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 القي�دي ال�س�بق لالأفالن
 ق��سة عي�سى للو�سط:

هيئة الت�شيري اأفقدت 
احلزب مكانته و م�شاره 
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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حذر من حم�ولت ا�ستغالل 
احلراك ال�سعبي

 جـــــــاب الـــــله يفـــــتح
  النار  على الإمارات 

وفرن�شا وال�شعودية 

اأعرا�ص الحتق�ن تهدد الأفالن

 بومهدي وبدعيدة يقودان
 حملة �شد بو�شارب 

ينظمون م�سرية �سخمة هذا الثالث�ء ب�مل�آزر

 الأطباء املقيمون ين�شمون 
اإىل احلراك ال�شعبي 

روؤى

الآليات الع�شر حلّل الأزمة

 

 ال�شيا�شية يف اجلزائر 

.      عالمة ا�شتفهام حول مقطع من66 كلم لل�شكة احلديدية بتلم�شان

ph/app.com
ph/app.com



ق�سنطينة  �سباب  فريق  �سجل 
يف  مرة  لأول  تاريخيا  تاأهال 
نهائي  ربع  �إىل  �لكروي  م�سو�ره 
ثاين  يف  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 

عا�سمة  لنادي  قارية  م�ساركة 
جنح  و�لذي  �ملعلقة،  �جل�سور 
�مل�ساركة  وجه  ماء  حفظ  يف 
�قتنا�ص  يف  وجنح  �جلز�ئرية 

يف  خ�سارته  رغم  �لتاأهل 
لومومبات�سي �أمام تي بي مازميبي 
�لثاين  �ملمثل  عك�ص  �لكونغويل 
يف  ف�سل  �لذي  �ل�ساورة  �سبيبة 

�للحاق بركب ت�سكيلة »�ل�سيا�سي« 
دور  من  �لقارية  �ملناف�سة  وودع 
�ملجموعات ب�رشف بعد خ�سارته 

�أمام �لأهلي �مل�رشي.

م�ستغامن

اأ�ضواق فو�ضوية 
بقرب مرافق اإدارية
غري بعيد عن مقر بنك »�لقر�ص �ل�سعبي �جلز�ئري » و بنك 

�جلز�ئر » جتد جمموعة من �ل�سباب يحتلون ر�سيفا يوؤدي 

�إىل هذين �ملرفقني عار�سني منتجاتهم �لتجارية حمتلني 

مكانا و��سعا من ر�سيف خم�س�ص للمارة و�مل�ساة وقد �سوه 

هذ� �ملنظر �ليومي و�جهة و�سط مدينة م�ستغامن �إذ تقع 

بو�سط �ملدينة مر�فق بنكية هامة وعيادة طبية وم�سجد 

ومقر للبلدية ويفر�ص هوؤلء �لباعة منطقهم ويو��سلون 

عر�ص �أن�سطتهم �لتجارية �لفو�سوية يف �لوقت �لذي تبقى 

فيه حمالت جتارية غري بعيدة عن و�سط �ملدينة مب�ستغامن 

دون ن�ساط ويتحجج �لعديد من �لباعة �لذين ميار�سون 

هذ� �لنوع من �لأن�سطة �لتجارية بغياب �أي بديل مقنع 

يف نظرهم ملمار�سة �ن�سطتهخم �لتجارية يف حني توؤكد 

�ل�سلطات �ملحلية �أن عدد معترب من هوؤلء �ل�سباب لي�سو� 

يف و�سعية طالبي حمالت جتارية وهم ميار�سون هذ� �لنوع 

من �لن�ساط �لتجاري �لفو�سوي يف �أماكن خمتلفة متنقلني 

من منطقة �إىل منطقة يف حني ير�بط �لبع�ص منهم بنف�ص 

�ملكان وقد كانت �ل�سلطات �ملحلية وبالتعاون مع �حتاد 

�لتجار قد جنحت يف ترحيل باعة �ساحة م�سجد »بدر » �إىل 

مرلكز جتاري بعني �ل�سفر�ء �جنز لفائدة �لباعة وميتاز 

يف �لوقت �لر�هن بحركية جتارية وي�ستقطب �لعديد من 
�ملو�طنني خا�سة يف �سهر رم�سان

م.م

لكحل فخور باأول ا�ضتدعاء اإىل اخل�ضر

ال�ضيا�ضي يدخل التاريخ وال�ضاورة تودع ب�ضرف

خبر في 
صورة

بنك اجلزائر 

الرفع من ن�ضبة الحتياطي الإجباري 
للبنوك اإىل 12 باملائة

 م�ضاورات لت�ضكيل
 احلكومة اجلديدة 

�رشع �لوزير �لأول، نور �لدين بدوي و نائب �لوزير �لأول، 
وزير �ل�سوؤون �خلارجية، رمطان لعمامرة يف م�ساور�ت 
لت�سكيل حكومة جديدة ت�سم »كفاء�ت وطنية بانتماء 
�أو دون �نتماء �سيا�سي« على �سوء توجيهات رئي�ص 

�جلمهورية، عبد �لعزيز بوتفليقة، ح�سبما علم �ليوم �لأحد 
من م�سدر جد مطلع. و�أو�سح �مل�سدر �أن �حلكومة 

�جلديدة �ست�سم »كفاء�ت وطنية بانتماء �أو دون �نتماء 
�سيا�سي و�ستعك�ص ب�سكل معترب �خل�سو�سيات �لدميغر�فية 

للمجتمع �جلز�ئري« و متحورت جل�سة عمل عقدها 
�ل�سيد�ن بدوي ولعمامرة ل�سيما حول بنية �حلكومة 

�ملقبلة و�أ�سار �مل�سدر ذ�ته �إىل �أن �مل�ساور�ت �جلارية 
�ستُو�سع ملمثلي �ملجتمع �ملدين و�لت�سكيالت و�ل�سخ�سيات 

�ل�سيا�سية �لر�غبة يف ذلك بغية �لتو�سل �إىل ت�سكيل 
»حكومة منفتحة ب�سكل و��سع ». 

امل�سيلة

مواطنون يحتجون ويطالبون 
برحيل مري �ضيدي احممد

نظم ع�رش�ت �ملو�طنني ببلدية �سيدي �حممد جنوب ولية �مل�سيلة 
رئي�ص  برحيل  مطالبني  �لبلدية،  مقر  خاللها  �أغلقو�  �سلمية  وقفة 
�ملجل�ص �ل�سعبي �لبلدي وفتح حتقيق يف ت�سيريه للبلدية �ملحتجون 
خرجو� عن �سمتهم ب�سبب ما �أ�سموه بالإق�ساء و�لتهمي�ص �لذي باتو� 
يعي�سونه يف ظل �ملجل�ص �لبلدي �حلايل متهمني �إياه بالتقاع�ص فاإن 
جملة  هي  �لبلدية  �أمام  لالعت�سام  يخرجون  جعلتهم  �لتي  �لدو�فع 
من  بالرغم  و�لتي  بعيد  �أمد  منذ  فيها  يتخبطون  �لتي  �مل�ساكل  من 
رفعهم لها لل�سلطات �ملحلية يف عديد �ملر�ت غري �أنها مل جتد �أذ�نا 
�أن  دون  �لت�سويف  بعبار�ت  يقابلون  فاإنهم  �إليها  ��ستمع  و�إن  �ساغية 
�لوقت  يف  مطالبني  �لو�قع  �أر�ص  على  طريقها  هذه  مطالبهم  جتد 
نف�سه �جلهات �مل�سوؤولة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة هذ� وقد رف�ص 
�ملري ك�رشط  بر�أ�ص  وطالبو  �لد�ئرة  رئي�ص  مع  �أي حو�ر  �ملحتجني 

ع.ب لبد�ية �حلو�ر .

عرب �لوجه �جلديد للمنتخب 
عن  لكحل  فيكتور  �لوطني 
له  ��ستدعاء  باأول  �فتخاره 
يف �سفوف �ملنتخب �لوطني 

من  �لدعوة  تلقى  �لذي  وهو 
طرف �لناخب �لوطني جمال 
�مل�ساركة  �أجل  من  بلما�سي 
�ملقرر  �خل�رش  ترب�ص  يف 

يف  مرة  لأول  �ليوم  �نطالقه 
م�سو�ره �لكروي �أين �سيحمل 
وعربرّ  �لوطنية،  �لألو�ن 
بارتد�ء  فخره  عن  لكحل 

خالل  من  �لوطني  �لقمي�ص 
ح�سابه  عرب  ن�رشها  تغريدة 
�لتو��سل  موقع  عرب  �خلا�ص 

�لجتماعي »تويرت«.

رفع  على  �جلز�ئر  بنك  �أقدم 
�لجباري  �لحتياطي  ن�سبة 
 12 �إىل  باملائة   8 من  للبنوك 
تعليمة  باملائة، ح�سبما جاء يف 
�ملوقع  يف  ن�رشت  جديدة 

�لإلكرتوين للبنك.
 2019-01 رقم  �لتعليمة  �إن 
 2019 فرب�ير   14 يف  موؤرخة 
�لتعليمة  تتمم  و  تعدل  �لتي  و 
�ملتعلقة   2004 يف  �ل�سادرة 
�لإجبارية  �لحتياطات  بنظام 
ن�سبة  باملائة  ب12  حتدد 
مع  باملقارنة  �لحتياطات 
�لجمالية  �لحتياطات  قاعدة 
فرب�ير   15 من  �بتد�ء  للبنوك 

.2019
قام  قد  �جلز�ئر  بنك  كان  و 
ن�سبة  برفع  خالل جانفي 2018 
 4 من  �لإجبارية  �لحتياطات 

باملائة �إىل 8 باملائة.
�مل�سجلة  �لنخفا�سات  بعد  و 
�سنتي 2015 و 2016 فاإن �ل�سيولة 
ب�سفة  ��ستقر�ر�  عرفت  �ملالية 
ن�سبية بعد �لنطالق يف عمليات 
�ل�سيولة  ل�سخ  �ملفتوح«  »�ل�سوق 
قد  و   .2017 مار�ص  من  �بتد�ء 
ذلك  بعد  كبري�  �رتفاعا  عرفت 
بعد   2017 نوفمرب  من  �بتد�ء 
و  تقليدي  غري  �لتمويل  تفعيل  
 1.380،6 �لبنكية  �ل�سيولة  بلغت 

�إىل  و�سل  بنمو  �أي  دج  مليار 
و  باملائة  2ر68  ن�سبة  حتقيق 
نهاية  بلغه  ما  مع  مقارنة  ذلك 
 821 ب  قدر  حيث   2016 �سنة 

مليار دج.
و حت�سبا لرت�كم �ل�سيولة �لبنكية 
توؤدي  دفعات  �أية  لتفادي  و 

�إىل �لت�سخم، فاإن بنك 
برفع   2018 �سنة  قام  �جلز�ئر 
 4 من  �لإجبارية  �لحتياطات 
�إد�رة  �إن  باملائة   8 �إىل  باملائة 
��ستطاعت  �لنقدية  �ل�سيا�سة 
حتقيق ��ستقر�ر �ل�سيولة �لبنكية 
بني  ما  دج  مليار   1.500 حول 

جانفي وجانفي 2018 .

اجلزائريون يحتفلون بعيد الن�ضر 

غليزان

العثور على جثة امراأة معلقة مب�ضكنها بحي برزقة 

على  �جلز�ئريون  يعتزم 
�لحتفاء بذكرى عيد �لن�رش19 

على  �سنة  كل  من  مار�ص 
عرب  وذلك  �خلا�سة   طريقتهم 

�جلز�ئري  �لوطني  �لعلم  و�سع 
حيث  �ملنازل   �رشفات  على  

�ملبادرة يف  تعميم هذه  �سيتم  
كامل ربوع  �لوطن.

�لعثور  �لأحد  �أم�ص  �سباح  مت 
على جثة �مر�أة تدعى:�أ م و�لتي 
معلقة  �سنة   64 �لعمر  من  تبلغ 
�لكائن  �لعائلي  م�سكنها  د�خل 

مت  �جلثة  بغليز�ن  برزقة  بحي 
حتويلها من قبل �أعو�ن �حلماية 
حفظ  م�سلحة  نحو  �ملدنية 
يف  غليز�ن  مب�ست�سفى  �جلثث 

�لطبيب  على  عر�سها  �نتظار 
�لوفاة  �أ�سباب  لتحديد  �ل�رشعي 
�أو جرمية قتل  �نتحار  �إذ� كانت 
نتعرف  �سوف  �لتفا�سيل  هاته 

�لذي  �لتحقيق  خالل  من  عليها 
با�رشته م�سالح �ل�رشطة �لعلمية 

باأمن ولية غليز�ن.
ق . م
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الأمني العام حلركة البناء اأحمد الدانفي حوار ل الو�سط

تاأجيل االنتخابات التفاف على مطالب احلراك ال�شعبي 
.          حماوالت احتواء االحتجاجات �شتف�شل حتما

حاورته: اإميان لوا�س

ما تعليقك على القرارات 
الأخرية التي اأ�سدرها 

الرئي�س؟

بالقرارات  الد�ستور  جتاوز  الرئي�س 
على  الظلم  واأوقع  اأ�سدرها  التي 
يكن  مل  التي  االنتخابية  العملية 
وكان  البالد،  مل�سلحة  تاأجيلها 
ال�سعبي  للنداء  ي�ستجيب  اأن  باإمكانه 
دون  اخلام�سة  العهدة  رف�س  الذي 
لالأ�سف  لكن  االنتخابات،  اإلغاء 
املحيطة  البطانة  اأو  الرئي�س  حاول 
ال�سعبي  املطلب  على  االلتفاف  به 
على  ،وااللتفاف  الوطني  للحراك 
ملفاتهم  كانت  الذين  املر�سحني 
على  وااللتفاف  ومقبولة  �سحيحة 
الرئا�سية  لعهدته  الر�سمية  االآجال 
من خالل اإعادة اإنتاج التمديد حتت 
ال�رشعية  اإىل  يفتقد  �سيا�سي  غطاء 
بال�رشعية  ويتدثر  الد�ستورية 
ال�سعبية يف بع�س املطالب ويرف�سها 
اأي�سا  ولالأ�سف  املطالب،  بع�س  يف 
م�ستوى  على  احلا�سل  التغيري  فان 
وتعيني  اأويجي  با�ستقالة  احلكومة 
كل  بعيد  اإجراء  هو  ولعمامرة  بدوي 
ال�سعبي  املطلب  تلبية  عن  البعد 
اأدارت  التي  الوجوه  الن  واحلزبي 
ال  �سخ�سيات  هي  اخلام�سة  امللف 
يقبلها ال�سارع خ�سو�سا واأن الرئي�س 
يف  نيته  بدون  عملت  باأنها  اتهمها 
االإجراء  هذا  اأن  واأعتقد  الرت�سح، 
من  البالد  ي�سع  الرئي�س  كان  الذي 
االنتقالية  املرحلة  حالة  يف  خالله 

باإخراج  مغامرة  فيه  اإجراء  هو 
والزج  الد�ستورية  احلالة  من  البالد 
املجال  اال�ستقرار،وفتح  خارج  بها 
والوحدة  الثوابت  يهدد  و�سع  نحو 
ثروة  من  بقي  ما  يهدد  كما  الوطنية 
باأي  ت�سمح  ال  والظروف  البالد، 
مهما  االنتخابية  االآجال  على  حتايل 
كانت املربرات الأن ال�سارع يف حراك 

�سلمي وا�سح املطالب.

هل تظن اأن القرارات الأخرية 
ا�ستجابت ملطالب ال�سعب ؟

هي  االأخرية  االإجراءات  اأن  اأعتقد 
ولكنها  ال�سعبية  للمطالب  ا�ستجابة 
االأ�سخا�س  بع�س  لتغيري  حماولة 
مكان اآخرين ،وهذا ال يحل امل�سكل 
مو�سوع  وخا�سة  اأكرث،  يعقده  بل 
ال�سارع  يفهم  ال  التي  احلكومة 
الداخلية  وزير  الأن  مطلقا مربراتها، 
امل�سوؤول  هو  اأوال  وزيرا  �سار  الذي 
وكذلك  �ساحبها  وما  التوقيعات  عن 
ال  االآجال  من  اخلالية  االإجراءات 

يتعامل معها ال�سارع اإيجابيا.

ما موقفكم من احلراك 
ال�سعبي، وهل التحقت حركة 

البناء به؟

يوم اخلمي�س  اأيدت احلراك  احلركة 
ال�سلطة  21 فيفري وطالبت باحرتام 
احلراك  اإىل حماية  ودعت  للحراك، 
الوا�سحة  وباالأهداف  بال�سلمية 
يف  احلركة  اأع�ساء  انخرطت  ثم 
اأن  نعتقد  الأننا  كمواطنني،  احلراك 

اجتماعية  ظاهرة  هو  احلراك  هذا 
وتتطور نحو انتفا�سة ثم هي تتطور 
عن  عربت  التي  الذكية  الثورة  نحو 
بني  والتفريق  والهدوء  اجلماعية 
معار�سة  وبني  الدولة  موؤ�س�سات 
العهدة  وا�ستمرار  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

اخلام�سة.

بخ�سو�س بع�س الأطياف التي 
تريد تبني احلراك من خالل 
دعوات التـاأطري، هل اأنت مع 
تاأطري احلراك وتعيني ناطق 

ر�سمي له؟

متثيل  اأي  من  اأكرب  ال�سعبي  احلراك 
ال�ساحات  كل  نحرتم  ونحن  حزبي 
ي�سري  الذي  والوعي  ال�سلمية  ونثمن 
به ، ونرف�س حماوالت بع�س اجلهات 
ال�سعبي  احلراك  على  االلتفاف 
عن  �سيخرجه  ذلك  الأن  حتزيبه  اأو 
اجلزائر  خلدمة  جاء  الذي  اإطاره 
الدميقراطية،  مكت�سب  وتعميق 
احلراك  تبني  حتاول  التي  االأطياف 
اأو  لل�سعب  العليا  امل�سالح  تدرك  ال 
ال�سلطة  و�سائل  نف�س  متار�س  هي 
ال�سعبية  االإرادة  على  االلتفاف  يف 
احلراك  تبني  نرف�س  فنحن  ولذلك 
من اية جهة الأنه مك�سب �سعبي ،اأثبت 
االأحزاب  ال�سعب يف ظل عجز  تاأثري 
العهدة  منع  عن  القائمة  وال�سلطة 
بالبالد  �ستوؤدي  كانت  التي  اخلام�سة 
نحن   ،لذلك  االأزمة  اأو  ال�سلل  اإىل 
جندد الدعوة اإىل النظر للحراك يف 
بعده الوطني ولي�س من خالل بع�س 
بع�س  اأو  العا�سمة  يف  االأ�سخا�س 

الدوائر التي تتحرك بالتن�سيق مع 
والتي  �سعبيا  املرفو�سة  ال�سلطة 
ببع�س  تت�سل  عنا�رشها  تزال  ال 
وراء  من  وال�سخ�سيات  االأحزاب 

ظهر احلراك.
 

بخ�سو�س تعيني رمطان 
لعمامرة و الأخ�سر 

اإبراهيمي، ماموقف حركة 
البناء من ذلك، خا�سة اأن 
ال�سعب راف�س لل�سخ�سيات 

املح�سوبة على احلكومة 
احلالية؟

املهمات  اأ�سحاب  ا�سترياد  عملية 
يف  خطاأ  هو  داخلي  لعمل  الدولية 
حد ذاته واحلل االأ�سا�س يهو التعامل 
طرف  من  احلراك  مع  االيجابي 
اجلميع، الأن املواقف اخلارجية حلد 
التي  اجلهات  وخا�سة  �سلبية  االآن 
التي  ال�سخ�سيات  لهاته  �سديقة  هي 
لعمامرة  للحل،  كو�سيط  يقدمونها 
اإدارة  ميكنهما  ال  االإبراهيمي  اأو 
ميكن  ولكنهم  فوقي  بقرار  املرحلة 
للمخرج  اآمنة  حلول  اإىل  يتو�سلوا  اأن 
املنتهية  للرئي�س  الوا�سع  الباب  من 
لل�سعب  ميكن  اأي�سا  وهذا   ، واليته 
ال�سعب  الن  يوفره  اأن  اجلزائري 
ولكنه  االأحقاد  يحمل  ال  اجلزائري 

يرف�س الذين يلتفون على مطالبه

األ تظن باأن تعليق الإدارة 
الأمريكية وفرن�سا والحتاد 
الأوروبي على ما يحدث يف 

اجلزائر مبثابة تدخل اأجنبي؟

االهتمام العاملي باحلراك اجلزائري 
جهات  عدة  طرف  من  يتزايد  بداأ 
واجلهات  الر�سمية  ،اجلهات  منها 
الفكرية واجلهات االأمنية و االإقليمية 
والدولية، ونحن نتفهم ذلك االهتمام 
�ساأننا  يف  االأجنبي  التدخل  ونرف�س 
جهة  كل  حر�س  نتفهم  اأي�سا  ،ونحن 
ونقول  االإ�سرتاتيجية  م�ساحلها  على 
وملتزم  واع  اجلزائري  ال�سعب  باأن 
الأن  للبالد  االإ�سرتاتيجية  بال�رشاكات 
اإ�سرتاتيجية  موؤ�س�سات  اجلزائر  يف 
االأمن  مبتطلبات  وواعية  موثوقة 
موؤ�س�ساته  يف  يثق  وال�سعب  القومي 
االإ�سرتاتيجية وخا�سة اجلي�س الوطني 
لتي  الذكية  الثورة  اأن  ،  كما  ال�سعبي 
تاأثري  لها  حتدث يف اجلزائر �سيكون 
اأوروبا ويف كل دول  على احلراك يف 
وكذلك  املتو�سط  االأبي�س  البحر 
االإفريقية،  الدول  من  العديد  على 
الأننا راأينا كيف اأثرت ثورة اليا�سمني 
والثورة  العربي  اجلوار  يف  التون�سية 
الذكية يف اجلزائر اأو�سع واأكرث تاأثريا 
وان�سهار  و�سلميتيها  بوعيها  وخا�سة 

هذه  دامت  وما   ، فيها  االأطياف  كل 
التاأثريات املحتملة فبالتاأكيد �سرنى 
حماوالت  ورمبا  فعل  ردود  عدة 
نعتقد  ،ولكن  احلراك  الإجها�س 
طريق  يعرف  اجلزائري  ال�سعب  اأن 
خ�سوم  له  وكما  م�ستقبله  حماية 
الدولية  ال�ساحة  يف  اأ�سدقاء  له  فاإن 
مع  م�سرتكة  قوا�سم  وله  واالإقليمية 

العديد من جريانه.

ماذا تقرتح للخروج من خالة 
الن�سداد التي يعرفها البلد؟

احللول  ا�ستنفاذ  االأزمة  من  للخروج  نقرتح 
توافقية  �سخ�سيات  عن  والبحث  الد�ستورية 
جدا  ق�سرية  انتقالية  ملرحلة  جماعية  الإدارة 
يف  بعدها  ن�رشع  نزيهة،  النتخابات  توؤ�س�س 
منتخب  رئي�س  طرف  من  الد�ستوري  التعديل 
التي  ال�رشعية  متتلك  منتخبة  وموؤ�س�سات 
لال�ستفتاء  وتقدميه  الد�ستور  لر�سم  توؤهلها 
ت�رشيف  حكومة  على  التوافق  مع  ال�سعبي 
على  لالإ�رشاف  م�ستقلة  وجلنة  اأعمال 

االنتخابات كلها.

الأ�ساتذة والطلبة والعدالة والتكوين املهني والأطباء

امل�شريات الفئوية توا�شل 
دعمها للحراك ال�شعبي

تتوا�سل احلركات الداعمة للحراك 
ال�سعبي عرب خمتلف الفئات، �سواء 
اأو  ال�سغوطات  اأو  امل�سريات  عرب 
حتى املواقف من اأجل دفع النظام 
موؤكدين  ال�سعب،  مطالب  لتلبية 
رف�سهم للتفاو�س مع وجوه ال متثل 

احلراك.
موا�سلتها  الفئات  خمتلف  �سجلت 
ال�سعبي  للحراك  الداعم  ال�سغط 
نظم  بومردا�س  م�ستوى  فعلى 
�سد  م�سرية  والطلبة  االأ�ساتذة 
ت�سب  �سعارات  مرددين  التمديد، 
احلراك  �سعارات  اإطار  نف�س  يف 
وال�سعب  اجلي�س  بني  اأخوة  من 

وتاأكيد رف�س اإجراءات بوتفليقة.
اأما بتيبازة فتجمع ع�رشات الق�ساة 
اأمام  ال�سبط،  واأمناء  واملحامني 
مقر جمل�س ق�ساء تيبازة، يف وقفة 
دعمهم  عن  معربين  احتجاجية 
وم�ساندتهم  ال�سعبي  للحراك 
ال�سارع،  ملطالب  امل�رشوطة  غري 
رف�سهم  تعلن  ب�سعارات  هاتفني 
ا�ستقاللية  وعدم  الد�ستور  خلرق 
جهازا  وبقائها  الق�سائية  ال�سلطة 
التنفيذية،  ال�سلطة  اأجهزة  من 
“ال  �سعارات   حاملني  بح�سبهم، 
و”ال  ال�سعب”  اإرادة  مل�سادرة 
لدولة  و“نعم  الق�ساء”  ال�سطهاد 
واإذالل  لت�سعيف  و”ال  القانون” 

الق�ساء”.

وطلبة  اأ�ساتذة  جهتهم  من 
بوهران،  اجلامعية  املوؤ�س�سات 
االأخري  اجتماعهم  خالل  اأكدوا 
لتحريف  بال�سلطة  بالتنديد 
اأهدافه  عن  ال�سعبي  احلراك 
ميثلون  ال  اأفراد  مع  بالتفاو�س 
م�سممون  اأنهم  موؤكدون  احلراك، 
ال�سلمي  احلراك  موا�سلة  على 
التغيري  »وهو  هدفه،  حتقيق  حتى 
للنظام«،وكمواعيد قادمة  اجلذري 
موظفو  حدد  احلراك  لدعم 
االثنني  املهني  التكوين  واأ�ساتذة 
لتنظيم وقفات داعمة للحراك على 
الوالئية  املديريات  كل  م�ستوى 
والربيد املركزي بالعا�سمة ابتداء 

من ال�ساعة العا�رشة �سباحا.
امل�ستقلة  التن�سيقية  اأعلنت،  كما 
اجلزائريني  املقيمني  لالأطباء 
ال�سعبي،  للحراك  م�ساندتها  عن 
رئي�س  لقرارات  املناه�س 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
بتمديد احلكم وتاأجيل االنتخابات 
التحاقها  معلنة  الرئا�سية، 
داعية  ال�سعبية،  بامل�سريات 
يف  للخروج  املقيمني  االأطباء 
تزامنا  املقبل،  الثالثاء  م�سريات 
تعبريا  مار�س،   19 الن�رش  عيد  مع 
احلراك  ملطالب  م�ساندتهم  عن 

ال�سعبي.
�سارة بومعزة 

حذر من حماولت ا�ستغالل احلراك ال�سعبي

جاب اهلل يفتح النار على االإمارات وفرن�شا وال�شعودية

القيادي ال�سابق لالأفالن قا�سة عي�سى للو�سط:

هيئة الت�شيري اأفقدت احلزب مكانته و م�شاره 
.        يجب تكري�س برنامج عبد احلميد مهري ل�سرتجاع مكانة احلزب

والتنمية  العدالة  حزب  رئي�س  فتح 
جاب اهلل النار على االإمارات وفرن�سا 
حملة  ب�سن  اإياها  متهما  وال�سعودية، 
ال�سلمي،  ال�سعبي  للحراك  ت�سويه 
ا�ستمرار  �رشورة  على  م�سددا 
داخل  تتوفر  التي  املعار�سة  وحدة 

املجتمع.

التدخل  اهلل من حماوالت  حذر جاب 
�سلمية  ت�سويه  طريق  عن  االأجنبي 
احلراك ال�سعبي، متهما يف ذلك عددا 
من العوا�سم العربية والغربية من بينهم 
االإمارات، ال�سعودية وفرن�سا، قائال يف 
ذات ال�سدد » اأحذر من حماوالت زرع 
القوة  واأن  والفرقة،  االختالف  بذور 

يف الوحدة«، م�سيفا » قال “االإمارات 
وال�سعودية على اخل�سو�س متحركون 
م�سيفا  ت�سويهه”.  ميكنه  ما  لت�سويه 
“حذار من هذه التدخالت اخلارجية 
ت�سلح  وال  تف�سد  تنفع  وال  ت�رش  التي 

تفرق وال جتمع«.
باأن  املتحدث  اأكد  ال�سدد،  ذات  ويف 

داخلي،  �ساأن  اجلزائر  يف  يحدث  ما 
من  االخرتاق  حماوالت  من  حمذرا 

طرف الداخل اأو اخلارج.
قائال  املعار�سة،  اهلل  جاب  وخاطب 
داخل  تتوفر  التي  املعار�سة  وحدة   «

هذا املجتمع يجب اأن ي�ستمر«.
اإميان لوا�س

حزب  يف  ال�سابق  القيادي  عرب 
امتعا�سه  عن  عي�سى  قا�سة  االأفالن 
جبهة  حزب  يعي�سه  الذي  الو�سع  من 
التحرير الوطني ،وقال اأن الت�رشفات 
ال�سادرة  الالم�سوؤولة   الت�رشيحات  و 
عما ي�سمى مبن�سق هيئة الت�سيري الغري 
ال�رشعية بعيدة عن اخلطاب احلقيقي 
حلزب جبهة التحرير الوطني و قيم و 

مبادئ اأول نوفمرب.
جلريدة  ت�رشيح  يف  قا�سة  قال  و 
اأفقدت  الت�سيري  هيئة  اأن  الو�سط  
ال�سحيح  م�ساره  ،و  مكانته  احلزب 
قيادة  من  تنتظرون  ماذا  مت�سائال 
ال  احلزب  اأن  �رشعية،مو�سحا  غري 
يف  عينت  جمموعة  بل  قيادة  ميلك 
و  احلزب  لت�سيري  ا�ستثنائية  ظروف 

انه  ال�سابق  االأفالين  القيادي  اأكد 
للم�سريين  التعيني املبا�رش  �سد قرار 
م�سددا على �رشورة وجود دميقراطية 
الكلمة  وترك  انتخابات  باإجراء 
االأخرية لل�سندوق. و ح�سب قا�سة اأن 
يجب  يبداأ  ا�ستمراره  و  احلزب  تغيري 
والتوجهات  الربنامج  اإىل  الرجوع 
عبد  مهري  طرف  من  امل�سطرة 
التي  و   2011 فيفري   16 يف  احلميد 
تنادي بان ال نكون غطاء للنظام ،كما 
اأن  و  النقا�س  اأكد على احلوار و فتح 
ت�سحيح  على  اجلديدة  القيادة  تعمل 
املتحدث  ذات  اأكد  و  احلزب   م�سار 
و  فيه  و�سعوه  مما  اكرب  االآفالن  اأن 
يف  ميثلونه  الذين  االآفالن  منا�سلي 
و  باملئات  هم  و  املنا�سب  خمتلف 

باقني يف قواعدهم،وعن اإعالن انعقاد 
موؤمتر للحزب خالل ال�سهر االأول من 
�سهر ماي القادم قال منا�سل االأفالن 
�سينظم  من  عن  عي�سى  قا�سة  ت�سائل 
املوؤمتر و اأ�ساف قائال كيف ينظمون 
موؤمتر وال يوجد مكتب منتخب ب�سكل 
�رشعي على م�ستوى الق�سمات وكذلك 
للمحافظات  العامني  لالأمناء  بالن�سبة 
اإ�سافة اإىل حلها ،وكانت قاعدة حزب 
ا�سطراب  حالة  يف  احلرير  جبهة 
الهياكل  و  املركزية  اللجنة  حل  بعد 
معاذ  طرف  من  للحزب  االأخرى 
من�سق  من�سب  توليه  فور  بو�سارب 
املوقف  عن  ت�سائل  و  االأفالن  هيئة 
ال�سيا�سي الذي �سيخرج به احلزب يف 
املوؤمتر خ�سو�سا بعد اإعالن الرئي�س 

انه مل ينو الرت�سح لالنتخابات
ت�سهده  الذي  ال�سعبي  احلراك  عن  و 
البالد قال منا�سل االآفالن موقفنا من 
احلراك  عربنا عنه بكل �رشاحة و كنا 
معه من البداية يف اأول حراك بخراطة 
امل�رشوعة  املطالبة  ن�ساند  نحن  و 
تاأطري  اإىل  ندعو  و  تطوراته  نتابع  و 
احلراك ،و اختيار قادته الأن الر�سالة 
رحيل  على  م�رش  ال�سعب  و  و�سلت 
ت�سلح  امل�سريات  اأن  اأو�سح  و  النظام 
معاجلة  لكن   مطالب  عن  للتعبري 
عن  بل  الطريق  يف  تقام  ال  امل�ساكل 
طرق احلوار و التفاو�س كما حذر من 
اجلهات التي حتاول ركوب املوجة و 

تبنيه .
 ف.ن�سرين 
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االعذار الذي يعد الثاين بعد ذلك 
امل�ؤ�س�سة  لذات  تقدميه  مت  الذي 
االأ�سبق  احلك�مة  رئي�س  عهد  يف 
�سمل  وقد  تب�ن   املجيد  عبد 
املتاأخرة  امل�ساريع  من  العديد 
يف  ال�ساحلي  الطريق  غرار  على 
بن  مر�سى  بني  ما  الرابط  جزئه 
مهيدي والغزوات  الذي �سبق وان 
اأمهلته مديرية  االأ�سغال العم�مية 
قبل  الإمتامه  �سهرين    2016 �سنة 
 ، يتم   مل  ما  وه�  امل�رشوع  ف�سخ 
ومل  مكانه  يراوح  اليزال  حيث 

تتعدى اأ�سغاله ال60 باملائة ،
على  ميتد   الذي  امل�رشوع  هذا 
اأ�سغاله  بداية  يف  كلم   57 م�سافة 
رغم اأن انطالقته قد اأعطيت ي�م 
23 اأكت�بر 2013 على اأن ينتهي بعد 
له غالف  ر�سد  بعدما  �سهرا    18
وه�  دج   ماليني  ب5  يقدر  مايل 
الطرق  تخريب   مت  حيث  يتم  ما 
التي مر بها  ومل تتم االأ�سغال التي 
قد تدوم ل�سن�ات  ما خلق معاناة 
لل�سكان الدين مير عربهم الطريق  
بفعل  �سنتني  قبل  ينتهي  لن  الذي 
لن  التي   املكلفة  املقاولة  تهاون 
اإح�ساره  مت  الذي  بالعتاد  تتمه 
مثل  مل�رشوع  جدا  قليل  وه� 
امل�ؤ�س�سة  ح�سلت  حني  يف  هذا، 
الدينارات  من  املاليري  على 
اإىل  تبقى يف حاجة  اأ�سغال  مقابل 
اأعذرت  اآخر  جانب  من  مراقبة.  
ذات  امل�ؤ�س�سة يف م�رشوع اجلزء 
الثاين من ال�سكة احلديدية  الذي 
واحلدود  تلم�سان   بني  ما  يربط 
 66 م�سافة  على  واملمتد  الغربية 

كلم والذي اأعطى انطالقته ال�زير 
ال�سابق عمار ت�  الذي كان وزيرا 
اأن  ي�م 2013/07/09  على  للنقل 
 36 ظرف  يف  االأ�سغال   به  تنتهي 
ب117  قدر  مايل  بغالف  �سهرا   
مل  حيث  بدايته   يف  �سنتيم  مليار 
باملائة   10 ال  االأ�سغال  تتجاوز 
بفعل  انطالقته   تاأخرت  بعدما 
خمت�سة  اإ�سبانية  �رشكة  تخلي 
احلديدية  ال�سكك  اأ�سغال  يف 
�رشيكة  تركية   ب�رشكة  وع��ست 
مع م�ؤ�س�سة حداد ودعم امل�رشوع 
اأكرث من 24  بعد  اإ�سايف   بغالف 
�سهرا   يف حني التزال املحطات 
بكل  احلديدية  لل�سكك  الثالثة  
والعقيد  ومغنية  و  تلم�سان  من 
االأ�سغال  بهما  تنطلق  مل   عبا�س 
اأن  امل�رشوع  بعد  وه� ما يعني 

   . تكاليفه  وتزيد  اأمده  �سيط�ل 
من جانب اآخر انطلقت حتقيقات 
يف م�ساريع اأقامتها ذات امل�ؤ�س�سة  
النقائ�س  بعد  ظه�ر  بعد 
مقدمتها  يف  التقنية  واالأخطاء 
ج�رشين بدائرة الرم�سي و والذي 
غري  مبقايي�س  اأجنزت  اأنها  تبني 
مطابقة خا�سة يف جمال االرتفاع 
احد  يف  خطري  منعرج  ووج�د 
اجل�س�ر الكائن ب�سيدي ميل�د 03 
كلم �سمال الرم�سي  باالإ�سافة اإىل 
املياه  حتلية  حمطة  ربط  عملية 
ب�سكاك  ال�سخ  مبحطة  بهنني 
اأ�سب�عيا   تنفجر  �سارت  التي 
يف  املقايي�س  احرتام  عدم  بفعل 
على  ،زيادة  وال�سغط   االأ�سغال 
جن�بي  بلدية   18 ربط  م�رشوع 
تلم�سان وبلعبا�س و�سمال النعامة  

الذي ا�ستلم م�ؤخرا بعدما كان قد 
انطلق �سنة 2011 و ر�سد له مبلغ 
تنتهي  اأن  على  دج   مليار   43.5
يتم  �سهرا وه� مل   28 اأ�سغاله يف 
�سياع  ت�سببت يف  بنقائ�س  لي�سلم 
القن�ات   من  العديد  يف  املياه 
ب�سبب عدم احرتام املقايي�س  يف 
هذا امل�رشوع الذي من املفرو�س 
اأن ي�سمن  تزويد 18 بلدية باملاء 
ال�سالح لل�رشب  بكل من بلعبا�س 
وتلم�سان ب06  09بلدية   لفائدة  
بلديات   ب03  والنعامة  بلديات  
ملي�ن   26 حت�يل«  خالل  من 
من  هكتار   6.000 ل�سقي   ، م3« 
 3.000 منها  الفالحية  االأرا�سي 
هكتار ب�الية النعامة و 1.500 يف 
�سيدي  و  تلم�سان  واليتي  من  كل 

بلعبا�س.   

قطاع  م�ظف�  ام�س  �سباح  نظم 
وقفة  امل�سيلة  ب�الية  العدالة 
جمل�س  اأمام  �سلمية  احتجاجية 
ق�ساء،حيث رفع املتظاهرون الذين 

الرئي�سي  املدخل  مقابل  جتمع�ا 
للمجل�س الفتات تق�ل »ال للتاأجيل« 
و  الرابعة«  العهدة  لتمديد  »ال  و 
م�ظف�  للتغيري«  نعم  للرتميم  »ال 

ب�رشورة  طالب�ا  العدالة  قطاع 
يعلى  ال  الذي  الد�ست�ر  احرتام 
عليه، م�ؤكدين �سم �س�تهم لالإرادة 
الق�انني  بتطبيق  مطالبني  ال�سعبية 

ن�سف  حل�ايل  ال�قفة  دامت  حيث 
�ساعة، لتنتهي باأداء الن�سيد ال�طني 

ثم الع�دة اإىل اأماكن العمل .
عبدالبا�سط بديار 

جبهة  يف  ال�سابق  القيادي  يق�د 
رفقة  ب�مهدي  اأحمد  التحرير 
العديد من اأع�ساء اللجنة املركزية 
ماراط�نية  اجتماعات  لالأفالن 
مبن�سق  الب�ساط  �سحب  اأجل  من 
وال�سعي   ، ب��سارب  معاذ  االآفالن 

اإىل اإعادة االآفالن .
وح�سب م�سادر » ال��سط » فعقد 
اأم�س احمد ب�مهدي رفقة القيادي 
والعديد  بدعيدة  اأحمد  ال�سابق 

املركزية  اللجنة  اع�ساء  من 
باالأخ�رشية من  لالأفالن اجتماعا 
مبعاذ  االإطاحة  على  العمل  اأجل 
االآفالن  اىل  الع�دة  و   ، ب��سارب 
بامل�ازاة  و   . ال�ا�سع  الباب  من 
باجلزائر  اأم�س  اجتمع  هذا  من 
حمافظي  من  العديد  العا�سمة 
االأفالن لنف�س الهذف وه� ال�سعي 
ا�سرتجاع  و  بب��سارب  لالإطاحة 
احلزب ، ه�ؤالء املحافظني الذين 

اأي�سا  حم�س�ب�ن  م�سادرنا  ح�سب 
على احمد ب� مهدي الذي كان قد 

التقى بهم اأول اأم�س .
و تاأتي هذه التحركات لالأفالنيني 
يف  احلالية  القيادة  �سد  املبعدين 
امل�ج�د  ال�سعبي  احلراك  ظل 
االآفالن  كانت  والذي   ، ال�سارع  يف 
كما   ، فيه  التغطية  عن  خارجة 
اأن هناك ت�جه  ت�سيف  م�سادرنا 
اأجل  من  املعار�سني  ه�ؤالء  من 

اال�ستثنائي  امل�ؤمتر  عقد  عدم 
املقبل  ماي  �سهر  عقده  املقرر 
الناطق  �رشح  قد  كان  مثلما  
 . خلدون  ح�سني  احلزب  با�سم 
ب�مهدي  اأن احمد  ومن املعروف 
و بدعيدة كانا من اأع�ساء املكتب 
ال�سيا�سي الذين كان�ا جد مقربني 
من االأمني العام جمال ولد عبا�س ، 
قبل اأن يتم حل املكتب ال�سيا�سي .
ع�سام بوربيع

م�ساريع متاأخرة لأكرث من 05 �سنوات 

الدعوة اإىل احرتام الد�ستور 

اأعرا�ض الحتقان تهدد الأفالن

حممد بن ترار

ال�سلطات توجه اإعذارات 
�سديدة اللهجة ملجمع حداد

موظفو قطاع العدالة بامل�سيلة يف وقفة �سلمية 

بومهدي وبدعيدة يقودان حملة �سد بو�سارب

.        عالمة ا�ستفهام حول مقطع من66 كلم لل�سكة احلديدية بتلم�سان

ر�ؤى

الآليات الع�سر حلّل الأزمة 
ال�سيا�سية يف اجلزائر

د.بوعالم بطاطا�ض
اأ�ستاذ جامعي/ بجاية

تن�س املادة 07 من الد�ست�ر اجلزائري 
�سلطة،  كل  م�سدر  ال�سعب  اأن  على 
ال�سلطة  اأن  وت�ؤكد املادة 08منه على 
وميار�س  لل�سعب،  ملك  التاأ�سي�سية 
امل�ؤ�س�سات  ب�ا�سطة  �سيادته  ال�سعب 
ووفقا  يختارها،  التي  الد�ست�رية 
ال  فاإنه  اأعاله  املذك�رتني  للمادتني 
�س�ت يعل� ف�ق �س�ت ال�سعب، ولهذا 
اأفراد  من  كبرية  �رشيحة  فاإن  ال�سبب 
ال�سعب اجلزائري خرج�ا يف م�سريات 
تن�س  ما  مع  متا�سيا  �سخمة  �سلمية 
ين  عليه املادة 49 من الد�ست�ر، معربرّ
عن رف�سهم للنظام القائم، ومطالبتهم 
ال�سلطات  التزام  مع �رشورة  بتغيريه، 
عليها،  التعدي  وعدم  الد�ست�ر  مب�اد 
جذري  تغيري  اإجراء  اختار  اأنه   اأي 
التي  الد�ست�رية  امل�ؤ�س�سات  على 
بعد  تغيريها  ر  وقررّ قبل،  اختارها من 
مالحظته ف�سل عملها وذلك يف اإطار 

�سلمي واع.
ال�سل�س  االنتقال  هذا  ولتحقيق 
مبادئ  احرتام  اإطار  يف  لل�سلطة 
بع�س  عن  التنازل  ميكن  الد�ست�ر 
على  واالإبقاء  الد�ست�رية  امل�ؤ�س�سات 
اأدنى  هناك  يك�ن  اأن  دون  من  اأخرى 
اجلزائري  فال�سعب  للق�انني،  خرق 
نظام   مع  تامة  قطيعة  اإجراء  ر  قررّ
وبرهن  اال�ستقالل،  منذ  احلكم  ت�ىل 
االأ�سعدة،اإنرّه  جميع  على  ف�سله 
ين�سد  امللي�نية  امل�سريات  بتلك 
وفق  ثانية  جمه�رية  اإقامة  اإىل 
من  ه�  جديدة  د�ست�رية  م�ؤ�س�سات 
نظام  تر�سيخ  باختيارها،بغية  يق�م 

دميقراطي جديد يطمح اإليه.
القطيعة  حتقيق  اإىل  ولل��س�ل   
فراغ  اإحداث  دون  من  املن�س�دة 
الع�رش  االآليات  اإتباع  يجب  د�ست�ري، 
مطالب  مع  تتما�سى  وهي  التالية، 
يف  الرئي�س  رغبة  عدم  ومع  ال�سعب 
االأخرية،  ر�سالته  وفق  خام�سة  عهدة 
و�ستحافظ هذه االآليات على متا�سك 
م�اد  احرتام  فيها  مبا  الدولة  كيان 

الد�ست�ر القائم:
بحلرّ   اجلمه�رية  رئي�س  قيام   /1
املجل�س ال�سعبي ال�طني وفقا للمادة 
رئي�س  تقدمي  مع  ذلك  147،ويتزامن 

جمل�س االأمة ا�ستقالته.
ا�ستقالته  رئي�س اجلمه�رية  م  يقدرّ  /2
اإىل املجل�س الد�ست�ري لدواع �سحية، 
الد�ست�ري  املجل�س  رئي�س  فيت�ىل 
اقرتان  بعد  الدولة  رئي�س  مهام 
ب�سغ�ر  اجلمه�رية  رئي�س  ا�ستقالة 
رئا�سة جمل�س االأمة )وفقا للمادة 102 
من  يتبق  مل  اأنه  علما  الد�ست�ر(،  من 

عهدة الرئي�س اإال اأيام معدودات، فمن 
القيام  له  ميكن  البالد  م�سلحة  اأجل 

بهذا االإجراء.
لل�زارات  العام�ن  االأمناء  3/يكلرّف 
تعيني  دون  من  وزاراتهم  اإدارة  مبهام 
مبهام  احلك�مة  وتكلرّف  جدد،  وزراء 
على  للحفاظ  االأعمال  ت�رشيف 
انتخاب  غاية  اإىل  امل�اطنني  م�سالح 
م�ؤ�س�سات د�ست�رية جديدة ،كما تكلرّف 
ال�زارات ذات االخت�سا�س بالتح�سري 
مع  التاأ�سي�سي،  املجل�س  النتخابات 
ح�سيلة  العامني  االأمناء  وج�بتقدمي 
كل  اإىل  وزاراتهم  الأعمال  �سهرية 
وجمل�س  الد�ست�ري  املجل�س  من 

املحا�سبة.
الد�ست�ري  املجل�س  4/يختار 
ال�سعب،  بها  يقبل  ت�افقية  �سخ�سية 
بعيدة عن رم�ز النظام ال�سابق لرئا�سة 
هيئة مراقبة االنتخابات، وتختار هذه 
من  جمم�عة  مل�ساعدتها  ال�سخ�سية 

الق�ساة ورجال القان�ن. 
5/جترى انتخابات املجل�س التاأ�سي�سي 

يف اأجل ال يتجاوز 03اأ�سهر.
من  التاأ�سي�سي  املجل�س  6/يتك�ن 
االإدارية  الدوائر  ميثل�ن  اأع�ساء 

لة ملختلف ال�اليات. امل�سكرّ
ه�  التاأ�سي�سي  املجل�س  7/مهمة 
على  ال�رشورية  التعديالت  اإجراء 
من  املعلنة  االأهداف  وفق  الد�ست�ر 
قبل ال�سعب والتي تتما�سى مع رغبته 
له  ومتنح  ثانية،  جمه�رية  قيام  يف 

مهلة 03 اأ�سهر الإمتام العملية.
على  اجلديد  الد�ست�ر  يعر�س   /8
قب�له،  حال  ويف   ، لال�ستفتاء  ال�سعب 

يحلرّ املجل�س التاأ�سي�سي.
االنتخابات  مراقبة  هيئة  تق�م   /9
الت�رشيعية  وتعدياللن�س��س  باإ�سالح 
العمليات  حتكم  التي  والتنظيمية 

االنتخابية.
النظام  على  االبقاء  مت  حال  يف   /10
م انتخابات رئا�سية  الرئا�سي، فاإنه تنظرّ
وبرملانية يف اأجل ال يتعدى03 اأ�سهر، 
اأما اإذا كان النظام املختار برملانيا، 
يف  برملانية  انتخابات  �ستنظم  فاإنه 
االآجال نف�سها، وتنظم بعده انتخابات 

رئا�سية.
اإذا اتبعت هذه االآليات ، فاإننا من جهة 
الد�ست�رية  امل�ؤ�س�سات  على  نحافظ 
ا�ستمرارية  ت�سمن  التي  االأ�سا�سية 
مببادئ  امل�سا�س  دون  من  الدولة 
د�ست�ر 2016، ونتفادى بذلك الدخ�ل 
ت�ؤدي  قد  د�ست�رية  غري  اإجراءات  يف 
وعلى  عقباها،  حتمد  ال  ك�ارث  اإىل 
احلياد،  �سمان  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة 
ل اإال يف حال ما اإذا اأخلرّت  وعدم التدخرّ

اإحدى اجلهات بالتزاماتها.
ة م�ستقلة، واملجد  عا�ست اجلزائر حررّ

واخلل�د ل�سهدائنا االأبرار.

با�سرت �سلطات �لية تلم�سان  يف اإجراءات توجيه  العذارات التي ظلت حتت الطا�لة ملوؤ�س�سة  
جممع حداد لالأ�سغال العمومية  امل�ستفيد من م�ساريع حطمت الرقم القيا�سي يف التاأخر �اأخرى مت 

ا�ستالمها بنقائ�ض كبرية  بعدما جتا�زت فتارة اإجنازها ب�سنوات .
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ينظمون م�سرية �سخمة هذا الثالثاء باملاآزر

الأطباء املقيمون ين�سمون 
اإىل احلراك ال�سعبي

م�سادر  من   « ال��سط   «  علمت 
املقيمني  االأطباء  باأن  مقربة 
�سيق�م�ن مب�سرية بالعا�سمة ي�م 
الثالثاء معلنني بذلك ان�سمامهم 

اىل هذا احلراك ال�سعبي .
ينتظر  فاإنه  م�سادرنا  وح�سب 
املقيم�ن  االأطباء  يق�م  اأن 
اإطار  يف  �سخمة  مبظاهرات 
هذا احلراك ال�سعبي الذي جاء 
�سد التمديد و العهدة اخلام�سة 

و مع رحيل  النظام .
و تاأتي خرجة االأطباء املقيمني 
الفئات  من  الكثري  لتظاهر  تبعا 

التي عربت عن رف�سها للتمديد 
غرار  على  اخلام�سة  العهدة  و 
و  ال�سحافيني  و  املحامني 
ال�رشائح  من  العديد  و  الق�ساة 

االأخرى .
اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  كما 
االأطباء املقيمني لطاملا نظم�ا 
 ، املا�سية  االأ�سهر  احتجاجات 
تعبريا منهم عن رف�سهم ظروف 
العمل املزرية ح�سبهم ، اإ�سافة 
اإىل رف�سهم للعديد من التدابري 

اخلا�سة بالطبيب املقيم .
ع�سام بوربيع 

ph/app.com



 يتقا�ضون مبلغ
 9000 دج  �ضهريا 

اأعوان النظافة و التطهري 
ينتف�ضون و �ضد رئي�س 

بلدية وهران
عمال  من  الع�رشات  اأم�س،  �صبيحة   خرج 
وهران  لبلدية  التابعني  التطهري  و  النظافة 
الكربى و العاملني على م�صتوى 12 مندوبية 
بلدية لل�صارع و اأقدموا منذ ال�صاعات الأوىل 
رئي�س  ديوان  مقر  حما�رشة  على  لل�صباح 
ب�صارع  بوخامت  الدين  نور  وهران  بلدية 
يف  الغا�صبون  املحتجون  دعا  و  ال�صومام، 
ثاين وقفاتهم الحتجاجية يف اأقل من اأ�صبوع  
الوزير الأول نور الدين بدوي ووايل وهران 
وزارية  باإيفاد جلنة حتقيق  �رشيفي  مولود 
حقوق  هظم  و  التجاوزات  على  للوقوف 
املتعاقدين  و  املو�صميني  العمال  اآلف 
يتم  اأن  اأفنوا عقوا من عمرهم دون  الذين 

تر�صيمهم و ل زالوا متعاقدين .
و دعا املحتجون برحيل كل من رئي�س بلدية 
وهران نور الدين بوخامت،حيث ك�صف ممثل 
عن املحتجني يف ت�رشيح ل«الو�صط« اأنهم 
الكاذبة  الوعود  و  الت�صويف  �صيا�صة  �صئموا 
طيلة عقود من الزمن دون اأن جتد طريقها 
اإ�صتيائه  املتحدث عن  كما عرب  للتج�صيد، 
العميق ب�صبب تقا�صي عون النظافة ببلدية 
و  زهيد  جد  مبلغا   2019 �صنة  يف  وهران 
املقدر ب 9000 دج و غالبية العمال لديهم 
ا�صطروا  متمدر�صون  اأبناء  و  عائالت 
على  قدرتهم  لعدم  الدرا�صة  عن  لتوقيفهم 

حتمل امل�صاريف.
تندد  �صعارات  املحتجون  رفع  قد  و  هذا 
لالإحتاد  التابع  للبلدية  النقابي  بالفرع 
الأخري  هذا  اجلزائريني،  للعمال  العام 
قبل  من  ام�س،  اأول  ا�صتقباله  مت  الذي 
�صوؤون  لت�صيري  الأول  التنفيذي  امل�صوؤول 
الذي عقد  الغرب مولود �رشيفي،  عا�صمة 
لقاء  وجل�صة عمل مع رئي�س الفرع النقابي 
احلاج منتفخ الذي قدم له تقريرا مف�صال 
راأ�صهم  على  و  البلدية  عمال  و�صعية  عن 

اأعوان النظافة و التطهري .
ال�صكن  م�صكل  من  يعانون  جلهم  اأن  كما 
اإىل  هذا  ان�صغالهم  رفعوا  باأنهم  مو�صحني 
م�صوؤويل بلدية وهران ل �صيما الأمني العام 
اإل  املرات  من  العديد  يف  عومر  بن  فخة 
اأن الو�صع بقي على حاله .  اإىل جانب ذلك 
رفعوا ان�صغالهم بخ�صو�س الأخطار املهنية  
التي اأ�صحى الكثري منهم يتعر�س اإليها اأثناء 
جمع  القمامة  من اأمرا�س جلدية وتنف�صية 
واأحيانا جروح عميقة ب�صبب قطع الزجاج  
اأكيا�س  بدون  املرمية   احلادة  الآلت  و 
ي�صطرون  التي  و  املنزلية   القمامة  و�صط 
على  يحوزون  ل  اأنهم  رغم  جمعها،   اإىل 
م�رشحني  والأمن   الوقاية  م�صتلزمات 
منهم  عامل  اأي  تعر�س  باأنه حتى يف حال 
والدواء  العالج  نفقات  يتحمل  اخلطر  اإىل 
من  ي�صتفيدوا  ل  باأنهم  اأكدوا  و  مبفرده، 
من  للوقاية  الدورية  التلقيح  حمالت 
الأمرا�س الناجتة عن هذه الأ�صغال ال�صاقة 
وامللوثة  و ل حتى من اأكيا�س احلليب التي 
من �صانها اأن تقيهم من  اجلراثيم والروائح 
الكريهة والبكترييا ال�صامة التي ي�صتن�صقونها 
يوميا.  حيث نا�صدوا من خالل هذه الوقفة 
اأخذ م�صاكلهم  و  بالتدخل  اجلهات املعنية 
بعني العتبار بغية رفع الغنب عنهم خا�صة 
و اأن معاناتهم ل زالت م�صتمرة منذ �صنوات  
، م�صريين اإىل اأنهم لن ينقطعوا عن العمل 
و �صيوا�صلون وقفاتهم الحتجاجية موازاة 
حال  يف  و  مطالبهم  تلبية  غاية  اإىل  معها  
يف  ف�صيدخلون  حاله   على  الو�صع  بقي 

اإ�رشاب مفتوح عن العمل.
 �أ. بن عطية

ال�صوؤون  جلنة  غربال  متكن 
الجتماعية بثاين كربى البلديات 
الكثافة  و  احلجم  حيث  من 
ال�صكانية بئر اجلري، من اكت�صاف 
اأزيد من 1900 معوز وهمي من 
اإطارات  و  التجار  كبار  �صمنهم 
»�صوناطراك«  مبوؤ�ص�صة  تعمل 
و  اأطباء  حتى  و  »�صونلغاز«  و 
كانوا  مقاولون  و  مهند�صون 

رم�صان  قفة  من  ي�صتفيدون 
خالل ال�صنوات القليلة املا�صية، 
بلدية  رئي�س  نائب  ي�صري  و 
بال�صوؤون  املكلف  اجلري  بئر 
هذا  يف  الثقافية  و  الجتماعية 
ال�صياق اأن جلوء م�صاحله خليار 
الت�صديد على املعوزين و الذين 
تقدمي  ال�رشوط  فيهم  تتوفر 
من  مب�صتخرج  تتعلق  وثائق 
»كنا�س«  و  »كا�صنو�س«  وكالت 
و  اأجريا  العامل  كان  اإذا  اأي 
 24 مبلغ  يقل عن  الراتب  ك�صف 

بالت�رشيح  مرورا  دينار  األف 
كان  ما  هو  و   ، للمعوز  ال�رشيف 
نحو  ا�صتفادة  اإلغاء  يف  �صببا 
البتة  تتوفر  ل  م�صتفيد   1900
اأ�صاف  و  الفقري،  �رشوط  فيه 
�صحايا  و  الأرامل  اأن  املتحدث 
الإرهاب و املعوقني بن�صبة مائة 
كذلك  متكينهم  �صيتم  املائة  يف 
من الإ�صتفادة من منحة رم�صان 
املقدرة ب 6000 دج و التي �صيتم 
رم�صان  �صهر  حلول  قبل  �صبها 
الربيدية  احل�صابات  يف  الكرمي 

اجلارية للمعوزين لأجل متكينهم 
من  جو  يف  ال�صهر  ق�صاء  من 
التجاوزات  بعد  �صيما  الكرامة 
توزيع  عمليات  �صهدتها  التي 
ال�صنوات  خالل  رم�صان  قفف 

املا�صية .
وزارة  قرار  اأن  بالذكر  جدير 
الداخلية و اجلماعات املحلية و 
تهيئة الإقليم بالتن�صيق امل�صرتك 
 ، الأ�رشة  و  الت�صامن  وزارة  مع 
�صاهم من تطهري جدري لقوائم 

امل�صتفيدين من قفة رم�صان .

 �أ بن عطية

 » اإعلوا�صن   « قرية   �صكان  ي�صتكي 
لعزيزالواقعة  اأيت  لبلدية  التابعة 
على  البويرة  ولية  �صمال  غرب 
نقائ�س عديدة   من  كلم    15 م�صافة 
يف جمال حياتهم املعي�صية  اليومية  
املحلية  ال�صلطات  متاطل   ظل  ،يف 
اأ�صبحت  التي  مبطالبهم  للتكفل 
توؤرقهم و تزيد من معاناتهم  يوميا ، 
حيث تاأتي يف مقدمتها املاء ،و الغاز 

و تهيئة الطريق.
مع  درد�صتهم  يف  القرية  ممثلي 
بان   �رشحوا  الو�صط    جريدة 
املاء  خزان  من  ا�صتفادت  املنطقة 
واحد �صعته 2000 مرت منذ اأكرث من 8 

�صنوات يغطي فقط  ن�صبة 20 باملائة 
من �صكان القرية التي يفوق  عددها  
الذي  الأمر   ، ن�صمة   2500 من  اأكرث 
لأكرث  ينتقلون  املنطقة  �صكان  جعل 
من 2 كلم عرب و�صائلهم البدائية جللب 
املاء من املنابع اجلبلية القريبة،كما 
نق�س   معاناة  من   ال�صكان  ي�صتكي 
يف  الكهربائي   التيار  يف  �صغط 
املنازل  خا�صة يف ف�صل ال�صيف  اإذ  
اأكدوا باأن ال�صكاوي املطروحة اأمام 
مديرية �صونالغاز ما زالت قائمة و مل 
و  الو�صع  اأذان �صاغية لحتواء  جتد 
ت�صليح اخللل الذي ب�صببه كبد خ�صائر 
الكهرومنزلية  الأدوات  يف  معتربة 

الغاز  �صبكة  دخول  لتاأخر  بالإ�صافة 
اأكرث  منذ  ال�صتغالل   الطبيعي حيز 
يواجهون  يجعلهم  ما  �صنوات   4 من 
البحث  و   ، الطبيعة  ق�صاوة  متاعب 
عن قارورات غاز البوتان  يف  ف�صل 
اإعادة  اإليها مطلب   ال�صتاء  لي�صاف 
املتدهور  الرئي�صي  الطريق   تهيئة 
اإىل غاية الطريق  من و�صط  القرية 
كلم   3 م�صافة  على   05 رقم  الوطني 
خ�صائر  يكبد  و  يوؤرق  اأ�صبح   بحيث 
و  الأجرة،  �صيارات  لأ�صحاب  كبرية 
�صيارات النقل  اجلماعي مع  برجمة 
اإجناز اأعمدة كهربائية لإنارة الطريق 
املارة   ي�صكل خطرا على  اأ�صبح   اإذ 

،و التالميذ ب�صفة خا�صة من خطورة 
احليوانات ال�صالة  اأثناء حلول الظالم 
، وعليه يجدد �صكان قرية اإيعلوا�صن 
الو�صط   جريدة  عرب  مطالبهم 
راأ�صها  على  و  املحلية  ال�صلطات 
ليماين م�صطفى   ال�صيد  الولية  وايل 
زيارة املنطقة  و تخ�صي�س برنامج  
املنطقة   �صكان  ي�صاعد  تنموي  
و  املعي�صية  ملعاناتهم  حد  لو�صع 
ال�صباب يف خدمة الفالحة، خا�صة 
باإنتاج  معروفة  املنطقة  اأن  و 
النزوح  يف  التفكري  عدم  و  الزيتون 

اإىل املدينة .      
  ز/ م 

عملية  غليزان  ولية  م�صالح  با�رشت 
خا�صة  ال�صباب   ملفات   ا�صتقبال 

املخت�صني يف جمال امليكانيك 
وال�صيانة  والطالء  ال�صيارات  وكهرباء 
والأمن  ل�صمان  توظيفهم على خلفية 
مديرية  تلقتها   التي  الكبرية  الطلبية 
�رشكة  قبل  من  للولية   الت�صغيل 
  2000 عن  تزيد  والتي  فول�صفاغن  

من�صب عمل جديد لكال اجلن�صني .
للولية  الت�صغيل  مدير  وح�صب   هذا 
فانه  عا�صيمي   اللطيف  عبد  ال�صيد 
من املمكن توظيف �صبان من وليات 
وتيارت  �صلف  غرار  على  جماورة 
ارتفاع  حالة  يف  ومع�صكر  وم�صتغامن 
احتياجات هذا امل�صنع الذي  يوظف 
تو�صيع  اإىل  وي�صعى  �صاب   حاليا 1200 

ن�صاطه ، داعيا ال�صباب وخا�صة  الذي 
يحوز على تكوين يف اإحدى املجالت 
لن   ، توظيفه  �صمان   بغية  املطلوبة 
عالقة  ل  اجلديدة  املنا�صب  هذه 
بامل�صنع  حاليا  املوظفة  باملنا�صب 
نوعية  قفزة  حتقيق  من  متكن  الذي 
يف ظرف وجيز. هذا وح�صب القائمني 
التوظيف  عملية  فاإن  امل�صنع  على 

القت�صادي  الربنامج  �صمن  تدخل 
ن�صاطه  تو�صيع  على  ويعمل  للم�صنع 
مت  الذي  للمخطط   وفقا  وتنويعه  
ر�صمه من قبل القائمني على امل�صنع  
والذي ي�صعى اىل رفع الإنتاج  والعمل 
على الت�صدير ورفع التوظيف اىل 5000 

�صاب قبل 2020
حممد بن تر�ر

�صكان  من  الع�رشات  اأم�س،  �صن، 
احتجاجية  وقفة   ، امل�صيلة  ولية 
م�صت�صفى  اإدارة  اأمام  �صلمية 
�صعارات مناه�صة  الزهراوي، رفعوا 
حملوه  الذي  امل�صت�صفى  ملدير 
املرفق  بهذا  يحدث  ما  م�صوؤولية 
 ، املدير  برحيل  مطالبني  ال�صحي 

متهمني اإياهم مبا اأ�صموه »البزن�صة« 
املحاباة  وممار�صة  الدولة  باأموال 
ا�صار عدد من  و  املر�صى  يف عالج 
ال�صلمية  الوقفة  هذه  اأن  املحتجني 
الظروف  اأجل  من  ح�صبهم  تاأتي، 
انعدام  و  امل�صت�صفى  يف  املتدهورة 
واختفائها  الأدوية  وندرة  النظافة 

اأثرت هي الأخرى بال�صلب على تقدمي 
اخلدمات ال�صحية املثلى للمر�صى، 
وراء  بالوقوف  املدير  اتهموا  كما 
توقيف كل العمليات اجلراحية، وكذا 
�صببا  كانت  للمر�صى  املعاملة  �صوء 
لهذه  التام  رف�صهم  لإبداء  لهم  كافيا 
بال�صلبية  و�صفوها  التي  املمار�صات 

يف  ممثلة  الو�صية  اجلهات  مطالبني 
بالولية،  وال�صكان  ال�صحة  مديرية 
املدير  وتوقيف  العاجل  بالتدخل 
عن مهامه، متهمني اإياهم مبا اأ�صموه 
وممار�صة  الدولة  باأموال  »البزن�صة« 

املحاباة يف عالج املر�صى .
عبد�لبا�ضط بديار 

�لبويرة 

موؤ�ض�ضة فول�ضفاغن بغليز�ن   

�مل�ضيلة

قرية » اإيعلوا�ضن « تعاين يف �ضمت 

توظيف2000�ضاب ومديرية الت�ضغيل تبداأ يف الت�ضجيالت 

ال�ضكان يطالبون برحيل مدير م�ضت�ضفى الزهراوي 

وهر�ن

جتار و اإطارات ب"�ضوناطراك" و 

رم�ضان   قفة  من  "�ضونلغاز"ي�ضتفيدون 
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.      �إ�ضقاط 1900 معوز وهمي ببلدية بئر �جلري 
�أ�ضقطت �لإجر�ء�ت �جلديدة �ملنتهجة من قبل �لبلديات 26 بولية وهر�ن 

�لآلف من �ملعوزين �لوهميني �لذين كانو� ي�ضتفيدون من قفة رم�ضان 
خالل �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية، و كمثال ك�ضف �أم�س، نائب رئي�س بلدية 

بئر �جلري �ملكلف بال�ضوؤون �لجتماعية و �لثقافية »حميتو �ضاعد« يف 
ت�ضريح خ�س به »�لو�ضط« �أن عدد �مل�ضتفيدين من �إعانات �لدولة يف �إطار 
قفة رم�ضان لهذه �ل�ضنة �نخف�س من 6000 م�ضتفيد خالل �ل�ضنة �لفارطة 

ليبلغ عدد �مل�ضتفيدين من منحة �لقفة �لبالغ قيمتها 6000 دج هذه �ملرة 
�إىل 4100 م�ضتفيد بعد عملية تطهري و��ضعة م�ضت قائمة �مل�ضتفيدين عقب 

و�ضع �إجر�ء�ت و �ضروط ردعية لإي�ضال �لإعانات ملتحقيها فقط.

.



�أعرب بطالون من حا�سي م�سعود 
، عن ��ستغر�بهم من تاأخر �لوكالة 
�لوالئية للت�سغيل يف تن�سيب رئي�س 
جديد لوكالة حا�سي م�سعود عقب 
 ، �ل�سابق  م�سوؤولها  مهام  �إنهاء 
�حلالية  �لو�سعية  �أن  �إىل  م�سريين 
للمرفق �أ�سبحت مقلقة وت�ستدعي 
�ل�سلطات �ملعنية  تدخال من قبل 

الإنهاء حالة �ل�سغور يف �ملن�سب.
من  تخوفهم  �مل�ستكون  و�أبدى 
وتقاع�س  حالها  على  �الأمور  بقاء 
تتوفر  �إطار  �إيجاد  يف  �لو�ساية 
لت�سيري  �ملطلوبة  �ل�رشوط  فيه 
 ، م�سعود  حا�سي  وكالة  �سوؤون 
تعيني  يف  �حلا�سل  �لتاأخر  وطرح 
�سلبية  تاأويالت   ، جديد  م�سوؤول 
بني  �رش�عات  هناك  �أن  مفادها 
�أطر�ف من د�خل �لوكالة �لوالئية 
�التفاق  دون  حالت   ، للت�سغيل 
على �إطار له كفاءة ودر�ية و��سعة 
حا�سي  مبنطقة  ال�سيما  بامللف 
م�سعود �لتي ت�سم مئات �ل�رشكات 

�لبرتولية .
�لبطالني  من  �لعديد  ودعاء 
جالوي   �لقادر  عبد  �لوالية  و�يل 

ب�سفته �مل�سوؤول �الأول على �لهيئة 
�لق�سية  يف  بالتدخل  �لتنفيذية  
عقب  خا�سة  لها  حل  و�إيجاد 
�حتو�ء  يف  �لوالئية  �لوكالة  ف�سل 
تتو�سع  بد�أت  �لتي  �لق�سية  قالقل 
يف �سفوف طالبي �لعمل باملدينة 
من  ذلك  ر�فق  وما  �لبرتولية 
�تهامات لل�سطات �ملعنية بالعجز 

و�لتقاع�س عن حلحلة �مل�سكل .
حال  يف  �أنه  �ملت�رشرون  ويرى 
�إطار  تعيني  �لتاأخر يف  طالت مدة 

يتوىل ت�سيري �سوؤون �لوكالة �ملحلية 
، فاإن ح�سة وكالة حا�سي م�سعود 
�لو�ردة  �لعمل  عرو�س  من 
حمل  تظل   ، �لوالئية  للوكالة 
�ملبا�رش  �مل�سوؤول  كون  �سبهة 
على ت�سيري �ملرفق غري موجود 
�أمام  �ملجال  فتح  وبالتايل 
و�حل�سابات  �ل�سيقة  �لقر�ء�ت 
�ل�سخ�سية �لتي من �ساأنها �إثارة 
 . �لعمل  طالبي  لدى  �لبلبلة 
�ملو�سوع  متحدثون يف  ونا�سد 

عبد  �لوالية  يف  �الأول  �لرجل 
�لقادر جالوي ، �لتدخل لو�سع 
يخلفها  قد  م�ساكل  الأي  حد 
بقاء  �أن  موؤكدين   ، �حلال  و�قع 
م�رش  حالها  على  �الأو�ساع 
خا�سة  �لبطالني  مب�سلحة 
�لذي  بالذ�ت  �لوقت  هذ�  يف 
ي�سهد ترتيبات متعلقة مبعاجلة 
عرو�س عمل �ل�رشكات �لبرتولية 
و�إعد�د �لقو�ئم �ملعنية باأجر�ء 

�لفحو�سات �ملهنية .

�ل�رشقية  �الأحياء  �سكان  ��ستكى 
،و  �الأغو�ط  كالزبارة  ملدينة 
جتاهل  من  �حلمادة  ،و  �ل�سو�دق 
�لتي  للم�ساكل  �ملحلية  �ل�سلطات 
و  �سنو�ت  منذ  فيها  يتخبطون 
للتهيئة  �أحيائهم  �فتقار  ذلك  من 
�حل�رشية �لتي �سكل غيابها معاناة 
��ستغر�بهم  �أثار  ما  وهو  حقيقية 
قريبة  �أحياء  تهيئة  بعد  خ�سو�سا 
�لتي  �أحيائهم  حرمان  و  منهم 

تعترب من �أقدم �أحياء �ملدينة.
�الأحياء  �سكان  ممثلو  طالب 
مع  حديثهم  يف  �ملذكورة 
�لوالية  و�يل   ،« »�لو�سط  جريدة 
م�سالح  لدى   �لعاجل  بالتدخل 
من   ، �لبناء  و  �لتعمري  مديرية 
�الإ�رش�ع يف برجمة م�ساريع  �جل 
�حل�رشي  �لتح�سني  و  �لتهيئة 
�جلديدة  �الأحياء  غر�ر  على   ،
م�ساريع  عدة  من  ��ستفادة  �لتي 
�أخرى  ناحية  من  ،م�ستنكرين 
و�حلرمان �ملفرو�س  �لتهمي�س 
و  �الأو�ساخ  �إنت�سار  ب�سبب  عليهم 
�إهرت�ء �لطرقات  و �نعد�م �الإنارة 
 - �ساهم ح�سبهم  ، مما  �لعمومية 
يف �رتفاع موؤ�رش �الإعتد�ء�ت  من 

ذ�ت  عرب  كما  �ملنحرفني،  بع�س 
من  �متعا�سهم  عن  �ملو�طنني  
تاأخر رفع �لقمامات ،و �لف�سالت 
�ساهم  مما  �أيام  لعدة  ترتك  �لتي 
�لو�سع يف جلب  �لرو�ئح �لكريهة 
منعت  �لتي  �ل�سالة  �لكالب  و   ،
�إىل  �لتوجه  من  منهم  �لكثري 
،و  �ل�سبح  الأد�ء �سالتي  �مل�سجد 

�لع�ساء . 
�إىل معاناتهم مع  م�سريين كذ�لك 
�إ�سطر�رهم  ب�سبب  �لنقل  و�سائل 
�إىل قطع م�سافات طويلة للو�سول 
�لنقل  حافالت  مو�قف  �إىل 
�سائقي  رف�س  ب�سبب  �حل�رشي 
�إىل  �لتوجه  �الأجرة   �سيار�ت 
يف  �لطرقات  الإهرت�ء  �أحياءهم 
�ل�سو�رع �لد�خلية ،وهي �ملطالب 
�أنها مل جتد  �لتي �أ�ساف �ل�سكان 
�الأذ�ن �ل�ساغية من قبل �ل�سلطات 
�أن  ،�آملني  �ل�ساعة  حلد  �ملحلية 
تكون هناك �لتفاتة جادة من قبل 
هذ�  من  النت�سالهم  �لوالية  و�يل 
عليهم  نكد  �لذي  �ملزري  �لو�قع 
يومياتهم خا�سة وبعد حلول ف�سل 

�ل�ستاء . 
�أحمد باحلاج 

�الأمن  م�سالح  متكنت 
�ملتخ�س�سة يف مكافحة �لهجرة 
و  �الأمن  �ل�رشعية مب�سالح  غري 
�لدرك �لوطنيني بواليات جنوب 
�ل�سهر  خالل   ، �لكبري  �لبالد 
�عتقال  و  توقيف  من  �ملن�رشم 
�الإقامة  بتهمة  �أجنبيا  رعية   40
غري �ل�رشعية بالرت�ب �لوطني .

ليومية  عليم  �أمني  م�سدر  �أفاد 
�الأمن  م�سالح  �أن   ،« »�لو�سط 
 ، ورقلة  بواليات  �ملخت�سة 
غرد�ية ، مترن��ست ، �أدر�ر وب�سار 
، قد متكنت خالل �سهر فيفري 
�ملن�رشم من توقيف و�عتقال 40 
جن�سيات  يحملون  �أجنبيا  رعية 
 ، مايل   ، �سوريا  لدول  خمتلفة 
 ، �لكامريون   ، ت�ساد   ، �لنيجر 
ليتم  �لعاج  و�ساحل  �ل�سينغال 
�قتيادهم للم�سالح �ملعنية وبعد 

�لقانونية  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال 
ق�سائية  ملفات  �إجناز  و  معهم 
وكالء  على  �إحالتهم  مت  �سدهم 
�إقليم  ح�سب  كل  �جلمهورية 
�إد�نة  مت  �أين   ، �إخت�سا�سه 
موقوفة  �سجنا  ب�سنة  �جلميع 
�لنفاذ مع تغرمي كل و�حد منهم 
، قبل  �ألف دينار جز�ئري  بـ 48 
��ستكمال �إجر�ء�ت ترحيلهم من 
�الإقامة  بتهمة  �لوطني  �لرت�ب 
غري �ل�رشعية ح�سب �ملعلومات 

�ملتاحة .
نف�س  به  �أفادت  وح�سبما 
�المنية  �لعملية  فاإن  �جلهات 
�إطار  يف  تندرج  �ملذكورة 
�ملهاجرين  هويات  يف  �لتدقيق 
يف  �مل�ستبه  �ل�رشعيني  غري 

حتركاتهم .
�أحمد باحلاج 

�أثار تاأخر تعيني رئي�س جديد لوكالة �لت�سغيل �ملحلية بحا�سي م�سعود ، ت�ساوؤالت وقر�ء�ت �سلبية لدى 
طالبي �لعمل باملنطقة ، حيث طالب �لبع�س �جلهات �لو�سية باالإ�سر�ع يف معاجلة ما و�سف بـ » �لفر�غ » �لذي 

دخل فيه �ملرفق ذ�ته وما بات يطرحه من  خماوف حول �سياع ح�سة �لوكالة من �ملنا�سب �ملتاحة.

وكالة �لت�سغيل بحا�سي م�سعود غارقة يف و�سعية غام�سة

�أحمد باحلاج 

البط�لون م�ست�وؤون من ت�أخر 
تعيني م�سوؤول جديد 

بوالية  �لنائية  �لبلديات  تعاين 
�لنقائ�س   عديد  مترن��ست 
�ل�سحة  جماالت  يف   ، �لتنموية 
مطلب  ليبقى   ، �ملدر�سي  و�لنقل 
حلم  �ملدينة  غاز  ب�سبكة  �لدعم 
قز�م  عني  مناطق  �سكان  ير�ود 
و  �بل�سة  و  �سيلت  و  وتينز�وتني 
حملية  جمعيات  نا�سدت   . �ينغر 
�حتجاجية  وعر�ئ�س  �سكاوى  يف 
و  �ملحلية   لل�سلطات  موجهة   ،
�ملذكورة  ،بالبلديات  �لوالئية 
للتكفل  �لعاجل  �لتدخل  ب�رشورة 
بجملة �لنقائ�س �لتي تتخبط فيها 
قاعات �لعالج و�لعياد�ت �ملتعددة 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  و  �خلدمات 

غر�ر  على   ، �جلو�رية   لل�سحة 
�ل�سكانري  و  �لر�ديو  �أجهزة  غياب 
يف  لالأخ�سائيني  باالإ�سافة   ،
و�لن�ساء  �لعامة  �جلر�حة  جماالت 
�الأطفال  و  �لعيون  و�لتوليد و طب 
، حيث �أن هذه �لو�سعية �ملزرية ، 
دفعت بغالبية �لعائالت �إىل حتمل 
على  �ل�سفر  وم�سقة  �لتنقل  عناء 
باجتاه   كلم    700 و   400 م�سافتي 
للبحث  غرد�ية   و  �در�ر  واليتي 
بخ�سو�س  �أما   . �ل�سفاء  �سبل  عن 
تالميذ  يز�ل  فال   ، �لرتبية  و�قع 
هذه �لبلديات يعانون �الأمرين ، مع 
و�سائل  يف  �لفادح  �لنق�س  مع�سلة 
�لنقل �ملدر�سي ، يف وقت تتحجج 

وعلى  �ملحلية  �ل�سلطات  فيه 
ر�أ�سها م�سالح �لبلديات مبحدودية 
�المكانيات يف توفري و�سائل �لنقل 
و  �لقرى  لتالميذ  �ملدر�سي 
يقطعون  �لذين  �لنائية  �ملناطق 
 45 و   10 �لـ  بني  ترت�وح  م�سافات 
مقاعد  �ىل  �لو�سول  �جل  من  كلم 
�أرغم  �لذي   �الأمر    ، �لدر��سة 
�إىل  �لتالميذ   �أولياء  من  �لعديد 
�الإناث  �سنف  خا�سة  �أبنائهم  منع 
�لدر��سي  باملو�سم  �اللتحاق  من 
�جلديد  �لذي مر على  �نطالقته  
ثالثة �أ�سهر كاملة . من جانب �أخر 
�جلمعيات  �سددت  فقد  
�لتنموي  بال�ساأن  �ملهتمة  �ملحلية 

على   ، ذكرها  �سالف  بالبلديات 
لو�يل  �ل�سخ�سي  �لتدخل  �رشورة 
ب�سفته  �جلياليل  دومي  �لوالية 
�جلهاز  على  �الأول  �مل�سوؤول 
مديرية  م�سالح  لدى  �لتنفيذي 
و�سط  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
مترن��ست من �جل ربط 372 جتمع 
من   ، �ملدينة  غاز  ب�سبكة  �سكني 
�أجل �إنهاء معاناة   123  �ألف ن�سمة 
مع رحلة �لبحث عن قارور�ت غاز 
�لبوتان �لتي فاق �سعرها يف �لفرتة 
�لطلب  ،ب�سبب  300دج  �حلالية 
�ملتز�يد على �ملو�د �لطاقوية يف 

مو�سم �ل�ستاء  .
�أحمد باحلاج 

�ل�سحة  ،�لنقل �ملدر�سي و غاز �ملدينة 

ان�سغ�الت اأه�يل  البلدي�ت الن�ئية  اآخر اهتم�م�ت ال�سلط�ت املحلية 

مدينة �الأغو�ط

 بتهمة �الإقامة غري �ل�سرعية 
بالرت�ب �لوطني 

ع�ئالت االأحي�ء ال�سرقية 
تن��سد الوايل 

توقيف واعتق�ل 40 رعية اأجنبي� 
ب�جلنوب خالل فيفري املن�سرم  
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ب�سبب رف�س �ملوؤ�س�سات �لعمومية ت�سديد ديونها  

ديون اجلزائرية للمي�ه بعني �س�لح تتج�وز امللي�ر �سنتيم 
بوحدة  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت   
باملقاطعة  للمياه  �جلز�ئرية 
بتمرن��ست  �سالح  عني  �الد�رية 
�سنتيم  مليار   01 جتاوزت  قد   ،
وهو   ، �لعمومية  �ملوؤ�س�سات  لدى 

�لوحدة  ميز�نية  كاهل  �أثقل  ما 
عديد  �لتي عجزت  يف  �ملذكورة 
�أجور  ت�سديد  على   �ملنا�سبات 

عمالها .
�أن  �جلهات  ذ�ت  و�أ�سافت 

بعا�سمة  للمياه  �جلز�ئرية  وحدة 
�لتيديكلت ، قد با�رشت يف �تخاذ 
�الإد�رية  �الإجر�ء�ت  من  جملة 
مقا�ساة   �جل   من   ، �لالزمة 
غر�ر  على  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 

�ملندوبيات  و  �لبلدية  م�سالح 
و�لت�سغيل  �ل�سحة  �لتابعة مل�سالح 
 ، و�لتعمري   و�لبناء  �لتجارة  و 
م�ستحقاتها  ��سرتجاع  �أجل  من 
�مل�سالح  ذ�ت  لدى  �ملرت�كمة 

�الأمر   ، �سنتيم  مبليار  و�ملقدرة 
�لذي �سبب عجز� كبري يف ت�سديد 
على  �لثاين  لل�سهر  �لعمال  �أجور 
�لو�سعية  هذه  �أن  حيث   ، �لتو�يل 
كبريين  و��ستياء  تذمر  عنها  تولد 

�لذين  �ملحتقنني  �لعمال  لدى 
بدورهم هددو� بالدخول يف حركة 
�حتجاجية مفتوحة  يف حالة ما مل 

يتم �سب مرتباتهم �لعالقة  .
�أحمد باحلاج 



و50  قتيال   50 "هناك  وقالت: 
م�صابا، بينهم 12 يف حالة حرجة"، 
و�أ�صافت �أّنه ب�صكل عام هناك "34 
يف  �لعالج  يتقلون  ماز�لو�  م�صابا 
كما  ت�صري�ش"  كر�يت�ش  م�صت�صفى 
�أ�صارت �إىل وجود "طفلة )5 �صنو�ت( 
و�أبيها بني �لقتلى، حيث قام �مل�صلح 

مبطاردتهما وقتلهما". 
�إىل ذلك، �أعلنت �أرديرن، �أن مكتبها 
تلقى ن�صخة مما يطلق عليه "بيان" 
منفذ �لهجوم، قبل ت�صع دقائق من 
يف  �أكدت  �أنها  غرّي  �لهجوم  وقوع 
�إىل  و�صل  �لبيان  �أن  ت�رصيحاتها 
مكتبها ونحو 30 �صخ�صا وموؤ�ص�صة 
بينها و�صائل �إعالم دون �أن يت�صمن 
"�أية معلومات حول �ملوقع )لتنفيذ 
�لهجوم( �أو �أية تفا�صيل حمددة"ويف 
�أنه  �إىل  "�أرديرن"  لفتت  �ل�صياق، 
�ل�صحايا  �صيتم بدء ت�صليم جثامني 
�إىل ذويهم م�صاء �ليوم، على �أمل �أن 
تنتهي تلك �لعملية بحلول �لأربعاء 
و�أرجعت رئي�صة �لوزر�ء �لنيوزيلندية 
جثامني  ت�صليم  يف  �لإ�رص�ع  عملية 
�حرت�م  �رصورة  �إىل  �ل�صحايا 

�ل�صلطات "تعاليم �لدين �لإ�صالمي، 
دفن  �رصورة  على  تن�ش  �لتي 
،وم�صت  وقت"  �أ�رصع  يف  �ملوتى 
200 من  �أكرث من  �لتقى   " بالقول: 
يف  بامل�صوؤولني  �مل�صلمة  �جلالية 
�لليلة  ت�صري�ش  كر�ي�ش  م�صت�صفى 
حتديد  كيفية  لبحث  �ملا�صية، 
لذويها".   وت�صليمها  �جلثث  هوية 
�أرديرن  �صددت  �آخر،  �صعيد  وعلى 
�إحد�ث  نيوزيلند�  �عتز�م  على 

�ل�صالح  قو�نني  على  تغيري�ت 
حادة:  بنربة  ،وقالت  �لبالد  يف 
�لإثنني  �لوزر�ء  جمل�ش  "�صيبحث 
و�صيتم  �ل�صالح،  حمل  قو�نني 
مدينة  �صهدت  و�جلمعة،  تغيريها" 
�لنيوزيلندية  ت�صريت�ش  كر�ي�صت 
�لنارية  بالأ�صلحة  �إرهابية  جمزرة 
م�صجدي  ��صتهدفت  و�ملتفجر�ت 
خلف  ما  و"لينوود"؛  "�لنور" 
�جلرحى،  من  ومثلهم  قتيال   50

�ملجزرة  هذه  �أرديرنوتعد  ح�صب 
�لبالد، و�عتربتها  تاريخ  �لأعنف يف 
بانها  حدوثها  عقب  �لوزر�ء  رئي�صة 
نيوزيلند�"  تاريخ  يف  �أ�صود  "يوم 
برينتون  �لأ�صرت�يل  �لإرهابي  ومثل 
منفذ  عاما(،   28( تار�نت  هاري�صون 
يف  جزئية  حمكمة  �أمام  �ملجزرة، 
كر�ي�صت ت�صري�ش، �لتي �أمرت بحب�صه 
�إىل حني عر�صه على �ملحكمة �لعليا 

يف 5 �أفريل �ملقبل.

اأكدت رئي�سة وزراء نيوزيلندا، جا�سيندا اأرديرن، �سقوط 100 �سحية بني قتيل وجريح يف الهجوم الإرهابي على م�سجدين 
مبدينة كرايت�ش ت�سري�ش، اجلمعة املا�سية ،جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي لـ"اأرديرن"، الأحد، للك�سف عن مزيد من التفا�سيل 

حول املجزرة وال�سحايا، ح�سبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا" )ر�سمي(. 

رئي�سة وزراء نيوزيلندا

.        مكتبها تلقى مبا ي�سمى بيان منفذ الهجوم قبل 9 دقائق من تنفيذ املجزرة..

م٫�ش

100 قتيل وجريح �ضحايا جمزرة 
"امل�ضجدين" الإرهابية

جملة اأمريكية

نيوزيلندا

عامو�ش جلعاد الرئي�ش ال�سابق للدائرة 
الأمنية بوزارة الدفاع ال�سهيونية

بايدن

وا�ضنطن غارقة يف الديون حتى الأذنني وعلى حافة الإفال�س لإ�ضرافها

ال�ضابطة امل�ضلمة الأرفع رتبة يف �ضرطة نيوزيلندا توجه ر�ضالة موؤثرة

لول موافقة نتنياهو ملا ا�ضرتت 
م�ضر الغوا�ضات الأملانية

النتخابات الأمريكية املقبلة 
�ضتكون الأهم يف 100 عام  

�لرئي�ش  جلعاد  عامو�ش  قال 
�ل�صابق للد�ئرة �ل�صيا�صية �لأمنية 
�إن  �لإ�رص�ئيلية،  �لدفاع  بوز�رة 
رئي�ش  �أن  �أبلغه  �أملاين  م�صوؤول 
�صادق  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء 
على بيع غو��صات �أملانية مل�رص 
�صياق  يف  جاء  "جلعاد"  كالم 
�إفادته لل�رصطة �ل�صهيونية م�صاء 
 3000 �مللف  �إطار  يف  �ل�صبت، 
يت�صن �حل�صول على تعقيب  ومل 
فوري من �لقاهرة ب�صاأن ما ورد 
على ل�صان �مل�صوؤول �لإ�رص�ئيلي 

�ل�صابق.
�لإ�رص�ئيلية يف  �ل�رصطة  وت�صتبه 
ح�صول مقربني من نتنياهو على 
�رص�ء  قر�ر  مترير  مقابل  �أمو�ل 
لإ�رص�ئيل  �أملانيا  من  غو��صات 
"تي�صني  �رصكة  مع  بالتعاون 
كروب" �لأملانية ، بح�صب �لقناة 
"جلعاد" �أنه كان قد  13 و�أو�صح 
�أبدى حتفظه �أمام �لأملان "حيال 
�صاأنها  من  مل�رص  غو��صات  بيع 
�أن  �إ�رص�ئيل"وتابع  �أمن  تهديد 
و�فق  من  هو  بنف�صه  نتنياهو 
�ل�صفقة  �إمتام  على  لحقاً 
"كري�صتوف  �إىل  توجه  �أنه  و�أفاد 
�ل�صئون  م�صت�صار  هوي�صغن" 
و�لأمنية  �خلارجية  �ل�صيا�صة 
ملريكل مت�صائاًل عن �صبب مترير 

بيع �لغو��صات مل�رص.
وتابع "�صاألني هوي�صغن �أل تدري 
ما يحدث يف بلدك؟"، و�أبلغه �أنه 
بحاجة  لي�صت  �أملانيا  �أن  "رغم 
تلك  على  �إ�رص�ئيل  لت�صديق 
�لأمور، فقد و�صعت يف �حل�صبان 
�لبلدين،  بني  �خلا�صة  �لعالقات 
على  �إ�رص�ئيل  مو�فقة  وطلبت 
�لت�صديق  مت  �لتي  �لبيع،  عملية 

عليها من قبل نتنياهو".
وكان نتنياهو قد �أنكر يف �ل�صابق 

�أية عالقة له بق�صية �لغو��صات، 
�أبد�  �لأملان مل يطلبو�  �إن  وقال 
�لغو��صات  بيع  على  مو�فقته 

مل�رص، بح�صب �مل�صدر ذ�ته.
ويف معر�ش رده على ما ورد يف 
قال  �لإ�رص�ئيلية،  �لقناة  تقرير 
�حلديث  "يدور  نتنياهو  مكتب 
لبث  ويائ�صة  عن حماولة عقيمة 
�حلياة يف ق�صية ماتت" ،و�لأ�صبوع 
�أن   13 �لقناة  ك�صفت  �ملا�صي 
بال�رص�كة  ميتلك  كان  نتنياهو 
مع �بن عمه "نتان ميلكوف�صكي" 
تقدم  كانت  �رصكة  يف  �أ�صهما 
خدماتها ل�رصكة "تي�صني كروب" 
�لعا�رصة  �لقناة  كانت  �لأملانية، 
ذكرت  "�لعربي"  �لتلفزيون  يف 
يف تقرير لها يف �أفريل 2017 �أن 
تل �أبيب و�فقت على بيع �أملانيا 
من  لعدد  بالإ�صافة  غو��صات   4
�ل�صفن مل�رص، بعد �أن رف�صت يف 
�ل�صفقة  �ملو�فقة على  �ملا�صي 
�مل�صلمني  �لإخو�ن  حكم  خالل 

للبالد )2012- 2013(.
وت�صلمت م�رص يف دي�صمرب2016 
ت�صم  �صفقة  من  غو��صة  �أول 
 1400" عدة غو��صات من طر�ز 
/ 209"، فيما ت�صلمت �لثانية يف 
�أوت 2017 وعلى مدى 3 �صنو�ت 
�لإ�رص�ئيلية مع  �ل�رصطة  حققت 
�رتكابه  يف  لال�صتباه  نتنياهو 
ملفات   4 يف  مالية،  خمالفات 

�أ�صا�صية.
�لإ�رص�ئيلية  �ل�رصطة  و�أو�صت 
باإد�نة  �ملا�صي  �لعام  خالل 
نتنياهو يف 3 ملفات ف�صاد وهي 
�مللف 1000 و�مللف 2000 و�أي�صا 
�مللف 4000 ومل تو�ِش �ل�رصطة 
 3000 �مللف  يف  نتنياهو  باإد�نة 
من  غو��صات  ب�رص�ء  �ملتعلق 

�أملانيا.

�لأمريكي  �لرئي�ش  نائب  �عترب 
�لنتخابات  �أن  بايدن،  �ل�صابق جو 
نوفمرب  يف  �ملقبلة  �لرئا�صية 
2020، �صتكون �لأكرث �أهمية خالل 
بايدن  و�أ�صاف  �لأخرية  �ملئة عام 
�حلزب  �أن�صار  �أمام  حديث  يف 
 2020 "�نتخابات  �لدميقر�طي: 
�صتكون �لأكرث �أهمية بني تلك �لتي 
جرت يف بالدنا منذ �أكرث من 100 
مزحة"ويعترب  لي�صت  وهذه  عام 
�ملر�صحني  �أكرث  �أحد  بايدن 
�لذين  بني  �صعبية  �لدميقر�طيني 
 2020 �نتخابات  يف  ي�صاركو�  قد 
يف  رغبته  عن  يعلن  مل  ذلك،  ومع 
�لنتخابية  �حلملة  �إىل  �لن�صمام 

لكنه مل ي�صتبعد هذ� �لحتمال.
بريين  �لي�صاري  �ل�صيناتور 
�حلزب  �أثرياء  يتهم  �صاندرز 

تر�صحه  باإعاقة  �لدميقر�طي 
"كثري�  وقال:  �لأمريكية  للرئا�صة 
�جلدد  �لي�صاريون  ينتقدين  ما 
لكن  �لتقدميون(  )�لدميوقر�طيون 
لدّي �أف�صل �صجل �إجناز�ت بني كل 
من قد يرت�صح"ويعترب بايدن �لذي 
بلغ 76 عاما يف نوفمرب، �أحد �أكرث 
�ل�صيا�صيني �لدميقر�طيني �حرت�ما 
يف  وعمل  �ملتحدة  �لوليات  يف 
بني  �لأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ش 
عامي  ويف  و2009   1973 عامي 
�لرت�صح  حاول  و2008،   1988
للرئا�صة عن �حلزب �لدميقر�طي، 
تر�صحه  �صحب  مرة  كل  يف  لكنه 
�حلملة  من  �لأوىل  �ملر�حل  يف 
�لنتخابية ويف �لفرتة من 2009 �إىل 
�لرئي�ش  نائب  من�صب  �صغل   2017

�لأمريكي بار�ك �أوباما.

جملة  �عتربت 
�لأمريكية   CounterPunch
�أن �لوليات �ملتحدة �أخذت تغرق 
�لديون،  م�صتنقع  يف  فاأكرث  �أكرث 
ب�صبب �ملجمع �ل�صناعي �لع�صكري 
�حلكومة  وف�صاد  �لأمريكي، 
و�أ�صارت  �مل�صوؤولني  كفاءة  وتدين 
�ملتز�يد  �لإنفاق  �أن  �إىل  �ملجلة، 
با�صتمر�ر على �جلي�ش �لأمريكي، 
يت�صبب بانزلق �لوليات �ملتحدة 
�حلكومة  فيما  �لإفال�ش،  نحو 
�ل�صكان  يخدعون  و�مل�صوؤولون 
من  مبزيد  ويطالبون  با�صتمر�ر، 
�لع�صكرية  لالحتياجات  �لتمويل 
در��صة  نتائج  �ملجلة  و�صاقت 
 Open the منظمة  �أعدتها 

�إىل  وخل�صت   Government
مبالغ  ينفق  �لأمريكي  �جلي�ش  �أن 
غري  �مل�صرتيات  على  طائلة 
�لع�صكرية فعلى �صبيل �ملثال، مت 
 9241 بقيمة  و�حد  كر�صي  �رص�ء 
للطعام  �صحون  وطقم  دولر�، 
دولر،   53000 بقيمة  �خلزف  من 
 308 بقيمة  كحولية  وم�رصوبات 
�ملاأكولت  وبع�ش  دولر،  �آلف 
�لبحرية بقيمة 4.6 مليون دولر.

�أن �حلكومة  �إىل  و�أ�صارت �ملجلة 
مما  بكثري  �أكرث  تنفق  �لأمريكية 
�ل�رصيبية،  �جلبايات  من  له  حت�صّ
ب�صكل  لالقرت��ش  ت�صطر  ولذلك 
ويتم  �لأخرى،  �لدول  من  كبري 
على  �لطائلة  �لأمو�ل  هذه  �إنفاق 

�لكثرية  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات 
�لتي  �مل�صتمرة  �حلروب  وعلى 
يف  �ملتحدة  �لوليات  تخو�صها 
و�لرعاية  �لتعليم  فيما  �لعامل، 
يف  �لتحتية،  و�لبنية  �ل�صحية 

تر�جع م�صتمر.
�لنهاية،  "يف  �ملجلة:  و�أ�صافت 
�لع�صكرية  �لإمرب�طوريات  متوت 
حتما، لأنها تتو�صع ومتتد �أكرث من 
حتى  �لإنفاق  يف  وت�رصف  �لالزم 
�لفل�ش �لأخري. لقد حدث ذلك مع 
روما و�لآن هذ� يحدث مرة �أخرى 
�لتي  �لأمريكية  �لإمرب�طورية  مع 
بالفعل ونحن نقرتب  تنهار  بد�أت 

من و�صع حرج".
�لوليات  �أن  �ملجلة،  و�أ�صافت 

على   2011 منذ  �أنفقت  �ملتحدة 
تريليون  �حلروب يف �خلارج 4.7 
دولر و�أكدت �أن ديون �لبالد تزد�د 
بنحو 32 مليون دولر يف �ل�صاعة 
�لعر�ق خالل  وتنفق �حلكومة يف 
كل 5 ثو�ن �أكرث مما يح�صل عليه 
�ملتو�صط يف  �لأمريكي  �ملو�طن 

�ل�صنة.
وخل�صت �ملجلة �إىل �أن و��صنطن 
مل تتمكن رغم كل ذلك من جعل 
 12 كل  فخالل  �أمنا،  �أكرث  �لعامل 
�لأمريكي  �جلي�ش  يلقي  دقيقة 
�لعامل،  يف  ما  نقطة  على  قنبلة 
و�عتبار� من 2001 قتل يف �لعامل 
�ألف �صخ�ش ب�صبب  �أكرث من 500 

ممار�صات �لوليات �ملتحدة. 

قائدة  ح�صن  نائلة  و��صت 
�صحايا  ذوي  نيوزيلند�  �رصطة 
بكلمة  �مل�صجدين  مذبحة 
فيها عن عميق  �أعربت  موؤثرة، 
حزنها لهذ� �مل�صاب وما خلفه 
و��صتهلت  وقتلى  م�صابني  من 
من  ح�صد  �أمام  كلمتها  ح�صن 
بتحية  �أوكالند،  يف  �مل�صلمني 

هلل  "�حلمد  وقالت:  �لإ�صالم 
و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب 
على �أ�رصف �لأنبياء و�ملر�صلني 
�صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه 
وهي  ح�صن،  �أجمعني"و�أكدت 
يف  �لأعلى  �لرتبة  �صاحبة 
م�صلمة  �أنها  بالدها  �رصطة 
�إىل  لفتة  باإ�صالمها،  وفخورة 

بهذ�  �صدمت  ك�رصطية  �أنها 
 50 ر�ح �صحيته  �لذي  �لعتد�ء 
ع�رص�ت  فيه  و�صقط  قتيال، 
�مل�صابني و�أ�صافت �أن �ل�رصطة 
بكل  و�صتقوم  �صعيا،  تدخر  "ل 

ما يف و�صعها".
و�أعلن مفو�ش �رصطة نيوزيلند� 
عن  �ل�صبت  �أم�ش  بو�ش  مايك 

�لهجوم  �صحايا  ح�صيلة  �رتفاع 
�إىل 50 �صخ�صا، موؤكد� �عتقال 
ذمة  على  فقط  و�حد  �صخ�ش 
تهمة  توجيه  ومت  �لتحقيق، 
�لأ�صرت�يل  للمو�طن  �لقتل 
برينتون تار�نت �ملوقوف حتى 
�لرئي�ش  �ملتهم  �أبريل،  من  �لـ5 

يف �لق�صية.
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با�سم را�سد/ مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

�سعود الدميقراطية املبا�سرة: 

املواطنني  »م�شاورات  مبادرة  تهدف 
جودة  حت�شني  اإىل   »)ECCs( الأوروبيني 
الحتاد  م�شتوى  على  الدميقراطية 
املواطنني  منح  خالل  من  الأوروبي 
اآرائهم،  عن  التعبري  اإمكانية  الأوروبيني 
وم�شتقبله،  الحتاد  حول  الآراء  وتبادل 
ت�شمن  �شفافة  دميقراطية  اآليات  عرب 
اأكرب عدد من املواطنني يف تلك  اإ�رشاك 

امل�شاورات.
الأوىل  للمرة  املبادرة  فكرة  ظهرت  وقد 
»اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  خطاب  يف 
 ،2017 �شبتمرب   7 يف  اأثينا،  يف  ماكرون« 
الحتاد  بناء  اإعادة  عن  حديثه  اإطار  يف 
الأوروبيني  املواطنني  واإ�رشاك  الأوروبي 
مناق�شة  ومتت  القرار.  �شنع  عملية  يف 
غري  الأوروبي  املجل�س  قمة  يف  املبادرة 
واأبدت معظم   ،2018 فرباير  الر�شمية يف 
للفكرة.  ودعمها  تاأييدها  الأع�شاء  الدول 
الدول  جميع  م�شتوى  على  تنفيذها  وبداأ 
ت�شليم  اأبريل 2018، وقد مت  الأوروبية يف 
الدول  لروؤ�شاء  املواطنني  مقرتحات 
واحلكومات قبل اجتماع املجل�س الأوروبي 
مت  الإطار،  هذا  ويف   .2018 دي�شمرب  يف 
تنفيذ  على  الأع�شاء  الدول  بني  التفاق 
ميكن  م�شتويات  عدة  خالل  من  املبادرة 

تو�شيحها فيما يلي:

الحتاد الأوروبي: 

بعقد  امل�شئولة  اللجنة  قامت  حيث 
متوفر  الإنرتنت،  عرب  للراأي  ا�شتطالع 

بجميع لغات الحتاد الأوروبي، ويتاألف من 
املواطنني  فريق  �شاغها  اأ�شئلة  جمموعة 
امل�شاركني يف املبادرة يف اجلل�شة العامة 
اأكرب عدد  اإىل  الو�شول  لهم، وذلك بهدف 
ف�شالاً  الأوروبيني،  املواطنني  من  ممكن 
القومي  فوق  والبعد  الت�شاق  �شمان  عن 
تقوم  ذلك،  مع  وبالتوازي  املبادرة.  لهذه 
عدد  بزيادة  ا  اأي�شاً الأوروبية  املفو�شية 
»حوارات املواطنني«، وهي عملية جارية 

منذ عام 2012.

حكومات الدول الأع�ساء: 

الأوروبية  الدول  حكومات  �شتكون  حيث 
اخلا�شة  الفعاليات  تنظيم  عن  م�شئولة 
التقارير  واإعداد  بلدانهم،  يف  باملبادرة 
يتم  وقد  احلوارات،  نتائج  حول  النهائية 
اإ�رشاك بع�س اأ�شحاب امل�شالح يف تنظيم 
املجتمعات  مثل:  املواطنني،  م�شاورات 
واملوؤ�ش�شات،  واجلمعيات،  املحلية، 
والنقابات،  وال�شناعة،  التجارة  وغرف 
واملدار�س  الثقافية،  واملوؤ�ش�شات 
م�شاورات  تنظيم  يف  واجلامعات، 
اأكرب عدد  مع  التوا�شل  بهدف  املواطنني 

من املواطنني الأوروبيني. 

جمموعات عمل غري ر�سمية: 

جمموعة  تكوين  مت  اأخرى،  ناحية  من 
كل  من  ممثلني  ت�شم  ر�شمية،  غري  عمل 
املفو�شية  اإىل  بالإ�شافة  ع�شو،  دولة 
املجتمع  الفاعلة يف  واجلهات  الأوروبية، 
ال�شهر  يف  واحدة  مرة  وجتتمع  املدين، 
امل�شالح  اأ�شحاب  بني  التن�شيق  بهدف 
املختلفة، وت�شهيل وتوجيه العملية ب�شكل 

غري ر�شمي.
ثم يناق�س روؤ�شاء الدول واحلكومات نتائج 

وامل�شاورات  الإنرتنت  عرب  ال�شتبيان 
الوطنية يف املجل�س الأوروبي يف دي�شمرب 
اأحد  لت�شبح  اإعدادها  يتم  بحيث   ،2018
ال�شرتاتيجي  الأعمال  جدول  مدخالت 
ال�شنوات  يف  الأوروبي  الحتاد  وخطة 
�شتناق�شها  والتي  القادمة،  اخلم�س 
املفو�شية الأوروبية يف قمة القادة يف مايو 
امل�شاركون  املواطنون  حدد  وقد   .2019
رئي�شية  مو�شوعات  �شتة  املبادرة  يف 
ينبغي على قادة الحتاد الأوروبي الرتكيز 
عليها يف ال�شنوات املقبلة؛ وهي: مو�شوع 
ال�شباب والتعليم، تعزيز امل�شاواة والعدل 
القواعد  �شنع  البيئة،  ق�شية  والت�شامن، 
والالجئني،  الهجرة  ق�شية  والقرارات، 

واأخرياًا ق�شية الأمن والدفاع.
اأنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر  الإطار،  هذا  ويف 
مت تنظيم م�شاورات املواطنني الأوروبيني 
قبل جمموعة من منظمات املجتمع  من 
موؤ�ش�شة  مقدمتها  ويف  امل�شتقلة،  املدين 
مع  بالتعاون  بلجيكا  يف  بودوين  امللك 
ومركز  الأوروبي،  املواطن  عمل  خدمة 
املوؤ�ش�شات  و�شبكة  الأوروبي،  ال�شيا�شات 

الأوروبية للتعاون البتكاري.

�سيا�سات احتواء اليمني: 

و�شع الرئي�س الفرن�شي »ماكرون«، بالتعاون 
مع قادة الحتاد، خم�شة اأهداف طموحة 
الأوروبيني  املواطنني  »م�شاورات  ملبادرة 
املعلنة  الأهداف  تلك  وترتكز   ،»ECC
الدميقراطية  م�شار  اكت�شاف  اإعادة  يف: 
واهتمامات  »اأولويات  اأوروبا، وحتديد  يف 
حول  الأوروبيني«  املواطنني  واأفكار 
الوعي  ورفع  الأوروبي،  الحتاد  م�شتقبل 
ودفع  عمله،  وكيفية  الحتاد  حول  العام 
الأوروبية  الق�شايا  ملناق�شة  املواطنني 
حول  النقا�س  دعم  اإىل  بالإ�شافة  حملياًّا، 
 ،2019 لعام  الأوروبي  الربملان  انتخابات 
وكذلك جدول اأعمال املفو�شية الأوروبية 
من  جمموعة  هناك  وتظل  القادمة. 
الأهداف غري املعلنة وراء املبادرة تتمثل 

فيما يلي:

ا�ستعادة الثقة: 

ثقة  عدم  اأزمة  الأوروبي  الحتاد  يواجه 
الأوروبيني  املواطنني  بع�س  جانب  من 
احلاكمة  النخب  باأن  اعتقادهم  ظل  يف 
عن  مبعزل  القرارات  تتخذ  بروك�شل  يف 
واحتياجاتهم.  واأولوياتهم  ال�شعوب  اإرادة 
ومن ثم فاإن اإ�رشاك املواطنني الأوروبيني 
قد  الحتاد  م�شتقبل  ر�شم  يف  مبا�رشة 
يف  املفقودة  الثقة  ا�شتعادة  يف  ي�شاهم 
يعزز  مما  وموؤ�ش�شاته،  الأوروبي  الحتاد 
�شيناريو  تكرار  ومينع  �رشعيته،  من 

»بريك�شت«. 

�سعود اليمني املتطرف: 

اأن  الأوروبي  الحتاد  قادة  يرى  حيث 
القومية  اليمينية  التيارات  بع�س  �شعود 
�شعبوية  خلطابات  تبنيها  ب�شبب  كان 
تلقى قبولاً من جانب املواطنني، وبرامج 
انتخابية بها حلول غري تقليدية وراديكالية 
القادة  ظل  فيما  الأ�شوات،  حل�شد 
املعتدلون م�رّشين على احللول التقليدية 
املحافظة، التي يراها املواطنون نخبوية 
هي  ما  على  الأو�شاع  بقاء  اإىل  توؤدي 
املبادرة  تلك  ت�شاعد  قد  ثم  ومن  عليه، 
املتطرف،  القومي  اخلطاب  مواجهة  يف 
لكونها ت�شع املواطنني الأوروبيني مبا�رشة 
من  وتزيد  القرار،  �شنع  عملية  قلب  يف 
وعيهم بالحتاد واأهميته وعوائده عليهم، 
مبا ي�شاهم يف اإنتاج خطاب �شعبي م�شاد 
تفكيك  اإىل  الداعية  ال�شعبوية  لالأفكار 

الحتاد الأوروبي.

تعزيز الدميقراطية 
الت�ساركية: 

الدميقراطية  الأنظمة  على  الغالب 
فيها  يختار  متثيلية  دميقراطية  كونها 
الربملانات  يف  لهم  ممثلني  املواطنون 
لتخاذ القرار وحتديد مالمح امل�شتقبل، 
اأما تلك املبادرة فتهدف اإىل تعزيز منط 
ت�شاركي جديد من الدميقراطية ي�شتهدف 
املواطنني ب�شكل مبا�رش بجانب ا�شتمرار 
من  ك�شكل  التمثيلية،  الدميقراطية 
الداخلي لالحتاد  الإ�شالح  اأ�شكال عملية 
الأوروبي التي يتزعمها الرئي�س الفرن�شي 

»ماكرون«. 

عوائق »املبادرة الأوروبية«: 

خالل العقود املا�شية، بذلت املوؤ�ش�شات 
وتعزيز  لتح�شني  مكثفة  ا  جهوداً الأوروبية 
خالل  من  املواطنني،  مع  التوا�شل 
للمناظرة،  اأوروبا  برنامج  مثل:  مبادرات 
ومبادرات  للمواطنني،  اأوروبا  وبرنامج 
املواطنني الأوروبيني، ومن ثم فاإن مبادرة 
 »ECC »م�شاورات املواطنني الأوروبيني 
لي�شت الأوىل من نوعها، لكنها تتميز عن 
اإن�شاوؤها  مت  باأنها  املبادرات  من  غريها 
كا�شرتاتيجية  ا  دائماً رئي�شياًّا  ا  لتكون حموراً
بعيدة املدى لإ�رشاك املواطنني، كما اأنها 
جاءت بعد �شنوات طويلة من الركود فيما 

يتعلق مب�شاركة املواطنني. 
املبادرة  جناح  فاإن  اأخرى،  ناحيٍة  ومن 
مرهون بحدود تاأثريها على خطة الحتاد 
�شتتم  التي  املقبلة  اخلم�شة  الأعوام  يف 
الربملان  انتخابات  اأعقاب  يف  مناق�شتها 
الأوروبي يف مايو 2019. ومن ثم اإذا ا�شتعان 

اآراء املواطنني،  اأفرزته  قادة الحتاد مبا 
فاإنه �شي�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة فعالية 
ف�شالاً  القادمة،  املرات  املبادرة يف  تلك 
امل�شاركني  املواطنني  اأعداد  زيادة  عن 
اإىل  الإ�شارة  الإطار، ميكن  هذا  ويف  بها. 
عدٍد من املالحظات التي قد ت�شاهم يف 

تقييم املبادرة، لعل من اأبرزها ما يلي: 

مقرتحات ا�شت�شارية: 
تعترب كافة هذه الآراء التي ترد يف مبادرة 
ا�شت�شارية  الأوروبيني  املواطنني  م�شاورة 
ثّم  ومن  الحتاد،  لقادة  ملزمة  وغري 
املقرتحات  هذه  بع�س  تبني  يتم  مل  اإذا 
ف�شيكون له انعكا�س �شلبي على املواطنني 
ينتظرون  ممن  وغريهم  امل�شاركني 
، حيث �شريون اأن هذه  امل�شاركة م�شتقبالاً
املبادرة جمرد »حملة دعائية« من الحتاد 

لتح�شني �شورته فقط.

تناق�ض الأهداف: 

الأع�شاء  للدول  الأوروبي  الحتاد  اأتاح 
منذ بداية املبادرة مرونة كاملة يف تنفيذ 
املبادرة يف مقابل م�شاركتهم فيها؛ بداية 
التي  لالجتماعات  الزمني  الإطار  من 
املختارين،  واملنظمني  داخلياًّا،  تعقد 
واإجراءات  الأعمال،  وجدول  وال�شكل، 
دولة  كل  قامت  وقد  التقارير.  تقدمي 
باقي  عن  ب�شكل خمتلف  املبادرة  بتنفيذ 
اإىل عدم  اأدى  اأن هذا  اإل  الدول الأخرى؛ 
وجود ُهوية م�شرتكة للمبادرة. ويرى بع�س 
روؤيتها  على  �شيوؤثر  هذا  اأن  املحللني 
كما  الوقت،  مبرور  وقوتها  وم�شداقيتها 
قد ينتج عن هذه امل�شاورات تقارير ذات 
يوؤدي  مما  متناق�شة،  ر�شائل  اأو  اأهداف 
اإىل وجود �شعوبة يف اإنتاج تقرير متما�شك 
ل�شانعي ال�شيا�شات الأوروبيني، وهو الأمر 
الذي �شيوؤدي اإىل اإ�شعاف التاأثري املحتمل 

. للمبادرة م�شتقبالاً

�سعف امل�ساركة: 

مل تفلح جهود الحتاد املختلفة لإ�رشاك 
م�شتوى  على  املواطنني  من  عدد  اأكرب 
ا  نظراً امل�شاورات،  تلك  يف  الحتاد 
الأوروبيني  املواطنني  ا�شتجابة  ل�شعف 
ل�شتطالع الراأي املن�شور عرب الإنرتنت، 
اإذا  م�شتقبالاً  يتح�شن  اأن  ذلك ميكن  لكن 
تقدم  التي  املقرتحات  من  اأي  تبني  مت 
بها املواطنون. وعالوةاً على ذلك، حدث 
دول  بع�س  يف  والتداخل  اخللط  من  نوع 
الحتاد بني مبادرة »م�شاورات املواطنني 
حوارات  »مبادرة  وبني  الأوروبيني«، 
لها  الرتويج  يتم  مل  حيث  املواطنني، 
بينهما، مما  الفارق  وتو�شيح  كاٍف  ب�شكل 
جعل البع�س يعتقد اأنهما نف�س املبادرة.

م�ساهمةالإثنني 18  مار�ض  2019  املوافـق  ل09 رجب 1440هـ 8
عودة »اأثينا«:

كيف يجتاز الحتاد الأوروبي 
»الثقة املفقودة« مع املواطنني؟

اأدى ت�ساعد اجتاهات النف�سال عن الحتاد الأوروبي، عقب ت�سويت 
غالبية الربيطانيني يف ا�ستفتاء بريك�ست، و�سعود التيارات اليمينية 

وال�سعبوية املعادية لالحتاد يف عدد من الدول الأوروبية؛ اإىل 
طرح املوؤ�س�سات التكاملية يف بروك�سل لآلية دميقراطية جديدة 

لإ�سراك املواطنني بالدول الأع�ساء ب�سورة مبا�سرة يف عملية �سنع 
القرار، و�سياغة م�ستقل الحتاد يف الأعوام اخلم�ض املقبلة. و�ستتم 
مناق�سة روؤى املواطنني الأوروبيني حول م�ستقبل الحتاد يف القمة 
املقبلة لقادة الدول الأع�ساء املقرر انعقادها يف مايو 2019، وهو ما 

يت�سل بعملية الإ�سالح ال�ساملة لالحتاد الأوروبي، وتعزيز انخراط 
املواطنني يف عملية �سنع القرار.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية : الأغواط
دائرة :الأغواط

بلدية :الأغواط
الرقم : 12/2019

و�شل ت�شجيل الت�شريح
بت�أ�شي�س جمعية حملية بلدية

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
الي�م  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  امل�افق 
2019/03/03 . ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية 

البلدية امل�صماة :
جمعية "الروابط الأخ�ية لعمداء الك�صافة الإ�صالمية اجلزائرية 

" بلدية الأغ�اط
مقرها : "حي ال�ئام الغ�اط"

رئي�س اجلمعية : خ�صبة الطاهر 
تاريخ و مكان امليالد : 1955/02/04 الأغ�اط 

مالحظة : 
هذا ال��صل �صالح اىل غاية 2022/03/03

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 

ANEP N°: 1916006386 الو�شط:2019/03/18

الو�شط:2019/03/18

مكتب ال�شت�ذ بوقرين حممد ر�ش� حم�شر ق�ش�ئي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ش�ء تيب�زة 
الك�ئن مكتبه ب : 07 حي الدوف�ن  درارية اجلزائر اله�تف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�شة البيوع العق�رية ب�ملزاد العلني 
بطلب من/ ال�صيد اجل�مي عبد ال�صالم .

ال�صاكن ب / �صارع عي�صاوي قدور رقم 06 ادرار متخذ م�طن  لدى ال�صتاذ را�صدي حممد املح�رص الق�صائي الكائن مكتبه بالقليعة .
بناء على  قائمة �رصوط البيع امل�دع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�ص�ر جلل�صة البي�ع امل�ؤجلة لي�م 2019/03/25 على ال�صاعة : احلادية 

ع�رص �صباحا امام حمكمة القليعة .
 تعيني العقار وو�صفه و امل�صاحة الجمالية . ح�صب عقد البيع : قطعة ار�س ذات طبيعة جافة ف�قها بناية كائنة بخمي�صتي املنطقة احل�رصية احلي ال�رصقي بلدية 
ب�ا�صماعيل ولية تيبازة تقدر م�صاحتها ب واحد ار و ثالثني �صنتيار ) 1 ار و 30 �س ( ت�صكل جمم�عة ملكية رقم اربعة و خم�ص�ن ) 54 ( ق�صمة م�صاحتها رقم خم�صة ) 

05 ( من املخطط العام مل�صح الرا�صي كما ان هذه الم�ال العقارية متتد و ت�صرت�صل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�صتثناء و ل حتفظ  . 
ح�صب املعاينة امليدانية : قطعة ار�س ف�قها بناية من ن�ع ) طابق حتت الر�س + ط + 1 + �صطح ( ، كائنة بخمي�صتي ، بلدية خمي�صتي ، دائرة ب�ا�صماعيل ولية تيبازة 

، تقدر م�صاحتها الجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متك�نة من : 
الطابق حتت الر�س : يتك�ن من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�س، امل�صاحة املبنية تقدر.)110.00 م² (

الطابق الر�صي : يتك�ن من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�س . امل�صاحة املبنية .)120.00 م² (
الطابق الول : يتك�ن من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�س . امل�صاحة املبنية تقدر .)120.00 م² (

ال�صطح امل�صتعمل : يتك�ن من غرفة ) مغ�صلة ( و �صطح . امل�صاحة املبنية تقدر )40.00م² (
 ب�صعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�صة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك جلل�صة امل�ؤجلة لي�م 2019/03/25 على ال�صاعة : احلادية ع�رص 
�صباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معل�مات او الطالع على دفرت ال�رصوط ان يت�صل مبكتبنا نحن املح�رص الق�صائي بالعن�ان املذك�ر اعاله او لدى 
امانة �صبط  حمكمة القليعة املح�رص الق�صائي . مكتب ال�صتاذ ب�قرين حممد ر�صا حم�رص ق�صائي معتمد لدى حمكمة ال�رصاقة جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبه 
ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22< اعالن عن جل�صة البيع باملزاد العلني   بطلب من  ال�صيد بن راي�س جعفر ال�صاكن ب : 129 نهج �صالح 
ب�عك�ير اجلزائر .    �صد : ورثىة �صالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �صالم ر�صيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�صام و مرمي . و بناء على قائمة �رصوط 
البيع باملزاد العلني امل�دعة باأمانة ال�صبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21 نعلن عن جل�صة البي�ع املربجمة لتاريخ 2019/04/15 على ال�صاعة 
احلادية ع�رص �صباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �صاحلة للبناء م�صاحتها ثالثة وع�رصون 
ار وت�صعني �صنتيار2.390 م² منف�صلة من ملكية اكرب م�صيد عيلها بناية مك�نة من جمرد طابق ار�صي مق�صم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، ح��س وبئر  وهي 
حمدودة على النح� التايل : من ال�صمال: طريق ولئي .من اجلن�ب : ممر عر�صه05م.من ال�رصق:باقي امللكية .من الغرب: طريق ، ب�صعر افتتاحي 20.560.000،00 دج 

و لكل من يهمه المر الت�صال مبكتب املح�رص الق�صائي او باأمانة �صبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رصوط البيع .   
 املح�شر الق�ش�ئي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدي�ان العم�مي للمح�رصة الق�صائية 

الأ�صتاذة معزوز نبيلة 
حم�رصة ق�صائية لدى جمل�س ق�صاء تيبازة 

حي 100 م�صكن عمارة �س  11 �صقة  رقم 02 الطابق الأر�صي، ال�رصاقة 
الهاتف : 05.51.48.59.23

الإعالن عن بيع عقار حمج�ز باملزاد العلني
املادة 749 من ق اإ م و اإ

اأنه تنفيذا ال�صند التنفيذي املتمثل يف حكم �صادر عن حمكمة ال�رصاقة ق�صم املدين ، الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�صية رقم 12/00957 ، امل�ؤرخ يف  اأدناه  تعلن املح�رصة الق�صائية امل�قعة 
2012/06/20 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.

بعد الإطالع على الأمر باحلجز العقاري ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد الإطالع على الإ�صهار العقاري لأمر احلجز باملحافظة العقارية 
امل�ؤرخ يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 

بعد الإطالع على الأمر الإ�صتعجايل ال�صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية بالبليدة ، الق�صم ال�صتعجايل ،  امل�ؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد الإطالع على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، امل�ؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.

بعد الإطالع على الأمر ال�صتعجايل ال�صادر عن رئي�س الق�صم الإ�صتعجايل بال�رصاقة امل�ؤرخ يف 2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.
بعد الإطالع على اإيداع حكم ق�صائي لالإ�صهار م�ؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى مكتب الأ�صتاذ فتي�س كمال م�ثق بئر مراد راي�س.

بعد الإطالع على ال�صهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية لل�رصاقة ، اإدارة الأمالك ال�طنية م�ؤرخة يف 2016/07/16
بعد الإطالع على م�صتخرج ال�رصيبة العقارية �صادرة عن مديرية ال�رصائب لل�رصاقة بتاريخ 2015/10/04.

بعدالإطالع على تقرير اخلربة امل�دعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595
فقد مت اإيداع قائمة �رصوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �صبط حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و امل�ؤ�رص عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رصاقة و ذلك ب�صاأن بيع العقار 

املحج�ز حجزا عقاريا باملزاد العلني . لفائدة : ال�صيد حفناوي ر�صيد . ال�صاكن ب : ب��صاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رصاقة .
�صد : ال�صيد �رصيف علي

ال�صاكن ب : حي نزايل �رصيف )كاملا �صابقا( رقم 122 ال�رصاقة .
التعيني : 

قطعة اأر�س كائنة ببلدية ال�رصاقة ولية اجلزائر باملكان امل�صمى �صابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رصيف م�صاحتها 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�صب خمطط التجزئة ، يحدها من ال�صمال ممر و من 
ال�رصق قطعة رقم 121 و من ال�رصق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العقار اإىل ال�صيد �رصيف علي عن طريق ال�رصاء مب�جب العقد املحرر على يد الأ�صتاذة بن عامر بلري 

مليكة م�ثقة بال�رصاقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 2010/179 و امل�صهرة ن�صخة منه باملحافظة العقارية بال�رصاقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�صعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�صائي 18.000.000.00 دج ثمانية ع�رص ملي�ن دينار جزائري 

و انه مت حتديد جل�صة العرتا�صات لي�م الثالثاء امل�افق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على ال�صاعة العا�رصة �صباحا 10:00 �صباحا 
و انه مت تاأجيل جل�صة البيع باملزاد العلني لي�م الحد امل�افق ل 14 /04 /2019 قاعة اجلل�صات رقم 02 على ال�صاعة التا�صعة �صباحا 09:00  �صباحا 

ملزيد من املعل�مات يرجى الت�صال مبكتب املح�رصة الق�صائية بالعن�ان و الرقم املدون اأعاله . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدي�ان العم�مي للمح�رصة الق�صائية 

الأ�صتاذة معزوز نبيلة 

حم�شرة ق�ش�ئية لدى جمل�س ق�ش�ء تيب�زة 
حي 100 م�صكن عمارة �س 11 �صقة رقم 05 ال�رصاقة 

الهاتف 0551196145 
حم�رص تبليغ ر�صمي لتكليف بال�فاء عن طريق الن�رص

املادة 412 من ق ا م ا نحن الأ�صتاذة معزوز نبيلة حم�رصة ق�صائية معتمدة لدى جمل�س ق�صاء تيبازة امل�قعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�صكن عمارة �س 11 
�صقة رقم 02 ال�رصاقة تنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2018/12/06 فهر�س رقم 18/5195 املت�صمن الذن بن�رص تبليغ ر�صمي يف جريدة ي�مية 

وطنية طبقا ملا يقت�صيه القان�ن على ان يك�ن الن�رص على نفقة الطالب.
لفائدة : جمراب الهادي ، جمراب جنيب ، جمراب جنيب ، جمراب حممد  .

الكائن مقرها ب : غابة ديكار 03 رقم 03 رقم 99 دايل اإبراهيم .
املختارون م�طنا لهم يف دائرة اإخت�صا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعن�ان املن�ه عنه اأعاله 

بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رصاقة  ، الق�صم اجلنح ،  جدول رقم 17/08085 فهر�س رقم 18/00968 بتاريخ 2018/01/31 ، املمه�ر بال�صيغة التنفيذية 
امل�صلمة بتاريخ 2018/05/22 حتت رقم 2018/906 ، امل�ؤيد  بالقرار ال�صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة ، الغرفة اجلزائية بتاريخ 2018/04/24 ، رقم امللف 18/01861 

، رقم الفهر�س 18/04331.
كلفنا عن طريق الن�رص:

ال�صيد طهراوي جمال ، ال�صاكن ب�صارع جادل حممد اأولد فايت 
ال�صيد طهراوي �صليم ، ال�صاكن ب 01 �صارع جادل حممد اأولد فايت اجلزائر 

ال�صيد فزاز مالك ، ال�صاكن برقم 12 طريق الإذاعة اأولد فايت اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين لفائدة الطالبة مقابل ت�صليمها و�صال على الأداء : 

مبلغ قدره : 32.000.000.00 دج الذي ميثل تع�ي�س الأطراف املدنية عن كافة الأ�رصار  و مبلغ 855.257 دج م�صاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�صبية و الر�صم على 
القيمة امل�صافة له  و نبهناها باأن لها اأجل خم�صة ع�رص )15( ي�ما لل�فاء الإرادي ي�رصي من ي�م الن�رص و اإل �صيتم التنفيذ �صدها جربا بكافة الطرق القان�نية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل :
املح�شرة الق�ش�ئية اثباتا ملا �صبق ذكره  حررنا هذا املح�رص لتن�رص منه ن�صخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقان�ن .

الو�شط:2019/03/18

الو�شط:2019/03/18

الو�شط:2019/03/18
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هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين

االحتالل �سجون  يف  الثمانني  عامه  ال�سوبكي" يبلغ  فوؤاد  "االأ�سري 
الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  قالت 
الل�اء  الأ�شري  اأن   ، واملحررين 
الأ�رسى  اأكرب  ال�ش�بكي  ف�ؤاد 
يف  املعتقلني  الفل�شطينيني 
بلغ  قد  الحتالل،  �شج�ن 
الهيئة  رئي�س  وقام   .80 الـ  عامه 
وع�ش�  بكر،  اب�  قدري  الل�اء 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 
حممد  والدكت�ر  املدين  حممد 
ريا�س  املحرر  والأ�شري  ع�دة 
الهيئة  من  ووفدم  الق�رساوي 
باإ�شعال  الي�م،  الأ�شري  وعائلة 
عيد  مبنا�شبة  احلرية  �شمعة 
وذلك  الثمانني،  ال�ش�بكي  ميالد 

الكاريكاتري  فنان  مب�شاركة 
بر�شم  قام  والذي  نزال،  ا�شامة 
الأ�شري  لل�اء  خا�شة  فنية  ل�حة 

"اأب� حازم" بهذه املنا�شبة.
الأكرب  "ابا حازم  بكر،  اب�  وقال 
الحتالل،  �شج�ن  يف  �شناً 
واملحك�م 20 عاماً ومعتقل منذ 
عام 2006، يعاين من عدة اأمرا�س 
وتعر�س على مدار عدة �شن�ات 
والحتالل  الطبي،  لالإهمال 
عن  امل�ش�ؤولية  كامل  يتحمل 
بعد  خا�شة  و�شحته،  حياته 
رف�شها عدة مرات الإفراج عنه 
حمك�ميته  ثلثي  اإنق�شاء  بعد 

حالته  بتده�ر  معرفتها  رغم 
ال�شحية." واأ�شاف اب� بكر، "اأنه 
ملن العار على كل احرار العامل 
عامه  ال�ش�بكي  الل�اء  يبلغ  اأن 
الحتالل،  �شج�ن  يف  الثمانني 
ول  املتفرج  دور  يلعب�ن  وهم 
يحرك�ن �شاكناً جتاه ما يتعر�س 
له الأ�شري ال�ش�بكي وكل الأ�رسى 
املر�شى من انتهاكات مت�ا�شلة 

على مدار ال�شاعات والأيام".
واأ�شارت الهيئة، اىل ان املحكمة 
الع�شكرية يف �شجن ع�فر قررت 
يف �شهر �شبتمرب من العام 2015 
خ�شم 3 �شن�ات من حكم الأ�شري 

"ال�ش�بكي" لت�شبح 17 عام، بدل 
من  اأكرث  تقدمي  بعد   ، عام   20
ظروفه  نتيجة  ا�شتئناف  طلب 
عقدت  بينما  ال�شعبة،  ال�شحية 
له جل�شه اأخرى يف �شهر ماي� من 
احلكم  يف  للنظر  املا�شي  العام 
اإىل  تاأجيلها  ومت  بحقه،  ال�شادر 

وقت غري حمدد .
كما قام الل�اء اب� بكر، ووفد من 
املحرر  الأ�شري  بزيارة  الهيئة، 
رافع قا�شم من بلدة دورا القرع 
ق�شاء رام اهلل، مبنا�شبة الفراج 
يف  عاما   15 ق�شاءه  بعد  عنه 

�شج�ن الحتالل الإ�رسائيلية.
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االأ�سرى الفل�سطينيون يهددون بالت�سعيد 
�سد اإدارة »ال�سجون االإ�سرائيلية«

ل يزال �سجن النقب ال�سحراوي ي�سهد ت�تراً ملح�ظًا ينذر بانفجار الأو�ساع يف 
�سف�ف الأ�سرى، وخا�سة بعد تركيب م�سلحة ال�سج�ن الإ�سرائيلية اأجهزة الت�س�ي�س 

الإلكرتونية وعدم ا�ستجابتها ملطالب الأ�سرى املحقة والتي من اأبرزها، وقف الت�سييق 
والتنكيل ووقف �سيا�سة الإهمال الطبي بحقهم وال�سماح بالزيارات لذويهم.

بقلم :  و�سام زغرب

القد�س  مهجة  م�ؤ�ش�شة  مدير  وعقب 
داخل  يجري  ما  على  مزهر  يا�رس 
املرة  لي�شت  »هذه  بالق�ل:  ال�شج�ن 
م�شلحة  اإدارة  تق�م  التي  الأوىل 
على  بالعتداء  الإ�رسائيلية  ال�شج�ن 
نح�  بعد  النقب  �شجن  يف  الأ�رسى 
اأ�رسى �شجن  العتداء على  �شهر من 
اإىل  حينها  يف  اأدى  والذي  ع�فر، 
اإ�شابة اأكرث من مائة اأ�شري فل�شطيني 
احتجاجاً على اقتحام غرف الأ�رسى 
وتفتي�شها«. م�شيفاً: »ق�ات الحتالل 
�شجن  يف   )3،5،7( الأق�شام  اقتحمت 
اأجهزة  لرتكيب  ال�شحراوي  النقب 
املذك�رة  الأق�شام  داخل  ت�ش�ي�س 
الأذى  واإحلاق  بالأ�رسى  للتنكيل 

ب�شحتهم«.
النقب  �شجن  يف  الأ�رسى  ويتخ�ف 
اأجهزة  عن  ال�شادرة  الإ�شعاعات  من 
التقاط  ملنع  الإلكرتونية  الت�ش�ي�س 
م�جات الرادي� والتلفزي�ن واله�اتف 
�شجني  يف  لالأ�رسى  اإ�شافة  النقالة، 
الثالثة  ال�شج�ن  ك�ن  ونفحة  رمي�ن 
من  لقربها  النقب  �شحراء  يف  تقع 
على  ي�ؤثر  قد  مما  دمي�نا،  مفاعل 
اأمرا�س  لهم  وي�شبب  الأ�رسى  حياة 
القلب  واأمرا�س  كال�رسطان  مزمنة 

اإ�شافة اإىل �شداع الراأ�س.

لتمثيل  القيادية  الهيئة  حل 
الأ�سرى

الهيئة  حل  مت  اأنه  مزهر  واأو�شح 
اإدارة  مع  الأ�رسى  لتمثيل  القيادية 

ي�شبح  وبهذا  الإ�رسائيلية،  ال�شج�ن 
اأي متثيل  الأ�رسى يف �شج�نهم بدون 
كل  مع  للتعامل  الإدارة  وت�شطر 
�شيادة حالة  يعني  اأ�شري مبفرده، مما 
اإدارة  ت�شتطيع  ل  التي  الف��شى  من 
ال�شيطرة عليها،  اأو  الحتالل حتملها 
بتنفيذ  قراراً  اأ�شري  اأي  يتخذ  وقد 
اأن  مبيناً  ال�شجان.  �شد  ن�شايل  عمل 
دائم  انعقاد  حالة  يف  الأ�رسى  جلنة 
وهناك  ع�فر،  �شجن  اأحداث  منذ 
لل�ق�ف  مت�ا�شلة  فعاليات  برنامج 
�شج�ن  يف  الأ�رسى  عذابات  اأمام 
الحتالل. وك�شف مزهر عن خط�ات 
ت�شعيدية م�شرتكة �شيتم الإعالن عنها 
قريباً بني جلنة الأ�رسى للق�ى ال�طنية 
والإ�شالمية يف قطاع غزة مع الأ�رسى 
عن  معرباً  الحتالل.  �شج�ن  داخل 
واجلهات  املنظمات  لدور  اأ�شفه 
الدولية اجتاه ق�شية الأ�رسى، م�جهاً 
»لن  باأنهم  املنظمات  تلك  اإىل  ر�شالة 
�شعبنا  واأن  ل�حدهم،  الأ�رسى  يرتك�ا 
ح�ل  ويلتف  ي�شاندهم  الفل�شطيني 
اإجماع  ق�شية  ت�شكل  التي  ق�شيتهم 

وطني«.
واأعلن عن اإطالق حملة دولية ت�شارك 
يف  الأ�رسى  مل�شاندة  دولة،   52 به 
الن�شالية  خط�اتهم  يف  النقب  �شجن 

ونقل معاناتهم للعامل.

خ��س الإ�سراب ال�سامل

اجلبهة  ممثل  حمل  جهته،  من 
فل�شطني  لتحرير  الدميقراطية 
ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى  جلنة  يف 
اإدارة  من�ش�ر،  اإبراهيم  والإ�شالمية 

ال�شج�ن الإ�رسائيلية ع�اقب قرار حل 
م�شيفاً:  العتقايل.  التمثيل  هيئات 
احلركة  مك�نات  بني  نقا�س  »يجري 
الأ�شرية يف �شج�ن الحتالل لتحديد 
يف  وت�شعيدها  الن�شالية  اخلط�ات 
اإطار معركة ط�يلة الأمد نح� خ��س 
الإ�رساب ال�شامل عن الطعام لتحقيق 
اأجهزة  اإزالة  اأبرزها،  مطالب،  عدة 
الطعام،  ن�عية  وحت�شني  الت�ش�ي�س، 
الزيارات،  وبرنامج  الطبي،  والإهمال 
وال�شيا�شي  القان�ين  والعرتاف 

بالأ�رسى كاأ�رسى حرب«.
واأو�شح من�ش�ر اأن الهيئات التنظيمية 
عن  امل�ش�ؤولة  الحتالل  �شج�ن  يف 
ال�شج�ن،  يف  الداخلية  احلياة  تنظيم 
بعد  ال�شامل  الإ�رساب  �شتق�د  وهي 
عن  امل�ش�ؤولة  التمثيل  هيئات  حل 

متثيل الأ�رسى اأمام اإدارة ال�شج�ن.
تن�شيق  »ي�جد  اأنه  من�ش�ر:  واأ�شاف 
ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى  جلنة  بني 
والإ�شالمية يف قطاع غزة مع نظريتها 
مع  بالتعاون  الفل�شطينية،  ال�شفة  يف 
الأ�رسى،  �ش�ؤون  وهيئة  الأ�شري  نادي 
لت�حيد اخلط�ات الن�شالية امل�شاندة 
لالأ�رسى، والتي مل يجر الإعالن عنها 

ملفاجئة اإدارة ال�شج�ن«.

قطاع  يف  الأ�سرى  جلنة  وكانت 
من  جمم�عة  اأقرت  قد  غزة 

الفعاليات الإ�سنادية للأ�سرى.

الأ�شري  نادي  رئي�س  واأو�شح 
هناك  اأن  فار�س،  قدورة  الفل�شطيني 
الأ�رسى  بني  مكت�بة  غري  تفاهمات 
واإدارة ال�شج�ن حت�لت اإىل اأعراف يف 

تنظيم العالقة بينهما، واأن حل هيئات 
التمثيل �شتتكلف الإدارة بكل الأعمال 
التي يق�م بها الأ�رسى خلدمة ذاتهم، 
جلب  يتم  اأن  اإما  ذلك،  على  ويرتتب 
الأم�ر  بهذه  للقيام  جنائيني  �شجناء 
اأو اأن يق�م ال�شجان�ن اأنف�شهم بتنفيذ 
اإرهاق  هناك  احلالتني  ويف  ذلك، 
لإدارة ال�شجن، ولأن الأمر قد يرتتب 
من  الإدارة  قبل  من  خماوف  عليه 
اإىل  لل��ش�ل  احلالة  تط�ر  اإمكانية 
ال�شجن يف  واإبقاء  اليدوية،  امل�اجهة 
بالتايل  والرتقب،  ال�شتنفار  حالة من 
من  اإذ  ط�يال  تبقى  لن  اخلط�ة  فاإن 
ثالثة،  اأو  لي�مني  ت�شل  اأن  املمكن 
الإ�رساب  ملرحلة  تط�رت  اإذا  اإل 

ال�شرتاتيجي.

بداية ع�سيان

نف�شها،  الهيئات  حل  اأن  فار�س  واأكد 
ونهاية  ع�شيان،  بداية  على  م�ؤ�رس 
الالح�ار،  للدخ�ل يف  احل�ار  مرحلة 
خط�ات  بعد  الأ�رسى  اإليها  ويلجاأ 
�شبه  طريق  اإىل  و�ش�ل  تدريجية، 
�شج�ن  اإدارة  تعنت  ب�شبب  م�شدود، 
ال��شائل  ت�شمل  والتي  الحتالل، 

العقابية بحق الأ�رسى.
اأحرون�ت«  »يديع�ت  ل�شحيفة  ووفًقا 
الأمنية  امل�ؤ�ش�شة  فاإن  العربية، 
اأعربت  قد  الإ�رسائيلية  والع�شكرية 
لت�قيت  رف�شها  تقييم، عن  يف جل�شة 
الداخلي  الأمن  وزير  قرار  تنفيذ 
الإ�رسائيلي جلعاد اأردان »النتخابي« 
اأن  خ�شيًة  ت�ش�ي�س،  اأجهزة  ب��شع 

ي�ؤدي ذلك اإىل ت�شعيد كبري. 
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الأ�سرى يف النقب لن 
يقبلوا باأن�ساف احللول

نقل مركز اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات عن 
الأ�رسى يف �سجن النقب ال�سحراوي والذين 

يخو�سون مواجهة مفتوحة مع الحتالل 
باأنهم لن يقبلوا باأن�ساف احللول يف ق�سية 
تركيب اأجهزة الت�سوي�ش مهما كلف الأمر.
واأو�سح الباحث "ريا�ش الأ�سقر" الناطق 
الإعالمي للمركز بان الأ�رسى م�سممون 

على ال�ستمرار يف خو�ش املعركة مع 
اإدارة م�سلحة ال�سجون حتى اإزاله اأجهزة 

الت�سوي�ش، حتى لو و�سل الأمر اإىل 
حتطيمها، وانهم رف�سوا عدة حلول و�سطية 

اقرتحتها الإدارة للخروج من الأزمة، 
واأعاده ال�ستقرار اإىل ال�سجن من بينها نقل 

الأجهزة اإىل �سور الق�سم من اخلارج .
واأ�ساف "الأ�سقر" بان الأ�رسى يف �سجن 

النقب ُم�ستَنفرون على مدار ال�ساعة، 
وهناك حالة من الفو�سى تعم ال�سجن بعد 

قرار حل الهيئات التنظيمية، وكثرياً ما 
يرف�ش الأ�رسى املثول للعدد اليومي وذلك 

�سمن �سل�سلة الحتجاجات التي يقوم بها 
الأ�رسى يف ال�سجن لل�سغط على اإدارة 

ال�سجون التي ت�سطر اإىل اإعادة العدد بحيث 
و�سل عدد املرات اإىل 15 مرة يف اليوم 

الواحد .
وبني "الأ�سقر" بان الأ�رسى مقبولون على 
مرحلة من الت�سعيد واأنهم لن يقبلوا بدون 

اإزالة الأجهزة ب�سكل كامل من ال�سجن، 
ويدر�سون اإمكانيه تفكيك الأق�سام داخل 

ال�سجن، وتك�سري اأجهزة الت�سوي�ش وقد ي�سل 
الأمر اإىل الإ�رساب املفتوح عن الطعام اإىل 

اأن تر�سخ الإدارة ملطالبهم العادلة وتزيل 
تلك الأجهزة التي ت�سكل خطر على حياتهم.

واأكد الباحث "الأ�سقر" باأن الحتالل 
ي�ستخدم اأجهزة الت�سوي�ش كاأحد الو�سائل 

التي يحارب بها الأ�رسى، ويزيد من 
معاناتهم وينغ�ش حياتهم، والت�سبب 

باإيذائهم ج�سديا ونف�سياً من اأجل ان يبقى 
ال�سري رهني القلق واملر�ش طوال فرتة 
اعتقاله، وكذلك التقليل من اأهمية بع�ش 

منجزاتهم التي حققوها عرب ع�رسات 
ال�سنني من الت�سحيات كالراديو والتلفاز.
واأ�ساف " الأ�سقر" باأن اجهزة الت�سوي�ش 

لن تتوقف عند �سجن النقب ، حيث ان 
الحتالل ينوى تنفيذ م�رسوع �سخم لرتكيب 

اأجهزة ت�سوي�ش متطورة يف كافة ال�سجون، 
واأطلق عليه ا�سم )املعطف الإلكرتوين( 

ور�سد له ميزانيه بلغت " 22 مليون �سيقل" 
على اأن يتم النتهاء من ن�رس املنظومة يف 

ال�سجون الأمنية مطلع العام 2021.
ل "الأ�سقر" �سلطات الحتالل  وحًمّ

امل�سئولية الكاملة عن �سحة و�سالمه 
الأ�رسى نتيجة تركيب هذه الأجهزة 

املتطورة التي ت�سكل خطورة على �سحة 
ال�رسى، وت�سبب اعرا�ش مر�سية منها 

القلق، وقلة النوم ، وال�سداع واآلم الراأ�ش 
وت�سارع يف �رسبات القلب، ا�سافة اىل 

م�ساكل يف ال�سمع، ويخ�سى الأ�رسى انها 
ت�سبب اأمرا�ش �رسطانية.

واعترب " الأ�سقر " املرحلة احلالية من 
اأخطر املراحل التي متر بها احلركة 

الأ�سرية، وان الأو�ساع على حافة النفجار 
نتيجة �سيا�سات الحتالل بحق الأ�رسى، 

ودعا اىل تكثيف فعاليات الت�سامن مع 
الأ�رسى وا�سنادهم يف معركتهم �سد هذه 

الجهزة اخلطرية، وعدم ترك الأ�رسى 
يوجهوا جرائم الحتالل لوحدهم .

�سلطات الحتالل ال�سهيونى ت�سدر 
)38( اأمر اعتقال اإداري بحّق اأ�سرى
اأ�سدرت �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي )38( اأمر اعتقال اإداري 

بحّق اأ�رسى، ملدد ترتاوح بني �سهرين و�ستة �سهور قابلة للتجديد 
عّدة مرات، وذلك منذ بداية �سهر مار�ش اجلاري.

واأو�سح حمامي نادي الأ�سري الفل�سطيني حممود احللبي، اليوم 
ادرة )14( اأمراً �سدرت بحّق  الأربعاء، اأن من بني الأوامر ال�سّ

اأ�رسى اعتقلوا لأول مرة اأو اأعاد الحتالل اعتقالهم بعد الإفراج 
عنهم.

يذكر اأن الأ�صرى الذين �صدرت بحقهم الأوامر هم:
جديد اأمر  �صهور   6 اهلل،  رام  براغثة،  خري  عا�صم   -  1

جديد اأمر  �صهور   4 اهلل،  رام  �صني،  �صائد  جماهد   -  2
جديد اأمر  �صهور   4 القد�س،  بدوان،  حممد  اأدهم   -  3

جديد اأمر  �صهور   4 اهلل،  رام  عا�صي،  اأحمد  جمعة   -  4
جديد اأمر  �صهور   4 اهلل،  رام  عادي،  القادر  عبد  نادر   -  5

جديد اأمر  �صهور   6 اهلل،  رام  ربيع،  عقل  يحيى   6-
جديد اأمر  �صهور   3 جنني،  الرب،  اأبو  ب�صام  اأحمد   -  7
جديد اأمر  �صهور   6 جنني،  عالونة،  حممد  اأحمد   -  8

متديد �صهور   6 حلم،  بيت  الزير،  �صليم  اإبراهم   -  9
اأمر  �صهور   3 طوبا�س،  ب�صارات،  الرحمن  عبد  رايق   -  10

جديد
متديد �صهور   3 حلم،  بيت  زغاري،  يو�صف  حممد   -  11

متديد �صهور   6 اهلل،  رام  غزاونة،  يو�صف  حممد   -  12-
متديد �صهور   6 اهلل،  رام  �صطوف،  عزات  رامي   13-

متديد �صهور   4 اهلل،  رام  بيتلو،  ع�صام  م�صطفى   -  14
متديد �صهور   3 القد�س،  خطيب،  هيثم  حممد   -  15
متديد �صهور   6 اخلليل،  �صالمية،  �صامل  حممد   -  16

متديد �صهور   6 جنني،  �صالح،  اأحمد  حممد   -  17
متديد �صهور   4 اخلليل،  عيا�س،  اأبو  اأحمد  ن�صال   -  18

متديد �صهور   4 البرية،  عوري،  منذر  حممد   -  19
متديد �صهور   4 جنني،  ال�صعدي،  اأحمد  عالء   -  20

متديد �صهور   6 اخلليل،  الدين،  نا�صر  ح�صني  ح�صام   -  21
متديد �صهور   4 �صوافطة،  فوزي  اأحمد   -  22

متديد �صهور   4 نابل�س،  الرزة،  حم�صن  ح�صام   -  23
متديد �صهور   4 �صلفيت،  حرب،  اأني�س  ح�صام   -  24

متديد �صهور   6 اهلل،  رام  عثمان،  حممود  اإح�صان   -  25
متديد �صهور   4 اهلل،  رام  تل،  نائل  م�صطفى   -  26

متديد �صهور   4 جنني،  حناي�صة،  اإياد  يزن   -  27
متديد �صهور   3 حلم،  بيت  مفرح،  اأبو  حممود  عدي   -  28

متديد �صهور   3 اخلليل،  بريو�س،  كامل  عالء   -  29
جديد اأمر  �صهور   4 اهلل،  رام  زهران،  عمر  اأحمد   -  30

اأمر  �صهور   4 اخلليل،  جعربي،  الفتاح  عبد  رائد   -  31
جديد

متديد �صهور   3 اهلل،  رام  خواجا،  حممد  �صالح   -  32
متديد �صهور   4 اهلل،  رام  عودة،  حممد  يو�صف   -  33
�صهور   6 حلم،  بيت  عاهور،  اأبو  اإبراهيم  عي�صى   -  34

متديد
متديد �صهور   6 اخلليل،  خمامرة،  جربيل  اأحمد   -  35

جديد اأمر  �صهور   4 اهلل،  رام  فقها،  رباح  وعد   -  36
جديد اأمر  �صهران  اخلليل،  م�صاملة،  نايف  طارق   -  37
جديد اأمر  �صهور   6 نابل�س،  قطب،  حممد  جمدي   -  38

مفو�صية ال�صهداء والأ�صرى وجلنة الأ�صرى باجلبهة الدميقراطية

تاأكيد على فا�سية الحتالل يف احتجاز جثامني ال�سهداء
دعا الأ�سري املحرر املبعد اإىل غزة م�سطفى م�سلماين 
اإىل �رسورة تفعيل ق�سية جثامني ال�سهداء واملفقودين 
الفل�سطينيني والعرب الذين حتتجزهم دولة الحتالل 

الإ�رسائيلي منذ ع�رسات ال�سنني واإىل اإبرازها يف 
كافة املحافل الدولية مبا ي�سمن ف�سح جرائم احلرب 

الإ�رسائيلية .
جاء هذا يف الندوة التي نظمتها جلنة الأ�رسى يف اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير فل�سطني ومفو�سية ال�سهداء 
والأ�رسى واجلرحى بحركة فتح يف قطاع غزة اليوم 

الثالثاء 12 اآذار 2019 مبقر اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فل�سطني مبدينة غزة بح�سور وم�ساركة اأهايل ال�سهداء 

الذين حتتجز دولة الحتالل الإ�رسائيلي جثامينهم 
الطاهرة وجلنة الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية 
وح�سد من ممثلي املوؤ�س�سات والأ�رسى املحررين 

واأهايل الأ�رسى وو�سائل الإعالم واملخت�سني والنا�سطني 
والكتاب . واأ�سار امل�سلماين يف كلمة جلنة الأ�رسى 

باجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني اإىل جمموعة 
من اجلرائم العن�رسية الإ�رسائيلية التي ترتكبها دولة 

الحتالل الإ�رسائيلي بحق جثامني ال�سهداء الفل�سطينيني 
والعرب وعلى راأ�سها اإ�سدار الأحكام التع�سفية الظاملة 

يف حماولت اإ�رسائيلية بائ�سة ملعاقبة الإن�سان بعد موته .
و�سدد الأ�سري املحرر املبعد اإىل غزة القيادي م�سطفى 

م�سلماين يف كلمته على �رسورة توحيد كافة اجلهود 
الفل�سطينية من اأجل توثيق اأ�سماء وبيانات ال�سهداء 

الفل�سطينيني على طريق مالحقة وحماكمة الحتالل 
الإ�رسائيلي مثمنا دور احلملة الوطنية ل�سرتداد جثامني 

ال�سهداء ومتابعة ق�سيتهم العادلة .
وتطرق ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء 

والأ�رسى واجلرحى بحركة فتح يف قطاع غزة ممثل 
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية 

اإىل مقابر الأرقام الإ�رسائيلية مو�سحا اأن هناك 5 
مقابر باتت معلومة للكثريين من الباحثني واملخت�سني 
واملهتمني وهي : مقربة ج�رس بنات يعقوب وتقع على 

حماذاة ه�سبة اجلولن العربي ال�سوري املحتل ويف هذه 
املقربة يدفن املئات من الفل�سطينيني واللبنانيني ومن 
اأ�رسى الدوريات ومقربة ج�رس دامية القريب من اأريحا 

ويدفن فيها الع�رسات من ال�سهداء الفل�سطينيني والعرب 
ومقربة وادي احلمام التي تقع يف �سمال طربيا على �سفح 
جبل حطني وقد و�سعت عليه يافطة مكتوب عليها مقربة 
قتلى الأعداء وما ت�سمى مبقربة ريفيدمي التابعة لكيبوت�ش 
�سهيوين وتقع يف جنوب تل الربيع بح�سب الت�سمية العربية 

الفل�سطينية ومقربة تقع يف منطقة �سحراء النقب .
 وندد الوحيدي بالقوانني العن�رسية الإ�رسائيلية التي 

جتيز معاقبة الحتالل لالإن�سان بعد موته مو�سحا اأن ما 
ي�سمى بالكني�ست الإ�رسائيلي كان قد �سادق يف الأربعاء 

7 / 3 / 2018 بالقراءتني الثانية والثالثة على م�رسوع 
قانون عن�رسي قدمه وزير الأمن ال�سهيوين جلعاد اأردان 

يق�سي باحتجاز جثامني ال�سهداء وفر�ش �رسوط على 
ت�سييع جنازاتهم وحتديد عدد امل�ساركني وهويتهم ومنع 
م�ساركة �سخ�ش معني اإىل جانب حتديد م�سار اجلنازة 
وموعدها م�سريا اإىل اأن الحتالل الإ�رسائيلي يحتجز 

املئات من جثامني ال�سهداء ومن بينها جثمان ال�سهيد 
اأني�ش حممود دولة من �سكان قلقيلية منذ تاريخ 31 / 
8 / 1980 وجثمان ال�سهيدة دلل �سعيد املغربي بطلة 

عملية ال�ساحل يف 11 / 3 / 1978 وجثمان ال�سهيد 
�سعدي اأبو العي�ش منفذ عملية اإيالت البطولية يف 15 
/ 7 / 1979 و�سهداء دميونا يف 7 اآذار 1988 و�سهداء 

عملية الوهم املتبدد يف �سباح الأحد 25 / 6 / 2006 
) حممد عزمي فروانة وحامد مو�سى الرنتي�سي ( 

وجثماين ال�سهيدين البطلني يف عملية بيت ليد ) اأنور 
�سكر و�سالح �ساكر يف 22 يناير 1995 ( وجثماين 

ال�سهيدين موؤمن نافذ امللفوح وح�سني ب�سري اله�سي يف 
24 / 6 / 2004 وال�سهيدين نبيل م�سعود وحممود �سامل 

يف العام 2004 و�سهداء هبة القد�ش يف اأول اأكتوبر 2015 
و�سهداء جمزرة النفق يف 3 / 11 / 2017 اإىل جانب 11 
جثمانا ل�سهداء م�سريات العودة التي كانت انطلقت يف 
30 مار�ش 2018 ومئات ال�سهداء الفل�سطينيني والعرب .

و�سدد ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية 
ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى بحركة فتح يف قطاع 

غزة ممثل حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
والإ�سالمية  على دور املجتمع الدويل والإن�ساين يف 
ال�سغط على الحتالل الإ�رسائيلي لإلزامه باحرتام 

حقوق الإن�سان احلي وامليت ويف الك�سف عن اأماكن 
وعدد مقابر الأرقام الإ�رسائيلية وال�سجون ال�رسية 
خا�سة اأن الحتالل الإ�رسائيلي كان اعرتف بوجود 
ال�سجن ال�رسي 1391 ومثمنا جهود احلملة الوطنية 

ل�سرتداد جثامني ال�سهداء والك�سف عن م�سري 
املفقودين ومركز القد�ش للم�ساعدة القانونية .
يذكر اأن اأ�سامة مرجتى مدير العالقات العامة 

مبفو�سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى بحركة فتح 
يف قطاع غزة كان اأدار فعاليات الندوة التي حملت 

عنوان احتجاز جثامني ال�سهداء جرمية حرب عن�رسية 
اإ�رسائيلية .



عي�شة ق.

دخلت ت�سكيلة »ال�سيا�سي« التاريخ 
الأبواب عقب جتاوزها  اأو�سع  من 
وتاأهلها  املجموعات  دور  عقبة 
ثاين  يف  الإق�سائية  الأدوار  اإىل 
النادي،  بتاريخ  قارية  م�ساركة 
اأمام  بثنائية  هزميته  رغم  والذي 
اإل  الكونغويل  مازميبي  بي  تي 
رغم  النهائي  ربع  اإىل  رافقه  اأنه 
التون�سي  الإفريقي  النادي  فوز 
يف  الثاين  املركز  وتقا�سمهما 
تفوق  اأن  اإل  الرتتيب،  جدول 
الأهداف،  فارق  يف  ال�سباب 

الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  و�سيع 
يف  التاأهل  فر�سة  لفان  ديني�س 
اكتفوا  بعدما  املجموعة  �سدارة 
خ�سارتهم  عقب  وذلك  بالو�سافة، 
على ملعبهم اأمام النادي الإفريقي 
الذي  الأمر  الفارطة،  اجلولة  يف 
رفقاء  مهمة  يعقد  اأن  ينتظر 
باعتبار  بلخري  النور  عبد  الالعب 
اأنهم �سوف يالقون اأحد مت�سدري 
الثالث ويتعلق الأمر  املجموعات 
الوداد  امل�رصي،  الأهلي  من  بكل 
الرتجي  اأو  املغربي  البي�ساوي 
التون�سي، اأين جتري عملية �سحب 
ربع  بالدور  اخلا�سة  القرعة 

ويتعرف  املقبل  الأربعاء  النهائي 
يف  مناف�سهم  على  ال�سباب  لعبو 
انتهى  املقابل،  املقبل. يف  الدور 
ال�ساورة،  ل�سبيبة  بالن�سبة  احللم 
�سباب  مرافقة  يف  ف�سل  والذي 
ق�سنطينة بعد هزميته اأمام الأهلي 
ت�سكيلة  اأ�ساعت  حيث  امل�رصي، 
اإىل  التاأهل  حلم  اجلنوب«  »ن�سور 
اإفريقيا  ابطال  رابطة  نهائي  ربع 
نادي  توقيع  بعد  القاتل  الوقت  يف 
اأمام  الفوز  هدف  التنزاين  �سيمبا 
اأن  باعتبار  الكونغويل،  كلوب  فيتا 
لعبي  يكفي  كان  الفريقني  تعادل 

ال�سبيبة من اأجل التاأهل.

ال�سيا�سي يواجه الأهلي, الوداد اأو الرتجي والقرعة هذا الأربعاءال�شاورة ت�شيع ربع نهائي رابطة الأبطال يف الوقت القاتل
جنح فريق �شباب ق�شنطينة يف حتقيق تاأهل تاريخي اإىل الدور ربع النهائي من مناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا، و�شمح بالتواجد اجلزائري يف املناف�شة الأبرز مب�شابقات اأندية 

القارة ال�شمراء، وذلك عقب الإق�شاء املر ملواطنه �شبيبة ال�شاورة بعد الهزمية اأمام 
الأهلي امل�شري وفوز �شيمبا التنزاين الذي رافق النادي امل�شري اإىل الدور القادم.

بن ح�شان رئي�س 
الحتادية اجلزائرية 

للريغبي

قبول الحتاد 
الدويل طلب 

انخراط 
اجلزائر تثمني 
لإ�سرتاتيجيتنا

 
الحتادية  رئي�س  اأفاد 
�سفيان  للريغبي  اجلزائرية 
الحتاد  قبول  اأن  ح�سان  بن 
انخراط  طلب  للعبة  الدويل 
يف  م�سارك  كع�سو  اجلزائر 
يوؤكد  للريغبي،  الدولية  الهيئة 
واإ�سرتاتيجية  بعمل  اعرتافها 
اللعبة  تطوير  الفتية يف  هيئته 
ح�سان  بن  وك�سف  بالبالد، 
الأنباء  لوكالة  ت�رصيح  يف 
اجلزائرية اأنه يجب تلبية عدة 
الحتاد  اإىل  لالن�سمام  معايري 
اإثبات ت�سيري  الدويل تتمثل يف 
الإدارية  الناحية  من  جيد 
وامتالك خمططات  واملالية، 
الريغبي  لتطوير  اإ�سرتاتيجية 
اأهدافنا،  �سمن  يدخل  وهذا 
املناطق  جلنة  موافقة  وبعد 
التابعة للهيئة الدولية على طلب 
اجتماعها  خالل  الحتادية 
الفارط  الثنني  املنعقد 
درا�سة  �سيتم  اإيرلندا،  بدبلن 
لن�سمام  الر�سمي  التاأكيد 
اجلزائر، اأثناء اجتماع جمل�س 
خالل  الدويل  الحتاد  اإدارة 
جمرد  وهو  املقبل  ماي  �سهر 
ح�سب  ب�سيط  �سكلي  اإجراء 
على  ويتوجب  امل�سدر.  نف�س 
للريغبي  اجلزائرية  الحتادية 
انتظار �سنتني من اأجل الرت�سح 
لنيل الع�سوية الدائمة يف الهيئة 
املتحدث:  واأ�ساف  الدولية، 
»ممثل الحتاد الدويل �ستيفان 
معاينة  بزيارة  قام  الذي  نيل، 
ملناف�سة الدورة الوطنية �سهر 
قد  بالبليدة،  الفارط  جانفي 
لالحتاد  اإيجابيا  تقريرا  قدم 
ح�سان  بن  �سدد  كما  الدويل« 
ال�رصيف  الرئي�س  دعم  على 
للريغبي  الإفريقي  لالحتاد 
بوقجة  العزيز  عبد  املغربي 
اجلزائري  للملف  مغربي 
دبلن،  اجتماع  اأ�سغال  خالل 
التداعيات  وبخ�سو�س 
الحتادية  لن�سمام  الإيجابية 
عاملية  هيئة  لأعلى  الوطنية 
ح�سان:  بن  قال  للريغبي، 
»نحن ملزمون لك�سب الع�سوية 
اأجل دخول �سباق  الدائمة من 
لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات 
فبعد  بفرن�سا،   2023 العامل 
م�سارك،  ع�سو  كر�سي  نيل 
لن�سبح  �سنتني  اأمامنا  يتبقى 
الطريق  يف  ونحن  دائم  ع�سو 

ال�سحيح لبلوغ اأهدافنا«.
من  التا�سعة  الن�سخة  وجتري 
مبجموع  للريغبي  العامل  كاأ�س 
باليابان،   2019 �سنة  لعبا   15
الطبعة  فرن�سا  حتت�سن  بينما 
 ،2023 عام  املقررة  العا�رصة 
الحتادية  �سطرتها  والتي 
ملحاولة  كهدف  اجلزائرية 
اخل�رص  ت�سكيلة  تاأهيل 
يف  مرة  لأول  فيها  للم�ساركة 

تاريخ اجلزائر.
وكالت

عّينت كبري اآيت حممد برارمة ولعباين لإنهاء املو�شم

اإدارة احتاد العا�سمة تف�سخ ر�سميا عقد فروجي بالرتا�سي

احتاد  فريق  اإدارة  ف�سخت 
الذي  العقد  ر�سميا  العا�سمة 
الفرن�سي  باملدرب  يربطها 
قرارها  بعد  فروجي،  تيريي 
راأ�س  على  من�سبه  من  باإقالته 
مبا�رصة  للنادي  الفنية  العار�سة 
تلقاها  التي  الهزمية  عقب 
العا�سمي  الداربي  يف  الفريق 
اأمام مولودية اجلزائر الذي جرى 
حيث  املن�رصم،  الأ�سبوع  نهاية 
العا�سمي  النادي  اإدارة  اأعلنت 
املدرب  مع  بالرتا�سي  الطالق 
النتائج  �سل�سلة  عقب  الفرن�سي 
يف  الفريق  حققها  التي  ال�سلبية 
كانت  والتي  اخلرية  اجلولت 
على  وهزميتني  تعادل  ح�سيلتها 

ومولودية  بارادو  اأمام  التوايل 
قدم  ذلك  جانب  اإىل  اجلزائر، 
اإليا�س بن حاحة  مدرب احلرا�س 
املن�سب،  من  ال�ستقالة  بدوره 
ولهذا الغر�س اأقدمت اإدارة اأبناء 
طاقم  تعيني  على  »�سو�سطارة« 
اإىل  الت�سكيلة  يقود  موؤقت  فني 
نهاية املو�سم الكروي اجلاري اإىل 
والذي  جديد  مدرب  تعيني  حني 
كبري،  ملني  املدرب  من  يتكون 
اآيت  ر�سدي  الريا�سي  املدير 
الريا�سي  املدير  من�سق  حممد، 
عز الدين برارمة الذي مت تعيينه 
لعباين  وعادل  للحرا�س  مدربا 
حم�رصا بدنيا. يف املقابل، طالب 
كافة  من  العا�سمة  احتاد  اأن�سار 

بالرحيل  احلالية  الإدارة  اأع�ساء 
مو�سم  حتقيق  يف  ف�سلهم  بعد 
خ�سارة  عقب  وذلك  اإيجابي، 
تناف�سوا  التي  الأهداف  جميع 
عليها حمليا وخارجيا، اإىل جانب 
�سوء النتائج يف املباريات الأخرية  
البطولة  لقب  وت�سييع  ال�سدارة 
اإىل  الفارق  تقلي�س  بعد  الوطنية 
اأقرب  عن  فقط  نقاط  خم�س 
ع�ساق  ي�رص  حيث  املالحقني، 
على  والأحمر  الأ�سود  اللونني 
الأخوين علي وربوح حداد  رحيل 
احلكيم  عبد  الريا�سي  واملدير 
�رصار الذي ف�سل يف مهمته ح�سي 

الأن�سار.
عي�شة ق.

البطولة الإفريقية للتن�س اأوا�شط

ريحان ينهزم بالنهائي 
ويكتفي بامليدالية الف�سية

بعد ا�شتدعاء 4 لعبني من الت�شكيلة 
للمنتخبات الوطنية

اإدارة مولودية اجلزائر تطالب 
بتاأجيل لقاء احلمراوة

ريحان  يو�سف  التن�س  لعب  حت�سل 
للبطولة  الف�سية  امليدالية  على 
الفريقية لالأوا�سط اجلارية مبراك�س 
بعد  اأم�س  اأول  التي اختتمت  املغرب 
الإيفواري  اأمام  النهائي  يف  خ�سارته 
الياكيم كوليبايل مبجموعتني لواحدة، 
للتن�س  واعد  لعب  اأح�سن  وانهزم 
املجموعة6-  -مت�سدر  اجلزائري 
اأن  بواقع 4-6، قبل  الأول  ال�سوط  يف 
ويتفوق  الثانية  املرحلة  يف  يتدارك 
احلا�سم  ال�سوط  ويف   ،4-6 بفعل 
-مت�سدر  كوليبايل  الإيفواري  فاز 
 ،3-6 بنتيجة  ب�سعوبة   -1 املجموعة 
وبف�سل هذه النتيجة الإيجابية، ح�سد 
 140 امل�سنف  اجلزائري  الدويل 
جدول  يف  نقطة   95 جمموع  عامليا 
الفردي و 25 نقطة ببلوغه الدور ربع 
ي�سمح  ما  وهو  الزوجي،  يف  النهائي 
الرتتيب  يف  نوعي  �سعود  بتحقيق  له 

العاملي لفئة الأوا�سط.
ودخل ال�ساب ال�ساعد يو�سف ريحان 
بارع  بانت�سار  القارية  املناف�سة  هذه 
زكرياء  فار�س  امل�رصي  ح�ساب  على 

النهائية  املحطة  ليبلغ   3-6  ،3-6
على  مغاربة  لعبني  لثالث  بتجاوزه 
التوايل �سد كل من عي�سى بن �سكرون 
 ،0-6 امل�سباحي  �سفيان   ،1-6  ،3-6
 4-6  ،1-6 �سعدي  وا�سماعيل   2-6
جهتهما  من   .7 رقم  القائمة  مت�سدر 
رقيق  �سمري حمزة  انهزم اجلزائريان 
املرتبة  بكرار  واينا�س   463 املركز 
478 يف الدور الأول ذكور واإناث اأمام 
 1-6  ،1-6 بلماحي  مهدي  املغربيني 
من   ،3-6  ،1-6  ،6-4 لوديلي  و�سلمى 
جهتها ان�سحبت ليندة بن قدور املرتبة 
القارية يف  226 عامليا من املناف�سة 

اآخر حلظة ب�سبب ال�سابة.
ويف لقاء الزوجي، انهزم ريحان ورقيق 
الثنائي  امام  النهائي  ربع  الدور  يف 
وفار�س  طالب  ابو  بالل  امل�رصي 
زكريا 6-4، 6-2، وعند الإناث غادرت 
اجلزائرية بكرار رفقة الكينية اأجنيال 
اأوكيوتيي يف الدور الأول اأمام الثنائي 
عزيز  واميمة  عقيد  �سارة  املغربي 

.7-10 7-5 ،4-6
وكالت

مولودية  فريق  اإدارة  تقدمت 
الرابطة  اإىل  ر�سميا  اجلزائر 
بطلب  القدم  لكرة  املحرتفة 
مولودية  اأمام  املباراة  تاأجيل 
النادي  يخوها  والتي  وهران 
املقبل  اخلمي�س  العا�سمي 
املتاأخر  اللقاء  ت�سوية  حل�ساب 
الرابطة  من   22 اجلولة  حل�ساب 
بررت  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
بقيادة  اجلزائر  مولودية  اإدارة 
قا�سي  كمال  الريا�سي  مديرها 
اإىل  التاجيل  طلب  ال�سعيد 
خدمات  من  الت�سكيلة  حرمان 
الأول،  الفريق  من  لعبني  اأربعة 
اإبراهيم  بالثنائي  الأمر  ويتعلق 

اأمادا وديانغ اللذان ا�ستدعيا اإىل 
�سفوف منتخب بلدهما مدغ�سقر 
ومايل على التوايل للعب مباريات 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  ت�سفيات 
2019، بينما مت توجيه الدعوة اإىل 
كل من احلار�س دعا�س ومرواين 
املنتخب  برتب�س  لاللتحاق 
الوطني الأوملبي، واعتمدت اإدارة 
الحتادية  لوائح  على  »العميد« 
اجلزائرية لكرة القدم التي ت�سمح 
حال  يف  التاأجيل  بطلب  للفريق 
الأقل  على  لعبني  ثالث  غياب 
ب�سبب ال�ستدعاء اإىل املنتخبات 

الوطنية.
ع.ق.

زاوي: دفع ثمن الأخطاء 
الدفاعية والالعبني مل 

يح�سنوا ا�ستغالل الفر�ص
ال�ساورة  �سبيبة  فريق  مدرب  اأرجع 
التي  الهزمية  اأ�سباب  زاوي  كرمي 
امل�رصي  الأهلي  اأمام  اأ�سباله  تلقاها 
اإىل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبوها 
جرت  التي  املواجهة  اأطوار  طيلة 
دور  من  الأخرية  اجلولة  �سمن 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  جمموعات 
الكرة  ممثل  اإق�ساء  عرفت  والتي 
القارية،  املناف�سة  من  اجلزائرية 
الندوة  تن�سيطه  خالل  زاوي  واأو�سح 
اأن  اللقاء  اأعقبت  التي  ال�سحافية 
دفاعية  باأخطاء  قاموا  الالعبني 
ومكنتهم  الأهلي  لعبي  مهمة  �سهلت 
من الت�سجيل يف مرماهم، م�سيفا اأنه 
رغم التحذيرات التي قدمها لالعبيه 

لعبي  من  احلذر  توخي  بخ�سو�س 
التون�سي  خا�سة  امل�رصي  النادي 
علي معلول اإل اأن الأمر مل يجد نفعا 
على اأر�سية امليدان، وا�ستطرد زاوي 
اأف�سل  ثانيا  �سوطا  قدموا  لعبيه  اأن 
لكنهم  للتهديف  فر�سا  لديهم  وكانت 
مل يح�سنوا ا�ستغاللها. اإىل جانب ذلك 
اأر�سية  �سوء  من  املتحدث  ا�ستكى 
بالإ�سكندرية  العرب«  »برج  ملعب 
مو�سحا  املواجهة،  احت�سن  والذي 
اأنه عرقل لعبيه يف تقدمي مباراة يف 
انتقادات للحكام  امل�ستوى، كما وجه 
بالن�سبة  احلال  عك�س  امل�ساعدين، 

للحكام امل�ساعدين.
ع.ق.
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عي�شة ق.

الندوة  خالل  بلما�ضي  قال  حيث 
ظهرية  ن�ضطها  التي  ال�ضحافية 
املنتخبات  حت�ضري  مبركز  اأم�س 
اأن  مو�ضى  �ضيدي  يف  الوطنية 
وتون�س  غامبيا  اأمام  اللقاءين 
الربهنة  اأجل  الالعبني من  فر�ضة 
يف  احل�ضم  قبل  قدراتهم  على 
بالدفاع  املعنية  النهائية  القائمة 
على الألوان الوطنية وامل�ضاركة يف 
اأنه مل يغلق  »الكان« املقبلة، رغم 
الالعبني  بقية  وجه  يف  الأبواب 
يوا�ضل معاينة  اأنه �ضوف  واأ�ضاف 
نهاية  غاية  اإىل  الالعبني  جميع 
املو�ضم اجلاري، وا�ضاف بلما�ضي 
 26 جمموع  ا�ضتدعاء  ف�ضل  اأنه 
لعبا من اأجل منح الفر�ضة لأكرب 
الذي  وهو  الالعبني  من  عدد 
ت�ضكيلتني  باإقحام  يقوم  �ضوف 
خمتلفتني اأمام غامبيا وتون�س من 
اللعب  فر�ضة  اجلميع  منح  اأجل 
هذا  اأن  معتربا  الأمر،  وا�ضتغالل 
الثقة  لك�ضب  فر�ضتهم  الرتب�س 
والتاأكيد على اأحقيتهم يف التواجد 

»بالكان«.
غامبيا  مباراة  بلما�ضي  وو�ضف 
لأ�ضباله  احلقيقي  بالمتحان 
يف  لزال  املناف�س  ان  باعتبار 
التاأ�ضرية  على  التناف�س  �ضباق 
اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الثانية 
يخو�ضون  الذين  اأ�ضباله  عك�س 
�ضمنوا  بعدما  �ضكلية  مقابلة 
م�ضيفا  الكروي،  العر�س  بلوغ 
بتواجد  امل�ضتوى  يف  اختبار  اأنه 
عنا�رص  واأف�ضل  حمرتفني  لعبني 

املنتخب املناف�س يف املوعد.
�ضوف  اأنه  املتحدث  وك�ضف 
اأكرث  ميلكون  لعبني  على  يعتمد 
طيلة  واللعب  املناف�ضة  من  قدر 
املو�ضم احلايل واأ�ضحاب التجربة 
قيادة  اأجل  من  اإفريقيا  اأدغال  يف 
الظهور  اإىل  الوطنية  الت�ضكيلة 
اأن  وا�ضتطرد  �ضورة،  باأف�ضل 
يتطلب  »الكان«  بعيدا يف  الذهاب 
اأي  مواجهة  من  التخوف  عدم 
منتخب وامتالك الرغبة يف اللعب 
اأنه  مو�ضحا  قوية،  منتخبات  امام 

جميع  مواجهة  يف  الرغبة  ميلك 
بامل�ضاركة يف  املعنية  املنتخبات 
من  متخوفا  ولي�س  اإفريقيا  كا�س 

اأي منتخب.

القنوات اخلا�شة 
حّرفت اأخبار عوار 

ومل اأحتدث اأبدا عن 
ماك�شيم لوبيز

فتح امل�ضوؤول الأول على العار�ضة 
القنوات  النار على  الوطنية  الفنية 
والتي  اخلا�ضة  التلفزيونية 
الكاذبة  الأخبار  بتلفيق  اتهمها 
بالالعب  املتعلقة  الأخبار  حول 
عوار  ح�ضام  جزائري  الفرانكو 
والذي �ضدد اأنه حتول اإىل م�ضل�ضل 
حوله  بالت�رصيح  يقم  مل  اأن  رغم 
�ضوى يف منا�ضبة واحدة، حيث عرب 
ت�ضخيم  من  غ�ضبه  عن  بلما�ضي 
ملف الالعب يف ظل بحث القنوات 
عن اأخبار لإحداث ال�ضجة ل غري 
عوار  التقى  اأنه  مو�ضحا  ح�ضبه، 
الدين  خري  الفاف  رئي�س  رفقة 
رغبته  حول  اإليه  وحتدث  زط�ضي 
لكن  الوطني  القمي�س  حمل  يف 
غاية  اإىل  النتظار  الالعب  طلب 
اليورو املقبل للح�ضم يف الأمر دفع 
بلما�ضي اإىل طي ملفه، م�ضددا اأنه 
اأن  مو�ضحا  طلبه،  اإىل  ير�ضخ  لن 
الالعبني  عن  خمتلفة  عوار  حالة 
باعتبار  باخل�رص  التحقوا  الذين 
املنتخب  رفقة  يلعب  الأول  اأن 
البقية  عك�س  الفرن�ضي  الأوملبي 
رفقة  م�ضتدعني  يكونوا  مل  الذين 

املنتخب الفرن�ضي.
التي  الأخبار  املتحدث  ونفى 
تطرقت اإىل اهتمامه بالالعب ذو 
الأ�ضول اجلزائرية ماك�ضيم لوبيز، 
اأين �ضدد اأنه مل ي�ضبق له التحدث 
الالعب  حول  الفني  طاقمه  اإىل 
مار�ضيليا  اأوملبي  رفقة  املحرتف 
اأخبار  انت�ضار  ويرف�س  الفرن�ضي 

كاذبة من هذا القبيل.

اتفقنا مع براهيمي 
على اإعفاءه ومبوحلي 

مل يكن �شمن 
اخليارات

اخليارات  عن  بلما�ضي  دافع 
القائمة  بخ�ضو�س  بها  قام  التي 
الدعوة  لها  وجه  التي  املو�ضعة 
غامبيا  مقابلتي  خلو�س  حت�ضبا 
اأ�ضار  ال�ضياق  هذا  ويف  وتون�س، 
براهيمي  اإعفاء  ف�ضل  اأنه  املعني 
واأنه  خا�ضة  املعني  مع  بالتفاق 
وا�ضتغل  �ضاقا،  مو�ضما  خا�س 
لعبني  جتريب  اأجل  من  الفر�ضة 
اإمكانياتهم،  على  والوقوف  جدد 
ا�ضتدعاء  اأن عدم  بلما�ضي  و�ضدد 
ول  هاما  حدثا  لي�س  براهيمي 
التي مت  وال�ضجة  التهويل  ي�ضتحق 

اإحداثهما.
اأن  للخ�رص  ال�ضابق  القائد  وقال 
خارج  البداية  منذ  كان  مبوحلي 
ح�ضاباته وقبل اأن يتلقى الإ�ضابة، 
بن  ا�ضتدعاء  عدم  اأن  اأكد  بينما 
اجليدة  ملعرفته  ي  ياأت  طالب 
روؤية لعبني  ورغبة يف  باإمكانياته 
جدد يف نف�س املن�ضب، بينما برر 
الثنائي �ضليماين وبن زية  ا�ضتبعاد 
ميران  التي  ال�ضعبة  الو�ضعية  اإىل 
فيرنبات�ضي  ناديهما  رفقة  بها 
الرتكي، واأو�ضح اأنهما لن يلعبا قبل 
العتماد  ميكن  ول  اإفريقيا  كاأ�س 
بحاجة  انه  م�ضيفا  حاليا،  عليهما 
�ضليماين  مثل  ولعب  بدائل  اإىل 
ميلكها  التي  الدولية  باخلربة 
للخ�رص  اإ�ضافة  يكون  �ضوف 
يف�ضل  �ضوف  اأنه  مو�ضحا  بديال، 
عدمها  من  بالكان  م�ضاركته  يف 

لحقا.

ل�شت بحاجة اإىل هني 
وغوالم مل ي�شتعد 

لياقته املعهودة 

اأ�ضامة  ا�ضتدعاءه لالعب  اأن  واأكد 
عن  روؤيته  يف  منه  رغبة  درفلو 
اإمكانياته  على  والتعرف  قرب 
مع  جيدا  مو�ضما  اأداءه  بعد 
العا�ضمة،  احتاد  ال�ضابق  فريقه 
احرتافية  جتربة  اأول  وخو�ضه 

اأو�ضح  بينما  الهولندي،  بالدوري 
املن�ضب  يف  القوية  املناف�ضة  اأن 
اأبعدت الالعب زين الدين فرحات 
حول  وا�ضتطرد  خياراته،  عن 
الالعب �ضفيان هني اأنه مل ي�ضتغل 
ول  الطوغو  مباراة  يف  فر�ضته 
يحتاج غلى خدماته حاليا، خا�ضة 
بناء تكتيك اخل�رص  واأنه ل ميكنه 
يف  ين�ضط  ل  اأنه  باعتبار  عليه 

من�ضب حمدد.
وتطرق بلما�ضي اإىل الالعب فوزي 
ي�ضتعد  مل  انه  اأو�ضح  اأين  غولم، 
بعد م�ضتواه املعهود ولعب نابويل 
اليطايل يدرك الأمر جيدا ويعلم 
ما عليه فعله من اأجل العودة بقوة 

و�ضمان تواجد يف »الكان«.
تغيري  بلما�ضي  برر  املقابل،  يف 
ماندي  عي�ضى  لعبه  من�ضب 
وحتويله اإىل مدافع اأمين، اأين اأكد 
مع  رائعا  مو�ضما  يقدم  الأخري  اأن 
يف  ال�ضباين  بيتي�س  ريال  ناديه 
ي�ضتطيع  ل  لكنه  الدفاع،  حمور 
واملنظومة  اللعب  خطة  تغيري 
الدفاعية من اأجل لعب لأنه يفكر 

يف م�ضلحة املجموعة.

ل�شنا مر�شحني للتتويج 
لكننا لن نتنقل بثوب 

ال�شحية

لنادي  ال�ضابق  املدرب  واأو�ضح 
الالعب  اإ�ضابة  اأن  القطري  الدحيل 
ح�ضاباته،  اأخلطت  �ضيتة  اأ�ضامة 
اآخرين  لالعبني  الفر�ضة  لكنها متنح 
ين�ضطون يف و�ضط امليدان يف �ضورة 
الوجه اجلديد للخ�رص فيكتور حلكل 
تواجد  جانب  اإىل  بوداوي  وال�ضاب 

�ضفري تايدر.
يف �ضياق خمتلف، اأو�ضح بلما�ضي اأن 
اجلميع ل ير�ضح املنتخب اجلزائري 
بالنظر  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  للتتويج 
املناف�ضة  يف  الأخرية  مل�ضاركاته 
له  ي�ضبق  مل  اأنه  جانب  اإىل  القارية، 
الديار  خارج  القاري  باللقب  التتويج 
يف  واحدة  مرة  �ضوى  يفعلها  ومل 
يتنقلوا  لن  اأنهم  مو�ضحا  اجلزائر، 
بثوب ال�ضحية و�ضوف يكونون اأقوياء 

للتناف�س على اللقب القاري.

ا�شتبعاد عدد من االأ�شماء فر�شة 
ملعاينة العبني اآخرين

بلما�ضي: نحتاج العبني 
 جاهزين وح�ضم قائمة 

الكان بعد غامبيا وتون�س
.    غوالم مل ي�شتعد لياقته املعهودة 

واإ�شابة �شيتة اأخلطت ح�شاباتي

اعترب الناخب الوطني جمال بلما�شي اأن الرتب�ص التح�شريي الذي برجمه على مدار ع�شرة اأيام �شوف يكون فر�شة 
بالن�شبة له من اأجل معاينة الالعبني الذين وجه لهم الدعوة والوقوف على اإمكانياتهم وما ي�شتطيعون تقدميه لفائدة 

املنتخب الوطني، اأين �شدد اأن املواجهتني اللتان �شيخو�شهما املنتخب الوطني اأمام غامبيا وتون�ص يف 22 و26 مار�ص 
املقبل �شوف تكونان حا�شمتان بن�شبة كبرية ب�شاأن قائمة التعداد الذي �شوف يتنقل اإىل م�شر للم�شاركة يف نهائيات كاأ�ص 

اإفريقيا لالأمم املقررة يف ال�شائفة املقبل مب�شر

اإدارة �ضالكه04 تنزل 
بن طالب للرديف 
الأ�ضباب ان�ضباطية

فار�ص �شجل هدفه الثاين وبوجناح 35 هدفا

براهيمي يقود بورتو للفوز و�ضجل 
هدفه 11 هذا املو�ضم  

�ضالكه04  نادي  اإدارة  اأعلنت 
الالعب  اإنزال  عن  الأملاين 
بن طالب  نبيل  الدويل اجلزائري 
اإىل فريق الرديف عقوبة للمعني 
معلوم،  غري  تاريخ  اإىل  وذلك 
واأو�ضح النادي الأملاين يف تغريدة 
التوا�ضل  موقع  يف  ح�ضابه  عرب 
بن  اإنزال  اأن  »تويرت«  الجتماعي 
باأتي  الرديف  مع  للتدرب  طالب 
الكف  دون  ان�ضباطية  لأ�ضباب 
اأحدثه  الذي  امل�ضكل  نوع  عن 

متو�ضط ميدان الت�ضكيلة الوطنية 
والذي �ضيغيب عن ترب�س اخل�رص 
اليوم لأ�ضباب فنية،  ينطلق  الذي 
عن  اأي�ضا  غائبا  طالب  بن  وكان 
قائمة نالديه �ضالكه التي خا�ضت 
ليبزيغ  اأمام  مباراتها  اأم�س  اأول 
الدوري  من   26 اجلولة  حل�ضاب 
تلقيه  ل�ضبب  وذلك  الأملاين 
النادي  اإدارة  ح�ضب  لالإ�ضابة 

الأملاين.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
معانقة  اإىل  براهيمي  يا�ضني 
ناديه  قاد  بعدما  جمددا  ال�ضباك 
النت�ضار  اإىل  الربتغايل  بورتو 
على ح�ضاب نادي ماريتيمو �ضمن 
نظيفة،  بثالثية  الربتغايل  الدوري 
املنتخب  ميدان  متو�ضط  وكان 
واأقحمه  بديال  اللقاء  بداأ  الوطني 
من   70 الدقيقة  يف  فريقه  مدرب 
متفوقا  فريقه  كان  اأين  اللقاء 
ي�ضيف  اأن  قبل  رد  دون  بهدف 
الثاين وجنح  الهدف  ماريغا  زميله 
حا�ضما  يكون  اأن  يف  براهيمي 
اللقاء  يف  الثالث  الهدف  ويوقع 
قبل دقيقتني على نهاية املقابلة، 
�ضمح له بت�ضجيل هدفه الثامن يف 
البطولة الربتغالية و11 يف جمموع 

امل�ضابقات هذا املو�ضم.
حممد  الثنائي  كان  بدروهما 
حا�ضمان  بوجناح  وبغداد  فار�س 

املدافع  قاد  بعدما  فريقهما  مع 
�ضبال  ناديه  للخ�رص  الأي�رص 
ثمني  فوز  حتقيق  اإىل  اليطايل 
ح�ضاب  على  اليطايل  الدوري  يف 
لواحد،  بهدفني  روما  جمعية 
و�ضجل فار�س الهدف الأول لناديه 
عرب راأ�ضية متقنة اأ�ضكنها ال�ضباك 

موقعا هدفه الثاين هذا املو�ضم.
هدفه  بوجناح  �ضجل  جهته،  من 
35 هذا املو�ضم مع ناديه ال�ضد يف 
الذي  اللقاء  يف  القطري  الدوري 
جمعه بنادي ال�ضيلية الذي ين�ضط 
نذير  ال�ضابق  الدويل  �ضفوفه  يف 
الفوز  بوجناح  منح  حيث  بلحاج، 
الت�ضجيل  باب  افتتاح  بعد  لفريقه 
هدفا  زمالئه  ي�ضيف  اأن  قبل 
نحو  قدما  اخلطى  ويوا�ضل  ثانيا 
القطري  الدوري  بلقب  التتويج 

هذا املو�ضم.
عي�شة ق. 
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اليبزيغ ي�ستعيد املركز الثالث بالبوند�سليغا
ا�شتعاد اليبزيغ و�شيف بطل املو�شم قبل املا�شي املركز الثالث من بورو�شيا مون�شنغالدباخ 
بفوزه الثمني على م�شيفه �شالكه و�شيف بطل املو�شم املا�شي 1-0  يف املرحلة 26 من الدوري 
بورو�شيا مون�شنغالدباخ  الدقيقة 14، وكان  الوحيد يف  الهدف  تيمو فرينر  االأملاين، و�شجل 
انتزع موؤقتا املركز الثالث الذي كان يتقا�شمه مع اليبزيغ بتعادله مع �شيفه فرايبورغ 1-1، 
الذي بات  بورو�شيا مون�شنغالدباخ  اأمام  بفارق نقطتني  اإىل 49 نقطة  ورفع اليبزيغ ر�شيده 
يواجه �شغطا من اإينرتاخت فرانكفورت اخلام�ص حيث ميلك االأخري فر�شة تقلي�ص الفارق 
بينهما اإىل نقطة واحدة يف حال فوزه على �شيفه نورمربغ �شاحب املركز االأخري االأحد يف 
ختام املرحلة. يف املقابل، ا�شتمرت معاناة �شالكه بتلقيه اخل�شارة الرابعة تواليا وال�شاد�شة 
يف مبارياته الثماين االأخرية يف الدوري التي مل يذق فيها طعم الفوز، ولعب �شالكه مباراته 
االأوىل بقيادة يوب �شتيفن�ص الذي عينه النادي خلفا لدومينيكو تيدي�شكو املقال من من�شبه 
بعد يومني من اخل�شارة املذلة اأمام مان�ش�شرت �شيتي 0-7 يف اإياب الدور ثمن النهائي مل�شابقة 
دوري اأبطال اأوروبا.  وتراجع �شالكه اإىل املركز 15 بعدما ا�شتغل اأوغ�شبورغ �شقوطه النتزاع 
كوردوفا  للفنزويلي �شريخيو  اأهداف  بثالثة  بفوزه على �شيفه هانوفر  الرابع ع�رش  املركز 
اأوغ�شبورغ  والفرن�شي جوناثان �شميد واأندريه هان مقابل هدف لهندريك فيداندت، ورفع 
بايرن  �شدا�شية  بعد  توازنه  فولف�شبورغ  وا�شتعاد  ل�شالكه،   23 مقابل  نقطة   25 اإىل  ر�شيده 
ميونيخ يف املرحلة املا�شية، وتغلب على �شيفه فورتونا دو�شلدورف بخم�شة اأهداف مقابل 
هدفني، وعزز فولف�شبورغ موقعه يف املركز ال�شابع بر�شيد 42 نقطة مقابل 31 نقطة لفورتونا 
دو�شلدورف، وتعادل �شتوتغارت مع هوفنهامي بهدف لل�شوي�رشي �شتيفن زوبري مقابل هدف 
للكرواتي اأندري كراماريت�ص، وبقي �شتوتغارت يف املركز 16 بر�شيد 20 نقطة، وهوفنهامي 

يف املركز الثامن بر�شيد 38 نقطة.

فالفريدي: طبيعي اأن ي�سعد �سول�سكاير 
بالعودة للكامب نو

التي  بيتي�ص  ريال  اأمام  فريقه  مواجهة  اأن  لرب�شلونة  الفني  املدير  فالفريدي  اإرن�شتو  اأكد 
يف  فالفريدي  وقال  �شعبة،  �شتكون  اال�شباين  الدوري  من   28 اجلولة  اإطار  يف  اأم�ص  جرت 
بيتي�ص، ندرك قوة  اأمام  االأول  الدور  »لقد راجعنا مباراة  نقلتها �شحيفة ماركا  ت�رشيحات 
قدمنا  بعدما  ال�شعبة،  بدايتنا  ب�شبب  وخ�رشناها  االأوىل  املباراة  يف  كثرًيا  عانينا  اخل�شم، 
الفوز  املباراة بهدف  »�شندخل  واأ�شاف  االأبطال«،  اإنرت ميالن يف دوري  اأمام  مباراة جيدة 
الأن نقاط هذه املباراة مهمة لنا يف م�شوار الليغا، رغم اأن بيتي�ص ميتلك العبني مميزين مثل 
كانالي�ص«، وتابع »حالة عثمان دميبلي قبل مباراة ليون كانت جيدة، اأعتقدنا اأنه تعافى ويف 
اأف�شل حاالته، لو كانت النتيجة غري ذلك ما كنت اأ�رشكته، كنت اأعلم املخاطرة ب�شاأنه، دفعت 
به الأنها قد تكون مباراتنا االأخرية يف دوري االأبطال، االأطباء قاموا بواجبهم واأنا والالعب 
من اتخذنا القرار«، ونوه: »ال ن�شتطيع القول اأننا مر�شحون حل�شد لقب دوري اأبطال اأوروبا، 
اإىل هنا، ب�شبب اإجنازه  اأن ي�شعد �شول�شكاير مدرب مان�ش�شرت يونايتد بالعودة  من الطبيعي 
ال�شابق اأمام بايرن ميونخ«. ووا�شل: »لدينا بع�ص املباريات ال�شعبة قبل مواجهة مان�ش�شرت 
يونايتد يف دوري االأبطال، هذه املباريات �شتكون حا�شمة يف م�شوار الليغا، مباراة الغد اأمام 
بيتي�ص �شتكون معقدة«، واأردف »يجب اأن ن�شعر بالقلق قبل املباريات، الأن هذا يجعلك تنظر 
للمواجهات بطريقة �شحيحة، اإذا فزنا �شنحافظ على الفارق مع اخل�شوم«، وقال »اأحتدث 
مع جميع الالعبني من اأجل م�شاعدتهم وتطوير قدراتهم مثلما حدث مع فيليب كوتينيو«، 
واأمت »مل نتوج باأي لقب هذا املو�شم حتى االآن، نتمنى اأن ت�شاعدنا اجلماهري على حتقيق 

كافة البطوالت، من اجليد اأنهم ينتظرون ح�شد الثالثية«.

توخيل ي�سخر من رموز البي اأ�س جي
الباري�شي،  للنادي  القدامى  النجوم  �شان جريمان على  باري�ص  توخيل مدرب  توما�ص  تهكم 
ردا على انتقاداتهم للخروج من دوري اأبطال اأوروبا باخل�شارة اأمام مان�ش�شرت يونايتد 3-1 
الفرن�شية:  »ليكيب«  اأبرزتها �شحيفة  توخيل خالل ت�رشيحات  وقال  النهائي،  ثمن  اإياب  يف 
»هوؤالء الالعبون الذين انتقدوا الفريق، مل ي�شبق لهم الفوز بدوري اأبطال اأوروبا«، واأ�شاف: 
»اإذا كانوا قد فازوا بهذا اللقب، فمن اجليد اأن ياأتوا ويتحدثوا معنا، من اأجل اأن نتطور يف 

هذه امل�شابقة«.
وطالب مدرب بي اإ�ص جي جماهري الفريق بالوقوف وراء الالعبني وم�شاندتهم اأمام اأوملبيك 
وتابع:  اللقاء،  دعوة ملقاطعة  اأي  راف�شا  الفرن�شي  الدوري  يف  ام�ص  الذي جرى  مار�شيليا 
با�شتمرار،  ال�شعور  هذا  لت�شدير  بحاجة  ل�شنا  �شديد،  اإحباط  اأ�شابها  اجلماهري  اأن  »نعلم 
نحتاج اجلماهري، اإذا قاطعت فئة من م�شجعينا مباراة مار�شيليا �شاأكون حزينا للغاية، الأننا ال 
ن�شتحق ذلك«، ووا�شل توخيل: »يف مثل هذه املباريات، من املهم اأن يح�شل الالعبون على 
دفعة معنوية كبرية من اجلماهري، لتزداد ثقتهم باأنف�شهم، املقاطعة خطوة غري مفيدة، الأن 

االأكرث حزنا وغ�شبا واإحباطا، هم الالعبون واجلهاز الفني«.    

زيدان ي�ستهل املهمة بانت�سار على �سيلتا فيغو
انت�رش ريال مدريد، بنتيجة 2-0 على 
مناف�شات  �شمن  م�شاء  فيغو  �شيلتا 
يف  اال�شباين  الدوري  من   28 اجلولة 
معقل املرينغي »�شانتياغو برنابيو«، 
الفرن�شي  للمدرب  مباراة  اأول  يف 
لقيادة  بعد عودته  الدين زيدان  زين 
ريال مدريد،  امللكي، و�شجل هديف 
بيل  وغاريث   62 الدقيقة  يف  اإي�شكو 
يف الدقيقة 77، وبهذا االنت�شار رفع 
ريال مدريد ر�شيده اإىل 54 نقطة يف 
ر�شيد  جتمد  بينما  الثالث،  املركز 
�شيلتا فيغو عند 25 نقطة يف املركز 
تعر�ص  املباراة  بداية  و�شهدت   ،18
فيغو  �شيلتا  العب  خوانكا  دافيد 

الإ�شابة يف الع�شلة ال�شامة، لي�شطر املدرب اإي�شكريبا اإىل الدفع بوي�شلي هويدت بدال منه يف الدقيقة 5، اأول تهديد يف املباراة، 
كان ل�شالح ريال مدريد، حيث اخرتق مار�شيلو من اجلبهة الي�رشى ومرر الكرة اإىل اإي�شكو الذي �شدد لكن ت�شديدته ا�شطدمت 
بدفاع �شيلتا فيغو لتتحول اإىل ركلة ركنية يف الدقيقة 9، وجاء الرد �رشيًعا من �شيلتا فيغو، حيث انطلق غوميز مهاجم الفريق 
و�شدد كرة قوية لكنها مرت اأعلى مرمى احلار�ص نافا�ص يف الدقيقة 10، وحرمت العار�شة، ريال مدريد من ت�شجيل الهدف 
االأول يف الدقيقة 30، حيث �شدد الويلزي غاريث بيل الكرة بقوة، م�شتغال ارتدادها بعد حماولة زميله كرمي بنزميا الت�شديد 
من ركلة مزدوجة، وتاألق فاران مدافع ريال مدريد يف الت�شدي لت�شديدة ل�شفيان بوفال، العب �شيلتا فيغو يف الدقيقة 34  قبل 

اأن ت�شل اإىل مرمى نافا�ص.
ومع بداية ال�شوط الثاين، وا�شل ريال مدريد ا�شتحواذه على الكرة وحماوالته نحو ت�شجيل هدفه االأول، و�شجل لوكا مودريت�ص، 
هدفا يف الدقيقة 54 من املباراة، بت�شديدة من حدود منطقة اجلزاء، لكن األغاه حك اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، واقتن�ص 
اإي�شكو الهدف االأول لريال مدريد، يف الدقيقة 63، حيث ا�شتقبل عر�شية يف منطقة اجلزاء من زميله كرمي بنزمية ليُ�شكنها يف 
ال�شباك ب�شهولة، وتاألق احلار�ص بالنكو يف الت�شدي لت�شديدة خطرية من غاريث بيل العب ريال مدريد يف الدقيقة 67، حيث 
فقد الويلزي توازنه اأثناء الت�شديد وت�شدى بالنكو للكرة بقدمه، وجنح بيل يف ت�شجيل الهدف الثاين لريال مدريد يف الدقيقة 
77، حيث انطلق مار�شيلو على اجلبهة الي�رشى واأر�شل متريرة يف العمق اإىل الويلزي الذي �شددها بقوة اأق�شى ميني احلار�ص 

بالنكو.

نهائي  ن�شف  اإىل  االأنف�ص  ب�شق  �شيتي  مان�ش�شرت  عرب 
م�شابقة كاأ�ص االحتاد االإجنليزي بفوزه الثمني على م�شيفه 
النهائي،  ربع  الدور  يف  م�شاء   2-3 بنتيجة  �شيتي  �شوانزي 
جرميز  مات  طريق  عن  بهدفني  �شيتي  �شوانزي  وتقدم 
املفاجاأة  يحقق  اأن  وكان  �شيلينا  وبر�شانت  ركلة جزاء  من 
الربع  حتى  �شيتي  وانتظر  البطولة،  من  العمالق  باإق�شاء 
االأخري من اللقاء لي�شجل 3 اأهداف قاتلة باإم�شاء برناردو 
ينقذ  النتيجة،  وبهذه  هدفني،  اأغويرو  و�شريجيو  �شيلفا 
بعدما  تاريخية،  رباعية  حلمه يف حتقيق  �شيتي  مان�ش�شرت 
�شبق له الفوز بكاأ�ص الرابطة ويت�شدر حاليا ترتيب الدوري 
كما  ليفربول،  عن  واحدة  نقطة  بفارق  املمتاز  االإجنليزي 
بلغ الدور ربع النهائي من م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا حيث 
�شيالقي مواطنه توتنهام. واعتمد مدرب مان�ش�شرت �شيتي 
فتواجد   ،3-3-4 اللعب  طريقة  على  جوارديوال  جو�شيب 

االأرجنتيني نيكوال�ص اوتامندي يف عمق الدفاع اإىل جانب 
الفرن�شي اإميرييك البورت، باإ�شناد من الظهريين كايل ووكر 
وفابيان ديلف، وقام الدويل االأملاين اإلكاي جوندوجان بدور 
العب االرتكاز، ليمنح الثنائي برناردو �شيلفا ودافيد �شيلفا 
حرية التقدم لالأمام من اأجل �شناعة االألعاب وراء الثالثي 
واالأملاين  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  من  املكون  الهجومي 
جابريال  ال�رشيح  الربازيلي  واملهاجم  �شاين  لريوي 
جي�شو�ص.اأما �شوانزي �شيتي، فلجاأ اإىل طريقة اللعب 2-4-
روبرت�ص  كونور  الرباعي  من  اخللفي  اخلط  فت�شكل   ،1-3
ومات  كارتر-فيكرز  وكامريون  هورن  در  فان  ومارك 
القيام  يف  فولتون  جاي  مع  بايرز  جورج  وت�شارك  جرميز، 
بدور العب الو�شط املتاأخر، ووقف كل من واين روتليدج 
وناثان داير على اجلناحني، مقابل تواجد بر�شانت �شيلينا 

وراء راأ�ص احلربة دانييل جيم�ص.

اأغويرو يقود املان �سيتي لن�سف نهائي كاأ�س االحتاد
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الكاتبة اأحالم الأحمدي 

اأكتب انك�سارات الروح االن�سانية يف حاالتها املختلفة
اأحالم الأحمدي ان�سانة ب�سيطة جدا، تنظر للحياة من زاوية اأب�سط ، اأم تع�سق اأطفالها وتعي�س نف�س ما تعي�سه اأي اأم دون ا�ستثناء ، ولكن بني ذلك الوجود العادي تقبع رغبة ثائرة نحو الكتابة كانت ... خمتبئة 

وراء �سكون احلياة ورتابتها   ل اأملك الكثري من ال�سهادات العلمية فال زلت طالبة حقوق يف اجلامعة ولكنني اأحاول اأن اأكون نف�سي خارج رتابة ال�سهادة العلمية واإن كنت اأ�سعى للح�سول عليها.

خل�سر  بن يو�سف 

متى ت�سكل هذا الن�سج 
البداعي وتعاطي الكتابة 

، ومتى قررت اأحالم اأن 
ت�سبح روائية ، وكيف 

ح�سمت اأمرها ؟

معي  ولدت  الروائية  الكتابة 
كتبت ق�ص�صا للأطفال يف عمر 
كان  الو�صط  اأن  ، رغم  ال�صابعة 
ال يهتم بهكذا مواهب فخمدت 
رغبة الكتابة مع الوقت ولكنني 
 ، طفلة  اأنا  و  بالقراءة  همت 
ع�صقت جميع  الكتب املختلفة 
كانت  اأنها  رغم  ا�صتثناء  دون 
من  اأكرب  جدتي  قول  ح�صب 

عمري فتنتزعها

.. مني عن جهل ، لأحاول 
بعدها البحث عن كتاب 

اآخر

الرغبة  بهتت  الوقت  مع 
البيت  ثم  بالدرا�صة  وان�صغلت 
دون  فجاأة  ولكن   ، الزواج  بعد 
�صابق انذار حملت القلم وكتبت 
 ، واحد  عام  يف  روايات  ثلث 
 « �صعارمي  مئا    « رواية  كانت 
زخم  نتاج   « جا�صو�س  وقلب 
االأفكار التي نامت برهة طويلة 
على  لت�صتيقظ  الزمن  من 

�صفحاتي
تكتبني  يف الرواية ، وموا�صيعك  
الغرائبية  اأدب  يف  ن�صنفها 
الوقت  حان  اأنه  ترين  اأال   ،
الغرائبية  ثوب  عنك  لتخلعي 
واالأمل   بالتفاوؤل  وت�صتبدليلها 

واالأ�صياء املزهرة ؟
عن  غريبة  لي�صت  يل  بالن�صبة 

هذا العامل ، اأنا اأكتب عن التاريخ 
احلقيقي الذي تركته االن�صانية 
بقبحه  ظهرها  وراء  الزائلة 
ال�رصاعات  عن  الناجم  الكثري 
ال  الذي  والدمار  واحلروب 
واأن�صج   ، له  غاية  وال  هدف 
عرب اأحداثه احلقيقية بلبلة من 
النف�س  تتنازعه  الذي   ، اخليال 
واحلب  واالأمل  للحياة  التواقة 
الغرابة  باب  فتح  اأتعمد  ال   ،
عقلي  من  تن�صاب  االأفكار  الأن 
بعفوية وحب وحزن، اأبحث بني 
�صفحات تاريخ جن�صنا الب�رصي 
املخيب ، عن حب نادر و�صادق 
وعامله  اأحداثه  خيايل  ي�صطاد 
الوحيد  هو  القارئ  �صيبقى   ،
االأفكار  هذه  �صي�صاركني  الذي 

واخلياالت واحلقيقة

حدثينا عن بع�س اأعمالك 
�سواء تلك التي ن�سرت 

اأو تلك التي تقبع داخل 
اأوراقك ؟

بداأت كتابة روايتي االأوىل قلب 
جا�صو�س ، يف مرحلة هادئة جدا 
من حياتي ، رمبا لهذا انعك�صت 
والنزاعات  الدرامية  االأحداث 
للبطل  ال�صخ�صية  وتقوقعت يف 
، رمبا نكتب  عن طريق �صعور 
من  اخلروج  يتمنى  داخلي 
وثقافاته  العامل  �صوب  قوقعته 
مئا  الثانية  روايتي   ، املختلفة 
املجرم  عن  حتكي  �صعارمي 
عن  يتخلى  الذي  ال�صهيوين 
�صبيل  يف  املر�صية  مكبوتاته 
وو�صط  ب�صببه  ويعرف  احلب  
اأحداث متلحقة وموؤملة ، اأنه 
انتزع حق احلياة والوطن ظلما 
، من �صكانه العرب وامل�صلمون 
ال  حق  على  يتعدى  كان  اأنه   ،

انطلقا  الكتابة  اإنها  ميلكه. 
املري�صة  العدو  نف�صية  من 

نف�صه
رواية  اأكتب  اأنا  االآن   ...
ولكنها  العلمي  اخليال  من 

خمتلفة قليل على ما اأظن

ن�رص  دار  لروايتك  اخرتت 
االأمراء  دار  وهي  جزائرية 
لهذه  اختيارك  كان  كيف   ،
ا�صا�س  اي  وعلى  الدار 
مميزاتها  وماهي  اخرتتها 
اإعجابك  تنال  جعلتها  التي 

ور�صاك ؟

ال�سدفة نقلتني يف 
بداياتي للن�سر خارج 

الوطن ، طبعتي الأوىل 
لقلب جا�سو�س كانت يف 

لندن،

مئا  الثانية  وروايتي   ..
بلغاريا  يف  كانت  �صعارمي 
ولكن  الدارين  كل  واأ�صكر 
الكثرية  االت�صاالت  ك�صفت 
يف  ورغبتي  الطويل  والبحث 
الن�رص داخل الوطن ، مفاجاأة 
انطباعا  تركت   ، مده�صة 
للحرتافية  نظرا  جميل 
الكبرية جدا والتنظيم والدقة 
وال�رصعة يف العمل ، واالأهم 

الذي  للكاتب  املعنوي  التقدير 
دار  يف  وراقيا  مبهرا  كان 
املجموعة  االأمراء،  من�صورات 
فيها  املوجودة  واالإطارات 
املبدعة  الدكتورة  راأ�صها  على 
 ، �صلطاين  نادية  والرائعة 
نور  ال�صيد  املهند�س  والرائع 
الدين عابد والفريق باأكمله كان 
واجلدية  االحرتافية  غاية  يف 
التقدير  اأن  العلم  مع  العمل  يف 
هذه  من  يجعل  نف�صه  للكاتب 
 ، جدا  وراقية  حمرتفة  الدار 
م�صتوى  هكذا  اأن  �صعيدة  اأنا 
م�رصف يقبع يف الوالية الرائعة 

�صطيف

كل كتاباتك لقيت اإ�سادة 
كبرية من كبار الكتاب 
والنقاد واملخت�سني ، ما 

تعليقك ؟

زلت  ال   ، وم�صجع  حمفز  هذا 
 ، اأخطائي  من  التعلم  قيد 
اأكرث،  بن�صج  اأكتب  اأن  اأحاول 
باأفكاري يف  والتنوع واملغامرة 

بع�س االأحيان

ما مكانة الرواية 
اجلزائرية يف امل�سهد 

الأدبي اليوم ، وهل هناك 
نقد حقيقي يواكبها  ، وما 

 راأيك يف الرواية 
العربية ؟

ثورة  ت�صهد  اجلزائرية  الرواية 
، هناك  جميلة جدا يف نظري 
وعربيا  وطنيا  �صيتاألقون  كتاب 
اأن  واأمتنى   ، عامليا  ورمبا 
تبقى م�صكلة  تقودها اجلزائر، 
تواجه  من  اجلزائر  يف  النقد 
تلتحق  ال  عك�صية  �صريورة 
بركاب هذه املوجات االبداعية 

الكبرية ، وهذا موؤ�صف
اأي�صا  ال�صبابية  العربية  الرواية 
وا�صتكمال  النهو�س  حتاول   ،
للإرث  االبداعية  احللقة 
يف  مبهج  وهذا  العربي  االأدبي 

راأيي اخلا�س

هل �سبهة هبوط م�ستوى 
الأدب تاأتي نتيجة اأن 

الإبداع حقًا رديء ، اأم 
بالعك�س : ال�سبب هو عدم 

مواكبة النقد حلركة 
الإبداع املتدفقة ؟ 

هذا  يف  اأراها  ال  ال�صبهة  هذه 
الواقع االأدبي الذي تثور وجتود 
به ابداعات جل الكتاب ح�صبما 
ال�صاحة  تخلو  لن  وطبعا   ، اأرى 
فهذا  اأي�صا  الرداءة  االأدبية من 
ال�صاحة  ولكن   ، طبيعي  اأمر 
اجلزائر  يف  خا�صة  االأدبية 

روائية  امكانيات  عن  ك�صفت 
الت�صجيع  وت�صتحق  رائعة 
ما  االأدب  الأن   ، واال�صتمرارية 
اإال ر�صالة فكرية واأخلقية  هو 
قبل اأن تكون �صهرة اأو ت�صخي�صا 

لكاتب معني

ونرجع لنقول اأن النقد 
يف اجلزائر هو من يعاين 

حقيقة ، ومتخلف كثريا 
عن الركب الإبداعي 

والروائي

وهذا لن مينع من بروز مواهب 
االأدبية  ال�صاحة  يف  نا�صجة 
قد  النقد  الأن   ، اجلزائرية 
 ، االأخطاء  تدارك  يف  ي�صاهم 

ولكنه ال ي�صنع االبداع اأبدا

كاإحدى مبدعات اجلزائر 
التي حتما �سيكون لها 

م�ستقبل مزهر وم�سرق 
، ماذا عن طموحاتك 

التي تنتظرين اأن تتحقق 
يوما ما ، وهل من املمكن 
اأن نراك يف لون ابداعي 

جديد كال�سعر مثال ؟

تكون  وقد  ال�صاعر  لغة  ال�صعر 
ال  لكنني   ، اأي�صا  الروائي  لغة 
ويبقى  �صاعرة  نف�صي  اأعترب 
هذا  اأمام  مفتوح  القو�س 

نف�صي  اأمام  حتى  الت�صاوؤل 
اجلزائري  للقارئ  اأخرية  كلمة 

والعربي عامة وللجريدة

.. اأول

 كل ما اأمتناه اأن يزدهر وطني 
تخفت  ال  منارة  ي�صبح  اأن 
وحدة  نعي�س  اأن   ، اأنوارها 
اهلل  وي�صلح  تتجزاأ  ال  واحدة 
اأو�صي  كما  جميعا  اأحوالنا 
واجلزائري  العربي  القارئ 
يقراأ  ما  يختار جيدا  اأن  اأي�صا 
ر�صالة  الكتابة  كانت  فاإن   ،
وامل�صمون   ، قلئل  فالر�صل 
يو�صل  الذي   ، والهدف  
من  والغاية  للوجهة  بالقارئ 
االمتاع والعمق يف نف�س الوقت 
اأو  ، لن تكون بالغلف الفاخر 
العنوان الرنان وال بامل�صامني 
رجاء  ال  بوجهات  توحي  التي 
هذا  يف  نحتاج  فنحن   ، منها 
الوقت بالذات الأن نكون اأذكياء 
جدا يف اختياراتنا، .. والقارئ 
قارئ  والعربي  اجلزائري 
اأنني  كما  وذواق  وواع  مثقف 
اأ�صتاذ  معكم  بحواري  �صعيدة 
اأمتنى جلريدتكم   ، يو�صف  بن 
�صعيدة  الرقي  كل  املحرتمة 
اأنني كنت من �صمن �صفحاتكم 
واالأقلم  القلم  ر�صل  دمتم   ،

كامل مودتي.
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رواية

خطوط الرخام
 "اأين �ساحبك  ، �سم�س الدين ". بادرته  "حليمة امل�سوية " ب�سوؤالها وال�سيزيفي  

ما يزال به بع�س من نوم  ، وهو يفتح الباب  بعدما ا�ستوعب  املوقف  رد : " من 
�ساحبي فيهم  تق�سدين يا ليلى ؟ " ليلى : " ذاك الذي  ق�سى  ليلة البارحة 

هنا ، �ساحبك القروي "  حتى العاهرة م�سابة بفوبيا اجلغرافيا  حني  الغ�سب 
ي�سري فارقا جدا بني املدن الكربى ،و قريتي ، لقد اأجابته بلهفة  غريبة جلبت 

انتباه ال�سيزيفي  الذي راح يحدث نف�سه ، ماذا تريد العاهرة  من الذي بات عنده 
البارحة ؟ ومن يا ترى بات عندي البارحة ومل انتبه !؟ 

ي�سني بوغازي

هنا �ت�سعت عينا �ل�سيزيفي �أو�سع 
،وعندما تت�سع عيناه �الثنتني معا 
مبديتني هم �النتباه  فاالأمر جلل 
فيه  ��ستيقظت   فجاأة    ، عنده 
�جلديد  �لغريب  عن  و�ساو�سه  
 " �مل�سوية  ليلى  جعل"  �لذي  
بابه �سباحا بغ�سب ولهفة  تطرق 

حاولت �إخفائهما وتطلبه !؟ 

وعند   باكرا  خرج  " لقد 
امل�ساء يعود "

يثري  �أن  دون  �إياها  خمرب�  رد 
كانت  ليزيد  ركز  وحني  �النتباه،  
من  �ختفت  قد   " �مل�سوية  »ليلى 
له  تركت  لكنها  فندقه،  باب  �أمام 
هذ� �ل�سباح �أمام فندقه �سياطني 
ال  �أ�سحت  �لتي  وو�ساو�سه  �ل�سك 
ح�رص� لها وبد�أت ت�ستيقظ بعقل 
�حلادثة   هذه  من  �لن�ساء،  حالق 
�لغريب   " �لدين  �سم�س   " دخل  
�جلديد كما كان يحلو له مناد�ته 
لن   د�ئرة  وهي   ، �هتمامه   د�ئرة 
يهد�أ لها بال �إال عندما تعرف كل 
على  �سيء  كل  وت�سبط    ، �سيء 

�أو  و�ملهادنة   �لتهديد  قو�عد 
�ل�سطوة و�خلنوع  .

منذ  لالهتمام  مثري�   كان حقا   "
 ، �لنحيل  �لغريب  ذ�ت  يوم   �أول 
لقد    " ذ�ك  �أدرك  مل  يل  كيف 
ب�سوت  نف�سه  �ل�سيزيفي  عاتب 
�لق�سري   عتابه    ، قليال  م�سموع  
حدد  عتابه    ، �سيء  كل  ف�رصت 
�أي�سا  �أمامه  كل �سيء  ، ملا هو 
يف   " �مل�سوية  حومة   " .. يف  �آت 
�لذي    " �لهالىل   " �ل�سباح   هد� 
ال �حد هنا يعرف م�ساره �ملهني 
، وال م�ساره  �ل�سخ�سي ،  لي�ست  
�سوى  �أحاديث  تروى  عنه  ترفعه 
مرة ومرة تنزله  ، يو�سف  باأب�سع 
�الأو�ساف  بل  ترفق  �للعنة  مر�ت 

عند  ذكر ��سمه �أمامهم .

عليه  اهلل  " لعنه 
�سيطان الأن�س ذاك " 

حدث �ن  بائعا متجوال حني ملح  
 " يف  �أمامه   مار�     " �لهاليل   "
حومة �مل�سوية "  �سكنته �لده�سة  

ور�ح يحدث من حوله :
" �أيكون هو!! �جلرن�ل  "

وملا �بتعد ر�ح �لبائع  ي�ستزيد من 

حوله باحلديث عنه  " لقد كانت  
يده من  حديد  تقب�س على �لثكنة 
على  يت�سامح  ال  �سارما  كان     ،
بل�سانه   ،�جلرن�ل   �لنظام   خرق 
كان يقول  �سباحا م�ساء� ،  �لنظام  

�أمي و�أبى "
نف�سه،  �جلرن�ل   !! هو  �أيكون   "
يجب  �لرجل  ذ�ك  حال،  كل  على 

�أن حترتموه "
و�سفه  من  �أن  �لبائع  يعلم  مل 
باذخ   �أعمال  رجل  باجلرن�ل 
�لتي  �ل�سوق  تربة  حتى  ميلك 
بها   جد  ميلك  �أن  �لبائع   يتمنى 
" �جلرن�ل   " �أو   " �لهاليل  حمل  
م�سيته  م�رصعا  يف  بد�   �لذي   "
هذه  �ملرة  خالف عادته  ، قطع   
�سارع حومة �مل�سوية  م�رصعا ثم 
�لفاخرة   �سيارته   د�خل  �ختفى  
�لزجاج    ور�ء  من  تظهره  و�لتي 
�لتي  وبلحية    ، مدجنا   ثريا  
وعينيه    ، �الأبي�س  �ل�سعر  غز�ها 
�للذين مل ير�هما �حد الن نظارة  
، و�ن  �سود�ء كبرية تغطى وجهه  
و�أخرى  �ستاء�  �ل�سوف  من  قبعة 
جمهول  فغد�  �سيفا   �لكتان  من 

�لوجه و�لهوية  .
حتت  ماز�ل  �لذي  �ل�سيزيفي  
بد�أ    " �مل�سوية  ليلى   " �سدمة  
ي�ستد  به  ما حدث ، والأنه يتقن 
لل�سلوك  وتاأويال  �سرب�  جيد�   
، فقد  بات م�سدقا  ما  �الأنثوي 
ذهب  �إليه تفكريه ، فجاأة من �علي 
ملح �سيارة " �لهاليل " وقد توقف 
�أمام  �لفندق ، يا يل هذ� �ل�سباح  
�لدين   فجميع   ، حظه  �ل�سعيد 
ن�ساأ  ل�سنو�ت  طويلة يهابهم  يف 
�ملدن �لكربى ، هاهم جميعا   قد  
جلبهم �ل�سباح  �ل�سعيد �إليه دفعة 
و�حدة  على �أقد�مهم ؟ مل ي�سدق 
ملا ر�أى �سيارة " �لهالىل "  �لذي 
لطاملا متنى �أن  يدخل دو�ئره  ، 
بني  �لوقوف  �سيزيفيا   حلما  كان 

يدي  �لرثي �لباذخ .
 جمع قو�ه ورد جميبا: " لقد خرج 

باكر� وعند �مل�ساء يعود "
�أمام  و�قفا   " �لهاليل   " كان 
�لفخمة  �سيارته   د�خل   �لفندق 
، و�ل�سيزيفي نزل ، و�أجاب بعدما 
 ، �ساحبه  عن  �ل�سيزيفي  �سئل 

�لهاليل : " �ساحبك هنا .."
عندما  كجو�به  متاما  جو�به  كان 
علن   " �مل�سوية  ليلى   " �ساألته 
و�أطال،  �سمت  ثم  �أي�سا،  �ساحبه 
حما�سن  مرة  الأول  يتذوق  وكاأنه 
يومه  يق�سى  �لذي  وهو  �ل�سمت، 
�خلري  يف  �لرثثرة  عجلة  ر�كبا 
�لتافه،  وفى  �ملهم  يف  و�ل�رص. 
مل  �سيء،  كل  وعلى  �سيء  كل  يف 
�إال و�لهاليل   قد    ينق�سي ذهوله 

ذهب.
�إن ما حدث  يف هذ� �ل�سباح �لذي 
�ل�سباحات  جميع  �أبد�  ي�سبه  مل 
�سم�س   " دخل  �أن  منذ  تلت  �لتي 
�لدين  " د�ئرة �ل�سيزيفي وتك�سف 
على عو�مله  يبدو غريبا مل ميهله 
حدث   ما  الإ�ستعاب  �لوقت  حتى 
  " �لهاليل   " و   " �مل�سوية  ليلى   "
وقعا مدمر�  و�سو��سه   باتت  لقد 
�لو�ساو�س  �أخذت   بل   ، عليه 
بدت  جميعها    ، وتتقوى   ت�ستد 
�الآن  ترتدي ثوب �حلقيقة   و�أن " 
�سم�س �لدين " �أ�سحى منذ  هذ� 
�ل�سباح خمتلفا عما كان ، و�ل�سيء 
�لوحيد �لذي �سار و��سحا  هو �أن  
جعل   �لذي  قد   " �لدين  �سم�س   "
 ، و�مر�أ�  رجال  ي�ستقبل  فندقه  
�سخ�سني   ، باذخ  وثري  عاهرة 
ظل  حلما   كانا   رمبا  مهمني  
�سباح  يف  ،وهاهو  مناله  �سعبا 
و�حد   يدخال  معا د�ئرته  ، �سيئا 
�أبد�  ما دخل يومياته لي�س عاديا 
خارج  يرت�سم  ما  جديد  �سيء    ،
�ل�سك و�لتوهم ، عند �مل�ساء بقى 
يذهب  مل  فندقه  فى  �ل�سيزيفي 
الإ�سغاله �العتيادية �لليلة  ،  بقى 
ينتظر  فى "�سم�س �لدين " حني 

رجوعه  من �حلديقة.
" حياة حم�رصجة  من هنا وهناك 
بد�أت تت�ساعد  �سخو�سها تخالهم  

�أنه  ولدو� من �جل بال مالمح  ، 
 ، وبريقها   �لعيون  �سوى  �سيء  ال 
وال �أج�سام  �سوى �أطر�ف حتاول 
��سرت�ق �خلطو�ت و وتبنى �حلركة 
، وال فرح �سوى  قهقهات  مباغتة  
�الأمكنة  فر�غ  يف  فجاأة   تنطلق 
حلظة   يف  فت�سعرك  �لوقت  و 
حجاج   ، كاذبة  باأنها  بو�سوح 
�لوهم هوؤالء من �لزو�يا  �ل�سو�رع 
�الأ�سباح    مثلما  فر�دى   يظهرون 
ن�ساء �أو رجال ، وقد �ساقتهم ر�ئح 
�حلزن و �أغرقت �سهو�ت �لفو�سى 
، كل  يوم ،  كل �ساعة ، كل دقيقة 

يفعلون ما يفعلون ؟
 " �لهاليل   " و   " �مل�سوية  ليلى   "
�أجرن�ال  حتديد�  يعرف  ال  �لذي 
�سيان   ، حرب  ثرى  �أو  تاجر�  �أو 
�ملدن  يف  �الأيام  هالة  فالوهم 
�لكربى زمن �حلزن . قال �سديقي 
بعدما  بعد �حلادثة مبدة طويلة  

�نق�سى كل �سيء .
لهما  �أ�سباه  �حلديقة  يف    "
تنتهي   مباغتة   �سحكات   ،
تخفى  كح�رصجات   مل�سمعك  
�أيها   يا   �آه   ، كله   �لوقت  حزن 
�لتعب  حني ي�سري �لليل مالذ� من 
�لنهار ت�سري �حلياة نف�سها  كهف 
�ألهذ�  �حلد  ي�سري   ، بال منافذ  
�أروع  �لريح   ح�سن  يف   �الرمتاء 
�أن   �أماين  �حللول ، �الرمتاء  على 

ي�سفى وطاأة �حلزن �ل�سديدة " .
وجد   �لفندق  دخل  عندما 
يعطه  مل   ، ينتظره  �ل�سيزيفي  

ف�سحة �لر�حة  قال  خمرب� :
�مل�سوية  ليلى  عنك  �سئلت  لقد   "

و�لهاليل " 
يخفى  كمن  مريب  باخت�سار  قال 
ف�سوال ملتهبا يكاد يحرقه لو ز�د 

قليال 
طلبا  ما  �نهي  �أن  ��ستطع  مل   "

مني، غد� رمبا "
�ل�سيزيفي  �لذي �سار ف�سوله  �إىل 
�ستنهيه  �لذي  وما    " �ندها�سا  

لهما "
منزيل   ديكور    "  : �لدين  �سم�س 

زخرفات على �عمد  �جلب�س "
" �أو حت�سن  �لزخرفة على �جلب�س 

"
" �آجل منذ مدة فتحت حمال  ، قل 
�لزخارف  حلرفة    ، �سغري�  قبو� 
�جلب�سية  و�لديكور �ملنزيل ، وقد  
مل  لكني    ، زخرفات  مني  طلبا 

�نههما بعد "
، مل  بحرية  ين�ست  �ل�زسيفي  كان 
مي  رمبا  ي�سمع   ما  جيد�   يفهم 
يريد  �أن يفهم ، لكنه �أ�سحى على 
يقني �أن " �سم�س �لدين " ال يدرك 
بعد من هما " ليلى �مل�سوية " و 
" �لهاليل " وهذه عنده باب وحده 

من ميلك مفاتيحه . 

احللقة 14



ثقافةالإثنني 18  مار�س  2019  املوافـق  ل09 رجب 1440هـ 17
فرع »املوؤلف ال�شاب« 

تتويج اجلزائري عبد الرزاق بلعقروز 
بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب الـ 13 

توج الباحث الدكتور اجلزائري عبد الرزاق بلعقروز يف فرع »املوؤلف ال�شاب« بجائزة ال�شيخ زايد 
للكتاب يف دورتها الـ 13  لعام) 2019-2018(   والتي تعد اإحدى اأهم اجلوائز الأدبية والعاملية قيمة 

ابط والتكامل بني منظومة  وقدرا عن كتابه »روح القيم وحرية املفاهيم نحو ال�شري لإعادة الترّ
�شة العربية للفكر والإبداع عام 2017. ويعد الدكتور  القيم والعلوم الجتماعية«، ال�شادر عن املوؤ�شرّ

عبدالرزاق بلعقروز باحث جزائري حا�شل على دكتوراه العلوم وفل�شفة القيم واملعرفة و اأ�شتاذ 
حما�شر يف ق�شم الفل�شفة بجامعة �شطيف2- يف اجلزائر و خبري حمكم وع�شو الهيئة العلمية ملجلة 
را�شات الفل�شفية و لديه عدة كتب منها: »حتولت الفكر الفل�شفي املعا�شر  اجلمعية اجلزائرية للدرّ
اأ�شئلة املفهوم واملعنى والتوا�شل«، �شادر عن منتدى املعارف يف بريوت عام 2018، وكتاب »من اأجل 

ات والكتاب،« من من�شورات الوطن، اجلزائر عام 2017. املعرفة: مفاحتات حوارية مع الذرّ

 حكيم مالك

النتقال بالعقل اإىل رحابة القيم 
الروحية واملعنوية والعاطفية

املعنون  املتوج   الكتاب  هذا  وينتمي 
بـ«روح القيم وحرية املفاهيم نحو ال�سري 
منظومة  بني  والتكامل  ابط  الترّ لإعادة 
عبارة  فهو  الجتماعية   والعلوم  القيم 
املفاهيم  ا�ستقاق  يف  فل�سفية  درا�سة 
مفهوم  وخا�سة  بها  املرتبطة  والقيم 
للمقاربات املنهجية  العقل وتطوره تبعاً 
حتاول  وهي  تتناوله   التي  الفل�سفية 
املفاهيم  �سيق  من  بالعقل  النتقال 
ال�سارمة  الديكارتية  الريا�سية  العلمية 
واملعنوية  الروحية  القيم  رحابة  اإىل 

والعاطفية وات�ساعها.

الروؤية الإعالمية للعامل ومظاهر 
النف�شال عن القيم

الق�سم  يحتوي  ق�سمني  الكتاب  وي�سم  
لقيادة  اأخرى  مبادئ  نحو  »على  الأول 
العلوم  يف  احلقيقة  عن  والبحث  العقل 
 4 على  والعملية«  والإعالمية  النف�سية 
الأخالقية  القيم  يف  واملتمثلة  ف�سول 

ملقدمة  اإ�سافة  الجتماعية  والعلوم 
 ، القيمي  الإب�ستمولوجي  التجديد  يف 
منهاج  جتديد  م�سوغات  اأي�سا  ويتطرق 
يف القيم اخللقية و�سلتها بالعلوم النف�سية 
اإب�ستمولوجيا الف�سل وانعكا�ساتها  وفيها 
الأخالقية  والقيم  النف�سية   العلوم  على 
القيم  حاكمية  النف�سية:  العلوم  وت�سديد 
واإب�ستمولوجية  القيم الأخالقية احلاكمة 
للف�سل  بالن�سبة  اأما   ، مقا�سدها  و 
الفائقة  احلداثة  على  يركز  فهو  الثاين  
ومظاهر انف�سال وفيه الإعالم املعا�رص 
الكاتب  فيه  ا�ستند  والذي  القيمة   عن 
اإىل   بلعقروز  الرزاق  عبد  اجلزائري 
لفاعلية  التطرق  مع  مفتاحية   مفاهيم 
الأخالقية   وامل�ساءلة  املعريف  التحليل 
التحدث  مع   املعا�رص  الإعالم   لنظام 
ومظاهر  للعامل  الإعالمية   الروؤية  عن 
املوؤلف  واختار     ، القيم  النف�سال عن 
القيم    الكتاب  الرابع من هذا  الف�سل  يف 
للحديث عن روح الفعل الأخالقي  نحو  
ال�سري لإبداع اإمكانات جديدة  يف احلياة  
وفل�سفة   الدرا�سة  مفاهيم  اإىل  متطرقا 
اأوجه  وت�سحيح   اإقبال  عند  الفعل 
والنزعة   الذات  اإنكار   بني  التعار�ض  
والتجديدي   الإبداعي   والأثر  التاأملية  

للفعل على منا�سط احلياة .

العقل احلر يحرر املفهوم الفل�شفي

 ويركز املوؤلف يف الق�سم الثاين من كتاب 
» روح القيم وحرية املفاهيم نحو ال�سري 
منظومة  بني  والتكامل  ابط  الترّ لإعادة 
عن  ال�سادر  الجتماعية«،  والعلوم  القيم 
عام  والإبداع  للفكر  العربية  �سة  املوؤ�سرّ
اإىل   امل�سطلحات   كد�ض  من    2017
ومناذج   مناهج  وفيها  املفاهيم  اإبداع 
الدرا�سة   ومفاهيم  الإ�سكال  وفيه فاحتة 
الفل�سفي   املفهوم  يحرر  احلر  والعقل  
املفاهيم   اإبداع  اإىل  احلياة  اإبداع   من 
والعقل احلر  و�رصوط الإمكان  يف الفكر 
ل�ستنتاجات  اإ�سافة   املعا�رص   العربي 
مفهوم   اخلام�ض  الف�سل  ويربز   ، نقدية 
بواجبات   والنهو�ض  املخالفة   مبداأ 
وفيه   العاملي  والأخالق  العام  الف�ساء 
ومنزلة  املخالفة   العمومي   الف�ساء  يف 
وم�ستلزمات  مبداأ املخالفة  وانعكا�ساته  
الف�سل  ويت�سمن   ، العام  الف�ساء  على 
ال�ساد�ض من الكتاب  التكامل الأخالقي 
ال�سخ�سية   اإن�ساء   يف  الإيجابي  واأثره  
اأح�سن   فل�سفة  منظور  من  الرتقائية  
الأخالقي   التكامل  وفيه   تقومي  
املفهوم  بني  الرتقائية   وال�سخ�سية  

والأبعاد   ومنهاج  التكامل الأخالقي . 

تهنئة من جمعية النربا�س الثقايف 
لولية �شطيف  

الثقايف   النربا�ض  جمعية  هناأت  ولقد 
الرزاق  عبد  الدكتور  �سطيف  ولية  من 
زايد  ال�سيخ  بلعقروز عقب فوزه بجائزة 
للكتاب يف دورتها الـ 13 بالإمارات العربية 
املتحدة فرع املوؤلف ال�ساب  على كتابه 
املو�سوم بـ »روح القيم وحرية املفاهيم،  
والتكامل  التابط  لإعادة   ال�سري  نحو 
الجتماعية  والعلوم  القيم  منظومة  بني 
»  فلقد باركت هذه اجلمعية هذا  الفوز 
الذي يعد  فوزا لالأ�رصة العلمية والثقافية 

ب�سطيف خا�سة واجلزائر عامة . 

عامليني واأدباء  ُكتاب   5

للكتاب« يف  زايد  ال�سيخ  »جائزة  و�سمت 
دورتها الثالثة ع�رصة للعام 2019/2018  ، 
5 ُكتاب واأدباء عامليني  واملتمثلني  يف كل 
ي�ض،  من الف الكاتب والروائي بن�سامل حمرّ
من املغرب  الفائز  يف فرع الآداب بكتابه 
الوجود  بني  »الذات  الذاتية  ال�سرية  يف 
الثقايف  املركز  عن  ال�سادر  والإيجاد«، 
اأما    ،2018 عام  والتوزيع  للن�رص  للكتاب 
افتك  والنا�سئة«    الطفل  »اأدب  فرع  يف 
هو  الكويت   من  املطوع  الكاتب ح�سني 

اأكون  اأن  »اأحلم  ق�سته  الآخر جائزة عن 
دار  عن  ال�سادرة  اإ�سمنت«،  خالط 
احلدائق عام 2018 ،وفاز كذلك الباحث 
بجائزة  لبنان  من  داغر  �رصبل  الدكتور 
النقدية«عن  والدرا�سات  »الفنون  فرع 
ق�سيدة  احلديث:  العربي  »ال�سعر  كتاب 
النرث«، ال�سادر عن منتدى املعارف عام 
فيليب  الأكادميي  الباحث  ،وتوج   2018
كتابه  عن  املتحدة  اململكة  من  كينيدي 
ال�رصدي  املوروث  يف  »النك�ساف 
العربي«، ال�سادر عن دار ن�رص جامعة 
»الثقافة  فرع  يف    2016 عام  اأدنربه 
فيما  الأخرى«،     اللغات  العربية يف 
افتك املركز العربيرّ لالأدب اجلغرايفرّ 
الإمارات  دولة  يف  الآفاق«  »ارتياد 
»الن�رص  فرع  يف  املتحدة  العربية 

والتقنيات الثقافية« .

 )750،000( األف درهم اإماراتي 
قيمة الفائز باجلائزة 

زايد  ال�سيخ  جائزة  اأن  العلم  مع 
كل  م�ستقلة  متنح  جائزة  للكتاب هي 
واملبدعني   واملفكرين  للكتاب  �سنة 
والنا�رصين وال�سباب  هعن م�ساهماتهم  
يف جمالت التنمية  والتاأليف والتجمة  
يف العلوم الإن�سانية التي لها اأثر وا�سح 

والأدبية  الثقافية  احلياة  اإثراء  يف 
معايري  وفق  وذلك    ، والجتماعية 
هذه  تاأ�س�ست  فقد  ومو�سوعية  علمية 
الثقافة  دائرة  ورعاية  بدعم  اجلائزة  
القيمة  وتبلغ   ظبي   –اأبو  وال�سياحة 
ال�سيخ  جائزة  فروع  لكل  الإجمالية 
ماليني  �سبعة  تبلغ   للكتاب  زايد 
وقدره  مبلغ  ومينح   اإماراتي،   درهم 
)750،000  األف درهم اإماراتي( للفائز 
بكل فرع من فروع اجلائزة الثمانية و 
مبلغ وقدره )مليون درهم اإماراتي( عن 
الثقافية.  العام  �سخ�سية  بفرع  الفائز 
اجلائزة  �سعار  حتمل  ذهبية  ميدالية 
املعتمد و�سهادة تقديرية لكل الفائزين 

بفروع اجلائزة الت�سعة.

الإعالن عن �شخ�شية العام 
الثقافية وتكرمي الفائزين يف 

املقبل اأفريل   25

عن  الإعالن  ف�سيتم  وللتذكري   
الفتة  الثقافية خالل  العام  �سخ�سية 
الفائزين   تكرمي   حفل  يف  املقبلة 
اأفريل   25 يوم اخلمي�ض  �سيقام  الذي 
متحف   ، البالزا  م�رصح  يف   2019
العربية   بالإمارات  باأبوظبي  اللوفر 

املتحدة .

الأ�شتاذ والدكتور نورالدين حارو�س 

»احلراك ال�شعبي يف اجلزائر ... الدميقراطية املبا�شرة؟«
اأ.د. نورالدين حارو�س /

جامعة اجلزائر3 

ترددت كثريا يف الكتابة عن احلراك 
الذي  واملثايل  وال�سلمي  ال�سعبي 
�سهدته اجلزائر يف الأ�سابيع القليلة 
من  العامل  اأبهر  والذي  املا�سية، 
خالل الأ�سلوب احل�ساري املتبع يف 
بالتغيري  املطالبة  امل�سريات  هذه 
اجلذري لنظام احلكم القائم نتيجة 
وات�ساع  اإليها  و�سل  الذي  الن�سداد 
خلق  مما  ال�سعب  وبني  بينه  الهوة 
طرف  لأي  ميكن  ل  كبرية  فجوة 
اأرائه  عن  يعرب  اأو  الأخر  ي�سمع  اأن 
ومطالبه،  رغباته  لتلبية  يعمل  اأو 
اأبيه  بكرة  ال�سعب عن  لذلك حترك 
لنف�ض  امل�ستك  لل�سعور  كمح�سلة 

الأمل وفقدان الأمل .
مع  والتفاعل  الكتابة  فاإن  الآن  اأما 
وطني  واجب  اأ�سبح  احلدث  هذا 
معناه  لي�ض  وهذا  �سعبي،  لنقول  اأو 
متاما  العك�ض  بل  الأمواج  ركوب 
اإح�سا�سنا  هو  ال�سعب  اإح�سا�ض  لأن 
اأكرث بحكم موقعنا ووظيفتنا  ورمبا 
التي جتعلنا على دراية باأمور تدمي 

القلب وتفقد ال�سواب...
�سحية  حالة  هو  ال�سعبي  احلراك 
الوظيفي  العمل  مدى  عن  تعرب 
اأخرى  وبعبارة  ال�سعب،  لهذا  اجليد 
لل�سعب  احليوية  الأع�ساء  قيام 
يجب،  كما  بوظيفتها  اجلزائري 
�سحية  حالة  احلراك  فاإن  وعليه 
املجتمع؟ على  حلالت مر�سية يف 
غرار الف�ساد والر�سوة واملح�سوبية 

الوظائف  يف  والتعيني  واملحاباة 
الرداءة  للرداءة وهذه  وامل�سوؤوليات 
اأرذل  اأهم  مبن  نف�سها  حتيط 
الرداءة  وانت�سار  ت�سجيع  والنتيجة 
هذا  واملح�سلة  وا�سع،  نطاق  على 
الن�سداد وهذا املر�ض الذي جعل 
الوحيد  هو  لأنه  يتحرك  ال�سعب 

ال�سليم؟
ال�سعب اجلزائري بجميع  اأبدع  لقد 
التي  ال�سعارات  خالل  من  اأطيافه 
مطالبا  امل�سريات  هذه  يف  رفعها 
اإىل  والعودة  اجلذري  بالتغيري 
مطالب ال�سعب احلقيقة واأخذ راأي 
وبعبارة  يخ�سه،  ما  كل  يف  ال�سعب 
باأنه  يقول  اأن  ال�سعب  اأراد  اأخرى 
الأو�سياء  يحتاج  ول  نا�سجا  اأ�سبح 
عليه، وهو قادر على تقرير م�سريه 
وحتى  الفر�سة،  له  فلنتك  بنف�سه 
لو ف�سل فال يلومن اإل نف�سه، يداك 

اأوكتا وفوك نفخ؟
ال�سمة  وهو  احلياة  �سنة  هو  التغري 
والثبات  جمتمع  كل  يف  ال�سحيحة 
املر�سية  احلالة  هي  وال�سكينة 
يقل  امل  الب�رصية،  الطبيعة  و�سد 
هرياقليط�ض  الإغريقي  الفيل�سوف 
ل  واإنك  التغيري،  اإل  ثابت  �سيء  ل 

ت�ستحم مباء النهر مرتني؟

مطلب  هو  الذي  التغيري  �سكل  اأما 
�سعبي حاليا يجب التمعن فيه كثريا 
ال�سعبي،  احلراك  ثمار  جنني  حتى 
اإىل  و�سل  ال�سعب  م�ستوى  اأن  ومبا 
خوف  ل  انه  فاأظن  اإليه  و�سل  ما 
فقط  اجلزائريني  م�ستقبل  على 

املواقف  ببع�ض  اأذكركم  اأن  اأريد 
الإن�سانية  عرفتها  التي  والأحداث 
الأح�سن،  نحو  جمراها  وغريت 
الفيل�سوف  ق�سة  حت�رصين  وهنا 
ال�سيني كونفو�سيو�ض الذي ا�ستقال 
اكت�سف  عندما  كوزير  من�سبه  من 
حوله  التف  وحينها  احلاكم  ر�سوة 
عن  بالعدول  اإياه  مطالبا  ال�سعب 
راأيه لأنه الأمثل والأحق يف من�سب 
الوزير، لكن كونو�سيو�ض بحكمته رد 
ابنا جيدا  اأن تكون  عليهم مبا يلي: 
واأخا جيدا واأبا جيدا فتلك ي�ساوي 
ترون  األ  احلكومة،  يف  امل�ساركة 
ملمار�سة  عدمية  احلاجة  هي  كم 
يعني  هذا  احلكومية؟  الوظيفة 
وان  عليكم،  يوىل  تكونوا  كما  اأنه 
احلكومة هي من اأفراد ال�سعب وكما 
احلكومة،  تكون  ال�سعب  هذا  يكون 
من  جمتمع  نت�سور  اأن  ميكن  فال 
اأو  �سيطان  راأ�سهم  وعلى  املالئكة 
جمتمع من ال�سياطني وعلى راأ�سهم 
حتى  بقوم  ما  اهلل  يغري  ول  ملك؟  
اأن  ميكن  ول  باأنف�سهم،  ما  يغريوا 
جمتمع  يف  عادل  الإن�سان  يكون 
كما  �سقراط،  يقول  كما  عادل  غري 
النا�ض يف  اأن يكون كل  اأنه ل ميكن 

احلكومة  لعدم اأهلية البع�ض.
عن  اأبان  احلراك  هذا  فاإن  لذلك 
اجلزائري  لل�سعب  احلقيقي  الوجه 
وم�سوؤولني  حكومة  ي�ستحق  والذي 
وميكن  ال�سعب،  هذا  م�ستوى  يف 
القول الآن اأن م�ستوى ال�سعب اأعلى 
ول  م�سوؤوليه  م�ستوى  من  بكثري 
ميكن اأن ي�ستمر الو�سع بهذا ال�سكل 

وعليه وجب التغيري اجلذري.
علينا  يفر�ض  الآن  التغيري  �سكل 
والأ�سلوب  الآلية  يف  مليا  التفكري 
دعنا  ولكن  لتج�سيده،  املنا�سبني 
بهذا  ونقوم  التاريخ  ل�سجل  نعود 
ال�سعب  الب�سيطة.  املقارنة 
ال�سارع مطالبا  اإىل  اجلزائري خرج 
بالتغيري وبالوجوه التي يريدها، وهنا 
كذلك حت�رصين ق�سة الدميقراطية 
يف  مطبقة  كانت  والتي  املبا�رصة 
اأثينا، ومعذرة للقراء على اهتمامي 
املفرط رمبا بتاريخ الفكر ال�سيا�سي 

وذلك بحكم وظيفتي؟
مق�سما  الأثيني  املجتمع  كان 
املواطنون   : طبقات  ثالث  اإىل 
اأثيني  اأ�سل  من  وهم  الأحرار، 
اأثينيني، وهي  اأبوين  ينحدرون من 
الفئة التي حتكم وت�سري البالد، ثم 
طبقة الأجانب ووظيفتهم تن�سيط 
التجارة، وهم  اأحرار ل يخ�سعون 
بقاءهم  لكن  قائمة،  �سلطة  لأية 
مرهون بح�سن ت�رصفهم، لي�ض لهم 
يف  ي�ساركون  ول  �سيا�سية  حقوق 
العبيد  طبقة  الأخري  ويف  احلكم، 
ومهمتهم العمل لإر�ساء الطبقتني 
وهم  �سيا�سية   حقوق  لهم  لي�ض 

مبثابة اأدوات العمل  ل غري...
اأثينا  يف  ال�سيا�سي  النظام  يتكون 
وهي  العمومية  اجلمعية  من 
وجمل�ض  حاليا،  الربملان  مبثابة 
مبثابة  وهو    ،  500 اخلم�سمائة 
اأثينا  يف  �ساد  وقد  احلكومة، 
الأفراد...   حكم  ل  القوانني  حكم 
من  تتكون  العمومية  فاجلمعية 

بلغوا  الذين  الأحرار  املواطنني 
مرات   10 جتتمع   �سنة،   20 �سن 
على  الت�سويت  مهمتها  ال�سنة  يف 
تنفيذها  ومرا�سيم  القوانني 
الع�سكريني  القادة  وانتخاب 

والق�ساة ومراقبة اأعمالهم...
مبثابة  فهو   500 الـ  جمل�ض  اأما 
ع�سوا   500 من  يتكون  احلكومة 
ياأتون بالختيار من طرف ال�سعب 
موجودة  كانت  قبائل   10 وميثلون 
يف اأثينا وكل قبيلة تر�سل 50 ع�سوا 
املجل�ض  هذا  ليت�سكل  لها  ممثال 
ي�ساوي  ع�سوا   50 يف  قبائل   10
500 ع�سو. رئي�ض املجل�ض يحكم 
من  القرعة  طريق  عن  واحد  يوم 
بني القبائل الع�رص، ووظائف هذا 
املجل�ض تتمثل يف حت�سري اأعمال 
الق�ساة،  اأعمال  اجلمعية ومراقبة 
 ... املوظفني  على  والإ�رصاف 
احلق  لها  العمومية  واجلمعية 
املجل�ض،  حما�سبة  يف  الكامل 
موافقة  يطلب  التي  الق�سايا  اأما 
احلرب  اإعالن  فهي  اجلمعية 
ال�سالم  معاهدات  وتوقيع  وال�سلم 
والت�رصيعات  ال�رصائب  وفر�ض 

العامة.
ب�سيطة  مبقاربة  الآن  نقوم 
العودة  لأن  املرحلة  هذه  لتجاوز 
غري  املبا�رصة  الدميقراطية  اإىل 
اجلمعية  اأن  نقول  وعليه  ممكنة، 
اجلزائري  ال�سعب  هي  العمومية 
مطالبا  ال�سارع  اإىل  خرج  الذي 
بالتغيري وقد راأيناه يف كل الوليات 

)48 ولية(.

ولية  فكل  ولية    48 لدينا  اإذن 
لنح�سل  ممثلني   10 �سعبها  يختار 
يف الأخري على جمل�ض ي�سم 480 
الأربعمائة  جمل�ض  ون�سميه  ع�سو 
يتم  حكومة  ي�سكل  ع�سو  وثمانني 
بني  من  واحد  ليوم  حاكم  اختيار 
بالقرعة  ولية  لكل  اأع�ساء   10 الـ 
قرارات  وتنفيذ  الأمور  لت�سيري 
وكل  العمومية(،  )اجلمعية  ال�سعب 
ولية باأع�سائها الع�رص حتكم ملدة 
7.6 يوم يف ال�سنة ويكون ع�سو من 
كل ولية يف مراقبة هذا احلاكم، 
يف  احلاكم  يراقبون  ع�سو   47 اأي 
للمفهوم  نعود  وهكذا  اليوم؟؟ 
احلقيقي للدميقراطية وهي حكم 

ال�سعب،
اأعرف باأن هذه الأمور غري قابلة 
اقتبا�ض ما  للتج�سيد وعليه ميكن 
لتجاوز  فعال  للتج�سيد  قابل  هو 
نحن  التي  احل�سا�سة  املرحلة  
من  ممثلني  اختيار  وهي  فيها، 
جمل�ض  لي�سكلوا   48 الــ  الوليات 
انتقايل ول باأ�ض اأن يكون م�سكال 
واحد  ينتخبون  ع�سوا   480 من 
لفتة  وزراء  وجمموعة  كرئي�ض، 
خاللها  يتم  �سنة  اأق�ساها  حمددة 
قانون  وتعديل  الد�ستور  تعديل 
النتخابات  اإعالن  ثم  النتخابات 
وبعدها  الربملانية  تليها  الرئا�سية 
املحلية، وحينها نكون قد اأ�س�سنا 
جمهورية  ثانية،  جلمهورية 
لل�سعب  فعال  املمثلة  املوؤ�س�سات 
تعمل  والتي  اأماله  عن  واملعربة 

على تلبية حاجياته ومطالبه.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

الن�صاء اأكرث عر�صة لالإ�صابة بـاألزهامير 
يقرب  ما  مدى  وعلى  اخلرباء،  يزال  ل 
من عقدين من الزمن يعتقدون اأن الن�شاء 
 ε4 اللواتي يحملن عدداً من ن�شخ النمط
 E« ( من اجلني امل�شمى »اأبوليبوبروتني
apolipoprotein E، APOE)لديهن 
األزهامير  مبر�ص  للإ�شابة  اأكرب  خطر 
يحملون  الذين  الرجال  باإ�شابة  مقارنة 
وفقاً  اجلني،  ذلك  ن�شخ  من  العدد  نف�ص 
»يونيفادي�ص«  الطبي  املوقع  نقله  ملا 

نهاية �شهر اأغ�شط�ص )اآب) املا�شي.
وقد جاء ذلك يف نتائج الدرا�شة التحليلية 
التي   (meta - analysis( التجميعية 
اأجراها باحثون من جامعة وا�شنطن يف 
�شياتل، املن�شورة يف عدد نف�ص ال�شهر من 
جملة »جاما نيورولوجي«، التي اأو�شحت 
اإمكانية حدوث املر�ص عند الن�شاء ولكن 
الدرا�شة  و�شملت  اأ�شغر.  �شن  يف  فقط 
بحثية  درا�شة   27 مراجعة  التحليلية 
لرابطة  التفاعلية  ال�شبكة  يف  م�شتقلة 
عما  بيانات  مع  العاملية،  األزهامير 
ح�شاب  مت  م�شارك.   58000 من  يقرب 
بوا�شطة  للإ�شابة  الأرجحية  الن�شب 
املعتدل  الإدراك  �شعف  موؤ�رسات 

 mild cognitive impairment،(
من  كٍلّ  عند  األزهامير  ومر�ص   (MCI
الوراثية  الأمناط  عرب  والن�شاء  الرجال 

.(APOE(
وعلى العموم، فاإن الرجال والن�شاء الذين 
»اأبوليبوبروتني  اجليني  النمط  يحملون 
من  ويكونون   ε4  -  ε3 النوعني  من   »E
العمرية من �شن 55 - 85 �شنة مل  الفئة 
الإ�شابة  لديهم فروقات يف خطر  تظهر 

الإدراك  �شعف  اأو  األزهامير  مبر�ص 
ُوجد  فقد  ذلك  ومع   ،(MCI( املعتدل 
الن�شاء  اأن هوؤلء  الدرا�شة  نتائج هذه  يف 
كن يف خطر متزايد من الإ�شابة مبر�ص 
الرجال يف �شن ما  األزهامير مقارنة مع 
بني 65 و75. وكن اأي�شا يف خطر متزايد 
ما  �شن  املعتدل يف  الإدراك  �شعف  من 

بني 55 و70 �شنة من العمر.
اإىل  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثون  وي�شري 

وراء  الكامنة  املحتملة  الآليات  اأن 
اجلن�شني  اإ�شابة  بني  الختلفات  هذه 
بالتغريات  مرتبطة  تكون  قد  باملر�ص 
الف�شيولوجية املرتبطة بانقطاع الطمث 
وفقدان هرمون الإ�شرتوجني لحقاً عند 
العلج يف وقت  بتقدمي  واأو�شوا  الن�شاء. 
اللتي  لأولئك  خ�شو�شاً  للن�شاء  مبكر 
يحملن النمط اجليني ε4 »اأبوليبوبروتني 

 .»E

عوامل لتخفيف نوبات الربو

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وقت  من  الربو  لنوبات  الربو  مبر�ص  امل�شابون  املر�شى  يتعر�ص 
العلماء  ويعكف  بيئتهم.  وطبيعة  حياتهم  ظروف  تغريت  كلما  لآخر 
على اإيجاد و�شائل تخفف من هذه الأزمة املر�شية املزعجة. وقد 
اأُجريت درا�شة افرت�شت اأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ص الربو 
ويف نف�ص الوقت ل يعانون من ال�شمنة املفرطة �شيكون باإمكانهم اأن 
اإذا ما  اأعرا�ص هذا املر�ص واأن يح�شنوا نوعية حياتهم  يقللوا من 

جنحوا يف تطبيق بع�ص التعليمات الطبية وبرامج اللياقة ال�شحية.
وذكر الباحثون يف درا�شتهم التي قدموها يف املوؤمتر الدويل لرابطة 
 European Respiratory(  2017 الأوروبي  التنف�شي  اجلهاز 
يف  عقد  الذي   (2017  Society International Congress
اأنه   ،2017 احلايل  )اأيلول)  �شبتمرب   13 يف  الإيطالية  ميلنو  مدينة 
ميكن حت�شني اأعرا�ص الربو عن طريق اتباع نظام غذائي وممار�شة 
ال�شمنة  من  يعانون  ل  الذين  املر�شى  مع  الريا�شية  التمارين 

املفرطة.
اإىل  تق�شيمهم  مت  بالربو،  م�شاباً  مري�شاً   149 الدرا�شة  يف  و�شارك 
موؤ�رس:  اتباع  الأوىل  املجموعة  اأفراد  من  ُطلب  جمموعات.  اأربع 
الدم  يف  ال�شكر  من  منخف�شة  ون�شبة  الربوتني،  من  عالية  ن�شبة 

ح�ش�ص   6 الأقل  على  يتناولوا  واأن   (glycaemic index، GI(
الثانية فقد  اأفراد املجموعة  اأما  يومياً.  الفواكه واخل�رساوات  من 
مرات  ثلث  الريا�شية  التمارين  درو�ص  يف  امل�شاركة  منهم  ُطلب 
التمارين  ف�شول  يف  الثالثة  املجموعة  اأفراد  و�شارك  الأ�شبوع.  يف 
اأفراد املجموعة  الريا�شية مع اتباع النظام الغذائي، يف حني تُرك 

.(control group( الرابعة دون توجيه حمدد كمجوعة �شابطة
يف نهاية الدرا�شة، وجد الباحثون اأن كثافة التدريب العالية مل تكن 
اآمنة فح�شب، بل كان اجلمع بني النظام الغذائي وممار�شة الريا�شة 
اأي�شاً كان له دور يف حت�شني مراقبة الأعرا�ص وكذلك نوعية احلياة، 
اأولئك  اأن  ُوجد  املتو�شط،  ويف  البدنية.  اللياقة  عن حت�شني  ف�شًل 
الذين �شاركوا يف ممار�شة الريا�شة ومتابعة النظام الغذائي تخل�شوا 
من اأعرا�ص مر�ص الربو بدرجة اأف�شل بن�شبة 50 يف املائة مقارنًة مع 
جمموعة ال�شيطرة. اأما املر�شى الذين اتبعوا فقط اإحدى الو�شيلتني 
فقد  الغذائية  احلمية  برنامج  واإما  الريا�شية  التمارين  برنامج  اإما 
بن�شبة  اأف�شل  بدرجة  لديهم  الربو  اأعرا�ص  التخل�ص من  ا�شتطاعوا 
ولكن  ال�شابطة.  مقارنًة مع املجموعة  املتو�شط  املائة يف  30 يف 

هذه النتيجة مل تكن ذات دللة اإح�شائية مهمة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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مو�قف لبع�ض �أمهات �ملوؤمنني يف قوة �إميانهني و�عتمادهن على �هلل

امل�ؤمنني  اأمهات  م�اقُف  تعد 
اهلل  ر�ض�ان  الرا�ضدين  واخللفاء 
ق�ة  يف  �ضامقة  مناذج  عليهم، 
وكم  اهلل،  على  واعتمادهم  اإميانهم 
لالقتداء  ما�ضة  بحاجة  الي�م  نحن 
و�ض�ف  خطاهم،  وتر�ضم  ب�ضريتهم، 
امل�اقف  هذه  من  جملة  اأعر�ض 

على النح� الآتي:

املوؤمنني  لأم  موقف   1-
ال�سيدة خديجة بنت 

خويلد ر�سي اهلل عنها.

اإىل  ال�ضالم  عليه  جربيل  جاء  ا  مَلَّ
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ض�ل 
وطلب  حراء،  غار  يف  يتعبد  وه� 
مرات،  ثالث  ه  وغَطّ يقراأ،  اأن  منه 
َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �ضَ  ِ اهلَلّ َر�ُض�ُل  َرَجَع  ثم 
َعلَى  َفَدَخَل  اُدهُ،  ُف�ؤَ يَْرُجُف  َو�َضلََّم 
ُ َعنَْها،  َي اهلَلّ َخِديَجَة ِبنِْت ُخَ�يِْلٍد َر�ضِ
َحتَّى  لُ�هُ  َفَزَمّ لُ�ِن  َزِمّ لُ�ِن  َزِمّ َفَقاَل: 
ـِديَجَة  خِلَ َفَقاَل  ْوُع،  الَرّ َعنُْه  َذَهَب 
َعلَى  َخ�ِضيُت  لََقْد  رَبَ:  اخْلَ َواأَْخرَبََها 
ِ َمـا  نَْف�ِضي، َفَقالَْت َخـِديَجُة: َكاَلّ َواهلَلّ
ِحَم،  ُل الَرّ ُ اأَبًَدا، اإِنََّك لَتَ�ضِ يُْخِزيَك اهلَلّ

امْلَْعـُدوَم،  َوتَْك�ِضُب   ، الَْكَلّ ِمُل  َوَتْ
نََ�اِئِب  َعـلَى  َوتُِعنُي  يَْف،  ال�ضَّ َوتَْقِري 

.1[ ِقّ اْلَ

اأم  املوؤمنني  لأم  موقف   2-
�سلمة ر�سي اهلل عنها:

اهلل  �ضلى  للنبي  م�ض�رتها  يف 
الديبية،  �ضلح  يف  و�ضلم  عليه 
عند  ط�يل  حديث  يف  ذلك  وجاء 
ا َفَرَغ  البخاري، ومنه ال�ضاهد: »َفلََمّ
 ِ اهلَلّ َر�ُض�ُل  َقاَل  الِْكتَاِب،  يَِّة  َق�ضِ ِمْن 
َحاِبِه:  ِلأَ�ضْ َو�َضلََّم  َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �ضَ
َقاَل:  اْحِلُقـ�ا،  ثَُمّ  َفانَْحُروا  ُق�ُم�ا 
َحتَّى  َرُجٌل،  ِمنُْهْم  َقاَم  َما   ِ َفَ�اهلَلّ
ا َلْ يَُقْم  اٍت، َفلََمّ َقاَل َذِلَك ثاََلَث َمَرّ
�َضلََمَة،  اأُِمّ  َعلَى  َدَخـَل  اأََحٌد،  ِمنُْهْم 
النَّا�ِض،  ِمْن  لَِقَي  َما  لََها  َفَذَكَر 
ُبّ  اأَُتِ  ِ اهلَلّ نَِبَيّ  يَا  اأُُمّ �َضلََمَة:  َفَقالَْت 
َذِلَك، اْخُرْج، ثَُمّ َل تَُكِلّْم اأََحًدا ِمنُْهْم 
َوتَْدُعَ�  بُْدنََك،  تَنَْحَر  َحتَّى  َكِلَمًة، 
يَُكِلّْم  َفلَْم  َفَخَرَج  َفيَْحِلَقَك.  َحاِلَقَك 
نََحَر  َذِلَك:  َفَعَل  َحتَّى  ِمنُْهْم  اأََحًدا 
ا  َفلََمّ َفَحلََقُه.  َحاِلَقُه  َوَدَعا  بُْدنَُه، 

َراأَْوا َذِلَك َقاُم�ا َفنََحُروا«]2.

مو�قف للخليفة 
�لر��سد �أبي بكر 

�ل�سديق ر�سي �هلل عنه
ومن اأمثلة هذه امل�اقف ما يلي:  اأ - 
ا  ُ َعنَْها َقالَْت: مَلَّ َي اهلَلّ َعْن َعاِئ�َضَة َر�ضِ

ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم،  لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ُقِب�َض َر�ُض�ُل اهلَلّ
لَّى  َفَجَعلُ�ا يَُق�لُ�َن: َلْ مَيُْت النَِّبُيّ �ضَ

ِعَد  ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم، َفَقاَم اأَبُ� بَْكٍر، َف�ضَ اهلَلّ
 َ َ َفاإَِنّ اهلَلّ نرَْبَ، َفَقاَل: َمْن َكاَن يَْعبُُد اهلَلّ امْلِ

ًدا  َمّ َحٌيّ َلْ مَيُْت، َوَمْن َكاَن يَْعبُُد ُمَ
ٌد اإَِلّ  َمّ ًدا َقْد َماَت، َوَما ُمَ َمّ َفاإَِنّ ُمَ
ْن  َفاإِ �ُضُل اأَ َر�ُض�ٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الُرّ

َماَت اأَْو ُقِتَل انَْقلَبْتُْم َعلَى اأَْعَقاِبُكْم َوَمْن 
َ �َضيًْئا  يَنَْقِلْب َعلَى َعِقبَيِْه َفلَْن يَ�ُضَّ اهلَلّ
اِكِريَن ]اآل عمران:  ُ ال�َضّ َو�َضيَْجِزي اهلَلّ

.144
ب - عندما قاتل اأب� بكر ال�ضديق ر�ضي 
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة، وهي 

حادثة معروفة، وم�ضه�رة، ومروية 
َي  يف كتب الديث، َقـاَل اأَبُـ� بَْكٍر َر�ضِ
اَلِة  َق بنَْيَ ال�ضَّ ُ َعنُْه: َلأَُقاِتلََنّ َمْن َفَرّ اهلَلّ

ِ لَـْ�  َكاِة، فاإن الزكاة حق املال، َواهلَلّ َوالَزّ
ونَه اإِىَل َر�ُض�ِل  َمنَُع�ِن عقاًل َكانُ�ا يُ�ؤَُدّ
ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم لََقاتَلْتُُهْم َعلَى  لَّى اهلَلّ ِ �ضَ اهلَلّ
 ِ ُ َعنُْه: َفَ� اهلَلّ َي اهلَلّ َمنِْعه. َقاَل ُعَمُر َر�ضِ

َ تََعاىَل َقـْد  َنّ اهلَلّ َما هـَُ� اإَِلّ اأَْن َراأَيُْت اأَ
نَُّه  ْدَر اأَِبي بَْكـٍر للِقتَاِل َفَعـَرْفُت اأَ �َضََح �ضَ
. ج- يف ق�ضة الإ�ضاء واملعراج،  ُقّ اْلَ
عندما اأتى اإليه م�ضك� مكة، فقال�ا: 

هل لك يف �ضاحبك؟ يزعم اأنه اأُ�ضي به 
يف الليل اإىل بيت املقد�ض، قال: اأو قال 
ذلك؟ قال�ا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك 

لقد �ضدق، قال�ا: وت�ضدقه اأنه ذهب 
الليلة اإىل بيت املقد�ض، وجاء قبل اأن 
ي�ضبح؟ قال: نعم، اإن لأ�ضدقه مبا ه� 

اأبعد من ذلك: اأ�ضدقه بخرب ال�ضماء يف 
غدوة اأو َروحة. 

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�ضات، ميثل امل�ضلم�ن اأقلية يف اأوروبا بن�ضبة تقرتب من 5% من عدد ال�ضكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�ضبة.
ون�ض معهد »بي�« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ض الأربعاء 29 ن�فمرب ، درا�ضة تناول فيها حقائق خم�ض عن ن�ضبة امل�ضلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �ضيع، حيث بلغت ن�ضبة وج�دهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التح�ل الدميغرايف بالفعل اإىل ا�ضطرابات �ضيا�ضية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�ضة عقب و�ض�ل ماليني طالبي اللج�ء م�ؤخرا، وكثري منهم م�ضلم�ن ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�ضا واأملانيا، كان و�ض�ل املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �ضيما امل�ضلم�ن منهم- من اأهم الق�ضايا وبا�ضتخدام اأحدث 

التقديرات ال�ضكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتك�ين ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�ضا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�ض� يف التاد الأوروبي بالإ�ضافة اإىل الرنويج و�ض�ي�ضا( 
ففي منت�ضف عام 2016، كان هناك 5.7 ملي�ن م�ضلم يف فرن�ضا )8.8% من �ضكان البالد( و5 ماليني م�ضلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�ض 
هي الدولة الأوروبية التي ي�ضكل فيها امل�ضلم�ن اأكرب ن�ضبة من ال�ضكان، حيث ي�ضكل امل�ضلم�ن البالغ عددهم 300 األف م�ضلم يف اجلزيرة 
ح�ايل ربع �ضكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�ضة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يك�ن من اعتبارهم من الذين 

و�ضل�ا قرب�ض اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العق�د املقبلة، فمن منت�ضف عام 2010  النم� يف  و�ضت�ضتمر يف  ب�ضكل مطرد  اأوروبا  �ضكان  ازدادت ح�ضة امل�ضلمني من جمم�ع 
منت�ضف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�ضة امل�ضلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئ�ية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 ملي�ن اإىل 
25.8 ملي�ن( وبحل�ل عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�ضيب �ضكان القارة العج�ز من امل�ضلمني اأكرث من ال�ضعف، لي�ضل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�ضكل  الهجرة امل�ضتقبلية  ا�ضتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�ضم�ح  يت�قف على مقدار  وهذا 
ال�ضكان امل�ضلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�ضبته بـ 7.4%، وذلك ب�ضبب ازدياد ن�ضبة ال�ضباب وارتفاع معدلت اخل�ض�بة للمقيمني امل�ضلمني 

الاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�ضاء ل�ضكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�ضلمني هم اأ�ضغر �ضنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
مت��ضط العمر للم�ضلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�ضغر من مت��ضط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ مت��ضط 

عمر الأوروبي »غري امل�ضلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�ضف امل�ضلمني يف اأوروبا تت �ضن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�ضلمني يف اأوروبا، 
من املت�قع اأن يبلغ مت��ضط اإجناب الن�ضاء امل�ضلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من مت��ضط  اإجناب الن�ضاء غري امل�ضلمات وه� 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�ضف عام 2010 ومنت�ضف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع من� ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا، حيث و�ضل ما يقدر بنح� 
2.5 ملي�ن م�ضلم اإىل اأوروبا لأ�ضباب اأخرى غري اللج�ء، مثل العمل اأو الدرا�ضة فيما ح�ضل ح�ايل 1.3 ملي�ن م�ضلم على حق اللج�ء، مما 
ي�ضمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نح� ربع ملي�ن م�ضلم خالل هذه الفرتة وجاء النم� الطبيعي ثان ع�امل تزايد امل�ضلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 ملي�ن  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�ضافة اإىل انخفا�ض عدد ال�فيات، بينما ياأتي التح�ل الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�ضلمني تباينا وا�ضعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�ضتطالع راأي  اأجراه معهد »بي�« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�ضلبية ح�ل امل�ضلمني �ضادت يف �ضق اأوروبا وجن�بها بينما اأعطى غالبية امل�ضاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�ضا وال�ض�يد وه�لندا امل�ضلمني ت�ضنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء ح�ل امل�ضلمني بالأيدي�ل�جية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتم�ن �ضيا�ضيا لكتالت ميينية، يعطي امل�ضلمني ت�ضنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ضاريني الأملان فعل�ا ذلك. وازدادت الفج�ة 

بني اآراء الي�ضار واليمني فيما يخ�ض امل�ضلمني نح� 30 نقطة مئ�ية يف اإيطاليا والي�نان.
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علولة القادر  عبد  رحيل  لذكرى  املخلدة  الأن�شطة  بنجاح  ال�شيدين" تكلل  خادم   "اأرلوكان، 
 ا�ستمتع جمهور امل�سرح اجلهوي لوهران  اأول اأم�س بالن�سخة اجلديدة مل�سرحية »اأرلوكان، خادم ال�سيدين<< والتي كللت بنجاح 

الأن�سطة املخلدة للذكرى ال 25  لرحيل عبد القادر علولة )1994-1939(.

ويعد هذا الإنتاج الذي عر�ض بقاعة 
بني  �رشاكة  ثمرة  اآخرها  عن  مكتظة 
وامل�رشح  لوهران  اجلهوي  امل�رشح 
الدين  >حميي  اجلزائري  الوطني 
علولة  للراحل  تكرميا  ب�شطارزي< 
هذا  من  الأوىل  الن�شخة  اأخرج  الذي 

العمل يف عام 1993.
م�شاهدة  باإعادة  اجلمهور  وا�شتمتع 
اجلديدة  ن�شختها  يف  الكوميديا  هذه 
من اإخراج زياين �رشيف عياد وتاأليف 
ن�ض  اإىل  بال�شتناد  بورحلة  حممد 

علولة.
كافة  خا�ض  باهتمام  احل�شور  وتابع 
يف  �شارك  التي  امل�رشحية  اأطوار 
النجوم  من  جمموعة  اأدوارها  اأداء 
اإىل جانب  الوطني  للم�رشح  ال�شاعدة 
املمثل حممد حيمور، الع�شو الوحيد 
الن�شخة  يف  مثل  الذي  الفرقة  يف 

الأوىل.
يف  مفاو�شات  حول  الق�شة  وتدور 
بانتالون  يدعى  ثري  تاجر  اإقامة 
اأن  و�شك  على  حيمور(  دوره  )يلعب 
بلح�شني(  )اأمينة  كالري�ض  ابنته  يزوج 
اإىل �شيلفيو )حممد الأمني رارة( جنل 

الدكتور لومباردي )حمفوظ الهاين(.
)م�شطفى  اأرلوكان  يعلن  وعندها، 
ماراتية( عن و�شول اخلطيب ال�شابق 
اأنه  اجلميع  اعتقد  الذي  لكالري�ض 

ميت .

وتعد هذه  الن�شخة جديدة للم�رشحية 
لالإيطايل  ال�شم  نف�ض  حتمل  التي 
 ،)1793-1707( غولدوين  كارلو 
اجلهوي  امل�رشح  مدير  ذكره  مثلما 
اإىل  م�شريا  �شنو�شي،  مراد  لوهران، 
من  العمل  لهذا  احلر  القتبا�ض  اأن 

يف  باهرا  جناحا  عرف  علولة  طرف 
عام 1993.

الن�شخة  خمرج  اأجنز  فقد  ولالإ�شارة 
حوايل  عياد،  �رشيف  زياين  اجلديدة، 
العرب  »قالوا  مثل  م�رشحية  ثالثني 
يعودون  و«ال�شهداء   )1983( قالوا<< 
هذا الأ�شبوع« )1987( و ><العيطة<< 
ح�شل  التي  الأعمال  وهي   ،)1989(

بف�شلها على جوائز دولية.
كما �شغل العديد من املنا�شب، على 
للم�رشح  غرار مدير فني ومدير عام 
مع  بتاأ�شي�ض  يقوم  اأن  قبل  الوطني، 
جمموعة من املمثلني فرقة »القلعة« 
من  العديد  وقدمت  اأنتجت  التي 
اأوروبية  بلدان  عدة  يف  امل�رشحيات 

واإفريقية.
امل�رشحي  الكاتب  األف  جهته،  من 
باقتبا�ض  قام  الذي  بورحلة،  حممد 

ع�رش  زهاء  علولة،  م�رشحية  ن�ض 
التي ركزت على  وروايات  م�رشحيات 
الإن�شانية  احلالة  تخ�ض  موا�شيع 

والعالقة مع الآخر.
مرات  عدة  الكاتب  هذا  تكرمي  ومت 
ح�شل  و  الثقافة  يف  اإ�شهاماته  نظري 
يف  اأ�شلي  ن�ض  اأف�شل  جائزة  على 
املهرجان الوطني للم�رشح املحرتف 

للجزائر العا�شمة )2012(.
وح�رشت العديد من الوجوه الثقافية، 
الوطني  امل�رشح  مديرا  بينهما  من 
حممد  اجلزائر،  واأوبريا  اجلزائري 
يحياوي ونور الدين �شعودي، العر�ض 
�شتُعر�ض  التي  الكوميديا  لهذه  الأويل 
 22 اإىل   20 من  العا�شمة  اجلزائر  يف 

مار�ض.
وللتذكري انطلقت الأن�شطة املربجمة 
تكرميا لعبد القادر علولة يوم ال�شبت 

املا�شي يف امل�رشح اجلهوي لوهران 
م�رشحية  من  جديدة  ن�شخة  بتقدمي 
»الأجواد« من قبل الفرقة امل�رشحية 

اأنتجت  التي  »ا�شتجمام«  املحلية 
القادر  »عبد  موؤ�ش�شة  مع  بال�رشاكة 

علولة<<.

ة وبرامج الهواة اأخذت من وقتي ة خا�شّ راغب عالمة: "�شدفة" تروي ق�شّ
اإعادة  عالمة  راغب  النجم  قّرر 
والتي  القدمية  اأغنياته  اإحياء 
من  وذلك  وا�شع،  �شدى  حّققت 
مع  وت�شوير  غنائية  جل�شة  خالل 
تطبيق "اأنغامي"، وحتّدث لكامريا 
التي  "�شدفة"  اأغنية  عن  "لها"، 

ي�شتعّد لإطالقها قريباً ف�شاًل عن 
تعاونه مع فنانة �شابة تُدعى اأماين 
عن  احلديث  جانب  اإىل  نوري، 
ا�شتعداداته لإطالق اأعمال جديدة 
اأخرى واإعالنه اأّنه بات بعيداً جّداً 

عن برامج الهواة.

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج
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ال�شهار
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با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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اإمييل  الدارة
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

 �سولكينغ
عبد الروؤوف دّراجي 

عبد الروؤوف دّراجي املولود يف 10 
دي�سمرب كانون الأول 1989) هو رابر 

ومغني وراق�س جزائري معروف بـ 
�سولكينغ وعرف كـ MC Sool حتى 2013 
قبل تغيري اإ�سمه. معروف باأغاين الريغي 

والـ soul والهيب هوب ومو�سيقى الراي 
اجلزائرية.

ولد يف �سواحي العا�سمة اجلزائر وكان 
والده طبال. هاجر اإىل فرن�سا عام 2008 

قبل رجوعه اإىل اجلزائر لت�سكيل فرقة 
الراب Africa Jungle واأ�سدر معهم 

األبومني قبل الرجوع اإىل فرن�سا حيث 
وّقع عقدا مع Affranchis Music وله 

جناحات يف قائمة الأغاين الفرن�سية 
باأغان مثل Guerilla وDalida حيث 
 Parole" ا�ستعمل اقتبا�س من اأغنية

 Fruit de Parole" لـ داليدا . اأ�سدر األبوم 
املرتبغة  اإىل  وا�سال   2018 عام   démon

الرابعة يف لئحة الألبومات الفرن�سي. 

رغدة: من املعيب اأن يتم تكرميي 
مع ممثلة "بنت مبارح"

زياد الرحباين وحازم �شاهني.. اأعمال فنية م�شرتكة قريبا

يف ظهور نادر لها، ك�سفت 
النجمة رغدة لكامريا 

لها يف حديٍث م�سّور، عن 
�سبب غ�سبها مما حدث يف 

تكرميها اأخرياً من مهرجان 
املركز الكاثوليكي لل�سينما، 

كما تكلمت عن تقدمي 

املمثل هيثم زكي جزء ثاٍن 
من فيلم "كابوريا"، الذي 

لعبت فيه دور البطولة اأمام 
والده الفنان الكبري الراحل 

اأحمد زكي، وك�سفت اأي�سًا 
عن موقفها من م�سل�سل 

"ال�ساهر" املوؤجل.

قال املو�شيقار وامللحن اللبناين زياد رحباين اإنه يخطط لزيارة القاهرة بعد 
اإنهاء جولته املو�شيقية الأوروبية، لت�شجيل اأغان جديدة عدة مع املطرب 

وامللحن امل�رشي حازم �شاهني، اأحد موؤ�ش�شي فرقة »اإ�شكندريلال« الغنائية.
واأ�شاف الرحباين خالل املقابلة التي اأجراها مع هيئة الإذاعة الربيطانية »بي 

بي �شي« بعد حفل اأحياه بالعا�شمة الإجنليزية لندن، اأنه و�شاهني قد اتفقا على 
نحو ثالث اأغنيات جديدة بالفعل من الأغنيات القدمية، التي كان مفرت�شا اأن 
يغنيها رفيقه املطرب اللبناين الراحل جوزيف �شقر لكنه منذ حينها مل يجد 

�شوتا منا�شبا لغنائها حتى تعرف على املطرب امل�رشي حازم �شاهني.
وعن حازم �شاهني، قال الرحباين اإن �شاهني �شيوؤدي هذه الأغنيات ب�شهولة 

ولن يو�شع مبقارنة اأمام جوزيف �شقر، لأنه يتمتع باإح�شا�ض خمتلف و�شوت 
ميزج اأ�شواتا م�رشية عدة كمحمد عبد املطلب وال�شيخ اإمام عي�شى وال�شيخ 

�شيد دروي�ض، ف�شال عن احرتاف �شاهني وفرقته »اإ�شكندريلال« تقدمي الأغاين 
الجتماعية وال�شيا�شية.

واأ�شاف الرحباين اأنه قبل التعرف اإىل حازم �شاهني، اعتاد تق�شيم اأغنيات 
جوزيف �شقر اإىل مقاطع، يوزعها على اأفراد فرقته، حتى جاء �شاهني الذي 

يوؤدي وحده هذه الأغنيات كاملة باإح�شا�ض جديد وخمتلف.

بورتري
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كليًا جديدة  من�سة  على  ت�ستند   2020 �سوناتا  هيونداي 
بعد اأن ك�شفت هي�نداي م�ؤخراً 
الأوىل  للمرة   2020 �ش�ناتا  عن 
الر�شمي  تد�شينها  قبل  عاملياً 
لل�شيارات  ني�ي�رك  مبعر�ض 
القادم،  ابريل   16 ي�م   2019
اأن  الك�رية  ال�شانعة  اأكدت 
اأب�اب  الأربعة  ذات  الك�بيه 
اجليل  على  م�شتندة  �شتاأتي 
اجلديدة  من�شتها  من  الثالث 

كلياً.
هذه  هي�نداي  �شتعتمد 
طرازاتها  يف  اجلديدة  املن�شة 
م�شار  ذات  بهيكلة  امل�شتقبلية 
األ�اح  مع  الأحمال  متعدد 
تتف�ق  املرونة  فائقة  �شلب 
فيما  ال�شابقة،  املن�شة  على 
قد  اأنه  جند  بالأمان،  يتعلق 
امت�شا�ض  ق�ة  حت�شني  مت 
تقليل  يف  للم�شاعدة  الطاقة 
باملق�ش�رة،  الإ�شطدامات  اأثر 
على  يعمل  الت�شميم  اأن  كما 
خالل  للخارج  العجالت  دفع 
لزيادة  الب�شيطة  ال�شطدامات 
اأمان الركاب، مما مينع ال�شيارة 

من النحرافات التي قد ت�ؤدي 
حني  يف  ثان�ية،  ل�شطدامات 
 Hot تقنية  ا�شتخدام  اأن 
Stamping “اخلتم ال�شاخن” 
على  ي�شاعد  الهيكل  لأل�اح 
من  ت�رضراً  واأقل  اأق�ى  جعلها 
زيادة  بجانب  الإ�شطدامات. 
هي�نداي  من�شة  تاأتي  الأمان، 

كلياً  اجلديدة   2020 �ش�ناتا 
اأي�شاً مع اأداء حم�ّشن عرب عدة 
يتحكم  نظام  تت�شمن  اإ�شافات 
بجانب  للمحرك  اله�اء  بتدفق 
احلرارة،  ت�شتيت  ق�ة  زيادة 
اجلزء  ثبات  لتح�شني  اإ�شافة 
ال�شفلي وتقليل مقاومة اله�اء.

�شنجد  ذلك،  لكل  واإ�شافة  هذا 

من�شة  من  الثالث  اجليل  اأن 
اأخف  اأي�شاً  �شيك�ن  هي�نداي 
جاذبية  مركز  مع  ال�شابق  من 
بتح�شني  ي�شمح  انخفا�شاً  اأكرث 
اإىل  والت�جيه،  التحكم  ق�ة 
ال�ش��شاء  معدل  تقليل  جانب 
داخل  والق�شاوة  والهتزازات 

مق�ش�رة �ش�ناتا 2020.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان 
تطوير من�سات ال�سيارات معًا

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ام  وبي  مر�شيد�ض  من  كل  اأعلنت 
دبلي� م�ؤخراً نيتهما بدء العمل على 
لل�شيارات  جديدة  من�شة  تط�ير 
�شي�شاعد  ما  وه�  الكهربائية، 
على خف�ض تكاليف الت�شنيع لكال 

ال�رضكتني بدرجة كبرية.
الإخبارية،  رويرتز  وكالة  بح�شب 
ام  وبي  مر�شيد�ض  من  كل  تق�م 
م�شاركة  ح�ل  مبباحثات  دبلي� 
تكاليف هند�شة ال�شيارات ال�شغرية 
املحركات  ذات  واملت��شطة 
الكهربائية بالكامل ب�شكل اأ�شا�شي، 
اأي�شاً  ا�شتخدامها  اإمكانية  مع 
الحرتاق  حمركات  ل�شتيعاب 

الداخلي.
ت�شري جريدة Autobild الأملانية 
يف  ت�شاعد  قد  اخلط�ة  هذه  لأن 

لكل  دولر   مليار   7.91 ت�فري 
اأع�ام   7 مدار  على  ال�رضكتني  من 
معدل  يزداد  قد  حيث  قادمة، 
�شم  مت  حالة  يف  النفقات  تقليل 
ال�شيارات الكبرية مل�رضوع املن�شة 
ل  النقا�شات  اأن  رغم  امل�شرتكة، 
اأن  تزال يف بدايتها، ومن املمكن 
باأي  املبدئية  اخلطط  هذه  تتغري 

حلظة.
دبلي�  ام  بي  ماليات  مدير  اأكد 
ال�رضكة  اأن  املا�شي  العام  خالل 
مع  م��ّشع  تعاون  باأي  ترحب 
جمم�عة داميلر مالكة مر�شيد�ض، 
اإل اأنه من ال�شعب حتديد الفر�ض 
املتاحة لذلك يف جمال املن�شات 
كال  تفيد  قد  التي  امل�شرتكة 

ال�رضكتني.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�شالح  ال�شيارات  ت�شتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�شكرية،  الثكنات 
تقنية  بتط�ير  الأمريكية  الدفاع 
ال�شيارات  وقف  على  قادرة  ث�رية 
امل�رضعة قبل و�ش�لها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�شتك�ن 
ترددات  ي�شتخدم  خا�ض  جهاز 
م�جات الرادي� للتحكم يف م�شارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�شيارات 
هجمات  من  الن�عيات  هذه  ملنع 
ال�شيارات، �شيق�م جهاز البنتاج�ن 
باإر�شال م�جات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�شيارات، ما �شي�ؤدي 
الكهربائية  مك�ناتها  لتعطيل 
الت�قف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�شاهدة  وميكنكم 
يف الفيدي� امللحق.

البنتاغ�ن يط�ر حاليا ن�شختني من 
التقنية، واحدة مبجال �شغري ميتد 
ب��شع  ي�شمح  ما  مرت،  خلم�شني 
اجلهاز يف �شندوق �شيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �شابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�شخة  هدف  و�شيك�ن 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�شع  ه� 
العامة املتعر�شة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�شيارة  وقد ت�شبب هج�م 
يف ت�رونت� بكندا الأ�شب�ع املا�شي 
واإ�شابة  مدنيني  ع�رضة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�شا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ل  ال�شينية  ال�رضكات 
بب�شاطة اأن تكبح نف�شها عن اإغراء 
الغرب،  �شيارات  ت�شاميم  تقليد 
ال�رضكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها ب�ر�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�شها،  التجارية  املجم�عة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�شيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاك�ار F-Pace ال�شني.
حيث تظهر �ش�ر براءات الخرتاع 
امل�اقع  على  ظهرت  التي 
�شتطلق  ال�رضكة  باأن  ال�شينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �شيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وب�ر�ض،  جاك�ار 
امل�شابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخل��ض يف التفا�شيل، 
لكن و�شائل الإعالم ال�شينية تت�قع 
باأن ال�شيارة �شت�شمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي م�ديالت م�رضوق   X5
اأن  على  هي�نداي،  من  ت�شميمها 
�شينجدو  تد�شينها يف معر�ض  يتم 
�شينطلق  والذي   2018 لل�شيارات 

يف 7 �شبتمرب.

عقب 21 �شنة كاملة؛ قامت ت�ي�تا 
�شن�رضي  ت�شميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيق�ين  ال�شكل  على 
اأ�شا�شاتها  وحتديث  لل�شيارة 
وقتنا  ينا�شب  ملا  ومن�شتها 

احلايل.
فقط  ن�شخة   50 �شت�شنع  ت�ي�تا 

�شهر،  كل  الفاخرة  ال�شيدان  من 
وقد ظهر فيدي� جديد يك�شف عن 
قرب  عن  ال�شيارة  تفا�شيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�شها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�شع  ال�شيارة 
الكال�شيكي،  اخلارجي  ت�شميمها 
ويف مق�ش�رتها الفريدة من ن�عها، 

خ�شبية  زخرفات  ا�شتخدام  مع 
مثري  وت�شميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض الأب�اب ونظام 
�ش�ت  مكرب  بع�رضين  فاخر  اأودي� 
اخلارجي  ال�ش�ت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�شني يف املق�ش�رة 
و�شتائر اإلكرتونية لت�فري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ش��شية.

�شن�رضي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �شعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �شع�دي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�شيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�شيارة حمج�زة حتى  على 

القادم.

�رضكة  ا�شتعر�شت 
�شيارة  م�ؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ش�ف  بهيكل 
ال�شيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�شميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�شابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�شة، 
ينط�ي  ب�شقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوت�ماتيكيا 
الهيكل، ف�شال عن مق�ش�رة 
اجلل�د  اأن�اع  باأفخم  مك�ش�ة 
من  وعنا�رض  والأخ�شاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�شمن 
 12 بـ  حمرك  ال�شيارة  لهذه 
اأ�شط�انة، و�شعة 6.0 لرتات، 
ي�شتهلك  ح�شانا،   635 بعزم 
14 لرتا من ال�ق�د لكل 100 

ال�شيارة، وي�شل  كلم تقطعها 
بها ل�رضعة 333 كلم/�شاعة، 
اإىل   0 من  ت�شارعها  ويزيد 
غ�ش�ن  يف  كلم/�شاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  ه�ائي  تعليق 
متط�رة،  اإلكرتونية  منظ�مة 
ف�شال عن اأق�ى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �شيارات  �شهدته 

ريا�شية  وعجالت  الي�م، 
وت�فر  اإن�شا   21 مبقا�ض 
من  العديد  ال�شيارة  هذه 
و�شائل الرفاهية للم�شتخدم، 
املمتازة  ال�ش�ت  كاأنظمة 
املدع�مة بـ 18 مكرب �ش�ت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �شعرها، 

فبلغ 173 األف ي�رو.
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»موتوروال« تطلق هواتف 
رخي�سة مبوا�سفات مناف�سة

 Moto« ا�ضتعر�ضت �رشكة موتوروال هواتف
يرتاوح  و�ضعر  مناف�ضة  مبوا�ضفات   ،»G7
االأول  الهاتف  جاء  يورو،  و300   150 بني  ما 
بو�ضة،   6.2 مبقا�س  ب�ضا�ضة   »Plus  G7«
ومعالج  بيك�ضل،   )1080/2270( عر�س  ودقة 
و�ضول  وذاكرة   ،»636  Snapdragon«
 64 داخلية  وذاكرة  جيغابايت،   4 ع�ضوائي 
ب�ضعة  وبطارية  للتو�ضيع،  قابلة  جيغابايت، 

3000 ميللي اأمبري.
اأما كامريا الهاتف االأ�ضا�ضية فجاءت مزدوجة 
االأمامية  والكامريا  ميغابيك�ضل،   5+16 بدقة 

 300 الهاتف  �ضعر  وبلغ  ميغابيك�ضل،   8 بدقة 
يورو.

 250 فبلغ   »G7« الثاين  الهاتف  �ضعر  اأما 
 ،»632  Snapdragon« وزود مبعالج  يورو، 
ميغابيك�ضل،   5+12 بدقة  اأ�ضا�ضية  وكامريا 
وكامريا اأمامية 8 ميغابيك�ضل، وزودت ال�رشكة 
 150 وثمنه   ،»Play  G7« االأرخ�س  الهاتف 
اأ�ضا�ضية  وكامريا  بو�ضة،   5.7 ب�ضا�ضة  يورو، 
بدقة 13 ميغابيك�ضل، وذاكرة و�ضول ع�ضوائي 
جيغابايت،   32 داخلية  وذاكرة  جيغابايت،   2

وبطارية ب�ضعة 3000 ميللي اأمبري.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ تعمل على �سا�سة هاتف كاملة 
ال ُتظهر حواف كامريا ال�سيلفي

اإظهار  طريقة  يف  املت�ضارع  التطور 
الذكية  الهواتف  يف  االأمامية  الكامريا 
خطوة  ماهية  حول  بالت�ضاوؤل  يدفع 
مع  ال�ضيلفي  لكامريا  القادمة  الدمج 
دون  تام  ب�ضكل  كاملة  الإظهارها  �ضا�ضة 
اللجوء للكامريا املنبثقة كما فعلت فيفو 
اأو ل�ضا�ضة خلفية واالعتماد على كامريا 

الهاتف التقليدية.
لهذا  اإجابة  حتمل  �ضام�ضونغ  اأن  يبدو 
 Yonhap الت�ضاوؤل حيث �ضلطت وكالة
ال�رشكة  اإعالن  على  ال�ضوء   News
االأمامية  الكامريا  لت�ضمني  عملها  عن 
ترك  دون  ال�ضا�ضة  حتت  وامل�ضت�ضعر 
لتكون  �ضطحها  على  ظاهرة  حواف 
كامل  �ضا�ضة  عر�س  حققت  قد  بذلك 
ب�ضكل مثايل قد يتم ا�ضتخدامه يف ن�ضخ 

هواتف �ضام�ضونغ القادمة.

 R&D جمموعة  رئي�س  نائب  وعلق 
هذا  على  بيوجن-دوك  يانغ  ال�رشكة  يف 
توفري  يكن ممكناً  ال  قد  باأنه  املو�ضوع 
�ضا�ضات هواتف كاملة باملعني احلريف 
لكن  يليه،  اأوالذي  القادم  العام  خالل 
ال  التكنولوجيا  عجلة  اأن  ينفي  ال  هذا 
تزال م�ضتمرة يف التقدم باجتاه النقطة 
التي �ضتو�ضلنا لفتحة كامريا غري مرئية 
الكامريا  اأداء  كفاءة  على  احلفاظ  مع 

بطريقة ما.
على  ال�رشكة  تركيز  اإىل  يانغ  نوه  كما 
 Crystal Sound OLED �ضا�ضات 
بوظيفية  تعمل  ال�ضا�ضة  جتعل  التي 
عن  واال�ضتغناء  لل�ضوت  كمرب  اأخرى 
وجود �ضماعات خارجية منف�ضلة ب�ضكل 
التي   LG G8 هاتف  ل�ضا�ضة  م�ضابه 

اأُعلن عنه موؤخراً.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ا�ضتعر�ضت �رشكة 
مزودا  هاتفا  االأخري   »MWC« معر�س 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�ضعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �ضعة  االأكرب  هي 
باأن  امل�ضنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  االنتظار،  و�ضع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  االأفالم  مل�ضاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �ضحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ضاعات، وميكن ا�ضتخدامها 
ك�ضاحن حممول للهواتف واالأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ال�ضتخدامها، 

و�ضا�ضة مبقا�س 6.2 بو�ضة، بدقة عر�س 
و�ضول  وذاكرة  بيك�ضل،   )1080/2160(
ع�ضوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�س  ومن 
 600 ب�ضعر  املقبل،  جوان  يف  االأ�ضواق، 

دوالر تقريبا. 

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�ضخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ض�س للحوا�ضب 
امل�ضتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�ضبحت 
م�ضتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�ضبح   »Mac« حوا�ضب 
نظام الت�ضغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�ضم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ضتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�ضجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�ضمي 
دخوله عرب ح�ضاب »Apple ID«، واتباع 
االإر�ضادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�ضبه ال�ضخ�ضي.
الن�ضخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�ضري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�ضغيل ال�ضابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ضتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�ضابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ضتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �ضنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ضتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �ضويت�س. اإال اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�ضيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�ضمى 

.Dragalia Lost
بالو�ضع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ضاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ضاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �ضنوات  عن  عو�ضاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

غوغل قد تتوقف عن 
تطوير حوا�سب لوحية 

وحممولة جديدة
بداأت غوغل بحّل فريق املهند�ضني واملطورين 

العاملني على تطوير العتاد باالأخ�س احلوا�ضب اللوحية 
واملحمولة ما قد ي�ضري اإىل اأنها تخلت عن تطوير 

اأجهزة مماثلة جديدة. وبح�ضب امل�ضادر فاإن غوغل 
اأبلغت ع�رشات املهند�ضني ومدراء الربامج باأنهم �ضيتم 
تعيينهم يف اأق�ضام واأماكن جديدة �ضمن �رشكة األفابت. 

وهذا يعني اأن غوغل اإما �ضتوقف م�ضاريع تطوير اأجهزة 
جديدة، اأو على االأقل لن يكون هناك تو�ضع فيها.

ويقول اأحد املوظفني العاملني يف غوغل اأن ال�رشكة كان 
لديها قطاع يدعى Create م�ضوؤول عن تطوير حا�ضبي 

.Pixel Slate بك�ضل بوك املحمول و
وعندما اأطلقت غوغل حا�ضبها بك�ضل بوك كان متاأخراً 

عندما جاء عام 2017 وهناك الكثري من احلوا�ضب 
امل�ضابهة املتحولة يف ال�ضوق من العالمات التجارية 
الرائدة مثل لينوفو واأ�ضو�س، حتى اأن �ضعره املرتفع 

وعمله بنظام كروم جعله خياراً اأقل جاذبية من بدائل 
اأف�ضل وتعمل بويندوز. وكانت غوغل تعمل على اإطالق 

اإ�ضدار ثاين منه من املتوقع اأن نراه قريباً حتت ا�ضم 
Pixelbook 2 ياأتي بحواف �ضا�ضة اأنحف ودقة عر�س 

اأعلى ودعم ال�ضحن ال�رشيع.
كما نعلم اأن عائدات غوغل ال تتحقق من بيع االأجهزة 
بل االإعالنات واخلدمات االأخرى، ومنذ اأيام هواتف 

نك�ضو�س االأوىل كانت تهدف منها اإىل ن�رش نظام 
الت�ضغيل اأندرويد اأكرث لتحقيق الدخل بالطرق االأخرى، 

ونف�س االأمر اتبعته مع حوا�ضبها اللوحية واملحمولة 
�ضمن العالمة التجارية بك�ضل.



يف اإطار تطبيق خمطط جتفيف منابع التهريب

الأمن يحقق يف خط �شري لتهريب روؤو�س ال�شاحنات نحو طوغو
علمت يومية »الو�صط »، من م�صادر مطلعة اأن م�صالح الأمن املخت�صة يف مكافحة اجلرمية 

املنظمة العابرة للقارات ، قد فتحت خالل الفرتة الأخرية حتقيقا اأمنيا معمقا يف خط �صري 
لتهريب روؤو�س ال�صاحنات لدولة الطوغو ح�صب املعلومات املتاحة .

املدية

اإ�شابة 15 �شخ�شا يف ظرف 48 �شاعة اثر حوادث مرور 

املعر�س الدويل للبناء ومواد البناء والأ�صغال العامة

لفارج هول�شيم اجلزائر تقدم حلها العاملي لتح�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة 

م�صالح الدرك بتب�صة

حجز 650 علبة من امل�شروبات الكحولية 
بلعبا�س

توا�شل التلقيح �شد طاعون املجرتات

متفاوتة  بجروح  �صخ�صا   15 �أ�صيب 
مرور  حو�دث  �صبعة  يف  �خلطورة 
�صاعة   48 �ل  خالل  وقعت  متفرقة 
بوالية  �لطرقات  �صبكة  عرب  �الأخرية 
من  �الأحد  �أم�س  علم  ح�صبما  �ملدية، 

�حلماية �ملدنية .
و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن �صتة �أ�صخا�س 
�أ�صيبو� يوم �جلمعة �لفارط �ثر �نحر�ف 
�ل�صمايل  �ملخرج  عند  �صياحية  �صيارة 
ملدينة وزرة )�رشق �ملدية( ومت �لتكفل 

بهم من طرف عنا�رش �حلماية �ملدنية 
باحلو�صني  مماثل  حادث  وقع  فيما 
�لطريق  على  �ملدية(  �رشق  )�صمال 
�لوطني رقم 8 مما خلف ثالثة جرحى 
حتويلهم  قبل  �ملكان  بعني  �أ�صعفو� 

مل�صت�صفى تابالط  كما �أ�صيب �صخ�صان 
�آخر�ن م�صاء �أم�س �ل�صبت على م�صتوى 
و�صط مدينتي �ملدية و ق�رش �لبخاري 
�ثر ��صطد�م بني در�جة نارية و �صيارة 

�صياحية، ي�صيف �مل�صدر. 

تقنية حديثة يف  �يريوم]عبارة عن 
طورت  و�لتي  �لعازلة  �ملو�د  �صوق 
للبحث  �لعاملي  �ملركز  طرف  من 

و�لتطوير لالفارج هول�صيم.
معدنية  رغوة  يف  تتمثل  �يريوم 
عازلة تعمل ب�صكل كبري على حت�صني 
كفاءة �لطاقة يف �ملباين، من �أعاله 

يفي  ذلك،  �إىل  ،باالإ�صافة  الأ�صفله 
�يريومبكل من �لتحديات �ملجتمعية 
و�حتياجات  �لطاقة  كفاءة  يف 
:معدنية  و�ملقيمني  �لبناء  حمرتيف 
متاما ، الوجود النبعاثات مركبات 
�أكرث  بذلك  و  متطايرة،  ع�صوية 
للنار،متانة  مقاومة ممتازة  �صحة  

��صتثنائية تزيد عن 100 عام، ٪100 
�صهلة  جد  �لتدوير  الإعادة  قابلة 
يتم �إنتاج �يريوم باجلز�ئر  للتنفيذ 
بامل�صنع �ملتو�جد مبفتاح �كت�صفو� 
ح�رشًيا �يريوم مبوقفن �بباتيميتيك 
باملنطقة  يوميا  عر�صه  �صيتم  �أين 

�خلارجية للمعر�س.

�الإقليمية   �ملجموعة  وحد�ت  متكنت 
بتب�صة  من توقيف �صيارة  �لوطني  للدرك 
من  كمية  متنها  على   25 رونو  نوع  من 
�مل�رشوبات �لكحولية  �لتي تقدر ب 122 
علبة نبيذ �أحمر  و96  زجاجة نبيذ �أحمر 
 528 تقدرب   �صل    75 �صعة  م�صكرة  نوع 
�ثر  على  بناء  هذ�  جاء  �خلمور  من  علبة 
دورية عرب �إقليم  بلدية بئر �لذهب والية 
ذ�ت  متكنت   �ل�صياق  ذ�ت  ويف  تب�صة  
�حلويجبات   بلدية  �إقليم   عرب  �مل�صالح 

�أ�صخا�س   ثالثة  توقيف  من  تب�صة   والية 
موؤكدة   معلومات  ��صتغالل  على  بناء 
يقومو� بعملية �لتنقيب عن �لقطع �الأثرية 
يف  �ملتمثلة  �حلفر  و�صائل  ،وبحوزتهم 
جمرفة ، فاأ�س  �صاطور، ق�صيب حديدي 
�إثرها  على  �حلفر   عملية  يف  ي�صتعمل 
مقر  �إىل  و�قتيادهم  �ملعنيني  توقيف  مت 
�لفرقة و�تخاذ جميع �الإجر�ء�ت �لقانونية 

وتقدميهم �أمام �جلهات �لق�صائية
 ع/ ر�صيد تب�صة

تو��صلت حملة �لتلقيح �صد طاعون �ملجرت�ت 
بوالية �صيدي بلعبا�س بعد موجة �ملر�س �لتي 
�رشبت عدة مناطق بالوالية  وخلفت خ�صائر 
معتربة من �ملو��صي وتاأتي عملية �لتلقيح بعد 
�لوالية  �إىل  �للقاح  من  �لثانية  �لدفعة  و�صول 
بنحو 1100 جرعة حيث ��رشف  �لتي قدرت 
مع  بالتعاون  �لفالحة  مديرية  �لعملية  على 
�الأطباء �لبيطريني �ملعتمدين من �جل عملية 
تلقيح �صل�صة و فعالة بغر�س توجيه �للقاح �إىل 
�ملت�رشرين من �لد�ء ، وقد �أح�صت �ملديرية 
�لطاعون  ر�أ�س ما�صية م�صها  �ألف  حو�يل 20 

على �مل�صتوى �ملحلي .
حوا�س حممد اأمني
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امل�صيلة 

العثور على جثة 
�شخ�س معلقة 
بوا�شطة حبل

�ملدنية  �حلماية  �أعو�ن  �أم�س  نهار  تدخل 
 24 عمره  �صاب  جثة  لنقل  بو�صعادة  مبدينة 
�صنة، وجدت معلقة بحبل د�خل ور�صة بناء 
بعني �لدي�س يف بلدية �والد �صيدي �إبر�هيم 
جنوب والية �مل�صيلة ،و يف �لوقت �لذي مت 
�جلثث  حفظ  م�صلحة  �إىل  �جلثة  نقل  فيه 
مب�صت�صفى بو�صعادة وبا�رشت م�صالح �لدرك 
خلفية  و  �لوفاة  �أ�صباب  ملعرفة  حتقيقها 

وقوع �حلادث .
عبدالبا�صط بديار 

الدرك الوطني 
بالعا�صمة و مع�صكر

توقيف 4 جتار 
خمدرات 

متكنت م�صالح �لدرك �لوطني من توقيف 
4 جتار خمدر�ت و حجز 8 كغ من �لكيف 
�ملعالج و 456 قر�صا مهلو�صا باجلز�ئر 
�لعا�صمة و مع�صكر، ح�صبما �فاد به بيان 
والية  م�صتوى  على  و  �مل�صالح  لذ�ت 
للمعلومات،  ��صتغالل  بعد  و  �جلز�ئر 
�لتابعة  �لوطني  �لدرك  عنا�رش  �أوقفت 
لفرقة هر�وة �صخ�صني ترت�وح �عمارهما 
بني 33 و 36 �صنة و�صط �ملدينة على منت 
مركبة و بحوزتهما 30 غر�ما من �لكيف 
�لتحقيقات  ��صتكمال  بعد  و  �ملعالج 
متكنت  بتفتي�س،  �إذن  على  �حل�صول  و 
بالفرقة  وباال�صتعانة  �لدرك،  عنا�رش 
من  �ملدربة(،  )�لكالب  �ل�صينوتقنية 
�ملعالج  �لكيف  من  كغ   8 كمية  حجز 
مبلغ  كذ�  و  �ملتهمني  �حد  منزل  د�خل 
قيمته 200.000 دج من عائد�ت �الجتار 

باملخدر�ت.
��صتغالل  بعد  و  مع�صكر  والية  يف  و 
على  �لبحث  فرقة  �أوقفت  للمعلومات، 
�لر�بط   6 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى 
ترت�وح  �صخ�صني  مع�صكر  و  وهر�ن  بني 
منت  على  �صنة   27 و   26 بني  �أعمارهما 
مركبة و بحوزتهما 456 قر�صا مهلو�صا. 

يف هجوم �صّنه م�صلحون 
على قاعدة ع�صكرية

مقتل 15 جنديا يف 
اجلي�س املايل

و�أعطبت  �الأقل  على  جنديا   16 قتل 
خم�س �صيار�ت يف هجوم �صّنه م�صلحون 
ع�صكرية  قاعدة  على  �ملا�صية  �لليلة 
وذكرت  مايل  و�صط  موبتي  منطقة  يف 
�صيطرو�  �ملهاجمني  �أن  م�صادر مطلعة 
�أن  قبل  �لقاعدة  على  �لوقت  لبع�س 
�صلة  على  مت�صددون  و�صّن  يغادروها 
بتنظيم �لقاعدة �الإرهابي عدة هجمات 
��صتهدفت  مايل،  و�صط  على  م�صلحة 
حفظ  وقو�ت  و�ملدنيني  �جلي�س  �أفر�د 

�ل�صالم �لدولية.

اأحمد باحلاج 

و �أ�صافت ذ�ت �مل�صادر �أن م�صالح �الأمن 
�ل�صاد�صة  �لع�صكرية  بالناحية  �ملخت�صة 
بتمرن��صت ، قد فتحت حتقيق �أمني معمق 
مع 06 �أ�صخا�س ي�صتبه يف  �صلتهم ب�صبكة 
�رشي  خط  على  تعمل  دولة  �إجر�مية 
�جلز�ئر  من  �ل�صاحنات  روؤو�س  لتهريب 
�أفادت  وح�صبما   ، �لطوغو  دولة  باجتاه 
�لتحقيقات  فاإن  �الأولية   �لتحريات  به 
�إىل  �لو�صول  من  مكنت  �جلارية  �الأمنية 
�صلة هوؤالء بـ 09 جز�ئريني يقطنون بدول 
مايل و�لنيجر و �لغابون لهم �صلة بال�صبكة  

�الإجر�مية �ملذكورة .
ت�صم  قائمة  �أعدت  فقد  ثانية  جهة  من 
16 �صخ�صا لهم �صلة يف تهريب �ملركبات 
�مل�رشوقة  �أ�صكالها  و  �أنو�عها  مبختلف 
، حيث  �الإفريقي  �ل�صاحل  دول  لبيعها يف 
�ل�صنة  خالل  �مل�صالح  ذ�ت  متكنت 
نفعية  مركبات  ��صرتجاع  من  �ملن�رشمة 
ال  فيما   ، �صاحنات  روؤو�س  و  و�صياحية 
تز�ل عمليات �لبحث جارية لتقفي �أثار 12 
وجهتها  وجتهل  م�رشوقة  تز�ل  ال  مركبة 

وفق �ملعطيات �الأولوية �ملتوفرة .

�الأمنية  �لعملية  فاإن  ذلك    جانب  �إىل 
لتحديد  فيها  �لتحقيق  �جلاري  �لنوعية 
�الإجر�مية  �ل�صبكة  عنا�رش  كافة  هوية 
تندرج يف �إطار �لتطبيق �ل�صارم ملخطط 
�مل�صلحة  للقو�ت  �لعليا  �لعامة  �لقيادة 
ح�صار  لفر�س  �لوطني  �لدرك  و�صالح 
�ملعابر  عرب  �لنجدة  منافذ  جميع  وغلق 
�مل�رشح  وغري  بها  �مل�رشح  �حلدودية 
بها ومن ثم جتفيف منابع �لتهريب لقطع 
�ل�صبكات  عنا�رش  بني  �الت�صال  و�صائل 

�الإجر�مية بالد�خل و�خلارج .
عارفون  �أفاد  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
�الإفريقي  �ل�صاحل  بدول  �الأمن  بخبايا 
�جلرمية  ملف  يف  �الأمنيني  �ملحققني  �أن 
نتائج  �إىل  تو�صلو�  ،و�الإرهاب  �ملنظمة 
�الإجر�مية  �ل�صبكات  �صلة  توؤكد  نهائية 
باجلماعات  �صلتها  للقار�ت  �لعابرة 
�لقاعدة  تنظيم  غر�ر  على  �الإرهابية 
و�جلهاد  �لتوحيد  حركة   ، مايل  ب�صمال 

بغرب �إفريقيا و كتيبة �ملوقعني بالدم .

القلق  القادم

�شفيقة العرباوي

هو   احلراك  باأن  العنوان  هذا  يوحي  قد  طبعا      

القلق القادم، لكن يف حقيقة  الأمر القلق القادم 

هو و�شع اجلزائر بعد كل جمعة الذي ننتظره يف 

كل مرة بكثري من التفاوؤل خا�شة بعدما اأ�شغى 

رئي�س  اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اإىل الراأي 

القرارات التي  اعتربها  العام واأ�شدر كثريا من 

البع�س مهمة وتنطوي على نوايا ح�شنة، بينما 

لل�شلطة  قدمت   مزايا  الآخر  البع�س  اعتربها 

ت�شوية  اأجل  من  النافذين  ورجالتها  احلالية 

اأو�شاعهم املالية وال�شيا�شية قبل اأن يرحل النظام 

نهائيا.

ال�شيا�شية  الطبقة  لدى  التحاليل  ت�شاربت  اإذ 

لتذكر بع�شها اأنه ل توجد حلول و�شطى واأبدا 

خمرجا  حتدد  اأن  احللول  اأن�شاف  ت�شتطع  مل 

اأن  ذلك  اجلزائر،  يف  املتاأزم  للو�شع  ناجحا 

كل  عقم  اأثبت  املا�شية  التجارب  من  ر�شيدا 

ال�شارع يف  ا�شتاأنفت مع  التي  حماولت احلوار 

عدة حمطات، اليوم  وقد ن�شج احل�س ال�شيا�شي 

لدى معظم الطبقات ال�شعبية ات�شح اأن املعار�شة 

ال�شيا�شية املتواجدة طيلة الع�شرين �شنة املا�شية 

انعكا�شا  اإل  تكن  ومل  الطريق  اأخفقت   ،

طموحات  عن  البعد  كل  بعيدة  ملفاو�شات 

ا�شتطاع  الذي  الأخري  هذا  اجلزائري،  ال�شعب 

اليوم اأن مي�شك البو�شلة بالجتاه املنا�شب ويوؤثر 

املك�شب  وهذا  القائمة  ال�شلطة  توجهات  يف 

اأو ال�شلبي بالن�شبة لل�شلطة  لي�س بال�شيء الهني 

من  ال�شعب  انت�شار  على  دليل  اأكرب  هو  واإمنا 

باعتبارها  ثانية  القائمة من جهة  وال�شلطة  جهة 

اأن  يف  جنح  �شلمي  �شعبي  حلراك   ا�شتجابت 

ي�شدر  اأن  وا�شتطاع  الأو�شاع  م�شار  يف  يوؤثر  

عن  وح�شارية  ايجابية  �شورة  اأجمع  للعامل 

جدا…  بال�شحي   يو�شف  الذي  العام  الو�شع 

وهل  ال�شلمي  �شكله  يف  احلراك  �شي�شتمر  فهل 

�شت�شتمر ال�شلطة يف التنازل  اإىل غاية اأن ننطلق 

يف تر�شيم اجلمهورية الثانية، التي اأ�شبح يطالب 

العام،   املجتمع  من  ال�شيا�شة وغريهم  فقهاء  بها 

وكيف �شيتم جت�شيد ذلك دون  انزلقات؟  هنا 

طاولة  عجزت  ما  حالة  يف  جدا  املقلق  القادم 

احلوار اأن جتمع متناق�شات ال�شيا�شة يف بلدنا.
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