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املتظاهرون يتم�سكون برف�ض انتخابات 4 جويلية
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الكاتب عبد العزيز بوباكري

احلراك ال�سعبي يتعر�ض الخرتاق كبري
.         اجلرنال توفيق منع �ضدور مذكرات ال�ضاذيل

الكاتب  و  الإعالمي  حذر 
من  بوباكري  العزيز  عبد 
من  احلراك  اخرتاق 
اديولوجية  اأقليات  قبل 
ذات  اأو�ضح  و  انتهازية  و 
املتحدث خالل ا�ضت�ضافته 
يف منتدى احلوار قائال قد 
لكنه  جميال  احلراك  بداأ 
لخرتاق  يتعر�ض  اليوم 
اأقليات  طرف  من  خطري 
تريد  وانتهازية  اإديولوجية 
اأن تركبه وتقحم اجلي�ض يف 
دوره  خارج  �ضيا�ضية  اأدوار 
اأخرى  جهة  من  الد�ضتوري 

بوباكري،  العزيز  عبد  ك�ضف 
جلهاز  ال�ضابق  القائد  اأن 
املخابرات اللواء املتقاعد 
املدعو  مدين  حممد 
�ضدور  منع  ><توفيق<< 
ملذكرات  الثاين  اجلزء 
الرئي�ض الأ�ضبق ال�ضاذيل بن 
كاتب مذكرات  وقال  جديد 
جديد  بن  ال�ضاذيل  الرئي�ض 
وراء  وقف  توفيق  اجلرنال 
الثاين  اجلزء  �ضدور  منع 
ب�ضبب  ال�ضاذيل  ملذكرات 
املحا�ضبة  جمل�ض  تفا�ضيل 
ال�ضابق  الرئي�ض  تدين  التي 

بوتفليقة  العزيز  عبد 
من  ولالإ�ضارة  بالف�ضاد 
اجلزء  يحمل  اأن  املفرت�ض 
الثاين من املذكرات كربيات 
الأحداث التي عا�ضتها فرتة 
ما  خا�ضة  ال�ضاذيل،  حكم 
اأكتوبر   8 بانتفا�ضة  تعلق 
بكبار  اأي�ضا  وعالقته   1988
املوؤ�ض�ضة  يف  اجلرنالت 
قرار  وخلفيات  الع�ضكرية، 
يف  املفاجئة  ا�ضتقالته 
توقيف  و   1992 جانفي 

امل�ضار النتخابي .

البليدة

اعتقال  مالك جممع �سيم زغيمي
اأوقفت م�ضالح الأمن بولية البليدة ببلدية عني الرمانة حتديدا، 

زغيمي،  طيب  القادر  عبد  “�ضيم”  جممع  مالك  الأعمال  رجل 

خالل حماولته حفر بئر ل�ضتغالله بدون حيازته على الرتخي�ض 
من قبل ال�ضلطات الو�ضية.

الربملاين  والنائب  الأعمال  لرجل  الأمن  م�ضالح  وا�ضتمعت  هذا 

عن الأرندي ودونت حم�رضا عن جتاوزات الرجل ح�ضب ماعلم 
من جهات موثوقة.

بومردا�س 

اإ�سابة 41 تلميذا باأعرا�ض ت�سمم ب�سعبة العامر 

خبر في 
صورة

بوقرة يوّزع االإفطار على 
ال�سائقني

�ضارك الالعب الدويل ال�ضابق جميد بوقرة يف عمل اإن�ضاين من 
خالل تواجده رفقة املنظمني ملبادرة توزيع طعام الإفطار على 
ال�ضائقني واملتمثلة يف �رضكة الهاتف النقال »اوريدو«، اأين قام 
الأ�ضخا�ض  على  الإفطار  توزيع  خالل  من  العمل  مب�ضاركتهم 
الذين كانوا يرتادون الطريق نحو منازلهم ووجهاتهم ورفع الآذان 
اأم  اأحد �ضانعي ملحمة  الإ�ضادة من  ت�ضتحق  مبادرة  عليهم، يف 

درمان 2009.

غوالم ي�ستقبل اأطفال مدر�سة 
�سانت ايتيان

ا�ضت�ضاف الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم جمموعة من 
لنادي  الكروية  مدر�ضته  اإىل  املنتمية  ال�ضابة  للفئات  الالعبني 
عرب  �ضورة  اخل�رض  مدافع  ن�رض  حيث  الفرن�ضي،  ايتيان  �ضانت 
ح�ضابه على موقع التوا�ضل الجتماعي »اأن�ضتغرام« جتمعه رفقة 
يف  تكّون  الذي  للفريق  الكروية  املدر�ضة  اإىل  ينتمون  طفال   15
�ضفوفه وانطلق معه يف ممار�ضة كرة القدم، اأين كانت الفر�ضة 
ومدينة  نابويل  فريق  على  واتلعرف  به  اللتقاء  اأجل  من  لهم 

اجلنوب الإيطايل.

عني الدفلى

تدمري 11 خمباأ للجماعات االرهابية
يف اإطار مكافحة الإرهاب و اإثر عملية بحث ومت�ضيط، ك�ضفت 
 2019 ماي   23 يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ض  مفرزة  دمرت  و 
بعني الدفلى/ن.ع.1، اإحدى ع�رض )11( خمباأ لالإرهابيني يحوي 
اأربع )04( قنابل يدوية ومنظار )01( وهاتفني )02( نقالني ومواد 

غذائية واأغرا�ض اأخرى.

عنابة

ال�سينيون ينظفون مقربة زغوان  
 متت عملية تنظيف وا�ضعة النطاق  ملقربة زغوان  بولية عنابة 
من طرف ال�ضينيني ،   بعدما انت�رضت فيها الأو�ضاخ ،وهذا ما 
جعلها تعي�ض و�ضعية مرتدية   يف ظل  يف غياب تام لل�ضلطات 

املحلية لذات الولية واإهمال كلي لهذه املقربة  .

اأ�ضيب41 طفال يف الطور البتدائي 
بقرية  مو�ضى«  »عال�ض  مبدر�ضة 
�ضعبة  ببلدية  اجلبلية  علي  اأولد 
العامر )�رضق بومردا�ض( اأول اأم�ض 
غذائي  ت�ضمم  باأعرا�ض  اخلمي�ض 
لي�ضت  حياتهم  و  البطن(  يف  )اآلم 
الإ�ضعافات  تلقيهم  بعد  خطر  يف 

تناولهم  بعد   ذلك  و  ال�رضورية 
التلف  �رضيعة  غذائية  ملواد 
اأفاد به  اقتنوها باأنف�ضهم، ح�ضبما 

م�ضدر من مديرية التجارة .
و اأو�ضح رئي�ض م�ضلحة امل�ضتهلك 
و قمع الغ�ض، قحام عز الدين، ، اأن 
ت�ضمم  باأعرا�ض  اأ�ضيبوا  »التالميذ 

بعدما اح�ضوا باآلم يف البطن جنم 
املكان  بعني  غثيان  و  قيئ  عنها 
و  تناولهم ملواد غذائية )جنب  اإثر 
باأنف�ضهم  اقتنوها  الكا�ضري(  مادة 
جماور  الغذائية  للمواد  دكان  من 

للمدر�ضة«. 
التالميذ  نقل  ذلك، مت  اإثر  و على 

يوؤكد   - م�ضتعجلة  ب�ضفة  املعنيني 
متعددة  عيادة  اإىل   - قحام  ال�ضيد 
تلقي  بعد  و  بالقرية  اخلدمات 
الإ�ضعافات الأولية ال�رضورية غادر 
عادوا  و  العيادة  كلهم  الأطفال 
جلهم اإىل مقاعد الدرا�ضة و هم يف 

حالة جيدة.

ن.ف

جميعهم ينحدرون من والية تيزي وزو

توقيف 15 »حراقا« براأ�ض 
»لندا�ض« ببوتليلي�ض بوهران

حلر�ض  الإقليمية  للمجموعة  وحدات  اأم�ض،  اأول  م�ضاء  متكنت 
ال�ضواحل  لوهران  من اإعرتا�ض 15 حراڤ براأ�ض« لندل�ض« �ضمال 

مداغ بعني الكرمة دائرة بوتليلي�ض.
جميعهم  ينحدرون   املوقوفون  ال�رضية  للهجرة  ال15  املر�ضحني 

من ولية تيزي وزو.
الوقت  لندل�ض« يف  راأ�ض«  من  اأميال   6 بعد  على   اإعرتا�ضهم  ومت 
بزورق مطاطي،ومت  اإىل اإ�ضبانيا  التوجه  فيه  يحاولون  كانوا  الذي 
�ضاطئ  من  رحلتهم  يف  اإنطلقوا  الذين  املوقوفني  هوؤلء  ت�ضليم 

»كورالي�ض« اإىل  م�ضالح الدرك الوطني.
 اأحمد بن عطية

اأكد وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي 
العا�ضمة،  باجلزائر  هدام،  ح�ضان  تيجاين 
يف  جديدة  ا�ضرتاتيجية  اعتماد  �رضورة  على 
العليا  للمدر�ضة  البيداغوجي  العلمي  املجال 
اإطار اجلهود  و ذلك  يف  لل�ضمان الجتماعي، 
الرامية اإىل اإ�ضالح وع�رضنة منظومة ال�ضمان 

الجتماعي.

اأ�ضغال  على  اإ�رضافه  لدى  الوزير  و�ضدد 
�رضورة  على  املدر�ضة،  لهذه  التقييمي  اليوم 
املجال  يف  جديدة  ا�ضرتاتيجية  اعتماد 
لل�ضمان  العليا  للمدر�ضة  البيداغوجي  العلمي 
العلمية  التطورات  ملواكبة  الجتماعي، 
واملعرفية وتغيري الأمناط املتخذة يف الت�ضيري 

والتح�ضيل العلمي ويف مناهج التدري�ض.

واأ�ضاف الوزير اأن هذه ال�ضرتاتيجية اجلديدة 
ترمي اىل »�ضمان تكوين ذو تاأهيل عايل وتكوين 
على  ميار�ضون  الذين  التاأطري  م�ضتخدمي 
م�ضتوى هيئات و موؤ�ض�ضات ال�ضمان الجتماعي 
العام  القطاعني  لإطارات  املتوا�ضل  والتكوين 

واخلا�ض وكذا اأع�ضاء املنظمات املهنية«.

املدر�ضة العليا لل�ضمان االجتماعي

ا�سرتاتيجية جديدة يف املجال البيداغوجي 



احلراك ال�شعبي يف جمعته الرابعة ع�شر

اأذرع الع�سابة ت�ستهدف اجلي�ش
ا�شتمر احلراك ال�شعبي يف جمعتة الرابعة ع�شر ،حيث خرج االآالف من املتظاهرين اأم�س بالعا�شمة 

موا�شلني هذا احلراك الذي كانت �شرارته يوم 22فيفري ال�شابق
ع�شام بوربيع

ي�ستمر  الذي  احلراك 
التوايل،و  على  الثالث  لل�سهر 
من  الثالثة  جمعته  يدخل 
وا�سحة  كانت  رم�سان  �سهر 
من  عليه  االنق�سام  عالمات 
املرفوعة  ال�سعارات  خالل 
يحملها  كان  التي  القناعات  و 
املتظاهرون،ولن يعد احلراك 

كاأن  و  واحد  رجل  قلب  على 
�سيئا ما تغري يف املعادلة،ففيما 
املتظاهرين  من  الكثري  كان 
�سعب  �سعارات جي�ش  يرفعون 
من  العديد  خاوة،رفع  خاوة 
�سد  �سعارات  املتظاهرين 
ال�سعارات  هذه  اأن  اجلي�ش،اإال 
طرف  من  مرفو�سة  كانت 
املتظاهرين  من  العديد 
ا�ستهداف  رف�سوا  الذي 

الع�سكرية،وطبعا  املوؤ�س�سة 
والذين  املند�سني  لدور  كان 
حل�ساب  يعملون  مازالو 
الع�سابة دورا كبريا يف توجيه 
هذه  اأن  ال�سعارات،ال�سيما 
و  تعمل  اأذرعها  و  الع�سابة 
اجلي�ش  ال�ستهذاف  قوة  بكل 
مع  يتوافق  ال  الذي  ،ال�سيء 
املواطنني  عامة  مطالب 
ق�سيتهم،بل  خارج  واعتربوه 

اجلي�ش  مع  تالحمهم  اعتربوا 
اأم�ش  احلل.املتظاهرون  هو 
�سد  �سعارات  رفع  وا�سلوا 
وطالبو  ال�سابق  النظام  وجوه 
،بن  بدوي  الباءات  برحيل 

�سالح. بو�سارب.
يخفي  ،ال  اأخرى  جهة  من 
نزعات  تاأثري  بداية  اأحد  على 
احلراك  على  معينة  و  خا�سة 
الدوافع،كما  للعديد من  ،رمبا 

ال يخفى اأي�سا �سيطرة الطابع 
احلراك،و  على  الفلكلوري 
تظهر  بداأت  ظاهرة  هي 
من  االأخرية  اجلمعات  يف 

عربوا  املتظاهرون  احلراك، 
الإجراء  رف�سهم  عن  اأي�سا 
عك�ش  على  االنتخابات،لكن 
ذلك هناك من اقتنع ب�رضورة 

و  العملية  هذه  يف  الت�رضيع 
ولو  حتى  انتخابات  اإجراء 
اأجل  من  ب�سهربن  تاأجيلها  مت 

اخلروج من عنق الزجاجة.
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اجلزائريون  جدد 
يف  م�سريتهم 
اجلمعة  14  ال�سلمية  يف 
حلراكهم  رف�سهم 
لرموز  النظام ، يف حني عربو 
لالنتخابات  عن  مقاطعتهم 
اإجراءها  الرئا�سية  املزمع 
و�سط  املقبل،  جويلية   4 يف 

تعزيزات اأمنية م�سددة .

يف  ورفع  املتظاهرون 
راف�سة  �سعارات   14 اجلمعة 
الإجراء االإنتخابات الرئا�سية 
املقررة يوم 4 جويلية  حتت 
هتافات« ماكن�ش انتخابات يا 
برحيل  مطالبني  الع�سابات، 
 « وجوهه  جميع  و  النظام 
قاع«  يتنحاو  الفتات  حتت 
من  العديد  رفع  ثم  كما   ،
الالفتات » امل�سرية �سلمية ال 
املنظومة  مع  االإنتخابات  ال 
القدمية » ، » الال الإنتخابات 

رموز  كل  جويلية  ذهاب   4
جمهورية  لبناء  نعم  الع�سابة 
م�ستقلة  حرة  اجلزائر  ثانية 
دميقراطية  مدنية  دولة   ».«
يف اإطار املبادئ النوفمربية، 
احنا   « حريتي«،  اأعطيني   «
حتى  ميفرقنا  واحد  �سعب 
واحد«، » التاريخ �سيكتب من 
ذهب اجلمعة الثالثة لفخامة 

ال�سعب  يف �سهر رم�سان ».
املتظاهرون  عن  وعرب    
ال�سلطة  لتم�سك  رف�سهم 
رئا�سية  اإنتخابات  بتنظيم 
الباءات  رحيل  اإىل  داعني   ،
النظام  وجوه  كل  و  الثالث 
بتم�سك  نددو  يف  حني   ،
اإنتخابات  بتنظيم  ال�سلطة 

بتاريخ 4 جويلية املقبل .
املتظاهرين  على  و�سدد 
ملطالب  اال�ستجابة  �رضورة 
منذ  خرج  الذي  احلراك 
املن�رضم  فيفري   22 جمعة 

يف  �رضعية  مطالب  ورفع 
رموز  كل  رحيل  مقدمتها 
تنظيم  راف�سني  النظام، 
حتت  رئا�سية  اإنتخابات 

اإ�رضاف رموز النظام. 
مفرو�ش  م�سدد  اأمني  طوق 
العا�سمة  مداخل  على 

وحميط الربيد املركزي
اأمنية م�سددة  غري  تعزيزات 
�ساحة  على  فر�ست  م�سبقة 
ثم  حيث  املركزي،  الربيد 
اعتقال  كل من ي�ستعد لبلوغ 
ت�سبب  ما  املركزي،  الربيد 
يف اختناق حركة املرور على 
العا�سمة،  مداخل  م�ستوى 
مرور  على  الت�سييق  مت  كما 
م�ستوى  على  املركبات 
داخل  االأمنية  احلواجز 
كل  ثم  توقيف  و   ، العا�سمة 
من  ترقيما  حتمل  �سيارة 

خارج العا�سمة.
اإميان لوا�س 

الليلة  منت�سف  تنتهي 
ملفات  اإيداع  اآجال 
لالإنتخابات  الر�سح 
الرئا�سية  املقررة يف الرابع 
جويلية ح�سب املادة 145 من 
القانون الع�سوي لالإنتخابات 
يوما   45 مدة  تعطي  التي 
تاريخ  من  امللفات  الإيداع 

ا�ستدعاء الهيئة الناخبة.
من   142 املادة  وت�سرتط 
القانون الع�سوي لالإنتخابات 
يقدم  اأن   املرت�سح  على 
فردي  توقيع   600 بـ  قائمة 
باملجال�ش  منتخبني  من 
ال�سعبية املحليةاأو الربملانية 
على  والية   25 على  موزعني 
االأقل اأي بقائمة ت�سم 60000 
االأقل  على  فردي  توقيع 
ملنتخبني يتم احل�سول عليها 
عرب ما ال يقل عن 25 والية 
للتوقيعات  اأدنى  عدد  مع 
والذي  والية  لكل  املطلوبة 
ال ميكن اأن يقل عن 1500 و 
املجل�ش  من  م�سادر  ح�سب 
اأي  ايداع  يتم  مل  الد�ستوري 
ملف مراقبون ال�سخ�ش الذي 
رئا�سيات«  اإىل  نف�سه  يقدم 
قد  احلالية  ال�سلطة  تنظمها 

انتهى �سيا�سياً.

لتاأجيل  د�ستورية  خمارج 
االنتخابات

القانونية،  املهلة   وبنهاية 
عدم  احتمالني  اأمام  �سنكون 
وجود مر�سحني اأو مر�سحني 
ال�رضوط  ي�ستوفوا  مل 
بعد  احلالتني  ويف  القانونية، 
املخ�س�سة  اأيام   10 مهلة 
يعلن  امللفات،  لدرا�سة 
عن  الد�ستوري  املجل�ش 
االنتخابات  بخ�سو�ش  قراره 
يف  يحمل  والذي  القادمة، 
املوعد،  لهذا  تاأجيال  طياته 
مر�سحني  وجود  عدم  ب�سبب 
املر�سحني  ا�ستيفاء  عدم  اأو 
هذه  القانونية ويف  لل�رضوط 
الد�ستورية  املخارج  احلالة، 
املجل�ش  فتوى  يف  قائمة 
ي�ستند  قد  التي  الد�ستوري، 
فيها للمادة 103 التي تتطرق 
يف  االنتخابات  تاأجيل  اإىل 

حالة وجود ”مانع �رضعي”
 

املعار�شة مع التاأجيل
حركة  باملقابل  اقرتحت  و 
تاأجيل  اإىل  ال�سلم  جمتمع 
تنظيمها  املزمع  الرئا�سيات 
 6 ملدة  جويلية  الرابع  يف 
اأ�سهر، وتعيني »رئي�ش يحظى 

لت�سيري  الوطني  بالتوافق 
غاية  اإىل  انتقالية  مرحلة 
و  اجلمهورية  رئي�ش  انتخاب 
حركة  دعت  ال�سياق  ذات  يف 
ب�سبب  تاأجيلها  اىل  البناء 
انعدام املناف�سة فيها، وكذا 
�رضوط  توفر  عدم  ب�سبب 
بـ«املو�سوعية«  و�سفتها 
وطنية  جلنة  اإن�ساء  قبيل  من 
م�ستقلة لالنتخابات، ورف�ش 
اأي  حتت  الد�ستوري  الفراغ 
ملطالب  واال�ستجابة  مربر 
اجلي�ش  وا�ستمرار  احلراك، 
و�سمان  احلراك  مبرافقة 
وخلق  االنتخابات،  نزاهة 
حوار حقيقي وجاد ومتثيلي 
الخرتاق  اإق�سائي  وغري 
جهته،  ومن  االأزمة  جدار 
اعترب حزب العمال اأن احلل 
يف  يكمن  لالأزمة  »االأف�سل« 
تاأ�سي�سية  جمعية  »انتخاب 
من  النظام  وتغيري  �سيادية«، 
�سيا�سي  بناء  »اإعادة  خالل 
اإعداد  وكذا  وموؤ�س�ساتي« 
دعت  حني  جديد يف  د�ستور 
اال�سرتاكية  القوى  جبهة 
التي لطاملا طالبت بانتخاب 
حوار  اإىل  تاأ�سي�سية،  جمعية 
»ندوة  يف  و�سائله  تتمثل 

�سيا�سي  وعقد  �سيادية 
ملتابعة  وطنية  واتفاقية 
املرحلة االنتقالية ومراقبتها 
واأما التجمع من اأجل الثقافة 
رافع  فقد  والدميقراطية 
طريق  »خارطة  اأجل  من 
لل�سعب  تعيد  اأن  �ساأنها  من 
ت�سيري  يف  حقه  اجلزائري 
خالل  من  فا�سل  انتقال 
اختياره  من  واآليات  ممثلني 
طالئع  حلزب  وبالن�سبة 
ال�سياق  و«يف  فاإنه  احلريات، 
احلايل ويف غياب اأدنى اتفاق 
لالنتخابات  التح�سري  حول 
ومراقبتها،  تنظيمها  وعملية 
يف  الرئا�سيات  اجراء  فاإن 
االأجل املحدد هو اأمر بعيد، 
بل وبعيد جدا، عن اأن يكون 
بذلك،  فهي،  لالأزمة.  احلل 
حقيقية  خماطرا  ت�سكل 
اإىل  داعية  بلة«،  الطني  تزيد 
وطني  حوار  عقد  �رضورة 
ق�سوى«  ملحة  »�رضورة  تراه 
»خارطة  اإىل  الو�سول  بهدف 
دميومة  للدولة  ت�سمن 
موؤ�س�ساتية انتقالية اإىل غاية 
اجلمهورية  رئي�ش  انتخاب 

املقبل«.
ف.ن�شرين 

اجلمعة 14 للحراك ال�شعبي 

املتظاهرون يتم�سكون برف�ش 
انتخابات 4 جويلية

�شاعات قبل انتهاء الرت�شيحات

ترجيح بتاأجيل االنتخابات الرئا�سية

الد�ستوري  القانون  يف  اخلبرية  اأو�سحت 
فتيحة بن عبو باأن عدم تقدمي اأي ملف تر�سح 
اأكدت  حني  يف  تلقائيا،  �سيوؤجلها  للرئا�سيات 
يتحدث  الد�ستور  يف  ن�ش  يوجد  ال  باأنه  باأنه 
غياب  ب�سبب  الرئا�سية  االنتخابات  تاأجيل  عن 

مرت�سحني اأو اخلوف من العزوف االإنتخابي.
اأفادت فتيحة بن عبو  باأن الد�ستور مل يت�سمن 
وجود  عدم  اإ�سكالية  تعالج  قانونية  ن�سو�سا 
اإذا  وباأنه  الرئا�سة،  كر�سي  على  مت�سابقني 
ا�ستثنائية  حالة  اأمام  �سنكون  فعال  ذلك  حدث 
االنتخابات  و�ستتاأجل  قانونية،  خمارج  بدون 
لي�ش  اأنه  التاأكيد  مع  تلقائي،  ب�سكل  الرئا�سية 
املجل�ش  اأو  الدولة  رئي�ش  �سالحيات  من 
الد�ستوري، الأنه لي�ش من �سالحيتهما الت�رضيح 

باأن االنتخابات موؤجلة ح�سبها.
ال  الد�ستور  باأن   « ذات  املتحدثة  واأو�سحت 
الرئا�سيات،  تاأجيل  عن  تتحدث  مواد  يت�سمن 
الهيئة  با�ستدعاء  تتعلق  موادا  يت�سمن  لكنه 
باإمكان  و�سيكون   ،102 للمادة  وفقا  الناخبة 
ا�ستدعاء  �سالح،  بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ش 
االنتخابات  واإجراء  جديد  من  الناخبة  الهيئة 

م�سري  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سابقة،  االآليات  بنف�ش 
رئي�ش الدولة عبد القادر بن �سالح بعد انتهاء 
الد�ستور  من   102 للمادة  القانونية  االآجال 
من  ابتداء  باأنه  االنتخابات،  اإجراء  وعدم 
تاريخ 9 جويلية القادم �سي�سبح بن �سالح بدون 
للبقاء يف املن�سب  �سالحيات د�ستورية تخوله 

.
االأول  الوزير  حكومة  يتعلق  م�سري  وفيما 
باأن  اخلبرية  ذات  فاأبرزت  بدوي،  الدين  نور 
لكن حكومته  اال�ستقالة،  باإمكانه  بدوي  الوزير 
غاية  اإىل  القانونية  بال�رضعية  تتمتع  �ستظل 
للمادة  وفقا  للبالد  جديد  رئي�ش  انتخاب 
ال  اأنه  على  توؤكد  والتي  الد�ستور،  من   104
اإبان  القائمة  اأو تعدل احلكومة  تُقال  اأن  ميكن 
اأو  وفاته  اأو  اجلمهورية  لرئي�ش  املانع  ح�سول 
ا�ستقالته، وذلك حتى يَ�رَضع رئي�ش اجلمهورّية 
اجلديد يف ممار�سة مهامه، الفتة اإىل اأن الوزير 
لرئا�سة  تر�ّسح  حال  يف  وجوبا  ي�ستقيل  االأول 
وظيفة  ميار�ش  احلالة  هذه  ويف  اجلمهورّية، 
الوزير االأول حينئذ اأحد اأع�ساء احلكومة الّذي 

يعّينه رئي�ش الّدولة.

اخلبرية يف القانون الد�شتوري فتيحة بن عبو : 

 تاأجيل الرئا�سيات �سيتخذ ب�سكل تلقائي  
.      ابتداء من  9 جويلية �شي�شبح بن �شالح بدون �شالحيات  

 .      حكومة بدوي �شرعية اإىل غاية انتخاب رئي�س جديد 
م�شرية اجلمعة ال14 بالغرب اجلزائري 

تاأكيد على االإطاحة بالباءات الثالثة
مبا�رضة  اأم�ش  انطلقت ظهر 
بعد �سالة اجلمعة  م�سريات 
حا�سدة بالعديد من الواليات 
على  ال14  للجمعة  الغربية  
يوم  انطالقها  منذ  التوايل 
22 فرباير املا�سي من اجل 
رئي�ش  ا�سقاط  على  التاأكيد 
الدولة  عبد القادر بن �سالح 
الدين  نور  ،ورئي�ش احلكومة 
الربملان  ،ورئي�ش  بدوي 
مراد  بو�سارب ، هذا وحمل 
توؤكد  �سعارات  املحتجون  
امل�سريات   ا�ستمرار  على 
ون�سري  »�سن�سري  غرار  على 
»ال   ،« التغيري  يحدث  حتى 
حوار، ال حوار ال�سعب م�سدر 

القرار« ، كما كرثت ال�سعارات 
دولة  بتاأ�سي�ش  تطالب  التي 
ع�سكرية   ولي�ست  مدنية 
باالإ�سافة اىل �سعارات تدعو  
اىل  اخلروج  الثالثة  الباءات 
كما   ، القوة  عو�ش  بال�سلم 
متن العديد من ال�سعارات يف 
املوؤ�س�سة  جهود  امل�سريات 
احلفاظ  يف  الع�سكرية 
واال�ستقرار  االمن  على 
والعمل  الع�سابة  وحما�سبة 
الدولة  اأموال  ا�سرتجاع  على 
املوجودة ببنوك اخلارجية .

�سكان  خرج  تلم�سان  ففي 
حا�سدة  م�سرية  يف  املدينة  
كما  املدينة  و�سط  من 

مماثلة  م�سريات  انطلقت 
والغزوات  مغنية  من   كل  يف 
وندرومة ، للمطالبة بالتغيري 
بدوي   حكومة  وا�سقاط 
وتفكيك  �سالح  بن  وا�ستقالة 
هذا   ، بو�سارب  برملان 
اكرث  ال14  اجلمعة  و�سهدت 
امل�سرية  تنظيما وحتكما يف 
وكذا ال�سعارات ، ومب�ستغامن 
املحتجني  من  املئات  حرج 
يف  اجلمعة  �سالة   بعد 
للمطالبة  حا�سدة  م�سرية 
ب�سقوط بقايا النظام ، نف�ش 
عني  والية  عرفته  الو�سع 
فيها  كانت  التي  متو�سنت 
�سيا�سية  بتوابل  امل�سرية 

من  ال�سلم  جمتمع  حلركة  
باملجل�ش  نائبها  خالل 
الذين   ، ومنتخبيها  الوطني 
احلكومة  ب�سقوط  طالبو  
وا�ستقالة بن �سالح وبو�سارب 
املئات  خرج  وببلعبا�ش   ،
م�سرية  يف  املوطنني  من 
تنظيما  �سهدت  حا�سدة 
و�سعارات  ومتا�سكا  كبريا  
اجلي�ش  قيادة  تدعو  قوية 
حما�سبة  يف  االإ�رضاع  اىل 
ال�ساحة  وترك   الفا�سدين 
وا�سح  تعبري  يف  لل�سيا�سيني 
لرف�ش احلوار الذي دعا الية 
القايد �سالح ، وبتيارت خرج 

اإميان لوا�س املواطنني
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ورقلة  اطارات  من  الع�رشات  عرب 
م�سابقة  يف  للنجاح  املر�سحني 
العمالق  النفطي  باملجمع  التوظيف 
ا�ستيائهم وتذمرهم  ، عن  �سوناطراك 
بالتاأخر غري  ماو�سفوه  من  ال�سديدين 
املربر يف الفراج على القوائم الأ�سمية 
للناجحني يف م�سابقة iap ،حيث نا�سد 
املعنية  ال�سلطات  املتحدثني  ذات 
النفطي  املجمع  لدى  العاجل  للتدخل 
امل�سكل  حلل  �سوناطراك  العمالق 
القائم ، الذي اأثار تاأخره �سكوك هذه 
لالحتجاج  جلاأت  بدوره  التي  الفئة 
�سلميا مبحاذاة حو�ض بركاوي النفطي 

لإ�سماع �سوتهم لل�سلطات املعنية .
عديد  حذرت  فقد  ثانية  جهة  من 
جمعيات  فيها  مبا  املعنية  اجلهات 
العاملة  اليد  مبلف  مهتمة  حملية 
بورقلة ، ن�سطاء حقوقيون وجمعويون 
و منتخبون حمليون من مغبة العواقب 
ادراج  عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
قوائم  �سمن  الولية  خارج  من  اأ�سماء 
الناجحني وهو الأمر الذي يتنافى مع 
الرامية  احلكومة  وتعليمات  تو�سيات 

بال�رشكات  التوظيف  اأولوية  ملنح 
اأبناء املنطقة  لفائدة  الكربى  النفطية 
بهدف احتواء احتقانهم وتفادي تكرار 
�سيناريو احلراك الجتماعي امل�سجل 
ال�رشقي  للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 

�سهر مار�ض 2013.
اىل  جانب ذلك فقد اأ�رشت م�سادرنا 
قد  الولئية  ال�سلطات  ان  اخلا�سة 
�سوناطراك  مديرية  من  طالبت 

على  واحد  اأن  ويف  الكلي  بالفراج 
م�سابقة  يف  الناجحني  قوائم  جميع 
عن  منها  �رشيح  رد  يف  �سوناطراك 
لطريقة  وتف�سيل  جملة  رف�سها 
ار�سال قائمة الناجحني التي ت�سم 42 
بحا�سي  احلمراء  حو�ض  لوحدة  ا�سم 
م�سعود ، هذه الأخرية التي تقرر ايفاد 
لها جلنة حتقيق ي�رشف عليها املفت�ض 
يف  للتدقيق  �سخ�سيا  بالولية  العام 

قائمة الناجحني .
�سكان  اأعلن  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
املطلق  دعمهم  عن  ورقلة  ولية 
امل�رشوعة  للمطالب  والالم�رشوط 
الولية  اطارات  طرف  من  املقدمة 
امل�سوؤولني  ال�سدد  ذات  يف  حمملني   ،
تبعات  م�سوؤولية  واملحليني  املركزيني 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 

جتاهل مطالبهم .

ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�ض  دعا 
 ، نبا�ض  يو�سف  العالمات  متعددة 
»�سيف  برنامج  يف  ا�ست�سافته  لدى 
الظهرية » للقناة الإذاعية الأوىل  من 
العدالة  اجلزائرية   التدخل 
تركيب  م�سانع  لإيقاف  ال�رشيع 
نفخ  »ور�سات  اأن  ال�سيارات   م�سريا 
دولر  مليار  ا�ستهلكت  2  العجالت« 
وعلى  املا�سية  اأ�سهر  الـ4  خالل 
املحققني  من   طالب  الأ�سا�ض   هذا 
�سناعة  قطاع  يف  الف�ساد  ملفات  يف 

وتركيب ال�سيارات  التوجه اإىل وكالت 
والبنوك  اجلزائري  ال�سعبي  القر�ض 
للح�سول على قائمة هذه التحويالت 
للخزينة  اأموال  اأي  تدخل  مل  التي 
فائدة  اأي  حت�سيل  العمومية  ودون 

منها.
كما اأو�سح ذات املتحدث فيما يخ�ض 
تركيب  قطاع   يف  الف�ساد  املوجود 
اأغلبه  يكمن    ، ال�سيارات  و�سناعة  
والتي  العجالت  نفخ  يف  ور�سات 
ت�سغل 10 اآلف عامل فقط ،  م�سريا 

ومل  ال�رشوط  دفرت  حترتم  اأنها  مل 
للمواطن  اجلزائري  �سيء  اأي  تقدم 
الأخرية  فهذه  العمومية  وللخزينة 
التحويالت  على  كليا  تعتمد  كانت 
القر�ض  بنك  يف  لالأموال  الكبرية 
البنوك  من  وغريها  الوطني  ال�سعبي 
وم�سادرتها  نهبها  مت  التي  العمومية 
احلكومة  جعل  ما  اخلارج  وهذا  يف 
ال�سابقة يف ماأزق كبري  وبالتايل فهذا 
اللجوء  لطبع  خيار  اإىل   دفعها  ما 
اأن  هذه  حني  يف  النقدية  الأوراق 

ال�سعب  اأموال  هي  املنهوبة  الأموال 
م�ست�سفيات  لبناء   كافية  ،وكانت 

جامعية مبوا�سفات عاملية.
ال�سابق  ال�سناعة  وزير  نبا�ض  واتهم 
يف  تواطوؤ  اأنه  بو�سوارب  ال�سالم  عبد 
التحويالت التي متت عند اإن�ساء هذه 
دولر  ماليني   4 كلفت  التي  امل�سانع 
الأملانيني  امل�سنعني  اأحد   مع  قيام 
اإىل جانب  دولر   مليون  بتحويل 175 
حتويالت اأخرى ت�سل اإىل 200 مليون 

دولر. »

iap للمطالبة بالإ�سراع يف الإفراج على الناجحني يف م�سابقة

لنهبها اأموال ال�سعب على حد قوله ، يو�سف نبا�ش :

اأحمد باحلاج 

اإطارات ورقلة متم�سكون باالحتجاج ال�سلمي 
و�سوناطراك يف ورطة

.       حتذيرات من مغبة عواقب اإدراج اأ�سماء ناجحني من خارج الولية

على العدالة التدخل لوقف م�سانع تركيب ال�سيارات

لإقامة »احلج الأكرب«  بحي بقبا�سة

اجلزائر ترف�ض زيارة
 ل600 يهودي 

حج 2500 يهودي اإىل تون�ش واملغرب
  
     .

 حلج الغريبة وا�سفي
من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
تلم�سان  لولية  الولئية  ال�سلطات 
اأن اأكرث من 600 يهودي من »يهود 
قدموا  قد  »الأوربيون  ال�سيلفادا  
موقع  اإىل   الأكرب  للحج  طلبات  
�رشيح احلاخام »افرنيم األن كاوا« 
يف حي قبا�سة بتلم�سان منذ بداية 
الطلبات  وهي  ماي   اإىل  اأفريل 
التي تلقت الرف�ض  خا�سة يف ظل 
�سهر رم�سان الذي يعترب ا�ستفزازا 
للم�سلمني خا�سة يف ظل احلراك 

.
فاأن  ال�سعبي  احلراك  ورغم  هذا 
اليهود حاولوا احلج خالل املو�سم 
الربيع  منت�سف  مع  ينطلق  الذي 
اىل  ال�سيف  بداية  مع  وينتهي 
اإفريقيا  ب�سمال  مواقع  ثالثة 
وا�سفي  بتون�ض  جربة  وهي   ،
بتلم�سان  وقبا�سي  باملغرب 
بطقو�ض  اليهود  يقوم  اأين   ،
وال�ستحمام  وال�رشب  الهيلولة  

املقد�ض،  قبا�سة  عني  ماء  من 
تلم�سان  �سلطات  وترف�ض  هذا  
لأفواج  الر�سمي  الرتخي�ض 
اأن  اإل    2015 �سنة  منذ  اليهود 
من  الأفواج  بع�ض  مينع  مل  ذلك 
الدخول اإىل  تلم�سان للحج حتت 
لواء القدام ال�سوداء ، هذا وقد 
�سمال  اإىل  احلج   عملية  عرفت 
افريقيا نزول  ما يزيد عن 2500 
يهودي لأداء حج الغريبة  ال�سهري 
جربة  مبدينة   ال�سهود  لدى 
التون�سية  مت يتحولون اإىل مدينة 
اإقامة  اأ�سفي باملغرب  من اأجل 
وزيارة  ال�سهري  الديني  الحتفال 
يف  ال�سهري   املقد�ض   معبدهم 
حني رف�ست ال�سلطات اجلزائرية 
احلج  لإقامة  لهم  الرتخي�ض  
التوايل   للعام ال13 على   الأكرب  
اإهانة  بحكم  واعترب هذه ال�سنة 

اأنها تزامنت مع رم�سان .
حممد بن ترار

اأبدى اإطارات ورقلة مبا فيهم خريجي اجلامعات ، املعاهد الكربى واملدار�ش العليا مت�سكهم بخيار موا�سلة 
الحتجاج ال�سلمي للمطالبة ب�سرورة تدخل جاد لل�سلطات الو�سية للإ�سراع يف الفراج عن قوائم الناجحني 

يف م�سابقة �سوناطراك و�سط حتذيرات من عواقب ادراج اأ�سماء ناجحني من خارج الولية وهو ما يعد ح�سبهم 
خرق �سارخ للقوانني .
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الفريق اأحمد قايد �سالح

اجلي�ض حافظ على كيان الدولة وموؤ�س�ساتها
اأكد الفريق اأحمد قايد �سالح نائب 
اأركان  رئي�ض  الوطني،  الدفاع  وزير 
اأن  بورقلة،  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض 
الوطني  اجلي�ض  بذلها  التي  اجلهود 
ببلوغ  له  �سمحت  التي  و  ال�سعبي 
الحرتاف، »مكنت من احلفاظ على 
وموؤ�س�ساتها  الوطنية  الدولة  كيان 
بيان  يف  جاء  مثلما  اجلمهورية«، 

لوزارة الدفاع الوطني.
اجتماع  يف  له  توجيهية  كلمة  يف  و 
الع�سكرية  الناحية  عمل مبقر قيادة 
واأركان  قيادة  �سم  بورقلة،   الرابعة 
الناحية وقادة القطاعات العملياتية 
وم�سوؤويل خمتلف  الوحدات  قادة  و 
واملديرين  الأمنية  امل�سالح 
اجلهويني، اأو�سح الفريق قايد �سالح 
اأن »الثمرة التطويرية امل�ستحقة التي 
ا�ستطاع جي�سنا قطفها من خالل كل 
هذه اجلهود امل�سنية املبذولة التي 

مقام  اإىل  امل�سلحة  بقواتنا  �سمت 
الحرتاف ودرجات العمل 

املهني ال�سديد، مكنت من احلفاظ 
على كيان الدولة الوطنية وموؤ�س�ساتها 
اجلمهورية، مبا يتما�سى مع م�سلحة 
وطموحاته  اجلزائري  ال�سعب 

امل�رشوعة«.
بالأ�سواط  تذكريه  خ�سم  يف  و 
قطعها  التي  »اجلبارة«  التطويرية 
كافة  على  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض 
على  الفريق  حر�ض  الأ�سعدة، 
جي�ض  حققه  »ما  اأن  اإىل  الإ�سارة 
التحرير الوطني من ن�رش ا�سرتاتيجي 
�سيادتها  وا�سرتجاع  للبالد  وحتريره 
الوطنية، له ارتباط وثيق مبا يواجهه 
اليوم �سليله اجلي�ض الوطني ال�سعبي 
اليوم  يوا�سل  حا�سمة،  حتديات  من 

رفعها بكل حزم واإ�رشار«.
»بناء  اأن  ال�سياق،  هذا  يف  اعترب  و 

جي�ض قوي حمرتف ومهاب اجلانب 
وجاهز لأداء مهامه الوطنية النبيلة 
وبجدية  يعك�ض  الظروف،  كل  يف 
كافة  لتوفري  من جهود  بذله  ما مت 
عوامل الرقي املرغوب، وما تو�سل 
الأ�سعدة  كافة  على  تطور  من  اإليه 
واملادية  والتجهيزية  التنظيمية 

واملن�ساآتية«.
و يندرج كل ذلك، يتابع الفريق، يف 
اإطار م�رشوع »�سامل قوامه تنظيم 
وتوفري  مكوناته  خمتلف  وتطوير 
الكفاأة  الب�رشية  املوارد  كافة 
التحكم  على  والقادرة  واملاهرة، 
احلديثة  التكنولوجيات  اأدق  يف 
املتكيفة مع مطمح بلوغ الدرجات 
واملهنية  الحرتافية  من  الرفيعة 
اأو  تهديد  اأي  مواجهة  تكفل  التي 

طارئ«.
ال�ستعداد  هذا  اأن  على  �سدد  كما 

واجلاهزية التي ت�سهد عليهما هذه 
لقوام املعركة  النه�سة املت�ساعدة 
للقوات امل�سلحة، »مل ياأت �سدفة، 
لروؤية  منطقية  نتيجة  كان  بل 
�ساملة  ل�سرتاتيجية  و  متب�رشة 
و�سعتها  النظر،  وبعيدة  ومتكاملة 
الوطني  للجي�ض  العليا  القيادة 
لقواتنا  �سمحت  والتي  ال�سعبي، 
امل�سلحة باأن تكون دوما درعا �سلبا 

وحقيقيا للوطن ولل�سعب«. 
اليوم  متيز  اأخرى،  جهة  من  و 
قايد  الفريق  زيارة  من  اخلام�ض 
الع�سكرية  الناحية  اإىل  �سالح 
الرابعة باإ�رشافه على تنفيذ مترين 
ثان لرمايات املراقبة على م�ستوى 
اإن  �سمال-�رشق  العملياتي  القطاع 
مع  عمل  اجتماع  وتروؤ�سه  اأمنا�ض، 
امل�سالح  وم�سئويل  الناحية  اأركان 

الأمنية.

الدرك الوطني ي�سمع قاعة 
للعبادة تابعة لكني�سة تيزي وزو

الوطني  الدرك  م�سالح  اأقدمت 
بتيزي وزو نهاية الأ�سبوع املا�سي 
و�سط  كني�سة  ت�سميع  و  غلق  على 
دائرة  اقليم  يف  بوجمية  مدينة 
قاعة  عن  عبارة  وهي  واقنون 
و  وزو  تيزي  لكني�سة  تابعة  للعبادة 
نددت الكني�سة بهذا الجراء الذي 
و�سفته بامل�سا�ض بحرية املعتقد 
ال�سعائر  ممار�سة  لقانون  خرق  و 

يف  احلكومة  اأقرته  الذي  الدينية 
الولية  �سلطات  اعتربت  و   2008
اأنها  رغم  مرخ�سة  غري  الكني�سة 
الكني�سة  جمعية  حتت  من�سوية 
الربوت�ستانتية اجلزائرية املعتمدة 
من طرف الدولة منذ 1974  والتي 
تن�سط  و   2012 يف  جتديدها  مت 

الكني�سة بتيزي وزو  
ح- كرمي

املنظمة العاملية لل�سحة

اجلزائر ق�ست نهائيا
 على املالريا 

�سهادة  على  اجلزائر  ت�سلمت 
العاملية  املنظمة  طرف  من 
ق�سائها  تثبت  بجنيف  لل�سحة 
ما  ح�سب  املالريا،  على  نهائيا 
اأفاد به بيان لذات الوزارة  واأكد 
ت�سليم هذه  اأنه مت  امل�سدر  ذات 
خالل  اجلزائري  للوفد  ال�سهادة 
الـ  الدورة  اإ�سغال  يف  م�ساركته 
لل�سحة  العاملية  للجمعية   72
 20 بني  ما  جنيف  يف  املنعقدة 
طرف  من  اجلاري،  ماي  و28 
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 
تيدرو�ض  الدكتور   ، العاملية 
والدكتورة  غربي�سو�ض  اأدهانوم 
املديرة  مويتي،  مات�سيدي�سو 
ال�سحة  ملنظمة  الإقليمية 

العاملية ملنطقة اإفريقيا.
وقد مت اعتماد اجلزائر من طرف 
يف  دولة  كثاين  الأممية  املنظمة 
على  حت�سل  الإفريقية  املنطقة 
موري�ض  جزر  بعد  ال�سهادة  هذه 
التي حت�سلت عليها يف �سنة 1973 
النتيجة  هذه  ان  الوزارة  وذكرت 

مهنيي  جهود  بف�سل  حتققت 
القطاعات  التزام  و  ال�سحة 
الأخرى يف مكافحة املالريا منذ 

عدة عقود.
الثالثة  ال�سهادة  هذه  تعترب  و 
منظمة  متنحها  التي  نوعها  من 
بعد  للجزائر،  العاملية  ال�سحة 
يف  عليها  حت�سلت  التي  تلك 
على  ق�سائها  نتيجة   2016 �سنة 
�سنة  يف  والثانية  الأطفال  �سلل 
كزاز  على  ق�سائها  نتيجة   2018

)تيتانو�ض( املواليد
 ولالإ�سارة مل ت�سجل اجلزائر اية 
�سنة  منذ  باملالريا  ا�سابة  حالة 
�سجلت  التي  احلالت  وان   2014
-ح�سب  كانت  ال�سنة  هذه  قبل 
وزارة ال�سحة - »حالت م�ستوردة 
مناطق  من  قادمني  لأجانب 
اأ�سخا�ض  اأو  ال�سحراء  جنوب 
فيها  ينت�رش  التي  املناطق  زاروا 
املر�ض ومل يحرتموا الجراءات 
بعد  الأدوية  تناول  يف  الطبية 

عودتهم من مهامهم«.

 ح.م



�أحمد بن عطية

هذا و توعد �سكان عني الرتك مرورا 
على  لها  املجاورة  البلديات  ببقية 
حركة  ب�سن  العن�رص  و  بو�سفر  غرار 
تتدخل  مل  اإذا  ت�سعيدية  اإحتجاجية 
ال�سلطات الولئية و الأمنية لو�سع حد 
�سيما  الأخالقية  غري  املظاهر  لهذه 
خالل  من  الهوى  بائعات  ت�رصفات 
فا�سحة  و  عارية  لألب�سة  اإرتدائهن 
لإغراء و اإ�ستقطاب الزبائن من خمتلف 
دون  الأعمار،  و  املجتمعية  ال�رصائح 
اأي ح�سمة و بقارعة الطريق خ�سو�سا 
ب�ساحة 20 اأوت ال�سهرية حمليا ب�ساحة 
اأين  اجلمهورية،  �سارع  و  ال�سم�س 
ت�سول  و  جتول  ال�سيارات  اأ�سحت 
اأمام اأعني �سكان عني الرتك و يتوقف 
اأ�سحابها من الذين يبحثون عن بائعة 
و  احليوانية،  نزواتهم  لإ�سباع  هوى 
غالبيتهم ل يعريون اإهتمام اأو اإحرتاما 
اأ�سبحوا  الذين  املنطقة  ل�سكان 
م�سطرين على معاي�سة هذه الظاهرة 
التي و�سفوها بالدونية، و اأن الكيل قد 
طفح بهم و توعدوا بال�رصوع يف حركة 
الهوى  بائعات  ملطاردة  اإحتجاجية 
و  يتوافدون من وليات داخلية  الذين 

و  للن�ساط  الوطن  وليات  من خمتلف 
اإمتهان الدعارة .

بلديات  �ساكنة  دعا  اأن  و  �سبق  و  هذا 
لغلق  حملة  اإىل  الوهراين  الكورني�س 
كالنار  اإنت�رصت  التي  الليلية  املالهي 
يف اله�سيم خالل 10 �سنوات الأخرية، 
اأين اأ�سحى رجال املال يتناف�سون على 
اإن�ساء مالهي و مراق�س تعج ببائعات 
ال�سواذ جن�سيا  و حتى �رصيحة  الهوى 
من  ممكن  عدد  اأكرب  لإ�ستقطاب   ،
الزبائن نظرا ل�سخامة املردود املايل 

من وراء بيع امل�رصوبات الكحولية يف 
كل الأوقات ، حيث اأن غالبية حمالت 
بيع الكحول املرخ�سة من قبل مديرية 
تلتزم  ل  العامة  ال�سوؤون  و  التنظيم 
الروحية  امل�رصوبات  بني  منع  بقرار 
بعد ال�ساعة 19 م�ساء، بل توا�سل فتح 
احلانات 24 �ساعة على 24 على غرار 
»بو�سفر  منطقة  مبالهي  يحدث  ما 

فيالج« .
و مل تتوقف مظاهر الف�سق و الدعارة 
احلد،  هذا  عند  الأخالقي  التف�سخ  و 

على   ، الوهراين  الكورني�س  ببلديات 
مثل  و�سواحيها  الرتك  عني  راأ�سها 
»كاب  و  جرمان«  »�سان  و  »كوراليز« 
بل   . جرمان«  »القدي�س  و  فالكون« 
لل�سكنات  رهيب  اإنت�سار  اإىل  اإمتدت 
�سيدت  التي  الفو�سوية  الأكواخ  و 
عرب  املحلية  ال�سلطات  اأنظار  حتت 
على  املتعاقبة  املنتخبة  املجال�س 
ت�سيري كل من بلديات الكورني�س على 
الكبري  مر�سى  و  الرتك  عني  غرار 
تقوم  اأين   ، العن�رص  و  ببو�سفر  مرورا 
هذه  بت�سييد  ب«مافيا«  ت�سمى  ما 
ال�سكنات و ربطها بخدمات الكهرباء و 
الغاز و املاء بتواطوؤ بع�س املنتخبني 
اأو  بيع  يتم  و  احلاليني،  و  ال�سابقني 
غالبا  الق�سديرية  البيوت  هذه  تاأجري 
الدعارة،  و  البغاء  ممار�سة  لأغرا�س 
بعد توجه عدد من املهاجرين  �سيما 
بوعمامة  منطقة  من  الأفارقة 
اإىل  وهران  لبلدية  التابعة  »احلا�سي« 
يتم  اأين  الوهراين  الكورني�س  منطقة 
ترويج احلبوب املهلو�سة و املقويات 
زبائنها  لها  اأ�سحى  التي  اجلن�سية 
ال�سلبة  اخلا�سون، مرورا باملخدرات 
مثل »الكوكايني، و الهريوين« و غريها 

من املمنوعات .

م�صنع فرتيال عنابة

مراجعة �شاملة لتجهيزات
 وحدة اإنتاج الأمونياك

يخ�سع م�سنع خم�سبات اجلزائر فرتيال عنابة حاليا لعمليات مراقبة 
ومراجعة �ساملة لتجهيزاته بوحدة اإنتاج الأمونياك بعد حادث  النفجار 
املتبوع بحريق الذي وقع موؤخرا و ت�سبب يف هالك عامل بذات الوحدة 

ح�سب ما علم من نائب مدير امل�سنع عبد الغني لوري�سي.
وجتري عمليات مراقبة جتهيزات مركب فرتيال عنابة ومراجعة نظام 
دولية  هيئة  باإ�رصاف  به  ال�سناعي  والأمن  بال�سالمة  اخلا�سة  املراقبة 
خمت�سة يف هذا املجال بالتعاون مع خرباء وعمال املركب ، وفقا ملا 
اأفاد به ذات امل�سوؤول مو�سحا اأن ا�ستئناف الن�ساط بوحدة الأمونياك 
التوايل منذ  الثاين ع�رص على  لليوم  الن�ساط  تزال متوقفة عن  التي ما 
كل  وتتوفر  املراقبة  اإجراءات  ت�ستكمل  »حينما  �سيتم  احلادث  وقوع 

�رصوط ال�سالمة والأمن« .
ملن�ساآت  ال�ساملة  واملراجعة  املراقبة  عمليات  مع  باملوازاة  و�سيتم 
و�سبكة  التجهيزات  وتغيري  اإ�سالح  غرار  على  الأمونياك  اإنتاج  �سل�سلة 
الكوابل التي ت�رصرت اإثر احلادث الذي وقع بهذه الوحدة التي متثل 80 
باملائة من الن�ساط القت�سادي ملركب فرتيال عنابة الذي ينتج اأي�سا 

املخ�سبات الفالحية، مثلما متت الإ�سارة اإليه . 
كما �سيتم يف اإطار عمليات املراقبة حتديد اخللل الذي ت�سبب يف وقوع 
هذا احلادث و اتخاذ الرتتيبات التقنية ال�رصورية لإ�سالح اخللل خا�سة 
والتنبيه  الإنتاج  و�سل�سلة  للمن�ساآت  الآلية  املراقبة  �سبكة  م�ستوى  على 
باأخطار احلوادث مب�سنع فرتيال عنابة املجهز بغرفة عمليات ت�سهر 

على مراقبة كل مراحل اإنتاج الأمونياك، ا�ستنادا لنف�س امل�سدر.
فمركب فرتيال عنابة الذي ين�سط وفق نظام خا�س بال�سالمة والأمن 
يخ�سع ملعايري النوعية املرتبطة باملحيط و ال�سحة و الأمن والطاقة 
اإيزو 14001 بالإ�سافة  اإيزو 9001 و  والت�سيري من بينها معايري النوعية 
اإىل �سهادة املطابقة اخلا�سة باملاجنمنت 18001 ت�سمن ح�سب م�سوؤول 

الوقاية من الأخطار ال�سناعية والتحكم فى ت�سيري النفايات امللوثة.
عنابة  فرتيال  مركب  يعمل  وت�سيريها  احلوادث  اأخطار  يف  وللتحكم 
وفق خمطط داخلي للتدخل م�سادق عليه من طرف ال�سلطات املعنية 
بالولية يحدد اإجراءات التدخل ال�رصيع على م�ستوى املوؤ�س�سة مبا فيها 
وقوع  حال  يف  ت�سخريها  الواجب  والب�رصية  اللوجي�ستيكية  المكانات 
كاإجراء وقائي ميكن هذا املخطط  و  لوري�س  ال�سيد  حوادث كما ذكر 

من توقيف اأوتوماتيكي للمن�ساآت ال�سناعية ال�سيء 
الذي ميكن من التحكم يف اأخطار احلوادث وتفادي التعقيدات خا�سة 
اأولية متر  كمادة  الطبيعي  الغاز  ت�ستخدم  الأمونياك  اإنتاج  �سل�سلة  واأن 
اأخرى  با�ستعمال مركبات ح�سا�سة  للتحويل  عرب حوايل خم�س مراحل 

)اآزوت وهريوجني( لإنتاج الأمونياك.

عني �لرتك بوهر�ن

املجتمع املدين يف حملة لطرد بائعات الهوى و غلق املخامر
 .         �صباب عني �لرتك :" لن ن�صمت"
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�صرع �أم�س، �ملجتمع �ملدين ببلدية عني �لرتك بوهر�ن يف حملة جلمع �لتوقيعات للمطالبة بتحرير �ملنطقة 
من بائعات �لهوى �لالئي �أ�صبحن يجتمعن خالل �صاعات �لليل ، �صيما ب�صاحتي �جلمهورية و 20 �أوت بو�صط 

مدينة عني �لرتك من �أجل �إ�صطياد زبائنهن ملمار�صة �لرذيلة معهم مقابل �ملال ، و ك�صف �أم�س،« زو�وي 
يحيو�س« ممثل جمعية �ملجتمع �ملدين يف ت�صريح ل«�لو�صط« �أنهم ملو� من تفاقم �لظاهرة �لتي �أخذت �أبعاد� 
خطرية خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية و حولت �ملنطقة لأماكن لزرع �لف�صاد �لأخالقي و �لإ�صاءة ل�صمعة 

�صكان عني �لرتك خا�صة و وهر�ن عامة و هو ما ينايف �حلقيقة .

 وهر�ن

22 األف مرت�شحا لإجتياز البكالوريا و25 األفا ل"البيام" 
.         تخ�صي�س 707 مركز� �إجر�ء و 7 مر�كز� للت�صحيح 

باقي  ت�ستعد ولية وهران على غرار 
نهاية  لإمتحانات  الوطن  وليات 
ال�سنة، حيث �سيقبل اأزيد من 80.493 
تلميذا يف خمتلف الأطوار على اجتياز 
للمو�سم  ال�سنة،  نهاية  امتحانات 
الدرا�سي 2019/2018 بولية وهران، 
و07  اإجراء  مركز   707 على  موزعني 

مراكز للت�سحيح واإثنني لالإغفال.
عدد  فيبلغ  البتدائي،  الطور  ففي 
نهاية  اإمتحان  لجتياز  املرت�سحني 
املقرر  الإبتدائي  التعليم  مرحلة 
 33.030  ،2019 ماي   29 يوم  اإجراوؤه 
و16.297  ذكور   16.733( مرت�سحا 
ذوي  من  مرت�سحا   16 منهم  اإناث( 

ال�سم  )فئة  اخلا�سة  الحتياجات 
والبكم( و573 من مرت�سحي املدار�س 

اخلا�سة.
ومراكز  التاأطري  بخ�سو�س  اأما 
الإجراء  مراكز  عدد  فيبلغ  الإجراء، 
احتياطيا،  مركزا  و15  مركزا،   552
)روؤ�ساء  موؤطرا   7.209 يوؤطرهم 
اأمانة،  اأع�ساء  مراكز،  روؤ�ساء  ونواب 
اإىل  بالإ�سافة  وم�سححني(،  حرا�س 

03 مراكز ت�سحيح ومركز للتجميع.
اإمتحان  وبخ�سو�س  ال�سياق،  ذات  يف 
املقررة  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
فيبلغ   ،2019 جوان  و11   10  ،09 اأيام 
للمرت�سحني 25.315  الإجمايل  العدد 

متمدر�سا  مرت�سحا   24.165 منهم 
مكفوفني   7 متمدر�سا،   23.759(
و399 من تالميذ املدار�س اخلا�سة( 
مرت�سح   72( حرا  مرت�سحا   1150 و 
 1.078 الرتبية،  اإعادة  موؤ�س�سات  من 
بعد(هوؤلء  عن  التكوين  فئة  من 
مركز   86 على  موزعون  املرت�سحني 
اإحتياطي، يوؤطرهم  اإجراء و23 مركز 

5.218 موؤطرا.
�سهادة  لإمتحان  بالن�سبة  اأما 
 20 اإىل   16 من  املقررة  البكالوريا، 
املرت�سحني  عدد  فيبلغ   ،2019 جوان 
مرت�سحا   22.148 المتحانات  لهذه 
منهم  اإناثا(،  و12.683  ذكور   9.465(

14.927 مرت�سحا متمدر�سا  و7.221 
مرت�سحا حرا.

 69 على  موزعني  املرت�سحني  هوؤلء 
مركز اإجراء )68 موؤ�س�سة تربوية + 01 
موؤ�س�سة اإعادة الرتبية واإعادة التاأهيل( 
اإحتياطي،  مركز   18 اإىل  بالإ�سافة 

يوؤطرهم 6.480 موؤطرا.
ملختلف  وتبعا  ال�سياق،  هذا  يف 
املنعقدة  التن�سيقية  الجتماعات 
اإتخاذ كافة  بهذا اخل�سو�س  فقد مت 
من  الالزمة،  التنظيمية  الإجراءات 
اأجل �سمان �سري هذه المتحانات يف 

اأح�سن الظروف.
 �أحمد بن عطية

ك�سف مدير الرتبية لولية تلم�سان خالل ندوة  �سحفية مبكتبه  نهاية 
الر�سمية  المتحانات   اإجناح  اجل  وا�سعة من  الأ�سبوع  عن حت�سريات 
ل�سمان  املقبل  للمو�سم  املدر�سي  الدخول  اإجناح  وكذا  ال�سنة  لنهاية 
متدر�س بال اكتظاظ  وم�ساكل خا�سة يف ظل ا�ستحداث اأحياء جديدة 
بعد ال�ستفادة الكبرية من ال�سكن  هذه ال�سنة بكل من اوجليدة وبوجليدة 

ومن�سورة والرم�سي ومغنية والتي عرفت موؤ�س�ساتها اكتظاظا كبريا   .
عن  الرتبية  مدير  ك�سف  املقبل   املدر�سي  الدخول  حت�سريات  فعن 
تو�سعي  ق�سم   120 من  واأكرث  جديدة  موؤ�س�سة   23 املديرية  ا�ستالم  
و13مطعم مدر�سي و06 ان�ساف داخليات  قبل  الدخول املقبل من بينها  
16 جممع مدر�سي  جديد خا�س باملرحلة البتدائية و120 ق�سم تو�سعي  
و12 مطعم مدر�سي �سيقي التالميذ من تناول الوجبات الباردة ، اأما يف 
املرحلة املتو�سطة ف�سيتم ا�ستالم   04 متو�سطات  و03 ان�ساف داخليات 
، زيادة على 03 ثانويات ون�سف داخلية واحدة  موزعة على  مناطق �ستى  
المر الذي من �ساأنه تخفيف ال�سغط  على كافة مناطق الولية وال�سماح 
بتمدر�س التالميذ يف . و�سعية مريحة ، هذه املوؤ�س�سات اجلديدة من 

�ساأنها فتح منا�سب �سغل جديدة  التي �سيعلن عنها قريبا
اأما عن امتحانات نهاية  ال�سنة   فقد مت ت�سجيل 58530 مر�سح ملختلف 
المتحانات الثالثة  موزعني  على  540 مركزا ،  منهم 22380 مر�سحا 
ويوؤطرهم  مركز   416 على  موزعني  البتدائية   املرحلة  نهاية  ل�سهادة 
4368 موؤطر ، فيما  مت اإح�ساء 18647 مر�سحا ل�سهادة التعليم املتو�سط  
منهم 915 مر�سح حر ويتقدمهم 17 مر�سح من املدار�س اخلا�سة و57 
مر�سح من   موؤ�س�سة اإعادة الرتبية  يتوزعون على 65 مركزا ويوؤطرهم 
5710 موؤطر ، اأما عن امتحانات �سهادة البكالوريا فقد مت اإح�ساء 17503 
و47  اخلا�سة  املدار�س  من  و23مر�سح  حر  مر�سح   6409 منهم  مر�سح 

مر�سح من موؤ�س�سات اإعادة الرتبية  يتوزعون على 49 مركز .
حممد بن تر�ر

مت ت�صجيل 58530 مر�صحا ملختلف
 �لمتحانات �لثالثة 

23 موؤ�ش�شة تربوية جديدة 
و120ق�شما تو�شعيا و12 مطعما 

�لق�صية قد تورط �إطار�ت �صامية من ديو�ن �حلبوب 

حجز 101 قنطارا من القمح اللني  بحمام بوحجر يف متو�شنت
.       �لتحقيقات مع �صائق �ل�صاحنة مفتاح �للغز

الوطني   الدرك  عنا�رص  جنحت 
حمام  بلدية  م�ستوى  على   العاملة  
متو�سنت  عني  ولية  �رصق  بوحجر 
�ساحنة  حجز  من  الأ�سبوع   نهاية 
من  قنطار  مقطورة   حمملة ب101 
كانت  املدعم    « اللني  »القمح  مادة 
للموا�سي   كاأعالف  لتباع  موجهة 
ل�سائق  الأولية  الت�رصيحات  ح�سب 

ال�ساحنة .
الأوىل  تكون  ل  قد  التي  العملية 
تدخل يف اإطار تهريب و�رصقة املواد 
املدعمة  امل�ستوردة بالعملة ال�سعبة 
  ، فقط  اخلبز  ل�سناعة  واملوجهة  

ما�سة  وان اجلزائر يف حاجة  خا�سة 
اإقامة  خالل  من  وذلك  املادة   لهذه 
من   طن  األف   50 لقتناء  مناق�سة 
احلبوب من اخلارج ، وي�ستبه ان تكون  
قد �رصقت من  اإحدى مراكز التفريغ 
اأو  بتلم�سان  الغزوات   مبيناء  �سواء 
يف   ، م�ستغامن  اأو  وهران  مينائي 
انتظار ا�ستكمال التحقيق ، كما ميكن 
اإحدى املخازن   اأن تكون �رصقت من 
كل  يف  لكن    ، بالتخزين  اخلا�سة 
احلالت  تكون بتورط اإطارات �سامية 
اجلافة   والبقول  احلبوب  دواوين  من 
مع  جارية  التحقيقات  لتزال   والتي 

ال�سائق للو�سول اىل الأطراف الفعالة 
العملية  خا�سة  وراء هذه  التي تقف 
وان م�سالح  الأمن �سبق وان عاجلت 
عدة   ق�سايا من هذا النوع يف وليات 
مت  اأين  تلم�سان  غرار  على  اأخرى 
التفريغ  فرع  مركز   رئي�س  توقيف 
وزير  ابن  وهو  م«   »خ  بالغزوات 
�سابق  بعد تورطه يف تهريب كميات 
لبيعها  املركز  احلبوب من  هامة من 
توقيف  مت  كما   ، للموالني  كاأعالف 
تورط  وتبني  تيارت   بولية  �ساحنات 
التهريب  عملية  يف  خمازن  روؤ�ساء 
األف   13 اختفاء  ت�سجيل  مت  كما   ،

خمزن   من  التخزين  مركز  من   طن 
�ساأن  ومن  هذا   ، مبغنية   احلبوب 
روؤ�ساء  تورط  تك�سف  اأن  التحقيقات 
هذه  يف  التفريغ  مراكز  اأو  خمازن 
ال�ساحنة  تكون  ل  قد  والتي  العملية 
الوحيدة  والتي يتم اإخراجها برخ�س 
اإطار  اإل  ي�ستخرجها  ل  مزورة   �سري 
تنقل  ل�سمان  احلبوب  بديوان  �سامي 
احلبوب بالطرق ، هذا وقد مت توقيف 
وت�سليم  التحقيق  ذمة  على  ال�سائق 
يف  الدولة   اأمالك  اإىل  املحجوزات 

انتظار اجلديد يف امللف .
حممد .ب



طالب �سكان بلدية العالية باحلجرية 
التابعة لوالية ورقلة يف ت�رصيحات 
مدير  »الو�سط«   يومية  مع  لهم 
�ستحونة  بوبكر  والريا�سة  ال�سباب 
ب�رصورة برجمة لهم زيارة ميدانية 
التي  املعاناة  حجم  على  للوقوف 
يكابدونها يف ظل افتقارهم ملرافق 
الرتفيه والت�سلية مما جعلهم عر�سة 
الف�سل  بعد  خا�سة  ال�سارع   لغول 
اجلواري  امللعب  مل�رصوع  الذريع 
املع�سو�سب ا�سطناعيا الذي غطته 
التلف �سبه كلي  الرمال ناهيك عن 
به  تدعمت  الذي  املتنقل  للم�سبح 
من  العديد  يفتقر  ،حيث  ناحيتهم 
ح�سهم  يزال  ال  الذين  االأطفال 
اإىل  واللعب  اللهو  �سوى  الدنيا   من 
عناء  تن�سيهم  ترفيهية  ف�ساءات 
املو�سم  طيلة  يكابدوه  ما  وم�سقة 
الكثري  يف  يجعلهم  ما   ، الدرا�سي 
اأرواحهم  يعر�سون  االأحيان  من 
الطرقات  اإتخاذهم  جراء  للخطر 

واالأماكن اخلطرية �ساحة ملمار�سة 
ينتبهوا  اأن  دون  ال�سبيانية  األعابهم 
،ال  حولهم  املحدقة  االأخطار  اإىل 
بال�رصعة  تتعلق  التي  تلك  �سيما 
املفرطة الأ�سحاب املركبات والتي 
من �ساأنها اأن تودي بحياتهم  ناهيك 
او  بل�سعات  اإ�سابتهم  اإمكانية  عن 
احل�رصات  لبع�ض  قاتلة  لدغات 
غرار  ،على  ال�سامة  واحليوانات 
اجلرذان  وحتى  واالأفاعي  العقارب 

قد  ،التي  النفايات  بع�ض  ب�سبب 
اأمام  وهناك  هنا  مرتاكمة  تكون 

اأماكن لعبهم .
االأولياء  من  عدد  �سدد  وقد  هذا 
ب�رصورة  املعنية  اجلهات  على 
للعب  وم�ساحات  ف�ساءات  توفري 
النظافة  فيها  تتوفر  والت�سلية  
للعب  خم�س�سة  وو�سائل  واالأمان 
بالن�سبة  احلال  هو  ،كما  االأطفال 
وكذا  الوطن  جهات  من  للعديد 

االأمر  وهو  ت�سجريها  على  العمل 
الذي من �ساأنه اأن  ي�سفي الأحياءهم 
حت�سني  يف  وي�ساهم  وجماال  رونقة 
�سورتها ، معتربين يف ال�سياق ذاته 
ال  م�ساحة  على  ترتبع  املنطقة  اأن 
اجلهات  على  ي�سهل  ما  بها  باأ�ض 
هذه  مثل  اإجناز  فر�سة  الو�سية 
الرتفيهية  والف�ساءات  امل�ساريع 
والتي تكفل لفلذات اأكبادهم اللعب 
مع اأقرانهم دون اأن تعرت�سهم بذلك 
ب�سالمتهم  مت�ض  قد  اأخطار  اأية 

ال�سحية .
 من جهة ثانية فقد تعالت االأ�سوات 
عرب عديد البلديات النائية املطالبة 
امل�سوؤولني  تقدمي  ب�رصورة 
العاجزين اأمام امل�ساءالت القانونية 
اأ�سباب  حول  تو�سيحات  لتقدمي 
انتهاج �سيا�سة املفا�سلة يف توزيع 
والت�سلية  الرتفيه  م�ساريع مرافق 
ورقلة  بحجم  والية  بلديات  عرب 
التي تنام على املاليري و�سكانها 
جتاوزها  مب�ساريع  يطالبون 

الزمن .

املجموعة  م�سالح  توا�سل 
بوالية  الوطني  للدرك  االإقليمية 
التح�سي�سية  حمالتها  مترنا�ست 
املرور  حوادث  من خماطر  للحد 
املميتة كقلة النوم، التعب واالإرهاق 

وتاأثرياتها على ال�سياقة.
للمجموعة  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
االأ�سباب  بني  من  اأن  بتمرنا�ست 
معدالت  ارتفاع  خلف  تقف  التي 
اإرهاب الطرقات هي  االإفراط يف 
قبل  االأخرية  االأوقات  يف  ال�رصعة 
الرتكيز  لفقدان  االإفطار،اإ�سافة 
اأثناء ال�سياقة يف ال�ساعات االأخرية 
الرنفزة  وكذا  االإفطار،  قبل 
التي  ال�سياقة  اأثناء  وامل�ساحنات 
املناورات  الفرتة  هذه  متيز 
بهدف  اأ�سكالها  بجميع  اخلطرية 
التغري  حمدد،  وقت  يف  الو�سول 
لل�سيام  امل�ساحب  ال�سلوكي 

وتاأثرياتها على طريقة ال�سياقة،  
االإلهاء  م�سادر  خمتلف  ا�ستعمال 
ال�سياقة  خماطر  ال�سياقة،  اأثناء 
ملدة  ليال  والقيادة  االإفطار  بعد 

طويلة مع تاأثري عامل ال�سهر.
يف  تنظيمها  يتم  احلملة  هذه 

الفرتة املمتدة من 10 اىل 30 ماي 
رم�سان،  �سعار:«يف  حتت   2019
فرحة  تف�سد  قد  خماطرتك 
برنامج  ت�سطري  عائلتك«، وقد مت 
برجمة  فيه  مت  الإجناحها،  خا�ض 
ميدانية،  حت�سي�سية  عملية   190
الرتكيز  اإىل  اجلهود  فيها  توجه 
كالقيام  التاليـة  املحاور  على 
بخرجات ميدانية حت�سي�سية على 
نقاط  الطرقات،  �سبكة  م�ستوى 
وف�ساءات  اجلماعية،  االإفطار 
على  �سواًء  واخلدمات  الراحة 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
عرب  االأماكن  خمتلف  اأو   01
االأخرى،التوزيع  الطرقات  �سبكة 
املنجزة  للمطويات  املدرو�ض 
ن�سائح  والتي حتمل  الغر�ض  لهذا 
بخ�سو�سية  مرتبطة  واإر�سادات 

ال�سهر الف�سيل.
مبرافقة  القيام  ذلك  جانب  اإىل 
الطريق  م�ستعملي  وتوعية 
ال�سدود  خمتلف  م�ستوى  على 
االعتبار  بعني  االأخذ  مع  الثابتة، 
اليومي  املعي�سي  النمط  تغري 

لالأ�سخا�ض خالل هذه الفرتة.
�أحمد باحلاج 

ت�شكو �أحياء وقرى بلدية �لعالية بد�ئرة �حلجرية �لو�قعة على بعد حو�يل 100 كلم عن مقر والية 
ورقلة من �نعد�م �شبه كلي ملر�فق �لرتفيه و�لت�شلية ، حيث �أن �ملع�شلة �مل�شتمرة �شاهمت مع حلول 

ف�شل �ل�شيف �حلار يف تفاقم معاناة �ل�شباب .

مدير �ل�شباب و�لريا�شة  بورقلة مطلوب 

�أحمد باحلاج 

ف�ساءات الرتفيه مطلب �سكان 
بلدية العالية بورقلة 
.          �مللعب �ملع�شو�شب غطته �لرمال و�مل�شبح �ملتنقل يف خرب كان 

�أحلقت �أ�شر�ر� ج�شيمة باملركبات و �الأرو�ح 

و�سعية كارثية للممهالت بورقلة  

�ملجموعة �الإقليمية للدرك �لوطني 

حمالت حت�سي�سية للحد من 
خماطر حوادث املرور 
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للحفاظ على منتوجاتهم �لفالحية �ملو�شمية  

الكهرباء و امل�سالك الريفية 
مطلب �سكان الب�ساتني 

القدمية بعني �سالح 
رفع فالحو املحيطات والب�ساتني 
القدمية بكل من ق�رص املرابطني 
بوالية  �سالح  ببلدية عني  والعرب 
اإىل  املتكرر  ،مطلبهم  مترنا�ست 
اجلهات املعنية، ب�رصورة التحرك 
ومزارعهم  ب�ساتينهم  وربط 
وامل�سالك  الفالحية،  بالكهرباء 
من  اأكرث  باتت  التي  الريفية، 

اإلزامية يف الوقت الراهن .
اأن  على  ال�سكان،  اأغلب  وعرب 
�سالح   عني  االإدارية  املقاطعة 
باإمتياز،  فالحية  منطقة   تعد 
املحا�سيل  من  لكثري  ومنتجة 
باأف�سل  الوالية  ومتول  الزراعية، 
اإ�سافة  التمور،  اأنواع  واأجود 
و  الزراعية  املحا�سيل  ملختلف 
ويعتمدون   ، املو�سمية  املنتجات 
املوت  كوابل  مد  على  ال�سقي  يف 

على حد تعبريهم.
اأن  الفالحني،  عديد  واأ�ساف 
اإىل  متتد  املوجودة،  املزارع 
مل  لكن  اال�ستعمارية،  الفرتة 
ت�سهل  ريفية،  مب�سالك  ت�ستفد 

تنقالتهم  املزارعني  على 
نقل  م�ساريف  من  اليومية،وتقلل 

املنتوج اإىل االأ�سواق .
املت�رصرون،  الفالحون  ونا�سد 
اجلهات  بتدخل  املنطقة  و�سكان 
مع  احلوار  قنوات  املعنية،وفتح 
الن�سغاالتهم  لال�ستماع  الفالحني 
وال�سعي خلف التكفل بها بتطبيق 
مبداأ ح�سب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
من  املت�رصرين  الفالحني 
بعا�سمة  التقليدية  امل�ساكل 
الوالية دومي  التيديكلت من وايل 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل 
كل  بتقدمي  التنفيذية  الهيئة  على 
الفالحية  امل�سالح  م�سوؤويل  من 
واملديرية املنتدبة للفالحة بعني 
حول  تو�سيحات  لتقدمي  �سالح 
فيه  تتخبط  الذي  التخلف  براثن 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو  الفالحة 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 

.

احل�رصات  انت�سار  ظاهرة  اأ�سبحت 
الذي  الباعو�ض  منها  ال�سامة 
ال�سكنية  التجمعات  يغزو  اأ�سحى 
يعكر  ورقلة  بلدية  اأحياء  من  بعدد 
زاد  ما  و   ، ال�ساكنة  يوميات  �سفو 
املطروح ظاهرة  امل�سكل  من حدة 
�سعود مياه ال�رصف ال�سحي وجلوء 
املواطنني اإىل حفر االآبار لت�رصيف 

املياه امل�ستعملة .
باأحياء  ال�سكان  من  طالب جمموعة 
 ، ثور  بني   ، اخلفجي   ، املخادمة 
 324 و  عتبة  �سعيد   ، متام  اأحمد 
ال�سلطات  ببلدية ورقلة  من  م�سكن 
املعنية التدخل العاجل والعمل على 
ح�رصة  ملكافحة  املبيدات  توفري 
الباعو�ض التي اأدت اإىل اإ�سابة عدد 

منهم خا�سة االأطفال بحبوب �سببت 
لهم حكة واحمرار يف اجللد ، و هو 
االأمر الذي بات يهدد �سحة ال�سكان 
يف  يت�سبب  الباعو�ض  واأن  خا�سة 
غرار  على  واالأوبئة  االأمرا�ض  نقل 
من  بعدد  فتكت  التي  املالريا 

ال�سحايا .
من  جمموعة  ت�رصيح  وح�سب 
فاإنهم   « الو�سط    « لـ  املواطنني 
بيوتهم  باحة  يف  النوم  من  حرموا 
للنامو�ض  الرهيب  االنت�سار  جراء 
 ، الليل  فرتة  يزداد خا�سة يف  الذي 
مما جعلهم يعانون يف �سمت ونغ�ض 
امل�سكل  اأن  اإىل  م�سريين   ، حياتهم 
تفاقم نتيجة تواجد بيوتهم مبحاذاة 
التي  االأماكن  وهي  النخيل  غابات 

يتكاثر بها ب�سكل كبري ، و ما زاد من 
حدة امل�سكل املطروح ا�ستنجادهم 
املياه  لت�رصيف  االآبار  بحفر 
قنوات  انعدام  ب�سبب  امل�ستعملة 
اجلهات  ومتاطل  ال�سحي  ال�رصف 
مب�رصوع  اأحيائهم  ربط  يف  املعنية 
ميزانية  له  ر�سدت  الذي  القرن 
�سخمة ، ياأتي هذا يف الوقت الذي 
اجلمعيات  من  عدد  فيه  وجهت 
لل�سلطات  ال�سكاوي   عديد  الفاعلة 
املعنية لربط حيهم بذات ال�سبكة ، 
املعنية  ال�سلطات  تعهد  عن  ناهيك 
اأن  اإال   ، القائمة  باملع�سلة  بالتكفل 
الو�سع املتعفن ال يزال يراوح مكانه 
املواطن  ليبقى    ، ال�ساعة  حلد 
ال�سحية   الفاتورة  يدفع  الب�سيط 

املحليني  امل�سوؤولني  التزام  ظل  يف 
ال�سمت حيال املو�سوع  الذي اأ�سبح 
االأمرا�ض  بانت�سار  �سحتهم  يهدد 

واالأوبئة .
وعليه طالب املواطنني من اجلهات 
حلمايتهم  العاجل  التدخل  املعنية 
من غزو ح�رصة الباعو�ض لتجمعهم 
على  خلطورتها  نظرا  ال�سكني 
�سحتهم خا�سة على فلذات اأكبادهم 
املالريا  مر�ض  ظهور  مع  �سيما   ،
الذي اأ�سيب به عدد من املواطنني ، 
وذلك من خالل العمل على مكافحة 
والق�ساء  باملبيدات  احل�رصة  ذات 
املعاناة  من  للتقليل  نهائيا  عليها 
والتي  �سمت  يف  يعي�سونها  التي 
جتدد مع كل بداية ف�سل �سيف .   

�ملع�شلة تثري قالقل �ملو�طنني خالل ف�شل �ل�شيف �حلار 

انت�سار الباعو�ض يوؤرق �سكان اأحياء  بلدية ورقلة

�أحمد باحلاج 

بلدية  �سكان  من  الع�رصات  نا�سد 
مرتادي  منهم  خا�سة  و   ، ورقلة 
التدخل  املحلية  ال�سلطات  طرقاتها 
التي  الطرقات  تلك  لو�سع  العاجل 
و�سعيتها  يف  طويلة  فرتة  منذ  تعاين 
املزرية ، و املتمثلة يف العدد الهائل 
من املمهالت املحفوفة بها ، و  ذلك 
على  كبرية  بدرجة  اأثرت  كونها  يف 
�سالمة مركباتهم مبختلف اأنواعها .

 كما من �ساأن الو�سعية املزرية و اأن 
 ، الطرقات  اإرهاب  معدل  يف  تزيد 
يروع  هاج�سا  الذي ظل  االأخري  هذا 
الواحات   عا�سمة  �سكان  يوميات 
عموما ، فيما تاأتي الو�سعية املزرية 
اأ�رصار مادية  اإحلاق  للممهالت على 
املواطن  تبعاتها  يتكبد   ، باملركبة 
لوحده ، على اأ�سا�ض اأن ذلك يتطلب 
ميكانيكي  لدى  اإ�سالحها  اإعادة 

تثقل  نفقة  و  باأموال  ال�سيارات 
كاهلهم ، و الأجل ذلك اأحلت اجلهات 
تدارك  على �رصورة  ذكرها  ال�سالف 
الو�سع من جميع االأطراف امل�سوؤولة 
املحلية  ال�سلطات  راأ�سها  على  و 
برامج  ب�سن  ذلك  و   ، ورقلة   ببلدية 
 ، تنموية  م�ساريع  خلق  و  عاجلة 
ترتكز يف بدايتها على اإعادة االإعتبار 
بواقع ممهالت الطرقات ، مع اإعادة 

املعايري  وفق  اأخرى  ن�سب ممهالت 
كلى  ت�رص  ال  التي  و   ، املحددة 
و  املركبات  اأ�سحاب  من  الطرفني 
الراجلني ، مع عدم املبالغة يف الكم 
بو�سع  االهتمام  احلال  بطبيعة  و   ،
اأمتار  بعد  على  املرورية  الالفتات 
اأ�سحاب  يتخذ  لكي  ذلك  و   ، منها 

املركبات اإحتياطاتهم .
�أحمد باحلاج �أحمد باحلاج 
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يف  الأ�رسى  عن  املركز  ونقل 
يف  تقع  التي  الأربعة  ال�سجون 
فيها  ترتفع  �سحراوية  منطقة 
معدلت  اإىل  احلرارة  درجات 
كاأن  اليوم  �سعروا  باأنهم  كبرية، 
الغرف واخليام حتولت اإىل اأفران 
التي  احلر  ملوجه  نظرا  م�ستعلة 
�سعر  وبع�سهم  املنطقة،  �رسبت 
�سهر  اأنهم يف  وخا�سة  بالختناق 
�سديد يف  نق�ص  وهناك  ال�سيام، 
و�سائل التهوية كاملراوح، وكذلك 

اإغالق الغرف باإحكام.
املركز  با�سم  الناطق  وحذر 
التداعيات  من  الأ�سقر  ريا�ص 
ال�سلبية على الأ�رسى يف مثل هذه 
الظروف املناخية، حيث يخ�سى 
بع�سهم  اإ�سابة  اإمكانية  من 
اإغماء  حالت  اأو  �سم�ص  ب�رسبة 
ارتفاع درجة احلرارة، مع  نتيجة 

الأدوية والعالجات  انعدام توفري 
الأولية الطبية داخل ال�سجون يف 

حال حدوث ذلك.
ونبه الأ�سقر اإىل اأن هذه الأجواء 
ال�سحراوية  املناطق  يف  احلارة 
الزواحف  بع�ص  بخروج  تدفع 
وال�سامة،  اخلطرية  واحل�رسات 

القاتلة  ال�سحراء  كاأفاعي 
من  والتي  والعقارب،  والقوار�ص 
اأق�سامهم  اإىل  ت�سل  اأن  ال�سهل 
على  خطًرا  وت�سبب  وخيامهم، 
حياتهم، خا�سة واأن اإدارة ال�سجون 
و�سائل  اقتناء  من  الأ�رسى  متنع 
كاملبيدات  خطرها  من  احلماية 

اأو حماية  للق�ساء عليها  والأدوية 
الأق�سام ملنع دخولها.

درجات  اأن  "الأ�سقر"  واأو�سح 
احلرارة و�سلت -اليوم اخلمي�ص- 
ال�سحراوي  النقب  �سجن  يف 
مئوية،  درجة   45 يقارب  ما  اإىل 
الأمر الذي �سبب معاناة متفاقمة 
اإىل  اخلروج  ي�ستطيعوا  ومل  لهم، 
�ساحات الأق�سام اأو الفورة، وهذه 
اإىل  ت�ساف  ال�سعبة  الأو�ساع 
نتيجة  اأ�سال  القا�سية  ظروفهم 
القمعية،  الحتالل  ممار�سات 
عليهم،  املفرو�سة  والعقوبات 
الأخرية  الأحداث  بعد  وخا�سه 
�سهر  يف  ال�سجن  �سهدها  التي 

مار�ص املا�سي.
ودعا اأ�رسى فل�سطني املوؤ�س�سات 
حلماية  التدخل  اإىل  الدولية 
الأ�رسى من تقلبات املناخ، والتي 
الحتالل  ممار�سات  اإىل  ت�ساف 
والتي  الأ�رسى  بحق  التع�سفية 

تزيد من حجم معاناتهم.

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني اأن الأ�ضرى يف �ضجون جنوب فل�ضطني املحتلة التي تقع يف اإطار 
�ضحراء النقب وهى )النقب، ورميون، ونفحة، واإي�ضل( عانوا ظروًفا �ضعبة وقا�ضية للغاية، 

يف �ضياق موجه احلر ال�ضديد، حيث و�ضفوا ال�ضجون باأنها "قطعة من جهنم".

م٫�س

فل�ضطني املحتلة

بفعل احلر ال�سديد.. �سجون 
االحتالل تتحول لـ"اأفران"

الغتيال  اأمريكا  اأمنية” قادت  “اأخطاء 
الدن” بن  “اأ�سامة 

جوليان اأ�ساجن: الواليات املتحدة 
توجه 17 اتهاما جديدا ملوؤ�س�س 

موقع ويكيليك�س

)7( �ضنوات على اغتياله ..

الأمم املتحدة

االأونروا ترف�س حماولة اأمريكية 
لتجريدها من تفوي�سها

الأمم  تابعة  وكالة  رئي�ص  رد 
الالجئني  دعمت  املتحدة، 
يوم  عقود،  ل�سبعة  الفل�سطينيني 
الوليات  اقرتاح  على  اخلمي�ص 
املتحدة باأن تتوىل الدول امل�سيفة 
جميع  يف  تقدمها  التي  اخلدمات 

اأنحاء ال�رسق الأو�سط.
الوليات  مبعوث  اقرتاح  كان 
جي�سون  الأو�سط  لل�رسق  املتحدة 
ملجل�ص  اجتماع  يف  غرينبالت 
الأمن الدويل يوم الأربعاء ب�رسورة 
تفكيك وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
)اأونروا( ب�سكل فعال اأحدث هجوم 
اأمريكي على وكالة بداأت عملياتها 
عام 1950 كانت الوليات املتحدة، 
اأكرب مانح لالأونروا يف ال�سابق، قد 
عام  يف  للوكالة  متويلها  اأوقفت 
ممار�ساتها  اأن  واعتربت   ،2018
ميكن  ل  ب�سكل  ”معيبة  املالية 
التوتر  اأذكت  واأنها  اإ�سالحه“ 
الرئي�ص  واإدارة  الفل�سطينيني  بني 

الأمريكي دونالد ترامب.
العام  املفو�ص  قدم  اأن  وبعد 
اإفادة  كراهينبول  بيري  لالأونروا 
قال  الدويل،  الأمن  ملجل�ص 
للتوا�سل  ”نحن بحاجة  غرينبالت 
لبدء  امل�سيفة  احلكومات  مع 
لنقل  التخطيط  ب�ساأن  حديث 
احلكومات  اإىل  الأونروا  خدمات 
غري  منظمات  اإىل  اأو  امل�سيفة 
اأخرى  حملية  اأو  دولية  حكومية 

ح�سب ال�رسورة“.
موؤمتر  خالل  �سوؤال  على  وردا 
اخلمي�ص  يوم  غزة  يف  �سحفي 
قال  غرينبالت،  ت�رسيحات  عن 
الأونروا  تفوي�ص  اإن  كراهينبول 
العامة  للجمعية  يرجع  اأمر  هو 
ولي�ص  باأ�رسها،  املتحدة  لالأمم 
”لدولة واحدة اأو دولتني من الدول 

الأع�ساء“.

اأن  ”لذلك، يجب  وقال كراهينبول 
اأن  الفل�سطينيون  الالجئون  يتذكر 
العامة،  اجلمعية  حتميه  التفوي�ص 
الأع- الدول  مع  بالطبع  و�سنعمل 
يكون  اأن  ناأمل  ما  ل�سمان  �ساء 

جتديدا اآمنا لهذا التفوي�ص“.

دعم قوي يف اجلمعية 
العامة

العام  هذا  لحق  وقت  يف  يحل 
يف  الأونروا  مهمة  جتديد  موعد 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
قويا  دعما  الوكالة  تلقى  حيث 
الوليات  و�ستواجه  تقليديا 
املتحدة على الأرجح معركة �ساقة 

لتغيري مهمتها اأو اإلغائها.
وقال غرينبالت اإن الأونروا ”تعمل 
حاليا مبوارد قليلة للغاية، وت�ستمر 
يف  الأجنبية  املنح  زيادة  بف�سل 
عام 2018“ واإن الوقت قد حان لأن 
احتياجات  الدويل  املجتمع  يلبي 
الفل�سطينيني يف خميمات الالجئني 

بطريقة م�ستدامة.
ويتلقى ما يربو على ن�سف �سكان 
مليونان  البالغ عددهم  قطاع غزة 
الأونروا.  من  غذائية  م�ساعدات 
الإ�سالمية  املقاومة  حركة  وتدير 
القطاع  )حما�ص(  الفل�سطينية 
اإ�رسائيلي   حل�سار  يخ�سع  الذي 
اأعمال  ”منوذج  غرينبالت  وقال 
بطبيعته  املرتبط  الأونروا، 
من  نهاية  بال  متو�سع  مبجتمع 
امل�ستفيدين، يف اأزمة دائمة“ومنذ 
عام  يف  من�سبه  ترامب  توىل  اأن 
بقلق  الفل�سطينيون  ي�سعر   ،2017
الق�ساء  يعتزم  اأنه  من  متزايد 
اإ�رسائيل،  وتقول  الأونروا  على 
حليفة الوليات املتحدة، اإن عمل 
ا�ستمرار حمنة  �ساأنه  من  الأونروا 

الفل�سطينيني فح�سب.

ماي2011م،  من  الثاين  يف 
املتحدة  الوليات  رئي�ص  اأعلن 
اأن  اأوباما”  “باراك  الأمريكية 
قواته متكنت من اغتيال زعيم 
بن  “اأ�سامة  القاعدة  تنظيم 
�سكني  وذلك يف جّممع  لدن”، 
الباك�ستانية  العا�سمة  �سمال 

اإ�سالم اآباد.
رجل  حياة  اأنهت  العملية  هذه 
اأمن  على  الرجال  اأخطر  من 
حياة  معه  واأنهت  الأمريكان، 
ك�سفت  لكنها  القاعدة،  تنظيم 
من  جمموعة  عن  الغطاء 
متكنت  كيف  اأبرزها:  الأ�سئلة، 
لدن؟  بن  اغتيال  من  اأمريكا 
لدن  بن  فاإن  لتقارير،  وفقاً 
وحّرا�سه كانوا قد ارتكبوا عدة 

اأخطاء اأمنية اأدت اإىل انك�ساف 
املخابرات  لعمالء  مكانهم 
الأمريكية، وهذه الأخطاء هي:

تكن  مل  الهاتفية  املكاملات 
حار�ص  يريد  فعندما  عادية، 
بن لدن اأن يجري مكاملة فاإنه 
يذهب ملكان يبعد قرابة 80 كم 
عن مكان وجود اأ�سامة، وبعدها 

يقوم بك�رس �رسيحة الت�سال.
اأمنياً،  الإجراء  هذا  يبدو  قد 
ال�رسائح  اإتالف  تكرار  لكن 
الت�سال  �رسكات  انتباه  لفت 
الباك�ستانية والتي ت�رسف عليها 
الوليات املتحدة، فاأ�سبح هذا 

ال�سخ�ص حتت املراقبة.
حرق القمامة يف مكان ظاهر، 
بن  اأ�سامة  حرا�ص  كان  فقد 

باإتالف خملّفات  يقومون  لدن 
حرقها،  خالل  من  املجّمع 
النفايات  حرق  عملية  فتكرار 
العمالء  انتباه  لفت  قد  كان 
�سخ�سية  بوجود  اأقّروا  الذين 

كبرية يف هذا املجّمع.
كبرية،  حرا�سة  بدون  التواجد 
كبري  عدد  وجود  اأن  �سحيح 
من احلرا�ص يثري النتباه، لكن 
بعدد  احلرا�ص  توفري  ميكن 
ما  وهذا  النظر  لفت  دون  كبري 
اأ�سامة  عند  موجوداً  يكن  مل 
بن لدن، ما اأدى لقتله ب�سهولة 

وخالل وقت ق�سري.
مع  تتنا�سب  ل  مظاهر  وجود 
تعاين  حيث  املنطقة،  طبيعة 
املجمع  فيها  التي  املنطقة 

من فقر �سديد، لكن اأ�سامة بن 
لدن كان معه يف املجمع �سيارة 
حديثة غالية الثمن، وكذلك كان 
احلّرا�ص ي�رسفون املال ب�سكل 
ال�سبهة  اأثار  ما  للنظر  ملفت 

حول املكان ومن بداخله.
مدة  الغتيال  عملية  ا�ستمرت 
بقتل  وانتهت  دقيقة،   60  –  40
وحار�سيه  لدن  بن  اأ�سامة 
اأن  العامل  اعترب  فيما  وزوجته، 
هذه العملية قد اأنهت زمناً من 
نظم  الذي  فمن  “الإرهاب”، 
بعد  جمدداً  الإرهاب  �سفوف 
ي�ستخدم  وبداأ  عام،  من  اأقل 
املتطرفني واملنحرفني فكرياً 

حتت م�سمى “داع�ص” ؟!

الأمريكية  العدل  وزارة  وجهت 
موقع  ملوؤ�س�ص  جديدا  اتهاما   17
الذي  اأ�ساجن،  جوليان  ويكيليك�ص، 
الرتحيل  احتمال  كذلك  يواجه 
عقوبة  يق�سي  حيث  بريطانيا  من 
بال�سجن، وتتعلق التهامات اجلديدة 
م�سادر،  اأ�سماء  على  بح�سوله 
ون�رسها  �رسية،  اأنها  على  ُم�سّنفة 

على نحو غري م�رسوع.
ويف ال�سهر املا�سي، ُوجه اإىل اأ�ساجن 
مانينغ،  ت�سيل�سي  مع  بالتاآمر  اتهام 
ال�ستخبارات  يف  ال�سابقة  املحللة 
وزارة  �سبكة  لدخول  الأمريكية، 
)البنتاغون(   الأمريكية  الدفاع 
عقوبة  عاما(   47( اأ�ساجن  ويق�سي 
اأ�سبوعا   50 بريطانيا  يف  بال�سجن 
الإفراج  �رسوط  بخرق  اإدانته  بعد 

عنه بكفالة.
وجلاأ اأ�ساجن اإىل �سفارة الإكوادور يف 
لندن عام 2012، خالل فرتة الإفراج 
بالعتداء  اتهامه  بعد  بكفالة  عنه 

نفى  وطاملا  ال�سويد.  يف  اجلن�سي 
اأ�ساجن هذه التهامات واألقي القب�ص 
عليه يف 11 اأفريل املا�سي، بعد اأن 
اللجوء  حق  منه  الإكوادور  �سحبت 
لق�ساء  ال�سجن  اإيداعه  ومت  فجاأة، 
عنه  الإفراج  �رسوط  خرق  عقوبة 
بكفالة لئحة التهام اجلديدة ت�سمل 
انتهاك القانون املتعلق بالتج�س�ص، 
وذلك من خالل ن�رس وثائق ع�سكرية 
 2010 عام  يف  �رسية  ودبلوما�سية 
"�سجع  اأ�ساجن  اأن  الالئحة  يف  وجاء 
على  مطلعة  م�سادر  متكررة  ب�سفة 
هذه  �رسقة  على  �رسية  معلومات 
املعلومات وتقدميها اإىل ويكيليك�ص 
بداأت  اأن  عنها"ومبجرد  للك�سف 
مانينغ م�ساركة هذه املواد، �سجعها 
اأ�ساجن "على موا�سلة �رسقة الوثائق 
على  ووافق  اخلا�سة،  ال�رسية 
كلمة املرور  م�ساعدتها يف اخرتاق 
ع�سكري"،  كمبيوتر  جلهاز  ال�رسية 

بح�سب لئحة التهام اجلديدة.

اأ�سابت �سواريخ فندقا فاخرا يف 
العا�سمة الليبية طرابل�ص يف وقت 
هجوم  يف  اجلمعة  اأم�ص  مبكر 
األقت احلكومة املعرتف بها دوليا 
ليبيا  �رسق  قوات  على  م�سوؤوليته 

التي  الليبي(  الوطني  )اجلي�ص 
املدينة،  على  ال�سيطرة  حتاول 
�سورا  الداخلية  وزارة  ون�رست 
لغرفة حلقت بها اأ�رسار يف فندق 
ريك�سو�ص حيث يجتمع م�رسعون 

ي�سنه  الذي  الهجوم  يعار�سون 
الع�سكري  للقائد  موالون  جنود 
بعد  تتوفر  ومل  حفرت  خليفة 

معلومات اأخرى ب�ساأن الهجوم.
ال�سواحي  يف  القتال  ويرتكز 

ريك�سو�ص  فندق  لكن  اجلنوبية 
بالقرب  املدينة  لو�سط  اأقرب 
من املقر ال�سكني ال�سابق للزعيم 
الراحل معمر القذايف الذي اأطيح 

به عام 2011.

�سقوط �سواريخ على فندق يف العا�سمة الليبية



بابت�سامة منقو�سة ا�ستلم املواطن 
فهد اأبو هاين )40 عاًما( امل�ساعدة 
 100 قيمتها  تبلغ  والتي  املالية 
زمن  منذ  مرة  اأول  فهي  دوالر، 
هذا  من  عملة  يداه  تالم�س  بعيد 
احلجم، لكن �رسعان ما عاد وجهه 
اإىل حالة ال�سحوب التي كان عليها، 
من  عليه  االلتزامات  تراكم  جراء 
االإيفاء  على  قدرته  وعدم  جهة، 

مبتطلبات اأ�رسته واأطفاله.
اأطفال   6 يعيل  الذي  هاين  اأبو 
عاًما،   14 تبلغ  �سبية  اأكربهم 
ون�سف(،  )عام  ر�سيع  واأ�سغرهم 
ت�ساوي  ال  دوالر   100 الـ  اأّن  يوؤّكد 
اأكرث من 360 �سيكاًل يف غزة، ماذا 
رم�سان  اأجواء  ظل  يف  �ستفعل 

وقدوم العيد؟.
املواطن  وجه  على  احلرية  بدت 
عما  �ساألناه  عندما  املقهور، 

رد  لكنه  املبلغ،  بهذا  �سي�سرتيه 
خم�سة  اأو  اأربعة  منذ  اأطفاله  اأّن 
للعيد،  مالب�س  ي�سرتوا  مل  اأعياد 
لطفل  ك�سوة  اأقل  اأّن  تذّكر  لكنه 
اإىل  تتجاوز 70 �سيكال، وقد ت�سل 
100 �سيكل واأكرث، وهو ما ال يكفي 
لك�سوة جميع اأوالده، فذهب �سارًبا 
ما  "واهلل  ويردد  بع�سهما  يف  يديه 

اأنا عارف!!".
لالإح�ساء،  املركزي  اجلهاز  وكان 
يف  حاد  ارتفاع  عن  موؤخًرا  ك�سف 
ن�سبة البطالة يف قطاع غزة؛ حيث 
العام  يف   %44 مقابل   %52 بلغت 
ن�سبة  انخفا�س  اإىل  الفًتا   ،2017
العاملني يف ال�سوق املحلي بن�سبة 

9% لنف�س الفرتة.

ب�سائع مكد�سة
ال�رسائية  القدرة  تردي  ورغم 

ب�سبب  غزة  قطاع  يف  للمواطنني 
والعقوبات  جهة  من  احل�سار 
اهلل  رام  �سلطة  تفر�سها  التي 
القطاع  اأّن جتار  اإال  القطاع،  على 
الن�ساط  دورة  عن  يتوقفون  ال 

بالب�سائع،  وياأتون  االقت�سادي 
علّها تخلق حالة عمل متكنهم من 

العي�س وعوائلهم.
اأبو  يدعى  اأحد املحالت  �ساحب 
عبد اهلل، اأّكد ملرا�سلنا، اأّن الب�سائع 

على  املواطنني  قدرة  ولكن  كثرية 
اآخر،  بعد  عاًما  ترتاجع  ال�رساء 
معلاًل ذلك باأن "النا�س هنا ت�سرتي 

امل�ستلزمات االأكرث االأهمية".
واأّكد التاجر الفل�سطيني، اأّن هناك 
وال�رساء  البيع  يف  ا  حاًدّ تراجًعا 
مع  املالب�س  �سوق  يف  وخا�سة 
حلول عيد الفطر، مبيناً اأّن كل عام 
ياأتي اأ�سواأ من الذي قبله يف عدم 
االقت�سادية  للحالة  حلول  و�سع 

املرتدية يف القطاع.

حالة ك�ساد
نوفل،  اأ�سامة  االقت�سادي  اخلبري 
اأ�سار اإىل اأّن مع قرب االأعياد يف كل 
البلدان يزداد الطلب على الب�سائع 
وغريها  كاملالب�س  اال�ستهالكية 
من امل�ستلزمات، اإال اأّن احلالة يف 

قطاع غزة خمتلفة متاماً.

ال�رسائية  القدرة  اأّن  نوفل  واأّكد 
بعد  عاًما  ترتدى  للمواطنني 
تعرتي  الك�ساد  حالة  واأن  عام، 
تراجع  ب�سبب  بغزة،  االأ�سواق 
التجار  اأّن  ال�رسائية، مبيناً  القدرة 
يتجهزون ملوا�سم االأعياد اإال اأّنهم 
اقت�سادي مرتٍدّ  بواقع  ي�سطدمون 

قل نظريه.
اأّن  االقت�سادي،  اخلبري  وبني 
غزة  بقطاع  االقت�سادي  الن�ساط 
وهو  يذكر،  يكاد  وال  ا  جًدّ حمدود 
االإغاثية  املوؤ�س�سات  تخلقه  ما 
والتي  امل�ساعدات  تقدم  التي 

تن�سط غالباً يف �سهر رم�سان.
انخفا�س  اأّن  اإىل  نوفل،  وي�سري 
املواطنني  لدى  ال�رسائية  القدرة 
 %60 ن�سبة  جتاوز  غزة  قطاع  يف 
يف ظل غياب حلول الأزمات غزة، 

وارتفاع ن�سبة الفقر حلوايل %80.
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تقاليد اإ�شالمية عريقة وعادات حملية مت�شابهة

فبعد  �سالة اجلمعة من كّل اأ�سبوع، 
ي�ستعر�س اأئمة امل�ساجد ما تي�رّس 
واالآيات  النبوية  االأحاديث  من 
امل�سلنّي  مذّكرين  القراآنية، 
لالإ�سالم،  ال�سمحة  بالتعاليم 

واالأهداف النبيلة لل�سهر الف�سيل.
اأفريقيا  �رسق  يف  ال�سكان  ويتميز 
مب�ساعدة  رم�سان  �سهر  بحلول 
يرتادون  ما  غالبا  الذين  الفقراء 
خالل  والعبادة  لل�سالة  امل�ساجد 
اإن امل�ساجد  ال�سهر الكرمي؛ حيث 
الأولئك  مالجئ  اإىل  تتحّول 
لهم،  ماأوى  ال  الذين  امل�رّسدين 
نعمة من  تغدو  واأطباق املح�سنني 
اهلل، تقيهم وطاأة احلرمان يف �سهر 
املح�سنني  فاإّن  ولهذا  رم�سان؛ 
مبختلف  االآن  منذ  التزّود  ب�سدد 
لتقدمي  ا�ستعدادا  املنتجات 

االأطباق لرواد امل�ساجد.
اإفطار جماعي

ويف العادات الكرمية التي اعتادها 
�سكان هذه القارة لدى حلول هذا 
جماعي  اإفطار  املبارك  ال�سهر 
واملوؤ�س�سات  امل�ساجد  من  كل  يف 
الفقراء  احتياجات  ل�سد  والبيوت، 
واملعوزين الذين ال يجدون ما ي�سد 
اخلريية  الهيئات  واأعدت  رمقهم، 
مالجئ  نريوبي  العا�سمة  يف 
املحتاجني،  هوؤالء  الإيواء  اإفطار 
من  ي�ستعدون   نريوبي  فاأهايل 
ال�سيام  �سهر  ال�ستقبال  جانبهم؛ 
على طريقتهم اخلا�سة.. فبالن�سبة 
ابن  وله  »متزّوج  حممد(  لـ)اأحمد 
من  احتياطي  توفري  فاإّن  واحد«، 
يف  ا�ستهالكا  االأكرث  املنتجات 
رم�سان )ال�سكر والتمور واحلليب( 
لديه  اإّن  ميّر قبل كل �سيء.. قال: 
طقو�سا اأخرى قبل حلول رم�سان، 

االأموال  اإر�سال  باالأ�سا�س  وت�سمل 
اإحدى  يف  الكبرية  عائلته  اإىل 
وذلك  للبالد،  الداخلية  املناطق 
فري�سة  “اأداء  على  مل�ساعدتها 
حّد  على  �سعوبات«،  دون  ال�سيام 

تعبريه.
يف كينيا

هذا  م�سلمي  اأن  التقارير  ت�سري 
البلد يقدر ما بني 8 اإىل 10 ماليني 
لون ما ن�سبته 35% من  م�سلٍم ، يُ�سِكّ
ينت�رسون  البلد،  هذا  �سكان  تعداد 
البالد، وال�سيما  اأنحاء  يف خمتلف 
احلِيّ يف ُمدِن )باتا(  يف القطاع ال�َسّ
و)مومبا�سا(،  و)مالندي(  و)المو( 
مناطق  يف  م�سلمون  يعي�س  كما 
اخل، كما يف العا�سمة نريوبي،  الَدّ
بني  للحدود  املتاخمة  واملناطق 

ال�سومال وكينيا. 
اأحر�س  ِمن  كينيا  م�سلمي  ويعد 
التقاليد؛ حيث تتبادل  النا�س على 
االأ�رس املختلفة ال�سيما املتجاورة 
يف  اجلماعي  االإفطار  تنظيم 
الكرمي،  ال�سهر  اأيام  من  يوم  كل 
بعد  جماعية  جل�سات  وتُعقد 
فيها  يتبادل  الرتاويح  انتهاء �سالة 
واحلوارات  االأحاديث  ال�سائمون 
امل�سكالت  واأهم  اأو�ساعهم  حول 
اأوجه  حتديد  عن  ف�ساًل  القائمة، 
خالل  املجموعة  الزكاة  اإنفاق 
مل�سارفها  وتوجيهها  رم�سان 
ال�رسعية حتى ال يكون هناك جائع 
خالل عيد الفطر، ويحتفل اجلميع 
وبهجة  ب�رسور  املنا�سبة  هذه  يف 
بني  والتكاتف  الت�سامن  تعك�س 

امل�سلمني.
ختم القراآن

ت�سهد  )نريوبي(  العا�سمة  ويف 

يف  �سديًدا  ازدحاًما  االأيام  هذه 
امل�ساجد؛ حيث يحر�س امل�سلمون 
امل�ساجد  على  التوافد  على 
�سالتْي  خالل  مكثفا  توافدا 
ي�سطحبون  بل  والرتاويح،  الع�ساء 
على  احلفاظ  اأجل  من  اأطفالهم 
الرم�سانية  والتقاليد  العادات 
يف  الرتاويح  ح�سور  اأهمها  ومن 
الكينيون  ويحر�س  امل�ساجد، 
من  اأكرث  الكرمي  القراآن  ختم  على 
عن  موروثة  عادات  وهناك  مرة، 
م�سلمو  عليها  يحر�س  االأجداد 
وتتمثل يف عدم  كينيا يف رم�سان، 
اإغالق اأبواب منازلهم طوال ال�سهر 
الكرمي اأمام اجلميع، �سواء االأقارب 

اأم االأ�سدقاء اأم اأبناء ال�سبيل.
امل�سحراتيه

ما  كينيا  يف  املميزة  االأ�سياء  ومن 
يتعلق بال�سحور؛ فهناك من يقومون 
باإيقاعات  لل�سحور  النا�س  باإيقاظ 
الطبول،  و�رسب الدفوف، واأي�سا 
التي  الدينيه  االأنا�سيد  خالل  من 
اإىل  وتدعو  الف�سيل،  هر  ال�َسّ م  تعِظّ
العادة  هذه  وتبداأ  والقيام،  يام  ال�سِّ
حيث  قليلٍة؛  باأياٍم  رم�سان  قبل 
يتجول )م�سحراتيَّة( كينيا يف اأحياء 
ي�سكنون  التي  واأ�سواقها  املدينة 
فيها باأكملها قبل رم�سان بيوَمنْي، 
حلول  مبنا�سبة  امل�سلمني  مهنئني 

هر الف�سيل. ال�َسّ
حوانيت  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
املواد الغذائية اململوكة للم�سلمني 
رم�سان،  اأبوابها يف  تغلق  كينيا  يف 
بعد  اإال  نهاًرا  �سلعها  تقدم  وال 
الإفطار  ا�ستعداًدا  الع�رس،  �سالة 
امل�سلمون  يعد  حيث  ال�سائمني؛ 
نهار  يف  به  واملجاهرة  االإفطار 
م من يُقدم  رم�سان عاًرا كبرًيا يو�سَ

عليه ب�سفات خ�سي�سة جتربه على 
اأخرى؛  مرة  عليه  االإقدام  عدم 
حيث ينهى العلماء عن ذلك بحدة.

ماأكوالت الطاقة
ذات  االأطعمة  الكينيون  يتناول 
رم�سان،  يف  ال�سكري  املحتوى 
الكبرية  البطاطا  ِب�سواء  ويقومون 
املليئة بالطاقة لتعوي�س ما فقدوه 
امل�رسوبات  اأما  النهار،  طوال 
فمنها )املاتوكي( املخلوط بالتمر 
يف  االنتظام  عن  ف�ساًل  واملوز، 
املنت�رس  الربتقال  ع�سري  �رسب 
ف�ساًل  كينيا،  يف  مطردة  ب�سورة 
ي�سمى  تقليدي  �رساب  وجود  عن 
دقيق  من  مكَوّن  وهو  )اوجي(، 
بال�سكر،  املحلَّى  واملاء  الذرة 
ا وبارًدا، واأما االأطعمة  ويُ�رسب حاًرّ
فيحر�س  بال�سحور  اخلا�سة 
والكايل  االأرز  تناول  على  الكينيون 

مع تناول ال�ساي باحلليب.
يف اأوغندا

التي  الوحيدة  الدولة  اأوغندا،  تعد 
ال يتغري فيها عدد �ساعات ال�سوم 
�سيفا و�ستاء، وت�ستهر بالعديد من 

العادات والتقاليد الغريبة يف �سهر 
الغروب  فعند  املبارك،  رم�سان 
االأطفال  يتجمع  االإفطار  قبيل 
اأوغندا،  يف  امل�سلمة  القرى  يف 
عند  الكبار  على  بالنداء  ويبدوؤون 
الكبار  عقبها  ويتجمع  بيت،  كل 
يتم  املنازل  اأحد  عند  لالإفطار 

اختياره.
يف تنزانيا

امل�سلمون  فيعي�س  تنزانيا  يف  اأما 
بالد،  اأ�سحاب  يو�سفهم  فيها 
اخلا�سة  والتقاليد  العادات  لديهم 
بهم، ولديهم حرية العقيدة وحرية 
الدينية،ويت�سم  �سعائرهم  ممار�سة 
هذه  يف  االإ�سالمي  املجتمع 
البالد باحلفاظ على تعاليم الدين 
املنا�سبات  كل  باإحياء  واالهتمام 
راأ�سها  وعلى  االإ�سالمية،  الدينية 
رم�سان  �سهر  احلال  بطبيعة 

الكرمي.
تعظيم رم�سان

رم�سان،  �سهر  التنزانيون  م  ويَعِظّ
مهابة  يومياتهم  على  وي�سفون 
ال�سهر،  بجالل  تليق  خا�سة 

له من منت�سف �سعبان  في�ستعدون 
ويزّينون ال�سوارع وامل�ساجد وحتى 
وينتهزونه  التجارية،  املحال 
والتقارب  االأرحام  ل�سلة  فر�سة 

االجتماعي.
تنزانيا  يف  املاأكوالت  جانب  اأما 
التمر  رم�سان  يف  يوؤكل  ما  فاأهم 
واالأرز  بال�سّكر  املحلّى  واملاء 
واخل�رسوات، اإىل جانب االأ�سماك 

بحكم اأنهم بلد �ساحلي.

�سرب الدفوف

عادًة يُعلن عن بدء رم�سان متاأخرا؛ 
ي�سومون  ال  اأكرثهم  فاإن  ولذلك 
الهالل  روؤية  اإعالن  ويتم  يوم،  اأول 
باالإذاعة ويف التليفزيون، ويتناولون 
الثانية  ال�ساعة  يف  مبكرا  ال�سحور 
عن  ومي�سكون  �سباحا،  والن�سف 
الفجر -ال�سادق-  قبل  املفطرات 
االإم�ساك،  وقت  اأي  دقائق،  بع�رس 
هناك  ال�سيام  �ساعات  وتتجاوز 

الـ12 �ساعة.
انتهاء  عن  امل�ساجد  بع�س  وتعلن 
الدفوف،  ب�رسب  ال�سيام  �ساعات 
املغرب  يوؤدون �سالة  منهم  وقليل 
يف امل�ساجد، وتعاين البالد من قلة 
عدد الدعاة وعلماء الدين، وبالتايل 
الد  واملحا�رسات  الدرو�س  قلة 
املوؤديني  عدد  قلة  وكذلك  ينية، 

ل�سالة الرتاويح.
وعموما يعي�س امل�سلمون يف �رسق 
رم�سان  �سهر  حلول  لدي  اأفريقيا 
وليايل  روحانية،  اأجواء  املبارك 
والتقرب  بالعبادة  تت�سم  اأفريقية، 
اإىل  اإ�سافة  واالإنفاق،  اهلل،  اإىل 
بني  والتكافل  اجلماعي  االإفطار 

امل�سلمني يف �رسق اخلري.

رم�شان يف العامل

يعي�ش �سكان �سرق اأفريقيا يف �سهر رم�سان املبارك اأجواء روحانية هادئة، فعلى غرار الدول االإ�سالمية االأخرى، يرتبط هذا ال�سهر الكرمي عند �سكان �سرق 
اأفريقيا باجلانب الروحي اأكرث من اأي �سيء اآخر. الرجال تكّفلوا -منذ ب�سعة اأيام- مبهّمة اإعداد امل�ساجد لهذا ال�سيف الكرمي، من جتديد احل�سر وال�سّجاد، 

وتنظيف ال�ساحات، اأّما هيئة اإدارة امل�ساجد، فقد كّثفت موؤّخرا من اجتماعاتها، للتباحث ب�ساأن الربنامج التن�سيطي ال�ستقبال ال�سيف املبجل.

على اأعتاب العيد بغزة

ب�شائع مكد�شة وجيوب خاوية
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ج�سر ق�سنطينة يف : 19 ماي 2019

والية اجلزائر 
لدائرة االإدارية لبئرمرادراي�س

بلدية ج�سر ق�سنطينة
مكتب االأمانة العامة
لرقم 122/21/2019

اإعالن

ينهي رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي جل�سر ق�سنطينة علم كافة املواطنني باأنه �سيفتح حتقيق 
حول ن�ساط الإن�ساء مدر�سة.

لفائدة ال�سيد)ة( : ولد حمند فار�س
للم�سروع الكائن : عني النعجة رقم 30 مكرر ج�سر ق�سنطينة

و �سيو�سع �سجل الإبداء الراأي لدى مكتب االأمانة العامة خالل 15 يوما ابتداء من تاريخ اإ�سعار 
هذا االإعالن 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
جل�سر ق�سنطينة        

االأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�رضة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر
03 �سارع با�سطا علي باب الوادي 

الهاتف : 09 51 021 97
ن�رض م�ستخرج من قائمة �رضوط بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني 

املادة 748من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
مكتب االأ�ستاذة / زغال�ش المية املح�رضة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن 

مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ورثة املرحومة دراجي �سفية و هم : ناجي فايزة – ناجي رفيق

العنوان : 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي اجلزائر 
ب�سفتهما مالكني يف ال�سيوع 

بينهم وبني :01-ورثة املرحومة دراجي �سفية من ابنها املتويف بعدها دراجي فاحت  و هم : والده ناجي عمر 186 �سارع القن�سلية بولوغني 
اجلزائر عمر 

العنوان : 110 �سارع ح�سيبة بن بوعلي اجلزائر
02/اأرملته ا�سالة عن نف�سها و نيابة عن اأبنائها الق�رض : مزوي را�سية اأبنائه : ناجي �سفية ، ب�رضى ، هديل ،حممد ، مونية ( 

العنوان : 03 �سارع با�سطا على باب الوادي اجلزائر 
و تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب الوادي – الق�سم العقاري -* بتاريخ : 2018/07/10 رقم اجلدول : 01497 / 18 رقم الفهر�ش 02394/ 18 
املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه : » ...بيع العقار الكائن ببلدية باب الوادي �سارع با�سطا على رقم 03 الطابق االأر�سي املتكون 
من اأربعة غرف ،مطبخ ، مرحا�ش ، وملحقات مب�ساحة تقدر ب 56 مرت مربع و ن�سبة 5/1000 من االأجزاء امل�سرتكة الذي ي�سكل القطعة رقم 

04 ب�سعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار جزائري 8.432.100.00 دج ...«
بناء على قائمة �رضوط بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني املودعة لدى امانة �سبط حمكمة باب الوادي  بتاريخ 2019/05/19 ، حتت رقم 19/05 

و املوؤ�رض عليها من طرف ال�سيد رئي�ش اأمناء ال�سبط حمكمة باب الوادي 
تعلن االأ�ستاذة /زغال�ش المية املح�رضة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن 

مكتبها  برقم 01 �سارع با�سطا علي باب الوادي 
باإيداع القائمة اخلا�سة ببيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني ل�سالح اعلى و اخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية و ذلك 

للعقار املتمثل يف حمل �سكني كائن ببلدية باب الوادي �سارع با�سطة على رقم 03 الطابق االأر�سي ، و املعني اأدناه
التعيني : 

حمل خم�س�ش لل�سكن ببلدية باب الوادي �سارع با�سطة علي رقم 03 الطابق االأر�سي والية اجلزائر ، امل�ستمل على �سقة تتكون من اأربعة 04 
غرف مطبخ ، مرحا�ش ، و ملحقات تقدر م�ساحتها ب�ست و خم�سني مرت مربع )56 م2 ( و ن�سبة خم�سة اأجزاء من االلف )1000/05 ( من االأجزاء 
امل�سرتكة و التي ت�سكل القطعة رقم 04 ح�سب البيان الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية باجلزائر بتاريخ 1984/09/17 جزء 147 
رقم 21 ق�سم 05 جمموعة ملكية رقم 44 و املعدل مبوجب عقد م�سهر بتاريخ 29 جوان 2008 حجم 331 رقم 97 و كما يوجد هذا العقار و ميتد 

و ي�سرت�سل مع جميع منافعه و مرافقه من غري ا�ستثناء او حتفظ.
العقار حمل البيع مملوك يف ال�سيوع بني كل من : ورثة املرحومة دراجي �سفية و هم : ناجي فايزة – ناجي رفيق و بني : و رثة املرحومة 
دراجي �سفية من اأبنائها املتويف بعدها دراجي فاحت و هم : والده ناجي عمر و ارملته : مزوي را�سية و اأبنائه الق�رض : ناجي �سفية ، ب�رضى 

، هديل ، حممد ، مونية 
�رضوط البيع 

 : رقم  حتت   ،  2019/05/19 بتاريخ  الوادي  باب  مبحكمة  املودعة  البيع  �رضوط  قائمة  يف  املحددة  لل�رضوط  باملزاد  البيع  عملية  تخ�سع 
2019/05

ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ش �سعر افتتاحي الذي حدده اخلبري العقاري فرحات مهدي و الذي قدره ) 8.432.100.00 دج( ثمانية ماليني و 
اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�سار اليه اأعاله

يتعني على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع ب�سندوق كتابة �سبط حمكمة باب الوادي الثمن الرا�سي به املزاد و كذا حقوق الت�سجيل و الر�سوم و 
احلقوق االأخرى الناجتة عن اال�ستفادة من املزايدة وفقا للت�رضيعات و املرا�سيم ال�سارية يوم املزايدة و يوم الدفع الفعلي و يكون الدفع بت�سبيق 
5/1 الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حاال باجلل�سة ، و الباقي يف اأجل ثمانية >)08( اأيام من تاريخ املزايدة ، و يدفع 

الثمن نقدا بالعملة املتداولة اأو ب�سك م�سادق عليه حل�ساب امانة املحكمة 
تقدم االعرتا�سات بعري�سة اىل ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي ثالثة )03( اأيام على االأقل قبل جل�سة االعرتا�سات املحددة يوم 2019/06/26 

ال�ساعة التا�سعة و الن�سف �سباحا )09:30( 
ملزيد من املعلومات ميكن االطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي اأو مبكتب املح�رض الق�سائي الكائن بالعنوان 

املذكور اأعاله .
املح�رضة الق�سائية 



ق.ح 

التي  باملذكرة  اأحتفظ  اأزال  وال 
اليحيى  الرزاق  عبد  اللواء  كتبها 
التي  املجزرة  حول  يده  بخط 
ال�صهيونية  املنظمات  ارتكبتها 
م�صقط  يف   1948  /  5  /  23 يف 
قرية  يف  عائلته  وم�صكن  راأ�صه 
من  العقود  لع�رشات  الطنطورة 
اأ�صار  التبا�س  الأي  . ومنعاً  ال�صنني 
اأنه  اإىل  اليحيى  الرزاق  اللواء عبد 
مل يكن موجودا يف فل�صطني وقت 
املذبحة ولكن كان يف �صوريا يتبع 
دورة لل�صباط يف مع�صكرات قطنا 
بالقرب من العا�صمة دم�صق ، واأنه 
كان قد علم الأول مرة عن املذبحة 
من  حديثا  �صمع  عندما  بال�صدفة 
كانوا  االإنقاذ  جي�س  يف  �صباط 
قواتهم يف مع�صكرات  جتمعوا مع 
املنطقة  من  قادمني  قطنا 
الإعادة  فل�صطني  يف  الو�صطى 
تاأكدت  التايل  اليوم  التنظيم ، ويف 
له االأنبا عن املجزرة من �صماحة 
اهلل  رحمه  احل�صيني  اأمني  احلاج 
االأوريان  فندق  يف  التقاه  عندما 
يف  قال  والذي  دم�صق  يف  باال�س 
الرزاق  عبد  اللواء  بح�صب  حينها 
العليا  العربية  الهيئة  اأن  اليحيى 
يف  املذبحة  حول  بيانا  اأ�صدرت 
قرية الطنطورة ونُ�رش يف ال�صحف 
اللواء  واأفاد   . اآنذاك  ال�صورية 
اليحيى وزير الداخلية الفل�صطينية 
يف املذكرة التي كتبها يل اأن جميع 
حول  و�صلته  التي  املعلومات 
املذبحة التي ارتكبتها املنظمات 
الطنطورة  قرية  يف  ال�صهيونية 
واأحيانا  وم�صو�صة  قليلة  هي 
حتى  بال  له  يهداأ  ومل  مقلقة 
عائلته  من  جمموعة  اأول  و�صلت 
منهم  ليعرف  �صورية  اإىل  الجئة 
عائلته  وكانت  املذبحة  تفا�صيل 
ثم  �صنوات  لعدة  حيفا  يف  تقيم 
عائدة  �صقوطها  بعد  منها  انتقلت 
اأبناء  ن�صيب  وكان  الطنطورة  اإىل 
معركة  يف  ي�صرتكوا  اأن  عائلته 
واأن  ف�صولها  بكافة  الطنطورة 
�صكان  بقية  اأ�صاب  ما  ي�صيبهم 
الرزاق  عبد  اللواء  واأكد   . القرية 

كتبها  التي  املذكرة  يف  اليحيى 
بها  اأحتفظ  اأزال  وال  يده  بخط 
 5  /  23 يف  الطنطورة  مذبحة  اأن 
ال�صحيح  البعد  تاأخذ  مل   1948  /
والعربي  الفل�صطيني  االإعالم  يف 
متاما  العك�س  كان  بل  والعاملي 
الكامل عقودا  للتعتيم  تعر�صت  اإذ 
كانت  اأنها  مع  الزمن  من  طويلة 
ارتكبتها  التي  املذابح  اأكرث  من 
ال�صعب  بحق  االإ�رشائيلية  القوات 
يف  وجاء   . وح�صية  الفل�صطيني 
اإفادة اللواء اليحيى اأن اأحد اأ�صقاءه 
كان من الذين �صاهموا يف الدفاع 
القرية وهو مهند�س معماري  عن 
املعركة  اأثناء  مهمته  وكانت 
امل�صتو�صف  على  االإ�رشاف  هي 
وقد  وا�صعافهم  اجلرحى  واإخالء 
كتب عن املذبحة فور حترره من 
مذكرات   ( عنوان  حتت  ال�صجن 
من  كف�صل  وجاءت   ) اأ�صري 
لالأ�صتاذ   ) النكبة  اأثر  من   ( كتاب 
هذه  ورمبا  اخلطيب  منر  حممد 
املذكرات كانت هي الوثيقة االأوىل 
والوحيدة التي حتدثت عن جمزرة 
واالإعتقال  والتهجري  الطنطورة 
الوحيدي  ن�صاأت  واأ�صاف   .
ال�صهداء  مفو�صية  با�صم  الناطق 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رشى 
يف  فتح  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  االأ�رشى  جلنة 
عبد  ركن  اللواء  اأن  واالإ�صالمية 
الرزاق اليحيى كتب يف مذكرته اأن 
املجزرة  حول  هكذا  ظل  الو�صع 
والباحث  بالكاتب  التقى  حني  اإىل 
االإ�رشائيلي ) تيدي كات�س ( الذي 
لدرا�صة  م�رشوعا  عليه  عر�س 
لنيل درجة  عن مذبحة الطنطورة 
حيفا  جامعة  من  املاج�صتري 
التبويب  يف  و�صاعده  �صجعه  واأنه 
ال�صهود  وت�صمية  واملعلومات 
اليحيى  الرزاق  عبد  اللواء  ليكون 
ال�صاهد االأول حيث متكن الباحث 
االإ�رشائيلي تيدي كات�س من اإجناز 
اأحدثت عند ن�رشها  التي  درا�صته 
و�صفه  بح�صب  اإعالميا  زلزاال 
دولة  داخل  ويف  ودوليا  حمليا 
اأن  خا�صة  االإ�رشائيلي  االحتالل 
لي�صتمر  يهودي  اإ�رشائيلي  الباحث 

الباحث االإ�رشائيلي كات�س يف عمل 
مثل  اأخرى  مذابح  حول  درا�صات 
مذبحة اأم الزينات . واأو�صح اللواء 
وزير  اأول  اليحيى  الرزاق  عبد 
اأبرز  واأحد  الفل�صطينية  للداخلية 
املذبحة  تفا�صيل  على  املطلعني 
ارتكبتها املنظمات والقوات  التي 
قرية  الطنطورة  يف  االإ�رشائيلية 
يف 23 / 5 / 1948 اأن من جممل 
حول  توفرت  التي  املعلومات 
املذبحة ميكن احلديث من خالل 
وقعت  رئي�صية  م�صاهد  ثالثة 
النار  اإطالق  وقف  بعد  جميعها 
امل�صهد  ويتمثل  املعركة  وانتهاء 
من  جمموعات  قيام  يف  االأول 
حارات  بع�س  يف  االإ�رشائيليني 
اليدوية  القنابل  بقذف  القرية 
يف  ال�صكان  على  النار  واإطالق 
 . والنوافذ  االأبواب  من  بيوتهم 
قيام  يف  الثاين  امل�صهد  ويتمثل 
اجلنود  من  اأخرى  جمموعات 
اإعدام  بعمليات  االإ�رشائيليني 
هم  الأعداد من االأ�رشى وذلك ب�صِفّ
ووجوههم  املنازل  جدران  اأمام 
من  عليهم  النار  واإطالق  جتاهها 
عيان  ل�صهود  روايات  ويف  اخللف 
دفن  املواقع  بع�س  يف  جرى  اأنه 
مت  الذين  واالأ�رشى  ال�صكان  جثث 
اإعدامهم يف املكان . وك�صف اللواء 
وهو  الثالث  امل�صهد  عن  اليحيى 
اأكرثها ب�صاعة ووح�صية ويتمثل يف 
والتي  باجلملة  االإعدامات  عملية 
من  بالقرب  املقربة  عند  وقعت 
وجرى  املهجور  الزجاج  م�صنع 
دفعات  على  الرجال  يف  تنفيذها 
وقد  الطنطورة  قرية  اأهايل  اأمام 
القوات  قامت  اأن  بعد  هذا  حدث 
القرية  �صكان  بجمع  ال�صهيونية 
وقاموا  املذكور  املكان  يف 
واالأطفال  والن�صاء  الرجال  بفرز 
واإجبارهم على حفر خندق طويل 
على  ب�صفهم  قاموا  ثم  عميق 
للخندق  موازية  متعاقبة  اأن�صاق 
باإطالق  بدءاً من حافته ثم قاموا 
الر�صا�صات  النار على االأهايل من 
ن�صقاً بعد ن�صق مع اإجبار كل ن�صق 
على اإلقاء جثث الن�صق الذي �صبقه 
االإرهاب  هذا  ليظل  اخلندق  يف 

م�صتمرا حتى و�صول اأوامر خطية 
دراجة  على  ع�صكري  مرا�صل  مع 
نارية تن�س على وقف االإعدامات 
االأطفال  �صهودها  كان  التي 
اللواء  اإفادة  يف  وجاء   . والن�صاء 
والتي  اليحيى  الرزاق  عبد  ركن 
ن�صخة  مايو 2002  تلقيُت منها يف 
قاموا  االإ�رشائيليني  اأن  يده  بخط 
بعد املذبحة بتهجري اأهايل القرية 
ق�رشا م�صيا على االأقدام اإىل قرية 
باالإ�صتيالء  وقاموا  الفريدي�س 
على مقتنيات ال�صكان من االأموال 
قرية  ومن  الذهبية  وامل�صوغات 
الرجال  بنقل  قاموا  الفريدي�س 
وقد  االإعتقال  مع�صكرات  اإىل 
بالكامل  الطنطورة  قرية  دمروا 
ومل يبق منها �صوى مقام لويل من 
املجريمي   ( ال�صاحلني  اهلل  اأولياء 
( ومبنى كبري يعود لعائلته كان قد 
مبا�رشة  البحر  �صاطيء  �ُصِيّد على 
مطحنة  وي�صم   1882 عام  يف 
القرية على  بها  ا�صتهرت  للحبوب 
اليحيى  اللواء  ال�صنني . وقارن  مر 
يف مذكرته التي اأحتفظ بها بني ما 
حدث يف قرية الطنطورة يف العام 
1948 وما ارتكبته قوات االحتالل 
وح�صية  جمازر  من  االإ�رشائيلي 
يف  الفل�صطيني  �صعبنا  اأبناء  بحق 
 : ليقول  جنني يف 3 / 4 / 2002 
اأن هناك ت�صابها كبريا يف طريقة 
واالإعدامات  القتل  واأعمال 
وتدمري البيوت على �صاكنيها ويف 
النا�س  وترويع  اجلماعية  املقابر 
وتهجريهم  مقتنياتهم  و�رشقة 
املعتقالت  اإىل  الرجال  و�صوق 
مو�صوع  يف  ت�صابها  جند  كما 
االأحداث  على  والتعتيم  االإعالم 
اإغالق  جرى  جنني  خميم  ففي 
 ، االإعالم  و�صائل  اأمام  املخيم 
جلنة  اأمام  العراقيل  و�صعت  كما 
ومنعت  الدولية  احلقائق  تق�صي 
وهوجم  للمخيم  الو�صول  من 
اأع�صاء اللجنة من قبل امل�صوؤولني 
بهم  واأل�صقت  االإ�رشائيليني 
احلال  كان  وكذلك  خمتلفة  تهم 
حيث  من  الطنطورة  قرية  يف 
املدى  طويل  االإعالمي  التعتيم 
املعلومات  ونفي  املذبحة  على 

حول وقوعها . واأ�صار اللواء عبد 
الرزاق اليحيى يف املذكرة اإىل اأن 
دولة االحتالل االإ�رشائيلي قامت 
كات�س  تيدي  الباحث  مبهاجمة 
املاج�صتري  يف  ر�صالته  ن�رش  بعد 
باملحاكمة  التهديد  درجة  اإىل 
للنيل  خبيثة  قانونية  لعبة  واإىل 
جرى  ما  اأن  مبينا  الدرا�صة  من 
االآن  مثله  يجري  وما   1948 يف 
لي�س من �صنع فرد بعينه اأو اأفراد 
على  اأفعال  ردود  جمرد  هو  وال 
يقال  كما  فل�صطينية  ن�صاطات 
ولكنه اأبعد واأعمق من هذا بكثري 
ال�صهيونية  املنظمات  فقادة 
مل  فل�صطني  احتالل  وبعد  قبل 
يخ�صعوا اأبدا الأحكام اأهوائهم اأو 
طبائعهم الذاتية ولكن هو �صلوك 
دائم يخ�صع ملخططات مو�صوعة 
ومدرو�صة لتحقيق اأهدافهم وهذا 
مذبحة  بني  الت�صابه  �صبب  هو 
الطنطورة ومذبحة خميم جنني .

يف  جدا  املهم  من  اأنه  وراأى 
متابعة مو�صوع مذبحة الطنطورة 
وغريها من املذابح القيام بجمع 
اأكرب قدر من املعلومات وتوثيقها 
واإيجاد  املعرفة  تعميق  بهدف 
املوثوقة  التاريخية  املرجعية 
والتي ميكن االإعماد عليها من قبل 
الدار�صني والباحثني وا�صتخال�س 
والدرو�س  واملفاهيم  القوانني 
التعريف  ل�صياغة  وكذلك  والعرب 
الفل�صطيني على معلومات موؤكدة 

من  لنتمكن  �صحيحة  وحقائق 
فهم  على  للم�صتقبل  التخطيط 
بعيدا  االأمور  وجمريات  للحقائق 
واالإ�صرت�صاءات  العاطفية  عن 
من  م�صتفيدين  واملزايدات 
نتمكن  وبذلك  الغنية  جتاربنا 
والذاكرة  الذكرى  من  العبور  من 
اللواء  واختتم   . احلا�رش  اإىل 
�صهادته  اليحيى  الرزاق  عبد 
ارتكبتها  التي  املذبحة  حول 
قرية  يف  ال�صهيونية  املنظمات 
الطنطورة يف 23 / 5 / 1948 باأنه 
الفل�صطيني  �صعبنا  بقدرات  يوؤمن 
وامكانياته وباأن التاريخ كما يقول 
ملا  �صجل  هو  املفكرين  بع�س 
ا�صتطاعت ال�صعوب اإجنازه ولي�س 
العقل  قوة  واأن  عنه  عجزت  ما 
وموؤكدا  ال�صالح  قوة  من  اأقوى 
عقل  يف  ثورة  اإىل  بحاجة  اأننا 
الثورة ... وجدد ن�صاأت الوحيدي 
ال�صهداء  مفو�صية  با�صم  الناطق 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رشى 
يف  فتح  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  االأ�رشى  جلنة 
توثيق  اإىل  الدعوة  واالإ�صالمية 
واملجازر  التاريخية  االأحداث 
التي ارتكبها االحتالل االإ�رشائيلي 
والعمل  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق 
على  القادرة  املكتبات  بناء  على 
الفل�صطينية  بالق�صية  النهو�س 
يخدم  مبا  الذاكرة  واإنعا�س 

االأجيال الفل�صطينية .    

كتب ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بحركة فتح يف قطاع غزة وممثل فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية : 
كنُت قد التقيت يف منت�سف ني�سان 2002 ب�سعادة اللواء الركن عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفل�سطينية بفندق فل�سطني يف غرب مدينة غزة بناءاً على 
طلبي لالإطالع وتوثيق �سهادته الهامة حول املجزرة الإرهابية التي ارتكبتها املنظمات ال�سهيونية قرية الطنطورة التي تقع يف ق�ساء مدينة حيفا جنوبًا كونه 

اأبرز مطلع على تفا�سيل تلك املجزرة الرهيبة .

يف الذكرى ال�سنوية ملجزرة الطنطورة ونكبة فل�سطني

قوات الحتالل الإ�شرائيلي اأعدمت ع�شرات 
الأ�شرى الفل�شطينيني يف قرية الطنطورة
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مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات

70% من الأ�سرى الإداريني جدد 
لهم العتقال لفرتات اأخرى

ب�أن  “الأ�شقر”  واأ�ش�ف 
تعقد  الحتالل  حم�كم 
يتم  �شورية،  جل�ش�ت حم�كم 
تو�شي�ت  اقرار  خالله�  من 
جه�ز املخ�برات الذي يدير 
الأ�رسى،  �شد  امللف  هذا 
اعتق�ل  اوامر  ب�إ�شدار  �شواء 
الإداري  جتديد  او  ادارى 
لأ�رسى  اخرى  لفرتات 
واأ�ش�ر   . اداري�ً  معتقلني 
“الأ�شقر” اإىل اأن م� يزيد من 
لهم  جدد  اداري�ً  ا�شرياً   )71(
الإداري  العتق�ل  الحتالل 
ا�شري   )172( بينم�  مرتني، 
الحتالل  لهم  جدد  ادارى 
و)66(  متت�لية،  مرات   3
الإداري  جتديد  مت  ا�شرياً 
و)25(  متت�لية،  مرات   4 لهم 
 . مرات   5 لهم  جدد  ا�رسى 

ا�شرياً   )155( هن�ك  بينم� 
اعتق�ل  فرتات  يق�شون 
علم�ً  الوىل،  للمرة  ادارى 
ب�ن غ�لبيتهم اأ�رسى حمررين 
اعتقلوا لفرتات خمتلفة لدى 
احلكم  حتت  �شواء  الحتالل 
الإداري  العتق�ل  او  الفعلي 
اأخرى.  واعيد اعتق�لهم مرة 

“الأ�شقر” اأن العتق�ل  وبني 
على  م�شلط�ً  �شيف�ً  الإداري 
رق�ب الفل�شطينيني واأداه بيد 
بهدف  املخ�برات  اأجهزة 
الفل�شطينيني  وتعذيب  اإذلل 
والنيل من معنوي�تهم وحتطيم 
حركتهم  وتعطيل  اإرادتهم 
والجتم�عية  ال�شي��شية 

ل�شتهدافه النخب ال�شي��شية 
ك�لن��شطني  والجتم�عية 
وامليدانيني،  ال�شي��شيني 
وطالب اجل�مع�ت، املثقفني 
واأع�ش�ء  والأك�دمييني 
الت�رسيعي  املجل�س  يف 
واعترب   . البلدية  واملج�ل�س 
الإداري  العتق�ل  “الأ�شقر” 
تطبقه  الذي  احل�يل  ب�شكله 
خم�لف�  الحتالل  �شلط�ت 
اقرته�  التي  للمع�يري 
املع�هدات الدولية للحد من 
العتق�ل  �شي��شة  ا�شتخدام 
يف  ي�شتمر  حيث  الإداري، 
تهمه  دون  املئ�ت  احتج�ز 
له  وتلج�أ   ، ع�دلة  حم�كم  او 
ك�شكل  الحتالل  �شلط�ت 
من اأ�شك�ل العق�ب اجلم�عي 
وتعتمد  الفل�شطينيني  �شد 

وحترم  �رسي،  ملف  على 
من  الإداريني  املعتقلني 
فيه�  مب�  حقوقهم  اأب�شط 
عدم ال�شم�ح لهم وملح�ميهم 
اأ�شب�ب  على  ب�لطالع 
“الأ�شقر”  وط�لب  اعتق�لهم 
التدخل  الدولية  املوؤ�ش�ش�ت 
لهذه  حد  لو�شع  اجل�د 
بحق  امل�شتمرة  املجزرة 
والتي  الفل�شطينيني،  اأعم�ر 
الفل�شطيني  املواطن  تبقى 
رهني العتق�ل لن�شف عمره 
ق�نوين  مربر  دون  اكرثه  او 
كم� ط�لب ال�شلطة برفع هذا 
امللف اىل حمكمة اجلن�ي�ت 
لتجرمي  ع�جل  ب�شكل 
هذه  ب��شتخدام  الحتالل 
كعق�ب  التع�شفية  ال�شي��شة 

جم�عي للفل�شطينيني.

عزالدين خالد

التعذيب   ، الأ�رس   ، القتل 
الحتالل  طبيعة  من  هي 
ومن   ، الف��شى  ال�شهيونى 
ي�شتقيم  ول   ، طب�ئعه 
والعدالة  العدل  احلديث عن 
وكل   ، الحتالل  وجود  مع 
هو  ال�شتقالل  دون  مطلب 
ذر للرم�د يف العيون . ويظن 
الإ�رسائيليون اأنهم �شيجعلون 
 ، ب�لقوة  لهم  وطن�  فل�شطني 
على  ق�درة  عنجهيتهم  واأن 
ليقبل  الفل�شطيني  اإذلل 
لكن   ، اأر�شه  على  وجودهم 
�شجونهم تتحول اىل مدار�س 
الفل�شطيني  فيه�  يتعلم 
وكيفية  الكرامة  مع�ين 
 ، و�شي�نته�  عليه�  احل�شول 
ليحمل  اإن�ش�ني�  يت�ش�مى  كم� 
من  غريه  مع   ، ع�تقه  على 
الب�رسية  هم   ، الع�مل  اأحرار 
يف مق�رعة الظلم ، ومواجهة 

الطغ�ة  انه الفل�شطيني الذي 
لمتنعه جدران ال�شجون عن 
على  والعمل  بوطنه  التفكري 
انتزاع حقه من �شج�نيه . ك�ن 
مروان الربغوثي ، الأ�شري يف 
 ، الإ�رسائيلية  ال�شجون 
حركة  موؤمتر  يف  ح��رسا 
التحرير الوطني الفل�شطيني 
بني  رف�قه  وانتخبه   ) فتح   (
احلركة  لقي�دة  انتخبوا  من 
املن��شلني  ر�ش�لة  تلك   .
�شجونكم   : املحتلني  اىل 
مق�ومتكم  عن  لمتنعن� 
�ش�غوا  الذين  الأ�رسى   .
الف�ش�ئل  بني  للوف�ق  مب�درة 
مل  الفل�شطينية  الوطنية 
الزن�زين من  متنعهم جدران 
حيوية  من  جزءا  يكونوا  اأن 
و�شورة  الفل�شطيني  ال�شعب 
ومتنع   . اإبداع�ته  �شور  من 
الدويلة ال�شهيونية املغت�شبة 
نحو  يقرب  م�  لفل�شطني  
6500 فل�شطيني عن مم�ر�شة 

بينهم   ، احلي�ة  يف  حريتهم 
لكن   . طفال   300 من  اأكرث 
اإ�رسائيل احتجزت على مدار 
اأكرث من  وجوده� منذ 1948 
مليون فل�شطينى  ، والأرق�م 
مم�ر�ش�ت  مع   ، املذكورة 
)الإ�رسائيلية  القمع  �شلط�ت 
)اإ�رسائيل(  �شلط�ت  وكل   ،  )
لدع�ة  م�دة  ت�شكل   ، قمعية 
ل�شتث�رة  الإن�ش�ن  حقوق 
الدولية  املجتمع�ت  عطف 
الفل�شطينيون  الأطف�ل   .

الآر.  اأطف�ل   " منهم  ك�ن 
واجهوا  "الذين  .ج  ب 
يف  للبن�ن  ال�شهيونى  الغزو 
 " منهم  وك�ن   ،1982 الع�م 
الذين   " النتف��شة  اأطف�ل 
ال�شلط�ت  على  فر�شوا 
القي�دة  ال�شهيونية  مف�و�شة 
عنه�  نتج  التي  الفل�شطينية 
رغم  )اإ�رسائيل(  اعرتاف 
التحرير  مبنظمة  انفه� 
�رسعى  كممثل  الفل�شطينية 
الفل�شطينى   لل�شعب  ووحيد 

مل  اتف�قي�ت  معه�  .ووقعت 
من  من  لأحق�.  به�  تلتزم 
الفل�شطينيني حتت الحتالل 
؟  الإن�ش�نية  حريته  مي�ر�س 
املدرع  الإ�رسائيلي  الغول 
ي�شول على م�ش�حة فل�شطني 
له  رادع  ول   ، رادع  دون 
 : يعني  الذي  بتحجيمه  ال 
  ، فل�شطني  حترير  وجوب 
فك  يعني  فيم�  يعني  الذي 
من  وذلك   ، الأ�رسى  اأ�رس 
الفل�شطينية  القي�دة  مه�م 
ومن   ، م�شوؤولي�ته�  ومن   ،
ل   . كقي�دة  وحقه�  واجبه� 
للعطف  للفل�شطينيني  ح�جة 
اأ�شح�ب  فهم   ، وال�شفقة 
ويعملون   ، به  يط�لبون  حق 
ال�شبل جلعل هذا احلق  بكل 
من  كغريهم  يعي�شونه  واقع� 
لي�ش�هموا  الع�مل  �شعوب  كل 
مع الب�رسية يف جعل اإن�ش�نية 

الإن�ش�ن مو�شوع احلي�ة .

هيئة  عن  �ش�در  تقرير  وثق 
�شوؤون الأ�رسى واملحررين، 
لأ�رسى  ق��شية  �شه�دات 
واأطف�ل، ي�شفون من خالله� 
وم�  بهم  التنكيل  تف��شيل 
تعر�شوا له من تعذيب، واأذى 
ج�شدي ونف�شي خالل عملية 
وا�شتجوابهم.  اعتق�لهم 
فقد  لإف�داتهم،  ووفق�ً 
علي  الطفل  الأ�شري  تعر�س 
من  ع�م�ً(   17( �شفية  اأبو 
مبح�فظة  �شريا  بيت  بلدة 
رام اهلل، لتحقيق ق��س خالل 
توقيف  مركز  يف  ا�شتجوابه 
حقق  حيث  "امل�شكوبية"، 
وهو  طويلة  ل�ش�ع�ت  معه 
مقيد اليدين والقدمني على 
كر�شي �شغري، كم� ق�م اأحد 
عليه  ب�لعتداء  ال�شج�نني 
و�شفعه وال�شغط على رجله 
م�  اإىل  ب�لإ�ش�فة  امل�ش�بة، 
تعر�س له من تهديد واإه�نة 
يد  على  متوا�شل  و�رساخ 
الفتى  احتجز  املحققني،  
يف  يوم�ً   16 لـ  �شفية  اأبو 
ومن  "امل�شكوبية"،  زن�زين 

ثم نُقل اإىل "عوفر".
بينم� اعتدى جي�س الحتالل 
الب��شطي  قي�س  الفتى  على 
)17 ع�م�ً( خالل اعتق�له من 
الأق�شى،  امل�شجد  ب�ح�ت 
من  عدد  ه�جمه  اأن  بعد 
وق�موا  الحتالل  جنود 
و�رسبه  اأر�ش�ً  بطرحه 
ب�أيديهم  عنيف  ب�شكل 
واأرجلهم، واعتدى عليه اأحد 
ال�شب�ط و�شفعه بقوة خالل 
�رسطة  مركز  يف  تواجده 
اإىل  نقل  ثم  ومن  "الق�شلة"، 

"امل�شكوبية"  توقيف  مركز 
اإىل  وبعده�  ل�شتجوابه 
حيث  "الدامون"  معتقل 
نكلت  حني  يف  الآن.  يقبع 
ب�لأ�شري  الحتالل  قوات 
ع�م�ً(   27  ( الزي�ت  ع�مر 
عقب اعتق�له من منزله يف 
حم�فظة اخلليل يف �ش�ع�ت 
مت�أخرة، حيث جرى تع�شيب 
وزجه  يديه  وتقييد  عينيه 
الع�شكري،  اجليب  داخل 
الحتالل  جنود  ليقوم 
على  تع�شفي  ب�شكل  ب�رسبه 
ج�شده،  اأنح�ء  خمتلف 
م�شتوطنة  اإىل  بعده�  نُقل 
"بيت�ر عيليت" جنوب مدينة 
هن�ك،  ل�شتجوابه  القد�س 
توقيف  مركز  اإىل  ثم  ومن 
"عت�شيون" حيث يقبع الآن. 
اأي�ش�ً  الهيئة  تقرير  ور�شد 
الحتالل  جنود  اعتداء 
كل  على  املربح  ب�ل�رسب 
حممد  املعتقلني:  من 
�رسيتح من املزرعة الغربية 
و�شالح  اهلل،  رام  مبح�فظة 
الدين ال�رسب�تي ) 17 ع�م�ً(  
وعبد  اخلليل،  مدينة  من 
 15( ع�دي  اأبو  الرحمن 
نعمة  كفر  قرية  من  ع�م�ً( 
مبح�فظة رام اهلل، وث�ئر اأبو 
بلدة  من  ع�م�ً(   18( خليل 
القد�س،  مبح�فظة  حزم� 
وحممود ابو علي� )18 ع�م�ً( 
املغري مبح�فظة  قرية  من 
رام اهلل، وذلك خالل عملية 
هوؤلء  ب�أن  يذكر  اعتق�لهم. 
يف  ح�لي�ً   يقبعون  الأ�رسى 

معتقل "عوفر".

هيئة الأ�سرى توثق �سهادات 
قا�سية لأ�سرى واأطفال ُنكل بهم 

خالل عملية اعتقالهم

�شوؤون  هيئة  حم�مي   اأف�د 
كرمي  واملحررين  الأ�رسى 
عجوة، ب�أن اأطب�ء م�شت�شفى 
ت�شيدك”  “�شع�ري 
ظهر  ق�موا  الإ�رسائيلي، 
الي�رسى  القدم  ببرت  اليوم 
امل�ش�ب  الق��رس  لالأ�شري 
منطقة  من  �شالح  حممود 
اأ�شفل الركبة. ولفت عجوة، 
ال�شحية  احل�لة  اأن  اىل 
ع�م�   )14( �شالح  للفتى 
م�شتقرة  اخل�رس،  بلدة  من 

وفق� للط�قم الطبي املت�بع 
العن�ية  وحدة  يف  ويقبع  له 
اأجهزة  حتت  املكثفة 
اأن  واو�شح،  التنف�س. 
الأ�شري الق��رس خ�شع اأم�س 
الرجل  يف  جراحية  لعملية 
تعر�س  كونه  الي�رسى، 
احلي  ب�لر�ش��س  لإ�ش�بة 
الحتالل  جنود  قبل  من 
م�ش�ء اول من ام�س الثالث�ء 
الأوردة  يف  بقطع  ت�شببت 

الدموية.

الحتالل يبرت قدم الفتى 
امل�ساب حممود �سالح

اأ�سرى احلرية  خلف الق�سبان

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات باأن ثلثي االأ�ضرى االإداريني يف �ضجون االحتالل ا لبالغ عددهم 490 اأ�ضري 
جدد لهم االعتقال االإداري لفرتات اعتقاليه اخرى ترتاوح ما بني �ضهرين اىل 6 ا�ضهر . الباحث “ريا�ض االأ�ضقر” 

الناطق االإعالمي للمركز قال باأن االحتالل يهدف من وراء ا�ضتخدام �ضيا�ضة االعتقال االإداري االإبقاء على االأ�ضري 
الفل�ضطيني اأطول فرتة ممكنة خلف الق�ضبان دون حماكمة اأو تهمة بحجة وجود ملف �ضرى له، مما يجعل من 

هوؤالء االأ�ضرى رهائن �ضيا�ضيني لدى االحتالل. 



العا�صمة  احتاد  فريق  مدرب  اأّكد 
فر�صة  �صّيعوا  اأنهم  كبري  ملني 
التتويج بلقب البطولة الوطنية على 
ملعبهم عمر حمادي ببولوغني ويف 
الديار  داخل  من  مواجهة  اآخر 
مباراة  اأن  واعرتف  املو�صم،  هذا 
فر�صة  كانت  وهران  مولودية 
النادي العا�صمي من اجل االحتفال 
مع اأن�صاره باللقب الثامن للبطولة 
اأن  اإال  النادي  تاريخ  يف  الوطنية 
اأنه  وا�صتطرد  يحدث،  مل  االأمر 
يف  النهائي  مباراة  غدا  تنتظرهم 
يواجهون  عندما  الوطنية  البطولة 
حيث  مبعقله،  ق�صنطينة  �صباب 
باللقب  بالعودة  ملزمني  �صيكونون 
اآمالهم  كافة  ولعب  ق�صنطينة  من 
ينتظرها  التي  البطولة  اإحراز  يف 
اأن�صارهم ب�صّدة، واعترب اأن االإرادة 
والروح القتالية �صوف تكون �صالح 
غامنني  العودة  اأجل  من  اأ�صباله 
البطولة  بلقب  وحمملني  بالفوز 

الزال  التتويج  اأن  باعتبار  الوطنية 
�صيكون  والفوز  العبيه  اأقدام  بني 
معاقل  يف  االأفراح  الإعالن  كافيا 

نادي اأبناء »�صو�صطارة«.
ت�رصيحات  يف  املتحدث  واأو�صح 
االأحق  اأ�صباله  ان  اأم�س  اإذاعية 
يت�صدرون  واأنهم  خا�صة  باللقب 
جدول الرتتيب منذ اجلولة الثانية 
اإال  يلومون  وال  الوطنية  للبطولة 
التتويج  ت�صييع  حال  يف  اأنف�صهم 
واأ�صاف  املو�صم،  لهذا  بالبطولة 
�صباب  للقاء  جاهزون  اأ�صباله  اأن 
بامل�صوؤولية  وواعون  ق�صنطينة 
نداءا  وّجه  حيث  تنتظرهم،  التي 
اإىل اأن�صار الفريق من اأجل م�صاندة 
طيلة  بجانبهم  والوقوف  الالعبني 
الفوز  لتحقيق  دقيقة  الت�صعني 

والعودة باللقب من ق�صنطينة.
يف �صياق اآخر، قرر الطاقم الفني 
الفريق  تدريبات  حتويل  لالحتاد 
نحو ملعب 5 جويلية االأوملبي من 

اأكرب عدد من  اجل اال�صتفادة من 
الع�صب  على  التدريبية  احل�ص�س 
غدا  عليه  يلعبون  والذي  الطبيعي 
اإدارة  وقررت  حمالوي،  مبلعب 
لالأن�صار  ال�صماح  عدم  الفريق 
بدخول امللعب ومتابعة املباريات 
بعدما ف�صلت اإبعاد رفقاء الالعب 
عبد الروؤوف بن غيث عن ال�صغط 
عن  بعيدا  التدريبات  وخو�س 

اجلمهور.
عي�شة ق.

بجاية  مولودية  فريق  مدرب  عرّب 
من  اندها�صه  عن  مي�صال  اآالن 
العودة  بلعبا�س  احتاد  نادي  متكن 
اإىل  قاده  الذي  التنقل  من  بالفوز 
بارادو  نادي  ملواجهة  العا�صمة 
من  املن�رصمة  اجلولة  �صمن 
البطولة الوطنية، واأو�صح املدرب 
اإذاعية  ت�رصيحات  يف  الفرن�صي 
بلعبا�س  احتاد  انت�صار  اأن  اأم�س 
احل�صابات  اأخلط  بارادو  اأمام 
م�صتوى  على  بالبقاء  املتعلقة 
اأندية املوؤخرة يف جدول الرتتيب، 
بني  املواجهة  ترتيب  اإىل  ملّمحا 
الفريقني ووجود لعب يف الكوالي�س 
بجاية  مولودية  بقاء  م�صري  جعل 
باأيديه  لي�س  النخبة  دوري  يف 

مفاجاأة يف  ينتظر حدوث  و�صوف 
مباريات اجلولة املت�صمنة االأندية 
البقاء،  حتقيق  على  ت�صارع  التي 
حيث متنى اأن تلعب لقاءات اجلولة 
اخلتامية للبطولة الوطنية املقررة 

�صباب  ويتمكن  ريا�صية  بروح  غدا 
احتاد  على  الفوز  من  بلوزداد 
بلعبا�س مقابل عودة اأ�صباله بالفوز 
يحقق  حتى  �صطيف  وفاق  اأمام 

»املوب« البقاء.

عي�شة ق.

بخو�س  منها  املعنية  خا�صة 
واملتمثلة  القارية  املناف�صة 
اأبطال  رابطة  م�صابقتني  يف 
باعتبار  الكاف،  وكاأ�س  اإفريقيا 
القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأن 
القارية  املناف�صة  انطالق  برمج 
ال�صيغة  يف  اأوت  �صهر  من  بداية 
اجلديدة التي يعتمدها منذ ن�صخة 
الهيئتني  ت�صعى  اأين  العام اجلارين 
تفادي  اإىل  بالدنا  يف  الكرويتني 
�صيناريو املو�صم اجلاري وبرجمة 
خا�صة  اأف�صل  براحة  اجلوالت 
الرابطة  مبباريات  منها  يتعلق  ما 

املحرتفة االأوىل.
الفدرايل  املكتب  اجتماع  وح�صم 
مبركز  اأم�س  اأول  انعقد  الذي 
الوطنية  املنتخبات  حت�صري 
االأندية  م�صاركة  مو�صى  ب�صيدي 
امل�صابقات  خمتلف  يف  الوطنية 
مت  اأين  واالإقليمية،  القارية 
بخو�س  املعنية  الفرق  اأن  التاأكيد 
اأكرث  تلعب  لن  القارية  امل�صاركة 
من م�صابقة خارجية واحدة، حيث 
الو�صيف،  البطل،  يخو�س  �صوف 
وحامل  الثالث  املركز  �صاحب 

املناف�صة  اجلمهورية  كاأ�س  لقب 
القارية والتي �صوف تكون االأولوية 
املوالية  االأندية  تلعب  بينما  لهم، 
املناف�صات  الرتتيب  جدول  يف 
البطولة  غرار  على  االإقليمية 
احتاد  وكاأ�س  لالأندية  العربية 
تعود  ان  املنتظر  اإفريقيا  �صمال 
الغياب  بعد  املناف�صة  اإىل  جمددا 

يف االأعوام املن�رصمة.
يف املقابل، ي�صعى رئي�س الرابطة 
رفع  غلى  القدم  لكرة  املحرتفة 
للفرق  املالية  املكافاآت  منح 
الوطنية،  البطولة  بلقب  املتوجة 
الذي  االجتماع  خالل  من  وذلك 
الكروية  الهيئة  رئي�س  عقده 
اأع�صاء  رفقة  مدوار  الكرمي  عبد 
جمل�س الرابطة والذي مت اخلروج 
ممولني  عن  البحث  ب�رصورة  منه 
جدد للرابطة من اأجل امل�صاهمة 
لالأندية  يف رفع املكافاآت املالية 
جانب  غلى  حمليا،  املتوجة 
املالية  املنحة  تقدمي  تو�صيع 
دلك  اإىل  باالإ�صافة  الو�صيف،  اإىل 
اإىل  �صوف يتم منح منح ت�صجيعية 
االأندية الثالثة ال�صاعدة اإىل دوري 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  االأ�صواء 
احتاد ب�صكرة، جنم مقرة وجمعية 

ال�صلف.

يف �صياق اآخر، مّت تكليف يو�صف بن 
جمرب من اأجل االإ�رصاف على توزيع 
االلكرتونية  اللقاء  بورقة  التعامل 
اجلهوية  الرابطات  خمتلف  على 
الرابطات،  باعتباره رئي�س ما بني 
خري  الرئي�س  هيئة  �صّددت  حيث 
اإلزامية تعامل  الدين زط�صي على 
االإلكرتونية  اللقاء  بورقة  احلكام 
ابتداء من املو�صم الكروي اجلديد 
الرابطتني  على  بتعميمها  وذلك 

االأوىل والثانية وبطولة الهواة.
مكتب  اأع�صاء  كلف  جهته،  من 
اأجل  من  بلقيدوم  فاروق  الرابطة 
املالعب  معاينة  بلجنة  التكفل 
الكروي  املو�صم  لتح�صري  حت�صبا 
اجلديد، اأين �صيكون على موعد مع 
اللجنة  اع�صاء  رفقة  التنقل  مهمة 
خمتلف  مالعب  معاينة  اأجل  من 
البطولة  بلعب  املعنية  االأندية 
من  املقبل،  املو�صم  املحرتفة 
دفرت  مراعاة  على  الت�صديد  اأجل 
الهياكل  خمتلف  وتوفري  ال�رصوط 
التي تتطلبها املالعب ال�صت�صافة 
ذلك  جانب  اإىل  اجلديد،  املو�صم 
اإىل  مالحظاتها  الرابطة  وجهت 
بو�صعادة  واأمل  مقرة  جنم  فريقي 
حول الو�صعية التي تتواجد عليها 

اأر�صية الع�صب.

�ملكتب �لفدر�يل مينع �لأندية من خو�ض �أكرث من م�شاركة خارجدية
�نطالق �ملو�سم �لكروي �جلديد يف 15 �أوت

�نطلقت �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم وبالتن�شيق رفقة �لر�بطة �ملحرتفة للعبة 
بالتح�شري لنطالق �ملو�شم �لكروي �جلديد 2020/2019، حيث �أعلنت �لفاف يف هذ� 
�ل�شياق عن حتديد تاريخ 15 �أوت �ملقبل من �أجل �نطالق �ملو�شم �لكروي للر�بطتني 

�ملحرتفتني �لأوىل و�لثانية و�لتي �شوف جتري جولتها �لفتتاحية على مد�ر ثالثة 
�أيام 15، 16 و17 من نف�ض �ل�شهر، وجاء برجمة �نطالق �ملو�شم �جلديد منت�شف �شهر 

�أوت �ملقبل بالنظر للمو�شم �لطويل �لذي ينتظر �أنديتنا 

�جلز�ئر تن�سم لالحتاد 
�لدويل للريغبي ع�سو� 

م�سارك

لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  �صوتت 
الدويل للريغبي ل�صالح ملف انخراط 
ب�صفة  للعبة،  اجلزائرية  االحتادية 
الهيئة  يف  م�صارك  كع�صو  ر�صمية 
اجتماعها  خالل  وذلك  الدولية، 
بالعا�صمة  املن�رصم  الثالثاء 
االإيرلندية دبلن، وفق بيان �صدر عن 
وجاء  للريغبي،  اجلزائرية  الفيدرالية 
االحتادية  رئي�س  ت�رصيح  البيان  يف 
اجلزائرية للريغبي �صفيان بن ح�صان 
بان�صمامنا  تاريخي  يوم  »اإنه  قائال: 
باالحتاد  م�صارك  كع�صو  ر�صميا 
الدويل للريغبي، لقد تعبنا لبلوغ هذا 

الهدف«.
االحتاد  رئي�س  هناأ  جانبه  من 
االإفريقي للريغبي خالد بابو االحتادية 
االإجناز، م�صريا  اجلزائرية على هذا 
وقت  يف  مهمة  حمطة  بغلت  »اأنها 
�صنة  اأن�صاأت  -االحتادية  قيا�صي 
املنجز  الكبري  العمل  بف�صل   -2015
من قبل الرئي�س بن ح�صان وفريقه«، 
ح�صب نف�س امل�صدر، ويف �صهر مار�س 
الفارط وافقت جلنة املناطق التابعة 
يف  مناطق   6 -يوجد  الدولية  للهيئة 
العامل- على طلب انخراط االحتادية 
م�صارك  كع�صو  للريغبي  اجلزائرية 
باالحتاد الدويل للعبة، وبعد اكت�صاب 
م�صارك  ع�صو  لكر�صي  اجلزائر 
يتوجب على الهيئة الفيدرالية، انتظار 
�صنتني من اأجل الرت�صح لنيل الع�صوية 
ما  وهو  الدولية  الهيئة  يف  الدائمة 
من  لالأكابر  الوطني  للمنتخب  ي�صمح 
امل�صاركة يف ت�صفيات مونديال 2023 
التا�صعة  الن�صخة  وجتري  بفرن�صا، 
مبجموع  للريغبي  العامل  كاأ�س  من 
بينما  باليابان،   2019 �صنة  العبا   15
العا�رصة  الطبعة  فرن�صا  حتت�صن 
والتي �صطرتها  املقررة عام  2023، 
االحتادية اجلزائرية كهدف ملحاولة 
للم�صاركة  »اخل�رص«  ت�صكيلة  تاأهيل 

فيها الأول مرة يف تاريخ اجلزائر.
وكالت

دعاء �شباب بلوزد�د �إىل �حرت�م �للعبة و�لفوز �أمام �ملكرة

�آالن مي�سال: فوز �حتاد بلعبا�س ببار�دو �أخلط �حل�سابات

حتويل تدريبات �حتاد �لعا�شمة �إىل ملعب 5 جويلية

كبري: �سّيعنا �لتتويج ببولوغني لكننا 
�سنعود باللقب من ق�سنطينة

�إيقاف دمارجي �إىل حني �ل�شتماع لأقو�له

معاقبة �ملوب مبار�تني
 دون جمهور

التابعة  االن�صباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
باحلرمان  بجاية  مولودية  فريق 
اثنتني  مباراتني  يف  اجلمهور  من 
اأدار  الذي  احلكم  تقرير  بعد 
بلوزداد  �صباب  اأمام  مواجهته 
اجلولة  �صمن  املن�رصم  االأ�صبوع 
الرابطة  29 وما قبل االأخرية من 
ت�صّمن  والذي  االأوىل  املحرتفة 
»املوب«  ت�صكيلة  اأن�صار  اإقدام 
امليدان  اأر�صية  اجتياح  على 
احلكم  �صافرة  عقب  مبا�رصة 
املباراة  من  االأول  ال�صوط  لنهاية 
اإ�صعال االألعاب النارية  اإىل جانب 
واإلقائها على امللعب، حيث �صوف 
حرمان  عقوبة  تطبيق  يجري 
اأن�صارها  من  بجاية  مولودية 
الكروي  املو�صم  من  ابتداء 
املقبل، باعتبار اأنها تلعب اجلولة 
الوطنية  البطولة  من  االأخرية 
املقررة غدا خارج القواعد اأمام 

وفاق �صطيف.
جلنة  اأقدمت  املقابل،  يف 
الذي  االجتماع  يف  االن�صباط 

جمع اأع�صائها اأول اأم�س باإيقاف 
املدية  اوملبي  فريق  م�صري 
دخول  من  ومنعه  دمارجي  كمال 
اإىل  اال�صتماع  غاية  اإىل  امللعب 
تعقدها  التي  اجلل�صة  �صهادته يف 
االثنني،  هذا  االن�صباط  جلنة 
خلفية  على  املعني  اإيقاف  وجاء 
يف  اأطلقها  التي  الت�رصيحات 
يف  فريقه  مقابلة  عقب  االإعالم 
اجلولة املن�رصمة باتهام اأطراف 
ببالدنا  الكروية  املنظومة  يف 
ال�صعي اإىل اإ�صقاط فريقه للرابطة 

الثانية وترتيب احلكام.
الهيئة  وجهت  ذلك  جانب  اإىل 
احتاد  فريقي  اإىل  اإنذارا  الكروية 
قبل  املدية  واأوملبي  العا�صمة 
تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور 
على  الفريقني  اأن�صار  اإقدام  بعد 
ور�صق  النارية  االألعاب  اإ�صعال 
توقيف  مت  فيما  امللعب،  اأر�صية 
من  �رصيفة  بن  وليد  الالعبني 
بلعالم  وجمال  ق�صنطينة  �صباب 
العب اأوملبي املدية لقاء واحدا.
ع.ق.
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عي�شة ق.

للمنتخب  الأمين  املدافع  وا�ستطرد 
اإىل  بها  اأدىل  الوطني يف ت�رصيحات 
�سبورت«  »بني  التلفزيونية  القناة 
يبذلون  �سوف  الالعبني  اأن  القطرية 
خالل  العمل  وي�ساعفون  اجلهود 
حتى  التح�سريي  الرتب�ص  فرتة 
يكونوا يف املوعد وي�رصفون الألوان 
الوطنية التي �سوف يدافعون عنها يف 
موعد م�رص، وقال يف هذا ال�سدد اأن 
الالعبني ل يفكرون �سوى يف الذهاب 
بعيدا يف دورة »الكان« املقبلة نظرا 
املناف�سة  اأهمية  امل�سبق  لعلمهم 

اجلزائري  للجمهور  بالن�سبة  لقارية 
اأف�سل م�ساركة  الذي يرتقب حتقيق 
حتقيق  على  �سوى  يعولون  ول  بها 
طموح اجلماهري الكبرية التي ترغب 
الوطني  للقمي�ص  اأف�سل ت�رصيف  يف 
يف امل�سابقة القارية من خالل العمل 

على اإ�سعادهم وحتقيق مطلبهم.
يف  املحرتف  الالعب  وتوّقع 
اأن  الفرن�سي  ني�ص  نادي  �سفوف 
الكروي  العر�ص  املناف�سة يف  ت�سهد 
عايل  وم�ستوى  قويا  تناف�سا  القاري 
املنتخبات  بني  الفنية  الناحية  من 
املعنية بامل�ساركة يف كاأ�ص اإفريقيا، 
مو�سحا اأن اإبعاد اخل�رص عن لئحة 

على  للتناف�ص  املر�سحة  املنتخبات 
بعيدا  يلعبون  يجعلهم  �سوف  اللقب 

عن كافة ال�سغوطات.
عطال مر�شح لالنتقال �إىل 

عمالق �أوروبي

تقارير  حتدثت  اآخر،  �سياق  يف 
اإعالمية عاملية عن تواجد ابن قرية 
وا�سية بتيزي وزو �سمن مفكرة اأندية 
اوروبية كبرية من اجل احل�سول على 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  خدماته 
املقبل، ويف هذا ال�سدد فاإن عطال 
ظل  يف  مفاجئة  �سفقة  اإىل  مر�سح 
انتري  اإدارة  من  اهتمام  تواجد 

�سعيها  ظل  يف  معه  بالتعاقد  ميالن 
بناء فريق جديد املو�سم  اإعادة  اإىل 
املقبل والعمل على اإ�ستقدام لعبني 
الأمين  الظهري  يتواجد  مميزين 
ذلك فقد  اإىل جانب  بينهم،  للخ�رص 
بارادو  اأكادميية  خريج  ا�سم  ارتبط 
بر�سلونة  ال�سبانيني  بالعمالقني 
واأتلتيكو مدريد خا�سة يف ظل عدم 
فالفريدي  البار�سا  مدرب  اقتناع 
و�سريجي  �سيميديو  مدافع  مب�ستوى 
الأمين،  الظهري  من�سب  يف  روبرتو 
بينما اأعلن املدافع الأمين »لالأتلتي« 
نهاية  النادي  عن  رحيله  خوانفران 

املو�سم اجلاري.

توقع مناف�شة قوية من �لناحية �لفنية بني �ملنتخبات �مل�شاركة

عطال: ل�شنا مر�شحني للتتويج بالكان 
و�شنلعب بعيدا عن ال�شغط

عبرّ �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�شف عطال عن �رتياحه لدخول �ملنتخب �لوطني �مل�شاركة يف نهائيات كاأ�س 
�إفريقيا لالأمم �ملقررة �ل�شائفة �ملقبلة يف م�شر يف ثوب �ملنتخب غري �ملر�شح للتتويج باللقب �لقاري، حيث �أكد 

�أن �للعب بهذه �ل�شورة �شوف مينح �جلز�ئر م�شاركة باأريحية معنوية و�لعب دون �شغوطات على �لالعبني، 
و�عتبه مفيد� و�شوف يعود باالإيجاب على �لعنا�شر �لوطنية �لتي �شيكون �الأف�شل لها �البتعاد عن �شغوطات 

�لدخول �شمن ت�شنيف �ملنتخبات �ملعنية بلعب �ملناف�شة �لقارية من �أجل �لتتويج

د على توخي �حلذر من كينيا وتنز�نيا �شدرّ

�شي�شي: بلما�شي �شديقي واخل�شر 
يتح�شنون منذ قدومه

ال�سنغايل  املنتخب  مدرب  اعترب 
اأي  اأنه ل يتخوف من  األيو �سي�سي 
اإفريقيا  كاأ�ص  يف  ي�سارك  منتخب 
حظوظ  امام  واجلميع  املقبلة 
بعيدا  الذهاب  اأجل  من  مت�ساوية 
اأن  واأ�سار  القارية،  املناف�سة  يف 
منتخب بالده �سوف يالقي اجلزائر 
للطبعة الثالثة على التوايل وهو ما 
العميقة  الكروية  العالقة  يوؤكد 
اأن  مو�سحا  البلدين،  منتخبي  بني 
م�ستوى الت�سكيلة الوطنية يتح�سن 
الوطني جمال  الناخب  قدوم  منذ 
بلما�سي على راأ�ص العار�سة الفنية 
�سديقه  اأنه  قال  والذي  الوطنية 
منذ ال�سغر خا�سة واأنهما ن�ساآ يف 
نف�ص احلي بباري�ص وميلك عالقة 
وطيدة معه، وا�ستطرد اأن اجلزائر 
الأبرز  املر�سحني  وال�سنغال 
من  التقليل  دون  املجموعة  لعبور 
كينيا  الآخرين  املناف�سني  �ساأن 

وتنزانيا.
واأ�سار املدرب ال�سنغايل يف حوار 

اللكرتوين  املوقع  مع  اأجراه 
القدم  لكرة  الإفريقي  لالحتاد 
بالده  اأوقعت  التي  املجموعة  اأن 
القرعة  �سحب  عملية  �سمنها 
بالنظر  متوازنة  اإفريقيا  لكاأ�ص 
لأنها ت�سم املنتخب الوطني الذي 
الكروية  املناف�سات  يف  ي�سارك 
ويتواجد  منتظمة  ب�سورة  القارية 
لكنه  الكربى،  الأحداث  يف  دوريا 
من  احلذر  توخي  �رصورة  طالب 
واأخذهما  وتنزانيا  كينيا  منتخبي 
الدخول  وتفادي  اجلد  حممل 
اأي  لتفادي  اأمامهما  ال�سهولة  يف 
مفاجاآت غري �سارة، وا�ستطرد اأن 
القرعة ب�سفة عامة كانت متوازنة 
جلميع املنتخبات لكن كانت اأف�سل 
يجب  اأنه  واأو�سح  بالده،  ملنتخب 
اأن  التريانغا«  »اأ�سود  ت�سكيلة  على 
تتعامل بجدية مع املناف�سة وذلك 
من خالل التح�سري بجدية للعر�ص 

الكروي القاري املقبل.
عي�شة ق.
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مولودية  فريق  اإدارة  تعاقدت 
اجلزائر مع �رصكة العتاد الريا�سي 
غلى  التحول  اأجل  من  »بيما« 
فيما  للفريق  الر�سمي  املمول 
الريا�سي،  والعتاد  بالألب�سة  يتعلق 
املولودية  قمي�ص  �سيحمل  اين 
املو�سم  من  ابتداء  »بيما«  عالمة 
الكروي املقبل، وجرى �سهرة اأول 
التمويل  عقد  توقيع  حفل  اأم�ص 
ميتد  �سوف  والذي  الطرفني  بني 
�سائفة  لغاية  اإىل  اأعوام  لأربعة 
2023، وعرف احلفل ح�سور عدة 
وجوه كروية معروفة يتقدمها وزير 
الروؤوف  عبد  والريا�سة  ال�سباب 
برناوي ورئي�ص الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم ال�سابق حمفوظ قرباج 
اإىل جانب ت�سجيل ح�سور املدرب 
العا�سمي  للنادي  القدمي  اجلديد 
يقود  �سوف  والذي  كازوين  برنارد 
العار�سة الفنية ابتداء من املو�سم 
الكروي املقبل، اإىل جانب تواجد 
املدرب حممد خمازين وجمموعة 

مرواين،  �سورة  يف  الالعبني  من 
دبكة  بن  �سعال،  درارجة،  ديانغ، 

ولعمارة.
وقام امل�سوؤولون على �رصكة »بيما« 
مناذج  بتقدمي  الريا�سية  لالألب�سة 
يتم  �سوف  الذي  القمي�ص  عن 
ت�سنيعه لت�سكيلة »العميد« للعب به 
ر�سا  نال  والذي  املقبل،  املو�سم 
على  كان  وانه  خا�سة  احلا�رصين 
جانب  اإىل  خمتلفة،  اأ�سكال  ثالثة 
اخلا�سة  احلافلة  الت�سميم  تقدمي 
بها  يتنقل  �سوف  والتي  بالفريق 

التعداد يف املو�سم اجلديد.
اإىل جانب ذلك تلقت اإدارة مولودية 
ال�رصكة  من  وعودا  اجلزائر 
مبواجهة  وعدا  »بيما«  العاملية 
الحتفال  خالل  عاملي  فريق 
العام  يف  املقررة  الفريق  مبئوية 
مت  فقد  الغر�ص  ولهذا   ،2021
تداول عددا من الأندية الكبرية يف 
�سورة بوري�سيا دورمتوند الأملاين، 
الجنليزي،  �سيتي  مان�سي�سرت 

واأوملبيك  اليطايل،  ميالن 
الأمر  وهو  الفرن�سي،  مار�سيليا 
الذي يعد بالكثري يف حال النجاح 
ملالقاة  اإحداها  مع  التفاق  يف 

النادي العا�سمي بعد عامني.
ك�سفت  منف�سل،  مو�سوع  يف 
»العميد«  بيت  داخل  من  م�سادر 

من  الدعوة  تلقى  الفريق  اأن 
من  القدم  لكرة  العربي  الحتاد 
اجل امل�ساركة يف الن�سخة املقبلة 
من البطولة العربية لالأندية والتي 
الهيئة  جاءت عبارة عن دعوة من 

الكروية.

وعود بخو�س مو�جهة �أمام عمالق �أوروبي يف مئوية �لفريق

مولودية اجلزائر يتعاقد مع بيما لأربعة اأعوام

كاأ�س �جلز�ئر رجال لكرة �ل�شلة

قمتان واعدتان باملربع الذهبي 
بالقاعة البي�شاوية

جتري �سهرة اليوم قمتان واعدتان 
النهائي  ن�سف  الدور  حل�ساب 
لكاأ�ص اجلزائر يف كرة ال�سلة رجال 
بن�رص  البرتويل  املجمع  جتمع 
واحتاد  جهة،  من  داي  ح�سني 
جهة  من  الدرارية  بطليعة  البليدة 
البي�ساوية  بالقاعة  وذلك  اأخرى، 
»حممد  الأوملبي  للمركب  التابعة 
احتاد  كان  فاإذا  بو�سياف«، 
الذي فجر مفاجاأة مدوية  البليدة 
باإق�سائه لوداد بوفاريك يف الدور 
ربع النهائي، مر�سحا بن�سبة كبرية 
للفوز اأمام طليعة الدرارية املنتمية 
للق�سم الوطني الثاين، فاإن املباراة 
التناف�ص  �سديدة  �ستكون  الأخرى 
بني املجمع البرتويل حامل الكاأ�ص 
ون�رص ح�سني داي الذي تاأهل على 

ح�ساب �سباب الدار البي�ساء.
البرتويل املنت�سي بلقب  فاملجمع 
الفوز  ي�ستهدف  الوطنية،  البطولة 
بها  الحتفاظ  وبالتايل  بالثنائية 
العادة  جرت  مثلما  اأخرى  مرة 
بينما  موا�سم،  عدة  منذ  عليه 
الهزمية  من  الثاأر  الن�رصية  ت�سعى 
التي منيت بها املو�سم املا�سي يف 
املناف�سة  من  امل�ستوى  هذا  مثل 
واأي�سا الأ�سبوع املا�سي يف ن�سف 

نهائي البطولة الوطنية اأمام نف�ص 
البرتويل  املجمع  وكان  املناف�ص، 
بالكاأ�ص  املا�سي  العام  تّوج  قد 
ح�ساب  على  تواليا  الثامنة  للمرة 
املباراة  وبرجمت  �سطيف،  احتاد 
النهائية لهذا املو�سم يوم 31 ماي 

املقبل.
املجمع  لعبات  ت�سعى  بينما 
داي  ح�سني  بحرية  و  البرتويل 
لكاأ�ص  النهائي  للدور  للتاأهل 
التوايل  على  اليوم  �سهرة  اجلزائر 
واجلزائر  �سطيف  م�ستقبل  اأمام 
الذهبي،  املربع  حل�ساب  ريا�سة 
مل  الذي  البرتويل،  فاملجمع 
منذ  الهزمية  مرارة  يتجرع 
زال  ل  والذي  املو�سم  انطالق 
كاأ�ص  بالثنائية  للتتويج  ال�سباق  يف 
قوة  موقع  يف  �سيكون  بطولة،  و 
يف  ال�سطايفيات  الالعبات  اأمام 
وزو،  تيزي  بقاعة  املقرر  اللقاء 
من جهتهن من املنتظر اأن ل جتد 
اأي  داي  ح�سني  بحرية  لعبات 
اجلزائر  فريق  عقبة  لتجاوز  عناء 
ريا�سة و �رصب موعد مع املباراة 
 31 اجلمعة  يوم  املقررة  النهائية 

ماي بقاعة حر�سة.
وكاالت

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
�سريجيو  لدى  اجتاه  وجود  عن 
ريال  وقائد  مدافع  رامو�ص 
�سفوف  عن  للرحيل  مدريد 
النتقالت  �سوق  خالل  الفريق، 
وبح�سب  القادمة،  ال�سيفية 
 ،»El Chiringuito« برنامج 
من  املقربني  الأ�سخا�ص  فاإن 
رغم  �سعيد  غري  يرونه  رامو�ص 
واأ�ساف:  طموحه،  يفقد  مل  اأنه 

»من خالل الإمياءات والتعليقات 
داخل النادي، مما ل يتنا�سب مع 
قدم،  كرة  لعب  اأي  اأو  رامو�ص 
يرى املقربون اأن هناك �سكوك 
حول م�ستقبله مع ريال مدريد«.

�سحيفة  ذكرت  جانبها،  من 
يونايتد  مان�س�سرت  اأن  »ماركا« 
هما  جريمان  �سان  وباري�ص 
ملعرفة  �سعيا  اللذان  الناديان 
املو�سم،  طوال  الالعب  موقف 

دائما  ياأتي  كان  الرد  اأن  م�سيفة 
الآن  تغري  الو�سع  لكن  بالرف�ص، 
اأ�سارت  التي  ال�سحيفة  بح�سب 
عاما   33 البالغ  املدافع  اأن  اإىل 
بداأ يفكر يف التغيري ك�سيء مفيد 
وبالن�سبة  للفريق  بالن�سبة  �سواء 

له على امل�ستوى ال�سخ�سي.
برينابيو،  �سانتياغو  قلعة  ويف 
ملا  بالتاأهب  اأ�سبه  حالة  هناك 
اأن  من  الرغم  على  يحدث  قد 

اإ�سارة  اأي  تتلق  امللكي مل  اإدارة 
الالعب  جانب  من  �رصيحة 
من  حتى  اأو  اأعماله  وكيل  اأو 
ملاركا،  وفقا  القانونيني  ممثليه 
الريال  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
حمتملة  بديلة  خيارات  يدر�ص 
لعبي  من  اأي  خلروج  حت�سبا 
اأن  تتوقع  تكن  لكنها مل  الفريق، 

يتعلق الأمر بوداع رامو�ص.
وكاالت

رامو�س يدر�س الرحيل عن ريال مدريد
عي�شة ق.



كني ي�سابق الزمن للحاق بليفربول
اأكد تقرير �سحفي بريطاين اأم�س اأن هاري كني مهاجم توتنهام، ي�سابق الزمن للحاق مبواجهة 
ليفربول يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وكان كني تعر�س لإ�سابة كبرية يف اأربطة الكاحل الأي�رس 
خالل مواجهة مان�س�سرت �سيتي يف ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي املرة الثانية التي 
يعاين فيها من نف�س الإ�سابة هذا املو�سم، ووفًقا ل�سحيفة »�سن« الربيطانية فاإن كني ي�سابق 
امل�ستوى  الريدز على  لئًقا ملواجهة  ي�سبح  كي  التدريبات،  للتقدم خطوة جديدة يف  الزمن 

الفني والبدين.
اأنه  واأ�سارت ال�سحيفة اأن كني تعافى متاًما من الإ�سابة التي تعر�س لها منذ 6 اأ�سابيع، كما 
بداأ الرك�س يف الأ�سبوع احلايل و�سيتدرب بالكرة خالل الأيام املقبلة، واأو�سحت املوؤكد ب�ساأن 
كني اأنه �سيكون على مقاعد بدلء ال�سبريز يف مواجهة ليفربول، ما مل يتعر�س لأي انتكا�سة 

اأخرى.

فينغر يعود اإىل املالعب قريبا
اأملح الفرن�سي املخ�رسم اأر�سني فينغر املدرب الأ�سطوري لأر�سنال الإجنليزي اأنه �سيعود قريبا 
البالغ 69  الذي �سيتوله، وقال فينغر  تاأكده من املن�سب  اإىل عدم  اأ�سار  لكن  القدم،  لعامل كرة 
وتوىل  اأعرف«،  ل  كمدرب  القدم،  كرة  »�سرتوين جمددا يف  اأم�س:  »بي.بي.�سي«  عاما ملحطة 
فينغر من�سب املدير الفني لأر�سنال بني عامي 1996 و2018 وفاز معه بثالثة األقاب يف الدوري 
تاريخ  يف  مدرب  اأجنح  لي�سبح  الإجنليزي  الحتاد  كاأ�س  يف  األقاب  و�سبعة  املمتاز  الإجنليزي 
النادي، لكن يف نهاية ع�رسه تراجعت نتائج واأداء ار�سنال وبات عاجزا على مناف�سه خ�سومه 

�سواء يف الدوري الإجنليزي اأو يف دوري اأبطال اأوروبا.
واأو�سح فينغر: »اأعتقد اأنني �ساأعود اإىل الإدارة �رسيًعا جًدا، لكني ا�ستمتعت بالبتعاد قلياًل«، واأكد 
فينغر ا�ستمتاعه بالعمل اخلريي وح�سور املوؤمترات والبتعاد عن الأ�سواء، واأ�سار: »اأ�سبحت 
اأقل عر�سة للتوتر، لكني لدي منظور اأف�سل لالأمور، اأرى الأخطاء التي يرتكبها املدربون لكني 
ل اأدفع ثمنها«، وختم: »كرة القدم ل تزال م�سدر ع�سقي، �ساأعود قريبا لكن ل ميكنني اأن اأك�سف 
حتديدا عن طبيعة من�سبي«، واأعرب فينجر عن حبه لآر�سنال، قائال: »اأفتقد املناف�سة واأفتقد 
اأر�سنال لأنني تركت قلبي معلق هناك«، واأ�ساف »اأعطيت حياتي لهذا النادي طوال 22 عاما، 
كل دقيقة من حياتي كانت خم�س�سة لهذا النادي، اأفتقد اإىل القيم التي طورناها داخل النادي«، 
و�سيكون فينغر حا�رسا خالل مباراة اأر�سنال مع ت�سيل�سي يوم الأربعاء املقبل يف نهائي الدوري 
اآر�سنال عن  و�سط  الأرميني هرنيك خميرتيان لعب  اأن غياب  فينغر  واأكد  باكو،  الأوروبي يف 

املباراة املقامة يف اأذربيجان لأ�سباب �سيا�سية اأمر غري م�سبوق يف مالعب كرة القدم.

الفيفا حت�سم برجمة مونديال قطر
 مب�ساركة 32 منتخبا

اأكد الحتاد الدويل لكرة القدم اأن نهائيات كاأ�س العامل 2022 �ستقام يف قطر مب�ساركة 32 منتخبا 
كما كان مقررا لها والتخلي بذلك عن التو�سية التي اأقرها يف مار�س املا�سي برفع عددها اىل 48، 
اأو�سى  وقرر الفيفا زيادة عدد املنتخبات امل�ساركة من 32 اىل 48 بدءا من مونديال 2026 لكنه 
خالل اجتماع له يف مدينة ميامي الأمريكية بتطبيق هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر، وكان من 
باري�س  الدويل يف  يعقده الحتاد  اجتماع  ال�ساأن خالل  بهذا  النهائي  القرار  اتخاذ  يتم  اأن  املقرر 
مطلع جوان املقبل، لكن الفيفا ح�سم هذه امل�ساألة، ببيان اأكد فيه التخلي عن اقرتاح زيادة عدد 
املنتخبات يف الن�سخة املقبلة، والذي كان من املرجح اأن يتطلب يف حال اعتماده ا�ست�سافة دول 
اجلدوى  درا�سة  مع خال�سات  »متا�سيا  بيانه:  الحتاد يف  واأو�سح  البطولة،  من  جماورة ملباريات 
التي وافق عليها الفيفا يف الجتماع الأخري ملجل�سه، قام الفيفا وقطر ب�سكل م�سرتك ببحث كل 
الحتمالت لزيادة عدد املنتخبات امل�ساركة من 32 اإىل 48 منتخبا، عرب انخراط الدول املجاورة 
املعنيني، مت  كل  ومعمقة مب�ساركة  �ساملة  ا�ست�سارة  »بعد عملية  اأ�ساف:  العامل 2022«،  كاأ�س  يف 

التو�سل اىل خال�سة اأنه يف ظل الظروف احلالية لن يكون يف الإمكان تنفيذ هذا القرتاح حاليا«.
وتابع: »عالوة على ذلك، بحث الفيفا وقطر جمددا بجدوى ا�ست�سافة قطر بطولة ي�سارك فيها 48 
منتخبا من خالل على وجه التحديد، خف�س بع�س املعايري الأ�سا�سية للفيفا، يف هذا ال�سياق خل�س 
حتليل م�سرتك اأنه ونظرا للمرحلة املتقدمة من التح�سريات واحلاجة اإىل اإجراء تقييم مف�سل حول 
الوقت، ولن يكون  البلد امل�سيف، �سيكون ثمة حاجة ملزيد من  اللوج�ستي املحتمل على  التاأثري 

ممكنا اتخاذ قرار قبل املوعد النهائي يف جوان، لذلك مل يتم امل�سي قدما بهذا اخليار«.
اإمكانية  ب�ساأن  فيفا  تباحثت مع  اأّنها  بيان  والإرث يف  للم�ساريع  العليا  اللجنة  اأو�سحت  من جهتها 
تطبيق مقرتح تو�سعة عدد املنتخبات، وجاء يف البيان: »لقد اأبدت دولة قطر ا�ستعدادها الكامل 
للتباحث مع الفيفا حول اإمكانية تطبيق مقرتح تو�سعة عدد املنتخبات امل�ساركة يف البطولة اإىل 48 
فريق، طاملا كان ذلك فيما يخدم م�سلحة لعبة كرة القدم ودولة قطر كم�ست�سيف اأ�سيل للبطولة«، 
واأ�سافت: »اإنه نظراً للمراحل املتقدمة التي و�سلت اإليها ا�ستعدادات دولة قطر ل�ست�سافة بطولة 
كاأ�س العامل وفق نظام 32 فريق، وق�رس الوقت املتاح لتقييم التاأثري الت�سغيلي واللوج�ستي على البلد 
امل�ست�سيف قبل اجتماع كونغر�س الفيفا ال�سهر املقبل، مّت اتخاذ قرار بعدم ال�ستمرار يف بحث 

اإمكانية تطبيق هذا املقرتح«.

بر�سلونة ي�سعى للثنائية من بوابة اخلفافي�ش
اأربع  اللقب  حامل  بر�سلونة  يخو�س 
حذرة  نهائية  مباراة  متتالية  مرات 
كاأ�س  نهائي  يف  اليوم  فالن�سيا  �سد 
اإ�سبانيا بعد خروجه املذل من ن�سف 
على  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
ملعب »بنيتو-فيامارين« يف ا�سبيلية، 
النهائية  مباراته  بر�سلونة  يخو�س 
باحثا  الكاأ�س  يف  تواليا  ال�ساد�سة 
عن ثنائية جديدة مع مدربه ارن�ستو 
فالفريدي بعد الفوز بلقب الليغا، لكن 
ل�سفعة  تعر�سا  وفالفريدي  بر�سلونة 
قوية يف دوري الأبطال فبعد التقدم 
املريح على ليفربول الإجنليزي 0-3 
كان ال�سقوط رهيبا يف ملعب انفيلد 
وعود  فتحطمت  نظيفة،  برباعية 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  جنمه 
لقب  اإحراز  املو�سم مبحاولة  مطلع 

البطولة القارية، ويبحث بر�سلونة املتوج 30 مرة بلقب الكاأ�س التي انطلقت قبل 117 عاما اأن ي�سبح اأول ناد يتوج خم�س مرات 
تواليا، وذلك بعد اجنازات ريال مدريد  واأتلتيك بلباو املتّوجني اأربع مرات على التوايل.

وجنح بر�سلونة بال�سيطرة على لقب الدوري اأمام غرمييه ريال واتلتيكو مدريد وتقدم على فالن�سيا الرابع بفارق 26 نقطة يف 
الرتتيب النهائي ويف اآخر 14 مواجهة بني الطرفني، فاز فالن�سيا مرة يتيمة ومل يذق طعم النت�سار يف اآخر ثماين مواجهات، 
وكان قائد فالن�سيا داين باريخو اأف�سل م�سجل له هذا املو�سم مع ت�سعة اأهداف يف الدوري، وهو الرقم عينه الذي و�سل اإليه 
جنم بر�سلونة مي�سي يف نوفمرب املا�سي، لكن حتدي بر�سلونة لن يكون �سهال يف ظل الفورة الرائعة التي حققها فالن�سيا يف نهاية 

مو�سمه يف الدوري و�سمانه التاأهل اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، ويريد فالن�سيا اأن يحتفل باأف�سل طريقة مبئويته من 
يدرك فالفريدي ان م�ستقبله قد يكون على املحك يف ا�سبيلية، برغم متديد عقده اأخريا حتى 2020 مع خيار عام اإ�سايف، 
وبرغم التطمينات من رئي�سه جو�سيب ماريا بارتوميو �ستكون حالته غري م�ستقرة يف حال خ�سارة النهائي �سد فالن�سيا، واإىل 
ن�سف النهائي املوؤمل �سد ليفربول، حقق بر�سلونة فوزا باهتا على خيتايف 2-0 قبل �سقوطه بفخ التعادل �سد ايبار 2-2 مع 

اأخطاء غري اعتيادية حلار�سه الهولندي البديل يا�سرب �سيلي�سن الذي يفرت�س اأن ي�سارك اليوم اأ�سا�سيا.

حتدث الإ�سباين جريارد بيكيه 
�سبب  عن  بر�سلونة  مدافع 
الكتالوين  الفريق  �سقوط 
برباعية نظيفة اأمام ليفربول 
دوري  نهائي  ن�سف  اإياب  يف 
بيكيه،  وقال  اأوروبا،  اأبطال 
اأبرزتها  ت�رسيحات  يف 
الإ�سبانية:  »ماركا«  �سحيفة 
ليفربول  اأمام  »ال�سقوط 

عندما  اأنه  اأعتقد  برباعية، 
حتدث هذه الأمور يكون كل 
�سيء ي�سري يف الفريق ب�سكل 
»اأعتقد  واأ�ساف:  �سيئ«، 
عقلًيا  تاأثروا  الالعبني  اأن 
املو�سم  يف  لنا  حدث  مبا 
املا�سي اأمام روما، كما اأننا 
للغاية  عاٍل  ل�سغط  تعر�سنا 
ن�ستطع  ومل  ليفربول،  من 

يف  املعتاد  اإيقاعنا  تقدمي 
اإىل  بالإ�سافة  املباريات، 
اأنفيلد  ذلك لعب التواجد يف 
اخل�سارة«،  هذه  يف  دوًرا 
تخطي  ال�سعب  »من  وتابع: 
هذه اخل�سارة عاطفًيا، حيث 
اأن الأيام متر ولكننا مل نن�س 
اأطاحت  التي  املباراة  نتيجة 

بنا من دوري الأبطال«.
البار�سا:  مدافع  واأردف 
يبحثون  بر�سلونة  »جماهري 
دائًما عن الأف�سل، ول يتعلق 
ولكن  الفوز  مبجرد  الأمر 
النت�سارات،  حتقيق  بكيفية 
الكرة  نقدم  كنا  ونحن 
قيادة  حتت  لنا  الأف�سل 
غوارديول«.وا�ستطرد:  بيب 
من  عن  اجلدل  »�سي�ستمر 

يكون مدرب بر�سلونة ولكني 
اأن فالفريدي يريد  اأوؤكد لكم 
بنف�س  يلعب  اأن  الفريق  من 
اأنا  غوارديول،  اأ�سلوب 
املالب�س  غرفة  يف  اأتواجد 
واأعرف ما يقوله لنا«، واأكمل 
يوجن  دي  »ان�سمام  بيكيه: 
يفهمان  اإنهما  ليخت  ودي 
لعب  يف  بر�سلونة  اأ�سلوب 
من  تعلمنا  لأننا  القدم،  كرة 
يوهان  وهو  امل�سدر  نف�س 
ليخت  »دي  واأمت:  كرويف«، 
املميزات  من  العديد  ميلك 
اأن  كما  عمره،  اإىل  بالنظر 
من  الكثري  لديه  يوجن  دي 
الإمكانات الرائعة، وهو جيد 
لإدارة  فهمه  كيفية  يف  جًدا 

املباريات«.

بيكيه: لن نن�سى ال�سقوط بالأنفيلد ب�سهولة
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ليبي واحدة يف النهائيات العاملية عام 2002 وخرج من الدور الأول، وجاء يف بيان �سادر عن الحتاد ال�سيني: »منذ اأن توىل ليبي و�ستكون املهمة الرئي�سية لليبي قيادة منتخب ال�سني اإىل نهائيات مونديال قطر 2022، علما باأن املارد ال�سيني �سارك مرة فقط انتهتا بهزميتني اأمام تايالند واأوزبك�ستان بالنتيجة ذاتها 0-1.يف الدور ربع النهائي من كاأ�س اآ�سيا يف الإمارات مطلع العام احلايل، لكنه مل ينجح يف مهمته وتنحى عن من�سبه بعد مباراتني مواطنه فابيو كانافارو ا�ستلم تدريب املنتخب ال�سيني فيمار�س املا�سي خلفا لليبي الذي ترك من�سبه بعد اخلروج اأمام اإيران عاد املدرب الإيطايل مارت�سيلو ليبي لالإ�رساف على منتخب ال�سني لكرة القدم اأم�س بعد اأربعة اأ�سهر على ترك من�سبه، وكان ليبي يعود اإىل تدريب منتخب ال�سني بقيادة  �سيتمكن  الوطني  املنتخب  باأن  »نوؤمن  واأ�ساف:  عالية«،  قتالية  وروحا  اإيجابية  اأظهر  الوطني،  املنتخب  وجهازه الفني، من ترك اأثر كبري يف حتقيق حلم كاأ�س العامل«.تدريب 



يف �ضهر رم�ضان:

اخلطاب الديني يف برامج الإعالم اجلزائري
د-وليد بوعديلة

اأ�ضتاذ الدرا�ضات الثقافية-
جامعة �ضكيكدة

يقرتح الإعالم اجلزائري بكل اأنواعه 
–املكتوب وال�سمعي الب�رصي-بع�ض 
مع  تتما�سى  التي  الدينية  الربامج 
ل�سهر  الإميانية  الروحانية  الأجواء 
تنويعات  اتخذت  وقد  رم�سان، 

خمتلفة من حيث امل�سامني.
فوجدنا قناة العمومية للقراآن الكرمي 
توا�سل خطها ونهجها بربامج راقية 
حيث  ومن  ال�سورة  جودة  حيث  من 
اجلوانب العقدية و الفكرية و الرتبوية 
القناة«  »لقاء  فح�سة  املقرتحة، 
ومعتدلة،  و�سطية  مو�سوعات  تقدم 
عن الأمن الفكري، وعن العالقة بني 
الدين و العقل، و عن دور الأخالق يف 
املجتمع...،بح�سور �سيوخ وباحثني، 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  ح�سة  وحت�رص 
كما  �ساألوا«،  »هاّل  يف  امل�ساهدين 
ل�سل�سلة  نقل  برجمة  القناة  وا�سلت 
الزاوية  يف  املحمدية  الدرو�ض 
البلقايدية بوهران،و�سعارها »الرتبية 
الدكتور  در�ض  مثل  ال�سالم«  يف 
، عن »باب  الق�سم برايك  اأبو  طاهر 
النعيم املقيم يف تربية القلوب على 
عن  فيه  وحتدث  العظيم«ن  اهلل  ذكر 
اآداب ذكر اهلل وف�سله  على الن�سان 
الكرمي  القراآن  من  اأدلة  خالل  من 
اأعجبتنا  وقد  النبوي،  واحلديث 
بجانب  متتعنا   كما  املحا�رصة 

متميز  ،باإخراج  جودة  ذي  ب�رصي 
للمخرج �سمري حميدي.

وتبث قناة ال�رصوق ح�س�سا روحانية  
خا�سة، فيها ح�سة »ن�سمات ربانية« 
زار  الذي  ناجري  فتحي  للدكتور 
ذياب  املخرج  -مع  وعاد  ماليزيا 
كام-  �رصكة  واإنتاج  اجلباري  حممد 
من  لكثري  �ساحرة  طبيعية  ب�سور 
الأمكنة و احلدائق، م�سوقا حل�سارة 
ترتكز على العامل الب�رصي والثقايف 
فكر  من  وت�ستفيد  اأ�سا�سا،  والديني 
احل�سة  معد  ويقدم  نبي،  بن  مالك 
مقارنات تربوية و جمتمعية و فكرية 
وق�سده  وماليزيان  اجلزائر  بني 
البحث عن ال�ستفادة من املاليزيني 
على  واملحافظة  التطور  لتحقيق 

الهوية يف نف�ض الوقت.
كما تقرتح قناة ال�رصوق برنامج »اأيام 
ابن بادي�ض« لل�سيح ح�سن احل�سيني، 
وهنا عودة ملحطات هامة من حياة 
وفكره  اجلزائري  ال�سالح  رائد 
»�سواعد  القناة  تقدم  كما  ودرو�سه، 
من  وعلماء  اأئمة  بح�سور  الإخاء« 

دول عربية ... 
بادرت  قد  القنوات  ووجدنا   
وجتويده  القراآن  لرتتيل  مب�سابقات 
تفاعال مع �سهر القراآن، مثل برنامج 
تاج القراآن يف القناة  العمومية،و مثل 
التي خ�س�ست م�سابقة  الباهية  قناة 
وكذلك  لالأطفال،  القراآن  لتجويد 
ترتيال،  القراآن  ورتل  يف  النهار  قناة 
اجلزائرية  القنوات  من  غريها  و 

اخلا�سة.

»حالوة  برنامج  النهار  قناة  وتقدم 
بوخاري،  في�سل  بتقدمي  اليمان« 
ال�سباب يف  بع�ض  حيث يجمع حوله 
حديقة عمومية، ليتناول مو�سوعات 
يف  يقدم   عديدة،و  اإميانية  تربوية 
بوعافية  ن�سيم  ال�سيخ  ذاتها  القناة 
النبوة... بيت  اأ�رصار  عن  برناجما 
واطلعنا على برامج اأخرى حمرتمة و 
تقرتح ر�سائل تربوية تفيد املجتمع.

ومن الربامج املتميزة نذكر »خلوات 
وفيه  دزاير«،  قناة  يف  العارفني« 
يف  ال�سوفية  والطرق  للزوايا  زيارة 
ال�سحفي عبد  بتقدمي من  اجلزائر، 
�سيد  وباإ�رصاف  درما�ض،  القادر 
و  لل�سيوخ  ا�ست�سافة  بلونة،مع  احمد 

علماء الجتماع واحل�سارة.
و�ساهدنا برنامج«قل تعالوا« يف قناة 
البالد، ويف هذه القناة كذلك برنامج 
تاريخي هام عن م�سائل حول الهوية 
ال�سعب  تاريخ  يف  والدين  الثقافة  و 
اجلزائري، يف ح�سة »التاريخ مبا�رص«  
لالإعالمي والكاتب عبد القدر جمعة 
اأرزقي فراد و حممد ملني  بح�سور 

بلغيث وعامر اأرخيلة...
وهناك برامج مل نذكرها يف قنوات  
نوميديا،  تيفي،  مثل:بور  اخلا�سة 
يف  و  وان،الأجواء...  اجلزائرية 
لالإعالم  العودة  هذه  جميلة  العموم 
املجتمع  لربط  امللتزم  الديني 
ظل  يف  الرتبوية،  وبقيمه  بعقيدته 
الكامريا  حل�س�ض  مكثف  ح�سور 
وكوميديا  الطبخ  برامج  و  اخلفية 

ال�سخافة و التهريج.

اجلزائرية  ال�سحف  اأغلب  اأن  كما 
لالأمور  �سفحات  خ�س�ست  قد 
ال�سلوكية  الرتبوية  باأبعادها  الدينية 
الميانية،  العقدية  وبجمالياتها 
مثل جرائد الن�رص، اخلرب ،ال�رصوق 
اليومي، الو�سط، اآخر �ساعة احلوار، 
اليوم،الب�سائر)جريدة جمعية  اأخبار 
اجلزائريني(،  امل�سلمني  العلماء 
عناوين  واأخذت  الرائد...  ال�سعب، 
حول  بفتاوى  تهتم   خمتلفة 
الر�سول،الرتاث  ال�سوم،�سرية 
احل�سنى،  اهلل  ال�سالمي،اأ�سماء 
واملعامل  بامل�ساجد  التعريف 
بالغة  القراآن،  ال�سالمية،تف�سري 
عن  تخرج  ومل  النبي-�ض-... 

جريدة  اإل  الإعالمي  الن�سق  هذا 
ن�رص  وا�سلت  التي  اجلديد«  »النهار 
وعرو�ض  الأحالم  تف�سري  �سفحات 
يف  اجلرائم  اأخبار  وتتبع  الزواج 

املجتمع؟؟؟

يف اخلتام..
لقيم  احل�سور  هذا  نبارك  اإننا 
اجلزائري،  الإعالم  يف  الدينية 
طيلة  متوا�سال  يكون  اأن  ونتمنى 
ومتمدن  متدين  لبناء جمتمع  العام، 
و  الدينية  مبرجعته  ومرتبط 
ن�سمن  ولكي  الثقافية،  و  الوطنية 
مع  وامل�ساحلة  الوطنية  الوحدة 
العقيدة، يف ظل  و  التاريخ  و  الذات 

حتولت دولية رهيبة مت�سارعة،لكن 
اأن تكون الربامج التي تقدم  نطالب 
باإ�رصاف  تكون  اأن  الديني  اخلطاب 
بع�ض  الدينية،لتجنب  ال�سوؤون  وزارة 
عند  لحظناه  الذي  ال�ساخر  الأداء 
غياب  رغم  اإعالميا  ح�رصوا  اأئمة 
والعلمية  التوا�سلية  ال�رصوط  بع�ض 

عندهم؟؟
الت�سويق  طريق  يف  اإعالمنا  فلي�رص 
والو�سطية،لكي  العتدال  لإ�سالم 
التي  التحرر  و  التغيري  لقيم  يوؤ�س�ض 
احلراك  مع  املجتمع  ي�سهدها 
الإعالم  ر�سالية  ال�سعبي، وهنا تربز 
و  املهنة  باأخالقيات  والتزاماته 

اخلدمة العمومية.
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خالل �ضهر اأفريل حتى منت�ضف �ضهر ماي

النتهاكات داخل ال�سجون "الإ�سرائيلية ""بحق الأطفال والن�ساء الفل�سطينيات
اإعداد:  املحامية:عرين بدوان

م�ضوؤول ملف الأطفال 
والأ�ضريات 

مقدمة
كل  الحتالل  دولة  تخطت  لقد 
فيما  واحلقوقية  الدولية  القوانني 
الفل�سطينيني  باعتقال  يتعلق 
اأنواع  كافة  وممار�سة  وتعذييهم 
بالإ�سافة  �سدهم،  النتهاكات 
�سد  تنتهجها  التي  �سيا�ساتها  اإىل 
راأ�سهم  على  و  عامة  الفل�سطينني 

الأطفال والن�ساء .
املمار�سات  اأن  الأول،  جانبها  يف 
تعترب  الأطفال  �سد  متار�سها  التي 
الدويل،  امل�ستوى  على  مرفو�سة 
يتمتع  ان  مبكان  الأهمية  من  وان 
جميع اأطفال العامل بكافة حقوقهم 
الدولية  القوانني  عليها  ن�ست  التي 
الرعاية  اإىل  احلاجة  باأم�ض  كونهم 
والنف�سية  واجل�سمية،  ال�سحية، 
القوانني.  اأن  وهي ما كفلته جميع 
ا�ستمرار قوات الحتالل ال�سهيوين 
لالأطفال  العتقال  ب�سيا�سة 
الفل�سطينني �ساربة عر�ض احلائط 
اأكرث من  �رصورة حمايتهم مبوجب 
و  دولية؛  اتفاقية  وع�رصون  �سبعة 
غياب  نالحظ  ذلك  على  اإ�سافة 
و حماكمات  الأحداث  ق�ساء  نظام 
يف  �سامل  الأطفال  لهوؤلء  عادلة 
الإ�رصائيلي،  القانوين  النظام 
يعمل  فيه موظفون وق�ساة واأع�ساء 

مبا  القانون  بتنفيذ  مكلفون  نيابة 
يتنا�سب مع حقوق الطفل. 

اأما عن اجلانب الآخر، و فيما يتعلق 
جتاوزت  الفل�سطينيات  بالأ�سريات 
كل  ال�سهويني  الحتالل  �سلطات 
احلقوق التي ن�ست عليها اتفاقيات 
�سارخ  ب�سكل  وانتهكتها  املراأة 
اأمّا  تكون  الأ�سرية  والتي  اأن  حيث 
قد  اأو  لعائلتها  معيلة  اأو  لأطفال 
وت�ستخدم  �سبابها.  زهرة  يف  تكون 
قوات الحتالل كل ال�سبل لذللهن 
وقمعهن مثال لأعلى �سبيل احل�رص 
اأ�ساليب ال�سغط والرتهيب بحقهن، 
الأ�رصى  هيئة  عمل  يت�سمن 
دائرتها  فيها  مبا  واملحررين 
ب�سكل  الأ�رصى  القانونية  متابعة 
والأ�سريات  الأطفال  وفئة  عام 
هذه  وتوثيق  متخ�س�ض  ب�سكل 
الأوىل  اللحظات  منذ  النتهاكات 
اإجراءات  ثم  ومن  لالعتقال 
التحقيق والتي قد تليها حماكمة ثم 

فرتة ال�سجن.
من  العديد  الحتالل  جنود  يتبع 
خالل  الوح�سية  املمار�سات 
وبخا�سة  الأولية  العتقال  حلظات 
والأطفال  الن�ساء  اعتقال  اأثناء 
اإجراءات  من  املزيد  يتبعها 
الأمر  لينتهي  الهمجية،  التحقيق 
بالن�ساء والأطفال يف داخل املعتقل 
والتي يعانون خاللها من حرمانهم 
كفلتها  التي  الأ�سا�سية  حلقوقهم 
جميع املواثيق والتفاقيات الدولية 

والقوانني الب�رصية.
الذين  الأطفال  بعدد  وفيما  يتعلق 
عاما   18-12 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
يف �سجون الحتالل فبلغ ما يقارب 
موزعني  فل�سطيني،  طفل   250
�سجن  التالية:  ال�سجون  داخل 
جمدو، عوفر، و�سحن دامون)ا�سبال 
متار�ض  والتي  و�سواحيها(  القد�ض 
بحقهم كل اأ�سكال القمع، والتنكيل، 

واملعاملة املهينة.
اعتقال  حالت  عدد  تزايد  وقد   
الطفال التي مت ر�سدها منذ بداية 
2019 وبلغت 172 طفال  ، ويالحظ 
مت  جديدة  حالة   40 يقارب  ما  ان 
ابريل  �سهر  خالل  ملفاتها  ا�ستالم 
حيث  التقرير،  ت�سليم  تاريخ  وحتى 
هيئة  نظام  اىل  بياناتهم  ادخلت 

الأ�رصى واملحررين.
خالل  ومن  انه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
تقارير الزيارات امليدانية لل�سجون 
�سجن  يف  طفل   )114  ( ر�سد  مت 
 3 ق�سم  يف  �سبل  ا�سري  و)52  عوفر 
( يف �سجن جمدو، و )25( �سبل من 
اأ�رصى القد�ض و�سواحيها يف �سجن 
الدامون والإ�سارة لالأطفال القد�ض 

يف احلجز املنزيل.
احلديثة  ال�ستطالعات  ت�سري  و 
الأ�سريات  عدد  باأن  الأخرية 
امراأة   46 و�سل  قد  الفل�سطينيات 
اأ�سرية، املوقوفات منهن 13 اأ�سرية 
وواحدة  حمكومة  اأ�سرية   32 و 
احتجاز اإداري دون حماكمة، وكلهن 

يقبعن يف �سجن الدامون الإ�رصائيلي 
باأنه قد وردتنا معلومات من  علما 
الأ�سريات  بان  التقارير  اأحد  خالل 
احتجازهن  يتم  العتقال  حديثات 
وملدة  �سارون  مبعرب  ي�سمى  ما  يف 
طويلة لوحدهن ودون اأدين مقومات 
التخوفات  من  يزيد  مما  احلياة 
لالأ�سريات  واحلقوقية  الأمنية 
خمتلف  بحقهن  ميار�ض  اللواتي 
والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  اأنواع 
ل  التي  الرديئة  ال�سجون  بيئات  يف 
من  متابعتهم  ويتم  للعي�ض،  ت�سلح 
الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  حماموا  قبل 
الزيارات  حماموا  مع  وبالتن�سيق 
وحنان  �سلودي  زكريا  فواز  وهم 

اخلطيب.
حلظة العتقال

الأطفال  اعتقال  الغالب  يتم  يف 
لهم  تهم  املوجه  الفل�سطينيني 
معتقل  اعرتاف  خالل  من  اأمنية 
معلومات  خالل  من  اأو  عنهم  اآخر 
طرق  تتعدد  حيث  ا�ستخبارية؛ 
اأفاد  حيث  واأماكنه،  العتقال 
العتقال  حلظات  عن  الأ�رصى 
حيث  ووح�سية،  مفاجاأة  باأنها 
اإىل  وبالأغلب  الطفل  يتعر�ض فيها 
بالهراوات  ج�سديا  املربح  ال�رصب 
الأ�سلحة  اأعقاب  واأحيانا  والع�سي 
الإ�رصائيليني.  اجلنود  يحملها  التي 
البيت  من  الطفل  اخذ  يتم  وقد 
تنفيذ  يتم  اأو  املدر�سة  من  او 
العتقال من خالل  نقطة التفتي�ض 

ل  الإ�رصائيلية  وهم  واحلواجز 
مكتوبة؛  اأو  اأ�سمائهم  يعلمون  باأن 
من  اأو  املظاهرات  خالل  من 
حيث  ال�سارع  يف  التواجد  خالل 
يقوم اجلنود بتوقيف الطفل بحجة 
قبل  احلجارة  ير�سق  �سوهد  انه 
بالقرب  من  اأو  �ساعات،  اأو  اأيام 
حدود  على  الفا�سل  ال�سياج  من 
برفقة  بلدهم  وهم  من  اأو  غزة؛ 
والديهم، او يتم ت�سليم الطفل بناءا 
على ات�سال من �سابط لذويه حتى 
هوؤلء  يعطى  ا�ستجوابه،   ول  يتم 
بذويهم  بالت�سال  فر�سة  الأطفال 
او مبحامي ويف اغلب الأحيان يتم 
بطريقة  البيت  من  ليال  اعتقالهم 
وح�سية من حيث يوؤخذ الطفل من 
فرا�سه بال�سياح ويتم اخراجه دون 
اإىل  اإ�سافة  نومه   مالب�ض  تبديل 
البيت  حمتويات  يف  اجلنود  عبث 
من  تعريتهم  تتم  بالإ�سافة  وقد 
املالب�ض  عدا  ما  كاملة  مالب�سهم 
حلالة  مراعاة  بدون  الداخلية 
اإدخال  ذلك  اإىل  ي�ساف  الطق�ض، 
والعمل  الع�سكري  للجيب  الطفل 
اجلنود  قبل  من  م�سايقته  على 
احلديدي  النعل  ذات  باأحذيتهم 
بحوزتهم  التي  البواريد  وبوا�سطة 
بالأرجل  الرف�ض  اأو  اأيديهم  اأو 
بني  جلو�سه  خالل  من  بينهم  فيما 
اأقدامهم ، واجلدير بالذكر انه يتم 
يف  امل�ستعربني  قبل  من  اعتقالهم 
لل�رصب  وتعري�سهم  الأحيان  بع�ض 

املربح.
العتقال  بعملية  يتعلق  فيما  اأما   
لالأ�سريات يتم اعتقالهن من خالل 
من  وح�سية  بطريقة  او  احلواجز؛ 
البيت بعد اقتحامه ب�سورة همجية 
ليال؛ وقد تكون خطبية اأ�سري، وقد 
 ، �سبابها  ريعان  يف  عزباء  تكون 
حيث يتم اعتقالهن بتهمة ن�ساطات 
اأو بحجة حيازة  يف تقدمي اخلدمة 
�سكني وحماولة طعن على احلواجز 
اأو  عملية  منفذ  لأنها  والدة  اأو 
اإدخال �رصائح هواتف نقالة  بتهمة 
او  املناطيد  طريق  عن  لالأ�رصى 
الدخول بدون ت�رصيح  اأو الن�سمام 
دولة  وزيارة  معادي  تنظيم  اإىل 
او  البلد  من  عودتها  اأثناء  معادية 
التحري�ض  اأو  بتهمة حماولة دع�ض 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
اأ�رصى  اأهايل  زيارة  بتهمة  اأو 
العمل  �سمن  يدخل  الذي  و�سهداء 
الجتماعي، وقد تكون بتهمة عملية 
املرور  بتهمة  تكون  وقد  تفجري، 
باطلة  تكون  تهم  وهذه  معرب  على 
عليهم  العتداء  ويكون  باأغلبيتها؛ 
بال�رصب والعمل على خلع حجابهم 
وجرهم وت�سويرهم ب�سورة همجية 
الأر�ض  على  بطحها  خالل  من 
و�ستمها باأب�سع امل�سبات ، وتقديهن 
؛  بالإ�سافة  احلديدية  بالأ�سفاد 
اإىل كافة النتهاكات التي متار�سها 
العتقال  للحظة  الأطفال يف  بحق 

يتم ممار�ستها على الن�ساء .

اجلزء الأول



مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي

»ملحمة مدينة كوربني«.. عمل من الأدب 
الن�ضايل امللحمي

تلقي رواية “ملحمة مدينة ك�ربني” مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي ال�ش�ء على حمطات من ن�شال األبانيا ب�جه الحتاللني الفا�شي 
والنازي الذي تعر�شت له تلك البالد ابان احلرب العاملية الثانية.

 وكالت

م�ؤخرا  �صدرت  التي  الرواية 
الأديب  للعربية  ونقلها  مرتجمة 
عبد اللطيف الأرناوؤوط ت�صنف 
الن�صايل امللحمي  �صمن الأدب 
لتجاوز  بنيتها  يف  وذهبت 
واملكان  الزمان  عن�رصي 
واحلا�رص  املا�صي  بني  واملزج 
لدى  الأفكار  تداعي  خالل  من 
مناحي  خمتلف  لر�صم  امل�ؤلف 

احلياة واأ�صكال ال�رصاع.
ال�صعب  حياة  الرواية  وت�ص�ر 
متن�ع  فني  اإيقاع  عرب  الألباين 
الأحداث  اأ�صبحت  حيث 

والقيم  الأفكار  لتحليل  منطلقا 
ال�صيا�صي  الن�صال  اأوجه  ور�صد 
ت�صكل  ومتابعة  والجتماعي 
م�اجهة  يف  التاريخي  ال�عي 

اأعداء الداخل واخلارج.
من  روايته  يف  قري�صي  ينطلق 
التي  ك�ربني  مذبحة  حادثة 
�صد  الفا�صي  الحتالل  ارتكبها 
من  لري�صد  املدينة  �صكان 
الرواية  بطلة  �صل�ك  خاللها 
يف  ت�رصفاتها  ويحلل  كاتيا 
انتزع  الذي  الحتالل  م�اجهة 
عر�صها  ليلة  يف  زوجها  منها 

وعكر �صف� حياتها.
الروائي  بح�صب  متثل  الرواية 

عندما  ال�صعب  حياة  واملرتجم 
من  التاريخي  وعيه  يكت�صب 
خالل ظروف امل�اجهة ليدافع 

اأبنائه  عرب  وكرامته  حريته  عن 
والعمال  الفالحني  الب�صطاء من 
الذين اكت�صب�ا وعيهم ال�صيا�صي 

من  لق�ه  ما  بعد  والجتماعي 
معاناة واأمل.

الهيئة  عن  �صدرت  الرواية 

وتقع  للكتاب  ال�ص�رية  العامة 
القطع  من  �صفحة   130 يف 
اأحد  فه�  م�ؤلفها  اأما  الكبري 
الن�صف  يف  الألبان  الأدباء  اأهم 
الثاين من القرن املا�صي ترجم 
“عر�س  رواية  العربية  اإىل  له 
�صاك�” على حني اأن الأديب عبد 
احتاد  ع�ص�  اأرناوؤوط  اللطيف 
ترجماته  ومن  العرب  الكتاب 
امليت”  اجلي�س  “جرنال 
�صاك�”  و”عر�س  و”احل�صن” 
و”�صيف لن يع�د” ومن م�ؤلفاته 
“جتربتي مع الثقافة” و”املراأة 
يف  و”اأدباء  ال�صعراء”  عي�ن  يف 

دائرة ال�ص�ء”.
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قد تك�ن بلدة فين�صي الهادئة منطقة 
اأحد  راأ�س  وم�صقط  �صاحرة،  فاتنة 
العامل حيث  �صهرة يف  الفنانني  اأكرث 
ا�صتقى منها لقبه، غري اأنك لن جتد 
فنادق كبرية يف هذه البلدة الناع�صة.
املزدانة  البلدة  �ص�ارع  وت�ؤدي 
باأ�صجار ال�رصو اإىل مزارع ريفية تقع 
ال�صكان  ي�ؤجر  حيث  م�صارفها،  على 
الغرف  من  قليلة  اأعداداً  املحلي�ن 
الزيت�ن  زيت  لل�صي�ف  ويقدم�ن 
جانب  اإىل  باأنف�صهم  ع�رصوه  الذي 

النبيذ امل�صنع منزلياً.
يبلغ  التي  ال�صغرية  املدينة  وهذه 
تعداد �صكانها 15 األف ن�صمة، رمبا ل 
ت�صتطيع التعامل مع اأعداد كبرية من 
ال�صياح، وعلى الرغم من الفتقار اإىل 
اأماكن الإقامة فاإنها ميكن اأن حتدث 
الإثارة والهتمام والن�صاط  من  ج�اً 
الفن�ن الإيطاليني، وذلك  بني حمبي 
يتم  خا�س  معر�س  با�صت�صافة 
عام   500 مرور  مبنا�صبة  تنظيمه 
على وفاة الفنان ال�صهري لي�ناردو دا 

فن�صي.

»متحف لي�ناردو«

�صيتم  املقبل  اأكت�بر   15 ي�م  وحتى 
ل�صانتا  طبيعي  »منظر  ل�حة  عر�س 
اأول  تعد  التي  نيفي«،  ديال  ماريا 
عمل فني معروف لدافن�صي ويرجع 
�صيتم  كما   ،1473 لعام  تاريخه 
عر�س جميع اأن�اع النماذج وال�ثائق 
الر�ص�مات،  وم�ص�دات  وخمططات 
الكائن  لي�ناردو«  »متحف  يف  وذلك 
لإقليم  التابعة  الهادئة  بلدته  يف 

ت��صكانا.
وتق�ل كل�ديا هيميز ع�ص� املجل�س 
والثقافة  التعليم  ل�ص�ؤون  املحلي 
اإن  املحلية،  فين�صي  بحك�مة 

لي�ناردو  �ص�رها  التي  »الطبيعة 
يف  كثرياً  تتغري  مل  يراها  اأن  واعتاد 

اأيامنا هذه«.
املنازل  عدد  كان  »رمبا  وت�صيف 
كانت  ورمبا  لي�ناردو،  عهد  يف  اأقل 
املناظر الطبيعية اأكرث تن�عاً وحافلة 
مل  ولكن  القمح،  وحق�ل  باحلدائق 
تلك  ويف  املعامل«،  من  الكثري  تتغري 
والكرم  الزيت�ن  اأ�صجار  كانت  الأيام 
تنم� ب�صكل �صبه ح�رصي على التالل 

املحيطة بالبلدة.

عذوبة ال�شبات

حي�ية  الأكرث  باملدن  وباملقارنة 
ل�كا  ت��صكانا مثل  اإقليم  و�صهرة من 
�صان  ال�صغرية  واملدينة  و�صيينا 
يف  غافية  فين�صي  تبدو  جيميجنان�، 
يف  وكاأنها  بعذوبة  اللذيذ  النعا�س 
حالة من ال�صبات ال�صت�ي، وذلك يف 
من  الرغم  على  حتى  ال�صياح  اأنظار 

حل�ل ذكرى وفاة فنانها الكبري.
ك�نتي  دي  كا�صتيلل�  قلعة  وبني 
للقرن  تاريخها  يرجع  التي  ج�يدي 
الثاين ع�رص وكني�صة »�صانتا كرو�صي« 
كان  التي  الب�صيطة  املعمدانية 
يف  ي�جد  اإليها،  يذهب  لي�ناردو 
منطقة و�صط بلدة فين�صي التاريخية 

التذكارية،  للهدايا  فقط  متجران 
بينها قم�صان  يعر�صان منتجات من 
اأحب  »اأنا  عبارة  عليها  مطب�ع 

فين�صي«.
على  الهادئة  البلدة  هذه  واحتفظت 
الأ�صلية،  ال�صاحرة  مبعاملها  التالل 
املحيطة  املتاجر  اأن  بينها  ومن 
ي�م  كل  تبيع  والتي  البلدة  مبيدان 
الطاولت  مفار�س  مثل  تذكارات 
واخل�رصوات والأدوات، تغلق اأب�ابها 
اإغفاءة  فرتة  اأثناء  الظهرية  يف 

القيل�لة.

البيت

وقتاً  املحلي�ن  الطالب  ويق�صي 
عندما  البيتزا  داخل مطاعم  ط�ياًل 
الغداء،  طعام  تناول  م�عد  يحل 
خاللها  حتمل  بج�لة  حافلة  وتق�م 
اإىل  �صاقة  رحلة  يف  لآخر  اآن  من 
اأعلى التل املنحدر ب�صدة الزوار اإىل 
لي�ناردو بقرية  الذي ولد فيه  البيت 
اأن�صيان�، ولكن على العك�س من هذا 
املعلم البارز فاإن الط�ابري املعتادة 
من الزوار ل تت�اجد ب�صكل ملح�ظ 
النقاط املميزة، وهي يف هذه  اأمام 
ي�رصف  الذي  القلعة  برج  احلالة 
املك�ص�ة  البلدة  منازل  اأ�صطح  على 

باخلزف.
وتزدان املنحدرات الرائعة بب�صاتني 
ط�ل  على  الزيت�ن  واأ�صجار  الكرم 
الطريق اإىل فين�صي، وهي بلدة ل يتم 
ا�صما  حتمل  اأنها  رغم  بها  الحتفاء 
�صهريا على م�صت�ى العامل، وتقع يف 
اإقليم ت��صكانا مبنت�صف الطريق بني 

مدينتي فل�رن�صا وبيزا.
يف جميع اأنحاء اأوروبا

واإلهامها  ا�صمها  فين�صي  ومنحت 
اإىل واحد من اأكرث العبقريات �صهرة 
وه�  التاريخ  مدى  على  وتاأثريا 
فارق  الذي  فين�صي،  دا  لي�رناردو 
منذ  الفرن�صية  اأمب�از  ببلدة  احلياة 
خم�صة قرون وبال�صبط يف الثاين من 

)ماي(1519
و�صيتم الحتفال بذكرى هذا الفنان 
العاملي يف جميع اأنحاء اأوروبا خالل 
العام احلايل تخليداً لإجنازاته، والتي 
املخط�طات  من  اآلف  �صتة  ت�صمل 
اإىل  العلمية،  املعارف  خمتلف  يف 
التي  الكربى  الفنية  الأعمال  جانب 
امل�ناليزا  ل�حتي  مثل  اأبدعها 

والع�صاء الأخري.
ح�ل  معل�مات  اإتاحة  اأي�صا  ويتم 
عن  العظيم  للفنان  الذاتية  ال�صرية 
)املالتي  املتعددة  ال��صائط  طريق 
ميكن  بينما  املتحف،  داخل  ميديا( 
املتحف  خارج  يتمتع  اأن  للزائر 
باملناظر الطبيعية ال�صاحرة امللهمة 
يفعل  كان  مثلما  باملكان  املحيطة 

لي�ناردو يف طف�لته.
كاترينا«  »فيا  طريق  ت�صمية  ومت 
بانتالي�  �صان  بلدة  اإىل  امل�ؤدي 
لي�ناردو،  والدة  ا�صم  على  املجاورة 
تقطع  كانت  اأنها  املرجح  من  التي 
هذا الطريق لتزور ابنها الذي ترعرع 

مع اأ�رصة والده.

بعد 500 عام.. فين�ضي النائمة ت�ضتيقظ 
عماني�ن على ذكرى دافن�ضي واأدباء  م�ص�ؤول�ن  اأ�صاد 

احلارثي  ج�خة  الروائية  بف�ز 
بجائزة مان ب�كر الدولية لأف�صل 
لالإنكليزية،  مرتجم  اأدبي  عمل 
وا�صفني اإياه بـ«الإجناز التاريخي« 
ك�نها املرة الوىل التي يتم فيها 
دولة  من  ل�صخ�صية  اجلائزة  منح 

عربية.
و�صدرت الرواية الفائزة »�صيدات 
تروي  وهي   ،2010 عام  القمر« 
ي�صهدن  �صقيقات  ثالث  حكاية 
على التط�ر البطيء يف املجتمع 

العماين يف القرن الع�رصين.
وتدور اأحداث الرواية يف قرية يف 
ال�صلطنة وتتمح�ر ح�ل ال�صقيقات 
بعد  عبداهلل  من  تتزوج  التي  مايا 
التي  واأ�صماء  عاطفية،  خيبة 
تتزوج بدافع ال�اجب، وخ�لة التي 
تنتظر ع�دة حبيبها املهاجر اإىل 

كندا.
واحلارثي هي اأول روائية عمانية 
الإنكليزية،  اإىل  عمل  لها  يرتجم 
اأول  القمر«  »�صيدات  اأن  فيما 
عمل روائي عربي يف�ز باجلائزة 

املرم�قة.
�صيف  العماين  الكاتب  وقال 

اإن ف�ز احلارثي »اإجناز  الرحبي 
ولعمان  للكاتبة  كبري  تاريخي 
عامة،  ب�ص�رة  العربية  وللثقافة 
على  دليل  الف�ز  اأن  »واعترب 
اإىل  ي�صري  العماين  »الأدب  اأن 

الأمام«.
ال�صلطان  جامعة  رئي�س  وقال 
البيماين:  علي  الدكت�ر  قاب��س، 
اجلائزة  بهذه  احلارثي  »ف�ز 
فخر للجامعة، ولنا جميعاً، وه� 
يف  الأدب  م�صت�ى  على  دليل 

عمان واخلليج ككل«.
احلرملي:  اأمل  الكاتبة،  وقالت 
احلارثي  ج�خة  لالأديبة  »اأبارك 
ف�زها، واأنا على يقني اأن هناك 
والأعمال  الروايات  ع�رصات 
باإمكانها  التي  الأخرى  العمانية 
ال��ص�ل لنف�س املن�صة، والت�فيق 

حليف املجد املجتهد«.
عاماً(   40( احلارثي  ونالت 
�صهادة دكت�راه يف ال�صعر العربي 
ا�صكتلندا،  ادنربه يف  من جامعة 
يف  حالياً  الأدب  تّدر�س  وهي 
يف  قاب��س  ال�صلطان  جامعة 

م�صقط.
 وكالت

اأدباء عمانيون: فوز جوخة احلارثي 
بـ«البوكر الدولية« اإجناز تاريخي

وكالت
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ملهم »�رصاع العرو�س« امل�ؤلف الأمريكي ج�رج مارتن يعلن م�عد »رياح ال�صتاء«

   
ك�صف امل�ؤلف الأمريكي ج�رج مارتن، عن امل�عد النهائي لإ�صدار روايته ال�صاد�صة بعن�ان »رياح ال�صتاء« من �صل�صلة الفانتازيا امللحمية »اأغنية اجلليد والنار«، التي ي�صتند اإليها م�صل�صل »�رصاع العرو�س«، وذلك بعد 

انتظار ا�صتمر لأكرث من 8 �صن�ات مع العديد من الأخبار املت�صاربة ب�صاأن م�عد �صدورها، الذي تاأجيله عدة مرات.
اأكد الروائي ال�صهري ج�رج مارتن اأنه يحاول النتهاء من كتابة روايته ال�صاد�صة »رياح ال�صتاء« واإ�صدارها يف اأقرب فر�صة قبل حل�ل �صيف 2020، حيث �رصح ملتابعيه بح�ص�لهم على اإذن كتابي منه ب�صجنه يف حال 

مل يف بذلك ال�عد«، بح�صب م�قع اك�صربي�س.
اأنه يتطلع لزيارة مدينة ولينغت�ن يف ني�زيلندا العام املقبل، بعد دع�ته حل�ص�ر امل�ؤمتر العاملي لأفالم وروايات اخليال العلمي، والذي مت اختياره فيه ليرتاأ�س جلنة »ج�ائز ه�غ�«، م��صحاً  كما لفت ج�رج مارتن 

تخ�فه من اأن ي�صغله ذلك عن النتهاء من روايته«.
 وكالت 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
�صدور رواية »�صفاح جبال بكر« ملي ياق�ت

�صدرت حديثاً عن دار الكنزي للن�رص يف القاهرة، رواية »�صفاح جبال بكر«، للروائية وال�صحافية مي ياق�ت.
تدور اأحداث الرواية بني عامي 2010 و2014 عندما تتلقى بطلة الق�صة التي تعمل �صحافية ر�صالة من �صجني عرب بريد القراء يخربها فيها مبالب�صات ق�صية قتل غريبة حكم عليه فيها بالإعدام اإل اأنها متزق ر�صالته 

وتطاردها اأحالم ت�ؤنب �صمريها.
اأحداث الرواية م�صت�حاة من اأحداث حقيقية عن ر�صالة ير�صلها �صجني �صدر �صده حكم بالإعدام ل�صحافية يف ق�صم احل�ادث متخ�ص�صة يف التحقيقات الأمنية تدعى فريدة علم الدين يخربها فيها عن براءته اإل اأنها 
ل تهتم بتفا�صيلها، ك�نه قد مت تاأييد احلكم �صده. غري اأن حلماً غام�صاً يراودها يرتبط بال�اقع مفجراً اأحداثاً غريبة يجعلها مت�صك باأول اخلي�ط م�صتعينة بزميلها �صحايف التحقيقات عبد ال�هاب علي�ة لتبداأ رحلة 

البحث عن براءة ال�صجني 789 امل�ج�د بفي عنرب الإعدام ه� و�صديقه و�صقيقه يف جرمية قتل هزت الراأي العام.
 وكالت 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

للباحث والكاتب عبدالعزيز امل�صلّم
»ت�قيع  كتاب »الرتاث الثقايف يف الإمارات العربية املتحدة«

   
احت�صنت مكتبة »امل�روث«، يف معهد ال�صارقة للرتاث، حفل ت�قيع للباحث والكاتب عبدالعزيز امل�صلّم، لكتابه »الرتاث الثقايف يف الإمارات العربية املتحدة«.

و�صدر الكتاب اأخرياً عن املعهد، ويعد جمم�عة من الدرا�صات، التي مت ن�رصها يف م�اطن خمتلفة، وتقدم بع�س الأج�بة لكثري من الأ�صئلة ح�ل الرتاث الإماراتي، وامل�ؤثرات الرئي�صية يف هذا الرتاث.
ويحاول الكتاب تقدمي �ص�رة �صاملًة للرتاث الثقايف يف دولة الإمارات، من خالل روؤية يف اأهم املنابع وامل�ؤثرات، تتناول العديد من العنا�رص والرم�ز الرتاثية بالدر�س والتحليل والتفكيك والتعليل، وتغ��س يف اأعماق 

املفه�م وامل�صم�ن، م�صتعر�صًة ت�ثيقاً متكاماًل للم��ص�ع على نحٍ� جديٍد وغري م�صب�ق من خالل الغ��س يف املفاهيم وامل�ؤثرات والعنا�رص امل�صّكلة للرتاث الثقايف الإماراتي.
واأكد امل�صلّم اأن الكتاب �صيك�ن ُمعيناً للباحثني والدار�صني لل�ل�ج اإىل تراث الإمارات، وتقدمي مفاتيح وم�صادر للرتاث الإماراتي.

 وكالت 

ترجمة مذكرات نابليون: احلملة على 
م�ضر«  اإىل العربية 

�صدرت حديثاً عن املركز الق�مي 
»مذكرات  كتاب  ترجمة  للرتجمة 
نابلي�ن: احلملة على م�رص«، نقله 
اأب�  عبا�س  الدكت�ر  الفرن�صية  عن 

غزالة.
�صهادة  مرة  لأول  يت�صمن  الكتاب 
وقائع  تاريخ  عن  ب�نابرت  نابلي�ن 
 1798( احلربية على م�رص  حملته 
- 1801(، وم�صاعره جتاه جرنالته 

ال�صيا�صة  �ص�ؤون  وكذلك  وجن�ده، 
والت�صليح والدفاع عن حدود م�رص، 

وم�صاعره جتاه �صعبها اأي�صاً.
اأراد  نابلي�ن  اأن  الكتاب  وي��صح 
للتاريخ،  جتربته  ح�صاد  يرتك  اأن 
فبداأ كتابة مذكراته يف منفاه، بعد 
 18 يف  واترل�،  معركة  يف  هزميته 
ج�ان 1815 حتى وفاته يف 5  ماي 

.1821 وكالت  وكالت
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 بتنظيم من امل�ضرح الوطني وجمعية »بيت ال�ضعر اجلزائري«

الحتفاء بالأديبة ربيعة جلطي يف اأوىل �سهرات 
اللقاء الأدبي "مقامات"

حكيم مالك

املبدعني  بني  لة  ال�صّ ج�صور  مّد 
واملثقفني من م�صارب خمتلفة

الوطني  امل�رسح  ف�صاء  ويت�صع 
الدين  »حمي  اجلزائري 
الثقافية  للتعابري  ب�صطارزي« 
بني  بالتاأليف  وي�صمح  املختلفة 
مزيج من الفكر واملتعة والنقا�ش 
والفرجة يف �صياق نابع من احلياة 
بان�صغاالت  ومت�صل  اليومية 
فيها  يتداول  الثقافية  الّراهن 
املهتمون بجدية ولكن ب�صكل فني 
حتت م�صمى »مقاما كما اأن هذا 
الف�صاء ي�صمح بالربط بني االأنواع 
املتعّددة  الثقافية  وامل�صتويات 
بني  لة  ال�صّ ج�صور  مّد  واإىل 
املبدعني واملثقفني من م�صارب 
االأفكار  بطرح  وذلك  خمتلفة، 
الثقافية  املنتجات  وعر�ش 

حتاورا، تبادالً، اإثراًء وتك�صفاً .
فتح النقا�ش حول ق�ضايا 

ثقافية واأدبية وفنية

اإىل  » مقامات«  ويهدف م�رسوع   
ثقافية  ق�صايا  النقا�ش حول  فتح 
واأدبية وفنية بناًء على مو�صوعات 
املوؤلفني  بتقدمي  ملمو�صة 
الظواهر  ومناق�صة  واملوؤلفات 
الثقافية واالجتماعية، وله هدف 
باأعالم  التعريف  يف  يتمثل  اآخر 
وق�صاياها  الوطنية  الثقافة 
هدف  وله  منها.  مهمة  وجوانب 
ثالث يتمثل يف التعريف باالأ�صماء 
اجلديدة  الثقافية  واملنتجات 
والظواهر  واملوؤلفات  الكتب  من 
هذا  والفكرية،  واالأدبية  الفنية 
ف�صال عن فتح احلوار بني االأنواع 
كل  ويف  االأجيال؛  وبني  الثقافية 
التنوع  اإبراز  على  نحر�ش  ذلك 
الثقايف واملوروث ال�صعبي والغنى 
الثقافة  ميز  الذي  احل�صاري 

اجلزائية. 
اهتمام اأكادميي بالأعمال 

الأدبية ال�ضعرية والروائية 
لربيعة جلطي الزرهوين

 ويف ذات ال�صياق قدمت الدكتورة 
اأعمال  يف  قراءة  مو�صاوي  اآ�صيا 
كفاحتة   ، جلطي  ربيعة  الكاتبة 
هذه  وم�صارات  �صرية  حول 
الكتابة«،   »حرائق  بعنوان  الكاتبة 
االأدبية  االأعمال  لكون  وهذا 
لربيعة جلطي الزرهوين ال�صعرية 

باهتمام  حتظى  والروائية  
الطلبة  لدى  وا�صع  اأكادميي 
التخرج  �صهادات  يف  الباحثني 
والدكتوراه     املا�صرت  يف  اجلامعي 
من بينها » حجر حائر« من�صورات 
دار النه�صة العربية ، بريوت 2008 
الليل«  تتجلى يف و�صح  و«النبية   ،
�صادر  مفتوح  �رسدي  ن�ش  وهو 
ببريوت  �صفاف  من�صورات  عن 
باجلزائر  االختالف  ومن�صورات 
يف 2014 ،  كما اأن  ربيعة جلطي 
واأ�صتاذة  وروائية  �صاعرة  هي 
واأ�صتاذة كر�صي  جامعية مرتجمة 
باجلامعة املركزية ، كلية االآداب 
الكتاب  احتاد  ورئي�صة  واللغات 
فرع وهران 1992  ومديرة للفنون 
-2002 الثقافة  بوزارة  واالآداب  

الثقافة  بوزارة  وم�صت�صارة   2005
والتلخي�ش  بالدرا�صات  ومكلفة 
مهرجانات  ومديرة  وموؤ�ص�صة 
وحمافظة   2008  –  2005 من 
وموؤ�ص�صة مهرجان االأدب الن�صوي 
بب�صكرة  وحتديدا  باجلزائر 
مهرجان  وموؤ�ص�صة  وحمافظة 
الري�صات الثالث  مبر�صوم وزاري 
يف  م�صارك  ع�صو  وكانت    2007
اإ�صالح  للجنة  الوطنية  الندوة 
قانون االأ�رسة . ويف مقام الرواية 
دار  عن  الذروة«   « رواية  لديها  
التي   2010 يف  ببريوت   االآداب 
حازت على املرتبة االأوىل عربيا  
به  قامت  القراءة  ا�صتفتاء  يف 
جملة الرواية ال�صادرة باالإمارات 
العربية املتحدة ل�صنة 2010، و » 
نادي ال�صنوبر«  عن الدار العربية 
للعلوم نا�رسون ببريوت ومن�صورات 
االختالف باجلزائر 2011  ولديها 
ال�صادرة  مع�صق«  عر�ش   « اأي�صا 
ومن�صورات  ببريوت  �صفاف  عن 
  2013 يف  باجلزائر  االختالف 
من�صورات  » عن  بالنعناع  و«حنني 
ومن�صورات  ببريوت  �صفاف 
عازب   « و  باجلزائر  االختالف 
من�صورات  عن   « املرجان  حي 
ومن�صورات  ببريوت  �صفاف 
 2016 �صنة  باجلزائر  االختالف 
و« �صرية �صغف«  وهي عبارة عن 
عن   ، اجلمع  ب�صيغة  ذاتية  �صرية 
�صنة  باجلزائر  احلرب  من�صورات 
قوارير   « روايتها  واآخر    2017
عن  بوحريد«   جميلة  �صارع 
باجلزائر   االختالف  من�صورات  
�صنة  ببريوت  �صفاف  ومن�صورات 
  «  ،« »ال�صعر  مقام  ويف   ،  2018
  « باري�صي  غري  لوجه  ت�صاري�ش 

من�صورات دار الكرمل �صنة 1981 
 « عنوان  حمل  �صعري  ديوان  وله 
من�صورات   عن  ال�صادر   التهمة«  
االجتماعية   العلوم  وثائق  مركز 
وهران  جامعة  من  واالإن�صانية 
عن    « الكالم  و«�صجر    ،  1984
املغرب  ال�صفري  دار  من�صورات 
و« كيف احلال« عن   ، �صنة 1991 
ب�صوريا  حوران   دار  من�صورات 
ال�رس  يف  حديث  و«   ،  1997 �صنة 
الغرب  دار  من�صورات   عن   «
مع  �صعري  كتاب  وهو  وهران 
الكبري  املغربي  لالأديب  ترجمة 
 ،  2002 يف  اللعبي  اللطيف  عبد 
ال�صادرة    « التي يف املراأة  و«من 
مع  الغرب  دار  عن  باجلزائر 
الكبري  اجلزائري  لالأديب  ترجمة 
ويف   2003 �صنة  بوجدرة  ر�صيد 
مقام الرتجمة  جند » بلغة الطري« 
الكوبي  ال�صعر  اأنطولوجيا  وهي 
من  ترجمة  واملعا�رس  احلديث 
من�صورات  العربية  اإىل  االإ�صبانية 
 2003 وهران  الغرب  دار 
الفرن�صية  من  برتجمة  وقامت 
 « »ال�صاهد  رواية  العربية   اإىل 
جمال  الكبري  اجلزائري  للكاتب 
عمراين   ال�صادرة  عن من�صورات 
الوطنية  واملكتبة  الثقافة  وزارة 
العربي  العايل  املعهد  باإ�رساف 
اإ�صافة   ،  2007 �صنة  للرتجمة 
ل�صميح  �صعري    كتاب  لرتجمتها 
اإىل  العربية  اللغة  من  �صقري 
الفرن�صية  املو�صوم بـ » ولن ي�صبهه 
ال�صادر عن ميل�صون يف   « �صواك 
ن�صو�ش عديدة  وترجمت    2008
لغات  عدة  اإىل  جلطي  لربيعة 
واالإجنليزية  كالفرن�صية  اأجنبية 

واالإ�صبانية والهولندية .

ح�ضور لفت يف امللتقيات 
الأدبية الدولية

يف  جلطي  ربيعة  �صاهمت  ولقد   
مع ح�صورها  يف  ندوات   اإقامة 
واملوؤمترات  امللتقيات  خمتلف 
،  كمهرجان  واملهرجانات دولية 
جر�ش الدويل لالأردن  ومهرجان 
لوديف لل�صعر املتو�صطي بفرن�صا 
ومهرجان ال�صعر العربي االأوروبي 
بهولندا   وروتردام  باأم�صرتدام 
بفا�ش   واالإبداع  ال�صعر  ومهرجان 
اإقامة   مع   1993 �صنة  باملغرب 
ندوة 22  اأفاق املنطقة املغاربية 
يف  تولوز   جامعة   2000 مار�ش 
العربي  ال�صعر  وملتقى   ، فرن�صا 

 2003 بباري�ش  العربي  باملعهد 
لل�صعر  املتنبي  الدويل  ومهرجان 
وملتقى    2005 �صنة  ب�صوي�رسا 
ب�صوريا  بالرقة  الدويل  االإبداع 
ال�صعر  ومهرجان    2008 �صنة 
باملغرب  البي�صاء  بالدار  العاملي 
فواني�ش  ومهرجان    ،  2007 �صنة 
يف  فواني�ش  وامل�رسح  ال�صعر 
الدويل  ،  وامللتقى  االأردن 2009 
واحلرية  الن�صوية  الكتابة  جول 
 ،  2010 يف  ليبيا  بطرابل�ش 
ومهرجان االإبداع الزيتونة بتون�ش 
ال�صعر  ومهرجان    ،  2011 �صنة 
بكاراكا�ش  املتو�صطي  العاملي 
ومهرجان    ،  2008 فنزويال 
مبر�صيليا  املتو�صطي  ال�صعر 
اأردنت�صيمو  ال�صعري  واملهرجان 
حول  الدويل  وامللتقى  اأملريا 
املراأة العربية والكتابة  باملكتبة 
 ،  2007 يف  باجلزائر  الوطنية 
مهرجان   يف  اأي�صا  و�صاركت 
ال�صعر العاملي ، املجل�ش االأعلى  
  ،  2007 م�رس   ، القاهرة  للثقافة 
باأملانيا  بربلني  ال�صعر  ومهرجان 
اأم�صية  اأقامت  ولقد   ،  2017
�صعرية يف �صيافة بيت ال�صعر  يف 
البحرين �صنة 2009  وربيعة جلطي 
 « وال�صعر  املمانعة   « �صيافة  يف 
باملنامة البحرين 2017 ، وغريها 
واملحا�رسات  االأم�صيات  من 
والفكرية  االأدبية   والن�صاطات 
بلدان  يف  اأقامتها  التي  االأخرى 
فلقد  االإعالم  مقام  ويف  اأخرى 
اأعدت ربيعة جلطي وقدمت عدة 
ذات  وتلفزيونية  اإذاعية  برامج 
يف  وتتمثل  وثقايف   اأدبي  طابع 
برنامج » ق�صة اأ�صبوع« وبرنامج » 
حواء والدنيا«  وبرنامج » عتبات«  
وبرنامج اآخر حتت عنوان » قراأت 
لك« ، كما اأنها داومت على  كتابة 
حملية  ب�صحف  الراأي  اأعمدة 

ودولية .  
�ضليمان جوادي: �ضهرة 

مقامات »ربيعة جلطي« 
كانت عبقة بروح الإبداع 

املتجدد

الكبري  ال�صاعر  و�صف  ولقد 
جمعية  رئي�ش   جوادي  �صليمان 
�صهرة  اجلزائري«   ال�صعر  »بيت 
باأنها  جلطي   ربيعة  مقامات 
باجلمال  وعبقة  دافئة  كانت 
املتجدد  االإبداع  وروح  واملحبة 
مع ح�صور نوعي متفاعل مبحبة  
ربيعة  الكبرية  االأديبة  �صكر  فلقد 

روحها  من  اأ�صفت  التي  جلطي 
اآ�صيا  وللدكتورة  اللقاء  على 
بهاء  اللقاء  زادت  التي  مو�صاي 
بقلوبهم  ح�رسوا  الذين  ولكل 
حتييكم،  اأرواحنا  واأرواحهم  
ملحمد  �صكره   جوادي  ووجه 
للم�رسح  العام  املدير  يحياوي 
ب�صطارزي  الدين  حميي  الوطني 
وعد  رائعا  �صديقا  اعتربه  الذي 
بيت  تاأ�صي�ش  منذ  وتعهد  ووفى 
مبرافقته  اجلزائري  ال�صعر 
من  لكل  �صكرا  معه   والتعاون 
�صاهم يف هذا االإجناز امل�صرتك 
اجلزائري  ال�صعر  بيت  بني 
اجلزائري.  الوطني  وامل�رسح 
الرائع  العمل  لفريق  �صكره  ووجه 
الفني جمال قرين  بقيادة املدير 
عمر  احلاج  قاعة  ف�صاء  وم�صرية 
لالإعالميني  و  ح�صني  بن  ،حيدر 
اأوله  من  الن�صاط  ح�رسوا  الذين 
ال�صاهر  الفريق  �صاكرا  اآخره  اإىل 

على الدعم وال�صيافة.
جادة  ومقاالت  متميزة  ن�صو�ش 
جملة  يف  اإبداعية  وم�صاهمات 

»البيت« الف�صلية 
عن  ت�صدر   بالذكر  واجلدير   
اجلزائري«  ال�صعر  »بيت  جمعية 

جملة ف�صلية حتمل عنوان »البيت« 
متميزة  ن�صو�صا  ت�صم   والتي 
وم�صاهمات  جادة  ومقاالت 
التحرير  هيئة  وتتكون  اإبداعية 
ت�صهر على النوعية وحتر�ش على 
امل�صتوى الرفيع. املدير م�صوؤول 
رئي�ش  جوادي  :�صليمان  الن�رس 
التحرير:  رئي�ش  ال�صعر  بيت 
االأ�صتاذ والدكتور عبد اهلل الع�صي 
وتتكون  هيئة التحرير من عا�صور 
فني و عبد القادر رابحي و خل�رس 
فلو�ش واآمنة بلعلى عالوة كو�صة و 
يو�صف وغلي�صي و و�صيلة بو�صي�ش 
حممد  و  العني  حمر  خرية  و 
كعنوان و يا�صني بن عبيد و حليمة 
حميد  و  خلف  ب�صري  و  قطاي 
 ، جياليل  بن  عدالن  و  عالوي 
اال�صت�صارية  اللجنة  تتكون  كما 
من عبد اهلل حمادي و عبد القادر 
فاحت  و  جلويل  العيد  و  فيدوح 
عالق و ا�صماعيل زردومي و عبد 
اإ�صطنبول  نا�رس  و  هيمه  احلميد 
و نا�رس لوحي�صي و راويه يحياوي 
و هاجر مدقن  وحميد بو حبيب  
حاج  ال�صديق  و  بلحيا  والطاهر 
اأحمد الزيواين و �صكرتري التحرير 

االأ�صتاذ ب�صري غريب.

 احتفي اأول اأم�ش يف اأوىل �ضهرات املوعد الثقايف مقامات  بـ »حرائق الكتابة« للمبدعة ال�ضاعرة والأكادميية »ربيعة جلطي« التي حلت �ضيفة على ببيت  
حمي الدين ب�ضطارزي بقاعة حاج عمر بامل�ضرح الوطني اجلزائري حمي وجمعية »بيت ال�ضعر اجلزائري »   حيث  فهذا اللقاء اجلميل يحت�ضن اأ�ضماًء اأدبية 
وفنية وفكرية بارزة يف ال�ضاحة اجلزائرية والدولية  ولقد مت تخ�ضي�ش يف هذه ال�ضهرة الرم�ضانية املتميزة ركن �ضفحات لعر�ش موؤلفات الكاتبة للبيع 
بالإهداء  والتي عرفت ح�ضور املدير العام  للم�ضرح الوطني حممد يحياوي ورئي�ش بيت ال�ضعر اجلزائري �ضليمان جوادي والروائي اأمني الزاوي وال�ضاعر 

والأكادميي فني عا�ضور والدكتورة والناقدة جميلة م�ضطفى الزقاي و الدكتورة اآ�ضيا مو�ضاوي.



 

يتمثل دور الكبد الأ�سا�سي خالل 
فرتة ال�سيام يف العمل على حفظ 
م�سدر   ، اجللوكوز  م�ستويات 
طاقة اخلاليا يف الدم و ذلك من 
خالل عدة م�سارات: زيادة معدل 
تك�سري اجلاليكوجني: هو عبارة 
عن مادة تخزن بكميات حمددة 
تك�سريها  عن  وينتج  الكبد،  يف 
جزيئات غلوكوز، ويف املتو�سط 
يف  الغاليكوجني  ملخزون  ميكن 
الكبد حفظ م�ستويات اجللوكوز 

 12 حدود  يف  لفرتة  الدم  يف 
جديد:  غلوكوز  �سنع  �ساعة. 
ت�سنيع  على  القدرة  اأي�ساً  للكبد 
بع�ض  من  اجللوكوز  جزيئات 
لديه  تتوافر  التي  اخلام  املواد 
الأحما�ض  اأنواع  بع�ض   : مثل 
الأولية  واملركبات  الأمينية 
اإذا  الأخرى، وتبداأ هذه اخلطوة 
لفرتة  ال�سيام  �ساعات  ا�ستمرت 
للغاليكوجني  ميكن  مما  اأطول، 
جانب  على  م�سايرتها.  وحدة 

اآخر .
التي  الدرا�سات  بع�ض  وجدت 
تاأثري  اكت�ساف  ا�ستهدفت 
وعلى  اجل�سم  على  ال�سيام 
كبرية  ن�سبة  اأن  الكبد  مر�سى 
فرتة  يف  امل�ستقرة  احلالت  من 
لها  يحدث  ل  رم�سان  قبل  ما 
اأي اآثار �سلبية ب�سبب ال�سيام يف 
رم�سان. و يف درا�سة على تاأثري 
خا�سًة  و  اجل�سم  على  ال�سيام 
مر�سى الكبد وجد الآتي: التزام 
اأف�سل  كان  بالعالج  املر�سى 
ال�سائمة  غري  املجموعة  يف 
ال�سائمة.  باملجموعة  مقارنة 
ال�سيام ارتبط به زيادة يف معدل 
اأعرا�ض ع�رس اله�سم. لكن على 
عك�ض النتائج ال�سابقة، وجد اأن 
معدل حدوث نزيف ب�سبب دوايل 
املجموعة  يف  اأقل  كان  املريء 
باملجموعة  مقارنًة  ال�سائمة 

غري ال�سائمة. 

 يجب اأن يتجنب ال�سائم �رسب املياه 
توؤدي  لأنها  كبري،  خطاأ  لأنها  كثريا 
جيدا  الإفطار  على  قدرته  عدم  اإىل 
اإىل حالة من ع�رس  ذلك  يعر�سه  وقد 
تخف�ض  املياه  لأن  نتيجة  اله�سم 
اأن  وميكن  الهيدركلوريك.  حم�ض 
الع�سائر،  اإىل جانب  املياه  تناول  يتم 
ويبداأ الإفطار مبادة �سكرية اأو �سوربة 
املعدة  بتنبيه  تقوم  لأنها  �ساخنة 
لإ�ستقبال بقية الوجبة، وتنبيه اجلهاز 
الع�سبي اأي�سا. يف�سل األ يكرث ال�سائم 
التعر�ض  لتجنب  الطعام  تناول  من 

بطبق  كثريا  الهتمام  ويجب  للتخمة، 
تناول  من  قلق  يوجد  ل  ال�سلطة. 
الربوتينات خالل �سهر رم�سان، �سواء 
دجاج اأو حلوم، اأو اأ�سماك، اأو بقوليات 
نباتي ولكن بكميات معقولة.  كربوتني 
واملكرونة  الأرز  عن  بالبتعاد  ين�سح 
والبتعاد  اخلبز،  تناول  من  والإكثار 
ال�سمن  لأن  ال�سناعي،  ال�سمن  عن 
اأي  من  ال�ستخدام  يف  اأف�سل  البلدي 
ال�سحة يف رم�سان يجب  لـ  اآخر.  نوع 
تناول الطعام امل�سلوق، فهو يقلل من 

ال�سعور بالعط�ض. 

ال�صي�م وت�أثريه على املرارة 
التي  الدرا�سات  عدد  قلة  رغم 
اجل�سم  على  ال�سيام  تاأثري  ناق�ست 
من  بها  يرتبط  وما  املرارة،  على 
التهاب   : مثل  �سحية  م�سكالت 
اإل  املرارية،  واحل�سوات  املرارة، 
اأن  على  تتفق  الدرا�سات  هذه  اأن 
املرارة تتاأثر بعدة عوامل متنوعة؛ 
رم�سان  تاأثري  على  احلكم  فاإن  لذا 
العوامل  هذه  مراعاة  دون  عليها 
هنا  من  دقيقة.  غري  نتيجة  يعطي 
املحاور  اأهم  بع�ض  و�سع  ميكن 
اخلا�سة بالعالقة بني رم�سان وبني 

م�سكالت املرارة و ت�سمل:

 الوجبات الدهنية الد�سمة

الد�سمة  الدهنية  الوجبات  متثل   
اأحد اأكرب التحديات ال�سعبة بالن�سبة 
م�سكالت  ترتبط  لذا  للمرارة، 
ب�سكل كبري، وعلى ذكر  بها  املرارة 
الوجبات الدهنية الد�سمة ياأتي ذكر 
املوائد الرم�سانية العامرة، وهكذا 
يت�سح اأن منط التغذية الغري �سحي 
يف رم�سان والذي يعتمد على تناول 
وجبات د�سمة وغنية بالدهون يوؤدي 

اإىل تاأثري �سلبي على املرارة.
الكولي�سرتول

 تعترب احل�سوات املرارية املتكونة 
الأنواع  اأحد  الكولي�سرتول  من 
املرارة،  م�سكالت  وراء  ال�سائعة 
بـارتفاع  مرتبطة  تكون  ما  غالباً  و 
ب�سكل  الدم  يف  الكولي�سرتول  ن�سب 
هناك  اأن  احلظ  ح�سن  من  و  عام. 

على  مبنية  علمية  افرتا�سات 
اإىل  ت�سري  الدرا�سات  بع�ض  نتائج 
يف  رم�سان  ل�سيام  اإيجابي  دور 
ال�سار  الكولي�سرتول  ن�سب  خف�ض 
تاأثري  له  يكون  قد  مما  اجل�سم،  يف 
هكذا  املرارة.  �سحة  على  اإيجابي 
ميكننا اأن نقول اإن التاأثري الإيجابي 
املرارة  �سحة  على  لل�سيام 
الدهنية  الوجبات  بـتقليل  م�رسوط 
ا�ستبدالها  و  رم�سان،  يف  الد�سمة 
بوجبات �سحية غنية بـ اخل�رسوات 
الطازجة، وهو ما �سينعك�ض اإيجابياً 
بالتايل �سوف نتمكن  و  الوزن.  على 
ترتبط  التي  العوامل  �سبط  من 
لت�سبح  املرارة  على  �سلبية  باآثار 
على  ال�سيام  تاأثري  مع  متناغمة 
اجل�سم بال�سكل الإيجابي على ن�سب 
الكولي�سرتول مبا ي�سمن فر�ض اأكرب 

للحفاظ على �سحة املرارة. 
كيف تدخل ال�سموم اإىل 

ج�سمك؟

طعام  اأتناول  اأنا  تقول  اأنك  بد  ل 
تدخل  لن  فال�سموم  ومغذي  �سحي 
العك�ض  على  ولكن  ج�سمي،  اإىل 
تدخل  طرق  عدة  فهناك  متاماً، 
وهي  اأج�سامنا،  اإىل  ال�سموم  بها 

كالتايل:

الهواء امللوث

عوادم  من  امللوث  الهواء  يحتوي 
ال�سيارات واأبخرة امل�سانع واملواد 
على  املنظفات  مثل  الكيميائية 
اإىل اجل�سم عن  �سامة، تدخل  مواد 

طريق التنف�ض.
الأطعمة امللوثة

اإن كنت ممن يرتددون على املطاعم 
اإليه  وامل�ساف  امللوث  فالطعام 
اأعدائك،  اأحد  هما  حافظة  مواد 
فهذه الأطعمة ت�سبب دخول ال�سموم 

اإىل اجل�سم.

اجلراثيم وامليكروبات

بيئة  هي  النظيفة  غري  الأ�سطح 
وامليكروبات،  اجلراثيم  لنمو  رطبة 
طريق  البكترييا  على  ي�سهل  مما 

الدخول اإىل ج�سمك.
الطرق �ستقول  اأن عرفت هذه  بعد 
خلق  ولكن  الآن!،  بعد  اأعي�ض  كيف 
فيها  تكافح  بطريقة  اأج�سمانا  اهلل 

اجلراثيم والأمرا�ض

من  ج�سمك  يتخل�ص  كيف 
ال�سموم؟

لل�سموم،  مبمرين  اجل�سم  اهلل  خلق 
والأن�سجة  الكبد،  اإنزميات  وهما 
املناعية يف الأمعاء، ومتثل الأمعاء 
من  التخل�ض  يف  باملائة   70 ن�سبة 
امليكروبات واجلراثيم والفريو�سات 

التي تدخل اأج�سامنا.
عند  اجل�سم  يف  تفاعالت  وحتدث 
متر  اأج�سامنا  يف  ال�سموم  دخول 
املواد  منع  هو  اأولهما  مبرحلتني، 
اخلطرة التي تلحق ال�رسر باجل�سم، 
وثانيهما ي�سدر جهاز املناعة مواد 
ال�سامة،  املواد  فاعلية  من  ليقلل 
طريق  عن  اجل�سم  من  ويطردها 

البول اأو الرباز.
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م� الأطعمة املفيدة للقلب؟

  لتزال اأمرا�ض القلب اأكرب �سبب للوفاة يف العامل، وتلعب التغذية دوراً 
هاماً يف حماية القلب من امل�ساكل اإىل جانب الن�ساط البدين واحلركة، 

والإقالع عن التدخني، وتخفيف التوتر. اإليك اأف�سل اأطعمة لقلبك:
ال�ساي الأخ�رس يقلل �سغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�سرتول 
اأف�سل  من  والبازلء  والعد�ض  والفول  احلّم�ض  البقول.  �سئيلة  بن�سبة 
م�سادر الربوتني اإىل جانب اأنها غنية بالألياف وم�سادات الأك�سدة التي 

جتعلها �سديقة للقلب.
الهليون. ميتاز الهليون بالفولت، وم�سادات الأك�سدة التي متنع ان�سداد 

ال�رسايني.
التوت والفراولة. اإىل جانب املحتوى الغني بالألياف متتاز عائلة التوت 
و«�سي« واحلديد  »اأ«  لفيتامينات  رائع  باأنها م�سدر  )الفريز(  والفراولة 
والفولت والكال�سيوم، اإىل جانب م�سادات الأك�سدة التي حتمي جدران 

ال�رسايني من التاأك�سد.
م�ستوى  يخف�ض  بانتظام  الربوكلي  اأكل  باأن  درا�سات  تفيد  الربوكلي. 

الكول�سرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.
بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�ض �سغط 
الدم املرتفع، والثانية خف�ض الكول�سرتول ال�سار، وبالتايل احلماية من 

اجللطات.
ال�سوكول  توفرها  التي  الأك�سدة  م�سادات  متتاز  الداكنة.  ال�سوكول 

الداكنة باأنها حتمي من ان�سداد ال�رسايني واجللطات.
تناول  باأن  درا�سات حديثة  تفيد  البع�ض،  يظن  ما  القهوة. على عك�ض 

القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�سكتة الدماغية.
الأ�سماك الدهنية. توفر اأ�سماك ال�سلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين 
ال�ساي  الت�سلّب.  من  والقلب  ال�رسايني  حتمي  التي  اأوميغا3  دهون 
الدم  �سغط  يقلل  الأخ�رس  ال�ساي  باأن  بحثية  اأدلة  تفيد  الأخ�رس. 

املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �سئيلة.
وهي  ال�سحية،  اأوميغا3  بدهون  اجل�سم  املك�رسات  تزّود  املك�رسات. 
باأن  درا�سات  تفيد  ال�سوفان.  وال�رسايني.  القلب  لع�سلة  اأ�سا�سي  غذاء 
حبوب ال�سوفام ت�ساعد على خف�ض الكول�سرتول ال�سار. الطماطم. من 
اأف�سل م�سادر البوتا�سيوم الالزم لن�ساط ع�سلة القلب وفيتامني »�سي« 

والفولت الطماطم 

جن�ح التحفيز الكهربي 
للذاكرة اأثن�ء النوم

جديدة  طريقة  تطبيق  يف  ميك�سيكو  نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
النوم،  اأثناء  ب�سيطة  كهربائية  اأقطاب  بوا�سطة  الدماغ  لتحفيز 
واأظهرت نتائج التجربة حت�سن اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو 
نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه التو�سل اإىل عالج يقلل من 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�ساحب  الذي  والذاكرة  املعرفية  القدرات  تدهور 
الع�سبية مثل ال�سلل الرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز الدماغ من 
الأع�ساب  علم  جمال  يف  البحث  موائد  على  ال�ساخنة  املو�سوعات 
خالل ال�سنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 
بتنظيم وجتديد  الذاكرة  فيها خاليا  تقوم  مرحلة  يعترب  الذي  النوم 
نف�سها. وبح�سب دورية نيورو�ساين�ض، اأم�سى امل�ساركون يف التجربة 
ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعوا خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي 

اجلديدة والتي ت�سّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دم�غي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم الأكرب 
من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ض املري�ض وكان الورم 
منذ  بالنمو  بداأ  عاما،   31 العمر  من  البالغ  بال،  �سانتال  املري�ض  مخ  يف 
مثل هذه  اإجراء  اآنذاك على  يوافق  الأطباء مل  اأحدا من  لكن  �سنوات،   3
لكن  بال ب�رسه،  وب�سبب املر�ض اخلطري فقد  ال�سعبة  العملية اجلراحية 

الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

الربن�مج املث�يل لتن�ول وجبة الإفط�ر ب�صكل �صحي؟

هل ميكن جتنب زي�دة الوزن ال�صي�م و اأثره على وظ�ئف الكبد
خالل �صهر رم�ص�ن؟ 

تو�سح الدكتورة داليا نبيل �سامل ا�ست�سارة 
ال�سمنة بطب  واأمرا�ض  العالجية  التغذية 
عني �سم�ض، اأن هذا الأمر ممكن اإذا حر�سنا 
على تغيري منط ومكونات وجبة الإفطار، 
حيث ين�سح بعد اأذان املغرب بتناول كوب 
ماء وم�رسوب طبيعي مثل: العرق�سو�ض اأو 
مثل:  ال�سكريات  وبع�ض  الربتقال،  ع�سري 
التمر ل�ستعادة ن�سبة ال�سكر يف الدم بعد 
�ساعة.  ن�سف  ملدة  الراحة  ثم  ال�سيام 
الذي ميكن ق�ساوؤه يف �سالة  الوقت  وهو 
وجبة  تناول  ميكن  ذلك  بعد  املغرب، 
تناول  يف  الإفراط  عدم  ويجب  الإفطار 
بالدهون  الغنية  الأطعمة  الطعام، وجتنب 
املحفوظة  والأطعمة  وال�سمنة  امل�سبعة 
مثل: الالن�سون واجلنب امل�سنع، واحلر�ض 
الن�سويات  من  معقول  قدر  تناول  على 
وجبة  تق�سيم  يُف�سل  كما  والربوتينات. 
كمية  تناول  بحيث  مراحل  على  الطعام 
وب�سكل  �ساعتني،  كل  الطعام  من  معتدلة 
لتخلي�ض  عام رم�سان هو فر�سة منا�سبة 

اجل�سم من ال�سموم والدهون. 
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من ف�سائل  �لع�سر �لأو�خر 
▪ اأوالً اأن فيها ليلة القدر التي 
اأي  �شهر  األف  من  خري  هي 
اأكرث من 83 �شنة قال اهلل تعاىل 
الَْقْدِر  لَيْلَِة  ِف  اأَنَزلْنَاهُ  }*اإِنَّا 
الَْقْدِر  لَيْلَُة  َما  اأَْدَراَك  *َوَما 
ْن اأَلِْف �َشْهٍر  *لَيْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ ِمّ
 : اهلل  رحمه  ال�شعدي  قال   }
الَْقْدِر َخرْيٌ  لَيْلَُة  قوله تعاىل } 
تعادل  اأي:   } �َشْهٍر  اأَلِْف  ِمْن 
من ف�شلها األف �شهر، فالعمل 
الذي يقع فيها، خري من العمل 
ف األف �شهر ]خالية منها[، 
وهذا مما تتحري فيه االألباب، 
حيث  العقول،  له  وتنده�ش 
هذه  على  وتعاىل  تبارك  من 

والقوى،  القوة  ال�شعيفة  االأمة 
يقابل  فيها  العمل  يكون  بليلة 
عمر  �شهر،  األف  على  ويزيد 
رجل معمر عمًرا طويًل، نيًفا 
القدر ف  وليلة  �شنة.  وثمانني 
رم�شان  من  االأواخر  الع�رش 
ابن  عن  البخاري  روى  ملا 
عبا�ش ر�شي اهلل عنه اأن النبي 
 ( قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
االأَواِخِر  الَع�رْشِ  ف  التَِم�ُشوَها 
ف  الَقْدِر،  لَيْلََة  اَن  َرَم�شَ ِمن 
تَا�ِشَعٍة تَبَْقى، ف �َشاِبَعٍة تَبَْقى، 
 ( قوله   ) تَبَْقى  َخاِم�َشٍة  ف 
اإطلبوها  اأي   ) اإلتم�شوها 

وحتروها 

ثانياً اأن القراآن العظيم نزل ف 
القدر  ليلة  االأواخر ف  الع�رش 
قال عز وجل )*حم *َوالِْكتَاِب 
لَيْلٍَة  ِف  اأَنَزلْنَاهُ  *اإِنَّا  امْلُِبنِي 
بَاَرَكٍة  اإِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن * ِفيَها  ُمّ
يُْفَرُق ُكُلّ اأَْمٍر َحِكيٍم *(قال ابن 
 ( تعاىل  قوله  :اهلل  رحمه  كثري 
ِف لَيْلٍَة ُمبَاَرَكٍة ( اأنزله ف ليلة 
مباركة ، وهي ليلة القدر ، كما 
ف  اأنزلناه  اإنا   (  : تعاىل  قال 
ليلة القدر ( وكان ذلك ف �شهر 
رم�شان ، كما قال : تعاىل : ) 
فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  �شهر 

القراآن (

حريه �سلى �هلل عليه و�سلم لليلة �لقدر : 
ليلة القدر ، ليلة عظيمة مباركة ، قال اهلل تعاىل عنها :) اإِنَّا اأَنَزلْنَـ▪هُ ِفى لَيْلَِة اٱلَْقْدِر ، َوَما اأَْدَراَك َما 
وُح ِفيَها ِباإِْذِن َرّبِهم ّمن ُكّل اأَْمٍر  ُل اٱمْلَلَـ▪ِئَكُة َواٱلُرّ لَيْلَُة اٱلَْقْدِر، لَيْلَُة اٱلَْقْدِر َخرْيٌ ّمْن اأَلِْف �َشْهٍر ، تَنََزّ

،�َشلَـ▪ٌم ِهَى َحتَّى▪ َمْطلَِع اٱلَْفْجِر( ]�شورة القدر[
وقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : من قام ليلة القدر اإميانا واحت�شابا ، غفر له ما تقدم من 

ذنبه .رواه البخاري وم�شلم .
) وقد اأخرب النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - : اأنها ف الع�رش االأواخر من رم�شان ، واأن اأوتار 
الع�رش اأرجى من غريها ، فقال - عليه ال�شلة وال�شلم - : ) التم�شوها ف الع�رش االأواخر 

من رم�شان ، التم�شوها ف كل وتر (

�عتكافه �سلى �هلل عليه و�سلم :
االعتكاف هو لزوم امل�شجد بنية خم�شو�شة ، لطاعة اهلل تعاىل : 
وهو �شنة موؤكدة عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ، قال الزهري رحمه 
اهلل : ) عجباً للم�شلمني ! تركوا االعتكاف ، مع اأن النبي �شلى اهلل 

تركه منذ قدم املدينة حتى قب�شه اهلل عز عليه و�شلم ، ما 
وجل ( .

عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأن النبي �شلى اهلل فعن 
االأواخر  الع�رش  يعتكف  كان  و�شلم  عليه 
من رم�شان حتى توفاه اهلل عز وجل 
 . بعده  من  اأزواجه  اعتكف  ثم 

رواه البخاري وم�شلم .

جده و�جتهاده �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لع�سر �لو�خر
عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت : كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يجتهد ف 
الع�رش االأواخر ما ال يجتهد ف غريه . رواه م�شلم ، وقال اأي�شاً ر�شي اهلل عنها فيما 
رواه االإمام م�شلم : )كان ر�شول اهلل اإذا دخل الع�رش، اأحيا ليله، واأيقظ اأهله، وجَد 

، و�شد املئزر ( .
) واجلّد هو: بذل اجلهد ف طلب الطاعات، اأو ف فعلها، اأي: بذل ما ميكنه من 
الو�شع، وذلك ي�شتدعي اأن ياأتي الطاعة بن�شاط ورغبة، و�شدق وحمبة، وي�شتدعي 
اأن يبعد عن نف�شه الك�شل واخلمول والتثاقل، واأ�شباب ذلك، ففي اأي �شيء يكون 

هذا اجلّد؟ . 
اجلد ف ال�شلة في�شلي ف الليل والنهار ما ا�شتطاع. 

واجلد ف القراءة اأن يقراأ ما تي�رش من القراآن بتدبر وخ�شوع وقلب حا�رش. 
واجلد ف الذكر اأن يذكر اهلل وال ين�شاه، وال يزال ل�شانه رطبا بذكر اهلل. 

واجلد ف الدعاء اأن يدعو ربه ت�رشعا وخفية واأن يكرث من الدعاء. 
واجلد ف االأعمال اخلريية املتعددة من الن�شائح والعبادات، وما اأ�شبه ذلك. 

واجلد ف العلم والتعلم وما يت�شل بذلك، اأي االجتهاد ف االأعمال كلها (

ف�سل �لدعاء
اإن الدعاء من اأجِلّ العبادات ؛ بل هو العبادة كما قال النبي 
وذِلّ   ، ال�شوؤال  ذِلّ  فيه من  الأن  ذلك  ؛  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
احلاجة واالفتقار هلل تعاىل والت�رشع له ، واالنك�شار بني يديه 
، ما يظهر حقيقة العبودية هلل تعاىل ؛ ولذلك كان اأكرم �شيء 
على اهلل تعاىل كما قال النبي عليه ال�شلة وال�شلم )) لي�ش 
وح�شنه  الرتمذي  رواه   [  )) الدعاء  من  اهلل  على  اأكرم  �شيء 

3370 وابن ماجه 3829[ .

ليايل �لدعاء
 ، الهبات  لياٍل تعُظم فيها   ، الليايل  اأف�شل  نعي�ش  نحن 

وتنزل الرحمات ، وتقال العرثات ، وترفع الدرجات .
اجلهل  جمال�ش  ف  الليايل  تلك  تق�شى  اأن  يعقل  فهل 
 . احلوائج  ليق�شي  فيها  ينزل  العاملني  ورُب   ، والزور 
يطلع على امل�شلني ف حماريبهم ، قانتني خا�شعني ، 
م�شتغفرين �شائلني داعني خمل�شني، يُلحون ف امل�شاألة 
، ويرددون دعاءهم : ربنا ربنا . النت قلوبهم من �شماع 
 ، العلم  امللك  لقاء  اإىل  نفو�شهم  وا�رشاأبت   ، القراآن 
هوؤالء  فهل   . الرحمن  خ�شية  من  عيونهم  واغرورقت 
ق�شوا  قوم  اأم  بعطاياه  واأجدر  اهلل  رحمة  اإىل  اأقرب 

 ، اهلل  حرم  فيما  دعائه ليلهم  عن  وغفلوا 
يخ�رشون  كم  و�شاء و�شوؤاله؟  ؟  االأرباح  زمن 
اأ�شعف  وما ما عملوا ؟ ما   ، هممهم 
ال   ، نفو�شهم  ليايل اأحط  ال�شرب  ي�شتطيعون 

معدودات !!

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ملاذ� �لدعاء ؟!
ال يوجد موؤمن اإال ويعلم اأن النافع 
ال�شار هو اهلل �شبحانه ، واأنه تعاىل 
يعطي من ي�شاء ، ومينع من ي�شاء 
 ، ح�شاب  بغري  ي�شاء  من  ويرزق   ،
واأنه   ، بيده  �شيء  كل  خزائن  واأن 
اأراد نفع عبد فلن ي�رشه  تعاىل لو 
كلهم  االأر�ش  اأهل  متاالأ  ولو  اأحد 
عليه ، واأنه لو اأراد ال�رش بعبد ملا 
نفعه اأهل االأر�ش ولو كانوا معه . 
ال يوجد موؤمن اإال وهو يوؤمن بهذا 
من  �شيء  ف  �شك  من  الأن  ؛  كله 
ذلك فلي�ش مبوؤمن ، قال اهلل تعاىل 
َفَل  ِب�رُشٍّ  اهلّلُ  مَيْ�َش�ْشَك  }َواإِن   :
ِبَخرْيٍ  َواإِن يُِرْدَك  ُهَو  اإِالَّ  لَُه  َكا�ِشَف 
يُب ِبِه َمن يَ�َشاءُ  ِلِه يُ�شِ َفَل َراآَدّ ِلَف�شْ
ِحيُم { ]  ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو الَْغُفوُر الَرّ

يون�ش : 107[ .
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�ضبا مبارك يف �ضيافة ملكة
 الأردن على الإفطار

العبداهلل،  رانيا  امللكة  دعوة  مبارك  �صبا  الأردنية  النجمة  لبت 
اإفطار  حفل  حل�صور  الثاين،  عبداهلل  امللك  الأردين  العاهل  قرينة 
اقامته ملكة الأردن ملجموعة من ال�صيدات ، الرائدات يف خمتلف 

املجالت.
�صورة  ون�رشت  الدعوة،  بهذه  وفخرها  �صعادتها  عن  اعربت  �صبا 
من كوالي�س الإفطار جتمعها بامللكة، معلقة عليها: » �صكراً جاللة 

امللكة على الدعوة الكرمية » . 
يُذكر اأن �صبا مبارك ت�صارك يف املارثون الرم�صاين احلايل مب�صل�صل 
من  والعمل  مرة،  لأول  الإنتاج  وتخو�س من خالله جتربة  »عبور«، 
تاأليف ثريا حمدة، اإخراج حممد حك�صي، وت�صارك �صبا يف بطولته 
اأمام �صامر اإ�صماعيل، رنا جمول، عبدالرحمن املال، من�صور الفيلي، 

وغريهم، ويُذاع امل�صل�صل يومياً عرب �صا�صة اأبوظبي .

حنان مطاوع: اأ�ضبت بدوار ب�ضبب 
ال�ضي�ضة يف »مل�س اأكتاف«

يف  م�صهد  ت�صوير  اأثناء  بالدوار  اإ�صابتها  مطاوع  حنان  ك�صفت 
اأكتاف«، املعرو�س حالياً على عدد من  م�صل�صلها اجلديد »مل�س 

الف�صائيات امل�رشية والعربية.
وقالت مطاوع، اإن امل�صهد كان عبارة عن �رشب »عايدة« ال�صخ�صية 
ت�رشب  مل  اأنها  م�صيفًة  الأحداث،  ح�صب  لل�صي�صة،  توؤديها  التي 
ا�صتجابة  لذلك  م�صطرة  كانت  ولكنها  قط،  حياتها  يف  ال�صي�صة 

لأبعاد دورها، ل�صيما اأن »عايدة« تاجرة خمدرات.
الفعل  بردود  �صعادتها  عن  مطاوع  اأعربت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
الإيجابية على ال�صخ�صية، التي فاقت توقعها، ح�صب قولها، خا�صًة 

اأن »عايدة« مل تظهر اإل مع نهاية احللقة الثالثة.
وي�صارك يف بطولة »مل�س اأكتاف« يا�رش جالل، وفتحي عبدالوهاب، 
فكري،  د�صوقي، وجمدي  و�رشيف  العا�صي، وحممد عز،  واإميان 

وهو من تاأليف هاين �رشحان، واإخراج ح�صني املنباوي.

م�ضل�ضل »البا�ضا« لر�ضيد ع�ضاف يتفوق  على امل�ضل�ضالت اللبنانية  يف رم�ضان
تعي�ش �ضركة الإنتاج »مروى غروب« )Marwa Group(، ل�ضاحبها املنتج مروان حداد، حالة من ال�ضعادة خا�ضة مع تفّوق 

م�ضل�ضلها الرم�ضاين »البا�ضا«، الذي يعر�ش عرب �ضا�ضة »اجلديد«، على بقية امل�ضل�ضالت املناف�ضة يف هذا ال�ضهر الف�ضيل.

ون�رشت ال�صفحة الر�صمية ل�رشكة 
ح�صاباتها  على  غروب،  مروى 
التوا�صل،  مواقع  على  الر�صمية 
الإح�صاءات ليوم الثنني، 13 ماي 
اجلاري، بح�صب �رشكة اإيب�صو�س.

الذي  »بروفا«  كما �صجل م�صل�صل 
»اإل.بي.�صي«  �صا�صة  عرب  يعر�س 
قويا،  ح�صورا  اللبنانية   )LBC(
حيث ك�صفت الإح�صاءات الأخرية 
املخت�صة مبراقبة مواقع التوا�صل 
والعامل  لبنان  يف  الجتماعي 
تفاعل  بدرجة  واملعنية  العربي، 
لقائمة  ت�صّدره  عن  امل�صاهدين، 
اأكرث امل�صل�صالت اللبنانية ح�صورا 
مواقع  خمتلف  عرب  وتفاعال 
تغريدة  مليون  بت�صعني  التوا�صل، 
لعر�صه،  الأول  الأ�صبوع  خالل 
متفوقا على خمتلف امل�صل�صالت 
اأما  حمليا،  تعر�س  التي  اللبنانية 
امل�صرتكة،  الأعمال  م�صتوى  على 
الثالثة  املرتبة  »بروفا«  فاحتل 

باأكرث الأعمال متابعة وتفاعال.
»اأ�صود«  م�صل�صل  اأي�صا  يلقى  كما 
رواجا كبريا على مواقع التوا�صل، 
حيث كان حديث النا�س خالل الـ 
24 �صاعة املا�صية، واحتل املرتبة 
الثانية لبنانيا بح�صب الإح�صاءات 
الأخرية املخت�صة مبراقبة مواقع 
لبنان  يف  الجتماعي  التوا�صل 

والعامل العربي.
اأما م�صل�صل »الكاتب« الذي تدور 
مليء  بولي�صي  اإطار  �صمن  ق�صته 
بالت�صويق، هو خيار ذواقة الدراما 
اأربعة  مرور  فبعد  الرم�صانية، 
عر�س  انطالق  على  فقط  اأيام 
امل�صل�صل مع بداية ال�صهر الف�صيل 
حتى ت�صّدر قائمة الأعمال الأكرث 
�صبكة  عرب  وم�صاهدة  رواجا 

نتفليك�س.
الت�صويق  ت�صاعد  الذي  امل�صل�صل 
يف اأحداثه وبداأ يك�صف عن خفايا 
�صتفاجئ  ل�صخ�صيات  واأ�رشار 

يف  عليه  �صتُقدم  مبا  املتابعني 
رواجا  يحقق  املقبلة،  احللقات 
امل�صتوى  وعلى  لبنان  يف  مميزا 
م�صجعة  حوله  والأ�صداء  العربي، 
نوعا  خمتلف  بعمل  ومب�رشة 
يف  وقعه  له  �صيكون  وم�صمونا، 

رم�صان.
احل�صاد«   - »الهيبة  م�صل�صل  لكن 
كبريا،  جناحا  يُحقق  الذي  هو 
خا�صة اأن هذا اجلزء يحمل اأحداثا 
ينتقل  درامية،  ومتغريات  م�صّوقة 
مركز الأحداث من قرية »الهيبة« 
اإىل املدينة حيث يُحا�رش »جبل« 
اأنه  �صيما  ول  بوؤرها،  اإحدى  يف 
ا�صطر لالإقامة بعيدا من �صيعته 
من اأجل متابعة عالج �صقيقه وابن 

عّمه الراقد يف غيبوبة.
كما اأن الفنان تيم ح�صن راهن على 
جناح امل�صل�صل واأنه �صيتفوق على 
بقية الأعمال الدرامية العربية يف 

رم�صان 1440هـ/2019.

 - »الهيبة  جناح  رحلة  بداأت  وقد 
احل�صاد« قبل حلول ال�صهر الف�صيل 
الر�صمي  الربومو  ت�صّدر  حيث 
الأّول اخلا�س به �صفحات الأكرث 
تداوًل عرب املن�صات الإلكرتونية، 
ال�صتار  ح�صن  تيم  اأ�صدل  اأن  بعد 
ال�صخ�صي على  عليه عرب ح�صابه 
موقع »اإن�صتغرام« حمققا اأكرث من 
ن�صف مليون م�صاهدة يف �صاعات 

قليلة جدا.
جناحا  حقق  قد  ح�صن  تيم  وكان 
الأول  باجلزء  �صاحقا  جماهرييا 
واجلزء الثاين من م�صل�صل »الهيبة« 
املناف�صة  عر�س  على  وتربع 
الدرامية، حيث خرجت �صخ�صية 
دائرة  عن  اجلبل«  �صيخ  »جبل 
املاألوف وباتت م�صدر اإلهام لعدد 
واملتابعني  امل�صاهدين  من  كبري 
يف الوطن العربي حتى اأن البع�س 
احلديثي  اأبنائهم  على  اأطلقوا 

الولدة ا�صم »جبل«

الفنان امل�ضري خالد ال�ضاوي: مبارك ي�ضتحق كل و�ضام ح�ضل عليه!

اأكد الفنان امل�رشي خالد ال�صاوي، 
بربنامج  وهبة  لب�صمة  حديثه  يف 

ال�رشيح  راأيه  احلارة«،  »�صيخ 
حممد  الأ�صبق  بالرئي�س  والوا�صح 

ح�صني مبارك.
الرئي�س  اأن  على  ال�صاوي  و�صدد 
مبارك بالن�صبة له يتكون من جزئني 
كان  اأنه  له  »يح�صب  اإيجابي،  الأول 
وكان  معينة  اأو�صاع  على  م�صيطرا 
ال�صعب يف عهده ل ي�صكو من تناول 

الفول الرديء«.
ما  �صلبيا،  الثاين  اجلزء  كان  فيما 
فمبارك  �صده،  الثورة  اندلع  �صبب 
الأمور  زمام  على  م�صيطرا  يكن  مل 
له  وكانت  ال�صيا�صية  الناحية  من 

اأ�صاليب معينة مع ال�صعب.

رف�صه  عن  ال�صاوي  اأعرب  كما 
باخلائن.  مبارك  الرئي�س  و�صف 
وينقطع  »مبارك بطل حربي  وقال: 

ل�صان اللي بيقول عليه خاين«.
خالل  ال�صاوي  الفنان  وتطرق 
من  للكثري  التلفزيوين  الربنامج 
املهني،  تاريخه  يف  املحطات 
مواقفه  عن  احلديث  يف  واأ�صهب 
الفن  يف  الق�صايا  خمتلف  من 
غيابه  �صبب  وف�رش  اليومية  واحلياة 
الفرتة  يف  رم�صان  م�صل�صالت  عن 

الأخرية.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
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متّردت يا�صمني عبد العزيز على 
م�صل�صلها  يف  الفني  م�صوارها 
نف�س«  »لآخر  اجلديد  الرم�صاين 
الذي حقق ن�صبة م�صاهدة عالية 
الأوىل،  حلقاته  عر�س  فور 
ن�صبة  تت�صدر  اأن  يف  وجنحت 
توّقع  ما  عك�س  على  امل�صاهدة 
الأعمال  تقدمي  جلهة  البع�س 
بجراأتها  ولكن  الرتاجيدية، 
للجميع  اأثبتت  مبوهبتها  وثقتها 

اأنها جنمة مبعايري خا�صة.
يا�صمني  اأّطلت  جديد،  ثوب  يف 
اأو �صلمى يف اأحداث  عبد العزيز 
اجلديد  الرم�صاين  م�صل�صلها 
جلمهورها  لتثبت  نف�س«  »لآخر 
الثقيل  العيار  من  جنمة  اأنها 
الكوميديا  باأدوار  تنح�رش  ل 

مكانة  خاللها  من  حجزت  التي 
بداية  منذ  جيلها  و�صط  متميزة 
من  اأكرث  يف  الفني  م�صوارها 
ال�صينما  بني  ما  كوميدي  عمل 
والدراما وامل�رشح اأي�صاً، لت�صبح 
ماركة  العزيز  عبد  يا�صمني 
ال�صاحة  يف  الن�صائية  الكوميديا 

الفنية امل�رشية.
باأدائها  اجلمهور  فاجاأت 
تلك  �صلمى،  ب�صخ�صية  املختلف 
املراأة التي ُقتل زوجها ال�صابط 
ثم  غام�صة  ظروف  يف  حازم 
خطف،  لعملية  اأولدها  تعّر�س 
قاتل  عن  للبحث  رحلتها  ويف 
جتعلها  بحقائق  تن�صدم  زوجها 
تدخل اإىل عامل الإرهاب والقتل.

عن  العزيز  عبد  يا�صمني  فتبتعد 

مليئتني  لت�صبح عيناها  ال�صحك، 
الوقت، ل ترتدي  بالدموع طوال 
تبحث  امراأة  الأ�صود؛ فهي  �صوى 
ولكن  الوقت  طول  احلقيقة  عن 

دون جدوى.
يا�صمني  اأن  م�صادر  واأفادت 

ت�صوير  �صت�صتمر يف  العزيز  عبد 
م�صاهدها �صمن امل�صل�صل حتى 
ما  وهذا  رم�صان،  �صهر  نهاية 
الكثري  منعها من ح�صور دعوات 
من اأ�صدقائها على الإفطار كما 

اعتادت كل عام.

الفنانة يا�ضمني عبد العزيز تنجح يف م�ضل�ضلها الرم�ضاين اجلديد »لآخر نف�س«



عقب اأكرث من عقد يف قمة واحدة 
من اأهم �سانعات ال�سيارات الفاخرة 
يف التاريخ، يتقاعد ديرت زيت�سه من 
من�سبه كاملدير التنفيذي لداميلر 
الأربعاء،  يوم  مر�سيد�س  مالكة 
 43 لـ  امتدت  حافلة  رحلة  عقب 
اأعمال  فيها  وب�سط  نظم  عاماً 
واأنهى  ربحيتها  من  وزاد  ال�رشكة 
الفا�سل مع كراي�سلر، ما  التحالف 
يف  عاملياً  الأوىل  للمرتبة  اأعادها 

جمال ال�سيارات الفاخرة.
هذه  خالل  يتغري  مل  واحد  ثابت 
بداأ  وقد  العتيد..  �ساربه  الأعوام: 
 2000 يف  الفعلي  �سعوده  زيت�سه 
عندما مت اإر�ساله لأمريكا لإ�سالح 
من  جزءاً  كانت  والتي  كراي�سلر، 
م�ستقر  وغري  غريب  حتالف 
طرح  على  لي�رشف  داميلر،  مع 
موديالت مثل دودج كارفان وجيب 

ليربتي.

لرئا�سة  زيت�سه  ارتقى  لحقاً، 

كراي�سلر  بف�سل  ليقوم  داميلر 
ب�سكل نهائي.. وقد عانت ال�رشكة 
اأعوامها الأوىل حتت  الأملانية يف 
من  املناف�سة  ت�ساعد  مع  زيت�سه 
اأ�سبحت  التي  دبليو  ام  وبي  اودي 
فاخرة  �سيارات  �سانعة  اأكرب 
مر�سيد�س  عانت  بينما  بالعامل، 
من قلة تنوع موديالتها، خا�سة الـ 

.SUV
النقاد  زيت�سه خطاأ  اأثبت  ذلك  مع 

تعايف  مع  وامل�سككني 

بف�سل  بقوة  داميلر  مبيعات 
اأكرث  ت�سميم  لغة  على  اعتماده 
حتت  داميلر  جناح  وميتد  جراءة، 
والتي   ،1 الفورمول  اإىل  زيت�سه 
خم�س  فيها  ال�رشكة  حققت 

انت�سارات مع لوي�س هاملتون.
�سناعة  واجهت  اأعوام  منذ 
من  واحدة  الأملانية  ال�سيارات 
الديزل  ف�سيحة  مع  اأزماتها  اأ�سواأ 
مع  فاجن،  بفولك�س  ع�سفت  التي 

لداميلر  التهامات  انتقال 

ا�ستدعت  وقد  اآخرين،  �سمن 
بجانب  زيت�سه  الأملانية  احلكومة 
فاجن  لفولك�س  املديرين  فرنائه 
الأزمة،  ملناق�سة  دبليو  ام  وبي 
التالعب  اتهامات  زيت�سه  لينكر 
كامل  ب�سكل  بانبعاثات املحركات 

وثابت.
اأكرث  اأحد  زيت�سه،  ويرتك 
واملقدرة  املعروفة  ال�سخ�سيات 
ال�سيارات،  عامل  يف  اجلميع  من 
من�سبه يف اجتماع �سنوي يف الثاين 
والع�رشين من مايو يف برلني، ليحل 
فجر  هو  كالينيو�س..  اول  حمله 
كون  مع  الأملانية،  لل�رشكة  جديد 
�سخ�س  اأول  ال�سويدي  كالينيو�س 
غري اأملاين يقود ال�رشكة يف �سابقة 
ال�رشكة  يعلم  ولكنه  نوعها،  من 
ببطء  مراتبها  يف  �سعد  اإذ  جيداً 
زيت�سه  وينوي   ،1995 من  وثبات 
داميلر  جمل�س  رئا�سة  اإىل  العودة 
ق�ساءه  بعد   2021 يف  الإ�رشايف 

فرتة ا�سرتاحة ت�ستمر �سنتني.
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بالأرقام.. �سوبرا 2020 اأ�سرع 
واأقوى مما ت�سرح به تويوتا

الأرقام الر�سمية القادمة من تويوتا 
اجلديدة  �سوبرا  ت�سارع  اإىل  ت�سري 
اإىل 96 كم\�س يف 4.1 ثانية، ولكن 
جملة  من  واقعية  لتجربة  طبقاً 
ال�سيارة   ،Car And Driver
ال�رشعة  لتلك  الو�سول  على  قادرة 

يف 3.8 ثانية فح�سب.
 335 �سوبرا  قوة  اأن  تويوتا  وتقول 
نيوتن.  494 دورانها  وعزم  ح�سان 
مرت، ولكن جمدداً توؤمن املجلة من 
متوا�سعة  الأرقام  هذه  اأن  جتاربها 
مقارنة باملعدلت احلقيقية، حيث 
قوة  الداينو  على  املحاكاة  �سّجلت 
 578 دوران  وعزم  ح�سان   339
ح�سان   4 بـ  اأعلى  اأي  نيوتن.مرت، 

املعدلت  من  نيوتن.مرت  و84 
الر�سمية.

ويعني ذلك اأن تويوتا ل�سبب ما تقوم 
ام  اأداء حمرك بي  بتقليل معدلت 
ب�ست  لرت   3.0 �سعة  التريبو  دبليو 
لإبقاء  رمبا  ملاذا؟،  �سلندرات، 
�سوبرا يف نف�س �سف Z4 اجلديدة، 
من  احلقيقية  الأرقام  اأن  حيث 
تنتج  �سوبرا  اأن  تثبت  الختبارات 
ورمبا   Z4 من  اأف�سل  دوران  عزم 

املزيد من الأح�سنة.
امليزة الأهم لتويوتا �سوبرا فوق بي 
ذلك،  مع  ال�سعر  هي   Z4 دبليو  ام 
حيث تبداأ �سوبرا من 49،990 دولر 
، بينما تبداأ Z4 من 65،690 دولر 

�سركة "زيتا" ت�ستعد لتجميع ال�سيارات 
الكهربائية الرخي�سة يف رو�سيا

جتري يف مدينة "تولياتي" الرو�سية املعروفة باإنتاج 
ال�سيارات  لتجميع  التح�سريات  "لدا"  �سيارات 
التابع   "El Panda" مل�رشوع  حتقيقا  الكهربائية 

." Zetta " ملجموعة ال�رشكات

"لدا  وميكن مقارنة ثمن تلك ال�سيارة بثمن �سيارة 
"اأوتوفاز" الرو�سية يف  غراندا" التي تنتجها �رشكة 

املدينة نف�سها.
كهربائية  �سيارة  األف   15 "زيتا"  تنتج  اأن  ويتوقع 

اإن  غازيتا"  "رو�سي�سكايا  �سحيفة  وقالت  عام.  كل 
عملية  الآن  وتختتم   .2016 عام  انطلق  امل�رشوع 
يف  ال�سيارة  ل�ستخدام  تراخي�س  على  احل�سول 
رو�سيا �سيارة "زيتا" الكهربائية عبارة عن هات�سباك 
اأمتار وتت�سع لـ4  ثالثية الأبواب ل يتجاوز طولها 3 
اأ�سخا�س. ومت ت�سميمها على اأ�سا�س من�سة خا�سة 

با�ستخدام ت�ساميم �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية.
كربونية.  واألواح  ويتكون �سالونها من هيكل معدين 
يرتاوح  وقد  عجالتها.  يف  فرتكب  حمركاتها  اأما 
عددها من حمركنينْ اإىل 4 حمركات وميكن، ح�سب 
املهند�سني، اأن تنتج ال�سيارة حتى 1750 نيوتن/مرت 

من عزم الدوران.
كيلوواط/ و32   10 بني  البطاريات  �سعة  وترتاوح 
�ساعة. واأما امل�سافة التي ميكن اأن تقطعها ال�سيارة 
يف ال�سحنة فترتاوح بني 200 و560 كيلومرتا وال�سالون 
مكيف و�سي�ساف اإليه يف امل�ستقبل تطبيق للهواتف 
الذكية ونظام ت�سغيل ال�سيارة اإلكرتونيا. ويكلف كل 
ذلك امل�سرتي 450 األف روبل، ما يعادل نحو 7000 

دولر.

ديرت زيت�سه رئي�س مر�سيد�س يتقاعد ر�سميًا

هجينة كرو�س  ب�سراء  طلبات  "اأودي" تتلقى 
اأعلنت �رشكة "اأودي" الأملانية ل�سناعة 
ال�سيارات، عن تو�سيع اأ�سطول �سيارات 
اإطالق  بف�سل  وذلك   "  Q5  " كرو�س 
حمرك هجني جديد وميكن اأن تتحول 
اإىل  ذلك  بعد  الهجينة   "Q5"كرو�س
اأقل ن�سخة ا�ستهالكا للوقود يف اجليل 

."Q5 احلايل ل�سيارات "اأودي
 Audi Q5" الدفع  رباعية  وزودت 
"مبحرك   TFSI e Quattro  55
ح�سانا   250 قوة  يولد  لرتين  �سعة 
الدوران  عزم  من  نينت/مرت  و370 
ح�سانا،   145 يولد  كهربائي  وحمرك 
ال�سباعية  ال�رشعة  علبة  عن  ف�سال 

الأوتوماتيكية.
وح�سب املوا�سفات الر�سمية لل�سيارة 
ينتجها  التي  الإجمالية  القوة  فاإن 
املحركان تبلغ 365 ح�سانا. وتت�سارع 
ال�سيارة الهجينة حتى 100 كيلومرت يف 

ال�ساعة خالل 5.3 ثانية فقط. وتبلغ 
يف  كيلومرتا   239 الق�سوى  �رشعتها 

ال�ساعة.
ويف حال ف�سل حمرك البنزين ميكن 
الهجينة  الكرو�س  �رشعة  تبلغ  اأن 
وت�ستغرق  ال�ساعة.  يف  كيلومرتا   135
ب�سعة 14.1  بطارياتها  �سحن  عملية 
با�ستخدام  �ساعة   2.5 كيلوواط  

جهاز ال�سحن القوي.
اأر�سية  حتت  خمفية  والبطاريات 

�سندوق ال�سيارة.
�سيارات  بيع  مكاتب  اأعلنت  فيما 
تتلقى  بداأت  اأنها  اأوروبا  يف  "اأودي" 
الهجينة  ال�سيارة  ب�رشاء  طلبات 
�سعرها  يقدر  التي  اجلديدة  البيئية 
بـ60 األفا و450 يورو، ما يقل بـ 8000 
 Audi" يورو عن �سعر �سيارة الديزل

."SQ5

عن  موؤخراً  �سيفروليه   اأعلنت 
 1500 �سلفرادو  اب  بيك  ح�سول 
ي�سيف  جديد  حتديث  على   2020
املحركات  خيارات  من  عدد  لها 
التي  احلديثة  والتقنيات  اجلديدة 

تزيد من قدرتها باملناف�سة.
ناقل  توفري  مع  التحديثات  تبداأ 
اأوتوماتيكي 10 �رشعات مت�سل مع 
حمرك V8 �سعة 5.3 لرت القيا�سي 
وحمرك   LT Trail Boss بفئة 
 LT بفئات  لرت   6.2 �سعة   V8
 Custom Trailو Trail Boss
، ثم جند بعد ذلك   RSTو Boss
عدة تقنيات جديدة تت�سمن مثبت 
لتح�سني  وكامريات  متكيف  �رشعة 
قدرة  بجانب حت�سني  ال�سائق  روؤية 

القطر والقدرة احل�سانية.
من  اأكرث  �ستاأتي   ،2020 مبوديالت 
ن�سف فئات ون�سخ �سلفرادو 1500 
 6.2 �سعة   V8 مبحرك  املختلفة 
 623 وعزم  ح�سان   420 بقوة  لرت 
فئتي  حت�سل  فيما  نيوتن.مرت، 

 LTو  Custom Trail Boss
تعليق  نظام  على   Trail Boss
�سم   5 بفارق  الأر�س  عن  مرتفع 
للطرق   Z71 بجانب حزمة اإ�سايف 
خلفي  اإغالق  معامل  مع  الوعرة 
�سفلية مع ممت�سات  واألواح حماية 
 18 وعجالت   Rancho �سدمات 
للطرق  جوديري  اإطارات  مع  اإن�س 

الوعرة.
الأمان  تقنيات  وتت�سمن  هذا 
اخلفيفة  �سلفرادو  ح�سول  اجلديد 
ال�ساقة  لالأعمال  واملخ�س�سة 
2020 من فئة HD على 15 كامريا 
خمتلفة تت�سمن خا�سية الروؤية من 
فقط  احل�رشية  املقطورة  خالل 
جانب  اإىل  فئتها،  يف  البيك  بهذه 
دعم  مع  الذكية  املقطورات  تقنية 
الت�سال بتطبيق خارجي، يف حني 
يعمل نظام تثبيت ال�رشعة املتكيف 
البيك اب  اأمام  الطريق  على م�سح 
بينها  اآمنة  م�سافة  على  للحفاظ 

وبني ال�سيارات الأخرى.

�سيفروليه �سيلفرادو 2020 حت�سل 
على حمركات وتقنيات جديدة
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اليوم،  �صدر  جديد  لتقرير  وفقا 
على  تعمل  اأمازون  �رشكة  اأن  فيبدو 
يقراأ   ” للإرتداء  قابل  جديد  جهاز 
اجلهاز  �صيكون   .“ الإن�صان  عواطف 
املع�صم،  م�صتوى  على  للإرتداء  قابًل 
و�صيتعرف على الأوامر ال�صوتية، ولكن 
قراءة  هي  الأ�صا�صية  وظيفته  �صتكون 
هو  وبالتايل،  الإن�صانية.  العواطف 
�صيكون عبارة عن جهاز �صحي ل مثيل 

له يف ال�صوق اليوم.
الأنباء  وكالة  من  ال�صادر  التقرير 
على  احل�صول  مت  اأنه  يقول  بلومبورغ 
على  مطلعة  م�صادر  من  معلومات 
�رشكة  تخ�ص  داخلية  ووثائق  امل�صاألة 
عن  امل�صوؤول  الفريق  اأن  تفيد  اأمازون 
 Amazon Lab126 وق�صم   Alexa
يعملن مًعا على هذا املنتج. �صيحتوي 
هذا اجلهاز على ميكروفونات تتيح له 
العاطفية ملرتديه من  احلالة  متييز   ”
اأن  التقرير  واأ�صاف   ،“ �صوته  خلل 
النهاية  يف  �صتتمكن  التكنولوجيا  هذه 
من ” تقدمي امل�صورة للم�صتخدم ب�صاأن 
مع  فعالية  اأكرث  ب�صكل  التفاعل  كيفية 

الآخرين “.
 Amazon Lab126 الق�صم لقد كان 
وراء تطوير العديد من الأجهزة التابعة 
ل�رشكة اأمازون، مبا يف ذلك على �صبيل 
 Amazon الهاتف  املثال ل احل�رش 

مكربات  و�صل�صلة   Fire Phone
وتردد   .Amazon Echo ال�صوت 
ا يف العام املا�صي اأن هذا الق�صم  اأي�صً

يعمل على روبوت منزيل.
تنفي وجود  اأو  اأمازون  توؤكد �رشكة  مل 
تبدو  الفكرة  ولكن  امل�رشوع  هذا 
هناك  الإحتمال.  نطاق  ويف  منطقية 
العديد من املوؤ�رشات احليوية القابلة 
عن  تك�صف  اأن  ميكن  والتي  للقيا�ص 
فاإن  ذلك،  ومع  الإن�صانية.  امل�صاعر 
تبقى  اجلهاز يف متييزها  فعالية  مدى 
التقرير  يقول  متاًما.  خمتلفة  م�صاألة 
اأنه لي�ص من املوؤكد يف الوقت الراهن 
ما اإذا كان امل�رشوع �صينتج عنه اإن�صاء 
منتج �صيتم طرحه جتارًيا اأم ل. اإذا مل 
اأمازون  فباإمكان �رشكة  التقنية،  تنجح 

اإلغاء امل�رشوع بب�صاطة.

ال�صتار  باإزاحة  قامت  بعدما 
 Honor الهاتف  عن  ر�صمًيا 
20، فقد قامت العلمة التجارية 
الفرعية Honor التابعة ل�رشكة 
باإزاحة  الآن  كذلك   Huawei
ال�صتار ر�صمًيا عن هاتفها الرائد 
والذي  العام  لهذا  احلقيقي 
 Pro  20  Honor اإ�صم  يحمل 
للتو  عقدته  الذي  احلدث  يف 

بالعا�صمة الربيطانية لندن.
يف  الرئي�صية  الكامريا  تتميز 
 Pro  20  Honor الهاتف 
يف  الإطلق  على  فتحة  باأ�رشع 
الذكية،  الهواتف  كامريات  �صوق 

بفتحة  عد�صة  ت�صم  ت�صم  فهي 
1.4. هذه الفتحة ت�صمح مبرور 
املئة  يف   60 بن�صبة  اأكرب  �صوء 
اإجتاه   1.8 فتحة  مع  مقارنة 
 Sony IMX586 امل�صت�صعر 
الذي ميتاز بدقة 48 ميغابك�صل 
مع العلم باأن هذه الكامريا متتاز 
لل�صورة  الب�رشي  التثبيت  بتقنية 
OIS وبتقنية التثبيت الإلكرتوين 

لل�صورة EIS على حد �صواء.
الهاتف Pro 20 Honor ي�صم 
 8 بدقة  مقربة  كامريا  كذلك 
ب�رشي  تقريب  توفر  ميغابك�صل 
هجني  وتقريب  اأ�صعاف   3 يبلغ 

ي�صل اإىل خم�صة اأ�صعاف. حتتوي 
تقنية  على  ا  اأي�صً الكامريا  هذه 
اأمر  OIS، وهذا  ال�صورة  تثبيت 
�رشوري لت�صوير الأ�صياء البعيدة 
البيئات  يف  ال�صور  اإلتقاط  اأو 
كنت  اإذا  الإ�صاءة.  املنخف�صة 
تريد ت�صوير �صيء قريب، فهناك 
Macro خم�ص�صة لهذا  كامريا 
الغر�ص متتاز بدقة 2 ميغابك�صل، 
وهي م�صممة لإلتقاط ال�صور من 
م�صافة 4 �صنتمرت. اأخرًيا، هناك 
 16 بدقة  الزاوية  وا�صعة  كامريا 
التي  الكامريا  وهي  ميغابك�صل، 
 117 تبلغ  م�صاهدة  بزاوية  متتاز 

درجة.
الإ�صطناعي  الذكاء  بف�صل 
ومعالج ال�صور، ي�صتطيع الهاتف 
خلل  من   Pro  20  Honor
 AIS Super Night الو�صع 
يف  �صور  عدة  اإلتقاط   Mode
ودجمها  ب�رشعة  الوقت  نف�ص 
�صورة  على  للح�صول  مًعا 
البيئات  واحدة عالية اجلودة يف 
الو�صع  الإ�صاءة.  املنخف�صة 
 48MP AI Ultra Clarity
ا بنف�ص الأمر  Mode يقوم اأي�صً

يف و�صح النهار.
بالكامريا  الأمر  يتعلق  وعندما 
الثقب  يف  املوجودة  الأمامية 
العلوية  الزاوية  يف  املتواجد 
الي�رشى من ال�صا�صة، فهي متتاز 
ذكر  وعلى  ميغابك�صل.   32 بدقة 
ال�صا�صة، فهي متتاز بحجم 6.26 
وكما   .FullHD+ وبدقة  اإن�ص 
 Honor الهاتف  مع  احلال  هو 
 Pro 20 Honor 20، فالهاتف
ال�صماعات  ملنفذ  بدوره  يفتقد 
ا  اأي�صً ي�صم  ولكنه   ،3.5mm
يف  الأ�صابع  ب�صمات  م�صت�صعر 
اجلانب مع العلم باأنه ي�صم كذلك 
خا�صية التعرف على الوجه لفتح 

الهاتف.
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 Honor 20 Pro الإعالن ر�ضمًيا عن الهاتف

اأربع كامريات يف اخللف، و�شا�شة مزودة بثقب
اأمازون تعمل على جهاز جديد قابل 

للإرتداء " يقراأ عواطف الإن�شان "، 
وفقا لتقرير جديد

 WhatsApp على الرغم من اأن تطبيق
دفع  ومع  �صنوات،  منذ  موجوًدا  ظل 
الفي�صبوك ملا ي�صل اإىل 16 مليار دولر 
ال�رشكة  اأن  اإل  عليه،  للح�صول  اأمريكي 
بها  �صتجني  التي  الكيفية  بعد  مل حتدد 
كان  ال�صابق،  يف  التطبيق.  من  املال 
ميكن �رشاء تطبيق WhatsApp ملرة 
اإقرتاح الإ�صرتاك  واحدة، وبعد ذلك مت 
نهاية  يف  ولكن  �صنوًيا،  التطبيق  يف 

املطاف اأ�صبح التطبيق جمانًيا متاًما.
املا�صي  العام  يف  اإت�صح  ذلك،  ومع 
لعر�ص  خطط  لديها  الفي�صبوك  اأن 
اأكدت  وقد  التطبيق،  يف  الإعلنات 
من  الآن  ذلك   WhatsApp �رشكة 
خلل الإ�صارة اإىل اأن الإعلنات �صت�صل 
اإىل التطبيق اخلا�ص بها يف العام 2020. 
قبل  من  ذلك  عن  الك�صف  مت  وقد 
بن�رش  قام  والذي   Matt Navarra
�صور من عر�ص تقدميي مت تقدميه يف 
يف   Facebook Marketing قمة 

هولندا.

العام  يف  �صدر  الذي  للإعلن  ووفقا 
يف  اإل  الإعلنات  تظهر  فلن  املا�صي، 
WhatsApp Status، متاما كما هو 
على  الق�ص�ص  خا�صية  يف  الآن  احلال 
هو  ال�صار  واخلرب  اإن�صتاجرام.  �صبكة 
 WhatsApp اأنه اإذا كنت ل ت�صتخدم
هذه  ظهور  فر�ص  فاإن  كثرًيا،   Status

الإعلنات �صئيلة جًدا.

هذه  ت�صميم  فاإن  احلظ،  حل�صن 
اأن  لذا يجب  لي�ص متداخًل،  الإعلنات 
تظل قادًرا على اإ�صتخدام التطبيق على 
ا، �صت�صل  اأي�صً اإنقطاع.  ما يرام دون اأي 
 ،2020 العام  يف  فقط  الإعلنات  هذه 
لبدء  كاٍف  وقت  هناك  يزال  ل  لذلك 
اإذا   WhatsApp بدائل  عن  البحث 

كان هذا يزعجك حًقا.

اآبل �شتك�شف عن نظام 
3جوان يف   13  iOS

اآبل �صتعقد  اأن �رشكة  لقد علمنا بالفعل 
 WWDC موؤمترها ال�صنوي للمطورين
2019 يف الفرتة ما بني 3 يونيو و7 يونيو 
من هذا العام، ولكن اليوم قررت ال�رشكة 

الدعوات  اإر�صال  اأخرًيا 
الإعلم  لو�صائل 
احلدث.  هذا  حل�صور 
�صيبداأ املوؤمتر يف اليوم 
يونيو،  �صهر  من  الثالث 
ال�صاعة  يف  وبال�صبط 
10 �صباًحا بتوقيت �صان 

خو�صيه مبركز املوؤمترات ماكيرني.
فيه  تتحدث  �صوف  الذي  اليوم  هو  هذا 
 iOS الأوىل عن نظام  للمرة  اآبل  �رشكة 

التي  اجلديدة  امليزات  لنا  وتُظهر   ،13
الزمني  الإطار  عن  وتعلن  بها،  �صياأتي 
الن�صخة  باإطلق  فيه  �صتقوم  الذي 
للمطورين  النظام  هذا  من  التجريبية 
اإطلقه  يتم  اأن  اأمل  على  واملختربين 
 iOS نظام  باأن  وي�صاع  اخلريف.  يف 
الليلي  الو�صع  معه  �صيجلب  اجلديد   13
بالكامل،  الت�صغيل  نظام  م�صتوى  على 
ف�صل عن العديد من امليزات اجلديدة 

الأخرى.

�شتبداأ  الإعلنات  اأن  توؤكد   WhatsApp
بالظهور يف تطبيقها اإبتداء من العام 2020

بلكبريي تقا�شي تويرت بزعم 
انتهاكها �شت براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بلكبريي برفع دعاوي ق�صائية 
�صد من�صة التوا�صل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�صة 

بها يف اأنظمة الرتا�صل وتقنيات الإعلنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�صعارات حيث ن�صت 
ال�صكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبلكبريي يف �صت مناحي 

خمتلفة ومن �صمنها اإن�صاء املن�صة لتطبيقات 
مرا�صلة با�صتخدام ابتكارات بلكبريي وواجهات 

امل�صخدم خا�صتها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �صبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بلكبريي تهماً م�صابهة العام 
املا�صي لفي�صبوك بزعم انتهاك �صبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�صافة 

لواجهة امل�صتخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�صة بر�صائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�صابهة بق�صية تويرت.
اإل اأن في�صبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�ص من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بلكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�صنيع الهواتف يف 
2016 واإطلق هاتفها KEYone امُل�صنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خلل معر�ص



الأخري  اجتماعها  خالل  احلكومة،  وافقت 
على اإجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات 
احلبوب و احلليب، التي ت�شكل وحدها اأكرث 
و ذلك  للبالد،  الغذائية  الواردات  من ن�شف 
يف اإطار م�شعى �شامل يهدف للحد من تاآكل 

احتياطيات ال�رصف. 
ال�شعبتني  هاتني  واردات  تنظيم  �شكل  و 
الإ�شرتاتيجيتني حمور العر�ض الدوري لوزير 
املالية، الذي اأبرز منط ال�شترياد املعتمد 
الذي  الهام  املايل  والدعم  املجال  هذا  يف 
مو�شحا  اإعانات،  �شكل  يف  الدولة  تقدمه 
امل�شتوى الت�شاعدي لفاتورة ا�شترياد القمح 

ال�شلب واللني.
الوزير اىل »�رصورة  ال�شياق، تطرق  يف هذا 
غري  اإىل  العمومي  الدعم  حتويل  من  احلد 
م�شتحقيه« موؤكدا اأن احلكومة تبقى حري�شة 
ال�رصائية  بالقدرة  امل�شا�ض  »عدم  على 
اإجراء  احلكومة  قررت  للمواطن«وعليه، 
لل�شوق  احلقيقية  للحاجيات  دقيق  تقييم 
الوطنية من القمح واحلليب خا�شة ما يرتبط 
كاإجراء  تقرر،  و  التحويلية.  بال�شناعة  منها 

اأويل، توقيف منح الرتخي�ض باإقامة مطاحن 
جديدة للقمح اأو تو�شيع القائم منها  .

املتعاملني  تكليف  �شيتم  ال�شياق،  نف�ض  يف 
�شبط  على  القائمني  العموميني 
للمخزون  اأح�شن  ت�شيري  ب�شمان  ال�شوق 
�شيغ  اعتماد  خالل  من  ال�شرتاتيجي، 
الواردات  تر�شيد  ق�شد  م�شتحدثة،  تدخل 
الأخرى  الغذائية  واملنتجات  القمح  من 

اخلا�شعة للبور�شة كما تقرر تو�شيع ت�شكيلة 
اىل  لت�شمل،  القطاعات  املتعددة  اللجنة 
جانب قطاعات املالية وال�شناعة والتجارة، 
معمقة  بدرا�شة  تكليفها  مع  الفالحة  قطاع 

لل�شعبتني 
الوطني  ال�شوق  متوين  تر�شيد  �شبل  وبحث 
منهما، مع تقدمي مقرتحات عملية م�شتعجلة  

خالل اجتماع احلكومة املقبل.

م.�س

يف اإطار احلد من تاآكل احتياطيات ال�صرف

اإجراءات جديدة لتنظيم واردات احلليب و احلبوب 

القناة العربية الثانية

هذه هي اجلهة التي 
و�ست ب�سمري القنطار

العدو  بجي�ض  �شابق  �شابط  روى 
عميد  اغتيال  ق�شة  ال�شهيوين، 
الأ�رصى اللبنانيني املحررين، �شمري 
اجلهة  وك�شف  �شوريا،  يف  القنطار، 
وقادت  تواجده  مبكان  و�شت  التي 
طائرة  من  موجه  ب�شاروخ  لغتياله 

حربية.
عن   ، الثانية  العربية  القناة  ونقلت 
ال�شابط ، ماركو مورنو، قوله اإن اأحد 
قادة ف�شائل املعار�شة ال�شورية، نقل 
لال�شتخبارات الع�شكرية الإ�رصائيلية 
يف  اأ�شهمت  معلومات  »اأمان«، 

الو�شول اإىل القنطار وت�شفيته.
املطول  تقريرها  القناة  وا�شتهلت 
احلقيقة…العالقة  »ف�شح  بعنوان 
وكتبت  احلقيقية«،  الق�شة  ال�شورية، 
اأن ثمة ق�شة خيالية ل ميكن الك�شف 
عنها اإل الآن، وهي عبارة عن عملية 
الآن،  حتى  �رصية،  كانت  اإ�رصائيلية 
متثلت يف تنكر اأع�شاء وحدة �رصية 
»�شهيونية« يف زي فريق طبي لعالج 
املعار�شة  من  ال�شوريني  اجلرحى 

امل�شلحة.
ل�شان  على  العربية  القناة  وذكرت 
للقوات  تابعتني  طائرتني  اأن  مورنو، 
من  اأقلعتا  الإ�رصائيلية  اجلوية 
اجلوي  املجال  ودخلتا  اإ�رصائيل 
اأربعة  باإطالق  وقامتا  ال�شوري. 
�شواريخ على مبنى من �شتة طوابق 
متواجدا  القنطار  كان  جرمانا،  يف 

فيه بجنوب دم�شق.
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�صور الغزالن بالبويرة

هزة اأر�سية ب�سدة
 4,1 درجات 

�شجلت اأول اأم�ض اخلمي�ض يف حدود ال�شاعة الثانية 
و �شبعة دقائق زوال )14�شا07د( هزة اأر�شية بولية 
البويرة، بلغت �شدتها 4،1 درجات على �شلم ري�شرت، 
الفلك  علم  البحث يف  بيان ملركز  به  اأفاد  ح�شبما 
والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء. وحدد مركز الهزة 
البويرة،  بولية  الغزلن  �شور  �شمال غرب  كلم  ب8 

ي�شيف ذات امل�شدر

عني و�صارة باجللفة

م�سرع طفل يف حادث مرور 
اأودى �شباح اأم�ض حادث مرور اليم وقع بالطريق 
الولئي رقم 140 املوؤدي اإىل بلدية بنهار  اإىل وفاة 
طفل يبلغ من العمر 13 �شنة  واإ�شابة 03 اآخرين تبلغ 
خطرية  باإ�شابات  �شنة   55،24،14 مابني  اأعمارهم 
املدنية  احلماية  م�شالح  طرف  من  نقلهم  مت 
الإ�شعافات  تلقوا  اأين  و�شارة  عني  م�شت�شفى  اإىل 
وانقالب  انحراف  يف  متثل  احلادث  الالزمة، 
�شيارة من نوع لوڨان ، كما اأطلقت م�شالح احلماية 
وعدم  واحلذر  احليطة  اأخذ  يف  نداءاتها  املدنية 
واحرتام  اخلطري  والتجاوز  ال�رصعة  يف  الإفراط 

اإ�شارات املرور .
بوخالفة م�صطفى

�صرطة البليدة

حتجز01 كيلوغرام من 
الكيف املعالج

بتاريخ  البليدة  ولية  اأمن  عنا�رص  متكنت 
ترويج01  عملية  اإحباط  من   2019 ماي   23
القب�ض  وتلقي  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 

على امل�شتبه فيه يف العملية.

مكافحة االإرهاب

القب�ض على الإرهابي »د.�ستار«
اإ�شتغالل  بف�شل  و  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ض  م�شرتكة  مفرزة  األقت  املعلومات، 
بتمرنا�شت/ن.ع6،   2019 ماي   23 يوم  ال�شعبي، 
الذي  �شتار«،  »د.  امل�شمى  الإرهابي  على  القب�ض 

اإلتحق باجلماعات الإرهابية �شنة 2012.
اإن هذه النتائج توؤكد مرة اأخرى مدى اليقظة التي 
يتحلى بها اأفراد اجلي�ض الوطني ال�شعبي وعزمهم 
الرتاب  كافة  عرب  املجرمني  هوؤلء  تعقب  على  

الوطني.

اجلمعة الثالثة من رم�صان

100 األف م�سل يوؤدون 
�سالة اجلمعة بالأق�سى

اأدى ع�رصات الآلف امل�شلني �شالة اجلمعة الثالثة 
من �شهر رم�شان يف امل�شجد الأق�شى املبارك.

اأوقاف  عام  مدير  اخلطيب  عزام  ال�شيخ  واأو�شح 
 100 حوايل  اأن  الأق�شى  امل�شجد  و�شوؤون  القد�ض 
األف م�شل اأدوا �شالة اجلمعة يف امل�شجد الأق�شى 

املبارك.
بالتعاون  الإ�شالمية  الأوقاف  دائرة  وقامت طواقم 
النظام والك�شافة واملتطوعني والإ�شعاف  مع فرق 
امل�شجد  وم�شليات  واأروقة  �شاحات  يف  بالنت�شار 
خلدمة  الظهرية،  �شاعات  منذ  املبارك  الأق�شى 
وف�شل  املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  اإىل  ال�شائمني 
الن�شاء، وت�شهيل الدخول  اأماكن �شالة الرجال عن 

واخلروج عرب بوابات الأق�شى.
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الدرك الوطني ب�صلف 
توقيف مرتكب جرمية قتل

 يف حق زوجته 

 بلدية احلمادنة غليزان

حريق ياأتي على 10هكتارات
 من احلبوب 

للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن 
من  ال�شلف  ولية  حواء  ببني  الوطني 
يف  ب�شعة  قتل  جرمية  مرتكب  توقيف 
�شنة   40 العمر  من  البالغة  زوجته  حق 
اأفاد  ح�شبما   ، قو�شني  وادي  ببلدية 
الهيئة  لذات  بيان  اخلمي�ض  اليوم  به 

الأمنية.
واأو�شح البيان اأن وقائع الق�شية تعود اإىل 
قام  اأين  الفارط  الثنني  نهار  منت�شف 
اجلاين البالغ من العمر 48 �شنة بالتوجه 

ا�شطحاب  اأجل  من  �شهره  منزل  اإىل 
يوم  الزوجية  بيت  غادرت  التي  زوجته 
قبل احلادثة بعد تعر�شها للتعنيف من 
اأنها رف�شت الرجوع  اإل  طرف زوجها، 
كان  �شكني  باإخراج  مبا�رصة  ليقوم  معه 
و توجيه عدة طعنات مبناطق  بحوزته 
الرقبة،  )البطن،  ج�شدها  من  متفرقة 
على  توفيت  اليدين(  اأطراف  و  ال�شدر 
اإثرها يف عني املكان ليفر بعدها باجتاه 

جمهول على منت دراجته النارية.

ت�شبب حريق �شب مبح�شول للقمح ال�شلب 
اأواخر  احلمادنة  ببلدية  خرفية  مبنطقة 
الأ�شبوع من اإتالف اأزيد من 10 هكتارات 
عنه  ك�شفت  ح�شبما  ال�شلب  من القمح 
التي جنحت يف  املدنية  احلماية  م�شالح 

اإنقاذ اأكرث من 12 هكتار اأخرى من القمح 
باملنطقة  حماذية  م�شاكن  وكذا  ال�شلب 
لعامل  العملية  �شعوبة  من  بالرغم  وهذا 
النت�شار  يف  �شاهمت  التي  الرياح  هبوب 

ال�رصيع لأل�شنة النريان .

�صيدي بلعبا�س

تفكيك �سبكة ترويج املخدرات 
وحجز800 مليون �سنتيم      

بولية  الثامن  احل�رصي  الأمن  عنا�رص  جنحت  
�شيدي بلعبا�ض  من الإطاحة ب07 عنا�رص من �شبكة 
خمت�شة يف ترويج  ترويج املخدرات واملهلو�شات 
قر�ض  و150  كيف  200غ  وحجز  الرو�شي   بحي 
مهلو�ض ومبلغ مايل كبري  يزيد ال800 من عائدات  
بيع هذه ال�شموم ، زيادة على حجز اأ�شلحة بي�شاء 
حمرتف  ومنظار  الأنواع  خمتلف  من  حمظورة 
كان  رخ�شة  بدون  عليه  يحوز  املتهمني  اأحد  كان 

ي�شتعمل يف مراقبة م�شالح المن .
حممد بن ترار

ميناء اجلزائر خالل الثالثي 
االأول 2019 

عبور اأزيد من 8ر2 مليون طن 
من الب�سائع 

عبور جمموع  اإىل  اجلزائر  ميناء  موؤ�ش�شة  اأ�شارت 
اجلزائر  مبيناء  الب�شائع  من  طن  مليون  853ر2 
خالل الثالثي الأول 2019 اأي بزيادة ن�شبتها 03ر1 

باملائة مقارنة بنف�ض الفرتة من �شنة 2018 .
و عليه فقد �شجلت الب�شائع التي مت اإنزالها ارتفاعا 
بن�شبة 16ر12 باملائة لتبلغ حجم 2.648.624 طن 
يف حني بلع حجم الب�شائع التي مت �شحنها تراجعا 

بن�شبة 86ر55 باملائة لتبلغ 203.900 طن.
حركة  تطور  اإىل  اأ�شا�شا  الرتفاع  هذا  يعود  و 
نف�ض  ح�شب  الفرتة  هذه  خالل  احلاويات 

املوؤ�ش�شة.

ات�صاالت اجلزائر مب�صتغامن 

اجناز 1.800 كلم من
 الألياف الب�سرية 

مد  املا�شية  ال�شنوات  خالل  م�شتغامن  بولية  مت 
الب�رصية  الألياف  من  كلم   1.800 بطول  �شبكة 
لربط العديد من الإدارات العمومية واملوؤ�ش�شات 
القت�شادية، ح�شبما اأ�شتفيد من املديرية الولئية 

ل »ات�شالت اجلزائر«.

جنم منتخب اأملانيا 
ال�سابق »ملك ال�ساورما«

كوبي قام النجم الأملاين لوكا�ض بودول�شكي،  في�شيل  �شفوف  يف  من املحرتف  له،  الثاين  الفرع  بافتتاح  يف الياباين،  ال�شاورما  وجبات  تقدمي  ال�شابق مدينة »كولونيا« الواقعة غرب اأملانيا.مطعم  الالعب  بودول�شكي  يعترب  وكولونيا ول  موينخ  بايرن  �شفوف  واأر�شنال يف  الإيطايل،  واإنرت  الرتكي، الأملانيني،  �رصاي  وغلطة  غريبا على الن�شاط التجاري، فهو يدير الإجنليزي، 
ا�شم و�شبق اأن افتتح بودول�شكي الفرع الأول �شل�شلة مطاعمه رفقة �رصيكني له. يحمل  الذي  ال�شاورما  املطعم »منكال دونر« يف يوليو العام املا�شي، ملطعم  على  كبريا  اإقبال  لقي  قدمها والذي  التي  ال�شاورما  تذوق  اأجل  جنم منتخب اأملانيا ال�شابق بنف�شه يوم من 

الفتتاح.

�سعر قمي�ض رونالدو 
اجلديد مع يوفنتو�ض

املو�شم ك�شف نادي يوفنتو�ض الإيطايل عن ال�شكل  يف  الأ�شا�شي  للقمي�ض  متباينة اجلديد  اأفعال  ردود  اأثار  والذي  هو املقبل،  ما  ولكن  اجلماهري،  بني  اإعالنه  كري�شتيانو فور  قمي�ض  على  احل�شول  �شعر 
جمموعة رونالدو؟! للنادي  الر�شمي  املوقع  2019-2020 ويوفر  ملو�شم  يوفنتو�ض  129 قم�شان  مقابل  اخللف  يف  ا�شم  بدون  �شارة للبيع  اإ�شافة  خيار  مع  اإ�شرتليني،  جنيه 

احل�شول دوري اأبطال اأوروبا مقابل 10 جنيهات. يف  امل�شجعون  رغب  حال  على ويف  رونالدو  كري�شتيانو  ورقم  ا�شم  مبلغا على  ذلك  ف�شيكلفهم  قم�شانهم،  اأن ظهر  اأي  اإ�شرتلينيا،  جنيها   15 قدره  145 جنيها اإ�شافيا  الإجمالية هي  القمي�ض  اإ�شرتلينيا اأي ما يعادل 168 دولرا تقريبا.تكلفة 

الإقليمية  الكتيبة  عنا�رص  اأم�ض،  متكنت 
من  بوهران،  بال�شانية  الوطني  للدرك 

اإحباط مترير 100 غ من الكوكايني.
العملية متت على ال�شاعة الثانية �شباحا، 
الإقليمية  الكتيبة  اأفراد  قيام  خالل 
بال�شانيا، بنقطة مراقبة، الواقعة بالطريق 
الكرمة  بني  الرابط   ،2 رقم  الوطني 
�شيارة  اإنتباههم  لفت  اأين  ال�شانية  و 
من  قادمة  اللون،  حمراء  »فول�شفاقن« 
فينك�ض«،  لنزل«  الدوران  حمور  اجتاه 
فيها  ال�شتباه  مت  ال�شانيا،  بلدية  باجتاه 

ليتم توقيفها على م�شتوى نقطة املراقبة، 
باملركبة  اخلا�شة  الإدارية  الوثائق  لتفقد 
للتفتي�ض  اإخ�شاعها  وبعد  حيث  وال�شائق 
املخدرات  من  كمية  �شبط  مت  الدقيق، 
بحوايل  تقدر  كوكايني،  نوع  من  ال�شلبة، 
100 غ، كانت خمباأة باإحكام حتت املقعد 
بغطاء  ملفوفة  ال�شائق،  بجانب  الأمامي 
بال�شتيكي ليتم اإلقاء القب�ض على �شاحب 
املركبة ومرافقه، قبل اقتيادهما اإىل مقر 

الفرقة ال�شانيا.
 اأحمد بن عطية

�س  اأ

 ال�صانيا بوهران

حجز 100 غ من الكوكايني 
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