
قال اإن �صلطة تنظيم النتخابات اأ�صبحت حرة لأول مرة، رئي�س الأركان: 

كافة الظروف مالئمة لإجراء رئا�سيات 12 دي�سمرب 

�صاحب رائعة عطلة املفت�س الطاهر 

برحيل العمالق مو�سى حداد 
...احلزن يخيم يف �سماء 

ال�سينما اجلزائرية

فازت باأغلب ال�صفقات الكربى  ودعمت  احلمالت النتخابية

التحقيق مع اأ�سحاب 10 مقاولت  لهم عالقة ب�سخ�سيات مرموقة  
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 رئي�س ال�صلطة امل�صتقلة
 لالنتخابات �صريف حممد:

 تنظيم النتخابات
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�س4الداخلية 
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اجلرائم الإلكرتونية تغزو الق�صاء اجلزائري

هاكر جزائريون 
يخرتقون منظومة 

مواقع حكومية وحتى 
قنوات اإعالمية

�صدد على �صرورة توفري ال�صمانات  قبل الرئا�صيات، مقري:

 ا�سرتجاع الأموال املنهوبة 
لي�س �سهال

خالل اجتماع املجل�س الوزاري امل�صرتك 
احلكومة تتخذ اإجراءات ا�ستعجالية  

ملعاجلة م�ساكل مركب احلجار 
للمطالبة بالإفراج عن نتائج الفحو�صات املهنية 

بطالو ورقلة يوا�سلون ح�سارهم 
ل�سركة خدمات الآبار 

.          حجز املركبات التي تنقل املتظاهرين اإىل العا�سمة 



يف  احلدث  يطو  بن  اجلزائري حممد  الالعب  �صنع 
اأول موا�صمه يف الدوري القطري، بعدما مت اختياره 
اأف�صل العب يف اجلولة الثالثة من دوري جنوم قطر، 
ثالثة  وت�صجيل  الوكرة  فريقه  �صفوف  يف  تاألقه  اإثر 
اأهداف يف اجلولة �صاهمت مبنح الوكرة ثالث نقاط 
ثمينة، اأين مت و�صفه بال�صفقة الناجحة القادرة على 
املو�صم  يف  التهديفية  احل�صيلة  ورفع  اكرث  التاألق 

الكروي اجلاري.

تب�سة

الفرقة االقت�صادية واملالية حتقق 
يف اختال�س اموال عمومية

.   والتزوير وا�ستعمال املزور يف حمررات اإدارية

للم�صلحة  التابعة  املالية  و  االقت�صادية  الفرقة    متكت 

الوالئية لل�رشطة الق�صائية باأمن والية تب�صة من فتح حتقيق 

حول معلومات متح�صل عليها تفيد وجود جتاوزات من�صوبة 
حول  العاتر  بئر  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س 

�صكل  على  دج   59.689.000 بـ  املقدرة  املالية  االإعانة 

الدعم  اإطار  العاتر يف  بئر  بلدية  لفائدة  مالية ممنوحة  هبة 

و التكفل بالفئات االجتماعية الفقرية مبنا�صبة �صهر رم�صان 

و  رم�صان  قفة   140 اقتناء  لغر�س   2018 جوان  الفارط 

توزيعها على الفئات االجتماعية الفقرية خالل �صهر رم�صان 

اأين با�رشت ذات امل�صلحة حتقيقها بح�صور املمثـــل القانوين 

لكل االطراف ، و بعد االنتهاء من كافة االإجراءات القانونية 

اأطراف  تقدمي  مت  اجلمهورية  ال�صيد/وكيل  مع  بالتن�صيق  و 

الق�صية بجرم اختال�س اأموال عمومية ، التزوير و ا�صتعمال 

املزور يف حمررات اإدارية و �صوء ا�صتغالل الوظيفة اأين �صدر 

�صد كل من رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية بئر العاتر 

اأمـر اإيداع  بتهمة التزوير و ا�صتعمال املزور يف حمرر جتاري 

اختال�س اأموال عمومية  اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة  منح عمدا 

امتيازات غري مربرة يف جمال ال�صفقات العمومية للغري كما 

املزور  ا�صتعمال  و  التزويــر  بتهمة  التاجــر  �صد  اإيداع  �صدر 

يف حمرر جتاري امل�صاركة يف اختال�س اأموال عمومية  اإبرام 
عقد مع الهيئات املحلية و اال�صتفادة من تاأ�صري هذه الهيئة 

يف التموين.
                                                              عزيزي ر�سيد تب�سة

�صل�صلة من التدخالت للحماية املدنية ب�صبب �صوء االأحوال اجلوية بتب�صة 

بن يطو ي�صنع احلدث يف قطر

خبر في 
صورة

 ملعب وهران بب�صاط
 �صانتياغو برنابيو

حجز مركبة وعلى متنها 22680 
دينارا تون�صيا باملركز الربي ببو�صبكة  

متكنت الفرقة االقت�صادية واملالية التابعة للم�صلحة الوالئية 
لل�رشطة الق�صائية باأمن والية تب�صة توقيف �صخ�س يبلغ من 
العمر 38 �صنة و حتويله اإىل مقر اأمن والية تب�صة )الفرقة 

االقت�صادية و املالية( و هذا بعد اأن تقدم املعني باالأمر اإىل 
ذات املركز من اأجـــل القيام باإجراءات الدخول اإىل الرتاب 
الوطني و التوجه اإلــى مقر اإقامته بتب�صة و الذي كان بدولة 

تون�س من اأجل ال�صياحة ، كان يقود مركبة من نوع بيجو 307 و 
على اإثر معلومات حت�صلت عليها ذات الفرقة حول احتمال قيام 
املعني بعمليات غري قانونية و بعد تنقيط هويته و مراقبة جواز 
�صفره و بالتن�صيق مع م�صالح اجلمارك مت اإخ�صاعه و املركبة 

للتفتي�س من طرف عنا�رش اجلمارك املعمق اأين مت العثور على 
مبلغ مايل من العملة التون�صية كان خمباأ بطريقة خفية باإحكام 
داخل جتويف م�صفي )الفلرت( اخلا�س مبربد املحرك يقدر بـ 
22680 دينارا تون�صيا على �صكل رزم �صغرية ملفوفة ب�رشيط 

ال�صق.
عزيزي ر�صيد

ترحيل 670 عائلة تقطن باحلي 
ال�صعبي اإىل م�صاكن الئقة 

ال يزال يتوا�صل  ترحيل اأكرث من 670 عائلة  تقطن باحلي ال�صعبي 
الدرب   ويطلق عليه حي   ” “حي ح�صان  تي�صم�صيلت  بلدية  الكائن 
هذا االأخري يعد من بني اأقدم االأحياء يف والية تي�صم�صيلت م�صنف 
من بني االأحياء اله�صة زيادة على اأنه واحد من بني االأحياء االأكرث 
اجلماعي  والتهجري  البط�س  ال�صوداء  الع�رشية  بداية  منذ  ات�صاعا 
اللذي مور�س على ال�صكان مما اأجربهم على الرحيل اإىل تي�صم�صيلت  
.  وح�صب املعلومات  وقد  �صخرت للعملية اإمكانيات مادية وب�رشية 
بح�صور ممثلني عن اأبناء احلي ، ف�صال عن توفري االأمن ال�رشوري 
ل�صريورة العملية بعني املكان . لالإ�صارة اأكدت مديرية ديوان الرتقية 
والت�صيري العقاري على اأنها ا�صتلمت 670 �صكنا بهدف توزيعها على 
املواطنني املدرجني �صمن قائمة ال�صكن اله�س بحي ح�صان والذين 
وعلى هام�س  ال�صفاح  بحي  اجلديدة  املنطقة  اإىل  ترحيلهم  �صيتم 
اللقاء  قال وايل الوالية �صالح العفاين اأن عملية التوزيع  متت وفق 
ممثلي  وبح�صور   كبرية   وب�صفافية  وطنيا   بها  املعمول  القوانني 

احلي . 
حممد �صبلي

تب�صة  لوالية  املدنية  تدخلت وحدات احلماية 
ب�صبب �صوء االأحوال اجلوية املتمثلة يف ت�صاقط 
اأمطار غزيرة م�صاء 2019/09/16 اإىل غاية 
 2019/09/17 يوم  00�صا/50د من  ال�صاعة 
ومتكنت  متفرقة.  تدخالت  ت�صجيل  مت  اأين 
فرق التدخل بوحدة القطاع ببكارية من اإنقاذ 
عائلة عالقة داخل منزل مغمور مبياه االأمطار، 

العائلة متكونة من 05 اأ�صخا�س اأعمارهم 04 
التدخل  فرق  متكنت  كما  �صنة   44 و  �صنوات 
،الطفل  حمقق  موت  من  يبلغ  طفل  اإنقاذ  من 
 10 حوايل  العمر  من  والبالغ  ال�صيول  جرفته 
تقطن  والتي  العائلة  اأفراد  اأحد  وهو  �صنوات 
م�صتوى  على  كليا  املياه  والذي غمرته  مبنزل 
تقدمي  مت  ببكارية  القدمية  املدجنة  حي 

العائلة  اأفراد  لكامل  االأولية  االإ�صعافات 
وحتويلهم اىل ا�صتعجاالت بكارية.

من  اأمطار  مياه  امت�صا�س  من�صوب  مت  كما   
منزل   40 حوايل  عددها  والبالغ  منازل  داخل 
واحلويجبات . كما  مر�صط  تب�صة  بلدية  والية 
على  مبنزلني  بتب�صة  جدار  انهيار  ت�صجيل  مت 
وحدات  متكنت  الرموط  كما  حي  م�صتوى 

احلماية املدنية لوالية تب�صة من اإخراج �صيارة 
على  املياه  و�صط  من�صوب  الطريق  يف  عالقة 
�صاحنة  واإخراج  ق�صنطينة  طريق  م�صتوى 
�صكان�صكا  حي  م�صتوى  على  بالوحل  عالقة 
�صم   10 بلغ  املياه  من�صوب  اأن  بتب�صة. علما 

و70 �صم.
 عزيزي ر�صيد 

ك�سف وزير ال�سباب 
والريا�سة عبد 

الروؤوف برناوي اأن 
اأر�سية ملعب وهران 

اجلديد �سوف يتم 
و�سع ب�ساط الع�سب 

الطبيعي م�سابه ملا 
هو مو�سوع يف ملعب 

�سانتياغو برنابيو 
معقل نادي ريال 
مدريد، وجاءت 

ت�سريحات امل�سئول 

الأول على قطاع 
الريا�سة يف بالدنا 

تاأكيدا اأن امللعب 
اجلديد لوهران 

�سوف يتم بناوؤه وفق 
معايري عاملية حت�سبا 

لفتتاحه من اأجل 
احت�سان مناف�سة 

األعاب البحر املتو�سط 
التي حتت�سنها عا�سمة 
الغرب اجلزائري العام 

.2021

توظيف 291 اإطارا جديد يف قطاع ال�صحة لدعم 18 عيادة جديدة بتلم�صان
اأ�رشف مدير ال�صحة لوالية تلم�صان نهار 
من�صبا   291 التوزيع  جل�صة   على  اأم�س 
املديرية  منه  ا�صتفادت  الذي  جديدا 
من  املتخرجني  من  القطاع  لتدعيم 
نق�س   على   للق�صاء  املخت�صة  املعاهد 
وتدعيم  امل�صت�صفيات  االطارات  
املداومة  ل�صمان  املخت�صة  باالإطارات 
مركز  خلق  على  ناهيك  �صاعة   24/24

والتوليد  يف  خمتلف  والطفولة  لالأمومة 
م�صتوى  على  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 

البلديات .
 هذا واأ�صار بيان مديرية ال�صحة وال�صكان  
اأن  تلم�صان  لوالية  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
متخرجة  قابلة   23 من  ا�صتفاد  القطاع 
�صنوات    05 دام  ترب�س  بعد  حديثا 
متري�س  م�صاعد   150 اإىل  باالإ�صافة 

للموؤ�ص�صة العمومية  و79 ممر�صا لل�صحة 
العمومية ، و25  م�صغال الأجهزة الت�صوير 
و10  خمربين   10 على  الطبي  زيادة 
والفزيائي  الطبيعي  العالج   يف  خمت�صني 
يف  خمت�صني  و05  العمومية  لل�صحة 
حفظ ال�صحة العمومية و05 خمت�صني يف 
التغذية  و03 م�صاعدين اجتماعيني و03 
بالعمل  و02مداومني   طبيني  م�صاعدين 

اال�صطناعية   لالأع�صاء  ومقوي  لل�صحة  
لل�صحة العمومية . هذا  و من  املنتظر اأن 
ي�صاهم هوؤالء االإطارات اجلديدة يف دعم 
القطاع وتدعيم املوؤ�ص�صات اجلديدة التي 
 18 بلغت  الوالية  والتي  منها  ا�صتفادت 
ومركزا  �رشيرا  ب60  وم�صت�صفى  عيادة 

ملكافحة ال�رشطان .
 حممد بن ترار
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قال اإن �صلطة تنظيم النتخابات اأ�صبحت حرة لأول مرة، رئي�س الأركان: 

كافة الظروف مالئمة لإجراء رئا�سيات 12 دي�سمرب 
.          حجز املركبات التي تنقل املتظاهرين اإىل العا�سمة 

اأكد قائد الأركان اأحمد قايد �صالح باأن امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية منذ بداية الأزمة تفطنت للم�ؤامرة التي كانت حتاك يف اخلفاء �صد اجلزائر و�صعبها، 
قائال » م�ؤامرة كانت حتاك �صد البالد، متت م�اجهة هذه امل�ؤامرة اخلطرية ومتت م�اجهة الع�صابة واإف�صال خمططاتها الدنيئة«.

اإميان ل�ا�س 

 ثمن القايد �صالح قرار رئي�س الدولة 
وتنظيم  الناخبة  الهيئة  با�صتدعاء 
دي�صمرب   15 بتاريخ  االنتخابات 
املواطنني  داعيا كافة  املقبل، 
واملجتمع  ال�صيا�صية  واالأحزاب 
املدين اإىل التجند بقوة الأجل اإجناح 
هذا اال�صتحقاق كونه �صيمكن �صعبنا، 
يتمتع  جديد  رئي�س  انتخاب  من 
رئي�س  ال�رشعية،  �رشوط  بكامل 
ياأخذ على عاتقه قيادة م�صري البالد 

وترجمة تطلعات ال�صعب.
واأكد القايد �صالح اأن كافة الظروف 
اال�صتحقاق  هذا  الإجراء  املالئمة 
الثقة  من  جو  يف  االنتخابي 

خالل  من  حتققت،  قد  وال�صفافية 
وانتخاب  الوطنية  ال�صلطة  ت�صكيل 
اأع�صائها  بكافة  وتن�صيبها  رئي�صها 
اخلم�صني، من بني الكفاءات الوطنية 
التي ي�صهد لها بالنزاهة واالإخال�س، 
والأول  اأ�صبحت  ال�صلطة  »هذه  قائال 
من  ال�صالحيات  بكامل  تتمتع  مرة 
من  االنتخابية  العملية  تنظيم  اأجل 
اأن  نوؤكد  والتي  نهايتها،  اإىل  بدايتها 
�صريافقها.  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س 
يبحث  اأن  كان  الأي  وعليه، فال مربر 
يف  للت�صكيك  الواهية،  احلجج  عن 
عرقلة  اأو  االنتخابية،  العملية  نزاهة 
م�صارها، اإذ �صيكون لهذين القانونني 
عليهما  امل�صادقة  متت  اللذين 
العملية  تنظيم  يف  املحوري  الدور 
للمطالب  وفقا  واإجناحها  االنتخابية 

مبثابة  بذلك  و�صيكونان  ال�صعبية، 
الدروب امل�صيئة املعامل التي توؤ�رش 
النجاح  حتقيق  نحو  وتدفع  بقوة 

املرغوب يف هذا املجال«.
توجيه  عن  االأركان  رئي�س  وك�صف 
احلافالت  بحجز  للدرك  تعليمات 
نقل  يف  ت�صتعمل  التي  واملركبات 
من  العا�صمة  اإىل  املتظاهرين 
الحظنا   « قائال  اأخرى،  واليات 
ميدانيا اأن هناك اأطرافا من اأذناب 
تعمل  ال�صيئة،  النوايا  ذات  الع�صابة 
ذريعة  التنقل  حرية  من  جعل  على 
واملتمثل  اخلطري  �صلوكها  لتربير 
على  الت�صوي�س  عوامل  كل  خلق  يف 
الزج  خالل  من  املواطنني،  راحة 
االأ�صبوعي بعدد من املواطنني يتم 
الوطن  واليات  خمتلف  من  جلبهم 

ت�صخيم  بهدف  العا�صمة،  اإىل 
ال�صاحات  يف  الب�رشية  االأعداد 
العامة التي ترفع �صعارات مغر�صة 
وغري بريئة تتبناها هذه االأطراف، 
كل  وراء  من  احلقيقي  والغر�س 
ذلك، هو تغليط الراأي العام الوطني 
لتجعل  املخادعة  االأ�صاليب  بهذه 
كذبا  ناطقة  اأبواقا  نف�صها  من 
اجلزائري،  ال�صعب  با�صم  وبهتانا 
اإىل  تعليمات  اأ�صديت  فقد  وعليه 
الت�صدي  بغر�س  الوطني،  الدرك 
ال�صارم لهذه الت�رشفات، من خالل 
ال�صارية  للقوانني  احلريف  التطبيق 
توقيف  ذلك  يف  مبا  املفعول 
امل�صتعملة  واحلافالت  العربات 
وفر�س  وحجزها  االأغرا�س  لهذه 

غرامات مالية على اأ�صحابها«. 

 �صدد على �صرورة ت�فري ال�صمانات
 قبل الرئا�صيات، مقري:

 ا�سرتجاع الأموال املنهوبة 
لي�س �سهال

ال�صلم عبد  �صدد رئي�س حركة جمتمع 
توفري  �رشورة  على  مقري  الرزاق 
اإجراء  قبل  ال�صيا�صية  ال�صمانات 
املزمع  املقبلة  الرئا�صية  االنتخابات 
املقبل،  دي�صمرب   12 يف  اإجراءها 
االأزمة  تداعيات  من  حذر  حني  يف 

االقت�صادية التي تعي�صها البالد.
يف  االأم�س  مقري  الرزاق  عبد  اأكد 
االقت�صادية  للندوة  االفتتاحية  كلمته 
احلل  هي  الرئا�صية  االنتخابات  باأن 
االن�صداد  حالة  من  للخروج  الوحيد 
ا�صرتط  حني  يف  الد�صتوري،  والفراغ 
اإجراءها توفري التوافق ال�صيا�صي  قبل 
اأو ال�صمانات ال�صيا�صية، داعيا يف هذا 
االإطار اإىل »الذهاب اإىل انتخاب رئي�س 
ما  وهو  ممكن  وقت  اأقرب  يف  للبالد 
ي�صتوجب ح�صبه التوافق ال�صيا�صي قبل 
اإجراء االنتخابات اأو توفري ال�صمانات 
رئا�صيات  اإىل  للذهاب  ال�صيا�صية 

مبا�رشة.
اأمامها  »اجلزائر  باأن  مقري   وقال 
االأزمة  من  للخروج  �صيناريوهني 
اإجراء  قبل  ال�صيا�صي  التوافق  اإما 
ال�صمانات  توفري  اأو  االنتخابات 
انتخابات  اإىل  للذهاب  ال�صيا�صية 
مبا�رشة ومن يختاره ال�صعب هو الذي 
الوطني«،  والعقد  التوافق  يج�صد 
للجزائر  املقبل  »الرئي�س  اأن  م�صيفا 
اجلبهة  تهيئة  عليهما  يتعني  وحكومته 
لطماأنتها  تدابري  وتقدمي  االجتماعية 
ال�صعبة  االقت�صادية  القرارات  ب�صئاأن 

التي �صيتم اتخاذها.»
اإ�رشاك  �رشورة  على  مقري  و�صدد 
وال�رشكاء  للنقابات  ال�صلطة 
املدين  واملجتمع  االجتماعيني 
اإحداث  اأجل  من  ال�صيا�صية  واالأحزاب 
التوافق بناء على تطابق الروؤى للحلول 
التملق وغريها من االأمور  ولي�س على 

ال�صلبية التي ال طائل منها«.
الرزاق  عبد  حذر  اأخرى،  جهة  من 
االقت�صادية  االأزمة  عمق  من  مقري 
ال�صعبة التي تعي�صها اجلزائر ، معتربا 
الرئي�س املقبل  باأن ذلك  يقت�صي من 
مبداأ  يج�صد  اأن  وحكومته  للجزائر 
تهيئة  ت�صتلزم  الوطني  والعقد  التوافق 
االجتماعية«، م�صيفا  للجبهة  �صيا�صية 
االقت�صادي  »الو�صع  مت�صل  �صياق  يف 
ب�صبب  لي�س  للغاية  �صعب  للبالد 
تداعياته  تعود  واإمنا  ال�صعبي  احلراك 
اإىل  تعود  عميقة  اأزمة  اإىل  احلقيقية 
هو  الفعلي  �صببها  م�صت  �صنوات 
اأن  قائال  العام«،  املال  ونهب  الف�صاد 
احلركة  على  �صوى  يوؤثر  مل  »احلراك 

ب�صكل  اإال  والتجارية  االقت�صادية 
طفيف ميكن معاجلته اإن توفرت اإرادة 

�صيا�صية لدى احلكام.»
االأموال  ا�صرتجاع  عملية  وبخ�صو�س 
ورجال  �صابقون  م�صوؤولون  نهبها  التي 
باالأمر  لي�س   « مقري  قال  اأعمال، 
م�صتدال  الكثريون  يت�صوره  مثلما  هينا 
تون�س  خا�صة  الدول  بع�س  بتجارب 
التي مل ت�صتطع ا�صرتجاع اأموالها رغم 

املجهودات املبذولة».
ويف نف�س ال�صياق دعا مقري »ال�صلطة 
باالأزمة  ال�صعب  م�صارحة  اإىل �رشورة 
2021 �صيكون  خا�صة وانه ومع نهاية 
احتياطي ال�رشف يف م�صتوى ال�صفر«، 
ال�صابقة  احلكومات  كافة  منتقدا 
واحلالية التي قال بانها ال تزال ت�صري 

يف نف�س املنهج.»
 من جانب اآخر اأكد رئي�س حركة جمتمع 
مقرتحات  لديها  »احلركة  اأن  ال�صلم 
اجلزائري  احللم  برنامج  يف  احللول 
ع�صية  عر�صه  اأن  له  �صبق  الذي  وهو 
اأفريل  امللغاة  الرئا�صية  االنتخابات 
اأن »احللول تكمن يف  املا�صي«، قائال 
اإخراج اجلزائر من التبعية للمحروقات 
والب�رشية  الطبيعية  املوارد  وا�صتغالل 

التي متتلكها البالد.»
املالية  قانون  على  النار  مقري  وفتح 
املالية  قانون   « قائال  اجلديد، 
اجلديد  ر�صم لنا املديونية اخلارجية 
على ح�صاب املواطن والتي �صتنزع منا 
جد  ظرف  يف  ال�صيا�صي  القرار  حرية 
�صعب ما ي�صتدعي وجود حلول فعلية 
ووا�صحة املعامل«، م�صريا اأن »اجلزائر 
والب�رشية  الطبيعية  املوارد  من  لديها 
وحكم  �صيا�صية  روؤية  اإىل  حتتاج  لكنها 
بعيدا  بال�صفافية  البلد  وت�صيري  را�صد 

عن الف�صاد.»
حلوال  مقري  قدم  االإطار  نف�س  ويف 
االأزمة،  من  اخلروج  اأجل  من  للنظام 
حيث قال اأن »بناء الدولة وموؤ�ص�صاتها 
بعيدا  �صحيحا  بناءا  يبنى  اأن  يجب 
وال�صلطة  الزعامة  على  ال�رشاع  عن 
التوافق  اأ�ص�س  على  بل  والكرا�صي 
احلقوق  و�صمان  وتوفري  احلقيقي 
واحلريات وطي �صفحة التزوير والف�صاد 
، وكذا احرتام الثوابت وقيم املجتمع »، 
اأنه »مهما عبث العابثون بهذا  م�صيفا 
الفر�س  فوت الفا�صدون  ومهما  البلد، 
ولن  اجلزائر  ت�صقط  لن  الفر�س  تلوى 
تنك�رش بل �صي�صنع اهلل لها املخارج من 
املخاطر و�صري�صم لها امل�صالك للنمو 

والتطور.»
اإميان ل�ا�س

ح�صان رابحي: 

ن�سو�س تطوير الإعالم متت من خالل ا�ست�سارة ال�سحفيني 

الدرك �صيحجز اأي عربة اأو حافلة تنقل متظاهرين من خارج العا�صمة

تعليمات �سارمة �سد »امل�سو�سني« داخل احلراك 

والناطق  االت�صال  وزير  اأكد 
الثقافة  ووزير  للحكومة  الر�صمي 
اأن  اأم�س،  رابحي،  ح�صان  بالنيابة 
الن�صو�س القانونية التي مت بلورتها 
لتطوير قطاع االإعالم مت اإعدادها 
وا�صعة«  »ا�صت�صارة  خالل  من 

لل�صحفيني.
لل�صحافة  ت�رشيح  يف  الوزير  وذكر 
على هام�س زيارة لعدد من املرافق 
»اأننا حر�صنا على  لقطاعه  التابعة 
و  االإعالم  قطاع  مهنيي  اإ�رشاك 
واإعداد  بلورة  عملية  يف  االت�صال 
الن�صو�س اخلا�صة بتنظيم وتطوير 
مواكبة  لنا  يت�صنى  حتى  القطاع 
وتطلعات  الأمال  الن�صو�س  هذه 
االإعالمي  للحقل  املنت�صبني 
»�صيتم  اأنه  اإىل  م�صريا  الوطني« 
على  الن�صو�س  هذه  عر�س  قريبا 
احلكومة«. ولهذا الغر�س » كان يل 
لقاءات مع حوايل 200 �صحفي من 
منذ  واخلا�س  العمومي  القطاعني 
وزارة  راأ�س  على  مهامي  توليت  اأن 
اللقاءات  هذه  اأن  مربزا  االت�صال« 
هذه  جلعل  ومفيدة  »جمدية  كانت 
الن�صو�س تن�صجم مع التغريات التي 
ي�صهدها هذا املجال اال�صرتاتيجي 

واحليوي«.
واعترب الوزير اأن م�رشوع الن�صو�س 
وحتيني  لتعزيز  �صتاأتي  اجلديدة 
لقطاع  املنظمة  احلالية  القوانني 
ال�صحافة  مهنة  �صيما  ال  االإعالم 
الدولة  لدى  يوجد  اأنه  اإىل  الفتا 
االإعالم  دور  لتدعيم  قوية  اإرادة 
امل�صوؤول  ذات  وذكر  الوطني. 
الن�صو�س  هذه  جملة  »اأن  اأي�صا 
�صتعنى باإر�صاء قوانني يتم مبوجبها 
العناوين  تاأ�صي�س  م�صتقبال 

وال�صمعية  املكتوبة  االإعالمية 
وفق  االلكرتونية  وكذا  الب�رشية 
كما  احلقل  هذا  تطوير  مقت�صيات 
التكفل  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأنها 
واملهنية  االجتماعية  بالو�صعية 

ملهنيي القطاع«.
ودعا رابحي باملنا�صبة ال�صحفيني 
تنظيم  عملية  يف  امل�صاهمة  اإىل 
من  �صيما  ال  املهني  اإطارهم 
الأخالقيات  جمل�س  ت�صكيل  خالل 
قوة  ميثل  اأن  يتوجب  الذي  املهنة 

على  عالوة  املجال  يف  اقرتاح 
على  الن�صاطات  بع�س  اإدارة  توليه 
بطاقة  ا�صت�صدار  �صالحية  غرار 

ال�صحفي املحرتف.
حمطة  زار  االت�صال  وزير  وكان 
اإذاعة وهران اأين حظي ب�رشوحات 
لهذه  الربناجمية  ال�صبكة  حول 
قبل  اجلوارية  االإعالمية  الو�صيلة 
البث   ا�صتيديو  على  �صيفا  يحل  اأن 
اأذيعت  ح�صة  خالل  من  للمحطة 

على املبا�رش.

 حمل خطاب الفريق اأحمد قايد 
وير  نائب  االأركان  رئي�س  �صالح 
الدفاع العديد من امل�صتجدات ، 
ال�صيما ما تعلق بالتعليمات التي 
الدرك  مل�صالح  اإعطاوؤها  مت 
جميع  حجز  بخ�صو�س  الوطني 
متظاهرين  تقل  التي  العربات 
و�صفها  التي  و  العا�صمة،  اإىل 
قائد االأركان يف خانة قيام اأذناب 
الت�صوي�س  ملحاولة  الع�صابة 
االأعداد  ت�صخيم  وحماولة   ،

الب�رشية بالعا�صمة .
الفريق  خطاب  حمل  ما  فبقدر 
على  تاأكيدا  �صالح  قايد  احمد 
االنت�صار على الع�صابة و اأذنابها 
، بقدر ما �صلط ال�صوء على بع�س 
االأطراف التي و�صفها باأنها تعمل 
على الت�صوي�س من خالل ال�صعي 
و املحاولة على ت�صخيم االأعداد 
الب�رشية بالعا�صمة من اأجل رفع 

�صعارات مغر�صة .
اإىل  االأركان  رئي�س  اأ�صار  وعليه 
الوطني  للدرك  تعليمات  اإ�صداء 
تقوم  عربة  اأي  حجز  اأجل  من 
خارج  من  متظاهرين  بنقل 
 ، التظاهر  اأجل  من  العا�صمة 
جتلب  اأطرافا  اإن   « قال  حيث 
خارج  من  مواطنني  اأ�صبوعيا 
العا�صمة ، و اأن جلب املواطنني 
االأعداد  ت�صخيم  اإىل  يهدف 
الب�رشية يف ال�صارع ، الغر�س من 

ذلك هو تغليط الراأي العام ».
و اأ�صار الفريق احمد قايد �صالح 
اأن نف�س االأطراف ترفع �صعارات 
لهذا   ، بريئة  وغري  مغر�صة 
للت�صدي  تعليمات  اأ�صديت  فقد 
على  تعمل  التي  لالأطراف 
توقيف  �صيتم  واأنه   ، الت�صوي�س 
العربات و احلافالت امل�صتعملة 
حجز  �صيتم  كما   ، الغر�س  لهذا 

العربات و فر�س غرامات مالية 
على اأ�صحابها«.

ذكر  بعدما  و  اآخر  جانب  من 
�صالح اإىل  قايد  احمد  الفريق 
االأزمة  بداية  اإدراكهم  منذ 
يف  حتاك  موؤامرة  هناك  اأن 
و�صعبها،  اجلزائر  �صد  اخلفاء 
و«ك�صفنا عن خيوطها وحيثياتها 
وو�صعنا  املنا�صب،  الوقت  يف 
اإ�صرتاتيجية حمكمة مت تنفيذها 
على مراحل، وفقا ملا يخوله لنا 
اإذ  الد�صتور وقوانني اجلمهورية، 
اخلطرية  املوؤامرة  هذه  واجهنا 
تدمري  اإىل  تهدف  كانت  التي 
العليا  القيادة  فقررت  بالدنا، 
من  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
التاريخية  م�صوؤوليتها  موقع 
واإف�صال  الع�صابة  مواجهة 
وتعهدنا  الدنيئة،  خمططاتها 
مرافقة  على  والوطن  اهلل  اأمام 

ال�صعب وموؤ�ص�صات الدولة ووفينا 
بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب 
االأوفياء  املخل�صني  املواطنني 

من اأبناء هذا الوطن الغايل«.
ومن اأهم ماجاء يف خطاب الفريق 
باأن  ت�رشيحه  �صالح  قايد  احمد 
الإجراء  مالئمة  الظروف  كافة 
اإن  قال  عندما   ، الرئا�صيات 
يتجه  وطنه  باأن  ي�صعر  ال�صعب 
اأ�صاف  و   ، اأف�صل  م�صتقبل  نحو 
الواهية  للحجج  مربر  ال  اأنه 
االنتخابات  نزاهة  يف  للت�صكيك 
امل�صار  لعرقلة  حجج  ال  اأنه  و   ،

االنتخابي .«
احمد  الفريق  خطاب  ويوحي 
باإجراء  بتم�صك  �صالح  قايد 
التي هي  الرئا�صيات  االنتخابات 
بداية املخرج للبالد ، من خالل 
انتخاب رئي�س جمهورية جديد .
ع�صام ب�ربيع
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امل�ؤ�س�سات  اأهم  من  وت�جد  هذا 
ينحدر  التي  املقاوالت  اإحدى 
والتي  باتنة  والية  من  �ساحبها 
�سفقات  ترميم  باأغلب  فازت 
ال�طني  اجلي�ش  ثكنات  وتهيئة 
الع�سكرية  بالنحاتني  ال�سعبي 
 ، وب�سار  ب�هران  والثالثة  الثانية 
وم�ؤ�س�سة ترميم الق�سبة  التي تف�ز 
بها مقاولة واحدة من تلم�سان كما 
فازت ب�سفقة ترميم ق�رص امل�س�ر 
مقاوالت  اإىل  اإ�سافة  بتلم�سان، 
الثقافة  عا�سمة  مب�ساريع  فارت 
وعا�سمة   2011 �سنة  االإ�سالمية 
اأن  كما   ، العربية2016  الثقافة 
على  �سيطرت  مقاوالت  هناك 
يف  االأمن  مقرات  اجناز  م�ساريع 
عبد  امل�ق�ف  االأمن  مدير  عهد 
�سيطرت  هامل  واأخرى  الغاين 
ومراكز  ال�سج�ن  اإن�ساء  على 
ومديريات  وكا�سن��ش  كنا�ش 

الطيب  ال�زير  عهد  يف  الت�سغيل 
ل�ح، ثم فازت باإجناز اأغلب حماكم 
اإىل  بعدما حت�ل  ال�طن  وجمال�ش 

�سيطرت  حني  يف   ، العدل  حقيبة 
مقاوالت اأخرى على عملية اجناز 
ل�زارة  التابعة  وترميم  املباين 

الداخلية على غرار مقرات الدوائر 
والبلديات والدوائر  ودواوين ال�الة 

واملجال�ش ال�الئية .
هذه  اأ�سحاب  اأن  وتبنينّ  هذا 
املقاوالت كانت لهم عالقات  مع 
وع�سكرية  مدنية  �سخ�سيات 
عملية  لها  �سهلت  مرم�قة 
احل�س�ل على هذه ال�سفقات دون 
املرور على املناق�سات   وحققت 
مبالغا  �سخت  كبرية  اأرباحا 
احلمالت  تغذية  يف  منها  هامة 
احلك�مة  من  االنتخابية  ملقربني 
امل�ستقيل  الرئي�ش  ودعم  ال�سابقة 
عهدتيه  يف  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
هذه  اأن  وتبني  هذا  االخريتني، 
من  جملة  ارتكبت  املقاوالت 
حتا�سب  مل  التي  التجاوزات 
االأ�سغال  لعدة  كتاأخر  عليها 
دون  املطابقة  �سن�ات  وعدم 
حما�سبة وه� ما قد يجر اأ�سحابها 
اإىل احل�ساب والعقاب بعد ال�ق�ف 

على هذه احلقائق.

اأكد حممد �رصيف، رئي�ش ال�سلطة 
وزارة  اأن  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
يف  �سالحيتها  بتح�يل  قامت 
االنتخابات  على  االإ�رصاف 
املهمة  وا�سفا  ال�سلطة،  اإىل 
الكبري  »التحدي  بـ  اإليها  امل�كلة 
خالل  من  ال�طن«،  خدمة  يف 
املقبلة  دي�سمرب  رئا�سيات  اإجناح 
تفرز  تامة  �سفافية  يف  واإجرائها 
ال�سندوق  عرب  للجمه�رية  رئي�سا 
ويحر�ش امل�اطن على نزاهتها. 

خالل  �رصيف  واأكد 
ا�ست�سافته  �سمن برنامج »�سيف 
التحرير« للقناة الثالثة ، اأن اأع�ساء 
اأدوا  الذين  امل�ستقلة  ال�سلطة 

الق�سم بعد تن�سيبهم، اأبدوا التزاما 
بامل�س�ؤولية  كبريا  ووعيا  جادا 
ميكن  وال  عاتقهم  على  امللقاة 
الت�سكيك يف م�سداقيتهم ،م�سريا 
اإىل اعتماد برنامج عمل متكامل 
ال ي�سمح الأي �سلطة كانت التدخل 

يف م�ساره ويف مهمة ال�سلطة.
تعمل  ال�سلطة  اأن  �رصيف  واأو�سح 
عنها  ممثلني  تعيني  على  حاليا 
على م�ست�ى ال�اليات والبلديات، 
كانت  الداخلية  وزارة  اأن   م�سيفا 
جتند ملي�ن م�ظف لالنتخابات ، 
وال�سلطة مب�جب القان�ن �ستجند 
م�ظفي البلديات الذين �سيك�ن�ن 
ولي�ش  و�سلطتها  رقابتها  حتت 
،حيث مت  املحلية  االدارة  �سلطة 

الداخلية  وزارة  �سالحية  حت�يل 
ال�سلطة  اإىل   املجال  هذا  يف 

امل�ستقلة لالنتخابات.
الق�ل  املتحدث  ذات  ورف�ش 
امل�ستقلة  ال�سلطة  اأع�ساء  بتعيني 
مت  اأنه  م�ؤكدا   ، لالنتخابات 
اقرتاحهم من االأطراف امل�ساركة 
يف احل�ار الذي قادته هيئة كرمي 
ي�ن�ش مبا فيهم املجتمع املدين 
واالأحزاب ال�سيا�سية، ومت انتخاب 
برفع  عامة  جل�سة  يف  رئي�سها 

االأيدي وبح�س�ر ال�سحافة.
ال�طنية  ال�سلطة  رئي�ش  وتعهد 
�رصيف،  حممد  لالنتخابات، 
االنتخابات  نزاهة  ب�سمان 
م�ساألة  الرهان  واعترب  الرئا�سية، 

وذلك  و�سدق،  و�رصف  اأنفة 
رفقة  اأداءه  اأعقب  ت�رصيح  يف 
مبجل�ش  الق�سم،  ال�سلطة  اأع�ساء 
ق�ساء العا�سمة وقال وزير العدل 
ال�سلطة  اأع�ساء  “باأداء  االأ�سبق: 
الق�سم، تك�ن اللجنة قد ا�ست�فت 
لها  ي�سمح  الذي  القان�ين  ال�رصط 
وقان�نا  فعليا  عملها  مببا�رصة 
يف  امل�ج�دة  للت�جيهات  وفقا 
اأ�سحى  والذي  القان�ن  م�رصوع 
على  �رصيف  التنفيذ” و�سدد  حيز 
دولة  لبناء  حا�سمة  “املرحلة  اأن 
من  نهائيا  واخلروج  امل�ؤ�س�سات 
مب�سري  الدولة  م�سري  ارتباط 

االأفراد مهما كانت م�س�ؤوليتهم.
ف.ن�رصين 

االأهقار   عقال  اأمني   ك�سف 
اأن  ايدابري،  اأحمد  بتمرنا�ست 
داخلي  �ساأن  اجلزائر  به  متر  ما  
ملن  بحاجة  لي�س�ا  واجلزائري�ن 
م�ؤكدا  ال�طنية،  يف  عليهم  يزايد 
الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  مرافقة  اأن 
االجتماعي  احلراك  ملطالب 
االنتخابات  لنزاهة  ر�سمي  �سمان 

الرئا�سية .
اأمني عقال  اأم�ش  اأول  اأم�سية  دعا 
اأحمد ايدابري يف ت�رصيح  االأهقار 
والية  �سكان  جميع  له  ر�سمي 
دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست 
بق�ة  للت�جه   ، والنيجر  مايل 

للم�ساركة يف االنتخابات الرئا�سية 
 12 الـ  يف  اإجراوؤها  املزمع 
دي�سمرب املقبل من ال�سنة اجلارية 
ال�طن  اأعداء  اأمام  الطريق  لقطع 
ا�سارة  يف   ، واخلارج  بالداخل 
اأنه علينا بناء جزائر  وا�سحة منه 
الغد ب�س�اعد وطنية ولي�ش باأيادي 
ال�سياق  ذات  يف  م�سددا  اأجنبية، 
اأن املخا�ش الع�سري الذي متر به 
اجلزائر �ساأن داخلي  واجلزائري�ن 
لي�س�ا بحاجة ملن يزايد عليهم يف 

وطنيتهم .
اأحمد  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ال�سحفي  ت�رصيحه  خالل  ايدابري 

ذات  م�ؤكدا يف  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
امل�ؤ�س�سة  مرافقة  اأن  ال�سدد، 
احلراك  ملطالب  الع�سكرية 
وقعه  على  تعي�ش  الذي  ال�سلمي 
واىل  فيفري  �سهر  منذ  اجلزائر 
حقيقيا  �سمانا  يعد  االآن  غاية 
ور�سميا ل�سمان نزاهة االنتخابات 
الرئا�سية التي من املقرر اإجرائها 
دي�سمرب   12 الـ  اخلمي�ش  ي�م 
ال�قت  نف�ش  يف  داعيا  املقبل، 
الراية  خلف  لالإلتفاف  اجلميع 
يف  البالد  ادخال  لتفادي  ال�طنية 

النفق املظلم .
عقال  اأمني  ت�رصيح  وياأتي 

كتثمني  ايدابري  اأحمد  االأهقار 
من  لعل  االأخرية  للقرارات  �رصيح 
ال�طنية  اللجنة  ت�سكيل  اأبرزها 
االنتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 
واملتك�نة من 50 ع�س�ا من بينهم 
ق�ساة   ، القان�ن  يف  اأخ�سائي�ن 
اإ�سافة  واإعالمي�ن  جامعي�ن   ،
ملمثلي جمعيات املجتمع املدين 
رئي�ش  قرار  بعد  وذلك  مبا�رصة 
الهيئة  با�ستدعاء  القا�سي  الدولة 
الرئا�سية  لالإنتخابات  الناخبة 
الـ  اخلمي�ش  ي�م  اجراوؤها  املزمع 

12 دي�سمرب  2019  .
اأحمد باحلاج 

فازت باأغلب ال�صفقات الكربى  ودعمت  احلمالت االنتخابية

رئي�س ال�صلطة امل�صتقلة لالنتخابات �صريف حممد:

اأمني عقال االأهقار اأحمد ايدابري يخرج عن �صمته ويك�صف :

حممد بن ترار

�لتحقيق مع �أ�صحاب 10 مقاوالت  لها 
عالقة ب�صخ�صيات مرموقة  

تنظيم �النتخابات �صحب من وز�رة �لد�خلية 

ما متر به �جلز�ئر �صاأن د�خلي ول�صنا بحاجة ملن يز�يد 
علينا يف �لوطنية  

خالل اجتماع املجل�س الوزاري امل�صرتك 
 

�حلكومة تتخذ �إجر�ء�ت ��صتعجالية 
ملعاجلة م�صاكل مركب �حلجار 

امل�سرتك،  ال�زاري  املجل�ش  قرر 
برئا�سة  اأم�ش،  اأول  اجتمع  الذي 
بدوي،  الدين  ن�ر  االأول  ال�زير 
اتخاذ اجراءات ا�ستعجالية ملعاجلة 
مركب  منها  يعاين  التي  امل�ساكل 
�سيدار– احلجار، ح�سب ما جاء يف 

بيان مل�سالح ال�زير االأول.
�سم  الذي  املجل�ش  اجتماع  وخالل 
وزراء الداخلية و الطاقة و ال�سناعة 
العم�مية  واالأ�سغال  واملناجم 
والنقل و االأمني العام ل�زارة املالية 
ال�طني  الدفاع  وزارة  عن  وممثال 
قطاعي  م�ؤ�س�سات  م�س�ؤويل  وكذا 
املعنيني  والنقل  واملناجم  ال�سناعة 
اأن  على  بدوي  اأكد  امللف،  بهذا 
ه�  االجتماع  هذا  من  الهدف 
الذي  احلجار  مركب  ن�ساط  »تاأهيل 
يعد فخر ال�سناعة ال�طنية ومك�سبا 
الكبري  الدور  مربزا  حمايته«،  يجب 
وامل�س�ؤول لكافة عماله وم�سرييه يف 

احلفاظ عليه.
ملختلف  الف�رية  املعاجلة  وبغر�ش 
املركب  �سري  اأعاقت  التي  العراقيل 
ن�ساطه  بعث  واإعادة  ال�سنة،  هذه 
و  اتباعها  ال�اجب  للمعايري  وفقا 
وبغية  االنتاجية،  قدراته  تط�ير 
وترقيته،  ال�طني  املنت�ج  حماية 
اإجناز  م�ؤ�س�سات  كل  اإلزام  تقرر 

امل�ساريع 
»ب�سفة  ور�ساتها،  بتم�ين  العم�مية 
ح�رصية«، من مادة احلديد املنتجة 
مركب  من  وباالأ�سا�ش  حمليا 
احلجار.وتقرر على اثر هذا-ح�سب 
ذات البيان- »ادراج هذا ال�رصط من 
ال�رصوط  دفاتر  يف  ف�ساعدا  الي�م 
من  مم�ن  م�رصوع  بكل  املتعلقة 

طرف اخلزينة العم�مية«.
جاء  الذي  القرار،  لهذا  وجت�سيدا 
لل��سعية  الدقيق  الت�سخي�ش  بعد 

احلالية للمركب 
االقرتاحات،  ملختلف  وال�سماع 
ب�سمان  احلجار  مركب  تكليف  مت 

ت�اجد نقاط بيع 
كافة  م�ست�ى  على  ملنت�جاته 
املتابعة  وبهدف  ال�طني.  الرتاب 
الي�مية ملدى تنفيذ هذه االإجراءات 
مركب  لفائدة  املقررة  اال�ستعجالية 
احلجار ومنجمي ال�نزة وب�خ�رصة، 
م�سرتكة  وزارية  جلنة  ان�ساء  تقرر 
ال�سناعة  وزيرة  عليها  ت�رصف 
قطاعات  من  تت�سكل  واملناجم، 
الدفاع ال�طني و الداخلية و املالية 
واالأ�سغال  والتجارة  الطاقة  و 
املائية  وامل�ارد  والنقل  العم�مية 
املهني،  والتك�ين  والتجارة  والعمل 

ي�سيف نف�ش البيان.
�سيك�ن  التي  اللجنة،  لهذه  وينبغي 
واليات  م�ست�ى  على  امتداد  لها 
و  اأهرا�ش  و�س�ق  تب�سة  و  عنابة 
على  »تعتمد  اأن  الطارف،  و  قاملة 

الرباغماتية وامليدان يف عملها، 
الدورية  تقاريرها  تقدم  اأن  على 
حمل  تك�ن  والتي  �سهر  كل  مرة 
درا�سة خالل اجتماع جمل�ش وزاري 
م�سرتك«، ح�سب نف�ش امل�سدر. كما 
تقرر و�سع خاليا يقظة على م�ست�ى 
اإ�رصاف  حتت  املعنية  ال�اليات 
عمليات  تت�ىل  الداخلية،  وزير 
احلل�ل  ا�ستباق  و  الي�مي  الر�سد 
ملركب  العادي  التم�ين  ل�سمان 
احلجار واال�ستغالل االأمثل للرثوات 
املنطقة. تنمية  لفائدة  املنجمية 

للتكيف،  ال�اليات  كل  دع�ة  ومتت 
اخل�س��سيات  مع  تنظيمها،  يف 
االقت�سادية التي تزخر بها، و و�سع 
بالدرجة  �ساكنتها  خدمة  يف  ذلك 

االأوىل.
خالل  تقرر  اأخرى،  جهة  من 
امل�ؤ�س�سات  كل  جتنيد  االجتماع 
مناجم  م�ؤ�س�سة  من  املتدخلة 
مركب  و   ،»MFE« �رصق  احلديد 
بال�سكك  النقل  و�رصكة  احلجار 
وجممع   ،»SNTF« احلديدية 
  »LOGITRANS« ل�جيرتان�ش 
للمركب  املنتظم  التم�ين  ل�سمان 

باملادة االأولية لتفادي اأي تذبذب يف 
القدرات  تدعيم  مع  االإنتاج،  عملية 
قطار  من خالل جتنيد  الل�جي�ستية 
ب�ساحنات  وتعزيزها  اإ�سايف  �سحن 

النقل الربي.
درا�سة  ت�رصيع  على  االتفاق  مت  كما 
البنك  لدى  احلجار  مركب  طلب 
اأجل  من  اجلزائري  اخلارجي 
املالية  اأعبائه  مب�اجهة  له  ال�سماح 
امل�ستحقة  بدي�نه  ال�فاء  خا�سة 

لدى الغري.
بت�رصيع  النقل  وزير  تكليف  ومت 
خط  ازدواجية  و  ع�رصنة  عملية 
املنجمي-�رصق،  احلديدة  ال�سكة 
العم�مية  اال�ستثمارات  تثمني  بغية 
و�سمان  فيها  االنطالق  مت  التي 
دمي�متها و�سيانتها. اإىل جانب هذا، 
�سيتم اإيالء االأهمية للعن�رص الب�رصي 
امل�ستمر  التك�ين  �سمان  خالل  من 
امل�ارد  من  امل�ست�يات  كل  لفائدة 
للقيام  تاأهيلها  بغر�ش  الب�رصية 
لفائدة  وجه  اأكمل  على  بدورها 
اإعادة  ر  تقرنّ وعليه  ال�طنية،  التنمية 
للمناجم  ال�طني  للمعهد  االعتبار 
بربج البحري و و�سعه لفائدة القطاع 
و ا�ستغالله مع القدرات اجلامعية و 
لفائدة  املتخ�س�سة  املدار�ش 

التنمية ال�طنية.
وتقرر يف االأخري عقد دورة ملجل�ش 
درا�سة  ق�سد  الدولة  م�ساهمات 
من  كل  بتط�ير  املتعلقة  امل�سائل 

ن�ساطي املناجم واإنتاج احلديد.

ك�صفت م�صادر ق�صائية اأنه مت مبا�صرة حتقيقات مع اأ�صحاب 10 مقاوالت  متكنت من حتقيق الرثاء 
خالل ال20 �صنة املا�صية  نتيجة فوزها  باأغلب ال�صفقات العمومية على امل�صتوى الوطني ذات 
االأهمية املالية  على غرار ان�صاء موؤ�ص�صات للجي�س وترميم الثكنات وموؤ�ص�صات اأمنية ومراكز 

تابعة لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية وترميم الرتاث التاريخي  ومتكنت من حتقيق اأرباح 
كربى ، ومل تطبق عليها القوانني �صواء املتعلقة ب�صوء االأ�صغال اأو لتاأخرها ل�صنوات .
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فيما طالبوا بح�صور الوايل 
�صخ�صيا للتجاوب مع ان�صغاالتهم

�صباب حي 
�أنكوف  بتمرن��صت 

ينظمون وقفة 
�حتجاجية

اأنك�ف  حي  �سباب  اأم�ش  ي�م  نظم 
احتجاجية  وقفة  مترنا�ست،  ببلدية 
ال�سلطات  وذلك على خلفية متاطل 
ملطلب  اال�ستجابة  يف  املحلية 
ر�سد  والتي  باحلي  التنمية  جت�سيد 
مليار   52 بـ  قد  مايل  غالف  لها 
اأنك�ف   حي  �سباب  قال   . �سنتيم 
اأن  مترنا�ست،  لبلدية  اداريا  التابع 
خروجهم لل�سارع يف وقفة احتجاجية 
جاء على خلفية ا�ستنفاذهم للحل�ل 
التجاوب  اأجل  من  املمكنة،  ال�دية 
والتي  امل�رصوعة  مطالبهم  مع 
جت�سيد  �رصورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
لها  ر�سد  والتي  التنم�ية  امل�ساريع 
 52 تكلفتها  فاقت  مايل  غالف 
نف��ش  يف  يحز  ومما  �سنتيم،  مليار 
امل�ساريع   هذه  جل  اأن  حمدثينا 
االمنائية الهادفة على غرار الطرق 
ل�سان  ال�سحي  ال�رصف  ،قن�ات 
للمدر�سة  اأق�سام  اأربعة  ذلك  حال 
االبتدائية عمر بن اخلطاب كان من 
املنتظر اأن تفك االكتظاظ احلا�سل 
يف املدر�سة مت حت�يلها هي االأخرى 
اإىل وجهة غري معل�مة، مطالبني يف 
ال�ايل  ال�سدد ب�رصورة ح�س�ر  ذات 
لالإ�ستماع  املكان  لعني  �سخ�سيا 
اأكد  ثانية  جهة  الن�سغاالتهم .من 
ال�سيخ  بادي  بلدية مترنا�ست  رئي�ش 
اأن امل�ساريع املخ�س�سة  للمحتجني 
مبا  باقية  البلدية  طريق  عن  للحي 
و�سبكات  والطرق  االأق�سام  فيها 
ذات  يف  م�سيفا  ال�سحي،  ال�رصف 
ال�سدد اأن هذه امل�ساريع �س�ف يتم 
فتح مناق�ستها اأم�سية اأم�ش و�س�ف 
على  االنطالق  االأ�سغال  ت�سهد 

اأق�سى تقدير ي�م ال�سبت القادم .
اأحمد باحلاج



حماكمة هاكر جزائري اخرتق 
منظومة الدفاع الإ�سرائيلية

ق�ضية  بالعا�ضمة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  عاجلت 
املعطيات  منظومة  يف  الغ�س  طريق  عن  الدخول 
”ح.ع”  التي تورط فيها املدعو  الق�ضية  الآلية، هذه 
وهو طالب جامعي بكلية الهند�ضة والعلوم من جامعة 
اأبوبكر بلقايد بولية تلم�ضان، على خلفية تورطه يف 
الغ�س  طريق  عن  والدخول  بالقر�ضنة  معنونة  ق�ضية 
حكومية  ملوؤ�ض�ضات  الآلية  املعطيات  منظومة  يف 
التعليم  وزارة  فيها  له  راحت �ضحية  والتي  جزائرية، 
العايل والبحث العلمي، بريد اجلزائر ووزارة املالية. 
املعلومات  ح�ضب  احلال  ق�ضية  ملف  جمريات 
املتوفرة لدى ”الفجر” تعود ل�ضهر جويلية من ال�ضنة 
اجلارية، حيث ثبت من خالل التحريات الأمنية التي 
با�رشها املحققون يف فرقة اأمنية خا�ضة من اجلزائر 
الطالب  لتوقيف  ميمون  اأولد  بلدية  اإىل  العا�ضمة 
�ضالف الذكر وهو هاكر جزائري انتحل هوية الرئي�س 
لعدة مواقع  اأثناء اخرتاقه   ”2013 ”�ضدام  العراقي 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مثل  حكومية 
لدى  يرتك  كان  كما  اجلزائر،  وبريد  املالية  وزارة 
امل�رشفني  فيها  يو�ضي  ر�ضائل  املواقع  لهذه  دخوله 
الأمنية  املنظومة  بتطوير  الإلكرتونية  املواقع  على 
القرا�ضنة،  وهجمات  لالخرتاق  تفاديا  وحتديثها 
حيث اعرتف خالل عملية التحقيق معه اأنه دخل هذه 
املواقع احلكومية اجلزائرية غري اأنه كان ينوي تنبيه 
اإىل  اجلزائرية  احلكومية  املواقع  على  امل�رشفني 
�ضعف املنظومة الأمنية مقارنة مبا يجري يف العامل، 
اأنه ا�ضتدل مبهارته  التحقيق معه  كما اعرتف خالل 
والنرتنيت  احلوا�ضب  تكنولوجيا  يف  التحكم  يف 
بنجاحه يف اخرتاق مواقع اأمنية اأجنبية مثل ما فعله 
مبوقع منظومة القبة احلديدية الإ�رشائيلية امل�ضادة 

لل�ضواريخ. 
لهذه  اخرتاقه  املتهم  اأنكر  حماكمته  جل�ضة  وخالل 
املواقع موؤكدا اأن الخرتاق يتم على م�ضتوى قاعدة 
لتنبيه  فقط  ر�ضائل  فيها  ترك  املواقع  واأن  البيانات 
امل�رشفني وترك عنوان بريده الإلكرتوين حر�ضا على 
اأمن الوطن وغرية منه على اجلزائر التي يجري حبها 
يرتكب  باأنه مل  اجلل�ضة  لرئي�ضة  اأكد  املتهم  دمه،  يف 
اأية اأفعال تهدد �ضالمة الوطن، بل ترك فقط الر�ضائل 
اأرادوا حت�ضينها  به يف حال  يت�ضلوا  للم�رشفني حتى 
واملوؤ�ض�ضات  ال�رشكات  ميكن  لنظام  تو�ضل  اأن  بعد 
من حت�ضني مواقعها، ملتم�ضا من القا�ضية تربئته من 

التهمة املتابع بها.

تالعب مبلفات جد ح�سا�سة ل�سركات 
كانت تزود قناة بالإ�سهار

اأدانت هيئة حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�ضمة، تقني 
 24 العمر  من  يبلغ  �ضاب  اإعالمية وهو  بقناة  �ضابق 

اأ�ضهر  اأ�ضهر حب�س نافذ و6   6 �ضنة، بعام حب�س منه 
خلفية  على  نافذة  غرامة  دج  األف  و50  نافذة  غري 
الغ�س ملنظومة  تورطه يف ق�ضية الدخول عن طريق 
معطيات  بو�ضع  معطياتها  وتغيري  الآلية  املعاجلة 
لقناة  العام  املدير  له  �ضحية  راح  اأن  بعد   ، جديدة 

جزائرية..
وقد مت حتريك �ضكوى �ضد جمهول من قبل املدير 
العام لهذه القناة يف �ضهر نوفمرب من ال�ضنة اجلارية 
لعملية  القناة  موقع  تعر�س  فحواها  ت�ضمن  والتي 
قر�ضنة ت�ضببت يف تعطيل كل الكلمات ال�رشية للدخول 
اأنه  �ضكواه  ت�ضمنت  كما  يوما،   15 ملدة  وهذا  اإليه، 
مقالت  ن�رش  عملية  تتم  باتت  املوقع  اخرتاق  وبعد 
جد خطرية �ضد اإطارات �ضامني بالدولة على راأ�ضهم 
من  وعدة جرنالت  �ضالل  املالك  عبد  الأول  الوزير 
القائمني  هلع  اأثار  ما  وهو  »فرحات«  اجلرنال  بينهم 
التي  املقالت  خلطورة  نتيجة  املوقع  �ضري  على 
كانت تُن�ضب للقناة، كما نُ�رشت مقالت مت�س �ضمعة 
القناة بعد اأن اإتٌهمت بجمع املعلومات من املالهي 
اأن  ال�ضكوى  ت�ضمنت  كما  املجون،  �ضهرات  و  الليلية 
الهاكر قام  بالتالعب مبلفات جد ح�ضا�ضة ل�رشكات 
التحريات  وبعد  بالإ�ضهار.  تزودهم  كانت  �ضخمة 
اجلرائم  يف  املخت�ضة  الأمن  م�ضالح  با�رشتها  التي 
وقت  يف  الفاعل  هوية  عن  الك�ضف  مت  الإلكرتونية، 
�رشح  ر�ضمية  حما�رش  يف  ب�ضماعه  والذي  قيا�ضي 
باأنه �ضغل �ضابقا من�ضب تقني بهذه القناة الإعالمية، 
بالت�ضلل  قام  اأنه  التحريات  خالل  من  ثبت  حيث 
هاتف  برقم  اإميايل  اإن�ضاء  طريق  عن  القناة  ملوقع 
نف�ضه، عن  ال�ضبهات  لإبعاد  للقناة  العام   املدير 
املوؤقت  احلب�س  رهن  املتواجد  املتهم  وباإحالة 
يف  جاء  للمحاكمة  احلرا�س  العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
معر�س اأقواله اأنه ارتكب هذه اجلرائم الإلكرتونية يف 
حق هذه القناة انتقاما لرف�ضهم تاأمينه يف موؤ�ض�ضتهم 
عندما كان ي�ضتغل كتقني عندها بعد اأن ه�ضموا كافة 
من  اإليه  ن�ضب  مبا  بذلك  معرتفا  حقوقه-ح�ضبه-، 
املن�ضورة  اخلطرية  املقالت  اأن  اأكد  حيث  اأفعال، 
�ضخ�ضيا  يقم  ومل  تخ�ضه  ل  املقر�ضن  احل�ضاب  يف 
اأ�ضخا�س  اإلتقطها من ح�ضابات عد  بتحريرها واإمنا 
بينها  من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  خمتلف  عرب 
اأراد  اأنه  مو�ضحا  وتويرت،  الأن�ضتغرام  و  الفاي�ضبوك 
�ضيا�ضتها  عن  القناة  من  فقط  النتقام  خاللها  من 
الديكتاتورية يف التعامل مع موظفيها، يف الوقت الذي 
هذه  اأن  القناة  وهي  األ  املدين  الطرف  دفاع  اأكدت 
اجلرائم املرتكبة يف حق موكلتها تقف وراءها جهات 
خفية ا�ضتعملت الهاكر يف �رشب م�ضداقيتها موؤكدة 
باأنه من غري املمكن اأن يكون ت�رشف الهاكر �ضخ�ضيا، 
خا�ضة بعد اأن ا�ضتعمل تر�ضانة من اجلرائم لإ�ضقاط 
اأين  الوقائع،  خطورة  على  موؤكدة  الإعالمية  القناة 
كتعوي�س  �ضنتيم  مليار  بدفع  املتهم  اإلزام  التم�ضت 
مايل جربا بالأ�رشار الالحقة مبوكلتها، يف حني نّوه 
التي جّرتها عقلية  النتائج  دفاع املتهم على خطورة 
بع�س  اأن  مو�ضحا  موكله  �ضد  املمار�ضة  »احلقرة« 
امل�ضوؤولني ممن عينوا موكله  خ�ضوه باإمتيازات نظرا 

لإحرتافيته من بينها ت�ضليمه �ضكن وظيفي، مت �ضلبه 
منه من قبل مدير القناة الذي قام بت�ضليمه ملوظف 
باأن هذا هو  تاأمينه، مو�ضحا  ناهيك عن عدم  اآخر، 
ملتم�ضا  اجلرائم  لهذه  اإقرتافه  وراء  الوحيد  ال�ضبب 

باإفادته باأق�ضى ظروف التخفيف..
 

الهاكر اجلزائري حمزة بن دلج 
م�سنف �سمن اأخطر هاكر يف العامل

ما زالت حياة حمزة بن دلج، ‘’الهاكر’’ اجلزائري الذي 
اأجهزة الأنرتبول يف  اإلقاء القب�س عليه من طرف  مت 
تايالندا ، تثري الكثري من الت�ضاوؤلت بني اأهله وجريانه، 
الب�ضيط،  ال�ضاب  ذلك  يكون  اأن  يتوقعوا  مل  الذين 
التحكم  يف  النوابغ  من  مبكرا..  درا�ضته  ترك  الذي 
اأتاحت  والتي  والربجميات،  الآيل  تقنيات الإعالم  يف 
ل�رشكات  التابعة  املواقع  من  املئات  اإىل  الدخول  له 
الطريان والبنوك والفنادق، واتهامه على خلفية ذلك 

بقر�ضنة 217 بنك بوا�ضطة القر�ضنة املعلوماتية. 
طفولته  منذ  حمزة  جانب  اإىل  عا�ضوا  من  يروي 
املهرتئة  وعماراتها  اله�ضة  ال�ضم�س  ديار  حي  باأزقة 
من  حمبوب  �ضاب  اأنه  �ضاحبوه،  ومن  العا�ضمة،  يف 
لأي  يتعر�س  يكن  فلم  والأهل،  اجلريان  كل  طرف 
�ضخ�س بال�ضوء، وهو ما اأكده لنا اأحد معارفه املدعو 
منلة،  اأذية  على  حتى  يقوى  يكن  »مل  قائال:  جمال، 
مركز  دخول  يوما  يعرف  ومل  حاله  يف  يعي�س  كان 
ال�رش«  ودعاوي  املخدرات  مدمني  جمال�ضة  اأو  اأمن 
ومل يكن ال�ضاب حمزة من الأ�ضخا�س الذين يكثـرون 
كما  احلومة،  اأبناء  مع  اأو  العمارات  بهو  يف  اجللو�س 
ما  وهو  اأقرانه،  مع  احلديث  جتاذب  من  يكثـر  ل 
نف�ضه.‘‘ على  النطواء  اإىل  ما  نوعا  مييل   يجعله 

وكان �ضكان احلي ورفاقه يعتربون ما يقوم به جمرد 
طي�س �ضبيان واإدمانا على الأنرتنت، مع �ضكوك حول 
تردده على املواقع الإباحية، اإل اأن حمزة، كان يهتم 
الإلكرتونية اخلا�ضة  للمواقع  ال�رشية  ال�ضفرات  بفك 
من  يتمكن  كان  حيث  حكومية نافذة،  مبوؤ�ض�ضات 
مواقع  باخرتاق  الإلكرتونية  التذاكر  على  احل�ضول 
يف  اأ�ضدقائه  على  يعر�س  وكان  الطريان،  �رشكات 
‘’احلومة’’ مرافقته يف �ضفره اإىل اخلارج وكان يتمكن، 
الفنادق  مواقع  اخرتاق  من  امل�ضادر،  ذات  ح�ضب 
القن�ضليات  ومواقع  ل�ضاحله،  بحجوزات  والقيام 
لت�ضهيل احل�ضول على التاأ�ضرية، حيث متكن من زيارة 
كل من اإيطاليا وفرن�ضا واإ�ضبانيا واأملانيا وماليزيا ودول 
الإقامة يف  �ضهادة  على  احل�ضول  من  اأخرى، ومتكن 
 اإيطاليا والوليات املتحدة الأمريكية بنف�س الطريقة.  
اأكد  حمزة،  الرفاهية على  بدت حياة  اإذا  وعما 
حمدثونا اأنه مل يكن يبدو من الأغنياء الذين يعودون 
برثوة طائلة من املهجر، اإل اأنه اأر�ضل املال لإخوته، 
ما مكنهم من �رشاء �ضيارات، دون اأن يكون له منزل. 
مرة  كل  يف  يدعوه  كان  اإنه  اأ�ضدقائه  اأحد  ويقول 
تعليمه  اأجل  من  الأنرتنت  مقهى  اإىل  مرافقته  اإىل 

اأنه  اإل  منها،  وال�ضتفادة  احل�ضابات  قر�ضنة  كيفية 
الآيل.  يف الإعالم  متكنه  عدم  ب�ضبب  يرف�س  كان 
وبع�س  حمزة  بني  ات�ضالت  وجود  اإىل  خمتار  ولفت 
الأ�ضخا�س يف اخلارج حيث كان يتحدث عن لقائه بهم 

خالل �ضفره ‘’لكنه مل يخربنا عنهم الكثري’’.
وما ا�ضتغربه جريان ومعارف ‘’الهاكر’’ اجلزائري الذي 
اأثار حرية املحققني عرب العامل، اأن حمزة مل يخ�ضع 
اإىل اأي تكوين عايل امل�ضتوى يف جمال املعلوماتية اأو 
بحيث  اآخر،  تخ�ض�س  اأي  اأو  اجلزائر،  يف  الكمبيوتر 
متكن من اكت�ضاب خربته من خالل الرتدد الدائم على 
مقهى الأنرتنت، واأ�ضار اأحدهم اإىل اأن الو�ضع العائلي 
الذي يعي�س يف كنف والدته بعد طالقها من  حلمزة 
من  منزل  يف  عي�ضهم  مع  باملوازاة  اإخوة،  و3  والده 
نحو  التوجه  اإىل  به  دفع  �ضنوات،  منذ  واحدة  غرفة 

مقهى الأنرتنت طيلة تلك الفرتة  .
وكان بن دلج قد �ضغل مواقع التوا�ضل الجتماعي منذ 
عام 2013 حني األقي عليه القب�س يف مطار بانكوك 
بالوليات  اإىل جورجيا  ترحيله  يتم  اأن  قبل  بتايالند، 
املتحدة الأمريكية، حيث كانت حتركاته حمط اهتمام 
كل  دلج  بن  الأمريكية. ونفى  املخابرات  طرف  من 
التهامات املوجهة له من طرف »اأف بي اأي« �ضابقاً، 
عن  فيه  اأعلن  الذي  ال�ضحايف  املوؤمتر  يف  وقال 
 اعتقاله يف تايالند :«ل�ضت مطلوبا .. ول�ضت اإرهابيا«.

ويعّد حمزة بن دلج، البالغ من العمر حالًيا 27 �ضنة، 
اأحد اأ�ضهر القرا�ضنة الإلكرتونيني يف تاريخ اجلزائر، 
تخّرج برتبة مهند�س يف الإعالم الآيل العام، وا�ضتهر 
باخرتاق مواقع احل�ضابات امل�رشفية يف اأزيد من مئتي 
بنك حول العامل، مّما ت�ضّبب يف خ�ضارات مالية للكثري 
من ال�رشكات. كما اخرتق الكثري من املواقع الفرن�ضية 
 والإ�رشائيلية، قبل اأن يتم اإلقاء القب�س عليه عام  .2013
وح�ضب ما ن�رشت و�ضائل اعالمية حوله، ا�ضتخدم بن 
دلج ح�ضابني بريديني خمتلفني يف كل عمليات اخرتاقه 
ولية  يف  �ضدهما  �ضكوى  تقدمي  مت  ولقد  للبنوك، 
  daniel.h.bجورجيا من قبل �رشكة مايكرو�ضوفت
@و u n i v e r s i t y o f s u t t o n . c o m  

danieldelcore@hotmailكما  .com .  
يف  احل�ضابني  ا�ضتخدم الإنرتبول هذين 
البحث  طريق  عن  تايالند  يف  مكانه  حتديد 
عليه . القب�س  مت  وبعدها  املعلومات   وجمع 

قام بال�ضطو  اأّنه  الو�ضائل  ونقلت 
الع�رشات  اإىل  بالإ�ضافة  الإلكرتوين على 217 بنكا، 
بـ 3.4 مليارات  قدرت  برثوة  املاليزية  البنوك  من 
حمزة  فيها  يخرج  كان  ح�ضيلة  اأ�ضعف  واأّن  دولر، 
10 ماليني دولر. وقر�ضن وحده 217 بنكا بوا�ضطة 
4 مليارات  اأكرث من  اأخذ  القر�ضنة املعلوماتية. كما 
وزع  فقرية،  دول  ميزانيات  يعادل  ما  منها،  دولر 
خريية  جمعيات  على  دولر  مليون   280 من  اأكرث 
فقرية،  اأفريقية  دول  يف  الكثري  و�ضاعد  فل�ضطني  يف 
فرن�ضي واأغلقه  من 8000 موقع  اأكرث  على  و�ضيطر 
بالكامل. كذلك قر�ضن مواقع قن�ضليات اأوروبية، ووزع 
تاأ�ضريات باملجان لأ�ضدقائه اجلزائريني لل�ضفر اإليها، 
وذلك كله بح�ضب و�ضائل اإعالمية خمتلفة .اإعداد : م. 

ثيزيري 
اإعداد : م. ثيزيري

اجلرائم الإلكرتونية تغزو الق�ساء اجلزائري

هاكر جزائريون يخرتقون 
منظومة مواقع حكومية 

وحتى قنوات اإعالمية
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فر�ست اجلرائم الإلكرتونية نف�سها على جدول الق�سايا املربجمة �سواء يف املحاكم 
الإبتدائية اأو حتى حمكمة اجلنايات، وهو ما يثبت جليا اأنها باتت تت�سدر طليعة قائمة 

اجلرائم املطروحة يوميا على العدالة اجلزائرية، حيث �سهدنا خالل جل�سات املحاكمة التي 
غطيناها ملفات جرائم اإلكرتونية واأكرث واحد منهم ذاع �سيته عرب اأرجاء العامل هو ملف 

الهاكر اجلزائري حمزة بن دلج.
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البطالني  من  جمموعة  هدد 
�رشكتي  مقري  اأمام  املحتجني 
يف  الأ�شغال  و  الأبار  خدمات 
يف   ، م�شعود  بحا�شي  الأبار 
»الو�شط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
موا�شلة  بخيار  مت�شكهم  عن   ،«
للت�شعيد  اللجوء  قبل  الحتجاج 
مل  ما  حالة  يف  لهجتهم  من 
�شاكنا  املحلية  ال�شلطات  حترك 
للتجاوب مع مطالبهم امل�رشوعة 
�رشورة  مقدمتها  يف  تاأتي  التي 
النتائج  عن  الإفراج  يف  الإ�رشاع 
للفحو�شات املهنية، مع  النهائية 
ال�شلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
لفتح حتقيق معمق  بالبالد  العليا 
ظاهرة  بتف�شي  اأ�شموه  فيما 
من  لعمال  املبا�رش  التوظيف 
على  املرور  دون  الولية  خارج 
وهو  للت�شغيل،  املحلية  الوكالت 
تو�شيات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
القا�شية  احلكومة  وتوجيهات 
لفائدة  التوظيف  اأولوية  مبنح 
احتقان  لإحتواء  املنطقة  اأبناء 
وليات  عرب  الجتماعية  اجلبهة 

جنوب البالد الكبري .
 من جهة ثانية فقد توعد من�شق 
بولية  14مار�س  �شباب  منظمة 

خالد  اجلمعوي  النا�شط  ورقلة، 
يومية  مع  له  ت�رشيح  يف  الداوي 
الت�شعيد  مبوا�شلة   « »الو�شط 
حالة  يف  احتجاجهم  لهجة  من 
الو�شية  ال�شلطات  تتحرك  ما مل 
لن�شغالت  الفورية  لال�شتجابة 

البطالني املحتجني .
احلكومة  ممثل  اأن  ومعلوم 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير 

هدام  ح�شان  تيجاين  الجتماعي 
قد اغتنم فر�شة لقائه مب�شوؤويل 
وعلى  بورقلة  العاملة  اليد  ملف 
للت�شغيل  الوكالة  رئي�س  راأ�شهم 
لعدد  اإ�شافة  الداوي،  فار�س 
الوطنية  ال�رشكات  م�شريي  من 
العاملة يف ال�شناعة النفطية، من 
اأجل الإ�رشاع يف اتخاذ الرتتيبات 
الالزمة  الإدارية  والإجراءات 

الفحو�شات  نتائج  عن  لالإفراج 
يف  العمل،  وعرو�س  املهنية 
اجلاري  ال�شهر  يتجاوز  ل  اآجال 
ملطالب  ال�شتجابة  بهدف 
البطالني املتم�شكني بخيار العمل 
�شواها  دون  النفطية  بال�رشكات 
وذلك يف اإطار اللتزام بتو�شيات 
اأولوية  مبنح  القا�شية  احلكومة 

التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة

املحلي  ال�شارع  رغبة  عند  نزول   
ولية  وايل  قام  املحتقن، 
رفقة  اجلياليل  دومي  مترنا�شت 
امل�شالح املعنية، مبعاينة و�شعية 
كما  واحد،  رقم  الوطني  الطريق 
املوؤ�ش�شات  مع  اللهجة  �شدد 
احرتام  اأجل  من  املقاولتية 
لف�شخ  جلاأ  فيما  الجناز،  اآجال 
باجناز  املكلفة  املقاولتية  عقد 

النقطة الكيلومرتية 70.
الأ�شبوع  منت�شف  بحر  قام 
وايل  جياليل  دومي  اجلاري 
امل�شوؤول  ب�شفته  الولية 
التنفيذية،  الهيئة  على  الأول 
رئي�س  املغيلي  الوندري  مبعية  
الولئي  ال�شعبي  املجل�س 
وبح�شور  امل�شرتكة،  وامل�شالح 
والع�شكرية،  املدنية  ال�شلطات 
الوطني  للطريق  ميدانية  بزيارة 
تامنغ�شت  )حمور   »01« رقم 
للنقطة  و�شول   ،) �شالح  -عني 
تامنغ�شت  وليتي  بني  احلدودية 
وغرداية، اأين عاين و�شعية تقدم 

الأ�شغال اخلا�شة مب�شاريع قطاع 
الأ�شغال العمومية، ووجه حتذيرا 
�شديد اللهجة للموؤ�ش�شات املعنية 
�رشورة  على  موؤكدا  بامل�رشوع، 
ملدة  املحددة  الآجال  احرتام 
ت�رشيع  على  حث  كما  الإجناز، 
وترية الإجناز مع اإجراء عمليات 
�شيانة فورية، للم�شالك املوجودة 
رقم  الوطني  الطريق  حماذاة 
»01« ، ليقدم بعدها وايل الولية، 
للموؤ�ش�شات  �شارمة  تعليمات 
باإلتزاماتها  واملخلة  املق�رشة 
الإجراءات  باإتخاذ  التعاقدية 
حقها.  يف  الالزمة  الردعية 
املعنية  ال�شلطات  حترك  وياأتي 
مبا�رشة بعد الوقفة الحتجاجية 
باإعادة  املطالبني  الولية  ل�شكان 
تاأهيل الطريق الوطني رقم واحد 
للحد من  ودعمه بجهة مزدوجة 
عرفت  التي  الطرقات  اإرهاب 
تزايدا مقلقا على مدار ع�رشين 

�شنة الأخرية .
�أحمد باحلاج 

اخلافورة  قرية  �شكان  يكابد 
التابعة  الدو�شن  ببلدية  الواقعة 
انعدام  جحيم  ب�شكرة  لولية 
التنمية يف منطقتهم، على غرار 
الطبيعي  بالغاز  �شكناتهم  ربط 
وال�رشف  املاء  و�شبكتي 
القائم  امل�شكل  هذا   ، ال�شحي 
الذي اأرهق كثريا �شكان القرية 
ماديا ومعنويا ، بيد اأن معظمهم 
و  �شكنه  ترك  يف  يفكر  اأ�شبح 
حني  اإىل  املدينة  نحو  النزوح 
و�شفوها  التي  الو�شعية  ت�شوية 

باملزرية .
اخلافورة  قرية  �شكان  اأعرب 
ب�شكرة  بولية  الدو�شن   ببلدية 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
�شخطهم  مدى  عن  »الو�شط«، 
ال�شديد من التاأخر الوا�شح  يف 
ت�شوية و�شعية املنطقة التنموية 
املواطنون  طالب  حيث   ،
بتدخل وايل ولية ب�شكرة اأحمد 
اإعطاء  و   ، ال�شخ�شي  كروم 
تعليمات للجهات الو�شية لدعم 
على  تنموية  املنطقة مب�شاريع 
و  الطبيعي  الغاز  �شبكة  غرار 
ال�رشف  و  املاء  �شبكتي  كذا 
هوؤلء  يكابد  اأين  ال�شحي  
غاز  بقارورات  التزود  م�شكلة 
و  تتوفر يف حني  التي  البوتان  
تغيب يف اأحيان اأخرى ، اإ�شافة 
اإىل ت�شارب اأ�شعارها يف ال�شوق 
فقد  اإىل جانب هذا   ، ال�شوداء 
اأكد ال�شاكنة باأنهم يعانون كثريا 

من م�شكل التزود باملياه ، التي 
ي�شطرون يوميا للتنقل من اأجل 
تلبية احتياجاتهم اليومية ، دون 
ال�شحي  ال�رشف  �شبكة  اإغفال 
 ، اجلهة  تلك  يف  املنعدمة 
اللجوء  ال�شكان  على  حتم  مما 
لق�شاء  البدائية  الطرق  اإىل 
حوائجهم ، و يف انتظار ت�شوية 
قرية  �شكان  قال  الو�شعية 
اخلطوة  هذه  باأن  اخلافورة 
الواقع  اأر�س  على  تتج�شد  لن 
التي   ، الفرتة  هذه  يف  خا�شة 
 ، الرئا�شية   النتخابات  تلي 
مبا اأن ال�شلطات املعنية بالأمر 
�شكان  لن�شغالت  تلتفت  لن 

املنطقة على حد تعبريهم .
ويف انتظار تدخل جاد من �شناع 
لزاما  يبقى   ، بالولية  القرار 
املذكورة  الناحية  �شكان  على 
لأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى .
�شالح ، ب 

و��شل �أم�س بطالو ورقلة �حتجاجهم �ملفتوح �أمام مقر �شركتي خدمات �لآبار و�لأ�شغال يف �لآبار 
باإقليم د�ئرة حا�شي م�شعود بورقلة للأ�شبوع �لثالث تو�ليا   للمطالبة بالإفر�ج عن نتائج �لفحو�شات 

�ملهنية .

للمطالبة بالإفر�ج عن نتائج �لفحو�شات �ملهنية 

�أحمد باحلاج 

بطالو ورقلة يوا�صلون ح�صارهم 
ل�صركتي خدمات الآبار 

متخ�س عن حركة التغيري اجلزئية  
عبد  الدولة  رئي�س  اأجراها  التي 
الولة  القادر بن �شالح ، يف �شلك 
عبد  ورقلة  ولية  وايل  حتويل   ،
القادر جالوي واليا لولية وهران 
بو�شتة  ال�شديق  بكر  اأبو  وتعيني 
خلفا له . يرى الكثري من املتتبعني 
يف  ورقلة،  بولية  املحلي  لل�شاأن 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط »، 
عبد  ورقلة  ولية  وايل  حتويل  اأن 
القادر جالوي  لولية وهران كان 
ال�شارع  رغبة  عند  نزول  منتظرا 
الذي مت�شك مبطلب رحيله، حيث 
راأ�س  على  اجلديد  الوافد  تنتظر 
�شديق  بوبكر  التنفيذي  اجلهاز 

التي  الرتاكمات  عديد  بو�شتة 
ورثها على الوايل ال�شابق، من اأجل 
اإيجاد حلول جذرية لها والإلتفاتة 
لباقي امل�شاريع التنموية املتعرثة 
حلول  عن  البحث  خلف  وال�شعي 
جذرية لها واإذا كان ملف الت�شغيل 
يعد من بني اكرب اهتمامات ال�شارع 
املعروفة  ورقلة  بولية  املحلي 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
يومياتهم  يوؤرق  الذي  ال�رشقي  
هاج�س  هي  املحلية  فالتنمية   ،
لولية  اجلديد  الوافد  يواجه  اأخر 
من  العديد  تعرف  حيث  ورقلة، 
بلديات ورقلة  تخلفا تنمويا كبريا 
املرير  الواقع  خالل  من  يتج�شد 

والغياب الكبري لكل مظاهر احلياة 
الغياب  يعك�شه  ما  وهو  الكرمية، 
على  الإمنائية  للم�شاريع  التام 
غرار الطرقات والتهيئة احل�رشية 
وحتى امل�شاريع التي منحت لهذه 
دعم  �شندوق  اإطار  يف  الولية 
كبريا  تاأخرا  ت�شهد  تبقى  اجلنوب 
يف الجناز، ول تتوقف معاناة اأبناء 
عند  الوطن  من  اجلنوبية  اجلهة 
جتميد  اإىل  تتعداه  اإذ  احلد  هذا 
�شتنت�شل  كانت  كربى  م�شاريع 
التي  الكبرية   العزلة  املنطقة من 
تعي�شها، حيث اأن �شيا�شة التق�شف 
عرفت  البالد  فيها  دخلت  التي 
النفط  لأ�شعار  رهيب  تراجعا 

انعك�س �شلبا على احلياة املعي�شية 
للمواطن يف اجلنوب  الذي ت�رشر  
امل�شاريع  كربى  جتميد  من  كثريا 
كبرية  اآمال  عليها  يعلق  كان  التي 
ل  اخلدمات  خمتلف  لتح�شني 
والتعليم  بال�شحة  تعلق  ما  �شيما 

والتهيئة احل�رشية .
عهد  يف  ورقلة  ولية  اأن  ومعلوم 
من  اأكرث  �شجلت  ال�شابق  الوايل 
م�شت  احتجاجية  حركة   400
ال�شغل  الأوىل قطاعات  بالدرجة 
ال�شكن   ، الرتبية   ، ال�شحة   ،
اأوردته  والتنمية املحلية وفق ما 

م�شادرنا .
�أحمد باحلاج 

لأمن  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
امل�شلحة  يف  ممثلة  الولية 
من  الق�شائية  لل�رشطة  الولئية 
العمر  من  يبلغ  �شخ�س  توقيف 
ق�شية  يف  متورط  �شنة(   50(
الدينية  بال�شعائر  امل�شا�س 
من  معلوم  هو  مبا  وال�شتهزاء 

الدين.

الإعالم  خللية  بيان   اأفاد 
والت�شال والعالقات اخلارجية 
باأمن ولية مترنا�شت كانت قد 
ت�شلمت يومية »الو�شط »ن�شخة 
الق�شية  حيثيات  اأن  منه، 
اإىل  معلومات  ورود   اإىل  تعود 
م�شالح ال�رشطة بوجود �شخ�س 
مقالت  بن�رش  يقوم  باملنطقة 

وغري  مغلوطة  دينية  واأفكار 
من  معلوم  هو  مبا  �شحيحة 
يف  م�شتغال  الإ�شالمي  الدين 
عليه  ال�شربياين،  الف�شاء  ذلك 
قامت عنا�رش ال�رشطة بتكثيف 
با�شتغالل  امليداين  البحث 
احلديثة،  التقنية  الإمكانيات 
امل�شتبه  مكان  حتديد  ليتم 

فيه و توقيفه ليتم بعدها حتويله 
ا�شتكمال  اأجل  من  املقر  اإىل 
معه، التحقيق  التحقيق 
من  الإنتهاء  وبعد  معه  م�شتمر 
اأمام  تقدميه  �شيتم  الإجراءات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 

حمكمة مترنا�شت.
اأحمد باحلاج 

فيما مت حتويل عبد �لقادر جلوي و�ليا لولية وهر�ن 

�شرطة مترن��شت 

تعني اأبوبكر ال�صديق بو�صتة واليا لولية ورقلة 

توقيف �صخ�س يقوم بامل�صا�س بال�صعائر الدينية وال�صتهزاء بالدين

 توعد بف�شخ عقود �ملوؤ�ش�شات
 �ملقاولتية �ملتقاع�شة 

 لإخر�جهم من جحيم �نعد�م
 �لتنمية �ملحلية 

وايل مترنا�صت يعاين 
 الطريق الوطني رقم 
واحد وي�صدد اللهجة 

قرية اخلافورة تنا�صد وايل ولية 
ب�صكرة التدخل
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الدورة  نتائج   واأ�شارت 
االنتخابات  من  االأوىل 
االأحد  يوم  جرت  التي 
ت�شّدر املر�شح  اإىل  املا�شي 
وهو  �شعيد،  امل�شتقل قي�س 
اأ�شتاذ قانون، لنتائج الت�شويت 
اأ�شوات  من   18.4% بن�شبة 
�شوتاً(،   620711( الناخبني 
"قلب  حزب  مر�شح  يليه 
املوقوف  القري  نبيل  تون�س" 
على  اأ�شابيع   3 من  اأكرث  منذ 
 ،15.6% ذّمة الق�شاء، بن�شبة 
 525517( على  ح�شل  حيث 
�شوتاً( . وح�شل مر�شح "حركة 
مورو  الفتاح  عبد  النه�شة" 
ناخباً   434530 دعم  على 
 12.8% بن�شبة  اأي  فقط، 
ليحتل  الناخبني  جمموع  من 
املر�شح  يليه  الثالثة،  املرتبة 
الدفاع  ووزير  امل�شتقل 
الزبيدي  الكرمي  عبد  ال�شابق 
الرتتيب  يف  رابعا  حل  الذي 
 361864(  10.7% بن�شبة 
حزب  مر�شح  وخلفه  �شوتاً(، 
"حتيا تون�س" رئي�س احلكومة 
ح�شل  الذي  ال�شاهد  يو�شف 
الناخبني  من   7% ثقة  على 
فقط )249042 �شوتاً(، بينما 
ح�شل من�شف املرزوقي على 

%3 من االأ�شوات.
االنتخابات  هذه  يف  و�شارك 
و465  ماليني   3 من  اأكرث 
جمموع  من  ناخب،  األف 
األف  و747  ماليني   7
اأّي  االنتخابات،  يف  م�شجلني 

 .45% بلغت  اإقبال  بن�شبة 
جترى  اأن  املتوقع  ومن 
الثانية لالنتخابات  الدورة 
والتي  تون�س،  الرئا�شية يف 
تون�س  رئي�س  هوّية  �شتحدد 
 29 بني  الفرتة  يف  القادم، 
اأكتوبر/ و13  �شبتمرب/اأيلول 
حيث  املقبل،  االأول  ت�رشين 
الدورة  هذه  رزنامة  �شرتتبط 
نتائج  يف  طعون  بوجود 
الدورة االأوىل لالنتخابات من 
تاأهله  على  عدمه. وتعليقاً 
قي�س  �شكر  الثانية،  للجولة 
من  وكل  "االإعالم  �شعّيد 
املرحلة  هذه  بناء  يف  �شاهم 
"ال  اأنه  معترباً  اجلديدة"، 

جمال لالإق�شاء اأو اإبعاد اأحد«. 
النه�شة«  »حركة  واعرتفت 
عبد  مر�شحها  بهزمية 
االنتخابات  يف  مورو  الفتاح 
اأ�شدرته  بيان  يف  الرئا�شية 
يطفو  اأن  الثالثاء. ويرتَقب 
قانوين  جدل  ال�شطح  على 
توقيف  ا�شتمرار  بخ�شو�س 
اأموال،  تبيي�س  بتهمة  القروي 
الثاين  الدور  اإىل  تاأهله  رغم 
من  اإذ  الرئا�شية،  لالنتخابات 
الق�شاء  يواجه  اأن  املرجّح 
�شغوطاً اأكرب من اأجل االإفراج 
حلول  عن  والبحث  عنه، 
قانونية ممكنة ميكن تطبيقها 

يف حال فوزه بالرئا�شة.

العليا  الهيئة  اعتربت  وقد 
موؤمترها  يف  لالنتخابات 
النتائج  عن  لالإعالن  اليوم 
ميلك  كمرت�شح  »القروي  اأن 
اأنه  طاملا  احلقوق  كامل 
ذلك،  قانوين«. اإىل  مانع  ال 
التون�شية  االأنباء  وكالة  اأفادت 
االنتخابات،  هيئة  جمل�س  اأن 
عقد اجتماعا مغلقا، الثالثاء، 
بعد  الرئا�شية  النتائج  حل�شم 
املتعلقة  التقارير  درا�شة 

باالإخالالت.
املنتظر  من  اأنه  واأو�شحت 
عقد موؤمتر �شحايف لالإعالن 
وقت  يف  االأولية،  النتائج  عن 

الحق اليوم.

اأعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف تون�س، مرور املر�سح امل�ستقل قي�س �سعّيد واملر�سح ال�سجني بتهم تتعّلق بالتهرب 
ال�سريبي وغ�سيل االأموال رجل االأعمال نبيل القروي، اإىل الدور الثاين من االنتخابات الرئا�سية.

انتخابات تون�س..

م٫�س

 �سعّيد والقروي اإىل اجلولة الثانية

موريتانيا..

 الرئي�س يلتقي قيادات معار�سة ويوؤكد ا�ستعداده للت�ساور

الألغام املغربية حت�سد �سحايا جدد

 ليبيا.. فر�س جناح 
امل�ساعي الأملانية يف ظل 

التدخالت اخلارجية
تقود تطورات االأحداث، منذ اأبريل/
االأطراف  واإقرار  املا�شي،  ني�شان 
املحلية الفاعلة واالأطراف االإقليمية 
الليبية  باحلرب  ال�شلة  ذات  والدولية 
بعدم اإمكانية ح�شم ال�رشاع ع�شكريا 
الطرف  ح�شاب  على  طرف  ل�شالح 
االآخر، وتباين وجهتي نظر حكومتي 
ال�شيا�شي،  للحل  واملوؤقتة  الوفاق 
احلرب  ا�شتمرار  احتماالت  اأن  اإىل 

ل�شنوات قادمة هو االأكرث واقعية.
فمنذ الرابع من اأبريل/ني�شان املا�شي 
اللواء  بقيادة  الليبية،  القوات  اأعلنت 
املتقاعد خليفة حفرت التابع للحكومة 
املوؤقتة )مقرها طربق �رشقي البالد 
وغري معرتف بها دوليا(، بدء الهجوم 
لـ “حترير” العا�شمة الليبية طرابل�س 
حيث  بـ”االإرهابيني”  و�شفهم  ممن 
تتواجد حكومة الوفاق الوطني بقيادة 
فائز ال�رشاج، وهي احلكومة امل�شكلة 

عام 2016، ومعرتف بها دوليا.
توعدت  التي  حفرت  قوات  اأن  اإال 
اأو  اأيام  خالل  طرابل�س  بدخول 
االآن يف حتقيق  ف�شلت حتى  اأ�شابيع، 
حتقيقها  من  الرغم  على  هدفها 
يف  “حمدودة”  ميدانية  مكا�شب 
بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها يف 
من  الكثري  وخ�شارتها  االأخرية  االآونة 
مناطق �شيطرتها، خا�شة مقر قيادة 
العمليات امل�شرتكة يف مدينة غريان، 
يونيو/حزيران  اأواخر  ليبيا،  غربي 

املا�شي.
�رشقي  على  حفرت  خليفة  وي�شيطر 
االآن  تخ�شع  اأخرى  ومناطق  ليبيا 
طربق  يف  النواب  جمل�س  ل�شيطرة 
بينما  املوؤقتة،  للحكومة  التابع 
حلكومة  التابعة  القوات  ت�شيطر 
الوفاق الوطني، بقيادة فائز ال�رشاج، 
والعا�شمة  الليبي  الغرب  معظم  على 
معظم  يخ�شع  حني  يف  طرابل�س، 
ملي�شيات  ل�شيطرة  الليبي  اجلنوب 
تابعة لقبائل التبو والطوارق، وتخ�شع 
حفرت  قوات  ل�شيطرة  االأجزاء  باقي 
تقت�رش  ال  الوفاق.  حكومة  وقوات 
االأزمة  على  الليبي  الو�شع  تعقيدات 
ال�شيا�شي  االنق�شام  وحالة  الداخلية 
زادت  بل  واملناطقي،  واملجتمعي 
الليبية  االأزمة  اخلارجية  التدخالت 

تعقيدا.
املتحدة عن  لالأمم  تقارير  وحتدثت 
�شنوات  منذ  حتظى  حفرت  قوات  اأن 
م�رش  من  معلن  ع�شكري  بدعم 
من  معلن”  “غري  ودعم  واالإمارات، 
ال�شعودية والواليات املتحدة ورو�شيا 
بينما  متفاوتة؛  بن�شب  وفرن�شا 
حتدثت تقارير من�شوبة مل�شوؤولني يف 
حفرت عن  وقوات  املوؤقتة  احلكومة 
الوطني  الوفاق  حكومة  تتلقاه  دعم 
على �شكل طائرات م�شرية ومركبات 
بدء  منذ  وذخرية  واأ�شلحة  قتالية 
توازنا  اأحدث  ما  االأخرية،  املعارك 
حفرت  لقوات  الع�شكري  التفوق  مع 
التي حققت مكا�شب ع�شكرية مهمة 

بعد هجومها الكبري على العا�شمة.
بدعم  الوفاق  حكومة  وحتظى 
املتحدة،  واالأمم  الدويل  املجتمع 
وتلقي  تلقيها  اإىل  تقارير  ت�شري  بينما 
ميل�شيات حفرت دعما من دول عدة، 
مبا فيه الدعم الت�شليحي على الرغم 
من قرار جمل�س االأمن الدويل 1970 
 ،2011 اآذار  مار�س/  يف  ال�شادر 
يف  عام  ملدة  به  العمل  ُمدد  والذي 
ومينع  املا�شي.  حزيران  يونيو/ 
اأو توريد االأ�شلحة  القرار الدويل بيع 
وما يت�شل بها من اأعتدة اإىل ليبيا، مبا 
واملركبات  والذخرية  االأ�شلحة  فيها 
واملعدات  الع�شكرية  واملعدات 
وال  الغيار.  وقطع  الع�شكرية  �شبه 
طريف  على  تتدفق  االأ�شلحة  تزال 
منتهكة  الدول  من  عدد  من  ال�رشاع 
االأمم  من  املفرو�س  احلظر  بذلك 

املتحدة.

قلقها  املتحدة  االأمم  تخفي  وال 
“احلرب  دائرة  يف  ليبيا  دخول  اإزاء 
على  خطوات  تتخذ  مل  اإذا  االأهلية” 
لو�شع حد للحرب  الق�شري”  “املدى 
بني حكومة الوفاق وقوات حفرت، كما 
جاء يف ت�رشيحات االأمني العام لالأمم 
 29 يف  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
الذي طالب  املا�شي،  اأغ�شط�س/اآب 
�شارم  احرتام  ب�رشورة  العامل  دول 
االأ�شلحة،  على  املفرو�س  للحظر 
واأ�شفرت   .2011 عام  منذ  ال�شاري 
يف  املعارك  من  االأخرية  املوجة 
العا�شمة طرابل�س عن مقتل  حميط 
ونزوح  �شخ�س  األف  عن  يقل  ال  ما 
مناطق  خارج  األفا   120 من  اأكرث 
االأمم  تقارير  اآخر  وفق  اال�شتباكات، 

املتحدة.
اإىل  العامل  دول  التفتت  وموؤخرا 
من  الذي  ليبيا  يف  احلرب  خطورة 
فى  اال�شتقرار  “زعزعة  �شاأنه 
ح�شب  باأ�رشها”،  االإفريقية  القارة 
االأملانية  امل�شت�شارة  ت�رشيحات 
اأجنيال مريكل التي راأت �رشورة بذل 
“كل جهد ممكن من اأجل �شمان عدم 
حرب  اإىل  ليبيا  يف  ال�رشاع  حتول 

بالوكالة”.
ليبيا،  لدى  اأملانيا  �شفري  وك�شف 
اأوليفر اأوفكزا، يف 11 �شبتمرب/ اأيلول 
ال�شت�شافة  بالده  ا�شتعدادات  عن 
يعقد خريف  ليبيا  موؤمتر دويل حول 
هذا العام بالت�شاور مع اأطراف دولية 
رئي�شية وبالتعاون مع االأمم املتحدة 
واإر�شاء  احلرب  لوقف  حماولة  يف 

اال�شتقرار.
الذي  الدويل،  املوؤمتر  و�شي�شم 
ال�شهرين  خالل  عقده  اأملانيا  تنوي 
االإقليمية  االأطراف  القادمني، 
الداعمة لالأطراف املحلية  والدولية 
العقيد  نظام  �شقوط  منذ  املتحاربة 
ودخول   ،2011 عام  القذايف  معمر 
الوكالة  حروب  ي�شبه  ما  يف  البالد 
اإىل  اخلارجية  التدخالت  نتيجة 

جانب اأطراف احلرب.
الراهنة  االأملانية  اجلهود  وتركز 
املبعوث  خلطة  الروح  اإعادة  على 
ليبيا  اإىل  املتحدة  لالأمم  اخلا�س 
يف  عنها  اأعلن  التي  �شالمة  غ�شان 

اأغ�شط�س/اآب املا�شي.
تتمحور خطة املبعوث االأممي حول 
اإجناز حل �شيا�شي على ثالث مراحل 
حتدث عنها يف اإحاطته اأمام جمل�س 
يوليو/متوز   27 يف  الدويل  االأمن 
االأوىل  املرحلة  وتتلخ�س  املا�شي. 
االأ�شحى  عيد  يف  هدنة  اإعالن  يف 
م�شحوبة  اأغ�شط�س/اآب(   10(
تبادل  ت�شمل  الثقة،  لبناء  بتدابري 
املعتقلني  عن  واالإفراج  االأ�رشى 
ت�شمد  مل  الهدنة  هذه  لكن  وغريها؛ 

اأكرث من 48 �شاعة.
املرحلة  االأممي  املبعوث  ربط 
من  االأوىل  املرحلة  بنجاح  الثانية 
اأن  لها  املقرر  من  كان  التي  خطته، 
امل�شتوى  رفيع  اجتماع  عقد  يعقبها 
الليبية،  باالأزمة  املعنية  للدول 
االأعمال  وقف  “تر�شيخ  اأجل  من 
العدائية، والعمل معا من اأجل فر�س 
التطبيق ال�شارم حلظر االأ�شلحة ملنع 
الليبي؛  امل�رشح  اإىل  االأ�شلحة  تدفق 
بالقانون  ال�شارم  االلتزام  وتعزيز 
الدويل االإن�شاين وحقوق االإن�شان من 
قبل االأطراف الليبية”. ويف املرحلة 
اجتماع  عقد  املقرر  من  كان  الثالثة 
“ليبي ي�شم �شخ�شيات بارزة وموؤثرة 
البالد لالتفاق على  اأنحاء  من جميع 

عنا�رش �شاملة للم�شي قدما”.
لدبلوما�شيني  ت�رشيحات  ووفق 
غربيني، فاإن مبقدور اأملانيا لعب دور 
الو�شيط يف االأزمة الليبية كونها تتمتع 
االأوروبي  االحتاد  داخل  وا�شع  بنفوذ 
وتاأثري يف جمريات ال�شيا�شة العاملية 

داخله وخارجه.

ميديا«  »�شحراء  م�شادر  علمت 
حممد  املوريتاين  الرئي�س  اأن 
ولد ال�شيخ الغزواين التقى اليوم 
رئي�س اأحزاب احتاد قوى التقدم 
رئي�س  و   ، مولود  ولد  حممد 
حزب ال�شواب عبد ال�شالم ولد 
 ، الرئا�شي  الق�رش  يف  حرمه 
واأكد لهما تعهده بتطبيع العالقة 

مع املعار�شة.

الرئي�س  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
اللقاء  خالل  قال  املوريتاين 
ولد  من  بكل  جمعه  الذي   ،
انفراد  على  حرمه  وولد  مولود 
برناجمه  خالل  تعهد  اإنه   ٫
مع  العالقة  بتطبيع  االنتخابي 
زعماء  مطالبا   ، املعار�شة 
املقرتحات  بتقدمي  املعار�شة 
الرئي�س  وقدم  امل�شاعدة  

لرئي�س حزب  تعازيه  املوريتاين 
ولد  ال�شالم  عبد  “ال�شواب” 
الذي  ال�شري  حادث  بعد  حرمه 
واأدى  لوفاة  عائلته  له  تعر�شت 
اأفراد  واأحد  و�شقيقه  والدته 
ال�شيخ  ولد  واأكد  العائلة. 
�شيلتقي  اأنه  للزعماء  الغزواين 
يف  املعار�شة  القيادات  جميع 
العالقة  لتطبيع  م�شاعيه  اإطار 

وكان  واملعار�شة.  النظام  بني 
التقى  قد  الغزواين  ال�شيخ  ولد 
حزب  برئي�س  �شابق  وقت  يف 
التكتل اأحمد ولد داداه و رئي�س 
حزب التحالف ال�شعبي التقدمي 
م�شعود ولد بلخري و رئي�س حزب 
“عادل” يحي ولد احمد الوقف 
الوطني  احلالف  حزب  ورئي�س 
الدميقراطي يعقوب ولد امني . 

املواطن   ا�شيب  االأثنني  
املوريتاين عايل ي�شلم من مواليد 
1989 بجروح طفيفة علي  �شنة 
اإثر انفجار قنبلة  م�شتوى الرجل 
 BLU   عنقودية مغربية من نوع
ن�شاط  ميار�س  كان  63 عندما 
ديرت  املوا�شي يف منطقة  رعي 
 ، املغربي  اجلدار  من  القريبة 
التي تبعد بحوايل 90 كيلومرت عن 

منطقة التفاريتي ال�شحراوية.

والتكامل  املجهودات  اإطار  ويف 
التحرير  جي�س  بها  يقوم  التي 
جمال  يف  ال�شحراوي  ال�شعبي 
قامت  فقد  ال�شحايا  م�شاعدة 
فرقة بنقل ال�شحية ايل م�شت�شفي 
املعلومات  بح�شب  و  التفاريتي. 
املكتب  بها  تو�شل  التي 
االأعمال  لتن�شيق  ال�شحراوي 
  SMACO باالألغام املتعلقة 
املحلني،  املن�شقني  خالل  من 

اإال  ي�شاب  مل  ال�شحية  فاإن 
الرجل  م�شتوى  علي  ب�شظايا 
ويتلقى الرعاية الالزمة للعالج يف 
م�شت�شفي التفاريتي وهو يتعايف. 
املحاذية  املنطقة  اأن  يذكر 
اأكرث  هي  املغربي  للجدار 
باالألغام  وكثافة  تلوثا  املناطق 
واالأج�شام  العنقودية  القنابل  و 

املتفجرة االأخرى.
املغربية  الدولة  وترف�س 

واملنظمات  الهيئات  مع  التعاون 
يف  العمل  تريد  التي  الدولية 
توقع  مل  والزالت  املنطقة  هده 
اأو�شلو  و  اأوتاو  اتفاقيتي  علي 
لالأفراد  امل�شادة  االألغام  حلظر 
فاإن  العنقودية.للتذكري  والقنابل 
اآخر  دمرت  البولي�شاريو  جبهة 
امل�شادة  االألغام  لها من  خمزون 
هذه  من  يناير  �شهر  يف  لالأفراد 

ال�شنة. 
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حرب الأفكار اجلديدة:

تاأثريات »الت�سليل الرقمي« يف 
مكافحة الغرب للإرهاب

كارولني �سايج /عر�س �سباح 
عبدال�سبور /

مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحا ث املتقدمة

املعار�ضة  الأنظمة  وت�ضتخدم 
النا�ضئة  التقنيات  للدميقراطية 
وزيادة  اجلماهري،  على  التاأثري  يف 
تعمل  كما  �ضكانها.  �ضيطرتها على 
دول اأخرى على تقوي�ض وتاآكل ثقة 
اجلمهور يف العمليات الدميقراطية 
وال�ضتهداف  الدعاية  خالل  من 
من  عدد  جنح  حني  يف  الدقيق، 
الفاعلني من غري الدول -يف بع�ض 
التوترات  تاأجيج  يف  الأوقات- 
ال�ضيا�ضية من خالل ن�رش معلومات 

خاطئة عرب الإنرتنت.
ويف هذا ال�ضياق، ن�رش مركز الأمن 
 2019 يونيو  يف  اجلديد  الأمريكي 
الأفكار  »حرب  بعنوان  تقريًرا 
اجلديدة: درو�ض مكافحة الإرهاب 
لـ«كارا  الرقمي«  الت�ضليل  ملحاربة 
يف  امل�ضاركة  )الزميلة  فريدريك« 
برنامج التكنولوجيا والأمن القومي 
م�ضتقبل  اأن  على  يوؤكد  باملركز(، 
النظام الدويل يتوقف على تاأثريات 
احلمالت املمنهجة التي ت�ضتهدف 
وترى  ال�ضعوب.  وقلوب  عقول 
ت�ضتهدف  ما  غالبًا  اأنها  الباحثة 
القائم  الدويل  الليربايل  النظام 
ف�ضاًل  تدعمه.  التي  واملوؤ�ض�ضات 
با�ضطرابات  تُنذر  كونها  عن 

جيو�ضيا�ضية حمتملة. 
و�ضع  اإىل  التقرير  �ضعى  ثم  ومن 
تقوي�ض  اأجل  من  وتو�ضيات  حلول 
واإحباط  احلمالت،  هذه  فعالية 
حماولتها لتقوي�ض الدميقراطيات 
الغربية، وم�ضاعدة �رشكات التوا�ضل 
الأمريكية  واحلكومة  الجتماعي 
على تطبيق ال�ضرتاتيجيات التقنية 
الأ�ضا�ضية  والتكتيكية  والتنظيمية 
التي  ال�ضنوات  يف  تعلمها  مت  التي 
من  ع�رش  احلادي  اأحداث  تلت 
التاأثري  حمالت  على  �ضبتمرب، 

الأجنبي.

حمالت الت�سليل:

تُعّرف »فريدريك« حمالت التاأثري، 
اعتماًدا  تعتمد  اأن  مُيكن  التي 
امل�ضللة  املعلومات  على  كبرًيا 
على  ن�رشها،  املتعمد  واخلاطئة 
اأنها ال�ضتخدام املنظم للمعلومات 
لل�ضكان  العام  الراأي  لإرباك 
اأو  ت�ضليلهم،  اأو  امل�ضتهدفني، 
حتويلهم عن ق�ضد لتحقيق اأهداف 

ا�ضرتاتيجية. 
القوى املعار�ضة  اأن  الباحثة  وترى 
للدميقراطية املعار�ضة اأيديولوجًيّا 
اأهم  هم  الدميقراطية  لالأنظمة 
التاأثري  حمالت  يف  الفاعلني 
�ضبيل  فعلى  الرقمي.  والت�ضليل 

الن�ضطاء  من  عدد  زعم  املثال، 
اأن  الباردة  احلرب  اإبان  ال�ضوفيت 
فريو�ض  خلق  الأمريكي  اجلي�ض 
)الإيدز(  الب�رشية  املناعة  نق�ض 
تر�ّضخت  وقد  بيولوجي.  ك�ضالح 
منت�ضف  حتى  ال�رشدية  تلك 
ال�ضني  اأن  وت�ضيف  الثمانينيات. 
تكتيكاتها خلنق  تو�ضيع  على  تعمل 
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية يف تايوان 
عن طريق زرع اخلالف يف ال�ضيا�ضة 

الداخلية لتايوان. 
الفاعلون  يوؤدي  اآخر،  جانب  وعلى 
للتقرير-  -وفًقا  الدول  غري  من 
احلكومية،  غري  املنظمات  مثل 
دوًرا  املحلية،  الإعالم  وو�ضائل 
لتقوي�ض  الأجنبية  املحاولت  يف 
وتزعم  الدميقراطية.  املوؤ�ض�ضات 
الباحثة اأن بع�ضهم يتلقون تدريبات 
البدين  العنف  على  للتحري�ض 
امل�ضالح  �ضد  ال�ضغب  واأعمال 
فاعلون  ي�ضتخدم  فيما  الغربية. 
حمالت  الدول  غري  من  اآخرون 
التاأثري على الإنرتنت لتحدي مبادئ 
املعار�ضة  مثل  معينة،  دميقراطية 
و�ضيادة القانون. وي�ضت�ضهد التقرير 
 »Legion Holk« بجماعة 
التنظيم  ذاتية  جمموعة  وهي 
الإنرتنت  عرب  املت�ضيدين  من 
ت�ضتهدف  والتي  املك�ضيك،  من 
ال�ضحفيني عمًدا، وترتبط بو�ضائل 
تروج  التي  الجتماعي  التوا�ضل 
العام  وال�ضطراب  والنهب  للعنف 

داخل املنطقة.

العوامل امل�ساعدة:

للقوى  ميكن  اأنه  التقرير  يرى 
جتمع  اأن  للدميقراطية  املعار�ضة 
مثل:  التكتيكات،  من  عدٍد  بني 
الدقيق  وال�ضتهداف  الت�ضخيم، 
اآثار حمالتها. فقد خل�ض  لتعظيم 
الروبوت  لن�ضاط   2016 عام  تقييم 
عرب الإنرتنت من قبل �رشكة الأمن 
املتحدة  الوليات  يف  ال�ضيرباين 
من  اأكرث  ت�ضكل  الروبوتات  اأن  اإىل 
املرور  حركة  اإجمايل  من   ٪50
الباحثة  وتُ�ضيف  الإنرتنت.  عرب 
ت�ضتهدف  ال�ضيا�ضية  الروبوتات  اأن 
ت�ضخيم  خالل  من  العام  الراأي 
عن  النتباه  �رشف  اأو  الق�ض�ض 
من  جمموعات  خالل  من  بع�ضها 
يقومون  الإنرتنت  م�ضتخدمي 
بتن�ضيق م�ضاركتهم مع م�ضتخدمني 
اجلماهري  م�ضايقة  بق�ضد  اآخرين 
معلومات  ن�رش  اأو  امل�ضتهدفة 
م�ضللة. كما ميكن لهوؤلء الفاعلني 
بروتوكول  وخداع  هوياتهم،  اإخفاء 
الإنرتنت. وميكن ا�ضتغالل البيانات 
الو�ضفية التي يتم اإن�ضاوؤها بوا�ضطة 
م�ضتخدمي الأنظمة الأ�ضا�ضية عرب 
ا.  الإنرتنت لأغرا�ض ت�ضليلية اأي�ضً

ال�ضتفادة  اإمكانية  اإىل  بالإ�ضافة 

لأغرا�ض  امل�ضتخدم  بيانات  من 
من  وبدًل  الدقيق.  ال�ضتهداف 
تغذية  يتم  امل�ضتهلكني،  اإعالنات 
�ضيا�ضية  باإعالنات  امل�ضتخدمني 
الأيديولوجي  تف�ضيلهم  على  بناًء 
ن�ضاطهم  يُحدده  الذي  النحو  على 

على الإنرتنت.
بالن�ضطاء  مثاًل  الباحثة  وت�رشب 
الذين  برو�ضيا  ال�ضلة  ذوي  من 
يف  التقنيات  هذه  ا�ضتخدموا 
الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات 
تاأثري  حملة  لإطالق   2016 لعام 
زرع  اإىل  تهدف  مو�ضكو  برعاية 
املتحدة  الوليات  داخل  الفتنة 
وت�ضيف  التقرير.  و�ضف  حد  على 
الأقل،  على   2016 عام  منذ  اأنه 
ا�ضتخدم الرو�ض العاملون يف �رشكة 
الربيد  ح�ضابات  الإنرتنت  اأبحاث 
املرتبطة  )امل�رشوقة(  الإلكرتوين 
املتحدة،  الوليات  ب�ضكان 
الفرتا�ضية  اخلا�ضة  وال�ضبكات 
لتوفري و�ضول اآمن وم�ضّفر اأثناء نقل 
امل�ضرتكة.  ال�ضبكات  عرب  البيانات 
ا  اأي�ضً العمالء  هوؤلء  وا�ضتخدم 
�ضان  يف  مواقعهم  لإخفاء  اخلوادم 
بطر�ضربج لغ�ضل الأموال من خالل 
 »PayPal« عرب  التبادل  عمليات 

والعملة امل�ضفرة.
املتحدة،  الوليات  خارج  اأما 
فيُ�ضري التقرير اإىل اأنهم عملوا على 
الدميقراطية،  التحالفات  تقوي�ض 
واخرتاق العمليات النتخابية، مثل 
 ،2017 لعام  الفرن�ضية  النتخابات 
حملة  العمالء  هوؤلء  ا�ضتهدف  اإذ 
الرئا�ضية،  ماكرون«  »اإميانويل 
وا�ضتخرجوا  �ضبكتها،  واخرتقوا 
وزرعوا  حقيقية،  معلومات 

م�ضتندات م�ضللة يف تلك املواد.
اأدوات التاأثري:

اأدوات  من  عدًدا  الباحثة  تر�ضد 
تلك  ت�ضتخدمها  التي  التاأثري 
م�ضتخدمي  �ضد  احلمالت 
املتحدة  الوليات  يف  الإنرتنت 

ب�ضكل خا�ض، ومنها:

- قر�سنة الربيد  اأولاً
الإلكرتوين والإف�ساح عن 

املعلومات: 

املعلومات  ا�ضتخدام  ميكن 
حمالت  يف  ك�ضالح  احلقيقية 
التاأثري الأجنبي، اإذ ميكن للجهات 
تقوي�ض  »اخلبيثة«  الفاعلة 
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات 
القر�ضنة  عمليات  خالل  من 
املعلومات  عن  والإف�ضاح 
بطريقة  احلقيقية(  )املعلومات 

انتقائية ت�رش مب�ضالح الدولة. 
ال�ضتقطاب  ت�ضخيم  ثانًيا- 
اأن  الباحثة  ترى  ال�ضيا�ضي: 
الوقت  يف  الأمريكي  ال�ضعب 

اأكرث  اأيديولوجًيّا  منق�ضم  الراهن 
على  وذلك  م�ضى،  وقت  اأي  من 
الدخل  منها  عدة،  م�ضتويات 
الريف  بني  وكذلك  والتعليم، 
النق�ضام  هذا  ويدعم  واحل�رش. 
ن�رش  الباحثة-  نظر  وجهة  -من 
احلزبية  �ضديدة  معلومات 
التقليدية  الإعالم  و�ضائل  يف 
التفكري  اأن  وترى  والجتماعية. 
يف  الثقة  عدم  يُعزز  التاآمري 
وو�ضائل  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
يخلق  مما  الأمريكية،  الإعالم 
تربة خ�ضبة للفاعلني احلكوميني 
»الفتنة«،  لزرع  احلكوميني  وغري 
ون�رش »الأخبار املزيفة«. وت�ضكل 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
�ضعف  فمع  لها،  خ�ضبة  ا  اأر�ضً
التوا�ضل  و�ضائل  على  الرقابة 
ال�ضهل  من  بات  الجتماعي، 
»ال�ضارة«  الفاعلة  اجلهات  على 
كاذبة  ودعاية  حمتوى  ن�رش 
بيئة  لت�ضكيل  احلزبية  �ضديدة 

املعلومات. 
ك�ضفت  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
درا�ضة اأُجريت عام 2018 اأجراها 
باحثون من معهد ما�ضات�ضو�ضت�ض 
للتكنولوجيا اأن »الأخبار املزيفة 
واأ�رشع  واأبعد  كبري  ب�ضكل  تنت�رش 
واأو�ضع نطاًقا عن احلقيقية على 
يتعلق  فيما  خا�ضة  تويرت،  موقع 
اكت�ضف  كما  ال�ضيا�ضية.  بالأخبار 
من   2018 عام  يف  نُ�رش  حتقيق 
�ضرتيت  »وول  �ضحيفة  قبل 
تو�ضية  خوارزميات  اأن  جورنال« 
اإىل  امل�ضتخدمني  توجه  يوتيوب 
ذات وجهات نظر حزبية  قنوات 

ومقاطع فيديو م�ضللة.
ا- قر�سنة واخرتاق  ثالثاً

البنية التحتية: 

اجلهات  �ضعت  للتقرير،  وفًقا 
»اخلبيثة«  الأجنبية  الفاعلة 
الأ�ضا�ضية  البنية  اخرتاق  اإىل 
التي  الأمريكية  لالنتخابات 
ت�ضجيل  بيانات  قواعد  تت�ضمن 
اأن  �ضيما  ل  مبا�رشًة،  الناخبني 
العتماد املتزايد على املعدات 
النتخابات  لإدارة  الإلكرتونية 
يقدم نقاط �ضعف رقمية وا�ضحة 
للت�ضويت.  الإلكرتوين  النظام  يف 
وقد اأقّرت وزارة الأمن الداخلي 
الوليات  خ�ضوم  باأن  الأمريكية 
ا�ضتهدفوا  اخلارج  يف  املتحدة 
الإعداد  فرتة  يف  ولية   21
لالنتخابات الرئا�ضية لعام 2016، 
بع�ض  اإىل  الو�ضول  يف  وجنحت 
قواعد بيانات ت�ضجيل الت�ضويت.

خم�سة دور�س م�ستفادة:
قدمت  �ضبق،  ما  اإىل  وا�ضتناًدا 
من  عدد  تقريرها  يف  الباحثة 

اجلهود  من  امل�ضتفادة  الدرو�ض 
الأمريكية  للحكومة  ال�ضابقة 
ت�ضفيد  لكي  الإرهاب  ملكافحة 
ملواجهة  جهودها  يف  منها 
التي  املتعمد  الت�ضليل  حمالت 
ول  دميقراطيتها،  ت�ضتهدف 
�ضيما مع قرب موعد النتخابات 
نوفمرب  يف  الأمريكية  الرئا�ضية 

من العام القادم.
الدر�ض الأول

الفنية  الأ�ساليب  حت�سني 
حمالت  حمتوى  لتحديد 

التاأثري الأجنبي: 
وذلك من خالل حتديد �رشكات 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
من�ضاتها  جتعل  التي  الأ�ضاليب 
الإرهابي،  للمحتوى  »معادية« 
التي  احلمالت  على  تطبقها  ثم 
وتعتقد  العدو.  الدولة  ترعاها 
امل�ضاحة  تقييد  اأن  »فريدريك« 
اإطارها  يف  تعمل  اأن  ميكن  التي 
يف  مبا  متعددة،  اأ�ضكال  لها 
واإزالته  املحتوى  حتديد  ذلك 
با�ضتخدام تطبيقات التعلم الآيل، 
الهوية،  وتقليل عدم الك�ضف عن 
احل�ضاب.  �ضالمة  تقييم  وزيادة 
من  ذلك  يف  ال�ضتفادة  وميكن 
يف  اختبارها  مت  التي  الأ�ضاليب 
لتقليل  الإرهاب  مكافحة  جمال 

انت�ضار ال�ضبكات اخلبيثة.
الدر�س الثاين

زيادة التعاون بني ال�سركات: 
بني  التعاون  اأن  التقرير  يرى 
ال�رشكات كان �رشورًيّا ملكافحة 
الأمر  ينطبق  وباملثل  الإرهاب، 
اجلديدة  املعركة  هذه  على 
يو�ضي  ثم  ومن  للمعلومات، 
باإن�ضاء  التقنية  �رشكات  التقرير 
ومتويل احتاد دائم بينها لكت�ضاف 
والتحرك  املزيفة،  املعلومات 
نحو و�ضع معايري ال�ضناعة ب�ضاأن 

ما ي�ضكل معلومات م�ضللة.
الدر�ض الثالث- 

احلكومة  بني  �سراكات  بناء 
خالل  من  اخلا�س  والقطاع 
تتزايد  املحللني:  تبادل 
اأو  لهيئة  اخلرباء  دعوات 
تبادل  لتن�ضيق  �ضامل  هيكل 
عمليات  وتب�ضيط  املعلومات، 
امل�ضللة.  املعلومات  مكافحة 
الهيئات  هذه  اأن  التقرير  ويوؤكد 
تزال  ول  كانت  البريوقراطية 
اآليات فعالة لتكامل ال�ضتخبارات 
الإرهاب.  مكافحة  جمال  يف 
�ضيكون  التكنولوجيا  قطاع  ولأن 
حروب  يف  للقوة  رئي�ضًيّا  حمدًدا 
الفجوة  �ضد  ميكن  امل�ضتقبل، 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 
كال  من  خرباء  تعيني  طريق  عن 
القطاعني يف هيئة خمت�ضة لزيادة 
ال�ضتجابة للتهديدات الإرهابية، 

ويف الوقت ذاته تقوي�ض حمالت 
التاأثري الأجنبي.

احلكومة  على  يجب  ثم  ومن 
القطاع  مع  التن�ضيق  الأمريكية 
اخلا�ض لت�ضكيل هيئة من ممثلي 
لإن�ضاء  امل�ضرتكة  الوكالت 
ومتويل خاليا تدمج حمللني من 
القطاعني العام واخلا�ض طوعًيّا 
احلمالت  تهديدات  ملعاجلة 
املجال  يف  اخلبيثة  الأجنبية 

الرقمي.

ا�ستمرار  الرابع-  الدر�س 
ال�سغط:

اأن  اأهمية  على  الباحثة  ت�ضدد   
من  املتحدة  الوليات  ت�ضتفيد 
جتربتها يف احلرب على الإرهاب 
من خالل اتخاذ موقف هجومي 
املوارد  وتخ�ضي�ض  ا�ضتباقي، 
مدافًعا  اخل�ضم  لإبقاء  الالزمة 
حتويل  على  وجتربه  دائًما، 
من  واحلد  الدفاع  اإىل  املوارد 
التقرير  يو�ضي  لذا  الهجمات. 
تتو�ضع  باأن  الأمريكية  احلكومة 
ال�ضيرباين  الأمن  ا�ضرتاتيجية  يف 
اإلكرتونية عاجلة  للقيام بعمليات 
على  تكاليف  تفر�ض  وفعالة 

اخل�ضوم.
ال�ستفادة  اخلام�س-  الدر�س 
الوليات  حلفاء  خربات  من 

املتحدة:
 تقول »فريدريك« اإن حلف الناتو 
التحالف  يف  ا  مهًمّ ع�ضًوا  كان 
»داع�ض«  تنظيم  لهزمية  الدويل 
خلية  اأ�ض�ض  كما  الإرهابي، 
ال�ضتخبارات الإرهابية مل�ضاركة 
الرئي�ضي  مقره  يف  املعلومات 
دولة   38 وتقوم  بروك�ضل.  يف 
املتحدة  الوليات  اإىل  بالإ�ضافة 
دعم  بعملية  قواتها  بتزويد 
ملواجهة  اأفغان�ضتان  يف  القرار 
التهديد الإرهابي. وهذا التعاون 
عن  كبري  ب�ضكل  اأ�ضفر  الدويل 
الأمريكية  العمليات  جناح 
ميكن  ثم  ومن  الإرهاب،  �ضد 
يف  الدر�ض  هذا  من  ال�ضتفادة 
عقد حتالف بني وا�ضنطن وعدد 
لتبادل  الدميقراطية  الدول  من 
جتربتهم  من  املمار�ضات  اأف�ضل 
احلمالت  مواجهة  يف  اخلا�ضة 

الأجنبية، والعمل بها.
وختاًما، يو�ضي التقرير ب�رشورة 
التكنولوجيا،  �رشكات  تتعاون  اأن 
والقانونية  ال�ضيا�ضية  واجلهات 
والقت�ضادية الأمريكية، للحفاظ 
باملوؤ�ض�ضات  الإميان  على 
ت�ضعى  التي  الدميقراطية 
للدميقراطية  املعار�ضة  القوى 
عمليات  عرب  تقوي�ضها  اإىل 
ممنهجة للتاأثري على الراأي العام 

الأمريكي.

اأ�سحى الف�ساء الإلكرتوين بف�سل ثورة املعلومات والإنرتنت اأحد العنا�سر الأ�سا�سية التي 
توؤثر على النظام الدويل مبا يحمله من اأدوات تكنولوجية قادرة على القيام بعمليات 

ح�سد وتعبئة حول العامل، بجانب تاأثرياته يف القيم ال�سيا�سية واأ�سكال القوة املختلفة 
)القوة ال�سلبة اأو الناعمة(. وقد اأ�سحى البع�س يربط بينه والأمن الدويل، ول �سيما 

بعد تو�سع العديد من الدول -خا�سة املتقدمة منها- يف تبني احلكومة الإلكرتونية، مما 
يعر�سها خلطر الهجوم الإلكرتوين. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 

رقم : 19/030

و�شل اإيداع ملف جتديد جمعية والئية 

مبقت�شى القانون رقم : 06/12 املوؤرخ 
يف : 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 

2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
2019/07/25  اإيداع ملف جتديد  جمعية 

ذات �شبغة والئية : 
ت�شمية اجلمعية : الوالئية حلماية الطفولة و 

مرافقة ال�شباب "اأ�شيل" 
املقر االجتماعي : باملحافظة الوالئية 

للك�شافة االإ�شالمية اجلزائرية بلدية 
االأغواط

املودع : ب�شري قب�شي
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

الوايل

 ر�سالة اىل �سعادة ال�سفري اجلزائري
 بدولة تون�س

عائلة ال�سهيد لو�سيف عبد القادر

العنوان بلدية انقو�سة بورقلة

رقم الهاتف 0668280951

يل عظيم ال�سرف اأن ارفع ل�سيادتكم 
ال�سامية طلبنا هذا املتمثل يف �سرورة 

التدخل العاجل لو�سع حد للم�سايقات 
التي باتوا يتعر�سون لها يف نهج 05 عبد 

اهلل املر�سى بتون�س من طرف �سقيقهم من 
الأم مروا ن بن حمرز فرعون  الذي ا�ستغل 
نفوذه مع الأمن التون�سي لعرقلة دخولهم 

للأرا�سي التون�سية .

ANEP N°:  1916020108 الو�سط:2019/09/19

الو�سط:2019/09/19الو�سط:2019/09/19

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�شتاذ : خملوف م�شعود حم�رض ق�شائي لدى حمكمة �شيدي حممد ، اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �شارع �رضيف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268
 maitre،messaud،mokhlouf@gmail.com : لربيد االلكرتوين

اعالن عن بيع مناب ق�رض يف  عقار باملزاد العلني 
املادة : 749 ،750  من ق.اإ.م.اإ لفائدة : بلهواري ذهبية باعتبارها اأم

ال�شاكنة باحلي اجلنوبي اأفلو 
املرخ�س لها الت�رضف يف مناب الق�رض 01/ �شهلي يحي 02/ �شهلي لطيفة 

مبوجب رخ�شة بالت�رضف يف اأموال قا�رض ال�شادر عن رئا�شة حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2017/08/02 رقم الرتتيب 17/4655 الذي يرخ�س لل�شيدة بلهواري ذهبية الت�رضف يف مناب الق�رض 
املتعلق بالعقار و هي ال�شقة الكائنة بنب عكنون �شارع كادا طريق بن عكنون رقم العمارة ب طابق 02 ملك ل القا�رض �شهلي يحي املولود يف 2006/09/11 بربج الكيفان ابن عي�شى و بلهواري ذهبية 

و القا�رض �شهلي لطيفة املولودة يف 2007/08/18 بربج الكيفان ابن عي�شى و بلهواري ذهبية .
بناءا على �شهادة نقل امللكية املحررة من طرف املوثقة االأ�شتاذة بن عوف ن�شرية املوؤرخة يف 2017/04/06 حتت رقم 71 و التي تفيد متلك للقا�رضين �شهلي يحي لطيفة ملنابات عقارية 

بهذا العقار 
بناءا على �شهادة بيع عقار م�شهر بتاريخ 2017/07/30 حتت رقم 65 جملد 540 

بناءا على �شهادة �شلبية ال�شادرة عن املحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/09/28
بناءا على بطاقة عقارية �شادرة عن املحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/12/07 

بناءا على م�شتخرج جدول ال�رضيبة العقارية ال�شادر عن املديرية اجلهوية للخزينة العمومية ، خزينة بلدية بن عكنون بتاريخ 2017/10/08
بناءا على حم�رض اإيداع قائمة �رضوط البيع باملزاد ملناب الق�رض �شهلي يحي ، �شهلي لطيفة يف ال�شقة ال�شكنية املودعة لدى اأمانة �شبط حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/03/24 حتت رقم 

 019/19
بناءا على اأمر بتحديد جل�شة االعرتا�شات ال�شادر عن رئا�شة حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/03/28 حتت رقم 2549 و الذي مت مبوجبه حتديد جل�شة االعرتا�شات يوم 2019/05/02 على 

ال�شاعة 10:30 �شباحا مبحكمة بئرمراد راي�س قاعة جل�شات البيوع العقارية .
-بناء على حما�رض تبليغ قائمة �رضوط البيع املوؤرخني يف 2019/04/11

-بناء على حم�رض تعليق م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات البلدية املوؤرخة يف 2019/04/16
- بناء على حم�رض تعليق م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات ال�رضائب املوؤرخ يف 2019/04/16 
-بناء على حم�رض تعليق م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات املحكمة املوؤرخة يف 2019/04/22

-بناء على ن�رض م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع يف جريدة الو�شط بتاريخ 2019/04/17
-حيث مل ي�شجل اأي اعرتا�س لغاية يوم 2019/05/02

بناء على االمر ال�شادر عن رئا�شة حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2019/05/26 حتت رقم 19/3809 املت�شمن حتديد جل�شة البيع بتاريخ 2019/07/02 على ال�شاعة 13:00 زواال مبحكمة بئرمراد 
راي�س ، قاعة جل�شات البيوع العقارية املوؤجلة ليوم 2019/08/13 ، املوؤجلة ليوم 2019/09/24 

تعيني العقار : 
-يعلن االأ�شتاذ خملوف م�شعود املح�رض الق�شائي باأنه �شيتم البيع باملزاد العلني ملناب الق�رض يف العقار االأتي تعيينه  : 

اأماكن ذات اال�شتعمال ال�شكني كائنة باإقليم بلدية بن عكنون دائرة بوزريعة والية اجلزائر �شارع م�شطفى خالف رقم 03 بن عكنون اجلزائر ، عمارة B الطابق الثاين من العمارة ذات امللكية 
امل�شرتكة ، تتكون من 04 غرف ، مطبخ ، حمام و مرحا�س و لواحق م�شاحتها االجمالية قدرها مائة و اإحدى ع�رض مرتا مربعا و ثمانية و ت�شعون دي�شمرتا 111،98 و ن�شبة 57 جزء من االلف 

57/1000 من االأجزاء امل�شرتكة ت�شكل القطعة رقم 22 ح�شب اجلدول الو�شفي للتق�شيم امل�شهر بتاريخ 1986/02/12 حجم 253 رقم 64 ق�شم 15 جمموعة ملكية رقم 10 
وقد حدد ال�شعر االفتتاحي ب : 130.972.27 دج مائة و ثالثون األف و ت�شعمائة و اثنان و �شبعون دينار جزائري و 27 �شنتيم 

و يكون البيع 24 /09 /2019 على ال�شاعة 13:00 زواال مبحكمة بئرمرادراي�س ، قاعة جل�شات البيوع العقارية 
- يلزم الرا�شي عليه باملزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�شة 5/1 ) خم�س الثمن و امل�شاريف امل�شتحقة ( و ان يدفع باقي املبلغ يف اجل 08 اأيام باأمانة �شبط املحكمة ، تخ�شع عملية البيع لدفرت 

املح�رض الق�شائي   ال�رضوط الذي ميكن االطالع عليه باأمانة �شبط حمكمة بئرمراد راي�س اأو مبكتب املح�رض الق�شائي .

مكتب الأ�ستاذة   حميدي جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – 

ال�سفري- ولية تيبازة
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن االأ�شتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رضة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله    

لفائدة : بنك التنمية املحلية ، �رضكة م�شاهمة ، وكالة حجوط 182 ، ممثل من قبل مديرها العام – طالب التنفيذ - 
الكائن مقره)ها( ب : �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل 05 نهج قا�شي عمار  

بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد الرهن االتفاقي املوؤرخ 
من طرف املوثق االأ�شتاذ �شاحلي عبد القادر ، بتاريخ : 2014/05/18 و 2014/05/21 ، رقم الفهر�س ر: 2014/612 ، امل�شهر باملحافظة العقارية 

، بتاريخ 25 جوان 2014 ، حجم 38 رقم 91 
- بناءا على حما�رض تبليغ ال�شند التنفيذي + ت�شليم التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء عن طريق الربيد 

- بناءا على حما�رض تبليغ ال�شند التنفيذي + ت�شليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق الن�رض مبحكمة القليعة ، بتاريخ 2019/06/13 و ببلدية 
املعني بتاريخ 06/12/ 2019 ، 

و بناءا على االأمر باالإذن بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/08/04 ، 
رقم الرتتيب 2019/00971 

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
املوؤ�ش�شة ذات ال�شخ�س الوحيد و ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة : اإكينوك�س EURL EQUINOXE      - املنفذ عليها -

الكائن مقره )ها( االجتماعي ب: منطقة الن�شاطات طريق بوفاريك والية تيبازة ، جمموعة ملكية رقم 131 ق�شم 08 القليعة والية تيبازة 
نلزمه بالوفاء مببلغ الدين الذي هو يف ذمته وفقا لل�شند التنفيذي املذكور بياناته اأعاله باالإ�شافة اإىل امل�شاريف الق�شائية و املقدرة اإجماال مببلغ 

: 8.628.865.40 دج ) ثمانية ماليني و �شتمائة و ثمانية و ع�رضون الف و ثمامنائة و خم�شة و �شتون دينار جزائري و 40 �شنتيم (
و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�شة ع�رض يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �رضيانها من تاريخ الن�رض يف اجلريدة اليومية و اأنه بعد 
انق�شاء هذا االأجل �شوف تتخذ �شده كافة االإجراءات القانونية التي ت�شمن حقوق الطالب ال�شيما احلجز على اأمواله املنقولة ثم العقارية متى 

واأينما وجدت .

مكتب الأ�ستاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – 

ال�سفري- ولية تيبازة
حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق الن�سر

املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على طلب : ال�رضكة املهنية للمحاماة لالأ�شتاذ حمودة زين الدين و من معه القائمة يف حق بنك التنمية املحلية و كالة عني 

تقورايت رمز 121
الكائن مكتبه )ها( ب : �شارع فل�شطني حي بي�شا عمارة ب رقم 16 / البليدة 

بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و بناءا على اخر اإعذار قبل املتابعة الق�شائية من اجل 
ت�شديد مبلغ القر�س املقدر حاليا ب 3.217.432.73 دج و ذلك يف اأجل 15 يوما من تاريخ ا�شتالمكم لهذا االعذار ، حتت طائلة 
اإتخاد كافة االإجراءات القانونية من اجل حت�شيل مبلغ الدين و التعوي�شات املحتملة ، حتى لو ا�شتدعى االأمر حجز مقوالتكم و 

عقاراتكم جلرب ال�رضر احلا�شل . 
و بناءا على حم�رض االعذار  عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/05/07و بلدية املعني بتاريخ 2019/05/07

 و بناءا على االأمر بن�رض تبليغ االإعذار بجريدة يومية وطنية ال�شادرة عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/07/07، 
رقم الرتتيب 19/00843.

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نحن االأ�شتاذة حميدي جناة حنان ، حم�رضة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله 

نبلغ : ال�شيد)ة( : خليف عبد القادر   
الكائن موطنه )ها( :حي 09 �شهداء بو�شماعيل والية تيبازة  
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مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
رقم : 19 /28

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية

 18 يف  املوؤرخ   06/  12 لرقم  القانون  مبقت�سى 
املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �سفر 
باجلمعيات : مت هذا اليوم : 23 /07 /2019 اإيداع 

ملف جتديد جمعية  ذات �سبغة ولئية 
اأبي  مل�سجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  -ت�سمية 

بكر ال�سديق بلدية حا�سي الدلعة
املقر الجتماعي : مل�سجد اأبي بكر ال�سديق بلدية 

حا�سي الدلعة
املودع : حلول بن حرز اهلل 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة  
الو�سط:2019/09/19



التجربة الن�ضالية
حافظ  جالل  املحرر  الأ�سري 
ها�سم عزيزة من مواليد اخلام�س 
ع�رش من ت�رشين الثاين عام 1948 
وهو لجيء من مدينة يافا حيث 
�سكنت عائلته يف مدينة غزة بعد 
يروي جتربته   1948 العام   نكبة 

الن�سالية ملركز اأبو جهاد .
قوات  بداأت   1967 العام  يف 
الحتالل الإ�رشائيلي مطاردتي ، 
ا�ستمرت املطاردة تقريباً ثالثة  
 1970 العام  جاء  اأن  اإىل  �سنوات 
املنطقة  حما�رشة  متت  حيث 
التي اأتواجد بها يف مدينة رفح، 
بتاريخ  ذلك  وكان  اعتقايل  ومت 
ال�سابع ع�رش من �سهر ابريل من 

العام 1970.
�سابط  جاء  العتقال  حلظة 
اإ�رشائيلي يدعى« طوبيا« وقال:« 
نبحث عنك«. دفعوين  �سنوات   3
بالقوة على الأر�س،  قيدوين يف 
و�سط  ع�سكرية  �سيارة  �ساحة 
، كنت  اأقدام اجلنود  ركالت من 
اأبلغ من العمر 23 عاماً يف ذلك 

الوقت.
الإ�رشائيلية  للمخابرات  يكن  مل 
�سوى  التحقيق  يف  اأ�ساليب 
و�سويل  منذ   ، وال�سبح  ال�رشب 
يف  �سبحوين  ال�رشايا  ل�سجن 
ما�سورة حديد داخل  دورة مياه  
ثم  خلفي  يدي  تقييد  خالل  من 
املثبتة  املا�سورة  يف  ربطهما 
عملية  كانت   ، احلائط   و�سط 
ال�سبح قا�سية ل ا�ستطيع اجللو�س 
اأو الوقوف ، تعر�ست لهذا ال�سبح 
الذي  الأمر  مرات  عدة  العنيف 
�سديدة  اأوجاع  حدوث  اإىل  اأدى 
يف ظهري ويدي وقدمي  ونتيجة 
ال�رشب �سار جلد ظهري ذو لون 

اأزرق.
مالب�سي  يخلعون  كانوا 
البارد  املاء  لر�س  ويعر�سوين 
الأمل  من  بالرغم  با�ستمرار، 
الذي ي�سببه املاء على ج�سمي ، 
ير�سوين  اأن  انتظر  كنت  اأنني  اإل 
باملاء لأنني تعودت عليه، �رشت 
ا�سعر اأن املاء يعطيني نوعاً من 
يخفف  الأقل  على  اأو  الن�ساط 
نتيجة  والكدمات  الإ�سابة  اأمل 

ال�رشب امل�ستمر .
يف  النف�سي  للتعذيب  تعر�ست 
فقد  بغزة،   ال�رشايا  �سجن 
و�سعوين يف زنزانة معزولة  مدة 
�سابط  يقول   ، ون�سف  اأ�سهر   3
عمرك  �ستعي�س  يل:«  التحقيق 
من  وهذا   « الزنزانة  هذه  يف 
بعد  النف�سي،  ال�سغط  اأ�ساليب 
لعدد  تت�سع  لزنزانة  نقلوين  ذلك 
حمدود من الأ�رشى، ثم �سحبوين 
زنزانة  وهي   26 رقم  لزنزانة 
الأ�رشى  لدى  ومعروفة  م�سهورة 
واحد  ل�سخ�س  اإل  لتت�سع  فهي 

فقط، لكن كانوا يح�رشون معي 
4 اأ�رشى اآخرين كنا نعاين مرارة 

الأمل  واملعاناة. 
اإ�سطبالت  عن  عبارة  الزنازين 
اأ�سبه  لونها   ، الجنليزي  للجي�س 
كنت  معتمة،  والإ�ساءة  بال�سواد  
التعذيب وال�رشاخ،  ا�سمع �سوت 
نف�سيتي  يف  واأّثر  �سمعت  ومما 
حتى هذه اللحظة، �سمعت �سوت 
وتتعر�س  وتبكي  ت�رشخ  ن�ساء 
للتعذيب على يد جنود الحتالل  
من  قريبة  زنزانة  يف  وذلك 
زنزانتي، حقيقة �سوت ال�سيدات 
حتى  بداخلي  اأثرت  تبكي  وهي 
ا�سمع  عندما  وحالياً  الآن، 
�سوت �سيدة تبكي اأ�سعر باحلزن 
واأتذكر  بال�ستفزاز،  واأُ�ساب 

اأحداث ال�سجن.
وتعني  الوحدة   تعني  الزنزانة 
كائن  فالإن�سان   ، احل�سي  اجلوع 
اجتماعي  لكن من خالل �سيا�سة  
فالأ�رشى  الإ�رشائيلية  العزل 
الجتماعي،  بالبعد  ي�سعرون 
اإرادة  الأ�سري  لدى  يكن  مل  واإذا 
توؤثر  اأن  املمكن  فمن  و�سالبة 
وتكوينه  عقليته  على  الزنازين 
يواجه  كيف  اأتذكر  النف�سي، 
قوة  بكل  الزنازين  الأ�رشى 
العزل  ومعاناة  مرارة  يواجهون 
جتربتي  وبخ�سو�س  والوحدة، 
اأياماً  ُعزلت  فقد  ال�سخ�سية 
كنت  لوحدي  الزنازين  يف  كثرية 
ا�سمعه،  �سوت  باأي  ا�ستاأن�س 
الف�سح  كان عيد  اإبريل  �سهر  يف 
ال�سجون  م�سلحة  ووّزعت 
بع�س  اأرمي  كنت   ، القراقي�س 
الزنزانة  يف  للفئران  القراقي�س 
لكي  �سيء  اأي  عن  اأبحث  كنت 

اأك�رش حدة الوحدة. 
البطولية  يتعلق باملواقف  وفيما 
كيف  اأتذكر جيداً   ، ال�سجون  يف 
على  ويتمردون  الأ�رشى  يثور 
وحدات  ويواجهون  ال�سجان 
من  بالكثري  مررنا  القمع، 
برف�س  البطولية  املواقف 
الن�سياع لأوامر ال�سجان، وهناك 
جنود،   ب�رشب  قاموا  اأ�رشى 
يف  خا�سة  نظر  وجهة  يل  لكن 
ال�سجون،  يف  البطولية  املواقف 
هو  احلقيقي  البطويل  فاملوقف 
عندما يحمل الأ�سري العبيء عن 
يحمل  عندما  اأي  الأ�سري  زميله 
عنه  ويدافع  الأ�سري  زميله  هم 
القوي  البطويل   املوقف  هنا 

والإن�ساين.
اأ�سهر من التحقيق  بعد انتهاء 7 
الغرف  اإىل  نقلي  مت  والزنازين 
اأعادوين  ثم  لالأ�رشى  الكبرية  
اإىل   نُقلت  ذلك  بعد  للزنازين، 
اأ�سدروا  وهناك  املحكمة، 
مدى  بال�سجن  حكماً  بحقي 
الق�ساة  اأمام  حتدثت  احلياة، 

ل�سنا  نحن  وقلت:  الإ�رشائيليني 
خمربني ، نحن ندافع عن بلدنا، 
اإقامة  و  الحتالل  اإنهاء  وهدفنا 
دميقراطية  فل�سطينية  دولة 
اليهود  فيها  يعي�س  علمانية 
وجاء  ال�سجن   ثار  والعرب، 
غزة  �سجن  اإىل  ونقلوين  اجلنود 

ثم �سجن ع�سقالن.
جتربتي يف �سجن ع�سقالن

اأن  وجدت  لع�سقالن  جئت 
الأ�رشى قد انتهوا من ثورة ومترد 
على ال�سجان وا�ستطاعوا حتقيق 
الق�ساء   : وهما  مهمني  اجنازين 
الأ�رشى  اإجبار  ظاهرة   على 
لل�رشطة  �سيدي«  يا  بالقول« 
على  والق�ساء  الإ�رشائيلية، 
لل�رشب  الأ�رشى  تعر�س  ظاهرة 
فكان  ع�سقالن،   دخول  اأثناء 
حلفلة  يتعر�س  جديد  اأ�سري  اأي 
لع�سقالن  دخوله  اأثناء  �رشب 
ال�سهداء  جنم  ا�ست�سهد  لقد 
و�رشب   ، فحم  اأبو  القادر  عبد 
الأ�رشى مثالً لل�سالبة والقوة يف 

هذا الإ�رشاب واملواجهة.
يف  و�سعوين  لع�سقالن  جئت 
 ، ال�سغرية  »الك�سات«  زنازين 
مت نقلي مع جمموعة اأ�رشى اإىل 
اأو  ال�سجن لأول مرة دون �رشب 
تعنيف وذلك بناء على خمرجات 
يدل  وهذا   ، ال�سابقة  الإ�رشاب 
على اأن اجنازات الأ�رشى تراكمية 
فاأي اإجناز يحققه الأ�رشى فاإنه 

يفيد الأ�رشى الآخرين. 
جتربة تنظيم ال�سجون

�ساهدت  ع�سقالن  �سجن  يف 
اأ�رشى ومنا�سلني وخربات،  لقد 
املحاولت  وعا�رشت  �سهدت 
وترتيب  ال�سجون  لتنظيم  الأوىل 
هناك  كان  الداخلية،  اأو�ساعها 
بع�س ال�سخ�سيات القيادية �سواء 
ال�سعبية  اجلبهة  يف  الرفاق  من 
ينفذون  كانوا  فتح  حركة  اأو 
الإخوة  مع  جدية  حماولت 
املعتقلني لتنظيم احلياة وبالفعل 
يف العام 1971 ا�ستطاعت اجلبهة 
لها يف  اأن تعقد موؤمتراً  ال�سعبية 
كذلك  وا�ستطاعت  ع�سقالن،  
حركة فتح رغم الظروف الأمنية 
واملالحقة من  املنع  واإجراءات 

ال�سجان.
اأن  ثبت  ال�سبعينات  بداية  مع 
اأ�سا�س  على  ال�سجن  يف  التجمع 
ل  ع�سائري  اأو  بلدي  اأو  عائلي 
العمل  بداأ  لذلك  نفعاً،  يجدي 
تكليف  مت  و  الفاعل،  التنظيمي 
الأ�سخا�س ذوي اخلربة الن�سالية 
وتوزيع  التنظيمات  ت�سكيل  يف 
الهياكل  تت�سكل  وبداأت  املهام 
و  التنظيمية،  والأطر  الإدارية 
نقل الأ�رشى التجربة اإىل العديد 
هناك  واأ�سبح  ال�سجون،  من 
العمل  حتكم  اأ�سا�سية  قواعد 

اأن القيادة  اأبرزها  التنظيمي من 
الثوري  الفكر  حتمل  التنظيمية 
يف  هو  والأ�سري  املتكامل،  
داخل  اآخر  وكفاحي  ثوري  موقع 
العتقايل  واملجتمع  ال�سجن 
مببداأ  التقيد  و  الأ�رشى،  لكل 
النابع  التنظيمي  العمل  جماعية 
التنظيم،  اأبناء  بني  اللتحام  من 
واإقرار  الراأي،  اإبداء  ت�سجيع  و 
على  والتاأكيد  وعقوبات  لوائح 
والوحدة  التنظيم  داخل  الوحدة 

مع التنظيمات الأخرى.
اأعطت  التنظيمية  املرحلة  اإن 
جمتمع  لوحدة  وقوة  �سالبة 
الأ�رشى فالكل وحدة واحدة وهم 
حترير  وهدفهم  فل�سطني  اأبناء 

فل�سطني  واإنهاء الحتالل. 
من  ع�سقالن  �سجن  يف  مكثت 
حتى   1971 عام  اإبريل  �سهر 
 1979 العام  من  دي�سمرب  �سهر 
مبهمة  عملت   الفرتة  تلك  ويف 
اجلبهة  يف  تنظيمي   قائد 
متنوعة  ب�سوؤون  اأقوم  ال�سعبية 
التنظيمية،  الأُطر  جمالت:  يف 
الرفاق  حث  ال�سفوف،  �سبط 
على اللتزام باملبادئ والقوانني، 
الحرتام  بث  والتثقيف،  التوعية 
متتني   ، الرفاق  بني  العايل 
ال�ستقطاب،  داخلياً،  التنظيم 
عقد اجلل�سات، والإ�رشاف على 
باملجال  والهتمام  التوعية 
 ، الإ�سكاليات  وحل  الأمني، 
املتينة  العالقة  على  واحلر�س 

مع التنظيمات.
التنظيمي عمل  العمل  اأن  ل�سك 
قا�سية،  البيئة  لأن  و�سعب  �ساق 
باملر�ساد  يقف  فالحتالل 
التنظيمية  اجلهود  هدم  ويحاول 
خالل  من  لكن  وعرقلتها، 
والتحدي  والعزمية  الإ�رشار 
مع  تنظيمية  كقيادة  ا�ستطعنا 
جاد  ب�سكل  العمل  الرفاق  
وكانت ال�سورة التنظيمية للجبهة 

ال�سعبية متينة وقوية.
التجربة الثقافية

اأقالماً  اأو  اأوراقاً  هناك  يكن  مل 
ب�سق  ا�ستطاعوا  الأ�رشى  لكن 
العام  يف  الكتابة،  الأنف�س 
يف  جريدة  اأول  �ساهدت    1971
ال�سعبية  للجبهة  كانت  ال�سجون 
ورق  على  مكتوبة  مقالت  وهي 
م�سابه  ورق  وهو   « »القراقي�س 
للون ورق اأكيا�س الأ�سمنت ، كان 
الحتالل يوزع اأكيا�س القراقي�س 
يف عيد الف�سح اأو عيد القراقي�س،  
الورق  بتخبئة  الأ�رشى  يقوم  
ق�سة  عمليه  بعد  عليه  والكتابة 
وت�سطريه، كان الأ�رشى يح�سلون 
الرفيعة  الأقالم  اأنابيب  على 
قلم  اأنبوبة  التهريب،  خالل  من 
من  اأكرث  يف  ت�ستخدم  واحدة 
اأي�ساً  اأتذكر  ال�سجن،  يف  غرفة 

فتح  حلركة  جريدة  �سدرت 
الورق،  بنف�س  الوقت  ذلك  يف 
حتتوي  اجلرائد  هذه  كانت 
وبع�س  تنظيمية  على معلومات  

املقالت الثورية وال�سيا�سية.
يف  اإل  يتوفر  ل  القراقي�س  ورق 
�سهر 4 من كل عام وهو يف فرتة 
هنا  ومن  اليهودي   الف�سح  عيد 
يف  �سدورها  تزداد  فاجلرائد 
هذه الفرتة من ال�سنة،  لذلك كنا 
اأخرى  واأنواع  و�سائل  عن  نبحث 
كتبنا  عليها،  للكتابة  الأ�سياء  من 
الورقية  احلاجيات  جميع   على 
�سبيل  على  للكتابة،   القابلة  اأو 
املثال كنا ناأخذ ورقة علبة اللنب 

نغ�سلها وجنففها ونكتب عليها. 
الوحدة الوطنية

ين�سد  اإن�ساين  جمتمع  ال�سجن 
التعاون  اإىل  وي�سعى  الوحدة 
هذه  اختلت  اإذا  والتكافل  
ي�سعرون  الأ�رشى  فاإن  الوحدة 
 ، ح�سل  قد  غريباً  �سيئاً  اأن 
اأي خالف يح�سل بني  اأن  اأتذكر 
لأن  ب�رشعة   فينتهي  الأ�رشى 
وهدف  واحد،  هم  لهم  الأ�رشى 
واحد ول ميكن اأن يعي�سوا بدون 
الوحدة والتما�سك، اأتذكر بتاريخ 
ع�سقالن  �سجن  1971/9/20 يف 
اجلبهة  بني  م�سكلة  حدثت 
ال�سعبية وحركة فتح لكن ب�رشعة 
من خالل جهد  منظم وات�سالت 
وحل  الأزمة،  احتواء  مت  �رشيعة 
امل�سكلة ، واأ�سبح عند املعتقلني 
ال�سعبية  واجلبهة  فتح  خا�سة 
تكون  اأن  ميكن  ل  اأنه  اإدراك 
اإل  احلياة معقولة داخل ال�سجن 
وفتح،  ال�سعبية  اجلبهة  بتفاهم 
بني  تعا�سد  �سار  امل�سكلة  بعد 
اجلبهة  و�سارت  التنظيمني  
اأن تنظيم فتح قوي يعني  تدرك 
فتح  و�سارت  قوي،  ال�سجن  اأن 
يكون  اأن  ميكن  ل  اأنه  تدرك  
بالتفاهم  اإل  قوي  �سجن  هناك 

مع اجلبهة ال�سعبية.
الإ�رشابات والتغذية الق�رشية

الأو�ساع  زادت   1976 العام  يف 
البدء  فقررنا   ، �سوءا  العتقالية 
عن  والإ�رشاب  الت�سعيد  قي 
الأ�رشى،  مع  �ساركت  الطعام، 
 45 مدة  الطعام  عن  واأ�رشبت 
كما  تعر�ست  متتالية،  يوماً 
للتغذية  امل�رشبني  الأ�رشى 
الق�رشية فكان �رشطي اإ�رشائيلي 
باإدخال  يقوم  ممر�س  ولي�س 
وي�سكب  معدتي  داخل  »بربي�س« 
، كان ال�رشطي  ال�ساخن  احلليب 
اللوزتني يف حلقي  يتعمد �رشب 

بالرببي�س.
مدير  جاء  يوماً   45 بعد  اأتذكر 
اأعدكم بتنفيذ  اأنا  ال�سجن وقال: 
مطالبكم يف حال وقف الإ�رشاب 
، وعلى اأ�سا�س هذا الوعد مت فك 

تقريباً  اأيام   5 وبعد  الإ�رشاب، 
ع�سقالن،  �سجن  مدير  ح�رش 
بذيئاً  كالماً  يتحدث  وكان 
 : وقال  الأ�رشى   بحق  ويخطيء 
اأنا اأجريت حت�سينات يف الكنتني  
ب�ساعة  لكم  اأح�رشت  لالأ�رشى، 

جديدة وهي »م�سط لل�سعر«!! 
بديهي  ب�سكل  املعتقلني  رد  كان 
اعتقايل  اتفاق  دون  �رشيع 
ال�سفرة  على  روؤو�سهم  بحالقة 
حتى ل مي�سطون بامل�سط الذي 
�سارت   ، ال�سجن  مدير  اح�رشه 
اإنهاء  مت  النهاية  ويف  مناكفات 

الإ�رشاب بتاريخ 1977/1/24،
بدء  مت   1977/2/25 تاريخ  ويف 
من  كان  فما   ، جديد  اإ�رشاب 
نقلتنا  اأن  اإل  ال�سجون  اإدارة 
حماولة  يف  اأخرى  �سجون  اإىل 
يقولون  كانوا   ، الإ�رشاب  لفك 
الداعني  اأو  القيادات  جميع  عن 
احلامية«   الروؤو�س   « لالإ�رشاب  
اجللمة  �سجن  اإىل  نُقلت  لقد 
تعر�س  كما  لل�رشب  تعر�ست 
كانوا  لل�رشب  الأ�رشى  جميع 
داخل  الأ�رشة  على  يقيدونا 

الغرف.
ا�ستمرينا بالإ�رشاب عن الطعام ، 
قامت اإدارة ال�سجن باإتباع اأ�سلوب 
الإ�رشاب  وقف  لدفعنا  جديد 
وهي قامت بفك قيودنا واألب�سونا 
مالب�س جديدة  وتركونا جنل�س 
على الأ�رشة كما اح�رشوا طعاماً 
، كانوا ي�ستخدمون هذه  و�رشاباً 
الطريقة لفك الإ�رشاب لكنها مل 
تنجح  لأن الأ�رشى لديهم قناعة 
ذلك  كلف  لو  حتى  بال�ستمرار 

حياتهم. 
من التجارب التي ميكن احلديث 
ال�سجون  م�سلحة  اأن  عنها 
ال�سجن  و�سباط  الإ�رشائيلية 
وخلق  التهم  تلفيق  يف  تتوانى  ل 
احلجج الواهية من اأجل الت�سييق 
يف  ونحن  اأتذكر  الأ�رشى،  على 
�سجن اجللمة جاء جمموعة من 
وبدءوا  ال�سجن  و�سباط  اجلنود 
وادعوا    عنيفة  تفتي�س   بحملة 
ال�سجن   يف  هرب  حماولة  هناك 
يوجد حماولة هرب  ل  لهم  قلنا 
تعريتنا  التفتي�س ومت  ، فوا�سلوا 
الغريب    ، وتعذيبنا  و�رشبنا 
ال�سجن   يف  الحتالل  جنود  اأن 
لدرجة  التهم  خلق  يف  يتفننون 
اأنه  الأ�رشى  اأحد  اتهموا  اأنهم 
زجاج  بوا�سطة  باحلائط  يحفر 
وهي  الهرب  اأجل  من  نظارته 
ت�سدق  ول  منطقية  غري  تهمة 
فكيف لزجاج نظارة اأن يحفر يف 

جدار اإ�سمنتي �سلب.
تنقلت يف عدة �سجون اإىل اأن مت 
اأحمد  اجلليل  �سفقة  التحرر يف 
بتاريخ  الأ�رشى  لتبادل  جربيل 

   1985/5/20

يوا�ضل مركز اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة الأ�ضرية يف جامعة القد�س ن�ضر جتارب الأ�ضرى ، حيث ين�ضر بحلقة هذا الأ�ضبوع جتربة الأ�ضري 
املحرر جالل عزيزة من مدينة غزة .

الأ�ضري املحرر جالل عزيزة يروي جتربته الن�ضالية
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وبتاريخ  �أ�شهر  بعدة  �لتحرر  بعد 
قو�ت  �أعادت   1985/12/20
تو�جدي  �أثناء  �عتقايل  �الحتالل 
حيث  �لقد�س   يف  حنينا  بيت  يف 
�مل�شكوبية  �شجن  �إىل  نقلوين 
تعر�شت  وهناك  غزة  ل�شجن  ثم 
بني  ومن  �شديدة  و�رضب  لتعذيب 
تعر�شت  �لتي  �لتعذيبية  �الأ�شاليب 
�أجربوين  حيث  �خلنق  �أ�شلوب  لها 
على �لنوم على ظهري و�شعو� عدة 
ير�شون  كانو�  ر�أ�شي  على  �أكيا�س 
بقلم غاز د�خل �لكي�س �إ�شافة �إىل 
�شكب ماء بني �حلني و�الآخر، كنت 

نف�شي  وينقطع  باالختناق  ��شعر 
و�ملوت  �خلنق  مبرحلة  ��شعر    ،
كان لدى �جلنود وقت حمدد لهذه 
ي�شعرون  �أنهم   فمجرد  �لعملية 
و�الختناق  �ملوت  �أقرتب من  �أنني 
عن  �لكي�س  برفع  يقومون  �لنهائي 
ر�أ�شي، وعندما يرفعون �لكي�س عن 
�أُحاول  ر�أ�شي فاإنني ب�شكل طبيعي 
خرجت  الأنني  هو�ء  ��شتن�شق  �أن 
�للحظة  تلك  يف  �ختناق،  من  للتو 
�إ�رض�ئيلي  جندي  هناك  يكون 
�لكي�س  رفع  فمجرد  جانبي  يقف 
عن ر�أ�شي ير�س �ملاء على وجهي  

ب�شكل متعمد حتى �أتنف�س �ملاء �أو 
�لتنف�شي  جهازي  يف  �ملاء  يدخل 
من  �للحظة  تلك  يف  �أُعاين  وهنا 

�شعال �شديد. 
نفذو� معي هذ� �الأ�شلوب �أكرث من 
�أُ�شلوب تعذيبي  مرة ، حقيقة هذ� 
�الحتالل،  قو�ت  متار�شه  خطري 
هذ� �الأ�شلوب يو�شل �الأ�شري للموت 
�نتهاء  بعد  �لوقت  نف�س  يف  لكنه 
�الأ�شري  على  يظهر  ال  �لتعذيب  
على �أي �آثار تعذيبية ال يظهر عليه 
ميار�س  لذلك  جروح   �أو  كدمات 
�أحد  جاء  ما  �إذ�  حتى  كبري  ب�شكل 

لزيارة �الأ�شري مثل �ل�شليب �الأحمر 
فاإنه ال يرى �أي �آثار للتعذيب.

�الإهمال �لطبي
�أكرث  �ل�شجن  يف  �شحتي  تدهورت 
�لتعذيب  ظروف  ب�شبب  مرة  من 
على  �إجباري  �أثناء  �ذكر  و�الأمل، 
�لرببي�س  �شحبو�  �لق�رضية  �لتغذية 
�أدى  �لذي  �الأمر  �رضيع  ب�شكل 
والزلت  رئتي  يف  �حلليب  لدخول 
الزلت   ، �الآن  حتى  منه  �أعاين 
نتيجة  �ل�شدر  يف  �الأمل  من  �أُعاين 
ك�رض  من  �أُعاين  الزلت  كما  ذلك، 
�أنهم  ب�شبب  وذلك  �لظهر  يف 

�شجن  درج  على  ي�شحبونني  كانو� 
و�لقدمني  �ليدين  مقيد  و�أنا  غزة، 
تلك  ويف  بالدرج   ظهري  فريتطم 
�لفرتة �أ�شبت باالآم حادة يف جميع 
�أعاين  �الآن  وحتى  ج�شمي  �أجز�ء 
من �أالم وك�رض يف �لظهر. و��شلت 
وبتاريخ  �عتقايل  �الحتالل  قو�ت 
1986/2/6 �أ�شدرو� قر�ر�ً باإبعادي 
وبالفعل  �الأردن  �إىل  �لوطن   خارج 
هناك  ومن  لالأردن   ترحيلي  مت 
ذهبت ل�شوريا مكثت فيها 12 عاماً 
وعدت �إىل غزة مع �الإخوة �أع�شاء 
جل�شة  حل�شور  �لوطني  �ملجل�س 

�ملجل�س مكثت 3 �أ�شهر ثم رجعت 
�لعام  من   11 �شهر  ويف  ل�شوريا  
بها  ومكثت  غزة  �إىل  عدت   1998

حتى �الن.
�ل�شجن  �الإر�د�ت،  �أبو  �ل�شجن 
تاريخ  يف  فا�شلة  حياتية  مرحلة 
مكان  هو  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�الأمل  من  بالرغم  و�ل�شمود  لل�شرب 
و�حلرمان،  هناك مر�حل متعددة 
لالأ�رض، �لبد�يات كانت عنيفة لكن 
�الأ�رضى �شربو� ، متردو� ، جابهو� 
�العتقايل  �ملجتمع  بنو�  �ملحتل 
�لذي ين�شد �حلرية بقوة و�شالبة. 

ل يجد الأب ريا�ض �شربي )58عامًا( من مدينة قلقيلية ما يقوله مع ا�شتمرار اعتقال جنله البكر الطالب اأمين �شربي )26عامًا( والذي اعتقل قبل 18 �شهراً، وهو 
متوجه للأردن لإكمال درا�شته اجلامعية.

الأ�شرياأمين �شربي:

�عتقاله �لإد�ري ي�شرق من عمره وتعليمه وحياته �خلا�شة �شهرً� �إثر �شهر

املوؤ�ش�شة الدولية للت�شامن مع الأ�شرى »ت�شامن« ت

تطلق حملة �إعالمية ت�شامنية مع �لأ�شرية �إ�شر�ء جعابي�ص
للت�شامن  �لدولية  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقت 
حملة  »ت�شامن«  �الأ�رضى  مع 
ت�شامنية مع �الأ�شرية �مل�شابة �إ�رض�ء 
#مع_�إ�رض�ء  �إ�شم  حملت  جعابي�س 
مقر  يف  ُعقد  �شحفي  موؤمتر  خالل 
�للبنانية  �لعا�شمة  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلو�  ح�رضه   ، بريوت 
�الأ�رضى  الأجل  �لعاملة  �لهئيات  و 
بد�أ  �الإعالم.  و�شائل  و  حفيني  و�شُ
بالن�شيدين  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
ثم  �لفل�شطيني  و  �للبناين  �لوطنيني 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �الإعالم  مدير  حتدث 
“ تطلق موؤ�ش�شة  حول �حلملة قائاًل 
ت�شامن هذه �حلملة باللغات �لعربية 
للتعريف  �لفرن�شية  و  و�الإنكليزية 
�إظهار  و  �إ�رض�ء  �الأخت  بق�شية 
بحقها،  �الإ�رض�ئيلية  �جلرمية  حجم 
لل�شغط  �ملوؤ�ش�شة  من  حماولة  يف 
و  بالعالج  حقها  �إ�رض�ء  تنال  حتى 
مع  تز�مناً  �حلملة  وتاأتي  �حلرية، 
 42 �لدورة  يف  �ملوؤ�ش�شة  م�شاركة 
ملجل�س حقوق �الإن�شان حيث ت�شلط 

�ل�شوء  �لدورة  هذه  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�إ�رض�ء، حيث مت ت�شميم  على ق�شية 
�إ�رض�ء  تتحدث عن و�شع  بطاقات   8
وحاجتها �ملا�شة للعمليات �جلر�حية 
جتاه  �ملق�رض  جهد  وهذ�  �حليوية، 
�الأ�رضى.»كما حتدثت  �إ�رض�ء و كافة 
خالل �ملوؤمتر �شقيقة �إ�رض�ء �ل�شيدة 
منى جعابي�س عرب كلمة م�شجلة بني 
�إ�رض�ء  مع  �حلادث  وقوع  كيفية  فيها 
يف  غاز  قارورة  تنفجر  مل  �نه  و 
�شيارتها و�منا ما�س كهربائي ح�شل 
و�أن  باحلريق،  ت�شبب  �ل�شيارة  يف 
�الحتالل �تهمها زور�ً ودون �أي دليل 
و حكم عليها باالإعتقال دون حماكمة 
�شيا�شة  عليها  ميار�س  و  عادلة 
�ل�شيدة  وبينت  �لطبي،  �الإهمال 
�جل�شدي  �ل�رضر  حجم  جعابي�س 
م�شددة  �حلريق  جر�ء  من  �لناجم 
على �أن ق�شية �إ�رض�ء ق�شية �إن�شانية 
�إ�رض�ء �ن�شان لها �حلق  باإمتياز و �ن 
�لعالج  تلقي  يف  و  كرمية  حياة  يف 
ح�شني  فهد  قال  جهته  من   �لالزم. 

ق�شية  �إن   “ ت�شامن  موؤ�ش�شة  رئي�س 
جعابي�س  �إ�رض�ء  �مل�شابة  �الأ�شرية 
حر  وكل  فينا  و�حد  كل  كبد  �أ�شابت 
�إن  �لفل�شطينيني،  يهتم الأمر �الأ�رضى 
الإ�رض�ء  �مل�شتمر  بظلمه  �الإحتالل 
مكتملة  يومية  جرمية  يرتكب 
��رض�ء  ترك  فاالإحتالل  �الأركان، 
حترتق ب�شيارتها دون جندة و �عتقلها 
دون مربر و مل تُعر�س �مام حمكمة 
عادلة، وتتعر�س ب�شكل يومي الإهمال 
�لطبي  �لطاقم  طبي ممنهج من قبل 
�الإ�رض�ئيلي بل ميعن �الإحتالل يومياً 
�أ�شاف  و  نف�شياً”،  ��رض�ء  باإيذ�ء 
الأجل  جهدنا  بكل  نعمل   “ ح�شني 
تعرية �الإحتالل �الإ�رض�ئيلي و ك�شف 
�حلقيقية  �لرو�ية  ت�شدير  و  حقيقته 
�لفل�شطينيني  �الأ�رضى  و�قع  حول 
�خل�شو�س.  وجه  على  �ملر�شى  و 
وخالل �ملوؤمتر مت عر�س بروموهات 
�الأ�شرية  و�شع  حول  فيديوهات  و 
للعالج،  �ملا�شة  حاجتها  و  �إ�رض�ء 

وت�شتمر �حلملة حتى نهاية �أيلول.

تقرير: اإعلم الأ�شرى
يقول �الأب �شربي �ملمنوع من حقه يف زيارة جنله 
معرب  على   2018/02/13 بتاريخ   �عتقاله  منذ 
كان  �الأ�رضى”  �إعالم  ملكتب  حديٍث  يف  �لكر�مة، 
�عتقال �أمين بالن�شبة لنا مفاجئة، وهو �أول �عتقال 
باجلامعة  اللتحاقه  لالأردن  �ل�شفر  �عتاد  �أمين  له، 
�عتقال  �أنه  �جلميع  ظن  �عتقاله  وعند  هناك، 
�الإد�ري  �العتقال  �أن  �إال  �الأمر،  يطول  ولن  عار�س 
�مللف  بند  حتت  �الأ�شهر  عمره  من  ي�رضق  ماز�ل 

�ل�رضي �لذي ال يطلع عليه �أحد.»
�شدر بحق �أمين �لتجديد �الإد�ري  ي�شيف �شربي” 
يتلوه جتديد، و�إحدى �لتجديد�ت كانت يف يوم عيد 
لنا  م�شاعفاً  �لوجع  يكون  حتى  �ملبارك،  �الأ�شحى 
�ملنا�شب  �لوقت  يختار  �ملخابر�ت  جميعاً، فجهاز 
مق�شود�ً  �لتجديد  ويكون  �الإد�ري،  �ملعتقل  الإيذ�ء 

ب�شكل �نتقامي.»
�الأب �ملكلوم �شربي �أكد على �أنه لي�س من �ل�شهل �أن 

يتم �ختطاف فلذة �لكبد ملدة عامني بدون تهمة �أو 
دليل �إد�نة ح�شب معايري �الحتالل �لعن�رضية، يقول” 
�لذي يزيد �لوجع �أن متر علينا منا�شبات �جتماعية 
ونقوم بتاأجيلها حتى يتم �الإفر�ج عنه، ولكن يحدث 
�شقيقته  فزو�ج  �الإد�ري،  ويتجدد  متوقع  هو  ما 
يا�شمني تاأجل وبعد �شيا�شة �لتمديد �ملتو��شل كان 
بزو�جها،  �لفرح  من  وحرمانه  �شقيقته  زو�ج  حفل 
وخيمت عليناً جميعاً يف حفلة زفاف �شقيقته غيمة 

من �حلزن.»
يوؤكد �حلاج �شربي على �أن �العتقال �الإد�ري يق�شم 
�لظهر ويحرق �لقلوب ويج�شد �حلزن، فهو �عتقال 
يهدف �إىل جتريد �الإن�شان من كل م�شاعره، و�لكل 
�لقو�نني  يدين �العتقال �الإد�ري، فهو خمالف لكل 
نطاق  يف  ي�شتخدم  كان  وقد  �لدولية،  و�الأعر�ف 
هي  �الحتالل  دولة  �أن  �إال  �لدول،  بع�س  يف  �شيق 
باالعتقال  تعمل  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة 
خالل  من  �العتقال  هذ�  بتطوير  وتقوم  �الإد�ري، 

جتميل  �أجل  من  و�ال�شتئناف  �لتثبيت  حماكم  عقد 
�شورة هذ� �العتقال �لعن�رضي.»

�أم �أمين تقوم بزيارة جنلها �الأ�شري يف �شجن �لنقب 
�ل�شحر�وي وتتحمل م�شقة �ل�شفر �لطويل كي تلتقي 
بنجلها من خلف �ألو�ح زجاجية �شماء وجهاز هاتف 
�للحظات  �أ�شعب  من  تقول”  كاملعتاد،  يعمل  ال 
وال  �لق�شبان،  خلف  كبدك  فلذة  �أمامك  يكون  �أن 
ت�شتطيع �أن تفعل �شيئاً له �شوى �لدعاء، يف كل مرة 
�أفر�د  لكل  �لنف�س  حديث  ويكون  �أنف�شنا،  ن�شرب 

�لعائلة باأن يكون هذ� �لتجديد هو �الأخري.»
�شعيد�ً  خرب�ً  تلقينا  �أيام  قبل  �أمين”  �أم  ت�شيف 
ب�شدور قر�ر جوهري بعدم �لتمديد، وتخفي�س مدة 
�أمين  عن  �الإفر�ج  ليكون  �أ�شبوعني  �الأخري  �الإد�ري 
بتاريخ 2019/12/11 ، �أي بعد ثالثة �أ�شهر ون�شف 
قهٍر  بعد  علينا  حل  خرب  �أ�شعد  هو  وهذ�  تقريباً، 
�أن ال يرت�جع �الحتالل عن قر�ره  وحرمان، وناأمل 

كعادته.»
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عي�شة ق.

من  والإق�صاء  الهزمية  متر  مل 
الكرام  مرور  العربية  املناف�صة 
يتوّعدون  والذين  الأن�صار  على 
ح�صة  يف  عليهم  بالرد  الالعبني 
برفع  اإياهم  متهمني  ال�صتئناف 
الأرجل وتعمد اخل�صارة والإق�صاء 
الفرن�صي  املدرب  رحيل  اأجل  من 
طرف  من  مرفو�صا  �صار  الذي 
حميط النادي يف ظل توتر العالقة 
الريا�صي  باملدير  جتمعه  التي 
بني  التهامات  وترا�صق  بوخذنة 
الأخري  اتهام  ب�صبب  الرجلني 
للتقني الفرن�صي ال�صماح له بدخول 
واحلديث  املالب�س  تغيري  غرف 

اإىل الالعبني عند نهاية املقابلة. 
يف  التعقيد  نحو  الأمور  تتوجه 
والالعبني  الأن�صار  بني  العالقة 
األوان  بخيانة  اتهامهم  مت  الذين 
اأين  الإق�صاء،  وتعمد  النادي 
ح�صة  يف  عليهم  بالرد  توعدوهم 
ال�صتئناف ورف�صوا ح�صور لفان 
يف  جمددا.  الفريق  اإىل  وبوخذنة 
ديني�س  الفرن�صي  رف�س  املقابل، 
ق�صنطينة،  �صباب  مدرب  لفاين 
فكرة الرحيل عن الأخ�رض والأ�صود 
قبل انتهاء عقده مع النادي، واأكد 
�صباب  اإدارة  من  مقرب  م�صدر 
الفرن�صي  اأن املدرب  ق�صنطينة ل 
رف�صه  النادي  مل�صوؤويل  جدد 
املو�صم،  نهاية  قبل  الفريق  ترك 
هدد  لفاين  اأن  امل�صدر  وك�صف 

على  للح�صول  الفيفا  اإىل  باللجوء 
اإدارة  كافة حقوقه يف حال قررت 
دون  العقد  ف�صخ  ق�صنطينة  �صباب 
الأ�صوات  وتعالت  اإليه،  الرجوع 
باإقالة  الفرتة املا�صية مطالبة  يف 
قيادة  يف  ف�صله  ب�صبب  املدرب 
على  وحيد  فوز  لتحقيق  ال�صباب 
مرتني  اإذ خ�رض  الدوري  الأقل يف 
اجلولت  خالل  مثلهما  وتعادل 
بامل�صابقة  اأقيمت  التي  الربع 
مت�صبث  لفاين  اأن  اإل  الآن،  حتى 
وطالب   النادي،  مع  بال�صتمرار 
للنادي بتجهيز 200 األف يورو متثل 
رواتب 10 اأ�صهر كاملة مقابل ف�صخ 
لأي  ير�صخ  لن  اأنه  موؤكدا  عقده، 
تقوم  قد  ممار�صات  اأو  �صغوطات 

بها اإدارة ال�صباب.

االأن�ضار يتهمون الالعبني بتعمد االإق�ضاء ويرف�ضون الفان وبوخذنةال�شيا�شي يق�شى من البطولة العربية اأمام املحرق
غادر فريق �شباب ق�شنطينة مناف�شة البطولة العربية للأندية بعد الإق�شاء املر الذي 

تلقاه من اأقدام نادي املحرق البحريني الذي جنح يف ت�شجيل رميونتادا اأهلته اإىل 
خو�ض الدور ثمن النهائي من املناف�شة، على ح�شاب ممثل الكرة اجلزائرية الذي كان 
بعيدا عن م�شتواه املعهود ومل يكن اللعبون يف يومهم وهم الذين ف�شلوا يف ا�شتغلل 

تقدمهم بالنتيجة خلل لقاء الإياب يف ملعب ال�شهيد حملوي بق�شنطينة عندما 
انت�شروا بثلثية لهدف، وانهزموا يف الإياب بثنائية نظيفة كانت كافية للفريق 

البحريني من اأجل العبور على ح�شاب اأ�شبال املدرب ديني�ض لفان

ممثلة يف ابراهيم 
تلي رئي�ض الوفد و 

بن من�شور اأحمد

م�ضاركة 
اجلزائر يف 

مهرجان ويل 
العهد ل�ضباق 

الهجن الطبعة 
الثانية

عرف مهرجان ويل العهد ل�صباق 
الثانية مبدينة  طبعته  الهجن يف 
العربية  باململكة  الطائف 
الوفد  م�صاركة  ال�صعودية، 
تلي  ابراهيم  برئا�صة  اجلزائري 
ريا�صة  جمال  يف  النا�صط  و 
�صباق املهاري بن من�صور اأحمد 
الوفد  رئي�س  تلي  ابراهيم  .اأكد 
اجلزائري امل�صارك يف مهرجان 
يف  الهجن  ل�صباق  العهد  ويل 
الطائف  مبدينة  الثانية  طبعته 
، يف  ال�صعودية  العربية  باململكة 
يومية  به  خ�س  �صحفي  ت�رضيح 
امل�صاركة  هذه  اأن  »الو�صط«، 
بالتعريف  �صمحت  اجلزائرية 
بريا�صة �صباق املهاري باجلزائر 
الفعلية  للم�صاركة  تطرق  كما   ،
الطبعة  يف  اجلزائرية  بالأبل 
التح�صري  بعد  ا  وهذ  القادمة 
من  املحكم  والتنظيم  اجليد 
اأجل رفع الراية الوطنية ، موؤكدا 
اجلزائرية  البل  با�صتطاعة  اأن 
انطالقا  م�رضفة  نتائج  حتقيق 

من خربته وجتربته املكت�صبة .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ابراهيم  اجلزائري  الوفد 
يف  اجلزائر  م�صاركة  اأن   ، تلي 
خلفية  على   ، جاءت  القادمة 
البل  بنقل  �صمانات  تقدمي 
 ، ال�صعودية  العربية  للمملكة 
اأو�صح  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
اأن  معنا  حديثه  معر�س  يف  تلي 
فر�صة  كان  الأخري  املهرجان 
عمومية  جمعية  لعقد  كبرية 
لتاأ�صي�س الحتاد الدويل لريا�صة 
من  دولة   42 مب�صاركة  الهجن 
خمتلف دول العامل ، حيث جاءت 
�صهر فقط من  بعد  الفكرة  هذه 
تاأ�صي�س الحتاد الفريقي لنف�س 
جهته  من   . التقليدية  الريا�صة 
اجلزائري  الوفد  رئي�س  ذهب 
اأبعد  اإىل  املذكور  املهرجان  يف 
على  التاأكيد  من خالل  ذلك  من 
تاأ�صي�س احتاديتني  الغاية من  اأن 
للمحافظة  الدولة  و  الفريقية 
وتطويرها  الريا�صة  هذه  على 
على  م�صتوى املحلي خا�صة اذا 
علمنا اأن وزارة ال�صباب والريا�صة 
الخرية  اللم�صات  و�صعت  قد 
تاأ�صي�س  م�رضوع  عن  لالإفراج 
احتادية �صباق املهاري . ومعلوم 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  اأن  
قد  برناوي  الروؤف  عبد  �صليم 
العمل  زيارة  هام�س  على  اأكد  
ولية  اإىل  قادته  التي  والتفقد 
الوزارية  دائرته  اأن  ورقلة 
الفالحة  وزارة  مع  وبالتن�صيق 
والتنمية الريفية وال�صيد البحري 
اللم�صات  و�صعت  قد  كانت   ،
احتادية  عن  لالإفراج  الأخرية 
و�صف  حيث  املهاري  �صباق 
الذي  امل�رضوع  هذا  برناوي 
القليلة  الأ�صابيع  النور يف  �صريى 
الذي  الهام  باملك�صب    القادمة 
�صيعزز واقع واأفاق هذه الريا�صة 
التقليدية،  مثمنا يف ذات ال�صدد 
اأ�صحاب هذا امل�رضوع   احتكاك 
وال�صيوية  امل�رضية  بالتجربة 
�صياق  ويف   ، الهجن  لريا�صة 
ال�صباب  اأعلن وزير  مت�صل فقد  
والريا�صة �صليم برناوي يف خ�صم 
املطلق  دعمه  عن  معنا  حديثه 
اجلديد  للمولود  الالم�رضوط  و 
م�صريا  املهاري  �صباق  احتادية 
من  لزيد  م�صاحله  اح�صاء  اىل 
باجلزائر  تقليدية  ريا�صة  األف 
غياب  ب�صبب  بالندثار  مهددة 

عوامل ت�صجيع بقائها .
اأحمد باحلاج

بعد �شكوى مولودية العلمة ب�شبب قيمة حتويل �شنيحي

الفيفا يرف�س التما�س االحتاد التون�ضي حول عقوبة االإفريقي

تلقى الحتاد التون�صي لكرة القدم 
رًدا �صلبًيا من الحتاد الدويل لكرة 
الذي  اللتما�س  القدم بخ�صو�س 
لإلغاء  املا�صي  ال�صبت  به  تقدم 
عقوبة خ�صم 6 نقاط من ر�صيد 
النادي الإفريقي، على خلفية عدم 
ت�صوية ملف نادي مولودية العلمة 
وجاءت  القانونية،  الآجال  يف 
التابعة  الن�صباط  جلنة  عقوبة 
ال�صكوى  خلفية  على  للفيفا، 
العلمة  مولودية  بها  تقدم  التي 
الأخري  واإتهام  الإفريقي  �صد 
 480 بقيمة  ت�صديد  و�صل  بتزوير 
الالعب  انتقال  قيمة  يورو  األف 
النادي  اإىل  �صنيحي  اإبراهيم 

متاأخرات  اإىل  اإ�صافة  التون�صي 
باب  لفريق  ي�صفع  ومل  ال�صفقة، 
التون�صي  الحتاد  التما�س  جديد 
الأخذ  الفيفا،  من  طلب  الذي 
اإدارة  نوايا  ح�صن  العتبار  بعني 
التحويل  يف  الإفريقي  النادي 
فريق  بخال�س  املتعلق  ال�صابق 
التون�صي  العلمة. واأ�صدر الحتاد 
لكرة القدم، بياًنا اأ�صار فيه اإىل اأن 
الفيفا وجه مرا�صلة له، مبيًنا فيها 
من  يتطلب  النقاط  ا�صرتجاع  اأن 
ن�صخة  اإر�صال  الإفريقي  النادي 
اإر�صاله  وقع  الذي  التحويل  من 
واأ�صاف  البنك،  من  خمتومة 
يف  اجلامعة  تبقى  »وعليه  البيان 

الإفريقي  النادي  هيئة  انتظار 
ومدنا  الوثيقة  بهذه  لال�صتظهار 
يت�صنى  حتى  للفيفا  لإر�صالها  بها 
الدويل  بالحتاد  التاأديب  للجنة 
غلق امللف«، ورغم تعهد الحتاد 
النادي  با�صتعداد  التون�صي 
باإجراءات  للقيام  الإفريقي 
رف�س  جديد،  من  اخلال�س 
ما  رغم  اللتما�س  هذا  »الفيفا« 
جاء فيه من وعود للت�صوية لتبقى 
�صارية  نقاط   6 �صحب  عقوبة 
يف  الإفريقي  ويبقى  املفعول، 
الدوري  ترتيب  يف   13 املركز 
يت�صدر  كان  اأن  بعد  نقاط  بدون 

الرتتيب بـ6 نقاط.

دزيري متاأ�شف لتاأجيل لقاء �شبيبة ال�شاورة

احتاد العا�ضمة ي�ضتاأنف التح�ضري 
حت�ضبا ل�ضفرية كينيا

احتاد  فريق  لعبو  ا�صتاأنف 
اأم�س التدريبات  العا�صمة م�صاء 
حمادي  عمر  ملعبه  على 
لتح�صري  حت�صبا  ببولوغني 
تنتظره  التي  الكروية  املواعيد 
حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اأجواء  اإىل  الت�صكيلة  عادت 
ال�صتفادة  بعد  جمددا  العمل 
خو�س  عقب  راحة  يومني  من 
التي  الكيني  غورماهيا  مقابلة 
و�صهدت  املن�رضم  الأحد  جرت 
لهدف  برباعية  للفريق  انت�صارا 
ال�صاد�س  الدور  ذهاب  �صمن 
ع�رض من مناف�صة رابطة اأبطال 
رفقاء  عودة  وكانت  اإفريقيا، 
الاليف  موؤيد  الليبي  الالعب 
مبعنويات مرتفعة بعد النت�صار 
الذي �صجلوه على ملعب م�صطفى 
ت�صاكر بالبليدة والذي ي�صاهم يف 
تواجدهم باأف�صل تركيز من اأجل 
التي  الإياب  ملقابلة  ال�صتعداد 
ت�صبق دور جمموعات امل�صابقة 
النادي  يح�رض  والتي  القارية 
خلو�س  التنقل  اإىل  العا�صمي 
املقبل  الأ�صبوع  العودة  مقابلة 
نحو  �صفرية  خو�س  خالل  من 

 29 ملقابلة  والتح�صري  نريوبي 
�صبتمرب املقبل.

احتاد  مدرب  عرب  املقابل،  يف 
العا�صمة بالل دزيري عن اأ�صفه 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  لتاأجيل 
القدم مقابلة اأ�صباله اأمام �صبيبة 
اخلام�صة  اجلولة  ال�صاورة �صمن 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
عن  بعيدين  لعبيه  والتي جتعل 
اأ�صبوعني  ملدة  املناف�صة  جو 
بدون خو�س مقابلة يف البطولة 
مقابالت  تاأجيل  عقب  الوطنية 
اجلولة الرابعة التي يخو�س فيها 
لعبو ت�صكيلة »�صو�صطارة« داربي 
اجلار مولودية اجلزائر اإىل تاريخ 
لحق، حيث اأكد دزيري ملقربيه 
ابتعاد  املعقول  غري  من  اأنه 
اأ�صبوعني  املناف�صة  عن  لعبيه 
يف  مقابلتني  بلعب  والكتفاء 
مدار  على  القارية  املناف�صة 
يبحث  الغر�س  ولهذا  اأ�صبوعني، 
املعني عن برجمة مقابلة ودية 
جتري  ان  واملنتظر  لأ�صباله 
انتظار  يف  الأ�صبوع  هذا  نهاية 

حتديد هوية املناف�س.
عي�صة ق.
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عي�شة ق.

على  الأول  امل�س�ؤول  وطالب 
قطاع الريا�سة يف بالدنا م�س�ؤويل 
مبراجعة  اجلزائرية  الحتادية 
بالحرتاف  املتعلقة  الأم�ر 
واإعادة  امل�ستديرة  الكرة  يف 
الأخطاء  ت�سحيح  يف  التفكرب 
عرفه  الذي  الذريع  الف�سل  بعد 
بالدنا،  يف  الحرتاف  تطبيق 
املجل�س احلك�مي  اأن  وا�ستطرد 
اإجراءات  جمم�عة  يتخذ  �س�ف 
كرة  اأندية  تخ�س  وقرارات 
القدم خالل الأيام املقبلة وذلك 
بهدف التخفيف عليها من ناحية 
العراقيل  ظل  يف  املالية  الأعباء 
وامل�ساكل الكبرية التي متر عليها 
وتعانيها يف هذا اخل�س��س، ونّ�ه 

املحدث بالقرارت التي اتخذتها 
اأجل  من  للفاف  العامة  اجلمعية 
التي متر  ال�سع�بات  من  اخلروج 
تغيري �سيغة  كرتنا من خالل  بها 
على  ي�ساعد  مثلما  املناف�سة 
تطبيق احرتاف يف امل�ست�ى على 

اأر�س ال�اقع.
كفيل  وحده  ال�قت  اأن  واأو�سح 
يف  وجناحه  الأمر  جناعة  مبدى 
تط�ير اللعبة من خالل رفع عدد 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  اأندية 
حت�يل  خالل  من  فريقا   18 اإىل 
رابطة  اإىل  املحرتفة  البط�لة 
الثانية  الرابطة  وحت�يل  واحدة 
جمم�عتني  ت�سم  هاوية  اإىل 
يف  جمم�عات  �ست  واإن�ساء 
البط�لة الهاوية )الدرجة الثالثة(، 
لديها  لي�س  ال�زارة  اأن  وقال 

هيئة  ب�س�ؤون  التدخل  يف  احلق 
الأمر  وكل  زط�سي  الدين  خري 
�س�اب  يربهن  �س�ف  ال�قت  ان 
برناوي  ودعا  عدمه،  من  القرار 
الهتمام  اإىل  الأندية  م�س�ؤويل 
القاعدة  م�ست�ى  على  بالعمل 
والرتكيز على التك�ين الذي يعترب 

اأ�سا�س جناح اأي م�رشوع ريا�سي
يف �سياق منف�سل، ك�سف برناوي 
الأوملبي  ج�يلية   5 ملعب  اأن 
عدة  اأ�سارت  مثلما  غلقه  يتم  لن 
حالة  تده�ر  رغم  وذلك  اأحاديث 
عن  عرب  حيث  الطبيعي،  ع�سبه 
تفاوؤله با�ستعادة و�سعية الأر�سية 
حالتها  اجليدة وحت�سن  و�سعيتها 
نح� الأف�سل، وبرر احلالة ال�سيئة 
الربجمة  كثافة  اإىل  لالأر�سية 
عدم  ب�سبب  عليها  للمباريات 

يتعلق  فيما  اآخر  خيار  وج�د 
املحلية  املناف�سة  الأندية  بلعب 
خ��س  اإىل  بالإ�سافة  والقارية 
ال�دية  مقابلته  ال�طني  املنتخب 
البنيني،  نظريه  امام  الأخرية 
على  تعاين  بالدنا  ان  م�سيفا 
ب�سبب  الكروية  املن�ساآت  م�ست�ى 
ال�حيد  ج�يلية   5 ملعب  ت�اجد 
الحتاد  طرف  من  امل�ؤهل 
اأجل  من  القدم  لكرة  الإفريقي 
القارية،  املقابالت  برجمة 
اأوت   20 ملعبي  يت�اجد  بينما 
مغلقني  باحلرا�س  ن�فمرب  واأول 
واأبدى  التهيئة،  اأ�سغال  ب�سبب 
تدين  بخ�س��س  تفاوؤله  ال�زير 
ال�سغط عن امللعب الأوملبي بعد 
الناتهاء من اأ�سغال ملعبي الدويرة 

وبراقي.

نفى غلق ملعب 5 جويلية مثلما ي�شاع له

برناوي: م�شروع االحرتاف فا�شل والفاف مطالبة مبراجعته
و�سف وزير �ل�سباب و�لريا�سة عبد �لروؤوف برناوي �الحرت�ف يف �جلز�ئر بالفا�سل بعد مرور ت�سعة �أعو�م على �إطالق 
م�سروع �الحرت�ف �لذي جرى يف �لعام 2010، حيث �أو�سح �لوزير خالل �لزيارة �لتفقدية �لتي قادته �أم�س �إىل وهر�ن 
لتفقد م�سروع �ملركب �لريا�سي �جلديد �لذي يتم بناوؤه حت�سري� لالألعاب �ملتو�سطية 2021 �ملقرر �أن حتت�سنها عا�سمة 
�لغرب �جلز�ئري �أنه وبناء على �الإمكانيات �لكبرية �لتي وفرتها �لدولة لفائدة �أندية كرة �لقدم و�أندية �لنخبة فاإن 

نتائج �مل�سروع جاءت خميبة لالآمال وبعيدة على �لطموحات �لتي كانت مو�سوعة عليها

الكاف تعني احلكم البوت�شواين بوندو جو�شوا 
لإدارة املقابلة

عموتة: الالعبون متحم�شون 
ملواجهة املحلي اجلزائري

الألعاب املتو�شطية وهران 2021

 الك�شف عن ال�شعار الر�شمي
 و متيمة الطبعة 19

قال احل�سني عم�تة مدرب منتخب 
الالعبني  اإن  للمحليني  املغرب 
م�اجهة  ب�ساأن  للغاية  متحم�س�ن 
اجلزائر، يف اإطار ت�سفيات بط�لة 
عم�تة  واأ�ساف  اأفريقيا،  اأمم 
الحتاد  مل�قع  ت�رشيحات  يف 
من  »اأمتنى  القدم:  لكرة  املغربي 
الالعبني الذين خا�س�ا م�اجهات 
ق�ية يف املناف�سات الأفريقية، اأن 
يك�ن�ا يف قمة جاهزيتهم البدنية«، 
وتابع »دخلنا العد التنازيل خل��س 
تبقى  الذهاب  م�اجهة  املباراة، 
التاأهل  على  ال�سباق  يف  مهمة 
للبط�لة القارية، من ال�رشوري اأن 
نبحث عن حتقيق نتيجة اإيجابية«، 
وختم عم�تة حديثه بق�له »�ساأقف 
داخل  لعب  كل  جاهزية  على 
ت�سجيل  ن�ستطيع  حتى  املنتخب، 
احل�سني  واختار  طيبة«،  نتيجة 
املغرب  منتخب  مدرب  عم�تة 
لعبًا   24 ت�سم  قائمة  للمحليني، 
ت�سفيات  يف  اجلزائر  مل�اجهة 

كاأ�س اأمم اأفريقيا.
الك�نفدرالية  عينت  املقابل،  يف 
احلكم  القدم  لكرة  الفريقية 
الب�ت�س�اين ج��س�ا  الدويل الدويل 
اجلزائر  مقابلة   لإدارة  ب�ندو، 
املقبل  ال�سبت  املقررة  واملغرب 
بالبليدة،  ت�ساكر  م�سطفى  مبلعب 
افريقيا  بط�لة  ت�سفيات  حل�ساب 

 2020 املحليني  لالعبني  لالأمم 
باملغرب،  نهائياتها  تقام  التي 
و�سيدير احلكم الب�ت�س�اين ج�ا�س� 
من  كل  مب�ساعدة  املقابلة  ب�ندو 
امل�زمبيقي ار�سين�ا  مارينغ�ل و 
�س�رو فات�س�ان من ليزوت�، وحت�سبا 
مدرب  وجه  الذهاب،  ملقابلة 
عم�تة   ح�سني  املغربية  الت�سكيلة 
واأفادت  لعبا،   24 اإىل  الدع�ة 
املنتخب  ان  املغربية  ال�سحافة 
املحليني  لالعبني  املغربي 
على  اجلزائر،  اىل  الي�م  �سيتنقل 
عم�تة  ح�سني  املدرب  ين�سط  ان 

ندوة �سحفية قبل املقابلة .
جتدر الإ�سارة ان املدرب   �سيك�ن، 
مبت�را من خدمات بع�س الالعبني 
على  ال�سابة،  ب�سبب  الأ�سا�سيني 
و  ب�طيب  عمر  من   كل  غرار 
�ستعاد  فيما  بادي  احلكيم  عبد 
مدافع  خدمات  حلظة  اآخر  يف 
الرجاء  البي�ساوي بدر بن�ن العائد 
مل�اجهة  وحت�سبا   ، ا�سابة  من 
املغربي  املنتخب  كان  اجلزائر 
مقابلتني  لعب  قد  كان  للمحليني 
وديتني مبلعب مراك�س امام كل من  
 ،0-2 والنيجر   0-1 فا�س�  ب�ركينا 
وتقام مقابلة الع�دة بني املنتخب 
املغربي ونظريه اجلزائري ي�م 18 

اأكت�بر املقبل باملغرب.
ق.ر

مت  م�ساء اأول ام�س الك�سف عن 
ال�سعار الر�سمي ومتيمة الطبعة 19 
الأبي�س املت��سط  البحر  لألعاب 
يف  وهران  �ستحت�سنها  التي 
2021، و �رشح مدير عام الألعاب 
املت��سطية �سليم ايال�س يف كلمة 
افتتاح احلفل الذي برمج يف نزل 
مردين ان هذه العملية التي متت 
الناطق  الت�سال  وزير  بح�س�ر 
ووزير  احلك�مة  با�سم  الر�سمي 
رابحي  ال�سيد  بالنيابة  الثقافة 
ال�سيد  والريا�سة  ال�سباب  ووزير 
املحلية   وال�سلطات  برناوي 
يف  جديدة  ملرحلة  »تخطي 
احلدث  لهذا  التح�سريات  م�سار 
ت�ست�سيفه  الذي  الريا�سي 
اجلزائر للمرة الثانية يف تاريخها 
باجلزائر  ا�ست�سافت  ان  بعد 
طبعة 1975، وا�ساف انه بعد 44 
�سنة لدينا �رشف كبري وم�س�ؤولية 
التظاهرة   هذه  لتنظيم  ثقيلة 
املرور  ان   واو�سح  الريا�سية، 
اىل هذه املرحلة اجلديدة  التي 
املرئية  اله�ية  حتديد  ت�ستدعي 
ملجتمعاتنا  �سي�سمح  لاللعاب 

العي�س الكلي لاللعاب املت��سطية 
احل�ار  وتق�ية   2021 وهران 
بني  وال�سداقة  ال�سالم  اجل  من 

ال�سع�ب .
املرئية  اله�ية  هذه  وبخ�س��س 
للطبعة ال19 لالألعاب املت��سطية 
مبدعة  ارادوها  منظميها  فان 
ب�سكله  انه  اىل  واأ�سار  وواقعية، 
ال�سعار  فان  وه�يته  وال�انه 
فل�سفة  الر�سمي يحمل يف روحه 
ال�ان ح��س املت��سط التي تعترب 
كما  فيه،  منارة  وهران   مدينة 
ق�ية  ه�ية  بتج�سيد  انه  ا�ساف 
ال�سعار  �سكل  فان  �ساللة  تعك�س 
الأ�سد  وجه  اإىل  يرمز  الر�سمي 
املج�سدة  الأل�ان  افكار  وان 
عن  التعبري  هي  ال�سعار  هذا  يف 
الخري  ويف  املت��سطية،  اله�ية 
مديرية  وقعت  احلفل  نهاية  ويف 
ونظريتها  املت��سطية  اللعاب 
للتلفزي�ن  ال�طنية  بامل�ؤ�س�سة 
على بروتك�ل اتفاق لكي حتظى 
بث  اإعادة  حق�ق   على  الخرية 

الألعاب املت��سطية.
ق.ر.

القوانني متنعه من اجلمع بني من�شبني

عليق حائر بني �شباب بلوزداد 
واحتاد العا�شمة

بات �سعيد عليق جمرًبا على الختيار بني البقاء يف من�سبه كمدير 

عام ل�سباب بل�زداد، اأو ال�ستمرار يف رئا�سة النادي الهاوي لحتاد 

العا�سمة، واأعلن رئي�س الحتاد اجلزائري لكرة القدم خري الدين 

زط�سي، اأن عليق �سيك�ن جمرًبا على اختيار من�سب واحد، واأكد 

زط�سي اأن ل�ائح الحتاد الدويل متنع اإ�رشاف اأي �سخ�س على 

ناديني حمرتفني يف دولة واحدة، وعلم اأن م�سئ�يل �رشكة »مادار« 

التي متتلك معظم اأ�سهم نادي �سباب بل�زداد، ينتظرون الجتماع 

مع �سعيد عليق ملعرفة قراره النهائي �س�اء بالبقاء مع الفريق اأو 

الرحيل، ويعترب �سعيد عليق من اأبرز الروؤ�ساء الذين مروا على 

احتاد العا�سمة، ويحظى مبكانة خا�سة يف قل�ب اأن�ساره.

ق.ر.

بطولة العامل للمالكمة برو�شيا

�شعيب بولودينات يف الدور 
ثمن النهائي

الدور 16 من املناف�سة خم�سة مالكمني جزائريني وهم عبد يعد  للجزائر اأي ممثل يف م�نديال اأيكاترنب�رغ الرو�سية، وخرج �سيمن�ري  بنتيجة 5 -0  وباإق�ساء املالكمني املذك�رين �سابقا مل الدور ثمن النهائي عقب انهزامه امام  مناف�سه الياباين او ك�زاوا  �سابق  اق�سي، م�اطنه كرام� �سم�س الدين وزن 69 كغ ه� الآخر  يف ب�ل�دينات�س اآخر مالكم جزائري يف امل�سابقة العاملية، ويف وقت تيافاك نيلفي بنتيجة 5 -0، و�سيطر الملاين تيافاك نيلفي  على  ما بني 9 و21 �سبتمرب عقب انهزامه اأول اأم�س امام  مناف�سه الأملاين يف الدور ثمن نهائي م�نديال-2019 باأيكاترنب�رغ الرو�سية اجلارية اأق�سي املالكم اجلزائري �سعيب ب�ل�دينات يف وزن اأكرث من 91 كغ  و�ساركت احلفيظ بن �سبلة 91 كغ  وحممد ح�مري 81  كغ، حممد  فلي�سي يف  كغ،  بعزيز 63  بن  وي�ن�س من��سي 75 كغ ور�سا  كغ،  ق.ر.اجلزائر يف م�نديال رو�سيا 2019  ب�سبعة مالكمني .52 
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حكيمي يح�سم موقفه من العودة اإىل الريال
�أ�رشف  �ملغربي  ح�سم 
بورو�سيا  ظهري  حكيمي 
موقفه  �لأملاين  دورمتوند 
مدريد  ريال  �إىل  �لعودة  من 
�لإ�سباين، فور �نتهاء �إعارته 
د�خل ملعب �سيجنال �إيدونا 
�لدويل  ويق�سي  بارك، 
�لثاين  مو�سمه  �ملغربي، 
معاًر� لأ�سود �لفي�ستيفال من 
�لنادي �مللكي، حيث �أ�سبح 
ت�سكيلة  يف  �أ�سا�سية  ركيزة 
�ملدرب �ل�سوي�رشي لو�سيان 

فافر.
 وخالل مقابلة مع �سحيفة 
عن  حكيمي  �ُسئل  ماركا، 
�لعودة،  يف  رغبته  مدى 
�إنني  مر�ًر�  »قلت  فاأجاب 

�أركز حالًيا مع دورمتوند، بعدها  �لفور، لكني  �لريال يف عودتي �ساأو�فق على  حال رغب 
�سرنى ما �سيحدث، وعن عالقته بزين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني للريال، �أو�سح »�إنه �أحد 
�أف�سل �ملدربني يف تاريخ �لنادي، ومعه فاز �لفريق بلقب دوري �أبطال �أوروبا 3 مر�ت، لقد 

حقق �أ�سياء مل يفعلها �لكثريون للريال«.

االإ�سابة تبعد �ستونز عن املان �سيتي ال�سابيع
�سيفتقد مان�س�سرت �سيتي حامل 
لقب �لدوري �لإجنليزي خلدمات 
�ستونز  جون  دفاعه  قلب 
لأ�سابيع عدة، وذلك بح�سب ما 
جو�سيب  �لإ�سباين  مدربه  �أعلن 
غو�رديول  و�أفاد  غو�رديول، 
قبل  عقد  �سحفي  موؤمتر  يف 
م�سابقة  �لفريق يف  م�سو�ر  بدء 
�سد  �أم�س  �أوروبا  �أبطال  دوري 
د�نييت�سك  �ساختار  م�سيفه 
�لأوكر�ين يف �ملجموعة �لثالثة، 
و�سيغيب  �أ�سيب  �ستونز  �أن 
�أ�سابيع  �ستة  �أو  خم�سة  »�أربعة، 
دون  من  ع�سلية«،  م�سكلة  �إنها 

�أن يحدد مكان �لإ�سابة.
�رشبة  �ستونز  �إ�سابة  وت�سكل 
�ملمتاز  �لدوري  لبطل  �أخرى 
قائده  �ل�سيف  هذ�  خ�رش  �لذي 
�لبلجيكي فن�سان كومباين �ملنتقل �إىل �أندرخلت، فيما لن يتمكن من �لعتماد على �لفرن�سي 
ما  �ليمنى،  ركبته  يف  �إ�سابة  ب�سبب  تقدير  �أقل  على   2020 �أو�ئل  حتى  لبورت  �إميرييك 
يجعل �لأرجنتيني نيكول�س �أوتاميندي قلب �لدفاع �حلقيقي �لوحيد �ملوجود يف ت�رشف 
غو�رديول، و�أقر غو�رديول �لذي مني فريقه �ل�سبت �ملن�رشم بهزميته �لأوىل يف �لدوري 
يل،  »بالن�سبة  �خلام�سة،  �ملرحلة  يف   3-2 �سيتي  نوريت�س  يد  على  �ملو�سم  لهذ�  �ملمتاز 
كمدرب، هذ� حتد هائل �أل يكون هناك �سوى قلب دفاع وحيد هو �أوتاميندي«، م�سيفاً »لكن 

هناك �لروحية و�للتز�م، وتابع »�سنفعل كل ما باإمكاننا ملعاجلة هذه �مل�سكلة

 كالياري ينجو من عقوبة 
العن�سرية �سد لوكاكو

جنا كالياري من عقوبة �لعن�رشية �سد روميلو لوكاكو مهاجم �إنرت ميالن رغم تورط جماهريه 
يف توجيه هتافات م�سيئة �سد �لنجم �لبلجيكي خالل مو�جهة �لفريقني بالكالت�سيو، و�أ�سارت 
بع�س �لتقارير �إىل �أن لوكاكو تعر�س لهتافات عن�رشية حتمل �سوت »�لقردة« خالل مو�جهة 
كالياري، و�لتي �نتهت بفوز �إنرت بنتيجة 2-1.وبح�سب �سبكة »�سكاي �سبورت�س«، فاإن �لحتاد 
�لإيطايل قرر عدم �تخاذ �أي �إجر�ء �سد كالياري، وذلك بعد �لتحقيق يف �لو�قعة، و�أثبتت 
�لتحقيقات وجود �رش�خ من جانب �ملدرج �ل�سمايل، �لأمر �لذي مل ي�ساعد �حتاد �لكرة 
�لعن�رشية �سد لوكاكو، ويف �لإطار  �إمكانية تورط جماهري كالياري يف  على حتديد مدى 
�إلقاء  نتيجة  �إ�سرتليني  جنيه  �آلف   5 كالياري  نادي  بتغرمي  �لإيطايل  �لحتاد  �أقر  ذ�ته، 

جماهريه لزجاجات مياه خالل �للقاء

دور جمموعات ر�بطة �أبطال �أوروبا

�سقوط حامل اللقب وقمة البار�سا 
ودورمتوند تنتهي بالتعادل

تعرث نادي ليفربول �لإجنليزي حامل لقب 
دوري �أبطال �أوروبا يف �أوىل مبارياته يف 

�لن�سخة �جلديدة من �لبطولة بخ�سارته خارج 
ملعبه من نابويل �لإيطايل بهدفني دون رد، 

حقق نابويل �لإيطايل فوز�ً ثميناُ على �سيفه 
ليفربول �لإجنليزي حامل �للقب بهدفني دون 
رد يف مو�جهة كربى �أقيمت على ملعب �سان 
باولو معقل �لفريق �جلنوبي م�ساء �أول �أم�س 

يف �إطار �جلولة �لأوىل من مباريات �ملجموعة 
�خلام�سة يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا، 

هدف �ملبار�ة �لأول �أحرزه �لدويل �لبلجيكي 
در�ي�س مريتينز من ركلة جز�ء يف �لدقيقة 82، 
قبل �أن ي�سيف �لإ�سباين يورنتي �لهدف �لثاين 

لأ�سحاب �لأر�س يف �لوقت بدل �ل�سائع.
من جهتها، �نتهت مو�جهة بر�سلونة وم�ست�سيفه بورو�سيا دورمتوند بالتعادل �ل�سلبي  �سمن �ملجموعة �ل�ساد�سة، و�سهدت 
�ملبار�ة م�ساركة �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�سي لأول مرة هذ� �ملو�سم بعد �ل�سفاء من �لإ�سابة وذلك حني دخل بدياًل يف 

�ل�سوط �لثاين، ولعب حار�س بر�سلونة �لأملاين �آندري تري �ستيغن دور�ً بارز�ً بتحا�سي �لفريق �لكاتالوين للخ�سارة �إذ قام باأربع 
ت�سديات حا�سمة، مبا فيها ركلة جز�ء �سددها ماركو ريو�س يف �لدقيقة 56 وكان �لأد�ء متو�زناً �إىل حد كبري يف �ل�سوط �لأول، 

ولكن يف �لثاين كان �أد�ء �لفريق �لأ�سفر �أكرث �إقناعاً وح�سل على فر�س خطرية للغاية مل يح�سن ��ستثمارها.
بينما فقد �إنرت ميالنو نقطتني ثمينتني �أمام جماهريه يف م�ستهل م�سو�ره بدور جمموعات دوري �أبطال �أوروبا، بعد �أن حقق 

تعادل �إيجابيا ب�سعوبة يف �لوقت �لقاتل �أمام �سيفه �سالفيا بر�غ �لت�سيكي بهدف ملثله يف �للقاء �لذي �أقيم باملجموعة 
�ل�ساد�سة، وعلى ملعب »جوزيبي مياتز�« عانى مت�سدر ترتيب »�ل�سريي �آ« �لأَمرين من �أجل فك �سفرة دفاع �لفريق �لت�سيكي 

على مد�ر �أحد�ث �ل�سوط �لأول �لذي عرف نتيجة بي�ساء بني �لطرفني.
ويف �لن�سف �لثاين، ويف �لوقت �لذي كان ي�سعى لعبو �إنرت لت�سجيل هدف �إر�حة �لأع�ساب، باغت �ل�سيوف �جلميع و�سجلو� 

هدفا يف �لدقيقة 63 بقدم �لنيجريي بيرت �أوليانكا، حاول لعبو �إنرت تد�رك �لأمر وت�سجيل هدف �لتعادل وهو ما حتقق 
بالفعل يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت �ل�سائع بقدم لعب �لو�سط �ل�ساب �لبديل نيكولو باريال بت�سديدة قوية من د�خل 

�ملنطقة. خيم �لتعادل 1-1 على �ملبار�ة �لتي جمعت ليون �لفرن�سي مع �سيفه زينيت �سان بطر�سربغ �لرو�سي من مناف�سات 
�ملجموعة �ل�سابعة بدوري �أبطال �أوروبا، تقدم �سان بطر�سربج بهدف �سجله �رشد�ر �أزمون يف �لدقيقة 41، وتعادل ممفي�س 

ديباي ل�سالح ليون يف �لدقيقة 50 من ركلة جز�ء.
فيما مل يجد �أجاك�س �أم�سرتد�م �لهولندي �سعوبة بتخطي �سيفه ليل �لفرن�سي فغلبه 3-0 �سمن �ملجموعة �لثامنة، و�سجل 

لأجاك�س كوين�سي برومي�س، �ملك�سيكي �إد�سون �ألفاريز و�لأرجنتيني نيكول�س تاليافيكو 62، ويف �ملبار�ة �لثانية من �ملجموعة 
ذ�تها فاز فالن�سيا خارج دياره على ت�سيل�سي 0-1.

�سقط بنفيكا على �أر�سه �أمام �سيفه �لأملاين ليبزيغ 1-2 حل�ساب �ملجموعة �ل�سابعة، �ل�سيوف كانو� �لأ�سبق �إىل �لتهديف 
عن طريق تيمو فرينر يف منا�سبتني، �لأوىل يف �لدقيقة 69 فيما جاء �لهدف �لثاين عند �لدقيقة 78، وقل�س �أ�سحاب �لأر�س 
�لفارق عرب �ل�سوي�رشي هاري�س �سيفريوفيت�س ليعود �لفريق �لأملاين بثالث نقاط ثمينة مكنته من �عتالء �سد�رة جمموعته 

م�ستغال تعادل ليون وزينيت.

قال مات�س هوميلز مد�فع نادي بورو�سيا دورمتوند �إنه عا�س 
و�أ�ساف  ميونخ،  بايرن  ل�سالح  �للعب  خالل  جيدة  فرت�ت 
بيلد »ح�سلت مع  �سبورت  هوميلز خالل مقابلة مع �سحيفة 
بايرن ميونخ على لقب �لبوند�سليغا 3 مر�ت«، وتابع »يف دوري 
�لأبطال خرجنا 3 مر�ت �أمام �لفريق �لذي فاز لحًقا يف كل 
بطولة، وبا�ستثناء مبار�ة ليفربول، �لذي ��ستحق �لفوز، كانت 
�خل�سارة لأ�سباب تافهة«.و�أو�سح »�أنظر بدون �أفكار �سلبية �إىل 
قيادة  حتت  �سعبة  فرتة  و�جهت  �أنني  �ملوؤكد  ميونخ،  بايرن 
�ملدرب �لكرو�تي نيكو كوفات�س يف �لن�سف �لأول من �ملو�سم 

»عازم  و�أ�ساف  �ملرحلة«،  للخروج من هذه  قاتلت  �ملا�سي، 
على م�ساعدة دورمتوند من �أجل �حل�سول على لقب �لدوري 
�إىل  �لنتقال  باأن  �لإطالق  �أ�سعر على  �لأملاين من جديد، ل 

دورمتوند خطوة �إىل �لور�ء«.
وعلى �لرغم من �أنه كان �سحية �لتغيري �لذي �أدخله لوف على 
ت�سكيل �ملنتخب �لأملاين، �إل �أن هوميلز �أملح �إىل ��ستعد�ده 
��ستقبل  كنت  ما  د�ئما  �لآن،  حتى  حياتي  »يف  بقوله  للحو�ر 
ا يف �ملرة  �ملكاملة عندما يت�سل لوف، ورمبا �أفعل ذلك �أي�سً

�لقادمة«.

هوميلز: واجهت فرتة �سعبة مع كوفات�ش
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للم�ؤلف علي عبد الرءوف

�شعب وميدان ومدينة: العمران والثورة واملجتمع
يقّدم علي عبد الرءوف يف كتابه �صعب وميدان ومدينة: العمران والث�رة واملجتمع – الق�صة الإن�صانية واملعمارية والعمرانية مليدان التحرير، ال�صادر 

عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، الق�صة الإن�صانية املكانية العمرانية املعمارية مليدان التحرير، وي�صت�صرف منها فهًما جديًدا ملدينة 
القاهرة، وتف�صرًيا مغايًرا لعلقة املجتمع، اأو ال�صعب امل�صري، بامليدان، ملقًيا ال�ص�ء على قدرة هذا امليدان املكانية يف ا�صتيعاب الث�ار، وحت�له من ف�صاء 

ر�صمي بارد اإىل ف�صاء �صعبي متلكه اجلماعة الإن�صانية.

وكاالت 

ميدان الف�صاء العام

�صفحة   255( الكتاب  هذا  يتاألف 
ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
املوؤلف،  يتناول  ف�صول.  خم�صة  من 
»امليدان:  املعنون  االأول  الف�صل  يف 
االأكرب  القيمة  العام«  والف�صاء  الروح 
�صياق  يف  العام  احل�رضي  للف�صاء 
هذا  عالقة  ح  ويو�صّ املدينة،  ن�صيج 
االنتماء  بقيم  اجلوهري  ن  املكوِّ
روح  واإثراء  اجلماعي  التعبري  وحرية 
املجتمع، ويف�رّض التعريفات املتعلقة 
يتتبعها  ثم  العامة،  بالف�صاءات 
الف�صاء  فكرة  منو  �صياق  يف  تاريخًيا 
كما  االإغريقية.  احل�صارة  منذ  العام 
يقّدم حتلياًل ملا للف�صاءات العامة من 
ا على ال�صعد  اأبعاد خمتلفة، وخ�صو�صً
االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية. 
حالة  على  امل�صتنتَج  يُ�صقط  ثم 
وب�صورة  م�رض،  يف  العامة  الف�صاءات 
وينتهي  القاهرة،  مدينة  يف  خا�صة 
بالفعل  هو  التحرير  ميدان  اأن  باإبانة 
وعمرانًيا(،  )وظيفًيا  عام  ميدان 
د،  حمدَّ جمتمعي  ن�صاط  فيه  مور�س 
الفو�صى  من  ق�صوى  حدود  مع  لكن 
قيام  اإىل  بال�رضورة  اأدى  ما  والقمع؛ 
عرب  �صعب  ن�صال  اأي  يناير،   25 ثورة 

امليدان.

امليدان وال�صعب

الثاين  الف�صل  يف  املوؤلف  يذهب 
املو�صوم بـ »ق�صة امليدان وال�صعب«، 
ميدان  اأّن  من  الرغم  على  اأنه  اإال 
ًما ليكون ممثَّاًل  التحرير مل يكن م�صمَّ
حياة  يف  اأهميًة  االأكرث  العام  للف�صاء 
طبقتيْه  ا  خ�صو�صً امل�رضي،  ال�صعب 
مراجعة  فاإّن  والب�صيطة،  املتو�صطة 
�صيما  وال  امليدان،  هذا  تاريخ 

تف�رّض  الن�صايل،  التعبري  يف  تاريخه 
 25 ثوار  جعلت  التي  الرمزية  القيمة 
لبطوالتهم  م�رضًحا  يختارونه  يناير 
ويجعلونه  امل�صبوقة،  غري  التاريخية 
اأطول ثمانية  حمور اهتمام العامل يف 
يوم   2011 يناير    25( يوًما  ع�رض 
انطالق الثورة - 11  فيفري 2011 يوم 
تنّحي ح�صني مبارك( يف حياة ال�صعب 
بناء  واأهمية.  امل�رضي واأكرثها قيمة 
اأن  الرءوف  عبد  يحاول  ذلك،  على 
الف�صائية  البنية  لتاريخ  فهًما  يقّدم 
من  التحرير،  مليدان  والعمرانية 
خالل �صياق القاهرة وبنيتها العمرانية 
وحتوالتها، ومن خالل حتليل ال�صياق 
ثم  للميدان،  واملعماري  العمراين 
واإدراك  م�صاهمة  �صوغ  اإىل  ينطلق 
اأو�صع يف فهم التاريخ الن�صايل لف�صاء 
تف�صرًيا  يقّدم  حيث  الّتحرير،  ميدان 
اإىل  امليدان  حولت  التي  للعوامل 
وا�صتقبااًل  ا�صتقطاًبا  االأكرث  الف�صاء 
ملحاوالت ال�صعب امل�رضي يف الثورة 

واالحتجاج واالعرتا�س.

ميلد جديد ... ميدان جديد

يرى عبد الرءوف، يف الف�صل الثالث، 
»ثورة ميدان: امليالد اجلديد للف�صاء 
�صفحة  ت�صّبب  من  وانطالًقا  العام«، 
على موقع في�صبوك يف اإطالق �رضارة 
جت�ّصدت  م�رض،  يف  يناير   25 ثورة 
ويف  االفرتا�صية  الف�صاءات  يف 
و�صائل  اأّن  �صواء،  حّد  على  ال�صوارع 
مبنزلة  كانت  االجتماعي  التوا�صل 
ا  اأي�صً للتحرير، بل كانت تعمل  �صاحة 
القوى  فيها  تتناف�س  �صاحة  بو�صفها 
ال�صباب.  املختلفة على جذب عقول 
اأفكار  اأنها معركة على  ويرى املوؤلف 
مهّمة، كطبيعة احلرية، ومكان اجليل 
لذا،  ال�صيا�صي.  النظام  يف  ال�صاعد 
نوعية  لفهم  ثاقبة  روؤى  يقدم املوؤلف 
ال�صعب  بني  امل�صتمر  اجلديد  الكفاح 
ويف  الرقمي،  الع�رض  يف  وال�صلطة 

يحلل  كما  العام.  الف�صاء  اأو  املكان 
العام،  بالف�صاء  املجتمع  عالقة 
ويخترب دور التقنيات الرقمية واآليات 
زخم  توليد  يف  االجتماعي  التوا�صل 
الف�صاءات  امتالك  اإعادة  جديد نحو 

العامة يف املدينة.
اجلديدة  »البداية  الرابع،  الف�صل  اأّما 
فاتخذه  وا�صت�رضاف«،  روؤى  للميدان: 
ميدان  حالة  ليناق�س  جمااًل  املوؤلف 
التي  اجلديدة  الذهنية  التحرير 
عن  ف�صاًل  يناير،   25 ثورة  اأنتجتها 
يف  امل�رضي  املجتمع  دور  مناق�صة 
امليدان،  هذ  م�صتقبل  مالمح  ر�صم 
م�صتقبلية  روؤية  �صوغ  ويبلور حتديات 
قيمته  تاأكيد  ومنهجية  للميدان، 
بو�صفه رمًزا للحرية وميداًنا لل�صعب. 
املوقف  باختبار  الف�صل  وينتهي 
املحلي واالإقليمي والعاملي للميدان، 
لت�صكيل  والعمراين  والطرح املعماري 
�صباب  من  ا  خ�صو�صً م�صتقبله، 
املعماريني والعمرانيني الذين �صارك 

بع�صهم يف الثورة فعال.

حت�لت ب�صرية وذهنية

بالف�صل  الكتاب  الرءوف  عبد  يختم 
ال�صورة  واالأخري، »حتوالت  اخلام�س 
التحرير  مليدان  والذهنية  الب�رضية 
�س اىل املدنَّ�س«، بالتعامل  من املقدَّ
اأّن  قوامها  جوهرية  فر�صية  مع 
التحّول التدريجي، على مدار االأعوام 
ال�صبعة املا�صية، يف ال�صورة الذهنية 
والب�رضية والوجدانية مليدان التحرير 
�س اإىل فراغ مدنَّ�س، هو  من فراغ مقدَّ
د بهدف اإهدار الطاقة  م�رضوع متعمَّ
دور  واإجها�س  وت�صتيتها،  الثورية 
الف�صاء العام يف م�رض. كما يو�صح اأّن 
تدمري القيمة املعنوية والرمزية، بل 
وب�صورة  التحرير،  مليدان  واملادية، 
املعا�رضة،  اللحظة  حتى  تدريجية 
االإدراك  درجات  باأعلى  جرى 
والنظام  الع�صكري  املجل�س  من 

التي  االإدراكية  احلالة  هذه  احلاكم، 
قيمة  اإ�صقاط  اأّن  متاًما  ا�صتوعبت 
اجلمعي  الوعي  من  التحرير  ميدان 
ذلك  �صاحب  وما  امل�رضي،  لل�صعب 
الذهنية  ل�صورته  كامل  ت�صويه  من 
على  االأقدر  الفعل  هما  واليوتوبية، 
املوؤلف  يحلل  الثوري.  املّد  �صحق 
الع�صكري  املجل�س  جهد  ا  اأي�صً
جمموعة  جتنيد  يف  احلاكم  والنظام 
الكّتاب واملفكرين الإجراء تغيري  من 
الثائرين  امل�رضيني  لوعي  مرحلي 
وهذا  امليدان،  بف�صاء  وعالقتهم 
جدوى  بعدم  النداء  من  تطّور  جهد 
واالعت�صام  التظاهر  يف  اال�صتمرار 
اأّن  بدعوى  التحرير،  ميدان  يف 

املجل�س الع�صكري توىّل زمام القيادة 
اإىل  العودة  الثوري  بال�صباب  ويجدر 
بيوته ومدار�صه وجامعاته الأّن الثورة 
اتهام  اإىل  اأمينة،  اأيد  يف  اأ�صبحت 
اأو  ماأجورون  باأنهم  التحرير  يف  َمن 

م�صلَّلون.
وم�صمم  معماري  الرءوف  عبد  علي 
ي�صغل  واأكادميي،  وناقد  عمراين 
وبناء  التطوير  من�صق  من�صب 
باإدارة  والتدريب  والبحث  القدرات 
قطر،  بدولة  العمراين  التخطيط 
بن  حمد  جامعة  يف  زائر  واأ�صتاذ 
البحثية  اهتماماته  ت�صمل  خليفة. 
عمارة مدن اخلليج املعا�رضة، ومدن 
الربيع العربي، ومدن املعرفة. ن�رض 

يف  وتقرير  ومقالة  بحثية  اأوراًقا 
عاملية،  ودوريات  دولية  موؤمترات 
جامعات  يف  حما�رضات  األقى  كما 
عدة.  كتب  تاأليف  يف  و�صارك  عدة، 
ودوره  املعماري  »النقد  له:  �صدر 
يف تطوير العمران املعا�رض: احلالة 
مكة  و«من  والعربية«؛  امل�رضية 
يف  اأطروحات  فيجا�س:  ال�س  اإىل 
العرب  و«مدن  والقدا�صة«؛  العمارة 
نقدية  و«مقاالت  رواياتهم«؛  يف 
و«مدونات  امل�رضية«؛  العمارة  يف 
معمارية عمرانية )جزاآن(«؛ و«التنمية 
العمرانية املرتكزة على املعرفة يف 
ال�رضق االأو�صط«. ح�صل على جوائز 

عدة، اإقليمية وعاملية.

43 دولة عربية واأجنبية يف »ال�شارقة للراوي«
العزيز  عبد  الدكتور  �صعادة  ك�صف 
ال�صارقة  معهد  رئي�س  امل�صلم، 
الن�صخة  فعاليات  تفا�صيل  للرتاث، 
ال�صارقة  التا�صعة ع�رضة من ملتقى 
الدويل للراوي، وذلك خالل موؤمتر 
�صحايف نظمه املعهد �صباح اليوم، 
يف مقره باملدينة اجلامعية، والذي 
 24 يف  اجلديدة  ن�صخته  تنطلق 
�صبتمرب اجلاري، وت�صتمر على مدار 

3 اأيام، يف مركز اإك�صبو ال�صارقة.
الن�صخة  هذه  فعاليات  يف  وت�صارك 
وحتل  واأجنبية،  عربية  دولة   43
جمهورية اإيطاليا �صيف �رضف على 
ليلة  “األف  يتخذ من  الذي  امللتقى 
العديد  ويت�صمن  له،  �صعاراً  وليلة” 
من االإ�صافات النوعية املمّيزة التي 
تعلّق  ما  �صواًء  ر�صيده،  اإىل  ت�صاف 
اال�صتباقية  التدريبية  بالور�س  منها 
التي انطلقت قبل عدة اأيام وت�صتمر 
اأو  امللتقى،  فعاليات  نهاية  حتى 
الذي  برناجمه،  يف  الهائل  بالتنوع 
وندوات  ثقافية،  مقاهٍ  يت�صمن 

علمية، وحلقة �صبابية.

جمه�رية اإيطاليا �صيف �صرف 
امللتقى

وقال �صعادة الدكتور امل�صلم، رئي�س 
للملتقى:  املنظمة  العليا  اللجنة 

التا�صعة  اجلديدة  الدورة  “تاأتي 
�صعاِر  حتَت  امللتقى  من  ع�رضة 
من  الفرتة  يف  وليلة«،  ليلة  »األف 
مع  ات�صاقاً   ،2019 �صبتمرب  24ـ26 
ل�صمو  امل�صتنري  الثقايف  امل�رضوع 
اإحياء  اإىل  الرامي  ال�صارقة  حاكم 
الرتاث العربي من خالل العودة اإىل 
اأبهرت  التي  العربية  الليايل  �صحر 
املبدعني  حما�س  واألهبت  العامل 
اإىل  وحدتهم  الثقافات  �صتى  من 
الن�صج على منوال حكاياتها، وحتل 
ال�رضف  �صيف  اإيطاليا  جمهورية 
الدورة  هذه  يف  امللتقى  على 
وبالذات من مدينة �رضدينيا ممثلًة 
  DR.ROBERTA IDEيف
الفخرية  ال�صخ�صية   ،MUSCAS
تقديراً  العام،  هذا  املكّرمة 
واملعرفية،  العلمية  الإ�صهاماتها 
احلكايات  جمال  يف  وخا�صة 

ال�صعبية.“
وباحثني  خرباء  من  م�صاركاً   97

وحكواتيني واإعالميني
وتابع الدكتور امل�صلم:” تنطلق هذه 
الدورة مب�صاركة اأكرث من 97 م�صاركاً 
وحكواتيني  وباحثني  خرباء  من 
بينها:  واإعالميني من 43 دولة، من 
البحرين،  ال�صعودية،  االإمارات، 
اجلزائر،  املغرب،  م�رض،  الكويت، 
االأردن،  فل�صطني،  العراق،  تون�س، 

اإ�صبانيا،  ال�صودان، اليمن، الربازيل، 
كندا،  اأملانيا،  ال�صويد،  اأكوادور، 
اأمريكا، بريطانيا، بوليفيا،  اإيطاليا، 
فرن�صا،  �صوي�رضا،  ت�صيلي،  البريو، 
كولومبيا،  فنلندا،  الدامنارك، 
اأرمينيا،  الفلبني، كرواتيا، الربتغال، 
اليابان،  ال�صني،  رو�صيا،  املك�صيك، 
اأفغان�صتان،  باك�صتان،  اأوزبك�صتان، 

ال�صنغال.“
الدورة  حتوي  امل�صلم:”  واأ�صاف 
الربامج  من  العديد  اجلديدة 
التدريبية  والور�س  الثقافية 
بينها  من  اجلماهريية  والفعاليات 
ن�س  كتابة  حول  ا�صتباقية:  ور�س 
حكائي )ليلة( م�صتلهمة من حكايات 
الرتاث  وور�صة  وليلة،  ليلة  األف 
العربية  االإمارات  دولة  يف  الثقايف 
املنابع  اأهم  يف  روؤية   .. املتحدة 
واملوؤثرات، واملجاورة احلكائية يف 
فيها  ي�صارك  التي  الثانية،  ن�صختها 
دولة  من  و9  اخلارج،  من  �صيفاً   16
االإمارات ما بني مواطنني ومقيمني 
من الباحثني واحلكواتيني، ومعر�س 
خا�س ي�صتعر�س مقتنيات األف ليلة 
ي�صمل  جناح  اإىل  باالإ�صافة  وليلة، 
ال�صارقة  معهد  اإ�صدارات  كافة 
الكتب  من  كبرٍي  وعدٍد  للرتاث، 
القّيمة والكتيبات املهمة والن�رضات 
هذه  ب�صعار  حتتفي  التي  االإخبارية 

الدورة.“

ور�ش ت�صتهدف الأطفال 
م�صت�حاة من “األف ليلة 

وليلة“

عائ�صة  اأو�صحت  جانبها،  من 
العام  املن�صق  ال�صام�صي،  احل�صان 
للراوي،  الدويل  ال�صارقة  مللتقى 
اأن امللتقى يتمّيز بالتنوع واالإبداع، 
وفيه الكثري من اجلديد واالإ�صافات، 
لكتابة  اال�صتباقية  بالور�س  بدءاً 
الف�صل االأخري من كتاب “األف وليلة 
وليلة”، �صعار هذا العام، والذي يعد 
التي  العاملية  االأدبية  الروائع  من 
بتوا�صلها  العربية  الثقافة  اأنتجتها 
مع  وتزامناً  االإن�صاين،  الرتاث  مع 
عاملية  عا�صمة  ال�صارقة  اإعالن 
الور�س  اإىل  اإ�صافة   ،2019 للكتاب 
والتي  االأطفال،  ت�صتهدف  التي 
الكتاب  من  اأ�صماوؤها  انبثقت 
والبلورة  امل�صيء  امل�صباح  مثل: 
االأمرية  وجموهرات  ال�صحرية، 
يا�صمينة، اإ�صافة اإىل ور�س قلن�صوات 
واالأقنعة،  و�صهرزاد،  �صهريار 

والري�صة، وغريها الكثري.
ملتقى  “ياأتي  ال�صام�صي:  وتابعت 
ن�صخته  يف  للراوي  الدويل  ال�صارقة 
التا�صعة ع�رضة ليوؤكد مكانة ال�صارقة 

العربية  الثقافة  يف  الرائد  ودورها 
املثقفني  بيت  فهي  والعاملية، 
االإن�صاين،  الرتاث  وحا�صنة  العرب 
اإ�صافياً  اإجنازاً  الدورة  وت�صكل هذه 
كان  اأن  فبعد  احلافل،  �صجلها  يف 
خليجياً،  اإماراتياً  امللتقى  هذا 
ي�صت�صيف  دولياً،  ثم  عربياً  اأ�صبح 
خمتلف  من  واحلكواتيني  الرواة 
دول العامل، اأما الراوي هنا فلم يعد 
واإخبارٍي  راوٍي  اأ�صبح  بل  حملياً، 
دويل يجوب العامل ليحكي حكاياته 

ويبث رواياته.“

الأن�صطة والفعاليات

بعدد  ع�رضة  التا�صعة  الدورة  متتاز 
روح  حتمل  التي  الور�س  من  كبري 
وت�صم  وليلة”،  ليلة  “األف  كتاب 
والبلورة  امل�صيء،  امل�صباح 
االأمرية  وجموهرات  ال�صحرية، 
�صهريار  وقلن�صوات  يا�صمينة، 
والري�صة،  واالأقنعة،  و�صهرزاد، 
والكتاب الكبري، وطي الورق، ودمى 
فنية، باالإ�صافة اإىل م�رضح الدمى. 

احللقة النقا�صية ال�صبابية

“ا�صتلهام الرتاث  تُنظم حتت �صعار 
جمل�س  مع  بالتعاون  االإماراتي” 

االإمارات لل�صباب.

اجلل�صة احل�ارية

عن  حوارية  جل�صة  هناك  �صيكون 
األف ليلة وليلة يف الدراما الكويتية، 
الكوتيني  الفنانني  لتجربة  عر�س 
منهم  الفنانني،  من  عدد  مب�صاركة 
اأ.�صعاد عبداهلل، واأ. حممد املن�صور، 
واأ.عبدالرحمن  النبهان،  جا�صم  واأ. 

العقل، واأ. منقذ ال�رضيع.

الربنامج الثقايف

يف هذا العام �َصتُطرح اأوراق متنوعة 
وليلة  ليلة  باألف  يتعلّق  ما  كل  عن 
واألوانها  وفنونها،  جماالتها،  بكل 
و�صتكون موزعة على قاعات ثالث 
“�صهريار”،  االأوىل  القاعة  وهي 
والقاعة الثانية “�صهرزاد”، والقاعة 

الثالثة “دنيا زاد.“

عرو�ش احلكي

�صي�صتمع احل�صور وجمهور امللتقى 
يقدمها  وهناك  هنا  من  بحكايات 
من  احلكواتيني  من  جمموعة 

خمتلف دول العامل.
 وكالة اأنباء ال�صعر
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املعهد«.. الرواية الأكرث 
رعبًا ل�ستيفن كينغ

تن�صغل ال�صحافة الثقافية العاملية بـ"املعهد"«، الرواية الأحدث 
للكاتب الأمريكي �صتيفن كينغ، اأحد اأهم كتاب اخليال العلمي 

املعا�صرين، بعد ت�صدرها لوائح الكتب الأعلى مبيعًا.

وكالت 

وتتناول الرواية ق�صة طفل عبقري 
مع  واحتجازه  والديه  قتل  يتم 
ي�صمى  مكان  يف  اآخرين  اأطفال 
على  يُجربون  حيث  »املعهد« 
بح�صب  اجل�صدي،  الإيذاء  حتمل 

»دال�س نيوز.»
�صبياً  »املعهد«  يف  كينغ  ويتتبع 
يدعى لوك اإلي�س البالغ من العمر 
12 عاماً، والذي اأ�صبح يتيماً ب�صكل 
مفاجئ بعد مقتل والديه على يد 

ل�صو�س يف منزلهما.
منت�صف  يف  لوك  اختطاف  ويتم 
خميف  مكان  يف  وي�صتيقظ  الليل، 
ويجد  املعهد،  ا�صم  عليه  اأطلق 
حتتجزه  التي  الغرفة  اأن  ال�صبي 

هي ن�صخة طبق الأ�صل من غرفته 
فيها  توجد  ل  اأنه  اإل  املنزل  يف 

نافذة.
ولوك يتاأكد ب�رسعة اأنه لي�س وحيداً 
العامل اجلديد، فهو ي�صم  يف هذا 
اخلا�صة  القدرات  ذوي  الأطفال 
فنون  يف  املوهوبني  ذلك  يف  مبا 

التحريك الذهني والتخاطر.
تدعى  �صيدة  املعهد  وتدير 
وموظفوها  هي  وتعمل  �صيغ�صبي، 
وقدرات  مواهب  ا�صتغالل  على 
ب�صتى  منها  وال�صتفادة  الأطفال 
هوؤلء  احلديثة،  والتقنيات  الطرق 
ي�صتطيعون  ل  الذين  الأطفال 
لوك  اأن  اإل  املكان،  من  اخلروج 
طوال  اخلارق  ذكاءه  ي�صتخدم 
حماولت  يف  الرواية  اأحداث 

ذلك  له  يتحقق  اأن  اإىل  للهرب 
فيكون اأول من يحقق هذا الهدف 

يف تاريخ املكان امل�صوؤوم.

العامل احلقيقي.. 
ا�صتغالل طاقات 

الآخرين

خالل  من  ال�صهري  الروائي  ويريد 
بني  مقاربة  خلق  الرواية  هذه 
وبني  املعهد  ي�صمى  الذي  املكان 
فيه  يتم  الذي  احلقيقي  العامل 
ل�صالح  كبرية  طاقات  ا�صتغالل 
خالل  من  ي�صري  وهو  اآخرين، 
اإ�صاءة  اإىل  لوك  الطفل  ق�صة 
معاملة الأطفال لأهداف ت�صب يف 

م�صلحة قوى اأكرب.
الأمريكي  الرعب  روائي  وقال 
هذه  كتابة  يف  بداأ  اإنه  ال�صهري 
الق�صة اخليالية عندما احتجزت 
اأ�رس  ترامب  الرئي�س  اإدارة 
املهاجرين على احلدود اجلنوبية 

مع املك�صيك.
واأ�صاف اأثناء الرتويج لروايته »يف 
بع�س الأحيان، تاأتي احلياة لت�صبه 

الفن، بدلً من العك�س.»
وتابع وفقا ملوقع »فوك�س نيوز«: 
هذه  كتابة  اأعيد  كنت  »بينما 
اكت�صفت  واحدة،  مرة  الرواية 
ال�صغار  الأطفال  نحب�س  اأننا 
فقلت  احلدود  على  اأقفا�س  يف 

لنف�صي، هذا مثل كتابي.»
والرواية كما و�صفها موقع اأمازون 

»ق�صة درامية مثري للتعاطف من 
مقابل  اخلري  عن  كينغ  �صتيفن 
فيه  يفوز  ل  عامل  يف  ال�رس 

الأ�صخا�س الطيبون دائًما.»
الأكرث  باأنها  الرواية  نقاد  وي�صف 
بلغ  التي  كينغ  روايات  بني  رعباً 
والتي  رواية   60 من  اأكرث  عددها 
ال�صينما،  �صناع  غالبيتها  تلقف 
متابعة  لقت  اأفالم  اإىل  وحتولت 
عالية وت�صدراً يف �صباك التذاكر 

العاملي.
ويُعر�س يف الوقت احلايل اجلزء 
الأمريكي  الرعب  فيلم  من  الثاين 
املقتب�س  )ال�صيء(،  »اإت« 
الذي  كينغ  رواية  عن  بن�صختيْه 
اأعلى  ثاين  حتقيق  يف  جنح 
تاريخ  يف  رعب  لفيلم  افتتاحية 

الذي  الأول  اجلزء  بعد  ال�صينما 
عر�س يف العام .2017

حول  »ال�صيء«  اأحداث  وتدور 
مهرج  هيئة  يف  يتخفى  وح�س 
يدعى بيني وايز، لديه تاريخ حافل 
من القتل والعنف ميتد على مدى 
قرون، وي�صعى ل�صطياد الأطفال 

واحداً تلو الآخر.
فورب�س  جملة  خرباء  اأن  يذكر 
كينغ،  �صتيفن  الكاتب  و�صعوا 
املتحدة  الوليات  يف  ولد  الذي 
عام 1947، وا�صتهر برواياته التي 
يف  الرعب،  اآداب  �صمن  ت�صنف 
الكتاب  قائمة  يف  الثالثة  املرتبة 
 ،2018 العام  يف  دخاًل  الأعلى 
بـ27  قدرت  اإيرادات  حمققا 

مليون دولر.
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التاأكيد على الهتمام اأكرث بالرتجمة امل�سرحية و تاأ�سيل امل�سطلح عند الرتجمة اإىل العربية
امِللتقى   يف  اأم�س  اأول  م�صاركون   اأكد 
والهوية  وامل�رسح  »الرتجمة  حول  الدويل 
مركز   ينظمه  الذي  والتاأثري«  التاأثر  بني   :
الجتماعية  الأنرثوبولوجيا  يف  البحث 
اأكرث   الهتمام  على  لوهران  والثقافية 
تاأ�صيل امل�صطلح  بالرتجمة امل�رسحية و 

عند الرتجمة اإىل العربية.
وذكر املتدخلون يف هذا اللقاء ان املعاجم 
امل�رسحية العربية تعتمد على امل�صطلح  
الدخيل والهجني وهذا ما يوؤثر على تطور 
امل�رسح العربي ما دامت م�صطلحاته غري  
رحاب  ال�صاأن  هذا  يف  واأبرزت  موؤ�صلة. 
بن  »حممد   2 وهران  جامعة  من  علولة 
بقيت  امل�رسحية  الرتجمة   ان  اأحمد«، 

موؤكدة  الرتجمية  الدرا�صات  هام�س  على 
على اهمية الهتمام بالرتجمة  التي تعترب 
»عملية اكرث تعقيدا لن امل�رسح ممار�صة 
فنية حتكمه عنا�رس متداخلة  ولي�س نوع 

اأدبي.»
جتربة  باملنا�صبة  املتدخلة  وقدمت 
ترجمة  يف  علولة  القادر  عبد  امل�رسحي 
م�رسحية »  اأرلوكان خادم ال�صيدين« للكاتب 
امل�رسحي اليطايل كارلو غولدوين مربزة 
عمليات  التكييف والتحوير التي خ�صع لها 
عماد  اأكد  جانبه،  من  امل�رسحي.  الن�س 
على  )تون�س(  جندوبة  جامعة  من  حمنان 
ترجمة  عند  امل�صطلح   تاأ�صيل  �رسورة 
الن�صو�س الغربية اىل العربية، م�صريا اىل 

تعتمد  العربية   امل�رسحية  املعاجم  ان 
كثريا على امل�صطلح الدخيل.

الرتجمة  تاأخذ  ان  »�رسورة  اإىل  دعا  كما 
الهوية   م�صاألة  العتبار  بعني  امل�رسحية 
اخل�صو�صيات  احرتام  خالل  من  وذلك 
الثقافية والجتماعية والدينية للمجتمع.»

وقد تابع احل�صور يف اليوم الأول من هذا 
يومني   مدار  على  يتوا�صل  الذي  اللقاء 
اخلطاب  »ترجمة  حول  اخرى  مداخالت 
امل�رسحي بني مطرقة الت�رسف و�صندان 
امل�رسح،  خ�صبة  على  الن�س  و«   التكافوؤ« 
الرواية  يف  و«الهوية  للمرتجم«  دور  اأي 

اجلزائرية  املم�رسحة.»
الثاين  يومه  يف  اأم�س   املوؤمتر  وتوا�صل 

على   املداخالت  من  �صل�صلة  بتقدمي 
غرار » الن�س الأدبي والهوية بني الرتجمة 
والهوية  الثقافية   الهوية  و«   « والقتبا�س 
و«  والتاأثري«  التاأثر  الجتماعية يف عالقة 
ثقافة امل�رسح يف اجلزائر  ودورها يف بناء 

الهوية املحلية.»
بالتعاون  ينظم  الذي  اللقاء  هذا  ويح�رس 
مع امل�رسح اجلهوي لوهران »عبد القادر  
من  عدد  من  وباحثون  اأ�صاتذة  علولة«، 
والأردن  ولبنان  اجلزائرية  اجلامعات 

وتون�س. 
امللتقى  هذا  هام�س  على  مت  لالإ�صارة، 
مركز  بني  �رساكة  اتفاقية  توقيع  الدويل 
الجتماعية  الأنرثوبولوجيا  يف  البحث  

لوهران  اجلهوي  وامل�رسح  والثقافية 
جياليل  املوؤ�ص�صتني،  مديري   طرف  من 
التوايل،  على  �صنو�صي،  ومراد  امل�صتاري 
للم�صائل  البحوث   توجيه  اىل  تهدف 
القتبا�س  غرار  على  بامل�رسح  املتعلقة 

والرتجمة وغريها.
اأخرى، عر�س امل�رسح اجلهوي  من جهة 
امللتقى  هذا  انعقاد  مبنا�صبة  لوهران 
م�رسح  ،بطريقة  الناجي«    « م�رسحية 
دميراد  بن  عديلة  للمخرجة  ال�صارع 
علي  اأيت  وما�صيليا  حالجة   نزمي  واأداء 
البحث يف  وذلك على م�صتوى مقر مركز 

الأنرثوبولوجيا الجتماعية  والثقافية.
وكالت

عن دار »الآن نا�صرون وموزعون« يف عّمان

»بقعة عمياء«.. اإ�سدار جديد للأردنية �سمية خري�س
�صدرت حديثاً رواية »بقعة عمياء« للروائية الأردنية، 
وموزعون«  نا�رسون  »الآن  دار  عن  خري�س  �صميحة 

يف عّمان.
تاآكل الطبقة الو�صطى يف العامل العربي

وتتحدث الرواية عن تاآكل الطبقة الو�صطى يف العامل 
كاأنها  �صخو�صها  خري�س  املوؤلفة  وتر�صم  العربي، 
تختارهم من بني ع�رسات ال�صخ�صيات التي خربتها 
وحفظت كل تفا�صيل حياتها، معتربة الأردن منوذجاً 

عن العامل العربي يف اأغلبه.
غري  احلياتية  اللحظة  التقاط  يف  خري�س  وتنجح 
اإبداعية  لوحة  لتكون  وتوؤطرها،  وتثبتها،  امل�صتقرة 

واقعية، بح�صب وكالة الأنباء الأردنية.
منطقة  اإىل  القادمة  نوال  مع  الرواية  وتبداأ 
ال�صمي�صاين، الربجوازية يف حينه، يف عّمان، من جبل 
لتعمل  برجوازية،  منطقة  يوماً  كان  الذي  احل�صني، 

موظفة بنك، وتتعرف على ربحي القادم من الريف، 
عملية  وميار�س  املكتبات،  اإحدى  يف  يعمل  والذي 
يتزوجان  وعندما  بزمالئه،  الأمنية  التقارير  كتابة 
اإىل  ماركت  �صوبر  ميلك  تاجر  عائلة  لدى  ي�صكنان 

جانب البيت، كما جند يف كثري من مناطق عّمان.
من  عائلة  وربحي  نوال  لدى  وي�صبح  الأيام،  ومت�صي 
بنتني وولد، وحتلم ببناء اإمرباطورية نون )على غرار 
فيلم فاتن حمامة- اإمرباطورية ميم(، فت�صمي اأبناءها 
لكن  ونادر،  ونور،  ندى،  النون:  بحرف  تبداأ  باأ�صماء 
اإحدى البنتني تفقد ب�رسها مبكرا، لكن نوال مل تنتبه 
ظل  يف  الأبناء  يكرب  الأوان،  فوات  بعد  اإل  ذلك  اإىل 

خا�صة  عائلتها،  لتعيل  رزقها  ك�صب  نوال يف  ان�صغال 
ف�صاد،  ق�صايا  ب�صبب  العمل  من  زوجها  ف�صل  بعد 
ي�صكن  �صاعر  �صاب  مع  عالقة  الكربى  بنتها  وتقيم 
فوق بيتهم، وابنها الفا�صل يف املدر�صة، يهوى اإحداث 
على  وي�صغله  له،  خال  بداية  يلتقطه  حتى  امل�صاكل، 
تك�صي، ثم على �صاحنة، ولأنه �صاب متهور يت�صبب يف 
حوله  فيلتف  العمل،  من  لف�صله  خاله  دعت  حادث، 
اأن  دون  �صوريا  يف  للحرب  ويجنده  املتطرفني  اأحد 

يعي حقيقة احلرب هناك.
ترمز  التي  اإمرباطوريتها،  اإقامة  لنوال  يتحقق  ومل 
الأب  الأ�رسة،  تتفكك  اإذ  الو�صطى،  الطبقة  اإىل 

ي�صاب بالزهامير، والأم تدخل يف عالقة مع جارها 
اأكرب منها بكثري  الكربى تتزوج رجاًل  والبنت  التاجر، 
داع�س  بتنظيم  يلتحق  الولد  خليجية،  دولة  يف  يعمل 
الإرهابي  يف �صوريا، ومل يبق اإل البنت ال�رسيرة، اأما 
عائلة التاجر فهي تتاآكل اأي�صا، فالبن املدلل، يدمن 
البداية، ثم فجاأة يلتحق باملجاهدين  املخدرات يف 
يف  الدعوي  العمل  ليمار�س  يعود  ثم  اأفغان�صتان،  يف 
�صيء،  كل  املغيبة عن  الزوجة،  اأما  ظروف غام�صة، 
لدرو�صها  تتفرغ  زوجها،  مع  توا�صل  لأي  الفاقدة 

الدينية، وتكون �صعيدة بتحول ابنها اإىل التدين.

ال�صخ�صيات، ويربز هناك  باأ�صوات  والرواية تتحدث 
اأ�صوات عائلة نوال جميعهم، اإ�صافة اإىل �صوت اجلار 
ثانوية،  فبقيت  الرواية  �صخ�صيات  بقية  اأما  التاجر، 
ومل تتحدث ب�صوتها اخلا�س، ويتعرف عليها القارئ 

من خالل اأ�صوات بقية ال�صخ�صيات.
م�صرية �صميحة خري�س

يذكر اأن الكاتبة �صميحة خري�س ح�صلت على جائزة 
»�صجرة  روايتها  عن  الآداب  يف  الت�صجيعّية  الّدولة 
اأبو  وجائزة   ،1997 عام  احلياة«  تقا�صيم  الفهود/ 
روايتها  عن   2004 عام  تون�س  من  ال�صابي  القا�صم 
»دفاتر الطوفان«، وعلى جائزة الفكر العربي لالإبداع 
وجائزة   ،  2007 الأدبية  جتربتها  جممل  عن  العربي 
الدولة التقديرية يف الأردن عام 2014، وُقلِّدت و�صام 

احل�صني للتميز والعطاء يف الأردن عام .2015
والهيئات  الروابط  من  العديد  يف  ع�صو  وخري�س 
كتاب  ورابطة  الأردنيني  الكتاب  رابطة  مثل  الثقافية 

واأدباء الإمارات، ونقابة ال�صحفيني الأردنيني.
و�صاركت خري�س يف العديد من املوؤمترات والندوات 
العربية يف كل من اأبو ظبي واملغرب وتون�س وبغداد، 
املحلي،  ال�صعيد  على  م�صاركاتها  اإىل  بالإ�صافة 
وكتبت �صيناريو الن�س وال�صيناريو الإذاعي، والق�ص�س 
الأملانية  اإىل  اأعمالها  وتُرجمت  وامل�رسح،  والرواية، 
والإ�صبانية والإجنليزية، ون�رست اأعمالها يف ال�صحف 
اأعمال  اإىل  لت بع�س رواياتها  العربية والأردنية، وحَوّ

درامية اإذاعية.
 وكالت
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برحيل العمالق مو�سى حداد ...احلزن 
يخيم يف �سماء ال�سينما اجلزائرية

رحل عنا املخرج ال�سينمائي مو�سى حداد باجلزائر العا�سمة عن عمر ناهز 81 �سنة  وهذا يوم الثالثاء 17 �سبتمرب 2019 فهو يعد  من كبار املخرجني 
ال�سينمائيني اجلزائريني الذين  �سرفوا اجلزائر يف عامل الفن ال�سابع  بوا�سطة اأفالمه التي بقيت خالدة و را�سخة يف اأذهان ال�سعب اجلزائري اأبرزها  

رائعتاه   : »معركة اجلزائر » و«عطلة املفت�س الطاهر«  وغريهما من الأعمال ال�سينمائية التي روت عط�س امل�ساهد اجلزائري لأعوام طويلة  .

حكيم مالك

م�سرية حافلة 
بالنجاحات لعبقري 

الفن ال�سابع 

ولقد ولد  مو�سى حداد  �سنة 
العا�سمة    باجلزائر   1937
�سناعة  يف  مهتما   وكان 
م�ساعدا  عمل   ، الأفالم  
الفرن�سي  التلفزيون  يف 
)L’ORTF( ثم يف اجلزائر 
حل�ساب �رشكة خا�سة لإنتاج 
الأفالم )الق�سبة(  ولقد عمل 
الإيطايل   للمخرج  م�ساعدا 
فيلم  يف  بونتيكورفو  جيلو 
  1967 اجلزائر«  معركة   «
اأي�سا  له  ال�سنة    نف�س  ويف 
الطاهر«  املفت�س  »كوميديا 
فيلم   1972 �سنة  واأخرج   ،
الطاهر  املفت�س  عطلة   «
»جرت اأحداثه  بني اجلزائر 
به  حقق  والذي  وتون�س 
يف  كبريا  جماهرييا  جناحا  
فكان    ، ال�سبعينات  بداية 
هذا العمل ال�سينمائي  قفزة 
نوعية يف ال�سينما اجلزائرية 
�سواء  حد  على  والعربية 
للتعاون  بابا  فتح  فلقد    ،
امل�سرتك  ال�سينمائي 
الدول  خمتلف  بني  واملثمر 
ال�سنة  ،   ويف نف�س  العربية 
ال�سجرة  حتت  فيلم  اأخرج  
بعنوان    لكوميديا  اإ�سافة     ،
 « �سنة  الطاهر  املفت�س 
اأجل  1973«  و�سيجارة من 
و«اأبناء    1975 �سنة   « علي 
يف  طريو  و«ح�سان  نوفمرب« 
وله     1978 �سنة  اجلبل« 
اأعمال ناجحة  »كالتحدي«. 
�سنة   « »التحرير  فيلم  وله 
�سنة  اإن  وماد   ،  1982
1999  و«حراقة بلوز« �سنة 

.  2012

حبيب بوخليفة :  مو�سى 
حداد جميل الروح و 
متميز يف كل اأعماله 

الفنية

والناقد  املخرج  قال  و   
بوخليفة  حبيب  امل�رشحي 
لـ  »الو�سط »  عن  املخرج 
اإنه  الراحل  ال�سينمائي  
�سديق جميل الروح و متميز 
الفنية مو�سى  اأعماله  يف كل 
»عطلة  رائعة  حداد �ساحب 
املفت�س الطاهر » يعترب من  
اأوائل املخرجني ال�سينمائيني 

اجلزائريني  واأح�سنهم  الذين 
ج�سدوا  بو�سوح يف اأعمالهم 
ال�سخ�سية الثقافية القاعدية 
اجلزائرية خ�سو�سا يف فيلم 
الطاهر«  املفت�س  »عطلة 
الثورة«  يف  طريو  »ح�سان  و 
لقد    « نوفمرب   »اأبناء  و 
الإيطايل  املخرج  مع  عمل 
كورفو  بونتي  جيلو  الكبري 
رائعة  يف  خمرج  كم�ساعد 
بعد   « اجلزائر  »معركة 
له  �سمح  ،مما  ال�ستقالل 
حديث  باأ�سلوب  يتميز  اأن 
الرومان�سية  الواقعية  من 
الإيطالية  فهو خمرج يتميز 
و  للوجود  العاطفية  بالنظرة 
اجلزائريني  قيم  بني  الربط 
متحركة  اأعماله  احلداثة.  و 
ميزج  اجتماعية  دينامية  و 
ت�ستقطب  الفكاهة،  فيها 
مع    ب�سهولة   امل�ساهد 
بالأطفال  الكبري  اهتمامه  
مع  التزاما  كان  ال�سباب  و 
احلنونة  الطيبة  طبيعته 
كان  انه  القول  ميكن  و   ،
يف  املخرجني  اأح�سن  من 
وهذا  املمثل  اإدارة  مو�سوع 
التمثيل  نالحظه يف م�ستوى 

املتميز يف الأداء.

�ساحب ثقافة �سينمائية 
جادة

اأنه   بوخليفة  اأ�ساف  و   

حداد   مو�سى  على  تعرف 
بعد رجوعي من مو�سكو يف 
اأواخر الثمانينات من القرن 
امل�رشح  بقاعة  املا�سي 
الوطني اجلزائري  و ارتبطنا 
اأحيانا   كاأ�سدقاء وكنا نلتقي 
امل�ساريع  عن  للحديث 
لنلعن  اأخرى  اأحيانا  الفنية و 
و�سعنا كمبدعني بالرغم من 
كانت  التكوين  ع�سامي  اأنه 
جادة   �سينمائية  ثقافة  له 
الإجنازات  على  ومطلع 
الفنية ال�سينمائية الأوروبية. 
بوا�سع  الفقيد  اهلل  رحم 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته 
وال�سلوان  ال�سرب  اأهله  ويلهم 
القلبية  اخلال�سة  تعازي 
الإعالمية  املتميزة  لزوجته 
الكرمية  العائلة  كل  و  اأمينة 
اأ�سدقائنا  لكل  و  الأقارب  و 
عن  عرفوه  الذين  الفنانني 
اإليه  اإنا   و  هلل  اإنا  قرب... 

راجعون.

�سليم اأقار: رحيله ترك 
فراغا رهيبا يف قلوبنا 

والناقد  املخرج  ونعى 
املركز  ومدير  ال�سينمائي 
)متحف  لل�سينما  اجلزائري 
الراحل     ، ال�سينيماتاك(، 
غادرنا  الذي  حداد  مو�سى 
كبريا  فراغا  وترك  تكتم  يف 
يف قلوبنا وذكرياتنا ، م�سريا 

الفقيد  يف  اأنه  تعرف على 
عام 1999 ، عندما ح�رشت 
اإعداد  اأثناء   الثالثة   القناة 
فيلمه » ماد اإن » وكان لدينا 
وهي  األ  م�سرتكة  �سديقة 
�سعاد  اجلزائرية   الفنانة 
ما�سي التي  اأ�سدرت األبومها 
مل  حيث    « راوي  »يا  الأول 
يرتدد يف م�ساعدتها  ودعمها  
اأغنيتها  يف   من خالل و�سع 
 made« فيلمه  جنرييك  
اأنها  يعلم  يكن  in«حيث  مل 
بعد  كبرية  جنمة  �ست�سبح 
الرغم  على  و  �سنوات  ب�سع 
من تقدمه يف ال�سن ، اإل  كان 
�سديق لل�سباب  وداعما لهم 
وكان يتمتع  بروحه ال�سبابية 
اأفالم  يحب  كان  فلقد    ،
الإيطالية  والواقعية  احلركة 
اجلديدة والأفالم الأمريكية 
،  كان ن�سيطا جدا. يف عام 
جلنة  من  جزًءا  كنا   2005
الذهبي »يف  »الفنك  حتكيم  
ذلك الوقت ، اأخربين ما يفكر 
الب�رشي  ال�سمعي  عن  فيه 
روؤيته  واأعطاين  اجلزائري 
اأمتنى  كنت  و   ، للتلفزيون 
حول  ب�سهادته  يديل  اأن  له 
معركة    « فيلم  م�ساركته يف 
يكن  مل  ولكنه  اجلزائر« 
اأفجعني  فرحيلك  جاهًزا،  
فوداعا    ... كثريا  فيا  واأثر 

مو�سى رحمك اهلل .

املجل�س الوطني للفنون 
والآداب ينعي �ساحب 
رائعة املفت�س الطاهر

املخرج  رحيل   اإثر  وعلى    
اجلزائري مو�سى حداد  قام 
للفنون  الوطني  املجل�س 
بتقدمي   باجلزائر   والآدب 
تعزية لأ�رشة الفقيد والعائلة 
يف  عامة  اجلزائرية  الفنية 
متيقنا  اجللل  امل�ساب  هذا 
بدوام ذكراه يف قلوبنا وبقاء 
فنه يف ذاكرتنا  فهو يعد  من 
اأهم  املخرجني اجلزائريني 
تنوعا  واأكرثهم  املعا�رشين 
وامل�سامني  الأ�ساليب  يف 
�ساحب  وهو  ال�سينمائية  
»املفت�س  مع  الأفالم  روائع 
ال�سبعينيات  يف  الطاهر« 
 ،  «  1975 نوفمرب  »اأولد   ،
ال�سل�سة التلفزيونية » ح�سان 
 ،  1978  « اجلبل  يف  طريو 
وواحد   ،1980 التحدي«   «
يف   الأك�سن   اأفالم  اأوىل  من 
»ماد  يف  واملتمثل  اجلزائر 
لينهي   ،  1999 �سنة   « اإن 
م�سواره بفيلم » حراقة بلوز« 

. 2012

   Cnca تعزي 
عائلة عميد ال�سينما 

اجلزائرية مو�سى حداد
 

 و قدم املدير العام للمركز 

وال�سمعي  لل�سينما  الوطني 
�سويحي   مراد  الب�رشي 
عائلة  املركز  عمال  وكافة 
الراحل مو�سى حداد اأيقونة 
م�سرية  اجلزائرية  ال�سينما 
والأ�سى  احلزن  ببالغ  اأنها 
تلقت نباأ وفاة �ساحب رائعة 
الطاهر  املفت�س  عطلة   “
يوم  املنية  وافته  الذي    “
اجلاري  �سبتمرب  الثالثاء18 
ل  اجللل   امل�ساب  وبهذا   ،
عائلة  نعزي   اأن   اإل  ي�سعنا 
تعاىل  اهلل   �سائلني  الراحل 
الوا�سعة   برحمته  يرحمه  اأن 
ال�سرب  واأهله  ذويه  ويلهم 
اإليه  واإنا  هلل  اإنا  وال�سلوان  

راجعون .
ب�سري دراي�س: وداعا 
اأيها ال�سديق  والأب 

والأخ 

ال�سينمائي   وقال  املخرج 
يذهب  دراي�س،   ب�سري 
ال�سديق ، الأب ، الأخ الأكرب 
حداد،  مو�سى  الرفيق   ،
اأف�سل  اأحد  �سك  بال  اإنه 
اجلزائريني  املخرجني 
ذلك  يف  مبا   ، اأفالمه  يف 
الطاهر  املفت�س  »اإجازات 
التي احتفلت بعدة اأجيال.. 
الطاهرة   لروحك  فوداعا 
التعازي  خال�س  واأقدم 

لزوجته اأمينة حداد.
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اكت�صاف م�صكلة قاتلة يف جتويف الفم
كولومبيا  جامعة  علماء  اكت�شف 
البكترييا املوجودة  اأن  الأمريكية، 
ت�شاهم  والتي  الفم،  جتويف  يف 
الأ�شنان  ت�شو�س  عملية  يف 
تطور  من  تعجل  اللثة،  والتهاب 
موقع  ويفيد  القولون  �رسطان 
باأن   »MedicalXpress«
بروتني  غياب  اكت�شفوا  الباحثني 
خاليا  يف   »Annexin A1«
القولون ال�شليمة، والذي يحفز منو 
التجارب  وخالل  اخلبيثة  الأورام 
التي اأجراها الباحثون على الفئران، 
ات�شح اأن كبح ن�شاط هذا الربوتني 
 Fusobacterium« منع بكترييا
nucleatum« من تن�شيط م�شار 
الإ�شارات التي ت�شاعد على تطور 
الأورام  منو  واأبطاأ  ال�رسطان، 
الباحثون  حلل  كما  اجلديدة. 
النووي  احلم�س  عن  معطيات 
ب�رسطان  م�شابا   466 لـ  الريبي 
ازدياد ن�شاط  اأن  القولون، وات�شح 

كان   »Annexin A1« بروتني 
بغ�س  التكهنات،  باأ�شواأ  مرتبطا 
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة 

حاليا  الباحثون  ويعمل  املر�س 
لت�شخي�س  طريقة  تطوير  على 
بروتني  مب�شاعدة  ال�رسطان  اأنواع 

»Annexin A1« كموؤ�رس حيوي، 
الطبية  لالأدوية  هدفا  وجعله 

اجلديدة.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�س �رسطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رسق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

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

على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�س �رسطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رسطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

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

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�س 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال الكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�شادة 

ملر�س �رسطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رسقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر

 

 عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�شوت  تو�شّ
الذي ي�شدر لدى »طقطقة« الأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 

فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، لأن كّل 
الأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�شابع، ولي�س ت�شّكلها 

ول ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف العتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

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

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

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

الأمريكية  لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
مع علماء اأحياء من الهند اأن الرمان يحتوي 
على مواد متنع حدوث التهابات يف الأمعاء، 
التقرحات وتخف�س من  التئام  وت�شاعد يف 

احتمال الإ�شابة بال�رسطان.
ووفقا للعلماء، يقلل م�شتخل�س الرمان من 

اأن  الأمعاء، حيث  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
الإ�شارة  جزيئات  املعوية متت�س  البكترييا 
مفيدة  اأخرى  مواد  اإىل  وحتولها  النباتية 
راجبري  ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد 
اأن  »اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة  من  �شينخ 
املواد يف الرمان ت�شاعد اجل�شم يف اإعادة 

وبقية  الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء 
اجل�شم«.

ويوؤكد الباحثون اأن الرمان يحتوي على مادة 
بخ�شائ�شها  املعروفة   »urolitina-A«
اختبار  وعند  لالأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها 
خمتلفة  اأع�شاء  على  الرمان  م�شتخل�س 
من اأن�شجة ج�شم الفئران املخربية، ات�شح 
يف  اإيجابا  ويوؤثر  الأمعاء  التهاب  يكبح  اأنه 

الغ�شاء املخاطي لها.
الرمان  م�شتخل�س  اأن  للباحثني  ات�شح  كما 
خاللها  ومن  الأمعاء،  م�شتقبالت  يف  يوؤثر 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
اللتهابات ويعمل العلماء حاليا على ابتكار 
اأكرث  تكون   »urolitina-A« نظائر ملادة 
اأمانا وفعالية، خا�شة وهي موجودة بوفرة 
يف م�شتخل�س الرمان، وهي التي حتمي من 
الأخرى  والأمرا�س  الأمعاء  تطور �رسطان 

الناجتة عن اللتهابات.

م�صتخل�ص الرمان يحمي من �صرطان الأمعاء

ق�صرة الراأ�ص قد ترتبط مبر�ص خطري
فطرا  باأن  جديدة  درا�شة  اأفادت 
اأن  ميكن  الراأ�س،  بق�رسة  مرتبطا 
الإ�شابة  يف  حا�شما  عامال  يكون 

مبر�س »كرون« املعوي املزمن.
املال�شيزية  الفطريات  وترتبط 
املوجودة يف الب�رسة الدهنية وفروة 
يف  مبا  جلدية،  بحالت  الراأ�س، 
ذلك ق�رسة فروة الراأ�س، واكت�شف 
الباحثون اأن الفطريات، التي توجد 
عادة يف ب�شيالت ال�شعر الب�رسي، 
الغليظة،  الأمعاء  يف  اأي�شا  تكمن 
�شارة  الفطريات  هذه  تعد  ول 
بالن�شبة ملعظمنا، ولكن يبدو اأنها 
ميتلكون  ممن  النا�س،  بع�س  لدى 
تركيبة جينية معينة، تزيد من �شوء 
ال�شطرابات املعوية، مثل مر�س 

.)IBD( التهاب الأمعاء
اأندرهيل،  ديفيد  الدكتور،  وقال 
يف  الدرا�شة  معدي  اأحد 
 »Cedars-Sinai« م�شت�شفى 
باأن  »فوجئنا  اأجنلو�س:  بلو�س 
اأكرث  كانت  الفطريات  هذه 
الأن�شجة  �شطوح  على  �شيوعا 
كرون(،  )داء  مر�شى  لدى  املعوية 
الأ�شحاء.  الأفراد  من  اأكرث 
وجود  ارتبط  ذلك،  على  وعالوة 

جني  يف  �شائع  بتغري  املال�شيزيا 
�شد  للمناعة  مهم  باأنه  معروف 
 »IBD« مر�س  الفطريات«ويتميز 
بالتغريات يف ال�شتجابة املناعية 

للميكروبيوم املعوي.
ويف حني اأن معظم الدرا�شات حول 
البكترييا،  على  تركز  امليكروبيوم 
اأندرهيل،  الدكتور  فريق  فاإن 

يبحث يف وجود الفطريات ودورها 
مبر�س  الإ�شابة  يف  املحتمل 
جوزيه  الدكتور  وقال  الأمعاء 
فريق  اأع�شاء  اأحد  وهو  ليمون، 
التغيريات  اإن  البحث يف الدرا�شة، 
 M.« مثل  املعوية،  الفطريات  يف 
تكون  اأن  ميكن   ،»restricta
التي  الأعرا�س،  تفاقم  يف  عامال 

ت�شاهم يف الإ�شابة بالأمرا�س لدى 
بع�س مر�شى »داء كرون«واأظهرت 
 Cell« النتائج املن�شورة يف جملة
اأن   ،»Host and Microbe
مرتفعة  كانت   »M. restricta«
احلاملني  »كرون«  مر�شى  لدى 
با�شم  املعروف  الوراثي  للتنوع 

 .»IBD CARD9«



اخلمي�س  19  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل19 حمرم   1442هـ �إ�سالميات19

�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من تو��سع �أبو بكر �ل�سديق

�حلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

�لإميان �ملزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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باالحتفاء باأبرز االنتاجات ال�سينمائية العاملية 
والعربية واملحلية

�أكرث من 70 فيلمًا يف 
�لدورة �لأوىل ملهرجان 

�لب�سرة �ل�سينمائي �لدويل
تعلن �إد�رة مهرجان �لب�رصة �ل�سينمائي �لدويل ، عن �كتمال �أغلب 
نهاية  �ملهرجان  من  �لأوىل  �لدورة  بانعقاد  �خلا�سة  ��ستعد�د�تها 

�لعام �حلايل . 2019 
حيث �سيتناف�س �أكرث من ) 70 ( فيلماً ق�سري�ً على جو�ئز م�سابقات 
�ملختلف  �جلغر�يف  و�قعها  �سمن  �ل�سينمائي  �لب�رصة  مهرجان 
 « �لعاملي  للفيلم  �لنخلة  م�سابقة   ( ر�سمية  م�سابقات  �أربع  وبو�قع 
�لعر�قي«  للفيلم  �لنخلة  ،«م�سابقة  �لعربي«  للفيلم  �لنخلة  م�سابقة 

،«م�سابقة �لنخلة لأفالم �لب�رصة. » 
فيلماً   )  2479  ( با�ستقبال  �سعادتها  عن  �ملهرجان  �إد�رة  وتعرب 
ق�سري�ً من كافة دول �لعامل �ملختلفة، بو�قع ) 112 ( دولة  تنوعت 
�لأفالم  بلغ عدد  و�لوثائقي و�لمني�سن . حيث  �لرو�ئي  �لفيلم  بني 
�لدولية  ) 2107 ( ،و�لأفالم �لعربية ) 240 ( فيلما ،و�لأفالم �لعر�قية 
 )  22  ( �لب�رصة  مدينة  من  �لأفالم  عدد  بلغ  بينما  فيلما،   )  110  (

فيلماً.  
وقد �أنهى �لفريق �لفني للمهرجان من �ختيار قائمة �لأفالم �لنهائية 
�لتي ت�سم �أكرث من ) 70 ( فيلماً ق�سري�ً متثل مبجملها جانباً من �أبرز 

�لأعمال �ل�سينمائية يف �لعامل و�ملنطقة �لعربية و�لعر�ق.  
ومن �ملوؤمل �أن تك�سف �إد�رة �ملهرجان يف �سهر �كتوبر �لقادم عن 
�إىل   �لتي مت �ختيارها ر�سمياً، بالإ�سافة  �أ�سماء وجن�سيات �لأفالم 
�لرب�مج �ملختلفة و ور�س �لتدريب و�جلل�سات �لنقدية �لتي �ستقام 

بح�سور �أبرز جنوم و�سناع �ل�سينما. 
يف  للمهرجان  �لتاأ�سي�سي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  �نعقد  وقد  هذ� 
2019/6/13 ليعلن عن �نطالق �لن�سخة �لأوىل، ومت فتح باب قبول 

�لأفالم للفرتة من 2019/6/15 �إىل 9/1/. 2019 
دول  كل  من  �ل�سينما  �سناع  يتجمع  �أن  �ملهرجان  �إد�رة  وحتر�س 
�لتي  �لب�رصة  مدينة  على  �لتعرف  بهدف  �لب�رصة  مدينة  �لعامل يف 
وتنوعها  و�لقت�سادي  �جلغر�يف  وطابعها  �حل�ساري  بعمقها  متتاز 
�لثقايف و �لطالع على �لتجارب �ملختلفة وتبادل �خلرب�ت وتنمية 

�لعالقات �لثقافية. 
وحتدها  �لعر�ق،  جنوب  �أق�سى  يف  تقع  �لتي  �لب�رصة  مدينة  وتعد 
�لكويت و�ململكة �لعربية �ل�سعودية من �جلنوب، و�إير�ن من �ل�رصق 
من �أهم �ملدن �حل�سارية و�لثقافية و�لقت�سادية يف �ملنطقة ، وتعد 
ثالث �أكرب حمافظة بالعر�ق من حيث عدد �ل�سكان وت�سكل حمافظة 
�لب�رصة ميناء �لعر�ق �لأوحد ، ومنفذهُ �لبحري �لرئي�سي �إىل �خلليج 

�لعربي، كما ت�سم �أكرب حقول �لنفط يف �ملنطقة.

�ستيفاين �سليبا ترحب بامل�ساركة يف در�ما رم�سان 2020

منتج »�لفلو�س« ُيقنع تامر ح�سني بعر�سه �ل�سهر �ملقبل

ت�ستعد �ستيفاين �سليبا ملناف�سة درامية جديدة �سمن عمل رم�ساين تخو�س به املو�سم املقبل لعام 2020، حيث 
تعاقدت مع �سركة �سادق ال�سباح قبل اأيام على بطولة م�سل�سل درامي جديد يجمعها للمرة االأوىل مع معت�سم النهار 

لتكون معه ثنائية جديدة بعد جناحها العام املا�سي اأمام عابد فهد يف م�سل�سلهما الرم�ساين »دقيقة �سمت«.

لوك جديد

رومان�سية  حب  ق�سة  خالل  من 
�سليبا  �ستيفاين  تعي�س  كثري�ً، 
�لرم�ساين  م�سل�سلها  �أحد�ث 
مع  �سيجمعها  �لذي  �جلديد 
بعمل  مرة  لأول  �لنهار  معت�سم 
خالل  منهما  كل  جناح  بعد  فني 
وقد  �ملا�سي،  �لرم�ساين  �ملو�سم 
�ستظهر  �ستيفاين  �أن  م�سدر  �أكد 
ب�سخ�سية خمتلفة كثري�ً، و�ستك�سف 
موهبتها  يف  جديد  جانب  عن 

�لتمثيلية يف �لعمل �ملقبل.

تر�سم  �أن  حالياً  �ستيفاين  وحتاول 
�ملالمح �خلارجية لل�سخ�سية �لتي 

�لأحد�ث، خا�سة  �سمن  جت�ّسدها 
تغرّي  �أن  عمل  كل  يف  تعتمد  �أنها 
ومن  متاماً،  بها  �خلا�س  �للوك 
�لعمل  بت�سوير  �لبدء  �ملفرت�س 
فور �إنهاء معت�سم فيلمه �ل�سينمائي 
�أمام  �خلو�جة«  »عقدة  �جلديد 

هيفاء وهبي. 

عمل م�سري

م�سادر  ذكرت  �أخرى،  ناحية  من 
بتقدمي  ترّحب  �ستيفاين  �ن 
جديدة  م�رصية  در�مية  �أعمال 
يف  �لأوىل  جتربتها  تقدميها  بعد 
من  عامني  قبل  �مل�رصية  �لدر�ما 
�ل�سحاب«  »فوق  م�سل�سل  خالل 

�أنها  خا�سة  �سالمة،  هاين  �أمام 
وجدت ترحاباً و��سعاً من �جلمهور 
�ل�ساحة  يف  لوجودها  �مل�رصي 
�لفنية هناك ولكنها ت�سرتط �لن�س 

�جليد و�لدور �ملختلف.

ق�سة حب

عن  مرة  من  �أكرث  �إعالنها  وفور 
من  قوية  حب  بق�سة  �رتباطها 
�لكل  بات  �لفني،  �لو�سط  خارج 
�إعالن  موعد  يعرف  �أن  يحاول 
رف�ست  لكنها  �ملنتظر  زفافها 
حياتها  عن  نهائياً  �حلديث 
تعي�س  باأنها  مكتفية  �ل�سخ�سية 

ق�سة حب قوية.

�لنجم �لأردين عزيز مرقة يقدم عر�سه �لأول يف �لإمار�ت

لفيلم  �ملنتجة  �جلهة  ��ستقرت 
�ملاروق،  �سعيد  للمخرج  »�لفلو�س« 
 2 على  ح�سني،  تامر  �لفنان  وبطولة 
�لفيلم  لعر�س  موعد�ً  �ملقبل  �أكتوبر 
�لأ�سحى  عيد  �سباق  من  خرج  �لذي 

وعلم   ت�سويره.  �كتمال  لعدم  �ملا�سي 
فيلمه  عر�س  يف  يرغب  كان  تامر  �أن 
�لعام �ملقبل،  مبو�سم عيد �لفطر من 
�أكتوبر  �أن  ر�أت  �لإنتاج  جهة  �أن  �إل 
�سيكون �لأن�سب لطرح �لفيلم، بدعوى 

�أفالم  طرح  من  يخلو  توقيت  �أنه 
�لفيلم  لتحقيق  �ُسيمهد  ما  جديدة، 
ح�سني  �قتنع  حيث  مرتفعة،  �إير�د�ت 
�لدعاية  يف  وبد�أ  نظرهم،  بوجهة 
لفيلمه عرب ح�ساباته مبو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي.
خالد  »�لفلو�س«  بطولة  يف  وي�سارك 
�أحمد  بن  وعائ�سة  وزينة  �ل�ساوي 
من  �سالح،  ونان�سي  �سالم  وحممد 

تاأليف حممد عبد �ملعطي.

عر�سه  �جلاري  �لأ�سبوع  مرقة خالل  عزيز  �لأردين  �لنجم  يقدم 
باملجّمع  �جلديد  �مل�رصح  خ�سبة  على  �لإمار�ت  دولة  يف  �لأول 
�لثقايف يف قلب �لعا�سمة �لإمار�تية �أبوظبي. وياأتي ذلك بالتز�من 
مع تنظيم �سل�سلة من ور�س �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية بني �أركان 
ن�سيم  مع  »�لف�سيف�ساء  عمل  ور�سة  فيها  مبا  �لثقايف،  �ملجّمع 
�أعمالً  ت�سم  �لتي  �لب�رصية  �لفنون  معار�س  جانب  �إىل  �ملاجد« 
مب�ساركة  مكي  جناة  �لإمار�ت  فنانة  مب�سرية  �حتفاًء  �إبد�عيًة 
جمموعة من �لفنانني �ملعروفني و�لنا�سئني، ح�سب بيان �سحفي 

تلقى 24 ن�سخة منه.
وينطلق عر�س مرقة �سمن »برنامج �لفنون �لأد�ئية« يف �ملجمع 
مبو�سيقاه  �لفنان  هذ�  و��ستهر  �جلاري،  �سبتمرب   20 يف  �لثقايف، 
�لنتقائية �لتي تتنوع ما بني �لبيانو �ل�سوتي وجمموعات �لكمان 

حتى ت�سل �إىل �مل�سار�ت �لإلكرتونية.
»ر�ز«،  با�سم  عرف  �لذي  �ملو�سيقي  �لنمط  مبتكر  مرقة،  وحاز 
�هتمام  و�جلاز، على  �لروك  من  مو�سيقى عربية  مزيج من  وهو 

�إقليمي.
و�سيقدم مرقة، خالل عر�سه �لأول يف دولة �لإمار�ت، جمموعة 
�ملو�سيقية  �أعماله  �أحدث  فيها  �ل�سهرية مبا  �أعماله  من  خمتارة 
مليوين  عن  يزيد  ما  على  ح�سد  �لذي  منك«  يف  »ما  �مل�سّورة 
م�ساهدة على مو�قع �لتو�سل �لجتماعي بعد مرور �أيام قليلة من 

طرحه يف �سهر  جو�ن �ملا�سي. 

بعد جناح �أفلمه.. بر�د بيت يوؤكد ل �أتطلع للأو�سكار
عدم  �إىل  بيت  بر�د  �لنجم  �أ�سار 
جو�ئز  على  للح�سول  تطلعه 
يف  �لت�رصيح  ذلك  جاء  �لأو�سكار. 
�لتي  �ملتتالية  �لنجاحات  �أعقاب 
مب�ساركته  �لعام،  هذ�  حققها 
يف  يوم  »ذ�ت  فيلمي  بطولة  يف 
هوليوود« وفيلم �خليال �لعلمي »�آد 
�لنقاد  توقعات  وبالرغم  �أ�سرت�«، 

مو�سم  يف  بتو�جده  و�جلماهري 
جو�ئز �لأو�سكار �ملقبل.

يت�سدر  �لذي  بيت،  بر�د  �رصح 
مل  ممن  هوليوود  جنوم  قائمة 
على  �حل�سول  يف  �حلظ  يحالفهم 
�أي  يف  ي�سارك  لن  �أنه  �لأو�سكار، 
لالأو�سكار،  تر�سيحه  حمالت  من 
�لأمر  هذ�  يف  �لتفكري  �أن  معترب�ً 

وفقاً  مقيد�ً،  يجعلك  مطاردته  �أو 
ملجلة »�إنرتتينمنت ويكلي.»

و�أ�ساف �إنه �أمر�ً ر�ئعاً �أن تتو�جد 
يف مثل هذه �جلو�ئز، ولكن ما يهم 
حقاً هو �أن يلقى �لفيلم �سد�ه لدى 
�لتي  �لق�سة  خالل  من  �مل�ساهد 
�أو  �لآن  ذلك  كان  �سو�ء  يقدمها 
�أن  يذكر  �لزمان.»  من  عقد  بعد 

بر�د بيت يف بطولة فيلم  م�ساركة 
و�لذي  هوليوود«،  يف  يوم  »ذ�ت 
حقق �إير�د�ت جتاوزت 312 مليون 
يف �سباك �لتذ�كر حول �لعامل، كان 
غياب  بعد  للتمثيل  عودته  مبثابة 
�سنو�ت، �سارك فيها يف �إنتاج عدد 
�لتلفزيونية،  و�لرب�مج  �لأفالم  من 

�سبتمرب�حلايل.  
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فاخرة اجتماعات  لقاعة   Sprinter مر�سيد�س  حتول  برابو�س 

�سيارة  برابو�س،  �رشكة  عدلت 
اخلدمية،   Sprinter مر�سيد�س 
اجتماعات  قاعة  اإىل  وحولتها 
رجال  احتياجات  تلبي  فاخرة 

الأعمال الع�رشيني.
واأو�سحت �رشكة التعديل الأملانية 
ل�سيارتها  الداخلية  املق�سورة  اأن 
 VIP Conference املعدلة 
بتجهيزات  تتمتع   Lounge
برابو�س  ومقاعد  وا�سعة،  جلدية 
اخلا�سة بالجتماعات، ف�ساًل عن 

الفاخر على  األكانرتا  ظهور فر�س 
الأر�سية  فر�س  مت  كما  ال�سقف، 

ب�سجاد فاخر عايل اجلودة.
ودعمت برابو�س قاعة موؤمتراتها 
جديدتني  مبنطقتني  اجلديدة 
واحدة  �سبط  يتم  الهواء  ملكيف 
منهما عن طريق التحكم عن بعد، 

بالإ�سافة اإىل ثالجتني.
لتلبية  ال�سيارة  ت�سميم  ومت 
لأنظمة  املطلوبة  الحتياجات 
امللتيميديا احلديثة، حيث ت�ستمل 

املق�سورة الداخلية على 6 منافذ 
 ،LTE وراوتر  لل�سحن،   USB
للملتيميديا   Brabus ونظام 
قيا�س  لوحي  بحا�سوب  مدعوما 
اأبل  مع  تلفاز  وجهازي  بو�سة   10
بلوراي  اأ�سطوانات  وم�سغل   TV
امل�سل�سالت  اأو  ال�رشائح  لعر�س 

املف�سلة.
على  املر�سوم  ال�سعار  وبجانب 
�سبكة املربد واملوؤخرة، وتوقيعات 
واملوؤخرة،  ال�سيارة  جوانب  على 

مبئزر  اخلارج  من  ال�سيارة  تزدان 
القيادة  �سوء  به  مدمج  جديد 
الرفارف  تو�سعة  مع  النهاري، 
 18 قيا�س  لعجالت  املحت�سنة 
بو�سة من برابو�س ،وتعتمد ال�سيارة 
على نف�س املحرك القيا�سي بقوة 
برابو�س  واأ�سارت  ح�سان   190
 VIP املعدلة  ن�سختها  اأن  اإىل 
�سيتم   Conference Lounge
 224 ب�سعر  الأ�سواق  يف  طرحها 

األف و910 يورو.

فولفو تدمج خدمات غوغل 
داخل �سياراتها

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

لل�سيارات  فولفو  �رشكة  اأعلنت 
نظام  من  اجلديد  اجليل  دعم 
املعتمد   Sensus امللتيميديا 
من  بعدد  اأندرويد  نظام  على 
اأ�سي�ستنت  مثل  غوغل  خدمات 

وبالي �ستور وماب�س.
اأن  ال�سويدية  ال�رشكة  واأو�سحت 
قائد ال�سيارة �سيتمكن من الو�سول 
اإىل التطبيقات واخلدمات التي مت 
تطبيقات  وكذلك  �سوياً،  تطويرها 
املوجودة  الأخرى  اجلهات 
وامل�سممة  "بالي"  متجر  يف 

لال�ستفادة منها يف ال�سيارات.

غوغل ماب�س

قائد  ماب�س  غوغل  خدمة  وتتيح 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  ال�سيارة 
املرور  حركة  وبيانات  اخلرائط 
هذا  ويوفر  احلقيقي.  الوقت  يف 

معلومات حول حالة حركة املرور 
امل�سارات  اإىل  بالإ�سافة  احلالية 
بوا�سطة  املقرتحة  البديلة 

اخلرائط.

غوغل اأ�سي�ستنت

اأ�سي�ستنت  غوغل  ومب�ساعدة 
م�ستقباًل  ال�سيارة  قائد  �سيتمكن 
ال�سوتية  الأوامر  طريق  عن 
مثل  ال�سيارة  وظائف  يف  التحكم 
ت�سغيل  وتطبيقات  الهواء  مكيف 
الر�سائل،  اإر�سال  اأو  املو�سيقى 
من  احلد  على  ي�ساعد  ما  وهو 
اأثناء  ال�سيارة  قائد  انتباه  ت�ستيت 

القيادة.
هذه  اأن  اإىل  فولفو  واأ�سارت 
اخلدمات �سوف تتاح يف موديالتها 
ال�سنوات  غ�سون  يف  اجلديدة 

القليلة املقبلة.

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
�رشع لطراز فريون،  حدث والأ الأ
واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
التي مت  ال�سوبركارز  اأف�سل  من 
ولهذا  طالق،  الإ على  �سنعها 
كي  منا�سبة  الآن  تعترب  ال�سبب 

يتم �سنع ن�سخة مقلدة منها.
بالطبع، من ال�سعب للغاية بناء 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
رو�سي با�سم اأفيتو بطرح ن�سخة 
ن�سف مكتملة من فريون، والتي 
�سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
مع  ح�سان   1،000 بقوة  لرت   6
اإل  فقط،  كلم   100 �سري  معدل 
م�سكوك يف  التفا�سيل  هذه  اأن 
جداً  كبرية  بن�سبة  م�سداقيتها 

بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك 
مام، حتى لو كانت  مثبت يف الأ
بقوة 1،000 ح�سان، فال توجد 
طريقة للتاأكد من ذلك دون اأية 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
عن هذه الن�سخة املقلدة، فهي 
رباعي   W16 حمرك  مع  تاأتي 
ح�سان   1،180 بقوة  التريبو 
عزم  من  نيوتن.مرت   1،500 و 
الدوران، مع معدل ت�سارع من 0 
اإىل 100 كلم/�ساعة خالل 2.5 
اإىل  ثانية و�رشعة ق�سوى ت�سل 

415 كلم/�ساعة.

مر�سيد�س GLE اجليل القادم 2019 

كيا تيلورايد 2020 تظهر اأثناء اختبارها لأول مرة بـ 8 مقاعد

اجليل   GLE مر�سيد�س  ظهرت 
بدون  اختبارها  اأثناء  القادم 
اأول  لتعطينا  كثيفة  متويهات 
اخلارجي  للت�سميم  مبا�رشة  نظرة 
ظهرت  وقد  اجلديد..  للموديل 
يف   GLE لـ  خمتلفان  ن�سختان 
الإ�سدار  التج�س�سية،  ال�سور 
ت�سميم  بحزمة  واآخر  الأ�سا�سي 

.AMG
تاأتي   GLE AMG ن�سخة 
مبمت�س �سدمات اأمامي وفتحات 
الت�سميم  بينما  حجما،  اأكرب  هواء 
بب�ساطته  يتميز  لل�سيارة  العام 
باملوديل  مقارنة  تعقيده  وعدم 

احلايل.

GLC الت�سابه مع

بت�سابه  ي�سعر  ال�سيارة  متفح�س   
ملحوظ بينها وبني GLC كرو�س 
خا�سة  حجما،  الأ�سغر  اأوفر 
وامل�سابيح  املوؤخرة  ت�سميم  يف 
تبدو  املقدمة  بينما  اخللفية، 
 CLS و   GLC بني  مزيجا 

اجلديدة كليا.

اأفخم مق�سورة لـ 
 GLE

القادمة   GLE مر�سيد�س 
تاريخ  داخلية يف  باأفخم  �ستحظى 
اأنيقة  مزدوجة  ب�سا�سة  املوديل، 
واأربع فتحات هواء م�ستطيلة بدل 
التقليدية،  املربعة  الفتحات  من 

ونف�س  للكون�سول  طافئ  وت�سميم 
ولكن  اجلديدة،   G-Class مقود 

مع مواد اأكرث جودة.
ف�ستاأتي  التقنية،  للمزايا  بالن�سبة 
عر�س  ب�سا�سات  اجلديدة   GLE
ميكن  عامة  واإ�ساءة  وا�سعة 
ترفيهية  معلومات  ونظام  �سبطها 
على  املبني  اجلديد   MBUX
لينك�س ب�سعة تخزينية 8 جيجابايت 

وكارت �سا�سة نفيديا.
من  قوتها  ال�سيارة  و�ست�ستمد 
جمال متنوع من حمركات الديزل 
والبرتول، مثل حمرك جديد ب�ست 
من  ماأخوذ  م�ستقيمة  �سلندرات 
 370 بقوة  اجلديدة   450  CLS
نيوتن.  500 دوران  وعزم  ح�سان 
 63  GLE اإ�سدار  بينما  مرت، 

الأعلى اأداء �سيح�سل على حمرك 
تريبو مزدوج �سعة 4.0 لرت بثمان 
ح�سان   563 بقوة  �سلندرات، 
ح�سان  و603  الأ�سا�سية  للن�سخة 
S، كما من املرتقب روؤية  لن�سخة 

اإ�سدارات هجينة كذلك.

موعد التد�سني

عن  ال�ستار  ك�سف  املتوقع  من 
اجلديدة   GLE بنز  مر�سيد�س 
لل�سيارات  باري�س  معر�س  يف  كليا 
 ،2019 كموديل  املقبل  اأكتوبر  يف 
واأودي   X5 دبليو  اإم  بي  لتناف�س 
 XC90 وبور�س كايني وفولفو Q7
ولكز�س  طوارق  فاجن  وفولك�س 

RX ورينج روفر �سبورت.

 ،SUV تيلورايد  تطوير  كيا  تتابع 
مطلع  اإنتاجها  لبدء  متهيداً  وذلك 
كموديل  واإطالقها  املقبل  العام 
 SUV 2020، مقرر اأن تكون اأكرب
مقاعد،   8 بـ  ال�رشكة  تقدمها 
وفعليا ال�سور التج�س�سية اجلديدة 
ل ت�سيف �سيئا جديدا ملا نعرفه 
باأن  توؤكد  اأنها  اإل  عنها،  بالفعل 
الن�سخة الإنتاجية �ستحمل ت�سميم 
اختالفات  مع  الختبارية  الن�سخة 
الأمامي  ال�سبك  حيث  طفيفة، 
امل�سابيح  اأن  اإل  بها  ياأتي  الكبري 
اأفقية  واأ�سبحت  الأمامية خمتلفة 
الأبواب  مقاب�س  اأن  كما  ال�سكل، 

يبدو ت�سميمها تقليديا.
تيلورايد  كيا قد ك�سفت عن  كانت 

معر�س  يف  الختبارية 
يت  و يرت د

ت  ا ر لل�سيا

2016 واأتت مبولد طاقة هجني 400 
ح�سان يتاألف من حمرك 3.5 لرت 
6 �سلندر بقوة 270 ح�سان وموتور 

بقوة  كهربائي 

�سيتم  اأنه  و�سحيح  ح�سان،   130
ال�سيارة  من  هجينة  ن�سخة  توفري 
يف امل�ستقبل، اإل اأنه عند اإطالقها 

تريبو  مبحرك  �ستاأتي 

بقوة  �سلندر   6 لرت   3.3 مزدوج 
من  رطل-قدم  و376  ح�سان   365
عزم الدوران مع جري اأوتوماتيكي 
�سيكون  ما  وهو  ال�رشعات،  ثماين 
كبري. اجلدير   SUV لهكذا  كافيا 
من�سة  على  �ست�ستند  اأنها  بالذكر 
ويكون   2019 كوري�س  من  معدلة 
توفري  مع  اأماميا  دفعها  نظام 
العجالت،  جميع  على  دفع  خيار 
مبثابة  ال�سخمة  ال�سيارة  و�ستكون 
موديل SUV رائد فاخر للعالمة 
التجارية ومن �ساأنه اأن ي�ساهم يف 
للعامل  كيا  تر�سمها  التي  ال�سورة 
واملتمثلة يف �ستينجر وكوري�س، ما 
يعني باأن تيلورايد قادمة بلم�سات 
�سورينتو  عن  تفّرقها  فخامة 

وتقنيات متطورة.
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�أطلقت �رشكة �إت�ش تي �سي هاتفها 
�لر�ئد »يو 12 بل�ش« ر�سمياً  و��سفة 
ر�ئد  ذكي  هاتف  �أول  باأنه  �إياه 
مزدوجة  خلفية  كامري�  يت�سمن 
 One« هاتف  �ل�رشكة  طرح  منذ 
ح�سب  �لهاتف،  M8«ويت�سمن 
 24 عليه  ح�سل  �سحايف  بيان 

مو��سفات عدة �أبرزها �لتالية:
1- �سا�سة �سوبر �إل �سي دي قيا�ش 
 2880×1440 بدقة  بو�سات   6
بيك�سل وبكثافة 537 بيك�سل مع 
لتفعيل  لل�سغط  ح�سا�ش  �إطار 
 Edge طريق  عن  �لإمياء�ت 

.Sense
�رشكة  معاجلات  �أحدث   -2
كو�لكوم »�سناب در�غون 845« 
ثماين �لأنوية، ووحدة معاجلة 

.630 Adreno لر�سوميات�
 6 �سعتها  ع�سو�ئية  ذ�كرة   -3
د�خلية  تخزين  و�سعة  غيغابايت 
للتو�سعة  64/128 غيغابايت قابلة 

.MicroSD عرب منفذ
 12 مزدوجة  خلفية  كامري�   -4
ثانوية  عد�سة  مع  ميغابيك�سل 
على  قادرة  ميغابيك�سل،   16 بدقة 

ت�سوير فيديو بدقة 4 كيه
بدقة  مزدوجة  �أمامية  كامري�   -5

8+8 ميغابيك�سل.
�ملياه  مقاومه  معيار  يدعم   -6
ب�سعة  وبطارية   ،IP68 و�لغبار 

 3 5 0 0
�ل�سحن  د�عمة  �أمبري  ميلي 

�ل�رشيع و�لال�سلكي عرب معيار كيو 
�آي.

�سترييو  �سوت  مكرب�ت   -7
 ،USB-C ومنفذ  �لدقة،  عالية 
�إلغاء  مبيزة  �أذن  و�سماعات 

�ل�سو�ساء.
للطلب  �لهاتف  هذ�  ويتوفر 
هي  لونية  خيار�ت  بعدة  �مل�سبق 
ب�سعر  و�لأ�سود،  و�لأزرق  �لأحمر 
 64 لن�سخة  �أمريكي  دولر   800
�أمريكي  دولر   850 و  غيغابايت 

لن�سخة 128 غيغابايت.
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مايكرو�سوفت تطرح حا�سبا لوحيا عمالقا

موؤخر�  مايكرو�سوفت  ��ستعر�ست 
 »2  Surface Hub« جهاز 
�أف�سل  من  كو�حد  �سنف  �لذي 
�ملخ�س�سة  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
هذ�  ويعترب  �ل�رشكات.  لأ�سحاب 
لأجهزة  �لأول  �ملناف�ش  �جلهاز 

تنتجها  �لتي   »Jamboard«
�لتقنية  مو��سفاته  بف�سل  غوغل 
�لعمالقة  كال�سا�سة  �ملتميزة، 
 50.5 باللم�ش مبقا�ش  تعمل  �لتي 
»4K«كما  عر�ش  وبدقة  بو�سة 
�جلهاز  هذ�  مايكرو�سوفت  زودت 

�لأد�ء،  عالية  �سوت  مبكرب�ت 
ت�سوير  على  قادرة  وكامري�ت 
�لفيديوهات بدقة »4K«، بالإ�سافة 
مع  تت�سل  ��ستقبال  �أجهزة  �إىل 
�لذكية  و�لهو�تف  �حلو��سب 
لعر�ش حمتوياتها على �سا�سة هذ� 

تثبيت  وميكن  �لكبرية  �حلا�سب 
»Surface Hub 2« على �حلائط 
كما  عر�ش،  �سا�سة  �أو  تلفاز  كاأي 
خا�ش  حامل  على  و�سعه  ميكن 
�أو  �ملنزل  �أرجاء  يف  نقله  ي�سهل 

�ملكتب �أو �ل�رشكة.

في�سبوك: تزايد »من�سورات 
العنف« ب�سكل ملحوظ يف 2019

�رشحت �رشكة في�سبوك �لأمريكية،  باأن »من�سور�ت �لعنف �ل�سورية« تز�يدت 
ب�سكل ملحوظ على موقعها، خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري.

و�أ�سارت �ل�رشكة يف تقرير مكتوب، �إىل �أنه من بني كل 10 �آلف حمتوى 
جديد، ت�سمن 22-27 منها، �سور� وفيديوهات عنيفة، ما �سبب تز�يد� 

و��سحا عن ن�سبة �لعام �ملا�سي، �لتي قدرت بـ 16-19 من�سور عنيف، فقط 
ونتيجة لذلك، �أدرجت في�سبوك حتذير� مر�فقا لأكرث من 3.4 مليون من�سور 

عنيف هذ� �لعام، وذلك لتنبيه �مل�ساهد قبل حماولته عر�ش �ل�سورة �أو 
�لفيديو �ملر�فق. بينما مل تتجاوز �لتحذير�ت 1.2 مليون، يف �لربع �لأول من 

عام 2018. 
ول متلك �ل�رشكة تف�سري� كامال لهذه �لظاهرة، ولكنها حاولت ربطها 

بالأحد�ث �لعنيفة �لر�هنة يف �سوريا و�ل�رشق �لأو�سط عموما. ويعد هذ� 
�لتقرير �لأول من نوعه بالن�سبة لـفي�سبوك، وهي �ملرة �لأوىل �لتي تف�سح 

فيها �ل�رشكة عن حجم ونوعية �ملحتوى �ملن�سور على موقعها وتقوم �ل�رشكة 
موؤخر� مبر�قبة �سديدة للمن�سور�ت �لرقمية، حيث تقوم بحذف ما ل يتنا�سب 

مع �سيا�سة �ملحتوى �جلديدة، كاملن�سور�ت �لإرهابية، �أو تلك �لتي متجد 
معاناة �لآخرين، �أو �لتي تثري �لنعر�ت �لعرقية. ومنذ بد�ية �لعام �جلاري، 

حذفت في�سبوك �أكرث من 1.4 مليار من �ملن�سور�ت غري �لقانونية.

اإت�ش تي �سي تطلق هاتفها الرائد 
»يو 12 بل�ش«

اآبل توؤجل ماك برو بت�سميم 
جديد للعام القادم

على �لرغم من �هتمام �آبل بحو��سب �ملاك 
بوك وحتى �لآي ماك، فاإن �لو�سع لي�ش كذلك 
�لقوي، حيث  �ملكتبي  برو  ماك  حا�سب  مع 
خم�سة  قبل  �أطلقتها  قد  ن�سخة  �آخر  كانت 
�أعو�م بت�سميم ��سطو�ين غريب، و�لآن �أكدت 
جديد  بت�سميم  �ملقبلة  �لن�سخة  �أن  �ل�رشكة 

لن تتوفر قبل �لعام �ملقبل 2019.
وقال Tom Boger نائب �لرئي�ش لت�سويق 
�أن  تريد  �آبل  �أن  �رش�حة  �ملاك  حو��سب 
تكون �سفافة مع م�ستخدمي هذه �حلو��سب 

وتتو��سل معهم بانفتاح، لن يكون هناك ماك 
برو هذ� �لعام بل يف 2019.

وتفاجئ �ملتابعون عام 2013 عندما �أطلقت 
بت�سميم  �لقوي  �ملكتبي  برو  ماك  �آبل 
مع  �لقمامة،  ب�سلة  �لبع�ش  �سبهه  ��سطو�نة 
�أنه كان يتيح �لو�سول ب�سهولة �أكرب ملكونات 
�جلهاز �أ�س�ست �آبل فريق عمل جديد مهمته 
و�لربجميات  �لعتاد  بني  ما  �سيء  كل  تن�سيق 
ل�سمان �أن حا�سب ماك برو �ملقبل �سيوؤدي 
وظيفته ب�سكل ممتاز خا�سة �أن هذه �لأجهزة 

ول�ستخد�مات  �ملحرتفون  يقتنيها  عادة 
لأنها  نظر�ً  �لب�سيطة  لالأمور  ولي�ش  معينة 
باأ�سعار  وتكون  قوية  فنية  مو��سفات  حتمي 
مرتفعة �جلدير بالذكر �أن �آبل �أطلقت ن�سخة 
يف  �لكل  نوع  من   iMac Pro من  جديدة 
�ل�رشكة  وحتدثت  �ملقبل  دي�سمرب  و�حد 
جديد  برو  ماك  على  تعمل  �أنها  حينها 
مكوناته  ترقية  ميكن  كلياً  خمتلف  بت�سميم 
بف�سل �لعتماد على �لأ�سلوب �لوحد�تي يف 

تركيب �لقطع.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�ش  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



املتهمني  اإىل  تقدم  تعود  وقائع  الق�ضية 
الفح�ص  اأجل  اال�ضتعجاالت من  اإىل  م�ضلحة 
املر�ضى  كل  قبل  للفح�ص  الدخول  وحاوال 
الذين كانوا ينتظرون دورهم  وملا طلب منهما 
االنتظار مل يتقبال االأمر وقاما ب�ضب الطبيبة 
بال�رضب  طبيب  على  االإعتداء  مع  امل�ضاعدة 
وال�ضب  ما جعل الطاقم الطبي يت�ضل مب�ضالح 
اأمن الدائرة التي تدخلت على جناح  ال�رضعة، 
ليتم توقيفهما وحتويلهما اإىل مقر اأمن الدائرة 
االإهانة  تهمة  عن  ق�ضائي  اإجراء  اإجناز  بغية 
والتعدي على موظف اأثناء تاأدية مهامه، قدما 
لدى حمكمة  اجلمهورية  الوكيل  اأمام  مبوجبه 

تالغ الذي  اأ�ضدر يف حقهما اأمري اإيداع .

حممد بن ترار

الأمن اأوقفهما واأحالهما على  وكيل اجلمهورية

االعتداء على طبيب وم�شاعدته بال�شب وال�شرب  مب�شت�شفى تالغ ببلعبا�س 
اأقدم �سابان يف العقدين الثاين والثالت على  العتداء واإهانة طبيب مب�سلحة ال�ستعجالت الطبية مب�ست�سفى دائرة تالغ  جنوب �سيدي 

بلعبا�س، قبل توقيفها من قبل م�سالح  ال�سرطة .

03 مركبات ا�ستهلكت ما يزيد 
عن 600 مليون من الوقود

التحقيق مع رئي�س 
 بلدية القور ال�شابق 
 يف نهب اأموال الوقود

با�رض قا�ضي التحقيق لدى 
حمكمة  الرم�ضي 25 كلم �ضمال تلم�ضان 
حتقيقات معمقة مع رئي�ص بلدية القور 
ال�ضابق »ع ق« عن تهمة  تبديد اأموال 
عمومية و�ضوء الت�ضيري ونهب ما يزيد 

عن 600 مليون  �ضنتيم من خزينة الدولة 

والتالعب بو�ضوالت الوقود اإبان رئا�ضته 

للمجل�ص البلدي لبلدية القور 50 جنوب 
تلم�ضان . الق�ضية التي حركها نائب 

باملجل�ص البلدي بعدما تبني اأن فاتورة 

الوقود ل03 مركبات )�ضيارة وحافلة والة 

اأ�ضغال عمومية ( بلغت اأكرث من 600 
مليون �ضنتيم  يف حني ت�ضتهلك البلدية 
اليوم ما قيمته 120 مليونا �ضنويا ل11 

مركبة  ت�ضري بالوقود االأمر  الذي جعل 
نائب املري يرا�ضل النائب العام  لدى 

جمل�ص ق�ضاء تلم�ضان الذي اأحال امللف 
على  وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

الرم�ضي، يحدث هذا يف الوقت الذي حلت 

جلنة حتقيق باأمر وزير الداخلية للوقوف 
على حقيقة الت�ضيري بذات البلدية التي 

ت�ضنف من اأفقر بلديات الوالية.
حممد بن ترار

بعد احتجاج �سكان املدينة وغلقهم  ملوؤ�س�سة �سوناطراك 

توقيف رئي�س بلدية الرم�شي وكاتبه العام واإحالتهما على التحقيق 

فيما مت انقاذ08 �سبان على راأ�سهم مغربيان

انت�شال جثث مغربي وجزائريان والبحث عن 05 مفقودين ب�شواحل وهران

تيبازة: 

قتيالن و جريحان يف حادث مرور بالطريق 
ال�شريع تيبازة-�شر�شال

البويرة: 

قتيل و ثالثة جرحى يف حادثي مرور باجلباحية والعجيبة

�شبط 113,6 كغ من الكيف املعالج بوالية اأدرار 

اأمر  تلم�ضان  والية  وايل   اأ�ضدر 
الرم�ضي  بلدية  رئي�ص  بتوقيف 
وكاتبه  الكرمي  عبد  �رضيفي 
اإحالة  مع  رم�ضان  العام  حممد 
ثالث  منتخب  ملفهما رفقة 
الق�ضائي  بعدما  التحقيق  على 
ف�ضاد  ق�ضايا  يف  تورطهم  تبني 

احدى  تعد  التي  ببلدية  الرم�ضي 
اأهم التجمعات ال�ضكانية بالوالية .

خلفية  على  جاء  القرار 
�ضكان  بها  قام  التي  االحتجاجات 
بغلق  وقاموا  اأم�ص  اأول  الرم�ضي 
وتبني  هذا  �ضوناطراك  موؤ�ض�ضة 
بعدة  البلدية  املتابع  رئي�ص  اأن 

طرف  من  م�ضري  ف�ضاد  ق�ضايا 
متابع  الذي  بدوره  ثالث  منتخب 
بنهب العقار  مبنطقة  حي الزيتون 
بالرم�ضي ، كما يتابع رئي�ص البلدية 
بكل  الفالحي  العقار  نهب  بتهمة 
والقوا�ضري  بونوار  �ضيدي  من 
واأحد  العقار  بارونات  وتواطئه  مع 

الكاتب  يواجه  حني  يف  املنتخبني، 
العام اأكرب التهم  على راأ�ضها تزوير 
ونهب  العلمية  و�ضهادته  ترقيته 
العقار  وا�ضتعمال النفوذ، والوقوف 
التي  الف�ضاد  ق�ضايا  وراء  اأغلب 
تزوير  طريق  املدينة  عن  �ضهدتها 
ال�ضوق  ملف  يتقدمها  الوثائق، 

ديوان  عن  والتنازل   ، االأ�ضبوعي 
اخلمور وحتويله اإىل اأحد اخلوا�ص 
حمال  الرمزي  الإقامة  بالدينار 
جتارية ، هذا ومن �ضاأن التحقيقات 
الق�ضاء يف  اإىل  اأن جتر  املوقوفني 

القريب العاجل.
 حممد بن ترار

ك�ضفت م�ضالح خفر ال�ضواحل لوالية وهران اأن 
م�ضاحلها قد متكنت حلد االآن من انت�ضال 03 
اأ�ضل  الذين غرقوا  من  جثث  للحراقة ال08 
16 حراقا كانوا على منت زوق مزدوج   والذي 
اأميال  بعد05  على  اأم�ص  اأول  م�ضاء  غرق 
املنت�ضلة  اجلثث   . وهران  من  �ضواحل 
هي  ل�ضاب من جن�ضية مغربية وجزائريني يف 
حني مت انقاذ 8 اخرين من بينهم مغربيان يف 

05 �ضباب   الذين  حني ال تزال  االأبحاث عن 
كانوا �ضمن وفد احلراقة املكون من 16 �ضابا 
ترتاوح اأعمارهم بني 22 و30 �ضنة منهم 03 
مغاربة  واآخر من والية عني الدفلة و12 �ضابا 
كان  راأ�ص  من  انطلقوا  وهران   والذين  من 
 05 بعد  على  رحلتهم  تنتهي  اأن  قبل  فالكون 
و�ضوء  املوج  ارتفاع  ب�ضبب  الياب�ضة  من  اأميال 
االأحوال اجلوية.                    حممد بن ترار

لقي �ضخ�ضان حتفهما و اأ�ضيب اإثنان اأخران يف 
حادث مرور �ضجل م�ضاء الثالثاء على م�ضتوى 
الطريق ال�رضيع تيبازة-�رض�ضال ح�ضب ما علم 

اأم�ص لدى م�ضالح احلماية املدنية.
وتدخلت م�ضالح احلماية املدنية لنقل جثتي 
العمر  من  يبلغان  اإبنها،  و  اأم  اإثنني،  �ضخ�ضني 
منت  على  كانا  �ضنة   41 و   61 التوايل  على 
�ضيارة �ضياحية عندما اإ�ضطدمت ب�ضاحنة على 
م�ضتوى ال�ضق العابر ملدينة الناظور بالطريق 
امل�ضادر.  ح�ضب  تيبازة-�رض�ضال،  ال�رضيع 
و  ال�ضاحنة  �ضائق  اإثنان،  �ضخ�ضان  اأ�ضيب  و 

نحو  اإ�ضعافهما  مت  متفاوتة  بجروح  مرافقه، 
ال�رضورية  العالجات  لتلقي  تيبازة  م�ضت�ضفى 
فيما و�ضعت جثتي ال�ضحيتني مب�ضلحة حفظ 
اجلثث لذات املوؤ�ض�ضة االإ�ضت�ضفائية، ا�ضتنادا 

لنف�ص امل�ضادر.
فتحت  التي  الوطني  الدرك  م�ضالح  ح�ضب  و 
وقوع  مالب�ضات  لتحديد  ق�ضائيا  حتقيقا 
اإ�ضطدام  اإىل  يعود  االأخري  فان هذا  احلادث، 
اإثر  ال�ضاحنة  و  ال�ضيارة  بني  وقع  عنيف 
الغزيرة  االأمطار  ت�ضاقط  جراء  اإنحرافهما 

التي �ضجلت يوم اأم�ص.

هلك �ضخ�ص و اأ�ضيب ثالثة اآخرون، اأم�ص، يف 
حادثتي مرور منف�ضلني وقعا بالطريق ال�ضيار 
البويرة(  )غرب  اجلباحية  بلدية  �رضق-غرب 
ذكرته م�ضالح  وفقا ملا  )�رضق(،  بالعجيبة  و  

احلماية املدنية.
لتو�ضيحات  ا�ضتنادا  االأول،  احلادث  ووقع 
هذه  م�ضتوى  على  باالت�ضال  املكلف 
الهيئة،عبدة يو�ضف، مبنحدر الطريق ال�رضيع 
عندما  بوحلنا�ص  منطقة  يف  اجلباحية 

يف  ت�ضبب  ما  ببع�ضهما  �ضاحنتني  ا�ضطدمت 
وفاة �ضائق ال�ضاحنة االأوىل و اإ�ضابات ملرافقه 

املنحدر من والية امل�ضيلة.
اأما بالن�ضبة ل�ضائق ال�ضاحنة الثانية )24 عاما( 
فقد جنا من احلادث. وببلدية العجيبة )�رضق 
اليوم  �ضباح  وقع حادث مماثل  فقد  البويرة(، 
ت�ضادم  اإثر  �رضق–غرب  ال�ضيار  الطريق  على 
اإ�ضابات خطرية  ت�ضبب يف  �ضاحنتني مما  بني 
ل�ضخ�ضني مت اإجالوؤهما اإىل م�ضت�ضفى ب�ضلول.

�ضبطت مفرزة للجي�ص الوطني ال�ضعبي، اأول اأم�ص،  باأدرار، 113،6 كغ من الكيف املعالج ، 
ح�ضب ما اأفاد به اأم�ص، بيان وزارة الدفاع الوطني. وجاء يف امل�ضدر اأنه » يف اإطار حماربة 
باأدرار/  2019 17 �ضبتمرب  ال�ضعبي، يوم  اجلرمية املنظمة، �ضبطت مفرزة للجي�ص الوطني 
بغليزان/ الوطني  الدرك  عنا�رض  اأوقف  حني  يف  املعالج،  الكيف  من  كلغ   )113،6( ن.ع.3، 
ن.ع.2، تاجري )02( خمدرات بحوزتهما )2338( قر�ضا مهلو�ضا، كما اأوقفوا مهربني )02( 

كانا على منت �ضاحنة حمملة بـ)1808( وحدة من خمتل ف امل�رضوبات بب�ضار/ن.ع.3«.
ال�ضلف/ن.ع.1  من  بكل  ال�ضواحل  وحرا�ص  الوطني  الدرك  عنا�رض  »متكن  اأخرى،  جهة  من 
ووهران/ن.ع.2، من تفكيك �ضبكتني للهجرة غري ال�رضعية عرب البحر وتوقيف )18( �ضخ�ضا 

و�ضبط )03( قوارب واأغرا�ص اأخرى«.
كما اأحبط حرا�ص ال�ضواحل، بكل من »عنابة والقالة و�ضكيكدة/ن.ع.5 وعني متو�ضنت/ن.ع.2، 
ال�ضنع«، ي�ضيف  لـ)70( �ضخ�ضا كانوا على منت قوارب تقليدية  حماوالت هجرة غري �رضعية 

بيان وزارة الدفاع الوطني.
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�سوق اأهرا�س:

 تلقيح اأزيد من 151 
األف راأ�س من املوا�شي

جويلية  نهاية  اختتمت  التي  التلقيح  حملة  بر�ضم  مت 
راأ�ضا   151158 تلقيح  اأهرا�ص  �ضوق  بوالية  املا�ضي 
من  علم  ما  ح�ضب  واملاعز،  واالأغنام  االأبقار  من 

املفت�ص البيطري املحلي اأحمد مقيطع.
العملية  هذه  اإطار  يف  مت  باأنه  امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح 
العدد من  تلقيح هذا  االأخري  انطلقت يف مار�ص  التي 
�ضغار  وطاعون  القالعية  احلمى  داء  �ضد  املوا�ضي 
املجرتات حيث مت تلقيح 126940 راأ�ضا من االأغنام 
و24218  ال�ضغرية  املجرتات  طاعون  �ضد  واملاعز 
راأ�ضا من االأبقار �ضد احلمى القالعية. ول�ضمان جناح 
هذه العملية �ضخرت م�ضالح املفت�ضية البيطرية للوالية 
62 طبيبا بيطريا من القطاع اخلا�ص و37 اآخرين من 

القطاع العام وفقا لنف�ص امل�ضدر.
اأكد مقيطع باأنه �ضي�رضع »مطلع  وباالإ�ضافة اإىل ذلك، 
هذين  �ضد  وا�ضعة  تلقيح  حملة  يف  املقبل«  نوفمرب 
من  راأ�ص  األف   150 من  اأكرث  �ضت�ضتهدف  املر�ضني 

االأغنام واملاعز وحوايل 40 األف راأ�ص من االأبقار.
املجل�س ال�سعبي الوطني: 

اللجنة القانونية ت�شادق 
على تقرير طلب رفع 
احل�شانة عن طليبة  

واحلريات  واالإدارية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة  �ضادقت 
باملجل�ص ال�ضعبي الوطني، اأم�ص، على التقرير املتعلق 
بطلب رفع احل�ضانة الربملانية عن النائب بهاء الدين 
»�ضيحال على اجلهة املخت�ضة«، ح�ضب  والذي  طليبة 

ما اأفاد به بيان لهذه الهيئة الت�رضيعية.
واأو�ضح ذات البيان اأن جلنة ال�ضوؤون القانونية واالإدارية 
اأم�ص،  اجتماع،  بعقد  اأ�ضغالها  وا�ضلت   واحلريات 
اإىل  جمددا  ا�ضتمعت  حيث  جيالين،  عمار  برئا�ضة 
النائب املعني بطلب رفع احل�ضانة الربملانية املقدم 
رئي�ص  وذكر  االأختام،  حافظ  العدل،  وزير  طرف  من 
الربملانية  احل�ضانة  رفع  ب«اجراءات  اجلميع  اللجنة 
االأ�ضكال  »احرتام  �رضورة  موؤكدا  قانونا«،  املقررة 

القانونية املن�ضو�ص عليها قانونا« يف هذا املجال.
امل�ضدر--  نف�ص  --ي�ضيف  اللجنة  در�ضت  وقد 
بامل�ضاألة«،  املتعلقة  القانونية  االإجراءات  »خمتلف 
اأع�ضاء اللجنة التدابري الت�رضيعية والتنظيمية  وناق�ص 
على  »امل�ضادقة  اإىل  وخل�ضت  باملو�ضوع،  اخلا�ضة 
عن  الربملانية  احل�ضانة  رفع  بطلب  املتعلق  التقرير 
على  �ضيحال  الذي  الوطني،  ال�ضعبي  باملجل�ص  نائب 
النائب  »مت�ضك  اللجنة  وت�ضجل  املخت�ضة«،  اجلهة 

املعني بح�ضانته الربملانية وعدم التنازل عليها«. 
 

ورقلة :

 فتح  952 من�شبا يف 
الدكتوراه بجامعة 
قا�شدي مرباح 

بر�ضم  بورقلة  مرباح  قا�ضدي  جامعة  عرفت 
يقل  ال  ما  فتح   2019/2020 اجلامعية  ال�ضنة 
الثالث  للطور  الدكتوراه  يف  من�ضب   259 عن 
تاريخ  حدد  وقد  العلمية،  التخ�ض�ضات  بعديد 
 ، املقبل  اأكتوبر   26 بها  يف  االلتحاق  م�ضابقة 
ح�ضبما علم اأم�ص، من م�ضوؤويل  ذات املوؤ�ض�ضة 

اجلامعية .
   ومت يف هذا االإطار املوافقة على 32 م�رضوعا 
تكوينيا يف 86 تخ�ض�ضا من طرف وزارة التعليم 
العايل و البحث العلمي، كما اأو�ضح لـ«واأج« نائب 
بعد  وما  الثالث  للطور  العايل  التكوين  مدير 
التدرج وتثمني البحث باجلامعة مبارك بوعالق. 
ويتمثل جديد جامعة قا�ضدي مرباح لهذه ال�ضنة 
مرة  والأول  جديدة  منا�ضب  فتح  يف  اجلامعية 
االأتوماتيك  غرار  على  التخ�ض�ضات  بع�ص  يف 
الت�ضويق  و  الدولية  التجارة   و  و هند�ضة مدنية 
و  االإعالم  علوم  كذا  و  اخلدماتي  و  ال�ضياحي 

االإت�ضال.
 واأكد بوعالق باملنا�ضبة اأن جامعة ورقلة تويل 
م�ضتوى  وترقية  دعم  جلانب  كبريا  اهتماما 
و  اجليد  التاأطري  �ضمان   خالل  من  التكوين 
التجهيزات و خمابر اإجراء البحوث.وناق�ص منذ 
�ضنة 2014 و اإىل غاية اليوم، 183 طالبا، ر�ضائل 
دكتوراه �ضمن نظام »األ-اأم-دي« يف حني تخرج 

562 طالب دكتوراه علوم يف عدة تخ�ض�ضات.
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تهنئة
الكرميني وال�سفاء العاجل للوالدة اأدام اهلل الربعمة دارين يف كنف اأبويهاميمونة م�سفوعة باخلريات والربكات. للعائلة بو�سبحة، متمنني اأن تكون طلتها « باأحر التهاين واأجمل الأماينle chiffre d’affaireطاقم جريدتي »الو�سط« و« يف منزل والديها الكرميني، يتقدم �سريف، واإ�سفائها جو املرح واحلبور كالنجمة يف بيت العائلة بو�سبحة  مبنا�سبة طلة البنية »دارين«
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