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املوؤ�ش�شة الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى

الرئي�س املدير العام ل�سركة يهدد عماله 
باملتابعة الق�سائية 

الوطنية  املوؤ�س�سة  و�سف  عمال   
بدائرة  الكربى  البرتولية  للأ�سغال 
عن  امل�رضبني  م�سعود  حا�سي 
العام  املدير  الرئي�س  تعليمة  العمل 
خا�سة  باال�ستفزازية  للموؤ�س�سة 
بعدما هددهم بامللحقة الق�سائية 
موا�سلة  بخيار  مت�سكهم  حالة  يف 

اال�رضاب عن العمل .
الوطنية  عمال  املوؤ�س�سة  �سدد 

للأ�سغال البرتولية الكربى املعروفة 
موا�سلة  خيار  مبوا�سلة   ،  GTP بـ
غاية  اىل  العمل  عن  االإ�رضاب 
مطالبهم  مع  اجلاد   التجاوب 
والتي  املهنية  و  االجتماعية 
بنظام  العمل  مقدمتها  يف  تاأتي 
ملنحة  التقاعد  4/4،  اإ�سافة  
يف  عليها  املن�سو�س  والتعوي�سات 
بتطبيق  البرتويل  املجمع  قرارات 

منحة 60 �سهرا ، مع احلق للعامل يف 
اال�ستفادة من منح«pri-prc«بن�سب 
منحة  واإ�سافة  وحمرتمة  جيدة 
اخلطر، مع التم�سك الكبري مبطلب 
للموؤ�س�سة  احلاليني  املدراء  رحيل 
التكفل  يف  الكبري  عجزهم  ب�سبب 
الزمن  جتاوزها  التي  بان�سغاالتهم 

على حد قولهم  .
العمال  طالب  فقد  ثانية  جهة   من 

الطاقة  وزير  من  املحتقنون 
للمجمع  العام  املدير  والرئي�س 
النفطي العملق �سوناطراك ر�سيد  
املدير  الرئي�س  بتقدمي  ح�سي�سي 
للأ�سغال  الوطنية  للموؤ�س�سة  العام 
امل�ساءالت  اأمام  الكربى  البرتولية 
و�سفوه  ما  خلفية  على  القانونية 
اثر  اال�ستفزازية   بت�رضيحاته 
العمل  با�ستئناف  العمال  مطالبته 

جدد  كما   ، ق�سائيا  ملحقتهم  اأو 
ذات املتحدثني ندائهم لنائب وزير 
االأركان  الوطني وقائد هيئة  الدفاع 
ال�سعبي   الوطني  للجي�س  العامة 
اأجل  من  �سالح  قايد  اأحمد  الفريق 
العمال  حلماية  العاجل  التدخل 
املمار�س  االإداري  االإرهاب  من 
اأ�سموه  ما  ا�سرتجاع  و  حقهم  يف 

بحقوقهم امله�سومة .
ذات  عمال  احتجاج  اأن  ومعلوم 
ال�رضكة لقي ت�سامنا كبريا من طرف 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات  عديد 
ونواب برملانيني من ال�سلف والبي�س 
اأعلنوا عن دعمهم  الذين بدورهم   ،

املطلق واللم�رضوط ملطالبهم .
اأحمد باحلاج 

بعني الرتك بوهران

 تنظيم »احلرقة« عرب »الفاي�سبوك« 

خبر في 
صورة

خام االأوبك يفوق 63 دوالرا للربميل 

بلغ �سعر �سلة خامات اأوبك  01ر63 دوالرا للربميل ام�س االثنني مقابل 
71ر62 دوالر امل�سجل يوم اجلمعة املن�رضم، ح�سبما ما اأفادت منظمة 

الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( على موقعها االإلكرتوين.
االإنتاج  قيا�س م�ستوى  تعد مرجعا يف  التي  اأوبك  �سلة خامات  وت�سم 
اخلفيف  العربي  واخلام  اجلزائري،  �سحاري  خام  وهي  نوعا   14
ال�سعودي، وخام الت�سدير الكويتي، وخام مربان االإماراتي، واالإيراين 
بوين  وخام  الليبي،  ال�سدر  وخام  العراقي،  اخلفيف  والب�رضة  الثقيل، 
ورابي  االنغويل،  �سول  وجريا  الفنزويلي،  مريايات  وخام   النيجريي، 
اخلفيف الغابوين، واأورينت االكوادوري، وزافريو لغينيا اال�ستوائية، و 

جينو الكونغويل.
و عرفت اأ�سعار نفط برنت اأول اأم�س االثنني خلل التبادالت االأوروبية 
لت�سليم  بالن�سبة  الدولية  لندن  ب�سوق  دوالرا  41ر63  ب  لتقدر  تراجعا 
اأوت القادم. اأما ب�سوق نيويورك، قدر النفط االأمريكي اخلفيف ت�سليم 
جويلية املقبل 29ر54 دوالرا مرتاجعا اأي�سا ب12 �سنتا عن �سعر اإغلق 

ال�سوق يوم اجلمعة املن�رضم.

النقل املبا�سر لودية اخل�سر 
بورندي يثري اجلدل

حول  ال�سكوك  اأثارت 
للمباراة  املبا�رض  النقل 
م�ساء  التي جمعت  الودية 
البارحة املنتخب الوطني 
ردود  البورندي  ونظريه 
طرف  من  عديدة  اأفعال 
اجلزائرية  اجلماهري 
حول  البت  عدم  ظل  يف 

نقله على  اللقاء كان مربجما  واأن  نقل املقابلة من عدمها، خا�سة 
املبا�رض عرب قنوات »الكاأ�س« القطرية، قبل اأن تنت�رض االأخبار حول 
الذي  املر  وهو  برجمتها،  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  رف�س 
اأثار غ�سب اجلزائريني يف ظل رغبتهم بروؤية رفقاء اللعب يا�سني 

براهيمي يف اختبار
اإفريقيا املقرر  الر�سمية وخو�س كاأ�س  ودي قبل انطلق املناف�سة 

انطلقها بعد 10 اأيام.

قديورة يرد على امليدان
الدويل  اللعب  تلقى 
قديورة  اجلزائري عدالن 
االإ�سادة من طرف الناخب 
بلما�سي  جمال  الوطني 
الكبرية  املجهودات  بعد 
املعني  يبذلها  التي 
الرتب�س  انطلق  منذ 
لكاأ�س  التح�سريي 

اإفريقيا، حيث انده�س اجلميع باملثابرة التي يعتمدها »الدبابة« يف 
التدريبات وم�ساعفة اجلهود حتى يكون عند ح�سن الظن وينال ثقة 

الطاقم الفتي الوطني.

اجللفة 

اإغالق 7 مرامل وحتويل 
اأ�سحابها للجهات الق�سائية )

قامت م�سالح الدرك الوطني بوالية اجللفة بغلق �سبع مرامل واإحالة 
علم  ما  ح�سب  ن�ساطهم  خمالفات  يف  للنظر  العدالة  اإىل  اأ�سحابها 

اأم�س الثلثاء من قيادة املجموعة الوالئية للجهاز.
 ، حلوي  اهلل  نور  املقدم  املجموعة،  قائد  ك�سف  ت�رضيح  يف  و 
ب�سفة خمالفة  الرمال  نهب  مكافحة  اإطار  قامت يف  »م�ساحله  باأن 
بعدد  كائنة  ع�سوائية  مرامل  بغلق7  اأي�سا  البيئة  يهدد  وما  للت�رضيع 
من البلديات على غرار حا�سي بحبح و�سيد بايزيد .«  وتن�سط هذه 
املرامل ب�سفة ع�سوائية ومبخالفة للت�رضيع القانوين الذي ينظم هذا 
املجال حيث ال يحوز كثري منهم على رخ�س ومنهم من ين�سط يف 
نقاط )رقع جغرافية( غري تلك املحددة ب�سفة قانونية عند الهيئات 
اأن  االأمني  امل�سوؤول  ذات  واأبرز  املرامل   هذه  لها مبتابعة  املوكلة 
اأهم �سبب جعل م�سالح الدرك الوطني تتحرك يف هذه الق�سية هو 
مبادة  املحملة  الثقيل  الوزن  ل�ساحنات  الكثيفة  احلركة  »ملحظة 
اأبان  مما  واحد  رقم  املزدوج  الوطني  الطريق  جتوب  والتي  الرمل 
اأن هناك اإ�ستنزاف غري عادي �سيوؤثر �سلبا على البيئة وبالتايل هناك 

ن�ساط خمالف للقانون يف ا�ستغلل هذه املادة » .

ال�رضطة  اأم�س،م�سالح  متكنت  
للأمن احل�رضي االأول باأمن دائرة 
عني الرتك باأمن والية وهران،  من 
االإطاحة بع�سابة اإجرامية منظمة 
تخت�س يف الن�سب واالحتيال عرب 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
»الفاي�سبوك، تخت�س يف ا�ستدراج 
و  وهران  والية  خارج  من  �سباب 
�رضية  اإبحار  بعمليات  اإيهامهم 

�سخ�سني  من  تتكون    ، اأوربا  اإىل 
العمر 21�سنة و22�سنة  يبلغان من 
على  بناء  متت  التوقيف  عملية   ،
حتريات معمقة مل�سالح ال�رضطة 
الرتك  عني  دائرة  م�ستوى  على 
اإجرامية  ع�سابة  وجود  مفادها 
عن  ال�سحايا  با�ستهداف  تقوم 
طريق �سفحات وح�سابات وهمية 
االإجتماعي  توا�سل  �سبكة  عرب 

»فاي�سبوك«، وذلك من خلل اإيهام 
يقطنون  العمر  مقتبل  يف  �سباب 
اإبحار  وهران،بعملية  والية  خارج 
يقومان  اأين  اأوروبا،  نحو  �رضية 
والية  اإىل  للقدوم  باإ�ستدراجهم 
وهران و�سلبهم مبالغ مالية ترتاوح 
 15 اإىل  �سنتيم  12مليون  مابني 
اأحد  م�ستوى  على  �سنتيم،  مليون 
حتديد  بعد  ترك  عني  �سواطئ 

اإبحار �رضي وهمية  لعملية  موعد 
بو�سع  ال�رضطة  م�سالح  لتقوم   ،
اإىل  اأف�ست  التنفيذ  خطة حمكمة 
م�ستاأجر  م�سكن  داخل  توقيهما 
بذات  �سحاياهم  فيه  ي�ستقبلون 
�سدهما  حترير  مت  املنطقة، 
مبوجبه  �سيحالون  ق�سائي  اإجراء 

على العدالة.
 اأحمد بن عطية

الوطنية  ال�رضكة  وقعت 
و  �سوناطراك  للمحروقات 
»?الب«  الربتغالية  ال�رضكة 
لتزويد  اتفاقيات   )Galp(
الطبيعي  بالغاز  الربتغايل  ال�سوق 
اجلزائري بحجم 5ر2 مليار مرت 
متديدا  ذلك  و  �سنويا  مكعب 
للتفاقيات التي جتمع ال�رضكتني 
منذ 25 �سنة،  ح�سب ما اأفاد به 

اليوم الثلثاء بيان لل�رضكة.
و تقوم �سوناطراك و »جالب«، من 
خلل هذه االتفاقيات ب«متديد 
 10 ملدة  التاريخية  �رضاكتهما 
البيان،  اإ�سافية«، ي�سيف  �سنوات 
منذ  ال�رضكتني  يربط  انه  علما 
�رضاء  و  بيع  عقد   1994 �سنة 
و  اجلزائري  الطبيعي  الغاز 
مكانة  االتفاقيات  هذه  »تعزز 

ل�سبه  رئي�سي  كمورد  �سوناطراك 
نف�س  االإيبريية«، ح�سب  اجلزيرة 

امل�سدر.  
الغاز  ت�سدير  باأن  التذكري  يجدر 
عدة  اإىل  يخ�سع  اجلزائري 
مبيعاته  جممل  ك�سبط  اإجراءات 
بعقود  الطويل  املدى  على 
التزويد اإىل جانب خ�سوع العملية 
اإىل اإجراءات تنظيمية »�سارمة« و 

الت�رضيح اجلمركي املزدوج وجاء 
�سوناطراك  اأعدتها  مذكرة  يف 
جممل  اأن  الغاز  ت�سدير  حول 
مبيعات الغاز على املدى الطويل 
ت�سبط بعقود التزويد التي تخ�سع 
 Take Or Pay« بدورها ملبداأ
» اأي  يتََعنُي على امل�سرتي ا�ستلم 
الكمية املتعاقد عليها ودفع ثمنها 

حتى اإن مل ي�ستلمها.

اجلزائر تزود الربتغال بالغاز الطبيعي
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ردوا عمليا على دعوة بن �شالح 

الطلبة يرفعون مقرتحات للخروج من الأزمة 
 جدد  الطلبة م�شريتهم ال�شلمية معرب ين عن رف�شهم لدعوة بن �شالح للحوار ، متم�شكني  مبطالب احلراك 

املرفوعة ، مطالبني  برحيل كل رموز النظام البوتفليقي، حتت �شعارات » مكا�ش مفاو�شات« ، » يا بن �شالح مكا�ش 
الثقة... جيبوا البياري زيدوا ال�شاعقة ».

اإميان لوا�ش 

الأم�س يف م�سرية  الطلبة  اآلف   خرج  
و  التجاهل  ب�سيا�سة  منددين  �سلمية 
اأمام  ال�سلطة  تنتهجها  التي  ال�سمت 
 22 يوم  منذ  ال�سعبي  احلراك  مطالب 
رف�سهم  عن  معربين  املا�سي،  فيفري 
مرددين  للحوار،  �سالح  بن  لدعوة 
“ديقاج  نريد بن �سالح”،   �سعارات« ل 
“ديقاج  و�سعار  املونتاج”،  حكومة 
حكومة الكوكايني .. حكومة اخلاينني”،  
“طلبة  و  الع�سابات”،  مع  حوار  “ل 
الطلبة    وقرر  يهدفون”،  للتغيري  واعون 
بداية حراكهم   �ساحة ال�سهداء و�سول 
بعدة  مرورا  املركزي  الربيدي  اإىل 
�ساحة  غرار  على  و�ساحات  �سوارع  
عمريو�س  و�سارع  القادر  عبد  الأمري 
املركزية  اجلامعة  نفق  اإىل  ثم  ومن 

و�سول اإىل �ساحة الربيد املركزي.
خمتلف  من  اجلامعات  طلبة  وجتمع 
التخ�س�سات على غري العادة يف �ساحة 
ال�سهداء، جتنبا للتعزيرات الأمنية التي 
تعرفها �ساحة للربيد املركزي وحميط 
الطلبة  تعود  التي  املركزية  اجلامعة 
م�سرية  يف  ثالثاء  كل  منها  النطالق 

ووا�سل  �سيا�سية،  �سعارات  فيها  ترفع 
لتنظيم  الراف�سة  ال�سلمية  م�سريتهم 
بن  قيادة   حتت  رئا�سية  ا�ستحقاقات 
املطالبة  و  �سعبيا  املرفو�س  �سالح 
برحيل كل رموز النظام و تنحية الباءات 

الثالثة و حما�سبة الفا�سدين .

ال�شرطة ترافق امل�شرية و ل 
وجود للمناو�شات 

مناو�سات  اأي  الطلبة  م�سرية  تعرف  مل 
وقوات  املتظاهرين  بني  اإ�ستباكات  اأو 
الأمن ، اأين اأكتفت هذه الأخرية مبرافقة 
امل�سرية وكذا غلق بع�س الطرق املوؤدية 
بع�س  وكذا  املركزي  الربيد  مقر  اإىل 
املنافذ املوؤدية اإىل الربملان واملحكمة 
على غرار �سارع ع�سلة ح�سني وكذا اأمام 

حديقة �سوفيا .

الطلبة ي�شددون على رف�شهم 
لأي تدخل اأجنبي 

لأي  رف�سهم  املتظاهرون  اأعلن  كما 
اأجنبية ، خا�سة بعد احلديث  تدخالت 
هذا  حول  ال�ساحة  يف  املتداول  الكثري 

اخلطر، اأين ردد الطلبة » ل وا�سنطن ل 
باري�س نحن من نختار الرئي�س«. 

مع  ،تفاعال  املتظاهرون  الطلبة  رفع 
فتح ملفات الف�ساد يف قطاع اخلدمات 
على  الالفتات  من  العديد  اجلامعية 
غرار » يا ع�سابات اجلامعات راهو جا 

نهاركم« .

الطلبة يرفعون مقرتحات 
للخروج من الأزمة ال�شيا�شية 

رفع الطلبة عدد من املقرتحات لالأزمة 
احلالة وكذا عدد من الأ�سماء املقرتحة 
لقيادة املرحلة القادمة ، ومن الأ�سماء 
رئي�س  اإ�سم   ، الالفتات  عرب  املرفوعة 
وكذا  بيتور  بن  الأ�سبق  احلكومة 
اإىل  اإ�سافة   ، الإبراهيمي  طالب  اأحمد 
ال�ساحة  يف  معروفة  اأخرى  �سخ�سيات 
املقرتحات  وبخ�سو�س   الوطنية، 
لفتات  اأي�سا  الطلبة  رفع  فقد  لالأزمة 
مكتوب عليها  حل الأزمة يبداأ باإعالن 
الدولة نيتها يف ت�سليم ال�سلطة ومن ثم 
لت�سري  اختيار �سخ�سيات مقبولة �سعبيا 
نزاهة  �رشوط  توفري  وكذا  املرحلة 
من  ذلك  وغري  الرئا�سي،  ال�ستحقاق 

املطالب.

اجلي�ش �شعب  خاوة خاوة » 

عرب الطلبة عن رف�سهم لع�سكرة الدولة 
حيث هتفوا مطول » دولة مدنية  ما�سي 
 « ب�سعار  مت�سكهم  جمددين  ع�سكرية«، 
رددوه  الذي   « خاوة  خاوة  �سعب  جي�س 
الطلبة،  رفع   ، م�سريتهم  خالل  طويال 
مت�سك  على  توؤكد  �سعارات  اأم�س 
بداأت  التي  املواقف  باأوىل  اجلزائريني 
اأن  توؤكد  التي  تلك  امل�سرية خا�سة  بها 
رددها  اأين  خاوة«،  خاوة  �سعب  »جي�س 
من  قدموا  كما   ، مطول  املتظاهرون 
دعوة  ال�سعارات  من  العديد  خالل 
خطر   اأي  من  البالد  حلماية  للجي�س 
وهتفوا قائلني » جي�س بالدي يا �سجعان 

احمي بالدك من العديان«.

الطلبة يثمنون خطوة العدالة 
مبحا�شبة الوزراء 

ملحا�سبة  العدالة  خطوة   الطلبة  ثمن 
عدد من الوزراء ال�سابقني وعلى راأ�سهم 
الوزير الأول اأحمد اأويحيى وعبد املالك 

�سالل ، رافعني  �سور للمعنيني مرفوقة 
مبحا�سبتكم   « التعليقات    من  بعدد 
دعا  كما  فرحان«،  ي�سبح  ال�سعب 
حما�سبة  التحرك  اإىل  العدالة  الطلبة 
كل املتورطني يف ق�سايا الف�ساد ونهب 
بعدالة  مطالبني  العام،   املال  وتبديد 

م�ستقلة ل انتقائية.

الطلبة يطلقون »م�شروع نخبة« 

م�رشوع  م�سريتهم  خالل  الطلبة  اأطلق 
بيان حتت  بتوزيع  قاموا  ،  حيث  نخبة 
من  يقرتحون  نخبة«  م�رشوع  عنوان« 
اأي  يف  الطلبة  لتمثيل  خطة  خاللها 
الوثيقة  وت�سري   ، م�ستقبلية  خطوة 
خمتلف  عرب  الطلبة  اإعداد  ب�رشورة 
وليات الوطن لقائمة من الطلبة ق�سد 
لتمثيل  موؤهلة  موحدة  قائمة  انتخاب 

هذه ال�رشيحة املهمة يف املجتمع . 
وتن�س الوثيقة على فتح املعنيني ملكتب 
ن�ساط جمعوي جامعي يتكون من طلبة 
اأ�سخا�س  خم�سة  عددهم  يتعدي  ل 
ول  متحزبني  يكونوا  ل  اأن  وي�سرتط 

�سيا�سية،  �سخ�سية  باأي  لهم  عالقة 
لأطلق  م�رشوع  اإعداد  على  ليعملوا 

عليه« م�رشوع نه�سة اجلزائر« .
ويف هذا اخل�سو�س، دعا القائمون على 
امل�رشوع كل جامعة باإر�سال �سرية ذاتية 
قائمة يف  يتم حت�سري  اأن  على  لطالبني 
اأ�سبوعني على م�ستوى 48 ولية  يرتاوح 
عددهم ما بني 400 اإىل 500 طالب ، ليتم 
بعد ذلك عقد اجتماع لهيكلة امل�رشوع 
ليتم بعد ذلك انتخاب هيئة الأع�ساء . 

لئحة  باإعداد  الطلبة  و�سيتكلف 
عرب  الآراء  �سرب  عملية  بعد  املطالب 
ويتم  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
عن  النهائية  الالئحة  على  امل�سادقة 

طريق النتخاب الإلكرتوين .
رئا�سة  مرا�سلة  هذا  اأثر  على  ويتم 
الدفاع فيمنا يخ�س  اجلمهورية ووزارة 
املوؤ�س�سة  اإليه  دعت  الذي  احلوار 
الوثيقة  يف  ورد  ما  –ح�سب  الع�سكرية 
املوزعة-، و�سدد املعنيون على �رشورة 
اأن يكون الطالب طرفا فعال يف حكومة 

الرئي�س اجلديد .

بعد اإيداعه ال�شجن

هذه تفا�سيل التهم املوجهة لطحكوت
.         وزراء �شابقون و حاليون �شالعون يف الق�شية

توقيف 04 اأ�شخا�ش يف م�شرية الطلبة  بتلم�شان

مطالبة برحيل الباءات و التفاف حول 
موؤ�س�سة اجلي�ش

يف  اجلمهورية  وكيل  ك�سف 
في�سل  اأحممد  �سيدي  حمكمة 
ق�سية  عن  تفا�سيل   ، دعا�س  بن 
حميي  طحكوت  الأعمال  رجل 
رفقة  اإليه  املوجه  والتهم  الدين 
التي  مت  ،و  اآخرين  اأ�سخا�س 
املوؤقت  ب�سببها  احلب�س  اإيداعه 

رفقة ابنه و�سقيقيه.
بيان  يف  اجلمهورية  وكيل  واأكد 
البتدائي  التحقيق  اإثر   ” اأنه  له 
املفتوح من لدن ف�سيلة الأبحاث 
و  باجلزائر  الوطني  للدرك 
وكيل  ال�سيد  من  تعليمات 
�سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اأحممد، مت بتاريخ 2019.06.09 
يف  متورطني  �سخ�س   56 تقدمي 
ومن  جنائي  طابع  ذات  وقائع 
امللف  يف  الواردة  الأ�سماء  بني 
�سابقا  ووزيرين  �سابق  اأول  وزير 
�سابقني  ولة  و05  حاليا  ووزير 
حتويل  مت  حيث  حاليا،  ووالني 
لدى  النائب  ال�سيد  اإىل  ملفاتهم 
لتخاذ  اجلزائر  ق�ساء  جمل�س 
�ساأنهم، نظرا  يراه منا�سبا يف  ما 
الوقائع وبعد  بتاريخ  لوظائفهم 
من�سوب  هو  ما  ا�ستجوابهم حول 
ق�سائي  حتقيق  فتح  مت  اإليهم، 
اأجل  �سد 45 �سخ�س طبيعي من 

جرائم.
ك�سف  اإليه  املوجهة  التهم  عن  و 
تبي�س  منها  تهم  عدة  عن  البيان 
املمتلكات  وحتويل  الأموال 
اإجرامية  عائدات  عن  الناجتة 
اإخفاء  بغر�س  الف�ساد  جلرائم 
ومتويه م�سدرها غري امل�رشوع يف 
حتري�س  اإجرامية،  جماعة  اإطار 
موظفني عموميني على ا�ستغالل 
واملفرت�س  الفعلي  نفوذهم 
غري  مزايا  على  احل�سول  بهدف 
�سلطة  من  ال�ستفادة  م�ستحقة، 
واجلماعات  الدولة  اأعوان  وتاأثري 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  املحلية 
للقانون  اخلا�سعة  العمومية 
العمومية  واملوؤ�س�سات  العام 
واملوؤ�س�سات  والقت�سادية 

ال�سناعي  الطابع  ذات  العمومية 
العقود  اإبرام  اأثناء  والتجاري 
يف  الزيادة  اأجل  من  وال�سفقات 
ل�ساحلهم  والتعديل  الأ�سعار 
واخلدمات  املواد  نوعية  يف 
اإىل تبديد  والتموين اإ�سافة 
ا�ستغالل  واإ�ساءة  اأموال عمومية، 
الوظيفة عمدا بغر�س منح منافع 
نحو  عل  للغري  م�ستحقة  غري 
والتنظيمات،  القوانني  يخرق 
مبخالفة  امل�سالح  تعار�س 
الإجراءات املعمول بها يف جمال 
على  املبنية  العمومية  ال�سفقات 
واملناف�سة  ال�سفافية  قواعد 
كذا  و  واملو�سوعية،  ال�رشيفة 
ومالحق  و�سفقات  عقود  اإبرام 
الت�رشيعية  لالأحكام  خالفا 
العمل  اجلاري  والتنظيمية 
امتيازات  اإعطاء  بغر�س  بها 
يف  للغري امل�ساركة  مربرة  غري 
وتاأثري  �سلطة  من  ال�ستفادة 
واجلماعات  الدولة  اأعوان 
الهيئات  املوؤ�س�سات  و  املحلية 
للقانون  اخلا�سعة  العمومية 
العمومية  واملوؤ�س�سات  العام 
واملوؤ�س�سات  القت�سادية  و 
ال�سناعي  الطابع  ذات  العمومية 
العقود  اإبرام  اأثناء  التجاري  و 
يف  الزيادة  اأجل  من  وال�سفقات 
الأ�سعار والتعديل يف ل�ساحلهم يف 
نوعية املواد اخلدمات والتموين

و مت توجيه التهام ل�ستة  اأ�سخا�س 
يف  موؤ�س�سة  يف  تتمثل  معنوية 
فيه  امل�ستبه  �سلة  ذات  �رشكات 
التحقيق  قا�سي  ال�سيد  الرئي�س 
وبعد  الق�سية  مبلف  املخطر 
عند  املتهمني  لأقوال  �سماعه 
احل�سور الأول ، قرر و�سع ت�سعة 
ع�رش متهما رهن احلب�س املوؤقت 
نظام  حتت  متهمني  و�سبعة 
ت�سعة  وترك  الق�سائية  الرقابة 
الإفراج اأما  يف  ع�رش  متهما 
الت�سعة الباقية، فنظرا لوظائفهم 
ال�سق  اإر�سال  مت  الوقائع  بتاريخ 
اإىل  بهم  اخلا�س  امللف  من 

ق�ساء  جمل�س  لدى  العام  النائب 
منا�سبا  يراه  ما  لتخاذ  اجلزائر 
بوزير  الأمر  ويتعلق  �ساأنهم،  يف 
اأول �سابق ووزيرين �سابقا ووزير 
حاليا وخم�سة ولة �سابقني ووالني 

حاليا.
فاروق ق�شنطيني

تهمة واحدة فقط عقوبتها 
�شنة  20

خطورة  عن  ق�سنطيني  ك�سف 
التهم املوجهة لطحكوت يف حالة 
مع  له  ات�سال  يف  اأكد  و  اإدانته 
جريدة الو�سط انه لو اأخذنا تهمة 
واحدة من املوجهة اإليه عقوبتها 
مثل  ق�سية  �سجن  �سنة   20
اأ�ساف  و  عمومية  اأموال  تبديد 
فيها  اتهم  التي  الق�سايا  ان 
اأموال  كتبيي�س  ثقيلة  طحكوت 
عن  الناجتة  املمتلكات  حتويل  و 
ف�ساد  جلرائم  اإجرامية  عائدات 
ح�سب  و  مربرة  غري  امتيازات  و 
ق�سنطيني اأن طحكوت كان يتلقى 
اأ�سبح  ت�سهيال و متييزات خيالية 
 20 ظرف  يف  مليارديرا  بف�سلها 
�سنة بعدما كان عامال ب�سيطا يف 
�سوق للخ�رش ،و اأ�ساف ق�سنطيني 
الق�سايا �ستظهر  اأن هناك بع�س 
التي  البنكية  كالقرو�س  م�ستقبال 
و  �سخمة  مببالغ  عليها  حت�سل 
عن خطوة منع اإدارة �رشكة النقل 
من  �سائقيها  طحكوت  اجلامعي 
يف  احلافالت  حظرية  مغادرة 
اأن  ق�سنطيني  قال  املدن  بع�س 
خ�سو�سا  الطلبة  الإ�رشاب  �سل 

اأنه يتزامن مع امتحاناتهم
ف.ن�شرين

يف  الطلبة  من  املئات  خرج  
الأوىل  لثالثاء  م�سرية حا�سدة يف 
�سعارات  حاملني  العيد  بعد 
�سالح  بن  ا�ستقالة   اإىل  تدعو 
وحما�سبة  بدوي  وحكومة 
احلكومات  من  الفا�سدين 
احمد  كل  راأ�سهم  على  ال�سابقة  
 ، �سالل  املالك  وعبد  اأويحيى 
املحتجون  بالدور  واأ�ساد  هذا 

الذي  واجلي�س  الفعال   للق�ساء 
ا�سرتجاع  عاتقه  على  اأخذ 
وحما�سبة   اجلزائريني  اأموال 

الفا�سدين.
على  الطلبة  �سدد  جهتهم   من 
الدين  حما�سبة حمي  �رشورة 
اأموال  وا�سرتجاع  طحكوت 
اجلامعة التي مت �سلبها يف اتفاقيته 
الوحيدة مع اجلامعة التي �سيطر 

اأموال اجلزائريني ،هذا  بها على 
العديد من  و�سهدت املظاهرات 
تدخل  اإىل  اأدى  ما  النزلقات 
م�سالح الأمن التي اأوقفت 4 طلبة 
على الأقل بغية التحكم يف الو�سع 
الأمر  اأكرب،  انزلقات  وتفادي 
الطالبية  املنظمات  الذي حرك 
على  امل�سرية  توا�سلت  حيث   ،
كلية  من  الرئي�سية  ال�سوارع  طول 

اأين   ، الولية  مقر  �سوب  الطب  
البوابة  الطلبة  من  املئات  اأغلق 
الرئي�سية للولية مطالبني بتدخل 
عن  الإفراج  اأجل  من  الوايل 
مدينة  وعرفت  هذا   ، زمالئهم 
لول  الحتقان  من  نوع  تلم�سان 
تدخل  العقالء من الطلبة واأعوان 

الأمن لحتواء الو�سع .
حممد بن ترار

علي بن فلي�ش

احلوار هو املخرج الوحيد من الأزمة
»طالئع  حزب  رئي�س  اأكد 
اأن  فلي�س  بن  علي  احلريات« 
اخليار  ي�سكل  الوطني  احلوار 
»الأكرث فاعلية  والأداة  »الأف�سل« 
متر  التي  الأزمة  حلل  وجناعة« 
يف  فلي�س  بن  اجلزائر،وكتب  بها 
اأن  الثالثاء  اأم�س  اخلرب  يومية 
اخليار  ي�سكل  الوطني  احلوار 
»الأكرث فاعلية  والأداة  »الأف�سل« 
وباأنه  الأزمة  حلل  وجناعة« 
مرحلة  تف�سح  ان  احلتمي«  »من 
حتتاج  التي  والطلبات  املغالة 
الوقت  من  مت�سع  اإىل  تلبيتها 
التنازلت  مرحلة  اأمام  املجال 
»خدمة  الو�سطى  واحللول 
ل  التي  للبالد  احليوية  للم�سلحة 

ت�سمو عليها امل�سالح الأخرى اأيا 
كانت«.

احلوار  هذا  اإجناح  اأجل  ومن 
القاعدة  »توفري  يتعني  الوطني 
خالل  من  لنطالقته  ال�سلبة 
واجلادة  املتاأنية  املعاجلة 
بحدة  املطروحة  لالإ�سكالت 
البتة  ميكن  ل  والتي  واإحلاح 
وتتمثل  عليها  القفز  اأو  جتاهلها 
اأطراف  يف  الإ�سكاليات  هذه 
واأهدافه  اإطاره  ويف  احلوار 

وجدول اأعماله«. 
اأطراف  باإ�سكالية  يتعلق  وفيما 
احلوار ذوي القابلية وامل�سداقية، 
اأو�سح بن فلي�س بان هذه الأطراف 
تعترب »الأكرث ح�سا�سية ودقة« لن 

ال�سحيح  الوجه  على  معاجلتها 
وال�سليم هي مبثابة املفتاح الذي 

تفتح به اأبواب احلوار.
اإ�سكالية  فان  للمتحدث  وبالن�سبة 
قابلية وم�سداقية اأطراف احلوار 
واحد  مقام  يف  »تعني  هذه 
احلوار  اإىل  الداعي  الطرف 
فمن  اإليه  املدعوة  والأطراف 
اإىل  الداعية  الأطراف  جانب 
اأنه  البديهي  من  انه  احلوار  هذا 
من  تت�سكل  اأن  اإطالقا  ميكن  ل 
ي�رش  �سيا�سي  نظام  ورموز  وجوه 
يف  منه  التخل�س  على  ال�سعب 
اق�رش الآجال وعلى حموه نهائيا 

من الذاكرة الوطنية اجلماعية«.
اأما من جانب الأطراف املدعوة 

»خطر  من  فقد حذر  احلوار  اإىل 
رهينة  الوطني  احلوار  �سقوط 
الأحزاب  من  القوافل  يد  يف 
التي  واحلركات  واجلمعيات 
املحدودة  غري  بخدمتها  متيزت 
ال�سيا�سي  للنظام  والالم�رشوطة 
هذا  موعد  عن  املمقوت«،اأما 
ال�ستحقاق الذي اقرتح بن فلي�س 
فانه  اأ�سهر  و6   3 بني  ما  تنظيمه 
يف  الأخذ  حتديده  يف  ينبغي 
احل�سبان منطقني متناق�سني هما 
الذي  ال�ساعة  ال�سباق �سد  منطق 
يعي�س البلد حتت �سغطه و�رشورة 
لتح�سري  الالزم  الوقت  اإعطاء 
اإليه  ينظر  ل�ستحقاق  وجاد  جيد 

كمنعرج حا�سم يف تاريخ الأمة.

طلبة البويرة يردون على بن �شالح

ل حوار ول انتخابات قبل رحيل الع�سابات
جامعة  طلبة  اأم�س  �سبيحة  خرج 
بالبويرة   « اأوحلاج  حمند  اكلي   «
يف م�سرية حا�سدة ككل يوم ثالثاء 
ال�سوارع الرئي�سية للمدينة  جابت 
 ، الولية  مقر  اأمام  وا�ستقرت 
�سعارات  املتظاهرون  رفع  حيث 
للدخول  املطلق  بالرف�س  تنادي 
مع  مفاو�سات  اأو  حوار  اأي  يف 

بقايا الع�سابة والنظام البوتفليقي 
الذي  اخلطاب  على  ردا  وهذا 
�سالح  بن  الدولة  رئي�س  األقاه 
الطبقة  داعيا  الفارط  الأ�سبوع 
املجتمع  وفعاليات  ال�سيا�سية 
انتخابات  واجراء  للحوار  املدين 
رئا�سية يف اقرب وقت ، كما اأ�رش 
الن�سال  موا�سلة  على  الطلبة 

املطالب  جميع  تتحقق  حتى 
فخامة  طرف  من  املرفوعة 
احلراك  انطالق  منذ  ال�سعب 
 ، الفارط  فيفري   22 يف  ال�سعبي 
املتظاهرون  ق�سف  ال�سياق  ويف 
التي  الطالبية  املنظمات  بع�س 
 « »الكا�سري  مبنظمات  و�سفوها 
التي ت�سعى بكل الو�سائل والطرق 

لعدم  بهم  والدفع  الطلبة  ت�ستيت 
النخراط يف احلراك وامل�ساركة 
حيث  الأ�سبوعية  امل�سريات  يف 
رددوا مطول �سعارا » مازلنا ثوار 
العار  مايقبلو�س  اأحرار  طلبة   ،
الإنت�سار  حتى  الن�سال  ويوا�سلو 

. «
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وجمعويون  حقوقيون  ن�شطاء  نا�شد 
بال�شكان  الأهلة  احلدودية  باملناطق 
الكبري على غرار عني  البالد  بجنوب 
برج   ، تيمياوين   ، ،تينزاوتني  قزام 
الطالب   ، الدبداب   ، خمتار  باجي 
العربي ، الربمة ، دوار املاء ومريجة 
، يف ت�رصيحات متفرقة  ب�شار  بولية 
»ب�رصورة  »الو�شط  يومية  مع  لهم 
حتقيق  لفتح  العدالة  م�شالح  تدخل 
 2000 �رصف  يف  مالب�شات  معمق 
ال�شنوات  مدار  على  �شنتيم  مليار 
الع�رص �شنوات  الأخرية  بطرق ملتوية 
، وهو ما حال دون اإنعا�ش املنظومة 
وجت�شيد  الواقع  اأر�ش  على  ال�شحية 
وال�شكان  ال�شحة  وزارة  مفهوم 
الهادفة  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
لتقريب ال�شحة من املواطن ،حيث ل 
ال�شحية  الهياكل  تفتقر خمتلف  تزال 
العيادات   ، العالج  قاعات  فيها  مبا 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات   ، الطبية 
للعتاد  لل�شحة  اجلوارية  املوؤ�ش�شة  و 

الك�شف  كاأجهزة   ، الالزم  الطبي 
ناهيك   ، ال�شكانري    وجهاز  بالراديو 
لتخ�ش�شات  امل�شتمر  الفتقار  عن 
واحلنجرة  الأنف  العامة،  اجلراحة 
و  العيون  وطب  والأع�شاب  والعظام 
وهو  والتوليد،  والن�شاء  الأطفال  طب 
من  التخفيف  دون  حال  الذي  الأمر 

مر�شى  يكابدها  التي  املعاناة  حجم 
اجلهة، الذين يفتقر غالبيتهم لتكاليف 
الـ  بني  ما  ترتاوح  التنقل على م�شافة 
مب�شت�شفيات  للعالج  كلم  و800    600
�شبل  عن  للبحث  الوليات  عوا�شم 
هوؤلء،  نفو�ش  يف  يحز  ومما  العالج، 
مناطقهم  دعم  قررت  احلكومة  اأن 

من  �شخمة  مالية  باأغلفة  النائية 
املخطط البلدي وامليزانية الولئية، 
وتنمية  لدعم  الوطني  ال�شندوق  وكذا 
واله�شاب  باجلنوب  النائية  املناطق 
والعيادات  العالج  قاعات  لكن  العليا، 
واملوؤ�ش�شات  اخلدمات  املتعددة 
بقيت  اجلوارية،  لل�شحة  العمومية 

جمرد هياكل بدون روح  .
من جهة ثانية فقد اأكد ذات املتحدثني 
ب�شكل  ت�شاعفت  املر�شى  معاناة  اأن 
اله�شة  بالفئة  تعلق  ما  خا�شة   ، كبري 
اإ�شافة   ، املحلي  املجتمع  من 
امل�شتع�شية  بالأمرا�ش  للم�شابني 
كال�رصطان مبختلف اأنواعه ، ال�شكري 

و�شغط الدم .
هوؤلء  جدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
مطلبهم لنائب وزير الدفاع وقائد هيئة 
الأركان العام للجي�ش الوطني ال�شعبي 
 ، �شالح  قايد  الأول  اأحمد  الفريق 
دعمهم  و  الفوري  التدخل  اأجل  من 
من  لتمكينهم  ع�شكريني  باأخ�شائيني 
ال�شتفادة من خدمات طبية من �شاأنها 
اأن تنقذ عديد احلالت املر�شية التي 

تعاين يف �شمت .

بعدما حتول مر�شى املناطق احلدودية لفئران جتارب

اأحمد باحلاج  

 مطالب بالتحقيق يف م�سري  2000 مليار 
املر�سودة لل�سحة باجلنوب
.       امل�شابون  بالأمرا�ض امل�شتع�شية و املزمنة مهددون باملوت البطيء

�شخ دماء جديدة يف القطاع

تغيريات كبرية لت�سريع معاجلة 
ملفات الف�ساد

ي�شهد قطاع العدالة موؤخرا تغيريات جد 
اجلديدة  التعيينات  بعد  ل�شيما  هامة 
التي اأجراها رئي�ش اجلمهورية املوؤقت 
عبد القادر بن �شالح ، وهي التغيريات 
دفعا جديدا  تعطي  اأن  �شاأنها  من  التي 
لقطاع العدالة ، ومن �شاأنها اأن ت�رصع يف 
عمل العدالة املن�شغل هاته الأيام بفتح 

ملفات ف�شاد كربى .
عبد  اأجراها  التي  الهامة  التغيريات 
ت�شخ  اأن  �شاأنها  من  �شالح  بن  القادر 
ل�شيما   ، العدالة  لقطاع  جديدة  دماء 
هذا  يف  ح�شا�شة  منا�شب  م�شت  اأنها 
اجلهاز و التي تتعلق مبنا�شب عليا ويف 

غاية الأهمية يف هذا القطاع .
التغيريات التي م�شت هذا القطاع م�شت 
اآيت  الب�رصية  املوارد  مدير  بالأ�شا�ش 
عودية هذا الأخري الذي عمر طويال يف 
له يد طويلة يف  ، وكانت  العدالة  قطاع 
هامة  من�شب  م�شت  كما   ، اجلهاز  هذا 
على غرار الرئي�ش الأول للمحكمة العليا 
، وكذلك رئي�ش جمل�ش ق�شاء العا�شمة 

، وكذلك رئي�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة .
مبثابة  �شتكون  التغيريات  هذه  كل 
وبدون �شك �شت�شب يف اطار دفع وثرية 
مبعاجلة  الت�رصيع  و  الفا�شد  مكافحة 
بني  هي  التي  الف�شاد  ملفات  خمتلف 
اأيدي العليا ، خا�شة اأن العديد من هذه 
من  العديد  يف  عرقلة  �شهدت  امللفات 
املرات من طرف الع�شابة وبقايا القوى 
اأن  الد�شتورية  التي حاولت حتى  الغري 
بع�ش  على  للتاأثري  اجلهاز  لهذه  متتد 

امللفات .

قايد  احمد  الفريق  الأركان  قائد  وكان 
�شالح هو الآخر كان قد اأ�شار اإىل هذا 
يف ظل تباطوؤ ملعاجلة بع�ش امللفات ، 
و اأ�شار اإىل حماولة الع�شابة عرقلة عمل 

العدالة .
و اأتت هذه التغيريات اجلوهرية يف قطاع 
نائب  تعيني  اأي�شا  م�شت  والتي  العدالة 
العليا، جاءت بعد  عام جديد للمحكمة 
تغيريات �شابقة م�شت وكيل اجلمهورية 
ب�شيدي احممد و الذي متت تنحيته بعد 
ال�شتدعاء الأول للعديد من الوزراء يف 
اأرجعته  الذي  التغيري  وهو  واحد،  يوم 
تنظيمية  و  مهنية  اأخطاء  اىل  م�شادرنا 
و  اجلمهورية  وكيل  تنحية  يف  ت�شببت 
النائب العام للعا�شمة ، وتعيني بلقا�شم 
للعا�شمة  جديدا  عاما  نائبا  زغماتي 
اأنهيت  قد  الأخري  هذا  كان  اأن  بعد   ،
اأن  بعد  مبا�رصة  �شابق  وقت  يف  مهامه 
وزير  �شد  دولية  توقيف  مذكرة  اأ�شدر 
وهي   ، خليل  �شكيب  ال�شابق  الطاقة 
املذكرة التي قالت م�شادرنا اأنها كانت 
الناحية  من  النقائ�ش  بع�ش  ت�شوبها 

ال�شكلية فقط ، وطريقة ا�شدراها .
العدالة،  قطاع  يف  التغيريات  تاأتي  كما 
امللفات  من  العديد  فتح  ظل  يف 
من  العديد  مت�ش  احل�شا�شة  و  الهامة 
كبار  من  وحتى  الكبار  الأعمال  رجال 
وولة  و  وزراء  بدرجة  امل�شوؤولني 
وغريهم، وهو ما من �شك يتطلب دماء 
هذه  ملواكبة  العدالة  قطاع  يف  جديدة 

امللفات ال�شخمة .
ع�شام بوربيع 

 تعالت الأ�شوات باملناطق احلدودية الأهلة بال�شكان بجنوب البالد الكبري ، من اأجل املطالبة 
بالتحقيق يف م�شري 2000 مليار �شنتيم املر�شودة لقطاع ال�شحة التي مل يظهر لها اأثر على 

اأر�ض الواقع حلد كتابة هاته الأ�شطر .

القن�شلية الإ�شبانية بوهران

فيديو يفجر ف�سيحة "بزن�سة" لتحديد مواعيد "الفيزا" 
.          القن�شلية تفتح باب الت�شجيل لأول مرة بيومي عيد الفطر

الفارطيني  اليومني  خالل  اإنت�رص 
مغربي  لعامل  �شوتي  ت�شجيل 
مواعيد  بتحديد  خا�ش  اجلن�شية 
احل�شول على التاأ�شريات بالقن�شلية 
هو  و  وهران،  مبدينة  الإ�شبانية 
على  احل�شول  يف  الراغبني  ي�شاوم 
التاأ�شريات  من  لالإ�شتفادة  مواعيد 
ال�شفر  من  للجزائريني  ت�شمح  التي 
ما  الإ�شبانية،  اململكة  اأرا�شي  اإىل 
الراغبني  و�شط  كربى  �شجة  اأثار 
الأمر  »الفيزا«  على  احل�شول  يف 
اخلا�ش  و  العام  حفيظة  اأثار  الذي 
الإجتماعي  التوا�شل  موقع  عرب 
»يوتيوب«  موقع  و  »الفاي�شبوك« 
تلقت  الذي  ال�شوتي  الت�شجيل 
يظهر  منه،  ن�شخة  »الو�شط«  اأم�ش، 
اإ�شتقدامه  مت  مغربي  موظف  فيه 

الإ�شبانية  ال�شفارة  من  موؤخرا 
مقر  �شوب  املغربية  اململكة  يف 
الكائن  بوهران  الإ�شبانية  القن�شلية 
مقرها بحي خمي�شتي بو�شط مدينة 
وهران، الفيديو الذي يفوق ت�شجيله 
الدقيقة يبني العامل اخلا�ش بتحديد 
املت�شلني  اأحد  مب�شاومة  املواعيد 
باللكنة  مغربية ممزوجة  بلهجة  به، 
توفري  مقابل  ما  نوعا  الوهرانية 
خالل  من  �رصيع  ب�شكل  موعد 
توا�شله م�شبقا قبل حتديد مواعيد 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  الت�شجيل 
التي  بوهران  الإ�شبانية  للقن�شلية 
ي�شريها حاليا قن�شل �شاب يف اأوائل 
ال�شابق  للقن�شل  خلفا  الثالثينيات 
اإ�شتقدامه ملهام  مت  الذي  »ميقال« 

اأخرى باخلارجية الإ�شبانية .

تواتر  بعد  الف�شيحة  هذه  تاأتي 
من  اأطرافا  اأن  مفادها  معلومات 
»�شما�رصة«  مع  تتواطاأ  القن�شلية 
اخلا�شة  بالتاأ�شريات  ل«البزن�شة«  
بالقن�شلية الإ�شبانية، و عقب اإنت�شار 
اأ�شبح  الذي  ال�شوتي  الت�شجيل  هذا 
بعا�شمة  اخلا�ش  و  العام  حديث 
غرب البالد، و الذين اأثار ما يحدث 
م�شداقية  يف  �شكك  و  حفيظتهم 
�شبيل  يف  املتبعة  الإجراءات 

احل�شول على التاأ�شرية الإ�شبانية .
 و مل تتوقف الأمور عند هذا احلد، 
قبل  قامت  الإ�شبانية  فالقن�شلية 
عاملني  باإ�شتقدام  تقريبا  اأ�شهر   3
بعملية حتديد  تكليفهما  و  مغربيني 
و  اإجراءات  لإ�شتكمال  املواعيد 
روؤ�شاء  اإحدى  حمل  »الفيزا«،  ملف 

قبل  من  توقيفها  مت  التي  امل�شالح 
م  اأ  املدعوة«  و  احلايل  القن�شل 
�شكاوى  عدة  تقدمي  مت  التي  و  ل« 
عن  توقيفها  اإىل  اأدى  ما  حيالها 
التحقيق  على  اإحالتها  و  العمل 
ب�شبهة جتاوزات باجلملة يف حتديد 

مواعيد »الفيزا« .
الإ�شبانية  القن�شلية  قامت  و  هذا 
اإتخاد  على  ال�شنة  هذه  بوهران 
اإجراء اإ�شتثنائي مل ي�شبق له احلدوث 
و  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  طيلة 
و  الت�شجيل  موقع  فتح  يف  املتمثل 
الفطر  عيد  يومي  خالل  املواعيد 
 892 من  اأزيد  املبارك حيث متكن 

طالب »فيزا« من ت�شجيل اأنف�شهم .
 اأحمد بن عطية

حمكمة عنابة

اإدانة �سقيق اللواء عبدالغني 
الهامل بع�سرة �سنوات �سجنا

املدعو  عنابة  حمكمة  اأدانت 
اللواء  �شقيق  هامل  بلخري 
بـ 10  الغني هامل  املتقاعد عبد 
�شنوات �شجنا و الذي متت عملية 
اأودع   و  املحكمة  داخل  توقيفه 

،املعني  فورا احلب�ش الحتياطي 
مدير  من�شب  �شابقا   ي�شغل  كان 
،و  عنابة  يف  للجمارك  جهوي 
فاإن  املتوفرة  املعلومات  ح�شب 

املعني توبع بق�شايا ف�شاد.

عبد  الوطنية  الرتبية  وزير  اأكد 
الو�شائل  كل  ت�شخري  بلعابد  احلكيم 
لإجناح  الالزمة  الب�رصية  و  املادية 
الـ  يف  املقررة  البكالوريا  امتحانات 
16 جوان اجلاري مع  توفري التنظيم 
ظروف  طبعا  اللذين  الن�شباط  و 
مرحلتي  نهاية  امتحانات  اإجراء 
املتو�شط  و  البتدائي  التعليم 
اأن املوا�شيع  مطمئنا  املرت�شحني  

لن تخرج عن املقرر الدرا�شي    
برنامج   يف  ا�شت�شافته  وخالل 
“�شيف ال�شباح” للقناة الأوىل طماأن 

بعدم  الطلبة   الثالثاء  اأم�ش  بلعابد 
املقررات  عن  املوا�شيع  خروج 
عرب  ا�شتكمالها  مت  التي  الدرا�شية 
ما  بف�شل  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  كل 
و  لالأ�شاتذة  الرتبوي  باحل�ش  و�شفه 
وطماأن  الدرا�شي  املو�شم  ا�شتقرار 
ذات املتحدث مرت�شحي ولية اإليزي 
من  املت�رصرة  جانت  مدينة  �شيما 
الفي�شانات الأخرية م�شريا اأن  مراكز 
جاهزة  وهي  تت�رصر  مل  الإجراء 
الظروف  اأح�شن  يف  ل�شتقبالهم 
هوائية  مكيفات  توفري   خالل  من 

وو�شائل للنقل وذلك عرب كل الوليات 
اجلنوبية اأي�شا ومن بني املرت�شحني 
بلعابد   ي�شيف  العام  هذا  لبكالوريا 
ذوي  من  مرت�شحا   406 اإح�شاء  مت 
من  و4011  اخلا�شة  الحتياجات 
3958من  و  اخلا�شة  املدار�ش  طلبة 
داعيا  العقابية  املوؤ�ش�شات  نزلء 
الطلبة اإىل البتعاد عن ت�شييع وقتهم 
يف البحث عن املوا�شيع يف النرتنت 
واأفكارهم  تركيزهم   ت�شتت  التي  و 
املراجعة  عن  تعطلهم  و  فقط  
هذه  يف  جيدة  نتائج  حتقيق  متمنيا 

حقيقة  ترقى  الر�شمية  المتحانات 
الطاقم  و  الأ�شاتذة  ملجهودات 
للتح�شريات  وبالن�شبة  الإداري 
القادم  املدر�شي  للدخول  اجلارية  
لفت وزير الرتبية الوطنية اإىل اأن 656 
الجناز  طور  هي  تربوية  موؤ�ش�شة 
املدر�شي  الكتاب  بيع  عملية  واأن 
كل  عرب  اجلاري  ال�شهر  نهاية  �شتتم 
املوؤ�ش�شات، �شف اإىل ذلك التح�شري 
لإجراء المتحانات املهنية املقررة 
يف جويلية القادم لتاأطري املوؤ�ش�شات 

اجلديدة

وزير الرتبية للعابد عبد احلكيم

موا�سيع البكالوريا لن تخرج عن املقررات الدرا�سية
.        656 موؤ�ش�شة تربوية هي طور الجناز لهذا العام 

يعقد بدءا من اخلمي�ش القادم املوؤمتر 
الوطني الثاين ع�رص للك�شافة الإ�شالمية 
اجلزائرية، حتت �شعار »الك�شفية تربية 
تيبازة،  بولية  وذلك  للوطن«،  ووفاء 
ومب�شاركة اأكرث من 600 مندوب ميثلون 

48 ولية. 
وت�شري اأ�شداء من خمتلف الوليات اإىل 
لتجديد  حمافظة  ثالثني  نحو  توجه 
بوعالق  حممد  العام  القائد  يف  الثقة 
وهذا  ثانية،  لعهدة  ال�شتمرار  لأجل 
الإيجابية  الك�شفية  احل�شيلة  نظري 
راأ�ش  على  له  الأوىل  الأربع  لل�شنوات 
التنظيم الك�شفي، منها الزيادة يف ن�شبة 
النزول  �شل�شلة  وت�شاعف  الع�شوية، 
يف  احلياة  بعث  اإعادة  ق�شد  للوليات 

وليات كانت الك�شفية منعدمة فيها.
اأي�شا  بوعالق  دعوا  املوؤمترون 
ل�شتكمال م�شرية الإ�شالحات وت�شبيب 

الوليات  مبختلف  الك�شفية  القيادة 
�شمن  العامة  القيادة  م�شتوى  وعلى 

الروؤية الإ�شرتاتيجية التي يحملها. 
بوعالق  حممد  للقائد  يح�شب  ومما 
كوقف  الك�شفي  التنظيم  مع  تعامله 
اأهم  وكاأحد  اجلزائريني  جلميع 
يناأى  ما  اجلزائرية،  الدولة  مكت�شبات 
عن  بورا�ش  حممد  ال�شهيد  باإرث 
والفكرية  احلزبية  ال�رصاعات  خطر 

املتناحرة.
ي�شار اإىل اأن ولية العا�شمة ت�شكل اأكرب 
 23 مندوبا،   27 ي�شم  املوؤمتر  يف  وفد 
احلايل،  العام  القائد  ي�شاندون  منهم 
املوؤمتر  منذ  املنظمة  تراأ�ش  الذي 
الأخري، العام 2015، خلفا للقائد العام 
الذي  براهم،  بن  الدين  نور  ال�شابق 
من  لأزيد  الك�شافة  عر�ش  على  تربع 

17 �شنة.

املوؤمتر 12 للك�شافة الإ�شالمية اجلزائرية

30 حمافظة تدعم القائد 
العام بوعالق لعهدة ثانية 

ذكرت اأم�ش م�شادر اإعالمية اأن م�شالح 
حتبط  تب�شة  بولية  الوطني  الدرك 
جن�شية  من  عن�رصيني  ت�شلل  حماولة 
الإرهابي  للتنظيم  تابعيني  �شودانية 
تون�ش  احلدودي  ال�رصيط  عرب  داع�ش 

مزيدا  التقارير  تر�شد  مل  اجلزائرو 
حيثيات  عن  خ�شو�شا  املعلومات  من 
اجلاهزية   توؤكد  التي  النوعية  العملية 
العملياتية التامة للم�شالح املخت�شة يف 

الت�شدي لكل الأخطار الطارئة

تب�شة
اإحباط ت�سلل عن�سرين من 

داع�ش يحمالن جن�سية �سودانية

ف.ن�شرين



لويزة والت�ضامن العائلي 
واحلزبي

اطلعت باهتمام على ر�سالة عائلة 
حنون لرئي�س الدولة، و التي تدعو  
الطالق �رساح ال�سيدة لويزة حنون 
للنظر  و  ال�سحي،  و�سعها  ب�سبب 
لل�سيدة  ال�سعبة  الو�سعية  يف 
مع  وتعاطفت  ال�سجن،  داخل 
العميق،)رغم  االن�ساين  م�سمونها 
مع  ال�سيا�سي  الفكري  االختالف 
بع�س قناعات وممار�سات التوجه 
وذلك  اجلزائر(،  يف  الي�ساري 
وطنية  من  عرفته  ملا  انطالقا 
املجيد  عبد  الدكتور  اأخيها 
للجامعة  الكثري  قدم  للذي  حنون 
بعلمه  واأفادها  اجلزائرية، 
الدرا�سات  يف  الكبرية  وخربته 

االأدبية والثقافية املقارنة.
–يا  والدكتور عبد املجيد حنون 
اجلزائرية  للجامعة  قدم  نا�س- 
الباحثني  من  الكثري  والعربية 
املوؤلفات  وقدم   ، والدكاترة 
علميا  خمربا  واأجنز  واالأبحاث، 
ولعل  عنابة،  جامعة  يف  كبريا 
وطنيته العالية وت�سحياته الكبرية 
ولعائلة  له  ت�سفع  التاريخ  عرب 
لويزة حنون يف النظر براأفة وعني 
االحرتام والعطف-مع احرتام كل 
لو�سعيتها  القانونية-  االإجراءات 

ال�سحية يف �سجنها.
يف  اجلزائرية  العدالة  مع  نحن  و 
يف  النزاهة  بوجود  قراراتها،  كل 
فتح امللفات، وتقدمي االأدلة كلها، 
ينادي  التي  اال�ستقاللية  ظل  ويف 

بها الق�ساة.
ال�سيا�سية  لويزة حنون  تكون  وقد 
االن�سانة؟؟  حون  للويزة  �سحية 
االأحزاب  كل  مثل  فحزبها 
اأ�ساب  ما  اأ�سابه  قد  ال�سيا�سية 
كثريا  من االأحزابال اأخرى، بل و 
رحبت يف حزبها بكثري من رجال 
ال�سنوات  يف  واالأعمال  املال 

االأخرية.

الف�ضاد و اخرتاق حزب 
العمال

ونرى باأن ما اأ�ساب حزب جبهة 
التحرير الوطني بعد رحيل عبد 
الذي  نف�سه  هو  مهري   حلميد 
الي�ساري  احلزب  له  تعر�س 
العمال،  حزب  اأي  احلنوين، 
كل  يف  مايل  �سجلنا  قد  مبعنى 

املنا�سبات االنتخابية:
املال  اأ�سحاب  -1-تقدمي 
امل�سبوهني يف القوائم االنتخابية 
و�سيطرتهم على احلزب وهياكله 

املحلية باملال الفا�سد
الن�سالية  القواعد  -2-غ�سب 
وممار�سة  فكرا  الي�سارية 
الوطنية  للقيادة  وحتذيرها 
هذه  من  احلزب  ورئي�سة 
من  وان�سحابها  ثم  الظاهرة، 

احلزب.
انخراط  ملفات  -3-قبول 
و�سيا�سيني  منا�سلني  وع�سوية 
الو�سف  تدعي  اأحزاب  من 
مكانا  جتدا  مل  اأن  بعد  الوطنني 
االأحزاب) جبهة  تلك  منا�سبا يف 
التحرير الوطنني التجمع الوطني 

الدميقراطي...(
حنون  لويزة  هكذا  فتكون        
مع جلنتها  به  قامت  ملا  �سحية 
والتوجه  احلزب،  يف  املركزية 
الناخبني  اأ�سوات  عن  للبحث 
البلدية  املجال�س  يف  واملقاعد 
بكل  والربملانية  الوالئية  و 
الطرق  والو�سائل، حتى لو كانت 
بالتحالف مع من هم �سد التوجه 

الفكري ال�سيا�سي اال�سرتاكي؟؟

من يت�ضامن مع 
الي�ضاراملنهار ؟؟

هبة  وجود  عدم  ن�ستغرب  ومل 
ال�سيدة  من  ت�سامنية  �سعبية 
كل  الأن  وحزبها،  حنون  لويزة 
ال�سيا�سية  خربا  قد  اجلزائريني 

ال�سيا�سية  التحوالت  وعرفوا 
وتبدل  احلزب  خطاب  وتغري 
�سورة رجاله، من رجال التفكري 
املافيوي  للتفكري  الي�سياري 
املال  حتالف  عن  الناجت  املايل 

وال�سيا�سية.
ي�ساري  حلزب  ...كيف  نا�س  يا 
معروف يف مواقفه �سد ال�سلطة 
االجتماعية  غري  وبراجمها 
املئات  يجمع  اأن  ي�ستطيع  ال 
واملتعاطفني  املنا�سلني  من 
بالعا�سمة  وقفة  يف  حنون  من 
�سجنها؟؟  يف  معها  ت�سامنا 
والعمال  وال�سباب  الطلبة  واين 
ن�سمع  ومل  والفالحينن...؟؟ 
حزبها  ملكاتب  موقف  اأي  عن 
املال  رجال  هم  واأين  الوالئية؟ 
يف  دخلوا  الذين  واالأعمال 
اأفواجنا يف كل املواعيد  حزبها 

االنتخابية؟
قوم  عزيز  نا�س...ارحموا  يا 
ماذا  افهم  مل  و�سخ�سيا  ذل، 
عي�ساوي  اأحمد  الدكتور  اأراد 
رم�سان)28  �سهر  يف  ن�رس  الذي 
بجريدة  مطوال  مقاال  ماي( 
ر�سالة  اليومي،عنوانه«  ال�رسوق 
ال�سيدة  الدرا�سة  يف  زميلتي  اىل 
فيه  يحدد  حنون«،،ومل  لويزة 
ماذا در�س من تخ�س�س معها؟؟ 
انتهائي من قراأته عرفت  و بعد 
ا�سهاريا  عنوانا  ا�ستعمل  انه 
ملا  و�سدمت  فقط،  ت�سويقيا 
التاريخ  عند  توقف  الأنه  كتب، 
الن�سايل للي�سار يف جامعة عنابة، 
عن  ومدافعا  التخوين  م�ستعمال 

التيار اال�سالمي؟؟
الباحث  تذكر  ملاذا  نفهم  ومل 
يف  املا�سي  ذلك  عي�ساوي 
كنا  لويزة؟  ال�سيدة  �سجن  �سياق 
اإ�سالمي  نتمنى من كاتب مفكر 
بحجمه اأن يتعاطف ان�سانيا مع 
لهذا  قرناأ  وقد  حنون،  ال�سيدة 
الكاتب املحرتم مقاالت متميزة 
مع  اختالفنا  رغم  لكن  فكريا، 
نتاأ�سف  فنحن  وحزبها،  لويزة 
اأمام ما جاء يف املقال ومل جند 

اخلطاب الفكري العقالين بقدر 
والطرح  االنفعاالت  وجدنا  ما 
الذي  التهجمي  الوجداين 
ماأ�ساوي  و�سع  اأمام  ي�سحك 

المراأة؟؟

هل ي�ضقط الي�ضار يف 
اجلزائر؟؟

العمال  وبالعودة الخرتاق حزب 
واجلزائريون  �سنوات  فمنذ 
يلحظون قفز الكثري من الوجوه 
اإىل  الفا�سدة  ال�سيا�سية  املالية 
وهي  العمال،  حزب  �سفينة 
با�ستعمال  معروفة حمليا  وجوه 
و  االأ�سوات   لك�سب  املال 
وك�سب  الناخبني  على  التاأثري 
املحلية،  وامل�ساريع  ال�سفقات 
بع�س  رف�س  ن�ستغرب  ومل 
من  اال�ستقالة  الربملانيني 

العمال  اأردا حزب  الربملان كما 
ال�سعبي  احلراك  توا�سل  ،بعد 
بيان  حتدث  ،وقد  ال�سلمي 
احلزب  لهذا  ال�سيا�سي  املكتب 
ا�ستقراره  زعزعة  »حماولة  عن 
وتغيري طبيعته:، رغم اأن اجلميع 
يعلم باأن هذا التهديد لال�ستقرار 
امتزج  ما�سية  �سنوات  وليد  هو 
باملال  ال�سيا�سي  العمل  فيها 

الفا�سد؟؟.
كذلك:«هوؤالء  البيان  يف  وجاء 
ال�ستقيلني)يق�سد  غري  النواب 
الربملان  من  اال�ستقالة  عم 
للت�سامن مع احلراك ال�سعبي(..
اللجنة  يف  اع�ساء  جر  يحاولون 
لتدجني  م�سار  يف  املركزية 
حتت  و�سعه  اجل  من  احلزب 
ويف  القائم...«  النظام  ت�رسف 
عن  الربملانيون  دافع  املقابل 
لال�ستقالة،و  الراف�س  موقفهم 
ا�ستنكروا التخوين وطالبوا بعقد 

اللجنة ملركزية للحزب.
ويف ظل كل هذه التجاذبات نرى 
اأن م�ستقبل احلزب يتحرك بني 

جمموعة من امل�ساهد هي:
1-متكن القيادة الوطنية احلالية 
االأوراق  ترتيب  اإعادة  من 
لت�سيريه  موؤقتة  هيئة  وت�سكيل 
ا�ستثنائي  ملوؤمتر  و�سوال 
حال  ويف  جديدن  برئي�س 
�ستكون  حنون  ال�سيدة  براءة 
او  ال�رسفية فقطن  الرئا�سة  لها 
ت�سكل هيئة لال�ست�سارة ترتاأ�سها 
الفكر  قدامى  من  وتت�سكل 
والباحثني  واخلرباء  اال�سرتاكي 

االأكادمييني.
املال  اأ�سحاب  2-متكن 
عليه،  ال�سيطرة  من  واالأعمال 
وت�سكيل قيادة جديدة وااللتفاف 
ورغم  ووطنيا،  حمليا  باحلزب 

�سعوبة هذا االأمر فهو وارد.

3-عودة املنا�سلني واملتعاطفني 
من التاريخ الي�ساري بكل وهجه 
ال�سيا�سي،وتنظيفهم  الفكري 
من  ب�سباب  مدعمني  للحزب، 
احلايل.ورمبا  ال�سعبي  احلراك 
حزب  ت�سكيل  اأو  ا�سمه،  تغيري 
جديد، لتجنب كل ال�سبهات اأمام 

ال�سعب م�ستقبال.

اأخريا

االختالف  نتعلم  اأن  علينا 
ال�سيا�سي  التاريخ  ويف  الفكري، 
والن�سال الفكري الكثري من العرب 
واملالمح العاطفية و االن�سانية، 
واأن نختلف �سيا�سيا مع �سخ�س 
ال يعني جتاوز احلدود االن�سانية 
الفرح  يعني  والغ  معار�سته،  يف 
حلزنه و ومر�سه، واإال خرجنا من 

االن�سانية لندخل احليوانية؟؟
اجلزائري  ال�سعب  احرتم  وكما 
كثريا  ودعاه  رئي�سه  مر�س 
امل�سهد  من  لالن�سحاب 
ممار�سات  وك�سف  ال�سيا�سي، 
نحرتم  اأن  علينا  الع�سابة، 
�سجني،  لكل  االن�سانية  االأبعاد 
اجلزائرية  العدالة  نرتك  اأن  و 
تقوم بواجباتها، من دون �سغط 
جهة  اأي  من  توجيه  اأو  اإعالمي 
اجلي�س  ر�سالة  وهي  كانت، 
وال  خطرية  فالتهم  وقيادته، 
جمال للت�سامح مع تهديد االأمن 
والتاآمر  الوطن  وخيانة  القومي 
والوطن.  والدولة  اجلي�س  على 
تثبت  اأن  اإىل  برئ  واملتهم 

اإدانته.
وامنحها  اجلزائر،  احفظ  اللهم 
ووفق  واالأمان،  االأمن  و  ال�سلم 

اأهلها للوفاء بعهود ال�سهداء.

د-وليد بوعديلة
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لقد �ضهد التيار ال�ضيا�ضي الي�ضاري اجلزائري يف ال�ضنوات الأخرية حتولت كثريةاأ كما اأن اأحزابه اجلزائرية قد هزتها الكثري من املمار�ضات 
ونقلتها ملحطات تختلف جذريا عن حقائق التاريخ و  قناعاته الفكرية التي يدافع عنها وطنيا ودوليا، وا�ضتدت الأزمة بدخول ال�ضيدة 

لويزة حنون ال�ضجن بتهم خطرية.

احلراك ال�ضعبي ال�ضلمي:

 لويزة حنون وم�سري فكر »الي�سار« يف اجلزائر
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،�أوالد  �أدر�ر  �سعد �سكان بلديات 
و�سايل  ��سبع   ، تيرنكوك   ، �سعيد 
للمطالبة  خطابهم  لهجة  من 
مبحا�سبة �ملت�سببني يف �غر�قهم 
 ، �لتنموي  �لتخلف  بر�ثن  يف 
�ملطالب  تلك  مقدمة  يف  وتاأتي 
ب�رضورة تنحية و�يل �لوالية �لذي 
عجز يف تفكيك طال�سم تر�كمات 
�الجتماعية  �جلبهة  و�ن�سغاالت 
مقدمتها  يف  تاأتي  �لتي  �ملحلية 
من  عدد  يف  �حلا�سل  �الن�سد�د 
�لبلديات وهو ما حال دون �إعادة 
بعث جملة من �مل�ساريع �لتنموية 
�ل�ساكنة  بيوميات  �سلة  لها  �لتي 
مظاهر  تف�سي  عن  ناهيك   ،
ظل  �لتي  و�خلروقات  �لتجاوز�ت 
�لت�سغيل  مبلف  عنها  م�سكوت 
�لتوظيف  مظاهر  تف�سي  ب�سبب 
و  �لوطنية  بال�رضكات  �ملبا�رض 
�ل�سناعة  يف  �لعاملة  �الأجنبية  
لعمال  �لوالية  باقليم  �لنفطية 
�ملرور  دون  �لوالية  خارج  من 
وهو   ، �ملحلية  �لوكاالت  على 
تو�سيات  مع  يتنافى  �لذي  �الأمر 
وتوجيهات �حلكومة �لر�مية ملنح 
�أبناء  لفائدة  �لتوظيف  �أولوية 
ح�سب  مبد�أ  بتطبيق  �ملنطقة 

 . �ملتاحة  و�الإمكانات  �الأولويات 
�سكان  �سعد  فقد  ثانية  من جهة 
لهجة  من  �ملذكورة  �لبلديات 
ب�رضورة  للمطالبة  �حتجاجهم 
تدخل جاد من �ل�سلطات �لو�سية 
للتكفل مب�سكل �لتذبذب �حلا�سل 
يف �سبكة �ملياه �ل�ساحلة لل�رضب 
�لذي  �ل�سيف  ف�سل  عز  يف 
تتجاوز فيه درجات �حلر�رة عتبة 
�لـ 50 درجة حتت �لظل ، مو�ز�ة 

�الأ�سو�ت  تعالت  فقد  ذلك  مع 
�الأول  �لرجل  برحيل  �ملطالبة 
بالعجز  �تهموه  �لذي  بالوالية 
ب�ستى  �لرت�كمات  معاجلة  يف 
�ل�سحة  غر�ر  على  �لقطاعات 
 ، �لفالحة   ، �ل�سكن   ، �لرتبية   ،
 ، �لعقار   ، و�لريا�سة  �ل�سباب 
�إ�سافة  �ملائية  و�ملو�رد  �لري 
�أن  ومعلوم   . �سونلغاز  لقطاع 
بدوي  نور�لدين  �الأول  �لوزير 

من  �لكبري  �متعا�سه  �أبدى  قد 
ببلدية  �خلطري  �النزالق  حادثة 
حمل  �أين  باأدر�ر،  تيرنكوك 
�لعجز  تبعات  م�سوؤولية  �لو�يل 
بالقطاعات  �لتحكم  يف  �لكبري 
�لت�سنج  من  حالة  تعي�ش  �لتي 
خا�سة  �لكبريين،  و�الحتقان 
�الحتجاجات  رقعة  �ت�ساع  بعد 
�ملعطيات  وفق  بلديات  ل�ستة 

�الأولية �ملتوفرة .

�لتي  �ل�سديدة  �حلر  موجة  ت�سببت 
�لقليلة  �الأيام  يف  ورقلة  مدينة  �جتاحت 
معلن  غري  جتو�ل  حظر  يف   ، �ملا�سية 
�سهدت  ، حيث  قبل مو�طني �ملدينة  من 
جميع  �سمل  تام  �سلل  �جلنوب  عا�سمة 
على  خاوية  �لوالية  جعل  و  �لقطاعات 
عالية  در�جات  �رتفاع  ب�سبب  عرو�سها 
للحر�رة بلغت 48 درجة مئوية حتت �لظل 
. �أكد �سكان �أحياء �ملخادمة ، بني ثور ، 
�خلفجي ، بوعامر وبامنديل ،�أن �حلر�رة 
�لعالية ال يتاأقلمون معها ،و ت�سبب لهم يف 
�لوالية  �سهدت  حيث   ، �سيء  كل  يف  �سلل 
يف  كبري  �سلل  و  �لتجارية  للمحالت  غلق 
�حلركة �إذ �لتزم �ل�سكان يف بيوتهم . و يف 
نف�ش �ل�سياق الحظنا �أنه مع حلول �ل�ساعة 
منت�سف �لنهار �سباحا ت�سبح مدينة ورقلة 
مدينة �أ�سباح  ، حيث تقل �حلركة كثري� و 
ت�سبح �ملدينة خاوية من �ل�سكان وكذ� من 

�سجيج �ل�سيار�ت ، �إىل غاية حلول �ل�ساعة 
�ل�ساد�سة  م�ساء� ،،حيث تبد�أ �لروح ترجع 
�لعائالت  جتول  خروج  و  �ملدينة  �ىل 
�ل�سكان يف�سلون �لذهاب  �أن كافة  خا�سة 
�لتخل�ش  حماولة  �أجل  من  �لب�ساتني  �إىل 
�لتي  �لعالية  من �سغط �ملدينة و�حلر�رة 
�إىل تو�جد عدد من  �إ�سافة  تعيق �حلركة 
�ملناطق للرتفيه كحديقة �لبكر�ت بطريق 

حا�سي م�سعود  .
 من جهتهم �أبدى �سكان بلدية ورقلة تخوف 
كبري� من جتدد �النقطاعات �ملتكررة يف 
�لتيار �لكهربائي  ، يف ظل �لتاأخر �لفا�سح 
يف �لتطبيق �ل�سارم للمخطط �ال�ستعجايل  
ثورة �النقطاعات �ملتكررة  لتفادي عودة 

يف �لكهرباء  .
�أحمد باحلاج

متكن  �جلرمية،  مكافحة  �إطار  يف 
�لتابعني  �لق�سائية  �ل�رضطة  عنا�رض 
خالل  بورقلة  �لثاين  �حل�رضي  لالأمن 
جمرم  توقيف  من  �الأخريين  �ليومني 
خطري �إحرتف �رضقة �ملنازل . تفا�سيل 
تلقي  عقب  وقائعها  تعود  �لعملية، 
بورقلة، �سكوى  �لثاين  �الأمن �حل�رضي 
مفادها  �ملو�طنني  �أحد  طرف  من 
تعر�ش م�سكنه �لعائلي �إىل �ل�رضقة من 
لتبا�رض  هويته،  يجهل  �سخ�ش  طرف 
�الإجر�ء�ت  �ل�رضطة  فور ذلك عنا�رض 
مت  �أين  للتحقيق،  �لالزمة  �لقانونية 
�إجر�ء  و  �ل�سحية  منزل  �إىل  �لتنقل 
�ملعاينة �مليد�نية مع جمع �الأدلة من 
�إجر�ء�ت  ومبا�رضة  �جلرمية،  م�رضح 

�أين  �ملجرمني،  عن  و�لتحري  �لبحث 
ليتم  �لفاعل،  هوية  بتحديد  توجت 
من  جنح  حمكمة  �أمنية  خـطة  �إعـد�د 
�إلقاء  من  �ل�رضطة  عنا�رض  خاللها 
وحتويله  فيه،  �مل�ستبه  على  �لقب�ش 
�حل�سـري  �الأمن  مقر  �إىل  مبا�رضة 
تبني  �أين  للتحقيق،  و�إخ�ساعه  �لثاين 
�ملوقوف  �أن  �إىل  �ل�رضطة  لعـنا�رض 
ليتم  �ل�رضقة،  جرم  يف  �ملتورط  هو 
�سده  جز�ئي  ق�سائي  ملف  �إجناز 
�لق�سائية  �جلهات  �أمــام  مبوجبه  قدم 
�أمر  حقه  يف  �أ�سدرت  �لتي  �ملخت�سة 
�إيد�ع �حلب�ش لتورطه يف جرم �ل�رضقة 

من د�خل م�سكن .
 �أحمد باحلاج

الأمن  �ل�رضطة  م�سالح  قامت 
�الأمن  والية مترن��ست ممثلة يف 
توقيف  من  �لثاين  �حل�رضي 
�لعمر  من  يبلغان  �سخ�سني 
ق�سيتي  يف   ) �سنة   19/17(
�أماكن  يف  �ملتعددة  �ل�رضقة 
نارية  در�جة  با�ستعمال  عمومية 
�أ�سياء  �إخفاء  و  ب�رض�ء  متبوع 

م�رضوقة.
تقدم  �إىل  تعود  �لق�سية  وقائع 
تقييد �سكوى  �أجل  �سخ�سان من 
بخ�سو�ش تعر�سهما لفعل �ل�رضقة 
باخلطف من طرف �سائق در�جة 
نارية بحي �رض�سوف مترن��ست، 
و عليه با�رضت عنا�رض �ل�رضطة 
�لعمل  تكثيف  و  �لبحث  بعملية 
�الإ�ستعالمي و و�سع خطة �أمنية 
حمكمة ،  �أين مت توقيف �مل�ستبه 
فيه  و حتويله �ىل �ملقر المتام 
بعد  �لقانونية،و  �الإجر�ء�ت 
�للذ�ن  �ل�سحيتان  على  عر�سه 

�الأوىل،  �لوهلة  من  عليه  تعرفا 
يبيع  �أنه  تبني  �لتحقيق  بعد  و 
هاتف م�رضوق الأحد �الأ�سخا�ش 
باإيقافه  �ل�رضطة  عنا�رض  لتقوم 
�ل�رضطة  مقر  �ىل  حتويله  و 
مت  �لتحقيق  ��ستكمال  بعد    ،
�أمام  �لذكر  �ل�سالفي  تقدمي 
 ، �ملخت�سة  �لق�سائية  �جلهات 
�مل�ستبه  حق  يف  �أ�سدرت  �لتي 
�الأوىل  �لق�سية  يف  �لرئي�سي  فيه 
نافذ  حب�ش  �سنو�ت   07: بحكم 
مع �الإيد�ع و غر�مة مالية قدرها 
 200.000 منها  دج   300.000  :
�أما  �الأوىل  لل�سحية  تعوي�ش  دج 
�لق�سية �لثانية بحكم 07 �سنو�ت 
حب�ش نافذ مع �الإيد�ع و غر�مة 
مالية قدرها :100.000 دج منها 
لل�سحية  تعوي�ش  دج   60.000
�لثاين �أما بالن�سبة للقا�رض �أعترب 

ك�ساهد يف �لق�سية.
�أحمد باحلاج 

�صاهمت موجة �الحتجاجات على م�صتوى 06 بلديات بوالية �أدر�ر ، يف حما�صرة و�يل �لوالية 
�لذي �أ�صبح ر�أ�صه مطلوبا بقوة لعدة �أ�صباب تاأتي يف مقدمتها عجزه �لكبري يف حلحلة تر�كمات 

ملفات ح�صا�صة لها �صلة بيوميات �ل�صاكنة .

�الن�صد�د ،�لبطالة و �ملاء

�أحمد باحلاج 

احتقان اجلبهة االجتماعية ب�ستة بلديات

من  بالت�سعيد  ورقلة  بطالو  هدد 
مل  ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة 
على  �مل�سوؤولة  �جلهات  حترك 
ملف �ليد �لعاملة  �ساكنا من �أجل 
و�سفوه  ما  مع  �جلاد  �لتجاوب 
يف  �ملتمثلة  مطالبهم  ب�رضعية 
�حلق بالعمل يف �ل�رضكات �لنفطية 

دون �سو�ها .
 14 بطالو  منظمة  من�سق  حذر 
يف   ، �لد�وي  خالد  بورقلة  مار�ش 
»�لو�سط«  يومية  مع  له  ت�رضيح 
مغبة  من  �لو�سية  �ل�سلطات 
تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  
و�سفوه  ما  على  �اللتفاف  عن 
تاأتي يف  �لتي   ، ب�رضعية مطالبهم 
�لوعود  جت�سيد  �رضورة  مقدمتها 
�ملبا�رض  �لتوظيف  يف  �ملتمثل 
�لعر�ء  يف  يبيتون  �لذين  للبطالني 
ذهب  حيث   ، طويلة  مدة  منذ 
ذلك  من  �أبعد  �إىل  �ملتحدث  ذ�ت 
�ل�سغل  �سوق  م�سوؤويل  �أكد  عندما 
�لتكفل  �إما  �ثنني  خيارين  �أمام 
�لتطبيق  يف  �ملتمثل  بان�سغالهم 
�حلكومة  لتعليمات  �ل�سارم 
�لتوظيف  �ولوية  ملنحهم  �لر�مية 
�للجوء  �أو   ، �لنفطية  بال�رضكات 
خليار �لت�سعيد من لهجة خطابهم  
وذلك  يف حالة ما مل جتد مطالبهم 

�آذ�نا �ساغية .
نف�ش  دعا  فقد  ثانية  جهة  من   
�لرقابية وعلى  �الأدو�ت  �ملتحدث 
للت�سغيل  �لقطاعية  �للجنة  ر�أ�سها 
ب�رضورة  �لعمل  ومفت�سية  بالوالية 
حتقيق  لفتح  �لعاجل  �لتدخل 
بالتجاوز�ت  �أ�سموه  فيما  معمق 
و�خلروقات �لتي �ساحبت عمليات 
توظيف لبطالني من خارج �لوالية 
دون �ملرور على �لوكاالت �ملحلية 
�لد�وي  خالد  دعا  كما   . للت�سغيل 
يف معر�ش حديثه معنا وزير �لعمل 

�الجتماعي  و�لت�سغيلو�ل�سمان 
ميد�نية  زيارة  برجمة  ب�رضورة 
لوالية ورقلة من �أجل لقاء �لبطالني 
�ن�سغاالتهم  �أهم  على  و�لوقوف 
لقنبلة  �لوقت  مبرور  حتولت  �لتي 
�أية  يف  باالنفجار  مهددة  موقوتة 
حلظة، ويف �سياق مت�سل فقد �تهم 
عنها  قال  �أطر�ف  �ملتحدث  ذ�ت 
مبحاولة   �أنف�سها   تعرف  باأنها 
ركوب موجة �الحتقان يف �سفوف 

�لبطالني من �ملقعد �خللفي .
ومعلوم �أن بطايل ورقلة مبا فيهم 

�ملعاهد   ، �جلامعات  خريجي 
�لكربى ، �ملد�ر�ش �لعليا ومرتب�سي 
و�لتمهني،  �ملهني  �لتكوين  مر�كز 
�لذين �ساركو� يف �لفحو�ش �ملهنية 
غر�ر  على  �لنفطية  بال�رضكات 
خدمات �الآبار، �الأ�سغال يف �الآبار 
قد   ، للتنقيب  �لوطنية  و�ملوؤ�س�سة 
�ل�رضكات  هاته  م�سوؤويل  حذرو� 
�لت�سغيل  �سوؤون  على  �لقائمني  و 
برتتيب  و�سفوه  ما  من   بالوالية 

قو�ئم �لناجحني .
�أحمد باحلاج 

من�صق منظمة بطالو 14 مار�س بورقلة خالد �لد�وي لـ«�لو�صط«

�سل قطاع الت�سغيل خيار ال ن�ستبعده

و�صلت درجة �حلر�رة �إىل 48 درجة

يف �إطار جت�صيد خمطط �إحتالل �مليد�ن 

با�صتعمال در�جة نارية متبوع ب�صر�ء و �إخفاء �أ�صياء م�صروقة

حرارة اجلو ت�سل احلركة يف 
والية ورقلة  

االأمن احل�سري الثاين بورقلة يلقي 
القب�ض على �سارق م�سكن عائلي

�سرطة مترنا�ست توقف �سخ�سني يف ق�سيتي 
ال�سرقة املتعددة يف اأماكن عمومية

اأخبار اجلنوب�الأربعاء 12 جو�ن 2019  �ملو�فـق  ل9 �صو�ل  1440هـ 6
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وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية

�لحتالل دن�س �لأق�صى �أكرث من 30 مرة خالل ماي
قالت وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، يف تقريرها ال�شهري، اإن قوات الحتالل الإ�شرائيلي �شّعدت 

من اإجراءاتها وتدابريها التع�شفية يف امل�شجد الأق�شى املبارك خالل �شهر اأيار املا�شي.
"املركز  و�صل  الذي  التقرير  واأ�صار 
عنه،  ن�صخة  لالإعالم"  الفل�صطيني 
للم�صجد  اإىل ح�صار االحتالل  الثالثاء، 
االأمنية  االإجراءات  واإىل  املبارك، 
اإليه،  امل�ؤدية  احل�اجز  على  امل�صددة 
بكثافة  ال�رشطية  لعنا�رشه  والت�اجد 
على ب�اباته، ناهيك عن �صيا�صة حتديد 
االأعمار ومزاجية االحتالل مبن ي�صمح 
�صهر  يف  اإليه  وال��ص�ل  بالدخ�ل  له 

رم�صان املبارك.
دن�س  االحتالل  اأن  ال�زارة،  واأكدت 
اأكرث  االأق�صى  امل�صجد  وانتهك 
يف  االأذان  رفع  ومنع  مرة،   30 من 
واأن  وقتا،   42 االإبراهيمي  امل�صجد 
امل�صجدين  على  االعتداءات  جممل 
باقي  وعلى  و"االإبراهيمي"  "االأق�صى" 
امل�صاجد، وعلى احلرا�س، واالإبعادات، 
يف  بلغت  املقابر،  على  واالعتداءات 
اأكرث من 90 اعتداء، كما �صهد  جمملها 
�صهر اأيار املا�صي جملة من االعتداءات 
الطرد طالت املعتكفني داخل  وحاالت 
من  واقتحامه  وتدني�صه  االأق�صى، 
و�رشطة  وجن�د  امل�صت�طنني  �ص�ائب 

االحتالل.
وزراء  رئي�س  قيام  التقرير  ور�صد 
باحة  بتدني�س  نتنياه�  االحتالل 

تلم�دية  طق��صاً  وتاأديته  الرباق  حائط 
واإجراءات  حرا�صات  و�صط  املكان  يف 
املتطرف  واقتحام  م�صددة،  اأمنية 
غالة  من  جمم�عة  راأ�س  على  غليك 
و�صط  االأق�صى  امل�صجد  التطرف 
ووا�صل  تلم�دية،  �رشوحات  تلقيهم 
امل�صجد  على  حتري�صه  االحتالل 
ملزيد  دع�ات  و�صط  ورواده،  االأق�صى 
من االقتحامات حتى يف الع�رش االأواخر 

من رم�صان، كما تف�ه املتطرف اأ�صاف 
فريد املتحدث با�صم ما ت�صمى )احتاد 

منظمات املعبد(.
ق�ات خا�صة من �رشطة  كما حا�رشت 
عقب  القبلي  امل�صجد  االحتالل 
اقتحام امل�صت�طنني ل�صاحات امل�صجد 
يف  ت�تر  حلدوث  اأدى  ما  االأق�صى، 
امل�صجد  داخل  املعتكفني  �صف�ف 
رم�صان،  من  االأواخر  الع�رش  خالل 

بت�ص�ير  االحتالل  خمابرات  و�رشعت 
املنطقة.

واأ�صاءت بلدية االحتالل، علمي "الكيان 
من  مقاطع  على  واأمريكا  االإ�رشائيلي" 
التاريخي؛ احتفاالً مبرور  القد�س  �ص�ر 
اإىل  االأمريكية  ال�صفارة  نقل  على  عام 
القد�س، و�صملت االإ�صاءة منطقة ال�ص�ر 
اعتدت  اإىل ذلك  باب اخلليل،  من جهة 
امل�صت�طنني  ع�صابات  من  جمم�عة 
على ب�ابة م�صجد ال�صيخ مّكي، وك�رشت 
االعتداء  وه�  امل�صجد،  قفل  وخربت 
امل�صجد  نف�س  على  ن�عه  من  الرابع 

خالل فرتة ق�صرية.
 ويف اخلليل وا�صل االحتالل منعه لرفع 
ب�اقع  االإبراهيمي  امل�صجد  يف  االأذان 
العنرب،  غرفة  على  واعتدى  وقتا،   42
جدار  على  احتاللية  اأعالما  وو�صع 
بج�اره  ال�صم�ع  واأ�صعل�ا  االإبراهيمي، 
ت�ص�ه  عنه  نتج  ما  ال�رشقية،  اجلهة  من 
اأروقة  الدخان جلميع  باجلدار، ودخ�ل 

امل�صجد.
م�صت�طن�ن  اقتحم  حلم،  بيت  ويف 
االإ�رشائيلي  االحتالل  ق�ات  بحماية 
طق��صا  واأدوا  �صليمان،  برك  منطقة 
املنطقة  تتعر�س  حيث  تلم�دية، 

القتحامات متكررة من امل�صت�طنني.

اإعالن  ق�ى  يف  قيادي  ك�صف 
اأن  ال�ص�دان،  يف  والتغيري  احلرية 
ثمانية  تر�صيح  تعتزم  املعار�صة 
اأ�صماء لع�ص�ية املجل�س االنتقايل 
بارزا  اقت�صاديا  �صرت�صح  كما 
لرئا�صة احلك�مة، ويبدو اأن اخلطة 
رئي�س  قدمه  اقرتاح  على  تق�م 
اأحمد خالل  اأبي  االإثي�بي  ال�زراء 
املا�صي  االأ�صب�ع  للخرط�م  زيارة 

بغر�س ال��صاطة.
على  اخلطة  هذه  ت�صاعد  وقد 
املجل�س  بني  قائم  جم�د  ك�رش 
املدنية  واملعار�صة  الع�صكري 
�صبيل  على  لالتفاق  م�صعى  يف 
لالنتقال اإىل الدميقراطية، وخالل 
مهمة ال��صاطة اقرتح رئي�س وزراء 
 15 من  انتقاليا  جمل�صا  اإثي�بيا 
ع�ص�ا منهم ثمانية مدنيني و�صبعة 
البالد  لقيادة  اجلي�س  �صباط  من 
وفيما  االنتقالية  املرحلة  خالل 
نقل عن قيادي يف املعار�صة اأنها 
حمدوك  اهلل  عبد  تر�صيح  تعتزم 
للجنة  ال�صابق  التنفيذي  االأمني 
االقت�صادية الإفريقيا التابعة لالأمم 
نفى  لل�زراء،  رئي�صا  املتحدة 
احلرية  "اإعالن  ق�ى  يف  م�صدر 
على  االتفاق   RT لـ  والتغيري" 

تر�صيح حمدوك لهذا املن�صب.
قد  املعار�صة  من  م�صادر  وكانت 
ال�زراء  لرئي�س  م�صاعدا  اإن  قالت 
اجلانبني  بني  يتنقل  االإثي�بي 
للت��صل التفاق  ال��صاطة  ملحاولة 
والتي  للخرط�م  اأبي  زيارة  بعد 

اأبي  وقال  واحدا  ي�ما  ا�صتغرقت 
رئي�س  اإىل  حتدث  اإنه  االثنني  ي�م 
اأول  الفريق  الع�صكري  املجل�س 
"تقدم  عن  الربهان  الفتاح  عبد 

ال��صاطة".
الع�صكري  املجل�س  واأعلن 
خط�ة  يف  االثنني  ي�م  االنتقايل 
رمبا كانت حتمل لفتة للمحتجني، 
عن اعتقال عدد من اأفراد الق�ات 
اإجراء  اتخاذ  حني  اإىل  احلك�مية 
مبدئي  حتقيق  بعد  وذلك  قان�ين 
يف عملية ف�س االعت�صام االأ�صب�ع 
املا�صي ت��صل الأدلة على حدوث 

خمالفات.
اإيري  اأعلنت  اآخر  جانب  من 
كانيك� نائبة املتحدث با�صم االأمم 
املتحدة يف ني�ي�رك ي�م االثنني، 
بعثة  اأمر  الع�صكري  املجل�س  اأن 
لالحتاد  التابعة  ال�صالم  حفظ 
يف  املتحدة  واالأمم  االإفريقي 
دارف�ر بت�صليم من�صاآتها اإىل ق�ات 
الدعم ال�رشيع ال�ص�دانية يف اإطار 

ان�صحاب البعثة يف 2020.
اتفاقنا  مع  يت�صق  ال  "هذا  وقالت 
ال�ص�دانية  احلك�مة  مع  القائم 
املن�صاآت  ا�صتخدام  على  وتاأكيدنا 

يف اأغرا�س مدنية فح�صب".
وذكر اأطباء من املعار�صة اأن 118 
�صخ�صا على االأقل لق�ا م�رشعهم 
اأكدت  حني  يف  املداهمة،  منذ 
وفاة  حالة   61 حدوث  احلك�مة 
ق�ات  بني  حاالت  ثالث  منها 

االأمن.

املعار�شة ال�شودانية 

تر�صيح 8  �أ�صماء للمجل�س 
�لنتقايل �لذي �قرتحه 

�أبي من 15 ع�صو�

اأعلن املجل�س الع�صكري االنتقايل 
التحقيق  جلنة  اأن  ال�ص�دان،  يف 
امل�صرتكة ت��صلت اإىل اأن عددا من 
منت�صبي الق�ات النظامية �صالع�ن 
اأمام  االعت�صام  ف�س  اأحداث  يف 
اخلرط�م،  يف  اجلي�س  قيادة  مقر 
�صحفي  بيانا  املجل�س  ون�رش 
العهد  اإطار  "يف  اأنه  فيه،  جاء 

الع�صكري  املجل�س  قطعه  الذي 
ال�صعب  اأمام  نف�صه  االنتقايل على 
احلقائق  كافة  بتمليكه  ال�ص�داين 
التي  االأمنية  باالأحداث  املتعلقة 
�صاحبت العملية االأمنية ملداهمة 
مبنطقة  عرف  مبا  اجلرمية  وكر 
منطقة  على  وتاأثرياتها  ك�ملبيا 
العامة  القيادة  ح�ل  االعت�صام 

الع�صكري  للمجل�س  تكن  مل  والتي 
االنتقايل رغبة يف ف�صها".

�صكلت  ذلك  على  "بناء  واأ�صاف: 
والتي  م�صرتكة،  حتقيق  جلنة 
ت��صلت اإىل وج�د بينات مبدئية يف 
م�اجهة عدد من منت�صبي الق�ات 
جرى  ذلك  ومب�جب  النظامية 
الع�صكري  التحفظ  يف  و�صعهم 

العدلية  للجهات  لتقدميهم  تهيئة 
ب�ص�رة عاجلة".

"اللجنة  اأن  اإىل  املجل�س  واأ�صار 
كافة  الإي�صال  التحقيق  �صت�ا�صل 
احلقائق للراأي العام وخالل ثالثة 
على  تاأكيده  عن  معربا  اأيام"، 
"حما�صبة كل من ثبتت اإدانته وفقا 

لل�ائح والق�انني".

املجل�س الع�شكري ال�شوداين

منت�صبون للقو�ت �لنظامية �صالعون يف �أحد�ث ف�س �لعت�صام

عبد النا�رش فروانة

الأطفال املواليد ل يحظون 
برعاية �شحية و معر�شون 

لالإ�شابة بالأمرا�س

اأو�صح فروانة اإىل اأن معاناة االأ�صرية 
مرحلة  على  تقت�رش  ال  احلامل 
ال�الدة، وم�صكلتها ال تنتهي بانتهاء 
عملية ال�الدة، بل متتد اإىل ما بعد 
ذلك، حيث يُعاد تقييدها بال�صال�صل 
ويتم  عليه،  ترقد  الذي  ال�رشير  يف 
كاأ�صري،  اجلديد  الطفل  معاملة 
ي�صتحق  ر�صيع  م�ل�د  كطفل  ولي�س 
اإىل ت�فري  العناية اخلا�صة وبحاجة 
راحة  من  اخلا�صة  م�صتلزماته 
وعناية �صحية فائقة وغذاء وحليب 

وتطعيمات �رشورية وغريه.
امل�اليد  االأطفال  ه�ؤالء  اأن  واأكد 
ظروف  يف  اأمهاتهم  مع  يحتجزون 
من  ويحرم�ن  جداً  �صيئة  اعتقالية 
ويتعر�ص�ن  الطف�لة،  حق�ق  اأب�صط 
الأق�صى اأن�اع القهر واحلرمان مثلهم 
مثل اأمهاتهم االأ�صريات حني قمعهن 
اأو  بالغاز  ور�صهن  غرفهن  واقتحام 
النت�صار  باالإ�صافة  الباردة،  املياه 
ال�صاخنة  املياه  وندرة  احل�رشات 

يعر�صهم  ما  الته�ية،  وانعدام 
للمر�س يف غياب الرعاية ال�صحية، 
كثرية  اأحياناً  ويف  اأنه  اإىل  الفتاً 
اأقدمت اإدارة ال�صجن على م�صادرة 
واألعابهم  اخلا�صة  حاجياتهم 
لهم  يدخلها  التي  النادرة  ال�صغرية 
اأخرى  اأحيان  االأحمر، ويف  ال�صليب 
بكاء  ب�صبب  االأ�صريات  معاقبة  مت 
مينع  كما  االأطفال،  ه�ؤالء  و�رشاخ 
االأهل من اإدخال احلليب اأو الف�ط.

حياة ال�شجن بكل �شورها 
تبقى حية بذاكرة الأطفال

اأن  تقريره  يف  فروانة  واأكد 
يرتك  مل  اال�رشائيلي  االحتالل 
و�صيلة اإال وا�صتعملها لقمع االأطفال 
وحت�يل  واإرهابهم  الفل�صطينيني 
حياتهم اإىل جحيم، ف�صلب طف�لتهم، 
وحقهم بالعي�س واال�صتمتاع باحلياة 
العامل،  اأطفال  كباقي  الطبيعية 
منهم،  االآالف  وقتل  واعتقل  فجرح 
اأن  على  ق�رشياً  بع�صهم  اأجرب  كما 
الزنازين  عتمة  يف  الن�ر  يب�رشوا 
االأوىل  �صيحاتهم  يطلق�ا  واأن 
داخل ال�صجن، ليكربوا وتكرب معهم 
لدى  ذلك  تاأثريات  وعن  املعاناة. 

اأدنى  بدون  فروانة،  قال  االأطفال 
�صك، فاإن ما ي�اكب ن�صاأة الطفل يف 
�صه�ره و�صن�اته االأوىل يرتك اآثارها 
الحقاً،  العام  �صل�كه  �صياغة  يف 
االأ�رش  يف  ولدوا  الذين  واالأطفال 
ال�صه�ر االأوىل من  اأو الذين عا�ص�ا 
تزال  ال  الق�صبان،  خلف  اأعمارهم 
وال�صال�صل  واالأقفال  القي�د  �ص�ر 
واأتقن�ا  خميلتهم،  يف  املعدنية 
وبرباعة لغة ال�صجان وحياة ال�صجن 
وكاأنها حفرت يف عق�لهم وذاكرتهم 
االأقفال  اقتناء  اإىل  ومييل�ن  لالأبد، 
واإغالق  املعدنية  وال�صال�صل 
جمة  �صع�بات  وي�اجه�ن  االأب�اب، 
العامل  مع  والتكيف  التاأقلم  يف 
اأفراد  وباقي  اآبائهم  ومع  اخلارجي 
بطبيعة  ي�ؤثر  كله  وهذا  االأ�رشة، 
النف�صي  الطفل  من�  على  احلال 
يعمد  اأن  يكرب  املمكن عندما  ومن 
اإىل ممار�صة �صل�ك عنيف كال�صل�ك 
الذي تعاي�س معه داخل ال�صجن، اأو 
واالنتقام ممن عذب�ه  للعنف  امليل 

يف طف�لته.
وكما تق�ل االأ�صرية مريفت طه "اإن 
يف  ي�لدونا  اأن  يفرت�س  االأطفال 
وينعم�ا  منا�صبة،  �صحية  ظروف 
باحلرية ويعي�ص�ا حياة مليئة باللعب 

وال�صحك، ولكن ابني وائل مل يجد 
اأمامه �ص�ى ال�صجان والعتمة و�صيق 
لالختباء  يلجاً  فكان  امل�صاحة، 
الن�م  اأو  للبكاء  ح�صني  يف  الدائم 
عن  البحث  يف  ط�يل  تعب  بعد 
لعبة ت�صته�يه اأو طعام ي�صد ج�عه، 
راغباً باخلروج من الزنزانة املعتمة 
اأطفال  مع  بحرية  للعب  ال�صيقة 
مثله واألعاب تنا�صب عمره"، م�صرية 
اأنه بداأ يف االأ�صهر االأخرية من  اىل 
االأ�رش اأكرث عدوانية وع�صبية وكثري 
اأكرث  معه  التعامل  واأ�صبح  البكاء 

�صع�بة.

القانون الإ�شرائيلي

مثل  يف  االإ�رشائيلي  القان�ن  وعن 
اأن  فروانة  اأو�صح  حاالت،  هكذا 
اأمهات  ي�صع  االإ�رشائيلي  القان�ن 
اإما  خيارين:  بني  اجلدد  امل�اليد 
اإخراج امل�ل�د من ال�صجن اأو اإبقاءه 
ي�صمح  ال  لكنه  عامني،  ملدة  داخله 
بازدواجية اخليار، اأي بتنقل االأ�صري 
ال�صجن  داخل  اأمه  اأح�صان  بني 
اأخرى  تارة  ذويه خارجه  ومع  تارة، 

وهكذا.
وبكل  االأ�صريات  االأمهات  اأن  واأكد 

اأطفالهن  بقاء  يخرتن  كن  االأح�ال 
حيث  لرعايتهم،  االأ�رش  يف  معهن 
وابقائه  برعاية طفلها،  لالأم  ي�صمح 
العامني  �صن  ال�صجن حتى  معها يف 
بينهما،  الف�صل  يتم  ثم  ومن  فقط 
من  جديدة  ف�ص�ل  بعدها  لتبداأ 
وللطفل  االأ�صرية  لالأم  املعاناة 
قال  القان�ن،  لهذا  ووفقاً  ال�صغري. 
التي  لالأم  اأي�صاً  ي�صمح  اإنه  فروانة 
اعتقلت وتركت طفاًل لها مل يتجاوز 
وترعاه  عندها  تدخله  اأن  العامني، 
يبلغ  حينما  عنها  يف�صل  اأن  ب�رشط 
اأن  مبيناً  عمره،  من  الثاين  العام 
هذا ما ح�صل بال�صبط مع االأ�صرية 
اإدارة  �صمحت  التي  عليان  عطاف 
عائ�صة  طفلتها  باإدخال  ال�صجن 
خا�صت  اأن  بعد  لها  اله�ديل  وليد 
اأ�صب�عني  الطعام ملدة  عن  اإ�رشاباً 
ال�صجن  اإدارة  ت�صتجيب  اأن  قبل 
ابنتها  باحت�صان  مطلبها  لتحقيق 
مت  ثم  ومن  ورعتها  �صه�ر،  لب�صعة 
الف�صل بينهما بتاريخ 2006-10-31 
االإحتالل  �صلطات  رف�صت  بعدما   ،
بقاءها مع والدتها االأ�صرية بدع�ى 
الطفلة  لتع�د  العامني،  بل�غها 
الحقاً  تركها  الذي  ل�الدها  عائ�صة 
اعتقلته  بعدما  ق�رشاً  االآخر  ه� 

تزال  ال  فيما  االإحتالل،  �صلطات 
والدتها هي االأخرى رهن االعتقال 

االإداري.
انتفا�صة  خالل  الثانية  واحلالة 
ح�صلت  فروانة،  اأفاد  كما  االأق�صى 
العام  من  فرباير  �صباط/  يف 
اإدارة  وافقت  حينما  املا�صي، 
الطفلة  اإدخال  على  تلم�ند  �صجن 
كانت  التي  عمر،  اأب�  جا�رش  غادة 
اآنذاك �صبعة �صه�ر،  تبلغ من العمر 
خ�لة  االأ�صرية  والدتها  ح�صانة  اإىل 
زيتاوي بناء على طلب ال�الدة التي 
التي  مع طفلتها  االأ�رش  زالت يف  ال 

تعترب االآن اأ�صغر اأ�صرية يف العامل.
يذكر اأنه وقبل ب�صعة �صه�ر ونتيجة 
وال�صحية  االعتقالية  الظروف 
ال�صيئة لالأ�صريات يف �صجن تلم�ند، 
وب�صحبة  غادة  الطفلة  نقل  مت 
والدتها االأ�صرية خ�لة اإىل م�صت�صفى 
"مائري" يف كفر �صابا ومكثت للعالج 
فيها  كانت  اأيام  اأربعة  ملدة  فيه 
يدها  من  مكبلة  زيتاوي  االأ�صرية 
عن  منف�صل  �رشير  على  ورجلها 
حلرا�صة  وتخ�صع  طفلتها  �رشير 
اأن  اأرادت  ما  اإذا  وكانت  م�صددة، 
تكبيلها  يتم  للحمام  طفلتها  تاأخذ 

من يديها ورجليها.

�أطفال يب�صرون �لنور رغم عتمة �لزنازيناجلزء الثاين



د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

هيمنة »الفي�سبوك«:

الن�شطني  الفي�شبوك  م�شتخدمي  عدد  و�شل 
�شهرًيّا اإىل ما يزيد عن 2.13 مليار م�شتخدم 
 ،2018 الفي�شبوك يف جانفي  اأعلنه  وفًقا ملا 
10% منهم فقط من �شكان الواليات املتحدة، 
العامل  دول  بني  املتبقية  الن�شبة  تنت�رش  فيما 
املختلفة، لياأتي على راأ�س �شبكات التوا�شل 
يليه  العامل،  انت�شاًرا حول  االأكرث  االجتماعي 
موقع يوتيوب باإجمايل 1.5 مليار م�شتخدم، 
ثم تطبيقا وات�شاب وفي�شبوك ما�شنجر بواقع 
ل�رشكة  واململوَكنينْ  منهما،  لكٍلّ  مليار   1.3
ا التي ارتفعت قيمتها ال�شوقية  في�شبوك اأي�شً
ل�شفقات  واجتهت  دوالر  مليارات   407 اإىل 

ا�شتحواذ وا�شعة بلغت 66 �شفقة.
عديدة،  خماوف  الهيمنة  هذه  اأثارت  وقد 
التي  البيانات  حجم  تنامي  ظل  يف  �شيما  ال 
االأكرث  ال�شبكات  ميتلكها في�شبوك وغريه من 
ون�شاطاتهم  م�شتخدميهم  عن  انت�شاًرا 
وعالقاتهم وغريها من البيانات التي يقدمها 
امل�شتخدمون ب�شكل طوعي، وهو ما بلغ حد 
االحتكار،  بدعوى  في�شبوك  بتاأميم  املطالبة 
وهو الطرح الذي اأيده الربوفي�شور االأمريكي 
بجامعة  االت�شاالت  اأ�شتاذ  هوارد«  »فيليب 
برين�شتون  جامعة  مركز  وزميل  وا�شنطن 
 ،2012 عام  املعلومات  تكنولوجيا  ل�شيا�شة 
تنتهك  التي  ال�رشكة  ممار�شات  منتقًدا 
اخل�شو�شية، ومطالبًا باإتاحة قواعد البيانات 
ال�شيا�شات  لتح�شني  متتلكها  التي  الرثية 
من  بداًل  االإبداعية  االأفكار  ودعم  العامة 
حتقيق الربح فح�شب، وهو ما القى انتقادات 
عنيفة حفاًظا على �شيا�شات ال�شوق االأمريكي 

ومنع هيمنة احلكومة الفيدرالية.
وعلى الرغم من تطرف دعوات »التاأميم«، اإال 
اأنه ال ميكن اإنكار خماطر امتالك ال�رشكات 
العاملة يف هذا املجال لهذا احلجم ال�شخم 
من  تولده  اأن  ميكن  وما  البيانات،  من 
التحليل  لعمليات  اإخ�شاعها  مع  معلومات 

املختلفة  التطبيقات  بيانات  وربط  االآيل 
ا، وهو ما �شيكت�شب اأبعاًدا اأكرب  ببع�شها بع�شً
وغريها  االأ�شياء  اإنرتنت  تقنيات  انت�شار  مع 
من التكنولوجيات االأكرث تقدًما يف امل�شتقبل 
القريب، اإذ ت�شري االإح�شاءات اإىل اأن في�شبوك 
يختزن كل يوم 4 بيتابايت جديدة من البيانات 
الدقيقة  خالل  واأنه  جيغابايت(،  ماليني   4(
جديدة  فيديو  �شاعة   300 رفع  يتم  الواحدة 
يتم  الواحدة  الثانية  وخالل  يوتيوب،  على 
اآالف تغريدة على تويرت و831 �شورة  ن�رش 7 
على  مكاملة  اآالف   3 واإجراء  اإن�شتغرام  على 

�شكايب.

حماولت عربية:

من  وافر  بعدد  العربي  العامل  يتمتع 
اإىل  اأغلبها  مييل  والتي  الن�شطة،  املنتديات 
افرتا�شية  جمتمعات  وتكوين  التخ�ش�س 
»براجمي«  مثل  م�شرتكة  اهتمامات  جتمعها 
وغريها،  للربجميات  و«�شوالف«  و«ترايدنت« 
مثل  املتنوعة  املنتديات  �شبكات  جانب  اإىل 
من  يكن  مل  الذي  االنت�شار  وهو  »االإقالع«، 
العربية  ال�شبكات االجتماعية  ن�شيب جتارب 

التي ظلت حمدودة االنت�شار والتاأثري.
�شهده  الذي  والرواج   2011 عام  فعقب 
عدة  اإطالق  مت  ال�شبكات،  هذه  ا�شتخدام 
حماوالت لتد�شني مواقع للتوا�شل االجتماعي 
والتي اقرتبت يف ال�شكل وطريقة اال�شتخدام 
من جتربة املنتديات، اإذ ظهرت عدة مواقع 
»تر�شتو�س«  مثل:  التخ�ش�س،  اإىل  متيل 
لتقييم املنتجات، و«فنون زون« للتوا�شل بني 
الفنية،  املو�شوعات  والتدوين حول  الفنانني 
و«م�شوراتي« للت�شوير، وكتبيديا وكذلك »بدل 
وتبادلها وحتاكي يف  الكتب  كتابك« ملناق�شة 
ذلك تطبيق »جود ريدز« ال�شهري، ومل يقت�رش 
املو�شوع  اأ�شا�س  على  للتخ�ش�س  االجتاه 
م�شتوى  على  للتخ�ش�س  امتد  واإمنا  فح�شب 
اأ�ش�شها  التي  »اأريبيا«  �شبكة  مثل  اجلمهور، 
توا�شل  ك�شبكة   2011 عام  اأردين  مهند�س 
اإنها  وتقول  العرب،  املغرتبني  بني  اجتماعي 

اجتذبت مليون م�شتخدم يف عامها االأول.

ولكنها  املنتديات،  ال�شبكات  هذه  وحتاكي 
ا�شتخدام  ا�شرتاتيجية  نف�س  على  تعتمد 
الت�شجيل  حيث  من  االجتماعية  ال�شبكات 
املتابعة  عرب  والت�شبيك  والتبادل  والن�رش 
اإىل  اجتهت  اأنها  يبدو  ولكن  واالإ�شافة، 
بعيًدا  بحًثا عن م�شاحات جديدة  التخ�ش�س 
عن التوا�شل االجتماعي العام الذي ي�شيطر 
عليه عمالقة التوا�شل العامليني ويف مقدمتهم 
�شبكات  وجود  االعتبار  يف  اأخًذا  في�شبوك، 
باأنه  نف�شه  يعرف  الذي  »الو�شلة«  مثل  عامة 
»التوا�شل االجتماعي بالطريقة العربية«، ما 

يجعله اأقرب ملواقع التعارف.
هذا  يف  العربية  التجارب  مناق�شة  وعند 
هامة  جتارب  عدة  اإغفال  ميكن  ال  ال�شاأن 
قدمت م�شاحات جديدة، ويف مقدمتها موقع 
»�رشاحة« الذي قدم جتربة خمتلفة تقوم على 
تلقي التعليقات من االأ�شخا�س دون االإف�شاح 
عن هويتهم، وحث امل�شتخدمني على م�شاركة 
الر�شائل عرب ال�شبكات االجتماعية املختلفة، 
وقد القى التطبيق انت�شاًرا كبرًيا حتى بلغ عدد 
ر  َدّ م�شتخدميه يف 12 يوًما 6.5 ماليني، وتَ�شَ
جوجل،  على  رواًجا  االأكرث  البحث  كلمات 
ال�شعودي  املهند�س  املوقع  هذا  اأ�ش�س  وقد 
بني  التوا�شل  بغر�س  توفيق«  العابدين  »زين 
تو�شعت  ثم  العمل،  يف  وروؤ�شائهم  املوظفني 

الفكرة مل�شتخدمي االإنرتنت العاديني.
اجلزائرية  »قعدة«  �شبكة  جتربة  وكذلك 
عدم  من  الرغم  على  والتي   ،Ga3da
�شبكة  حتاكي  بدت  اأنها  اإال  ا�شتمرارها 
جمموعة  اأ�ش�شتها  التي   Minds مايند�س 
امل�شتخدمني  منح  على  وتعتمد  اأنونيم�س، 
للنقاط  بنظام  االإعالنات  اأموال  من  ح�شة 
يقوم على اأن�شطتهم على ال�شبكة، كما قدمت 
جمموعة من املواقع العربية االأخرى جتارب 
بالواليات  تواجدها  من  الرغم  على  مماثلة 
اأيدي  على  تطويرها  مت  اأنه  اإال  املتحدة، 
مهند�شني عرب مثل موقع« باز« Bazz الذي 
يقدم ما ي�شبه من�شة حتّكم يتمكن من خاللها 
املحتوى عرب ح�شاباته  ن�رش  امل�شتخدم من 
املو�شوعات  على  واحل�شول  املختلفة، 
 Chaino »ت�شاينو«  وتطبيق  تداواًل،  االأكرث 
الذي اأ�ش�شه مهند�شان م�رشيان، ويعمل حتت 
مظلة �رشكة »بي توجزر« بالواليات املتحدة 
ال�شور،  لتبادل  زينجو  لتطبيق  ا  اأي�شً املنتجة 
»اخل�شو�شية«  مفهوم  على  ال�شبكة  وركزت 
حذف  على  وقدرته  امل�شتخدم  وحتكم 
البيانات ب�شكل نهائي وغريها من اخل�شائ�س 

التي طاملا كانت مثار انتقادات لفي�شبوك.

دوافع متعددة:

جاز  -اإن  »الوطنية«  الن�شخ  بع�س  جاءت 
التوا�شل  وتطبيقات  مواقع  من  التعبري- 
بدوافع  واأخرى  �شيا�شية  بدوافع  االجتماعي 
املحاوالت  بع�س  جاءت  فيما  ا�شتثمارية، 
بدوافع ثقافية، وهو ما ميكن تو�شيحه فيما 

يلي:

الإنرتنت:  على  -1ال�سيطرة 

الدول  �شمن  ت�شنف  -والتي  ال�شني  قامت 
تطبيقات  باإطالق  لالإنرتنت-  االأعداء 

بكني  �شيا�شة  �شوء  يف  �شينية  اجتماعية 
للرقابة على ال�شبكة الدولية اخلا�شعة لرقابة 
�شارمة �شمن م�رشوع »الدرع الذهبي« الذي 
النظام  دفع  ما  العام،  االأمن  وزارة  تديره 
لفر�س احلظر على كربى �رشكات التكنولوجيا 
وفي�شبوك،  جوجل  مقدمتها  ويف  العامل  يف 
مماثلة  خدمات  توفر  بديلة  �رشكات  واإن�شاء 

الأكرث من 770 مليون م�شتخدم بالبالد.
كما تفر�س رو�شيا �شيطرة حكومية على موقع 
 ،)VK( »التوا�شل االجتماعي االأ�شهر »يف كي
لفي�شبوك،  مماثل  ب�شكل  بداأ  الذي  فاملوقع 
دوروف«  »بافل  اجلامعي  ال�شاب  اأ�ش�شه  اإذ 
للتوا�شل مع زمالء الدرا�شة، اإال اأن ال�شلطات 
ن�شطة  �شفحات  الإغالق  �شغطت  احلكومية 
اأعقبها  التي  ال�شغوط  وهي   ،2011 يف  عليه 
�شلة  على  الأطراف  اأ�شهمه  »دوروف«  بيع 
بالكرملني، ثم غادر املوقع متاًما عام 2014، 
عن  ر�شاه  عدم  عن  فيه  اأعرب  بياًنا  واأطلق 
بات  والذي  بها »يف كي«  يُدار  التي  الطريقة 
االأوزبكي  االأ�شل  ذي  االأعمال  لرجل  مملوًكا 
اال�شتثمار،  و�شندوق  اأو�شمانوف«  »األي�رش 
»الغارديان«  و�شفتها  التي  االأطراف  وهي 

بال�شديقة للكرملني.
الرتكي اجلديد فلي�س مملوًكا  »وات�شاب«  اأما 
الأطراف »�شديقة« للنظام، واإمنا هو مملوك 
ا�شم  يحمل  الذي  فالتطبيق  نف�شه،  للنظام 
»بي بي تي ما�شنجر« يحمل احلروف االأوىل 
للهيئة العامة للربيد والربقيات الرتكية، وعلى 
احلكومة  با�شم  املتحدث  اإعالن  من  الرغم 
اأن التطبيق ال يختزن اأي بيانات، اإال اأن ذلك 
مل مينع املخاوف من ا�شتخدامه يف مراقبة 
على  احلكومية  الرقابة  وتعزيز  املعار�شة، 
االعتقاالت  حملة  مع  تزامًنا  املرا�شالت، 
االنقالبية  املحاولة  اأعقبت  التي  والت�شييق 

يف جويلية 2016.

الثقافية:  اخل�سو�سية  -2دعم 

�شهدت  ال�شيا�شية،  الدوافع  هذه  مقابل  يف 
اإ�شطنبول عام 2012 حماولة الإطالق »في�شبوك 
اأطلقها رجال  التي  اإ�شالمي«، وهي املبادرة 
لتاأ�شي�س �شبكة  اإ�شالمية  اأعمال من 13 دولة 
بديلة حتمل ا�شم »�شالم وورلد«، والتي جعلت 
�شعارها »ال حمرمات ال حواجز ال �شيا�شة«؛ 
ما  و�رشعان  يكتمل،  مل  امل�رشوع  اأن  اإال 
االإنرتنت،  على  من  الوليدة  ال�شبكة  اختفت 
والتي يبدو اأنها �شعت لتقدمي »حممية ثقافية 

دينية« باأدوات مناق�شة للفكرة متاًما.

الرقمي:  ال�ستثمار  تعزيز   3-

بينما جاءت التجارب العربية خمتلفة متاًما، 
اإذ اإنها مل تكن على نف�س احلجم من االنت�شار، 
كما اأنها مل تكن بدوافع رقابية مثل ال�شني، اأو 
مملوكة الأطراف �شديقة للنظام مثل رو�شيا، 
اأن  كما  تركيا،  مثل  نف�شه  للنظام  مملوكة  اأو 
اأًيّا منها مل يّدِع تعبريه عن خ�شو�شية ثقافية 
اأفراد  واإمنا جاءت مببادرات خا�شة من  ما، 
اإن  بل  الرقمي،  ال�شوق  ي�شتثمرون يف  تقنيني 
عربية،  غري  ل�رشكات  مملوًكا  بات  بع�شها 
كما �شبق التو�شيح، وهو ما يك�شف عن �شعي 
هذا  يف  لال�شتثمار  ال�شابة  العربية  الكوادر 

قيام  عدم  عن  يك�شف  كما  ال�شاعد،  ال�شوق 
احلكومات باال�شتثمار فيه ب�شكل مبا�رش اأو اأي 
من �رشكات االت�شاالت والتكنولوجيا الوطنية، 
وهو االإحجام الذي يُعد موؤ�رًشا اإيجابًيّا على 
ال�شعيد ال�شيا�شي، اإال اأنه تظل هناك حاجة 
و�شخ  الرقمي،  اال�شتثمار  معدالت  لرفع 
على  الربجمي  التطوير  جماالت  يف  االأموال 

غرار خدمات االت�شاالت مثاًل.

فر�ص حمتملة:

بني  املقارنة  املن�شف  غري  من  يبدو 
التي ميتلكها وات�شاب  في�شبوك والتطبيقات 
املجال  يف  االأخرى  والتجارب  واإن�شتجرام، 
القاعدة  اإىل  بالنظر  فقط  لي�س  ذاته، 
دخوله  بحكم  االأول  اكت�شبها  التي  العري�شة 
على  وا�شتحواذه  العربي  لل�شوق  املبكر 
الن�شيب االأكرب بحكم امتياز االرتياد املبكر 
 ،)First-mover advantage( لل�شوق 
امل�شتخدمني  رحيل  ال�شعب  من  بات  حيث 
جزًءا  اأ�شبحوا  التي  املرتابطة  ال�شبكة  عن 
حلجم  بالنظر  ا  اأي�شً ولكن  بالفعل،  منها 
والذي  ال�رشكة  متتلكه  الذي  اال�شتثمار 
يجعلها يف حالة من التطور امل�شتمر ي�شعب 
املحلية  االإح�شاءات  ت�شري  حيث  جماراته، 
يقارب 8 مليارات  اأنفق ما  اأن في�شبوك  اإىل 
العام  خالل  والتطوير  البحوث  على  دوالر 
مليون   380 بحوايل  يُقدر  مقارنة مبا   2017

دوالر عام 2011.
جتارب  العامل  �شهد  االإطار،  هذا  ويف 
للفي�شبوك  بدائل  اإيجاد  يف  ناجحة 
ديفيان  مثل:  بعينها،  لقطاعات  بالتوجه 
جمتمًعا  اأ�شبح  الذي   DeviantArt اآرت 
العامل،  حول  فنان  مليون   34 لنحو  عاملًيّا 
اجتذبت  حملية  ملواقع  جتارب  توجد  كما 
في�شبوك  وجتاوزت  املحليني  امل�شتخدمني 
مثل �شبكة يف كي VK االجتماعية يف رو�شيا 
التي تعد االأكرث ا�شتخداًما بالبالد باإجمايل 
تطبيق  وكذلك  �شهرًيّا.  م�شتخدم  مليون   47
»اأو كي« OK الذي يتمتع بنحو 31.5 مليون 
م�شتخدم، وهي التطبيقات التي تلقى انت�شاًرا 
رو�شيا،  يف  املحظور  غري  في�شبوك  يتجاوز 
بخالف ال�شني التي وفرت بدائل حملية يف 
ظل �شيا�شتها لفر�س ال�شيطرة على االإنرتنت 
يف  بديلة  تطبيقات  وقدمت  كامل،  ب�شكل 
مقدمتها »وي ت�شات« الذي ميتلك ما يقدر 
»كيو  وتطبيق  م�شتخدم،  مليون   980 بنحو 
كيو« مبا يقدر بحوايل 843 مليون م�شتخدم، 
م�شتخدموها  بلغ  التي  زون«  »وكيو  و�شبكة 
568 مليون، و«�شينا ويبو« بحوايل 367 مليون 
في�شبوك  من  حماوالت  و�شط  م�شتخدم، 
القتحام ال�شوق ال�شيني العمالق ولو بن�شخة 

معدلة تالئم موا�شفات بكني.
قد  التي  املوؤ�رشات  بع�س  هناك  وتظل 
بناء جتربة عربية ناجحة  باحتماالت  تب�رش 
الفعلي  النجاح  اأولها  اجتماعي،  للتوا�شل 
تطبيق  مثل  التجارب  بع�س  حققته  الذي 
اإمكانية  عن  يك�شف  ما  وهو  »�رشاحة«، 
حتقيق قدر وافر من االنت�شار حال اخلروج 

من عباءة في�شبوك.
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هواج�ص ال�سيطرة

ملاذا تلجاأ الدول لبناء تطبيقات 
بديلة للفي�س بوك والوات�س اآب؟

جاء الإعالن الرتكي عن طرح تطبيق وطني لتبادل الر�سائل عرب 
الهواتف املحمولة كبديل حملي لتطبيق وات�ساب الأمريكي، ليثري 
املخاوف ب�ساأن تعزيز الرقابة احلكومية على الت�سالت الرقمية، 
ا اأعاد اإىل الواجهة احلديث القدمي اجلديد حول تنامي  اإل اأنه اأي�سً

ا�ستحواذ عمالقة التوا�سل الجتماعي، وعلى راأ�سهم في�سبوك 
وغوغل، على هذا ال�سوق املتنامي لهذه املواقع، وحماولت النفالت 

من هذه الهيمنة عرب طرح بدائل وطنية، وهي املحاولت التي حققت 
جناًحا يف بع�ص الدول مثل رو�سيا من خالل موقع »يف كي«، بالإ�سافة 

اإىل املوقع ال�سيني »وي ت�سات«، وغريها، كما مت اإطالق بع�ص مواقع 
التوا�سل الجتماعي العربية، بيد اأنها مل حتقق النجاح املن�سود.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الشلف

دائرة تنس
بلدية سيدي عبد الرحمان

رقم التعريف الجبائي : 098402255021534
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03 /2019

 يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الرحمان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02 /2019
خاص بالعملية التالية :

 -تهيئة و تعبيد الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 و المرجة على مسافة 03 كلم )ش 01( فعلى المقاوالت
 المهتمة بهذا اإلعالن االطالع و سحب دفتر الشروط من مكتب المحاسبة للبلدية مقابل دفع مبلغ : 5000 دج غير قابل

لالسترجاع .
 - يجب أن يوضع كل من ملف الترشح ، العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة و تتضمن عبارة ملف

 الترشح ، عرض تقني و عرض مالي و توضع األظرفة في ظرف أخر مقفل و يحمل عبارة ال يفتح – “طلب عروض مفتوح
مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03 /2019 “.

 كتابة موضوع طلب العروض بدقة و ترسل إلى العنوان التالي : إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد
الرحمان والية الشلف .

 شروط المشاركة : ال يمكن المشاركة في طلب العروض هذا إال للمقاوالت التي تتوفر على الشروط التالية : شهادة التأهيل و
 التصنيف المهنيين في ميدان األشغال العمومية كنشاط رئيسي درجة رابعة فما فوق

 - الحصيلة المالية لثالث سنوات األخيرة )2017,2016,2015(أكبر أو تساوي 10.000.000,00 دج
 - إنجاز مشروعين مماثلين أو أكثر ) أكبر من أو يساوي 10.000.000,00 دج(

 الوثائق المكونة للعرض : العرض المقدم من طرف المتعهد يجب أن يحتوي على :

ج -العرض المالي أ-ملف الترشح ب-العرض التقني
 - رسالة العرض حسب النموذج

المقدم ممضية و مؤشرة .
 - كشف كمي و تقييمي مملوء ،

مؤشر و ممضي.
 -جدول األسعار الوحدوية مملوء ،

 مؤشرة و ممضية

 -التصريح باالكتتاب
 مملوء ،مؤشر و ممضي

 - دفتر الشروط مملوء
 ، مؤشر و ممضي و

 مؤشر من طرف المتعهد
 و مكتوب في أخر

 صفحته بخط اليد عبارة
»قرئ و قبل«

-مخطط اإلنجاز
 -المذكرة التقنية التبريرية

 -التصريح بالترشح مملوء ، مؤشر ، ممضي
-التصريح بالنزاهة مملوء ، مؤشر و ممضي

-نسخة من السجل التجاري ذو القيد الجديد )في نشاط الري(
 -القانون األساسي للشركة فيما يخص الشركات التي تتمتع

 بالشخصية  المعنوية ، شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين في
 ميدان األشغال العمومية

 -نشاط رئيسي درجة رابعة فما فوق
 -قائمة الوسائل المادية

 -قائمة الوسائل البشرية
 -المراجع المهنية

 -الحصيلة المالية لثالث سنوات األخيرة
-شهادة أداء المستحقات اتجاه 

CNAS,CASNOS,CACOBATH

 مالحظة هامة :
 - كل ملف يقدم بعد التاريخ المحدد إليداع العروض لن يستلم منه

 على المترشح الحائز على هذه االستشارة أن يقدم الوثائق التالية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره و تتمثل الوثائق
 في :

 شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية ، مستخرج من جدول الضرائب
 ال تتجاوز مدة صالحياته 03 أشهر ، نسخة من شهادة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول ، نسخة من بطاقة الترقيم

الجبائي .
 - ترسل العروض الى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الرحمان ، حددت مدة سحب دفاتر الشروط ب : عشرة
 )10( أيام ابتداء من تاريخ أول تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية قبل الساعة العاشرة صباحا بحضور الراغبين في
 ذلك ، نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا .المتعهدون يبقون ملتزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ابتداء من تاريخ استالم

عروضهم .
 رئيس المجلس الشعبي البلدي
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�إعالن عن �ضياع ختم

�ل�ضكل  م�ضتطيل  ختم  �ضياع  عن  �ضامية  �ضيخار  �ل�ضيدة  تعلن 
يحمل �ملعلومات �لتالية :

طبيبة عامة بالأمن �لوطني
�شامية �شيخار

حيث توؤكد �ملعنية باأنها بريئة من �أي ��ضتعمال غري قانوين لهذ� 
�خلتم من �أي كان و مهما كانت �ضفته ، منذ تاريخ �ل�ضياع �ملعلن  

عنه �أعاله .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
مكتب �لأ�ضتاذ : خملوف م�ضعود حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة �ضيدي حممد ، �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر 

 �لكائن مقره ب 06 �ضارع �رضيف حماين �جلز�ئر .�لهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268
 maitre،messaud،mokhlouf@gmail.com : لربيد �للكرتوين

�إعالن عن بيع مناب ق�رض يف  عقار باملز�د �لعلني 
�ملادة : 749 ، 750 من ق.�إ.م.�إ

بطلب من �ل�ضيدة  : بلهو�ري ذهبية باعتبارها �أم
�ل�ضاكنة باحلي �جلنوبي �أفلو 

�ملرخ�س لها �لت�رضف يف مناب �لق�رض 01/ �ضهلي يحي 02/ �ضهلي لطيفة 
مبوجب رخ�ضة بالت�رضف يف �أمو�ل قا�رض �ل�ضادر عن رئا�ضة حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2017/08/02 رقم �لرتتيب 17/4655 �لذي يرخ�س لل�ضيدة بلهو�ري ذهبية �لت�رضف يف مناب �لق�رض �ملتعلق بالعقار و هي 
�ل�ضقة �لكائنة بنب عكنون �ضارع كاد� طريق بن عكنون رقم �لعمارة ب طابق 02 ملك ل �لقا�رض �ضهلي يحي �ملولود يف 2006/09/11 بربج �لكيفان �بن عي�ضى و بلهو�ري ذهبية و �لقا�رض �ضهلي لطيفة �ملولودة يف 

2007/08/18 بربج �لكيفان �بن عي�ضى و بلهو�ري ذهبية .
بناء� على �ضهادة نقل �مللكية �ملحررة من طرف �ملوثقة �لأ�ضتاذة بن عوف ن�ضرية �ملوؤرخة يف 2017/04/06 حتت رقم 71 و �لتي تفيد متلك للقا�رضين �ضهلي يحي لطيفة ملنابات عقارية بهذ� �لعقار 

بناء� على �ضهادة بيع عقار م�ضهر بتاريخ 2017/07/30 حتت رقم 65 جملد 540 
بناء� على �ضهادة �ضلبية �ل�ضادرة عن �ملحافظة �لعقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/09/28
بناء� على بطاقة عقارية �ضادرة عن �ملحافظة �لعقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/12/07 

بناء� على م�ضتخرج جدول �ل�رضيبة �لعقارية �ل�ضادر عن �ملديرية �جلهوية للخزينة �لعمومية ، خزينة بلدية بن عكنون بتاريخ 2017/10/08
بناء� على حم�رض �إيد�ع قائمة �رضوط �لبيع باملز�د ملناب �لق�رض �ضهلي يحي ، �ضهلي لطيفة يف �ل�ضقة �ل�ضكنية �ملودعة لدى �أمانة �ضبط حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2019/03/24 حتت رقم 019/19 

بناء� على �أمر بتحديد جل�ضة �لإعرت��ضات �ل�ضادر عن رئا�ضة حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2019/03/28 حتت رقم 2549 و �لذي مت مبوجبه حتديد جل�ضة �لعرت��ضات يوم 2019/05/02 على �ل�ضاعة 10:30 �ضباحا 
مبحكمة بئرمر�د ر�ي�س قاعة جل�ضات �لبيوع �لعقارية .

- بناء على حما�رض تبليغ قائمة �رضوط �لبيع �ملوؤرخني يف 2019/04/11
- بناء على حم�رض تعليق م�ضتخرج من قائمة �رضوط �لبيع باملز�د �لعلني بلوحة �إعالنات �لبلدية �ملوؤرخ يف 2019/04/16

- بناء على حم�رض تعليق م�ضتخرج من قائمة �رضوط �لبيع باملز�د �لعلني بلوحة �إعالنات �ل�رض�ئب �ملوؤرخ يف 2019/04/16
- بناء على حم�رض تعليق م�ضتخرج من قائمة �رضوط �لبيع باملز�د �لعلني بلوحة �إعالنات �ملحكمة �ملوؤرخ يف 2019/04/22

-بناء على ن�رض م�ضتخرج من قائمة �رضوط �لبيع يف جريدة �لو�ضط بتاريخ 2019/04/17
-حيث مل ي�ضجل �أي �عرت��س لغاية يوم 2019/05/02

، قاعة  �ل�ضاعة 13:00 زو�ل مبحكمة بئرمر�د ر�ي�س  �لبيع بتاريخ 2019/07/02 على  �ل�ضادر عن رئا�ضة حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2019/05/26 حتت رقم 19/3809 �ملت�ضمن حتديد جل�ضة  -بناء على �لأمر 
جل�ضات �لبيوع �لعقارية .

يعلن �لأ�ضتاذ خملوف م�ضعود �ملح�رض �لق�ضائي باأنه �ضيتم �لبيع باملز�د �لعلني ملناب �لق�رض يف �لعقار �لأتي تعيينه : 
�أماكن ذ�ت �ل�ضتعمال �ل�ضكني كائنة باإقليم بلدية بن عكنون د�ئرة بوزريعة ولية �جلز�ئر �ضارع م�ضطفى خالف رقم 03 بن عكنون �جلز�ئر ، عمارة B �لطابق �لثاين من �لعمارة ذ�ت �مللكية �مل�ضرتكة ، تتكون من 04 
غرف ، مطبخ ، حمام و مرحا�س و لو�حق م�ضاحتها �لجمالية قدرها مائة و �إحدى ع�رض مرت� مربعا و ثمانية و ت�ضعون دي�ضمرت� 111،98 و ن�ضبة 57 جزء من �للف 57/1000 من �لأجز�ء �مل�ضرتكة ت�ضكل �لقطعة رقم 

22 ح�ضب �جلدول �لو�ضفي للتق�ضيم �مل�ضهر بتاريخ 1986/02/12 حجم 253 رقم 64 ق�ضم 15 جمموعة ملكية رقم 10 
وقد حدد �ل�ضعر �لفتتاحي ب : 130.972.27 دج مائة و ثالثون �ألف و ت�ضعمائة و �إثنان و �ضبعون دينار جز�ئري و 27 �ضنتيم 

و يكون �لبيع يوم 2019/07/02 على �ل�ضاعة 13:00 زو�ل مبحكمة بئرمر�در�ي�س ، قاعة جل�ضات �لبيوع �لعقارية
- يلزم �لر��ضي عليه �ملز�د �أن يدفع حال �نعقاد �جلل�ضة 5/1 )خم�س �لثمن و �مل�ضاريف �مل�ضتحقة ( ، و �أن يدفع باقي �ملبلغ يف �أجل 08 �أيام باأمانة �ضبط �ملحكمة ، تخ�ضع عملية �لبيع لدفرت �ل�رضوط �لذي ميكن 

�لطالع عليه باأمانة �ضبط حمكمة بئرمر�د ر�ي�س �أو مبكتب �ملح�رض �لق�ضائي .
�ملح�رض �لق�ضائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
 مكتب �لأ�ضتاذ /عودة عبد �لعزيز
حم�رض ق�ضائي �خت�ضا�س جمل�س

ق�ضاء بومرد��س �لكائن مكتبه ب�ضارع
مد�وي علي برج منايل 

�لهاتف : 024887212

تبليغ �أمر باحلجز �لتنفيذي على عقار عن طريق �لن�رض
�ملادة 412 فقرة 04 ق � م �

لفائدة �ل�ضندوق �لوطني للتوفري و �لحتياط -بنك- وكالة برج منايل �لكائن مقره ب�ضارع عمريو�س بلدية برج �ملنايل ممثل من طرف مديره �ل�ضيد عميار 
�ح�ضن 

بناء على �لأمر بالإذن بن�رض م�ضمون عقد �لتبليغ �لر�ضمي لالأمر باحلجز �لتنفيذي على عقار بجريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن رئي�ضة حمكمة برج منايل 
بتاريخ 2019/06/06 رقم 19/00731  

نحن �لأ�ضتاذ عودة عبد �لعزيز حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة برج منايل �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء بومرد��س ، �لكائن مكتبنا يف �لعنو�ن �ملذكور �أعاله 
كلفنا �ل�ضيد �ضباح ر�بح بن عامر �ل�ضاكن بحي بو�ضبع برج منايل ولية بومرد��س 

م�ضمون �لأمر باحلجز �لتنفيذي على عقار �ل�ضادر عن رئي�ضة حمكمة برج منايل بتاريخ 2019/04/29 حتت رقم 19/00566 �لذي جاء فيه : " ناأمر بتوقيع 
حجز تنفيذي على عقار �ملدين �ضباح ر�بح �بن عامر ، �ل�ضاكن بحي بو�ضبع بلدية برج منايل ولية بومرد��س ، �ملبني يف عقد بيع �ضقة مع قيد �متياز 
�لبائع �ملحرر من طرف �ملوثق �ح�ضن عقر�نيو بتاريخ 2015/06/07 حتت رقم �لفهر�س 2015/206 و �مل�ضهر لدى �ملحافظة �لعقارية  لربج منايل بتاريخ 
2015/07/29  حتت رقم 10 جماد 286 ، و �ملتمثل يف �ضقة �ضكنية تابعة لعمارة ذ�ت ملكية م�ضرتكة �لكائنة بحي 104 م�ضكن )ب �س ر ( بلدية برج منايل 
ولية بومرد��س ، �لطابق �لثاين ، عمارة )د( مدرج د 1 ، جهة �لي�ضار ، رقم 54 و �لذي يحتوي على : �أول /قاعة للجلو�س ، غرفتني ، مطبخ ، حمام ، رو�ق ، 

مق�ضورة و خز�نة حائطية ، م�ضاحتها مائة و �ثنان و ع�رضون مرت مربع و �أربعة و ع�رضون دي�ضمرت مربع ) 122،24 م2 (
ثانيا / مع ن�ضبة 1000/57 من �لأجز�ء �مل�ضرتكة �لتابعة لهذه �ل�ضقة �لتي متثل �حل�ضة رقم 54 من �جلدول �لو�ضفي للتق�ضم �مل�ضهر باملحافظة �لعقارية 
بربج منايل بتاريخ 1998/09/15 حجم 28 رقم 24 و ذلك من �أجل ��ضتفاء �لدين �لذي للد�ئن يف ذمته و �ملقدر مببلغ �إحدى ع�رض مليون دينار جز�ئري 

)11.000.000.00 دج( �لذي ميثل قيمة �لدين 
�ملح�رض �لق�ضائي  
عودة عبد �لعزيز

�ل�رضكة �ملدنية للمح�رضيـــــــــــن �لق�ضائييــــــــــــــــــــن 
�أ/ �ضيف �هلل ر�ضيـــــــــــد، �أ/ بو�ضماحة حممـــــــــــــــــــد 
حم�ضــــــــرين ق�ضائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــــة 

بئرمر�در�ي�س �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئــــــــــــــــر 
�لكائن مكتبها بـ: 10 �ضارع �حمد معزوز �لأبيــــــــــــــار

�لهـــــــــاتـــــــــف 023.37.76.32 023.37.76.23 
 'scp_boudif@yahoo.fr' /لربيد �للكتــــــــــروين�

�جلمهـوريـة �جلـز�ئريـة �لدميــقر�طيـة �ل�ضعبـيـة

حم�ضـر تبليغ �حتجاج لعدم �لوفاء عن طريق �لن�رض باجلريدة
�ملـادة 412 من ق � م �
رقم �مللف:2018/581

نحن �لأ�ضتاذ/ بو�ضماحة حممد – حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �خت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء �جلز�ئر �رضيك يف �ل�رضكة �ملدنية �ملهنية �ملذكورة �أعاله 
و �لو��ضع ختمـه و توقيعــه �أدناه .

 بطلب من : م�رضف �ل�ضالم – �جلز�ئر- خلية حت�ضيل �لديون - �ملمثلة من ريئ�س خلية متابعة و حت�ضيل �لديو�ن �ل�ضيد �ضليم بو�ضاحة �لكائن مقره �لجتماعي : 233 
�ضارع �حمد و�كد – �س ب 141 د�يل �بر�هيم �جلز�ئر .

�لوفاء  لعدم  وتعليــق حمتـوى �حتجاج  بن�رض  �لرتخي�س  بتاريخ :2019/05/23 حتت رقم 19/01659 �ملت�ضمن  �ل�ضادر عن رئي�س حمكمة �حلر��س  �لأمر  بناء على/ 
بجريدة يومية وطنية . 

�ملرجع   ،  2018/10/30 بتاريخ  �لطالب  عن  �ل�ضادرة  دج   858.122.13 بقيمة   ،  2017/04/03 بتاريخ  �ملن�ضئ  لأمر  ل�ضند  �لدفع  لعدم  �حتجاج  ر�ضالة  على  بنـاء� 
.2018/01:

كلفــنــا /  �ل�ضيد �ضعبان �ضفيان �لكـائـن مقره بــ / حي �ولد �حلاج رقم 19 �لكاليتو�س �جلز�ئر �لعا�ضمة .
بدفع / مبلغ 925.582.05 دج ) ت�ضعمائة و خم�ضة و ع�رضون �لف و خم�ضمائة و �ثنان و ثمانون دينار جز�ئري و خم�ضة �ضنتيم( و �لذي ميـثـل جمموع �ملبالغ �ملالية 
�لو�جبة �لدفع و �لتي ت�ضمل �أ�ضل �لدين و ماحلقها من م�ضاريف �لتنفيذ �لختياري و �حلقوق �لتنا�ضبية للمح�رض �لق�ضائي م�ضاف �ليها �لر�ضم على �لقيمة �مل�ضافة 

للحق �لتنا�ضبي %19.
و نبهنـــاه / باأن له مهلة 20 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذ� �ملح�ضـر و �إل نفـــذ عليه جرب� و بكافة �لطرق �لقانونية . 
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ANEP N°:  191601314220190612 20190612

حزب  « الجزائر للرفاه ”
المقر : حي عدل 416 مسكن عمارة -د- رقم 01 جسر قسنطينة

 القبة الجزائر
رخصة عقد المؤتمر التأسيسي للحزب

طبقا ألحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير 2012  و السيما 
مواده24,21,20,19,18  

بمقتضى القرار المؤرخ في 02 أفريل 2019  ، تم الترخيص من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، لألعضاء 
المؤسسين لحزب ” الجزائر للرفاه ” األتية أسماؤهم ، بعقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب المذكور ، لفترة أقصاها سنة (01) واحدة ، إبتداءا 

من يوم 20 أفريل 2019
األعضاء المؤسسون

اللقباإلسمالرقم
عروجمراد01
عمار خوجةليندة02
شريفبولعراس03
بوودينزهراء04
عروجخيرالدين05
بوراسالعيد06
عمارخوجةحياة07
طواهريرفيق08
تريكاتعبد الرحمان 09
بن ساعدنور الدين10
سلموني عبير ياسمين11
كداشرابح12
الشيخبن سالم13
بن محيندمنور14
دفيعبد الرحمان15
قريزة عبد الكريم16
عمارخوجةمحمود17
عمارخوجةاسماعيل18
بوعميلةصبري19
مخناشأزاد20
زناديسميرة21
صخريلزهر22
سالمةوردة23
كينتة حمة عقبة24
شامةلعريبي25
كنتة احمد ناجمعقبة26
لحبابسالم27
احمد شاوشبدر بدور28
وجديالمصري29
عبدليعمار30
بن ميراحمد31
جبايليةفارس32
لولوعبد الكريم بن عمارة33
جفافليةعادل بن خميسي 34

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الشلف

دائرة تنس
بلدية سيدي عبد الرحمان

رقم التعريف الجبائي : 098402255021534
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03/2019

 يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الرحمان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02 /2019
خاص بالعملية التالية :

 -تهيئة و تعبيد الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 و المرجة على مسافة 03 كلم (ش 01) فعلى المقاوالت
 المهتمة بهذا اإلعالن االطالع و سحب دفتر الشروط من مكتب المحاسبة للبلدية مقابل دفع مبلغ : 5000 دج غير قابل

لالسترجاع .
 - يجب أن يوضع كل من ملف الترشح ، العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة و تتضمن عبارة ملف

 الترشح ، عرض تقني و عرض مالي و توضع األظرفة في ظرف أخر مقفل و يحمل عبارة ال يفتح – ”طلب عروض مفتوح
مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03 /2019 ”.

 كتابة موضوع طلب العروض بدقة و ترسل إلى العنوان التالي : إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد
الرحمان والية الشلف .

 شروط المشاركة : ال يمكن المشاركة في طلب العروض هذا إال للمقاوالت التي تتوفر على الشروط التالية : شهادة التأهيل و
 التصنيف المهنيين في ميدان األشغال العمومية كنشاط رئيسي درجة رابعة فما فوق

 - الحصيلة المالية لثالث سنوات األخيرة (2017,2016,2015)أكبر أو تساوي 10.000.000,00 دج
 - إنجاز مشروعين مماثلين أو أكثر ( أكبر من أو يساوي 10.000.000,00 دج)

 الوثائق المكونة للعرض : العرض المقدم من طرف المتعهد يجب أن يحتوي على :

ج -العرض المالي أ-ملف الترشح ب-العرض التقني
 - رسالة العرض حسب النموذج

المقدم ممضية و مؤشرة .
 - كشف كمي و تقييمي مملوء ،

مؤشر و ممضي.
 -جدول األسعار الوحدوية مملوء ،

 مؤشرة و ممضية

 -التصريح باالكتتاب
 مملوء ،مؤشر و ممضي

 - دفتر الشروط مملوء
 ، مؤشر و ممضي و

 مؤشر من طرف المتعهد
 و مكتوب في أخر

 صفحته بخط اليد عبارة
«قرئ و قبل»

-مخطط اإلنجاز
 -المذكرة التقنية التبريرية

 -التصريح بالترشح مملوء ، مؤشر ، ممضي
-التصريح بالنزاهة مملوء ، مؤشر و ممضي

-نسخة من السجل التجاري ذو القيد الجديد (في نشاط الري)
 -القانون األساسي للشركة فيما يخص الشركات التي تتمتع

 بالشخصية  المعنوية ، شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين في
 ميدان األشغال العمومية

 -نشاط رئيسي درجة رابعة فما فوق
 -قائمة الوسائل المادية

 -قائمة الوسائل البشرية
 -المراجع المهنية

 -الحصيلة المالية لثالث سنوات األخيرة
-شهادة أداء المستحقات اتجاه 

CNAS,CASNOS,CACOBATH

 مالحظة هامة :
 - كل ملف يقدم بعد التاريخ المحدد إليداع العروض لن يستلم منه

 على المترشح الحائز على هذه االستشارة أن يقدم الوثائق التالية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره و تتمثل الوثائق
 في :

 شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية ، مستخرج من جدول الضرائب
 ال تتجاوز مدة صالحياته 03 أشهر ، نسخة من شهادة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول ، نسخة من بطاقة الترقيم

الجبائي .
 - ترسل العروض الى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الرحمان ، حددت مدة سحب دفاتر الشروط ب : عشرة
 (10) أيام ابتداء من تاريخ أول تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية قبل الساعة العاشرة صباحا بحضور الراغبين في
 ذلك ، نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا .المتعهدون يبقون ملتزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ابتداء من تاريخ استالم

عروضهم .
 رئيس المجلس الشعبي البلدي

ANEP N°:  19160131422019/06/12:الو�شط الو�شط:2019/06/12



بقلم : �لدكتور ر�أفت حمدونة

التى  اال�شكاليات  هي  وكثرية 
نقع بها كاإعالميني ونبثها عرب 
واملقروءة  امل�شاهدة  و�شائلنا 
وااللكرتونية  وامل�شموعة 
متحي�ص،   بال  اليومية 
ال�شارع  راأى  بها  ون�شتقرئ 
من  الفل�شطينيني  وال�شيا�شيني 
خالل املناق�شة واال�شت�شافات 
املجانية  املواقف  وتقدمي 
من  اأكرث  لي�شت  ق�شايا  على 
بها  "  تعمد  اختبار  بالون   "
اال�رسائيليون  ال�شحفيون 
للح�شول منا على قراءة موقف 
اأو غر�ص فكرة معينة يف ذهن 
والروؤية  يتالئم  مبا  اجلمهور 

)اال�رسائيلية( .
كاأ�شلوب   " االختبار  فبالون   "
تعريفه  اأنه  مت  كما  اعالمى 
�شحايف  �شيا�شي  م�شطلح 
معلومات  ت�رسيب  به  يق�شد 
ك�شحيفة   ، كاذبة  اأم  �شحيحة 
ن�رسها  بق�شد  اأنباء  وكالة  اأو 
وقراءة  العام  الراأي  على 
وردات  به  اخلا�ص  املوقف 
اأي�شا  تعريفه  وميكن   ، الفعل 
فقدان  ظل  يف  النب�ص  بج�ص 
املتزامنة  وال�رسامة  الر�شانة 

مع ن�رس مثل هذه االأخبار .
اأداة  هى  االختبار"  و"بالونات 
ت�شتعملها اجلهات لن�رس اأخبار 
العام  الراأي  قيا�ص  ت�شتهدف 

اأو ج�ّص نب�شه اأو جلب اهتمام 
عليه  والتاأثري  حمّدد  قطاع 
 ، املفاجاأة  بعن�رس  وتتميز   ،
واخت�شار   ، امل�شدر  و�رّسية 
يف  الغمو�ص  وتعّمد  اخلرب 
الفينة  وبني   . امل�شمون 
االأخبار  بع�ص  جند  واالأخرى 
والتى  املوجهة   )اال�رسائيلية( 
مرتجمة  هى  كما  ن�رسها  يتم 
و�شائل  يف  للجمهور  و�شخها 
والعربية  الفل�شطينية  اعالمنا 
بال تدقيق وال تعليق وال درا�شة 
من  وغالبيتها   ، متحي�ص  اأو 
ميول  ذوى  وكتَاب  �شحفيني 
اأمنية ب�شكل �شخ�شى طوعى اأو 
منظم . ومن ال�شواهد على ذلك 
املعلومات  من  كبري  كم  �شخ 

اأو  �شحيحة  تكون  قد  التى 
نقلها  يف  والت�شارع  مغلوطة 
و�شائل  بع�ص  من  وتبنيها 
االعالم مبا يخدم توجهها يف 
ق�شايا تعميق االنق�شام وت�شويه 
القيادات ون�رس املعلومات عن 
التى  واالأحزاب  ال�شخ�شيات 
واأخبار   ، االأخر  الطرف  تثري 
باملفاو�شات  العالقة  ذات 
وامل�شاحلة  والهدنة  والتهدئة 
و�شفقة  ال�شيا�شية،  واملواقف 
بهدف  وتفا�شيلها  القرن 
اأننا  واأعتقد   . االأوراق  خلط 
ما  اأحوج  وعرب  كفل�شطينيني 
�شبط   اإىل  االأن  اإليه  نحتاج 
من  ت�شلنا  التى  املعلومة 
على   ، اال�رسائيلى  االعالم 

منها  ياأتى  ما  كل  اأن  قاعدة 
اأو  �شطر  اأو  كلمة  يحمل  قد 
ملن  بحاجة  مق�شودة  فكرة 
تعوميها  قبل  ي�شطادها 
وتناقلها وانت�شارها .  واأعتقد 
االأخبار  لتدقيق  بحاجة  اأننا 
خمت�شني  من  )اال�رسائيلية( 
)اال�رسائيلى(  بال�شاأن  وخرباء 
والعلم  الوعى  من  درجة  على 
االخت�شا�ص  واأهل  واخلربة 
ال�شئون  ملف  لتحرير 
و�شائل  يف  )اال�رسائيلية( 
والتعقيب  ومراجعتها  االعالم 
ق�شيتنا  يخدم  مبا  عليها 
للعبث  االأمر  ترك  وعدم   ،
والعفوية وال�شطحية املوجودة 

حالياً بال رقيب اأو ح�شيب .

�الإعالم و�ل�صيا�صة و�الأمن ، وبالونات �الختبار �لتي تطلقها �ل�صحف و�ل�صحفيون يف �لكيان 
�ل�صهيونى فيما يخ�ص �لق�صايا �لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صر�ئيلية عرب �الأخبار �ملوجهة وخا�صة 

�لتى تتعلق بالتوقعات �مل�صتقبلية ومعرفة ردود فعل �خل�صم على قاعدة �أ�صلوب " بالون �الختبار " 
ونظرية �الإعالم �ملعروفة " بحار�ص �لبو�بة " ، جتعلنا كوطنيني و�إعالميني �أكرث حذر�ً وتاأنيًا ودقة 

يف نقل �الأخبار )�الإ�صر�ئيلية( �ليومية �لتي تاأخذ �أبعاد�ً �أمنية و�صيا�صية ي�صدرها جمموعة من 
�ل�صخ�صيات �لتي تعمل يف )��صر�ئيل( يف حقل �الإعالم و�الأمن �صويًا .

ال�شكالية الإعالمية مع 
الأخبار الإ�شرائيلية

الأ�شرى يف “ �شجن جلبوع” و�شجون اجلنوب ي�شتكون من احلر ال�شديد والرطوبة العالية
و�شجون  “جلبوع”  �شجن  يف  االأ�رسى   ا�شتكى 
اجلنوب »نفحة، والنقب، واإي�شل« من الظروف 
املعي�شية ال�شعبة، ال �شيما مع ارتفاع درجات 
معدالت  وتزايد  و  كبري،  ب�شكل  احلرارة 
هيئة  وقالت  املراوح.  يف  والنق�ص  الرطوبة، 
اإن  االأحد،  اليوم  واملحررين،  االأ�رسى  �شوؤون 

هوؤالء االأ�رسى ي�شتكون من ق�شاوة موجة احلر 
ال�شديدة، خا�شة يف ظل االإجراءات التع�شفية 
املعتقالت  خمتلف  يف  بحقهم  متار�ص  التي 
املراوح  مب�شادرة  ال�شجون،  اإدارة  قبل  من 
وعدم تركيب مكيفات. واأ�شارت الهيئة اإىل اأن 
ال�شجون  اأكرث  من  ال�شحراوي  »النقب«  �شجن 

احلر،  موجة  من  فيها  االأ�رسى  يعاين  التي 
املناطق  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  ب�شبب 
واحتجازهم  كبرية،  معدالت  اإىل  ال�شحراوية 
من  “جلبوع”  اأ�رسى  يعاين  كما  خيام،  داخل 
العالية  والرطوبة  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
املوقع  بحكم  واالأق�شام،  الغرف،  داخل 

�شجون  اإدارة  اأن  واأكدت  لل�شجن.  اجلغرايف 
مثل  يف  االأ�رسى  حلالة  تكرتث  ال  االحتالل 
هذه الظروف، بل ت�شادر يف كثري من االأحيان 
اأجهزة املراوح التي لديهم، ومتنع اإدخالها يف 

العديد من االأق�شام كاإجراءات عقابية.
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وقفة ت�شامنية مع الأ�شرى يف اخلليل

 �شاركت عائالت االأ�رسى وع�رسات 
املواطنني، يف وقفة ت�شامنية مع 
الطعام،  عن  امل�رسبني  االأ�رسى 
اأمام مقر اللجنة الدولية لل�شليب 
اخلليل.  مدينة  و�شط  االأحمر 
نظمتها  التي  الوقفة  وخالل 
واملحررين  االأ�رسى  �شوؤون  هيئة 
اأهايل  وجلنة  االأ�شري  نادي  مع 
الف�شائل،  مع  بالتن�شيق  االأ�رسى 
فل�شطني  علم  امل�شاركون  رفع 
توؤكد  و�شعارات  االأ�رسى  و�شور 
جميعا.  �رساحهم  اطالق  اأهمية 
يف  االأ�شري  نادي  مدير  وقال 
“نقف  النجار،  اأجمد  اخلليل 
للت�شامن مع االأ�شري اجلريح معتز 
عن  ا�رسابا  بداأ  الذي  عبيدو 
 2019-5-28 تاريخ  منذ  الطعام 
االإداري،  اعتقاله  على  احتجاجا 
ما  ام�شى  �شابق  ا�شري  انه  علما 
�شجون  يف  �شنوات   6 عن  يزيد 
ويعاين  مقعد  وهو  االحتالل، 
ومت  �شعبة،  �شحية  ظروف  من 
ملدة  االإداري  لالعتقال  حتويله 
ثم  ومن  �شهور   4 تلتها  �شهور   6
موؤخرا  وجددت  �شهور   6 مددت 
الإعالن  ا�شتدعاه  ما  �شهور،   4
الطعام”.  املفتوح عن  اال�رساب 
عنه  الفوري  باالإفراج  وطالب 
واأكد  كيدار”،  “اآويل  عزل  من 
اأهمية االفراج عن جميع اأ�رسانا 
االإداريني الذي ي�شل عددهم 500 
حمافظة  من   280 منهم  معتقل 
اخلليل. وقال رئي�ص بلدية اخلليل 
اأبو ا�شنينة، “نحن بحاجة  تي�شري 
ا�رسانا  مع  الت�شامن  من  ملزيد 
جميعا  وعلينا  حريتهم،  لينالوا 
الوقوف اأمام اأنف�شنا لنوؤدي الدور 
الوطنية  ق�شيتنا  جتاه  املطلوب 

ا�رسانا  ق�شية  مقدمتها  ويف 
ا�شنينة،  اأبو  ودعا  البوا�شل”. 
امل�شاركة  �شعبنا ملوا�شلة  “اأبناء 
وبقوة يف الفعاليات الت�شامنية مع 
االأ�رسى”، ووجه التحية لالأ�رسى، 
يخو�شون  الذين  مقدمتهم  ويف 
ويواجهون  الطعام  عن  ا�رسابا 
اخلاوية.  باأمعائهم  املحتل 
العويوي  ن�شال  قال  بدوره، 
و�شط  فتح  اإقليم  عن  ممثال 
االلتفاف  “علينا  اإن  اخلليل، 
العمل من اجل ا�رسانا  وموا�شلة 
الطعام،  عن  امل�رسبني  وخا�شة 
وننا�شد كافة املوؤ�ش�شات الدولية 
احلقوقية واالإن�شانية العمل ب�شكل 
وتبيي�ص  الإطالق �رساحهم  جدي 
ناحيته،  من  ال�شجون”.  كافة 
بدران  الوطنية  القوى  ممثل  قال 
جابر اإن “على جميع اأبناء �شعبنا 
يف  ا�رسانا  جانب  اىل  الوقوف 
الدويل  فالقانون  امليادين،  كافة 
ويحمينا  ا�رسانا  يحمي  االإن�شاين 
�شمت  لكن  االحتالل،  ظلم  من 
عن  وعجزنا  الدويل  املجتمع 
�شليمة  بطريقة  �شفوفنا  تنظيم 
يف  ال�شبب  هو  يكون  اأن  ميكن 
على  الواقع  الظلم  هذا  ا�شتمرار 
ب�شكل عام”. من  ا�رسانا و�شعبنا 
جانبه، قال ممثل حمافظ اخلليل 
و�شعبنا  “قيادتنا  اإن  دعنا  قي�ص 
االأ�رسى  اأبطالنا  خلف  يقفون 
وعلى  االحتالل،  �شجون  يف 
والدولية  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
االحتالل  حكومة  على  ال�شغط 
عنهم  الفوري  االفراج  اجل  من 
االحتالل  ونحّمل  جميعا، 
امل�شوؤولية الكاملة عن حياتهم”.



اال�ستنزاف  حرب  تقف  مل 
اعتقل  فقد   ، هنا  واالنتقام 
وفاء  اأ�رشف  والدة  االحتالل 
من  اأكرث  عاما(،   54( مهداوي 
مرة، اآخرها يف ال�سابع ع�رش من 
واحتجزت   ،2018 االأول  ت�رشين 
40 يوما يف الزنازين قبل اأن �ستم 
وهي  الدامون،  �سجن  اىل  نقلها 
ظهرها  يف  اأمرا�ض  من  تعاين 

وت�ستكي من اآالم يف ال�سدر.
اأ�رشف مل تنم يف  ال�سهيد  والدة 
فيها  ا�ست�سهد  التي  الليلة  تلك 
بالقلق  ت�سعر  وكانت  جنلها، 
اخلوف  من  وبحالة  ال�سديد 
والفزع على ابنها، وكاأنها �سعرت 
بحد�ض االأمومة باأن �سيء جلاًل 
الليلة،  تلك  يف  اأ�رشف  �سي�سيب 
على  نزل  الذي  اخلرب  تلقت  ثم 
الدامون  يف  االأ�سريات  ق�سم 
كال�ساعقة،  "روحوين من هون يا 

خالتي، بدي ا�سوف ابني واأ�سلم 
�ساريل  اأ�سوفه،  نف�سي  عليه، 
ما  م�سفتو�ض…ابني  �سهرين 
من  طلعوين  عاي�ض،  ل�سا  مات 
طب  ب�سدري،  مولعة  نار  هون 
اياه  بدك  قالويل  قتلوه،  لي�ض 
اأقتلوين  قلتلهم  اأ�سري،  �سهيد وال 
ابني  اأ�رشف..  تقتلو�ض  اأنا 
الكلمات  بهذه  �سجاع"،  اأ�رشف 
ال�سهيد  والدة  ا�ستقبلت  املبكية 
جنلها  ا�ست�سهاد  نباأ  اأ�رشف  
يف  وهي  املطارد  "اأ�رشف" 

�سجون االحتالل.
يف  الع�سكرية  املحكمة  وجهت 
بحق  اتهام  الئحة  �سابق  وقت 
و�سقيقه  اأ�رشف  ال�سهيد  والدة 
ت�سمنت: اأن وفاء مهداوي كانت 
تعلم من قبل اأ�سبوعني بنيته تنفيذ 
وامتالكه  واال�ست�سهاد،  العملية 
واأنها  عليها،  تدرب  اأ�سلحة 
اأبلغت �سقيقه بذلك، كما اتهمت 
من  االحتالل  بتعطيل  �سقيقه 

خالل حماولته اإخفاء ت�سجيالت 
املوجودة  املراقبة  كامريات 
�سلطات  توا�سل  ،و  املنزل  يف 
املماطلة  االإ�رشائيلي  االحتالل 
ترف�ض  كما   ، وفاء  حماكمة  يف 
 ، اعتقالها  منذ  عنها  االإفراج 
�سابقا  �سدر  قد  كان  انه  علما 
وت�سمن   ، عنها  باالإفراج  قراراً 
حب�سها يف املنزل ب�رشوط منها 
 10 بنحو  تقدر  مالية  كفالة  دفع 
اآالف دوالر، لكن نيابة االحتالل 
ورف�ست  القرار  على  ا�ستاأنفت 

االإفراج عنها.
الق�سيه  على  غريب  تطور  ويف 
على  االحتالل  حقد  يعك�ض 
ابلغت  وعائلته،  ا�رشف  ال�سهيد 
حمكمة  يف  الع�سكرية  القا�سية 
اأبلغت حمامية  �سامل االحتاللية 
االأ�سرية مرياڤ خوري اأن اأهايل 
قتلى عملية نعالوة تقدموا بطلب 
ين�ض  قبوله  ومت  املحكمة  من 
قيمتها  مالية  غرامة  دفع  على 

50 مليون �سيكل، وحكم بال�سجن 
ملدة 5 �سنوات.

على  اجلديد  التطور  هذا  ويعد 
يف  تداوله  يتم  وما  الق�سية 
حماكم االحتالل من حكم عايل 
وغرامة خرافيه يعد امرا خطريا 

ال�سهيد  عائلة  على  �سواء  جدا  
اال�رشى،  باقي  على  او  ا�رشف 
ال�سيا�سة  لهذه  االحتالل  فتوجه 
مبا�رش  ا�ستهداف  هو  الظامله 
واال�رشى  ال�سهداء  لعائالت 
الفل�سطيني  للمجتمع  و�رشب 

باال�سافة اىل ا�ستنزاف القت�ساد 
من  البد  لذا  العائالت،  هذه 
هذه  �سد  ووا�سعه  جديه  وقفة 
معها  للتعامل  ورف�ض  القرارات 

وعدم اعطائها اي �رشعيه.

مل ت�شلم عائلة ال�شهيد اأ�شرف نعالوة من م�شايقات وا�شتفزاز و�شغط االحتالل، فمنذ نفذ ال�شهيد ا�شرف عمليته وطورد لالحتالل 
اأ�شبحت عائلته م�شتهدفه، فتم اعتقال الوالد والوالده واالإخوه واالأخوات حتى زوج باأخته ثم مت الزج به يف االأ�شر، ثم مت اغتيال 

ا�شرف بعد مطارده �شر�شه، و ا�شتمر االحتالل ب�شغطه وحربه �شد العائلة فهدم منزلهم و�شتت �شملهم.

بقلم ثامر �شباعنه

اأ�شتهداف عائلة ال�شهيد ا�شرف نعالوه

الأ�شري اجلريح واملقعد معتز عبيدو 
يوا�شل اإ�شرابه عن الطعام 

اجلريح  االأ�سري  يوا�سل 
 40( عبيدو  معتز  واملقعد 
اخلليل  حمافظة  من  عاماً( 
الطعام  عن  املفتوح  اإ�رشابه 
اأيار/   29 منذ  به  �رشع  الذي 
مايو املن�رشم، رف�ساً العتقاله 
اأن  االأ�سري  نادي  االإداري. وبني 

اإدارة معتقالت االحتالل نقلت 
االأ�سري عبيدو من معتقل "النقب 
معتقل  عزل  اإىل  ال�سحراوي" 
االأ�سري  ويُعاين  "اأوهليكدار". 
لها  تعر�ض  اإ�سابة  من  عبيدو 
اإثرها،  على  اُعتقل   2011 عام 
كبرية  باأ�رشار  له  ت�سببت  وقد 

و�سلل  واالأع�ساب،  االأمعاء،  يف 
يف  و�سعف  الي�رشى،  �ساقه  يف 
مكث  حينه  ويف  اليمنى؛  �ساقه 
الرملة" نحو  "عيادة  يف معتقل 
ثالث �سنوات. فهو يعتمد على 
كما  حاجته،  لق�ساء  اأكيا�ض 
االأ�رش  يف  رفاقه  على  ويعتمد 

يف اإدارة حياته داخل املعتقل، 
ال�سيطرة  فقد  اأن  بعد  وذلك 
باملقابل  باأطرافه؛  والتحكم 
االحتالل  معتقالت  اإدارة  فاإن 
امل�سكنات  باإعطائه  تكتفي 
االأ�سري  نادي  واأ�سار  كعالج. 
يف بيانه اإىل اأن االأ�سري عبيدو 
اأ�سري �سابق ق�سى ما جمموعه 
ثماين  االحتالل  معتقالت  يف 
االحتالل  واأعاد  �سنوات، 
اعتقاله اإدارياً يف �سهر �سباط 
اأ�سعب  من  وهو   ،2018 عام 
احلاالت املر�سية يف معتقالت 
ذكره  اجلدير  ومن  االحتالل. 
الثاين  هو  االإ�رشاب  هذا  اأن 
الذي ينفذه منذ بداية العام. 

ويف �سياق مت�سل علق االأ�سري 
عن  اإ�رشابه  العويوي  ح�سن 
لـ)69(  ا�ستمر  الذي  الطعام 
اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد  يوماً، 
يف  عنه  باالإفراج  يق�سي 

جانفي 2020.
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االحتالل ميدد توقيف �ساهر ابو زعنونة 8 اأيام بذريعة التحقيق

اأفادت هيئة �سوؤون االأ�رشى واملحررين، اأن املحكمة الع�سكرية يف ع�سقالن مددت اليوم متديد 
توقيف الفتى اأ�سامة �ساهر ابو زعنونة 17 عاما من مدينة اخلليل، ملدة 8 اأيام بذريعة ا�ستكمال 
التحقيق. وقالت الهيئة، اأن قوات االحتالل االإ�رشائيلية كانت قد اعتقلت الفتى اأبو زعنونة يف 
مدينة اخلليل �سباح ال�سبت املا�سي، اأثناء توجهه اىل مدر�سته لتقدمي اأول امتحانات الثانوية 
العامة "االجناز".وكانت عائلة ابو زعنونة، قد قامت بابالغ ال�رشطة واالأجهزة االأمنية باختفاء 
لتقدمي  مدر�ستة  اىل  و�سوله  وعدم  اآثاره  فقدت  اأن  بعد  ال�سبت،  اأم�ض  من  اول  �سباح  جنلهم 

االمتحان.
/////////////////////////////

االحتالل ي�سدر ُحكماً بال�ّسجن الفعلي ملدة 13 �سهراً بحق االأ�سرية ملى خاطر
حكمت املحكمة الع�سكرية التابعة لالحتالل يف "عوفر" ، على االأ�سرية الكاتبة ملى خاطر )42 
عاماً( من حمافظة اخلليل بال�ّسجن الفعلي ملدة )13( �سهراً وغرامة مالية بقيمة 4000 �سيقل، 
الـ24  يف  االأ�سرية خاطر اُعتقلت  اأن  اإىل  يُ�سار  �سنوات.  خم�ض  ملدة  تنفيذ  وقف  �سهور  وع�رش 
معتقل  يف  يوماً   )34( ملدة  ا�ستمر  ومتوا�سل  قا�ٍض  لتحقيٍق  وتعر�ست   ،2018 يوليو  متوز/  من 

"ع�سقالن"؛ علماً اأنها متزوجة وهي اأم خلم�سة اأبناء. 
////////////////////////

نادى االأ�سري الفل�سطينى
قوات االحتالل تعتقل )11( مواطناً من ال�سفة بينهم �سيدة  

ال�سفة على  من  )11( مواطناً  اليوم  املا�سية وفجر  الليلة  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت 
من  لعدد  بالغات  وت�سليم  املواطنني  ملنازل  وتفتي�ض  تخريب  ذلك  رافق  �سيدة،  بينهم  االأقل 
املواطنني ملقابلة خمابراتها. وبني نادي االأ�سري اأن اأربعة مواطنني جرى اعتقالهم من حمافظة 
اخلليل بينهم �سيدة وهم: �سناء ربحي عادي )28 عاماً(، ونائل حممد اخليل )42 عاماً(، و�سهيب 
اأحمد اخليل )21 عاماً(، عالوة على اإيهاب حممد م�ساملة. فيما جرى اعتقال ملواطن وجنله من 
حمافظة اأريحا وهما: اأنور حممود اأبو جودة، وجنله جهاد، ومواطن اآخر من بلدة كفر الديك يف 
حمافظة �سلفيت وهو حممد خ�رش حميدان. يُ�ساف اإىل املعتقلني مواطنني من رام اهلل والبرية 
وهما: يحيى ح�سن لدادوة )24 عاماً(، وحممد �سالمة  العاروري، ومواطنني اآخرين اُعتقال من 

بيت حلم وهما: �سالح اأ�سعد فرج )24 عاماً(، وخالد الوح�ض من بلدة اخل�رش. 
//////////////////////////

////////////////////////

/////////////////////
االحتالل يعتقل 20 مواطنا بال�سفة املحتلة 

تقرير:اإعالم االأ�رشى 
اعتقلت قوات االحتالل فجراليوم 20 مواطنا فل�سطينيا من مدن ال�سفة املحتلة بينهم قياديان 
يف حركة حما�ض. وقال مرا�سل مكتب اإعالم االأ�رشى اإن قوات االحتالل داهمت مدينة طولكرم 
اأكرث من  اأم�سى  اأنه  واعتقلت القيادي املحرر ال�سيخ راأفت نا�سيف بعد مداهمة منزله، علما 
14 عاما يف �سجون االحتالل جلها يف االعتقال االإداري واأفرج عنه قبل عدة اأ�سهر فقط. ويف 
ال�سيخ املحرر عدنان احل�رشي  القيادي يف حما�ض  نور �سم�ض باملدينة اعتقل اجلنود  خميم 
بعد اقتحام منزله؛ علما اأنه اأم�سى يف �سجون االحتالل اأكرث من 13 عاما جمتمعة وما زال جنله 
م�سعب رهن االعتقال. ويف ال�سياق ذاته اعتقل اجلنود ال�سابني اأو�ض عو�ض واإ�سحاق حماميد من 
طولكرم، اإ�سافة اإىل فادي اأ�رشف ك�سبة من خميم قلنديا �سمال القد�ض، واأن�ض حميدان من رام 
اهلل . ويف مدينة نابا�ض اعتقل اجلنود ال�ساب �سامح اجلربي بعد اقتحام منزله يف خميم العني، 
وال�ساب عمر فتحي االأغرب بعد اقتحام منزله يف حي ال�ساحية باملدينة، فيما اأ�سيب عدد من 
املواطنني بعد اإطالق النار �سوب مقر اأمني عقب حما�رشته ل�ساعات. واعتقل اجلنود ال�ساب 
حممد زيدان وهدان من منزله يف بلدة بري نباال �سمال غرب القد�ض، فيما اعتقل اجلنود الفتيني 
م�سطفى �سهيل الرجبي واأحمد فواز الرجبي من مفرتق طارق بن زياد يف املنطقة اجلنوبية من 
اخلليل، كما داهموا منزل االأ�سري املحرر علي �سلهب يف املدينة وداهموا منازل املواطنني يف 

حي النقار مبدينة قلقيلية.
//////////////////

االأ�سري �سامر اأبو كويك يدخل عامه ال18 يف �سجون االحتالل
اإعالم االأ�رشى 

اأنهى االأ�سري املوؤبد �سامر حممد ح�سني اأبو كويك )41عاماً( من �سكان خميم االأمعري، ق�ساء 
مدينة رام اهلل عامه ال�سابع ع�رش، ودخل عامه الثامن ع�رش على التوايل يف �سجون االحتالل. 
لتحقيٍق  بتاريخ 2002/6/10، وتعر�ض  اأبو كويك اعتقل  االأ�سري  باأن  اأفاد  االأ�رشى  اإعالم  مكتب 
�سهداء  لكتائب  االنتماء  تهمة  االحتالل  خمابرات  له  وجهت  حيث  �سهرين،  من  الأكرث  قا�ٍض 
اأ�سدرت حماكم االحتالل بحقه  االأق�سى وامل�ساركة يف عمليات ع�سكرية �سد االحتالل، وقد 
اأم�سى منها 17 عاماً  اإىل 25 عاماً،  اإ�سافة  بال�سجن املوؤبد املكرر ثالث مرات  يق�سي  حكماً 
اأبو كويك يعترب من احلاالت املر�سية املزمنة  باأن االأ�سري  اإعالم االأ�رشى  حتى االآن. واأ�ساف 
يف �سجون االحتالل، فقد تعر�ض لرتاجٍع يف و�سعه ال�سحي قبل عدة �سنوات؛ نتيجة االإهمال 
الطبي املتعمد، وبعد �سغوطات من االأ�رشى وافق االحتالل قبل ثالث اأعوام على اإجراء عملية 
جراحية له يف م�ست�سفى العفولة االإ�رشائيلي، حيث مت ا�ستئ�سال 40 �سم من اأمعائه بعد اأن اأ�سيب 
بالتهابات حادة فيها. جتدر االإ�سارة اإىل اأن االأ�سري اأبو كويك حتدى احلكم املوؤبد بعقد قرانه 
يف �سهر فرباير من العام 2016 على ال�سابة �سريين �سما�سنة من رام اهلل، وهو يف �سجن النقب 

ال�سحراوي.
///////////////////////////

//////////////////////

اأربعة اأ�رشى يدخلون اأعواًما جديدة يف �سجون االحتالل
اإذاعة �سوت االأ�رشى:

اأكدت اإذاعة �سوت االأ�رشى اأن اأربعة اأ�رشى من ال�سفة الغربية املحتلة يدخلون اليوم العا�رش من 
يونيو اأعواًما جديدة يف �سجون االحتالل، ثالثة منهم حمكومون باملوؤبد، وهم:

االأ�سري �سادي اإبراهيم قا�سم عموري )39 عاًما( من خميم جنني املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى 
احلياة ومعتقل منذ عام 2002، واأم�سى 17 عاًما يف ال�سجون.

بال�سجن  املحكوم  عاًما(   39( الروم  عبدالعزيز  عبدالكرمي  االأ�سري جهاد  اهلل/  رام  مدينة  ومن 
املوؤبد مدى احلياة، ق�سى منه 17 عاًما بعد اعتقاله عام 2002.

واالأ�سري املري�ض �سامر حممد ح�سني اأبو كويك )40 عاًما( املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى احلياة 
ق�سى منه 17 عاًما بعد اعتقاله عام 2002.

واالأ�سري معتز رائد عبداهلل حامد )33 عاًما( املحكوم بال�سجن 15 عاًما، ق�سى منه 13 عاًما بعد 
اعتقاله عام 2006.

//////////////////////

لليوم )15( على التوايل

//////////////

 ) اإىل اأ�رشى احلرية يف ال�سجون (
�سعر : حممد �رشمي

َحـــِيّ االأ�ِسـيْـَر اإذا اأتـَـــاَك ِنـــــداءُ
َجنَــاءُ واْهـتـِْف : ِليَْحَي االإْخَوة ُال�ُسّ
َوابْـَعـْث ُحـُرْوفـََك َكاليََمامِ طـَلـِيْـقـَة ً

ــاءُ لـِيَـُكـْوَن لـِلـنَّ�ْســر االأ�ِسـيْـر فـَ�سَ
َدى التَّْعذيِب َعرْبَ اأِثيْــرِه ي �سَ مَيْ�سِ

َحَمـــاءُ ُـْوَر لـَِهـولــِِه الُرّ َحـتـَّـى يـَثـ
ْوتـُُهـْم مِ �سَ فـَاإذا تـَنـَاهـى لـِلـَعـوا�سِ
َعـَمـاءُ قـَْد يـَ�ْسـتـَجـِيـُْب َويَ�ْسَمُع الـَزّ

َجى ـاَر�ُض حْتَت طوفـَان الُدّ َمـاذا مُيَ
ُـوُف بـِ�ُسـوئــِه االأنـْبـَـــاءُ ـا تـَطـ ِمـَمّ
ـى بـِاالأ�ِســيْـر تـََرفـُّقـاً َوالـاــُه اأْو�سَ
ثـَُمّ ا�ْسـتـَنـَــاَر بـِهـَْديــِِه الـُعـظـََمــاءُ

نَـا لـَِكـَنّ َجـيْـ�َض الـظـَّالـِِمـيـَْن باأْر�سِ
ْـُه ِتـَجـاَهـنَـا الـظـَّلـَْمــاءُ ـَهـتـ قـَْد َوَجّ

َحــى بَـطـْ�ٌض يـَُدوُر كـَاأنـَُّه َحَجر الَرّ
َوُحقوُق اأ�ْسـَرى �سـِفـُْرهـا االأْهــَواءُ
نـَ�َسـبُـوا اإىل االإْرَهـاِب كـَُلّ ُمـقـَيَّــٍد
َحـَمـلـَتـُْه ظـُلـَْمـاً تـُْهـَمـة ٌَعـْرَجـــاءُ

نـَاَف الـَعـذاِب َو�ُسـوَءهُ �َسـاُمـوهُ اأ�سْ
ـفـَهـَـاءُ ُــِلّ نـَْهــــج ٍ�َسـنـَُّه الـ�ُسّ َوبـِكـ

ـٍة َوطَعاُمـُه يف ـ قـَبْـوِهـْم ـ ذو ُغ�سَّ
قـْطـــاءُ ُـُه َمـــا تـَنْـفـُُث الـَرّ َو�سـََرابـ
َمــاُن بـَِعـيْـِنـِه ُمـتـَ�َسـابـٌِه َحـتـَّى الـَزّ
بـيـُع �ِسـتـَاءُ فـَالـفـَْجــُر َع�رْشٌ َوالَرّ

لـَْم يَـبْـَق َمـا يُـبْـقـِيْـِه غـَيـر َعـِقـيـَْدٍة
ـيـَاءُ تـُذِكـي الـفـُوؤاَد فـَيـَْعـتـَريـِه �سِ

َوتالُعِب الذْكَرى َعلى َوتـَر الَهَوى
مـَــانِ بُـكـَـــاءُ لـكـِــَنّ اأنـْغـَـــاَم الـَزّ

فـَهـَفـَْت اإلـى االأْهـلِ االأِحبَّـِة نَفـْ�سـُُه
َولـِقـَْريـَــٍة َمـــا ِمثـْلـَهـــا االأْرَجـاءُ

داقـٍَة ُن �سَ ْوحِ ُغ�سْ َوامتـََدّ نَحـَْو الُرّ
فـَقـَــاءُ ـهــــا الُرّ ُــور ُوٍدّ �َسـَمّ بـُِزهـ

ْحـــو ٍُدْونـَــــُه َوتـَاألـَّقـَـْت اأْحـالُم �سَ
ِفــي كـَاأ�ضِ َما�ض ٍقـَد َعـالهُ بَـهـَـاء
تـِلـَْك الـنُُّجـْوُم تـَمـَثـَّلـَْت يِف بُـْرجـِِه
َوتـَراَجـَع )اجَلـْوَزاءُ( َو)الَعــذراءُ(
َمـا كـَاَن يُـوؤْثـُِر اأْن يـَ�ُسَدّ بـَريْـقـَهـا
ــوداءُ ْجـيـَـة ُ الـ�َسّ ْـُه الُدّ غـَيْـٌم َحـَوتـ

ـيَّـة ٌ ْــُه قـَ�سِ لـَــْوال طـُُمــوٌح اأنـْبـَتـَتـ
ــاءُ ـَمّ َو�سـَقـَتـُْه َمـْجـدا ً نـَفـْ�ُسُه الـ�َسّ

ى الـقـَيـَْد رغَم َعـذابـِِه فـَتـََراهُ يَْر�سَ
ْجَن َوْهـَو �سـَقاءُ ى ال�ِسّ َوتـََراهُ يـَْر�سَ
ٌر ْـُد يف َدْرِب الكـِفـاحِ تـَحـَُرّ فـَالـقـَيـ
ْجُن يف ِديـْنِ الـجـِهـَاِد َرخـَــاءُ َوال�ِسّ
ُر َمـوِطـٌن ِمـْن ُدْونِ هـــذا ال يـُحـََرّ
ــاُن ِدمـَـــــاءُ َوبـِغـَيـْر هـــذا ال تـُ�سَ

ُهَو َديـَْدُن الـتـَّاريـْخِ  ُمـنـْذ بُـزوغـِِه
لـَــْت اأ�ْسـَمـــاءُ مـَهـْمـَــا بـََدْت َوتـَبـََدّ

ْــَل االأ�ْســر هـَــٌم َزائـــــٌل لـَِكـَنّ لـَيـ
ُــِلّ هـَــــٍمّ جـِيْـئـَــة ٌَوَجـــــــالءُ ولـِكـ

ٍة َوغـَـداً �َستُ�رْشُق �َسْم�ُض اأْر�ض ٍُحـَرّ
ـجـَنـَاءُ َوالـبـُوؤَ�سـَــــاءُ ُر الـ�ُسّ َويـُحـََرّ

ليل الأ�شري



الريا�ضي  املدير  من  كل  يقرتب 
القادر  عبد  واملدرب  عليق  �ضعيد 
عمراين نحو البقاء يف �ضفوف نادي 
ر�ضمية  �ضبه  ب�ضفة  بلوزداد  �ضباب 
جمع  الذي  االجتماع  بعد  وذلك 
املدير  رفقة  اأم�س  اأول  الرجيالن 
الدين  �رشف  مادار  ل�رشكة  العام 
عمارة والذي ميلك اأغلبية االأ�ضهم 
امل�ضوؤول  يرغب  حيث  الفريق،  يف 
االأول على مادار االحتفاظ بالثنائي 
بعد العمل الكبري الذي قام له طيلة 
دورهما  وكان  املن�رشم  املو�ضم 
كبري يف جناح النادي العا�ضمي يف 
كاأ�س  لقب  واإحراز  البقاء  حتقيق 
اجلمهورية بعد ن�ضف مو�ضم �ضلبي 
ال�ضباب يف  اأنهاه  على طول اخلط 
نقاط،  ت�ضع  بر�ضيد  الرتتيب  ذيل 
فريق  اأح�ضن  اإىل  يتحول  اأن  قبل 
مرحلة  خالل  الوطنية  البطولة  يف 

حتقق  الت�ضكيلة  جعلت  االإياب، 
البقاء قبل جولة واحدة على اإ�ضدال 
ان  وينتظر  املو�ضم،  على  ال�ضتار 
اأجل  يجتمع عليق ومادار غدا من 
احل�ضم نهائيا يف تر�ضيم بقاء عليق 
املقبل،  املو�ضم  يف  الفريق  مع 
ا�ضرتط  كان  املعني  واأن  خا�ضة 
ت�ضفية  �رشورة  امل�ضوؤولني  على 
تعديالت  واإجراء  الفريق  حميط 
االإدارة،  جمل�س  م�ضتوى  على 
بعدما اأ�رش عليق على اإبعاد بع�س 
العمل  موا�ضلة  مقابل  االأ�ضخا�س 

مع الفريق.
عمراين  اأعرب  خمتلف،  �ضياق  يف 
بوبكر  العبه  بقاء  يف  رغبته  عن 
الفريق  تعداد  �ضمن  �ضومانا 
حت�ضبا للمو�ضم املقبل بعدما اقتنع 
قدمه  الذي  واملردود  بامكانياته 
املنق�ضي،  املو�ضم  يف  النادي  مع 

بينما و�ضع املعني قائمة الالعبني 
ال�ضيفي  املركاتو  يف  امل�رشحني 
احلايل والتي ت�ضم ت�ضعة العبني يف 
اإجراء �ضفقات التعاقد مع  انتظار 
العبني جدد يتم ا�ضتقدامهم خالل 
اأعرب  حيث  ال�ضيفية،  االنتقاالت 
من  كل  بجلب  اهتمامه  عمراين 
وحار�س  �ضافعي  فاروق  املدافع 
زغبة  م�ضطفى  �ضطيف  وفاق 
مفاو�ضات  يف  يتواجدان  واللذان 

مع االإدارة البلوزدادية.
عي�شة ق.

يف  حالها  على  االأمور  تتوا�ضل 
مل  بعدما  وهران  مولودية  نادي 
ت�ضهد اجلمعية العامة للم�ضاهمني 
كان  التي  بالقرارات  اخلروج 
ينتظرها االأن�ضار الذين تنقل عددا 
اجلمعية  انعقاد  مكان  اإىل  منهم 
من  ال�ضرياطون،  بفندق  العامة 
التي  القرارات  على  التعرف  اأجل 
مت اتخاذها قبل اأن ي�ضجلوا خيبة 
كبرية عقب التاأكد من عدم �رشاء 
والتحول  لالأ�ضهم  هيربوك  �رشكة 
كان  مثلما  الفريق  مالك  اإىل 
التي  امل�ضريات  خالل  يطالبون 
قاموا بها يف الفرتة االأخرية �ضعيا 
على  ال�ضغط  فر�س  اإىل  منهم 
الوايل مولود �رشيف ومدير ال�ضباب 
اجل  من  وهران  لوالية  والريا�ضة 
جلب �رشكة وطنية ت�ضاعد الفريق 
التي  امل�ضاكل  من  اخلروج  على 

نادي  اإىل  والتحول  النادي  متيز 
االأدوار  على  مو�ضم  كل  يلعب 

االأوىل
اأحداث  عرفت  املقابل،  يف 
ملجل�س  العامة  اجلمعية 
قاول  امل  تن�ضيب  امل�ضاهمني 
ن�رش الدين كراوزن رئي�ضا جديدا 
ملولودية وهران بعدما قام ب�رشاء 
االأ�ضهم التي كان ميلكها الع�ضو يف 
جمل�س االإدارة عبد االإله، بينما قرر 
واالن�ضحاب  اال�ضتقالة  حمياوي 
واالحتفاظ  االإدارة  جمل�س  من 
الهاوي،  للنادي  رئي�ضا  مبن�ضبه 
هيربوك  �رشكة  ممثل  التزم  بينما 
بعد  االجتماع  وغادر  ال�ضمت 
لالإعالميني  الت�رشيح  دون  نهايته 
حتيط  ال�ضبابية  يجعل  ما  وهو 
مبدى جدية �رشاء ال�رشكة اأغلبية 
احلديث  ظل  يف  وذلك  االأ�ضهم، 

فح�ضب  مموال  ال�رشكة  بقاء  حول 
الغرب  عا�ضمة  نادي  ومرافقة 
املو�ضم  التمويل  يف  اجلزائري 
ان�ضمام  االجتماع  و�ضهد  املقبل، 
عا�ضيمي  ور�ضا  زرقة  بن  الثنائي 
غلى ع�ضوية جمل�س االإدارة بينما 
رف�س �ضي الطاهر �رشيف الوزاين 

من�ضب مناجريا عاما يف النادي.
اأع�ضاء  اجتماع  نهاية  و�ضهد 
جمموعة  دخول  االإدارة  جمل�س 
من االأن�ضار والتي طالبت الرئي�س 
من  باالن�ضحاب  كراوزن  اجلديد 
على  واالإ�رشار  الفريق  رئا�ضة 
اأجل  من  هيربوك  �رشكة  جميء 
حتقيق  على  الفريق  م�ضاعدة 
اإىل  واالنتقال  االأن�ضار  طموحات 
لعب االأدوار االأوىل و�ضعود من�ضة 

التتويجات.
عي�شة ق.

من  ال50  الطبعة  نهائي  �ضيعاد 
رجال  ال�ضلة  لكرة  اجلزائر  كاأ�س 
بني املجمع البرتويل حامل اللقب 
اخلمي�س  يوم  البليدة،  واحتاد 
ابتداء من ال�ضاعة الرابعة والن�ضف 
ح�ضب  ا�ضطاوايل  بقاعة  زواال 
اجلزائرية  االحتادية  اعلنته  ما 
 2 يوم  املباراة  وتوقفت  للعبة، 

البي�ضاوية  بالقاعة  املقبل  جوان 
الربع  نهاية  عن  دقائق  �ضت  قبل 
متقدما  االحتاد  كان  حيث  االأول، 
ب�ضبب   ،11-15 بواقع  النتيجة  يف 
يف  اندلعت  التي  ال�ضغب  اأعمال 

املدرجات بني ان�ضار الفريقني.
املناو�ضات خالل وقت  اندلعت  و 
م�ضجعو  بداأ  حيث  م�ضتقطع، 

املجمع يف رمي املقذوفات على 
اجلهة  اىل  التوجه  قبل  امليدان 
جمهور  فيها  يجل�س  كان  التي 
الفريق اخل�ضم والدخول معهم يف 
حلوايل  ا�ضتمرت  عنيفة  �ضجارات 
اأثار  الذي  االأمر  دقائق،  ع�رش 
املدرجات  و�ضط  �ضيما  الذعر 
للعائالت.وبعد  املخ�ض�ضة 
االأمن،  مل�ضالح  املتاأخر  التدخل 
قرر احلكام اإنهاء اللقاء.وهذه ثاين 
فيها  تتوقف  �ضهر  ظرف  يف  مرة 
اعمال  ب�ضبب  ال�ضلة  لكرة  مباراة 
ن�ضف  بعد  املدرجات،  يف  �ضغب 
للق�ضم  الوطنية  البطولة  نهائي 
بني  جمع  والذي  )رجال(  االول 

وداد بوفاريك و نادي ا�ضطاوايل.
ق.ر.

التي  املالية  ال�ضعوبات  اإثر 
ت�ضمح  ال  والتي  �رشكته،  تعرت�س 
املالية  االأعباء  حتمل  مبوا�ضلة 
ح�ضور  االجتماع  و�ضهد  للفريق، 
عددا من الوجوه املعروفة العبني 
اآ�ضيو،  من  كل  �ضورة  يف  �ضابقني 
ح�ضنب مرتف وحاج عدالن والذي 
من  عقالء  جلنة  تن�ضيب  قرروا 
ايجاد  على  الفريق  م�ضاعدة  اجل 
امل�ضتثمرين من اجل �رشاء اأ�ضهم 

وجتاوز  العا�ضمة  احتاد  نالدي 
هذه املرحلة ال�ضعبة اأين يتواجد 
خو�س  مع  موعد  على  االحتاد 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مناف�ضة 
وانطالق املو�ضم الكروي اجلديد 

يف من�ضف �ضهر اأوت املقبل.
اإىل جانب ذلك فاإن اللجنة ت�ضعى 
لفتح  الطرف  بكافة  ال�ضغط  اإىل 
ت�ضفية  على  والعمل  املال  راأ�س 
اأجل  من  االإدارة  داخل  االأمور 

الفريق  ملكية  نقل  يف  االإ�رشاع 
يف  واالنطالق  اأخرى  �رشكة  اإىل 
ومت  اجلديد،  للمو�ضم  التح�ضري 
االتفاق اإىل ا�ضتعمال ورقة ال�ضارع 
من  احلالية  االإدارة  على  لل�ضغط 
اجل ت�ضوية االأمور واأي�ضا م�ضتقبل 
يف  االأن�ضار  خروج  عرب  الفريق 
يف  امل�ضاهمة  اأجل  من  م�ضريات 

اإعادة ال�رشعية لالحتاد.
النادي  اإدارة  توا�ضل  املقابل،  يف 

اإجراء  نحو  ال�ضعي  العا�ضمي 
الت�ضكيلة  وتدعيم  التعاقدات 
الكروي  املو�ضم  النطالق  حت�ضبا 
اجلديد، اأين ت�ضعى اإىل القيام بثاين 
تعاقدات الت�ضكيلة بعدما �ضبق ان 
اأني�س  عنابة  احتاد  لالعب  وقعت 
الذي ين�ضط يف من�ضب  خماي�ضية 
ال�ضدد  هذا  ويف  اأي�رش،  ظهري 
حول الفريق وجهته نحو الالعبني 
رفقة  يتفاو�ضون  حيث  االأجانب، 

عبد  حممد  ال�ضوداين  الالعب 
من  »الغربال«  امللقب  الرحمان 
الغر�س  ولهذا  ا�ضتقدامه،  اأجل 
التي  اال�ضتقدامات  جلنة  جتري 
ر�ضيد  الريا�ضي  املدير  يقودها 
اآيت حممد ات�ضاالت مكثفة رفقة 
من  ال�ضوداين  املريخ  نادي  اإدارة 
نهائي  اتفاق  غلى  التو�ضل  اأجل 

للتعاقد مع الالعب.
الفني،  بالطاقم  يتعلق  وفيما 

»�ضو�ضطارة«  اأبناء  ت�ضكيلة  فاإن 
اإ�رشاف  حتت  العمل  نحو  تتوجه 
مدرب حملي ولي�س اجنبي ب�ضبب 
الو�ضعية املالية ال�ضعبة التي مير 
بها النادي، والتي تلزم افدارة على 
التعاقد مع مدرب جزائري، حيث 
تتواجد يف مفاو�ضات متقدمة مع 
بقاء  عدم  ظل  يف  االأ�ضماء  اأحد 
االأول  للفريق  مدربا  كبري  ملني 

املو�ضم املقبل.

الإدارة تقرر تعيني مدرب جزائري وتفاو�ض »الغربال«

اإن�صاء جلنة عقالء لإخراج احتاد العا�صمة من الأزمة
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يتوا�شل البحث عن الو�شع الأن�شب من اجل اإنقاذ فريق احتاد العا�شمة من الوقوع يف م�شاكل مالية 
قبل انطالق املو�شم الكروي اجلديد، ويف هذا ال�شدد �شهدت اأم�شية اأول اأم�ض اجتماعا لأبناء الفريق 

من م�شريين ولعبني �شابقني اإىل جانب ح�شور جمموعة من الأن�شار، والذين ا�شتغلوا الفر�شة من 
اأجل اتلطرق اإىل الو�شعية ال�شبابية للنادي بعد اإعالن رجل الأعمال علي حداد بيع الأ�شهم التابعة 

له يف النادي وفتح راأ�ض املال من اأجل �شرائها لأطراف اأخرى، عقب قرار ان�شحابه من النادي 

عمراين باق بن�شبة كبرية وي�شرع يف التح�شري للمو�شم اجلديد

بقاء عليق يح�صم غدا يف اجتماعه مع مادار

اجتماع جمل�ض امل�شاهمني للحمراوة �شهد ان�شحاب جباري وا�شتقالة حمياوي

الأن�صار يرف�صون تن�صيب كراوزن وي�صرون على هيربوك
كاأ�ض اجلزائر لكرة ال�شلة

اإعادة مباراة النهائي هذا اخلمي�س

عي�شة ق.

امللعب اجلديد بوهران

جتاوز العراقيل املواجهة لو�صع الع�صب الطبيعي
للتجهيزات  املحلي  املدير  اأكد 
العمومية لوهران باأن العراقيل التي 
تواجه ال�ضري احل�ضن لعملية تغطية 
االأوملبي  امللعب  ميدان  اأر�ضية 
الذي ي�ضع اإىل 40 الف مقعد التابع 
للمركب الريا�ضي لوهران اجلاري 
و�رشح  جتاوزها،  مت  قد  اجنازه 
م�ضطفى بانوح: »متكنا من جتاوز 
كل العراقيل التي ت�ضببت يف تاأخر 
االنتهاء من تك�ضية ميدان امللعب 
اجلديد بالع�ضب الطبيعي، حيث اأن 
االأ�ضغال �ضتعرف وترية مت�ضاعدة 

يف الفرتة املقبلة«.
بني  من  العملية  هذه  وتعد 
م�رشوع  يف  االأخرية  املحطات 
اجناز امللعب االأوملبي بعدما بلغت 
م�ضتوى  على  االأ�ضغال  تقدم  ن�ضبة 
خمتلف مرافقه 90 باملائة ي�ضيف 
باأن  مقررا  وكان  امل�ضوؤول،  نف�س 

ميدان  تغطية  من  االنتهاء  يتم 
امللعب بالع�ضب الطبيعي يف جوان 
اجلاري، لكن تاأخر ا�ضترياد بع�س 
الو�ضائل ال�رشورية للقيام بالعملية 
االآجال  احرتام  عدم  يف  ت�ضبب 
لذات  ا�ضتنادا  �ضلفا،  املحددة 
»الواقع   : بانوح  وتابع  امل�ضدر، 
اإليها  توكل  التي  ال�رشكة  تعيني  اأن 
مهمة القيام بزرع الع�ضب الطبيعي 
ال�ضبب  وهو  الوقت  بع�س  اأخذ 
ن�ضبيا حيث  امل�رشوع  الذي عطل 
جيدا  التفكري  الرتوي  علينا  كان 
املوؤ�ض�ضة  هوية  يف  الف�ضل  قبل 
بالنظر  االأ�ضغال  اإليها  ت�ضند  التي 

حل�ضا�ضية العملية«.
املختلطة  املوؤ�ض�ضة  اأن  ومعلوم 
><ناتورال  الفرن�ضية  اجلزائرية 
غرا�س« هي التي فازت بال�ضفقة، 
وهي املوؤ�ض�ضة نف�ضها التي تكفلت 

الطبيعي  الع�ضب  و�ضع  باإعادة 
منذ  جويلية   5 ملعب  ميدان  على 
�ضنوات.والتزمت  ثالث  قرابة 
و�ضمان  مبتابعة  املوؤ�ض�ضة  نف�س 
ملدة  اجلديدة  االأر�ضية  جودة 
كامل  حتمل  مع  �ضنوات،  ثالث 
حالة  تردي  حال  يف  م�ضوؤولياتها 
الفرتة،  نف�س  االأر�ضية خالل  هذه 
وايل  اإليه.وا�ضتبعد  اأ�ضري  كما 
خالل  �رشيفي،  مولود  وهران، 
اإىل  االأحد  اأم�س  التفقدية  زيارته 
اأن يفتح  ور�ضات امللعب االأوملبي 
خالل  للمناف�ضة  اأبوابه  االأخري 
موؤكدا  املقبل،  الكروي  املو�ضم 
جاهزا  �ضيكون  اأنه  باملقابل 
االأبي�س  البحر  األعاب  الحت�ضان 
�ضائفة  يف  املقررة  املتو�ضط 

2021 بوهران.
ق.ر.



عي�شة ق.

ينام  �أ�ضحى  و�أنه  خا�ضة 
�إحر�ز  حلم  على  وي�ضتيقظ 
فيغويل  و�أو�ضح  �لقاري،  �للقب 
�لذي  �لتح�ضريي  �لرتب�ص  �أن 
يجرونه يف قطر مو��ضلة لربنامج 
�لعمل �لذي �ضطره �لطاقم �لفني 
يف  �أول  برتب�ص  و�نطلق  �لوطني 
مو�ضحا  مو�ضى،  �ضيدي  مركز 
بجدية  �لتدريبات  يف  بدوؤو�  �أنهم 

كافة  �للعب  يف  كبري  بطموح 
حظوظهم يف »�لكان«، ويو��ضلون 
�إىل  ي�ضعون  �أين  قطر  يف  �لعمل 
�ملناخية  �لأجو�ء  على  �لتعود 
�ملرتفعة  باحلر�رة  �ملتميزة 
�لتي  �لظروف  لنف�ص  �مل�ضابهة 
�لفرتة  نف�ص  يف  م�رص  تعرفها 

�حلالية.
�لوطنية  �لن�ضكيلة  متو�ضط  وعد 
لبذل  �جلز�ئرية  �جلماهري 
وروح  بحر�رة  و�للعب  �جلهود 

�لألو�ن  �أجل ت�رصيف  كبريتني من 
ت�رصيحاته  يف  مو�ضحا  �لوطنية، 
لالحتادية  �لر�ضمي  �ملوقع  �إىل 
�جلز�ئرية لكرة �لقدم �أن �خل�رص 
ميلكون ت�ضكيلة حمرتفة ول تركز 
�لتي  �ملناخية  �لعر�قيل  على 
تععرت�ضها يف م�رص خا�ضة و�أنهم 
يف  عالية  حر�رة  حتت  يتدربون 
�لأمر،  على  �لتعود  وعليهم  قطر 
بقلب  يلعبون  �ضوف  �نهم  م�ضري� 
عليهم  مبا  �لقيام  �أجل  من  كبري 

و�لذهاب بعيد� يف كاأ�ص �إفريقيا، 
�أن  مت�ضل  �ضياق  يف  و�أ�ضار 
�تلحدي  لرفع  جاهزون  �لالعبني 
يف  يالقون  منتخب  �أي  ومو�جهة 
�رصورة  على  �أ�رص  حيث  �لكان، 
من  �ملناف�ضة  يف  بقوة  �لدخول 
�لفتتاحي،  باللقاء  �لفوز  خالل 
�جل  من  مببار�ة  مبار�ة  و�للعب 
�ل�ضعب �جلز�ئري فخور� مبنتخب 
حمملني  �لعودة  خالل  من  بالده 

بالكاأ�ص.

اأكد رفع الالعبني للتحدي والذهاب بعيدا يف »الكان«

فيغويل: هدفنا جعل اجلزائريني 
فخورين بجلب الكاأ�س

�شّدد الالعب الدويل اجلزائري �شفيان فيغويل عن رغبته الكبرية يف قيادة املنتخب الوطني اإىل التتويج بلقب 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة يف م�شر ابتداء من تاريخ 21 جوان املقبل، حيث اأو�شح انه ميلك رغبة كبرية من 
اأجل التتويج قاريا والعودة باللقب اإىل ار�س الوطن، وا�شتطرد اأنه لوال اإميانه الكبري بقدرتهم على مناف�شة 

املنتخبات الكبرية يف القارة ال�شمراء على اللقب لكان ف�شل البقاء يف املنزل وعدم التنقل اإىل م�شر للعب

اأ�شاد بنجاح ترب�س �شيدي مو�شى

اأوكيدجا: تفاجاأت للحرارة املرتفعة 
يف قطر لكنني تعودت عليها

�لوطني  �ملنتخب  حار�ص  عربرّ 
تفاجئه  عن  �أوكيدجا  �ألك�ضندر 
وجدوها  �لتي  �ل�ضديدة  باحلر�رة 
�أجل  من  و�ضولهم  منذ  قطر  يف 
�لذي  �لتح�ضريي  �لرتب�ص  خو�ص 
�إفريقيا  كاأ�ص  �نطالق  ي�ضبق 
�أيام،    10 بعد  م�رص  يف  �ملقررة 
ت�رصيحات  يف  �أوكيدجا  و�أو�ضح 
�أنه  للفاف  �لر�ضمي  �ملوقع  مع 
�إىل  �رتفاع �حلر�رة  يتوقع  يكن  مل 
�نه تعود  �أو�ضح  لكنه  �لدرجة  تلك 
وجد  �أنه  �عرتف  �أنه  رغم  عليها 
وهو  �لبد�ية  يف  �ل�ضعوبات  بع�ص 
درجات  �رتفاع  على  متعود  غري 
هو  مثلما  �لطريقة  بتلك  �حلر�رة 

�لأمر عليه يف فرن�ضا.
�لوطنية  �لت�ضكيلة  �ن  و�أو�ضح 
èتع بعد  طبيعية  ب�ضورة  تتدرب 
�حلر�رة  درجة  �رتفاع  على  ودها 
خا�ضة و�أنه تعمل حتت قيادة طاقم 

فني  كفء جنح يف جعلهم يتكيفون 
ترب�ص  �أن  و��ضاف  �لو�ضع،  مع 
�ضيدي مو�ضى مررّ يف ظروف ر�ئعة 
�أين �ضهد ��ضتدعاء لعبني جدد يف 
ل �أجو�ء عالية  �ملنتخب و�لذي �ضكرّ
ر�ئعة، تعمل على هدف موحد من 
�لتناف�ص  وهو  �لقارية  �مل�ضاركة 

على �للقب �لقاري.
ع.ق.
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ماجر: م�ضر املر�ضح الأبرز وتتويج اخل�ضر بالكان �ضعب

ترف�س اإعارته جمددا وتتوجه 
نحو بيع العقد

اإدارة لي�ضرت �ضيتي تقرر 
التخل�س من �ضليماين

�ضيتي  لي�ضرت  نادي  �إد�رة  قررت 
�لالعب  من  �لتخل�ص  �لجنليزي 
�لدويل �جلز�ئري �إ�ضالم �ضليماين 
خالل  به  �لحتفاظ  وعدم 
حت�ضبا  �حلايل  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
حيث  �ملقبل،  �لكروي  للمو�ضم 
�لجنليزي  �لنادي  �إد�رة  ت�ضعى 
�ملحلية  �لإعالمية  �لتقارير  وفق 
�ملنتخب  مهاجم  عقد  بيع  �إىل 
�لوطني �ملتو�جد مع �خل�رص يف 
ترب�ص حت�ضريي بقطر ��ضتعد�د� 
�إفريقيا  كاأ�ص  نهائيات  خلو�ص 
لالأمم يف م�رص، ويف هذ� �ل�ضدد 
يرف�ص  �لجنليزي  �لنادي  فاإن 

بعدما  جمدد�  �ضليماين  �إعارة 
رفقة  �ملنق�ضي  �ملو�ضم  لعب 
فيرنبات�ضي �لجنليزي على �ضكل 
فا�ضلة  كانت  �لتجربة  لكن  �إعارة 
�لفريق  تعد�د  من  ��ضتبعاده  ومت 
عدم  ب�ضبب  �ملو�ضم  نهاية  قبل 
طرف  من  بامكانياته  �لقتناع 
�لغر�ص  ولهذ�  �لفني،  �لطاقم 
�أمام  �خل�رص  مهاجم  يتو�جد 
�إلز�مية �لبحث عن فريق من �أجل 
لي�ضرت  ناديه  �إد�رة  مع  �لتفاو�ص 
و�لتفاق على رحيله ب�ضفة نهائية 
�ملركاتو  هذ�  جديد  فريق  �إىل 

�ل�ضيفي.

تفادى �لناخب �لوطني �ل�ضابق ر�بح 
�لوطني  �ملنتخب  تر�ضيح  ماجر 
�لتتويج بلقب كاأ�ص  للتناف�ص حول 
حتت�ضنها  �لتي  لالأمم  �إفريقيا 
جو�ن   21 تاريخ  من  �بتد�ء  م�رص 
عن  �خل�رص  �أبعد  حيث  �ملقبل، 
ير�ضح  �لتي  �ملنتخبات  قائمة 
�لقاري،  �لتاج  لإحر�ز  �إحد�ها 
و�أ�ضار �أن �ملنتخب �مل�رصي �أكرث 
لالحتفاظ  تر�ضيحا  �ملنتخبات 
�لفر�عنة  بلد  يف  �إفريقيا  بكاأ�ص 
�نلجم  ي�ضم  �لفريق  و�أن  خا�ضة 
حممد �ضالح �ملتوج موؤخر� بلقب 
جانب  �إىل  �أوروبا  �أبطال  دوري 

مميزين  لعبني  �لت�ضكيلة  �إمتالك 
و�إعادة  �لفارق  �ضنع  على  قادرين 
�مل�رصي،  �ملنتخب  �إىل  �ملجد 
ت�ضكيلة  �أن  ماجر  و��ضتطرد 
�ضغط  حتت  تتو�جد  »�لفر�عنة« 
�أجل  من  �أر��ضيها  على  �للعب 
م�ضيفا  ببلدها،  بالتاج  �لحتفاظ 
�ن �ملنتخب �ل�ضنغايل ميلك بدوره 
�لتتويج  �أجل  من  كبرية  حظوظا 
قاريا وهو �لذي ميلك �ضايدو ماين 
منتخبات  جانب  �إىل  تعد�ده  يف 
ومل  ونيجرييا،  غانا  �لكامريون، 
مد�خلة  خالل  �ملتحدث  ي�ضتبعد 
�لبلد  �ضدى  قناة  مع  له  هاتفية 

�لتي  �ملغاربية  �ملنتخبات  بروز 
�ضورة  يف  قوية  عودة  ت�ضجل 

�جلز�ئر، تون�ص و�ملغرب.
للمنتخب  �ل�ضابق  �لنجم  د  و�ضدرّ
�لوطني �أن مهمة �خل�رص لن تكون 
�ملقبلة  »�لكان«  دورة  يف  �ضهلة 
خا�ضة و�أنها �ضوف تتميز مبناف�ضة 
�لقوية  �ملنتخبات  بني  �ضديدة 
مهمة  �أن  مو�ضحا  �مل�ضاركة، 
�أمام  �ضعبة  تكون  �ضوف  �جلز�ئر 
خا�ضة  �مل�ضيف  �لبلد  منتخب 
�لعام  منذ  باللقب  تتوج  مل  و�أنها 

.1990
خريج  طالب  �آخر،  �ضياق  يف 

مدر�ضة ن�رص ح�ضني د�ي باحرت�م 
�لناخب  بها  قام  �لتي  �خليار�ت 
�لوطني جمال بلما�ضي بخ�ضو�ص 
�ختارهم  �لذين  �لالعبني  قائمة 
من �جل متثيل �لألو�ن �لوطنية يف 
و�أ�ضار  �لقارية،  �لكروية  �ملناف�ضة 
�أن بلما�ضي جلب لعبني ين�ضطون 
�أوروبا ويدرك ما يقوم به وما  يف 
�لوقوف  �ضوى  �جلز�ئريني  على 
خلف �ملنتخب وم�ضاندته، م�ضيفا 
�ن �جلميع ينتظر ردة فعل �لالعبني 
يف »�لكان« متمنيا تتويجهم باللقب 

رغم حتذيره ب�ضعوبة �لأمر. 
عي�ضة ق.

ن�ضف  �مل�ضافات  عد�ء  م  حطرّ
�لرقم  �لطويلة حممد علي غو�ند 
�لقيا�ضي �لوطني ل�ضباق 400 م �قل 
توقيتا  ت�ضجيله  �ضنة عقب  من 18 
�لتجمع  خالل  ج   29 ثا   47 قدره 
ن�ضط  �لذي  لالأور��ص  �لدويل 
يومي �ل�ضبت و �لحد �ملن�رصمني 
بباتنة، كان �لرقم �لقيا�ضي �ل�ضابق 
ج،   69 47ثا  بلب�ضري  بحوزة حممد 
حت�ضينه  غو�ند  ��ضتطاع  حيث 
�لعد�ء  �ن  علما  ج.م   40 بتوقيت 
�لوملبي  �لبطل  و�ضيف  يعد 
ببوين�ص  800م  �ضباق  يف  لل�ضباب 
بطل  ونائب  �لرجنتني  �أيري�ص 
�بريل  يف  �مل�ضافة  لنف�ص  �فريقيا 

�ملا�ضي باأبيدجان كوت ديفو�ر.
لتجمع  400م  ب�ضباق  وتوج 
بتوقيت  مول  �ضليمان  �لور��ص، 
46.62، متقدما كل من غو�ند يف 

�ملرتبة �لثانية )�قل من 18�ضنة( و 
جميل عثماين ��ضكندر ب47.40.و 
يف  �حلا�رصون   �لتقنيون  �عترب 
»جيدة«،  غو�ند  نتيجة  �ملناف�ضة، 
�لآخر  �لقيا�ضي  بالرقم  مذكرين 
�ملحقق من قبل �لعد�ء �جلز�ئري 
�لبطولة  خالل  م   800 �ضباق  يف 
و  47ثا  )1د  باأبيدجان  �لفريقية 

88ج.م(.
�ضنة(   17( �ل�ضاب  هذ�  ويجري 
ب�ضكرة،  �حتاد  نادي  يف  �لنا�ضط 
للبطولة  حت�ضبا  مكثفة  تدريبات 
 4 18�ضنة  من  �قل  لفئة  �لعربية 
�إىل 8 جويلية بتون�ص ويعتزم �ي�ضا 
 20 بني  ما  بفرن�ضا  ترب�ص  خو�ص 
جويلية و 20 �أوت بهدف �مل�ضاركة 
و   400 �ضباقات  من  عدد  �أكرب  يف 
�لعامل  لبطولة  ��ضتعد�د�  800م 

.2020

خالل التجمع الدويل لالأورا�شي يف األعاب القوى

رقم قيا�ضي وطني لغواند 
يف �ضباق 400م

للجائزة  �لوطنية  �مل�ضابقة  تقام 
للقفز  وهر�ن  ملدينة  �لكربى 
 23 �ىل   13 من  �حلو�جز  على 
�لفرو�ضية  مبيد�ن  �جلاري  يونيو 
ما  ح�ضب   « �لوهر�ين  »�لفار�ص 
�لحتادية  من  �لثالثاء  يوم  علم 
و�ضتعرف  للفرو�ضية،  �جلز�ئرية 
هذه �لتظاهرة �لريا�ضية �ملنظمة 

من طرف نادي »�لفار�ص �لوهر�ين 
» للفرو�ضية بالتن�ضيق مع �لحتادية 
 200 من  �أزيد  م�ضاركة  �جلز�ئرية 
فار�ص وفار�ضة من فئات �لأ�ضبال 
و�لأو��ضط و�لأكابر ميثلون خمتلف 
�ضيتناف�ضون  �لوطن  من  �لنو�دي 

على مرحلتني.
وت�ضمل �ملرحلة �لأوىل على مد�ر 

م�ضابقة   12 �إجر�ء  �أيام  ثالثة 
ملختلف �لفئات من بينها �جلائزة 
وجنمتني  و�حدة  جنمة  �لكربى 
حو�جز  على  بالأكابر  �خلا�ضة 
و30  مرت  و1  �ضم  و20  مرت   1 علو 
�ملرحلة  تنظم  �أن  على  �ضم 
يونيو   23 �ىل   19 بني  ما  �لثانية 
من  م�ضابقة   11 باإجر�ء  �جلاري 

ثالث جنوم  �لكربى  �جلائزة  بينها 
ملدينة وهر�ن على علو 1 مرت و40 
�ضم.وي�ضكل هذ� �ملوعد �لريا�ضي 
�لريا�ضيني  بني  لالحتكاك  فر�ضة 
وباقي  �لنخبة  ل�ضيما بني فر�ضان 
�مل�ضاركني يف خمتلف �لفئات كما 
�ضيمكن من رفع م�ضتوى �لفر�ضان 

و�ختبار �لأح�ضنة .

امل�شابقة الوطنية للجائزة الكربى ملدينة وهران للقفز على احلواجز

برجمة املناف�ضة خالل الفرتة من 13 اإىل 23 جوان

ق.ر.

ع.ق.ق.ر.



في�سنيو�س ي�سبب اأزمة داخل ريال مدريد
 

اقرتب الربازيلي فين�صيو�س جونيور لعب فريق ريال مدريد الإ�صباين من الرحيل عن �صفوف فريقه 
خالل فرتة النتقالت ال�صيفية اجلارية، وان�صم فين�صيو�س ل�صفوف النادي امللكي قادًما من نادي 
فالمينغو الربازيلي يف فرتة النتقالت ال�صيفية املا�صية، ووفًقا ملا ن�رشته �صحيفة �صن الجنليزية، 
فاإن هناك خالف دائر حالًيا يف ريال مدريد بني زين الدين زيدان املدير الفني للفريق وفلورنتينو 
برييز رئي�س النادي ب�صاأن الدور الذي �صيلعبه جونيور يف املو�صم املقبل مع الفريق، وهو ما قد ينتهي 
ال�صبب  اخلربات،  من  املزيد  على  واحل�صول  اأكرب  دقائق  لعدد  امل�صاركة  اأجل  من  الالعب  باإعارة 
الأكرب للخالف وفًقا لل�صحيفة هو جتاهل زيدان جلونيور عقب عودته من الإ�صابة، اإذ عاد الالعب 
للفريق يوم 21 اإفريل املا�صي، وغاب عن مباراتي خيتايف ورايو فاليكانو ثم ح�صل على بع�س الدقائق 
القليلة يف املباريات الثالثة الأخرية. وي�صتبعد برييز فكرة اإعارة الالعب، ولكن قد يقبل الأمر اإذا ما 
ا عن قائمة  قال له زيدان اإنه يريد بيع الالعب اأو جتميده من امل�صاركة، فين�صيو�س جونيور غاب اأي�صً
املنتخب الربازيلي امل�صاركة يف بطولة كاأ�س اأمريكا اجلنوبية والتي �صتنطلق يوم اجلمعة املقبل يف 
اأثناء ا�صتعدادات املنتخب الربازيلي للبطولة وخرج من القائمة،  الربازيل، وتعر�س نيمار لالإ�صابة 
وف�صل تيتي املدير الفني للمنتخب ا�صتقدام ويليان لعب ت�صيل�صي للقائمة بدًل من لوكا�س مورا اأو 

فين�صيو�س جونيور.

بن عطية يفاجئ بت�سريحاته حول 
مي�سي ورونالدو

خرج لعب املنتخب املغربي املهدي بن عطية بت�رشيح 
كري�صتيانو  الربتغايل  النجم  من  كل  بخ�صو�س  مفاجئ 
رونالدو وجنم بر�صلونة الإ�صباين ليونيل  مي�صي، يربز الفرق 
بني كل منهما، وقال لعب »الأ�صود« يف ت�رشيحات �صحافية 
للجزيرة نت: »رونالدو ومي�صي لعبان �صيخلدان يف تاريخ 
داخل  وعبقريتهما  ملهارتهما  نظرا  العاملية  القدم  كرة 
املالعب«، مربزا اأنه ل ميكن اأن نرى مثلهما، واأ�صاف بن 
عطية: »ل ميكن اأن اأح�صم من الأف�صل بني مي�صي ورونالو 
مبهارة  وال�صتمتاع  الكرة  على  الرتكيز  هو  الأف�صل  لأن 

غمار  وخو�س  التحدي  ويحب  قتالية  بروح  يتميز  رونالدو  اأن  بنعطية  واأكد  الالعبني«، 
يخ�س  فيما  اأما  العاملية،  الأندية  كبار  بني  انتقاله  ذلك  على  والدليل  خمتلفة  مناف�صات 

مي�صي فاعترب بن عطية اأنه يعي�س يف قوقعة داخل فريق بر�صلونة الإ�صباين.

معار�سة 15 ناديًا اإيطاليًا تعديالت 
اأبطال اأوروبا

عار�س 15 نادياً من الدرجة الأوىل الإيطالية الإ�صالحات اجلدلية لرابطة الأندية الأوروبية املقرتحة 
�صنوات،  ثماين  اآخر  يف  الدوري  بطل  جوفنتو�س  يدعمها  والتي  اأوروبا  اأبطال  دوري  م�صابقة  على 
اأندريا  اأ�صارت تقارير �صحافية، وكان رئي�س نادي جوفنتو�س ورابطة الأندية الأوروبية  بح�صب ما 
اأنييلي دافع الأ�صبوع املا�صي عن التعديالت املقرتحة، موؤكداً اأنها تهدف حلماية الأندية ال�صغرية 
من �صطوة البطولت اخلم�س الكربى لالأندية، ومت اإجراء ت�صويت اول ام�س من قبل رابطة الدوري 
فيما  الوحيد  املعرت�س  جوفنتو�س  فكان  للم�رشوع،  معار�صا  م�صرتكا  ن�صاً  يخ�س  ما  يف  الإيطايل 
امتنعت اأندية روما، اإنرت، ميالن وفيورنتينا عن الت�صويت بح�صب �صحيفة »ل غازيتا ديلو �صبورت«. 
بطولت  ثالث  على  موزعة  نادياً   128 مب�صاركة  م�صابقات  نظام  الأوروبية  الأندية  رابطة  وتقرتح 
عو�صاً عن بطولتني حالياً بغر�س اعتمادها بدءاً من العام 2024، وبح�صب ال�صيغة اجلديدة، �صيكون 
دوري الأبطال من اأربع جمموعات من ثمانية فرق يف الدور الأول، بدلً من ال�صيغة احلالية لثماين 
جمموعات من اأربعة فرق، بحيث تتاأهل الفرق ال�صتة الأوىل من كل جمموعة اإىل الن�صخة املقبلة، 
ب�رشف النظر عن ترتيبها يف بطولتها الوطنية، ما قد يقل�س ب�صكل كبري اأهمية تلك البطولت، وراأت 
الأندية الإيطالية املعار�صة اأن خططاً مماثلة قد تخف�س 35% من اإيرادات الدرجة الأوىل. ول تالقي 
التعديالت رواجاً لدى بع�س البطولت وخ�صو�صاً رابطة الدوري الإجنليزي التي عار�صتها بالإجماع، 
بينما عار�صت ال�صالحات �صبعة اأندية اإ�صبانّية، مل يكن العمالقان ريال مدريد وبر�صلونة من بينها، 
اإىل جانب اأندية الدوري الأملاين، فيما وقف 17 نادياً من الدرجة الأوىل الفرن�صية يف وجه امل�رشوع 
وامتنع عن الت�صويت كل من باري�س �صان جريمان وليون ومر�صيليا، و�صتبحث رابطة الأندية والحتاد 
الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات، التعديالت املقرتحة يف اجتماع يعقد يف 11 �صبتمرب. و�صدد 
اأنييلي: »كل الأندية اأدركت اأن الأمر هو فعاًل بداية امل�صار. مل ينق�س اأي اأمر يف ال�صخر، ول يزال 
تقدم  على  نح�صل  اأن  ميكننا  �صحيح،  ب�صكل  بالأمر  قمنا  »اإذا  واأ�صاف:  ملناق�صته«،  الكثري  اأمامنا 
اقت�صادي من دون اأي �رشر للبطولت«، متابعاً: »اإذا اأردنا اأن نتو�صل حلل ينا�صب اجلميع، علينا اأن 

ن�صع اأنف�صنا يف موقع الآخرين«.

جنوم الربازيل حتمل عبء تعوي�س نيمار
التي  اأمريكا  كوبا  من   46 الن�صخة  الربازيل  جنوم  يدخل 
على  يحملون  وهم  اخلام�صة،  للمرة  اأر�صهم  ت�صت�صيفها 
اأيقونة  تعوي�س  جوهرها  كبريها  م�صوؤولية  عاتقهم 
اإ�صابة  الإ�صابة،  بداعي  يغيب  الذي  نيمار  »ال�صيلي�صون« 
اأحالم  و�صعت  العامل  يف  لعب  واأغلى  الباري�صي  النجم 
ت�صاوؤل  مو�صع  التا�صع  باللقب  ال�صامبا«  »راق�صي  تتويج 
يف  �صيلفا  دا  نيمار  ميثله  الذي  الثقيل  الوزن  مع  خا�صة 
�صيدفع  ما  وهو  تيتي،  املدرب  لكتيبة  الفني  ال�صكل 
م�صوؤولياتهم  لأخذ  املنتخب  جنوم  نخبة  من  جمموعة 
املرمى  حار�س  اأّن  �صحيح  الكبري.   الفراغ  هذا  ل�صد 
اعتبار  على  لنيمار  مبا�رشاً  معو�صاً  لي�س  بيكر  األي�صون 
اختالف املراكز غري اأّن م�صاهمات �صّمام اأمان ليفربول 
من�صة  بلوغ  يف  ال�صامبا  منتخب  �صت�صاعد  الجنليزي، 
التتويج اإذا ما �صارت الأمور كما ي�صتهي دفاعاً وهجوماً، 
بيكر 26 عاماً يدخل بطولة كوبا اأمريكا مدفوعاً مبعنويات 

اإياب الدور  اأوروبا مع »الريدز« مع احلفاظ على نظافة �صباكه يف  اأبطال  تبلغ عنان ال�صماء عقب تتويجه هذا املو�صم مب�صابقة دوري 
ن�صف النهائي والنهائي الأخري على ح�صاب توتنهام، بالإ�صافة اإىل ذلك جنح األي�صون يف التتويج بجائزة اأف�صل حار�س مرمى يف الدوري 
اإدر�صون املتوج برباعية تاريخية مع ناديه، كل هذه الإجنازات  الإجنليزي هذا املو�صم متفوقاً على مواطنه وحار�س مان�ص�صرت �صيتي، 
واجلاهزية الق�صوى لثنائي احلرا�صة الربازيلي جتعل منهما دعامة اأ�صا�صية ملنتخب بالدهم يف ا�صتحقاقه القاري اجلديد بني جماهريه. 
يبقى كوتينيو 26 عاماً اأحد اأهم الأوراق بني يدي املدرب تيتي ملا يكتنزه الالعب من قدرات فنية فردية مميزة ت�صمح له بتغيري م�صار 
اأي مباراة، ويف هذا الإطار �صيكون �صانع األعاب ال�صلي�صون مطالباً بن�صيان مو�صمه املحبط مع ناديه بر�صلونة حيث مّر باأوقات مريرة هي 
الأ�صعب له منذ حلوله بقلعة »كامب نو« يف جانفي 2018، مو�صم كوتينيو كان دون املاأمول اإىل حد بعيد وهو ما توؤكده الأرقام، حيث خا�س 
املو�صم املا�صي بني م�صابقتي الليغا وكاأ�س امللك 22 مباراة �صجل خاللها 10 اأهداف، يف حني لعب يف املو�صم املنق�صي 40 مباراة يف 
نف�س امل�صابقتني ومل يوقع �صوى 8 اأهداف، وتعد »كوبا اأمريكا 2019« فر�صة ذهبية لكوتينيو ل�صتعادة الثقة والعودة اإىل واجهة الأ�صواء، 
وقد يكون لغياب �صديقه احلميم والنجم الأبرز نيمار، انعكا�صاً اإيجابياً على مردوده حيث �صتخلو اأمامه امل�صاحة للتاألق والربوز يف هذه 
البطولة واأن يلعب دوراً حمورياً يف اأي جناح برازيلي حمتمل. يف ظل احلديث عن امل�صاهمني املتوقعني يف م�صوؤولية تعوي�س نيمار، ل 
ميكن اإغفال قلب هجوم مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي غابريال جي�صو�س، الذي يخطو خطوات ثابتة على درب اأن ي�صبح اأحد اأف�صل هّدايف 

املنتخب الربازيلي وين�صم ل�صفوف عظمائه يف هذا املركز على غرار »الظاهرة« رونالدو و«الأعجوبة« روماريو و«الأ�صطورة« بيليه.

ياأمل منتخب باراغواي يف م�صاركته 21 على التوايل و37 يف 
من  والنهو�س  الغبار  نف�س  اإىل  اأمريكا  كوبا  ببطولة  تاريخه 
 40 طيلة  خزائنه  عن  غاب  بلقب  للظفر  حماولة  يف  جديد 
عاما، مر منتخب باراغواي ب�صعوبات يف ال�صنوات الأخرية، 
ل�صيما بعدما اخفق يف بلوغ نهائيات مونديال الربازيل 2014 
واأنهى م�صواره يف ت�صفيات اأمريكا اجلنوبية يف املركز الأخري، 
باراغواي مل تفز يف اأي مباراة دولية ودية منذ 2015، و�صيحاول 
الفريق الالتيني يف الن�صخة 46 احلالية بكوبا امريكا، بقيادة 
اأداء  وتقدمي  �رشيعا  النهو�س  اإىل  بريزو  الأرجنتيني  مدربه  
مواجهته  عند  الفريق  ويعول  الثانية،  املجموعة  يف  جيد 
املنح�رشة  الفنية  اأ�صلحته  على  وقطر  وكولومبيا  لالأرجنتني 
يف األعاب الهواء وال�صغط وتقارب اخلطوط واللعب الرجويل 
بالبريوخا  امللقب  باراغواي  منتخب  توج  بالثقة.  والتحلي 
بعد  البريو  يف   1953 عام  الأوىل  اأمريكا  كوبا  بكاأ�س  مرتني 
والثانية كانت  بنتيجة 2-3،  النهائي  الربازيل يف  التغلب على 
عام 1979 على ح�صاب ت�صيلي يف بطولة اأقيمت بنظام الذهاب 
والإياب ومن ثم انتهت املباراة الفا�صلة بالتعادل ال�صلبي، يف 
بلغت  اأمريكا  كوبا  بطولة  من  ن�صخ  ثالث  اآخر  من  ن�صختني 

باراغواي  وفازت  النهائي  ن�صف  الدور  الأقل  على  باراغواي 
مبباراة واحدة فقط اإمام جامايكا بهدف دون رد عام 2015 

من جمموع 15 مباراة لعبتها يف الن�صختني.
لكنها   ،1999 عام  القارية  البطولة  هذه  باراغواي  ونظمت 
اأق�صيت من ربع النهائي على يد اأوروغواي بركالت الرتجيح 
بعد انتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�صايف بالتعادل 1-1، وانطلقت 
م�صاركات منتخب باراغواي يف كوبا امريكا منذ عام 1921، 
اأخر  ويف  اجلنوبية  اأمريكا  كا�س  ن�صخة  يف  غيابها  و�صجلت 
م�صاركة له عام 2016، مل يحقق الفريق اأي انت�صار وخرج من  

دور املجموعات.
ل ت�صم ت�صكيلة املدرب الرجنتيني اإدورادو بريزو امل�صاركة 
اأمريكا  منتخبات  بقية  مثل  رنانة  اأ�صماء  اأمريكا  كوبا  يف 
مثل  الالعبني  لبع�س  التاألق  يتوقع  من  هناك  لكن  اجلنوبية 
ميغال اأملريون وديرلي�س غونزاليز واأو�صكار رومريو وهرينان 
برييز.يربز يف قائمة الباراغواي املتجددة ن�صبيا لعب و�صط 
هجوم نيوكا�صل الجنليزي ميغال اأملريون الذي يتميز مبلكة 
اجليدة على  روؤيته  ذلك  ت�صاعده يف  والدقيق  الذكي  التمرير 

امل�صتطيل الأخ�رش.

باراغواي يبحث عن لقب غائب منذ 40 عاما

من احتفالت جوفنتو�س بلقب الدوري.زار اأكرث من مرة مدينة تورينو الإيطايل كما تواجد يف حفل اعتزال املدافع اأندريا بارزايل التي جاءت كجزء موا�صم مع مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، ب�صبب �صعوره بعدم ال�صعادة من طريقة تعامل النادي معه، الالعب ال�صيدة العجوز بيع 5 لعبني ل�صمه، وزادت التكهنات حول رحيل الفرن�صي عن ملعب اأولد ترافورد بعد 3 يبدو اأن الفرن�صي بول بوغبا ُمتفتح للعودة جمددا وارتداء قمي�س جوفنتو�س الإيطايل، الأمر الذي يكلف اليويف يدر�س بيع 5 العبني ال�ستعادة بوغبا
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من تاريخنا الثقايف

حياة املرحوم ال�شيخ اأحمد خنيفر مفتي الديار املالكية بالقرارة
هو العامل الفقيه ومفتي الديار املالكية القرارية العالمة ال�شيخ احمد بن الب�شري خنيفر القراري امل�شكن واملولد املالكي املذهب وال�شني املنهج .
ولد ال�شيخ احمد بن الب�شري خنيفر بالقرارة يف غ�شون �شنة 1946 ،اأمه ال�شيدة الزهرة بنت خملوف يعود ن�شب ال�شيخ اإىل فريق اأولد اأمبارك 

من عر�ش العطاط�شة بالقرارة ولية غرداية تلقى تعليمه البتدائي مب�شقط راأ�شه مبدينة القرارة ، حفظ كتاب اهلل وجمموعة من الأحاديث 
ال�شريفة وعمره مل يتجاوز الثنى ع�شرة �شنة على يد جمموعة من م�شائخ بلدة القرارة.

ق.ث

بن  الب�شري  ال�شيد  والده  كان 
القرارة  كبار مدينة  اأحد  اخنيفر 
ال�شيخ رحمه  واأعيانها مما جعل 
لكثري  وتقديرا  احرتام  حمل  اهلل 
القرارة  مدينة  من  النا�س  من 
اهلل  رحمه  ال�شيخ  كان  وخارجها 
كثري الرحل و الرتحل يجوب ربوع 
الوطن طالبا للعلم وداعية اإىل اهلل 
كبرية  يكت�شب �شداقة  مما جعله 
وكانت  الوطن وخارجه  يف داخل 
العربية  له عالقة مب�شايخ الدول 
العربية  كامللكة  والإ�شالمية 
الليبية  اجلماهريية  ال�شعودية 
مايل  ودولة  املغربية  واململكة 

ودولة ال�شودان .
وعمره  طفولته  يف  ال�شيخ  انظم 
�شنة  يف  وبال�شبط  �شنوات  �شبع 
الك�شافة  �شفوف  اإىل   1952
رفقة  اجلزائرية  الإ�شالمية 
الواعي  ال�شباب  من  جمموعة 

اإبراهيم  لغويني  ال�شيد  اأمثال 
اإبراهيم  اهلل  عبد  بن  وال�شيد 
والروح  الوطن  بحب  ت�شبعا  ابن 
ال�شيخ  بداأ  هنا  ومن  الوطنية 
احلياة  معركة  النور خلو�س  يرى 
اأين �شخر  العلم  العمل وطلب  يف 
جمتمعه  خلدمة  حياته  ال�شيخ 
بجليل اعماله وافكاره النرية التي 
تلميذه)تالمذته(  به  له  ي�شهد 
عا�رص  الذي  وال�شباب  ابناءه  و 
ال�شيخ و لزمه يف خمتلف مراحل 

حياته.
تاأ�شي�ش جمعية النه�شة

ال�شيخ رفقة جمموعة من  اأ�ش�س 
عر�س  اأبناء  من  اخلري  ال�شباب 
بن  املرحوم  اأمثال  العطاط�شة 
هقار احلاج اأعمر ،و املرحوم بن 
اقريد بوزيد بن اأحمد ،واملرحوم 
بن  احمد  احلاج  النوي  اأولد 
واملرحوم   ، اأعمر  الطالب 
القادر،  عبد  بن  حممد  التون�شي 

ل�شباب  النه�شة  جمعية  بالقرارة 
 1966/12/26 بتاريخ  املالكية 
املفت�س  ال�شيد  اإ�رصاف  حتت 
مبدينة  لالأوقاف  اجلهوي 
الدنية  ال�شوؤون  ووزارة  الأغواط 
والأوقاف حتت رقم 1332 بتاريخ 
تراأ�شها  الذي   .1966/12/28  :
املرحوم ال�شيخ التون�شي الطالب 
اهلل  القادر رحمه  بن عبد  حممد 
�شعار  حتت  تن�شط  كانت  التي 
الر�شول  و�شنة  اهلل  بكتاب  العمل 
وتهدف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
املجتمع  تنظيم  اإىل  اأ�شا�شا 
املخاطر  جميع  من  وحمايته 
الرتبية  جمعية  عن  املنبثقة 
العالمة  بها  جاء  التي  والتعليم 

اجلليل ال�شيخ عمر ال�شا�شي . 
فتح ال�شيخ ُكتابا لتعليم كتاب اهلل 
املالكي  الفقه  و  احلديث  وعلوم 
العتيق  بالق�رص  الكائن  مبنزله 
بالقرارة بجوار امل�شجد املالكي 
املدينة.  اأبناء  لفائدة  العتيق 
جمموعة  رفقة  ال�شيخ  بادر   .
ال�شباب اخلري اإىل اإن�شاء وتاأ�شي�س 
لأبناء  داخلية  و  قراآنية  مدر�شة 
والأطفال البدو الرحل من اأهايل 
كانوا  الذين  العطاط�شة  عر�س 
والإبل  املا�شية  تربية  ميتهنون 
يف  املنت�شريين)املنت�رصين( 
الذي  زقريربالقرارة  واد  روافد 
كان مقرها بدار عر�س اأولد �شي 

عي�شى العطاط�شة .
ق�شم  بفتح  ال�شيخ  قام  كما 
طلبة  لفائدة  التدعيمية  للدرو�س 
املرحوم  رفقة  النهائية  الأق�شام 
رحمه  احمد  لكع�س  الأ�شتاذ 
بنادي  حممد  قريف  الأ�شتاذ  اهلل 
عرف  بالقرارة  العتيق  امل�شجد 
خنيفر  الب�شري  بن  احمد  ال�شيخ 
الوعظ  يف  امل�شجدية  بدرو�شه 
املجتمع  واإ�شالح  والإر�شاد 
بامل�شجد  يلقيها  كان  التي 

يوم  كل  بالقرارة  العتيق  املالكي 
رفقة  املغرب  �شالة  بعد  اثنني 
ال�شيخ  الإمام  ف�شليه  ال�شيخني 
عبد  بن  امبارك  احلاج  علي  بن 
احلاج  ال�شيخ  وف�شيلة  الرحمن 
اهلل خالل  لكع�س رحمهم  حممد 
�شهر رم�شان املبارك ويف �شالة 
اهلل  رحمه  ال�شيخ  كان   ، اجلمعة 
امل�شهود  اخلاطبة  فر�شان  من 
احلديث  وف�شاحة  بالبالغة  لهم 
الكرمي،  للقران  اجليد  واحلفظ 
درو�س مب�شجد  لل�شيخ  كان  وكما 

اأبي بكر ال�شديق بالقرارة . 
النتقال اإىل مترنا�شت

انتقل ال�شيخ اإىل مدينة مترنا�شت 
�شنة 1975 اأين ا�شتغل اأ�شتاذا للفقه 
بعد  عنينّ  و  الإ�شالمي  باملعهد 
ذلك مديرا لدرا�شات)للدرا�شات( 
حظي   ، الإ�شالمي  باملعهد 
وقبائل  م�شائخ  باحرتام  ال�شيخ 
مدينة مترنا�شت، وكان له الف�شل 
ال�شباب  من  جمموعة  اإدماج  يف 
مدينة القرارة يف �شلك التعليم و 
الثانوية هناك  موا�شلة درا�شتهم 
لتوجد  كانت  القرارة  بلدة  لن 

بها ثانوية.
اإىل  ال�شيخ  تنقل   1981 �شنة  ويف 
اجلزائر العا�شمة ا�شتغل كاأ�شتاذ 
بحي  القراآنية  املدار�س  باإحدى 
بلكور ال�شعبي كانت لل�شيخ عالقة 
اجلزائر  علماء  وبني  بينه  وطيدة 
احمد  ال�شيخ  اأمثال  العا�شمة 
الرحمان  عبد  ال�شيخ   ، حماين 
�شيبان ، ال�شيخ حممد كتو ، ال�شيخ 
كان  الذي  اجلاليل  الرحمن  عبد 
يف  ال�شيخ  تزكية  يف  ال�رصف  له 

كتابه الطريق اإىل ال�شنة.
انتقل ال�شيخ يف غ�شون �شنة 1990 
تلم�شان  بولية  مغنية  مدينة  اإىل 
باأحد  مدر�شا  و  اإماما  عنينّ  اأين 
حط  مدة  بعد  املدينة  م�شاجد 

الرحال مبدينة الغواط مدر�شا 
و واعظا و مر�شدا مب�شجد حي 

املعمور ال�شهري .
ال�شفر اإىل اجللفة 

بعد مدة �شافر ال�شيخ اإىل مدينة 
اإن�شاء  على  ا�رصف  اأين  اجللفة 
هناك  خريية  جمعية  وتاأ�شي�س 
مدينة  اإىل  رجع   1997 �شنة  ويف 
اأفراد  تتواجد  اأين  مترنا�شت 
بقي  هناك  الكرمية  عائلته 
مدر�شا  هناك  اهلل  رحمه  ال�شيخ 
ال�شيخ  عرف  ومربيا  ومر�شدا 
وحب  اجلود  منها  خ�شال  بعدة 
اهلل  اإىل  داعيا  والأ�شفار  التنقل 
البني  ذات  م�شلح  لر�شالته  مبلغا 
ال�رصاعات  فك  على  والقدرة 
ال�شيخ  جعل  مما  واخل�شومات 
البني  ذات  اإ�شالح  جمل�س  يكون 
لل�شيخ  وكانت  مبدينة مترنا�شت، 
عدة حما�رصات ودرو�س يف هذا 

املجال .
منها  كتب  عدة  ال�شيخ  األف 

ككتاب  واملخطوط  املطبوع 
عبارة  وهو  ال�شنة  اإىل  الطريق 
حما�رصات  جمموعة  عن 
الثقايف  باملركز  ال�شيخ  األقاها 
ثالثية  وكتاب  مترنا�شت  ملدينة 
ال�شيخ  خلَنَّف  و  مالك  الإمام 
عدة  ت�شمل  كبرية  مكتبة  وراءه 
منها  نادرة  وخمطوطات  كتب 

التاريخية والفقهية.
والعمل  باجلد  مليئة  حياة  بعد 
املجتمع  خدمة  يف  واجلهاد 
التوحيد  ر�شالة  اإىل  وداعيا 
وحلكمة اأرادها اهلل اأ�شيب ال�شيخ 
من  مدة  الفرا�س  اأقعده  مبر�س 
الزمن اإىل اأن توافه اهلل عن عمر 
يناهز ثالثة و�شتون �شنة مبدينة 
يوم  الواحات  مب�شت�شفى  غرداية 
الأربعاء املوافق لـ 2009/03/23 
مبقربة  راأ�شه  مب�شقط  ودفن 
اأ�شتوي  بن  علي  �شيدي  ال�شيخ 
بالقرارة اأين �ُشينّع جثمانه يف جو 
من  كل  ح�رصه  رهيب  جنائزي 

يعرف ال�شيخ.

اأول روائي وقا�ش عربي يح�شل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

 »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
يعود  رحيله،  على  عاما   13 بعد 
حمفوظ  جنيب  امل�رصي  الأديب 
ل�رصد ق�ش�شه عن احلارة واملقهى 
وال�شخ�شيات املهم�شة، من خالل 
18 ق�شة مل يت�شمنها اأي كتاب من 
حممد  امل�رصي  فال�شحفي  قبل، 
جمعها  مريديه-  -اأحد  �شعري 

ون�رصها يف اإ�شدار جديد.
حتمل  التي  املجموعة  وتت�شكل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�شم 
ال�شاقي  دار  النجوم« و�شدرت عن 
ن�رصها  ق�ش�س  من  بريوت،  يف 
القرن  ت�شعينيات  يف  حمفوظ 
املا�شي يف اإحدى املجالت، لكنها 
م�شافة  كتاب،  اأي  يف  جتمع  مل 

اأدبي«  اإليها ق�شة جديدة من »كنز 
الأديب  ورثة  لدى  �شعري  عليه  عرث 

الراحل.
يف  -ال�شحفي  �شعري  حممد  وقال 
امل�رصية  الأدب  اأخبار  جريدة 
وحتليل  مراجعة  على  داأب  والذي 
مقدمة  يف  حمفوظ-  �رصديات 
ابنته  منحتني  »عندما  الكتاب: 
يت�شمن  �شغريا  �شندوقا  كلثوم  اأم 
حمفوظ،  تخ�س  عدة  اأوراقا 
و�شك  على  كاأنني  بلذة  �شعرت 

اكت�شاف مقربة فرعونية«.
الأوراق  �شمن  »من  اأن  وي�شيف 
ملف كامل ي�شم نحو اأربعني ق�شة 
الق�ش�س  تن�رص  مل  لكن  ق�شرية، 

حمفوظ  اإليها  يعود  كتابتها.  وقت 
جملة  يف  لين�رصها  �شنوات  بعد 
ق�شة   18 وبقيت  الدنيا،  ن�شف 
الكاملة  الأعمال  خارج  ق�شرية 

بطبعاتها املختلفة«.
وقطعا لأي �شك يف �شحة الق�ش�س، 
اأ�شول هذه  اأرفق �شعري �شورة من 
مع  حمفوظ،  يد  بخط  الق�ش�س 
كما  الأعمال  عناوين  على  الإبقاء 
احلائز  الراحل  الروائي  اختارها 
عام  الأدب  يف  نوبل  جائزة  على 

.1988
»مطاردة«  الق�ش�س:  هذه  ومن 
و«نبوءة  احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
و«ال�شهم«  عجوة«  و«اأبونا  منلة« 

لعبة«  و«العمر  النجوم«  و«هم�س 
من  وغريها  قاف«،  ال�شيخ  و«دعاء 
من  حمفوظ  حر�س  التي  الأ�شماء 
ال�شعبية  البيئة  خاللها على و�شف 

امل�رصية.
التي  الق�ش�س  اإن  �شعري  ويقول 
ين�رصها اليوم ل تختلف عن عوامل 
وهي  الإبداعية،  حمفوظ  جنيب 
التي  الطفولة  حلكايات  امتداد 
حارتنا«  »حكايات  يف  ا�شتعادها 
»�شدى  يف  وكذلك   ،1975 عام 
الن�شيان« عام 1999، ولكنها حمملة 

بالرمز وحكمة ال�شيخ الكبري.
يف  الق�ش�س  »تدور  وي�شيف 
الأثري  حمفوظ  عامل  احلارة، 

حمددة  حارة  باحلياة،  املفعم 
يعي�س  حيث  بقبو  تنتهي  املالمح 
من ل ماأوى لهم، ويرتفع فوق القبو 
ت�شكن  حيث  القدمي-  -احل�شن 

الأ�شباح والعفاريت«.
حمفوظ  روايات  م�شمون  وي�رصح 
»يف  فيقول  واأزمانها،  واأبطالها 
احلارة ثمة هاربون من ثاأر اأو تقاليد 
اأو  احلب  اأجل  من  واأحيانا  قدمية 
بعد  عائدون  اأي�شا  وهناك  العمل، 
النبوءات  اأ�شحاب  دائما  هم  ثراء، 
يتبادلها  التي  امللتب�شة  والأقوال 
على  فتتحقق  الق�ش�س،  اأبطال 
دائما  م�شريهم  ويكون  ما  نحو 
على  اخلروج  اأو  باجلنون  التهام 

التقاليد«.
روائي  اأول  هو  حمفوظ  وجنيب 
جائزة  على  يح�شل  عربي  وقا�س 
نوبل يف الأدب، وهو من اأكرث الأدباء 
كتاباتهم  حتولت  الذين  امل�رصيني 
وتلفزيونية.   �شينمائية  اأعمال  اإىل 
اأكتوبر/ يف  اأ�شيب  حمفوظ  وكان 
�شكني  بطعنة   1995 الأول  ت�رصين 
حاول  �شابني  يد  على  عنقه  يف 
على  التطاول  بداعي  اغتياله 
»اأولد  الذات الإلهية ب�شبب روايته 
جنا  لكنه  للجدل،  املثرية  حارتنا« 
على  لحقا  اأثر  الذي  احلادث  من 

قدرته على الكتابة بيده.
 وكالت



ه�سترييا يف تركيا الأردوغانية..

 بطلة الرواية اخليالية الرتكية 
اإليف �شافاق اأمام املحاكم

عن القمع الذي ميار�سه الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان بحق 
ال�سحافيني وحرية الراأي، كتبت رىل خلف يف �سحيفة »فاينن�سال 
تاميز«، اأن تكيال ليلى هي �سخ�سية يف رواية، وفتاة متخيلة لعائلة 

حمافظة يف �سرق تركيا فرت من طغيان عائلتها لتجد نف�سها متار�س 
الدعارة يف املجتمع الدينء لإ�سطنبول.

 وكالت 

تركيا.  يف  �صعبة  اخليال  كتابة 
اله�صترييا  من  امل�صتوى  هذا  لكن 
جديد لأنه مزيج من القوانني غري 
املظلم  واجلانب  الدميقراطية 
الجتماعي  التوا�صل  لو�صائل 
مفاجئاً  يكون  لن  اأنه  اإىل  ولفتت 
ليلى،  يف  احلياة  نُفخت  ما  اإذا 
الرتكية،  ال�صلطات  حتاكمها  كي 
يف  الأفكار،  حرية  على  فالهجوم 
اخليال ميكن اأن يتجاوز يف اأحيان 

كثرية اأية نتائج �صرييالية.
رواية �صافاق الأخرية

هي  ليلى  تكيال  اأن  واأ�صافت 
�صافاق  األيف  رواية  يف  البطلة 
ثانية يف  الأخرية،« 10 دقائق و38 
ق�صة  وهي  الغريب«،  العامل  هذا 
وعن  احلياة،  عن  وح�صا�صة  غنية 
عرث  لعاهرة  وال�صداقة  احلب 
للنفايات  مكب  يف  ميتة  عليها 
با�صطنبول. وعلى غرار الكثري من 

كتابات املوؤلفة الربيطانية الرتكية 
ق�صة  فاإن  جائزة،  على  احلائزة 
الفيلم جت�صد كفاح تركيا احلديثة 
للموؤلف،  املتعددة  املوا�صيع  يف 
اجلن�صني  بي  امل�صاواة  عدم  وهي 

والتحر�ش اجلن�صي.
وبينما كانت تقراأ الكتاب يف عطلة 
اأن  خلف  علمت  الأ�صبوع،  نهاية 
للتحقيق  تخ�صع  �صافاق  ال�صيدة 
الكتابة عن العنف اجلن�صي  بتهمة 
ق�صة  »النظرة«،  �صابقة،  رواية  يف 
حب غريبة بني امراأة بدينة وقزم. 
�صافاق  مثلت   ،2006 عام  ويف 
روايتها  ب�صبب  املحكمة  اأمام 
ا�صطنبول«،  »نذل  مبيعاً،  الأكرث 
اجلماعي  القتل  اإىل  تطرقت  التي 
العاملية  احلرب  يف  لالأرمن 

الأوىل.
ه�صترييا

وطاملا نفت تركيا اأن تكون اأعمال 
القتل التي ارتكبتها عبارة عن اإبادة 
)وقد  تربئتها  وقد متت  جماعية. 

جرى تعديل قانون العقوبات الذي 
واإن مل يكن  الق�صية  اإليه  ا�صتندت 
ات�صلت  وعندما  الكايف(.  بالقدر 
الق�صية  عن  ل�صوؤالها  خلف  بها 
»حماميها  على  كان  اإنه  يل  قالت 
ال�صخ�صيات  عن  الدفاع  الرتكي 
الرواية«.  يف  املتخيلة  الأرمنية 
اأن  اإىل  ي�صري  ولي�ش هناك بعد ما 
حتقيقاً  �صتواجه  الأخرية  روايتها 
الآن.  حتى  الأقل  على  ر�صمياً- 
لكن« 10 دقائق و38 ثانية يف هذا 
للهجوم  تتعر�ش  الغريب«،  العامل 
بالفعل. وكل الر�صائل على و�صائل 
الكاتبة  تتهم  الجتماعي  التوا�صل 

بالفجور والفح�ش.
اخليال  »كتابة  اإن  �صافاق  وتقول 
�صعبة يف تركيا. لكن هذا امل�صتوى 
مزيج  لأنه  جديد  اله�صترييا  من 
الدميقراطية  غري  القوانني  من 
واجلانب املظلم لو�صائل التوا�صل 

الإجتماعي«.
�صافاق  ق�صية  اأن  خلف  ولحظت 

املعايري.  بكل  نوعها  من  فريدة 
القوميني  الأتراك  اأن  ومعلوم 
كتاب  هاجموا  لطاملوا  اليمينيني 
اخليال منذ عقود. ويف عام 2006، 
ا�صتهدفوا الكاتب اأورهان باموك، 
تركيا.  يف  �صهرة  الأكرث  الروائي 
يف  الرتكية«  »باإهانة  اتهموه  وقد 
عن  فيها  حتدث  �صحافية  مقابلة 

مليون اأرمني ماتوا يف احلرب.
ا�صتبداد زاحف

ظلمة  اأكرث  بات  املناخ  اإن  وقالت 

وعدم  الزاحف  ال�صتبداد  مع 
رجب  مع  املتزايد  الت�صامح 
الرتكي  الرئي�ش  اأردوغان،  طيب 
على  ي�صيطر  الذي  املحافظ 
البالد  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد 
املوالون  ويعمد   .2002 عام  منذ 
ب�صعة  هجمات  �صن  اإىل  للحكومة 
�صد  الرئي�صية  الإعالم  و�صائل  يف 
املوؤلفني، م�صتهدفني اأخرياً اأولئك 
العتداءات  عن  يكتبون  الذين 
اجلن�صية واإ�صاءة معاملة الأطفال.

ويف ماي قب�ش لبع�ش الوقت على 
ب�صبب  �صفكي  اهلل  عبد  الروائي 
اعتداء  مل�صهد  روائياً  ت�صويره 
يخ�صع  وهو  طفل.  على  جن�صي 
اإن  �صافاق  وتقول  للتحقيق.  الآن 
ويربط  التعاطف  يخلق  »الأدب 
اأ�رسد ق�ص�ش  النا�ش. ويف عملي، 
عيونهم  خالل  من  ال�صحايا 
اإن  �صوتاً.  العاجزين  منح  واأحاول 
ما يح�صل عليه املوؤلفون اليوم هو 

الإعدام اجتماعياً«.
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مبا  جيدة  الإجنليزية  لغتي  تكن  »مل 
بداأت  لذا  الرعب،  اأدب  لقراءة  يكفي 
الطبيب  تكلم  هكذا  بنف�صي«  كتابته  يف 
خالد  اأحمد  املوؤلف  والأديب  امل�رسي 
الرعب »�صديد  اأدب  توفيق عن اختياره 
مع  الطويلة  رحلته  به  ليبداأ  اجلاذبية« 
اإل برحيله املفاجئ يف  تنته  الكتابة مل 
البحث  حمرك  واحتفى   .2018 tريل  اأ
واأكرب  »اأول  ميالد  بذكرى  اليوم  غوغل 
واخليال  الرعب  اأدب  كتب  عربي  كاتب 
مثل  يف  طنطا  يف  ولد  الذي  العلمي« 
توفيق  ون�صاأ   .1962 عام  من  اليوم  هذا 
يف منزل مليء بالكتب، وقراأ فيه اأعمال 
توين  ومارك  موغام  �صومر�صت  وليام 
يف  كانت  التي  وتول�صتوي  وت�صيكوف 
العا�رسة  �صن  ويف  الكبرية،  والده  مكتبة 
املغامرات  ق�ص�ش  اأول  كتابة  يف  بداأ 
اخلا�صة به. وقبل رحيله العام املا�صي، 
للحفاظ  »اأكتب  قال يف مقابلة �صحفية 

على ا�صتقراري العقلي«. 
من  املعي�صة  ك�صب  فاإن  ذلك،  ومع 
الكتابة مل يكن خيار توفيق الذي التحق 
الطب، وح�صل لحقا على درجة  بكلية 
الدكتوراه يف الأمرا�ش املدارية لي�صبح 

التي  طنطا  جامعة  يف  للطب  اأ�صتاذا 
عا�ش فيها اأغلب حياته. وعلى �صفحته 
في�صبوك،  الجتماعي  التوا�صل  مبوقع 
خالد  اأحمد  الراحل  جنل  حممد  �صكر 
بذكرى  الحتفاء  على  غوغل  توفيق 
والده، واأ�صاف »لن نن�صاك وحتى حترتق 
النجوم«. ورغم حماولت توفيق الأدبية 
�صبابه  منذ  وال�صعر  الق�صرية  الق�صة  يف 
اإل كاتبا لق�ص�ش  فاإن القراء مل يعرفوه 
اجليب مع ن�رس اأوىل ق�ص�صه عام 1993.
وبعد الكتابة ل�صنوات عديدة بدون ن�رس 
خمطوطاته  من  جمموعة  توفيق  جمع 
بطباعتها  ليقوم  نا�رس  اإىل  واأر�صلها 
وتوزيعها، وقال »كل كاتب لديه اأ�صدقاء 
لكنني  عبقري،  اأنه  يخربونه  مقربون 
ن�رس   1993 جانفي  ويف  بهم«.  اأثق  مل 
يف  وجنح  الدماء«،  »م�صا�ش  اأ�صطورة 
رفعت  الدكتور  ب�صخ�صية  القراء  ربط 
اإ�صماعيل بطل �صل�صلة ق�ص�صه ال�صهرية 
�صخ�صية  وت�صبه  الطبيعة«.  وراء  »ما 
رفعت اإ�صماعيل موؤلفها، فهي متثل اأ�صتاذ 
دائما  وال�صاخر  املت�صائم  الدم  اأمرا�ش 
اأثناء بحثه عن املغامرات ومعاناته مع 
اخلارقة  بالأحداث  واهتمامه  املر�ش 

وعدم  وحدته  عن  ف�صال  للطبيعة، 
تف�صيله ح�صور املنا�صبات الجتماعية. 
عبد  عالء  �صخ�صية  اأي�صا  توفيق  وقدم 
العظيم بطل رواية �صفاري، وهو طبيب 
م�رسي يعمل يف الكامريون ومتزوج من 
حكايته  وتدور  برنادت،  الطبيبة  زميلته 
بني الطب وال�صحر والغابة، وقدم توفيق 
اأي�صا �صخ�صية عبري عبد الرحمن بطلة 
الفانتازيا التي تدخل عامل اخليال بف�صل 

جهاز عقلي اخرتعه زوجها �رسيف.
الراحل  امل�رسي  الأديب  وترك 
اأدب اخليال  وا�صحة يف جمال  ب�صمات 
واخت�ش  والرعب،  والفانتازيا  العلمي 
يف  بكرا  تزال  ل  اأدبية  جمالت  يف 
توفيق  واأ�صدر  العربي.  الإبداع  حقل 
»يوتوبيا«  منها  الروايات،  من  العديد 
بينها  لغات،  لعدة  ترجمت  التي   )2008(
والإجنليزية،  والفرن�صية  الأملانية 
الفئران«،  ممر  و«يف  اإيكارو�ش«،  و«مثل 
كما   ،)2017( ال�صطور«  وراء  و«اللغز 
وله  والروايات،  الكتب  ع�رسات  ترجم 
واملواقع  ال�صحف  بع�ش  يف  مقالت 

الإلكرتونية.
 وكالت

اأحمد  امل�رسي  الأثري  اخلبري  ك�صف 
ال�صغري  الفرعوين  امللك  راأ�ش  اأن  �صالح 
للبيع يف �صالة  اآمون معرو�صة  توت عنخ 
مزادات كري�صتي الربيطانية، لفتا اإىل اأن 
الراأ�ش قّدرت قيمتها باأربعة ماليني جنيه 
فاينن�صال  �صحيفة  ونقلت  اإ�صرتليني. 
ليتيتا  تدعى  بال�صالة  م�صوؤولة  تاميز عن 
دائم  ات�صال  على  كانت  اأنها  دياللوي 
لبيع  خططها  حول  امل�رسية  بال�صلطات 
الآثار، واأنها �صرت�صل تفا�صيل عن الراأ�ش 
وغريها من القطع الأثرية يف عملية البيع 
دليل  ن�رس  عند  امل�رسية  ال�صلطات  اإىل 
وبح�صب  الأ�صبوع.  )الكتالوغ(هذا  البيع 
ال�صحيفة فاإن هذه هي املرة الأوىل التي 
ملجموعة  اململوك  الراأ�ش  فيها  يظهر 
عام  منذ  املفتوحة  ال�صوق  يف  خا�صة 
1985، ومن املقرر اأن يتم بيعه يف الرابع 

من جويلية املقبل.
املرتفع  التقدير  اأن  ال�صحيفة  واأكدت 
للقطعة الأثرية -التي يتم بيعها بوا�صطة 
جمموعة  با�صم  تعرف  خا�صة  جمموعة 
ريزاندرو- يعك�ش اأي�صا حقيقة اأن متاثيل 
توت عنخ اآمون نادرا ما تظهر يف ال�صوق، 

الآن يف املتاحف.  حيث يوجد معظمها 
نحو  اإىل  احلجري  الراأ�ش  عمر  وي�صل 
ثالثة اآلف عام، وهو يحمل مالمح توت 
امل�رسيني،  الفراعنة  اأ�صهر  اآمون،  عنخ 
من  الع�رسين  يكمل  اأن  قبل  تويف  والذي 

عمره على الأرجح.
كونه  �صهرته  ال�صغري  الفرعون  واكت�صب 
الفرعون الوحيد الذي عرثت بعثة اأثرية 
مقربته  على  املا�صي  قبل  القرن  يف 
وحليه  موميائه  ذلك  يف  مبا  كاملة، 
نومه املدفونة  الذهبية ومتاثيله وغرفة 

معه كاملة.
خ�صوعه  ال�صغري  للملك  التاريخ  و�صجل 
اأعاقت ثورة �صقيقه  للدولة العميقة التي 
-اأو والده- امللك اأخناتون الدينية، حيث 
بعدما  اآمون  لعبادة  ال�صغري  امللك  ارتد 
قرر �صابقه امللك اأخناتون نقل العا�صمة 
من طيبة )قنا جنوبا( اإىل تل العمارنة يف 
لعبادة  والدعوة  )املنيا(  الو�صطى  م�رس 
توت  عاد  بينما  اآتون،  اأ�صماه  واحد  اإله 
لطيبة  والعودة  اآمون  لقب  حلمل  عنخ 

وهناك لقي حتفه.
 وكالت  

د�شن اأدب الرعب عربيا.. غوغل يحتفي 
مبيالد اأحمد خالد توفيق

ي�سل عمره اإىل نحو ثالثة اآلف عام اخلبري الأثري امل�سري اأحمد �سالح

راأ�س الفرعون الأ�شهر للبيع يف لندن 
باأربعة ماليني جنيه اإ�شرتليني
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  امللتقى الدويل الأول بجامعة اجلزائر2، يربز :

دور احلرف و ال�صناعات يف 
التعريف بهوية ال�صعوب

 افتتحت اأم�س فعاليات امللتقى الدويل الأول حول« احلرف وال�شناعات عرب الع�شور« 
بقاعة املحا�شرات الكربى بجامعة اجلزائر 2  اأبو القا�شم �شعد اهلل  بالعا�شمة ، والتي 

عرفت ح�شور رئي�شة اجلامعة الأ�شتاذة والدكتورة فتيحة زرداوي ومديرة معهد 
الآثار الأ�شتاذة والدكتورة خديجة ن�شار ،ومدير املركز الوطني للبحث يف علم الآثار 
توفيق حموم، و فريد خربو�س مدير املركز الوطني للبحوث يف ع�شور ما قبل التاريخ 

ورئي�س املجل�س العلمي ملعهد الآثار ونخبة من الدكاترة من  خمتلف اجلامعات 
اجلزائرية مع م�شاركة  الدول الأجنبية كاإ�شبانيا وفرن�شا والبلدان العربية كتون�س 

وال�شودان وم�شر واملغرب .

حكيم مالك 

ت�شبث احلريف 
اجلزائري مبوروثة 

احل�شاري

امللتقى  منظمو  واأكد       
الدويل الأول حول » احلرف 
و ال�صناعات عرب الع�صور »  
بجامعة  الآثار  معهد  من 
اجلزائر 2 واملركز الوطني 
للبحث يف علم الآثار  الذي 
�صيدوم يومني  اأن  احلرف 
وال�صناعات ترتبط  باحلياة 
اليومية  للمجتمع، و ت�صكل 
اأهم مقومات ال�صعوب األنها 
و  لهويتها  العاك�صة  املراآة 
اأ�صالتها ، حيث �صاهمت يف 
الإن�صانية  احل�صارة  تطور 
منذ الع�صور البدائية حينما 
كان الإن�صان ي�صارع احلياة 
بداأ  حيث  البقاء،  اأجل  من 
يف  ت�صاعده  اأدوات  ي�صكل 
ال�رضورية  احلاجات  تلبية 
حتولت  ثم  اليومية،  حلياته 
الب�صيطة  ال�صناعات  هذه 
حرفية  منتجات  اإىل 
ازدهرت و انت�رضت لتظهر 
ا�صتعملت  التي  ال�صنائع 
الأدوات  خمتلف  فيها 
تطور  مع  تطورت  التي 
احل�صارات الإن�صانية  و لقد 
غرار  على  اجلزائر  عرفت 
بلدان العامل عدة �صناعات 
القدم  يف  موغلة  حرفية 
التاريخ،  قبل  ما  اإىل  تعود 
مرور  مع  وتطورت  تنوعت 
الزمن ، و هو ما ت�صهد عليه 
البقايا الأثرية التي جندها 
 ، املتاحف  خمتلف  يف 
الطابع  خا�صة  تعك�س  التي 
ا�صتمرت  الذي  املحلي 
يومنا  غاية  اإىل  �صناعته 
ت�صبث  مدى  يبني   ، هذا 
احلريف اجلزائري مبوروثة 
ج�صده  الذي  احل�صاري 
اخلا�س  طابعه  اأك�صبه  و 
تعرب  ال�صنائع.  خمتلف  يف 
على  ال�صنائع  و  احلرف 
اأ�صالة الوطن وح�صارته يف 
با�صتمراريتها  العوملة،  ظل 
كل  يف  مكانتها  اإك�صابها  و 

اجلوانب خا�صة يف اجلانب 
القت�صادي  و  الجتماعي 
اأجل  من  ،و  ال�صياحي  و 
يتوجب  عليها  املحافظة 
منا�صبة  خطط  و�صع 
باإ�رضاك الهيئات ال�صيا�صية 

و املجتمع املدين.

التعريف ب�شناعة 
اإن�شان ما قبل التاريخ

 ويهدف هذا امللتقى القيم 
اإىل التعريف ب�صناعة اإن�صان 
والتعريف  التاريخ  قبل  ما 
عرب  ال�صناعات  و  باحلرف 
التاريخية والبحث  الفرتات 
عن ال�صبل الكفيلة للحفاظ 
على هذه احلرف من زوالها 
اإعادة  و  العوملة  ظل  يف 
وال�صناعات  احلرف  اإحياء 
وا�صتغاللها  القدمية 
كمورد اقت�صادي وا�صتغالل 
يف  احلرفية  املنتوجات 

ال�صياحة الرتاثية.

ترقية القت�شاد املحلي 
باحلرف ال�شنائع  

حماور  يف  التطرق  ومت   
حماور   4 اإىل  امللتقى  
احلرف  يف  واملتمثلة 
خالل  من  ال�صنائع   و 
واملخطوطات  امل�صادر 
ومن خالل الكتابات الأثرية  
وال�صنائع  للحرف  اإ�صافة  
دور  و  اقت�صادي  كمورد 
احلرف و ال�صنائع يف ترقية 
والو�صع  املحلي  القت�صاد 
الراهن لل�صناعات احلرفية 
ال�صنائع  و  احلرف  وكذا 
اإبراز  مع   �صياحي  كمورد 
ال�صناعات  و  احلرف  دور 
يف التعريف بهوية ال�صعوب، 
ال�صناعات  و  احلرف  دور 
يف ترقية ال�صياحة واحلرف 
و ال�صنائع بني ال�صتمرارية 
التوقف  مع  الندثار  و 
ل  التي  احلرف  اأهم  عند 
غاية  اإىل  م�صتمرة  تزال 
التي  احلرف  واأهم   يومنا 
اندثرت اأو يف طريق الزوال 
حماية ال�صناعات التقليدية 

والرتاثية و�صبل تطويرها.

املهارات الب�شرية 
يف الع�شر احلجري 

املتاأخر موقع كلومناطة 
منوذجا

ولقد قدمت اأ�صتاذة التعليم 
ي�صمينة  والدكتورة  العايل 
الآثار  معهد  من  �صايد 
بحثا   2 اجلزائر  بجامعة 
الب�رضية  »املهارات  بعنوان 
احلجري  الع�رض  يف 
كلومناطة  موقع  املتاأخر 
الطالب  رفقة  منوذجا« 
معهد  من  وليد  عزوق 
الآثار » مت التطرق يف هذه 
الهولو�صان  لفرتة  املداخلة 
حدود  يف  حتل  التي 
املراحل  من  �صنة   11.000
ما  اإن�صان  فيها  اأبدع  التي 
انتقل  حيث  التاريخ  قبل 
تتعامل  تكنولوجيات  من 
كبرية  حجرية  اأحجام  مع 
يعرف  ما  اإىل  متو�صطة  اأو 
امليكروليتية  بالهند�صة 
كلومناطة«  �صناعات«  ولعل 
منها  وخا�صة  تيارت  بولية 
من  الكلومناطي  الوجه 
يف  اإتقانا  الأكرث  الإنتاج 
فلقد  وبالتايل  املنطقة 
العر�س  هذا  يف  تقدمي  مت 
احلجرية  الأدوات  خمتلف 
العثور  مت  التي  والعظيمة 
احلفريات  خالل  عليها 
-2017-2016  ( الأخرية 

حيث  املكان  بعني   )2019
اأمناطها  اأهم  تو�صيح  مت 
باأنواعها  كال�صفريات 
وامل�صقولت  والهند�صيات 
التحف  وبع�س  واحلواف 
على  احل�صول  وطرق 
البع�س منها وطبيعة حدود 
وعليه  امل�صتعملة  الأ�صندة 
ربطها  ال�صناعات مت  فهذه 
بالعنا�رض البيئية املتج�صدة 
احليواين  الر�صيد  يف 
على  التعليق  ومت  واملناخ 
جمتمعات  جتاوب  كيفية 
مع  احلجرية  الع�صور  كافة 
متطلبات ع�رضهم و�رضوط 

ممار�صة ال�صيد والرعي.

»احلرف وال�شناعات يف 
عهد الدولة احلمادية«

والدكتور  الأ�صتاذ  واأكد 
معزوز عبد احلق  من معهد 
اجلزائر  بجامعة  الآثار 
يف   م�صاركته  خالل     2
مبداخلة   الدويل  امللتقى 
يف  وال�صناعات  »احلرف 
اأنه  احلمادية«  الدولة  عهد 
رغم قلة امل�صادر واملراجع 
مو�صوع  اإىل  تطرقت  التي 
يف  وال�صناعات  احلرف 
اإل  احلمادية،  اململكة 
املوؤ�رضات  من  الكثري  اأن 
تدل  والتاريخية  املادية 
عدة  هناك  كانت  اأنه  على 
كانت  و�صناعات  حرف 
املدن  خمتلف  يف  منت�رضة 
وخا�صة  للملكة  الكربى 
القلعة   ( عا�صمتيهما  يف 
اأبرز  من  ولعل   ) وبجاية 
املوؤرخون  اإليه  اأ�صار  ما 
�صناعات  من  واجلغرافيون 
وحرف هي ور�صات �صناعة 
ومر�صى  بجاية  يف  البواخر 
و�صناعة املطاحن  اخلروج 
اللبابيد  و�صناعة  والرحى 
من  امل�صنوعة  اجللدية 
اجللد واملعاطف امل�صمعة 
ن�صبة  القلعية)  والأك�صية 
و�صناعة  ال�صفيقة  للقلعة( 
الثمن،  الغالية  ال�صوا�صي 
اإىل  كان  قد  اأنه  م�صريا 
القلعة  يف  ذلك  جانب 
مدن  وبع�س  وبجاية 
وفنيون  حرفيون  اململكة 
وبناءون  ومذهبون  ونقا�س 
وخطاطون  ونحاتون 
من  الكثري  يف  برعوا  مهرة 
اأدل  ول  واملهن  ال�صناعات 
على ذلك ما تعر�صه الكثري 
الزائرية  املتاحف  من 
و�صناعات  حتف  من 
على  تدل  نادرة  حمادية 
اململكةوازدهار  رفاهية 
جتارتها  ورواج  �صناعاتها 
وبها  واملغرب  امل�رضق  مع 
حتل ال�صدود وتباع الب�صائع 
ح�صب  املقنطرة  بالأموال 

الإدري�صي. 
» البدو الرعاة و 

احلرف يف املغرب«

اجلل�صة  تراأ�س   ولقد  
امللتقى  لهذا  ال�صباحية 

الدويل الأول حول »احلرف 
الع�صور«  عرب  وال�صناعات 
حممد  والدكتور  الأ�صتاذ 
وكانت   �صنيتي   الب�صري 
الدكتورة �رضاج جنمة مقررا 
كل  قدم  اأين  اجلل�صة  لهذه 
من الأ�صتاذ والدكتور ايدير 
والدكتور  والأ�صتاذ  عمارة 
معهد  من  دري�صي  �صليم 
 2 اجلزائر  بجامعة  الآثار 
مداخلة حول » البدو الرعاة 
و احلرف يف املغرب« والذي  
ال�صحراوي  الأطل�س  �صمل 
م�صلطا   ، العليا  واله�صاب 
احلرفيني  على  ال�صوء 
بني  والتبادلت  وال�صوف 
امل�صتقرة  القبائل  خمتلف 
يف  اخل�صبة   املناطق  يف 
قدم  فيما  الهولو�صني  فرتة 
من  ايديران  حكيم  الدكتور 
يف  للبحث  الوطني  املركز 
)CNRA    ( الآثار  علم  
مداخلة » ال�صواهد اجلديدة 
املتعلقة  باحلرف املعدنية 

يف اجلزائر«.

دور الدرك الوطني 
يف مكافحة امل�شا�س 

بالرتاث الثقايف

لعريبي  ال�صابط  و�صارك   
ف�صيلة  رئي�س  جماهد 
الثقايف  الرتاث  حماية 
الوطني،  الدرك  بقيادة 
الدفاع  لوزير  ممثل  ع�صو 
اإدارة  جمل�س  يف  الوطني 
لت�صيري  الوطني  الديوان 
املمتلكات  وا�صتغالل 
مربزا  املحمية  الثقافية 
»دور  حول  مداخلته  خالل 
الوطني يف مكافحة  الدرك 
الثقايف«  بالرتاث  امل�صا�س 
موؤكدا  لعريبي الذي يدر�س 

علوم،  دكتوراه  اأوىل  �صنة 
اإ�صالمية  اآثار  تخ�ص�س 
ال�رضعي  غري  الجتار  اأن 
يرتبط باملمتلكات الثقافية 
باجلرمية  وثيقا  ارتباطا 
للحدود،  العابرة  املنظمة 
الأنرتبول  اأدرجته  فقد 
حيث  من  عامليا  الثالث 
عائدات  من  يدره  ما 
ال�صالح  جتارتي  بعد  مالية 
ولرتباطه  واملخدرات 
ومقوماتها  الأمة  بهوية 
احلفاظ  ولغر�س  التاريخية 
اأو  م�صا�س  كل  من  عليه 
ت�صويه  اأو  اأو �رضقة  تخريب 
اأن�صاأت قيادة الدرك الوطني 
يف  متخ�ص�صة  وحدات 
بالرتاث  امل�صا�س  مكافحة 
اأفرادها  تلقى  الثقايف، 
بال�رضاكة  متخ�ص�صا  تكوينا 
والتعليم  الثقافة  وزارتي  مع 
العايل والبحث العلمي ومعهد 
الآثار، وتعمل تلك الوحدات 
مع  بالتن�صيق  املتخ�ص�صة 
ال�صياحة  الثقافة،  م�صالح 
التقليدية  وال�صناعات 
املتاحف،  املجاهدين، 
اجلزائرية،  اجلامعات 
واجلمعيات  البلدية  م�صالح 
املهتمة بالرتاث وياأتي هذا 
املوكلة  املهام  اإطار  يف 
اإليها، موؤكدا ذات املتحدث 
الأمن  مبديرية  يعمل  الذي 
قيادة  وال�صتعمال  العمومي 
ووزارة  الوطني  الدرك 
الدفاع الوطني اأن الوحدات 
امل�صا�س  مبكافحة  املكلفة 
بالرتاث الثقايف حققت عدة 
من  مكنتها  اإيجابية  نتائج 
 25.000 من  اأكرث  ا�صرتجاع 
)نتاج  ثقافيا  ممتلكا 
قدمية( و�صناعات  حرف 

اكت�صاف  يف  وامل�صاهمة 
املواقع  من  الع�رضات 
 2005 �صنة  منذ  الأثرية 
من  العديد  حيث مت عر�س 
بال�صور  املعاجلة  الق�صايا 

والبيانات.  

اكت�شاف ن�شب عمود 
يحتوي على اأربعة 

كتابات لتينية غري 
من�شورة

الأ�صتاذة   من  كل  وتطرقت  
منهتل   جهيدة  والدكتورة 
بجامعة  الآثار  معهد  من 
�صعيد  الدكتور  و   2 اجلزائر 
�صطيف  جامعة  من  خا�صة  
حرفة اأورناتريك�س  باملوقع 
جميلة  كويكول«   « الأثري 
هذا  وياأتي  �صطيف  بولية 
الدكتوراه يف  اإطار بحث  يف 
مدينة  حول  القدمية  الآثار 
  ، قدميا  »كويكول«   ، جميلة 
اكت�صف  واأثناء بحثه ميداين 
يحتوي  عمود  ن�صب  خا�صة 
لتينية  كتابات  اأربعة  على 
ن�صاء  لأربع  من�صورة  غري 
كن  والتي  العائلة  نف�س  من 
لعائلة  املعتوقني  العبيد  من 
ثرية  عائلة  وعي  قارقاليني 
 « مبدينة  جدا  وم�صهورة 
مناطق  يف  وحتى  جميلة« 
اأهمية  وتكمن  اأخرى   
لأول  الإ�صارة  يف  الكتابات 
اأورناتريك�س  مرة اإىل حرفة 
خالل الكتابات الالتينية يف 
وتعترب   ، الرومانية  اإفريقيا 
من احلرف التي كانت الن�صاء 
الرومانيات من �صف النبالء 
والأثرياء توليها اأهمية بالغة 
وهذا ما مت اإبرازه من خالل 

هذه املداخلة .
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من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ض  يعالج  دواء  اإىل  التو�صل 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �صيتم 

ي�صّمى  املرتفع  ال�صغط  لعالج 
الدواء  هذا  وينتمي  ا�رساديبني. 
اإىل نوعية من العالجات تو�صف 
باأنها مثبطات قنوات الكال�صيوم، 

والتي تعمل على تو�صعة ال�رسايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب الأبحاث التي اأجريت يف 
ب�صيكاغو،  و�صرتن  نورث  جامعة 
تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
الإ�صابة  تنخف�ض لديهم خماطر 
�صعت  وقد  الرعا�ض،  بال�صلل 
هذا  تاأثري  �رس  لفهم  الأبحاث 
الدواء، ونُ�رست نتائج الدرا�صة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، 
الع�صبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�صوؤولة  بالدماغ 
العادم  من  نوعاً  تنتج  الع�صالت 
م�صتوى  ارتفاع  ومع  ال�صموم،  اأو 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�صيوم 
ال�صموم  ب�صبب  ومتوت  ت�صمر 

يوؤثر  ما  بنف�صها  تنتجها  التي 
على احلركة ب�صكل ن�صميه ال�صلل 
دواء  تاأثري  ياأتي  وهنا  الرعا�ض. 
ا�رساديبني يف خف�ض الكال�صيوم، 
ال�صموم  برتاكم  ال�صماح  وعدم 

التي تقتل اخلاليا.
اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �صمحت 
ونظراً  الب�رس،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رساديبني 
بالوليات  موقع   50 من  اأكرث  يف 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 
الإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل 

الرعا�ض.

خماطر  عن  طبية  درا�صات  ك�صفت 
ب�رسعة،  الطعام  لتناول  كبرية 
على  والأطباء  الباحثون  يوؤكد  حيث 

الطعام  وم�صغ  الرتوي  يف  ال�رسورة 
ببطء.

 ال�شكري

لالإ�صابة  امل�صاعدة  العوامل  من 
مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين هو 
نظرا  وذلك  ب�رسعة  الطعام  تناول 
النف�ض  يف  يبعث  ال�رسيع  الأكل  لأن 
يوؤدي  وبالتايل  ال�صبع  بعدم  �صعورا 
الطعام  من  اأكرب  كميات  التهام  اإىل 
بالدم  الغلوكوز  يف  تقلبات  واإحداث 
ذكر  ما  وفق  الأن�صولني  ومقاومة 

موقع ميديكال ديلي.
م�شاكل القلب

جامعة  يف  طبية  درا�صات  اأكدت 
فيها  اخترب  اليابانية  هريو�صيما 
العلماء تاأثري الأكل ال�رسيع على �صحة 
امل�صاركني يف التجربة وتو�صلوا اإىل 
اأكرث  جتعلهم  الأكل  يف  ال�رسعة  اأن 

عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب.
 البدانة وزيادة الوزن 

ع�رسين  قرابة  اإىل  الدماغ  يحتاج   

ال�صبع  اإ�صارات  لإر�صال  دقيقة 
ب�رسعة  الطعام  تناول  فاإن  لذلك 
يجعلك تاأكل كميات اأكرب قبل توقف 

الإح�صا�ض باجلوع.
حمو�شة املعدة

غري  الطعام  تدفق  يوؤدي  اأن  ميكن 
لرجتاع  املعدة  اإىل  كليا  املم�صوغ 
ويرتبط  بحرقة.  وال�صعور  احلم�ض 
مثل  باأوجاع عديدة  بالأكل  الإ�رساع 
والنتفاخ  والإم�صاك  اله�صم  ع�رس 

والغازات.

كيف ي�صاعد النوم على قهر املر�ض؟
يالحظ كثريون حت�ّصن احلالة ال�صحية 
للمر�صى بعد النوم، لأن اجل�صم "يعيد 
برجمة" اخلاليا املناعية اأثناء النوم، 
بفعالية  العدوى  حتارب  يجعلها  ما 
بي�صيدوف�صكي  لوت�صيانا  وت�صري  اأكرب. 
يف  الأملانية  توبنغن  جامعة  من 
 Journal of جملة  ن�رسته  مقال 
 ،Experimental Medicine
عمل  فعالية  من  يرفع  "النوم  اأن  اإىل 
على  فعلها  ورد  التائية  اخلاليا 
خا�صية  وهذه  التهديدات،  خمتلف 
اأخذنا بالعتبار  اإذا ما  للغاية،  مهمة 
ا�صطرابات النوم املنت�رسة على نطاق 
وا�صع حاليا، وكذلك امل�صكالت التي 

ت�صببها مثل الكتئاب والإجهاد".
والنظام  الدماغ  فاإن  للعلماء،  ووفقا 
نوعني  دائما  ينتج  للج�صم  الهرموين 
من الإ�صارات، منها نوع يجرب اجل�صم 
النوم.  من  مينعه  والآخر  النوم  على 
وتوؤثر التقلبات يف قوة هذه الإ�صارات 
على قدرتنا يف النوم ليال وال�صتيقاظ 
اإىل  يوؤدي  واأي خلل يف هذا  �صباحا، 

اأو اإىل النوم القهري. واكت�صف  الأرق 
تاأثري  الأخرية  ال�صنوات  يف  العلماء 
على  فقط  لي�ض  الإ�صارات  هذه 
الرغبة يف النوم، واإمنا اأي�صا يف عمل 
فمثال،  اجل�صم.  خاليا  نظم  خمتلف 
مبر�ض  النوم  ا�صطراب  يرتبط 
خاليا  جميع  و�صيخوخة  األزهامير 
اجل�صم وغريها من امل�صكالت، حيث 
تراأ�صه  الذي  العلمي  الفريق  اكت�صف 
بي�صيدوف�صكي اأن النوم يوؤثر على عمل 
التائية،  اخلاليا  قدرة  وعلى  اجل�صم 
التعرف  يف  املناعة،  عن  امل�صوؤولة 

على اخلاليا امل�صابة وقتلها.
العلماء  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
اأن  �صنوات   10 حوايل  قبل  اكت�صفوا 
الإ�صارات  من  نوعني  يفرز  اجل�صم 
التائية،  اخلاليا  على  توؤثر  التي 
بع�صها حتفز خاليا املناعة والبع�ض 
كيفية  يحّد من عملها. وملعرفة  الآخر 
الباحثون  جمع  الإ�صارات،  هذه  تاأثري 
الدم تعود لأ�صخا�ض  وحللوا عينات من 
م�صابني بفريو�ض م�صخم للخاليا، حيث 

تقمع  التي  املكونات  كمية  اأن  لحظوا 
النوم.  خالل  تنخف�ض  املناعة  خاليا 
فيها  ق�ّصموا  جتربة  اأجروا  ذلك،  وبعد 
جمموعتني،  اإىل  امل�صابني  املتطوعني 

النهار  يف  بالنوم  الأوىل  لأفراد  �صمحوا 
اأن  اإىل  ليتو�صلوا  الثانية،  اأفراد  ومنعوا 
يف  ناموا  الذين  لدى  املناعة  منظومة 

النهار حت�صنت ب�صورة ملحوظة. 

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ض

اأنت تقتل نف�صك.. تعرف على خماطر الأكل ال�صريع

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكمالت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ض لفرتة اأطول.

قد تخف�ض م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رسبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ض الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ض الدهون الثالثية ال�صارة 

من خالل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رسة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ض الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رسب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ض مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ض 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ض ا�صطراب فرط احلركة ونق�ض 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ض. من 
املحتمل اأن بع�ض م�صكالت الأطفال تعك�ض م�صكالت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.

يقلل عبور  ابتكر باحثون عالجاً جديداً     
الدم،  اإىل  الدقيقة  الأمعاء  من  اجللوكوز 
واأظهرت النتائج الأولية لتجارب ا�صتخدامه 
ا�صتجابة  تقليل  يف  جناحه  احليوانات  على 
اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 
هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب 
نف�صه  الوقت  ويف  ال�صكري،  مري�ض  حقن 
اجلديدة  الدواء  حبة  كبرية  فعالية  حتقق 
تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم العالج 
امت�صا�ض  لإعاقة  الأمعاء  جدار  بطالء 

ال�صكر من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار 
.LuCI :اإىل العالج بحروف خمت�رسة هي

وتقوم  حبوب،  �صكل  على  الدواء  ويتوفر 
لتغطي  الطالء  مادة  بامت�صا�ض  الأمعاء 
وجيزة،  بفرتة  الدواء  ابتالع  بعد  جدارها 
من  �صاعات  ب�صع  بعد  الطالء  يذوب  ثم 

ابتالعه.
دورية  ن�رسته  الذي  التقرير  وبح�صب 
اجلديد  الدواء  عن  ماتريال«  »نات�صيورال 
الدواء  حبة  تناول  ال�صكري  ملري�ض  ميكن 

عبور  ومنع  معدته  جدار  لطالء  الأكل  قبل 
الدم  اإىل  تناولها  التي  ال�صكريات  ن�صف 
ابتكرها  التي  الطريقة  هذه  وت�صاعد 
اإ�رساف  هارفارد حتت  من جامعة  باحثون 
الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى ال�صكري 
الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
بالدم  ال�صكر  م�صتوى  ارتفاع  من  وحتميهم 
ب�صكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد 
يتم  التي  املعدة  ت�صغري  جلراحات  بدياًل 

اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

ابتكار حبة دواء متنع  و�صول ال�صكر اإىل الدم
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قراءة اآية الكر�صي دبر ال�صالة
ر�صي  الباهلي  اأمامة  اأبو  قال 
�صلى   ِ الَلهّ َر�ُصوُل  َقاَل   : عنه  الل 
اآيََة  َقَراأَ  :»َمْن  و�صلم  عليه  الل 
َمْكتُوبٍَة  الٍة  �صَ ُكِلهّ  ُدبَُر  الُْكْر�ِصِيهّ 
اإِال  نَهِّة،  اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْنَْعُه  َلْ 

اْلَْوُت« 

َمْن َقَراأَ اآيََة الُْكْر�ِصِيهّ

الكر�صي هي قوله تعاىل :{  اآية 
القيوم  احلي  هو  اإال  اإله  ال  الل 
...} ، و�صميت بهذا اال�صم لذكر 

الكر�صي فيها .
من  فيه  يرد  ل  والكر�صي 
»ما  واحد  حديث  اإال  ال�صحيح 
الكر�صي  يف  ال�صبع  ال�صماوات 
فالة،  باأر�ض  ملقاة  كحلقة  اإال 
الكر�صي  على  العر�ض  ف�صل  و 
تلك  على  الفالة  تلك  كف�صل 

احللقة » .

الٍة َمْكتُوبٍَة  ُدبَُر ُكِلهّ �صَ

دبر  قوله  ع  �ُشِ الذي  ال�صيء   »:
بعد  قيل  ذكراً  كان  اإن  ال�صالة 
ال�صالم؛ الأن هذا هو حمل الذكر 
، واإن كان دعاء م�صاألة كان قبل 
ال�صالم؛ الأن هذا حمل الدعاء ، 
وهذا اللفظ –دبر- ي�صدق على 

هذا وهذا«)( . 
اإِال  نَهِّة،  اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْنَْعُه  َلْ 
ال  النة  اأنهّ  على  فيدل  اْلَْوُت 
يدخلها الوؤمن اإال بعد الوت .

 
من ف�صائلها :

الل عنه  َكْعٍب ر�صي  بِْن  اأُبَِيهّ  َعْن 
ِ �صلى الل عليه  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل الَلهّ
و�صلم :»يَا اأَبَا اْلُنِْذِر، اأَتَْدِري اأَُيهّ 
اأَْعَظُم«؟  َمَعَك   ِ الَلهّ ِكتَاِب  ِمْن  اآيٍَة 
اأَْعلَُم.  َوَر�ُصولُُه   ُ الَلهّ ُقلُْت:   : َقاَل 

اأَُيهّ  اأَتَْدِري  اأَبَا اْلُنِْذِر،  َقاَل : »يَا 
اأَْعَظُم«؟   َمَعَك   ِ الَلهّ ِكتَاِب  ِمْن  اآيٍَة 
ُهَو  اإِاَلهّ  اإِلََه  اَل   ُ {الَلهّ ُقلُْت:  َقاَل: 
ُيهّ الَْقيُهّوُم} . َقاَل: َف�َشََب يِف  احْلَ
ِ ِليَْهِنَك الِْعلُْم  ْدِري َوَقاَل :»َوالَلهّ �صَ

اأَبَا اْلُنِْذِر« ]م�صلم[ .
نَْف�ِصي  َوالَهِّذي   ...«: راوية  ويف 
�ُض  ِبيَِدِه اإَِنهّ لََها ِل�َصاًنا َو�َصَفتَْيِ تَُقِدهّ
اْلَِلَك ِعنَْد �َصاِق الَْعْر�ِض«  وقال 
»ا�صم   : و�صلم  عليه  الل  �صلى 
القراآن  �صور من  االأعظم يف  الل 
ثالث : يف البقرة، و اآل عمران، 
و طه« اأخرجه ابن ماجة قال اأبو 
عبد  بن  القا�صم  الرحمن  عبد 
 « التابعي-:  من  –راٍو  الرحمن 
هو  فاإذا   ، البقرة  يف  فالتم�صت 
اإله  ال  {الل  الكر�صي:  اآية  يف 
اآل  يف  و  القيوم}،  احلي  هو  اإال 
اإله اإال  عمران فاحتتها :{الل ال 
هو احلي القيوم} ، و يف طه :{و 

عنت الوجوه للحي القيوم }  .

ف�سل �آية �لكر�سي

وقفة متاأنية :
ر�صي  اأو  عنه،  الل  -ر�صي  عمر  ابن  وعن   
عليه  الل  -�صلى  الل  ر�صول  اأن  عنهما-،  الل 
العالي،  لرب  النا�ض  ))يقوم  قال:  و�صلم- 
اأن�صاف  اإىل  بر�صحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �صدة  من  العرق،  هو  الر�صح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �صحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�صالة وال�صالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطهّ كثرياً،  ولبََكيْتْم  قلياًل،  ِحكتم  ل�صَ اأعلُم 
و�صلم-  عليه  الل  -�صلى  اللهّ  ر�صول  اأ�صحاُب 

وجوههم، ولهم خني((
ال�صحيح،  يف  وم�صلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  النافقي،  اأحد  �صننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�صه  النبي  قمي�ض  النافقي، طلب  رئي�ض 
قبل اأن يوت وهو على فرا�ض الوت، اأعطاه 
قمي�صه  األب�صه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�صه،  النبي 
بنف�صه، فلما مات، قال عليه ال�صالة وال�صالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�صتقر  ))االآن 
�صبعي خريفاً((  يقول عليه ال�صالة وال�صالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة، حتى يُ�صاأَل 
ِعلِْمِه  وعن  اأفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  اأربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من اأين اكت�صبه وفيم 
]اأخرجه  اأباله؟((   فيما  ج�صمه  وعن  اأنفقه؟ 
من  واإياكم  وقانا  ال�صحيح[   يف  الرتمذي 

عذاب النار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري االأمطار لي�ض تقتري عجز

وجل  عز  الل  اأن  القد�صي  احلديث  يف  �صح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�صبح  يقول:  
ورحمته  الل  بف�صل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
ا من  ، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأمهّ
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�صلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال يكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�صاأن الب�ش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�صاء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا اخلرب 
االأوروبية اأن مر�صد الف�صاء االأوروبي العامل 
باالأ�صعة حتت احلمراء ر�صد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  يكن   ، اخلارجي  الف�صاء  يف 
حميطات االأر�ض �صتي مرة يف اليوم الواحد 

بالياه العذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�صعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�صيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �صعف 
الهاز،  ل�صالح  ال�صعف  لكن  الهاز،  يف 
لو جهاز �صيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

الهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة لا نقمة؟ رحمة. 

ال�صعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�صان   
اخلوف:

نْ�َصاَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�صورة العارج  ﴿اإَِنهّ ااْلإِ
َجُزوعاً،   ُهّ  ال�َشهّ ُه  َم�َصهّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�صورة العارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل الل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�صطلح 

مع الل. 
يف  �صعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

االإن�صان، اإال اأنه من لوازم اإيانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض ال�صطلحات �صمى الل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، االإن�صان له فطرة �صليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج الل مئة بالئة، يعني ما اأمرك الل ب�صيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق الَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَلهّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴿

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

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

األزم ما يلزمه ال�صرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعي، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب التوا�صعي، وحبي 
للغني التوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�ض الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�ض التكربين، وبغ�صي للفقري التكرب اأ�صد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من االإيان، واإذا ل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيي: اإن ل ت�صتِح فال خري فيك، واإن ل 

ت�صتِح من الل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَهّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل الَلهّ

�صورة البقرة (  اإن ل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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العود املو�سيقي.. من العامل العربي وتركيا اإىل كافة اأنحاء املعمورة

»حملة فرعون«.. خلطة »الأك�سن« الرابحة لأفالم العيد

تنهال الطلبات على �شانع اآلة العود املو�شيقية، الرتكي برهان ج�شني، من خمتلف اأرجاء العامل، ول �شيما الدول العربية، بعدما 
اكت�شب �شهرة عابرة للحدود، اإذ ل ميكن اأن تكون من ع�شاق املو�شيقى العربية اأو الرتكية دون اأن حتب الآلة الوترية الكمرثية 

ال�شهرية ذات التاريخ القدمي.

ويعمل ج�شني البالغ من العمر 55 
درينجه  بق�شاء  ور�شته  يف  عاما، 
اإيلي �شمال غربي  يف والية قوجة 
تركيا، حيث يبذل ما بو�شعه لتلبية 

الطلبات.
يف  الوترية  العود  اآلة  وت�شتخدم 
والرتكية  العربية  املو�شيقى 

وجنوب  اآ�شيا  وو�شط  والفار�شية 
اإ�شبانيا ومو�شيقى ال�رشق االأو�شط 
وال�شومال، وت�شتهر بغداد ب�شناعة 
العود  وي�شتخدم  العربي  العود 
العراقي من قبل كبار املو�شيقيني 

العرب.
يف  ي�شتغل  بداأ  اإنه  ج�شني  وقال 

وبعد   ،1984 عام  العود،  �شناعة 
للعمل  عر�شا  تلقى  اأعوام  خم�شة 
هناك  اكت�شب  حيث  الكويت،  يف 
العود  �شناعة  يف  و�شهرة  خربة 

العربي على وجه اخل�شو�ص.
وبعد عودته اإىل تركيا عام 2001، 
اأربعني  افتتح ور�شته على م�شاحة 

ينتج فيها نحو �شتني  مرتا مربعا، 
عام،  كل  يدويا  م�شنوعة  عودا 
يُ�شّدر منها اأكرث من اأربعني عودا.

طلبات  يتلقى  اأنه  ج�شني  واأو�شح 
من  العامل  اأرجاء  خمتلف  من 
ال�شويد  ومن  كندا،  اإىل  اأ�شرتاليا 
الدول  عن  ف�شال  الدامنارك،  اإىل 

العربية.
التي  االآالت  اأ�شعار  وترتاوح 
املاهر،  الرتكي  احلريف  ي�شنعها 
بني خم�شمائة وثالثة اآالف دوالر، 
لالرتفاع  قابل  ال�شعر  اأن  كما 

بح�شب املوا�شفات املطلوبة.
ورغم اأن هذه املهنة توفر مردودا 
ي�شكو  ج�شني  فاإن  جيدا،  ماديا 

عزوف ال�شباب عن تعلمها.
من  العديد  يف  العود  وي�شتخدم 
يف  وينت�رش  املو�شيقية  االأ�شكال 
اأن  رغم  الثقافات  من  العديد 
كان  واإن  معروف،  غري  خمرتعه 
�شمال  اإىل  تعود  اأ�شوله  اأن  يعتقد 
التي  فار�ص  بالد  اإىل  اأو  اأفريقيا 

كان ي�شمى فيها »باربات«، وتظهر 
يف  للعود  مماثلة  مو�شيقية  اأداة 

لوحات م�رش الفرعونية.
العود  من  نوعان  هناك  واليوم، 
الرئي�ص  والفارق  والرتكي  العربي 
العربي  العود  اأن  هو  االثنني  بني 
يكون اأكرب من نظريه الرتكي، مما 
يعطيه �شوًتا اأعمق مقارنًة بالرتكي 
الذي يعد اأكرث �شدة وي�شتهر العود 
الرتكي كذلك يف اليونان واأرمينيا.

االأوتار  كانت  املا�شي،  ويف 
االأمعاء  من  ت�شنع  امل�شتخدمة 
والري�شة من ق�رشة �شجرة الكرز اأو 
الوقت احلا�رش  قرن حيواين، ويف 

يتم ا�شتخدام البال�شتيك.
وحمل املغاربة اأو ال�شليبيون العود 
االأوروبيون  وعرفه  اإ�شبانيا  اإىل 
يتحول  اأن  قبل  »العود«،  مب�شمى 
الغيتار  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
كان  التا�شع  القرن  ومنذ  الوتري، 
االأبي�ص  للبحر  املو�شيقي  التقليد 
املتو�شط   يعتمد يف جزء كبري منه 

على العود.
وو�شف عامل القرن احلادي ع�رش 
العود  الهيثم  بن  امليالدي احل�شن 
املو�شيقى،  عن  كتابه  يف  مبكرا 
الفيل�شوف  كذلك  قبله  وذكره 
العربي من القرن التا�شع امليالدي 
يعقوب بن اإ�شحاق الكندي، اإذ قال 
�شبه  يف  معروفا  كان  العود  اإن 
االإ�شالم  قبل  ما  العربية  اجلزيرة 
كذلك،  النهرين  بني  ما  بالد  ويف 
اأوتار فقط، مع  ثالثة  للعود  وكان 
وعنق  �شغري  مو�شيقي  �شندوق 
ولكن  اأوتاد �شبط،  اأي  دون  طويل 
خالل احلقبة االإ�شالمية مت تو�شيع 
ال�شندوق املو�شيقي، واأ�شيف وتر 

رابع وقاعدة اأوتاد ال�شبط.
اأن  اإىل  التاريخية  وت�شري امل�شادر 
)789–857م(  زرياب  املو�شيقي 
اأ�شاف وترا خام�شا للعود يتو�شط 
بتاأ�شي�ص  وا�شتهر  االأربعة،  االأوتار 
مدر�شة اأندل�شية للمو�شيقى، كانت 

اأحد ناقلي اآلة العود اإىل اأوروبا.

اأفالم  على  االأك�شن  اأجواء  ت�شيطر 
حيث  م�رش،  يف  الفطر  عيد  مو�شم 
�شنع  على  االأول  ال�شف  يتبارى جنوم 
من  االأكرب  القدر  يحمل  الذي  الفيلم 
املدمرة  وال�شيارات  املطاردات 

واالنفجارات ال�شاخبة.
بداأها  التي  التجربة  ال�شبكي  ويعيد 
كرموز«،  »حرب  مع  املا�شي  املو�شم 
على  ال�شيطرة  على  يراهن  حيث 
�شعد  عمرو  برفقة  االأك�شن  اأجواء 
يف  املميز  فرعون«.  »حملة  فيلم  يف 
لي�ص يف وجود عمرو  »حملة فرعون« 
ال�شبكي  خلطة  يف  لكن  بالطبع،  �شعد 
املميزة، تلك اخللطة التي جتمع بني 
جاذبة  عاملية  وجوه  ووجود  االأك�شن 
اإىل وجود جرعة  باالإ�شافة  للجمهور، 
كوميدية ودور ن�شائي يجذب االأنظار. 
هذه  تفا�شيل  معكم  نحلل  اليوم 
اخللطة، ونتوقع ما ميكن اأن ن�شاهده 
يف  يجمع  الذي  الفطر  عيد  فيلم  يف 
وروبي  واجلبل  تاي�شون  مايك  بطولته 

وحمدي املريغني.

الوجوه العاملية: من بويكا اإىل 
اجلبل وتاي�شون

يف العام املا�شي ا�شتعان املنتج حممد 
�شكوت  االإجنليزي  باملمثل  ال�شبكي 
اآدكنز ال�شهري باأدائه �شخ�شية »بويكا« 

يف اأفالم فنون القتال املعروفة با�شم 
»بال منازع« )Undisputed( مقابل 
 5.5 يقارب  ما  اأي  دوالر،  األف   300
العام  ماليني جنيه م�رشي. ويف هذا 
فاأتى  خلطته،  تكرار  ال�شبكي  قرر 
ال�شابق  املالكمة  ريا�شة  ببطل  اأوال 
مايك تاي�شون الذي يعتربه كثريون من 
متابعي املالكمة ثاين اأف�شل مالكم يف 

تاريخها بعد الراحل حممد علي.
وباالإ�شافة اإىل ذلك اأي�شا، فقد ا�شتعان 
هافثور  االأي�شلندي  باملمثل  ال�شبكي 
�شخ�شية  باأداء  ال�شهري  بورين�شون 
يف   )The Mountain( »اجلبل« 
والفائز  العرو�ص«،  »�رشاع  م�شل�شل 
لعام  العامل  يف  رجل  اأقوى  مب�شابقة 

.2018
على  الثنائي  هذا  ح�شل  وبالطبع 
ماليني اجلنيهات، فقد ح�شل تاي�شون 
جلريدة  وطبقا  املثال،  �شبيل  على 
 750 على  امل�رشية  اليوم«  »اأخبار 
األف دوالر، اأي ما يزيد على 13 مليون 
جنيه م�رشي وقت بداأ ت�شوير »حملة 
فرعون«، اإال اأن املنتج حممد ال�شبكي 
اأجل  من  النجوم  هوؤالء  على  يراهن 
خا�شة  الفطر،  عيد  جمهور  اجتذاب 
كرموز«  »حرب  فيلم  حقق  اأن  بعد 
 57 حاجز  تخطت  كبرية  اإيرادات 
مليون جنيه، وذلك خالل عيد الفطر 

املا�شي فقط. 

الأك�شن اأم احلكاية.. 
�شم�س الزناتي بنكهة »ذا 

اإكب�شندايبلز«

هذه  ال�شبكي  حممد  املنتج  اختار 
اجلمهور  عليها  اعتاد  حكاية  املرة 
اأحداث  تدور  حيث  امل�رشي، 
من  م�شتوحاة  ق�شة  حول  الفيلم 
 The( ال�شبعة«  »ال�شاموراي  فيلم 
التي   )magnificent Seven
�شهري  م�رشي  لفيلم  قبل  من  حتولت 
هو »�شم�ص الزناتي« من بطولة عادل 
حميدة.  وحممود  بدر  و�شو�شن  اإمام 
فرعون«  »حملة  اأن  هنا  اجلديد 
ال�شورية،  االأرا�شي  يف  اأحداثه  تدور 
يقوم  الذي  فرعون  يذهب  حيث 
زوجته  �شعد« ال�شتعادة  »عمرو  بدوره 
من  جمموعة  من  املختطفني  وطفله 
يعملون  الذين  االأجانب  املرتزقة 
ال�شورية.  احلرب  اأثناء  الب�رش  بتجارة 
فرعون«  »حملة  فيلم  �شناع  يجمع 
�شم�ص  تراث  بني  احلكاية  هذه  يف 
فريقه من  وطريقته يف جمع  الزناتي 
فيلم  طريقة  وبني  اإن�شاين  اأجل هدف 
»ذا اإكب�شندايبلز« من بطولة �شلف�شيرت 
القتال  و�شائل  تتطور  حيث  �شتالوين، 
فرعون،  جمموعة  عليها  تعتمد  التي 
واآلية،  ثقيلة  باأ�شلحة  م�شلحة  لت�شبح 
االغتياالت  اأقرب ملجموعة  �شكل  يف 

التي تعرفنا عليها يف الفيلم االأمريكي. 
-التي  احلكاية  هذه  يف  االأهم  العامل 
وكتبها  العزيز  عبد  روؤوف  اأخرجها 
وجد  ال�شبكي  اأن  هو  ب�شري-  كرمي 
�شالته يف االإطار الدرامي لق�شة مليئة 
وم�شاهد  واالنفجارات  باملطاردات 
جمموعة  اختيار  مت  وهكذا  االأك�شن، 
املنا�شبني  امل�رشيني  املمثلني  من 
وحممد  �شعد،  عمرو  وهم  لذلك، 
لكن  املغني،  عبد  وحممود  لطفي، 

خلطة ال�شبكي مل تنته بعد.

جرعة الكوميديا والظهور 
الن�شائي

ا�شتعان  كرموز«  »حرب  فيلم  يف 
هو  كوميدي  مبمثل  اأي�شا  ال�شبكي 

م�شطفى خاطر، وهو ممثل ذاع �شيته 
من خالل م�شاركته يف حلقات م�رشح 
اأ�رشف  قدمها  التي  الكوميدية  م�رش 
الفيلم  يف  خاطر  ظهور  الباقي.  عبد 
النكات  بع�ص  الإلقاء  �شوى  يكن  مل 
ور�شم ابت�شامة تقلل من حدة م�شاهد 
هنا  بحذافريه  االأمر  يتكرر  االأك�شن، 
ي�شتعني  حيث  فرعون«،  »حملة  يف 
حمدي  امل�رشي  باملمثل  ال�شبكي 
اأع�شاء  اأحد  اأي�شا  وهو  املريغني، 
املريغني  يقوم  م�رش،  م�رشح  فريق 
االإعالن  خالل  من  نراه  ملا  -طبقا 
بدور رجل خبري يف  للفيلم-  الدعائي 
اأع�شاء  اأحد  بالطبع  وهو  املفرقعات 
حملة فرعون يف رحلتهم، حيث ميرر 
للم�شاهد من خالله جرعة الكوميديا 

التي يحملها الفيلم.

الظهور  يبدو  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة 
االأك�شن  بني  يجمع  الذي  الن�شائي 
خلطة  يف  منه  بد  ال  اأمرا  واالإغراء 
عبد  غادة  �شاهدنا  وكما  ال�شبكي، 
ي�شتعني  كرموز«  »حرب  يف  الرازق 
باملمثلة  فرعون«  »حملة  يف  ال�شبكي 
وذلك  روبي،  امل�رشية  واملغنية 
خفة،  واألعاب  جمباز  العبة  دور  يف 
القدرات  بع�ص  اأي�شا  متلك  وهي 
الفيلم.  اإعالن  من  نرى  كما  القتالية 
ال�شبكي  خلطة  تكتمل  اللم�شات  بهذه 
على  �شاحقا  جناحا  له  �شمنت  التي 
الفطر  عيد  يف  اجلماهريي  امل�شتوى 
املا�شي، لكن هل �شيتكرر االأمر هذا 
العام اأي�شا؟ ويبقى ال�شوؤال االأهم: هل 
مرور  بعد  االأفالم  هذه  اأحد  �شيتذكر 
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 J.D. Power درا�شة

ك�سف عن �سركات ال�سيارات الأكرث اعتمادية لعام 2019

الأ�شخا�ص  اأغلب  يعتقد  حني  يف 
الفاخرة  ال�شيارات  تكلفة  حتمل  اأن 
ال�شيارات  من  بدلً  الثمن  مرتفعة 
القت�شادية الأكرث �شعبية �شينتج عنه 
اعتمادية  معدلت  على  احل�شول 
اإل  الالحقة،  الأعوام  خالل  اأعلى 
 J.D. وكالة  درا�شات  اأحدث  اأن 
Power الأمريكية ملعدل اعتمادية 
لتفوق  ت�شري   2019 ال�شيارات 
نظريتها  على  التقليدية  ال�شيارات 

يتعلق  فيما  ب�شيط  بفارق  الفاخرة 
بها  تظهر  التي  امل�شكالت  بعدد 
للمرة  وذلك  ذاتها،  الفرتة  خالل 

الأوىل على الإطالق.
تظهر لنا الدرا�شة ظهور 141 م�شكلة 
حني  يف  فاخرة،  �شيارة   100 لكل 
 135 التقليدية  ال�شيارات  واجهت 
هذه  عقدت  حيث  فقط،  م�شكلة 
الدرا�شة بني �شهري اأكتوبر ودي�شمرب 
من   32،952 ردود  على  بناء   2018
موديل  ل�شيارات  الأ�شليني  املالك 

.2016
فئة  كون  من  الرغم  على  ولكن 
العالمات الفاخرة ب�شكل عام تواجه 
جند  املتو�شط،  يف  اأكرث  اأعطال 
ت�شتمر  الفاخرة  لكز�ص  عالمة  اأن 
بالرتبع  التوايل  على  الثامن  للعام 
على عر�ص معدل العتمادية، حيث 
عطل/100   106 �شياراتها  واجهت 
بور�ص  جائت  كما  فقط،  �شيارة 
مع  الثاين  املركز  يف  اأي�شاً  الفاخرة 
تويوتا، بعد اأن واجهت �شياراتها 108 

عطل/100 �شيارة.
اأما فيما يتعلق بجائزة الطراز الأعلى 
اعتمادية ح�شب هذه الدرا�شة، فقد 
فازت بها بور�ص 911، وذلك بعد اأن 
 %4 بن�شبة  فيها  الأعطال  معدل  قل 
لتكون  ال�شابقة،  بالدرا�شة  مقارنة 
منذ  الأوىل  املرة  هي  اأي�شاً  هذه 
التي تتغلب فيها العالمات  30 عاماً 
لعدد  العام  املتو�شط  الأملانية على 
الأعطال يف كل 100 �شيارة بالدرا�شة 

الأمريكية املعروفة.

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

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 

يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 
ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 

ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 
با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�ص الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

�سيفروليه و�سل تطلقان خدمة دفع 
تكلفة الوقود عرب �سا�سة ال�سيارة

 ال�سني تخترب اأقوى �سيارة 
كهربائية يف العامل!

تقنية  اأول  و�شل  �شيفروليه  قّدمت 
دفع تكلفة الوقود يف لوحة القيادة، 
والتي كل ما عليك فعله ل�شتخدامها 
اأن تنقر على اأيقونة Shell يف ق�شم 
Marketplace بال�شا�شة اللم�شية 
واختيار موقع حمطة الوقود التابعة 

اإىل �شل.
ال�شا�شة،  على  نقرات  ب�شعة  بعد 
بتفعيل  ي�شمح  كود  توليد  �شيتم 
تزويد  يف  والبداأ  الوقود  م�شخة 
الدفع  عملية  بالبنزين.  �شيارتك 
نف�شها اآلية حيث يتم احت�شاب كمية 
ويخ�شم  بها  تزّودت  التي  الوقود 
البنكية  بطاقتك  من  تلقائيا  املبلغ 
.. ويعود الف�شل يف ذلك التطور اإىل 

من�شة �شيفروليه التجارية يف نظام 
للحجوزات  والرتفيه  املعلومات 
و�رشاء املنتجات وطلب اخلدمات.

باإمكان   ،Marketplace عرب 
العثور  يف  امل�شاعدة  �شل  عمالء 
اإتاحة  مع  �شل،  حمطة  اأقرب  على 
الراحة  و�شائل  حول  معلومات 
برامج  يف  وت�شجيلك  املحطة  يف 

مكافاآت الوقود.
يف  اختبارها  حاليا  يتم  التقنية 
الوليات املتحدة، ومقرر اإطالقها 
يف اأ�شواق خمتارة م�شتقبال، واجلدير 
بالذكر اأن Marketplace متاحة 
 2017 �شيفروليه  موديالت  يف 

فالأحدث.

ال�شينية   "XING" �رشكة  اأمتت 
الكهربائية  �شيارتها  اختبارات 
اأن  يفرت�ص  والتي   ،"MISS-R"
يف  كهربائية  �شيارة  اأقوى  ت�شبح 
العامل. ويطلق اخلرباء يف ال�شني على 
هذه ال�شيارة ا�شم "قاتلة ت�شال" نظرا 
تخولها  والتي  املتفوقة  لإمكانياتها 
كلم/  100 اإىل   0 من  الت�شارع  زيادة 

فقط،  ثانية   1.8 غ�شون  يف  �شاعة 
اإىل  الو�شول  من  ال�شائق  ومتكن 
�رشعة 200 كلم/ �شاعة يف غ�شون 5 

ثوان تقريبا.

 "XING" يف  املطورون  وي�شري 
من  احلايل  النموذج  زودوا  اأنهم  اإىل 
متطورة  ببطاريات   "MISS-R"
واأربعة حمركات كهربائية بعزم 1341 
ح�شانا، ميكن زيادة عزمها اإىل 1500 

ح�شان.
تطوير  على  الفنيون  يعمل  كما 
ت�شمح  ال�شيارة  لهذه  جديدة  تقنيات 
الطاقة  على  باحل�شول  لبطارياتها 
التي  الأر�شية  ال�شحن  اأجهزة  من 
�شوارع  بع�ص  يف  م�شتقبال  �شتطرح 

العامل.

مر�سيد�س قد ت�سارك حمركاتها 
مع فولفو وت�سرتي ح�سة فيها

ا�شتحوذ يل �شوفو موؤ�ش�ص ورئي�ص جمل�ص اإدارة جيلي موؤخراً على ح�شة 
طموحاته  حول  التقارير  تتوارد  الوقت  ذلك  ومنذ  داميلر،  يف   %9.69
يف اإن�شاء �رشاكة قوية بني �شانعتي ال�شيارات.  الأخبار مل يكن مرحبا 
-اململوكة  وفولفو  مر�شيد�ص-  -مالكة  داميلر  روؤ�شاء  اأو�شاط  يف  بها 
جليلي- حيث عربوا عن ا�شتياءهم علناً من فكرة ال�رشاكة، وتعليق اأحد 
كبار م�شوؤويل �شانعة ال�شيارات الأملانية: “اإننا نريد حتالفا مربحا لكل 
اإل  لي�ص كذلك”.  تقنيات مر�شيد�ص  اأو جيلي  فولفو  ت�شليم  الأطراف، 
اأن الأطراف باتت م�شتعدة الآن للتعاون بعد اجتماعات نقا�ص مطّولة، 
حيث ذكرت و�شائل الإعالم الأملانية باأن ال�رشكتني قد تت�شاركا تطوير 

من�شة لل�شيارات الكهربائية، بالإ�شافة اإىل التعاون باإنتاج البطاريات.

�شاحناتها  لأوىل  جديدة  �شورا  فولفو  �رشكة  ن�رشت 
الكهربائية، املنتظر اأن تظهر اأواخر العام املقبل.

وطورت فولفو "FL Electric" اجلديدة لتكون �شاحنة نقل 
ومتو�شطة  الق�شرية  للرحالت  خم�ش�شة  احلجم  متو�شطة 
املدى، وزودتها مبحرك كهربائي �شديق للبيئة و6 بطاريات 

ب�شعات ترتاوح ما بني 100 و300 كيلواط/ �شاعة.
CCS/" �شاحن  ال�رشكة  �شممت  البطاريات،  ول�شحن 
فقط،  �شاعتني  البطاريات خالل  الذي ميالأ   "Combo2
احلمولة  من  طنا   16 نحو  نقل  من  بعدها  ال�شيارة  لتتمكن 
مل�شافات ت�شل اإىل 300 كلم. وي�شري اخلرباء يف فولفو اإىل اأن 
اإنتاج هذا النوع من ال�شاحنات �شيبداأ يف اأوروبا اأوائل العام 
وكلفة  مناف�شة  باأ�شعار  اأ�شهر  بعدة  بعدها  لتطرح  املقبل، 
على  واملعامل  ال�رشكات  اأ�شحاب  ت�شجع  رخي�شة،  �شيانة 

اقتنائها.

فولفو ت�ستعر�س اأوىل �ساحناتها الكهربائية
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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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الأمريكي  الجتماعي  التوا�صل  موقع  ك�صف 
برنامج  يف  اأمنية  ثغرة  عن  »تويرت«  ال�صهري، 
حمايته، كان يف مقدمة املت�رضرين بها اأ�صحاب 
الأجهزة العاملة بنظام »اأندرويد«،واأعلن »تويرت« 
التي  الثغرة  هذه  اكت�صافه  عن  ر�صمي  بيان  يف 
حممية،  كانت  خا�صة  تغريدات  بن�رض  ت�صببت 

وجعلها معرو�صة للجمهور.
وقالت ال�رضكة، اإن كل من قاموا بتحديث بريدهم 
نوفمرب  بني  الفرتة  يف  »تويرت«  على  الإلكرتوين 
اخلا�صة  ر�صائلهم  تكون  قد   ،2019 ويناير   2014

تفعيل  اأعادت  اأنها  واأ�صافت  للك�صف  معر�صة 
ممن  »اأندرويد«  م�صتخدمي  لبع�ض  احلماية 
ف�صلت حماية اأجهزتهم عن طريق اخلطاأ، وذلك 
كاإجراء احرتازي حلماية خ�صو�صية تغريداتهم.

اإ�صعارا  اأي�صا  ت�صدر  اأنها  اإىل  »تويرت«  واأ�صارت 
لأنها  م�صتخدميها،  لكل  الأمني  بخللها  عاما 
التي  احل�صابات  عدد  حتديد  ت�صتطيع  ل 
الو�صول  يف  ترغب  اأنها  كما  بامل�صكلة،  تاأثرت 
ت�صتطيع  ل  التي  املت�رضرة  احل�صابات  اإىل 

حتديدها.

حتظى  ال�صينية  ال�رضكات 
الهواتف  �صحنات  بثلث 
لعام  اأوروبا  يف  الذكية 
املا�صي  العام  2018عج 
من  به  باأ�ض  ل  بعدد 
اأخر  عن  الك�صف  موؤمترات 
الذكية  الهواتف  اإ�صدارات 
ال�صيني  الدور  كان  حيث 
حا�رضاً يف عديد من املدن 
فقد  الأوروبية  والعوا�صم 

مبوؤمتري  باري�ض  احتفت 
عن  للك�صف  واأوبو  هواوي 
هواتفهما الرائدة بالإ�صافة 
التي  و�صاومي  بل�ض  لون 
من  هواتفها  عن  اأعلنت 
العام  لينتهي  اأخرى،  دول 
 Canalys �رضكة  وتخرج 
الهواتف  ل�صوق  بدرا�صتها 
والتي  الأوروبية  القارة  يف 
ال�رضكات  ح�صد  اأظهرت 

�صحنات  من   %32 ال�صينية 
الهواتف خالل 2018؛ حيث 
كان الن�صيب الأكرب للعمالق 
بن�صبة %23  ال�صيني هواوي 

من املجموع الكلي.
املحاربة  من  فبالرغم 
الأمريكية لل�رضكات ال�صينية 
وب�صكل خا�ض �رضكة هواوي 
بند اخلطر  واإدراجها حتت 
اأن  اإل  القومي  الأمن  على 

جناحاً  حققت  الأخرية 
الفرتة  خالل  ملحوظاً 
املا�صية وا�صتطاعت اإكمال 
والتو�صع  النمو  يف  م�صريتها 
بالرغم  العاملي  ال�صوق  يف 
الوليات  ممار�صات  من 
و�صعي  �صدها  املتحدة 
لدفع  الأمريكية  حكومة 
للحذو  الإقليمني  حلفائها 

حذوها.
فقد   Canalysلـ ووفقاً 
ببيع   2018 هواوي  اأنهت 
للتتخلف  هاتف   42.5
األف   300 بحوايل  اآبل  عن 
مبيعات  و�صلت  جهاز حيث 
الفرتة  نف�ض  خالل  الآيفون 
42.8 مليون يف الوقت التي 
رجحت كفة اآبل بعد اإطالق 
 Xsو  Xs اإ�صدراتها  اأخر 
Mas وXr، حيث حافظت 
الثانية  هواوي على املرتبة 
�صام�صوجن حتى  بعد  عاملياً 

اأواخر �صبتمر 2018.

هواوي حت�شد %23 من الن�شبة الكلية

ال�شركات ال�شينية حتظى بثلث �شحنات 
الهواتف الذكية يف اأوروبا لعام

خطري  ب�شر  "تويرت" يعرتف 
يوؤذي اأجهزة "اأندرويد"

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�صد بع�ض امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام الأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
بالنزعاج من اأن في�صبوك اأ�صافت الإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�صبوك 
على الإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صبوك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف ال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صنوات الأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذا العام. كما تتوقع �رضكة الأبحاث اأن 
يخ�رض موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل ب�شكل كامل 
�صتقوم  اأنها  اآبل  �رضكة  اأعلنت 
الأ�صا�ض  من  خرائطها  بناء  باإعادة 
وبيانات  و�صوحاً  اأكرث  �صور  لتقدم 
اآبل  خرائط  اأن  حيث  تف�صياًل،  اأكرث 
كامل  ب�صكل  ال�صوارع  باإظهار  �صتبداأ 
يف و�صت�صيف بع�ض ال�صور والبيانات 

لها من خالل الأقمار ال�صناعية.

وقالت ال�رضكة اأنها ا�صتطاعت جميع 
الوليات  يف  ال�صوارع  عن  بيانات 
املتحدة من خالل ا�صطول املركبات 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها،  اخلا�صة 
عالية  وال�صور  البيانات  من  املزيد 

الدقة من خالل الأقمار ال�صناعية.
خرائطها  قدمت  قد  اآبل  كانت 
خلرائط  كبديل   2012 يف 

كتطبيق  ت�صتخدم  كانت  التي  قوقل 
اآبل،  منتجات  يف  الر�صمي  املالحة 
لكنها واجهت انتقادات لذعة ب�صبب 
الكثرية  والأخطاء  خرائطها  �صعف 
تقدم  كانت  اأنها  حيث  ال�صوارع،  يف 
بيانات عامة للمدينة اأو املكان دون 
تفا�صيل كثرية مثلما تقوم به خرائط 

قوقل.

الك�شف ر�شميًا عن 
 Galaxy Note9

هاتف  عن  ام�ض  اأول  ر�صمياً  الإعالن  مت 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
و هو متاح للطلب امل�صبق بن�صختني. ن�صخة 
 128 مع  الع�صوائية  للذاكرة  جيجابيت   6
جيجابيت   8 اأو  التخزين  ل�صعة  جيجابيت 
ل�صعة  جيغابيت   512 مع  الع�صوائية  للذاكرة 
التخزين مع العلم اأن كل ن�صخة �صوف متنحك 
خيار �رضيحتني ات�صال مع اإمكانية ا�صتبدال 
و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية  ال�رضيحة 
املقاوم   IP68 معيار  على  حا�صل  الهاتف 
تقنية  الهاتف  يدعم  كما  الأتربة  و  للماء 

ال�صحن ال�رضيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�شميم

الألوان  من  بعدد  متوفر  الهاتف  ياأتي  و 
و  الأ�صود  و  الأزرق  اللون  مثل  املختلفة 
البنف�صجي كما يوجد اللون النحا�صي و لكن 
لالأ�صف لن يكون متوفر يف ال�صوق ال�صعودي 

لون  �صيتوافق  اأنه  اجلميل  ال�صيء  و 
الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف 
اللون  هو  و  مميز  بلون  ياأتي  �صوف  الأزرق 

الأ�صفر.
ملحوظة  وزن  و  ب�صماكة  الهاتف  ياأتي  و 
ياأتي  �صوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
الهاتف ب�صمك 8.8 ملم و بوزن 201 جرام 
و لتوجد م�صكلة من ناحية ال�صمك و الوزن 
 4000 لت�صبح  البطارية  �صعة  زيادة  مت  لأنه 
تاأتي  كانت  ما  بدل  ال�صا�صة  و  اأمبري  ملي 
بو�صة   6.4 اأ�صبحت  بو�صة   6.3 مبقا�ض 
الإطار  م�صاحة  تقلي�ض  خالل  من  ذلك  و 
املحمول.  الهاتف  �صا�صة  باأ�صفل  املوجود 
ب�صبب  ذلك  و  عر�صا  اقل  اأ�صبح  اأنه  كما 
الأنحاء املوجود يف �صا�صة الهاتف املحمول 

اأ�صبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية من 
الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. و �صوف 
تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت تاأتي باللون 

مفهوم  بنف�ض  تاأتي  �صوف  الآن  اأما  الأ�صود 
لون الهاتف و التي مت و�صعها ب�صكل عر�صي 

و اأ�صفلها تاأتي تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية

نظام  بوا�صطة  الهاتف  ت�صغيل  يتم  �صوف 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
الدول  بع�ض  لكن  و   9810  Exynos معالج 
خالل  من  بها  الهواتف  ت�صغيل  يتم  �صوف 
ال�رضكة  قامت  و   .845  snapdragon
مت  حيث  الهاتف  يف  التربيد  نظام  بتطوير 
و  ال�صيليكون  من  بدلنا  الكربون  ا�صتخدام 
اأن  اأ�رضع.كما  ب�صكل  احلرارة  لأبعاد  ذلك 
امل�صتت اخلا�ض باحلرارة اأ�صبح اأكرب بثالثة 
العادي  احلراري  امل�صتت  من  اأ�صعاف 
املحمول  الهواتف  من  كثري  يف  امل�صتخدم 
حيث حر�صت �صام�صوجن بتوفري كل ما يلزم 
لتقدمي  املعالج  احلرارة عن  م�صاكل  لإبعاد 

جتربة اأداء اأف�صل.

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع للقطع االليكرتونية  
الكورية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رضكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
املا�صي  العام  من  الأول  الربع  عن   %19
بذلك من ك�رض  لتتمكن  تقديراتها.  وفق 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
اأي�صا  اأعلى  املا�صية. ويعترب هذا الرقم 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

ال�رضكة  فاإن  وللعلم  املا�صية.  الفرتة  يف 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



�أحمد بن عطية

يف  ممثال  املدين  املجتمع  يعتزم 
الرتك  بعني  حملية  جمعيات  عدة 
م�سرية  يف  ال�رشوع  وهران،  غرب 
راجلة يوم ال�سبت املقبل امل�سادف 
اجلاري  ال�سهر  من   15 لتاريخ  
الهوى،  بائعات  برحيل  للمطالبة 
املحتجني  ممثل  ك�سفه  ح�سبما 
خ�ص  ت�رشيح  يف  يحيو�ص  زواوي 
امل�سرية  باأن  موؤكدا  »الو�سط«،  به 
�سكان  كل  ت�سم  و  حا�سدة  �ستكون 
بلديات الكورني�ص الوهراين و حتى 
بقية البلديات الغيورين على �رشف 
الذي  و  الوهرانيني  و  الوهرانيات 
الوافدات  الهوى  بائعات  لطخته 
عبثن  الالئي  الواليات  خمتلف  من 
يف  ت�سببت  و  الرتك  عني  مبدينة 
و  املنطقة  �سمعة  و  �سورة  ت�سويه 
التي تترباأ منهم براءة الذئب من دم 

�سيدنا يو�سف .
�رشعت  التي  الوقت  يف  هذا 
يف  الرتك  عني  دائرة  اأمن  م�سالح 

الدعارة  الأوكار  مداهمات  عملية 
بو�سط  كبري  ب�سكل  املنت�رشة 
بتوقيف  مرورا  الرتك،  عني  مدينة 
 20 ب�ساحة  »العاهرات«  من  العديد 
ال�سم�ص« و  ال�سهرية ب«�ساحة  اأوت 
كذلك �سارع اجلمهورية الذي حولته 
الهوى مرتعا لهن الإ�سطياد  بائعات 
زبائنهن و�سط املارة و ال�ساكنة دون 
حياء و ما زاد الطني البلة ترويجهن 
و  املمنوعات  و  املهلو�سة  للحبوب 

اإرتدائهن ملالب�ص غري حمت�سمة .
من جهتهم قام ممثلون عن املجتمع 
املدين مبختلف اأحياء و �سوارع عني 
وكيل  مكتب  �سوب  بالتوجه  الرتك 
الرتك،  عني  مبحكمة  اجلمهورية 
الدائرة الإيداع طلب  اأمن  و م�سالح 
ترخي�ص  على  للح�سول  رخ�سة 
�سينتف�ص  التي  املنتظرة  للم�سرية 
و  عام  وجه  على  الوهرانيون  فيها 
�سكان عني الرتك على وجه خا�ص، 

و  الهوى  بائعات  برحيل  للمطالبة 
الليلية  املالهي  و  اخلمارات  غلق 
اله�سيم  يف  كالنار  اإنت�رشت  التي 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية،  و 
عقب  ر�ساهم  عن  الغا�سبون  اأبدى 
حملة  يف  االأمنية  امل�سالح  �رشوع 
الرذائل  من  الرتك  مدينة  لتطهري 
من قبل رجال االأمن ال�رشفاء الذين 
عني  �سوارع  تنظيف  يف  اإنطلقوا 

الرتك بال هوادة.

�ل�سبت �ملقبل بعني �لرتك بوهر�ن

م�سرية لرتحيل بائعات الهوى و غلق املالهي الليلية 

�ت�ساالت �جلز�تئر 
بالو�دي

452 كلم من �سبكة 
الألياف الب�سرية �سمن 

خمطط 2019

 452 من  اأزيد  اإجناز  اأ�سغال  اأدرجت 
كلم من �سبكة االألياف الب�رشية بوالية 
الوادي �سمن خمطط ال�سنة اجلارية، 
م�سوؤولو  الثالثاء  اأم�ص  اأفاد  ح�سبما 

املديرية العملية الإت�ساالت اجلزائر.
اإطار  يف  امل�ساريع  تلك  تندرج  و 
العامة  املديرية  برنامج  جت�سيد 
تعميم  اإىل  الرامي  اجلزائر  الإت�ساالت 
�سبكة االألياف الب�رشية لتح�سني نوعية 
الثابت  الهاتف  خدمات  وع�رشنة 
التدفق،  زيادة  خالل  من  واالأنرتنت 
توزيع  للتذبذبات يف  واأي�سا و�سع حد 
مدير  اأو�سح  كما  اخلدمات،  هذه 

اإت�ساالت اجلزائر.
و مت اإجناز حوايل 53 كلم من اإجمايل 
خالل  الب�رشية  االألياف  �سبكة 
اجلارية،  ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي 

مثلما �رشح ب�سري العمامرة .
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�لكويت

ع�سكريون يغت�سبون 
مواطنة 

على  الكويتية  االأمنية  االأجهزة  قب�ست 
الداخلية،  وزارة  يف  اأحدهما  اثنني،  ع�سكريني 
مواطنة،  اغت�ساب  بتهمة  الدفاع،  يف  والثاين 
اأن  اأمني  م�سدر  عن  »الراأي«  �سحيفة  ونقلت 
املواطنة كانت مطلوبة ماليا ومت �سبطها، ثم 
اأحيلت اإىل جهة االخت�سا�ص فت�سلمها ع�سكري 

يف الداخلية التخاذ االإجراءات الالزمة.
واأ�سار اإىل اأن ع�سكريا تابعا للدفاع كان متواجدا 
و�سديقه  وخطط  املواطنة  ت�سلم  حلظة 
نف�سها،  عن  ومراودتها  البتزازها  ال�رشطي 
لكنها متكنت من الهرب عندما �سعرت بنيتهما، 
فطاردها ع�سكري الدفاع ومتكن من االإم�ساك 
بالتعدي  وقام  �سيارته عنوة  اإىل  واأ�سعدها  بها 
يرتكها«ووفقا  اأن  قبل  عر�سها،  »وهتك  عليها 
اللذين  الع�سكريني  �سبط  مت  فقد  لل�سحيفة، 
اعرتفا بالواقعة، بعد ت�سجيل املواطنة ق�سية 
بحقهما فيما وجه وزير الداخلية ال�سيخ خالد 
اجلراح باإحالتهما اإىل النيابة التخاذ االإجراءات 
القانونية الالزمة بحقهما، ومت التحفظ عليهما 

حلني ا�ستكمال التحقيق.

ما مميزات نظام 
تطمح  الذي   Aurora

»هواوي« لمتالكه؟
يتفاو�ص عمالق �سناعة الهواتف »هواوي« مع 
 Aurora اأنظمة  على  للح�سول  حاليا  رو�سيا 
الذي  »اأندرويد«  يف هواتفها، الإيجاد بديل عن 

�ستحرم منه ب�سبب العقوبات االأمريكية.
وتاأمل »هواوي« من خالل هذا النظام بال�سماح 
مل�ستخدمي هواتفها م�ستقبال بالو�سول ب�سكل 
اآمن اإىل االإنرتنت، كون Aurora نظاما مطورا 
اأ�سا�سا  واملبني   ،Sailfish الت�سغيل  نظام  من 
من  باأنها  ا�ستهرت  التي   Linux اأنظمة   على 
للحوا�سب  املخ�س�سة  الت�سغيل  اأنظمة  اأقل 

عر�سة لالخرتاق.
النظام  هذه  ي�سمح  اأن  املفرت�ص  من  كما 
م�ستقبال لهواتف »هواوي« بالتعامل مع خمتلف 
اأنواع االأجهزة االإلكرتونية واحلوا�سب املحمولة، 
مع  ليعمل  البداية  منذ  طّور  اأنه  وخ�سو�سا 
حوا�سب »Asus Eee PC«، وتلقى العديد من 
التحديثات ليتوافق مع خمتلف اأنواع احلوا�سب 
 Sailfish اأن  كما  االأ�سواق،  يف  املطروحة 
مع  التعامل  على  قادرة  حالية  ن�سخا  ميتلك 

العديد من طرازات الهواتف الذكية.
لـ  النظام  هذا  �سيوفرها  التي  االأهم  وامليزة 
ال�سغوطات  من  �سيخل�سها  اأنه  هو  »هواوي«، 
املتحدة  الواليات  عليها  متار�سها  التي 
وغريهما،  و«في�سبوك«  »غوغل«  كـ  و�رشكاتها 
مقاطعتها  ال�رشكات  معظم  قررت  اأن  بعد 

وحرمانها من برجمياتها.

اأغلى العمالت يف العامل
�سنف موقع fxssi اأغلى عمالت العامل للعام 
2019، وذلك ح�سب �سعر �رشفها اأمام الدوالر 
عربية  عمالت   4 اأن  والالفت  االأمريكي، 

ت�سدرت القائمة.
يعك�ص  ال  العملة  غالء  اأن  املوقع،  وذكر 
اأغلى 5  بال�رشورة اقت�سادا قويا، ويف ما يلي 

عمالت يف العامل، وهي:
 3.29  = كويتي  دينار   1( الكويتي:  الدينار   -

دوالر اأمريكي(
- الدينار البحريني: )1 دينار بحريني = 2.65 

دوالر اأمريكي(
 2.60  = عماين  ريال   1( العماين:  الريال   -

دوالر اأمريكي(
 1.41  = اأردين  دينار   1( االأردين:  الدينار   -

دوالر اأمريكي(
 = ا�سرتليني  جنيه   1( اال�سرتليني:  اجلنيه   -

1.26 دوالر اأمريكي(

�إثر عملية نوعية  بوهر�ن

اإف�سال ترويج3 كلغ من الكوكايني

�سكيكدة 

توقع اإنتاج 27 األف قنطار من 
الفراولة 

برندت �جلز�ئر 

توزيع اأكرث من 50 لبا�س 
اأطفال لقرية يف اأدرار

يف اإطار مكافحة التهريب واجلرمية املنّظمة، 
اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي بالتن�سيق 
مع م�سالح االأمن الوطني، يوم 10 جوان 2019، 
اإثر عملية نوعية  بوهران/ن.ع.2، ثالثة )03( 
من  معتربة  كمية  بحوزتهم  خمدرات  جتار 
من  كيلوغرام   )3،280( بـ  تُقدر  املخدرات 
مادة الكوكايني و)12،94( كيلوغرام من الكيف 
�سياق  و)59679( قر�ص مهلو�ص، ويف  املعالج 
مت�سل، اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي 

وعنا�رش الدرك الوطني، بعني الدفلى/ن.ع.1، 
 )87،3( وحجزوا  خمدرات  جتار   )03( ثالثة 
 )02( ومركبتني  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام 

�سياحيتني.
للجي�ص  مفرزة  �سبطت  اأخرى،  جهة  من 
اأربعة  بتمرنا�ست/ن.ع.6،  ال�سعبي،  الوطني 
 )02( ومطرقتي  كهربائية  مولدات   )04(
�سغط، فيما اأوقف حر�ص احلدود �سبعة )07( 

مهاجرين غري �رشعيني بب�سار/ن.ع.3.

تتوقع امل�سالح الفالحية لوالية �سكيكدة حتقيق 
املو�سم  خالل  قنطار  األف   27 يفوق  اإنتاج 
فاكهة  من   »2019/2018« احلايل  الفالحي 
الفراولة مبردود ي�سل اإىل 90 قنطارا يف الهكتار 
ذات  من  الثالثاء  اأم�ص  علم  ح�سبما  الواحد 
امل�سدر  ذات  اأو�سح  ت�رشيح   يف  و  امل�سالح. 

م�ستقرا  »اإنتاجا  �سي�سجل  املو�سم  هذا  باأن 
للفراولة مقارنة مبو�سم 2018/2017 حيث �سيتم 
اإنتاج نف�ص كمية املو�سم املن�رشم و ذلك على 
اإىل 303 هكتار« مرجعا  م�ساحة مزروعة ت�سل 
املناخية  »الظروف  اإىل  االإنتاج  ا�ستقرار  �سبب 

املالئمة والت�ساقط الكبري لالأمطار«.

االأ�رش  ا�ستهدفت  ت�سامن  عملية  اإطالق  بعد 
رم�سان،  �سهر  خالل  املحدود  الدخل  ذات 
تابعة  �رشكة  وهي  اجلزائر،  جددتربندت 
االأجهزة  جمال  يف  الرائدة  �سيفيتال  ملجمع 
املواطنني،  جتاه  التزامها  الكهرومنزلية، 
العيد  مالب�ص  توزيع  عملية  تنظيم  خالل  من 
طلمني  قرية  يف  املحتاجني  االأطفال  لفائدة 

الواقعة بوالية اأدرار.
طلمني  الأطفال  الكرمي  العمل  هذا  �سمح 
بق�ساء عيد يف اأف�سل الظروف ور�سم الب�سمة 

ظروفا  تعي�ص  التي  املنطقة  اأ�رش  وجوه  على 
معي�سية �سعبة للغاية، و كذا غر�ص قيم التكافل 

والتعاون االجتماعي بني املواطنني.
لتح�سري  رم�سان  اأواخر  برندت  فريق  تنقل 
طفل   51 على  توزيعها  مت  التي  االكيا�ص 
حيث  ذكر(،  و39  بنت   12( القرية  يف  ي�سكن 
تنقل اأي�سا ل�سمان ح�سن �سري العملية واإجناح 
�سخ�سيا  العيد  مالب�ص  لت�سليم  املبادرة  هذه 

املتكونة من اأحذية، ف�ساتني وطواقم .

غليز�ن

الأمن ي�سرتجع �سيارة 
م�سروقة

متكنت الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�سائية بزمورة 
تلقي  بعد  هذا  و  م�رشوقة  �سيارة  ا�سرتجاع  من 
بالغ عرب الرقم االأخ�رش 48-15 عن تعر�ص اأحد 
و �رشقة  االأبي�ص  بال�سالح  اإعتداء  اإىل  االأ�سخا�ص 
مركبته بو�سط مدينة غليزان من قبل ثالث )03( 
و  حديدي  ب�سلك  تكبيله  بعد  جمهولني  اأ�سخا�ص 
عليه  الطريق يف مكان معزول،  قارعة  رميه على 
غليزان  والية  الأمن  التابعة  امل�سالح  كل  با�رشت 
عمليات البحث للعثور على ال�سيارة امل�رشوقة عند 
حماولة عبور املركبة حمل ال�رشقة على احلاجز 
االأمني املن�سوب باملخرج الغربي ملدينة زمورة، 
اأين لفت انتباههم ل�سيارة حتمل نف�ص املوا�سفات 
ال�سيارة امل�رشوقة، قامت عنا�رش الفرقة املتنقلة 
الذ  فيما  بتوقيفها  بزمورة  الق�سائية  لل�رشطة 
ذات  با�رشتها  التي  التحريات  بالفرار  الفاعلون 
ليتم  الفاعلني  هوية  حتديد  من  مكنتهم  امل�سالح 

توقيفهم جميعا .
ق  م

خن�سلة

حجز6 كلغ من البارود 
و673 خرطو�سة من 

الذخرية احلية 
متكنت عنا�رش ال�رشطة بالفرقة املتنقلة لل�رشطة 
ال  ما  من حجز  خن�سلة(  )والية  ب�س�سار  الق�سائية 
من  خرطو�سة   673 و  البارود  من  كلغ   6 عن  يقل 
ال  يتجاوز  مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  احلية  الذخرية 
الثالثاء  اليوم  ا�ستفيد  ما  ح�سب  دج  مليون   2.5
والية  باأمن  العامة  والعالقات  االت�سال  خلية  من 
حيثيات  فاإن  امل�سدر،  لذات  وا�ستنادا  خن�سلة، 
العملية متت اإثر ورود معلومات اإىل م�سالح الفرقة 
قيام  مفادها  ل�س�سار  الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
من  ينحدر  العمر  من  الرابع  العقد  يف  �سخ�ص 
والية خن�سلة باالإجتارغري امل�رشوع مبادة البارود 

والذخرية احلية من ال�سنف اخلام�ص.

�الأخ�سرية بالبويرة

 مقتل �ساب طعنا 
خالل �سجار 

العمر 25 �سنة حتفه  يبلغ من  لقي �ساب 
خالل  قاتلة  خنجر  طعنات  تلقيه  بعد 
امل�سمى  باحلي  جاره  مع  عنيف  �سجار 

الثانوية )اللي�سي( 
البويرة(،  )غرب  االأخ�رشية  مبدينة 
ح�سبما علم من م�سالح الدرك الوطني.  
االثنني  ليلة  الذي حدث  ال�سجار  وحتول 
بني  ليال  ع�رش  احلادية  ال�ساعة  على 
جارين �سابني باملكان امل�سمى »اللي�ص« 
اإىل  بالقرب من ملعب مدينة االأخ�رشية 
ماأ�ساة بعد اأن لقي ال�ساب البالغ من العمر 
25 �سنة حتفه متاأثرا بطعنات خنجر على 

م�ستوى االأقدام. 

من 02 �ىل 08 جو�ن 
�جلاري

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 40 �سخ�سا

لقي 40 �سخ�سا حتفهم وا�سيب 2297 
اخرين بجروح يف 1709 حوادث مرور 
 02 من  املمتدة  الفرتة  خالل  خطري 
م�ستوى  على  اجلاري  جوان   08 اىل 
ما  ح�سب   ، الوطن  من  واليات  عدة 
اوردته اأم�ص الثالثاء ح�سيلة مل�سالح 
للحماية  العامة  للمدرية  االعالم 

املدنية.
م�ستوى  على  ح�سيلة  اأثقل  و�سجلت 
و  اأ�سخا�ص   04 بوفاة  البويرة  والية 
حادث   48 اإثـر  على  اآخرين   59 جرح 
احلماية  وحدات  قامت  كما  مرور 
املدنية بـ 3428 تدخال الإخماد 2798 
حريقا منها منزلية �سناعية وحرائق 

مـختلفـة.
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