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عني الو�سط

الأربعاء � 04سبتمرب  2019املوافـق ل  4حمرم 1441هـ
وزارة التجارة دعت ل�سحبها من ال�سوق

ورق طبخ م�سرطن لوازم
مدر�سية تهدد حياة التالميذ
حممد بن ترار
وجهت وزارة التجارة  مرا�سلة
املديريات
�إىل
م�ستعجلة
الفرعية  بالواليات من �أجل تفعيل
ن�شاط الرقابة و�سحب املنتجات
اخلطرية من الأ�سواق  على
غري
طبخ
ر�أ�سها  ورق
مطابق  بد�أ يظهر يف الأ�سواق

تبني انه ي�شكل  خطر على �صحة
امل�ستهلك بالإ�ضافة �إىل منتجات
غذائية وم�رشوبات ولوازم
مدر�سية  غري قابلة لال�ستعمال
ملا ت�شكله من خطر على
م�ستعمليها  .هذا و�أ�شارت الوزارة
�أنها تلقت بالغا  من املنظمة
الوطنية حلماية امل�ستهلك  حول
نوع من الورق امل�ستعمل يف الطبخ

 8088تلميذا جديدا يف الأق�سام التح�ضريية

 105255تلميذا بوالية
عني متو�شنت

ال يحمل الو�سم القانوين وبينت
التحاليل انه خطري على �صحة
امل�ستهلك نظرا لأنه يتفاعل
مع الأغذية�  إىل درجة الذوبان
بها الأمر الذي جعله يهدد �صحة
امل�ستهلك  بفعل ت�شكيل مواد
م�رسطنة  ،من جانب �آخر حذرت
الوزارة من وجود �أغذية وم�رشوبات
غازية وع�صائر بدون  و�سم ت�صنع

يف ور�شات �رسية  مبواد خطرية
تتقدمها مادة ال�سكارين اخلطرية
 ،من ناحية �أخرى  ظهرت
يف الأ�سواق  لوازم مدر�سية

خبر في
صورة

تب�سة

الإيداع يف حق ع�شريني اعتدى على
والده

على �إثر �شكوى تقدم بها �شخ�ص يبلغ من العمر � 63سنة �إىل م�صلحة
الأمن احل�رضي الثاين جراء تعر�ضه �إىل ال�سب وحماولة االعتداء
بال�رضب من قبل ابنه ال�رشعي والبالغ من العمر � 28سنة وبعد �إمتام
كافة الإجراءات القانونية مت تقدمي �أطراف الق�ضية �أمام ال�سيد وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة تب�سة والذي �أ�صدر يف حق امل�شتبه فيه �أمر
�إيداع حول ق�ضية �سب الأ�صول ال�رشعيني و االعتداء بال�رضب.
ع.ر
تصوير بشير عالوة

ك�شفت مديرة الرتبية لوالية عني
متو�شنت �أن م�صاحلها قد و�ضعت
كل التح�ضريات من اجل �إجناح
الدخول املدر�سي و�ضمان مو�سم
درا�سي هادئ  ،وذلك عن طريق
توفري كل ال�رضوريات والق�ضاء
على ب�ؤر االكتظاظ التي عرفتها الوالية ال�سنة املا�ضية .ويف هذا
ال�صدد من املنتظر ا�ستالم  05جممعات مدر�سية بكل من بلديات
الأمري عبد القادر ،عني متو�شنت  ،ر�شقون ببني �صاف  ،قرية القيطنة
ببلدية حا�سي الغلة وعني متو�شنت زيادة على  44ق�سم تو�سعي  ،كما
من املنتظر ا�ستالم متو�سطتني مبقر الوالية وثانوية تعوي�ضية بعني
الكيحل  ،هذا وك�شفت م�صالح التنظيم الرتبوي مبديرية الرتبية �أن عدد
التالميذ الإجمايل يقدر ب 105255تلميذا منهم  8088تلميذا يف الأق�سام
التح�ضريية و 48176تلميذا بامل�ستوى االبتدائي موزع على  1688وحدة
و 35193تلميذا باملتو�سط موزع على  1002وحدة تربوية بالإ�ضافة اىل
 13798تلميذا بالطور الثانوي موزعني على  605وحدة يف حني بلغ حجم
الت�أطري الرتبوي � 7748إطارا على ر�أ�سهم� 5231أ�ستاذا و�أ�ستاذة من كافة
الأطوار .
حممد بن ترار

تيزي وزو

�سكان تابرقوقت يعانون من نق�ص و�سائل النقل
يُعد م�شكل النقل من �أبرز
امل�شاكل التي يتخ ّبط فيها
�سكان قرية تابرقوقت ببلدية
بني عي�سي يف والية تيزي
وزو يف ظل النق�ص الفادح
للمركبات على م�ستواها،مما
جعل املواطنني يواجهون جملة
من املتاعب مبجرد مغادرتهم
للمنزل ،حيث ي�ضطرون

للخروج باكرا من منازلهم
للو�صول يف الوقت املحدد �إىل
عملهم لكنهم ي�صطدمون يف كل
مرة مب�شكل نق�ص احلافالت
و �سيارات الطاك�سي وحتى
الكلوند�ستان غري موجود،
الأمر الذي ي�ضطرهم االنتظار
�ساعات طويلة �أو اخلروج
للطريق �ألوالئي رقم 100

الرابط بني بلدية بني عي�سي
وبلدية بني دوالة على م�سافة
 10كلم للظفر مبقعد يف حافلة
عابرة للطريق،مما يت�س ّبب يف
خلق مناو�شات كالمية ت�صل يف
الكثري من الأحيان �إىل �شجارات
وت�شابكات بالأيدي مع �أ�صحاب
و�سائل النقل الذين يعملون
ح�سب مزاجهم ،كل هذه الأمور

جعلت م�ستعملي و�سائل النقل
باملنطقة يعبرّ ون عن �سخطهم
وامتعا�ضهم جراء النق�ص يف
عدد احلافالت من القرية �إىل
مقر البلدية،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل عرقلة حركتهم و�صعوبة
ق�ضاء حاجياتهم اليومية ،حيث
عرفت يف ال�سنوات الأخرية

ح-كرمي

بلدية املطمربغليزان

منظمة البيئة واملواطنة تطالب بلجنة للتحقيق
وجه املكتب البلدي للمنظمة
اجلزائرية للبيئة واملواطنة ببلدية
املطمر ر�سالة خطية اىل رئي�س
الدائرة ملطالبته بفتح حتقيق
معمق يف التجاوزات اخلطرية
واالنتهاكات التي طالت غابة
املطمر ب�سبب منح ترخي�ص
لأحد امل�ستثمرين لإن�شاء م�شتلة
على م�ساحة ترتبع على  50هكتار
من الغطاء الغابي �إال �أن ال�شيء
امل�ؤ�سف يف العملية هو �إقدام
�صاحب امل�رشوع بقطع مئات
الأ�شجار الغابية وهو ما اعتربه

مكتب املنظمة اجلزائرية للبيئة
واملواطنة م�سا�سا باملادة 16
التي متنع منع باتا الرتخي�ص لأي
كان ا�ستغالل قطعة من الأمالك
الغابية الوطنية وقد تت�سبب يف
جتريد الغطاء النباتي وكذا املادة
 72من قانون  84/12والذي مينع
قطع الأ�شجار الغابية  وح�سب
ن�ص ر�سالة املنظمة اجلزائرية
للبيئة واملواطنة ببلدية املطمر
ف�إنه يطالب ب�إيفاد جلنة لتق�صي
احلقائق يف مثل هكذا اخلروق
وحما�سبة املت�سببني يف ذلك مع

حادة و�أخرى مدببة  ناهيك
عن مواد قابلة للتحلل
والبلع  ما يجعلها ت�شكل خطرا
حقيقيا على�  صحة التالميذ

وهي  حمظورة  ي�ستوجب �سحبها
من  الأ�سواق خا�صة و�أنها تباع
يف الطاوالت اخلارجية من دون
املكتبات .

العلم �أن �سكان بلدية املطمر
قاموا �أول �أم�س بقطع الطريق
الوطني رقم  04بوا�سطة احلجارة
واملتاري�س احتجاجا على قطع

الأ�شجار وانتهاك حرمة الغطاء
الغابي ب�صفة عامة ف�ضال على
عدة مطالب �أخرى كانت �ضمن
مطالب ال�سكان.
ق  م

زارت �أربعة طالب جزائريني يف مدينة
داال�س

حرم ال�سفري الأمريكي باجلزائر
ت�صنع احلدث
قامت حرم �سفري الواليات املتحدة الأمريكية باجلزائر بزيارة
�أربعة طالب جزائريني يلعبون كرة ال�سلة بالقرب من داال�س
مب�ساعدة برنامج حيث �أ�شادت يف تغريدة لها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي بالقول من الرائع �أن نرى جمموعة رائعة من الطالب
اجلزائريني والدوليني يتفوقون يف كل من الريا�ضة وهم �أكادمييون
هنا يف الواليات املتحدة! ن�أمل �أن نراكم يف الدوري الأمريكي
للمحرتفني يوم واحد � ،إن �شاء اهلل! حظا �سعيدا  ،ا�ستمروا يف العمل
اجليد  ،و�شكرا لكم ،و�شكراً ملنظمي الربامج A Bucket and A
 Dreamو�أكادميية  TRTلكرة ال�سلة! على م�ساعدة ه�ؤالء الطالب
على حتقيق �أحالمهم !!

م�ؤ�س�سة فنون وثقافة لوالية اجلزائر

انطالق املو�سم اجلديد
تفتتح م�ؤ�س�سة فنون وثقافة لوالية اجلزائر �أبواب كل معاهد
املو�سيقى الرق�ص والتمثيل الكائنة باجلزائر العا�صمة وهذا من 15
�إىل � 30سبتمرب  2019حيث �سيتم االنطالق يف الدرو�س يف الفاحت
من �أكتوبر املقبل.

ترامواي اجلزائر

ا�ستئناف اخلدمة بعد توقف ظريف
ا�ست�أنف ترامواي اجلزائر
اخلدمة على اخلط �أم�س
ابتداء من
الثالثاء
ال�ساعة �5سا  30د بعد
التوقف امل�سجل ام�س
االثنني على م�ستوى
حمطة �سيدي ادري�س  ,ح�سبما افادت به �رشكة ا�ستغالل الرتامواي
«�سيرتام اجلزائر» يف بيان لها.
وح�سب نف�س امل�صدر فان التوقف الذي �سجله ترامواي اجلزائر كان
ب�سبب «مظاهرات على م�ستوى حمطة �سيدي دري�س �أم�س االثنني
لكن مت احلفاظ على اخلدمة على اخلط العنا�رص ميموين حمود
بربج الكيفان» و �أعربت «�سيرتام اجلزائر» عن اعتذارها للزبائن عن
الإزعاج الناجم عن هذا التوقف.
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رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني �سليمان �شنني

تصوير بشير عالوة

ال ميكن للم�سريات �أن تكون
بديال عن االنتخابات
 .ال تربير لعدم تنظيم الرئا�سيات قبل نهاية ال�سنة

�أعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني �سليمان �شنني ،ت�أييده لدعوة رئي�س
الأركان اخلا�صة بالتعجيل يف تنظيم انتخابات رئا�سية ،يف حني �أعلن دعمه
للجنة كرمي يون�س.
�سارة بومعزة
و�أكد �شنني خالل �إ�رشافه على افتتاح
الدورة الربملانية العادية ،2020/2019
�أم�س ،باملجل�س ال�شعبي الوطني،
دعمه لهيئة الو�ساطة واحلوار ،قائال
انها ا�ستطاعت �أن تتقدم بخطوات
مهمة يف االجتاه ال�صحيح ،و�إحداث
ديناميكية داخل املجتمع من �أجل
التعجيل باحلل ال�سيا�سي املتمثل يف
تنظيم انتخابات رئا�سية يف �أح�سن
عب املتحدث عن
الظروف  .كما رّ
ا�ستعداد املجل�س ال�شعبي الوطني،

لدرا�سة ن�صو�ص القوانني التي
�ستن�صب حول مقت�ضيات املرحلة
ّ
التي مت ّر بها البالد ،وما ميكنه �أن
ي�ساهم يف �إخراجها من �أزمتها من
خالل خمرجات احلوار ،ليتم تقدمي
ال�ضمانات القانونية الكافية لعملية
انتخابية ح ّرة و�شفّافة ،التزاما
منهم مع ال�شعب وجتاوبا مع مطالب
م�سرياته املتك ّررة بعيدا عن الر�ؤى
احلزبية ،زيادة على درا�سة خمتلف
الن�صو�ص القانونية الأخرى التي
�ستحال على املجل�س.
وبخ�صو�ص م�سريات احلراك ال�شعبي

فقال �إن امل�سريات حتمل ر�سائل
يجب �أن حتظى باالهتمام والرتجمة
العملية على م�ستوى القرارات� ،إال
�أنها ال ميكن �أن تكون بديال عن
االنتخابات التي لها احل�رصية يف
احل�سم ويف التمثيل ال�شعبي وتفوي�ض
�إرادته م�شددا على �أن الوقت اليوم
يفر�ض على اجلميع التوجه ال�رسيع
اىل ال�رشعية ال�شعبية ،من خالل
انتخابات رئا�سية قبل نهاية ال�سنة
احلالية� ،ضمن منطق التوافق
والتنازل من �أجل م�صلحة الوطن
ووحدته و�سيادة قراره ،على حد

تعبريه.
كما �أ�ضاف �أن االرادة ال�سيا�سية
املرافقة ملطلب ال�شعب واملعلن
عنها من كل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية،
والتي عرب عنها رئي�س الدولة مرات
عديدة ،ترجمت عمليا ح�سبه فيما
حتقق من مطالب �شعبية ،ا�ضافة
اىل موقف اجلي�ش ال�شعبي الوطني،
التي عرب عنها قائد الأركان الفريق
�أحمد قايد �صالح ،يف ع�صمة دماء
اجلزائريني من جهة ،ومن جهة اخرى
مرافقة ال�شعب يف حتقيق مطالبه،
ومن خالل الدعم املطلق يف التوجه

اجلاد وامل�س�ؤول يف مكافحة الف�ساد
واملرافقة الوا�ضحة ملنظومة
الق�ضاء ،التي متكنت من التحرر يف
فرتة زمنية قيا�سية ،وا�ستطاعت على
حد قوله ،ان ت�أخذ زمام املبادرة من
خالل التغيريات العميقة التي حتدثها
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
والإدارية ناهبك عن امللفات الكبرية
املفتوحة امام الق�ضاء.
كما قال رئي�س الغرفة ال�سفلى بلغة
التحذير �أن ال�شعب اجلزائري واع
ومدرك للرهانات التي تواجهه،
مما يجعل كافة الأمة حذرة لعدم

ا�ستن�ساخ جتارب االخرين يف بناء
اجلمهورية اجلديدة ،م�ؤكدا ان اي
�شعب منق�سم على نف�سه وال ميلك
ال�شجاعة على الت�سامح وامل�صاحلة
يقامر بتعري�ض جتربته الدميقراطية
للخطر  .و�أفاد املتحدث ،ان اجلزائر
بحاجة اىل �شعارات وهتافات جامعة
غري مفرقة ،مردفا بالقول ان احلذر
مطلوب من الو�ضع االقت�صادي الذي
يزيد على حد تعبريه يف التازمي بعد
ال�سيا�سات الفا�شلة التي كانت معتمدة
من قبل ،القائمة على االحتكار
واقت�صاد الريع.

رئي�س جمل�س الأمة �صالح قوجيل

بعد نزول احلكومة للمجل�س

ال ميكن قراءة الواقع بتهمي�ش التاريخ

املعار�ضة تقاطع افتتاح الدورة الربملانية

خطاب رئي�س الأركان و�ضع النقاط على احلروف

�أثار رئي�س جمل�س الأمة �صالح
قوجيل ملفات تاريخية كربى� ،أم�س،
بداية من جي�ش احلدود واحلكومة
امل�ؤقتة و�صوال لأولوية ال�سيا�سي على
الع�سكري خالل م�ؤمتر ال�صومام ،يف
حني �أبدى دعمه جلهود جلنة كرمي
يون�س ،واعتبار �أن دعوة رئي�س
الأركان ال�ستدعاء الهيئة الناخبة
منت�صف ال�شهر و�ضع للنقاط على
احلروف .اختار رئي�س جمل�س الأمة
بالنيابة �صالح قوجيل� ،أم�س ،خالل
افتتاح الربملان دورة ،2020/2019
الرتكيز على امللف التاريخي
منطلقا من دعم اجلي�ش ومرافقته
لل�شعب ،التي جعلها انطالقته
للدفاع عن موقف هيئة الأركان يف
 ،1962حيث رف�ض الت�رصيحات
الطاعنة يف اخلطوة �آنذاك ب�صيغة
الدفاع عن احلكومة امل�ؤقتة،
قائال �إنه خالل تلك املرحلة كانت
هناك م�ؤامرة �ضد جي�ش التحرير،
معتربا �أن اخلالف احلا�صل خالل
م�ؤمتر طرابل�س مل يت�أت �سوى بعد
الو�صول لتكوين املكتب ال�سيا�سي،
�أي �أن اخلالف جاء نظري التناف�س
على املنا�صب ،م�شريا �إىل ترابط
الت�رصيحات بني رئي�س احلكومة
امل�ؤقتة بن يو�سف بن خدة وبني
ت�رصيحات الرئي�س التون�سي حلبيب
بورقيبة الذي �رصح خالل مهرجان
تهنئة اجلزائريني على وقف �إطالق
النار «احلكم ما يجي�ش على ر�أ�س

دبابة» ،و�إيقاف رئي�س احلكومة
امل�ؤقتة لرئي�س الأركان ،معتربا �أن
اخلطوة كان من �ش�أنها خلق فو�ضى
و�سط جي�ش التحرير ،خا�صة بعد
مطالبة جي�ش احلدود بعدم دخول
اجلزائر �إال بعد اال�ستقالل مع �إن�شاء
«القوات املحلية» على م�ستوى كل
والية واعتبار اخلطوة نواة للجي�ش
التاريخي .كما �صعد قوجيل من
ت�رصيحاته بعدما ربط بني �إن�شاء
تلك القوات وبني ت�رصيح وزير
الدفاع الفرن�سي �آنذاك ب�أن القوات
املحلية هي اجلي�ش امل�ستقبلي
للجزائر بعد اال�ستقالل ،قائال �أنه
لوال تفطن اجلي�ش لذلك لذهبت
اجنازات الثورة �أدراج الرياح.
من جهة ثانية وا�صل قوجيل دفاعه
عن القرارات املتخذة من طرف
هيئة الأركان و�صوال ل 19جوان
 1965التي رف�ض و�صفها باالنقالب
بو�صفه
متم�سكا
الع�سكري،
بالت�صحيح الثوري ،مربرا اخلطوة
بحالة احلكم الفردي الذي انتهجه
الرئي�س بن بلة.
ويف نف�س ال�سياق �أعاد قوجيل ملف
ال�سيا�سي والع�سكري للواجهة ،قائال
�أن م�ؤمتر ال�صومام عرف االتفاق
على كل بنوده عدا مبد�أ �أولوية
ال�سيا�سي على الع�سكري متداركا �أن
ذلك هو ما مت تداركه خالل امل�ؤمتر
اجلامع يف القاهرة  ،1957مانحا
الأولوية لهذا الأخري على اعتبار �أنه

�ضم متثيال عن كل الواليات .وبالعودة
للأزمة احلالية التي ت�شهدها البالد
�ساند املعني دعوات رئي�س هيئة
الأركان اخلا�صة بتنظيم انتخابات
رئا�سية قبيل نهاية ال�سنة اجلارية،
قائال �أن اخلطوة الأهم الآن هي
انتخاب رئي�س للجمهورية ثم تليها
خطوة مراجع الد�ستور وبناء الدولة
احلقيقية ،اي دولة امل�ؤ�س�سات،
قائال �أن اخلطاب الأخري لنائب
وزير الدفاع من ورقلة باقرتاحه
تاريخ � 15سبتمرب ال�ستدعاء الهيئة
الناخبة يعد و�ضعا للنقاط على
احلروف ،م�ضيفا �أن الدور ي�أتي
على جهود هيئة احلوار والو�ساطة
جلمع كل الآراء التي �أدىل بها من
و�صفهم باملخل�صني ،باملقابل قال
�أنه يتوجب اقتالع الع�صابات من
اجلذور على حد و�صفه ،م�ضيفا �أن
امل�شككني منهم كل العطب.

الأفالن لن حتل ويجب
تغيري رجاالته
رد رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة �صالح
قوجيل على هام�ش افتتاح الربملان،
على الدعوات اخلا�صة بحل الأفالن،
ب�أن الأفالن لن يحل و�إمنا يتوجب
تغيري الرجاالت التي تقوده ،معتربا
�أن حماوالت �إق�صاء الأفالن ب�أنه ال
ميكن �إق�صاء الأفالن.

�سارة بومعزة

وزير التعليم العايل:

تعزيز االجنليزية باجلامعات انطالقا من املو�سم احلايل
�أكد وزير التعليم العايل والبحث
العلمي الطيب بوزيد يف ت�رصيح
له على هام�ش افتتاح املجل�س
ال�شعبي الوطني �أن تعزيز اللغة
االجنليزية �سينطلق عمليا بداية
من ال�سنة اجلامعية 2020-2019
�سواء بالن�سبة للما�سرت �أو الدكتوراه
قائال �أن ذلك ي�أتي يف �إطار تطبيق
اال�ستبيان الذي �أطلقته الوزارة

الكرتونيا وعرف موافقة كبرية
ل�صالح اللغة االجنليزية.
كما �أ�ضاف �أن اللغة االجنليزية هي
لغة العلم واالبداع ،والبد من منح
الطالب اجلزائري الفر�صة من
�أجل ا�ستغاللها ،يف حني نفى �أن
يكون هناك ا�ستبدال جذري للغة
الفرن�سية ،قائال �أن ذلك يتطلب
وقتا ،يف حني �أن ال�سيا�سة حاليا

توجد فروع تركز على االجنليزية.
اما بخ�صو�ص النقل اجلامعي
فقال ان االتفاقية لغاية دي�سمرب،
والعدالة عينت م�سريا اداري
وبالتايل االمر مف�صول فيه ،يف
حني �ستن�سق احلكومة فيما بينها
الحقا يف هذا اخل�صو�ص واتخاذ
القرار الأن�سب.

�س.ب

قاطع �أغلب نواب �أحزاب املعار�ضة
جل�سة االفتتاح على خلفية نزول
احلكومة للربملان ،حيث �أو�ضح
النائب عن حم�س �أحمد �صادوق
يف ت�رصيح ل»الو�سط»� أن خطوتهم
جاءت عقب ت�أكيد نزول احلكومة
للمجل�س ال�شعبي الوطني ،يف حني �أن
هذه الأخرية مرفو�ضة �شعبيا ،وهو ما
التزموا به يف �إطار دعمهم للحراك
ال�شعبي.

و�أو�ضح رئي�س الكتلة الربملانية
لالحتاد من �أجل النه�ضة والعدالة
والبناء ناجي مترابط� ،أن املقاطعة
جاءت رف�ضا منهم حل�ضور �أع�ضاء
احلكومة ،م�ؤكدا �أنها من بقايا
الف�ساد والع�صابة بدليل رف�ضها
�شعبيا ،م�ؤكدين �أنه ال خالفات لهم
مع رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
وال مع �أع�ضائه ،م�ؤكدا �أن اخلطوة
جاءت التزاما منهم ببيان  11مار�س

الذي �أعلنوا من خالله مقاطعتهم
جلل�سات الربملان حتى ذهاب
الع�صابة وبقاياها.
�أما بخ�صو�ص اجلل�سات املقبلة،
فقال �أن احلكومة ما دامت م�ستمرة
ف�إنهم يرف�ضون التعامل معها �سواء
عرب الأ�سئلة ال�شفوية �أو الكتابة وجل
القرارات ال�صادرة عنها.

�سارة بومعزة

وزير املالية حممد لوكال

عر�ض م�شروع قانون املالية الأ�سبوع املقبل
 .منا�صب العمال حمفوظة مب�ؤ�س�سات رجال الأعمال املحبو�سني

�أو�ضح وزير املالية حممد لوكال �أن
قانون املحروقات لن يتم طرحه
قريبا ،يف حني �سيتم عر�ض م�رشوع
قانون املالية خالل �أ�سبوع على
احلكومة.
�أما بخ�صو�ص ق�ضية تعيني مت�رصفني
�إداريني على ر�أ�س امل�ؤ�س�سات التي
يتواجد �أ�صحابها على م�ستوى
ال�سجن حاليا ،فقال �أن الأيام القليلة
املقبلة �ستو�ضح الأمر ،قائال ان مهمة

املت�رصف الإداري تتمثل يف تعزيز
القدرات املالية والفعالية للم�ؤ�س�سات
وهو ما مينحها ا�ستمراريتها وت�سيري
عادي وفقا ملا كانت عليه �سابقا،
مطمئنا �أن امل�ؤ�س�سات لن تعرف
طردا للعمال متوقعا �أن تعرف تعزيزا
من طرف املت�رصفني الإداريني.
�أكد وزير املالية حممد لوكال �أن
امل�رشوع التمهيدي لقانون املالية
� 2020سيعر�ض على احلكومة

الأ�سبوع القادم راف�ضا يف ذات ال�سياق
تقدمي اية معلومات تذكر.ورف�ض
حممد لوكال الك�شف عن فحوى
م�رشوع قانون املالية � 2020أو تقدمي
�أية معلومات ،قائال �أن «تفا�صيل
امل�رشوع التمهيدي لقانون املالية
� 2020ستعرف يف وقتها وذلك بعد
عر�ضه على احلكومة الأ�سبوع القادم
على اق�صى تقدير».

�س.ب

وزير االت�صال ردا على دعاوى رحيل ت�شكيلة بدوي

مل ن�أت للحكومة طمعا يف املنا�صب

رد وزير االت�صال ح�سان رابحي� ،أم�س
على هام�ش افتتاح دورة املجل�س
ال�شعبي الوطني ،على دعوات رحيل
احلكومة قائال « نحن مل ن�أت للحكومة
طمعا يف املنا�صب بل تلبية لنداء
الوطن وللمحافظة على م�ؤ�س�سات
الدولة» ،و�أ�ضاف مدافعا عن �أع�ضاء
احلكومة « �أنتم على دارية بال�سرية
الذاتية واملهنية للأع�ضاء احلكومة
وغالبيتهم ال ينتمون للأحزاب بل
ينتمون للجزائر ويحر�صون على بقاء
اجلزائر واقفة ،ولكم فيما قامت
به احلكومة خالل هذه الفرتة من
ال�شهادات على قدراتها».
كما دعا املتحدث املواطنني للأخذ
بعني االعتبار االجنازات املحققة،

على حد قوله ،وتقدير ما قامت
به احلكومة التي قال �أنها من رحم
ال�شعب وهدفها هو ت�رصيف �أعمال
م�ؤ�س�سات الدولة ،حيث �أ�ضاف قائال»
لي�ست لنا رغبة يف البقاء يف احلكومة
نتمنى التوفيق يف الإعداد لالنتخابات
ومتكن البالد يف الو�صول �إىل انتخاب
رئي�س �س ّيد يتويل تدبري �أمور البالد».
�أما بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سات التي يوجد
مالكوها رهن احلب�س بتهم متعلقة
بالف�ساد� ،أو�ضح رابحي �أن حترير
احل�سابات البنكية املجمدة لهذه
ال�رشكات مرتبط بالإجراءات الإدارية
والقانونية وما تقره العدالة ،حيث
قال « جميعنا على كلمة واحدة �أن
العدالة �سيدة وال يجب التدخل فيما

تقره» ،قائال �أن امل�ساعي املتوخاة
من هذه العملية هي املحافظة على
هذه امل�ؤ�س�سات ،قبل �أن ي�ؤكد �أن
احلكومة واعية بظروف عمالها وهي
على ا�ستعداد كامل للعمل من �أجل
م�ساعدتهم للمحافظة على منا�صبهم،
مذكرا �أنها م�ؤ�س�سات جزائرية ويجب
احلفاظ عليها من �أجل دعم االقت�صاد
الوطني.
�أما بخ�صو�ص الرئا�سيات ،فقال �أن
التح�ضري لهذا اال�ستحقاق يتم عرب
حوار جاد وحكيم ،الفتا يف هذا
ال�صدد �إىل جلنة الو�ساطة واحلوار
التي ذكر �أنها تتويل هذه املهمة
وقائال « ما �ست�سفر عنه هذه اللجنة
�ستتبناه الدولة «.
�س.ب
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الفريق قايد �صالح:

م�شاريع وخمططات الع�صابة �سيكون م�آلها الف�شل
.

الو�ضع اليوم هو �ش�أن جزائري داخلي

�أكد نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق �أحمد قايد �صالح ,خالل
زيارته �إىل الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة� ,أن «الو�ضع اليوم هو �ش�أن جزائري داخلي يخ�صنا وحدنا
م�.س
ويقت�ضي بال�رضورة حلوال من
واقعنا ومن جتاربنا» ,م�شريا
�إىل �أن البالد �ستتجاوز الظرف
الراهن «بف�ضل االن�سجام
والتكاتف والوحدة الوطنية
و �أن م�شاريع وخمططات
الع�صابة �سيكون م�آلها الف�شل
حتما» ,ح�سب ما �أفاد به اليوم
الثالثاء بيان لوزارة الدفاع
الوطني.
وذكر الفريق قايد �صالح
خالل لقائه �أم�س االثنني
ب�إطارات و�أفراد الناحية ذكر
ب�أن اجلزائر «قد �سبق و�أن
مرت ب�أزمات عرفت كيف
تخرج منها قوية ومنت�رصة,
وعلينا نحن اجلزائريني دون
غرينا ,ودون تع�صب وال

مكابرة ,التو�صل �إىل احللول
وتوظيفها مبا يتيح لنا جتاوز
�أزمتنا ب�سالم ,من خالل تبني
احلوار العقالين النزيه واجلاد
والعمل على �إجناحه».
وتابع قائال يف هذا الإطار:
«�إن امل�ستقرئ واملتمعن
يف تاريخنا املجيد احلافل
بالدرو�س والعرب ,يدعونا �إىل
الت�أمل والتدبر يف ما بذلناه من
�أجل اجلزائر ,وكيف متكنت
بالدنا ,يف كل مرة� ,أن تنت�رص
وتخرج من �أزماتها �أكرث قوة
ومتا�سكا ,فبالعودة �إىل هذا
التاريخ الذي نعتز به ون�ستلهم
منه امل�آثر ,ت�ستوقفنا �إرادة
ال�شعب اجلزائري التي ال تلني
وال تقهر ,وروح الأمل التي
حتدوه وتغذي طموحاته على
مر ال�سنني ,وجعلته يـتـبـني

�صالح ال�سبل لتخطي ال�صعاب
والت�صدي لتجار الي�أ�س
والتفرقة».
و�أكد نائب وزير الدفاع الوطني
�أنه «من هذا املنطلق ,ف�إنه
يتعني علينا جميعا �أن ن�ستح�رض
اليوم تلك الإرادة القوية ,وذلك
الأمل الوهاج ,تيمنا بتجارب
�أ�سالفنا ومن �سبقونا لنكون

يف م�ستوى �آمالهم وت�ضحياتهم
وعلى �أثرهم الطيب ,هذه
التجارب التي يجب �أن ن�ستمد
منها احللول املنا�سبة للخروج
العاجل من هذه الأزمة ,ذلك
�أن اجلزائر �سبق و�أن مرت
ب�أزمات عرفت كيف تخرج
منها قوية ومنت�رصة ,هذه
التجارب الرثية ،علينا �أن ننهل

الدخول املدر�سي ب 55بلدية جنوبية

منها لتعزيز وتدعيم وحدتنا
�أمام كل ما يهدد اجلزائر
ويرتب�ص بها ال�سوء».
و�شدد رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي على �أن
«الو�ضع اليوم هو �ش�أن جزائري
داخلي يخ�صنا وحدنا،
ويقت�ضي بال�رضورة حلوال من
واقعنا ومن جتاربنا ,وحتى
و�إن تباينت وجهات النظر
واختلفت الآراء التي ال تف�سد
للود ق�ضية ,فعلينا نحن
اجلزائريني دون غرينا ,ودون
تع�صب وال مكابرة ,التو�صل
�إىل هذه احللول وتوظيفها مبا
يتيح لنا جتاوز �أزمتنا ب�سالم,
والتفرغ و التجند معا خلدمة
اجلزائر و�ضمان
تطورها ورقيها يف جميع
املجاالت»

اكتظاظ ،نق�ص الت�أطري و تذبذب النقل املدر�سي
ت�ستعد  55بلدية بجنوب البالد
الكبري،ال�ستقبال الدخول املدر�سي
اجلديد املقرر اليوم بجملة من
النقائ�ص التي كانت �سببا مبا�رشا
يف تراجع التح�صيل العلمي لتالميذ
الأطوار الدرا�سية الثالثة وذلك ب�سبب
عودة هاج�س االكتظاظ  ،نق�ص
و�ضعف الت�أطري� ،إ�ضافة للتذبذب يف
توفري النقل املدر�سي لفائدة تالميذ
القرى واملناطق النائية .
طالبت جمعيات �أولياء التالميذ عرب
 55بلدية بواليات ورقلة  ،مترنا�ست
 ،ايليزي � ،أدرار ،ب�شار  ،الأغواط ،
غرداية  ،الوادي  ،ب�سكرة  ،من رئي�س

الدولة ب�رضورة التدخل العاجل لدى
الوزير الأول ووزير الرتبية الوطنية
لتقدمي تو�ضيحات حول حقيقة
رفع التجميد عن امل�شاريع الرتبوية
كاالبتدائيات  ،املتو�سطات و الثانويات
بدليل ت�سجيل معظم البلديات لعدم
ت�سليم �أي م�شاريع تربوية جديدة  ،رغم
ت�أكيد حكومة الوزير الأول نور الدين
بدوي رفع يد التجميد على م�شاريع
قطاع الرتبية بهدف �إعادة النظر يف
امل�شاكل العوي�صة التي �ساهمت يف
تراجع التح�صيل العلمي وت�سببت يف
تذيل هاته الواليات للرتتيب الوطني
يف نتائج االمتحانات النهائية بالأطوار

التعليمية الثالثة ،وت�أتي يف مقدمة
العراقيل االكتظاظ احلا�صل بالأق�سام
والتذبذب امل�سجل يف توفري النقل
املدر�سي ،ناهيك عن �ضعف الت�أطري،
وهي الو�ضعية املزرية التي كانت
�سببا يف ت�أجيج ال�شارع املحلي ال�سنة
الفارطة مع بداية الدخول املدر�سي.
من جهة ثانية فقد ت�ساءل املهتمون
مبلف الرتبية بواليات جنوب البالد ،
عن الأ�سباب التي جعلت املنتخبون
املحليون يلتزمون ال�صمت رغم
الو�ضعية الكارثية لقطاع الرتبية ،
خا�صة بالواليات احلدودية التي توقفت
بها فج�أة وبدون �سابق �إنذار عمليات

�إجناز الأق�سام التو�سيعية  ،حيث ت�شري
املعطيات املتوفرة �أن نهاية الأ�سبوع
اجلاري وتزامنا مع الدخول املدر�سي
اجلديد �سيكون �ساخنا ب�سبب عجز
ال�سلطات املركزية والوالئية يف �إيجاد
حلول جذرية للم�شاكل التقليدية التي
تعاين منها املنظومة الرتبوية بالواليات
ال�سالف ذكرها منذ فجر اال�ستقالل ،
ومما يطرح �أكرث من عالمة ا�ستفهام
لدى ه�ؤالء هو عدم �إدراج املجال�س
ال�شعبية الوالئية لقطاع الرتبية �ضمن
�أ�شغال دورتهم املا�ضية للوقوف بدقة
كبرية عن النقائ�ص امل�سجلة يف هذا
امليدان .
�أحمد باحلاج

الأمني العام للأرندي عز الدين ميهوبي

� 6أ�شهر كانت كافية لال�ستماع �إىل كل الأطروحات
االنتخابات تكر�س �إرادة ال�شعب

احتياطيو الرتبية ينتف�ضون

جتمهر �صبيحة �أم�س ع�رشات
الأ�ساتذة الإحتياطيني �أمام مقر
مديرية الرتبية بالبويرة للمطالبة
ب�رضورة تعيينهم يف منا�صب ال�شغل
ال�شاغرة يف خمتلف الأطوار التعليمية
الثالثة تزامنا مع الدخول املدر�سي
اجلديد  , 2020 -2019حيث �أكد
املحتجون خالل ت�رصيحاتهم ليومية
« الو�سط « �أنهم �سئموا االنتظار
منذ الإفراج عن قوائم الناجحني يف
م�سابقة ال�سنة الفارطة ومل تلتفت
�إليهم اجلهات املعنية رغم وجود
منا�صب �شاغرة عرب عديد امل�ؤ�س�سات
الرتبوية  ,ويف ال�سياق �أبدى حمدثونا

�سخطهم ال�شديد من قرار تن�صيب
خريجو املدار�س العليا للأ�ساتذة يف
املنا�صب ال�شاغرة بالتعليم االبتدائي
وذلك لعدم وجود منا�صب �شاغرة يف
الطورين املتو�سط والثانوي وهو ما
و�صفوه بالقرار املجحف والظامل يف
حقهم مطالبني مدير الرتبية العدول
الفوري عن هذا القرار واللجوء
�إىل القوائم االحتياطية الأحق بهذه
املنا�صب  ,هذا ورفع املحتجون
خالل وقفتهم االحتجاجية الفتات
تندد ب�سيا�سة التعيني التي تتم ح�سبهم
بطرق ملتوية وغري قانونية .
�أح�سن مرزوق

قبل ف�سخ العقود والإحالة على الق�ضاء

مهلة �أ�سبوع ملجمع حداد
بواليات الغرب
وجهت مديريات الأ�شغال العمومية
لواليات الغرب �إعذارات �شديدة
�إىل جممع حداد للأ�شغال العمومية
املكلف ب�إجناز م�شاريع هامة يف عدة
واليات بالغرب اجلزائري و�أمهلته
�أ�سبوعا بغية مبا�رشة الأ�شغال قبل
اللجوء �إىل ف�سخ العقود و�إحالة
امللفات �إىل الق�ضاء .
هذا وقد ارتبطت م�ؤ�س�سة جممع
حداد بالعديد من امل�شاريع الهامة
بالغرب اجلزائري على ر�أ�سها
الطريق ال�ساحلي الرابط بني مر�سى
بن مهيدي والغزوات على م�سافة 57
كلم بتلم�سان وخط ال�سكة احلديدية
الرابط ما بني تلم�سان واحلدود
الغربية عرب العقيد عبا�س وم�رشوع
جر مياه ال�شط الغربي نحو �شمال

النعامة وجنوبي تلم�سان وبلعبا�س
 ،ناهيك م�رشوع ال�سكة احلديدية
غليزان تي�سم�سيلت مرورا بتيارت،
ناهيك عن بع�ض امل�شاريع الفنية مثل
اجل�سور وبع�ض الطرق  ،بالإ�ضافة �إىل
�أ�شغال �أخرى تخ�ص ترميم قنوات جر
مياه البحر ما بني حمطة حتلية مياه
البحر بتاف�سوت يف هنني ،ومركز
ال�ضخ بالرم�شي �شمال تلم�سان ،
هذا وكان جممع حداد قد توقف عن
الأ�شغال مبجرد �إيداع مديره العام
علي حداد �سجن احلرا�ش ما عرقل
عملية �إمتام امل�شاريع الأمر الذي
دفع ال�سلطات العليا �إىل العمل على
توجيه �إعذارات ملجمع حداد قبل
االنطالق يف عملية ف�سخ العقود .
حممد بن ترار

غرداية

اكت�شاف م�سد�س ر�شا�ش من
نوع كال�شنيكوف
ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
�إثر عملية بحث ومت�شيط بغرداية ،
�أم�س االثنني م�سد�سا ر�شا�شا من نوع
كال�شنيكوف وخمزن ذخرية ,ح�سب
ما �أفاد به �أم�س الثالثاء بيان لوزارة
الدفاع الوطني و�أكد ذات امل�صدر
انه و»يف �إطار مكافحة الإرهاب
وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات ك�شفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
�إثر عملية بحث ومت�شيط بغرداية
بالناحية الرابعة� ،أم�س الإثنني 2
�سبتمرب  2019م�سد�سا ر�شا�شا من نوع
كال�شنيكوف وخمزن ذخرية» يف �إطار
ّ
املنظمة،
حماربة التهريب واجلرمية
�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي

بتمرنا�ست وبرج باجي خمتار
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة 18
�شخ�صا وحجزت � 8شاحنات حمملة
بـ 160طنا من خليط احلجارة وخام
الذهب ،بالإ�ضافة �إىل  17مولدا
كهربائيا و  6مطارق �ضغط .من
جهة �أخرى� ،أحبط حر�س ال�سواحل
بكل من وهران وم�ستغامن بالناحية
الع�سكرية الثانية وعنابة بالناحية
الع�سكرية اخلام�سة ،حماوالت هجرة
غري �رشعية لـ� 61شخ�صا كانوا على
منت قوارب تقليدية ال�صنع ،فيما مت
توقيف  44مهاجرا غري �رشعي من
جن�سيات خمتلفة بتلم�سان بالناحية
الع�سكرية الثانية.
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الطلبة يجددون مت�سكهم
مبطلب التغيري
تصوير بشير عالوة

بارك الأمني العام للتجمع الوطني
الدميقراطي عز الدين ميهوبي خطاب
القايد �صالح بخ�صو�ص ا�ستدعاء
الهيئة الناخبة يف � 15سبتمرب ،م�ؤكدا
ب�أن حزبه يثمن هذا امل�سعى ويعتربه
خطوة حا�سمة لإيقاف اجلدل حول
هذه امل�س�ألة �،أكد عز الدين ميهوبي
الأم�س خالل لقاءه مع نواب الربملان
ب�أن حزبه يثمن دعوة القايد �صالح
ال�ستدعاء الهيئة الناخبة قبل منت�صف
�سبتمرب ،معتربا ب�أن � 6أ�شهر التي
م�ضت كانت كافية لال�ستماع �إىل كل
الأطروحات و الأفكار ،م�شددا على
�أن االنتخابات الرئا�سية هي املرحلة
املف�صلية التي تعك�س على الإرادة
ال�شعبية .
و�أكد عزالدين دعمه اخليار الد�ستوري
،معتربا ب�أن فرتة احلوار انتهت و احلل
الوحيد هو الذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية يف �أقرب الآجال ،داعيا �إىل
الإ�رساع �إىل �رضورة �إن�شاء �آلية وطنية
لتنظيم و الإ�رشاف على االنتخابات
الرئا�سية ،وجدد الأمني العام بالنيابة
حلزب الأرندي دعمه و ت�شجيعه للجنة
احلوار ،م�ؤكدا ب�أن حزبه يدعم كل
خمرجات عليها حتى يف حالة عدم
�إ�رشاكه يف احلوار لأن هدفه هو الذهاب
�إىل انتخابات رئا�سية يف �أقرب الآجال

،وعرب املتحدث عن مت�سك حزبه بالية
احلوار باعتباره حتمية ،قائال « احلل
هو احلوار لتجاوز كل ماميكن �أن ي�ؤثر
على م�ستقبل اجلزائريني ،وهو احلل
الوحيد و الأمثل للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية  ،احلوار هو حتمية يجب
�أن نتبناها لنعالح من خاللها الأزمة
التي تعي�شها البالد منذ �سنة ،ندعم
م�س�ألة احلوار بدون �رشط �أو قيد»،
م�ضيفا « احلوار هو الذي �سيقودنا �إىل
�شيء مهم و هو االنتخابات الرئا�سية
وهو املرحلة املف�صلية التي تتحدث
على الإرادة ال�شعبية و�أ�شاد عز الدين
ميهوبي بر�سالة اجلي�ش حول انتهاج
�سبيل احلوار للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية ،م�شريا « كل الأجندات
البد �أن تذوب عندما يتعلق الأمر
مب�صلحة العليا للوطن» ،ويف �سياق
مت�صل ثمن املتحدث مرافقة اجلي�ش
ملطالب احلراك ال�شعبي « مطالب
احلراك مل تكن م�شفرة بالطريقة التي
الميكن فهمها ،فهمناها جيدا قيادة
اجلي�ش منذ الأ�سبوع الأول فهمت
الر�سالة و �رشعت يف تلبية املطالب
مهما كان تعقيدها و هذا ظهر جليا يف
خطاب اجلي�ش عندما قال ب�أن اجلي�ش
و ال�شعب وجهة لعملة واحدة»
ورد املتحدث على دعوات �إق�صاء

الأرندي من احلوار  ،قائال « تعاملنا
ب�صورة هادئة مع هذه الدعوات  ،مل
ن�شاء فتح جبهات لن تقود لأي نتيجة،
دعوات �إق�صاء الأرندي م�س�ألة تتعلق
باملنا�ضلني».
و انتقد عز الدين ميهوبي دعوات
املرحلة االنتقالية ،قائال « املرحلة
الإنتقالية لن تخدم اجلزائر هو �أ�سلوب
غري دميقراطي كري�س امل�رشوعية
و لي�س ال�رشعية ،نحن من �أن�صار
الذهاب �إىل �إنتخابات للخروج من
حالة الفراغ ،نحن نثمن كل املبادرات
التي عرفتها ال�ساحة لكن البد من
اخلروج من النقا�شات التي مل تعدد
تقدم تطلعات».
وفتح املتحدث النار على بع�ض
االحزاب  ،قائال « �أ�صوات تقدم حلول
ي�ستغرب منها  ،ي�شعرون ب�أن الو�ضع
ي�سحب احللول املبتكرة التي ال �صلة
بها باجلزائر العالقة لها بالروح
الدميقراطية»
و�أكد املتحدث ب�أن حزبه ال�سند
املبا�رش مل�ؤ�س�سات الدولة يف �سبيل
تبني موقف جدار الدولة ،داعيا
منا�ضليه �إىل الإن�صات لنب�ض ال�شارع،
قائال « �صحيح وجد احلزب نف�سه
يف ظروف �صعبة لكن نحن يف �صدد
مراجعة �آليات احلزب و �ضخ دماء

جديدة من خالل فتح الأبواب �أمام
اجليل اجلديد الذين �إكت�شفناهم من
خالل احلراك ال�شعبي ،ل�سنا حزب
مغلق �أو افرتا�ضي �أو يتعاىل على
�شعبه» و �أ�شاد املتحدث بالعمل الذي
قامت بها احلكومة ع�شية الدخول
املدر�سي  ،وا�صفة �إياها بالقرارات
الواقعية  ،وهي خطوة �أ�سا�سية يف
جتاوز الدعوات دفع باحتقان ال�شارع
يف جانبه الإجتماعي ،م�شريا نحن
نعمل يف عدم دفع الإحتقان و ثقافة
التيئي�س .وحذر املتحدث من احلملة
التي ت�سعى �إىل الإ�ساءة من خالل
حتامل على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
م�شددا ب�أن اجلي�ش هو حمطة احرتام
و تقدمي وهي املالذ الأخري لل�شعوب
يف �أزمتها ،قائال « امل�ؤ�س�سة �أبدت
زهدا و �أعلن اجلي�ش �أن اللطموح له
يف ال�سيا�سة و ال�سلطة بل كان يحث
الذهاب �إىل حوار و �إنتخابات رئا�سية
« .و �أ�ضاف املتحدث « نحن نريد دولة
م�ؤ�س�سات قوية و عدالة م�ستقلة ،دولة
تعمل على التخل�ص على الف�ساد الذي
�رضب مفا�صل الدولة ،دولة كفاءات
و لي�س دولة مكاف�آت الإ�صالحات
الظرفية البد �أن تكون يف م�ستوى
تطلعات ال�شعب «.
�إميان لوا�س

البويرة

�سجل الطلبة �أم�س ح�ضورهم عرب
طبعة جديدة من م�سريات الثالثاء
حيث �سجل تزايد ملحوظ يف عدد
امل�شاركني و ا�ستغل الطلبة و�صولهم
قرب مقر جلنة احلوار رافعني �شعارات
تدعو لتنحية احلكومة احلالية ،و عند

الو�صول �إىل �ساحة الأمري عبد القادر
تفرقت اجلموع �إىل ن�صفني الأول
اجته نحو الربيد املركزي بينما
�إختار الن�صف الثاين التوجه نحو مقر
الربملان �أين منعتهم قوات الأمن من
الو�صول �إىل وجهتهم.
م�.س
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بيع حمفوف باملخاطر

مهلو�سات للبيع داخل ال�صيدليات
...التجارة املفخخة

تدمع العني ويق�شعر البدن لدى تغطية ق�ضايا املتاجرة باملخدرات ،ولكن القلب يدمع وي�صاب البدن بحالة من الإعاقة لدى بلوغ م�سامعنا
�أن �صيادلة يقومون باملتاجرة بالأقرا�ص املهلو�سة املوجهة للبيع للمر�ضى ،والتي توجه للبيع كنوع من التجارة للمدمنني عليها ،حيث
حتولت التجارة باملخدرات �إىل �صفقات مربحة لأغلب الأ�شخا�ص الذين ال ميلكون �ضمريا ،فيقومون بجر معظم ال�شبان للإدمان ،حيث
تعودنا �أن ميثل للمحاكمة �أ�شخا�ص ال ميتون للطب ب�صلة ولكن م�ؤخرا هذه التجارة �أ�سالت لعاب بع�ض ال�صيادلة على �سبيل احل�صر ال
التعميم ،حيث باتوا ميثلون للمحاكمة وبكرثة بتهمة املتاجرة بالأقرا�ص املهلو�سة ،حيث يقومون ببيع الأقرا�ص املهلو�سة التي توجه
للمر�ضى ،ليقوموا هم بتوجيهها لال�ستهالك لفئة الأ�شخا�ص املدمنني على املخدرات ،ومن خالل هذا املقال �سنعر�ض لكم قراءنا بع�ض
احلاالت التي عاجلتها �أجهزة العدالة ،والتي وقف عندها �أ�صحاب اجلبة ال�سوداء وكذا احل�ضور وهيئة املحكمة يف حالة ذهول وهذيان.
�إعداد :م .ثيزيري
حتقيقات داخلية بـCNAS
تك�شف تورط �أطباء يف
الف�ضيحة
� 30صيدلية بالعا�صمة توزع
امل�ؤثرات العقلية !
ت ّكبد ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي م�ؤخرا خ�سارة مالية
بقيمة  200مليون �سنتيم ب�سبب
ا�ستغالل بطاقة �شفاء خا�صة
ب�شخ�ص متوفى ملدة عامني يف
اقتناء م�ؤثرات عقلية من � 30صيدلية
منت�رشة باجلزائر العا�صمة و�إعادة
ترويجها بطريقة غري �رشعية.
تو�صلت �سل�سلة من التحقيقات
ّ
الداخلية التي �أجراها ال�صندوق
لل�ضمان الإجتماعي
الوطني
�إىل تورط �أطباء عامون و�آخرون
متخ�ص�صون يف الأمرا�ض العقلية
ين�شط اغلبهم على م�ستوى منطقة
بالكاليتو�س يف حترير و�صفات طبية
خا�صة مب�ؤثرات عقلية خالل الفرتة
املمتدة بني �سنتي  2013و 2014
ا�ستغلت خارج الأطر القانونية.
ومت ّكنت م�صالح ال�رشطة بالعا�صمة
يف اطار حترياتها يف نف�س الق�ضية
من توقيف �شاب يف العقد الثاين من
العمر تبينّ �أنه قام باقتناء كميات
معتربة من امل�ؤثرات العقلية
با�ستعمال بطاقة �شفاء خا�صة بوالده
املتوفى وتبني �أن املتهم «�س.خالد»
قدّم لل�صيديليات و�صفات طبية
لأطباء عامني و متخ�ص�صني يف
الأمرا�ض العقلية ،ما م ّكنه من
احل�صول على كميات معتربة من
الأقرا�ص املهلو�سة والتي �أعاد بيعها
بطريقة غري �رشعية .
وانتهت التحقيقات مبتابعة عدد من
الأطباء العموميون وخمت�صون يف
الأمرا�ض العقلية �أمام العدالة بتهمة
ت�سليم و�صفات طبية على �أ�سا�س
املحاباة ،بعد �أن تبني �أن املتهم
«�س.خالد» ح�صل من عند كل طبيب
ملدة ثالث �أ�شهر على و�صفات كل
واحدة مدون عليها  129م�ؤثرا عقليا
،حيث حرر له طبيب متخ�ص�ص يف
الأمرا�ض العقلية  27و�صفة طبية
با�سم والده «�س.معمر» ،و ا�ستغل
املتهم الرئي�سي تلك الو�صفات عن
طريق بطاقة ال�شفاء اخلا�صة بوالده
يف اقتناء كميات كبرية من امل�ؤثرات
العقلية خالل فرتة ق�صرية من 30

�صيدلية منت�رشة عرب العا�صمة بقيمة
� 68ألف دينار من كل واحدة لي�صل
املبلغ الإجمايل �إىل  200مليون
�سنتي.ولكن ات�ضح من التحريات
ان «�س.امعمر» متوفى منذ فرتة و
ظل ابنه «�س.خالد» ي�ستغل بطاقة
ال�شفاء اخلا�صة به القتناء امل�ؤثرات
العقلية على �أ�سا�س انه كان يعالج
بها.
للإ�شارة ،مثل عدد من الأطباء �أمام
الغرفة اجلزائية ال�ساد�سة مبجل�س
ق�ضاء العا�صمة �أين تعرفوا على
املتهم الرئي�سي الذي كان يق�صد
عياداتهم على فرتات متفاوتة
مرفوقا ب�شيخ طاعن يف ال�سن
بحوزته ملفه طبي و يقدّمه لهم على
�أ�سا�س انه م�صاب مبر�ض ما م ّكنه
من الو�صفات الطبية.
من جهته،التم�س ممثل النيابة العامة
مبجل�س ق�ضاء اجلزائر ت�شديد
العقوبة �ضد «�س.خالد» بتهمة
احل�صول على م�ؤثرات عقلية بغر�ض
البيع بو�صفات طبية �صورية وحيازة
امل�ؤثرات العقلية للبيع،التزوير و
انتحال هوية الغري،يف حني طالب
بتطبيق القانون �ضد طبيبني و�أربع
�سنوات حب�سا مع دفع غرامة مالية
�ضد �آخر..

�صيديل �ضمن �شبكة لرتويج
امل�ؤثرات العقلية مبع�سكر
ويف عملية �أخرى ،قام عنا�رص �أمن
والية مع�سكر على اثر دورية لعنا�رص
الأمن ب�إحدى �أحياء املنطقة� ،أين
لفت انتباههم �شخ�صان م�شبوهان،
وبعد التق ّرب منهما و�إخ�ضاعهما
لعملية تلم�س ج�سدي عرث بحوزتهما
على كمية من امل�ؤثرات العقلية
قدّرت بـ  151قر�صا مهلو�سا
وا�سرتجاع مبلغ مايل قدر ب�أربعة
�أالف دينار من عائدات املتاجرة
باملخدرات  ،مع توقيف �شخ�صني
م�شتبه فيهما،وم ّكنت التح ّريات من
توقيف �شخ�ص ثالث �صيديل تبينّ �أنه
يقوم ببيع الأقرا�ص املهلو�سة دون
و�صفة طبية.
من جهتهم،متكن عنا�رص ال�ضبطية
الق�ضائية ب�أمن والية جيجل،
مبوجب �إذن بالتفتي�ش �صادر عن
وكيل اجلمهورية املخت�ص �إقليميا،
من و�ضع حد لن�شاط �أربع �أ�شخا�ص
م�شتبه يف تو ّرطهم بتجارة املخدرات،
�أين حجزت ثالث كيلوغرامات و784
غرام من الكيف املعالج كانت موجهة
للبيع داخل الأو�ساط ال�شبانية،يف

حني متكنت م�صالح �أمن والية
تلم�سان على م�ستوى حاجز �أمني
مقام باملخرج ال�رشقي لدائرة مغنية
والية تلم�سان ،من توقيف �سيارة
م�شبوهة وبتفتي�شها �ضبط بداخلها
كمية من املخدرات قدرت بـ 940
غراما من الكيف املعالج ،وتوقيف
�سائق ال�سيارة.
وعلى اثر عمل ا�ستعالماتي ،متكنت
قوات ال�رشطة ب�أمن والية تيزي وزو
بناء على �إذن بالتفتي�ش �صادر عن
اجلهات الق�ضائية املخت�صة �إقليميا،
من حجز كمية من الكيف املعالج
تقدر بـ  135غراما ،كما �سمحت
العملية بتوقيف �شخ�ص م�شتبه فيه
يف جتارة املخدرات.
للإ�شارة ف�إن الأ�شخا�ص املوقوفون
مت تقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة

�صيديل �ضمن �شبكة لرتويج
امل�ؤثرات العقلية ب�أم البواقي
و يف �سياق ذي �صلة و�ضعت م�صالح
�أمن والية �أم البواقي م�ؤخرا حدا
لن�شاط ع�صابة ت�ضم �صيديل تتاجر
يف احلبوب املهلو�سة ،وحجزت كميات
معتربة من الأقرا�ص املهلو�سة قدرت
بـ 1488قر�ص مهلو�س من خمتلف
الأنواع و قارورتني �سائل مهلو�س،
كما مت توقيف �شخ�صني يتخذان من
هذه التجارة غري القانونية ن�شاطا
مربحا.
حيثيات الق�ضية تعود اىل تلقي قوات
ال�رشطة ملعلومات مفادها قيام
�أحد الأ�شخا�ص برتويج الأقرا�ص
املهلو�سة مب�ساعدة �صيديل من

املنطقة ،على الفور تنقلت قوات
ال�رشطة اىل عني املكان� ،أين
تر�صدت للم�شتبه فيه الذي كان
ب�صدد اخلروج من ال�صيدلية حممال
بكي�س مليء بالأقرا�ص املهلو�سة من
خمتلف الأنواع ،وعليه متت مداهمة
املنزل الذي يقيم فيه الأخري ،بناء
على �إذن بالتفتي�ش �صادر عن النيابة
املخت�صة �إقليميا ،كللت العملية
بالنجاح و�أ�سفرت عن حجز كمية
ثانية معتربة من الأقرا�ص املهلو�سة
وقارورتي �سائل مهلو�س ،وعليه مت
تقدمي امل�شتبه فيهما �أمام وكيل
اجلمهورية الذي �أ�صدر حكم املثول
الفوري يف حق امل�شتبه فيه الأول و
�أمر �إيداع يف حق ال�صيديل.

�صيدليات تبيع اقرا�صا
مهلو�سة ببطاقات �شفاء
م�سروقة من دور العجزة
كما جرى التحقيق م�ؤخرا مع ثالثة
متهمني يف ق�ضية �رسقة بطاقات
ال�شفاء من دور العجزة للمحاكمة
بتهمة تكوين جمعية �أ�رشار ،احل�صول
على م�ؤثرات عقلية عن طريق
و�صفات طبية والن�صب واالحتيال
،ويتعلق �أمر بثالثة �شبان من بينهم
ابن �صيديل .
وك�شفت التح ّريات �أن املتهمني قاموا
ب�رسقة عدد من بطاقات ال�شفاء من
دور العجزة وا�ستغلوها يف اقتناء
�أدوية م�صنفة �ضمن امل�ؤثرات
العقلية ،حيث كانوا يق�صدون دور
العجزة بحجة زيارة فيما يقوم
�أحدهم ب�رسقة بطاقات ال�شفاء
ل�رشاء تلك الأدوية .

للإ�شارة ف�إن خيوط الق�ضية
انك�شفت اثر حادث مرور تعر�ض له
�أحد املتهمني وعرثت م�صالح الأمن
داخل �سيارته على و�صفات طبية
مزورة وبطاقات �شفاء.
وتو�صلت التحريات �إىل �صيدلية كان
ّ
يتم اقتناء املهلو�سات منها و�أكدت
مالكتها �أن �أحد املتهمني ق�صد
ال�صيدلية وقدم لها بطاقة �شفاء
با�سم امر�أة يف العقد ال�سابع من
العمر ،ومبوجب الو�صفة املقدمة
منحته الدواء املطلوب.

�صيدليات تزوّ د تاجر
خمدرات بامل�ؤثرات العقلية
بو�صفات مزورة
و يف ذات ال�سياق �أ�صدرت حمكمة
الأغواط ،حكما يق�ضي ب�سبع
�سنوات حب�سا نافذا وغرامة مالية
بقيمة مليون دينار ،يف حق املدعو
«ع�.س» � 31سنة بجنحة احليازة من
�أجل البيع للمخدّرات و جنحة حيازة
�سالح �أبي�ض من ال�صنف ال�ساد�س
ربر �رشعي ،فيما متت
بدون م ّ
متابعة �رشيكه املدعو «ف.م»32
�سنة بجنحة احليازة لأجل �إ�ستهالك
املخدّرات حيث �صدر �ضده حكم
ب�سنة حب�سا نافذا و غرامة مالية
نافذة بقيمة � 50ألف دينار.
الق�ضية عاجلتها م�صالح الأمن
احل�رضي الرابع بالأغواط ،بناءا
على معلومات م�ؤكدة واردة
مفادها وجود �شخ�ص يقوم برتويج
املخدرات على منت دراجة نارية
على م�ستوى امل�ساحات اخل�رضاء
بالقرب من جامعة عمار الثليجي،

و الذي كان برفقته �رشيكه املدعو
«ف.م»  ،ليتم توقيفه وبحوزته قطعة
من املخدّرات �إ�شرتاها من �سائق
الدراجة «ع�.س» ،و التي بعد تفتي�شها
�ضبطت معه خم�س قطع من الكيف
املعالج ملفوفة بغالف بال�ستيكي
مهيئة للبيع كانت خمب�أة ب�إحكام
�أ�سفل مقعدها.
من جهتها �،أوقفت م�صالح الأمن
احل�رضي الثاين بالأغواط م�سبوقا
ق�ضائيا يبلغ من العمر � 26سنة
ح ّول م�سكنه بحي  252م�سكن لأجل
املتاجرة بالأقرا�ص املهلو�سة
وامل�ؤثرات العقلية ،وهذا بعد قيامه
بطرد �أفراد عائلته من �أجل ت�سهيل
ممار�سة ن�شاطه الإجرامي بكل
حرية.
ومتت العملية بناء على معلومات
م�ؤكدة مفادها تعر�ض �أحد امل�ساكن
بذات احلي لل�رسقة من قبل املتهم
نف�سه الذي �ضبط متلب�سا بفعل
ال�رسقة من داخل م�سكن ،ب�إ�ستعمال
مفاتيح م�صطنعة مع الك�رس م�ستغال
بذلك غياب �صاحب امل�سكن
املتواجد بامل�ؤ�س�سة العقابية
بالأغواط� ،أين قام بالإ�ستيالء على
�أثاث امل�سكن و حمتوياته التي مت
ا�سرتجاعها بعني املكان ،ليتم �إيقافه
و حتويله
وكلّلت عملية تفتي�ش امل�سكن العائلي
للم�شتبه فيه ب�إلقاء القب�ض على
�رشيكه الرئي�سي يف الق�ضية ،و يتعلق
الأمر باملدعو «ح.ي» � 19سنة مع
حجز � 10صفائح من مادة ا�صطناعية
م�صنفة �ضمن املهلو�سات و امل�ؤثرات
العقلية حتمل عالمة باركيديل  5ملغ
 ،كل �صحيفة حتتوي على � 10أقرا�ص
مهلو�سة �أي مبجموع  100قر�ص ،و
�صفيحة �أخرى حتمل العالمة توتينال
 1مع بها ثمانية �أقرا�ص ،بالإ�ضافة
�إىل �سائل مركب م�صنف �أي�ضا
�ضمن املهلو�سات يحمل العالمة
هالوبوريدول .
ّ
املعمق يف الق�ضية �أف�ضى
التحقيق
�إىل �أن امل�شتبه فيهما يقومان بتزوير
و�صفات طبية لطبيب خمت�ص يف
ّ
املخ والأع�صاب ،ق�صد التحايل على
ال�صيدليات ،و من ثم احل�صول على
كميات من الأقرا�ص املهلو�سة و
املتاجرة بها بطريقة غري م�رشوعة،و
مت �إيداعهما رهن احلب�س امل�ؤقت
بتهمة احليازة و املتاجرة بامل�ؤثرات
العقلية بطريقة غري �رشعية.
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بعد قطع اخلط الكهربائي بعني البي�ضاء بورقلة

 21عائلة بقرية عني قدمية
ت�شكو غياب الكهرباء

تئن  21عائلة بقرية عني قدمية التابعة لبلدية عني البي�ضاء بوالية ورقلة  ،حتت وط�أة الظالم
الدام�س وذلك بعد �إقدام م�صالح �سونلغازعلى قطع خط كهربائي عليهم لل�شهر الثاين تواليا .
�أحمد باحلاج
نا�شد ممثلي  21عائلة تقطن
بقرية عني قدمية ببلدية عني
البي�ضاء بدائرة �سيدي خويلد
التابعة لورقلة  ،يف مرا�سلة موجهة
لوايل الوالية ب�صفته امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية ،
كانت قد ت�سلمت يومية «الو�سط
«ن�سخة منها  ،ب�رضورة التدخل
العاجل لفتح حتقيق معمق يف
مالب�سات �إقدام م�ؤ�س�سة �سونلغاز
بورقلة على قطع خط كهربائي
 ،الأمر الذي حرم العائالت
املعنية بالربط بالتيار الكهربائي
ملدة تفوق ال�شهر  ،حيث �أن
هذه الو�ضعية املت�أزمة حرمت
العديد من العائالت من ا�ستغالل
الأجهزة الكهرو منزلية خا�صة
ما تعلق بالثالجات واملكيفات
الهوائية التي تعرف ا�ستهالكا
متزايدا بالنظر للإرتفاع املقلق
لدرجات احلرارة التي جتاوزت
عتبة الـ  50درجة مئوية حتت
الظل.
وقد حمل نف�س املتحدثني

اجلهات املعنية م�س�ؤولية تبعات
العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن انتهاج �سيا�سة االلتفاف على
مطلبهم امل�رشوع خا�صة يف
التوجيهات ال�صارمة للحكومة
املوجهة لوالة اجلمهورية بواليات
جنوب البالد الكبري والقا�ضي
بالتج�سيد ال�صارم ملختلف
الربامج االمنائية بقطاع �سونلغاز
ل�ضمان �صيف بدون انقطاع للتيار

الكهربائي .
ومعلوم �أن وايل والية ورقلة
على هام�ش توزيعه للإعتمادات
املالية على البلديات الكربى
بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي  ،كان قد وجه تعليمات
�صارمة للمدراء التنفيذيني
و الوالئيني ور�ؤ�ساء الدوائر
والبلديات تق�ضي ب�رضورة فتح
قنوات احلوار البناء مع املواطنني

واال�ستماع الن�شغاالتهم وال�سعي
خلف التكفل بها بتطبيق مبد�أ
ح�سب الأولويات والإمكانات
املتاحة .
ويف �إنتظار تدخل جاد من �صناع
القرار بالوالية للتكفل بامل�شكل
القائم يبقى لزاما على  21عائلة
بقرية عني قدمية ببلدية عني
البي�ضاء بورقلة  ،معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى .

حي بكريات بقرية احلدب بورقلة

بعد تر�سيمه على ر�أ�س الوكالة الوالئية
للت�شغيل بورقلة

فار�س الداوي يتعهد
بحلحلة الرتاكمات

�أكد فار�س الداوي مبا�رشة
بعد تن�صيبه على ر�أ�س الوكالة
الوالئية للت�شغيل بورقلة � ،أنه
�ضبط خريطة عمل تهدف
حللحلة الرتاكمات والزام
ال�رشكات باالفراج عن عرو�ض
العمل وفق للآجال املحددة .
ك�شف فار�س الداوي رئي�س
الوكالة الوالئية للت�شغيل اجلديد
� ،أنه عازم على ال�سهر من �أجل
حلحلة الرتاكمات امل�سجلة
يف �سوق ال�شغل  ،من خالل
الإ�رشاف على عدة �إجراءات
لعل من �أبرزها �ضبط عمل
الوكاالت املحلية للت�شغيل  ،مع
�إلزام ال�رشكات الوطنية العاملة
يف ال�صناعة النفطية �سواء
الوطنية �أو الأجنبية من اجل
الإفراج عن خمطط التوظيف
اخلا�ص بال�سنة اجلارية ومن
ثم تقدمي عرو�ض العمل للوكالة
الوالئية للت�شغيل ،م�ؤكدا يف
ذات ال�صدد �أنه �سيكون حري�ص

على معاجلة عرو�ض العمل يف
ظرف وجيز  ،بهدف احتواء
ان�شغاالت طالبي العمل مبا
فيهم خريجي اجلامعات ،
املعاهد الكربى  ،املدار�س
العليا ومرتب�صي مراكز
التكوين املهني والتمهني وحتى
عدميي امل�ستوى املت�سمكني
بالتطبيق ال�صارم لتعليمة
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف بال�رشكات العاملة يف
ال�صناعة النفطية بتطبيق مبد�أ
ح�سب الأولويات والإمكانات
املتاحة  .من جهة ثانية فقد
ذهب رئي�س الوكالة الوالئية
للت�شغيل اجلديد اىل �أبعد من
ذلك قائال»نحن واعون بحجم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا
« ،م�ؤكدا �أنه �سيحا�رص مطالب
البطالني بلغة ال�رصاحة .
�صالح ،ب

ب�سبب تفاقم �أزمة غياب مياه ال�سقي

 70باملائة من ثروة النخيل
مهددة بال�ضياع بتمرنا�ست

طرقات مهرتئة�،إنارة منعدمة ومرافق غائبة
يئن قاطني حي بكريات بقرية
احلدب ببلدية الروي�سات التابعة
لو الية ورقلة  ،حتت وط�أة االفتقار
لعوامل التنمية املحلية واحلرمان
واالق�صاء املمنهج من امل�شاريع
التنموية .
نا�شد �سكان حي بكريات بقرية
احلدب ببلدية الروي�سات الواقعة
 05كلم عن مقر والية ورقلة  ،يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
وايل والية ورقلة ب�رضورة برجمة
زيارة ميدانية لهم للوقوف على
حجم املعاناة التي يكابدونها
جراء افتقارهم لأدنى �رضوريات
العي�ش الكرمي  ،وهو ما عكر
�صفو يومياتهم ،حيث ندد نف�س

املتحدثني بالو�ضعية الكارثية
ل�شبكة الطرقات التي باتت بحاجة
ح�سبهم لإعادة الرتميم والت�أهيل
 ،خا�صة �إذا علمنا �أن الو�ضعية
املزرية للطرقات �أحلقت ا�رضار
ب�صحة املواطنني نتيجة تطاير
الغبار  ،ومما زاد الطني بلة هو
رف�ض �سيارات احلماية املدنية
و�سيارات الأجرة الولوج للحي
ب�سبب و�ضعية الطرقات الكارثية .
من جهة ثانية فقد ت�ساءل
املت�رضرين من واقع التنمية
املزري بحي بكريات بنربة حادة
عن الأ�سباب التي تقف خلف
الت�أخر غري املربر يف ربط بع�ض
ال�شوارع ب�شبكة الإنارة العمومية

مع �إعادة ت�أهيل الأعمدة املهرتئة
 ،حيث �أن املع�ضلة امل�ستمرة
جنم عنها تبعات �سلبية باعتبار �أن
الظالم الدام�س �ساهم ب�شكل كبري
يف تف�شي مظاهر ال�رسقة التي
تطال املنازل وال�سيارات ومما
يحز يف نفو�س ه�ؤالء هو االنت�شار
الرهيب ملروجي ومتعاطي الأفات
االجتماعية  .اىل جانب ذلك فقد
طالبت الأ�رسة الريا�ضية وال�شبانية
باحلي املذكور ب�رضورة �أخذ
مطالبهم بعني االعتبار واملتمثلة يف
دعمهم مبلعب جواري مع�شو�شب
ا�صطناعيا وقاعة متعددة الريا�ضات
لتفجري مكبوتاتهم ،لتبقى الكتاتيب
املنفذ الوحيد بالن�سبة للأطفال

للهروب من غول ال�شارع .
وعلى �صعيد �أخر فقد حمل ذات
املتحدثني ال�سلطات الو�صية
م�س�ؤولية حرمانهم من احلق يف
ال�صحة ب�سبب �إح�صاء قرية حلدب
بكاملها قاعة عالج هذه الأخرية
مو�صدة الأبواب ب�سبب وجودها
طور الرتميم  ،الأمر الذي �أرغمهم
على حتمل عناء التنقل للبحث
عن �سبل ال�شفاء بكل من بلديتي
الروي�سات وعني البي�ضاء  ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع تو�صيات
وزارة ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات القا�ضية بتقريب
ال�صحة من املواطن .

�أحمد باحلاج

البلدية ملزمة ب�شن حملة ابادة وا�سعة النطاق لها

الكالب ال�ضالة تثري خماوف �سكان بلدية مترنا�ست

ت�شهد بلدية مترنا�ست  ،يف الآونة
الأخرية انت�شارا مقلق للكالب
ال�ضالة التي �أ�صبحت تفر�ض
حظرا للتجوال بال�شوارع مبجرد
غرب ال�شم�س واىل غاية ال�ساعات
الأوىل من �صباح كل يوم .
ما جعل ه�ؤالء املواطنني يطالبون
اجلهات املعنية وعلى ر�أ�سها مري
البلدية املذكورة ب�رضورة التدخل

العاجل من خالل �شن حملة نظافة
وا�سعة و ت�سخري كافة االمكانيات
املادية والب�رشية ل�شن حملة �إبادة
وا�سعة النطاق للق�ضاء على ظاهرة
التف�شي املخيف للكالب ال�ضالة
التي ا�صبحت ت�شكل خطرا على
حياتهم خا�صة فلذات �أكبادهم.
�أكد �سكان عديد الأحياء ببلدية
مترنا�ست يف معر�ض حديثهم

ليومية «الو�سط» �أنهم ملزمون
باملكوث يف منازلهم مع غروب
ال�شم�س واىل غاية ال�ساعات
الأوىل من فجر اليوم التايل خوفا
من تعر�ضهم لع�ضات الكالب
ال�ضالة  ،وما �أثار امتعا�ضهم التزام
ال�سلطات املحلية ال�صمت وعدم
التحرك اليجاد حل م�ستعجل
للمع�ضلة القائمة  ،رغم ان

التجاوب مع مطلبهم امل�رشوع ال
يكلف �أموال طائلة بقدر ما يحتاج
حل�س امل�س�ؤولية وجود �إرادة
حقيقية لدى املنتخبني املحليني
 ،موازاة مع ذلك فقد هدد نف�س
املتحدثني بت�صعيد لغة االحتجاج
يف حال عدم التكفل مبطلبهم
والذي و�صفوه بامل�رشوع .

�صالح ،ب

دق املئات من الفالحني ببلديات
عني �صالح  ،فقارة الزواى و
اينغر بوالية ب�سكرة حمذرين يف
نف�س ال�سياق من مغبة العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن تفاقم
�أزمة غياب مياه ال�سقي وهو ما
بات يهدد  70من ثروة النخيل
بال�ضياع .
نا�شد زهاء � 15ألف فالح
ببلديات مترنا�ست  ،وزير
الفالحة والتنمية الريفية
واملوارد ال�صيدية ب�رضورة
التدخل العاجل لإنقاذ 70
باملائة من ثروة النخيل املهددة
بال�ضياع ب�سبب �أزمة العط�ش
احلادة التي اجتاحات الع�رشات
من املحيطات الفالحية و
الب�ساتني القدمية ب�سبب الت�أخر
يف دعمها بالأبار العميقة و
الكهرباء الفالحية وهو ما
يتنافى مع خطاب احلكومة و
م�ساعي ال�سلطات املركزية
احلثيثة الرامية لتقدمي املزيد
من الت�سهيالت لفائدة الفالحني

الراغبني يف خدمة الأر�ض التي
تعترب من بني البدائل احلقيقية
لإنهاء تبعية الإقت�صاد الوطني
لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية
 ،من جهتها فقد اعرتفت
م�صادرنا اخلا�صة بكل من
م�صالح الفالحة ومديرية التوزيع
للكهرباء والغاز و�سط بتمرنا�ست
ب�رشعية مطالب الفالحني �إال
�أنها حتججت بعدم القدرة يف
التجاوب معها يف الظرف الراهن
نظرا للإلتزام ب�سيا�سة التق�شف
املنتهجة من طرف احلكومة و
التي �أ�سفرت عن جتميد م�شاريع
هامة لدعم الن�شاط الفالحي
مب�شاريع الكهرباء الفالحية ،
حيث �أن هذا الو�ضع املزري
حتم على البع�ض من الفالحني
على �إقتناء �صهاريج املياه
ب�أثمان باه�ضة لإنقاذ ثروتهم من
النخيل والتي تعد م�صدر رزق
�أ�سا�سي لغالبيتهم من ال�ضياع .
�صالح ،ب
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الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ح�سن ن�صر اهلل

فريق الدفاع عن "�شيخ الأق�صى" رائد �صالح

ك�شف تفا�صيل خمطط �إ�سرائيلي �ضده
قال فريق الدفاع عن �شيخ الأق�صى رائد �صالح� :إن ادعاءات النيابة "الإ�سرائيلية" �ضد ال�شيخ �صالح خمالفة
ً
كا�شفا عن دور خطري جتاه ال�شيخ �صالح واملقد�سات الإ�سالمية و�أو�ضح ع�ضو فريق الدفاع
للأعراف القانونية،
املحامي خالد زبارقة �أن النيابة "الإ�سرائيلية" و�أجهزة التحقيق وخمابرات االحتالل� ،أعدت خمططا خطريا
وحماوالت م�ستميتة لإدانة و�شيطنة ال�شيخ �صالح يف "ملف الثوابت"،وقال زبارقة يف حديثه" :يجب على
املجتمع العربي وقيادته �إدراك طبيعة هذا امللف وحقيقة التوجه اخلطري غري امل�سبوق لل�سلطة الإ�سرائيلية
جتاه مقد�ساتنا وهويتنا وحا�ضرنا وم�ستقبلنا".
ق.د/وكاالت

وعقدت -اليوم -جل�سات
حمكمة "�إ�رسائيلية" يف
مدينة حيفا املحتلة،
لعر�ض مرافعات فريق
الدفاع عن ال�شيخ �صالح،
حيث �أثبت الفريق "براءة
�شيخ الأق�صى بالأدلة
ا لقطعية "  ،و �أ �ضا ف
املحامي زبارقة" :طاقم
الدفاع �أدى ما ميليه علينا
انتما�ؤنا الديني والوطني
املهنية
و�أخالقياتنا
بتفنيد كل ادعاءات
الإ�رسائيلية،
النيابة
وك�شفنا خيوط الت�آمر يف
هذا امللف".
وتابع" :ك�شفنا الدور
اخلطري املخالف لكل
الأعراف القانونية للنيابة
بالتعاون
الإ�رسائيلية
مع �أجهزة التحقيق
واملخابرات الإ�رسائيلية
يف حماوالتهم امل�ستميتة
لإدانة و�شيطنة �شخ�ص
ال�شيخ رائد �صالح
و�صوالً ل�شيطنة الثوابت
الدينية
واملفاهيم
والوطنية ،وخا�صة يف ما
يتعلق بامل�سجد الأق�صى
املبارك"و�أكد املحامي
�أن "هذا الفعل ي�ؤكد
نوايا امل�ؤ�س�سة الر�سمية
الإ�رسائيلية على ت�سيي�س
املنظومة
وتوظيف
الق�ضائية برمتها �سعياً
للتالعب يف املفاهيم
الدينية
والثوابت

املقد�سة لديننا والثوابت
الوطنية ملجتمعنا".
و�أ�ضاف" :هذا الفعل
الأرعن يعمد خللق �أجواء
الكراهية والعداء ال�سافر
وللإ�سالم
للم�سلمني
و�رشيع ًة"،
عقيد ًة
ً
م�شريا �إىل �أ�سباب
التوتر االحتقان غري
امل�سبوق احلا�صل يف
مدينة القد�س وامل�سجد
املبارك
الأق�صى
وتابع" :حاولت النيابة
�إ�ضفاء
الإ�رسائيلية
ال�صبغة القانونية على
�إجراءاتها متجاهل ًة كل
احلقائق والوقائع التي
تعد الركيزة احلقيقية
ّ

واالحتقان،
للتوتر
حيث �إنها حاولت
جاهد ًة �أن حتمل ال�شيخ
رائد �أو املرابطني
امل�س�ؤولية عن خلق هذا
التوتر وهذه الأجواء
امل�شحونة"و�أو�ضحت �أن
رد ال�شيخ �صالح على
ذلك بكل و�ضوح" :نعم
هناك توتر يف القد�س
الأق�صى
وامل�سجد
املبارك ،وهذا التوتر
بد�أ منذ احتالل املدينة
املباركة على يد االحتالل
الإ�رسائيلي ،وهو م�ستمر
حتى اللحظة"وطالب
فريق الدفاع املحكمة
الإ�رسائيلية بتربئة ال�شيخ

من التهم املزعومة.
املحكمة
و�أمهلت
املركزية "الإ�رسائيلية"
يف حيفا ،النيابة العامة
�أ�سبوعني ،للرد على
تلخي�صات طاقم الدفاع
عن ال�شيخ رائد �صالح،
رئي�س احلركة الإ�سالمية
قبل النطق باحلكم ،بعد
ا�ستماعها �إىل تلخي�صات
طاقم الدفاع ب�ش�أن
االتهامات "الإ�رسائيلية"
املوجهة �إليه.
يذكر �أن �رشطة االحتالل
�أوقفت ال�شيخ رائد �صالح
من منزله يف مدينة �أم
الفحم منت�صف �أوت
املا�ضي  ،2017ووجهت

له الئحة اتهام من 12
بندا تت�ضمن "التحري�ض
على العنف والإرهاب
يف خطب وت�رصيحات
له"و�أم�ضى �صالح 11
�شهرا يف ال�سجن الفعلي،
قبل الإفراج عنه �إىل
�سجن منزيل� ،ضمن
�رشوط م�شددة للغاية
كما �شملت الالئحة
اتهامه بـ"دعم وت�أييد
منظمة حمظورة ،وهي
الإ�سالمية،
احلركة
التي توىل رئا�ستها حتى
حظرها �إ�رسائيليا" قبل
�أكرث من � 3أعوام.

لي�س هناك خطوط حمراء عند
االعتداء على لبنان

قال الأمني العام حلزب اهلل
اللبناين ح�سن ن�رص اهلل� ،إن
املواجهة على احلدود مع
االحتالل ال�صهيوين انتهت
لكنها �أطلقت مرحلة
جديدة مل تعد بها خطوط
حمراء.
وجاء حديث ن�رص اهلل
م�ساء اليوم بعد �ساعات
قليلة من بث احلزب
ت�سجيال م�صورا ال�ستهداف
مقاتليه �آلية "�إ�رسائيلية"
ب�صاروخني �أم�س قرب
م�ستوطنة �أفيفيم قرب
احلدود وقال ن�رص اهلل -يف
كلمة بثها تلفزيون املنار-
�إن حزب اهلل �سريكز الآن
على ا�ستهداف الطائرات
امل�سرية
الإ�رسائيلية
التي تخرتق الأجواء
اللبنانية ،و�إن الأمر "�صار
بيد امليدان" ،م�ؤكدا
�أن "ال�سماح لإ�رسائيل
بانتهاك �سيادتنا �أمر
انتهى"و�أ�ضاف �أن حزب
اهلل كان يرد على االنتهاكات
الإ�رسائيلية داخل مزارع
�شبعا املحتلة ،ولكن اليوم
يرد من خالل حدود 1948
التي تعدها "�إ�رسائيل"
خطا �أحمر ،م�شريا �إىل
�أن احلزب انتقل يف الرد
على "تل �أبيب" من الرد يف
"�أر�ض لبنانية حمتلة �إىل
�أر�ض فل�سطني املحتلة"،
م�شددا على �أن كل اجلنود
الإ�رسائيليني على احلدود
ويف العمق "�سيكونون يف
دائرة اال�ستهداف والرد".
وهدد الأمني العام حلزب
اهلل االحتالل الإ�رسائيلي
قائ ً
"ر�سالتنا
ال:
وا�ضحة� ،إذا اعتديتم
فكل حدودكم وجنودكم
�ستكون
وم�ستوطناتكم
بدائرة اال�ستهداف"ووجه
ن�رص اهلل ر�سالة لالحتالل
طالبهم فيها بالنظر ملا
فعله بهم رئي�س حكومتهم
بينيامني نتنياهو بحماقته
واعتدائه على لبنان ،قائ ً
ال:

"فيما يتعلق بالدفاع عن
لبنان وحدودها لي�س هناك
خطوط حمراء"وركز ح�سن
ن�رص اهلل يف خطابه على
اجلانب املعنوي والنف�سي
يف احلرب مع "�إ�رسائيل"،
�إذ قال �إن جزءا رئي�سيا
من معركة احلزب مع
االحتالل معنوي و"لذلك
قلنا للإ�رسائيليني �أن
ينتظرونا" ،يف �إ�شارة �إىل
رد حزب اهلل على ا�ستهداف
املقاتالت "الإ�رسائيلية"
مواقع للحزب قرب
العا�صمة دم�شق قبل
�أيام و�إىل حتليق طائرتني
م�سريتني "�إ�رسائيليتني"
فوق ال�ضاحية اجلنوبية
لبريوت املعقل الرئي�سي
للحزب.
و�أ�شار �إىل �أن اجلي�ش
�أخلى
"الإ�رسائيلي"
مواقعه وثكناته على طول
احلدود مع لبنان منذ
توعد حزب اهلل بالرد على
االعتداءين ،كما �أعلن حالة
اال�ستنفار واجلاهزية على
كل امل�ستويات يف املناطق
ال�شمالية ،و�أ�ضاف "نحن
�أمام �إ�رسائيل التي تدعي
�أن جي�شها الأقوى يف
املنطقة كانت خالل 8
�أيام خائفة وقلقة".
ا�ستهداف
وبخ�صو�ص
للمدرعة
احلزب
"الإ�رسائيلية" ،قال ن�رص
اهلل �إن قرار حزبه ب�أن
يكون الرد على �إ�رسائيل
يف �ساعات النهار هو ما
ت�سبب بالت�أخري يف تنفيذ
العملية ،عا ًّدا �أن "�أعظم ما
يف عمليتنا الع�سكرية �أنها
�أجنزت رغم كل التهديدات
الإ�رسائيلية برد قا�س".

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

تدهور احلالة ال�صحية للأ�سريين ال�سائح و�أبو دياك
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أم�س الثالثاء ،ب�أن خطر
املوت يهدد الأ�سريين املري�ضني
ب�سام ال�سائح و�سامي �أبو دياك يف
�أي حلظة وقال رئي�س هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين قدري �أبو بكر،
يف ت�رصيحات �صحفية" :ما زالت
حالة ال�سائح و�أبو دياك حرجة
جدا ،وال حت�سن على و�ضعهما

ال�صحي"و�أ�ضاف�" :س�أطالب اليوم
ممثلني عن ال�صليب الأحمر بزيارتهما
من �أجل االطمئنان على �صحتهما،
و�إيفادنا بتفا�صيل �أكرث حول معاناتهما
واملوت البطيء الذي متار�سه م�صلحة
ال�سجون الإ�رسائيلية بحقهما" .و�أ�شار
�إىل �أن �أبو دياك وال�سائح يعي�شان على
م�سكنات قوية جدا ،وال ي�ستطيعان
الوقوف �أو تناول الطعام ،وال ي�ستجيب

ج�سداهما للأدوية ،حتى و�صلت
حالتاهما �إىل ال�صعوبة يف النطق،
وو�ضعهما ح�سب ما ي�صلنا حرج
جدا ،خا�صة فيما يتعلق بو�ضع الأ�سري
ال�سائح الذي يزداد خطورة.
ويعد �سامي �أبو دياك ( 35عاما) من
بلدة �سيلة الظهر� ،شمايل ال�ضفة
الغربية ،من �أخطر احلاالت املر�ضية
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،وهو يعاين

من كتلتني �رسطانيتني يف الأمعاء،
و�أعلى البطن ،منذ نحو � 4أعوام ،وال
يقوى على احلركة �إال على كر�سي
متحرك ،ويحتاج لرعاية خا�صة
وم�ستمرة ملمار�سة حياته اليومية �أما
املعتقل ال�سائح ،فيعاين من �أمرا�ض
�رسطان العظام ،و�رسطان نخاع الدم
احلاد ،وق�صور بع�ضلة القلب ي�صل
لـ ،%80والتهاب حاد ومزمن بالرئتني،

وم�شاكل �صحية �أخرى .واعتقل جي�ش
االحتالل ال�سائح يف � 8أكتوبر ،2015
خالل ذهابه حل�ضور �إحدى جل�سات
حماكمة زوجته ،التي كانت معتقلة يف
حينها ،ووجهت له تهمة "ال�ضلوع يف
عملية قتل �ضابط �إ�رسائيلي وزوجته"،
قرب قرية بيت فوريك �رشق مدينة
نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية ،قبل �أيام
من اعتقاله وارتفع عدد املعتقلني

الذين توفوا داخل ال�سجون �إىل 216
�شهيدا منذ العام  ،1967وفقا لنادي
الأ�سري.
ووفق �إح�صائيات ر�سمية �صدرت
عن هيئة �ش�ؤون الأ�رسى ،و�صل عدد
الأ�رسى الفل�سطينيني �إىل  ،5700بينهم
 230طفال و 48معتقلة و 500معتقل
�إداري و 1800مري�ض بينهم 700
بحاجة لتدخل طبي عاجل.
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ال�سيناريو الكوري:

كيف تعاملت �إيران مع جهود الو�ساطة الفرن�سية؟
خا�صا ،يف البداية ،باجلهود التي تبذلها فرن�سا من �أجل تقلي�ص حدة اخلالفات مع الواليات املتحدة الأمريكية،
رغم �أن �إيران �أبدت اهتما ًما
ً
على نحو دفع وزير اخلارجية الإيراين �إىل زيارة بياريتز حيث تعقد قمة ال�سبع الكربى ،يف � 25أغ�سط�س � ،2019إال �أنها مل تتجاوب ب�شكل
ملحوظ مع بع�ض الأفكار التي طرحها الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،خا�صة فيما يتعلق بعقد لقاء بني الرئي�سني الإيراين ح�سن روحاين
والأمريكي دونالد ترامب ،لالتفاق على الآليات التي ميكن من خاللها احتواء الت�صعيد احلايل وعدم تطوره �إىل مرحلة قد ال ميكن �ضبط
امل�سارات املحتملة التي رمبا يتجه �إليها هذا الت�صعيد فيها.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة

اعتبارات عديدة:
�سعت �إيران عرب �إبداء دعمها
الأ َّويل للجهود التي تقوم بها
فرن�سا� ،إىل تعزيز احتماالت
الو�صول �إىل توافقات مرحلية
ميكن من خاللها تقلي�ص
حدة ال�ضغوط التي تتعر�ض
لها حال ًيا ب�سبب العقوبات
الأمريكية ،والتي �أدت �إىل
انخفا�ض م�ستوى �صادراتها
النفطية التي و�صلت �إىل 100
�ألف برميل يوم ًيا يف يوليو
 ،2019بعد �أن كانت تبلغ
نحو  2.5مليون برميل يوم ًيا
قبل فر�ض هذه العقوبات.
ورغم �أنه مل تت�ضح تفا�صيل
املبادرة الفرن�سية ،ف�إنها،
وفقًا لتقارير عديدة ،ت�ضمنت
تخفيف القيود على �إيران
فيما يتعلق بت�صدير النفط،
مقابل عودتها من جديد
لاللتزام باالتفاق النووي.
لكن مع اجتاه باري�س �إىل طرح
فكرة عقد لقاء بني روحاين
وترامب� ،سارعت طهران
�إىل رف�ض ذلك ،م�شرية �إىل
ً
�رشوطا مقابلة ينبغي
�أن ثمة
و�ضعها يف االعتبار قبل �أن
جترى مفاو�ضات جديدة مع
وا�شنطن ،يتمثل �أهمها يف
عودة الأخرية �إىل االتفاق
النووي ،وهو ما �أ�شار �إليه
بو�ضوح وزير اخلارجية
حممد جواد ظريف ،يف 30
�أغ�سط�س الفائت ،بقوله �أنه

«�إذا �أرادت الواليات املتحدة
الأمريكية التفاو�ض فيجب
عليها �رشاء تذكرة العودة �إىل
االتفاق النووي».
ويف ر�ؤية طهران ،ف�إن عودة
وا�شنطن لالتفاق النووي،
رغم ال�صعوبات العديدة التي
تواجهها ،ميكن �أن حتقق
�أكرث من هدف� .إذ �أنها
�ست�ؤدي �إىل رفع العقوبات
الأمريكية املفرو�ضة عليها
وعودة ال�رشكات الأجنبية
الكربى لال�ستثمار فيها من
جديد .ومن هنا ،حر�صت
�إيران على توجيه �إ�شارات
ب�أنها غري معنية برتجمة مثل
هذه الأفكار �إىل خطوات
على الأر�ض ،على الأقل يف
هذه املرحلة ،وهو ما ميكن
تف�سريه يف �ضوء اعتبارات
عديدة يتمثل �أبرزها يف:
لقاء �صور:
ترى طهران �أن �أى لقاء
حمتمل قد يعقد بني روحاين
وترامب يجب �أن يكون نهاية
للمفاو�ضات ولي�س بداية
لها ،مبا يعني �أنها تعترب �أن
الأولوية بالن�سبة لها ترتكز يف
�إجراء مفاو�ضات جديدة مع
وا�شنطن تُه ِّيئ املجال �أمام
عودة الأخرية لالتفاق النووي
ورفع العقوبات التي تفر�ضها
عليها ،مقابل �أن تعود طهران
لاللتزام باالتفاق النووي،
بعد اخلطوات التي اتخذتها
يف الفرتة الأخرية واخلا�صة
بزيادة كمية اليورانيوم
منخف�ض التخ�صيب ورفع
م�ستواه.

ومبعنى �آخر ،ف�إن �إيران ال
ترغب يف �أن تتبنى ال�سيناريو
الكوري ال�شمايل ،حيث عقد
الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب والزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جوجن �أون
لقاءات ثنائية عديدة يف
�سنغافورة وفيتنام يف  12يونيو
 2018و 27فرباير  ،2019قبل
�أن يعرب الأول احلدود بني
الكوريتني يف  30جوان ،2019
يف �أول زيارة لرئي�س �أمريكي
ما زال يف من�صبه ،بعد لقاءه
مع الأخري يف املنطقة
منزوعة ال�سالح.
ويف ر�ؤية طهران ،ف�إن هذه
حري�صا يف الفرتة احلالية
اللقاءات مل ت�سفر يف النهاية مع دولها ،يجب �أن يوقفوا
ً
على توجيه ر�سائل ب�أنه غري
عن نتائج �إيجابية كبرية العقوبات اجلائرة».
معني باال�ستجابة لأية دعوة
ت�ساعد يف �إنهاء الأزمة �ضغوط الإقليم:
امل�ستمرة بني وا�شنطن توازت اجلهود التي تبذلها للتهدئة ووقف الت�صعيد
وبيوجن ياجن .ومن هنا ،ف�إن فرن�سا يف املرحلة احلالية احلايل ،على نحو بدا جل ًيا يف
اجتاهات عديدة يف طهران مع اجتاه �إ�رسائيل �إىل تو�سيع تعمده ،بعد اجلولة التي قام
اعتربت �أن جمرد عقد هذا نطاق املواجهة الإقليمية مع بها ظريف يف بع�ض الدول
اللقاء لن يحقق �سوى هد ًفا �إيران لتتجاوز �سوريا ومتتد الأوروبية ،و�آخرها زيارته
�إعالم ًيا لوا�شنطن ،يتمثل يف �إىل كل من العراق ولبنان ،بعد لفرن�سا مرتني يف �أقل من 48
ا�ستجابة طهران ملطالبها الهجمات العديدة التي ن�سبت �ساعة ،توجيه ر�سائل مت�شددة
ب�إجراء مفاو�ضات قبل �أن �إليها وا�ستهدفت مواقع تابعة على �أكرث من �صعيد.
تلبي الأوىل �رشوطها اخلا�صة حلزب اهلل اللبناين وميلي�شيا فقد كان الفتًا �أن احلر�س
الثوري �أجرى جتربة جديدة
برفع العقوبات والعودة احل�شد ال�شعبي العراقية.
ووفقًا لر�ؤية طهران ،ف�إن لإطالق �صاروخ يف مركز
لالتفاق النووي.
ومن هنا� ،سارع الرئي�س مثل هذه ال�رضبات ت�أتي اخلميني الف�ضائي ب�شمال
ح�سن روحاين �إىل الرد على يف �سياق ال�ضغوط التي �إيران ،يف � 29أغ�سط�س
املقرتح اخلا�ص بعقد هذا متار�سها الواليات املتحدة الفائت ،كان من املقرر
اللقاء بقوله ،يف � 26أغ�سط�س الأمريكية ،والتي حر�صت �أن يحمل قم ًرا �صناع ًيا
الفائت« :ال نريد التقاط �صور على توجيه �إ�شارات متعددة �إىل الف�ضاء لكنه انفجر
مع �أى �أحد» ،م�ضيفًا �أنه «�إذا ب�أن خالفاتها مع �إيران ال على من�صة الإطالق ب�سبب
كان الأمريكيون ي�سعون �إىل تنح�رص يف االتفاق النووي ،م�شكالت فنية .ورغم �أن
أي�ضا برنامج التجربة ف�شلت ،ف�إنها
ا�ستتباب الأمن يف املنطقة و�إمنا ت�شمل � ً
ويريدون عالقات �أف�ضل ال�صواريخ البالي�ستية ،ونفوذ تك�شف ،يف كل الأحوال ،عن
�إيران يف بع�ض دول املنطقة� ،إ�رصار «البا�سدران» على
ال �سيما �سوريا ولبنان والعراق حتدي الدعوات التي تطلقها
الدول الغربية بالتوقف عن
واليمن.
ومن هنا ،اعتربت �إيران �إجراء �أن�شطة خا�صة بتطوير
�أن الهدف الأ�سا�سي الذي برنامج ال�صواريخ البالي�ستية
ت�سعى مثل هذه ال�رضبات �إىل باعتبار �أن ذلك يتعار�ض مع
حتقيقه هو �إ�ضعاف موقعها االتفاق النووي وقرار جمل�س
يف الإقليم وتقلي�ص قدرتها الأمن رقم .2231
على حت�سني �رشوط التفاو�ض وتوازى ذلك مع ت�أكيد تقرير
متهيدا النتزاع للوكالة الدولية للطاقة
مع وا�شنطن،
ً
تنازالت من جانبها يف ملفات الذرية ،يف � 30أغ�سط�س
وق�ضايا حتظى باهتمام الفائت ،على �أن �إيران
خا�ص من قبل الدول الغربية جتاوزت احلدود امل�سموح
بها لتخ�صيب اليورانيوم وفقًا
و�إ�رسائيل.
لالتفاق النووي� ،إذ و�صلت
نفوذ «البا�سدران»:
ما زال احلر�س الثوري كمية اليورانيوم منخف�ض

التخ�صيب �إىل  241.6كيلو
جرام ،حيث من املفرت�ض
�أن تكون عند حدود 202.8
كيلو جرام ،كما بلغ م�ستوى
التخ�صيب  %4.5رغم �أن
االتفاق يق�ضي ب�أن يقف عند
حدود .%3.67
والالفت هو �أن و�سائل
الإعالم الرئي�سية القريبة
من احلر�س الثوري ،على
غرار وكالة �أنباء «فار�س»،
كانت �أول من �سارع �إىل ن�رش
مقتطفات من هذا التقرير،
على نحو ي�شري �إىل �أن �إيران
ما زالت حري�صة على الرتويج
لإجراءاتها الت�صعيدية يف
االتفاق النووي باعتبار �أنها
�آلية ت�ستخدمها يف الرد على
العقوبات الأمريكية.
ويف النهاية ،ميكن القول �إن
جهود الو�ساطة التي تبذلها
باري�س يبدو �أنها �سوف
تتوا�صل خالل املرحلة
القادمة ،حيث ما زالت
باري�س ت�سعى �إىل �ضمان
ا�ستمرار العمل باالتفاق
النووي وتقلي�ص حدة
الت�صعيد احلالية ،رغم �أن
�إيران حري�صة على و�ضع
عقبات عديدة �أمامها،
خا�صة فيما يتعلق مبحاولة
ت�أجيج الأزمات الإقليمية يف
املنطقة يف �إطار تعاملها مع
ال�سيا�سة الأمريكية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
0551.19.61.45

�إ�شهارPUB

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
الكائن مكتبه � :شارع الأمري عبد القادر  49/ 146اجللفة الهاتف 027 92 22 50 :
�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة  750 -749- 748من ق .ا .م .و .ا
نحن الأ�ستاذ ويرق عبد القادر حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة م�ستخلف للأ�ستاذ بن حادو
حممد املوقع �أدناه
الكائن مكتبنا � :شارع الأمري عبد القادر  49/ 146اجللفة و املوقع �أ�سفله
و بطلب من ال�سيد  :بوجالل �سليم بن �أحمد ال�ساكن (ة)  :نهج فل�سطني خن�شلة
�ضد ال�سيد  :بورمادة لزهر عادل بن قدور
ال�ساكن (ة)  :املنطقة ال�صناعية ق�سم  201جمموعة ملكية  32بناية  1491باجللفة
مبقت�ضى ال�سند التنفيذي املتمثل يف ال�شيك رقم  6255407 :امل�ؤرخ يف  2017/ 12/ 27 :بقيمة :
 100.000.000.00دج القابل لل�سحب من القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة باب الزوار الرمز  146و �شهادة
عدم الدفع رقم 00319AA6255704 :
ال�صادرة بتاريخ  2018/ 02/ 11 :عن بنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة خن�شلة و املمهور بال�صيغة
التنفيذية .
بناء على �أمر حجز تنفيذي على عقار ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم  2018/ 827بتاريخ : 2018/ 08/ 30و املعدل بالأمر حتت رقم  2018/ 930 :بتاريخ 2018/ 09/ 29 :
بناء على اخلربة املنجزة من قبل اخلبري الأ�ستاذ بن عمار بلقا�سم رقم الإيداع  67فهر�س رقم 2019/ 69 :
بتاريخ  2019/ 02/ 28 :ببيع العقار املحجوز باملزاد العلني ب�سعر افتتاحي قدره  :اثنى ع�شر مليون و
ثالثمائة و خم�سة و ع�شرون الف دينار جزائري (  12.325.000.00دج )
و بناءا على حم�ضر �إيداع قائمة �شروط البيع امل�ؤرخ يف  2019/ 03/ 11 :رقم الإيداع  2019/ 04 :فهر�س
رقم 2019/ 85 :
بناءا على الأمر حتديد جل�سة البيع ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة امل�ؤرخ يف  2019 /04/ 08 :حتت
رقم 19/ 410 :
نعلن للجمهور �أنه �سي�شرع يف البيع باملزاد العلني ل�صالح �أعلى و �أخر مزايد ابتداء من ال�سعر االفتتاحي
بعد �إنقا�ص الع�شر و املقدر ب  11.092.500.00 :دج و املحدد يوم  2019/ 09/ 16 :على ال�ساعة الثانية
(  )14:00زواال بقاعة اجلل�سات رقم  02مبقر املحكمة باجللفة .
تعيني العقار  :العقار املتمثل يف  100/ 50فقط من العقار على ال�شياع من قطعة الأر�ض الكائنة باملنطقة
ال�صناعية �أي م�ساحة (  2465م ) 2على ال�شياع ح�سب العقد حجم  734/ 97و الذي يحتوي على م�ستودع
� ،إدارة و �صور و مت حتديد ال�سعر االفتتاحي بعد �إنقا�ص الع�شر و املقدر ب  11.092.500.00 :دج (احدى
ع�شر مليون و اثنان و ت�سعون الف و خم�سمائة دينار جزائري)
�شروط البيع � :إ�ضافة اىل ال�شروط الواردة يف قائمة البيع امل�شار �إليها �أعاله ف�إن الرا�سي عليه املزاد
يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س  1/5الثمن و امل�صاريف و حقوق املح�ضر
و الر�سوم امل�ستحقة و بدفع املبلغ يف �أجل � 08أيام املوالية لر�سو املزاد ب�أمانة �ضبط املحكمة فعلى اجلمهور
الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �شروط البيع مبكتب املح�ضر الق�ضائي املبني �أعاله �أو بكتابة �ضبط
املحكمة .

الو�سط2019/09/04:

Le Chiffre d’Affaires

مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
الكائن مكتبه � :شارع الأمري عبد القادر  49/ 146اجللفة الهاتف 027 92 22 50 :
�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة  750 -749- 748من ق .ا .م .و .ا
نحن الأ�ستاذ ويرق عبد القادر حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة م�ستخلف للأ�ستاذ بن حادو
حممد املوقع �أدناه الكائن مكتبنا ب�شارع الأمري عبد القادر بناية 49/ 146
و بطلب من ال�سيد (ة)  :خلفاوي رابح جمال بن داود ال�ساكن (ة)  :بحي ال�شيخ عامر بريان والية غرداية
�ضد ال�سيد (ة)  :يطو حمجوب بن حممد ال�ساكن (ة)  :ب�شارع الأمري عبد القادر بال�شارف اجللفة
تنفيذا ملا جاء يف ال�سند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب التوثيق للأ�ستاذ :
كا�سي مو�سى �سليمان بن ب�أحمد رقم الفهر�س  2012/ 137 :بتاريخ  2018/ 01/ 18 :و املمهور بال�صيغة
التنفيذية
بناء على �أمر حجز تنفيذي على عقار ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/ 853بتاريخ 2016 /11/ 10
و بناءا على �أمر حجز تنفيذي على عقار ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/ 853
بتاريخ 2016/ 11/ 10
بناء على �إيداع قائمة �شروط البيع رقم  2019/ 01فهر�س  2019/ 17امل�ؤ�شر عليها من طرف رئي�س حمكمة
اجللفة بتاريخ  2019/ 01/ 14و التي حددت بها جل�سة االعرتا�ضات بتاريخ  2019/ 02/ 11 :و مت حتديد
جل�سة البيع باملزاد العلني بتاريخ 25/03/2019و بالنتيجة احلكم ببيع العقارات على التوايل :
 /01قطعة �أر�ض بتجزئة  250قطعة بال�شارف بالق�سم  13جزء  61م�ساحته  202مرت  250قطعة
بال�شارف بالق�سم  13جزء  61م�ساحته  202ب�سعر افتتاحي �إجمايل بعد �إنقا�ص الع�شر مببلغ قدره ب :
( 909.000.00دج) ت�سعمائة و ت�سعة االف دينار جزائري
� /02سكن بحي امللعب بال�شارف بالق�سم  07اجلزء  160م�ساحته  245مرت مربع ب�سعر افتتاحي �إجمايل
بعد �إنقا�ص الع�شر مببلغ قدره ( 5.512.500.00دج) خم�سة مليون و خم�سمائة و اثنا ع�شر �ألف و
خم�سمائة دينار جزائري .
/03منابه يف ال�سكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�شياع بال�شارف بالق�سم  07اجلزء 161
م�ساحته  144مرت مربع ب�سعر افتتاحي اجمايل بعد انقا�ص الع�شر مببلغ قدره  3.240.000.00 :دج
ثالثة ماليني و مئتني و �أربعون �ألف دينار جزائري .
و املحدد يوم  2019/ 06/ 17و امل�ؤجلة جلل�سة 2019/ 09/ 16على ال�ساعة الثانية ( )14:00زواال مبقر
حمكمة اجللفة .
وذلك ال�ستفاء مبلغ الدين املقدر ب  4.300.000.00 :دج بالإ�ضافة اىل امل�صاريف الق�ضائية .
�شروط البيع � :إ�ضافة اىل ال�شروط الواردة يف قائمة البيع امل�شار �إليها �أعاله فعلى الرا�سي عليه املزاد
يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س  1/5الثمن و امل�صاريف و حقوق املح�ضر
و الر�سوم امل�ستحقة و بدفع املبلغ يف �أجل � 08أيام املوالية لر�سو املزاد ب�أمانة �ضبط املحكمة فعلى اجلمهور
الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �شروط البيع مبكتب املح�ضر الق�ضائي املبني �أعاله �أو بكتابة �ضبط
املحكمة .
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الو�سط2019/09/04:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

on

الإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
املادة  749من ق �إ م و �إ
تعلن املح�ضرة الق�ضائية املوقعة �أدناه �أنه تنفيذا ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة الق�سم العقاري ،م�ؤرخ يف  2018/ 05/ 27حتت رقم الفهر�س  2018 /03256ممهور بال�صيغة التنفيذية
امل�سلمة بتاريخ  2018/ 12/ 03حتت رقم .2018/ 2010
بعد االطالع على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة ،الغرفة العقارية ،امل�ؤرخ يف  ،2018/ 11/ 11ق�ضية رقم  ،2018/ 02648الفهر�س رقم  2018 /03196امل�ؤيد وامل�صحح للخط�أ املادي الوارد يف ديباجة احلكم
امل�ؤرخ يف .2018/ 05/ 27
بعد االطالع على ال�شهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظ العقاري بزرالدة �إدارة الأمالك الوطنية امل�ؤرخة يف .2019/ 01/ 23
بعد االطالع على م�ستخرج ال�ضريبة العقارية �صادرة عن بلدية الدويرة بتاريخ .2019/ 01/ 27
بعد االطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى امانة �ضبط حمكمة القليعة بتاريخ  2017/ 06/ 08حتت رقم . 17/ 372
فقد مت �إيداع دفرت �شروط البيع املعدة من قبلنا ب�أمانة �ضبط حمكمة القليعة بتاريخ  29/05/2019حتت رقم  2019/ 008و امل�ؤ�شر عليها من قبل رئي�سة البيوع العقارية ملحكمة القليعة وذلك ب�ش�أن بيع العقار باملزاد
العلني.
لفائدة كل من  :ورثة املرحومة خليفي فطومة بنت ال�سعيد و هم .
• ال�سيدة مر�سي خرية بنت حممد .العنوان 11 :حي جتزئة ي�سوال قويدر زرالدة ،اجلزائر.
• ال�سيدة مر�سي فاطمة بنت حممد ..العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
• ال�سيد مر�سي خل�ضر ابن حممد .العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
• ال�سيدة مر�سي حدة بنت حممد .العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
• ال�سيدة مر�سي زهرة بنت حممد .العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
• ال�سيد مر�سي ر�شيد ابن حممد .العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
�ضد كل من  :ورثة املرحومة خليفي فطومة بنت �سعيد وهم:
 -01ال�سيد مر�سي عبد القادر بن حممد  .العنوان � :شارع الإخوة م�شي�ش  ،ال�سويدانية
-02ال�سيد مر�سي يحي بن حممد  .العنوان � :شارع الإخوة م�شي�ش  ،ال�سويدانية
التعيني :العقار كائن ب�شارع االخوة م�شي�ش بلدية ال�سويدانية والية اجلزائر متمثل يف قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء م�شيد عليها م�سكن قدمي يحتوي على طابق �أر�ضي يتكون من  04غرف مطبخ ،مرحا�ض ،حمام و�ساحة
م�شيد على م�ساحة قدرها  128م 2مع وجود بناية يف طور الإجناز وتقدر امل�ساحة االجمالية للعقار حمل الق�سمة  346م 2حمدود من ال�شمال بقطعة �أر�ض �شاغرة ومن اجلنوب ب�ساحة و�شارع االخوة م�شي�ش ومن
ال�شرق بعمارات ومن الغرب مبلكيات خا�صة.
وان ال�سعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�ضائي مببلغ يقدر بـ ( 55.360.000.00دج ) خم�سة وخم�سون مليون وثالثمائة و�ستون �ألف دينار جزائري.
و�أنه مت حتديد جل�سة االعرتا�ضات ليوم االثنني املوافق لـ  24/06/2019مبحكمة القليعة على ال�ساعة العا�شرة �صباحا ()10:00
وانه مت حتديد جل�سة البيع باملزاد العلني ليوم االثنني املوافق ل  30/09/2019قاعة اجلل�سات على ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا()11:00
ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال مبكتب املح�ضرة الق�ضائية بالعنوان والرقم املدون �أعاله.
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الو�سط2019/09/04:
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
اال�ستاذة :معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جما�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط البيع
باملزاد العلني املادة  748من ق ا م و ا

تعلن املح�ضرة الق�ضائية املوقعة ادناه انه تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف امر االداء ال�صادر عن حمكمة القليعة بتاريخ  2018/ 07/ 01رقم الفهر�س  18/ 00721و
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف 2018/ 10/ 15
بعد االطالع على ال�شهادة ال�سلبية ال�صادرة عن املحافظ العقاري بالقليعة ادارة االمالك الوطنية حتت رقم 2019/ 135
بعد االطالع على م�ستخرج جدول ال�ضريبة العقارية �صادرة عن مفت�شية ال�ضرائب لبلدية فوكة بتاريخ 2019/ 06/ 23
بعد االطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ  2019/ 06/ 02حتت رقم 2019/ 0384
فقد مت ايداع دفرت �شروط البيع املعدة من قبلنا بامانة �ضبط حمكمة القليعة بتاريخ  2019/ 06/ 24حتت رقم  2019/ 010و امل�ؤ�شر عليها من قبل رئي�سة البيوع العقارية
ملحكمة القليعة و ذلك ب�شان بيع العقار باملزاد العلني
لفائدة:ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة هيدروكلني املمثلة مب�سريها ال�سيد عمارة مولود
الكائن مقرها ب:حي  134م�سكن عمارة  A3رقم  04بو�شاوي ال�شراقة اجلزائر
�ضد :ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ذات ال�شخ�ص الوحيد امل�سماة باتي رامول دي زاد املمثلة يف ممثلها القانوين
الكائن مقرها ب:م�شروع  241م�سكن بو�سماعيل
التعيني:ملكية م�ساحتها ثالثة وخم�سني ار و ثمانون �سنتيار (53ار و �80سنتيار) كائنة ببلدية فوكة والية تيبازة حتتوي على بناية تتكون من :طابق �سفلي ينق�سم اىل
ثالثة غرف .مطبخ.بيت احلمام و الطابق العلوي ينق�سم اىل ارع غرف و بيت احلمام ت�شكل جمموعة ملكية رقم ثمانية وع�شرون من خمطط م�سح االرا�ضي ق�سم ثالثة
03
وان ال�سعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�ضائي مببلغ يقدر مببلغ
ب322.320.000.00:دج بثالثمائة واثنان و ع�شرون مليون وثالثمائة وع�شرون الف دينار جزائري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار
وانه مت حتديد جل�سة االعرتا�ضات ليوم االثنني املوافق ل  2019/ 09/ 30مبحكمة القليعة على ال�ساعة العا�شرة �صباحا ()10:00
وانه مت حتديد جل�سة البيع باملزاد العلني ليوم االثنني املوافق ل  2019/ 10/ 28قاعة اجلل�سات على ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا ()11:00
ملزيد من املعلومات يرجي االت�صال مبكتب املح�ضرة الق�ضائية بالعنوان و الرقم املدون اعاله

الو�سط2019/09/04:
ن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور بال�صيغة التنفيذية يف جريدة وطنية
( املادة 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)
لفائدة  /ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة "انرتنا�سيونال اجلزائر "  SARL Tiba International Algérieاملمثلة من طرف م�سريها
العنوان ب  /حي �سالم  02ق�سمة رقم  115مزرعة طاهر بو�شات بئرخادم اجلزائر
�ضد  /ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة "ميلو فود "  MILOU FOODامل�أخوذة يف �شخ�ص م�سريها
العنوان ب  /حي مب حمود جمموعة ملكية � 94( 103سابقا ) ق�سم  01باب الزوار اجلزائر
نحن الأ�ستاذ بوجليدة ال�سعيد حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة احلرا�ش اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة  08رقم
 32احلرا�ش
 مبوجب ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر بتاريخ 2018/ 10/ 24عن حمكمة الدار البي�ضاء الق�سم التجاري  /البحري حتت رقم 18/ 02012فهر�س رقم  18/ 04681و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2019/ 05/ 23حتت رقم 19/ 768
حيث �أننا قمنا مببا�شرة �إجراءات التنفيذ من خالل االنتقال اىل العنوان املذكور من اجل تبليغ ال�سند التنفيذي و التكليف بالوفاء و عند و�صولنا اىل
الأماكن مل نتمكن من �إيجاد ال�شركة و ح�سب الت�صريحات املدالت لنا ف�إنها توقفت عن الن�شاط و غادرت الأماكن منذ مدة و عليه وا�صلنا �إجراءات
التبليغ بر�سالة م�ضمنة طبقا للمادة  411من ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة �إعالنات البلدية بتاريخ  2019/ 07/ 09و عن طريق التعليق يف
لوحة �إعالنات املحكمة بتاريخ 2019/ 07/ 10
 و بناء على الأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء يف  2019/ 08/ 05حتت رقم  2019/ 2411املت�ضمن الإذن بالن�شر يف اجلريدة اليوميةالتكليف بالوفاء الذي يق�ضي ب � :إلزام املدعي عليها يف الرجوع ب�أن تدفع للمدعية يف الرجوع مبلغ اربعمائة و �أربعة و �سبعني الف و ثالثمائة و
�أربعة دينار جزائري و ثالثة و �سبعني �سنتيما  474.304.73دج و كدين مقابل خدماتها و مبلغ �ستني الف دينار جزائري ( 60.000.00دج ) تعوي�ضا عن
ال�ضرر مع حتميلها امل�صاريف الق�ضائية مببلغ  3500دج
و حتميل املدعى عليها يف الرجوع امل�صاريف الق�ضائية للدعوى احلالية مببلغ �سبعة و ثالثون الف دينار جزائري 37.000.00دج يف �إطار ت�صفية
امل�صاريف الق�ضائية و حتميلها باقي امل�صاريف الق�ضائية امل�ستحقة
و نبهناه ب�أن له �أجل * 15يوم* للوفاء و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

الو�سط2019/09/04:

ن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور بال�صيغة التنفيذية يف جريدة وطنية
( املادة 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية)
لفائدة  /م�ؤ�س�سة �صناعة الأحدية املدنية ذات �أ�سهم من قبل مديرها العام

Par décision n° 234 du 27 avril
برج الكيفان
العنوان ب � 08 /شارع اول نوفمرب
Le Chiffre
d’Affaires
مرمي
عمريو
م�سريتها
طرف
من
اليا�سمني
اناقة
خياطة
حمدودة
�ضد � /شركة ذات م�س�ؤولية
2019 du ministre de l’Energie,
العنوان ب  /حي النخلة رقم  122حمل  02ال�شراعبة الكاليتو�س
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
نحن الأ�ستاذ بوجليدة ال�سعيد حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة احلرا�ش اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة  08رقم
autorisation
d’exercice
de
 32احلرا�ش
18/ l’activité
 deحتت رقم 03835
 stockageالبحري
احلرا�ش الق�سم التجاري /
 مبوجب ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر بتاريخ  2018/ 12/ 31عن حمكمةet de
فهر�س رقم  18/ 07022و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2019/ 04/ 04حتت رقم 19/ 620
distribution des carburants
حيث �أننا قمنا مببا�شرة �إجراءات التنفيذ من خالل االنتقال اىل العنوان املذكور من اجل تبليغ ال�سند التنفيذي و التكليف بالوفاء مل نتمكن من �إيجاد
et augmentation
ال�شركة و ح�سب الت�صريحات املدالت لنا فقد غادرت الأماكن و عليه وا�صلنا �إجراءاتde
(extensionو عن
للمادة  411من ق ا م ا م
التبليغ بر�سالة م�ضمنة طبقا
demandons
إعالنات aux
propriétaires
de
FDSDFLWp G¶XQ 2019/
SRLQW
GH
YHQWH
06/ 30
بتاريخ
Nousإعالنات البلدية
 2019/و يف لوحة �
املحكمة بتاريخ 06/ 30
طريق التعليق يف لوحة �
اليومية
اجلريدة
يف
بالن�شر
إذن
ل
ا
املت�ضمن
19/
2440
رقم
حتت
2019/
07/
30
يف
احلرا�ش
حمكمة
رئي�س
عن
ال�صادر
أمر
ل
ا
على
بناء
وde carburants), a été accordé à
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
التكليف بالوفاء الذي يق�ضي ب � :إلزام املدعي عليها يف الرجوع ب�أن تدفع للمدعية يف الرجوع مبلغ ثمانية ماليني و ثالثمائة وواحد و �ستون �ألف و
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
 8.361.615.48دج و مبلغ �أربعمائة �ألف دينار جزائري  400.000.00دج تعوي�ضا عن
ثمانية و �أربعون �سنتيما
journal,جزائري و
خم�سة ع�شر دينار
non distribution
de notre
�ستمائة وde
nous
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
الت�أخري و التماطل يف ت�سديد م�ستحقاتها
contacter
الق�ضائية au
numéro
suivant
و حتميل املدعى عليها :
ت�صفية
37.000.00دج يف
ثالثون الف دينار جزائري
مببلغ �سبعة و
للدعوى احلالية
امل�صاريف
يف الرجوع
�'MHOIDإطارGH
FRQIRUPpPHQW
[DX
امل�صاريف الق�ضائية و حتميلها باقي امل�صاريف الق�ضائية امل�ستحقة
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
64
021الطرق القانونية
69عليه جربا بكافة
للوفاء و �إال نفذ
 15*83يوم*
و نبهناه ب�أن له �أجل
GXIpYULHU

Avis aux kiosques
et points de vente

الو�سط2019/09/04:
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الأربعاء � 04سبتمرب  2019املوافـق ل  4حمرم 1441هـ

ال�شهداء �سيعودون ولو بعد حني..
ي�ؤمن الفل�سطينيون �أن فل�سطني �ستعود ،ويرجع �إليها �أهلها من منايف الأر�ض وخميمات الغربة وال�شتات ،و�سيعود ال�شهداء من حيث و�صلت رحلتهم الأخرية� ،سيعودون بدمائهم
امل�ضيئة ،ومالب�سهم املمزقة من اال�شتباك ،و�شعرهم املمتلئ بغبار الأر�ض ،وبنادقهم على �أكتافهم� ،سيعودوا ال�شهداء �أفواجا �أفواجا وهم يرددون �سوية ن�شيدهم ملن انتظرهم،
"كل لغم كان تطهريا وع�شقا ،كل جرح كان حدا ،كان فجرا كان افقا ،قد ا�ضفنا جرحنا لالر�ض ار�ضا ومددناه اىل اعماقها برقا وعرقا ،ان ت�سللنا وعدنا او قتلنا �سوف من�ضي ليلة
فيها ونبقى ،نحن قلنا ال النزال البنادق ،ال لذبح االر�ض ال ملن يطوي البيارق".
بقلم :احلملة الوطنية
ال�سرتداد جثامني ال�شهداء
الفل�سطينيني والعرب املحتجزة
ي�ستعد ال�شعب الفل�سطيني الحياء
فعاليات اليوم الوطني ال�سرتداد
جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
والعرب املحتجزة يف ثالجات
ومقابر االرقام ال�صهيوين،
يف � 27آب/اغ�سط�س .وجل�أت
�سلطات االحتالل ال�صهيوين
منذ ع�رشات ال�سنوات اىل
احتجاز جثامني ال�شهداء
الفل�سطينيني والعرب ،وخا�صة
الذين يقومون بتنفيذ عمليات
فدائية ،يف مقابر �رسية ،كنوع
من العقاب لذوي ال�شهداء
وحرمانهم من القاء النظرة
االخرية عليهم وت�شييعهم مبا
يليق بت�ضحياتهم ،ودفنهم وفق
ال�شعائر اال�سالمية .وح�سب
توثيق احلملة الوطنية ال�سرتداد
جثامني ال�شهداء يوجد حتى
االن نحو � 51شهيدا حمتجزا
يف ثالجات االحتالل ،بينما بلغ
�إجمايل ما مت توثيقه من قبل
احلملة ا�ستنادا اىل بالغات
عائالت ال�شهداء واملنظمات
الفل�سطينية التي كان ينتمون
لها حوايل � 400شهيد مت
حترير جثامني  131منهم ،وما
زال � 253شهيدا حمتجزا يف
مقابر الأرقام (ح�سب �سجالت
احلملة) وكان اخر جثمان موثق
لدينا دفن يف مقابر الأرقام يعود
للعام  ،2008و 68مفقودا منذ
بداية االحتالل .ود�أبت �سلطات
االحتالل على احتجاز جثامني
ال�شهداء يف مقابر �رسية اقامتها
لهذا ال�ش�أن عرفت بـ "مقابر
الأرقام" وهي عبارة عن مدافن
ب�سيطة ،حماطة باحلجارة
ومثبت فوق كل قرب لوحة
معدنية حتمل رقماً معيناً ،بدال
من ا�سماء ال�شهداء ،ولكل رقم
ملف خا�ص ،ي�شمل املعلومات
والبيانات اخلا�صة بكل �شهيد،
وتعترب املقابر مناطق ع�سكرية
مغلقةُ .ور�صدت  4مقابر
ارقام لدى �سلطات االحتالل
هن :مقربة الأرقام الواقعة يف
منطقة ع�سكرية عند ملتقى
احلدود الفل�سطينية املحتلة
ال�سورية اللبنانية ،ومقربتني

يف غور االردن ،ومقربة �شمال
مدينة طربيا ،حيث متتنع
�سلطات االحتالل عن �إعطاء
�شهادات وفاة لذوي ال�شهداء
او تقدمي قوائم ب�أ�سماء من
حتتجز جثامينهم و�أماكن
وظروف احتجازهم ،بل ان
تقارير ا�رسائيلية ا�شارت اىل
ان هذا امللف يعرتيه االهمال
والفو�ضى ،وان الكثري من القبور
جرفت ب�سبب االمطار وال�سيول
يف ف�صل ال�شتاء والكثري من
اجلثامني فقدت.
ومع اندالع هبة القد�س يف
االول من ت�رشين اول/اكتوبر
عام  2015والتي امتازت
بعمليات الطعن والده�س ،قرر
املجل�س االمني اال�رسائيلي
امل�صغر (الكابينت) يف 13
ت�رشين اول�/أكتوبر العودة
اىل �سيا�سة احتجاز جثامني
ال�شهداء ،بعد ان كان قد توقف
عنها منذ عام  .2008ومنذ
قرار الكابينت ،فقد احتجزت
�سلطات االحتالل منذ اكتوبر
 ،2015ما يزيد عن � 230شهيدا
و�شهيدة تراوحت فرتة االحتجاز
ما بني ثالثة �أيام اىل ما يزيد
عن �سنتني ،و�أفرج عن معظمهم
وبقي حتى هذا اليوم 51
�شهيدا يرف�ض االحتالل ت�سليم
جثاميهم اىل عائالتهم حتت
حجج كثرية ،منها ا�ستخدامهم
كورقة تفاو�ض مع املقاومة
يف غزة ملعرفة معلومات
عن اجلنود الإ�رسائيليني
املحتجزين لديها منذ احلرب
الأخرية عام  .2014كما قامت
�سلطات االحتالل بدفن
جثامني �أربعة �شهداء منهم يف
مقربة ج�رس ادم احلدودية مع
االردن ،و�أبقى على احتجاز
العدد الأكرب يف الثالجات بعد
ا�ست�صدار امر من حمكمة
االحتالل العليا بعدم الت�رصف
بجثامينهم حلني �صدور قرار
حمكمة بخ�صو�صهم .وينا�ضل
الفل�سطينيون بطرق �شتى
ال�ستعادة جثامني ابنائهم
وال�شهداء العرب بطرق خمتلفة
�سواء عن طريق حماكم االحتالل
او حتى من خالل املقاومة
الفل�سطينية او اللبنانية كما
حدث خالل ال�سنوات املا�ضية،

حيث مت حترير املئات من
جثامني ال�شهداء ب�صفقات
تبادل اال�رسى .ومل يغب اجلهد
ال�شعبي عن هذا امللف ،فقد
ولدت يف عام  2008احلملة
الوطنية ال�سرتداد جثامني
ال�شهداء املحتجزة والك�شف عن
م�صري املفقودين كحملة وطنية
�شعبية هي االكرب واالن�شط من
نوعها� ،أطلقها مركز القد�س
للم�ساعدة القانونية وحقوق
الإن�سان مببادرة من عائالت
ال�شهداء املحتجزة جثامني
ابنائهم .وتهدف احلملة
اىل �إلزام حكومة االحتالل
الإ�رسائيلي بالإفراج عن
جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
والعرب املحتجزة لديها يف
مقابر الأرقام ،لتمكني ذويهم
من ت�شييعهم ودفنهم وفقا
للتقاليد الوطنية الفل�سطينية
وال�شعائر الدينية ،ومبا يليق
بكرامتهم الإن�سانية والوطنية،
و�إلزام حكومة االحتالل
بتحديد م�صري املفقودين
الذين متتنع عن �إعطاء �أي
معلومات ب�ش�أنهم .وتتمحور
فل�سفة احلملة الوطنية ،على
ح�شد ر�أي عام وطني و�إقليمي
ودويل �ضاغط على حكومة
االحتالل لاللتزام بالقانون
الدويل الإن�ساين ،واتفاقات
جنيف� ،سيما املادة  17من
اتفاقية جنيف الأوىل والتي
تلزم الدول املتعاقدة باحرتام
جثامني �ضحايا احلرب من
االقليم املحتل ومتكني ذويهم
من دفنهم وفقا لتقاليدهم
الدينية والوطنية ،م�ستندة
بذلك اىل عائالت ال�شهداء.
و�أ�صدرت احلملة �أول وثيقة
فل�سطينية حول ق�ضية ال�شهداء
املحتجزة جثاميهم واملفقودين
يف كتاب طبعت منه طبعتني
الأوىل يف مطلع العام 2010
بعنوان " لنا �أ�سماء  ...ولنا وطن
" ،الكتاب تطورات و�إجنازات
احلملة ،ووثق لق�ضايا وحاالت
جديدة من ال�شهداء املحتجزة
جثاميهم واملفقودين .وي�شك
الفل�سطينيون بقيام �سلطات
االحتالل ب�رسقة اع�ضاء
ال�شهداء ،ما يف�رس عدم
اعرتافها بالرقم احلقيقي لهم،

وهو ما وثقته روايات عائالت
�شهداء ا�ستطاعوا الدخول اىل
معهد الطب العديل اال�رسائيلي
والذين اكدوا ان جثث اوالدهم
خميطة ب�صورة مريبة ما ي�شري
اىل �رسقة اع�صاء منهم ،وهو
االمر الذي كان اكده ال�صحفي
ال�سويدي دونالد بو�سرتوم
يف حتقيق �صحفي ن�رشه
يف �صحيفة �أفتوم بالديت
ال�سويدية يف اب /اغ�سط�س
 2009ك�شف فيه ان "�إ�رسائيل
متورطة يف قتل الفل�سطينيني
وانتزاع �أع�ضاء من �أج�سادهم
واملتاجرة فيها عرب �أ�سواق
جتارة الأع�ضاء الرابحة" .كما
ن�رش التلفزيون اال�رسائيلي يف
دي�سمرب  2012تقريرا قال فيه
�إن �أع�ضاء كالقرنيات والعظام
الطويلة �إ�ضافة �إىل جلد الظهر
كانت تنزع من الفل�سطينيني
من دون موافقة عائالتهم .يف
�آب/اغ�سط�س  2010مل ي�صدق
الفل�سطينيون يف بلدة عارورة
�شمال غرب رام اهلل ،انهم
احت�ضنوا اخريا رفات ال�شهيد
م�شهور العاروري ،وانهم ي�شيعوه
يف جنازة �شعبية ووطنية مهيبة،
بعد � 35سنة من االحتجاز يف
مقابر االرقام ،اىل ان مت االفراج
عنه بعد عامني من املرافعات
والن�ضال القانوين للحملة
الوطنية امام حماكم االحتالل،
ليتم بعد عام كذلك ا�سرتداد

جثمان ال�شهيد حافظ �أبو زنط
بعد  35عاما من االحتجاز وقد
كان رفيقا لل�شهيد العاروري يف
نف�س العملية .وكان العاروري
وابو زنط قد ا�ست�شهدا يف
�أيار/مايو  ،1976خالل عملية
فدائية نفذت يف منطقة
الأغوار احلدودية .ويف عام
 2012كان الفل�سطينيون على
موعد مع ال�شهداء وهم يعودون
اىل �شعبهم حني مت ا�سرتداد
جثامني � 91شهيدا و�شهيدة
افرجت عنهم �سلطات االحتالل
كمبادرة ح�سن نية جتاه ال�سلطة
الفل�سطينية من اجل العودة
للمفاو�ضات معها .مئات االف
الفل�سطينيني خرجوا يف مدن
ال�ضفة الغربية و�شيعوا ال�شهداء
يف مواكب مهيبة ،وهم ملفوفني
باالعالم الفل�سطينية .وما
ي�ؤكد انتهاك �سلطات االحتالل
جلثامني ال�شهداء ،وتالعبها
بهذا امللف ،هو ان  18جثمانا
من التي جرى ت�سليمها يف 2012
مل تكن معروفة الهوية ،وبعد
�شهور من العمل مت التعرف
على ثمانية جثامني فقط
وجرى ت�سليمهم اىل عائالتهم،
بينما يتم االحتفاظ بت�سعة
جثامني يف مقربة رام اهلل اىل
ان يتم معرفة عائالتهم ،ا�ضافة
اىل جثمان عا�رش جرى ت�سليمه
لنا باعتباره جثمان ل�شهيد من
مدينة نابل�س لكن تبني انه لي�س

هو بعد اجراء الفح�ص النووين
ومل يتم التعرف حتى االن
على هويته وعائلته .وا�صدرت
حمكمة االحتالل العليا يف 2013
قرارا بت�سليم جثامني � 36شهيدا
و�شهيدة ومت ت�سليم جثامني 27
�شهيدا منهم يف الأ�شهر الأوىل
من العام  ،2014لتوقف �سلطات
االحتالل فيما بعد ت�سليم الباقي
حتت حجج الو�ضع ال�سيا�سي.
و�سعت �سلطات االحتالل يف
كل مرة تُ�سلم فيها جثامني
ال�شهداء اىل و�ضع �رشوط على
ذوي ال�شهداء ،وحتديدا يف
مدينة القد�سن حيث تفر�ض
�رشطة االحتالل �رشوطاً قا�سي ًة
جمحف ًة ،كا�شرتاط الدفن
الفوري بعد ت�سلّم اجلثمان دون
ّ
م�سرية ت�شييع ونية ،وت�سليمه
بعد منت�صف الليل ،وبح�ضور
عدد قليل جداً من الأقارب
ي�صل عددهم اىل  20او 30
فقط ،مع دفع كفالة مالية ت�صل
�إىل � 6آالف دوالر ،وغري ذلك.
و�ست�ستمر احلملة حتى ا�سرتداد
اخر جثمان عربي او فل�سطيني
حمتجز لدى االحتالل ووقف
هذه اجلرمية التي الزال
ميار�سها االحتالل منذ بداية
احتالله للأرا�ضي الفل�سطينية
عام  1948وحتى اليوم.
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�شهداء لدى االحتالل ال�صهيونى  ..ال قرب وال قبلة وداع
حتتجز �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ثمانية جثامني لفل�سطينيني من غزة ا�ست�شهدوا خالل م�سريات العودة ال�سلمية ،و 25جثما ًنا من
جميع �أنحاء فل�سطني منذ .2016

تقرير  :هانى ال�شاعر
�شهيد من رفح:
تُقلّب �سلوى عبد العال ( 52عا ًما)
من �سكان رفح جنوبي قطاع غزة،
ُكتبًا درا�سية ومالب�س داخل خزانة
�صغرية ،حتمل رائحة فلذة كبدها
خالد ( 17عا ًما) ،الذي حتتجز
جثمانه �سلطات االحتالل ،منذ
مطلع يوليو/متوز اجلاري.
وا�ستُ�شهد "خالد" يف الثاين من
يوليو ،عقب اعتقاله رفقة اثنني
�آخرين جراء تع ّر�ضهم لإطالق
نار من قبل جي�ش االحتالل قرب
ال�سياج الأمني �رشقي رفح؛ وبعد
�أيام �أبلغ اجلانب الإ�رسائيلي
م�ؤ�س�سة "امليزان" احلقوقية
(فل�سطينية غري حكومية) مبقتله،
و�أن الآخرين حمتجزين على قيد
احلياة.
وتنتظر والدة ال�شهيد ،اجلثمان
ا ُ
ملحتجز على �أحر من اجلمر،
من �أجل �أن تُقبل جنلها قبلة
الوداع الأخرية وتطمئن �أنه و�ضع
رب ميكنها من زيارته يف �أي
يف ق ٍ
وقت.
وقالت "ال �أعرف م�صري جنلي
حتى الآن ،كل ما �أعرفه �أنه
�أُطلق النار عليه ،ومت �سحبه من
قبل جنود االحتالل ،وبعد �أيام
وحرمنا من
�أخربونا با�ست�شهادهُ ،
وداعه ومن تهنئته بنجاحه يف
الثانوية العامة".
و�أ�ضافت "جنلي ولد يف 14
�سبتمرب�/أيلول ،و�أنهى الثانوية
العامة"� ،إذ �أعلنت وزارة التعليم
نتائج االمتحانات يف الثامن من

ال�شهر نف�سه� ،أي قبل �أيام على
ا�ست�شهاد خالد.
"كان يكتب يف كتبه الدرا�سية
العنوان (�إ�سطنبول) ،لطموحه
ب�أن يدر�س ا ُ
ملحاماة يف تركيا،
ويُ�صبح قا�ضي ُق�ضاة ،لكن حرمنا
االحتالل من الفرحة وحرمه من
ُحلمه و�أمله ،ك�أي طفل و�شاب يف
العامل" ،وفق ال�سيدة املكلومة.
"توجه
وعن يوم احلادثة ت�رسد
ّ
(خالد) �إىل احلدود مع �أ�صدقائه،
ك�أي طفل و�شاب يتوجه للم�شاركة
يف امل�سريات ال�سلمية قرب �شارع
العودة ،الذي ال يُبعد �سوى 300
مرت عن ال�سياج الأمني ،كان
مرتب�صا بهم و�أطلق النار
اجلي�ش
ً
ودخل م�سافة  250-200مرتًا
واختطفهم".
وتت�ساءل" :ملاذا �أطلق جنود
االحتالل النار عليه وهو �سلمي
بجثته؟! ،وفوق
مدين ،وم ّثلوا ُ
ذلك اختطفوه وحرمونا منه ،ومل
تتمكن �أي جهة من ر�ؤيته .ال يوجد
�أي وجه حق الختطافه ،مل يفعل
بهم �شي ًئا؛ كما �أنه ُقتل ب�شكل غري
�إن�ساين �أمام النا�س".
وتختتم والدة ال�شهيد بالقول
"�أطالب كل اجلهات التدخل
لإعادة جثمان ابني ،حتى �أودعه
وتنطفئ النار ا ُ
مل�شتعلة يف قلبي،
و�أدفنه يف قرب قريب مني .ال �أرى
هد ًفا من احتجاز جثمان طفل
�سوى زيادة معاناتنا ،وجعلنا
ن�شعر باحل�رسة".

طفل �شهيد:
�أما جا�رس �أبو جزر ( 40عا ًما)،

والد الطفل ا ُ
ملحتجز يو�سف
( 15عا ًما ون�صف) ،املحتجز لدى
�سلطات االحتالل منذ � 29أفريل
املا�ضي ،فيطالب هو الآخر
ب�إخالء جثمان جنله؛ م�ؤكدًا
�أن ُجرحهم ُجرحني؛ لأنهم مل
يودعوه.
وقال �أبو جزر "يو�سف طفل ،مل
يتخط ال�ساد�سة ع�رش من عمره،
ذهب ك�أي طفل �إىل احلدود مع
�أ�صدقائه للم�شاركة يف م�سريات
العودة؛ وهناك �أطلق اجلنود النار
عليهم على بعد ع�رشات الأمتار
من ال�سياج الأمني".
و�أو�ضح الرجل "رفع جنلي يديه
وقال لهم :ال ترموين بالنار،
ولكن حينها �أطلقوا النار عليه
بعدة ر�صا�صات وتركوه ينزف
نحو �ساعة ،ح�سب رواية �شهود
باملكان ،من بينهم طفل اعتقل
و�أفرج عنه بنف�س يوم احلادثة".
و�أ�ضاف "�أبلغنا من االرتباط
الفل�سطيني (مدير ّية التن�سيق
املدين/حكومية)
واالرتباط
با�ست�شهاده ،وتفاجئنا بالإفراج
عن املعتقل الذي كان معه
باحلدث ،وبقيت جثة جنلي قيد
االحتجاز".
وت�ساءل "ال نعرف ملاذا ،وال
يوجد مربر لذلك؛ فهو لي�س
�صاحب حدث �أمني ،مل يكن
يحمل �سوى (قطعة خبز وزجاجة
ع�صري فقط!)" ،ويعترب يو�سف،
االبن الِبكر لوالده ،ولديه �شقيقني
حممد (� 10أعوام) ،ومراد (8
�أعوام) ،وثالثة �شقيقات يكبرُ نه.
ولفت والده �إىل �أنه مل ي�ستطع
احل�صول على �شهادة وفاة له؛
وتوا�صل مع م�ؤ�س�سات حقوقية

بينها "بت�سيلم" (مركز معلومات
�إ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف
الأرا�ضي املحتلة/غري حكومي)،
"وامليزان" الفل�سطينية ،للعمل
على ا�سرتداد اجلثمان.
وتابع "مطلبنا �رشعي ،ك�أي
جثمان يف العامل يجب �إكرامه
بدفنه و�إلقاء نظرة الوداع عليه،
نريد �أن نكون على علم �أين
هو مدفون ،كي نزوره ،اجلميع
يودعون �أبناءهم� ،إال نحن".

مطالبات با�سرتداد
اجلثامني:
بدوره ،ي�ؤكد حمامي مركز
"امليزان حلقوق الإن�سان" ،يحيى
حمارب �أن لديهم "ثمانية ملفات"
جلثامني حمتجزة لفل�سطينيني
من قطاع غزة خالل م�سريات
العودة منذ انطالقتها يف 30
مار�س املا�ضي.
وقال يحيى �إن حماميي املركز
(يُقدم اخلدمة القانونية فيما
يتعلق مبلف احتجاز جثامني
ال�شهداء لدى االحتالل) حت ّركوا
يف امللفات ،فور ت�سلمهم توكيل
من ذوي املحتجزين ومعظمهم
من و�سط وجنوبي قطاع غزة.
و�أ�ضاف �أنهم خاطبوا م�صلحة
ال�سجون الإ�رسائيلية ،وتلقوا
ر ًدا �شفه ًيا بعدم وجود �أي منهم
على قيد احلياة يف ال�سجون،
وبنا ًء عليه حتركوا يف الإجراءات
املعتادة للمطالبة با�سرتداد
جثامني ال�شهداء ،ومت الرد يف
بع�ض امللفات ب�أن الو�ضع قيد
الفح�ص ،وبع�ض امللفات مل يتم

الرد عليها بعد.
و�أفاد املحامي �أن قرار جمل�س
احتجاز
االحتالل،
وزراء
اجلثامني على �أ�سا�سني؛ "االنتماء
حلركة حما�س ،وامل�شاركة يف
عملية نوعية" واملنطق يقول �إن
ما حدث مع معظم اجلثامني مل
يكن عملية نوعية ،خا�صة ملف
الطفل �أبو جزر ال ت�شوبه �شائبة،
كما �أنه مل يثبت حتى الآن انطباق
تلك ال�رشوط على املحتجزين
املذكور ،وعبد العال".
وتابع "نحن نحاول الو�صول
لأقرب نقطة من العدالة ،يف �سبيل
�إن�صاف ذوي �شهداء م�سريات
العودة وا�سرتداد اجلثامني،
ونحاول التقدم ببع�ض امللفات
بخطوات �أكرب ،وهناك طلبات
التما�س ُقدمت عرب عدة مراكز
قانونية وحقوقية حول احتجاز
( 25جثما ًنا) من ال�ضفة والقد�س
وغزة منذ عام  2016حتى الآن".
و�أكمل "لكن �أهايل اجلنود
الإ�رسائيليني املحتجزين يف

غزة قاموا باالحتجاج ،وبنا ًء عليه
قررت املحكمة العليا �إعطاء
ُحكم بعد حوايل �شهرين �إىل
ثالثة ،وجي�ش االحتالل ،يقول
�إنه يحتجز ال�شهداء على �أ�سا�س
املادة  130من قانون الطوارئ
الربيطاين لعام  ،1955التي
تعطيهم احلق يف احتجاز جثث
مقابل جثث ،على اعتبار �أن هناك
يف غزة جثث وفق اعتقادهم".
ويف �أبريل/ني�سان � ،2016أعلنت
حركة "حما�س" وجود  4جنود
�إ�رسائيليني �أ�رسى لديها.
ويتظاهر �آالف الفل�سطينيني،
قرب ال�سياج الفا�صل ،منذ 30
مار�س املا�ضي ،للمطالبة بعودة
الالجئني الفل�سطينيني �إىل قراهم
ومدنهم التي هجروا منها عام
 ،1948ورفع احل�صار عن قطاع
غزة.
ويقمع اجلي�ش الإ�رسائيلي تلك
امل�سريات ال�سلمية بعنف ،ما
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد ع�رشات
الفل�سطينيني و�إ�صابة الآالف.

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

انتهاكات باجلملة مُيار�سها االحتالل بحق الأ�سريات خالل عمليات االعتقال والتحقيق
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير لها� ،أن
االحتالل الإ�رسائيلي بقواته
وحمققيه ميار�سون العديد
من االنتهاكات واخلروقات يف
معاملة الأ�سرية الفل�سطينية
عند اعتقالها وادخالها ملراكز
التوقيف والتحقيق وخالل عملية
نقلهن اىل املحاكم وال�سجون،
ب�شكل يخالف كافة املعاهدات
واالتفاقيات الدولية ومبادئ

حقوق الإن�سان.
ولفتت الهيئة ا�ستنادا لإفادات
العديد من الأ�سريات� ،أنهن
يتعر�ضن للرتويع والإهانة
وال�شتم خالل عملية االعتقال،
ومنهن من يعتقل بعد االعتداء
عليها بال�رضب �أو ب�إطالق
النار عليها ب�شكل مبا�رش من
قبل اجلنود ،كما يتم تهديدهن
بالقتل واعتقال �أفراد العائلة
وهدم املنزل خالل عمليات

النقل بال�سيارات الع�سكرية اىل
مراكز التوقيف.
وبينت الهيئة� ،أنه وبعد �إدخال
الأ�سريات اىل مراكز التوقيف
يتم تفتي�شهن تفتي�شا عاريا من
قبل املجندات الإ�رسائيليات،
وو�ضعهن يف غرف �ضيقة تفتقر
للإ�ضاءة والتهوية وذات جدارن
�سوداء خ�شنة ،ويتم التحقيق
معهن على مدار �ساعات طويلة
ت�ستمر من �ساعات ال�صباح وحتى

امل�ساء على �أيدي عدة حمققني
بالتتابع ،وحرمانهن خالل تلك
العملية من النوم �أو الراحة
�أو ق�ضاء احلاجة .و�أو�ضحت،
�أن الأ�سريات يتعر�ضن خالل
التحقيق للإرهاق والتهديد
وال�شتم وال�رصاخ امل�ستمر،
ما يولد لديهن �شعورا بالرعب
واخلوف ال�شديد ،ف�ضال عن
اخ�ضاعهن ملا ي�سمى "بجهاز
فح�ص الكذب" ،وحرمانهن

لأوقات طويلة من الطعام
وال�رشاب .كما تعاين الأ�سريات
خالل زجهن بالزنازين من
ظروف �صعبة جداً ،كونها حتت
الأر�ض وبدون نوافذ ،ويتم
ا�شعال ال�ضوء على مدار 24
�ساعة ب�صورة ت�ؤذي النظر ،كما
�أن الفرا�ش قذر ومت�سخ وبدون
و�سادة ،ويتم تثبيت �شافط
للهواء يف الزنزانة يدخل اليها
هواء بارد جداً� ،إ�ضافة اىل

انعدام اخل�صو�صية ،حيث يتم
تثبيت كامريات مراقبة بتلك
الغرفة يف العديد من الأحيان.
وطالبت الهيئة ،امل�ؤ�س�سات
احلقوقية والإن�سانية والدولية
التي تهتم ب�ش�ؤون املر�أة،
بالتحرك وال�ضغط على �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلية واجبارها
على وقف االنتهاكات ال�صارخة
بحق الأ�سريات الفل�سطينيات يف
�سجونها.
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ريا�ضة
الت�شكيلة خا�ضت �أم�س مباراة ودية
�أمام رائد القبة

خرباء الكاف يعاينون ملعب �أول
نوفمرب قبل ح�سم ت�أهيله

يعقد اليوم اجتماعا رفقة املدير العام ملوبيلي�س حل�سم عقد الرعاية

مدوار :الرابطة لن تتخلى عن احتاد
العا�صمة و�ستتكفل بتنقالته القارية
طم�أن رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار �إدارة و�أن�صار فريق احتاد العا�صمة بخ�صو�ص الأزمة
التي مير بها الفريق منذ انطالق املو�سم الكروي اجلاري ،وقال �أنه �سوف ي�ساند الفريق العا�صمي ويقف بجانبه خالل
الفرتة ال�صعبة التي مير بها ،م�ستطردا �أن هيئته الكروية �سوف تقوم بت�سديد النفقات والأعباء املالية التي ترتب على
التنقالت القارية لت�شكيلة �أبناء "�سو�سطارة" والذي يخو�ض م�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا هذا املو�سم جتنبا الن�سحابه
ب�سبب عدم قدرته على ت�سديد نفقات التنقالت القارية
عي�شة ق.
والذي يرجع �إىل جتميد العدالة
للح�ساب البنكي للنادي ب�سبب ق�ضية
مالكه علي حداد املتواجد خلف
ا�سوار ال�سجن ،و�أو�ضح مدوار �أن
الرابطة �سوف تقوم بت�سديد نفقات
التنقالت القارية الحتاد العا�صمة
مقابل خ�صمها من ن�صيب النادي يف
حقوق النقل التلفزيوين ،م�ضيفا ان
اخلطوة تعرب على رغبة الرابطة يف
الوقوف �إىل جانب الأندية اجلزائرية
ح�سبما تن�ص عليه القوانني ،وم�ساعدة
الأندية التي تعاين ديونا من اجل
تخفيف العبء عليها عرب م�ساعدتها
يف �إيجاد احللول املنا�سبة .وك�شف
املتحدث خالل نزوله �أول �أم�س
�ضيفا على قناة "فران�س� "24أنه �سوف
يعقد اليوم اجتماعا رفقة املدير
العام ل�رشكة الهاتف النقال موبيلي�س
من �أجل التطرق �إىل م�ستقبل ال�رشاكة

التي تربط الهيئتني �أين �أو�ضح يف
هذا ال�صدد �أنهه �سوف يتم مناق�شة
جتديد عقد ال�رشاكة ،ورغم انه متنى
�أن توا�صل موبيلي�س يف رعاية البطولة
الوطنية �إال �أنه �أو�ضح يف ال�سياق
ذاته انه �سوف يفتح باب املناف�سة
�أمام �رشكات الهاتف النقال الأخرى
ح�سب العرو�ض املقدمة ،و�شدد
مدوار انه من غري املمكن �أن يتم
منح النادي البطل قيمة  1.5مليار
�سنتيم فح�سب ،باعتبار �أنه ي�سعى
�إىل م�ضاعفة منحة البطل وت�شجيع
الأندية على مناف�سة قوية حول لقب
البطولة الوطنية .و�أعلن مدوار انه مع
عدم حتديد عدد الأجانب يف البطولة
الوطنية ،وقال �أنه �ضد منع الالعبني
اجلانب الذين تفوق �أعمارهم  27عاما
من اللعب يف املناف�سة املحلية وفق
قرارات الفاف� ،أين ال ي�سمح �سوى
لالعبني اثنني �أجانب من التوقيع
مع فريق نا�شط بالرابطة املحرتفة

الأوىل ،ولهذا الغر�ض �أ�شار �أنه قدم
طلبا �إىل املكتب الفدرايل من �أجل
تغيري القوانني حتى ت�صب يف م�صلحة
الأندية.
وعب املعني عن ارتياحه الرتفاع
رّ
عدد الأندية التي متثلنا يف الأدوار
املتقدمة باملناف�سة القارية� ،أين
�أ�شار �أنه مل يكن موجودا يف املوا�سم
ال�سابقة �سبعة �أندية تلعب مناف�سة
خارجية مثلما هو الأمر حاليا ،م�ضيفا
ان الالعب املحلي �صار ميلك مكانته
رفقة املنتخب الوطني والناخب جمال
بلما�ضي يوجه الدعوة لالعبي البطولة
الوطنية دون ح�سا�سية �أو نق�ص.
وتطرق مدوار �إىل م�س�ألة مراكز
التكوين ،حيث �أو�ضح �أنه ال ميكن
فر�ض بناء املراكز على الأندية
ب�سبب عدم امتالكها امل�صادر املالية
لإنهاء امل�رشوع ،مو�ضحا ان الدولة
من حقها املحا�سبة يف حال منحت
الأموال لتنفيذ امل�شاريع ،و�أ�شار �أنه

من ال�صعب تكرار املثال الذي ي�سري
عليه نادي بارادو الذي ميلك �أكادميية
وجنح يف حتويل عدد من الالعبني
نحو �أوروبا وا�ستفاد عربهم من
م�صادر مالية تكمن يف قيمة التحويل،
وبرر مدوار الأمر �إىل كون الأن�صار ال
ي�صربون على الفريق ويطالبون نتائج
فورية ولهذا مينع الإدارة من تطبيق
�سيا�سة ت�شبيب النادي والبحث عن
التعاقد مع العبني جاهزين .وتطرق
املتحدث �إىل ملف �رشيف مالل
وطارق عرامة فيما يتعلق باملكاملة
ال�صوتية التي تك�شف حماولة ترتيب
مباراة �شباب ق�سنطينة واحتاد
العا�صمة ل�صالح ال�شبيبة وم�ساعدتها
على التتويج بلقب البطولة الوطنية،
�أين �أو�ضح �أن الرابطة قامت
بالإجراءات التي تخ�صها والق�ضية
�أ�ضحت بني ايدي العدالة بعدما قامت
برفع دعوى ق�ضائية بالتن�سيق مع
وزارة ال�شباب والريا�ضة.

�شبيبة ال�ساورة ت�ست�أنف التدريبات

�صابر ي�شدد اللهجة مع الالعبني ويطالبهم بالتدارك

ا�ست�أنف م�ساء �أول �أم�س العبو فريق
�شبيبة ال�ساورة التدريبات عقب اخللود
�إىل راحة يوما واحدا ،حيث عاد الالعبون
�إىل التح�ضري للمواعيد الكروية التي
تنتظرهم بني البطولة الوطنية والبطولة
العربية للأندية ،وكانت الفر�صة مواتية
للطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب
�صابر عبد الكرمي من �أجل االجتماع
ب�أ�شباله قبل انطالق احل�صة التدريبية

وت�شديد اللهجة معهم عقب الهزمية
املرة التي تكبدوها على ملعبهم يف
اجلولة املن�رصمة �أمام مولودية اجلزائر
�ضمن اجلولة الثالثة من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،ويف هذا ال�صدد
الم �صابر العبيه و�أنبهم بنربة غا�ضبة
بعد التهاون الذي �أبانوه على ملعبهم
وت�ضييعهم فوزا كان يف املتناول ح�سبه
لوال الرتاخي وعدم بذل املجمهودات

على �أر�ضية امليدان ،حيث ظهر املعني
غا�ضبا من الأداء املخيب الذي قدمه
�أ�شباله و�أ�رصّ عليهم بالرتكيز وم�ضاعفة
العمل على امليدان بحثا عن حت�سني
الأداء وحتقيق نتائج �إيجابية من �أجل
العودة بقوة يف املناف�سة خالل الفرتة
املقبلة وتدارك التعرث بالقواعد خا�صة
و�أن ت�شكيلة "ن�سور اجلنوب" على موعد
مع خو�ض املناف�سة العربية مبواجهة

ال�شباب ال�سعودي يف � 23سبتمرب املقبل
مبلعب � 20أوت يف ب�شار.
وعمل الطاقم الفني الذي ي�ضم يف
�صفوفه الثنائي �صابر وم�صطفى جاليت
رفقاء الالعب طالح �رضورة ن�سيان
املقابلة والرتكيز يف التدريبات من �أجل
العمل بجد والعمل على تدارك النقاط
التي �ضيعوها يف ملعبهم عرب جلبها من
خارج الديار.

عادت بانت�صارها الثاين على التوايل

�أمل الأربعاء تطيح بال�صفراء وتتم�سك بال�صدارة
عاد فريق �أمل الأربعاء بفوز ثمني
من التنقل الذي قاده �إىل العا�صمة
ملالقاة احتاد احلرا�ش �ضمن اجلولة
الثانية من الرابطة املحرتفة الثانية،
حيث اغتنم الزوار الو�ضع ال�صعب
الذي مير به املناف�س وعادوا غامنني
بالنقاط الثالث من ملعب عمر حمادي
ببولوغني� ،أين كان الفوز كافيا اللتحاق

ت�شكيلة "الزرقا" ب�صدارة جدول الرتتيب
وتقا�سمها منا�صفة رفقة الرائد الآخر
�أوملبي املدية ،حيث جنح الالعبون يف
حتقيق االنت�صار الثاين على التوايل بعد
فوز اجلولة االفتتاحية قبل �أ�سبوع �أمام
�شبيبة �سكيكدة ،حيث �أكدت ت�شكيلة
الأمل بدايتها القوية يف املو�سم
اجلديد بعد االنت�صار الأول قبل العودة

بانت�صار ثاين من خارج القواعد والذي
مينح الطم�أنينة للأن�صار ب�ش�أن تقدمي
الفريق مو�سما قويا والتناف�س على
لعب �إحدى الت�أ�شريات الثالث امل�ؤهلة
لل�صعود �إىل دوري الكبار .وكان الالعب
بوغالية رجل املقابلة عرب ت�سجيله
هدفني منح من خاللهما الأمان لفريقه
قبل �أن ي�ضيف زميله �أمريي الهدف

الثالث مانحني نقاطا غالية للأمل الذي
�سوف حت�رض ت�شكيلتها اللقاء املقبل
الذي ت�ست�ضيف خالله احتاد عنابة
مبعنويات مرتفعة من اجل البحث عن
االنت�صار الثالث على التوايل واملوا�صلة
يف التغريد عاليا يف ال�صدارة.

ع.ق.

�سي�ستقبل نادي �شبيبة ال�سّ اورة �أحد
ممثلي الكرة اجلزائرية يف الك�أ�س
العربية للأندية مناف�سه ال�شباب
ال�سعودي ،يوم � 23سبتمرب مبلعب
� 20أوت  1955يف ب�شار ابتداء من
التا�سعة م�ساء ح�سب الربنامج
الذي ك�شف عنه االحتاد العربي
لكرة القدم على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت ،و�ستدور مباراة
الإياب يف الفاحت �أكتوبر املقبل
مبلعب الريا�ض ابتداء من ال�ساعة
ال�ساد�سة �إال ربع بتوقيت اجلزائر،
وكانت �شبيبة ال�سّ اورة قد ك�سبت
ت�أهلها للدور ال�ساد�س ع�رش بفوزها
بالدورة الت�أهيلية للمجموعة الثانية
التي جرت بالدار البي�ضاء املغرب
من � 19إىل � 25أوت ،حيث �سجل

�أ�شبال املدرب م�صطفى جاليت
ثالثة انت�صارات متتالية �أمام على
التوايل ،نادي فومبوين (جزر القمر)
بخما�سية نظيفة ،وتيليكوم جيبوتي
( )0-1و النادي البنزرتي التون�سي
(� .)0-1أما املمثالن اجلزائريان
�آخران يف هذه املناف�سة ،مولود ّية
اجلزائر و�شباب ق�سنطينة فقد كانا
معفيني من الدور التمهيدي .وكان
�شباب ق�سنطينة فاز يوم الثالثاء
املا�ضي بق�سنطينة على املحرق
البحريني ( )1-3يف مباراة الذهاب،
فيما يخو�ض "العميد" مباراته يوم
� 24سبتمرب املقبل مبلعب  5جويلية
�أمام نادي ظفار ال ُعماين.

ق.ر.

الألعاب املتو�سطية وهران 2021

�إجراءات ا�ستعجالية لت�سليم
املركب الريا�ضي بالآجال املحددة

اتخذت م�صالح والية وهران
�إجراءات �إ�ستعجالية جديدة
من �أجل الإ�رساع يف االنتهاء
من �أ�شغال �إجناز املركب
الريا�ضي اجلديد بوهران
ح�سب ما علم �أم�س من م�صالح
الوالية ،و�أعطيت تعليمات �إىل
ال�رشكة ال�صينية "�أم �سي �سي"
املكلفة بالأ�شغال ،والتي كانت
ممثلة يف اجتماع بالوالية عقد
�أول �أم�س حول هذا املو�ضوع،
بكل من �سفري جمهورية ال�صني
باجلزائر والرئي�س املدير
العام للم�ؤ�س�سة من �أجل تدعيم
ور�شات امل�رشوع بعمال �أكفاء
مع رفع وترية العمل من خالل
االعتماد على نظام املداومة
الذي ي�ضمن توا�صل الأ�شغال
طيلة � 24ساعة يوميا ،كما مت
الت�أكيد على نف�س امل�ؤ�س�سة
�رضورة الوفاء بالتزاماتها
املالية جتاه ال�رشكات املناولة،
خا�صة منها ال�رشكة املكلفة
بزرع الع�شب الطبيعي على
�أر�ضية ميدان ملعب كرة
القدم وهي العملية التي تعرف
ت�أخرا ملحوظا لأ�سباب مالية،
و�أو�ضح نف�س امل�صدر ب�أن
امل�صلحة املتعاقدة �ستتوىل
من جهتها ت�سوية و�ضعية
الأ�شغال الإ�ضافية واملالحق،
وت�سوية ملف التحيني ومراجعة
الأ�سعار ،وتقدمي التعوي�ضات

املرتتبة عن توقيف العتاد
واخل�سارة املرتتبة عن ن�سبة
حتويل العملة ال�صعبة وهو ملف
يف طور الدرا�سة من طرف
اللجان املن�صبة من قبل ال�سيد
الوزير الأول لهذا الغر�ض.
يعرف م�رشوع املركب الأوملبي
الواقع ببلدية بئر اجلري ت�أخرا
حم�سو�سا يف ت�سليمه بعدما
انطلقت �أ�شغاله يف ،2008
وبالنظر �إىل اقرتاب احت�ضان
وهران للطبعة  19لألعاب البحر
الأبي�ض املتو�سط املقررة يف
�صائفة  2021جتندت ال�سلطات
العمومية من �أجل الإ�رساع يف
�إجناز هذا ال�رصح الريا�ضي
الهام يف �أقرب الآجال ،وي�أتي
اجتماع �أول �أم�س يف �إطار
تنفيذ العليمات التي �أ�سداها
ال�سيد الوزير الأول خالل
االجتماع الوزاري امل�شرتك
املنعقد بتاريخ  18جوان
املقبل املخ�ص�ص لدرا�سة
التح�ضريات املتعلقة بهذه
الألعاب ،والتي نتج عنها تن�صيب
جلنة وطنية تقنية حتت و�صاية
رئي�س ديوان الوزير الأول،
بالإ�ضافة �إىل عدة جلان فرعية
تهتم بكل من اجلانب الأمني،
والتقني ،واملايل ،والتن�شيط
الثقايف وال�سياحي وا�سرتاتيجية
االت�صال.

ق.ر.
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ريا�ضة

�شدّ د �إىل دور الربنامج الإعدادي يف تتويج اخل�ضر بك�أ�س �إفريقيا

بلما�ضي :مل �أفكر يف اال�ستقالة عالقتي جيدة
بزط�شي وال�ضغوطات �سبب رحيل مدان
•
•

املحللون جمرمون �صنعوا الفتنة عليهم ال�صمت والربهنة يف امليدان
�إلغاء ودية غانا �أخلط �أوراقي

تصوير بشير عالوة

و�ضع الناخب الوطني جمال بلما�ضي النقاط على احلروف بخ�صو�ص خمتلف الأخبار التي ّ
مت ترويجها منذ
اختتام املنتخب الوطني م�شاركته يف ك�أ�س �إفريقيا الأخرية التي جرت يف م�صر وتوج بلقبها ،حيث خرج
املعني عن �صمته ونفى الكالم الدائر حول وجود خالفات بينه وبني املناجري ال�سابق للمنتخب الوطني حكيم
مدان دفعت الأخري �إىل رمي املن�شفة واال�ستقالة من املن�صب ،و�شدد بلما�ضي �أن كل الكالم يف املو�ضوع عبارة
عن �شائعات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة
عي�شة ق.
والغر�ض منه �رضب ا�ستقرار
وتوازن اخل�رض بعد الإجناز الرائع
الذي قاموا به والتتويج باللقب
القاري ،وامتدح بلما�ضي العمل
الكبري الذي قام به مدان خالل
فرتة عمله يف من�صب مناجري
واجلدية التي حتلّى بها ،وقال
�أنه كانت تربطهما عالقة جيدة
وهو الذي كان �أحد املقربني
منه يف بيت اخل�رض �أين مل ت�شب
عالقتهما �أي خالفات ويجهل
الأطراف التي �أرادت ترويج
مثل هذه الإ�شاعات وزرع البلبلة
والفو�ضى داخل بيت املنتخب،
و�أعاد بلما�ضي �أ�سباب ا�ستقالة
مدان �إىل ال�ضغوطات الكبرية التي
واجهها و�إطالق االتهامات الباطلة
يف حقه ،مو�ضحا �أنه يتفهم قراره

برتك املن�صب وي�شجعه على
تقدمي الأف�ضل م�ستقبال.
وا�ستغرب بلما�ضي للأخبار التي
مت ترويجها بخ�صو�ص ا�ستقالته
من على ر�أ�س العار�ضة الفنية
رص خالل تن�شيطه
الوطنية� ،أين �أ� ّ
�أم�س ندوة �صحافية مبركز
حت�ضري املنتخبات الوطنية يف
�سيدي مو�سى على العالقة الطيبة
التي جتمعه برئي�س االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم خري الدين
زط�شي ،و�أو�ضح �أن قدومه �إىل
اجلزائر مل يكن هدفه افتعال
امل�شاكل وكل ما يف الأمر انه
ي�ستهدف �إعادة الت�شكيلة الوطنية
�إىل مكانها الطبيعي وخدمة
م�صلحة املنتخب ،ورف�ض
بلما�ضي منح الأمور �أكرث من
رص على الت�أكيد
حجمها بعدما �أ� ّ
ان ما يهمه اال�ستثمار يف الروح

التي متيز املجموعة من �أجل
ت�شكيلة جمموعة قوية قادرة
على رفع الرهان م�ستقبال ،ودعا
املعني اجلميع �إىل االلتفاف حول
املنتخب ودعم �أ�شباله خا�صة وان
التتويج القاري جاء بت�ضافر جهود
اجلميع ،و�أو�ضح �أنه لن يفكر يف
اال�ستقالة والرحيل عن املنتخب
�إال يف حالة �إدراكه �أنه لن يقدم
الإ�ضافة للمنتخب ولن يتمكن من
تطويره.
ّ
وا�ستغل بلما�ضي الفر�صة لفتح
النار على املنتقدين لأ�شباله
وحمللي البالطوهات �أين و�صفهم
باملجرمني وطالبهم بالنزول على
امليدان والربهنة عو�ض البقاء
خلف �شا�شات التلفزيون و�إطالق
الإ�شاعات املغر�ضة ،مو�ضحا
�أنهم منافقون عندما ينتقدون
ا�ستدعاء عدد من الأ�سماء عند

بلما�ضي قرر تكرميه ب�آخر ا�ستدعاء حت�سبا لودية البنني

حلي�ش يعتزل اللعب وديا ويغادر
اخل�ضر من الباب الوا�سع

يخو�ض الالعب الدويل اجلزائري
رفيق حلي�ش �آخر مبارياته الدولية
مع املنتخب الوطني مبواجهة
البنني الودية قبل اعتزال اللعب
دوليا ب�صفة نهائية ،ويف هذا ال�صدد
ك�شف الناخب الوطني بلما�ضي
�أنه وجه الدعوة �إىل ابن حي
با�ش جراح من �أجل منحه فر�صة
اخلروج من �صفوف اخل�رض من
الباب الوا�سع وخو�ض ودية البنني

املقررة يف التا�سع �سبتمرب املقبل
قبل �أن ينهي م�شواره الدويل� ،أين
�أ�شار �أن حلي�ش ي�ستحق التحية
واخلروج بطريقة تليق ب�سمعته
وم�شواره الكروي الكبري� ،إىل
جانب نظري اجلهود الكبرية التي
قدمها لفائدة املنتخب الوطني.
للإ�شارة خا�ض حلي�ش البالغ 33
عاما جمموع  40مباراة دولية مع
املنتخب الوطني ،و�سجل ثالثة

�أهداف ،و�شارك الالعب يف
دورتي ّك�أ�س العامل  2010و2014
وتوج بلقب ك�أ�س �إفريقيا ،2019
وكان �أول ا�ستدعاء حللي�ش �إىل
�صفوف اخل�رض يف العام ،2008
بينما �شارك يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
لأول مرة خالل مباراة رواندا التي
جرت �شهر مار�س  2009وتعادل
املنتخبان �سلبا.
عي�شة ق.

الفاف تدر�س حتويل ودية البنني �إىل ملعب  5جويلية
تتوجه االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم نحو حتويل املباراة الودية
التي يخو�ضها املنتخب الوطني
�أمام نظريه البنني يف التا�سع
�سبتمرب املقبل على ملعب 5
جويلية بالعا�صمة عو�ض برجمتها
مبلعب م�صطفى ت�شاكر بالبليدة
مثلما كان مربجما له يف وقت
�سابق ومت الإعالن عنه ومن طرف
هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي،
وي�أتي تفكري الفاف ب�ش�أن تغيري
ملعب مباراة البنني �إىل �إلغاء اللقاء
الودي الثاين الذي كانت تتفاو�ض
عليه الفاف مع احتاد الكرة الغاين
بخ�صو�ص برجمته يف ملعب 5

جويلية وخلط الأوراق على بيت
الهيئة الكروية التي تبحث عن
جلب �أكرب عدد من اجلماهري
مل�شاهدة رفقاء الالعب بغداد
بوجناح يف �أول خرجة بعد عودتهم
بالتاج القاري من م�شاركتهم يف

ك�أ�س �إفريقيا� ،أين تدرك الفاف
�أن �سعة اال�ستيعاب مللعب 5
جويلية �أكرب من ت�شاكر وت�سعى
�إىل �ضمان توافد جماهريي �أكرب
وفرجة �أف�ضل للمقابلة.
ع.ق.

�إعالن القائمة قبل �أن يغريوا
ر�أيهم بعد الأداء الذي يقدمونه
يف املباريات ،م�ضيفا انه ال مينح
الفر�صة لهم من �أجل اال�ستماع �إىل
حماوالت الت�شوي�ش التي يقومون
بها على املنتخب الوطني ،ورده
عليه بالتجاهل ال غري ،مو�ضحا
�أن االنتقادات التي وجهها ه�ؤالء
م�ست ب�شكل خا�ص الثالثي
حمرز� ،سليماين وقديورة والذي
اعرتف بقوته يف التعامل معها
والرد عليها بالت�ألق يف املقابالت،
وا�رص على �رضورة م�ساندة
الالعبني والوقوف بجانبهم خالل
الفرتة القادمة.
عاد بلما�ضي �إىل احلديث حول
الظروف التح�ضريية التي �سبق
انطالق مغامرة املنتخب الوطني
يف ك�أ�س �إفريقيا ،و�شدد �أن اختيار
�إقامة الرتب�ص التح�ضريي يف

قطر كان �صائبا ودوره كان حا�سما
يف ت�ألق الت�شكيلة الوطنية على
الأرا�ضي امل�رصية ،وبرر الأمر
�إىل ت�شابه املعايري املناخية بني
قطر وم�رص وتوفري كافة الظروف
املالئمة للعمل ،وعبرّ املدرب
ال�سابق لنادي الدحيل القطري
عن �أ�سفه لعدم التمكن من برجمة
مباراتني وديتني خالل الرتب�ص
واالكتفاء بواحدة فح�سب� ،أين
�أو�ضح ان املنتخب الغاين ان�سحب
يف �آخر حلظة من املفاو�ضات
ويجهل الأ�سباب ،م�شريا �أنه كان
يرغب يف منح فر�صة اللعب جلميع
الالعبني.
هدفنا الت�أهل ملونديال 2022
ومواجهة الربازيل واردة

و�أعلن بلما�ضي عن �إمكانية

مالقاة املنتخب الربازيلي وديا
�شهر �أكتوبر املقبل ،ورغم �أنه قال
�أنه لي�س مت�أكدا من املوافقة على
مواجهة جنوم ال�سامبا� ،إال �أنه
�شدد رغبته بلعب مقابلتني وديتني
يف انتظار حتديد املناف�سني
بعد درا�سة العرو�ض التي و�صلت
الفاف.
وا�ستعاد القائد ال�سابق للخ�رض
احلديث حول الهدف املقبل الذي
�سوف يعمل عليه مع الت�شكيلة
الوطنية عندما �أ�شار �أنه �سطر
هدف الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل
املقبلة  2022بقطر ،مو�ضحا �أن
اجلزائر قدمت ك�أ�س �إفريقيا قوية
و�أنهت العر�س الكروي القاري
�أف�ضل دفاع و�أف�ضل هجوم يف
مناف�سة قوية واجهوا خاللها
منتخبات نيجرييا ،كوت ديفوار
وال�سنغال مرتني.

�إدارة �شالكه تعلن حاجته لإجراء عملية جراحية يف الركبة

الإ�صابة تبعد بن طالب عن املناف�سة لأ�سابيع

�أعلنت �إدارة فريق �شالكه 04
الأملاين تعر�ض الالعب الدويل
اجلزائري نبيل بن طالب لإ�صابة
قوية تهدد بابتعاده طويال عن
املناف�سة ،حيث ك�شف م�س�ؤويل
النادي الأملاين �أن متو�سط ميدان
الت�شكيلة الوطنية بحاجة �إىل �إجراء
عملية جراحية على الإ�صابة التي
تعر�ض لها واملتمثلة يف متزق
حاد يف مف�صل الركبة اليمنى،

ورغم ان بيان النادي الأملاين كان
مقت�ضبا �إال �أن الإعالم الأملاين
�أكد �أن �إ�صابة بن طالب �سوف
تلزمه باالبتعاد عن امليادين لعدة
�أ�سابيع ق�صد اخللود �إىل الراحة
والتعايف جيدا من الإ�صابة حتى
ي�ستعيد امكانياته ويعود بقوة
�إىل املناف�سة .وكان الالعب
ال�سابق لنادي توتنهام الإجنليزي
قريبا من االن�ضمام �إىل نادي

فريدر برمين الأملاين قبل �أن
تف�شل ال�صفقة وت�سقط يف املاء
بعد تعر�ض املعني �إىل الإ�صابة
خالل خو�ض �إحدى احل�ص�ص
التدريبية جعل �إدارة ناديه �شالكه
ت�ضطر �إىل االحتفاظ بخدماته مع
التعداد بعدما كان مو�ضوعا �ضمن
قائمة الالعبني امل�رسحني حت�سبا
لرحيله عن الفريق يف املركاتو
ال�صيفي املنق�ضي.
ع.ق.

زط�شي يطمئن العبي اخل�ضر حول
مكاف�آت اللقب القاري
وجه خري الدين زط�شي رئي�س
احتاد اجلزائري لكرة القدم
ر�سالة طم�أنة ملنتخب بالده
املتوج حديثا بلقب ك�أ�س �أمم
�أفريقيا التي ا�ست�ضافتها م�رص،
وقال االحتاد اجلزائري عرب
موقعه الر�سمي �إن زط�شي جمع
الالعبني و�أع�ضاء اجلهاز الفني
قبل خو�ض الفريق تدريبه الأول
�ضمن املع�سكر الإعدادي الخل�رض
الذي ي�ستمر حتى العا�رش �سبتمرب
اجلار ،وك�شف ذات امل�صدر
�أن زط�شي وجه كلمات حتفيزية
للجميع ،وجدد التزام احتاد

الكرة بت�سخري كل الو�سائل بهدف
متكني املنتخب الوطني من
حتقيق �أهدافه امل�ستقبلية ورفع
كل التحديات يف اال�ستحقاقات
امل�ستقبلية ،وكانت م�صادر
�إعالمية حتدثت عن غ�ضب العبي
منتخب اجلزائر من زط�شي،
ب�سبب ت�أخره يف �رصف مكاف�آت
التتويج بك�أ�س �أمم �أفريقيا ،وكان
زط�شي �أعلن عزمه توزيع املكاف�أة
التي ر�صدها االحتاد الأفريقي
واملقدرة  4.5مليون دوالر على
الالعبني واجلهاز الفني ،م�ؤكدا
ا�ستعداده لبذل املزيد من �أجل

�إر�ضاء الأبطال.
�إىل ذلك ،خا�ض املنتخب
اجلزائري مرانه الأول حتت قيادة
مديره الفني جمال بلما�ضي،
مب�شاركة  20العبا ،وتخلف 3
العبني عن املوعد ،حيث مت �إعفاء
يو�سف عطال مدافع نادي ني�س
الفرن�سي بقرار من اجلهاز الفني،
يف حني و�صال الك�سندر �أوكيدجة
حار�س ميتز الفرن�سي للمع�سكر
مت�أخرا ،بينما التحق عي�سى
ماندي مدافع بيتي�س الإ�سباين
بالفريق بعد نهاية التدريب.
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

فان دايك يوا�صل تهديد عر�ش مي�سي وكري�ستيانو

بعد �أيام قليلة من فوزه
بجائزة �أف�ضل العب
يف �أوروبا  ،2019بات
الهولندي فريجيل فان
دايك مر�شحا لإجها�ض
حلم الثنائي الأ�سطورة
الأرجنتيني ليونيل مي�سي
كري�ستيانو
والربتغايل
رونالدو يف العودة �إىل
من�صات تتويج اجلوائز
الفردية ،و�أعلن االحتاد
الدويل لكرة القدم
عن القائمة النهائية
للمر�شحني جلائزة �أف�ضل
العب يف العامل �سنة
 ،2019حيث �ضمت �أ�سماء
الالعبني الثالثة �أنف�سهم
الذين اجتمعوا قبل �أيام
يف حفل توزيع جوائز
«اليويفا» ،ورغم اعرتا�ض
البع�ض على تواجد مي�سي
ورونالدو ب�صورة اعتيادية
يف القوائم النهائية
للجوائز ،تدافع �أرقامهما
ال�شخ�صية عنهما �أينهما
ذهبا واملو�سم املا�ضي
مل يخرج عن هذا ال�سياق،
يف وقت يعتمد فيه فان
دايك على النتائج املبهرة
التي حققها مع ليفربول
واملنتخب الهولندي.

ليونيل مي�سي
قد يجد نف�سه يف موقف
�صعب هذا العام ،بعدما
هاجم احتاد �أمريكا
اجلنوبية بعنف �إثر تبخر
حلم املنتخب الأرجنتيني
يف �إحراز لقب كوبا �أمريكا
 2019على يد املنتخب
الربازيلي  ،2019علما ب�أنه
تلقى بطاقة حمراء يف
مباراة املركز الثالث �أمام
ت�شيل�سي ،فاز بر�شلونة
بلقب وحيد هذا املو�سم

هو الدوري الإ�سباين ،لكن
�أرقام مي�سي على ال�صعيد
مر�شحا
الفردي جتعله
ً
قو ًيا للفوز باجلوائز
الفردية ،بغ�ض النظر
عن م�شواره مع منتخب
بالده.
بر�شلونة من دون مي�سي
يف املو�سم املا�ضي
كان فري ًقا عاديا للغاية،
وحتى هذه اللحظة يعاين
املدرب �إرن�ستو فالفريدي
لإيجاد �صيغة فنية جتعل
الفريق يعمل دون االتكال
املبالغ فيه على النجم
الأرجنتيني ،توج مي�سي
هدا ًفا مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا املو�سم
املا�ضي بر�صيد  12هد ًفا
�أ�ضاف �إليها  3متريرات
حا�سمة� ،أما على ال�صعيد
املحلي نال جائزة
هداف الدوري الإ�سباين
بر�صيد  36هدفا يف 34
مباراة� ،إ�ضافة �إىل 15
متريرة حا�سمة ،وخالل
م�شوار الفريق الكتالوين
بدوري الأبطال� ،سجل
مي�سي الهاتريك الثامن
له يف امل�سابقة مبرمى

�آيندهوفن بالدور الأول،
�أما على امل�ستوى املحلي
فقد �أ�صبح �أول العب يف
التاريخ ي�صل حاجز 400
هدف مع فريق واحد
يف الدوريات اخلم�س
الكربى ،كما �أنه بلغ حاجز
 600هدف مع بر�شلونة
بكافة امل�سابقات.

كري�ستيانو رونالدو
ظن اجلميع �أن النجم
الربتغايل رونالدو قد
خفت بريقه مع انتقاله
�إىل جوفنتو�س الإيطايل،
خ�صو�صا و�أنه كان يبلغ
حينها  34من عمره ،لكنه
�أثبت �أن العمر جمرد
رقم ،بعدما قاد الفريق
للفوز بلقب «ال�سريي
�آ» ونال جائزة �أف�ضل
العب يف امل�سابقة
بعدما �سجل  21هد ًفا
�أ�ضاف �إليها  8متريرات
حا�سمة ،الإخفاق الوحيد
يف م�سرية رونالدو خالل
املو�سم املا�ضي ،كان
اخلروج من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا على يد

�أجاك�س ،علما ب�أنه �سجل
� 6أهداف و�صنع اثنني يف
 9مباريات بامل�سابقة.
وو�صل رونالدو �إىل حاجز
 400هدف ببطوالت
الدوري املختلفة ،وقدم
مباراة العمر عندما �سجل
ثالثية يف مرمى �أتلتيكو
مدريد ب�إياب الدور ثمن
النهائي من م�سابقة دوري
الأبطال ،لكن النقطة
الأبرز يف م�سرية رونالدو
خالل املو�سم املا�ضي،
كانت قيادته الربتغال
للفوز بلقب دوري الأمم
الأوروبية بعدما �سجل
ثالثية �ساحرة يف مرمى
�سوي�رسا بالدور ن�صف
النهائي.

فريجيل فان دايك
ال ميلك فان دايك الأرقام
التهديفية املميزة التي
ميلكها كل من رونالدو
ومي�سي كونه قائدا للخط
اخللفي يف ليفربول،
بيد �أن النقاد يعتربونه
املر�شح الأبرز للفوز
باجلائزة ،كان للمدافع

الهولندي دورا مهما
يف ح�سم ليفربول لقب
دوري �أبطال �أوروبا للمرة
ال�ساد�سة يف م�سريته،
علما ب�أنه خا�ض 12
مباراة يف البطولة �أحرز
خاللها هدفني و�صنع
مثلهما.
�أما على م�ستوى الدوري
الإجنليزي املمتاز ،فقد
�شارك يف  38مباراة
�سجل خاللها � 4أهداف
�إىل جانب متريرتني
حا�سمتني ،لي�ساهم يف
بقاء ليفربول كمناف�س
�رش�س على اللقب
حتى اليوم الأخري من
امل�سابقة ،ولعب فان
دايك دورا مهما يف و�صول
هولندا �إىل نهائي دوري
الأمم الأوروبية ،و�سجل
هدفا مهما يف مرمى
�أملانيا بدور املجموعات
و�أحرز هدفا �أكرث �أهمية
ل�صالح ليفربول يف مرمى
بايرن ميونخ بالدور ثمن
النهائي.

نيمار يجد خمرجا للرحيل عن باري�س �سان جريمان
ك�شف تقرير �صحفي
�إ�سباين �أم�س ،عن خطة
الربازيلي نيمار دا �سيلفا
جنم باري�س �سان جريمان
للعودة �إىل بر�شلونة يف
ال�صيف املقبل ،وكانت
املفاو�ضات بني بر�شلونة
و�سان جريمان ال�ستعادة
نيمار قد و�صلت �إىل
طريق م�سدود هذا

ال�صيف ،وهو ما جعل
الالعب ي�ؤجل العودة �إىل
«كامب نو» ملدة مو�سم،
ووفقًا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية
ف�إن عقد نيمار مع
�سان جريمان ال يت�ضمن
�رشطا جزائ ًيا ،ولكن
الالعب ينوي ا�ستغالل
لوائح االحتاد الدويل

لكرة القدم «فيفا»
بانتقاالت
اخلا�صة
الالعبني لتنفيذ خطة
الرحيل .وكان نيمار
جيدا
قد در�س الأمر
ً
وجعل وكالءه ي�ست�شريون
م�صادر يف الفيفا ب�ش�أن
ما يعرف بفرتة احلماية
والتي متكن الالعبني
الذي ق�ضوا � 3سنوات

�أو موا�سم �أيهما ي�أتي
�أولاً مع نا ٍد واحد دون
جتديد العقد الأول
لهم من الرحيل مع دفع
تعوي�ضات ،ويحدد الفيفا
حجم التعوي�ضات وفقًا
لقيمة انتقال الالعب �إىل
ناديه احلايل بالإ�ضافة
�إىل املتغريات ،وعلم
وكالء نيمار �أنه �سيحتاج

�إىل دفع  170مليون يورو
على الأقل� ،إذا �أراد ف�سخ
عقده مع �سان جريمان
بال�صيف املقبل .يذكر
�أن نيمار انتقل �إىل �سان
جريمان يف �صيف 2017
مقابل  222مليون يورو
قيمة ال�رشط اجلزائي
يف عقده الأخري مع
بر�شلونة

بر�شلونة يعلن رحيل رافينيا �إىل �سيلتا فيغو
�أعلن نادي بر�شلونة رحيل العبه رافينيا �إىل �صفوف نادي �سيلتا فيغو ،قبل
�ساعات من غلق باب االنتقاالت ال�صيفية ،وذكر املوقع الر�سمي لرب�شلونة
�أن النادي تو�صل التفاق مع رافينيا على جتديد عقده حتى نهاية مو�سم
 ،2021/2020و�أ�ضاف �أن النادي اتفق ب�شكل ر�سمي مع �سيلتا فيغو على
ان�ضمام رافينيا ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة حتى نهاية املو�سم ،دون
وجود بند لإمكانية ال�رشاء النهائي ،و�أ�شار �أن �سيلتا فيغو �سيدفع راتب
رافينيا بجانب �إ�ضافات ت�صل �إىل  1.5مليون يورو.
و�أعرب النادي الكتالوين عن امتنانه لرافينيا على التزامه مع الفريق وتفانيه
يف العمل ،ومتنى له التوفيق والنجاح امل�ستمر يف جتربته اجلديدة ،وبهذا
يعود رافينيا  26عاما من جديد ل�سيلتا فيغو بعد �أن لعب معه يف مو�سم
 2014-2013كمعار عندما كان لوي�س �إنريكي مدربا للفريق ،قبل �أن يتوىل
بعدها تدريب البار�صا ،و�صل الالعب ملدينة فيجو من �أجل �إجراء الك�شف
الطبي وتوقيع العقود ،وبان�ضمام رافينيا ،تنهي �إدارة �سيلتا فيغو برئا�سة
كارلو�س مورينيو عملية العودة التي كانت و�ضعتها هذا املو�سم ،وبد�أت
با�ستعادة الثالثي ديني�س �سواريز وال�سنغايل بابي �شيخ ديوب و�سانتي مينا.

�صفقة تبادلية بني الريال وايل ا�س جي
�أعلن نادي ريال مدريد التعاقد ر�سميا مع الدويل �ستاريكي كيلور نافا�س
حار�س مرمى ريال مدريد لين�ضم للفريق قبل نهاية فرتة االنتقاالت
ال�صيفية ،ون�رش احل�ساب الر�سمي ل�سان جريمان على «تويرت» مقطع فيديو
يعلن فيه ر�سم ًيا ان�ضمام نافا�س ل�صفوفه ،ووقع نافا�س على عقد مع النادي
الباري�سي ،ملدة �أربع �سنوات حتى عام  ،2023كما �أعلن �سان جريمان رحيل
حار�سه الفرن�سي �ألفون�س �أريوال �إىل ريال مدريد ملدة مو�سم واحد على
�سبيل الإعارة ،حتى  30جوان  ،2020و�سجل النادي امللكي �أريوال ر�سم ًيا يف
حار�سا
�سجالت االحتاد الإ�سباين لكرة القدم ،ومن املتوقع �أن ي�صبح �أريوال
ً
ثان ًيا للمريينغي ،يف ظل وجود الدويل البلجيكي تيبو كورتوا بت�شكيلة املدرب
زين الدين زيدان الأ�سا�سية.

روما يعلن التعاقد مع خمتاريان
تعاقد نادي روما ر�سميا رفقة الأرميني خمتاريان جنم نادي �أر�سنال االجنليزي
ملدة مو�سم واحد على �شكل اعارة ،وذكر روما عرب موقعه الإلكرتوين �أن خميرتيان
�سين�ضم للذئاب ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة حتى  30جوان  ،2020مقابل  3ماليني
يورو بجانب ح�صول �أر�سنال على ر�سوم متغرية تتوقف على حتقق بع�ض املواقف
الريا�ضية ،وقال خميرتيان يف �أول ت�رصيح عقب االن�ضمام لنادي العا�صمة الإيطالية:
«الو�صول �إىل نا ٍد مثل روما ميثل فر�صة رائعة ،ف�صل جديد يُفتح يف م�سريتي� ،أنا
واثق من �أننا �سنحقق نتائج جيدة م ًعا» .وان�ضم خميرتيان �إىل �صفوف �أر�سنال
يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية من عام  2018قاد ًما من مان�ش�سرت يونايتد ،وخالل
تلك الفرتة �شارك يف  59مباراة مبختلف امل�سابقات �سجل فيها � 9أهداف ،ون�رش
احل�ساب الر�سمي لروما عرب موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» لفتة طيبة ،بعدما
ن�رش مقطع فيديو يعلن فيه عن ان�ضمام خميرتيان ر�سم ًيا للفريق بجانب �إعالن عن
بع�ض املفقودين للم�ساعدة يف �إيجادهم ،و�أكد روما �أن النادي اعتاد يف اليوم الأخري
من املريكاتو �أن يعلن عن بع�ض املفقودين بجانب �إعالن تعاقداته.

فالكاو ين�ضم ر�سميا �إىل غاالتا�سراي
�أكد نادي غاالتا�رساي الرتكي �أول ام�س تعاقده مع املهاجم الكولومبي الدويل
راداميل فالكاو ملدة  3موا�سم مقبلة قاد ًما من موناكو الفرن�سي ،كان الكولومبي
و�صل ملدينة �إ�سطنبول م�ساء الأحد املن�رصم حيث حظي با�ستقبال الأبطال من
جانب اجلماهري الغفرية التي كانت بانتظاره يف مطار «�أتاتورك»؛ متهيدًا لالنتقال
جناحا وح�صدًا للألقاب يف تركيا.
ل�صفوف الفريق الأكرث
ً
و�أعلن غاالتا�رساي يف بيان مقت�ضب عرب موقعه الر�سمي على الإنرتنت« :تو�صلنا
التفاق مع الالعب املحرتف راداميل فالكاو غار�سيا ،ومع نادي موناكو للتعاقد مع
الالعب دون �أي �صعوبات» ،و�أمت البيان «وف ًقا لالتفاق املربم� ،سيح�صل الالعب خالل
املوا�سم الثالث بد ًءا من اجلاري على  5ماليني يورو» ،واكتفى النادي بن�رش ر�سالة
بالإجنليزية عرب ح�سابه الر�سمي على �شبكة «تويرت» االجتماعية كتب فيها «متت
مهمة فالكاو» ،وت�صدرت ال�صفقة املحتملة لالعب �أتلتيكو مدريد الإ�سباين الأ�سبق
مع غاالتا�رساي عناوين ال�صحف الريا�ضية يف تركيا خالل الأ�سابيع الأخرية.
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ثقافة

للكاتب الكيني نغوغي واثيونغو

«حترير العقل من اال�ستعمار»
للكاتب الكيني

لقد كتب الكاتب الكيني نغوغي واثيونغو كتاب «حترير العقل من اال�ستعمار» وقد نقل حممد وليد
واثيونغو
نغوغي
املوا�ضيع التي در�ستها بحما�س �أثناء
خال�صة بع�ض
قرين مقدمته �إىل العربية .هذا الكتاب هو
ممار�ستي للأدب ،للم�سرح ،للنقد ولتدري�س الأدب خالل الع�شرين �سنة املا�ضية.
املثقفني الإفريقيني �ضحايا -النيوكولونيالية� .أما تقاليد
وكاالت
ق�سم منهم وقع ب�شكل مر�ضي املقاومة فيحملها العمال
والربوليتاريا)
قد ي�شعر �أولئك الذين قر�أوا ال عالج له -هذه املكيدة وهم (الفالحون
 Homecoming،عاجزون عن ر�ؤية الأ�صول امل�سانَدون من قبل طالب
كتبي
 Writers in Politics،اال�ستعمارية ل�سيا�سة فرق ت�سد وطنيني ،مثقفني (�أكادمييني
 Barrel of a Penوحتى يف تف�سري �أي فروق بني مواقف وغري �أكادمييني) ،جنود وعنا�رص
 Detained : a Writer’sفكرية �أو �أي نزاعات �سيا�سية �أخرى تقدمية تنحدر من الطبقة
� Prison Diaryأنهم قر�أوا من من حيث الأ�صول العرقية املتو�سطة .وتنعك�س هذه
قبل عم ً
املقاومة يف دفاعهم الوطني
ال كهذا .ولن تكون ردة للجهات الفاعلة.
فعل كهذه بعيدة عن احلقيقة .ال يوجد رجل وال امر�أة ميكنهما عن اجلذور الفالحية/العمالية
ولكن املحا�رضات التي يرتكز اختيار جن�سيتهما البيولوجية .للثقافات الوطنية ،يف دفاعهم
عليها هذا الكتاب �أعطت يل وال ميكن تف�سري النزاعات عن الكفاح الدميقراطي لدى
الفر�صة لكي �أجمع ب�شكل بني ال�شعوب من حيث ما هو كل اجلن�سيات التي ت�سكن
مرتابط ومتنا�سق املوا�ضيع ثابت (الثوابت) .و� اّإل ف�ستكون نف�س الأر�ض .وكل انفجار �ضد
الرئي�سية حول م�س�ألة اللغة يف دائما امل�شكلة بني �أي �شعبني الإمربيالية ،مهما كان الأ�صل
الأدب التي تعر�ضت لها ب�شكل امل�شكلة نف�سها يف كل زمان العرقي واجلهوي لالنفجار ،هو
موجز يف �أعمايل وحواراتي ومكان؛ �أ�ضف �إىل ذلك �أنه انت�صار لكل العنا�رص املناه�ضة
لن يوجد �أبداً ح ّل لل�رصاعات للإمربيالية لدى كل اجلن�سيات.
ال�سابقة.
ويعد هذا الكتاب جزء من االجتماعية � اّإل �إذا ح�صل تغيرّ وجمموع كل هذه االنفجارات
النقا�ش املتوا�صل عرب كامل يف الثوابت ،من خالل التحول ي�صنع الإرث الوطني ،مهما
القارة حول قدر �إفريقيا .اجليني �أو البيولوجي للجهات كان وزنها ،حجمها ،وامتدادها
وموقعها يف الزمن واملكان.
لقد مت النظر ملدة طويلة �إىل الفاعلة.
الإمربيالية لي�ست �شعاراً
الوقائع الإفريقية من زاوية
تقاليد �إمربيالية
الإمربيالية لي�ست �شعاراً بالن�سبة
القبائل .ف�أي �شيء يحدث يف
�ستكون مقاربتي خمتلفة .لكل ه�ؤالء املدافعني الوطنيني
كينيا� ،أوغندا ،ماالوي يحدث
ب�سبب �رصاع قبيلة �أ �ضد قبيلة �س�أنظر يف الوقائع الأفريقية عن الثقافات املكافحة لل�شعب
ب .و�أي انفجار يف الزائري ،كما ي�ؤثر عليها ال�رصاع الكبري الأفريقي .الإمربيالية حقيقة
نيجرييا ،ليبرييا وزامبيا يحدث بني القوتني املت�ضاربتني ملمو�سة يف حمتواها ويف
ب�سبب العداوة التقليدية بني املت�صارعتني يف �إفريقيا اليوم� :شكلها ويف �أ�ساليبها وت�أثرياتها.
قبيلة ث وقبيلة ت .وتتمثل تقاليد �إمربيالية من جهة وتقاليد الإمربيالية هي حكم الر�أ�سمال
ن�سخة مغايرة لنف�س هذا مقاومة من جهة �أخرى� .إنّ املايل املرت�سخ ومنذ عام
النوع من الت�أويالت يف �رصاع التقاليد الإمربيالية يف �إفريقيا � 1884أ ّثر وال يزال ي�ؤثر هذا
امل�سلمني �ضد امل�سيحيني �أو حتتفظ بها اليوم البورجوزاية الر�أ�سمال االحتكاري الطفيلي
الكاثوليك �ضد الربوت�ستانت يف العاملية التي ت�ستعمل ال�رشكات حتى على حياة الفالحني يف
الأماكن التي ي�صعب فيها �إدراج املتعددة اجلن�سيات وطبعاً اجلهات النائية من بلداننا.
الطبقات احلاكمة املحلية و�إن كان لكم �شك يف ما �أقول،
�شعب ما يف خانة «قبائل».
تعدوا كم من بلدان
«ال َقبَل ّية»
املل ّوحة بالرايات .تنعك�س ح�سبكم �أن ّ
ً
وحتى الأدب يتم تقييمه �أحيانا التبعية االقت�صادية وال�سيا�سية �أفريقية �سقطت �إىل حد
على �أ�سا�س الأ�صول «ال َقبَل ّية» لهذه البورجوازية الأفريقية ال�ساعة رهينة �صندوق النقد
للم�ؤلفني �أو الأ�صول والتكوين النيوكولونيالية يف ثقافتها الدويل -وزارة املالية العاملية
القبلية لل�شخ�صيات يف رواية ما املقلدة كالقردة والببغاوات اجلديدة كما �س ّماها جوليو�س
�أو م�رسحية ما .و�سائل الإعالم واملفرو�ضة على �سكان منتف�ضني نيرييريه Julius Nyerere
الغربية هي من ر ّوجت لهذا بوا�سطة جزمات ال�رشطة؛ ( )1ذات يوم.
النوع من الت�أويالت امل�ضلّلة بوا�سطة الأ�سالك ال�شائكة من يدفع ثمن الرهن العقاري؟
للوقائع الإفريقية �إذ يعجبها وطبقة من رجال الكهنوت الذي يدفع الثمن هو كل
�أن ت�رصف �أنظار النا�س عن ومن الق�ضاة؛ وتنت�رش �أفكارهم منتج للرثوة احلقيقية (القيمة
ر�ؤية �أن الإمربيالية ال تزال هي بوا�سطة جمموعة من مثقفي اال�ستخدامية) يف البلد� ،أي
ال�سبب الأ�صلي لعديد امل�شاكل الدولة ،املخت�صني الأكادمييني كل عامل وفلاّ ح .الإمربيالية
يف �إفريقيا .للأ�سف وقع بع�ض وال�صحافيني التابعني للم�ؤ�س�سة منظومة �شاملة :لها عواقب

و�سيا�سية،
اقت�صادية،
وع�سكرية ،وثقافية ونف�سية
على �سكان العامل اليوم .وقد
تقود الإمربيالية حتى �إىل �إبادة
كاملة.
حتمي الأ�سلحة التقليدية
والذرية اليوم حرية الر�أ�سمال
وحرية
الغربي
املايل
االحتكارات ال�ضخمة العرب
وطنية املن�ضوية حتت لوائه
ملوا�صلة نهب بلدان و�شعوب
�أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا،
و�آ�سيا وبولينيزيا� .إنّ الإمربيالية،
بقيادة الواليات املتحدة
توجه �إنذاراً نهائياً
الأمريكيةّ ،
�إىل �شعوب الأر�ض املكافحة
و�إىل جميع من ينادي بال�سالم،
بالدميقراطية وباال�شرتاكية:
�إ ّما �أن تتقبلوا النهب و�إ ّما
�أن متوتوا .ويحافظ مقهورو
وم�ست َغلّو الأر�ض على مقاومتهم
املفتوحة :التحرر من النهب.
ولكن القنبلة الثقافية هي �أكرب
�سالح يف يد الإمربيالية والتي
تطلقها فع ً
ال كل يوم على هذه
املقاومة اجلماعية� .إنّ ت�أثري
قنبلة ثقافية هو تدمري �إميان
�شعوب ب�أ�سمائها ،وبلغاتها،
ومبحيطها ،وب�إرثها الن�ضايل،
وبوحدتها ،وبقدراتها و�أخرياً
تدمري �إميان �شعوب ب�أنف�سها.
تدفع القنبلة الثقافية ال�شعوب
�إىل �أن ترى ما�ضيها ك�أر�ض
جرداء خالية من الإجنازات
كما جتعل تلك ال�شعوب ترغب
يف �أن تبتعد عن تلك الأر�ض
اجلرداء .جتعلها القنبلة
الذرية تتماهى مع �أبعد �شيء
عنها؛ فمثال جتعلها تتماهى
مع لغات �شعوب �أخرى بدالً
من لغاتها .جتعلها تتماهى مع
ال�شيء املنحط والرجعي ،كل
تلك القوى التي قد توقف منبع
حياتها .القنبلة الثقافية تغر�س
حتى �شكوكاً خطرية حول احلق
الأخالقي يف الكفاح .ويتم
النظر �إىل �إمكانيات االنت�صار �أو
الن�رص ك�أحالم بعيدة و�سخيفة.
والنتائج املرجوة هي الي�أ�س،

القنوط ومتني جماعي للموت.
وو�سط هذه الأر�ض اجلرداء
تقدم الإمربيالية
التي �صنعتهاّ ،
نف�سها كالدواء وتطلب من التابع
�أن يغني �أنا�شيد املدح بالالزمة
مقد�س».
امل�ستمرة« :النهب
ّ
ّ
وتلخ�ص هذه الالزمة بالفعل
العقيدة اجلديدة للبورجوازية
النيوكولونيالية يف عديد الدول
الأفريقية «امل�ستقلة».
الطبقات املكافحة �ضد
الإمربيالية
�إنّ الطبقات املكافحة �ضد
الإمربيالية حتى يف مرحلتها
النيوكولونيالية،
وهيئتها
يجب �أن جتابه هذا اخلطر
بثقافة الكفاح احلازم يف �أعلى
م�ستوياته و�إبداعه .ينبغي على
هذه الطبقات �أن حتمل بحزم
�أكرب �أ�سلحة الكفاح املت�ضمنة
يف ثقافاتها .يجب �أن تتحدث
املوحدة املتواجدة
لغة الكفاح
َّ
يف كل واحدة من لغاتها .يجب
�أن تكت�شف �أل�سنتها املتعددة
لكي تغني الن�شيد�« :شعب متحد
ال يُغلَب �أبداً».
مو�ضوع هذا الكتاب ب�سيط.
هو م�أخوذ عن ق�صيدة كتبها
ال�شاعر الغويياين مارتن كارتر
 Martin Carterيرى فيها
رجاالً ون�ساء عاديني يت�ضورون
جوعاً ويعي�شون يف غرف بال
�أ�ضواء؛ كل ه�ؤالء الرجال
والن�ساء يف جنوب �إفريقيا،
ناميبيا ،كينيا ،الزائري� ،ساحل
العاج ،ال�سلفادور ،ال�شيلي،
الفيليبني ،كوريا اجلنوبية،
�إندوني�سيا ،غرانادا« ،معذبو
الأر�ض» ،الذين �أعلنوا ب�صوت
مد ٍّو وب�شكل وا�ضح �أنهم ال
ينامون لكي يحلموا ،و�إمنا
«يحلمون لكي يغيرّ وا العامل».
�أمتنى �أن جتد بع�ض املوا�ضيع
يف هذا الكتاب �صدى يف

قلوبكم.
كامباراغيه
-1جوليو�س
نيرييريه ( )1999-1922رجل
�سيا�سي وقائد وطني تانزاين
كافح من �أجل ا�ستقالل وطنه
تانزانيا و�أ�صبح �سنة � 1962أول
رئي�س للجمهورية التانزانية.
(مالحظة املرتجم)
نغوغي واثيونغو :مولود �سنة
 1938يف كينيا ،بالقرب من
العا�صمة نايروبي .كاتب كيني،
قا�ص ،م�رسحي ،ناقد �أدبي
و�أ�ستاذ جامعي يف الأدب
الأفريقي والإجنليزي ويف
الأدب املقارن .يعترب من �أهم
الأدباء الأفريقيني املعا�رصين.
يكتب باللغتني الكيكويو (لغته
الأم وهي لغة حمكية يف كينيا)
والإجنليزية .له �إنتاج فكري
و�أدبي غزير ومن �أبرز �أعماله:
( Weep not, childال تبكي
يا طفل ،وهي �أول رواية �صدرت
له �سنة A grain of ،)1964
( wheatحبة من القمح، )1967 ،
Caitani Mutharabaini/
Devil on the cross
(�شيطان على ال�صليب،)1981 ،
Decolonizing the mind
(حترير العقل من اال�ستعمار،
Detained : a ،)1986
writer’s prison diary
(معتقل :مذكرات كاتب د ّونها
يف ال�سجنWriters ،)1982 ،
( in politicsالأدباء يف
ال�سيا�سةMatigari .)1981 ،
(ماتيغاري�« .)1986 ،شيطان
على ال�صليب» هي الرتجمة
العربية الوحيدة حلد الآن
لأعمال نغوغي واثيونغو.
�صدرت هذه الرواية عن
من�شورات احتاد الكتّاب العرب
�سنة  1999وترجمها عبد العزيز
عرو�س�( .سرية ذاتية من �إعداد
حممد وليد قرين).

تراجع مبيعات ُكتب اخليال �أمام امل�ؤلفات الواقعية يف بريطانيا
�أكد التقرير ال�سنوي جلمعية
النا�رشين الربيطانية ،تراجع
مبيعات كتب اخليال يف العام
املا�ضي ،بـ  ،٪7مبا يعادل 359

�إ�سرتليني ،مع انخفا�ض مبيعات مبيعات الكتب غري اخليالية  ،٪1وبح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة
مليون جنيه �إ�سرتليني.
وو�صل االنخفا�ض �إىل  ٪4يف اخليال العام  ٪3يف � 2018أي نحو �إىل  954مليون جنيه �إ�سرتليني« ،غارديان» ،الحظت جمعية
مع ارتفاع الإيرادات الرقمية بـ النا�رشين �أدا ًء متميزاً للكتب
مبيعات اخليال الرقمية� ،أي  588مليون جنيه �إ�سرتليني.
ما قيمته  229مليون جنيه وعلى النقي�ض من ذلك ،ارتفعت  ٪10للمبيعات املادية املتبقية .غري اخليالية،التي منت بن�سبة

تقارب  ٪30يف الأعوام اخلم�سة
املا�ضية ،وكذلك النمو «الهائل»
للكتاب امل�سموع ،بـ ٪43بني
 2017و.2018
وكاالت
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ثقافة

ال�صادر عن مركز درا�سات الوحدة العـربية

«حـال الأمـة العربية»� :صـراعـات م�ستدامة
واخرتاقات فادحة
�أ�صدر مركز درا�سات الوحدة العـربية كتاب «حال الأمـة الــعربـية» لعام ( )2017 2016-فــي ظــل
ظـروف عـربـية بالغة الـ�صعـوبة ،وحمل عنوا ًنا معرباً والفت ًا وهو «احللقة املفرغة» لي�شري �إىل �إن بقاء
الأو�ضاع العربية على نف�س الوترية �سي�ؤدى �إىل ا�ستمرار الدول العربية داخل تلك الدائرة �أو احللقة
الالمتناهية ،وا�ستمرار التحديات التي متر بها بلدان العامل العربي ،والتي كان من �أبـرزهـا الـ�صـراعـات
املدمرة الــتــي تـــدور عـلـى الأر�ض الـعـربـيـة مـنـذ �ست �سـنـوات مـن دون �أن تــنجـح �أي حمـاولـة
لت�سويتها ،ناهيك ب�إنهائها مبا يت�سق وم�صالح الأمـة العربية يف الوقت الـذي تهدد فيه هذه ال�صراعات
كيان الدولة الوطنية العربية ،التي و�إن اختلفنا على الكثري مـن �سماتها ،تبقى حـجر الأ�سا�س الـباقي
لـلنظام العربي الـذي ُخ�شى على انهياره على الرغم من التحفظات التي تثار حول فاعليته.
وكاالت

وتكفي الإ�شارة �إلــى �أنـه ب�سبب
هــذه الـ�رصاعـات ،انحرف
الرتكيز عن م�سار الن�ضال من
�أجـل ا�ستعادة احلقوق الـمـ�رشوعـة
لل�شعب الفل�سطيني ك�أولويـة يف
جدول الأعمال العربي.
وتوىل �إعداد التقرير نخبة
من الباحثني واملتخ�ص�صني،
وا�شتمل التقرير على جمموعة
من الدرا�سات التحليلية املعمقة
لأو�ضاع الوطن العربي ،والتي
متت مناق�شتها من قبل امل�ؤمتر
القومي العربي يف بريوت يف ماي
 ،2017والذي يعقد ب�صورة �سنوية
لدرا�سة م�شكالت وق�ضايا العامل
العربي.
وير ّكز الكتاب على حتوالت النظام
الدويل وال�سيا�سات اخلارجية
للدول الكربى وت�أثرياتها يف
الوطن العربي ،وت�صاعد دور
وت�أثري دول اجلوار الإقليمي
يف الو�ضع الداخلي العربي،
واملالمح والق�ضايا الأ�سا�سية
للنظام العربي ،وتغيرّ الق�ضايا
يف جدول �أولويات �أطراف هذا
النظام ،ف�ض ً
ال عن التطورات
الداخلية لعدد من البلدان العربية
التي �أ�صابتها رياح الربيع العربي.
النظام الدويل والوطن العربي
ويت�ضمن الكتاب �أربعة ف�صول
�إىل جانب اخلال�صة التنفيذية
واملقدمة والتو�صيات ،ويقع
الكتاب يف � 173صفحة ،وا�شتمل
على �أربعة ف�صول ،وب�صورة عامة
ي�ضم الكتاب ق�سمني �أ�سا�سيني:
الق�سم الأول عن الإطارين الدويل
والإقليمي ،وا�شتمل على ف�صلني:
 الف�صل الأول بعنوان «النظامالدويل والوطن العربي» :ور�صد
هذا الق�سم �أهم التطورات على
ال�صعيد الدويل ،وناق�ش ت�أثرياتها
القائمة واملحتملة يف امل�ستقبل
املنظور على الق�ضايا العربية
الرئي�سة والأو�ضاع العربية ب�صفة
عامة ،كما عر�ض هذا اجلزء
لطبيعة التغريات القائمة يف يف
هيكل النظام الدويل و�سيا�سات
القوى الدولية جتاه الأو�ضاع
والق�ضايا العربية ،و�صوالً �إىل
كيفية تعامل العرب مع القوى
واملتغريات الدولية الراهنة.

وت�ضمن هـذا الق�سم حتليالت
ب�ش�أن تـ�أثـيـرات الـنـظام الــدويل،
وال �سـيـمـا تـ�أثـيـرات ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية وكذلك
الرو�سية وال�صينية وكيف �أن
�صعود قوى غري القوى الغربية مل
يختلف معه احلال كثرياً يف عاملنا
العربي ،وفق ما تذهب �إليه غالبية
الر�ؤى التي قدمها معدو التقرير،
فمن اال�ستغالل الأمريكي لرثوات
العامل العربي ،ت�أتي الهند وال�صني
لتلعب الدور نف�سه باملحددات
والنظرة نف�سها.
وبذلك ف�إن وا�ضعي التقرير يدقون
ناقو�س اخلطر للدول العربية،
فال بد من �إعادة تقييم الأو�ضاع
احلالية ،وتغيري ال�سيا�سات
واخلطط �إزاء هذا امل�شهد
املعقد ،وحتى ال يعاد �إنتاج نف�س
الأو�ضاع القائمة حالياً .فبالفعل
بد�أت ال�صني تظهر يف امل�شهد
العربي وال يخفى على �أحد الدور
ال�صيني يف ق�ضية �سد النه�ضة
الإثيوبي وت�أثرياته املحتملة على
ح�صة م�رص من النيل ،وكذلك
ظهر الدور الرو�سي بقوة يف
�سوريا وتدخلها ب�صورة مبا�رشة
يف ال�رصاع الدائر يف �سوريا ،وما
تبعه من �إن�شاء قواعد ع�سكرية
رو�سية واحتمالية ا�ستمرار بقاء
القوات الرو�سية ملا بعد انتهاء
احلرب.
– الف�صل الثاين :بعنوان «الإطار
الإقليمي» :و�شمل حتلي ً
ال ل�صعود
القوى الإقليمية ،مثل تركيا
و�إيــران ودول �أفريقيا ،والت�أثري
العميق يف الوقت الراهن لإيران
وتركيا على جمريات الأمور يف
ال�رشق العربي يف لبنان والعراق،
وهو ما �أطلق عليه التقرير عبارة
«تدويل النظام الإقليمي العربي»
فـي التفاعالت العربية.
وقد �ألقى هذا الف�صل ال�ضوء
على القوى الإقليمية اجلديدة
التي بد�أت تبحث عن ال�صدارة
فى املنطقة ،وبد�أت تظهر يف
ال�رصاع وبالطبع الدور الإيراين
فى لبنان و�سوريا واليمن ،والدور
الرتكي يف احلرب يف �سوريا
و�شمال العراق ،وتداعيات ذلك
على العامل العربي من �رصاع
على النفوذ وال�سيطرة واملوارد
الطبيعية.

 الق�سم الثاين عن النظام العربيوق�ضاياه ،وا�شتمل على ف�صلني:
 الف�صل الثالث بعنوان «النظامالعربي» :وتناول مبا�رشة النظام
العربي القائم ،ومكوناته ،و�أثار
التقرير فكرة �أن هناك الكثري من
عوامل الأزمة الكامنة يف العامل
العربي ككل� ،أو على م�ستوى
بع�ض بلدانه و�أطرافه ،تعود �إىل
العرب �أنف�سهم و�إىل �سيا�ساتهم.
وقد �أجاد وا�ضعو التقرير يف
ت�شخي�ص �أ�صل امل�شكالت التي
يعانيها العامل العربي ودوله
املمتدة من املحيط وحتى
اخلليج ،فبنية النظم العربية
القائمة ،وطبيعتها ،و�رصاعها من
�أجل البقاء واحلفاظ على احلكم،
وطرق تعاملها مع الأزمات
الراهنة بطرق غري �صاحلة
ت�شبه امل�سكنات واملهدئات
بدالً من التعامل ب�أ�سلوب
علمي ومدرو�س وخمطط مع
امل�شكالت والأزمات الراهنة
على كل الأ�صعدة ،و�سيا�سات
عدم امل�صارحة واملكا�شفة،
والتعامل مع املواطنني على
�أنهم رعية ،والثقافة الع�شائرية
والقبلية والطائفية والع�صبية.
كل تلك العوامل هي ما يطلق
عليه العوامل الداخلية النابعة
من طبيعة النظام نف�سه ،تركيبه
وهيكله.
وميكن القول ب�أن التقرير يف هذا
الف�صل �أجاد ت�شخي�ص الو�ضع
احلايل ،وحتديد م�سببات الأزمات
التي ع�شناها ونعاي�شها اليوم،
فالأزمة بد�أت �أوالً من الداخل
من بنية الدول العربية وداخلها،
و�ساعد على تفاقهما القوى
والعوامل اخلارجية ،وبالتايل ف�إن
�أي حل ال بد �أن يبد�أ من الإ�صالح
من بنية النظام العربي نف�سه ال
من خارجه.
ق�ضايا حمورية يف العامل العربي
 الف�صل الرابع بعنوان «ق�ضاياحمورية يف العامل العربي» :وتناول
عر�ض �أبرز الق�ضايا العربية وهي
الق�ضية الفل�سطينية ،وبناء الدولة
و�أزماتها يف لبنان والعراق ،وبلدان
الربيع العربي ،كما تناول التقرير
الأو�ضاع االقت�صادية يف العامل
العربي ،وم�ؤ�رشاتها كالدخل العام
وم�ستوى دخل الفرد ،وم�ؤ�رشات

الإنفاق ،و�سبل معاجلة �أزماته
واختالالته االقت�صادية على
اختالف الأو�ضاع بني بلدانه.
وقد تعامل م�ؤلفو وحمررو الكتاب
برباعة مع �أبرز الق�ضايا التي
تواجه العامل العربي ،و�أوالها
الق�ضية الفل�سطينية ،ف�ض ً
ال عن
م�شكلة بنية الدولة ونظام احلكم
يف لبنان والعراق وم�رص وتون�س
و�سوريا وليبيا� ،إ�ضافة ملا يعانيه
الأفراد يف الدول العربية من
م�شكالت اقت�صادية ،وانخفا�ض
م�ستوى دخل الفرد ،واالختالالت
والأزمات االقت�صادية التي تع�صف
باملنطقة حتى الغنية منها .فدول
مثل اململكة العربية ال�سعودية
بد�أت يف �ضغط النفقات والبحث
عن موارد مالية جديدة عرب
جمموعة من الإجراءات كرفع
�أ�سعار املحروقات ،وتقليل �أوجه
الدعم املوجه للمواطنني نتيجة
تراجع �أ�سعار النفط باملقارنة
باملا�ضي ،وارتفاع تكلفة فاتورة
حرب اليمن ،و�رشاء نظم ت�سليح
من الواليات املتحدة الأمريكية
والدول الغربية ملواجهة العدو
التقليدي «�إيران» ،وتوجيه جزء
من الدعم مليلي�شيات املعار�ضة
امل�سلحة يف �سوريا ملواجهة
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه ،وغري
ذلك من العوامل.
ومن هنا ف�إن على الدول العربية
�أن تبد�أ التخطيط يف تقليل تلك
التداعيات ،وتر�شيد الإنفاق،
واالجتاه نحو حتقيق التكامل
االقت�صادي والتجاري بني الدول
العربية وحتقيق مزيد من التن�سيق
والتعاون بني الدول العربية
ملواجهة الأزمات القائمة.

مو�ضوعات وم�شكالت
راهنة
ب�صفة عامة يعد كتاب حال
الأمة العربية لعام  2017غاية
يف الأهمية ملا يتناوله من
مو�ضوعات وم�شكالت راهنة
وقائمة على ال�ساحة العربية،
وما يدقه من ناقو�س للخطر
للدول العربية حول الكثري من
امل�شكالت والأزمات الراهنة،
وما يطرحه من حلول �سواء على
امل�ستوى ال�سيا�سي �أو االقت�صادي

�أو االجتماعي.

احللقة املفرغة
فقد جاء عنوان الكتاب «احللقة
املفرغة� :رصاعات م�ستدامة
واخرتاقات فادحة» معرباً عما
تعي�شه دول العامل العربي ل�سنوات
عدة� ،إذ يبدو وك�أننا دخلنا حلقة
مفرغة ،تتكرر �أخطا�ؤنا بنف�س
ال�شكل ،وت�ستمر الأزمات قائمة
وت�شتد ،ونبحث عن امل�سكنات
بدال ًمن البحث عن حلول جذرية
لتلك امل�شكالت وم�سبباتها.
ففي ظل ظروف عربية بالغة
ال�صعوبة يتناولها التقرير عر�ضاً
وحتلي ً
ال ،مغطياً تطوراتٍ
ً
و�أحداثا كربى مير بها الوطن
العربي� ،سواء على م�ستوى
التطورات املجتمعية ،ال�سيا�سية
واالجتماعية
واالقت�صادية
والأمنية� ،أم على م�ستوى
العالقات البينية بني �أقطاره
املختلفة� ،أم على م�ستوى تفاعل
الو�ضع العربي يف الإطارين
الإقليمي والدويل.
وتناول الكتاب بالتحليل �أبرز
القوى امل�ؤثرة يف ق�ضايا و�أحوال
العامل العربي ،والدور الذي ت�ؤديه
هذه القوى يف الفرتة الراهنة
والقوى امل�ؤثرة فيه �سواء �إقليمياً
كرتكيا و�إيران �أو عاملياً كرو�سيا
والواليات املتحدة الأمريكية
وخ�صائ�ص ومالمح هذه القوى،
�إ�ضافة �إىل حتليل بنية النظام
العربي من الداخل والعوامل
امل�ؤثرة فيه حملياً ،وهذا يزيد
من �أهمية هذا التقرير خ�صو�صاً

مع قلة الدرا�سات والتقارير
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات ومراكز
بحثية عربية ،و�إن غاب عنه
ا�ستخدام منهجية درا�سة
ور�سم �سيناريوهات امل�ستقبل،
وكيفية التعامل مع كل من تلك
ال�سيناريوهات.
ومن ثم ميكن القول �إن هناك
حاجة �إىل حتقيق التكامل
والتن�سيق والتعاون بني الدول
العربية يف مواجهة الأخطار
والأزمات القائمة ،والتعامل مع
القوى الإقليمية الراهنة كرتكيا
و�إيران ،والقوى العاملية كالواليات
املتحدة ورو�سيا والدول الغربية.
وال بد من تر�شيد الإنفاق على
كثري من البنود وتوجيه تلك
امل�صادر لرفع م�ستوى دخل
املواطن العربي ،وحت�سني
م�ؤ�رشات ال�صحة والتعليم
واخلدمات املختلفة والتي ت�شهد
تدهوراً وتراجعاً يف �أغلب دول
العامل العربي.
وال تزال احلاجة ما�سة �إىل
الإ�صالح ال�سيا�سي يف ظل
الأو�ضاع احلالية ،فبنية الأنظمة
القائمة حتتاج �إىل مراجعة
وتطوير ،وال بد من تغيري الأو�ضاع
القائمة ب�صورة تدريجية ا�ستجابة
للمتغريات العاملية واملحلية
ومطالب الأفراد وال�شعوب
العربية .فالو�ضع �صار حرجاً
للغاية والأزمات تتفاقم ومل يعد
هناك جمال لالنتظار �أو ال�صمت،
وخريطة الوطن العربي تتمزق
يوماً بعد الآخر.
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الدكتور وال�سينوغراف املغربي طارق الربح ليومية «الو�سط»

ثقافة

«ال�سينوغرافيا «...فن يتجدد با�ستمرار
انفردت يومية «الو�سط» بحوار ح�صري مع الدكتور وال�سينوغراف املغربي «طارق الربح» ،م�ؤطر ور�شة ال�سينوغرافيا� ،ضمن فعاليات الدورة 52
للمهرجان الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن ،باقرتاح من الهيئة العربية للم�سرح ،يف �إطار �شراكتها مع حمافظة املهرجان ،فلقد حتدث «الربح «
وعربعن �سعادته الكبرية بهذه املبادرة امل�سرحية امل�شرتكة التي لقيت جناحا منقطع النظري وب�شهادة امل�شاركني يف هذه الور�شة التكوينية ،حيث
متكن هذا الأ�ستاذ املبدع �أن يقدم خرباته للمتكونني اجلزائريني ال�شغوفني بامل�سرح يف ور�شته التي احت�ضنتها مدر�سة الفنون اجلميلة مبدينة
«م�سك الغنائم» وال�شيء الالفت هو الإبداع امل�سرحي الذي كان حا�ضرا بقوة يف هذه التظاهرة امل�سرحية التي تعترب حمجا لهواة امل�سرح يف اجلزائر،
وهذا ما يربز �أن عن�صر التكوين له �أهمية بالغة لدى امل�سرحي ب�شكل عام ،فهو ميكنه من تطوير قدراته ومعارفه يف عامل الفن الرابع باختالف
جتلياته  ،وخا�صة عندما يتعلق الأمر بتخ�ص�صاته الفنية الدقيقة والهامة ،مثل تخ�ص�ص «ال�سينوغرافيا «.
حاوره :حكيم مالك
بداية ،كيف يقدم نف�سه
طارق الربح للقراء الأعزاء؟
«طارق الربح» �سينوغراف
مغربي ،مهتم مب�رسح ال�شارع،
و�أ�ستاذ التعليم الفني بوزارة
الثقافة واالت�صال باملغرب .فبعد
ح�صويل على البكالوريا يف الفنون
الت�شكيلية من «ثانوية احل�سن
الثاين» مبراك�ش ،التحقت باملعهد
العايل للفن امل�رسحي والتن�شيط
الثقايف بالرباط ،تكونت �أكادمييا
يف تخ�ص�ص ال�سينوغرافيا ،حيث
ح�صلت على دبلوم �سنة ،2007
ومبا�رشة بعد تخرجي منه ،ا�شتغلت
مع عدة فرق م�رسحية مغربية
حمرتفة ،وبا�رشت باملوازاة مع
ذلك درا�ساتي العليا ،فح�صلت على
ما�سرت يف الدرا�سات امل�رسحية،
يف مو�ضوع «ال�سينوغرافيا
وجماالتها» من جامعة بن طفيل
بالقنيطرة ،و�أجنزت يف نف�س
اجلامعة دكتوراه يف مو�ضوع
«م�رسح ال�شارع باملغرب :الت�أ�سي�س
والتطلعات» ،ويفرت�ض �أنها �أول
دكتوراه يف تخ�ص�ص «م�رسح
ال�شارع» على �صعيد العامل العربي.
اجتزت عدّ ة تكوينات يف جمال
ال�سينوغرافيا خارج املغرب ،منها
تكوين بامل�رسح الوطني ملدينة
«�سرتا�سبورغ» �سنة  ،2006و�أطرت
عدة تكوينات م�رسحية يف املغرب
والعامل العربي .و�أنا �أ�شغل حاليا
من�صب مدير «دار الثقافة بني
مالل» ،التابعة لوزارة الثقافة
واالت�صال باملغرب.
حدثنا عن تكليفك من
طرف الهيئة العربية للم�سرح
لت�أطري ور�شة ال�سينوغرافيا
يف مهرجان م�سرح الهواة
مب�ستغامن يف دورته الـ 52؟
الهيئة العربية للم�رسح اليوم
م�ؤ�س�سة بارزة يف جمال التدبري
امل�رسحي على �صعيد الدول
ويندرج
بالعربية،
الناطقة
اختيارها يل �إىل جانب املخرج
اجلزائري املقتدر حممد
�رش�شال لت�أطري ور�شات املهرجان
�ضمن برناجمها املو�سع الذي
ي�شجع على التكوين يف خمتلف
التخ�ص�صات امل�رسحية ويف
خمتلف الدول العربية .واملعهود
يف الهيئة العربية للم�رسح �أنها
ت�شرتط يف املكونني الكفاءة الفنية
العالية والقيمة العلمية والتميز
يف التخ�ص�ص ،وهو ما يجعلني
�أعتز بتعيينها يل لت�أطري ور�شة
ال�سينوغرافيا باجلزائر ال�شقيقة.

كيف كان جتاوب املتكونني
اجلزائريني معك يف ور�شة
ال�سينوغرافيا؟
فيما يخ�ص ور�شة ال�سينوغرافيا،
التي �أطرتها �ضمن فعاليات
املهرجان الوطني مل�رسح الهواة
مب�ستغامن ،كانت بتكليف من الهيئة
العربية امل�رسح ،و�أنا �أعتربها
فر�صة جميلة للقاء املهتمني
بال�سينوغرافيا،
واملهتمات
وتقريبهم �أكرث من مفاهيمها
وتقنيات ا�شتغالها ،وقد مل�ست
لديهم �شغفا كبريا باملعرفة
ال�سينوغرافية واملعرفة عموما،
وقد ا�ستطاعت الور�شة �أن تتقدم
يف �أ�شغالها ب�شكل جيد ،كما هو
م�سطر لها.
اال�سرتاتيجية
ماهي
التي تعتمدها يف ت�أطريك
للمواهب العربية ال�شابة؟
يف معظم التكوينات التي �أ�ؤطرها
يف ال�سينوغرافيا� ،أعتمد على
النظري
متكاملني،
�شقني
والتطبيقي ،لأن ال�سينوغرافيا
جمال للإجناز والفعل ،ولكنها
كذلك جمال يعتمد على معارف
خمتلفة ،فكرية و�أدبية ،وعلمية،
بالإ�ضافة للمهارات الإبداعية.
ماهي التحديات الراهنة
التي تواجه ال�سينوغرافيا يف
العامل ككل؟
حتديات ال�سينوغرافيا على
م�ستوى املغرب الذي �أنتمي �إليه،
حتديات تنظيمية بالأ�سا�س ،فنحن
حاليا نطمح �إىل التعريف باملنجز
ال�سينوغرايف الذي راكمته
كفاءاتنا عرب العامل ،بل ونعترب
�أن ال�سينوغرافيا من مكامن قوة
ومتيز امل�رسح املغربي� .أما على
امل�ستوى الدويل فال�سينوغرافيا
جمال حيوي منفتح على عدة
جماالت فنية ،ويجتمع تخ�ص�صات
خمتلفة ،منها ما هو فني وتقني،
وما هو تكنولوجي ورقمي ،وهو ما
يجعل ال�سينوغرافيا مهنة تتجاوز
تعاريفها با�ستمرار ،ويف هذا ال�صدد
نحتاج للتوا�صل على امل�ستوى
العاملي للوقوف با�ستمرار على
ما حتققه ال�سينوغرافيا من تطور
يف جماالت ا�شتغالها ،لنحدو حدو
جناحات العامل يف هذا املجال.
ماهي �أبرز امل�سرحيات التي
�أعجبت بها يف الدورة  52يف
هذا املهرجان؟
�أعجبتني العرو�ض التي حاولت

�أن جتدد يف املمار�سة امل�رسحية
ال�شبابية باجلزائر ،من قبيل
م�رسحية «مولود» جلمعية مناهل
ب�سكرة والتي اعتمدت على
الرق�ص احل�رضي يف احلكي وهي
ر�ؤية ت�ستحق �أن تتطور ،و�أعجبني
احلكي اجلماعي يف م�رسحية
«اخلي�ش واخليا�شىة» من وهران
الفائزة باجلائزة الكربى يف هذه
الدورة  52من املهرجان الوطني
مل�رسح الهواة مب�ستغامن ،بالإ�ضافة
لأناقة الأداء يف امل�رسحية
الناطقة بالأمازيغية» sin- nni
«التابعة للتعاونية امل�رسحية
ما�شاهو افرحونان من تيزي وزو
 ...،و�أ�شري �أنني مل �أ�شاهد كل
العرو�ض.
ما ر�أيك يف تبادل اخلربات
بني الأ�ساتذة امل�ؤطرين
يف خمتلف التظاهرات
امل�سرحية؟ �أال تعتقد �أنها
ت�شكل عامال �صحيا؟
اخلربة خلقت لتتوا�صل مع الغري
ولتتعلم با�ستمرار ممن ي�سبقها
خربة وبفوقها فكرا وثقافة ،لي�س
هناك من مبدع فوق االبداع،
وال م�رسحي فوق امل�رسح ،كلنا
نخدم ثقافاتنا ونغني ثقافة
الإن�سانية .ومن ح�سنات ور�شة
ال�سينوغرافيا التي �أطرتها �أن
رافقني يف تدبريها وت�أطريها
الأ�ستاذ «جمال الزنقاوي» ،وهو
�سينوغراف جزائري له مكانته
يف امل�رسح اجلزائري ،وهو �أ�ستاذ
مبعهد الفنون اجلميلة مب�ستغامن،
وقد وجدت فيه الكفاءة العالية
وال�شخ�صية الفنية املميزة،
و�سعدت مبعرفته واالطالع على
بع�ض �أعماله الرائعة.
من هم امل�سرحيون الذين
تعتربهم قدوتك يف عامل
الفن الرابع؟
�أقتدي بكثريين ،منهم �أ�سماء
عاملية ومنهم زمالء يل �أتقا�سم
معهم حب امل�رسح ،ولكني �أجد
يف جتربة االجنليزي «�إدوارد
كولدن كريك» مغريات جمالية
ومعطيات تنظريية عميقة وملهمة،
�إ�ضافة لكونها جتربة م�ؤ�س�سة
لل�سينوغرافيا والإخراج امل�رسحي
على حد �سواء ،مبفهومهما
املعا�رص.
ملن يقر�أ طارق الربح؟
�أقر�أ غالبا لكتاب امل�رسح
العامليني ،وملنظري امل�رسح
العاملي ،و�أقر�أ كذلك لل�شعراء

واملفكرين ،و�أهتم بالكتب التقنية
التي تتعلق مبهنتي وهذا ال مينع
من �أنني �أقر�أ يف جماالت �أخرى
ح�سب احلاجة املعرفية والظرف
املهني واالهتمامات الثقافية
للمرحلة.
هل هناك نقاط ت�شابه بني
امل�سرح اجلزائري واملغربي؟
هناك �أكرث من ت�شابه ،هناك
امتداد طبيعي وع�ضوي لكل
طرف يف الآخر ،يكفي �أنه يربطنا
تاريخ م�شرتك ،ويجمعنا امل�صري
امل�شرتك كذلك ،وهو ما يبدو
جليا يف تقارب ر�ؤانا للم�رسح،
رغم اختالف املنجزات� .إن وعينا
بتقارب و�إمكانات تكامل امل�رسح
املغربي ونظريه اجلزائري لي�س
بجديد ،بل يجد امتداده يف
مبادرات الت�أ�سي�س مل�رسحينا،
وجنده لدى كبرينا «الطيب
ال�صديقي «والكبري» عبد القادر
علولة»  ،وجنده كذلك لدى �شيخنا
امل�رسحي «عبد الكرمي بر�شيد»
و�شيخ اجلزائريني «عبد الرحمن
كاكي» ...والالئحة طويلة.
�أال تفكر يف �إطالق م�شروع
م�سرحي م�شرتك بني اجلزائر
واملغرب؟
هناك مقرتح من الإخوة
اجلزائريني ل�صياغة م�رشوع
م�رسحي م�شرتك .الفكرة تولدت
فعال يف بداية املهرجان الوطني
مل�رسح الهواة مب�ستغامن ،وقد
اقرتحت �أن يكرم امل�رشوع روحي
كل من فقيدينا الطيب ال�صديقي
وعبد القادر علولة ،ومن خاللهما
تكرمي امل�شرتك بني �شعبينا .وال
�شك �أن امل�رشوع �سريى النور ،لأنه
ي�ستحق.
ماهي الآليات الالزمة
للنهو�ض بامل�سرح العربي
ليتبو�أ مقعده عامليا؟
�أوال اال�ستمرار يف تطوير
م�سارحنا ،والتجديد يف تقنياتها
وت�أ�صيل خياراتها اجلمالية ،ثانيا
العمل على ت�سجيل احل�ضور يف
املحافل امل�رسحية العاملية
بالتجارب التي تليق بهذه املحافل
وجماهريها املطلعة ،ثالثا ت�أ�سي�س
مراكز البحث امل�رسحي يف الدول
الناطقة بالعربية ،خا�صة التي
تعي�ش انتعا�شا م�رسحيا ي�ستحق
الدرا�سة والتحليل والت�أريخ.
فما نظرتك مل�سرح ال�شارع
عامة؟ وهل ا�ستطاع �أن

يفر�ض مكانته الفنية حاليا؟
معلوم لدى اجلميع �أننا باملغرب
نتوفر على تقاليد عريقة ومتنوعة
فيما يخ�ص الفرجات ال�شعبية
والظواهر االحتفالية التقليدية،
لكن م�رسح ال�شارع ظاهرة حديثة
يف ثقافتنا ،ونحن يف حاجة ما�سة
لها ولبعدها احلداثي لإغناء حياتنا
الثقافية ،وثقافتنا الفرجوية،
وتكري�س خيار املجتمع املنفتح
على حميطه العاملي ،واملواكب
لزمانه املعريف والفني.و�أزعم �أنها
�صحوة ثقافية تعم خمتلف دولنا،
هدفها ا�سرتجاع املجال العمومي
الذي طال ا�ستحواذ الدولة عليه،
لتلطيفه بالفن والإبداع والثقافة.
هل التن�شيط الثقايف �أ�صبح
حتديا يف وقتنا الراهن؟
لقد كان دائما حتديا و�سيظل كذلك،
فالثقافة بطبعها جمال يعي�ش على
املبادرات اجلديدة واملتجددة يف
الفكر والأبداع والرتفيه ،والبد
لذلك من تدبري حمكم وتخطيط
طموح وفعال .لقد ع�شت حتى
الآن جتربة فاقت خم�س �سنوات
يف �إدارة دار الثقافة يف مدينة بني
مالل ،وقبلها يف رئا�سة واحدة من
�أهم اجلمعيات امل�رسح ال�شبابية
باملغرب ،وا�سمها «�إجني»،
و�أ�ستطيع �أن �أجزم �أن التن�شيط
الثقايف تخ�ص�ص ال حميد عنه
يف تدبري ال�ش�أن الثقايف لأي دولة
حترتم ح�ضارتها و�شعبها ،وحترتم
نف�سها.
هل تفكر م�ستقبال يف ت�أليف
كتاب عن ال�سينوغرافيا؟
لقد بد�أت فعال اال�شتغال على
كتاب يف ال�سينوغرافيا ،وهناك

م�رشوع كتاب م�شرتك يف نف�س
املو�ضوع اتفقنا على �إجنازه �أنا
و�صديقي الناقد ،الدكتور عادل
القريب من املغرب ،ولكني �أجلت
كل ذلك �إىل �أن �أ�صدر جزءا من
الدكتوراه التي �أجنزتها يف مو�ضوع
«م�رسح ال�شارع باملغرب» ،نظرا
لآنية املو�ضوع وحاجة الباحثني
ملعطيات هذه الأطروحة� ،إال �أن
ا�شتغايل الفني والإداري مازاال
ي�ؤخران تقدم هذا امل�رشوع
كذلك.
ماهي الن�صيحة التي توجهها
لكل �شاب مبدع ي�ؤمن بر�سالة
امل�سرح؟
�أن يخل�ص للم�رسح كما يخل�ص
لنف�سه ،و�أن ال يجتمع فيه �إال
مع املخل�صني ،و�أن ال يقبل فيه
باحللول الو�سطى.
كلمة �أخرية لع�شاق الركح
وجلريدة «الو�سط»؟
�سعيد بهذا احلوار ،و�سعيد بت�أطري
ور�شة ال�سينوغرافيا يف هذا
املهرجان العريق ،واحلقيقة �أنني
يف كل مرة �أزور فيها اجلزائر يت�أكد
يل �أن حب اجلزائريني للمغرب
واملغاربة ال ي�ضاهيه �إال حبنا لكم
ول�شعبكم.و�أظن �أننا نحتاج ملزيد
من التوا�صل والتبادل الثقايف
لننعم �أكرث بهذه املحبة التي
جتمع �شعبينا ،حتى تنحو الأو�ضاع
ال�سيا�سية بني البلدين جمراها
الطبيعي نحو االنفراج ،فوحدة
بلدينا ثابتة ح�ضاريا وثقافيا ،وما
دون ذلك م�صالح �ضيقة ال بد من
�أن يتجاوزها الزمن قريبا .ويف
الأخري ،دامت جريدة «الو�سط
«منربا حرا للفن والفكر والإبداع.
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�ساعات النوم قد تهددك باملوت املبكر!

تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن
�صحة القلب قد تت�أثر �سلبا عند
النوم �أكرث من الالزم �أو �أقل من
الوقت الذي يحتاجه اجل�سم
للراحة.
وبحثت الدرا�سة التي ن�رشت يف
جملة «،»European Heart
يف بيانات نحو � 116ألف �شخ�ص
ترتاوح �أعمارهم بني  35و� 70سنة
من  21دولة خمتلفة وبعد فرتة
متابعة متو�سطة لنحو � 8سنوات،
�سجل الباحثون  4381حالة وفاة
و�« 4365إ�صابة بالأمرا�ض القلبية
الوعائية».
وكان الأ�شخا�ص الذين ينامون
�أكرث من ثماين �ساعات عر�ضة
خلطر املوت �أو الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب �أو الأوعية الدموية يف
الدماغ ،مقارنة مع �أولئك الذين
ينامون ملدة ترتاوح بني  6و8
�ساعات ويعد النوم �أمرا �رضوريا
ل�صحة الإن�سان ،حيث يق�ضي
النا�س زهاء ثلث �ساعاتهم اليومية
يف النوم ،وكتب فريق الباحثني
الدويل« :ينظر �إىل النوم ب�شكل
متزايد على �أنه �سلوك هام يف
منط احلياة حيث �أنه ميكن �أن
ي�ؤثر على �أمرا�ض القلب والأوعية

الدموية واملوت»ومقارنة ب�أولئك
الذين ينامون ما بني �ست �إىل
ثماين �ساعات ،ف�إن �أولئك الذين
ينامون ما جمموعه ثماين �إىل ت�سع
�ساعات يوميا لديهم خطر متزايد
بن�سبة .%5
وكان الأ�شخا�ص الذين ينامون
ما بني ت�سع وع�رش �ساعات يف
اليوم �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
واملوت املبكر� .أما الذين ينامون
�أكرث من � 10ساعات يوميا ،فيزيد
لديهم خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب �أو الوفاة بن�سبة .%41
ووجد الباحثون �أي�ضا زيادة
يف خطر الإ�صابة بن�سبة %9
للأ�شخا�ص الذين ينامون ما
جمموعه �ست �ساعات �أو �أقل،
ولكن هذه النتيجة مل تكن ذات
دالالت �إح�صائية.
وقال الباحث الرئي�س ،ت�شوانغ�شي
وانغ ،وهو طالب دكتوراه يف كلية
«McMaster and Peking
»Union Medical College
بالأكادميية ال�صينية للعلوم الطبية
يف ال�صني« :تبني درا�ستنا �أن املدة
املثلى للنوم ،ترتاوح بني  6و8
�ساعات يف اليوم للبالغني».

عالج مر�ض ال�سكر
من النوع الأول والثانى
مر�ض ال�سكرى غالبا ما ي�شار �إليه من قبل الأطباء ب�أنه جمموعة
من الأمرا�ض الأي�ضية التى يكون لدى ال�شخ�ص فيها ن�سبة عالية
من ال�سكر فى الدم� ،إما لأن �إنتاج الأن�سولني غري كاف� ،أو لأن
خاليا اجل�سم ال ت�ستجيب ب�شكل �صحيح للأن�سولني ،واملر�ضى
الذين يعانون من ارتفاع ن�سبة ال�سكر فى الدم عادة ما يعانون من
كرثة التبول ،والعط�ش على نحو متزايد واجلوع.
وفقا ملوقع « ،»medicalnewstodayفت�شمل �أعرا�ض
ال�سكرى الأكرث �شيوعا التبول املتكرر ،العط�ش ال�شديد ،اجلوع،
زيادة الوزن ،وفقدان الوزن غري العادى  ،والتعب ،والتخفي�ضات
والكدمات التي ال ي�شفى ،واخللل اجلن�سى الذكور ،وخدر وخز
يف اليدين والقدمني ،ويكون عالج مر�ض ال�سكرى م�سئول عن
التعامل مع كل ذلك.

و�أ�ضاف املعد امل�شارك،
الأ�ستاذ �سليم يو�سف ،من جامعة
ماكما�سرت� ،أونتاريو يف كندا:
«ينبغي على العامة �ضمان احل�صول
على ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات
من النوم يوميا»وتابع« :من ناحية
�أخرى� ،إذا كنت تنام ب�شكل منتظم
�أكرث من الالزم ،بنحو يزيد عن
ت�سع �ساعات يف اليوم ،فمن

ال�رضوري زيارة الطبيب للتحقق
من �صحتك العامة».
و�أو�ضح �أن معرفة مقدار نوم
املري�ض قد يكون مفيدا للأطباء،
مل�ساعدتهم على التعرف على
الأ�شخا�ص املعر�ضني ب�شكل
�أكرب خلطر الإ�صابة مب�شاكل
القلب والأوعية الدموية �أو الوفاة
املبكرة.

اكت�شاف عامل جديد يهدد خ�صوبة الذكور

حذر باحثون من �أن تغري املناخ ميكن �أن ي�شكل
تهديدا خل�صوبة الذكور ،حيث ت�سبب موجات احلر
�رضرا خطريا وطويل الأمد على احليوانات املنوية.
ووجد الباحثون �أن اخل�صوبة عند احل�رشات الذكور،
تنخف�ض ب�شكل ملحوظ عندما ترتفع درجات احلرارة
فوق املعدل الطبيعي لفرتات ق�صرية وبعد تعري�ض
اخلناف�س ملوجات احلرارة مدة � 5أيام ،مع ارتفاع
درجات احلرارة من � 5إىل  7درجات مئوية ،انخف�ضت
كمية احليوانات املنوية التي مت �إنتاجها �إىل الن�صف.
ومع ذلك ،مل تت�أثر الإناث وقال الأ�ستاذ الدكتور،
مات غيغ ،قائد جمموعة البحث يف جامعة East
« :Angliaلقد �أثبتنا �أن وظيفة احليوانات املنوية هي
�سمة ح�سا�سة ب�شكل خا�ص عند ارتفاع درجة حرارة
البيئة .وميكن �أن تقدم تف�سريا لأ�سباب عجز التنوع
البيولوجي يف ظل تغري املناخ».
وتظهر النتائج التي نُ�رشت يف جملة Nature
� ،Communicationsأن الن�سل الذي مت �إجنابه
خالل موجات احلر� ،أقل خ�صوبة ويعي�ش حياة �أق�رص
من الطبيعي ب�شهرين وبهذا ال�صدد ،قال كري�س �سيلز،
الذي قاد الدرا�سة« :من املرجح �أن تواجه احل�رشات
يف الطبيعة موجات حرارية متعددة ،والتي ميكن
�أن ت�صبح م�شكلة للإنتاجية ال�سكانية ،نتيجة �ضعف
التكاثر الذكوري».

 .1داء ال�سكرى من النوع الأول
اجل�سم فى هذه احلالة ال ينتج الأن�سولني ،عادة ما ي�صاب الأ�شخا�ص
بداء ال�سكرى من النمط الأول قبل بلوغهم �سن الأربعني ،وغالبا
فى �سن البلوغ املبكر �أو فى �سن املراهقة ،وهناك نحو %10
من جميع حاالت مر�ض ال�سكرى هى من النوع الأول .املر�ضى
الذين يعانون من مر�ض ال�سكرى من النوع � 1سوف يحتاجون
�إىل �أخذ حقن الأن�سولني لبقية حياتهم ،كما يجب عليهم �ضمان
�ضبط م�ستويات اجللوكوز فى الدم ب�شكل �سليم عن طريق �إجراء
فحو�صات دم منتظمة واتباع نظام غذائى خا�ص.

 .2داء ال�سكرى من النوع 2
اجل�سم ال ينتج ما يكفى من الأن�سولني للقيام بوظائفه ال�سليمة� ،أو اخلاليا
يف اجل�سم ال تتفاعل مع الأن�سولني (مقاومة الأن�سولني) ،ما يقرب من
 %90من جميع حاالت مر�ض ال�سكرى فى جميع �أنحاء العامل هي من
النوع  .2قد يكون بع�ض النا�س قادرين على ال�سيطرة على �أعرا�ض
مر�ض ال�سكري من النوع  2عن طريق فقدان الوزن ،اتباع نظام غذائي
�صحي ،والقيام بالكثري من التمارين الريا�ضية ،ومراقبة م�ستويات ال�سكر
فى الدم ومع ذلك ،داء ال�سكرى من النوع  2هو عادة مر�ض التدريجى �أى
�أنه يزداد تدريجيا ،واملري�ض رمبا ينتهي فى نهاية املطاف �أن �أتاخذ
الأن�سولني وعادة يكون فى �شكل �أقرا�ص .الأ�شخا�ص الذين يعانون من
زيادة الوزن وال�سمنة لديهم خطر �أكرب بكثري من الإ�صابة بداء ال�سكرى
من النوع  2مقارنة مع �أ�صحاب الوزن ال�صحى ،كما �أن عدم اتباع ن�شاط
بدنى وتناول الأطعمة اخلاطئة و�رشب ال�صودا يوميا كلها ت�ساهم فى
خطر الغ�صابة مبر�ض ال�سكرى من النوع الثانى.

� .3سكرى احلمل

�آلية جديدة يف عالج �ألزهامير واخلرف!
طور علماء خمترب
الوطني
�ستانفورد
يف �أمريكا عالجا
جديدا ي�ساعد على
ا�ستعادة الذاكرة بعد
احلوادث ويعالج مر�ضى
�ألزهامير.
وتتلخ�ص تقنية العالج
اجلديدة بالك�شف عن
املناطق املت�رضرة يف
الدماغ ،جراء احلوادث
�أو الأمرا�ض الع�صبية
بتخطيط
املختلفة،
كهربائي من نوع جديد
عرب و�صل الدماغ
ب�أقطاب كهربائية ت�ضخ
�إليه �شحنات معينة.
و�سيحدد التحفيز من
خالل الأقطاب املناطق

الأكرث �ضعفا يف الدماغ،
والتي �ستعالج وت�ستعيد
ن�شاطها بعد تعري�ضها
لنب�ضات كهرومغناطي�سية
موجهة وت�ساعد هذه
التقنية اجلديدة على
حتفيز عمل الدماغ بعد
�إعادة ت�شكيل الو�صالت
الع�صبية يف املناطق
امل�صابة منه ،ويعتقد
العلماء �أن هذه الطريقة
�ستب�سط �إىل حد كبري
عالج الكثري من الأمرا�ض
ك�ألزهامير
احلديثة
وداء باركن�سون واخلرف
ب�أ�شكاله املتعددة ،ف�ضال
عن �إ�صابات الدماغ جراء
حوادث ال�سري وغريها
من الكوارث.

هذا النوع ي�ؤثر على ال�سيدات خالل فرتة احلملن بع�ض الن�ساء
لديهن م�ستويات عالية جدا من اجللوكوز فى الدم ،و�أج�سادهن
تكون غري قادرة على �إنتاج ما يكفى من الأن�سولني لنقل كل
اجللوكوز �إىل اخلاليا ،ما ي�ؤدى �إىل ارتفاع م�ستويات اجللوكوز
تدريجيا .ميكن ملعظم مر�ضى ال�سكرى احلملى التحكم يف
املر�ض من خالل ممار�سة الريا�ضة واتباع نظام غذائي ،ما بني
� %10إىل � %20سوف حتتاج �إىل اتخاذ نوع من الأدوية التي ت�سيطر
على م�ستويات اجللوكوز يف الدم ،و ميكن �أن ي�ؤدي مر�ض ال�سكري
احلملي غري امل�شخ�ص �أو غري املراقب �إىل زيادة خطر حدوث
م�ضاعفات �أثناء الوالدة.

عالج مر�ض ال�سكرى
قد يتم عالج مر�ض ال�سكري من النوع  2مع �إتباع تغريات فى
منط احلياة ،وخا�صة فقدان الوزن مع ممار�سة الريا�ضة وعن
طريق تناول الأطعمة ال�صحية ،وميكن �أي�ضا حت�سني بع�ض حاالت
داء ال�سكري من النوع الثانى مع جراحة �إنقا�ص الوزن ،لكن على
ال�صعيد الأخر ال يوجد عالج لداء ال�سكرى من النوع الأول.
عالج مر�ض ال�سكرى من النوع الأول �أو ال�سكرى من النوع 2
ينطوى على الأدوية والنظام الغذائى وممار�سة الريا�ضة لل�سيطرة
على م�ستوى ال�سكر يف الدم ،كما ي�ساعد التحكم يف م�ستويات
ال�سكر يف الدم والكولي�سرتول وم�ستويات �ضغط الدم يف احلد
من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى و�أمرا�ض العني ومر�ض اجلهاز
الع�صبي والنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية ،املرتبطة بتطور
مر�ض ال�سكرى.
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�إ�سالميات

وال�سالم
ال�صالة
حياة
عن
معلومات
ّ
النبي عليه ّ
ّ

حممد �-صلّى اهلل
النبي
ّ
ّ
ّ
عليه و�سلم -هو ابن عبد اهلل
بن عبد املطلب بن ها�شم
بن عبد مناف بن ق�صي بن
كالب بن مرة بن كعب بن
ل�ؤي بن غالب بن فهر بن
مالك بن الن�رض بن كنانة بن
خزمية بن مدركة بن �إليا�س
بن م�رض بن نزار بن معد بن
عدنان.

النبي ومكانه
ميالد
ّ
ُو ِلد امل�صطفى �-صلّى اهلل
عليه و�سلّم -يف عام الفيل
 ،وقد ن ُِقل الإجماع على
ذلكّ � ،أما يوم مولده فقيل:
�إنّه �صادف يوم االثنني
الثاين من �شهر ربيع الأول،
وقيل :يف الثامن من ربيع
الأول ،وقيل :يف العا�رش
من ربيع الأول ،وقيل :يف
الثاين ع�رش .و ّ
ملا حملت
�آمنة �أ ّم النبي �-صلّى اهلل

عليه و�سلّم -به ،قالت( :ما
وجدت له ثق ً
فلما ظهر
ُ
الّ ،
خرج معه نور �أ�ضاء ما بني
امل�رشق واملغرب)ّ � ،أما
والده عبد اهلل فقد توفيّ بعد
�أن حملت به � ّأمه ب�أ�شهر

النبي
ُمر�ضعات
ّ
ِ
النبي
مر�ضعات
من �أوىل
ّ
�صلّى اهلل عليه و�سلّم-هي ثويبة موالة �أبي لهب،
وقد �أر�ضعته �أ ّياماً فقط،
ا�ست ِ
�ضع له من غريها،
ث ّم
رُ
فكانت مر�ضعته من بني
�سعد وهي حليمة ال�سعد ّية،
النبي �-صلّى اهلل
وقد �أقام
ّ
عليه و�سلّم -عندها بعد
ذلك ما يُقارب �أربع �سنني،
ق�ضاها يف بني �سعد ،وقد
ح�صلت له �أثناء ذلك حادثة
ال�شقّ عن ف�ؤاده؛ حيث
ا�ستُخ ِرج منه ّ
حظ ال�شيطان
ّ
وحظ النف�س ،وعلى �إثر

مراتب ال ّتقوى
ْ
التقوى ثالث مراتب؛ ِح ْم َي ُة
القلب واجلوارح عن الآثام
ت�ستقيم
واملُ َح َّرمات ،وهو �أن ْ
مر َتبة،
على � ْأمر اهلل ،فهذه ْ
واملرتبة الأعلى ِح ْم َي ُتها عن
ْ
امل َ ْكروهات ،والأعلى منها
احل ْم َية عن ُ
الف�ضول وما ال
ِ
يعني ،حتى � َّإن النبي عليه
ْ
ال�صالة وال�سالم يقول:
((�إياكم وف�ضول ال َّنظر ف�إنه
يبذر يف النف�س الهوى ))
�شيء ال عالقة لك فيه ،جتد
ٌ
ُ
ْ
َ
نف َ�سك تت�أ َّمل فيه ِب ُع ْمق حتى
ت�شتهيه ،وبعد �أن ْ
ْ
ت�شتهيه
ْ
باحل ْرمان ،هناك من
ت�شعر ِ
الب�ضائع
يت�أ َّمل بالزيادة يف
ِ
َ
ويتخ َّيل
وال�سيارات وال ْأجهزة
�أ َّنها عنده ومالكها ،فهذا
الزائد ُي َو ِ ّرث �شعوراً
الف�ضول
ِ
باحلرمان وهذا ال�شعور ُم ْ�شكلة،
والنبي عليه ال�صالة وال�سالم
ت �شيئ ًا جمي ً
علمنا كلما ر�أ ْي َ
ال
َ
قل (( :اللهم ال ع ْي�ش �إِال
َ
َع ْي ُ
ْ
ار
�ش ال ِآخ َر ِة َف َ�أ ْ
ـ�ص َ
�ص ِل ِح الأن َ
اج َر َة )) [البخاري عن �أن�س
َوالمْ ُ َه ِ
بن مالك
احل ْم َي ُة الأوىل ُت ْعطي
قالِ :
الع ْبد حياته ال�صحيحة،
الثان َية
واحل ْمية
و�سالمته،
ِ
ِ
ُت َق ِ ّويه ،والثالثةُ :ت ْ�س ِعدُ ه ،فبني
�أن حُتافظ على �سالمتك ،وبني
�أن ُت َق ِ ّويها ،وبني �أن ُت�ضيف �إىل
�سالمتك ُ
وق َّو ِتك �سعا َد ًة؛ ثالث
ِح ْميات :حمية عن املعا�صي
والآثام ،وحمية عن ْ
املكروهات،
وحمية عما ِ�سوى اهلل .

تلك احلادثة ر ّدته حليمة
فلما
ال�سعد ّية �إىل �أمه،
ّ
�ست �سنني ماتت � ّأمه،
بلغ
ّ
وكانوا حينها يف طريقهم
�إىل مكة املكرمة ،فماتت
يف الأبواء ،وبعد موت � ّأمه،
ح�ضنته موالته �أ ّم �أمين،
التي ورثها من �أبيه ،وك ِفله
جده عبد املطلب ،فلمذا
ّ
بلغ عمره ثماين �سنوات،
توفيّ
جده ،وكان قد �أو�صى
ّ
عمه �أبي
به قبل وفاته �إىل ّ
طالب ،فك ِفله ع ّ ُمه واعتنى
به واحتاط عليه ،و�سانده
ون�رصه و�آزره يف العديد
من املواقف ،بعد �أن بعثه
اهلل �-سبحانه وتعاىل-
بال ّر�سالة ،ووقف معه موقفاً
رشفاً ،مع �أنّه كان ما يزال
ُم� ِّ
ُم�ستم ّراً على دين �آبائه
و�شرِ كه حتّى مات ،وقد
خفّف اهلل عنه من العذاب؛
النبي �صلّى
لقاء مواقفه مع
ّ
اهلل عليه و�سلّم.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة

�أوالً :احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل -واالجتهاد
فيه وذكر اهلل -تعاىل -كما يكون بالل�سان؛ ف�إنه
كذلك يكون بالقلب واجلوارح ،يكون بالقلب
ب�أن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل-
والإقرار له بحقه -جل وعال -قال -تعاىل:-
{وَا ْذ ُكر َّربَ َّك �إِ َذا نَ�سِ يتَ }(الكهف ،)24:ويكون

باجلوارح ب�أن ت�سخر هذه الأع�ضاء يف طاعة
اهلل -تعاىل -ومر�ضاته ،وب�أن حتجز عن كل
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من �أعظم
�أ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة
النا�س ون�سيانهم ،قال بع�ض ال�سلف «:ذاكر اهلل
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة،

ولوال ذكر اهلل يف غفلة النا�س لهلك النا�س»،
ويف الأثر «لوال �شيوخ ركع ،وبهائم ركع ،و�أطفال
ر�ضع ل�صب عليكم العذاب �صبا» .وقال ابن
القيم -رحمه اهلل« :-على قدر غفلة العبد عن
الذكر يكون بعده عن اهلل» ،وقال�« :إن الغافل
بينه وبني اهلل وح�شة ال تزول �إال بالذكر».

من � ّأجل العبادات
لذلك كان الدعاء من �أجل العبادات ومن �أقوى �أ�سلحة امل�ؤمن ،كان ال�صحابة
عندما ي�س�ألون النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شيء كان الوحي ينزل بقوله
تعاىلُ :-ك َع ْن خْ َ
(ق ْل  ،)...كما قال -تعاىلَ { :-ي ْ�س�أَ ُلو َن َ
يه َما
ال ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�سر ُق ْل ِف ِ
{و ِ�إ َذا َ�س�أَ َل َ
ك
ِ�إ ْث ٌم َك ِب ٌ
ري} ،ومثيالتها كثرية� ،أما يف �ش�أن الدعاء؛ فقد قالَ :
يب} ،فلم يجعل اهلل بينه
ادي َع ِ ّني}؛ فلم يقل :فقل ،و�إمنا قالَ { :ف ِ�إ ِ يّن َق ِر ٌ
ِع َب ِ
وبني عباده �أي وا�سطة ،حتى �أ�شرف اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن اخلطاب يقول:
يب َد ْع َو َة َّ
اع
�إين ال �أحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله�{ :أُ ِج ُ
الد ِ
ان} ،ولكني �أحمل هَ َّم الدعاء ،وهذا الذي يجب �أن نهتم به� ،أن يخرج
ِ�إ َذا َد َع ِ
الدعاء ب�صدق و�إخال�ص ،بت�ضرع وانك�سار ،بال �إثم وال قطيعة رحم ،وعلى
العبد �أن
يتخي �أوقات الإجابة ك�آخر �ساعة يف يوم اجلمعة ،وعند نزول املطر
رَّ
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة ،و�أن يبد�أ بحمد اهلل ومتجيده
وال�صالة على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويكون متو�ض�أ م�ستقبل
القبلة راف ًعا يديه م�ضمومتني بذل وانك�سار ،فحري به وهو على هذه احلال �أن
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء ناف ًعا -ب�إذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن الدعاء
ينفع مما نزل ومما مل ينزل» ،ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي اهلل �أيوب؛ ملا
�أ�صابه ما �أ�صابه من املر�ض ،قال ب�أدب َج ٍ ّم كما حكى اهلل عنه�{ :أَ ِ يّن َم َّ�س ِن َي ُّ
ال�ض ُّر َو َ�أ ْن َت
ني}؛ فكانت الإجابة مبا�شرة ِمن اهلل { َف َك َ�ش ْف َنا َما ِب ِه ِم ْن ُ
احمِ َ
�ض ٍ ّر} ،وكذلك
الر ِ
�أَ ْر َح ُم َّ
{رب اَل َت َذ ْر يِن
ملا ا�شتاق زكريا عليه ال�سالم للولد ،قال بخ�ضوع تام هلل -تعاىل:-
ِّ
َف ْردًا َو�أَ ْن َت َخيرْ ُ ا ْل َو ِار ِث َ
ا�س َت َج ْب َنا َل ُه َو َوهَ ْب َنا َل ُه َي ْح َيى
ني}؛ فجاءت الإجابة مبا�شرةَ { :ف ْ
�ص َل ْح َنا َل ُه َز ْو َجة}.
َو�أَ ْ
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افتتاح االجتماع ال�سابع للمراكز االقليمية
حلفظ الرتاث الالمادي بالعا�صمة
افتتحت� ،أول �أم�س باملتحف الوطني للفنون اجلميلة (اجلزائر العا�صمة) ،االجتماع ال�سنوي
ال�سابع ملراكز حفظ الرتاث الثقايف الالمادي من الدرجة  2العاملة يف �إطار منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يون�سكو) ،و هذا مب�شاركة ممثلني من  7مراكز اقليمية.
و ي�ضم هذا االجتماع ،الذي مت
تنظيمه من طرف مركز اجلزائر
االقليمي ل�صون الرتاث الثقايف
الالمادي ب�إفريقيا بالتعاون مع
يون�سكو ،املراكز املماثلة التي
تتواجد بال�صني و اليابان و كوريا
اجلنوبية و ايران و بلغاريا و كذا
البريو .و يف ر�سالة له قر�أها
بالنيابة عنه مدير التعاون بوزارة
الثقافة �سعدان عيادي ،اقرتح
وزير االت�صال ،الناطق الر�سمي
للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة،
ح�سن رابحي ،على امل�شاركني
«بناء م�شاريع م�شرتكة ما بني
القارات  ،تعك�س الرتاث الالمادي
للب�رشية و تربز التنوع الثقايف
للإن�سانية».
و عرب ممثل املديرة العامة
لليوني�سكو و امني اتفاقية

اليوني�سكو  ، 2003تيم كورتي�س،
عن �شكره «لل�سلطات اجلزائرية
من اجل دعمها ملركز اجلزائر
االقليمي ل�صون الرتاث الثقايف
الالمادي ب�إفريقيا و من اجل

تنظيم هذا االجتماع االول من
نوعه يف القارة االفريقية» ،م�شريا
�إىل اجلهود التي بذلتها اجلزائر
بغية تنفيذ اتفاقية  2003املتعلقة
باحلفاظ على الرتاث الالمادي ،و

التي تعترب من �أول املوقعني عليها.
و�أكد كورتي�س ان هذا االجتماع
ي�شكل فر�صة من اجل تقدمي اخر
التطورات التي عرفتها االتفاقية
و من اجل مناق�شة خمتلف
املوا�ضيع املتعلقة بالتطبيق
اليومي لالتفاقية و كذا التعاون
بني املراكز.
ويهدف مركز اجلزائر االقليمي
ل�صون الرتاث الثقايف الالمادي
ب�إفريقيا ،الذي مت ان�شائه عقب
االتفاق املربم �سنة  2014بني
اليوني�سكو و الدولة اجلزائرية� ،إىل
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
لليوني�سكو من �أجل افريقيا من
خالل دعم كفاءات القارة يف جمال
اجلرد والبحث العلمي والتوثيق
وحماية الرتاث الالمادي.

مورغان فرميان يف فيلم «ماكو» امل�صري
تتفاو�ض اجلهة املنتجة لفيلم
«ماكو» مع املمثل الأمريكي
مورغان فرميان على الظهور
�ضيف �رشف يف الفيلم ،الذي
انطلق ت�صويره منذ قبل �أيام،
متهيداً لعر�ضه يف الفرتة املقبلة.

وقال م�صدر من داخل الفيلم
� ،إن فرميان ُمر�شح للظهور يف
م�شهدين بالفيلم  ،لكنه مل يح�سم
موقفه النهائي بعد ،وترك هذه
املهمة لوكيله لالتفاق على
اجلوانب املادية ليح�سم امل�س�ألة

يف الأيام القليلة املقبلة.
وي�شارك يف بطولة «ماكو» ب�سمة،
ونيكوال معو�ض ،ومنة ف�ضايل،
وناهد ال�سباعي ،ومنذر رياحنة،
وهو من ت�أليف �أحمد حليم،
و�إخراج حممد ه�شام الر�شيدي.

بعد عر�ضه الأول يف مهرجان فين�سيا..هذه �أبرز تقييمات
النقاد لفيلم" اجلوكر"

واحتفاء
نقدية
�إ�شادات
جماهريي منقطع النظري
ح�صده فيلم اجلوكر ،خالل
العر�ض االفتتاحي الأول له يف
مهرجان فين�سيا ال�سينمائي،
و�سط هتافات وت�صفيق حار
من احل�ضور ،جميعها م�ؤ�رشات
�أولية تعزز من توقعات ت�صدره
ل�شباك التذاكر حول العامل،
بعد موعد �إطالقه املقرر يوم 4
�أكتوبر  ،فهل �سيقود هذا النجاح
الفيلم للتواجد يف مو�سم جوائز
الأو�سكار املقبل؟
�أ�شاد النقاد بق�صة فيلم اجلوكر
وحبكته الفنية ،التي �أعاد
ت�شكيلها املخرج والكاتب تود
فيليب�س ،لطرحها من منظور

خمتلف ونقلها من حيز عامل دي
�سي لق�ص�ص الكوميك�س للأبطال
اخلارقني ،ومن جمرد كونها
�شخ�صية خيالية لأمري اجلرمية
ورمز ال�رش «اجلوكر»� ،إىل فيلم
يقدم طرحاً جمازياً حول ق�ضايا

وجوانب �أكرث واقعية و�صلة
بق�ضايا الع�رص احلديث».
كما اعترب النقاد �أن الفيلم
يهدف لتقدمي معاجلة �سينمائية،
ل�شخ�صية اجلوكر التي �أ�رست
اهتمام املاليني حول العامل،

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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يوا�صل الفنان يو�سف ال�رشيف
التح�ضري مل�سل�سله اجلديد
«النهاية» مع ال�سيناري�ست
عمرو �سمري عاطف واملخرج
يا�رس �سامي ،متهيداً لعر�ضه
يف رم�ضان املقبل.
وعلم �أن �أحداث امل�سل�سل
تدور يف زمن امل�ستقبل،
حيث كتب عاطف  13حلقة
منها ،ويعكف حالياً على كتابة باقي احللقات ،ا�ستعداداً النطالق الت�صوير
بعد �شهرين ،وذلك بعد �أن يتم اال�ستقرار على باقي الأبطال ،بخا�صة �أن
اجلهة املنتجة مل تتعاقد مع �أحد بعد با�ستثناء بطل م�سل�سلها.
يذكر �أن �آخر �أعمال يو�سف ال�رشيف كان م�سل�سل «كفر دلهاب» ،الذي قدمه
يف رم�ضان  ،2017و�شاركه البطولة روجينا وحممد ريا�ض و�سهر ال�صايغ
و�صفاء الطوخي و�أحمد �سعيد عبد الغني وغريهم ،من ت�أليف عمرو �سمري
عاطف و�إخراج �أحمد نادر جالل.

عمر خريت يحلق مب�ؤلفاته
املو�سيقية يف قلعة �صالح الدين
قدم املو�سيقار عمر خريت �أخرياً ،باقة من �أ�شهر م�ؤلفاته التي اقرتنت يف
وجدان اجلمهور على مدى العقود املا�ضية ب�أعمال تلفزيونية و�سينمائية ،يف
ختام �ساحر ملهرجان القلعة للمو�سيقى والغناء بالقاهرة.
وعلى م�رسح «املحكى» املك�شوف بقلعة �صالح الدين جل�س خريت خلف
البيانو ليعزف على مدى �ساعة مو�سيقى (اللقاء الثاين) و(ق�ضية عم �أحمد)
و(غواي�ش) و(م�س�ألة مبد�أ) و(البخيل و�أنا) وغريها من امل�سل�سالت والأعمال
الدرامية.
ورافقت خريت يف احلفل جمموعة من العازفني املتمكنني من بينهم عازفة
الهارب منال حميي الدين ،وعازفة املارميبا ن�سمة عبد العزيز.
و�شهد احلفل �إقباالً كبرياً من جمهور ينتمي �إىل فئات اجتماعية وعمرية
خمتلفة ،انتهز الفر�صة حل�ضور املنا�سبة التي �أقيمت خارج �أ�سوار دار الأوبرا
حيث اعتاد خريت ( 70عاماً) تقدمي حفالته.
وتقول وزارة الثقافة �إن عدد رواد الدورة الثامنة والع�رشين من املهرجان
الذي �أقيم على مدى �أ�سبوعني بلغ نحو ً � 130
ألفائ.
وكان قد �سبق حفل عمر خريت يوم الأحد عر�ض لفرقة �سوهاج للفنون
ال�شعبية قدمت خالله لوحات غنائية وا�ستعرا�ضية من جنوب م�رص.
يذكر �أن مهرجان القلعة للمو�سيقى والغناء ت�أ�س�س عام  1990ويعد من �أبرز
املهرجانات ال�صيفية يف م�رص.

�أزمة يف فيلم حممد �إمام
اجلديد ب�سبب دولة �أوروبية

حيث يتعرف امل�شاهد على
اجلوانب النف�سية والعقلية
واالجتماعية ،التي �ساهمت يف
ن�شوء هذه ال�شخ�صية ال�رشيرة،
وحتولها لعامل اجلرمية ،وهل
كان ال�رش هو هدفه الأول؟� ،أم
�أن اال�ضطهاد وامل�صاعب التي
واجهها يف جمتمعه كانت ال�سبب
بذلك؟.
و�أ�شار �أحد النقاد �إىل ت�أثري
�شخ�صية «ملك الكوميديا» التي
ج�سدها روبرت دي نريو ،يف
ن�ش�أة اجلوكر الذي طاملا اتخذه
قدوة له ،فهي �شخ�صية يقودها
اجلموح واجلنون� ،إال �أنها تفتقر
لالن�ضباط ،مما يقودها لإثارة
عدد من الأفعال غري امل�س�ؤولة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج

يو�سف ال�شريف ينتقل
بـ «النهاية» للم�ستقبل

بوادر �أزمة تلوح يف الأفق بني حممد �إمام واجلهة املنتجة لفيلمه اجلديد
«ل�ص بغداد» بعد الف�شل يف اختيار دولة �أوروبية لت�صوير عدد من امل�شاهد
اخلارجية فيها.
وقال م�صدر من داخل الفيلم� ،إنه ال �صحة ملا �أثري �أخرياً عن اختيار تايالند
للت�صوير� ،إذ تري جهة الإنتاج �أن هذه امل�شاهد مُيكن ت�صويرها يف م�رص دون
احلاجة لل�سفر� ،إال �أن �إمام يُ�رص على الت�صوير يف اخلارج ا�ستجابة ملتطلبات
ال�سيناريو من وجهة نظره ،وهو ما ت�سبب يف احتقان بني الطرفني.
وي�شارك يف بطولة «ل�ص بغداد» يا�سمني رئي�س ،وفتحي عبد الوهاب ،وحممد
عبد الرحمن ،و�أمينة خليل ،و�أحمد رزق ،وهو من ت�أليف تامر �إبراهيم ،و�أحمد
خالد مو�سي.

روتردام ت�ست�ضيف «يوروفيجن – »2020
ت�ست�ضيف روتردام الهولندية م�سابقة «يوروفيجن –  »2020املو�سيقية
الأوروبية.
جاء ذلك على املوقع الر�سمي لـ «يوروفيجن» .وقال املوقع �إن روتردام
مت اختياره لإقامة م�سابقة «يوروفيجن « املو�سيقية الغنائية الأوروبية
الـ 65بعد فوزها على مناف�ستها ما�سرتيخت الهولندية.
يذكر �أن م�سابقة «يوروفيجن – � »2019أقيمت يف تل �أبيب حيث فاز
املغني الهولندي ،دونكان لورن�س ،ب�أغنيته .Arcade
�أما املغني الرو�سي� ،سريغي الزاريف ،فاحتل املرتبة الثالثة يف
امل�سابقة نتيجة الت�صويت التلفزيوين وقرار جلنة التحكيم.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�أول نظرة على تويوتا �سوبرا  2020اجلديدة

كان مقرر الك�شف عن تويوتا
�سوبرا  2020اجلديدة كلياً يف
معر�ض ديرتويت لل�سيارات
� ،2019إال �أننا لن ننتظر �إىل
ذلك الوقت حيث ظهرت للتو
على الإنرتنت ،ال�صورة ت�رسبت
عرب منتديات SupraMKV

حيث تك�شف ال�سيارة الريا�ضية
اليابانية املنتظرة ،وذلك قبل
�إنزالها من �شاحنة نقل.
من الوا�ضح كون �سوبرا 2020
م�ستوحاة مقدمتها عرب 1-FT
االختبارية وهذا ما �أكدت تويوتا
�سابقاً نيتها القيام به حيث

يربز ذلك يف ت�صميم امل�صابيح
الأمامية والأنف املدبب ،مع
ذلك ،يتميز اجلزء ال�سفلي من
امل�صد بت�صميم خمتلف بثالثة
فتحات تهوية بدالً من اثنني،
يف حني مت الإبقاء على حواف
امل�صابيح الأمامية احلا ّدة مع

ت�صغري حجمها.
ت�ستمر تفا�صيل �أخرى مثرية
لالهتمام بينها غطاء املحرك
املنحوت بخطوط قوية ،ال�سقف
الذي يبدو على �شكل فقاعتني،
واملرايا
اجلانبي
العمود
اخلارجية ال�سوداء.

بور�ش ماكان  Sو�صلت بقوة  354ح�صان
بعد الك�شف عن ماكان املحدثة،
قامت بور�ش الآن بالك�شف عن
كافة تفا�صيل ماكان  Sالأقوى
قامت بور�ش بتحديث �شا�صيه
�أف�ضل  SUVمبيعاً لديها لتجعل
جتربة قيادتها �أف�ضل ،حيث
�أ�صبحت دعامات التعليق الأمامية
من الأملنيوم بدالً عن احلديد
لزيادة دقة التوجيه وراحة الركوب،
كما مت تعديل �أعمدة مقاومة
االنحراف لزيادة التحكم ال�سل�س
مع زيادة �أداء نظام التعليق الهوائي
االختياري.
مت �أي�ضاً حت�سني �شعور ال�ضغط
على دوا�سات املكابح عرب زيادة
خفتها مع زيادة حجم �أقرا�ص
املكابح الأمامية بقدر  10ملم كي
ت�صل �إىل  360ملم ،كما متت زيادة
ال�سماكة بقدر  2ملم كي ت�صبح
 36ملم� ،إ�ضافة لإمكانية اختيار
مكابح بور�ش امل�صنوعة من �ألياف
الكربون.
�أما عن التغيري اخلارجي الأكرب
يف ماكان ،فيتواجد باخللف على
هيئة م�صابيح  LEDخلفية مت�صلة
بكامل العر�ض مع م�صابيح LED

مر�سيد�س تك�شف عن جي
كال�س  2020مبحرك ديزل

قامت مر�سيد�س م�ؤخراً
بالك�شف عن فئة قيا�سية
جديد من طراز G-Class
با�سم  d 350 Gموديل 2020
مع حمرك ديزل خم�ص�ص
لل�سوق الأوروبي يُعد املحرك
هو �أهم ما مييز الفئة
اجلديدة ،حيث ي�أتي من فئة 6
�سلندر ديزل تريبو �سعة  3لرت
بقوة  286ح�صان وعزم دوران
 600نيوتن.مرت ما بني 1,200
و 3,200لفة/دقيقة ،وهو ما
يقرتب من معدل عزم حمرك
 V8مزدوج التريبو العامل
بالبنزين بفئة  ،550 Gلتكون
 d 350 Gقادرة على الت�سارع
حتى  100كم�/س خالل 7.4
ثانية مع �رسعة ق�صوى ت�صل
�إىل  200كم�/س.
يُذكر �أن املحرك ذاته قد
مت تد�شينه العام املا�ضي مع

 S-Classاملحدثة ،ورغم �أن
وجوده يف  G-Classالكبرية
�سي�ؤدي للحاجة �إىل �سحب
وزن �أعلى� ،إال �أن مر�سيد�س
تقول ب�أنه �سيوفر كفاءة
ا�ستهالك وقود ت�صل �إىل 9.6
لرت 100 /كم.
�أما عن باقي الأجزاء ،ف�سوف
جند �أنها  G-Classقيا�سية
متاماً ،ما يت�ضمن ناقل
�أوتوماتيكي � 9رسعات ،مع
داخلية فاخرة ذات �أ�سطح
ناعمة وعدادات رقمية جديدة
�إ�ضافة خلامات ذات جودة
�أعلى والعديد من اخليارات.
هذا ورغم عدم الإعالن عن
الأ�سعار بعد� ،إال �أن مر�سيد�س
تنوي بدء ا�ستقبال طلبات G
 d 350يف يناير املقبل ،على
�أن ت�صل �إىل الوكاالت الأوروبية
خالل ربيع .2019

�شيفروليه تطلق ""Camaro
اجلديدة كليا
�أمامية.
بالداخل ،جند �شا�شة نظام ترفيه
معلوماتي بحجم � 10.9إن�ش مع
دعم لأنظمة املالحة ومراقبة حالة
املرور ،حتكم �صوتي ذكي ،م�شاركة
الواي فاي واالت�صال بالإنرتنت مع
عدة خ�صائ�ص �أخرىن �أ�ضافت
بور�ش عدة خيارات ملاكان 2019
�أي�ضاً مثل مقود  GTريا�ضي
مع منط قيادة مدمج ،م�ساعد
االختناقات املرورية ،زجاج

�أمامي ذو نظام تدفئة ومنقي لهواء
املق�صورة.
�أما عن املحرك ،ف�سوف يكون من
نوع � V6سعة  3لرت ذاته امل�ستخدم
بطرازات كايني وبانامريا مع تريبو
ت�شارجر مزدوج ،كي ت�صبح القوة
الإجمالية  354ح�صان و 480نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،ما يعني زيادة
بفارق  14ح�صان و 20نيوتن.مرت
عن ماكان  Sال�سابقة ،كي تتمكن
من الت�سارع حتى  100كم�/س خالل

 5.1ثانية مع �رسعة ق�صوى ت�صل
�إىل  250كم�/س عند احل�صول على
حزمة �سبورت�س كرونو.
هذا و�سوف تبد�أ �أ�سعار بور�ش ماكان
 2019عند 218,589( £46,334
ريال) يف اململكة املتحدة للن�سخة
ذات حمرك � 4سلندر �سعة  2لرت ذو
قوة  245ح�صان ،بينما تبد�أ ماكان
 Sعند  229,987( £48,750ريال)،
حيث متت �إتاحتها للطلب بالفعل.

�أفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�صينية"..
ا�ستعر�ضت �رشكة  IAT Designال�صينية �سيارة " "Karlmann Kingالتي �صنفها اخلرباء ك�أفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب
موقع " "CarAndBikeاملتخ�ص�ص يف املحركات� ،أن �أكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة جتعلها تبدو
كمركبة من �أفالم اخليال ،وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة و�ألياف الكربون القوية ،وال�صلب.
وي�ضمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من � 10أ�سطوانات� ،سعة  7.0لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من  8نقالت ،بقوة  400ح�صان،
قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل  160كيلو مرت � /س .وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة ،بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة ،و�شا�شة
بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم ،ملحقة بـ  20مكرب �صوت ،بالإ�ضافة �إىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة ،وماكينة ل�صنع القهوة ،و�أماكن
خم�ص�صة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب .كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية ،وميكن التحكم يف
الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية .وقامت " "IAT Designب�صناعة  12ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط
�أي ما يعادل (34
 2مليون دوالر،
ي�صل �إىل
حول العامل ب�سعر
م�رصي تقريباً.
مليون حنيه

ا�ستعر�ضت �رشكة �شيفروليه
منوذجها اجلديد من �سيارات
الريا�ضية
""Camaro
ال�شهرية ،و�شملت التعديالت
ال�شكل اخلارجي لل�سيارة� ،إذ
جاء النموذج اجلديد بواجهة
�أمامية مزودة بفتحات هوائية
كبرية ،وم�صابيح LED
مميزة ،بالإ�ضافة �إىل جناح
هوائي �صغري على ال�صندوق
اخللفي لزيادة ثبات املركبة
على ال�رسعات العالية.
�أما من الداخل ،فقد زودت
قمرة ال�سيارة مبقاعد جلدية

مريحة ،ومقود ريا�ضي ب�أزرار
للتحكم مبختلف تقنيات
املركبة ،و�شا�شتني تعمالن
باللم�س ،واحدة يف منت�صف
واجهة القيادة ،و�أخرى مقابل
ال�سائق مبا�رشة.
وتعمل " "Camaroمبحرك
توربيني ب�سعة  2.0لرت ،قادر
على زيادة ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم�/ساعة يف غ�ضون
 5.9ثانية ،بالإ�ضافة �إىل نظام
دفع خلفي ،وعلبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ � 8رسعات.
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تقني
«تويرت» ت�ستعد لإطالق ميزة
املحادثات عرب تطبيقها
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اخرتاق « »Android Qقبل �إطالقه ر�سميا!

�أ�شار املربمج « »john wuيف
تغريدة له على تويرت� ،إىل �أنه قادر
على اخرتاق ن�سخة «Android
 »Qالتي تتح�رض غوغل لإطالقها
للأجهزة الذكية.
و�أو�ضح املربمج يف ال�صورة التي
ن�رشها على التغريدة �أنه قام
بتثبيت برجميات « »Magiskمع
ميزة « »rootعلى �إحدى الن�سخ
التجريبية لنظام «Android

� ،»Qأي �أنه متكن من الو�صول �إىل
«جذور» برجميات النظام ،ما يعد
يف لغة الربجمة «اخرتاقا» قد ميكن
من الو�صول �إىل البيانات.
وت�أتي هذه الت�رصيحات من قبل
املربمج يف الوقت الذي تخترب فيه
«غوغل» الن�سخة اجلديدة من نظام
ت�شغيل الأجهزة الذكية (Android
 ،)Qوتتح�رض للإعالن عنها ر�سميا
خالل م�ؤمتر « »Google I/O

م�ساعد « »Alexaال�صوتي ي�ساعد
الأطفال على تعلم �آداب احلديث!
�أكدت �رشكة �أمازون امل�صنعة مل�ساعدات « »Alexaال�صوتية �أنها �ست�ضيف
�إليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة و�آداب احلديث.
وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة �إىل �أن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�سنوات
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها �أطفالهم ،وخ�صو�صا عند ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية ،لذا قرروا �إطالق حتديث جديد
لربجميات م�ساعدهم ال�صوتي املنزيل « ،»Alexaتنفذ �أوامر امل�ستخدم
فقط عندما يتبع �س�ؤاله �أو طلبه بعبارات معينة كـ «من ف�ضلك» و»�شكرا»،
وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�ضافة لتلك امليزات ف�إن التحديث اجلديد �سيمنع « »Alexaمن
اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلفّظ بعبارات نابية ،كما ميكن للآباء �أن
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.
يذكر �أن �أمازون �أ�ضافت م�ؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على
« »Alexaليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�سواق
كم�ساعد �آبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك ّ
تعدل « »CT6ال�شهرية
تعتزم �رشكة كاديالك قريبا طرح منوذجها اجلديد من �سيارات «»CT6
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح املناف�س الأقوى ل�سيارات مر�سيد�س و بي �إم
دبليو الفاخرة و�شملت التعديالت العديد من املالمح اخلارجية لـ «»CT6
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح
التي �أ�صبحت �أكرث متيزا مع �إدخال تقنيات  LEDعليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة ،ف�ستزود مبحركات بـ
� 8أ�سطوانات ب�سعة  4.2لرت وعزم � 507أح�صنة� ،أما الن�سخة الريا�ضية «CT6
 »V-Sportف�ست�أتي مبحركات توربينية بعزم  557ح�صانا.
ول�ضمان قيادة �سل�سة و�آمنة لهذه ال�سيارات ،زودتها كاديالك ب�أنظمة فرملة
حتوي �أقرا�ص فرامل متينة مبقا�س  19بو�صة ،ووحدات حتكم من نوع
« ،»Bremboف�ضال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع انزالق
ال�سيارة �أثناء احلركة ال�رسيعة.

الذي �سيعقد ،يف  7ماي املقبل.
ومن �أبرز ما قد ي�أتي به «Android
 »Qللأجهزة ،هو ميزة «اخللفيات
الليلية» التي �ستقلل من معدل �إ�ضاءة
خلفية ال�شا�شة يف الليل� ،أو �أثناء
التواجد يف مكان مظلم ،ما �سيقلل
من ا�ستهالك الطاقة يف الأجهزة،
ف�ضال عن �إمكانية تق�سيم ال�شا�شة
للعمل مع �أكرث من تطبيق يف وقت
واحد.

بد�أت «تويرت» اختبار طرق
جديدة لعر�ض التغريدات،
�سيتم طرحها كجزء من
برنامج جتريبي يف الأ�سابيع
املقبلة و�سيت�ضمن الربنامج
التجريبي ميزة جديدة
للمحادثات والتفاعل بني
التطبيق،
م�ستخدمي
بالإ�ضافة �إىل ميزة للردود.
ووفقا ملمثل تويرت ،ف�إنه
ميكن ر�ؤية هذه امليزات
اجلديدة �أدنى التغريدات.
و�ستوفر �رشكة تويرت عالمة
خ�رضاء بجانب �أ�سماء
امل�ستخدمني التجريبيني
عندما يكونون ن�شطني عرب الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق ،على غرار ميزة �إن�ستغرام،
�أو م�ؤ�رشات احلالة التي تُعر�ض عند ظهور املت�صلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني،
وفقا لتويرت ويبدو �أن تويرت ت�أمل يف �أنه من خالل ر�ؤية �شخ�ص ما ن�شط على الإنرتنت،
فمن املرجح �أن ت�ستجيب لتغريداته وتبد�أ يف �إجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات « ،»ice breakerوالتي من
املفرت�ض �أن ت�ساعد يف بدء حمادثة حول مو�ضوع حمدد ،حيث تتيح �إ�ضافة �س�ؤال
�إىل ملفات امل�ستخدمني ال�شخ�صية حول مو�ضوع يهتمون به ،كطريقة لبدء حمادثة مع
م�ستخدمني �آخرين و�ستبد�أ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة ،و�سيتمكن اجلميع من طلب االن�ضمام �إىل الن�سخة االختبارية من التطبيق� ،إال �أن
ال�رشكة �ستختار ب�ضعة �آالف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

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

ك�شفت �سوزان وج�سيكي الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة يوتيوب عن �أن
ال�رشكة �ستقوم بتطوير بع�ض
املزايا من �أجل �صناع املحتوى
وامل�ستخدمني ،حيث يتم حتديث
ميزة جديدة قيد الإختبار وهي
عالمة التبويب “ا�ستك�شف”
 Explore tabالتي تهدف �إىل
تزويد امل�شاهدين مبجموعة �أكرث
تنوعً ا من تو�صيات الفيديو.
مت الإعالن عن اخلرب عرب قناة
 – Creator Insiderوهي
القناة نف�سها التي �أبرزتها
وج�سيكي يف �آخر حتديث لها
باعتبارها امل�صدر “غري الر�سمي”
الذي يتم ت�شغيله بوا�سطة موظفي
يوتيوب.

ووف ًقا للخرب ف�إن ميزة تبويب
اال�ستك�شاف اجلديد قيد االختبار
حال ًيا على ن�سبة  1باملائة فقط
من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على
نظام الت�شغيل �آي �أو �إ�س  ،iOSلذا
فهناك احتمال كبري ب�أنك لن ترى
هذا التحديث يف تطبيق يوتيوب
على هاتفك يف الوقت احلايل.
�أما �إذا كنت �ضمن املجموعة
التجريبية ف�ستالحظ �أن �رشيط
التنقل ال�سفلي يف التطبيق يبدو
خمتل ًفا ،فبدالً من عالمات
التبويب الرئي�سية ،وTrending
واال�شرتاكات� ،سرتى بدالً من ذلك
ال�صفحة الرئي�سية واال�ستك�شاف
واال�شرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�شف

 Exploreيف تزويد م�ستخدمي
تطبيق يوتيوب مبجموعة متنوعة
من اقرتاحات العر�ض للم�شاهدة
�أكرب مما لديهم اليوم .ففي الوقت
احلايل تت�أثر تو�صيات الفيديو

املخ�ص�صة �إىل حد كبري بن�شاط
العر�ض ال�سابق و�سلوكيات �أخرى،
والتي ميكن �أن ت�ؤدي بعد ذلك �إىل
�إن�شاء نوع من االختيار املتجان�س
للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

ت�سريبات جديدة عن �أحدث
هواتف �إل جي

رسبت بع�ض املواقع املهتمة ب�ش�ؤون
� ّ
التقنية معلومات جديدة عن هاتف
« »V40املنتظر من �إل جي.
وذكر موقع «� »Android Policeأن
الهاتف املذكور �سي�أتي مبوا�صفات
جتعل منه واحدا من �أف�ضل الأجهزة
الذكية يف الأ�سواق ،و�سيزود مبعالج

،»845«SNAPDRAGON
وذاكرة و�صول ع�شوائي � 6أو 8
غيغابايت.
كما من املفرت�ض �أن ي�أتي «»V40
بكامريا �أ�سا�سية ثنائية العد�سة بدقة
 13+16ميغابيك�سل ،ومبيزات تقريب
عالية ت�ضمن جودة ممتازة لل�صورة

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

حتى عند تكبريها عدة مرات ،وكامريا
�أمامية مزدوجة �أي�ضا بدقة 24
ميغابيك�سل� .أما بطارية اجلهاز فمن
املتوقع �أن تكون ب�سعة  3700ميللي
�أمبري �أو �أكرث بقليل ،ومزودة بخا�صية
ال�شحن ال�رسيع ،و�شا�شته �ست�أتي بحجم
 6.2بو�صة.
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تدريب النحل على
اكت�شاف املتفجرات
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تي�سم�سيلت

افتتاح الأيام
التاريخية الأوىل

افتتحت �أم�س الثالثاء مبتحف املجاهد
لوالية تي�سم�سيلت الطبعة الأوىل من
فعاليات الأيام التاريخية حتت �شعار
«وقفات من �شخ�صية
مفكر» �إحياء للذكرى ال 27لوفاة
املجاهد واملفكر مولود قا�سم نايت
بلقا�سم ومتيز اليوم االفتتاحي لهذه
التظاهرة املنظمة مببادرة من املتحف
املذكور ب�إقامة معار�ض لل�صور
واملل�صقات تربز امل�سرية الن�ضالية
والفكرية للمجاهد نايت بلقا�سم ف�ضال
على عر�ض عدد من الكتب التي تناولت
حياته.

اختفا�ؤه ب�شاطئ �سيدي يو�شع
بتلم�سان

انت�شال جثة غريق
بعد � 04أيام

متكن غوا�صو احلماية املدنية لوالية
تلم�سان املدعمني ب�أعوان من الواليات
املجاورة من انت�شال جثة الغريق
املفقود ب�شاطئ �سيدي يو�شع التابعة
لبلدية دار يغمرا�سن  ،دائرة الغزوات
وذلك بعد � 04أيام كاملة من البحث .
هذا الغريق الذي يبلغ من العمر � 21سنة
وينحدر من منطقة �سيدي امل�شهور
التابعة لبلدية حمام بوغرارة دائرة
مغنية والذي كان ي�سبح رفقة قريبا له
قبل �أن يجرفهما التيار البحري  ،حيث
مت انقاذ قريبه فيما غرق هو.
حممد بن ترار

قاملة

ترميم 236
مدر�سة ابتدائية

مت بر�سم املو�سم الدرا�سي -2019
 2020بوالية قاملة ا�ستالم ما جمموعه
 236مدر�سة ابتدائية بعد �إنهاء �أ�شغال
ترميمها ح�سب ما �أفاد به �أم�س الثالثاء
وايل الوالية كمال عبلة.
و�أو�ضح نف�س امل�س�ؤول على هام�ش
تفقده بع�ض املرافق الرتبوية
حت�ضريا للدخول املدر�سي اجلديد
ب�أن املدار�س املعنية والتي تتوزع
على  34بلدية م�شكلة لإقليم الوالية
خ�ضعت خالل فرتة العطلة ال�صيفية
لعمليات ترميم ت�ضمنت �أ�شغاال كربى
ومتنوعة ح�سب احتياجات كل مدر�سة
مبا ميكن من حت�سني ظروف التمدر�س
وتوفري املناخ الأمثل للتح�صيل العلمي
للتالميذ واملعلمني.

بيان للغرفة ال�سفلى للربملان

زغماتي يطلب رفع
احل�صانة عن حممد جميعي
ذكر بيان للغرفة ال�سفلى للربملان
�أم�س �أن وزارة العدل طلبت ر�سميا
بطلب رفع احل�صانة عن االمني العام
جلبهة التحرير حممد جميعي �إىل
جانب نائبني �آخرين هما ا�سماعيل
حمادي و �ساكر بري و ذكر البيان �أن
الأمر متت درا�سة الأمر �ضمن �إجتماع
ملكتب املجل�س.
م�.س
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فيما مت �إيداع منتخبة احلب�س  يف تلم�سان

متابعة  19رئي�س بلدية وكاتبني
عامني   يف ق�ضايا ف�ساد
ك�شفت النيابة العامة مبجل�س ق�ضاء والية تلم�سان ت�سجيل  19رئي�س بلدية متابع ق�ضائيا بتهم جزائية
بالإ�ضافة �إىل العديد من املنتخبني وكاتبني عامني لبلديتني يف حني مت و�ضع منتخبة عن بلدية
من�صورة  رهن احلب�س امل�ؤقت عن تهم التزوير وا�ستعمال املزور.

حممد بن ترار
هذا و�أ�شارت ذات الهيئة
�أن التهم اختلفت بني التزوير
وا�ستعمال املزور  ،ونهب
العقار ومنح �صفقات دون
وجهة حق  ،بالإ�ضافة �إىل
�سوء ا�ستغالل الوظيفة  والتي
اغلبها مرتبطة بامل�شاريع
العمومية
وال�صفقات
والتنازل على الأمالك
العمومية  ،ناهيك عن
الرثاء غري امل�رشوع  ،هذا

و�أ�شار املفت�ش العام للوالية
بدوره �أن جلانه وقفت على

كربى  ب�أغلب
جتاوزات
بلديات الوالية ال53

جامعة وهران � « 1أحمد بن بلة»

�أزيد من  4300طالب جديد منتظر

يرتقب التحاق  4 324من حملة البكالوريا
اجلدد بجامعة وهران � « 1أحمد بن بلة»
خالل الدخول اجلامعي , 2020-2019
ح�سبما علم لدى مدير هذه امل�ؤ�س�سة
من التعليم العايل وذكر الربوفي�سور عبد
الباقي بن زيان يف كلمة موجهة للأ�رسة
اجلامعية مبنا�سبة هذا الدخول �أم�س
الثالثاء ن�سخة منها �أنه «بعد �إجراء كل
مراحل الت�سجيالت الأولية وت�أكيدها وكذا
عملية �إعادة التوجيه ,مت توجيه 4 324

من حملة البكالوريا اجلدد �إىل الكليات
اخلم�س جلامعة وهران  1واملعهدين
التابعني لها»وبالتحاق هذا العدد من
الطلبة اجلدد �سريتفع عدد الطلبة الذين
يزاولون درا�ستهم بهذه اجلامعة �إىل �أزيد
من � 26ألف طالب ,كما �أ�شري �إليه كما
�سيعرف هذا الدخول اجلامعي اعتماد
عر�ض تكويني جديد يف طور اللي�سان�س
مبعهد العلوم والتقنيات التطبيقية يتعلق
بتخ�ص�ص علم القيا�س» مرتولوجيا».

اجللفة

احتجاج ب�سبب تدهور نتائج قطاع الرتبية
نظم عدد من منت�سبي قطاع الرتبية
باجللفة �أم�س الثالثاء وقفة احتجاجية
�أمام مقر مديرية الرتبية للمطالبة
بتح�سني ترتيب الوالية يف االمتحانات
الر�سمية ح�سب ما لوحظ .وطالب
املحتجون ب»تغيري امل�س�ؤول الأول
على القطاع» و «حل م�شاكل تخ�ص
الت�سيري لأجل ترقية الفعل الرتبوي
و �إخراج الوالية من ذيل الرتتيب
يف االمتحانات الر�سمية» على حد
تعبريهم يف �شعارات رفعوها خالل

الوقفة االحتجاجية و طالب املحتجون
الوزارة الو�صية باال�ستجابة ملطالبهم
«امل�رشوعة» -كما و�صفوها  -م�شريين
�إىل �أن «الو�ضع ال يحتمل والتدهور قد
طال القطاع ب�شكل كبري ب�سبب م�شاكل
الت�سيري»و لوحظ مبقر مديرية الرتبية
ح�ضور �أمني مكثف حيث قام �أعوان
ال�رشطة و «بهدوء تام» ب�إخراج بع�ض من
املحتجني الذي وقفوا بفناء املديرية
رافعني �شعارات مطالبة بالتغيري يف
القطاع.

ب�سكرة

�إنتاج �أكرث من  1مليون قنطار من احلبوب

توجت حملة احل�صاد والدر�س للمو�سم
الفالحي بب�سكرة ب�إنتاج فاق  1مليون
قنطار من خمتلف �أنواع احلبوب ح�سب
ماعلم �أم�س الثالثاء لدى م�س�ؤول القطاع
الوالئي حممد بورحلة و�أو�ضح ذات
امل�س�ؤول �أن حملة احل�صاد والدر�س
التي متت يف ظروف «جيدة» مكنت من
حتقيق �إنتاج �إجمايل فاق التوقعات التي
كانت يف حدود � 930ألف قنطار حيث بلغ
هذا املو�سم �إجمايل املحا�صيل  1مليون
و� 97ألف قنطار منها � 560ألف قنطار
من القمح ال�صلب و � 225ألف قنطار من

القمح اللني و� 300ألف قنطار من ال�شعري
و اخلرطال و�أ�ضاف نف�س امل�س�ؤول �أن
الإنتاج التي مت حتقيقه هذا املو�سم
�سجل ارتفاعا يف حدود ال 10باملائة
مقارنة باملو�سم الفارط نتيجة االت�ساع
امللحوظ يف امل�ساحات املزروعة التي
جتاوزت � 31ألف هكتار بزيادة �أكرث من
� 6آالف هكتار عما كان متوقعا ا�ستغالله
يف زراعة احلبوب �إىل جانب عوامل �أخرى
كتطور املكننة والتقنيات امل�ستعملة يف
الري ومكافحة الآفات والأع�شاب ال�ضارة
وااللتزام بتطبيق الإر�شادات الفالحية .

�أغلبها  ت�صب يف خانة
�سوء الت�سيري ونهب العقار
الفالحي والغابي  ،ورغم �أن
امللف مطروح على مكتب
الوايل �إال �أنه مل يتخذ �أية
خطوة فيه  بل �أعاد رئي�س
بلدية  متابع ق�ضائيا وحمل
حتقيق يف �شبهات ف�ساد
على ر�أ�س بلدية الرم�شي
دون االحتكام �إىل  القانون
ما �ضاعف من �شهية الأميار
يف النهب  والتزوير و�إبرام
ال�صفقات امل�شبوهة.

الطارف

توقيف �أكرب مروجي
املخدرات ببوحجار

متكنت ال�رشطة الق�ضائية للأمن احل�رضي
الثاين بالطارف تتمكن من الإطاحة يف
حالة تلب�س �أحد مروجي املخدرات املعني
يف العقد الثالث من العمر يقطن مبدينة
بوحجار كان يتنقل يوميا �إىل مدينة الطارف
ويتخذ من ال�ساحة العمومية املحاذية
ملحطة نقل امل�سافرين مكان لرتويج
املخدرات مت خالل هذه العملية حجز كمية
من املخدرات ( كيف معالج) كانت مهي�أة
للرتويج يف �شكل قطع وعند االنتهاء من
التحقيق معه �أجنز �ضده ملف ق�ضائي قدم
مبوجبه �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
لدى حمكمة الطارف وبعد جل�سة املثول
الفوري �صدر يف حقه حكم ق�ضائي بغرامة
مالية تقدر بـ  20000دج

رزق اهلل �شريف

�أ�شار خرباء بريطانيون �إىل �أن احل�رشات
قد حتل يف يوم من الأيام حمل الكالب
يف البحث عن الأ�شياء غري امل�رشوعة
لأنها �أرخ�ص و�أ�رسع يف التدريب ،ويتم
تدريب النحل على �شم املخدرات
واملتفجرات ،وميكن �أن تكون على
ا�ستعداد للبحث عن الألغام الأر�ضية يف
غ�ضون � 5سنوات ويعمل الدكتور رو�س
جيالندرز ،الباحث يف جامعة �سانت
�أندروز ،على تدريب هذه احل�رشات
يف �إطار م�رشوع متوله الناتو (منظمة
حلف �شمال الأطل�سي) وي�ستخدم ماء
ال�سكر لتعليم النحل على معاجلة رائحة
املتفجرات كما لو كانت رحيقا ،وميكن
للنحل ا�ستك�شافها على بعد ب�ضعة �أمتار،
وقد ي�صبح يف النهاية على بعد كيلومرت،
و�أو�ضح الفيزيائي ،الدكتور جيالندرز:
يتمتع النحل مبيزة �أنه ال ميكنه تفجري
الألغام عن طريق اخلط�أ ،وميكنه م�سح
الأر�ض التي ال ميكن للكالب الو�صول
�إليها ب�سهولة»لكنه اعرتف �أن م�شكلة
العمل مع النحل هو �أنها ميكن �أن تكون
غري متوقعة ،فخالل جتربة ميدانية
واحدة ،نال  20ل�سعة يف كاحله الذي مل
تغطيه بدلة تربية النحل.

بعد «�إن�ستغرام»

«في�سبوك» تخطط
لإخفاء «الإعجاب»!
يبدو �أن «في�سبوك» يبحث يف �إمكانية
«�إخفاء الإعجابات» كجزء من حملة
�أطلقت لعالج ال�صحة العقلية على مواقع
التوا�صل االجتماعي وقال عمالق املواقع
االجتماعية �إنه يفكر يف �إطالق ن�سخة
جتريبية يف الوقت احلايل ،دون حتديد
املوعد ،وفقا لـ  TechCrunchور�صدت
الباحثة ،جني مان�شون وونغ ،منوذجا �أوليا
لرمز خمفي داخل تطبيق «في�سبوك» على
نظام «�أندرويد» ،يو�ضح �إمكانية تفعيل
«�إخفاء الإعجابات» على التطبيق عما قريب
وي�أتي ذلك بعد قيام «�إن�ستغرام» باختبار
اخلطة يف بلدان معينة ،ملعرفة �آثارها على
مدمني ا�ستخدام مواقع الإنرتنت.
ُ
وطبق �إجراء «�إخفاء الإعجاب» على
«�إن�ستغرام» ،يف جميع �أنحاء كندا واليابان
و�إيرلندا و�إيطاليا والربازيل و�أ�سرتاليا
ونيوزيلندا.
وي�سمح النموذج اجلديد للم�ستخدمني بر�ؤية
عدد الإعجابات على من�شوراتهم اخلا�صة،
دون القدرة على ك�شف عداد الإعجابات
على م�شاركات الآخرين.

�سرطان الدم احلاد

تب�سة
عالج جديد ينقذ
املر�ضى
احلرائق تتلف  40هكتارا

من الغطاء النباتي
�أتلفت احلرائق ما ال يقل عن  40هكتارا من
الغطاء النباتي عرب والية تب�سة منذ انطالق
مو�سم مكافحة احلرائق ح�سب ما �أفاد به
اليوم
الثالثاء رئي�س م�صلحة حماية الرثوة النباتية
واحليوانية بذات املحافظة منري �صميدة.
و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول �أنه مت �إح�صاء 17
حريقا يف الفرتة املمتدة بني الفاحت من
جوان و � 31أوت املا�ضي ت�سبب يف �إتالف
 40هكتارا من الغطاء النباتي ،و�أ�ضاف
ذات املتحدث �أنه مت �إتالف  16هكتارا من
احللفاء و  10هكتارات من ال�صنوبر احللبي
و  8هكتارات من الأحرا�ش و  4هكتارات من
الأدغال و 1هكتار من ال�شجريات املغرو�سة
حديثا م�شريا �إىل �أنه مت ت�سخري الو�سائل
املادية والب�رشية ال�رضورية بالتن�سيق مع
الرتل املتحرك للحماية املدنية ق�صد
�إخماد �أل�سنة اللهب.

�شفي عدد من مر�ضى �رسطان الدم
اللمفاوي احلاد «غري القابل لل�شفاء»،
بف�ضل عالج جديد ،دون �أن يرتك �أي
�أثر على املر�ضى وخ�ضع  14مري�ضا
ب�رسطان الدم املعروف �أي�ضا باللوكيميا
�أو ابي�ضا�ض الدم ،للعالج يف م�ست�شفى
غريت �أورموند �سرتيت ،با�ستخدام الدواء
اجلديد ،وهو عبارة عن ن�سخة �رسيعة
املفعول من العالج  ،CAR-Tوالذي
يعمل عن طريق �أخذ خاليا الدم التي
ت�ساعد على احلماية من العدوى خارج
الدم ،وتعديلها وراثيا يف املخترب بحيث
تكون �أكرث كفاءة يف العثور على اخلاليا
ال�رسطانية وتدمريها ،ثم �إرجاعها مرة
�أخرى �إىل جمرى دم املري�ض ملحاربة
ال�رسطان .وقال امل�سعفون يف م�ست�شفى
غريت �أورموند �سرتيت �إنه بعد ثالثة
�أ�شهر فقط ،تبني خل ّو  12مري�ضا،
معظمهم من الأطفال ،من �أي �أثر للخاليا
ال�رسطانية ،وخم�سة منهم ال �أثر لل�رسطان
لديهم حتى يومنا هذا.

