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بفعل �صغط  املتوافدين 
وتقنية الفال�س 

اأعلنت اأنها �شت�شرت�شد مبقرتحات خمتلف املبادرات

رئي�س جمل�س ال�شورى جلبهة العدالة والتنمية خل�شر بن خالف

املحكمة الع�شكرية البليدة
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فل�سطني املحتلة

العلم اجلزائري ي�ستفز الناطق 
با�سم اجلي�ش ال�سهيوين

وجه الناطق با�سم جي�ش العدو 
اأفيخاي  الإ�رسائيلي،  ال�سهيوين 
اأدرعي، ت�ساوؤل عن �سبب و�سع 
علم اجلزائر مع علم النازية من 
»الغزيني« على احلدود مع  قبل 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
للعلم  �سورة  اأدرعي  ون�رس 
علم  مع  و�سع  الذي  اجلزائري 

على  فل�سطني  واأعالم  النازية 
املحتلة،  فل�سطني  مع  احلدود 
�سفحته  عرب  تغريدة  يف  وذلك 
الر�سمية على موقع تويرت، وقال 
الناطق با�سم اجلي�ش ال�سهيوين 
على  تعليقا  العربي  لالإعالم 
ال�سورة: »ملاذا ي�سعى الغزاويون 
و�سع  يف  اجلزائر  اإحراج  اإىل 

علمها مع العلم النازي؟«.
اأدرعي  اأ�ساف  كبري  وبخبث 
قائال: »ماذا يفعل علم اجلزائر 
العلم  وحتت  احلدود  على 
و�سع  يتم  اأن  اأيعقل  النازي؟ 
علم هذه الدولة مبكان تت�ساوى 
رد اجلميل  النازية؟ هذا  مع  به 
من الفل�سطينيني لدولة تدعمهم 

يبدو  كما  و  ومعنويا؟   ماديا 
قرارة  يف  موقن  املجرم  فهذا 
يحملون  الغزاويني  اأن  نف�سه 

و  تكرميا  اجلزائرية  الراية 
ن�سف  و  املليون  ببلد  احتفاء 
ل  رابطة  وهي  �سهيد  املليون 

الفل�سطيني  جتمع  لها  انف�سام 
و  مهيدي  بن  العربي  باأر�ش 

الأمري عبدالقادر

خبر في 
صورة

املحكمة الع�سكرية البليدة

ا�ستئناف حماكمة ال�سعيد بوتفليقة 
و طرطاق و توفيق و حنون 

ذكر موقع الذاعة الوطنية  اأن اجلهات الق�سائية املخت�سة �ست�ستاأنف 
قريبا حماكة قائدي املخابرات ال�سابقني توفيق و طرطاق اإىل جانب 
ال�سعيد بوتفليقة  و الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون ،و يكون 
اللم�سات  بالبليدة قد و�سع  الع�سكرية  التحقيق يف املحكمة  قا�سي 
يف:  لهم  املوجهة  التهم  وتتمثل  البتدائي   التحقيق  على  الأخرية 

“امل�سا�ش ب�سلطة اجلي�ش” و”املوؤامرة �سد �سلطة الدولة”.
ونقل نف�ش امل�سدر عن امل�سالح امل�رسفة على التحقيق يف الق�سية، 
اأجل  من  العا�سمة  باأعايل  اإقامة  يف  اجتمعوا  املتهمني  هوؤلء  اأن 

“زعزعة ا�ستقرار البالد”.

زبدي يتحدى بولنوار يف 
مداومة العيد 

يقل عن  العيد مبا ل  يومي  البياطرة  تكون مداومة  باأن  زبدي  وعد 
العادة غري ملتزمة،  التي هي يف  التجار  باملائة، عك�ش مداومة   99
مادتي  بخا�سة  موجودة  غري  فاملواد  املحال  فتحت  واإن  وحتى 
اخلبز واخل�رس، داعيا لإعادة النظر يف املر�سوم التنفيذي اخلا�ش 

باملداومة.

االحتادية اجلزائرية لكرة 
ح اليد تو�سّ

نفت الحتادية اجلزائرية لكرة اليد الأخبار التي مت ترويجها خالل 
وغلق  عطلة  يف  وم�سوؤوليها  اإطاراتها  وجود  حول  املن�رسمة  الأيام 
يف  الريا�سية  الهيئة  وك�سفت  اللعبة،  اأبناء  وجه  يف  الحتادية  اأبواب 
يتواجد  لعبان  حلبيب  الحتادية  رئي�ش  اأن  اأم�ش  اأول  اأ�سدرته  بيان 
من  الرحمان  عبد  �ساو�ش  اأحمد  بالنيابة  ويخلفه  �سنوية  عطلة  يف 
اأجل تويل مهام ت�سيري الحتادية خا�سة فيما يتعلق بالرتب�سات التي 
يتواجد فيها خمتلف فئات املنتخبات الوطنية املعنية بامل�ساركة يف 

املناف�سات القارية.

منظمة املجتمع املدين لرتقية املواطنة

 منا�سدة لت�سوية الو�سعية 
العالقة للعمال    

نا�سدت املنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية املواطنة ال�سلطات 
العليا للبالد بالتدخل العاجل وال�رسيع لت�سوية و�سعية العمال الذين 
رواتبهم  دفع  عدم  جراء  ق�سائيا،  املتابعة  باملوؤ�س�سات  ي�ستغلون 

وم�ستحقاتهم املادية.
دعت املنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية املواطنة من خالل 
املقبول  احلل  و  ال�رسيع  للتدخل  للبالد  العليا  ال�سلطات  لها  بيان 
حماية  و  مل�ستقبلهم  حماية  املهني  م�سريهم  و  العمال  لن�سغالت 
العمال  رواتب  دفع  عدم  تداعيات  من  حمذرة  الوطني،  القت�ساد 
خطوة  تكن  مل  اإذ  ما  حالة  يف  باأنه  م�سرية  املادية،  م�ستحقاتهم  و 

اإيجابية م�ستعجلة لهذه امل�ساكل �ستوؤدي اإىل م�سري جمهول .

 79 الفالحية  املنطقة  فالحو  جلاأ 
امقيدن  باجتاه  متيمون  �سمال  كلم 
بني  الرابط  الطريق  قطع  على 
با�ستعمال  غرداية  و  اأدرار  وليتي 
احلجارة واملتاري�ش احتجاجا منهم 
على التاأخر غري املربر يف تزويدهم 
الفالحون  ندد  الكهرباء.  ب�سبكة 
الرابط  الوطني  املحتجني بالطريق 
تيميمون  الإدارية  املقاطعة  بني 
واملنيعة بوليتي اأدرار وغرداية ، يف 

»الو�سط«مبا  يومية  مع  لهم  ت�رسيح 
والتهمي�ش  الإق�ساء  ب�سيا�سة  اأ�سموه 
الذي  الغمو�ش  ب�سبب  طالتهم  التي 
تزويدهم  م�رسوع  م�سري  يكتنف 
امل�رسوع  هذا   اأن  رغم   ، بالكهرباء 
به  وعد  قد  كان  بالكهرباء  الإمداد 
الأخرية  زيارته  يف  الفالحة  وزير 
حبي�ش  بقي  الأمر  لكن  و  للولية 
الأدراج على م�ستوى امل�سالح املعنية 
املحتجون  حذر  كما   ، الولية  يف 

ال�سلطات   مبحاولت  و�سفوه  مما 
من  للفالحني  املمنهج  بالتهجري 
اإىل  هوؤلء  بعد  ليذهب   ، املحيط 
وزير  اأن  موؤكدين  ذلك  من  اأبعد 
مدير  لكن  بامل�رسوع  اأقر  الفالحة 
عليه  اعرت�ش  الفالحية  امل�سالح 
وهو  ملتوية  وبطرق  الطاولة  حتت 
اإ�سرتاتيجية  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
لتقدمي  الرامية  الدولة  عمل 
التي  ال�سعوبات  الت�سهيالت و تذليل 

قد تواجه الراغبني يف خدمة الأر�ش 
بهدف تعزيز م�سادر الدخل الوطني 
وتنويع القت�ساد لإنهاء التبعية لقطاع 
املحروقات الذي تهاوت اأ�سعاره يف 
البور�سات العاملية  . من جهة ثانية 
امل�سالح  مبدير  الت�سال  حاولنا 
املو�سوع  راأيه يف  الفالحية ملعرفة 
ب�سبب عدم  ذلك  علينا  تعذر  اأنه  الإ 

الرد على مكاملتنا .
اأحمد باحلاج 

للمطالبة بالإ�سراع يف جت�سيد م�سروع الكهرباء

فالحون يقطعون الطريق الرابط بني تيميمون و املنيعة

ماندي يزور فريقه ال�سابق
زار الالعب الدويل اجلزائري عي�سى ماندي فريقه ال�سابق نادي 
رمي�ش الفرن�سي والذي تكون يف �سفوفه ويعترب من خريجي مدر�سته 
الكروية، حيث ا�ستغل مدافع املنتخب الوطني فر�سة تواجده يف 
عطلة للراحة قبل العودة على فريقه ريال بيتي�ش ال�سباين وال�رسوع 
يف التدريبات والتح�سري لنطالق املو�سم الكروي اجلديد وانتقل 
ال�سابقني يف ح�سور  تدريبات زمالئه  اأين ح�رس  ناديه  اإىل ملعب 
�سفوفه  من  تخرج  الذي  بالفريق  الدائم  تعلقه  موؤكدا  اجلماهري 

وانتقل على اإثره لالحرتاف يف الدوري ال�سباين.

كاأ�س اأوروبا2019- للأوا�سط يف اجليدو

تتويج اجلزائري مربوك 
عبد القادر بالذهب

الذهبية  بامليدالية  القادر  عبد  مربوك  اجلزائري  امل�سارع  توج 
 ، كلغ   73 من  اأقل  وزن  يف  للجيدو  )اأوا�سط(   2019 اأوروبا  لكاأ�ش 
اأم�ش الأحد �سمن املناف�سة اجلارية مبدينة بوزنان البولونية وفاز 
مربوك يف النهائي على نظريه الت�سيكي بيدزوف�سكي اأدام، بعدما 
جتاوز عقبة الفنلندي هاينونان اإيتو يف ن�سف النهائي وقبلها كان 
املجموعة  يف  تغلب  قد  الدورة  هذه  يف  الوحيد  اجلزائر  ممثل 
و  هاري  لومار  الربيطاين  خ�سميه  على  التمهيدي  للدور  الأوىل 

البولوين كازور كا�سبري.

الركح،  �رسخة  فرقة  قدمت 
العا�سمة،  باجلزائر  ال�سبت  اأم�ش 
مفهوم  عن  تك�سف  م�رسحية 
احلياة  لدورة  كا�ستمرار  املوت 
امل�ستوحى  الروحي  الطابع  مييزه 

من �ستى الطقو�ش واملمار�سات.
الركح  �رسخة  فرقة  وعر�ست 
امل�رسحية  هذه  مترنا�ست  من 
من  »اخل�سوف«  بـ  املو�سومة 

عند  عزوز  القادر  عبد  اإخراج 
التا�سعة  الطبعة  فعاليات  اختتام 
لأيام م�رسح اجلنوب التي انطلقت 
يف الـ 29 جويلية بامل�رسح الوطني 
ب�سطرزي  الدين  حمي  اجلزائري 
امل�رسحية  اأحداث  وت�سور 
اأول  تعي�ش  وهي  متوفاة  امراأة 
املوتى حماولني  تعداد  يف  اأيامها 
انتقالها  لها  ومو�سحني  تهدئتها 

املوت يف جو  بعد  ما  اإىل مرحلة 
يحدث  كما  متاما  »الزيارة«  من 
امل�ساركون  »الزاوية«،وقدم  يف 
حت�سني  اأجل  من  اقرتاحات 
غرار  على  امل�ستقبلية  الطبعات 
يف  اجلنوب  اأيام  م�رسح  اعتماد 
امل�رسح  ومرافقة  مهرجان  �سكل 
امل�رسحية  لالإنتاجيات  الوطني 
الوطني  امل�رسح  اإنتاجان  وعر�ش 

يف مدن اجلنوب.
اجلنوب  م�رسح  اأيام  فاإن  لالإ�سارة 
والتي  التا�سعة  طبعتها  �سهدت يف 
انطلقت يوم 29 جويلية املن�رسم 
وفدت  م�ساركة حوايل ع�رس فرق 
اآخر  لتقدمي  البالد  جنوب  من 
خ�سبة  على  امل�رسحية  اإنتاجاتها 
عدد  جانب  اإىل  الوطني  امل�رسح 

من الور�سات تكوينية والندوات. 

يف طبعتها التا�سعة

اختتام فعاليات اأيام م�سرح اجلنوب

الفنانة  ن�سال تنا�سد ال�سلطات للتدخل لنقاذ حياتها



24 �ساعةالإثنني 5   اأوت  2019  املوافـق  ل04  ذواحلجة   1440هـ 3
رئي�س جمل�س ال�ضورى جلبهة العدالة والتنمية خل�ضر بن خالف

متم�سكون باحلوار �سرط 
اأن يكون �سيدا و�سامال

.        رحيل بدوي و بن �ضالح حتمية �ضرورية

اأكد رئي�س جمل�س ال�ضورى جلبهة العدالة والتنمية خل�ضر بن خالف 
التزام حزبه مببداأ احلوار ال�ضيد والوا�ضع وامللزم للجميع، معتربا احلوار 

قيمة اأ�ضا�ضية وهو احلل الأمثل واخليار املف�ضل والأداة الأكرث فعالية يف 
مواجهة الن�ضداد احلا�ضل، وحل لالأزمة الراهنة وحتقيق مطالب ال�ضعب 

وحتديد اآليات وو�ضائل تنفيذها، معربا عن رف�ضه لأي م�ضعى للحوار 
تظهر فيه اإرادة لاللتفاف على املطالب ال�ضعبية لأننا.

اإميان لوا�س

رف�ض خل�رص بن خالف من خالل 
مناورة  �أي  �ل�شورى  جمل�ض  بيان 
على  �لقفز  �أو  خلطف  �شيا�شية 
مطالب �ل�شعب �لعادلة، منبه باأن 
كان  قد  �ل�شلطة  �شاحب  �ل�شعب 
حتقق،  ما  كل  يف  �لأول  �لدور  له 
و�أن �لهبة �ل�شعبية �لتي توؤدي �إىل 
�إعادة �لقر�ر �ل�شيد و�حلر لل�شعب 

يف �ختياره ملن يحكمه.
�شبيل  ول  باأنه  خالف  بن  و�أكد 
لإقناعه بجدوى �حلو�ر �إل باإقد�م 
�ل�شلطة على جملة من �لإجر�ء�ت 
مقدمتها  ويف  للثقة،  �لباعثة 
بدوي  �لأول  �لوزير  ذهاب 
�لدولة  رئي�ض  وذهاب  وحكومته 
�شعبيا،  و�ملرفو�ض  �رصعي  �لغري 
وكذ� جملة �لإجر�ء�ت �لو�ردة يف 
و�لبتعاد عن  �لبينان،  وثيقة عني 

و�لحتو�ء  �للتفاف  م�شاعي  كل 
�شو�ء باحللول �جلزئية و�ملظهرية 
ب�شيا�شة  �أو  �شعبيا  �ملرفو�شة 
بن  و�عترب  �لو�قع،  �لأمر  فر�ض 
�ليوم  يعي�ض  �ل�شعب  باأن  خالف 
�لقائمة،  �ل�شلطة  يف  ثقة  �أزمة 
يف  �ل�شتمر�ر  على  م�رص  وهو 
ثورته �ل�شلمية وهبته �ل�شعبية مع 
على  م�شدد�  مبطالبه،  �لتم�شك 
�رصورة حتقيق خيار�ت ومطالبه 

�مل�رصوعة.
»عمل  باأن  �ملتحدث  �أو�شح  و 
�لتغيري  فعاليات  �شمن  �جلبهة 
وكذلك  �ل�شعب  خيار  لن�رصة 
�حلو�ر  منتدى  يف  م�شاهمتها 
�لبينان  بعني  �ملنعقد  �لوطني 
�إ�شرت�تيجيتها  �شمن  يندرج 
موؤ�ش�شاتها يف  قبل  من  �ملعتمدة 
�لتن�شيق مع كل �لفعاليات �ملوؤيدة 
ويعتربها  �ل�شعبية  �لهبة  ملطالب 

و�لدفاع  تثمينها  يجب  مكا�شب 
عن خمرجاتها وخا�شة وثيقة عني 
�ملنتدى  »روؤية  �مل�شماة  �لبيان 
فهي   « �ل�شعب  مطالب  لتحقيق 
روؤية جامعة لكل �مل�شاهمني فيها 
ت�شمنت خارطة حلل �لأزمة �لتي 
لل�شلطة  متوجهة  وتبقى  نعي�شها، 
�مللتزمة  �لبالد،  يف  �لفعلية 
و�ملقتنعة ب�رصورة حتقيق خيار�ت 
�مل�رصوعة،  �ل�شعب  ومطالب 

وطني  حلو�ر  كاأر�شية  لتكون 
�آخر،  �شياق  ويف  وو��شع.«   �شّيد 
باملمار�شات  �لتنديد  �لبيان  ندد 
�لوح�شية للكيان �ل�شهيوين يف حق 
�لهدم  �لفل�شطيني، ومنها  �ل�شعب 
للتغيري  و�ل�شعي  للبيوت  �جلماعي 
�لأر�ض،  لو�قع  �لدميوغر�يف 
�لر�شمية  �ملو�قف  و��شتهجان 
للنظام �لعربي �ملو�شوم بال�شمت 

و�لتو�طوؤ.

بوفد يراأ�ضه �ضالج قوجيل

روؤ�ساء  موؤمتر  يف  اجلزائر 
الأفريقية الربملانات 

�ملوؤمتر  ت�شارك �جلز�ئر يف 
لروؤ�شاء  �لعا�رص  �ل�شنوي 
يومي  �لأفريقية  �لربملانات 
مبقر  �جلاري  �أوت  و7   6
بجنوب  �لأفريقي  �لربملان 
بيان ملجل�ض  وقال  �أفريقيا. 
�لوفد  �إن  �لأحد  �أم�ض  �لأمة 
من  نو�ًبا  �شي�شم  �جلز�ئري 
)جمل�ض  �لربملان  غرفتي 
�ل�شعبي  و�ملجل�ض  �لأمة 
�لوطني( ير�أ�شه رئي�ض جمل�ض 
�لأمة بالنيابة �شالح قوجيل. 
هذه  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
�لدورة �شتعقد بعنو�ن »2019 
و�لعائدين  �لالجئني  �شنة 
�لد�خل:  يف  و�مل�رصدين 
للت�رصيد  د�ئمة  حلول  نحو 
وهو  �أفريقيا«،  يف  �لق�رصي 
�ملحور �لذي �ختاره �لحتاد 

�لأفريقي ك�شعار ر�شمي لهذ� 
�لأفريقية  �لقمة  �لعام خالل 
�أبابا  باأدي�ض  �لـ 32 �ملنعقدة 
يف فرب�ير �ملا�شي، يذكر �أن 
�شي�شارك  �لعا�رص  �ملوؤمتر 
�ملجال�ض  روؤ�شاء  فيه 
�ل�شيوخ  جمال�ض  �لوطنية 
�لربملان  يف  �لأع�شاء  للدول 
و�أع�شاء  وروؤ�شاء  �لأفريقي 
�لإقليمية،  �لربملانات 
�أعمال  جدول  ويت�شمن 

�ملهاجرون  ق�شايا:  �ملوؤمتر 
�لد�خل  وم�رصدو  و�لالجئون 
�لدول،  جهود   : �أفريقيا  يف 
�إىل  و�ملبادر�ت،  �لتحديات 
جانب مو�شوع ��شرت�تيجيات 
�لوقاية من �لت�رصيد �لق�رصي: 
�لوقاية من �ل�رص�عات وحلها 
و�لتاأقلم مع �لتغيري �ملناخي 
جت�شيد  وكيفية  �أفريقيا  يف 
يف  �حلر  �لتبادل  منطقة 

�أفريقيا«.

اأعلنت اأنها �ضت�ضرت�ضد مبقرتحات خمتلف املبادرات

ال�ست�سارات لتو�سيع  حكماء  هيئة  اإن�ساء 
جولت وطنية و ا�ضتقبال الفاعلني

�حلو�ر  هيئة  قررت 
�لفوري  �ل�رصوع  و�لو�شاطة 
�حلو�ر  جو�لت  تنظيم  يف 
�ملجتمع  فو�عل  كل  مع 
و�ملجتمع  �ل�شيا�شية 
و�ل�شخ�شيات  �ملدين 
��شتعد�دها  معلنة  �لوطنية، 
خمتلف  ل�شتقبال  �لتام 
�حلر�ك  فو�عل  مقرتحات 
من  ولية  كل  م�شتوى  على 

وليات �لوطن.

�حلو�ر  جلنة  ثمنت 
مبادر�ت  كل  و�لو�شاطة 
توجهاتها  مبختلف  �حلو�ر 
باأن  معلنة  وتركيباتها، 
�لأر�شيات  تلك  كل 
و�ملقرتحات �شتكون ورقات 
�أ�شا�شية ت�شرت�شد بها  عمل 
�لهيئة يف �إعد�د و�شياغات 
�مل�شودة �لتي �شتعكف على 
�إعد�دها بعد �ل�شتماع لكل 

فعاليات �ملجتمع، من �أجل 
�لوطنية  للندوة  تقدميها 
�نتهاء  بعد  عقدها  �ملزمع 
�لهيئة  �إن  �حلو�ر،  جو�لت 
�شوف تعمل كو�شيط للتذليل 
و�لتقريب بني وجهات نظر 
�أثناء  �لفو�عل  خمتلف 
خ�شو�شا  �لوطنية،  �لندوة 
مل�رصوعي  بالن�شبة 
�خلا�ض  �لع�شوي  �لقانون 
و�لقانون  بالنتخابات 

�لهيئة  باإن�شاء  �خلا�ض 
لتنظيم  �مل�شتقلة  �لوطنية 

�لنتخابات �لرئا�شية.
جلنة  �حلو�ر  هيئة  ون�شبت 
كل  من  تتكون  حكماء 
�ل�شخ�شيات و�خلرب�ء �لذين 
و�فقو� على �لن�شمام �إليها 
ت�شتعني  ��شت�شارية  كلجنة 
بها �لهيئة وجلانها �ملختلفة 

يف �أد�ء مهامهم.
اإميان لوا�س

اختفت نهائيا عن ال�ضاحة 

�سريري موت  حالة  يف  �سيا�سية  اأحزاب 
لل�شاأن  �ملتتبعون  يت�شاءل 
�لكثري  غياب  عن  �ل�شيا�شي 
وزد  �ل�شيا�شي  �لأحز�ب  من 
�مل�شهد  عن  �لتام  غيابها 
�ل�شيا�شي �حلايل ، هل �لغياب 
طرف  من  لنبذها  ر�جع 
�ل�شعب ، �أم �أن هذه �لأحز�ب 
فقدت بو�شلتها �ل�شيا�شية ومل 
يوجد من يحركها مثلما  يعد 

كانت يف �ل�شابق .
فيه  توجد  عميق  �شبات 
يف  �ل�شيا�شية  �لأحز�ب 
جبهة  حزب  ماعد�  �جلز�ئر 
�لتحرير �لوطني ، وحزب �آخر 
�إ�شافة   ، حم�ض  حركة  مثل 
فقط  فلي�ض  بن  حزب  �إىل 
�ل�شاحة  يتحركون يف  من  هم 
�ل�شيا�شية ، فيما غابت تر�شانة 
�لأحز�ب �لأخرى �لتي لطاملا 
�شكلت مهرجانات و بهرجات 
�شيا�شية يف �ل�شاحة �لوطنية .
�ل�شعبي  �حلر�ك  �أن  �شحيح 
�أ�شبح  عامة  ب�شفة  �ل�شعب  و 
�لأحز�ب �ملجهرية  يذم هذه 
�شدعت  لطاملا  �لتي 

فرتة  يف  �جلز�ئريني  �آذ�ن 
غياب  فعال  فهل   ، بوتفليقة 
وروؤ�شائها  �لأحز�ب  هذه 
 ، لها  �ل�شعب  لرف�ض  ر�جع 
روؤ�شاء  من  �لكثري  �أن  رغم 
ب«  معروفون  �لأحز�ب  هذه 
ول   « �ل�شيا�شية  �ل�شماطة 
يبالون برف�ض �ل�شعب ، �أم �أنهم 
فقدو� �لبو�شلة ، �أم ينتظرون 
�إ�شار�ت معينة ، وخا�شة و �أن 
غيابهم ملا يحدث يف �ل�شاحة 
 ، و��شحا  �أ�شبح  �ل�شيا�شية 
�لأحز�ب  هذه  روؤ�شاء  �أن  �أم 
يرتقبون �لو�شع ّ، وي�شعون �إىل 
 ، جديد  من  �لتموقع  حماولة 
 ، و�شعهم  من  حائرون  وهم 
هل �شي�شتمرون �أم �شيم�شحون 
من �ل�شاحة نهائيا ، خا�شة �أن 
�أغلب هذه �لأحز�ب ولدت يف 
فرتة بوتفليقة من �أجل متييع 

�ل�شاحة �ل�شيا�شية .
�لأحز�ب  هذه  روؤ�شاء  بع�ض 
�ملتو�شطة  و  �ملجهرية 
 ، �لرتيث  و  �ل�شكوت  ف�شلو� 
فيما   ، �لأمور  ماآلت  لفهم 

حرية  حالة  يف  �لبع�ض  يوجد 
كان  من  منهم  �أن  خا�شة   ،
كونها   ، بالع�شابة  مرتبطا 
يف  ��شتمر�ره  �أ�شباب  �أحد 
لذلك   ، �ل�شيا�شية  �ل�شاحة 
�لعمل  ف�شل  من  منهم 
ترى  يا  هو  فاأين   ، �جلو�ري 
 ، �أمثاله  و  تو�تي  مو�شى 
�ل�شاحة  ملئو�  لطاملا  �لذين 
�ل�شيا�شية بتموقعاتهم ح�شب 

م�شاحلهم.
ومثلما �أ�رصنا �إليه يف �ل�شابق 
�لأحز�ب  بع�ض  عد�  فما 
ما  نوعا  تو�شف  �لتي 
معقول  متثيل  ولها  باجلادة 
يف �ل�شاحة �لوطنية هي �لآن 
�أما  �نتظامية،  ب�شفة  تن�شط 
�لكثري  �أن  ظهر  ذلك  ماعد� 
�ل�شيا�شية  �لأحز�ب  من 
�أي  متلك  ،ل  �ملجهرية 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  يف  تاأثري 
ل  دور  �أّي  لها  ولي�ض   ،
ول متلك  �يجابي  ول  �شلبي 
�إثقالها  ماعد�   ، وزن  �أي 
�لو�جهة  �شندوق  و  مللف 

 ، �جلز�ئر  يف  �لدميقر�طية 
هاته  من  �لكثري  �أن  خا�شة 
�حلزيبات  �أو  �لأحز�ب 
ولدت يف مرحلة بوتفليقة و 
�لأ�شبق  �لد�خلية  وزير  عهد 
يف  حلو�ئج  قابلية  ولد  دحو 
م�شري  فما   ، يعقوب  نف�ض 
�لتي  ترى  يا  �لأحز�ب  هذه 
�ل�شاحة  عن  نهائيا  �ختفت 
مكان  له  يعد  ومل  �ل�شيا�شية 
ت�شتطع  ومل   ، �ل�شاحة  يف 
مع  �لتموقع  حتى  �أو  �لتاأقلم 
هل   ، �جلديدة  �ملعطيات 
بعد=  �لأحز�ب  �شتنتهي 
ثبوث  بعد  و  فعاليتها  �نتهاء 
�ل�شاحة  يف  لها  دور  ل  �أن 

�ل�شيا�شية و �لوطنية .
م�شري  ما  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل 
�ملرحلة  يف  �لأحز�ب  هاته 
�أم   ، �ملقبلة هل �شيتم حلها 
هي تريد �لتموقع من جديد 
 ، �جلديدة  �ل�شمفونية  وفق 
تاأثري  حتت  ماز�لت  �أنها  �أم 

�ل�شدمة ؟
ع�ضام بوربيع  

�جلديدة  �لقيادة  حت�شلت 
�أول  جتاوز  من  �لأرندي  يف 
�متحان حقيقي حيث حت�شلت 
طرف  من  �عتمادها  على 
�لتي  �لد�خلية   وز�رة  م�شالح 
خمرجات   على  �شادقت 
للمجل�ض  �لإ�شتثنائية  �لدورة 
عقدت  �لتي  لالأرندي  �لوطني 
نهاية جويلية �ملا�شي، و �لتي 
�أف�شت �إىل تزكية وزير �لثقافة 
ميهوبي  عز�لدين  �ل�شابق 
�أويحي  لأحمد  تعوي�شا 
ذمة  �حتياطيا على  �مل�شجون 

ق�شايا ف�شاد 

و ��شدر �حلزب  �أم�ض بياناجاء 
�لقانون  لأحكام  “طبقا 
بالأحز�ب  �ملتعلق  �لع�شوي 
�ل�شيا�شية، فاإن وز�رة �لد�خلية 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
و�لعمر�نية، قد �عتمدت نتائج 

للمجل�ض  �لإ�شتثنائية  �لدورة 
�لوطني  للتجمع  �لوطني 
جويلية   20 يوم  �لدميقر�طي 
2019 بق�رص �ملوؤمتر�ت بنادي 

�ل�شنوبر بالعا�شمة”.
م.�س

قبلت خمرجات دورة املجل�س الوطني الأخرية

عزالدين  تعتمد  الداخلية 
لالأرندي عاما  اأمينا  ميهوبي 
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حممد بن ترار

�إقامة  مت  �شلف  والية  ففي 
للمدنية  �لغربي  باملدخل  نفق  
�ت�شح  مليار  �ل30  يقارب  مببلغ 
نتائج  �أية  يقدم  مل  �نه  بعد  فيما 
يف  يت�شبب  �أ�شبح  و�إمنا  �إ�شافية 
باملدينة   �ملرور   حركة  �إعاقة 
نفق  �إقامة  وبغليز�ن مت   ، �أكرث  ال 
�إىل  �لطريق �مل�ؤدي  على م�شت�ى 
�لطريق  ح�ل  �نه  ورغم  تيارت 
�مل�ؤدي �إىل حي برمادية و�لقطب 
رهيبا   لكنه خلق �شغطا  �جلامعي 
يف �لطريق �لعل�ي ،  يف حني يعترب 
ب�الية  �ملحمدية  مدينة   نفق 
فرغم   ، �لكربى  �لطامة  مع�شكر 
كتكاليف  مليار�  ل23  ��شتهالكه 
كاأ�شغال  مليار  و13  لالإجناز 
�إ�شافية �ال �نه �شاعف من معاناة 

باملنطقة  �ملرورية   �حلركة 
خا�شة �شيفا �أين تت�شاعف معاناة  
�ل��فدين �إىل �ل�ش��طئ مب�شتغامن 
�جناز  مت  وب�هر�ن   ، �لنفق  عرب 
�أنها تبديد للمال  �أنفاق �ت�شح   03
�لعام ال غري ، وبعني مت��شنت مت 
وه�  و�حد  بطريق  نفقني  �جناز 

�مل�ؤدي    2 رقم  �ل�طني  �لطريق 
ال  �لذي  �ل�قت  يف   ، وهر�ن  �إىل  
يك�ن  يف حاجة  ما�شة لها و�إمنا 
تك�ن  �أن  �ملفرو�ض  من  كان 
حم�الت  �أقل تكلفة و�أح�شن �أد�ء 
على  نفق  �إقامة   مت  وببلعبا�ض   ،
 07 رقم  �ل�طني  �لطريق  م�شت�ى 

تبني  وقد  �لق�شاء  جمل�ض  قرب 
و�شكل  �ملعاناة  من  �شاعف  �أنه 
من  �خلارجني  �ملارة  على  خطر� 
ت�شجيل  مت  وبتلم�شان  �ملجل�ض، 
06 �أنفاق بكل من تلم�شان ومغنية 
ومن�ش�رة و�لرم�شي تبني �أن �غلبها 
غري مفعل بطريقة جيدة ومل يقدم 
�أغلبها  �أن  كما  له   �ملن�ط  �لدور 
حيث  �الأمطار  ت�شاقط  مع  تغلق 
بفعل  حقيقي  خطر  �إىل  تتح�ل 
وتتح�ل   �الأمطار  مبياه  �متالئها 
�إىل خطر على �مل��طن ، هذ� وقد 
�الأنفاق  هذه  �أن  �الإطار�ت  فجر 
�شطحية  بدر��شات  �أجنز  �أغلبها 
�لهدف منها فك �الأزمات �ملالية 
�الأ�شغال  م�ؤ�ش�شات  بع�ض  عن 
�لعم�مية ال غري  و�أنها مل تغري من 
�شاعف  ما  منها  بل  �شيئا  �ل��شع 

من  معاناة �مل��طنني .

�صرف املاليري لإجناز اأنفاق بالوليات الغربية

   

اإطارات يف الأ�سغال العمومية 
تطالب بفتح حتقيق

طالب الع�صرات من اإطارات الأ�صغال العمومية بالوليات الغربية  رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح ب�صرورة فتح حتقيق معمق 
يف الع�صرات من الأ�صغال الفتية الكربى التي عرفتها الوليات واملدن الكربى باجلهة الغربية خالل الع�صرية املا�صية والتي 

ا�صتهلكت ع�صرات املاليري دون فعالية  واإمنا اأجنزت لإنقاذ موؤ�ص�صات اقت�صادية من الإفال�س .

�إطار�ت  �أم�ض  نهار  �حتج 
حلق�ق  �جلز�ئرية  �لر�بطة 
بتلم�شان  �الن�شان  و�مل��طنني 
على �الحتجاج �مام مقر �ل�الية 
بالرحيل  �ل�الية  و�يل  مطالبني 
مبتابعة  قيامه  على  �حتجاجا 
04 ن�شطاء �حلر�ك �ل�شعبي �أمام 
�لعد�لة . هذ� وتز�من �الحتجاج 
�لدرك  م�شالح  مبا�رشة  مع 
�ل�طني حتقيقاتها مع 04 ن�شطاء 
قبل  من  متابعتهم  بعد  جمع�يني 
�أد�ئه  تعطيل  بتهمة  �ل�الية  و�يل 
�أين  رم�شان  من   27 ي�م  خالل 
تكرمي  حفل  على  ي�رشف  كان 
ليلة  مبنا�شبة  �لقر�آن  حفظة 

�لقدر ، قبل �أن يفاجئه �لن�شطاء 
ب�شعار�ت تطالبه بالرحيل ، هذ� 
�ملتجمهرون  �ملحتج�ن  و�أ�شار 
�حلر�ك  �أن  �ل�الية  �أمام  مقر 
يف  بهما  �لزج  مت  �إطارين  خ�رش 
بجامعة  م�ظفان  �ل�شجن وهما 
و�يل  يحاول  تلم�شان ،و�لي�م 
للزج  نف�ذه  �ل�الية  ��شتعمال 
�ل�شجن  يف  يف  �آخرين  ب04 
�حلر�ك  �ش�كة  لك�رش  حماولة 
هذ�   ، تلم�شان  ب�الية  �ل�شعبي 
�ل�الية  و�يل  �ملحتج�ن  وت�عد 
حالة  حا�شدة  يف  مب�شري�ت 
متابعة  قر�ر  عن  تر�جعه  عدم 

�لن�شطاء .

بعد متابعة الوايل ل04 من ن�صطاء احلراك ق�صائيا

احتجاجات اأمام مقر ولية تلم�سان 

مغارة  ت�شيري  على  �لقائم�ن  حذر 
بني عاد �لتابعة �إقليميا لبلدية عني 
فرة  16 كلم �رشق  والية تلم�شان  
�ملغارة  هذه  معامل  �ندثار   من 
بفعل  بالزو�ل  مهددة  �شارت  �لتي 
�لع��مل �لب�رشية �لناجمة عن زو�ر 
�ملغارة �لذين  يرت�وح عددهم يف 
هذه �الأيام ما بني 2000 و2100 ز�ئر 
ي�ميا  و�لذين يت�شبب�ن  يف خ�شائر 
�لتي  �لطبيعية  �ملغارة  لهذه  كبرية 
يف  �ملغار�ت  �أهم  �إحدى  تعترب 
�لت�شنيف  ذ�ت  و�ل�حيدة  �لعامل 

�لعاملي ب�شمال �إفريقيا .
هذ� وقد ك�شف �إبر�هيم عبد �حلق  
�ملغارة  ت�شيري  على  ي�رشف  �لذي 
�ملغارة  هذه  معامل  �أ�شبحت   «
�لتي   باملخاطر  حمف�فة  �لعجيبة 
حتا�رشها و�لتي ي�شت�جب �لتدخل 
تعد  ب�شفتها   حمايتها  �أجل  من 
منطقة  يف  �مل�ج�دة  �ل�حيدة 
�لرت�ث  �شمن  وم�شنفة  جبلة 
وذلك   2008 �شنة  �لعاملي  �ملادي 
�لكثرية  �لب�رشية  �لع��مل  بفعل 
�لتي تهدد �ملغارة خا�شة �لناجمة 
للزو�ر  �جلماعي  �لتنف�ض  عن 
�لذي  �لكرب�ن  �أك�شيد  وطرح 
�ل�شخ�ر  ل�ن   تغري  يف  ي�شاهم 
�ل�ش��د  �إىل  و�ل�شاعدة    �لنازلة 
و  وتفككها  بنيتها  على  و�لتاأثري 
�لتي بد�أت  �لعديد منها تت�شاقط 
�لفرتة  يف  من�ها   �أوقفت  بعدما 
�أن��ر  تاأثري  على   زيادة  �الأخرية 
�لت�ش�ير  �آالت  وفال�ض  �مل�شابيح 
�لكثرية �لتي حت�ي �أ�شعة  منعك�شة   
ت�شاهم  يف تفكيك بنية »�ل�ش��عد 
و�لن��زل«  وت�قيف من�ها  خا�شة 
يف ظل �لعدد �ل�شخم لل�ش��ح ي�ميا 
�لذي يدخل �ملغارة �لتي تقدر ما 
بني �ألفني و�ألفني ومائة  ز�ئر ي�ميا 
�لي�م   �إىل  �لربيع  ف�شل  بد�ية  منذ 
�ملغارة  �أن   �إبر�هيم  و�أكد  ،هذ� 
يف حاجة �إىل �لر�حة مثل �الإن�شان 
على �الأقل مرة �أ�شب�عيا بحكم �أنها 
حت�ي �شخ�ر� حية تنم�  وتتط�ر ، 
خا�شة و�ن هذه �ملغارة من �أقدم 
�ىل   تاريخها  يع�د  �لتي  �ملغار�ت 
هذ�   ، �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن 
�لن��زل  �أن  �مل�ش�ؤول  ذ�ت  و�أ�شار  
بالل�ن  تتل�ن  �شارت  و�ل�ش��عد 
عليها  �لقائمني  جعل  ما  �الأ�ش�د 
للتدخل  �ل�شياحة   وز�رة  ير��شل�ن 
�كتمل  �لذي  �الأمر  حلمايتها  

لتخفيف  جماورة  حديقة  باإجناز 
بعد  �ليها   �لزو�ر  �ل�شغط وحت�ل 
ي�ميا  �لكبري  �الكتظاظ   ت�شجيل 
مغار�ت  على  �لطلب  ويكرث  .هذ� 
دخ�لها  تكلفة  تبلغ  �لتي  عاد  بني 
�لذي  �ل�قت  يف  غري  ال  دج   50
وه�  دج   100 �مل�قف  ثمن   يبلغ 
�ملغار�ت  هذه  يف  �ملفارقات  من 
درجة  بثب�ت  �ملعروفة  �لغريبة 
ط�ل  درجة   13 على  حر�رتها 
م�شافتها  مدى  وعلى  �ل�شنة  مدة 
بعدما  كلم    1.5 بح�يل  �ملقدرة 
�مل�شتعمر  قبل  من  غلقها  مت 
�لفرن�شي ب60 مرت�  مكعبا   من 
طريق  لقطع  �مل�شلح  �ال�شمنت 
غاية  �إىل  ي�شل  كان  �لذي  �ملغارة 
مدينة  وجدة �ملغربية بعدما تبني 
ي�شتعمل�نه  كان��  �لث�رة  قادة  �أن 
�الأ�شلحة  ونقل  �حلدود  لعب�ر 
عاد  بني  مغارة  وتعترب  هذ�   ،
�ل�شياحية  �مل��قع  رو�ئح  �أحدى 
��شتقطابها  يف  وتناف�ض  بتلم�شان 
�ل�شياحية  و�ملناطق  �ل�ش��طئ 
من  خا�شة   ، بال�الية   �خلالبة 
�إىل   باالإ�شافة  �ملغرتبني  قبل 
�لعديد من �ل�ش��ح �جلز�ئريني من  
�أنحاء �ل�طن ، لكن بلدية  خمتلف 
عني فزة مل ت�شتغل �مل�قع �شياحيا 
الإقامة من�شاآت من �شاأنها �أن ت�فر 
�لفقرية   �لبلدية  لهذه  �ملد�خيل 
�لغنية مب��قع �شياحية على  ماديا 
ر�أ�شها مغار�ت بني عاد و�شالالت 
و�أ�شار   هذ�    . �خلالبة  �ل�ريط 
عدد  �رتفاع   �أن  �ل�شياحة  مدير 
مغارة  على  �شغطا  خلق  �ل�ش��ح 
ن��زلها  �شارت  �لتي  عاد  بني 
بفعل  بالزو�ل  مهددة  و�ش��عدها 
للزو�ر  �لكبري  و�لتنف�ض  �ل�شغط 
�لكامري�ت  فال�شات  على  زيادة 
على  حقيقيا  خطر�   تعد  �لتي 
�الإ�شعاعات  تاأثري  بفعل  �ملغارة 
على �لبنية �لتي حت�لت �ىل �ل�ش��د 
على  ��شت�جب  �لذي  �الأمر   ،
�ملديرية  �لعمل على منع �لت�ش�ير 
�مل��شم  بد�ية  من  �ملغارة  د�خل 
تخفيف  مع  �ملقبل  �ل�شياحي 
�ل�شغط على دخ�ل �ملغارة وترك  
�ملحافظة  ل�شمان  �لر�حة   فرتة 
و�لتاأثري�ت  �لت�شاقط  من  عليها 
يف  ثابتة  �حلر�رة  درجة  وبقاء 

حدود �ل13 درجة  .
حممد بن ترار

بفعل �صغط  املتوافدين وتقنية الفال�س 

 خطر الزوال يهدد مغارة بني 
عاد ال�سياحية  بتلم�سان 

.       مديرية ال�صياحة متنع الت�صوير داخلها 

حممد بن ترار

�جلز�ئرية  �ملنظمة  رئي�ض  ك�شف 
�مل�شتهلك  و�إر�شاد  حلماية 
عن  زبدي  م�شطفى  وحميطه 
بيع  نقطة   500 يقارب  ما  وج�د 
ف��ش�ية لالأ�شاحي بالعا�شمة تع�د 
ل�شما�رشة دون رقابة بيطرية، د�عيا 
�لبيع  م�شاحات  لت��شيع  �ل�شلطات 
باملقابل دع�ة �مل��طنني لالإقبال 
حفاظا  �مل�ث�قة  �جلهات  على 
ب��شل  على �شحتهم مع �ملطالبة 
و�مل�شرتي،  �مل��ل  بني  خا�ض 
معربا عن تفاوؤله من وفرة �ملنتج. 
�جلز�ئرية  �ملنظمة  رئي�ض  �أكد 
�مل�شتهلك  و�إر�شاد  حلماية 
�أم�ض،  زبدي،  م�شطفى  وحميطه 
�حت�شنها  �شحفية  ندوة  خالل 
مقر �الإحتاد �ل�طني لعمال �لرتبية 
�رشورة  �ل�شلطات  على  و�لتك�ين 
تعرفها  �لتي  �لعجز  حالة  تد�رك 
باالأ�شاحي،  �خلا�شة  �لبيع  نقاط 
حني  يف  بال�شعيفة  �إياها  و��شفا 
رقم  عن  كا�شفا  �شيقة،  جد  �أنها 
500 نقطة بيع بالعا�شمة غالبيتها 
نقاط  و�شعية  منتقد�  ف��ش�ية، 
�لبيع �لقائمة، قائال �أنه كان ينبغي 

�إن�شاء نقاط كبرية وو��شعة.
�لتعامل  �إن�شاء  زبدي  �قرتح  كما 
وم�شرتي  �مل��لني  بني  بال��شل 
كان  �أنه  م��شحا  �الأ�شاحي، 
 3 قبل  طرح�ه  �لذي  �القرت�ح 
ب�ز�رة  لقاء جمعهم  �أ�شابيع خالل 
�لفدر�لية  وبح�ش�ر  �لفالحة 
�ل�طنية للم��لني وجمعية �مل��لني 
�لتاأ�شي�ض  �أجل  من  �جلز�ئريني، 
للتعامالت �لتجارية بال��ش�ل ذلك 
بطاقة  ميلك  �حلقيقي  �مل��ل  �أن 
ختم،  ب�شناعة  �حلق  وله  مهنية 
وبذلك ميكنه ت�شليم و�شل ملقتني 
نظام  �شيتيح  ما  وه�  �الأ�شحية 
تتبع يف حالة تكر�ر �شيناري� تعفن 

 2016 �شنتي  غر�ر  على  �للح�م 
للك�شف  �لت��شل  وبالتايل  و2017، 
ذلك  ور�ء  �حلقيقية  �الأ�شباب  عن 
�الفرت��شات  نطاق  �لبقاء يف  بدل 
�أو  باحلر�رة  تعلق  ما  �ش��ء 

�ملكمالت �لغذ�ئية.
�ملنظمة  ت�جهت  ثانية  جهة  من 
للم�شتهلكني، د�عية �إياهم لالت�شال 
على خطها: 3311، بد�ية من �لي�م 
ت�شجيل  حالة  قي  للعيد  �لثاين 
�لدكت�ر  جهته  من  تخ�فات.  �أي 
ي��شفي  �حلليم  عبد  �لبيطري 
دعا  �لفالحة  وز�رة  عن  ممثال 
نقاط  من  �لتقرب  �إىل  �مل��طنني 
�ملت��جدة  �لبيطرية  �ملر�قبة 
و�ملذ�بح  �لبلديات  م�شت�ى  على 
حالة  يف  �لعيد  ي�مي  و�ملد�ومة 
�ل�شك باأي نقطة تتعلق باأ�شحيتهم 
من �أجل فح�شها، كا�شفا عن رقم 
�لعام  �لقطاع  من  بيطري   2000
بيطري   9000 لقر�بة  باالإ�شافة 
�مل�شت�ى  على  �خل���ض  من 
�إطالق  مت  �أنه  م�شيفا  �ل�طني. 
عدة نقاط حت�شي�شية ح�ل تقنيات 
باالإ�شافة  �للح�م  وحفظ  �لذبح 
للمن�ش�ر�ت، جمدد� �لتطمني ح�ل 
�إىل  باالإ�شافة  �الأ�شاحي  وفرة 

�شحتها لغاية �الآن. 
باملقابل دعا �مل�شتهلكني للتعامل 
�حلذر خا�شة يف ظل م�جة �حلر 
�حلالية، بد�ية من ت�ش�مي �الأ�شحية 
حل��يل 12 �شاعة مع �لذبح مبكان 
نظيف و�أن تتم �لعملية ب�رشعة وال 
تتجاوز 20 دقيقة لتفريغ �الأح�شاء، 
مع تقطيع �للحم ع�شية نف�ض �لي�م 
يف ظل �حلر�رة و�لرط�بة �حلالية.
�رشورة  على  زبدي  �أكد  كما 
نظر�  �ملائي  �لكي�ض  من  �حلذر 
له  عالج  ال  ك�نه  �رشره،  حلجم 
للتقرب  د�عيا  �جلر�حة،  �ش�ى 

من �لبياطرة �ملد�ومني بالعيد يف 
�مل��طنني  مطمئنا  �ل�شك،  حالة 
�أن ن�شبة مد�ومتهم لن تقل عن 99 

باملائة.
على البلديات الك�صف 
عن عقود المتياز اأمام 

امل�صطافني 

زبدي  �أثار  �ل�شائفة  �شياق   ويف 
�لتي  �ل�ش��طئ،  جمانية  ملف 
تبقى حرب� على ورق يف  �أنها  قال 
لها  يتعر�ض  �لتي  »�لبلطجة«  ظل 
�مل�شطاف�ن عرب ن�شب �ملظالت 
على  �خليم  وحتى  و�لطاوالت 
بغري  و�لدفع  �ل�شاحل  م�شت�ى 
وز�رة  د�عيا  للخلفية،  �مل�ؤجرين 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
روؤ�شاء  الإلز�م  �الإقليم  وتهيئة 
كر�ء  ب�شفقات  �لقائمني  �لبلديات 
على  الفتات  ب��شع  �ل�ش��طئ 
م�شت�ى مد�خل �ل�ش��طئ لتحديد 
��شم �ملكرتي و�مل�شاحة وتفا�شيل 
عق�د �المتياز باالإ�شافة لالأ�شعار، 
يف ظل ما و�شفه ب�شبهات �لف�شاد 
�شحيتها  يبقى  و�لتي  �ل�شائدة 
�مل�شطاف من �لطبقة �ملت��شطة 
مطالبتهم  عن  كا�شفا  و�ملع�زة، 
لتح�شري  �ل�طنية  �للجنة  بع�ش�ية 
مل  �أنهم  �إال  �ال�شطياف  م��شم 

يتلق�� رد�.
الركود القت�صادي يهدد 

بت�صريح العمال بداية من 
�صبتمرب 

عن  زبدي  ك�شف  ثانية  جهة  من 
�القت�شادي  �لرك�د  نتائج  دن� 
�إقبال  مدى  يف  حتى  �حلا�شل 
�الأ�شاحي  �قتناء  على  �مل��طنني 
معاناة  عن  ناهيك  وفرتها  رغم 
يف  �ل�شياحية  �ل�كاالت  �أ�شحاب 
�الأمر  ونف�ض  �الإقبال  تر�جع  ظل 
�ال�شتهالكية،  �مل��د  على  حتى 
مبا  رك�د  ت�شجيل  عن  كا�شفا 
يرت�وح بني 60 �إىل 70 باملائة لدى 
�القت�شاديني،  �ملتعاملني  بع�ض 
�القت�شاديني  �خلرب�ء  د�عيا 
خلف  للبحث  و�الجتماعيني 
فر�شيات:  عدة  طارحا  �لظاهرة، 
�ش��ء ما تعلق بالتخ�ف من �ل��شع 
�أم��لهم،  جتميع  وتف�شيل  �حلايل 

�أو تدين �لقدرة �ل�رش�ئية. 
جدية  نقا�شات  عن  زبدي  و�أكد 
تل�يح  خالل  من  �لعمال،  تهدد 
و�مل�شانع  �ملتعاملني  بع�ض 
حالة  يف  �لعمال  لت�رشيح  باللج�ء 
مع  �ملبيعات  يف  �لرك�د  ��شتمر�ر 

�لدخ�ل �الجتماعي �ملقبل.
�صارة بومعزة 

دعا للبيع بالو�صل ل�صمان �صحة املوا�صي، زبدي: 

500  نقطة بيع للأ�ساحي فو�سوية بالعا�سمة 
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م.ثيزيري

هذه اجلل�سة التي ح�رضها جملة 
اأن  بعد  واأ�سدقائه،  اأقربائه  من 
وجهت له تهمتي احل�سول بغري 
الوثائق  احدى  على  حق  وجه 
املن�سو�ص عليها يف املادة 222 
و االإدالء مبعلومات اأو اإقرارات 
كاذبة، والتم�ست هيئة دفاع رجل 
حداد  علي  املعروف  االأعمال 
ال�سكلية  دفوعاتها  خالل  من 
موكلهم  �سماع  حم�رض  بطالن 
خا�سة بعد اأن مت ا�ستجوابه بعد 

72 �ساعة من توقيفه.
رجل  اأقوال  جممل  يف  وجاء 
خالل  حداد  علي  االأعمال 
وب�سبب  اأنه  حماكمته  جل�سة 
�سفره لدولة اإيران بجواز �سفره 
االأول ال�سادر يف �سنة 2013، قرر 
ا�ستخراج جواز �سفر جديد من 
لل�سفر  تاأ�سرية  ا�ستخراج  اأجل 
االأمريكية  املتحدة  للواليات 
على  ح�سوله  عدم  من  وخوفا 
البلد  هذا  كون  التاأ�سرية  هذه 
لالأ�سخا�ص  تاأ�سريات  مينح  ال 
قرر  الإيران،  �سافروا  الذين 
جديد  �سفر  جواز  ا�ستخراج 
اأين ات�سل بالوزير االأول ال�سابق 

االأخري  هذا  �سالل  املالك  عبد 
الذي ات�سل بدوره بالوزير االأول 
بدوره  والذي  بدوي  الدين  نور 
وزارة  لدى  العام  االأمني  اأمر 
الداخلية، با�ست�سدار جواز �سفر 
الأنه  حداد،  لعلي  م�ستعجل  ثان 
اخلارج،  اإىل  التنقل  ب�سدد  كان 
ال�سناعة  وزارة  من  وفد  رفقة 
حت�سل  حيث  �سنة2016،  يف 
على جواز ال�سفر هذا خالل 48 

�ساعة، دون ايداع اي ملف.
حداد  علي  هروب  �سبب  وعن 
من اجلزائر، رغم ا�سدار اأوامر 
مبنع ال�سفر على رجال االعمال 
وعديد االأ�سماء، نفى علي حداد 
هروبه برا من اجلزائر، ومل يكن 
يف حالة فرار يوم القاء القب�ص 

عليه باأم الطبول.
الثاين  املتهم  �رضح  حني  يف 
رئي�ص  وهو  اأال  »ح.بوعالم« 
ال�سفر  جوازات  م�سلحة 
البلدية  البيومرتية على م�ستوى 
بئر  االإدارية  للدائرة  التابع 
�سادق  فعال  اأنه  راي�ص  مراد 
االأعمال  رجل  �سفر  جواز  على 
على  احل�سول  دون  حداد  علي 
لتعليمات  تطبيقا  قاعدي  ملف 
احل�سول  واأن  خا�سة  روؤ�سائه 
على جواز �سفر ثان ال ي�ستدعي 

قاعدي  ملف  ت�سليم  –ح�سبه- 
اإال يف حالة تغيري يف املعطيات 
�سادرة عن  لتعليمة  وهذا طبقا 

وزارة الداخلية يف �سنة 2015.
هيئة  مرافعة  معر�ص  يف  وجاء 
علي  املوقوف  املتهم  دفاع 
احلال  ق�سية  ملف  اأن  حداد 
بطريقة  عولج  واأنه  عادي  جد 
اأن  اأو�سحت  حيث  عادية،  غري 
موكلها و�سع يف احلب�ص املوؤقت 
لغاية يف نف�ص يعقوب يف انتظار 
مطروح  هو  اآخر  ملف  حت�سري 
احممد،  �سيدي  حمكمة  يف 
ال�سياق  ذات  يف  اأكدت  حيث 
من  ممنوع  غري  كان  موكلها  اأن 
بتاريخ  الوطني  الرتاب  مغادرة 
اجلارية،  ال�سنة  من  مار�ص   30
مار�ص   31 بتاريخ  منع  واإمنا 
توقيف  مذكرة  �سدرت  اأن  بعد 
حمكمة  نيابة  قبل  من  حقه  يف 
ال�ساعة  على  احممد  �سيدي 
ملف  يف  ل�سماعه  فجرا  الثانية 
م�ستوى  على  مطروح  ف�ساد 
من  نددوا  كما  املحكمة،  هذه 
بالطريقة  مرافعتهم  خالل 
خاللها  من  موكلهم  �سماع  التي 
 3 بتاريخ  ا�ستدعاوؤه  مت  اإن  بعد 
اأفريل من ال�سنة اجلارية اأين مت 
حمكمة  نيابة  قبل  من  �سماعه 

منت�سف  يف  راي�ص  مراد  بئر 
على  اإحالته  بذلك  ليتم  الليل 
على  ل�سماعه  التحقيق  قا�سي 
حيث  فجرا،  اخلام�سة  ال�ساعة 
اإفادة  دفاعه  هيئة  التم�ست 
ا�سرتجاع  مع  بالرباءة  موكلهم 
راأ�سها املبلغ  املحجوزات على 
واملقدر  املحجوز  املايل 

ب4500 اأورو.

يف حني جاء يف معر�ص مرافعة 
اأال  الثاين  املتهم  دفاع  هيئة 
جوازات  م�سلحة  رئي�ص  وهو 
موكلهم  اأن  البيومرتية  ال�سفر 
وزارة  عن  �سادرة  تعليمة  طبق 
اأ�سدروا  الذين  واأن  الداخلية 
باأي  متابعتهم  تتم  مل  التعليمة 
وعلى  االأ�سكال،  من  �سكل 

�رضح  املحاكمة  جل�سة  هام�ص 
قد  اأنه  بورايو  خالد  املحامي 
رجل  موكله  ق�سية  ت�سيي�ص  مت 
كان  واأنه  حداد  علي  االأعمال 
ق�سائية جعلته  اإجراءات  رهينة 
تهيئة  حلني  ال�سجن  يف  ميكث 
اأمر  باإ�سدار  متت  ثانية  ق�سية 
رهن  بو�سعه  يتعلق  حقه  يف 

احلب�ص املوؤقت.

فيما مت الإبقاء على تغرمي رئي�س م�سلحة جوازات ال�سفر

تاأييد احلكم ال�سادر يف حق رجل الأعمال علي حداد
احلب�س يف  حداد  علي  زج  يف  يت�سبب  �سالل  من  الو�ساطة  ·         طلب 

قرر جمل�س ق�ساء �جلز�ئر �لعا�سمة �أم�س، تاأييد �حلكم �ل�سادر عن حمكمة بئر مر�د ر�ي�س و�لقا�سي باإد�نة رجل �لأعمال علي حد�د بعقوبة 6 �أ�سهر حب�سا 
نافذ� و 50 �ألف دينار جز�ئري غر�مة مالية نافذة، يف حني مت �إبد�ل عقوبة �حلب�س للمتهم �لثاين �أل وهو رئي�س م�سلحة جو�ز�ت �ل�سفر �لبيومرتية على 

م�ستوى �لبلدية �لتابع للد�ئرة �لإد�رية بئر مر�د ر�ي�س، مع �لق�ساء باإنز�ل غر�مة مالية عليه مقدرة ب20 �ألف دينار جز�ئري.

جمل�س ق�ساء العا�سمة يفتح امللف من جديد

ق�سية »البو�سي« واملحافظني العقاريني تعود للواجهة
ا�ستاأنف وكيل اجلمهورية  لدى 
احلكم  حممد،  �سيدي  حمكمة 
�سيخي  كمال  �سد  ال�سادر 
اإطارات  كلهم  متهما   11 و 
واملقاطعات  باملحافظات 
العا�سمة يف  العقارية باجلزائر 
العقاريني  املحافظني  ق�سية 
اإىل   4 بني  ما  تراوحت  والتي 
،ومن  حقهم  يف  �سنوات   10
جهتها هيئة دفاع كمال �سيخي 
واملتهمني معه ا�ستاأنفت احلكم 
ال�سادر �سد موكليهم لدى غرفة 
االتهام مبجل�ص ق�ساء اجلزائر 
برجمة  ينتظر  اأين  العا�سمة، 
الق�سية للمحاكمة جمددا على 
م�ستوى املجل�ص جمل�ص ق�ساء 

اجلزائر العا�سمة.

يف  الرئي�سي  املتهم  ويتابع 
من  قناطري   7 حجز  ق�سية 
وهران،  مبيناء  الكوكايني 
»كمال �سيخي« املعروف با�سم 

ب�سجن  املتواجد  »البو�سي« 
اإطارا   11 رفقة  احلرا�ص 
وروؤ�ساء  العقارية  باملحافظات 
دوائر التعمري بالعا�سمة ويتعلق 
االأمر باملدعويني، »اأ. بلقا�سم« 
التعمري  مب�سلحة  موظف 
»ط.حممد«،  القبة،  ببلدية 
لدائرة  العقاري  املحافظ 
القادر«،  »ب.عبد  داي،  ح�سني 
الدولة  اأمالك  مراقب 
ح�سني  العقارية  باملحافظة 
داي، »ا.جمال«، مراقب اأمالك 
العقارية  باملحافظة  الدولة 
ح�سني داي، »ت.حممد« رئي�ص 
ببلدية  والتعمري  البناء  م�سلحة 
عني البنيان، »ح.جويدة« رئي�سة 
القبة،   ببلدية  التعمري  م�سلحة 
م�سلحة  رئي�ص  »ز.اليا�ص« 
التعمري ببلدية حيدرة، »ح.اعمر« 
مهند�ص مبديرية التعمري والية 
اجلزائر، »ب.ك.حممد« رئي�ص 
االإدارية  بالدائرة  التعمري  ق�سم 

رئي�ص  »غ.حممد«  ال�رضاقة، 
االإدارية  بالدائرة  التعمري  ق�سم 
»ي.كمال«املحافظ  الدرارية، 
االإدارية  للدائرة  العقاري 
لبوزريعة، »ر.نور الدين« موظف 

املحافظة العقارية ببوزريعة.

من  جملة  »البو�سي«  ويواجه 
مبنح  املتعلقة  الثقيلة  التهم 
غري  مزية  عموميني  موظفني 
وغري  مبا�رض  ب�سكل  م�ستحقة 
عمل  اداء  اأجل  من  مبا�رض 
عمل  اأداء  عنه،  االمتناع  اأو 
من  اال�ستفادة  واجباتهم،  من 
اأداء  اأجل  من  الوظيفة  �سلطة 
اأداء  عنه،  االمتناع  اأو  عمل 
عمل على نحو يخرق القوانني 
احل�سول  لغر�ص  والتنظيمات 
م�ستحقة  غري  منافع  على 
هدية  قبول  وللغري،  لنف�سه 
طلب  م�ستحقة،  غري  ومزايا 
مبا�رض  غري  اأو  مبا�رض  ب�سكل 

بغر�ص  م�ستحقة  غري  ملزية 
اأداء  اأو االمتناع عن  اأداء عمل 

عمل.

العقاريون  املحافظون  اأما 
التعمري فن�سبت  دوائر  وروؤ�ساء 
غري  مزية  قبول  تهم،  اإليهم 
ا�ستغالل  بغر�ص  م�ستحقة 
املفرت�ص  اأو  الفعلي  النفوذ 
للح�سول على منافع م�ستحقة 
عمومية،  �سلطة  اأو  اإدارة  من 
من  الوظيفة  ا�ستغالل  اإ�ساءة 
االمتناع  اأو  عمل  اأداء  اأجل 
عنه، اأداء عمل على نحو يخرق 
لغر�ص  والتنظيمات  القوانني 
غري  منافع  على  احل�سول 
قبول  وللغري،  لنف�سه  م�ستحقة 
م�ستحقة،  غري  ومزايا  هدية 
غري  اأو  مبا�رض  بكل  طلب 
م�ستحقة  غري  ملزية  مبا�رض 
االمتناع  اأو  عمل  اأداء  بغر�ص 

عن اأداء عمل،

طوال  اجلل�سة  قا�سي  وكان 
عر�ص  قد  املحاكمة  جل�سة 
فيديوهات واجه بها املتهمني 
باملتهم  اجتماعهم  خالل 
�سيخي«  »كمال  الرئي�سي 
مكتبه  يف  »البو�سي«  املكنى 
على  عر�سها  خالل  من 
احل�سور يف تلفاز كبري احلجم 
اجلل�سات  لقاعة  اح�ساره  مت 

املتخ�س�ص  اجلزائي  بالقطب 
بالعا�سمة، يف  ب�سيدي احممد 
عنه جل�سة  �ست�سفر  ما  انتظار 
يف  م�ستجدات  من  املحاكمة 
املجل�ص  �سيوؤيد  وهل  امللف، 
حمكمة  عن  ال�سادرة  االأحكام 
االأ�سئلة  ؟ هذه  �سيدي احممد 
واالأخرى من املرتقب االإجابة 

عنها قريبا..
م.ثيزيري



�سائقي  من  الع�رشات  اأبدى 
وال�سياحية  النفعية  املركبات 
وحتى  الثقيل  الوزن  و�ساحنات 
اأ�سحاب الدرجات النارية ببلدية 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ، مترنا�ست 
يومية »الو�سط »،  عن ا�ستيائهم 
جتدد  من  ال�سديدين،  وتذمرهم 
يقارب  ملا  بالوقود  التزود  اأزمة 
املحطات  جعل  مما   ، اأ�سبوعا 
الطاقوية،  املواد  ببيع  اخلا�سة 
منتهية  غري  طوابري  ت�سهد 
اإىل  اأ�سحابها  و�سل  للمركبات، 
مع  الكالمية  املال�سنات  حد 
و  الوقود،  بيع  نقاط  اأ�سحاب 
من  حالة  خلق  الذي  الو�سع  هو 
مروريا،  اختناقا  و�سكل  الفو�سى 
وقت  اأي  من  اأكرث  ي�ستدعى  بات 
الوالئية،  ال�سلطات  تدخل  م�سى 
وفر�ض  نفطال،  قطاع  لتنظيم  
ن�ساط  على  �سارمة  رقابة 
�سياق  ويف  الوقود،  حمطات 
مت�سل فقد اأبدى املت�رشرون من 
توا�سل اأزمة ندرة التزود خماوف 
كبرية من ا�ستمرار امل�سكل القائم 
لالأ�سبوع القادم الذي يتزامن مع 

حلول عديد االأ�سحى املبارك .
ذات  طالب  فقد  ثانية   جهة  من 

حديثهم  خ�سم  يف  املتحدثني 
املعنية  ال�سلطات  من  معنا 
من  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
مترنا�ست  والية  وايل  طرف 
دومي اجلياليل ب�سفته امل�سوؤول 
التنفيذية   الهيئة  على  االأول 
لتقدمي  نفطال  م�سالح  لدى 
التي  االأ�سباب  حول  تو�سيحات 
االأزمة  ا�ستمرار هذه  تقف خلف 
هاج�سا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي 

يوؤرق يوميات زبائن.
ربطت   فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
م�سادرنا اخلا�سة االأزمة الراهنة 

متهمة  حملية  بجهات  ب�سلتها 
التهريب  بارونات  ن�ساط  بت�سهيل 
من خالل متكينها من االإ�ستفادة 
لبيعها  كبرية  وقود  كميات  من 
ح�سب  الوطني  الرتاب  خارج 

املعلومات املتاحة 
م�سالح  توا�سل  ذلك  جانب  اإىل 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة   االأمن 
التهريب  و  املنظمة  اجلرمية 
االأهلة  احلدودية  باملناطق 
مترنا�ست  بوالية  بال�سكان 
التوايل  على  اخلام�سة  ل�سنة 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق   ،

حيث   ، التهريب  منابع  جتفيف 
من  االأول  ال�سدا�سي  خالل  مت 
عملية   22 تنفيذ  اجلارية  ال�سنة 
�سبط  من  مكنت  نوعية  اأمنية 
وا�سرتجاع 38900 لرت من الوقود 
وفق ما اأوردته م�سادرنا اخلا�سة 
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف   .
للتكفل  بالوالية  القرار  �سناع 
باأزمة التذبذب يف التزود بالوقود 
يبقى  والبنزين  املازوت  بنوعيه 
معاي�سة  املت�رشرين  على  لزاما 
الو�سع املزري الأجل غري م�سمى 

باملقاطعة  القاطنة  العائالت  تئن 
خمتار   باجي  برج  االإدارية 
احلدودية بوالية اأدرار ، حتت وطاأة 
الظالم الدام�ض الذي �ساهم ب�سكل 
االإ�سابة  معدالت  ارتفاع  يف  كبري 
اأرجعت  فيما   ، العقربي  بالت�سمم 
يف  ال�سلطات  عجز  حملية  جهات 
التكفل بامل�سكل القائم ملحدودية 

االإمكانيات املادية للبلدية .
�سكان  من  الع�رشات  طالب 
باجي  برج  االإدارية  املقاطعة 
للوالية  اداريا  التابعة  خمتار 
لهم  ت�رشيح  يف  اأدرار،  التقليدية 
الوالية  وايل  »الو�سط«  جريدة  مع 
حمو بكو�ض ب�رشورة برجمة زيارة 
من  ال�سكنية  لتجمعاتهم  ميدانية 
املعاناة  حجم  على  الوقوف  اأجل 
الظالم  �سبح  مع  يكابدونها  التي 
الدام�ض الذي يخيم على اأحيائهم، 
معدالت  ارتفاع  يف  �ساهم  مما 
ال�رشقة  غرار  على  االإجرام  
املمنوعات  وتعاطي  وترويج 
وما  واأنواعها،  اأ�سكالها  مبختلف 
زاد الطني بلة يف نظر املت�رشرين 
من امل�سكل القائم اأن هذا االأخري 

ال�سيف  ف�سل  حلول  مع  تزامن 
ال�سديدة  احلر  موجة  وارتفاع 
درجة   51 الـ  عتبة  جتاوزت  التي 
الظل، وهو ما �ساهم  مئوية حتت 
معدالت  ارتفاع  يف  كبري  ب�سكل 
حيث  العقربي،  بالت�سمم  االإ�سابة 
خالل  ال�سحية  امل�سالح  �سجلت 
من  كبري  عدد  احلالية  ال�سائفة 
العقربي  بالت�سمم  االإ�سابة  حاالت 
باملت�رشرين  دفع  الذي  االأمر   ،
التهديد  اإىل  القائم  امل�سكل  من 
اإنتهاج  و  موقفهم  من  بالت�سعيد 
لغة االحتجاج يف حالة ما مل جتد 
مطالبهم اأذانا �ساغية و يف القريب 

العاجل .
من  عدد  ت�رشيح  وح�سب 
البلدية  م�سالح  فاإن  املواطنني 
�سابق  وقت  يف  حتججت  ذاتها 
املادية  اإمكانيتها  مبحدودية 
التي حالت دون اإيجاد حل جذري 
عمره  طال  الذي  القائم  للم�سكل 
املفا�سلة  �سيا�سة  انتهاج  ب�سبب 
بني  االإمنائية  امل�ساريع  توزيع  يف 

بلديات الوالية. 
�صالح ،ب

ببلدية  ال�سقة  قرية  �سكان  طالب 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
بفرع  دعمهم  ب�رشورة   ، بورقلة 
للتطهري  الوطني  للديوان  ثانوي 
عملية  انطالق  مع  تزامنا  ،وذلك 
ال�سحي  ال�رشف  �سبكة  اجناز 
من  الع�رشات  وجه   . بقريتهم 
بالعالية  ال�سقة  قرية  �سكان 
كلم   100 احلجرية  لدائرة  التابعة 
،مرا�سلة  ورقلة  والية  مقر  عن 
قد  كانت  املائية  املوارد  لوزير 
»الو�سط«ن�سخة  يومية  ت�سلمت 
منها ب�رشورة التدخل لدى م�سالح 
لدعم  للتطهري  الوطني  الديوان 
للتطهري  ثانوي  بفرع  ناحيتهم 
امللحة  للحاجة  نظرا  وهذا 
القرية  بتغطية  تقوم  كي  واملا�سة 
�سبكة  و�سيانة  التطهري  عملية  يف 
ال�رشف ال�سحي ، علما اأن عملية 
التطهري يف مراحلها  �سبكة  اجناز 
التطهري  ديوان  بعد  عن  ناهيك   ،
كلم   100 بـ  احلجرية  دائرة  فرع 
مركز  يبعد  كما   ، وايابا  ذهابا 

ديوان التطهري بوادي ريغ بـ 70 كلم 
. من جهة ثانية فقد اأفادت نف�ض 
املرا�سلة اأن املطلب املذكور يعد 
قرية  اأن  باعتبار  ملحة  �رشورة 
جغرافيا  خ�سو�سيات  لها  ال�سقة 
بكونها تتواجد يف مكان منخف�ض 
وطبيعتها ال�سبخية من حيث نوعية 
الرتبة. ويف اإنتظار جت�سيد مطلب 
�سكان قرية ال�سقة بورقلة املتمثل 
بفرع  ناحيتهم  دعم  يف  اأ�سا�سا 
للتطهري  الوطني  لديوان  ثانوي 
معاي�سة  ال�ساكنة  على  لزاما  يبقى 
الو�سع الراهن الأجل غري م�سمى .

ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
ب�سفته امل�سوؤول االأول على الهيئة 
التنفيذية كان قد طالب من هيئته 
املحلية  وال�سلطات  التنفيذية 
احلوار  قنوات  فتح  ب�رشورة 
اجلبهة  الإن�سغاالت  واال�ستماع 
التكفل  وال�سعي خلف  االجتماعية 
بها بتطبيق مبداأ ح�سب االأولويات 

واالمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

العمر  مقتبل  يف  �ساب  لقي 
ينحدر من والية ورقلة م�رشعه 
وذلك اثر غرقه يف احد �سواطئ 
القل بوالية �سيكيكدة ، مع العلم 
اأن ال�سحية  حت�سل على  �سهادة 

البكالوريا بتقدير جيد .

مت اأم�سية اأول اأم�ض انت�سال جثة 
من  البالغ  خنو�ض  حمزة  ال�ساب 
من  املنحدر  و   �سنة   19 العمر 
والية ورقلة الذي  لقي م�رشعه 
لوالية  التابع  القل  �ساطئ  يف 
ال�سحية  حتويل  ليتم   ، �سكيكدة 

بنف�ض  اجلثث  حفظ  مل�سلحة 
مل�سقط  حتويله  قبل  املدينة 
راأ�سه بورقلة للقيام بعملية دفنه 
،من جهتها فتحت م�سالح االأمن 
معمقا  اأمنيا  حتقيقا  املخت�سة 

لك�سف مالب�سات احلادثة .

ومعلوم اأن ال�سحية فارق احلياة 
بعد اأ�سبوعني فقط من احتفاله 
البكالوريا  �سهادة  يف  بنجاحه 
املعلومات  ح�سب  جيد  بتقدير 

االأولية املتوفرة .
�صالح ،ب

ت�صهد عا�صمة �لوالية مترن��صت �أزمة �لتذبذب يف �لتزود بالوقود عرب جميع �ملحطات �خلا�صة و�لعمومية، وهو ما 
�صكل حالة من �خلوف و�لرتقب لدى �أ�صحاب و�صائل �لنقل، الأن �الأزمة تز�منت مع بدء �لعد �لتنازيل حللول عيد 

�الأ�صحى �ملبارك .

يف وقت تلعب فيه �ل�صلطات �ملعنية دور �ملتفرج

�أحمد باحلاج 

 اأزمة التزود بالوقود ت�سرب من جديد مترنا�ست 
 

.      »�تهامات بت�صهيل ن�صاط �ملهربني  لال�صتفادة من كميات وقود كبرية » 

ليومية  مطلعة  م�سادر  اأفادت 
»الو�سط »، اأن جلنة التحقيق التابعة 
لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
قبل  جنوبية  واليات   05 بـ  املرتقبة 
اجلديد  االإجتماعي  الدخول  بداية 
املقلق  التزايد  على   �ستقف   ،
االحتجاجية  احلركات  ملعدالت 
ب�سبب عجز الوالة يف تفكيك طال�سم 

امللفات ال�سائكة 
وزارة  اأن  اجلهات  نف�ض  اأ�سافت   و 
كانت  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
تقارير  على  موؤخرا  حت�سلت  قد 
�سوداء  وحتذيرات اأمنية من اللجان 
املكلفة مبتابعة احلراك االإجتماعي 
واملحلية  الوالئية  ال�سلطات  تتهم 

 ، اأدرار   ، بواليات ورقلة ، مترنا�ست 
غرداية و  االأغواط  بالتعامل ال�سلبي 
االجتماعية  اجلبهة  ان�سغاالت  مع 
باملطالب  تعلق  ما  خا�سة  املحلية، 
على  العمل  طالبي  اإحلاح  و  التنموية 
العمل بال�رشكات العاملة يف ال�سناعة 
تاأجيج  يف  �ساهم  و�سعا   ، النفطية 
خالل  نظموا  الذين  ال�سكان  غليان 
اجلارية  ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي 
250 حركة احتجاجية  اأمام الطرقات 
البلديات  ومقرات  الت�سغيل  هياكل  و 
الذي  االأمر  املذكورة،  والواليات 
الوحدات  جميع  ا�ستنفار  ا�ستدعى 
يف  املتخ�س�سة  املركزية  االأمنية 
مكافحة ال�سغب الإعادة حفظ النظام 

 ، احل�سا�سة  النقاط  بعديد  العام 
وهو ما �ستقف عليه  جلنة التحقيق 
واجلماعات  الداخلية  لوزارة  التابعة 
املحلية ، خا�سة اذا علمنا ان الو�سع 
التاأثري �سلبا على  املت�سنج من �ساأنه 
الو�سع العام للبالد التي متر مبخا�ض 
ع�سري ي�سعب التكهن بنتائجه يف ظل 

مت�سك ال�سارع املحلي 
قد  كانت  اأدرار   والية  اأن  ومعلوم 
ت�سدرت واليات اجلمهورية من حيث 
احلركات  ملعدالت  املقلق  االرتفاع 
االحتجاجية التي �سجلت منذ بداية 
ال�سنة  و اإىل  حد كتابة هاته االأ�سطر 
ال�سلطات  حتركات  اأعاق  ما  وهو   ،
املنوط  بالدور  االإلتزام  يف  الوالئية 

ال�سهر على  اأ�سا�سا يف  بها واملتمثل 
احلكومة   لربنامج  ال�سارم  التطبيق 
االأول  الرجل  ت�سديد  رغم  التنموي 
من  اجلميع  مع  اللهجة  بالوالية 
الق�سائية  باملتابعة  الوعيد  خالل 
عرقلة  يف  تورطه  يثبت  من  كل  �سد 
اإذا  خا�سة   ، املحلية  التنمية  م�سار 
قد  الذكر  ال�سالفة  الوالية  اأن  علمنا 
�سجلت خالل �سهر رم�سان املبارك 
على  وذلك  خطري  انزالق  املن�رشم 
خلفية اإقدام جمموعة من املواطنني 
وم�سكن  دائرة  مقري  حرق  على 
رئي�سها بتيرنكوك باملقاطعة االإدارية 

تيميمون .
�أحمد باحلاج 

 للوقوف على تد�عيات �لتز�يد �ملقلق للحركات �الحتجاجية 

جلنة حتقيق من الداخلية مرتقبة بـ 05 واليات جنوبية 

ب�صبب حمدودية �الإمكانيات الإعادة تاأهيل �الأعمدة �لكهربائية 

تز�منا مع �نطالق عملية �إجناز �صبكة �ل�صرف �ل�صحي 

بعد �أ�صبوعني من جناحه يف �صهادة �لباك 

بلدية برج باجي خمتار باأدرار  
تغرق يف الظالم 

طلب اإجناز فرع ثانوي لديوان 
التطهري بقرية ال�سقة بورقلة 

�ساب بورقلة ميوت غرقا يف �ساطئ القل ب�سكيكدة 
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اعتقال ما يزيد على 478 
مواطنا

ما  اعتقل  االحتالل  اأن  وبني 
خالل  مواطنا   478 يقارب 
 9 بينهم  املن�رصم،  ال�شهر 
ارتفع  وقد  ومواطنتان  اأطفال، 
عن  امل�رصبني  االأ�رصى  عدد 
الطعام اإىل 10 اأ�رصى؛ يخو�شون 
ل�شيا�شات  رف�شاً  االإ�رصاب 
االإداري  االعتقال  يف  االحتالل 
اأو�شاع  و�شوء  الطبي  واالإهمال 
كل  يخو�ض  حيث  االأ�رصى 
عكر،  اأبو  حممد  االأ�رصى  من 
وحذيفة  احل�شنات،  وم�شطفى 
و�شلطان  غنام،  واأحمد  حلبية، 
ومنري  عواد،  وحمزة  خلوف، 
العبد، وح�شان عواد، واإ�شماعيل 
العواودة  ووجدي  علي، 
اأ�شريا   20 ي�شاندهم  االإ�رصاب، 
باإ�رصاب  النقب"  "معتقل  يف 

اإ�شنادي.
�شلطات  اأبعدت  ال�شياق،  ويف 
بينهم  مواطنا   28 االحتالل 
والقد�ض  االأق�شى  عن  امراأتان 
بحقهم  واأ�شدرت  املحتلة؛ 
املنزيل  باحلب�ض  قرارات 
مالية  وكفاالت  وغرامات 
�رصاحهم،  الإطالق  ك�رصوط 
 67 االحتالل  احتجز  فيما 
مواطنا على احلواجز الع�شكرية 
منازل  مبداهمة  قيامها  واأثناء 

املواطنني الفل�شطينيني.

اال�ستيطان.. عنف 
امل�ستوطنني، وتهويد 
القد�ض، ونهب االأر�ض

حتدث التقرير عن عر�ض بلدية 
االحتالل يف القد�ض ملخططات 
�شكنية  وحدة   2000 بناء 
ا�شتيطانية وم�شاريع بنية حتتية 
اال�شتيطاين،  »راموت«  حي  يف 
االحتياجات  تلبية  بهدف 
كما  للم�شتوطنني  ال�شكنية 
خمطط  على  البلدية  وافقت 
يت�شمنان  �شكنيني  برجني  لبناء 
ا�شتيطانية  �شكنية  وحدة   216
جنوب  "جيلو"  م�شتعمرة  يف 
حكومة  رئي�ض  وقدم  القد�ض، 
ي�شمى  ملا  خطة  االحتالل 
امل�شغر  الوزاري  املجل�ض 
 6000 بناء  تت�شمن  "الكابينت" 
يف  ا�شتيطانية  �شكنية  وحدة 
املحتلة،  ال�شفة  م�شتعمرات 

و2000 وحدة �شكنية ا�شتيطانية 
يف م�شتعمرات القد�ض املحتلة، 
للمواطنني  ال�شماح  مقابل 
مناطق  يف  بالبناء  الفل�شطينيني 
قدما  الدفع  اإطار  يف  )ج(، 
القرن"،  "�شفقة  ي�شمى  مبا 
االإدارة  مع  الكامل  وبالتن�شيق 

االأمريكية.
مب�شاركة  االحتالل  افتتح  فيما 
"دافيد  االأمريكي  ال�شفري 
البيت  ومبعوث  فريدمان" 
االأو�شط  لل�رصق  االأبي�ض 
"جي�شون غرينبلت" ال�شق االأول 
"طريق  امل�شمى  النفق  من 
احلجاج"، والذي يبداأ من �شارع 
وادي  طريق  منطقة  اإىل  العني 
حلوة يف حي �شلوان، بطول 350 
مرتا وعر�ض 7 اأمتار، لي�شل اإىل 
البلدة  يف  املغاربة  باب  �شاحة 

القدمية مبدينة القد�ض.
ب�شق  االحتالل  قوات  وقامت 
منطقة  يف  ا�شتيطاين  طريق 
م�شتعمرة  من  القريبة  املرمالة 
االأغوار  يف  "م�شكيوت" 
فيها  و�شع  التي  ال�شمالية، 
"كرفانات"  امل�شتوطنني  اأحد 
و"برك�شات"، وقام باإح�شار نحو 
300 راأ�ض من االأبقار باالإ�شافة 
اإىل معدات زراعية، يف حماولة 
الإقامة بوؤرة ا�شتيطانية جديدة.

وجرفت جمموعة من م�شتوطني 
م�شتعمرة »كريات اأربع« املقامة 
اخلليل،  مدينة  اأرا�شي  على 
املواطنني  اأرا�شي  من  م�شاحة 
تقدر م�شاحتها بنحو 24 دومنا 
مبحاذاة  البقعة  منطقة  يف 

امل�شتعمرة.
االحتالل  قوات  وجرفت 
م�شاحات من اأرا�شي املواطنني 
لبلدة  التابعة  النقار  منطقة  يف 
بيوت  عليها  وو�شعت  حوارة 
واأخلت  "كرفانات"،  متنقلة 
�شلوان  حي  يف  االحتالل  قوات 
وقطعة  منزالً  القد�ض،  مبدينة 
ن�شف  نحو  م�شاحتها  اأر�ض 
جمعية  ل�شالح  وخمزنا  دومن 
واأ�شار  اال�شتيطانية  "العاد" 
جمموعات  قيام  اإىل  التقرير 
على  باالعتداء  امل�شتوطنني 
املربح  بال�رصب  املواطنني 
والر�شق  املمتلكات  وا�شتهداف 
اأ�شيب مواطن  باحلجارة، حيث 
البلدة  وطفل يف  بلدة حزما  يف 
بجروح  اخلليل  من  القدمية 

جراء اعتداءات امل�شتوطنني.
من  جمموعة  قامت  كما 
"اإيتمار"  م�شتوطنة  م�شتوطني 

 400 بنحو  يقدر  قطيع  برعي 
اأرا�شي  يف  االأغنام  من  راأ�ض 
القريبة  الزراعية  املواطنني 
وقامت  امل�شتعمرة،  من 
يف  امل�شتوطنني  من  جمموعة 
منطقة خربة �شمرة يف االأغوار 
يف  اأبقارهم  برعي  ال�شمالية، 
الزراعية  املواطنني  حما�شيل 
البعلية، وا�شتولت على بئر مياه 

تابع للقرية.
وقامت جمموعة من م�شتوطني 
ه�شاحر"  "كوخاف  م�شتعمرة 
املقامة �رصق قريتي كفر مالك 
اأغنامهم يف  ودير جرير، برعي 
الزراعية  املواطنني  اأرا�شي 
جرير،  دير  قرية  �رصق  الواقعة 
من  جمموعة  اقتلعت  كما 
اأ�شجار  من  عدداً  امل�شتوطنني 
�شال�شل  وهدمت  الزيتون 
حجرية يف منطقة وادي �شالمة 

التابعة لبلدة ترقوميا.
من  جمموعات  واقتحمت 
املتطرفني  امل�شتوطنني 
الزراعة  وزير  راأ�شهم  وعلى 
اال�رصائيلي "اأوري اأرئيل" وحتت 
حماية �رصطة االحتالل باحات 
بجوالت  وقامت  االأق�شى، 
ا�شتفزازية داخله، كما اقتحمت 
امل�شتوطنني  من  جمموعات 
باب  من  امل�شجد  املتطرفني 
من  م�شددة  بحرا�شة  املغاربة 

�رصطة االحتالل.

هدم املنازل واالعتداء 
على املمتلكات

قيام  عن  التقرير  حتّدث 
االحتالل بهدم 11 بناية �شكنية 
)ت�شم ع�رصات ال�شقق ال�شكنية( 
باهر  �شور  يف  احلم�ض  واد  يف 
بالقد�ض املحتلة، تنفيذا لقرار 
حمكمة االحتالل القا�شي بهدم 
قربها  بحجة  �شكنية،  بناية   16

من جدار ال�شم والتو�شع.
مت  التي  املباين  معظم  وتقع 
هدمها �شمن املنطقة امل�شنفة 
الفل�شطينية  ال�شيادة  )A( حتت 
)اأو�شلو(،  اتفاق  ح�شب  الكاملة 
وحا�شلة على تراخي�ض من قبل 

وزارة احلكم املحلي.
كما هدمت قوات االحتالل منزال 
واأ�شا�شات  اأمر،  بيت  بلدة  يف 
ال�شواحرة  قرية  يف  بناية 
واأ�شا�شات مباٍن )قيد  ال�رصقية، 
يف  اأر�ض  قطعة  من  االإن�شاء( 
لرتبية  و"برك�شا"  بلعا،  بلدة 
غوين  خربة  قرية  يف  االأغنام 
ال�شموع،  بلدة  جنوب  الواقعة 
بريوق  منطقة خربة  ومنزال يف 
يطا،  بلدة  �رصق  �شمال  الواقعة 
وجزءا من منزل يف قرية اجليب، 
و"برك�شا" ومغ�شلة لل�شيارات و4 
�شلوان،  حي  يف  جتارية  حمال 
حو�شان،  قرية  يف  وبرك�شني 
ومغ�شلة �شيارات يف قرية �شور 
باهر، ومغ�شلة �شيارات يف قرية 
حار�ض، وخياما و"برك�شات" يف 
منطقة الراأ�ض االأحمر، وخيمتني 
وبرك�شني،  لل�شكن،  ت�شتخدمان 
وور�شة جنارة يف خربة احلديدية 

وبركة  ال�شمالية،  االأغوار  يف 
املزروعات  لري  املياه  جلمع 
وادي  منطقة  يف   )4500( �شعة 
م�شتعمرة  من  القريبة  الغرو�ض 
�رصق  املقامة  اأربع«  »كريات 
ا�شتولت  فيما  اخلليل،  مدينة 
امل�شتوطنني  من  جمموعة 
يف  االحتالل  �رصطة  وبحماية 
القد�ض  مبدينة  ال�شوانة  حي 
�شقق   4 من  )مكون  منزل  على 

�شكنية(.

انتهاكات االحتالل بحق 
ال�سحفيني

ا�شتمرار  عن  التقرير  حتدث 
نقل  منع  �شيا�شة  يف  االحتالل 
احلقائق التي يغطيها ال�شحفيون 
الفل�شطينية  االأرا�شي  يف 
وانتهاك قرار جمل�ض  املحتلة، 
ب�شاأن   )2222 )2015؛  االأمن 
والعاملني  ال�شحفيني  حماية 
واالأفراد  االإعالم  و�شائط  يف 
النزاعات  يف  بها  املرتبطني 
امل�شلحة، حيث ا�شيب امل�شور 
ال�شحفي �شامي م�رصان بقنبلة 
تغطيته  خالل  عينه،  يف  غاز 
لقمع قوات االحتالل مل�شريات 
ال�شلمية االأ�شبوعية �رصق خميم 

الربيج و�شط قطاع غزة.
"فل�شطني  واأ�شيب م�شّور وكالة 
اأبو  حممود  ال�شحفي  احلدث" 
مغلفة  معدنية  بر�شا�شة  م�شلم 
الي�رصى،  قدمه  يف  باملطاط 
املاجدات"  "�شبكة  وم�شّورة 

تُقى الزاملي بقنبلة غاز اأ�شابتها 
اأثناء تغطيتها  يف ركبتها اليمنى 
اأحداث م�شرية العودة يف قطاع 

غزة. 
االحتالل  قوات  اعتدت  كما 
احلفيظ  عبد  ال�شحفي  على 
تغطية  من  ومنعته  اله�شلمون 
واد  منطقة  يف  هدم  عمليات 
ال�شحفي  واأ�شيب  الغرو�ض. 
مرا�شل  بدير  ابن فرعون خالد 
باالختناق  "الغد"  ف�شائية 
التي  الغاز  قنابل  جراء  ال�شديد 
خالل  االحتالل  جي�ض  اطلقها 

م�شرية كفر قدوم االأ�شبوعية.
االحتالل  �شلطات  فيما جددت 
الثالثة  للمرة  االإداري  االعتقال 
االأ�شري  بحق  التوايل  على 
ال�شحفي حممد اأنور منى، ملدة 
واعتقلت  اإ�شافية،  اأ�شهر  اأربعة 
من  الزغاري  �شالح  ال�شحفي 
وحولته  حنينا،  بيت  يف  منزله 
يف  االحتالل  مراكز  اأحد  اإىل 

املدينة؛ للتحقيق معه.
االحتالل  قوات  واحتجزت 
خالل  ال�شحفيني  من  عددا 
تغطيتهم انتهاكات امل�شتوطنني 
البقعة  منطقة  اأهايل  بحق 
منهم  اخلليل،  مدينة  �رصق 
فل�شطني"،  "تلفزيون  طاقم 
�شمر  "وفا"  وكالة  وم�شورة 
بطاقات  على  واال�شتيالء  بدر، 
الهوية اخلا�شة بهم، ومت اإطالق 
�رصاحهم بعد منعهم من دخول 

املنطقة للتغطية.

قوات االحتالل قتلت 4 مواطنني، واأ�سابت 345 مواطنا بجروح خمتلفة، خالل �سهر جويلية املن�سرم، يف حتٍد �سافر وممنهج من �سلطات 
االحتالل وامل�ستوطنني لكل االأعراف واملواثيق وال�سرائع القانونية واالإن�سانية الدولية، واأو�سح تقرير �سادر عن منظمة التحرير بعنوان 

يون�ض  خان  يف  ال�سلمية  امل�سريات  قمع  خالل  االحتالل  ارتقيا بر�سا�ض  القرا  واأحمد  االأدهم  حممود  ال�سهيدين  حتت االحتالل" اأن  "�سعب 
وبيت حانون، فيما ا�ست�سهد الطفل طارق ذبانية )6 اأعوام( من اخلليل جراء تعر�سه للده�ض من قبل اأحد امل�ستوطنني، واالأ�سري ن�سار ماجد 

طقاطقة )31 عاًما( من بلدة بيت فجار جراء تعر�سه للتعذيب و�سيا�سة االإهمال الطبي داخل العزل االنفرادي ل�سجن "نيت�سان" الرملة.

انتهاكات االحتالل ال�سهيوين خالل جويلية

ق.د

4 �صهداء و345 م�صاًبا و478 معتقال.. 
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تهديد م�ستقبلي:

حدود توظيف "العمالت الفرتا�سية" يف متويل تنظيمات الإرهاب
ُتركز غالبيُة اجلهود الدولية ملجابهة التنظيمات الإرهابية على 

تعقب م�سادر متويلها، ومنع املعامالت املالية املرتبطة باأٍيّ من 
اأن�سطتها. وقد اأثار جناح تلك ال�سرتاتيجيات يف احلد من و�سول 
الإرهابيني اإىل العمالت الورقية املخاوف من ا�ستخدامهم عمالت 

افرتا�سية مثل البيتكوين لدعم اأن�سطتهم.

�سينثيا ديون �سوارز، ديفيد 
مانهامي، باتريك جون�ستون

عر�س: د. رغدة البهي، مدر�س 
العلوم ال�سيا�سية، بجامعة القاهرة

يف هذا ال�سياق، تربز اأهمية التقرير 
"راند"  م�ؤ�س�سة  قبل  من  املن�س�ر 
اجلاري،  العام  خالل  الأمريكية 
�س�ارز"  دي�ن  "�سينثيا  من:  لكٍلّ 
كبار  )من  ج�ن�ست�ن"  و"باتريك 
الباحثني مب�ؤ�س�سة راند(، و"ديفيد 
مانهامي" )الباحث امل�ستقل(، وه� 
"ال�ستخدام  املعن�ن:  التقرير 
الفرتا�سية  للعمالت  الإرهابي 
والتنظيمية  الفنية  الع�ائق 
والذي  امل�ستقبلية"،  والتهديدات 
العمالت  بني  الت�افق  بعدم  جادل 
الفرتا�سية من جانب، ومتطلبات 
الإرهابية  التنظيمات  واحتياجات 
�ساأن  ومن  اآخر.  جانب  من  منها 
ذلك اأن يتغري يف حالة ظه�ر عملة 
افرتا�سية اآمنة وا�سعة النطاق. وه� 
بني  التن�سيق  -بدوره-  يتطلب  ما 
الأجهزة القان�نية وال�ستخبارات، 
التنظيمات  ت�ظيف  دون  للحيل�لة 

الإرهابية لتلك العمالت.

جهود فاعلة

ترتبط الهجمات الإرهابية ع�س�ًيّا 
الإرهابية  التنظيمات  مب�ارد 
ت�افرت  وكلما  مت�يلها.  وم�سادر 
وحجمها  الهجمات  نطاق  ات�سع 
وتزايدت  جانب،  من  وحدتها 
فعالية عمليات التجنيد والتدريب 
من جانب اآخر، وتنامت قدرة تلك 
املخاطر  حتمل  على  التنظيمات 
الكربى من  الهجمات  مبا يف ذلك 

جانب ثالث.
الق�ل  ميكن  الإطار،  هذا  ويف 
معدلت  يف  الن�سبي  النق�ص  اإن 
الفرتة  خالل  الإرهابية  الهجمات 
اإىل  منه  جانب  يف  يع�د  الأخرية 
مت�يل  على  املفرو�سة  القي�د 
الإرهاب، خا�سة مع ارتفاع تكلفة 

تنفيذ الهجمات الإرهابية.
ويُ�سري التقرير اإىل اأنه منذ اأحداث 
 2001 �سبتمرب  من  ع�رش  احلادي 
للحيل�لة  الدولية  اجله�د  تعددت 
اإىل  ال�رقية  العمالت  تدفق  دون 
التنظيمات الإرهابية، اإل اأن جناح 
مت�يل  مكافحة  ا�سرتاتيجيات 
الإرهاب اأثارت املخاوف من تزايد 
ا�ستخدام تلك التنظيمات للعمالت 
اأ�سهر  البتك�ين  الفرتا�سية. وتُعد 
تلك العمالت، وتعتمد على البل�ك 
ب�ا�سطة  اإدارته  تتم  الذي  ت�سني 
على  الإنرتنت  على  م�زعة  �سبكة 
يتعقب املعامالت، ويحتفظ  نح� 
منها.  الآمنة  للمعامالت  ب�سجل 
بها  امل�ساركني  تعريف  ويتم 
ب�ا�سطة �سل�سلة فريدة من الأرقام 

معل�مات  اأي  دون  الع�س�ائية 
�سخ�سية.

وبجانب البتك�ين، ظهرت عمالت 
خ�سائ�ص  ذات  جديدة  افرتا�سية 
قد  التي   ،)Zcash( مثل  متباينة 
الإرهابيني  احتياجات  مع  تت�افق 
امل�رشوعة،  غري  واأن�سطتهم 
الأمان  معدلت  تزايد  مع  خا�سة 
ا�ستخدامها،  عند  واخل�س��سية 
الأجهزة  قدرة  من  يق��ص  مما 
املعامالت  تتبع  على  الأمنية 

املالية غري امل�رشوعة.
مت�يل  مكافحة  جه�د  اإطار  ويف 
احتمالت  وتزايد  الإرهاب، 
الفرتا�سية  العمالت  ا�ستخدام 
ال�سيا�سة  �سانع�  وجه  م�ستقباًل، 
املحتمل  بال�ستخدام  الهتمام 
لتلك العمالت من قبل التنظيمات 
البيتك�ين.  الإرهابية، مبا يف ذلك 
ففي يناير 2018، مت تقدمي م�رشوع 
ملطالبة  الك�جنر�ص  يف  قان�ن 
باإعطاء  الأمريكية  اخلزانة  وزارة 
الأول�ية لال�ستخدام غري امل�رشوع 
مبا  اجلديدة،  املالية  للتكن�ل�جيا 
الفرتا�سية  العمالت  ذلك  يف 
الإرهاب  ت�ظيف  اإمكانات  لفهم 
لها، مبا يف ذلك: خيارات حتديد 
والقدرات  ال�ستخدام،  وتتبع 
التكن�ل�جية للجماعات الإرهابية، 

واآفاق ا�ستخدامها يف امل�ستقبل.

التمويل ومراحله

ا�ستخدام  كيفية  حتليل  ُقبيل 
جانب  من  الفرتا�سية  العمالت 
�سلط  الإرهابية،  التنظيمات 
القي�د  على  ال�س�ء  التقرير 
تلك  مت�يل  على  املفرو�سة 
الثالث  مراحله  عرب  التنظيمات 
والإدارة،  ال�ستالم،  يف:  املتمثلة 
رعاية  تعد  له،  ووفًقا  والإنفاق. 
اأو  اخلريية  والتربعات  الدولة، 
القان�نية  والأن�سطة  ال�سخ�سية، 
التجارية  والأعمال  باأجر،  )العمل 
امل�رشوعة، والقرو�ص ال�سخ�سية(، 
)الجتار  القان�نية  وغري 
التهريب،  وعمليات  باملخدرات، 
واجلرمية(؛  والبتزاز،  والحتيال، 
الإرهاب  مت�يل  م�سادر  اأكرث 
اأجهزة  فعالية  تزايد  ومع  �سي�ًعا. 
قدرة  تق�ي�ص  يف  ال�ستخبارات 
جمع  على  الإرهابية  التنظيمات 
التنظيمات  تلك  تبحث  الأم�ال، 
وجمع  للتم�يل  بديلة  طرق  عن 

التربعات.
التقرير  يُ�سري  ال�سدد،  هذا  ويف 
تلجاأ  الإرهابية  التنظيمات  اأن  اإىل 
اإىل عمليات غ�سيل الأم�ال لإدارة 
ال�سيطرة،  حتت  وو�سعه  مت�يلها 
على  العتماد  حالة  يف  خا�سة 
تطبيق  ومع  اخلارجي.  التم�يل 
اإجراءات �سارمة ملكافحة  الدول 

اأحداث  منذ  الأم�ال  غ�سيل 
قدرة  قلت  �سبتمرب،   11
على  الإرهابية  التنظيمات 
اخلدمات  على  العتماد 
خا�سة  الر�سمية،  امل�رشفية 
خدمات حت�يل الأم�ال، وهي 
ت�سمل:  اأن  ميكن  وا�سعة،  فئة 
واأدوات  الرقمية،  التح�يالت 

الدفع  واأنظمة  امل�سبق،  الدفع 
ب�ا�سطة الهاتف املحم�ل. وتنفق 
التنظيمات الإرهابية الأم�ال التي 
جتمعها على: الرواتب، واخلدمات 
والتدريب،  والتجنيد  الجتماعية، 

والدعاية، والت�ظيف. 
اإنفاق  �سع�بات  تزايد  مع  ولكن 
التنظيمات  جتمعها  التي  الأم�ال 
احتمالت  تتزايد  الإرهابية، 
الفرتا�سية  العمالت  ا�ستخدام 
ا�ستبدال  الرغم من مع�قات  على 
ال�رقية،  بالعمالت  البيتك�ين 
تتمركز  التي  الدول  يف  وحتديًدا 

بها التنظيمات الإرهابية.

مناذج بارزة

اأبرز  على  ال�س�ء  التقرير  �سلط 
التنظيمات الإرهابية لدرا�سة مدى 
الفرتا�سية،  للعمالت  احتياجها 
ومقارنة ذلك بخ�سائ�ص العمالت 
الفرتا�سية املتاحة، ليجادل باأنها 
ل تعتمد يف ال�قت الراهن عليها؛ 
يتغري  اأن  �ساأنه  من  ذلك  اأن  اإل 
فعالية  تراجع  مع  امل�ستقبل،  يف 
للتم�يل  امل�سادة  الإجراءات 

والتط�رات التكن�ل�جية.
"القاعدة"،  تنظيم  �سعيد  فعلى 
ويف اأعقاب اأحداث احلادي ع�رش 
احلك�مة  جنحت  �سبتمرب،  من 
الأمريكية يف تعقب م�سادر مت�يل 
التنظيم من: التربعات، وال�سناديق 
والزكاة،  الإ�سالمية،  اخلريية 
وّجهت  كما  وغريها.  وال�سدقة، 
�سارك�ا  من  �سد  جنائية  تهًما 
ل  اجله�د  تلك  اأن  اإل  مت�يله؛  يف 
جتفيف  احلال-  -بطبيعة  ميكنها 
احليل�لة  اأو  التنظيم  مت�يل  منابع 
امل�سادر  من  الأم�ال  تدفق  دون 
تك�ن  اأن  املمكن  ومن  التقليدية. 
العمالت الفرتا�سية الآمنة مبثابة 
التدفقات  ل�سمان  فعالة  و�سيلة 
الك�سف  وعدم  ناحية،  من  املالية 
ناحية  من  املم�لني  ه�ية  عن 

اأخرى.
تنظيم  اأن  التقرير  معدو  ويُ�سيف 
ن�ساأته  منذ  اعتمد  "داع�ص" 
خالل  من  الداخلي  التم�يل  على 
التقليدية،  الع�سكرية  الأعمال 
اأ�س�اق  على  وال�سيطرة  واحل�سار، 
عن  الن�سبية  لعزلته  نظًرا  النفط، 
الأنظمة امل�رشفية الدولية. ولكن 
املتحدة  ال�ليات  ا�ستهداف  مع 
النقدية، قد  خمازن الحتياطيات 

يتجه التنظيم اإىل ا�ستخدام بدائل 
املايل  و�سعه  تده�ر  مع  للنقد 

بجانب خ�سائره الع�سكرية.
اعتمد  فقد  اهلل"،  "حزب  اأما 
احلك�مي  التم�يل  على  تاريخًيّا 
الإيراين، بجانب �سل�سلة كاملة من 
امل�ؤ�س�سات الإجرامية، ابتداًء من 
ال�ليات  داخل  الب�سيطة  اجلرائم 
يف  بالبتزاز  مروًرا  املتحدة، 
لالجتار  و�س�ًل  اإفريقيا،  غرب 
يف  التربعات  وجمع  باملخدرات 
اأمريكا اجلن�بية. ويف هذا الإطار، 
يت�قع التقرير اأن يك�ن احلزب من 
الإرهابية  التنظيمات  اأوائل  بني 
التم�يلية  التقنيات  ت�ستخدم  التي 

اجلديدة وتن�رشها.

خ�سائ�س العمالت 
الفرتا�سية

بعدد  الفرتا�سية  العمالت  متتاز 
ميكن  التي  اخل�سائ�ص،  من 

اإجمالها على النح� التايل:
اأوًل- اإخفاء ه�ية م�ستخدميها: اأي 
ه�ية  وحماية  اإخفاء  على  القدرة 
للم�ستخدمني  وميكن  امل�ستخدم. 
التهديدات  بع�ص  من  التخفيف 
عليها  يرتتب  قد  -التي  التقنية 
خالل  من  ه�يتهم-  عن  الك�سف 
يف  املدجمة  التقنيات  ا�ستخدام 
بع�ص تطبيقات البتك�ين اجلديدة، 
.IP اأو عن طريق ت�س�ي�ص عناوين

ثانًيا- �سه�لة ال�ستخدام: وه� ما 
من  الإرهابية  التنظيمات  مُيّكن 
ا�ستخدامها ب�سه�لة؛ فا�ستخدامها 
املتخ�س�سني  على  يقت�رش  ل 
فح�سب. وتُ�سري الجتاهات العامة 
من  لكٍلّ  التقني  التط�ر  اأن  اإىل 
يف  اآخذ  واجلمه�ر  امل�ستخدمني 

الزدياد.
العمالت  تُعاين  الأمان:  ثالًثا- 
نقاط  من  عدد  من  الفرتا�سية 
ال�سعف املحتملة، التي قد ت�سفر 
ففي  بها؛  التعامالت  اخرتاق  عن 
من  مبكر  وقت  -ويف   2011 عام 
تاريخ العمالت الفرتا�سية- متت 
بع�ص  قبل  من  البتك�ين  �رشقة 
من  ولكن  الكمبي�تر.  فريو�سات 
املخاوف  تلك  تراجع  املت�قع 
ل  ذلك  اأن  اإل  ال�قت،  مبرور 
ت�ساحبه بال�رشورة ثقة التنظيمات 
خا�سًة  ا�ستخدامها،  يف  الإرهابية 
جذرًيّا  ارتباًطا  ارتباطها  ظل  يف 

بالدول الغربية.

اأجهزة  تنت�رش  مل  القب�ل:  رابًعا- 
ال�رشاف الآيل للبتك�ين يف العديد 
ح�ل  اجلغرافية  املناطق  من 
غري  املطل�ب؛  النح�  على  العامل 
انت�سار  تزايد  يت�قع  التقرير  اأن 
وا�ستخدام  بل  الأجهزة،  تلك 
قبل  من  م�ستقباًل  العمالت  تلك 
امل�ستهلكني والإرهابيني على حد 

�س�اء.
ترتاجع  امل�سداقية:  خام�ًسا- 
الفرتا�سية  العمالت  م�سداقية 
وعدم  حداثتها،  بفعل  ن�سبًيّا 
اأ�سعار  وتذبذب  ا�ستقرارها، 
ل  الأ�سباب،  ولتلك  �رشفها. 
ميكن اجلزم با�ستمرارية العمالت 

الفرتا�سية اجلديدة. 
ي�ؤدي  املعامالت:  �ساد�ًسا- حجم 
اإىل  املعامالت  حجم  انخفا�ص 
ارتفاع تكلفة نقل املبالغ الكبرية. 
املعامالت  ت�ؤثر  املقابل،  ويف 
اإىل  ال�سعر. وبالإ�سافة  الكبرية يف 
املعامالت  اإخفاء  ميكن  ل  ذلك، 
وبالتايل،  القيمة.  عالية  الفردية 
حجم  يف  املفاجئ  فالرتفاع 
يجذب  اأن  �ساأنه  من  املعامالت 

النتباه.
اخل�سائ�ص  من  الرغم  وعلى 
التنظيمات  تتخ�ف  ال�سابقة، 
الدول  قدرة  من  الإرهابية 
املتط�رة  التقنيات  ذات  الكربى 
�سعف  م�اطن  اكت�ساف  على 
بل  الفرتا�سية،  العمالت  اأنظمة 
مبادلتها  واعرتا�ص  وا�ستغاللها 
العمالت  تتعر�ص  كما  املالية. 
الهجمات  من  لعدد  الفرتا�سية 
الهجمات  مثل:  املتط�رة، 
�سل�سلة  وهجمات  النظامية، 
وهجمات  الربجمية،  الت�ريد 
كذلك  تتعر�ص  وقد  الت�سفري. 
اأجهزة  لل�رشقة من خالل اخرتاق 
امل�ستخدمني، لل��س�ل اإىل مفاتيح 
الت�سفري لنقل العملة اإىل ح�سابات 

مغايرة. 

اجلدوى امل�ستقبلية

اجلزم  ب�سع�بة  التقرير  يجادل 
الفرتا�سية  العمالت  بف�ؤائد 
العمالت  تلك  تط�ر  مع  م�ستقباًل 
من ناحية، والتكتيكات والأ�ساليب 
ومع  اأخرى.  ناحية  من  الإرهابية 
احلديثة  التط�رات  فاإن  ذلك، 
باجتاه  �ستدفع  العمالت  تلك  يف 
اأكرث  قبل  من  ا�ستخدامها 
تط�ًرا،  الإرهابية  التنظيمات 

الغربية  الدول  ت�ستهدف  والتي 
بالأ�سا�ص.

اآمنة  م�سفرة  عملٌة  ظهرت  واإذا 
اله�ية  تخفي  النت�سار  وا�سعة 
املت�قع  فمن  اأف�سل،  ب�سكل 
قبل  من  ا�ستخدامها  تزايد 
مل  واإن  الإرهابية.  التنظيمات 
ف�ست�ستخدم  العملة،  تلك  تظهر 
العمالت  التنظيمات  تلك 
اأن مدى  بيد  احلالية،  الفرتا�سية 
عدة  على  يعتمد  ال�ستخدام  هذا 
ع�امل من قبيل: عدم ال�ستقرار، 
والقان�ن  الداخلي،  والقتتال 
ال�ستخبارات،  واأجهزة  الدويل، 
وغريها. ونظًرا حلالة عدم اليقني، 
التنظيمات  مت�يل  اآليات  �ستتط�ر 
التنب�ؤ  ميكن  ل  بطرق  الإرهابية 
لكن ميكن  الراهن،  ال�قت  بها يف 
مالحظتها جزئًيّا مع مرور ال�قت. 
وه� ما يتطلب -بدوره- تغيرًيا يف 

جه�د مكافحة مت�يل الإرهاب.
من  حالة  وج�د  بالذكر  وجدير 
والقتتال  اليقني  عدم  حالت 
الداخلي بني العمالت الفرتا�سية، 
فر�ص  على  بال�سلب  ي�ؤثر  مما 
تداولها. ول تت�سح بعد كيفية اإدارة 
تلك العمالت للتغلب على الأزمات 
الثقة فيها. وبدونها،  التي تق��ص 
امل�ستخدمني،  ا�ستثمارات  تهتز 
ا�ستخدام  فر�ص  وترتاجع 

التنظيمات الإرهابية لها.
احلالية  املخاوف  تبالغ  وختاًما، 
العمالت  ت�ظيف  تداعيات  يف 
التنظيمات  الفرتا�سية من جانب 
املحتمل  من  ولكن  الإرهابية، 
التكن�ل�جية  التط�رات  تلعب  اأن 
بتقنيات  تت�سل  التي  تلك  خا�سة 
على  كبرًيا  تاأثرًيا  العمالت  تلك 
الإرهاب  مت�يل  مكافحة  جه�د 
و�س�ف  الط�يل.  املدى  على 
يف  املرتقبة  التغيريات  تفر�ص 
ياأتي  حتديات  املالية  الأ�ساليب 
املالية  التح�يالت  مقدمتها  يف 
حتتاج  ل  التي  الآمنة  الدولية 
للنظام املركزي احلايل، وتتجاوز 
وامل�رشفية  القت�سادية  الأنظمة 

للدول.
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اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة/حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن 
مكتبها 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي -اجلزائر

تبليغ �سند تنفيذي مع التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية 
طبقا للمادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ الواحد و الثالثون من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر 
لفائدة/ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة الفيحاء للمواد الهند�سية و املمثلة من طرف م�سريها ال�سيد/رمزي قندلفت 

بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ)ة(/بو�سعدي نبيلة)حمامي لدى املجل�س(
مراعاة لحكام املادة 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

-بناء على امر اأداء ال�سادر عن ال�سيد/رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ:19 /06/ 2019 حتت رقم 04700 /19 
-بناء على حم�سر تبليغ امر اأداء مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�سمنة ال�سعار بال�ستالم مركز بريد ح�سني داي بتاريخ:25 

/06 /2019 و�سل رقم:000254 
بناء على حم�سر تبليغ امر اأداء مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات حمكمة بئر مراد راي�س (

املوؤرخ يف :03 /07 /2019 
-بناء على حم�سر تبليغ امر اأداء مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات بلدية بئر مراد راي�س (

املوؤرخ يف :03 /07 /2019 
-بناء على الذن بالن�سر ال�سادر عن ال�سيد/رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ:24 /07 /2019  حتت رقم :05794 /19 

تطبيقا لحكام املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
72 �سارع بوجمعة   الكائن مكتبنا ب  -نحن الأ�ستاذة/حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�س ق�ساء اجلزائر 

مغني -ح�سني داي -اجلزائر املوقعة ادناه 
كلفنا ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ايقو ارواندو قلوبل ميرتا اجلريي و املمثلة من طرف م�سريها ال�سيد/عبد القادر بلح�سل

الكائن مقرها /بحي لكونكورد �سعيد حمدين -اجلزائر
-ان ي�سدد فورا بني اأيدينا مبلغ الدين املقدر ب:23.059.600.00 دج اإ�سافة اىل م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي 

و نبهناه:بانه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة التحفظات

اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر للعمل به وفقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة/حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها 
-اجلزائر داي  -ح�سني  مغني  �سارع بوجمعة   72

تبليغ �سند تنفيذي مع التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية 
طبقا للمادة 412 /04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ الثالث من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر 
لفائدة/ال�سندوق الوطني للتوفري و الحتياط بنك �سركة ذات ا�سهم املمثل من طرف مديره العام 

الكائن مقره ب 42 خليفة بوخالفة اجلزائر و املختار موطنا له فيال �سي�سا طريق عني البنيان -ا�سطاوايل -اجلزائر  
وكالة ا�سطاوايل رمز 125 

القائمة يف حقه الأ�ستاذة/بو�سعدي نبيلة)حمامية لدى املجل�س(
مراعاة لحكام املادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على ال�سند التنفيذي ال�سادر عن حمكمة بئر مراد راي�س الق�سم:املدين بتاريخ:14 /02/ 2017 رقم اجلدول 6304/16 فهر�س رقم :1395 /17 
املمهور بال�سيغة التنفيذية 

-بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�سمنة بتاريخ:14 /11/ 2017 
-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي مع حم�سر تكليف عن طريق التعليق)لوحة الإعالنات حمكمة بئر مراد راي�س ( املوؤرخ يف :18 /12/ 2017

-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي مع حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة اإعالنات بلدية بئر مراد راي�س(  املوؤرخ يف :18 /12/ 2017
-بناء على الذن بالن�سر ال�سادر  عن ال�سيد/رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ:06 /05/ 2019 حتت رقم :03487 /19

تطبيقا لحكام املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
مغني  بوجمعة  �سارع  ب72  مكتبنا  الكائن  اجلزائر  ق�ساء  -جمل�س  داي  ح�سني  حمكمة  لدى  معتمدة  ق�سائية  حم�سرة  نورة  الأ�ستاذة/حيمور  -نحن 

-ح�سني داي -اجلزائر املوقعة ادناه 
كلفنا املدعو ال�سيد/�سدوق لقمان

ال�ساكن/بحي 122 م�سكن عمارة �س ا 1رقم 09 �سعيد حمدين -اجلزائر 
للمح�سر  التنا�سبية  احلقوق  و  التنفيذ  م�ساريف  اىل  بالإ�سافة  دج  ب:1.260.000.00  املقدر   به  املحكوم  الدين  مبلغ  اأيدينا  بني  فورا  ي�سدد   -ان 

الق�سائي 
-ونبهناه:بانه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

مع كافة التحفظات
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر للعمل به وفقا للقانون

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
لال�ستاذين حمدي با�سا احمد-حممدي مراد

الكائن مقرها :رقم 29حي 60 م�سكنا عي�سات ايدير ال�سراقة 
هاتف فاك�س:46 33 023 36 

حم�سر تبليغ ر�سمي لعذار عن طريق الن�سر 
نحن املح�سر الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة ع�سو ال�سركة املدنية املهنية لال�ستاذين حمدي با�سا 

احمد -حممدي مراد الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا  عي�سات ايدير ال�سراقة املوقع ادناه
وبناء على طلب: �س ذ ا "فرن�سبنك اجلزائر " ماخوذ يف �سخ�س  ممثله القانوين 

الكائن مقره:45 جتزئة لبوروفان�س ال�سغرى -حيدرة اجلزائر
وبناء على املادة 12 الفقرة 04 من القانون رقم 06/03 املوؤرخ يف :20 /02/ 2006 املت�سمن تنظيم مهنة املح�سر الق�سائي 

 19/ 2345 2917 /19 رقم الفهر�س  30/06/2019 رقم الرتتيب  و تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 
املت�سمن م�سمون الذن بن�سر عقد التبليغ الر�سمي لعذار بجريدة يومية وطنية على نفقة الطالب 

نبلغ عن طريق هذا الن�سر 
اىل ال�سيد/قريطم نعيم ب�سفته كفيل �سخ�سي ل �س ذ �س و -ذ م م ريطم جنريال تراد اندكونرتكتينق كو

ال�ساكن :تعاونية اجلي�س  �سطاوايل ال�سغرى ال�سراقة -ولية اجلزائر 
2018 املت�سمن اخطاره بان �سركة قريطم جيرنال   /12/ 11 م�سمون العذار املوجه اليه من قبل البنك العار�س املوؤرخ يف 
تراد اندكونرتكتينق كو التي تعهد و التزم بت�سديد ديونها قد اخلت بالتزاناتها لتخلفها عن ت�سديد ما عليها  مما جعل دينها 
يبلغ حتى هذا التاريخ  ما قيمته 5.311.949.39 دج م�ساف له الفوائد احلالة و التي ا�ستحقاقها حتى الت�سديد النهائي و كذا 

غرامات التاخري 
وعليه فهو مطالب ب�سفته كفيل عيني �سخ�سي مت�سامن بال�سعي خالل اجل ثمانية )08( اأيام اىل ت�سوية الو�سعية و ت�سديد 

قيمة الدين قبل ال�سطرار على مبا�سرة الإجراءات القانونية الالزمة �سده جلربه  على ذلك 
حتت جميع التحفظات

واثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر و ن�سرنا  ن�سخة منه بال�سحيفة طبقا للقانون 

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية   

الأ�ستاذ لعوبي احمد حم�سر ق�سائي 
لدى اخت�سا�س اإقليم املجل�س 

ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه/ب15�سارع حممد بوبلة-باب الوادي -اجلزائر 
الهاتف:0775767739 

حم�سر ن�سر م�سمون ر�سمي 
طبقا لن�س املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ناريل ماك�س للت�سدير و ال�سترياد ممثلة من قبل م�سريها اومزيان رابح الكائن مقرها :حي 
رقم 03 بي بي جي ملكية رقم 538 حي 02  طريق مقربة خراي�سية 

بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر بتاريخ 03 /07/ 2019 فهر�س حتت رقم 04582 /19 جدول  حتت رقم 03514 /19 
و املمهور بال�سيغة التنفيذية 

و تطبيقا لحكام املادة  412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

و بناء على الذن بالن�سر ال�سادر من طرف ال�سيد رئي�س حمكمة الدار البي�ساء بتاريخ 29 /07/ 2019  حتت رقم 2336/ 19 
 2019/  07/  03 يف  املوؤرخ  للقرار  ر�سمي  عقد  م�سمون   بن�سر  اجلزائر  ق�ساء  ملجل�س  التابع  ق�سائي  حم�سر  لي  /ناذن  مبايلي  القا�سي 

فهر�س حتت رقم 04582 /19 جدول رقم 03514 /19 و املمهور بال�سيغة التنفيذية يف جريدة وطنية يومية 

و القا�سي مبايلي /الغاء احلكم امل�ستانف ال�سادر عن حمكمة �سيدي حممد بتاريخ 29 /04/ 2019 حتت رقم الفهر�س 02779 /19 و 
الت�سدي للدعوى من جديد بقبولها �سكال و ف�سال يف مو�سوعها الق�ساء ب�سحة اإجراءات  احلجز التحفظي و تثبيت امر احلجز ال�سادر عن 
رئي�س حمكمة �سيدي حممد بتاريخ 22 /01 /2019 حتت رقم 279 / 19 امل�سروب على ح�ساب امل�ستانف عليها لدى املدخل يف اخل�سام و 
الق�ساء من جديد بالزام امل�ستانف عليها ان تدفع للم�ستانفة مبلغ الدين املقدر ب31.431.952.82 دج واحد و ثالثون مليون و اربعمائة 
دج   1.000.000.00 قدره  تعوي�س   و  �سنتيم  ثمانون  و  اثنان  و  جزائري  دينار  خم�سون  و  اثنان  و  ت�سعمائة  و  الف  ثالثون  و  وواحد 
احلقوق  و  دج   6.800 ب  املقدرة  التنفيذ  م�ساريف  اىل  بالإ�سافة  الق�سائية  امل�ساريف  عليها  امل�ستانف  حتميل  و  جزائري  دينار  مليون 

التنا�سبية املقدرة ب 628.639.05 دج �ستمائة و ثماين و ع�سرون الفا و �ستمائة و ت�سعة و ثالثون دينار و خم�س �سنتيمات 
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مكتب الأ�ستاذ مالكي توفيق 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة 
حي غري�سي عبد الغني  عني و�سارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع  
مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا 

طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بطلب من :�سركة توزيع الكهرباء و الغاز للو�سط �س ذ ا مديرية اجللفة ممثلة مبديرها 

الكائن مقرها :اجللفة                                              دائن حاجز 
�سد:خلوي م�سطفى بن ارزقي /ال�ساكن :منطقة ال�سر�سو بلدية بنهار                            حمجوز عليه

باحلجز  القا�سي  و  و�سارة  عني  حمكمة  رئي�س  ال�سيد  عن   2013  /12/  25: بتاريخ  ال�سادر   13/  295 رقم  المر  مبقت�سلى 
التنفيذي على العقار املتمثل يف �سكن فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�سارة اجللفة يتكون من 03 غرف 
و مطبخ و حمام و مرحا�س و 02 بهو م�ساحة العقار الجمالية تبلغ 116م2 حدوده كالتايل :�سرقا:طريق .غربا:ملك الدولة  

�سمال:طريق جنوبا :بن زرقة كمال 
يعلن الأ�ستاذ:مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة بانه مت تاأجيل جل�سة البيع باملزاد العلني 

لتاريخ 28 /08 /2019 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة )14:00( الثانية م�ساءا 
و حدد ال�سعر الفتتاحي لبيع العقار ب 4.559.600.00دج اأربعة ماليني و خم�سمائة و ت�سعة وخم�سون الف و�ستمائة دينار  

جزائري 
وميكن الطالع  على  قائمة �سروط البيع بامانة �سبط حمكمة او مبكتب املح�سر الق�سائي 

مالحظة:مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا  

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية   

مكتب الأ�ستاذ:ح�ساي�سي عبد احلميد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن بحي 100 م�سكن عمارة Eرقم 01 

ال�سراقة -الهاتف:52 97 86 95 07 
حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية 

)طبقا للمواد:612 .613 .412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع ادناه الأ�ستاذ :ح�ساي�سي عبد احلميد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�سراقة 

بناء على طلب ال�سيد)ة(:بو�سري اليا�س 
العنوان:حي 41 تعاونية درارية جرجرة الدرارية 
القائم يف حقه)ها( الأ�ستاذ)ة(:مباركو عبد الوهاب 

613 من قانون الإجراءات املدنية و  -متخذ)ة( من مكتبنا موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 
الإدارية 

�سد:�سركة "بالي مود" SPA PLAYMODE�سركة ذات ا�سهم املمثلة من طرف مديرها العام 
العنوان:املنطقة ال�سناعية عمارة ث رقم 233 ق�سم 04 ال�سراقة 

 19/ 04100 01320 /19 رقم الفهر�س  -بناء على ال�سند التنفيذي املتمثل يف من حكم �سادر عن حمكمة ال�سراقة ق�سم اجتماعي بتاريخ:12 /06 /19 رقم اجلدول 
املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 26 /06/ 2019 

-بناء على حم�سر التبليغ الر�سمي املتمثل يف :حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 01 /07/ 2019 
-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف 01 /07/ 2019 

-بناء على حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 01 /07/ 2019 
بناء على و�سل ار�سال ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 00410079077 

-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف 08 /07/ 2019 
-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية املوؤرخ يف 10 /07/ 2019 

-بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها و بناء على امر �سادر عن ال�سيد  رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 18 /07/ 2019 
2019 املت�سمن مايلي ))...يف املو�سوع-احلكم بالزام   /07/ 01 3225 /19 ياذن بن�سر م�سمن عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف  حتت لرقم 
املدعي عليها بان تدفع للمدعي  مبلغ خم�سمائة و �ستة و ثالثون الف دينار جزائري 536.000 دج تعوي�سا عن الت�سريح التع�سفي مع رف�س باقي الطلبات لعدم التا�سي�س 

مع حتميلها امل�ساريف الق�سائية طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات املدنية....((
-كما نبهناه )ها( بان له )ها( اجل 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ التبليغ الر�سمي و ال �سي�سرع يف تنفيذ ال�سند املذكور اأعاله جربا 
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مكتب الأ�ستاذ:ح�ساي�سي عبد احلميد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن بحي 100 م�سكن عمارة Eرقم 01 

ال�سراقة -الهاتف:52 97 86 95 07 
حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية 

)طبقا للمواد:612 .613 .412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع ادناه الأ�ستاذ :ح�ساي�سي عبد احلميد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�سراقة 

بناء على طلب ال�سيد)ة(:بنك اجلزائر اخلارجي وكالة ال�سراقة رقم 04 �سركة ذات ا�سهم ممثلة يف مديرها العام 
العنوان:11 جتزئة بن حدادي �سعيد ال�سراقة اجلزائر 

القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة(:بن نا�سف مولود 
-متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

�سد:ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة �سرور كوم و املمثلة من طرف م�سريها 
العنوان :الطريق الوطني رقم 41 جتزئة نزايل �سريف ال�سراقة اجلزائر 

-بناء على ال�سند التنفيذي املتمثل يف من قرار �سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة التجارية بتاريخ 19 /06 /16 رقم الق�سية 02303 /16 رقم الفهر�س 03851 /16 املمهور 
بال�سيغة التنفيذية رقم 2000 /2018 امل�سلمة بتاريخ 06 /08 /2018 

-بناء على حم�سر التبليغ الر�سمي املتمثل يف :حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 10 /06 /2019 
-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف 10 /06/ 2019 

-بناء على حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 10 /06/ 2019 
بناء على و�سل ار�سال ر�سالة بريدية م�سمنةة رقم 00410045077 

-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف 23 /06/ 2019
-بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية املوؤرخ يف 23 /06/ 2019 

-بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها و بناء على امر �سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 18 /07/ 2019 حتت رقم 
3224 /19 ياذن بن�سر م�سمن عقد تبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�سر تكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 10 /06/ 2019 املت�سمن ما يلي ))...لهذه الأ�سباب قرر املجل�س حال ف�سله يف الق�سايا 
التجارية علنيا غيابيا نهائيا يف ال�سكل قبوا ال�ستئناف يف املو�سوع الغاء احلكم امل�ستانف ال�سادر عن حمكمة �سيدي احممد بتاريخ:31 /01/ 2016 حتت رقم الفهر�س16 /00691 
و الت�سدي من جديد بقبول الدعوى �سكال و يف املو�سوع الزام امل�ستانف عليها بان تدفع للم�ستانف مبلغ 13.999.752.19 دج ثالثة ع�سر مليون و ت�سعمائة و ت�سعة و ت�سعني الف 
5.265.141.20 دج خم�سة ماليني و مائتني و خم�سة و �ستون الف و مائة   و �سبعمائة و اثنان و خم�سني دينار و ت�سعة ع�سر �سنتيم الذي ميثل املبلغ املتبقي من ا�سل الدين و مبلغ 
وواحد و ارعني دينار و ع�سرون �سنتيم الذي ميثل مبلغ الفوائد و العمولت و غرامات التاخري املح�سوبة لغاية 02/0282014 و رف�س ما زاد عن ذلك من طلبات حتميل امل�ستانف 
عليها امل�ساريف الق�سائية املقدرة ب 16.596 دج �ستة ع�سرة الف و خم�سمائة و �ستة و ت�سعني دينار بذا  �سدر هذا القرار و اف�سح به جهارا يف اليوم و ال�سهر و ال�سنة املذكورين 

اأعاله و ل�سحته ام�ساه...((
-كما نبهناه بان له اجل 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ التبليغ الر�سمي و ال �سي�سرع يف تنفيذ ال�سند املذكور اأعاله جربا  
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة/حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �سارع بوجمعة 
مغني -ح�سني داي -اجلزائر

تبليغ �سند تنفيذي مع التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية 
طبقا للمادة 412 /04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ الواحد و الثالثون من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر 
لفائدة ال�سيد/بوقطاية رفيق 

ال�ساكن ب/176 �سارع حميد قبالج احلامامات -اجلزائر 
بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ)ة( /بو�سعدي نبيلة)حمامي لدى املجل�س(

مراعاة لحكام املادة 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
-بناء على ال�سند التنفيذي ال�سادر عن حمكمة �سيدي احممد ق�سم:اجلنح بتاريخ:21 /09/ 15 جدول رقم :08435 /15 

فهر�س رقم :07860 /15 املمهور بال�سيغة التنفيذية 
املوؤيد بالقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة :اجلزائية بتاريخ:07 /01/ 2016 ملف رقم :14640/15 فهر�س رقم :00260 /16 

بناء على حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�سمنة  ال�سعار بال�ستالم مركز بريد ح�سني داي بتاريخ :21 /06/ 2018 و�سل 
رقم :003944

-بناء على حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق)لوحة الإعالنات حمكمة ح�سني داي (
املوؤرخ يف :11 /07/ 2018

-بناء على حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق)لوحة الإعالنات بلدية القبة( 
املوؤرخ يف :10/07/2018 

-بناء على الذن بالن�سر ال�سادر عن ال�سيد /رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ:14 /07/ 2019 
حتت رقم:1408 /19 

تطبيقا لحكام املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
-نحن الأ�ستاذة/حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي-جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الكائن مكتبنا ب72 �سارع بوجمعة مغني-ح�سني داي -اجلزائر املوقعة ادناه 
كلفنا ال�سيد/مداد جعفر 

ال�ساكن ب/حي ال�سرطة310 م�سكن �س ان 01 الباب رقم /02 قريدي -اجلزائر 
-ان ي�سدد فوار بني اأيدينا مبلغ ال�سيك املقدر ب:1.000.000 دج مع تعوي�س قدره 100.000 دج تعوي�سا عما حلقه من �سرر بالإ�سافة اىل م�ساريف التنفيذ و احلقوق 

التنا�سبية للمح�سر الق�سائي 
-ونبهناه:بانه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

مع كافة التحفظات 
اثباتا  ملا تقدم حررنا هذا املح�سر للعمل به وفقا للقانون 

و بكافة الطرق القانونية

و بكافة الطرق القانونية



بقلم:جنيب فراج

من  البالغ  حلبية  الأ�سري  ويعاين 
هيئة  بح�سب  �سنة   28 العمر 
من  واملحررين  الأ�رسى  �س�ؤون 
ومن  الدم  يف  ال�رسطان  مر�ض 
،ومن  القلب  ع�سلة  يف  �سعف 
اإىل  اإ�سافة  الكبد  على  دون 
بحروق  اأ�سيب  واأن  �سبق  انه 
 %60 يف  الرابعة  الدرجة  من 
هذه  كل  ورغم  ج�سده،  من 
تهدد  التي  اخلطرية  الأمرا�ض 
الدواء  تناول  اىل  ويحتاج  حياته 
اإعالن  قرر  فقد  م�ستمر  ب�سكل 
الطعام  عن  املفت�ح  الإ�رساب 
منذ 32 ي�م رغم منا�سدات رفاقه 
اإل  ذلك  بالعدول عن  امل�ستمرة 
الإ�رساب  هذا  على  اأ�رس  اأنه 
اأية  اأمام  الر�س�خ  اأي�سا  راف�سا 
و�سعه  تده�ر  عن  حتذيرات 
الإ�رساب  اأن  م�ؤكدا  ال�سحي 
مناه�سة  اأ�سكال  من  �سكل  ه� 
على  وم�سمما  وقدره  الحتالل 
الذي  الداري  العتقال  ك�رس 
يتناق�ض مع العراف وامل�اثيق 
حممد  رفيقه  ومعاهدا  الدولية 
احل�سنات  وم�سطفى  عكر  اأب� 
معه  ال�رساب  يخ��سان  اللذان 
وهم  مب�سريهما  م�سريه  وربط 
م�ستمرون بالإ�رساب ،وقد طراأ 
ال�سحية  اأو�ساعهم  على  تده�ر 
م�ست�سفى  يف  الثالثة  ويت�اجد 
�سجن الرملة يف ظروف م�سددة 
عليهم  وقد عر�ض  خانق  وعزل 
الع�سكرية  النيابة  قبل  من 
ال�قت  ط�ال  رف�س�ها  عرو�سا 
من بينها ان يتم التجديد الرابع 

يح�سل  ثم  ومن  للح�سنات 
عر�ض  وه�  اجل�هري  على 
م�سادر  بح�سب  ال�سخرية  يثري 
�سقف  واأن  �سيما  ل  حق�قية 
عامني  ه�  عام  ب�سكل  الإداري 
تعر�ض  الحتالل  ق�ات  وهاهي 
ال�رساب  رغم  عامني  عليه 
كما  بالكامل  رف�سه  الذي  الأمر 
اب�  حممد  على  النيابة  عر�ست 
ا�سهر  ت�سعة  منذ  املعتقل  عكر 
لربعة  الثالثة  للمرة  جتديدا 
على  يح�سل  ثم  ومن  ا�سهر 
 16 اأم�سى  قد  ليك�ن  اجل�هري 
على  العر�ض  فيما جرى  �سهرا، 
ثم  ومن  ل�سهرين  جتديد  حلبية 
ليك�ن  اجل�هري  على  يح�سل 
�سهرا   20 اأم�ساه  ما  جمم�ع 
قد  العرو�ض  هذه  كل  ولكن 
من  ال�سديد  بالرف�ض  ج�بهت 

قبل الأ�رسى الثالثة.
ق�ات  مالحقة  تت�قف  مل 
حلبية  الأ�سري  �سد  الحتالل 
عند حد هذا العتقال و�سبق اأن 
ال�سابق  يف  مرات  اأربع  اعتقلته 
�ست  من  اأكرث  اأم�سى  قد  ليك�ن 
من  اأكرث  العتقال  قيد  �سن�ات 
اأربع �سن�ات منها قيد العتقال 
من  الحتالل  وحرمته  الإداري، 
اجلامعية  درا�سته  ي�ستكمل  اأن 
يف جامعة القد�ض بكلية اخلدمة 
جرى  اأنه  كما  الجتماعية 
حرمانه من ا�ستكمال عالجه يف 
احلروق  جراء  التجميل  عملية 
اأن  والدته  واأو�سحت  وجهه،  يف 
املرة  يف  اعتقلته  الق�ات  هذه 
من  اأ�سهر  ثمانية  بعد  الأخرية 
ابنته  زوجته  واأجنبت  زواجه 

ال�حيدة جمدل وه� يف العتقال 
ا�ستقبالها  من  حرم  حيث 
اأن  والدته  واأكدت  واحت�سانها، 
تخريب  تتعمد  الحتالل  ق�ات 
حياة حذيفة الذي اعتقل يف اأول 
ال�حدات اخلا�سة  قبل  مرة من 
ملدة 16 �سهر عام 2013 وعادت 
اإداريا   2016 عام  يف  لتعتقله 
وبعد عام ون�سف عادت لتعتقله 
يف  "حذيفة  وقالت  جديد،  من 

خطر"
مرة  من  اأكرث  يف  حذيفة  وي�ؤكد 
الدفاع  يف  الكامل  احلق  له  اأن 
هذه  م�اجهة  ويف  نف�سه  عن 
على  م�سمم  وه�  املالحقات 
اأن يك�رس هذا ال�ستهداف وعلى 
الأقل ل بد اأن نرفع كلمة ل يف 

وجه هذا الحتالل
قد  الطيبي  اأحمد  النائب  وكان 
اأر�سل ر�سالة عاجلة ل�زير الأمن 
الداخلي ال�رسائيلي طالبه فيها 
باإنهاء العتقال الإداري لالأ�سري 
خم�سة  منذ  بداأ  الذي  حلبية 
اأ�سابيع اإ�رسابا عن الطعام ملنع 
للمرة  الداري  اعتقاله  متديد 

الثالثة.
حلبية  الأ�سري  اأن  الطيبي  وقال 
�رسطان  مر�ض  من  يعاين  الذي 
الدرجة  من  وحروق  الدم 

الرابعة.
ال�سلطات  الطيبي  وحّمل 
الإ�رسائيلية م�س�ؤولية اأي تده�ر 

يف حالته ال�سحية.

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات باأن �ضلطات االحتالل وا�ضلت خالل ال�ضهر املا�ضي عمليات االعتقال 
التع�ضفية بحق اأبناء �ضعبنا بكافة �ضرائحه، حيث ر�ضد املركز يف تقريره ال�ضهري )420( حالة اعتقال 

خالل يوليو/ متوز من بينهم )62( طفاًل قا�ضراً، و)10( �ضيدات، ونائب، وارتقاء �ضهيد للحركة االأ�ضرية .

الأ�سريحذيفة حلبية ...
 اإ�سراب رغم �سرطان الدم

والدة االأ�ضري �ضامر �ضيف

املر�ض خطف زوجي وما زلت  
بانتظار اأملي  الوحيد  الفرح بعناقه 

�سيا�سة  ثمن  ندفع   ، �سن�ات   10 منذ 
لكافة  ت�جهنا   ، الظامل  العقاب 
الب�اب   كل  وقرعنا  امل�ؤ�س�سات 
منحنا  يرف�ض  زال  ما  الحتالل  لكن 
يتحكم  �سيبقى  متى  فاىل   ، ت�ساريح 
بحياتنا وينغ�ض علينا بحججه وذرائعة 
التع�سفية والباطلة ؟".. بهذه الكلمات 
، ا�ستهل امل�طن اأحمد عمر ، حديثه 
عن �سقيقه الأ�سري  �سامر �سيف الدين 
عن  معربا    ، عاماً   43  ، عمر  احمد 
جميع  حرمان   ظل  يف  العائلة  حزن 
اخ�انه و�سقيقاته من زيارته ، واأ�ساف 
ممن�عني  اأ�رستي   اأفراد  جميع   "
والدي  حياة  خطف  ..املر�ض  امنياُ 
وه� يتمنى روؤيته ووداعه .. وال�سجن 
..وامل  �سبابه  وزهرة  حريته  يغت�سب 
وزفافه  بعناقه  الفرح  ال�حيد  والدتي 
وهي حمرومة  ال�سن  بها  تقدم  بعدما 

منه  ".
�سلفيت  حمافظة  يف  بروقني  بلدة  يف 
العائلة  يف  الثالث  ليك�ن  �سامر  ولد   ،
املك�نة من 11 نفر بينهم 5 �سقيقات 
ولد  �سامر   " اأحمد  �سقيقه  ويق�ل   ،
فيها  يعمل  كان  التي  الك�يت  دولة  يف 
ل�سن�ات  لل�سيارات  مبعر�ض  والدي 
يف  ودر�ض  وتربى  عا�ض   ، ط�يلة 
الرابع  ال�سف  اأنهى  حتى  مدار�سها 
حيث اندلعت حرب اخلليج "، وي�سيف 
اأبناء  كباقي  و  احلرب  نتائج  ب�سبب   "
�سعبنا ، دفعت العائلة الثمن وخ�رسنا 
حتى  لالردن  وانتقلنا  منلك  ما  كل 
عدنا لل�طن عام 1992 ، ا�ستقرينا يف 
تعليمه  �سامر  واكمل   ، راأ�سنا  م�سقط 
حتى انهى الثان�ية العامة "، ويكمل " 
والتحق   ، اجلامعية  درا�سته  يكمل  مل 
حتى  ال�طنية  ال�سلطة  �سف�ف  يف 
اعتقله الحتالل وقطع طريقه وحت�ل 

لأ�سري ".
�سامر  التحق    ، حياته  بداية  يف 
ب�سف�ف  حركة " فتح"، وا�سبح نا�سطا  
يف كافة  الفعاليات ، وعندما اندلعت 
النداء فتعر�ض  انتفا�سة الق�سى لبى 
�سقيقه  ويق�ل   ، وال�سابة  للمطاردة 
لعتقاله  منزلنا  الحتالل  اقتحم   "
ا�ستباك  وخالل   ، له  مطل�باً  وا�سبح 
ا�سيب   ، ايل  بيت  حاجز  قرب  م�سلح 
وبداأ  اليمنى  القدم  يف  ناري  بعيار 
ر�سده  وا�سل  الحتالل  لكن   ، العالج 
اعتقاله  من  متكن  حتى  وا�ستهدافه 
يف 2000/11/26عن حاجز عطارة "، 
وي�سيف " ب�سبب اثار ال�سابة وحاجته 
للقرية  الع�دة  قرر   ، والعالج  للراحة 
اخلا�سة  ال�رسائيلية  ال�حدات  لكن 
التي  ال�سيارة  وحا�رست  هاجمت 
للحاجز  و�س�لها  ف�ر  ي�ستقلها  كان 
ويكمل   ،" حرب  �ساحة  يف  وكاأنهم 
التعذيب  لقبية  واقتادوه  انتزع�ه   "

فيها  احتجز  الذي  اجللمة  �سجن  يف 
 20 على  وبعدما عر�ض   ، �سه�ر  عدة 
عاماً   19 بال�سجن  ح�كم   ، حمكمة 
بتهمة اطالق    ، ي�ماً  و20  �سهراً  و11 
النار على اهداف ا�رسائيلية والنتماء 
ال�ستهداف  ا�ستمر   . فتح"  حلركة 
عاقبت  و  الق�سبان  خلف  ال�رسائيلي 
والعزل  بالنقل  �سامر  ال�سج�ن  ادارة 
اأنه  "، ورغم  " رمي�ن  حتى ا�ستقر يف 
ا�سبح   ، اأمرا�ض  اأية  من  ي�ستكي  مل 
ووجع  واأمل  الدم  يف  �سغط  من  يعاين 
م�ستمر ب�سبب ال�سابة ، وي�ؤكد اأحمد 
، اأن �سقيقه مل يتقى العالج والرعاية 
يحقه  الحتالل  ومار�ض  ال�سحية 
بادخال  مطالباً   ، املتعمد  الهمال 
ومتابعة  لفح�سه  متخ�س�ض  طبيب 

عالجه .
ومعاناة  املر�ض  اأن   ، اأحمد  يروي 
ال�سجن مل تنال من عزمية ومعن�يات 
�سقيقه الغي�ر على وطنه و�سعبه ، فقد 
�سحى كما يق�ل " بحريته وحياته يف 
الذي  الحتالل  من  اخلال�ض  �سبيل 
طال  الذي  الأمني  باملنع  يعاقبه 
الذي  واملري�ض  امل�سن  والدنا  حتى 
 2004 عام  وت�يف  حالته  تده�رت 
ويتمنى  به  وي��سينا  ا�سمه  يردد  وه� 
ال�سن�ات  ط�ال   " وي�سيف   ،" عناقه 
منحنا  الحتالل  ،رف�ض  املا�سية 
املري�سة  والدتي  ووحدها  ت�ساريح 
 ، ت�رسيح  على  حت�سل  من  وامل�سنة 
نتخل�ض  حتى  حريته  حلظة  وننتظر 
  " ويكمل   ،" و�سج�نه  الحتالل  من 
ال�سجن  يتحدى   ان  �سامر   ا�ستطاع 
باكمال درا�سته الثان�ية العامة بنجاح 
القد�ض  جامعة  اىل  انت�سب  كما    ،
�سيا�سية  عل�م  تخ�س�ض  املفت�حة 
على  للح�س�ل  واحد  �سهر  له  وبقي 
ميتلك  اأنه  كما  البكال�ري��ض،  �سهادة 
يكتب   ودوماً    ، اخل�طر  كتابة  م�هبة 
ال�رسى  و  وفل�سطني  القد�ض  عن 

واحالم احلرية التي اقرتبت".

دعوات وامل ..

ل يغم�ض جفن والدة ال�سري �سامر ، 
وتق�ل " كنا خالل زيارته نظمئن عليه 
 ، البهية  ان�اره  ن�ساهد  عندما  ونفرح 
و�سم�ده و�سربه مينحنا الرادة والق�ة 
ودوما  دم�عي  جتف  تعد  مل  لكن   ،
ابكي لفراقه وغيابه ومنعنا من زيارته 
ان   ، كبري  باهلل  املنا   " وت�سيف   ،"
مت�سي عقاب ال�ساعة والزمن ب�رسعة 
حتى نفرح بروؤية ابني وحبيبي و�سمه 

ل�سدري والفرح بزفافه ".
تقرير :علي �ضمودي
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الأ�سري املري�ض ب�سام ال�سايح يواجه اأو�ساعا �سحية خطرية
املري�ض  الأ�سري  واجه 
ال�سايح  ب�سام  بال�رسطان 
من حمافظة نابل�ض ظروفاً 
تفاقمت  خطرية،  �سحية 
خالل الآونة الأخرية، بعد 
الكبد  يف  بت�سخم  اإ�سابته 
ع�سلة  يف  متزايد  و�سعف 
قدرة  و�سلت  حيث  القلب 

عمل ع�سلة قلبه اإىل %25، 
جتمع  من  يعاين  بداأ  كما 
للمياه يف ج�سده وحتديداً 
نادي  واأو�سح  رئتيه.  على 
اأن  الأربعاء،  الي�م  الأ�سري 
الحتالل  معتقالت  اإدارة 
ال�سايح عدة  الأ�سري  نقلت 
مرات من معتقل "جلب�ع" 

اإىل امل�ست�سفيات املدنية، 
ووفقاً للمتابعة فاإن الأ�سري 
اُعتقل عام 2015،  ال�سايح 
ب�رسطان  م�ساب  وه� 
 ،2011 عام  منذ  العظام 
عام  منذ  الدم  وب�رسطان 
لظروف  ونتيجة   ،2013
والتحقيق  العتقال 

القا�سية فقد تفاقم و�سعه 
و�سل  ما  اإىل  و�سل  حتى 
اأن  اإىل  يُ�سار  الي�م.  اإليه 
يزال  ما  ال�سايح  الأ�سري 
فرتة  منذ  ويقبع  م�ق�فاً، 
يف معتقل "جلب�ع"، و�سبق 
يف  ط�يلة  فرتة  مكث  اأن 
"عيادة  مبعتقل  ت�سمى  ما 

الرملة".
اأن  الأ�سري  نادي  وبني 
واحد  ه�  ال�سايح  الأ�سري 
 )700( من  اأكرث  بني  من 
اأو�ساعاً  يعان�ن  اأ�سري 
ما  منهم  �سعبة،  �سحية 
يقارب )160( اأ�سري بحاجة 

اإىل متابعة طبية حثيثة.



بقلم الكاتبة والنا�شطة 
الن�شوية الفل�شطينية : 

متارا حداد.

ق�صية �لأ�رسى �ملر�صى من �أ�صعب 
وطن  ق�صية  فهي  �حلالية  �لق�صايا 
هذ�  ي�صبح  و�أن  ��صناد  �إىل  حتتاج 
�لإ�صناد ثقافة يف عقول �أبناء �ل�صعب 
وبحاجة  و�لعربي،  �لفل�صطيني 
جماهريي  �لتفاف  �ىل  ق�صيتهم 
يُ�صاعد يف نُ�رستهم. ق�صية �لأ�رسى 
�حلمر�ء  �خلطوط  فاقت  �ملر�صى 
قمع  من  بحقهم،  �لنتهاكات  حيال 
وظلم و�إهمال وعزل عن�رسي فا�ش، 
�لتي  �لنتهاكات  هذه  �أبرز  ومن 

يتعر�ش لها �ل�رسى �ملر�صى.
1. �لإهمال �لطبي �ملتعمد و�لبطء 
لال�رسى  �لالزم  �لعالج  تقدمي  يف 

�ملر�صى. 
2. معاجلة �لأ�رسى �ملر�صى ب�صكل 
يتالم  ل  وقد  �لكامول  بقر�ش  عام 
هذ� �لقر�ش لكافة ��صكال �لمر��ش 
�ملر�صى،  �ل�رسى  منها  يعاين  �لتي 
لعالج  بحاجة  �ل�رسطان  فمري�ش 
ولكل مر�ش  و�صور طبقية،  كيماوي 

بحاجة لعالج معني.
�خت�صا�صيني  �أطباء  وجود  عدم   .3
�لعيون  كاأطباء  �ل�صجن،  د�خل 
و�لأنف و�لأذن و�حلنجرة، و�ملر�ش 

�لنف�صي.
�لطبية  �مل�صتلزمات  توفر  عدم   .4

�خلا�صة لالحتياجات �خلا�صة.

مع  تتنا�صب  �غذية  توفر  عدم   .5
مر�صى �ل�صكري، و�ل�صغط، و�لقلب، 

و�لكلى، وغريها.
يف  �ملر�صى  �لأ�رسى  نقل  عدم   .6

�صيار�ت �إ�صعاف جمهزة ومريحة.
من  �ملر�صى  �لأ�رسى  يعاين   .7
غرف مكتظة ل تتالئم مع �لحتياج 

�لدمي.
و�لعتد�ء على  �لعنف  ��صتخد�م   .8

�لأ�رسى، مبا فيهم �ملر�صى.
وجود  عدم  من  �لأ�صري�ت  تعاين   .9

�أخ�صائية �أمر��ش ن�صائية.
10. عدم توفر طبيب �طفال لال�رسى 

�لطفال.
�ل�رسى  بع�ش  جتنيد  حماولة   .11
�لعالج  بتقدمي  و�بتز�زهم  �ملر�صى 

مقابل �ملعلومة.
�ل�صجون  د�خل  مزمنة  �مر��ش 

بحاجة لعالج حقيقي:-
يعاين  �لتي  �ملزمنة  �لأمر��ش  من 
�ل�رسطان،  �ملر�صى  �لأ�رسى  منها 
و�لف�صل �لكلى، و�لقلب، و�لغ�رسوف، 
و�صغط �لدم، و�ل�صكر، و�لروماتيزم، 
�ملعدة  و�أمر��ش  �لنظر،  و�صعف 
�لدم  و�أمر��ش  و�ل�صلل،  و�لأمعاء، 
و�لرئتني،  و�لعيون،  و�لعظام، 
و�لبويل  �له�صمي  �جلهاز  و�أمر��ش 

و�لتنا�صلي و�لأمر��ش �جللدية.
�ل�صجون  د�خل  �صهد�ء 

�ل�رس�ئيلية:-
�ل�صجون  �ل�صهد�ء د�خل  و�صل عدد 
�ل�رس�ئيلية �ىل 222 ��صري �صهيد من 
بينهم ��رسى مر�صى، جائتهم �ملنية 

�ملتعمد  �لطبي  �لهمال  ب�صبب 
تعري�ش  �إىل  ترمي  وو�صيلة  �أد�ة 
�لأ�صري للموت �لبطيء، دون مر�عاة 
للقو�نني و�لأعر�ف �لدولية و�لقو�عد 
�لتي  �ملهنية  و�لأخالق  �لإن�صانية 
حقوق  وترعى  �لطب  مهنة  حتكم 

�لأ�رسى.

دور املوؤ�ش�شات الدولية 
وال�شليب االحمر:-

�ملنظمات  من  كل  على  يُحتم 
و�ل�صحية  �حلقوقية  و�ملوؤ�ص�صات 
وعلى ر�أ�صها �لأمم �ملتحدة و�للجنة 
ومنظمة  �لأحمر  لل�صليب  �لدولية 
و�ملوؤ�ص�صات  بالحدود  �أطباء 
�حو�ل  متابعة  �لدولية  �حلقوقية 
حتقيق  باجتاه  �ملر�صى  �ل�رسى 
معايري  وفق  �حلياة  متطلبات  �أدنى 
حقوق �لإن�صان ومتطلباته �لإن�صانية 
�لتحرك  وفق  دورها  ويتمحور 

�لتايل:-
�جل  �ل�صغط على �لحتالل من   .1
�لكاملة  �ل�صحية  �لرعاية  توفري 

لالأ�رسى �ملر�صى.
ملتابعة  طبيني  مندوبني  �ر�صال   .2
وعمل  �ل�صعبة  �ملر�صية  �حلالت 

�لإجر�ء�ت �لطبية �لالزمة.
لتوثيق  د�ئمة  طبية  وفود  تنظيم   .3
و�لأمر��ش  �ملر�صية  �حلالت 
�ل�صجون  د�خل  �ملعتقلني  بني 

�ل�صهيونية.

�لطبية  �مل�صتلزمات  توفري   .4
د�ئم  ب�صكل  �لالزمة  و�لعالجات 

و�إدخالها لالأ�رسى.
حق �ل�صري يف �لعالج:-

حق �لأ�صري يف �حل�صول على �لعالج 
دورية  فحو�صات  له  جتري  و�ن 
وبانتظام مرة كل �صنة ح�صب �ملادة 
يف �تفاقية جنيف �لر�بعة )م90،91( 
و�لرعاية  �لعالج  حق  كفلت  و�لتي 
�ملنا�صبة  �لأدوية  وتوفري  �لطبية 

لالأ�رسى �ملر�صى.

املطلوب:-

ما يجري د�خل ق�صبان �ملعتقالت 
�ل�رس�ئيلية من �إذلل وجماوزة لكل 
�أعر�ف �أهل �لأر�ش وديانات �ل�صماء 
�لدولية  و�ملو�ثيق  و�لتفاقيات 
على  يُحتم  �ملر�صى،  �ل�رسى  بحق 
و�أقوى  �أعمق  �صيا�صة  �تباع  �جلميع 
بالأ�رسى  لالهتمام  ممنهجة  وروؤية 

�ملر�صى. 
ي�صتعمل  �ن  �لأحمر  �ل�صليب  على 
�لحتالل  �صد  �صاغطا  �أ�صلوبا 
جتاه  �كرب  م�صوؤولية  ويتحمل 
�لأ�رسى �ملر�صى، ويجب ��صتنها�ش 
�حلقوقي  �لعمل  و�أيدي  �لطاقات 
و�إ�صناد  دعم  �جل  من  و�لن�صاين 
�أنياب  �لأ�رسى لنتز�ع حقوقهم من 

�ل�صجان.
بتقدمي  ��رس�ئيل  مماطلة  ��صتمر�ر 
�لعالج ي�صتدعي من �ملجتمع �لدويل 

وقفة جادة بتحمل م�صوؤوليتها جتاه 
و�ن  �ملر�صى  و�لأ�صري�ت  �لأ�رسى 
حلمايتهم  �أقرتها  �لتي  �ملو�د  تنفذ 

وحماية حقوقهم.

ختامًا:-

�لأ�رسى  مبلف  �لهتمام  يجب 
�ملر�صى هم بحاجة �ىل �لت�صامن �أو 
حياتهم  و�إنقاذ  و�لدعاء،  �ل�صتنكار 
من  �ملتعمد  و�ل�صتهتار  �لعبث  من 
�صيا�صة  ووقف  �ل�صجون،  �إد�رة  قبل 
�ملوت �ملوؤجل بحقهم �لذي يخالف 
�ل�صماوية  �ل�رس�ئع  وكافة  �لأعر�ف 
حرية  �حرتمت  �لتي  و�لأر�صية 

و�آدمية �لإن�صان وكر�مته...

�ألو�نهم  يرتكو�  �أن  �جلميع  على 
مرجعهم  �صمريهم  يجعلو�  و�ن 
�لإن�صانية يف  ذ�ت  لرفع  وم�صدرهم 
بكر�مة  يليق  مبا  ليعملو�  نفو�صهم 
�لأ�رسى، فهم �ل�صموع �لتي ل تنطفئ 
من  تنبعث  �لتي  �لذهبية  و�خليوط 
�ل�صو�ن  وحجارة  �حلرية  �صم�ش 
فالقلم  �لظالم....  طريق  لإنارة 
�لأمل،  �صدة  من  �لكتابة  عن  يعجز 
فلال�رسى �صالم ولن يطول �لنتظار 
و�صي�رسق  حمالة  ل  �آت  فال�صبح 
و�صي�صيء  و�صعاعهم،  فجرهم 
مرفوعة  روؤو�صهم  لن  فرحا  �ل�صمع 
و�صتبقى  مثال  �كرب  وفل�صطني 
و�لإ�رس�ر  �ل�صمود  رمز  ق�صيتهم 
خلف  �لأحر�ر  من  و�صي�صتمدونها 

�لق�صبان...

يعي�ش االأ�شرى املر�شى داخل ال�شجون اال�شرائيلية اأو�شاعًا ا�شتثنائية �شعبة وت�شتمر ا�شرائيل يف مماطلتها يف تقدمي العالج الالزم لهم، 
ف�شيا�شة االإهمال الطبي بحق االأ�شرى املر�شى ُتهدد اأج�شادهم وتنال من كرامتهم وحقهم يف احلياة والعي�ش الكرمي. حيث و�شل عدد 
االأ�شرى املر�شى ما يزيد عن 750 ا�شريا مري�شا فيما بينهم نحو 200 اأ�شري بحاجة لتدخل عاجل، بينهم 34 يعانون من مر�ش ال�شرطان 

واآخرين باأمرا�ش خطرية ومزمنة، وبحاجة لعمليات جراحية النقاذ حياتهم، و70 ا�شريا يعانون من اإعاقات ج�شدية ونف�شية وح�شية 
باالإ�شافة اإىل وجود ع�شرات اجلرحى وامل�شابني ن�شفهم متت بعد اإ�شابتهم بعد اإطالق الر�شا�ش احلي عليهم خالل عملية االعتقال، فيما 

فقد بع�شهم القدرة على احلركة يف ظل ا�شتمرار �شيا�شة االهمال الطبي املتعمد. 

الأ�سرى املر�سى و�سيا�سة املوت البطيء...
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بيان �شحفي حول تطورات اإ�شراب الوحدة واالإرادة

" اليوم  هذا  �سباح  منذ  املاء  �سرب  عن  متتنع  واملواجهة  ال�ستباك  " دفعة 
معركة  �أبطال  �ليوم  يدخل   .
"حذيفة  �لأ�صري  و�لإر�دة  �لوحدة 
"م�صطفى  و�لأ�صري  حلبية"  بدر 
�بو  "حممد  و�لأ�صري  �حل�صنات" 
بالإ�رس�ب  �لثاين  �صهرهم  عكر"" 
ن�صالً  �لطعام،  عن  �ملفتوح 
�لإد�ري  �لعتقال  �صيا�صة  �صد 
دون  �لثاين  �صهرهم  ،وبدخولهم 
�لعادلة  ملطالبهم  جدّية  ��صتجابة 
فرع  منظمة  قيادة  يف  فاإننا 

كل  �إيقاف  عن  نعلن  �ل�صجون 
م�صلحة  �إد�رة  مع  �حلو�ر  �أ�صكال 
يتعلق  مبا  �لحتالل  �صجون 
بالإ�رس�ب بعد �أن ماطلت �لأخرية 
تتمثل  جدية  حلول  تقّدم  ومل 
�لإ�رس�ب  ملطالب  بال�صتجابة 
بعد عدة جولت حو�ر وو�صلت �ىل 
�أن  يعني  ما  ،وهذ�  طريق م�صدود 
�صجونه  و�د�رة  �لحتالل  حكومة 
وخمابر�ته قد �تخذت قر�ر�ً بعدم 

�لهتمام بامل�رسبني، وهذ� ما بات 
و��صحاً وجلياً فاملو�جهة عنو�نها 
حياة  عن  و�لدفاع  �لوفاء  �لآن 
يخو�صون  �لذين  �لأبطال  �أ�رس�نا 
�صيا�صة  �صد  �رس�صة  مو�جهة 
وهذ�  �لتع�صفي  �لإد�ري  �لعتقال 
�لدعم  حالة  تطوير  ي�صتدعي  ما 
�لعت�صام  خالل  من  �خلارجية 
�إىل  و�ملخيمات  �ملدن  د�خل 
�لتما�ش  نقاط  على  تقام  خيام 

�لوقت  بذ�ت  ونعلن  و�ل�صتباك. 
قد  �ل�صجون  فرع  منظمة  يف  �أننا 
�صجون  �إد�رة  �إىل  ر�صائل  وجّهنا 
�آب-  من  -�لأول  �ليوم  �لحتالل 
�ل�صجون  �إد�رة م�صلحة  حّملنا بها 
حياة  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية 
�أن  و�أو�صحنا  �لأبطال  �مل�رسبني 
لالإ�رس�ب  �لأوىل  �مل�صاندة  دفعة 
�صيتبعها خطو�ت �أخرى و�صن�صعد 
من خطو�تنا �ذ� ما مار�صت �د�رة 

بحق  �ل�صغط  من  مزيد�  �ل�صجون 
�بطالنا �مل�رسبني ومل تنفذ �د�رة 
�ل�صجون ما وعدت به، وقد قررنا 
منذ  �ملاء  �رسب  عن  �لمتناع 
�د�رة  تعلم  حتى  �ليوم  هذ�  �صباح 
�ملو�جهة  خيار�ت  �ن  �ل�صجون 
يف  تتعنت  �نها  طاملا  مفتوحة 
�ل�رسى  ملطالب  �ل�صتجابة 
�لطعام  عن  �مل�رسبني  �لد�ريني 
و�لتنكيل  �لقمع  بحقهم  ومتار�ش 

�طار  يف  �خلطوة  هذة  وتاأتي   ،
دعم معركة �لوحدة و�لإر�دة، ويف 
�لحتالل  �صيا�صة  مو�جهة  �طار 
�لإد�ري  �لعتقال  �صيا�صة  ومنها 
يقع  وطني  و�جب  وهذ�  �لتع�صفي 
وكل  وحرة  حر  كل  عاتق  على 
للميد�ن  �لنزول  ومنا�صلة  منا�صل 
و�لتعبري عن حالة �لغ�صب �ل�صعبي 
فال خ�صوع بعد �ليوم، عنو�ن هذه 

�لدفعة "�ل�صتباك و�ملو�جهة".
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عي�شة ق.

يتواجد  �سوف  ال�سدد  هذا  ويف 
النادي  مدرب  ت�رصف  حتت 
قائمة  دزيري  بالل  العا�سمي 
�سوف  العبا   19 جمموع  ت�سم 
نيامي  اإىل  بال�سفر  معنية  تكون 
واال�ستعداد للعب املقابلة، والتي 

بتواجد  اخلربة  عن�رص  ت�سم 
ومن�سوري،  زمامو�ش  احلار�سني 
اإىل جانب كل من �رصيفي، مفتاح، 
القادرين  الاليف  والليبي  كودري 
للذهاب  الفريق  م�ساعدة  على 
بعد  القارية  باملناف�سة  بعيدا 
له  تعّر�ش  الذي  الالعبني  نزيف 
النادي ومغادرة عدد من االأ�سماء 
يف �سورة الثالثي بن مو�سى، بن 

غيث و�سافعي.
لت�سكيلة  الفني  الطاقم  وبرمج 
املدرب  بقيادة  "�سو�سطارة" 
تدريبية  ح�س�ش  ثالث  دزيري 
اآخر  و�سع  اأجل  من  النيجر  يف 
الروتو�سات على اخلطة التكتيكية 
التي يح�رصها من اأجل االإطاحة 
باملناف�ش واختيار التعداد الذي 
االأ�سا�سية،  الت�سكيلة  به  يدخل 

يف  التعداد  عودة  �ستكون  بينما 
الذي  اللقاء  من  املوايل  اليوم 
عيد  يومي  بق�ساء  لهم  ي�سمح 
قبل  عائالتهم  رفقة  االأ�سحى 
العودة جمددا اإىل جو التدريبات 
البطولة  النطالق  والتح�سري 
االأ�سبوع  نهاية  املقررة  الوطنية 

املقبل.

التعداد يخو�ص ثالث ح�ش�ص تدريبية قبل موعد املقابلة

احتاد العا�ضمة ي�ضد الرحال اليوم نحو النيجر ا�ضتعدادا ل�ضونديب

زرقان يرتاجع عن اللتحاق بالعار�شة الفنية

تقدمي املقابلة الودية للوفاق 
وجنم مقرة اإىل 8 اأوت

تقدمي  �سطيف  وفاق  اإدارة  قّررت 
اأمام  املقررة  الودية  املقابلة  موعد 
املقبل  اأوت  الثامن  اإىل  مقرة  جنم 
عو�ش التاريخ ال�سابق يف العا�رص منه، 
رفقة  بالتن�سيق  النادي  ف�سل  حيث 
خو�ش  ما�سوي  الدين  خري  املدرب 
اللقاء اخلمي�ش املقبل عو�ش ال�سبت 
يف  ماي  الثامن  ملعب  على  وذلك 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  ابتداء من  �سطيف 
بربجمة  ال�سماح  اأجل  من  م�ساء 
برنامج  �سمن  اأخرى  ودية  لقاءات 
قبل  ما�سوي  ي�سطره  الذي  العمل 
والتح�سري  الوطنية  البطولة  انطالق 
ببطل  يجمعه  الذي  االفتتاحي  للقاء 
العا�سمة،  احتاد  املنق�سي  املو�سم 
لرفقاء  مواتية  الفر�سة  �ستكون  اأين 
اأجل  من  جحنيط  اأكرم  القائد 
النطالقة  ا�ستعدادهم  موا�سلة 

وموا�سلة  اجلديد  الكروي  املو�سم 
لتحقيق  حت�سبا  الروتو�سات  و�سع 
تراجع  املقابل،  يف  قوية.  انطالقة 
جمددا  العودة  على  زرقان  مليك 
"الن�رص  لت�سكيلة  الفني  الطاقم  اإىل 
للمدرب  م�ساعدا  والعمل  االأ�سود" 
بعدما  وذلك  ما�سوي  الدين  خري 
العودة  على  االإدارة  مع  اتفق  كان 
اإىل  واالن�سمام  جمددا  الفريق  اإىل 
الفريق  بقيادة  املعني  الفني  الطاقم 
يف املو�سم القادم، وهو الذي �سبق له 
العمل طويال مع ما�سوي �سواء على 
بجاية  مولودية  اأو  الوفاق  م�ستوى 
تك�سف  ومل  ال�سابق،  املو�سم  خالل 
م�سادرنا االأ�سباب التي جعلت زرقان 
يرتاجع عن قرار االلتحاق بالفريق. .
عي�شة ق.

اجلزائري  املنتخب  م�سارعو  ح�سد 
للكاراتي-دو 12 ميدالية منها ذهبيتني، 
اليوم  خالل  برونزيات  و6  ف�سيات   4
العربية  البطولة  مناف�سات  من  االأول 
التي  واالآمال  االأوا�سط  لالأ�سبال 
حتت�سنها العا�سمة التون�سية، وجنحت 
االأول  املركز  احتالل  يف  اجلزائر 
ذهبيتني  بف�سل  ال�سبالت،  �سنف  لدى 
حققتهما كل من �سيليا ويكان يف وزن 
اقل من 47 كغ و اآية �سياد يف وزن اقل 
من 54 كغ اخت�سا�ش كميتي وبرونزية 
اوديرة �سيماء اأكرث من 54 كغ، متفوقة 
وال�سعودية،  وتون�ش  م�رص  على 
يف  الوطنية  العنا�رص  تاألق  وتوا�سل 
اآية  حققت  حيث  االأ�سناف،  باقي 
لدى  اإناث  الكاتا  ف�سية  العربي  ولد 
ال�سبالت، يف حني ح�سد  يو�سف زياد 
البطلة  اأ�سبال، وح�سدت  الكاتا  ف�سية 
للجزائر يف  ف�سية  ثالث  بلعبا�ش  كنزة 
الثاين  ال�سف  احتلت  اأن  بعد  الكاتا 
توج  حني  يف  الو�سطيات،  �سنف  يف 
بامليدالية  وبة  بن  طارق  امل�سارع 
لتحتل  االأوا�سط،  لدى  الربونزية 
اجلزائر املركز الثاين يف الرتتيب العام 

لدى الكاتا اأوا�سط �سواء لدى الذكور اأو 
اأ�سبال، جمع كل  الكميتي  االإناث. ويف 
من حال�سة اني�ش 52 كغ وميدون فالح 
70 كغ والرحماين ا�سماعيل اأكرث من 70 
كغ ثالث ميداليات برونزية، وح�سدت 
لويزة ابو ري�ش امليدالية الربونزية اقل 
الو�سطيات، من جهته  من 52 كغ لدى 
ال�سالم اقل من 61  حقق عطوي عبد 
االأوا�سط،  لدى  الف�سية  امليدالية  كغ 
 12 اإىل  بذلك  اجلزائر  ر�سيد  لريتفع 
اأن  علما  االألوان،  من خمتلف  ميدالية 
ذهبية  بتحقيق  اكتفى  الوطني  الفريق 
االأخرية  العربية  البطولة  يف  وحيدة 
هذا  يف  اجلزائر  وت�سارك  مب�رص. 
املوعد مبجموع 37 م�سارعا موزعني 
10 م�سارعني من �سنف االأ�سبال 6 ذكور 
و 4 اإناث و15 م�سارعا من االأوا�سط 9 
ذكور و6 اإناث و12 م�سارعا من �سنف 
اإناث،.وتعرف   6 و  ذكور   6 االآمال 
م�سارع   225 م�ساركة  البطولة  هذه 
مر�سحة  احل�سيلة  وتبقى  وم�سارعة، 
اليوم اخلتامي املقرر  لالرتفاع خالل 

هذا االأحد.
ق.ر.

ي�س�سكوف  اأم�ش مبدينة  اأول  انطلقت 
اخلام�سة  الدورة  فعاليات  الرو�سية 
الثانية  الدولية  الع�سكرية  لالألعاب 
التي  اجلزائر  من  بلدا   39 مب�ساركة 
ت�سارك يف هذه التظاهرة للمرة الثانية، 
الدفاع  وزارة  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب 
اأن  امل�سدر،  نف�ش  وي�سيف  الوطني، 
املنتخب الع�سكري اجلزائري قد حل 
اخلمي�ش  مو�سكو  الرو�سية  بالعا�سمة 
بي�سكوف  اإىل  يتنقل  اأن  قبل  املا�سي 
حت�سرياته  يف  مبا�رصة  �رصع  حيث 
التي  املناف�سة  لهذه  ا�ستعدادا 
اأوت اجلاري.  �ستتوا�سل حتى يوم 17 

باأن  الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  وختم 
املنتخب الع�سكري الذي �سارك للمرة 
االأوىل يف الدورة املا�سية التي نظمت 
 ،2018 اأوت   11 اإىل  جويلية   28 من 
بالروح  اخلا�سة  اجلائزة  على  ح�سل 
اعرتافا  اجلماعة  وروح  الريا�سية 
مب�سريته املتميزة خالل تلك الدورة، 
اإيجابية  نتائج  خاللها  �سجل  كما 
امللحوظ  التطور  عك�ست  وم�رصفة 
على  الع�سكريني  الريا�سيني  مل�ستوى 
ال�ساحة الريا�سية الع�سكرية العاملية.
ق.ر.

البطولة العربية للفئات ال�شابة للكاراتي

12 ميدالية للجزائر يف اليوم الأول

مب�شاركة الوفد اجلزائري

انطالق الألعاب الع�ضكرية 
الدولية برو�ضيا

ي�شد اليوم فريق احتاد العا�شمة الرحال نحو النيجر حت�شريا للمقابلة التي تنتظره اأمام امل�شيف نادي 
�شونيديب النيجريي �شمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري اأبطال اإفريقيا، حيث جتري املقابلة املقررة بني 
الفريقني زوال اجلمعة املقبل ابتداء من ال�شاعة الثالثة م�شاء والتي تعترب حمطة هامة للنادي العا�شمي 

من اأجل حتقيق انطالقة اإيجابية والعودة بنتيجة مريحة من النيجر ت�شمح لهم بت�شهيل مهمتهم يف حتقيق 
التاأهل اإىل الدور الثاين من ار�ص الوطن عندما ي�شتقبلون يف لقاء الإياب من امل�شابقة القارية

القبائل  �سبيبة  فريق  اإدارة  اأّهلت 
زغدان  توفيق  اجلديد  العبها 
ر�سميا يف �سفوف النادي من اأجل 
األوانها يف البطولة الوطنية  حمل 
الت�رصيح  ورقة  تلقت  بعدما 
من  و�سلتها  والتي  به  اخلا�سة 
لكرة  الفرن�سية  الرابطة  طرف 
الذي  العقد  ف�سخ  عقب  القدم 
مع  االأي�رص  املدافع  يربط  كان 
ناديه الفرن�سي الذي حمل األوانه 
تنف�ست  اين  املن�رصم،  املو�سم 
ال�سعداء  القبائلي  النادي  اإدارة 
الت�رصيح  وزرقة  تلقيها  عقب 
الالعب  تاأهيل  من  ومتكنها 
لعب  مبقدوره  يكون  لن  والذي 
تاأخر  بعدما  القارية  املناف�سة 
اخلا�سة  الت�رصيح  ورقة  و�سول 
متكن  عدم  اإىل  اأّدت  والتي  به 
�سكرتري الفريق من اإر�سال امللف 
التعداد  قائمة  �سمن  به  اخلا�ش 
مناف�سة  يف  بامل�ساركة  املعني 
رابطة اأبطال اإفريقيا يف ن�سختها 

للعام اجلاري.
ت�سكيلة  توا�سل  املقابل،  يف 
ملقابلتها  التح�سري  "الكناري" 
املقررة  ال�سوداين  املريخ  اأمام 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة 
بجاية  يف  املغاربية  الواحدة 
�سمن ذهاب الدور التمهيدي من 
هذا  ويف  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 

ودية  مباراة  الفريق  لعب  ال�سدد 
ثانية م�ساء اأول اأم�ش اأمام ت�سكيلة 
االأكابر  فاز  اأين  لل�سبيبة  الرديف 
�سجل  هدفني،  مقابل  برباعية 
وبن  هدفني  بانوح  حمزة  منها 
مدافع  �سجل  بينما  هدف  �سايح 
اأين  مرماه،  �سد  هدفا  الرديف 
هيربت  الفرن�سي  املدرب  يعّول 
اأ�سباله يف كافة  فيلود على و�سع 
املنا�سبة  التح�سريية  الظروف 
ليكونوا م�ستعدين حت�سبا ملقابلة 
القمة التي تنتظرهم هذا اجلمعة، 
مناف�ش  امام  املاأمورية  و�سعوبة 
قوي ومتعود على امل�ساركة قاريا 

يف االأعوام االأخرية.

الأن�شار يح�شرون 
للتنقل بقوة اإىل ملعب 

الوحدة املغاربية 

اأن�سار  يح�رص  اأخرى،  جهة  من 
�سبيبة القبائل على ت�سجيل تنقل 
قوي اإىل ملعب الوحدة املغاربية 
الالعبني  ت�سجيع  اأجل  من 
اأجل  من  جانبهم  اإىل  والوقوف 
من  الدعم  ومنحهم  امل�ساندة 
على  حتفيزهم  ق�سد  املدرجات 

ت�سهل  اإيجابية  نتيجة  ت�سجيل 
االإياب  مقابلة  قبل  مهمتهم 
اخلرطوم،  مدينة  يف  املقررة 
املقابلة  تعرف  اأن  ينتظر  اأين 
تنقل عدد كبري من حمبي اللونني 
طبع  ظل  يف  واالأخ�رص  االأ�سفر 
وحتويل  تذكرة  األف   18 جمموع 
م�ستوى  على  للبيع  منها  اآالف   8
املغاربية  الوحدة  ملعب  �سبابيك 
التذاكر  من  االآخر  الن�سف  بينما 
ملعب  م�ستوى  على  بيعها  �سيتم 
حيث  وزو،  بتيزي  نوفمرب  اول 

جتري عملية بيع التذاكر غدا.
عي�شة ق. 

الأكابر يتفوقون وديا اأمام فريق الرديف

اإدارة الكناري ت�ضتلم ورقة ت�ضريح زغدان وتوؤهله ر�ضميا
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عي�شة ق.

 15 قيمة  الأخري  اإدارة  كلفت 
مليون  اإىل  بالإ�ضافة  اأورو  مليون 
يف  املالية،  احلوافز  ميثل  اأورو 
�ضفقة كبرية لالعب ال�ضابق لنادي 
اأر�ضنال الإجنليزي ولبذي جنح يف 
الظفر بعقد رائع مع فريق عاملي 
قادر على حتويله اإىل لعب اأف�ضل 
مما هو عليه، رغم اأن بنا�رص قدم 
اإمبويل  مو�ضما يف امل�ضتوى رفقة 
الدرجة  اإىل  الأخري  �ضقوط  رغم 
كان  واأنه  خا�ضة  الإيطالية  الثانية 
اأن  قبل  �ضفوفه،  اف�ضل لعب يف 
يوا�ضل التاألق مع املنتخب الوطني 

اإفريقيا  كاأ�س  يف  م�ضاركته  خالل 
م�رص  احت�ضنتها  التي  لالأمم 
باللقب  اخل�رص  بتتويج  وانتهت 
القاري خارج الوطن، والذي كانت 
يف  لعب  اأف�ضل  اختياره  نتيجته 
جدارة  عن  القارية  املناف�ضة 
وا�ضتحقاق بعدما مت اختياره رجل 
من  منا�ضبات  اأربع  يف  املقابلة 
مباريات اخل�رص، وح�ضب م�ضادر 
ينال  �ضوف  بنا�رص  فاإن  متطابقة 
مليون   1.5 قيمتها  �ضنوية  اأجرة 

اأورو.
اأم�س مبدينة  بنا�رص  تواجد  وكان 
العقد مع  اأجل توقيع  امليالن من 
النادي اللومباردي مرفوقا باأفراد 

ح�رصوا  والذين  ال�ضغرية  عائلته 
واخذوا  التوقيع  عملية  جميعا 
�ضورا تذكارية معه، حيث و�ضعت 
تنقل  اإدارة امليالن طائرة خا�ضة 
مقر  اإىل  مرافقيه  مع  الالعب 
باإجراءات  القيام  اجل  الفريق من 
توقيع العقد بعدما �ضبق له القيام 
كانت  والتي  الطبية  بالفحو�ضات 
انتقال  على  واأثمرت  ناجحة 

ناجحا لالعب اخل�رص.

بنا�شر يوجه ر�شالة خا�شة 
لأن�شار اإمبويل

ان�ضار  اخل�رص  لعب  ين�س  مل 

والذين  اإمبويل  ال�ضابق  فريقه 
ن�رصها  ال�ضكر  بر�ضالة  لهم  توجه 
موقع  عرب  اخلا�س  ح�ضابه  عرب 
اأين  »تويرت«،  التوا�ضل الجتماعي 
اكد اأنه حان الوقت بالن�ضبة له من 
كروية جديدة  اأجل خو�س جتربة 

نادي  �ضفوف  اإىل  النتقال  عرب 
جهدا  بذل  اأنه  مو�ضحا  امليالن، 
من  ال�ضابقني  زمالئه  رفقة  كبريا 
البقاء  وحتقيق  اإمبويل  اإنقاذ  اأجل 
مل  الأمر  لكون  الكالت�ضيو  يف 
كانت فر�ضة  اأنه  يحدث، مو�ضحا 

ثمينة بالن�ضبة له من اأجل النتقال 
اإىل بلد جديد والتعرف على ثقافة 
جميع  ي�ضكر  اأنه  واأختتم  جديدة، 
من �ضاعده يف الفريق الأمر الذي 
اللذين  املو�ضمني  ين�ضى  يجعله ل 

ق�ضاهما مع النادي.

بنا�ضر يتعاقد ر�ضميا رفقة امليالن للعام 2024اإدارة الرو�شونوري وّفرت طائرة خا�شة لنقله واأفراد عائلته
اأنهى الالعب الدويل اجلزائري اإ�شماعيل بنا�شر ر�شميا اإجراءات النتقال اإىل �شفوف 
نادي امليالن الإيطايل بعدما وقع �شبيحة اأم�س على العقد مع م�شوؤويل الفريق بح�شور 

م�شوؤويل البفريق واملدير الريا�شي باولو مالديني اأ�شطورة الفريق والذي وقع معه العقد 
والذي ميتد لفرتة طويلة الأمد، حيث اأم�شى متو�شط ميدان املنتخب الوطني عقدا ملدة 
خم�شة اأعوام وميتد اإىل العام 2024، وح�شب م�شادر اإعالمية اإيطالية فاإن �شفقة انتقال 

بنا�شر من فريقه ال�شابق اإمبويل نحو ناديه اجلديد امليالن 

خالل مقابلة الدرع التي جرت م�شاء البارحة

غوارديوال ي�ضتبعد حمرز عن قائمة لقاء ليفربول
�ضيتي  مان�ض�ضرت  مدرب  اأبعد 
لعبه  غوارديول  بيب  الإجنليزي 
حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 
خا�ضت  التي  الالعبني  قائمة  من 
التاريخية  الدرع  كاأ�س  مقابلة 
اأمام  اأم�س  م�ضاء  خا�ضوها  التي 
حمرز  تواجد  ورغم  ليفربول، 
الذي  الالعبني  تعداد  �ضمن 
العا�ضمة لندن من اجل  اإىل  تنقل 
جتري  التي  للمواجهة  التح�ضري 

املو�ضم  لنطالق  افتتاحية 
اجلديد يف اإجنلرتا اإل اأنه ا�ضتبعد 
وذلك  القائمة  من  اأم�س  �ضبيحة 
بزمالئه  املتاأخر  التحاقه  ب�ضبب 
املتاأخرة  وعودته  النادي  يف 
الراحة  فرتة  ب�ضبب  للتدريبات 
طرف  من  نالها  التي  الإ�ضافية 
م�ضاركته  عقب  ال�ضباين  مدربه 
كاأ�س  يف  الوطني  املنتخب  مع 
هذه  جرت  التي  لالأمم  اإفريقيا 

بالدنا  وتوجت  ال�ضائفة يف م�رص 
متو�ضط  وظهر  القاري،  بلقبها 
متاأخرا  الوطنية  الت�ضكيلة  ميدان 
الناحيتني  من  اجلاهزية  يف 
خو�س  اأجل  من  والفنية  البدنية 
املقابلة الأمر الذي جعل املدرب 
الكتالوين يحذف ا�ضمه من قائمة 
التواجد  عن  ويغيب  لعبا   187

�ضمن دكة الحتياط.
ع.ق.

البطولة العربية لل�شباب للتن�س

املنتخب الوطني يحرز 11 ميدالية
للتن�س  اجلزائري  املنتخب  اأحرز 
 11 جمموع  على  ال�ضابة  للفئات 
 4 ف�ضة/   5 ذهب/   2( ميدالية 
برونز(، خالل م�ضاركته يف البطولة 
فعالياتها  اختتمت  التي  العربية 
ح�ضده  بتون�س.فبعد  ال�ضبت  اأم�س 
الأ�ضبوع املن�رصم خلم�س ميداليات 

و  النفي�س  املعدن  من  )واحدة 
يف  واحدة(  برونزية  و  ف�ضيات   3
الوطني  املنتخب  متكن  الفردي، 
ر�ضيده  اإثراء  من  ال�ضبت  اأم�س 
مناف�ضات  يف  ميداليات  ب�ضت 
ف�ضة   2 و  ذهب   1( الفرق  ح�ضب 
النفي�س  املعدن  برونز(.وكان   3 و 

لأقل  الوطني  املنتخب  اجناز  من 
كانت  فيما  )ذكور(،  �ضنة   14 من 
ن�ضيب  من  الف�ضيتان  امليداليتان 
 12 من  لأقل  الوطنيني  املنتخبني 
�ضنة   12 من  واقل  )اإناث(  �ضنة 
الربونزية  امليداليات  اأما  )ذكور(. 
الثالث فكانت من ن�ضيب منتخبات 

اقل من 13 �ضنة اإناث و اقل من 13 
�ضنة ذكور و اقل من 11 �ضنة اإناث.
املناف�ضة  هذه  يف  اجلزائر  ومثلت 
منهم  لعبا،   13 قبل  من  العربية 
خم�س فتيات حتت تاأطري املدربني 
و  غطا�س  احلفيظ  عبد  الوطنيني 

فوزي غفايتي.

اإيفرتون يعلن التعاقد مع 
موي�س كني

ال�ضابة  املواهب  اأبرز  اأحد  كني  موي�س  مع  التوقيع  اإيفرتون  اقتن�س 
اإيفرتون  اأعلن  الفائت،  املو�ضم  برزت يف  والتي  الإيطايل  يوفنتو�س  يف 
مع  لتفاق  تو�ضله  اأم�س  الإنرتنت  على  الر�ضمي  موقعه  يف  الإنكليزي 
يوفنتو�س ب�ضاأن �ضّم لعبه الدويل الإيطايل موي�س كني 19 عاما، .وجاء 
يوفنتو�س  من  اإيفرتون  مع  كني  موي�س  »وّقع  اإيفرتون:  لنادي  بيان  يف 
مقابل ر�ضوم مل يك�ضف عنها ووافق على �ضفقة متتد خلم�س �ضنوات«.
واأ�ضبح املهاجم الذي ي�ضّنف من بني اأف�ضل املواهب يف اأوروبا خام�س 
اأندريه غوميز  اإيفرتون بعد التوقيع مع ديلف والربتغايل  �ضفقة يربمها 
والإيفواري غبامني والدمناركي جونا�س.وقال كني يف ت�رصيحات ن�رصها 
اإيفرتون: »فخور جداً وي�رصفني ارتداء قمي�س اإيفرتون، �ضاأعطي اأف�ضل 

ما لدي من اأجل هذا الفريق«.
واأ�ضار كني اإىل اأّنه وّقع مع اإيفرتون لأّنه الفريق الذي ينظر اإىل امل�ضتقبل 
واإ�ضعاد اجلماهري.و�ضارك كني يف 13  الإجنازات  بتحقيق  لأمله  م�ضرياً 
مباراة م�ضجاًل �ضتة اأهداف مع يوفنتو�س يف الدوري الإيطايل املو�ضم 
وامتالكه  هيغوايني  لالأرجنتيني  يوفنتو�س  با�ضتعادة  تاأثر  لكنه  الفائت، 
ملهاجمني بحجم الكرواتي ماندزوكيت�س والربتغايل رونالدو والأرجنتيني 

ديبال.
وكالت

بر�ضلونة يح�ضر النطالق 
مفاو�ضات ا�ضرتجاع نيمار

ك�ضف موقع غول العاملي اأن نادي بر�ضلونة الإ�ضباين قد بداأ يجهز لبدء 
التوقيع  ب�ضاأن  الفرن�ضي  جريمان  �ضان  باري�س  نظريه  مع  املفاو�ضات 
تزال  ول  اجلارية،  ال�ضيفية  النتقالت  �ضوق  خالل  �ضيلفا  دا  نيمار  مع 
على  ت�ضيطر  ال�ضيف  هذا  نو  كامب  اإىل  املحتملة  الربازيلي  عودة  اأنباء 
ال�ضحافة الأوروبية واملواقع الريا�ضية العاملية، حيث اأعلن الالعب 27 
الألقاب  وح�ضد  تاألق  حيث  الكتلوين،  النادي  اإىل  العودة  يريد  اأنه  عاماً 

و�ضعر بالراحة وال�ضعادة.
قيمة  دفع  بعدما   2017 عام  يف  كتلونيا  غادر  قد  كان  ال�ضلي�ضاو  جنم 
اإل  يورو،  مليون   222 بلغت  والتي  اآنذاك،  عقده  يف  اجلزائي  ال�رصطك 
اأنه مل ي�ضتطع التاأقلم يف باري�س وتوترت العالقة بينه وبني اإدارة النادي 
الباري�ضي، التي �ضاقت ذرعاً ب�ضلوك امل�ضاهري من جنومها، موقع غول 
ذكر من خالل م�ضادر له اأن م�ضوؤويل نادي العا�ضمة الفرن�ضية على دراية 
برغبة الالعب يف العودة اإىل بر�ضلونة، واأن النتقال كان من املمكن اأن 
ينتهي بالفعل لو كان النادي الذي يود نيمار الذهاب اإليه هو ناٍد اآخر غري 

بر�ضلونة.
انتقال  عن  احلديث  منذ  الناديني،  بني  العالقة  توتر  خلفية  على  هذا 
يف  اجلزائي  بال�رصط  نيمار  رحيل  ثم  الرب�ضا،  اإىل  باري�س  جنم  فرياتي 
نيمار  اأزمة  ا�ضتمرار  من  الرغم  على  اأنه  ذاته  امل�ضدر  2017.واأ�ضاف 
اأن باري�س لن  اأثر �ضلبي على نادي ملعب حديقة الأمراء، اإل  �ضيكون له 

ي�ضهل مهمة بر�ضلونة ل�ضتعادة نيمار.

اإدارة الفريق تراجعت وقطعت الت�شالت مع وكيل اأعماله

مدرب اأوملبياكو�س يرف�س التعاقد مع بن زية
اأوملبياكو�س  نادي  اإدارة  رف�ضت 
الالعب  مع  التعاقد  اليوناين 
زية  بن  يا�ضني  اجلزائري  الدويل 
بعدما  فريق  بدون  املتواجد 
فيرنبات�ضي  ناديه  عنه  تخلى 
اإ�ضالم  مواطنه  رفقة  الرتكي 
الالعب  كان  حيث  �ضليماين، 
ال�ضابق لنادي ليل الفرن�ضي قريبا 
الدوري  يف  جتربة  خو�س  من 
النادي  يرتاجع  اأن  قبل  اليوناين، 
والتعاقد  ا�ضتقدامه  فكرة  حول 
ال�ضيفي  املركاتو  خالل  معه 
مدربه  من  بقرار  وذلك  احلايل 
فكرة  عن  النظر  �رصف  الذي 

الذي  وهو  بخدماته  ال�ضتعانة 
قال يف ت�رصيحات نقلها الإعالم 
ل  زية  بن  مثل  اأن لعب  اليوناين 
املرجوة  الإ�ضافة  تقدمي  ميكنه 
اوملبياكو�س  فريقه  مع  منه 
التوفيق  له  يتمنى  الأمر  ولهذا 
اإدارة  اأن  وك�ضف  اآخر،  فريق  مع 
مع  ات�ضالتها  قطعت  النادي 
تعمل  و�ضوف  اجلزائري  الالعب 
اآخر من  التوا�ضل مع لعب  على 
اخلط  وتدعيم  معه  التعاقد  اأجل 
وكانت  لأوملبياكو�س،  الأمامي 
اإدارة الأخري قد ربطت ات�ضالتها 
اأجل  من  زية  بن  اأعمال  وكيل  مع 

حلمل  معه  التفاق  اإىل  اتلو�ضل 
األوان ا لفريق واللعب يف �ضفوفه 
تف�ضل  اأن  قبل  املقبل  املو�ضم 
ب�ضبب  املاء  وت�ضقط يف  ال�ضفقة 

عن  ال�ضتغناء  املدرب  قرار 
القتناع  لعدم  معه  التعاقد  فكرة 

بامكانياته.
عي�شة ق.

وكالتق.ر.



جنم  روي�س  ماركو  ت�سلم 
جائزة  دورمتوند  برو�سيا 
اول  اأملانيا  يف  العام  العب 
لقاء  انطالق  قبل  ام�س 
ال�سوبر االأملاين الذي يجمع 
ببايرن  الفي�ستيفاليا  اأ�سود 

قد  روي�س  وكان  ميونخ، 
فاز باجلائزة قبل عدة اأيام، 
بعد تاألقه على مدار مو�سم 
واأجرت   ،2019-2018
ا�ستفتاًء  »كيكر«  �سحيفة 
ال�سحفيني  من  عدد  بني 

روي�س  ليح�سل  الريا�سيني، 
متقدًما  �سوًتا   158 على 
حل  الذي  هافريتز  على 
�سوًتا،   121 باإجمايل  ثانًيا 
كيميت�س  جو�سوا  واحتل 
ظهري بايرن ميونخ، املركز 

 35 ح�سد  بعدما  الثالث، 
اختيار  وجاء  فقط.  �سوًتا 
بعدما  للعام  العبًا  روي�س 
 11 و�سنع  هدًفا   17 �سجل 
 27 ظهوره يف  اأخرى خالل 
طوال  بالبوند�سليغا  مباراة 

وتعد  املا�سي،  املو�سم 
التي  الثانية  هذه هي املرة 
يظفر فيها روي�س باجلائزة، 
بعدما ح�سل عليها الأول مرة 
اأثناء تواجده مع  عام 2012 

بورو�سيا مون�سنغالدباخ.

حار�س  نوير  مانويل  بّرر 
خ�سارة  ميونخ  بايرن  مرمى 
االأملاين  ال�سوبر  لقب  فريقه 
دورمتوند  بورو�سيا  يد  على 
املباراة  يف   2-0 ام�س  اأول 
ملعب  على  جمعتهما  التي 
بارك،  اإيدونا  �سيجنال 
ثنائية  بطل  البايرن  وتلقى 
خ�سارة  والكاأ�س  الدوري 
و�سيف  دورمتوند  يد  على 
البوند�سليغا بهدفني نظيفني، 

يف  البافاري  الفريق  ليف�سل 
للعام  اللقب  على  احلفاظ 
وخالل  التوايل،  على  الرابع 
احل�ساب  اأبرزها  ت�رصيحات 
االأوروبي  لالحتاد  الر�سمي 
موقع  على  القدم  لكرة 
عقب  نوير  قال  »تويرت«، 
منحنا  من  »نحن  املباراة: 
الدخول  فر�سة  دورمتوند 
يف اأجواء اللقاء بهذا ال�سكل، 
واأ�ساف:  اأخطائنا«،  بف�سل 

ت�سجيل  يف  ت�سبب  ما  »هذا 
دون  مرمانا،  يف  هدفني 
الفوز«.  باإمكاننا  كان  ذلك 
الدويل  احلار�س  ودافع 
بب�سالة،  مرماه  عن  االأملاين 
حمققني  هدفني  اأنقذ  حيث 
مل  لكنه  االأول  ال�سوط  يف 
اأمام  التما�سك  ي�ستطع 
دورمتوند  هجمات  طوفان 
اأن  .يذكر  النهاية  حتى 
اللقب  اقتن�س  دورمتوند 

تاريخه،  يف  ال�ساد�سة  للمرة 
وحيد  لقب  بُعد  لي�سبح على 

من معادلة رقم بايرن ميونخ 
القيا�سي.

�شول�شكار واثق من بقاء بوغبا
اأعرب مدرب مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي الرنوجي اأويل غونار �سول�سكار 
الفريق  �سفوف  بوغبا يف  بول  الدويل  الفرن�سي  ببقاء  الكاملة  ثقته  عن 
خالل املو�سم اجلاري، وجاء كالم �سول�سكار بعد فوز فريقه على ميالن 
االإيطايل بركالت الرتجيح 5-4 الوقت االأ�سلي 2-2 يف مباراة غاب عنها 
بوغبا بداعي اال�سابة يف حني حتدثت بع�س التقارير عن رف�سه اللعب 
اآمال يف ال�سغط على ناديه لتحريره من اجل االنتقال اإىل ريال مدريد 
العامل  بكاأ�س  الفائز  بوغبا  بقاء  من  واثقاً  لكن �سول�سكار كان  اال�سباين، 
على  لدي  �سك  »ال  بقوله:   2018 رو�سيا  مونديال  يف  بالده  منتخب  مع 
كارديف  اإىل  الفريق  مع  ي�سافر  اأن  اأتوقع  اأكن  »مل  واأ�ساف:  االطالق«، 
حيث اأقيمت املباراة، لقد تكلمت معه بعد احل�سة التدريبية ومل يكن يف 
حالة جيدة، ال ميكن اعتبار االأمر اإ�سابة بل بع�س الوجع وبالتايل مل اأكن 

اأريد املخاطرة«.               

املان يونايتد ينهي ودياته بالفوز 
على ميالن

الدوري  من  اجلديد  للمو�سم  ا�ستعداداته  يونايتد  مان�س�سرت  اأنهى 
ميالن  على  بفوزه  املقبل،  االأ�سبوع  ينطلق  الذي  املمتاز  االإجنليزي 
االإيطايل بركالت الرتجيح 5-4 الوقت االأ�سلي 2-2 يف مدينة كارديف 
مباريات  �ست  يونايتد  مان�س�سرت  وخا�س  الدولية،  االأبطال  كاأ�س  �سمن 
خالل جوالته يف اأ�سرتاليا واآ�سيا واأوروبا وفاز بها جميعها، وتقدم الفريق 
االإجنليزي بهدف ملهاجمه ماركو�س را�سفورد بعد مراوغته مدافعني، 
من  لولبية  بت�سديدة  �سو�سو  االإ�سباين  جلناحه  بهدف  رد  ميالن  لكن 
م�سارف املنطقة، ثم �سجل مدافع مان�س�سرت ال�سويدي فيكتور ليندلوف 

هدف ميالن الثاين قبل اأن يعادل جي�سي لينغارد بكرة ي�سارية زاحفة.
ويف نهاية الوقت االأ�سلي، جلاأ الفريقان اإىل ركالت الرتجيح حيث جنح 
لركلة  الت�سدي  يف  خيا  دي  دافيد  االإ�سباين  مان�س�سرت  مرمى  حار�س 
مالديني،  باولو  ميالن  اأ�سطورة  جنل  عاماً   17 مالديني  دانيال  ال�ساب 
فريقه  �سالح  النتيجة يف  دانيال جيم�س  اجلديد  الوافد  يح�سم  اأن  قبل 
برتجمته الركلة اخلام�سة بنجاح، وي�ستهل مان�س�سرت يونايتد م�سواره يف 
ملعب  على  قوية  مواجهة  يف  ت�سل�سي  �سد  املمتاز  االإجنليزي  الدوري 

اأولدترافورد يف 11 اأوت احلايل.

غوارديوال: دي بروين تفوق على �شالح
غوارديوال  بيب  االإ�سباين  علق 
على  �سيتي  مان�س�سرت  مدرب 
قائمة  يف  الالعبني  اختيارات 
التابعة  االأف�سل  جلائزة  املر�سحني 
وقال  القدم،  لكرة  الدويل  لالحتاد 
اأبرزتها  ت�رصيحات  يف  غوارديوال 
اأحتدث  »لن  الغارديان:  �سحيفة 
اجلائزة  لهذه  املر�سحني  اأن  عن 
باأن  فوجئت  لكنني  ي�ستحقونها،  ال 
باأربعة  توجوا  الذين  فريقي  العبي 

واأ�ساف:  واحدة«،  ملرة  ولو  ير�سحوا  مل  االإجنليزي  الدوري  يف  األقاب 
»رمبا االأمر يعتمد على التتويج بلقب دوري اأبطال اأوروبا، وعندما نفوز 
وتابع:  املر�سحني«،  قائمة  �سمن  فريقنا  العبو  �سيكون  البطولة  بهذه 
»اإنهم ال يهتمون يف التقييم بالبطوالت االأخرى التي تقام على مدار 10 
اأو 11 �سهًرا وهذا غري عادل، فاأنا ال اأتخيل اأن هناك العبًا قدم مو�سًما 

اأف�سل من برناردو �سيلفا«.
 ووا�سل: »خالل 8 �سنوات فزنا باأربعة األقاب ببطولة الدوري االإجنليزي 
املمتاز، ولكن مل يفز اأبًدا �سريجيو اأغويرو اأو دافيد �سيلفا اأو فين�سنت 
قبل  املو�سم  »خالل  واأمت:  اإجنلرتا«،  يف  العب  اأف�سل  بلقب  كومباين 
املا�سي و�سلنا اإىل 100 نقطة، ومع احرتامي ملحمد �سالح ولكن كيفن 
توج  اأن �سالح  يذكر  نظر«.  وجهات  ولكنها  عليه  يتفوق  كان  بروين  دي 
املا�سي على ح�ساب دي  قبل  باملو�سم  اإجنلرتا  اأف�سل العب يف  بلقب 

بروين الذي حقق لقب الربميريليغ رفقة مان�س�سرت �سيتي.

دورمتوند  بورو�سيا  لّقن 
غرميه بايرن ميونخ در�ًسا 
بعدما  الكرة  فنون  يف 
ام�س  اأول  عليه  تغلب 
بهدفني دون رد على ملعب 
بارك،  اإيدونا  �سيجنال 
ال�سوبر  لكاأ�س  بطاًل  ليُتوج 
االأملاين، �سجل هديف فوز 
باكو  الثنائي  دورمتوند 
�سان�سو  وجادون  األكا�سري 
و69،   48 الدقيقتني  يف 
الفي�ستيفال  اأ�سود  ليقودا 
غياب  بعد  باللقب  للفوز 
بداأت  �سنوات،   5 دام 
باإيقاع �رصيع منذ  املباراة 
لي�سل  االأوىل  حلظاتها 
دورمتوند ملرمى احلار�س 
مانويل نوير بفر�سة هدف 
حمقق بعد مرور 50 ثانية 
ماركو  طريق  عن  فقط 
روي�س اخلايل من الرقابة، 
بي�رصاه  �ساروخية  م�سدًدا 
اإىل  برباعة  نوير  اأبعدها 
الهجوم  ورغم  ركنية، 
اللحظات  يف  اخلاطف 
دورمتوند  تراجع  االأوىل 
للخلف يف الدقائق التالية، 
الفريق  من  �سيطرة  و�سط 
جمريات  على  البافاري 
خطورة  دون  لكن  اللعب 
احلار�س  مرمى  على 
اأ�سود  وكاد  هيتز،  مارفني 
يتقدموا  اأن  الفي�ستيفال 
مرور  بعد  اأول  بهدف 

تلقى  بعدما  دقيقة،   14
يف  بينية  متريرة  األكا�سري 
و�سط امللعب ليخرج نوير 
من مرماه بغرابة، مما دفع 
لت�سديد  ال�سباين  املهاجم 
الكرة ب�رصعة نحو املرمى 
مرت  الكرة  لكن  اخلايل 

بجوار القائم. 
االأ�سفر  الزحف  وا�ستمر 
الذي  نوير  مرمى  نحو 
اأنقذ مرماه من هدف اآخر 
اأر�سية  بت�سديدة  حمقق 
جرييرو  اأطلقها  زاحفة 
منطقة  داخل  من  بي�رصاه 
حار�س  لكن  اجلزاء، 
بقدمه  اأبعدها  البافاري 
الدقيقة  ويف  برباعة، 
باأول  البايرن  و�سل   23

فر�سة خطرية على مرمى 
طريق  عن  دورمتوند 
ت�سديدة كينج�سلي كومان، 
الذي تهياأت له الكرة داخل 
لي�سددها  اجلزاء  منطقة 
اأ�سود  حار�س  لكن  بقوة، 
وبدا  اأبعدها،  الفي�ستيفال 
دورمتوند  اعتماد  وا�سًحا 
الدفاعية  الكثافة  على 
اأمام  امل�ساحات  واإغالق 
مع  البافاري،  الفريق 
�رصيعة  مبرتدات  اخلروج 
العبي  لتقدم  ا�ستغالاًل 
واأخطاأ  لالأمام،  البايرن 
هيتز يف التعامل مع اإحدى 
لت�سل  العر�سية  الكرات 
الذي  كومان  اإىل  الكرة 
بالراأ�س  توجيهها  حاول 

لكنها  ال�سباك،  داخل 
جاءت �سعيف، ليم�سك بها 

حار�س دورمتوند. 
دورمتوند  مُيهل  ومل 
دقائق   3 �سوى  �سيفه 
ال�سوط  بداية  على  فقط 
اأول  بهدف  ليباغته  الثاين 
الذي  األكا�سري،  طريق  عن 
بعد  اأر�سية  متريرة  تلقى 
�سان�سو  من  فردي  جمهود 
بت�سديدة  االأول  ليقابلها 
نوير  ف�سل  خادعة  اأر�سية 
ومنع  لها،  الت�سدي  يف 
فر�سة  من  ال�سيوف  هيتز 
بعدما  النتيجة  معادلة 
من  قوية  لت�سديدة  ت�سدى 
ليحولها  جوريت�سكا  ليون 
اأن  قبل  ركنية،  اإىل  بيده 

من  حمقًقا  هدًفا  مينع 
اأبعد  بعدما  �سباكه  �سكون 
ت�سديدة لتوما�س مولر من 
وبعد  املرمى،  خط  على 
ثواٍن معدودة، قام جو�سوا 
فردي  مبجهود  كيميت�س 
منطقة  باخرتاق  رائع 
كل  راوغ  بعدما  اجلزاء، 
من واجهه، قبل اأن يتجاوز 
احلار�س هيتز لكن الكرات 
طالت عليه، لت�سيع فر�سة 

معادلة النتيجة.
بالكرة  �سان�سو  وانطلق 
حتى  امللعب  منت�سف  من 
و�سل ملنطقة اجلزاء، قبل 
اأن ي�سدد كرة اأر�سية مرت 
لي�ساعف  نوير  اأقدام  بني 
النتيجة الأ�سود الفي�ستيفال 
الثاين،  الهدف  بت�سجيل 
من  بالكرة  كومان  وانطلق 
مر�ساًل  االأمين  اجلانب 
راأ�س  اإىل  متقنة  عر�سية 
ليفاندوف�سكي  روبرت 
الذي قابلها ب�رصبة راأ�سية 
�سهلة  ذهبت  لكنها  قوية، 
وتراجع  هيتز،  يدي  بني 
للخلف  دورمتوند  العبو 
يف الدقائق املتبقية، بينما 
الو�سول  البايرن عن  عجز 
بفر�سة خطرية على مرمى 
اأ�سود  ليحافظ  هيتز، 
تقدمهم  على  الفي�ستيفال 
حتى اإطالق �سافرة النهاية 

بفوز �ساحب االأر�س.
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بوري�شيا دورمتوند يتوج بطالاً لل�شوبر االأملاين

نوير: اأخطاء البايرن منحت دورمتوند ال�شوبر

روي�س يت�شلم جائزة اأف�شل العب باأملانيا
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كتاب »داخل عقل فالدميري بوتني« لـ«مي�شيل الت�شانينوف«

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني 
يف ا�ستعادة قوة رو�سيا

تزعم الرئي�س الرو�شي »فالدميري بوتني« خالل ال�شنوات املا�شية م�شروًعا ل�شتعادة املكانة 
القيادية لدولته يف النظام العاملي، ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق النفوذ التقليدي التاريخي 
ملو�شكو. ولعل هذا ما دفع العديد من الأدبيات اإىل احلديث عن مقاربة جديدة لل�شيا�شة الرو�شية 

حتت ا�شم »البوتينية«. وت�شتند اإىل عدد من الأفكار الرئي�شية، على غرار الرغبة يف ا�شتعادة 
املجد التاريخي لرو�شيا، والتو�شع يف الف�شاء الأورا�شي، ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق 

النفوذ الرو�شي عرب اأدوات متعددة تقليدية وغري تقليدية، مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية، ف�شاًل 
عن الُبعد املحافظ يف فكر »بوتني«.

عر�س/ حممد ب�شيوين - 
باحث يف العلوم ال�شيا�شية

يتناول  ال�صدد،  هذا  ويف 
فالدميري  عقل  »داخل  كتاب 
الت�صانينوف«  لـ«مي�صيل  بوتني« 
للرئي�س  ال�صيا�صية  التوجهات 
املكونات  واأهم  الرو�صي، 
والتي  التوجهات،  لهذه  الفكرية 
الواقعية  بني  ما  بدرجة  جتمع 
املحافظة،  والأفكار  ال�صيا�صية 
للتاأكيد  توظيفه  يتم  وكالهما 
على املكانة الرو�صية يف العامل 
واإ�صعاف  ومواجهة  املعا�رص، 
القوى املناوئة ملو�صكو عاملًيّا.

التكوين الفكري والعملي

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  ي�صري 
»فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 
املرجعيات  ي�صتخدم  بوتني« 
العامة،  خطاباته  يف  الفل�صفية 
كفيل�صوف،  ي�صنفه  ل  اأنه  اإل 
والثقايف  العلمي  تكوينه  اإن  اإذ 
اإطار  يف  ال�صائع  النمط  هو 
ال�صابقة؛  ال�صوفيتية  املنظومة 
القانون  در�س  الذي  فـ«بوتني« 
بطر�صربج  �صان  جامعة  يف 
اأن يتم تذكره  احلكومية، يف�صل 
جهاز  يف  تاريخه  خالل  من 
»الكي  ال�صوفيتية  ال�صتخبارات 
جي بي«، كما اأنه عادة ما يف�صل 
الكتب  على  اجل�صدية  الأن�صطة 
والفل�صفة. ويعترب ريا�صة اجلودو 
الفل�صفة  مبثابة  ميار�صها  التي 
احلقيقية، ول �صيما اأنها »تعلمنا 
اأن ن�صتخدم ما لدينا، ونُقّدر ما 
كافية  قوة  فهي  ثم  ومن  منلكه، 

لإ�صقاط اخل�صم«.
هناك  اأن  الكاتب  ويُ�صيف 
يف  �صاهمت  عديدة  عوامل 
والعملي  الفكري  التكوين 
مرحلته  منها  الرو�صي،  للرئي�س 
تعلم من خاللها  التي  الدرا�صية 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صماء 
ذلك؛  على  عالوة  الرئي�صيني. 
جهاز  داخل  عمله  �صنوات  فاإن 
اأعطته  ال�صتخبارات ال�صوفيتية 
ثم،  ومن  اأكرب.  عملية  خربة 
يعتقد املوؤلف اأن »بوتني« يج�صد 
اإىل  للمنت�صب  املهنية  ال�صفات 
ا  جهاز »الكي جي بي«، خ�صو�صً
العمل  بـ«مهارات  املتعلقة  تلك 
كيفية  ومعرفة  النا�س،  مع 

وقد  الفهم«،  وكيفية  ال�صتماع، 
الكتاب،  بح�صب  ذلك،  انعك�س 
ك�صب  على  »بوتني«  قدرة  يف 
والتكيف  معه،  املتحاورين  ثقة 
معهم.  لال�صتجابة  املطلوب 
القيم  اأثرت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
»بوتني«  ن�صاأ  التي  املجتمعية 
الفكري  تكوينه  يف  كنفها  يف 
ولعل  ال�صيا�صية،  واجتاهاته 
النتماء  قيمة  القيم  هذه  اأهم 
الوطني، وكذا الثقافة الع�صكرية 
داخل  لعقود  �صائدة  ظلت  التي 
اإذ  ال�صابق،  ال�صوفيتي  الحتاد 
بالطابع  يت�صم  كان  التعليم  اإن 
الأطفال  وكان  الع�صكري، 
ي�صطرون لقراءة اأدبيات احلرب 
بالنف�س،  للت�صحية  كاإعداد 
الع�صكرية  اخلدمة  و�صكلت 
يف  اللحظات  اأهم  من  واحدة 

احلياة ال�صوفيتية.
اأن  »الت�صانينوف«  ويفرت�س 
وفكرية  �صيا�صية  جمموعة  ثمة 
ودينية حتيط بالرئي�س الرو�صي 
وتوؤثر ب�صكل اأو باآخر يف اأفكاره 
الأكرب  والن�صبة  وتوجهاته، 
يف  »بوتني«  عليهم  يعتمد  ممن 
هم  املعلومات  على  احل�صول 
الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني 
)كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة  اإىل 
من  ال�صيا�صيون  تعني  �صوفيتية 
والأمنية(،  الع�صكرية  اخلدمات 
وغالبًا هم مثل »بوتني« من �صان 

بطر�صربج. 
يف  املوؤثرة  املجموعة  ت�صم 
من  اأ�صماء  »بوتني«  �صيا�صات 
�صوركوف«،  »فالدي�صالف  قبيل 
الذي يرجع له الف�صل يف �صياغة 
مفهوم »الدميقراطية ال�صيادية«، 
التقنيات  يف  خبرًيا  ويعد 
م�صت�صار  وهو  ال�صيا�صية، 
الأوكرانية،  ال�صئون  يف  لبوتني 
مدير  بورتنيكوف«  و«األك�صندر 
هيئة الأمن الفيدرالية منذ عام 
با�صرتيكني«  و«األك�صندر   ،2008
الرو�صية  التحقيق  جلنة  رئي�س 
اجلرمية،  علم  يف  واخلبري 
يرتاأ�س  الذي  �صيت�صني«  و«اإيغور 
واعتربته  نفط«  »رو�س  �رصكة 
»فاينن�صال تاميز« يف عام 2010 
بعد  ال�صلطة  يف  الثالث  الرجل 
ميدفيديف«  و«دميرتي  »بوتني« 
احلايل(،  الوزراء  )رئي�س 
نائب  روجوزين«  و«دميرتي 
و«فالدميري  الوزراء،  رئي�س 

يرتاأ�س  كان  الذي  ياكونني« 
حتى  احلديدية  ال�صكك  هيئة 
�صديق  وهو   ،2015 اأغ�صط�س 
�صنوات  منذ  الرو�صي  للرئي�س 

طويلة.
ا  اأ�صخا�صً املجموعة  ت�صم  كما 
ال�صيا�صيي  الإطار  خارج  من 
الأفالم  خمرج  مثل  التقليدي، 
ميخالكوف«  »نيكيتا  ال�صهري 
الذي �صعى عرب عقود من خالل 
ولدة  فكرة  جت�صيد  اإىل  اأعماله 
�صقوط  بعد  البي�صاء«  »رو�صيا 
الدين  رجل  وكذلك  ال�صيوعية، 
الأب »تيخون �صيفكونوف« الذي 
الرئي�س  على  ما  بتاأثرٍي  يحظى 

الرو�صي.

مع�شلة التاريخ ال�شوفيتي

اأحد  ال�صوفيتي  التاريخ  �صكل 
للرئي�س  الإ�صكالية  الق�صايا 
الوثيقة  ففي  الرو�صي، 
عقد  نهاية  يف  ن�رصها  التي 
املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات 
منعطف  عند  »رو�صيا  بعنوان 
الناأي  »بوتني«  حاول  الألفية«، 
ال�صيوعي،  املا�صي  عن  بنف�صه 
وذكر اأنه �صد ترميم اأيديولوجيا 
من  �صكل  باأي  الر�صمية  الدولة 
يطرح  اأن  حاول  بل  الأ�صكال، 
ل  مغاير  ليربايل  كنموذج  نف�صه 
لدى  ال�صكوك  من  الكثري  يثري 

الدول الغربية الأخرى.
اأن  بدا  الوقت،  مبرور  ولكن 
التاريخ  من  »بوتني«  موقف 
فهو  تعقيًدا،  اأكرث  ال�صوفيتي 
يُبدي حما�صة كبرية  واإن كان ل 
الأيديولوجيا احلاكمة  ل�صتعادة 
ال�صابق؛  ال�صوفيتي  لالحتاد 
الإنكار  ل�صيا�صة  كر�س  اأنه  اإل 
ال�صلبي  للتاريخ  والتجاهل 
لتخفيف  ال�صوفيتي  لالحتاد 
التاريخ،  لهذا  النتقادات  حدة 
»جوزيف  حقبة  �صيما  ول 
ال�صلطة  فخطاب  �صتالني«. 
الأعمال  يتجنب و�صف  املراوغ 
»�صتالني«  نظام  ارتكبها  التي 
على  ويركز  جرائم،  باأنها 
و�صفها بالأخطاء، ويتم تربيرها 
و�صياقات  ال�صيا�صية  بالظروف 

احلرب اآنذاك.
للكتاب،  وفًقا  »بوتني«،  �صاغ 
اإطاًرا حلماية التاريخ ال�صوفيتي 
امل�صاحلة  فكرة  اإىل  ا�صتناًدا 

على  واحلفاظ  الوطنية، 
وبالتايل  املجتمعي.  ال�صتقرار 
م�صاريع  اأي  اإطالق  رف�س 
ت�صتهدف  الذاكرة،  لإحياء 
التاريخ  وحما�صبة  فح�س 
بوتني  جادل  حيث  ال�صوفيتي، 
»باأن البحث عن تاريخ ال�صيوعية 
ل يعني تنظيم عمليات للتطهري 
اأ�صا�س  على  النا�س  ومالحقة 
احلزب  يف  اأع�صاء  كانوا  اأنهم 
يف  عملوا  رمبا  اأو  ال�صيوعي 
مرتبطة  ع�صكرية  منظمات 
الأمر  هذا  مثل  لأن  باحلزب، 
اأنحاء  يف  الفتنة  يزرع  اأن  ميكن 

املجتمع«.

توجهات رئي�شية

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  يُ�صري 
يف  »بوتني«  خطابات  حتليل 
العقد الأول من الألفية اجلديدة 
ذاته  ال�صيء  يقل  مل  اأنه  يو�صح 
للجميع، حيث اختلفت مفرداته 
تعلق  فحينما  وجهته،  باختالف 
»بوتني«  كان  باأوروبا  الأمر 
اأن  ويوؤكد  »كانط«،  من  يقتب�س 
وعندما  اأوروبية،  دولة  رو�صيا 
الأمر  كان  اآ�صيا  اإىل  ذهب 
املثال،  �صبيل  فعلى  خمتلًفا. 
كان  ال�صني  يخاطب  كان  حينما 
الغرب،  يدين  خطاًبا  ي�صتدعي 
�صئون  يف  التدخل  و�صيا�صات 

الدول الأخرى.
القول  تاأ�صي�ًصا على ذلك، مُيكن 
تنطوي  البوتينية  ال�صيا�صة  اإن 
التوجهات  من  عدٍد  على 

الرئي�صية املتمثلة فيما يلي:

اأوًل- التوّجه املحافظ: 

يف  �صعى  »بوتني«  اأن  �صحيح 
نف�صه  تقدمي  اإىل  الأمر  بادئ 
يطمح  وليربايل  م�صلح  اأنه  على 
الغربية،  الدول  مع  التعاون  اإىل 
حتول  الوقت  مبرور  اأنه  بيد 
الأفكار  نحو  متزايدة  ب�صورة 
بداأ  ما  و�رصعان  املحافظة، 
التي  رو�صيا  فكرة  عن  يتحدث 
والقيم  التقاليد  على  تعتمد 
القيم  ا  وخ�صو�صً الأ�صا�صية، 
هذه  وتبلورت  امل�صيحية. 
الفل�صفة ب�صكل كبري خالل فرتته 
الرئا�صية الثانية )2008-2004(.

الإرهابية،  الهجمات  تزايد  ومع 

تتعر�س  التي  الكتاب،  بح�صب 
ا�صتدعاء  تنامى  رو�صيا  لها 
الدينية  للمفردات  »بوتني« 
ويف  التطرف.  ملواجهة  كاآلية 
الكني�صة  باتت  ال�صياق،  هذا 
حليفة  الرو�صية  الأرثوذك�صية 
�صيا�صته  يف  الرو�صي  للرئي�س 
كما  املحافظة.  املجتمعية 
املحافظ  الطابع  من  جزًءا  اأن 
احلذر  بتعامله  ارتبط  لـ«بوتني« 
احلديثة،  التكنولوجيا  مع 
ي�صتخدم  ل  اأنه  ذكر  اإنه  حيث 
ما  وكثرًيا  الإلكرتوين،  الربيد 
وامل�صكالت  الإنرتنت  انتقد 
 ،2013 عام  ويف  يطرحها.  التي 
اأعرب عن اأ�صفه لرتاجع م�صتوى 
التطور  ب�صبب  العامة  املعرفة 
ومل  التكنولوجيا.  يف  ال�رصيع 
يكتف بذلك، لكنه اعتمد ب�صورة 
هجومي  اأ�صلوب  على  متزايدة 
والراف�صني  املعار�صني  على 
وو�صفهم  انتخابه،  لإعادة 

بارتكاب »اخليانة القومية«.

ثانًيا- طموحات القيادة: 

رغبته  يُخِف  مل  »بوتني«  اإن  اإذ 
الرو�صية  املكانة  ا�صتعادة  يف 
وا�صتح�رص  الدويل،  النظام  يف 
ذلك  لتحقيق  عديدة  اأدوات 
ع�صكري  منها  البع�س  الأمر، 
على  ال�صيطرة  �صمان  عرب 
مناطق النفوذ احليوي ملو�صكو، 
ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�س 
الرو�صي،  بالنموذج  يعرف  مبا 
والذي ينطوي على قيم الوطنية 
وامل�صيحية الأرثوذك�صية؛ ليعطي 
للمواقع  اأهمية  »بوتني«  بذلك 
املقد�صة الأرثوذك�صية الرو�صية، 
الدور  تاأكيد  اأدوات  من  وعّدها 
�صاغ  ذلك،  ومبوازاة  الرو�صي. 
خمتلًفا  �صكاًل  الرو�صي  الرئي�س 
باتت  حيث  للدميقراطية، 
تعني  الرو�صية  الدميقراطية 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  »قوة 
ولي�س  الذاتي،  للحكم  اخلا�صة 
الوفاء باملعايري املفرو�صة على 

رو�صيا من اخلارج«.
تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأهمية  الرو�صي«  »العامل  فكرة 
بناء  وت�صتهدف  متزايدة. 
ملو�صكو  داعمة  عاملية  �صبكة 
الفكرة  هذه  وتنطوي  ونفوذها. 

من  ال�صتفادة  �رصورة  على 
ال�صتات.  يف  الرو�س  املواطنني 
يف  هذا  عن  »بوتني«  عرّب  وقد 
اأهمية  اأكد  حينما   2000 عام 
»حماية املواطنني الرو�س داخل 
ما  و�رصعان  وخارجها«.  البالد 
�صعى اإىل تعزيز الروابط اللغوية 
الرو�صي.  ال�صتات  مع  والثقافية 
دور  ا�صتح�صاره  اإىل  بالإ�صافة 
الوحدة  اأن  اعترب  اإذ  الكني�صة، 
بني بطريركية مو�صكو والكني�صة 
التي  اخلارج،  يف  الأرثوذك�صية 
معار�صة  كموؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 
للبال�صفة،  الكني�صة  خل�صوع 
الوحدة  لتعزيز  �رصوري  �رصط 

للعامل الرو�صي باأ�رصه.

ثالًثا- املجال الأورا�شي: 

يحظى  الذي  املجال  وهو 
»بوتني«  لدى  وا�صح  باهتمام 
اأهمها  عديدة،  لعتبارات 
رو�صيا  لدمج  الأوروبي  الرف�س 
عالوة  الأوروبية.  املنظومة  يف 
اأن  »بوتني«  يعتقد  ذلك،  على 
املحورية  الدولة  هي  بالده 
واأنها  ا  خ�صو�صً اأورا�صيا،  يف 
الأعراق،  متعددة  وا�صعة  دولة 
�صورة  متثل  فاإنها  وبالتايل 
هذا  ومن  لأورا�صيا.  م�صغرة 
يف  »بوتني«  �رصع  املنطلق، 
اأورا�صي  اقت�صادي  احتاد  بناء 
القوى  مع  التناف�س  اإىل  يهدف 
ويعزز  الكربى،  القت�صادية 
الوقت  يف  الرو�صي  النفوذ  من 
رو�صيا  م�صالح  ويخدم  ذاته، 
يف  امل�صاركة  نحو  وم�صاعيها 
رابًعا-  الدويل.  النظام  قيادة 
تتعاطى  اخل�صوم:  اإ�صعاف 
الأوروبي  الحتاد  مع  رو�صيا 
والوليات املتحدة وحلف الناتو 
اأنها قوة مناوئة لها ت�صعى  على 
ووفًقا  نفوذها.  تقوي�س  اإىل 
لالأبحاث  »بيو«  مركز  لدرا�صة 
من   %60 فاإن   ،2015 يونيو  يف 
ا�صتطالع  مت  )ممن  الرو�س 
اآرائهم( لديهم وجهة نظر �صلبية 
و%80  الأوروبي،  الحتاد  جتاه 
لديهم توجهات مثيلة جتاه حلف 
الرو�س  ثلث  يُرجع  كما  الناتو. 
القت�صادي  الو�صع  تدهور 
الغربية  العقوبات  اإىل  لبالدهم 

املفرو�صة على رو�صيا. 



ال�سابة بثينة مربوكية« للو�سط«

»ال�سق الأ�سود«… ميثل اجلانب املظلم 
من الإن�سان داخل واقعه املعي�ش

بثينة مربوكية ذات االثنني و الع�سرين عاما مواليد 3جوان 1997 ، من والية خن�سلة ، بالتحديد بلدية الوجلة ، متح�سلة على �سهادة لي�سان�س 
يف االأدب العربي فرع الدرا�سات االأدبية ، اأول اإ�سدار لها جمموعة ق�س�سية بعنوان »ال�سق االأ�سود«  وهي  نا�سطة جمعوية يف كل من جمعية في�س 
االإح�سان لوالية خن�سلة و اأمل نور ال�سالم لوالية باتنة ، وبعيدا عن الكتابة و الن�ساطات اجلمعوية ، لديها اهتمامات اأخرى بامل�سرح و املو�سيقى.

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف

كيف كانت بدايتك يف 
عامل الكتابة؟

كانت  الكتابة  بدايتي يف عامل 
و  احرتفتها  هواية  عن  عبارة 
اأنا ذات الع�رش �سنوات لكن مل 
اأ�سع لتطويرها و االنفتاح على 
ك�سف  و  الوا�سع  املجال  هذا 
خباياه اإال بعد اأن حزت �سهادة 
حلمي  اإىل  رجعت  البكالوريا 
و  اأخرى  مرة  الأحييه  الدفني 

اأ�سعى جاهدة لتحقيقه.

هل واجهِت �سعوبات 
يف بداية م�سوارك يف 

الكتابة ؛ �سواًء من االأ�سرة 
اأو املجتمع؟

الكاتب  اأن  النفي  ميكنني  ال 
بداية  يف  يواجه  اأن  له  مقدر 
جناحه  بعد  حتى  و  م�سواره 
اأن  ميكن  عبارات  و  �سعوبات 
بالن�سبة  لكن   ، حتطم عزميته 
قبل  من  �سعوبات  اأجد  مل  يل 
عائلتي فهم اأول دعم و ت�سجيع 
اأعتربه  ال  املجتمع  اأما   ، يل 
م�سدر اإحباط فكل كلمة قيلت 
عن  التخلي  على  حتثني  يل 
حلمي كانت حافزا لال�ستمرار 

اأكرث.

ما هي اأهم الكتب اأو 
الكتاب الذين �ساعدوك 

يف الكتابة؟

على  حكرا  لي�ست  الكتابة 
لي�ست  و  معينني  اأ�سخا�ص 
فمن   ، كان  الأي  متاحة  اأي�سا 
ميتلك  من  فقط  هو  يكتب 
النزعة و الرغبة و الدافع اإىل 
ذلك لدرا�سة مو�سوع هادف اأو 

ر�سالة ما يف نوعه االأدبي.

هل الكتابة موهبة 
مق�سورة على اأ�سخا�س 

معينني؟

و  هواية  كانت  لدي  الكتابة 
حقيقة مل اأكن اأ�سمح الأي اأحد 

لكن  ن�سو�سي،  على  باالطالع 
قلمي  اأحرر  ما جعلتني  طاقة 
و اأنقل ما جتود به اأناملي اإىل 
بداية  كانت  تلك  و   ، القراء 
اأن تطور  اإىل  االأدبي  م�سواري 
واقع  هو  و  الكتاب  ن�رش  حلم 

االآن

ما الذي جعل الكتابة 
لديك تتحول من جمرد 
هواية ايل كتاب من�سور 
وبداية ملجال احرتايف 

جديد؟

العديد  من  امل�ساعدة  تلقيت 
كانت  لو  و  الكتاب  من 
م�سجعة  و  ب�سيطة  كلماتهم 
الرائعة  اجلزائرية  الكاتبة   ،
الدين  جالل   ، جلطي  ربيعة 
عبد   ، حويل  اأمين   ، �سلطان 
اإ�سالم  و  طواهرية  الرزاق 
جزيل  لهم  اأوجه  غري�ص.. 
بالن�سبة للكتب متنوعة  ال�سكر 
و كثرية لكتاب اأجانب و عرب 
، اأذكر منهم كتاب اأحمد عبد 
�سالم«  »ترنيمة  رواية  املجيد 
على  بليغ  تاأثري  ذات  كانت 
نف�سي و كتب م�سطفى لطفي 
باللغة  تزخر  التي  املنفلوطي 
كتب  اإىل  باالإ�سافة  الراقية 

فرعية ال داع لذكرها.

الكتاب ب�سكل عام .. 
كيف اأتت لك فكرته ؟

افتتح  ق�س�سية  كمجموعة 
فكرة  هي  م�سواري  بها 
موا�سيع  اأمام  القارئ  جتعل 
يعجبه  ما  منها  ينتقي  كثرية 
من  الكتاب  على  يحكم  ال  و 
مو�سوع  من  و  واحدة  زاوية 
للموا�سيع  بالن�سبة  اأما  واحد 
موا�سيع  كانت  اخرتتها  التي 
املعي�ص  الواقع  من  ماأخوذة 
لكنها  الكثري  عنها  يغفل  رمبا 
و  كاالنتحار  بكرثة  موجودة 
الهجرة غري ال�رشعية ، ال�سحر 

، اخليانة و ما اإىل ذلك.

ال�سق االأ�سود ، ا�سم 
الكتاب يتكون من كلمتني 

هل ترى اأنه منا�سب ملا 
بداخل الكتاب ؟

متاما  يعرب  الكتاب  عنوان 
االأ�سود  فال�سق  يحتويه  عما 
من  املظلم  اجلانب  ميثل 
االإن�سان و املكان الذي ينتمي 
اأفعالهم  ح�سب  بع�سهم  اإليه 
يف  للخو�ص  اختياراتهم  و 

احلياة.

كم ا�ستغرق كتاب ))ال�سق 
االأ�سود (( من الوقت كي 
تكتبيه ، وكيف ومتى 

اأنهيته ؟

بكتابتها  قمت  ق�سة  اأول 
 2018 جوان  �سهر  يف  كانت 
ب�سكل  الكتابة  بعدها  الأوا�سل 
عدد  و�سل  اأن  اإىل  متقطع 
الع�رشين  و  الواحد  الق�س�ص 
اأن  التي ف�سلت  غري اخلواطر 
اأ�سع لها بابا يف نهاية الكتاب 
جميع  ن�سيب  من  يكن  مل 
قمت  فقد  تن�رش  اأن  الق�س�ص 
ليكون  فقط  ثمانية  باختيار 
من ن�سيبها اأن تكون بني دفتي 
من  الأنتهي  االأ�سود«  »ال�سق 

كتابته يف �سهر مار�ص 2019.

من �سمم لك غالف 
الكتاب .. وهل �ساركت يف 
فكرة الت�سميم مع امل�سمم 

اخلا�س ب الغالف ؟

طرف  من  الغالف  ت�سميم 
زكرياء رقاب الذي كان �سبورا 
و  فالفكرة  مزاجيتي  على 
�سورة  لدي  �سكال  العنوان 
و  جت�سيدها  اأردت  ذهنية 
 ، االختيار  ال�سعب  من  كان 
ال�سورة  مع  ت�سادفت  اأن  اإىل 
و  االأنثوية  الهيئة  متثل  التي 
االأر�ص  و  املرتاكمة  االأيدي 
غري وا�سحة املالمح الأجدها 
ميثل  اأن  ميكن  ت�سميم  اأن�سب 
العمل  مت  و  االأ�سود  ال�سق 

بنجاح.

هل تعتقدين اأن �سخ�سية 

الكاتب ميكن للقارئ اأن 
يكت�سفها فيما بني �سطور 

الكتابة ؟

اأكيد �سخ�سية الكاتب ال ميكن 
القارئ  و  كتاباته  عن  عزلها 
الذكي فقط ميكنه اأن يكت�سف 

الكاتب من خالل ن�سو�سه

هل تكتبني الأنك تريدين 
اإر�سال ر�سالة من خالل 

كتاباتك اأم هي طاقة 
تخرج منك على هيئة 

كلمات ؟

اأنا اأومن اأن االأدب ر�سائل ، و 
ر�سائل  يوجه عدة  كتابي هذا 
من خالل الق�س�ص و اخلواطر 

التي دونتها فيه.

كيف مت ن�سر الكتاب ، 
وما هي التحديات التي 

واجهتها للو�سول اإىل 
النا�سر ؟

مت ن�رش الكتاب تعاقدا مع دار 
املثقف ، املدير العام �سمرية 
بالغة  كانت  التي  من�سوري 
ب�سطت  و  الطيبة  و  التوا�سع 
اأول عمل يل  لن�رش  ال�سبيل  يل 
، و لن اأغفل عن اأ�رشة املثقف 
كاملة التي �سعت جاهدة ليكون 

العمل يف امل�ستوى

نعود يف �سياق الكتاب مرة 
اأخرى .. كتاب  ال�سق 

االأ�سود ، هل اأجهدك اأم 
كنت مرتبة اأفكاره قبل 
اأن ت�سرعي يف البدء يف 

ت�سطريه ؟

اأجهدين  الكتاب  اأن  حقيقة 
عامة  فكرة  فوالدة  كثريا 
للق�سة و خلق اأحداث تتما�سى 
نابعة من اخليال  و  الواقع  مع 
بع�ص  ففي  جدا  �سعب  اأمر 
من  الكتابة  اأعيد  االأحيان 
ال  الن�ص  اأن  الأجد  البداية 
�سيئا  يبعث  فهذا   ، ير�سيني 
من امللل و االإحباط ، الأعزل 
واأتفرغ  معية  فرتة  نف�سي 
اأن  اإىل  املطالعة  و  للبحث 
اأوا�سل  و  عزميتي  اأجدد 

ال�رشد.

هناك �سباب يحبون 
الكتابة ولكنهم ال 

يعرفون كيف يظهرون 
اأعمالهم اإىل النور .. ما 

الن�سيحة التي تقدمينها 
اإليهم؟

و  العزمية  دائما  هذا  اأكرر 
ال�سعي  مع  بالنف�ص  الثقة 
باملطالعة  املوهبة  لتطوير 
للو�سول  االأ�سا�سي  الدافع  هم 

اإىل املبتغى فهذه ر�سالتي اإىل 
يبلغ  اأن  يريد  نا�سئ  كاتب  كل 

النور.

ما هي ن�سيحتك للذين 
يريدون تنمية موهبة 

الكتابة لديهم ؟

و  املطالعة  املوهبة  لتنمية 
ثم املطالعة و خا�سة لعمالقة 
االكتفاء  وعدم   ، االأدب 
بل  الق�س�ص  و  بالروايات 
كل  يف  الكتب  على  االطالع 

املجاالت

ختاما كلمة للقراء من 
ف�سلك وللجريدة ؟

لكل  اأقول  احلوار  نهاية  يف 
ملنح  �سكرا  كتابي  قراأ  من 
كلماتي احلياة و اأمتنى اأن ينال 
اإعجابكم و اأن يالم�ص اأنف�سهم 
ميكنه  بناء  نقد  بكل  اأرحب  و 
بال�سكر  اأتوجه  يفيدين  اأن 
العمل  طاقم  كل  و  للجريدة 
لل�سحفي  خا�ص  �سكر  و  فيها 
اأتاح  الذي  خل�رش  يو�سف  بن 
بنف�سي  الأعرفكم  الفر�سة  يل 

و باأول ثمرة اإبداع يل.
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حمافظ  مهرجان جميلة الدويل ب�سطيف ، خالد مهناوي :

» هدفنا الرتويج للمو�سيقى اجلزائرية عرب بوابة  كويكول«
 ك�سف حمافظ مهرجان جميلة الدويل، خالد مهناوي   ليومية »الو�سط« عن اخلطوط العري�سة للربنامج اخلا�ص بالطبعة الـ15  من هذه الفعالية الفنية   

وهذا من الفرتة املمتدة  04 اإىل 08 اأوت 2019 ، اأين  �ستحت�سن بولية �سطيف اأملع جنوم الفن اجلزائري والعربي ، موؤكدا اأن  حمافظة املهرجان حاولت اأن 
تلبي كل الأذواق الفنية التي ينتظرها اجلمهور  اجلزائري ب�سغف كبري ، وبالتايل فيه كوكتال متنوع  فنانني جزائريني  املعروفني على ال�ساحة الوطنية 
و الدولية  الذين �سين�سطون هذه ال�سهرات الليلية ملدة 5 اأيام متتالية  مب�ساركة املطرب اللبناين »اإيوان« يف �سهرة الفتتاح ،  ولقد اأردنا اأن نعك�ص الطابع 

الثقايف، الفني اجلزائري من خالل هذا العر�ص الفني الذي �سيحت�سنه ركح كويكول .

�سطيف: حكيم مالك 

الرتكيز على الإنتاجات 
الفنية اجلديدة

الفنانني  انتقاء  يخ�ص  وفيما 
احلفالت  �شين�شطون  الذين  
الفنية  ، قال مهناوي اأننا  ركزنا  
يف الطبعة  15  للمهرجان على 
مطلوبة  فنية  اأ�شماء  اختيار 
لدى اجلمهور اجلزائري  حيث 
اأخذنا بعني العتبار الإنتاجات 
الفنية اجلديدة لهوؤلء الفنانني 
، كا�شفا اأن العامل الثالث يتمثل 
ال�شوق   الفنان املتواجد يف  يف 
والذي لديه �شمعة وا�شتقطاب  
اجلمهور   طرف  من  كبري 
وفقنا يف  قد  نكون  اأن  ونتمنى 
التي  الفنية   لالأ�شماء  اختيارنا 
�شتن�شط ليايل  مهرجان جميلة 
اعتمدنا  اأننا  كما  اأيام   5 طيلة 
املنطقة  من  فنانني  على 
الذي طرح  ال�شطايفي  كفار�ص 
ولهذا  جديد  األبوم   2019 يف 
املعيار  هذا  على  حافظنا 
حتى مع الفنانني املحليني من 
الأ�شماء املعروفة على ال�شاحة 
الكثري  قدموا  الذين  الفنية 
والأغنية  ال�شطايفية  لالأغنية 
ب�شفة  واجلزائرية  املحلية  
يف  اأ�رشكناهم  والذين  عامة 
هذه املرة  كح�شني ال�شطايفي 
عبد  وت�شري  العلمي  و�شمري 
الغني وبككا�شي اخلري ويا�شني 
التيقر يف هذه الفعالية الغنائية 
واملفتوح  الأوىل  بالدرجة 
قمنا  املرة  هذه  ويف  للفنان 
الفنانة  مع  �شغرية  باإ�شافة 
لمية  والفنانة  كنو�ص  �شهام 
ال�شهرة  بتن�شيطهم  اآيت عمارة 
يوم  واخلتامية   اخلام�شة 

اخلمي�ص 8 اأوت اجلاري . 

م�ساركة  اأ�سماء فنية 
جزائرية وازنة 

 واأكد خالد مهناوي اأن الأغنية 
الـ  يف   بقوة  حا�رشة  ال�شبابية 
15 من مهرجان جميلة الدويل 
اأ�شماء  من  ثلة  مع  ب�شطيف  
وازنة   اجلزائرية   الفنية  
كادي  اجلماهري  كمحبوب 
اجلابوين وبالل ال�شغري  وعبد 
واأمني  الدي  وفرقة  الكرد  اهلل 
اجلزائري  والفنان  بابيلون  
املغرتب موك �شايب  وال�شاب 
الفنانني  فهوؤلء  ن�رشو  
واأ�شكر  عاملية  �شمعة  لديهم 

الفنانني  كل  املنا�شبة  بهذه 
دعوة  لبوا  الذين  اجلزائريني 

املحافظة .

»البالي باك« ممنوع يف 
جميلة 

   ومن جهة اأخرى  وبنربة حادة  
اأكد  حمدثنا اأن تقنية »البالي 
جميلة  يف  »ممنوعة  باك 
على   مبا�رشة   تقدم  والأغاين 
امل�رشح  لكونه من غري املمكن 
امل�شتوى   بهذا  مهرجان  يف 
اأغاين بطريقة  ال�شماح بتقدمي 
�رشط   وهذا    ، باك«  »البالي 
اأ�شا�شي من �رشوط املحافظة 
ولقد اتفقنا مع الفنانني الذين 
جمهود  لتقدمي  م�شتعدين  هم 
اأغانيهم   تقدمي  عرب   اإ�شايف 
اجلزائري  للجمهور  اجلديدة 

على ركح كويكول .

  النجم اللبناين »اإيوان« يف 
�سيافة �سطيف

  واأ�شاف  مهناوي اأن  الطبعة 
15 من مهرجان جميلة الدويل 
عربي  ا�شم  فيها  يتواجد 
الوطن  عرب  جمهوره  له  متميز 
اأ�شواره  خارج  وحتى   العربي 
اللبناين  النجم  يف  واملتمثل 
العربي  الفنان  وهو  اإيوان«   «
هذا  يف  يح�رش  الذي  الوحيد 
فنحن  وبالتايل   ، املهرجان  
تقدمي  نحاول   مرة  كل  يف 
الفنية  الفعالية  لهذه  الإ�شافة 
ففي الطبعة ال�شابقة مل تعرف 
اأي فنان عربي وعليه  م�شاركة 
امليزانية  وفق  ن�شري  فنحن 
احلدث  لهذا  املخ�ش�شة   
ت�شمح  ل  والتي  البارز  الفني 
واأ�شماء  فنانني   ل�شتقطاب 
ثقيلة وكبرية  يف العامل العربي 
للمهرجان  كثريا  يكلفون  لأنهم 
مع  تن�شيق  هناك  اأن  م�شريا   ،
التبادل  اإطار  الثقافة يف  وزارة 
�شنعمل  حيث  الدويل   الثقايف 
اأر�ص  على  جت�شيده   على 
من  القادمة  الطبعة  يف  الواقع 
الفنانني  بني  املهرجان   هذا 
عن  وهذا  والعرب  اجلزائريني 
مهرجانات  تن�شيط  طريق 
وحفالت يف دول عربية ونحن 
عن  الطريقة  هذه  يف  نفكر 
الدبلوما�شية  العالقات  طريق 
بالكثري  اجلزائر  تربط  التي 
ال�شقيقة  العربية  الدول  من 

فنانني  ل�شتقطاب  وال�شديقة 
مهرجاناتنا  لتن�شيط  عرب  

باجلزائر.
 

اإبراز املوروث الثقايف 
اجلزائري

الفن  وترويج  ت�شويق  وعن 
بوابة  خالل  من  اجلزائري 
املتحدث  ذات  قال   ، جميلة 
اأهداف   له  مهرجان  كل  اأن  
حدث  اأي  تنظيم  ميكن  ول 
على  العتماد  دون  فني 
موؤكدا  ال�شت�رشافية  النظرة 
الدويل  جميلة  مهرجان  اأن 
اأ�شواطا  قطع   15 طبعته  يف 
على   ا�شم  لديه   واأ�شبح  كبرية 
فهذا  ولهذا  الدويل  امل�شتوى 
ل�شورة  �شي�شوق   املهرجان  
ال�شياحية  الناحية  اجلزائر من 
الذي �شيحت�شن هذه  واملرفق 
يف   واملتمثل  الفنية  الفعالية 
املوقع الأثري جميلة  امل�شنف 
دوليا لذا فالبد اأن يكون هناك 
تكامال بني املوقع يف حد ذاته  
ثقايف  كن�شاط  واملهرجان 
وزارة  م�شتوى  على  ونحن 
الكثري  دعوة  اقرتحنا  الثقافة 
املتواجدين   الدبلوما�شيني  من 
حل�شور  العا�شمة  اجلزائر  يف 
لإظهار  الن�شاطات   هذا 
اجلزائري  الثقايف  املوروث 
برنامج  وهناك  جدا،  الغني 
ال�شياحة  وزارة  مع  اآخر 
�شمن  جميلة  مهرجان  ليكون 
الربامج التي ت�شوقها الوكالت 
ال�شياح  ل�شتقطاب  ال�شياحية 

اجلزائر  اإىل  للقدوم  الأجانب  
الفنية  املهرجانات  وح�شور 
التي تقام يف اجلزائر  وبالتايل 
فالبد اأن تكون هذه الواجهات 
لدى  اهتمام  حمل  الثقافية 
وزارة  من  القطاعات   خمتلف 
ال�شياحة  ووزارتي   ، الثقافة 
الوزارات  وكل  واخلارجية 
الأخرى ، ففي دول العامل  جند 
اأن هذه املهرجانات جد مهمة 
ا�شتقطاب   يف  اأ�شا�شا  وت�شاهم 
 ، لل�شياحة  والرتويج  ال�شياح 
نركز على  اأن  ومن املهم جدا 
هذا اجلانب الذي ن�شوق عربه 
ل�شورة اجلزائر والتنوع الثقايف 
به  تزخر  الذي  والغني  الرثي 

اجلزائر .

الإعالم �سريك قوي 
وفعال لإجناح اأي مهرجان

و�شائل  لإ�رشاك   وبالن�شبة 
الإعالم اجلزائرية لتغطية هذه 
التظاهرة الفنية املهمة ، اأ�شار 
�رشيك  الإعالم  اأن  مهناوي  
قوي وفعال  ومهم جدا  لإجناح 
اأي مهرجان اأو فعالية ثقافية اأو 
اقت�شادية لذا فالإعالم بالن�شبة 
جميلة  مهرجان  ملحافظة 
كبرية  باأهمية  يحظى  الدويل 
مع  توا�شلنا  خالل  من  �شواء  
�شواء  الإعالم  و�شائل  خمتلف 
ال�شمعية الب�رشية اأو ال�شحافة 
الثقيل   والإعالم  املكتوبة 
فيه  الأزرق   الف�شاء  حتى 
�شفحة ر�شمية للمهرجان على 
الجتماعي    التوا�شل  منوقع 

فيه  واعتمدنا   »الفاي�شبوك« 
وحمرتف  خمت�ص  فريق  على 
ولهذا  للمهرجان  ي�شوق  الذي 
يف  املتواجد  الأثري  املوقع 
كل  ونحن يف    ، �شطيف  ولية 
اإ�شرتاتيجية  على  نعتمد  �شنة 
م�شتوى  على  ت�شطر  اإعالمية 
املحافظة  وهذا كله من اأجل  
ملهرجان  الإعالمي  الت�شويق 
احلدود  خارج  الدويل  جميلة 

اجلزائرية .
  

�سمان النقل جلماهري 
املهرجان اإىل كويكول

حافالت  تخ�شي�ص  مت  ولقد 
�شطيف  بلدية  م�شتوى  على 
والعلمة  وعدة بلديات جماورة 
وهذا كله من اأجل نقل اجلمهور 
والعائالت  اإىل املدينة الأثرية 
فعاليات  حل�شور  جميلة 
الطبعة الـ 15 ملهرجان جميلة 
الدويل  وكل �شيء منظم على  
وبالتايل   ، يرام  ما  اأح�شن 
اإىل  حت�رش  التي  فاجلماهري 
من  قادمة  املهرجان  هذا 
وباتنة  وق�شنطينة  بجاية 
و�شيدي  ووهران  والعا�شمة 
بلعبا�ص ، واجلنوب اجلزائري 
لذا   ، واملغرب  تون�ص  ومن 
فالفنان اجلزائري لديه امتداد 
اجلمهور  يجلب  الذي  هو 
اجلزائري ، وملتابعة  �شهرات 
طرف  من  بجميلة  الفنية 
خ�ش�شنا  فلقد  الفن  ع�شاق 
يف  واملتمثلة  للنقل  نقاط 
بومدين  هواري  الثقافة  دار 

�شطيف  بلدية  م�شتوى  على 
على  الثقايف  املركز  ولدينا  و 
لدور  اإ�شافة  العلمة  م�شتوى 
الثقافية  واملراكز  ال�شباب 
على م�شتوى البلديات الأخرى 
وفيه تن�شيق مبا�رش  مع مديرية 
اجلمعوية  واحلركة  النقل 
البلديات  هذه  يف  املتواجدة 
نقل  لعملية  حمكم  لتنظيم 
اإىل كويكول   ولقد  اجلماهري 
خ�ش�شنا  قيمة رمزية تقدر بـ 
حل�شور  تذاكر  ثمن  دج   300
املهرجان وهي يف متناول كل 
العائالت اجلزائرية  وال�شباب 
لكويكول   باأريحية  للح�شور 
يف  التذاكر  بيع  نقاط  وتتمثل 
كل من  املدينة الأثرية جميلة 
الأفراح  وقاعة  مول«  و«بارك 
عني الفوارة والعلمة يف حمطة 

نقل امل�شافرين . 
  دعم �سباب جميلة  يف 

اإطار التنمية املحلية

مهرجان  حمافظ  واأ�شاف    
حاولنا   اأننا  الدويل   جميلة  
نخ�ش�ص  اأن  ال�شنة  هذه  يف 
وهذا  ونا�شج  ثقيل  برنامج  
عدد  اأكرث  ل�شتقطاب  كله 
توظيف  وفيه  اجلمهور   من 
من  �شبان  من  كبري  لعدد 
اأمن    كاأعوان  جميلة  مدينة 
من  هوؤلء  ا�شتفادة   بغية 
قمنا  حيث  املهرجان  هذا 
يف  اأيام   3 ملدة  بتكوينهم 
طريقة ا�شتقبال والتوا�شل مع  
اجلمهور  مع توفري الأمن ،  لذا 
فلقد اأخذنا هذه الأمور بعني 
اجلمهور  يجد  حتى  العتبار 
املهرجان  اأيام  طيلة  راحته 
موجودة   النجاح  �رشوط  فكل 
التنمية  �شمن  يدخل  وهذا   ،
املحلية  فحتى الثقافة  لبد 
اأن يكون لها دور يف  هذا الإطار 
، و�شت�شهد هذه الفرتة ح�شور 
بقوة  اجلزائريين  املهاجرين 
اإىل  اجلزائر حل�شور فعاليات 
الدويل  جميلة  مهرجان 
الأ�شحى  وعيد  ب�شطيف  
م�ص  اأردنا  ولهذا  املبارك  
هذه الفئة من اجلمهور  وهذه 
كلها عوامل نطمح من خاللها 
للم�شاهمة بطريقة اأو باأخرى 
يف اإجناح هذه ال�شهرات  وياأتي 
هذا عن طريق العتماد على 
فريق لالإ�رشاف وتنظيم هذه 
نظم  الذي   15 الـ  الطبعة 
الطبعة 14  التي  كانت ناجحة 

بامتياز
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الوزن  "البومنلومو�ض"  يخف�ض 

ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 

التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

7 موؤ�صرات غري متوقعة على نق�ض احلديد يف الدم
اإن الدور الأ�سا�سي للحديد هو 

حمل الأك�سجني يف الدم اإىل كل 
خلية يف اجل�سم، وهو عن�رس هام 
من مكونات الهيموجلوبني، وهو 
الربوتني املوجود يف خاليا الدم 

احلمراء التي تنقل الأوك�سجني من 
الرئتني اإىل جميع اأنحاء اجل�سم. 

واإذا كان ج�سمك ل يحتوي 
على كمية كافية من احلديد، 
فال ميكنه اإنتاج ما يكفي من 

خاليا الدم احلمراء التي حتمل 
الأك�سجني، وميكن اأن ي�سبب 

نق�ص احلديد فقر الدم، مما 
يعني اأن لديك كمية قليلة جًدا 
من الهيموجلوبني. وفيما يلي، 
جمموعة من املوؤ�رسات غري 

املتوقعة على نق�ص احلديد يف 
اجل�سم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية:
1- التعب ال�سديد والإرهاق من 

اأكرث عالمات نق�ص احلديد 
�سيوعا لأنها تعني اأن ج�سمك 

يعاين من م�سكلة يف حمل 
الأك�سجني اإىل خالياك حتى يوؤثر 

على م�ستويات الطاقة لديك. 
فالأ�سخا�ص الذين يفتقرون اإىل 

ما يكفي من احلديد يف الدم، 
غالبا ما ي�سعرون بالبطء وال�سعف 

وعدم القدرة على الرتكيز. 
2- يلعب احلديد دوًرا رئي�سًيا 
يف نظام املناعة ال�سحي، لذا 

فاإن امل�ستويات املنخف�سة من 
املعدن ميكن اأن جتعل املري�ص 

اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعدوى، 
فخاليا الدم احلمراء ت�ساعد 

يف نقل الأك�سجني اإىل الطحال، 

واإىل الغدد الليمفاوية، التي ت�سم 
خاليا الدم البي�ساء املقاومة 

للعدوى. 3- مينح الهيموجلوبني 
الب�رسة لونها الوردي، لذلك فاإن 

امل�ستويات املنخف�سة جتعل 
اجللد يبدو �ساحباً، وعندما 

ت�سبح تركيز احلديد منخف�ساً يف 
خاليا الدم احلمراء، ت�سبح اأ�سغر 

حجماً وت�سبح الب�رسة �ساحبة ، 
وبغ�ص النظر عن لون ب�رستك، 
اإذا كانت املنطقة داخل جفنك 

ال�سفلي اأكرث �سحوباً من الطبيعي، 
قد يكون هذا موؤ�رساً على نق�ص 

احلديد. 4- الل�سان املتورم ميكن 
اأن دلياًل اأي�ساً على نق�ص احلديد، 

وال�سقوق على جانبي الفم هي 
اأي�ساً �سائعة بني النا�ص الذين 

يعانون من نق�ص احلديد.
5- يعاين بع�ص الأ�سخا�ص الذين 

لديهم نق�ص يف احلديد من 
متالزمة متلمل ال�ساقني، وهي 

ا�سطراب ي�سبب للمري�ص رغبة 
قوية يف حتريك �ساقيه، وت�سبب 

له �سعوبة يف النوم. 6- قد يرغب 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من 

نق�ص احلديد يف تناول املواد 
غري الغذائية، مثل الطني اأو 

الأو�ساخ اأو الطبا�سري. 
7- عندما يتطور نق�ص احلديد 

اإىل فقر دم، ميكن اأن ي�سبب 
ت�ساقط ال�سعر، فعندما ل حت�سل 

جريبات ال�سعر على كمية كافية 
من الأك�سجني، فاإنها تدخل يف 

مرحلة الراحة، ويبداأ ال�سعر 
بالت�ساقط دون اأن ينمو مرة اأخرى 

حتى يتم عالج فقر الدم.

اأمرا�ض ال�صيف الأكرث انت�صاًرا

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري الأطفال اأثناء النوم

الأمرا�ض التنف�سية

الدرا�سات  اأو�سحت   
درجة  ارتفاع  اأن  والح�سائيات 
العديد  باأرواح  تودي  احلرارة 
كبار  وخا�سًة  الأ�سخا�ص  من 
حبوب  انتقال  اإن  حيث  ال�سن، 
على  تعمل  والفريو�سات  اللقاح 
زيادة المرا�ص التنف�سية والربو 
الربد  ونزلت  واحل�سا�سية 

والإنفلونزا.
بال�سيف  املرتبط  الإ�سهال 
بهذا  ي�ساب  والدو�سنتاريا: 

النوع من الأمرا�ص الأطفال يف 
اأعمارهم،  من  الأوىل  الأعوام 
هو  الرئي�ص  ال�سبب  ويكون 
بينت  وقد  املعوية  اللتهابات 
من   %50 اأن  الح�سائيات 
الوفيات بني الأطفال يف عامهم 
النزلت  ب�سبب  تكون  الول 

املعوية احلادة.

الأمرا�ض اجللدية

واحلروق  الدمامل  تنت�رس   
اجللدية؛  واللتهابات  وال�رسى 

ب�سبب الرتفاع ال�سديد للحرارة 
فتزيد  التعرق،  ن�سبة  وزيادة 
احلاجة اإىل احلك وظهور البقع 

البي�ساء على اجللد.

ح�سا�سية الأنف

باحل�سا�سية  النف  ي�ساب   
ب�سبب تعر�سه للتهاب املجاري 
التنف�سية؛ وذلك لأ�سباب عديدة 
وحبوب  والأتربة  الغبار  منها 
اللقاح وخمالطة احليوانات التي 
تلك  وت�ستمر  الفراء  تك�سوها 

ومن  طويلة  لفرتات  احل�سا�سية 
املالحظ اأن يرافقها ارتفاع يف 

درجات احلرارة.

اأمرا�ض العيون

تلك  يف  الربيعي  الرمد  يظهر   
اأكرث  من  وهو  العام  من  الفرتة 
حيث  انت�ساًرا،  العيون  اأمرا�ص 
على  قادر  غري  امل�ساب  ي�سبح 
يقوم  كما  الإ�ساءة،  احتمال 
ونزول  العني  وفرك  باحلك 

الدمع واإفرازات لزجة منها.

قالت نتائج درا�سة جديدة اإن التدخني ال�سلبي الذي يتعّر�ص له الأطفال 
يزيد احتمال ال�سخري لديهم اأثناء النوم بن�سبة 45 باملائة. وحّذرت 

الدرا�سة من اأن ال�سخري لي�ص اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، لأنه يعترب 
اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ص اأثناء النوم يف فرتة لحقة 

من الُعمر. الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت  
املدخنات اإىل 90 باملائة واأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة ولية 

جورجيا، ونُ�رست يف جملة »اإبدميولوجي«، ووجدت نتائجها اأن الأطفال 
الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت ال�سخري اأثناء النوم لديهم 

بن�سبة 45 باملائة، بينما ترتفع الن�سبة لدى اأمهاتهم غري املدخنات 
اإىل 90 باملائة نتيجة تدخني الزوج واعتمدت الدرا�سة على البيانات 

ال�سحية لـ 88 األف �سخ�ص مت جمعها �سمن 24 درا�سة �سابقة عن اآثار 
التدخني والتدخني ال�سلبي ودعت تو�سيات الدرا�سة الآباء املدخنني 

اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لالإقالع عن التدخني حماية ل�سحتهم، ول�سحة 
الأبناء واأفراد العائلة.

اأ�صباب انت�صار اأمرا�ض ال�صيف
تظهر العديد من الأ�سباب التي 
الأمرا�ص يف  انت�سار  اإىل  توؤدي 

هذه الفرتة من ال�سنة ومنها:
احلرارة  درجات  ارتفاع 
التي  اللقاح  حبوب  والرطوبة. 
الأزهار  الرياح من  بفعل  تنتقل 
املنت�رسة  الأتربة  والأ�سجار. 

تنمو  التي  البكترييا  اجلو.  يف 
بفعل  الأغذية  يف  وتتكاثر 
من�سوب  وارتفاع  اخلانق  اجلو 
النظافة  اإهمال  الرطوبة. 
ال�ستحمام  مثل  ال�سخ�سية 
ال�سوائل  �رسب  اليدين.  وغ�سل 

الباردة دفعة واحدة.
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ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
املذهب  يف  الأثري  الإجتاه 
. املدنيني  مالك  تالمذة  ومثلها 

واملدنيون م�سطلح يق�سد به كبار تالمذة 
مالك يف املدينة من اأمثال :عثمان بن 
والأخوين   , كنانة)185هـ(  بن  عي�سى 
بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف  ابن   :
اهلل  , عبد  بن مطرف)220هـ(  اهلل  عبد 
حممد   , )186هـ(  ال�سائغ  بن  نافع  بن 
.)19( ونظرائهم   , �سلمة)216هـ(  بن 
بتقدمي  التيار  هذا  متيز  وقد 
العمل  على  النبوية  الأحاديث 
وقد  والتابعني..  ال�سحابة  واآثار 
ابن  امل�رصيني  من  التيار  هذا  اأيد 
حبيب. ابن  الأندل�سيني  ومن  وهب 
العراق: 2-مدر�سة 
ظهور  لبداية  م�رصحا  الب�رصة  كانت 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على يد 
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي 
بن ح�سان العنربي )198هـ( وعبد اهلل بن 
م�سلمة بن قعنب )222/221هـ( واأحمد 
لكن  بالراهب,  امللقب  املعذل  بن 

الطبقة  اإل يف  بقوة  يظهر  املذهب مل 
 : زيد  بن  حماد  اآل  ق�ساء  اأيام  التالية 
اأحد  اإ�سماعيل  القا�سي  منهم  وكان 
مالك,  بعد  بالإجتهاد  لهم  �ُسهد  الذين 
قال الباجي :)ومل حت�سل هذه الدرجة 
بعد مالك اإل لإ�سماعيل القا�سي( )20(.
التحليل  اإىل  متيل  املدر�سة  وهذه 
املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
هذه  رجالت  اأبرز  ومن  الأ�سويل. 
تاأثري  لهم  كان  –والذين  املدر�سة 

وا�سح- : القا�سي اإ�سماعيل , والقا�سي 
 , )398هـ(  الق�سار  بن  احل�سن  اأبو 
وعبد  )422هـ(  الوهاب  عبد  والقا�سي 
اهلل بن احل�سني )ابن اجلالب( )378هـ( 
)375هـ(.. الأبهري  بكر  اأبو  وال�سيخ 
 عمرو�ض , اآخر فقهاء املالكية ببغداد.
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املدار�ض  بني  القيادة  مركز  احتلت 
 , القا�سم  ابن  بزعامة  املالكية 
والأندل�ض  اإفريقية  مدر�سة  واعتمدها 

�سماعات  كانت  كما   , كليا  اعتمادا 
مالك  عن  ومروياته  احلكم  عبد  ابن 
حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب 
�ساركتها  العراقية  املدر�سة  عند 
/�سحنون. القا�سم  ابن  مدونة  فيها 

منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 
 , احلديث  جانب  اإىل  العمل  اعتماد 
خالفا للمنهج احلجازي , وهذا املنهج 
املذهب  �ساد  الذي  هو  امل�رصي 
املالكي وتبنته اأكرثية مدار�ض املذهب.

: املغربية  4-املدر�سة 
املغرب  يف  ال�سائد  املذهب  كان 
اإىل   , النعمان  الإمام  مذهب   , وتون�ض 
ا�رص�ض.. وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن 
فبدا  وغريه  الفرات  بن  اأ�سد  وبعدهما 
جاء  اأن  اإىل  النت�سار  يف  املذهب 
اأيامه.. يف  املذهب  فغلب  �سحنون 
وما املدونة اإل نتيجة تعاون املدر�سة 
امل�رصية والقريوانية , فقد اأمالها ابن 
�سحنون  وتدقيق  اأ�سد  مببادرة  القا�سم 
�سمان  التون�سية  املدر�سة  وتولت 
واأهم  وتدري�سها...  بن�رصها  لها  احلياة 
–التون�سية/ املدر�سة  هذه  مميزات 
ت�سحيح  على  احلر�ض  القريوانية- 
الإحتمالت  وجوه  وبيان  الروايات 
ما  ح�سب  على  احلروف  و�سبط 
21.. الآثار  وتتبع  ال�سماع  يف  يقع 
انه  اإل  الفرع  هذا  ظهور  تاأخر  ورغم 
للمذهب  املمثل   : بعد  فيما  �سي�سبح 
عامة  العربي  املغرب  يف  املالكي 
هذا  تعر�ض  وقد  خا�سة.  والأندل�ض 
اجلناح لهزات كبرية وعديدة , لكنه �سمد 
اأمامها , وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..

ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
 , القريواين  زيد  اأبي  ابن   : املتاأخرين 
خلف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  وابو 
 , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 
و�ساح  بن  حممد  بن  حممد  بكر  وابو 
 , والباجي   , )333هـ(  اللباد(  )ابن 
واللخمي , واأبو القا�سم عبد الرحمن بن 
حمرز )450هـ(, وابن عبد الرب )463هـ( 
واأبوالوليد بن ر�سد اجلد )520هـ( , واأبو 
بكر بن العربي )543هـ( , والقا�سي �سند 
بن عنان بن اإبراهيم )اأبو علي( )541هـ(
الأندل�ض: مدر�سة   -5
موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب 
واأول  غريها(  وقيل  )193هـ  ب�سبطون 
وكان   , الأندل�ض  اإىل  املطاأ  اأدخل  من 
تثبيت  يف  الف�سل  له  كان  تلميذ  له 
بن  يحيى  وهو  بالأنل�ض  املذهب 
عبد  الأمري  م�ست�سار  الليثي  يخيى 
هذه  بني  فرق  ول  احلكم.  بن  الرحمن 
بل  املغربية  واملدر�سة  املدر�سة 
من  عددا  اأن  خا�سة   , لها  امتداد  هي 
املغرب. اإىل  هاجروا  الأندل�ض  علماء 
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�ملد�ر�س �ل�سهرية يف تاريخ �ملذهب �ملالكي

من �أجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�سلحة املوؤمن, كان ال�سحابة عندما ي�ساألون 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(, كما قال 
ْمررِ َوامْلَيْ�رصرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن اْلَ

َما اإرِثٌْم َكبرِرٌي{, ومثيالتها كثرية, اأما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ الدعاء؛ فقد قال: }َواإرَِذا �َساأَلََك عرِ
يٌب{, فلم  فلم يقل: فقل, واإمنا قال: }َفاإرِينرِّ َقررِ

يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�سطة, حتى 
اأ�رصف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن الطاب يقول: اإين ل اأحمل هم 
يُب  الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُجرِ

{, ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء,  اعرِ اإرَِذا َدَعانرِ َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به, اأن يخرج الدعاء 
ب�سدق واإخال�ض, بت�رصع وانك�سار, بال اإثم 

ول قطيعة رحم, وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة, وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان 

والإقامة, واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�سالة 
على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم, ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل القبلة رافًعا يديه م�سمومتني 

بذل وانك�سار, فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�ستجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«, 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�ض, 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَينرِ
نَي{؛  مرِ احرِ ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ نرَِي ال�رُصّ َم�َسّ

ن اهلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت الإجابة مبا�رصة مرِ
ْن �رُصٍّ{, وكذلك ملا ا�ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه ال�سالم للولد, قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ َل تََذْرينرِ َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رصة:  الَْواررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأولً: احلر�ض على ذكر اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-  اهلل  وذكر  فيه  والجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب واجلوارح, يكون 
اهلل  تعظيم  من  العبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  والإقرار  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َواْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)الكهف:24(,  نَ�سرِ اإرَِذا 

الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
ومر�ساته,  -تعاىل-  اهلل  طاعة  يف 
اهلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
اأعظم  من  اهلل  وعال.وذكر  -جل 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما 
قال  ون�سيانهم,  النا�ض  غفلة  عند 
بع�ض ال�سلف :»ذاكر اهلل يف الغافلني 
املنهزمة,  الفئة  يحمي  الذي  كمثل 

لهلك  النا�ض  ولول ذكر اهلل يف غفلة 
النا�ض«, ويف الأثر »لول �سيوخ ركع, 
ل�سب  ر�سع  واأطفال  ركع,  وبهائم 
عليكم العذاب �سبا«. وقال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد 
عن الذكر يكون بعده عن اهلل«, وقال: 
ل  وح�سة  اهلل  وبني  بينه  الغافل  »اإن 

تزول اإل بالذكر«.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة, النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي, فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال, يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواترِ والأر�ضرِ مئَة َرحمة, كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإرَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماءرِ والأر�ضرِ ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. بَاُق ما بنََي ال�َسّ رحمٍة طرِ
ها, والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض, َفاإرِذا كان يوُم  ُف الَوالرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف الأر�ضرِ َرحمة, فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ اأَكَملََها برِهذهرِ الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم, اإن�سانة تريد لبنها  القرِ

كل �سعادة, تعرى من اأجله, جتوع من اأجله, ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله, ول تنتظر منه �سيئاً, هذه الأم.

من هم �لأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى , الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم , فيلتزمون 

اأوامره , ويجتنبون نواهيه . 
يَاةرِ  يَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْصَى يفرِ احْلَ ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَّذرِ رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإرَِنّ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ

يُم ( يون�ض/62-64 ,قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ اهلَلّ َرةرِ َل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ اْلآخرِ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون , كما ف�رصهم ربهم , فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة , ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر اهلل . وقد ورد هذا يف  وقال عبد اهلل بن م�سعود , وابن عبا�ض , وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه , قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب , 
وجوههم نور على منابر من نور , ل يخافون اإذا خاف النا�ض , ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإرَِنّ 

ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رصف ي�سري . 
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زمان الو�شل يف الأندل�س يحط 
رحاله يف مهرجانات بعلبك

عاد زمان الو�صل يف الأندل�س وحط رحاله داخل معبد باخو�س التاريخي بلبنان، يف اإطار 
مهرجانات بعلبك الدولية يف ليلة امتزج �صحرها بني مو�صحات قدمية وق�صائد ورق�صات عربية 

اإ�صبانية م�صرتكة.

القليلة  املرات  ومن 
فيها  تقام  التي 
غنائية  حفالت 
حيث  املعبد  داخل 
على  العادة  جرت 
الليايل  ا�شت�شافة 
الطلق  الهواء  يف 
املدرجات  وعلى 

التاريخية.
وو�شط اأ�شواء عك�شت 
ويف  كال�شيكياً  مناخاً 
ظل اأجواء من الرهبة 
داخل املعبد، قدمت 
اللبنانية  املغنية 
وهبة  جاهدة 
»عبق  بعنوان  حفال 
مب�شاركة  االأندل�ش« 
عازف العود العراقي 
الذي قاد  ب�شري  عمر 

الفرقة املو�شيقية.
وت�شاركت وهبة الغناء 
االإ�شباين  الفنان  مع 
كامبو�ش  ملكيور 
راق�شة  قدمت  فيما 
االإ�شبانية  الفالمنغو 
رق�شات  ليناري�ش  ليا 
بع�ش  رافقت 

االأغنيات.
اإ�شبانية  وبخلطة 
كان  عراقية  لبنانية 
جمهور معبد باخو�ش 
اأجواء  مع  يتفاعل 
غنائية  مو�شيقية 
اإىل  اأعادتهم  راق�شة 
االأول  الطرب  زمن 

االأ�شيل.
وافتتحت وهبة احلفل 
بتحية  اجلمعة  ليل 

من  بعلبك  ملدينة 
ال�شاعر  نظمه  �شعر 
الراحل  اللبناين 
قبل  طراد  مي�شال 
ن�شائم  مع  تنطلق  اأن 
باأغنيات  االأندل�ش 
بني  خمتلطة  جاءت 

االإ�شبانية والعربية.
وهبة  وقدمت 
بينها  مو�شحات 
املحبوب«  »زارين 
االأحلان  �شادي  و«يا 
بدا  و«ملا  ا�شمعنا« 
تعذبيه«  و«ال  يتثنى« 
الدار«  غريب  و«يا 
الو�شل«  و«زمان 
و«اأدين بدين احلب«.

حما�ش  والتهب 
اأداء  لدى  اجلمهور 
»كامل  اأغنية  وهبة 
�شعر  االأو�شاف« 
جمدي جنيب واأحلان 
املوجي  حممد 
فئة  من  وامل�شنفة 

املو�شحات.
يف  وهبة  وقالت 
اإن  لالأغنية  تقدميها 
امللحن املوجي جاء 
القرن  يف  لبنان  اإىل 
وعر�ش  املا�شي 
الفنانة  على  االأغنية 
اأبدت  التي  فريوز 
»لكن  بها  اإعجابها 
م�شت �شنة ومل تغنها 
فريوز اإىل اأن �شمعها 
حافظ  احلليم  عبد 
وطلب غناءها فوافق 

املوجي«.
وهبة  �شوت  وجتلى 
�شاركت  عندما 
االإ�شباين  املغني 
كامبو�ش  ملكيور 
»جرا�شيا�ش  اأغنية 
»�شكرا  اأي  الفيدا« 
وهي  احلياة«  اأيتها 
للت�شيلية  اأغنية 
بارا  فيوليتا  الراحلة 
من  ت�شنف  والتي 

النوع الوجداين وتقول 
اأيتها  »�شكراً  كلماتها 
�شوتي  على  احلياة 

وكلماتي«.
وهبة  وقدمت 
زحلة  ملدينة  حتية 
»يا  بغنائها  البقاعية 
التي  الوادي«  جارة 
ال�شاعر  كلماتها  كتب 
�شوقي وحلنها  اأحمد 
حممد  املو�شيقار 

عبد الوهاب.
التي  االأغنيات  ومن 
الغرب  باأدب  ت�شتعني 
اأغنية  وهبة  قدمت 
»ال تلتفت اإىل الوراء« 
االأديب  كلمات  من 
غونرت  االملاين 
غرا�ش )2015-1927( 
على  قدمتها  والتي 
اإ�شبانية  اإيقاعات 

�رشقية.
بعد  وهبة  وعربت 
عن  احلفل  انتهاء 

يو�شف  ال  اإح�شا�ش 
بالوقوف على خ�شبة 
باخو�ش  م�رشح 
وقالت:  بعلبك  يف 
اأطري  كاأنني  »�شعرت 
معبد  يف  واأحلق 
ليلة  كانت  اجلمال... 
من اأجمل ليايل العمر، 
�شماءها  اأ�شاأنا  ليلة 
واأ�شعلنا  بال�شعر 
عند  املو�شيقى  نار 
بكل  باخو�ش  اأعمدة 
احلب الذي اأح�ش�شنا 

به من اجلمهور«.
الفني  الناقد  وقال 
اإن  �شعب  اأبي  بيار 
وهبة متكنت  جاهدة 
جمع  من  بعلبك  يف 
وقال:  ح�شارتني. 
تنقب  »جاهدة 
الرتاث  عن  دائما 
اليوم  وم�رشوعها 
كلقاء  االأندل�ش  هو 
لقد  ح�شارتني.  بني 
من  جاهدة  متكنت 
املو�شحات  مزج 
والفالمنكو، ويف هذا 
ا�شتطاعت  املعبد 
وهبة اأن ت�شعنا وجها 

لوجه مع الرتاث«.
واأ�شاف »�شاهدنا يف 
من:  كال  واحدة  ليلة 
والدة بنت امل�شتكفي 
اأندل�شية«  »اأمرية 
ال�شاعر  ولوركا 
االإ�شباين  والكاتب 
�شوقي  واأحمد 
جرا�ش،  وغونرت 

االأ�شمر  والعندليب 
االأرجنتينية  واملغنية 
�شو�شا،  مار�شيد�ش 
ومي�شال  زيدون  ابن 
طراد، باكو دي لوت�شيا 

و�شيد دروي�ش«.
»ما  يقول:  وم�شى 
لل�شهرة  روعة  اأعطى 
هو املو�شيقي املبدع 
ب�شري  منري  عمر 
خلطة  قدم  الذي 
بعازفني  مو�شيقية 
و�شوريا  املجر  من 
وغريها...  والعراق 
حقيقية  رحلة  كانت 
وكانت  االأندل�ش  اإىل 
باأف�شل  جاهدة 

جتلياتها«.
�شليبي  اإيليز  وقالت 
احلفل  ح�رشت  التي 
»معبد  به  وا�شتمتعت 
ذاته  بحد  باخو�ش 
من  الكثري  يحمل 
والفرادة،  ال�شحر 
ذلك  اإىل  اأ�شف 
وهبة  جاهدة  �شوت 
باجلمال  يعبق  الذي 

والقوة«.
»اأعجبني  واأ�شافت 
املميز  املزيج  هذا 
ال�رشقي  الطرب  بني 
االأندل�شي  واللحن 
الفالمنكو  واأجواء 
بعلبك  فكانت 
وهياكلها  بتاريخها 
التنوع  لهذا  حا�شنة 

الفريد«.

م�شطفى قمر يطرح
 »�س من النا�س«

امل�رشي  املطرب  طرح 
كليباته  اأحدث  قمر  م�شطفى 
قناته  عرب  النا�ش«،  من  »�ش 

الر�شمية مبوقع يوتيوب.
كلمات  من  النا�ش«  من  »�ش 
رامي  واأحلان  ح�شني،  تامر 
وهي  توما،  وتوزيع  جمال، 
اإحدى اأغنيات األبوم م�شطفى 
ليا«  »�شحكت  اجلديد  قمر 

املقرر طرحه خالل اأيام.
األف م�شاهدة، خالل �شاعات من  وتخطى كليب »�ش من النا�ش« 22 

طرحه، عرب موقع يوتيوب.
ويتعاون م�شطفى قمر يف األبومه اجلديد مع عدد كبري من ال�شعراء، 
قمر،  بهجت  واأمين  ال�شاعري،  حميد  منهم:  واملوزعني،  وامللحنني، 
وحممد الهادي، ووليد �شعد، واأمري طعيمة، ور�شا زايد، و�شامح كرمي، 
اأمني،  وخالد  م�شطفى،  واأ�شامة  حممد،  ورم�شان  �شعيد،  ومودى 

واأحمد عالء الدين.

حذف 8 دقائق من »ولد رزق 2«
   

يجري املخرج طارق العريان 
واملك�شاج  املونتاج  اأعمال 
للجزء الثاين من فيلمه اجلديد 
»والد رزق« متهيداً لعر�شه يف 

مو�شم عيد االأ�شحى.
وقال م�شدر من داخل اجلهة 
املنتجة، اإن مدة عر�ش الفيلم 
تبلغ �شاعتني و8 دقائق، اإال اأن 
العريان قرر االكتفاء ب�شاعتني 
وحذف ما يزيد عنها، لرغبته 
يف عدم تاأثري طول مدة الفيلم 

على عدد حفالته، ومن ثم التاأثري �شلباً على اإيراداته.
الفي�شاوي وعمرو يو�شف  اأحمد عز واأحمد  »والد رزق 2« من بطولة 
غادة  ال�رشف  و�شيوف  �شمرة  وبا�شم  ال�شاوي  وخالد  قا�شم  وكرمي 
عادل واإياد ن�شار واأ�شالة وي�رشا وماجد امل�رشي، من تاأليف �شالح 

اجلهيني.

غادة عبدالرازق تدر�س البتعاد 
عن دراما رم�شان 2020

   
تعتزم الفنانة غادة عبدالرازق عدم 
رم�شان  دراما  �شباق  يف  امل�شاركة 
2020، رغبة يف احل�شول على راحة 
»حدوتة  االأخري  م�شل�شلها  بعد 
ف�شائية  على  ُعر�ش  الذي  ُمرة«، 

»النهار« امل�رشية.
وقال م�شدر مقرب من عبدالرازق، 
اإنها كانت ب�شدد تنفيذ هذا القرار 
يف رم�شان املا�شي، اإال اأن خالفها 

دفعها  مر�شي  تامر  املنتج  برئا�شة  امل�رشيني«  »اإعالم  جمموعة  مع 
لتقدميه الإثبات جنوميتها  �شيناريو  والبحث عن  للعدول عن قرارها، 
وقدرتها علي املناف�شة، حيث وجدت �شالتها اآنذاك يف »حدوتة ُمرة«، 

بح�شب كالم امل�شدر.
واأ�شاف امل�شدر: تدر�ش الفنانة ب�شكل جدي التغيب عن دراما رم�شان 
املقبل، والبحث عن �شيناريو �شينمائي جيد يُعيدها اإىل ال�شينما بعد 

فيلميها االأخريين »حرب كرموز« و«كارما« يف العام املا�شي.
�شادق  ووفاء  كامل  جمدي  من  كل  ُمرة«  »حدوتة  بطولة  يف  و�شارك 
اأبوزهرة وحممد �شاهني وعايدة ريا�ش واأحمد �شيام،  وعبدالرحمن 

من تاأليف عمر عبداحلليم واإخراج يا�شمني اأحمد.

تامر ح�شني يرف�س عر�س فيلمه يف نهاية 2019
ح�شني  تامر  الفنان  رف�ش 
املنتجة  اجلهة  م�شوؤويل  مقرتح 
»الفلو�ش«،  اجلديد  لفيلمه 
املقرر تغيري ا�شمه خالل الفرتة 
املقبلة، بعر�ش الفيلم يف مو�شم 
الدرا�شي  العام  ن�شف  اإجازة 

بنهاية 2019.
وقال م�شدر من داخل الفيلم،اإن 
هناك اجتاهاً قوياً بعدم عر�ش 
االأ�شحى  عيد  مو�شم  يف  الفيلم 
املقبل، بخا�شة مع وجود اأفالم 
و«الفيل   »2 رزق  كـ«والد  قوية 
ماآتة«،  و«خيال   »2 االأزرق 

فكرة  رف�ش  ح�شني  اأن  م�شيفاً 
اإجازة  مو�شم  يف  فيلمه  عر�ش 

الأن  الدرا�شي،  العام  منت�شف 
حتقق  ال  الفرتة  هذه  االأفالم 

لوجهة  وفقاً  مرتفعة،  اإيرادات 
نظر ح�شني.

اجلهة  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
الفيلم  عر�ش  تدر�ش  املنتجة 
العام  الفطر من  يف مو�شم عيد 
املقبل، حيث من املقرر اتخاذ 
ب�شاأن هذه امل�شاألة  نهائي  قرار 
خالل ال�شاعات القليلة املقبلة.

»الفلو�ش«  بطولة  يف  وي�شارك 
خالد ال�شاوي وزينة وعائ�شة بن 
اأحمد وحممد �شالم، من تاأليف 
واإخراج  عبداملعطي  حممد 

�شعيد املاروق.
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الهوائية بو�سائدها  عيوب  ب�سبب  دوالر  مليون   299 تدفع  فورد 

�إىل  مقدمة  وثائق  �أظهرت 
�لأمريكية  �ملحاكم  �إحدى 
�ل�سيار�ت  مو�فقة �رشكة �سناعة 
 299 دفع  على  فورد  �لأمريكية 
دعوى  لت�سوية  دولر  مليون 
�لو�سائد  ب�سبب  �سدها  ق�سائية 
�مل�ستخدمة يف  �ملعيبة  �لهو�ئية 
�رشكة  من  و�ملوردة  �سيار�تها 
�سناعة �لو�سائد �لهو�ئية �ليابانية 

"تاكاتا".
�إىل  مقدمة  وثيقة  وبح�سب 
فلوريد�  ولية  يف  �ملحكمة 
فورد،  �رشكة  فاإن  �لأمريكية 

�سيار�ت  منتج  �أكرب  ثاين  وهي 
�ستدفع  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
دعاوى  لت�سوية  �لأمو�ل  هذه 
�لعمالء  �أقامها  �لتي  �لتعوي�سات 
�لقت�سادية  �لأ�رش�ر  ب�سبب 
هذه  وحتتاج  لها.  تعر�سو�  �لتي 
�ملحكمة  مو�فقة  �إىل  �لت�سوية 

حتى ت�سبح �سارية �ملفعول.
و"بي. "تويوتا"  �رشكات  كانت 
و"�سوبارو"  و"مازد�"  �إم.دبليو" 
تو�سلت  قد  �ل�سيار�ت  ل�سناعة 
مع  �تفاق  �إىل  �ملا�سي  �لعام  يف 
�ملت�رشرين لت�سوية دعاوى مماثلة 

دولر،  مليون   553 �سد�د  مقابل 
ودفعت "تويوتا" �جلزء �لأكرب من 
مبلغ �لت�سوية وكان 5ر278 مليون 
ودفعت  "بي.�إم.دبليو"  ثم  �سيارة 
ت�سوية  ويف  دولر.  مليون   131
على  "ني�سان"  و�فقت  منف�سلة 
وماز�لت  دولر.  مليون   98 دفع 
هناك دعاوى قائمة �سد �رشكات 
"جرن�ل  مثل  �لأخرى  �ل�سيار�ت 
كر�ي�سلر"  و"فيات  موتورز" 

و"فولك�سفاجن" و"د�ميلر".
"تاكاتا" �ملعيبة  �أن و�سائد  يذكر 
يف  �نتفاخها  عند  تنفجر  كانت 

�سظايا  فتن�رش  �لت�سادم  حال 
بجر�ح  �لركاب  ت�سيب  معدنية 
قد توؤدي �إىل �لوفاة. ومت تر�سد 
مرتبطة  وفاة  حالة   20 من  �أكرث 
هذه  ت�سمل  ول  �حلو�دث.  بهذه 
�ملتعلقة  �لتعوي�سات  �لت�سويات 
بحالت �لإ�سابة �أو �لوفاة نتيجة 

عيوب �لو�سائد �لهو�ئية.
عيوب  بوجود  "تاكاتا"  و�عرتفت 
دفع  على  وو�فقت  منتجاتها  يف 
غر�مة ت�سل �إىل مليار دولر، مما 
�أدى �إىل �إ�سهار �إفال�سها يف �لعام 

�ملا�سي.

تويوتا تطلق "Supra" اجلديدة

S90 موديل طويل من فولفو

 S90 �ل�سالون  �سيارة  من  طوياًل  مودياًل  فولفو  �رشكة  ك�سفت 
�لفاخرة، يتمتع مبزيد من �لهيبة و�لفخامة.

 S90L �لطويل  �ملوديل  �أن  �ل�سويدية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
Excellence يزيد طوله عن �ملوديل �لقيا�سي بـ 12 �سم، ويزخر 
وظائف  مع  �خللف  مفردين يف  مقعدين  منها  فاخرة،  بتجهيز�ت 
�لتهوية و�لتدليك وطاولت قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�ساءة 

وحامل م�رشوبات قابل ل�سبط درجة �حلر�رة.
ومن �لتجهيز�ت �لأخرى مكيف هو�ئي �أوتوماتيكي رباعي �ملناطق 
ونظام �سوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإ�سافة �إىل 
�لفارهة   S90L Excellence �ل�سيارة  وتعتمد  �ل�سو�ساء  عزل 
على �سو�عد �ملحرك T8 بقوة 288 كيلوو�ت/390 ح�سان، وتتوفر 

ب�سعر يبد�أ من 108 �ألف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
الأول مرة اأثناء اختبارها

�لفرن�سي  مول�سيم  م�سنع  من  خرجت  �سريون  بوجاتي  �أول 
�ل�رشكة  �سلّمت  �ملا�سي  مايو  ويف  عامني،  عليها  مر  لل�سوبركارز 

�لنموذج 100 منها.
حلبة  على  �ختبارهما  يتم  منها  منوذجني  نرى  عندما  لذ�، 

نوربورجرينج، فهذ� ب�سكل طبيعي يثري �لت�ساوؤل.
كل من منوذجي �سريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي �لتريبو 16 
�لدور�ن،  عزم  من  نيوتن.مرت  و1،600  1،500 ح�سان  بقوة  �سلندر 
لكن ما �ل�رش خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ��ستناد� على �لتقارير 
�لتي �طلعنا عليها، �لأول �أن ما نر�ه هنا هو موديل �سوبر�سبورت 
يتم �ختباره، و�لذي �سيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�ض 
�أما �لحتمال �لثاين فهو  �أ�رشع �سيارة يف �لعامل،  �أن يك�رش حاجز 
�أن هذه هي �سريون �سبورت حتديث �سريون �لتي مت �طالقها يف 
معر�ض جنيف لل�سيار�ت 2018 ومتر مبرحلة �لختبار�ت �لنهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �سك تخطط ل�سيء ما، وبالرغم من �أننا 
ل نعرف ما هو بعد لكن �لغالب �أنها �سريون �سوبر�سبورت، �إل �أن 

�إطالقها بالأ�سو�ق لن يكون باأي وقت قريب.

�أكدت م�سادر مقربة من تويوتا 
منوذج  �إطالق  �ل�رشكة  عزم 
 "Supra" �سيار�ت  من  جديد 
�لريا�سية قريبا ومن �ملفرت�ض 
مبحرك  �ملركبة  هذه  تاأتي  �أن 
توربيني ب�ست �أ�سطو�نات، قادر 
ح�سانا،   450 عزم  توليد  على 
 100 �إىل   0 من  �لت�سارع  وزيادة 
فقط،  ثو�ن   3 يف  �ساعة  كلم/ 
�رشعات  علبة  �إىل  بالإ�سافة 
�أوتوماتيكية بـ 8 مر�حل، ونظام 

دفع رباعي ريا�سي.

ف�سياأتي  �ل�سيارة  هيكل  �أما 
م،   4.38 بطول  �ن�سيابيا 
بني  وم�سافة  م،   1.85 وبعر�ض 
 2.47 تبلغ  �لعجالت  قاعدتي 
�ل�سيارة  هذه  �ستزود  م.كما 
تدخل  خا�سة،  فر�مل  باأنظمة 
�لكربون،  �ألياف  تركيبها  يف 
تعليق  �أنظمة  �إىل  بالإ�سافة 
تزيد  مميزة  ريا�سية  وعجالت 
�ملنعطفات  على  ثباتها  من 

وعند �ل�سري ب�رشعات عالية.

ني�سان ليف 2020 تظهر الأول مرة مع بطارية كبرية
ر�سدت ني�سان ليف 2020 �لن�سخة ذ�ت 

بطارية 60 كيلوو�ط لأول مرة و�لتي 
كان يطالب بها �لعمالء منذ �سنو�ت 

عندما �نطلقت ليف 2018 �جليل �لثاين 
بالعام �ملا�سي، كانت �سانعة �ل�سيار�ت 

�ليابانية ل تز�ل تطّور ن�سختها ذ�ت 
�لبطارية �لكبرية، لذ� قررت تاأجيلها 
�إىل موديل 2020 وهو ما كان قر�ر� 

�سائبا حيث �أنها تدعم �ل�سحن �ل�رشيع.
�سورة ليف 2019 �ملتوفرة لدينا هنا 
قد ن�رشت بو��سطة �سانعة حمطات 
�ل�سحن �ل�سوي�رشية EVTEC وكان 

يتم �سحنها مبعدل 102 كيلوو�ط، 
�أي �سعف ما يقدمه موديل 2018، 

وح�سب تقرير ياباين، �ستكون �ل�سيارة 
قوتها 215 ح�سان وتاأتي مع �ساحن 22 

كيلوو�ط وبطارية توفر مدى 

�سحن قد يكفي قطع 500 كيلومرت، ما 
�سي�ساهم بكل تاأكيد يف �لإقبال عليها 

و�لنتقال �إىل �لطر�ز�ت �لكهربائية.
يذكر �أنه ومنذ �إطالق ني�سان ليف 

2019 �جلديدة كليا بالأ�سو�ق، �سهدت 

�ل�سيارة �لكهربائية طلبا مرتفعا حول 
�لعامل لدرجة �سانعة �ل�سيار�ت �ليابانية 

مل تكن قادرة على تلبية �لطلب حيث 
كانت تبيع ن�سخة منها كل 12 دقيقة يف 

�أوروبا وحدها.

فرياري تطلق اأ�سرع �سيارة كهربائية يف العامل
نيتها  عن  فري�ري  �رشكة  �أعلنت 
كهربائية،  ريا�سية  �سيارة  �إطالق 
نوعها يف  من  �لأ�رشع  ت�سبح  قد 
ت�سبح  �أن  �ملفرت�ض  ومن  �لعامل 
معدل  �جلديدة منوذجا  �ل�سيارة 
 "Pininfarina" �سيار�ت  عن 
و�ستزود  �ل�سهرية،  �لريا�سية 
�ألياف  من  خفيف  بهيكل 

كما  و�خلفيفة  �ملتينة  �لكربون 
هذه  تاأتي  �أن  �ملفرت�ض  من 
جبار  كهربائي  مبحرك  �ل�سيارة 
من  �لت�سارع  زيادة  من  �سيمكنها 
�أقل  يف  �ساعة  كلم/   100 �إىل   0
من ثانيتني، وي�سل بها �إىل �رشعة 
ق�سوى تبلغ 402 كلم/ �ساعة. �أما 
ف�ستاأتي  �ل�سيارة  هذه  بطاريات 

ف�سحنها  �ل�رشيع،  �ل�سحن  مبيزة 
دقيقة   15 �سي�ستغرق  بالكامل 
فقط، و�ل�سحنة �لو�حدة �ستمكن 
 500 مل�سافة  �ل�سري  من  �ملركبة 

كلم.
معدل  �إن  �ملفو�سية  وقالت 
ومع   .%80 بلغ  �لآن  �لإ�سالح 
 %36 من  �لن�سبة  تختلف  ذلك 

�أملانيا،  يف   %96 �إىل  رومانيا  يف 
�لأوروبي  �لعدل  مفو�سة  بح�سب 
�ملفو�سية  و�أ�سارت  يوروفا  فري� 
قالت  حيث  �لق�سور،  بع�ض  �إىل 
�إن �ل�رشكة مل توفر �سمانا كامال 
ب�سبب  م�ساكل  حدوث  حال  يف 
�لإ�سالح، كما �أن �رشوط �لإدر�ج 

يف خطة �لإ�سالح �سعبة.
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اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية   

مكتب الأ�شتاذ مالكي توفيق 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة 
حي غري�شي عبد الغني  عني و�شارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 
ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع  

مع انقا�س ع�شر الثمن الأ�شا�شي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا 
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بطلب من :ورثة حقا�س الهادي بن العلواين وهم ارملته طيبي فاطمة بنت احمد ا�شالة عن نف�شها و نيابة عن ابناءها الق�شر حقا�س ر�شوان  عبد اجلليل.العنوان:عني و�شارة ولية اجللفة 
�شد:ورثة املرحوم حقا�س الهادي بن العلواين وورثة والده حقا�س العلواين بن الباهي 

وبناء على قائمة �شروط البيع املودعة لدى كتابة �شبط حمكمة عني و�شارة بتاريخ :14 /01/ 2019  رقم الرتتيب :00036 /19 
يعلن الأ�شتاذ:مالكي توفيق حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة اخت�شا�س  جمل�س ق�شاء اجللفة 

عن بيع العقارين التاليني 1--بالن�شبة للعقار الواقع بحي هواري بومدين مدينة عني و�شارة و لية اجللفة مكون من طابق ار�شي يحتوي على �شبعة غرف و مرحا�س و م�شتودع م�شاحته الجمالية 
حممد  حماد  الأ�شتاذ  مبعرفة  املحرر   2003/  1271 رقم  حتت   09/11/2003 يف  املوؤرخ  البيع  عقد  ح�شب  و�شارة  عني  ملدينة  التجزئة  خمطط  من  مكرر   88 باملجموعة  واقع  560م2 
الف  �شتمائة  و  مليون  ع�شر  ت�شعة  دج   19.600.000 مببلغ  للمزايدة  الفتتاحي  ال�شعر  يحدد   25 رقم   22 حجم   2003  /12/  22 بتاريخ  و�شارة  بعني  العقارية  باملحافظة  امل�شهر 

دينار جزائري 
م2   16.31 و  م2   19.79 التوايل  على  م�شاحتهمت  جتاريني  حملني  من  يتكون  و�شارة  عني   02 رقم   14 رقم  مقاطعة  مراد  ديدو�س  بحي  الواقع  لل�شكن  املعد  للعقار   -2بالن�شبة 
موؤرخ  �شهرة  عقد  مبوجب   88 رقم  عر�س  ملجموعة  ينتمي  258.61م2  الجمالية  م�شاحته  فناء  و  غرفتني  و  ا�شتقبال  قاعة  و  مرحا�س  و  حمام  و  مطبخ  زائد  36م2  م�شاحته  وم�شتودع 
يف 14 /08 /1997 فهر�س 884/97 مبعرفة الأ�شتاذ حممد �شراير و امل�شهر باملحافظة العقارية حا�شي بحبح بتاريخ 21 /09/ 1997 حجم 32 رقم 28 يحدد ال�شعر الفتتاحي للمزايدة 

مببلغ 25.704.900 دج خم�شة و ع�شرون مليون و �شبعمائة الف و اأربعة الف و ت�شعمائة دينار جزائري 
احلقوق  و  الر�شوم  و  امل�شاريف  و  الثمن  خم�س  اجلل�شة  انعقاد  حال  دفع  فيها  مبا  القانونية  الأعباء  يتحمل  املزاد  عليه  الرا�شي  فان  البيع  قائمة  يف  الواردة  ال�شروط  اىل  البيع:اإ�شافة  �شروط 
امل�شتحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اجل 08ايام املوالية لر�شو املزاد بامانة �شبط املحكمة  و على الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �شروط البيع مبكتب املح�شر الق�شائي املبني اأعاله او بكتابة 

�شبط املحكمة 
-و لالعالم فان جل�شة  البيع باملزاد العلني قد حددت بيوم 08 /08/ 2019 بقاعة اجلل�شات رقم 02 على ال�شاعة الثانية م�شاء و ميكن الطالع على قائمة �شروط البيع بامانة �شبط املحكمة 

او مبكتب املح�شر الق�شائي 
اثباتا لذلك وحتت �شائر التحفظات حررنا هذا املح�شر للمخاطب الكل طبقا للقانون 

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية   

مكتب الأ�شتاذ مالكي توفيق 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة 
حي غري�شي عبد الغني  عني و�شارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 
ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع 

طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بطلب من ال�شيد :حقا�س م�شعود بن هادي 

العنوان:بحي حممد بو�شياف بعني و�شارة و لية اجللفة 
�شد ال�شيد :كحيلي�س احميدة بن حممد 

العنوان:بعني و�شارة 
وبناء على قائمة �شروط البيع املودعة لدى كتابة �شبط حمكمة عني و�شارة بتاريخ :13 /05 /2019 رقم الرتتيب :326 /19 

يعلن الأ�شتاذ:مالكي توفيق حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة  عن بيع عقار عبارة عن �شقة يف اطار ال�شكن التلرقوي  
املدعم الكائن بحي قرادة بلقا�شم عمارة 09 رقم 22 ق�شم 13 جمموعة ملكية رقم 65 بلدية عني و�شارة ولية اجللفة  الطابق الرابع تتكون من غرفتني 

م2  69.05 م�شاحته  �شرفة  و  جمفف  خزانة  رواق   حمام   مرحا�س   مطبخ  ا�شتقبال   قاعة   02
مت حتديد ال�شعر الأ�شا�شي الذي يبدا به بيع العقار باملزاد العلني ب:3.420.000.00دج ثالثة ماليني و اربعمائة و ع�شرون الف دينار جزائري 

و حددت جل�شة البيع  باملزاد العلني بتاريخ 28اوت بقاعة اجلل�شات رقم 02 على ال�شاعة الثانية م�شاء 
و ميكن الطالع على قائمة �شروط البيع بامانة �شبط حمكمة او مبكتب املح�شر الق�شائي 

ANEP N°:  1916017474الو�شط:2019/08/05

ANEP N°:  1916017489الو�شط:2019/08/05
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11.4.1 iOS مف�ج�أة �سيئة من �أبل يف حتديث

ت�أتي ن�سخة »�آي �أي �إ�س 11.4.1« 
لأجهزة  ب�سيطة  �إ�سالح�ت  مع 
�أم�ن  �إىل ميزة  �إ�س�فة  �أبل  هو�تف 
�لهو�تف  �قتح�م  ملنع  جديدة 
وزي�دة �لأم�ن، لكن ظهرت م�سكلة 
ذ�ته  �لوقت  يف  وحمبطة  جوهرية 
تتمثل بعدم قدرة عدد متز�يد من 
�للوحية  ب�د  و�آي  فون  �آي  م�لكي 
من  تطبيق�ت  �أي  حتديث  على 
�إىل  �لرتقية  بعد  �ستور  �آب  متجر 

.11.4.1 iOS
تويرت  م�ستخدمي  �أحد  ويلخ�س 

�مل�سكلة ق�ئاًل: »بعد �لتحديث �إىل 
11.4.1 يبدو �أن هن�ك م�سكلة يف 
حتديث�ت �لتطبيق، �إذ يعر�س متجر 
�لتطبيق�ت  من  �لعديد  �لتطبيق�ت 
�ل�سغط  عند  ولكن  حتديثه�،  ليتم 
�لكل«،  �أو »حتديث  على »حتديث« 

لن يتم حتديث �لتطبيق�ت«.
�لعديد  مع  �ل�سين�ريو  هذ�  ويتكرر 
من �مل�ستخدمني �لآخرين، وتو�سح 
ردود �لدعم �لفني لدى �رشكة �أبل 
لهذ�  حمددة  حلول  وجود  عدم 
ح�س�ب  يطلب  حيث  �ملو�سوع، 

�مل�ستخدمني  من  �لفني  �لدعم 
تبديل �ت�س�ل �لنرتنت و��ستخد�م 
�سبكة ل�سلكية خمتلفة عن �حل�لية، 
و�إجر�ء  �أبل،  معرف  من  و�لتحقق 
��ستع�دة  ح�لة  من  �لتحقق  عملية 
�لحتي�طي،  �لن�سخ  من  كالود  �آي 
يف  �لتطبيق�ت  جميع  وحتديث 

وقت و�حد.
وتوؤكد ردود �مل�ستخدمني �أن جميع 
هذه �حللول مل توؤتي ثم�ره�، حيث 
�أن �حلل �لوحيد �لذي �كت�سفه �أحد 
�مل�ستخدمني يعتمد على ��ستخد�م 

 VPN خ��سة  �فرت��سية  �سبكة 
هذ�  حتى  ولكن  �لعملية،  لإمت�م 
�حلل مل ينفع جميع �مل�ستخدمني، 
ق�باًل  حاًل  لي�س  �أنه  �لو��سح  ومن 
للحي�ة على �ملدى �لطويل، ونظر�ً 
�لتطبيق�ت  حتديث  عملية  �أن  �إىل 
لال�ستمت�ع  �أ�س��سي�ً  �أمر�ً  تعترب 
و�آي  فون  �آي  �أجهزة  ب��ستخد�م 
ل  �أبل  �أن  �لو��سح  من  ف�إنه  ب�د، 
متتلك خي�ر�ً �سوى �إ�سد�ر �لن�سخة 
�لت�سغيلي  نظ�مه�  من   11.4.2

ب�سكل �رشيع حلل هذه �مل�س�كل.

و�ت�س �آب ُيحظر على �مل�ستخدمني 
دون 16 ع�م� يف �أوروب�

بدو �أن ��ستخد�م و�ت�س �آب �سيُحظر على �مل�ستخدمني دون �سن 16 ع�م� يف جميع 
�أنح�ء �أوروب�، وذلك للم�س�عدة على �للتز�م بقو�عد حم�ية �لبي�ن�ت �جلديدة 

و�سيُطلب من �مل�ستخدمني �لت�أكيد على �أن �أعم�رهم ل تقل عن 16 ع�م�، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�سو�سية يف �لأ�س�بيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�س من �لو��سح كيف �سيتم تنفيذ هذ� �لإجر�ء فعلي�، نظر� لأن و�ت�س �آب جتمع 
بي�ن�ت حمدودة جد� عن م�ستخدميه� ويف �لوقت نف�سه، يتخذ موقع في�سبوك، �لذي 
يتبع �سي��سة منف�سلة للبي�ن�ت، مق�ربة خمتلفة للم�ستخدمني �لذين ترت�وح �أعم�رهم 
بني 13 و15 ع�م�، من �أجل �لمتث�ل لق�نون تنظيم حم�ية �لبي�ن�ت �لع�مة �لأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�س �آب بعد ف�سيحة في�سبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�س �آب بعد ف�سيحة في�سبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �لجتم�عية معلوم�ت عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�سي، لإعط�ء 
�لإذن للم�ستخدمني �ل�سغ�ر من �أجل تب�دل �ملعلوم�ت على �ملن�سة لكن و�ت�س �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 ملي�ر م�ستخدم يف �سهر ين�ير، وفق� ملوقع في�سبوك، ق�لت 
يف بي�ن �إنه� ل تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلوم�ت �ل�سخ�سية يف �لتف�قية 

�لتي �أن�س�أته� لالحت�د �لأوروبي و�أو�سحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�سيح كيفية 
��ستخد�م وحم�ية �ملعلوم�ت �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�س �آب

وتتعر�س و�ت�س �آب �لتي ت�أ�س�ست ع�م 2009، ل�سغط من بع�س �حلكوم�ت �لأوروبية 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، ب�سبب نظ�م �ملر��سلة �مل�سفرة وخطة م�س�ركة �ملزيد 

من �لبي�ن�ت مع �ل�رشكة �لأم، في�سبوك وجتدر �لإ�س�رة �إىل �أن �حلد �لأدنى ل�سن 
��ستخد�م و�ت�س �آب �سيظل 13 ع�م� يف بقية �أنح�ء �لع�مل، مب� يتم��سى مع �سي��سة 

في�سبوك

�أدوبي ُتطلق تطبيق �مل�س�دقة �لثن�ئية 
 Adobe Authenticator

حل�س�ب�ته�

�لرت��سل  تطبيق�ت  معظم 
لديه�  �لإجتم�عية  و�لتو��سل 
)عملية  �لثن�ئية  �مل�س�دقة  ع�مل 
�لتحقق بخطوتني( يف �لإعد�د�ت 
ب�سكل �فرت��سي، وكذلك خمتلف 
هن�ك  ب�ملق�بل  قوقل،  خدم�ت 
هذ�  يف  م�س�عدة  تطبيق�ت 
�رشكة  �سجع  م�  وهذ�  �ملج�ل. 
ت�أمني  جم�ل  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�س  �حل�س�ب�ت 
�جلديد  لتطبيقه�  �إطالقه�  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�سول 
يف  حل�س�بك  قوي  �أم�ن  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �سي�ستخدم ه�تفك  و�لذي 
مم�  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�سعب  من  يجعل 

�سخ�س �خرت�ق ح�س�بك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًع� 
مرة  كل  يف  معك  ه�تفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�سجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�س�ب  مق�بل  تدفعه  �لذي 
يدعم   � �أي�سً ن�حيته  من  �آمن، 
�ل�ستج�بة  رموز  م�سح  �لتطبيق 
�أندرويد  �س�عة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جم�ين  ب�سكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة �أمنية جديدة 
يف �أجهزة �آبل �لذكية

�جله�ز  يقوم  دق�ئق،  غ�سون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�سي«  »مفت�ح  ب�إن�س�ء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وم�  �لفن�دق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �لأجهزة 
من  مئ�ت  ب�سع  مق�بل  �لإنرتنت 
من  �لب�حثون  ومتكن  �لدولر�ت 

�لقفل  لنظ�م  رئي�سي  مفت�ح  �إن�س�ء 
ل�سن�عة  �رشكة  �أكرب  ت�سنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لع�مل،  يف  �لأقف�ل 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�سدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة ب�خللل، وتع�ون معه� لإ�سالح 
ل  �لب�حثني  �أن  حني  ويف  �مل�سكلة 

كيفية  عن  ك�ملة  تف��سيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إل  �لهجم�ت،  تنفيذ 
�لإق�مة  ب�س�أن  �حليطة  لأخذ  �لن��س 
ترك  عدم  ذلك  يف  مب�  �لفن�دق،  يف 
مقتني�ت ثمينة يف �لغرف، و��ستخد�م 
�سل�سلة �لأبو�ب �أثن�ء �لتو�جد د�خله�

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»�إره�بي« خالل ثالثة �أ�سهر فقط

خو�رزمية  في�سبوك  �رشكة  ��ستخدمت 
جديدة، يف �لك�سف عن 1.9 مليون من�سور 
لتنظيم �لق�عدة وتنظيم �لدولة �لإره�بيني، 
�جل�ري  �لع�م  بد�ية  منذ  ن�رشه�  مت 
جميع  �ألغت  ب�أنه�  في�سبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�سور�ت  �حل�س�ب�ت 
كم�  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �سو�ء  حمتو�ه�، 

�لإره�ب  مك�فحة  فريق  �ل�رشكة  و�سعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  به�،  �خل��س 
خالل 6 �أ�سهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�لأن�سطة  مك�فحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�لإره�بية«  �مل�سبوهة 
وعممت  �لجتم�عي  �لتو��سل  و�س�ئل 
في�سبوك على موقعه� وعلى »تويرت« �أي�س�، 

�لذكية  للتكنولوجي�  �لرئي�سية  �ل�سم�ت 
�ملن�سور�ت  وتدمري  ر�سد  يف  �ملتبعة 
�لإلكرتونية �مل�سبوهة كم� �أ�س�رت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�سور�ت  معدل  �أن  �إىل  �لأمريكية 
كل  جديد  من�سور  قر�بة  مقلق�،  حد� 
دقيقة، �أي م� يع�دل 60 من�سور� »�إره�بي�« 

يف �ل�س�عة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملف�ت
يهدد ماليني �حلو��سب

كم� يعتقد �خلرب�ء يف �لوك�لة �لوطنية 
�أن  بريط�ني�  يف  �جلرمية  ملك�فحة 
�ملوقع  ��ستغلو�  �لإنرتنت  »قر��سنة 
�إلكرتونية  هجم�ت  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�س�س�ت  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 ع�م  �مل�لية 
ف�دحة  م�لية  خ�س�ئر  حينه�  �لبنوك 

�سب�ط  �أن  �إىل  �ملعلوم�ت  وت�سري 
�ألقو�  بريط�ني�  يف  �لق�نون  حم�ية 
ي�ستبه  �أ�سخ��س،   6 على  �لقب�س 
ب�نتم�ئهم �إىل جمموعة ت�ستغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجم�ت �لإلكرتونية، 
وي�ستفيدون من خدم�ت �ملوقع مق�بل 

»14.99« دولر فقط



الأ�سربين يخف�ض خطر 
الإ�سابة ب�سرطان قاتل!

�آالف  �إن  �ل�صحة،  جمال  يف  م�صوؤولون  قال 
ور�ثية  حالة  من  يعانون  �لذين  �الأ�صخا�ص 
يوميا  �الأ�صربين  لهم  يُقدم  �أن  يجب  �صائعة، 
�لقولون  ب�رسطان  �الإ�صابة  خطر  خلف�ص 
يعانون من  �لذي  �الأفر�د  ويو�جه  و�مل�صتقيم 
من  متز�يد�  خطر�   ،)LS( »لين�ص«  متالزمة 
�لقاتل، ولكن در��صة كربى  �الإ�صابة باملر�ص 
تطور  �حتماالت  خف�ص  ميكن  �أنه  �أظهرت 
يوميا  �الأ�صربين  تناول  طريق  عن  �ملر�ص، 
ملدة عامني، وذلك على �لرغم من حظر �إد�رة 
�ل�صحة �لوطنية �لربيطانية )NHS( لو�صفات 
بائ�صة  حماولة  يف  �ملبا�رس«،  »غري  �لعالج 
LS باإ�صابات  لتوفري �ملال وترتبط متالزمة 
�الأمعاء،  �أو  و�مل�صتقيم  �لقولون  �رسطان 

وكذلك بطانة �لرحم و�جللد و�لدماغ.
 Bowel Cancer UK مركز  ورحب 
 LS مر�صى  تو�صي  �لتي  باالإر�صاد�ت، 
فائدة  يقدم  �أنه  ثبت  �لذي  �الأ�صربين،  بتناول 
�ل�رسطان  من  �ملر�صى  حتمي  قد  منوذجية 
�أفر�د  �إىل  »لين�ص«  متالزمة  وتنقل  �لقاتل 
�لعائلة �لو�حدة، �إذ� حمل �أحد �لو�لدين طفرة 
فر�صة  توجد  حيث  �ملر�صية،  للحالة  جينية 
50% بتوريث �لطفرة لبقية �الأفر�د ويف �لوقت 
�لدوري  LS للفح�ص  �حلايل، يخ�صع مر�صى 
�خلاليا  لتحديد  �لقولون،  تنظري  با�صتخد�م 
�لتي قد تتحول الأور�م خبيثة وتوؤثر متالزمة 
ما  �أمريكيا،  مليونا   1.17 نحو  على  »لين�ص« 
�إ�صابة  حالة  �ألف   140 من   %4 نحو  ي�صبب 
يف  و�مل�صتقيم  �لقولون  ب�رسطان  جديدة 

�لواليات �ملتحدة �صنويا.

ابتكار خاليا �سناعية 
لعالج ال�سرطان

متكن علماء »�إمربيال كوليدج لندن« بربيطانيا 
للمرة �الأوىل من �بتكار خاليا �صناعية، ميكنها 
و�إفر�ز  �ملحيط  �لو�صط  بعو�مل  �الإح�صا�ص 
�ملختلفة،  �ملهيجات  على  رد�  كيميائية  مو�د 
�ل�صناعية  باأن �خللية   Phys.org و�أفاد موقع 
خاللها  تتوغل  م�صامات  به  غ�صاء  من  تتكون 
�أيونات �لكال�صيوم، وبد�خل �خللية فقاعات بها 
بدورها  وت�صاعد  �لكال�صيوم،  تن�صط  �إنزميات 

على حترر جزيئات �لفلور�صنت.
م�صار  خلق  من  متكنو�  فقد  للعلماء،  ووفقا 
�آلية  �إىل  �حلاجة  لعدم  ب�صيط،  ��صتقالبي 
الإز�لة �لنو�جت �لثانوية �لتي ت�صكل خطورة على 
�خللية �حلية، ويعتقد �لباحثون �أنه من �ملمكن 
�لتكنولوجيات  يف  �البتكار  هذ�  ��صتخد�م 
�حليوية و�لطب، حيث ميكن ��صتخد�م �خلاليا 
�ل�صناعية يف �لتعرف على �لعالمات �لبيولوجية 
�لطبية يف  �ملو�د  وتركيب  �ل�رسطانية،  لالأور�م 
�خلاليا  لهذه  ميكن  ذلك،  على  عالوة  �جل�صم، 
�ملحيط  �لو�صط  يف  �لثقيلة  �ملعادن  �كت�صاف 
و�إفر�ز �ملو�د �لالزمة لربط وحتييد �مللوثات.

اأخمدتها احلماية املدنية

35 حريقا ت�سبب يف اإتالف 
63 هكتارا من الغابات

متكنت وحد�ت �حلماية �ملدنية من �إخماد 
هكتار�   63 �إتالف  يف  ت�صبب  حريقا   35
هكتار   1 �أدغال،  60هكتار  غابية،  م�صاحة 
هكتار   456 �لقمح،  من  هكتارين   2 �صعري، 

�أحر��ص وح�صائ�ص و3000 �صجرة مثمرة.

اأحمد باحلاج

د�ئرة  مكتب  �أمام  �ملحتجون 
�ملو�رد �لب�رسية بوحدة �جلز�ئرية 
للمياه بتمرن��صت للمطالبة برحيل 
�ل�صعار�ت  عديد  رفعو�   ، رئي�صها 
�النفر�د  و  �لت�صيري  ب�صوء  �ملنددة 
من  لعل  �لتع�صفية   بالقر�ر�ت 
�لالمعقولة  �لتجاوز�ت  �أبرزها 
من طرف رئي�ص �ملو�رد �لب�رسية 
�الإد�رة  قر�ر�ت  يف  خ�صو�صا 
على  �اللتفاف  �صيا�صة  وفر�ص 
�ملطالب ، �إ�صافة �إىل �ال�صتعمال 
�صيا�صة  لل�صلطة وفر�ص  �لتع�صفي 
�لتجاوز  وكذ�   ، �ل�صخ�صي  �لر�أي 
و�لتطاول على �لن�صو�ص �لقانونية 
 ، و�لرتقية  بالتوظيف  �ملتعلقة 
�ل�صلم  �حرت�م  عدم  عن  ناهيك 

كما   ، عليه  �ملن�صو�ص  �لهيكلي 
با�صتغالل  �ملحتجني  ذ�ت  ندد 
�لب�رسية  �ملو�رد  د�ئرة  رئي�ص 
�ملن�صب  للمياه  باجلز�ئرية 

الأغر��ص �صخ�صية .
�أفادت  فقد  ثانية  جهة  من 

�لتوظيف  �أن  �خلا�صة  م�صادرنا 
طرف  من  �مل�صبوه  �خلارجي 
�لب�رسية  مل  �ملو�رد  د�ئرة 
�أفا�صت  �لتي  �لنقطة  يكن  �صوى 
منها  تر�كمات  عدة  بعد  �لكاأ�ص 
فادحة  باأخطاء  متعلق  هو  ما 

كحذف  �لرو�تب  ك�صوفات  يف 
ي�صتوجب  عالو�ت  �أو  �إتاو�ت 
�در�جها وحذفها مقرر،باالإ�صافة 
ملفات  متابعة  يف  �لتماطل  �إىل 
مديرية  م�صتوى  على  �الإطار�ت 
�لتثبيت  طلبات  كاإر�صال  �ملنطقة 
�خلا�صة  �ملقرر�ت  من  وغريها 
باالإطار�ت �لتي ت�صدر من مديرية 

�ملنطقة.
ويف �نتظار تدخل جاد من طرف 
دومي  مترن��صت  والية  و�يل 
�جلياليل لو�صع حد حلالة �لت�صنج 
يبقى  للمياه  �جلز�ئرية  بوحدة 
�لب�رسية  �ملو�رد  د�ئرة  رئي�ص 
تعجل  قد  �صعبة  فرتة  يعي�ص 
�لت�صنج  حالة  الحتو�ء  برحيله 
طابع  ذ�ت  �قت�صادية  مبوؤ�ص�صة 

جتاري.

للمطالبة برحيل رئي�س املوارد الب�شرية

عمال اجلزائرية للمياه 
بتمرنا�ست يهددون بالت�سعيد

األهبوا اأ�شواق البويرة

ال�سما�سرة يحرمون 
العائالت من كب�ض العيد

ر�شالة اإىل مفت�شية 
العمل تك�شف املحظور 

�سركة  �سينية 
تهدد بطرد 100 

عامل جزائري 
جز�ئري  عامل   100 من  �أكرث  فجر 
�صي  �ل�صينية  �ل�رسكة  يف  ي�صتغل  
�ل�صطر  باجناز  �ملكلفة  �صي   �ر�صي 
�لر�بط  �الجتنابي  �لطريق  من   �الأول 
غرب  �رسق  �ل�صيار  �لطريق  مابني 
كلم    42 م�صافة  على  �لغزو�ت  وميناء 
تخ�ص  �لثقيل   �لعيار  من   ف�صيحة 
�ل�صينني  �لعمال  �لع�رس�ت من  توظيف 
بدون  ت�رسيح �لعمل من خالل ر�صالة  
للعمل  �لعامة  �ملفت�صية  �إىل  موجهة 

بتلم�صان  .
باإجناز  �ملكلفة  �ملوؤ�ص�صة  هذه 
م�صافة  على  �ملمتد  �الأول   �ل�صطر 
عامل   400 من  �أكرث  توظف  كلم   13
جز�ئري   عامل   100 حو�يل  منهم 
للتخل�ص  �ل�رسكة  هذه  ت�صعى  �لذين 
ال  �صينني   بعمال  وتعوي�صهم  منهم  
دخلو�  بل  بالعمل  ت�رسيحا  ميلكون  
 ، �ل�صياحية  �ل�صفر  تاأ�صرية  طريق  عن 
�أن  �أ�صار �لعمال يف ر�صالتهم  هذ� وقد 
ب�رسف  يقومون  �ل�صينني   �مل�صوؤولني 
رو�تب خمتلفة للعمال �جلز�ئريني عن 
نظر�ئهم �ل�صينني  �لذين يتلقون �أجور� 

م�صاعفة  ويهددون منا�صب �لعمال .
حممد بن ترار
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»في�سبوك« توا�سل 
تطوير اأجهزة 

الذكية  Portal
تو��صل »في�صبوك« تطوير �جليل �جلديد 
من �أجهزة Portal �لذكية �لتي ت�صتخدم 
ك�صا�صات ذكية الإجر�ء مكاملات �لفيديو، 
�جلاري  �لعام  خريف  الإطالقه  ��صتعد�د� 
وتبعا للمعلومات فقد تو�صلت »في�صبوك« 
و«ديزين«  »نيتفلك�ص«  مع  �تفاقيات  �إىل 
و«�أمازون« وHulu وغريها من �ل�رسكات 
 Portal الإعالمية �لكبرية لتزويد �أجهزة�
لها  و�ل�صماح  �لبث  بخدمات  �جلديدة 

بالو�صول الأحدث �الأفالم.
و�أ�صار نائب رئي�ص �صوؤون �لو�قع �الفرت��صي 
�أن  �إىل  بو�صورث،  �أندرو  »في�صبوك«،  يف 
�الأجهزة �جلديدة �صتكون �آمنة من ناحية 
�خل�صو�صية، ولن تكون قادرة على تخزين 
�ل�صوتية،  �ملكاملات  �أو  �لفيديوهات 
و�صينح�رس ��صتخد�مها فقط يف �لتو��صل 
م�صتخدمي  بني  �لفيديو  مكاملات  عرب 

»في�صبوك« �أو »في�صبوك م�صنجر«.
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�قتناء  �لبويرية من  �لعائالت  عجزت عديد 
كب�ص عيد �الأ�صحى �ملبارك قبل �أيام قليلة 
وهذ�   ، �لعظيمة  �ملنا�صبة  هذه  حلول  من 
ح�صب ما ��صتقته جريدة » �لو�صط » خالل 
�إىل  �أم�ص   قادتنا  �لتي  �مليد�نية  �جلولة 
خمتلف �أ�صو�ق �ملا�صية �ملنت�رسة عرب �إقليم 
�لوالية ، حيث وقفنا على �اللتهاب �لفاح�ص 
�لفارطة  بال�صنو�ت  مقارنة  �لكبا�ص  الأ�صعار 
ح�صب ت�رسيحات �ملو�طنني �لذين ق�صفو� 
�ل�صما�رسة بالثقيل و�تهموهم بحرمانهم من 
�أد�ء �ل�صنة بفعل �حليل �ل�صيطانية و�صيا�صة 
�مل�صاربة �لتي �نتهجوها منذ فتح �الأ�صو�ق 
لتحقيق �لربح �ل�رسيع على ح�صاب �لغالبى 
�صخط  بنربة  �أحدهم  وقال  �لزو�لية  من 
عالية » لقد ذبحونا بنري�ن �الأ�صعار وحرمو� 
على  �لفرحة  �إدخال  من  �لب�صيط  �ملو�طن 
�أن  قبل   « عليهم  حر�م  �لعيد  بكب�ص  �أوالده 

ب  كب�صا  �أقتني  �أن  ي�صتحيل   « �آخر  ي�صيف 
على  �ملدر�صي  و�لدخول  ماليني   7 �أو   6
متمدر�صني  �أطفال   4 �أملك  كوين  �الأبو�ب 
�مل�صاريف  هذه  ربع  تكفي  ال  و�صهريتي 
تو�جدنا  �ملو�طنني  بع�ص  و��صتغل  هذ�   «
�ل�صلطات  �إىل  عتاب  ر�صالة  ليوجهو�  بينهم 
حماية  و�جبها  من  �لتي  �ملعنية  و�جلهات 
على  �لرقابة  �أدو�ت  وفر�ص  �مل�صتهلك 
هوؤالء  �أمام  باملر�صاد  للوقوف  �الأ�صو�ق 
لفر�ص  �لفر�صة  �نتهزو�  �لذين  �ل�صما�رسة 
منطقهم على �جلميع دون ح�صيب وال رقيب 
�لبع�ص  �لع�صيبة جلاأ  �لو�صعية  و�أمام هذه   ،
جانب  �إىل  �لق�صابات  من  �للحوم  القتناء 
�لوزيعة  �أي   « »تيم�رس�ط  ي�صمى  ما  تنظيم 
ومنطقة  �لبويرة  وقرى  مبد��رس  �مل�صهورة 

�لقبائل ب�صفة عامة .
اأح�شن مرزوق

ال�شريط الفا�شل يف غزة

»اإ�سرائيل« تطلب ن�سر 
عنا�سر »حما�ض« 

عرب  »حما�ص«،  حركة  من  �إ�رس�ئيل  طلبت 
ر�صالة نقلها و�صطاء، �أن تقوم بن�رس عنا�رسها 
م�صادر  وذكرت  �لطرفني  بني  �حلدود  على 
�إ�رس�ئيلية، �أن �لطلب يهدف �إىل منع �لت�صلل، 
وعدم تكر�ر عملية خانيون�ص �لتي �أ�صفرت عن 
�إ�صابة ثالثة جنود بر�صا�ص م�صلح فل�صطيني 
وقالت �صحيفة »يديعوت �أحرنوت«، �إن �لطلب 
و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  جانب  من  جاء 

�ل�صهيونية.
يبقى  �أن  �لطلب،  ت�صمن  لل�صحيفة،  ووفقا 
من  مرت   100 م�صافة  على  حما�ص  عنا�رس 
تعليمات  �صدرت  وقد  �لفا�صل،  �ل�صياج 
للجي�ص بعدم ��صتهد�ف تلك �لعنا�رس �لقريبة 
�جلي�ص  �أعلن  �خلمي�ص  يوم  ويف  �ل�صياج  من 
ت�صلل  م�صلحا  فل�صطينيا  قتل  �أنه  �ل�صهيوين، 
عرب �ل�صياج �لفا�صل، و�أ�صاب ثالثة من جنوده 

على حدود قطاع غزة بجروح.

�شعيدة

اختناق �ساب 
معاق يف حريق 

مهول مبركز اإيواء 
�صهدت �صبيحة �أم�ص مرقد مركز �إيو�ء �الأ�صخا�ص 
بدون ماأوى مبدينة �صعيدة حريقا مهوال ت�صبب يف 
�ختناق �صاب يف 25 من �لعمر  من ذوي �الحتياجات 

�خلا�صة و�إتالف معد�ت �ملركز .
هذ� وح�صب بيان �حلماية �ملدنية فاأن م�صاحلها 
�إيو�ء  مركز  يف  حريق  بوجود  �إعذ�ر�  تلقت  
�الأ�صخا�ص  بدون  ماأوى �لكائن بحي جلول  عتيق 
�أ�صيب ب�صيق يف  �إنقاذ �ل�صاب �لذي  وبتدخلها مت 
�لتنف�ص  و�صدمة حادة نقل على �إثرها �إىل م�صلحة 
�ال�صتعجاالت  مل�صت�صفى �أحمد مدغري �جلامعي 
�الأفر�صة  على   �أتت  �لتي  �لنري�ن  �إخماد  مت  كما 
و�الأ�رسة و�ملكيفات ، هذ� وال تز�ل م�صالح �الأمن 
حتقق للو�صول �إىل  م�صببات �حلريق حيث ي�صتبه 

�نه ناجت عن �رس�رة كهربائية
حممد بن ترار

خالل ال48 �شاعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 7 اأ�سخا�ض

يف  �آخرين   34 وجرح  م�رسعهم  �أ�صخا�ص   7 لقي 
�الأخرية، ح�صب  �صاعة  �ل48  مرور خالل  حو�دث 
و�صجلت  �ملدنية  �حلماية  مل�صالح  ح�صيلة  �أخر 
�أ�صخا�ص   4 بوفاة  �لبي�ص  بوالية  ح�صيلة  �أثقل 
للمرور  حادثني  يف  بجروح  �آخرين   3 و�إ�صابة 
�صليمان  �صيدي  ببلدية   97 رقم  �لوطني  بالطريق 
�لوطني رقم 47 باملكان  د�ئرة بوعالم وبالطريق 

�مل�صمى تازينة بلدية �ل�صاللة.

بالتعاون  �الأمن  بتلم�صان  عنا�رس  متكنت 
من  بالغزو�ت  �ل�صو�حل  خفر  مع  عنا�رس 
رحالت  لتنظيم  دولية  ب�صبكة  �الإطاحة 
�حلر�قة �نطالقا من �صو�حل تلم�صان  نحو 
هامة  وتوقيف  مالية  مبالغ  مقابل  ��صبانيا 
�لزو�رق  من  هامة  كمية  عنا�رس وحجز   09
باالإ�صافة  بها  و�ملحركات  �خلا�صة 
لتحديد  وبو�صالت  بحرية  �إىل  �ألب�صة 

�ملو�قع.
�الأمن  م�صالح  و�أ�صارت  هذ� 
بالر�أ�ص  و�الإطاحة  �أن  توقيف  �ل�صبكة 
�ملدبر �ملنحدر من د�ئرة �حلنايا جاء بعد 
�ل�صو�حل لزورق على  توقيف  عنا�رس خفر 
��صبانيا  نحو  طريقه  �أ�صخا�ص  يف   08 متنه 
وبالتحقيق معهم ك�صفو� عن  �لر�أ�ص �ملدبر 
قام  �أنه  تبني  كما   ، �حلنايا  من  �ملنحدر 

بالعديد من �لرحالت �نطالقا من �صو�حل 
بتوقيف  �إال  هويته  حتديد  يتم  �لوالية ،ومل 
�حلر�قة ،و�لذي  فوج  �صمن  �صقيقته  �بن 
كان  �لذي  خاله  هوية  �أعطى  تفا�صيل 
نحو  �حلرقة  رحالت  تنظيم  على  يعمل 
��صبانيا مع تهريب �ملبحوث عنهم من قبل 
مبحوث  �صخ�صني  توقيف  �لعد�لة  حيث مت 
�صبق  حني  يف  �لثمانية ،  فوج  �صمن  عنهما 
هذ�   ، �لعد�لة  من  فارين  �صباب  هرب  و�أن 
باأمر  �لع�صابة  ر�أ�ص  وقد مت مد�همة منزل 
�لزو�رق  من  هامة  كمية  وحجز  �لنيابة  من 
وبتقدمي  �حلرقة  ،  ومعد�ت  وحمركاتها 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام  �ملوقوفني 
�حلب�ص  باإيد�عهم  �أمر  �لغزو�ت  حمكمة 

�ملوؤقت يف �نتظار حماكمتهم .
 حممد بن ترار

كانت تقوم بتهريب الفارين من العدالة من تلم�شان

الإطاحة ب�سبكة تنظم
 رحالت الهجرة  غري �سرعية

اأقدم عمال وحدة اجلزائرية للمياه بولية مترنا�شت، على  تنظيم وقفة احتجاجية اأمام دائرة املوارد 
الب�شرية للمطالبة برحيل رئي�شها الذي حملوه م�شوؤولية  تبعات الرتاكمات التي تتخبط فيها املوؤ�ش�شة .
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