنتني 
ن�سخها يف رو�سيا 2018، راأينا كيف 
لعبيها  اعمار  معدل  ارتفاع  اأّن 
على  قادرة  غري  مفككة  جعلها 
واملثال  �سابة،  منتخبات  جماراة 

الأو�سح كان مع فرن�سا.
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دي ليخت لن يوقع لرب�ضلونة
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اإ�شكاالت فكرية

الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
كيف يكون االإن�شان ي�شاريًا؟ ما الذي يعنيه الفكر الي�شاري حتديداً؟ من هم اأهل الي�شار يف االألفية الثالثة؟ ما الفرق بني 

الي�شار املتع�شب واالإ�شالم املت�شدد؟ هل الي�شار العربي موجود حقًا ب�شكل ح�شي ملمو�س، اأو ب�شكل رمزي، اأو ب�شورة تاريخية 
اأم حزبية اأم اأيديولوجية، اأو موجود مبواقف �شيا�شية، اأم كمنظومة فكرية، اأم موجود باالنتماء والتحزب؟

ح�شن العا�شي /كاتب وباحث 
فل�شطيني مقيم يف الدامنرك

الفكر  ومذاهب  مدار�س  اإن 
متنوعة  وال�سيا�سي  الفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الي�سار  الي�سار اال�سرتاكي،  تيارات 
املارك�سي  ال�سيوعي،  الليربايل، 
املاوي،  الرتوت�سكي،  اللينيني، 
الي�سار  ديني،  والال  الديني 

االإاإ�سالمي، الي�سار امل�سيحي.
فهو  ا�ستثناًء،  لي�س  العربي  الي�سار 
ي�سار ذو طيف فكري وا�سع، هناك 
اال�سرتاكي،  ال�سيوعي،  الي�ساري 
اللينيني،  املارك�سي  القومي، 
املاوي، ي�سار ديني، ملحد. وتتعدد 
امليول لدى الي�سار العربي، فهناك 
واأفراد  عربية  ي�سارية  اأحزاب 
ي�ساريون مييلون للي�سار، الرو�سي، 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 
االأفريقية.  للتجربة  الالتينية، 
الت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذا 
الذهني والفكري هو �سمة الي�سار 
اختالف مرجعياته  ب�سبب  العربي 
حتوله  اإىل  اأدى  مما  النظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
اأ�سالة. وهو الي�سار الذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
العربية التاريخية اأية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن واحدة من اأبرز 
العربي  للي�سار  الوجودية  االأزمات 
يقدم  اأنه  من  الرغم  فعلي  عامة. 
اإال  عربي  ي�سار  اأنه  على  نف�سه 
غريبة  ونظريات  اأفكاراً  يقدم  اأنه 
متاماً، بل ومتناق�سة مع املوروث 
العربية،  لل�سعوب  االجتماعي 
و�سلت اإىل حد جتاهل اأهم عن�رش 
وهو  املنطقة  �سعب  لدى  ثقايف 
الدين، مما اأدى اإىل عزوف النا�س 
حيث  الي�سار،  يقدمه  ما  كل  عن 

اعتربوه قادم غريب على واقعنا.

يف فقه النقد
املياه  يف  االأحجار  نرمي  نحن 
اآ�سن  هو  ما  لتحريك  الراكدة 
ون�سعى  االأفكار  م�ستنقع  يف 

التخلف  ثقافة  من  االنعتاق  اإىل 
التميز  ثقافة  اإىل  والتقوقع 
واالإبداع والتجدد. اإن دق االأبواب 
النقد  وممار�سة  االأ�سئلة  وطرح 
النوافذ  فتح  و�سيا�سة  واملراجعة 
اأمام الروؤو�س، هي ممار�سات توؤدي 
اإىل جتدد االأفكار والطاقات، واإىل 
تدفق االإبداع واحللول التي ت�سكل 
املمر الرئي�سي للتغيري املجتمعي، 

واأهم اأ�رشار التفوق والتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
الي�سارية  وال�سلوكيات  االأفكار 
التي  والتحررية  املنغلقة،  غري 
الب�سطاء  النا�س  هموم  اإىل  تنحاز 
وتطلعاتهم، وتعمل اإىل اإيجاد حلول 
يوؤمن  الذي  الي�سار  مل�سكالتهم، 
الي�ساري  وعن  والتطور،  باحلرية 
العدالة  قيم  يتبنى  الذي  املنفتح 
ولي�س  الظلم،  ويحارب  وامل�ساواة 
عن الي�سار الفوقي والنخبوي، وال 
املتزمتة  الي�سارية  االأفكار  عن 
عن  وال  التجدد،  ترف�س  التي 
بجانب  يقفون  الذين  الي�ساريني 

الطغاة ويدافعون عنهم.

موطن الي�شار 
اجلديد

اأ�سبحوا  العرب  الي�ساريني  معظم 
فيما  الدينية  لل�سلفية  اأ�سبه 
وقراءتهم  فهمهم  باأ�سلوب  يرتبط 
لالأحداث، فهم متم�سكني بنظريات 
و�سعارات فقدت كل �سلتها بالواقع 
املعا�س منذ �سنني. والكثري منهم 
مل يكلف نف�سه لالآن عناء تفقد ما 
يجري حوله، اإذ ظل اأ�سري روؤية مل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا  يعد 
االجتماعية  بالتحوالت  املت�سارع 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
اإن فاجعة الفكر الي�ساري يف العامل 
الفكر  هذا  اأحزاب  اأن  العربي 
ُمنظري  اأن  عنهم  غاب  وقادته 
كانوا  الغرب  الكبار يف  الفكر  هذا 
احلركة  جممل  اأن  من  يحذرون 
الي�سارية العاملية قد بداأت تنزلق 
قبل  حتى  اجلمود،  م�ستنقع  نحو 
بوقت  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
النتائج  من  كذلك  وحذروا  طويل، 

يف  الي�ساري  الفكر  لقيام  الكارثية 
الفل�سفية،  املذاهب  جميع  تكفري 
قد  املارك�سية  الفل�سفة  اأن  بحجة 
ما  متاماً  وهذا  قبلها.  ما  األغت 
الذي  الديني  ال�سلفي  الفكر  يفعله 
يحاول فر�س موروث فكري على 

واقع مغاير.
الفكر  عند  االأيديولوجيا  تُعترب  اإذ 
جدال  ال  م�سلمة  مبثابة  الي�ساري 
كل  تف�سري  قادرة على  فيها، وهي 
االأيديولوجيا  ت�سبح  بهذا  �سيء. 
تتبنى  فهي  بامتياز،  جديد  دين 
جتمع  اإميانية  م�سلمات  فكرة 
حولها ع�سبية طائفية من معتنقي 
هذه االأفكار، وتتدعي اأنها اأفكاراً 
تبّني  يتم  ال�سورة  وبهذه  واقعية. 
قبل  من  الي�سارية  االأيديولوجية 
واأحزابهم،  العرب  الي�ساريني 
�سياقها  عن  االأفكار  ف�سل  بعد 

التاريخي.
حول  الي�سارية  الفكرة  تتمحور 
اأن  تعترب  التي  ال�سيوعية  الفكرة 
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة 
يف املجتمع ومكلّفة عرب الفل�سفة 
جميع  واأن  العامل،  باإنقاذ  املادية 
االجتماعية  وال�رشائح  الطبقات 
ح�سناً،  تتبعهم.  اأن  عليها  االأخرى 

الفا�سي  بالفكر  هذا  يذكركم  اأال 
الب�رشية  خال�س  باأن  يوؤمن  الذي 
مرهون بالعرق االآري ح�رشياً، واأن 
جميع االأعراق االأخرى هي اأعراق 

اأدنى وعليها اخل�سوع لهم.
وكذلك حال اأ�سحاب االأيديولوجية 
التي  املت�سددة  ال�سلفية  الدينية 
اأ�سا�س  على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ 

اأنهم املنقذون للنا�س.
هو:  االآن  اإحلاحاً  االأكرث  ال�سوؤال 
اأن  العرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  البديهية  احلقائق  ي�ستوعبوا 
العوملة  ع�رش  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
عربة  االقت�سادية  والتكتالت 
ال�رشيع  التطور  وع�رش  للقارات، 
التوا�سل،  وو�سائل  التكنولوجيا  يف 
التطور  هذا  مع  ميكن  ال  واأنه 
القرن  وعقلية  باأفكار  التم�سك 
القرن  حتى  وال  ع�رش،  التا�سع 
الع�رشين؟ هذا بب�ساطة الأن الكثري 
قد  وامل�سلمات  النظريات  من 
حدثت  التي  التطورات  جتاوزتها 
الب�رشية.  املجتمعات  عمق  يف 
الي�ساريني  معظم  اأ�سيب  حقاً  هل 
مينعهم  الروؤية  يف  بت�سلب  العرب 
الفكر  يف  واحداً  كتاباً  قراءة  من 
�سّدة  اأن  اأم  احلديثة؟  الفل�سفة  اأو 

واالأيديولوجية  الفكرية  الع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  واحلزبية 
اأنه ن�سال �سد االمربيالية  يظنون 
حقيقته  يف  هو  فيما  العاملية، 
اإعادة  ا�سمه » وهم  مر�س ع�سال 
وهو  الوراء«  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

مر�س ال �سفاء منه كما تعلمون.
الي�سار  على  التي  احلقائق  اأهم 
اأن  اأمامها  يتوقف  اأن  العربي 
هناك واقعاً جديداً فر�سه طغيان 
العوملة وتطور و�سائل االت�ساالت، 
واأن هناك اأدوات جديدة للتوا�سل 
كثرياً  اأهم  الب�رش وخماطبتهم  بني 
يرفعها  التي  ال�سعارات  كافة  من 
هذا الي�سار واأخطر، وعلى اجلميع 
املعطيات  هذه  مع  يتعامل  اأن 
اأينما  الي�ساريني  فيه  اجلديدة مبا 

وجدوا بكل وعي وم�سوؤولية.
من جهة اأخرى على الي�سار اإدراك 
اأن ق�سية حتقيق املهام امل�سريية 
تعد  مل  واالأمم  لل�سعوب  الكربى 
»الربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
واأحزابها. ومع احرتامنا وتقديرنا 
اأن  اإال  العاملة،  للطبقة  الكبري 
التاريخية  واملتغريات  التطورات 
الب�رشية  اأ�سابت املجتمعات  التي 
الطليعي  دورهم  العمال  اأفقدت 

تقود  اأن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 
واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري 

وال�سيا�سي العاملي.
ثم من بالغ االأهمية القول باأن على 
ما بقي من الي�سار العربي اأن يقوم 
للواقع، تبداأ يف  مبقاربات جديدة 
واإرجاع  االأ�سا�سية،  االأ�سئلة  طرح 
ثم  جذورها،  اإىل  االإ�سكاليات 
اإعادة �سياغة االأهداف والتطلعات 
التي  التحوالت  مع  يتالءم  مبا 
املنطقة،  تزال-  وما   – �سهدتها 
خمتلفة  �سيغ  بابتداع  والقيام 
االأيديولوجي  اال�ستبداد  ملقاومة 
البلدان  يف  والديني  وال�سيا�سي 
املدنية  احلقوق  وانتزاع  العربية، 
لل�سعوب العربية يف العي�س بكرامة 
مدنية  جمتمعات  وبناء  وحرية، 
جلميع  مت�ساوية  حقوق  ت�سمن 
املواطنني بغ�س النظر عن العرق 

اأو الدين اأو املذهب اأو الطائفة.
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  حمدود  عدد  هناك  اإن  نقول 
املثقفني الي�ساريني معظمهم كّتاباً 
بالتقدير  الذين حظوا  واأكادمييني 
ون�سال  م�سرية  يف  الأدوارهم 
ال�سعوب العربية لنيل حريتها وبناء 

الدولة املدنية.

�سدور ترجمة رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني بولز

�سدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�سر »حياٌة ك�سرٍد متقطع«

»�سيدتان  رواية  ترجمة  �سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�سيدتان  رواية  ترجمة  بولز�سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�سدر  بولز  

للكاتبة  جادتان«  »�سيدتان  رواية 
ترجمة  عن  بولز،  جني  االأمريكية 
ق�سة  الرواية  وت�رشد  ع�رشى  وائل 
�سديقتني تعيدان اكت�ساف نف�سيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 

و»فريدا  جويرجن«  »كر�ستينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 
االآن�سة  تبيع  متزوجة،  واالأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 

متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�سة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى االأطوار.

مع  »كوبرفيلد«  ال�سيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 

وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�سحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�سوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 
لتُح�سيا خ�سائرهما الرواية مفعمة 

وتفكك  والغمو�س،  بال�سخرية 
الطبقة  لن�ساء  املتداعى  العامل 
الفو�سوية  مبيولهن  االأر�ستقراطية، 
يكتنف  الذى  االغرتاب  واإح�سا�س 

حياتهن.

�سدور طبعة جديدة من ديوان 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
جديدة  طبعة  متقطع«�سدور 
»حياةٌ  نا�رش  اأجمد  ديوان  من 

ك�رشٍد متقطع«

لق�سور  العامة  الهيئة  عن 
�سدرت  امل�رشية،  الثقافة 
ديوان  من  جديدة  طبعة 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
فى  نا�رش  يقول  متقطع«، 

مثل  »وقعُت  للديوان:  تقدميه 
غريى فى هذا االلتبا�س الذى 
لها �سكل  جعلنا نكتب ق�سيدة 
ق�سيدة التفعيلة وتقطيعها اإىل 
لكن من  ال�سفحة،  اأبيات على 

ق�سيدة  ون�سميها  وزن،  دون 
الديوان  هذا  �سدر  حتى  نرث، 
على  ورمبا   ، علَيّ طارحاً 
مل  �سوؤاالً  العربية،  ال�سعرية 
ق�سيدة  اأهذه  ذاك:  مذ  يربح 

اأم  �سعر،  اأقا�سي�س؟  اأم  نرث، 
يكن  مل  مبت�رشة؟  حكايات 
هذا  ن�سو�س  تقّبل  �سهاًل 
ق�سائد،  باعتبارها  الديوان 
الأن  بالتحديد،  نرث  وق�سائد 

النرث  لق�سيدة  ال�سائد  ال�سكل 
ق�سيدة  هيئة  له  العربية 
عند  نرثيتها  متاماً.  التفعيلة 
غياب  من  تاأتى  يكتبونها  من 

الوزن لي�س اإال«.



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

نود يف �لبد�ية �أن حتدثينا عن 
�سخ�سيتك ؟ 

 .. خيالية   بنت   .. حاملة  طفله 
�أنثى عا�سقة  .. �مر�أة رومان�سية .. 
ب�سيطة  فتاة  ملجرد  م�سميات  كلها 
�لألو�ن  عن  و  �لأ�سو�ء  عن  بعيدة 
�لرب  تناجي    .. �ل�سطناعية 
لتعي�ش حياة طبيعية ولتنعم بال�سحة 
ل   .. �لهنية  و�حلياة  �لبال  ور�حة 
مبعنى  �لرفاهية  حياة  عن  تبحث 
و�لنف�ش   .. تكتفي«  »بالب�ساطة 
 .. �لربية  لرب  �ساكرة  قانعة  ر�سية 
م�ساعرها   ، للكتب  �ملطالعة  تهوى 
ب�سفافية  مغلفة  و�أحا�سي�سها 
مف�سوحة ل خمفية .. فتاة �سديدة 
�حل�سا�سية  لكنها تتنا�سى كل �إ�ساءة  
.. تتعامل بح�سن نية .. حب �لنا�ش 
هدية  و�أكرب  �أجمل  لها  وب�سمتهم 
وت�سكر  بخري  ذكرت  �إن  ت�سعد   ..
من�سية  غري  �أنها  �لفا  �هلل  وحتمد 
ب�سيطة  فتاة  �ل جمرد  لي�ست  وهي 
عادية ل تقارن باأحد فهي ل ت�سبه 
�سوى نف�سها و نف�سها ل ت�سبه �سوى 

هي ..  

 ، موهبتك  �كت�سفت  متى 
وكيف ؟ 

�لأوىل  �سنتي  يف  موهبتي  �كت�سفت 
كان  �لكتابة  حب  �أن  مع  متو�سط  

منذ �ل�سغر ..
  

وكيف   ، بد�يتك  كانت  كيف 
�أ�سبحت ؟ 

يف  تكن  مل  بها  خو�سي  و  �لكتابة 
�سياق �ل�سدفة بل هي موجة �رست 
كانت  مر�حل  عرب  يل  بالن�سبة 
لكن  �لبتد�ئية  بد�يتها يف �ملرحلة 
�أثري معني و هي �لغرية.. كنت  عرب 
�لد�ئرة  يف  فعالة  و  ن�سيطة  فتاة 
كنت   .. �ملدر�سة  يف  �لثقافية 
�أع�سق �لتعبري و ح�سته و كانت لدي 
�لن�سمة  تلك  هي  مقربة  �سديقة 
�ل�سوت �ملنخف�ش  �لهادئة �ساحبة 
تذهل  كانت   ، �ملرهف  �حل�ش  و 
�جلميع  �إطر�ء   ، تكتب  مبا  �جلميع 
ب�سكل  تتميز  جعلها  وت�سفيقهم 
�لذي جعل مني  �ل�سكل   .. ملحوظ 
بالرغم من  �لطريق  تتلم�ش  �إن�سانة 
�لذي  �لطريق  ذ�ك   .. �سني  �سغر 
�سيجعل مني �ساحبة �لقلم �ملقروء 
�لغرية  تعرتي  حني  و   .. م�ستقبال 
�سيئني:  �إىل  تتحول   ، �أحدهم  قلب 
فتبحث   ، تغريك  طاقة  �إىل  �إما 
�إىل  �أو   ، يرفعك  �أن  ميكن  ما  عن 
روحك  فتوؤذي  ت�سعل جو�رحك  نار 
وكثري� من �لأرو�ح . وهنا تالم�ست 
 ، �لرغبة  مع  لدي  �لغرية  م�ساعر 
و  لهذ�  �ملوؤدية  �لأبو�ب  فطرقت 

�لفقر�ت  و  �لن�سو�ش  بكتابة  بد�أت 
و من ذلك �إىل �خلو�طر �إىل �سن ما 
�ل�ساد�سة  حتى  ع�رس  �لر�بعة  بني 
�لذي  �ل�سعور  ذ�ك  �أن�سى  ع�رس..ل 
رغبة  يف   �لفرتة،  تلك  يف  ع�سته 
روح  �إىل  وحتولت   ، �لغرية  �أ�سعلتها 
�أن  �أدركت   ، يل  مر�فقة  جديدة 
�لإن�سان ي�ستطيع �أن ي�سبح ما ي�ساء 
ويكت�سب �ملهارة �إذ� �متلك �لعزمية 
غريتي  من  جتردت  و�لرغبة.. 
ها  و  وقر�أت..  �سديقتي  و�ساندت 

�أنا �ليوم عا�سقة 28 حرفا ..  

�خليط  عن  �أ�ساألك  دعيني 
و�لأدب  �لرتجمة   بني  �لرفيع 
، ومتى يغتال �أحدهما �لآخر ؟

و�لأدب  كمهنة  �لرتجمة  �أمار�ش 
�أمار�ش �لرتجمة عن و�قع   ، كع�سق 
كل  عن  �لأدب  يف  و�أكتب  معي�ش 
�لأ�سياء �لتي �فتقدناها ومل جندها 
�لأقل  على  بالن�سبة يل   ، �حلياة  يف 
�لرتجمة  على  �أحيانا  �لأدب  يتغلب 
ممار�سة  عن  �أتوقف  �أنني  لدرجة 
و   ، لالأدب  كليا  �أتفرغ  كي  �لأخرية 
يف  بينهما  �أمزج  ثم  �لعك�ش  �أحيانا 
يف  �أخرى  فاأمار�ش  كثرية  �أحيان 
�لرتجمة �لتمرد و�لع�سيان و�أمار�ش 
يف �لأدب �لهدوء و�لر�سانة و�حلكمة 
�ملتناق�سات  كل  بني  �أجمع  لذلك 
ما  هذ�  يف  و�أكمل  معا  �لنوعني  يف 

ينق�سني يف �لآخر ..

�لتي  �لكتابة  معوقات  هي  م� 
و�جهتك وكيف تعاجليها ؟

�لكتابة:  يف  �ملعوقات  �أهم   من   
�لت�سويف وغريها قد تلوكها �أل�سنتنا 
لآخر،  وقت  من  �أنف�سنا  بها  ونُقنع 
عن  �آخر  تعبري�ً  �إل  لي�ست  وهي 
�سفة �لت�سويف . لذلك من يكرث من 
فالأرجح  )�سوف(  كلمة  ��ستخد�م 
ين�رس  ولن  بالكتابة  ي�رسع  لن  �أنه 
يوجد هناك عامل  كما  �أبد�.  كتابا 
د�خلي، فله عالقة بطبيعة �لإن�سان 
�لنقدية �لتي ل تقنع مب�ستوًى معني 
، بحيث تبقى  به  �أّي عمل يقوم  يف 
لي�ش كاماًل   : �أّد�ه  ما  باأن  تلُجّ عليه 
وفيه نق�ش وغري تام وت�سوبه �لعيوب 
�سيق  مو�سوع  على  �لعثور  كذلك 
�لوقت  نف�ش  ويف  �لقارئ  يجذب 
لبع�ش  نفتقر  �أننا  �لأهم  يفيده 
�لر�قي  �لأ�سلوب  مثل  �للم�سات 
و   .. �لأحيان  �لقارئ بع�ش  ليجذب 
كذلك �لدعم �ملعنوي خا�سة. .....  

يف  يتوفر  �أن  يتوجب  �لذي  ما 
��ستفز�ز  يف  لينجح  �لكاتب 
�لقارئ للنظر �إىل و�قعه نظرة 

خمتلفة قابلة لالبت�سام؟

هو  يتحلى  �لكاتب �أن  على  يتوجب 
كي  �ملختلفة  �لنظرة  بتلك  �أول 

ينقلها عرب �حلروف �إىل �لقارئ ما 
يلزمه روح �ساخرة يف د�خله حتول 
�سحكة  �إىل  �حلياة  م�سكالت  كل 

ت�سنع �لوعي وحتدث �لفرق .. 

وطموحاتك  هدفك  هو  ما 
تطوير  �سبيل  يف  �مل�ستقبلية 

موهبتك ؟

مل  ما  هو  دوًما  وطموحي  هديف  
جناح  من  حققت  ،مهما  بعد  �أبلغه 
�ملدى  طويل  �لعام  هديف  ذلك  مع 
نافعة  منتجة  �سخ�سية  �أكون  �أن 
فيه  �أتو�جد  �أي جمال  للمجتمع يف 
عمل  �أي  يف  و�جلودة  �لتميز  و   ..
لالرتقاء  دوماً  �أطمح  كما  به  �أقوم 
�لدر��سي  م�ستو�ي  من  و�لتطوير   ،
يكون  ل  كله  وهذ�  موهبتي  وجمال 
 .. وجل  عز  �هلل  من  بتوفيق  �إل 
تقدم  وكلما  يتوقف  ل  طموحي    (
�لزمن بي ز�دت طموحاتي     (      

�لذي  �ملنا�سب  �لعمر  هو  ما 
متامًا  جاهزة  �أنك  فيه  وجدِت 
و�أنك  ملمو�سة  جدّية  خلطوة 
يف  بالن�سر  تكتفي  تعودي  مل 

و�سائل �لتو��سل ؟

عمر  هناك  يوجد  ل  يل  بالن�سبة 
منا�سب ، �لأمر يعود لذ�ت �ل�سخ�ش 
و  �لرغبة  على  و  للقدرة   و�متالكه 

�لثقة يف �لنف�ش .. 

على  �ّطلع  �سخ�ص  �أول  هو  من 
رغبتك يف �لتاأليف ؟ 

يف  �أطال  و  �هلل  حفظهما  و�لد�ي   
عمرهما .. 

” حتى  �لأول  �أ�سدرت كتابك   
ل تكوين عادية ”، ماذ� تناولت 
فيه.. وما �لذي �أر�دت جناة �أن 

تقوله يف مولودها �جلديد ؟ 

كتاب » حتى ل تكوين عادية » عبارة 
عن ر�سائل �إىل �جلمال �لذي ل يرى 
�إل باحلب و �لأمان و لهما فقط .. 
�إىل كل �مر�أة حاربت و �سحت و لو 
�لعامل  لنف�سها  تكون  �أن  و�حد  ليوم 
حماولة  كله  �لكتاب  هذ�   .. كله 
لإقناع �لقارئ باأن يجيب عن بع�ش 
�لت�ساوؤلت من خالل ق�س�ش جناح 
�حلياة  و�قع  من  جمعتها  ف�سل  و 
حتلو�  ن�ساء  بالأحرى  و  لأنا�ش 
�ملر�أة  عن  حتدثت   .. بالتفاوؤل 
يف  مكانتها  و  �أهميتها  و  �مل�سلمة 

�ل�سالم .. 
 

�لزمن  من  ��ستغرقت  كم   _
لإ�سد�ر كتابك ؟

قر�بة 6 �ىل 7 �أ�سهر ..     
                    

جتربة  ُهناك  �ستكون  هل 
وهل  كتاب  تاأليف  يف  �أُخرى 

�سيكون خمتلف مما كان عليه 
�لأول ؟

نعم هناك جتربة �أخرى كما �أ�سميه 
�هلل  �ساء  �ن  قريبا  �لثاين«  »مولودي 
.. وهو خمتلف مما كان عليه �لأول 
» جمموعة ق�س�سية �سمت جتارب 

�جتماعية »  

هل تعتقدين �أن �لكتاب ولغته 
هو �سورتك �لتي تفتخرين بها 
ل  جزء  �أنه  �أم  �لُكّتاب؟  �أمام 

ي�سكل �سورة ؟

�فتخرت  لطاملا  �لتي  �سورتي  هو 
لزلُت   .. بها  د�ئما  �فتخر  و  بها 
مبتدئة فاأطمح لالأف�سل دوماً ، لدي 
يقني تام باأنني �ساأ�سبُح كذلك باإذن 

�هلل .. 

 .. �جلز�ئري  �لغرب  من  �أنت 
�لثقافية  حدثينا عن �لأجو�ء 

يف تلك �ملناطق ؟ 
  

�لأجو�ء �لثقافية يف �لغرب خمتنقة 
بغبار �لتهمي�ش ، هذ� �إن مل �أقل �أنها 
�مل�سهد  يكاد  ل  متاما،  منعدمة 
حركة  �أي  ي�سهد  �لغرب  يف  �لثقايف 
�لعقول  تغييب  �إىل  �إ�سافة  تذكر، 
هناك  �ملثقفة  و�لأ�سو�ت  �ملفكرة 
كل  ي�سمل  �لأمر  �أن  وعز�ءنا   ..
�ملثقفني �جلز�ئريني و�إن كان �لأمر 
يف  و��سح  �حلد  ب�سكل  عن  يزيد 

�لغرب .. 

�ملثقف  عجز  تف�سرين  كيف 
ثقايف  مركز  تاأ�سي�ص  عن 
ثقافية  موؤ�س�سة  �أو  حقيقي، 

م�ستقلة وحقيقية ؟

جمتمعه  لق�سايا  �ملثقف  نظرة    
و�لتعامل  حوله،  من  و�ملجتمعات 
 ، ت�سخيم  �أو  بتقوقع  �إما  معها 
�سمري  وي�سلبه   ، �لروؤية  يفقده  مما 
 ، �لطرح  و�أدبيات   ، �ملو�قف 
�حللول  وبنود   ، �لنقا�ش  وجماليات 
. و�لنظرة �لقا�رسة �ملعطلة للروؤية 
 ، و�حد  مبنظور  �ملتل�س�سة  تلك 
لالآخر.  و�سلب   ، للذ�ت  وتع�سب 
ومن هنا يتخلى عند دوره �لطليعي 
كذ�ت و�عية ومثقفة .. و حني نتاأمل 
�ملثقف �لعربي جنده يف حالة تبعية 
لل�سلطة يف بلده �أو لالآخر �لغربي ، 
وحني   ، �ملادية  مل�ساحله  تابع  �أي 
يرف�ش مثل هذ� �ل�ستالب و�لتبعية 
�لتهمي�ش، ل ن�ستطيع  جنده �سحية 
مهموم  لأنه  باملطلق،  نلومه  �أن 
بتاأمني حاجياته �ليومية، خا�سة �أنه 
�أن يعي�ش من �لثقافة ملات  �أر�د  لو 
جمتمع  يف  ..  �إننا  وقهر�  جوعاً 
ماأزوم ، يهمل �حلاجات �لروحية �أو 
�لرب�مج  �إىل  فقط  �نظر   ، يدمرها 
�لإعالم  يف  ون�سبتها  �لثقافية 
و�سائل  ويف   ، و�مل�سموع  �ملرئي 

�لتو��سل �لجتماعي مثقف ل يهتم 
بلغته �لعربية ، ويرطن بالأجنبية ، �أو 
يكتب بالعامية على و�سائل �لتو��سل 
، هل ننتظر منه �خلري لأمته ؟ لذلك 
ثقايف  مركز  عن  تاما  عجز�  يعجز 

حقيقي .. 

، عن كيف تقر�أ  �لآن  �ساأ�ساألك 
�لثقايف  �مل�سهد  وذ�ن  جناة 

�جلز�ئري ككل؟

�جلز�ئري  �لثقايف  �مل�سهد  مينحنا 
�ليوم ، حالة من �لتململ تثري �لكثري 
من �لأ�سئلة. كلها تريد تغيري� كبري� 
وخ�رس  ُعف  �سَ �لذي  �لثقايف  للو�قع 
بالن�سبة  بريقه خ�سو�سا  �لكثري من 
ملجموعة من �لهيئات �لثقافية �لتي 
كانت فاعلة �إىل وقت قريب ، مهما 
كانت �لأ�سئلة �ملثارة حولها .. كما 
و�لثقافة  بالأدب  �لهتمام  �أن  �أرى 
تركز  �أن  يجب  �لتي  �أولويات  من 
تاأملنا  لو   ، �ملعنية  �جلهات  عليها 
�جلز�ئر  يف  �لثقايف  �مل�سهد  يف 
�لقليلة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل 
ترت�كم  كتب  من  طبع  ما  وخالل  ؟ 
دور  عليها  وتتز�حم   ، �لرفوف  يف 
كان  �لذي  �لثقايف  و�حل�ساد  لن�رس، 
م�رسوع  غياب  نتيجة  وه�سا  هزيال 
ثقايف حم�ش ت�سنده �سيا�سة ثقافية 
وطنية حم�سنة بن�رس �أفكار جديدة 
�لثقايف  �مل�سهد  لبناء  ومنهاج   ،
 ، و�ملفكر  �لأديب  ي�رسف  م�سهد�َ 
جمالت  فتح  من  �ليه  يطمح  وما 
للقارئ  �لفكرة  لت�سهيل �ي�سال  عدة 
�لآن  حلد  يحقق  مل  ر�أي  ح�سب   ،
�إىل  يف�سي  ملمو�سا  �إيجابيا  حتول 
ومتطورة  ر�قية  ثقافية  بيئة  خلق 
فعال  دور�ً  تلعب  �أن  لها  ميكن 
وفاعال يوؤ�س�ش للح�سور �لقوي لهذ� 
من  �لهائل  �لكم  رغم   { �لقطاع، 
غياب  يف  �سنويا  تطبع  �لتي  �لكتب 
يكمن  ، وهذ� ل  �لتميز {  ما  نوعا 
يف  و�ملو�هب  �لكفاء�ت  �نعد�م  يف 
�أنو�عها،  مبختلف  و�لفنون  �لثقافة 
بل �مل�سكل �لذي يطرح نف�سه بقوة 
هو �أن �أغلب هذه �لكفاء�ت موجودة 

لكنها مبعدة .. 

ما هي ن�سيحتك لكل من يريد 
�إ�سد�ر كتاب ؟  

�حلق  كل  لك  �أن  تتاأكد  �أن  يجب 
على  �سخ�ش  كل   ، �لإبد�ع  يف 
�لإبد�ع  يف  �حلق  له  �لكوكب  هذ� 
جتعل  ل  يف�سلها،  �لتي  بالطريقة 
�لتي  �ل�ساخرة  �ل�سلبية  �لتعليقات 
ميطرها �لنا�ش على �لآخرين تثبط 
�لإبد�ع  �حلق يف  لك  من عزميتك، 
�أن  وللنا�ش �حلق يف �لنقد .. يجب 
ل تعرت�ش على نقدهم ماد�م يكتب 
ت�ستفيد  �أن  ميكن  و��سحة  باأ�سباب 
منها بعد ذلك ، ويف نف�ش �لوقت ل 
�لعرت��ش  �سخ�ش  �أي  على  يجب 
على رغبتك يف �لإبد�ع ، �أكتب هذه 
من  قوية  موجة  ظل  يف  �لكلمات 
�لنقد و�ل�سخرية .. تذكر �أن �أ�سحاب 
�لأنف�ش �لعظيمة د�ئماً ما يو�جهون 
مقاومة عنيفة من �أ�سحاب �لعقول 
�لب�سيطة. ثق بنف�سك �أنك قادر على 
حتقيق �أهد�فك و تكون قد قطعت 

ن�سف �لطريق نحو �أهد�فك ..

هذ�  قر�ء  جلميع  �أخرية  كلمة 
�حلو�ر؟

�أن  �أمتنى  �سعيدة جد� بهذ� �حلو�ر 
يكون ذو فائدة لكل من يقر�أ.. ولكل 
من لدية هدف عليه �أن ي�سعى ور�ء 
�لكثري  ويتعلم   ، طموحاته  حتقيق 
لنف�سه  لي�سنع  �ملمار�سة  من خالل 
�جناز� يكتب يف م�سريته �لذ�تية .. 
�لطيبة  �لفر�سة  هذه  على  �أ�سكركم 
�سيفة  �أكون  �أن  يل  كبري  �رسف   ،
لكم  متنياتي   ، �جلريدة  هذه  على 
بالتوفيق و�لتاألق �لد�ئمني و�مل�سي 
و�حت�سان  �لثقافة  خدمة  يف  قدما 
�جلز�ئريني  �ملثقفني  �ستات 
�هلل  .. وفقكم  و�لعرب يف كل مكان 

فيما تريدون. ..

تعزية
�لأم  �أعر�ب  عائلة  فقدت  �أ�سبوع  �رسف  ويف  و�لأ�سى   �حلزن  ببالغ 
و�لأخت �أعر�ب زهرة �ملولودة حمديد و �لأخت و�لبنة غنية �أعر�ب  
و�لأخ �سفيان وعلى �إثر هذ� �مل�ساب �جللل يقول لكم  �ل�سيد �أرزقي 
وجرب  عز�ءكم،  �هلل  �أح�سن  مزياين،   عائلة  وبا�سم  با�سمه  مزياين 
ور�سو�نه،  برحمته  وتغمدهم  و�لفقيدة  للفقيد  وغفر  م�سيبتكم، 
و�أ�سلح ذريته جميعاً. ول يخفى على �جلميع �أن �ملوت طريق م�سلوك 
�ل�سالة  عليهم  �خللق  �أ�رسف  وهم  �لر�سل  مات  وقد  مورود،  ومنهل 
)ُكُلّ  �سبحانه:  �هلل  قال  ل�سلمو�،  �ملوت  من  �أحد  �سلم  فلو  و�ل�سالم، 
ْوَن �أُُجوَرُكْم يَْوَم �لِْقيَاَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن  ا تَُوَفّ َ نَْف�ٍش َذ�ِئَقُة �مْلَْوِت َو�إَِنّ
�لُْغُروِر( ويف  َمتَاُع  �إِل  نْيَا  �لُدّ يَاةُ  �حْلَ َوَما  َفاَز  َفَقْد  نََّة  �جْلَ َو�أُْدِخَل  �لنَّاِر 
�لأخري �أتقدم �إىل كل عائلة �أعر�ب وحمديد وكل �سكان قرية ع�سوية  

ببلدية �أزفون باأحر �لتعازي و�أ�سدق �ملو��ساة.

�لكاتبة جناة وذ�ن ليومية »�لو�سط »

اجلمال اإىل  ر�سائل   ..." عادية  تكوين  ال  "حتى 
.      �أمار�ص �لرتجمة كمهنة و�لأدب كع�سق

وذ�ن جناة فتاة �سبتمربية مقبلة على �سهادة �لبكالوريا �سعبة لغات �أجنبية من مو�ليد 2001  
ذ�ت �ل�سابعة ع�سر خريفا تنحدر من ولية تيارت بلدية عني �حلديد ي�ستهويها عامل �لكتب ، 

قر�ءة و كتابة .. موؤلفة كتاب حتى ل تكوين عادية .. 
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املخرج امل�شرحي وليد عبد الالهي« يك�شف« للو�شط«

»براغيث« متثل اجلزائر يف 
املهرجان الدويل للم�سرح 

املحرتف باملغرب
�شتمثل  جمعية املنارة الثقافية قور�شو بومردا�س   اجلزائر  يف  املناف�شة الر�شمية للمهرجان 

الدويل لي�شا�شفة للم�شرح املحرتف3 بالدار البي�شاء باملغرب   اأين �شتكون م�شاركة بعر�شها 
امل�شرحي املو�شوم بـ » براغيث«  �شينوغرافيا حممد بريك �شاو�س، دراماتورجيا و اإخراج وليد 

عبدالالهي ، حيث �شينطلق هذا  املهرجان من الفرتة املمتدة من 19 اإىل غاية 22 جوان  
2019 مع عدة فرق م�شاركة من خمتلف اأنحاء العامل .

حكيم مالك 

مك�شب للم�شرح 
اجلزائري

م�رسحية«  خمرج   و�أكد   
�لالهي  عبد  وليد   « بر�غيث 
رئي�س جمعية �ملنارة �لثقافية 
قور�صو بومرد��س يف ت�رسيح 
خ�س به يومية »�لو�صط » باأن 
�مل�رسحية   بهذه  م�صاركتنا 

�لدويل  �ملهرجان  يف 
باملغرب  يعد مك�صبا للم�رسح 
�جلز�ئري، لكن يف ظل �ل�صعي 
�ملن�صود  �لهدف  �أجل  من 
�لنظر  �مل�صوؤولني  من  �آملني 
دعم  �أجل  من  �جلمعيات  �إىل 
�أجل  م�صارها و ت�صجيعها من 

هذ� �لكفاح �جلمعوية .
م�شرحية فل�شفية بروح 

واقعية حتاكي �شجن 
احلياة

بر�غيث« م�رسحية   « �أن  كما   
فل�صفية بروح و�قعية ، حتاكي 
ونخلق  نعي�صه  �لذي  �ل�صجن 
و  �لأنا   ، حياتنا  يف  ق�صبانا 
�لرنج�صية وحب �لذ�ت تن�صهر 
يف هذ� �لعمل �لذي يعترب من 
�مل�رسح �لنخبوي ، وم�رسحية 
بر�غيث حتاكي �لو�قع ور�صائل 
معلقة بالأفق و �أخرى يكت�صف 
معناها �أهل �لخت�صا�س حيث 

تلعب  يف دور »وردة« مو�صاوي 
�ملحامي«  دور«  يف  حياة،  
دور  �صاو�س، يف  بريك  حممد 
زعيم  �لدين  �صيهاب  »�لزوج« 
بريك  حممد  �صينوغر�فيا  و  
وليد  در�ماتورجيا  و  �صاو�س 
ر�صا  تقنيات  و  �لالهي  عبد 
و  قمبور  و�إ�صماعيل  فرو�صي 
حجر��س   فار�س  كوريغر�فيا 
عبد�لعزيز  �لفني  و�ملدير 

قا�صد.  

عمل م�شرحي جريء

وي�صور �لثالثي يف هذ� �لعمل 
و  �خليانة  م�صاهد  �جلريء 
�ملج�صد  �جلن�صي  �لتحر�س 
ر�قية  ب�صورة  »بر�غيث«  يف 
�مل�رسحية   فهذه    ، �إبد�عية 
بني  ومن�صجمة   متنا�صقة 
كذ�  و  �خلافتة  �لإ�صاءة 
من  جو�  يخلق  �لذي  �لإيقاع 
�صينوغر�فيا  �لأمل،  و  �ملتعة 

ب�صيطة لكنها خدمت �لعر�س 
و متكن �ملخرج من ��صتغالل 
�لف�صاء �ملح�صور يف زنز�نة 

.
15 جائزة جلمعية 

املنارة الثقافية قور�شو 
بومردا�س

جمعية  يخ�س  وفيما 
قور�صو  �لثقافية  �ملنارة 
جمعية  تاأ�ص�صت  بومرد��س 

جمعية    2018 فيفري   12
و  �لفني  باملجال  خمت�صة 
كذ� �مل�رسح ب�صفة خا�صة ، 
ودولية  وطنية  م�صاركات  لها 
على  �صنة  خالل  �أحرزت  و 
�لأح�صن  بني  جائزة   15
و  �ل�صينوغر�فيا  و  عر�س 
 ، و�لتمثيل  �لن�س  و  �لإخر�ج 
�أع�صائها  كل  �صبانية  جمعية 
وثقايف  جامعي  م�صتوى  له 

جيد.

الباحث الإ�شباين، لوي�س فرناندو برنابي بون�س يتحدث عن :

الرتجمة من العربية اإىل الالتينية خالل الوجود العربي بالأندل�س
لوي�س  �لإ�صباين،  �لباحث  �أبرز 
�أول  بون�س،   برنابي  فرناندو 
قدمها  حما�رسة  خالل  �أم�س 
�لعربية  من  �لرتجمة  �أن  بوهر�ن، 
�ىل �لالتينية خالل �لوجود �لعربي 
بالأندل�س، �صمحت بدخول �لعديد 
من �مل�صطلحات �لتقنية و�لعلمية 
و�لفرن�صية  �لإ�صبانية  �للغات  �ىل 

و�لإيطالية.
من  �لقادم  �ملحا�رس  و�أو�صح 
لدى  �لإ�صبانية  �أليكانت  جامعة 
»تاأثري  بعنو�ن  حما�رسة  تقدميه 
�للغة �لعربية على �للغة �ملنطوقة 
يف  �لبحث  مبركز  �لإ�صبانية« 
�لجتماعية  �لنرتوبولوجيا 
�لرتجمة  »�أن  بال�صانية،  و�لثقافية 
لها  كان  �لالتينية  �ىل  �لعربية  من 

و�صمح  �ل�صبانية  �للغة  على  تاأثري 
�لعديد  دخول  وكذ�  �لعلوم  بنقل 
من �مل�صطلحات �لعلمية و�لطبية 
و�لتقنية �ىل �لإ�صبانية و�لفرن�صية 

و�لإيطالية«.
و�أ�صار يف هذ� �ل�صدد �ىل »�أنه مت 
طبي  موؤلف  ظهور   1489 �صنة  يف 
�عتمد  لغو�س  فيا  لوباز  ل�صاحبه 
ومتت  �صينا  �بن  كتب  على  فيه 
من  �مل�صطلحات  كل  ترجمة  به 

�لعربية �ىل �ل�صبانية«.
و�أ�صاف �لباحث �ل�صباين يقول : » 
كانت �لعربية لغة �لعلم لذلك �أقبل 
�لعلوم  لتعلم  تعلمها  �ل�صبان على 
�لعربية  بالثقافة  حتى  وتاأثرو� 
وهو ما يف�رس �لتاأثري �لقوي لهذه 
يف  �ل�صباين  �لدب  يف  �لثقافة 

 « �إىل  م�صري�  �لو�صطى«،  �لقرون 
�صمل  �لعربية  �لثقافة  تاأثري  �أن 
حتى �ملناطق �لتي مل ميكث فيها 
�ملحاذية  تلك  مثل  كثري�  �لعرب 

للربتغال«.
�لعربية  �لدر��صات  �أ�صتاذ  وذكر 
»�أن  �أليكانت  بجامعة  و�لإ�صالمية 
�لقرن  منذ  كانت  �لعربية  �للغة 
�جلذ�بة  �للغة  �مليالدي  �لتا�صع 
�جلزيرة  �صبه  يف  و�ملهيمنة 
�للغة  حتى  كانت  حيث  �لإيبريية 
�أ�صبحت  �لتي  �ملحلية  �لق�صتالية 
و�ل�صبانية  �لعربية  بني  مزيجا 
باحلرف  �أي�صا  �أنذ�ك  تكتب 
�لعربية ».و�أ�صار �إىل �أنه مت �ح�صاء 
حاليا �أزيد من 4.000 كلمة عربية 
�ل�صبانية  �للغة  يف  م�صتخدمة 

وت�صمل خمتلف �ملجالت مبا يف 
»على  مثل  �لدينية  �لتعابري  ذلك 

�هلل« و«ما �صاء �هلل«.
برنابي  فرناندو  لوي�س  وقال 
�للغة �ل�صبانية تطورت  �أن  بون�س 
يف �لع�رس �لو�صيط ب�صكل خمتلف 
لتاأثري  �للغات �لوروبية وذلك  عن 

�للغة �لعربية .
�صقوط  بعد  �ل�صبان  و�رسع 
تاأثري  من  �لتخل�س  يف  غرناطة 
لغة  »باعتبارها  �لعربية  �للغة 
�ملحا�رس،  �أ�صاف  كما  �لعدو«، 
ذلك  رغم  �أنه  �إىل  م�صري� 
بف�صل  بالعربية  �لتعامل  ��صتمر  
�ملوري�صكيني �لذين كانو� يقطنون 

خا�صة يف قرطبة وفالن�صيا.
وكالت 

اعرتافا باإ�شهاماته يف ال�شينما املغاربية

تكرمي املخرج اجلزائري ر�سيد بو�سارب يف مهرجان وجدة للفيلم  

للمهرجان  �لثامنة  �لدورة  كرمت 
�ملغاربي للفيلم )11-15 جو�ن( يف 
�ىل  �لثالثاء  ليلة  �فتتاحية  �صهرة 
باملغرب  وجدة  مبدينة  �لربعاء 
�ملخرج �جلز�ئري ر�صيد بو�صارب  
و�ملخرجني �ملغربيني كمال كمال 
و�صعد �ل�رس�يبي و�ملمثل �مل�رسي 
�عرت�فا  وذلك  منري  �رسيف 
�لنهو�س  يف  �لالفت  باإ�صهامهم 

بال�صينما �لعربية و�ملغاربية.
�صارب  بو  ر�صيد  �ملخرج  يعترب  و 
من �أ�صهر �ل�صينمائيني �جلز�ئريني 

م�صاره  ويزخر  بفرن�صا  �ملقيميني 
 .  1976 يف  �نطلق  �لذي  �لفني 
طويل  رو�ئي  فيلم  �أول  وقع  وقد 
روج  باتون   « وهو   1985 يف 
تلته �عمال    )Baton Rouge(«
»غبار  )1991(و  »�صاب  منها  كثرية 
 « �ندجان   « و   )1994(« �حلياة 
 2006 عام  يف  و   )  Indigenes(
يف   ) �لقانون  عن  »خارجون  و 
من  �لعديد  يف  توج  �للذين   2010

�ملهرجانات .
�لدورة �حلالية ملهرجان  و تعرف 

وجدة �ل�صينمائي ح�صور� جز�ئريا 
مميز� حيث �صري��س جلنة حتكيم 
�لناقد و�جلامعي  �لطويلة  �لأفالم 
�جلز�ئري �أحمد بجاوي �إىل جانب 
�ملغربي  �ملخرج  من  كل  ع�صوية 
و�ملخرجة  جلون  بن  ح�صن 
و�لباحثة  بكار  �صلمى  �لتون�صية 
�ملغربية عائ�صة بلعربي و�ملخرج 

�ملوريتاين عبد �لرحمان لهي.
كما يناف�س �ملخرجان �جلز�ئريان 
على  يعي�س  كمال  حمدي  �صليم 
�لتي ت�صم  �لطويلة  �لأفالم  جائزة 
قائمتها  6 �فالم و ذلك بفيلمهما 
)2018( »عرفان«  �لتو�يل  على 
وم�صار  حياة  �حد�ثه  تروي  �لذي 
و  تيارت  مدينة  من  جماهدة 
ومن  �ملالئكة«.   »�صوت  فيلم 
هذه  يف  �مل�صاركة  �لفالم  بني 
للمخرج  �لروح«  »ولولة  فيلم  �لفئة 
�جلوهري  �لإله  عبد  �ملغربي 

و«فتوى« للمخرج �لتون�صي حممود 
بن حممود و«بورتو فرينا« للمخرج 
�للطيف و«طفح  �إبر�هيم  �لتون�صي 
حم�صن  �ملغربي  للمخرج  �لكيل« 

ب�رسي.
�لق�صرية  �لأفالم  �صنف  ويف 
�لر�صمية  �مل�صابقة  يف  ي�صارك 
كل  هي  و  جز�ئرية  �فالم  ثالثة 
زروقي   �لدين  لنور  »�صيناب�س«  من 
بومايزة  لن�صيم  �صفر«  و«نقطة 
حم�صا�س  ليو�صف  هي«  و«هذي 
من  عدد�  �ملهرجان  ويقرتح   .
�لندو�ت �لتي تقارب ق�صايا تتعلق 
�ملر�أة  بح�صور  �خل�صو�س،  على 
و�لعالقة  �ملغاربية  �ل�صينما  يف 
��صافة  و�لثقافة  �ل�صياحة  بني 
كتابة  حول  ور�صات  تنظيم  �ىل 
�ل�صيناريو و�لإخر�ج و�إد�رة �ملمثل 
و�ملبادئ �لأولية للفيديو و�لتحليل 

�لفيلمي.

تنظمها موؤ�ش�شة فنون وثقافة مبو�شم 
ال�شطياف 2019

 اإحياء حفالت فنية وعر�س اأحدث 
الأفالم الهوليودية بالعا�سمة 

ثقافة  و  فنون  موؤ�ص�صة  تنظم  
و  ترفيهية  �صهر�ت  �جلز�ئر  لولية 
�لفنانني يف  �أملع  �إحياء  منوعة، من 
خمتلف �لطبوع �ملو�صيقية  �ل�صاوي 
من  غريها  و  و�ل�صعبي  و�لعا�صمي 
هذه  �صتحت�صن  بحيث  �لطبوع  
هو�ء  م�رسح  من  كل  �حلفالت  
�لطلق �صيد علي كوير�ت  �ل�صابالت  
ونعيمة  جعفري  مر�د  مب�صاركة 
ولطيفة  يغزر  بن  ويو�صف  عباب�صة  
بن عكو�س ، كما �صت�صهد طحطاحة 
قعد�ت  �إحياء  بامل�صمكة   �لفنانني 
�صعبية قدمية  و�لتي �صتعرف ح�صور 
�صيكون  �لذي  �جلز�ئري   �جلمهور 
�ل�صتمتاع   مع   مبا�رس  موعد  على 
بالطرب �ل�صعبي �لأ�صيل مع �لفنان 
عبد �لقادر �رس�صام وعالل لو�صيف 
عبد  و�إبر�هيم  �صعيب  وجمال 
�لرحمان و�صيد �أحمد حلبيب ومر�د 
�لفني  �لربنامج   هذ�  ويهدف  �لباز 

لإر�صاء جميع �لأذو�ق.

عرو�س �شينمائية متنوعة

خلدون  �بن  بقاعة  و�صتعر�س 
�صينما  وقاعة  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
�لأفالم  �أحدث  بال�رس�قة  �ل�صاحل 
جناحات  لقت  �لتي  �لهوليودية 
عر�س   �صيتم  حيث    ، عاملية 
و�لكوميديا  و�لدر�ما  �لأك�صن  �أفالم 
و�أفالم �لأطفال �لتي تعر�س مبعدل 
موؤ�ص�صة  و�صتكون  �ليوم  يف  ح�صتني 
عر�صها  يف  �ل�صباقة  وثقافة  فنون 

ن�صيب يف  �ل�صابع  للفن  �صيكون  �أين 
و�لذي    2019 �ل�صطياف  مو�صوم 
�إقبال كبري�  ي�صهد  �أن  من �ملرتقب 
بارتباطها  �ملعروفة  طرف  من 
و�لإبد�ع  و�لفن  بال�صينما  �لوثيق 

مبختلف �أ�صكاله و�أنو�عه .

قافلة فنية ترفيهية �شتجوب 
خمتلف ال�شواطئ

�لرتفيهية   �لفنية  �لقافلة  و�صتجوب 
خمتلف   2019 �صائفة  مد�ر  على  
عرب  �ملوزعة  �لأحياء  و  �ل�صو�طئ 
وتدخل   �جلز�ئر    ولية  تر�ب 
�لربنامج  �إطار   يف   �ملبادرة  هذه 
ثقافة  و  فنون  ملوؤ�ص�صة  ي  �لثقايف 
تنوعا  ت�صهد  �لتي   �جلز�ئر،  لولية 
�لباقة  خالل  من  ن�صاطاتها،  يف  
�صتجوب  �لتي  �ملنوعة  �لرب�جمية 
�صو�طئ �جلز�ئر �لعا�صمة  مع �إقامة 
جمموعة من  �لتظاهر�ت �لرتفيهية 
ل�صالح  ون�صاطات م�صلية  و�لرتبوية، 
و  �لعا�صمة  �أحياء  و�أطفال  �صباب 
�صتجوب  �لتي   �جلديدة،  �لأحياء 
�صعيا    ، �لقافلة   هذه   �صو�رعها 
�صكانها   لفائدة   �لنف�س  عن  لرتويح 
و�لتي  �لتظاهر�ت  هذه  خالل  من  
�صتحت�صنها مو�قع عديدة تتمثل يف 
�صاطئ �صيدي فرج وغابة بن عكنون 
باينام  وغابة  �حلر��س  مياه  ومنبع 
 836 وحي  ببوروبة   �لعافية  وغابة 
خر�ي�صية  �صليمان  �صيدي  م�صكن 
�لعائلي  و�ل�صاطئ  كيتاين  و�صاحة 

حكيم مالك لزر�لدة .
وكالت 
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 فح�ص يك�صف ال�صرطان 

يف 10 دقائق
   

ابتكر باحثون من جامعة كوينزالند اال�سرتالية اختباراً 
ي�ستطيع ك�سف ال�رسطان خالل 10 دقائق. وتعتمد طريقة 

الفح�ص التي التزال جتريبية على �سمات يف ال�سفرة 
الوراثية )دي اإن اإيه( تبني اأنها م�سرتكة بني جميع اأنواع 

ال�رسطان.
الفح�ص يوؤكد وجود �سمات م�سرتكة بني جميع اأنواع 

ال�رسطان واأظهرت التجارب التي اأجراها فريق البحث 
ت�سابهاً يف اأحد ال�سمات بني الدي اإن اإيه ل�رسطان الثدي 
والقولون والربو�ستاتا والغدد الليمفاوية. وتبني اأن ن�سبة 

دقة الفح�ص ت�سل اإىل 90 باملائة، بعد جتربته على 200 
عينة دم، وبح�سب التقرير الذي ن�رسته دورية »نيت�رس 

كوميونيكي�سن«، يعتمد الفح�ص على ا�ستخدام ج�سيمات 
متناهية ال�سغر »نانو« من الذهب، والتي تتحد مع اأن�سجة 

ال�رسطان ويتغري لونها، وميكن روؤية تغري اللون يف املاء 
بالعني املجّردة، وهي �سمة جتعل الفح�ص �سهاًل وقليل 

التكلفة.
واأجرى الباحثون جتارب عديدة اأثبتت وجود �سمات 
م�سرتكة بني ا�ستجابة الدي اإن اإيه لل�رسطان اأياً كان 

نوعه.

ابتكار جهاز ثوري جديد لعالج 
جفاف العينني

   
ابتكر جمموعة من العلماء اأداة جديدة ميكن و�سلها 

باالأنف، وتعمل على ال�سغط على ع�سب يف ج�رس االأنف 
عرب تيار كهربائي معتدل لتحفيز اإنتاج الدموع، مما 

يخفف من جفاف العني الذي يت�سبب باالإ�سابة بالقرحة 
وااللتهابات.

ويعمل اجلهاز املحمول باليد، والذي يطلق عليه ا�سم 
»ترو تري« عرب ال�سغط على اأحد االأزرار التي من �ساأنها 
اأن تولّد تياراً كهربائياً يعمل على حتفيز الدموع وتزعم 
ال�رسكة امل�سنعة »األريجان اإنك« باأن التحفيز املنتظم 

الإنتاج الدموع ي�ساعد تدريجياً على اإنتاج الدموع، حيث 
اأظهرت نتائج االختبارات التي اأجريت على 97 مري�ساً 
على مدى �ستة اأ�سهر يف كلية الطب بجامعة فرجينيا، 

فاعلية كبرية للجهاز اجلديد على حت�سن ن�سبة كبرية من 
احلاالت.

وال يعترب اجلهاز القابل لل�سحن عالجاً نهائياً للعيون 
اجلافة، اإال اأن الدرا�سات ت�سري اإىل اأن ا�ستخدامه مرتني 

يف اليوم ميكن اأن يحدث حت�سناً ملحوظاً يف حالة جفاف 
العينني يذكر اأن متالزمة العني اجلافة تتطور عندما ال 

تقوم العيون باإفراز الدموع الكافية، اأو عند تبخر الدموع 
ب�رسعة كبرية بعد اإنتاجها. وت�سمل اأعرا�ص هذه احلالة، 

االإ�سابة بالتهابات يف العينني واحمرارهما، وتزداد 
االأعرا�ص �سوءاً مع مرور الوقت، وفق ما نقلت �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

ميكن الأجهزة الت�سوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا قويا اأن 
االأ�سنان،  الف�سية يف  الزئبقية  ال�سامة للح�سوات  اأحد املكونات  حترر 
باحثون  اأجراها  درا�سة  نتائج  موؤخرا،   Radiology جملة  ون�رست 
من جامعة كرييكايل الرتكية، تفيد باأن احل�سوات الف�سية حترر كميات 
بالرنني  املقطعي  الت�سوير  لعملية  تعر�سها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  االأجيال  على  خا�ص  ب�سكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�سي. 
خلق  على  القادرة  املغناطي�سي،  بالرنني  املقطعي  الت�سوير  اأجهزة 
املعدن  يحرر  اأن  ميكنه  ت�سال،   7 قوته  تبلغ  قوي،  مغناطي�سي  جمال 
اإىل  االأتراك  الباحثون  وتو�سل  خطريا،  ت�سمما  ي�سبب  قد  ما  ال�سام، 
هذه النتائج بعد �سل�سلة جتارب على ت�ساميم لتجويف الفم فيه اأ�سنان 
هذه  يف  اختربت  حيث  ا�سطناعي،  ولعاب  ف�سية  زئبقية  وح�سوات 

الت�ساميم اأجهزة تبلغ قوتها 1.5 و7 ت�سال.

جهاز جديد يك�صف االإ�صابة باالكتئاب
تعقب  جهاز  ي�ساعد  اأن  ميكن 
االأطباء  جديد  اإلكرتوين 
القلق  حاالت  ت�سخي�ص  يف 
املر�سى  لدى  واالكتئاب 
�سماعات  من  اجلهاز  ويتكون 
و�سوار  للر�سغ،  و�سوار  للراأ�ص، 
للكاحل، ويقوم مبراقبة معدل 
وم�ستوى  القلب،  �رسبات 
وقطر  والتنف�ص،  التعرق، 
البيانات  جمع  ويتم  احلدقة، 
اأجهزة  قبل  من  وحتليلها 

الكمبيوتر.
القلق  من  الكثريون  ويعاين 
واالكتئاب دون اأن يتم ت�سخي�ص 
ب�سبب  وذلك  لديهم،  املر�ص 
ف�سل املر�سى يف التعرف على 
ومع  واالإبالغ عنها،  االأعرا�ص 

ذلك ميكن ا�ستخدام االأعرا�ص 
اجل�سدية لالإ�سارة اإىل امل�ساكل 

املحتملة يف وقت مبكر.
التجريبية  الدرا�سات  وحظيت 
عليه  يُطلق  الذي  للجهاز 
ا�ست�سعار  »�سي�ستم دي« )نظام 
العقلية(،  اال�سطرابات  لتقييم 
الهند�سة  �رسكة  وطورته 
االأمريكية درابر، على اإعجاب 
ميكنها  حيث  الباحثني، 
القلق  ا�سطراب  ت�سخي�ص 

احلاد يف 94% من احلاالت.
اجلهاز  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
نحو  على  لال�ستخدام  متاحاً 
 ،2019 القادم  العام  يف  وا�سع 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب 

الربيطانية.

القاتل ال�صامت
 يتناول اأغلبية النا�ص كميات كبرية من ال�سوديوم الذي ي�سكل املكون الرئي�سي للملح. يحدث 
ذلك عن االأطعمة امل�سّنعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�ص ال�سيب�سي واملعجنات 
الزائد ارتفاع �سغط الدم الذي ي�سّمى »القاتل ال�سامت« الأنه  اجلاهزة. وي�سبب ال�سوديوم 
يهدد �سحة القلب. وينبغي اأال تزيد كمية ال�سوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 
اأال تزيد الكمية على 1.5  حال وجود زيادة خلطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب وال�سكتة يجب 
غرام فقط. لذلك اإذا ا�سطرتك الظروف ل�رساء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 
»قليل ال�سوديوم« على العبوة قبل ال�رساء. وت�سّنف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف 
االأطفال.  انخفا�ص ذكاء  باعتبارها مواد م�رسطنة، وتعترب م�سوؤولة عن  االأطعمة امل�سّنعة 
يف  ي�ستخدم  الأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رسيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 
م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �سكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 

ال�رسطان

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن اأمك حتت�صي ال�صاي والقهوة

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم االأورام ال�صرطانية

درا�سة  نتائج  اأثبت 
من  علماء  اأجراها 
الوطنية  اإيرلندا  جامعة 
لل�ساي  الن�ساء  �رسب  اأن 
احلمل  اأثناء  والقهوة 
على  �سيئة  اآثارا  يرتك 

�سحة اجلنني ومنوه.
لتلك  العلماء  تو�سل 
در�سوا  اأن  بعد  النتائج 
اأم  لـ941  احلالة ال�سحية 
وحتققوا  اأطفالهن،  مع 
ال�ساي  كميات  من 
وامل�رسوبات  والقهوة 
على  حتتوي  التي 
وكانت  الكافيني 
اأثناء  االأمهات  حتت�سيها 
تابعوا  اأن  وبعد  حملهن، 
منو االأطفال منذ حلظة 

مقارنة  وبعد  والدتهم. 
للعلماء  تبني  املعلومات 
كن  اللواتي  االأمهات  اأن 
فنجانني  نحو  ي�رسبن 
فناجني   3 اأو  القهوة  من 
اأثناء  يوميا  ال�ساي  من 
اأطفاال  اأجننب  احلمل، 
بوزن اأقل وبحجم اأ�سغر 
بقليل من االأطفال الذين 
ولدتهم اأمهات ال حتت�سي 
واأو�سح  وال�ساي.  القهوة 
الباحث لو وي ت�سن اأحد 
الدرا�سة  على  القائمني 
اأن  من  حتقق  فريقه  اأن 
الكافيني يوؤثر على تدفق 
عند  امل�سيمة  يف  الدم 
يوؤثر  وبالتايل  احلامل، 

على منو اجلنني.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
الكاري  م�سحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رسطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�سحوق الكاري لونه االأ�سفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رسطانية يف  االأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رسطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�سي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�سبة  اأقوى  ال�رسطان، 
�سابقا. وعند دمج االأدوية �سائعة اال�ستخدام لعالج 
اأن  االختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رسطان 
يف  و�ساعد  اأف�سل،  ب�سكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
االآن يف تطوير عالج ال�رسطان با�ستخدام الكركمني 
ال�رسطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�ستخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  الأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�سمي  االإنزميات  من  حمددة 
ات�سال االثنني، ال ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رسعة 
اأن ال�سمة املميزة لل�رسطان هي  ويو�سح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ال  ب�رسعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�سح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �سوراف بانريجي اأنه »ب�سكل عام، يتم طرد 
ي�سبح  ولكي  كبرية،  ب�رسعة  اجل�سم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعاال،  دواء 
ال�ستهداف  كافية  لفرتة  اجل�سم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رسطان«.
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�ليتيم ياأخذنا �إىل �جلنة
 النبي �صلى اهلل عليه و �صلم و«اليتيم«  قال ـ �صلى اهلل عليه 

و�صلم ـ م�صجعاًعلى رعاية اليتيم: )اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
هكذا، واأ�صار بال�صبابة والو�صطى وفرج بينهما �صيئاً( رواه 

البخاري.
وجعل ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه و�صلم« الإح�صان اإىل اليتيم 

عالجاً لق�صوة القلب، فعن اأبي الدرداء ـ ر�صي اهلل عنه ـ 
قال: اأتى النبَيّ ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ رجل ي�صكو ق�صوة 
قلبه، فقال له النبي »�صلى اهلل عليه و�صلم«: ) اأحتب اأن 

يلني قلبك وتدرك حاجتك؟، ارحم اليتيم، وام�صح راأ�صه، 
واأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك( رواه 

الطرباين كما ب�رش النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ من اأح�صن 
اإىل اليتيم ولو مب�صح راأ�صه ـ ابتغاء وجه اهلل ـ بالأجر والثواب 
الكبري، حيث قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ) من م�صح راأ�س 
يتيم ـ مل مي�صحه اإل هلل ـ كان له بكل �صعرة مرت عليها يده 
ح�صنات، ومن اأح�صن اإىل يتيمة اأو يتيم عنده، كنت اأنا وهو 

يف اجلنة كهاتني( رواه اأحمد. وقد كان ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ يحر�س كل احلر�س على رعاية م�صاعر الأيتام 
واإدخال ال�رشور عليهم، ففي ق�صة اخت�صام اأبي لبابة ـ ر�صي 

اهلل عنه ـ ويتيم يف نخلة، ق�صى ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه 
و�صلم ـ لأبي لبابة بالنخلة؛ لأن احلق كان معه، لكنه ـ �صلى 

اهلل عليه و�صلم ـ ملا راأى الغالم اليتيم يبكي، قال لأبي لبابة: 
)اأعطه نخلتك، فقال: ل، فقال اأعطه اإياها ولك عذق يف 
اجلنة، فقال: ل، ف�صمع بذلك ابن الدحداحة فقال لأبي 

لبابة: اأتبيع عذقك ذلك بحديقتي هذه؟، فقال نعم.. ثم جاء 
ر�صوَل اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ فقال: النخلة التي �صاألت 

لليتيم اإن اأعطيته األيِ بها عذق يف اجلنة؟!، فقال ر�صول اهلل 

ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ نعم . ثم ُقتيِل ابن الدحداحة �صهيداً 
يوم اأحد، فقال ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ُرب عذق 

مذلل لبن الدحداحة يف اجلنة( رواه البيهقي
وقد مدح النبي  ن�صاء قري�س لرعايتهن اليتامى، فقال: 
)خري ن�صاء ركنب الإبل ن�صاء قري�س، اأحناه على يتيم يف 
�صغره، واأرعاه على زوج يف ذات يده( رواه اأحمد وملا 

مات جعفر بن اأبي طالب ـ ر�صي اهلل عنه ـ تعهد الر�صول 
اأولده واأخذهم معه اإىل بيته، فلما ذكرت اأمهم من يتمهم 

وحاجتهم، قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: )العيلة )يعني الفقر 
واحلاجة( تخافني عليهم واأنا وليهم يف الدنيا والآخرة( 
رواه اأحمد ،ثم اإن النبي مل يقت�رش يف اهتمامه باليتيم 

على الت�صجيع فقط، بل حذر من الإ�صاءة اإىل الأيتام، اأو 
اأكل اأموالهم بالباطل، فعن اأبي هريرة ـ ر�صي اهلل عنه ـ اأن 

النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ قال: )اجتنبوا ال�صبع املوبقات 
)املهلكات(، قالوا: يا ر�صول اهلل، وما هن؟، قال: ال�رشك 

باهلل، وال�صحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق، 
واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف 

املح�صنات املوؤمنات الغافالت( رواه البخاري.. فعَدّ 
الر�صول ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ اأكل مال اليتيم من ال�صبع 

املوبقات، ومن كبائر الذنوب وعظائم الأمور.
وخلطورة وعظم حق مال اليتيم، منع ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 

عليه و�صلم ـ من كان �صعيفاً من ال�صحابة من اأن يتوىل مال 
يتيم، فعن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ قال: )يا اأبا ذر، اإين اأراك �صعيفا، واإين اأحب لك 

ما اأحب لنف�صي، ل تاأمرن على اثنني، ول تولني مال يتيم( 
رواه م�صلم

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخذيِ الَْعْفَو َواأُْمْر 

ليِنَي{ )الأعراف/169(. اهيِ �ْس َعنيِ اجْلَ بيِالُْعْرفيِ َواأَْعريِ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل ل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل ل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�صال  �صبيل  يف  عاناه  ملا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خالل 
بحياته  ال�صخ�س  علم  وكلما  العطرة،  �صريته 
وتوقريه  تعظيمه  زاد يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�صحابة هم الأكرث 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والتوقري  التعظيم  هذا  ويكون  له،  ملعاي�صتهم 
تقدمي  من  بد  ول  واجلوارح،  والل�صان  بالقلب 
حمبته �صلى اهلل عليه و�صلم على حمبة النف�س 

والولد والأهل، والثناء عليه يف جميع املجال�س، 
والتيقن باأنه مر�صل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يكون يف هذه املحبة الغلو ورفعه فوق 
كالتقدي�س  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  املرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون 
ع�رشة من الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، 

الإن�صان له فطرة �صليمة لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة 
ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة 
هذه الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح 

له، وما نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي 

تاأباه الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س 
توافقاً تاماً الدليل:

ينيِ َحنيِيًفا  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
فطرتك:

يُن الَْقييُِّم  يِ َذليَِك الديِّ لْقيِ اهلَلّ َ يَل خليِ يِ الَّتيِي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبْديِ ْطَرَة اهلَلّ ينيِ َحنيِيًفا فيِ ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
 )30(

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتحيِ فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتحيِ فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتحيِ من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
يُكْم اإيِىَل التَّْهلَُكةيِ )195(   ) �صورة  اأَيْديِ يِ َوَل تُلُْقوا بيِ ُقوا يفيِ �َصبيِيليِ اهلَلّ يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنْفيِ

البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم و�صطي.
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باأوبرا اجلزائر بالعا�شمة

تتويج 24 �شابا بجائزة علي معا�شي 
للمبدعني لعام 2019

 24 �أم�س  �أول  ت�سلم 
رئي�س  جائزة  متوجا 
معا�سي  علي  �لدولة 
�ل�سباب  للمبدعني 
باأوبر�  حفل  خالل 
بالعا�سمة،  �جلز�ئر 
فنانني  �أربعة  وكرم 
قبل  من  باملنا�سبة 
مرمي  �لثقافة  وزيرة 

مرد��سي.
وح�رض �حلفل عدد من �أع�ساء �حلكومة حيث �سارك يف ت�سليم �جلو�ئز وزير 
�الت�سال ح�سان ر�بحي ووزير �ل�سباب و�لريا�سة عمر �لربناوي، ووزير �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي �لطيب بوزيد و مدر�ء موؤ�س�سات ثقافية جز�ئرية.
رحمة  بوعالم  و�ملو�سيقي  حباطي  �حلميد  عبد  �مل�رضحي  �لفنان  وحظي 

و�لت�سكيلية 
�لثقافة  وز�رة  من  بتكرمي  �رضفاوي  حممد  و�ل�سينمائي  بي�سكار  فتيحة 

مب�ساهمة �لديو�ن 
�لوطني حلقوق �ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة نظري م�سار�تهم �لفنية �لطويلة.

ن�رضين  لكل  بن  �لرو�ية  فئة  يف  معا�سي  علي  �لدولة  رئي�س  جائزة  وحاز 
�لرز�ق  وعبد  �سنغا  �لرفيقة  عمله  عن  حممد  و�سماعيل  �سيلفي  عملها  عن 

طو�هرية عن عمله �سيفا على �لتو�يل. 
وعادت مر�تب �جلائزة �لثالث يف فئة �ل�سعر لبوفتة �حمد يف �ملرتبة �الأوىل 

متبوعا بن عمار م�سعب تقي �لذين وعائ�سة باجلياليل.
وعادت جو�ئز �الأد�ء �مل�رضحي حلنتور غنية �لتي ح�سلت �ملرتبة �الأوىل ثم 

له�سام قرقاح يف �ملرتبة �لثانية وحلو��س حممد يف �ملرتبة �لثالثة.
وتوج كل من �سماعني عز �لدين و�لونا�س �سربينة باجلائزتني �لثانية و�لثالثة 

للتاأليف �مل�رضحي فيما جبت �جلائزة �الأوىل.
ويف جمال �ملو�سيقى توج باجلائزة �الأوىل ف�سلون كمال وبالثانية ب�سطنجي 

حممد عبد �لوهاب وبالثالثة بحري يون�س عبد �ل�سمد.
ويف جمال �لغناء و�لرق�س توج لبالطة عبد �لنا�رض باملرتبة �الأوىل وبوخاري 

�لزبري باملرتبة �لثانية و�أجرو ك�سيلة باملرتبة �لثالثة.  
وحاز خليل ن�رض �لذين �جلائزة �الأوىل للفنون �لت�سكيلية متبوعا حاجي يحي 

و�إميان قا�سي مو�سى يف �ملرتبتني �لثانية و�لثالثة. 
خالد  لبوناب  �الأول  �جلائزة  عادت  �لب�رضي  و�ل�سمعي  �ل�سينما  جمال  ويف 

و�لثانية لقارون �لونا�س و�لثالثة جللويل علي.
غنائية  طبوع  لعدة  متنوعا  مو�سيقيا  عر�سا  �لفائزين  تتويج  �سهرة  وعرفت 

جز�ئرية و�فريقية وعاملية. 

Netflix جدل حول م�شل�شل �أردين على

�لنجم »جون �شينا« يعد �جلمهور مبفاجاأة

اأثار م�شل�شل اأردين حتت م�شمى »جن« انتجته �شبكة »Netflix«، جداًل وغ�شبًا كبرياً بني االأردنيني الحتوائه على م�شاهد اعتربت 
اإباحية واألفاظ �شوقية، بح�شب ا�شتطالع ملواقع التوا�شل االجتماعي.

�أول  يعد  �لذي  �مل�سل�سل  ويتناول 
�ل�سبكة،  على  يبث  عربي  عمل 
كانو�  �لطلبة  من  جمموعة  ق�سة 
�الأثرية  �لبرت�  مبنطقة  رحلة  يف 
و�أدو�  مرعبة،  ملو�قف  وتعر�سو� 
ولقطات  �إباحية  �عتربت  �أدو�ر�ً 

خملة و�ألفاظاً بذيئة.
وفيما �عترب م�ساهدون �أن جمالية 
�لعمل �نتهت بامل�ساهد �لر�ف�سة، 

يف حني د�فع �آخرون عن �لعمل.
مت  فقد  ر�سمي،  بيان  وبح�سب 
»جّن«  م�سل�سل  م�ساهد  ت�سوير 
يف مدينة عّمان �لع�رضية و�لبرت�ء 
�مل�سل�سل  ويحكي  �لقدمية، 
�ملر�هقني  من  جمموعة  ق�سة 
�سد�قتهم  تخ�سع  وكيف  �لعرب 
�لرومان�سية  و�أحا�سي�سهم 
قوى  ي�ستدعون  عندما  لالختبار 
دون  عاملهم  �إىل  �خلارقة  �جلّن 

»�جلّن«  ي�سبح  وعندما  ق�سد. 
�مل�سهد  �سبابية  وتزد�د  �أقوى 
بني �خلري و�ل�رّض، ال يعرف طالب 
�لثانوية مبن يثقون. فهل يتمكنون 

�ملطلوبة  �الإجابات  �إيجاد  من 
الإنقاذ �أ�سدقائهم.

و�أوعز مدعي عام عمان �ىل وحدة 
�اللكرتونية  �جلر�ئم  مكافحة 

باتخاذ  �لعام  �المن  مديرية  يف 
�لالزمة  �لفورية  �الجر�ء�ت 
)جن(  م�سل�سل  ون�رض  بث  لوقف 
مقاطع  من  يت�سمنه  ملا  وذلك 
�إباحية خمالفة للقانون ولالأخالق 

و�الآد�ب �لعامة.
يف  �الإعالم  هيئة  و�أ�سدرت 
�الأردن بياناً �أكدت فيه �أنها تابعت 
م�سل�سل  حول  �لد�ئر  �حلديث 
�سبكة  على  �ملعرو�س  »جن« 

نيتفليك�س.
و�أكدت �لهيئة �أن مثل هذ� �الإنتاج 
�سمن  يدخل  ال  )�مل�سل�سل( 
ورقابة  كاطالع  �سالحياتها، 
�الأمور  جميع  �أو  �ل�سيناريو،  على 
�لفنية و�لتقنية من حيث �الإعد�د 
و�الإخر�ج،  و�لتمثيل  و�الإنتاج 
وذلك وفقاً الأحكام قانون �الإعالم 

�ملرئي و�مل�سموع �لنافذ.

و�أو�سحت �لهيئة �أن قانون �الإعالم 
لها  يعطي  و�مل�سموع  �ملرئي 
�حلق يف �لرقابة على �مل�سنفات 
�لتي  و�الأفالم  �مل�سل�سالت  من 
�لقنو�ت  على  عر�سها  ير�د 
�لعر�س  ودور  �ملحلية  �لف�سائية 
تكون  �أن  �ململكة، �رضيطة  د�خل 
جاهزة للعر�س، �أما قبل ذلك فال 
ميكن لها �أن تطلع على �أي ن�س �أو 
فيلم  �أو  �سيناريو خا�س مب�سل�سل 

�أَو منتج.
ملا  ووفقاً  �أنه  �لهيئة  و�أكدت 
مقتطفات  من  عليه  �طلعت 
هذه  فاإن  للم�سل�سل،  وم�ساهد 
�مل�ساهد ال تتم �إجازتها يف حال 

عر�ست على هيئة �الإعالم.
م�سوؤوليتها  �أن  �لهيئة  وبينت 
هذه  مثل  �أن  وطاملا  �لوطنية، 
�مل�ساهد و�سلت �إىل علم مديرية 

مع  �ستتابع  فاإنها  لديها،  �ملتابعة 
�جلهات ذ�ت �لعالقة ملنع عر�س 
�الأردن  د�خل  �مل�ساهد  مثل هذه 
لالأفالم  �مللكية  �لهيئة  مع  �سو�ًء 
خمت�سة  فنية  جهة  �أي  مع  �أو 

�أخرى.
جلنة  ��ستنكرت  جهتها،  من 
�لتوجيه �لوطني و�العالم �لنيابية 
حما�سن  �لنائب  برئي�سها  ممثله 
�أنتجته  و�لذي  �مل�سل�سل  �ل�رضعة 
�الأمريكية  فليك�س  نت  �رضكة 
بع�س  ت�رضيب  مت  و�لذي  موؤخر� 
�ملقاطع منه على مو�قع �لتو��سل 
ال  م�ساهد  و�حتوت  �الجتماعي 
�الأردين  �ملجتمع  بعاد�ت  تليق 
بالعاد�ت  وال  وتقاليده  �ملحافظ 
و�الإ�سالمية  �لعربية  و�الأعر�ف 
و�الأجيال  �لن�سء  على  يوؤثر  مما 

وعلى �الأخالق يف �الأردن.

م�شر: نيابة �لتهرب �ل�شريبي تاأمر باإيقاف و�إح�شار فاروق �لفي�شاوي

ي�ستعد �لنجم و�مل�سارع �الأمريكي 
جون �سينا ملناف�سة نظريه �لنجم 
�إعالن  بعد  جون�سون،  دو�ين 
�أفالم  ل�سل�سلة  �أخري�ً  �ن�سمامه 
�أند  »فا�ست  و�الإثارة  �حلركة 
فيوري�س 9«، حيث وعد جون �سينا 
جمهوره بتقدمي �أف�سل ما لديه من 

�أد�ء ليكون �سمن جمموعة �لنجوم 
مثل  حققو�  �لذين  و�مل�سارعني 

هذ� �لنجاح �ملوؤثر يف �ملجالني.
�سعادته  عن  �سينا  جون  و�رضح 
قائاًل:  �لدور  لهذ�  برت�سيحه 
»هناك طرق ال ح�رض لها لو�سف 
مدى �عتز�زي بح�سويل على تلك 

ب�سمة  من  �ستحققه  وما  �لفر�سة 
»�أوالً  وتابع  م�سريتي«  و��سحة يف 
�أنا من هو�ة قيادة  قبل كل �سيء، 
مييز  ما  �أهم  وهو  �ل�سيار�ت 
�سل�سلة �أفالم »�ل�رضعة و�لغ�سب« 
على  رئي�سي  ب�سكل  �ملعتمدة 
�ل�سيار�ت وتدور �أحد�ثها يف �إطار 
و�الإثارة  باحلركة  مفعم  ت�سويقي 

و�ملطارد�ت«.
�لعمل  على  بالقائمني  �أ�ساد  كما 
�إنتاج  مو��سلة  على  وقدرتهم 
�أجز�ء جديدة وناجحة من �سل�سلة 
فيوري�س«  �آند  فا�ست  �أفالم 
كل  يف  خمتلفة  �إبد�عية  ب�سورة 
مغزى  عن  �البتعاد  دون  مو�سم، 
تدور  �لتي  �الأ�سا�سية  �لق�سة 
حديثه  خمتتماً  �الأحد�ث،  حولها 
الن�سمامه  �سعادته  عن  بالتعبري 
للعمل �سمن بيئة �ستتيح له فر�سة 

�كت�ساب مهار�ت خمتلفة«.
�سينا  يج�سد  �أن  �ملقرر  ومن 
�ل�سخ�سية  »بابلو«  �ملحقق  دور 
ديزل  لفان  �ملو�جهة  �لرئي�سية 
يف �جلزء �جلديد بدالً من دو�ين 
�إطالق  �سيتم  و�لذي  جون�سون، 
�لنار عليه �سمن �الأحد�ث �لقادمة 
من  بعد  فيما  لالنتقام  وي�سعى 

تورينو و�أ�سدقائه.
بعد  �سينا  جون  تر�سيح  وجاء 
فيديو ن�رضه �لنجم فان ديزل عرب 
بقدر�ت  خالله  من  ي�سيد  تويرت، 
جون �سينا يف حال تر�سحه ل�سل�سة 
�أفالم �حلركة و�ملغامرة �ل�سهرية 
بعد  وذلك  فيور�س«،  �ند  »فا�ست 
حتم�سه  عن  �سينا  جون  ت�رضيح 
و��سفاً  �ملقبل،  باجلزء  للم�ساركة 
ذلك »باحللم«، خالل مقابلة له مع 

جملة »�نرتتينمنت تونايت«.

ب�سبط  قر�ر�ً  م�رض  يف  �ل�رضيبي  �لتهرب  نيابة  �أ�سدرت 
جنيه  �ألف   160 دفع  من  لتهربه  �لفي�ساوي،  فاروق  و�إح�سار 

م�رضي م�ستحقة عليه.
وقال م�سدر مقرب من �لفي�ساوي، �إن �الأخري �أوكل حماميه 
�أنه ال �سحة ملا يرتدد  و�إنهاء �الأزمة، م�سيفاً  ب�سد�د �ملبلغ 
الأخذ  للنيابة  ��ستدعاءه  جل�سات  ح�سور  عن  �متناعه  عن 

�أقو�له.
يذكر �أن �لفي�ساوي م�سغول بدوره يف م�رضحية »�مللك لري«، 
�لتي يوؤدي ببطولتها مع يحيي �لفخر�ين، ومب�ساركة ريهام عبد 
�لغفور، ور�نيا فريد �سوقي، وهبة جمدي، ون�سال �ل�سافعي، 

وحممد فر�ج، و�أحمد عزمي.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رضكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �سارع �سيلفان فور��سييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�س �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�س  �لهاتف:   
021737128 

�ل�شهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�سهار 

با�ستور �جلز�ئر 

�ل�شحب  
مطبعة �جلز�ئر �لو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رضكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �سورة ت�سل �جلريدة الترد 
�إىل ��سحابها �سو�ء ن�رضت  �م  مل تن�رض

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�سوؤول �لن�رض

 �شفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  



�سياراتاجلمعة 14 - ال�شبت 15   جوان 2019  املوافـق  ل12 �شوال  1440هـ 21

اجلديدة  2020 �سوبرا  تويوتا  على  نظرة  اأول 

تويوتا  عن  الك�شف  مقرر  كان 
يف  كلياً  اجلديدة   2020 �شوبرا 
لل�شيارات  ديرتويت  معر�ض 
اإىل  ننتظر  لن  اأننا  اإال   ،2019
للتو  ظهرت  حيث  الوقت  ذلك 
ت�رسبت  ال�شورة  االإنرتنت،  على 
 SupraMKV منتديات  عرب 

الريا�شية  ال�شيارة  تك�شف  حيث 
قبل  وذلك  املنتظرة،  اليابانية 

اإنزالها من �شاحنة نقل.
 2020 �شوبرا  كون  الوا�شح  من 
 1-FT عرب  مقدمتها  م�شتوحاة 
االختبارية وهذا ما اأكدت تويوتا 
حيث  به  القيام  نيتها  �شابقاً 

امل�شابيح  ت�شميم  يف  ذلك  يربز 
مع  املدبب،  واالأنف  االأمامية 
من  ال�شفلي  اجلزء  يتميز  ذلك، 
بثالثة  خمتلف  بت�شميم  امل�شد 
اثنني،  من  بدالً  تهوية  فتحات 
حواف  على  االإبقاء  مت  حني  يف 
مع  احلاّدة  االأمامية  امل�شابيح 

ت�شغري حجمها.
مثرية  اأخرى  تفا�شيل  ت�شتمر 
املحرك  غطاء  بينها  لالهتمام 
املنحوت بخطوط قوية، ال�شقف 
فقاعتني،  �شكل  على  يبدو  الذي 
واملرايا  اجلانبي  العمود 

اخلارجية ال�شوداء.

مر�سيد�س تك�سف عن جي 
كال�س 2019 مبحرك ديزل

موؤخراً  مر�شيد�ض  قامت 
قيا�شية  فئة  عن  بالك�شف 
 G-Class طراز  من  جديد 
با�شم d 350 G موديل 2019 
خم�ش�ض  ديزل  حمرك  مع 
لل�شوق االأوروبي يُعد املحرك 
الفئة  مييز  ما  اأهم  هو 
اجلديدة، حيث ياأتي من فئة 6 
�شلندر ديزل تريبو �شعة 3 لرت 
بقوة 286 ح�شان وعزم دوران 
600 نيوتن.مرت ما بني 1،200 
ما  وهو  لفة/دقيقة،  و3،200 
يقرتب من معدل عزم حمرك 
العامل  التريبو  مزدوج   V8
لتكون   ،550 G بفئة  بالبنزين 
d 350 G قادرة على الت�شارع 
حتى 100 كم/�ض خالل 7.4 
ثانية مع �رسعة ق�شوى ت�شل 

اإىل 200 كم/�ض.
قد  ذاته  املحرك  اأن  يُذكر 
مت تد�شينه العام املا�شي مع 
S-Class املحدثة، ورغم اأن 

وجوده يف G-Class الكبرية 
�شحب  اإىل  للحاجة  �شيوؤدي 
مر�شيد�ض  اأن  اإال  اأعلى،  وزن 
كفاءة  �شيوفر  باأنه  تقول 
ا�شتهالك وقود ت�شل اإىل 9.6 

لرت/ 100 كم.
اأما عن باقي االأجزاء، ف�شوف 
G-Class قيا�شية  اأنها  جند 
ناقل  يت�شمن  ما  متاماً، 
مع  �رسعات،   9 اأوتوماتيكي 
اأ�شطح  ذات  فاخرة  داخلية 
رقمية  وعدادات  ناعمة 
ذات  خلامات  اإ�شافة  جديدة 
من  والعديد  اأعلى  جودة 

اخليارات.
االإعالن عن  ورغم عدم  هذا 
االأ�شعار بعد، اإال اأن مر�شيد�ض 
طلبات  ا�شتقبال  بدء  تنوي 
املقبل،  يناير  يف   d  350  G
الوكاالت  اإىل  ت�شل  اأن  على 

االأوروبية خالل ربيع 2019.

بور�س ماكان S 2019 و�سلت بقوة 354 ح�سان
ماكان  عن  الك�شف  بعد 
االآن  بور�ض  قامت  املحدثة، 
تفا�شيل  كافة  عن  بالك�شف 
S االأقوى قامت بور�ض  ماكان 

 SUV بتحديث �شا�شيه اأف�شل
جتربة  لتجعل  لديها  مبيعاً 
قيادتها اأف�شل، حيث اأ�شبحت 
من  االأمامية  التعليق  دعامات 

احلديد  عن  بدالً  االأملنيوم 
وراحة  التوجيه  دقة  لزيادة 
الركوب، كما مت تعديل اأعمدة 
لزيادة  االنحراف  مقاومة 
مع  ال�شل�ض  التحكم 
نظام  اأداء  زيادة 
لتعليق  ا

الهوائي االختياري.
مت اأي�شاً حت�شني �شعور ال�شغط 
عرب  املكابح  دوا�شات  على 
حجم  زيادة  مع  خفتها  زيادة 
االأمامية  املكابح  اأقرا�ض 
بقدر 10 ملم كي ت�شل اإىل 360 
ال�شماكة  زيادة  متت  كما  ملم، 
بقدر 2 ملم كي ت�شبح 36 ملم، 
اإ�شافة الإمكانية اختيار مكابح 

�ض  ر عة بو مل�شنو ا
من 

األياف الكربون.
اأما عن التغيري اخلارجي االأكرب 
باخللف  فيتواجد  ماكان،  يف 
 LED م�شابيح  هيئة  على 
العر�ض  بكامل  مت�شلة  خلفية 

مع م�شابيح LED اأمامية.
نظام  �شا�شة  جند  بالداخل، 
 10.9 بحجم  معلوماتي  ترفيه 
اإن�ض مع دعم الأنظمة املالحة 
حتكم  املرور،  حالة  ومراقبة 
الواي  م�شاركة  ذكي،  �شوتي 
باالإنرتنت  واالت�شال  فاي 
اأخرىن  خ�شائ�ض  عدة  مع 
خيارات  عدة  بور�ض  اأ�شافت 
مثل مقود  اأي�شاً   2019 ملاكان 
قيادة  منط  مع  ريا�شي   GT
االختناقات  م�شاعد  مدمج، 
ذو  اأمامي  زجاج  املرورية، 
لهواء  ومنقي  تدفئة  نظام 

املق�شورة.
ف�شوف  املحرك،  عن  اأما 
يكون من نوع V6 �شعة 3 لرت 

بطرازات  امل�شتخدم  ذاته 
تريبو  مع  وبانامريا  كايني 
ت�شبح  كي  مزدوج،  ت�شارجر 
ح�شان   354 االإجمالية  القوة 
عزم  من  نيوتن.مرت  و480 
الدوران، ما يعني زيادة بفارق 
14 ح�شان و20 نيوتن.مرت عن 
تتمكن  كي  ال�شابقة،   S ماكان 
من الت�شارع حتى 100 كم/�ض 
�رسعة  مع  ثانية   5.1 خالل 
اإىل 250 كم/�ض  ق�شوى ت�شل 
حزمة  على  احل�شول  عند 

�شبورت�ض كرونو.
هذا و�شوف تبداأ اأ�شعار بور�ض 
 £46،334 عند   2019 ماكان 
اململكة  يف  ريال(   218،589(
املتحدة للن�شخة ذات حمرك 
قوة  ذو  لرت   2 �شعة  �شلندر   4
245 ح�شان، بينما تبداأ ماكان 
 229،987(  £48،750 عند   S
اإتاحتها  متت  حيث  ريال(، 

للطلب بالفعل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رسكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه 
ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.
وي�شمن القوة واالأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�شيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

باالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف االإ�شاءة 

وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

 "Camaro" سيفروليه تطلق�
اجلديدة كليا

�رسكة  ا�شتعر�شت 
�شيفروليه منوذجها اجلديد 
 "Camaro" �شيارات  من 
ال�شهرية،  الريا�شية 
ال�شكل  التعديالت  و�شملت 
جاء  اإذ  لل�شيارة،  اخلارجي 
بواجهة  اجلديد  النموذج 
بفتحات  مزودة  اأمامية 
وم�شابيح  كبرية،  هوائية 
باالإ�شافة  مميزة،   LED
�شغري  هوائي  جناح  اإىل 

اخللفي  ال�شندوق  على 
على  املركبة  ثبات  لزيادة 

ال�رسعات العالية.
اأما من الداخل، فقد زودت 
مبقاعد  ال�شيارة  قمرة 
ومقود  مريحة،  جلدية 
للتحكم  باأزرار  ريا�شي 
املركبة،  تقنيات  مبختلف 
و�شا�شتني تعمالن باللم�ض، 
واجهة  منت�شف  يف  واحدة 
مقابل  واأخرى  القيادة، 

ال�شائق مبا�رسة.
 "Camaro" وتعمل 
ب�شعة  توربيني  مبحرك 
زيادة  على  قادر  لرت،   2.0
 100 اإىل   0 من  ت�شارعها 
كلم/�شاعة يف غ�شون 5.9 
نظام  اإىل  باالإ�شافة  ثانية، 
�رسعة  وعلبة  خلفي،  دفع 

اأوتوماتيكية بـ 8 �رسعات.
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الفريو�سات البيولوجية »مفتاح« اإنتاج احلوا�سب العمالقة فائقة ال�سرعة

رائدة  طريقة  اإىل  العلماء  تو�صل 
اأ�رسع من خالل  جلعل احلوا�صيب 
ولي�صت  الفريو�صات،  ا�صتخدام 
عادة  ترتبط  التي  الأنواع  تلك 
من  علماء  وا�صتخدم  بالتكنولوجيا 
للتكنولوجيا  معهد ما�صات�صو�صت�س 
للتكنولوجيا  �صنغافورة  وجامعة 
بيولوجيا  فريو�صا  والت�صميم، 
اأجل  من   ،»M13« ا�صم  يحمل 
هند�صة �صكل اأكرث فعالية للذاكرة، 
يف  الدرا�صة  هذه  نتائج  ون�رست 
 ACS Applied Nano« جملة

.»Materials

وتعد ذاكرة الكمبيوتر احلالية غري 
فعندما  التعبري،  جاز  اإن  �صل�صة، 
يقوم جهاز الكمبيوتر بنقل البيانات 
الع�صوائي  الو�صول  ذاكرة  من 
)RAM( ب�صكل �رسيع، اإىل »ذاكرة 
التي   )ROM( فقط«  القراءة 
تكون اأبطاأ، ولكنها اأكرث موثوقية اأو 
ذات تخزين دائم، ت�صتغرق العملية 

ب�صع اأجزاء من الثانية.
واإذا كان من املمكن حتويل نظام 
من  يتكون  الذي  هذا،  التخزين 
اأنواع  من  واحد  نوع  اإىل  جزاأين، 
»تغيري  ذاكرة  ي�صمى  التخزين 

هذا  يقلل  اأن  �صاأنه  فمن  الطور«، 
نانوثانية،   10 نحو  اإىل  التاأخري 
اأ�رسع  الطور«  »تغيري  ذاكرة  وتعد 
الع�صوائي،  الو�صول  ذاكرة  من 
وحتتوي على �صعة تخزين اأكرب من 

حمرك الأقرا�س الثابتة.
تكنولوجيا  تتطلب  ذلك،  ومع 
ميكنها  مادة  الطور  تغيري  ذاكرة 
التبديل بني الأ�صكال غري املتبلورة 
الوقت  ويف  البلورية،  والأ�صكال 
املواد  هذه  ف�صل  ميكن  احلايل، 
درجة  اإىل  احلرارة  ت�صل  عندما 
الأنتيمونيد  مركب  تدمر  عالية 

مو�صل  �صبه  مركب  وهو  الغاليوم، 
والأنتيمون  غاليوم  من  يتكون 
الالزمة  الأ�صا�صية  املواد  واإحدى 
لت�صنيع نظم ذاكرة »تغيري الطور«، 
دمج  ال�صعب  من  يجعل  ما  وهذا 
الكمبيوتر  دوائر  يف  املواد  هذه 
اأنه ميكن ا�صتخدام  العلماء  ووجد 
املواد  لتحويل   »M13»الفريو�س
اأ�صالك  اإىل  الثنائي  النوع  من 
قابلة لال�صتخدام يف درجة حرارة 
منخف�صة، ما ي�صمح باإن�صاء ذاكرة 
واإنتاج  اجلديدة،  الطور«  »تغيري 

حوا�صيب فائقة ال�رسعة.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �صام�صونغ  �رسكة  اأ�صدرت 
ت�صويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�صي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�صي 
9، والذي من املفرت�س اأن تك�صف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�صري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�صويقية  الفيديوهات  الأمر فاإن 
ال�رسكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�صار الأمور.
قد  ال�صابقة  الت�رسيبات  وكانت 
اأكدت اأن �صام�صونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�س  ب�صبب   Note
الذكية،  الهواتف  �صوق  وت�صبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�صابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�صائ�س املنتج، مما قد ي�صتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�س التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�صيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �صام�صونغ قررت ا�صتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�صويقية 
عن امليزات التي من املفرت�س اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�صمنها 
ذلك بطارية ب�صعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�صبة لت�صكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�صتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رسكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�صري 
قراًرا بزيادة �صعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�صبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�صادرة  املعلومات  واأو�صحت 
الهاتف  ح�صول  اإمكانية  �صابًقا 
ميلي   4000 ب�صعة  بطارية  على 
ملدة  ال�صمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�صاهدة  زمن  من  �صاعة   25
�صطوع  باأعلى  امل�صتمر  الفيديو 
�صعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�صا�صة، 
�صام�صونغ �صمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�صكيلة هواتفها 
ت�صكل حت�صًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�صبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�صي 
ب�صعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

�سبكة ال�سيف
�صبكة  اإىل  الو�صول  يف  الرغبة  وعند 
فعندئذ  املنزلية،  ال�صبكة  دون  الإنرتنت 
ب�صبكة  الذكي  التلفزيون  تخ�صي�س  ميكن 
خدمات  تعمل  احلالة  هذه  ويف  ال�صيف، 
تثبيت  ويتم  الإنرتنت،  �صبكة  من  البث 
ت�صغيل  ويتعذر  الفريموير،  حتديثات 
ال�صبكية  التخزين  وحدات  من  املحتويات 
NAS، اإذا مل تكن يف �صبكة ال�صيف اأي�صاً، 
وتتمثل ميزة �صبكة ال�صيف يف عدم تعر�س 
بال�صبكة  الأخرى  الإلكرتونية  الأجهزة 

والأكواد  بالفريو�صات  لالإ�صابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�س  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�صطة الفريو�صات.
فلرتة  اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�س  وتتيح 
ما  وهو  الويب،  مواقع  بع�س  اإىل  الو�صول 
املجلة  اأن  غري  التحكم،  من  املزيد  يتيح 
اأن العناية مبثل هذه  اأ�صارت اإىل  الأملانية 
القوائم ال�صوداء تعترب عملية مرهقة للغاية، 
ومن  �صغريا،  يكون  الفلرت  اأن  عن  ف�صال 
ا�صتعمال  اأي�صا  املتوفرة  اخليارات  �صمن 

 Raspberry بحوا�صيب   Pi-hole فلرت 
.Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�صتخدم.  احتياجات  ح�صب  موائمتها 
على  يتعني  اأنه  الأملانية  املجلة  واأ�صافت 
امل�صتخدم تخ�صي�س بع�س الوقت لإجراء 
عملية التحكم يف تدفق البيانات بالتلفزيون 
فلرت  اإ�صافة  مع  تف�صيلي،  ب�صكل  الذكي 
حظر  يتم  ل  حتى  بحر�س،  الويب  مواقع 

بع�س اخلدمات املطلوبة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�س  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رسكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رسكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�صها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رسيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�س ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رسكة م�صتقباًل.
حيث �رسح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رسكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رسكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



�أحمد باحلاج  

اخلمي�س  اإىل  الأربعاء  ليلة  اهتز 
تقرت  ببلدية  امل�ستقبل  حي 
قتل  جرمية  وقع  ،على  بورقلة 
�سنعاء راح �سحيتها اإمراأة وابنتها 
يف  بالإ�رساع  مطالب  و�سط   ،
وتقدمي  اجلرمية  �سفرة  تفكيك 
لت�سليط  الق�ساء  اأمام  اجلناة 

عليهم اأق�سى العقوبات .
اأفاد �سهود عيان ليومية »الو�سط 
» اأن حي امل�ستقبل ببلدية تقرت 
 ، ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   150
اهتز على  وقع جرمية قتل �سنعاء 
 ، ابنتها  و  اإمراأة  �سحيتها  راحت 
�سارعت  باحلادثة  اإبالغها  وفور 
لعني  احلماية   املدينة  م�سالح 
اجلثتني  باإجالء  وقامت  املكان 
اجلثث  حفظ  مل�سلحة  ونقلهما 
�سليمان  ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 

الإدارية  باملقاطعة  عمريات 
الطبيب  على  لعر�سها  تقرت 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، ال�رسعي 
ال�رسب  اأثار  عليهما  ال�سحيتني 

و اجلرح .
من جهة ثانية فقد قامت م�سالح 

دائرة  باأمن  الق�سائية  ال�رسطة 
تقرت بتطويق موقع احلادثة التي 
حتقيق  غام�سة  وفتح  تزال  ل 
مالب�ساتها  لك�سف  معمق  اأمني 
ومن ثم اإلقاء القب�س على اجلناة 
املجهويل العدد والهوية ، موازاة 

حي  �سكان  ندد  فقد  ذلك  مع 
امل�ستقبل بجرمية القتل مطالبني 
بتكثيف التغطية الأمنية  للحد من 
الرتفاع من ظاهرة القتل العمدي 

مع �سبق الإ�رسار والرت�سد .
الولئية  امل�سلحة  اأن  ومعلوم 
بورقلة  الق�سائية  لل�رسطة 
�سهر  خالل  عاجلت  قد  كانت 
،40 ق�سية   املن�رسم  ماي 
�سد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
فيها51 �سخ�سا،  الأفراد  تورط 
بالقتل  تتعلق  ق�سايا   03 منها 
06اأ�سخا�س  فيها  تورط  العمدي 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اأين �سدر �سد �سخ�س واحد اأمر 
اإفراج  البقية  ا�ستفاد  فيما  اإيداع 

موؤقت.

حي �مل�ستقبل بتقرت 

جمهولون يزهقون روح �سيدة و ابنتها

�لبويرة

3 قتلى يف حادث مرور 
باأهل الق�سر

لقي ثالثة اأ�سخا�س حتفهم و جرح اأربعة 

اآخرون يف حادث مرور وقع اليوم اخلمي�س 

بالطريق البلدي تاملني ببلدية اأهل الق�رس 

)جنوب  البويرة(، ح�سبما علم لدى م�سالح 
احلماية املدنية.

انحراف مركبة خفيفة  ونتج احلادث عن 

عني  يف  قتلى  ثالثة  خملفا  م�سارها  عن 

و   7( بطفلتني  الأمر  يتعلق  و  املكان، 

ح�سب  �سنة(،   26( �سابة  و  �سنوات(   8

احلماية  طرف  كم  املقدمة  املعلومات 

امل�سادر،  نف�س  اأكدته  ح�سبما  و  املدنية 

فقد خلف احلادث اأربعة جرحى، و يتعلق 

الأمر بامراأة )42 �سنة( و �سابتني و �ساب 

)18 �سنة( و قد مت نقل اجلثث و اجلرحى 

نقلهم  يتم  اأن  قبل  ب�سلول  م�ست�سفى  اإىل 

العمومية  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  اإىل 

حممد بو�سياف )البويرة( وفتحت م�سالح 
وحتديد   ملعرفة  حتقيقا  الوطني  الدرك 

مالب�سات هذا احلادث. 
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�لطارف 

توقيف حمتال كان حمل 
بحث منذ 11 �سنة 

لدائرة  الق�سائية  ال�رسطة  م�سالح  اأوقفت 
بحث  حمل  كان  حمتال  )الطارف(  الذرعان 
منذ 11 �سنة لعديد اجلرائم و اجلنح املن�سوبة 

اإليه، ح�سب ما علم من اأمن الولية.
بذات  الت�سال  و  بالإعالم  املكلف  واأو�سح 
حممد  لعبيدي  �رسطة  حمافظ  املديرية 
املحرتف  املجرم  هذا  توقيف  مت  اأنه  كرمي 
و اخلطري ال�سادر يف حقه 9 اأوامر اإيداع من 
طرف عنا�رس ال�رسطة على مبدينة الذرعان و 
الذي كان يف حالة فرار من العدالة لعدم الرد 
على جرائمه املتعددة املتعلقة »بالحتيال« و 
ا�ستعمال املزور«و قد مت تقدميه  و  »التزوير 
اإىل قا�سي التحقيق لدى حمكمة اجلنح بدائرة 
الذرعان و و�سعه رهن احلب�س املوؤقت ب�سبب 
الحتيال  و  الن�سب  ق�سايا  عديد  يف  تورطه 

التي وقعت يف عديد وليات الوطن. 

برح بوعريريج

توقع اإنتاج 1 مليون قنطار 
من احلبوب 

اإنتاج يفوق 1 مليون قنطار من  يتوقع حتقيق 
احلبوب عقب حملة احل�ساد والدر�س للمو�سم 
 ، بوعريريج  برج  بولية  احلايل  الفالحي 
ح�سب ما علم من املديرية املحلية للم�سالح 

الفالحية .
املتوقع  الإنتاج  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
الإنتاجية  الولية  اإمكانات  من  قريب  حتقيق 
التي تراجعت ب�سكل كبري يف ال�سنوات املا�سية 
ب�سبب اجلفاف و ذلك عقب ت�ساقط الأمطار 
الأخري على معظم مناطق الولية خ�سو�سا يف 
جانب  اإىل  املا�سيني  اأفريل  و  مار�س  �سهري 
عرب  بئر   100 من  اأكرث  حلفر  الرخ�س  منح 

الولية ل�ستغاللها يف ال�سقي التكميلي.

وهر�ن

اإنزالقات للرتبة تهدد 
باإبتالع �ساطئ »�سان روك« 

ال�سعبي  باملجل�س  ال�سياحة  اأم�س جلنة  رفعت 
الولئي بوهران، رفقة اللجنة الولئية املكلفة 
ملعاينة  الإ�سطياف  مو�سم  جمريات  مبتابعة 
�سواطئ الولية 34 امل�سموحة بال�سباحة ،حيث 
و  النقائ�س،  و  الف�سائح  من  جملة  ت�سجيل  مت 
التي كانت معظمها على م�ستوى اإقليم ال�سواطئ 
املنت�رسة على اإقليم دائرة عني الرتك، و طالبت 
اللجان من اجلهات امل�سوؤولة يف مقدمتها وايل 
الولية مولود �رسيفي من اأجل التدخل العاجل 
الواقي  لتثبيت اجلدار  ت�سجيل م�رسوع  لغر�س 
ملنع اإنزلقات الرتبة ب�ساطئ »�سان روك و التي 
ت�سكل خطرا على ال�سكنات و مركزي ال�رسطة 

و احلماية املدنية .
�أحمد بن عطية

�سو�طئ وهر�ن 

ا�ست�سافة 750 طفال من اأدرار 
و البي�ض غليزان ومع�سكر 

متت اإ�ست�سافة 750 طفال من وليات: اأدرار، 
على  توزيعهم  ومت  ومع�سكر  غليزان  البي�س، 
مل�سالح  التابعة  الت�سامنية  الإقامات  مراكز 
املعاقني ب�رسيا  الأطفال  املديرية، مبدر�سة 
عني  ببلدية  ببوزفيل  عبا�س  العقيد  بحي 
الرتك واملركز النف�سي البيداغوجي لالأطفال 
املعاقني ذهنيا ببلدية اآرزيو، ويف ذات ال�سياق 
يرتقب ا�ست�سافة 750 طفال كذلك من وليات: 
بهذين  الدفلى  وعني  غليزان  تيارت،  ب�سار، 

املركزين.
�أحمد بن عطية

تيزي وزو

االإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
خمت�سة يف �سرقة املنازل

�متحان �لبكالوريا بغليز�ن 
10400 مرت�سح 400 

�سرطي للتاأمني 

حي »بر�ي�س«  م�ستغامن
حمتجون يقطعون الطريق 

وي�سرمون النريان

اأ�سكالها،  ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املواطنني  اأحد  بها  تقدم  �سكوى  اإثر  على  و 
اإفرحونان بخ�سو�س  دائرة  باأمن  مل�ساحلنا 
تعر�س م�سكنه لل�رسقة، متكنت ذات امل�سلحة 
من  وجيز  ظرف  ويف  معمقة  حتريات  بعد 
�رسقة  يف  خمت�سة  اإجرامية  ب�سبكة  الإطاحة 
ترتاوح  اأفراد،   )06( �ستة  من  متكونة  املنازل 
العملية  �سنة هاته   20 و   19 بني  ما  اأعمارهم 
النوعية مكنت من ا�سرتجاع مبلغ مايل معترب 
و�ستمائة  مليون  و�ستون  واأربعة  مبئتان  قدر 

جموهرات  و  دج(   2646000( �سنتيم  األف 
عائدات  من  تعد  نارية  دراجة  حجز  وكذا 
الق�سية  اأطراف  تقدمي  امل�رسوقات ليتم  بيع 
ام�س اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة عني 
احلمام،عن تهمة ال�رسقة مع ا�ستعمال مفاتيح 
مقلدة، و ال�رسقة مع توفر ظرف الليل، حيث 
احلب�س  رهن  ال�سبكة  اأفراد  اأحد  اإيداع  مت 
املوؤقت ، مع و�سع ثالثة )03( متورطني حتت 
الرقابة الق�سائية، يف حني ا�ستفاد اثنني )02( 

منهم  من ال�ستدعاء املبا�رس

جوان  دورة  البكالوريا  �سهادة  امتحانات  ع�سية 
ولية  امن  مديرية  م�سالح  و�سعت  حيث   2019
غليزان خمططا اأمنيا عن طريق و�سع ت�سكيالت 
لتخاذ كل التدابري و الإجراءات الأمنية الالزمة 
للرفع من الدرجة اليقظة واحلذر ل�سمان ال�سري 
الت�سكيالت  توزيع  مت  المتحان  لهذا  احل�سن 
املقدرة  الخت�سا�س  قطاع  جميع  عرب  الأمنية 
ولية  بلديات  و  دوائر  كامل  عرب  مركز   37 بـ 
الوطني  الأمن  الواقعة �سمن اخت�سا�س  غليزان 
اأين مت جتنيد اأكرث من 400 �رسطي من خمتلف 

الرتب وا�ستعمال جميع الو�سائل التقنية احلديثة 
املتفجرات،  عن  الك�سف  اأجهزة  بينها  من 
ملديرية  التابعني  الأمن  حرا�س  تلقني  مت  كما 
كيفية  حول  تطبيقية  و  نظرية  لدرو�س  الرتبية 
لأجل  املعادن  عن  الك�سف  جهاز  ا�ستعمال 
من  اأزيد  يعنى به  التي  المتحانان  �سري  ح�سن 
10 اآلف مرت�سحا ومرت�سحة �سيلتحقون مبراكز 
عددها  والبالغ  الأحد  هذا  �سبيحة  المتحانات 
40 مركز اإجراء يوؤطرها قرابة 04 اآلف موؤطرا 

من اأ�ساتذة واإداريني ومالحظني

النريان  » مب�ستغامن  »براي�س  �سكان حي  اأ�رسم 
عرب الطريق املوؤدي اإىل و�سط املدينة ووهران 
يف  هذا  ياأتي  بالنتحار  ال�سباب  احد  وهدد 
ليام  متوا�سال  احتجاج  مازال  الذي  الوقت 
خالل  م�ستغامن  بلديات  من  عدد  �سهدت  بعد 
غرار  على  وا�سعة  احتجاجات  موجة  الأيام 
رم�سان  املالك  عبد  وبن  مزغران  بلديات 
�سكان  ترحيل  قرار  قوبل  وقد  مما�س  وحا�سي 
فو�سوية  �سكنات  اأجنزوا  الذين   « »براي�س  حي 
مبنطقة فالحية يقابل القرار بالرف�س من قبل 
الولئية  ال�سلطات  تبحث  فيما  البلديات  �سكان 
حلول  عن  »الو�سط«  علمت  وح�سب  مب�ستغامن 
الذي  املعقد  الو�سع  ملعاجلة  متاحة  �رسيعة 

تخ�س  احتجاجات  خلفية  على  الولية  ت�سهده 
ببلدية  الهناء«  »ديار  �سكان  وكان  هذا  ال�سكن 
مطالب  خلفية  على  احتجوا  قد  م�ستغامن 
تخ�س ال�سكن وقاموا بقطع الطريق املوؤدي اإىل 
ميناء م�ستغامن وو�سط املدينة وقد حذر عدد 
بولية  والتنموي  املحلي  لل�ساأن  املتابعني  من 
الحتجاجات  ا�ستمرار  تبعات  من  م�ستغامن 
تاأخرت  حال  يف  م�ستغامن  بلديات  من  عدد  يف 
ال�سلطات واجلهات امل�سوؤولة يف معاجلة الو�سع 
خا�سة وان املنتخبني والنواب مل يتدخلوا حلد 
اإىل  واملحتجني  املواطنني  �سوت  لإي�سال  الآن 

ال�سلطات الو�سية

�سيدي بلعبا�س

وفاة �سخ�ض واإ�سابة 5 
بجروح اإثر حادث مرور

تويف �ساب يف ال33 من العمر و اأ�سيب 05 اآخرين 
بجروح متفاوتة اخلطرية  اثر حادث �سري خطري  
بولية �سيدي بلعبا�س ، وذلك بعد ا�سطدام  �سيارة 
كبرية احلجم على  نارية  بدراجة  نوع ماروتي  من 
ع�سيبة  بن  لدية  رقم13  الوطني  الطريق  م�ستوى  

ال�سليا دائرة تنرية.
هذا وقد اأدى احلادث اإىل وفاة  �سائق الدراجة ) 
اآخرين   5 واإ�سابة  املكان  33�سنة يف عني  �س(  ب 
 6 بني  ما  اأعمارهم  �سدمة  حالة  يف   3 بينهم  من 
م�سالح  تدخلت  وقد  هذا   ، و54�سنة  �سنوات 
نقل  اأين مت  ال�رسعة  جناح  على  املدنية  احلماية 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  املتوفاة  اإىل  ال�سحية 
بلعبا�س  ب�سيدي  ح�ساين  القادر  مب�ست�سفى  عبد 
فيما حول امل�سابون اإىل عيادة متعددة اخلدمات 
املدنية  يف حني   احلماية  م�سالح  قبل  من  بترية 
فتحت م�سالح الدرك حتقيقا يف اأ�سباب احلادث، 
احرتم  وعدم   املفرطة  ال�رسعة  اإىل   يرجع  الذي 

قانون  املرور  .
حممد بن تر�ر

�أمن ولية �لأغو�ط 

خمطط اأمني خا�ض 
بتاأمني االمتحانات 
ل�سنة  البكالوريا  �سهادة  امتحانات  لإجراء  حت�سبا 
2019، و�سعت م�سالح اأمن ولية الأغواط خمططا 
و  الأمن  توفري  �سمان  اإىل  يهدف  ميدانيا  اأمنيا 
الطماأنينة للطلبة املمتحنني، و كذا �سمان ال�سري 
املراكز  خمتلف  عرب  الإمتحانات  لهذه  احل�سن 
قطاع  م�ستوى  على  املتواجدة  بها  اخلا�سة 
املخطط  هذا  اإطار  يف  مت  حيث  الإخت�سا�س، 
اتخاذ جميع الرتتيبات والتدابري الأمنية مع تعزيز 
مت  التي  امليدان  يف  الأمنية  الت�سكيالت  خمتلف 

ت�سخريها لتاأمني جمريات هذه العملية.
كما جتدر الإ�سارة باأن م�سالح اأمن ولية الأغواط 
اخلا�سة  الأمنية  التدابري  جميع  باتخاذ  قامت 
و  البتدائي  للطورين  ال�سنة  نهاية  بامتحانات  
ظروف  يف  باإجرائها  �سمحت  التي  و  املتو�سط، 
الثناء من قبل  و  اأمنية حمكمة لقت ال�ستح�سان 

الأ�رسة الرتبوية و كذا اأولياء التالميذ.

�ل�سود�ن

3 تهم ف�ساد لعمر الب�سري

النيابة  اأن  ال�سودانية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
اإىل  ووجهت  حتقيقاتها  اأنهت  العامة 
تهم  ثالث  الب�سري  عمر  املخلوع  الرئي�س 
م�سدر  عن  الوكالة  ونقلت  بالف�ساد  تتعلق 
تهم  توجيه  »مت  قوله:  العامة  النيابة  يف 
النقد  حيازة  مواد  حتت  املخلوع  للرئي�س 
واأوامر  وامل�سبوه  احلرام  والرثاء  الأجنبي 
الطوارئ«واأفادت النيابة اأي�سا باكتمال كافة 
املرفوعة  اجلنائية  الدعوى  يف  التحريات 
اأحمد  ح�سن  عمر  املخلوع  الرئي�س  �سد 

الب�سري، عرب نيابة مكافحة الف�ساد.
بعمر  اأطاح  ال�سوداين  اجلي�س  اأن  يذكر 
واعتقله  املا�سي،  اأفريل   11 يف  الب�سري 
املركزي  كوبر  �سجن  يف  النظام  رموز  مع 

باخلرطوم.

رو�سيا و�لحتاد �لأوروبي 

اتفاق على اال�ستغناء 
عن الدوالر

على  الأوروبي  والحتاد  رو�سيا  اتفقت 
ح�سة  لتقلي�س  عمل  جمموعة  ت�سكيل 
بينهما  املدفوعات  ميزان  يف  الدولر 
ملا  وفقا  واليورو،  الروبل  اإىل  والنتقال 
ك�سفه م�سوؤول رو�سي ل�سحيفة »اآر بي كا« 

الرو�سية.
الر�سمي  الناطق  لفروف  اأندريه  وقال 
الوزير  اإن  الرو�سي،  املالية  وزير  با�سم 
اتفق مع نائب رئي�س املفو�سية الأوروبية 
ل�سوؤون الطاقة مارو�س �سيفوفيت�س، على 
ذلك، م�سريا اإىل املجموعة �ستبحث اأي�سا 

جتارة الطاقة بني رو�سيا واأوروبا.
�سددا  اجلانبني  اأن  امل�سوؤول،  واأ�ساف 
الوطنية  العمالت  ا�ستخدام  اأهمية  على 
يف جتارة الطاقة بهدف تقليل املخاطر، 
الأعمال يف  لها قطاعا  يتعر�س  قد  التي 

رو�سيا والحتاد الأوروبي.
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