
7 حاالت �إيجابية للمن�شطات 
خالل مو�شم 2019-2018

�لفريق قايد �شالح يف 
زيارة عمل و�إىل بب�شار 

�ليوم �الأول من �لبكالوريا 
مير برد� و�شالما

خيمة للرئي�س �ملخلوع
 ب 20مليار�شنتيم

بعد حتقيق اأبرز مطالبه وقطع الطريق اأمام املناورين  

�حلر�ك �ل�شعبي �أمام خيار "�لهدنة "

املدر�شة العليا للم�شاة ب�شر�شال

 قائد �لقو�ت �لربية ي�شرف 
على تخرج 9 دفعات 

بتهمة الت�شرت على تبديد7800 مليار 

175 م�شوؤوال ومنتخبا بورقلة ، مترن��شت و �أدر�ر  �أمام �لعد�لة
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الأخوان عوملي اأمام وكيل اجلمهورية 
ملحكمة �شيدي اأحممد

�شوفاك"  "ملف 
يجر روؤو�شا 

�ص3 كبرية للعد�لة
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ت�شجيل اأكرث من 400 حالة مراقبة

ابتداء من اليوم االثنني

تفادي ن�صر املوا�صيع مبواقع التوا�صل االجتماعي

فتح ملف تظاهرة تلم�صان عا�صمة الثقافة االإ�صالمية
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اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �شركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �شت�شرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�شط TV " و حتمل القناة �شعار الو�شطية بكامل 

املوا�شفات التقنية الوا�شحة يف الت�شميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�شعار و ا�شم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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مت ا�شطياد اأربعة منها  بهنني والغزوات

جمموعات من   �سمك القر�ش 
تغزو  �سواحل  تلم�سان   

ال�صيادين  من  الع�رشات  خدر   
هنني  ب�صواحل  العاملني 
اأ�رشاب  غزو  من   والغزوات  
املفرت�صة  القر�ش  �صمك  من 
ل�صواحل والية تلم�صان   خالل 
من  قادمة  االأخرية   االآونة 
عن  بحثا  االأطل�صي  املحيط 

الطعام واملياه الدافئة.
هذا واأ�صارت املعطيات االأولية 
اأن �صيادو عنني قد متكنوا من 

القر�ش  ا�صماك  اأوىل  ا�صطياد 
تلم�صان  �رشق  هنني   ب�صواحل 
اأخرى  ثالث  ا�صطياد  مت  فيما 
ب�صواحل الغزوات ، االأمر الذي 
ترك خماوف  و�صط املواطنني 
القر�ش  �صمك  وان  خا�صة 
ومفرت�ش  الب�رش  على  خطري 
ال�صواطئ  غزو  من  ويتخوف   ،
خالل مو�صم اال�صطياف ، هذا  
وال تزال التحقيقات  جارية من 

االأ�صباب  حول  املخت�صني  قبل 
التي جعلت هذه االأ�صماء تدخل 
انها   رغم  املتو�صط  البحر 
تعي�ش يف االأعماق باملحيطات 
، حيث ي�صتبه ان  جثث احلراقة 
القر�ش   غزو  ت�صجيع  وراء  
اجلهة  يف  تلم�صان  ل�صواحل 
مرورا  للمتو�صط  الغربية  

باملغرب .
م.ب

امل�شيلة

ت�سخري 400 اآلة ح�ساد حلملة احل�ساد والدر�ش  

خبر في 
صورة

جابو اأغلى �سفقة يف 
املركاتو ال�سيفي

الوطنية  االأندية  توا�صل 
العبيها  مع  التعامل  يف 
اأزمة  رغم  خيالية  باأجور 
منها  تعاين  التي  االأموال 
والتي ترتفع حدتها يف كل 
مرة، ويف هذا ال�صدد فاإن 
اجلزائر  مولودية  فريق 
يف  �صفقة  اأغلى  حّطم 
من  ال�صتوي  املركاتو 
خالل انتداب العب وفاق 
العا�صمي  النادي  اإىل �صفوف  انتقل  �صطيف عبد املوؤمن جابو الذي 

مقابلة اأجرة �صهرية قيمتها 450 مليون �صنتيم.

جنوم اخل�سر يقدمون 
القمي�ش اجلديد

للمنتخب  اجلديدة  القم�صان  بتقدمي  الوطني  املنتخب  العبو  قام 
الوطني من خالل امل�صاركة يف ت�صوير اإعالين قامت الفاف بن�رشه عرب 
�صاركت  حيث  »فاي�صبوك«،  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صابها 
اأغلب العنا�رش الوطنية يف عملية التقدمي على غرار بوجناح، بوداوي، 

فيغويل، حمرز، عطال وغريهم.

امل�سابقة الوطنية امللعقة 
الذهبية

�صتقام من 21 اىل 24جوان 2019 مبركز االأعمال باب اجلزائر البليدة 
امل�صابقة الوطنية امللعقة الذهبية لفن الطهي واحللويات تهدف اإىل 
املواهب  كل  وت�صجيع  اجلزائري  التقليدي  الرتاث  على  املحافظة 
وهذا  التقليدية  ال�صناعات  وكذلك  واحللويات  الطبخ  جمال  يف 
مب�صاركة اأكرب »ال�صيفات« املعروفني على امل�صتوى الوطني والدويل  
و  الطبخ  فن  يف  الدولية  و  الوطنية  املحافل  اأكرب  يف  وامل�صاركني 
احللويات )ال�صيدة اأرزقي–�صيف حكيم�صلمون–�صيف اأون�صلي بلعيد(

اأرباب العمل

انتخاب �سعيدة نغزة على 
راأ�ش بيزني�ش اأفريكا

انتخبت رئي�صة الكنفدرالية العامة للموؤ�ص�صات اجلزائرية �صعيدة 
ت�صم 54 ممثال  اأفريكا وهي منظمة  بيزني�ش  راأ�ش  نغزة على 

الأرباب العمل االأفارقة، ح�صبما اأفاد به بيان للكنفدرالية.
اجتماع  مبنا�صبة  جرت  االنتخابات  اأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
للعمل   108 الدولية  الندوة  اأ�صغال  هام�ش  على  املنظمة  هذه 
ال�صيدة  اأن  امل�صدر  ذات  واأكد  )�صوي�رشا(  بجنيف  جرت  التي 
نغزة اأ�صبحت اأول امراأة افريقية تنتخب بهذه الوظيفة ال�صامية، 
معتربا اأن هذه االنتخابات ت�صكل »اعرتافا مبكانة الكنفدرالية 

العامة للموؤ�ص�صات اجلزائرية لدى نظرائها االأفارقة«. 

ميالد حزب �سيا�سي جديد 
ا�صم  يحمل  جديد  �صيا�صي  حلزب  تاأ�صي�صي  موؤمتر  عقد  مت 
املجاهد  البلدية  باملكتبة  ذلك  و  الوطنية«  القوى  »حتالف 

»مو�صى قّباّل« ببلدية �صالح باي )جنوب �صطيف(.
الذي  احلزب  لهذا  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  اأ�صغال  هام�ش  وعلى 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  من  الر�صمي  االعتماد  ينتظر 
باالإجماع  تزكيته  متت  الذي  الوحيد  املر�صح  �رشح  املحلية، 
 5 مدتها  لعهدة  عنان،  ن�صري  احلزبية،  الت�صكيلة  لهذه  رئي�صا 
�صنوات اأن فتح  حوار �صامل و تنظيم انتخابات رئا�صية يعدان 
»حال ال بديل عنه لالأزمة التي متر بها البالد« ،م�صريا اإىل اأن 
حزبه الفتي »يرف�ش الذهاب اإىل مرحلة انتقالية التي من �صاأنها 
اإرجاع البالد اإىل اخللف �صنوات«، كما »يرف�ش ت�صكيل جمل�ش 

تاأ�صي�صي النعدام اأ�صباب اإن�صائه«، على حد قوله.

مت بر�صم حملة احل�صاد والدر�ش 
نهاية  فيها  �رشع  التي  احلالية 
امل�صيلة  بوالية  املا�صي  االأ�صبوع 
اآلة   400 ت�صم  حظرية  ت�صخري 
ح�صاد، ح�صب ما علم اليوم ال�صبت 

من مدير امل�صالح الفالحية.
التي  احلملة  هذه  ت�صتهدف  و 
بـ  م�صاحة  ب«الواعدة«  و�صفت 

اأنواع  �صتى  من  هكتار  األف   18
احلبوب، ح�صب ما اأو�صحه، معمر 
االإجراءات  باأن  م�صيفا  حريزي، 
مت  واملالية  والتقنية  التنظيمية 
اأمثل  جتنيد  ل�صمان  اتخاذها 

جلميع املتدخلني ميدانيا.
القطاع  مديرية  قامت  كما 
بقدرة  جمع  نقطة   11 بتخ�صي�ش 

قنطار  األف  بـ970  تقدر  تخزين 
مناطق  خمتلف  عرب  موزعة 
بكل  وجمهزة  مزودة  االإنتاج 
امل�صدر  لذات  وفقا  الو�صائل، 
 200 من  اأزيد  تخ�صي�ش  مت  كما 
�صاحنة وذلك من اأجل �صمان نقل 

املح�صول اإىل تعاونية 
التي  اجلافة  والبقول  احلبوب 

املذكورة  التخزين  نقاط  متلك 
احل�صاد  حملة  بر�صم  ويتوقع 
امل�صيلة  بوالية  اجلارية  والدر�ش 
حتقيق حم�صول بـ377 األف قنطار 
من �صتى اأنواع احلبوب كما اأ�صاف 
اأنه  اإىل  اأ�صار  الذي  امل�صدر  ذات 
اآالف   109 جمع  االآن  حد  اإىل  مت 

قنطار من احلبوب. 

لدى  اجلمهورية  وكيل  با�رش 
تلم�صان حتقيقات  لدى  حمكمة  
املغرتبني  اأحد  مع  معمقة  
املخت�ش يف تهريب قطع الغيار 
الغزوات  ميناء  عرب  امل�صتعمل 
ال�صاد�ش  من العمر   ، يف العقد 
الذي حاول ا�صتغالل احلراك  كل 
العدالة   على  لل�صغط  جمعة  

ما  ملف  تهريب  على  للت�صرت 
يزيد عن ال05 ماليري دوالر .

هذا وكان هذا املغرتب قد متت 
بالتهريب   وا�صرتاد  متابعته  
غري  بطريقة  غيار   قطع 
الغزوات  حمكمة  اأمام  م�رشوعة 
على  ال�صغط  حاول  والتي   ،
ا�صتعمال  خالل  من  العدالة 

مب�صالح  والت�صهري  احلراك 
جعل   ما  والعدالة    اجلمارك 
م�صالح  اجلمهورية  يكلف  وكيل 
بالتحقيق  الق�صائية   ال�رشطة 
قا�صي  على  احالته   قبل  معه 
التحقيق حيث من املفرو�ش ان 
يقدم مطلع االأ�صبوع اأمام العدالة   
غري  بوقائع  الت�رشيح  بتهمة 

ت�رشيحات  وتقدمي  �صحيحة   
مب�صداقية  مت�ش  كاذبة  
تتقدمها   ، الدولة  موؤ�ص�صات 
م�صالح العدالة وقطاع اجلمارك 
التي قامت مب�صادرة قطع الغيار  
غري  بطرق  تهريبها  حاول  التي 

�رشعية .
م.ب

عرب ميناء الغزوات

مغرتب حاول  تهريب قطع  الغيار من اأوروبا 
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بعد حتقيق اأبرز مطالبه وقطع الطريق اأمام املناورين  

هل �سيدخل احلراك ال�سعبي 
مرحلة »الهدنة » قريبا ؟؟

يرى العديد من املتابعني لل�شاأن ال�شيا�شي اإىل �شرورة عقلنة احلراك ال�شعبي الذي اأنطلق 
يوم 22 فيفري املا�شي ، و�شرورة بداية التفكري يف وقف هذا احلراك اأو على الأقل دخول 

احلراك يف هدنة ل�شيما بعد حتقيق الكثري من املطالب الهامة و التي على راأ�شها اإف�شال 
العهدة اخلام�شة ، و�شقوط اأبرز رموز النظام ال�شابق ل�شيما املح�شوبني على بوتفليقة ،و 

�شقيقه وكذلك الأوليغار�شية و اأي�شا ما يعرف بالقوى غري الد�شتورية و الدولة العميقة 
التي كانت حتكم مقاليد احلكم .

ع�شام بوربيع

املحللني  من  العديد  يجمع 
اأنه  املتابعني  و  ال�سيا�سيني 
اأن  احلراك  حق  من  اأنه  �سحيح 
اأهم  حتقيق  لغاية  يقظا  يبقى 
مطالبه ، لكن يجب على احلراك 
يدركوا  اأن  فيه  الفاعلني  اأغلب  و 
جادة  نتائج  من  حتقيقه  مت  ما 
من  بداية   ، كثرية  م�سريية  و 
وبداية  الع�سابة  رموز  �سجن 
 ، ال�سحيح  العدالة م�سارها  تويل 
اإ�سافة  و الكثري من القطاعات ، 
و  ال�سيا�سة  مافيا  �سقوط  اإىل 
وراء  من  تدير  كانت  التي  احلكم 
وتتحكم  احلكم  مقاليد  ال�ستار 
على  لهذا   ، ال�سعب  رقاب  يف 
اأن ال  اأن يعي كل هذا و  احلراك 
ي�سقط يف فخ الغوغائية و التكرار 
اأن يكون ا�سرتاتيجيا يف  اململ و 
من  االأهم  و   ، من�سفا  مطالبه 
ذلك ح�سب العديد من املتابعني 
فخ  يف  احلراك  ي�سقط  ال  اأن 

احلثيث  ال�سعي  و  اال�ستغالل 
امل�سارب  خمتلف  من  ملند�سني 
عن  احلراك  حتريف  و  لتدوير 
اأجل ت�سفية  الطبيعي من  م�ساره 
احل�سابات ، وكذلك حماولة بقايا 
جديد  من  التقم�ص  الع�سابة 
هذا  ركوب  خالل  من  العودة  و 

احلراك .
اأن  �سحيح  اأنه  مراقبون  وي�سيف 
الريبة  بعني  ينظر  مازال  ال�سعب 
للكثري من االأمور ، لكن غالبيتهم 
و  التطهري  بعمليات  تقتنع  بداأت 
عمليات املحا�سبة لرموز الع�سابة 
، و التي جت�سدت يف الواقع بعيدا 
لتمييع  العديد  املحاوالت  عن 
اإىل  و�سلت  والتي   ، النتائج  هذه 
حد �سجن روؤ�ساء حكومة ووزراء 

�سجنا فعليا .
اأن  يجب  ال  اأنه  هوؤالء  يرى  لهذا 
 ، الالزم  من  اأكرث  احلراك  يغرت 
و  ال�سعبي  االلتفاف  اأن  و�سحيح 
 ، كبريا  دورا  لعبت  ال�سعبية  الهبة 
يكون  اأن  يجب  هذا  مبقابل  لكن 

مادامت  عقالنيا  احلراك  هذا 
رجال  و  �ساغية  اآذان  هناك 
ال�سادقة  نيتهم  تاأكدت  خريين 
يف التغيري ، بعيدا عن امل�سككني 
التي حاولت يف  الع�سابة  بقايا  و 

ال�سابق هدم املعبد ومازالت .
امل�سادر  ذات  دائما ح�سب  لهذا 
جديدة  اآليات  يف  التفكري  فيجب 
االأهم  اأن امل�ستقبل هو  ، خا�سة 
يبقى  اأن  املعقول  غري  ومن 
يف  ونحن  جمعة  كل  احلراك 
اجلمعة 17مع املخاطر املحيطة 
اليدركها  والتي   ، احلراك  بهذا 
وعمليات   ، الب�سطاء  املواطنون 
م�سالح  به  يقوم  التي  التاأمني 
يجب  اأنه  فريون  لهذا   ، االأمن 
يف  التحكم  يف  التفكري  بداية 
نتعلم  اأن  و   ، احلراك  هذا  ريثم 
بل   ، يتوقف  ومتى  يخرج  متى 

ويتفاو�ص .
من  املح�سلة  النتائج  فرغم 
اأبرزها  من  التي  و  احلراك  هذا 
العام  املال  نهبوا  من  اإ�سقاط 

دواليب  يف  يتحكموا  وكانوا   ،
اأو  قريب  من  ال�سابق  النظام 
خمططات  اإف�سال  و   ، بعيد  من 
التوريث ، اأن يفكروا يف التح�سري 
التي  للرئا�سيات املقبلة  التهيوؤ  و 
�ست�سهم  نقائ�سها  من  بالرغم 
كثريا يف احلل ، و انتخاب رئي�ص 
البالد  م�سرية  �سيوا�سل  جديد 
اأمام  ال�سيما  بها  النهو�ص  و   ،
املوجودة  اخلطرية  التحديات 

خا�سة منها االقت�سادية .
�سحيح ح�سب هوؤالء املحللني اأن 
اأي  فكرة » ال تنزلوا من اجلبل » 
ال  هذا  لكن   ، االأمور  توثق  حتى 
و  بالذات  الع�سابة  هذه  اأن  يعني 
التي اأغلب روؤو�سها يف ال�سجون و 
اأذرعهم  مازالت  املحا�سبة  اأمام 
احلراك  على  االنقالب  حتاول 
واىل   ، مقا�سها  على  وتوجيهه   ،
كان  وقد   ، جمهولة  اأهداف 
مت  عندما  وا�سحا  ذلك  ح�سبهم 
ا�ستهداف اجلي�ص وقائده الفريق 
من  بالعديد  �سالح  قايد  احمد 

النتائج  كل  اأن  رغم   ، ال�سعارات 
و   ، ال�سعب  �سالح  يف  املح�سلة 
تعهد اجلي�ص منذ البداية وقوفه 
مع ال�سعب ، لكن هناك فئة داخل 
احلراك تعرف ما تقوم به وهدفها 
خلط االأوراق وا�ستهداف اجلي�ص 
و الفريق قايد �سالح ، من خالل 

ا�ستغالل هذا الزخم ال�سعبي .
هوؤالء  فريى  هذا  كل  ورغم 
الهبة  اأن  احلراك  اأن  املتابعون 
ال�سعبية بداأت تنخف�ص ، وترتاجع 
بعد  ال�سيما   ، املرتقب  تراجع 
اأن  املوؤ�رشات  من  العديد  ظهور 
من  ال�سواب  نحو  ت�سري  االأمور 
ممثليها  و  الع�سابة  �سجن  خالل 
هي  مد�سو�سة  فئة  وبقيت   ،
فقط من ال تخدمها االنتخابات 
مع  اجلي�ص  تالحم  يخدمها  ال  و 
ال�سعب ، هي فقط من ت�سعى اىل 
 ، ال�سيا�سي  العر�ص  هذا  اإف�ساد 
للو�سول  للعرقلة  اأي�سا  وت�سعى 
من  ينتخب  جادة  رئا�سيات  اىل 
يقارب  ما  بعد  رئي�ص  خاللها 

اخلم�سة �سنوات من دون رئي�ص .
هوؤالء  ي�سيف  اأحد  ينكر  فال 
املحللون اأن احلراك الذي انطلق 
�سعبية  مبطالب  22فيفري  يوم 
لي�ص هو اليوم حراك اليوم وجتد 
ال�سادقني  املتظاهرين  اأغلب 
يخرج  و  يف�سد  بداأ  باأنه  ي�سفونه 
بفعل  هذا  وكل   ، طريقه  عن 
اأهذاف  لهم  الذين  املند�سني 
اأخرى و م�سالح خا�سة هي اأقرب 
اإىل خدمة بقايا الع�سابة و الدولة 
ال�سعب  خدمة  اإىل  منه  العميقة 
يعي  اأن  احلراك  فعلى  لهذا   ،
على  يعمل  اأن  و  املخاطر  هذه 
الذين  هوؤالء  اأمام  الطريق  قطع 
يريدون حتوير احلراك و ال�سعي 
رغم  اأخرى،  ماآرب  حتقيق  اىل 
ا�ستطاعت  احلالية  القيادة  اأن 
من  االأدوات  من  الكثري  تنزع  اأن 
هوؤالء » اخلالطني » الذي يردون 
وذلك   ، متاهات  يف  الدخول 
من  الكثري  م�سداقية  خالل  من 

القرارات يف انتظار املزيد .

اخلبري القت�شادي الدكتور فريد بن يحيى

حل االأزمة يتطلب حلوال 
اقت�سادية برغماتية

الأخوان عوملي اأمام وكيل اجلمهورية ملحكمة �شيدي اأحممد

للعدالة كبرية  روؤو�سا  �سوفاك" يجر  "ملف 

االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
العالقات  يف  واملخت�ص 
والدبلوما�سية  الدولية 
الدكتور فريد بن يحيى لدى 
ا�ست�سافته يف برنامج »�سيف 
االإذاعية  للقناة  ال�سباح« 
التي  االأزمة  حل  اأن  االأوىل 
حلوال  تتطلب  البالد  تعي�سها 
داعيا  برغماتية  اقت�سادية 
بني  املزاوجة  �رشورة  على 
احللول ال�سيا�سية والد�ستورية 
مبرافقة املوؤ�س�سة الع�سكرية 
يف  قريب  خمرج  الإيجاد 
واإىل  اأ�سهر  الـ6  غ�سون 
اال�رشاع  خالل  من  �رشورة 
ا�ستعجايل  برنامج  و�سع  يف 
للم�سي يف الطريق ال�سحيح 

لبناء اجلمهورية الثانية.
اأن  يحي  بن  اأ�سار  كما 
حتديات  اأمام  اجلزائر 
كبرية  واقت�سادية  اجتماعية 

احتياطي  تاآكل  عن  ،فف�سال 
يقدر  الذي  عام  كل  ال�رشف 
وخ�سارتنا  دوالر  مليار   80 بـ 
التجارية  الق�سايا  للكثري من 
ب�سبب  املاليري  كلفتنا  التي 
والف�ساد  الت�سيري  �سوء 
اأ�سخا�ص  قبل   من  املربمج 
واخلربة  الكفاءة  تنق�سهم 
املوجود  اخللل  جانب  ،اإىل 
االأعباء  فهناك  دفرت  يف 
اجلزائر  اأموال  من  الكثري 
باإمكانها  باخلارج   موجودة 
،اإىل  الوطني  بعث  االقت�ساد 
جانب ال�رشاكة مع  االأجانب 
اال�سرتاتيجي  العقد  منها 
دول  عدة  ومع  ال�سني  مع 
�رشورة  على  موؤكدا  عربية 
املنظومة  يف  النظر  اعادة 
القانونية لبناء اقت�ساد جديد 
واالبتكار  املناف�سة  اأ�سا�سه 

واالمتياز العلمي.

الوكيل  عوملي،  االأخوان  مثل 
االأملانية  للعالمات  احل�رشي 
اأمام  اجلزائر  يف  لل�سيارات 
احممد  �سيدي  حمكمة 
حيث  العا�سمة،  باجلزائر 
وكيل  اأمام  االأخوان  ميثل 
عديدة،  بتهم  اجلمهورية 
غري  مزايا  تلقي  اأبرزها 
الت�رشيع  وخمالفة  م�رشوعة، 
االأموال.  الروؤو�ص  حركة  يف 
على  احل�سول  اإىل  باالإ�سافة 
وتهريب  حق  وجه  دون  مزايا 

روؤو�ص االأموال اإىل اخلارج.
التلفزيون  ك�سف  جهته  من 
مثلوا،  اإطارا   52 اأن  العمومي 
يف  العدالة  اأمام  اأم�ص، 
ق�سية جممع »�سوفاك«، دون 
التي  القطاعات  اإىل  االإ�سارة 
ينتمون اإليها، واإن بدا الرتكيز 
وكذا  ال�سناعة  وزارة  على 
اأوىل،   ب�سورة  البنوك  قطاع 
املدير  مع  انطلقت  والتايل 
 ،CPA لبنك  ال�سابق،  العام 
وكيل  اأمام  اأم�ص،  مثل  الذي 
�سيدي  ملحكمة  اجلمهورية، 
ويتعلق  بالعا�سمة،  احممد، 
خيالية  قرو�سا  مبنح  االأمر 
ملجمع “�سوفاك” لل�سيارات.

وكيل  اأمام  يو�شفي  مثول 
مبحكمة  اجلمهورية 

�شيدي اأحممد

ال�سناعة  وزير  مثل  بدوره 
يو�سفي،  يو�سف  االأ�سبق، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
يف  اأحممد،  �سيدي  حمكمة 
حني اأنه يتمتع بحق االإمتياز 
ليو�سفي  وي�ستمع  الق�سائي 
جممع  بق�سية  تعلق  فيما 
“�سوفاك” لرتكيب ال�سيارات 
الذي ميثل العالمة االأملانية 

فول�سفاغن باجلزائر.

قا�شي  اأمام  اأويحيى 
مبحكمة  التحقيق 
بق�شة  احممد  �شيدي 

»�شوفاك«

�سوفاك  جممع  ق�سية 
اأعادت الوزير االأول ال�سابق، 
حمكمة  اإىل  اأويحيى،  اأحمد 
للمثول  اأحممد،  �سيدي 

التحقيق،  قا�سي  اأمام 
الدرك  عنا�رش  قام  حيث 
على  اأويحيى  بنقل  الوطني 
الوطني  للدرك  �ساحنة  منت 
العقابية  املوؤ�س�سة  من 
حرا�سة  حتت  للحرا�ص 
اأمنية م�سددة.ليتم اال�ستماع 
التحقيق  قا�سي  طرف  من 
يتعلق  فيما  اأويحيى  الأقوال 
لرتكيب  “�سوفاك”  مبجمع 

ال�سيارات.
يوم  منذ  اأويحيى  ويتواجد 
االأربعاء باملوؤ�س�سة العقابية 
اإ�سدار  بعد  احلرا�ص  يف 
القا�سي املحقق باملحكمة 
ال�سجن  باإيداعه  اأمرا  العليا 
املوؤقت بعد توجيه اتهامات 

الف�ساد له.

حتت  جودي  كرمي  و�شع 
الرقابة الق�شائية

بو�سع  التحقيق  قا�سي  اأمر 
االأ�سبق  املالية  وزير 
الرقابة  حتت  جودي  كرمي 
الق�سائية بعد اال�ستماع اإليه 
يف ق�سايا ف�ساد، حيث غادر 
العليا  املحكمة  ذلك  بعد 
قبل  من  اإليه  االإ�ستماع  بعد 

قا�سي التحقيق.

يف  م�شتدعي  تو  عمار 
ق�شايا علي حداد

ال�سابق  النقل  وزير  اأما 
قا�سي  اأمام  فمثل  تو  عمار 
العليا  باملحكمة  التحقيق 
للحقيق معه يف ق�سايا رجل 
حيث  حداد،  علي  االأعمال 
الإجراءات  ا�ستكماال  يعد 
حداد  ق�سية  يف  التحقيق 
العامة  النيابة  تلقت  بعدما 

منذ  العليا  للمحكمة 
العام  النائب  من  اأ�سبوعني 
لدى جمل�ص ق�ساء العا�سمة 
املتبعة  االإجراءات  ملف 
اأع�ساء  من  جمموعة  �سد 
ب�سبب  ال�سابقني  احلكومة 
القانون  يعاقب عليها  اأفعال 
تتعلق باإبرام �سفقات وعقود 
والت�رشيع  للتنظيم  خمالفة 

املعمول به.
وتت�سمن القائمة التي اأعلنت 
النيابة العامة ملجل�ص  عنها 
من  كل  العا�سمة  ق�ساء 
عبد  االأ�سبق،  االأول  الوزير 
االأول  الوزير  �سالل،  املالك 
اأويحيى،  اأحمد  ال�سابق، 
عبد  ال�سابق  النقل  وزير 
النقل  وزير  زعالن،  الغني 
االأ�سبق عمار تو، وزير النقل 
بوجمعة،  طلعي  االأ�سبق 
كرمي  االأ�سبق  املالية  وزير 
التجارة  ووزير  جودي، 
يون�ص،  بن  عمارة  االأ�سبق 
ال�سابق،  الفالحة  وزير 
وزير  بوعزقي،  القادر  عبد 
غول،  عمار  ال�سابق  النقل 
االأ�سبق،  ال�سناعة  وزير 
وايل  بو�سواب،  ال�سالم  عبد 
العا�سمة ال�سابق عبد القادر 
البي�ص  والية  وايل  زوخ، 

خنفار حممد جمال.
ح.م �س.ب
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ليومية  مطلعة  م�صادر  �أفادت 
�أمنية  حتقيقات  �أن  »�لو�صط«، 
�صتم�س  �لنطاق  و��صعة  وق�صائية  
تنفيذيا  م�صوؤوال   175 من  �أزيد 
ورقلة،  بواليات  بلديات  وروؤ�صاء 
وحاليني   �صابقني   �أدر�ر  و  مترن��صت 
عن  �لعام  �ملال  بتبديد  �صلة  لهم 
مليار   7800 وجهة  عن  �لت�صرت  طريق 
�صنتيم �ملر�صودة النت�صال �صكان هذه 
�لواليات من بر�ثن �لتخلف �لتنموي ، 
م�رشوع  �لفا�صلة  �مل�صاريع  بني  ومن 
على  للق�صاء  ورقلة  بوالية  �لقرن 
�لذي  �لقذرة  �ملياه  �صعود  ظاهرة 
من  �أكرث  �لدولة  خزينة  من  ��صتنزف 
ف�صال  حقق  لكنه  �صنتيم  مليار   4700
ذريعا ، �إ�صافة مل�رشوع �جناز �حلز�م 
تقرت  بني  �لر�بط  بالطريق  �الأخ�رش 
وورقلة على م�صافة 150 كلم مبيز�نية 
ناهيك   ، �صنتيم  مليار   190 فاقت 
تورط روؤ�صاء بلديات بهاته �لوالية يف 
م�صاريع  على  �ل�رشف  ميز�نية  تكر�ر 
يتنافى  �لذي  �الأمر  وهو  جمدية  غري 

بانتهاج  �لقا�صية  تعليمة �حلكومة  مع 
�صيا�صة �لتق�صف �ىل  غاية �لبحث عن 
�ملحروقات  لقطاع  حقيقية  بد�ئل 
�لبور�صات  يف  �أ�صعاره  تهاوت  �لذي 

�لعاملية .
دو�ئر  �رشعت  فقد  ثانية  جهة  من 
معمقة  حتريات  �ملعنية  �الخت�صا�س 
بفرتة  تتعلق  باجلملة  ف�صائح  لك�صف 

ع�رش  مد�ر  على  �ملمتدة  �لت�صيري 
�لنفطية  بال�رشكات  �الأخرية  �صنو�ت 
وهمية  �صفقات  بابر�م  و�ملتعلقة 
من  له  �أ�صا�س  ال  بعتاد  و�لت�رشيح 
�ل�صحة ،وهو ما كبد �خلزينة �لعمومية 

خ�صائر مادية فادحة .
فالتحقيقات  مترن��صت  بوالية  �أما 
�الأول  �لوزير  زوجة  من  �صتنطلق 

�متياز�ت  على  وح�صولها  �الأ�صبق 
مب�رشوع  مررو�  مربرة  غري  مالية 
�صالح  عني  من  �ملاء  جللب  �لقرن 
لتامرن��صت ،�لذي كلف خزينة �لدولة 
ما قيمته 197 مليار ، يف وقت ال يز�ل 
�صكان عا�صمة �الأهقار يقتنون �ملياه 
ملو�جهة  �ل�صاحنات  �صهاريج  من 
�ملايل  للغالف  �إ�صافة   ، �لعط�س 
�لر�بط  �لطريق  لرتميم  �ملخ�ص�س 
بني عني �صالح ومترن��صت �لذي حول 
لوجهة جمهولة ب�صبب تفاوت �الدو�ت 
�لرقابية على �ملال �لعام ، ناهيك عن 
�صنتيم  مليار   55 لـ  �ل�صارخ  �لتبديد 
جللب �ملاء �ل�صالح لل�رشب من قرية 
على  �صالح  عني  باجتاه  لعرب  فقارة 
 24 بعد  تعطل  �لذي  كلم   25 م�صافة 

�صاعة من دخوله حيز �خلدمة .
 �إىل جانب ذلك فبوالية �در�ر �نطلقت 
�ل�صباب  قطاع  من  �لتحقيقات 
ف�صائح  على  ينام  �لذي  و�لريا�صة 
�لتجاوز�ت  عن  ناهيك   ، كربى  مالية 
�صارخ  تبديد  خلفت  �لتي  و�خلروق 
وم�صاريع  بقطاعات  �لعام  للمال 
�ملو�طن  بيوميات  �صلة  لها  مدرجة 

�ملحلي

بتهمة الت�شرت على تبديد7800 مليار 

اأحمد باحلاج

175 م�سوؤوال ومنتخب بورقلة ، 
مترنا�ست و اأدرار  اأمام العدالة

.       »م�شوؤولون نافذون بال�شركات النفطية متورطني يف اإبرام �شفقات وهمية »

 تلقت اأجهزة العدالة اأوامر بفتح حتقيق مع م�شوؤولني نافذين بوليات جنوب البالد الكبري لهم �شلة 
بوزراء �شابقني وحاليني فا�شدين، حيث يواجه ولة حاليون و�شابقون  ، مديرون تنفيذيون واأميار تهم من 
العيار الثقيل تتعلق ا�شا�شا بتبديد اأكرث من 7800 ماليري �شنتيم خالل حكم الرئي�س امل�شتقيل عبد العزيز 

بوتفليقة على مدار ع�شرين �شنة الأخرية .

تفادي ن�شر املوا�شيع مبواقع التوا�شل الجتماعي

اليوم االأول من البكالوريا مير بردا و�سالما
�صهادة  �متحان  من  �الأول  �ليوم  مّر 
تفادي  مت  حيث  ب�صالم،  �لبكالوريا 
مو�قع  على  �ملو��صيع  ن�رش  عمليات 
حتولت  و�لتي  �الجتماعي،  �لتو��صل 
�إىل عادة تزعزع هذ� �المتحان �لهام 
خالل �ل�صنو�ت �الأخرية وكلفت وزيرة 
بن  نورية  �ل�صابقة  �لوطنية  �لرتبية 

غربيط دورة ثانية يف �ل�صابق.
و�أو�صح �لقيادي بالكنابا�صت م�صعود 
بـ«�لو�صط«،  ربطه  �ت�صال  يف  بوديبة 
 2019 �لبكالوريا  من  �الأول  �ليوم  �أن 
عادية،  ب�صفة  مب�صيه  �صورة  �أعطى 
وهي نف�س �ل�صورة �لقادمة من مر�كز 
�ملو��صيع  بخ�صو�س  �أما  �المتحان، 
بني  �ملرت�صحني  تعليقات  فتباينت 
ومتناول  �مل�صتوى  يف  �عتربوه  من 
�جلميع وبني من ��صتكو� �إىل حد ما، 
�صعبة  تخ�س  �لتعليقات  �أن  مو�صحا 
للرت�وح  لغات  و�صعبة  وفل�صفة  �آد�ب 
�عتبارها  وبالتايل  �ملقبول،  بني 

متو�صطة.
فيما  �النرتنت  قطع  عملية  �أن  و�أكد 
تعلق باجليل �لثالث و�لر�بع مع حجب 
�إجماال،  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
ما   ،VPN بالن�صبة حتى  و�لت�صييق 
مرت�صحني  فتح  عن  �حلديث  عد� 
مل  ما  وهو  �صابه  وما  بديلة  ملو�قع 
يثبت، وبالتايل يبقى يف خانة �لكالم، 

و�إن وجب �حلذر منه.
�لرتبوي  لل�صاأن  �ملتابع  جهته  من 
حجب  �أن  �أو�صح  نو�ري  كمال 
�الجتماعي منع  �لتو��صل  �صبكات 
�ملرت�صحني من ن�رش �ملو��صيع هذه 
بخ�صو�س  ب�صهادته  مو�صحا  �ل�صنة، 
باأنه  �المتحان  مر�كز  د�خل  �لو�صع 
ي�صهد  مل  حيث  �لتوقيت،  �حرت�م  مت 
�أي تاأخر �صو�ء من طرف �ملرت�صحني 

�أن  �إىل  باالإ�صافة  �حلر��س  وحتى 
ناقال  كايف،  بعدد  كانت  �حلر��صة 
حول  نظاميني  مرت�صحني  �صهاد�ت 
�الأغلبية  و�أن  �ملو��صيع  طبيعة 
�لعربية  �للغة  �متحان  �عتربو� 
�لفرتة  �أن  �لعلم  مع  متناولهم،  يف 
�ل�صباحية �متحن خاللها كل �ل�صعب 
�صعبة  �لعربية  ماعد�  �للغة  مادة  يف 
�متحنو�  �لذين  و�القت�صاد  �لت�صيري 
يف مادتي �للغة �لعربية و�لقانون �إىل 

غاية �لثانية زو�ال.
�لرتبية  وزير  �أعطى  جهته  من 
�إ�صارة  بلعابد،  �لوطنية، عبد �حلكيم 
�لبكالوريا  �صهادة  �متحانات  �نطالق 
�صعيد  ثانوية  من   2019 جو�ن  دورة 
مرفوقا  كان  حيث  بالعا�صمة،  �صقار 
�خلالق  عبد  �لعا�صمة،  بو�يل 
�صيودة، و�لعديد من �إطار�ت �لوز�رة 
المتحان  �النطالقة  �إ�صارة  الإعطاء 

�لبكالوريا.
�لرتبية  وز�رة  �إح�صائيات  وح�صب 
بلغ  �ملرت�صحني  عدد  فاإن  �لوطنية، 
674.831 مرت�صحا من بينهم 54.56 
 411.431 بينهم  من  �إناث،  باملائة 
 263.400 و  متمدر�س  مرت�صح 
 2339 على  موزعني  حر،  مرت�صح 

مركز �إجر�ء.
حمبو�س  مرت�صح   4226 ويجتاز 
�لبكالوريا موزعني  �متحانات �صهادة 
معتمدة  عقابية  موؤ�ص�صة   43 على 
كمر�كز  �لرتبية  وز�رة  طرف  من 

لالمتحانات.
ر�صالة  وجه  قد  �لرتبية  وزير   وكان 
�لبكالوريا،  �متحان  على  للمقبلني 
حافل  مو�صم  بعد  باأنه  قائال 
�لتالميذ  �صيتقدم  و�ملثابرة  باجلهد 
جمموعة  �لوزير  لالمتحان. و�أعطى 

للتالميذ  و�لتو�صيات  �لن�صائح  من 
قال  �لبكالوريا، حيث  �متحان  ع�صية 
ن�صف  هو  لل�صوؤول  �جليد  �لفهم  �أن 
�أحد  �ختيار  �أن  على  �جلو�ب.و�صدد 
�ملو�صوعني يف كل مادة، الأن �لوز�رة 
على  مادة  لكل  �لتوقيت  يف  حافظت 

ن�صف �صاعة لالختيار.
و�خلوف  �لت�رشع  لعدم  دعا  كما 
�جلو�ب،  يف  �جليد  و�لرتكيز  و�لقلق 
�لتي  باملو��صيع  �الن�صغال  وعدم 
ومن�صات  �النرتنت  على  تن�رش 
�أن  �الجتماعي. وقال  �لتو��صل 
�الن�صغال باملو��صيع �لتي تن�رش عرب 
بالطالب،  �ل�رشر  تلحق  �لفاي�صبوك 

الأن �ملو��صيع متناول �جلميع.
حجب مواقع التوا�شل  

الجتماعي كعقوبة جماعية

�لتو��صل  مو�قع  رو�د   و�جه 
غر�ر  على  �جلز�ئر  يف  �الجتماعي 
�إىل  وو�ت�صاب  و�ن�صتغر�م  في�صبوك، 
جانب �ليوتيوب، �صعوبة يف ولوجها، 
�أو  �لر�بع  �جليل  �صبكات  عرب  �صو�ء 
حيث  �لتدفق،  عايل  �الأنرتنت  �صبكة 
يرجع �حلجب �إىل �نطالق �متحانات 
عمدت  حيث  �لبكالوريا،  �صهادة 
�ل�صلطات �إىل حجب �ملو�قع، وتقليل 
بغر�س  �الأنرتنت،  تدفق  �رشعة 
بعد  �ملو��صيع  وت�رشيب  �لغ�س  منع 

�نطالقة �المتحانات.
منذ  �جلز�ئر  يف  �ل�صلطات  وتعمد 
�صنو�ت �إىل هذ� �الجر�ء، بعد �نت�صار 
عرب  �ملو��صيع  ون�رش  �لغ�س  ظاهرة 

�ل�صبكة �لعنكبوتية.
�أو  �النرتنت  قطع  �أن  بوديبة  و�أو�صح 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  حجب 
�مل�صكلة  يعالج  وال  �حلل  هو  لي�س 

�ملطروحة، فالتكنولوجيات �حلديثة 
من  ميكن  ال  فيها  �لتالميذ  و�صلوع 
عقاب  �أنه  كما  جميعا.  توقيفهم 
كان  فبعدما  للمو�طنني  جماعي 
لهاج�س  حتولت  بيد�غوجي  �متحان 
ذلك  يعد  فلم  �جلز�ئري،  للمو�طن 
حتكم  وطابع  �لتقييمي  �المتحان 
�ليوم  �أ�صبح  فيه  �لرتبوي  �لو�صط 
�أال  ينبغي  ما  وهو  �جلميع  على  يوؤثر 

ي�صتمر.
�صابقا  بلعباد  ت�رشيح  بخ�صو�س  �أما 
ملر�كز  �لدفاع  وز�رة  تزويد  حول 
�المتحان باأجهزة ت�صوي�س باأنها على 
لتخويف �ملرت�صحني  �الأغلب وجهت 
م�صتوى  فعلى  حقيقة،  منها  �أكرث 
ت�صوي�س  �أجهزة  ال  تتوفر  ال  �ملر�كز 
ينبغي  كان  �أنه  كامري�ت، م�صيفا  وال 
غري  عمليا  الأنه  به  �لت�رشيح  يتم  �أال 
يدرج  �إليه  باالإ�صارة  �أنه  كما  موجود 
�لبيد�غوجية  للعملية  �تهام  وكاأنه 
عن  وتعبري  و�الأ�صاتذة  و�لتالميذ 

�لف�صل.
HYPERLINK »https://  

 www.dmalgerie.com/« \l
 »linkedin« \o »LinkedIn«

 »\t »_blank
يف  �لنجاح  ن�صبة  باملائة   95

»�ل�صانكيام«
 

عبد  �لوطنية،  �لرتبية  وزير  �أعلن 
�لنجاح يف  ن�صبة  بلعابد، عن  �حلكيم 
و�الإنتقال  �البتد�ئي  �لتعليم  �صهادة 

�إىل �ملتو�صط.
و�أفاد بلعابد، �أن 83.31 باملائة ن�صبة 
باملائة  و94.90  “�ل�صانكيام”،  جناح 
�إىل  �الإبتد�ئي   من  �الإنتقال  ن�صبة 

�لطور �ملتو�صط.

�أ�رشف قائد �لقو�ت �لربية، �للو�ء �ل�صعيد 
�صنقريحة، �أم�س �الأحد على حفل تخرج 
�صباط  و  �ل�صباط  من  دفعات  ت�صعة 
�ل�صف بعد فرتة  تكوين عالية �مل�صتوى 
باملدر�صة �لعليا للم�صاة »�ل�صهيد جلول 
�أجو�ء  عبيد�ت« ب�رش�صال )تيبازة( و يف 
�حتفائية ع�صكرية جرت مر��صيم تخرج 
من  تتكون  �لتي  �ملتخرجة  �لدفعات 
و  �ل�صباط«  �إتقان  »دورة   51 �لدفعة 
و  لل�صباط«  �لتطبيق  »دورة   24 �لدفعة 
�لدفعة �لثانية ل«دورة �الأهلية �لع�صكرية 
�ملهنية من �لدرجة درجة ثانية مكونني«  
كما ت�صمل �لدفعات �ملتخرجة �لدفعات 
18 و 20 و 22 و 23 و 44 و 12 يف �صتى 
�لتخ�ص�صات �الأخرى �ملتعلقة على وجه 
�ملهنية،  �لع�صكرية  باالأهلية  �خل�صو�س 
�لثانية و  �أركان �لدرجة �الأوىل و  هياكل 
ثانية،  درجة  �ملهنية  �لع�صكرية  �الأهلية 
�الأهلية �لع�صكرية �ملهنية درجة �أوىل و 

ثانية.
هذه  تخرج  حفل  مر��صيم  جرت  و  
�لدفعات �لتي �أطلق عليها ��صم �ل�صهيد 
»عبد �لقادر ح�صمان« تقدير� لت�صحيات 
من  �صامية  �إطار�ت  بح�صور  �الأبطال 
�الأ�رشة  و  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س 
لوالية  �ملدنية  �ل�صطات  و  �لثورية 
�لع�صكريني  عائالت  جانب  �إىل  تيبازة 

�ملتخرجني.

تخرج اأربع دفعات باملدر�شة العليا 
البحرية بتمنفو�شت

تخرجت، �أم�س �الأحد، باملدر�صة �لعليا 
�للو�ء  �ملجاهد  �ملرحوم   ، �لبحرية 
بالعا�صمة،  بتمنفو�صت  بوتيغان،  حممد 
�لتدريبية  �ل�صنة  بعنو�ن   دفعات  �أربع 

.2019-2018
�لبحرية،�للو�ء  �لقو�ت  قائد  و�أ�رشف 
هذه  تخرج  على  �لعربي،  حممد  حويل 
�لدفعات �لتي ت�صمل �لدفعة 27 ل�صباط 
�صابطا(   87( �الأركان  و  �لقيادة  دورة 
�الإتقان  دورة  ل�صباط   33 و�لدفعة 
من  �صباط   3 بينهم  من  �صابطا(   57(
�لدفعات  �صملت  كما  �لكونغو  جمهورية 
�ملتخرجة، �لدفعة �لثالثة لدورة ما�صرت 
)8 �صباط( تخ�ص�س »�ت�صاالت بحرية« 
�لتكوين  من   34 �لدفعة  جانب  �إىل 
�لتا�صعة  للدفعة  �ملو�فقة  �الأ�صا�صي 
دكتو�ره(   - -ما�صرت  لي�صان�س   ( نظام  
 12 بينهم  من  طالبا   111 ت�صم  �لتي  و 
جامعية  �صهاد�ت  على  حت�صلو�  �إناث، 
يف  �لع�صكري  �لتعليم  يف  �صهاد�ت  و 
 ، �لبحرية  �ملالحة  علوم  تخ�ص�صات: 
�الإت�صاالت و �أنظمة �الأ�صلحة، ميكانيك 
بحرية، ت�صيري و �إد�رة �ل�صوؤون �لبحرية.

املدر�شة العليا للم�شاة ب�شر�شال

 قائد القوات الربية ي�سرف 
على تخرج 9 دفعات 

�لرتبية  مديرية  م�صالح  �أح�صت 
مرت�صحا   1442 غياب  �لبويرة  بوالية 
 1352 منهم  �لبكالوريا  �متحانات  عن 
مرت�صحا من فئة �الأحر�ر و90 مرت�صحا 
�صيناريو  يتكرر   وبهذ�   ، �لنظاميني  من 
�المتحان  هذ�  يف  �لكثرية  �لغيابات 
مر�كز  بعد  �إىل  �لبع�س  �أرجعه  و�لذي 
�ملرت�صحني  �إقامة  مقر  عن  �الإجر�ء 
،و�جلدر  �الأحر�ر  لفئة  بالن�صبة  خا�صة 
هذه  �ملرت�صحني  عدد  بلغ  باالإ�صارة 
منهم  مرت�صحا   12958 بالوالية  �ل�صنة 
4766 مرت�صحا حر� و8192 مرت�صحا من 
مركز   48 على  موزعني  �لنظاميني  فئة 
حار�صا  �أ�صتاذ�   4737 ويوؤطرهم  �إجر�ء 
نف�صانيني  �أخ�صائيني  تخ�صي�س  مع 
خدمات  لتقدمي  �لتوجيه  وم�صت�صاري 

للتالميذ �ملرت�صحني .

اإمتحانات اأم اإنتخابات ؟
�لبويرة  مبدينة  �لدورة   هذه  متيزت 
بالتعزيز�ت  لها  �لتابعة  و�لبلديات 
�لعملية  ر�فقت  �لتي  �مل�صددة  �المنية 

ت�صهد حماذ�ة  حيث   ، �الأول  �ليوم  منذ 
لعنا�رش  و��صع  �نت�صار  �الإجر�ء  مر�كز 
�لتي  �لدوريات  �ىل  �إ�صافة   ، �المن 
�إىل   ، �لرئي�صية  �ل�صو�رع  على  بها  تقوم 
ما  مركز  �ي  من  �القرت�ب  مينع  درجة 
جعل �لبع�س ي�صف �المر بان �لعمليات 
�النتخابية مل ت�صهد مثل هذه �لتعزيز�ت 

�الأمنية .

عائالت باأكملها ترافق اأبناءها  
�أم�س   « »�لو�صط  جريدة  �أعني  ر�صدت 
تر�فق  باأكملها  عائالت  �لبويرة  مبدينة 
يف  �الإجر�ء  مر�كز  �إىل  �ملرت�صحني 
على  �ل�صغط  تخفيف  منها  تريد  لفتة 
عادة  عليهم  تبدو  �لذين  �ملمتحنني 
�لدخول  قبل  و�لقلق  �لتوتر  عالمات 
يو�صف  �لذي  �الإمتحان  �أجو�ء  يف 
هذه  حاولت  رمبا  لهذ�   ، بامل�صريي 
مرح  جو  يف  �أبنائها  مر�فقة  �لعائالت 
�آمل  وكلها  �الإجر�ء  مركز  بو�بة  حتى 

ورجاء يف جناحهم .

كوالي�س الباك من البويرة

غياب 1442 مرت�سحا

�شارة بومعزة 

جمعها : اأح�شن مرزوق

عبد  �لوطنية،  �لرتبية  وزير  ك�صف 
�حلكيم بلعابد، خالل ندوة �صحفية، 
�أم�س، عن تد�ول ثالث مو��صيع، ليلة 
متوعد�  �لبكالوريا  �متحان  �جتياز 

مبتابعة م�رشبي �ملو��صيع ق�صائيا.
�لوطني  �لدفاع  وز�رة  جهتها  من 
من  جملة  �تخاذها  عن  �أعلنت 
و�لتقنية- �للوجي�صتيكية  �لتد�بري 
لكل  �لت�صدي  بهدف  �لتنظيمية، 
مو��صيع  وت�رشيب  بث  حماوالت 
وز�رة  و�أكدت  �لبكالوريا،  �متحانات 
»مكنت  لها  بيان  يف  �لوطني  �لدفاع 
�ملتخذة  �الإجر�ء�ت  جمموعة 
�لهيئات  خمتلف  مع  بالتن�صيق 
�لوطنية، من و�صع خطة عمل ت�صمل 
بالتوزيع،  �ملتعلقة  �جلو�نب  جميع 
�لع�صكرية  �جلوية  �لو�صائل  عرب 

خمتلف  �إىل  �المتحانات  ملو��صيع 
�أجوبة  نقل  وكذ�  �ملعنية،  �ملر�كز 
�لت�صحيح  مر�كز  نحو  �ملمتحنني 
ت�صمنها  �أمنية  مر�فقة  خالل  من 
�لدفاع  لوز�رة  �ملخت�صة  �مل�صالح 

�لوطني«.
كل  ت�صخري  مت  “كما  �لبيان  و�أ�صاف 
�لتاأمني  ل�صمان  �ملالئمة  �لو�صائل 
وتخ�صي�س  �المتحانات  لهذه  �لتقني 
لكل  للت�صدي  موؤهل  ب�رشي  مورد 

حماوالت بث وت�رشيب �ملو��صيع.
هذه  باأن  �لدفاع  وز�رة  و�صددت 
�الإجر�ء�ت �ل�صارمة �ملتخذة ميد�نيا 
�لكبرية  �الإمكانات  وكذ�  قبلها  من 
�ملفعول  �صارية  �صتبقى  �مل�صخرة، 
وكذ�  �المتحانات  �إجر�ء  فرتة  طيلة 

عملية �لت�صحيح لهذه �لدورة 2019.

وزارة الدفاع توؤكد ت�شخري و�شائل التاأمني التقني

وزارة الرتبية تتوعد مبتابعة 
نا�سري املوا�سيع ق�سائيا
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اأحمد بن عطية

بلزرق  م�شت�شفى  اإدارة  اأجلت 
بوهران  العيون  جراحة  و  لطب 
التي  اجلراحية  العمليات  ع�رشات 
الفطر،  عيد  عقب  مربجمة  كانت 
و  الأطباء اجلراحني  ب�شبب دخول 
املخت�شني مبطالبة رحيل املديرة 
العامة التي مت اإ�شتقدامها موؤخرا 
ب�شبب  ال�شابق  املدير  اإقالة  عقب 
جتاوزات تخ�ص عملية الت�شيري، و 
اإ�شتنادا مل�شدر مطلع فاإن اإ�رشاب 
الإثنني  يوم  منذ  اإنطلق  الأطباء 
حلد  متوا�شال  زال  ل  و  املا�شي 
الذي  الأمر  الأ�شطر  هذه  كتابة 
جلحيم  املر�شى  يوميات  حول 
العيادة  هذه  اأن  �شيما  يطاق  ل 
 12 من  وافدين  مر�شى  ت�شتقبل 
عمليات  لإجراء  غربية  ولية 
دقيقة يف العني كال�شبكية و املياه 
يف  القرنية،  زرع  اإعادة  و  الزرقاء 
باحلد  الطبي  الطاقم  اإكتفى  حني 
الأدنى من العمل املتعلق باحلالت 
و احلوادث  الإ�شتعجالية كاحلروق 

املرورية ل غري .
يف  بالت�شعيد  املحتجون  توعد  و 

و  ال�شحة  وزارة  ت�شتجب  مل  حال 
امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و  ال�شكان 
الرحيل  يف  املتمثل  ملطلبهم، 
الفوري للمديرة احلالية، و اأ�رشت 
م�شادر مطلعة ل«الو�شط« اأن اأحد 
كبار املمونني بالأدوية و املخت�ص 
يف ت�شييد و جتديد غرف العمليات 
هو الذي يقوم بتحري�ص عدد من 
اإقالة املدير  الأطباء بعد اأن متت 
ال�شابق الذي كانت جتمعه عالقات 
ودية به، املمون مل ي�شت�شلم لأمر 
بن    « ال�شابق  املدير  توقيف 
يف  توفقه  عدم  عقب  �شيما  خ« 
الإ�شتفادة من �شفقة كبرية لإقتناء 
الطبية  امل�شتلزمات  و  الأدوية 
مع عدد  بالعمل  قام  و  اجلراحية، 
بق�شم  �شيما  العيادة  كوادر  من 
اجلراحة العامة و املجل�ص العلمي 
غياب  ظل  يف  الطبية  للموؤ�ش�شة 
و  بحثة،  مهنية  لأ�شباب  رئي�شه 
الأمانة العامة للموؤ�ش�شة ، يف حني 
عرب نقابيون ينتمون لفرع الإحتاد 
العام للعمال اجلزائريني »الإيجتيا« 
التموقع مع املمون املحر�ص �شد 
مديرة العيادة التي مت تعيينها منذ 
منطقة  من  قادمة  قليلة  اأ�شهر 

التي  �شعيدة،  بولية  اأعمر  �شيدي 
فيهم  مبن  اجلميع  ك�شب  حاولت 
زيارة  خالل  من  الإدارة  و  العمال 
يومي  املناوبة  لطاقم  بها  قامت 
ال�شهر  اأجرة  تقدمي  و  الفطر  عيد 
املنا�شبة  لتكاليف  حت�شبا  الفارط 
الدينية  و �شب منحة املردودية .

هذا يف الوقت الذي ل زالت توا�شل 
ال�شغط  ذكرها  ال�شابق  الأطراف 
يف  م�شوارها  موا�شلة  اأجل  من 
التي كان  الإ�شتفادة من ال�شفقات 
ي�شتفيد منها فقط ممون  ول زال 
واحد، الذي مل يعجبه قرار التغيري 
يف موؤ�ش�شة بلزرق لطب و جراحة 
على  يتكئ  اأنه  خ�شو�شا  العيون، 
على  اأقدم  الذي  اجلراحني  اأحد 
اجلراحة  م�شلحة  ترميم  و  تهيئة 
القليلة   ال�شنوات  يف  ملرتني 

املا�شية .
جدير بالذكر اأن املوؤ�ش�شة �شبق و 
اإختال�ص  ف�شيحة  بها  تفجرت  اأن 
اخلدمات  اأموال  م�شت  كبرية 
ب  قدرت  التي  الإجتماعية، 
بعدما  بعيادة  �شنتيم  مليون   700
�شنتيم  مليون   521.6 تبلغ  كانت 
حمافظ  قبل  من  اإكت�شافها  عند 

بفرع  النقابيني  اأحد  و  احل�شابات 
تقريبا  اأ�شهر   10 قبل  »الإيجتيا« 
املالية  الثغرة  قيمة  اإرتفاع   ،
اأوفدها  التي  التحقيق  اأكدته جلنة 
ال�شكان  و  لل�شحة  الولئي  املدير 
الطبية  للموؤ�ش�شة  وهران،  لولية 
اجلراحية بعد تلقيه تقريرا و اأدلة 
حول الثغرة املالية بلجنة اخلدمات 
الإجتماعية لكل من �شنوات 2015 
و 2016 مرورا ب�شنة 2017، و ت�شري 

املعطيات التي اإ�شتقتها »الو�شط« 
اأنذاك من م�شدر من اللجنة التي 
با�رشت حتقيقاتها، مع رئي�ص جلنة 
اخلدمات الإجتماعية الذي اإتهمه 
يف  بالتورط  النقابي  الفرع  رئي�ص 
التجاوزات  �شمن  من  و  الق�شية، 
هو  املحققون  �شجلها  التي 
املالية ملنحة  القيمة  اأن  اإكت�شاف 
�شنتيم  مليون   2 ب  تقدر  الوفاة 
العمال  عائلة  اإ�شتفادت  فيما 

املتوفني فقط من مليون �شنتيم.
ف�شيحة الثغرة املالية التي ك�شفها 
العام  الإحتاد  لفرع  ينتمي  نقابي 
كانت  التي  و  اجلزائريني،  للعمال 
مليون   521.6 بحدود  البداية  يف 
ثغرة  ك�شف  حاليا  ليتم  �شنتيم 
حلد  الثغرة  قيمة  لرتتفع  جديدة 
كتابة هذه الأ�شطر اإىل حدود 700 

مليون �شنتيم . 

ب�صبب اإ�صراب الأطباء املخت�صني بوهران

 تاأجيل ع�سرات العمليات بعيادة بلزرق لطب العيون 
.   اته�م�ت ملمون و اإداريني بت�أجيج ال�شراع �شد املديرة اجلديدة    

�صلطان العدالة يفتح اأبوابه ليغلق اأبواب الف�صاد و�صلطان النهب والتزوير، هذا هو باملخت�صر املفيد راهن وطن ال�صهداء، جزائر الكرامة و 
التحرر، كما عودتنا يف جمدها الثوري النوفمربي، ليكتب احلراك ال�صلمي اكرب واأجمل ق�صة عاملية لإ�صقاط الظامل امل�صتبد.

خيمة اأمل�نية ب20 ملي�را، حلوي�ت ب�أربعة  ماليري ، وم�ش�ريع مل تنجز مبئ�ت املاليري

التحقيق يف ت�سخيم فواتري  تظاهرة تلم�سان 
عا�سمة الثقافة الإ�سالمية

�شقيق مقت�شدة يتلقى راتب� دون عمل و كوا�شف حت�ليل منتهية ال�شالحية

جتاوزات خطرية مب�ست�سفى جمرب 
تامي بعني الرتك بوهران

مقربة   م�شادر  ك�شفت 
معمقة  حتقيقات  اأن 
ق�شية  انطلقت  يف  قد 
من  تبديد  الع�رشات 
تظاهرة  يف  املاليري 
الثقافة  عا�شمة  تلم�شان 
بطلها  والتي  الإ�شالمية 
تلم�شان  بلدية  رئي�ص 
بني  ما  اأخر  ال�شابق  و15 
الوقت  يف  و�شاهد  متهم 
التحقيق  تداول  الذي 
اأ�شماء وزير املوارد املائية 
الوهاب  ال�شابق نوري عبد 
لتلم�شان  واليا  كان  الذي 
الثقافة  ووزيرة  اأنداك 
ال�شابقة خليدة  تومي الذي 
لعبا دورا فعال يف ت�شخيم 
الثقافة  فواتري عا�شمة 
غرار  على  الإ�شالمية 
العمالقة  اخليمة  فاتورة 
20مليار  ال  تعادل  التي 
احللويات  �شنتيم  وفواتري 
وامل�رشوبات  التي جتاوزت 
زيادة  �شنتيم   ال04 ماليري 
ا�شتفادت  مقاولت   على 
مل  مل�شاريع  اأموال  من 

ترمم اإىل اليوم   .
التي  الق�شية 

اأكرث  07  اإىل  تعود 
حققت  �شنوات خلت والتي 
ال�رشطة  عنا�رش  فيها 
والقت�شادية  الق�شائية 
اإىل  اأحالتها  ومت  بتلم�شان 
حمكمة  لدى  العام  النائب 
اأحالها  الذي  تلم�شان 
قبل  �شبدو  حمكمة  اإىل 
نيابة  لفائدة  عنها  التخلي 
والتي  اأنطلقت  ندرومة 
رئي�ص  التحقيقات  مع 
قبل  من  ال�شابق  البلدية 
حمكمة  حتقيق  قا�شي 
توقف  اأن  قبل  ندرومة   
اأطرافا  بتدخل  الق�شية 
فاعلة ، حيث تبني ت�شخيم 
مل�شاريع  كبرية  فواتري 
واأخرى  مل  اأجنزت 
على  و�شجلت  تنجز 
منجزة  بالإ�شافة  اأنها 
فواتري  ت�شخيم  اىل 
واحللويات لدى  الإطعام 
الدي  املتعاملني  احد 
مقهى  من  حمله  حول 
مطعم  راق  يف  قدمي  اإىل 
وفاز  وجيز  ظرف 
الإطعام  �شفقات  باأغلب 
وامل�رشوبات  واحللويات 

م�شاريف  و�شلت  حيث   ،
وامل�رشوبات  احللويات 
ماليري   04 من  اأكرث  اىل 
احللويات  �شنتيم  و�رشفت 
للحبة  100دج  مببلغ 
رويبة  وم�رشوب  الواحدة 
الذي  الوقت  يف  دج  ب80 
يبلغ ثمنه 20دج ، هذا وقد 
مت ت�شخيم عدد ال�شحفيني 
التظاهرة  ح�رشوا  الذين 
الوفود  بغية  وعدد 
 ، الإرباح  اكرب  حتقيق 
عوي�شا  م�شكال  خلق  ما 
املحا�شبة  جمال�ص  لدى 
 ، اخللل  اأكت�شف  الذي 
اأنه  التحقيقات  بينت  كما 
مالية  مبالغ  �رشف  مت 
تنجز  مل  ملقاولت  كبرية 
م�شاريعها  يف الوقت الذي 
مت اإح�شاء   35 مليار ديون 
املقاولت  التي  لدى 
الرتميم  م�شاريع  اجنزت 
اأجرها  اإىل  تتقا�شى  ومل 
مت  حني  يف   ،  2018 غاية 
من  الع�رشات  اإح�شاء 
التي  التاريخية  املواقع 
تلقي  ومت  ترميمها  يتم  مل 
اأجور ذلك كما مت م�شاعفة 

عمال التظاهرة ، هذا وقد 
يف  البلدية  ك�شف  رئي�ص 
اأول ت�رشيح له لدى قا�شي 
التحقيق وقبله من امل�شالح 
الأمنية انه تلقى اأوامر من 
وايل الولية ووزيرة الثقافة 
لكن  املبالغ  ،  ب�رشف 
ملمو�ص  اثر  اأي  يوجد  ل 
حول  تورطهما ، من جانب 
�رشاء  مت  اأنه  تبني  اآخر  
ما  اأي  اأورو  مبليون  خيمة 
يعادل 20 مليار �شنتيم ومت 
والتي  اأملانيا   من  جلبها 
لقاء  واحدا  احت�شنت 
يوم  اجلمهورية  لرئي�ص 
اأن  قبل   2016/04/16
 ، الأنظار  عن  تختفي 
وهي الق�شية التي �شبق اأن 
ملجل�ص املحا�شبة اأن اعد 
تقريرا مف�شال عنها  و�شل 
برملانية  م�شاءلة  غاية  اإىل 
لوزيرة الثقافة دون اأن  تتم  
اأي متابعة ق�شائية ، الأمر 
الذي جعل امللف يعاد اإىل 
التحقيق ل�شرتجاع الأموال 
جتاوزت  التي   املنهوبة  

املئات من املاليري .
حممد بن ترار

م�شدر  من  »الو�شط«  اأم�ص،   علمت 
و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  اأن  مطلع 
اأوفد جلنة حتقيق  اإ�شالح امل�شت�شفيات 
مفت�شة  و  مفت�ص  من  تتكون  وزارية 
التجاوزات  من  جملة  يف  للتحقيق 
اخلطرية، باملوؤ�ش�شة الإ�شت�شفائية جمرب 
تامي بعني الرتك غربي الولية، اأين من 
لنب�ص  التحقيقات  ت�شمل  اأن  املنتظر 
اإحدى  اإقدام  ق�شية  العنقودية  الف�شائح 
املقت�شدات على توظيف �شقيقها كعون 
مرتبه  يتقا�شى  و  يعمل  ل  لكنه  اأمن 
ب�شكل عادي . و مل تتوقف جتاوزات هذه 
املقت�شدة عند هذا احلد بل تعدته اإىل 
تعيني �شقيقتها يف 3 منا�شب ح�شا�شة يف 
تامي، و املتمثلة  اإدارة م�شت�شفى جمرب 
يف رئي�شة الإطعام و احلظرية املركزية 
اللجنة  رفعت  قد  و  املخزن،  رئي�شة  و 
الواقعة يف  تقريرا مف�شال عن  الوزارية 
الأربعاء  يوم  للتحقيق  عودتها  اإنتظار 

القادم ح�شب ذات امل�شادر املطلعة .
وقفت  التي  التجاوزات  �شمن  من  و 
عليها »الو�شط« كذلك هي عدم حت�شيل 
اأدوات  و  حلوم  و  غدائية  مواد  من  �شلع 
منذ  �شنتيم  مليون   300 بقيمة  للنظافة 
ال�شور  هو  للقلق  املثري  و  م�شت،  �شنة 
امللتقطة مب�شلحة اجلراحة و الأ�شعة و 
التي تظهر باأن كوا�شف التحاليل الطبية 
و  ال�شالحية  منتهية  الأمرا�ص  ملختلف 

حتى  و  املر�شى  �شالمة  و  �شحة  تهدد 
مواد  على  اإحتوائها  ب�شبب  العاملني 
و  حممية  غري  كونها  م�رشطنة  و  م�شعة 

منتهية ال�شالحية . 
ت�شهد  الطبية  املوؤ�ش�شة  زالت  ل  و  هذا 
تعيني  عقب  �شديدين  وغليانا  توترا 
مديرة جديدة على راأ�شها واإحالة املدير 

ال�شابق على التقاعد.
جملة  يف  املوؤ�ش�شة  اأدخل  الذي  الأمر 
الأطباء  رف�ص  نتيجة  ال�رشاعات  من 

املخت�شني قرار تن�شيبها.
وقفت  بكونها  الأخرية  هذه  عليه  وردت 
على العديد من التجاوزات منذ تعيينها، 
بداية  يف  تن�شيبها  مت  اجلديدة  املديرة 
قابلوها  امل�رشبون  و  رم�شان  �شهر 
ل  و  معهم  تعمل  مل  اأنها  رغم  بالرف�ص 

يعرفون كفاءتها يف الت�شيري.
طبيبني  هما  الإ�رشاب  على  املحر�شني 
لهما م�شالح �شخ�شية مبا�رشة مع املدير 

ال�شابق الذي اأنهيت مهامه.
دعما  تلقى  املديرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
منقطع النظري من الأطباء العامني و �شبه 
الطبيني و الإداريني و باقي فئات العمال 
خا�شة بعد خرجتها يوم العيد اأين تركت 
اأهلها و توجهت اإىل امل�شت�شفى ملعايدة 
العمال و املر�شى و قدمت لهم احللوى 

و الهدايا.
 اأحمد بن عطية



�سكان  من  الع�رشات  طالب 
 ، احلجرية   ، ورقلة  بلديات  
مترنا�ست   ، الطيبيات   ، تقرت 
اينغر   ، ، تينزاوتني  ، عني قزام 
لهم  ت�رشيح  الزاوى يف  فقارة   ،
مع يومية »الو�سط »، ال�سلطات 
التدخل  ب�رشورة   ، املركزية 
حتقيق  جلنة  واإيفاد  العاجل، 
لبلديات اجلنوب الكبري للتحقيق 
والنهب  اخلراب  مالب�سات   يف 
املهنية  املحالت  طال  الذي 
جميع  عرب  اإجنازها  مت  التي 
خارج  تبقى  لكنها  البلديات، 
جمال اخلدمة لأ�سباب خا�سة ، 
اأن هذه الو�سعية املزرية   حيث 
املخدرات  مروجو  ا�ستغلها 
الكحولية   وامل�رشوبات 
وال�سواذ  املهلو�سة،  والأقرا�ص 
املرافق  حولوا  الذين  جن�سيا، 
املحلية ملجاأ مف�سال ملمار�سة 
فيه  تلعب  وقت  يف  ن�ساطهم، 
راأ�سها  وعلى  الو�سية  ال�سلطات 
م�سالح البلديات  والدوائر، دور 
كثريا  اأقلق  ما  وهو  املتفرج، 
هذا  مثل  اأن  خا�سة  ال�سكان 
التجارية،  املحالت  من  النوع 
موجهة  للفئة العاطلة عن العمل 

م�ساريع  من  ا�ستفادت  والتي 
�سبانية يف اإطار الوكالة الوطنية 
امل�سغر،  القر�ص  للت�سيري 
والوكالة الوطنية للدعم وت�سغيل 
الوطني  ال�سندوق  و  ال�سباب، 
،ويف  البطالة  عن  للتاأمني 
الرقابية  انتظار تدخل الأدوات 
اجلمهورية  ولة  م�ستوى  على 
للتكفل  الذكر،  بالوليات �سالفة 
لزما  يبقى  القائم   بامل�سكل 
على املواطنني معاي�سة الو�سع 

املزري لأجل غري م�سمى  .

ممثلي  حمل  جهته  من   
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
بالوليتني  املحلي  بال�ساأن 
املذكورتني  يف معر�ص حديثهم 
تبعات  م�سوؤولية  الأميار   ، معنا 
با�ستمرار،  املتدهورة  الو�سعية 
و التي حلقت باملحالت املهنية 
بعدما �رشفت على هذه الأخرية 
اأجل  من  ال�سخمة  املاليري 
�سمان جناحها لكن البع�ص تنباأ 
ما  وهو  ولدتها،  قبل  بف�سلها 
الذين   اجلمهورية،  ولة  اأحرج 

ع�سا  باإخراج  مطالبني  باتوا 
للخارجني  حد  لو�سع  الدولة 
ا�ستباحوا  الذين  القانون  عن 

املرافق العمومية .
من  م�ستفيدون  برر  من جهتهم 
بالبلديات  املهنية  املحالت 
ا�ستغاللهم  عدم    ، املذكورة 
لتواجدها  نظرا  ملحالتهم 
الن�ساط  عن  بعيدة  مبواقع 
التجاري والجتماعي على حد 

قولهم .

بحي  الداخلية  الطرقات  �سبكة  ت�سهد   
تدهور   ، بورقلة  املعروف   الن�رش 
موؤخرا،  لها  العتبار  اإعادة  رغم  م�ستمر 
وبالدرجة  املواطنني،  كثريا  اأقلق  وهو 
الأجرة  �سيارات  اأ�سحاب  الأوىل   
للحي  الزبائن  نقل  يتجنبون  باتوا  الذين 
قد  التي  اجل�سيمة  الأ�رشار  لتفادي 
التجمعات  ممثلو  قال   . مبركباتهم  تلحق 
يف  ورقلة  ببلدية  الن�رش  بحي  ال�سكنية 
م�ستاءون  اأنهم  »الو�سط«،  مع  حديثهم 
الكارثية  الو�سعية  من  كبري،  حد  اإىل 
ولد  ما  وهو  بحيهم  الطرقات  ل�سبكة 
باتت  �سديدين  و�سخط  غ�سب  حالة  لهم 
ال�سارع  اإىل  اخلروج  يف  للتفكري  تدفعهم 
وعلى  املعنية،  ال�سلطات  على  لل�سغط 
راأ�سها املجل�ص ال�سعبي البلدي  بعا�سمة 
عن  والبحث  التدخل  اأجل  من  الواحات، 
حلول جذرية لهذا امل�سكل، انطالقا من 
للنقاط  العتبار  اإعادة  عمليات  برجمة 
الطرقات   �سبكة  م�ستوى  على  ال�سوداء 
تدهور  من  الغا�سبون  ال�سكان  قال  و   .
اأن  املاليري،  بعا�سمة  املعي�سي  الواقع 
منها  ا�ستفادت  التي  الرتميم  عمليات 
يتم  مل  جميعها  باحلي،  الطرقات  �سبكة 

املعمول  القانونية  املعايري  احرتام  فيها 
طرائق  يف  واجلودة  النوعية  ل�سمان  بها، 
ي�ستدعي، ح�سبهم،  بات  الإجناز، وهو ما 
تدخل م�سالح وايل ولية ورقلة ، اأمال يف 
ال�سخمة،  الأموال  م�سري  يف  حتقيق  فتح 
هذا  مثل  لإجناز  الدولة  ر�سدتها  التي 
تدخل  التي  الهادفة،  امل�ساريع  من  النوع 
املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  اإطار  يف 
للمواطن املحلي . جدير بالذكر اأن قطاع 
املركزية  بالعا�سمة  العمومية   الأ�سغال 
القطاعات  من  يعد  ال�رشقي،   باجلنوب 
اأن   دون  املاليري،  الدولة  كلفت  التي 
حتقق النتائج املرجوة وذلك نتيجة غياب 
والتي  باملنطقة،  موؤهلة  درا�سات  مكاتب 
من �ساأنها اأن ت�سند اإليها مهمة متابعة مثل 

هذا النوع من امل�ساريع احل�سا�سة .
قد  كانت  املحلية  ال�سلطات  اأن  العلم  مع 
ميدانية  زيارة   ، �سابق  وقت  يف  برجمة 
للحي ووقفت على جملة من امل�ساكل التي 
توؤرق يوميات املواطن ووعدت التكفل بها 
يومنا  حالها  على  بقيت  لقمان  دار  لكن 

هذا  .
�أحمد باحلاج

 تعالت �الأ�سو�ت بواليتي ورقلة ومترن��ست �ملطالبة با�ستعمال �لقوة �لعمومية 
ال�سرتجاع �ملحالت �ملهنية �لتي كبدت خ�سائر مالية �سخمة للخزينة �لعمومية، قبل �أن 

تتحول �إىل مرتع للمنحرفني .

كبدت ميز�نية �لدولة خ�سائر �سخمة 

�أحمد باحلاج 

 م�شروع املحالت املهنية 
ببلديات ورقلة ومترنا�شت فا�شل 

النفعية  املركبات  اأ�سحاب  يعي�ص 
الثقيل  الوزن  وال�سياحية و�ساحنات 
بولية مترنا�ست ، على وقع �سفيح 
الكبري  التماطل  ب�سبب   ، �ساخن 
التي  الو�سية  اجلهات  طرف  من 
عن  البحث  عناء  نف�سها  تكلف  مل 
احلا�سل  التذبذب  ملع�سلة  حلول 
بنوعيه  الوقود  مادة  توفري  يف 
املازوت والبنزين .  اأبدى اأ�سحاب 
املركبات مبختلف اأنواعها ببلديات 
عني �سالح ، عني قزام ، تينزاوتني ، 
مترنا�ست ، عن ا�ستيائهم وتذمرهم 
مع�سلة  ا�ستمرار  من  ال�سديدين 
مادة  توفري  يف  احلا�سل  التذبذب 
الوقود بنوعيه املازوت والبنزين  ، 
حيث  ل يزالون ي�سكلون طوابري غري 
متناهية للظفر بحاجتهم ال�رشورية 
من الوقود ، بالرغم من اأن العديد 
ب�سهاريج  املعباأة  ال�ساحنات  من 
من  اإنطالقها  نقطة  تكون  الوقود 
اإىل  النفطية  م�سعود  مدينة حا�سي 

الوليات ال�سمالية ، عو�ص توجهها 
على  اجلنوب  وليات  حاجة  لت�سد 
ورقلة  لولية  منها  املجاورة  الأقل 
، و هو الذي اأطال من عمر معاناة 
يف  العوي�سة  الأزمة  مع  املواطنني 
التزود بالوقود ، هذه امل�سكلة التي 
لن تعرف لها نهاية اإل بفر�ص اآليات 
منها  للحد  جديدة  ميكانيزمات  و 
 ، الظهور  حديثة  اأنها  و  خا�سة    ،
بحيث اأنها مل تعرف تو�سعا لها اإل 
. من جهتهم  الأخريين  العامني  يف 
املتتبعني للو�سع مل ينكروا اأن اأزمة 
الوقود مل تبقى حم�سورة على جهة 
دون غري ، حيث بات امل�سكل ذاته 
على امل�ستوى الوطني ، غري اأنه اأكرث 
حدة يف وليات اجلنوب و ذلك راجع 
اجلهة  قالت  ، حيث  امل�سافة  لبعد 
يكون  لن  ذلك  يف  احلل  باأن  ذاتها 
اإحدى  يف  ثانية  م�سفاة  بخلق  اإل 
امل�سافة  لتقريب  اجلنوب  وليات 
بعد  ذلك  و   ، م�سعود  حا�سي  عن 

املتواجدة  الأوىل  امل�سفاة  تفعيل 
يف اأدرار ، و التي ت�سكو من العطب 
�سلل  يف  عليها  اأبقى  ما  امل�ستمر 
وا�سلت  فقد  ثانية  جهة  من   . تام 
م�سالح  اجلاري   العام  بداية  مع 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
التهريب واجلرمية املنظمة بولية 
دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست 
مايل والنيجر ، يف التطبيق ال�سارم 
العليا  الأمنية  ال�سلطات  ملخطط 

منابع  لتجفيف  الهادف  بالبالد 
التهريب ،وبلغة الأرقام فقد متكنت 
ال�سدا�سي  خالل  امل�سالح  نف�ص 
ال�سنة اجلارية من تنفيذ  الأول من 
141 عملية اأمنية ناجحة مكنت من 
من  لرت   31400 وا�سرتجاع  �سبط 
خارج  للتهريب  معدة  كانت  الوقود 
اأوردته  ما  وفق  الوطني  الرتاب 

م�سادرنا .
�أحمد باحلاج 

ندرة �لتزود بالوقود

اأ�شحاب مركبات النقل بتمرنا�شت  �شاخطون 
. ت�سييق �خلناق على ن�ساط �ملهربني

 �سكان حي �لن�سر بورقلة 

غرد�ية

نتيجة �الفتقار للكهرباء �لفالحية 
و�نعد�م �مل�سالك 

مطالب بالتحقيق يف �شبكة 
الطرقات املهرتئة 

 �شكان املنيعة يطالبون برفع 
اأطنان القمامات املكد�شة 

فالحو املناطق  الريفية 
باالغواط ي�شتغيثون 
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انت�سارا  بغرداية  املنيعة  بلدية  ت�سهد   
اإرادة  غياب  ظل  يف  للقمامات،  فظيعا 
للتكفل  املحلية  ال�سلطات  من  حقيقية 
وهو  كاهلهم  اأثقل  الذي  القائم  بامل�سكل 
م�سري  عن  جديد  من  الت�ساوؤل  باب  فتح 
اأطنان  لرفع  املر�سودة  الدولة  اأموال 
�سوارع  جميع  عرب  املكد�سة  القمامات 

املدينة   .
املقاطعة  �سكان  من  الع�رشات  ندد   
معر�ص  بغرداية،يف  املنيعة  الإدارية 
بالو�سع  »الو�سط«،  يومية  مع  حديثهم 
البيئي املتعفن نتيجة الغياب التام مل�سالح 
التي  الأحياء  زاويا  من  بالعديد  النظافة 
ما  وهو  القمامات،  حتا�رشها  اأ�سبحت 
الكبريين  وال�سخط  الغليان  من  حالة  ولد 
طالبت  التي  الجتماعية  اجلبهة  لدى   ،
وايل الولية ، ب�رشورة التدخل العاجل من 

اأحيائهم،  اإىل  ميدانية  زيارة  برجمة  اأجل 
التي  امل�ساكل  اأمهات  على  للوقوف 
يكابدونها يف ظل غياب اإرادة حقيقية من 
اأطنان القمامات   ال�سلطات املحلية لرفع 
�سكان  يهدد  بات  ما  وهو  املكد�سة، 
املنطقة بكارثة وبائية وذلك على خلفية 
الل�سامنيا  بداء  الإ�سابة  معدلت  ارتفاع 
اجللدية دون احلديث عن ارتفاع معدلت 
العقربية، مما خلف  بالل�سعات  الإ�سابات 

ائفة احلالية حالتي وفاة  . خالل ال�سّ
وقد �سدد املت�رشرون من امل�سكل القائم، 
على �رشورة  تدخل اجلهات املعنية لفتح 
حتقيق يف ن�ساط م�سالح النظافة والوقاية 
املاليري  م�سري  يف  كذا  و  بالبلدية، 
م�ساريع  اإجناز  اأجل  من  املر�سودة  

اجلزائر البي�ساء .
�سالح ، ب

لزال فالحو العديد من املناطق الريفية 
الأغواط   بولية  خملوف  �سيدي  ببلدية 
القرارة  و  القالت  و  املعذر  منطقة  مثل 
 ، اجلنوبية  باجلهة  الواقعة  احلمراء 
مزاولة  يف  كبرية  �سعوبات  يواجهون 
املناطق  هاته  لإفتقار  نظرا  ن�ساطهم 
منها   ، ال�رشورية  اخلدمات  من  للعديد 
على اخل�سو�ص غياب الكهرباء  الفالحية  
م�سريين   ، الريفية  امل�سالك  واإنعدام 
الكهربائية  املولدات  تعطل  اأن  اإىل  هوؤلء 
من  كبحت  لالإ�ستغالل  ي�ستخدمونها  التي 
ن�ساطهم الفالحي .  هذه الو�سعية ح�سبهم 
م�ساحات  واأن  خا�سة   ، توؤرقهم  اأ�سبحت 
اأرا�سيهم تراجعت يف اإنتاجها ب�سبب نق�ص 
مياه ال�سقي وكذا الدعم الفالحي لتطوير 

القدرات الإنتاجية ملحيطاتهم الفالحية ، 
مطالبني هوؤلء اجلهات امل�سوؤولة الإلتفاتة 
تطوير  �رشورة  اإىل  القا�سي  مطلبهم  اإىل 
منا�سب  اإ�ستحداث  و  الفالحي  ن�ساطهم 
املناطق  هذه  اإعمار  و   ، لأبنائهم  �سغل 
 ، الفالحي  اإنتاجهم  مردود  من  والرفع 
وهو نف�ص الإن�سغال يرفعه منطقة القالت 
والقرارة احلمراء . وح�سب م�سادر حملية 
املحيطات  هذه  اإدراج  مت  فاإنه  بالبلدية 
والربامج  املخططات  �سمن  املذكورة 
الإمالئية ، وبني هذا وذاك يبقى فالحوا 
منطقة املعذرة ينتظرون جت�سيد م�رشوع 
الن�ساط  وبعث  ن  بالكهرباء  اآبارهم  ربط 

من جديد . 
�سالح ، ب
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نائب رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة "حما�س"، �شالح العاروري

وحدتنا كفيلة باإف�شال "�شفقة القرن" وور�شة البحرين
قال نائب رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة املقاومة الإ�شالمية "حما�س"، �شالح العاروري: اإن هناك 
موقفا فل�شطينيا ُموحدا يرف�س �شفقة القرن وامل�شروع الأمريكي لت�شفية الق�شية الفل�شطينية 

حل�شاب الكيان ال�شهيوين.

�صحفي،  م�ؤمتر  يف  ذلك،  جاء 
الن�اب  جمل�س  رئي�س  لقائه  عقب 
ال�صبت،  الي�م  بري،  نبيه  اللبناين، 
"قد�س  وفق  بريوت،  العا�صمة  يف 
العاروري:  واأ�صاف  بر�س". 
االلتفاف  باأن  تامة  قناعة  "لدينا 
رف�س  ح�ل  امل�حد  الفل�صطيني 
�صفقة القرن �صيُف�صل هذه ال�صفقة 
مهما كان من حماوالت و�صغ�طات 
واإغراءات لتمريرها"وعن مباحثات 
العاروري:  قال  برين  مع  ال�فد 
ال�ج�د  م��ص�ع  اأي�صا  "بحثنا 
يف  وحقهم  لبنان،  يف  الفل�صطيني 
مثل  كرمية  حياة  لديهم  يك�ن  اأن 
اإخ�انهم اللبنانيني"، م�صريا اإىل اأن 
هذا "ال يتعار�س بحال من االأح�ال 
غلى  الع�دة  يف  ال�طني  احلق  مع 
متفق�ن  "نحن  فل�صطني"وتابع: 
على رف�س الت�طني الفل�صطيني يف 
ه عن�انا لتنازلنا عن حقنا  لبنان، بعِدّ
التاريخي وال�طني يف اأر�صنا وبلدنا 
ب�صالح  يتعلق  وفيما  فل�صطني". 
الفل�صطينيني باملخيمات اللبنانية، 
التزاما  "هناك  اأن  العاروري  اأكد 
ال�صالح  هذا  يك�ن  باأن  فل�صطينيا 

وق�صيتهم  ن�صالهم  ال�صتمرار  رمزاً 
�رصاعات  الأي  ولي�س  ال�طنية، 
اأو الأي ا�صتخدامات داخل  داخلية 
ال�صاحة اللبنانية"ي�صار اإىل اأن لبنان 
خارجيته  وزير  ل�صان  على  اأعلن، 
يف  م�صاركته  عدم  با�صيل  جربان 
املقرر  ومن  البحرين.  م�ؤمتر 
اقت�صادية  عمل  ور�صة  تعقد  اأن 
يف  املنامة  البحرينية  بالعا�صمة 
25 و26 ج�ان اجلاري، والتي دعت 

اإليها ال�اليات املتحدة االأمريكية، 
اجل�انب  لبحث  تنظم  اأنها  ويرتدد 
القرن"،  لـ"�صفقة  االقت�صادية 
وتالقي  اأمريكي  اإعالم  وفق 
ال�ر�صة رف�صا ر�صميا من الف�صائل 
الفل�صطينية  واالإ�صالمية  ال�طنية 
حيث  الفل�صطينية،  وال�صلطة 
يرتدد اأن ال�صفقة تق�م على اإجبار 
تنازالت  تقدمي  على  الفل�صطينيني 
م�ص�ؤول  وقال  لـ"اإ�رصائيل".  كربى 

الثالثاء املا�صي:  االأبي�س،  بالبيت 
اأبلغتنا  اإن م�رص واالأردن واملغرب 
"ور�صة  م�ؤمتر  �صتح�رص  باأنها 
االزدهار من اأجل ال�صالم" املقرر 
البحرينية  العا�صمة  يف  عقده 
اجلاري،  ال�صهر  نهاية  املنامة 
امريكي،  اإعالم  عنه  نقله  ما  وفق 
يف حني اأن الدول الثالث مل ي�صدر 
عنها اإعالن ر�صمي ح�ل امل��ص�ع 

حتى م�صاء الي�م.

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  انتقد 
�صادق  لندن  بلدية  رئي�س  ترامب 
وو�صفه  ال�صبت  ي�م  جمددا  خان 
�ص�ءا“  و“�صيزداد  ”كارثة“  باأنه 
يف  اأ�صخا�س  ثالثة  مقتل  بعد 

املدينة خالل اأقل من 20 �صاعة.
واأعاد ترامب ن�رص تغريدة للمعلقة 
اليمينية كاتي ه�بكنز التي و�صفت 

لندن باأنها ”مدينة الطعن“ وقالت 
يراأ�صها(  )التي  لند�صتان  ”هذه 
ا�صتخدمت  عبارة  يف  خان“ 
ل��صف ف�صل املدينة يف الت�صدي 
ملتطرفني اإ�صالميني. وقال ترامب 
لرئي�س  حتتاج  ”لندن  ت�يرت  على 
بلدية جديد يف اأ�رصع وقت ممكن. 
خان كارثة - و�صيجعل فقط االأم�ر 

تزداد �ص�ءا!“. وكان ترامب و�صف 
خان وه� م�صلم وينحدر من اأ�ص�ل 
وقت  يف  فا�صل  باأنه  باك�صتانية 
بعدما  اجلاري  ال�صهر  من  �صابق 
انتقد خان حك�مة بالده لت�جيهها 
دولة  بزيارة  للقيام  لرتامب  دع�ة 
يف  بالفا�صيني  و�صبههه  لربيطانيا 
وتع�د اخل�ص�مة  الع�رصين.  القرن 

ط�يلة  لفرتة  وخان  ترامب  بني 
ما�صية، وكان خان انتقد م�صاعي 
امل�صلمني  دخ�ل  حلظر  ترامب 
وبخ  بينما  املتحدة  ال�اليات 
البلدية على تعامله  ترامب رئي�س 
اأودى  الذي  االإرهابي  الهج�م  مع 
يف  ج�رص  على  �صخ�صا   11 بحياة 

لندن عام 2017.

جندي   100 نح�  بريطانيا  اأر�صلت 
اخلليج  مياه  اإىل  البحرية  م�صاة  من 
احلادث  بعد  �صفنها،  حماية  بهدف 
يف  نفط  ناقلتي  ا�صتهدف  الذي 
خليج عمان اخلمي�س املا�صي ق�ات 
حلماية  اخلليج  مياه  يف  بريطانية 
�صفنها ترامب يحمل اإيران م�ص�ؤولية 
الهج�م على ناقلتي النفط يف خليج 

عمان 

تاميز"  "�صنداي  �صحيفة  ونقلت 
بريطانية  ع�صكرية  م�صادر  عن 
اخلا�صة  الق�ات  من  وحدات  اأن 
�صتبداأ  ال�رصيع  للرد  الربيطانية 
واأو�صحت  اخلليج  مياه  يف  دوريات 
اتخاذه  مت  القرار   اأن  ال�صحيفة 
اإر�صال  على  وين�س  �صابق  وقت  يف 
ق�ات بريطانية اإىل مياه اخلليج يف 
حال اقرتاب ن�ص�ب �رصاع ع�صكري 

بني الدول الغربية واإيران.
اخلارجية  وزارة  وا�صتدعت  هذا 
يف  الربيطاين  ال�صفري  االإيرانية 
امل�قف  خلفية  على  طهران 
الربيطاين الذي يتهم اإيران بال�ق�ف 
يف  النفط  ناقلتي  ا�صتهداف  وراء 
املا�صي  اخلمي�س  ُعمان  خليج 
وطالبت ال�زارة احلك�مة الربيطانية 
م�قفها  وباإ�صالح  ت��صيح  بتقدمي 

ال�صفري  اأن  م�صيفة  االأمر،  جتاه 
الربيطاين تعهد بنقل ر�صالة طهران 
خارجية  وزير  واأ�صدر  لندن  اإىل 
بريطانيا، جريميي هانت، بيانا ي�م 
الل�م  فيه  األقى  املا�صي،  اجلمعة 
على اإيران واحلر�س الث�ري االإيراين 
النفط،  ناقلتي  على  الهج�م  يف 
اأخرى  الأي جهة  اإنه ال ميكن  قائال 

غري ر�صمية القيام بذلك.

ترامب

رئي�س بلدية لندن "كارثة"

قوات بريطانية يف مياه اخلليج حلماية �شفنها

يف  فل�صطينًيّا  اأ�صرًيا   50 �رصع 
�صجن "ع�صقالن" التابع لالحتالل 
االإ�رصائيلي، الي�م االأحد، باإ�رصاب 
مفت�ح عن الطعام، احتجاًجا على 
تنتهجها  التي  ال�صعبة  املعاملة 

اإدارة ال�صجن بحقهم.
االأ�رصى  �ص�ؤون  هيئة  وحملت 
االحتالل  حك�مة  واملحررين، 
تده�ر  عن  الكاملة  امل�ص�ؤولية 
ع�صقالن،  �صجن  يف  االأو�صاع 

قد  الذي  اخلطري  والت�صعيد 
واالأيام  ال�صاعات  خالل  يحدث 
اأن  واأو�صحت  القادمة  القليلة 
متار�س  ع�صقالن  �صجن  اإدارة 
االأ�رصى  على  وحقدها  عنجهيتها 
ب�صكل  �صهرين  من  اأكرث  منذ 
مت�ا�صل، وتقتحم غرفهم وتعتدي 
اأو مربرات  اأ�صباب  اأي  عليهم دون 
واأ�صارت اإىل ت�صاعف الهجمة على 
ويف  رم�صان  �صهر  اأواخر  االأ�رصى 

من  وحرمانهم  الفطر،  عيد  اأيام 
اأداء ال�صل�ات اجلماعية وممار�صة 
الدينية  وال�صعائر  الطق��س 
الهيئة:  واأردفت  بذلك  اخلا�صة 
"كل االأحداث تتم برغبة وتعليمات 
ال�صجن  مدير  من  مبا�رصة 
الذي  �صال�م،  يعق�ب  املدع� 
بهدف  لالأ�رصى  التهديدات  ي�جه 
اأن  وابتزازهم"وبينت  ا�صتفزازهم 
اجتماعات  �صهد  ع�صقالن  �صجن 

واالإدارة،  االأ�رصى  ممثلي  بني 
بهدف معاجلة االأم�ر قبل خ��س 
االإ�رصاب املفت�ح عن الطعام، اإال 
عن�رصية  ب�صبب  ف�صل  احل�ار  اأن 

�صال�م وتطرفه.
ت�صميم  من  زاد  "مما  وتابعت: 
باإ�رصابهم  البدء  على  االأ�رصى 
يك�ن  ولن  الطعام،  عن  املفت�ح 
بتحقيق  اإال  عنه  رجعة  هناك 

مطالبهم".

اأ�شرى "ع�شقالن" يبداأون اإ�شراًبا عن الطعام

اإ�رصاب  اإىل  "فتح"،  حركة  دعت 
�صامل يف كافة االأرا�صي الفل�صطينية 
ي�م 25 ج�ان، احتجاجا على انعقاد 
اأجل  من  "ال�صالم  العمل  ور�صة 
االزدهار" يف البحرين "فتح" تدع� 
الندامة يف  "م�ؤمتر  البحرين الإلغاء 
�صفقة  من  جزءا  ب��صفه  املنامة" 

القرن
اأ�صدرته  بيان  يف  "فتح"،  وقالت 
اأقاليم  �رص  الأمناء  اجتماع  عقب 
احلركة يف ال�صفة الغربية: "ت�ا�صل 
االحتالل  ومعها  االأمريكية  االإدارة 
ال�صهي�ين واأعداء �صعبنا الفل�صطيني 
حالة العداء واال�صتهداف على طريق 
الفل�صطينية  الق�صية  وت�صفية  اإنهاء 
على  ال�صهي�ين  االحتالل  و�رصعنة 
و�صددت  الفل�صطينية".    االأر�س 
مع  م�قفها  وحدة  على  "فتح" 
الفل�صطيني  التحرير  منظمة 
القرن"  "�صفقة  من  لكل  الراف�س 

ودعت  البحرين  يف  العمل  وور�صة 
العام  االإ�رصاب  "اإىل  احلركة 
وال�صامل الذي ي�صمل جميع مناحي 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  وذلك  احلياة 
وا�صتنكارا  رف�صا   2019 ج�ان  لـ25 
ت�صتهدف  التي  املنامة  ل�ر�صة 
الفل�صطينية"  الق�صية  ج�هر 
�رصورة  "على  احلركة  واأكدت 
�صد  ال�صعبية  املقاومة  ت�صعيد 
امل�صت�طنني  وع�صابات  االحتالل 
وال�ص�ارع  التما�س  نقاط  كافة  يف 
امل�افق  االأربعاء  ي�م  االلتفافية 
الي�م  وه�  ذاته"،  ال�صهر  من  لـ26 
الثاين من م�ؤمتر البحرين ويف هذا 
ال�صياق، قال ع�ص� اللجنة املركزية 
يف  حمي�صن،  جمال  "فتح"،  حلركة 
ت�رصيح �صحفي، اإن هناك فعاليات 
ال�طنية  الق�ى  كل  فيها  �صت�صارك 
وال�صعب الفل�صطيني ي�م 24 ال�صهر 

اجلاري قبل م�ؤمتر املنامة بي�م.

يومي انعقاد ور�شة البحرين

�شامل  لإ�شراب  "فتح" تدعو 
وت�شعيد املقاومة 

يت�قع الرئي�س الرتكي، رجب طيب 
اأنظمة  ت�ريد  يبداأ  اأن  اأردوغان، 
الرو�صية  ال�صاروخية  "اإ�س-400" 
من  االأول  الن�صف  يف  تركيا  اإىل 

�صهر ج�يلية القادم.
الرتكية،  تي يف"  "اإن  قناة  ونقلت 
الأردوغان  ت�رصيحا  االأحد،  اأم�س 
اأدىل به اأمام ال�صحفيني على منت 
من  تركيا  اإىل  طريقه  طائرته يف 
اأن  "اأعتقد  ق�له:  طاجيك�صتان، 
االأول  الن�صف  يف  �صيبداأ  الت�ريد 
من ج�يلية القادم"،واأ�صاف: "كنا 
مع  "اإ�س-400"  م�صاألة  نناق�س 
مت  "اإ�س-400"  وم�صاألة  رو�صيا. 
جديد  من  اأردوغان  حلها"و�صدد 
على اأن اأنقرة ال تن�ي التخلي عن 
اأنظمة  ح�ل  رو�صيا  مع  �صفقتها 

"اإ�س-400".

ال�ثيقة.  وقعنا  "لقد  واأو�صح: 
وقدمت  العملية.  هذه  و�صننهي 
القر�س  اإطار  يف  لنا  رو�صيا 
لنا  وقدمت  خمتلفة،  ت�صهيالت 
يف  م�ج�دة  غري  بف�ائد  قر�صا 
باأن  واأفاد  الدولية"،هذا  ال�ص�ق 
حت�رص  الرتكية  الدفاع  وزارة 
اإىل القائم باأعمال  لت�جيه ر�صالة 
باتريك  االأمريكي،  الدفاع  وزير 
وا�صنطن  قرار  ب�صاأن  �صاناهان، 
برنامج  يف  تركيا  م�صاركة  تعليق 
لقيادة  االأتراك  الطيارين  تدريب 
طراز  من  االأمريكية  املقاتالت 
تركيا  �رصاء  ب�صبب  "اأف-35" 
الرو�صية  ال�صاروخية  لالأنظمة 
وتابع: "ومن املمكن اأن يتم اإر�صال 
هذه الر�صالة يف القريب العاجل، 

ورمبا يف االأ�صب�ع اجلاري".

اأردوغان

توريد اأنظمة "اإ�س-400" 
ال�شهر القادم

وزير الطاقة ال�شعودي

 ناأمل بالتو�شل اإىل توافق يف فيينا 
لتمديد التفاق احلايل

ال�صع�دي،  الطاقة  وزير  اأعلن 
اأن  املرجح  من  اأن  الفالح،  خالد 
ج�يلية  بداية  يف  اأوبك  جتتمع 
اأمله  عن  معربا  فيينا،  يف  القادم 
ت�افق  اإىل  املنظمة  ت��صل  يف 
ب�صاأن متديد اتفاقها على خف�س 

اإنتاج النفط.
اأم�س  لل�صحفيني،  الفالح  وقال 
اجتماع  هام�س  على  االأحد، 
ل�زراء الطاقة والبيئة يف جمم�عة 
الع�رصين )G20( يف �صمال غرب 
ط�كي�: "ناأمل بالت��صل اإىل ت�افق 
جنتمع  عندما  اتفاقنا  لتمديد 
،وردا  فيينا"  يف  اأ�صب�عني  خالل 

على ال�ص�ؤال ال�صحفي عن م�عد 
املرجح  "من  اأجاب:  االجتماع 
ج�يلية  من  االأول  االأ�صب�ع  يف 

القادم".
وكان الفالح قد قال يف وقت �صابق 
اأوبك على  اإن  ال�صهر اجلاري  من 
و�صك االتفاق على متديد اتفاقها 
اإىل  ال�صابق ب�صاأن خف�س االإنتاج، 
ما بعد ج�ان اجلاري، على الرغم 
حاجة  هناك  زالت  ما  اأنه  من 
مع  املحادثات  من  مزيد  الإجراء 
اأوبك  يف  االأع�صاء  غري  الدول 
والتي متثل جزءا من اتفاق خف�س 

االإنتاج )اأوبك +(.
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بريك�شت بال �شفقة:

�سيناريو خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي دون اتفاق

نوار ال�شمد/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

دوافع ال�شتقالة:

الفرتة  طوال  ماي«  »ترييزا  تعر�ضت 
ال�ضابقة املتزامنة مع حماوالتها اإبرام 
اتفاق لتنظيم خروج اململكة املتحدة 
من االحتاد االأوروبي ل�ضغوط متعددة. 
يف  �ضابًقا  جناحها  من  الرغم  وعلى 
مواجهة هذه ال�ضغوط؛ اإال اأن قدرتها 
الوقت  مع  تتاآكل  كانت  ال�ضمود  على 
ويف  معار�ضيها.  مع  جولة  كل  بعد 
على  »ماي«  اأُرغمت   ،2019 مايو   24
اإعالن ا�ضتقالتها مع تزايد حدة هذه 
ال�ضغوط وا�ضتنفاد مقومات ال�ضمود. 
وتعود اأ�ضباب تزايد هذه ال�ضغوط اإىل 
عدد من االأمور التي ميكن تلخي�ضها 

فيما يلي:
بداأت  مت�ضاعدة:  داخلية  �ضغوط   -1
حيث   ،2017 جوان  اخل�ضائر يف  هذه 
اأدى اإ�رصار »ترييزا ماي« على اإجراء 
اإىل  موقعها  لتقوية  مبكرة  انتخابات 
بها  يتمتع  كان  التي  االأغلبية  خ�ضارة 
الربملان  داخل  املحافظني  حزب 
الكبري  انت�ضارهم  عقب  الربيطاين 
لت�ضكيل  وا�ضطرارها   ،2015 عام  يف 
مع  التحالف  بعد  اأكرثية  حكومة 
الدميقراطي  االحتادي  احلزب 
يف  �ضاهم  مما   ،DUP االأيرلندي 
ال�ضعيد  على  حكومتها  ه�ضا�ضة 
القرارات  مترير  الرتباط  الداخلي 

املهمة مبوافقة احللفاء.
ومل يقت�رص م�ضل�ضل فقدان ال�ضيطرة 
اإىل  امتد  بل  فح�ضب،  الربملان  على 
حزبها،  نواب  ا  واأي�ضً حكومتها  داخل 
م�ضتوى  اأعلى  ت�ضجيل  مت  حيث 
ال�ضتقالة الوزراء من حكومات ما بعد 
اأثناء واليتها،  الثانية  العاملية  احلرب 
امل�ضتقيلني  الوزراء  عدد  بلغ  حيث 
�ضنوات  ثالث  خالل  حكومتها  من 
منهم   20 وزيًرا،   31 بحوايل  يقدر  ما 
اعرتا�ضهم  ب�ضبب  ا�ضتقاالتهم  قدموا 
التفاو�ض  مللف  »ماي«  اإدارة  على 
حول الربيك�ضت مع االحتاد االأوروبي، 
 2018 دي�ضمرب  يف  تعر�ضت  اأنها  كما 
نواب  قبل  من  الثقة  ل�ضحب  لت�ضويت 
بعد  اجتيازه  ا�ضتطاعت  حزبها 
االإعالن عن عدم تر�ضحها النتخابات 

مقبلة. 
الثالث  الت�ضويت  نتائج  واأظهرت 
اتفاقها  لتمرير  الربملان  يف  ال�ضابقة 
حول الربيك�ضت الذي تو�ضلت اإليه مع 
 ،2018 نوفمرب  يف  االأوروبي  االحتاد 
مل  حزبها  نواب  من  كبرية  ن�ضبة  اأن 
ا  خ�ضو�ضً م�رصوعها،  ل�ضالح  ي�ضوتوا 
يف اأول ت�ضويت، حيث عار�ض اخلطة 

حوايل 100 نائب حمافظ. 
عملية  على  ال�ضيطرة  فقدان   -2
منذ  وا�ضًحا  بدا  حيث  التفاو�ض: 
االحتاد  مع  املفاو�ضات  بداية 
اأن االحتاد  الربيك�ضت  االأوروبي حول 
هو من ي�ضع االأجندة، ويحدد ترتيب 
ويُحرر  العالقة،  امللفات  اأولويات 
اجلزء االأكرب من ال�ضياغة. وبلغ االأمر 

ذروته يف 21 مار�ض 2019 حني اجتمع 
للتباحث  االأوروبي  االحتاد  دول  قادة 
خروج  تاأجيل  ماي«  »ترييزا  طلب  يف 
جوان   30 حتى  االحتاد  من  بالدها 
وحددوا  طلبها  رف�ض  وقرروا   ،2019
دون   2019 اأفريل   12 بديلة:  مواعيد 
حال  يف   2019 مايو   22 اأو  �رصوط، 
موافقة غالبية اأع�ضاء جمل�ض العموم 

الربيطاين على خطة اخلروج. 
و�ضاهم الربملان الربيطاين يف تقلي�ض 
�ضيطرتها على عملية التفاو�ض، حيث 
اأقر يف مار�ض 2019 تعدياًل يخول له 
م�ضاركة احلكومة يف عملية التفاو�ض، 
بدائل  على  بالت�ضويت  له  وي�ضمح 
االتفاق  يف  الواردة  النقاط  لبع�ض 
بع�ض  راأى  وقد  قبلها.  من  املقرتح 
ينطوي  التعديل  هذا  اأن  املحللني 
املوؤ�ض�ضات  توازن  تهدد  �ضابقة  على 
جتدر  ومما  البالد.  يف  الدميقراطية 
 30 اأن  االإطار  هذا  يف  اإليه  االإ�ضارة 
نائبًا من حزب املحافظني قد دعموا 
هذا التعديل، فيما ُف�رص على اأنه حتٍدّ 

لـ«ماي«.
»املحافظني«:  �ضعبية  تدهور   -3
ا�ضتقالة »ماي« بعد �ضاعات من  اأتت 
لالإدالء  الربيطانيني  الناخبني  توجه 
االأوروبية  االنتخابات  يف  باأ�ضواتهم 
حيث  النتائج،  اإعالن  موعد  وقبل 
اإىل  ت�ضري  الراأي  ا�ضتطالعات  كانت 
نتائج  يف  كبرًيا  تدهوًرا  هناك  اأن 
حزب املحافظني، وقد ح�ضل احلزب 
يقدر بحوايل 9٪ من  ما  بالفعل على 
ح�ضول  مقابل  يف  فقط،  االأ�ضوات 
»نايجل  بزعامة  الربيك�ضت  حزب 

فاراج« على حوايل ٪31.7.
االنتخابات  نتائج  وجهت  كما 
ماي   3 يف  اأُجريت  التي  املحلية 
ظل  يف  �ضديدة  اإنذار  ر�ضالة   2019
يقدر  ما  املحافظني  حزب  خ�ضارة 
جملة  واأ�ضارت  مقعد.   1000 بحوايل 
حتليالتها  اأحد  يف  »االإيكونومي�ضت« 
»ترييزا  معار�ضي  بع�ض  اأن  اإىل 
ينتظرون  كانوا  حزبها  داخل  ماي« 
ت�ضجيل حزبهم لنتائج خميبة يف هذه 
ال�ضغط  زيادة  اأجل  من  االنتخابات 

على »ماي« لدفعها نحو اال�ضتقالة.
»اللوموند  �ضحيفة  واأ�ضارت 
تقاريرها  اأحد  يف  ديبلوماتيك« 
اإىل   ،2018 نوفمرب  يف  املن�ضورة 
التدهور امل�ضتمر الذي يع�ضف بحزب 
اأع�ضائه  عدد  بلغ  حيث  املحافظني، 
حوايل 124 األف ع�ضو مقارنًة مبليون 
القرن  ثمانينيات  يف  ع�ضو  ون�ضف 
للعن�رص  احلزب  افتقاد  مع  املا�ضي، 
اأعمار  متو�ضط  بلغ  حيث  ال�ضبابي، 

املنت�ضبني 57 عاًما.
الع�رص:  النقاط  خطة  معار�ضة   -4
فا�ضلة  ت�ضويت  حماوالت   3 بعد 
الإقرار اتفاق االن�ضحاب يف الربملان، 
الإجراء  ت�ضتعد  ماي«  »ترييزا  كانت 
حيث   ،2019 جوان  يف  رابع  ت�ضويت 
امل�رصوع  على  تعديالت   10 اأدخلت 
املقدم من قبلها، من بينها اقرتاحات 
كانت تهدف لدفع نواب حزب العمال 
مثل:  م�رصوعها،  ل�ضالح  للت�ضويت 
ب�ضكل  اجلمركي  االحتاد  يف  البقاء 

البيئية  باملعايري  وااللتزام  موؤقت، 
فر�ضة  النواب  واإعطاء  لالحتاد، 
ثاٍن  ا�ضتفتاء  اإجراء  ب�ضاأن  للت�ضويت 
لك�ضب  اأن حماوالتها  اإال  لالن�ضحاب؛ 
حزب  من  املعار�ضني  النواب  تاأييد 
نواب  على  �ضلبًا  انعك�ضت  العمال 
والذين  للربيك�ضت  املوؤيدين  حزبها 
اإجراء  اإعادة  اقرتاح  ب�ضدة  يعار�ضون 
اال�ضتفتاء الذي رف�ضه الربملان ثالث 
موجة  اإىل  هذا  واأدى  �ضابًقا.  مرات 
توجت  اإعالن خطتها  بعد  التربم  من 
الربملان  ل�ضئون  وزيرتها  با�ضتقالة 
»اأندريا ليد�ضوم« التي كانت تعترب من 
هذه  اأن  معتربة  لها،  املخل�ضني  اأكرث 
اإىل  توؤدي  ال  اجلديدة  االقرتاحات 
اإجراء  واأن  بريطانيا،  �ضيادة  حماية 
ا�ضتفتاء ثاٍن هو مبثابة تر�ضيخ النق�ضام 
ودفع  اأنف�ضهم.  الربيطانيني  بني  كبري 
كل هذا »ترييزا ماي« اإىل االقتناع باأن 

�ضاعة الرحيل قد حانت.

ما بعد »ترييزا ماي«:

الربيطاين  احلكومة  رئي�ض  �ضيواجه 
اجلديد نف�ض امل�ضكالت والتعقيدات 
ماي«،  »ترييزا  خا�ضتها  التي 
فخروجها من احلكومة ال يعني انتهاء 
ويف  احلالية.  املتحدة  اململكة  اأزمة 
اأبرز  اإىل  االإ�ضارة  ميكن  االإطار،  هذا 
�ضيناريوهات خالفة »ماي« فيما يلي:

وهو  »املحافظني«:  من  بديل   -1
من  العديد  يرجحه  الذي  االحتمال 
حزب  نواب  �ضيقوم  حيث  املحللني، 
بني  املفا�ضلة  بعملية  املحافظني 
الطاحمني  املر�ضحني  من  العديد 
نهاية  يف  لال�ضتقرار  للمن�ضب، 
ثم  فقط،  اثنني  على  املطاف 
على  فقط،  منهم  واحد  انتخاب 
وي�ضكل  احلزب  الفائز  يرتاأ�ض  اأن 
يوليو  نهاية  قبل  اجلديدة  احلكومة 
اأمام رئي�ض احلكومة  2019، و�ضيكون 
مع  للتعامل  خيارات  عدة  اجلديدة 
مو�ضوع بريك�ضت ترتاوح بني حماولة 
الإعادة  االأوروبي  االحتاد  قادة  اإقناع 
التفاو�ض حول اتفاق جديد اأو تعديل 
فرتة  متديد  اأو  القدمي،  االتفاق 
اأكتوبر،   31 بعد  ما  اإىل  االن�ضحاب 
االن�ضحاب  �ضيناريو  اإىل  باالإ�ضافة 

تعار�ض  ا�ضتمرار  اتفاق يف حال  دون 
انتخابات  اإجراء   -2 النظر.  وجهات 
مبكرة: وهو ال�ضيناريو االأقل ترجيًحا 
والذي من املمكن اأن يحدث يف حال 
قبل  من  امُل�ضّكلة  احلكومة  ف�ضلت 
يف  اجلدد  املحافظني  حزب  رئي�ض 
ويرى  الربملان.  ثقة  على  احل�ضول 
بع�ض املراقبني اأن اأي رئي�ض حكومة 
التي  القوى  توازنات  ظل  يف  جديدة 
حتكم الربملان احلايل �ضيواجه نف�ض 
واجهتها  واأن  �ضبق  التي  امل�ضاكل 
احلل  فاإن  وبالتايل  ماي«،  »ترييزا 
يكون  الزجاجة  عنق  من  للخروج 
مبكرة،  انتخابات  تنظيم  اإىل  باللجوء 
اأو اإبقاء احلال على ما هو عليه حتى 
وال   .2021 عام  يف  االنتخابات  عقد 
يرحب املحافظون بطرح االنتخابات 
حزب  فوز  ترجح  التي  املبكرة 
مت�ضكهم  ا�ضتمرار  ويف�ضلون  العمال، 
عرب  الربملان  على  اله�ضة  بال�ضيطرة 
املخاطر  كل  رغم  ب�ضيطة  اأغلبية 
للراأي  ا�ضتطالع  ويُظهر  املحدقة. 
فرباير   23 يف   YouGov ن�رصته 
حزب  ناخبي  من   ٪70 اأن   ،2019
بريك�ضت يف عام  اأيدوا  الذين  العمال 
بخيار  قاموا  اأنف�ضهم  يعتربون   2016
خاطئ، وهو ما قد يدفع قادة حزب 
ثاٍن  ا�ضتفتاء  باإجراء  للمطالبة  العمال 
حول الربيك�ضت يف ظل تاأكيد العديد 
اأ�ضوات  اأن  الراأي  ا�ضتطالعات  من 
بع�ض ناخبي حزب العمال قد تت�رصب 
الأحزاب اأخرى معار�ضة للربيك�ضت يف 
الربيك�ضت  اتفاق  احلزب  دعم  حال 
فيما  املحافظني،  قبل  من  املقدم 
اأكرث  اأ�ضواًتا  العمال  حزب  يربح  قد 
التي خ�رصها يف حال دعمه  من تلك 

اإجراء ا�ضتفتاء ثاٍن.

اخلروج دون اتفاق:

�ضيناريو  املحللني  من  العديد  يطرح 
االحتاد  من  بريطانيا  خروج  اإمكانية 
هذا  ويرجح  اتفاق،  دون  االأوروبي 
ال�ضيناريو عدد من النقاط التي ميكن 
خليفة   -1 يلي:  فيما  اإليها  االإ�ضارة 
االأ�ضماء  بع�ض  توؤيد  ماي«:  »ترييزا 
من  ماي«  »ترييزا  خلالفة  املر�ضحة 
حزب املحافظني يف كونها م�ضككة يف 

االأوروبي، وموؤيدة للربيك�ضت  االحتاد 
على  ومنهم   ،Hard Brexit احلاد 
ال�ضابق  اخلارجية  وزير  املثال  �ضبيل 
يتاأخر  مل  الذي  جون�ضون«  »بوري�ض 
عن  ب�ضاعات  »ماي«  ا�ضتقالة  بعد 
الت�رصيح باأنه بعد 31 اأكتوبر يجب اأن 
تكون بريطانيا خارج االحتاد االأوروبي 
 ،No deal اتفاق  بدون  اأو  باتفاق 
ومن املحتمل اأن يتناف�ض »جون�ضون« 
مع عدد من ال�ضخ�ضيات االأخرى مثل 
»دومنيك  امل�ضتقيل  الربيك�ضت  وزير 
جوف«،  »مايكل  البيئة  ووزير  راب«، 
هانت«  »جريميي  اخلارجية  ووزير 
الذي �رصح يف 28 مايو 2019 بقوله: 
»ال�ضعي اإىل تنفيذ خروج بدون اتفاق 
من خالل انتخابات مبكرة لي�ض بحّل؛ 

اإنه انتحار �ضيا�ضي«.
يرى  االأوروبي:  االحتاد  �ضغوط   -2
اخلالفات  حدة  اأن  املحللني  بع�ض 
�ضتزداد بني االحتاد االأوروبي ورئي�ض 
انطالًقا  املقبل،  الربيطاين  احلكومة 
خلالفة  املر�ضحني  بع�ض  اأن  من 
دون  اخلروج  اأن  يرون  ماي«  »ترييزا 
باالتفاق  االن�ضحاب  اأف�ضل من  اتفاق 
خا�ضًة  »ماي«،  عليه  تفاو�ضت  الذي 
امل�ضئولني يف االحتاد  العديد من  اأن 
من  باأنه  �رصحوا  قد  االأوروبي 
التفاو�ض  باب  فتح  اإعادة  امل�ضتحيل 
جمدًدا. ويف هذا االإطار، �رّصح كبري 
ملف  يف  االأوروبي  االحتاد  مفاو�ضي 
مار�ض  بارنييه« يف  »مي�ضال  بريك�ضت 
الوحيد  هو  االتفاق  »هذا  باأن   2019
وبعد  كذلك«.  و�ضيبقى  املمكن، 
�رصحت  ب�ضاعات  »ماي«  ا�ضتقالة 
املفو�ضية  رئي�ض  با�ضم  املتحدثة 
قائلة:  اأندريفا«  »مينا  االأوروبية 
»�ضنحرتم رئي�ض الوزراء اجلديد، لكن 
الذي  املوقف  يف  �ضيًئا  يغري  ال  ذلك 
اعتمده املجل�ض االأوروبي حول اتفاق 
خروج بريطانيا من االحتاد«.  واأعلن 
الرئي�ض الفرن�ضي »اإميانويل ماكرون« 
اخلروج  مهلة  لتمديد  معار�ضته  عن 
حتى عام 2020، الأن هذا االأمر يعرقل 
مطالبًا  االأوروبي،  امل�رصوع  تطوير 
�رصيع  باإي�ضاٍح  الربيطانية  ال�ضلطات 

لتوجهاتها اجلديدة. 
حيال  االأوروبي  االحتاد  ت�ضدد  ويعود 
تخوف  اإىل  الربيطاين  اخلروج  م�ضاألة 

مع  الت�ضاهل  يقود  اأن  من  االحتاد 
دول  ت�ضجيع  اإىل  املتحدة  اململكة 
اأخرى على تقدمي طلبات خروجها، اأو 
احل�ضول على تنازالت للبقاء، لذا فاإن 
االحتاد  يف  امل�ضئولني  ا�ضرتاتيجية 
اململكة  تخيري  على  قائمة  االأوروبي 
االحتاد  يف  البقاء  اإما  املتحدة: 
االأوروبي من دون تنازالت، اأو اخلروج 

ا. منه بثمن مرتفع جًدّ
»الربيك�ضت«:  حزب  �ضعود   -3
حزب  قادة  بع�ض  لدى  توجه  هناك 
ق�ضية  يف  اأكرث  للت�ضدد  املحافظني 
متدد  على  الطريق  لقطع  الربيك�ضت 
»نايجل فاراج« زعيم حزب الربيك�ضت، 
ا بعد حلوله يف املركز االأول  خ�ضو�ضً
يف االنتخابات االأوروبية؛ اإال اأن بع�ض 
حزب  جنوح  اأن  يعتربون  املراقبني 
م�ضريية  قرارات  التخاذ  املحافظني 
كدعم خيار اخلروج من دون اتفاق من 
حزب  متدد  على  الطريق  قطع  اأجل 
اآثار  له  فادًحا  خطاأ  �ضيكون  »فاراج« 
كارثية. م�ضريين اإىل اأنه يُ�ضبه ما فعله 
»ديفيد كامريون« حينما نظم ا�ضتفتاء 
االأوروبي  االحتاد  من  اخلروج  حول 
موجة  باإنهاء  كفيل  هذا  اأن  منه  ظًنّا 
»فاراج«  حققها  التي  الكبرية  التاأييد 
 2014 عام  االأوروبية  االنتخابات  يف 

عن طريق اإثارة ملف الهجرة.
اختالفات  هناك  اأن  وياُلحظ 
االأوروبية  االنتخابات  بني  جوهرية 
والت�رصيعية؛ حيث اإن ن�ضبة الت�ضويت 
االنتخابات  يف  اأقل  تكون  ما  عادًة 
االأوروبية. كما اأنه �ضبق واأعلن »نايجل 
فاراج« ان�ضحابه من احلياة ال�ضيا�ضية 
الت�رصيعية  االنتخابات  خ�ضارته  بعد 
من  واحد  عام  بعد   2015 عام 
االأوىل  املرتبة  ال�ضابق  حزبه  حتقيق 
اأن  كما  االأوروبية.   االنتخابات  يف 
العديد من املحللني راأوا اأن االأحزاب 
املعار�ضة للربيك�ضت حققت جمتمعة 
حققها  التي  تلك  من  اأعلى  اأرقاًما 
-يف  مت�ضائلني  الربيك�ضت،  حزب 
تنفيذ  تداعيات  عن  نف�ضه-  الوقت 
وحدة  على  اتفاق  دون  من  اخلروج 
اأي  وقدرة  نف�ضها،  املتحدة  اململكة 
لـ«الال  زعيم جديد للمحافظني موؤيد 
وويلز  اأ�ضكتلندا  اإقناع  على  اتفاق« 
االحتاد  يف  للبقاء  -املتحم�ضتني 
االأوروبي- بالبقاء يف اململكة املتحدة 
دعم   -4 احلاد.  اخلروج  تطبيق  بعد 
»ترامب«  �ضجع  حيث  »ترامب«: 
لها  االأخرية  زيارته  خالل  بريطانيا 
من  االن�ضحاب  على   2019 يونيو  يف 
اتفاق.  دون  من  االأوروبي  االحتاد 
اتفاق  الإقامة  ا�ضتعداده  اإىل  م�ضرًيا 
جتاري مهم للغاية وحتالف اقت�ضادي 
م�ضيًدا  الربيك�ضت،  بعد  معها  اأقوى 
و�ضفه  حيث  جون�ضون«،  بـ«بوري�ض 
ممتاًزا  خياًرا  يكون  اأن  »باإمكانه  باأن 
�ضجع  كما  للحكومة«،  كرئي�ض 
عدم  على  الربيطانيني  امل�ضئولني 
لالحتاد  املالية  امل�ضتحقات  دفع 
الزيارة  خالل  والتقى  االأوروبي. 
تاأييده  معلًنا  فاراج«،  بـ«نايجل 
جديدة  مفاو�ضات  اأي  يف  الإ�رصاكه 

حول الربيك�ضت.

جاءت ا�شتقالة »ترييزا ماي« لتزيد من تعقيد امل�شهد ال�شيا�شي يف اململكة املتحدة يف ظل توقعات باإمكانية اأن يخلفها اأحد املوؤيدين للخروج من الحتاد الأوروبي دون 
�شفقة، ويت�شدد قادة الحتاد فيما يتعلق باإمكانية تغيري �شروط خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي تخوًفا من اأن يوؤدي الت�شاهل معها حيال هذا الأمر اإىل اإعالن 

 No( »دول اأخرى رغبتها يف اخلروج. َوَتَواَزى هذا مع حث »ترامب« لربيطانيا على اخلروج دون �شفقة. يف املقابل، يتخوف العديد من املحللني من تاأثريات »الال �شفقة
الأوروبي. الحتاد  دول  يف  املقيمني  الربيطانيني  املواطنني  حقوق  وعلى  الربيطانية،  الأ�شواق  على   )Deal
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�رض ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �رضق مقر الدرك الوطني
تيبازة

 حم�رض ن�رض عقد التبليغ الر�شمي لإعذار
طبقا للمادة 4/412 من ق ا م ا

العقيد : 17 �شارع  الكائن مقره   ، الأ�شتاذ : عمارة حممد  بوا�شطة حمامي  ، وكالة حجوط 431 /  الريفية  التنمية  و  الفالحة   بناء على طلب بنك 
 عمريو�س – اجلزائر

. بناء على املواد 404 اإىل 416 من ق ا م ا ، و بناء على الإعذار  املحرر و املوقع من طرف الأ�شتاذ بتاريخ : 2018/08/29
 بناء على اإر�شال حم�رض تبليغ الإعذار عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم :597 003

 بناء على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )تيبازة (  بتاريخ :2017/04/23 ،بناء على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق
 ببلدية املعني )�شيدي را�شد( بتاريخ : 2017/04/23 ٬و بناء على اأمر بالإذن بن�رض عقد التبليغ الر�شمي  بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد :

  براهمي نور الدين رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/04/24 حتت رقم : 00434 /19
 نبلغ ال�شيد/ املوؤ�ش�شة امل�شغرة املمثلة من طرف حطابي �شاعد

 الكائن موطنه / جتزئة 04 رقم 34 �شيدي را�شد – تيبازة ،بالإعذار املذكور اأعاله املت�شمن : ) يت�رضف العار�س القائم يف حقه الأ�شتاذ عمارة حممد
 حمامي لدى املجل�س معتمد  لدى املحكمة العليا الكائن مكتبه ب : 08 جتزئة " دال " عني البنيان ، اجلزائر ، اأن يعذركم بت�شوية و�شعيتكم جتاه
 بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة حجوط رقم 431 ، و ذلك بت�شديد الدين الذي يف ذمتكم جتاهه ، املبني يف �شهادة الدين املحررة من قبل البنك
 بتاريخ 2016/12/15 و املقدر ب : 1٬712٬347٬49 دج مليون و �شبعمائة و اثنى ع�رض األف و ثالثمائة و �شبعة واأربعون دينار جزائري و 49 �شنتيم .
 ي�شمل قيمة الدين و الفوائد امل�شتحقة . و عليه و طبقا للمادة 124 من الأمر 1/03 املوؤرخ يف 2003/08/27 املتعلق بالنقد و القر�س متنحكم اجل

 ) خم�شة ع�رض )15( يوما من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإعذار لت�شديد املبلغ املبني و هذا قبل اتخاد الإجراءات القانونية �شدكم
 املح�رض الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�رض ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �رضق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
طبقا للمادتني 4/412 و 612 من ق ا م ا

  بناء على طلب ال�رضكة العربية لالإيجار املايل �رضكة ذات ا�شهم ممثلة مبديرها  ، بوا�شطة املحامي الأ�شتاذ / مر�شلي حممد
الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / �شارع احمد واكد دايل براهيم

 الكائن موطنه )ها( املختار ب / مراد مركز بلدية مراد 
  بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س )الق�شم التجاري /البحري(  بتاريخ : 2017/10/23 رقم اجلدول

 : 2017/03249 رقم الفهر�س : 2017/08033 و املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2018/07/23 حتت رقم : 2018/2086
 000 798 395 42 ٬بناء على تبليغ RR  بناء على اإر�شال حما�رض )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم
 املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )حجوط( بتاريخ : 2018/10/30 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب )مرابد(  بتاريخ
 : 2018/10/30 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيدة: ا�شولح دليلة رئي�س حمكمة حجوط  بتاريخ : 2019/04/09 حتت رقم الرتتيب

19/00435 :  
 اأول/نبلغ ال�شيد/ عراب عبد القادر   ، الكائن موطنه/: حي بوجربون مراد – ولية تيبازة   ، بال�شند التنفيذي املذكور اأعاله

 ثانيا/نكلف ال�شيد/ عراب عبد القادر   ، الكائن موطنه/: حي بوجربون مراد – ولية تيبازة   ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�شطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحكوم
 به و املقدر ب : )2125320٬65دج( مليونان و مائة و خم�شة و ع�رضون الف و ثالثمائة و ع�رضون دينار جزائري و 65 �شنتيم    ٬ بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ و الر�شوم

--------------------------------
. ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
 املح�رض الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�رض ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �رضق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
طبقا للمادتني 4/412 و 612 من ق ا م ا

  بناء على طلب بنك الفالحة و التنمية الريفية ، وكالة القليعة  رقم 437 �رضكة ذات ا�شهم املمثل من طرف مديره ، بوا�شطة املحامي الأ�شتاذ / عمارة حممد
الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / 17 �شارع العقيد عمريو�س اجلزائر

الكائن موطنه )ها( املختار ب / 2 �شارع اجلمهورية القليعة ولية تيبازة 
 بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة )الغرفة التجارية /البحرية(  بتاريخ : 2018/05/29 رقم الق�شية  :

 2018/01181 رقم الفهر�س : 2018/01566 و املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2018/06/13 حتت رقم : 18/820
 003 708 116 42 ٬بناء على تبليغ RR  بناء على اإر�شال حما�رض )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم
 املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )القليعة( بتاريخ : 2019/01/10 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب )فوكة(  بتاريخ
 : 2019/01/10 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيدة: الفاطمي الزهرة رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 2019/03/24 حتت رقم الرتتيب

19/00369 :  
 اأول/نبلغ ال�شيد/ خوخي حممد   ، الكائن موطنه/: مزرعة لويل بوعالم  فوكة – ولية تيبازة   ، بال�شند التنفيذي املذكور اأعاله

 ثانيا/نكلف ال�شيد/ خوخي حممد   ، الكائن موطنه/: مزرعة لويل بوعالم  فوكة – ولية تيبازة   ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�شطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحكوم
- به و املقدر ب : )911635٬52دج( ت�شعمائة و و اإحدى ع�رض الف و �شتمائة و خم�شة و ثالثون دينار جزائري و 52 �شنتيم   ٬ بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ و الر�شوم

-------------------------------
. ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
 املح�رض الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�شائية

الأ�شتاذة/معزوز نبيلة
حم�رضة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

 36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة
الهاتف:0551196145

حم�رض تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق اإ م واإ

 نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة
 تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ فهر�س رقم 19/2338

.املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون  الن�رض على نفقة الطالب
 بطلب من :ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة ا ا م ا �س باوور املمثلة من قبل م�شريها

 الكائن مقرها  ب : حي عي�شات ايدير رقم 49 ال�رضاقة
 . بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�شم التجاري/البحري بتاريخ 2017/04/10جدول رقم 16/07115 املمهور بال�شيغة التنفيذية

كلفنا عن طريق الن�رض
 ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة كالبا تور املمثلة من قبل م�شريها 

 الكائن مقرها ب:14 �شارع عبد القادر وهراين العا�شور
 : بدفعها بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�شليمها و�شال على الأداء

 مبلغ قدره : 5٬774٬712٬72 دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�س
و مبلغ 231٬214٬15 دج م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم على القيمة امل�شافة له

   و نبهناه باأن لها اأجل خم�شة ع�رض "15" يوم للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم  التنفيذ �شدها جربا بكافة الطرق القانونية

:و ليكن على علم و حتى ل يجهل
 اثباتا ملا �شبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�شخة منه  ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون

 املح�رضة الق�شائية
الو�شط:2019/06/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
         

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

.بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�شــادر عــن حمكمــة ال�رضاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170
.وبناء علـى قائمـة �شـروط البيـع  املوؤ�شـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02   

.لفائـــدة : ورثة املرحوم �شليمان �شبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�شيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار
،2- اأولده : عمر �شبتي بن �شليمان، حممد �شبتي بن �شليمان، عبد الغاين �شبتي بـن �شليمــان                    

.ب�شري فاحت �شبتي بن �شليمان، فريدة �شبتي بنت �شليمـان، ناديـة �شبتي بنـت �شليمــان                         
.ال�شاكنــني : 27 �شـارع دكـار رحمـون، الأبيـار، وليـة اجلزائــــــــــــــــر

.�شــــد : ال�شيد/ حكيـم �شبتـي بـن �شليمــان
.ال�شاكــن : 25 �شارع م�شعود بودماغ، بلدية ال�رضاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــر

،تعلن ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، املح�رضين الق�شائيني لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة
: عـن انعقاد جل�شة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة، يوم 2019/07/07 على ال�شاعة التا�شعة )09٬00( �شباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه

كالتالـي حمـدودة  وهي   ،25 رقم  حتمل  )575م2(  مربعا   مرتا  و�شبعني  وخم�شة  بخم�شمائة  تقدر  م�شاحة  ذات  اإبراهيم،  دايل  �شارع  ال�رضاقة  ببلدية  كائنة  للبناء  �شاحلة  اأر�س   قطعة 
:------------------------------

.مـن ال�شمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30 -
.مـن ال�شـرق ملكيـة خا�شــة        - مـن الغـرب  ممـــــــر -

 والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�شاحة 745م2، التي تفوق امل�شاحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�شموح به، وهي ت�شم بناية �شكنية ذات طابق اأر�شي
.واآخر علوي ح�شب تقرير اخلبري الق�شائي الأ�شتاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة

.ب�شعر افتتاحي مقدر مببلغ 121٬000٬000٬00دج )مائة وواحد وع�شون مليون دينار جزائري(، م�شاف له حقوق الت�شجيل وال�شهر وم�شاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�شبيـة للمح�شــــــــــــــــــــــــــر 
                

 وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رضوط البيع و�شحب ن�شخة منها من كتابة �شبط حمكمة ال�رضاقة، اأو من ديوان ال�رضكة القائمة بالتنفيذ
.الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله

  �رضوط البيع : زيادة على ال�رضوط املحددة بقائمة �رضوط البيع، فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�شعر الفتتاحي وامل�شاريف والر�شوم امل�شتحقة حال، بوا�شطة
.�شـك م�رضفـي حل�شـاب اأمانـة �شبـط املحكمـــة

 : علق بلوح اإعالنات قبا�شة ال�رضائب بتاريخ

ال�رضكـة املدنيـة املهنيـة للمح�رضيـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

لالأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29حي 60م�شكنا، عي�شات اإيدير

ال�رضاقة – ولية اجلزائر 
هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

املح�شــــر الق�شائـــــي

الو�شط:2019/06/17

الو�شط:2019/06/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 

 اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

اأنه تنفــيذا لالأمــر علــى عري�شــة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار، ال�شــادر عــن حمكمــة ال�رضاقــة بتاريــخ 2014/07/09، الفهــر�س رقـــــــــــــم 2014/2504.
وبنـاء علـى قائمـة �شـروط البيـع العقـاري املوؤ�شـر عليهـا بتاريـخ 2017/01/02 حتت رقـم 17/03.

لفـائـدة  : بنـك اخلليـج  اجلزائـر "�رضكـة  م�شاهمـة" – ممثــل فــي �شخــ�س مديــــــره.
الكائن مقره : طريــق ال�رضاقــة، دالــي اإبراهــيم، وليــة اجلزائـــــــر.....................................حاجز.

القائم فـي حقـه واحلا�شـر عنـه وكيلـه الأ�شتــاذ/ يون�شــي �شعيــد، املحامــي لــدى املجلـــ�س.    

�شـــد  : ال�شيد/ بــن دحمــان حممــد بــن �شعيــد.
املقـــيم : م�شــارف بلديــة بــن �شــود، وليــة بومـــــــردا�س.............................حمجوز عليه.

حاليـــا : رقمي 26، 28 جتزئة ال�شخـرة الكـربى، عـني البنيـان، وليـة اجلزائـر.

تعلن ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، املح�رضين الق�شائيني لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة،
عـن انعقاد جل�شة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات رقم 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة، يوم 2019/07/07 على ال�شاعة التا�شعة )09٬00( �شباحا، للعقار املت�شكل 

اأ�شا�شا من قطعتني اأر�شيتني والذي تعيينه كالتالـــــــي :  

1/- القطعة الأولـى : 
قطعة اأر�شية كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، الواقعة باملكان امل�شمى جتزئة ال�شخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�شاحتها مبائة و�شتة وخم�شني مرتا مربعا 
اأكرب منها تقارب م�شاحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 28، من املخطط اخل�شو�شي للتجزئة، م�شيد علها بناية تتكون من  اأر�س  )156(م2(، مقتطعة من قطعة 

-------------------:
- قبـــو ذو م�شاحـة تقـدر مبائـة وخم�شـة اأمتـار مربعـة و�شتـة د�شيمتـر )105٬56م2(.---------

- طابق اأول يت�شكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، ومرحا�س ذو م�شاحة تقدر مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رض د�شيمرت )131٬10م2(.------------------
-----------------------------------------

- طابق ثان يت�شكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س و�شطح تقدر م�شاحته تقدر م�شاحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رض د�شيمرت )131٬10م2(.-----
------------------------------------------

وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------
من ال�شمال : القطعة رقم 27  - من اجلنوب : طريق  - من ال�رضق : القطعة رقم 29   - من الغرب : القطعة رقم 26 

2/- القطعة الثانيـة :
اأر�س عارية معدة للبناء كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، باملكان امل�شمى جتزئة ال�شخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�شاحتها مبائة وثمانون مرتا  قطعة 
مربعا )180(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�شاحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 26، من املخطط اخل�شو�شي للتجزئة، م�شيد عليها بناية تتكون 

من :-------------------
- قبـــو ذي م�شاحة تقدر مبائة وثمانية واأربعني مرتا مربعا و72د�شيمرتا )148٬72م2(.----------------

- طابق اأر�شي يت�شكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س ومراآب ذي م�شاحة تقارب )148٬72م2(.-------
- طابق اأول يت�شكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن ذي م�شاحة تقدر مبائة وخم�شة وخم�شني مرتا مربعا واثنني وع�رضين د�شيمرتا )155٬22م2(.---

------------------------------------------
- طابق ثان يت�شكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن تقدر م�شاحته مبائة وخم�شة وخم�شني مرتا مربعا واثنني وع�رضين د�شيمرتا )155٬22م2(.-----

--------------------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�شمال : القطعة رقم 52   - من اجلنوب : ممر    - من ال�رضق : القطعة رقم 28   - من الغرب : القطعة رقم 24 
وامل�شاحة الإجمالية للقطعتني الأر�شيتني هي ثالثمائة و�شتة وثالثون مرتا مربعا )336م2(.-------------------

ب�شعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ 126٬900٬000٬00 دج )مائة و�شتة وع�رضين مليونا وت�شعمائة األفا دينار جزائري( بعد انق�شا الع�رض تنفيذا لأمر املحكمة، م�شاف له حقوق 
الت�شجيل وم�شاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�شبيـة للمح�شــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رضوط البيع و�شحب ن�شخة منها من كتابة �شبط حمكمة ال�رضاقة، اأو من 
ديوان ال�رضكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

�رضوط البيع : زيادة على ال�رضوط املحددة بقائمة �رضوط البيع، فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�شعر الفتتاحي وامل�شاريف والر�شوم 
امل�شتحقة حال، بوا�شطة �شـك م�رضفـي حل�شـاب اأمانـة �شبـط املحكمـــة.

                                                                                                                                                         املح�شــــر الق�شائـــــي
علق بلوح اإعالنات قبا�شة ال�رضائب بتاريخ :

ال�رضكـة املدنيـة املهنيـة للمح�رضيـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

لالأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير، 

ال�رضاقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 – 01 10 98 0555
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االأ�سرى واالنق�سام الفل�سطيني
من  عليه  واطلقوا  �شئتم  ما  فاأ�شموه  ال�شيطرة".  "ا�شتعادة  الع�شكري"،  "احل�شم  "النق�شام"،  "النقالب"، 

امل�شطلحات ما اأردمت. ولكن عليكم اأن تدركوا اأن اخلام�س ع�شر من جوان عام 2007 كان يومًا اأ�شود يف تاريخ 
ال�شعب الفل�شطيني، واأحدث انق�شامًا حاداً، ما زلنا نعاين من تداعياته واآثاره وندفع ثمن ا�شتمراره، وخمطئ من 
يظن اأن هذا "النق�شام" مل ميتد اإىل الأ�شرى الفل�شطينيني داخل �شجون الحتالل، اأو اأن اآثاره املوؤملة والقا�شية، 

وتداعياته اخلطرية التي اأنهك �شعبهم مل تت�شلل اإىل �شفوفهم ومل ُتنهك قواهم ومتزق وحدتهم.

بقلم / عبد النا�شر عوين فروانة
اأ�شري حمرر وكاتب خمت�س 

ب�شوؤون الأ�شرى  

�أ�صيل  وجزء  جزء  هم   �لأ�رسى 
من �ل�صعب �لفل�صطيني، و�متد�د 
وللن�صيج  لتنظيماتهم  طبيعي 
و�لجتماعي  و�ل�صيا�صي  �لوطني 
ويتاأثرون.  يوؤثرون  �لفل�صطيني. 
لذ� فالنق�صام �لذي مزّق �لوطن، 
وفتت وحدة �لن�صيج �لجتماعي، 
�ل�صاهقة  �جلد�ر  وتخطى  �متد 
د�خل  �لأ�رسى  وحدة  وخد�ش 
على  �صلباً  و�نعك�ش  �ل�صجون، 
طبيعة �لعالقات �لد�خلية، و�أدى 
�لن�صالية،  م�صريتهم  تر�جع  �ىل 
قدرتهم-بهذ�  من  و�أ�صعف 
مو�جهة  ذ�ك-  على  �أو  �لقدر 
�ملو�قف  وت�صتت  �ل�صجان، 
وما �خلطو�ت  وتبعرثت �جلهود، 
�نعكا�ش  �إل  �حلزبية  �أو  �لفردية 

لهذ� �لو�قع �ملرير. لهذ� مل نعد 
نرى �إ�رس�باً �صاماًل يخو�صه كافة 
�نتماء�تهم  مبختلف  �لأ�رسى 
�لرغم  على  و�لفكرية،  �ل�صيا�صية 
هي  �لأ�صرية  �حلركة  �أن  من 
�خلطوة يف  لهذه  تكون  ما  �أحوج 
�لقمعية  �لإجر�ء�ت  ت�صاعد  ظل 
بحقهم من قبل �إد�رة �ل�صجون يف 
�صك  ل  ومما  �لأخرية.  �ل�صنو�ت 
�قتن�صت  �ل�صجون  �إد�رة  �أن  فيه 
تفوتها،  ومل  �لفر�صة  هذه 
و�جر�ء�تها  قمعها  من  ف�صّعدت 
�تخاذ  على  و�أقدمت  �لتع�صفية 
"�لنق�صام"،  تغذي  خطو�ت 
وت�صعف  �لأ�رسى  وحدة  ومتزق 
وعززت  بهم  فا�صتفردت  قوتهم، 
وفقاً  بينهم  فيما  �لف�صل  من 
�حلزبي  و�لنتماء  تارة،  لل�صكن 
تارة �أخرى، دون �أن نرى �أو نلم�ش 
خطو�ت �أو مطالبات لإنهاء هذ� 
�لف�صل و�لعودة للعي�ش يف �أق�صام 

موحدة وغرف م�صرتكة كما كان 
ذلك يف �ملا�صي �لقريب. وخارج 
"�لنق�صام"  وب�صبب  �ل�صجون، 
معاناة  تعد  فلم  وتد�عياته، 
�لأبناء يف �صجون �لحتالل توحد 
�لآباء و�لأمهات و�أفر�د عائالتهم 
خارج �ل�صجون. كما ومل تعد �آلم 
توجهاتهم.  توحد  �ملحررين 
�أغلقت  موؤ�ص�صات  كذلك  ور�أينا 
وعر�قيل و�صعت و�أ�رسى حمررين 
�عتدى عليهم وزج بالبع�ش منهم 
يف �ل�صجون �لفل�صطينية. و�صعرنا 
ق�صية  �أن  �لأحيان  من  كثري  يف 
�لأ�رسى مل تعد جتمعنا، ومل تكن 
كما كانت دوما خطاً �أحمر. هذه 
هي �حلقيقة �ملرة �لتي يجب �أن 
ندركها ونعمل على جتاوزها. ومع 
ذلك فهذه �ل�صورة مل تكن ثابتة، 
متذبذباً  كان  �لعالقة  وم�صتوى 

خالل �صنو�ت "�لنق�صام".
و�لأ�رسى  �لأ�رسى  ر�صالة  �ن 

ز�لت  وما  كانت  �ملحررين، 
"�لوحدة  هي:  دوما  و�صتبقى 
�لوطنية  و�لوحدة  �أول،  �لوطنية 
ثالثا"،  �لوطنية  و�لوحدة  ثانيا، 
�خلطر  ��صت�صعرو�  من  وهم 
من  مر�ر�ً  وحذرو�  مبكر�ً، 
�لفل�صطيني  �لقتتال  تد�عيات 
�صبق  �لذي  �لفل�صطيني   –
�لطليعة  ولأنهم  "�لنق�صام". 
و�حلا�رس  للو�قع  قر�ءة  و�لأكرث 
"وثيقة  �أ�صدرو�  و�مل�صتقبل، 
�صكلت  �لتي  �لوطني"  �لوفاق 
للحو�ر  قويا  �أ�صا�صاً  لحقاً 
�لفل�صطيني،   – �لفل�صطيني 
ومقدمة مهمة ل�صتعادة �لوحدة 
�لوطنية. و�ليوم وكما يف كل يوم 
"�لنق�صام"،  عمر  من  م�صى 
و�ملعتقلني  �لأ�رسى  عيون  فاإن 
وعو�ئلهم، وعيوننا جميعا كاأ�رسى 
�لعا�صمة  �إىل  ترنو  حمررين 
ونثق  �ملعز"،  "قاهرة  �مل�رسية 

برعايتها  �ل�صقيقة م�رس  دور  يف 
مزيد  �ىل  ونتطلع  للم�صاحلة، 
من  وكثري  �مل�رسية  �جلهود  من 
ي�صمن  �لفل�صطيني مبا  �لتجاوب 
�صفحته  وطي  "�لنق�صام"  �إنهاء 
�ل�صعب  و��صتعادة وحدة  �ل�صود�ء 
م�صريته  يخدم  مبا  �لفل�صطيني، 
�لتحديات  ظل  يف  �لكفاحية 
�لق�صية  تو�جهها  �لتي  �لكبرية 

�لفل�صطينية يف �لوقت �لر�هن .
و�أفنو� زهر�ت  نا�صلو�  فالأ�رسى 
من  طويلة  و�صنو�ت  �صبابهم 
من  �لق�صبان  خلف  �أعمارهم 
و�حد،  و�صعب  و�حد،  وطن  �أجل 

وطن  �أجل  من  ل  و�حد.  وعلم 
�جلميع  علم  عنه  يغيب  ممزق 
�حلزبية،  �لر�يات  تعدد  ل�صالح 
�لإخوة  فيه  يتخا�صم  و�صعب 
�نهاء  �ملقاتلون.  فيه  ويتقاتل 
�مل�صاحلة  و�متام  "�لنق�صام" 
باتت  �لوطنية  �لوحدة  و��صتعادة 
ملو�جهة  ملحة  وطنية  �رسورة 
و��صقاط  �ملرحلة  حتديات 
قدما  و�مل�صي  �لقرن"،  "�صفقة 
�مل�رسوعة  �أهد�فنا  حتقيق  نحو 
و�قامة  و�ل�صتقالل  �حلرية  يف 
�مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة 

وعا�صمتها �لقد�ش �ل�رسيف.

�ل�صهد�ء  مفو�صية  هناأت 
بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رسى 
حلركة  �لعليا  �لقيادية 
خالل  غزة  قطاع  يف  فتح 
�صنديانة  هاتفي  �ت�صال 
لطيفة  �حلاجة  فل�صطني 
�أم  �لناجي  ح�صني  حممود 
بحفيدها  حميد  �أبو  نا�رس 
�جلديد ) ميان ( �لذي �أقبل 
�مل�صت�صفى  يف  �حلياة  على 
�ليوم  �هلل  بر�م  �لإ�صت�صاري 
 /  6  /  15 �ملو�فق  �ل�صبت 
2019 وو�لده �أ�صري يف �صجون 
منذ  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 

تاريخ 21 ني�صان 2002 .
�لوحيدي  ن�صاأت  وقال 
مفو�صية  با�صم  �لناطق 
�ل�صهد�ء و�لأ�رسى و�جلرحى 
بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة 
خالل  غزة  قطاع  يف  فتح 
�لذي  �لهاتفي  �لإت�صال 
نا�رس  �أم  �حلاجة  مع  �أجر�ه 
�ل�صهد�ء  و�لدة  حميد  �أبو 
يف  تقيم  �لتي  و�لأ�رسى 

بر�م  �ل�رس�يط  �أم  منطقة 
قو�ت  قامت  �أن  بعد  �هلل 
�لإحتالل �لإ�رس�ئيلي بهدم 
مر�ت   3 عائلتهم  منزل 
 2018 دي�صمرب  يف  �آخرها 
�أقوى  �لأ�رسى  �إر�دة  �أن 
و�ل�صجن  �لقتل  لغة  من 
متار�صها  �لتي  و�لإبادة 
دولة �لحتالل �لإ�رس�ئيلي 
حيث ولد �لطفل ميان من 
�أن  ليقول  �ملهربة  �لنطفة 
على  د�ئما  تنت�رس  �حلياة 

لغة �ملوت .
نا�رس  �أم  �حلاجة  وذكرت 

 - عاما   71  – حميد  �أبو 
�أن  �لهاتفي  �لإت�صال  خالل 
 ) ميان   ( �جلديد  للمولود 
�صقيقان هما ر�ئد �لذي كان 
عندما  و�حدة  �صنة  عمره 
�لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
�لإ�رس�ئيلي �أبيه وعائد �لذي 
ولد و�أبيه يف �ل�صجن يف 22 
جنلها  و�أن   2002  /  11  /
 7 مو�ليد  من  ن�رس  �لأ�صري 

/ 3 / 1973 ويق�صي حكما 
بال�صجن 5 موؤبد�ت .

�ل�صهد�ء  مفو�صية  وذكرت 
بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رسى 
فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية 
لالأ�صري  �أن  غزة  قطاع  يف 
ن�رس حممد يو�صف ناجي ) 
�أبو ر�ئد ( �ملعتقل يف �صجن 
�أ�صقاء  خم�ش  ع�صقالن 
�لحتالل  �صجون  يف  �أ�رسى 

�لإ�رس�ئيلي ويق�صون �أحكاما 
عالية جائرة وهم :

حممد  نا�رس  1-   �لأ�صري 
ناجي ) �أبو حميد ( ويق�صي 
حكما بال�صجن 7 موؤبد�ت + 
�صنة - معتقل يف �صجن   50

نفحة �ل�صحر�وي .
حممد  �رسيف  2-   �لأ�صري 
ناجي ) �أبو حميد ( ويق�صي 
موؤبد�ت   4 بال�صجن  حكما 

�صجن  يف  معتقل  وهو 
3-   �لأ�صري     . ع�صقالن 
�أبو   ( ناجي  حممد  حممد 
حكما  ويق�صي   ) حميد 
 30  + موؤبدين  بال�صجن 
�صجن  يف  معتقل  وهو  �صنة 

ع�صقالن .
حممد  �إ�صالم  4-   �لأ�صري 
ناجي ) �أبو حميد ( ويق�صي 
 8  + موؤبد  بال�صجن  حكما 

مليون   14 �صنو�ت + غر�مة 
�صجن  يف  معتقل   – �صيكل 

هد�رمي.
حممد  جهاد  5-   �لأ�صري 
وهو   ) حميد  �أبو   ( ناجي 
�لثالثة  للمرة  �إد�ري  معتقل 
وهو معتقل يف �صجن �لنقب 

�ل�صحر�وي .
عبد  هو  �صهيد  �صقيق  ولهم 
�ملنعم حممد يو�صف ناجي 
وق�صى نحبه �صهيد� على يد 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  قو�ت 

يف 3 مايو 1994 .
وقدم ن�صاأت �لوحيدي �لناطق 
�ل�صهد�ء  مفو�صية  با�صم 
بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رسى 
فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية 
يف قطاع غزة وممثل حركة 
فتح يف جلنة �لأ�رسى للقوى 
�لتهاين  و�لإ�صالمية  �لوطنية 
�أبو حميد  �م نا�رس  للحاجة 
�إجر�ء  بعد  �ل�صفاء  مبنا�صبة 
عملية جر�حية يف �لعني يف 
�أول �صهر رم�صان �ملبارك .

مفو�سية االأ�سرى تهنيء �سنديانة فل�سطني اأم نا�سر اأبو حميد بحفيدها ميان



بقلم : �سري القدوة

يف  اال�رسي  ر�سالة  كانت  لقد 
كرامة  ر�سالة  االحتالل  �سجون 
الفل�سطيني  للتاريخ  واأ�سالة 
الوطني  الن�سال  معامل  ور�سموا 
مفهوم  وكر�سوا  الفل�سطيني 
على  الفل�سطينية  الق�سية  عدالة 
ميتلكون  فهم   ، الدويل  امل�ستوى 
التاريخ  وميتلكون  احل�سارة  قوة 
ويكتبون  االمة  جمد  وي�سنعون 
حكاية �سعب، هم �سوت فل�سطني 
يعي�ش فينا،  الذي  الوطن  و�سوت 
الفل�سطيني  االن�سان  ارادة  هم 
تاريخ  هم  الركوع،  يرف�ش  الذي 
�سعب و�سعب يكتب حكاية جمده 
الهزمية  او  والركوع  الذل  راف�سا 

او اال�ست�سالم .
الفل�سطيني  االن�سان  ارادة  انها 
والراف�سة  تقهر  ال  التي  ال�سامد 
واخلنوع،  والتبعية  الو�سايا  لكل 
الفل�سطيني  �سعبنا  كرامة  انها 
واإرادة  اجلالد  على  تنت�رس  التي 
انتفا�سة  انها  املنا�سل،  �سعبنا 
االحتالل  �سجون  يف  اال�رسي 

انتفا�سة الدولة الفل�سطينية .
اال�رسائيلي  االحتالل  اأن 
بحق  والتنكيل  القمع  ميار�ش 
االن�سان  قتل  وي�ستهدف  �سعبنا 
انواع  اب�سع  وميار�ش  الفل�سطيني 
ويفر�ش  اال�رسى  بحق  التعذيب 

ال�سعب  على  �ساملة  حربا 
�سيا�سة  خالل  من  الفل�سطيني 
علي  املفرو�سة  املايل  احل�سار 
دولة  وباتت  الفل�سطينية   القيادة 
يف  قمعا  االكرث  هي  االحتالل 
العامل، واالحتالل االكرث عمرا يف 
الع�رس احلديث بل اليوم  ال يوجد 
دولة على امل�ستوي العاملي حتتل 
اخر  �سعب  وتقتل  اخرى  دولة 
اال�رسائيلي  االحتالل  دولة  �سوى 
وتتعامل مع اال�رسي كونهم جمرد 
الزنازين وان  اكوام ب�رسية داخل 
خمالف  ب�سكل  املوت  م�سريهم 
للقوانني الدولية فى حرب �ساملة 

على االن�سان الفل�سطيني .
واملفهوم  التفكري  هو  هذا 
القاتلة  والعن�رسية  اال�رسائيلي 
التي متار�سها ع�سابات ا�رسائيل 
واالأ�رسى  فل�سطني  �سعب  بحق 
االحتالل  �سجون  يف  االبطال 
وكل  احلرية  ثمن  يدفعون  الذين 
يزداد و�سع اال�رسى خطورة  يوم 
فى ظل  للخطر  ويعر�ش حياتهم 
العربي  والعجز  الدويل  ال�سمت 
وال يوجد من يقف ويت�سامن مع 
ال�سعب  ون�سال  اال�رسى  ق�سايا 

الفل�سطيني وحقوقه العادلة .
موا�سلة  ظل  يف  ي�ستمر  ذلك  كل 
االإ�رسائيلي  االحتالل  حكومة 
للجرائم  وارتكابها  تعنتها 
ال�سعب  اأبناء  بحق  املنظمة 

�سيا�سة  وا�ستمرار  الفل�سطيني، 
وال�رسقة  املايل  احل�سار 
وتنكر  اال�رسائيلية  والقر�سنة 
االإ�رسائيلي  االحتالل  حكومة 
حلقوق �سعبنا وممار�سة االأ�ساليب 
فل�سطني  اأ�رسى  بحق  االجرامية 
االحتالل، ويف ظل هذه  ب�سجون 
القيادة  من  بد  ال  املمار�سات  
العاجل  التحرك  الفل�سطينية 
وطنية  خطة  الإيجاد  وال�رسيع 
�ساملة واأن يكون لها موقف �سلب 
اأبناء  ووا�سح ومعرب عن تطلعات 
تعمل  وان  الفل�سطيني  ال�سعب 
ون�سايل   كفاحي  برنامج  �سمن 
�سعبنا  تطلعات  يعك�ش  �سامل 
والكرامة  احلرية  يف  واملتمثلة 
بد  ال  حيث  اال�ستقالل،  ونيل 
توجهات  تبني  على  العمل  من 
رفع  وهيا  االأهمية  غاية  يف 
اأمام  لتكون  الفل�سطينية  الق�سية 
املجتمع  لياأخذ  املتحدة  االأمم 
اجلميع  ويتحمل  دورة  الدويل 
علي  اإ�رسائيل  واإجبار  امل�سوؤولية 
الدولة  واإقامة  ب�سعبنا  االعرتاف 
و�سلت  ان  بعد  الفل�سطينية 
االإ�رسائيلية  املفاو�سات  جوالت 
م�سدود،  طريق  ايل  الفل�سطينية 
تدويل  على   العمل  من  بد  فال 
اأمام  ورفعها  االأ�رسى  ق�سية 
املوؤ�س�سات الدولية واأي�سا العمل 
الدويل  االعرتاف  انتزاع  علي 

والتوجه  الفل�سطينية،  الدولة  يف 
ع�سوية  لطلب  املتحدة  لالأمم 
العام   خالل  فل�سطني  لدولة 

املقبل .
تتمحور  االأ�رسى  ق�سية  ان 
اأطالق  علي  العمل  اأهمية  يف 
امل�ستوى  ذلك  وتفعيل  �رساحهم 
عن  باالإفراج  واملطالبة  الدويل 
من  واملعتقلني  االأ�رسى  كافة 
�سجون االحتالل وان تكون ق�سية 
اال�سا�سية  الق�سية  هي  اال�رسى 
الدبلوما�سي  العمل  ملحاور 
واالإعالمي وال�سيا�سي الفل�سطيني 
�سجون  يف  االأ�رسى  ق�سية  ان   .
املركزية  الق�سية  تعد  االحتالل 
اإال  يتحقق  ولن  مل  ال�سالم  واأن 
املعتقلتني  كافة  �رساح  باإطالق 
ليعي�سوا حياتهم بني ذويهم واأبناء 
طبيعة  يعك�ش  وذلك  �سعبهم 
تتخذها  التي  الهامة  اخلطوات 
القيادة الفل�سطينية الإيجاد حلول 
عملية لرفع ق�سية االأ�رسى لتكون 
امام  االأمم املتحدة واملوؤ�س�سات 
االوروبي  واالحتاد  الدولية 
امل�ستوى  على  الن�سال  وتكري�ش 
الدويل والعمل اجلاد مع االأحرار 
اأدانه  علي  العامل  يف  واالأ�سدقاء 
�سعبنا  بحق  االإ�رسائيلية  اجلرائم 

واالأ�رسى يف �سجون االحتالل .
بد  ال  الفل�سطيني  العمل  ان 
الرتكيز  اأهمية  من  ينطلق  وان 

الفل�سطينية  الق�سية  وحدة  علي 
الإطالق  م�سرتكة  قوا�سم  واإيجاد 
�رساح جميع االأ�رسى من �سجون 
ا�رسى  ذلك  يف  مبا  االحتالل 
والعمل   1948 واأ�رسى  القد�ش 
ال�سجون،  لتبي�ش  واحدة  كوحدة 
واال�ستمرار فى  انتفا�سة اال�رسي 
علي  تاأكيدا  االحتالل  �سجون  يف 
الق�سية  هي  االأ�رسى  ق�سية  اأن 
املركزية لل�سعب الفل�سطيني وان 
االوىل  املرتبة  يف  تاأتي  اهميتها 
العالقة  اأهمية  عن  تعرب  وهي 
وتطلعات  القيادة  بني  ما  الفاعلة 
ت�ساعد  مع  خا�سة  �سعبنا  اأبناء 
العالقة  بوقف  ال�سعبية  املطالب 
والتاأكيد  االحتالل  موؤ�س�سات  مع 
ا�ستقرار  وال  �سالم  ال   ( انه  علي 
( دون اإطالق �رساح االأ�رسى الن 
اغلى  هم  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
الن�سال  مقومات  وهم  منلك  ما 

الفل�سطيني االأ�سا�سية .
التي  االأ�سا�سية  املعركة  اإن 
هي  واأ�رسانا  �سعبنا  يخو�سها 
هي  متكاملة،  �ساملة  معركة 
معركة احلرية التي يتطلع اأ�رسانا 
القيد  ينك�رس  اأن  بد  وال  اإليها 

وينالوا حريتهم  االأ�رسى  وينت�رس 
واأميان  واإ�رسار  وعزمية  بقوة 
احلق  فهذا  االنت�سار  بحتمية 
الفل�سطيني وهذه االإرادة ال ميكن 
اأن تكون عابره او ينال االحتالل 

من منها .
واأننا وفى هذا النطاق ال بد وان 
التاريخي  الدور  على  هنا  نوؤكد 
الها�سمية  االأردنية  للمملكة 

وجاللة امللك
التدخل  واأهمية  الثاين  اهلل  عبد 
كافة  وعلى  وال�رسيع  الفورى 
حماية  اجل  من  االأ�سعدة 
االحتالل  �سجون  يف  ا�رسانا 
احل�سار  �سيا�سة  لوقف  وال�سعى 
ال�سعب  على  املفرو�سة  املايل 
الفل�سطيني والتي ت�ستهدف النيل 
الفل�سطينية  القيادة  م�ستقبل  من 
ملواقف  والتقدير  التحية  وكل 
الثابتة  التاريخية   االردن 
والرا�سخة جتاه دعم ن�سال ال�سعب 
الفل�سطيني وتعزيز �سموده والتي 
له من اجل  ا�سا�سيا  كانت داعما 
واإقامة  واال�ستقالل  احلرية  نيل 
والقد�ش  الفل�سطينية  الدولة 

عا�سمتها.

لقد كان اال�سرى يف �سجون االحتالل عنوانا لفل�سطني وم�سكلني اجلدار املنيع امام اي اخرتاقات لوحدة ال�سعب 
الفل�سطيني ووقفوا �سفا واحدا ملواجهة غطر�سة االحتالل وعنجهيته وكانوا دائما هم العنوان االأول الإنهاء حالة 
االنق�سام وال�سوت الفل�سطيني املطالب بوحدة �سعبنا واحلري�ص علي موا�سلة امل�سرية بكل اإ�سرار وعزمية واإرادة.

الأ�سرى عنوان العدالة واحلق الفل�سطيني
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الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  طالب 
واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
االأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
ر�سمي  اإعتذار  بتقدمي  بريطانيا 
الفل�سطيني  لل�سعب  وعلني 
الفل�سطينيني  ولالأ�رسى  عموما 
والأهايل  االإ�رسئيلية  ال�سجون  يف 
اأعدمتهم  الذين  الثالثة  ال�سهداء 
قوات االإنتداب الربيطاين بدم بارد 
 1930 حزيران   17 الثالثاء  يوم  يف 
القلعة يف مدينة عكا على  ب�سجن 
الرباق  ثورة  يف  م�ساركتهم  خلفية 

التي اندلعت يف العام 1929 .
 89 مرور  مبنا�سبة  الوحيدي  وقال 
�سجن  اأبطال  ا�ست�سهاد  على  عاما 

عكا التي ت�سادف االإثنني القادم اأن 
قوات االإنتداب الربيطاين قامت يف 
يوم  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  متام 
 1930  /  6  /  17 املوافق  الثالثاء 
باإعدام الثوار الثالثة االأ�رسى بدم 
بارد اأمام ذويهم واأمام اأبناء �سعبهم 
العربي الفل�سطيني واإ�سدار اأحكام 
 23 طالت  باملوؤبد  ظاملة  تع�سفية 
اأبطال  م�ستذكرا  فل�سطينيا  ثائرا 
الذين  احلمراء  الثالثاء  و�سهداء 
ب�سجن  اإعداما  نحبهم  ق�سوا 
ال�سهيد   -  1 وهم   عكا  القلعة يف 
من  وهو  حجازي  ح�سن  فوؤاد 
اأول  وكان   1904 يف  �سفد  مواليد 
وكان  اإعدامهم  مت  الذين  ال�سهداء 
يف  االإبتدائية  درا�سته  تلقى  قد 
يف  الثانوية  ودرا�سته  �سفد  مدينة 
درا�سته  واأمت  االأ�سكتلندية  الكلية 

يف اجلامعة االأمريكية ببريوت .
ال�سهيد حممد خليل جمجوم   - 2

من مواليد اخلليل يف 1902 .
3 - ال�سهيد عطا اأحمد الزير من 
مواليد اخلليل يف 1895 وكان يعمل 

مزارعا .
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  ودعا 
واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
االأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
القوى  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
وال�سيا�سية  واالإ�سالمية  الوطنية 
املخت�سة  الفل�سطينية  واجلهات 
يحمل  تذكاري  ن�سب  الإقامة 
اأ�سماء اأبطال ثورة الرباق ال�سهداء 
تكرميا  عكا  �سجن  يف  الثالثة 
وت�سحياتهم  لن�ساالتهم  وتخليدا 

الهوية  على  وتاأكيد  اجل�سام 
الفل�سطينية  واجلذور  الوطنية 
من  العمل  جانب  اإىل  التاريخية 
ثورة  اأبطال  اأ�سماء  اإدراج  اأجل 
احلركة  �سهداء  قائمة  يف  الرباق 
كون  االأ�سرية  الفل�سطينية  الوطنية 
الرواية  خ�سو�سية  لها  ق�سيتهم 
والدينية  التاريخية  الفل�سطينية 
التي حتمل عبق التجربة الن�سالية 
وحكاية  الفريدة  الفل�سطينية 
االإنتداب  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب 
حتى  فل�سطني  على  الربيطاين 

االحتالل االإ�رسائيلي لفل�سطني . 
و�سدد على �رسورة اإحياء املنا�سبة 
الوطنية اخلالدة با�ست�سهاد االأ�رسى 
االأبطال الثالثة كل عام يف 17 / 6 
/ 1930 لتذكري بريطانيا ب�سوءاتها 
مباأ�ساة  باأ�رسه  العامل  وتذكري 

ال�سعب الفل�سطيني وتهجريه ق�رسا 
قوات  احتلتها  التي  اأرا�سيه  من 
من  بدعم  االإ�رسائيلي  االإحتالل 

بريطانيا والفا�سية العاملية .
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأو�سح 
واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
حركة فتح يف جلنة االأ�رسى للقوى 
الوطنية واالإ�سالمية القوى الوطنية 
واالإ�سالمية اأن االإنتداب الربيطاين 
دولة  وقيام  فل�سطني  لنكبة  اأ�س�ش 
االإحتالل االإ�رسائيلي على االأر�ش 
واأورث  املغت�سبة  الفل�سطينية 
جمموعة  االإ�رسائيلي  لالإحتالل 
الع�سكرية  واالأوامر  القوانني  من 
االإعتقال  اأبرزها  من  العن�رسية 
يزال  ال  الذي  التع�سفي  االإداري 

ي�ستخدمه  االإ�رسائيلي  االإحتالل 
اأبناء  رقاب  على  م�سلط  ك�سيف 
ال�سعب الفل�سطيني وم�ستهجنا قيام 
االأمم املتحدة بال�سماح الإ�رسائيل 
كدولة اإحتالل بتويل رئا�سة اللجنة 
القانونية ال�ساد�سة لالأمم املتحدة 
االإثنني املوافق 13 / 6 /  يف يوم 
االإحتالل  قيام  من  حمذرا   2016
بارتكاب جرائم حرب  االإ�رسائيلي 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  جديدة 
مطالبا  وقانوين  دويل  بغطاء 
ال�سعب  واإ�سناد  لدعم  بالعمل 
الفل�سطيني يف احلرية واالإ�ستقالل 
الالزمة  الدولية  احلماية  وتوفري 
لالأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون 
االإحتالل  واإلزام  االإ�رسائيلية 
حقوق  باحرتام  االإ�رسائيلي 

االإن�سان .

مبنا�سبة مرور 89 عاما على ا�ست�سهاد االأ�سرى اأبطال �سجن عكا

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى تدعولإقامة ن�سب تذكاري 



افتكت عنا�رص املنتخب اجلزائري 
للحمل بالقوة 5 ميداليات ف�ضيتان 
و 3 برونزي خالل مناف�ضات يوم 
الأول من الطبعة التا�ضعة لبطولة 
اأوا�ضط  اأ�ضبال،  كال�ضيك  العامل 
التي  و�ضيدات  رجال  واأكابر 
مبدينة  املن�رصم  اجلمعة  جرت 
وجنح  ال�ضويد،  هيل�ضينبورغ 
يف  ديب  حّمو  الواعد  الريا�ضي 
وزن 120 كغ عند �ضنف الأوا�ضط 
ميداليتني  على  احل�ضول  يف 
املناف�ضات  يف  وبرونزية  ف�ضية 

املخ�ض�ضة لالأوا�ضط.
طوبال  فاحت  تاألق  الأكابر،  وعند 
مليداليتني  بح�ضده  كغ   83
وبرونز، يف  ف�ضة  اللون  خمتلفتي 
اجلزائرية  امليدالية  عادت  حني 
بفوزه  خلال  حممد  اإىل  اخلام�ضة 

بالربونز يف �ضنف 59 كغ، وتدخل 
غمار  الوطنية  العنا�رص  باقي 
الأمر  ويتعلق  ال�ضبت،  املناف�ضة 
بكل من بطل العامل اإليا�س بوغامل 
 93 كّنان  عمار  كغ،   120 من  اأكرث 
كغ وحممد �ضهاد 105 كغ، وتعرف 
بهيل�ضينغبورغ  العامل  بطولة 
احلمل  يف  ريا�ضي   800 م�ضاركة 
بلدا،   60 حوايل  ميثلون  بالقوة 
مبدينة  ال�ضابقة  الن�ضخة  وخالل 
كالغياري، احتل املنتخب الوطني 
الفرق خلف  الرابع ح�ضب  ال�ضف 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
كندا البلد املنظم ورو�ضيا، اأما يف 
مناف�ضات الفردي، عاد الريا�ضيون 
اجلزائريون بح�ضة 7 ميداليات 4 

ذهب، 2 ف�ضة، 1 برونز.

�ساد�س لقب عاملي 
للجزائري بوغامن 

بوغامن  ليا�س  اجلزائري  توج 
باللقب  كغ   120 من  اأكرث  وزن  يف 
خالل  بالقوة  للحمل  العاملي 
الطبعة  ملناف�ضات  الأخري  اليوم 
كال�ضيك،  العامل  لبطولة  التا�ضعة 
بوغامن  حطم   للحمل،  وبرفعه 
يف  العاملي  القيا�ضي  الرقم 
"بان�س-برا�س" برفعه  اخت�ضا�س 
على  ح�ضل  كما  كغ   290 حلمولة 
اخت�ضا�س  يف  برونزية  ميدالية 
تاألق  اأخرى  جهة  من  "�ضكات"، 
وهما  اآخران  جزائريان  رباعان 
بنيله  كغ   105 �ضاحد  حممد 
اخت�ضا�س  يف  ف�ضية  مليدالية 
من  اأقل  كنان  وعمار  "�ضكات" 
يف  ف�ضية  ميدالية  املتوج  كغ   93
"�ضكات"،  الخت�ضا�س  نف�س 
واأنهت اجلزائر املناف�ضة العاملية 
 9 بح�ضدها  الثالث  املركز  يف 
و4  ف�ضيات   4 ذهبية،  ميداليات 
برونزيات خلف الوليات املتحدة 

الأمريكية ورو�ضيا.
ق.ر.

اجلزائريان  املنتخبان  اأهدى 
اأوىل  الكاراتي-دو،  و  للتجذديف 
و3  ذهبيتان  للجزائر  امليداليات 
الألعاب  مناف�ضات  يف  ف�ضيات 
من  اجلارية  الإفريقية  ال�ضاطئية 
�ضال  بجزيرة  جوان   23 اإىل   14
من  كل  وجنح  الأخ�رص،  الراأ�س 
يف  روبة  اأمينة  و  حبي�س  اأ�ضامة 
لأول  اليوم  الفوز  يف  التجديف 
النيجريي  الزوجي  على  ام�س 
مايكل موزا�س و اإ�ضرت توكو بوقت 
 56 2د  مقابل   25 ثا   46 2د  قدره 
وكان  النيجريي،  للمناف�س   06 ثا 
حبي�س قد تاألق يف وقت �ضابق من 
اليوم بافتكاكه ميداليته الأوىل من 
الفردي  النفي�س يف �ضباق  املعدن 
 00 ثا   47 2د  ظرف  يف  رجال 
على  النهائي  ال�ضباق  يف  متقدما 
ثا  التون�ضي حممد من�ضور 2د 57 

.16
يف املقابل، مل تكن ملواطنته روبة 

نف�س النجاح يف �ضباق الفردي حيث 
اأمام  النهائي  ال�ضباق  يف  انهزمت 
�ضجلت  التي  زكال  �ضارة  التون�ضية 
مقابل   55 ثا   12 3د  قدره  توقيتا 
وعادت  للجزائرية،   55 ثا   32 3د 
املح�ضل  الأخريان  الف�ضيتان 
عليهما اجلمعة املن�رصم مل�ضارع 
يف  املنهزم  ويتا�س  معاذ  الكراتي 
فردي  "للكاتا"  النهائية  املنازلة 
اأمام املغربي حممد الهاين، فيما 
احتل املنتخب اجلزائري لل�ضيدات 
"للكاتا" ح�ضب الفرق املركز الثاين 
متقدما  املغري  املنتخب  وراء 

منتخب بوت�ضوانا. 
بينما دخل غمار مناف�ضة الألعاب 
الريا�ضيون  ال�ضاطئية  الإفريقية 
التن�س  و  اليد  كرة  اجلزائريون يف 
دون اأن يكون النجاح حليفهم، ففي 
املنتخبان  انهزم  تن�س-ال�ضاطئ، 
املختلط  للزوجي  اجلزائريان 
الراأ�س  من  نظرييهما  اأمام 

الثنائي  خ�رص  وقد  الأخ�رص، 
وحنني  عي�ضى خليفة  اأمني  حممد 
زوجي  اأمام  و6-4   6-1 بوجادي 
خي�ضو�س  جيلدو  الأخ�رص  الراأ�س 
و �ضيلفيا، فيما تعرث كل من عادل 
خليل رجعة و اأمينة اأحالم فلو�ضة 
نفا�س  اأندر�ضون  نظرييهما  اأمام 
نا�ضيمينتو   فرناند�س  جو�ضلني  و 
اليد  كرة  يف   ،6-4 و   6-7  ،6-2
املنتخب  انهزم  ال�ضاطئية، 
-16 الطوغو  اأمام  للجزائري 
اأمام  الأمور  يتدارك  اأن  قبل   21
ال�ضيء  نف�س   ،)11-35( ال�ضي�ضل 
بالن�ضبة للت�ضكيلة الن�ضوية الفائزة 
ليون 35-14 املنهزمة  على �ضريا 
 74 وميثل   ،26-23 تون�س  اأمام 
ريا�ضيا يف 11 نوعا من الريا�ضات 
اجلزائر يف هذه الألعاب ال�ضاطئية 
التي ت�ضهد م�ضاركة 1800 ريا�ضي 

قادمني من 54 بلدا.
ق.ر.

غليزان  �رصيع  فريق  رئي�س  قّدم 
من  ال�ضتقالة  حمري  حممد 
وقرر  الفريق  راأ�س  على  من�ضبه 
جماعية  ا�ضتقالة  يف  املغادرة 
الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  طرف  من 
من  الن�ضحاب  ف�ضلوا  الذين 
العوي�ضة  امل�ضاكل  ظل  يف  النادي 
التي مير بها والتي يتقدمها الأزمة 
والتي  النادي  ت�رصب  التي  املالية 
يتطلبها  التي  التح�ضريات  تعرقل 
ال�ضتعداد  اأجل  من  ال�رصيع 
حيث  املقبل،  الكروي  للمو�ضم 
جميع  ان�ضحاب  خطوة  جاءت 

بعد  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء 
اأن�ضار  الرف�س املطلق من طرف 
"الرابيد"  بقاء امل�ضريين احلاليني 
اأ�رصوا  الذين  وهم  النادي  يف 
على  رحيلهم ب�ضبب عجزهم على 
وجتاوز  ماديا  الفريق  م�ضاعدة 
مير  التي  اخلانقة  املالية  الأزمة 
بها والتي تهدد بالتاأثري عليه �ضلبيا 
للمو�ضم  التح�ضريية  الفرتة  خالل 

الكروي املقبل.
ويتواجد �رصيع غليزان حتت طائل 
ع�ضيبة  فرتة  مبواجهة  التهديد 
خا�ضة  املقبلة،  املرحلة  خالل 

الوطنية  ال�رصكات  عزوف  ظل  يف 
لت�ضكيلة  العون  يد  مد  اجل  من 
كافة  جتمدت  والتي  "الرابيد"، 
الأمور التنظيمية للمو�ضم اجلديد 
طائل  حتت  تواجدها  خالل  من 
�ضفوفها  من  الالعبني  نزيف 
مع  التعاقد  يف  الف�ضل  جانب  اإىل 
تدعيم  اأجل  من  جدد  لعبني 
اجلديد  للمو�ضم  حت�ضبا  الت�ضكيلة 
لالأن�ضار  الكبرية  الرغبة  ظل  يف 
اإىل  والعودة  ال�ضعود  ورقة  لعب 

دوري الأ�ضواء.
عي�سة ق.

اجلزائرية  الحتادية  ك�ضفت 
الر�ضمي  موقعها  عرب  "الفاف" 
مراقبة  حالة   412 ت�ضجيل  مت  اأنه 
حالت   7 بينها  من  من�ضطات 
الكروي  املو�ضم  خالل  اإيجابية 
اإجتماع  وخالل   ،2019-2018
يوم  املنعقد  الفيدرايل  املكتب 
اخلمي�س املن�رصم باملركز التقني 
�ضّدد  مو�ضى  ب�ضيدي  الوطني 
املن�ضطات  مكافحة  جلنة  رئي�س 

دمارجي،  الدين  جمال  لالحتادية 
على �رصورة تن�ضيب طبيبني على 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  م�ضتوى 
القدم، وكذا التعجيل يف ا�ضتدعاء 
لتزويدهم  ال�ضاعدة  الأندية 
الطبي ح�ضب  امللف  ولوج  ب�ضفرة 

نف�س امل�ضدر.
اخلطر،  ناقو�س  دمارجي  ودق 
معتربا اأن الو�ضعية احلالية جتاوزت 
املن�ضطات  ا�ضتعمال  عملية 

اجتماعات  واقرتح  اإدمان،  لت�ضبح 
القطاعات  يف  امل�ضوؤولني  مع 
ال�ضباب،  ال�ضحة،  املعنية 
واأخذت  والتجارة،  الريا�ضة 
املن�ضطات  ا�ضتعمال  ظاهرة 
اأبعادا  اجلزائرية  القدم  كرة  يف 
امُلنق�ضي،  املو�ضم  خطرية خالل 
مت  املن�رصم  اجلمعة  جرى  حيث 
ال�ضابق ملولودية  توقيف املهاجم 
مبدينة  تيبة،  بن  حممد  بجاية 
الكوكايني  مادة  بحوزته  وهران  
املو�ضم  و�ضهد  املحظورة، 
الكروي 2018-2019 معاقبة ثالثة 
ب�ضبب  �ضنوات  اأربع  ملدة  لعبني 
الأمر  ويتعلق  الكوكايني  تعاطي 
الوزاين  �رصيف  ه�ضام  من  بكل 
بالل  اجلزائر،  مولودية  لعب 
بن  واإليا�س  احلرا�س  احتاد  نايلي 

يو�ضف �ضبيبة القبائل.

اخلطر  ناقو�س  الوايل  �رصب  اأين 
اإزاء الو�ضعية املعقدة التي يتواجد 
عليها فريق مولودية وهران والذي 
ا�ضتقالة  بعد  رئي�س  دون  يتواجد 
اإثر  "بابا"  املدعو  بلحاج  اأحمد 
اأن�ضار انالدي  احلملة التي رفعها 
مدار  على  ف�ضله  الذي  وهو  �ضده 
من  املن�ضب  فغي  اأعوام  خم�ضة 
اإىل  "احلمراوة"  ت�ضكيلة  قيادة 

الأدوار  لعب  اأو  لقب  اأي  اإحراز 
خليفته  ي�ضمد  ل  بينما  الأوىل، 
يف  طويال  قاروزان  الدين  ن�رص 
من�ضبه خلفا للرئي�س ال�ضابق وقرر 
ال�ضتقالة بعد 48 �ضاعة من تعيينه 
يف املن�ضب بدوره بعد رف�ضه من 
يوا�ضلون  الذين  الأن�ضار  طرف 
ال�ضغط على الوايل من اأجل جلب 
�رصكة وطنية ت�ضرتي اأغلبية ا�ضهم 

�رصكة  على  وي�رصون  النادي، 
"هيربوك".

الفر�ضة  �رصيفي  الوايل  وا�ضتغل 
النطالق  على  الإ�رصار  اأجل  من 
للمو�ضم  التح�ضري  يف  �رصيعا 
باجلهود  والقيام  اجلديد  الكروي 
�ضيناريو  تكرار  تفادي  اأجل  من 
للمو�ضم  التح�ضريية  املرحلة 
تكلف  كادت  والتي  املن�رصم 

الفريق ال�ضقوط اإىل مغبة الرابطة 
الثانية، وك�ضف املعني اأن ال�رصكة 
لإحدى  التابعة  هيربوك  البرتولية 
"�ضوناطراك"  الأم  ال�رصكة  فروع 

الأ�ضهم  غالبية  ب�رصاء  تقوم  لن 
احلالية،  الفرتة  خالل  الفريق  من 
�ضمن  امل�رصوع  يتواجد  ل  حيث 
الأمر  يف  ما  وكل  قريبا  مفكرتها 

اللتزام  توا�ضل  ال�رصكة �ضوف  اأن 
�ضكل  يف  املايل  دعمها  بتقدمي 
العقد املربم  اإطار  التمويل �ضمن 

بني الطرفني.

وايل وهران يعني �ضريف الوزاين مديرا ريا�ضيا للحمراوةك�سف بقاء �سركة هيربوك مموال فح�سب

ريا�ضةاالإثنني 17  جوان 2019  املوافـق  ل14 �سوال  1440هـ 12

مّت تعيني الالعب الدويل ال�سابق واملدرب �سي الطاهر �سريف الوزاين مديرا 
ريا�سيا لفريق مولودية وهران وذلك يف اجتماع عقده املعني رفقة وايل 

وهران مولود �سريفي وبح�سور جمموعة من الالعبني ال�سابقني للنادي والذين 
تلقوا الدعوة من اأجل احل�سور وامل�ساركة يف االجتماع يف �سورة قادة ك�ساملي 

والزوبري وا�سطي، حيث عرف االجتماع االتفاق على تعيني �سريف الوزاين 
مديرا ريا�سيا لفريقه الذي تكون ولعب �سنوات طويلة يف �سفوفه 

األعاب �ساطئية اإفريقية

اجلزائر حت�ضد 5 ميداليات منها ذهبيتان

ال�سركات الوطنية توا�سل العزوف عن م�ساعدة الفريق

حمري ي�ضتقيل من رئا�ضة �ضريع غليزان
ت�سجيل اأكرث من 400 حالة مراقبة

7 حاالت اإيجابية للمن�ضطات خالل مو�ضم 2019-2018

عي�سة ق.

بطولة العامل للحمل بالقوة

امل�ضارعون اجلزائريون يح�ضدون 5 ميداليات
ق.ر.



عي�شة ق.

للقائمة  �أن و�ضعه  و�ضّدد بلما�ضي 
�لنهائية �ملعنية بتمثيل �جلز�ئر يف 
�أن ينطلق  �لعر�س �لكروي �ملزمع 
�بتد�ء من �جلمعة �ملقبل جاء بعد 
تفكري عميق من �أجل و�ضع تو�زن 
بني العبي و�ضط �مليد�ن و�لهجوم 
�لهجومي،  �لو�ضط  والعبي 
بني  يفا�ضل  كان  �أنه  و��ضتطرد 
قائمة  �إعالن  قبل  خيار�ت  عدة 
23 العبا، مو�ضحا �أنه كان عليه �أن 

يختار �أخذ �أربعة العبني يف �لو�ضط 
يف  العبني   5 �أو  مهاجمني  وثالثة 
�ثنني  ومهاجمني  �مليد�ن  و�ضط 
�ل�ضفر  على   ر�أيه  ي�ضتقر  �أن  قبل 
هجومية  خيار�ت  ت�ضم  بقائمة 
ثالثة  �إىل  �لدعوة  وتوجيه  �أكرث 

مهاجمني.
جمال  �لوطني  �لناخب  عاد 
حادثة  عن  �حلديث  �إىل  بلما�ضي 
عندما  بلقبلة،  هاري�س  �لالعب 
�لتح�ضريي  �لرتب�س  �أن  �أ�ضار 
�لذي يجري يف  �لوطني  للمنتخب 

عرف  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�ضمة 
العب  من  �أخالقيا  ال  ت�رصفا 
�إىل  دفعه  �لفرن�ضي  بري�ضت  نادي 
�لالعبني  قائمة  من  ��ضمه  �ضطب 
نهائيات  يف  بامل�ضاركة  �ملعنيني 
كاأ�س �إفريقيا لالأمم، و��ضطره �إىل 
�لبحث عن تعوي�ضه بالعب جديد، 
�أنه �ختار  �ل�ضدد  و�أو�ضح يف هذ� 
يف بد�ية �الأمر �ال�ضتنجاد بالعب 
بلخما�ضة  حممد  �لعا�ضمة  �حتاد 
�لذي ميتاز بعقلية حمرتفة قادرة 
للخ�رص  �أجو�ء  على  �لتعود  على 

�أن  قبل  ب�رصعة،  فيها  و�الندماج 
ديلور  �أندي  �لالعب  ��ضم  يعود 
ما  وهو  بقوة  �لربوز  �إىل  جمدد� 
جعله يعتمد على تدعيم �لت�ضكيلة 
�لوطنية بالعب �إ�ضايف يف �لهجوم 
نهائيا  تاأهيله  مت  بعدما  خا�ضة 
�الألو�ن  حلمل  �لفيفا  طرف  من 
�لوطنية، ومتنى بلما�ضي �أن يكون 
�أقل من  قام باخليار �ل�ضائب قبل 
�أ�ضبوع على �نطالق كاأ�س �إفريقيا 
لالأمم �ملقررة يف م�رص نهاية هذ� 

�الأ�ضبوع.

متنى اأن يكون اختياره ديلور وا�شتبعاد بلخما�شة �شائبا

بلما�ضي: مرتاح لالأجواء والالعبون 
متحم�ضون للعب الكان

ك�شف الناخب الوطني جمال بلما�شي اأن اأ�شباله جاهزون خلو�س غمار مناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم املربمج 
انطلقها نهاية هذا االأ�شبوع يف م�شر، حيث اأو�شح اأنه مرتاح للأجواء الرائعة التي ت�شود العبيه يف الرتب�س 

التح�شريي االأمر الذي مينحه تفاوؤال كبريا ب�شاأن تقدمي دورة قارية يف »الكان« املقبلة، خا�شة يف ظل الرغبة 
الكبرية التي وجدها بني اللعبني يف لعب كاأ�س اإفريقيا وت�شريف االألوان الوطنية، وا�شتطرد اأن العمل الذي 

قام به رفقة اللعبني كان كبريا ومل تكن االأمور �شهلة مثلما اعتقده الكثريون ح�شبه.

 اأ�شبح اأغلى اللعبني يف البطولة الوطنية

جابو ثالث امل�ضتقدمني 
اإىل العميد باأجرة 450 

مليونا �ضهريا

جابو  �ملوؤمن  عبد  �لالعب  حتّول 
�لبطولة  يف  العب  �أغلى  �إىل 
�لتي  �النتقال  علية  بعد  �لوطنية 
قام بها �إىل فريق مولودية �جلز�ئر 
و�لذي وقع يف �ضفوفه عقد� ميتد 
ر�ضميا  جابو  �أ�ضبح  �أين  مو�ضمني 
�لعا�ضمي  �لنادي  �ضفوف  يف 
عقب عملية توقيع �لعقد وتقدميه 
جرب  �لتي  �الإعالم  و�ضائل  �إىل 
حيث  �لنادي،  مقر  يف  �أم�س  �أول 
مع  �لالعب  �ت�ضاالت  تر�ّضمت 
عمر  للمولودية  �لعام  �ملدير 
غريب �لذي متكن من �إقناعه على 
و�الن�ضمام  �لفريق  �ألو�ن  تقم�س 
جتربة  خو�س  ق�ضد  �ضفوفه  �إىل 
جديدة خارج فريقه �ل�ضابق وفاق 
يف  �لثانية  للمرة  ويلعب  �ضطيف 
م�ضو�ره �لكروي مع فريق عا�ضمي 

نادي  �ألو�ن  حمل  له  �ضبق  بعدما 
�حتاد �حلر��س.

م�ضادرها  من  �لو�ضط  وعلمت 
�ملقربة �أن جابو �ضوف ينال �أجرة 
�ضنتيم  مليون   450 بقيمة  �ضهرية 
حو�يل  قيمته  ما  يعادل  ما  وهو 
يف  �ضنتيم  ون�س  ماليري  خم�ضة 
�لذي  �الأمر  وهو  �لو�حد،  �لعام 
�لبطولة  يف  العب  �أغلى  يجعله 
و�كرث العبني يف �جلز�ئر  �لوطنية 
�الألعاب  �ضانع  و�أ�ضبح  �أجر�، 
�جلديد يف ت�ضكيلة »�لعميد« ثالث 
�ضفوف  يف  �جلدد  �مل�ضتقدمني 
لالإد�رة  �ضبق  بعدما  �ملولودية 
�لتوقيع مع ثنائي فريق ن�رص ح�ضني 
د�ي عالتي وبر�هيمي �للذ�ن كانا 

�أول �مللتحقني يف �لنادي.
عي�شة ق.
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كاأ�س اجلزائر يف كرة القدم الإدارة ال�شجون واإعادة االإدماج

تتويج جيجل بالكاأ�س الثانية 
على التوايل

م�شتثمر �شعودي يح�شر ل�شراء اأ�شهم احتاد العا�شمة عرب رواروة

عليق يرف�س اال�ضتقالة من رئا�ضة النادي الهاوي
توج فريق موؤ�ض�ضة �إعادة �لرتبية 
بجيجل بالطبعة �ل�ضاد�ضة لكا�س 
فريق  على  فوزه  عقب  �جلز�ئر 
�ملبار�ة  يف   1-2 بنتيجة  �لبليدة 
 5 ملعب  �حت�ضنها  �لتي  �لنهائية 
وزير  بح�ضور  بالعا�ضمة  جويلية 
روؤوف  �ضليم  و�لريا�ضة  �ل�ضباب 
موؤ�ض�ضة  العبو  وعرّب  برناوي، 
عن  بجيجل   �لرتبية  �إعادة 
ر�ضاهم  لالأجو�ء �لتناف�ضية �لتي 
�مل�ضابقة  هذه  ت�ضفيات  ميزت 
�لنهائي  �للقاء  غاية  �ىل  �لوطنية 
�لثانية  للمرة  بالكا�س  �لتتويج  و 
�لالعب  و�رصح  �لتو�يل،  على 
لعبنا  هلل  »�حلمد  لبلوب:  عادل 
 ، خطاأ  دون  مباريات  �ضبع 
يف  �لتناف�ضي  م�ضو�رنا  خالل 
علما  �لكاأ�س،  �ل�ضيدة  ت�ضفيات 
على  �لثانية  للمرة  نتّوج  �ننا 
�ضهلة  تكن  مل  �مل�ضابقة  �لتو�يل، 
�لروح  كانت  فيها  �الأجمل  لكن 
�لريا�ضية �لعالية و�لت�ضامن  بني 
�لكاأ�س   « و�أ�ضاف:  �لفريقني«، 
تقدر  ال  غالية  لنا هدية  بالن�ضبة 
فريق  يف  �لالعبني  وكل  بثمن 
بجيجل  �لرتبية  �إعادة  موؤ�ض�ضة 
قطعو�  ولهذ�  قيمتها   يعرفون 
م�ضو�ر �لت�ضفيات بنجاح  و�بت�ضم 
لنا �حلظ يف �الخري لنفوز بنتيجة 
عن  �ضجال  هدفان  وهما    1-2

طريق �رصبات �جلز�ء .«

�الول  �لرقيب  قال  جهته،  من 
�ملجيد  �ملوؤ�ض�ضة عبد  نف�س  يف 
�ضعد�ء  جد  نحن   «  : بودرمني 
كنا  �أننا  و�حلقيقة  �لكاأ�س  بهذه 
تو�قني الإحر�زها عندما جتاوزنا 
ت�ضكيلة  عقبة  �لنهائي  ن�ضف  يف 
برج بوعريريج �الأربعاء �ملا�ضي، 
�أهدي �لكاأ�س لكل �مل�ضوؤولني �لذي 
�لظروف  كل  توفري  على  �ضهرو� 
�ليوم  ملعانقة  و�لب�رصية  �ملادية 
قائال:  و��ضتطرد  �لتاج«،  هذ� 
»�ملديرية �لعامة الإد�رة �ل�ضجون 
وتبذل  جتتهد  �لرتبية،  و�إعادة 
ترقية  �جل  من  معتربة  جهود� 
بفئة  �خلا�ضة  �لريا�ضات  كل 
لهم  نتمنى  �لذي  �ملحبو�ضني 
�الخت�ضا�ضات  بع�س  يف  �لتاألق 
للمرتبة  �حتاللنا  غر�ر  على 
�ملارطون  ن�ضف  يف  �لثانية 
�لعام �ملا�ضي �ملنظم من طرف 

�جلي�س �لوطني �ل�ضعبي.«

من  �ال�ضتقالة  عليق  �ضعيد  رف�س 
من�ضبه رئي�ضا للنادي �لهاوي لفريق 
ك�ضفت  حيث  �لعا�ضمة،  �حتاد 
م�ضادر »�لو�ضط« �ملقربة من بيت 
من  مقربني  �أن  �لعا�ضمي  �لنادي 
�لفريق و�ملحيط �أقدمو� على �إقناع 
عليق من �أجل �ال�ضتقالة وبيع �أ�ضهم 
مبجيء  لل�ضماح  �لهاوي  �لفريق 
قادر  �أجنبي  �أو  حملي  م�ضتثمر 
وحتويل  �الأ�ضهم  �أغلبية  �رص�ء  على 
عائلة  قر�ر  بعد  �إليه  �لنادي  ملكية 
حد�د بيع �الأ�ضهم �لتي ميلكها رجل 
�الأعمال علي حد�د و�لذي يتو�جد 
�ل�ضجن لق�ضايا  �أ�ضو�ر  حاليا د�خل 

ف�ضاد و�لتزوير، حيث يتو�جد معقل 
ب�ضبب  كبري  غليان  يف  �الأن�ضار 
رف�س عليق �الن�ضحاب من �لفريق 
بيع  عملية  عرقلة  على  و�إقد�مه 
�أ�ضهم �لنادي يف ظل وجود �هتمام 
بعمليات  و�اللتز�م  ب�رص�ئها  �أجنبي 
�لتعاقد مع العبني جدد و�لتح�ضري 
للمو�ضم �لكروي �جلديد، حيث ي�رص 
متم�ضكا مبن�ضبه  �لبقاء  على  عليق 
جانب  �إىل  �لهاوي  للنادي  رئي�ضا 
رفقة  ريا�ضي  مدير  من�ضب  تقلده 
فريقه �حلايل �ضباب بلوزد�د و�لذي 
للمو�ضم  حت�ضبا  معه  للبقاء  ير�ضج 
�ملقبل و�لتحويل �إىل من�ضب مدير 

و�ضعها  �لتي  �ل�رصوط  ح�ضب  عام 
ل�رصكة »ماد�ر« مالكة �أغلبية �أ�ضهم 
�أن  �لو�ضط  علمت  �أين  �لنادي، 
يح�رصون  �لعا�ضمي  �لفريق  �أن�ضار 
على  و�الإ�رص�ر  ثورة  �إحد�ث  �إىل 
�لوقوف  رف�س  �لذي  عليق  رحيل 
بجانب �لنادي خالل �لفرتة �ل�ضعبة 
بها خا�ضة يف ظل غياب  �لتي مير 
�ملتعلقة  �الأمور  وجتمد  �الأمو�ل 

بالتح�ضري للمو�ضم �جلديد.
م�ضتثمر  فاإن  م�ضادرنا  وح�ضب 
�ضعودي حتفظ عن ك�ضف تفا�ضيل 
�أ�ضهم  �رص�ء  يف  ب�ضدة  يرغب  عنه 
�حتاد �لعا�ضمة و�لذي �ضيكون على 

�جلديد  �لكروي  �ملو�ضم  موعد يف 
مع خو�س �ملناف�ضة �لقارية ملو�ضم 
جديد ولعب م�ضابقة ر�بطة �أبطال 
مناف�ضاتها  تنطلق  و�لتي  �إفريقيا 
�أوت �ملقبل و�الحتاد �ضيكون  �ضهر 
�لتمهيدي،  �لدور  معفى من خو�س 
�أين �أ�ضافت م�ضادرنا �أن �مل�ضتثمر 
�ل�ضعودي �ضوف ي�ضع حممد رور�وة 
�ملعروف  وهو  �لفريق  و�جهة  يف 
�لعمل  له  و�ضبق  للفريق  حبه  عنه 
قبل  �ضابقة  �أعو�م  يف  م�ضري�  معه 
�الحتادية  رئا�ضة  �إىل  �لتحول 

�جلز�ئرية لكرة �لقدم. 
عي�شة ق.

للفريق  �لبدين  �أثار غياب �ملح�رص 
�أم�س  �أول  دالل  �ألك�ضندر  �لوطني 
يف  �لتح�ضريي  �لرتب�س  عن 
خا�ضة  عديدة،  ت�ضاوؤالت  �لدوحة 
مبحيط  �ملتو�جدة  م�ضادرنا  و�ن 
�خل�رص �أو�ضحت �أن �ملح�رص �لبدين 
�لفرن�ضي �ضجل غيابه عن �لتو�جد 
مع �لوفد �جلز�ئري �ملتو�جد منذ 

يف  �لدوحة  يف  �ملن�رصم  �الأ�ضبوع 
مناف�ضة  خلو�س  حت�ضريي  ترب�س 
يف  �ملقررة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
�الأ�ضبوع  نهاية  من  �بتد�ء  م�رص 
�آخر  يف  حا�رص�  يكن  ومل  �جلاري 
�أ�ضبال  �أجر�ها  تدريبية  ح�ضة 
بلما�ضي  جمال  �لوطني  �لناخب 
يف  �الأخرية  وهي  �أم�س  �أول  م�ضاء 

قبل  �لوطنية  �لت�ضكيلة  برنامج 
�ملبار�ة �لودية �لتي خا�ضتها م�ضاء 
�لبارحة �أمام �ملنتخب �ملايل و�لتي 
للعر�س  �لتح�ضري  �إطار  يف  تدخل 
�لكروي �ملقبل، ومل ي�ضجل �لتقني 
�أي�ضا تو�جده يف �حلافلة  �لفرن�ضي 
�إىل  �خل�رص  وفد  �أع�ضاء  تقل  �لتي 
حت�ضري  على  ي�رصف  ومل  �لفندق 

على  بعمله  و�لقيام  �لالعبني 
�الأمر  وهو  �الأخ�رص،  �مل�ضتطيل 
بان  م�ضادرنا  عنه  ك�ضفت  �لذي 
غا�ضبا  �لدوحة  ترب�س  غادر  دالل 
له  حدث  �لذي  �لتفاهم  �ضوء  بعد 
للخ�رص  �لطبي  �لطاقم  �أع�ضاء  مع 
�آدم  لالعب  �ل�ضحية  �حلالة  ب�ضبب 

�أونا�س.

بعد �شوء تفاهم مع اأع�شاء الطاقم الطبي للخ�شر

املح�ضر البدين دالل يغادر ترب�س الدوحة

ع.ق.



ال يزال م�سري النجم الفرن�سي بول 
بوغبا العب و�سط نادي مان�س�سرت 
يهيمن  االإجنليزي،  يونايتد 
االأوروبية  ال�سحف  تقارير  على 
الغمو�ض  ظل  يف  والعاملية، 
بوجهته  يحيط  الذي  ال�سديد 
ح�سم  بوغبا  اأن  يبدو  املقبلة، 
عن  الرحيل  وقرر  بالفعل،  قراره 
يونايتد املو�سم املقبل  مان�س�سرت 
ناديه،  موافقة  عن  النظر  بغ�ض 
وبداأ ي�ستعد ل�سيناريو الهروب من 
نادي  حلمه  اإىل  ترافورد“  ”اأولد 

ريال مدريد االإ�سباين اأو على اأقل 
ال�سابق  ناديه  اإىل  العودة  تقدير 
وقالت  االإيطايل،  جوفنتو�ض 
االإ�سبانية  �سي“  بي  ”اإي  �سحيفة 
اإن بوغبا بداأ بو�سع خطة ”التمرد“ 
حالة  يف  يونايتد  مان�س�سرت  على 
حماولة م�سوؤويل النادي االإجنليزي 
مدريد،  ريال  اإىل  رحيله  عرقلة 
تقرير  يف  ال�سحيفة،  واأ�سارت 
ن�رشته اول ام�ض اأن اأوىل خطوات 
بوغبا يف التمرد �ستكون التفاو�ض 
النادي حول  اإدارة  ب�سكل ودي مع 

بقولها:“اخلطوة  وتابعت  الرحيل، 
الثانية �ستكون تقدمي طلب ر�سمي 
يونايتد،  مان�س�سرت  عن  بالرحيل 
الذي يرف�ض م�سوؤولوه بيع الالعب 
مليون   180 ويطلبون  الفرن�سي 
يف  رحيله،  على  للموافقة  يورو 
حماولة لتعجيز االأندية الراغبة يف 
الريال  راأ�سها  وعلى  معه،  التعاقد 

وجوفنتو�ض“.
واأكدت اأن بوغبا يخطط لالنقطاع 
ا�ستمرار  حالة  يف  التدريبات  عن 
يونايتد  مان�س�سرت  م�سوؤويل  تعنت 

اأ�سارت  ال�سياق  نف�ض  ويف  معه، 
ريال  اأن  اإىل  �سحفية  تقارير 
مان�س�سرت  على  �سيعر�ض  مدريد 
يونايتد احل�سول على اأحد جنومه 
الكولومبي  اأو  بيل  الويلزي غاريث 
�سفقة  يف  رودريغيز  خامي�ض 
تبادلية ل�سم بوغبا، واأكدت تقارير 
االإيطايل  جوفنتو�ض  اأن  اأخرى 
خدمات  املانيو  على  �سيعر�ض 
كو�ستا،  دوغال�ض  الربازيلي  العبه 
جنمه  مع  التعاقد  اإمتام  حالة  يف 

الفرن�سي ال�سابق.

باأن  �سحفية،  تقارير  اأفادت 
يواجه  االإ�سباين  بر�سلونة  فريق 
للتعاقد  م�ساعيه  يف  عقبتني 
ميونخ  بايرن  جنوم  اأحد  مع 
االنتقاالت  فرتة  خالل  االأملاين 
وبح�سب  القادمة،  ال�سيفية 
»�سبورت«  �سحيفة  نقلته  ما 

يف  بر�سلونة  فاإن  االأملانية، 
ظهري  مع  للتعاقد  ما�سة  حاجة 
ال  احلايل  ال�سيف  يف  اأي�رش 
يوجد  ال  األبا  جوردي  اأن  �سميا 
»كامب  اأ�سوار  داخل  له  بديل 
نو«، واأ�سارت اإىل وجود عدد من 
املركز  هذا  لدعم  املر�سحني 

من بينهم رافاييل جرييرو ظهري 
يعد  ولكن  دورمتوند،  بورو�سيا 
النم�ساوي دافيد اأالبا هو اال�سم 
واأو�سحت  للبار�سا،  املف�سل 
اإمتام  بر�سلونة عن  يعوق  ما  اأن 
ال�سفقة معرفة موقف اأالبا من 
مغادرة بايرن ميونخ يف ال�سيف 

قيمة  اأن  اإىل  باالإ�سافة  احلايل، 
اإىل 60 مليون  التعاقد قد ت�سل 
اأن  يذكر  االأقل.  على  يورو 
مع  تعاقد  االآن  حتى  بر�سلونة 
من  يونغ  دي  فرينكي  الهولندي 
والربازيلي  اأم�سرتدام،  اأجاك�ض 

اإمير�سون من اأتلتيكو مينريو.

حرب ثنائية على رئي�س �لبي �أ�س جي
نادي  اإدارة  اإ�سبانية وجود خالفات �سديدة بني  ك�سفت تقارير �سحفية 
والربازيلي  مبابي  كيليان  الالعبني  مع  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�ض 
نيمار دا �سيلفا، وقالت �سحيفة ”ديفن�سا �سنرتال“ االإ�سبانية، اإن مبابي 
ونيمار اأبديا غ�سبهما ال�سديد من رئي�ض النادي القطري نا�رش اخلليفي، 
واإعادة  هرنيك  اأنتريو  ال�سابق  الريا�سي  باملدير  االإطاحة  خلفية  على 
الربازيلي ليوناردو اإىل هذا املن�سب، واأ�سارت اإىل اأن كال الالعبني كانا 
يرتبطان بعالقات خا�سة للغاية بهرنيك، حيث لعب الرجل دوًرا كبرًيا يف 
التعاقد مع النجمني االأغلى يف العامل يف �سيف 2017، ويرى النجمان اأن 

وجود ليوناردو خطوة للخلف بالن�سبة مل�رشوع باري�ض �سان جريمان.
نا�رش  بغ�سب �سديد جتاه  ي�سعران  ونيمار  اأن مبابي  ال�سحيفة،  واأكدت 
اخلليفي على خلفية قرار االإطاحة بهرنيك، ويرى كالهما اأنه ال يوجد 
�سبب وراء اإقالة هرنيك وتعيني ليوناردو، مما دفع مبابي الإ�سعال املوقف 
بعث  االجتماعيعندما  التوا�سل  مواقع  على  اجلدل  واأثار  اخلليفي  مع 

ر�سالة وداع عرب اإىل هرنيك.
النهاية  اإقالة هرنيك مبثابة  قرار  يكون  اأن  �سنرتال“  ”ديفن�سا  وتوقعت 
يف عالقة مبابي على وجه اخل�سو�ض مع باري�ض �سان جريمان، يف ظل 
رغبة الالعب يف الرحيل اإىل نادي ريال مدريد االإ�سباين، وتاأكيده مراًرا 
على اأنه ينتظر مرحلة حا�سمة يف م�سواره، وت�رشيحاته على ”اإن�ستغرام“ 
التي قال فيها:“حقق حلمك ثم احلم بجنون“. وينتظر نادي ريال مدريد 
املوقف النهائي للنجم ال�ساب مبابي، حيث يرغب رئي�ض النادي فلورنتينو 
برييز ب�سم الالعب ب�سدة، ليكون م�سك اخلتام ل�سل�سلة ال�سفقات التي 
اأبرمها النادي امللكي يف �سوق االنتقاالت اجلارية، وعلى راأ�سها البلجيكي 

هازارد وال�رشبي لوكا يوفيت�ض والفرن�سي فريالند ميندي.

بر�ضلونة يبد�أ مفاو�ضات غرييرو
املفاو�سات  بداأ  بر�سلونة  نادي  اإن  االإ�سبانية  ”�سبورت“  �سحيفة  قالت 
نادي  العب  غرييرو  رافائيل  الربتغايل  االأي�رش  الظهري  ل�سم  الر�سمية 
برو�سيا دورمتوند االأملاين، وتاألق غرييرو هذا املو�سم برفقة دورمتوند 
و�سارك يف 32 مباراة، اأحرز 6 اأهداف و�سنع 6 اأخرى، علًما باأنه ان�سم 
اإىل دورمتوند يف منت�سف العام 016، وينتهي عقده العام املقبل، واأ�سارت 
اأن انتهاء عقد غرييرو بعد  اإىل  اإدارة بر�سلونة،  ”�سبورت“ املقربة من 
ظل  يف  ال�سفقة،  ح�سم  على  البار�سا  �سي�ساعد  املقبل  املو�سم  نهاية 

خماوف اإدارة النادي االأملاين من رحيل الالعب جماناً يف العام 2020.
واأكدت اأن اإدارة بر�سلونة تنتظر القرار احلا�سم من جانب غرييرو البالغ 
للتعاقد مع  البلوغرانا  اإدارة  اأخرى لدى  25 عاًما، حيث توجد خيارات 
غرييرو  ويعترب  االأول،  اخليار  غرييرو  يظل  ولكن  األبا،  جلوردي  بديل 
بدياًل مثالًيا جلوردي األبا يف �سفوف بر�سلونة، خا�سة اأن �سعره لن يكون 
مرتفًعا، وميكن اأن يح�سم م�سوؤولو البار�سا ال�سفقة يف حدود 25 مليون 

يورو اأو اأقل.

�إيكاردي ينتقم من �إنرت ميالن
قالت تقارير �سحفية اإيطالية اإن املهاجم االأرجنتيني ماورو اإيكاردي يخطط 
لتوجيه �رشبة قا�سمة اإىل ناديه اإنرت ميالن، واأ�سارت �سحيفة ”ال ريبوبليكا“ 
االإيطالية اأن اإيكاردي ي�سعى اإىل اتخاذ االإجراءات القانونية املالئمة لف�سخ 
النادي، وتابعت بقولها يف تقرير  اإنرت ميالن والرحيل جماًنا عن  عقده مع 
ن�رشته اأول ام�ض: »�سيقوم اإيكاردي بتقدمي �سكوى اإىل جلنة التحكيم التابعة 
نتيجة  ميالن،  اإنرت  مع  ف�سخ عقده  اأجل  من  القدم  لكرة  االإيطايل  لالحتاد 
ما تعر�ض له الالعب من بع�ض الوقائع التي توؤكد بح�سب قوله، اأنه يواجه 

معاملة �سيئة داخل النادي“.
واأردفت بقولها:“ياأتي على راأ�ض قائمة تلك الوقائع �سحب �سارة القيادة من 
اإيكاردي، وعدم ا�ستدعائه ملباراة الزيو يوم 31 مار�ض املا�سي، والعزلة التي 
يعاين منها داخل غرفة مالب�ض الفريق، اإ�سافة اإىل تعنت م�سوؤويل النادي يف 
مفاو�سات جتديد عقده برفقة النرياتزوري“، وو�سفت ال�سحيفة حماوالت 
اإيكاردي لف�سخ عقده مع اإنرت ميالن والرحيل جماًنا عن النادي باأنها �ستكون 
كثرًيا  تعّول  االإنرت  اإدارة  الأن  م�سعاه،  يف  جناحه  حال  للنادي،  قوية  �رشبة 
على مقابل بيع اإيكاردي يف متويل �سفقتي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم 

مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، والبو�سني اإدين دزيكو مهاجم روما االإيطايل.

كولومبيا ت�ضعق �لأرجنتني بثنائية
مي�سي  اأرجنتني  ت�سفع  كولومبيا 
يف  م�ستحقة  نظيفة  بثنائية 
املنتخبني  م�سوار  انطالق 
حققت  اأين  اأمريكا،  كوبا  يف 
رائعة  من  اأكرث  بداية  كولومبيا 
يف   0-2 االأرجنتني  باإ�سقاطها 
افتتاح مباريات املنتخبني �سمن 
الثانية يف مناف�سات  املجموعة 
اأم�ض يف  اأمريكا 2019 اول  كوبا 
كولومبيا  وا�ستحقت  �سلفادور، 
�سجلت  رائع  اأداء  بعد  الفوز 
الثاين  ال�سوط  خالله هدفني يف 
كلوب  من  مارتينيز  روجر  عرب 
الدقيقة  يف  املك�سيكي،  اأمريكا 
اأتاالنتا  71 ودوفان زاباتا العب 
 ،86 الدقيقة  يف  االإيطايل 
حمققة اأول فوز على االأرجنتني 
ع�رشين  منذ  اأمريكا  كوبا  يف 
اأي  عاماً، ومل تخ�رش االأرجنتني 
مباراة افتتاحية لها يف م�سابقة 

للغاية لكن كوبا مل تنته بعد، االآن  انا م�رشور  اأن �سنوات طويلة مرت،  الثاين: »كنا نعرف  اأربعني عاماً، وقال زاباتا �ساحب الهدف  اأمريكا منذ  كوبا 
�سنحتفل بهذا الفوز«، وظهرت كولومبيا بقيادة مدربها اجلديد كارلو�ض كريو�ض على نحو ممتاز بدنياً وفنياً وتكتيكياً ومعنوياً، وتفوقت بكل �سيء على 
االأرجنتني بقيادة اليافع ليونيل �سكالوين الذي مل يظهر له اأي ب�سمة على املنتخب. ولعب ليونيل مي�سي اإىل جانب �سريخيو اأغويرو واآنخل دي ماريا، 
كمفاتيح اأ�سا�سية يف املنتخب فيما كان االأبرز من حيث االأ�سماء الكولومبية خامي�ض رودريغيز وخوان كوادرادو، لكن الواقع اأظهر اأن كل العبي املنتخب 
كانوا جنوماً، والدليل على جنومية اجلميع اأتى عرب البديلني اللذين منحا »لو�ض كافيتريو�ض« فوزاً ال غبار عليه و�سعهم يف قائمة املنتخبات املر�سحة 
للقب، وظهرت االأرجنتني بال حول او قوة وقدمت �سوطاً اأول دفاعي مفكك ومتباعد اخلطوط، وثاٍن �سعت فيه للهجوم دون �سناعة فر�ض هامة حيث 
ظهر بو�سوح االعتماد على مي�سي يف اإحداث الفارق، اإمنا جنم بر�سلونة وجد نف�سه دائماً و�سط كما�سة دفاعية قطعت عنه حتى الهواء يف ظل غياب 
اأي زميل قادر على تغيري جمرى االأمور اأو تقدمي اأي عون. وبعد �سوط اأول كولومبي اال�ستحواذ برز خالله خوان كوادرادو، دخلت كولومبيا يف ال�سوط 
الثاين معتمدة على الهجمات املرتدة يف خيار تكتيكي مق�سود لتفكيك الدفاع االأرجنتيني و�سحب املنتخب لالأمام، فكانت توجهات مدرب اإيران ال�سابق 
الربتغايل كريو�ض �سائبة حتى يف تبديالته التي اأثمرت هدفني رائعني عرب العبني احتياطيني، وت�سم املجموعة منتخبي قطر وباراغواي اللذين تواجها 

اأول اأم�ض، وتلعب كولومبيا اجلولة القادمة مبواجهة بطل اآ�سيا قطر يوم اخلمي�ض املقبل، فيما تواجه االأرجنتني منتخب باراغواي يف اليوم ذاته.
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بوغبا يهدد مان�ض�ضرت يونايتد

عقبتان تف�ضالن بر�ضلونة عن �ضم بديل �ألبا
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تاأليف عزيز الع�شا و عماد اخلطيب

مقد�صيــــــون �صنعـــــــوا تاريخــــــا
يف كتابهما »مقد�شيون �شنعوا تاريخا« الذي �شم 260 �شفحة ا�شتعر�ض املوؤلفان الفل�شطينيان الأ�شتاذ عزيز 

حممود الع�شا والربوف�شور عماد عفيف اخلطيب �شري ع�شر �شخ�شيات مقد�شية، وم�شاهماتها يف احلفاظ 
على عروبة القد�ض، لياأتي هذا الإ�شدار تكرميا ملن حملوا على عاتقهم اأمانة الدفاع عن القد�ض وواجهوا 

الحتالل وغطر�شته، فكان ليقظتهم وعطائهم وتفانيهم يف خدمة املجتمع املقد�شي اأثرها امللمو�ض يف 
مواجهة عمليات التهويد والأ�شرلة وحماية وبناء موؤ�ش�شات املدينة.

وكالت 

�سلط  التي  الع�رش  ال�سخ�سيات 
ال�سوء عليها من مواليد  املوؤلفان 
ويتوزعون  و1940(   1906( الفرتة 
جماالت  من  وا�سع  مدى  على 
الباحثان  واعتمد  واالإبداع،  البناء 
امليداين  العمل  منهجية  على 
واأ�رشهم  املعنيني  عائالت  مع 
واأ�سدقائهم دون االعتماد على ما 

ن�رش عنهم من موؤلفات.
 

املقد�شية اإليزابيث حنا 
نا�شر

 
�سلط  التي  االأوىل  ال�سخ�سية 
هي  �سريتها  على  ال�سوء  الكتاب 
نا�رش  حنا  اإليزابيث  املقد�سية 
من  كانت  التي   )1986-1906(
اجلامعية  الدرجة  اأوائل من حمل 
امراأة  واأول  الفل�سطينيات  من 
�سغلت من�سب مدير دائرة ال�سوؤون 

االجتماعية يف القد�س.

عام  �سباط  من  ماطر  يوم  ويف 
نا�رش  اإليزابيث  �سادفت   1952
اخلام�سة  يف  �سغريتني  فتاتني 
بثياب  العمر،  من  وال�ساد�سة 
قارعة  على  تت�سوالن  مبللة  رثة 
الطريق، فراودتها فكرة اإن�ساء دار 
على  وحملت  امل�رشدات،  للفتيات 
رو�سة  مدر�سة  تاأ�سي�س  عاتقها 
الزهور التي بداأتها بتحويل غرفة 
فيه  يتلقى  درا�سي  ل�سف  نومها 
علومهم عن  وبناتها  القد�س  اأبناء 

وطنهم احلر امل�ستقل.
نا�رش  حنا  اإليزابيث  متتعت 

ب�سخ�سية جريئة و�سارمة مل تقبل 
ترف�س  وكانت  ب�سهولة،  اخلطاأ 
وجهه  تعلو  ال  موظف  اأي  تعيني 
ع�سقت  الدائمة..  االبت�سامة 
ممن  رحيلها  قبل  وطلبت  القد�س 
التجول  يطيل  اأن  جنازتها  ي�سيع 
يودع  كي  دفنها  قبل  بنع�سها 

جثمانها القد�س.
 

اإحياء ذكرى الطبيب 
املقد�شي اأمني �شالح 

جمج

وخ�س�س الف�سل الثاين من الكتاب 
املقد�سي  الطبيب  ذكرى  الإحياء 
 )1999-1921( جمج  �سالح  اأمني 
كل  عرفته  اأطفال  طبيب  وهو 
لوطنه  انتمى  و�سيا�سي  فل�سطني، 
فاأتقن  مقد�سية  موؤ�س�سات  وبنى 
�سمن  حتى  واالإدارة،  البناء 
�ساخمة حتى  زالت  وما  دميومتها 

يومنا هذا.
بعد  عيادته  يف  جمج  ينزو  مل 
االأموال  على  ليح�سل  التخرج 
طبيبا  انطلق  واإمنا  مر�ساه،  من 
باحثا يفت�س عن احلقائق العلمية، 
املقاالت  عرب  وي�سوبها  فيقيمها 
من  كل  يف  الطبية  املجالت  يف 
اأمريكا واأملانيا وبريطانيا، و�سعى 
فل�سطني  الإحلاق  حياته  خالل 
اأو�ساعها  يف  االرتقاء  بعجلة 
ال�سحية، بحيث ت�سبح قادرة على 
جماراة التطورات العلمية ال�سحية 

احلديثة واالندماج بروحها.
يف  االأطفال  طب  تخ�س�س  اأ�س�س 
كثريون  كان  وقت  يف  فل�سطني 
يعتربونه فرعا �سغريا وغري متميز 

جمج  يعترب  وال  العام،  الطب  عن 
رائدا فقط لكونه اأول طبيب اأطال 
يف البالد ولكن الإ�سافته املنهجية 

يف ممار�سة هذا التخ�س�س.
االأردنية  اململكة  به  حظيت 
الفكرية  االأبعاد  متعدد  وزيرا 
البذل  على  قادرا  املدارك  وا�سع 
جاه  اإىل  ملتفت  غري  والعطاء، 
ثالث  وقاد  �سهرة،  اأو  مال  اأو 
وزارات يف اآن واحد فطور واأجزل 

العطاء.
 

اأنور التميمي ...رجل 
املهمات ال�شعبة

 
الكتاب  من  الثالث  الف�سل  وتناول 
اأنور  ال�سابق  القد�س  حمافظ 
الذي   )1993-1917( التميمي 
ال�سعبة،  املهمات  برجل  لقب 
بلدية  توىل من�سب رئا�سة جمل�س 
القد�س يف اأحلك االأوقات، و�سفريا 
وحمافظا  م�رش،  يف  لالأردن 
للقد�س، باالإ�سافة لقيادته وزارات 

يف حكومات عدة.
التقى التميمي يف حياته مع ال�سف 
والعامل، مل  العرب  االأول من قادة 
التحرير  منظمة  يف  قياديا  يكن 
يحظى  كان  اأنه  اإال  الفل�سطينية 
اأبي  من  كبريين  وتقدير  باحرتام 
في�ستمعان  جهاد،  واأبي  عمار 
ي�ستد  عندما  براأيه  وياأخذان  له 

اخلطب.
حياته  يف  التميمي  اأنور  اتخذ 
للمحافظة  قرارات مهمة وجريئة 
على املقد�سات االإ�سالمية واإدارة 
بني  ومن  املقد�سية،  املوؤ�س�سات 
من  متكن  التي  الكربى  الق�سايا 
م�ست�سفى  ا�ستمرار عمل  اإجنازها 

بالقد�س،  اخلريية  املقا�سد 
االحتالل  �سلطات  كانت  والتي 
لل�رشطة  ملقر  حتويلها  تنوي 

االإ�رشائيلية.
 

ح�شني الأ�شهب... 
خل�ض التعليم يف القد�ض 

من براثن التهويد

الرتبوي املقد�سي ح�سني االأ�سهب 
اجلزء  له  خ�س�س   )1999-1915(
ال�سوء  و�سلط  الكتاب  من  الرابع 
على اأهمية دوره يف قيادة ال�رشاع 
واأعوانه  ورموزه  االحتالل  مع 
حتى متكن من تخلي�س التعليم يف 
الذي  التهويد  براثن  من  القد�س 
اللحظة  من  االحتالل  به  �رشع 
القد�س  احتالل  ال�ستكمال  االأوىل 

ب�سطريها.
عام  الرباق  ثورة  ا�ستعلت  عندما 
االأ�سهب  ح�سني  يكن  مل   1929
عمره،  من  ع�رشة  الرابعة  بلغ  قد 
من  جيله  طالب  كباقي  فانتقل 
طالب متظاهر اإىل حامل لل�سالح 
دفاعا عن نف�سه واأهله ومقد�ساته 

ووطنه.
امل�سريات  يف  مل�ساركته  ونتيجة 
الدينية واملظاهرات �سد املحتل 
يف  وهو  واالإ�رشائيلي  الربيطاين 
�سبابه املبكر، اكت�سب القدرة على 
الوطنية  الفعاليات  وقيادة  تنظيم 

من مظاهرات واإ�رشابات.
ال�رشقي  ال�سطر  احتالل  ومع 
االأ�سهب  ح�سني  قال  املدينة  من 
الرتبية  مكتب  اأ�رشلة  اإن  حينها 
اأ�رشلة  يعني  واملدار�س  والتعليم 
ملقاومة  وتفرغ  كلها،  القد�س 

من  عددا  واأبلغ  االحتالل  قرار 
وال�سفة  القد�س  يف  الرتبية  رجال 
يف  معه  وقوفهم  واأعلنوا  الغربية، 
كل خطواته وطالب دعم احل�سور 

يف اإعالنه لالإ�رشاب.
على  عدة  مدار�س  الفتتاح  وكان 
والتعليم  الرتبية  مكتب  مدير  يد 
ح�سني  االإ�سالمية  االأوقاف  يف 
االأ�سهب االأثر يف ازدياد نزوح طلبة 
اإىل  الر�سمية  االبتدائية  املدار�س 
النزوح  لهذا  هذه املدار�س، وكان 
املعارف  اتخاذ  يف  االأثر  اأكرب 
االإ�رشائيلية قرار تدري�س املنهاج 

االأردين يف مدار�سها.
 

حلمي املحت�شب... 
اأحد اأركان الأوقاف 

واملقد�شات الإ�شالمية

املقد�سية  ال�سخ�سيات  بني  ومن 
اهتماما  الكتاب  لها  اأفرد  التي 
-1906( املحت�سب  حلمي  ال�سيخ 
االأوقاف  اأركان  اأحد  وهو   )1982
حتلى  االإ�سالمية،  واملقد�سات 
ب�سخ�سية �سيا�سية واإدارية م�سلحة 
اأوا�سط  يف  �سافر  باالإميان. 
ودر�س  القاهرة  اإىل  الع�رشينيات 
وح�سل  ال�رشيف،  االأزهر  يف 
والعلمية  االأهلني  �سهادتني:  على 
للغرباء وهي درا�سة متخ�س�سة يف 
حرب  وبعد  االإ�سالمية.  ال�رشيعة 
عام 1967 ا�ستقر ال�سيخ املحت�سب 
مع كثري من الرجاالت والعلماء يف 
التي  ولل�رشورة  القد�س،  مدينة 
اأوجدتها ظروف االحتالل اأ�س�سوا 
مقرها  وجعلوا  االإ�سالمية  الهيئة 
االحتالل  مواجهة  بهدف  القد�س 

امل�سلمني  �سوؤون  اإدارة  من  ومنعه 
الغربية  وال�سفة  القد�س  يف 
االإ�سالمية  املقد�سات  وحلماية 
على  واملحافظة  االعتداء  من 
املوؤ�س�سات  عمل  ا�ستمرارية 

املقد�سية وخدمة املواطنني.

 ال�شيخ الأزهري �شعيد 
�شربي

املوؤلفان  يغفل  مل  اآخر  �سيخ 
اإحياء �سريته يف الكتاب هو �سعيد 
�سيخ  وهو   )1973-1910( �سربي 
االنتداب  قاوم خمططات  اأزهري 
ل�سالح  وموؤامراته  الربيطاين 
التهويد  عمليات  واجه  ثم  اليهود، 
التي جرت منذ اأن ظهرت احلركة 
فل�سطني،  اأر�س  يف  ال�سهيونية 
وما  والنك�سة  بالنكبة  مرورا 

بعدهما وما بينهما.
منا�سب  عدة  �سربي  �سعيد  توىل 
للقد�س،  �رشعي  قا�س  بينها  من 
وعني ع�سوا يف حمكمة اال�ستئناف 
جمل�س  يف  وع�سوا  ال�رشعية 
االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف 
االأق�سى  للم�سجد  فخطيبا 
املبارك، وكان من موؤ�س�سي الهيئة 
ع�سوا  عني  ثم  العليا،  االإ�سالمية 
امل�سجد  الإعمار  التنفيذية  للجنة 
يد  على  حرقه  اإثر  على  االأق�سى 

الع�سابات ال�سهيونية.
على  خطيبا  وقف  من  اآخر  كان 
يف  االأيوبي  الدين  �سالح  منرب 
ا�ستمر  ثم  احلريق،  قبل  االأق�سى 
على  ودرو�سه  خطبه  اإلقاء  يف 
وجه  لقي  اأن  اإىل  املوؤقت  املنرب 

ربه.

ترجمه  اإىل العربية �شامر اأبو هوا�ض 

»بول اأو�صرت« يعود »برحالت يف حجرة الكتابة«
اإن من يعرف بول اأو�سرت »خمرتع العزلة«، 
اأن  ما  الغرابة  من  ق�سطاً  يتوقع  �سوف 
وهذه  بقراءته،  ويهّم  له  عماًل  مي�سك 
الرواية )رحالت يف حجرة الكتابة ال�سادرة 
عن من�سورات املتو�سط برتجمة �سامر اأبو 
فيها  وتتجلى  بل  با�ستثناء،  لي�ست  هوا�س( 

القاعدة »االأو�سرتية« اأكرث واأكرث.
ال�سخ�سية  بتحديد  مبا�رشة  الرواية  تبداأ 
�سيخ  يبدو؛  كما  االأقل  على  املركزية، 
حمتاراً  ويجل�س  مقلّمة  بيجاما  يرتدي 
والنف�سي،  املكاين  بو�سعه  جاهاًل 
بالنك«  »ال�سيد  ا�سم  الكاتب  له  يفرت�س 
لكنه  »ال�سيخ«؛  كلمة  ا�ستخدام  لتحا�سي 
حتا�ٍس ينق�سه اأو�سرت بني حني واآخر رمبا 
يف  ال�سخ�سية  هذه  هوية  بلبة  ال�ستمرار 

اأذهاننا.
مكان احلدث حجرة غريبة، يعجز �ساكنها 
عن حتديد ماهيتها، غرفة م�سفى اأو بيت 
برقع  حمددة  القليلة  اأ�سياوؤها  �سجن؟  اأو 
ت�سميها )ل�ساقة با�سم طاولة على الطاولة، 

مثاًل( ل�سبب جمهول.
توثقان  ت�سجيل  واآلة  كامريا  احلجرة  يف 
كل ما يحدث. وبعد دقائق من بدء ال�رشد 
القراء  ــ  نحن  ن�سري  اأننا  لو  كما  �سيبدو 
لنتائج  املتلقني  اأو  واالآلة،  الكامريا  ــ 
�سياق  يف  طويل  لوقت  نبقى  تقاريرهما، 
هذه  ملاهية  حقاً  مدركني  غري  احلكاية 
ال�سخ�سية، التي تتعر�س الأعرا�س ج�سدية 
حبوب،  تناول  واإنهاك،  دوار  متباينة، 
غيابات للوعي، ن�سيان، زيارات ملمر�سات 
اإىل  باالإ�سافة  وحمامي،  وطبيب  و�رشطي 

�سكل احلجرةـ
كل اخل�سائ�س تفرت�س اأكرث من �سيناريو. 
هل بالنك مري�س يف م�سفى، م�سجون يف 
حجرة مغلقة، جزء من جتربة ما اختارها 
مرتافقاً  هذا  كل  ميت؟  حتى  اأو  طوعاً، 
بالنك  ذهن  على  يطراأ  بارز  تناق�س  مع 
اأو �سحية؟ »قلبه  امل�سو�س؛ هل هو متهم 
طافح باإح�سا�س بالذنب، ويف الوقت عينه 
باأنه �سحية  �سعوره  من  التخل�س  ال ميكن 

ظلم مروع«.
كد�سة  عليها  طاولة  كذلك  احلجرة  يف 
اأوراق وجمموعة من ال�سور الفوتوغرافية. 
الحقاً ن�ستعني معه بهذه البيانات الكت�ساف 
املزيد عنه وعن ال�سخ�سيات التي يتواىل 
�سخ�س  مثل  يبدو  اأنه  ال�سيما  ظهورها، 
على  القريبة  الذاكرة  اأو  للذاكرة،  فاقد 
االأقل )ملحات من طفولته البعيدة ت�ستمر 

بالقفز اإليه عرب الرواية(.
لفهم  كمحاولة  اأو  الف�سول،  �سبيل  على 
بالنك  يبداأ  لنا،  كما  له  املجهول،  و�سعه 
اأن  وما  املن�سدة.  على  االأوراق  بقراءة 
يفتحها حتى ينفتح مدى رواية اأخرى ت�سري 
فيما  االأ�سل.  الرواية  مع  جنب  اإىل  جنباً 
�سيغموند  �سخ�سية  تظهر  بالنك  يقراأه 
غراف، وبالد ت�سمى الكونفدرالية )يُ�رَشّح 
غراف  الأمريكا(.  تورية  اأنها جمرد  الحقاً 
اإىل  ي�سافر  عائلته،  خ�رش  اأن  بعد  هذا، 
االأرا�سي الغربية حيث ينت�رش »البدائيون« 
لقمع مترد، ثم يكت�سف اأنه �سحية خدعة 

من دولته نف�سها وينتحر.
�سخ�سية  تربز  الرواية  انتهاء  من  قريباً   
م�سار  لت�سحح  كوين،  دانيال  املحامي، 
املكان،  الزمان،  بدقة  وتثّبت  اأفكارنا، 
يف  م�سجون  بالنك  قبالتنا؛  وال�سخ�سية 
عديدة  تهم  ويتنظر حماكمة يف  احلجرة، 
اجلن�سي  االعتداء  التاآمر،  )الن�سب، 

وغريها( واحتمال اإعدامه قائم.
يتبدل  الرواية،  من  متقدمة  مرحلة  يف 
موجودات  على  الرقع  متو�سع  فجاأة 
ترتيبها،  باإعادة  يبداأ  بالنك  لكن  الغرفة، 
بعد  اجلدار  فوق  »جدار«  ل�ساقة  )ي�سع 
وهكذا(؛  »مقعد«  اإىل  ُغرّيت  قد  كانت  اأن 
يف  التناغم  »ترميم  اأو�سرت  ي�سّميها  عملية 
كون ممزق«. تبدو اأهمية ذلك يف اأنه ي�سبه، 
ــ نرغب بفعله  ــ كقراء  اإىل حد ما، ما كّنا 
منذ اأول القراءة، ونكون على و�سك اإمتامه 

عّما قليل.
وا�ستخدام  الرتميم،  مثل هذا  اإن عمليات 
القارئ«  »اأيها  »ال�رشد«،  مثل  عبارات 

القارئ  اإ�رشاك  تت�سمن  مرة،  من  اأكرث 
ت�سمى  تقنية  �سمن  ال�رشدية،  اللعبة  يف 
اأو ما ي�سمى »ما   ،»metafiction« اأدبياً 
يف  يت�سح  كما  غايته  ولهذا  الق�س«،  وراء 
نهاية الرواية. بعد انك�ساف م�سريه، على 
االأقل كما نعتقد، ينظر بالنك اإىل ال�سقف 
»وبينما يتاأمله، يرتاءى له اأنه يحدق بورقة 
بي�ساء«. هنا تت�سح مالمح »حجرة الكتابة« 
اأننا كنا جميعاً �سجناء فيها مع  التي يبدو 
بالنك. يفتح بالنك جمموعة اأوراق جديدة 
ويف �سفحتها االأوىل يقراأ، مدهو�ساً مثلنا، 
»رحالت يف حجرة  ذاته  العري�س  العنوان 
اأوىل  �سفحات  قراءة  يتابع  ثم  الكتابة«. 
طالعتنا  التي  ذاتها  االأوىل  ال�سفحات  هي 
الرواية. هكذا يندمج بالنك  اأول هذه  يف 
»واحداً  اأو�سرت-  يقول  وي�سري -كما  معنا، 
لعقل  امللّفقة  االأخيلة  نحن   ... االآن  مّنا 

اآخر«.
وحبكته  خال�سته  اأو�سرت  يطرح  هنا 
تعي�س  االأخيلة  هذه  اإن  طوياًل؛  املتوارية 

متنحها  اإذ  »الكاتب«،  �سانعها  من  اأكرث 
اأبديتها  مكتوبة(  تكون  اأن  )ميزة  الكتابة 

»وتُروى ق�س�سها دوماً حتى بعد موتها«.
ي�سلّم  جلّياً،  اأو�سرت  يربز  اخلامتة،  يف 
دون  من  العني  يف  بنا  ويحدق  مفاتيحه 
وا�سحة:  متكلم  �سمري  باأفعال  مواربة 
حيث  احلجرة  يف  بالنك  ترك  »اأنوي 
النافذة  ذات  احلجرة  يف  دام  »وما  هو«، 
املقفلة والباب املو�سد، فلن ميوت اأبداً، 
اأكتبها على  التي  الكلمات  ولن يكون �سوى 
بطريقة  ال�ستار  ي�سدل  �سفحته«،االآن 
ويبقى  تنطفئ«،  »االأ�سواء  م�رشحية  �سبه 
احلبكة  هذه  غرابة  اأمام  الده�سة  لنا 
االحتماالت  من  كثري  يف  نفكر  وجّدتها. 
قراءة  نعيد  اأن  ثالث:  اأبرزها  يكون  قد 
الرواية من بدايتها، اأن نح�سل على اأبديتنا 
ون�سري  ننكتب«  »باأن  اأو�سرت  طريقة  على 
نفّر من حجرة  اأن  اأو  ما،  لكاتب  »بالنكاً« 

الكتابة ورحالتها العجيبة اإىل غري رجعة.
 وكالت



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

كيف كانت بد�يتك يف 
عامل �لكتابة عموما و 
�لرو�ية �لق�سرية �أو ما 
يعرف بفن �خلاطرة ؟

وعي  هي  الكتابة  اأن  مبا 
اإن�سانية  بامل�ستقبل بو�سفه ق�سية 
لأن امل�ستقبل هو جزء من كينونة 
بني  دوما  تتحرك  التي  الإن�سان 
قطبي املا�سي وامل�ستقبل فحتما 
مبكرة  الكتابة  يف  بداياتي  كانت 
الثالث  ال�سن  يف  بداأت   ، ما  نوعا 
�سعبية  واأ�سعار  بخواطر  ع�رش 
عدة  يف  بها  �ساركت  ملحونة 
نف�سي  وجدت  لكنني  م�سابقات 
الروائية  للكتابة  اأميل  بعد  فيما 
الق�سرية  روايتي  بكتابة  فبداأت 
هذه يف ال�سنة الأوىل من اجلامعة 
م�ستتة  اأفكاري  وقتها  كانت  طبعا 
وا�ستوحيت  ا�ستجمعتها  اأنني  اإل 
روايتي من ق�سة حقيقية مع بع�ض 

التعديالت.

بد�ية حدثينا باخت�سار 
عن كتابك �ملو�سوم »�ليد 
�لثالثة » ما هو م�سمون 

دفتي �لكتاب خا�سة 
�نه عبارة عن ن�سو�ص 

ق�سرية جد� ؟

قلب  يف  الق�سة  اأحداث  تدور 
جزائري  �ساب  حول  اجلزائر 
مغرتب باإجنلرتا، وفتاة تعرفا عن 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  طريق 
و�سلت  حتى  عالقتهما  وتطورت 
اإىل حب كبري، واجهت هذه العالقة 
�سل�سلة من العراقيل وامل�ساكل اأين 
ق�ستهما.  اخليانة  و  احلب  ي�سكل 
وقعت  لأنه  الثالثة  باليد  �سميته 
خيانة بني حبيبني بتدخل �سخ�ض 
كانت   . مباأ�ساة  وانتهت  اآخر 
الكتاب  يحويها  التي  الن�سو�ض 
ق�سرية لأنها يجب اأن تكون هكذا 
الذي  املطول  احلديث  اأحبذ  ول 

خا�سة   ، للقارئ  امللل  يجلب 
اأ�سبحت  الطويلة  الروايات  واأن 
فاأردت  القراء  لأغلب  منفرا  �سيئا 
بال�سكل  ولكن  رواية  تكون  اأن 
 ، ودل  قل  ما  كل  يعني  املخت�رش 
واإن �ساء اهلل اأكون عند ح�سن ظن 

كل من �سيقراأ يل.

�ملبدعة من�سوري ، 
دعيني �لآن �أقف عند 

عنو�ن جمموعتك » �ليد 
�لثالثة » و هي  ق�س�ص 
ق�سرية جد� )ق . ق . ج 

(، كيف ت�سرحني لنا هذ� 
�لختيار؟

عفويا  كان  ال�سكل  لهذا  اختياري 
اأي اهتمام  اأبدي  يف البداية ، ومل 
بعد  فيما  لكن   ، الناحية  هذه  من 
وخ�سو�سا اأنني اأخذت فرتة طويلة 
يف كتابتها ، راأيت اأن اأغلب ما ين�رش 
الروائية اجلديدة  الإ�سدارات  من 
كبريا  ح�سوا  حتمل  اأنها  يقال 
مفرداتها  وكل  النواحي،  كل  من 
متداولة ومبتذلة ، فرتاجعت قليال 
مغاير  باأ�سلوب  الكتابة  واأعدت 
املعتادة  املفردات  منط  لك�رش 
وا�سلت  ثم  واملطول،  والأ�سلوب 
اأنهيت  حتى  الأخري  هذا  على 
العمل واإذا بها رواية ق�سرية، يعني 
الكم  ذلك  تاأخذ  مل  اأنها  �سعدت 
لكي تكون وا�سحة  ال�سفحات  من 
لعلها  يت�سفحها  من  لكل  وب�سيطة 
الذي  القا�سي  الواقع  للقارئ  تربز 
يعي�سه النا�ض يف بقعة ما من هذه 
املعاين  �ستات  وجتمع   ، الأر�ض 
واأر�ض  الروح  �سماء  بني  املتناثرة 

العقل.

ق�س�سك يف جمملها ، 
تت�سم بتعاطف و تفهم 
للم�ساعر �لب�سرية يف 
�ختز�ل ق�سايا �سر�ع 
�لذ�ت مع �لآخر ، فما 

تعليقك ؟

احلياة  اأن  قليل  قبل  قلت  كما 
ال�رشاعات  من  تخلو  ل  قا�سية 
بني  اأو   ، وذاتها  الذات  بني  �سواء 
تكون  اأن  اأردت  والآخر.  الذات 
نظرة  العمل  هذا  مت�سفح  نظرة 
يوجد  اأنه  مع  وراأفة،  اطمئنان 
الكثري من الظلم اإل اأنه يف النهاية 
ل بد واأن جتد �سيئا متوافقا معك 
على  يربت  اإن�سان  اأو   ، ويتفهمك 
متوقعة  غري  مكافاأة  اأو   ، كتفك 
�ساقت  مهما  لأنه   ، احلياة  من 
اأمل  ب�سي�ض  من  لبد  ال�سبل  بنا 

يرجعنا اإىل احلياة.
متعاطفة  اأكون  اأن  وب�سدة  وددت 
مع كل ال�سخو�ض واأن اأعطي مربرا 
مل  �سعور  وكل  يغفر،  مل  ذنب  لكل 
يُ�سّدق، لأنه يف النهاية �سياأخذ كل 
ذي حق حقه وكل �سخ�ض طريقه ، 
ول يبقى �سوى اأثر الكلمات الطيبة 
رحلتنا  طيلة  اجلميلة  واملواقف 

احلياتية.
اأبجدية  اإي�سال  اأردت  هنا  ومن 
خالفاتنا ومدى �سعوبتها لكن مع 
ذلك لبد من نقطة اتفاق ولو بعد 
طاحونة  يف  نتعرث  فقد  الفراق. 
دائم  ب�سكل  املختلطة  الإن�سانية 
وقوفنا  من  بد  ل  كذلك  اأننا  اإل 

على اأر�سها املنب�سطة.

من �سيقر�أ هذه 
�ملجموعة �سيجد ح�سور� 
قويا للأنثى، فهل حتتاج 
�لق�س�ص د�ئما حل�سورها 

كي تقول �ملختلف يف 
نظرك ؟

الق�س�ض  كل  بال�رشورة  لي�ض 
كي  لالأنثى  القوي  احل�سور  حتتاج 
تقول كل  ما هو خمتلف ، قد يكون 
بطلها رجال وقد يكون اأي�سا اإثباته 
ووجهة نظره تتعدى املعقول لدى 

الأنثى.
احلبكة  ح�سب  على  واأي�سا 
فعلى  لكاتبها  بالن�سبة  الق�س�سية 
اختيار  ميكن  الأ�سا�ض  ذلك 

ال�سخو�ض.

ما �لذي ي�ستثريك 
لكتابة ق ق ج، حدث �أم 

�سورة �أم حالة معاناة 
للذ�ت و للآخر ؟

لأن   ، �سبق  ما  كل  تكون  قد  رمبا 
�سيء يف هذه  كل  يعاي�ض  الإن�سان 
معاناة  حالة  اأظنها  لكن  احلياة، 
ويظلمنا  ي�ستفزنا  الذي  الآخر  مع 
بكل ما اأوتي من حيل . فاأكتب لأن 
النف�ض الب�رشية اأقل من اأن تتحمل 
كل هموم الدنيا ونكدها، فبدل اأن 
�سيق،  ذاتنا يف �رشاع  نلتف حول 
عبء  عنا  حتمل  كلماتنا  جنعل 
ونربز  الأمل،  �ساقية  يف  الدوران 
للعامل اأجمع اأننا مازلنا هنا اأحياء 
نكافح من اأجل بقائنا بكل ال�سبل.

ماذ� ت�ست�سرفني يف �أفق 
�لق�سة �لق�سرية جد� 

حاليا ؟

حاليا  الق�سرية  للق�سة  اأ�ست�رشف 
يعني  ق�سرية  كونها  ممتازا  واقعا 
على  يتوقف  الواقع  هذا  ولكن   ،
وعملوا  اجتهدوا  فاإذا  روادها، 
عن  وبحثوا  اأفكارهم  اإي�سال  على 
بالآخر  لالت�سال  جديدة  روافد 
لها  ف�سيكون حقا  املفردات،  عرب 
امل�ستقبل  يف  باخلري  مب�رش  واقع 

القريب باإذن اهلل.

هل من املمكن اأن تخو�ض 
القا�سة فريال  جتربة الكتابة 

الروائية قريبا ؟

اأكيد اإن �ساء اهلل �ستكون يل جتربة 
 ، امل�ستقبل  يف  الروائية  الكتابة 
نب�ض يف  مادام يل  قلمي  �ساأحمل 
باأفكاري  واأغامر   ، احلياة  هذه 
لعنة  اأن  واأظن   ، اجلميع  ليقراأها 
ميكن  ول  اأ�سابتني  قد  الكتابة 
هذا  يخمد  فلن   ، منها  التخل�ض 
كل  يف  يكتب  اأن  بعد  اإل  القلم 

الأجنا�ض الأدبية.

ما نوع �لدعم �لذي 
يحتاجه �ملبدع �ملثقف 

يف �لوقت �لر�هن؟

الدعم  يكون  اأن  ميكن  نظري  يف 
املثقف يف  املبدع  يحتاجه  الذي 
من�سات  وجود  هو  الراهن  الوقت 
واإ�سالحه  اآرائه  و  اأفكاره  لطرح 
احلياة  يف  الواقعة  لل�رشوخات 
الآذان  اإيجاد  �رشورة  وكذلك   ،
وحتلل  ت�سمع  التي  ال�ساغية 
هذا  معلومات  لترثي  وتناق�ض 
وت�سوبه  وعيه  من  وتزيد  املثقف 

اإذا كان خمطئا.

كلمة ختامية للقارئ

الب�سيط  عملي  يلقى  اأن  اأمتنى 
وير�سي  القراء  ال�سادة  قبول  هذا 
الثمار  اأوىل  تكون  واأن   ذائقتهم 
بعدها  ما  ليكون  املذاق  حلوة 

اأحلى واأحلى اإن �ساء اهلل.

�ملبدعة �ل�سابة فريال من�سوري«للو�سط«

»�ساأحمل قلمي مادام يل نب�ض يف هذه احلياة«
�أ�ست�سرف للق�سة �لق�سرية حاليا و�قعا ممتاز�

�ستكون يل جتربة �لكتابة �لرو�ئية يف �مل�ستقبل

فريال من�سوري من مو�ليد 20 �أفريل 1998 مبدينة �جللفة، طالبة �إعلم بجامعة �جللفة  وجلت هذه �ملبدعة عامل �لكتب و�ملطالعة يف 
وقت مبكر، لكن هو�سها بالكتابة بد�أ منذ كانت يف مرحلة �ملتو�سط .
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جمعية روؤيا للم�سرح وال�سينما يف زيارة لدار امل�سنني ب�سيدي مو�سى
للم�رشح  روؤيا  جمعية  نظمت 
ود  زيارة  احلجل   بعني  وال�سينما 
والعجزة  امل�سنني  دار  اىل  وتفقد 
ب�سيدي مو�سى باجلزائر العا�سمة 
، و�سط جو عائلي مليء باملحبة 
لإدخال  وذلك  والوئام،  والود 
البهجة وال�رشور على نزلء الدار 

بعد  جاءت  واملبادرة  الزيارة   ،
على  جمموعة  طرف  من  دعوة 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
اأيادي   « با�سم  تعرف  الفي�سبوك 
الأمل » باجلزائر العا�سمة.  وقد 
عن   ، روؤية  جمعية  اأع�ساء  اأكد 
ارتياحهم و�سعادتهم لهاذه الزيارة 

عائلية  زيارة   « يعتربونها  التي 
هو  خاللها  من  الهدف  كان   «
بهذه  املجتمع،  وتوعية  حت�سي�ض 
الفئة املجتمعية التي باتت حتتاج 
اإىل الرعاية والهتمام من طرف 
اجلزائر  بالوطن  ال�رشائح  كافة 
الغالية  وقد تبادل اأع�ساء اجلمعية 

�سائلني  النزلء  معظم  مع  احلوار 
املعي�سية  ظروفهم  عن  اإياهم 
اخلدمات  حول  وانطباعهم 
الردود  كانت  وقد  لهم،  املقدمة 
كلها ايجابية، منوهني بدور اإدارة 
الظروف  كافة  توفري  يف  املركز 
املالئمة للنزلء، ومربزين �سعيهم 

اىل جتديد لقائهم باأع�ساء جمعية 
امل�رشح يف منا�سبات اأخرى.  هذا 
يف الوقت الذي قدمت جمعية روؤية 
هدايا  للنزلء  وال�سينما  للم�رشح 
يف  متثلت  معنوية  ولكنها  ب�سيطة 
23 خامتا ف�سيا للعجائز ممنوحة 
حمالت  اأ�سحاب  طرف  من 

مع  احلجل  عني  يف  املجوهرات 
عرو�ض  اإىل  بالإ�سافة   ، احلناء 
م�رشحية وبهلوانية من املهرجني 
�رش�سور وفرفور واملهرج ال�سغري 
�سالح وبع�ض النا�سيد من طرف 
مهند�ض ال�سوت حمدي عبد اهلل.
بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف
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مديرة معهد الآثار، الدكتورة خديجة ن�شار بوا�شي »للو�شط »

بدعمه  اجلزائري  للرتاث  الرتويج  "علينا 
ماديا واإنعا�سه �سياحيا "

�شجلت  مديرة معهد الآثار ، الدكتورة خديجة ن�شار بوا�شي ح�شورا لفتا ومميزا  يف امللتقى الدويل الأول حول احلرف وال�شناعات عرب الع�شور  الذي 
نظمه  هذا املعهد الكائن مبلحقة بني م�شو�س  وهذا بال�شراكة مع املركز الوطني للبحث يف علم الآثار  و اجلمعية الوطنية  تراث »جزايرنا »  التي اهتمت 

بور�شات احلرفيني  ولقد احت�شنته جامعة اجلزائر 2 اأبو القا�شم �شعد  اهلل بوزريعة باجلزائر العا�شمة  يومي 11 و12 جوان 2019 ،   ولقد �شاهمت هذه 
التظاهرة القيمة  يف تبادل اخلربات  العلمية بني الدول العربية  والأجنبية ، وعلى هذا الأ�شا�س  تقربت يومية »الو�شط » من هذه ال�شخ�شية  البارزة   

اأين مت اإجراء هذا احلوار ال�شيق  الذي تطرقنا  من خالله  لق�شايا تتعلق بالرتاث اجلزائري  والآثار ،  م�شرية ذات املتحدثة يف هذا اللقاء  » اأن الآثار 
ت�شاهم  يف انتعا�س القطاع ال�شياحي الذي اأ�شبح ي�شكل دعما اقت�شاديا يف الوقت الراهن ». 

حاورها: حكيم مالك 

حدثينا  بداية، 
الدويل  امللتقى  عن 
احلرف  حول  الأول 
عرب  وال�شناعات 

الع�شور؟ 

بني   يجمع  امللتقى   هذا 
واجلانب  العلمي  اجلانب 
احلريف االجتماعي الثقايف 
ال�سياحي وبالتايل كل هذه 
تدخل  كلها  اجلوانب 
املداخالت  �سمن  من 
و12   11 يف  قدمت  التي 
على   2019 جوان  من 
�سارك  ور�سات   3 ح�سب 
باحثني  اأ�ساتذة  فيها 
خارج  ومن  اجلزائر  من 
وفرن�سا   اإ�سبانيا  اجلزائر  
وم�رص   واملغرب  تون�س  و 
وفل�سطني   وال�سودان 
منهم  البع�س  و  واالأردن 
احل�سور  عن  اعتذر 
ولكن  جنهلها  الأ�سباب 
ح�رصت   جمموعة   يف 
التبادل  يف  �ساهمت  والتي 
هذه  مع  العلمي  الثقايف 
عرف  ولقد    ، الدول 
م�ساركة  امللتقى  هذا 
ثالثة  �سنة  الدكتوراه  طلبة 
االآثار  ملعهد  التابعني 
بجامعة اجلزائر 2  الذين 
هم على و�سك االنتهاء من 
من  اأردنا  ولقد  ر�سائلهم  
امللتقى  مو�سوع  خالل 
اإحياء جانب  اأثري ، ثقايف 
�سياحي  واقت�سادي  فني 
الأنه ال ميكن اأن نتكلم على  
نربز  اأن  دون  ال�سياحة  
وهذه  ثقافتنا  من  جزء 
الثقافة لي�ست ثقافة ب�سفة 
للمنمنمات  بالن�سبة  عامة 
وال�سور... اإلخ ، ولكن  هذه 
�سميم  من  تنبع  الثقافة 
ما  فرتة  من  املجتمع 
ماليني  ومن  التاريخ   قبل 
ال�سنني عرب الع�سور وهذه 
املفتاحية  الكلمات  هي 
فهذه  وبالتايل    ، للملتقى 
على  جاءت  املبادرة 
ال  اأردنا  اأننا  اأ�سا�س  
يف  احلرفة  اإحياء  �سيما 
قفزة  اإعطائها  و  وطننا  

ونف�س جديد ،  خا�سة اأن 
قدراتهم  لهم  احلرفيني  
والدليل  واهتماماتهم 
موجود   هو  ما  ذلك  على 
وخمتلف يف هذا املعر�س  
، وعليه فالبد من ال�سلطات 
بيدهم  تاأخذ  اأن  املحلية 
منتوج  كل  االعتبار  وبعني 

ي�سنعونه .

التي  التو�شيات  ماهي   
اختتام  يف  بها  خرجتم 
امللتقى  هذا  اأ�شغال 

الدويل ؟ 

هذه  مثل  اللجنة  تبارك   
العلمية  التظاهرات 
مرة  باعتمادها  وتو�سي 
مع  �سنة  كل  مرتني  اأو 
متخ�س�سة  متاحف  اإن�ساء 
وال�سناعات  احلرف  يف 
امل�ستوى  على  التقليدية 
واجلمعوي  املحلي 
مع  التن�سيق  و�رصورة 
التي  العلمية  املوؤ�س�سات  
تخ�س�سات  بتدري�س  تعنى 
املغرب  يف  االآثار  علم 
تبادل  اأجل  من  العربي 
طريق  عن  اخلربات 
م�سرتكة  ملتقيات  عقد 
مع  اإطارية  واتفاقيات 
العمل على اإعداد م�سنفات 
وال�سناعات  للحرف 
امل�ستوى  على  التقليدية  
مراكز  اإن�ساء  مع  الوطني 
احلرفية  للمهارات  تكوين 
والتن�سيق   املختلفة  
املخت�سة  الهيئات  مع 
بغية  وهذا  الثقافة  كوزارة 
للحرف  االعتبار  اإعادة 
التقليدية  وال�سناعات 
اتفاقيات  اإبرام  بوا�سطة 
بني معهد االآثار والور�سات 
املعتمدة مل�ساعدة الطلبة 
االأعمال  ممار�سة   على 
الإجناز  التطبيقية 
املذكرات ور�سائل التخرج 
بيانات  قاعدة  خلق  مع 
وطنية للحرف وال�سناعات 
االعتبار  واإعادة  التقليدية 
�سندوق  باإن�ساء  للحرفيني 
املايل  بالتمويل  يتكفل 
ال�ستمرارية احلرف وعدم 
واحلر�س  عنها  التخلي 

هذا  اأعمال  ن�رص  على 
امللتقى الدويل االأول حول 
عرب  وال�سناعات  احلرف 

الع�سور. 

 ماذا عن املتحف الذي 
يف  عنه  الإعالن  مت 
هي  فما  امللتقى؟   هذا 
الإ�شافة التي �شيقدمها 
الأثري  املجال  يف 
باجلزائر عموما وملعهد 

الآثار خا�شة؟

لي�ست  الفكرة  هذه   
بالن�سبة ملعهد  باجلديدة  
الت�سعينات  يف  الأنه  االآثار 
كان موجودا  متحفا لالآثار  
وكان  م�سو�س  بني  يف 
االأثرية  اللقى  بني  يجمع 
من  جتمع  كانت  التي  
طرف االأ�ساتذة و الباحثني 
اأثناء احلفريات  مع عر�س 
فهذا  وعليه  منها  البع�س 
املتحف الذي مت االإعالن 
امللتقى  هذا«  يف  عنه 
للحرف  االأول  الدويل 
الع�سور«  عرب  وال�سناعات 
اإحياء  اإعادة  يف  �سي�ساهم 
واملتمثلة  اأو�سع  جمال  يف 
التي   اجلزائر2  جامعة  يف 
كليات  عدة  فيها  تتواجد 
اهلل يف  وبارك   ومعهدين  
اجلزائر  جامعة  رئي�سة 
زرداوي  الدكتورة     2
هذا  فكرة  �ساحبة  فتيحة 
�سيرتك   الذي  املتحف 
وجديدة   جميلة  وثبة 
واإعطاء  بالنهو�س  ت�ساعد 
االأثري  للمجال  اآخر  كيانا 

يف جامعة اجلزائر2 . 

�شاهمت  مدى  اأي  اإىل 
انتعا�س  يف  الآثار 
ال�شياحي  القطاع 

باجلزائر؟

تزخر  اجلزائر  اإن 
الرثي  االأثري  برتاثها 
و  اأ�سالتها،  يعك�س  الذي 
الذي  احل�رصي  بعدها 
التاريخ  اأعماق  يف  ي�رصب 
قبل  ما  ع�سور  من  بدًءا 
مبختلف  مروًرا  التاريخ 
القدمية،  احل�سارات 

اال�سالمية و اال�ستعمارية؛ 
بدليل املخلفات املادية و 
الالمادية التي و�سلت اإلينا 
الفرتات  هذه  خمتلف  من 
تثبيت  يف  �ساهمت  التي  و 
الع�رص  الوطنية يف  هويتنا 
عن  تعرب  فهي  احلديث؛ 
بهذه  ارتباطنا  و  اأ�سالتنا 
ت�ساهم  االأر�س.كما 
القطاع  انتعا�س  يف  االآثار 
اأ�سبح  الذي  ال�سياحي 
يف  اقت�ساديا  دعما  ي�سكل 

الوقت الراهن. 

اأهداف  تتمثل  فيم   
معهد الآثار؟ 

من االأهداف ال�سامية التي 
معهد  حتقيقها  اإىل  ي�سبو 
على  احلفاظ  هو  االآثار 
احل�ساري  الرتاث  هذا 
با�ستعمال  تثمينه  و  الهام 
العلمية  الو�سائل  خمتلف 
اال�ستعانة  و  املتطورة 
التي  العلوم  مبختلف 
 ، معها  يتكامل  و  يتفاعل 
اأ�سالفنا  ورثة  فاعتبارنا 
معهد  ي�سعى  االإرث،  لهذا 
االآثار باأ�ساتذته املخت�سني 
اإىل  املجال  هذا  يف 
باأهمية  طالبنا  حت�سي�س 
احل�ساري  املوروث  هذا 
يتحتم  بالتايل  و  الهام، 
و  عليه  املحافظة  علينا 
حمايته و ترقيته و تنميته 
نقله  من  نتمكن  حتى 
االأجيال  اإىل  تو�سيله  و 
و  اأمانة  بكل  امل�ستقبلية 

على اأكمل وجه.

الآثار،  معهد  مديرة 
ن�شار  الدكتورة 
يف  بوا�شي  خديجة 

�شطور...

االآثار  معهد  مديرة 
خديجة  ن�سار  الدكتورة 
بوا�سي ،مولودة  ببولوغني 
رتبتها  العا�سمة  باجلزائر 
التعليم  اأ�ستاذة  العلمية 
ال�سهادات  ومن   العايل  
 1978 عليها  املح�سل 
التاريخ  يف  :لي�سان�س 
اجلزائر/1979  –جامعة 

:دبلوم يف علم االآثار )اآثار 
اأك�س  اإ�سالمية(جامعة 
فرن�سا/  بروفن�س.  اآن 
الدرا�سات  :دبلوم   1980
املعمقة - جامعة اأك�س اآن 
 1986 فرن�سا/  بروفن�س. 
يف  ثالثة  درجة  دكتوراه 
فخار  االإ�سالمية:  االآثار 
اأك�س  جامعة  خزف.  و 
فرن�سا/  بروفان�س-  اآن 
دكتوراه  �سهادة   2010 يف 
دولة يف االآثار االإ�سالمية: 
على  الزخرفية  العنا�رص 
االإ�سالمية  امل�سكوكات 
االآثار– معهد  املغرب  يف 
،من  اجلزائر2  جامعة 
االأعمال املهنية  من 1986 
:اأ�ستاذة  غاية2010  اإىل 
بالدرو�س  مكلفة  م�ساعدة 
جامعة  االأثار   معهد   –
  2010 ومن  اجلزائر- 
هذا-اأ�ستاذة  يومنا  اإىل 
يف  ع�سو  »اأ«/  حما�رصة 
مبعهد  العلمي  املجل�س 
�سنة  1985اإىل  من  االأثار 
2000 / نائب مدير مكلف 
للمعهد  بالبيداغوجيا 
ثالث  ملدة  لالآثار  الوطني 
   /  1997/  2000 �سنوات. 
2004 اإىل يومنا هذا ع�سو 
يف االحتاد العام  االآثاريني 
من     / القاهرة  العرب 
2008/2006 : رئي�سة ق�سم 
باملعهد   االإ�سالمية  االآثار 
ومن  2009/2008 : رئي�سة 
امل�سرتك  اجلذع  ق�سم 
باملعهد  و من  2017 اإىل 

معهد  مديرة   : هذا  يومنا 
االآثار ومن اأعمالها العلمية 
: اأ�ستاذة على م�ستوى معهد 
التالية  املحاور  يف  االآثار 
االإ�سالمية  :احل�سارة 
الفخار  االإ�سالمي،  ،الفن 
منهجية  االإ�سالمي، 
مدخل   االأثري،  البحث 
منهج  االآثار،  علم  اإىل 
االأثرية   اللقى  ت�سيري 
العليا  باملدر�سة  ،اأ�ستاذة 
تاريخ   : اجلميلة  للفنون 
الفن، وم�سوؤولة على خمرب 
»الفخار«)  بيداغوجي 
الفرتة االإ�سالمية(، اأعمال 
بحفرية  لفخار  تطبيقية 
) باتنة  )والية  مروانة 

 ، )تلم�سان(  واملن�سورة 
ثالث  يف  تطبيقية  اأعمال 
 ، االآثار(  )معهد  حلقات 
احلفريات  يف  اال�سرتاك 
:حفرية   1986/1985  :
�رصق  )مروانة  اإنقاذ  
 1990/1987   ، اجلزائر( 
املن�سورة-  :حفرية 
تلم�سان )برنامج على عدة 
اجلزائر(،  غرب  دفعات 
2001/1999 :حلقات بحث 
االإ�سالمي  اخلزف  حول 
 (  3 باردو  –جامعة 
الوطنية  والوكالة  فرن�سا( 
من   ، اجلزائر  لالآثار 
2000/1999 :امل�ساركة يف 
 ROM. ICC درو�س: 
ومن  اجلزائر    – اإيطاليا 
يف  امل�ساركة   2017/2016
البحري   زموري  حفرية 

كما   ، بومردا�س  بوالية 
تاأطري:  يف  �ساهمت  اأنها 
مذكرات نهاية اللي�سان�س،  
العليا،  الدرا�سات  دبلوم 
و   2 ما�سرت  ماج�ستري، 
امل�ساريع:  ومن  دكتوراه. 
ال�سنة  م�رصوع   2003
بفرن�سا/  اجلزائرية 
اجلزائر  م�رصوع   2007
العربية  الثقافة  عا�سمة 
ملتقى  يف  واال�سرتاك   /
بالقاهرة  العرب  االأثريني 
 2009 اإىل   2005 �سنة  من 
و   2016 اإىل   2014 و 
ملتقيات  يف  امل�ساركة 
م�رصوع   2013 بفرن�سا/  
للفخار  ال�سناعية  املراكز 
اجلزائر.  يف  اخلزف  و 
منوذجا  ميلة  منطقة 
هذا  يومنا  اإىل   2016  /
الرتاث  بعنوان  م�رصوع 
والفني  ملدينة  املعماري 
يخ�س  وفيما  ميلة. 
بني  اخلزف  الن�رص: 
واحلا�رص2003/  االأم�س 
يف  املعمارية  الزخارف 
العثماين..2007/  العهد 
على  الزخرفية  العنا�رص 
االإ�سالمية  امل�سكوكات 
 / هـ   8  – (ق4  املغربية 
– 14 م2013. املراكز   10
ال�سناعية للفخار و اخلزف 
)منطقة  اجلزائر.  يف 
منوذجا.(2013  ميلة 
من�سورات  الطبع.  حتت 
CRASC الكرا�سك 

وهران(.
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر 
الإ�صابة مبر�ض باركن�صون

الإ�صابة  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين تزيد 
ال�صلل  مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من 
مر�ض  با�صم  املعروف  الرعا�ض 

باركن�صون، بن�صبة الثلث تقريبا.
كوليدج  جامعة  يف  باحثون  واعتمد 
خالل  اإليها  تو�صلوا  نتائج  على  لندن 
قواعد  اإح�صائيات  من  عاما   12
بجميع  امل�صت�صفيات  يف  البيانات 

اأنحاء اإجنلرتا.
التي  البيانات  يف  الباحثون  ونظر 
مليوين  من  اأكرث  هناك  اأن  تك�صف 
امل�صت�صفى  اإىل  اإدخالهم  مت  �صخ�ض 
ال�صكري  مبر�ض  اإ�صابتهم  ب�صبب 
ومتت  مرة،  لأول  الثاين  النوع  من 
مقارنتها ببيانات �صتة ماليني �صخ�ض 
اأنهم  اإل  بال�صكري،  م�صابني  غري 
الطبية  العمليات  من  جمموعة  اأجروا 
عروق  مثل  الب�صيطة  واجلراحية 
الدودية  الزائدة  وا�صتئ�صال  الدوايل 

وا�صتبدال مف�صل الفخذ.
�صخ�ض  مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
هناك  كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
14252 ت�صخي�صا ملر�ض باركن�صون يف 
امل�صت�صفى،  دخولهم  من  لحق  وقت 
اأكرث من 6  مقارنة مع 20878 من بني 
ال�صكري،  مر�ض  دون  �صخ�ض  ماليني 
من  لحق  وقت  يف  ت�صخي�صهم  مت 
مر�ض  مع  امل�صت�صفى،  دخولهم 

باركن�صون.
من  املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
توؤدي  الثاين  النوع  ال�صكري من  مر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خماطر  زيادة  اإىل 

يف  الأخذ  مع   ،%32 بن�صبة  باركن�صون 
العمر  مثل  اأخرى  عوامل  العتبار 
التي  الدرا�صة  ووجدت  واجلن�ض، 
قدمت اإىل الأكادميية الأمريكية لطب 
اأعلى  يكون  قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب، 
والذين  �صنا  الأ�صغر  الأ�صخا�ض  لدى 
يعانون من م�صاعفات مر�ض ال�صكري. 
توما�ض  الدكتور  الدرا�صة  وقال موؤلف 
اإنه  لندن،  كوليدج  جامعة  من  وارنر، 
يبدوان  املر�صني  اأن  من  الرغم  على 
التي  الدرا�صة  نتائج  اأن  اإل  متعار�صني 
تو�صل اإليها فريقه توحي بوجود �صلة 
ومر�ض  الثاين  النوع  من  ال�صكري  بني 
ال�صلل الرعا�ض، حيث يعتقد الباحثون 

باأن الرتباط يرجع اإىل ا�صتعداد وراثي 
درا�صة  واأن  خا�صة  للحالتني،  م�صرتك 
�صابقة ك�صفت عن وجود اأكرث من 400 
ال�صكري  بكل من مر�ض  مرتبط  جني 

ومر�ض باركن�صون.
تلعبه  قد  الذي  الدور  عن  وف�صال 
املر�صني،  بني  الربط  يف  اجلينات 
تطور  يف  ال�صبب  باأن  الباحثون  يعتقد 
ال�صكري  تاأثري  هو  باركن�صون  مر�ض 
الدماغ،  يف  الإن�صولني  اإ�صارات  على 
الإن�صولني  اجل�صم  يقاوم  حيث 
ال�صكر  اأو  الغلوكوز  لتحويل  ال�رضوري 
الدماغ  خاليا  اأن  ومبا  طاقة،  اإىل 
يف  ال�صكر  على  خا�ض  ب�صكل  تعتمد 

اأن  ميكن  ال�صبب  هذا  فاإن  الطاقة، 
يربط بني املر�صني ب�صكل وا�صح.

اأن  الآن  »ميكننا  قائال:  وارنر  وتابع 
نقول ب�صكل اأكرث تاأكيدا اأن هناك �صلة 
باركن�صون،  وداء  ال�صكري  مر�ض  بني 
من  املزيد  اإجراء  اإىل  بحاجة  لكننا 
كان  �صواء  العالقة،  لفهم  الأبحاث 
مر�ض  تاأثري  اأو  الوراثة  ب�صبب  ذلك 
وقد  كليهما،  اأو  الدماغ  على  ال�صكري 
يكون فهم الرابط بني هذين املر�صني 
تبطئ  عالجات  لتطوير  املفتاح  هو 
عنه  تعجز  ما  وهو  باركن�صون،  م�صار 

العالجات احلالية«.

الأرق

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

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ض  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�صل اإىل دواء يعالج مر�ض ال�صلل الرعا�ض )باركن�صون( �صيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�صغط املرتفع ي�صّمى ا�رضاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 

من العالجات تو�صف باأنها مثبطات قنوات الكال�صيوم، والتي تعمل على تو�صعة ال�رضايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث و�صرتن ب�صيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 
ا�رضاديبني تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة بال�صلل الرعا�ض، وقد �صعت الأبحاث لفهم �رض 
تاأثري هذا الدواء، ونُ�رضت نتائج الدرا�صة يف دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، واأظهرت اأن 

اخلاليا الع�صبية بالدماغ امل�صوؤولة عن حركة الع�صالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�صموم، ومع 
ارتفاع م�صتوى الكال�صيوم يف هذه اخلاليا ت�صمر ومتوت ب�صبب ال�صموم التي تنتجها بنف�صها 

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

وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �صمحت بنقل التجارب من احليوانات اإىل الب�رض، ونظراً لعدم 
وجود اآثار جانبية لدواء ا�رضاديبني يتم اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالوليات املتحدة، 

وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من الإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل الرعا�ض.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�صكري، ويف الوقت نف�صه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ض ال�صكر 

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

ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع �صاعات 
من ابتالعه.

وبح�صب التقرير الذي ن�رضته دورية »نات�صيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�صكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل الدم وت�صاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رضاف الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى 

ال�صكري الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�صتوى ال�صكر بالدم ب�صكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رضطان الثدي، �صيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت الأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رضيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رضطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رضطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رضطان، واأن تتحرر الآلف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�صتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رضطان وتقدمي العالج املنا�صب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ل ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �صبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رضطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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ح�سن �لظن باهلل
به  الظن  وح�سن  الذنوب  اأعظم  من  يعد  باهلل  الظن  �سوء 
يت�سف  التي  ال�سفات  واأجمل  القربات  اأجل  من  �سبحانه 

بها اأولياءه .
 : تعاىل  بقوله  ال�سوء   به ظن  يظن  من  اهلل  توعد  وقد   *
َكاِت  ِ ُ�شرْ ِكنَي َوالرْ ِ ُ�شرْ ُنَاِفَقاِت َوالرْ ُنَاِفِقنَي َوالرْ َب الرْ ] َويَُعِذّ
 ُ َب اهلَلّ ورِْء ، َوَغ�سِ ورِْء ، َعلَيرِْهمرْ َداِئَرةُ ال�َسّ ِ َظَنّ ال�َسّ اِنّنَي ِباهلَلّ الَظّ
رًيا [ �سورة  َعلَيرِْهمرْ َولََعنَُهمرْ َواأََعَدّ لَُهمرْ َجَهنََّم  َو�َساَءترْ َم�سِ

الفتح ) 6 ( .
*  و قال تعاىل :

ِمَن  تُمرْ  بَحرْ �سرْ َفاأَ اأَررَْداُكمرْ  ِبَرِبُّكمرْ  َظنَنرْتُمرْ  الَِّذي  َظنُُّكُم  َوَذِلُكمرْ   [
يَن [ . �سورة ف�سلت ) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على  ا�ِشِ َ الرْ
العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 
مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن يجازيهم 

على اأعمالهم قال تعاىل :
] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال ترجعون [ 

�سورة الوؤمنون ) 115 ( .
قلبه  يعقد عليه الرء  ما  اأعظم  باهلل  الظن  واإن  ح�سن   *

وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له على عباده يف 
جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً 

، فرب نقمة يف طياتها نعمة .
مِرّ  ي�سيبك من  ما  اأن  تعلم  اأن  باهلل  الظن  و من ح�سن   *
ذنب  على  عقوبة  اأو  لك  درجات  رفعة  هو  اإمنا  الق�ساء 

وقعت فيه . 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�شيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العالني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم الوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد الدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع القدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
َو َواأرُْمررْ  من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الرَْعفرْ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. َ ِر�سرْ َعِن الرْ ِف َواأَعرْ ِبالرُْعررْ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�شاف الاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: الال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
ال�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: الروج من الالف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة الالف  والثانية: 
الخالف«  دليل  »مراعاة  بها  الراد  اأن 
الخالف.  دليل  اإعمال  بها  فالراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  الزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
الالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  الالف  من  الروج  ع�شة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

الذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  الالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة الالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

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

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ
يُن الرَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لرِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيرَْها اَل تَبرِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطرْ َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴾  )  رُْقوا ِباأَيرِْديُكمرْ اإِىَل التَّهرْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنرِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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اأحمد فهمي: مل اأتقا�ض اأجرًا 
عن »حملة فرعون«    

قال الفنان اأحمد فهمي اإنه مل يتقا�ض اأجراً عن ظهوره �ضيف �رشف 
يف فيلم »حملة فرعون« للمخرج روؤوف عبدالعزيز، بطولة الفنان عمرو 

�ضعد، والذي يُعر�ض حالياً داخل دور العر�ض ال�ضينمائي يف م�رش.
اأنه معتاد على عدم تقا�ضى مليم واحد عند ظهوره  واأ�ضاف فهمي، 
�ضيف �رشف يف ال�ضينما، م�ضرياً اإيل اأنه ال يرتدد يف م�ضاعدة زمالئه 

طاملا اأن م�ضاركته �ضتحمل اإفادة لهم، بح�ضب قوله.
املنتجني  مطالب  على  »اأوافق  قائاًل:  كالمه  على  الفنان  ودلل 
رف�ض  رغم  الأفالمهم،  الدعائية  االإعالنات  يف  م�ضاهدي  با�ضتخدام 
جنوم يظهرون ك�ضيوف �رشف هذه املطالب، ولكن حينما ا�ضتاأذنني 
املنتج حممد ال�ضبكي يف ظهوري باإعالن »حملة فرعون« وافقت دون 

تردد.
وي�ضارك يف بطولة »حملة فرعون« روبي وحممود عبداملغني وحممد 
وثور  تاي�ضون  مايك  العامليان  والنجمان  املريغني  وحمدي  لطفي 

بجورن�ضون.

»ت�سرنوبل«.. امل�سل�سل الذي هز العامل يف خم�ض حلقات

حممد �سعد يدر�ض االعتذار عن »عالء الدين«

انتهى م�شل�شل »�شراع العرو�ش« الذي اأ�شبح ال�شغل ال�شاغل للعامل ل�شنوات، واملو�شم الأخري كان الأكرث انتظارا يف تاريخ امل�شل�شالت 
على الإطالق، ولكن �شبكة »اأت�ش بي اأو« كانت تعد العدة ل�شتمرار ا�شتحواذها على اهتمام امل�شاهدين حتى بعد عر�ش املو�شم 

الأخري من م�شل�شلها الأ�شهر، وذلك بعر�ش م�شل�شل »ت�شرنوبل« الذي فاق كل التوقعات امل�شبقة له.
احتل هذا امل�ضل�ضل قبل اأن ينتهي 
قائمة  حلقاته  اآخر  عر�ض  حتى 
على  تقييما  امل�ضل�ضالت  اأعلى 
بن�ضبة 9.6  اأم دي بي«  »اآي  موقع 
من 10، وياأتي »�رشاع العرو�ض« يف 
املركز ال�ضاد�ض، و«بركينغ باد« يف 

املركز اخلام�ض.
العرو�ض«  »�رشاع  عك�ض  وعلى 
حلقاته  تقييمات  اأخذت  -الذي 
موقع  على  الرتاجع  يف  النهائية 
و�ضلت  حتى  بي«  دي  اأم  »«اآي 
 -4.3 تقييم  اإىل  االأخرية  حلقته 
حافظ »ت�رشنوبل« على التقييمات 
املرتفعة التي و�ضلت اإىل 9.9 يف 
هذا  يف  ليت�ضابه  االأخرية،  احللقة 
باد«  »بركينغ  م�ضل�ضل  مع  االأمر 
ذاته  التقييم  على  ح�ضل  الذي 

بال�ضبط عن اآخر حلقاته.
ت�رشنوبل  حادثة  ب�ضاأن  ذكرياتنا 
م�ضو�ضة للغاية، فمن ناحية الكثري 
من م�ضاهدي امل�ضل�ضل يف الوقت 
يولدوا  اأو مل  اأطفاال  كانوا  احلايل 
بعد عند انفجار املفاعل ال�ضهري، 
طبيعة  وب�ضبب  اأخرى  ناحية  ومن 

مل  املتكتمة  ال�ضوفياتي  االحتاد 
ب�ضفافية،  التفا�ضيل  كل  طرح  يتم 
اأهم مزايا  واحدة من  تلك  وكانت 
يعيد  الذي  »ت�رشنوبل«  م�ضل�ضل 

اكت�ضاف الق�ضة القدمية.
هي  النووية  ت�رشنوبل  كارثة 
انفجر  حني  التاريخ  يف  االأ�ضهر 
حوايل  وفاة  يف  وت�ضبب  املفاعل 
 2000 واإ�ضابة  �ضخ�ضا   40
املادية  اخل�ضائر  وقدرت  اآخرين، 
بحوايل 3 مليارات دوالر، واأعلنت 
اأوكرانيا  ب�ضمال  بريبيات  مدينة 
التلوث  ب�ضبب  حمظورة  منطقة 

االإ�ضعاعي.
خم�ض  من  امل�ضل�ضل  يتكون 
مازن،  كريج  كتابة  من  حلقات، 
اإنتاج  وهو  رينك،  جون  واإخراج 
بي  »اأت�ض  �ضبكة  بني  م�ضرتك 
»�ضكاي«  و�ضبكة  االأمريكية  اأو« 

الربيطانية.
وكل من املخرج واملوؤلف قادمان 
باالأعمال  غنية  ذاتية  ب�ضرية 
رينك  جون  فاملخرج  املختلفة، 
قدم من قبل حلقات يف امل�ضل�ضل 

وكذلك  باد«،  »بركينغ  ال�ضهري 
مازن  كتب  حني  يف  ديد«،  »الكينغ 
»هاجنوفر«،  فيلمي  �ضل�ضلة 

و«�ضكاري موفيز«.
اأمينا  نقال  امل�ضل�ضل  ويقدم 
اأوكرانيا  وقعت يف  التي  لالأحداث 
اأفريل   27 يوم  �ضباح  ال�ضوفياتية 
العديد  الكاتب  راجع  وقد   ،1986
اأن  قبل  املختلفة  امل�ضادر  من 
من  حلقاته،  تاأليف  يف  ي�رشع 
تقارير حكومية وق�ض�ض �ضخ�ضية 

وجمالت علمية وكتب تاريخية.
ولت�ضوير امل�ضل�ضل مت اإعادة اإن�ضاء 
لت�رشنوبل  مماثل  ب�ضكل  مدينة 
بجو  االحتفاظ  مع  ليتوانيا،  يف 
املنتجون  وعرث  اأ�ضيل،  �ضوفياتي 
عن  متوقف  نووي  مفاعل  على 
لي�ضتخدم  فيزاجينا�ض  يف  العمل 
اخلارجية  اللقطات  ت�ضوير  يف 
نوع  نف�ض  من  وهو  والداخلية، 
ت�رشنوبل،  مفاعل  وت�ضميم 
يف  كذلك  عدة  م�ضاهد  و�ضورت 

اأوكرانيا.
�ضم طاقم التمثيل جاريد هاري�ض 

وهو  ليجا�ضوف،  فالريي  دور  يف 
تعيينه  مت  �ضوفياتي  كيميائي 
كارثة  يف  التحقيق  للجنة  رئي�ضا 
احلكومة  كانت  وبينما  ت�رشنوبل، 
على  التكتم  حتاول  ال�ضوفياتية 
قام  حجمها  من  والتقليل  الكارثة 
وت�ضببت  بالعك�ض،  ليجا�ضوف 

اأوروبا  اإنقاذ  �رشاحته و�ضدقه يف 
ب�ضبب  اأكرب  كوارث  من  ال�رشقية 
انفجار  ومنع  االإ�ضعاعي،  التلوث 

املفاعالت الثالثة املتبقية.
لالإميي  قبل  من  تر�ضح  هاري�ض 
و«ذا  مني«،  »ماد  م�ضل�ضلي  عن 
مثل  اأفالم  يف  و�ضارك  كراون«، 

هوملز،  ل�ضريلوك  الظالل«  »لعبة 
لبنجامني  املحرية«  »احلالة  و 

بوتون.
�ضتيالن  البطولة  هاري�ض  و�ضارك 
بوري�ض  دور  يف  �ضكار�ضجارد 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  �رشبينا 
الوزراء الذي قاد اللجنة احلكومية 
وعمل  احلادث،  بعد  ت�رشنوبل  يف 
طريقة  ليحددا  ليجا�ضوف  مع 
التعامل مع الكارثة، وتقع خالفات 
ال�ضدام  ب�ضبب  الرجلني  بني 
الطبيعي بني العلم والدولة، وظهر 
من  العديد  يف  �ضكار�ضجارد 
االأعمال، اآخرها فيلم »ماما ميا«.

و�ضاهم هذان املمثالن باالإ�ضافة 
املر�ضومتني  ال�ضخ�ضيتني  اإىل 
العمل  يف  الواقعية  وح�ض  باإتقان 
االأ�ضالة  اإ�ضفاء طابع من  ككل يف 
على امل�ضل�ضل، مما جعله اأكرث من 
امل�ضاهدون  يتابعه  عمل  جمرد 
اأ�ضلية عن حادثة مثرية  بل وثيقة 

وغام�ضة التفا�ضيل.

يا�سر جالل ي�سيد بفيلم »�سبع الربمبة« لرامز

يدر�ض الفنان حممد �ضعد االعتذار 
بطولة  يف  امل�ضاركة  عدم  عن 
الدين«  »عالء  امل�رشحي  العر�ض 
بعد  الهواري  جمدي  للمخرج 
مرة  من  اأكرث  معه  االأخري  تفاو�ض 

دون اإمتام التعاقد ب�ضكل ر�ضمي.
وقال م�ضدر من داخل امل�رشحية،اإن 
عز  اأحمد  بالفنان  التقي  الهواري 
املا�ضي،  رم�ضان  �ضهر  نهاية  يف 
اخلا�ضة  النهائية  اخلطوط  وو�ضعا 
بالعر�ض متهيداً لبدء الربوفات بعد 

انتهاء عز من ارتباطاته ال�ضينمائية، 
يف  جدياً  يفكر  �ضعد  اأن  م�ضيفاً 
االعتذار عن جت�ضيد �ضخ�ضية »جن 
يفكر  املخرج  جعل  ما  امل�ضباح«، 
يف اأ�ضماء بديلة لتاأدية الدور، ولكنه 
اململكة  من  �ضعد  عودة  ينتظر 
اأيام،  خالل  ال�ضعودية،  العربية 

ملعرفة قراره النهائي.
تعاقدت  قد  روبي  الفنانة  اأن  يذكر 
على امل�ضاركة يف بطولة امل�رشحية 

اأمام اأحمد عز.

اأ�ضاد الفنان يا�رش جالل مب�ضتوى فيلم »�ضبع الربمبة«، بطولة 
اأفالم  مو�ضم  �ضباق  يف  يناف�ض  والذي  جالل،  يا�رش  �ضقيقه 

عيد الفطر املبارك.
ال�ضينمات،  اإحدى  داخل  الفيلم  �ضاهد  اإنه   ، جالل  وقال 
م�ضيفاً  الكوميدي،  بالطابع  تت�ضم  التي  باأحداثه  وا�ضتمتع 
اأنه مل يرتدد يف تلبية رغبة �ضقيقه يف الظهور ك�ضيف �رشف 
اال�ضم  يحمل  م�ضل�ضل  يف  ج�ضدها  التي  »رحيم«،  ب�ضخ�ضية 
نف�ضه يف رم�ضان قبل املا�ضي، بخا�ضة اأن الفيلم �ضهد ظهور 
كل من اأحمد ال�ضقا واأمري كرارة ب�ضخ�ضيتي »من�ضور احلفني« 

و«�ضليم االأن�ضاري«.
ومتنى الفنان التوفيق لكل االأفالم املعرو�ضة يف م�رش، لثقته 

يف بذل اجلميع ملجهودات م�ضنية اأثناء ت�ضويرها.
وحممد  عو�ض  جميلة  الربمبة«  »�ضبع  بطولة  يف  وي�ضارك 
ثروت وحممد عبدالرحمن وبيومي فوؤاد ومها اأبوعوف، من 

تاأليف لوؤي ال�ضيد واإخراج حممود كرمي.

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�ض التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع االأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 

ال�سحب  
مطبعة اجلزائر الو�ضط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة الترد 
اإىل ا�ضحابها �ضواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  االدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�ضوؤول الن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  
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مليار   3.75 بغرامة   مر�سيد�س  تهدد  اأملانيا 
الديزل انبعاثات  معايري  ملخالفة  يورو 

الأملاين  النقل  وزير  هدد 
غرامة  بفر�ض  �شاور  اأندريا�ض 
داميلر  على  يورو   مليار   3.75
لو�شعها  وذلك  مر�شيد�ض،  مالكة 
برجميات تتالعب بالنبعاثات يف 

�شيارات الديزل.
وذكرت جملة �شبيغل الأملانية اأن 
�شاور ا�شتجوب رئي�ض داميلر ديرت 

زيت�شه خالل الثنني املا�شي حول 
وفان  الركاب  �شيارات  موديالت 
موؤخرا  اكت�شف  التي  مر�شيد�ض 
قانونية  غري  برجميات  بها  اأن 
�شاور  فقد �رصح  رويرتز  وح�شب 
باأن ما ي�شل اإىل 750،000 �شيارة 
مر�شيد�ض رمبا تاأثرت بالتالعب 
الأملانية  احلكومة  يدفع  قد  ما 

يورو   5،000 غرامة  فر�ض  اإىل 
)21،880 ريال( على كل �شيارة.

اإجبار  مت  اأنه  بالذكر  واجلدير 
ا�شتدعاء  مر�شيد�ض موؤخرا على 
لرت   1.6 رينو  مبحرك  فان  فيتو 
النبعاثات  معدلت  لتخطيها 
القانونية، اإل اأن �شانعة ال�شيارات 
القرار  على  ا�شتاأنفت  الأملانية 

فالعالقات  لذا  الق�شاء،  اأمام 
متوترة بينهما حاليا.

اجتماع  ينعقد  اأن  ومقرر  هذا 
بني م�شوؤويل داميلر ووزارة النقل 
اجلاري  يونيو  نهاية  الأملانية 
�شيارات  تهيئة  �شبل  لبحث  وذلك 
انبعاثات  معايري  مع  مر�شيد�ض 

الديزل القانونية وحل اخلالف.

كارولينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�ستعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر 
منزال بالكامل

ا�شتعلت األ�شنة اللهب يف بي اإم دبليو، ما اأدى اإىل تدمري منزل بالكامل يف ولية كارولينا اجلنوبية ح�شب و�شائل الإعالم 
اأنها كانت متوقفة  ال�شيارة هي املت�شبب يف احلريق بالرغم من  باأن  اأثبتت بالفعل  الأمريكية، فاإن التحقيقات 

ومركونة يف املراآب.
بها،  فاإن مالكة املنزل فتحت املراآب لأخذ �شيارتها واخلروج  الأمريكي،  الدفاع املدين  وح�شب 

لتفاجاأ بنريان �شخمة تلتهم بي اإم دبليو خا�شتها، مع العلم اأنه مل يتم الك�شف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�شل فيه رجال الإطفاء اإىل موقع احلادث، كان غالبية املنزل قد احرتق 

بالفعل واحتاجوا 302.8 األف لرت مياه قبل اأن يتم اإخماد النريان.
لي�شت هذه اأول مرة حترتق فيها بي اإم دبليو، حيث ك�شفت ABC يف تقريرها خالل العام 
اإم دبليو على مدار اآخر 5 �شنوات يف الوليات  املا�شي عن احرتاق ما يزيد عن 40 بي 

املتحدة.
ويف نوفمرب 2017، ا�شتدعت �شانعة ال�شيارات الأملانية 1.4 مليون �شيارة ملخاطر احرتاق 

اإىل  يعود  بناوؤها خالل 2006-2011 وذلك  والتي مت   Z3و X3و X5الثالثة واخلام�شة و الفئة 
عيب يف تو�شيالت مكيف الهواء. م�شوؤولو الإطفاء م�شتمرون حاليا يف التحقيق وقد �رصحوا باأنه 

�شيتم �شوؤال بي اإم دبليو عّما اإذا كانت ال�شيارة امل�شتعلة متورطة يف الإ�شتدعاء اأم ل.

مر�سيد�س تتميز بـ "وح�س" 
ريا�سي جديد

Mercedes-" �رصكة  اأعلنت 
�شيارة  اإطالق  نيتها   "AMG
لع�شاق  خم�ش�شة  مميزة  جديدة 
ال�شيارة  هذه  وتنفرد  ال�رصعة 
 AMG GT" ا�شم  حتمل  التي 
اأنيق  بهيكل   "Door Coupe-4
عايل الن�شيابية، ي�شبه اإىل حد ما 
Mercedes-" �شيارات  هيكل 
Benz SLC" مزود بجناح هوائي 
خلفي ي�شفي على املركبة املزيد 

ب�رصعات  القيادة  عند  الثبات  من 
عالية ومن املنتظر اأن تظهر هذه 
ال�شيارة بـ 3 اأنواع من املحركات: 
توربينية بـ 8 اأ�شطوانات وعزم 585 
و639 ح�شانا، وحمركات توربينية 
لهذه  وميكن  ح�شانا   435 بعزم 
اإىل  املركبة زيادة ت�شارعها من 0 
 3.2 غ�شون  يف  �شاعة  كلم/   100
 315 �رصعة  اإىل  والو�شول  ثانية، 

كلم/ �شاعة

اأ�سباب واأعرا�س اختالط الزيت واملاء داخل حمرك ال�سيارة وخماطره
املحرك هو واحد من اأهم اأجزاء 
على  عمله  يف  ويعتمد  ال�شيارة، 
واملاء  الزيت  منها  عدة عنا�رص 
خمتلف،  عمل  له  منهما  وكل 
ببع�شيهما  يختلطان  عندما  لكن 
يت�شبب ذلك يف اأعرا�ض خطرية 
اختالط  اأ�شباب  هنا  ون�شتعر�ض 
الزيت واملاء والأعرا�ض الناجتة 

من هذا الختالط.
اأ�شباب اختالط الزيت مع املاء 

يف املحرك

1- تفكك الأختام

عن  عبارة  هي  املحرك  اأختام 
قطع 

احلديد  من  م�شنوعة  دائرية 
ال�شيارة  مبحرك  ت�شتخدم 
من  به  املوجودة  الزيوت  ملنع 
هذه  تهالك  حال  ويف  الت�رصب، 
منها  الزيت  يت�رصب  الأختام 
ومن  الردياتري،  مباء  ويختلط 
عالمات اأنه ال�شبب يف الت�رصيب 
الطبقة  على  الزيت  ظهور  هو 

اخلارجية للختم.
اخلا�ض  اجلوان  تلف   -2

باملحرك
من  رفيع  جزء  هو  واجلوان 
يف  العلوي  اجلزء  يغلق  املعدن 
املحرك، ويعمل على منع ت�رصب 
املاء اأو الزيت من املحرك اىل 
ويف  اخلارج، 

للحرارة  املحرك  تعر�ض  حال 
اأو تهالك اجلوان، ينتج  ال�شديدة 
اإىل  املحرك  زيت  ت�رصب  عنه 

قنوات املياه.

الزيت  اأعرا�ض اختالط 
مع املاء

حرارة  يف  امل�شتمر  الرتفاع 
القيا�ض  من  اأعلى  املحرك، 

الطبيعي ب�شكل ملحوظ.
تغري ملحوظ للون الزيت وزيادة 

كثافته داخل املحرك.
الردياتري  من  املاء  �شحب 

وتناق�شه باإ�شتمرار.
ي�شا  اأ

داخل  املاء  لون  يف  تغري  جند 
الردياتري.

تغري �شوت املحرك مع ا�شطراب 
واهتزاز اأثناء الدوران.

غرفة  من  ودخان  اأبخرة  خروج 
املحرك.

قد جند اهتزاز وا�شطراب اأثناء 
يف  ارتفاع  مع  املحرك  ت�شغيل 

ال�شوت.
هذه  من  اأي  ظهور  عند  اأخريا 
يجب  �شيارتك،  على  الأعرا�ض 
اإيقاف املحرك عن العمل فورا، 
والتوجه اإىل مركز �شيانة حتى ل 
تتفاقم امل�شكلة وتوؤدي اإىل تلف 

املحرك.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تراجع �شعبية في�س بوك بني املراهقني

   �أظهرت در��سة ملركز �أبحاث 
�ملر�هقني  من   %51 �أن  بيو 
ي�ستخدمون في�س بوك، يف حني 
ملوقع   %85 �إىل  �لن�سبة  تزيد 
و%69  لإن�ستغر�م  و%72  يوتيوب 
موقع �سناب �سات وح�سب موقع 
»�سي نت دوت كوم« �ملتخ�س�س 
يف �لتكنولوجيا فاإن �لأمر ي�سبح 

�أ�سد �سوء�ً، بعد �سوؤ�ل �ملر�هقني 
��ستخد�ماً  �لأكرث  �ملوقع  عن 
 %32 قال  حيث  قبلهم،  من 
منهم �إنهم ي�ستخدمون يوتيوب، 
با�ستمر�ر و15% �إن�ستغر�م، و%35 
وقال  �سات،  �سناب  ي�ستخدمون 
10% فقط من �ملر�هقني �لذين 
�سملهم �مل�سح �إنهم ي�ستخدمون 

وقالت  با�ستمر�ر.   بوك  في�س 
�إنهم  �ملر�هقني  من  �أقل  ن�سبة 
�لتو��سل  مو�قع  ي�ستخدمون 
با�ستمر�ر  �لأخرى  �لجتماعي 

مثل تويرت، ووريدت، وتامبلر.
 %95 فاإن  نف�سه  �لوقت  يف 
�إنهم  قالو�  �ملر�هقني  من 
�لتو��سل  مو�قع  ي�ستخدمون 

�لهو�تف  عرب  �لجتماعي 
�ملر�هقون  يقدم  ومل  �لذكية.  
ر�أياً ملمو�ساً عما �إذ� كانو� يرون 
�لتو��سل  مو�قع  �إىل  �لدخول 
�سيئاً  �أم  جيد�ً  �لجتماعي 
وقال 45% منهم �إن تاأثري مو�قع 
على  �لجتماعي  �لتو��سل 

حياتهم ل �إيجابي ول �سلبي.

م�شاعد »Alexa« ال�شوتي ي�شاعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

�أكدت �رشكة �أمازون �مل�سنعة مل�ساعد�ت »Alexa« �ل�سوتية �أنها �ست�سيف 
�إليها ميز�ت جديدة مل�ساعدة �لأطفال على تعلم �للباقة و�آد�ب �حلديث.

وي�سري �خلرب�ء يف �ل�رشكة �إىل �أن �لكثري من �لآباء باتو� ي�ستكون يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية من طريقة �حلديث �لتي يعتمدها �أطفالهم، وخ�سو�سا عند ��ستعمال 

�لأو�مر �ل�سوتية للتو��سل مع �لأجهزة �لذكية، لذ� قررو� �إطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم �ل�سوتي �ملنزيل »Alexa«، تنفذ �أو�مر �مل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤ�له �أو طلبه بعبار�ت معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكر�«، 

وبالتايل �سيعتاد �لأطفال مع �لوقت على �حلديث �للبق.
وبالإ�سافة لتلك �مليز�ت فاإن �لتحديث �جلديد �سيمنع »Alexa« من 

�ل�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبار�ت نابية، كما ميكن لالآباء �أن 
يربجموه ليحظر على �لأطفال �سماع �لأغنيات �لتي حتوي عبار�ت غري لئقة.

يذكر �أن �أمازون �أ�سافت موؤخر� �لعديد من �لتح�سينات و�مليز�ت على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعد�ت �ل�سوتية �ملوجودة يف �لأ�سو�ق 

كم�ساعد �آبل �لذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�شهرية
 

 »CT6« �سيار�ت  من  �جلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
�إم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيار�ت  �لأقوى  �ملناف�س  ت�سبح  �أن  �ملتوقع  �ملعدلة، 
 »CT6« لـ  �خلارجية  �ملالمح  من  �لعديد  �لتعديالت  و�سملت  �لفاخرة  دبليو 
كممت�سات �ل�سدمات �لأمامية و�خللفية وغطاء �ل�سندوق �خللفي و�مل�سابيح 

�لتي �أ�سبحت �أكرث متيز� مع �إدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة �لعادية �جلديدة من هذه �ل�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 �أ�سطو�نات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 �أح�سنة، �أما �لن�سخة �لريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  �ل�سيار�ت،  لهذه  و�آمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحد�ت  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فر�مل  �أقر��س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع �نزلق 

�ل�سيارة �أثناء �حلركة �ل�رشيعة.

حت�شبا لأي عقوبات اأمريكية

»Huawei« تطور نظام ت�شغيل 
 »Windows« خا�س بها بديال عن

 »Android« و

�ل�سينية،   Huawei طورت �رشكة 
ليكون  بها،  خا�س  ت�سغيل  نظام 
�لت�سغيل  نظامي  عن  بديال 
 ،Windowsو  Android
 South China �أكدت  ح�سبما 

.Morning Post
يف  �لر�ئدة  �ل�رشكة  بد�أت  وقد 
�ل�سني،  يف  �لذكية  �لهو�تف  بيع 
�خلا�س  �لت�سغيل  نظام  بتطوير 
�أن �رشعت  بعد  بها يف عام 2012، 
حتقيق  باإجر�ء  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سينية   ZTE �رشكة  حق  يف 
لت�سنيع معد�ت �لت�سالت �ل�سلكية 
من  لحقا  ومنعت  و�لال�سلكية، 
��ستخد�م �لتكنولوجيا �لأمريكية يف 

منتجاتها.

 South China و�أو�سحت 
�لعمل على  �أن   Morning Post
نظام �لت�سغيل �لذي �سيكون متاحا 
�ملحمولة  �لأجهزة  من  كل  يف 
حالة  يف  �ملكتب،  �سطح  و�أجهزة 
»�ل�سيناريو �لأ�سو�أ« وهو �أن تفر�س 
�لوليات �ملتحدة عليها، كما كانت 

.ZTE سد�
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لنظام �لذي 
تطويره،  من   Huawei متكنت 
من   ،Android من  بكثري  �أ�سو�أ 
�لوقت  ويف  �خل�سائ�س.  حيث 
ل  �أنها  �ل�رشكة  �إد�رة  توؤكد  نف�سه، 
حال  يف  �لنظام  لإطالق  تخطط 
�لأمريكية  �لتقنيات  ��ستخد�م  كان 

متاحا.

»Disney« تطرح �شرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  يف  �خلرب�ء  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  �ل�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
�ألعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

�لفيديو.
 »Force Jacket« �سرتة  و�سممت 

�لو�قع  وتقنيات  �ألعاب  خ�سي�سا ملحبي 
من  بالعديد  وزودت  �لفرت��سي، 
و�أكيا�س  و�ل�سغط  �حلركة  م�ست�سعر�ت 
هو�ئية تنتفخ فجاأة ويف حلظات معينة، 
يتلقى  باأنه  �سعور�  �مل�ستخدم  لتعطي 

�سدمات حقيقية �أثناء ممار�سة �للعب.

كما توفر هذه �ل�سرتة مل�ستخدمها �أثناء 
م�ساهدة �لفيديوهات �لفرت��سية �سعور� 
�لو�قع،  يف  كما  تالم�سه  �لأ�سياء  باأن 
وميكن  �حلقيقة،  يف  �لعناق  �سعور  �أو 
مل�ستعملها �لتحكم ب�سدة �ل�سغط �لذي 

تولده على ج�سمه.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  �لتابعني  �ملحللني  �أحد  ذكر 
�لأمريكية   »Merrill Lynch«
�أن �رشكة  �لتمويل  �ملتخ�س�سة بخدمات 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  �آبل 
�أن  �خلرب�ء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  �لهاتف  هذ�  يزود 
عدة  �أكدت  قد  كانت   ،»microLED«
مو�قع �أن �آبل تعمل على تطويرها حاليا، 
حيث تتميز تلك �ل�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث �ل�سوء ب�سكل م�ستقل. 
تاأكيد  من  مدة  بعد  �لأخبار  تلك  وتاأتي 
�ل�رشكة  �أن   »Patently Apple« موقع

 »8K« بدقة  �سا�سات  تطوير  على  تعمل 
خم�س�سة للهو�تف �لذكية و�لكمبيوتر�ت 
باأنها  وتتميز  �لفرت��سي،  �لو�قع  وخوذ 
�مل�ستخدم  عني  حركة  تتبع  على  قادرة 
وتوفري �لطاقة. ويذكر �أن �آبل لي�ست �أول 
�رشكة تعمل على تطوير تقنيات �لهو�تف 
وعلى هام�س  مدة،  فمنذ  للطي،  �لقابلة 
فيغا�س،  ل�س  يف   2018-CES معر�س 
عن  �ل�رشية  �سام�سونغ  �رشكة  رفعت 
�سا�سة  مع  ذكي  لهاتف  �لأويل  �لنموذج 
يطرح  �أن  �ملفرت�س  من  للطي،  قابلة 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�شجل 
براءة اخرتاع جديدة

�لإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  �خرت�ع  بر�ءة   »Meizu« �ل�سينية 
بتقنية جديدة للهو�تف �لذكية وذكر موقع 
GizChina �ل�سهري �أن »بر�ءة �لخرت�ع 
�لفائت  �لعام   Meizu بها  تقدمت  �لتي 
بتقنية  تتعلق  موؤخر�،  عنها  و�رشحت 

�لأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  �لذكي،  �لهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  �ملا�سح  يو�سع  �أن  �ملفرت�س 
لي�ستخدم  �ل�سا�سة،  �أ�سفل   Home
لقفل �لهاتف وحتى �إمتام عمليات �لدفع 

�لإلكرتوين«.

�لب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  �أن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  �لهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هو�تف �رشكة  تظهر يف  �أن  �ملنتظر  من 
�ستطرح  �لتي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



حممد بن ترار

بيان  يف  العدل  وزارة  ك�شفت 
حمبو�شا    4226 ت�شجيل  عن  لها 
امتحان  اجراء  يف  با�رش  قد 
من  2019بداية  لدورة  البكالوريا 
 43 موزعني  االحد   اأم�س  يوم 
حتولت  التي  عقابية  موؤ�ش�شة  
يوؤطرها   امتحان  مراكز  اىل  
وفقا  الرتبية  قطاع  من  اإطارات 
وزارتي  بني  املربمة  لالتفاقية 
العدل والرتبية  يف جمال التكوين 
وتاأطري  بامل�شاجني   اخلا�س  

االمتحانات .
امل�شاجني  عدد  اأرتفع  وقد  هذا 
املقبلني على التعلم واالمتحانات  
خ�شبا  طريقا  اىل  حتولت  بعدما 
من  اجل  اال�شتفادة من  تخفي�س 
لدى  خا�شة  واالعفاء  العقوبة 
بتهم  املتابعني  املحبو�شني  
 ، االعفاء  من  ت�شتفيد  ال  خطرية 

ق�شايا  املتابعات يف  غرار   على 
التهريب   ، القتل   ، املخدرات 
النجاح  ا�شبح  حيث   ، واالإرهاب 
اىل   الو�شول  اأو  البكالوريا  يف 
درجات متقدمة من التعليم ت�شفع 
اأو يف  له  باال�شتفادة من االعفاء 

تخفيف االحكام.

العدل  وزارة  اأ�شارت  وقد  هذا 
�شجل  حمبو�شا   40417 ت�شجيل 
مبختلف  الدرا�شة   ملوا�شلة 
حمبو�شا    32323 منهم  االطوار 
يبا�رش تعليمه عن بعد  و955 اخر  
ملوا�شلة  اجلامعات  يف   م�شجل 
تعليمهم  العايل ، من جانب اخر 

ت�شجيا 7139 حمبو�س يدر�س  مت 
مت  كما   ، االمية  حمو  اق�شام  يف 
بتقدمي  اأ�شتاذا  ل702  ال�شماح 
املوؤ�ش�شات  داخل  الدعم  درو�س 
النزالء  لدى  خا�شة  العقابية  
نهاية  امتحانات  على  املقبلني 
ال�شنة ، من جانب اخر  مت اإح�شاء 
41403 نزيال  ي�شتفيد من  تكوين  
تخ�ش�شا  على117  موزعا  مهني  
ان  العدل  وزارة   واأ�شارت  هذا   ،
على  واالدماج  التكوين   م�شالح 
م�شتو 43 موؤ�ش�شة عقابية عرفت 
النزالء  عدد  يف  كبريا  ارتفاعا 
امل�شتوى   حت�شني  على  املقبلني 
ال�شنة  نهاية  امتحانات  واجراء 
يف  النجاح  حتول   منذ  وذلك   ،
من  اال�شتفادة  ي�شمن  االمتحان  
االعفاء   وحتى  العقوبة  تخفيف 
عدد   ارتفاع  على  �شجع  ما  منها 
االمتحانات    على   املقبلني 

الطامعني يف العفو.

بعدما حتولت  اإىل  طريق خ�سب لال�ستفادة من  تخفي�ض العقوبة  اأو االعفاء

وزارة العدل حت�سي 4226  حمبو�سا يجتاز 
البكالوريا  يف 43 موؤ�س�سة عقابية

وزير الداخلية الفرن�سي، 
كري�ستوف كا�ستانري

فرن�سا ترف�ض 
اإن�ساء نظام 

احل�س�ض لالجئني
اأكد وزير الداخلية الفرن�شي، كري�شتوف 
نظام  اإن�شاء  لفكرة  رف�شه  كا�شتانري، 
ي�شتفيد  املهاجرين  ال�شتقبال  ح�ش�س 
ا�شتعداده  اأكد  لكنه  اللجوء،  طالبو  منه 
الهجرة  من  اأخرى  »اأ�شكال  ملناق�شة 
ال�رشعية«وقال الوزير يف حوار مع موقع 
»فيما  اإنه  اليوم،  »جورنال دو دميون�س« 
احل�ش�س  نظام  يعترب  اللجوء،  يخ�س 
والأخالقي  الدولية،  اللتزاماتنا  مناق�شا 
طلبات  كل  درا�شة  يجب  �شخ�شيا.  اأنا 
اللجوء، وهذا ال يعني بال�رشورة قبولها« 
تخ�شي�س  »م�شاألة  الوزير  واأ�شاف 
اإطار  يف  مناق�شتها  ميكن  احل�ش�س 
الهجرة  من  اأخرى  اأ�شكال  حول  حوار 
الهجرة  نوع  يحدد  اأن  دون  ال�رشعية«، 
احل�ش�س  نظام  ي�شملها  اأن  ميكن  التي 

)عائلية، اأو اقت�شادية، اأو طالبية...(.
واأكد كا�شتانري اأن تقريرا اأعده املجل�س 
تخ�شي�س  حول  �شابقا  الد�شتوري 
»ا�شتبعاد  اإىل  خل�س  لالجئني  ح�ش�س 
هذه الفكرة متاما«وكان رئي�س احلكومة 
يوم  اأعلن  فيليب،  اإدوار  الفرن�شية، 
»نقا�شا  �شتنظم  حكومته  اأن  االأربعاء 
اللجوء  �شيا�شة  حول  �شنة«  كل  برملانيا 
والهجرة، حيث �شيحت�شن الربملان اأوىل 

هذه النقا�شات يف �شهر �شبتمرب القادم.
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ابتداء من اليوم االثنني
الفريق قايد �سالح يف 

زيارة عمل واإىل بب�سار 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  يقوم 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س 
اليوم االثنني بزيارة عمل  ابتداًء من يوم  �شالح، 
بب�شار،  الثالثة  الع�شكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�س 
لوزارة  بيان  االأحد  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب 
الدفاع الوطني و اأو�شح امل�شدر ذاته اأنه خالل 
الفريق قايد �شالح على  الزيارة »�شي�رشف  هذه 
تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية، يندرج يف 
اإطار اختتام �شنة التح�شري القتايل 2019-2018، 
واأفراد  اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات  يعقد  و 

الناحية الع�شكرية الثالثة«

 تي�سم�سيلت 

اإنقاذ كهل بعد �سقوطه 
داخل بئر

من  لتي�شم�شيلت  املدنية  احلماية  اأعوان  متكن 
�شقوطه  بعد  املوت  من   �شنة(   49( كهل  اإنقاذ 
ببلدية   »ال�رشاوقة«  بدوار  عميقة  بئر  داخل 
لرجام ح�شبما علم لدى ذات امل�شالح. و اأو�شح 
ذات امل�شدر اأن االأعوان متكنوا من اخراج هذا 
الكهل الذي كان يعمل يف ور�شة حلفر هذا البئر 
الذي يبلغ عمقها 13 مرتا و ذلك يف ظرف ربع 
تعر�س  قد  ال�شخ�س  هذا  باأن  م�شيفا  �شاعة 
اإىل  نقله  ا�شتلزمت  الراأ�س  و  الظهر  يف  الإ�شابة 
اال�شتعجاالت الطبية بالعيادة متعددة اخلدمات 
من  خطرية«و  »لي�شت  حالته  باأن  علما  للرجام 
حتقيقا  الوطني  الدرك  م�شالح  فتحت  جهتها 

ملعرفة اأ�شبتب هذا احلادث. 

ال�سلف 
اإتالف 12 هكتارا من الغطاء 

الغابي خالل 15 يوما  
ال�شلف  والية  اقليم  عرب  �شجلت  حرائق   8 اأتت 
الغابي، خالل  الغطاء  على زهاء 12 هكتارا من 
ومكافحة  الوقاية  حملة  انطالق  من  يوما   15
احلرائق، ح�شبما علم اأم�س االأحد لدى حمافظة 
بذات  باالإعالم  املكلف  واأو�شح  الغابات 
�شجلت  م�شاحله  اأن  بوغالية،  حممد  امل�شالح، 
الوقاية  حملة  انطالق  من  يوما   15 اأول  خالل 
 11.75 عن  يربو  ما  اتالف  احلرائق  ومكافحة 
�شبت  حرائق   8 يف  الغابي  الغطاء  من  هكتارا 

بجنوب �رشق الوالية.

غليزان  
�سكان الرتاميية وال�سعبة 

احلمراء يحتجون
ارهيو  بوادي  الرتاميية  دوار  �شكان  اأم�س  احتج 
على  جتمعوا  حيث  بجديوية  احلمراء  وال�شعبة 
النفايات  �شاحنات جمع  عبور  نقطة  من  مقربة 
من  ومنعهم  االأتربة  وجمع  املنزلية  والبقايا 
اأ�شبحت  التي  ال�شلبية  لالآثار  نظرا  التفريغ 
وانت�شار  روائح  من  البقايا  تلك  عن  تنجم 
الذي  االإزعاج  على  ف�شال  وال�رشا�شري  للديدان 
لل�شاحنات  الدوؤوبة  احلركة  بفعل  ال�شكان  طال 
لل�شلطات  عاجل  بتدخل  طالبوا  املحتجون 
اإعادة  اأجل  من  الوايل  راأ�شها  وعلى  املحلية 
اأكرث  اخلزينة  كلف  الذي  الردم  مركز  يف  النظر 
عام  منت�شف  تد�شينه  ومت  �شنتيم  مليار   20 من 
تدهور  ظل  ويف  البيئة  وزير  قبل  من   2018
البلدي  ال�شعبي  النائب باملجل�س  تنقل  االأو�شاع 
لبلدية وادي ارهيو اإىل عني املكان لالطالع على 
االأو�شاع واال�شتماع اإىل ان�شغاالتهم اإال اأنه تفاجاأ 
العودة  على  اأرغموه  الذين  املحتجني  بانتفا�شة 
راجال ومن ح�شن حظه فر بجلده جراء غ�شب 
ال�شكان الذين حملوه مبعية املري ورئي�س الدائرة 
ال�شابق م�شوؤولية اجناز مركز للردم يخالف متاما 
الذين  املحتجون  ح�شب  واملقايي�س  املعايري 
طالبوا ال�شلطات العليا بفتح حتقيق يف امل�رشوع 

الذي اأنفقت عليه اأمواال طائلة.

البويرة

العط�ض يع�سف بقرى العجيبة 
يف عز ال�سيف

بني 15 اإىل 16 جوان 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح4 
اأ�سخا�ض

الواقعة  العجيبة  بلدية  قرى  �شكان  يعي�س 
على بعد 25 كلم �رشق عا�شمة والية البويرة 
بهم  ع�شفت  حادة  عط�س  اأزمة  وقع  على 
اإىل  مع بدايات ف�شل احلر وحولت حياتهم 
جحيم حقيقي يرزحون حتت نري الرحالت 
ال�شاقة للح�شول على قطرة املاء يف وقت 
املنتخبة  املجال�س  خمتلف  وعود  بقيت 
جمرد  الفارطة  ال�شنوات  خالل  املتعاقبة 
االإنتخابية  احلمالت  يف  لال�شتهالك  كالم 
الن�شيان اىل حني  �رشعان ما يدفن يف طي 
اإعادة نف�س اال�شطوانة خالل كل 5 �شنوات 

 .
اأكد �شكان قرى اأزكنون واملدر�شة وبوعكا�س 
وغريها قي ت�رشيحات متفرقة لهم ليومية » 
الو�شط » اأنهم مل ي�شدقوا اأنف�شهم يف �شنة 
منازلهم  ربط  االأكرب  حلمهم  يبقى   2019
مبادة املاء ال�رشوب التي ال ميكن اال�شتغناء 
الفرتة  خالل  اإليها  احلاجة  تزداد  بل  عنها 
هو  لتوفريها  الوحيد  و�شبيلهم  ال�شيفية 
باأثمان  املياه  �شهاريج  اإقتناء  اىل  جلوئهم 

باهظة ت�شل اإىل 1500 دج لل�شهريج الواحد 
ب�شبب ج�شع بع�س اأ�شحاب ال�شهاريج الذين 
الغالبى من  لنهب جيوب  الفر�شة  ي�شتغلون 
على  عنها  غنى  يف  هم  مب�شاريف  الزوالية 
حد قولهم ، كما ا�شتغرب حمدثونا حرمان 
من  قربهم  رغم  املادة  هذه  من  مناطقهم 
الذي  بالوالية  �شد  اأكرب  ثاين  تيل�شديث  �شد 
البلديات واملناطق داخل  تتزود منه عديد 
وخارج اإقليم الوالية كامل�شيلة والربج االأمر 
الذي اعتربوه اإجحافا وتهمي�شا ممنهجا لهم 
رغم الوعود املتكررة للم�شوؤولني باإنهاء هذا 
غري  اجل  اإىل  معلقا  يبقى  الذي  االإ�شكال 
اإىل  اأزكنون  قرية  بقاطني  اأدى  ما   ، م�شمى 
على  اأقدموا خاللها  احتجاجية  �شن حركة 
اإ�شماع  اأجل  من  ليومني  البلدية  مقر  غلق 
اجل  من  ال�شلطات  على  وال�شغط  �شوتهم 
التحرك �رشيعا وجت�شيد وعودها االنتخابية 
على ار�س الواقع منا�شدين وايل الوالية من 
يف  الق�شية  هذه  يف  العاجل  التدخل  اجل 

اأقرب االآجال .

اإىل 16 جوان  خالل الفرتة املمتدة بني 15 
على  اليوم  هذا  �شبيحة  غاية  اإىل  و   2019
ال�شاعة الثامنة �شباحا )اأي خالل 24 �شاعة 
املدنية  احلماية  وحدات  �شجلت  االأخرية( 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخال   3071
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
هذه  املواطنني،  طرف  من   اال�شتغـاثة 
اأن�شطة  �شملت خمتلف جماالت  التدخالت 
بحوادث  املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماية 
املرور، احلوادث املنزلية، االإجالء ال�شحي، 

اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على 
اثر عدة حوادث مرور منها  04 االأكرث دموية 
 19 اإ�شابة  و  اأ�شخا�س   03 وفاة  يف  ت�شببت 
نقلهم  ثم  اإ�شعافهم  مت  اأين  بجروح،  اآخرين 
ح�شيلة  اأثقل  امل�شت�شفيات،  خمتلف  اإىل 
و01   امراأة   01 بوفاة   اإليزي  بوالية  �شجلت 
الوزن  من  �شيارة  انقالب  اثر  على  ر�شيع، 
اخلفيف على الطريق الوطني رقم 03 ببلدية 

ودائرة عني اأمنا�س.   

اجللفة 

حملة للتربع بالدم
مبدينة  نظمت  التي  بالدم  للتربع  حملة  �شهدت 
اجللفة  ا�شتقطابا كبريا ملانحني اأوفياء و اأخرون 
اإطار  يف  ن�شبت  ت�شامنية  خيمة  بهم  عجت  جدد 
االحتفاء باليوم العاملي للتربع بالدم امل�شادف لــ 

14 من �شهر جوان من كل عام.
و�شجل يف م�شتهل املبادرة - التي دعا اإليها مكتب 
هيئة االإغاثة اجلزائرية جلمعية االإر�شاد واالإ�شالح 
والطفولة  االأمومة  بالتن�شيق مع مركب  اجلزائري 
والطاقم  الالزمة  االإمكانات  الذي وفر من جانبه 
ال�شباحية  الفرتة  يف  جمع  طبي-  وال�شبه  الطبي 
الفعل  هذا  اعتادوا  ملتربعني  كي�شا   60 من  اأزيد 
اأنف�شهم من بني  احل�شاري و اآخرون جدد وجدوا 
الطبي امل�رشف على  الطاقم  ويرتقب  املتربعني 
كي�س من  بلوغ جمع قرابة 100  التربع هذه  حملة 
من  التاأكد  بعد  وجعلها  اأوال  الأجل حتليلها   ، الدم 
خلوها من االأمرا�س املعدية يف رفوف بنوك الدم 

لالإ�شتفادة منها يف احلاالت االإ�شتعجالية .

�سيدي بلعبا�ض 

حجز 400 غرام 
من الكيف املعالج

متكنت م�شالح الدرك الوطني ب�شيدي بلعبا�س من 
حجز 400 غرام من الكيف املعالج بنب بادي�س و 
اأ�شخا�س متورطني ح�شبما علم لدى  توقيف �شتة 
انه مت حجز  اأو�شح ذات امل�شدر  و  امني  م�شدر 
تفتي�س  عملية  بعد  املخدرات  من  الكمية  هذه 

مل�شكن احد املتورطني.
و اأ�شار ذات امل�شدر اإىل اأن املتورطني من بينهم 
بلعبا�س  �شيدي  واليتي  بني  ما  ين�شطون  موظف 
من  جارية  التحقيقات  تزال  وال  هذا  تلم�شان  و 
تروج  التي  ال�شبكة  هذه  اأفراد  باقي  ك�شف  اجل 

املخدرات باجلهة الغربية للبالد.

 النقل باجتاه ال�سواطئ 
عني متو�سنت

273 ترخي�سا 
ال�ستغالل اخلطوط 

عني  بوالية  النقل  مديرية  منحت 
اجلاري  جوان  �شهر  خالل  متو�شنت 
خطوط  ال�شتغالل  ترخي�شا   273
خالل   الوالية  �شواطئ  باجتاه  للنقل 
مو�شم اال�شطياف، ح�شبما علم لدى 

ذات الهيئة.

�سالح يرد على 
عر�ض ريال مدريد 

ويوفنتو�ض

يبدو اأن تتويج ليفربول بلقب دوري اأبطال 
وهدافه  جنمه  دفع  املو�شم،  هذا  اأوروبا 
اأكرث،  به  للت�شبث  �شالح  امل�رشي حممد 
له  املقدمة  العرو�س  كل  رف�س  فقد 
ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  للرحيل 

احلالية.
اأن  اإجنليزية،  اإعالمية  تقارير  وك�شفت 
الدويل امل�رشي رف�س عر�شني مغريني، 
تقدما بهما نادي يوفنتو�س، بطل اإيطاليا 
وريال  االأخرية،  الثمانية  املوا�شم  يف 
اأن  التقارير،  واأو�شحت  االإ�شباين  مدريد 
 150 قيمته  عر�شا  قدما  الفريقني  كال 
بخدمات  للظفر  ا�شرتليني،  جنيه  مليون 
االأخري  هذا  اأن  اإال  عاما،  الـ27  �شاحب 
مطلع  توج  الذي  ليفربول  مغادرة  رف�س 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  ال�شهر  هذا 
منذ  واالأوىل  تاريخه،  يف  ال�شاد�شة  للمرة 
مع  �شالح  اأو�شاع  اأن  اإىل  واأ�شارت   2005
ليفربول جيدة جدا، وقد ارتاأى اأن يوؤجل 

النظر يف م�شتقبله اإىل املو�شم املقبل.
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