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رئي�س املنظمة الوطنية للنا�صرين اجلزائريني م�صطفى قالب دبيح 

هاج�سنا حماربة مزوري الكتب
ال�رشق  يومية  ن�رشته  حوار  يف 
اأم�س  قال  اللندنية  الأو�سط 
مدير  دبيح  قالب  م�سطفى 
من�سورات دار الهدى اأنه  كرئي�س 
للنا�رشين  الوطنية  املنظمة 
احتاد  وع�سو  اجلزائريني، 
على  يعمل  العرب  النا�رشين 

مواجهة 
»بع�س النا�رشين لالأ�سف، يقومون 
بتزوير بع�س الكتب التي غالباً ما 
تكون اأ�سعارها مرتفعة، يطبعونها 
نوع  با�ستخدام  قليلة  بتكاليف 
طبعاً  رديء،  وحرب  رديء  ورق 
فيبيعون  منخف�سة،  اأ�سعارها 
اإىل  ي�سل  ب�سعر  املزور  الكتاب 

مثال  الأ�سلي،  الكتاب  �سعر  ربع 
يُباع  د.ج،   2000 �سعره  كتاب 
يوؤثر  وهذا  د.ج،   500 بـ  املزور 
الأ�سلي،  الكتاب  مبيعات  على 
لذا يتخذ احتاد النا�رشين العرب 
النا�رش الذي يزّور  عقوبات على 
معار�س  من  بحرمانه  الكتاب، 

الكتاب.
مواعيد  ت�سارب  وبخ�سو�س 
ذات  قال  الكتب  معار�س 
احتاد  رئي�س  اأن  املتحدث 
بن  حممد  العرب  النا�رشين 
ر�ساد اأكد على مديري املعار�س 
والجتماعات  اللقاءات  يف 
هذه  على  بال�رشاكة  تنظم  التي 

اأ�سا�سية  وهي  بالذات،  النقطة 
النا�رش.  ترهق  بالفعل  لأنها 
العرب  النا�رشين  احتاد  وطلب 
اأن يكون هناك اتفاق بني مديري 
مبواعيد  لتنظيمها  املعار�س 
النا�رشين.  جميع  م�ساركة  تتيح 

ولكن كل دولة لها خ�سو�سيات. 
الفرتة  املثال،  �سبيل  على 
هي  اجلزائر  ملعر�س  املنا�سبة 
نوفمرب  واأوائل   ، اأكتوبر  اأواخر 
اأول  مع  تتزامن  لأنها  ملاذا؟  ؛ 
نوفمرب، لأنه عيد انطالقة الثورة 
العطلة  واأي�ساً موعد  اجلزائرية، 
واجلامعات،  للمدار�س  اخلريفية 

مما ي�سمح بزيارة املعر�س.
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الطارف 

الإطاحة بع�سابة خمت�سة يف املتاجرة باملخدرات ببوثلجة  
متكن عنا�رش فرقة ال�رشطة الق�سائية باأمن دائرة بوثلجة  من الإطاحة بع�سابة اإجرامية متكونة من 4 اأ�سخا�س اأعمارهم ترتاوح بني العقدين الثاين 
و الثالث من العمر ينحرون من مدينتي القالة و بوثلجة ،الع�سابة خمت�سة يف ا�ستهالك ترويج و بيع املخدرات على م�ستوى اإقليم بلدية بوثلجة حيث 

�سبط بحوزتهم على جمموعة من قطع املخدرات املوجهة للرتويج بالإ�سافة اإىل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة.
ر.�س
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 مت حتديد �رشوط الإعانة املقدمة 
امل�سغر  القر�س  من  للم�ستفيدين 
وم�ستواها مبوجب مر�سوم تنفيذي 
اجلريدة  يف  ن�رش   137-19 رقم 
املر�سوم  هذا  ومبوجب  الر�سمية 
املوؤرخ يف 29 اأبريل املا�سي والذي 
-04 رقم  التنفيذي  املر�سوم  يتمم 
15  املوؤرخ يف 22 يناير 2004،  مت 

املقدمة  الإعانة  �رشوط  حتديد 
امل�سغر   القر�س  من  للم�ستفيدين 

وم�ستواها �سمن املادة 11 مكرر.
قر�سا  مينح  املادة  هذه  ومبوجب 
بعنوان  فوائد  بدون  جديدا 
للمواطنني  الأولية،  املواد  �رشاء 
بعنوان  قر�س  من  امل�ستفيدين 
املواد  ل�رشاء  امل�سغر  القر�س 

الكلي  املبلغ  �سددوا  الذين  الأولية 
للقر�س الأول.

القر�س  مبلغ  يتجاوز  اأن  ول ميكن 
دينار  األف  مائة  فوائد  بدون 
وميكن   ، دج(   100.000( جزائري 
وخم�سني  مائتني  اإىل  ي�سل   اأن 
األف دينار )250.000 دج(  ويخ�س 
وب�سار  اأدرار  وليات  القر�س  هذا 

وتندوف وب�سكرة  والوادي وورقلة 
ومترنا�ست  والأغواط  وغرداية 
هذا  مبوجب  يتم  كما  وايليزي 
بدون  جديد  قر�س  منح  املر�سوم 
اأن�سطة،  اإحداث  بعنوان  فوائد 
ومواد  �سغري  عتاد  لقتناء  موجه 
يف  لالنطالق   لزمة  اأولية 

امل�رشوع.

الفريق ڤايد �سالح يف زيارة اإىل 
الناحية الع�سكرية الرابعة

يقوم الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان 

ماي2019،   19 الأحد  اأم�س  يوم  من  ابتداء  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 

بزيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة.

املراقبة،  رمايات  على  بالإ�رشاف  الزيارة  هذه  خالل  �سيقوم  الفريق 

اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات  �سيعقد  كما  العملياتية،  للتوجيهة  طبقا 
واأفراد الناحية الع�سكرية الرابعة.

بن بيتور ينفي قبوله من�سب 
وزير اأول 

نفى رئي�س احلكومة الأ�سبق، اأحمد بن بيتور،  تلقيه اأي اإت�سال من اأجل 

للوزير الأول احلايل نور الدين بدوي. واأكد  الوزراء خلفا  تويل رئا�سة 

الإ�ساعات  كل  “في�سبوك”  الر�سمية  بيتور يف من�سور عرب �سفحته  بن 

املتداولة حول قبوله تويل من�سب الوزير الأول خلفا لبدوي موؤكدا اأنه 

مل يتلق اي ات�سال من اجل تويل رئا�سة الوزراء خلفا لبدوي وعرب ذات 

املتحدث عن عدم رغبته يف تويل املن�سب يف ظل هاته الظروف التي 

يطالب فيها ال�سعب بالتاأ�سي�س لنظام دميقراطي �سفاف ونزيه

ف.ن

البويرة

300 مري�ض يف ال�ستعجالت يوميا

القر�س امل�صغر

 حتديد �سروط الإعانة املقدمة للم�ستفيدين وم�ستواها 

خبر في 
صورة

اإفطار جماعي �سخم على 
وقع احلراك 

بداية  منذ  امل�سيلة  ولية  م�ستوى  على  نوعها  من  الأوىل  هي  مبادرة  يف 
اجلمعة  يف  حا�سدة  تظاهرة  الن�رش بعد  �ساحة  احت�سنت  ال�سعبي  احلراك 
اإفطار جماعي  13 من احلراك ال�سعبي للمطالبة برحيل النظام اكرب مائدة 
والإح�سان  الرب  ذو  اإجناحها  يف  و�ساهم  �سخ�س  الفني  عن  يزيد  ما  م�ست 
واملتطوعني لتح�سري هذه املائدة وكانت املبادرة عفوية ومت التح�سري لها 
ب�رشعة، وجنح منظموها يف ا�ستقطاب اأكرب عدد من املدعويني من �سكان 
امل�سيلة وا�ستح�سن ال�سكان هذه املبادرة موؤكدين اإنها منا�سبة جد م�رشفة 

لأنها جت�سد الوحدة ومل ال�سمل بني جميع الفئات .
ع.ب

قدر ملوخية يت�سبب يف م�سرع 
طفل بخن�سلة

يعود  حيث  بحياته،  اأودى  منزيل  حادث  اإىل  ون�س  العامني  يف  طفل  تعر�س 
الذي  الطفل  ج�سد  على  امللوخية  مرق  من  �ساخن  قدر  �سقوط  اإىل  الأمر 
كان يف املطبخ وذلك دقائق قبل اآذان املغرب وهو من خن�سلة، بينما كانت 
ويتم  لالأمر  التفطن  يتم  اأن  قبل  الإفطار،  مائدة  والدته منهمكة يف حت�سري 
نقل الطفل ال�سغري اإىل امل�ست�سفى الذي �سارع املوت ملدة 48 �ساعة وبذل 
لكن  اإنقاذ حياته  اأجل  الطبي مب�ست�سفى خن�سلة جهوده من  الطاقم  اأع�ساء 
املفجوعة  العائلة  بحي  الأوجاع  اأثارت  حادثة  يف  الأخرية،  اأنفا�سه  لفظ 

واحلياء املجاورة من الولية.

حمرز يتم�سك بال�سيام 
وي�سنع احلدث

برهن الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز جمددا مت�سكه بتعاليم 
الدين الإ�سالمي واأظهر موقفه ال�سارم بال�سيام رغم خو�سه مباريات 
كبرية وقوية مع فريقه مان�س�سرت �سيتي وهو الأمر الذي حدث له اأول 
اأمام  اأ�سا�سيا  اأم�س يف مباراة كاأ�س الحتاد الجنليزي الذي خا�سه 

واتفورد وتوج باللقب، حيث قامت
الكامريات بالتقاط م�ساهد ملتو�سط ميدان اخل�رش وهو يقوم بتبليل 
فمه ووجه يف مواجهة تعب اأطوار املقابلة، الأمر الذي جعله حمط 

الفخر و�سنع احلدث عربالإعالم العاملي.

  مرمي بن �سعبان تنفي 
زواجها من ح�سان ك�سا�ض

 
الدرامي  م�سل�سل  بطلة  �سعبان  بن  مرمي  التون�سية  املمثلة  ردت  
الرم�ساين ال�سخم  » م�ساعر » عرب ح�سابها ال�سخ�سي على »الن�ستغرام« 
على  الإ�ساعات  التي تداولتها بع�س �سفحات  التوا�سل الجتماعي ،  

نافية هذه املبدعة  زواجها من املمثل اجلزائري ح�سان  ك�سا�س . 

الإ�ستعجالت  م�سالح  ت�ستقبل 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
مبدينة البويرة يوميا بعد الإفطار 
العا�رشة  اىل  الثامنة  ال�ساعة  من 
�سخ�سا   300 من  اأزيد  ليال  
نتيجة  حادة   مب�ساعفات  اأ�سيبوا 

ملختلف  ال�سليم  غري  الإ�ستهالك 
اىل  واملاأكولت  احللويات  اأنواع 
حد التخمة اىل جانب عدد معترب 
املزمنة  الأمرا�س  اأ�سحاب  من 
والقلب  الدم  و�سغط  كال�سكرى 
ملقاومتهم  م�ساعفات  ب�سبب 

من  رخ�سة  منحهم  رغم  ال�سيام 
واأكد   ، لالإفطار   الأطباء  طرف 
م�سدر طبي ليومية » الو�سط » اأن 
الطاقم الطبي العامل خالل فرتة 
الالزم  بالتكفل  يقوم  املداومة 
يغادرون  الذين  الوافدين  بكافة 

امل�سلحة تباعا ، ولالإ�سارة تتكرر 
حلول  عند  احلوادث  هذه  مثل 
غياب  نتيجة  الف�سيل   ال�سهر 
الثقافة الإ�ستهالكية ال�سليمة لدى 

املواطن اجلزائري .
اأ.م



نواب الأفالن يجتمعون �صبيحة اليوم 

لعنة "الكادنة" تالحق بو�شارب
من املوؤكد اأن عمليات التح�صري لإخراج رئي�س الربملان احلايل معاذ بو�صارب قد مت ال�صروع فيها ، حيث اأ�صبحت نهاية رئي�س الربملان غري ال�صرعي تلوح يف الأفق .

 ع�صام بوربيع

للأمني  الأخرية  املبا�رشة  الدعوة  فبعد 
ملعاذ  جميعي  حممد  للأفلن  العام 
مقدما   ، الفورية  بال�ستقالة  بو�سارب 
هذا  عن  التخلي  و  ال�ستقالة  ن�سيحة  له 
املن�سب ، وقبل ذلك دعوات النواب الذين 
اأن احلبل  ،يبدو  بو�سارب  قاطعوا جل�سات 
بداأ ي�ستد على رقبة بو�سارب الذي يحاول 

التم�سك باملن�سب .
نواب  �سيجتمع  فاإنه  م�سادرنا  وح�سب 
اأن  ي�ستبعد  ول   ، اليوم  �سبيحة  الآفلن 
ملعاذ  مبا�رشة  تنحية  عملية  اليوم  ن�سهد 
بو�سارب بطريقة  اأو باأخرى ، ل�سيما و اأنه 
تعيينه غري �رشعي مت من خلل ال�ستيلء 
باإيعاز من قوى غري  و  الربملان  قفة  على 

الد�ستورية .
لكتلة  اليوم  اجتماع  عن  تتحدث  م�سادر 
 ، بورياح  خالد  بقيادة  الأفلن  نواب 

وبداية احلديث عن زحزحة مرتقبة ملعاذ 
بو�سارب من رئا�سة الربملان ، هذا الأخري 
الذي يبدو اأنه مل يفهم ر�سائل الودية التي 

طالبته بالرحيل بطريقة ودية .
ومن املتوقع جدا اأن ن�سهد اليوم اأو الأيام 
القريبة اإعادة ل�سيناريو بوحجة والطريقة 
عن  الربملان  من  بها  اإخراجه  مت  التي 
اأقفال  على  ال�ستيلء  و  الكادنة  طريق 
 ، الأيام  قادم  املتوقع يف  وهو   ، الربملان 
كون بو�سارب مازال يعتقد اأنه له منا�رشين 

داخل الربملان .
عملية  اقرتاب  على  تدل  املوؤ�رشات  كل 
الذي  و  بو�سارب  معاذ  على  قريبة  ازاحة 
مت  اأنة  خا�سة   ، �سعف  موقع  يف  يوجد 
د�ستورية  غري  قوى  من  باإيعاز  تعيينه 
ودعمهم، لكن اليوم يبدو اأن بو�سارب اأ�سبح 
» قفة بل يدين » ماعدا من بع�ض العنا�رش 
التي حتاول الت�سبت للحظة الأخرية ، فيما 
بو�سارب هي جد  نهاية  اأن  اأ�سبح وا�سحا 

قريبة .
و باملوازاة من هذا ي�ستغل رئي�ض الربملان 
ال�سابق ال�سعيد بوحجة على ال�سق القانوين 
دعوى  رفع  باأنه  �رشح  قد  كان  اأن  بعد   ،
حماولة  ،يف  بو�سارب  معاذ  �سد  ق�سائية 
منه لف�سل هذا ال�رشاع على الربملان عن 

الطريقة ال�رشعية وهي العدالة .
وكان لتعيني الأمني العام اجلديد للأفلن 
واجهة  ،وتغيري  الأحداث  لتحريك  دفع 
الربملان ، خا�سة اأن حممد جميعي الذي 
كان   ، الربملان  داخل  كبرية  ب�سبكة  يتمتع 
ما  وهو   ، بال�ستقالة  بو�سارب  ن�سح  قد 
يف�رش النتقال اإىل عملية الفعل من خلل 
قطع الطريق اأمام بو�سارب غري ال�رشعي 
، بو�سارب الذي كان وراء تعيينه على راأ�ض 
واأويحيى   ، عبا�ض  ولد  جمال  الربملان 
د�ستورية  الغري  الأطراف  من  العديد  و 
و  الع�سابة  على  حم�سوبني  اإىل  اإ�سافة   ،

الذين من بينهم يف ال�سجون .

ح�صان خليفاتي من منتدى »احلوار«:

ال�شخ�شية امل�شالح  لق�شاء  مكانا  "الأف�شيو" لي�س 
 اأكد ح�سان خليفاتي  املدير العام 
 يف  للتاأمينات  األيان�ض  ملوؤ�س�سة 
 من  الغر�ض  اأن   احلوار  منتدى 
يكون  اأن   الأف�سيو  قيادة  خلل 
ولي�ض  اجلماعة  لراأي  حامل  
قمنا  لهذا    ،  ال�سخ�سي  لأمره 
ويف  »القطيعة«   م�رشوع  بطرح 
هذا  من  نخرج  �سوف  امل�ستقبل 
التنظيم الذي ل يعترب دميقراطيا 
اأكرث  تنظيم  على  و�سنعتمد 
دميقراطية حيث يكون للأع�ساء 
حق  يف تر�سيح مر�سح لهم يكون 

من اختيارهم بالإجماع .
ذات  ك�سف  ال�سياق  ذات   ويف 
املتحدث  اأن الهيئة الناخبة لديها 
حمدود  عدد  وهو  ع�سو    250
ميكن التحكم فيه م�ستبعدا اللجوء 
رئي�ض   انتخاب  يوم  التزوير  اإىل 
اأن  حمتمل  للأف�سيو،  جديد 
تكون هناك تلعبات قبل موعد 

انتخابات بتعييناملندوبني.  
علي  خللفة  املرت�سح   واأ�سار 
ا�ستعداد   هناك  اأن   ، حداد 
رجال  طرف  من   كبرية  ورغبة 
ال�سابقني  الأع�ساء  و  الأعمال 
املنتدى  من  خرجوا  الذين 
 اإليه  للعودة  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
من جديد ، م�سريا  اأنهم يعرفون 
يريدون  هذا   جيدا  ومع  الو�سع 
يف   الدخول  عرب  فيه  امل�ساهمة 
واعون  فهم  جديد   هيكل  بناء  
تابعة  الهياكل  هذه  اأن  جيدا 
بارز  دور  ولها  املدين  للمجتمع 
يف هيكلة املناخ العام بعيدا عن  
امل�سلحة ال�سخ�سية  ورفع الغنب 
عن امل�ساكل ال�سخ�سية ، وبالتايل 
�سنعمل  ونحن  قوة  الحتاد  ففي 
يف  العام  لتغيري الو�سع  جاهدين 
من  بناءه  عرب  الوطني  القت�ساد 
اأن  موؤكدا  جديدة   جديد بنظرة  

الأف�سيو لي�ض اأح�سن مكان لق�ساء 
امل�سالح ال�سخ�سية.

باب  مقر  بناء  تكملة   وحول 
العا�سمة  باجلزائر  الزوار 
اأن  لبد   اأنه  خليفاتي  ، اأو�سح 
مقرا  »الأف�سيوا«  ملنتدى  يكون 
ي�ستقبل  لكونه  لئقا ب�سمعته  
دول   و�سفراء  اقت�سادية   وفودا 
ومدراء اأعمال من العامل باأ�رشه  ، 
 ذات املتحدث عن اإقامة  كا�سفا 
نقا�ض  باإجماع اأع�ساء »الأف�سيو« 
اجلديد  الرئي�ض  انتخابات   بعد 
املوؤ�س�سات   روؤ�ساء  ملنتدى 
وهذا  للخروج بقرار نهائي حيال 
هناك  كان  ما  اإذا    ، الأمر  هذا 
املقر  هذا  بناء  يف  ا�ستمرار 
اآخر  قرارا  كان   واإذا   ،  اجلديد 
الأع�ساء والراأي  اإعلم  ف�سيتم 

العام بذلك.
 حكيم مالك

بن حبيل�س :   

هناك مناطق مل يدخلها م�شوؤول منذ ال�شتقالل 
.    الهالل الأحمر مل يتح�صل منذ 2014 على اأي دعم من قبل الدولة

الأحمر  الهلل  رئي�سة  فتحت 
النار  بن حبيل�ض  �سعيدة  اجلزائري 
 ، الأعمال يف اجلزائر  على  رجال 
موؤكدة باأنه رغم وجود اإتفاقية بني 
اإل  الهلل الأحمر ورجال الأعمال 
م�ساعدات  باأي  يتربعوا  مل  اأنهم 
للهلل الأحمر ولو قاروة ماء ق�سد 
،مو�سحة   للمحتاجني  اإي�سالها 
من  تقدم  الإعانات  اأغلب  باأن 
املوؤ�س�سات  وكذا  الب�سطاء  طرف 

ال�سغرية.
خلل  حبيل�ض  بن  �سعيدة  خرجت 
حلولها �سيفة على فروم املجاهد 
بت�رشيحات جديدة اأين  اأكدت  اأن 
التنظيم مل يتح�سل منذ 2014 على 

بعدما  الدولة،  قبل  من  دعم  اأي 
بتكفل  مطول  ت�سيد  �سابقا  كانت 
اله�سة  للفئات  ودعمها  الدولة 

بالبلد.
عن  حبيل�ض  بن  �سعيدة  وعربت 
يعي�سها  التي  الكارثية  الو�سعية 
الداخلية  الوليات  اجلزائريني عرب 
�رشورة  اإىل  داعية    واحلدودية، 
ال�سلطة  قبل  من  الأخطاء  ت�سحيح 
، قائلة » هناك مناطق مل يدخلها 
معربة  ال�ستقلل«،  منذ  م�سوؤول 
يف  الت�سامنية  للهبات  رف�سها  عن 
�سدد  اأين   ، فقط  رم�سان  �سهر 
على �رشورة اأن تقدمي امل�ساعدات 
من  ال�سنة  اأ�سهر  طيلة  والت�سامن 

الدور  املتحدثة  ثمنت  اأخرى  جهة 
الوطني  اجلي�ض  به  يقوم  الذي 
هذه  عن  العزلة  فك  يف    ال�سعبي 
املناطق ،كما يرافق بعثات الهلل 
لإي�سال  خرجاته  يف  الأحمر 
حد  على  للمواطنني  الإعانات 

قولها .
الوطنية  البطاقية    وبخ�سو�ض 
املتحدثة  اأو�سحت   ، للمحتاجني 
باأنها   وجهت العديد من النداءات 
تهيئة  ق�سد  العمومية  لل�سلطات 
اأي  تتلقي  ملن  ولكن  القوائم  هذه 
قبل   ، اخل�سو�ض  بهذا  اإيجابي  رد 
من  ومببادرة  اأنه  غلى  تلفت  اأن 
مت  اجلزائري  الأ؟حمر  الهلل 

األف عائلة  اإعداد قائمة ت�سم 250 
معوزة يف اجلزائر ، م�سيفة بالقول 
الإعانات  تقدمي  يتم  ل  وللأ�سف   «

لكل هذه العائلت«.
التي  بالإعانات  يتعلق  وفيما   
حبيل�ض،  بن  قالت   ، الهلل  قدمها 
من  اإ�ستفادت  عائلة  األف   50 اأن 
حت�سيلها  مت  التي  امل�ساعدات 
وم�ساعدات  تربعات  بف�سل 
ال�سغار،  املحلني  امل�ستثمرين 
دعوة  ال�سدد  هذا  يف  ووجهة 
لرجل الأعمال لتقدمي م�ساعداتهم 
الهلل  طريق  عن  �سواء  للمعوزين 

الأحمر وبطريقة مبا�رشة.
اإميان لوا�س 
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دعا رئي�ض جبهة اجلزائر اجلديدة 
�رشورة  ال�سلم  عبد  بن  جمال 
الو�سع  هذا  من  للخروج  الإ�رشاع 
رئي�ض اجلمهورية يحظى  بانتخاب 
بدعم �سعبي وا�سع توا�سل اجلزائر 
الإ�سلحات  عملية  انتخابه  بعد 
حتت  واجلادة  والعميقة  ال�ساملة 

رعايته واإ�رشافه.
حديثه  يف  املتحدث  ذات  اأكد  و 
مبادرته  حول  الو�سط  جريدة  مع 
اللتزام  على  الأزمة  من  للخروج 
باحلل الد�ستوري كخيار ا�سرتاتيجي 
اأو  وعدم الذهاب لأي فراغ قانوين 
مزجه  مع  موؤ�س�ساتي  اأو  د�ستوري 
ملطالب  جت�سيدا  ال�سيا�سي  باحلل 
ال�سعبي بتوظيف املادتني  احلراك 

اأو�سح  و  منه  والثامنة  ال�سابعة 
اجلديدة  اجلزائر  جبهة  رئي�ض 
احلل  بني  اجلمع  هو  احلل  اأن 
خلل  من  وال�سيا�سي  الد�ستوري 
فرتة توافقية مدتها �ستة اأ�سهر، يتم 
اأما  الثلث  الباءات  تنحية  خللها 
با�ستحداث  اإقالتهم  اأو  با�ستقالتهم 
املادة  ن�ض  لتفعيل  اإجرائية  اآليات 
ال�سابعة من الد�ستور ،وتويل رئي�ض 
املجل�ض الد�ستوري احلايل من�سب 
مع  م�ساورات  ليفتح  الدولة  رئي�ض 
الطبقة ال�سيا�سية ون�سطاء احلراك 
واملجتمع  واخلرباء  وال�سخ�سيات 
ع�رشة  لتتجاوز  مدة  يف  املدين 
الوزير  �سخ�ض  حول  للتوافق  اأيام 
يعمل  التي  احلكومة  و�سكل  الأول 

على ت�سكيلها و اأكد ذات املتحدث 
اأن التزامنا باحلل الد�ستوري يحقق 
لنا مطالب ال�سعب بذهاب الباءات 
الوقت  اأنف�سنا  اإعطاء  و  الثلث 
لتعديل قانون النتخابات و تعديل 
املادة 194 من الد�ستور واملتعلقة 
النتخابات  ملراقبة  العليا  بالهياأة 
للهياأة  من�سئة  مادة  لتكون  لتكييفها 
وتنظيم  للإ�رشاف  امل�ستقلة 
واإعلن  النتخابات  ومراقبة 
مع  م�ساورات  بعد  وهذا  النتائج 
يكون  اأن  اقرتح  و  الإطراف  جميع 
تعديل املادة عرب الربملان بغرفتيه 
لقرتاح  م�ساورات  تتم  بعدها  و 
امل�ستقلة  الهياأة  اأع�ساء  اأ�سماء 
وعلى  امل�سداقية  وذات  املحايدة 

انتخابات  لتنظيم  امل�ستويات  كل 
لياأتي  القادم  نوفمرب  اأول  يف 
بال�رشعية  يحظى  جمهورية  رئي�ض 
وامل�رشوعية وامل�سداقية ال�سعبية، 
من  الثانية  املرحلة  على  وي�رشف 
د�ستورية  العميقة  الإ�سلحات 
اجتماعية   اقت�سادية  �سيا�سية 
احلوار  تنظيم  اآليات  على  التوافق 
فيكون  و�سكله  واأطرافه  و�سماناته 
تنعقد  عميق  وطني  حوار  هناك 
خللها ندوة وطنية نخرج بد�ستور 
املجال�ض  حل  يتم  و    جديد 
بغرفتيه  الربملان    وطنيا  املنتخبة 
البلدية  ال�سعبية  املجال�ض  وحمليا 
نزيهة  انتخابات  وتنظيم  والولئية 

و�سفافة 

حذرت من الفراغ الد�صتوري

جبهة اجلزائر اجلديدة تقرتح خارطة طريق جديدة 

امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  با�رشت 
حتقيقات معمقة يف 20 ق�سية ف�ساد 
مرتبطة بالت�سيري ونهب املال العام 
ارتكبت  خلل ال20 �سنة املا�سية 
اأقيمت  والتي تخ�ض م�ساريع كربى 
تنموية  م�ساريع  تلم�سان خا�سة  يف 
مبنا�سبة  اأقيمت  ثقافية  واأخرى 
الثقافة    عا�سمة  تلم�سان  تظاهرة 

الإ�سلمية.
رفيع  اأمني  م�سدر  وح�سب  هذا 
املكلفة  الأطراف  فاإن  امل�ستوى 
اإىل  ال�ستماع  �ساأنها  من  بالتحقيق 
ثلثة وزراء �سابقني  يف هذه امللفات 
منهم  وزير كان واليا لتلم�سان ملدة 

فاقت ال10 �سنوات  والذي تبني اأن 
املليري  مئات  تبيد  مت  عهده  يف 
خا�سة    مطابقة  غري  م�ساريع  يف 
البناء  العمومية  بالأ�سغال  تعلق  ما 
وجود    تبني  كما   ، والنقل   ، والري 
يف  تتعامل  نف�سها    موؤ�س�سات 
�سفقات  التهيئة احل�رشية والبلط 
واغلبها من ولية واحدة بعيدة على 
اأ�سعار خيالية  تلم�سان  ومت تطبيق 
من   ، البلط  خا�سة  للأ�سغال 
ال�ستماع  املنتظر  من  اآخر  جانب 
اإىل  وزيرة الثقافة  ال�سابقة خليدة 
الدينية  ال�سوؤون  ووزير  تومي 
الأ�سبق  يف ق�سية عمليات الرتميم  

املن�ساآت  بع�ض  على  اأقيمت  التي 
عرفتها  التي  والدينية    الثقافية 
 ، و2012   2010 �سنوات  بني  الولية 
اإطارات   التحقيقات  �ست�سمل  كما 
راأ�سهم  على    واآخرون    بالوزارتني 
مدراء تنفيذيون  بع�سهم �سبق وان 
مت اإحالتهم على  الق�ساء يف بع�ض 
مقاولت  على  زيادة   ، امللفات 
اأنها  تبني  التي  واأجنبية  وطنية 
ح�سلت على م�ساريعها دون املرور 
العمومية ما  ال�سفقات  على قانون 

�سمح لها  تطبيق اأ�سعار خيالية .
نف�ض  اآخروح�سب  جانب  من 
ك�سفت  التحقيقات  فاإن  امل�سادر 

بع�ض  يف  الإ�سافية  الأ�سغال  اأن 
الأ�سلية   الأ�سعار  امل�ساريع تتجاوز 
اأن  تبني    حني  يف   ، للم�رشوع 
دون     اأقيمت  امل�ساريع  بع�ض 
حق  حتى  ول    ال�سمان  مبلغ  ترك 
الدولة  جعل    ما  وال�سيانة  الرقابة 
يف  املليري  تخ�رش  اجلزائرية 
هذا   ، وال�سلح    الرتميم  عمليات 
تك�سف  اأن  التحقيقات  �ساأن  ومن 
م�سوؤولني  تربط  التي  العلقات 
امللف  وهو   ، املقاولت  ببع�ض 
قريبا    الق�ساء  على  �سيحال  الذي 

ح�سب ذات امل�سادر .
حممد بن ترار

تلم�صان

متابعة ثالثة وزراء �شابقني يف20 ق�شية ف�شاد

ال�سابق  العام  الأمني  يجد  مل 
ما  عبا�ض  ولد  جمال  للأفلن 
واجهه  عندما  به  ومايرد  يقول 
مار  هو  و  املواطنني  من  العديد 
 ، ال�سوارع  اأحد  يف  �سيارة  يف 
بالأ�سئلة  عليه  تهاطلوا  اأن  بعد 
ال�ساخرة ، وكان ولد عبا�ض الذي 
و  ال�سباب  غ�سب  جتنب  حاول 
م�ساهد  يف   ، م�سايرتهم  يحاول 
ملا  مبكية  م�سحكة  دراماتيكية 

و�سل اإليه الو�سع .
اأ�سئلة  على  يرد  كان  عبا�ض  ولد 
تواجد  انتهزوا  الذي  املواطنني 
املرفوق  عبا�ض  ولد  �سيارة 
 ، ال�سيارات  ازدحام  يف  ب�سائقه 
هي  اأ�سئلة  له  يوجهون  راحوا  و 
يف  وتظهر  واقعية  احلقيقة  يف 
�سلكل �سخرية » هاو ال�سيد الذي 
راهو  حقيقة  ال�سويد،  يف  يعي�ض 
يف اخلارج  » ،« كنا نظن اأنك يف 

اخلارج » يومىء ولد عبا�ض براأ�سه 
هنا ، يقول له اآخر » ماعندك وين 
تهرب ، راك هنا ».. هل اأنت مع 
احلراك » فقال ولد عبا�ض مومئا 

براأ�سه نعم .
هذه ال�سور تعرب عن حال الو�سع 
نف�ض  ويف  م�سحكة  �سور  كثريا 
عبا�ض  ولد   ،   موؤ�سفة  الوقت 
املعروف بخطاباته البهلوانية يف 
الأفلنية عندما كان يقول » اأحن 
الدولة » ، يواجه اليوم باملواطنني 
�سعبية  بطريقة  يحاكمونه  الذين 
اأحد  له  فيقول   « ح�سارية  كانت 
حتاميتو   ،  « قع  كليتوها  ب�سح   «
فينا »..ب�سح كليتوها قع يا احلاج 
يقول مواطن لولد عبا�ض ، الذي 
يف  هنا  يعي�سون  اأولده  اأن  يقول 

اجلزائر .
نف�سه  وجد  الذي  عبا�ض  ولد 
له  يقول   ، جد حمرج  موقف  يف 

مواطن » لكن اأنتم تعي�سون باأموال 
ال�سعب ، يقول ولد عبا�ض : طبيب 
، وكاأن الطبيب يف اجلزائر ميكن 
وي�سيف   ، مليارديرا  ي�سبح  اأن 
اأيدمت  ،ملاذا  اآخر  مواطن 
، تلك هي  بوتفليقة يف اخلام�سة 

الغلطة ».
حتت  ب�سيارته  غادر  عبا�ض  ولد 
لبلد  كليتوا   « املواطنني  اأهازيج 
يا ال�رشاقني » ، اإل اأنه كانت فعل 
وعنما   ، بامتياز  �سعبية  حماكمة 
يقول مواطن لولد عبا�ض » عندما 

تخل�ض عليك هكذا » ....
لولد  املواطنني  اأحد  له  ويقول 
اأولدك  اأن  من حقك  هل  عبا�ض 
يعي�سون يف �سوي�رشا ونحن منوت 
ويقول  عبا�ض  ولد  ؟؟؟..ي�سكت 
، ويرد عليه  يعي�سون هنا  اأولدي 
اأولدك  نعرفهم  ،كيف  املواطن 

نحن اأبناء العا�سمة.

حو�صر داخل �صيارته اأم�س

حماكمة �شعبية لولد عبا�س يف ال�شارع

ذكر موقع موند اأفريك اأم�ض اأن ال�سلطات نقلت 
اإىل  مدين   حممد  الفريق  ال�رشعة  جناح  على 
ارتفاع  بعد  الع�سكري  النعجة  عني  م�ست�سفى 

حاد يف �سغط دمه ،و كان املعني قبل اإيداعه 
ال�سجن الع�سكري يعالج يف العا�سمة البلجيكية 

بروك�سل.

موقع موند اأفريك

نقل اجلرنال توفيق اإىل م�شت�شفى عني النعجة

ف.ن�صرين  

ع�صام بوربيع



حتوز  الذي  بيانه  الكنا�س  يف  وحّمل 
الإدارَة  منه  ن�سخة  الو�سط  جريدة 
الت�سّدي  يف  كاملًة  م�سوؤولياِتها 
مْن  متلكه  مبا  الظاهرة  لهذه  بحزٍم 
قانونية،  تر�سانة  ومْن  �سالحياٍت 
ت�سّول  َمْن  كِلّ  يِد  بقّوة على  وال�رضِب 
له نف�سه انتهاك حرمة اجلامعة، كما 
حتّمل الإدارة، وحتّمل مْن ي�سطادون 
ب�سواء،  �سواًء  العكرة  املياه  يف 
م�سوؤولية َجْرَجرِة الأ�ساتذة و الباحثني 
يف اأروقة املحاكم وخد�س كرامتهم و 
مع  املطلق  ت�سامنه  الكنا�س  اأكد 
باطال  املّتهمني  والباحثني  الأ�ساتذة 
يف ق�سية �رضقة جتهيزات مكتبية من 
اأخرى  جهة  البحث ومن  خمابر  اأَحِد 
من  ا�ستغرابه  احللي  املكتب  اأبدى 
باقي  اللغات عن  و  الآداب  كلية  تفّرد 
اإىل  ميّت  ل  بقرار  اجلامعة  كليات 
يق�سي  الذي  و  لٍَة  ب�سِ البيداغوجيا 

باإجراء المتحانات النهائية لل�سدا�سي 
اجلاري و  ماي   21 من  ابتداًء  الثاين 
يعّد  القرار  امل�سدر اأن  ذات  اعترب 
مو�سحا  التكوين،  مل�سداقية  �رضبا 
اأنه يختزل ال�سدا�سي يف ثالثة اأ�سابيع 
العلم  مع  ال�ستثنائي،  الظرف  بحجة 
باأن القوانني الناظمة للتكوين يف نظام 
ا�ستكمال  وجوب  على  تن�ّس  ل.م.د 

الن�ساب الذي اأقلُّه اثنا َع�رَضَ اأ�سبوعاً، 
يف�سل  يزال  ما  اأنه  من  الرغم  وعلى 
ع�رضةُ  اجلامعي  املو�سم  نهاية  عن 
اأ�سابيع، مما ي�سي بعدم حر�س الكلية 
التكوينية  العملية  م�سداقية  على 
اإدارة  املكتب  يحمل  ذلك  اأجل  من 
عن  ينجّر  فيما  م�سوؤوليتها  الكلية 
التكوين  يف  دوره  عن  الأ�ستاذ  حتييد 

مهامه،  اأبرز  من  يعد  الذي  والتقومي 
ل  واإمالءات  فوقية  قرارات  عرب 
ت�ستويف الإجراءات القانونية و اأ�ساف 
البيان اأن املكتب ي�سجل اأ�سفه لتعّنت 
�رضب  على  الإ�رضار   يف  الكلية  هذه 
ال�سدا�سي، على الرغم من  م�سداقية 
حماولة بع�س الأ�ساتذة اقرتاح حلول 
كفيلٍة باإنقاِذ ما ميكن اإنقاُذه من خالل 
و  �سهر جوان  اإىل  المتحانات  تاأجيل 
يف ذات ال�سياق  طالب املكتب املحلي 
للكنا�س الإدارة يف كل م�ستوياتها بفتح 
اإطار  يف  الأ�ساتذة  مع  احلوار  اأبواب 
الظروف  يف  ل�سيما  دائمة،  قنوات 
الدقيقة التي متّر بها البالد، وجت�سيد 
القوانني الناظمة للجامعة فيما يتعلق 
يف  وبخا�سة  الأ�ستاذ،  با�ست�سارة 
بالبيداغوجيا  ال�سلة  ذات  الق�سايا 
اإىل  كافة  التقومي داعيا الأ�ساتذة  و 
موقف  اأو  خطوة  لأي  حت�ّسبا  التجّند 
اجلديدة  الإفرازات  تقت�سيهما 

للق�سايا املطروحة.

اجلامعات  طلبة  من  املئات  اأقدم 
بغرب الوطن على تنظيم احتجاجات 
بعيد  الحتفالت  مع  تزامنا  عارمة 
بها  الحتفالت  راف�سني   ، الطالب 
مع  املوعد  تزامن  ورغم  حيث   ،
الكليات  المتحانات  بالعديد من 
من  الطلبة  مينع  مل  ذلك  اأن  اإل 
ومظاهرات  م�سريات  يف  اخلروج 
رموز  بقايا  مع  الحتفال  راف�سني 
جعل  الذي  النظام  احلايل  الأمر 
الحتفالت  يقاطعون  الولة 

باجلامعات .
طلبة  القطب  اأقدم  تلم�سان  ففي 
اجلامعة  مقر  بغلق  اجلديد  اجلامعي 
والوفد  الولية  وايل  دخول  راف�سني 

الإ�رضاف  اأجل  من  له  املرافق 
التي  الطالب  احتفالت  عيد  على 
 ، اجلامعة  مبقر  مربجمة  كانت 
الوايل  رف�س  توؤكد  �سعارات  حاملني 
الفا�سد  النظام  رموز  احد  ب�سفته 
الحتفال  يف  املعتربين  م�ساركته 
ال�سعبي  وللحراك  لل�سعب  خيانة  هو 
الذي يطالب منذ 22 فرباير املن�رضم 
ومنذ  هذا   ، النظام  رحيل  ب�رضورة 
الطلبة  الباكر  جتمهر  ال�سباح 
اجلديد  اجلامعي  القطب  مبدخل 
الوطنية  العالم  حاملني  مبن�سورة 
موا�سلة  على  م�سددين  وال�سعارات 
الأ�سبوعية  ورف�س  الحتجاجات 
النظام ، هدا  التعامل مع رموز بقايا 

م�سرية  اإىل  الحتجاج  حتول  وقد 
ب�سقوط  اجلامعة  للمطالبة  داخل 
حماولة  اية  وعرقلة  النظام  بقايا 
وب�سيدي   ، الطالب  بعيد  لالحتفالت 
اجلياليل  طلبة  جامعة  خرج  بلعبا�س 
الحتفالية  راف�سني الربامج  الياب�س 
حيث   ، الولية  �سلطات  اأعدتها  التي 
اجلامعة  ومنع  بغلق  الطلبة  قام 
 ، ولوجها  من  املحلية  ال�سلطات 
املركز  طلبة  اقدم  جهة  اأخرى  من 
متو�سنت  بعني  اجلامعي  بو�سعيب 
اأ�رضفت  التي  الحتفالت  برف�س 
عليها وايل الولية  لبيبة ويناز وحملوا 
نف�س   ، لل�سلطة  مناه�سة  �سعارات 
ابن خلدون  �سهدتها جامعة  الأو�ساع 

الدرا�سة  الطلبة  قاطع  اأين  بتيارت 
الحتفالت  واحتجوا راف�سني 
ال�سنوية بعيد الطالب ، وهي الأجواء 
بن  جامعة  ح�سيبة  �سهدتها  التي 
الطلبة  قاطع  اأين  ب�سلف  بوعلي 
ال�ستدراكية  والمتحانات  الدرو�س 
من   ، اجلامعة  مقر  بغلق  وقاموا 
جهتهم  رف�س طلبة املركز اجلامعي 
بالمتحانات  بغليزان اللتحاق 
من   ، برمادية  بحي  املركز  وغلقوا 
كل  مع�سكر  طلبة  جهتهم  رف�س 
اأ�سكال الحتفالت بجامعتهم حاملني 

�سعارات �سد بقايا ال�سلطة .
حممد بن ترار

عمليات ال�سرقة داخل احلرم اجلامعي

املوؤ�س�سات اجلامعية بغرب الوطن

ف.ن�سرين

كنا�س ب�سار  يدين جر �أ�ساتذة 
�إىل �ملحاكم و يتهم �لإد�رة

�لطلبة يو��سلون �حتجاجهم �مل�ساند للحر�ك �ل�سعبي

و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة

�لطلبة يجددون مطلبهم 
برحيل رموز �لنظام �لبوتفليقي 

الطلبة  من  املئات  الأم�س  جدد 
م�سريتهم  الوطني  عيدهم  يف 
التي  انطلقت من �ساحة  ال�سلمية 
بالربيد  مرورا  اودان  موري�س 
املركزي وحمكمة �سيدي احممد 
املركزية،  اجلامعة  اىل  و�سول 
النظام  رموز  برحيل  هتفوا  حيث 
لتم�سك  رف�سهم  عن  و  عربوا 
ال�سلطة بتنظيم انتخابات رئا�سية 
، داعني اإىل رحيل الباءات الثالث 

و كل وجوه النظام .
ورفع الطلبة العديد من الالفتات« 
»4 جويلية  ترحلوا«،  يعني  ترحلوا 
كاين م�سرية« ، طلبة واعون للنظام 
لن  �سامدون  راف�سون«،�سائمونن 
ال�سعب   « ترحلون«،  حتى  ن�سكت 
ماكن�س   ،« م�ستقل  ق�ساء  يريد 
تعبريا   ، الع�سابات«  يا  انتخابات 
عن رف�سهم لكل رموز النظام ، يف 
حني نددو بتم�سك ال�سلطة بتنظيم 

اإنتخابات بتاريخ 4 جويلية املقبل 
�سيدي  اإىل حمكمة  الطلبة  وتوجه 
رم�سان،  عبان  �سارع  يف  اأحممد 
الرئي�سي  املدخل  حا�رضوا  حيث 
الأمنية  ورفعوا  رغم  احلواجز 
ق�ساء  يريد  “ال�سعب  �سعارات 
م�ستقل” و”” و” 4 جويلية نديرو 

م�سرية”.
�رضورة  على  الطلبة  و�سدد 
احلراك  ملطالب  ال�ستجابة 
الذي خرج منذ جمعة 22 فيفري 
املن�رضم ورفع مطالب �رضعية يف 
النظام،  رموز  كل  رحيل  مقدمتها 
انتقالية  مرحلة  يف  والدخول 
تقودها �سخ�سيات توافقية حتظى 
اإىل  الذهاب  ثم  ال�سعب  باحرتام 
حتت  رئا�سية  انتخابات  تنظيم 
مقبولة  �سخ�سيات  اإ�رضاف 
ال�سعب  بطموحات  وترقى  �سعبيا 

اجلزائري .

ندد املكتب املحلي للكنا�س بجامعة ب�سار االأحداث اال�ستثنائية واخلطرية والو�سعية املزرية التي اآلت اإليها 
جامعة ب�سار جراء اإنعدام االأمن وف�سل االإدارة يف ت�سيري اأزمة ال�سرقات املتتالية التي طالت املخازن، خمابر 

البحث واملخابر البيداغوجية، و التي مت فيها اتهام اأ�ساتذة و باحثني و جرهم اإىل املحاكم .
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على م�ستوى مقر املديرية العامة للجمارك

��ستحد�ث جلان م�ساحلة و حتديد تركيبتها
�سيتم على م�ستوى اجلمارك اجلزائرية 
بدرا�سة  مكلفة  م�ساحلة  جلان  اإن�ساء 
من  عنها  املعرب  امل�ساحلة  طلبات 
باجلرمية  املتابعني  الأ�سخا�س  قبل 
مر�سوم  عنه  ن�س  ح�سبما  اجلمركية، 
رقم  الر�سمية  باجلريدة  ن�رض  تنفيذي 

.29
من   265 املادة  لأحكام  تطبيقا  و 
قانون اجلمارك، يهدف هذا املر�سوم 
حتديد  و  امل�ساحلة  جلان  اإن�ساء  اإىل 
م�سوؤويل  قائمة  و  �سريها  و  ت�سكيلها 
لإجراء  املوؤهلني  اجلمارك  اإدارة 
امل�ساحلة و حدود اخت�سا�سهم و ن�سب 
ت�سمنه  ح�سبما  اجلزئية،  الإعفاءات 

املر�سوم املوؤرخ يف 29 اأفريل 2019.
جلنة  تن�ساأ  املر�سوم،  بهذا  عمال  و 
مقر  م�ستوى  على  للم�ساحلة،  وطنية 
جلان  و  للجمارك،  العامة  املديرية 
حملية للم�ساحلة، على م�ستوى مقر كل 
مديرية جهوية للجمارك، و تتكلف هذه 
اللجان بدرا�سة طلبات امل�ساحلة التي 
ب�سبب  املتابعون  الأ�سخا�س  يقدمها 
الراأي  اإبداء  و  ارتكاب جرائم جمركية 

فيها.

للم�ساحلة  الوطنية  اللجنة  وترتاأ�س 
للجمارك  العام  املدير  طرف  من 
مدير  من  متكونة  هي  و  ممثله  اأو 
املنازعات و تاأطري قبا�سات اجلمارك، 
الأنظمة  و  التنظيم  و  الت�رضيع  مدير 
الأ�س�س  و  اجلباية  مدير  اجلمركية، 
ت�سيري  و  الإ�ستعالم  مدير  ال�رضيبية، 
نائب  و  التحقيقات  مدير  املخاطر، 

املدير لق�سايا املنازعات كمقرر.
جلان  جتتمع  الت�سيري،  يخ�س  فيما  و 
على  ال�سهر  يف  واحدة  مرة  امل�ساحلة 
روؤ�سائها  ا�ستدعاء  على  بناء  الأقل 
لإجراء  املوؤهل  امل�سوؤول  يقرر 
اللجنة  اأراء  اأ�سا�س  على  امل�ساحلة 
لطلبات  تخ�سي�سه  يجب  ما  املخت�سة 
الطلب،  رف�س  حالة  يف  و  امل�ساحلة. 
للعقوبات  يوؤخذ املبلغ املودع ك�سمان 
املالية امل�ستحقة طبقا لأحكام قانون 
النهائي يف  اإىل حني الف�سل  اجلمارك، 
اإدارة  م�سوؤويل  قائمة  تتكون  و  الق�سية 
امل�ساحلة  لإجراء  املوؤهلني  اجلمارك 
ب�سبب  املتابعني  الأ�سخا�س  مع 
املدير  من  جمركية  جرائم  ارتكابهم 
اجلهوي  املدير  و  للجمارك  العام 

اأق�سام  مفت�سية  رئي�س  و  للجمارك 
احلدودي  املركز  رئي�س  و  اجلمارك 

الربي للجمارك.
امل�سوؤولني  اخت�سا�س  يحدد  كما 
اجلمركية  امل�ساحلة  لإجراء  املوؤهلني 
و مبلغ احلقوق  ح�سب طبيعة اجلرمية 
او املتمل�س  الر�سوم املتغا�س عنها  و 
منها اأو قيمة الب�سائع القابلة للم�سادرة 
على  يجب  و  الداخلية  ال�سوق  يف 
ارتكاب  ب�سبب  املتابعني  الأ�سخا�س 
يف  يرغبون  الذين  و  جمركية  جرائم 
ال�ستفادة من اإجراء امل�ساحلة تقدمي 
و  ال�سفينة  ربان  ميكن  و  كتابي.  طلب 
قائد املركبة اجلوية و امل�سافر تقدمي 
فاإن  احلالة  هذه  يف  و  �سفهي،  طلب 
مقام حم�رض  تقوم  النهائية  امل�ساحلة 
امل�ساحلة   جتوز  ل  انه  غري  اجلمارك 
بالب�سائع  املتعلقة  اجلرائم  يف 
املحظورة عند ال�سترياد اأو الت�سدير.

الذي  التفاق  امل�ساحلة  تعترب  و 
مبوجبه تقوم اإدارة اجلمارك يف حدود 
مالحقة  عن  بالتنازل  اخت�سا�سها 
اجلرمية اجلمركية يف مقابل اأن ميتثل 
املخالفون   الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س 

باملنازعة  الإذعان  اأما  معينة  ل�رضوط 
مبوجبها  يقدم  منوذجية  وثيقة  فهو 

املخالف التزاما 
مكفول و يعرتف فيه بالأفعال املن�سوبة 
و  اجلمركية  للجرمية  املوؤ�س�سة  و  اإليه 
وديا  النزاع  اإنهاء  يف  رغبته  عن  يعلن 
كما يلتزم بتنفيذ ال�رضوط التي �ستقرر 

ب�ساأنه من طرف امل�سوؤول املوؤهل.
موجزا  باملنازعة  الإذعان  يت�سمن  و 
رفع  �رضوط  و  املرتكبة  اجلرمية  عن 
املودع  املبلغ  و  الب�ساعة  عن  اليد 
و  رقم  كذا  و  اجلمارك  قاب�س  لدى 
امل�ساحلة  اأما  الإيداع  و�سل  تاريخ 
�رضوطا  يت�سمن  اتفاق  فهي  املوؤقتة 
اإىل  النزاع  اإنهاء  اإىل  تهدف  موؤقتة 
املوؤهل  امل�سوؤول  م�سادقة  غاية 
يف  النهائية  امل�ساحلة  لإجراء  عليها 
اأن  حني  يف  اخت�سا�سه،  حدود  اإطار 
نهائي  اتفاق  هي  النهائية  امل�ساحلة 
املخالف  و  اجلمارك  اإدارة  به  تنهي 
اجلمركية  اجلرمية  عن  الناجت  النزاع 
بالطريق الودي وفقا لل�رضوط املحددة 
فيه و مبوجبه تنق�سي الدعوى اجلبائية 

و العمومية.

جامعة تيارت

نهاية �إ�سر�ب د�م قر�بة 3 �أ�سهر 
اإدارة جامعة »ابن خلدون«  تو�سلت 
لتيارت اإىل اتفاق مع ممثلي الطلبة 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  عودتهم  حول 
بداية من اأم�س الأحد بعد اإ�رضاب 
دام قرابة 3 اأ�سهر، ح�سبما اأفاد به 
مدير هذه املوؤ�س�سة للتعليم العايل.

واأو�سح ال�سيخ بلف�سل اأنه »بناء على 
اجلامعة  اإدارة  اإليه  بادرت  اجتماع 
وجمع مدير اجلامعة ونوابه مبمثلني 
اإتفاق  اإىل  التو�سل  مت  الطلبة  عن 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الطلبة  بعودة 
الإ�رضاب  عواقب  تفادي  اأجل  من 

الذي دام ملدة تقارب 3 اأ�سهر«.
اإقناع  مت  اأنه  امل�سدر  ذات  واأبرز 
التحاق  ب�رضورة  الطلبة  ممثلي 
الدرا�سة و الرتاجع  الطلبة مبقاعد 
عن ال�ستمرار يف الإ�رضاب مراعاة 
للطالب واجلامعة  العامة  للم�سلحة 
كل  و�سع  »مت  اأنه  اأ�ساف  و  ككل 
البيداغوجية  والو�سائل  الإمكانيات 
من  الطلبة  ت�رضف  حتت  والب�رضية 
الدرا�سة  مبقاعد  الإلتحاق  اأجل 
الربنامج  من  تبقى  ما  وا�ستكمال 

البيداغوجي يف اأح�سن الظروف«.

اأن  اإىل  تيارت  جامعة  مدير  واأ�سار 
انقطاع  بدون  در�سوا  الذي  الطلبة 
يف  الإمتحانات  اإجراء  ميكنهم 
الفطر  عيد  بعد  مبا�رضة  موعدها 
لطلبة  برنامج  ت�سطري  �سيتم  بينما 
تذبذبا  عرفت  التي  التخ�س�سات 
يف الدرا�سة من اأجل اإمتام الدرا�سة 
�سهر  نهاية  المتحانات  واإجراء 

جويلية. 
يلتحقوا  مل  الذين  الطلبة  اأما 
الثاين  ال�سدا�سي  خالل  نهائيا 
اأجل  من  برنامج  ت�سطري  ف�سيتم 
الدرا�سة  اإمتام  يف  النطالق 
�سبتمرب  �سهر  المتحانات  واإجراء 
املقبل، كما اأ�سري اليه ،و اأكد مدير 
الطلبة  ح�سور  »ن�سبة  اأن  اجلامعة 
بحلول  ارتفعت  اجلامعة  مبدرجات 
�سهر رم�سان لت�سل اإىل 45 باملائة 
مقارنة ب�سهري مار�س واأبريل حيث 
و�سلت اإىل ن�سبة ترتاوح بني 20 و 30 

باملائة« .
بجامعة  الطلبة  تعداد  اأن  يذكر  و 
 33 ب  يقدر  لتيارت  خلدون«  »اإبن 

األف طالب عرب 8 كليات.

ب�ساطئ القدي�س جرمان

توقيف 10 »حر�قة« من �سمنهم 
�إمر�أة بعني �لرتك بوهر�ن

اأم�س، م�سالح  متكنت م�ساء 
باأمن  الرتك  عني  لأمن  ال�رضطة 
 10 توقيف  من   ، وهران  ولية 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
اإمراأة،  بينهم  ،من  و36�سنة   20
الو�سطى  الوليات  من  ينحدرون 
الإبحار  ب�سدد  وهم   ، للوطن 
ال�رضي ، عملية التوقيف متت بناء 
م�سبوهة ملجموعة  على حتركات 
قطاع  م�ستوى  على  ال�سباب  من 
الإخت�سا�س ، كانوا يحملون اأمتعة 
خفيفة، بعد التحريات التي قامت 
الذكر  بها م�سالح ال�رضطة �سالفة 
،التي اأف�ست اإىل اإكت�ساف اأن هذه 

الرتاب  مغادرة  ب�سدد  املجموعة 
�سخ�س  مع  بالتواطوؤ  الوطني 
اأين  الوطن،  باخلارج  يقيم  اأجنبي 
التنفيذ  حمكمة  خطة  و�سع  مت 
م�ستوى  على  توقيفهم  اإىل  اأف�ست 
جرمان«  »القدي�س  البحر  �ساطئ  
اإخ�ساعهم  لأيتم  الرتك،  بعني 
�سبط  اأين  التفتي�س  لعملية 
العملة  من  مالية  مبالغ  بحوزتهم  
ال�سعبة  قدر املبلغ مايل الإجمايل 
اإخطار  وكيل  مت  1390اأورو ،  ب 
�سدهم  حترير  ومت   اجلمهورية 

اإجراء ق�سائي.
 اأحمد بن عطية

اإميان لوا�س 



هذا  خالل  البويرة  مدينة  �شهدت 
وا�شعا  انت�شارا  الف�شيل  ال�شهر 
تويل  فحيثما   , للمت�شولني  ومذهال 
اأ�شحاب  على  عيناك  تقع  وجهك 
اأعمارهم  مبختلف   , املهنة  هذه 
االجنا�س  مبختلف  وحتى  واأ�شكالهم 
واالأ�شواق  امل�شاجد  اأمام  خا�شة   ,
وحتى  النقل  وحمطات  واملخابز 
من  ت�شلم  مل  واملحالت  املقاهي 
ذلك مرددين عبارات ي�شتعطفون بها 
ق�شد  ي�شطنعونها  الرهيفة  القلوب 
اليوم   ذلك  م�رصوف  على  احل�شول 
ال�شوء على هذه  �شلطت   « الو�شط   «
املارة  تزعج  اأ�شحت  التي  الظاهرة 
اخلا�س  حديث  ت�شكل  باتت  حتى   ,
بعد  خا�شة   , البويرة  مبدينة  والعام 
من  معتربة  اأفواج  طرف  من  غزوها 
االأفارقة فخالل جولتنا بها ال حظنا 
 , العبادة  اأماكن  هي  هوؤالء  وجهة  ان 
اإال  م�شجد  على  منر  نكاد  ال  بحيث 
بفئات  اأمامه  م�شطفني  وجندهم 
عمرية خمتلفة و �شغارا كانوا اأم كبارا 
يف�شلون  حيث   , اجلن�شني  كال  ومن 
حتى  امل�شاجد  اأبواب  اأمام  اجللو�س 
لك�شب  امل�شلني  تعاطف  ي�شتغلوا 
بع�س االأموال . فبعدما كانت وجهتنا 
ببع�س  مررنا  امل�شاجد  نحو  االأوىل 
املحالت واملتاجر لبيع ال�شلع واأمام 
بالنا�س  تعج  التي  واالأماكن  االأ�شواق 
للتودد  الفر�شة  هذه  ي�شتغلوا  حتى 

باأ�شمى عبارات ال�شفقة والعطف مما 
اأ�شبحت هذه الظاهرة تزعج العديد 
حد  على  واملواطنني  البائعني  من 
املواطنني  بع�س  اقرتبنا من   . �شواء 
على  والتطلع  اأرائهم  اخذ  اجل  من 
حتديدا  الفئة  هذه  جتاه  اأفكارهم 
املت�شولني  يوميات  ذكر  فبمجرد   ,
اإن   « قائال  بربودة  كهل  فاجاأنا  حتى 
مت�شولني  هيئة  يف  حمتالني  بع�شهم 
يتخذون الت�شول مهنة لهم ق�شد جني 
 « او اجتهاد  اأموال طائلة بدون تعب 
ليقاطعه مواطن اآخر يقول » اأن هوؤالء 
اأ�شبحوا يعيقون يومياتهم  املت�شولني 
بهذه الظاهرة امل�شينة , فحتى اأكرثهم 
 , للمارة  عناء وفقرا ال ميدون يدهم 
حتى  يزاحمون  منهم  البع�س  اإن  بل 
املت�شولني احلقيقيني . فبعد اأن كانت 
املراأة حمت�شمة وتخجل من يد يدها 
اأ�شبحت   , اليها  النا�س  الأقرب  حتى 
املت�شولني  قائمة  تت�شدر  اليوم 
 , العمرية  الفئات  جميع  ت�شم  التي 
قدمن  مت�شوالت  انت�شار  جند  حيث 
واأ�شبحن  اأخرى  واليات  من  بكرثة 
الأنهن  اأ�شال  ال�شارع  بكالم  يبالني  ال 
حميطهن  عن  بعيدات  ب�شاطة  وبكل 
حمرتفات  اأ�شبحن  وقد   , االأ�شلي 
يف  اأطفالهن  مدربات  نقل  مل  اإن 
فاملهم  اال�شتعطاف  عبارات  �شياغة 
املال  ك�شب  يبقى  الرئي�شي  والهدف 
الطرق  كل  كون  كانت  طريقة  وباأي 

جيوب  اىل  اإحداهن  تقول  كما  توؤدي 
ي�شتخدمون  باتوا  حتى   , املح�شنني 
على  الر�شع  وحتى  �شغارا  اأطفاال 
غفوة  حالة  يف  جتدهم  مر�شى  اأنهم 
دائمة وطويلة ما ي�شتدعي ال�شك يف 
االأطفال  لهوؤالء  ا�شتعمالهم ملنومات 
مرتفعة  حرارة  درجة  يف  ودورانهم 
التي   , احلارقة  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت 
ناهيك  وعيهم  وتفقدهم  تف�شلهم 
ت�شرت  ال  والتي  املمزقة  االألب�شة  عن 
فتجدها  اأج�شادهم  من  جزءا  اإال 
جبنا   . ال�شفقة  تثري  مهلهلة  بالية 
البويرة  مدينة  واأحياء  �شوارع  معظم 
االأفارقة  الرعايا  تدفق  اأن  فاكت�شفنا 
على املدينة ملمار�شة الت�شول راجع 
االأو�شاع  علها  خمتلفة  الأ�شباب 
االأمنية التي األت اإليها دولهم ف�شاقت 
الرحيل  �شوى  يجدوا  ال�شبل ومل  بهم 
ويرى  هذا   , االأ�شلي  موطنهم  من 

اأن هناك مت�شولون  بع�س املواطنني 
نظرا  م�شاعدات  اإىل  ما�شة  بحاجة 
لظروفهم االجتماعية املزرية واأ�شار 
يف  لي�شو  من  هناك  اأن  اإىل  اآخرون 
الت�شول  اعتادوا  انهم  غري  حاجة 
يف  معروفة  تقنيات  يعتمدون  وهم 
جمال اخلداع واالحتيال , كما طالب 
اإعادة  ب�رصورة  اآخرون  مواطنون 
توجيه االأفارقة املت�شولني اإىل مراكز 
الدولة خ�شي�شا  اأن�شاأتها  التي  العبور 
بهم  للتكفل  الوطني  الرتاب  لهم عرب 
يف اأح�شن الظروف وحلفظ كرامتهم 
, كما اأ�شار عدد اآخر منهم اأنه يف ظل 
العدد الهائل من املت�شولني اأ�شبح من 
ال�شعب التمييز بني املت�شول احلقيقي 
مما  واملزيف  املحتال  واملت�شول 
اإىل  املواطنني  من  بالعديد  يدفع 

االمتناع عن دفع ال�شدقة .
�أح�سن مرزوق

بلدية بو�سفر بوهر�ن

منتخب �سابق يزور وثيقة 
الرتخي�س لهوائيات »موبيلي�س« 

بوهران,  للجنح  الرتك  عني  مبحكمة  العامة  فتحت اأم�س,النيابة 
حتقيقا معمقا حول ق�شية تتعلق مبنح رخ�س مزورة ببلدية بو�شفر 
لو�شع  اتفاقيات  من  امل�شتفيدين  من  لعدد  االنتخابية  العهدة  يف 
هوائيات ر�شد اال�شتقبال ال�شبكي ل�رصكة االإت�شاالت »موبيلي�س«, 
عقود  يحوزون  ال  الرخ�س  خذه  من  امل�شتفيدين  اأن  من  بالرغم 
امللكية للمباين و ال�شكنات التي مت بها و�شع الهوائيات, و ا�شتنادا 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأن  ل«الو�شط«  ك�شف  مطلع  مطلع  مل�شدر 
حمكمة عني الرتك بعا�شمة الكورني�س الوهراين �رصع يف التحقيق 
بو�شفر  بلدية  رئي�س  نواب  اأحد  تورط  موؤخرا  تلقاها  �شكوى  يف 
خالل العهدة االنتخابية  2012/ 2017 و املدعو » اأ ع ق« و الذي 
كان ي�شغل من�شب نائب »املري« املكلف بالعمران, و الذي تورط يف 
اأعمال التزوير و اإ�شتعمال املزور و �شوء ا�شتغالل الوظيفة و �شوء 
الت�شيري و خيانة االأمانة, من خالل اإ�شدار رخ�شة للمدعو » �شا اأ 
ح« بتاريخ 13 �شبتمرب من �شنة 2014, يوؤكد فيها باأن �شاحب املبنى 
الكائن ب�شاطئ بو�شفر رقم »1« املطل على واجهة البحر بطابقني 

هو مبنى يحوز مالكه على عقد امللكية.
التقنية  امل�شالح  قبل  من  موؤخرا  اأجري  جدي  حتقيق  عقب  و 
اأن نائب »املري« ال�شابق الذي ال يزال يحمل  لبلدية بو�شفر, تبني 
�شفة منتخب خالل العهدة احلالية, قام بالت�رصيح الكاذب و زور 
�شاحبه  يرغب  كان  الذي  ذكره  ال�شالف  املبنى  كون  الرتخي�س 
ر�شد  هوائي  لو�شع  »موبيلي�س«  االإت�شاالت  موؤ�ش�شة  مع  التعاقد 
الراغب  يكون  اأن  ال�رصكة على �رصورة  فيه  تلزم  الذي  و  ال�شبكة, 
يف التعاقد معها ميتلك عقدا للملكية ك�رصط اأ�شا�شي للتعاقد, ما 
دفعه للتعامل مع نائب رئي�س البلدية ال�شابق ذكره و الذي اأ�شدر 
ت�رصيحا يوؤكد امتالكه لعقد امللكية و هو ما اأثبت عك�شه التحقيق 

االإداري من قبل امل�شلحة التقنية لبلدية بو�شفر.
املجتمع  ممثلو  انتف�س  بو�شفر  ببلدية  دائما  و  مت�شل  �شياق  يف 
املدين ب�شبب التجاوزات ال�شارخة التي تخ�س نهب العقار, حيث 
اأر�شية كبرية موؤخرا, و  قام اأحد النافذين باالإ�شتيالء على قطعة 
بالرمال  بطالئه  قام  و  لل�شيارات  ملراأب  حولها  و  بت�شييجها  قام 
البناء قدمي و يعود ملا قبل  اأن  الدولة  اأمالك  حتى يوهم م�شالح 
�شنة 2008, حتى ي�شتفيد من قانون الت�شوية العقارية 15/08 و مل 
يتوقف عند هذا احلد بل قام بال�رصوع يف ت�شييد مبنى فوقه ب7 

طوابق .
 �أحمد بن عطية

بلدية بئر �جلريبوهر�ن

نائب ي�سدر �سهادات 
اإ�ستغالل مزورة بوهران

بوهران  االإبتدائية  اجلنح  حمكمة  جمددا  تفتح  اأن  املرتقب  من 
ق�شية نهب العقار و »البزن�شة« به و املتورط فيه نائب رئي�س بلدية 
بئر اجلري ال�شابق » ق رب« و الذي مت توجيه له  تهمة التورط يف 
جنحة التزوير واإ�شتعمال املزور, وجنحة اإ�شتغالل النفوذ اإىل جانب 
اإقدام هذا االأخري على تزوير �شهادة  اأموال عمومية عقب  تبديد 
قابلية اإ�شتغالل موؤرخة يف 21/06/2017 حتت رقم 06/2017 قام 
للدولة  ملك  اأر�س  قطعة   156 بيع  عقود  بتحرير  موثق  مبوجبها 
ملواطنني باإيهامهم اأنها متواجدة على م�شتوى التعاونيات العقارية 

الهداية 1 و الهداية 2.
اإ�شافة اإىل �شوق بن يحي, حممد بو�شياف, الرحمة 2 واملوحدين 
بحي بلقايد التابع لبلدية بئر اجلري.بالرغم من اأن امل�شاحة بهذه 
�شهادة  قرار  على  باالإعتماد  وذلك  بالكامل,  اإ�شتهلكت  التعاونيات 
قابلية لالإ�شتغالل مزورة �شلمت لهم من قبل نائب املجل�س ال�شعبي 
اأ�شا�شها  على  قام  التعاونيات  اإحدى  بتواطوؤ  اجلري.  لبئر  البلدي 
بالتعاونيات  العقارات  لهذه  ملكية  عقود  بتحرير  »ع.م«  املوثق 

ال�شابقة الذكر وامل�شهرة باملحافظة العقارية.
ليتبني بعد طلب هوؤالء امل�شتفيدين من هذه القطع االأر�شية غري 
,اأنها مزورة  بال�شباك املوحد  بناء  بالتعاونيات رخ�س  املتواجدة 
كونها مل ت�شدر عن املجل�س ال�شعبي البلدي بل وال وجود لها اأ�شال 

بال�شجالت اخلا�شة بقرارات االإ�شتغالل.
تورط  بعد  بئر عرفت موؤخرا هزة عنيفة  بلدية  اأن  بالذكر  جدير 
ف�شيحة  يف  للبلدية  العام  واالأمني  ونائبه  اجلري  بئر  بلدية  »مري« 
اأموال عمومية وبعد حترك الدعوى  ال�شفقات امل�شبوهة وتبديد 
البلدية  عام  اأمني  و  ونائبه  االأخري,  هذا  باإيداع  اأدت  العمومية 
احلب�س فيما بقي االآخرون حتت الرقابة الق�شائية , فيما ال تزال 
القادمة.  االأيام  املنتخبني  ا�شتدعاء  و�شيتم  مفتوحة  التحقيقات 
وتبا�رص م�شالح االأمن ح�شب م�شادرنا منذ اأيام فتح حتقيقات حول 
االأرا�شي  على  واالعتداء  والتعاونيات  اجلري  بئر  بلدية  يف  العقار 
الف�شائح  من  الكثري  �شيك�شف  الذي  املثري  امللف  هذا  الفالحية 

العنقودية.

دعا �إىل جتاوز �لنقا�ش حول دور �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

رحابي يطالب اأطراف االأزمة بتقدمي تنازالت
دعا �لوزير و�لدبلوما�سي 

�لأ�سبق عبد �لعزيز رحابي, 
�أم�ش �لأحد باجلز�ئر 

�لعا�سمة, �إىل »مبادرة 
�سيا�سية قوية« ملر�فقة 

تفعيل �ملادة 102 من �لد�ستور 
و�خلروج من »�لن�سد�د 

�ل�سيا�سي« �لذي تعاين منه 
�لبالد.

لالإذاعة  ت�رصيح  يف  رحابي  وقال 
املبادرات  عديد  اأن  الوطنية, 
»تغطية  بهدف  برزت  ال�شيا�شية 
الفراغ الذي ت�شبب فيه تفعيل املادة 
اإىل  و�شلت  والتي  الد�شتور  من   102
�شيا�شيا  ان�شدادا  وخلفت  حدودها 
»اقرتاح  �رصورة  موؤكدا  حقيقيا«, 
مبادرة �شيا�شية حقيقية وقوية تدعم 

هذه املادة وترافقها«. 
هذه  اأن  االأ�شبق,  الوزير  واأ�شاف 
اقرتاح  على  بناء  تكون  قد  املبادرة 
تكون  اأن  اأو  اجلي�س  »قيادة  من 
والرئا�شة  اجلي�س  بني  م�شرتكة 
واملجتمع  االأحزاب  وممثلي 
»يقدم كل  اأن  اأهمية  املدين«, مربزا 
نقا�س  اإطار  تنازالت يف  اجلزائريني 
اأمرا  فتحه  اأ�شبح  حقيقي  �شيا�شي 
مبادرة  اإجناح  بهدف  م�شتعجال« 
ا�شتقرار  على  و«املحافظة  التوافق 
البالد«,ويف ذات ال�شياق, حذر رحابي 
من اأن »ا�شتمرار االن�شداد ال�شيا�شي 
قد يوؤدي اإىل اأزمة اأمنية �شيكون لها 

تداعيات على الدول املجاورة وعلى 
هذا  اأن  م�شيفا  الدولية«,  القوى 
االن�شداد »خلق �شغطا على املجتمع 
الوطني«ولدى  االقت�شاد  وعلى 
االنتخابات  ملو�شوع  تطرقه 
الرئا�شية املقررة يوم 4 جويلية, اأكد 
الدبلوما�شي االأ�شبق اأن هذا املوعد 
االنتخابي »مرفو�س �شعبيا واأجندته 
وهناك  نف�شها  تفر�س  مل  ال�شيا�شية 
تنظيمه  يف  و�شيا�شي  قانوين  اإ�شكال 
هذه  اإجراء  يتم  اأال  فيمكن  وبالتايل 
احلالية  الظروف  يف  االنتخابات 
الأنها �شتكون رئا�شيات بدون �شعب«, 
هذا  حلل  اقرتاح  »�شدور  متوقعا 
ظل  يف  وقت«,  اأقرب  يف  االن�شداد 
حول  اجلي�س  من  وا�شحة  »اإ�شارات 
املطالب  ومرافقة  الت�شاور  �رصورة 

ال�شعبية«.

اإىل  رحابي  دعا  ال�شدد,  هذا  ويف 
املوؤ�ش�شة  دور  النقا�س حول  »جتاوز 
هذا  الأن  ال�شيا�شة,  يف  الع�شكرية 
موؤكدا  الد�شتور«,  يف  موؤطر  الدور 
يف  دورا  لعبت  اجلي�س  »قيادة  اأن 
تفعيل املادة 102 من الد�شتور«, واأن 
»االإ�شكال اليوم لي�س يف دور اجلي�س 
ال�شيا�شيني  الفاعلني  كل  دور  يف  بل 
حلول  باإيجاد  مطالبون  هم  الذين 
م�شوؤولية  فهي  االأزمة,  من  للخروج 

جماعية« -على حد قوله-.
عن  االأ�شبق  الدبلوما�شي  وحتدث 
الذي  ال�شيا�شي  اخلطاب  »تغري« 
بـ«مرافقة«  حاليا  يطالب  اأ�شبح 
للتحول  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
»االإرادة  اأن  موؤكدا  الدميقراطي, 
ال�شيا�شية  الطبقة  عند  موجودة 
الدولة  اأن  التحول غري  هذا  لتحقيق 

ومل  الد�شتوري  منطقها  يف  بقيت 
ترد اخلروج عنه وهذا يوؤجج االأزمة 
-كما قال- وينق�س الثقة بني ال�شلطة 
واملواطن«,وجدد رحابي تاأكيده على 
وا�شع,  �شيا�شي  نقا�س  فتح  �رصورة 
م�شريا اإىل اأن م�شاألة »متثيل احلراك 
لي�شت عائقا يف �شبيل ذلك« واأن طرح 
اإ�شكالية التمثيل »توؤجل حل االأزمة«.
تخوفه  االأ�شبق  الوزير  واأبدى 
االنتقالية  »املرحلة  مطلب  من 
وقتا  تعطي  »ال  الأنها  الق�شرية«, 
التهيوؤ  ق�شد  اجلزائري  للمجتمع 
والتهيكل �شيا�شيا«, معتربا اأن تنظيم 
االنتخابات الرئا�شية املقبلة »بنف�س 
�شيوؤدي  ال�شابقة  واالآليات  االأ�شاليب 
تغيري  ينبغي  وبالتايل  النتائج,  لنف�س 
ت�شاور  من  انطالقا  االآليات  هذه 

وا�شع ولي�س مببادرة من االإدارة«. 

م.�ش

�زد�دو� ب�سكل مذهل خالل رم�سان

املت�سولون يغزون �سوارع مدينة البويرة

24 �ساعة�لإثنني 20  ماي 2019  �ملو�فـق  ل15 �سعبان 1440هـ 5

 �أحمد بن عطية



باأحياء  املواطنني  من  عدد  قال 
يف  وورقلة  الروي�سات  بلديتي 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط«اأن 
لل�سارع  اخلروج  بخيار  مت�سكهم 
للمطالبة بالإ�رصاع يف الإفراج على 
�سالح  اأر�ض  قطعة   4000 ح�سة 
الولية  بعا�سمة  احل�رصي  للبناء 
للم�ستفيدين  ال�سمية  القوائم  و 
�سكنية   اأزيد من 1000 وحدة  من 
جاء  عمومية  اإيجارية  اجتماعية 
جلميع  ا�ستنفاذهم  خلفية  على 
التي   ، املمكنة  الودية  احللول 
�رصعان  ع�سلية  وعود  قابلتها 
اإرادة  غياب  ب�سبب  تال�ست  ما 
حقيقية من امل�سوؤولني املحليني 
خالل  من  القائم  امل�سكل  حلل 
ا�ستكمال  بعدم  تارة  التحجج 
العقارية  للتجزئات  التهيئة 
اأخرى مبخاوف  وتارة  وال�سكنات 
�سناع القرار بالولية من ردة فعل 
من  اأكرث  يف  حذر  الذي  ال�سارع 
وتف�سيال  جملة  برف�ض  منا�سبة 
اأي جتاوزات وخروق قد ت�ساحب 
ال�سمية  القوائم  �سبط  عملية 

للم�ستفيدين من النمطني .
ملف  من  مقربة  م�سادر  وت�سري 
اأن  اإىل  الجتماعي،  ال�سكن 

را�سلت  قد  الو�سية،  الوزارة 
الكبري  باجلنوب  اجلمهورية  ولة 
ل�سبط الرتتيبات املتعلقة بتوزيع 
مبختلف  ال�سكنية  احل�س�ض 
لتو�سيات  تنفيذا  �سيغها، 
بدوي  الدين  الأول،نور  الوزير 
عن  الإفراج  �رصورة  املت�سمنة 
يف  اجلاهزة  ال�سكنات  جميع 
ودفعت   ، املمكنة  الأجال  اأقرب 
التي  املتكررة  الحتجاجات 
يقوم بها ع�رصات املواطنني بني 
احلني والآخر اأمام مقري الدائرة 
والولية ،ال�سلطات اإىل امل�سارعة 

يف �سبط الرتتيبات املعمول بها 
والإفراج عن قوائم امل�ستفيدين 
اإزاء  املطروحة   املخاوف  رغم 
هذه العملية التي ترتب عنها اأكرث 
ال�سارع املحلي  قلق يف  من مرة 

.
املركزية  ال�سلطات  اأن  ومعلوم   
تقارير  عدة   على  حت�سلت   ،
وعرائ�ض  �سكاوى  عن  عبارة 
�رص  تك�سف  مزدوجة  احتجاجية 
الجتماعي  الحتقان  تفاقم 
نف�ض  اأرجعت  و   ، ورقلة  بولية 
لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  امل�سادر، 

يف  الفا�سح  للتاأخر  الحتقان، 
القوائم  عن  يزيد  عما  الإفراج 
الأ�سمية  للم�ستفيدين من ح�سة 
ال�ساحلة  اأر�ض  قطعة   4000
املتف�سي  النهب  للبناء،هو 
املح�سوبة  العقارية  لالأوعية 
على املمتلكات العمومية ، الأمر 
الذي  دفع مب�سالح الأمن الوطني 
ال�سغب  املتخ�س�سة يف مكافحة 
والحتياط  التدخل  ووحدات 
ت�سجيل  اإىل  الوطني،  بالدرك 
حالت احتقان وت�سنج اجتماعي 

غري م�سبوقني .

ببلدية  دبي�ض  قرية  ت�سهد 
ورقلة   لولية  التابعة  اأنقو�سة 
وامل�ساكل  من  النقائ�ض  العديد 
التنموية  جعلت من اأبناء املنطقة 
الو�سع املزري  ي�ستاءون من  هذا 
العواقب  من  العديد  خلف  الذي 
الإق�ساء  �سيا�سات  عن  الناجمة 
تع�سف  ظلت  الذي  والتهمي�ض 

بالقرية.
التابعة   دبي�ض  قرية  �سكان  طالب 
الواقعة  انقو�سة  لبلدية  اإداريا 
عا�سمة  عن  كلم   35 بعد  على 
ال�سلطات   ، ورقلة  الولية 
املحلية ب�رصورة رفع الغنب عنهم 
التنمية  عجلة  دفع  خالل  من 
ظلت  ال�سالفة  التي  باملنطقة 
امل�ساكل  من  العديد  بها  تع�سف 
القطاعات  �ستى  يف  التنموية 
ما  منها  ال�رصورية  واملجالت 
التحتية  للبنية  باقتقارها  تعلق 
ومرافق  عمومية  حمالت  من 
املتطلبات  من  وغريها  ومدار�ض 
يف  تكون  اأن  لبد  التي  ال�رصورية 

زاد  الذي  ، هذا  �سكاين  كل جتمع 
من معاناة ال�سكان وكلفهم العديد 
الوخيمة  جعلتهم  العواقب  من 
وامل�سقة  املعاناة  يتحملون 

املنجرة عن هذه امل�ساكل .
وقد توعد ممثلي ال�سكان باخلروج 
لهجة  من  والت�سعيد  لل�سارع 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد 

مطالبهم اآذانا �ساغية  .
ومعلوم اأن وايل الولية بورقلة عبد 
امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي  القادر 
الهيئة  على  الأول  على  الأول 
هام�ض  على  وجه  قد  التنفيذية 
العتمادات  توزيع  على  اإ�رصاف 
املالية على بلديات منطقة ورقلة 
الكربى ، تعليمات �سارمة للمدراء 
الولئيني والتنفيذيني وكذا روؤ�ساء 
فتح  اأجل  من  والبلديات  الدوائر 
قنوات احلوار البناء مع املواطنني 
ال�سعي  و  لن�سغالتهم  وال�ستماع 
بتطبيق  بها  اجلدي  التكفل  خلف 
مبداأ ح�سب الأولويات والمكانات 

املتاحة .

يعاين �سكان حي قطع الواد ببلدية 
يف  فادح  نق�ض  من  مترنا�ست 
الأمر  يتعلق  و  ال�سبابية  املرافق 
بدور ال�سباب و القاعات املتعددة 
املالعب  كذا  و  الريا�سات 
عنها  ي�سمع  مل  التي  اجلوارية 
�سباب املنطقة حتى الآن ، الأمر 
الذي حول حياتهم اإىل كابو�ض من 
معاد  برنامج  وفق  ي�سري  الروتني 
و  الطريقة  بنف�ض  يومي  ب�سكل 

على مدى �سنوات .
حلد  مريرا  واقعهم  جعل   ما 
ال�سلطات  تفرج  اأمام   يطاق  ل 
مديرية  راأ�سها  على  و  املعنية 
لولية  الريا�سة  و  ال�سباب 
مترنا�ست، هذه الأخرية املطلوبة 
ال�سبانية  الفئات  ب�سدة من طرف 
الظروف  مراعاة  اأجل  من  هناك 
جو  اأي  من  اخلالية  املعي�سية 
ويف   هذا   ، اأو�ساطهم  يف  ترفيهي 
حديث  يومية »الو�سط« مع بع�ض 
هوؤلء  اأكد  فقد  املنطقة  �سباب 
مرافق  اأية  من  اأحيائهم  خلو  باأن 
مع  العي�ض  عليهم  حتم  ترفيهية 
 ، امللل  و  التكرار  ي�سوده  منط 
عن  الرتفيه  قرروا  اإن  و  حتى  و 
يتحملون  اإما  فاإنهم  اأنف�سهم 
م�سقة التنقل اإىل عا�سمة الولية 
�سواء للتنزه اأو ملمار�سة هواياتهم 
اأفكار  ابتكار  اإما  و  املختلفة 
تك�رص جو  ال�سياق  اأخرى يف هذا 
على   ، بهم  يحيط  الذي  الروتني 
رقعة  اأي  اختيار  املثال  �سبيل 
اإىل  يحولونها  م�ستوية  اأر�ض 

ملعب �سغري يكفيهم للعب مباراة 
لديهم  توفر  اإذا  القدم  كرة  يف 
اأي�سا  عنها  للبحث  الكايف  الوقت 
، و ي�سيف املتحدثون باأن غياب 
املنطقة  عن  الرتفيهية  املن�ساآت 
املراهقني  و  ال�سباب  على  حتم 
عن  املتوقفني  منهم  خا�سة  و 
املهنية  احلياة  دخول  الدرا�سة 
روح  قتل  الذي  الأمر   ، مبكرا 
اأحالم  اغتال  و  لديهم  ال�سباب 
غياب  عن  ف�سال  منهم  الكثريين 
املوجودة  املواهب  لد  الإبداع 
هناك ، اأين يكتفي اجلميع  هناك 
ت�سييع  و  املقاهي  يف  باجللو�ض 
ن�سيان  دون  فيها  اأوقاتهم  معظم 
اأ�سبحت  التي  النرتنت  �سالت 
خلو  ظل  يف  الوحيدة  قبلتهم 
 ، املطلوبة  املرافق  من  احلي  
قطع  ناحية  �سباب  فاإن  عليه  و 
ينا�سدون  الأهقار  بعا�سمة  الواد 
و  ال�سباب  مدير  و  الولية  وايل 
يف  للنظر  بتمرنا�ست   الريا�سة 
حالهم الذي ل ي�رص اخلاطر و ل 
يخدم اجليل ال�ساعد باأي �سيء و 
ذلك باإدراجهم �سمن خمططاتهم 
و  املنطقة  لرتقية  الهادفة 
وقت  اأ�رصع  بال�سبان يف  الهتمام 
لي�ض  الوقت  اأن  و  ل�سيما  ممكن 
هم  الذين  اأبناءهم  م�سلحة  يف 
الجتماعية  لالآفات  معر�سون 
اأم�ست تفتك بهم واحدا تلو  التي 
البطالة و املخدرات  الآخر منها 
و  اأ�سكاله  ب�ستى  الإجرام  عامل 

اأنواعه .

هدد مواطنو اأحياء بلديتي ورقلة والروي�شات باخلروج لل�شارع  للمطالبة بتدخل جاد من وايل الوالية 
لدى ال�شلطات املحلية للإفراج على القوائم االأ�شمية  للم�شتفيدين من 4000 قطعة اأر�ض �شاحلة للبناء 

بعا�شمة الواحات و اأكرث من 1000وحدة �شكنية اجتماعية اإيجارية عمومية بدائرة ورقلة .

للمطالبة باالفراج على 4000 قطعة اأر�ض و 1000 �شكن 

اأحمد باحلاج 

 مواطنو بلديتي ورقلة والروي�سات 
يهددون باخلروج لل�سارع  

م�شادر م�شوؤولة للو�شط االفراج على قوائم امل�شتفيدين بعد ا�شتكمال التحقيقات 
       

 .

احلدودية  املناطق  ت�سهد   
تف�سيا  الكبري،  البالد  بجنوب 
مع  البطالة، حتول  لظاهرة  رهيبا 
غري  حملي  لحتقان  الوقت  مرور 
م�سبوق، دفع بال�سباب اإىل التهديد 
يف العديد من املنا�سبات باخلروج 
يف  بحقهم  للمطالبة  ال�سارع  اإىل 

العمل.
ال�سباب  من  الع�رصات  نا�سد   
البطال ببلديات برج باجي خمتار، 
تيندوف   ، ، عني قزام  تني زاوتني 
وورقلة  وايليزي  الوادي   ، ب�سار   ،
جريدة  مع  حديثهم  معر�ض  يف   ،
اجلمهورية  ولة   ،« »الو�سط 
ب�رصورة   ، املذكورة  بالوليات 
زيارة  بربجمة  العاجل  التدخل 
ميدانية اإليهم، للوقوف على اأمهات 
ظل  يف  يكابدونها  التي  امل�ساكل، 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
فيما  النظر  لإعادة  املعنية 
احلق  مطلب  ب�رصعية  و�سفوها 
الإدارية  باملوؤ�س�سات  العمل  يف 
النفطية  وال�رصكات  والقت�سادية 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  ،وذلك  
عن  ال�سادرة  احلكومة  لتعليمة 

الأ�سبق عبد املالك �سالل  الوزير 
اأولوية  منح  ب�رصورة  القا�سية   ،
العمل  عن  للعاطلني  التوظيف 
جاء  ح�سبما  املنطقة،  اأبناء  من 
ذهب  الذين  حمدثينا،  ل�سان  على 
ذلك  من  اأبعد  اىل  منهم  البع�ض 
دفعت  البطالة  باأن  اأكدوا  عندما 
عدد منهم للولوج لعامل التهريب و 
التنقيب عن الذهب حيث اأن هذه 
غالبيتهم  املزرية جعلت  الو�سعية 
ق�سائية  و  اأمنية  مالحقات  حمل 
التهريب  غرار  على  خمتلفة  بتهم 
الوطني  بالقت�ساد  والإ�رصار 

وامل�سا�ض برثوات البالد .
وقد توعد ممثلو ال�سباب الغا�سب 
بالبلديات ال�سالف ذكرها ، يف �سياق 
حديثهم معنا، باخلروج اإىل ال�سارع 
والت�سعيد من لهجة الحتجاجات 
الولئية  ال�سلطات  على  لل�سغط 
ولفت انتباهها اإىل اأن ملف ال�سغل، 
ودخل  الغليان  درجة  جتاوز  قد 
مرحلة الحتقان بعد ظهور بوادر 

انفجاره  .
ولة  تلقى  فقد  ثانية   جهة  من 
اجلنوبية  بالوليات  اجلمهورية 

يحذرهم  احلكومة  من  اإنذار  اأخر 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
�سيناريو  تكرار  عن  تنجر  قد 
نهاية  امل�سجلة  العنف  اأحداث 
الأ�سبوع املن�رصم بدائرة تيرنكوك 
تيميمون  الإدارية  باملقاطعة 
تف�سي  خلفية  على  وذلك  باأدرار 
املبا�رص  التوظيف  مظاهر 

بور�سات ال�رصكات الوطنية العاملة 
من  ل�سباب  النفطية  ال�سناعة  يف 
اليد  ح�ساب  على  اأخرى  وليات 
العاملة املحلية مبا فيهم خريجي 
 ، الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
مراكز  ومرتب�سي  العليا  املدار�ض 

التكوين املهني والتمهني .
اأحمد باحلاج 

و�شع �شاهم يف تف�شي ظاهرة التهريب والتنقيب عن الذهب 

 بطالو املناطق احلدودية يحذرون 

طالبوا ال�شلطات املحلية  بالتدخل 
الإنت�شالهم من العزلة 

�شباب بلدية حي قطع الواد 

�سكان قرية دبي�ش باأنقو�سة  
يطالبون بحقهم يف التنمية 

بني مطرقة الفقر و �سندان 
االآفات االجتماعية
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"روجر  يُناق�ش  ال�سياق،  هذا  ويف 
�سابًقا  م�ست�ساًرا  )عمل  مكنامي" 
ا(  ب�رشكة في�سبوك وم�ستثمًرا بها اأي�سً
"زوكيد:  بعنوان:  جاء  الذي  كتابه  يف 
الفي�سبوك"،  كارثة  على  اال�ستيقاظ 
دور �سبكات التوا�سل االجتماعي، وال 
ال�سيطرة  يف  الفي�سبوك،  موقع  �سيما 
على العقول. ويف كتابه يدعو املوؤلف 
قواعد  فر�ش  ل�رشورة  احلكومات 
�سلوكية معينة على تلك ال�سبكات، وال 

ي�ستثني منها اأي من�سة. 

تطور وادي ال�سيلكون 

اأن  اإىل  "مكنامي"  ي�سري  بداية، 
املقولة  من  ا�ستفاد  ال�سيلكون  وادي 
مير  دعه  يعمل  "دعه  االقت�سادية 
اأن  مو�سًحا   .Laissez-faire"
التكنولوجيا  اأن  هو  االأ�سا�سي  التوجه 
فال�سوق  اأحد،  على  حكًرا  لي�ست 
جدد  ملبتكرين  با�ستمرار  مفتوحة 
باأفكار خمتلفة. واأن الرغبة امل�ستمرة 
ا  فر�سً خلقت  االحتكار  ك�رش  يف 
للظهور  جديدة  تكنولوجية  ل�رشكات 

واملناف�سة. 
ويذكر اأن وادي ال�سيلكون كان مق�سوًرا 
على عدد من ال�رشكات الهند�سية التي 
تعمل يف نطاق �سيق قبل ظهور موقع 
ال�ساحة  لكن   ،2004 عام  يف  في�سبوك 

كانت مفتوحة لل�رشكات النا�سئة.
تغري  قد  الو�سع  اأن  الكاتب  وي�سيف 
-مثل  الكربى  ال�رشكات  اكت�ساح  بعد 
ال�سيلكون،  لوادي  وجوجل-  في�سبوك 
حيث اأ�سحت ال�رشكات النا�سئة ت�سارع 
يف االن�سمام لتلك ال�رشكات بعد عام 
لعدم قدرتها  ن�ساأتها؛  االأكرث من  على 

على اال�ستمرار واملناف�سة. 
تطبيق  اأن  "مكنامي"  يرى  ولهذا، 
ت�سبب  قد  االأ�سواق"  "حرية  نظريات 
كجوجل  الكربى،  ال�رشكات  توغل  يف 
االقت�ساد  يف  واأمازون،  وفي�سبوك 
دفع  مما  عليه،  والهيمنة  العاملي 
ب�رشورة  للمطالبة  االقت�ساديني 
ترك  وعدم  امل�ساألة،  ل�سبط  التدخل 
االأمر برمته يف قب�سة �رشكات بعينها 
العاملية،  االأ�سواق  على  ت�ستحوذ 
حياة  من  جزء  �سغل  على  لقدرتها 
زيادة  ثم  ومن  االجتماعية،  النا�ش 
يف  دورها  عن  ف�سًل  اإليها،  حاجتهم 
فالنمو  املجتمعات.  اأمناط  تغيري 
مدينة  يف  في�سبوك  ل�رشكة  ال�رشيع 
�سان فران�سي�سكو -على �سبيل املثال- 
مب�ستخدمي  تعج  مدينة  اإىل  حّولها 
اأ�سعار  ارتفعت  كما  التكنولوجيا، 
العقارات بها نتيجة تدافع املواطنني 
للتواجد بالقرب من وادي  لل�سكن بها 

ال�سيلكون.

منهجية الفي�سبوك 

الكاتب  ي�رشح  الفي�سبوك  موقع  عن 
ال�رشيع،  انت�ساره  ق�سة  با�ستفا�سة 

جناحه.  واأ�سباب  عمله  ومنهجية 
احلرب  بعد  اأنه  "مكنامي"  فيو�سح 
العاملية الثانية ظهرت فل�سفة مدر�سة 
ال�سيا�سات  من  كجزء  "�سيكاجو" 
والتي  االقت�سادية،  النيوليربالية 
االقت�سادية  القوة  تركيز  اأن  ارتاأت 
تُعد  ال�رشكات ال  يف يد فئة قليلة من 
ترتفع.  ال  االأ�سعار  اأن  طاملا  م�سكلة 
وقد ا�ستفادت عدد من ال�رشكات من 
اأمازون،  راأ�سها:  وعلى  الفل�سفة،  تلك 

وغوغل، وفي�سبوك. 

وتطبيًقا لفل�سفة �سيكاجو، التي بداأت 
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ش  عهد  يف 
�رشكة  ا�سرتت  ريجان"،  "دونالد 
التطبيقات  من  العديد  في�سبوك 
 ،Messenger الناجحة مثل: ما�سنجر
Instagram، حمققًة يف  واإن�ستغرام 
االأ�سواق،  على  كامًل  ا�ستحواًذا  ذلك 
اإىل  ال�رشكة  ت�سعى  ذلك  عن  ف�سًل 
با�ستمرار.  النا�سئة  ال�رشكات  �سم 
ففي عام 2013 حاولت في�سبوك �رشاء 
لكن   ،Snapchat �سناب�سات  تطبيق 
فقامت  رف�ست،  له  املنتجة  ال�رشكة 
تطبيق  يف  مميزاته  با�ستن�ساخ  االأوىل 

اإن�ستجرام.
وباالإ�سافة اإىل ما �سبق، قامت ال�رشكة 
نها  ُتِكّ عدة  وبرامج  تطبيقات  ب�رشاء 
عن  البيانات  قاعدة  تو�سيع  من 
زيادة  من  مُيّكنها  ما  وهو  املواطنني، 
تلك  ا�ستغلل  طريق  عن  اأرباحها 
نحو  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سري  البيانات. 
40% من �سكان العامل اليوم ي�ستخدمون 
وهو  تطبيقاته،  مبختلف  الفي�سبوك 
على  قدرته  من  ي�ساعف  الذي  االأمر 

اخرتاق العقول. 
في�سبوك،  �رشكة  جناح  عوامل  وعن 
ملجموعة  يعود  اأنه  اإىل  الكاتب  ي�سري 
االإميان  راأ�سها:  وعلى  العوامل،  من 
بالذات، وو�سع خطة مميزة ال ت�سوبها 
جاذبة  جيدة  فكرة  ووجود  �سائبة، 
الرئي�سي  العامل  اأن  وي�سيف  للنا�ش. 
لهذا النجاح يرتكز يف منحها مميزات 
ا�ستطاع  فمثًل  للم�ستخدمني.  ن�سبية 
م�سكلت  على  التغلب  في�سبوك 
قواعد  وو�سع  االأخرى،  ال�رشكات 
تن�ّش على �رشورة التعرف على هوية 
اخل�سو�سية،  ومراقبة  امل�ستخدم 
وهو االأمر الذي بث االأمان يف نفو�ش 
الت�ساهل  يف  بداأ  لكنه  امل�ستخدمني، 
زيادة  يف  منه  رغبًة  القواعد  تلك  يف 
اأعداد امل�ستخدمني، حتى و�سل عدد 
م�ستخدم  مليار   2،1 نحو  م�ستخدميه 

بحلول عام 2017.
 2012 عام  من  الفرتة  يف  ويُ�سيف 
الفي�سبوك  ح�ّسن  2017؛  عام  حتى 
اآليات ا�ستخدامه، وطور اأ�ساليب جمع 
تفّوق  بحيث  املواطنني،  عن  البيانات 
اال�ستخبارات  اأجهزة  العديد من  على 
العاملية. كما ح�ّسن اأ�ساليب االإعلنات 
التي  البيانات  امل�ستخدمة عن طريق 
وهو  امل�ستخدمني،  عن  جتميعها  مت 
ما �ساهم يف زيادة اأرباحه حتى بلغت 
نحو 40،7 مليار دوالر يف عام 2017. 
اإىل  اأدى  االإعلنات  يف  التو�سع  ولكن 
زيادة ت�سكك امل�ستخدمني يف انتهاك 

ف�سيحة  بعد  ا  خ�سو�سً خ�سو�سيتهم، 
واالنتخابات  اأناليتيكا،  كامربيدج 

الرئا�سية االأمريكية لعام 2016 
املتتالية  امل�سكلت  من  الرغم  وعلى 
ي�سري  في�سبوك،  ب�رشكة  املتعلقة 
اأرباًحا  جنت  اأنها  اإىل  "مكنامي" 
طائلة، حيث تعمل من حني الآخر على 
تطوير اأ�سلوب االإعلنات امل�ستخدمة 
هذا  ومع  امل�ستهدفة.  واجلماهري 
حققته  الذي  النجاح  اأن  الكاتب  يوؤكد 
الزائدة  الثقة  اإىل  بروؤ�سائها  يوؤدي  قد 
بن�سائح  الغرور واال�ستهانة  يليها  التي 
النقاد، وهو ما يقود ال�رشكات الكربى 

يف النهاية لل�سقوط والف�سل. 
اأن التعامل مع الب�رش  وي�سيف الكتاب 
على اأنهم اأرقام �سيكون �سبيًل النهيار 
الفي�سبوك مع مرور الوقت، خا�سة مع 
مواقع  ب�رشر  الب�رشي  الوعي  تزايد 
وانتهاكها  االجتماعي،  التوا�سل 

للخ�سو�سية.

تداعيات جمتمعية

مواقع  قدرة  اأن  "مكنامي"  ح  يُو�سّ
على  التاأثري  يف  االجتماعي  التوا�سل 
ما  كبرية  تظل  واالأفراد  املجتمع 
اإزاء  جمتمعي  وعي  هناك  يكن  مل 
ا�ستخدامها. وي�سري "مكنامي" اإىل اأن 
�رشكة في�سبوك جنحت منذ تاأ�سي�سها 
ما  ن�رش  يف  احلرية  �سعار  تطبيق  يف 
وجعل  معلومات،  من  االأفراد  يريده 
ويف  دميقراطية،  اأكرث  مكاًنا  العامل 
وراء  من  طائلة  اأرباًحا  جنت  املقابل 

ذلك.
في�سبوك  �رشكة  خلفت  ذلك،  ومع 
التوا�سل  مواقع  من  وغريها 
االجتماعي اآثاًرا خطرية على االأفراد 
بتقوي�ش  و�سمحت  واملجتمعات، 
الدميقراطية يف بلدان عدة. ويف ظل 
التكنولوجي  االإدمان  معدالت  ارتفاع 
من  �سيكون  االأخرية؛  االآونة  يف 
ال�سعب اإقناع م�ستخدمي تلك املواقع 
بالتخلي عنها، ملا تقدمه من خدمات 
لهم، مما �سيوفر لتلك ال�رشكات قدًرا 
الوقت،  مرور  مع  البيانات  من  اأكرب 
يف  التحكم  من  �سيمكنها  والذي 
حتليل  خلل  من  االأفراد  �سلوكيات 

تلك البيانات. 

ال�سيا�سة الأمريكية جتاه 
في�سبوك

اأنه رغم خماطر  "مكنامي" اإىل  ي�سري 
على  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال�سابقة  االأمريكية  االنتخابات 
ال  وتاأثريها  اأمرها  اأن  اإال  والقادمة، 
ال�سا�سة  فكر  من  كبرًيا  حيًزا  ي�سغل 
االأمريكيني، ويرجع ذلك ملجموعة من 

االأ�سباب ميكن تلخي�سها فيما يلي:
التدخل  باأن  اخلاطئ  االعتقاد  اأواًل- 
التكنولوجيا  يف  احلكومة  قبل  من 

�سي�رش باالبتكار.
اأفراد  بني  والتعا�سد  التاآلف  ثانًيا- 
ال�رشكات  وبني  وال�سا�سة  احلكومة 
جوجل  مثل  الكربى  التكنولوجية 
وفي�سبوك، منذ بداأت يف تدعيم حملة 

الرئي�ش ال�سابق "باراك اأوباما" خلل 
لعام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات 

2008
التوا�سل  مواقع  قدرة  ثالًثا- 
االجتماعي على ح�سد الناخبني وجمع 
جعل  بعينه،  مر�سح  ل�سالح  االأ�سوات 
امل�رشعني االأمريكيني يغ�سون الطرف 
التكنولوجية  ال�رشكات  حتركات  عن 
مل�ساحلهم  ا�ستغللها  يف  منهم  رغبة 

اخلا�سة.
على  امل�رشعني  قدرة  عدم  رابًعا- 
كبرية  ب�سورة  التكنولوجيا  مراقبة 
لعدم  ال�رشيعة  تطوراتها  ومواكبة 

فهمهم الدقيق لها.
االأ�سا�سي  ال�سبب  اأن  الكاتب  ويوؤكد   
مواقع  عن  يدها  احلكومة  رفع  اإزاء 
التوا�سل االجتماعي هو حتقيق ماآربها، 
بقيادة  احلالية  االأمريكية  فاالإدارة 
اجتماعات  تعقد  ترامب"  "دونالد 
بغر�ش  في�سبوك  مديري  مع  متكررة 
تو�سيح اأف�سل االآليات ال�ستخدامه يف 
الت�سويق ال�سيا�سي، ولتاأكيد االدعاءات 
ب�ساأن  االأمريكيني  لل�سا�سة  املتناق�سة 
التوا�سل  مواقع  على  �سوابط  و�سع 
هذا  اإىل  الكاتب  وي�سري  االجتماعي. 
املوؤ�س�سة  تتمكن  حيث  التناق�ش، 
قيود  و�سع  من  االأمريكية  الت�رشيعية 
وتنظيمات على اأداء عمل البنوك التي 
يف  التكنولوجيا،  من  تعقيًدا  اأكرث  تعد 
�سوابط  و�سع  يف  �سعوبة  جتد  حني 
على عمل مواقع التوا�سل االجتماعي 
االنتخابات  على  لتحد من خماطرها 

االأمريكية القادمة.

ف�سيحة كامربيدج اأناليتيكا

التي  املعلومات  اأن  "مكنامي"  ح  و�سّ  
 50 بيانات  ا�ستغلل  حول  ك�سفها  مت 
لعمل  الفي�سبوك  على  ح�ساب  مليون 
الت�سويتي  بال�سلوك  يتنباأ  برنامج 
وا�سًعا  جداًل  اأثارت  قد  للناخبني، 
حول اخرتاق اخل�سو�سية على مواقع 
وا�ستغلل  االجتماعي،  التوا�سل 
علم  بدون  ال�سخ�سية  البيانات 
اأناليتيكا  اأ�سحابها. ف�رشكة كامربيدج 
بانون" )م�ساعد  "�ستيف  التي تراأ�سها 
�سابق للرئي�ش "دونالد ترامب" خلل 
حملته االنتخابية يف عام 2016 و�سغل 
�سابًقا من�سب كبري م�ست�ساري الرئي�ش 
ا�ستطاعت  لل�سئون اال�سرتاتيجية( قد 
اأواخر  منذ  ُمطور  برنامج  خلل  من 
عام 2014 توجيه مليني االأ�سوات يف 
لعام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات 
اجلمهوري  املر�سح  بها  ليفوز   2016
يف  دورها  عن  ف�سًل  "ترامب"، 

ا�ستفتاء الربيك�ست.
في�سبوك  �رشكة  �سعي  من  وبالرغم 
اخرتاق  يف  لل�رشكة  اللوم  لتوجيه 
اأن  اإال  للموقع،  امل�ستخدمني  بيانات 
اأن  اأو�سح  اأناليتيكا  بكامربيدج  باحًثا 
بناء  مت  قد  البيانات  على  احل�سول 
على موافقة من �رشكة في�سبوك، وهو 
وال�سا�سة  العام  الراأي  اأنظار  وجه  ما 
االأوروبي  االحتاد  داخل  ا  خ�سو�سً
موقع  خلطورة  املتحدة  والواليات 
املواطنني،  خ�سو�سية  على  في�سبوك 

واآثاره ال�سارة على نتائج االنتخابات، 
ووا�سنطن  كربيطانيا  الدول  دفع  مما 
لعقد جل�سات ا�ستماع مل�سئويل ال�رشكة 
جنحت  وقد  االأمر،  حول  والتحقيق 
اإبريل  منذ  بداأت  التي  اجلل�سات  تلك 
االإعلم  و�سائل  انتباه  لفت  يف   2018
التوا�سل  مواقع  لدور  وال�سحافة 
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  االجتماعي 
على  التاأثري  يف  تلعبه  الذي  والدور 
العقول، ون�رش املعلومات امل�سللة يف 

اأحياٍن عدة.

انت�سار خطابات الكراهية

ي�سري "مكنامي" اإىل اأن درا�سة �سادرة 
عن معهد ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا 
الق�س�ش  من   %70 نحو  اأن  اأظهرت 
الزائفة يتم م�ساركتها بني رواد مواقع 
التوا�سل االجتماعي اأكرث من الق�س�ش 
الق�س�ش  م�ساركة  وت�ساهم  احلقيقية. 
الكراهية  تعظيم خطابات  الزائفة يف 

جتاه االآخرين. 
حكومة  بطلب  مثااًل  الكاتب  وي�رشب 
التوا�سل  مواقع  حجب  �سرييلنكا 
في�سبوك  �سيما  وال  االجتماعي، 
ن�رش  يف  م�ساهمتها  ب�سبب  ووات�ساب، 
ت�سبب  الذي  االأمر  الكراهية،  خطاب 
امل�سلمة  االأقلية  على  االعتداء  يف 
تعهد  من  الرغم  وعلى  بالدولة. 
اأن  اإال  االأمر،  يف  بالنظر  في�سبوك 
االأهمية  �ساآلة  اإىل  ي�سري  "مكنامي" 
الن�سبية لتلك الدولة بالن�سبة القت�ساد 
�رشكة مثل في�سبوك، وبالتايل فهي لن 
الكراهية  اإزاء خطابات  �ساكًنا  حترك 

التي تُبث عرب من�ساتها.
االأ�سا�سية  الوظيفة  على  وللتاأكيد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ل�رشكات 
من�ساتها؛  على  يبث  فيما  التحكم  يف 

دول  مواطني  اأن  الكاتب  يو�سح 
معتادين  غري  ميامنار  اأو  �سرييلنكا 
م�سادر  من  املعلومات  تلقي  على 
غريه  اأو  في�سبوك  مثل  حرة  اإعلم 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من 
املنظمة  املعلومات  تلقي  األفوا  فقد 
الر�سمي،  االإعلم  قبل  من  املنتقاة 
وبالتايل فهم غري قادرين على ت�سنيف 
وهذا  والنظر يف �سحتها،  املعلومات 
ج�سيمة  اأ�رشاًرا  يُحدث  اأن  �ساأنه  من 
غياب  حال  يف  املجتمعية  بالبنية 
على  بالثقل  يلقي  مما  العام،  الوعي 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �رشكات 
من  التاأكد  على  تعمل  واأن  بد  ال  التي 
�سحة املعلومات، وت�سع �سوابط على 
من�ساتها  على  املن�سورة  اخلطابات 
خطابات  وقف  يف  منها  اإ�سهاًما 

الكراهية املنت�رشة حول العامل. 
اإىل �رشورة  "مكنامي"  ي�سري  وختاًما، 
توعية االأفراد بكيفية ا�ستخدام مواقع 
التوا�سل االجتماعي، ومن�سات ال�سبكة 
قدرة  فزيادة  عام،  ب�سكل  العنكبوتية 
االأفراد على فرز املعلومات �سيوؤهلهم 
لوقف  ال�رشكات  تلك  على  لل�سغط 
خ�سو�سية  وو�سع  بعقولهم،  التلعب 
ف�سيحة  دفعت  وقد  بياناتهم.  على 
الغربيني  ال�سا�سة  اأناليتيكا  كامربيدج 
في�سبوك  �رشكة  على  ال�سغط  لزيادة 
اإعلنات بعينها  اأ�سباب ظهور  لتف�سري 
دون غريها للم�ستخدمني. وهذا يقود 
توافر  عدم  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل 
املال ل�سن حملت توعوية ال�ستخدام 
ميكن  ال  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأن يقف حجر عرثة يف طريق التوعية. 
عامًل  ميثل  ال�سا�سة  على  فال�سغط 
تنظيمية  قوانني  تفعيلهم  اإزاء  حا�سًما 
مواقع  ا�ستخدام  عملية  ت�سبط 

التوا�سل االجتماعي.

تلعب مواقع التوا�سل الجتماعي دوًرا ل ي�ستهان به يف التاأثري على التفاعالت ال�سيا�سية، حيث ت�ساهم يف التاأثري على اختيارات املواطنني -ول �سيما 
ال�سيا�سية- كما حدث يف النتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام 2016 على �سبيل املثال، ودور �سركة "كامربيدج اأناليتيكا" ال�سلبي يف نتائج ا�ستفتاء الربيك�ست. 
ف�ساًل عن م�ساعدتها املتطرفني اليمينيني يف ن�سر خطابات الكراهية حول العامل، واإن كانت من�سات التوا�سل الجتماعي بداأت موؤخًرا يف ممار�سة دور جلٍيّ يف 

الت�سدي لتلك اخلطابات.

التالعب بالعقول:

عر�ض: يا�سمني اأمين - باحثة يف 
العلوم ال�سيا�سية

ر�ؤية غربية لتقييد حتكم الفي�سبوك باختيارات املواطنني
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رم�ضان  يف  فقط  عا�ضقيه..  "الأق�ضى" يعانق 

�ضهر رم�ضان ي�ضخ ماليني اجلنيهات يف ال�ضوق الربيطانية

مينع العدو ال�شهيوين الفل�شطينيني بال�شفة الغربية من دخول القد�س عدا �شهر رم�شان، وت�شرتط ملن هم دون �شن الـ 40 عاما 
احل�شول على ت�شاريح

حزم  الأوىل،  الفجر  �ساعات  منذ 
اأمتعته،  عاما(   43( ناجي  اإبراهيم 
اجلمعة  �سالة  لأداء  بلهفة  وتوّجه 
الثانية من �سهر رم�سان يف امل�سجد 
الأق�سى املبارك، وطوال اأيام ال�سنة، 
ملدينة  الو�سول  من  »ناجي«  مينع 
جنني،  مدينة  يقطن  كونه  القد�س، 
بال�سفة الغربية، وي�سمح ، خالل �سهر 
�سكان  من  للرجال  فقط،  رم�سان 
اجلمعة،  �سالة  باأداء  الغربية،  ال�سفة 
كانت  اإذا  الأق�سى،  امل�سجد  يف 
اأعمارهم اأكرب من 40 عاما،كما ت�سمح 
لالأطفال دون �سن الـ16 عاما، والن�ساء 
املدينة  بدخول  الأعمار  كافة  من 

لل�سالة. 
دون  هو  ومن  البالغني،  الذكور  اأما 
بالدخول،  لهم  الـ 40، فال ي�سمح  �سن 
اإل بت�ساريح خا�سة، ي�سعب احل�سول 
اخلا�سة  الت�سهيالت  وتقت�رص  عليها 
على  الأق�سى،  بامل�سجد  بال�سالة 
من  الأواخر  والع�رص  اجلمْع،  اأيام 
�سهر رم�سان،ويبلغ عدد �سكان ال�سفة 
جهاز  وفق  ن�سمة،  ماليني   3 الغربية 
الإح�ساء الفل�سطيني،وت�سعى اإ�رصائيل 
عام  القد�س،  ملدينة  احتاللها  منذ 
1967 اإىل ف�سلها عن ال�سفة الغربية، 
وحتويلها اإىل عا�سمة لها، يف خطوة ل 

يعرتف بها املجتمع الدويل. 
ويقول »ناجي« ، بينما كان يهّم بقطع 
بني  الفا�سل  الع�سكري  قلنديا  حاجز 

رم�سان  والقد�س:«  اهلل  رام  مدينتي 
ي�سمح  ال�سنة،  واحدة يف  فر�سة ملرة 
احلاجة  دون  املدينة  بدخول  لنا 
اأكرب  اأعمارنا  كون  خا�سة  لت�ساريح 
من 40 �سنة«، وتابع:« اإ�رصائيل تّدعي 
ت�سهيالت  الفل�سطينيني  متنح  اإنها 
هذا  ت�سهيالت؟  اأي  املدينة،  لدخول 
من   )..( ال�سالح  بقوة  منه  مننع  حق 
الرجال  الـ 40 عاما من  هم دون �سن 
واأداء  املدينة  دخول  من  مينعون 
جنله  »ناجي«  ال�سالة«،وي�سطحب 
اأمين، البالغ من العمر 11 عاما، لأداء 

ال�سالة. 
بعد  و�سخرية:«  باأمل  ي�سيف  لكنه 
من  هذا  ابني  �سيُمنع  �سنوات  خم�س 
حتى  ينتظر  اأن  عليه  املدينة،  دخول 

ي�سبح يف �سن الـ 40 عاما«. 
وت�سهد احلواجز الع�سكرية الفا�سل بني 
الغربية،  ال�سفة  القد�س ومدن  مدينة 
حركة  رم�سان  �سهر  من  اجلمْع  اأيام 
الفجر،ويقول  �ساعات  منذ  ن�سطة 
�سالمة م�سطفى )45 عاما( من �سكان 
مدينة طولكرم �سمايل ال�سفة الغربية، 
اإنه ي�ستغل �سهر رم�سان، لأداء �سالة 

اجلمعة يف امل�سجد الأق�سى. 
تتكرر،  ل  فر�سة  رم�سان  ويقول:« 
املدنية  دخول  من  متنعنا  اإ�رصائيل 
»يعتكف«  اأنه  وبنّي  ال�سنة«  اأيام  بقية 
خالل الأيام الع�رص الأواخر من �سهر 
رم�سان، يف امل�سجد الأق�سى،وقال:« 

الإ�رصائيلية،  الإجراءات  من  بالرغم 
فاملدينة  للمدينة،  وتهويدها 
التخلي  نقبل  ولن  اإ�سالمية،  عربية 
بحقهم  الفل�سطينيون  عنها«،ويتم�سك 
يف مدينة القد�س، ويريدونها عا�سمة 
قيامها،  حال  يف  امل�ستقلة  لدولتهم 

وهو ما ترف�سه اإ�رصائيل. 

منع اأمني 

بال�سماح  »الإ�رصائيلي«  القرار  ورغم 
بالدخول  عاما،   40 الـ  فوق  هم  ملن 
اأن  اإل  ت�ساريح،  بدون  للقد�س، 
من  منهم  الكثريين  متنع  ال�رصطة 
»الرف�س  بدعوى  للمدينة،  الو�سول 
هذا  اإ�رصائيل  الأمني«،وت�ستخدم 
ملنع  الأمني«  »الرف�س  امل�سطلح 
ين�سغلون  الذين  الفل�سطينيني 
للف�سائل  املنتمني  اأو  بال�سيا�سة، 
الفل�سطينية، من دخول القد�س،ويف 
�سقريات،  خالد  يقول  ال�سياق،  هذا 
اإن  عاما(   45( العمر  من  البالغ 
من  منعته  الإ�رصائيلية  ال�سلطات 
بذريعة  القد�س،  مدينة  دخول 

»الرف�س الأمني«. 
ت�سهيالت  اأي  �سقريات:«  واأ�ساف 
اإ�رصائيل  ؟  عنها  يتحدثون  التي 

تكذب«. 

ت�شلل ..لل�شالة

ورغم الإجراءات الأمنية امل�سددة، 
الفل�سطينيني،  من  الكثري  اأن  اإل 
القد�س،  دخول  من  املمنوعني 
للمدينة  للت�سلل  طرقا  يجدون 
امل�سجد،وي�سار  يف  ال�سالة  بغر�س 
الف�سل  ت�سلقوا جدار  �سبانا  اإن  اإىل 
�سمايل  الرام  بلدة  من  بالقرب 

القد�س، عرب �سالمل خ�سبية. 
اأحدهم الذي ف�سل عدم ذكر  وقال 
اإ�رصائيل  املالحقة:«  خ�سية  ا�سمه 
متنعنا من دخول املدينة وال�سالة ل 
ل�سبب �سوى اأننا دون �سن الـ 40 عاما، 
املدينة  يف  بحقنا  نتم�سك  لكننا 

ال�سبل«،واأ�ساف:«  بكل  اإليها  ون�سل 
لي�ست هذه املرة الأوىل التي نت�سلق 
فيها اجلدار، لكن الطريق حمفوف 
ملالحقة  نتعر�س  قد  باملخاطر، 
والعتقال  الإ�رصائيلية،  ال�رصطة 

والعتداء بال�رصب«. 
جمعية  قالت  املا�سي،  واخلمي�س 
اإنها  الفل�سطيني،  الأحمر  الهالل 
ا�ستلمت من قوات الحتالل �سابنْي 
بال�رصب  عليهما  العتداء  جرى 
داخل القد�س بعد اقتيادهما ملركز 
مت  اجلمعية:«  ،واأ�سافت  ع�سكري 
رام  م�ست�سفى  اإىل  امل�سابنْي  نقل 
اإ�سابتهما  وا�سفة  احلكومي«،  اهلل 

باملتو�سطة، حيث تعر�سا لر�سو�س 
كثرية يف اأنحاء خمتلفة من اجل�سم. 

منع �شكان غزة 

الغالبية  ال�سهيوين  الحتالل  ومينع 
غزة،  قطاع  �سكان  من  العظمى 
ن�سمة،  مليوين  نحو  عددهم  البالغ 
اأداء ال�سالة بامل�سجد الأق�سى  من 
ال�سلطات  وت�سمح  رم�سان  �سهر  يف 
الإ�رصائيلية ملئات فقط، من �سكان 
غزة، ممن تزيد اأعمارهم عن الـ50 
�رصيطة  القد�س،  زيارة  من  عاما 

ح�سولهم على ت�ساريح خا�سة.

بداية  مع  التقارير  تُن�رص 
اأمناط  حول  عام  كل  من  رم�سان 
الدول  يف  والإنفاق  ال�ستهالك 
تُ�سخ  التي  والأموال  الإ�سالمية، 
باقي  تتوافر  ل  قد  ب�سائع  ل�رصاء 
ل  اآخر  جانباً  هنا  العام،ونتناول 
ي�سكل فيه امل�سلمون اأغلبية عددية 
القت�سادي  الأثر  لكن  بال�رصورة، 

ل�سهر رم�سان يظل ثابتاً.

كيف يوؤثر �شهر رم�شان يف 
ال�شوق الربيطانية؟

يف  الإ�سالمي  املجل�س  بح�سب 
اململكة  يف  يعي�س  بريطانيا، 
مليون   66 �سكانها  البالغ  املتحدة 
يقرب من ثالثة ماليني  ما  ن�سمة 
م�سلم ولهم ثقل اقت�سادي تعك�سه 

الأرقام التالية:
هي  ا�سرتليني  جنيه  مليار   31
اجلالية  اإ�سهامات  قيمة  اإجمايل 

امل�سلمة لالقت�ساد الربيطاين.
13،400 من امل�رصوعات يف البالد 
هذه  وتوفر  م�سلمون.  ميتلكها 
امل�رصوعات 70 األف فر�سة عمل.
ا�سرتليني  جنيه  مليار   20.5
للجالية  ال�رصائية  القوة  اإجمايل 

امل�سلمة.
اأكرث من مليار جنيه 

ا�شرتليني ينفقها امل�شلمون 
على الطعام )احلالل(.

فيخلق  وحده،  رم�سان  �سهر  اأما 
جنيه  مليون   200 قيمتها  �سوقا 
الطعام  على  تنفق  ا�سرتليني 
تقديرات  ح�سب  واملالب�س، 
لدرا�سات  نور  اأوغيلفي  موؤ�س�سة 

العالمات التجارية الإ�سالمية.
يعترب رم�سان �سوقاً لنوعية حمددة 
وهي  الن�سائية،  املالب�س  من 
واجلالليب.  والقفطان  العباءات 
يف  رواجاً  ال�سوق  هذا  وي�سهد 
يفوق  رمبا  املتحدة،  اململكة 

مثيله يف الدول العربية.
تاجرة مالب�س  اأ�سماء علي،  تقول 
م�رصية مقيمة يف اإجنلرتا، اإن �سوق 
املالب�س والزينة الرم�سانية يفوق 
واملنا�سبات  الأعياد  حجمه  يف 

الإ�سالمية الأخرى.
الزبونات  من  ات�سالت  »واأتلقى 
طلباتهن  يوؤكدن  رم�سان،  قبل 
والزينة  واملالب�س  العباءات  من 
واملفار�س. وتطلب الواحدة منهن 
ما بني �ست و�سبع عباءات لرم�سان 
وحده، اإذ ترتدي واحدة لكل دعوة 
مرة  ترتديها  ول  الإفطار،  على 
املالب�س  بخالف  هذا  اأخرى. 
الفطر«واأكرث  لعيد  املخ�س�سة 
العراقيات  من  اأ�سماء  زبائن 
خا�سة  وال�سودانيات،  واملغربيات 
باملالب�س.  املتعلقة  الطلبات  يف 
امل�رصيات  اهتمام  يزيد  حني  يف 
وقطع  والفواني�س  بالزينة 

الديكور.
الإقبال،  هذا  اأ�سماء  وتعزي 
الدول  يف  مثيله  يفوق  قد  الذي 
العربية، اإىل �سعور العرب بالغربة، 
وحاجتهم اإىل خلق اأجواء رم�سانية 
قد ل يلتفتون اإليها يف بالدهم ول 
الكم  بهذا  يحل  ما  اأ�سماء  تعرف 
من املالب�س يف نهاية كل رم�سان. 
لكنها تتلقي طلبات جديدة بنف�س 

الكميات يف كل عام.
عامر م�سون، رئي�س هيئة الطعام 
تعمل  املجازر  اإن  يقول  احلالل، 
خالل  املعتادة  طاقتها  باأ�سعاف 
رم�سان ي�سهد �سهر رم�سان ذروة 
ا�ستهالك اللحوم والدواجن احلالل 
يف اململكة املتحدة وبح�سب اأحد 
وهو  لندن،  �سواحي  يف  اجلزارين 
حركة  تزيد  اجلن�سية،  باك�ستاين 

خالل  املئة  يف   20 بن�سبة  البيع 
بباقي  مقارنة  رم�سان،  �سهر 
احلالل  الطعام  هيئة  لكن  العام 
هذه  تقدر  املتحدة  باململكة 
الزيادة بحوايل خم�سني يف املئة، 
والهيئة هي جهة م�ستقلة، ت�سادق 
ل�سمان مطابقتها  املنتجات  على 
الإ�سالمية.  ال�رصيعة  ل�رصوط 
وتراقب ع�رصة م�سالخ، ثالثة منها 
اللحوم  لإنتاج  والباقي  للدواجن 

احلمراء.
الدكتور  الهيئة،  رئي�س  ويقول 
اللحوم  »�سوق  اإن  م�سون،  عامر 
ي�سهد طفرة خالل رم�سان، بينما 
عام  ب�سكل  الطعام  ا�ستهالك  يقل 
الوجبات.  عدد  لنخفا�س  نظراً 
ل�رصاء  امل�ستهلكون  ومييل 
لل�سواء«ول  القابلة  اللحم  قطع 

بعينها  منتجات  اجلزارة  تخ�س�س 
اللحوم  نوع  لكن  رم�سان،  ل�سهر 
باختالف  يختلف  امل�ستهلكة 
فالعرب  والثقافات،  اجلن�سيات 
حلم  يف�سلون  املثال  �سبيل  على 

ال�ساأن.
ورمبا ي�سهد �سوق احللويات رواجا 
اللحوم خالل �سهر  اأكرب من �سوق 
رم�سان، خا�سة مع تقدمي اأنواع ل 

تتوافر باقي العام.
اأحد  حلوى يف  بائع  يا�رص،  ويقول 
متاجر �سارع اإجوار رود يف لندن، 
بن�سبة  تزيد  احللويات  مبيعات  اإن 
رم�سان،  خالل  املئة  يف   80
»ورم�سان  العام  بباقي  مقارنة 
اإقبالً  العام  اأوقات  اأكرث  هو 
من  عدداً  ونقدم  منتجاتنا.  على 
ال�سهر،  لهذا  احل�رصية  الأ�سناف 
وامل�رصوبات  القطائف،  مثل 
التي حتتوي  واحللوى  الرم�سانية، 

على الق�سدة«.
�سوري  وهو  يا�رص،  ير�سد  ول 
اجلن�سية، اإقبال جن�سية بعينها على 
بل  رم�سان.  يف  احللويات  �رصاء 
تت�ساوى يف ذلك كل اجلن�سيات، مبا 
يف ذلك الأوروبيني، ويوؤكد م�سون 
امل�رصوبات  ا�ستهالك  اأن  على 
م�سلمي  ي�سمل  واحللوى  والفاكهة 
اختالف  على  املتحدة  اململكة 
جالية  كل  كانت  »واإن  جن�سياتهم 
ت�ستهلك نوعاً خمتلفاً، لكن النمط 

ال�ستهالكي ثابت«.

بع�س املتاجر تخ�ش�س ركنا 
ملنتجات رم�شان

التجزئة  متاجر  بع�س  اأدركت 
ال�سوق  حجم  الربيطانية 
ت�ستهدف  واأ�سبحت  الإ�سالمي، 

املنا�سبات الإ�سالمية بالب�سائع.
من  اأخرى  متاجر  تعّدل  كما 
مواعيد عملها لتتوافق مع مواعيد 
املالب�س  متاجر  الإفطار، خا�سة 
يف مو�سم الأعياد وتخ�س�س متاجر 
التجزئة اأجنحة لب�سائع ومنتجات 
تبيع من خاللها  خا�سة برم�سان، 
من  واأنواع  واحللويات،  الع�سائر 
والتمور  ال�رصقية  اخلبز والأطعمة 
فيها  تعي�س  التي  املناطق  ويف 
جاليات اإ�سالمية كبرية، تبيع بع�س 
وفقا  مذبوحة  حلوما  املتاجر 

لل�رصيعة الإ�سالمية )حالل(.
لكن م�سون قال اإن هذه املتاجر ل 
تتوافق مع �رصوط الهيئة، »اإذ تلجاأ 
تهدئتها  بهدف  الذبائح  ل�سعق 
يتوافق مع  ما ل  وهو  الذبح،  قبل 
اأن  كما  ال�رصعي.  الذبح  �رصوط 
تُباع  قد  الأخرى  املنتجات  بع�س 
على اأنها حالل، لكنها حتتوي على 
مكونات غري متوافقة مع ال�رصوط 

التي ت�سعها الهيئة«.

رم�ضان يف العامل
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

 وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 
حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة

دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ ال�ساد�س ع�سر  من �سهر ماي �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :16 /05/ 2019 
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�سيدة : قا�سي عائ�سة 
ال�ساكنة ب : �سارع غيدة بن يو�سف خمي�س مليانة  ،ولية عني دفلى 

  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
�سد ال�سيدة )ة( : ملوك رزيقة 

ال�ساكن )ة( ب : حي ال�سوامع رقم 81 خمي�س مليانة ، ولية عني دفلى 
حاليا املوقوف باملوؤ�س�سة العقابية بالقليعة 

بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة خمي�س مليانة ، الق�سم : اجلنح ، بتاريخ 27 /05/  2015حتت رقم الفهر�س : 03572 /15، حتت رقم 00231 /15و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة 
من طرف حمكمة خمي�س مليانة  ، بتاريخ 05 /12/ 2017، حتت رقم 133 /2017 املوؤيد بالقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء عني دفلى ، الغرفة اجلزائية ، بتاريخ 14 /03/ 2016 رقم الفهر�س 

 16/  03512 امللف  رقم   ،  16/  03870 الفهر�س  رقم    2016  /10/  17 بتاريخ   ، اجلزائية  الغرفة   ، دفلى  عني  ق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادر  القرار  و   15/  05328 امللف  رقم   ،  16  /01081
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء  بوا�سطة ر�سالة م�سمنة  حتت رقم :                               RR 00115737542    مبكتب بريد  مدينة القليعة 

بتاريخ 14 /04/ 2019
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 24 /04/ 2019
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة   بتاريخ 24 /04/ 2019

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 05 /05/ 2019 ، حتت رقم الرتتيب : 00562 /19 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء  
على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 412/4 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : ملوك رزيقة ، ال�ساكن )ة( ب : حي ال�سوامع رقم 81 خمي�س مليانة ، ولية عني دفلى ، حاليا موقوف باملوؤ�س�سة العقابية بالقليعة  ،  بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ ملونني و وثالثة 
مائة و ثمانية ع�سر األف و ثالثة مائة  دينار جزائري 2.318.300.00دج و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .

و نبهنا ال�سيد )ة( : ملوك رزيقة  ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ ال�ساد�س ع�سر  من �سهر ماي �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :16 /05/ 2019
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�سيدة : بوخري�س عبد الرزاق  
ال�ساكنة ب : حي 388 م�سكن ال�ساحل ع 06 رقم 08 القليعة تيبازة  

بوا�سطة القائم )ة( يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة( مبارك اأ�سيا ، حمامية 
�سد ال�سيدة )ة( : بن مرية خملوف 

ال�ساكن )ة( ب : حي لماجي طريق فوكة ، القليعة  
بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم : املدين ، بتاريخ 28 /11/ 18 حتت رقم الفهر�س : 06421 /18، حتت رقم اجلدول 04039 /18و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من 
طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ27 /02/ 2019 ، حتت رقم 00363 /2019. 

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء  بوا�سطة ر�سالة م�سمنة  حتت رقم :                               RR 00115754342    مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بتاريخ 26 /03/ 2019

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 02 /04/ 2019
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة   بتاريخ 02 /04/ 2019

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 02 /05/ 2019 ، حتت رقم الرتتيب : 00553 /19 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء  
على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 412/4 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : بن مرية خملوف  ، ال�ساكن )ة( ب : حي لماجي طريق فوكة ، القليعة ، بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ ثمانية مائة و �ستة و خم�سون األف و ثالثة مائة دينار جزائري 856.300.00 
دج  و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .

و نبهنا ال�سيد )ة( : بن مرية خملوف، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie، 
un agrément définitif portant 
autorisation d’exercice de l’a -
tivité de stockage et de distrib -
tion des carburants )extension 
et augmentation de capacité 
d’un point de vente de carb -
rants(، a été accordé à Mo -
sieur BELLABAS AMAR، sis  à 
la commune de Djelfa، wilaya 
de Djelfa conformément aux 
dispositions du décret exécutif 
15-57 du 08 février 2015.

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام

الرقم : 32 /2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012  املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
بتاأ�سي�س  الت�سريح  و�سل  ت�سليم   13/05/2019 اليوم 

اجلمعية املحلية ذات الطابع الريا�سي امل�سماة : 
النادي الريا�سي للهواة جنم عا�سمة الواحات ورقلة

الكائن مقرها ب : بحي بني ثور – ورقلة 
لرئي�س اجلمعية ال�سيد)ة( : مراد جعني

تاريخ و مكان امليالد : 20/06/1966 باتنة
العنوان ال�سخ�سي : حي �سيدي بوغفالة – ورقلة 

القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�سي   : مالحظة 
يف  اجلمعية  نفقة  على  الإ�سهار  ب�سكليات  الإجباري 
جريدة يومية اإعالمية واحدة ذات توزيع وطني وفقا 

لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لإعذار عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

املعتمدة  الق�سائية  املح�سرة   ، وهيبة  بوعمران  /العربي  الأ�ستاذة  نحن 
لدى حمكمة ال�سراقة  و جمل�س ق�ساء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج 

عي�سات اإيدير ، ال�سراقة ، املوقعة اأدناه .
تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 02 /05/ 2019 ، 

رقم الرتتيب : 00540 /19 .
يومية  جريدة  يف  الر�سمي  التبليغ  عقد  م�سمون  بن�سر  الإذن  املت�سمن 
اأن يكون الن�سر على نفقة ال�سركة  وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على 

الطالبة 
لفائدة : بنك التنمية املحلية وكالة الأمري عبد القادر 

القائم يف حقها : الأ�ستاذ / لزعر حممد امني
و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

بلغنا عن طريق الن�سر ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة اأم بي تراد 
العنوان : حي 340 م�سكن عمارة 18 رقم 01 الدويرة اجلزائر 

ن�سخة من اأ�سل الإعذار من قبل الأ�ستاذ لزعر حممد اأمني املوجه لل�سركة 
ذات امل�سوؤولية املحدودة اأم بي تراد  

املقدر  ذمتكم  يف  العالق  الدين  مبلغ  ت�سديد  اأجل  من  اعذاركم   : املت�سمن 
اإل ف�سي�سطر لتخاذ  و  15 يوم  اأق�ساها  6.567.154٫73 دج خالل مدة  ب 

الإجراءات القانونية �سدكم 

املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�سرة الق�سائية املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة  
و جمل�س ق�ساء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�سات اإيدير ، ال�سراقة ، املوقعة اأدناه .

 : الرتتيب  رقم   ،  02/05/2019 بتاريخ  ال�سراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  لالأمر  تنفيذا 
 1662/19  : الفهر�س  رقم   ،  01894/19

املت�سمن الإذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه 
القانون على اأن يكون الن�سر على نفقة ال�سركة الطالب 

لفائدة : ال�سيد م�سو�س فريد 
ال�ساكنني : حي 200 م�سكن تيزي بو�سن عزازقة تيزي وزو 

مكتبنا  اىل  حملهما  احلا�سر  و  امني  كراودة  اأ/بن  و  يا�سني  بلخيار   / الأ�ستاذ   : حقه  يف  القائم 
الأ�ستاذ/ تيليوي يون�س

و مبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة بتاريخ 21/06/2017الق�سم 
التنفيذية  بال�سيغة  املمهور   00983/17  : اجلدول  04114/17رقم   : الفهر�س  رقم   ، اجلنح 

ال�سادرة بتاريخ : 12/09/2018 حتت رقم : 1691/2018 
و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

بباري�س   21/10/1968 مواليد  من  حممد  كري�ستوف  مغربي  ال�سيد  الن�سر  طريق  عن  كلفنا 
فرن�سا ابن يا�سني و ماري جوزي �سيبارت متزوج ، مرقي عقاري 

العنوان : 57  اأ نهج اعمر ادري�س في�سل عني البنيان اجلزائر 
بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�سال على الأداء 

و  م�ساريف  من  لواحقه  و  الأ�سا�سي  الدين  ميثل  الذي  دج   2.104.798٫00 مبلغ  جمموعه  ما 
حقوق قانونية .

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�سر )15( يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�سر و اإل 
�سيتم التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر لتن�سر ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�سرة الق�سائية  

ANEP N°:  1916011529 الو�سط:2019/05/20



بقلم / عبد النا�صر
 عوين فروانة

اأ�صري حمرر وخمت�ص
 ب�صوؤون الأ�صرى

 
عام  ماي  من  ع�رش  ال�سابع  ففي 
رم�سان  �سهر  وبربكات   1987
الفدائيني  من  �ستة  جنح  الف�سيل، 
�سجن  يف  املاأ�سورين  الفل�سطينيني 
غزة  مدينة  و�سط  يقع  اإ�رشائيلي 
"�سجن غزة املركزي"  ويُطلق عليه 
غرفة  ق�سبان  ن�رش  من  )ال�رشايا( 
الطابق  الواقع يف  )7( يف ق�سم )ب( 
الثاين من ال�سجن والهروب من عامل 
والإفالت  ال�سجان  اأنف  رغم  القيد 
من قب�سة الحتالل اإىل عامل احلرية 

و�ساحة الن�سال الأرحب.
�ستة اأ�رشى ينتمون لـ "حركة اجلهاد 
ق�سبان  بن�رش  بداأوا  الإ�سالمي" 
ال�سغرية(  الغرفة   ( زنزاتهم  نافذة 
ب�سكل مدرو�س  العا�رش من ماي  يف 
اأن  دون  متوا�سلة  اأيام  �سبعة  وملدة 
اأحد مبا يفعلون ،  اأو ي�سعر  يالحظ 
حيث بداأوا الن�رش من اجلهة اخللفية 
�سالة  خالل  احلديدية  للق�سبان 
اأحياناً  الفجر  اآذان  واأثناء  الرتاويح 
، ويف �ساعات الفجر الأوىل من يوم 
من  ع�رش  ال�سابع  املوافق  اجلمعة 
الن�رش وك�رش  النتهاء من  وبعد  اآيار 
القيود، بداأ ال�سيخ/ م�سباح ال�سورى 
النافذة  من  باخلروج  الباقي  وتبعه 
تت�سع  تكاد  والتي  وال�سيقة  ال�سغرية 

لأج�سامهم النحيفة.
الغرفة  حتت  �سقف  اإىل  ونزلوا 
اإىل  ثم  ومن  اأمتار  ثالثة  مب�سافة 
على  الهبوط  ثم  حديدي  معر�س 
احلديد  من  ما�سورة  على  الأر�س 
بع�س  وفت�سوا  ال�سجن  يف  وجتولوا 
بجانبهم  تقف  كانت  التي  ال�سيارات 
بحثا عن �سالح . وخ�سية من اكت�ساف 
اأمرهم �سارعوا بت�سلق �سجرة كبرية 
اأ�سوار  بجانب  تقع  كانت  وعالية 
اإىل  قفزوا  ومنها  ال�ساهقة  ال�سجن 
خارج ال�سجن باجتاه �سارع الثالثيني 

بغزة.

من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  ويف 
�سابط  اإكت�سف  التايل  اليوم  �سباح 
تبني  حينما  هروبهم  اأمر  )العدد( 
الغرفة  يف  فقط  اأ�سرياً   19 اأن  له 
�سفارة  فاأطلق  اأ�سرياً،   25 اأ�سل  من 
يف  الطوارئ  حالة  واأعلنت  الإنذار 
الع�سكرية  احلاكمية  ومبنى  ال�سجن 
الإ�رشائيلية املال�سق لل�سجن و�سط 
كبرية  قوات  وانت�رشت  غزة  مدينة 
حول  احلدود  وحر�س  اجلي�س  من 
اقتحام  عمليات  واأجرت  ال�سجن، 
واأق�سام  لغرف  وا�سعة  وتفتي�س 
حماولتهم  ف�سل  وبعد  ال�سجن، 
اأعلن  ال�ستة  الأبطال  على  بالعثور 
مدير عام م�سلحة ال�سجون هزميته 
وهزمية جي�سه وف�سل كافة اجراءاته 
واإ�رشار  اإرادة وعزمية  اأمام  الأمنية 

الأ�سري الفل�سطيني .
خطة  اإىل  ا�ستندت  رائعة  عملية 
بالكتمان  ات�سمت  ومتقنة  مدرو�سة 
لبنودها  دقيق  وتنفيذ  وال�رشية، 
معدها،  وتعليمات  وم�سارها 
ور�سا  ودعوات  اهلل  على  واعتمدت 
�سلبة  واإرادة  والأمهات  الآباء 
يتزعزع  ل  واإ�رشار  قوية  وعزمية 
وعلى  لت�سكل  املنفذين.  قبل  من 
قادة الحتالل ف�سيحة  بع�س  ل�سان 
اأمنية كربى، و�سفعة قوية للمنظومة 
الأمنية الإ�رشائيلية ولدارة م�سلحة 

ال�سجون واجراءاتها ال�سارمة.
والع�سكرية  الأمنية  فاجلهات 
الإ�رشائيلية اأ�سيبت بالذهول ويجب 

بالنبهار  وحتى  بذلك  ت�ساب  اأن 
الأ�رشى  اإ�ستخدمها  التي  للطريقة 
الفل�سطينيون للهروب من �سجن يقع 
الإ�رشائيلية  احلاكمية  مبنى  داخل 
بغزة ويحظى بحرا�سة كبرية وم�سددة 
وحماط  اليوم،  �ساعات  مدار  على 
�سائكة،  واأ�سالك  �ساهقة،  بجدار 
الليل،  واأنوار �ساطعة طوال �ساعات 
ن�رش  اأ�سوات  كتم  يف  جنحوا  وكيف 
ق�سبان احلديد ومتكنوا من الإختباء 
بعيداً  لل�سجن  الداخلية  ال�ساحة  يف 
عن اأعني احلرا�سة ، ومن ثم الهروب 

والختفاء خارج ال�سجن.
ما  �سدقوا  رجال  املوؤمنني  ومن 
ق�سى  من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا 
بدلوا  وما  ينتظر  من  ومنهم  نحبه 

تبديال (  �سدق اهلل العظيم
اجلمل،  حممد  ال�سوري،  م�سباح 
�سامي ال�سيخ خليل، �سالح اأبو �سباب، 
�سالح..  وخالد  ال�سفطاوي،  عماد 
هم اأبطال امل�سل�سل البطويل الناجح 
الذي حمل عنوان " الهروب الكبري " 
من �سجن غزة املركزي ، ليوا�سلوا 
يف  لالحتالل  ومقاومتهم  عطائهم 
من  فمنهم  الأرحب،  الن�سال  �ساحة 
ا�ست�سهد  من  ومنهم  اعتقاله،  اأعيد 

ومنهم من ينتظر.
 )م�سباح ال�سوري( .. العقل املدبر 
وهو  الهروب،  لعملية  واملخطط 
يف  عاما   15 اأم�سى  �سابق  اأ�سري 
�سجون الحتالل الإ�رشائيلي قبل اأن 
يُطلق �رشاحه يف اإطار �سفقة تبادل 

خربة  ولديه   ،1985 عام  الأ�رشى 
اأول  باأ�ساليب احلرا�سة، وهو  �سابقة 
من قفز من النافذة ال�سغرية، ليقود 

اإخوانه نحو احلرية وال�سهادة.
من  �سهور  اأربعة  من  اأكرث  وبعد 
نال  واملقاومة  والختفاء  املطاردة 
من  /اأكتوبر  من  الأول  يف  ال�سهادة 
عام 1987 خالل ا�ستباك مع وحدات 
من  بالقرب  اإ�رشائيلية  كوماندوز 
غزة.  قطاع  و�سط  الربيج  خميم 
ليلحق به )حممد اجلمل(  و )�سامي 
ال�سيخ خليل( اللذان ا�ست�سهدا اأي�ساً 
يف ا�ستباك م�سلح مع دورية اإ�رشائيلية 
يف حي ال�سجاعية �رشق مدينة غزة 
يف ال�ساد�س من ت�رشين اأول/اأكتوبر 
 ( اأبو �سباب  عام 1987. فيما �سالح 
اإ�ستيوي ( اعتقلته �سلطات الحتالل 
الهروب  عملية  من  اأيام  �سبعة  بعد 
من  والع�رشين  اخلام�س  يف  وذلك 
املحاكم  اإحدى  واأن   ، اآيار/مايو 
اأ�سدرت  ال�رشائيلية  الع�سكرية 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  حكماً  بحقه 
اإىل �سنتني  خم�س �سنوات بالإ�سافة 

بتهمة الهروب من ال�سجن .
بينما اأفلح )عماد الدين ال�سفطاوي( 
وزميله ) خالد �سالح ( مبغادرة قطاع 
غزة باجتاه م�رش العروبة بعد ب�سعة  
�سهور من اإختفائهما بغزة بعيداً عن 
اأعني الحتالل، وبعد �سهرين تقريباً 
هناك  لي�ستقبال  العراق  اإىل  اأبعدا 
امل�سوؤولني  قبل  ا�ستقبال من  اأف�سل 
عن  مندوبني  وبح�سور  العراقيني 

القيادة الفل�سطينية.
)عماد ال�سفطاوي( عاد اإىل غزة مع 
التوقيع  عقب  الفل�سطينية  القوات 
ال�سلطة  وقيام  اأو�سلو  اتفاق  على 
 ،1994 عام  الفل�سطينية  الوطنية 
وبعد مكوثه فيها لب�سع �سنوات اأراد 
رفح  معرب  عرب  وال�سفر  مغادرتها 
ت�سيطر  كانت  والذي  القطاع  جنوب 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سلطات  عليه 
 2000 الأول  13كانون  بتاريخ  وذلك 
لل�سجن  وتعيده  جديد  من  لتعتقله 
وت�سدر بحقه حكما بال�سجن الفعلي 
ملدة 18 �سنة على تهم �سبقت عملية 

ب�سعة  قبل  عنه  اأفرج  وقد  الهروب، 
مدة  كامل  اأم�سى  اأن  بعد  �سهور 
فبعدما  �سالح(  )خالد  اأما  حكمه. 
ي�ستكني،  اأو  يهداأ  مل  للعراق  و�سل 
ثم  ومن  تون�س،  اإىل  بعدها  لينتقل 
عديدة  عربية  دول  يف  للعمل  تنقل 
واأخرياً  ليبيا،  �سوريا،  لبنان،  منها 
املليون  بلد  يف  احلال  به  ا�ستقر 
"اجلزائر  �سهيد  املليون  ون�سف 
على  اأ�رشته  مع  ويقيم  ال�سقيقة" 

اأر�سها وفوق ترابها.
خالد   ( باأن  قلت  اإن  �رشاً  اأذيع  ل  و 
خالد(  الدين  )عز  ذاته  هو   ) �سالح 
ال�سفارة  يف  الأ�رشى  ملف  م�سوؤول 
املدافعني  اأبرز  واأحد  الفل�سطينية، 
فهو  هناك،  الأ�رشى  ق�سية  عن 
وينا�سل  ونا�سل  ق�سيتهم  تبنى  من 
ويق�سي  الدفاع عنهم،  با�ستماتة يف 
اأجلهم  من  يومه  من  �ساعات طويلة 
واأطفاله  اأ�رشته  ح�ساب  على 
جعل  من  وهو  ال�سخ�سية،  وق�ساياه 
احل�سور  دائمة  الأ�رشى  ق�سية 
وبقوة وعلى نطاق وا�سع يف اجلزائر 
ال�سقيقة ليقدم لنا منوذجاً رائعاً يف 
الإعالم اخلارجي امل�ساند والداعم 
بع�س  مب�ساهمة  الأ�رشى  لق�سية 
وم�ساعدة  الفل�سطينيني  من  اإخوانه 
فهو  اجلزائريني،  من  اأ�سقائه  بع�س 
مالحق  عدة  عن  الأول  امل�سوؤول 
تخت�س  التي  ال�سفحات  وع�رشات 
من  العديد  يف  وت�سدر  بالأ�رشى 

ال�سحف اجلزائرية .
اآيار/مايو  من  ع�رش  ال�سابع  ويبقى 
عام 1987 يوماً مميزاً،  وعالمة بارزة 
الأ�سرية،  الوطنية  احلركة  تاريخ  يف 
لنت�ساراتها  ي�ساف  وانت�سار 
يف  يُ�سجل  ومفخرة  العديدة، 
ال�ساطعة، و�ستبقى عملية  �سجالتها 
الذاكرة  يف  حمفورة  هذه،  الهروب 

الفل�سطينية .
ويبقى من حق الأ�رشى الفل�سطينيني، 
تعني ك�رش  التي  اأن يحلموا باحلرية 
القيد كحق مكفول وم�رشوع، ولي�س 
هذا  يتحقق  اأن  ميكن  كيف  مهماً 
حمكومياتهم،  فرتة  بانتهاء  احللم، 

الأ�رشى،  تبادل  �سفقات  �سمن  اأو 
املفاو�سات   " خالل  من  حتى  اأو 
ال�سيا�سية "، وافراجات "ح�سن النية 
اأو�سلو،  اتفاق  بعد  ازدادت  والتي   "
املهم  الهروب"،  "عمليات  عرب  اأو 
امل�سا�س  دون  حلمهم  يتحقق  اأن 
التي  والأهداف  والقيم  باملبادئ 

نا�سلوا واعتقلوا من اأجلها.
فللحرية ذات احلروف القليلة مذاق 
كبرية،  ومعاين  كثرية  واأبعاد  اآخر، 
احلرية  من  املحرومني  ولالأ�رشى 
العتقال،  حديثي  اأم  قدامى  اأكانوا 
�سهور  لب�سعة  بال�سجن  حمكومني 
بال�سجن  حتى  �سنوات، اأو  لب�سع  اأو 
حلم   ، عديدة  ومرات  ملرة  املوؤبد 
يكرب  معهم،  يعي�س  و  يراودهم 
الأ�سا�سي  غذائهم  فهو  بداخلهم 
على  بقائهم  و�رش  قوتهم  وم�سدر 

قيد احلياة.
يف  الفل�سطينيني  الأ�رشى  ولعل 
يقف  ومن  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
وجلاأوا  اإل  و�سيلة  يدخُر  مل  خلفهم 
حتقيق  و�سمان  قيدهم  لك�رش  اإليها 
التبادل  �سفقات  فيها  مبا  حلمهم 
اأو  الفردية  الهروب  وعمليات 
عقود  منذ  اإليها  وجلاأوا  اجلماعية، 
جنحوا  عديدة  مرات  ويف  طويلة، 
الناجحة  الهروب  بها، ومن عمليات 
من  اجلماعي  الهروب  عملية  كانت 
نتحدث  التي  املركزي  غزة  �سجن 
والتي   )32( الـ  ذكراها  يف  عنها 
اآيار/ من  ع�رش  ال�سابع  يف  حدثت 
مايو عام 1987. عملية مميزة كانت 
تاريخ  يف  مميزة  عالمة  و�ستبقى 

احلركة الوطنية الأ�سرية.
 

فيا دامي العينني و الكفني ! اإن 
الليل زائل

ل غرفة التحقيق باقية ! و ل زرد 
ال�سال�سل !

نريون مات ، ومل متت روما .. 
بعينها تقاتل !

وحبوب �سنبلة جتف �ستمالأ الوادي 
�سنابل !

ان حماولت الهروب من ال�صجون �صائعة احلدوث يف العامل قاطبة، واأن ق�ص�ص الهروب الناجحة منها كثرية ومتعددة، ولعل ق�صة الهروب التي نتحدث 
عنها اليوم من �صجن اإ�صرائيلي حم�صن هي واحدة من الق�ص�ص ال�صهرية يف العامل، ولعلها هي الأ�صهر والأبرز يف ال�صجون الإ�صرائيلية.

يف الذكرى )32( لعملية الهروب اجلماعي من �سجن غزة املركزى

الأ�صري وليد دقة

يف عامه 34 على التوايل يف معتقالت االحتالل ..
كان الأ�سري وليد دقة قد كتب يف 
ويف  الآن  ر�سائله"اأعرتف  احدى 
عامي الرابع والثالثون من الأ�رش 
باأين ما زلت ل اأح�سن الكراهية، 
التي قد  ول اخل�سونة والفجاجة 
تفر�سها حياة ال�سجن.. واأعرتف 

ولأب�سط  زلت  ما  باأين  الآن 
الأطفال.  فرح  اأفرح  الأ�سياء 
اأو  لت�سجيع  �سعادة  واأمتليء 
اأعرتف  طيبة..  كلمة  اأو  اإطراء 
اأ�ساهدها  لوردة  باأّن قلبي يخفق 
مل�سهد  اأو  التلفاز  �سا�سة  على 

باأين  واأعرتف  والبحر..  الطبيعة 
اأ�ستاق  ول  �سيء،  كل  �سعيد رغم 
لأي ملذة من ملذات احلياة �سوى 
والعمال،  الأطفال..  مل�سهدين.. 
م�سهد الأطفال الوافدين من كل 
�سباًحا  ملدار�سهم  القرية  اأنحاء 

وم�سهد العمال يف �ساعات ال�سبح 
متحفزون  قادمون  وهم  املبكر 
من كل الأزقة والأحياء، يف �سباٍح 
�ستوي �سبابي بارد، باجتاه مركز 
لأماكن  لل�سفر  متاأهبني  البلدة 
كل  باأن  الآن  واأعرتف  عملهم، 

احلب  هذا  وكل  امل�ساعر،  هذه 
اأمي  ليبقى من دون حب  ما كان 
واأخي  زوجتي  و�سناء  فريدة، 
الأهل  كل  دعم  دون  من  ح�سني، 
يل  والأعزاء  الأ�سدقاء  واإحاطة 

ولهم. 

اأعرتف باأين ما زلت اإن�ساًنا مم�سًكا 
ا عليه كما لو كان  على حبه قاب�سً
بهذا  �سامًدا  و�ساأبقى  اجلمر، 
فاحلب  اأحبكم،  �ساأبقى  احلب، 
والوحيد  املتوا�سع  ن�رشي  هو 

على �سجاين"..
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حني اأبلغ الأ�سري كمال يحيى بوفاة اأمه يف زنزانته ب�سجن هدرمي!
يكتب رفيق دربه الأ�سري نا�رش اأبو �رشور:

  هل "ب�رّشمت" مرة اأ�سرياً مبوت اأمه؟ اأنا فعلت، ولي�ست املرة الأوىل.
انتظرنا كمال حتى اأنهى اإفطاره الرم�ساين، دخلنا اإىل زنزانته بخجل متاماً كما فعلت مالئكة املوت حني اقتحمت فرا�س اأم كمال. قاومت اأم كمال موتها واأغلقت الباب يف وجه زوارها 
املالئكة، لكنهم دخلوا. طلبت وقتاً اإ�سافياً حتى الزيارة القادمة، نظرت يف عيون زوارها: عيد واحد اأخري ثم عودوا، طلب مني كمال بع�س الثياب ومل ا�سرتها بعد، عودوا بعد �سهر، يكره 
كمال تاأخري عن طلباته، ول اأريد روحي اأن تتاأخر عليه. عودوا بعد �سهر ن�سيت يف زيارتنا الأخرية اأن اأحفظ كل ما خلفته على وجه 17 عاما من احلديد. عودوا بعد �سهر، لأحبه مرة اأخرية، 

واأدعو له ببكاء ق�سري بعد موتي.
غطت مالئكة املوت وجهها وق�ست اأمرها �رشيعا خ�سية اأن ترتدد.

دخلنا اإىل زنزانة كمال وغطينا وجوهنا حتى ل يرى فيها جنازة اأمه، جل�سنا �سامتني. اأنهى كمال غ�سيل الأطباق الفارغة وجل�س اإىل جانبي ي�ساأل عن �سحتي. بداأت الوجوه املغطاة حديثاً 
ق�سرياً عن حتمية املوت وعن ال�سرب، ثم خ�س�ست حديثها عن �سرب كمال وجلده. نظر اإليهم با�ستغراب: حتدثوا اأكرث من الذي مات؟ �ساألني كمال. اأمك، اأجبته. مل اأتاأخر اأو اأتردد مل اأُغطي 

وجهي اخلجول ومل انتظر �سهراً اأو زيارة اأخرية قادمة.
تاأخرت ثيابك يا كمال، ول عيد تُنهي فيه �سيامك احلديدي الطويل.

غطى كمال وجهه ومل يفعل ذلك خجاًل، عانق احلديد وبكى حتى اختنق. حدثناه عن رب رحيم اأخذ قبل �ساعة اأّمه، مل يجب علينا ول اأظنه �سمع حديثنا. " مّيه" ظل كمال ي�رشخ اأمه ويعانق 
حديده.

هل ب�رشمت مرة اأ�سرياً مبوت اأمه؟ اأنا فعلت، ولن تكون مّرتي الأخرية.
ترّفق اأيا ملك املوت، ترّفق فواهلل ما اخرتت منا اأحدا اعز علينا من هذا. ترّفق اأي ملك املوت، ترّفق ِنعم الآخذ ونعم املاأخوذ.  ننعى نحن الأ�رشى اأّمنا واأم الأ�سري كمال يحيى احلاّجة " هناء 

�سالمة م�سطفى"، ون�ساأل اهلل لها الرحمة وف�سيح اجلنان ولبنها كمال طول ال�سرب واجللد. 
 عن الأ�رشى جميعاً

-  الأ�سري كمال عمر اإبراهيم يحيى من قرية العرقة ق�ساء جنني، معتقل يف �سجون الحتالل منذ عام 2006 وحمكوم بال�سجن 28 عاماً. ويقبع حاليا يف �سجن هدرمي.
///////////////////////

//////////////////////////
ما كتبه ال�سجان ال�رشائيلي رائد فار�س عن ال�سري مروان الربغوثي

بقلم : عي�سى قراقع

يقف ال�سجان الدرزي رائد فار�س املكلف بحرا�سة زنزانة القائد ال�سري مروان الربغوثي يف معتقل اجللمة مرتبكا نتيجة التعليمات الكثرية التي و�سلته من وزير المن الداخلي ال�رشائيلي 
جلعاد اردان والذي يقود حربا �سد مروان الربغوثي وال�رشى امل�رشبني عن الطعام.

ال�سجان رائد فار�س كلف باحداث �سجيج مزعج وم�ستمر حول زنزانة الربغوثي، ل نريده ان ينام، هذه هي التعليمات، ا�سوات ليل نهار تقتحم الزنزانة من العلى وال�سفل، مما ا�سطر 
الربغوثي اىل ح�سو اذنيه بالورق حتى ي�ستطيع النوم قليال ولكن بال فائدة.

ال�سجان فار�س كلف ان يو�سع الربغوثي يف زنزانة �سيقة جدا ل ي�ستطيع التحرك فيها، غامقة اللون، خ�سنة، هي ت�سبه القبو او القرب املعتم ، ل هواء ول �سم�س ، مليئة باحل�رشات وال�رشا�سري 
والبق وليتوفر فيها �سوى بطانية واحدة، ومينع ادخال الكتب او امل�ساحف اليها.

ال�سجان فار�س ل ينام اي�سا، فهو مكلف بتفتي�س الربغوثي مع قوة قمعية خا�سة ب�سكل عاري وبالقوة والت�سبب على مدار ال�ساعة باإهانته وهو مكبل اليدين والقدمني.
ال�سجان فار�س مينع الربغوثي من تبديل مالب�سه وانه يف حال نقله اىل العيادة يتم اخراجه مكبل اليدين والقدمني، وعليه ان يراقب هبوط وزن الربغوثي وذبول ج�سده و�سحوب وجهه وت�ساقط 

ما تبقى من �سعره وذلك لرفع تقارير عن فاعلية الجراءات �سد الربغوثي اىل جلعاد اردان.
ال�سجان فار�س خائف جدا من ار�سال تقارير تت�سمن انه بعد �سهر من ا�رشاب الربغوثي ل زال يبت�سم، وير�سل �سخريته اليه واىل كافة ال�سجانني ، فالتعليمات تقت�سي ان يكون الربغوثي حزينا 

وكئيبا ومدمرا نف�سيا، ولكنه يرى رجال مرحا مبت�سما عيناه تقدحان بال�سوء والمل.
ال�سجان فار�س ا�سبح ع�سبي املزاج ، فهدوء الربغوثي وعدم طلبه اي �سيء، بل رف�سه حتى احلديث مع احد ي�ستفزه جدا، ويت�ساءل عن هذا الرجل الذي ل ي�ست�سلم ول ي�سعف ، يكرب ويعلو 

ويزدا قوة مع كل يوم من ايام ال�رشاب.
ال�سجان فار�س بداأت تنتابه الكوابي�س عند �سماعه نب�سات قلب الربغوثي ، وهي نب�سات قوية كاأنها تقرع باب الزنزانة امل�سفح واملحكم الغالق، تقتحم عليه اجواء املقربة، ويخال ان �سبح 

الربغوثي ا�سبح خارج الزنزانة واجلدار، مي�سي بهدوء يف باحة ال�سجن .
ال�سجان فار�س وح�سب التعليمات يقوم باح�سار الطعام و�سواء اللحوم لك�رش معنويات الربغوثي واثارة �سهواته، فيكت�سف انه ل فائدة من ذلك، فالربغوثي ينظر اىل البعيد ، كاأن جوعه ي�سري 

على �سحابة ماطرة تتدفق وتغ�سله بالميان واليقني، انه يطبخ جوعه على نار ال�سمود والكرامة.
ال�سجان فار�س يكتب لوزير المن الداخلي ان خدعة الفلم الذي بث على القنوات ال�رشائيلية مل تنطلي على الربغوثي ومل تهّز ا�رشاب املعتقلني ، وان ال�ساعات التي بثها وا�سمعها للربغوثي 

ل توؤثر فيه �سيئا، يقول: هذا الرجل ل ي�سمع �سوى ما يقوله قلبه الداخلي، انه ل يرانا ول يعرتف بوجودنا وي�سخر منا .
ال�سجان فار�س يتن�ست على الربغوثي ي�سمعه يخاطب ال�سعب الفل�سطيني قائال: ل �سيء يك�رش ارادة احلرية التي تنبع من ارادة �سعبنا العظيم ، وان معركة احلرية والكرامة هي جزء من الكفاح 

�سد الحتالل ومن اجل ا�سقاط نظام البرتهايد الظامل يف فل�سطني.
ال�سجان فار�س ي�سمع الربغوثي يردد من داخل زنزانته اغنية تقول:

اآمنت بال�سعب امل�سيع واملكبل
وحملت ر�سا�سي

لتحمل بعدنا الجيال منجل
وجعلت جرحي والدماء
لل�سهل والوديان جدول

ال�سجان فار�س يختنق امام زنزانة الربغوثي، ويكت�سف ان وزير المن الداخلي غبي و�ساذج، فالربغوثي ل ي�سكو، ول يهتم لكل الجراءات القميعة التي مور�ست بحقه وبحق امل�رشبني، ميلك 
�سالحا اآخر ل ميلكه الوزير اردان ، �سالح الرادة والعزة والكربياء وال�ستعداد للت�سحية من اجل الكرامة واحلرية.

ال�سجان فار�س يكتب ويكتب، ومت�سي اليام، الربغوثي ينت�سب كنخلة با�سقة، يداه املكبلتان حتطمان جدران الزنزانة وتلوحان يف ال�سماء، فهو اكرث حرية من ال�سجان فار�س ومن كل ال�سجانني 
، يكتب ذلك وي�ساب فار�س بحّمى ال�سجني.

ال�سجان فار�س يطلب اطالق �رشاحه ونقله من مهمته بحرا�سة زنزانة الربغوثي، ويطلب اخ�ساعه لعالج نف�سي، فهناك كوابي�س تطارده مقتنعا ان كل من عمل �سجانا قد ا�سبح مري�سا ومالحقا 
من ال�سحايا وهم ينه�سون من اوجاعهم مبت�سمني واثقني كالربغوثي.

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



كلف  فار�س  رائد  ال�سجان 
وم�ستمر  مزعج  �سجيج  باحداث 
نريده  ال  الربغوثي،  زنزانة  حول 
التعليمات،  هي  هذه  ينام،  ان 
الزنزانة  تقتحم  نهار  ليل  ا�سوات 
ا�سطر  واال�سفل، مما  االعلى  من 
بالورق  اذنيه  ح�سو  اىل  الربغوثي 
حتى ي�ستطيع النوم قليال ولكن بال 

فائدة.
يو�سع  ان  كلف  فار�س  ال�سجان 
جدا  �سيقة  زنزانة  يف  الربغوثي 
غامقة  فيها،  التحرك  ي�ستطيع  ال 
او  القبو  ت�سبه  هي  خ�سنة،  اللون، 
القرب املعتم ، ال هواء وال �سم�س 
وال�رصا�سري  باحل�رصات  مليئة   ،
والبق واليتوفر فيها �سوى بطانية 
او  الكتب  ادخال  ومينع  واحدة، 

امل�ساحف اليها.
ال�سجان فار�س ال ينام اي�سا، فهو 
قوة  مع  الربغوثي  بتفتي�س  مكلف 
قمعية خا�سة ب�سكل عاري وبالقوة 
والت�سبب على مدار ال�ساعة باإهانته 

وهو مكبل اليدين والقدمني.
الربغوثي  مينع  فار�س  ال�سجان 

حال  يف  وانه  مالب�سه  تبديل  من 
نقله اىل العيادة يتم اخراجه مكبل 
اليدين والقدمني، وعليه ان يراقب 
هبوط وزن الربغوثي وذبول ج�سده 
و�سحوب وجهه وت�ساقط ما تبقى 
عن  تقارير  لرفع  وذلك  �سعره  من 
الربغوثي  �سد  االجراءات  فاعلية 

اىل جلعاد اردان.
من  جدا  خائف  فار�س  ال�سجان 
بعد  انه  تت�سمن  تقارير  ار�سال 
ال  الربغوثي  ا�رصاب  من  �سهر 
اليه  �سخريته  وير�سل  يبت�سم،  زال 
واىل كافة ال�سجانني ، فالتعليمات 
الربغوثي حزينا  ان يكون  تقت�سي 
يرى  ولكنه  نف�سيا،  وكئيبا ومدمرا 
رجال مرحا مبت�سما عيناه تقدحان 

بال�سوء واالمل.
ع�سبي  ا�سبح  فار�س  ال�سجان 
وعدم  الربغوثي  فهدوء   ، املزاج 
حتى  رف�سه  بل  �سيء،  اي  طلبه 
جدا،  ي�ستفزه  احد  مع  احلديث 
الذي ال  الرجل  ويت�ساءل عن هذا 
ويعلو  يكرب   ، ي�سعف  وال  ي�ست�سلم 
ايام  من  يوم  كل  مع  قوة  ويزدا 

اال�رصاب.
تنتابه  بداأت  فار�س  ال�سجان 

نب�سات  �سماعه  عند  الكوابي�س 
قلب الربغوثي ، وهي نب�سات قوية 
كاأنها تقرع باب الزنزانة امل�سفح 
عليه  تقتحم  االغالق،  واملحكم 
�سبح  ان  ويخال  املقربة،  اجواء 
الزنزانة  خارج  ا�سبح  الربغوثي 
باحة  يف  بهدوء  مي�سي  واجلدار، 

ال�سجن .
ال�سجان فار�س وح�سب التعليمات 
و�سواء  الطعام  باح�سار  يقوم 
الربغوثي  معنويات  لك�رص  اللحوم 
ال  انه  فيكت�سف  �سهواته،  واثارة 
ينظر  فالربغوثي  ذلك،  من  فائدة 
اىل البعيد ، كاأن جوعه ي�سري على 
وتغ�سله  تتدفق  ماطرة  �سحابة 
باالميان واليقني، انه يطبخ جوعه 

على نار ال�سمود والكرامة.
ال�سجان فار�س يكتب لوزير االمن 
الذي  الفلم  خدعة  ان  الداخلي 
مل  اال�رصائيلية  القنوات  على  بث 
تهّز  ومل  الربغوثي  على  تنطلي 
ا�رصاب املعتقلني ، وان اال�ساعات 
ال  للربغوثي  وا�سمعها  بثها  التي 
توؤثر فيه �سيئا، يقول: هذا الرجل 
قلبه  يقوله  ما  �سوى  ي�سمع  ال 
يعرتف  وال  يرانا  ال  انه  الداخلي، 

بوجودنا وي�سخر منا .
على  يتن�ست  فار�س  ال�سجان 
ال�سعب  ي�سمعه يخاطب  الربغوثي 
يك�رص  �سيء  قائال: ال  الفل�سطيني 
ارادة  من  تنبع  التي  احلرية  ارادة 
�سعبنا العظيم ، وان معركة احلرية 
والكرامة هي جزء من الكفاح �سد 
االحتالل ومن اجل ا�سقاط نظام 

االبرتهايد الظامل يف فل�سطني.
الربغوثي  ي�سمع  فار�س  ال�سجان 
اغنية  زنزانته  داخل  من  يردد 

تقول:
اآمنت بال�سعب امل�سيع واملكبل

وحملت ر�سا�سي
لتحمل بعدنا االجيال منجل

وجعلت جرحي والدماء
لل�سهل والوديان جدول

امام  يختنق  فار�س  ال�سجان 
ان  ويكت�سف  الربغوثي،  زنزانة 
وزير االمن الداخلي غبي و�ساذج، 
فالربغوثي ال ي�سكو، وال يهتم لكل 
مور�ست  التي  القميعة  االجراءات 
ميلك  امل�رصبني،  وبحق  بحقه 
�سالحا اآخر ال ميلكه الوزير اردان 
والكربياء  والعزة  االرادة  �سالح   ،
اجل  من  للت�سحية  واال�ستعداد 

الكرامة واحلرية.
ويكتب،  يكتب  فار�س  ال�سجان 
ينت�سب  الربغوثي  االيام،  ومت�سي 
املكبلتان  يداه  با�سقة،  كنخلة 
حتطمان جدران الزنزانة وتلوحان 
من  حرية  اكرث  فهو  ال�سماء،  يف 
ال�سجان فار�س ومن كل ال�سجانني 
، يكتب ذلك وي�ساب فار�س بحّمى 

ال�سجني.

اطالق  يطلب  فار�س  ال�سجان 
�رصاحه ونقله من مهمته بحرا�سة 
زنزانة الربغوثي، ويطلب اخ�ساعه 
كوابي�س  فهناك  نف�سي،  لعالج 
عمل  من  كل  ان  مقتنعا  تطارده 
�سجانا قد ا�سبح مري�سا ومالحقا 
ينه�سون  وهم  ال�سحايا  من 
واثقني  مبت�سمني  اوجاعهم  من 

كالربغوثي.

يقف ال�سجان الدرزي رائد فار�س املكلف بحرا�سة زنزانة القائد الأ�سري مروان الربغوثي يف معتقل اجللمة مرتبكا نتيجة التعليمات الكثرية التي 
و�سلته من وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي جلعاد اردان والذي يقود حربا �سد مروان الربغوثي وال�سرى امل�سربني عن الطعام.

بقلم : عي�سى قراقع

ما كتبه ال�سجان الإ�سرائيلي رائد فار�س عن الأ�سري مروان الربغوثي
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حني اأبلغ الأ�سري كمال يحيى بوفاة اأمه
 يف زنزانته ب�سجن هدرمي!

الأ�سري  دربه  رفيق  يكتب 
نا�سر اأبو �سرور:

مبوت  اأ�سرياً  مرة  "ب�رّصمت"  هل    
املرة  ولي�ست  فعلت،  اأنا  اأمه؟ 

االأوىل.
انتظرنا كمال حتى اأنهى اإفطاره 
زنزانته  اإىل  دخلنا  الرم�ساين، 
مالئكة  فعلت  كما  متاماً  بخجل 
اأم  فرا�س  اقتحمت  حني  املوت 
موتها  كمال  اأم  قاومت  كمال. 
زوارها  وجه  يف  الباب  واأغلقت 
طلبت  دخلوا.  لكنهم  املالئكة، 
الزيارة  حتى  اإ�سافياً  وقتاً 
القادمة، نظرت يف عيون زوارها: 
عيد واحد اأخري ثم عودوا، طلب 
ومل  الثياب  بع�س  كمال  مني 
�سهر،  بعد  عودوا  بعد،  ا�سرتها 
طلباته،  عن  تاأخري  كمال  يكره 
عليه.  تتاأخر  اأن  روحي  اأريد  وال 
عودوا بعد �سهر ن�سيت يف زيارتنا 
خلفته  ما  كل  اأحفظ  اأن  االأخرية 
احلديد.  من  عاما   17 وجه  على 
مرة  الأحبه  �سهر،  بعد  عودوا 

اأخرية، واأدعو له ببكاء ق�سري بعد 
موتي.

وجهها  املوت  مالئكة  غطت 
اأن  خ�سية  �رصيعا  اأمرها  وق�ست 

ترتدد.
وغطينا  كمال  زنزانة  اإىل  دخلنا 
وجوهنا حتى ال يرى فيها جنازة 
اأمه، جل�سنا �سامتني. اأنهى كمال 
وجل�س  الفارغة  االأطباق  غ�سيل 
�سحتي.  عن  ي�ساأل  جانبي  اإىل 
حديثاً  املغطاة  الوجوه  بداأت 
وعن  املوت  حتمية  عن  ق�سرياً 
ال�سرب، ثم خ�س�ست حديثها عن 
اإليهم  نظر  وجلده.  كمال  �سرب 
با�ستغراب: حتدثوا اأكرث من الذي 
مات؟ �ساألني كمال. اأمك، اأجبته. 
اأُغطي  مل  اأتردد  اأو  اأتاأخر  مل 
وجهي اخلجول ومل انتظر �سهراً 

اأو زيارة اأخرية قادمة.
عيد  وال  كمال،  يا  ثيابك  تاأخرت 
احلديدي  �سيامك  فيه  تُنهي 

الطويل.
غطى كمال وجهه ومل يفعل ذلك 
خجاًل، عانق احلديد وبكى حتى 

رحيم  رب  عن  حدثناه  اختنق. 
يجب  مل  اأّمه،  �ساعة  قبل  اأخذ 
 " حديثنا.  �سمع  اأظنه  وال  علينا 
مّيه" ظل كمال ي�رصخ اأمه ويعانق 

حديده.
مبوت  اأ�سرياً  مرة  ب�رصمت  هل 
مّرتي  تكون  ولن  فعلت،  اأنا  اأمه؟ 

االأخرية.
ترّفق اأيا ملك املوت، ترّفق فواهلل 
ما اخرتت منا اأحدا اعز علينا من 
هذا. ترّفق اأي ملك املوت، ترّفق 
املاأخوذ.  ننعى  ونعم  االآخذ  ِنعم 
االأ�سري  واأم  اأّمنا  االأ�رصى  نحن 
هناء   " احلاّجة  يحيى  كمال 
�سالمة م�سطفى"، ون�ساأل اهلل لها 
والبنها  اجلنان  وف�سيح  الرحمة 

كمال طول ال�سرب واجللد. 
 عن االأ�رصى جميعاً

اإبراهيم  عمر  كمال  االأ�سري    -
ق�ساء  العرقة  قرية  من  يحيى 
جنني، معتقل يف �سجون االحتالل 
منذ عام 2006 وحمكوم بال�سجن 
�سجن  يف  حاليا  ويقبع  عاماً.   28

هدرمي.

قائد الثاأر املقد�س ح�سن �سالمه يدخل
 عامه ال 24 يف �سجون الحتالل

فل�سطني  اأ�رصى  مركز  اأفاد 
 " القائد  االأ�سري  اأن  للدرا�سات 
ح�سن عبد الرحمن ح�سن �سالمة" 
خانيون�س  مدينة  من  عاماً(،   48(
جنوب قطاع غزة دخل عامه ال 24 
يف �سجون االحتالل على التوايل .

الناطق  االأ�سقر  ريا�س  وقال 
االعالمى للمركز بان االأ�سري القائد 
 1996/5/17 فى  اعتقل  "�سالمه" 
وعنيف  قا�سى  لتحقيق  وتعر�س 
ملدة تزيد عن 3 اأ�سهر، كما تعر�س 
فرتة  خالل  اغتيال  حماولة  اإىل 
عدد  لقتل   ، منه  انتقاما  التحقيق 
نقله  ومت  االإ�رصائيليني،  من  كبري 
زنازين  اإىل  التحقيق  بعد  مبا�رصة 
فيها  مكث  الذي  االنفرادي  العزل 

ما يزيد عن 15 عاما متوا�سلة .
االحتالل  اأن  اإىل  االأ�سقر  واأ�سار 
حكما  �سالمه  االأ�سري  على  فر�س 
بال�سجن ملدة 48 موؤبداً اإ�سافة اإىل 
، بعد اتهامه بامل�سئولية  20 عاماً 
بطولية  عمليات  عدة  تنفيذ  عن 
فيما  اإ�رصائيليا   48 اإىل مقتل  اأدت 
املقد�س"  بعلميات"الثار  عرفت 

ال�ست�سهاد القائد املهند�س "يحيى 
 " االأ�سري  يعي�س  وكان   ، عيا�س" 
�سالمة " يف زنزانة �سيقة و�سغرية 
الأدنى  تفتقد   ، العزل  زنازين  يف 
املقومات االإن�سانية وال�سحية، بها 
�سباك �سغري ال تدخله ال�سم�س وال 
وتنت�رص  بالرطوبة  م�سبعة  الهواء، 
وال�رصا�سري،  احل�رصات  فيها 
وم�ساحتها �سيقة جدا، وال ي�سمح 
الفورة  �ساحة  اإىل  باخلروج  له 
وهو  اليوم  يف  واحدة  �ساعة  �سوى 
بال�سال�سل  والرجلني  اليدين  مقيد 

احلديدية .
لالأ�سري  بان  االأ�سقر  واأ�ساف 
اإدارة  مع  كثرية  مواقف  "�سالمه" 
اعتقاله  فرتة  خالل  ال�سجون 
اخطر  من  االحتالل  يعتربه  حيث 
للتحقيق  اأعيد  حيث   ، االأ�رصى 
اعتقاله  بعد  مرة  من  اأكرث 
من  العديد  بني  وتنقل   ، ب�سنوات 
منها  االنفرادي،  العزل  قبور 
وع�سقالن   ، و�سطه   ، رامون  عزل 
والرملة، واقتحم االحتالل زنزانته 
املرات  من  الع�رصات  االنفرادية 

مرة  من  اأكرث  عليه  االعتداء  ومت 
فرتة  طوال  الزيارة  من  وحرم   ،
خا�س  كذلك  العزل،  يف  وجوده 
مع  الطعام  عن  متعددة  اإ�رصابات 
كانت  اأحداها  االأ�رصى  زمالئه 
عدنان  خ�رص  االأ�سري  مع  ت�سامنا 
الطعام  عن  اإ�رصاب  خا�س  الذي 
رف�س  كذلك  االأيام،  لع�رصات 
�سمن  �رصاحه  اإطالق  االحتالل 
�سفقة وفاء االأحرار يف اأكتوبر عام 

. 2011
ال�سلطات  بان  االأ�سقر  وبني 
باالأ�سري  بت�سليم  طالبت  االأمريكية 
بعامني  اعتقاله  بعد   " "�سالمه 
عن  بامل�سئولية  متهم  الأنه  اإليها 
عملية  خالل  اأمريكيني   3 قتل 
ا�ست�سهادية وقعت يف القد�س عام 

. 1996
وفى خطوة حتدى لالحتالل عقد 
على  قرانه  �سالمة  ح�سن  االأ�سري 
االأ�سرية املحررة غفران زامل يف 
تعليمه  وا�سل  ، وكذلك  عام 2010 
العزل  من  خروجه  بعد  اجلامعي 

عام 2012 .



�إىل  �لقبائل  �شبيبة  ت�شكيلة  عادت 
خا�شت  بعدما  �لتدريبات  �جو�ء 
�ال�شتئناف  ح�شة  �أم�س  �أول  �شهرة 
وزو  بتيزي  نوفمرب  �أول  ملعب  على 
�لفوز  عقب  مرتفعة  ومبعنويات 
�الأ�شبوع  نهاية  �شجلوه  �لذي  �لثمني 
�ملنق�شي د�خل �لقو�عد على ح�شاب 
�أين  �لعا�شمة،  �حتاد  �ملت�شدر 
حتى  �لقبائلي  �لنادي  العبو  يح�رض 
�لنو�حي  كافة  من  جاهزية  يكونو� 
حت�شبا للمقابلة �لتي تنتظرهم غد� 
�أمام ن�رض ح�شني د�ي، ويعول رفقاء 
�لالعب �شعدو على �لتنقل للعا�شمة 
بحثا عن �لعودة بالفوز على ح�شاب 
يف  �ملو�شم  �إنهاء  و�شمان  �لن�رضية 
�ملقبل  �ملو�شم  للم�شاركة  �لو�شافة 
�إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  م�شابقة  يف 
بتعد�د  �لتدريبية  �حل�شة  وجرت 
�لالعبني  جميع  وح�شور  مكتمل 
ملوعد  جاهزين  �شيكنون  �لذين 

�لتنقل �إىل �لعا�شمة.
يف �ملقابل، قرر �لالعب بن خليفة 
�لفريق  �إد�رة  رفقة  بالتن�شيق 
تاأجيل  دوما  فر�نك  و�ملدرب 

على  جر�حية  عملية  �إىل  �خل�شوع 
خو�س  بعد  ما  �إىل  �الأنف  م�شتوى 
�أين  بوعريريج،  برج  �أهلي  مقابلة 
م�شتوى  على  �إ�شابة  تلقى  كان 
�الأنف خالل مبار�ة �حتاد �لعا�شمة 
ح�شب  عليه  خطر�  ت�شكل  لن  لكنها 
لها �لالعب  �لتي خ�شع  �لفحو�شات 
و�شيكون  بار�دو  نادي  من  �ملعار 
�ملتبقيني  �للقاءين  لعب  مبقدوره 

قبل �نتهاء �ملو�شم �حلايل.
�إد�رة  تر�جعت  �أخرى،  جهة  من 

فتح  عن  مالل  �رضيف  �لرئي�س 
جمانا  نوفمرب  �أول  ملعب  �أبو�ب 
�أهلي  لقاء  مبنا�شبة  �الأن�شار  �أمام 
تكون  �شوف  �لتي  بوعريريج  برج 
�خلتامية هذ� �ملو�شم، وذلك عك�س 
ما حث يف كال�شيكو �حتاد �لعا�شمة 
جماين  خاللها  �لدخول  كان  �لتي 
يتم  �أن  ينتظر  �أين  �ل�شبيبة،  الأن�شار 
 500 بقيمة  �ملو�جهة  تذ�كر  طبع 

دينار للو�حدة.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

�لن�رضية  جماهري  حت�رض  حيث 
من  �مللعب  على  بقوة  للتو�فد 
�الإد�رة  �إىل  ر�شالتهم  �إي�شال  �أجل 
�مل�شريين  جميع  ومطالبة 
�لفريق،  عن  و�لرحيل  باال�شتقالة 
مال  ر�أ�س  فتح  �الإد�رة  و�إلز�م 
�لفر�شة  منح  �جل  من  �ل�رضكة 
�لتقدم  يف  �لر�غبني  للم�شاهمني  
�لعا�شمي،  �لفريق  �أ�شهم  و�رض�ء 
يطالبون  �الأن�شار  و�أن  خا�شة 
دعم  على  قادرة  �رضكة  بقدوم 
�غلب  �رض�ء  خالل  من  �لفريق 
�ملو��شم  يف  ومر�فقته  �الأ�شهم 
تعرف  �أن  وينتظر  �ملقبلة، 
مدرجات ملعب 20 �أوت رفع �أن�شار 
�لن�رضية لالفتات و�ل�شعار�ت �لتي 
�حلالية  �الإد�رة  رف�س  على  ت�رض 
�الأخوين ولد زمرييل  يف مقدمتها 

عن  بالرحيل  �جلميع  ومطالبة 
تقدمي  يف  �لف�شل  بعد  �لفريق 
�الإ�شافة �لتي كانت منتظرة منهم 
طول  على  �لف�شل  ظل  يف  خا�شة 
يتو�جد  �أين  �ملو�شم،  هذ�  �خلط 
يف  مرباح  غايا  �حلار�س  رفقاء 
ي�شارعون  والز�لو�  �شعبة  و�شعية 
تو�جدهم  ظل  يف  �لبقاء  �أجل  من 
عن  فقط  نقاط  �شت  بعد  على 
قبل  بال�شقوط  �ملهددين  ثالث 
عن  �ل�شتار  �إ�شد�ل  على  جولتني 

هذ� �ملو�شم.
�لنادي  يعقد  �أخرى،  جهة  من 
�لهاوي لن�رض ح�شني د�ي جمعيته 
�ملقبل،  �خلمي�س  �لعادية  �لعامة 
و�لتي �شوف تعرف تر�شيم ��شتقالة 
طرف  من  حللو  مر�د  رئي�شه 
للفريق  �لعامة  �جلمعية  �أع�شاء 
دما  مينح  جديد  رئي�س  و�نتخاب 
على  �لعمل  ق�شد  للنادي،  جديد� 

�إجناح �مل�رضوع �لريا�شي.
�لالعب  �أكد  منف�شل،  �شياق  يف 
�الت�شاالت  �شحة  خا�شف  نوفل 
ني�س  نادي  مع  ميلكها  �لتي 
ت�رضيحات  يف  وقال  �لفرن�شي، 
�إعالمية �أنه تلقى �خلرب من طرف 
مناجري فرن�شي و�لذي �أعلمه رغبة 
�شفوفه  يف  يلعب  �لذي  �لفريق 
�لتعاقد  مو�طنه يو�شف عطال يف 
�ل�شيفي  �ملركاتو  خالل  معه 
�أن  ك�شف  ذلك  جانب  �إىل  �لقادم، 
فقط  ني�س  بفريق  يتعلق  ال  �الأمر 
�أخرى  فرن�شية  �أندية  �أن  باعتبار 
تتابعه ومتلك �لرغبة يف �ال�شتفادة 
�أنه  خا�شف  و�أ�شار  خدماته،  من 
�حرت�فية  جتربة  بخو�س  مهتم 
و�للعب يف �أوروبا من بو�بة �لدوري 
و�أنه الز�ل العبا  �لفرن�شي خا�شة 
�شابا وقادر على تفجري �إمكانياته 

يف دوريات �لقارة �لعجوز.

اأن�سار الن�سرية يح�سرون للمطالبة با�ستقالة الإدارةخا�شف ي�ؤكد عر�س ني�س ويك�شف �هتمام �أندية �أخرى
تعتزم جماهري نادي ن�شر ح�شني د�ي �إ�شماع �ش�تها �إىل �إد�رة �لفريق من خالل 

�ملطالبة با�شتقالة جميع �لأع�شاء ورحيلهم عن �لفريق عقب �مل��شم �لفا�شل على ط�ل 
�خلط و�لذي جعل �لفريق يلعب على �لبقاء ومهدد� بال�شق�ط يف ظل عدم �شمانه 

للبقاء بعد، حيث يعتزم �لأن�شار �لتنقل بق�ة غد� �إىل ملعب 20 �أوت و��شتغالل فر�شة 
لعب �آخر م��جهة د�خل �لق��عد هذ� �مل��شم ومالقاة �شبيبة �لقبائل �شمنت �جل�لة 29 

وما قبل �لأخرية من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

�لبط�لة �ل�طنية
 لكرة �ل�شلة

املجمع البرتويل 
يتوج باللقب 

ال�ساد�س على التوايل
 

�لريا�شي  �ملجمع  فريق  �حتفظ 
�لبرتويل على لقب �لبطولة �لوطنية 
لكرة �ل�شلة رجال �ثر فوزه على نادي 
�ل�شوط  بنتيجة 102- 68  �شطاو�يل 
�ملو�شم  نهائي  يف   34  -59 �الول 
�ول  ليلة  جرى  �لذي   2019-2018
باملركب  �لبي�شوية  بالقاعة  �م�س 
بو�شياف-،  –حممد  �الوملبي 
على  و�ل�شاد�س   20 �للقب  ويعد 
�لبرتولية،  للت�شكيلة  بالن�شبة  �لتو�يل 
علما �أن �أول بطولة ينالها تعود �ىل 
�ل�شابقة  �لت�شمية  حتت   1983 عام 
»�عادة«  ويف  �جلز�ئر،  مولودية 
�شيطر  �ملا�شية،  �ل�شنة  لنهائي 
و�لعر�س  بالطول  �لنفطي  �لفريق 
على نظريه �لعا�شمي، يف لقاء �شار 
بفارق  فيه  متفوقا  و�حد  �جتاه  يف 
34 نقطة، وعمق »خما�شي« �ملجمع 
�لفارق منذ بد�ية �لربع �الأول �لذي 
�أنهاه ل�شاحله 29-19، �عتماد� على 
�لذين  �شفوفه  يف  �خلربة  عنا�رض 
كانو� �شد� منيعا �أمام العبي �ملحور 
من  خ�شو�شا  ��شطاو�يل،  لت�شكيلة 
خالل �ملحاوالت �لثانية عن طريق 

حممد �شديق و�أ�شامة عقون.
عنا�رض  متكنت  �لثاين،  �لربع  ويف 
وتقلي�س  �لعودة  من  ��شطاو�يل 
خارج  ت�شديد�ت  بف�شل  �لفارق 
نقاط  ثالث  متنح  �لتي  �ملنطقة 
و�لتي �شجلها يف عدد من �ملنا�شبات 
�ن  غري  دكاكن،  حميد  �لالعب 
�لدفاع �لقوي للمجمع �شمح لفريقه 
 34-59 بو�قع  �لنتيجة  يف  باالبتعاد 
�ل�شوط �الأول.ومع بد�ية  قبل نهاية 
�ملرحلة �لثانية، ��شتطاعت عنا�رض 
بان�شارها،  �ملدعمة  ��شطاو�يل 
-64 نقطة   13 �إىل  �لفارق  تقلي�س 
�ملناف�س  فر�غ  فرتة  م�شتغلة   ،51
�لذي �أ�شاع عدد� من �لكر�ت، وبعد 
عدد من �الوقات �مل�شتقطعة �لتي 
طلبهم مدرب �لفريق، �شجل العبو� 
زمام  وتويل  نوعية  قفزة  �ملجمع 
مع  نقطة   26 متقدمني  �الأمور، 
نهاية �لربع �لثالث 70-56، �أما �لربع 
�لر�بع فلم يكن �شوى �شكلي بالن�شبة 
بوحلية  �شفيان  �ملدربني  لالعبي 
ت�شكيلة  �أمام  �هلل،  فرج  وهاروين 

��شطاو�يل �لتي �نهارت بدنيا.
وكالت

بن خليفة ي�ؤجل �إجر�ء �جلر�حة �إىل نهاية �مل��شم

الكناري ي�ستاأنف التدريبات ا�ستعدادا للن�سرية

ما عد� �إجر�ء لقاء جمعية عني مليلة وبار�دو زو�ل

الرابطة تربمج اجلولة 29 
يف �سهرة رم�سانية

�ملباريات  برجمة  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  و��شلت 
عن  �أم�س  �أول  ك�شفت  بعدما  �لرم�شانية  �ل�شهر�ت  يف 
�شوف  و�لتي  �الأخرية  قبل  وما   29 �جلولة  مباريات  جدول 
تلعب جميعها على �ل�شاعة �لعا�رضة و�لن�شف ليال ما عد� 
مو�جهة و�حدة ويتعلق �الأمر بلقاء جمعية عني مليلة �أمام 
نادي بار�دو �ملقررة على ملعب خليفي زوبري و�لتي تنطلق 
�مللعب  �متالك  عدم  ب�شبب  زو�ال،  �لر�بعة  �ل�شاعة  على 
�ل�شبعة  �للقاء�ت  جتري  �شوف  بينما  �لكا�شفة،  لالأ�شو�ء 
بالتو�فد  لالأن�شار  ذلك  ي�شمح  �أين  �ل�شهرة  يف  �ملتبقية 
بقوة �إىل �ملدرجات ومتابعة �ملباريات �إىل جانب �ل�شماح 
�مل�شتطيل  على  �مل�شتوى  يف  مباريات  بتقدمي  لالعبني 

�الأخ�رض مقارنة باللعب يف وقت �ل�شيام.

�ملنتخب �ل�طني للمالكمة يحرز �للقب �لقاري

حومري يتوج باملعدن 
النفي�س وي�سّرف ب�سار

حممد  �جلز�ئري  �ملالكم  توج 
�الإفريقي  باللقب  حومري 
وذلك  كغ   81 وزن  يف  للمالكمة 
�ملنتخب  مع  م�شاركته  خالل  من 
�لوطني للعبة يف �ملناف�شة �لقارية 
�لتي �حت�شنتها �لعا�شمة �لغابونية 
حومري  و��شل  حيث  ليربوفيل، 
من  �الإفريقية  �حللبة  على  �لتاألق 
�لثاين  �لقاري  �للقب  خالل ح�شد 
يف م�شو�ره �لريا�شي وذلك بعدما 
�رضف �الألو�ن �لوطنية ومتكن من 
و�لتي  �لنهائي  منازلة  يف  �لفوز 
�لذهبية  �مليد�لية  يتو�ّشم  جعلته 
�لكبري  �لعمل  نتاج  كانت  و�لتي 
ب�شار  مدينة  �بن  به  قام  �لذي 
بكاملها  �ملنطقة  �رّضف  و�لذي 
ب�شفة خا�شة و�جلنوب �جلز�ئري 

ب�شفة عامة.
�الإفريقية  �لبطولة  و�شهدت 
�لقاري  باللقب  �جلز�ئر  تتويج 
ح�شب �لفرق من خالل �مل�شاركة 
موعد  �شجلتها يف  �لتي  �مل�رضفة 
ح�شاد  كان  حيث  ليربوفيل، 
ت�شع  جمموع  �لوطنية  �لت�شكيلة 
ذهبياتن  خم�س  منها  ميد�ليات 
برونزيات،  وثالث  و�حدة  ف�شية 
جانب  �إىل  �لنفي�س  �ملعد  وعاد 
عبد  من  لكل  حومري  حممد 
كغ،   60 وزن  يف  بلعريبي  �لنا�رض 
كغ، يحي   91 �شعيد حماين  حمند 
يا�شني  حممد  كغ،   64 �للي  عبد 

تو�رق 49 كغ، بينما عادت �لف�شية 
قدي  مر�د  �ملالكم  �إىل  �لوحيدة 
منازلة  نهائي  يف  �نهزم  �لذي 
�أحرز  بينما  كغ،   91 من  �أكرث  وزن 
من  كل  �لربونزية  �مليد�ليات 
يوغرطة  كغ،   56 �شباح  غيال�س 
مرجان  و�أ�شامة  كغ   69 بقة  �آيت 

52 كغ.
�ملنتخب  �أحرز  �ملقابل،  يف 
باملناف�شة  �مل�شاركة  �لن�شوي 
ميد�ليات  خم�س  ر�شيد  على 
منها ذهبية و�حدة، ف�شية وثالث 
�ملالكمة  و�أحرزت  برونزيات، 
�لوحيدة  �لذهبية  خليفي  �إميان 
�أحرزت  بينما  �ل�شيد�ت  ملنتخب 
رومب�شا  �ملنتخب  يف  زميلتها 
�لربونزيات  �أما  �لف�شية،  بوعالم 
ن�شيب  من  كانت  فقد  �لثالث 
�شمية  �شلمون،  �شهرية  من  كل 

تربكوكت وود�د �شفوح.
و�شارك �ملنتخب �لوطني يف هذ� 
��رض�ف  حتت  �الإفريقي  �ملوعد 
رجال  بجاوي  بر�هيم  �ملدربني 
�شيد�ت،  �لغاين  عبد  كنزي  و 
�ىل  �لبطولة  هذه  يف  و�شاركت 
�ملغرب  من  كل  �جلز�ئر،  جانب 
و�لكونغو  و�لكامريون  وبورندي 
بر�ز�فيل و�إثيوبيا و�لغابون وغينيا 
وكينيا و�إفريقيا �لو�شطى و�لكونغو 
و�ل�شومال  و�شاوتومي  ورو�ند� 

وتنز�نيا.
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املان  مع  ح�صاده  حمرز  ورفع 
�صيتي اإىل اأربعة األقاب منذ التحاقه 
املركاتو  خالل  الفريق  ب�صفوف 
قادما  املن�رصم  العام  من  ال�صيفي 
اإىل  اأحرز  حيث  �صيتي،  لي�صرت  من 
الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�س  جانب 
الدوري  وبطولة  الرابطة  كاأ�س 
كاأ�س  اإىل  بالإ�صافة  الجنليزي 
قبل  بها  توج  التي  اخلريية  الدرع 
احلايل،  الكروي  املو�صم  انطالق 
متو�صط  عاد  الجناز  هذا  وبف�صل 
ميدان املنتخب الوطني اإىل �صناعة 
من  والدخول  جديد  من  التاريخ 
لعب  اول  باعتباره  الوا�صعة  اأبوابه 
يتوج  واإفريقي  عربي  جزائري 
يف  اجنلرتا  يف  التاريخية  بالثالثية 
امل�صتوى  على  م�صبوق  غري  اإجناز 

القاري والإقليمي.
يف  دخوله  لي�صجل  حمرز  وعاد 

للمدرب  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
ال�صباين بيب غوراديول بعدما عاد 
كان  بعدما  الأخري  ثقة  ل�صرتجاع 
الدوري  من  اخلتامية  املباراة  لعب 
بدرع  التتويج  و�صاهم يف  الجنليزي 
يعود  اأن  قبل  الجنليزية،  البطولة 
اإىل  التوايل  على  الثانية  للمباراة 
اللعب اأ�صا�صيا اأمام واتفورد وقدم ما 
عليه قبل ان يقرر املدرب الكتالوين 
اإخراجه يف الدقيقة 55 تاركا مكانه 
دي  البلجيكي  الدويل  زميله  اإىل 
بروين والذي �صجل اإحدى الأهداف 

ال�صتة.

حمرز: كتبنا التاريخ ويجب 
اأخذ العربة باخلواتيم

الغامرة  �صعادته  عن  حمرز  عبرّ 
حققه  الذي  اجلديد  التتويج  عقب 
مع ناديه مان�ص�صرت �صيتي اأين او�صح 
من  التاريخ  دخلوا  اأنهم  يدرك  اأنه 
خالل اإحراز جميع الألقاب املحلية 

يف اجنلرتا والتي مل ي�صبقهم لها اأي 
اأن  مو�صحا  اآخر،  اإجنليزي  فريق 
يعلمون  �صيتي  املان  لعبي  جميع 
اأنهم كتبوا التاريخ من خالل التتويج 
اإىل  واإحرازهم  الحتاد  كاأ�س  بلقب 
الدوري  ولقب  الرابطة  كاأ�س  جانبه 

الجنليزي.
الفرن�صي  لوهافر  نادي  وعاد خريج 
له  الأول  املو�صم  عن  احلديث  اإىل 
مع النادي »ال�صماوي«، حيث قال يف 
مررّ مبو�صم  اأنه  اإعالمية  ت�رصيحات 
يف  وهبوط  �صعود  �صهد  متذبذب 
عن  عب  لكنه  بها  قام  التي  الأدوار 
املو�صم  طيلة  قدمه  مبا  ر�صاه 
يدرك  كان  اأنه  واأ�صار  املنق�صي، 
التي  املهمة  �صعوبة  البداية  منذ 
تنتظره مع الفريق الذي كان التحق 
وميلك  اجنلرتا  بلقب  متوج  وهو  به 
الت�صكيلة  لديهم مكانتهم يف  لعبني 
اإزاحة  ال�صعب  من  ا�صما  وميلكون 
اأنه  م�صريا  مكانه،  لأخذ  اأحدهم 
حقق بداية مو�صم يف امل�صتوى قبل 

لكنه  الحتياط،  دكة  يف  يجل�س  اأن 
عاد اإىل ح�صابات املدرب غوارديول 
املو�صم،  من  مواجهتني  اآخر  يف 
وا�صتطرد املتحدث اأنه يجب الأخذ 
بالعبة يف اخلامتة باعتبار انه قدم 
ما عليه يف لقاءي برايتون بالدوري 

وواتفورد يف الكاأ�س.
وحتدث حمرز عن املنتخب الوطني 
على  الرتكيز  يف  �رصع  انه  اأفاد  اأين 
خو�س نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم 
املقبلة واملقررة يف م�رص، م�صيفا 
اأنه ميلك نف�س الأهداف مع اخل�رص 
مثلما هو الأمر مع املان �صيتي وهو 
اإحراز الألقاب، ويف هذا ال�صدد اأ�صار 
اأن يتحلى جميع الالعبني  اأنه يجب 
بالألقاب،  والتتويج  النت�صار  بعقلية 
بكاأ�س  الفوز  اأن  يدرك  وانه  خا�صة 
اإفريقيا لن يكون �صهال باعتبار اأنها 
الأمر  خمتلفة،  ظروف  يف  جتري 
جيدا  لها  التح�صري  يتطلرّب  الذي 

ومن كافة النواحي.

اأول العب عربي واإفريقي ينال ال�شرف

حمرز يعود اإىل كتابة التاريخ ويتوج بثالثية تاريخية باجنلرتا
عاد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز اإىل كتابة التاريخ جمددا والدخول من اأبوابه الوا�شعة بعد اللقب اجلديد 

الذي اأحرزه مع فريقه مان�ش�شرت �شيتي، حيث توج بكاأ�ض االحتاد االإجنليزي وذلك عقب الفوز بنتيجة �شاحقة على 
ح�شاب واتفورد يف لقاء املباراة النهائية التي جمعت الفريقني م�شاء اأول اأم�ض على ملعب »وميبلي« بلندن وانتهت 

ب�شدا�شية نظيفة، متكن من خاللها متو�شط ميدان اخل�شر من اإحراز جميع االألقاب املحلية املمكنة يف اجنلرتا

احلمراوة يراهنون على تكرار �شيناريو 1983 
اأمام احتاد اجلزائر

بابا يعد الالعبني مبنحة مغرية

ا�شتكى من نكران اجلميل وغياب
 ال�شلطات املحلية

بنا�سر ي�ستقيل من رئا�سة
 جنم مقرة

وهران  مولودية  فريق  يوا�صل 
اإىل  املرتقب  لتنقله  حت�صرياته 
ملواجهة  العا�صمة  اجلزائر 
لقاء  يف  غدا  املحلي  الحتاد 
يف  اأمل  وكله  له  بالن�صبة  م�صريي 
الفريقني  مباراة  �صيناريو  تكرار 
هذا  ذكريات  وعادت   ،1983 �صنة 
بنف�س  اأي�صا  دار  الذي  اللقاء 
مواجهة  �صيحت�صن  الذي  امللعب 
قبل  وما   29 اجلولة  �صمن  اليوم 
الأخرية من البطولة اأي ملعب عمر 
حمادي ببولوغني لرت�صم الأمل يف 
كانوا  الذين  الوهرانيني  نفو�س 
قبل 36 عاما من الآن قد اأطاحوا 
يتيم  بهدف  العا�صميني  بنظرائهم 
كان كافيا لهم لتجنب ال�صقوط اإىل 
الذي  امل�صري  وهو  الثاين  الق�صم 

عرفه يومها الحتاد.
لكن اأهداف الناديني لي�صت نف�صها 
الفريق  اأن  باعتبار  املرة  هذه 
باملنا�صبة  يتطلع  العا�صمي 
البطولة  يف  الثامن  لقبه  لإحراز 
يف  متناوله  يف  �صيكون  ما  وهو 

مولودية  اأمام  الفوز  حتقيق  حال 
يف  مباراته  بذلك  لتكون  وهران 
اجلولة الأخرية على ميدان �صباب 
ق�صنطينة �صكلية، كل ذلك �صيزيد 
من تعقيد مهمة ><احلمراوة<< 
عام  �صيناريو  بتكرار  املتم�صكني 
1983 يف ظل املعنويات املرتفعة 
لأربع  حتقيقهم  بعد  لالعبيهم 
ال�صابقتني  مباراتيهم  خالل  نقاط 
حتت قيادة مدربهم اجلديد نذير 

لكناوي.
من  العودة  على  لعبيه  ولتحفيز 
تبقيهم  اإيجابية  بنتيجة  العا�صمة 
ن�رص  ا�صت�صافة  قبل  ال�صباق  يف 
الأخرية  اجلولة  يف  داي  ح�صني 
وعد رئي�س املولودية اأحمد بلحاج 
املدعو »بابا« الذي يتواجد حتت 
الأن�صار  طرف  من  رهيب  �صغط 
نهاية  يف  برحيله  املطالبني 
مغرية  مالية  مبكافاأة  املو�صم، 
�صهرين  راتب  ت�صوية  عن  ف�صال 

اثنني ح�صب ما علم من حميطه.
وكاالت 

عز  مقرة  جنم  نادي  رئي�س  اأعلن 
الدين بنا�رص ا�صتقالته من رئا�صة 
اأم�س  مها  الفريق ر�صميا والتي قدرّ
اجل  من  مقرة  بلدية  رئي�س  اإىل 
من  بان�صحابه  الأمور  تر�صيم 
الفريق نهائيا، وجاء رحيل بنا�رص 
اإىل  قاده  بعدما  مقرة  جنم  عن 
للرابطة  تاريخي  �صعود  حتقيق 
املحرتفة الأوىل بعد مو�صم �صعب 
ثالث  خ�صم  و�صهد  النادي  به  مررّ 
نقاط من الر�صيد، اإل اأنه جنح يف 
اجلولة الأخرية من خطف بطاقة 
لكن  الأ�صواء،  دوري  اإىل  ال�صعود 
اجلميع  فاجاأ  بنا�رص  الرئي�س 
مكانه  وترك  الرحيل  يف  بقراره 
موا�صلة  اأجل  من  اآخر  رئي�س  اإىل 
املقبلة  الفرتة  من  ابتداء  املهام 
للمو�صم  التح�صري  يف  والنطالق 

الكروي اجلديد.

الأ�صباب  مقرة  جنم  رئي�س  ر  وبررّ
ال�صتقالة  اإعالن  اإىل  دفعته  التي 
وتقدميها كتابيا اإىل العراقيل التي 
التح�صريية  املرحلة  يف  واجهها 
مرور  بعد  خا�صة  املقبل  للمو�صم 
الأ�صواء  دوري  اإىل  الفريق  �صعود 
من  حتفيز  ودون  الكرام  مرور 
للمدينة  املحلية  ال�صلطات  طرف 
للفريق،  تكرمي  باي  تقم  مل  والتي 
املالية  الناحية  من  يعاين  والذي 
لعبيه  برحيل  مهدد  واأنه  خا�صة 
الإدارة  مع  بعقود  ارتباطهم  رغم 
جانب  اإىل  الأقل،  على  ملو�صمني 
�صهرية  اأجرة  بت�صوية  مطالبتهم 
م�صتحقاتهم  من  الأقل  على 
املالية نظري امل�صاهمة يف حتقيق 
الأزمة  ظل  يف  وذلك  ال�صعود 
بها  مير  التي  اخلانقة  املالية 

الفريق.

�شيكون معنيا بالتح�شري ملواجهة 
مولودية بجاية

عمراين يعفو عن �ستال 
ويعيده اإىل التدريبات

عمراين  القادر  عبد  بلوزداد  �صباب  فريق  مدرب  عفا 

تدريبات  عن  ا�صتبعاده  بعد  �صتال  جمال  ناديه  لعب  عن 

ال�صعر  ق�صة  ب�صبب  املا�صية  الفرتة  خالل  الأول  الفريق 

التي اعتمدها من خالل �صبغها باللون الأ�صقر قبل مقابلة 

�صباب ق�صنطينة �صمن اإياب ن�صف نهائي كا�س اجلمهورية، 

اأجل  من  الأخ�رص  ال�صوء  �صتال  لعبه  عمراين  منح  حيث 

العودة جمددا اإىل التدريبات والندماج مع زمالئه جمددا، 

ت�صكيلة  خا�صتها  التي  التدريبية  احل�صة  يف  تواجد  اين 

املقبلة  للمباراة  حت�صريا  اأم�س  اأول  �صهرة  »العقيبة«  اأبناء 

عا�صمة  غلى  يقودهم  �صعب  تنقل  غدا يف  تنتظرهم  التي 

احلاديني ملواجهة مولودية بجاية، واأكد عمراين من خالل 

ت�رصفه عدم تالعبه بق�صية الن�صباط ووجه حتذيرا لبقية 

الالعبني لتفادي الوقوع يف مثل تلك الت�رصفات.

ع.ق.

بطلب من العب اخل�شر الذي طلب اخللود
 للراحة قبل الكان

اإدارة ريال بيتي�س تعفي ماندي 
من رحلة امريكا

رت اإدارة نادي ريال بيتي�س ال�صباين اإعفاء لعبها الدويل اجلزائري  بخو�س قررّ املعنية  الفريق  وفد  بعثة  التواجد �صمن  ماندي من  زمالئه رحلة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، حيث تقدم املدافع املحوري عي�صى  مرافقة  بعدم  له  ال�صماح  ناديه  اإدارة  من  الوطني  اإفريقيا لالأمم، حيث الالعبني اإىل اأمريكا يف رحلة �صياحية وذلك من اأجل ال�صتفادة من للمنتخب  اأ�صابيع على خو�س نهائيات كاأ�س  خو�صه مو�صما �صاقا مع ناديه يف الدوري ال�صباين، وهو الطلب الذي اأبان الالعب عن رغبته يف اخللود اإىل الراحة من اأجل ال�صرتجاع بعد الراحة قبل 
ركيزة ويعتب ماندي اأكرث الالعبني م�صاركة يف �صفوف ريال بيتي�س خالل وافقت اإدارة ناديه. يعتب  واأنه  خا�صة  ال�صباين  الدوري  من  املنق�صي  اأ�صا�صية يف تعداد الفريق وهو ما يجعل الطاقم الفني للنادي الأندل�صي املو�صم 

يعتمد على خدماته.
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الو�شط:2019/05/20

مكتب ال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى 
 07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�شاء  جمل�س  ال�شراقة  حمكمة 

حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<
اعالن عن جل�شة البيع باملزاد العلني 

 بطلب من  ال�شيد بن راي�س جعفر ال�شاكن ب : 129 نهج �شالح 
بوعكوير اجلزائر .   

اأبناءه  خالد  زكية  اأرملته   : وهم  حممد  �شالم  ورثىة   : �شد 
وهم �شالم ر�شيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�شام و مرمي .

باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �شروط  قائمة  على  بناء  و 
ال�شبط مبحكمة القليعة يف 10/10/2017 حتت رقم 21/2017 
على   27/05/2019 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�شة  عن  نعلن 
للعقار  القليعة  حمكمة  مبقر  �شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة 
الريفية  تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة 
ار  وع�شرون  ثالثة  م�شاحتها  للبناء  �شاحلة  الدويرة  لبلدية 
وت�شعني �شنتيار2.390 م² منف�شلة من ملكية اكرب م�شيد عيلها 
 ، اربعة غرف  بناية مكونة من جمرد طابق ار�شي مق�شم اىل 
حمام ، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل 
عر�شه05م. ممر   : اجلنوب  .من  ولئي  طريق  ال�شمال:  من   :
افتتاحي  ب�شعر   ، طريق  الغرب:  .من  امللكية  ال�شرق:باقي  من 
مبكتب  الت�شال  المر  يهمه  من  لكل  و  دج   20.560.000،00
لالطالع  القليعة  حمكمة   �شبط  باأمانة  او  الق�شائي  املح�شر 

على قائمة �شروط البيع .    املح�شر الق�شائي .

الو�شط:2019/05/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب املؤسسات املصنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 722 بتاريخ 13 مارس 2019

يتضمن فتح حتقيق عمومي حول مشروع 
  مؤسسة مصنفة » محطة طرقات »

إن والي والية اجللفة:
ــ مبقتضى القانون رقم 84/09 املؤرخ في 04/02/1984 املتضمن بالتنظيم اإلقليمي للبالد املعدل واملتمم.

ــ مبقتضى القانون رقم 03/10 املؤرخ في 19/07/2003 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة السيما املواد-02-03-18
.25-44-45-72-73-74-107

ــ مبقتضى القانون رقم 11/10 املؤرخ في 22/06/2011 املتعلق بالبلدية.
ــ مبقتضى القانون رقم 12/07 املؤرخ في 21/02/2012 املتعلق بالوالية.

ــ نظرا للمرسوم الرئاسي املؤرخ في 27/09/2018 املتضمن تعيني السيد توفيق ضيف بصفته واليا لوالية اجللفة.
ــ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 94/215 املؤرخ في 23/07/1994 املتضمن ضبط أجهزة اإلدارة العامة للوالية وهياكلها.

ــ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 95/265 املؤرخ في 06/09/1995 املتضمن صالحيات مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية 
وقواعد تنظيمها وعملها.

ــ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 06/198 املؤرخ في 31/05/2006 الذي يضبط التنظيم املطبق على املنشآت املصنفة حلماية البيئة.
ــ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 07/144 املؤرخ في 19/05/2007 الذي يحدد قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة.

ــ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 07/145 املؤرخ في 19/05/2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة 
وموجز التأثير على البيئة.

12/04/1977 عن السيد وزير الداخلية واملتعلق بإجراء التحقيقات من أجل املالئمة  27/77 املؤرخ في  ــ مبقتضى املنشور الوزاري رقم 
وعدم املالئمة.

ــ نظرا للقرار الوالئي رقم 305 بتاريخ 14/01/2019 املتضمن تعيني احملافظني احملققني في مجال املالئمة وعدم املالئمة عبر الوالية لسنة 
.2019

ــ نظرا إلرسال السيد مدير البيئة  رقم 240 بتاريخ 11/02/2019 املتضمن طلب فتح حتقيق عمومي ملشروع اجناز مؤسسة مصنفة 
»محطة طرقات« ببلدية عني وسارة لفائدة السيد:« قوريد ذوادي.

املراد  31/07/2018 الصادر عن مديرية الصناعة واملناجم املتضمن منح حق اإلمتياز عن قطعة أرض  2361 بتاريخ  ــ نظرا للقرار رقم 
ممارسة النشاط على قاعدتها الكائنة بالطريق اإلجتنابي لبلدية عني وسارة قسم 169 اجلزء 11 لفائدة السيد قوريد ذوادي.

وباقتراح من السيد مدير التنظيم والشؤون العامة
يقرر

املادة األولى: يفتح حتقيق عمومي حول مشروع مؤسسة مصنفة » محطة طرقات« الكائنة مبحاذاة الطريق الوطني رقم 01 النقطة 
الكيلومترية 310 اخملرج اجلنوبي ببلدية عني وسارة لفائدة السيد قوريد ذوادي. 

املادة 02: يهدف هذا التحقيق إلى تقدير مدى التأثير على البيئة، ومدى املالئمة أو عدم املالئمة لهذا املشروع.
املادة 03: يعني السيد الشاوي سعود رئيس فرع املوارد املائية بدائرة عني وسارة محافظا محققا لهذا الغرض وفي حالة الضرورة يخلفه 

السيد سلت بن ضيف اهلل مفتش أمالك الدولة بعني وسارة.
املادة04: ينشر هذا القرار في يومية وطنية على حساب صاحب املشروع.

املادة05: يقوم احملافظ احملقق بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي يوضع حتت تصرف املواطنني املعنيني 
بالتحقيق العمومي لتسجيل مالحظاتهم وآرائهم حول هذا املشروع خالل عشرون يوما. ابتداء من نشر االعالن عن فتح التحقيق مبقر 

البلدية بعد نشره في الصحف اليومية.
املادة06: بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي يقوم رئيس اجمللس الشعبي البلدي بقفل سجل التحقيق وإرساله إلى السيد والي الوالية 

)مديرية التنظيم والشؤون العامة( مقرونا برأيه وتقرير احملافظ احملقق الصريح حول هذا املشروع.
املادة 07: يكلف السادة: األمني العام للوالية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير البيئة، مدير الطاقة، مدير الصناعة واملناجم، مدير 
املصالح الفالحية، مدير املوارد املائية، مدير احلماية املدنية، رئيس دائرة عني وسارة، رئيس اجمللس الشعبي البلدي لبلدية عني وسارة، كل فيما 

يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في مصنف القرارات اإلدارية للوالية.

الوالي
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        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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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العلم يف مواجهة ال�سجان

الأ�سرى الفل�سطينيون جعلوا من �سجونهم مدار�س وجامعات فكرية 
بقلم:ابراهيم مطر 

مدير ق�سم الإعالم املرئي 
والألكرتونى

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى 
واجلرحى

والتعليمية  الثقافية  احلالة  اإن 
دولة  ومعتقالت  �سجون  يف 
االحتالل، تعد »ثورة على الواقع 

االعتقايل«،
املعتقلني  قبل  من  قوية  واإرادة 
االإن�سانية  حقوقهم  نيل  على 
واحلياة  احلرية  اىل  والتطلع 
املجتمع  بناء  يف  وامل�ساركة 

الفل�سطيني.
اإرادة االأ�رسى حولت املعتقالت 
االإ�رسائيلية من حمنة اإىل منحة 
ي�ستفاد منها ، ومن مدافن للرجال 
والطاقات ، واأمكنة مظلمة ، اإىل 
وجعلوا   ، م�رسقة  ثورية  قالع 
من �سجونهم مدار�س وجامعات 
فكرية متعددة ومتنوعة ، خرجت 
املتعلمني  من  متعاقبة  اأجياالً 
القراآن  حفظة  ومن  واملثقفني 

واملبدعني
يعي�سها  التى  الن�سالية  الرحلة 
للح�سول  الفل�سطينيون  االأ�رسى 
على احلد االأدنى من املتطلبات 
و�سوالً  التعليمية،  واالحتياجات 
لالنت�ساب للجامعات الفل�سطينية 
الوقت  والدولية،يف  والعربية 
االحتالل  حماوالت  نف�سه 
الإحباط  املتكررة  االإ�رسائيلي 
جهود  وعرقلة  التوجه  هذا 
فرتات  ا�ستغالل  يف  االأ�رسى 
منتج  ب�سكل  الطويلة  االعتقال 

يخدم ق�سيتهم.

حتدي املنع و العوائق

ال�سهيونية  ال�سجون  م�سلحة 
الكتب  اإدخال  مرارا  منعت 
توفري  ورف�ست  التعليمية، 
الدرا�سية  وال�سفوف  القاعات 
بتقدمي  يقومون  من  وعاقبت   ،
واملحا�رسات.  الدرو�س 
القا�سية  الظروف  من  وبالرغم 
فى  املريرة  وامل�سايقات 
 ، االأ�رسى  جنح   ، ال�سجون 
فى  تراكمى  وب�سكل  تدريجياً 
واملعتقالت  ال�سجون  حتويل 
اإىل  حمنة  من  االإ�رسائيلية 
وجعلوا   ، منها  ي�ستفاد  منحة 
من �سجونهم مدار�س وجامعات 
فكرية متعددة ومتنوعة ، خرجت 
املتعلمني  من  متعاقبة  اأجياالً 

القراآن  حفظة  ومن  واملثقفني 
واملبدعني .

اإدارة  خمططات  كل  ان  بالتايل 
االإ�رسائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
االأ�رسى  اإرادة  لتحطيم 
اإىل  وحتويلهم   ، الفل�سطينيني 
بعد  املجتمع  كاهل  يثقل  عبء 
اإن  بل  بالف�سل”  باءت  حتريرهم 
“اأن  ا�ستطاعوا  االأ�رسى  معظم 
واأكادميياً  ثقافياً  ذواتهم  يبنوا 
ال�سجون  من  وخرجوا   ،
واملعتقالت كوادر متتلك جتربة 
�سيا�سيني  وقادة   ، اأكرب  ن�سالية 
حقيقة  فهموا  وع�سكريني 
،و�ساركوا  اأكرث  بعمق  عدوهم 
جمتمعاتهم  فى  حتررهم  بعد 
كخرباء وخمت�سني، وكتاب واأدباء 
فى  فانخرطوا  و�سحفيني، 
واالأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

والف�سائل الوطنية “.

الق�ساء على الأمية

االإ�رسائيلية  ال�سجون  فى  اعتقل 
ما يقارب من املليون �سخ�س من 
كل �رسائح املجتمع الفل�سطينى، 
ال�سهادات  حملة  من  ابتداء 
واالأكادمييني  واملثقفني  العليا 
واملوظفني ، و�سوال اإىل الفالحني 
و  االأغنام  ورعاة  وال�سيادين 
ربات البيوت والقا�رسات ، ممن 
يحتاجون لتعليم اأ�سا�سي، ما دفع 
ال�سجون  فى  الثقافية  اللجان 
ذات  املتعلمة  الكوادر  لتكليف 
هوؤالء  بتدري�س  والكفاءة  القدرة 
االأ�سرية  احلركة  متكنت  حتى   ،
بني  االأمية  على  الق�ساء  من 
االأ�رسى، وهنالك مناذج اإبداعية 
لها  وكان  املرحلة  بتلك  مرت 
االأ�رسى  ق�سية  فى  الكبري  االأثر 
عام  مدير  اأمثال  التحرر  بعد 
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز 
 – القد�س  جامعة  فى  االأ�سرية 
اأبو دي�س الدكتور فهد اأبو احلاج 
الذى دخل ال�سجن اأمياً ، وانتهى 
درجة  على  متح�سال  االأمر  به 

الدكتوراة .
الثانوية  امتحان  تقدمي  بداأ 
بع�س  فى   ” التوجيهى   ” العامة 
لكن   ،  1971 العام  فى  ال�سجون 
ظلت  االإ�رسائيلية  الت�سييقات 
 ، احلق  هذا  لتعطيل  متوا�سلة 
العام  يف  حدث  ما  اأقربها  وكان 
العملية  اأوقفت  عندما   2009
التعليمية ،اإال اأن االأطراف الثالثة 
الرئي�سية ) االأ�رسى وهيئة �سوؤون 
ووزارة  واملحررين  االأ�رسى 

العايل ( جنحت  والتعليم  الرتبية 
يف جتاوز املنع االإ�رسائيلي ، مبا 
ال يتعار�س والنظام التعليمي يف 
نظام  على  فاتفقت   ، فل�سطني 
وم�سداقية   ، التعليم  ي�سمن 
برقابة  االمتحانات  و�سفافية 
االأ�رسى،  من  اأكفاء  م�رسفني 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم 
كلجنة  باعتمادهم  العايل 
امتحانات مهمتها اعداد وجتهيز 
االمتحانات والت�سليح واملراقبة 
وفى  والنتائج.  العالمات  وو�سع 
لالمتحانات  تقدم   2015 العام 
منهم  جنح  اأ�سري  طالب   )962(
)665( من �سمنهم 30 اأ�سرياً من 

اأ�سل 58 من اأ�رسى قطاع غزة .

النت�ساب للجامعات

من  بالكثري  االأ�رسى  وتطلع 
ال�سغف والطموح لتحقيق مطلب 
االنت�ساب والتعليم فى اجلامعات 
للدخول  ا�ستعداد  على  وكانوا   ،
�رسا�سة  املعارك  اأكرث  فى 
املعركة  وكانت   ، املحتل  مع 
عن  املفتوح  باال�رساب  االأقوى 
وفى   ،  1992/9/27 فى  الطعام 
رف�س  وبعد  املطاف  نهاية 
ال�سجون  اإدارة  قبل  من  قاطع 
بال�سماح  و�سط  حل  هنالك  كان 
لالأ�رسى باالنت�ساب اإىل اجلامعة 

املفتوحة فى ا�رسائيل.
مبثابة  ذلك  االأ�رسى  اعترب 
اأ�سباب  لعدة  التعجيزى  ال�رسط 
العربية  باللغة  الدرا�سة  اأن  منها 
وتكاليفها   ، كامل  ب�سكل 
لرف�سهم  باالإ�سافة  مرتفعة، 
املوؤ�س�سات  مع  للتعامل  املطلق 
امل�ساورة  ،وبعد  اال�رسائيلية 
ال�سجون  داخل  القيادات  كل  مع 
وخارجها ، مت القبول بهذا اخليار 

كونه الوحيد املتاح اأمامهم .
اأن التعلم فى اجلامعة املفتوحة 
من داخل ال�سجون كان له الكثري 
دفع   : منها  االيجابيات  من 
العربية  اللغتني  لتعلم  االأ�رسى 
يزيد  ما  ومتكن   ، واالإجنليزية 
احل�سول  من  خريج  املئة  عن 
مبوجب  م�سدقة  �سهادات  على 
كما   ،  2010 العام  فى  اتفاق 
بعد  حتولوا  االأ�رسى  هوؤالء  اأن 
ال�ساأن  فى  خرباء  اإىل  حتررهم 
اال�رسائيلى ، ومنهم من اأبدع فى 

الكتابة والتحليل والرتجمة.
لكن هذا االأمر مل يرق مل�سلحة 
االحتالل  وحكومة  ال�سجون 
ال�سحر  انقالب  بعد   ، القمعية 
على ال�ساحر ، وح�سول االأ�رسى 
فاقت  عالية  عالمات  على 
كانوا  اللذين  ال�سجانني  عالمات 
اجلامعة  فى  معهم  يدر�سون 
ال�سجون  اإدارة  فبداأت   ، نف�سها 
العقبات  بو�سع   2006 العام  فى 
والعراقيل فى وجه هذا امل�رسوع 
وبدعم  منه.واأ�سدرت  للتن�سل 
اإعالمى  وحتري�س  �سيا�سى 
االأ�رسى  مبنع  قراراً  اإ�رسائيلى 
من االإنت�ساب للجامعة املفتوحة 
 2011 حزيران  فى  اإ�رسائيل  فى 

.
وفى اأعقاب رف�س اإدارة م�سلحة 
االنت�ساب  لفكرة  ال�سجون 

بحث  الفل�سطينية،  للجامعات 
االأ�رسى عن بدائل �رسية ، وبعد 
وافقت  املرا�سالت  من  الكثري 
والكليات  اجلامعات  بع�س 
االأ�رسى  درا�سة  الفل�سطينيةعلى 
داخلى  نظام  ايجاد  �رسيطة 
�سفافية  ي�سمن  ال�سجون  فى 
وم�سداقية التعليم حتت اإ�رساف 
حملة  من  االأ�رسى  من  عدد 

ال�سهادات العليا.

وا�ستطاع عدد كبري من االأ�رسى 
احل�سول على �سهادة البكاريو�س 
التى  االأق�سى  جامعة  من 
 2105 العام  نهاية  فى  احتفلت 
بتخريج الفوج احلادى والع�رسين 
فوج  �سعار”  حتت  طالبها  من 
كان  حيث  وامل�رسى”  االأ�رسى 
اخلريجني  الطلبة  �سمن  من 
بينهم  من  اأ�سري   256 قرابة 
حمررين ، واآخرين مازالوا داخل 

املعتقالت .

دكتوارة يف معتقل جمدو

باحل�سول  االأ�رسى  يكتف  مل 
بل  البكالوريو�س  �سهادة  على 
�سهادات  على  للح�سول  �سعوا 
ووافقت   ، العليا  الدرا�سات  يف 
على  اجلامعات  من  العديد 
االنت�ساب اليها ، وح�سل عدد من 
االأ�رسى على �سهادات املاج�ستري 
منها اأمثال االأ�سري : اإ�سالم �سالح 
جرار من مدينة جنني ، واالأ�سري 
حلم  بيت  من  �رسور  ابو  حممود 
عي�سى  النا�رس  عبد  واالأ�سري   ،
الدرا�سات  برنامج  وجميعهم من 
درا�سات  تخ�س�س  االإقليمية 
القد�س- جامعة  يف  اإ�رسائيلية 
ر�سيد  واالأ�سري   ، اأبودي�س 
ر�سالة  اأنهى  الذى  �سربي  ن�سال 
بريزيت  جامعة  من  املاج�ستري 

وهو فى معتقل عوفر .
هناك  كانت   2015 العام  وفى 
�سوؤون  هيئة  بني  ما  اتفاقية 
وجامعة  واملحررين  االأ�رسى 
�سعب  لفتح  املفتوحة  القد�س 
عدد  فى  ال�سجون  فى  درا�سية 
كاخلدمة   ” التخ�س�سات  من 
 ، العربية  واللغة   ، االجتماعية 
ب�رسط   ” االإ�سالمية  والرتبية 
خم�س  من  مكونة  جلنة  وجود 
املاج�ستري  حملة  من  م�رسفني 
والدكتوراة فى االأق�سام ، وبداأت 

هذه التجربة فى �سجن هدارمي.
فى  احتفلت  االأق�سى  جامعة 
احلادي  الفوج  بتخريج   2015
حتت  طالبها  من  والع�رسين 
وامل�رسى”  االأ�رسى  فوج  �سعار” 
الطلبة  �سمن  من  كان  حيث 
من  اأ�سري   256 قرابة  اخلريجني 
بينهم حمررين ، واآخرين مازالوا 

داخل املعتقالت

�سهادات و تتويجات

االأ�رسى  من  عدد  ا�ستطاع  كما 
مبرا�سلة  �سهاداتهم  حت�سيل 
 ، والدولية  العربية  اجلامعات 
اهلل  عبد  نا�رس  االأ�سري  وح�سل 
عبد اجلواد على �سهادة الدكتوراة 
الت�سامح  نظرية   ” عنون  حتت 
املجتمع  فى  امل�سلمني  غري  مع 
امل�سلم ” فى العام 1997 ، وذلك 
معتمداً  مرا�سالت  حملة  بعد 
واملحامني  االأهل  م�ساعدة  على 
واملوؤ�س�سات احلقوقية املختلفة 
اجلامعة  معه  جتاوبت  حتى   ،
االأمريكية املفتوحة فى وا�سنطن 
، وقدر لتلك الر�سالة اأن تولد فى 
فى  �سنوات  عا�ست  كما  اخلفاء 
مناق�سة  ومتت   ، الكتمان  طى 
املحمول  الهاتف  عرب  الر�سالة 
 ، جمدو  معتقل  فى  املهرب 
من  االأ�ساتذة  من  عدد  قبل  من 

جامعة النجاح الوطنية .
اللغات  بتعلم  ان اهتمام االأ�رسى 
التى  العربية  اللغة  راأ�سها  وعلى 
لالنت�ساب  اأ�سا�سيا  مدخال  كانت 
ا�رسائيل  فى  املفتوحة  للجامعة 
، وللتوا�سل مع اإدارات ال�سجون. 
مو�سحا اأن هناك عوامل رئي�سية 
منها  االهتمام،  هذا  وراء  تقف 
والفكرية  الثقافية  احلركة  تبلور 
املعتقلني  لدي  وعى  وبروز   ،
باأهمية تعلم اللغات ، الأنها ت�سكل 
ج�رساً نحو اال�ستفادة مما و�سل 
وهذا   ، االآخرون  له  وح�سَّ اإليه 
من  الكثري  حما�س  يف�رس  ما 
اللغة االجنليزية  لتعلم  املعتقلني 
وحتى  واالأ�سبانية  والفرن�سية 

الرو�سية .
باجلانب  االأ�رسى  اهتمام  و 
حيث   ، والعبادات  الروحانى 
اختالف  على   ، االأ�رسى  اعتنى 
بقراءة  ال�سيا�سية،  انتماءاتهم 
القراآن الكرمي وتعلموا من خالل 
التالوة  اأحكام  اليومية  اجلل�سات 

كبرية  اأعداد  وهناك   ، والتجويد 
من االأ�رسى ممن حفظوا القراآن 

عن ظهر قلب .
حتفيظ  عملية  االأ�رسى  ونظم 
ال�سجون  فى  الكرمي  القراآن 
التاأهيلية  ال�سهادات  ملنحهم 
التالوة  اأحكام  فى  واملتقدمة 
وزارة  مع  بالتعاون  والتجويد 
الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف 
جلان  وكونت   ، الفل�سطينية 
كل  فى  وم�رسفني  لالمتحانات 
للتحفيظ  وجمموعات   ، ق�سم 
�سميت  االأ�رسى  م�ستوى  وفق 
ومتقدمة  للمبتدئني  بالتاأ�سي�سية 
لتقدمي  للجاهزين  وتاأهيلية 
االإمتحانات النهائية ، ومت تقدمي 
ال�سهادات التى اعتز بها االأ�رسى 
عامة  احتفاالت  فى  وذويهم 

لتكرميهم

حفالت تخريج

مفو�سية  ت�رسف  عام  كل  ويف 
مع  وبالتعاون  واال�رسى  ال�سهداء 
هيئة �سوؤون اال�رسى علي تخريج 
الهايل  تقدير  �سهادات  وت�سليم 
حل�سولهم  وتكرمي  اال�رسى 
العامة  الثانوية  �سهادات  علي 
وال�سهادات اجلامعية وكان اخرها 
املهنى  املاج�ستري  فوج  تخريج 
جامعة  من  االن�سانية  العلوم  يف 
االزهر يف مطلع2019 ومت تكرمي 
ح�سلوا  الذين  اال�رسى  عائالت 

علي الدرجة العلمية
اال�رسى  يخ�س  فيما  اي�سا 
املحررين مت دجمهم من خالل 
بالتحاقهم  التاأهيل  برنامج 
الفل�سطينية..  باجلامعات 
ا�ستمرار  اأجل  من  واملتابعات 
من  لالأ�رسى  التعليمية  العملية 
دون توقف رغم الظروف القا�سية 
وال�سعبة التي يعي�سها االأ�رسى يف 

ال�سجون
هى  وال�سمود  االرادة  و�ستبقي 

باب احلرية وك�رس القيد
وهي مداد االأقالم التي �سّطرت 
عالية،  ومراكز  جناحات م�رّسفة 
يف  قلوبنا  نب�سات  وت�ساركنا 
املا�سي واحلا�رس، و�ستُ�ساطركم 
امل�ستقبل والغد املن�سود بف�سل 
اإن  وال�رسفاء  واحلكماء  القّيمني 
�ساء اهلل حتى يرت�سم مع �سم�سنا 
االأ�سيل �سباح العودة الفل�سطينية 
و�ست�رسق �سم�س احلرية الأ�رسانا
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من تاأليف �أندريا وولف، وترجمة عبلة عودة

�صدور ترجمة عربية »اخرتاع الطبيعة: 
مغامرات األك�صندر فون هومبولت«

�أ�سدر م�سروع »كلمة« للرتجمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- �أبوظبي، كتابًا جديد�ً بعنو�ن: 
»�خرت�ع �لطبيعة: مغامر�ت �لك�سندر فون هومبولت«، من تاأليف �أندريا وولف، ونقلته �إىل �لعربية 

عبلة عودة، ح�سب بيان �سحفي.

 وكاالت

العامل  همبولت  فون  األك�سندر  وكان 
من  الكثري  وقال  وقته،  يف  الأبرز 
معا�رصيه اأنه كان ال�سخ�ص الأ�سهر 
ول  نابليون،  بعد  الوقت  ذلك  يف 
جميع  يف  الآن  حتى  هناك  تزال 
الناطق  والعامل  الأمريكتني  اأنحاء 
�سميت  واأنهار  مدن  بالإنكليزية 
�سال�سل  مع  جنب  اإىل  جنباً  با�سمه 
اجلبال واخللجان وال�ساللت، ومئات 
الأنواع من النباتات واحليوانات، بل 
هناك  القمر  �سطح  على  وحتى 

منطقة ت�سمى مار همبولتيانوم.
ن�سيان

ا�سم  وكاأن  للمتتبع  فيبدو  اليوم،  اأما 
خارج  الن�سيان  طواه  قد  هومبولت 
بالده الأ�سلية اأملانيا ووطنه الثاين، 
هو  اأمريكا اجلنوبية، وهذا حتديداً 
اأندريا  املوؤلفة  دفع  الذي  ال�سبب 
الذي  الكتاب  هذا  و�سع  اإىل  وولف 
ت�سليط  اإعادة  خالله  من  اأرادت 
والرحالة  العامل  هذا  على  ال�سوء 

التي تبدو  الفّذ، والتذكري مبنجزاته 
لنا الآن بديهية ول ت�ستحق النتباه، 
غري اأّن اأعماله ومكت�سفاته يف جمال 
�سك  دون  كانت  والكون،  الطبيعة 
علم  عليه  قام  الذي  الأ�سا�ص  حجر 

البيئة احلديث.
ولد هذا العبقري الفّذ يف عام 1769 
يف برو�سيا لأب م�سوؤول يف املحكمة 
الربو�سية واأم قوية ال�سخ�سية جعلت 
من تعليم اأبناءها العلوم احلديثة يف 
عنه،  حميد  ل  هدفاً  الوقت  ذلك 
فجلبت لهما عدداً من اأ�ساتذة ع�رص 
على  لالإ�رصاف  املعروفني  التنوير 
تعليم األك�سندر واأخيه فيلهلمن وكان 
�سديد  املبكر  �سبابه  يف  األك�سندر 
الطموح، �سليط الل�سان حتركه رغبة 
ي�ستطع  العامل مل  اكت�ساف  قوية يف 

حتقيقها اإل بعد وفاة والدته.
العلمية  األك�سندر  حياة  وتاأ�س�ست 
التي  الأهم  الرحلة  على  واملهنية 
التي  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  بها  قام 
�سديقه  برفقة   1799 عام  بداأها 
اإميي  الفرن�سي  النبات  عامل 

ت�سكل  التي  الرحلة  وهي  بونبالن، 
اأندريا وولف  لكتاب  الفقري  العمود 
رحلتة  �سيما  ل  الطبيعة«  اخرتاع   «
املوجود  »�سيمبورازو«  جبل  لت�سلق 

يف الإكوادور.
وا�ستلهم هومبولت نظريته يف تكامل 
من  ووحدته  العاملي  البيئي  النظام 
امل�ساهد التي راآها عند و�سوله اإىل 
بو�سوح  راأى  فقد  �سيمبورازو،  قمة 
�سطح  عن  والرتفاع  املناخ  تاأثري 
الأر�ص على توزيع النبات واحليوان 

يف منطقة الإنديز باأكملها.
الأمازون

هذه  يف  وفريقه  هومبولت  و�سل 
تكن معروفة  اإىل مناطق مل  الرحلة 
مناطق  فجاب  قبل،  من  لالأوربيني 
�سا�سعة يف فنزويال والإكوادور وكوبا 

وغريها.
نهر  م�سار  اأي�سا  هومبولت  وتتبع 
من  اأول  وكان  العظيم،  اأورينوكو 
�سجل التقاءه بنهر الأمازون عرب اأحد 
روافده، كما عرب الغابات ال�ستوائية 
ب�سيطة  واأجهزة  بدائية  مبعدات 

وواجه  حينها،  الأحدث  تُعّد  كانت 
الطق�ص  ب�سبب  حقيقية  اأخطاراً 
املفرت�سة  واحليوانات  واحل�رصات 
التي  اخلم�سة  ال�سنوات  فرتة  طوال 
قبل  اجلنوبية  اأمريكا  يف  ق�ساها 
باآلف  حمماًل  اأوروبا  اإىل  يعود  اأن 
والعينات  واجلداول  املالحظات 
نواة  جميعها  فكانت  جمعها،  التي 

لعدة كتب و�سعها فيما بعد.
ال�رصد الذاتي

الكتاب  ع�رصات  بهومبولت  وتاأثر 
عا�رصوه  الذين  والعلماء  والفنانني 
خطاه  على  ف�ساروا  كذلك،  وخلفوه 
العلوم،  بداأه يف خمتلف  ما  ليكملوا 
وكان من هوؤلء ت�سارلز داروين الذي 
الذاتي«  »ال�رصد  كتاب  على  اعتمد 
رحلته  يف  لهومبولت  اأخرى  وكتب 

الأوىل على ظهر ال�سفينة »بيغل«.
وقد جمع داروين يف هذه الرحلة من 
لكتابه  نواة  كانت  التي  املالحظات 

الثوري » اأ�سل الأنواع«.
كذلك  هومبولت  بكتابات  تاأثر  و 
عدد من النا�سطني الأوائل يف جمال 

عليها  واملحافظة  البيئة  حماية 
وجون  مار�ص  بريكنز  جورج  مثل 
باإقامة املحميات  نادى  الذي  موير 
للمحافظة  ال�سمالية  اأمريكا  يف 
عن عبث  بعيداً  البكر  الطبيعة  على 

الب�رص.
»كوزمو�ص«

ع�رصات  هومبولت  األك�سندر  واألّف 
من  كبريا  عددا  وكتب  الكتب، 
املقالت التي األهمت الكثريين فيما 
و  الذاتي«  ال�رصد   « كتاب  مثل  بعد 
كتاب » اآراء يف الطبيعة« و« مقالت 
اإ�سبانيا  مملكة  حول  �سيا�سية 
اجلديدة«، غري اأّن كتابه املو�سوعي 
عالمة  �سك  دون  يبقى  »كوزمو�ص« 
تنوع  ب�سبب  م�سريته  يف  فارقة 
املو�سوعات التي تناولها يف خم�سة 

اأيام من  قبل  اآخرها  اأنهى  جملدات 
وفاته وهو يف الت�سعني من عمره عام 

.1859
وولف

واأندريا وولف، موؤرخة وكاتبة تعي�ص 
يف بريطانيا.

مدينة  يف   1972 عام  وولف  وولدت 
تاريخ  ودر�ست  الهند،  يف  نيودلهي 
الت�سميم يف كلية الفنون امللكية يف 

لندن.
الأخرى:  عدن  مثل  كتب  عدة  لها 
�سنة  وثالثمئة  رائعة  حدائق  »�سبع 
و«الإخوة  الإجنليزي«  التاريخ  من 
الب�ستانيون: النبات، والإمرباطورية، 
كتابها  وفاز  ال�ستحواذ«،  وبداية 
اجلمعية  بجائزة  الطبيعة«  »اخرتاع 

امللكية اجلغرافية عام 2016. 

معلم �أثري يتجه نحو �لت�سنيف

اأم البواقي موقع »قاديوفاال« بق�صر ال�صبيحي �صاهد على ح�صارات متعاقبة
ي�سكل موقع » قاديوفاليا« بال�ساحية 
ق�رص  ملدينة  ال�رصقية  ال�سمالية 
متحفا  البواقي  اأم  بولية  ال�سبيحي 
واآثار،  ل�سواهد  الطلق  الهواء  على 
توؤرخ لفرتات زمنية و ح�سارات مرت 

على هذه املنطقة.
العثور يف وقت �سابق على  و قد مت 
الت�سمية الالتينية للموقع »قاديوفال« 
منقو�سة على حجر اأثري باملدينة و 
هي الكلمة امل�ستقة وفق املخت�سني 
ا�سمه  بيزنطي  لفار�ص  لقب  من 
عمر  قاديوفال«  »بريتانيكو  الكامل 

ملا  وفقا 
جد  و

�سنة   81 النقي�سة  على  مكتوبا 
باملنطقة.

ق�رص  منطقة  على  اأطلق  قد  و 
ت�سمية  البواقي  اأم  بولية  ال�سبيحي 
حقبة  اإىل  تنتمي  التي  »قاديوفال« 
للعيان  بارزة  اآثارها  تزال  ما  زمنية 
يف �سكل بقايا مدينة رومانية و قلعة 
بيزنطية ميكن للمار بها الوقوف على 
هند�سة  باأثر  املم�سوحة  اأطاللها 
اأدق  يف  للتاأمل  تدعو  فنية  معمارية 

تفا�سيلها و جمالية ت�سميمها.
زواره  »قاديوفال«  موقع  يدعو  و 
اجلغرايف  موقعه  يف  للتاأمل 
احلال  هو  مثلما 
هو  و  لروؤوف 

اأحد 
ر  ا و ز

املنطقة الذي اأبدى اإعجابه الكبري 
على  �سيدت  التي  القلعة  ببقايا 
و  �سهول  و  جبال  على  يطل  مرتفع 

اأرا�سي ق�رص ال�سبيحي الفالحية.
ال�ساب  ذات  مع  حديث  �سياق  يف  و 
هنالك  كانت  لو  »حبذا  باأنه  اأفاد 
م�ستوى  على  مراجع  و  وثائق 
الكتابات  ترتجم  الأثري  املوقع 
الأثرية  الأحجار  على  املنقو�سة 
اأكرث  التعرف  من  متكن  و  باملكان 
على تاريخ املنطقة«،  معتربا موقع 
بامتياز  �سياحية  وجهة  »قاديوفال« 
و  رونقا  الطبيعة  خ�رصة  زادتها 
اإىل  ال�سياق  ذات  داعيا يف  و  جمال 
�ساأنها  من  مبرافق  املوقع  اإرفاق 

توفري الراحة لزواره.
نحو  يتجه  اأثري  »معلم  »قاديوفال 

الت�سنيف
بولية  الثقافة  قطاع  ي�ستغل   
دائرة  مع  بالتن�سيق  البواقي  اأم 
حمليا  املحمية  الثقافية  املمتلكات 
على ملف ت�سنيف موقع »قاديوفال« 
من  حمايته  �سمان  اأجل  من  الأثري 
قد  التي  العتداءات  اأ�سكال  �ستى 
تطاله من تخريب و �رصقة قطعه و 
اأجزائه وفقا للمدير املحلي للقطاع 

علي بوزوالغ.
الأثري  »قاديوفال«  موقع  يعترب  اإذ 
اأهم  »من  املتحدث   نف�ص  -ح�سب 
البواقي  اأم  بولية  الأثرية  املواقع 
تعاقبت  التي  احل�سارات  نظري 
غرار  على  ب�سمتها  تركت  و  عليه 

البيزنطية«،  و  الرومانية  احل�سارتني 
لفتا اإىل اأن عملية حرا�سة و تنظيف 
املوقع تتكفل بهما دائرة املمتلكات 

الثقافية املحمية.
ت�سنيف  على  العمل  �سياق  ويف 
باأم  الأثرية  الدائرة  قامت  املوقع، 
الوطني  للديوان  التابعة  البواقي 
املمتلكات  وا�ستغالل  لت�سيري 
الثقافية باإعداد ملف يت�سمن كل ما 

يخ�ص عملية ت�سنيف املوقع.
الدائرة  ذات  مل�سوؤولة  ا�ستنادا  و 
مرمي قبايلية »�ستتم قريبا اإحالة هذا 
من  مكونة  ولئية  جلنة  على  امللف 
عدة قطاعات على غرار املديريات 
م�سح  و  ال�سياحة  و  للثقافة  املحلية 
الأرا�سي و حمافظة الغابات برئا�سة 

م�سوؤول اجلهاز التنفيذي املحلي«.

و �سيلي هذا الإجراء -وفقا  لقبايلية  
الوطنية  اللجنة  على  امللف  »حتويل 
الثقافية  املمتلكات  لت�سنيف 
اإمكانية  يف  للنظر  الثقافة  بوزارة 
اأم  الهام بولية  ت�سنيف هذا املوقع 

البواقي«.
و  والأعمدة  القلعة  بقايا  �سكلت 
تيجان الأعمدة و الأن�ساب اجلنائزية 
و التوابيت و غريها مما عرث عليه من 
قطع اأثرية تعك�ص حياة الفرد قدميا 
الهند�سة  و قدراته يف جمال الفن و 
املعمارية مبوقع قاديوفال والتي مت 
على  متحفا  واحد  مكان  يف  جمعها 
من  فنية  لوحة  ير�سم  الطلق  الهواء 

ح�سارة اأزمان غابرة.
وفقا  الأثرية  الدائرة  تعمل  و 
مل�سوؤولتها على جمع و اإح�ساء هذه 

القطع املتمثلة يف عنا�رص معمارية 
»اجلرد  لعملية  متهد  اأولية  كمرحلة 
يقوم  التي  »العملية  هي  و  الأثري«، 
لت�سيري  الوطني  الديوان  خاللها 
الثقافية  املمتلكات  وا�ستغالل 
باإعداد بطاقة هوية لكل قطعة اأثرية 
ليتم اإدراجها لحقا يف �سجل اجلرد 
ح�سب   الديوان«،  لدى  الرقمي  العام 

ما اأكدته  قبايلية.
اأن »جرد  و اعتربت  ذات املتحدثة 
القطع الأثرية خطوة مهمة يف عملية 
التهريب«،  و  ال�رصقة  من  حفظها 
التي  القطع  »ت�سجيل  اأن  اإىل  م�سرية 
تعر�سها  حال  يف  ميكن  جردها  يتم 
لل�رصقة و حتى تهريبها خارج الوطن 

من ا�سرتجاعها«.
 ق.ث 
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الروائية ال�شاعدة �شليحة خدو�شي تك�شف ل"الو�شط "

الب�شرية للنف�س  اإ�شالحية  اجتماعية  مكا�شفة  يحرتق"...  "جليد 
.        انتظروين يف رواية جديدة بلغة ال�شاد

وعليه فابنة مدينة بجاية  كلها �أمل  
�لأول  �لأدبي  منتوجها  يحقق  لأن  
وينال  كبري�،  جناحا  م�شو�رها   يف 
�إعجاب �لقر�ء �ل�شغوفني باكت�شاف 
�لر�شائل �لهادفة  لهذه �لرو�ية �لتي 
فبم�شاركتها   ، كثرية  معاين  حتمل 
�لكربى   �لأدبية  �لفعالية  هذه  يف 
بن�شج  لها  �شي�شمح  باجلز�ئر  
�ملعر�ض   هذ�  يف  �لذكريات  �أحلى 
ب�شمعة  يحظى   �لذي   �لدويل 
�لإفريقي   �مل�شتوى  على  طيبة  
�أردنا  حيث   ، و�لعاملي  و�لعربي 
من خالل هذ� �حلو�ر �ل�شيق �لذي 
جمعنا مع  �شليحة خدو�شي  �إبر�ز 
�لإمكانيات �لكامنة �لتي يتحلى بها 
�ل�شباب �جلز�ئري، وبالتايل  فرغم 
�لطبيعية  �لعلوم  يف  تخ�ش�شها 
عن  يبعدها   مل  �لأمر  هذ�  �أن  �إل 
�إ�رص�ر�  ز�دها  بل  و�لكتابة  �لأدب 
ما  وهذ�   ، غماره  خو�ض  على 
و�للغوي  �لثقايف   �لرث�ء  يوؤكد مدى 
�لكاتبة �ملبدعة   �لذي متتلكه هذه 
تر�فقها  �لتي  بالكتابة  �ملوؤمنة 
�أظافرها  نعومة  منذ  حياتها  يف 
مالم�شة   بو��شطتها  فتحاول   
بغر�ض  �لعميقة   �ملجتمع  ق�شايا 
بدون  للعيان  و�إظهارها  �إ�شالحها 
د�خل  ودفنها  كبتها  وعدم  خجل 
�لنف�ض ، لكي ل  حتدث ��شطر�بات 
وم�شاكل وعقد نف�شية حادة  للفرد ، 
وعليه ف�شيكون �لقر�ء �لأعز�ء على 
موعد مبا�رص لكت�شاف عو�مل هذه 
�لإبد�ع  �شماء  �ملتاألقة يف  �لرو�ئية 
 ، �لهامة  �أبرز حمطاتها  و  �لأدبي  
كا�شفة  لنا يف هذ� �حلو�ر �حل�رصي  
يف  �مل�شتقبلية  م�شاريعها  عن  
وغريها  و�لإبد�ع،   �لكتابة  جمال 
حتمل  فهي    �لأخرى  �لأمور  من 
�ملفاجاآت  من  �لعديد  طياتها  يف 
�ل�شاد  لغة  قر�ء  ل�شالح  �ل�شارة 
و�لتي  �ملعربة  بالكلمات  �لغنية 
جتعل  �لقر�ء  مت�شبثني  بها  ل�شحر 
للعقول  غذ�ء  تعد   فهي  معانيها   
�لعربية  باللغة  توؤمن  �لتي  �لر�قية  

لغة �لقر�آن �لكرمي .

�شليحة  تعرف  كيف   ، بداية 
خدو�شي نف�شها للقارئ ؟

 31 يف  ولدت    خدو�شي  �شليحة 
جانفي 1996 بولية بجاية ، طالبة 
�لعليا  �ملدر�شة  يف  �أدر�ض  جامعية 
لالأ�شاتذة بالقبة باجلز�ئر �لعا�شمة، 
علوم  كاأ�شتاذة  �لعام  هذ�  �شاأتخرج 
طبيعية ،و�أنا مدمنة  على �لقر�ءة و 

�للغات �لأجنبية.

متى اقتحمت جمال الكتابة ؟

و  �لقلم  كان  �أظفاري  نعومة  منذ 
�لورق ميثالن عاملي �خلا�ض. 

باكورة  تتحدث  ماذا  عن 
اأعمالك« جليد يحرتق » ؟

 glace brûlante يحرتق  جليد 
يف  �شخ�ض  كل  حال  ،ي�شف 
�ملجتمع �جلز�ئري ظاهريا كقطعة 
جليد �شلبة و باردة جتاه �حلياة  يف 
حني يف �أعماقه نار تتاأجج بب�شاطة 
ل�شنا  لكننا  بخري  �أننا  منثل  كلنا   ،
يحرتق  فعندما  وبالتايل   ، كذلك 
يعني  هذ�  و  �لنار  تذوب   ، �جلليد 
�أخذ جرعته �لأخرية  �لقلب قد  �أن 
من �لأمل  فبطلة �لرو�ية ��شتطاعت 
�خليبات  و  �لوقت  غدر  تتحمل  �أن 
لي�شت  �أنها  �أثبتت  و  �لالمتناهية 
عنك  يتخلى  حينما  �لعامل  نهاية 
�لنا�ض و تخطف �حلياة  �لبت�شامة 
بني �شفتيك ،يف �لو�قع �لأمل د�ئما 
موجود و وحده �لزمن �شيكون دو�ء 

جلروحنا.

دار  مع  تعاملك  كان  كيف 
املثقف ؟ 

�ملثقف  د�ر  ،�حت�شنت  موفقا  كان 
حلمي ككاتبة مبتدئة و �شاهمو� يف 
�أول مولود يل خا�شة  ومن  �شدور 
�شكر  »�أوجه  »�لو�شط  يومية  منرب 
من�شوري  �شليمة  لالأ�شتاذة  خا�ض 

�لتي �شاعدتني كثري�. 

خالل  من  اإبالغه  املراد  هو  ما 
ر�شائل كتاباتك؟

بقيود  �ليوم مكبل  �لفرد �جلز�ئري 
�لعجز و كل هذ� ناجم عن �ملحيط 
�لذي يغتال �أحالم �ل�شاب �جلز�ئري 
�أطمح  كتاباتي  خالل  من  يوم  كل 

لتغيري هذه �لنظرة و م�شاعدة  �أكرب 
�إطالق  يف  �ل�شباب  من  ممكن  قدر 

�لعنان لقدر�تهم �لإبد�عية.

ملن تقرئني؟

»�لبوؤ�شاء »فكتورهوجو  و«�بن �لفقري 
 »، »ملولود فرعون ومولود معمري 
�أغاثا كري�شتي و �أحد«  ثم مل يبقى 
جلون   La nouvelle Héloïse

جاك رو�شو.

كيف تق�شي �شليحة خدو�شي 
ال�شهر  يف  اأوقاتها  معظم 

الف�شيل؟

�ملطبخ  يف  وقتي  معظم  �أق�شي 
و  �لرحمة  �شهر  �أنه  مبا  طبعا  و 
تالوة  يف  �لفر�شة  �أغتنم  �لغفر�ن 
بع�ض  م�شاهدة  و  �لكرمي   �لقر�آن 
�لقنو�ت  على  �لتلفزيونية  �لرب�مج 

�جلز�ئرية .

اأن جتمعي بني  كيف ا�شتطعت 
تخ�ش�شك يف العلوم الطبيعية 

والأدب؟

ب�رص�حة �أع�شق �لتنوع و �لإبد�ع يف 
جميع �ملجالت ،لذلك مل �أ�شادف 
�أي عائق ،فرت�ين �أدر�ض در��شتي يف 
�أوقاتها ،و �أف�شح �ملجال لقلمي يف 
�أوقات �لفر�غ و �لعطل لالإبحار يف 

عامل �لكتابة �مل�شوق. 

ماذا تعني لك مدينة بجاية؟

ترعرعت  �لتي  »�لأر�ض  »بجاية 
فيها و مترغت ثيابي برت�بها �لعطر 
�إبان طفولتي ،بجاية ،�ل�شمعة �لتي 
ر�ئحة  و  �لنا�ض   دروب  ت�شيء 
�لأهل  و �لأمان ، بجاية �شبب لكل 

�لأ�شباب. 

هل تفكرين يف الكتابة باللغة 
الأمازيغية؟

�أعتز باللغة �لأمازيغية و  �أكيد فاأنا 
كما يقال �لرجوع �إىل �لأ�شل ف�شيلة 

و �لأمازيغية متثل �إرثا عظيما  لكل 
�جلز�ئريني .

رو�يتك  برتجمة  �شتقومني  هل   
�لأوىل �إىل �للغة �لعربية و �لأمازيغية 

وباقي �للغات �لأخرى؟

رو�يتي  ترجمة  يف  �أفكر  ل  حاليا 
لغات  �إىل   « يحرتق  »جليد  �لأوىل  
رمبا  �مل�شتقبل  يف  لكن  و  �لعامل  

�أقدم على خطوة كهذه.

الأوىل  روايتك  حققت  هل 
من  اأ�شهر   3 بعد  النجاح 

�شدورها؟

لقت   ،فقد  موفقة  كانت  �لبد�ية  
باكورة �أعمايل ��شتح�شانا  كبري�  من 
طرف �لقر�ء �لأعز�ء ،لكن �شاأنتظر 

�لأيام �ملقبلة ماذ� �شتحمل يل .

امللتقيات  ت�شاهم  مدى  اأي  اإىل 
الكاتب  اأفكار  اإثراء  يف 

واإخراجها اإىل العلن؟

�أدنى �شك فالإن�شان منذ   من دون 
و  جديدة  �أ�شياء  يتعلم  هو  و  ولد 
من  تزيد  �مللتقيات  يف  �مل�شاركة 
يف  ت�شمح   فهي  ككتاب  حظوظنا 

تبادل �لأفكار  مع بع�شنا �لبع�ض و 
�إثر�ء ر�شيدنا �ملعريف .

ال�شالون  من  تنتظرين  ماذا 
باجلزائر  للكتاب  الدويل 

العا�شمة �شيال 24 ؟

»جليد  رو�يتي  حتقق  �أن   �أنتظر 
�ل�شالون  كبري� يف  يحرتق« جناحا  
حيث  و   24 �شيال  للكتاب  �لدويل 
�ملعر�ض  هذ�  خلل  من  �أطمح 
من  عدد  �أكرب  �إىل  �شوتي  �إي�شال 

�لقر�ء. 

و  فرعون  مولود  عن  كلمة 
مولود معمري ؟ 

هاذين  حق  �أيف  لن  تكلمت  مهما 
فمولود  قدوتاي  فهما  �لنابغتني 
بنف�ض  در�ض  �لذي  فرعون 
و  حاليا  بها  �أدر�ض  �لتي  �ملدر�شة 
�ل�شتعمار   حارب  و  �أ�شتاذ�  �أ�شبح 
�لفرن�شي �لغا�شم ،و �أ�شهر مقولته 
�أقول  لكي  �لفرن�شية  باللغة  »�أكتب 
للفرن�شيني �أين ل�شت فرن�شيا« ،و لن 
نن�شى ف�شل مولود فرعون مبوؤلفاته 
�جلديرة بالتقدير �أمثال »�لأفيون و 

�لع�شا« فاأنا  �أفتخر بهما كثري�.

للمبدع  ن�شيحتك  ماهي   
يومية«  منرب  من  والقارئ 

الو�شط »؟

مبدع  و  �إن�شان طموح  لكل  ر�شالتي 
هي �أنه عليه �أن يثق بقدر�ته و ي�شل 
حتفيزية  جملة  �حلدود  �أبعد  �إىل 
طاملا رددتها ،�أي علينا �أن نحارب 
يف  �أحالمنا  نحقق  �أن  �أجل   من 

�حلياة.

هل تفكرين م�شتقبال يف كتابة 
ق�ش�ص لالأطفال؟

من  فئة  لكل  �شيكون  بر�أيي  ل  ملا 
�ملجتمع حظ من كتاباتي.

على  نتعرف  اأن  لنا  هل   
م�شاريعك الإبداعية؟

جديدة  رو�ية  كتابة  ب�شدد  �أنا 
ق�شايا  عدة  و�شتعالج  �ل�شاد  بلغة 

�جتماعية بحول �هلل.

كلمة ختامية؟

�أ�شكر  يومية » �لو�شط«  على منحي 
يف  �أفكاري  �لفر�شة مل�شاركة  هذه 
مني  فتقبلو�  �ل�شيق  �حلو�ر  هذ� 
لهذه  و�لتقدير  �لحرت�م  فائق 

�جلريدة �ملحرتمة . 
حاورها: حكيم مالك

 كان ليومية »الو�شط »حوار خا�ص  مع   الروائية ال�شاعدة �شليحة خدو�شي  التي �شدرت لها حديثا  رواية بعنوان  » جليد يحرتق«  باللغة الفرن�شية عن دار املثقف 
، وهي عبارة عن مكا�شفة اجتماعية اإ�شالحية  خلفايا اأعماق النف�ص الب�شرية بهدف ت�شليط ال�شوء  على هذا اجلانب املظلم واخلفي ، حيث ك�شفت لنا هذه الكاتبة 

ال�شابة عن تفا�شيل  باكورة اأعمالها التي من املرتقب اأن ت�شارك بها يف فعاليات املعر�ص الدويل للكتاب باجلزائر العا�شمة  القادم  �شيال » 24« ، لت�شجل ح�شورها الأول 
يف هذا احلدث ال�شنوي الذي ينتظره الكتاب والقراء كل �شنة لأهميته البالغة يف الحتكاك مع خمتلف الكتاب واملثقفني يف اجلزائر والوطن العربي

للروائي والناقد املغربي اإبراهيم احلجري

 اإ�شدار كتاب »عبق املدائن العتيقة: عن رحالتي اإىل ال�شرق«
بعنو�ن  حديثا  �ل�شادر  كتابه  يف 
عن  �لعتيقة:  �ملد�ئن  »عبق 
رحالتي �إىل �ل�رصق«، يفرد �لرو�ئي 
�إبر�هيم �حلجري  و�لناقد �ملغربي 
و�شخ�شياته  تاريخه  مكان  لكل 
وحفرياته، حيث كانت ت�شتيقظ كل 
�حلو��ض يف ح�رصة �ملد�ئن، �أو ما 

تبقى من �إرثها �لعريق.
�لكتاب  هذ�  يف  �حلجري  ينقل 
م�شاهد�ته �لتي دّونها �إبان زيار�ته 
�لعربي،  �مل�رصق  دول  من  لعدد 

�لثقايف  �ملنجز  يف  تاأمالته  وينقل 
و�لتنموي �لعربي وما له وما عليه، 
و�لفارقة  �مل�شرتكة  �لظو�هر  ويف 
بني �لآفاق �لعربية، ويف �ل�شلوكيات 
�لإن�شانية �ملميزة �لتي ت�شم مدينة 

دون �أخرى
ومن هنا تنبع قيمة هذه �لن�شو�ض، 
بر�مج  �لكاتب  ي�شف  حيث 
�ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لتي ��شت�شافته 
�لعربي  �لثقايف  �لفعل  ودينامية 
�لتي  �لتحولت  مع  عام  تفاعل  يف 

�لأن�شطة  لهذه  وما  �لعامل،  يعرفها 
من �أدو�ر ووظائف يف �لتقريب بني 
من  �مل�شرتك  �إبر�ز  عرب  �ل�شعوب، 
و�مل�شائر  و�لثقافة  و�لتاريخ  �لقيم 

�ملوحدة.
ويوثق هذ� �لعمل �ل�رصدي من �أدب 
�شخ�شية  حلظات  �أي�شا  �لرحالت 
من حياة �لكاتب �لإن�شان، تنقله من 
�إح�شا�ض  �أخرى، ومن  �إىل  جغر�فيا 
يُطبق  �أن  �رتاأى  خمتلف  �آخر  �إىل 
�إىل  �لعودة  قبل  �للغة  عرب  عليها 

�إكر�هات �ليومي و�لروتني.
�جلزء  يف  �ملوؤلف  �قت�رص  وقد 
على  �ل�رصدي  عمله  من  �لأول 
ودبي  �ل�شارقة  من  كل  �إىل  زيار�ته 
و�ملدينة  و�لقاهرة  و�خلرطوم 
�ملكرمة  ومكة  و�إ�شطنبول  �ملنورة 

و�لطائف.
وبني �شفر و�آخر هناك حلظة للتاأمل 
�إذ  �حلياة،  يف  و�لنخر�ط  و�حلكي 
ت�شكل �لأماكن �لتي يزورها �ل�شارد 
ذر�ئع للغو�ض يف ذ�كرة �جلغر�فيات 

ت�شتوقفه  �لزمن،  يف  �ملمتدة 
يف  فيتدرج  و�لعالمات،  �مل�شميات 
�شجل �لزمن، وي�شافر يف �أر�شيفات 
�ملقروء و�ملعا�ض، قدر حركته يف 

�لف�شاء�ت.
ومتلك هذه �لن�شو�ض قيمة ثقافية 
مهما  فالرحلة  بها،  ي�شتهان  ل 
مل�شار�ت  توثق  فهي  ذ�تية،  كانت 
ب�شكل  وت�شهم  �لزمن،  متقاطعة يف 
بني  �مل�شرتكات  �لتقاط  يف  ما 
�لآفاق �لتي ل ير�ها �شخ�ض عادي، 

�شو�ء ممن يقيمون يف �لأفق نف�شه، 
ب�شكل  يعربون  �لذين  �أولئك  �أو 

منتظم هذه �لآفاق.
ت�شاعد  �لن�شو�ض  هذه  �أن  كما 
بني  �مل�شرتكة  �لذ�كرة  تدوين  على 
�شطت  حلظة  يف  �لعربية  �ل�شعوب 
كثريون  و�عتقد  �لتقنية،  فيها 
زمن  مع  وىل  قد  �لرحلة  �أدب  �أن 
و�لو�شائط  �لرقمي  �لعنكبوت 

�جلديدة.
وكالت 



ن�صائح للحفاظ على الرتكيز والطاقة خالل ال�صيام
يح�صل  �أين  من  تت�صاءلون  هل 
�لكافية  �لطاقة  على  �جل�صم 
�لطويلة  �ل�صيام  �صاعات  ملتابعة 
�جلو�ب  رم�صان؟  �صهر  �أثناء 

ب�صيط، ولكن �لعملية معقدة.

كيف يح�سل اجل�سم على 
الطاقة يف رم�سان؟

من  �النتهاء  بعد  �جل�صم  يلجاأ 
ه�صم �لطعام �ملوجود يف �ملعدة 
�ملوجود يف  �جللوكوز  تفكيك  �إىل 
على  للح�صول  و�لع�صالت  �لكبد 
خمزون  �نتهاء  وعند  �لطاقة، 
م�صدر  �لدهون  ت�صبح  �جللوكوز، 

�جل�صم �لثاين للطاقة. 
بال�صعور  �ل�صائم  يبد�أ  هنا  من 
لهبوط  نظر�ً  و�لنعا�س،  بالتعب 
لديه،  �لدم  يف  �ل�صكر  م�صتويات 
�لغليكوجني  خمزون  و��صتهالك 
من  م�صدر�ً  باعتباره  باجل�صم 

م�صادر �لطاقة كما ذكرنا �صابقاً.

كيف نحافظ على الطاقة يف 
رم�سان؟

مو�جهة  �ل�صائم  ي�صتطيع  حتى 
خالل  �جل�صم  يف  �لتغيري�ت  هذه 
�ال�صتفادة  عليه  �ل�صيام،  �صاعات 
�لوجبتني  من  �المكان  قدر 

�ال�صا�صيتني خالل �أيام �ل�صيام، �أال 
وهما �ل�صحور و�الفطار.

ب�صكل عام هناك عدة نقاط يجب 
رم�صان  �صهر  خالل  مر�عاتها 
�لطاقة  على  للحفاظ  �لف�صيل، 

�لالزمة يف �جل�صم، و�لتي ت�صمل:
وجبة  �إهمال  �أو  تخطي  عدم   -1

�ل�صحور
مبثابة  �ل�صحور  وجبة  تعترب 
�لعادية،  باالأيام  �لفطور  وجبة 
تخطيها،  عدم  �ملهم  من  لذ� 
�صاعات  حتمل  يف  ت�صاعدنا  فهي 
قدر  �أكرب  على  و�حلفاظ  �ل�صيام، 

ممكن من �لطاقة و�لرتكيز.
2- جتنب م�صادر �لكافيني

مثل  �لكافيني،  تناول  جتنب  يجب 
الأنها  �لطاقة،  وم�رشوبات  �لقهوة 
مدرة للبول، فيتخل�س �جل�صم من 
طريق  عن  �أ�رشع  ب�صكل  �ل�صو�ئل 
�لبول ب�صببها، ما يزيد �إح�صا�صكم 
وبالتايل  �ل�صيام،  خالل  بالعط�س 

�نخفا�س �لرتكيز.
3- عدم �لبقاء حتت �أ�صعة �ل�صم�س 

مطوالً
يجب جتنب �ل�صم�س للتخفيف من 
بالعط�س  �صعوركم  زيادة  فر�س 
و�إن  �لرتكيز،  وفقد�ن  و�لتعب 
عليكم  لذلك،  م�صطرين  كنتم 

لبا�س  من  �حلماية،  �أ�صاليب  �تباع 
و�رتد�ء  �للون،  وفاحت  ف�صفا�س 

�لنظار�ت �ل�صم�صية و�لقبعة.
4- �ال�صرت�حة خالل �لنهار

يف  �لر�حة  من  ق�صط  �أخذ  عليك 
وجتنب  �أمكن،  �إن  �لنهار  منت�صف 
�أي جمهود ج�صدي خالل �صاعات 
وتاأجيل  �الإمكان،  قدر  �ل�صيام 
�لريا�صي  �لنادي  �إىل  �لذهاب 
وممار�صة �لريا�صة بعد �الإفطار ب 

2-3 �صاعات.
5- �لنوم مبا فيه �لكفاية

على  �حل�صول  من  �لتاأكد  عليكم 

�لليل  خالل  كافية  نوم  �صاعات 
�لتايل،  �ليوم  يف  �لن�صاط  لزيادة 
وعدم  بالتعب  �ل�صعور  وتقليل 

�لرتكيز.

6- �حلفاظ على �ل�صالة
عليكم �حلفاظ على تاأدية �ل�صالة، 
مدنا  يف  كبري  دور  من  لها  ملا 
بال�صرب و�لطاقة، �إ�صافة �إىل كونها 
جزء من �لتمارين �لتي ت�صاعد يف 

ك�رش �خلمول و�لك�صل.
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كيف يحافظ العاملون يف املكتب 

على تركيزهم؟

�إذ� كنت ممن يعملون يف نهار رم�صان د�خل مكاتب مغلقة، عليك مر�عاة 
�لقو�عد �لتالية للحفاظ على تركيزك:

بالك�صل  �ل�صعور  لتجنب  قلياًل،  و�مل�صي  فرتة  كل  �لر�حة  من  ق�صط  �أخذ 
وفقد�ن �لطاقة، وذلك عن طريق تن�صيط �لدورة �لدموية يف �جل�صم.

�ل�صعور  لزيادة  �ملياه،  بلع  عدم  من  �لتاأكد  مع  و�مل�صم�صة  �لوجه  غ�صل 
باالنتعا�س ورفع �لطاقة خالل �صاعات �لدو�م.

�لتاأكد من �لتو�جد يف مكان مكيف وبعيد عن �ل�صم�س قدر �مل�صتطاع.
كيف يحمي �لعاملون حتت �ل�صم�س �أنف�صهم؟

�أماكن خارجية، عليك مر�عاة  �إذ� كنت ممن يعملون يف نهار رم�صان يف 
�لقو�عد �لتالية للحفاظ على تركيزك:

�رتد�ء �ملالب�س �لف�صفا�صة وفاحتة �للون و�عتمار قبعة �ل�صم�س ونظار�ت 
�ل�صم�س.

حماولة �لبقاء حتت �لظل وبعيد�ً عن �أ�صعة �ل�صم�س قدر �الإمكان.
غ�صل �لوجه و�لر�أ�س با�صتمر�ر لتجنب �الإ�صابة باجلفاف، باالإ�صافة �إىل 

�مل�صم�صة.
حماولة �لعمل بعد �الإفطار ولي�س قبله �إن �أمكن.

درا�صات عن رم�صان ومري�ض 
الكول�صرتول

قد يكون مر�صى �رتفاع �لكول�صرتول هم �الأكرث حظاً يف �صهر رم�صان، 
لهم  يهيء  رم�صان  �صيام  فاإن  �لدر��صات  �أثبتته  ما  وبح�صب  �أنه  �إذ 
 LDL لفر�صة لتعزيز �صحتهم وخف�س م�صتويات �لكول�صرتول �ل�صيء�

يف �أج�صادهم، وهذه هي �لدر��صات:

�لدر��صة �الأوىل
تبعاً لدر��صة طبية �أجريت يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من قبل فريق 
 American Hospital خمت�س يف �مل�صت�صفى �المريكي يف دبي
Dubai، ون�رشت نتائجها عام 2012، �ختربت �لتغيري�ت يف م�صتويات 
�لكول�صرتول ىل �مل�صرتكني يف �لدر��صة خالل �صهر رم�صان، �ت�صح من 
خالل �لدر��صة وجود �أدلة �أن م�صتويات �لدهون و�لكول�صرتول يف �لدم 
تغريت بعد �صيام رم�صان و�إجر�ء �لتغري�ت يف نظام �لغذ�ء �ملتناول.

�إذ �رتفعت ن�صبة �لكول�صرتول �حلميد HDL وب�صكل ملحوظ باملقابل 
�نخف�صت ن�صبة �لكول�صرتول �ل�صيء على �لرغم من زيادة موؤ�رش كتلة 

�جل�صم لدى بع�س �مل�صرتكني.

�لدر��صة �لثانية
�ل�صكري  جلمعية  علمية  جل�صة  يف  نتائجها  عر�صت  در��صة  ويف 
 ،American Diabetes Association  2014 عام  �لربيطانية 
و�صملت  طويلة،  زمنية  فرتة  مدى  على  �ل�صيام  �ثار  على  ركزت 
تو�جد  مع  خمتلفة  عمرية  فئات  من  و�لن�صاء  �لرجال  من  جمموعة 
�أي�صية مثل: زيادة حميط �خل�رش  -على �الأقل- ثالث عو�مل خطر 
و�ل�صمنة، �رتفاع م�صتويات �لدهون �لثالثية و�لكول�صرتول �أو �رتفاع يف 

�ل�صغط �أو ن�صبة �ل�صكر.

اأمرا�ض يعاجلها ال�صيام
�الأمر��س  �لكثري من  �جليد على  �ل�صيام  تاأثري  ثبت  فقد  ب�صكل عام 

و�أهمها:
�إن  حيث  �حلاد  �ملعدة  �لتهاب  يف  كما  �له�صم:  جهاز  �أمر��س    -1
�أ�صا�س �ملعاجلة فيه هو �ل�صيام ملدة 24 �صاعة، كما يفيد �ل�صيام يف 

تهيج �لكولون، و�أمر��س �لكبد و�صوء �له�صم.
2-  �لبد�نة.

3-  ت�صلب �ل�رش�يني، و�رتفاع �صغط �لدم، وخناق �ل�صدر.
4-  �لتهاب �لكلية �ملزمن �حلاب�س لل�صوديوم، �أو �مل�صبب للوذمة.

5- �لربو �لق�صبي.
6-  �ال�صطر�بات �لنف�صية و�لعاطفية.

�ل�صحيح  �اللتز�م  يجب  �ملثلى،  �ل�صيام  فائدة  على  نح�صل  ولكي 
�لفطور، وعدم �الإ�رش�ف  �ل�صحور، وتعجيل  �لتي منها: تاأخري  باآد�به 
يف �لطعام كّماً وكيفاً، وال يجوز �لتهام كميات كبرية من �لطعام، كما ال 

يجوز �الإ�رش�ف يف تنويع �الأطعمة.

ن�صائح لعالج الإم�صاك

فوائد ال�صيام

هذه  �تباع  خالل  من  �الإم�صاك  ونعالج  نكافح  �أن  ميكن 
�لن�صائح:

كع�صري  لل�صو�ئل  باالإ�صافة  يومياً  كافية  بكمياٍت  �ملاء  �رشب 
�لفو�كه و�حل�صاء.

تناول �ل�صلطة و�خل�صار بكمياٍت جيدة يومياً.
زيادة تناول �لفو�كه �لطازجة كالتفاح و�الإجا�س �لتي ي�صتح�صن 

تناولها مع �لق�رشة.
تناول �لفو�كه �ملجففة كالتني، �لتمر و�لزبيب.

زيادة تناول �الألياف �لغذ�ئية �ملوجودة يف منتجات �حلبوب 
�لكاملة، خبز �لنخالة و�لربغل.

�إ�صافة �ل�صوفان لنظامنا �لغذ�ئي �ليومي
تناول ملعقة طعام زيت زيتون على �لريق قبل �ل�صحور يومياً

تنظيم �أوقات �لوجبات �لطعامية و�أوقات �لدخول للحمام.
زيادة �لن�صاط �حلركي وممار�صة �لريا�صة �ليومية.

�البتعاد عن �لتناول �لع�صو�ئي للملّينات و�الأع�صاب �مل�صهلة، 
فهي ت�صبب تعود� عليها باالإ�صافة �إىل �أنها قد ت�صبب تقرحات 

و�لتهاب بالقولون.

عالج م�صاكل �جلهاز �له�صمي: لطاملا ��صتخدم �ل�صيام طبياً الد�رة 
فهو  �له�صمي،  باجلهاز  تتعلق  �لتي  �ل�صحية  �مل�صاكل  من  �لعديد 
فر�صة الر�حة �جلهاز �له�صمي وفر�صة لتقليل �الإفر�ز�ت �له�صمية، 

و�مل�صاعدة يف �حلفاظ على تو�زن �ل�صو�ئل يف �جل�صم.
تعزيز �صحة �لقلب و�ل�رش�يني: وحمايتها، ملا له دور يف �مل�صاعدة يف 
�لتخل�س من دهنيات �لدم وتقليل �لكول�صرتول  يف �جل�صم و�ملحافظة 

على معدالت �صغط �لدم يف �جل�صم.
فر�صة الد�رة �لوزن: و�مل�صاعدة يف �لتخل�س من �لوزن �لز�ئد، عن 

طريق تقليل كمية �ل�صعر�ت �حلر�رية �لد�خلة للج�صم.
وتو�زنها،  �لدم  يف  �ل�صكر:  م�صتويات  على  و�ل�صيطرة  �ملحافظة   

فال�صوم فر�صة لتقليل ن�صبة �ل�صكر يف �لدم.
بع�س  �أعر��س  من  �لعديد  ويقلل  �جللد:  ومناعة  �صحة  من  يعزز   

�المر��س �جللدية مثل: حب �ل�صباب.
وتعزيز  �ل�صامة  و�ملو�د  �لف�صالت:  من  �جل�صم  لتخلي�س  فر�صة   
�غلب  باأن  ووجد  كما  �اللتهابات،  ومكافحة  و�ملناعة،  �لكبد  �صحة 
ي�صمل  رم�صان،  يف  �صحي  حياة  منط  يتبعون  ما  عادة  �الأ�صخا�س 
�الأك�صدة  م�صاد�ت  وم�صادر  و�لفو�كه،  �خل�صار  تناول  على  �قبالهم 

�لتي تدعم �ملناعة.
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ف�سل َمن �أدَرك رم�سان
وتعاىل  �سبحانه  املنعم  من  نعمة  رم�سان  اإدراك 
رم�سان  معنا  كانوا  اأنا�س  من  فكم  عليه،  املنَعم  على 
اآخر غري  عامل  فكانوا يف  القدر،  �سبق  لكن  املا�سي، 
عاملنا، فا�ست�سِعْر تلك النعمة، وكن ممن اأح�سن ال�سيام 
كالعام  العام  هذا  يف  اأنا  هل  نف�سك:  وا�ساأل  والقيام، 
اأح�سنت هذا العام واجتهدت  اأف�سل؟ هل  اأم  املا�سي 
اأم اأ�ساأت وق�رصت؟ هل يا ترى �سيكون اإدراكي لرم�سان 
اهلل  به ر�سول اهلل �سلى  ل ما وعدين  اأح�سِّ اأن  �سببًا يف 

عليه و�سلم.
فقد وعد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأن من �سلى 
ال�سلوات اخلم�س، واأدى الزكاة، و�سام رم�سان وقامه، 
مرة  بن  عمرو  عن  وال�سهداء؛  ال�سديقني  مع  �سيكون 
اجلهني، قال: جاء رجٌل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
فقال: يا ر�سول اهلل، اأراأيت اإن �سهدت اأن ال اإله اإال اهلل، 
واأديت  اخلم�س،  ال�سلوات  و�سليت  اهلل،  ر�سول  واأنك 
الزكاة، و�سمت رم�سان، وقمته، فممن اأنا؟، قال: ))من 

يقني وال�سهداء((. ِدّ ّ ال�سِ
اأدرك رم�سان قد ي�سبق درجة ال�سهيد يف  كما اأن من 

و�سجوده؛  و�سالته  وقيامه،  �سيامه  بف�سل  اهلل،  �سبيل 
بَِلٍيّ قِدما على  اأن رجلني من  عن طلحة بن عبيداهلل: 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكان اإ�سالمهما جميًعا، 
فكان اأحدهما اأ�سد اجتهاًدا من االآخر، فغزا املجتهد 
منهما فا�ستُ�سهد، ثم مكث االآخر بعده �سنًة، ثم تويف، 
قال طلحة: فراأيت يف املنام: بينا اأنا عند باب اجلنة، 
اإذا اأنا بهما، فخرج خارٌج من اجلنة، فاأذن للذي تويف 
االآِخَر منهما، ثم خرج، فاأذن للذي ا�ست�سهد، ثم رجع 
اإيل، فقال: ارجع؛ فاإنك مل ياأِن لك بعُد، فاأ�سبح طلحة 
يحدث به النا�س، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك ر�سوَل اهلل 
))من  فقال:  احلديث،  وحدثوه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
كان  هذا  اهلل،  ر�سول  يا  فقالوا:  تعجبون؟((  ذلك  اأي 
اأ�سد الرجلني اجتهاًدا، ثم ا�ست�سهد، ودخل هذا االآِخُر 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  قبله،  اجلنة 
))األي�س قد مكث هذا بعده �سنًة؟((، قالوا: بلى، قال: 
))واأدرك رم�سان ف�سام، و�سلى كذا وكذا من �سجدٍة 
يف ال�سنة؟((، قالوا: بلى، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: ))فما بينهما اأبعد مما بني ال�سماء واالأر�س((

�نتبهو�؛ حتى ال تخ�سرو�
 

انت�سف �سهر رم�سان املبارك ومل نكْد نُح�ُسّ بتلك االأيام، واهللُ -�سبحانه وتعاىل- قد جعل الليل والنهار 
ر اأو اأراد �ُسكوًرا. كَّ ِخلفًة ملن اأراد اأن يَذّ

فطوبى ملن جعل االأياَم والليايل م�ستودًعا لالأعمال ال�ساحلة، والغافل هو الذي مل يَغتِنم تلك االأياَم 
التي ولَّت ولن تعود؛ مل يغتنمها بطاعة اهلل وعبادته، اأو ق�رَصّ يف ذلك فكانت طاعاته قليلًة ال تتنا�سب 
مع عظمة ال�سهر، وكثري من النا�س - هداهم اهلل - يُ�سيبهم الفتور، ويَعرتيهم الكلَُل وامَللل يف و�سط 

رم�سان؛ فيَغُفلون عن هذه االأو�ساط وما فيها من الف�سل العظيم.
نعم، يَغفل الكثري اأن ا�ستح�سار النية م�ستِمر، واأن من ))�سام رم�سان اإمياًنا واحت�ساًبا، ُغفر له ما 
تقدم من ذنبه((، فهذا االحت�ساب م�ستمر؛ فال بد من �سْحذ الِهَمم، واال�ستمرار يف العمل، 
ولنحَذر التواين؛ فاأيام ال�سهر معدودة، وكما انتهى الن�سف االأول، ف�سيَنتهي الن�سف االآَخر، 
فماذا فعلْنا يف الن�سف امُلن�رِصم؟! واأي �سيء ا�ستودعناه يف تلك االأيام التي ُطويْت؟! 
هل زادت احل�سنات؟ هل ما زلنا يف م�سابقة نحو االأعمال ال�ساحلات؟ وهل 

اأ�رصْعنا يف ر�سا رب الربيات يف �سهر الربكات؟

كيف نفوز يف رم�سان
 

ما  اأعظم  �سهر من  عليهم  دخل  اإذا  العقالء،  عليه  يحر�س 
ال  اأن  م�ستور، رم�سان،  وعيٍب  مغفور،  بذنب  اإال  يغادرهم 
مع  اهلل لن تبور، وهذا هو الفوز العظيم، الذي وجتارة 

ي�سعى العاقل اأن يظفر به يف مو�سم اخلري 
هذا.

ونفرح  بالفوز،  نظفر  كيف  ولكن 
يف  الفوز  لنا  اهلل  م  ويُعِظّ بالفوز، 
الكرمي؟اجلواب  ال�سهر  هذا 
 - اهلل  قول  يف  ذلك  عن 
يُطع  َوَمن   :- تعاىل 
اهلل ور�سولَه فقد فاز 

فوزاً عظيما.

�ل�سوم عبادة �الإخال�ص
لو اأن دولة ما ارتاأت اأن ال�سيام مفيد للمواطنني، و اأ�سدرت قانوناً باإلزامهم بال�سيام، هل ت�ستطيع تنفيذ هذا القانون ؟ 

يدخل االإن�سان اإىل بيته في�رصب، ال يوجد قوة تراقبه، انظر اإىل امل�سلم ي�سوم يف اأيام ال�سيف واحلر، ال يحتمل، وهو يف ال�ساعة الثانية ع�رصة يكاد ميوت من العط�س، و يدخل اإىل بيته 
وحيداً، و يقفل الباب ويفتح ال�سنبور ليتو�ساأ، و ال ي�ستطيع اأن ي�سع يف فمه قطرة ماء.

دققوا ـ اأيها االإخوة الكرام ـ كما اأن غ�س الب�رص عبادة االإخال�س، كذلك ال�سوم عبادة االإخال�س، اأنت توقن اأنك خمل�س هلل، الأن جهة يف االأر�س ال ت�ستطيع اأن ت�سبط ال�سيام، ال ت�ستطيع 
جهة يف االأر�س مهما قويت، و مهما متكنت اأن ت�سبط �سيام االإن�سان، اإال اأن الواحد الديان ي�سبط هذا ال�سيام.

رم�سان تقوى
عبادة  لكل  فاإنه  نهار،  ليل  ولكل  اأنوار،  �سم�س  لكِلّ  اأنه  كما 
بني  جتمع  ثمرة  هناك  لكن  ثمار،  طاعة  ولكل  اأ�رصار، 
وارِفة  يانعًة  ثمرًة  العبادات  كِلّ  ِمن  وت�ستخرج  الطاعات، 
اتقاء  التقوى،  اإنها  الل؛  ِمن كل �سَ الظالل، ووقايًة عا�سمًة 
ال�سهوات، اتقاء ال�سبهات، اتقاء املعا�سي وال�سيئات، تقوى 

اهلل - عز وجل - ما هي؟
اأن  نهاك،  حيث  يَفتِقدك  واأن  اأمرك،  حيث  اهلل  يراك  اأن 
ر  يجعل العبُد بينه وبني ما يخافه وقاية، تقيه منه، اأن ت�سِمّ
عن الذنوب وال�سيئات، اأن يُطاع اهلل فال يُع�سى، ويذكر فال 

يُن�َسى، واأن يُ�سَكر فال يُكَفر.

رم�سان فرحة
فطره،  عند  فرحة  فرحتان؛  ))لل�سائم  ب�سيامه؛  فرحة 
ا: ))من  وفرحة عند لقاء ربه((؛ �سنن ابن ماجه، وورد اأي�سً

م اهلل على ج�سده النار((. فرح بقدوم رم�سان حَرّ
َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ اهلَلّ ِل  ِبَف�سْ ُقْل   ﴿ اهلل؛  برحمة  يَفرحون 

ا يَْجَمُعوَن ﴿ ]يون�س: 58[. َفلْيَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمَّ
ِلِه  ُ ِمْن َف�سْ ا اآَتَاُهُم اهلَلّ ويفرحون بف�سل اهلل: ﴿ َفِرِحنَي ِبَ
اأَاَلّ َخْوٌف  َويَ�ْستَبْ�رِصُوَن ِبالَِّذيَن مَلْ يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم 

َعلَيِْهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿ ]اآل عمران: 170[.

وم�سات �الإميان و ند�ء�ت رم�سان
الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا   ﴿ املوؤمنني:  ينادي  تعاىل  اهلل 
تعاىل  اهلل  يتحبَّب   ]183 ]البقرة:   ﴿ اآََمنُوا... 
اإليهم بهذا النداء، ويتلطف اهلل - عز وجل - بهم 
بهذه الدعوة، ملاذا؟ لي�سحذوا ِهَممهم، ويُجمعوا 

الأمر  اأنف�سهم  ويُهِيّئوا  هم،  �سَفّ دوا  ويوِحّ اأمرهم، 
اهلل  بن م�سعود - ر�سي  يقول عبداهلل  تعاىل؛  اهلل 
اآمنوا، فارعها  اأيها الذين  اإذا �سمعتم: يا  عنه -: 
نهي  اأو  به  اهلل  ياأمرك  اأمر  هو  فاإمنا  �سمعك، 

اأو  به،  ياأمرك اهلل  ينهاك اهلل عنه، نعم؛ هو خري 
َعلَيُْكُم  ُكِتَب  يَنهاك اهلل عنه، ماذا يا رب؟ ﴿  �رٌصّ 
النداء  هذا  ومع   ،]183 ]البقرة:   ﴿ يَاُم  ال�سِّ

تتبعه نداءات كثريات.

رم�سان يُنادي اإذا جاء: يا باغي اخلري اأقبل، ويا 
باغي ال�رص اأق�رص.

مغفرة،  واأو�سطي  رحمة،  اأويل  يُنادي:  رم�سان 
واآخري عتْق من النار.
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مطالبات عاملية باإعادة اإنتاج اجلزء 
الأخري من »�صراع العرو�ش«

العرو�ش«، عن  الهوليوودي، »�رصاع  االآالف من ع�ساق امل�سل�سل  اأعرب مئات 
ا�ستيائهم من اأحداث اجلزء الثامن الذي ما يزال عر�سه جاريا، وطالبوا باإعادة 

كتابة وت�سوير جزء جديد من ال�سل�سلة.
ووقع اأكرث من 300 األف �سخ�ش، حتى اللحظة، على عري�سة اتهموا فيها كاتبي 
جيدا،  �سيناريو  تقدميهما  بعدم  فاي�ش،  وديبي  بينيوف  ديفيد  االأخري،  اجلزء 

االأمر الذي اأثر ب�سكل كبري على �سعبية اجلزء الثامن.
 ،»HBO« املنتجة،  االأمريكية  ال�رصكة  العري�سة،  على  املوقعون  وخاطب 
االأخري،  املو�سم  طويال  انتظر  الذي  اجلمهور  وباأن  اجلزء  هذا  اإنتاج  باإعادة 

ي�ستحق »عمال اإ�سافيا منطقيا«، مطالبني باختيار كتاب جدد اأكرث كفاءة.
وكان اجلزء الثامن من »�رصاع العرو�ش« قد تعر�ش النتقادات الذعة من الغالبية 
الق�سوى ملتابعيه حول العامل، وذلك منذ اإطالقه يف �سهر اأبريل املا�سي، اإذ 
ال�سيناريو  الأحداث  الفائقة  ال�رصعة  اأ�سا�سي  ب�سكل  االنتقادات  ا�ستهدفت 
و�رصعة مقتل ال�سخ�سيات الرئي�سية اأي�سا، كما اعترب امل�ساهدون اأن 6 حلقات 

ال تكفي الإنتاج جزء ناجح.
ال�سل�سلة  اجلاري،  ماي   26 يف  واالأخري  الثامن  اجلزء  يختتم  اأن  املقرر  ومن 
 ،2011 عام  مرة  اأول  انطلقت  والتي  العامل،  حول  �سعبية  االأكرث  التلفزيونية 
للكاتب جورج  والنار«،  »اأغنية اجلليد  ال�سهرية،  الروائية  ال�سل�سلة  اقتبا�سا عن 

مارتن.

ف�صائية اإماراتية تطلب �صرعة اإجناز 
»مل�ش اأكتاف« ليا�صر جالل 

   
ينتهي الفنان يا�رص جالل من ت�سوير دوره يف م�سل�سل »مل�ش اأكتاف« 24 رم�سان 

اجلاري.
ا�سرتطت على جهة  »اأبوظبي«  ف�سائية  اإن  امل�سل�سل،  داخل  من  وقال م�سدر 
االإنتاج ت�سليم احللقات ال�ست االأخرية قبل انتهاء ال�سهر الكرمي بـ6 اأيام، ما دفع 
جهة االإنتاج العمل بنظام وحدتني للت�سوير، اإحداهما ب�سارع البحر االأعظم يف 

اجليزة، واالأخرى يف منطقة ال�سيخ زايد مبحافظة ال�ساد�ش من اأكتوبر.

ثالثة اأيام لعر�ش امل�صهد اجلديد لأّغنية ال�صعبي باجلزائر العا�صمة

�صتيفاين �صليبا ترّد على الّتهامات املوجهة اإليها

افتتح اأول اأم�س باجلزائر العا�شمة، برنامج »امل�شهد  اجلديد لأغنية ال�شعبي« اأمام جمهور غفري ن�شبيا.

الثقافية  التظاهرة  هذه  ترمي  و 
الوطنية  الوكالة  تنظمها  التي 
اعطاء  اىل  الثقايف  لالإ�سعاع 
�سباب  ع�رصة  لنحو  اأكرث  روؤية 
يعتربون  الذين  ال�سعبي،  »�سيوخ« 
النوع   لهذه  ال�ساعد  اجليل  �سمن 

الغنائي.
كما �ست�سهد هذه االأيام املخ�س�سة 
ال�سعبي  الأغنية  اجلديد  للم�سهد 
ذكرى  الثالثة  و  الثانية  �سهرتها  يف 
الع�ساب  لعمار  الفني  العمل  توثيق 
هذا  ،و  �سعيد  ح�سن  املرحوم  و 
بعد اأن عر�ست ذكرى ال�سيخ عمار 
من  التظاهرة  افتتاح  يف  الزاهي 
خالل �رصيط وثائقي مدته خم�سة  

ع�رصة دقيقة.

امل�رصح  خ�سبة  على  تعاقب  و  
الذين  ال�سباب  اجلزائري،  الوطني 
خمتلف  يف  متيزوا  اأن  و  �سبق 
و  ن�سيم  يو�سف  وهم  التظاهرات، 
يا�سني  و كذا حممد  زهري مازاري 

من عني الدفلى.
و  تبعهم على نف�ش اخل�سبة، خمتار 
و  )بجاية(  الق�رص  من  عا�سوري 
نور  التعريف  عن  الغني  الفكاهي 

الدين عالن.
و بح�سور مدير ذات الوكالة، عبد  
ال�سباب  قام   ، دعما�ش  بن  القادر 
ق�سري  برنامج  بتاأدية  املوهوبون 
و  تاأليفهم  من   اأغنية  من  يتكون 
اأمام  جديد،  من  اأدت  اأغاين  ثالث 
جمهور جتاوب  ب�رصور مع اأدائهم.

و من  بني العازفني، برعت �سليحة 
من  الوحيدة  املراأة  مو�سى،  ولد 
اأورك�سرتا ال�سعبي للم�سهد اجلديد 
الثقايف،  لالإ�سعاع  الوطنية  للوكالة  
القيادة  حتت  العود«،   « الة  يف 
البارعة  للماي�سرتو، جمال ثعالبي. 
لزمالئها  بالن�سبة  االأمر  نف�ش 
الفنانني،  رافقوا  الذين  العازفني 
قرابة  طيلة  احرتافية،  و  ب�رصامة 

�ساعتني من الزمن.
تظاهرة  اأن  اىل  اال�سارة  جتدر  و  
ال�سعبي«  الأغنية  اجلديد  »امل�سهد 
الوطني  بامل�رصح  �ستتوا�سل  
موهوبني  �سباب  مع  اجلزائري 
اأخرين كما يت�سمن برنامج ال�سهرة 

تكرمي للفنان عمار الع�ساب.

حمادة هالل يطرح »النا�ش احللوة«

تداول نا�سطون عرب ال�سبكة، ت�رصيحاً 
من�سوباً للفّنانة �ستيفاين �سليبا تتحّدث 
ال�سورية  الدراما  عن  باإ�ساءة  فيه 
التي  االأزمة  خالل  ال�سوري  والتاريخ 

تعر�ست لها البالد.
من جانبها خرجت �سليبا عن �سمتها 
اأّنها  واأّكدت  تداوله  مت  ما  نافية 
ون�رصت  �سحيحة  غري  ت�رصيحات 

على  ح�سابها  عرب  فيديو  مقطع 
»تويرت« وغّردت قائلة: »دقيقة �سمت 
ي�سوه  عبالو  �سخ�ش  كل  جهود  على 
�سورتي وعالقتي احللوة مع اجلمهور 
اإىل  وا�ستقبالكم  حمبتكن  �سوريا.  يف 
عندي  وبت�سوى  �سائعة  اأي  من  اأقوى 

الدين، بحبكن «.
ال�سباق  يف  �ستيفاين  وت�سارك 

»دقيقة  م�سل�سل  يف  الرم�ساين 
�سمت« وتنطلق حكاية امل�سل�سل من 
واأدهم  نا�رص،  اأمري  هما  �سخ�سيتني 
من�سور، يحكم عليهما باالإعدام، ويف 
�ساعات الفجر االأوىل من اأحد االأيام، 
فجائي  ب�سكل  ال�سجن  مدير  ي�سدر 
بتنفيذ احلكم،  ل�سباطه قراراً �رصيعاً 
بالظهور،  تبداأ  غريبة  اأحداثاً  لكن 

للم�ساجني،  مهجعاً  اإحراق  اأولها 
لل�سجن،  جديد  مدير  تعيني  وثانيها 
لنكت�سف بعدها اأن هذه االأحداث، ما 
هي اإال توطئة لتهريب املحكومني اإىل 
خارج ال�سجن، بوا�سطة �سيارة املدير 
اآخرين  �سخ�سني  واإعدام  اجلديد، 
�سل�سلة  بعدها  وتبداأ  عنهما،  نيابة 

االأحداث بالتطور.

»النا�ش  كليب  الفنان امل�رصي حمادة هالل،  طرح 
»ابن  اجلديد  م�سل�سله  اأحداث  �سمن  من  احللوة« 

اأ�سول«، عرب قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب.
»النا�ش احللوة« من اأحلان وكلمات عزيز ال�سافعي، 

وتوزيع اأحمد عادل، ومن اإخراج حممد بكري.
م�ساهدة،  األف   22 احللوة«  »النا�ش  كليب  وتخطى 

خالل �ساعات من طرحه، عرب موقع يوتيوب.
اأبو  اأحمد حممود  تاأليف  اأ�سول« من  م�سل�سل »ابن 

زيد، اإخراج حممد بكري، اإنتاج �رصكة »�سنريجي«.
»ابن  م�سل�سل  بطولة  يف  هالل  حمادة  وي�سارك 
اأ�سول«، �سوزان جنم الدين، اآينت عامر، هبة ح�سن، 
اإ�سالم  كامل،  اإينا�ش  رانيا من�سور،  حممد جناتي، 
�سامل،  وفاء  زيد،  اأبو  كرمي  ر�ساد،  عماد  اإبراهيم، 

حمزة العيلي، واأحمد كرارة.

ن�صرين طاف�ش متاألقة بقفطان ملكي يف »حفل �صحور«

طاف�ش  ن�رصين  ال�سورية  الفنانة  لبت 
دعوة اإحدى املجالت العربية حل�سور 
حفل �سحور، وحر�ست على م�ساركة 

الإطاللتها  ا�ستعرا�سية  ب�سورة  الفانز 
من احلفل.

ال�سحور  حلفل  اختارت  ن�رصين 
تطريزات  ذو  االأناقة  �سديد  قفطان 
مميزة  حقيبة  معه  ون�سقت  ذهبية، 
غري  من  يوم  مر  »اإن  جملة  ت�سمنت 
روؤياك ماينح�سب�ش من عمري«، وهي 
جملة مقتب�سة من اإحدى اأ�سهر اأغاين 
كلثوم،  اأم  الراحلة  املطربة امل�رصية 
لل�ساعر  عيني«  »عودت  اأغنية  وهي 

امل�رصي الراحل اأحمد رامي.

يف  ت�سارك  طاف�ش  ن�رصين  اأن  يُذكر 
مب�سل�سل  اجلاري  الرم�ساين  املو�سم 
ال�سيخ  فكر  عن  الع�سق«  »مقامات 
ابن  الدين  حمي  املت�سوف  االأكرب 
حممد  الدكتور  كتبه  والعمل  عربي، 
اإبراهيم  اأحمد  البطو�ش، ومن اخراج 
بطولته  يف  ن�رصين  وت�سارك  اأحمد، 
اأمام يو�سف اخلال، م�سطفى اخلاين، 
والفنانة  قمر خلف،  اأ�سماعيل،  جلني 

القديرة نادين خوري، وغريهم.
ن�رصين  طرحت  اأخرى،  ناحية  من 

بعنوان  الأغنية  جديد  كليب  طاف�ش 
خالله  من  وحتارب  ارتاح«،  »اأريد 
�سيدة  فيه  جت�سد  حيث  االإدمان، 
اأزمة مع زوجها املدمن الذي  تواجه 
ميوت يف النهاية بعد معاناتها مع كذبه 
تعاونه  وم�ساكله املتعددة جّراء عدم 
لالإقالع عن املخّدرات، واالأغنية من 
كلمات �سيف فار�ش، ومن اأحلان علي 
كامل،  ح�سام  وت�سجيل  توزيع  �سابر، 
املخرج  توقيع  فيحمل  الكليب  اأّما 

�سعيد املاروق.
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فورد تطلق ن�سخة جديدة 
Ranger من

الك�سف عن موعد وقف انتاج 
XTS كاديالك

�أطلقت �رشكة فورد Raptor من 
�سيارتها �لبيك �آب Ranger، �لتي 
تتميز بثوب موديالت �سباق �لر�يل 
�أن  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�سبكة �ملربد �ل�سخمة، و�ملر�سوم 
من  يز�أر   ،Ford حروف  عليها 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
�لأ�سطو�نات �سعة 2 لرت بقوة 157 
عزم  مع  ح�سان،  كيلوو�ت/213 

دور�ن �أق�سى 500 نيوتن مرت.
وتت�سافر جهود �ملحرك مع ناقل 
حركة �أوتوماتيكي من 10 �رشعات 
لتوجيه �لقوة �إىل عجالت �ل�سيارة 
�أن ي�سل  �لأربعة، وهو ما يفرت�ض 
ب�سيارة �لأر��سي �لوعرة �لريا�سية 
يف  كلم/�ض   100 �إىل  �لثبات  من 
عن  ف�ساًل  ثانية،  6ر10  غ�سون 
�لو�سول �إىل �ل�رشعة �لق�سوى 170 

كلم/�ض.
 Ranger �ل�سيارة  وت�ستهلك 
من  �أكرث  تزن  �لتي   ،Raptor
9ر8  �ملتو�سط  يف  �لطنني، 
عنه  ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100 
ثاين  �نبعاثات  من  جم/كلم   233

�أك�سيد �لكربون.
تتميز  �لت�سميمية  �لناحية  ومن 
من   Ranger Raptor �لن�سخة 
كما  �لأعر�ض،  �لرفارف  خالل 
مثل  �أقوى  جتهيز�ت  على  تعتمد 
حماية  وجتهيزة  �ل�سلمي  �لإطار 
�لأقوى  و�ملكابح  �ل�سيارة،  قاع 

وجمموعة تعليق معدلة.
ومن �ملقرر �أن تطرح فورد �ل�سيارة 
يف  �جلديدة   Ranger Raptor

�لأ�سو�ق يف ف�سل �ل�سيف.

لإنتاج  �لتدريجي  �لتوقف  مع 
موديل  عقب   ATS كاديالك 
للتقاعد،   CTS و�إحالة   2018
لكاديالك  �أخرى  �سيد�ن  تقرتب 
من حافة �لنهاية وهي XTS، وقد 
 Automotive من  تقرير  �أ�سار 
�سيتوقف  �ل�سيارة  �أن   News
�أ�سهر  خالل  بالكامل  �إنتاجها 

حمدودة.
وقد ��ستقت �ملجلة معلوماتها من 
بيانات م�سنع Oshawa يف كند� 
وخطط �إنتاجيته، و�لتي ت�سري �إىل 
�أكتوبر  يف   XTS جتميع  توقف 

بعدة  �أبعد  �لو�قع  وهو يف  �لقادم، 
�لر�سمية  �لت�رشيحات  من  �أ�سهر 

جلرن�ل موتورز.
�لـ  ل�سيار�ت  �لكبري  �لرو�ج  ورغم 
�إل  �لأخرية  �لأعو�م  يف   SUV
متم�سكة  تز�ل  ل  كاديالك  �أن 
 CT5 لـ  تقدميها  مع  بال�سيد�ن، 
�ملا�سي  مار�ض  يف  كلياً  �جلديدة 
 CT4 عن  للك�سف  و��ستعد�دها 
مزدحمة  �أجندة  لديها  كاديالك 
جديد  موديل  �إطالق  عزمها  مع 

كل �ستة �أ�سهر حتى نهاية 2021.

جم�س �سيريا 1500 2020 حت�سل على تقنيات مميزة

جم�ض  ت�سميم  �إعادة  مت  �أن  بعد 
مت  �ملا�سي،  بالعام   1500 �سيري� 
بعدة   2020 موديل  عن  �لك�سف 

حتديثات جتعلها �أكرث جاذبية.
تقنيات  عدة  مع  �لتحديثات  تبد�أ 
مقطور�ت  �سحب  نظام  تت�سمن 
 ProGrade Trailering

يدعم  و�لذي  �ملحدث   System
تثبيت  يتم  كامري�   15 �إىل  ي�سل  ما 
�خللفية،  �ملقطورة  على  بع�سها 
تفعيل  لإمكانية  يوؤدي  ما  وهو 
ما  �ل�سفافة”،  “�ملقطورة  تقنية 
ي�سمح لل�سائق بروؤية �لطريق خلفيه 
غري  وكاأنها  �ملقطورة  خالل  من 

�لكامري�ت  من  �ثنني  عرب  موجودة 
و برجميات خا�سة، كما ميكن �سنع 
عرب  باملقطور�ت  خا�سة  ملفات 
تطبيق myGMC كي ميكن تنبيه 
�ملالك مبو�عيد �سيانة مقطور�تهم 
ومعدل �لكيلومرت�ت �لتي مت قطعها 

بها حتى �لآن.

مثبت  �لأخرى  �لتقنيات  تت�سمن 
�رشعة متكيف مت�سل بالكامري�ت ما 
يعدل �ل�رشعة تلقائياً كي تتالئم مع 
كيفية �سري �حلركة �ملرورية بجانب 
�مل�ساعدة يف وقف �ملقطور متاماً، 
�ملحركات  خيار�ت  تت�سمن  فيما 
بناقل  مت�سل  لرت   5.3 �سعة   V8
ما  وهو  �رشعات،   10 �أوتوماتيكي 
 AT4 بفئات  قيا�سي  ب�سكل  يتاح 
 SLE ودينايل، ولكنه �ختياري بفئات

و�أعلى �لتي تاأتي بدفع رباعي.
من   2019 موديل  لأن  ونظر�ً  هذ� 
ف�سوف  كلياً،  جديد  كان  �ب  �لبيك 
حمدودة  كانت  �لتحديثات  �أن  جند 
تقدمي  مت  ولكن  �ملوديل،  هذ�  يف 
�سيري�  با�سم  خا�ض  كربوين  �إ�سد�ر 
ما  وهو   ،CarbonPro  AT4
باللون  كرومي  �أمامي  �سبك  ي�سيف 
و�أنابيب  معدلة  �سار�ت  مع  �لأ�سود 
خا�سة  مر�يا  بجانب  �سود�ء  عادم 

للمقطورة �خللفية.

كاديالك XT5 القادمة تظهر بال اأي متويهات لأول مرة
�أي  بدون  جديدة  جت�س�سية  �سور  يف  �ملحدثة   XT5 كاديالك  ظهرت 
متويهات خارجية �أو د�خلية، وبينما �لتغيري�ت لي�ست كبرية �أو جذرية �إل 

�أن �ل�سيارة تبدو �أنيقة وجذ�بة.
يف �خلارج، ح�سلت XT5 على عدة تغيري�ت للمقدمة، مثل منط �سبكي 
ل�سبكة �لتهوية بدلً من �لعو�ميد �لأفقية �ملعتادة، بينما �خللفية خمتلفة 
قلياًل بامتد�د �لزخرفات �ملعدنية للم�سد �خللفي حول �أنانبيب �لعادم.

�إ�سافة  �ملحدودة  �لتغيري�ت  لت�سمل  كذلك،  ماألوفة  تبدو  �لد�خلية 
مقاب�ض و�أزر�ر �سغرية على �لكون�سول �لأو�سط للتحكم يف وظائف نظام 

�ملعلومات �لرتفيهية.
�أن XT5 �حلالية تعتمد على حمرك 3.6 لرت بقوة 310 ح�سان  ويُذكر 
�رشعات  بثمان  �أوتوماتيكي  بجري  مت�سل  نيوتن.مرت،   373 دور�ن  وعزم 
ونظام دفع �أمامي �أو رباعي، وت�سري تقارير �إىل �حتمالية �إ�سافة حمرك 
ن�سخة هجينة خمففة بجري  �سلندر�ت، مع تقدمي  باأربع  2.0 لرت تريبو 

�أوتوماتيكي بت�سع �رشعات.
�جلديدة  كروز”  “�سوبر  تقنية  على  �جلديدة  �ل�سيارة  �ستح�سل  كما 

�سيتم  �لنظام  �أن  �ل�رشكة  و�رشحت  �لذ�تية،  ن�سف  للقيادة  لكاديالك 
تطبيقه يف �ملزيد من �ملوديالت بد�يًة من 2020.

خرافات عن ال�سيارات الكهربائية توقف عن ت�سديقها
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  حظيت 
�ل�سنو�ت  يف  �ل�سعبية  من  مبزيد 
من  �لعديد  �جتاه  مع  �لأخرية، 
منها،  �ملزيد  �إنتاج  �إىل  �ل�رشكات 
نحو  �ل�سحن على  وتوفر حمطات 

متز�يد يف �لعديد من �لدول.
�إل  �لرغم من هذ� �لجتاه،  وعلى 
�أن �لكثريين ل يز�لون يحجمون عن 
�لكهربائية،  �ل�سيار�ت  ��ستخد�م 
�خلاطئة  �ملعتقد�ت  بع�ض  نتيجة 
�ل�سيار�ت،  من  �لنوع  هذ�  عن 
"مريور"  �سحيفة  بح�سب 

�لربيطانية:
لي�ست  �لكهربائية  �ل�سيار�ت   -1

قوية
�ل�سيار�ت  �أن  �لكثريون  يعتقد 
قوة  بنف�ض  لي�ست  �لكهربائية 
بالبنزين  تعمل  �لتي  �ل�سيار�ت 
ميكن  �لو�قع،  ويف  �لديزل.  �أو 

توليد  �لكهربائية  لل�سيار�ت 
قوة  و�أكرث  �أ�رشع  ب�سكل  �لطاقة 
�أن  كما  �لتقليدية.  نظريتها  من 
�أ�رشع �سيارة على هذ� �لكوكب هي 
�لك�سف عنها  �سيارة كهربائية، مت 

يف معر�ض جنيف لل�سيار�ت.
2- بطاريات �ل�سيار�ت �لكهربائية 

حتتاج لتبديل كل 5 �سنو�ت
ك�سف ��ستطالع للر�أي �أن �سخ�ساً 
و�حد�ً من بني كل �أربعة �أ�سخا�ض 
�سيحتاجون  �أنهم  يعتقدون   )%23(
�ل�سيارة  بطارية  تبديل  �إىل 
�سنو�ت.  خم�ض  بعد  �لكهربائية 
فاملوديالت  �سحيحاً،  لي�ض  هذ� 
تدوم  بحيث  م�سممة  �حلالية 
�لأقل  على  �سنو�ت   10 �لبطارية 
�إىل  �أن حتتاج  قبل  �سنة   20 ورمبا 

��ستبد�ل.
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  ت�سغيل   -3

�أكرث تكلفة
تكلفة  تقدير  يف  �ل�سائقون  يبالغ 
بن�سبة  �لكهربائية  �ل�سيارة  ت�سغيل 
ميكن  حيث   ،%100 عن  تقل  ل 
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  تعمل  �أن 
ترت�وح  بتكلفة  ميل   100 مل�سافة 
بني 5 و 8 دولر، مقارنة بـ 18 �إىل 
�لعاملة على  لل�سيار�ت  230 دولر 

�لبنزين �أو �سيار�ت �لديزل.
4- ل ميكن قيادة �سيارة كهربائية 

على طريق �رشيع
لدى  �آخر  خاطىء  �عتقاد 
معظم  ت�سمح  حيث  �ل�سائقني، 
�لدول بقيادة �ل�سيار�ت �لكهربائية 
وتوفر  �ل�رشيعة،  �لطرقات  على 
�ل�سحن  وحمطات  �لتحتية  �لبنية 

لهذ� �لغر�ض.
�ل�سيارة  غ�سل  ميكن  ل   -5

�لكهربائية يف مغ�سل �ل�سيار�ت

�ل�سيارة  هذه  ��سم  لرتباط  نظر�ً 
بني  �لعتقاد  ي�سود  بالكهرباء، 
�لكثريين �أن من غري �ملمكن غ�سلها 
يف مغا�سل �ل�سيار�ت �لتقليدية، �إل 
بالإمكان  �أن  يوؤكدون  �خلرب�ء  �أن 
تنظيفها يف هذه �ملغا�سل مثل �أي 

�سيارة �أخرى.
�ل�سيارة  ��ستخد�م  ينبغي  ل   -6

�لكهربائية يف �لأجو�ء �ملاطرة
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  �ختبار  يتم 
على نطاق و��سع من قبل �ل�رشكات 
يتم  بيعها  وقبل  لها،  �مل�سنعة 

و�سعها من خالل �ختبار�ت �لأمان 
�سد �ملطر، وحتى �أجهزة �ل�سحن 
مانعة لت�رشب �ملاء - حيث تخ�سع 
جميع نقاط �ل�سحن لختبار �أمان 

�سارم �أي�ساً قبل تثبيتها.

لنظام  غوغل جتديدها  �رشكة  �أعلنت 
لدمج  �ملخ�س�ض  �أوتو"  "�أندرويد 
�لهو�تف �لذكية يف �ل�سيارة و�أو�سحت 
�أوتو"  "�أندرويد  نظام  �أن  �ل�رشكة 

تتج�سد  ت�سميم جديد  �سيح�سل على 
�مل�ستخدم  و�جهة  يف  مالحمه  �أبرز 
و�لألو�ن  �خلطوط  ذ�ت  �لد�كنة 

�جلديدة.

مفهوم  بتجديد  غوغل  جددت  كما 
�لت�سميم  خالل  من  �ل�ستعمال 
ملركز  و�سوحاً  �لأكرث  �جلديد 
�لإخطار�ت، للحد من ت�ستيت �لنتباه 

�أثناء �لقيادة.
ومن �ملقرر �أن تطلق غوغل �لتحديث 
يف  �أوتو"  "�أندرويد  لنظام  �جلديد 

�سيف 2019 لل�سيار�ت �ملتو�فقة.

غوغل جتدد اأندرويد اأوتو
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بنظام  املزودة  الذكية  للهواتف  تتوفر 
تطبيقات  اأندرويد  غوغل  الت�شغيل 
هذه  فهل   .. الفريو�شات  ملكافحة 

التطبيقات �رضورية اأم ال؟
جملة  من  اأوفرمان،  جورج  قال 
الهواتف  اإن  االأملانية،  بيلد«  »كمبيوتر 
اأندرويد  الذكية املزودة بنظام غوغل 
القر�شنة  لهجمات  عر�شة  اأكرث 
اجلوالة  باالأجهزة  مقارنة  االإلكرتونية 
املزودة بنظام اأبل »اآي اأو اإ�س«، نظراً 
�شيوعاً  االأكرث  يعترب  النظام  هذا  الأن 

وانت�شاراً.
حتديث  »يتم  قائاًل:  اأوفرمان  واأو�شح 
وبانتظام،  مركزي  ب�شكل  اأبل  هواتف 
فاإنه  اأندرويد  هواتف  حتديث  اأما 
املنتجة  ال�رضكات  باختالف  يختلف 

لالأجهزة«.
باإتاحة  �رضكة  تقوم  قد  وبالتايل 
االأمان املهمة يف منتجاتها  حتديثات 
االأخرى،  ال�رضكات  عن  مبكر  ب�شكل 
اأبل  اأجهزة  اإمداد  يتم  اأنه  على  عالوة 
لفرتة  اجلديدة  بالتحديثات  اجلوالة 
اأندرويد،  مبوديالت  مقارنة  اأطول 
الثغرات  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد  ما  وهو 

االأمنية.
عالمات االخرتاق

تعر�س  اكت�شاف  للم�شتخدم  ميكن 
االإ�شابة  اأو  لالخرتاق  الذكي  هاتفه 
بالفريو�شات من خالل مالحظة بع�س 
الهاتف  فاتورة  ارتفاع  مثل  العالمات 
�شحنة  اأو  البيانات  ا�شتهالك  زيادة  اأو 
البطارية اأو ظهور حركات غري معتادة 

اأو احل�شاب البنكي  يف �شندوق الربيد 
اأو ح�شاب بطاقة االئتمان.

اأندرويد  هواتف  مل�شتخدمي  ميكن 
مكافحة  تطبيقات  عن  اال�شتغناء 
من  االأحيان،  من  كثري  الفريو�شات يف 
تطبيقات  االقت�شار على متجر  خالل 
التحديثات  وتثبيت  بالي  غوغل 
بانتظام، ففي هذه احلالة يظل الهاتف 

موؤمناً ب�شورة جيدة.
خا�س  برنامج  غوغل  �رضكة  ولدى 
متجر  يف  الفريو�شات  ملكافحة 
 Play برنامج  وهو  اأال  التطبيقات، 
من  بالتحقق  يقوم  الذي   ،Protect
جميع التطبيقات، ويعر�س التنبيهات، 
عالوة على اأنه يقوم باإزالة التطبيقات 

اإذا لزم االأمر.
تقييمات امل�ستخدمني

ويُن�شح بقراءة تقييمات امل�شتخدمني 
عن  والتخلي  بالتطبيقات،  اخلا�شة 
متاماً،  اجلديدة  التطبيقات  ا�شتعمال 
العك�س من متجر تطبيقات  الأنه على 
اأبل يتم اختبار التطبيقات جزئياً فقط 

بعد ن�رضها يف متجر غوغل بالي.
اإجراءات االأمان

بوا�شطة  الذكية  الهواتف  تاأمني  يجب 
على  النقر  وعدم  املرور  كلمات 
بالر�شائل  املرفقات  فتح  اأو  الروابط 
االإلكرتونية املجهولة اأو تثبيت ملفات 

غري معروفة على الهواتف الذكية.
تطبيق  ا�شتعمال  امل�شتح�شن  ومن 

مكافحة الفريو�شات لهواتف اأندرويد، 
اإذا كان امل�شتخدم يرغب يف  وخا�شة 
غري  ويب  ومواقع  تطبيقات  ا�شتعمال 

معروفة.
التطبيقات  هذه  بع�س  وتتوفر 
اأو   Eset اأو   Avira مثل  جماناً 
نتائج  اأظهرت  وقد   ،Bitdefender
اأن  بيلد«  »كمبيوتر  ملجلة  اختبار 
باأداء  متتاز  املدفوعة  التطبيقات 
اأف�شل مقارنة باالإ�شدارات املجانية.

ويف النهاية ال ميكن القول ب�شكل عام 
باأن اأ�شحاب هواتف اأندرويد يحتاجون 
لتطبيقات مكافحة الفريو�شات، نظراً 
الأن امل�شتخدم يعترب هو نف�شه اأف�شل 

و�شيلة للحماية من الفريو�شات.
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تطبيقات مكافحة �لفريو�ضات لهو�تف �أندرويد .. �ضرورية �أم ال؟

في�س بوك 

عر�ض �مل�ضاركات وفقًا لتف�ضيالت 
�مل�ضتخدم    

ترتيب  طريقة  بوك  في�س  �شبكة  طورت 
على  االأخبار«  »اآخر  م�شاركات  عر�س 
بيانات  لتحليل  وفقاً  امل�شتخدم  �شفحة 
امل�شح االذي جتريه ال�شبكة مل�شتخدميها 

ملعرفة تف�شيالت امل�شتخدم.
اإن  بيان  يف  بوك  في�س  �شبكة  وذكرت 
واأ�شدقاء  اأ�رضة  اأفراد  من  امل�شاركات 
االإخبارية  واملقاالت  امل�شتخدم 
ال�شفحات  على  املن�شورة  والفيديوهات 
يف  �شتظهر  امل�شتخدم  يتابعها  التي 

مقدمة ال�شفحة.
كوم«  دوت  نت  »�شي  موقع  واأ�شار 

تف�شيالت  اأن حتليل وحتديد  اإىل  التكنولوجيا  مو�شوعات  املتخ�ش�س يف 
يق�شيه  الذي  الوقت  كم  اإىل  ولي�س  كيفية  معايري  اإىل  ي�شتند  امل�شتخدم 

امل�شتخدم على �شبكة التوا�شل االجتماعي.
كما ير�شد امل�شح بيانات امل�شتخدم، تف�شيالت وتعليقاته وما يعيد ن�رضه 
اأ�شدقائه الذين يتم ت�شنيفهم  على ح�شابه باالإ�شافة اإىل مدى تفاعله مع 
باعتبارهم االأ�شدقاء املقربني وكذلك عدد االأ�شدقاء امل�شرتكني بني كل 

م�شتخدمني اثنني.
كما تتابع لوغاريتمات التنبوؤ بتف�شيالت امل�شتخدمني على موقع في�س بوك 
اأ�شحاب ال�شور ايل يتم اإ�شافة »اإ�شارة اإىل �شورة« لهم يف ال�شور امل�شرتكة 
االأ�شدقاء  اأو  ال�شورة  نف�س  على  يعلقون  اأو  يتفاعلون  الذين  واالأ�شدقاء 

الذين يراجعون نف�س االأماكن.
بتف�شيالت  التنبوؤ  منوذج  بتحديث  �شتقوم  اأنها  اإىل  بوك  في�س  واأ�شارت 
بالن�شبة  �شواء  تف�شيالته،  يف  تغيري  اأي  لر�شد  با�شتمرار  امل�شتخدم 

لالأ�شخا�س اأو لل�شفحات.

خرب�ء يحذرون من ثغرة 
خطرية يف حو��ضيب ويندوز

الأمان  االحتادي  املكتب  حذر 
تكنولوجيا املعلومات من ثغرة اأمنية 
مايكرو�شوفت  نظام  يف  خطرية 

ويندوز.
هذه  اأن  االأملاين  املكتب  واأو�شح 
ال�شيانة  خدمة  يف  توجد  الثغرة 
عن بعد، ومُيكن ا�شتغاللها من قبل 
القرا�شنة دون مالحظة امل�شتخدم 
وتوجد  م�رضة،  برجميات  لت�رضيب 
جميع  يف  االأمنية  الثغرة  هذه 
االإ�شدار،  حتى  ويندوز  اإ�شدارات 
يف  توجد  ال  ولكنها   ،7 ويندوز 

اإ�شدار ويندوز 10.
وين�شح اخلرباء االأملان امل�شتخدم 
التحديثات  تثبيت  ب�رضورة 
تت�شبب  اأن  قبل  يدوياً،  املوجودة 
ج�شيمة،  اأ�رضار  يف  الثغرة  هذه 
التحديثات  مايكرو�شوفت  ون�رضت 

وامل�شاعدة،  الدعم  �شفحات  على 
للتنزيل  متاحة  التحديثات  وهذه 
االآن، حتى الإ�شدارات ويندوز، التي 
مل تعد تُدعم منذ فرتة طويلة مثل 

ويندوز اإك�س بي.
اأن  اإىل  االحتادي  املكتب  واأ�شار 
تُفّعل  ال  بعد  عن  ال�شيانة  خدمة 
تُ�شتخدم  ولكنها  افرتا�شي،  ب�شكل 
ل�شيانة  اخلوادم عن بُعد عن طريق 
هجوم  ت�شور  وميكن  االإنرتنت، 
يف   Wannacry لهجمات  مماثل 

.2017
واأ�شار اخلرباء االأملان اإىل اأنه مل يتم 
التحقق من ا�شتغالل الثغرة االأمنية 
انت�شارها  مع  ولكن  فعلي،  ب�شكل 
القرا�شنة  يطور  اأن  املتوقع  من 

الربجميات ب�رضعة ال�شتغاللها.

وات�شاب  الفوري  الرتا�شل  اأ�شلحت خدمة 
ثغرة اأمنية يف تطبيقها �شمحت للقرا�شنة 
على  بُعد  عن  التج�ش�س  برامج  بتثبيت 
غري  عدداً  اإن  وقيل  املتاأثرة،  الهواتف 
معروف من القرا�شنة قد ا�شتغلوا بالفعل 
عالية  جت�ش�س  برامج  تثبيت  يف  الثغرة 

اجلودة كتلك التي تُباع عادًة للدول.
اململوكة   – اآب  وات�س  خدمة  واكت�شفت 
�شهر  مطلع  الثغرة   – بوك  في�س  ل�رضكة 
ا�شتغلت  اأنها  واأو�شحت  اجلاري.  مايو 
التي  ال�شوتي  االت�شال  ميزة  يف  خلاًل 
بتثبيت  ي�شمح  نحو  على  التطبيق  يوفرها 
يُت�شل  الذي  اجلهاز  على  جت�ش�س  برامج 

به، �شواء اأُجيبت املكاملة اأم ال.
التج�ش�س  برجمية  اأن  اآب  وات�س  ووجدت 
– التي تطورها   Pegasus »بيجا�شو�س« 
 NSO Group اأو«  اإ�س  اإن  »جمموعة 
الثغرة،  من  ا�شتفادت   – االإ�رضائيلية 
عادًة  ال�رضكة  تبيعها  التي  الربجمية  وهي 

للحكومات للتج�ش�س على املواطنني.

اأن  يف  ت�شتبه  اإنها  ال�رضكة:  وقالت 
امل�شتخدمني  من  ن�شبياً  �شغرياً  عدًدا 
على  القدرة  اأن  خا�شًة  ا�شتُهدفوا،  قد 
اجلهات  على  مقت�رضة  الثغرة  ا�شتغالل 

الفاعلة املتقدمة وذات الدوافع العالية.
الثغرة،  وجود  اإىل  وات�شاب  تنبيه  ومبجرد 
من  اأقل  ا�شتغرقت  اإنها  ال�رضكة:  قالت 
على  املطلوبة  التغيريات  الإجراء  اأيام   10
غري  الهجوم  جتعل  التي  التحتية  بنيتها 

اأر�شلت حتديثاً  ذلك،  وبعد  للعمل.  �شالح 
اإىل امل�شتخدمني ياأمنهم اأكرث من الثغرة.

وات�شاب  »ت�شجع  بيان:  ال�رضكة يف  وقالت 
النا�س على الرتقية اإىل اأحدث اإ�شدار من 
الت�شغيل  نظام  حتديث  وكذلك  تطبيقنا، 
املحمول اخلا�س بهم، وذلك بغية احلماية 
امل�شتهدفة  املحتملة  اال�شتغالالت  من 
املخزنة  املعلومات  الخرتاق  وامل�شممة 

على االأجهزة املحمولة”.

 ت�ضريبات جديدة ت�ضري
iPhone XR إىل كامرية ثالثية يف� 

تغيري جديد يف موا�شفات االإ�شدار القادم 
عك�س  فعلى   ،iPhone XR هاتف  من 
على  اأكدت  التي  ال�شابقة  الت�رضيبات 
يف  مزدوجة  باإعدادات  ياأتي  الهاتف  اأن 
الكامرية اخللفية، اأكدت اأحدث الت�رضيبات 
باإعدادات  اأي�شاً  ياأتي  الهاتف  اأن  على 
ثالثية على غرار االإ�شدارات االأعلى التي 

تنطلق هذا العام.

االإ�شدار  حول  الت�رضيبات  اأحدث  اأ�شارت 
القادم من هاتف iPhone XR اإىل اأن ابل 
 iPhone بعنوان  اجلديد  االإ�شدار  تقدم 
العام،  هذا   iPhone XI R اأو   2  XR
كما اأكدت ت�رضيبات Mac Otakara من 
اأن ابل تهدف هذا العام اإىل  اليابان، على 
خف�س تكاليف اإنتاج االإ�شدارات اجلديدة 

من هواتف االأيفون.

 Mac تقرير  اأكد  الهدف  هذا  ولتحقيق 
Otakara على اأن ابل �شتقدم االإ�شدارات 
الثالثة من هواتف االأيفون هذا العام بنف�س 
املوا�شفات يف الت�شميم تقريباً اإىل جانب 
�شتكون  لذا  الداخلية،  املكونات  نف�س 
بنف�س  العام  هذا  الثالثة  ابل  اإ�شدارات 
لغة الت�شميم على اأن يختلف حجم الهاتف 

والت�شعري مع بع�س املوا�شفات بالتاأكيد.

وات�س اآب 

�إ�ضالح ثغرة خطرية �ضمحت بتثبيت برجميات خبيثة



املحلي  ب�ل�ش�أن  املهتمة  اجله�ت  ن��شدت عديد 
بوالية مترنا�شت ال�شلط�ت العلي� ب�لبالد ب�رضورة 
ب�ن�شغ�الت  للتكفل  والفوري  الع�جل  التدخل  
اإط�رات  و  العمومي  الوظيف  مفت�شية  موظفي 
واملتمثل  امل�رضوع  املتم�شكني مبطلبهم  الوالية 
اإط�رات املفت�شية كرئي�ش�  اأ�ش��ش� يف تعيني اأحد 
ملدة  املن�شب  هذا  �شغور  ل�شد   ، االأخرية  لهذه 

تفوق 05 اأ�شهر ك�ملة .
اجلمعي�ت  عديد  اأعربت  فقد  ث�نية  جهة  من 
املحلية املهتمة ب�ل�ش�أن املحلي بوالية مترنا�شت 
احلدودية عن قلقه� الكبري مم� و�شفته  ب�نته�ج 
تعيين�ت  قرار  اإ�شدار  يف   املف��شلة  �شي��شة 
بوالية  العمومي  الوظيف  مفت�شية  م�شتوى  على 
مترنا�شت هذه االأخرية التي تتوفر على اإط�رات 
حملية اأثبت  كف�ءته� يف الت�شيري واأحقيته� برئ��شة 

مفت�شية الوظيف العمومي بخربة تفوق28 �شنة .
والية  وايل  اجله�ت  نف�س  ط�لبت  فقد  وعليه 
مترنا�شت دومي اجلياليل ب�شفته امل�شوؤول االأول 

رفع  االإ�رضاع يف  التنفيذية  ب�رضورة  الهيئة  على 
العمومي  للوظيف  الع�مة   للمديرية  التم��س 
الكف�ءات  يف  الثقة  لو�شع  الع��شمة  ب�جلزائر 
العمومي  الوظيف  مفت�شية  لت�شيري  املحلية 

ب�لوالية مترنا�شت .

اجله�ت  طرف   من  ج�د  تدخل  انتظ�ر  ويف 
الوظيف  مفت�شية  على  لزام�  يبقى  املعنية  
العمومي ت�شيري الو�شع احل�يل ب��شطراب�ت على 
م�شتوى راأ�س املوؤ�ش�شة التي تعي�س الال ا�شتقرار 

يف الظرف  الراهن .

�أحمد باحلاج 

مفت�سية �لوظيف �لعمومي بتمرن��ست

مطالب بتعيني �إطار حملي 
.     �ملن�سب �ساغر منذ 5 ��سهر

 تعالت �لأ�سو�ت �ملطالبة ب�سرورة تدخل �ل�سلطات �ملركزية للإ�سر�ع يف تعيني �حد �لكفاء�ت �ملحلية بتمرن��ست على ر�أ�س  
مفت�سية �لوظيف �لعمومي خا�سة �إذ� علمنا �أن هذ� �ملن�سب ظل �ساغر� ملدة تفوق 05 �أ�سهر كاملة ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

بريد �جلز�ئر

خدمة جديدة لت�سهيل 
�لتحويالت �ملالية

يف اإط�ر �شي��شة الع�رضنة وتنويع اخلدم�ت 
امل�لية الربيدية، ت�شع موؤ�ش�شة بريد اجلزائر 

اجلديدة  »حوالتك«  ت�رضّفكم، خدمة  حتت 
ة ب�لتحويل ال�رضيع لالأموال. واخل��شّ

من  جديدا  نوع�  »حوالتك«  خدمة  تعترب 

احلواالت  خدم�ت  ب�قة  يف  اخلدم�ت 

جتمع  خدمة  فهي  املر�شلة،  االلكرتونية 

بني ال�شهولة، ال�رضعة واالأم�ن، حيث ت�شمح 

ب�الإر�ش�ل اأو/واال�شتالم الفورّي لالأموال يف 

ك�فة اأنح�ء القطر الوطنّي وانطالق� من اأّي 

ح�ش�ب  فتح  ا�شرتاط  بريدّي،دون  مكتب 
بريدي ج�ر او ح�ش�ب بنكّي.

على  م�  اخلدمة،  هذه  من  ولال�شتف�دة 

مكتب  من�ّي  التقرب  اإال  )املر�شل(  الّزبون 

اإثب�ت هويته  بريدي يخت�ره، مرفق� بوثيقة 

والقي�م  حتويله،  املراد  امل�يّل  واملبلغ 

على  املتوّفرة   SFP01 اال�شتم�رة  مبالأ 
م�شتوى كل املك�تب الربيدية والق�بلة كذلك 

االلكرتوين  املوقع  من  انطالق�  للتحميل 

 ،WWW.POSTE.DZ اجلزائر  لربيد 

لرقم  ال�شحيح  التدوين  على  احلر�س  مع 

ه�تف  ورقم  به  اخل��ّس  النق�ل  اله�تف 
امل�شتفيد.

املر�شل  من  كل  مب��رضة،  �شيتلقى، 

حتتوي  ق�شرية  ية  ن�شّ ر�ش�لة  وامل�شتفيد 
على رمز »حوالتك« ورقمه� ال�رضي.

يتقّدم  اأن  امل�شتفيد  ب�إمك�ن  ي�شبح  عنده� 

من اأي مكتب بريدي يخت�رهل �شحب مبلغ 

مرفق�  يكون  اأن  �رضط  وذلك  »حوالتك« 

الرمز  اإىل  ب�الإ�ش�فة  هويته،  اإثب�ت  بوثيقة 

خالل  من  تلق�هم�  اللّذين  ال�رضي  والرقم 
الر�ش�لة الن�شية الق�شرية.
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زبائن موبيلي�س  طيلة 
�ل�سهر �لف�سيل

��ستفيدو� من باقاتكم 
�ملف�سلة بـ 0 دج !

،من  ،�شيتمكن  الكرمي  رم�ش�ن  �شهر  خالل 
موب   « االأخب�ر  خدمة  يف  جم�ًن�  االكتت�ب 

اأنفو«.
الن�شية  الر�ش�ئل  طريق  عن  االأخب�ر  خدمة 
على  للزب�ئن  ت�شمح  اأنفو،  موب  الق�شرية 
االإطالع يومًي� ،على حمتوى ثري و معلوم�ت 

مفيدة بف�شل الب�ق�ت الت�لية:   
ال�شالة  مواقيت  املفيدة:  املعلوم�ت  ب�قة   -
و  ن�ش�ئح  اليوم،  �شخ�شية  اإفط�ر،  و  اإم�ش�ك 

ِحيَّل، حدث يف هذا اليوم، اأحوال الطق�س.  
- ب�قة املراأة: ن�ش�ئح لالأمه�ت، ن�ش�ئح جم�ل 
اليوم،  و�شفة  املطبخ:  ب�قة   / مو�شة...  و 

و�شف�ت اأم وليد.
و  اجلزائرية  القدم  كرة  الري��شة:  ب�قة   -
الفريق  الع�ملية،  القدم  ،كرة  االإفريقية 

الوطني. 
- ب�قة الرتفيه: هل تعلم؟ االألع�ب االإلكرتونية، 

الع�دات ،املقوالت...
- ب�قة الثق�فة: مو�شيقى ،التكنولوجية الع�لية 

،كتب ،�شينم�.....
- ب�قة االأخب�ر االإقت�ش�دية: االإقت�ش�د الوطني 
املواد  ،اأ�شع�ر  بور�شة   ، الدويل  ،االإقت�ش�د 

االأولية...
- ب�قة اأخب�ر: وطني ،دويل ،ري��شة / حملية و 

دولية، جمتمع.
لالإ�شرتاك يف الب�ق�ت املرغوب فيه� ،�شكلوا 
الالئحة  *620#  اأو قوموا ب�إر�ش�ل الرقم 620 

عرب االأ�س اأم  اأ�س .

غليز�ن

م�سرع طفل حتت 
عجالت �سيارة بيلل

من  الع��رضة  يف  طفل  اأم�س  اأول  ليلة  لقي 
نفعية  �شي�رة  �شدمته  حني  م�رضع  العمر 
ال�شحية:�س  يلل  ببلدية  احلج�يجية  مبنطقة 
جراء  احل�دث  وقوع  مك�ن  احلي�ة  ف�رق  اأ 
م�ش�لح  له�  تعر�س  التي  البليغة  االإ�ش�ب�ت 
ال�شحية  احلم�ية املدنية ق�مت بتحويل جثة 
على م�شلحة حفظ اجلثث ب�لعي�دة املتعددة 
االأمن  م�ش�لح  فتحت  فيم�  بيلل  اخلدم�ت 

حتقيق� يف مالب�ش�ت احل�دث االأليم.
�س �أ

مترن��ست

�إجناز خم�سة حموالت 
كهربائية 

اأجنزت خم�شة )5( حموالت كهرب�ئية جديدة 
لتح�شني نوعية خدم�ت التزود بط�قة الكهرب�ء 
 2019 و�ش�ئفة  احل�يل  رم�ش�ن  �شهر  خالل 
اأم�س االأحد  بوالية مترنا�شت ، ح�شبم� اعلنه 
م�شوؤولو مديرية التوزيع ب�رضكة توزيع الكهرب�ء 
والغ�ز )�شونلغ�ز(، ويتعلق االأمر ب�إجن�ز حمولني 
الوالية  بع��شمة  اأنكوف  حي  م�شتوى  على 
اأوتول )40 كلم �شم�ل الوالية( ، وثالثة  وقرية 
عني  املنتدبة  ب�لوالية  اإينغز  بدائرة  حموالت 
اإ�ش�فة   ، مترنا�شت(  �شم�ل  كلم   750( �ش�لح 
)ع�لية  جديدة  بخطوط  ال�شبكة  تدعيم  اإىل 
ح�شبم�   ، كلم   30 بطول   ) التوتر  ومنخف�شة 
موؤ�ش�شة  لدى  ب�الإت�ش�ل  املكلفة  اأو�شحت 

�شونلغ�ز .    
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�مل�سيلة

توجيه 78 �إعذ�ر� للم�ستثمرين �ملخالفني

ب�سار

توقيف تاجر خمدر�ت بحوزته
47 كلغ من �لكيف

و��سنطن بو�ست

ميكن للكونغر�س حتقيق �لعد�لة خلا�سقجي

�ملديرية �لعامة للأمن �لوطني

ت�سخري 62 �ألف �سرطي لتاأمني
 مر�كز �المتحانات 

�سحيفة »نيويورك تاميز«

تر�مب ي�ستعد للعفو عن ع�سكريني متهمني بجر�ئم حرب

 « او�ش�ن  »اإبراهيم  امل�شيلة  وايل  وجه 
الذين  املتق�ع�شني  للم�شتثمرين  اإعذارات 
اأخلوا  و  م�ش�ريعهم  اإجن�ز  يف  ينطلقوا  مل 
اإلغ�ء  يف  ال�رضوع  قبل  ذلك  و  بتعهداتهم 
التي   االأر�شية،  القطع  من  اال�شتف�دات 
ا�شتثم�ر  م�ش�ريع  لتج�شيد  لهم  منحت 

توزيع  حفل  خالل  الوايل  وهدد  خمتلفة  
لف�ئدة  االآب�ر   حفر  رخ�س  منح  قرارات 
للم�شتثمرين  االمتي�ز  عقود  و  الفالحني 
امل�ش�ريع  اأ�شح�ب  امل�شيلة  والية  مبقر 
املت�أخرة بف�شخ العقود املربمة معهم، كحّل 
منهم،  البع�س  املم�ر�س من طرف  لتح�يل 

ومنحه� الأ�شخ��س اآخرين ال زالت ملف�تهم 
العمل  نية  ولهم  �شنوات،  عّدة  منذ  تنتظر 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  م�ش�ريعهم  وجت�شيد 
م�شيف� اأن عملية تطهري قوائم امل�شتفيدين 
اإط�ر  يف  املمنوح  ال�شن�عي  العق�ر  من 
امل�شيلة  والية  من�طق  مبختلف  اال�شتثم�ر 

اال�شتف�دات  من  العديد  اإلغ�ء  عن  �شفرت 
خالل االأ�شهر القليلة امل��شية، بعد توجيه 
اإعذارات للم�شتثمرين املتخلفني عن اإجن�ز 
م�ش�ريعهم و ب�شبب عدم احرتامهم لدف�تر 

ال�رضوط .
عبد�لبا�سط بديار

املنظمة،  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  يف 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
الوطني،  الدرك  عن��رض  مع  ب�لتن�شيق 
ت�جر  بب�ش�ر/ن.ع.3،   2019 م�ي   18 يوم 
من  كيلوغرام   )47( بحوزته  خمدرات 
عن��رض  اأوقف  حني  يف  املع�لج،  الكيف 
ت�جري  ب�شكيكدة/ن.ع.5،  الوطني  الدرك 
بط لديهم� كيلوغرام من  )02( خمدرات �شُ

نف�س امل�دة.
للجي�س  مف�رز  �شبطت  اأخرى،  جهة  من 
الوطني ال�شعبي، بكل من مترنا�شت وعني 
 )04( واأربعة  �شيد  بندقية  قزام/ن.ع.6، 
دراج�ت   )03( وثالث  كهرب�ئية  مولدات 
ن�رية، فيم� مت توقيف )71( مه�جرا غري 
�رضعي من جن�شي�ت خمتلفة بكل من عني 

�ش�لح وعني قزام وتلم�ش�ن.

يف  بو�شت«  »وا�شنطن  �شحيفة  حتدثت 
عنوان  حتت  ج�ءت  التي  افتت�حيته�، 
»الكونغر�س ي�شتطيع حتقيق العدالة جلم�ل 
ذلك«،  يفعل  فلن  ترامب  اأم�  خ��شقجي، 
عن خطيبة ال�شح�يف ال�شعودي الذي قتلته 
الع�م  يف  ال�شعوديني،  العمالء  من  ع�ش�بة 

امل��شي، يف قن�شلية بالده يف اإ�شطنبول. 
اأن خديجة جنكيز،  اإىل  االفتت�حية،  وت�شري 
التي مل تكن تعرف الوالي�ت املتحدة كثريا، 
تخطط  تكن  مل  التي  الدكتوراه  وط�لبة 
اأمريك�  اإىل  ج�ءت  ال�شي��شي،  للن�ش�ط 
امل�شوؤولني  مع  التقت  حيث  االأ�شبوع،  هذا 
وقدمت  ترامب،  دون�لد  اإدارة  يف  الب�رزين 

�شه�دة اأم�م الكونغر�س.

وتقول ال�شحيفة اإن »جنكيز ك�نت ت�أمل بعد 
مقتله اأن حتزن عليه بعيدا عن االأ�شواء، لكن 
احلقيقة املرعبة التي اأ�شبحت وا�شحة له� 
هي اأن املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية االأمريكية، 
خ��شقجي،  عنه�  حتدث  ط�مل�  التي 
امل�شوؤولية  ال�شعودية  حتميل  يف  ف�شلت 

وحم��شبته�«.
وتورد االفتت�حية نقال عن جنكيز، قوله� يف 
جمل�س  اأم�م  فرعية  للجنة  قدمته�  �شه�دة 
النواب يوم اخلمي�س: »يف االأي�م االأوىل ق�ل 
وق�لت  حله�..  �شيتم  اإنه  ترامب  الرئي�س 
ال�شيدة )ن�ن�شي( بيلو�شي اإن هذا و�شع غري 
اأ�شهر مل يتم  اأو ثم�نية  مقبول، وبعد �شبعة 

عمل اأي �شيء«.

�شخرت املديرية الع�مة لالأمن الوطني 62.714 
على  لل�شهر  الوطني  الرتاب  ك�فة  عرب  �رضطي 
�شه�دات  امتح�ن�ت  اإجراء  مركز   11937 ت�أمني 
نه�ية ال�شنة الدرا�شية يف االأطوار التعليمية الثالثة 

)ابتدائي-متو�شط-بك�لوري�( ل�شنة 2019.
اأم�س  الوطني  االأمن  مل�ش�لح  بي�ن  واأو�شح 
التواجد امليداين لقوات  اأنه �شيتم »تعزيز  االأحد 
ملراكز  اخل�رجي  ب�ملحيط  خ��شة  ال�رضطة، 
عملي�ت  وت�أمني  مواكبة  و�شم�ن  االمتح�ن�ت، 
نقل وتوزيع موا�شيع االمتح�ن عرب ك�فة املراكز 

مراكز  اإىل  االأجوبة  طرود  اإرج�ع  عملي�ت  وكذا 
التجميع«.

كم� مت لهذا الغر�س »و�شع ت�شكيالت اأمنية متنقلة 
وراجلة لعن��رض ال�رضطة، تزامن� مع اأوق�ت بداية 
للممتحنني  كبريا  اإقب�ال  ت�شهد  التي  االمتح�ن�ت 
االن�شي�بية  و�شم�ن  بت�شهيل  تتكفل  وع�ئالتهم، 
املرورية على طول الطرق الرئي�شية وامل�ش�رات 
االمتح�ن�ت  ومراكز  املدار�س  اإىل  املوؤدية 
الع�شوائي  والتوقف  الوقوف  لظ�هرة  والت�شدي 

للمركب�ت اأم�م مراكز االمتح�ن«.

الرئي�س  ب�أن  ت�ميز«  »نيويورك  �شحيفة  اأف�دت 
االأمريكي دون�لد ترامب ي�شتعد للعفو عن عدد 
من الع�شكريني االأمريكيني املتهمني اأو املدانني 

ب�رتك�ب جرائم حرب يف العراق واأفغ�ن�شت�ن.
م�شوؤولني  عن  ال�شبت  اأم�س  ال�شحيفة  ونقلت 
اإدارة ترامب طلبت من  اأن  اأمريكيني ت�أكيدهم� 
الالزمة  للملف�ت  الفوري  االإعداد  العدل  وزارة 
الذكرى«  »يوم  يف  الع�شكريني  هوؤالء  عن  للعفو 
املتحدة  الوالي�ت  فيه  حتيي  الذي  م�ي(   27(
احلروب  يف  قتلوا  الذين  جنوده�  ذكرى 
عملية  اأن  من  الرغم  على  وذلك  واملع�رك، 
ب�شعة  ع�دة  ت�شتغرق  الوث�ئق  هذه  مثل  اإعداد 

اأ�شهر.
العفو  �شيجري  الذين  الع�شكريني  هوؤالء  وبني 

عنهم �ش�بط العملي�ت اخل��شة يف وحدة »ن�يف 
اأن  املقرر  من  الذي  غ�الغر،  اإدوارد  �شيلز«، 
اأم�م الق�ش�ء يف االأ�ش�بيع القليلة املقبلة  ميثل 
بتهمة قتل مدنيني عزل وذبح اأ�شري ب�شكني يف 

العراق.
اأي�ش�  ال�شحيفة،  ح�شب  الق�ئمة،  هذه  وت�شم 
العن�رض ال�ش�بق يف �رضكة »بالكووتر« الع�شكرية 
اأدانته  الذي  �شالتني،  نيكوال�س  اخل��شة، 
اأمريكية يف دي�شمرب امل��شي ب�لتورط  حمكمة 
ع�م  �شبتمرب  يف  بغداد  يف  مدني�   14 قتل  يف 
غول�شتني  م�ثيو  ال�ش�بط  اإىل  ب�الإ�ش�فة   ،2007
املتهم بقتل مدنيني يف اأفغ�ن�شت�ن، وع�شكريني 
من  قتلى  م�شلحني  بجثث  بب�لتمثيل  متهمني 

حركة »ط�لب�ن«.
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