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بعد وقف بث دزاير نيوز

ق�سية  نهب عقار خا�ص ببنك كناب بتلم�سان

�لقطب �جلز�ئي �ملتخ�س�ص يف ق�سايا �لف�ساد مبحكمة �سيدي �أحممد

ق�سية طحكوت 

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �شركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �شت�شرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�شط TV " و حتمل القناة �شعار الو�شطية بكامل 

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

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة

.      حماوالت م�ستمرة  الخرت�ق �حلر�ك
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املديرية اجلهوية لبنك بدر بورقلة

فالحون وطالبي العمل يهددون باالحتجاج 
املدير اجلهوي للبنك غري مرغوب فيه 

العمل  وطالبي  فالحون  هدد 
اأمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
لبنك  اجلهوية  املديرية  مقر 
 ، الريفية  والتنمية  الفالحة 
�سيا�سة  يف  بالتحقيق  للمطالبة 
 ، القرو�ض  لتمويل  املفا�سلة 
خمالفة  بطرق  التوظيف  وكذا 
هذه  حول  ما  وهو  للت�رشيع 

املوؤ�س�سة مللكية خا�سة .
 ، الفالحني  من  عدد  نا�سد  
العمل  طالبي  و  امل�ستثمرين 
لهم  ت�رشيح  يف   ، ورقلة  بوالية 
»الوزير  »الو�سط  يومية  مع 
االأول نور الدين بدوي ب�رشورة 

دوائر  لدى  العاجل  التدخل 
لفتح  املعنية  االخت�سا�ض 
حتقيق فيما اأ�سموه بالتجاوزات 
واخلروق التي ظل م�سكوت عنها 
على م�ستوى املديرية اجلهوية 
الريفية  والتنمية  الفالحة  لبنك 
على  وذلك   ، »بورقلة  »بدر 
�سيا�سة  انتهاج  تف�سي  خلفية 
موافقات  منح  يف  املفا�سلة 
خا�سة  البنكية  القرو�ض  متويل 
يف  الراغبني  للفالحني  بالن�سبة 
احل�سول على قر�ض التحدي يف 
اإطار اإن�ساء م�ستثمرات فالحية 
االأمر  وهو   ، احليوانات  وتربية 

اإ�سرتاتيجية  مع  يتنافى  الذي 
لتقدمي  الرامية  الدولة  عمل 
ال�سعوبات  وتذليل  الت�سهيالت 
لال�ستثمار  الراغبني  لفائدة 
لتنويع  الفالحي  القطاع  يف 
م�سادر دخل اخلزينة العمومية 
لقطاع  التبعية  اإنهاء  ثم  ومن 
تهاوت  الذي  املحروقات 
العاملية  البور�سات  يف  اأ�سعاره 
طالبي  نفو�ض  يف  يحز  ومما   ،
ملفاتهم  و�سع  الذين  القرو�ض 
ح�سول  هو  �سنة  من  الأزيد 
واليتي  من  اثنني  م�ستثمرين 
موافقة  على  تيبازة  و  بجاية 

كال�سيكي  بنكي  قر�ض  لتمويل 
دائرة حا�سي  باقليم  لال�ستثمار 

م�سعود بدون �سمانات كافية .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من   
طالبي العمل مبا فيهم خريجي 
الكربى  ،املعاهد  اجلامعات 
واملدار�ض العليا يف ت�رشيح لهم 

معنا ب�رشورة اإيفاد جلنة وزارية 
بدر  لبنك  اجلهوية  للمديرية 
بورقلة لفتح حتقيق معمق فيما 
و�سفوه بالتوظيف بطرق ملتوية 
بالبنك  اإطارات  من  ملقربني 
م�سلحة  رئي�سة  راأ�سهم  وعلى 
العاطلني  احتقان  اأجج  ما  وهو 

عن العمل الذين بدورهم هددوا 
وقفة  وتنظيم  لل�سارع  باخلروج 
اأمام مقر املوؤ�س�سة  احتجاجية 
لتحويلها  وا�ستنكار  تنديدا  
طرف  من  خا�سة  مللكية 

م�سوؤولني جتاوزتهم االأحداث .
اأحمد باحلاج

خبر في 
صورة

�سولكينغ ي�سارك يف 
مهرجان »بياف«

تلقى املغني اجلزائري »�سولكينغ« وا�سمه االأ�سلي عبد الروؤوف 
دراجي دعوة من طرف منظمي مهرجان »بياف« بلبنان من اأجل 
يتم  �سوف  الذي  الغنائي  احلفل  من  فقرة  اإحيائه  يف  امل�ساركة 

تنظيمه على مدار يومي 11 و12 جويلية املقبل، اأين
ال�سدى  اإثر  على  عاملية  �سمعة  اجلزائري  الراب  مغني  يلقى 
يعرف  جعلته  والتي  يطرحها  التي  االأغاين  الذي جتده  العاملي 
م�ساهدات باملاليني لالأغاين التي يطرحها على �سكل فيديو يف 

اليوتوب.

العائالت اجلزائرية ت�ستقبل 
اخل�سر مبطار القاهرة

مطار  يف  بقوة  م�رش  يف  القاطنة  اجلزائرية  العائالت  تواجدت 
القاهرة الدويل من اأجل ا�ستقبال العبي املنتخب الوطني الذي حل 
بالعا�سمة امل�رشية �سهرة اأول اأم�ض ا�ستعدادا لل�رشوع يف امل�ساركة 
مبناف�سة كاأ�ض اإفريقيا التي تنطلق مناف�ساتها ابتداء من الغد، حيث 
قامت العائالت املتواجدة يف املطار بت�سجيع الالعبني وحتفيزهم 

من اجل حتقيق م�ساركة اإيجابية وت�رشيف االألوان الوطنية.

مترنا�شت

االإرهابي �سليمان ب�سري 
ي�سلم نف�سه للجي�ش

الوطني  اجلي�ض  قوات  جهود  وبف�سل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي، �ّسلم يوم 18 جوان 2019، االإرهابي »�سليمان ب�سري« املدعو 
بتمرنا�ست/ن.ع.6.  الع�سكرية  لل�سلطات  نف�سه  االأمني«  »حممد 
االإرهابي الذي التحق باجلماعات االإرهابية �سنة 2017، كان بحوزته 
خمازن   )04( واأربع  كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�سني   )02( م�سد�سني 

ذخرية مملوءة.
من جهة اأخرى، اأوقفت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع 
عنا�رش الدرك الوطني، ب�سيدي بلعبا�ض/ن.ع.2، ثالثة )03( عنا�رش 

دعم للجماعات االإرهابية.

ما بني 09 اإىل 15  جوان 2019

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح38 �سخ�سا

�سجلت   ،  2019 جوان    15 اإىل   09 بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل   27560 املدنية  احلماية   وحدات 
مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف  املواطنني، هذه التدخالت �سملت 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
 12788 بينها   من  التظاهرات،  ملختلف  االأمنية  االأجهزة  تغطية 
و  اإ�ســعاف  فــيهــا  مت  اأيـن  ال�سحي،  االإجالء  بعمليات  خا�ض  تدخــل 
امل�ست�سفيات من  اإىل  10721 مري�ض  و حتويل  1663  جريح  اإجالء 

طرف اأعوان احلــماية املدنيـة.
بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  املرور  حوادث  يخ�ض  فيما  اأما 
2885 تـدخـل من اأجل 1636 حادث مرور اأدت اإىل وفاة 38 �سخ�ض و 

جرح 1934 اآخرين مت اإ�سعافهم و نقلهم اإىل املراكز االإ�ست�سفائية.
للعلم اأن اأثقل ح�ســيلة �سجلت يف واليــة غرداية بوفاة 05 اأ�سخا�ض و 
جرح 28 اآخريــن مت اإ�سعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز االإ�ست�سفـائية  

على اإثـر  24  حوادث مرور.

العائالت  عديد  ا�سطرت 
اأبنائهم  عر�ض  اإىل  بالبويرة 
البكالوريا  ل�سهادة  املرت�سحني 
على الرقية ال�رشعية على خلفية 
وعالمات  باأعرا�ض  اإ�سابتهم 
عن  الزائدة  واخللعة  التوتر 
فقدوا  انهم  درجة  اإىل  احلدود 
فرتة  اقرتاب  منذ  االأكل  �سهية 
وازدادت  امل�سريي  االمتحان 
حدة هذه االأعرا�ض خالل هذه 
اإىل  ون  يلجاأ  جعلهم  ما  االأيام 
للتخفيف  بالرقية  اال�ستنجاد 
لنا  �سيدة  ت�رشيح  ح�سب  عنهم 
عر�ست  والتي  البويرة  مبدينة 
احد  على  �سنة   17 ذات  ابنتها 

باملنطقة  املعروفني  الرقاة 
غري  باخللعة  و�سفته  ما  ب�سبب 

الطبيعية .
حماباة يف تعيني اأ�شاتذة 

احلرا�شة

املكلفني  االأ�ساتذة  بع�ض  ندد 
و�سفوه  ما  من  باحلرا�سة 
من  العادلة  غري  باملعاملة 
فيما  املراكز  روؤ�ساء  طرف 
بني  ما  احلرا�سة  يخ�ض جدول 
وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتات 
، وح�سب امل�ستكون هناك فئة 
�سباحا  طويال  وقتا  حتر�ض 
 ، االأ�سا�سية  املواد  يف  وم�ساء 

املواد  يف  البقية  يو�سع  فيما 
االإحتياطية  القوائم  اأو  الثانوية 

مبعايري غري معقولة ح�سبهم .

ال�شمة وال�شجائر اأني�س 
املرت�شحني

بع�ض  من  م�سادر  لنا  اأ�رشت 
التداول  عن  االإجراء  املراكز 
املرت�سحني  بني  لل�سمة  الكبري 
يف قاعات االإمتحان يف م�ساهد 
مرافقة  جانب  اإىل   ، غريبة 
لبع�ض  احلرا�ض  االأ�ساتذة 
من  املراحي�ض  اإىل  التالميذ 
التي  ال�سجائر  ا�ستهالك  اأجل 
املمتحنني  هوؤالء  اعتربها 

ي�ستحيل  الذي  الدائم  اأني�سهم 
االأوقات  كل  يف  عنه  االإ�ستغناء 
قال  من  هناك  بل  والظروف 
الرتكيز  على  ي�ساعده  ذلك  ان 

والعمل بهدوء .

 جمعها : اأح�شن مرزوق

كوالي�س الباك من البويرة

اال�ستنجاد بالرقاة ملواجهة اخللعة

حمى كاأ�س اإفريقيا تت�شاعد 
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قائد الأركان بخ�شو�س امل�شريات ال�شعبية

هناك راية واحدة يجب 
اأن ترفع عاليا

.         حماولت م�شتمرة  لخرتاق احلراك

حذر نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي, اأم�س 
الأربعاء بب�شار, من اخرتاق امل�شريات ال�شعبية و رفع رايات اأخرى غري الراية 

الوطنية, ح�شب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.و اأو�شح امل�شدر ذاته اأن 
الفريق قايد �شالح الذي قام بزيارة اإىل الفرقة 40 م�شاة ميكانيكية األقى كلمة 

توجيهية تابعها جميع اأفراد وحدات الناحية الع�شكرية 
م.�س

على  خاللها  من  جدد  الثالثة, 
ق�ضية  اإىل  االنتباه  »لفت  اأهمية 
اخرتاق  حماولة  يف  تتمثل  ح�ضا�ضة 
غري  اأخرى  رايات  ورفع  امل�ضريات 
قليلة  اأقلية  قبل  من  الوطنية  الراية 

على  االإطار  هذا  يف  م�ضددا  جدا«, 
ا�ضت�ضهد  واحدا  علما  »للجزائر  اأن 
وراية  ال�ضهداء,  ماليني  اأجله  من 
متثل  التي  الوحيدة  هي  واحدة 
وا�ضتقاللها  اجلزائر  �ضيادة  رمز 
فال  وال�ضعبية,  الرتابية  ووحدتها 
ال�ضعب  مب�ضاعر  للتالعب  جمال 

اجلزائري«.
مت  اأنه  ال�ضدد  هذا  يف  اأ�ضاف  و 
وتعليمات  �ضارمة  اأوامر  »اإ�ضدار 
التطبيق  اأجل  من  االأمن  لقوات 
ال�ضارية  للقوانني  والدقيق  ال�ضارم 
يحاول  من  لكل  والت�ضدي  املفعول 
مب�ضاعر  امل�ضا�س  اأخرى  مرة 

املجال  هذا  يف  اجلزائريني 
احل�ضا�س«.

»اأنه  �ضالح  قايد  الفريق  اأكد  و 
اجلزائر  اأبناء  من  اخلريين  وبف�ضل 
اجلزائريني  م�ضاعر  �ضتبقى 
خوف  فال  واأبدا,  دائما  حمفوظة 
ماليني  بلد  اجلزائر  م�ضتقبل  على 

اهلل  بف�ضل  �ضتعرف  الأنها  ال�ضهداء, 
اأبنائها املخل�ضني  بف�ضل  ثم  تعاىل, 
كيف تتلم�س طريقها نحو بر االأمن 
واالأمان, و�ضتنطلق عجلة التنمية يف 
بالدنا بوترية اأ�رسع وبعزمية اأم�ضى 
الأزمة  مكان  فال  اأ�ضمى,  وباأهداف 
االأزمات  من  لغريها  وال  اقت�ضادية 

اجلزائر  حتررت  ما  اإذا  االأخرى, 
ومـنتهكي  واملف�ضدين  الع�ضابة  من 
مبرجعيتها  وت�ضـبثت  االأمانة, 
فللجزائر  الوطنية,  النوفمربية 
تبلغ  اأن  على  القدرة  كل  القدرة 
ال�ضهداء  لها  اأراده  الذي  مبلغها, 

االأجماد«.

لدى  العامة  النيابة  تلقت 
الثالثاء,  اأم�س  العليا,  املحكمة 
جمل�س  لدى  العام  النائب  من 
ق�ضاء اجلزائر ملف االإجراءات 
م�ضوؤولني  حق   يف  املتبعة 
تتعلق  الأفعال  الدولة  �ضامني يف 
باإ�ضاءة ا�ضتغالل الوظيفة عمدا, 
املحكمة  به  اأفادت  ما  ح�ضب 

اأم�س االأربعاء يف بيان لها.
و يتعلق االأمر -ح�ضب ما اأو�ضحه 
الوزراء  من  مبجموعة  البيان- 
ال�ضابقني و وزير حايل و كذا والة 
حاليني جتري  واليني  و  �ضابقني 
يعاقب  اأفعال  ب�ضبب  متابعتهم 
بـ«اإ�ضاءة  تت�ضل  القانون  عليها 

ا�ضتغالل الوظيفة عمدا بغر�س 
منح منافع غري م�ضتحقة للغري و 
اإبرام عقود و �ضفقات و مالحق 
و  الت�رسيعية  لالأحكام  خالفا 
بها,  العمل  اجلاري  التنظيمية 
غري  امتيازات  اإعطاء  بغر�س 

مربرة للغري. 

اإىل  ذاته  امل�ضدر  اأ�ضار  كما 
�ضتبا�رس  العامة  النيابة  اأن 
اإجراءات  العليا  املحكمة  لدى 
وفقا  الق�ضائية  املتابعة 
املن�ضو�س  واالأو�ضاع  لالأ�ضكال 
االإجراءات  قانون  يف  عليها 

اجلزائية.

املحكمة العليا 

تلقى ملف الإجراءات املتبعة يف حق 
م�س�ؤولني �سامني 

»الوقت  جممع   عمال  نظم 
اجلديد«, اأم�س, وقفة احتجاجية 
اأمام مقر دار ال�ضحافة الطاهر 
عمد  بعد  بالعا�ضمة,  جاووت 
بث  توقيف  اإىل  اأم�س  االإدارة 
قناة دزاير نيوز, مطالبني بتغيري 
مال  راأ�س  وحل  املجمع  مالك 
الو�ضيعة  من  للخروج  ال�رسكة 
رافعني  ال�ضعبة,   املالية 
»�ضحافة  اأبرزها  �ضعارات 

ما�ضي ع�ضابة«.
عمال  من  الع�رسات  احتج 
و�ضحفيي جممع وقت اجلزائر, 
ال�ضحافة  دار  اأمام  اأم�س, 
اأن  قائلني  جاووت,  الطاهر 
اجلديد  الوقت  جممع  اإدارة 
اجلميع فاجاأتهم, �ضبيحة اأم�س 

باإنهاء بث قناة دزاير نيوز, بعد 
اأن اأعلنت �ضابقا عن دمج قناتي 
 25 يوم  يف  ودزاير  نيوز  دزاير 
املجمع  عمال  ووجه  جوان, 
وجهوا ر�ضالة للراأي العام اأعلنوا 
فيها تاأ�ضي�س جلنة م�ضرية ت�ضري 
اإيجاد حلول  غاية  اإىل  املرحلة 
اأو  الدولة  ترعاها  ملمو�ضة, 
ل�رساء  مل�ضتثمرين  اأبوابا  تفتح 
�رسورة  اإىل  داعني  املجمع, 
القريب  يف  اخلطوة  تنفيذ 
العاجل دون م�ضاومة اأو مماطلة 
العمال,  لتيئي�س  حماوالت  اأو 
اأبواب  كل  �ضدت  اأن  بعد  وذلك 
 4010 من  اأزيد  الإنقاذ  احلوار 

من�ضب عمل.
اململوك  املجمع  ويعاين 

من  حداد  علي  االأعمال  لرجل 
م�ضري  يهدد  ما  وهو  �ضائقة, 
املجمع  كون  العمال  مئات 
ي�ضم قناتي: دزاير نيوز ودزاير 
اجلزائر  وقت  وجريدتي:  تيفي 
بالفرن�ضية,  تون«  و«لو  بالعربية 
وبناء عليه نا�ضد عمال املجمع 
الإيجاد  اجلميع   االإعالمي 
هذه  م�ضتقبل  ي�ضمن  خمرج 
وهو  االإعالمية,  املوؤ�ض�ضة 
علي  اأ�ضقاء  رف�ضه  الذي  االأمر 
فيما  خ�ضو�ضا  ب�ضدة,  حداد 
يتعلق ببيع ح�ض�ضهم يف املجمع 
االإعالمي كمحاولة الإنقاذه رغم 
وتاأخر  لل�رسكة  املايل  العجز 

الرواتب.
�س.ب

نهاية  اأن  �ضك  دون  من  بات 
راأ�س  على  من  ال�ضعيد  �ضيدي 
للعمال  الوطنية  النقابية  رئي�س 
ت�ضميتها  للبع�س  يحلو  كما  اأو 
لل�ضلطة  االجتماعي  بالذراع 
اأو  قو�ضني  قاب  اأمرا  اأ�ضبح 
وزارة  رف�س  بع�س  وذلك  اأدنى 
الفارطني  اليومني  الداخلية 
كان  الذي  للموؤمتر  الرتخي�س 
 , تنظيمه  ال�ضعيد  �ضيدي  ينوي 
ناهيك عن منع هذا االأخري من 

ال�ضفر اإىل اخلارج .
�ضيدي ال�ضعيد الذي عمر طويال 
العمالية  النقابية  راأ�س  على 
رموز  من  العديد  من  وبدعم 
النظام ال�ضابق, فاإن �ضقوطه من 
اأ�ضبح  الهام  التنظيم  راأ�س  على 

عن  احلديث  وبداأ   , و�ضيكا 
خلالفته  املطروحة  االأ�ضماء 
يف  املتوغل  التنظيم  هذا  يف 

خمتلف املوؤ�ض�ضات الوطنية .
�ضيدي ال�ضعيد الذي ورد ا�ضمه 
يف قائمة املمنوعني من ال�ضفر 
من  موؤخرا  منعه  مت  اأن  بعد   ,
اجلزائر  مطار  عرب  ال�ضفر 
بع�س  حتدثت  كما  ولي�س   ,
الهروب  حماولته  امل�ضادرعن 
�ضيدي  اأن  وقالت   , طائرة  يف 
اخلارج  اإىل  كان متجها  ال�ضعيد 

عرب املطار , ومت منعه فقط 
ويوجد �ضيدي ال�ضعيد على راأ�س 
االحتاد العم للعمال اجلزائريني 
منذ العديد من ال�ضنوات و الذي 
بن حمودة  احلق  عبد  بعد  جاء 

حتى  اأنه  م�ضادر  ت�رس  فيما   ,
تعيني �ضيدي ال�ضعيد على راأ�س 
هاته النقابية كانت باإيعاز فوقي 
منذ العديد من ال�ضنوات , و اأن 
اأطرافا يف ال�ضلطة كانت تدعم 
راأ�س  على  ال�ضعيد  �ضيدي  بقاء 
اأنه  رغم   , الهام  االإحتاد  هذا 
ت�ضيف م�ضادرنا اإىل اأن حظوظ 
جنوحات كانت اأكرب من �ضيدي 
االحتاد  هذا  لرئا�ضة  ال�ضعيد 
يحظى  كان  جنوحات  كون   ,

بالتفاف عمايل اأكرب .
حيث يروي اأحد امل�ضاركني يف 
النقابية  لهذه  املوؤمترات  اأحد 
ت�ضري  االأمور  كل  كانت  كيف   ,
لقيادة جنوحات لهذا التنظيم , 
وعندما اأتى �ضالل اآنذاك عندما 

من  بر�ضالة  جاء   , وزيرا  كان 
اآنذاك  الدولة  يف  كبري  م�ضوؤول 
و  ابتعد  جلنوحات  فيها  يقول 
ال�ضعيد  ل�ضيدي  االآن  الدور  اأن 
ومنذ   , التنظيم  هذا  لرتوؤ�س 
ال�ضعيد  و�ضيدي  الوقت  ذلك 
ي�ضيطر على اأقوى تنظيم نقابي 
يف اجلزائر و الذي له فروع يف 
خمتلف املوؤ�ض�ضات اجلزائرية , 
وامتدادات عميقة �ضعت بها اإىل 
املتوقع  ,ومن  عليه  ال�ضيطرة 
ل�ضيدي  القريب  ال�ضقوط  جدا 
خا�ضة   , الطرق  ب�ضتى  ال�ضعيد 
متتع  لطاملا  االأخري  هذا  اأن  و 
ال�ضابق  النظام  رجال  بحماية 

الذين رحلوا .
ع�شام بوربيع

عمر طويال بدعم من رموز النظام ال�شابق

�سق�ط و�سيك ل�سيدي ال�سعيد

بعد وقف بث دزاير نيوز

ق�شية طحكوت عمال جممع »وقت اجلزائر« يحتج�ن 

اإحالة ملف التحقيق البتدائي على النائب العام 
لدى املحكمة العليا 

النيابة  الثالثاء  اأم�س  اأحالت 
ق�ضاء  جمل�س  لدى  العامة 
اجلزائر و عمال باأحكام املادة 
االإجراءات  قانون  من   573
لدى  العام  النائب  اإىل  اجلزائية 
التحقيق  ملف  العليا  املحكمة 
قبل  من  املنجز  االبتدائي 
للدرك  الق�ضائية  ال�ضبطية 
�ضاأن  يف  باجلزائر  الوطني 
اجلزائي  الطابع  ذات  الوقائع 
طحكوت  للمدعو  املن�ضوبة 
حميي الدين ومن معه و يف �ضقه 

واملوظفني  باالإطارات  اخلا�س 
ال�ضامني ح�ضب ما جاء يف بيان 
�ضادر اأم�س االأربعاء عن النيابة 
العامة ملجل�س ق�ضاء اجلزائر.

ذات  ح�ضب  االأمر  ويتعلق 
امل�ضدر بكل من :

1- اأويحيى احمد ب�ضفته وزيرا 
اول �ضابقا.

القادر  عبد  م�ضعود  بن    -2
و  حاليا  ال�ضياحة  وزير  ب�ضفته 

وايل والية ت�ضيم�ضيلت 

�ضابقا.
ب�ضفه  الغني  عبد  زعالن   -3
والنقل  العمومية  االأ�ضغال  وزير 

�ضابقا.
4- يو�ضف يو�ضفي ب�ضفته وزير 

ال�ضناعة واملناجم �ضابقا.
5- زوخ عبد القادر ب�ضفته وايل 

والية اجلزائر �ضابقا.
ب�ضفته  االإ�ضالم  �ضيف  لوح   -6

وايل والية �ضعيدة حاليا.
7- بوكربيلة جلول ب�ضفته وايل 

والية �ضعيدة �ضابقا.

ب�ضفته  اهلل  من�ضور عبد  -بن   8
وايل والية البي�س �ضابقا.

9 -خنفار حممد جمال ب�ضفته 
وايل والية البي�س حاليا.

10-بن ح�ضني فوزي وايل والبتي 
ال�ضلف و�ضكيكدة �ضابقا.

املعنيني  اأن  البيان  اأو�ضح  و 
ارتكاب  وقت  وظائفهم  بحكم 
ي�ضتفيدون  املجرمة  الوقائع 
التقا�ضي  امتياز  اإجراءات  من 
الن�س  مبوجب  املكر�ضة 

القانوين املذكور اأعاله.

قا�ضي  االأربعاء  اأم�س  قرر 
اجلزائي  القطب  لدى  اجلنح 
الف�ضاد  ق�ضايا  يف  املتخ�ض�س 
اأحممد  �ضيدي  مبحكمة 
رجل   ق�ضية  تاأجيل  بالعا�ضمة 
املدعو  �ضيخي  كمال  االأعمال 
املتعلقة  الق�ضية  يف  »البو�ضي« 
يوم  اإىل  العقاريني  باملحافظني 

3 جويلية املقبل.

بذات  احلكم  قا�ضي  وكان 
مايو   22 يوم  قرر  قد  املحكمة 
الق�ضية  هذه  تاأجيل  املن�رسم, 
والدفاتر  بالوثائق  املتعلقة 
العقارية وعقود امللكية اخلا�ضة 
�ضيخي«.ويتابع  »كمال  ب�رسكة 
املتواجد  �ضيخي  كمال  املتهم 
رهن احلب�س االحتياطي, رفقة 
12 متهما اآخرا, يف اأربعة ملفات 

املتعلق  بينها امللف  يوجد من 
بق�ضية تهريب الكوكايني الذي« 
م�ضدر  ح�ضب  بعد«,  يربمج  مل 
العدل  وزير  وكان  ق�ضائي 
التحقيق  اأن  ك�ضف  قد  ال�ضابق, 
 700 من  اأكرث  حجز  ق�ضية  يف 
كغ من الكوكايني مبيناء وهران 
كمال  جانب  اإىل  تورط  اثبت 
االأ�ضخا�س  من  عدد  �ضيخي 

مزايا  وتلقي  الف�ضاد  ق�ضايا  يف 
مقابل ت�ضهيالت.

االبتدائي  التحقيق  اأن  واأ�ضاف 
اأ�ضخا�س  تقدمي  اإىل  اأف�ضى 
مزايا  وتلقي  الف�ضاد  بتهمة 
للمتورط  ت�ضهيالت  مقابل 
الكوكايني  ق�ضية  يف  الرئي�ضي 
له  اآخر  ن�ضاط  اإطار  يف  لكن 

كالرتقية العقارية.

القطب اجلزائي املتخ�ش�س يف ق�شايا الف�شاد مبحكمة �شيدي اأحممد

تاأجيل ق�سية "الب��سي" اإىل ي�م 3 ج�يلية املقبل 

ق�شية  نهب عقار خا�س ببنك كناب بتلم�شان

النائب العام ياأمر بت�قيف38 اإطارا  
العام لدى حمكمة  النائب  اأمر  
تلم�ضان  �ضبيحة اأم�س بتوقيف 
الذي  الف�ضاد  بتهمة  اإطارا   38
املالية  املوؤ�ض�ضات  ينخر  �ضار 
على خلفية حتقيقات معمقة مت 

فتحها  يف ق�ضية نهب العقار.
الق�ضية وح�ضب م�ضدر م�ضوؤول  
تعود اإىل قيام   املتهمني ال38  

ل�ضندوق  تابع  عقار   بنهب 
وحتويلها  واالحتياط   التوفري 
طريق  عن  فخمة  بنايات  اإىل 
والتزوير  النفوذ  ا�ضتعمال 
وثائق  يف  املزور  وا�ضتعمال 
تك�ضف   ومل  هذا   , ر�ضمية 
تفا�ضيل  عن  العامة  النيابة 
اأن  �ضاأنه  من  الذي  امللف  هذا 

تزال   ال  اأكرب   ملفات  يحرك 
خ�ضو�ضا  التحقيقات   قيد 
اأطلقت  قد  العامة   النيابة  وان 
 30 من  اأكرث  يف   حتقيقاتها 
ملف ف�ضاد والذي من �ضاأنه جر 
ال�ضامية  االإطارات  من  العديد 

اإىل العدالة .
حممد بن ترار
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امل�شت�شفى  ملف  ويعترب  هذا 
�شنة  درا�شته  انطلقت  الذي  الكبري 
 ، ال�شحة  وزارة  من  ب�أمر    2014
كب�ر  من  ل10  درا�شته  كلفت  حيث 
الذين  الربيط�نيني   املهند�شني 
للم�رشوع  تف�شلي   بعر�ض  ق�موا  
بو�شي�ف  امل�لك  عبد  الوزير  اأم�م 
لتلم�ش�ن  الوالئي  املجل�ض  مبقر  
مب�رشوع  احل��رشون  متتع  اأين    ،
تلم�ش�ن  يف  جزائري  م�شت�شفى  اأكرب 
الذي ك�ن متوقع� اأن ي�شتهلك 4 اآالف 
ملي�ر �شنتيم، وخ�ش�شت له احلكومة 
األف ملي�ر �شنتيم كغالف اأويل ، لكن 
ومعه  ذلك،  بعد  اختفى   امل�رشوع 
وبقى  كلفت املاليري،  التي  الدرا�شة 
حربا على ورق ، خ�شو�ش� وانه ك�ن 

من امل�ش�ريع ذات االأولية يف االجن�ز 
الكبري   امل�شت�شفى  عن  العزلة  لفك 
اال�شتعم�رية  احلقبة  اإىل  يعود  الذي 
اإن  املنتظر  من  اأخر  ج�نب  من   ،
ت�أخر م�رشوع  فتح حتقيق�ت يف  يتم 

اخلدم�ت  متعددة  عي�دة   18 اجن�ز 
مبختلف اأنح�ء الوالية ب�الإ�ش�فة اإىل 
مت  والتي  لال�شتعج�الت  م�ش�لح   04
م�شلحة  لهم  من  قبل  من  تعطليه�  
يف البزن�شة يف �شحة املواطن ، من 

ج�نب اآخر �شي�شمل التحقيق طريقة 
ال�شحي  القط�ع  يف  اال�شتثم�ر  منح 
على  اخل��شة  امل�شت�شفي�ت  واإق�مة 
من  خمت�شني  اأطب�ء  حرم�ن  راأ�شه� 
حق اإق�مة عي�دة �شحية ب�لرم�شي يف 
الوقت الذي  مت منح اأحد الع�شكريني 
ال�رشقي  ب�ملدخل  اأر�شية  قطعة 
الإق�مة  بقر�ض  مدعم�  للمدينة 
م�شت�شفى  الذي مت جت�شيده لكن مت 
التجميل   ملواد  خمزن  اإىل   حتويله 
وتهريب راأ�ض امل�ل الر اخل�رج حيث 
تهريب  بتهمة  توقيفه  مت  اأن  �شبق 
واأدين  ا�شب�ني�   اإىل  االأموال  روؤو�ض 
اليزال  الذي  الوقت  يف  ب�ل�شجن 
الذي  الوقت  ، يف  مغلق�  امل�شت�شفى 
م�شت�شفى  اإق�مة  من  خمت�شني  حرم 
مب�لهم اخل��ض ومن �ش�أن التحقيق�ت  

اأن تك�شف جت�وزات اأكرب  .

قطاع ال�شحة بتلم�شان

حممد بن ترار

م�ست�سفى ب4�آالف مليار دون جت�سيد 
 

.      18عيادة و04 ا�شتعجاالت دون اإمتام 

با�شرت ال�شلطات االأمنية  لوالية تلم�شان حتقيقات معمقة يف  العديد من امللفات الثقيلة التي هزت قطاع ال�شحة  خالل 
الع�شرية املا�شية والتي تبني اأن اإطرافا فاعلة مهمتها البزن�شة يف �شحة املواطنني وراء  تاأخري هذه امل�شاريع للمحافظة 
على م�شالح بع�س العيادات اخلا�شة التي جعلت من �شحة املر�شى ، على راأ�شها ق�شية امل�شت�شفى الكبري وعملية اإجناز 

18 عيادة و04 م�شالح لال�شتعجاالت التي ال تزال  قيد االإجناز رغم اأنها تدخل �شمن الربنامج اخلما�شي ما قبل املا�شي  
ناهيك على العديد من امل�شاريع اال�شتثمارية يف القطاع التي ا�شتعملت لنهب املال دون  جت�شيد امل�شروع.

بقلم: عماره بن عبد اهلل 

»حادثة �ملغيلي« ... �أي خطر يهدد مرجعية �الأمة �جلز�ئرية .. !!
  فعال اأثبتت االأي�م والتج�رب اأنهم قوم ال 
بل  احلجة،  ميلكون  وال  النق��ض  يح�شنون 
ال�شب  اأو  ال�رشب  هي  املثلى  طريقتهم 
التف�شيق والتكفري...!!، فعال هم وبكل  اأو 
�شبيال  العنف  اإمتهنت  جم�عة  و�شوح 
للتعبري عن اأفك�رهم، ل�شبب واحد ووحيد 
ي�  هيه�ت  دليلهم،  و�شعف  حجتهم  وهن 
من تدعون ن�شبكم لل�شلف وال�شلفية، ي� من 
ترون اأنف�شكم وفقط، ي� من اعتديتم على 
اإال  اإله  ال  كلمة  يكفي  اأال  املغيلي،  االإم�م 
اهلل حممد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
بع�شن�  اأذية  ومتنع  �شفن�  وتوحد  لتجمعن� 

عن بع�ض...هيه�ت هيه�ت... !!
  يف الوقت الذي تن�شغل ال�شلط�ت االأمنية 
واملنهمكة  بل  اجلزائر،  يف  وال�شي��شية 
ال�شل�ض  ال�شي��شي  لالنتق�ل  التح�شري  يف 

حد  اإىل  غ�فلة  جتده�  لالأ�شف  لل�شلطة، 
الط�ئفي  اخلطر  عن  والن�شي�ن  الذهول 
ع�شن�  ب�شببه  الذي  البالد،  يف  الوه�بي 
االأ�شبوع،  هذا  واأمل  ح�رشة  بكل  وع�ي�شن� 
ح�دثة  ك�ل�ش�عقة،  علين�  نزلت  ح�دثة 
فتحت بتف��شيله� الظ�هرة واخلفية، عدة 
مل�شتقبل  اإ�شتفه�م  وعالم�ت  خم�وف 
اجلزائر  يف  املرجعية  لواقع  جمهول، 
اعتدى  وهو  الدينية،  اأبع�ده�  يف  ال�شيم� 
�شنيع ومدان ق�م به نفر من النحلة الوه�بية 
ببلدية بئر ال�شهداء بوالية اأم البواقي على 
اإم�م م�شجد ال�شيخ العربي التب�شي، ال�شيخ 
الع�مل  جنل  املغيلي  الكرمي  عبد  االإم�م 
اإنه�  واهلل  املغيلي،  اأحمد  النبيه  الفقيه 
اأن تكون  جرمية �شنيعة ف�شيعة ، واأخ�شى 
بداية لفتنة ط�ئفية مذهبية ، مم� يدعونن� 

اىل مزيدا من اليقظة واالنتب�ه، بل والعمل 
الوطن،  حترق  ال  حتى  دابره�  قطع  على 
يف  الدامية  ال�شنوات  فنت  اأحرقته  كم� 
بوادر  القرن امل��شي، نعم هي  ت�شعيني�ت 
التي بداأت  الط�ئفية املذهبية  وموؤ�رشات 
ب�لفعل، بعدم� ُكن� م�لكيني اأ�ش�عرة ، ه�هو 
�شب�بن�  عقول  نحو  يت�شلل  الوه�بي  الفكر 
ف�ش�ر امللتحون وغري امللتحني وه�بيون ، 
و�ش�ر املق�رشون لثي�بهم وغري املق�رشين 
وه�بيون، بل هن�ك ممن ابتالهم اهلل بهذا 
واثقني  غري  نفو�شهم  اأعم�ق  يف  الفكر 
يعملون  جتدهم  لكن  منهجهم،  �شحة  من 
الط�ئفي �شد  ال�شحن  اأجل  ليال نه�را من 
ال�شوفية والطرقية، ف�أي اإم�م ي�شدل يديه 
الطري  نظرة  اإليه  ينظرون  ال�شلوات  يف 
التو�شل  اإم�م يتحدث عن  واأي  اللحم،  اإىل 

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ب�شيدن� 
نظرة  اإليه  ينظرون  دع�ئه  يف  به  ي�أتي  اأو 
يرفع  اإم�م  واأي  املتهم،  اإىل  ال�رشطي 
املكتوب�ت  ال�شلوات  بعد  الدع�ء  يديه يف 
يجل�ض  اإم�م  واأي  حداد،  ب�أل�شنة  ي�شلقونه 
يقولون  اجلم�عي  والقراآن  الذكر  حلق  يف 
عنه م� مل يقله م�لك يف اخلمر، واأم�م هذا 
املتخرجون يف  االأئمة  على  واحلقد  الغل 
الزواي�، جعلهم يف عدة مرات ويف جه�ت 
كثرية من الوطن يجمعون كيدهم ويعتدون 
ب�ل�رشب املربح املف�شي اإىل العجز، على 
من  وخ��شته  اهلل  واأهل  اهلل  كت�ب  حملة 
ب�لفكر  عقولهم  تتلوث  مل  الذين  اأئمتن� 
اخلبيث  الورم  هذا  املرجتف،  الوه�بي 
الذي و�شعته املخ�برات ال�شهيوم��شونية 
يف االأمة االإ�شالمية، هذا الفكر الذي ق�م 

من ينت�شبون اإليه به�ته ال�ش�بقة  اخلطرية 
ب�أحك�م  ف�شوله�  تنتهي  اأن  ينبغي  ال  التي 
اأن  ينبغي  بل  املعتدين،  تدين  ق�ش�ئية 
ملج�بهة  اأجهزته�  كل  له�  الدولة  ت�شتنفر 
هذا الفكر الوه�بي الأنه وافد غريب على 

اأر�شن� ودي�رن�.
اأ�شف  كل  ومع  ...نقوله�  الق�رئ  عزيزي 
تروج  اجلزائر  يف  الف�ش�ئي�ت  جل  التزال 
اجلزائرية  االم  ك�أن  الوه�بية،  مل�ش�يخ 
ف�الإعالم  وعليه  واحدا،  ع�مل�  تنجب  مل 
اجلزائري يحتم عليه الوقوف وقفة احرتام 
وتقدير للعلم�ء وامل�ش�يخ وطلبة العلم وهم 
ب�لع�رشات منت�رشين يف اجلزائر العميقة، 
كلهم جد واإجته�د من اأجل الوطن، وحم�ية 
االجتم�عي  واأمنه  الدينية  مرجعيته 

والروحي.

للجزائرية  الع�م   املدير  اأكد 
،املهند�ض  لل�شلب   القطرية 
وعن  املهندي،    اأحمد  يو�شف 
تواجد  »اأي كيو اأ�ض«  يف املعر�ض 
الث�نية  دورته  يف  الدويل  اجلزائر 
املع�ر�ض  بق�رش  واخلم�شون 
ب�جلن�ح  البحري  ال�شنوبر 
اجلزائرية  اأن  املركزي«ب«  
اأول  �شتكون  لل�شلب  القطرية 
للخ�رج يف مطلع  �شحنة م�شدرة  
�شنة 2020 ، كم� اأن  »اأي كيو اأ�ض« 
الت�شليح  حديد  اأو  »الريب�ر«  تنتج 
املب�ين   ي�شتخدم يف  الذي  الع�دي 
احلديد  لف�ف�ت  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
 5 ننتجه�5.  التي  واملق��ش�ت 
الرتكيز  مع   ، ملم   40 اإىل  ملم 
بوا�شطة  املحلي   ال�شوق  على 
اأولوية  لكونه يحتل  تلبية ح�جي�ته 
اأ�ض«   كيو  اأي   « لـ  ب�لن�شبة  خ��شة 
االأ�شواق  اإىل  الذه�ب  بعده�  ليتم 

الع�ملية 
 96 اإىل  اليوم   و�شلت  ال�رشكة 
وفيه�  ال�رشكة،  بن�ء  من  ب�مل�ئة 
ونحن  اجلزائر   من  ع�مال   950
نتكلم   وال  اإنت�ج  عن  نتكلم  االآن 
على  ونتكلم  م�رشوع   بن�ء  عن 
جزائرية   بخربات  ال�رشكة   اإدارة 
وبلغ  التكوين   وم�زلن�  يف مرحلة 
لل�رشكة  الفعلي  االإنت�ج  ح�يل  
 200 لل�شلب  القطرية  اجلزائرية 
ا�شتكم�ل  مرحلة  يف  طن  األف 
اأخذن�ه  كبري  وهذا حتد  امل�رشوع 
على ع�تقن� واالآن دخلن� يف ال�شوق 
وحدات  وكل  املبيع�ت  يف  وبداأن� 
ويف  االإنت�ج  يف  دخلت  الدرفلة 
ال�شنة  �شيتم ا�شتكم�ل  نه�ية هذه 
كل  قط�ع�ت امل�رشوع   لن�شل  اإىل 
املبتغى وهو 2 مليون طن  وبعده� 
�شنقوم بتقييم هذه املرحلة  االأوىل  
فيم�  لنطلع   فنه�يته�   هي  التي 
ال�شوق  احتي�ج�ت   حلجم  بعد  
هذه  درا�شة  عن طريق  اجلزائري 
مرحلة  وكل  االقت�ش�دية  املرحلة 
املنتج  من  معينة  لنوعية   حتت�ج 
التي يحت�جه� ال�شوق ويف املرحلة  
الذه�ب   اإمك�نية  هن�ك   الث�نية  

اإىل قط�ع تركيب ال�شي�رات.

زيادة  عدد املوظفني   اإىل 
موظف  1800

 واأو�شح  �شفي�ن �ش�يب �شتي ن�ئب 
القطرية  للجزائرية  الع�م  املدير 
اإىل  اليوم  و�شلن�  اأنن�  لل�شلب 
املرحلة النه�ئية الإجن�ز امل�رشوع 
و�شينتهي  االأ�شغ�ل   تقدم  مع 
  ،2019 نه�ية  قبل  امل�رشوع  هذا 
اأكتوبر  يف  االإنت�ج  يف  دخلن�  ولقد 
ق�مت  �رشكتن�  اأن  2017،كم� 
جزائرية  ع�ملة  اأي�دي  بتوظيف  
، موؤكدا اأنه يطمح الرتف�عه�  اإىل 
1800 موظف مع انته�ء اإجن�ز هذا 
ب�مل�ئة  اأن80  م�شريا   ، امل�رشوع 
يف  دخلت  االإنت�ج  وحدات  من 

مرحلة االإنت�ج. 

بلوغ 4 مليون طن م�شتقبال  

�شتي  ق�ل  الت�شدير،  يخ�ض  فيم� 
اجلزائري  لل�شوق  االأولوية  اأن 
الت�شدير  يف  للدخول  املحلي 
ولقد بداأن� بدرا�شة بع�ض االأ�شواق 
اإفريقي�  غرب  �شوق  بينه�    من 
قمن�  ،ولقد  االأوروبية  ال�شوق  و 
للت�شدير  الدرا�ش�ت   ببع�ض 
الأوروب� وتقديراتن�  مع نه�ية هذه 
ال�شنة  ،ك��شف� عن بع�ض امل�ش�ريع 
م�رشوع  وتتمثل يف  الدرا�شة   قيد 
عليه  نعول  الذي  جبيالت  غ�ر 
كثريا  وهذا اإذا خرجت  الدرا�شة 
بنتيجة اإيج�بية وهذا  �شي�شمح لن� 
،م�دة  امل�ئة   م�ئة  يف  ب�الإدم�ج  
غ�ر  املتواجدة يف  اأولية جزائرية 
جبيالت  مع االعتم�د على اأي�دي 
ع�ملة  جزائرية وهذا هو الهدف 
يخ�ض   وفيم�  اإليه  ن�شبو  الذي 
الرتاب  ربوع  يف  املوزعة  الفروع 
الوطني مو�شح� �شتي اأن املنطقة 
بجيجل   امليلية  بالرة   ال�شن�عية  
م�رشوع  وهن�ك   ، مرحلتني  فيه� 
اآخر يف نف�ض املنطقة » بالرة« مل 
يتم  درا�شته بعد  حيث اأنن� نطمح 

لبلوغ 4 مليون طن.      
حكيم مالك  

اجلزائرية القطرية لل�شلب 

ت�سدير �أول �سحنة مطلع 
 2020

.      �شفيان �شايب �شتي:  نعول كثريا على »غار 
جبيالت  و نطمح لبلوغ 4 ماليني طن م�شتقبال

بتهمة تهريب روؤو�س املال اإىل اخلارج وخمالفة قانون ال�شرف

�لتحقيق مع �سركة »�أڤرو �أندو�سرتي«   مبحكمة �لغزو�ت 
وكيل  اإن  ر�شمية  م�ش�در  اأكدت 
اجلمهورية لدى حمكمة الغزوات  قد  
خربو�ض  كم�ل  امللي�ردير  ا�شتدعى 
اأندو�شرتي«   »اأڤرو  �رشكة  �ش�حب 
ق�شية   يف  ل�شم�عه   ، اإم�مه  للمثول 
ب��شترياد  املعني  قي�م  تخ�ض   يف 
م�شبقة  رخ�شة  بدون  فالحيه  اآالت 
ال�رشف  ق�نون  خم�لفة  و�شبهة 

وحركة روؤو�ض االأموال نحو اخل�رج 
عرب  مين�ء الغزوات .

اأڤرو   « �رشكة  �ش�حب  وك�ن  هذا   
موؤخرا  اأندو�شرتي«  �شدر يف حقه 
الرتاب  مغ�درة  من  ب�ملنع  اأمر 
الوطني  الرتب�طه يف عملي�ت نهب 
االتف�قي�ت  احرتام  وعدم  العق�ر 
،والتهريب الدويل لروؤو�ض االأموال ، 

خ��شة وان املعني �شبق له اال�شتف�دة 
»�شوجيدي�  م�شنع  خو�ش�شة  من 
وتوعد  مبغنية   الزيت  ل�شن�عة    «
ب�حلف�ظ على  عم�له ون�ش�طه ، اإال 
اإن �ش�حب ال�شنع مبجرد ا�شتف�دته 
امل�شنع  بغلق  ق�م  ال�شفقة  من  
اإىل  وحوله  العم�ل   اأغلب  و�رشح 
واحل��شدات  للجرارات   خمزن 

مت  التي  لهم�   الت�بعة  واملعدات 
االأموال  روؤو�ض  تهريب  ا�شتغلهم يف 
عرب مين�ء الغزوات ، هذا  وقد تبني 
ان  �ش�حب هذه ال�رشكة قد حت�شل 
من  كقرو�ض  املاليري  مئ�ت  اإىل 
اىل   تهريبه�  ومت  اجلزائرية  البنوك 
اخل�رج يف انتظ�ر  م� �شتك�شف عنه 

التحقيق�ت

تلم�شان حممد بن ترار

راأي

البويرة

مر�ض غريب يتلف حم�سول �لبطاطا
الفالحني  عديد  موؤخرا   ، �شدم 
ب�ش�م غرب ع��شمة  مبنطقة عني 
مر�ض  بظهور  البويرة  والية 
واإتالف  تعفن  يف  ت�شبب  غريب 
جعلهم  م�  البط�ط�  حم�شول 
مبن��شدتهم  طوارئ  ح�لة  يعلنون 
والو�شية  املعنية  اجله�ت  جميع 
ميكن  م�  واإنق�ذ  الع�جل  للتدخل 

اإنق�ذه قبل تكبدهم خ�ش�ئر ف�دحة 
ح�له�  على  االأمور  بق�ء  ح�ل  يف 
الذين  الفالحني  بع�ض  وح�شب   ،
انهم   « الو�شط   « ليومية  حتدثوا 
اإال  الغريب  الداء  لهذا  ينتبهوا  مل 
بجميع  ق�موا  انهم  رغم  موؤخرا 
التي  حم��شيلهم  حم�ية  اإجراءات 
يتف�ج�أوا  اأن  قبل  عليه�  اعت�دوا 

مت�شل  �شي�ق  ويف   ، الط�رئ  بهذا 
الفالحة  مديرية  م�ش�لح  ق�مت 
ب�إر�ش�ل عين�ت من املح�شول اإىل 
وزو  بتيزي  خدة  بن  ذراع  خمرب 
اأنه� ال  ، موؤكدة  للتح�ليل  لعر�شه� 
ميكنه� الت�رشيح ب�أي �شيء اإال بعد 
ظهور نت�ئج التح�ليل خالل االأي�م 
ع��شت  ب�لذكر  .واجلدير  الق�دمة 

والية البويرة املو�شم الف�رط اأزمة 
ا�شتدعى  البط�ط�  منتوج  ت�شويق 
تدخل الوزارة الو�شية التي اأر�شلت 
جلنة خ��شة جمعت ك�فة االأطراف 
وجتنب  الو�شع  لت�شوية  املعنية 

الفالحني خ�ش�ئر ف�دحة .
اأح�شن مرزوق

حممد بن ترار
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مفعول  ابطال  نعي�ش  اليوم  نحن   
املخلوع  ال�سابق  النظام  رمز  لغم 
الذين  تباعا   قادته  من  وعدد 
حتقيقا  ال�سجون  يف  يقبعون 
على  وا�رصاره  ال�سعب  ملطالب 
التغيري و طالب مبحاربة الفا�سدين 
وحما�سبتهم ولعل املحاكمات التي 
مطالب  من  هام  جزء  الآن  جتري 
واألح  رفعت  التي  ال�سعبي  احلراك 
احلراك على جت�سيدها بعد ك�سف 
هرم  اأعلى  نخرت  ف�ساد  ق�سايا 
ح�سارية  �سورة  يف  باإرادة  الدولة 
املجتمع  ن�سج  مدى  عن  تنم 
اجلزائري وثقافة املواطنة العالية 
للفرد اجلزائري ال�سالح التي بات 
املحافظة  خالل  من  بها  يتمتع 
وال�سلمي  الإن�ساين  الطابع  على 
وال�ستمرار يف   ، ال�سعبي  للحراك 
واإثبات  والتحذير  التوعية  تقدمي 
اأن اجلزائريني مل يخرجوا ل�سوارع 
والنهب  التخريب  بهدف  البالد 
وال�سعبوية  والع�سوائية  والعبث 
 “ النظام  تغيري  اأجل  من  واإمنا   ،
اأنها  اعتقادهم  ح�سب   ” البايل 
هزيلة  وه�سة  م�سابة  منظومة 
معاين  كل  اإل  البالد  منها  مل جتن 
الف�ساد بكل تعريفاته ، علينا اليوم 
نوعية املطالب املرفوعة  حتديد 
ال�ساكلة  على  ا�ستمراريتها  ومدى 
تغريها متا�سيا  اأو  عليها  التي هي 
لل�سلطة  فعل  ردود  اأو  مل�ستجدات 
على  احلفاظ  �رصيطة  احلالية 
التاأطري  غياب  وعدم  ال�سلمية 
ال�سيا�سي الذي من �ساأنه اأن ي�سكل 
قوة  يف  توؤثر  قد   ، �سعف  نقطة 
الو�سول  دون  وحتول   ، املطالب 
التي  املاليني  اأهداف  حتقيق  اإىل 
نخبة   ح�سور  يف  لل�سارع  خرجت 
فاعلة وفعالة  تقود احلراك تُ�سكل 
نقطة قوته وركيزته ، على نقي�ش 
بحتمية  البع�ش  اإليه  يدعو  ما 
ت�سكيل قيادة للحراك ، فغياب قادة 
ال�سعبية   والرادة  الفورة  ون  ي�سريرّ
ال�سعب  من  يجعل  النظام  �سد 
ال�ستقطاب  طريق  عن  اخرتاقه 
خلدمة اأجندة اأخرى غري تلك التي 
خرج اجلزائريون من اأجلها كما اأنه 
حري بنا وحقيق علينا التفريق بني 
وبني   ، ويحميه  احلراك  ياأطر  من 
يخلق  قد  والذي  احلراك  قيادة 
�رصخا  وي�ستت احلراك ويبعده عن 
هدفه الأ�سمى وهو نظام  �سيا�سي 
يتمتع  كفاءة  ذو  �ساب  جديد 
والأخالقية  ال�سيا�سية  باملرونة 
ال�سعب  م�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق 
اجلزائري  ال�سارع  ومقاربات   ،
وتطلعه  ال�ست�رصافية  ونظرته 
ويعيد  امل�ستقبلية   للتحديات 
موؤ�س�ساته  على  �سيادته  لل�سعب 

ال�سيا�سية والد�ستوري.

الوحدة التي ك�شرت 
الطغيان

التي  اجلزائري  ال�سعب  وحدة  اإن 
اأخ�سعت الرئي�ش وجعلته جمربا ل 
وت�سليم  التنحي جانبا  خمريا على 
الأجندة  واأرهبت  الدولة  مفاتيح 
ورحيل  ال�سديقة  قبل  اخلارجية 
قادة ورجال النظام اأك�سب احلراك 
و�سجاعة  رهيبة  قوة  ال�سعبي 
الهدف  عن  حتيد  لن  و�سالبة 
و  اليجابي   التغيري  املن�سود وهو 
قيام جمهورية ثانية قوامها العدل 
والقانون  وامل�ساواة  والعدالة 
حقوق  واحرتام  واملوؤ�س�سات 
الن�سان واحلريات وتكافوؤ الفر�ش 
الأهواء  دولة  ل   ، التقا�سي  دون 
يتحقق  لن  كله  هذا  و  واللوبيات 
الواقع  اأر�ش  على  اجلزائر  يف 
احليوي  باحلراك  اإل  يتج�سد  ولن 
ال�رصائح  لكل  املوحد  ال�سلمي 
تلني  ل  التي  والعزمية  وبال�سرب 
ورفع اأق�سى درجات احليطة وروح 
فرد  كل  لدى  والوعي  امل�سوؤولية 
ان�سانية  ثورة  وجعلها   ، جزائري 
جزائر  لبناء  الن�رص  حتى  �سلمية 

لكل اجلزائريني .
ل  مما  جلي  وب�سكلي  الوا�سح 
احلراك  اأن  لل�سك  جمال  يدعو 
م�ستوى  وعلى  عموما  ال�سعبي 
منذ  املرفوعة  املطالب  ت�سكيل 
غاية  اإىل  فرباير  والع�رصين  الثاين 
والتي  ع�رص  ال�سابعة  اجلمعة 
و  �سيا�سية  تراكمات  نتاج  هي 
وا�سح  ب�سكل  �سرنى  ممار�سات 
اأن هناك مطالب حتقق جزء هام 
�سعبي  حراك  وجود  و�سط  منها 
موقف  اأ�سعف  م�ستمر،  �سخم 
حملي  حرج  يف  وجعلها  ال�سلطة 
ودويل ، وفر�ش على �سناع القرار 
خمرج  عن  البحث  اجلزائر،  يف 
اآمن ومقبول  ، كما علينا  �سيا�سي 
يزال  ما  الن�سال  باأن  القرار 
ال�سيا�سي  التغيري  اأجل  من  طويال 
واحدة  دفعة  التغيري  ميكن  فال 

واحلقيقي  اليجابي  التغيري  واإمنا 
�سيا�سية  ومنظومة  فكر  ل�سناعة 
والأ�س�ش  والقواعد  البنى  كاملة 
والدعامات لها ا�سرتاتيجية الدولة 
فيها  ترت�سم  الع�رصية  املدنية 
�سيا�سي  لنظام  جديدة  مالمح 
ومبادئ  لقيم  خا�سع  ع�رصي 
وهوية املجتمع اجلزائري الأ�سيل 
اأن  رغم  نوفمربية  بادي�سية  دولة 
هذا ال�سيناريو ل يبدو عمليا �سهال 
 ، عوائق  بعدة  ين�سدم  اأنه  اإل   ،
احلقيقي   ال�سيا�سي  التغيري  لأن 
مرحلة  يف  هو  عليه  نعول  الذي 
الأويل  والت�سكل  ال�سيا�سي  البناء 
للدولة  املوؤ�س�ش  اجلديد  للفكر 
يجب  اجلديد  ال�سيا�سي  والنظام 
للتح�سري  الكايف  الوقت  اعطائه 
والتخطيط  والتاأطري  والتنظيم 
وبناء ا�سرتاتيجية العمل يف الوقت 
توا�سل  ظل  يف  خا�سة  الراهن 
وطابعه  ال�سلمي  ال�سعبي  احلراك 
واأهمية  وحيويته   ، احل�رصي 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  ا�ستمراريته 
تاأطريه  على  والعمل  اجلزائر،  يف 
وال�سامن  ال�سبيل  فهو   ، �سيا�سيا 
ال�سعب  تطلعات  لتحقيق  الوحيد 
 ، وممتلكاته   حقوقه  وحماية 
يف  مهم  �سغط  عامل  و�سي�سكل 
عملية النتقال ال�سيا�سي .. انتقال 
املعامل  وا�سح  ايجابي  �سيا�سي 
ارادة  هناك  مادامت  والروؤى 
جديدة  اإطارات  لتمكني  �سيا�سية 
دون  الدولة  ت�سيري  من  جزائرية 
الكفاءات  من  املوؤ�س�سات  اإفراغ 
النزيهة وال�رصيفة  ، انتقال �سيا�سي 
ل يق�سي اأحدا ، ويجنب البالد اأي 
منزلقات تهدد الأمن القومي للبالد 
كفاءات  يحوي  �سيا�سي  نظام   ،
اأخالق  لها  متمكنة  وطنية  �سابة 
ومكانة ووزن  متثل واجهة جديدة 
بعيدة  روؤية  ولها  للدولة اجلزائرية 
املدى للدولة  واأ�سلوب ت�سيري وهي 
واخلربة  الكفاءة  من  ولها  متوفرة 
حتتاج  فقط  لها  ما  والنزاهة 
اأمر تفر�سه �سريورة  للفر�سة وهو 
على  التداول  ومنطق  احلياة 

املن�سب وت�سري �سوؤون الدولة فمن 
بلغ بب�ساطة �سن التقاعد يجب اأن 
يرتاح ويرتجل ويرتك مكانه لإطار 
اأن  يجب  الدولة  فموؤ�س�سات  �ساب 
على  التوافق  بعد  التغيري  يطالها 
اجلو  لها  يوفر  رئا�سية  انتخابات 
النظام  رموز  عن  بعيدا  العام 
ال�سابق مما ميكن من فر�ش واقع 
جديد �سيا�سي ينطلق منه احلراك 
اأخرى  مطالب  فر�ش  يف  ال�سعبي 
والتوافق  املنتخب  الرئي�ش  على 
املرحلة  مالمح  ر�سم  على  معه 
اأن  يجب  التي  املقبلة  ال�سيا�سية 
لأن  فيها  اق�ساء  ل  توافقية  تكون 
ترتبط  البالد  تعي�سها  التي  الأزمة 
التمثيل  منابر  وه�سا�سة  ب�سعف 
بني  التوافق  فاإن  وعليه  ال�سيا�سية 
احلراك ال�سعبي ومطالبة ومقاربة 
ل�سمان  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
يف  �سل�سة  ايجابية  انتقال  مرحلة 
ويجب  بقوة  متاحة  الد�ستور  اإطار 
يف  للتقارب  على  ال�ستغال  فقط 
وجهات النظر و الروؤى والنطالق 
يف لغة تخاطب جديدة كفيلة ب�سنع 
املوؤ�س�سة  بني  احلقيقية   اللحمة 
يبقى غري  الذي  ال�سعبي  واحلراك 
عرب  به  الت�سال  وميكن  ممثل 
وعمقها  املطالب  حلركة  تقدير 
نظام  مالمح  بناء  يف  واأهميتها 
جديدة  قيم  على  يرتكز  �سيا�سي 
تبني  جديدة  لواجهة  ويوؤ�س�ش 
تتناف�ش  و  بالتوافق  الدولة  وت�سري 
بناء  على  والأحزاب  الربامج  فيها 
الدولة دون �سعبوية يف الطرح وبناء 
الولءات  اأ�سا�ش  على  مكونات 
والذاتية  والأنانية  واملحاباة 
املقيتة  واجلهورية  املفرطة 
توظيفها  اإىل  البع�ش  ي�سعى  التي 
اخلارجية   الأجندة  ماآرب  لتحقيق 
ت�ساوؤل  اأن  واعتقد  اأكرثهم  وما 
النخب  عن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الر�سالة على  تفهم  اأن  هام ويجب 
�سلطات  تخاطب  املوؤ�س�سة  اأنها 
تقدير للظرف تبديها نخب مدينة 
و�سيا�سية تزنان اجلي�ش حتمل حلد 

الآن الكثري من الأعباء

بن  اأحمد  ملطار  العام  املدير  اأم�ش،  ك�سف 
العديد  اأن هناك  �سنان جنيب  بن  الدويل  بلة 
من التح�سريات القائمة لغر�ش اإجناح مو�سم 
اأن  املنتظر  من  الذي  املقبل  ال�سطياف 
اأو�سح املتحدث  اأين  ينطلق ر�سميا بعد غد، 
الإجراءات  كل  اأن  ل«الو�سط«  ت�رصيح  يف 
مغرتب  مليون  نحو  ل�ستقبال  متخذة 
وهران  مطار  من  اجلزائر  على  �سيتداعون 
قادمني من خمتلف الدول الأوربية و العربية 
كل  اأن  املتحدث  اأ�ساف  و  اأمريكا.  و  كندا  و 
املوؤ�رصات تفيد لإ�ستقبال ما يزيد عن مليوين 
طريق  عن  اجلارية،  ال�سنة  نهاية  مع  م�سافر 
الرحالت الداخلية و اخلارجية و بلغة الأرقام 
اأفاد اأن عدد امل�سافرين باخلطوط الداخلية 
قدر ب 2 مليون م�سافر فيما يتوقع اأن يوفق 
الرحالت  عرب  الوافدين  امل�سافرين  عدد 
اخلارجية اإىل عتبة مليون و 600 األف م�سافر 

ال�سنة املا�سية.
و  للمطار  العام  املدير  �سنان  بن  جنيب 
قيد  اجلزائرية  اجلوية  املحطة  بخ�سو�ش  
الإجناز، اأكد اأنه من املرتقب اأن يتم ت�سليمها 
مع بداية ال�سنة املقبلة 2020، ح�سب التقارير 
ال�سارمة  القرارات  عن  ناهيك  نتلقاها  التي 
التي اإتخذتها وزارة النقل و الأ�سغال العمومية 
التنفيذي  للم�سوؤول  التفقدية  اجلولت  و 
الأول عن ت�سيري �سوؤون عا�سمة الغرب مولود 

�رصيفي.

للمحطة  الإ�ستيعابية  القدرة  بخ�سو�ش  و 
الأولية  طاقتها  فتقدر  اجلديدة  اجلوية 
اأن  ميكن  و  �سنويا  م�سافر  مليون   3.5 اإىل 
ت�ستقطب 6 ماليني �سنويا كاأق�سى حد ممكن، 
ال�رصوع  عن  فك�سف  امل�ساريع  جديد  عن  و 
لتوفري  ال�سم�سية  الطاقة  من  الإ�ستفادة  يف 
التي  و  متنقلة   ممرات   6 ب  مرورا  الطاقة، 
اأجل  العاملية من  كبار املطارات  بها  تت�سف 
مو�سم  �سيما خالل  امل�سافرين  مرور  ت�سهيل 

احلج و مو�سم الإ�سطياف املقبلني.
اإ�سافة حلظرية لل�سيارات و املركبات بطوابق 
اإ�سافة لع�رصنة و رقمنة  ب�سعة 1200 مركبة، 
اأن ولية  و  الوثائق �سيما  و  الإجراءات  جميع 
وهران على موعد مع حمطة ريا�سية عاملية 
و املتمثلة يف األعاب البحر الأبي�ش املتو�سط، 
عدم  من  املغرتبني  بع�ش  �سكاوى  ب�ساأن  و 
بع�ش  نحو  مبا�رصة  جوية  خطوط  تخ�سي�ش 
الأ�سيوية  اأو  الأوروبية  املدن  و  العوا�سم 
ذلك  املتحدث  اأرجع  ال�سمالية،  اأمريكا  و 
لأ�سباب تقنية حم�سة و تواجد دائم خلطوط 
ك�سف  و  الدويل،  بومدين  نقل مبطار هواري 
انه لأول مرة خالل هذه ال�سنة مت تخ�سي�ش 
خط جوي يربط مدينة »�سرتا�سبورغ و مطار  
وهران« لأول مرة و مت منحه ل�رصكة الطا�سيلي 
للطريان يف اأوىل جتاربها نحو خطوط النقل 

اجلوي اخلارجي.
 اأحمد بن عطية

احلراك اجلزائري 

التحديات و ومقاربات التوافق وبناء الواجهة اجلديدة 
على مدار 17 جمعة من م�ضريات مكثفة متوا�ضلة ودون تراجع وخ�ضوع اليزال حراك اجلزائريني 
يك�ضف لنا عن حيثيات وظروف واأ�ضاليب راقية يف الن�ضال و اال�ضتماته بطابعه ال�ضلمي الالمتناهي 

عك�س الذي حدث يف عدد من دول العامل  يحتاج اإىل وقفة تاأمل ودرا�ضة حتليلية فاح�ضة ت�ضريحية 
بناءة لقوة و�ضدة وقعه على رموز نظام العهد البائ�س مما ميكن حتقيقه من مطالب �ضرعية 

وم�ضروعة وتطلعات م�ضتقبلية هامة حتقق جزء هاما مما يتطلع اإليه اجلزائريون وهو قيام جمهورية 
ثانية ودولة مدنية تكون دولة املوؤ�ض�ضات ال دولة الف�ضاد ال�ضيا�ضي واالأخالقي واالقت�ضادي 

واالجتماعي وغريها مما يعيد للمجتمع اجلزائري بريقه وملعانه و خ�ضو�ضياته ال�ضيا�ضية 
واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية املتفردة ف�ضال عن طبيعة النظام احلاكم .

عرب مطار اأحمد بن بلة الدويل بوهران

ت�سليم املحطة اجلوية اجلديدة يف 
2020 بطاقة 6 ماليني م�سافر �سنويا

حت�شريات ال�شتقبال مليون مغرتب 

�شكان حي 80 م�شكن بعني الرتك يف وهران

 خملفات ال�سوق الفو�سوي 
تثري االحتقان

التجار غا�شبون و يطالبون بتوزيع حمالت 
ال�شوق اجلديد املد�شن منذ 4 �شنوات

يتباكى اليوم  �سكان بلدية عني الرتك على 
الو�سعية ال�سيئة التي حتولت اإليها مدينتهم 
و  النظافة  بها املثل يف  كان ي�رصب  التي 
القليلة املا�سية،  ال�سنوات  التطهري خالل 
قادت  التي  امليدانية  اجلولة  من خالل  و 
»الو�سط« ملختلف �سوارع  و اأزقة املدينة 
يف  البلدية  مل�سالح  تام  عجز  على  وقفنا 
جمع  املتمثلة  و  ال�رصوريات  اأدنى  توفري 
القمامة يف ميعادها املحدد، حيث ل يكاد 
يخلو اأي حي اأو �سارع باملنطقة من اأكوام 
من القاذورات التي حتولت لديكور يطغى 
اجلنة،  �ساطئ  من  بكل  الرتك،  عني  علي 
حممد  حي  م�سكن،   80 حي  و  تروفيل، 
ال�سم�ش  ب�ساحة  املدينة  و�سط  غري�ش، 
و  فالكون«  »كاب  ب�ساطئ  الرئي�سية مرورا 
�ساطئ »بو�سيجور« و غريها من ال�سواطئ 
التي غزتها مياه ال�رصف ال�سحي و اإنت�سار 
حتى  و  ال�سالة  القطط  و  للكالب  كبري 
اجلرذان العمالقة التي اأ�سحت تتنقل بني 

ال�سواطئ.
الرتك  بعني  م�سكن   80 حي  �سكان  نا�سد 
عني  دائرة  رئي�ش  و  وهران  ولية  وايل 
من  ال�رصيع،  و  العاجل  بالتدخل  الرتك 
اأطفالهم  و  اأبنائهم  رفقة  اإنقاذهم  اأجل 
الر�سع، ب�سبب املزبلة املحاذية حليهم و 
مركز التكوين املهني و التي اأ�سحت مكبا 
غالبيتها  اأنواعها  للنفايات مبختلف  يوميا 
بعني  املوازي  ال�سوق  مبخلفات  تتعلق 
التجار  من  الع�رصات  ي�سم  الذي  الرتك 
الفو�سويني و حتى القانونيني، و من �سدة 
املفرغة  هذه  ت�سبب  للنفايات  الرتاكم 
قطع  امللتقطة يف  ال�سور  تظهره  ح�سبما 
الطريق، و املثري للقلق هي كمية البعو�ش 
يوميات  حولت  التي  الرهيبة  الذباب  و 
ظل  يف  �سيما  حقيقي  جلحيم  ال�ساكنة 
الأمر  الرطوبة  و  احلرارة  درجات  ارتفاع 
الذي ت�سبب يف تعر�ش الأطفال ال�سغار و 
ال�سيوخ و كبار ال�سن من اأ�سحاب الأمرا�ش 
يف  حادة  �سيق  و  ربو  لنوبات  املزمنة 
و  البلدية  م�سالح  �رصوع  جراء  التنف�ش 
النفايات  حرق  يف  التجار  بع�ش  اأحيانا 
املرتاكمة لفرتة تفوق الأ�سبوع، اأين يتحول 

حي 80 م�سكن اإىل كومة من الغبار الناجم 
بع�سها  للنفايات  الع�سوائي  احلرق  عن 
املخلفات  بع�ش  و  الزجاج  مثل  خطري 
الغا�سبون  ال�سكان  وجه  الكيميائية،حيث 
اإ�ستغاثة لوايل الولية مولود �رصيفي  نداء 
و  البيئة  اأو�ساع  اإليه  األت  لفتح حتقيق ملا 
الوهراين  الكورني�ش  بعا�سمة  املحيط 
عني الرتك التي غرق �سكانها يف القذارة 
اأعوان  رف�ش  و  متاطل  و�سط  القمامة  و 
النظافة يف جتميع الزبالة باإيعاز اأو لغياب 
اآليات جمع  الو�سائل كون 5 من  و  الآليات 
و  تعمل  ول  معطلة  حاليا   هي  القمامة 

مركونة بحظرية البلدية الرئي�سية.
اأ�سحاب  من  الع�رصات  طالب  جهتهم  من 
م�ستوى  على  ال�رصعية  غري  الطاولت 
وايل  من  الرتك  لعني  املوازي  ال�سوق 
النور  البلدية احلايل عبد  الولية و رئي�ش 
قطعوها  التي  بالوعود  بالوفاء  �سمارة، 
لهم مفادها ترحيلهم نحو ال�سوق املغطاة 
بها  املحالت  عدد  يبلغ  التي  اجلديدة 
مغلقا  زالت  ل  لكنها  طاولة  و  حمل   210
ال�سور  ح�سب  الأ�سطر  هذه  كتابة  حلد 
  4 منذ  تد�سينه  من  بالرغم  امللتقطة 
ال�سابق عبد  �سنوات من قبل وايل وهران 
توزيع املحالت على  الغاين زعالن، و مت 
علي  ال�سابق  »املري«  عهد  يف  اأ�سحابها 
طباق و يقوم حاليا ال�سباب ب�سداد الإيجار 
لكن تظل حمالتهم مغلقة  و هو ما دفعهم 
يت�سبب  الذي  الفو�سوي  بال�سوق  للتواجد 
م�سكن   80 حي  و  الرتك  عني  غرق  يف 
قد  و  هذا  النواحي،  كل  من  القمامة  يف 
تخوفهم  عن  امل�ستفيدون  ال�سباب  اأبدى 
ال�سلطات  عزم  عن  معلومات  ورود  جراء 
املغطاة  ال�سوق  تاأجري  احلالية  املحلية 
اإعتربه  الذي  الأمر  هو  و  اخلوا�ش  لأحد 
توعدوا  و  باملرفو�ش  الغا�سب  ال�سباب 
الأيام  خالل  عارمة  اإحتجاجات  ب�سن 
ال�سلطات  تتدخل  مل  ما  املقبلة  القليلة 
الولئية على حد ما جاء يف ت�رصيحاتهم، 
�سيما اأن ال�سوق املغطاة اجلديد جاهز و 

يتاآكل حاليا يف ظل غلقه. 
اأحمد بن عطية



وزارة  على  الأول  الرجل  ك�شف 
دادة  املهنيني  والتعليم  التكوين 
هام�ش  على   ، بلخري  مو�شى 
احلوار  للجنة  لجتماع  تراأ�شه 
ممثلي  وبح�شور  والت�شاور 
التكوين  لقطاع  الفيدرالية 
راأ�شهم  وعلى  املهنيني  والتعليم 
مبقر  بغلول  رابح  العام  الأمني 
وجوب  على   ، الوزارية  دائرته 
بان�شغالت  الفوري  التكفل 
عمال  تواجه  التي  وامل�شاكل 
الوزير  اأمر  حيث   ، قطاعه 
خالل ذات الجتماع يف حلحلة 
النقائ�ش  ومعاجلة  الرتاكمات 
غليان  بانفجار  تنذر  باتت  التي 
ال�شعبي  احلراك  عز  يف  العمال 
وقع  على  تعي�ش  الذي  ال�شلمي 
ع�رش  الثامن  لالأ�شبوع  اجلزائر 
التحديات  مقدمة  يف  وتاأتي   ،

ملف  الوزارة  تواجه  التي 
التعوي�شات  منح   ، الرتقيات 
متكني  مع   ، املقت�شدية  ل�شلك 
الرتقية  من  التوجيه  م�شت�شاري 
وكذا   ، مركز  مدير  ملن�شب 
معاجلة ملف ال�شكنات الوظيفية 
ال�شنوات  مرور  مع  حتول  الذي 
بالنفجار  مهدد  موقوتة  لقنبلة 
عن  ناهيك   ، حلظة  اأية  يف 

وتزامن  توافق  اقرتاح  درا�شة 
العطل ال�شنوية مع رزنامة قطاع 

الرتبية .
اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
وزير  اأن  اخلا�شة  م�شادرنا 
التكوين والتعليم املهنيني يتوجه 
اجلهوية  املديرة  لإ�شتدعاء 
للتكوين املهني  الوطني  للمركز 
ملحقة  بعد  عن  والتعليم  

على  اإحالتها  اأجل  من   ، ورقلة 
لتقدمي  القانونية  امل�شاءلت 
التي  الأ�شباب  حول  تو�شيحات 
تقف خلف دخولها يف �رشاعات 
واإطارات  موظفني  مع  مبا�رشة 
الذي  الأمر  وهو   ، باملركز 
العمال  احتقان  حدة  من  زاد 
من  الت�شعيد  بخيار  املتم�شكني 
وقفة  بتنظيم  خطابهم  لهجة 
املديرية  مقر  اأمام  احتجاجية 
املركزية  بالعا�شمة  اجلهوية 
للمطالبة  ال�رشقي  للجنوب 
التي  اجلهوية  املديرة  براأ�ش 
العجز  تبعات  م�شوؤولية  حملوها 
�شد  ،و  الرتاكمات  حلحلة  يف 
 ، املوظفني  مع  احلوار  قنوات 
املديرية  تتهم  �شكوك  و�شط 
للتعليم   الوطني  للمركز  العامة 
املهني عن بعد بالوقوف خلف 
الت�شرت على جتاوزتها املقرتفة 

يف حق العمال .

الأخريين  اليومني  يف  اأوقفت 
يف  املتخ�ش�شة  الأمن  م�شالح 
�رشعية  الغري  الهجرة  مكافحة 
بالكتيبة  املنظمة  واجلرمية 
بدائرة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
بعني قزام الواقعة على بعد حوايل 
420 كلم عن مقر ولية مترنا�شت 
 07  ، الأخريين  اليومني  يف    ،
يحملون  جن�شيات  اأفارقة  رعايا 
 ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
التقرب  واأثناء  والكامريون  ت�شاد 
التلم�ش  باإجراءات  للقيام  منهم 

مقيمني  اأنهم  تبني   ، القانونية 
وثائق  بدون  الوطني  بالرتاب 
ا�شتكمال  وبعد  هويتهم  تثبت 
مت  معهم  القانونية  الإجراءات 
اأمام اجلهات الق�شائية  تقدميهم 
�شنة  جميعا  حقهم  يف  �شدر  اأين 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
اإجراءات  ا�شتكمال  جزائري  
بتهمة  الوطني  الرتاب  الطرد من 

الإقامة الغري �رشعية .
�أحمد باحلاج

�سدد وزير �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني بلخري د�دة مو�سى خالل �جتماع عقده مع �طار�ت قطاعه ،على 
�سرورة �ال�سر�ع يف �لتكفل بان�سغاالت وم�ساكل �لعمال عرب �ملوؤ�س�سات �لتابعة لد�ئرة �لوز�رية ، خا�سة 

�إذ� علمنا �أن عمال �ملركز �لوطني للتعليم و�لتكوين �ملهني عن بعد ملحقة ورقلة متم�سكني بخيار 
�لت�سعيد من لهجة خطابهم للمطالبة بر�أ�س �ملديرة �جلهوية �لتي جتاوزتها �الأحد�ث .

خالل �جتماعه بلجنة �حلو�ر و�لت�ساور مبقر وز�رته 

�أحمد باحلاج 

وزير التكوين ياأمر بالتكفل بان�شغاالت عمال القطاع 
نحو تقدمي  �ملديرة �جلهوية ملركز �لتكوين عن بعد بورقلة �أمام �مل�ساءلة

خ�شم  الفالحي  املحيط  بات 
عبد  بن  حا�شي  ببلدية   02 الريح 
يحتوي  الذي   ، ورقلة  بولية  اهلل 
على 1260 هكتار موزعة على 630 
ب�شبب غياب  بال�شياع  فالح مهدد 
اإرادة حقيقية من اجلهات املعنية 
لتمكينهم  عميقة  بابار  لدعمهم 
الزراعية  حما�شيلهم  �شقي  من 

ومنتجاتهم املو�شمية .
الفالحني  من  الع�رشات  نا�شد 
ببلدية   2 الريح  خ�شم  مبحيط 
حا�شي بن عبد اهلل بدائرة �شيدي 
يف  ورقلة  لولية  التابعة  خويلد 
»الو�شط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
راأ�شها  ال�شلطات املعنية وعلى   ،«
بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير 

لدى  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رشورة 
لإنت�شال  الخت�شا�ش  دوائر 
املمتدة  الفالحية  حميطاتهم 
على  املوزعة   هكتار   1260 على 
630 فالح ، وذلك ب�شبب ا�شتمرار 
جميع  من  املياه  تدفق  مع�شلة 
البار بدون مراقبة وبدون حتريك 
اأن  ، حيث  للجهات املعنية  �شاكن 
هذه املياه هي ثروة باطنية يجب 
منها  ال�شتفادة  اأو  عليها  احلفاظ 
من طرف الفالحني الذين ميلكون 
يعانون  وجميعهم  امتياز  عقود 
وارتباطها  املياه  و�شول  عدم  من 
املعاناة  لتبقى   ، مبزارعهم 
دون  �شنة   13 تفوق  م�شتمرة ملدة 
ان تتحرك اجلهات املعنية لإحتواء 

يتنافى  الذي  الأمر  وهو   ، الو�شع 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
الرامية لتقدمي الت�شهيالت وتذليل 
الفالحني  لفائدة  ال�شعوبات 
القطاع  يف  لالإ�شتثمار  الراغبني 
دخل  م�شادر  لتعزيز  الفالحي 
اخلزينة العمومية ومن ثم البحث 
التبعية  لإنهاء  بدائل حقيقية  عن 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�شعاره يف البور�شات العاملية .
الفالح  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
عبد احلميد بن ال�شيخ يف معر�ش 
حديثه معنا ، اأنهم طالبوا يف وقت 
م�شتوى  على  حتقيق  فتح  �شابق 
ملف  بخ�شو�ش  الوطني  الدرك 
موجهة  عمومية  اموال  اختال�ش 

جت�شيد  اأجل   من  للبطالني 
وهو  ال�شتثمارية   م�شاريعهم 
الدور  ياأتي  اأن  قبل   ، حتقق  ما 
المتياز  من  خا�شة  جلنة  على 
بجمع  قامت  التي  الفالحي 
الفالحني وبح�شور مدير م�رشوع 
خ�شم الريح باأمر من املدير العام 

ال�شابق .
الفالحني  نفو�ش  يف  يحز  ومما   
بطاقات  من  م�شتفيدون  اأنهم 
يتعر�شون  جعلهم  مما   ، م�شتثمر 
عدم  ب�شبب  ق�شائية  ملتابعات 
ال�شرتاك  م�شتحقات  ت�شديد 
للعمال  الوطني  ال�شندوق  لدى 

غري الجراء .
�أحمد باحلاج 

يحتوي على 1260 هكتار� موزعة على 630 فالحا 

حميط خ�شم الريح 2 بحا�شي بن عبد اهلل بورقلة مهدد بالزوال 
�لفالحون م�ستفيدون من عقود �متياز وحمرومون من مياه �سقي حما�سيلهم 

�لدرك �لوطني بعني قز�م بتمرن��ست 

خا�سة بتقدمي �مل�ساعدة و�الإغاثة
�أمن والية �أدر�ر 

توقيف 07اأفارقة بتهمة 
االقامة الغري �شرعية 

ا�شتقبال901مكاملة خالل 
�شهر ماي من �شنة 2019
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اإ�شتقبلت قاعة العمليات لأمن ولية 
املن�رشم  ماي  �شهر  خالل  اأدرار 
،901مكاملة هاتفية واردة من قبل 
الأرقام  على  موزعة  املواطنني 
104وخط  و   48 /15 ء اخل�رشا

�رشطة النجدة 17.
خمتلف  �شمحت  حيث 
معاجلة  من  الواردة  املكاملات 
هذه  و�شملت  الق�شايا  عديد 
خا�شة  النداءات 103مكاملات 
والإغاثة  امل�شاعدة  بتقدمي 
بطلب  متعلقة  ، 116مكاملة 
والتوجيه 240مكاملة  الإ�شتعالم 
خا�شة بالتبليغ ، كما �شجلت ذات 

امل�شالح 393 مكاملة هاتفية ذات 
التدخالت  خمتلف  بطلب  ال�شلة 
اإىل جانب ورود 49 مكاملة اخرى.
ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
وعلى  الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�شتجابة  مدار 24/24�شاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  باإن�شغالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  الإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
املجانية  بالأرقام  الإت�شال 
امل�شخرة من قبل املديرية العامة 

لالأمن الوطني.
�أحمد باحلاج 

و�سط غياب تام لل�سلطات �ملحلية  

بلدية الربمة بورقلة تغرق يف الظالم  الدام�س  
كلم   430 الربمة  بلدية  ت�شهد   
عن مقر ولية ورقلة، غيابا �شبه 
ما   وهو  العمومية  لالإنارة  تاما 
املعوزة  العائالت  كواهل  اأثقل 
الدام�ش  الظالم  من  ال�شاكية 
خا�شة  ال�شم�ش،  غروب  مبجرد 
التي  احلالية  اجلوية  املرحلة  اأن 
للح�رشات  كبريا  انت�شارا  ت�شهد 

ال�شامة.  
طالب �شكان بلدية الربمة بولية 
املحلية  ال�شلطات  من  ورقلة  

العاجل  التدخل  ب�رشورة   ،
العمومية،  بالإنارة  لتدعيمهم 
لو�شع حد لهاج�ش الظالم الدائم 
القرن  مطلع  منذ  يوؤرقهم  الذي 
ال�شياق  يف  حمملني  املا�شي، 
نف�شه،  اجلهات املعنية م�شوؤولية 
املذكور  امل�شكل  مع  معاناتهم 
اإ�شافية،  م�شاكل  لهم  ولّد  الذي 
�شبيل  ،وعلى  تعد و ل حت�شى  ل 
املثال ل احل�رش، ارتفاع  ظاهرة  
ال�شطو وال�رشقة وال�شتيالء على 

امل�شاكن،   و  النفعية  املركبات 
ترويج  تف�شي   اإىل  بالإ�شافة 
املخدرات و الأقرا�ش املهلو�شة 
وهو   ، الكحولية  وامل�رشوبات 
�شكان  لدى  الحتقان  اأجج  ما 
املدينة احلدودية مع مدن �رشق 
بت�شعيد  توعدوا  الذين  تون�ش، 
لهجة الحتجاجات لل�شغط على 
لإرغامها  املحلية،   ال�شلطات 
جملة  يف  النظر  اإعادة  على 
اأبرزها   من  العالقة  امل�شاكل 

لالإنارة  البلدية  �شوارع  افتقار 
حمدثنا  اعرتاف  رغم  العامة، 
باأغلفة  تدعمت  املنطقة  اأن 
اإطار التج�شيد  مالية �شخمة، يف 
البلدية   للمخططات  الفعلي 
اجلنوب  مناطق  تنمية  و�شندوق 
الكبري،  للتكفل بان�شغالت �شكان 
واحلدودية  النائية    املناطق 
والإمكانات  الأولويات  ح�شب 

املتاحة  .
�أحمد باحلاج 

باأمن  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
بالتن�شيق  �شالح  عني  دائرة 
اجلرمية  مكافحة  فرقة  مع 
الولئية  بامل�شلحة  املعلوماتية 
توقيف  من  الق�شائية  لل�رشطة 
طلبة  ثالثة  منهم  اأ�شخا�ش  اأربعة 
اأعمارهم مابني )22 و29 �شنة( يف 
ق�شايا الغ�ش يف امتحانات �شهادة 
 ،2019 جوان  دورة  البكالوريا 
الإجتماعية  الو�شائط  باإ�شتعمال 

عرب املنظومة املعلوماتية. 
الق�شايا املعاجلة جاءت بعد فتح 
حتقيق بالتن�شيق مع نيابة حمكمة 
عني �شالح حول وجود حالت غ�ش 
بوا�شطة اإ�شتعمال الهواتف النقالة 
لإجراء  ثالثة مراكز  م�شتوى  على 
ب�شهادة  اخلا�شة  الإمتحانات 
الإدارية  باملقاطعة  البكالوريا 

بعني �شالح.
با�رشتها  التي  التقنية  التحريات 
عنا�رش ال�رشطة بالتن�شيق مع فرقة 
املعلوماتية  اجلرمية  مكافحة 

لل�رشطة  الولئية  بامل�شلحة 
الدائم  الإ�رشاف  حتت  الق�شائية، 
للجهات الق�شائية  مكنت يف ظرف 
 ، طلبة  ثالثة  توقيف  من  قيا�شي 
بالإ�شافة اإىل �شخ�ش رابع  قاموا 
بن�رش وتداول موا�شيع المتحانات 
على �شبكات التوا�شل الإجتماعي، 
مت حتويل امل�شتبه فيهم اإىل املقر 
امل�شتعملة  هواتفهم  م�شادرة  مع 
عملية  بعد  املجرمة،  الأفعال  يف 
مواجهة  متت  التقنية  الإ�شتغالل 
الأدلة  بجميع  فيهم  امل�شتبه 
الثبوتية ، حيث اأجنزت لهم ملفات 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  ق�شائية 
الق�شائية املخت�شة التي اأ�شدرت 
اأ�شهر   )06( بـ  حكم  حقهم  يف 
نافذة  وغرامة مالية  حب�ش غري  
قدرها )50.000 دج(، مع م�شادرة 
النقالة(،  )الهواتف  املحجوزات 
اإلكرتوين  من�شور  توزيع  ق�شية  عن 
بامل�شلحة  الإ�رشار  �شاأنه  من 

الوطنية.

حمكمة عني �شالح تدين 
04 اأ�شخا�س ب�شتة اأ�شهر 

حب�شا غري نافذا  

بعد توقيفهم  يف ق�سايا تتعلق بالغ�س يف 
�متحانات �لبكالوريا 

�أحمد باحلاج 
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َلت" بوفاة مر�سي؟  4 "الءات" من ال�سلطات.. هل "عَجّ
املوانع بح�شب مر�شي واأ�شرته وجلنة بريطانية: حب�س انفرادي، حرمان �شبه كلي من الزيارات، منع نقله اإىل م�شت�شفى ب�شكل دائم، 

وو�شعه خلف حائل زجاجي خالل حماكمته

�إحدى  خالل  مر�سي،  طلب 
جل�سات حماكمته يف ق�سية �إهانة 
دفاعه،  هيئة  مقابلة  �لق�ساء، 
حياته"  مت�س  "�أ�سياء  هناك  لأن 
مع  مناق�ستها  يود  يحددها(  )مل 

حماميه ،
�مل�رصية  �ل�سلطات  فر�ست 
مر�سي  حممد  على  مو�نع  �أربعة 
مدين  رئي�س  �أول  عاما(،   67(
عزز،  ما  دميقر�طيا،  منتخب 
بح�سب منا�رصين له، من "تدهور 
بينما  بوفاته"،  و"عجل  �سحته" 
رعاية  "لقي  �إنه  �لقاهرة  تقول 
طبية م�ستمرة"،تلك �ملو�نع، وفق 
برملانية  وجلنة  و�أ�رصته  مر�سي 
�حلب�س  يف:  تتمثل  بريطانية، 
من  �لكلي  �سبه  �ملنع  �لنفر�دي، 
�لزيار�ت، عدم نقله �إىل م�ست�سفى 
حائل  خلف  وو�سعه  د�ئم،  ب�سكل 
زجاجي �أثناء حماكمته، ��ستمرت 
مر�سي  توقيف  منذ  �ملو�نع  تلك 
جويلية  يف  به،  �لإطاحة  عقب 
�إثر  �لإثنني،  وفاته،  وحتى   ،2013
حماكمته  خالل  �إغماء"،  "نوبة 
جنوبي �لقاهرة، بح�سب �لتلفزيون 

�لر�سمي.
حماكمته،  �أثناء  مرة  من  �أكرث 
�إىل  حاجته  من  مر�سي  ��ستكى 
م�ست�سفى  �إىل  و�لنقل  �لعالج 
�لزجاجي،  �حلائل  ومن  خا�س، 
تتعر�س  حياته  �أن  على  م�سدد� 

خلطر.
�أ�رصته �أكرث من منا�سدة  و�أطلقت 
لعالج  دويل،  حقوقي  لتدخل 
وقدمت  بل  �لأ�سبق،  �لرئي�س 
دعوى ق�سائية لتمكينها من زيارته 
يف حمب�سه، يف ظل ندرة �لزيار�ت 

خالل �ل�سنو�ت �ل�ستة ل�سجنه.

موانع بحق مر�شي

مر�سي  بحق  �لأربعة  �ملو�نع 
بارزة  ت�رصيحني  يف  بقوة  ظهرت 
للجنة  وبيان  لأ�رصته،  وبيانني  له 

برملانية بريطانية خا�سة.

- 5 ماي 2019 )بيان لالأ�رصة(
قالت  وفاته،  من  يوما   33 قبل 
جل�سات  "خالل  مر�سي:  �أ�رصة 
حماكمته، مت و�سعه د�خل قف�س 
ير�ه من خالله  زجاجي معتم، ل 
�أحد، �إىل جانب منع �أي تو��سل �أو 

�ت�سال له بالعامل �خلارجي".
"ممنوع متاما  مر�سي  �أن  وتابعت 
وكليا من لقاء �أي �سخ�س، با�ستثناء 
�لفريق �لأمني �ملر�فق له، وهو يف 
�عتقال �نفر�دي تع�ّسفي، وح�سار 

تام وعزلة كاملة".
و�أفادت باأنه منذ توقيفه مل تتمّكن 
�أ�رصته وفريق دفاعه �لقانوين من 
)عامي  مّر�ت  ثالث  �سوى  لقائه 
2013 و2017(، على مد�ر �سنو�ت 

�عتقاله �ل�ستة".
�أن  بيانها،  يف  �لأ�رصة،  وتابعت 
�س  تعُرّ عن  "حتدث  مر�سي 
مّرة،  من  �أكرث  للخطر  حياته 
خالل جل�سات �ملحاكمة �لباطلة، 
 ،2015 �أوت  جل�سات  يف  و�أبرزها 
 ،2017 ونوفمرب   ،2017 ماي  و 

ونوفمرب 2018".

- فرباير 2019

نائب  �لرب�دعي،  حممد  تفاعل 
مع  �ل�سابق،  �مل�رصي  �لرئي�س 
عن  �لزيارة  منع  تنتقد  "تغريدة" 

مر�سي.

ح�سابه  عرب  �لرب�دعي،  و�أعاد 
جاء  تغريدة  م�ساركة  بـ"تويرت"، 
من  �ل�سجني  "حرمان  �أن  فيها 
يف  ت�ساوي  قد  عقوبة  �لزيارة 

ق�سوتها �ل�سجن ذ�ته".
لالأ�رصة  )بيان   2018 مار�س   29

وتقرير بريطاين(
بيان:  يف  مر�سي،  �أ�رصة  قالت 
عن  �لأنباء  من  �لكثري  "تو�ترت 
�سوء �حلالة �ل�سحية للو�لد مر�سي 
و�سط  مثيل  لها  ي�سبق  مل  ب�سورة 

جتاهل تام من قبل �سجانيه".
�لفتاح  �لرئي�س عبد  �لبيان  وحمل 
�ل�سي�سي و�لد�خلية م�سوؤولية حياة 
ق�سية  تبني  �إىل  د�عيا  مر�سي، 
وخا�سة  حقوقه،  ل�سيما  مر�سي، 

�لرعاية �ل�سحية.
وقبلها بيوم، �أعلنت جلنة برملانية 
لها،  تقرير  يف  خا�سة،  بريطانية 
�أن مر�سي، �ملحتجز ب�سجن طره 
يقبع يف ظروف  �لقاهرة،  جنوبي 
�مل�رصية  �ملعايري  تلبي  "ل 
"قد  �أنها  من  حمذرة  و�لدولية"، 

تَُعجل بوفاته".
و�أ�سافت �للجنة، وهي مكونة من 
ثالثة برملانيني، �أن مر�سي "يعاين 
من م�سكالت �سحية، مثل �أمر��س 
�ل�سكري و�لكبد و�لكلى، ول يتلقى 

رعاية طبية كافية".

 2017 نوفمرب   23

)مر�شي يحذر من 
تدهور �شحته(

قال مر�سي، خالل جل�سة حماكمته 
�قتحام  بينها  بتهم  �آخرين  و25 
يناير/كانون  ثورة  �إبان  �ل�سجون 
�أدعي �سوء حالتي  "ل  ثان 2011: 
)دون  خطرية  وحالتي  �ل�سحية 
حقي  عن  �أتنازل  ولن  تفا�سيل(، 
طبي مب�ست�سفي  ك�سف  �إجر�ء  يف 
خا�س �أو حكومي بعيد� م�ست�سفى 
�إعالم  و�سائل  بح�سب  �ل�سجن"، 

حملية �آنذ�ك.

- 7 جوان 2017: 

�أعلن  ما  وفق  مر�سي،  تعر�س 
�إغماء  حلالتي  حماكمة،  بجل�سة 
معلنا  حمب�سه،  يف  �سكر  وغيبوبة 
�سجنه،  طعام  تناول  عن  �متناعه 
وتالها بيوم تقدمي بالغ من هيئة 
دفاعه �إىل �لنائب �لعام يحذر من 

تعر�س حياة مر�سي للخطر.
- 7 ماي2017: 

�إحدى  خالل  مر�سي،  طلب 
جل�سات حماكمته يف ق�سية �إهانة 
دفاعه،  هيئة  مقابلة  �لق�ساء، 
حياته"  مت�س  "�أ�سياء  هناك  لأن 
مع  مناق�ستها  يود  يحددها(  )مل 

حماميه.
عقب �لوفاة، قالت جماعة �لإخو�ن 

�إليها  ينتمي  �لتي  �مل�سلمني، 
�لأربعة  �ملو�نع  تلك  �إن  مر�سي، 
عمد�".  "�غتياله  يف  ت�سببت 
وطالبت �جلماعة بتحقيق دويل، 
كامل  �مل�رصي  �لنظام  وحملت 
عمًد�،  "�غتياله  عن  �مل�سئولية 
�إثر و�سعه يف زنز�نة �نفر�دية يف 
وحرمانه  �لق�سوة،  بالغة  ظروف 
�لعالج  يف  حقوقه  �أب�سط  من 
روؤية  من  وحرمانه  و�لدو�ء، 
مبحاميه  �للتقاء  �أو  �أ�رصته 

لفرت�ت طويلة".
ويت�سون،  ليا  �سارة  قالت  كما 
�لأو�سط  �ل�رصق  ق�سم  رئي�سة 
و�سمال �أفريقيا مبنظمة "هيومن 
لها  تغريدة  يف  ووت�س"،  ر�يت�س 
فظيع،  �أمر  "�لوفاة  �إن  �لإثنني، 
لف�سل  نظر�  متاما  متوقعة  لكنها 
توفري  يف  )�مل�رصية(  �حلكومة 
له  �لكافية  �لطبية  �لرعاية 
�لعائلية  �لزيار�ت  �أو  )مر�سي(، 

�لالزمة".

القاهرة: رعاية �شحية 
كاملة

يف ن�س موحد على ل�سان م�سدر 
�لتلفزيون  قال  م�سوؤول،  طبي 
حملية،  �إعالم  وو�سائل  �مل�رصي 
�أنه "مل يكن  �إن " "ور�أى �مل�سدر 
هناك �أي تق�سري ب�ساأن ما يعانيه 
خارج  �أو  د�خل  �ل�سحية  وحالته 
�ل�سجن"و�أ�ساف �أن �إد�رة م�سلحة 
من  عدد  مع  تعاونت  �ل�سجون 
ورعايته  خلدمته  �مل�ست�سفيات 
طبًيا و�أ�ساف �أنه يف فرب�ير 2017 
خا�سة  م�ست�سفى  �إىل  نقله  مت 
يف  م�ستمرة  �آلم  من  ل�سكو�ه 

ذر�عه �لي�رصى.
�إىل  حتويله  "مت  �أنه  و�أو�سح 
بالعجوزة  �ل�رصطة  م�ست�سفى 
وت�سكيل  �لعا�سمة(،  )غربي 
بعدة  �إ�سابته  �أكدت  طبية  جلنة 
�سغط  �رتفاع  وهي  �أمر��س، 
�لدم،  يف  �ل�سكر  و�رتفاع  �لدم، 

بالأع�ساب".  مزمن  و�لتهاب 
وتابع �مل�سدر: "مر�سي كان يعاين 
بالأوعية  حميد  ورم  من  �أي�سا 
ك�سفت  كما  باملخ،  �ملبطنة 
�للجنة ت�سنجات ع�سبية باجلانب 
يف  �أنه  �إىل  للوجه"ولفت  �لأي�رص 
حمكمة  رئي�س  قرر   2017 جو�ن 
�لك�سف  توقيع  �لقاهرة  جنايات 
وكانت  مر�سي،  على  �لطبي 
�ل�سابق  للك�سف  مماثلة  �لنتائج 
�لقر�ر  �لقا�سي  �أعاد  "كما  وتابع: 
بالك�سف عليه يف 29 نوفمرب 2017 
ومت  بطرة،  �ل�سجن  مب�ست�سفى 
ت�سكيل جلنة �أخرى من 10 �أطباء، 
وبح�سور كبري �لأطباء �ل�رصعيني، 
يعاين  �لتي  �لأمر��س  تاأكيد  ومت 
�لطبي  �مل�سدر  و�أردف  منها". 
و�سع  مت  ذلك  على  "بناء  باأنه 
�لطبية  �لرعاية  حتت  مر�سي 
 ،2017 نوفمرب  منذ  �لدورية، 
له  �لالزم  �لطبي  �لعالج  وتقدمي 
ب�سكل دوري"و�سدد على �أن جميع 
تقدمي  توؤكد  �لتي  �لطبية  �لوثائق 
�لرعاية �ل�سحية له موجودة و�سيتم 
�ملعنية".  �جلهات  �إىل  تقدميها 
ب�ساأن  و�ت�سون  تغريدة  على  ورد� 
وفاة مر�سي، �أعلنت �لهيئة �لعامة 
)ر�سمية(  م�رص  يف  لال�ستعالمات 
بـ"�إدعاء�ت"  و�سفته  ما  رف�سها 
وبا�ستثناء  ووت�س،  ر�يت�س  هيومن 
�أبرزها  حمدودة،  ر�سمية  تعاٍز 
و�لأمم  وماليزيا  وقطر  تركيا  من 
�ملتحدة، مل ي�سدر عن �مل�ستوى 
ول  عربيا  ول  م�رصيا  �لر�سمي 
وفاة  على  �أفعال  ردود  ودوليا 
م�رص  رئا�سة  توىل  �لذي  مر�سي، 

ملدة عام )2013-2012(.
على  و��سعة  تعاٍز  �سدرت  فيما 
و�حلزبي  �ل�سعبي  �مل�ستوى 
�حلكومية،  غري  و�ملنظمات 
يف  ركزت  تنديد�ت  مع  تر�فقت 
حقوق  �أو�ساع  على  معظمها 
باإجر�ء  وطالبت  مب�رص،  �لإن�سان 
وفاة  مالب�سات  يف  نزيه  حتقيق 
كل  �رص�ح  و�إطالق  مر�سي، 

�ملعتقلني.

�شحيفة الإندبندنت الربيطانية

مر�سي ُترك مغ�سًيا عليه الأكرث من 20 دقيقة قبيل وفاته
�لإندبندنت  �سحيفة  �تهمت 
�مل�رصية  �لأمن  قو�ت  �لربيطانية، 
�لأ�سبق  �لرئي�س  "قتل"  يف  بالت�سبب 
ملقى  تركته  بعدما  مر�سي  حممد 
دقيقة   20 من  لأكرث  �لأر�س  على 
�ملحكمة  قاعة  وعيه يف  فقد  عندما 

بالقاهرة.
�أ�سمتهم  عمن  نقاًل  �ل�سحيفة  وقالت 
زمالء ملر�سي، �إن �ل�رصطة �مل�رصية 
ف�سلت يف تقدمي �مل�ساعد�ت �لأولية 
�سقط  عندما  �لالزمة  بال�رصعة 

مغ�سًيا عليه د�خل قف�س �لتهام �أثناء 
�أفاد  فيما  �لإثنني،  حماكمته،  جل�سة 
و�لده  يُحاكم  �لذي  �حلد�د  �هلل  عبد 
�لق�سية  و�سقيقه مع مر�سي يف نف�س 
باأن  لل�سحيفة  حما�س"  مع  "�لتخابر 
مل  "�أحد�ً  �أن  �أخربوه  عيان  �سهود 
�مل�ساعدة عندما  عناء"  نف�سه  يكلف 

تعر�س )مر�سي( لنوبة �إغماء.
ملقى  مر�سي  "تُرك  �حلد�د  و�أ�ساف 
لفرتة �إىل �أن جاء �حلر��س و�أخرجوه. 
�سيارة  و�سلت  دقيقة   30 وبعد 

�آخرون  "معتقلون  �إ�سعاف"وتابع: 
فبدوؤو�  �نهياره،  �أول من لحظ  كانو� 
بال�رص�خ، وطلب بع�سهم من �حلر��س 
�ل�سماح لهم بالتدخل وتقدمي �لإ�سعاف 

�لأويل له خا�سة �أنهم �أطباء".
�لبد�ية  "يف  بالقول:  �حلد�د  وم�سى 
متعمد،  ب�سكل  مر�سي  جتاهل  مت 
وكان �أول �سيء يفعله حر��س �ل�سجن 
هو  بال�رص�خ  �ملعتقلون  بد�أ  عندما 
�إخر�ج عائالت �ملوقوفني من قاعدة 
ا  �أي�سً �إنه  �حلد�د  �ملحكمة"،وقال 

حرم  �لذي  و�لده  على  يخ�سى  بات 
تعر�سه  رغم  �لقلبية  �جلر�حة  من 
وقالت  �عتقاله،  منذ  قلبية  نوبات  لـ4 
�أيدها  �حلد�د  �سهادة  �إن  �ل�سحيفة 
�سخ�س �آخر حتدث بعد وقائع جل�سة 
و�أ�رص  مر�سي  �أ�رصة  �إىل  �ملحاكمة 
معه،  يحاكمون  �لذين  رفاقه  بع�س 
لكنه طلب عدم ك�سف هويته لأ�سباب 
�إنه بعد  لل�سحيفة  باأمنه، وقال  تتعلق 
مر�سي  توقف  من  دقائق   10 نحو 
على  يدقون  رفاقه  بد�أ  �لكالم،  عن 

قائلني  �لزجاجي  �لقف�س  جدر�ن 
�مل�ساعدة،  ويحتاج  للوعي  فاقد  �إنه 
�لذين  �ملعتقلني  "عائالت  و�أ�ساف 
كانو� حا�رصين �أخربوين باأن �ل�رصطة 
 20 من  لأكرث  �سيء  �أي  تفعل  مل 
تركوه  �ملعتقلني.  �رص�خ  رغم  دقيقة 
بد�أت  وقتها  "�ل�رصطة  هناك"وتابع: 
باإخر�ج �لعائالت من قاعة �ملحكمة، 

قبل �أن ياأتي �لإ�سعاف".
وبح�سب �ل�سحيفة، "�أيد هذه �ل�سهادة 
و  �لتخطيط  وزير  در�ج  عمر  ا  �أي�سً

عهد  يف  �مل�رصي،  �لدويل  �لتعاون 
�لع�سكري  �لنقالب  قبل  مر�سي 
�إن  لـ"�لإندبندنت"  2013"،وقال  يف 
فاقد  بقي  )مر�سي(  �لأ�سبق  �لرئي�س 
�لوعي على �أر�سية قف�سه ملدة ت�سل 
مر�سي  �أن  م�سيًفا  �ساعة،  ن�سف  �إىل 
يف  �ملنا�سب  �لطبي  �لعالج  يتلق  مل 
�مل�رصي  �لرئي�س  وعانى  �حلجز. 
�لر�حل يف حمب�سه من مر�س �ل�سكري 
�إىل  بالإ�سافة  �لدم،  �سغط  و�رتفاع 

م�ساكل �سحية يف �لكبد
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متدد« احلزام والطريق«:

اآثار مزدوجة ل�سعود ال�سني يف جمال البنية التحتية بالعامل
فران�شي�س فوكوياما واآخرون

عر�س: يا�شمني اأمين / 
مركز امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

»فران�سي�س  يحلل  �سياق،  هذا  يف 
واآخرون يف ورقة بحثية،  فوكوياما« 
الدميقراطية  مركز  عن  �سادرة 
التابع  القانون  و�سيادة  والتنمية 
جلامعة �ستانفورد يف مايو املا�سي، 
�رسيًعا  انطلقت  »كيف  بعنوان 
اأ�سباب  والطريق:  احلزام  مبادرة 
واآثار �سطوع ال�سني يف جمال البنية 
بكني  منوذج  العاملية«،  التحتية 
التحتية،  البنية  جمال  يف  التنموي 
عيوبه  ا�ستعرا�س  عن  ف�سًل 
بينه وبني  الورقة  وتقارن  ومميزاته. 
التمويلية  املوؤ�س�سات  مقاربات 
تطور  الورقة  و�ستعر�س  الغربية. 
واآلية  ال�سينية،  التنموية  ال�سيا�سات 

عملها.

�شعود �شيني:

احتلت  قد  ال�سني  اأن  الورقة  تو�سح 
الواليات  بعد  الثانية  املرتبة 
اقت�سادية  كقوة  االأمريكية  املتحدة 
عاملية. ويرجع ذلك ملعدالت النمو 
العقود  خلل  حققتها  التي  ال�رسيع 
الدول  م�ساف  من  لتنتقل  االأخرية، 
القرو�س  مانحة  للدول  الفقرية 
الدول  ريبة  اأثار  ما  وهو  والدعم. 
وا�سنطن، وال  الغربية ويف مقدمتها 
القرو�س  منح  اتخاذها  مع  �سيما 
لتطوير  التنموية  وامل�ساعدات 
كمحور  العاملية  التحتية  البنية 
اأ�سا�سي ملبادرة »احلزام والطريق«. 
ت�سعى  ال�سني  اأن  اإىل  الورقة  وت�سري 
لتحويل  املبادرة  تلك  خلل  من 
الواليات  العاملي من  التجارة  مركز 
ثقل  واكت�ساب  ال�سني،  اإىل  املتحدة 
من  ميكنها  عاملي،  جيوبوليتيكي 

مناف�سة الدول الكربى.
من  عدًدا  اأن  الورقة  وت�سيف 
اخلرباء قد انتقدوا مبادرة »احلزام 
البنى  بدعم  تهتم  الأنها  والطريق« 
الظروف  عن  النظر  بغ�س  التحتية 
البيئية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية 
الدول  تراعيها  التي  ال�سيا�سية  اأو 
تُنفذ  التي  امل�ساريع  يف  االأوروبية 
اإىل زيادة  اإ�رسافها. باالإ�سافة  حتت 
الدول،  على  ال�سينية  الديون  عبء 
يف  كما  وا�سعة،  امتيازات  ومنحها 
لبكني  منحت  التي  �سرييلنكا  حالة 
 99 ملدة  مبينائها  االنتفاع  حق 

عاًما.
الباحثون  ي�سري  ال�سياق،  هذا  ويف 
اإىل اأن تراجع دول اأوروبا والواليات 
املوؤ�س�سات  عن  ف�سًل  املتحدة، 
تقدمي  عن  الدويل،  كالبنك  الدولية 
الدعم الكايف لتطوير البنية التحتية 
رئي�سًيّا  �سببًا  يعد  النامية،  للدول 
هذا  يف  ال�سيني  النفوذ  زيادة  يف 

املجال.

ال�شيا�شة ال�شينية التنموية

متتلك  ال�سني  اأن  الورقة  تو�سح 

منوذًجا تنموًيّا يت�سابه جزئًيّا مع دول 
�رسق اآ�سيا املتقدمة )مثل: اليابان، 
تلك  تبنت  حيث  اجلنوبية(،  وكوريا 
الدول ا�سرتاتيجيات منو ال�سادرات، 
الدولة  توجهات  على  تعتمد  والتي 
توجهات  على  اعتمادها  من  اأكرث 
ال�سني  اتباع  اأن  وت�سيف  االأ�سواق. 
ت�سعينيات  منذ  اال�سرتاتيجيات  تلك 
ارتفاع  يف  �ساهم  املن�رسم  القرن 
املال  راأ�س  تكوين  اإجمايل  ن�سبة 
ال�سيني من الناجت املحلي االإجمايل 
ن�سبة  وهي   ،%45 اإىل   %35 بني  ما 
املتقدمة  الدول  يف  م�سبوقة  غري 
اأو االأقل تقدًما، وموؤ�رس وا�سح على 
لتحقيق  بكني  اأمام  فر�سة  وجود 

مكانة دولية الحًقا. 
وت�سيف الورقة البحثية اأنه مع بداية 
احلادي  القرن  من  الثانية  احلقبة 
يف  اال�ستثمار  تطور  والع�رسين 
�ساهم  وقد  ال�سينية.  التحتية  البنية 
امل�ساريع  يف  بالدولة  التنمية  بنك 
بتوجيهه نحو %70  ال�سينية  القومية 
القومية  للم�ساريع  القرو�س  من 
فزادت  التحتية.  البنية  وم�رسوعات 
اخلارجية.  للأ�سواق  بكني  �سادرات 
ومع تزايد معدل اال�ستثمار ال�سيني 
البنية  م�رسوعات  يف  املحلي 
التحتية والعقارية؛ حدث فائ�س يف 
امل�رسوعات،  وتلك  العقاري  ال�سوق 
لل�ستثمار  امل�ستثمرون  فتوجه 
على  ا  فائ�سً تدر  ال  م�رسوعات  يف 
يف  فائ�س  وحدث  الدولة،  اقت�ساد 
من  كان  ولذلك  ال�سينية.  القرو�س 
ال�رسوري التوجه لتمويل م�رسوعات 
وتعميم جتربة  دولًيّا،  التحتية  البنية 
منح  يف  التو�سع  طريق  عن  بكني 

القرو�س ال�سينية.
االتفاقيات  اأن  اإىل  الورقة  وت�سري 
الثنائية اأو القرو�س مع ال�سني تكون 
ومنها  ال�رسوط،  ببع�س  ملحقة 
ال�رسكات  على  االعتماد  �رسورة 
ال�سينية يف تنفيذ امل�رسوعات، وهو 
�رسكات  �سبع  احتلل  اإىل  اأدى  ما 
من  املراكز  اأعلى  �سينية  مقاوالت 
م�ستوى  على  �رسكات  ع�رس  اأ�سل 
وتن�س   .2016 عام  بحلول  العامل 
ا�ستخدام  �رسورة  على  ال�رسوط 
معدات �سينية داخل امل�ساريع، ومنح 
املوارد  ا�ستخراج  يف  احلق  بكني 
الطبيعية للدولة، كما يف حالة العديد 
اللتينية.  واأمريكا  اإفريقيا  دول  من 
معينة  ن�سبة  حتديد  اإىل  باالإ�سافة 
بتنفيذ  تقوم  ال�سينية  العمالة  من 
امل�رسوع. فمثًل يقدر عدد العاملني 
عام  خلل  اإفريقيا  يف  ال�سينيني 

2014 بنحو مليون عامل.

القرتاب ال�شيني التنموي

توؤكد الورقة اأن تطوير البنية التحتية 
هي م�ساألة ت�سوبها عدة خماطر يجب 
البدء  قبل  االعتبار  عني  يف  و�سعها 
يف تنفيذ امل�رسوع، كحالة الطق�س، 
واالأو�ساع  اجلغرافية،  والطبيعة 
االقت�سادية  والتكلفة  ال�سيا�سية، 
تتخطى  ما  غالبًا  والتي  للم�رسوع، 
املقدار املحدد لها؛ لوجود عوائق 
جتعل اإمتام امل�رسوع يتم تنفيذه بعد 

املدة الزمنية املحددة.

تطوير  من  العائد  يكون  ما  وغالبًا 
على  ا  عاًمّ عائًدا  التحتية  البنية 
البنى  وتطوير  واملواطنني.  الدولة 
التحتية من �ساأنه اأن يوؤثر باالإيجاب 
التجاري،  التبادل  عمليات  على 
داخل  االقت�سادي  النمو  من  ويعزز 
اخلارجية  اجلهات  وحتدد  الدولة. 
يف  تدخلها  الدولية  كاملنظمات 
على  بناء  عدمه  من  امل�رسوع 
مقابل  الداخلية  العوائد  مقارنة 
مقيا�س تكلفة املخاطر. فاإذا كانت 
املنظمات يف  ت�ستمر  اأكرب،  العوائد 
الهيئات  مع  بالتعاون  امل�رسوع  دعم 

العامة واحلكومية.
يف  ال�سينية  لل�ستثمارات  وبالن�سبة 
البنية التحتية، فهي م�سحوبة بتفاوؤل 
املنتظر  املردودات  جتاه  مفرط 
اإىل  ا�ستناًدا  ذلك  وياأتي  حتقيقها. 
اال�ستثمار.  يف  اخلا�سة  جتربتها 
على  بالقدرة  اإميانها  عن  ف�سًل 
حتقيق منو اقت�سادي داخلي �سيكون 
له مردود اإيجابي على العلقات مع 
»ابِْن  منطلق  من  تعمل  التي  بكني، 

االآن و�ستاأتي العوائد الحًقا«.
بني  الفارق  هو  ذلك  ولعل 
وال�سينية،  الغربية  اال�ستثمارات 
فامل�ساريع الغربية الفردية عادة ما 
التحتية.  البنية  �سعف  ب�سبب  تف�سل 
العملية  ت�سعى جلعل  فهي  بكني  اأما 
مليناء  ا�ستغللها  فمثًل  متكاملة. 
وجود  يف  للتفكري  يدفعها  معني 
�سكك  وخطوط  كهرباء  �سبكات 
امل�رسوع  يدعم  وغريها مما  حديد 
ت�سع  ال  لكنها  جناحه.  يف  وي�ساهم 
التي  ال�سلبية  االآثار  االعتبار  بعني 
مت  فمثًل  امل�رسوعات.  عن  تنتج 
مواطن  مليون   1.5 نحو  ترحيل 
الثلثة،  املمرات  �سد  لبناء  �سيني 
يف  التو�سع  مقابل  اأنه  عن  ف�سًل 
ال�سينية  التحتية  البنية  م�رسوعات 
فقدت الدولة نحو 40% من االأرا�سي 

ال�ساحلة للزراعة.

نظام التمويل ال�شيني

ت�سري الورقة اإىل اأن �سيا�سات ال�سني 
التحتية  البنية  جمال  يف  التنموية 
حقيبة  منو  تعظيم  يف  �ساهمت  قد 
و�رسب  ال�سينية.  للبنوك  االإقرا�س 
ال�سيني   EXIM ببنك  املثل 
امل�رسوعات  متويل  يف  املتخ�س�س 
والذي  اخلارجية،  القرو�س  ومنح 
كبري  منو  معدل  يحقق  اأن  ا�ستطاع 
تفوق اأ�سوله ذراع االإقرا�س التنموي 
للبنك الدويل )البنك الدويل للإن�ساء 

والتعمري( بني عامي 2014 و2015. 
 وبجانب النمو الناجم عن التو�سع يف 
االإقرا�س، تو�سح الورقة البحثية اأن 
البنوك  املخ�س�سات االإدارية داخل 
تفوق  الدويل-  البنك  -مثل  الدولية 
 EXIM املخ�س�سات االإدارية لبنك
وهناك  اأ�سعاف.   10 بنحو  ال�سيني 
للقرو�س  مانحة  اأمريكية  بنوك 
 5 نحو  االإدارية  خم�س�ساتها  تبلغ 
ال�سيني،   EXIM بنك  اأ�سعاف 
ال�سيني  البنك  اأن  وهو ما يدل على 
ال  للقرو�س  االأعلى  الن�سبة  مينح 
للمخ�س�سات االإدارية، لذا فهو اأكرث 
قدرة على اتخاذ القرارات املتعلقة 

بالقرو�س ب�رسعة وفاعلية متخطًيا 
م�ساألة تعقد وتاأخر اتخاذ القرارات 
الناجمة عن ت�رسذم االإدارات وتعدد 

اأفرادها. 
تدور  التي  بالت�ساوؤالت  يتعلق  وفيما 
البنية  يف  اال�ستثمار  قدرة  حول 
معدالت  حتقيق  على  التحتية 
الورقة  تو�سح  املدى،  طويلة  منو 
احلقيقية  بالقيمة  ي�رس  قد  اأنه 
م�رسوعات  يف  فالتو�سع  للقت�ساد، 
جعل  قد  ال�سينية  التحتية  البنية 
لنحو  ي�سل  ال�سينية  الديون  معدل 
املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %282
تبنت  وقد   .2015/2014 عام  خلل 
عام  منذ  مبادرات  عدة  احلكومة 
الديون.  لتقليل  منها  حماولة   2015
يف  اال�ستثمار  معدل  مّثل  ذلك  ومع 
البنية التحتية حتى عام 2017 جزًءا 
ال�سيني  اال�ستثمار  اأ�سول  من  ثابًتا 

املحلي.

الإخفاق الغربي

بني  املقارنة  يف  الورقة  ت�سرت�سل 
املنظمات الدولية الغربية وال�سينية. 
و�سع  قد  الدويل  البنك  اأن  وتو�سح 
املخاطر  لتقييم  و�سوابط  معايري 
منذ  بامل�رسوعات  املحيطة  البيئية 
واجه  اأنه  اإال  الت�سعينيات،  حقبة 
التقارير  ا�ستكمال  يف  �سعوبات 
قبل  من  املخاطر  بتلك  املتعلقة 
الدول امل�سيفة. وحتى بعد احل�سول 
يواجه  اللزمة،  املوافقات  على 
ال�سيا�سية  االإرادة  يف  بنق�س  البنك 
داخل الدولة، مما يدل على اأن بناء 
امل�رسوع �ست�سوبه م�سكلت الحقة. 
اإجراءات  يف  البنك  تو�سع  اأن  اإال 
واالجتماعية  البيئية  التقييمات 
�ساهم  قد  امل�رسوعات  تنفيذ  قبل 
للدول  االإقرا�س  معدل  تراجع  يف 
كبرية  ب�سورة  الدخل  متو�سطة 
القرن  من  الت�سعينيات  فرتة  خلل 
بالذكر  اجلدير  ومن  املن�رسم. 
حمكومة  باتت  البنك  قرارات  اأن 
واأ�سحاب  ال�سيا�سية  القوى  برغبات 
امل�سالح ال�سيا�سية بالدول احلا�سلة 
عن  الرتاجع  وجراء  القرو�س.  على 
البنوك  دخل  تراجع  القرو�س  منح 
للإن�ساء  الدويل  البنك  مثل  الدولية 
وهو   ،2013 عام  بحلول  والتعمري 
البنك ذاته الأنه  ما مثل خطًرا على 

متويل  يف  الدخل  ذلك  ي�ستخدم 
متطلبات التوظيف اخلا�سة به.

تغيري  بداأ يف  قد  الدويل  البنك  لكن 
 ،2010 عام  منذ  �سيا�ساته  تطبيق 
واجته الإحلاق القر�س بربنامج بيئي 
واملجتمع،  البيئة  حماية  ي�سمن 
القرو�س  �رسوط  يف  االإ�سلح  مع 
املمنوحة، وزاد من اإقرا�سه لتمويل 
و�سع  مع  التحتية  البنية  م�رسوعات 
ودرا�سة  واجتماعية  بيئية  معايري 
ال�رسوع  قبل  والعوائد  للمخاطر 
الورقة  وت�ستطرد  امل�رسوع.  يف 
البحثية يف ر�سد عيوب املوؤ�س�سات 
الدولية، مو�سحة اأن االأمر ال يقت�رس 
و�سمانات  الوقائية  ال�رسوط  على 
امل�رسوع  توزيع  اإن  حيث  القرو�س، 
الرئي�س  اأعلنه  الذي  الطموح 
اأوباما«  »باراك  ال�سابق  االأمريكي 
لتوفري الطاقة يف اإفريقيا يف اأعقاب 
زيارته للقارة عام 2013 مثًل بني اأكرث 
من وكالة �ساهم يف ت�ستت القرارات 
املطلوبة لتنفيذ امل�رسوع. كما كانت 
الكوجنر�س يف  داخل  هناك �سعوبة 
النفقات  يف  التو�سع  على  املوافقة 
اخلارجية، فلم ي�ستطع امل�رسوع اأن 
ب�سورة  منه  املرجوة  النتائج  يحقق 
كبرًيا  فارًقا  ذلك ميثل  ولعل  كافية. 
بني املوؤ�س�سات الدولية واملوؤ�س�سات 
اأكرث  االأخرية  يجعل  مما  ال�سينية، 
اتخاذ  على  وقدرة  وفعالية  تواجًدا 

القرارات عن غريها.

منوذج تطبيقي

ت�رسح الورقة بع�س االأمثلة التطبيقية 
بني  االآلية  يف  الفارق  تو�سح  التي 
ففي  وال�سني؛  الدولية  املوؤ�س�سات 
تنفيذ م�رسوع  البدء يف  جامايكا مت 
اأمريكية  مب�ساعدة  ال�رسيع  الطريق 
تقدر بنحو 1.3 مليار دوالر يف عام 
على  امل�رسوع  تق�سيم  ومت   ،1999
مرحلتني، وحازت �رسكة االإن�ساءات 
على   Bouygues الفرن�سية 
ت�ستطع  مل  ولكنها  االأوىل،  املرحلة 
اإكمالها الرتفاع التكلفة، فتم التدخل 
االأوروبية  البنوك  من  عدد  قبل  من 
امل�رسوع،  متويل  ال�ستكمال 
الكبرية  االقت�سادية  للتكلفة  ونظًرا 
بالتكلفة،  مقارنة  العائد  وانخفا�س 
مل ت�ستكمل املرحلة الثانية، فتحملت 
�رسكة ميناء ال�سني الهند�سية تكلفة 

بنك  مع  بالتعاون  الثانية  املرحلة 
 2012 عام  يف  ال�سيني  التنمية 
من  امتيازات  على  احل�سول  مقابل 
ا�ستغلل  مثل  قبل حكومة جامايكا 
االأرا�سي التي تقع بجانب امل�رسوع، 
الدولة  يف  املنظمات  جعل  ما  وهو 
التي  االمتيازات  عن  بريبة  تتحدث 
عن  ف�سًل  بكني،  عليها  حت�سل 

املخاطر البيئية للم�رسوع.
اأو  املثال  ذلك  اأن  الورقة  وتو�سح 
التعويل  ميكن  ال  االأمثلة  من  غريه 
اال�ستثمارات  مبخاطر  للجزم  عليه 
ال  حيث  الطرفني،  على  ال�سينية 
مبا  كاٍف  ب�سكل  املعلومات  تتوافر 
والتنبوؤ  التحليل  من  الباحثني  ميّكن 
اال�ستثمارات  ا�ستمرار  اأن  اإال  بها، 
�سيمنح  الدول  تلك  داخل  ال�سينية 
اأنه  عن  ف�سًل  وا�سًعا.  نفوًذا  بكني 
الديون،  عبء  زيادة  يف  �سي�ساهم 
اأكرث  الدول  تلك  �سيجعل  ما  وهو 

ارتباًطا بال�سني م�ستقبًل.
وختاًما، توؤكد الورقة اأن اال�ستثمارات 
ال�سينية يف البنية التحتية للدول هي 
اأداة مزدوجة النتائج، فمن ناحية هي 
تعود بالنفع على الدول امل�ست�سيفة 
تخطي  يف  وت�ساهم  لل�ستثمارات، 
الغربية  التمويلت  نق�س  م�سكلت 
من  ولكن  امل�رسوعات.  لتلك 
ال�سفافية  غياب  فاإن  اآخر،  جانب 
تلك  على  احل�سول  اإجراءات  عن 
اتخاذ  عن  ف�سًل  اأحياًنا،  القرو�س 
مبا�رسة  اأطراف  من  القرارات 
حول  ا  غمو�سً هناك  يجعل  وحيدة 
التحقق من جناح تلك امل�رسوعات، 
عليها  التي حت�سل  الت�سهيلت  ومن 

بكني مقابل منحها لتلك القرو�س.
ت�سري  ال�سيني،  النفوذ  زيادة  وعن 
الدول  اأن  اإىل  البحثية  الورقة 
للمنح هي دول فقرية ذات  املتلقية 
فهي  وبالتايل  اقت�سادية،  م�سكلت 
ال�سني،  على  كبرية  بفائدة  تعود  ال 
ك�رسيلنكا اأو ميامنار. كما اأن ن�سبة 
من تلك الدول قد اجتهت للتحالف 
والواليات  الهند  مع  اال�سرتاتيجي 
على  يدل  مما  واليابان،  املتحدة 
الدول  لتلك  الكلي  االعتماد  عدم 
اأن الورقة توؤكد على  اإال  على بكني. 
نظام  يف  اخللل  معاجلة  �رسورة 
متويل واإقرا�س املوؤ�س�سات الدولية 
لل�سني  قوًيّا  مناف�ًسا  تكون  حتى 

عاملًيّا.

ا خماوف متعددة من قبل الدول الغربية، والتي تلخ�شت يف متدد نفوذ بكني اجليوبولتيكي، ف�شلاً   اأثار حجم القرو�س ال�شينية لتمويل م�شروعات البنية التحتية عاملياًّ
. وقد زادت تلك املخاوف عقب �شروعها يف تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق« التي تبنتها عام 2013، والتي  عن تاأثر اقت�شاديات الدول بال�شني وتبعيتها لها م�شتقبلاً

ت�شمنت متويل م�شروعات البنية التحتية يف الدول التي �شيمر بها طريق احلرير.
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        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
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INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

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

�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

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

بناء على طلب ال�شيد)ة( : مكاوي احميدة
الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / احلدب بلدية الروي�شات ورقلة

 الكائن موطنه )ها( املختار ب / مقر مكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله 
 : بتاريخ  اجلزائية(   )الغرفة  ورقلة  ق�شاء  جمل�س  عن  ال�شادر  القرار  على  بناء  و   ٬ ا  م  ا  ق  من   612 و    416 اإىل   404 املواد   على  بناء 
2018/09/16 رقم الق�شية  : 2018/04256 رقم الفهر�س : 2018/04077 و املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2018/10/07 حتت 
رقم : 2018/203  املوؤيد و املعدل للحكم ال�شادر عن حمكمة ورقلة ) ق�شم اجلنح ( بتاريخ : 2018/07/10 رقم اجلدول : 2018/01518 

رقم الفهر�س : 2018/02562 
 RR  بناء على اإر�شال حما�شر )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم
000 789 606 42 ٬بناء على تبليغ املحا�شر عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )تيبازة( بتاريخ : 2018/12/10 ٬بناء على حم�شر 
يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  بالإذن   اأمر  على  بناء  ٬و   2018/12/10  : بتاريخ  )تيبازة(   املطلوب  ببلدية  التعليق  طريق  عن  املحا�شر  تبليغ 
اجلريدة الوطنية ال�شادر عن ال�شيد : براهمي نور الدين رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/06/11 حتت رقم الرتتيب : 19/00547   

اأول/نبلغ ال�شيد/ اأمريي كمال    , الكائن موطنه/: حي 317 عمارة 18 رقم الباب 12 ولية تيبازة  , بال�شند التنفيذي املذكور اأعاله 
ثانيا/نكلف ال�شيد/ اأمريي كمال    , الكائن موطنه/: حي 317 عمارة 18 رقم الباب 12 ولية تيبازة  ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب 
بوا�شطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : )7500000٬00 دج( �شبعة ماليني  و خم�شمائة األف دينار جزائري    ٬ بالإ�شافة اإىل 

م�شاريف التنفيذ و الر�شوم --------------------------------
ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء ابتداء من تاريخ الن�شر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
الأ�شتاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة 
نهج عي�شات ايدير , رقم 11, ال�شراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(

حم�شر   تبليغ ر�شمي حلكم عن طريق الن�شر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذة /العربي بوعمران وهيبة , املح�شرة الق�شائية املعتمدة لدى حمكمة ال�شراقة  و جمل�س ق�شاء تيبازة , الكائن مقرها برقم 11 
نهج عي�شات اإيدير , ال�شراقة , املوقعة اأدناه .

تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2019/03/25 , رقم الرتتيب : 19/01361 , رقم الفهر�س : 19/1181 
املت�شمن الإذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على اأن يكون الن�شر على نفقة ال�شركة 

الطالب 
لفائدة : بنك ال خليفة بنك – �شركة ذات ا�شهم �شركة قيد الت�شفية – املمثلة قانونا من طرف م�شفيها ال�شيد باد�شي من�شف    

العنوان : حي بن حدادي ال�شراقة 
القائمة يف حقه الأ�شتاذة : بن رم�شان �شارة فريال 

و مبوجب احلكم البتدائي احل�شوري العتباري ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة , ق�شم : التجاري / البحري , رقم الفهر�س : 18/06893 رقم 
اجلدول : 18/04032 

و مبقت�شى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
كلفنا عن طريق الن�شر ال�شيدة ع�شمان خليدة 

العنوان : حي 250 م�شكن عمارة �س ال�شراقة  
مبحتوى احلكم املذكور اأعاله , بحيث الدين الأ�شا�شي يتمثل يف : 2٬367٬187٬38 دج و لواحقه من م�شاريف و حقوق قانونية .

و نبهناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( , اإذا مت التبليغ له �شخ�شيا 
و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   336 املادة  لن�س  طبقا  املختار  اأو  احلقيقي  موطنه  يف  التبليغ  مت  اإذا   )02( �شهرين  اىل  الأجل  هذا  ميدد  و 

الإدارية 
املح�شرة الق�شائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
الأ�شتاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة 
نهج عي�شات ايدير , رقم 11, ال�شراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(

حم�شر   تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ
نحن الأ�شتاذة /العربي بوعمران وهيبة , املح�شرة الق�شائية املعتمدة لدى حمكمة ال�شراقة  و جمل�س ق�شاء تيبازة , الكائن مقرها برقم 11 

نهج عي�شات اإيدير , ال�شراقة , املوقعة اأدناه .
تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2019/05/12 , رقم الرتتيب : 19/02086 , رقم الفهر�س : 19/1830 

املت�شمن الإذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على اأن يكون الن�شر على نفقة ال�شركة 
الطالب 

لفائدة : �شركة الت�شامن امل�شماة ابرار و �شركائه لالأ�شغال العمومية ممثلة من طرف م�شريها ال�شيد ابرار ر�شيد 
العنوان : 98 م�شكن �شيدي يحي عمارة 02 بئرمرادراي�س 

القائم يف حقه : الأ�شتاذ / حموم اليا�س
 : الفهر�س  رقم   , /البحري  التجاري  الق�شم   2018/11/25 بتاريخ  داي  ح�شني  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذية  ال�شيغة  مبوجب  و 

18/05675رقم اجلدول : 18/01950 املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2019/04/02 حتت رقم : 2019/649 
و مبقت�شى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

كلفنا عن طريق الن�شر ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة مي�شوت �شيفا اجلزائر ممثلة من طرف م�شريها  
العنوان : 08 �شارع احمد جياليل ا�شطاوايل زرالدة 

بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�شليمه و�شال على الأداء 
ما جمموعه مبلغ 167٬096٬625٬93 دج  دج الذي ميثل الدين الأ�شا�شي و لواحقه من م�شاريف و حقوق قانونية .

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شة ع�شر )15( يوما للوفاء الإرادي ي�شري من يوم الن�شر و اإل �شيتم التنفيذ �شده )ها( جربا بكافة الطرق 
القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لتن�شر ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�شرة الق�شائية  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية مترنا�شت

املقاطعة الإدارية بعني �شالح
دائرة اإينغر

بلدية اإينغر
م�شلحة : التنظيم
مكتب : اجلمعيات 

الرقم 07 /م �س ب / 2018

و�شل اإ�شتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع اأحكام املر�شوم 
التنفيذي رقم 241-16

طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

 21 يف  املوؤرخ   241-16 رقم  التنفيذي  املر�شوم  باأحكام  عمال  و 
 74-15 رقم  التنفيذي  للمر�شوم  املتمم  و  املعدل   2016 �شبتمرب 
الأ�شا�شي  القانون  اأحكام  يحدد  الذي   2015 فيفري   16 يف  املوؤرخ 
 : اليوم  هذا  مت   , الهاوي  الريا�شي  النادي  على  املطبق  النموذجي 
الإثنني 2019/06/17 اإ�شتالم مذكرة املطابقة القانونية املوؤرخة 
على  اأدخلت  التي  و   2019/05  : رقم  حتت   .  2019/06/02  : يف 

القانون الأ�شا�شي للنادي الريا�شي الهاوي البلدي امل�شمى : 
النادي : النادي الريا�شي الهاوي م�شتقبل اينغر 

امل�شجل : حتت رقم 2009/06 بتاريخ 2009/04/15
املقيم ب : املركب الريا�شي املجاور اجلديد بلدية اينغر 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
 )18( املادة  لأحكام  وفق  الإ�شهار  باإجراءات  القيام  يجب  التايل 

الفقرة )02( من القانون اجلمعيات. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ بلخ�شر يحي

حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س حمكمة الأغواط
حي وئام الأغواط

اإعالن لبيع عتاد مرهون باملزاد العلني
ليوم 2019/06/25

و بطلب من ال�شيد : لعور جمال
بناء على الأمر باحلجز تنفيذيا على منقولت املدين ال�شادر 
عن رئي�س املحكمة بتاريخ : 2018/08/27 فهر�س : 18/0969 

املمهور بال�شيغة التنفيذية : 2018/08/28
بناء على حم�شر تبليغ الأمر بتاريخ 2018/09/03

بناء على حم�شر اجلرد بتاريخ 2019/06/10
ذكره  التي  مرهون  عتاد  بيع  عن  يحي  بلخ�شر  الأ�شتاذ  يعلن 
مكتب  مبقر   14٬00 ال�شاعة  على   2019/06/25 العلني  باملزاد 
الأ�شتاذ الكائن بحي الوئام علما اأن ال�شعر الإفتتاحي حدد ب 

1٬058٬580٬00 دج 
طاولت   – خ�شبي  كر�شي   12 بكرا�شيها  خ�شبية  طاولت   04
نوع  من  -ثالجة  كوندور  نوع  من  -ثالجة  بال�شتيكية 
لطهي  الة   – مواقد   03  – واجهة  كونتوار   –  Excellence

الدجاج – الة لطهي البطاطا -مكيف هوائي .
الأغواط يف : 2019/06/10

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/01461 رقم الفهر�س: 19/02301 تاريخ 

احلكم: 19/06/12 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا 
اإبتدائيا ح�شوريا: يف ال�شكل: قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 
حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  املو�شوع:  يف  الق�شية. 
احلال بتاريخ: 2019/03/13 حتت رقم فهر�س: 19/01210 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت 
بتاريخ:  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف 
ب:  الأمر  وبالنتيجة   19/153 اإيداع:  رقم   2019/04/14
اأول: احلجر على املرجع �شده الذيب العيد املولود بتاريخ 
الذيب  ولأمه  حممد  لأبيه  اجللفة  ببلدية   1992/04/12
عليه  كمقدم  حممد  الذيب  املرجع  تعيني  ثانيا:  عي�شة. 
لرعايته وت�شيري �شوؤونه على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة 
املادة  ن�س  يف  الواردة  الت�شرفات  باأحد  قيامه  حالة  يف 
املدنية  احلالة  �شابط  اأمر  رابعا:  الأ�شرة.  قانون  من   88
املحجور  ميالد  عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�شري  املخت�س 
بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليه. 

املذكور اأعاله, وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
تاريخ   19/02302 الفهر�س:  رقم   19/01467 اجلدول:  رقم 

احلكم: 19/06/12 
علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا:  اإبتدائيا 
حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  املو�شوع:  يف  الق�شية. 
 19/01208 فهر�س:  رقم  حتت   2019/03/13 بتاريخ:  احلال 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت 
بتاريخ:  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف 
ب:  الأمر  وبالنتيجة   19/129 اإيداع:  رقم   2019/04/02
املولودة  م�شعودة  روام  �شدها  املرجع  على  احلجر  اأول: 
ولأمها  خل�شر  لأبيها  اجللفة  ببلدية   1999/02/22 بتاريخ 
�شحطة ذودية بنت عبد الرحمان. ثانيا: تعيني املرجع روام 
خل�شر كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �شوؤونها على اأن يلتزم 
الواردة  الت�شرفات  باأحد  قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�شتئذان 
يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�شرة. رابعا: اأمر �شابط احلالة 
ميالد  عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�شري  املخت�س  املدنية 
وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليها.  املحجور 

بالتاريخ املذكور اأعاله, وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية مترنا�شت

املقاطعة الإدارية بعني �شالح
دائرة اإينغر

بلدية اإينغر
م�شلحة : التنظيم
مكتب : اجلمعيات 

الرقم 03 /م �س ب / 2018

و�شل اإ�شتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع اأحكام املر�شوم 
التنفيذي رقم 241-16

طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 12 يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات 

 21 يف  املوؤرخ   241-16 رقم  التنفيذي  املر�شوم  باأحكام  عمال  و 
 74-15 رقم  التنفيذي  للمر�شوم  املتمم  و  املعدل   2016 �شبتمرب 
اأحكام القانون الأ�شا�شي  املوؤرخ يف 16 فيفري 2015 الذي يحدد 
النموذجي املطبق على النادي الريا�شي الهاوي , مت هذا اليوم : 
الأحد 2019/06/09 اإ�شتالم مذكرة املطابقة القانونية املوؤرخة 
اأدخلت على  يف : 2019/06/02 . حتت رقم : 2019/030 و التي 

القانون الأ�شا�شي للنادي الريا�شي الهاوي البلدي امل�شمى : 
النادي : النادي الريا�شي الهاوي اأمل �شويطر

امل�شجل : حتت رقم 1980/16 بتاريخ 1980/04/01
املقيم ب : ببلدية اينغر 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
 )18( املادة  لأحكام  وفق  الإ�شهار  باإجراءات  القيام  يجب  التايل 

الفقرة )02( من القانون اجلمعيات. 
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العتقال الإداري حتت املجهر
يعرف االعتقال االإداري يف فل�شطني بقيام �شلطات االحتالل باعتقال �شخ�س دن اأي تهمة  باأمر من القادة الع�شكريني

لفرتة اأق�شاها �شتة اأ�شهر )عدلت عام 1995 لت�شل اإىل عام( وتكون قابلة للتجديد فقد ت�شتمر اإىل اأجل غري م�شمى، حيث متدد حكومة 
االحتالل االعتقال بعد انتهائه ملراٍت عدة.

الطالبة: اأماين جمدي ال�شفدي
ق�شم العلوم ال�شيا�شية - جامعة 

االأزهر - غزة

االأ�شل القانوين 
لالعتقال االإداري

بالرغم من اأن العتقال الإداري 
اأن مفهومه  اإل  به دوليا  معرتف 
الأ�صلي يختلف متاما عن الذي 
فقد  الحتالل  قوات  به  تتعامل 
جعل القانون الدويل له �صوابط 
احلب�س  اأن  فن�س  و�رشوط 
الإداري ل يتم اإل اإن كان هناك 

خطر حقيقي
للدولة  القومي  الأمن  يهدد 
وفردي  ا�صتثنائي  ب�صكل  ويكون 
العقوبات  ا�صتخدام  من  وحذر 
حقوق  جعل  وقد  اجلماعية 
يف  حقه  منها  للمعتقل  كثرية 
والطعن  اعتقاله  اأ�صباب  معرفة 
واحلق  العتقال  �رشعية  يف 
القانونية  امل�صاعدة  طلب  يف 
تتعلق  مذكرات  وتقدمي 
بل  يتلقاها  التي  باملعاملة 
العاديني  املعتقلني  عن  وميزته 
فال  الحتجاز  اأماكن  حيث  من 
يعي�س يف زنزانة، ول يلب�س الزى 
�صبه  توا�صال  ويتوا�صل  املوحد 
طبيعي مع اأهله  ويتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة
الحتالل  �صلطات  تفعله  ما  اأما 
ن�س عليه  فهو مغاير متاما ملا 
فالعتقال  الدويل،  القانون 
املعاملة  يف  يتلخ�س  الإداري 
والإهمال  والتعذيب  ال�صيئة 
الزيارات  ومنع  املتعمد  الطبي 
الت�صال  وتقييد  العائلية  
باأ�صكال  ويكون  باملحامني 
عقوبات جماعية وذلك ما حذر 

منه القانون الدويل

العتقال الإداري )و�صفة �رشية 
بنكهة اإ�رشائيلية(

العتقال  قانون  اأن  �صك  ل 
القوانني  اأكرث  من  الإداري 
الحتالل  جي�س  خدمت  التي 
م�صاحله،  تلبية  على  وعملت 
التي  ال�رشعية  اإىل  ذلك  ويرجع 
ا�صتمدها ح�صب قوله من املادة 
الطوارئ  قانون  ح�صب   101

كان  حيث   1945 عام  الربيطاين 
عندما  البالد  يف  اأ�صليا  قانونا 
وبالطبع هذا كذب  احتاللها  مت 
مت  القانون  هذا  لن  وافرتاء 
من  1948وي�صتدل  عام  اإلغاوؤه 
اإلغاء  تفيد  موؤرخة  ر�صالة  ذلك 

هذا القانون.
العتقال  تربير  يف  �صاهم  ومما 
اتفاقية  من   78 البند  الإداري 
ت�صمح  التي  الرابعة  جنيف 
�صمن  اأ�صخا�س  باعتقال 
حالت  يف  الإداري  العتقال 

�صاذة
هي  القوانني  تلك  كانت  وملا 
ال�صماعة التي يعلق عليها جي�س 
الحتالل اأفعاله مل يكتف بذلك 
ع�صكرية  اأوامر  واأ�صاف  بل 
تفادي  امل�صتحيل  من  جتعل 
حتويل  ومنها  العتقال  عملية 
اقل  ل�صباط  الإداري  العتقال 
رتبة من قائد املنطقة مما اأدى 
املعتقلني  كبري يف عدد  لرتفاع 

الإداريني
ومن اجلدير بالذكر اأن من حجج 
بدون  لالعتقال  الواهية  اجلي�س 
تهمة موجهة اأو دليل ملمو�س اأن 
ذلك ي�صتند على مواد �رشية  ل 
يجوز الطالع عليها حفاظا عل 
الأ�صلوب  اأو  امل�صدر  �صالمة 
من  عليها  احل�صول  مت  الذي 
موافقة  ذلك  رافق  وقد  خالله، 
من املحكمة العليا التي ت�صتمد 
املخابرات  جي�س  من  قراراتها 

الإ�رشائيلي )ال�صني بيت(.
لقد ا�صتغل جي�س الحتالل ذلك 
اأ�صحاب  من  العديد  اعتقال  يف 
والأكادمييني  العام  الراأي 
واأع�صاء  اجلامعات   واأ�صاتذة 
واملوؤ�ص�صات  الطالبية  النقابات 
احلقوقية بل وجتاوز احلد ليعتقل 
الت�رشيعي  املجل�س  يف  نواب 
ال�صيا�صية  الأحزاب  واأع�صاء 
"مروان الربغوثي واأحمد  اأمثال 
�صعدات"، فال يخفى علينا دهاء 
يتوانى  مل  فهو  الحتالل  ومكر 
الأ�صاليب  كافة  ا�صتخدام  عن 
الإرادة  لقمع  الالاإن�صانية 
جنحت  فبالفعل  الفل�صطينية، 
بال�صكوت  ال�رشية  و�صفته 

الدويل.

االعتقال االإداري 
م�شل�شل ال نهاية له

ل يخفى على اأحد اأهوال التعذيب 
على  املعتقل  لها  يتعر�س  التي 
والنف�صي  اجل�صدي  ال�صعيدين 
تفنن  اجل�صدي  ال�صعيد  فعلى 
ا�صتخدام  يف  الحتالل  جي�س 
من  الوح�صية  الأ�صاليب  كافة 
انفرادي  وعزل  و�صبح  �رشب 

....الخ
يواجهه  ما  اأعظم  من  لكن 
النف�صي  ال�صغط  املعتقل 
عن  الناجت  والتوتر  والكتئاب 
اإليه  املوجهة  التهم  يف  التفكري 

واأ�صباب اعتقاله
وعن عدم وجود حمامي للرتافع 
واإن  تهمته  ما  يعلم  ل  لأنه  عنه 
وجد فال تكون وظيفته اإل العمل 
التجديد  عملية  اإيقاف  على 

للحب�س
فقد ت�صتمر من 6 اأ�صهر اإىل عام 
والعام اإىل 5 �صنوات وقد تتجدد 
املعامل  جمهول  فم�صريه  املدة 
اأطلق  ممن  الكثري  وهناك 
اإداريا  �صجنوا  قد  �رشاحهم، 
لقانون  وجود  فال  اأخرى،  مرة 
العتقال  يردعهم، حيث مددت 
التغيري  كتلة  للنائب عن  الإداري 
الأوقاف  ووزير  والإ�صالح 
الرجوب  نايف  ال�صيخ  ال�صابق 

للمرة اخلام�صة على التوايل.

االإ�شراب نهاية احللول

بدون  الأ�رشى  من  الكثري  احتج 

ال�صيا�صة الظاملة  تهم على تلك 
ال�صتجابة  عدم  ظل  ويف 
منهم   العديد  قرر  ملطالبهم 
الإ�رشاب  �صيا�صة  ا�صتخدام 
الأ�صري  ال�صهيد  حذو  يحذون 
اأول  وهو  الفحم  اأبو  القادر  عبد 
من ا�رشب عن الطعام وا�صت�صهد 
ومنهم خ�رش عدنان  اإثره   على 
الذي اأ�رشب فى املرة الوىل 65 
ول  76يوًما  ذياب  وبالل   ، يوما 

نن�صى حممد القيق 94  يوًما.
اإ�رشابات  الأ�رشى  خا�س  كما 
اإ�رشاب  اأهمها  كان  جماعية 
عام2012م، عندما اأ�رشب حوايل 
ملدة  الطعام  عن  اأ�صري  األف 
العزل  وقف  اجل  من  يوما   28
العتقال  من  واحلد  النفرادي 

الإداري ومطالب اأخرى.
حكومة  تعهدت  ذلك  بعد 
�صيا�صة  يف  بالنظر  الحتالل 
ذلك  ولكن  الإداري،  العتقال 
وعود  اأكرث  وما  وعدا  بقي 

"اإ�رشائيل".

االإطعام  الق�شري

من اأ�صد التحديات التي يتعر�س 
الطعام  عن  امل�رشب  لها 
اإدخال  وهو  الق�رشي(  )الإطعام 
عن  الفم  اأو  الأنف  عرب  اأنابيب 
اإىل  مبا�رشة  ت�صل  اأنبوبة  طريق 
فتحة  عمل  طريق  عن  املعدة 
جراحية يف البطن اأو عن طريق 
اإدخال مواد مغذية عب الوريد، 

ج�صمانية  اأ�رشار  العملية  ولهذه 
والت�صبب  لالأن�صجة  خطرية 

بالختناق والوفاة اأحياًنا.

اأرقام واإح�شائيات

الإداري  ارتفعت حالت احلب�س 
لي�صهد  1967-1977م،  عام  من 
ثم  ذلك،  بعد  ملمو�ًصا  ا  انخفا�صً
النتفا�صة  يف  الرتفاع  يعاود 
ع�رشات  اإىل  و�صل  حيث  الأوىل 
اح�صائيات  فح�صب  الآلف، 
نادي الأ�صري �صدر خالل �صنوات 
من  اأكرث  نحو  الأوىل  النتفا�صة 

19 األًف اأمراعتقال  اإداري.
وخالل �صنوات النتفا�صة الثانية 
نحو 18 األف قرار اعتقال اإداري، 
فقد  الأخرية  ال�صنوات  يف  اما 
الإداري  ن�صبة العتقال  ارتفعت 
من 145 اأ�صري مع نهاية 2013 اإىل 
454 اأ�صري عام 2015، وفًقا لهيئة 

الأ�رشى.
القد�س  انتفا�صة  بدء  ومنذ 
حالة   2250 �ُصجلت  الأخرية 
قابل  والعدد  اإداري،  اعتقال 
وبح�صب  يومًيا،  للزيادة 
�صلطات  فان  الإح�صائيات 
األف  مائة  اأ�صدرت  الحتالل 

قرار منذ عام 1997.

حلول تفتقر الدعم

واقع  من  نلم�صه  ما  خالل  من 

اجلذري  احلل  يكمن  الأ�رشى 
فل�صطينية  ا�صرتاتيجية  بناء  يف 
وتكون  الأجزاء،  متكاملة 
اأطرافها، "املنظمات والف�صائل 
واملنظمات  الفل�صطينية 
واحلركة  والإن�صانية  احلقوقية 

الأ�صرية من الداخل".
و�صعفها  الف�صائل  تفكك  اإن 
يف  كبرًيا  تاأثرًيا  اأثر  والنق�صام 
على  اأثر  كما  الأ�رشى،  ق�صية 
�صعف التنظيمات داخل ال�صجون 
امل�صئولية  كامل  األقت  وقد  بل 
فقط على املنظمات احلقوقية 
الكثري  عاتقها  على  اأخذت  التي 
من الأدوار بعدما تعاظم دورها 

عما كان �صابًقا.
النتهاكات  توثق  اأ�صبحت  فقد 
اأمام  ال�صنوية  التقارير  وتقدم 
وخا�صة  الدولية  اللجان  خمتلف 
بالعديد  والقيام  املتحدة  الأمم 
ل  لكنها  الدولية،  باحلمالت 
دون  بذلك  القيام  ت�صتطيع 
والف�صائل  القوى  م�صاعدة 
الفل�صطينية، فاذا مت التعاون بني 
تلك اجلهات �صوف يوؤثر اإيجابًيا 
و�صوف  داخلًيا،  الأ�رشى  على 

تتحد مطالبهم ويعلو �صوتهم. 
اإ�رشاًبا  خو�س  املمكن  ومن 
املكتظة  ال�صجون  كافة  يعم 
بالأ�رشى، ومن ثم ت�صل ال�صورة 
عاملًيا لف�صح انتهاكات �صلطات 
تلك  تتخذ  وقد  الحتالل 
ولكن  طوياًل،  وقًتا  الإجراءات 
م�صوار الألف ميل يبداأ بخطوة.



م�صلحة  �لهيئة،  �أن  �أو�صحت 
تقدمي  عدم  تتعمد  �ل�صجون 
و�ملنا�صب  �لالزم  �لعالج 
وترتكهم  �ملر�صى،  لالأ�رسى 
تنه�ش  لالأمر��ش  فري�صًة 
حالة  �ىل  الفتتا  �أج�صادهم، 
�أبر��ش  خمي�ش  �الأ�صري  حممد 
خميم  �صكان  من  )40عاماً( 
�الأمعري جنوب مدينة ر�م �هلل، 
�لب�رس  يعاين من فقد�ن  و�لذي 
وترميم  قرنية  لزر�عة  وحاجته 
تغيري  �ىل  باال�صافة  �صبكية، 
�لعني،  يف  و�لزيت  �ل�صيلكون 
وبحاجة �ىل عملية ) رقع طبلة 
( يف �أذنه. كما يعاين �أبر��ش من 
�لقلب،  دقات  يف  �نتظام  عدم 
وبرت يف قدمه �لي�رسى، وحاجته 
و�ز�لة  تنظيف  عملية  �ىل 
وتركيب  و�لتقرحات  �ل�صظايا 
�أن  حيث  �صناعي،  طرف 
قد  كانت  �الأ�رسى  �صوؤون  هيئة 
وفرت ثمن �لطرف يف ني�صان/
بعد �حل�صول على  �أبريل 2019 
مو�فقة �إ�رس�ئيلية، �إال �أن �إد�رة 
ز�لت  ما  �ل�صجون  م�صلحة 
ز�ل  وما  �للحظة.  حتى  متاطل 
�ل�صويف  �حمد  جمعة  �ال�صري 
)33 عاماً( من �صكان رفح جنوب 

قطاع غزة ، يعاين من ح�صا�صية 
يف �جللد و�لتهابات يف �لدم منذ 
�ملعدة  يف  و�آالم  �أعو�م،  �أربعة 
�الأ�صنان، ويف  ولديه م�صاكل يف 
ي�صتطيع  ال  �الأحيان  من  كثري 
�لتنف�ش، ورغم م�صاكله �ل�صحية 
معتقل  �إد�رة  �أن  غري  �لكثرية، 
باإعطاءه  "ع�صقالن"  تكتفي 
وذكرت  فقط.  لالآالم  م�صكنات 
�ال�صري  �أن  تقريرها،  يف  �لهيئة 
عمرو  )30  يو�صف  ممدوح 
ق�صاء  دور�  �صكان  من  عاماً( 
�خلليل، يعاين من ��صابات بالغة 

�لنار  الإطالق  نتيجة  ج�صده  يف 
�عتقاله،  حلظة  عليه  �ملبا�رس 
ويعاين من م�صاكل نف�صية . كما 
يعاين �الأ�صري  يا�رس  ربايعة )45 
بيت  مدينة  �صكان  من  عاماً( 
�ل�رسطان  مر�ش  من   ، حلم 
ويعاين   ، �مل�صتقيم  منطقة  يف 
�أي�صا من مر�ش �لكبد �لوبائي، 
�مل�صكنة  �حلبوب  على  ويعي�ش 
�إىل  �لتقرير  ولفت  و�ملخدرة. 
�أن �ال�صري عثمان �بو خرج  )47 
جنني،  مدينة  �صكان  من  عاماً( 
�لكبد  يف  �لتهاب  من  يعاين 

له  �أُعطيت  ملوثة  �برة  نتيجة 
بو��صطة "طبيب �ال�صنان" يف ما 
ت�صمى بعيادة جلبوع، ويعاين من 
فيما  �ل�صديدة،  �لقلب  �مر��ش 
�بر�هيم  با�صم  �ال�صري  يعاين 
�صكان  )21 عاماً(، من  �لنع�صان 
ر�م  مدينة  ق�صاء  �ملغري  قرية 
�إثر  بالغة  ��صابات  من  �هلل، 
�إطالق �لر�صا�ش �حلي �جتاهه 
�لع�صكري  حاجز  زعرتة  على 
�ىل  بحاجة  و  �عتقاله،  حلظة 
يف  جر�حية  عمليات  �جر�ء 
للبول.  كي�ش  ويالزمه  �الأمعاء 
�الأ�صري  �أن  �لتقرير  �أ�صاف  كما 
�صادي �بو �صخدم )39 عاماً( من 
�صكان مدينة �خلليل، يعاين من 
�آالم �صديدة يف �لظهر و�لعامود 
عملية  �ىل  بحاجة  و  �لفقري 
�ال�صري  يعاين  فيما  جر�حية، 
عاماً(   45( جعيم  عثمان  �مين 
طولكرم،  مدينة  �صكان  من 
�لعيون،  يف  حادة  م�صاكل  من 
عملية  �إجر�ء  �إىل  وبحاجة 
�إىل  �إ�صافة  لعيونه،  جر�حية 

عملية �إفتاك م�صتعجلة. 

قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �سدر عن دائرة الدرا�سات والتوثيق اليوم، 
اأن  ثمانية اأ�سرى يف معتقل"ع�سقالن" الإ�سرائيلي، يعانون من اأو�ساع �سحية �سعبة جراء 

ا�ستمرار �سيا�سة النتهاكات الطبية التي متار�سها اإدارة �سجون الحتالل بحقهم.

هيئة �لأ�سرى: ثمانية �أ�سرى يف معتقل 
�سعبة �سحية  �أو�ساع  من  "ع�سقالن" يعانون 
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رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�أ�سرى ع�سقالن لن يرت�جعو� عن �إ�سر�بهم 
قبل حتقيق 5 مطالب

رئي�ش  �أبوبكر،  قدري  �للو�ء  قال 
هيئة �صوؤون �الأ�رسى و�ملحررين: 
ع�صقالن  معتقل  "�أ�رسى  �إن 
معتقاًل،   45 عددهم  و�لبالغ 
و�لذين �أعلنو� �الإ�رس�ب �ملفتوح 
عن �لطعام �ليوم �الأحد، يقاتلون 
�لعادلة  مطالبهم  ك�صب  �أجل  من 

و�ليومية".
جاء  �الإ�رس�ب  قر�ر  �أن  و�أكد 
�ملفاو�صات  جل�صة  ف�صل  عقب 
بني �الأ�رسى و�إد�رة �ملعتقل �لتي 
جرت �خلمي�ش، ما دفع �الأ�رسى 

�الإ�رس�ب  خو�ش  عن  لالإعالن 
�لتي  �لتنكيل  �إجر�ء�ت  ملو�جهة 
بحقهم،  �ملعتقل  �إد�رة  تفر�صها 
نهاية  منذ  ت�صاعدت  و�لتي 

�أبريل/ني�صان �ملا�صي".
�الأ�رسى  مطالب  �أن  و�أ�صاف 
�لغرف،  �قتحام  وقف  تتمثل يف: 
فر�صت  �لتي  �لعقوبات  و�إلغاء 
على �الأ�رسى ب�صكل جائر، وعالج 
�لعمليات  و�إجر�ء  �ملر�صى، 
لالأ�رسى  زمة  �لالاّ �جلر�حية 
ربايعة،  ويا�رس  �لنع�صان،  با�صل 

بر��ش،  وحممد  حل�ش،  وهيثم 
وزيادة مدة �لفورة، و�إعادة ممثل 
قبل  �بعاده  مت  �لذي  �ملعتقل 

�أيام.
�صجن  �إدر�ة  �أن  �أبوبكر،  و�أكد 
"ع�صقالن" هاجمت بعد منت�صف 
�الأ�رسى  غرف  �جلمعة،  ليلة 
�ل�صخ�صية"،  مبتعلقاتهم  وعبثت 
مو�صًحا �أن هذ� �القتحام هو رد 
برف�ش جميع  �ملعتقل  �إد�رة  من 
م�صاعيها  رغم  �الأ�رسى،  مطالب 
عرب �صخ�صيات خارجية لل�صغط 

على �الأ�رسى لتاأجيل �الإ�رس�ب.
قبلو�  �الأ�رسى  �أن  �إىل  و�أ�صار 
ب�رسط  ولكن  �الإ�رس�ب  بتاأجيل 
كبادرة  و�حد  مطلب  تنفيذ 
�ملعتقل  ممثل  عودة  وهو  خري، 
م�صري�ً  باملفاو�صات"،  و�ل�رسوع 
�إىل �أن �إد�رة �ملعتقل مل تقبل �أية 
على  م�رسة  تز�ل  وال  تفاهمات 
�لن�صالية،  �الأ�رسى  �إر�دة  ك�رس 
م�صرًي� �إىل �أن �الأ�رسى م�صتمرون 
�لن�صالية رغًما عن  يف م�صريتهم 

�إجر�ء�ت �الحتالل �لتع�صفية.

�الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  �أفادت 
�أن  �لثالثاء،  �ليوم  و�ملحررين، 
بد�أت  ع�صقالن  �صجن  �إد�رة 
تنفيذ عدد من مطالب  تدريجيا 
�ملعتقلني، و�لتي كانو� قد طالبو� 
�الأخري.  ��رس�بهم  خالل  بها 
�ل�صجن  �إد�رة  �أن  �لهيئة،  وقالت 
�الأ�رسى  جميع  لعائالت  �صمحت 
بزيارت  �ملعتقل  يف  �لقابعني 
�أبنائهم �ملعتقلني، وقامت باإلغاء 
عدد  عن  �لكانتينا(  )منع  عقوبة 
قد  كانت  و�للذين  �الأ�رسى  من 
�أ�صهر،  قبل  ح�صاباتهم  جمدت 
كما قامت �الإد�رة باأخذ مقا�صات 
مد �أنبوب مياه �ىل �صاحة �ل�صجن 
"�لفورة".كما لفتت �لهيئة، �ىل �أن 
�الإد�رة ��صتدعت �مللفات �لطبية 
يف  �لقابعني  �ملر�صى  لالأ�رسى 
�صجن ع�صقالن، من �أجل تقدمي 
تنا�صب ظروفهم  �لتي  �لعالجات 
�أ�رسى  وكان  �ل�صحية.  وحالتهم 

هددو�  قد  ع�صقالن  �صجن 
عن  مفتوح  باإ�رس�ب  بال�رسوع 
�حلايل،  �الأ�صبوع  مطلع  �لطعام 
�ملطالب  من  عدد  لتحقيق 
�أبرزها، وقف �القتحامات للغرف 
�لعقوبات  همجي، و�إلغاء  ب�صكل 
�لتي فر�صت على �الأ�رسى ب�صكل 
�لكانتينا  من  كاحلرمان  جائر 
�ملر�صى  وعالج  و�لزيار�ت، 
زمة  �لالاّ �لعمليات  و�إجر�ء 
لالأ�رسى �لتالية �أ�صماوؤهم )با�صل 
هيثم  ربايعة،  يا�رس  �لنع�صان، 
وزر�عة  بر��ش(،  حممد  حل�ش، 
�أطباء  و�إدخال  لالأ�رسى  �الأ�صنان 
�أجهزة  وتركيب  متخ�ص�صني، 
وتركيب  �لق�صم،  رو�ق  يف  تربيد 
�لق�صم،  �صاحة  يف  كبرية  مر�وح 
�لتلفزيون،  حمطات  وتبديل 
و�إدخال  �ملعتقل،  ممثل  وعودة 
و�إدخال  منتظم  ب�صكل  �ملالب�ش 

�لكتب.

هيئة �لأ�سرى: �إد�رة ع�سقالن 
تبد�أ تدريجبا بتنفيذ عدد 

من مطالب �ملعتقلني

�الإعالمية  �لد�ئرة  م�صوؤول  �أكد 
و�الأ�رسى  �ل�صهد�ء  مفو�صية 
و�الأ�صري  فتح  بحركة  و�جلرحى 
خطوة  باأن  عز�رة  ر�مى  �ملحرر 
�الإ�رس�ب �ملفتوح عن �لطعام و�لتي 
�ملجدل"،  "معركة  عليها  �أطلق 
وقت  يف  لها  مقرر�  كان  و�لتى 
من  �لعديد  بعد  تاأجيلها  مت  �صابق 
م�صلحة  �إد�رة  مع  �حلو�ر  جوالت 
من  �لعديد  مع  �ل�صجون، وجتاوبها 
فاإن  ذلك  ومع  �الإن�صانية،  مطالبهم 
حقوقهم  الإنتز�ع  �الأ�رسى  ن�صال 
�صيبقى  دوليا  عليها  �ملن�صو�ش 
و�حد  �أ�صري  ��صتمر  طاملا  م�صتمر 
و�أ�صاف  �الحتالل.  �صجون  د�خل 
�صجن  د�خل  �الأ�رسى  باأن  عز�رة 
ع�صقالن و�لبالغ عددهم 44 �أ�صري�ً 

�الإ�رس�ب  �ىل  �صيلجاأون  كانو� 
�ملفتوح عن �لطعام بعد تعنت مدير 
طلبات  كافة  يف  ع�صقالن  �صجن 
�نه  �لو��صح  من  و�لذى  �الأ�رسى، 
مييني متطرف، ويرغب علي �لدو�م 
يف توتري �ل�صجن، و�ل�صغط �لنف�صي 
و�جل�صدي على �الأ�رسى، وذلك من 
لغرفهم،  �لليلية  �الإقتحامات  خالل 
عليهم  �ملختلفة  �لعقوبات  وفر�ش 
،ورف�ش عالج �لعديد من �حلاالت 
م�صوؤول  و�ختتم  طرفهم.  �ملر�صِية 
�الإعالم مبفو�صية �الأ�رسى �ملحرر 
�صيبقو�  �الأ�رسى  باأن  عز�رة  ر�مى 
�إنتزعها  �لتي  �حلقوق  عن  يد�فعو� 
�لرعيل �الأول باأج�صادهم و�أمعائهم، 
مهما  �الأمر  هذ�  عن  يتنازلو�  ولن 

كلف ذلك من ثمن.

مفو�سية ال�سهداء الأ�سرى واجلرحى

معركة �ملجدل تاأجلت..ون�سال �لأ�سرى من 
�أجل �نتز�ع �حلقوق و�حلرية ماز�ل م�ستمر�



بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير  اأكد 
ال�رشوط  كل  توفري  �رشورة  على 
اجليد  التنظيم  ب�ضمان  الكفيلة 
الأبي�ض  البحر  لألعاب   19 للدورة  
�ضنة  بوهران  املقررة  املتو�ضط  
الدولية  للمعايري  وفقا   2021
من  للجزائر  ي�ضمح  و مبا  املعمول 
التاريخي  لرتاثها  الراقي  الإ�ضعاع 
بيان  ح�ضب  احل�ضاري،  الثقايف  و 
الأول،  الوزير  مل�ضالح  �ضحفي 
الذي  الوزاري  الجتماع  خالل 
تراأ�ضه بدوي  لدرا�ضة التح�ضريات 
البحر  األعاب  بتنظيم  املتعلقة 
الأبي�ض املتو�ضط مب�ضاركة كل من 
وال�ضباب  املالية  و  الداخلية  وزراء 
و  وال�ضكن  ال�ضياحة  و  الريا�ضة  و 
و  العمومية  الإ�ضغال  و  الت�ضال 
جانب  اإىل  الثقافة  قطاع  ممثل 
اللجنة  رئي�ض  و  وهران  ولية  وايل 
ورئي�ض  اجلزائرية  الوملبية  

 ، الألعاب  لهذه  التنظيمية  اللجنة 
اأكد الوزير الأول ان التح�ضري لهذه 
اأولويات  من  اأولوية  يعترب  احلدث 
احلكومة و بالتايل �ضيتم الوفاء  بكل 
املعلن عنها من طرف  اللتزامات 

بالدنا حفاظا على م�ضداقيتها .
ال�ضيد  ا�ضدى  املنا�ضبة  بهذه  و 
باإن�ضاء جلنة  تعليماته  الول  الوزير 
على  لالإ�رشاف  برئا�ضته   وطنية 
التح�ضري لهذه الألعاب، جتتمع مرة 

على الأقل كل �ضهرين، تتفرع عنها 
جلان فرعية تقنية تنظيمية ومالية 
وثقافية و�ضياحية وات�ضالية واأمنية، 
جتتمع  املعنية  القطاعات  برئا�ضة 
مرة كل اأ�ضبوعني، من اأجل املتابعة 
التح�ضريات،  ملختلف  امليدانية 
اإىل  تو�ضياتها واقرتاحاتها  مع رفع 

اللجنة الوطنية املذكورة.
ق.ر.

ي�ضارك 34 طاقما وطنيا واأجنبيا يف 
مناف�ضات الطبعة 16 لرايل اليمامات 
املقررة  لل�ضيارات،   2019 الدويل 
عرب  اجلاري  جوان   24 اىل   21 من 
اإجمالية  م�ضافة  على  مراحل  اأربع 
من  علم  ح�ضبما   ، كم   1162 تقدر 
للريا�ضات  اجلزائرية  الحتادية 
 23 ال�ضباق  وين�ضط  امليكانيكية، 
جزائريا  وم�ضاعدة  �ضائقة  طاقما 
 ، تون�ض  بلدان:  ميّثلن  اأجنبيا  و11 
حيث  ايطاليا،  فرن�ضا،  املغرب، 
اأربع  يف  �رشقية  وليات  اأربع  يجّب 
اجلزائر  من  الأوىل  تنطلق  مراحل، 
اىل  جوان   21 تاريخ  يف  العا�ضمة 
بتاريخ  باتنة  نحو  ثم  بجاية  ولية 
22 جوان وبعدها بو�ضعادة 23 جوان 
 24 العا�ضمة  اجلزائر  اىل  والعودة 
جوان، وتقطع  املت�ضابقات م�ضافة 

اإجمالية تقدر 1162 كلم.
بالتظاهرات  املكلف  و�رشح 
بالحتادية  الدويل،  الريا�ضية 
امليكانيكية،  للريا�ضات  اجلزائرية 
هذه  فعاليات   " �ضنجاق:  فريد 
الطبعة �ضتكون مزيجا بني الريا�ضة 
الأربعة  ال�ضباقات  وال�ضياحة. 
اجل  من  للقافلة  توقفات  �ضتتخللها 
الأثرية  املواقع   من  العديد  زيارة 
واأ�ضاف:  التاريخية"،  وال�ضواهد 

اليمامات  رايل  مبادئ  اأهم  "من 
اجلانب  اىل  بالإ�ضافة  الن�ضباط، 
ال�ضائق  احرتام  الريا�ضي،هو 
القيادة  اأثناء  ال�رشعة  متو�ضط 
ال�ضق  اأي�ضا  هناك  املرور،  وقانون 
املجال،  لهذا  والرتويج  ال�ضياحي 
على  الن�ضخة  هذه  وقع يف  اختيارنا 
زيارة كل من �رشيح  ما�ضيني�ضا، كاب 
كاربون وميا قوراية ببجاية و�رشيح 
الرومانية  والآثار  ملدرا�ضن  اآخر 
طاحونة  على  عالوة  باتنة،  بتيمقاد 
ومواقع  النخيل  وواحات  فرييرو 
عديدة ببو�ضعادة، وعند اختتام رايل 
اليمامات باجلزائر العا�ضمة �ضتزور 
اآثرية  من�ضاآت  اجلزائر  �ضيفات 
ريا�ض   ق�رش  غرار  على  و�ضياحية 
الق�ضبة  احلامة،  حديقة  البحر، 
وغريها ح�ضب �ضنجاق من�ضق اأي�ضا 

بالهيئة الفديرالية.
ان  املتحدث  اأكد  اأخر،  على �ضعيد 
الوقت مل يكن  يف �ضالح الحتادية 
الريا�ضي-  احلدث  هذا  لتنظيم 
ال�ضياحي، بحيث جرت التح�ضريات 
يف مدة ق�ضرية �ضهر ون�ضف تقريبا، 
الإعداد ملثل هذه املواعيد الدولية 
فهو  الأقل،  على  �ضنة  مدة  يتطلب 
البلدان  بع�ض  اإىل  التنقل  يقت�ضي 
يت�ضلون  متعاملني،  للتقاء  الأجنبية 

املهتمني  بالأ�ضخا�ض  بدورهم  هم 
بامل�ضاركة يف رايل اجلزائر".

وبغية ا�ضتقطاب م�ضاركات اأجنبيات 
الأمر  يقت�ضي  اليمامات  رايل  يف 
اأي�ضا قيام هوؤلء املتعاملني الأجانب 
بالإ�ضهار والدعاية  للم�ضابقة الدولية، 
ح�ضب نف�ض امل�ضوؤول  الذي ذكر ان 
املطّبقة  امل�ضاركة  حقوق  اأ�ضعار 
رمزية  الأجانب  اأو  على اجلزائريني 
الت�ضعرية  بهذه  يتعامل  ومل  جدا 
�ضنجاق  وح�ضب  العامل،  يف  بلد  اأي 
الدين: "عائق �ضيق الوقت للتح�ضري 
لهذا الرايل الذي �ضادفتاه هذا العام 
من  ال�رشوع  قرار  اتخاذ  اإىل  دفعنا 
املقبلة  للطبعة  الإعداد   يف  الآن، 
قائال:   ،"2020 اليمامات  لرايل 
وامل�ضار  تاريخ  حتديد  من  "انتهينا 
الطرقي الذي �ضيقطعه املت�ضابقون 
ومراحله"،  املقبلة  الن�ضخة  يف 
مع  ات�ضالت  "�ضنبا�رش  وا�ضتطرد: 
هذا  مبنا�ضبة  اأجنبيات  �ضائقات 
الرايل واأي�ضا مع متعاملني من خارج  
والدعاية  بال�ضتهار  للقيام  الوطن 
جترى  لالإ�ضارة،  املقبلة".  للن�ضخة 
التقنية  املراقبة  عملية   اليوم 
والإدارية بفندق هوليداي بال�رشاقة 
ترتيب  لتحديد  القرعة  يليها �ضحب 

املنطلقني لل�ضباق.

تقرتب اإدارة فريق �ضبيبة القبائل 
من اإنهاء املفاو�ضات رفقة لعب 
احتاد بلعبا�ض عبد ال�ضمد بونوة 
حت�ضبا  معه  التعاقد  اأجل  من 
ورغبة  احلايل  ال�ضيفي  للمركاتو 
منها يف تدعيم الت�ضكيلة ا�ضتعداد 
ويف  اجلديد،  الكروي  للمو�ضم 
النادي  رئي�ض  فاإن  ال�ضدد  هذا 
القبائلي �رشيف مالل اأقنع بونوة 
النادي  قمي�ض  حمل  اأجل  من 
القبائلي املو�ضم املقبل حيث مت 
التفاق على كافة تفا�ضيل العقد 
التوقيع  �ضوى  يتبق  مل  والذي 
ر�ضميا  ان�ضمامه  و�ضمان  عليه 
القبائلي، حيث  النادي  تعداد  اإىل 
الأمور  تر�ضيم  يتم  اأن  ي�ضتبعد  ل 

خالل الأيام املقبلة، وتقدميه اإىل 
ي�ضبح  قد  والذي  الإعالم  و�ضائل 
يف  اجلدد  امل�ضتقدمني  رابع 
رفقة  اجلاري  ال�ضيفي  املركاتو 
�ضبق  بعدما  "الكناري"  ت�ضكيلة 
رفقة  تعاقدت  ان  الفريق  لإدارة 
حمزة  عدادي،  توفيق  من  كل 

بانوح ور�ضا بن �ضايح.
الالعب  يبتعد  ذلك  جانب  اإىل 
اإىل  الن�ضمام  عن  تبي  اأ�ضامة 
ات�ضال  رغم  وذلك  القبائل  �ضبيبة 
اجل  من  بالالعب  الفريق  اإدارة 
املو�ضم  للفريق  باللعب  اقناعه 
املعني  يف�ضل  حيث  املقبلن 
الدوري  يف  جتربة  خو�ض 
الن�ضمام  خالل  من  اخلليجي 

التي  ال�ضعودية  الندية  اإحدى  اإىل 
املركاتو،  هذا  خدماته  طلبت 
مع  التعاقد  يتم  اأن  ي�ضتبعد  فيما 
بن  بالل  تاجنانت  دفاع  لعب 
املالية  املطالب  ب�ضبب  �ضاحة 
عدلن  الفريق  لرئي�ض  التعجيزية 

قرعي�ض. 
تتوجه  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
التفاق  نحو  القبائل  �ضبيبة  اإدارة 
لالألب�ضة  "اأديدا�ض"  �رشكة  مع 
عالمة  حمل  اأجل  من  الريا�ضية 
�رشكة املالب�ض والعتاد الريا�ضي 
�ضوف  حيث  املقبل،  املو�ضم  يف 
قم�ضان  "الكناري"  لعبو  يحمل 
الأملانية  ال�رشكة  بعالمة 

العاملية.

تقرتب اإدارة اأهلي برج بوعريريج 
من التعاقد مع املدرب الفرن�ضي 
على  لالإ�رشاف  دوما  فرانك 
املو�ضم  للنادي  الفنية  العار�ضة 
ام�ض  اأول  علم  ما  ح�ضب  القادم 
ذات  واأو�ضح  الأهلي،  اإدارة  من 
التي  املفاو�ضات  اأن  امل�ضدر 
جمعت وكيل مدرب �ضبيبة القبائل 
واملناجري  املنق�ضي  املو�ضم 
قد  دودان  كرمي  للفريق  اجلديد 
وينتظر  متقدمة  اأ�ضواط  بلغت 
مدينة  اإىل  دوما  الفرن�ضي  قدوم 

الربج من اأجل التوقيع ر�ضميا مع 
ال�رشوع  و  القادم  الأ�ضبوع  مطلع 

يف مهامه .
من  اأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
رئي�ض  يعدل  اأن  اأي�ضا  املتوقع 
بن حمادي  اأني�ض  الإدارة  جمل�ض 
الأع�ضاء  مع  اليوم  اجتماع  يف 
ال�ضتقالة  عن  امل�ضاهمني 
يف  �ضينطلق  ومنه  من�ضبه  من 
مع  التعاقد  عملية  مبا�رشة 
الالعبني  وكذا  اجلديد  املدرب 
املو�ضم  ا�ضتقدامهم  �ضيتم  الذين 

املفاو�ضات  وبخ�ضو�ض  املقبل، 
اجلارية مع الالعبني امل�ضتهدفني 
من املرتقب اأن يتعاقد اأهلي برج 
بوعريريج مع مدافع احتاد البليدة 
مولودية  ومدافع  قتال  اأ�ضامة 
اإىل  بالحة  الرحمان  عبد  وهران 
اجلزائر  مولودية  مهاجم  جانب 
و�ضط  ولعب  �ضويبع  حممد 
اأحمد  ق�ضنطينة  �ضباب  ميدان 

قعقع كما متت الإ�ضارة اإليه.
ق.ر.

ال�ضغط  اإىل  عليق  يتعّر�ض 
النادي  جماهري  طرف  من  الكبري 
ي�رشون  اأ�ضحوا  الذين  العا�ضمي 
على رحيله اأكرث من اأي وقت م�ضى 
متهمني اإياه بعرقلة الفريق والعمل 
احلالية  الفرتة  يف  حتطيمه  على 
التي تعترب جادة ب�ضاأن البحث عن 
اإيجاد  على  والعمل  تقرير م�ضريه 
الأ�ضهم،  �رشاء  على  قادر  طرف 
التح�ضري  يف  فعليا  والنطالق 
للمو�ضم املقبل من خالل التعاقد 
مع مدرب جديد وا�ضتقدام لعبني 

جدد يف املركاتو ال�ضيفي خا�ضة 
املو�ضم  يلعب  �ضوف  النادي  واأن 
التي  القارية  املناف�ضة  اجلديد 
اأوت  �ضهر  من  ابتداء  فيها  ينطلق 

املقبل.
الرئي�ض  يواجه  الغر�ض،  لهذا 
و�ضعا  العا�ضمة  لحتاد  التاريخي 
مت  الذي  وهو  عليه،  يح�ضد  ل 
رغم  الفريق  األوان  بخيانة  اتهامه 
ت�رشيحاته املتتالية بحبه لالحتاد 
يرجع  والذي  ت�ضجيعه،  ووفائه يف 
بالدرجة الأوىل غلى اإ�رشاره على 

نادي  على  الإ�رشاف  موا�ضلة 
يف  ي�ضغل  والذي  بلوزداد  �ضباب 
وعدم  ريا�ضيا،  مديرا  �ضفوفه 
ان�ضحابه من اجل العمل على انقاد 
اإحتاد العا�ضمة الذي يحتاج اإيجاد 
الأ�ضهم  �رشاء  اأجل  من  م�ضتثمر 

التي و�ضعتها عائلة حداد للبيع.
ك�ضف  عليق  فاإن  اآخر،  �ضياق  ويف 
"�ضو�ضطارة"  اأبناء  نادي  اأ�ضهم  اأن 
ل تتجاوز قيمتها 70 مليار �ضنتيم 
يف  يعترب  الذي  الرقم  وهو  ح�ضبه 
يعرقل  الذي  الأمر  لكن  املتناول، 

يتمثل  الأ�ضهم  بيع  عملية  جناح 
املرتاكمة  الديون  يف  بالأ�ضا�ض 
تبلغ  والتي  الفريق  يف  والعالقة 
وهو  �ضنتيم  مليار   200 قيمتها 
اللونني  ع�ضاق  �ضدم  الذي  الرقم 
الك�ضف  وكان مت  والأ�ضود  الأ�ضود 
عنه خالل اجتماع اأع�ضاء جمل�ض 
الإدارة وجمل�ض امل�ضاهمني الذي 

جرى اأول اأم�ض.

دزيري مقرتح للعودة 
وتدريب الت�شكيلة

يعمل  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
العا�ضمي  النادي  من  املقربون 
بالل  املدرب  ا�ضم  اقرتاح  على 
على  ال�رشاف  اأجل  من  دزيري 
املو�ضم  للنادي  الفنية  العار�ضة 
بيت  يعرف  واأنه  خا�ضة  املقبل، 
حمل  الذي  وهو  جيدا  الفريق 
له  وكانت  طويلة،  موا�ضم  األوانه 

عقب  �ضفوفه  يف  تدريبية  جتربة 
امل�ضتديرة  الكرة  لعب  اعتزاله 
اأهلي  املن�رشم  املو�ضم  ودرب 
ي�ضتبعد  ل  اأين  بوعريريج،  برج 
داي  ح�ضني  حي  ابن  ي�ضجل  اأن 
عودته جمددا غلى فريقه ال�ضابق 

وخو�ض جتربة تدريبية معه.

ك�شف اأن قيمة الأ�شهم بلغت 70 مليار �شنتيم والديون 200 مليار

عليق بني مطرقة الأن�سار و�سندان فريق القلب
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يعي�س رئي�س النادي الهاوي لفريق احتاد العا�شمة و�شعية �شعبة ومعّقدة مع اأن�شار الفريق الذين 
ترتفع اأ�شوات العديد منهم مطالبة اإياه بالن�شحاب من الفريق عن طريق تقدمي ا�شتقالته من النادي 
الهاوي للفريق وال�شماح بعملية بيع الأ�شهم لفائدة امل�شتثمر اجلديد اأو ال�شركة الوطنية التي تتو�شل 

اإىل اتفاق مع مالكي الفريق عائلة حداد ب�شان حتويل ملكية الفريق اإىل �شاحلها

الطبعة 16 لرايل اليمامات الدويل

م�ساركة 34 طاقما وطنيا واأجنبيا يف املناف�سة
تبي يبتعد والت�شكيلة تلعب املو�شم املقبل لعالمة "اأديدا�س"

مالل ينهي املفاو�سات مع بونوة والالعب يقرتب من الكناري

بن حمادي قد يعدل عن قرار ال�شتقالة يف اجتماع جمل�س الإدارة

دوما يقرتب من التعاقد رفقة اهلي الربج

عي�شة ق.

األعاب البحر الأبي�س املتو�شط 2021

توفري ال�سروط الكفيلة ل�سمان التنظيم اجليد 
لدورة وهران

ق.ر.

عي�شة ق.



عي�شة ق.

وهي التي �صوف جتري يف ف�صل 
ال�صيف عك�س ما كان عليه الأمر 
التي  املن�رصمة  الطبعات  يف 
ف�صل  يف  »الكان«  خاللها  جرت 
قبل  العام،  مطلع  وذلك  ال�صتاء 
ان يحدث الحتاد الإفريقي لكرة 
على  التغيريات  من  عددا  القدم 
املناف�صة والذي مل يقت�رص على 
اإىل  تعداه  بل  املناف�صة  توقيت 
الإفريقية  املنتخبات  عدد  رفع 
ابتداء  اأ�صحى  والذي  امل�صاركة 
كاأ�س  تلعب  م�رص  دورة  من 
 24 جمموع  مب�صاركة  اإفريقيا 
يف   16 العدد  كان  بعدما  منتخبا 

تق�صيم  مت  اين  ال�صابقة،  الن�صخ 
�صت  امل�صاركة  املنتخبات 
اأربعة  منها  كل  ت�صم  جمموعات 
التفاوؤل  يبدو  حيث  منتخبات، 
امل�رصيني  املنظمني  على  كبريا 
تنظيم  يف  جناحهم  خل�صو�س 
املحفل الكروي، من خالل توفري 
كافة الإمكانيات املالية، املادية 
على  تكون م�رص  والب�رصية حتى 

موعد مع املوعد القاري.
اجلديدة  التغيريات  جانب  اإىل 
التي ت�صهدها »الكان« فاإن الكاف 
امل�صاعد  الفيديو  تقنية  اأدخلت 
ينطلق  �صوف  والتي   »VAR«
الدور  من  ابتداء  ا�صتعمالها 
اأغلبية  اأن  باعتبار  النهائي،  ربع 

ا�صتعمالها  طالبت  املنتخبات 
مت  التي  العمل  ور�صات  خالل 
من  �صابق  وقت  يف  تنظيمها 
التح�صري لنطالق كاأ�س اإفريقيا 

لالأمم.
�صتكون  الفني،  ال�صعيد  على  و 
القارة  الكبرية يف  كل املنتخبات 
ال�صمراء حا�رصة يف موعد م�رص، 
مبا فيها منتخب نيجرييا الغائب 
ال�صابقتني،  الطبعتني  عن  الكبري 
اىل  �صعودا  الفرق  اأكرث  وهو 
قيا�صي  رقم  التتويج  من�صة 
خاللها  رفع  مرة   14 مبجموع 
الإفريقي،  التاج  مرات  خم�س 
امل�رصية،  الأرا�صي  وعلى 
احد  املمتازة«  »الن�صور  �صتكون 

املر�صحة  املنتخبات  اكرب 
البلد  جانب  اىل  النهائي  للتويج 
كوت  ال�صنغال،  غانا،  امل�صيف، 
اجلزائر،  الكامريون،  ديفوار، 
ان  ومعلوم  املغرب،  و  تون�س 
مدن  باأربع  �صتقام  املناف�صة 
القاهرة  العا�صمة  هي  م�رصية 
الإ�صكندرية،  مالعب،  بثالثة 

ال�صوي�س والإ�صماعيلية.
من  الأول  اليوم  ي�صهد  و�صوف 
املباراة  برجمة  »الكان«  دورة 
جتمع  �صوف  التي  الفتتاحية 
ومنتخب  م�رص  املنظم  البلد 
زميبابوي والذي �صوف يجري يف 
املجموعة  مباريات  اأوىل  اإطار 

الأوىل من كاأ�س اإفريقيا لالأمم.

املناف�شة تنطلق غدا باللقاء االفتتاحي بني م�شر وزميبابوي

م�سر قبلة القارة ال�سمراء ابتداء من الغد
ت�شهد االأرا�شي امل�شرية ابتداء من الغد انطلق الن�شخة 32 من مناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم والتي �شوف 
تكون من خللها م�شر قبلة جنوم منتخبات القارة ال�شمراء من اأجل التناف�س بقوة على التتويج باللقب 

القاري والذي جاءت ن�شخته اجلديدة يف م�شر التي عو�شت الكامريون ومت منحها تنظيم الدورة ب�شبب 
عدم جاهزية الكامريون على م�شتوى املرافق والهياكل الريا�شية، حيث �شوف ت�شهد هذه الدورة 

القارية عددا من املتغريات مقارنة بالدورات ال�شابقة

�سوداين يلتحق ر�سميا 
باأوملبياكو�س اليوناين

اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  عربرّ 
لكرة القدم خري الدين زط�صي عن 
املنتخب  رفع  بخ�صو�س  تفاوؤله 
الوطني للراية الوطنية عاليا خالل 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  يف  م�صاركته 
الغد،  من  ابتداء  مب�رص  املقررة 
اإعالمية  ت�رصيحات  اأكد يف  حيث 
اجلزائري  الوفد  و�صول  خالل 
اأول  �صهرة  الدويل  القاهرة  مطار 
ت�صعى  الوطنية  الت�صكيلة  اأن  اأم�س 
اإىل التناف�س على اإحراز لقب كاأ�س 
اإفريقيا رفقة املنتخبات امل�صاركة 
يف  م�رصرّفة  م�صاركة  وت�صجيل 

العر�س الكروي املقبل.
واأ�صار زط�صي اأن الوفد اجلزائري 
قام برحلة جوية �صاقة عرفت تعبا 
لكنه  لأع�صائها،  كبريين  واإرهاقا 
اأن ذلك لن يثني اخل�رص  ا�صتطرد 

دورة  حتقيق  يف  الإ�رصار  على 
القارية،  املناف�صة  يف  ايجابية 
الالعبني  من  اجلميع  اأن  م�صيفا 
الفنية  الأطقم  خمتلف  واأع�صاء 
الرغبة  لديهم  والإدارية  الطبية 
اأر�س  اإىل  القاري  بالتاج  للعودة 

الوطن.
بحفاوة  الفاف  رئي�س  واأ�صاد 
الوفد  لقيها  التي  ال�صتقبال 
مطار  يف  حل  عندما  اجلزائري 
الرتب�س  من  قادما  القاهرة 
التح�صريي الذي خا�صه يف قطر، 
ال�صتقبال  حفاوة  ان  اعترب  اأين 
اأع�صاء  واأ�صعدت  رائعة  كانت 
حول  تفاوؤله  اإىل  م�صريا  الوفد، 
جناح م�رص يف تنظيم كاأ�س اإفريقيا 

وتقدميها ن�صخة رائعة.
عي�شة ق.

ريا�سةاخلمي�س  20  جوان 2019  املوافـق  ل17 �شوال  1440هـ 13

حمرز: نواجه مهمة �سعبة 
لكني متفائل بالتتويج

�شفري اجلزائر والعائلت اجلزائرية يف مقدمة امل�شتقبلني

اخل�سر يحظون با�ستقبال الأبطال يف مطار القاهرة

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأبان 
بقدرة  تفاوؤله  حمرز  ريا�س 
اإحراز  على  الوطني  املنتخب 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
حيث  الغد،  من  ابتداء  م�رص  يف 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  قال 
يف  تنتظرهم  التي  املهمة  اأن 
تكون  �صوف  الفراعنة  عا�صمة 
القوية  املنتخبات  �صعبة يف ظل 
م�صاركتها،  ت�صجل  �صوف  التي 
ب�صاأن  كبريا  تفاوؤل  اأبدى  لكنه 
اأبطال  التتويج  على  قدرتهم 
لإفريقيا وجتاوز عقدة 29 عاما 
باأي  اجلزائر  خاللها  تتوج  مل 

بالنجمة  التتويج  منذ  قاري  لقب 
العام  يف  حدث  الذي  الوحيدة 
اجلميع  اأن  حمرز  واأ�صار   ،1990
من الالعبني عمل بجد و�صاعف 
التح�صريات  فرتة  خالل  العمل 
حت�صري  مركز  من  بدوؤوها  التي 
�صيدي  يف  الوطنية  املنتخبات 
الناخب  باختيار  م�صيدا  مو�صى، 
للرتب�س  بلما�صي  جمال  الوطني 
الفر�صة  كانت  والتي  قطر  يف 
الأجواء  على  التعود  اأجل  من 
املناخية والتواجد على جاهزية 

من كافة النواحي.
ع.ق.

�صهرة  الوطني  املنتخب  التحق 
الدويل  القاهرة  مبطار  اأم�س  اأول 
كاأ�س  يف  للم�صاركة  ا�صتعداد 
ابتداء  تنطلق  التي  لالأمم  اإفريقيا 
اأين  قطر  من  قادمون  الغد  من 
هناك  حت�صرييا  ترب�صا  خا�صوا 
برجمة  تخللته  ايام  ع�رصة  دام 
بورندي  امام  وديتني  مباراتني 
الوطنية  الت�صكيلة  تعادلت  ومايل 
حيث  بالثانية،  وفازت  الأوىل  يف 
رحلة  يف  اخل�رص  �صفرية  كانت 
على  مبا�رصة  غري  خا�صة  جوية 
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  منت 
بعدما ا�صطرت الطائرة للحط يف 
موا�صلة  قبل  بلبنان  بريوت  مطار 
وو�صلت  م�رص،  نحو  الطريق  �صد 
حدود  يف  الوطنية  العنا�رص 
بالتوقيت  ليال  العا�رصة  ال�صاعة 
اجلزائري ووجدوا ا�صتقبال مميزا 
اجلزائرية  اجلالية  طرف  من 
تنقلت  والتي  م�رص  يف  القاطنة 
اجل  من  املطار  اإىل  باكرا  بقوة 
الوطني  الناخب  اأ�صبال  ا�صتقبال 

انده�صوا  والذين  بلما�صي،  جمال 
ل�صتقبال الأبطال الذي حظوا به 
يف املطار خا�صة يل ظل الرتديد 
يف  املقيمني  للجزائريني  القوي 
 3  2  1« ال�صهرية  للعبارة  م�رص 
فيفا لجلريي« والتي جتاوب معها 
رفعت  عفوي،  ب�صكل  الالعبون 
م�صبقا  لإدراكهم  كثريا  معنوياتهم 
عن وجود الدعم اجلماهريي الذي 
املدرجات  من  ي�صاندهم  �صوف 
يخو�صونها  التي  املباريات  خالل 
انتظار  يف  القارية  املناف�صة  يف 

اأن  املنتظر  الأن�صار  التحاق 
ي�صافروا من اأر�س الوطن لت�صجيع 

اخل�رص يف دورة »الكان«.
وكان �صفري اجلزائر يف م�رص نذير 
ال�صخ�صيات  مقدمة  يف  العرباوي 
الوطني  املنتخب  ا�صتقبلت  التي 
�صخ�صيا  وقف  اأين  املطار  من 
اإىل  الظروف  اأف�صل  توفري  على 
ت�صهيل  اأجل  من  الوطنية  الكتيبة 
القارية،  للمناف�صة  ا�صتعداداتها 
يو�صف  الالعب  رفقاء  وتنقل 
من  النتهاء  بعد  مبا�رصة  عطال 

املطار  يف  الإدارية  الإجراءات 
بنقلهم  قامت  التي  احلافلة  نحو 
م�صتوى  على  اإقامتهم  مقر  اإىل 
والذي  كمبن�صكي«  »روايال  فندق 
مبقايي�س  الظروف  اأف�صل  يوفر 

عالية.
اللعبون خا�شوا �شهرة 

البارحة اأول ح�شة تدريبية

اأول  الوطنية  العنا�رص  وخا�صت 
�صهرة  م�رص  يف  تدريبية  ح�صة 
يف  ال�رصوع  اأجل  من  البارحة 
اآخر  وو�صع  اجلدي  التح�صري 
الروتو�صات قبل انطالق املناف�صة 
اأجواء  التعداد  ودخول  القارية 
الأحد  �صهرة  املقررة  املناف�صة 
منتخب  يالقي  عندما  املقبل 
دورة  يف  له  امتحان  اأول  يف  كينيا 
الفتتاحية  اجلولة  �صمن  »الكان« 
للمناف�صة  الثالثة  املجموعة  من 

القارية.
عي�شة ق.

�صوف يكون امل�صجعون للمنتخب 
م�صاهدة  مع  موعد  على  الوطني 
عرب  الوطني  املنتخب  مباريات 
زون«  »فوت  اخل�رصاء  امل�صاحة 
م�صتوى  على  جتري  �صوف  والتي 
و�صع  خالل  من  جويلية   5 ملعب 
من خاللها  يتم  �صا�صات عمالقة 
الوطنية  الت�صكيلة  مباريات  بث 
اأول  موعد  يكون  �صوف  والتي 
الأحد  �صهرة  مقررا  مبارياتها 
رفقاء  يالقي  عندما  املقبل 
منتخب  حمرز  ريا�س  الالعب 
الدور  مبارياته من  اأوىل  كينيا يف 
حيث  القارية  للمناف�صة  الأول 
تنطلق ابتداء من ال�صاعة التا�صعة 
وكالة  تقوم  الغر�س  ولهذا  ليال، 
املوعد  بتنظيم  كوم«  األ  »اأف 
يف  تنظيمها  بعد  يتجدد  الذي 
وقت �صابق مبادرة م�صابهة خالل 
العامل  كاأ�س  مباريات  خو�س 
2018 برو�صيا والتي لقت ناجحا 
اإىل  املنظمة  اجلهة  دفع  لفتا، 

من  جمددا  الأمر  نف�س  تكرار 
خالل موعد كاأ�س اإفريقيا والذي 
اجلزائر  م�صاركة  يعرف  �صوف 
عليه  كان  ما  املناف�صة عك�س  يف 

احلايل يف مونديال رو�صيا.
يف  كوم«  ال  »اأف  وكالة  وك�صفت 
منه،  ن�صخة  »الو�صط«  تلقت  بيان 
مدعوة  تكون  �صوف  العائالت  اأن 
الأحد  موعد  بقوة  احل�صور  اإىل 
املقبل، خا�صة واأن برناجما ثريا 
ما  خا�صة  ال�صهرة  ت�صهده  �صوف 
باعتبار  املقابلة،  انطالق  ي�صبق 
فنية  �صهرة  اإقامة  تنظيم  مت  اأنه 
م�صاء  الثامنة  من  ابتداء  تنطلق 
اأمني  الفنان  من  كل  ين�صطها 
اإىل  تيكوباوين،  �صيبان وجمموعة 
ت�صهد  �صوف  ال�صهرة  ان  جانب 
�رصيعة  وجبات  تقدمي  ت�صهد 
جانب  وتنظيم  معقولة  باأ�صعار 
بع�س  توفري  خالل  من  ترفيهي 
الألعاب على غرار البلياردو وكرة 

الطاولة.

تنظيم �شا�شات عملقة ملتابعة مباراة
 اخل�شر وكينيا

اجلمهور العا�سمي على موعد 
مع »فوت زون« هذا الأحد

عي�شة ق.



التو�صل  من  ميالن  يقرتب 
بعدم  »اليويفا«  مع  لالتفاق 
الأوروبي  الدوري  يف  اللعب 
ون�رشت  املقبل،  املو�صم 
�صريا«  ديال  »كوريريي  �صحيفة 
رغبة  يُف�رش  تقريرا  الإيطالية 
امل�صاركة  البتعاد عن  ميالن يف 
قد  الذي  الأمر  وهو  الأوروبية، 
عدم  الأوروبي،  الحتاد  يُر�صى 
الأوروبي  للدوري  ميالن  تاأهل 

الوقت  من  ملزيد  الباب  يفتح 
لتتنا�صب  النادي  ميزانية  لتنظيم 
مع قوانني اللعب املايل النظيف، 
وكان الحتاد الأوروبي قد اأوقف 
التحقيق مع ميالن ب�صاأن خ�صائر 
من  متنعه  قد  والتي  امليزانية 
الأوروبية حلني �صدور  امل�صاركة 
»كا�س«  الريا�صية  املحكمة  قرار 
املو�صم  حدث  ما  لتكرار  منعا 
الإيطالية  ال�صحيفة  املا�صي، 

ي�صاهم  ميالن  موقف  اأن  اأكدت 
يف الهروب من العقوبات التي قد 
الأوروبي  الحتاد  من  عليه  تُوقع 
بني  الفرتة  يف  اخل�صائر  ب�صبب 

2015/2014 و2018-2017.
واإذا وافق الحتاد الأوروبي على 
�صي�صارك  الرو�صونريي،  طلب 
الأوروبي  الدوري  يف  تورينو 
اإىل  التمهيدي  الدور  من  بدءا 
لدور  مبا�رشة  روما  تاأهل  جانب 

امل�صابقة،  من  املجموعات 
و�صي�صدر الحتاد الأوروبي قراره 
الحتاد  ميالن،  موقف  ب�صاأن 
الأوروبي يف ال�صيف املا�صي كان 
اأ�صدر قرارا با�صتبعاد ميالن  قد 
ب�صبب  الأوروبية  امل�صاركة  من 
اخل�صائر املالية، قبل اأن ت�صتاأنف 
قرار  �صد  الرو�صونريي  اإدارة 
الريا�صية  املحكمة  عرب  اليويفا 
وي�صارك يف ن�صخة 2018-2017.

جنح املنتخب بريو يف من حتقيق 
منتخب  نظريه  �صد  له  فوز  اأول 
جمعهما  الذي  اللقاء  يف  بوليفيا 
�صباح  من  الأوىل  ال�صاعات  يف 
اجلولة  مناف�صات  �صمن  اأم�س 
يف  الأوىل  املجموعة  من  الثانية 
واملقامة يف  اأمريكا  كوبا  بطولة 
بريو  منتخب  ومتكن  الربازيل، 
مقابل  اأهداف  بثالثة  الفوز  من 
الذي  املثري  اللقاء  يف  هدف، 
يف  بوليفيا  منتخب  تقدم  �صهد 
الدقيقة 28 من ال�صوط الأول عن 
طريق الالعب مار�صيلو مارتينيز 
جزاء،  ركلة  طريق  عن  مورينيو 
يف  البريويف  املنتخب  وجنح 
العودة بهدف التعادل قبل انتهاء 
ال�صوط الأول مبا�رشة يف الدقيقة 
45 من عمر اللقاء عن طريق باولو 
الأول  ال�صوط  لينتهي  جاريرو، 
بالتعادل الإيجابي بني الفريقني، 

ت�صجيل  يف  بريو  منتخب  وجنح 
الهدف الثاين عن طريق الالعب 
جيفر�صون فارفان يف الدقيقة 55 
يعود  اأن  قبل  الثاين،  ال�صوط  من 
الالعب اإدي�صون فلوري�س يف قتل 

املباراة بهدف ثالث يف الدقائق 
بعد  املباراة،  عمر  من  الأخرية 
البوليفي  املنتخب  حماولت من 

لت�صجيل هدف التعادل. 
البريويف  املنتخب  وت�صدر 

املجموعة الأوىل بعد فوزه على 
نقاط،  باأربعة  البوليفي  نظريه 
بعدما تعادل يف اللقاء الأول �صليبا 
وحقق  فنزويال،  منتخب  اأمام 
بالبطولة،  له  الأول  الفوز  اأم�س 
املنتخب  يلعب  اأن  املقرر  ومن 
الربازيلي يف متام ال�صاعة الثانية 
نظريه  مع  �صباحا  والن�صف 
اجلولة  مناف�صات  فنزويال �صمن 
الأوىل،  املجموعة  من  الثانية 
ال�صيل�صاو  ويف حالة فوز منتخب 
 6 بر�صيد  املجموعة  يت�صدر 
اللقاء  يف  فاز  بعدما  نقاط، 
الأول على منتخب بوليفيا بثالثة 
اأهداف دون رد، واأ�صبح املنتخب 
البوليفي يف موقف ل يح�صد عليه 
اأول  يف  هزميتني  تلقى  بعدما 
مباراتني له بالبطولة، واأ�صبح يف 
املركز الأخري للمجموعة الأوىل 

دون اأن يحرز اأي نقاط.

مي�شي طلب �إعادة نيمار �إىل بر�شلونة
طلب الأرجنتيني ليونيل مي�صي من جو�صيب بارتوميو رئي�س بر�صلونة اإعادة نيمار 
غريزمان،  اأنطوان  الفرن�صي  مع  التعاقد  من  بدل  جديد  من  الكتالوين  للفريق 
نيمار  �صم  اإعادة  بر�صلونة  اإدارة  تدر�س  الإ�صبانية،  موندو«  »اإل  ل�صحيفة  وفقا 
الذي رحل يف �صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ل�صفوف باري�س �صان جريمان 
الفرن�صي بعد دفع قيمة ال�رشط اجلزائي، واحدة من ال�صفقات الذي يتم العمل 
عليها تت�صمن الفرن�صي الذي ل يزال لعبا لأتليتكو مدريد الإ�صباين رغم اإعالن 
الرحيل بنهاية املو�صم، اإذ يدر�س بر�صلونة انتقال الفرن�صي لباري�س �صان جريمان 
الفاحت  من  بدءا   120 اإىل  مليون   200 من  اجلزائي  ال�رشط  قيمة  تتقل�س  بعدما 
جويلية املقبل. وقالت جريدة »ليكيب« الفرن�صية منذ اأيام اأن النادي الباري�صي ل 
ميانع بيع نيمار يف ال�صيف ب�رشط وحيد، وكان ريال مدريد وبر�صلونة من اأبرز 
املهتمني ب�صم الالعب رقم 10 يف النادي الباري�صي، ما قد يعيق ال�صفقة حال 
جناح بر�صلونة يف ان�صمام غريزمان لباري�س وعودة الربازيلي هو راتبه املرتفع 
الذي ي�صل اإىل 36.8 مليون يورو والذي �صيتطلب تخفي�صه، و�صارك نيمار يف 28 
مباراة هذا املو�صم مع باري�س �صان جريمان وجنح يف ت�صجيل 23 هدفا و�صناعة 
الفرن�صي  النادي  وتوج مع  �صان جريمان حتى 2022  نيمار مع  13. وميتد عقد 
مبجموع خم�صة األقاب، الدوري الفرن�صي مرتني والكاأ�س مرة وكاأ�س الرابطة مرة 
نيمار بقمي�س  تاألق  باري�س �صان جريمان،  اإىل  انتقاله  ال�صوبر مرة، قبل  وكاأ�س 
بر�صلونة ولعب 186 مباراة يف كل البطولت وجنح يف ت�صجيل 105 هدفا و�صناعة 
الإ�صباين  والدوري  مرة  اأوروبا  اأبطال  دوري  لقب  بر�صلونة  مع  نيمار  ورفع   ،76
لالأندية مرتني يف 4  العامل  وكاأ�س  وال�صوبر مرة  اإ�صبانيا 3 مرات  وكاأ�س  مرتني 

�صنوات مع رفاق ليونيل مي�صي.

وكيل بايل: موكلي لن يغادر �لريال �إعارة
اإّن  مدريد  ريال  لعب  بايل  غاريث  الويلزي  اأعمال  وكيل  بارنيت  جوناثان  قال 
بايل  الإ�صبانية، وارتبط  العا�صمة  نادي  الإعارة من  موكله لن يغادر على �صبيل 
احتمالت  وجود  مع  يونايتد  مان�ص�صرت  اأو  الأملاين  ميونيخ  بايرن  اإىل  بالرحيل 
اأثار  الذي  واأ�صار جوناثان  اأّن جوناثان نفى ذلك،  اإل  الإعارة  بجلبه على �صبيل 
اجلدل يف اأكرث من منا�صبة ب�صاأن عالقة بايل مع زيدان اأو اإدارة ريال مدريد يف 
ال�صنوات ال�صابقة، اإىل اأّن بايل ميكنه التاأقلم مع مان�ص�صرت يونايتد وتقدمي اأداء 
جيد، لكن الرحيل اإىل ال�صياطني احلمر م�صتبعد للغاية. وقال وكيل بايل: »خطوة 
باأّنه  الإعارة لن حتدث، ل اأعتقد اأّنه يريد اخلروج على �صبيل الإعارة«، مذكراً 
ي�صتمتع بحياته يف اإ�صبانيا واتخاذ قرار املغادرة يحتاج لعر�س م�صجع، واأ�صارت 
ال�صحف الإ�صبانية يف وقت �صابق اإىل خروج بايل من خيارات الفرن�صي زيدان 
مدرب ريال مدريد يف املو�صم املقبل موؤكدة على بحث زيزو اجلدي عن بديل 
منا�صب له، واأبرم ريال مدريد العديد من ال�صفقات الرنانة يف الأ�صابيع الفائتة 

اأبرزها التعاقد مع البلجيكي اإيدين هازار وال�رشبي لوكا يوفيت�س.

كالديرون: �ن�شمام بوغبا �إىل �لريال خماطرة
 

قال رامون كالديرون رئي�س ريال مدريد ال�صابق اإن ان�صمام بول بوغبا 
لعب و�صط مان�ص�صرت يونايتد لفريقه قد يكون خماطرة ب�صبب �صلوكيات 
ت�رشيحات  يف  وذلك  زمالئه،  ورمبا  املدربني  مع  وم�صاكله  الالعب 
ل�صحيفة »�صن« الربيطانية، و�رشح كالديرون قائال: »اأعتقد اأن ان�صمام 
بوغبا اإىل ريال مدريد خماطرة، �صفقة خطرية لأنه اأثبت اأن �صلوكه لي�س 
الأف�صل يف بع�س اللحظات يف نادي مثل ريال مدريد«، واأ�صاف »يرغب 
ويف  مدربيه،  مع  م�صاكل  يف  يدخل  كثريا،  والبطل  النجم  ي�صبح  اأن  يف 
بع�س الأحيان مع زمالئه، �صجله خطري يف راأيي«، واأمت »ميكن اأن يتغري 
اأن  يبدو  تلك احلالة  املنا�صبني، يف  واملدرب  الزمالء  اإن وجد  الالعب 

زيدان يرغب ب�صدة يف �صمه وقد يغري من �صخ�صيته«.
 بوغبا البالغ 26 �رشح لل�صحفيني الأحد املن�رشم: »قد يكون هذا الوقت 
»�صكاي  �صبكة  وكانت  اآخر«،  مكان  يف  جديد  حتدي  خلو�س  املنا�صب 
مدريد  ريال  اأن  عن  املا�صي  اأبريل  يف  تقريرا  ن�رشت  قد  �صبورت�س« 
واثق من قدرته على �صم بول بوجبا واإدين هازارد لعب ت�صيل�صي خالل 
واأ�صارت  الثاين،  �صم  يف  بالفعل  امللكي  النادي  وجنح  اجلاري،  ال�صيف 
املدير  باراتيت�صي  فابيو  اأن  اإىل  الإيطالية  ن�صختها  يف  »�صكاي«  �صبكة 
الريا�صي لنادي جوفنتو�س �صافر اإىل مكاتب مان�ص�صرت يونايتد يف لندن 
واأو�صحت  جمددا،  بوغبا  �صم  اإمكانية  لبحث  املا�صي  الأ�صبوع  خالل 
ال�صبكة اأن املفاو�صات يف مرحلة متقدمة، وي�صعى يوفنتو�س لأن يجعل 

خواو كان�صيلو جزء من ال�صفقة. 

�لرب�زيل ت�شقط بفخ �لتعادل �ل�شلبي �أمام فنزويال
�صقط املنتخب الربازيلي يف فخ التعادل ال�صلبي 
�صمن  اأم�س  نهار  فجر  الفنزويلي  نظريه  اأمام 
الأوىل  املجموعة  مناف�صات  من  الثانية  اجلولة 
يف كوبا اأمريكا 2019، ورغم تفوقه الهجومي من 
خالل 19 ت�صديدة على املرمى مقابل 6 لفنزويال 
اأداء  ال�صامبا  منتخب  يقدم  مل  اإيقاعه،  وفر�س 
التي  املباراة  يف  جماهريه  اأمام  و�صيقاً  مقنعاً 
�صلفادور،  نوفا يف  فونتي  اأرينا  ملعب  احت�صنها 
واألغى له احلكم الت�صيلي خوليو با�صكونان هدفني 
لكل من جي�صو�س يف الدقيقة 60 وكوتينيو الدقيقة 
امل�صاعد  احلكم  فيديو  لتقنية  رجوعه  بعد   87
فغابت  الكبرية  احلقيقية  الفر�س  اأما  »فار«، 
ن�صبياً با�صتثناء حماولة خطرة لري�صارلي�صون يف 
واأخرى  فنزويال  حار�س  اأنقذها  الأول  ال�صوط 
جانبت  براأ�صه  لفريناندينيو  الأخرية  الثواين  يف 
القائم، يف املقابل، اعتمد املنتخب الفنزويلي 
على الهجمات املرتدة ال�رشيعة و�صكل خطورة 
جون  جانب  من  خ�صو�صاً  منا�صبة  من  اأكرث  يف 
ي�صجل  اأن  كاد  الذي  روندون  وخو�صيه  موريللو 
من كرة راأ�صية يف الدقيقة 19. وت�صّدر املنتخب 

الربازيلي املجموعة الأوىل باأربع نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بريو الثاين الذي تغلب يف وقت �صابق من اليوم على بوليفيا متذيلة املجموعة 
3-1، يف حني بات ر�صيد فنزويال نقطتني يف املركز الثالث، وب�صقوطه يف فخ التعادل، اأرجاأ ال�صيل�صياو تاأهله لربع النهائي اإىل اجلولة الثالثة املربجمة 

ال�صبت املقبل حيث يواجه بريو يف حني تلعب بوليفيا مع فنزويال.
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ميالن يقرتب من �الن�شحاب من �ليوروباليغ

�لبريو يقلب �لطاولة ويحقق �أول فوز بكوبا �أمريكا
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كلية الآداب بجامعة تب�شة

دكتوراه حول الر�ؤية ال�سيا�سية 
يف ر�ايات طاهر �طار

حيث �شهد ق�شم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب واللغات جلامعة العربي 
التب�شي يوم الثامن ع�شر جوان مناق�شة اأطروحة دكتوراه للطالبة منرية �شرقي 

حول« الروؤية ال�شيا�شية يف روايات الطاهر وطار –درا�شة مو�شوعاتية-

عر�س وليد بوعديلة

عنا�شر الدرا�شة
من  جمموعة  من  الدرا�سة  تكونت 
اأهم  تدر�س  التي  الهامة  الف�سول 
واالديديولوجية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
الطاهر  روايات  يف  ح�رضت  التي 
عن  نظري  ف�سل  فبعد  وطار، 
االإطار املفهومي واملنهجي ،ت�سمن 
واملنهج  ال�سيا�سية  الرواية  تعريف 
املو�سوعاتي يف النقد، بحث الف�سل 
عند  اال�سرتاكي  الهاج�س  يف  الثاين 
وطار) هيمنة تيمة اال�رضاكية والفكر 
اال�ستغالل  وتقوي�س  اال�سرتاكي 

الثالث ح�سور  الف�سل  والقمع(، وقراأ 
تيمة  ال�سيا�سي)  والعنف  اال�ستعمار 
تيمة  االأزمة،  اال�سالمية،  احلركة 

العنف...(.
م�سائل  الرابع  الف�سل  حلل  و 
الروايات،حيث  يف  والف�ساد  ال�سلطة 
عالقة  �رضقي  منرية  الباحث  قراأت 
وموقفه  املثقف  بال�سلطة،  املجتمع 
الف�ساد  جذور  ق�سايا  ال�سلطة،   من 
الف�سل  اأما  ال�سيا�سي...  والف�ساد 
الروؤية  �سياغة  حول  فكان  االأخري 
الروؤية  اأ�ساليب  املعنى)  وبناء 

والتداخل الن�سي...( .
وقد قراأت الباحثة  روايات وطار مثل: 

الالز، عر�س بغل، الع�سق واملوت يف 
الع�سق،  يف  جتربة  احلرا�سي،  الزمن 
الويل  الدهاليز،  و  ال�سمعة  رمانة، 
الزكي،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر 

ق�سيد يف التذلل.
عن النقا�س العلمي..

دكاترة  من  املناق�سة  جلنة  ت�سكلت 
فار�س  الزهر  هم  تب�سة  جامعة  من 
ال�رضيف  الدكتور  اللجنة(،  )رئي�سة 
ع�سال،  جويني  حبيلة)امل�رضف(، 
بوعديلة-جامعة  وليد  الدكتور  و 
لقمان-  �ساكر  والدكتور  �سكيكدة، 
ليندة  والدكتورة  البواقي  اأم  جامعة 
وقد   ،1 ق�سنطينة  جامعة  من  خراب 

غابت بعذر.
االأمور  الكثري من  املناق�سون  وتناول 
حاوروا  كما  املعرفية،  و  املنهجية 
و  تاريخية  م�سائل  حول  الطالبة 
منها:اجلمايل  فكرية،  و  �سيا�سية 
وال�سيا�سي يف الكتابة، االأدب والتغيري 
ال�سيا�سي،احلرية يف اأدب وطار،طريقة 
تطبيق املنهج املو�سوعاتي،املجتمع 
و  والدين  والعنف،االإبداع 
االأخالق،املثقف اجلزائري وال�سلطة، 

االأدب واحلرية...

و عادوا باالأ�ساتذة و الطلبة احل�سور 
عا�سها  التي  املحطات  من  لكثري 
وطار،  الطاهر  اجلزائري  االأديب 
الكتابة  وحتوالت  بال�سلطة  وعالقاته 
وتفاعله  املجتمع  عن  ودفاعه  عنده 
الت�سور  من  وانتقاله  همومه،  مع 
ال�سوفية  الكتابة  اإىل  اال�سرتاكي 
ال�سعبي  للموروث  الكبري  وا�ستثماره 

اجلزائري
وبعد �ساعات من املناق�سة حت�سلت 
�سهادة  على  �رضقي  منرية  الطالبة 

العربي احلديث  االأدب  الدكتوراه يف 
جدا  م�رضف  بتقدير  واملعا�رض 

وتهنئة اللجنة.
للتذكري اأ�رضف عميد الكلية  الدكتور 
�سيوف  ا�ستقبال  على  �سهلي  ر�سيد 
حر�س  كما  مكتبه،  يف  اجلامعة 
العميد  نائب  غريب  �سالح  الدكتور 
التدرج  مابعد  بالدرا�سات  مكلف 
االأمور  كل  على  العلمي  والبحث 
الن�ساط  هذا  لنجاح  التنظيمية 

العلمي.

روؤى

املجتمع �الد�لة �قادة الراأي 
بقلم حممد مرواين باحث 

وكاتب

املطالبية  اللغة  يف  متح�سنا  لو 
من  وا�سعا  قطاعا  حترك  التي 
،والنقابية  املهنية  التنظيمات 
اللغة  اأن  جدنا  لو  والطالبية 
لي�ست بالعنف الذي يراه البع�س 
هي  واإمنا  للتهويل  لغة  ولي�ست 
»احلال  ومطلب   « »الظرف  لغة 
تطالب  »لغة  اأنها  اأدق  مبعنى   «
اأو ت�سوية  اجلهة امل�سوؤولة بحل 
 »... حالية  اأو  �سابقة  اأو�ساع 
االإدارة  تفهمه  اأن  يجب  وهذا 
حتاور  التي  اإطاراتها  يف  ممثلة 

الطرف املطالب .
اإننا بحاجة وفق هذا التو�سيف 
بحاجة اإىل عقد معنوي م�سرتك 
منه  يطلب  ومن  »املطالب  بني 
ويرتكز   « املطالب  جت�سيد 
هذا العقد تكون هناك لغة بني 
 « »الكيان  حتفظ   « »الطرفني 
اأبعاده  يف   « اال�ستقرار   « وتعزز 
وهذه  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
ر�سمي  خطاب  لغة  هي  اللغة 
القطاعات  تتبناه  ان  يجب 
التنظيمات  كل  اجتاه  امل�سوؤولة 
واملهنية  والطالبية  النقابية 
وهذه االأخرية مطالبة اأي�سا وفق 
بانتهاج وتكري�س  ذات امل�ستوى 
هذه اللغة احل�رضية يف اأبعادها 

.
 « االإدارة   « الطرفني  اجته  لو 
تبني  اإىل  تطالب  التي  واجلهة 
الدولة  ا�ستقرار  من  تعزز  لغة 
احلياة  يف  هامة  كقيمة  وجعلها 
التكفل  يتم  مطالب  اأي  فوق 
واإجراءات  تدابري  اإطار  يف  بها 
لوجدنا  االأخر  للطرف  مقنعة 

اأنف�سنا اأمام حالة من االن�سجام 
الوطني الهام الذي يريد البع�س 
بعد  الوقت  هذا  يف  به  العبث 
عا�سته  الذي  واال�ستقرار  االأمن 
البالد على مدار ع�رضين �سنة .

من  ج�رض  لبناء  حاجة  يف  اأننا 
خمتلف  بني  البناء  التوا�سل 
االجتماعية  اجلبهة  مكونات 
هذا  يرتكز  الدولة  وموؤ�س�سات 
لغة  على  التوافق  على  اجل�رض 
احلوار  قيم  من  تعزز  للتخاطب 
والتعاون  والتوا�سل  والتفاهم 
الوحدة  اإطار  يف  واالن�سجام 
كل  فيها  ت�سب  التي  الوطنية 
جهة  كل  كلفت  ولو  القناعات 
عمالها  ان�سغاالت  بحل  ر�سمية 
�سلم  احرتام  اإطار  يف  ونقاباتها 
االأولويات وا�ستثمرنا يف و�سائل 
الفعالة  واالإعالم  االت�سال 
اإليها  امل�سار  القيم  لتمرير هذه 
من  هاما  و�سطا  لقطعنا  �سلفا 

االن�سجام الوطني البناء .
التي  الوطني  التخاطب  لغة 
واحلفاظ  احلوار  على  ترتكز 
للدولة  القوية  الكيانات  على 
عن  الدفاع  على  وال�سهر 
بعثها  على  واالحتاد  مكا�سبها 
يف القلوب واملمار�سات اأكرث ما 

نحتاجه اليوم يف بالدنا

الإعالم منرب ات�شال ووعي 

احلراك  خالل  من  واملالحظ 
يبقى  الذي  االأخري  ال�سعبي 
االأوىل  بالدرجة  �سيا�سي  طابعه 
ت�ستغل  مل  اإعالمنا  و�سائل  اأن 
�سبط  يف  تداركها  رغم  بعد 
و�سمان  املعاجلة  بو�سلة 
ال�سياق  تواكب  عمومية  خدمة 

اأن  املالحظ  والغاية  والظرف 
االآن  واالإعالم  االت�سال  و�سائل 
الوعي  ت�ستغل على ن�رض قيم  ال 
احلفاظ  معنى  واإدراك  باحلالة 
وهذا  واملكا�سب  الرموز  على 
يف  املوجود  امل�سكل  من  جزء 
ركزت  فلو  االإعالمي  م�سهدنا 
تنمية ح�س  على  االإعالم  منابر 
احلوار البناء بني جميع القناعات 
ال�سيا�سية املوجودة يف ال�ساحة 
ثقافة  ن�رض  ومت  ال�سيا�سة 
ا�ستدعاء  على  ترتكز  اإعالمية 
االإعالم  اأدبيات  يف  ي�سمى  ما 
ب«قادة الراأي » لوجدنا اأنف�سنا 
اأمام اأداء اإعالمي تعددي بامتياز 
ال يطلب منه فقط الرتكيز على 
زاوية معاجلة اأحادية التعرب عن 
العمق وحيثيات احلراك ويجب 
االإعالم  منابر  اأن  اإىل  االنتباه 
ال�سحفيني  وحتى  التقليدي 
مواقع  ا�ستخدام  يف  البارعني 
مطالبون  االجتماعي  التوا�سل 
نحو  الوعي  من  نوع  بتكري�س 
ولو  حتى  الوطن  على  احلفاظ 
ال�سائدة  املطالبية  اللغة  كانت 

على واجهة امل�سهد .
وظائف  اأهم  من  اأن  واملعلوم 
عام  راأي  بناء  االإعالم  و�سائل 
التعددية  م�سهد  يرثي  واع 
العامة  ويكر�س دمقرطة احلياة 
واملوؤ�س�ساتية واإنني اأرى اأن عدم 
منابر  يف  االإعالميني  اهتمام 
اإعالمنا مبعطى ن�رض وعي نحو 
اإتاحة  ثم  القيم  على  احلفاظ 
ال�ساخن  النقا�س  حول  الفر�سة 
دميقرطيات  يف  الطبيعي 
ال�سيا�سي  الواقع  حول  العامل 
املثال  �سبيل  على  واالجتماعي 
اأن عدم االهتمام بهذا املعطى 

م�سهد  اأمام  يجعل  قد  الهام 
 . »االحتقان  عنوانه  واحد 
القلق ، التع�سب ، العداء » وهي 
ا�ستقرار  اأي  تعيق  قد  مظاهر 

�سيا�سي واجتماعي .

جيل جديد من ال�شباب 
خطابه مغاير

وا�سعا  قطاعا  اأن  واملالحظ 
يوؤ�س�س  الذي  ال�سباب  من 
يفقه  ال  مطالبي  حلراك  االآن 
التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  اإال 
عن  بالتعبري  االجتماعي 
وان�سغاالته  وتطلعاته  اأفكاره 
يف  تاأخرت  فعال  وال�سلطات 
من  جديد  جيل  مع  التعاطي 
الف�ساء  اإىل  الذي مييل  ال�سباب 
االأخري  هذا  منه  وياأخذ  االأزرق 
واجلهد  الوقت  يف  هاما  حيز 
توظيف  اإىل  االجتاه  علينا  وكان 
االت�سال  و�سائل  لكل  مكثف 
ال�سباب  ي�ستخدمها  التي 
با�ستخدامها  امل�سوؤولني  لنلزم 
واالقرتاب اأكرث من حياة ال�سباب 
يطول  بالذات  املو�سوع  وهذا 
فيه احلديث والتناول الأن اأبعاده 
بالدرجة  وات�سالية  �سيا�سية 
يعربون  ال�سباب  فهوؤالء  االأوىل 
وينتظرون  وتطلعات  اأفكار  عن 
يف نف�س الوقت من يالم�س هذه 
االهتمامات وينقل التفاعل عرب 
ولو  االت�سالية  ال�سباب  منابر 
خطاب  اأن  م�سالة  اإىل  انتبهنا 
اقتناعه  وعدم  اجلديد  ال�سباب 
املوجودة  االأداءات  من  بالكثري 
املحلي  امل�ستوى  على 
باأمور  وان�سغاله  واملركزي 
الر�سمي  الف�ساء  خارج  اأخرى 

واالأحداث اجلارية حوله الأدركنا 
ات�سال  حلقة  نعد منلك  اأننا مل 
من  وا�سع  قطاع  مع  فعالة 
خارج  يتحرك  الذي  ال�سباب 
مظلة املوؤ�س�سات وال يتواجد يف 
وال  مثال  الر�سمية  التظاهرات 
وبالتايل  الر�سمي  االإعالم  يتابع 
مبا  ال�سباين  الواقع  هذا  فان 
يوؤكد  حراكه  تفا�سيل  من  ننقله 
بال�سباب  تت�سل  ال�سلطات ال  ان 
بال�سلطات  يت�سل  ال�سباب  وال 
ال�سلطات  عن  اأحتدث  وحني 
فانا اق�سد اأي م�سوؤول له �سفة 
وبالتايل  التمثيل  و�سفة  ر�سمية 
امل�سوؤولني  من  الكثري  وجد 
ال�سباب  من  جيل  اأمام  اأنف�سهم 
عن  وال  عنه  �سيئا  يعرفون  ال 

يومياته واجتاهاته وتطلعاته

مل ن�شتثمر يف مرجعيات 
الراأي

االحتقان  لغة  اأن  واملالحظ 
والت�سنج بني اأطراف مهما كانت 
تزيد  قد  واجتماعية  �سيا�سية 
حدته ب�سبب غياب معطى هام 

راأي يج�سدون  وهو غياب قادة 
م�ساحة  ويبنون  التوازن  ثقافة 
هامة للوعي اجلمعي ويحيدون 
النقا�س ويتحدثون من منابرهم 
الوظيفية ومكانتهم االجتماعية 
واإ�سافة  االإقناع  على  وقادرون 
القيم  من  هامة  جرعة 
االأخالقية يف اأي حراك اأو اأداء 
وو�سائل  م�سار  اأي  ت�سويب  اأو 
اإعالمنا التي ال اأعمم مل ت�ستغل 
�سنوات على اال�ستثمار يف قادة 
راأي قادرون على خماطبة جيل 
واالقرتاب  ال�سباب  من  جديد 
وان�سغاالته  اهتماماته  من 
هذا  اأن  اأرى  واأنا  وتطلعاته 
جزء من االأخطاء التي يجب اأن 
العديد  على  القائمون  يتحملها 
من منابر االإعالم الذين ورطوا 
ثقافة  يف  النا�س  من  الكثري 
»الت�سطيح ومتييع ق�سايا الدولة 
»الكيان  لغة  على  وللحفاظ   «
اأن  يجب  والدولة  املجتمع  بني 
هام  ثالث  طرف  هناك  يكون 
وهم »قادة الراأي » وهو مفهوم 
من اأدبيات االإعالم املن�سية يف 

�سياق املمار�سة 
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�سدور الفهر�س البيبليوغرايف للرواية التون�سية والليبية واملوريتانية
�شدر موؤخرا عن دار اإي- كتب للن�شر بلندن، اجلزء الثالث من �شل�شلة بيبليوغرافيا 

الرواية املغاربية اإىل غاية 2015 حتت عنوان  الفهر�س البيبليوغرايف للرواية 
التون�شية والليبية واملوريتانية )1906 – 2015(

للأ�شتاذ الدكتور �شريف مبو�شى عبد القادر، اأ�شتاذ الرواية املغاربية وال�شرديات بق�شم 
اللغة العربية واآدابها بكلية الآداب واللغات جامعة تلم�شان / اجلزائر.

م٫�س

من  الثالث  اجلزء  هذا  وجاء 
للدار�سني  ليقدم  البيبليوغرافيا 
�سورة مو�سوعية واأقرب اإىل الدقة 
املتزايد  الروائي  احلجم  عن 
وليبيا  تون�س  من  كّل  عرفته  الّذي 
القرن  بداية  منذ  وموريتانيا 
 ،2015 �سنة  غاية  واإىل  الع�رشين 
من  ابتداء  الكم  تطّور هذا  ومدى 
الع�رشين  القرن  الأخري من  العقد 
الألفية  من  والثاين  الأول  والعقد 

الثالثة.
الرواية  فهار�س  جاءت  ولقد 
يف  واملوريتانية  والليبية  التون�سية 
فقط  �سكلي  كاإجراء  واحد  كتاب 
فر�س نف�سه باإحلاح، حيث اإّن عدد 
الروايات الليبية واملوريتانية قليل 
جعلها  ا�ستحالة  درجة  اإىل  جدا 
يتجاوز  اإذ ل  كتاب على حدة؛  يف 
اخلم�س  املوريتانية  الرواية  عدد 
 ، فقط  رواية   )35( والثالثني 
الليبية  الروايات  عدد  و�سل  بينما 
 )195( وت�سعني  وخم�س  مائة  اإىل 

رواية.
لهذا  الكبرية  الفائدة  ولعّل 
الفهر�س تكمن يف اإتاحته للدار�س 
والروائي املغاربي الّطالع على 

و�سنة  الروايات اجلديدة  عناوين 
طبعها بل وعدد �سفحاتها اأي�سا، 
اأ�سحابها؛  اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة 
دائم  اّت�سال  على  يجعله  مما 
بكّل ما يتعلّق باإ�سدارات الرواية 
الروائيني  وزمالئه  املغاربية 
اأو  قطره  يف  �سواء  والروائيات 
الأخرى.  املغاربية  الأقطار  يف 
من  يخّفف  اأن  �ساأنه  من  وهذا 
عزلته الأدبية وينق�س يف الوقت 
بجهله  املرتبطة  اأّميته  من  ذاته 
اجلديدة  الروائية  باإ�سدارات 
القدامى  الروائيني  واأ�سماء 
باأحد  يلتقي  وحينما  واجلدد. 
اأو  ملتقى  يف  اجلدد  هوؤلء 
تكرمي اأو منا�سبة ثقافية ما، فاإّن 
روايات  عناوين  على  اّطالعه 
الآخر واّطالع الآخر على عناوين 
منا�سبا  مناخا  يخلق  رواياته 
البتعاد  بدل  والتوا�سل  للتقارب 
اإىل  بالإ�سافة  واجلفاء.  والتكرب 
اأثناء   – املّطلع  الروائي  جعل 
 – لروايته  لعنوان جديد  اختياره 
الروايات  عناوين  تكرار  يجتنب 

املغاربية التي �سبقته.
يف  الروائية  املتون  ترتيب  جاء 
البيبليوغرايف  الفهر�س  هذا 
اأّول  حيث  من  تاريخيا،  ترتيبا 

بعنوان  م�سحوبة  للن�رش  �سنة 
الرواية، ثّم موؤلّفها ثم دار الن�رش 

ومكان الن�رش وعدد �سفحاتها.
من  الثاين  الق�سم  ت�سّمن  بينما 
الروائيني  باأ�سماء  ثبتاً  الكتاب 
والليبيني  التون�سيني  والروائيات 
ترتيبا  مرّتبني  واملوريتانيني 
رواياتهم  جميع  ذكر  مع  هجائيا 
ال�سدور  �سنة  بح�سب  مرتبة 
ت�سهيال   ،2015 غاية  اإىل  الأوىل 
وطلبة  والباحثني  للدار�سني 
روائي  اإىل  للعودة  اجلامعات، 
جميع  �سيجدون  حيث  معنّي 
ال�سدور  بتاريخ  مرّتبة  رواياته 

الأول دون م�سقة.
خال�سات  الكتاب  ي�سّم 
وا�ستنتاجات غاية يف الأهمية من 
حيث عدد روايات كل من تون�س 
�سنة  غاية  اإىل  وموريتانيا  وليبيا 
2015، بالإ�سافة اإىل ا�ستنتاجات 
املغاربية  الرواية  بخ�سو�س 
والروائيني املغاربيني يف الأقطار 
اخلم�سة وا�ستنتاجات اأخرى على 

جانب كبري من الأهمية منها :
 )666( و�ستمائة  و�سّتون  �سّت   –
رواية تون�سية بدءا من �سنة 1906 

اإىل غاية �سنة 2015.
– مائتان و�سبعة و�سبعون )277( 

روائيا وروائية تون�سيني.
تون�سية؛  روائية   )70( �سبعون   –
% من جمموع   25.27 بن�سبة  اأي 

الروائيني التون�سيني.
 )195( وت�سعون  مائة و خم�س   –
 1937 �سنة  من  بدءا  ليبية  رواية 

اإىل غاية �سنة 2015.
روائيا   )67( و�ستون  �سبعة   –

وروائية ليبيني.
– ثالث ع�رشة )13( روائية ليبية؛ 
من جمموع   %  19.40 بن�سبة  اأي 

الروائيني الليبيني.
رواية   )35( وثالثون  خم�س   –
 1981 �سنة  من  بدءا  موريتانية 

اإىل غاية �سنة 2015.
روائيا   )22( وع�رشون  اثنان   –

وروائية موريتانيني.
موريتانيتان؛   )02( روائيتان   –

من جمموع   %  09.09 بن�سبة  اأي 
الروائيني املوريتانيني.

اإنتاجا  اأكرث الروائيني املغاربيني 
اإىل غاية �سنة 2015:

1 – اإبراهيم الكوين )ليبيا(: �سبع 
 1989 )من  رواية   )37( وثالثون 

اإىل 2015(.
التازي  الدين  عّز  حممد   –  2
 )24( وع�رشون  اأربع  )املغرب(: 

رواية )من 1978 اإىل 2015(.
)اجلزائر(:  الأعرج  وا�سيني   –  3
)من  رواية   )23( وع�رشون  ثالث 

1978 اإىل 2015(.
)املغرب(:  اأفيالل  علي   –  4
 1995 )من  رواية   )20( ع�رشون 

اإىل 2015(.
5 – امليلودي �سغموم )املغرب(: 
ت�سع ع�رشة )19( رواية )من 1980 

اإىل 2015(.
6 – اأحمد اإبراهيم الفقيه )ليبيا(: 
ت�سع ع�رشة )19( رواية )من 1985 
اإىل 2015(. 7 – حممد الهادي بن 
�سالح )تون�س(: �سبع ع�رشة )17( 

رواية )من 1976 اإىل 2011(.
)اجلزائر(:  مفالح  حممد   –  8
�سّت ع�رشة )16( رواية )من 1983 
القادر  عبد   –  9  .)2015 اإىل 
اأربع  )تون�س(:  ن�رش  احلاج  بن 
ع�رشة )14( رواية )من 1969 اإىل 

.)2010
غاّلب  الكرمي  عبد   –  10
 )13( ع�رشة  ثالث   : )املغرب( 

رواية )من 1965 اإىل 2014(.

مبنا�شبة الذكرى املئوية مليلد نيل�شون مانديل 

�سدور كتاب للأطفال من توقيع زيندزي ماندياال
األبوم  ي�سدر  اأن  املرتقب  من 
توقيع  من  لالأطفال  م�سور 
البنة  مانديال،  زيندزي 
وويني  لنل�سون  ال�سغرى 
حول  عدة  بلدان  يف  مانديال، 
والع�رشين  الثامن  يف  العامل 
مبنا�سبة  )يونيو(  حزيران  من 
اأول  لولدة  املئوية  الذكرى 
افريقيا،  جلنوب  اأ�سود  رئي�س 
الن�رش  دار  ك�سفت  ما  وفق 

الفرن�سية لهذا العمل.
“رو  دار  مدير  �سري  اآلن  وقال 
دو موند” يف ت�رشيحات لوكالة 
فران�س بر�س “اإنه ملن دواعي 
�رشفنا و�رشورنا ان ن�سارك يف 
ن�رش كلمة ابنة نل�سون مانديال 

يف اأو�ساط الأطفال”.
الذي  الكتاب  هذا  وي�ستعر�س 
مانديال”  “اجلد  ا�سم  يحمل 
يف  مانيدل”  )“غرانداد 
ال�سادرة  الأ�سلية  الن�سخة 
“لينكولن  دار  عن  بالإجنليزية 
م�سرية  بوك�س”(  ت�سيلدرن 
الف�سل  الكفاح �سد نظام  بطل 
نوبل  جائزة  احلائز  العن�رشي 
الألبوم  هذا  و�سي�سدر  لل�سالم 
الذي يقع يف 48 �سفحة والذي 
�ساهم الأمريكي �سون كوالز يف 

كّل  يف  بالتزامن  �سوره،  ر�سم 
املجاورة  والبلدان  فرن�سا  من 
والوليات  بالفرن�سية  الناطقة 
وجنوب  وبريطانيا  املتحدة 
والربازيل،  وايطاليا  اإفريقيا 
اأمريكية  بلدان  ف�سال عن عدة 
لتينية، ويف هذا العمل، تتحاور 
عاما(   58( مانديال  زيندزي 
التي تتوىل حاليا من�سب �سفري 
الدمنارك،  يف  افريقيا  جنوب 
اأعوام(   6( زازي  حفيديها  مع 
على  ردا  اأعوام(   8( وزيويلن 

اأ�سئلة حول والد جدتهما.
عند  مثال  لهما  تقول  وهي 
يف  مانديال  زّج  ملا  �سوؤالهما 
ينا�سل �سد  كان  “لأنه  ال�سجن 
�سبق  وقد  العن�رشي.  الف�سل 
الكلمة  هذه  لكما  �رشحت  اأن 
الغريبة ومفادها نظام �سيا�سي 
افريقيا  جنوب  يف  قائما  كان 

للف�سل بني البي�س وال�سود”.
ولد  مانديال  نيل�سون  وكان 
وتويف   1918 جويلية   18 يف 
وهو   .2013 )دي�سمرب(   5 يف 
�سيا�سي مناه�س لنظام الف�سل 
اأفريقيا،  جنوب  يف  العن�رشي 
رئي�س  من�سب  �سغل  وثوري 
 ،1999-1994 اأفريقيا  جنوب 

جلنوب  اأ�سود  رئي�س  اأول  وكان 
اأفريقيا.

انتخب يف اأول انتخابات متعددة 
وممثلة لكل الأعراق، وقد ركزت 
حكومته على تفكيك اإرث نظام 
خالل  من  العن�رشي  الف�سل 
الت�سدي للعن�رشية املوؤ�س�ساتية 
والفقر وعدم امل�ساواة وتعزيز 
�سيا�سيا،  العرقية.  امل�ساحلة 
هو قومي اأفريقي ودميقراطي 
رئي�س  من�سب  �سغل  ا�سرتاكي، 
يف  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر 
 .1997 اإىل   1991 من  الفرتة 
كما �سغل دوليا، من�سب الأمني 
النحياز  عدم  حلركة  العام 
مانديال  در�س   .1999-1998
وجامعة  فورت هري  يف جامعة 
در�س  حيث  ويتواتر�رشاند، 
القانون. عا�س يف جوهان�سبورغ 
وانخرط يف ال�سيا�سة املناه�سة 
حزب  اإىل  وان�سم  لال�ستعمار، 
الأفريقي،  الوطني  املوؤمتر 
لع�سبة  موؤ�س�سا  ع�سوا  واأ�سبح 

ال�سبيبة التابعة للحزب.
بعد و�سول الأفريكان القوميني 
من احلزب الوطني اإىل ال�سلطة 
تنفيذ  وبدء   1948 العام  يف 
برز  العن�رشي،  الف�سل  �سيا�سة 

على ال�ساحة يف العام 1952 يف 
املوؤمتر  حزب  من  حتد  حملة 
وانتخب  الأفريقي،  الوطني 
املوؤمتر  حزب  لفرع  رئي�سا 
واأ�رشف  برتان�سفال،  الوطني 
للعام  ال�سعبي  الكونغر�س  على 
واألقي  كمحام،  عمل   .1955
وتكرارا  مرارا  عليه  القب�س 
للفتنة”،  “مثرية  لأن�سطة 
وحوكم مع قيادة حزب املوؤمتر 
-1956 اخليانة  حماكمة  يف 

كان  بعد.  فيما  وبرئ   1961
احتجاج  على  البداية  يف  يحث 
مع  وبالتعاون  عنيف،  غري 
جنوب  يف  ال�سيوعي  احلزب 
تاأ�سي�س  يف  �سارك  اأفريقيا 
املت�سددة.  الأمة  رمح  منظمة 
القب�س  األقي   ،1961 العام  يف 
على  بالعتداء  واتهم  عليه 
العام  ويف  حكومية.  اأهداف 
والتاآمر  بالتخريب  اأدين   1962
وحكمت  احلكم،  نظام  لقلب 
بال�سجن  ريفونيا  حمكمة  عليه 

مدى احلياة.
يف  عاما   27 مانديال  مكث 
روبن  جزيرة  يف  اأول  ال�سجن، 
بول�سمور  �سجن  يف  ثم  اآيالند، 
فري�سرت.  فيكتور  و�سجن 

ال�سجن،  فرتة  مع  وباملوازاة 
عملت  دولية  حملة  انت�رشت 
اإطالق  اأجل  من  ال�سغط  على 
حتقق  الذي  الأمر  �رشاحه، 
حرب  و�سط   1990 العام  يف 
بعدها  �سار  مت�ساعدة.  اأهلية 
املوؤمتر  رئي�ساً حلزب  مانديال 
الوطني الأفريقي ون�رش �سريته 
مع  املفاو�سات  وقاد  الذاتية 
لإلغاء  كلريك  دي  الرئي�س 
واإقامة  العن�رشي  الف�سل 
يف  الأعراق  متعددة  انتخابات 
النتخابات  وهي   ،1994 العام 
املوؤمتر  حزب  فيها  قاد  التي 
رئي�ساً  انتخب  الفوز.  اإىل 
وحدة  حكومة  و�سكل  للبالد 
فتيل  لنزع  حماولة  يف  وطنية 
كرئي�س،  العرقية.  التوترات 
وجلنة  جديدا  د�ستورا  اأ�س�س 
للتحقيق  وامل�ساحلة  للحقيقة 
يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف 
املا�سي. ا�ستمر �سكل ال�سيا�سة 
القت�سادية الليربالية للحكومة، 
وعر�ست اإدارته تدابري لت�سجيع 
ومكافحة  الزراعي  الإ�سالح 
خدمات  نطاق  وتو�سيع  الفقر 

الرعاية ال�سحية.
دوليا، تو�سط بني ليبيا واململكة 

تفجري  ق�سية  يف  املتحدة 
واأ�رشف   ،103 اآم  بان  رحلة 
يف  الع�سكري  التدخل  على 
الرت�سح  عن  امتنع  لي�سوتو. 
تابو  نائبه  وخلفه  ثانية،  لولية 
بعد  فيما  لي�سبح  اإميبيكي، 
رجال من حكماء الدولة، لريكز 
جمال  يف  اخلريي  العمل  على 
الإيدز  وانت�سار  الفقر  مكافحة 
نيل�سون  موؤ�س�سة  خالل  من 
حياته  فرتات  اأثارت  مانديال. 
�سجبه  اجلدل،  من  الكثري 
اليمينيون وانتقدوا تعاطفه مع 
الإرهاب وال�سيوعية. كما تلقى 
الدولية  الإ�سادات  من  الكثري 
لال�ستعمار  املناه�س  ملوقفه 
حيث  العن�رشي،  وللف�سل 
جائزة،   250 من  اأكرث  تلقى 
لل�سالم  نوبل  جائزة  منها 
الرئا�سة  ميدالية  و   1993 العام 
لينني  وو�سام  للحرية  الأمريكية 
متتع  ال�سوفييتي.  النظام  من 
يف  العميق  بالحرتام  مانديال 
العامل عامة ويف جنوب اأفريقيا 
ي�سار  ما  غالبا  حيث  خا�سة، 
ماديبا  ع�سريته  با�سمه يف  اإليه 
الأحيان  من  كثري  ويف  تاتا،  اأو 

يو�سف باأنه “اأبو الأمة”. 
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املمثل ح�شان ك�شا�س: 

القاعدة اجلماهريية وراء جناح م�شل�شل "م�شاعر" 
اأكد املمثل ح�شان ك�شا�س بطل  امل�شل�شل »م�شاعر« الذي يعر�س  يف هذا ال�شهر الف�شيل على قناة النهار اأنه 

�شعيد بنجاح  هذا العمل  الذي لعب فيه دور �شي«الطاهر يحي »يف هذا الإنتاج  امل�شرتك بني اجلزائر وتون�س 
، م�شريا اأن  التحدي الدائم لدى الفنان يتمثل يف تقدميه اأ�شياء خمتلفة  يف الدراما والتي  ل ت�شبه  اأدواره يف  

الأعمال ال�شابقة .
حكيم مالك 

.       امل�شهد الدرامي 
اجلزائري يت�شع للعديد من 

الإنتاجات

»�سي  �أو�سح   �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
هذ�  �أن     « يحي  �لطاهر 
�لدر�مي �مل�سوق  عرف  �لعمل 
جز�ئريني  ممثلني  م�ساركة  
خمتلفة   بديكور�ت  وتون�سيني  
وبالتايل فاملقاربة �لتقنية ت�سبه  
�لإخر�ج  يف  �لرتكية  �لطريقة 
»م�ساعر«  خمرج  �أن   باعتبار 
حممد  �لرتكي    �ملخرج  هو  
�جلانب  قدم  و�لذي  جوك  
�ملنتجني   مع  بالتعامل  �لفني 
فهذه  وبالتاأكيد   ، و�ملمثلني 
�لأ�سياء قدمت �إ�سافة  حقيقية 
لهذ� �مل�سل�سل  �لذي هو �سمن 
فيها  �لتي  �لرم�سانية   �ل�سبكة 
، معرب�  �لإنتاجات   �لعديد من 
ك�سا�ش عن �سعادته ل�سدى هذ� 
ي�سلنا من  طرف  �لذي  �لعمل  
�لعمل  فريق  وكل  �جلمهور 
�أن    ونتمنى  �لنجاح  بهذ�  �سعد�ء 
على  �ل�سوية  هذه  على  نحافظ 
ونقدم  �ل�سخ�سي   �مل�ستوى 
�أعمال ذ�ت  �سوية عالية لحقا 
لأن �مل�سهد �لدر�مي �جلز�ئري 
�لإنتاجات  من  للعديد  يت�سع  
�لتناف�ش  باب  �سيفتح  وهذ� 
و�ملخرجني  �ملنتجني  بالن�سبة 
فعند   ، �لأف�سل  د�ئما  ليقدمو� 
تقنيا  �ملنتج  �سوية  �رتفاع 
و�إنتاجيا و�حلبكة �لدر�مية  هذ� 
�أن  �ساأنه  ومن  �لآخر   �سي�ستفز 
يرفع حتديا لالجتاه نحو �أعمال 
ترقى �إىل �مل�ستوى �لذي ينتظره 

منا �جلمهور �جلز�ئري .

.         الإنتاج امل�شرتك بني 
اجلزائر وتون�س جتربة 

مثمرة 

بني  �مل�سرتكة  �لتجربة  وعن 
ك�سا�ش   قال  وتون�ش،   �جلز�ئر 
عدة  على  �إ�سافة   �ستقدم  �أنها 
فنحن  للطرفني  م�ستويات 
نتحدث  عن فريقي عمل ي�سم 
وجانب  �إنتاجي  وجانب  ممثلني 
وتركي،  تون�سي  جز�ئري  تقني 
وبالتايل فم�سل�سل »م�ساعر«  يبث  
حاليا على 3 قنو�ت  وهذ� يعد  
وبالتايل  لنا  بالن�سبة  �إجناز  �أول 
فنحن منت�رشين  على �مل�ستوى 
تون�سيتني  بقناتني  �لأفقي 
وعلى  �جلز�ئرية  »�لنهار«  وقناة 
نتعامل  �لتي  �لأر�سية  �مل�ستوى 

معها ك�سوق وجمهور م�ستقطب 
م�ساهد  مليون   12 لدينا  فنحن 
�لذين  للم�ساهدين  بالإ�سافة 
يتابعون هذ� �لعمل �لدر�مي من 
 ، �أخرى  عربية  وبلد�ن  �ملغرب 
مع �مل�سي باجتاه  �رشيحة �أو�سع  
�لآخر  و�جلانب   ، جانب  هذ� 
يتمثل يف �لتعامل مع ممثلني من 
وتقنيات  تركي  و�إخر�ج  تون�ش 
جديدة و�لتعامل مع ح�سا�سيات 
خمتلفة  مد�ر�ش  من  ملمثلني 
وهذ� كله �سي�سكل �إ�سافة  على 
�مل�ستوى �ل�سخ�سي بالجتاهني 
، و��سفا هذه �لتجربة  باملثمرة 
ويبقى  �ليوم  موجود   و�لعمل 
و�جلمهور  للمخت�سني  �حلكم 
�أ�سبنا  هل  يحددون  �لذين 
�أم  �جلديدة  �لتجربة  هذه  يف 
بردود  تفاوؤله  عن  معرب�   ، ل 
�لأفعال �لإيجابية و�مل�سل�سل يف 
�ل�سد�رة موجها حتية للجمهور 
�لويف  و�ملغاربي   �جلز�ئري 

مل�سل�سل »م�ساعر ».

.      علينا الت�شالح مع 
القراءة والكتاب 

�ملعروف   �لفني  �لوجه  ودعا    
دور  بتج�سيده  �جلز�ئريني  عند 
بولعيد  بن  م�سطفى  �ل�سهيد 
�إىل �رشورة �لت�سالح مع �لقر�ءة 
و�لكتاب  حيث �سيكون ت�سالح مع 
و�لثقافة  و�لتاريخ  �لفكر  حامل 
كلها  �لإن�سانية  �لق�سايا  وحامل 
وعليه  و�لجتماعية   �ل�سيا�سية 
مع  �لت�سالح   هذ�   �أن  فاأعتقد 
�لقر�ءة  و�لكتاب �سيوؤدي بنا �إىل 
�لتعامل مع �أ�سكال �لتعبري �لفني 
�لأخرى �سو�ء من خالل �ل�سينما 
و�لق�سة  و�لق�سيدة  و�مل�رشح 
�لأمور  هذه  فكل  �لق�سرية 
�ملعريف  �لر�سيد  بهذ�  �ستاأتي 
يف  �ليوم  ونحن   ، و�لثقايف 
�ل�سينمائية  �لإنتاجات  خمارج 
و�لتلفزيونية و�مل�رشحية  موؤكد� 
�مل�سوؤولية  يتحمل  �أن  لبد  �أنه 
كل و�حد  �لتي تعنيه من ممثل 
ومنتج  وخمرج  �سيناريو  وكاتب 
و�أحيانا  خمتلفة  مهن  فهي 
�أ�سئلة  �سمن  �ملخرج  يو�سع 
قادر  غري  وهو  بالإنتاج  تتعلق 
و�لإجابة  م�سوؤوليتها  حتمل 
�سمن  تدخل  ل  لأنها  عليها 

نطاقه وغري م�سوؤول عنها  .

.        لبد من اإعادة 
النظر يف قوانني العملية 

الإنتاجية

�جلز�ئر  �أن  ك�سا�ش  �أبرز  كما 
�أفالم  ننتج   طويلة  فرتة  منذ 
وما  وطموحنا  وم�سل�سالت 
ينتظره �جلمهور هو �سوية عالية  
�جلز�ئري   فد�ئما  �ملقارنة  مع 
�لتي  �إنتاجاته  يف  نف�سه  يرى 
تقليد  �لتي حتاول  و   عنه  تعرب 
�إليه  �أقرب  وتكون  �لو�قع 
تتمثل  �جلميع  نو�يا  �أن  ،م�سري� 
وعليه   ، مميز  عمل  تقدمي  يف  
�ل�سوء  على   ت�سليط  فالبد من 
�لإنتاجية  �لعملية  ظروف 
�لتي  قو�نني  جمموعة  وممكن 
تنظمها فيها بع�ش �لختاللت 
يتوجب   لذ�  يف بع�ش �جلو�نب  
من  تنظيمها  باإعادة  لها  �لعودة 
�جلميع  �أن  مو�سحا   ، جديد 
ما  �أح�سن  يقدم  �أن  يحاول  
ويحقق  ي�سيب  من  ومنهم  لديه 
لظروف  �أقل  و�لبع�ش  جناحات 
ك�سا�ش  ح�سان  د�عيا   ، �إنتاجية 
�إىل �رشورة �لتمييز بني �ل�سينما 
و�سناعة  �ل�سينما  و�سناعة 
فيها  يدخل  ،فالدر�ما  �لدر�ما  
�لقطاع �خلا�ش و�ل�سنبو�سورينغ 
و�ل�ستثمار    ) �ملمولني   (
�لأ�سا�سي  وهدفه  �خلا�ش  
�ملردودية  و�سمان ربح �لأمو�ل 
ول ميكن تطبيق نف�ش �لقو�نني 
�لثقايف  �لإنتاج  �لتي تطبق على 
�لدولة   �سيا�سة  من  �ملدعوم 
و�ملجتمع  بالتاريخ  فالهتمام 
مهام   �سمن  تدخل  و�لثقافة 
،موؤكد�  �لثقافة   وز�رة  ميز�نية 
لديها  �لتلفزيونية  �لدر�ما  �أن 
�سمن  �سو�بط   و  م�سوؤوليات 
و�لقو�نني  �ل�سبط  �سلطة  �إطار 
�ملعمول بها ولكن تبقى �لعملية 
غايتها   ربحية  �إنتاجية  عملية 
حتقيق �لفائدة فهذ� هو �لو�قع  
تدخل  �لرتكيبة  هذه  �سمن  و 
�لتفا�سيل  من  �لعديد  فيها 
عندما  �لأخرية  �ل�سنو�ت  ففي 
و�ل�سينما  �لدر�ما  عن  نتحدث 
منذ   كبرية  �أ�سماء  مرت  فلقد 
�لأول  �جليل  من  �ل�ستقالل  
�ل�سينما  مهمة  حملت  �لتي 
 ، كبار  �أ�ساتذة  من  �جلز�ئرية  
�ل�سينمائي  باملخرج  م�سيد�  
�جلز�ئري �أحمد ر��سدي و�لذي 
كان يل �ل�رشف �لتعامل معه يف 

5  �أفالم �سينمائية.

.        اجليل اجلديد من 
املخرجني قدموا مقاربة 
�شينمائية خمتلفة بروح 

جديدة

�مل�سل�سل   بطل   �أ�ساد   كما    

�لبطولة   « »�خلاوة  �لدر�مي 
ملخرجني  �جلديد   باجليل 
�لذين  �ل�سبان  �ل�سينمائيني 
يقدمون �ليوم مقاربة �سينمائية 
وهذ�  جديدة  بروح  خمتلفة 
يف  لحتكاكهم  نتيجة  جاء 
خالل  ومن  �ملهرجانات 
عند  �ملوجودة  �لهتمامات 
يف  يتعاملون  �لذين  �ل�سباب 
�لجتماعي   �لتو��سل  و�سائط 
�إىل  �لو�سول  و�سهولة  و�لتقنيات 
تطبيقات  خالل   من  �ل�سورة 
على  و�لت�سوير   �لرتكيب 
�أ�سبح  حيث   ، �لذكية  �لهو�تف 
من �ل�سهل ت�سوير فيلم وتركيبه 
ولكن  ق�سري  فيلم  و�إخر�ج 
فخ  يف  �أوقعتنا  �ل�سهولة  هذه 
فاأعتقد  وبالتايل   ، �ل�ست�سهال 
�ملو�سوع  �إىل  �لعودة  يجب  �أنه 
و�لفكرة بال�ستغال عليها ب�سكل 
خالل  من  فقط  لي�ش  �أكرث  
�ل�سيناريو   كتابة  لأن  �لكتاب 
ففي  ور�سات   �أ�سبحت   �ليوم 
كتاب  هناك  �لدر�مي  �لعمل 
د�خل  و�خت�سا�سات  �سيناريو 
يف  �ملخت�ش  فهناك  �ل�سيناريو 
�لأ�سياء  من  وغريها   �حلو�ر 
�لأخرى  مع وجود بنية وبالتايل 
لذ�  تطورت   �لأمور  هذه  كل 
فنحن بحاجة �إىل �لتو��سل معها 
و�لتما�سي مع مقت�سيات �لع�رش 
وهذ� ل مينع من حتقيق �إنتاج يف 

�لدر�ما  و�ل�سينما  من �ساأنه �أن  
يحقق قفز�ت موجود على عدة 
فلقد  مهرجانات  يف  م�ستويات 
�مل�ساركة يف  �حلظ يف  لنا  كان 
فطموحنا   �لأعمال   من  �لكثري 
وكمنتجني  وكفنانني  كمخرجني 
وكجمهور  �سيناريو  وككتاب 
�جلز�ئري  �لعمل  منا  ينتظر 
�أول  يكون  �أو در�ما  �سو�ء فيلم 
يف �مل�ستوى �ملنتظر منه تقنيا 
�إخر�ج هذ�  مع  و�سيناريو  وفنيا 
�لثقافة  ل�سورة  وت�سويقه  �لعمل 
�أن  فنتمنى  وعليه  �جلز�ئرية  
ت�ساعدي  باجتاه  �لأمور  مت�سي 
من  لدينا  وما  متفائلني  فنحن 
وتقنية  فنية  ب�رشية  طاقات 
باجلز�ئر لي�ش موجود� يف مكان 
ومو��سيع  �لديكور�ت  يف  �آخر 
�إخر�ج �سيناريوهات  قادرة  من 
تنوع  على  قادرة  وجغر�فية 
فالغنى  �لت�سوير   بالطو  يف 
منقطع  �جلز�ئر  يف  �ملوجود 
�لنظري وعليه فالبد من �مل�سي 
ب�سو�بط  حقيقية  ل�سناعة 
ومهنية  ناظمة  وب�سلطة 
لت�سبط �لأمور مع فتح �ملجال 
يف  �ملوجودة  �ل�سابة  للطاقات 
�لإبد�ع   على  و�لقادرة  �جلز�ئر 
حاليا  �ل�ساحة  على  و�ملوجودة 

يف مهرجانات كربى .

.        دراما اجتماعية 

رومان�شية جزائرية – 
تون�شية بخربات تركية 

 مع �لعلم �أن �مل�سل�سل �لدر�مي 
�لرتكي  للمخرج  »م�ساعر«  
يف  يبث  �لذي  جوك   حممد 
در�ما  هو    2019 رم�سان  �سهر 
جز�ئرية  رومان�سية  �جتماعية 
 4  Ninty �إنتاج  من  تون�سية   -
vision و�لذي �سورت �أحد�ثه 
م�ساركة   عرف   ، تون�ش  يف 
�جلز�ئريني  �ملمثلني  من  نخبة 
و�لتون�سيني و�سارك من �جلز�ئر 
ك�سا�ش  ح�سان  �ملمثل  من  كل 
لعالمة  و�سارة  ع�سلي  ونبيل  
مرمي  تون�ش  ومن  �سيخ  وعادل 
بن �سعبان و�سامية رحيم و�أحمد 
م�سعود  بن  ورمي  �لأندل�سي 
�لتومي  ور�نيا  مر�د  وحممد 
دور  ومثل  �سيحة  وكنزة  وبيكا 
مع  �إبر�هيم  بن  ق�سي  �لطفل 
ظهور مميز للفنان �لقدير ه�سام 
ر�ستم وحممد �ل�سياري  و�لفنان 
وخالد  مفتاح  دليلة  �لقديرة 
وحممد  قريع  وحممد  هوي�سة 
تومي  ومعز  �ملازين   �لعربي 
حممد  �ل�رشف  �سيوف   ومن 
�لقدير  و�لفنان  �لنهدي  علي 
بن  �لغني  عبد  و  �لعايب  توفيق 
تركي  فريق  مب�ساركة  طارة  
متكامل يف �لإ�ساءة و�لديكور  .
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هذه الفيتامينات مهمة ل�صحة اجللد

الغنية  ال�صحية  التغذية  تتمتع 
كبرية  ب�أهمية  ب�لفيت�مين�ت 
على  ت�ص�عد  اإذ  اجللد،  ل�صحة 
جتدد خالي�ه وحتميه من الأ�صعة 
وال�صيخوخة  البنف�صجية  فوق 
الأمل�نية  التغذية  خبرية  وق�لت 
م�رغريت مورلو اإن اجللد، �ص�أنه 
اآخر،  ع�صو  اأي  �ص�أن  ذلك  يف 
ب�لفيت�مين�ت  اإمداده  اإىل  يحت�ج 
ب�ل�صحة  ليتمتع  واملع�دن، 

وال�صب�ب.

A فيتامني

يحت�ج اجللد  املث�ل  �صبيل  فعلى 
لبن�ء خالي� جلد   A اإىل فيت�مني 
يف  جداً  ه�م  اأمر  وهو  جديدة، 
كم�  لل�رضر،  اجللد  تعر�ض  ح�ل 
بحروق  الإ�ص�بة  عند  احل�ل  هو 
�صم�صية. وتتمثل امل�ص�در الغنية 
وال�صمك  اجلزر  يف   A بفيت�مني 

ومنتج�ت الألب�ن.

C فيتامني

فيت�مني  اإىل  اأي�ص�ً  اجللد  يحت�ج 
التحكم  على  ي�ص�عده  الذي   ،C
فيت�مني  ميت�ز  كم�  الرطوبة.  يف 
C بقدرته على حم�ربة م� يعرف 
ته�جم  التي  احلرة،  ب�جلذور 
ال�صيخوخة  خالي� اجللد، م�صببة 
امل�ص�در  وتتمثل  والتج�عيد 
الفواكه  يف   C بفيت�مني  الغنية 

احلم�صية والفلفل الرومي.

E و B فيتامينات

دوراً   E و   B فيت�مين�ت  وتلعب 
اجللد،  خالي�  جتدد  يف  مهم�ً 
بجروح.  الإ�ص�بة  عند  خ��صة 
بهذه  الغنية  امل�ص�در  وتتمثل 
الك�ملة  احلبوب  يف  الفيت�مين�ت 

واخل�رضوات ومنتج�ت الألب�ن.

ليكوبني

م�دة  على  الطم�طم  حتتوي 
لالأك�صدة،  امل�ص�دة  »ليكوبني« 
الأ�صعة  من  اجللد  حتمي  التي 
فوق البنف�صجية متو�صطة وطويلة 

املوجة.
الأ�صح�ء  اأن  ك�بي�ض  واأكد 
مكمالت  اإىل  يحت�جون  ل 
الفيت�مين�ت، حمذراً من خطورة 
الطبيب،  ا�صت�ص�رة  دون  تع�طيه� 
يكون  قد  الزائدة  اجلرع�ت  لأن 
�صبيل  فعلى  �صلبية،  اآث�ر  له� 
املث�ل قد يت�صبب تع�طي جرعة 
اإحل�ق  يف   A فيت�مني  من  زائدة 

�رضر ب�لكبد واجللد والعظ�م.

�شوائل كافية

ال�صحية  التغذية  ج�نب  واإىل 
اأكدت مورلو  الغنية ب�لفيت�مين�ت 
بكمية  ال�صوائل  �رضب  اأهمية 
تعمل  ل�صحة اجللد، حيث  ك�فية 
اجللد  ترطيب  على  ال�صوائل 
ولهذا  م�صدوداً  مظهراً  ومتنحه 
امل�ء،  �رضب  يجب  الغر�ض 
و�ص�ي  املعدنية،  املي�ه  ل�صيم� 

الأع�ص�ب غري املحلى ب�ل�صكر.

ما تاأثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

اأ�صلحة ملواجهة اأمل الوجه جمهول ال�صبب

الأرز البني اأو الأرز غري املق�صور من الأطعمة التي 
وعلى  ال�صكري،  مر�ض  من  الوق�ية  على  ت�ص�عد 
�صبط احل�لة عند الإ�ص�بة. ن�صبة ال�صكر ب�لدم هي 
مقي��ض ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�صطة 
الدم  اإىل  اجللوكوز  ويدخل  الدموية،  الدورة 
فيفرز  الن�صوي�ت،  اأكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رضعة 
البنكري��ض الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر، ف�إذا مل 
عليك  يكون  بنف�صه  ال�صكر  �صبط  اجل�صم  ي�صتطع 
اأن ت�صبطه ب�ختي�ر الأطعمة املن��صبة والتحكم يف 

الكمية.
من  وغريه  الأبي�ض  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل 
الإ�ص�بة  خطر  يقلل  الب�صيطة  الكربوهيدرات 
ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة يحتوي الكوب املطبوخ 
ويوجد  حرارية،  �صعرة   150 على  البني  الأرز  من 
املقدار،  هذا  يف  الكربوهيدرات  من  غرام�ً   30

قليلة  الأطعمة  من  ح�صتني  املقدار  هذا  ويع�دل 
الطع�م  ق�ئمة  تت�صمنه�  التي  الكربوهيدرات 
 15 الواحدة  )احل�صة  ال�صكري  ملري�ض  ال�صحية 

غرام�ً(.
مقداره�  حل�صة  ال�صكري  مري�ض  اختي�ر  اأن  اأي 
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ض مث�لي�ً، ويجب 
اأن يق�بله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختي�ر 

ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني 
من الألي�ف التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، 
األي�ف  الن�صوي�ت التي حتتوي على  ولذلك تو�صف 

مثل الأرز البني ب�أنه� كربوهيدرات معّقدة.
الوق�ية. وتفيد الدرا�ص�ت ب�أن اأكل الأرز البني بدلً 
الب�صيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ض  من 

يقلل خطر الإ�ص�بة ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة.

   ق�لت الرابطة الأمل�نية لأطب�ء 
الأع�ص�ب اإن بع�ض الأ�صخ��ض يع�نون 
من اأمل م�صتمر اأو متكرر يف الوجه بال 

�صبب وا�صح فيم� يعرف ب��صم »اأمل 
 Idiopathic( »الوجه جمهول ال�صبب
Facial Pain(، م� يُ�صبب لهم �صغط�ً 

نف�صي�ً رهيب�ً. واأ�ص�فت الرابطة اأنه ميكن 
مواجهة هذا الأمل من خالل مم�ر�صة 

الري��صة ك�مل�صي وتقني�ت ال�صرتخ�ء مثل 
ال�صرتخ�ء الع�صلي التقدمي، ب�لإ�ص�فة 

اإىل العالج ال�صلوكي كم� اأن م�ص�دات 
الكتئ�ب ثالثية احللق�ت ميكن اأن تدعم 
العالج؛ حيث اإنه� تخفف الأمل وتع�لج يف 
الوقت ذاته اأعرا�ض الكتئ�ب مثل الك�آبة 

واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من 
اإجراء عملية جراحية؛ لأنه� قد توؤدي يف 

اأ�صواأ احل�لت اإىل تف�قم الأمل.

 الك�صف عن بروتني ي�صبب 
�صرطان الدم

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريق� من الب�حثني 
يف ج�معة بو�صطن، اكت�صفوا اأن اأحد الربوتين�ت يت�صبب بتك�ثر وحتّول 
فريو�ض تي- اللمف�وي الب�رضي الذي ي�صبب ال�رضط�ن. ودر�ض العلم�ء 

عين�ت من اأن�صجة مر�صى يع�نون من هذا النوع من ال�رضط�ن واكت�صفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زي�دة ملحوظة يف م�صتوى بروتني

degradation(. وق�م الب�حثون بتقلي�ض م�صطنع لن�ص�ط وفع�لية 
اجلين�ت امل�صوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�ض  
الأن�صجة ال�صليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�ض معروف بت�صببه يف اأحد 

اأنواع ال�رضط�ن اخلطرية وهو اأول فريو�ض قهقري، ي�صيب الب�رض ومتكن 
العلم�ء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علم�ء ج�معة ه�رفرد عن اإمك�نية منع ثلث الوفي�ت املبكرة التي 
حتدث يف الع�مل، اإذا تخلى الب�رض عن اللحوم التي يتن�ولونه�.

واأكد علم�ء ج�معة ه�رفرد اأنه يف الولي�ت املتحدة فقط، ب�إمك�ن 
التغذية النب�تية منع حدوث مليون ح�لة وف�ة مبكرة. ومعظم الن��ض ل 

يقيمون ف�ئدة احلمي�ت النب�تية، مع اأن العلم�ء اأثبتوا �ص�بق� اأن التغذية 
النب�تية تقل�ض كثريا خطر الأمرا�ض املزمنة، لأنه� ل حتتوي على زيوت 
م�صبعة وكولي�صرتول، وهي مواد ت�صبب اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

كم� اأن احلمية النب�تية حتتوي على ن�صب ع�لية من العن��رض الواقية 
من الأمرا�ض مب� فيه� فيت�مين�ت C وE والألي�ف وحم�ض الفوليك 

والبوت��صيوم واملغني�صيوم ومركب�ت كيمي�ئية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�صحة الع�ملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �صك�ن الع�مل، يتن�صقون هواء ملوث�، معلنة اأن التلوث م�صوؤول عن 

�صبعة ماليني ح�لة وف�ة �صنوي�. وق�لت املنظمة، يف بي�ن، »يف ال�صنوات 
ال�صت الأخرية بقيت م�صتوي�ت التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�صتقرة 
ن�صبي� مع تراجعه� يف بع�ض من�طق اأوروب� واأمريك�«،واأو�صحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�صخ��ض من كل 10 يف الع�مل يتن�صقون هواء يحوي 
م�صتوي�ت ع�لية من امللوث�ت«، وهو الرقم نف�صه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�صحة الع�ملية قبل �صنتني. وتعتمد اإح�ص�ئي�ت املنظمة 
على نوعية الهواء امل�صجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث ب�ألف مدينة مق�رنة ب�لتقرير الأخري.

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

 
ميكن اأن يكون من ال�صعب مق�ومة ارتداء الثي�ب اجلديدة بعد �رضائه�، 

ولكن طبيب� يف الأمرا�ض اجللدية ك�صف عن خم�طر هذه الع�دة.
وق�ل دون�لد بيل�صيتو، اأ�صت�ذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جل�معة 

كولومبي�، اإن ارتداء املالب�ض اجلديدة دون غ�صله�، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�ص�بة ب�لفطري�ت واأو�صح بيل�صيتو، 

اأن الثي�ب التي ن�صرتيه� من املتجر معر�صة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائه� وجتريبه� من قبل �صخ�ض اآخر رمب� اأراد �رضاءه� يف وقت 

�ص�بق، وميكن اأن يكون م�ص�ب� ب�جلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ض 
اجللدية، ليند�صي بوردون، من املركز الطبي يف ج�معة كولومبي�، اإن 

غ�صل املالب�ض اجلديدة قبل ارتدائه�، اأمر ب�لغ الأهمية وميكن للمت�جر 
اأن ت�صت�صيف جمموعة متنوعة من املواد الكيمي�ئية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رضتك وتلحق به� ال�رضر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومب�ي الهندية عملية جراحية 
ق�مت خالله� ب�إزالة ورم يف دم�غ ب�رضي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�صحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�صتمرت 6 �ص�ع�ت.
ومل ي�صتبعد جراح الأع�ص�ب ترميورتي ن�دك�رين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف الع�مل، اإذ ك�ن حجمه اأكرب من حجم راأ�ض املري�ض 
وك�ن الورم يف مخ املري�ض �ص�نت�ل ب�ل، الب�لغ من العمر 31 ع�م�، بداأ 

ب�لنمو منذ 3 �صنوات، لكن اأحدا من الأطب�ء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�صبب املر�ض اخلطري فقد ب�ل 

ب�رضه، لكن الأطب�ء ي�أملون الآن بعودة ب�رضه بعد اإزالة الورم.
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تْقدمي حمَبّة �هلل على غريه
عامٌل جليل األََّف كتاباً اأْوَدَع فيه بع�ض الفواِئد ، وهذه الفواِئُد قِيَّمٌة جداً ، �ساأْختاُر لكم يف 

هذه الدرو�ض اإن �ساء اهلل تعاىل بع�ساً من هذه الفواِئد ونعي�ُض يف معانيها لََعَلّ اهلل �سبحانه 
َمت بالتا�َسعة ع�رشة يقول فيها ُموؤَِلُّف الكتاب : من  وتعاىل ينَْفُعنا بها.  فالفاِئَدةُ التي ُرِقّ

بُّه ، يقولون اإَنّ يف الدنيا عجاِئٌب ، وعجاِئُب الدنيا �سبٌْع  اأْعَجب االأ�ْسياء اأْن تعِرَفُه ثَمّ ال ُتِ
لكّن اأْعَجَب العجاِئب ؛ اأْن تْعِرَف اأَنّ اهلل ِبيَِدِه ُكُلّ �سيء ، واأنَُّه رْحمٌن رحيم ، واأنَُّه على ُكِلّ 

�سيء قدير، واأَنّ االأمر ُكلَُّه راِجٌع اإليه ، واأنَُّه ِبيَِدِه مقاليُد ال�سماوات واالأر�ض ، واأَنّ اأ�ْسماَءهُ 
ُبّ �ِسواه ؛ هذا من الَعَجِب الُعجاب ، من  بُّه وُتِ لى ، ومع ذلك ال ُتِ فاِته ُف�سْ ُح�ْسنى و�سِ
بُّه ، فاالإن�ساُن يُِحُبّ الكمال واجلمال والنوال ، اإن�سان  اأْعَجب االأ�ْسياء اأْن تعِرَفُه ثَمّ ال ُتِ

اإن اأْعطاَك بيْتاً ميتلىْء قلبك ُحباً له - ِب�رَشْف النظر عن �سْكله ، ولو كان دميماً - وذاك 
بْك من كماله �سيء ، َمْوِقٌف فيه �سهامة وُمروءة  اإن�سان وقف َمْوِقفاً كاماًل ولو مل يُ�سِ
بُُّه اأيْ�ساً  وُرجولة وُموؤاثرة فاإنك تبه ، وكذا من اأْوَدَع اهلل فيه م�ْسَحة من اجلمال ُتِ

يَُّة َمْفطورةٌ على ُحِبّ اجلمال، وُحِبّ الكمال ، وُحِبّ النوال وهي ال جْتتَِمُع  فالنَّْف�ُض البَ�رَشِ
يف اإنْ�سان ، لِكنَّها جْمموَعٌة يف الواحد الَديان ؛ كمال وجمال ونوال . واأنت َح�َسنة من 

ٌل كبري ،  ل ، ِهدايَتُك اإليه ف�سْ ح�سنات اهلل تعاىل ، ُوجوُدَك ِمنْحة ، واإْمداُدك مبا ْتتاج ف�سْ
ولكن نحن من �سيِق اأُفقنا نرى ال�سيء املاألوف وهو عظيم ثم ننْ�ساه، هناك زوجة واأوالد 
َمهم ، ومن اأبَْدَعُهم بهذا ال�سْكل اللطيف ، وبهذا  َمّ يف البيت مْيلوؤون البيت فْرَحًة ؛ من �سَ

ة ، من الذي اأذاقك اإياها ؟ اأْوَدَع يف  كل امُلَحبَّب ؟ اهلل جل جالله ، اأْوَدَع يف طعامك لََذّ ال�َسّ
ة فمن منََحَك اإياها ؟ وجعل يف الَكْون اأماكن جميلة جداً ِلتَ�ْستَْمِتَع بها ، فاهلل  الطعام ُقَوّ
جميل وكامل، و�ستار الُعيوب وغفارالذنوب، يُقيل عرثات العاثرين ويقبل توبة التاِئبني 
بُّه ، اإذاً  ، ويتجاوز عن �سِيّئات عباده امُل�سلحني ، فمن اأْعَجب االأ�سياء اأْن تعرفه وال ُتِ
ُبّ من يْفنى ، تب من يُقابل الكرم باللوؤم ، هناك  لوقاً دونه ، ُتِ ُبّ من ؟ ِتُبّ َمْ ُتِ

م  ْهر ُكلَُّه ثَمّ يُقابلون اإْح�سانك باالإ�ساءة ، قال �سيدنا علٌيّ َكَرّ �ِسُن اإليهم الَدّ اأُنا�ٌض كثريون ُتْ
ْفُر بئرين ِباإبَْرتنَي ، وَكنْ�ُض اأْر�ض احِلجاز ِبري�َستنَي، ونَْقل  تنَي - حَلَ َوْجهه : واهلل ثَمّ واهلل - مَرّ

ْهَوُن َعلََيّ من طلب حاجٍة  نْي اأَ نَْخلنَي ، وَغ�ْسُل َعبَْدين اأ�ْسَوَدين حتى ي�سريا اأبْيَ�سَ بَْحَرين مِبِ
وَء َويَْجَعلُُكْم  َطَرّ اإَِذا َدَعاهُ َويَْك�ِسُف ال�ُسّ ْن يُِجيُب امْلُ�سْ من لئيٍم ِلَوفاء َديْن ! قال تعاىل : ﴿اأََمّ

ُروَن ﴿ ]النمل : االآية 62[ ِ َقِلياًل َما تََذَكّ ُخلََفاَء ااْلأَْر�ِض اأَِئلٌَه َمَع اهلَلّ

�لعني حتتاج �إىل نور و�لعقل يحتاج �إىل وحي 
اإال  �ساّل  »ُكلُّكم  ال�رشيف:  احلديث  يقول   
اأن  ميكن  ال  الب�رشية  العني  َهَديتُه«،  َمْن 
لو  ال�سوء؛  هو  و�سيط  خالل  من  اإال  ترى 
ودخل  النظر،  حادتي  عينني  ميلك  اإن�سان 
اإىل غرفة مظلمة هل يرى بعينيه؟ ال يرى 

�سيئاً، ما قيمة العني من دون �سوء؟

 االآن: العقل يحتاج اإىل وحي، العني تتاج 
اإىل نور والعقل يحتاج اإىل وحي، فاالإن�سان 
اإذا ابتعد عن الوحي، ابتعد عن القراآن، ال 
ميكن اإال اأن يكون �ساالً، والدليل:  ﴿َفَماَذا 
يون�ض  ]�سورة  اَلُل﴿   ال�سَّ اإِاَلّ  ِقّ  احْلَ بَْعَد 
االآية:32[  اإما اأن تكون على احلق؛ على 

منهج �سحيح، على منهج اهلل، على �رشاطه 
امل�ستقيم، ولي�ض بعد هذه احلالة اإال حالة 
اأن اهلل  �سالل الأن احلق ال يتعدد، والدليل 
لَُماِت  الُظّ ِمَن  ﴿يُْخِرُجُهْم  يقول:   وجل  عز 
االآية:257[   البقرة  ]�سورة  النُّوِر﴿   اإِىَل 

الظلمات جمع، اأما النور فمفرد.

�آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه 
لة يف �سرية �لنبِيّ  متمِثّ

 اإًذا اأنا اأمتنى عليكم ال اأن تكون هذه االأحداُث 
بها،  نتبارك  ق�س�ساً  اأو  تُروى،  ممتعة  ق�س�ساً 
ال،  ال�سالم،  و  ال�سالة  عليه  نبِيّنا  ق�سة  باأنها 
ال�سرية  الذي جاء يف  هذا  بكثري،  اأخطر  االأمر 
اأي ال�سرية - اأمل  در�ٌض تطبيٌق للقراآن الكرمي- 
َقاَل:  ِه�َساٍم  بِْن  �َسْعِد  َعْن  عائ�سة  ال�سيدة  تقل 
َر�ُسوِل  ُخلُِق  َعْن  يِني  ْخِبِ اأَ َفُقلُْت:  َعاِئ�َسَة  لُْت  �َساأَ
ُ َعلَيِْه َو�َسلَّم؟ فقالت:  )) َكاَن ُخلُُقُه  لَّى اهلَلّ ِ �سَ اهلَلّ
الُْقْراآَن ((  ] البخاري َعْن �َسْعِد بِْن ِه�َساٍم[  اإًذا 
 ، القراآُن متلٌوّ و م�ساهد، م�ساهد يف �سرية النبِيّ
لذلك قال بع�ُسهم جتاوزاً: النبُيّ عليه ال�سالة و 
كل  و  القراآن،  اآيات  فكُلّ  مي�سي،  قراآن  ال�سالم 
يف  متمِثّلة  القراآن  �سنن  كل  و  القراآن،  قوانني 
�سرية النبِيّ عليه ال�سالة و ال�سالم، اإًذا نحن اأول 
ا�ستنباط من هذا املوقف كفار قري�ض و زعماء 
نافٌذ  اأمرهم  الذين  االأقوياء  الرجال  قري�ض، 
اجتمعوا  العربية  اجلزيرة  يف  و  بل  بلدهم،  يف 
روا و اأخذوا احتياطات ودبَّروا و ائتمروا،  و قَرّ
قال تعاىل:  ﴿ اإِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيْداً * َواأَِكيُد َكيْداً 
﴿  ] �سورة الطارق: 15-16[  و�ستان بني كيد 
الب�رش و بني كيد خالق الب�رش، و �ستان بني كيد 
املخلوق و كيد اخلالق، و �ستان بني كيد ال�سعيف 
و بني كيد القوي، �ستان بني كيد اجلاهل و بني 
كيد  بني  و  احلادث  كيد  بني  �ستان  العامِل،  كيد 
القدير، فاإذا كنت مع اهلل كان اهلل معك، كان اهللُ 
معك، و اإذا كان اهللُ معك فمن عليك؟ و اإذا كان 
اهلل عليك فمن معك؟ هذا در�ٌض يجب اأن تطِبّقه 
ظرٍف  وقعت يف  اإذا  اأنك  دائماً  ا�سُعر  يوم،  كَلّ 
حرج بني اأن تطيع اهلل عز وجل و تغ�سب زيداً و 
دك زيد و يلِوّح لك زيد  يحنق عليك زيٌد و يتوَعّ
مبا عنده من عقوبات، اإذا وقعت يف ظرف حرج 
بني اأن تطيع اهلل عز وجل واأن تغ�سب ملوقاً، 
فاعلم  خالقاً،  تغ�سب  و  ملوقاً  تطيع  اأن  اأو 
اأطعَت اهلل عز وجل منعك  اإذا  اأنك  اليقني  علَم 
قب�سته، وحركاتهم يف  الأنهم يف  من خ�سومك، 
على  تكتب  اأن  ممكن  عنده،  كيدهم  و  علمه، 
ورقة �سيئاً بعد فرتة ب�سيطة ي�سل اإىل خ�سمك 
ما يف الورقة، قال تعاىل:  ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم 

ِ َمْكُرُهْم ﴿  ] �سورة اإبراهيم: 46 [ َوِعنَْد اهلَلّ
 اأي وهم ميكرون مكرهم عند اهلل عز وجل، هذا 

�سيء فوق طاقة الب�رش.

�لنوم وفاة موؤقتة و �ملوت نوم �أبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي ، وقد ذكر النبي   اأيها االأخوة ، تعلَّمنا من درو�ض الدين اأن االإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

عليه ال�سالة و ال�سالم يف بع�ض اأحاديثه ال�رشيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن االإن�سان كان اإذا 
ى ااْلأَنُْف�َض ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها﴿  ]�سورة الزمر: 42[   نام توّفى اهلل نف�سه ، قال تعاىل: ﴿ اهلل يَتََوَفّ

فالنوم وفاة موؤقتة ، و املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل:
ى ااْلأَنُْف�َض ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها﴿ ]�سورة الزمر: 42[  فاالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي  ﴿اهلل يَتََوَفّ
، و يفقد ات�ساله بالعامل اخلارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم﴿ ]�سورة البقرة  ُ اَل اإِلََه اإِاَلّ ُهَو احْلَ ، هناك �سارق ، فاالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : ﴿ اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�ض ال على اأنه در�ض تف�سري ، بل على اأنه توجيه نبوي كرمي ، 

من فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه االآية التي �سميت باآية الكر�سي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود ، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة 

ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، 
ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكب من اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 

واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، واهلل �ساحب 
االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا 

قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�ض كلها اأن 
جهة ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على 

هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل ، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

]�سورة االأنعام: 24[

�ل�سدقات �أ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�ض، الزكاة مثل ال�رشيبة، اإذا دفعت �رشيبة هل يعطونك و�سام �رشف يف الدولة؟ ال، �رشيبة، اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن اأن يعملوا احتفاالً يقدرونك فيه، اأما ال�رشيبة فمن دون تقدير الأنها �رشيبة، 

فاهلل عز وجل قال: ﴿َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه َذِوي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َساِكنَي﴿  ]�سورة البقرة االآية:177[
َكاَة﴿ ]�سورة البقرة االآية:177[ معنى اإيتاء الزكاة غري واآتى املال على حبه، الزكاة  اَلَة َواآَتَى الَزّ  دققوا: ﴿َواأََقاَم ال�سَّ
فر�ض، اأما املال فدفع، هناك عقوبات، اأما ال�سدقات فاأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل: ﴿َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه﴿ ]�سورة 

البقرة االآية:177[ اإما على حب املال، اأو على حب اهلل عز وجل، كالهما �سحيح املعنى.
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فيلم »خطايا روح معذبة« لعمر 
عمرون ي�شنع احلدث يف مهرجان 

الفيلم الأمازيغي
   

يروي فيلم »اور تارو كرا غاف اوزكاو« )ال تكتب اأي �شيء على قربي( 
لعمر عمرون الذي مت عر�شه يوم االأحد بدار الثقافة »مولود معمري« 
الوطني  الثقايف  للمهرجان  الذهبية  الزيتونة  على  املناف�شة  اإطار  يف 
للفيلم االمازيغي، خطايا روح معذبة لرجل وحيد. ويك�شف هذا الفيلم 
الذي يعي�شه فرحات،  العميق  الذي جاء يف 26 دقيقة، االأمل  الق�شري 
عمره  من  باخلم�شني  احتفل  الذي  و  قرمي،  �شليمان  دوره  اأدى  الذي 
يوؤ�ش�ش عائلة. وحاول فرحات  الكاآبة و هو بطال و مل  و  الوحدة  يف 
رمي  اأو  نف�شه  �شنق  من خالل حماولة  و�شع حد حلياته  مرات  عدة 
نف�شه من منحدر لكن دون جدوى . علما اأن اأمله الداخلي ال يقلق اأي 
�شخ�ش يف قريته على ما يبدو. و تظهر امل�شاهد اخلالبة الطبيعية 
و  الفيلم  ت�شوير  اأين مت  القبائل  بوزغني يف منطقة  اجلميلة ملنطقة 
تربز هذه املناظر عرب امل�شاهد التي يظهر فيها فرحات. و يعد هذا 
الفيلم الق�شري الذي كتبه املخرج واقعيا للغاية لهذا االبن الذي يعي�ش 
احلواجز  و  �رشقته  بعد  القرية  بريد  مكتب  وغلق  والدته  معا�ش  من 
يزال  ال  و  املنطقة.  كان �شحيتها مقاولني من  التي  املزيفة  االأمنية 
العالمة اخلا�شة  ال�شابقة على  عمر عمرون الذي حت�شل يف الطبعة 
للجنة التحكيم لفيلمه الق�شري »اأمل للعي�ش« و »متاهة امل�شاعر« وفيا 
الب�رشية،  الروح  تعقيدات  ا�شتك�شاف  على  تتمحور  التي  ملو�شوعاته 
اآمالها وياأ�شها ووحدتها وخماوفها و اآالمها املدفونة و هو ما ي�شتلهم 
اأفالمه  وزو،  بتيزي  بوزقن  من  املنحدر  ال�شينمائي  املخرج  هذا 
املكان  عن  قروي  ي�شاأله  و  تزويجه،  على  والدته  وت�رش  الق�شرية. 
الذي يذهب اإليه ويرد فرحات »اأنا ذاهب اإىل حافة اجلرف النتحر«، 
فينفجر القروي �شاحكا ويتابع طريقه وهو ي�شحك. و هو مرهق ، يلجاأ 
فرحات اإىل حانة ليزيد من وحدته بتعاطي الكحول حيث يقول لزبون 
يجل�ش اإىل جانبه »عندما اأموت ال تكتب اأي �شيء على قربي« )ومن 
هنا جاء عنوان الفيلم(. ويفاجئ فرحات حديث يجري بني جمموعة 
من ال�شباب الذين كانوا يخططون لن�شب حاجز مزيف ملقاول ل�رشقة 
اأمواله. و ي�شتبق االأحداث ويذهب عند املقاول الذي يعرفه و ي�شهر 

له م�شد�شا ويطلب منه اأن يعطيه كل املال الذي ميلكه.

جنل عا�شي احلالين »الوليد 
»يفوز باملركز الأويل يف 
برنامج تلفزيوين للغناء

�شدفة اأم تكري�ش للتوريث بكافة اأوجه احلياة يف لبنان اأن ي�شارك جنل 
ويفوز  للغناء،  تلفزيوين  برنامج  يف  احلالين  عا�شي  اللبناين  املطرب 
لبزوغ جنم  ويروج  اأغنية خا�شة،  اأول  مبا�رشة  وي�شدر  االأول  باملركز 

جديد، اإىل جانب عائلة »جنوم« ت�شم اأخته ووالده.
على ما يبدو مل يعد التوريث حكرا على ال�شا�شة يف بالد االأرز الذي 
اأحد  وموؤخرا  عائلته،  اأفراد  الأحد  النيابي  مقعده  النائب  فيه  يورث 
الوزراء ورث حقيبته اإىل زوجته، وهناك من يورث �شهره حتى رئا�شة 

احلزب الذي يدعي الدميقراطية وال�شفافية واالنتخابات احلرة.
اإحدى  على  برنامج  �شارك يف  الوليد  فاإن جنله  احلالين،  اإىل  وعودة 
واأ�شدر  »�شدفة«،  االأول  باملركز  وفاز  »�شدفة«،  اللبنانية  املحطات 
اأغنيته اخلا�شة ونزلت لالأ�شواق، وبات احلديث عن �شوته واإح�شا�شه 
الفني«، وترافق فرتة �شعوده حملة ترويج كبرية يف االإعالم  و«نبوغه 
مع  اأ�شهرا  ا�شتغرقت  االجتماعي. خطوات  التوا�شل  ومواقع  اللبناين 
»الوليد« حتتاج مع غريه ل�شنوات، هذا اإن و�شل واأو�شل �شوته للنا�ش، 
غنائيا  بات جنما  املادية  واالإمكانيات  اال�شم  لديه  والده  الأن  وفقط 
يف ليلة و�شحاها. والوليد لي�ش وحده يف عائلة حممد مزين احلالين 
ابنته  اقتحمت  بل  العا�شي(،  نهر  اإىل  ن�شبة  ا�شم عا�شي  عليه  )اأطلق 
لفيديو  باللغة االإجنليزية ومبيزانيات كبرية  باأغان  الغناء  ماريتا عامل 
والعربي،  اللبناين  اجلمهور  اإىل  الو�شول  يف  ف�شلت  لكنها  كليباتها، 
فانتقلت اإىل الغناء باللغة العربية، ومل حتقق النجاح املطلوب، حيث 
اإن اأعلى اأغنية خا�شة بها مل تتجاوز مليونا ون�شف املليون م�شاهدة 

بعد �شتة اأ�شهر من رفعها على يوتيوب.
 

وهران: طبعة جديدة لتظاهرة 
»العطلة يف امل�شرح«

عادل اإمام: ارحموين من ال�شائعات

تت�شمن الطبعة اجلديدة لتظاهرة »العطلة يف امل�شرح« التي �شتنطلق يوم االربعاء القادم بامل�شرح اجلهوي لوهران 
»عبد القادر علولة« اأ�شبوع من االن�شطة، ح�شبما اأ�شتفيد يوم االثنني لدى مدير هذا الهيكل الثقايف.

ويحتوي هذا الربنامج على عرو�ش 
والرتبوي  الرتفيهي  الطابع  ذات 
التن�شيط  برنامج  اإطار  يف  وذلك 
الرامي اىل �شد ب�شكل مفيد اأوقات 
العطلة  خالل  لل�شغار  الفراغ 
مراد  اأبرزه  ح�شبما  املدر�شية، 

�شنو�شي.
مع  الطبعة  هذه  انطالق  ويتزامن 
حيث  للم�رشح  العاملي  اليوم  اإحياء 
مع  موعد  على  االطفال  �شيكون 
من  املقتب�ش  »بينوكيو«  عر�ش 

طرف املخرج قادة بن �شمي�شة.
لعرائ�ش  العر�ش  هذا  عن  ف�شال  و 
اإقباال  يعرف  الذي  القارقوز 
املا�شي،  اأكتوبر  يف  اإنتاجه  منذ 
اإنتاجات  اأي�شا  الرباعم  �شيكت�شف 
»حتوي�شة  غرار  على  ناجحة  اأخرى 
و  ميهوبي  ملحمد   « الكرو�شة  يف 
الثالثة«  »اال�رشار  امل�رشحيات 
و«النحلة«  بيئة«  باملائة   100« و 

الفرق  من  �شباب  ممثلني  مب�شاركة 
من  اآخرين  جانب  اىل  املحلية 
امل�رشح اجلهوي للعلمة الذي �شيقدم 

حكايات بتقنية الظل ال�شيني. و مت 
يف  »العطلة  اأ�شبوع  عرو�ش  برجمة 
يوميا  ح�شتني  خالل  من  امل�رشح« 

يف ال�شباح على ال�شاعة )11 �شا( و 
بعد الظهر )15 �شا(، ح�شبما اأ�شارت 

مديرية امل�رشح اجلهوي لوهران.

»نب�س الأبطال« يفوز باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ما  اإمام  عادل  الفنان  ا�شتنكر 
اأثري اأخرياً عن تعر�شه لوعكة 
اإيقاف  ا�شتدعت  �شحية 
اجلديد  م�شل�شله  ت�شوير 
»فالنتينو«، املقرر عر�شه يف 
 ، اإمام  وقال  املقبل.  رم�شان 
اإنه بخري ويتمتع ب�شحة جيدة، 
م�شاهد  ت�شوير  ويوا�شل 
م�شل�شله اجلديد وفقاً جلدول 
م�شيفاً:  املحدد،  الت�شوير 
»ارحموين من ال�شائعات، فتارة 

وفاتي،  نباأ  مروجوها  يردد 
تعر�شي  يزعمون  واأخري 
�شبب  اأعلم  وال  �شحية،  الأزمة 
ال�شائعات  هذه  مثل  اإطالقهم 
وي�شارك  الآخر«.   حني  من 
دالل  »فالنتينو«  بطولة  يف 
عبدالعزيز وحمدي املريغني 
فريد  واأحمد  يا�شني  ورانيا 
وطارق االإبياري واأحمد فريد، 
قمر  بهجت  اأمين  تاأليف  من 

واإخراج رامي اإمام.

للمخرجة  االأبطال«  »نب�ش  فيلم  فاز 
الكربى  باجلائزة  �شاري  بن  هند 
بطنجة  للفيلم  الوطني  للمهرجان 
دورته  على  ال�شتار  اأ�شدل  الذي 
الع�رشين اأم�ش ال�شبت مبدينة طنجة 
�شمال املغرب. الفيلم وثائقي مدته 
80 دقيقة و�شبق عر�شه يف مهرجان 
اأفريقيا  بجنوب  ال�شينمائي  دربان 
لالأفالم  دوك�ش  هوت  ومهرجان 
الفيلم  ويتتبع  كندا.  يف  الوثائقية 
خطى بطل األعاب القوى املغربي عز 
الدين النويري  االحتياجات اخلا�شة 
بالربازيل.  ريو دي جانريو  2016 يف 
االأفالم  م�شابقة  جوائز  باقي  ويف 
الطويلة، فاز فيلم »امباركة« للمخرج 
االإخراج  بجوائز  الدين  زين  حممد 
واأف�شل دور رجايل للمهدي العروبي 
عاطف  لفاطمة  ن�شائي  دور  واأف�شل 
كما  التحكيم.  جلنة  جلائزة  اإ�شافة 
بجوائز  عفينة«  »جمال  فيلم  فاز 

واملو�شيقى  وال�شيناريو  الت�شوير 
العمل االأول  اإ�شافة جلائزة  ت�شويرية 
للمخرج يا�شني ماركو ماروكو. وذهبت 
عن  بنعبيد  �شمري  اإىل  ال�شوت  جائزة 
كمال.  كمال  للمخرج  »نذيرة«  فيلم 
التي  الق�شرية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
باجلائزة  فاز  فيلماً،   15 �شمت 
للمخرج  الرمال«  »اأبناء  فيلم  الكربى 
جائزة  ذهبت  بينما  اكرمي�ش،  الغايل 
ال�شيناريو لفيلم »مر�شحون لالنتحار« 
ومنحت  عاطفي.  حمزة  اإخراج 
جائزتها  امل�شابقة  حتكيم  جلنة 
اخلا�شة لفيلم »يا�شمينة« اإخراج علي 
نوهت  كما  كاهني  وكلري  ال�شميلي 
علي  اإخراج  »قلق«  بفيلمي  اللجنة 
اإخراج  البجعة«  و«اأغنية  بنجلون 
النقاد  جائزة  اأما  القادري.  اليزيد 
الطويلة  االأفالم  م�شابقة  يف  فذهبت 
االأفالم  م�شابقة  ويف  »نذيرة«  لفيلم 
البجعة«. »اأغنية  لفيلم  الق�شرية 
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مدّرعة  اجلديدة  ترامب  �سيارة  "الوح�ش".. 

�سد "ال�سواريخ البالي�ستية"

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  يح�صل 
جديدة  "ليموزين"  �صيارة  على  ترامب، 
مع طاقم خدمة �رسي لتنقالته من واإيل 

البيت الأبي�س هذا ال�صيف.
واعتاد الرئي�س منذ توليه املن�صب على 
ووفقا  لكن  قدمية،  �صيارة  يف  التجول 
خالل  �صيح�صل  فاإنه  نيوز"  لـ"فوك�س 
من  جديد  على"موديل"  ال�صيف  هذا 

"كاديالك".
يف  من�صبه  ترامب  دونالد  توىل  عندما 
�صيارة  مفاتيح  اأخذ  املا�صي،  العام 
اجلديدة  الن�صخة  اأن  اإل  جدا،  قدمية 
لها  �صور  والتقطت  "الوح�س"،  ت�صمى 

اأر�س  من  بالقرب  العامة  الطرق  على 
يف  موتورز"  "جرنال  ل�رسكة  التجارب 

ولية مي�صيجان يف اخلريف املا�صي.
"كاديالك"  ل�صيارة  مناذج  ور�صدت 
غلفت  جتارية  عالمة  ذات  منوذجية 
اأبي�س واأ�صود )لإخفاء تفا�صيلها  بتمويه 
عن اأعني امل�صورين(. كما اختربت على 
مقداره  عقد  مبوجب  العامة،  الطرق 

حوايل 16 مليون دولر.
يوهان  "كاديالك"  �رسكة  رئي�س  وقال 
ني�صني، يف حديث ل�صبكة "فوك�س نيوز"، 
و�صلمت  املهمة،  اأكملت  ال�رسكة  اإن 

ال�صيارة للعميل.

واأ�صافت متحدثة با�صم اخلدمة ال�رسية 
الأمريكية اأن برنامج بناء اجليل املقبل 
الرئا�صية قد مت  الليموزين  �صيارات  من 
اإنتاج  حيث  من  �صواء  ون�رسه  اإعداده 
البائع اأو متطلبات الإنتاج يف مرحلة ما 
بعد اخلدمة ال�رسية الداخلية. وت�صتطيع 
ال�صيارات  روؤية  تتوقع  اأن  اجلماهري 
هذا  �صيف  نهاية  يف  تعمل  اجلديدة 

العام.
الهجمات  �صد  مدرعة  ال�صيارة 
البالي�صتية،  وال�صواريخ  باملتفجرات 
وعلى الرغم من حجبها بالتمويه، اإل اأن 
ال�صيارة اجلديدة يبدو اأن لديها عنا�رس 

ت�صفيف ت�صبه �صيارة كاديالك �صي تي 6 
ال�صيدان، و�صيقودها دائًما وكيل معتمد 
القيادة  بدرجة عالية ماهرة يف تقنيات 

الدفاعية واملراوغة.
وبنت كاديالك كل �صيارة ليموزين رئا�صية 
مناف�صة  اأي  تواجه  ومل   1993 عام  منذ 
معروفة لهذا العقد. وقال كل من نظرائه 
الفخريني، لينكولن وكراي�صلر، لـ "فوك�س 
نيوز"، اإنهما رف�صا تقدمي عرو�س �رساء 
اأن  يعترب  ني�صكني"  "دو  لكن  هذه املرة، 
دور �رسكته ي�صاعد يف التغلب على اأقوى 
رجل يف العامل حول العامل وهو ارتباط 

مهم للعالمة التجارية.

مع اإزياد متو�صط فرتة 
اإمتالك املركبات لـ 6 �صنوات 
ون�صف، فاإن اإمكانية الإعتماد 

طويل الأمد اأ�صبح اأحد 
اأهم ما يبحث عنه عمالء 

ال�صيارات عامة و�صاحنات 
البيك اأب والـ SUVs خا�صة.

 JD Power لذلك قامت 
لالأبحاث بدرا�صة �صملت 

35،000 عميل امتلك �صيارته 
ملدة 3 �صنوات اأو اأكرث، 

لتك�صف نتائج تلك الدرا�صة 
عن قائمة باأف�صل 13 �صيارة 

ميكنك الإعتماد عليهم لفرتة 
اأطول، وقد اأحتلت مركبات 
تويوتا ولكز�س اأغلب مراكز 
تلك القائمة. اإل اأن مركبات 

تويوتا ولكز�س مل حت�صدا 
كثريا من التف�صيل فيما 

يتعلق باملزايا التكنولوجية 
والرتفيهية، فكال من �صانعتي 

ال�صيارات مازالتا تعمالن 
على تطوير دمج كل من 

الإعتمادية والرفاهية يف نف�س 
 X3 املركبة. 1- بي اإم دبليو
 HD 2- �صفرولية �صيلفرادو

HD جم�س �صيريا /
3- جم�س يوكون

4- هوندا ريدج لين
5- هيونداي تو�صان

RX 6- لكز�س
7- كيا �صبورتاج

8- ني�صان مورانو
9- تويوتا فور رانر

10- تويوتا FJ كروزر
11- تويوتا هايالندر

12- تويوتا �صيينا
13- تويوتا تندرا

ال�صيارة،  يف  ال�رسعة  مبوؤ�رس  الهتمام  عليك 
توفرها �رسكات  التي  الأمان  لأنه من م�صادر 
ال�صيارات لك، وان اعطى املوؤ�رس قراءة غري 
�صحيحه فهذا قد يوؤدي اىل و�صعك حتت طائلة 
امل�صوؤولية، ما �صينتج عنه خمالفة املرور لك.
ل�رسعة  ال�رسعة  عداد  قراءة  كيفية  عن  اما 
ال�صيارة، فاإن ذلك يتم من خالل كابل ممتد اىل 
املثبت  احلركة  بناقل  اخلا�صة  الرتو�س  علبة 
يف ال�صيارة ويعمل على قيا�س معدل التغري يف 

النب�صات الكهربائية الناجتة عن احلركة.
تلك  برتجمة  ال�رسعة  موؤ�رس  يقوم  ذلك  بعد 
النب�صات وقيا�س املدة بني كل اإ�صارة واأخرى، 
ومن خاللها ميكنه قراءة ال�رسعة التي تتحرك 
ا�صوات خافته يف  ال�صيارة وعند �صماع  عليها 
الذي  الولية  العالمات  يعترب  العدادات  لوحة 

ي�صدرها كابل ال�رسعة قبل تعر�صها للتلف
ملوؤ�رس  قفزات  ال�صو�صاء  تلك  ي�صاحب  كما 

الأرقام  بني  ال�رسعة 
لوحة  يف  املوجودة 
ما  وهو  العدادات، 
خلل  وجود  اإىل  ي�صري 
النتباه  يجب  وا�صح 
باأن  لحظت  واذا  اإليه 
قفز  ال�رسعة  عداد 
اخرى  اىل  �رسعة  من 
بال�رسعات  املرور  دون 
ان  يعني  فهذا  البينية 

كابل عداد ال�رسعة قد تعر�س للتلف او اجهزة 
اىل  بدقه  اإ�صاراتها  تر�صل  تعد  مل  ال�صت�صعار 
امل�صكلة  هذه  حل  ميكن  كما  ال�رسعة  عداد 
با�صتبدال  �صيقوم  الذي  الفنيني  اأحد  بوا�صطة 
كابل ال�رسعة، اأو �صيقوم بتنظيف احل�صا�صات 

وامل�صت�صعرات الأخرى.
وان �صاهدت باأن عداد ال�رسعة ل يظهر قراءة 

الرقم  على  اإل  ي�صري  ل  ال�رسعة  موؤ�رس  اأو 
“�صفر” رغم قيادتك لل�صيارة، فهذا يدل على 
اأن كابل ال�رسعة قد انقطع، اأو احل�صا�صات قد 
التي  ا�صباب  اأبرز  ومن  للتلف متاًما.  تعر�صت 
وتلفها  ال�رسعة  عداد  وانقطاع  بتعطيل  تقوم 
ارتفاع وانخفا�س يف  العوامل اجلوية من  هي 
عليها  ت�صري  التي  املختلفة  والطرق  احلرارة، 

ال�صيارة.

تويوتا راف فور 2019  انطلقت 
ال�صبوع  خالل  كلياً  اجلديدة 
بال�صابق  مقارنة  املا�صي، 
باأبعاد  طفيف  ب�صكل  اأكرب  فهي 
حت�صني  عنه  نتج  ما  ج�صدها 
كما  لكن  مق�صورتها،  م�صاحة 
يبدو، �صانعة ال�صيارات اليابانية 
اأخرى  ن�صخة  تقدمي  يف  تفكر 

�صخمة منها.
هوليز  جاك  ح�صب  هذا  ياأتي 
باأمريكا  تويوتا  عام  مدير 
يوؤكد  اأنه مل  ال�صمالية، و�صحيح 
مقاعد   7 بـ  ن�صخة  اإطالق 
مل  اأنه  اإل  اأوفر،  للكرو�س 

ي�صتبعد الفكرة وترك الحتمالية 
لكن  مقاعد،  “هنالك   مفتوحة 
قرار �صنعها ل اأملك اإجابة عليه 
بالفعل  تقدم  وتويوتا  حالياً، 
�صيارات SUV بـ 7 مقاعد لذا 
اإطالق ن�صخة راف فور �صخمة 

لي�س �صمن اأولوياتنا”.
بـ  تقّدم  بالفعل  كانت  فور  راف 
ب�صعة  منذ  مقاعد  اأ�صفف   3
ال�صمالية  اأمريكا  يف  �صنوات 
قد  الفكرة  فعلياً،  لذا  واليابان، 

طّبقت �صابقاً.
الكرو�س  اأن  من  بالرغم  اأي�صاً، 
اأعلن  اجلديدة  اأوفر 

لفعل  با

ن�صخة هجينة،  توافرها يف  عن 
اإل اأن هوليز مّلح باأن راف فور 
بن�صخة  م�صتقبال  حتظى  قد 

عن  الك�صف  بدون  “كهربائية”، 
واكتفاءه  التفا�صيل  من  مزيد 
ترقب  على  “كونوا  بقوله 

معنا”.

كيف تعرف اإذا كان موؤ�سر �سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟

تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 مقاعد ون�سخة اأخرى كهربائية منها

 �سيفروليه تاهو 2019 حت�سل 
على اإ�سدار منت�سف الليل

رولز روي�ش كولينان 2019 �ستعر�ش اختباراتها 
النهائية على نا�سيونال جيوغرافيك

اأعلنت �صيفروليه ر�صمياً تقدميها اإ�صدار منت�صف الليل اإىل تاهو 2019 
�صيتوفر الإ�صدار بفئة LS، و�صعرها يبداأ من 45،995 ومقرر بدء 

تو�صيلها للعمالء بالوليات املتحدة خالل الربيع اجلاري.
ت�صميمها يحوز على مل�صات للطرق الوعرة واملت�صمنة طالًء اأ�صود على 

ال�صبك الأمامي، العتبات اجلانبية، جنوط 18 اإن�س، اإطارات جوديري 
راجنلر دوراتراك، ما مييزها عن الن�صخة القيا�صية لل�صيارة على ناحية 

املعدات املقدمة يف تاهو منت�صف الليل، فهي تت�صمن �صا�صة مل�صية 
8 اإن�س لنظام املعلومات والرتفيه، اأبل كاربالي واأندرويد اأوتو، ات�صال 
4G، نقطة واي فاي، 5 منافذ USB، كامريا للروؤية اخللفية، الت�صغيل 

عن بعد، منط لقيادة املراهقني.
 المامي، مقعد تنبيه ال�صالمة، م�صابيح اأمامية اأوتوماتيكية، تنبيه  

الأوتوماتيكية.
 ،SUV باإمكان العمالء الختيار بني ن�صخ الدفع الأمامي اأو الرباعي للـ

على اأن يقع اأ�صفل الغطاء حمرك 5.3 لرت 8 �صلندر بقوة 355 ح�صان 
و518 نيوتن.مرت من عزم الدوران، بقدرة على �صحب حتى 2،993 
كيلوجرام ومتو�صط ا�صتهالك وقود 10.2 لرت عن كل 100 كيلومرت 

تقطعه على الطرق ال�رسيعة.

�صتنهي رولز روي�س 
اآخر اختبارات 

كولينان 2019 اأمام 
العامة، حيث اأعلنت 
تعاونها مع نا�صيونال 

جيوغرافيك لن�رس 
مقاطع فيديو و�صور 

ت�صتعر�س عمليات 
تطويرها. ي�صمى “التحدي النهائي” و�صتظهر فيه كولينان 2019 اأثناء 

اختبارها يف مواقع مثل اأوروبا والوليات املتحدة وال�رسق الأو�صط 
لآخر مرة قبل تد�صينها العاملي يف وقت لحق من العام اجلاري.

�صتكون كولينان اأول SUV تطلقها �صانعة ال�صيارات الربيطانية، وتتميز   
ت�صتهدف رولز روي�س توفري اأف�صل جودة جتربة قيادة يف العامل مع 
كولينان حيث تقول اأن موديلها اجلديد �صيثبت نف�صه “يف كل اأنحاء 

الأر�س” – اأي عرب الختبارات التي �صيتم عر�صها للـ SUV للعامة.

اأف�سل 13 �سيارة SUV وبيك اأب 
ميكنك االعتماد عليها الأطول زمن ممكن
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تهنئة جناح

باأحر  بغدادي  عائلة  تتقدم 
التهاين مبنا�سبة جناح التلميذين 
 9.10 مبعدل  بليلي  فوزية 
 8.00 مبعدل  بغدادي  وحميدو 
�سهادة  على  اأحرزا  واللذان 
جدارة  عن  االبتدائي  التعليم 
منهما  لكل  متمنني  وا�ستحقاق، 
اأعلى  ونيل  النجاحات  من  مزيدا 

ال�سهادات.
األف مربوووووك

تهنئة جناح
النجيب  التلميذ  ادخل 
حريتي  �سالح  اأحمد 
وال�سعادة  الفرحة 
اأفراد  جميع  قلوب 
يف  جناحه  بعد  عائلته 
االبتدائي  �سهادة  نيل 
الطور  اإىل  واالنتقال 
املتو�سط، وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة يتوجه 
اأفراد  وجميع  الرزاق  عبد  �سقيقه  له 
واالأماين  التهاين  باأحر  ال�سغرية  العائلة 
امل�سوار  يف  العقبات  اأوىل  جتاوز  بعد 
الناجح  من  املزيد  له  متمنني  الدرا�سي 

ونيل اأعلى ال�سهادات م�ستقبال.
األف مربووووووك

تهنئة جناح

تركي   " التلميذة  اجتياز  مبنا�سبة 
نهاية  �سهادة  امتحان   " �سند�س  
ال�سانكيام  االبتدائي  التعليم 
ال�سنة  اإىل  والنجاح    7.7 مبعدل 
املتو�سط يتقدم  التعليم  االأوىل من 
اإليها خالها عبد اللهوم عبد املطلب 
باأحر التهاين والتربيكات متمنيا لها 
النجاح والفالح والتوفيق وال�سداد 
وم�ستقبلها  التعلمي  م�سوارها  يف 

الدرا�سي .

تهنئة جناح
اجتياز  مبنا�سبة 
التلميذ " م�سطفاوي 
امتحان   " زكرياء  
�سهادة نهاية التعليم 
االبتدائي ال�سانكيام 
مبعدل 6.3  والنجاح 
املتو�سط  التعليم  من  االأوىل  ال�سنة  اإىل 
يتقدم اإليه خاله عبد اللهوم عبد املطلب 
له  متمنيا  والتربيكات  التهاين  باأحر 
يف  وال�سداد  والتوفيق  والفالح  النجاح 

م�سواره التعلمي وم�ستقبله الدرا�سي .

تهنئة جناح
جناح  مبنا�سبة 
النجيبة  التلميذة 
يف   « ليديا  دعو   «
التعليم  �سهادة 
مبعدل  االإبتدائي 
بتقدير   8،80
جيد جدا ،تتقدم 
لها العائلة الكرمية على راأ�سها الوالد 
نادية  مو�ساوي   « االأ�ستاذة  والوالدة 
 ، ال�سارة  واالأماين  احلارة  بالتهاين   «
متمنني لها حتقيق املزيد من النجاحات 

والتفوق يف م�سوارها الدرا�سي .
 األف مربوك يا ليديا 

تهنئة جناح
التلميذ  جنح 
�سياء  النجيب 
نيل  يف  زنا�س 
التعليم  �سهادة 
بعد  االبتدائي 
درا�سي  م�سوار 
بالنجاحات  حافل 
اإىل  الغامرة  وال�سعادة  الفرحة  واأدخل 
املنا�سبة  وبهذه  الكرمية،  عائلته  اأفراد 
اأفراد  وجميع  قليل  فار�س  قريبه  يتقدم 
التهاين  باأحر  �سياء  اإىل  قليل  عائلة 
التوفيق  من  املزيد  له  داعني  واالأماين 

وت�سجيل النجاحات م�ستقبال.
األف مربووووووك
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كامريات التج�ش�س امل�شتقبلية تك�شف 
م�شاعرك واأفكارك يف حلظات

»Meizu« تطرح اأحدث هواتفها

جتعله  مبوا�صفات   »M6s« هاتف  ال�صينية   »Meizu« �رشكة  طرحت 
مناف�صا قويا يف �صوق الأجهزة الذكية،  وبالإ�صافة للهيكل الأنيق امل�صنوع 

من املعدن يتمتع هذا الهاتف بالعديد من املوا�صفات ومن اأهمها:
.»7872 Samsung Exynos« معالج �صدا�صي النوى -

.»MP1 ARM Mali-G71« معالج ر�صوميات -
- ذاكرة و�صول ع�صوائي 3 غيغابايت.

خارجية  بطاقة  با�صتخدام  للتو�صيع  قابلة  غيغابايت،   32 داخلية  ذاكرة   -
.»microSD/HC/XC«

 ،»1440х720« عر�ض  ودقة   »18:8« واأبعاد  بو�صة   5.7 مبقا�ض  �صا�صة   -
.»2.5D« حممية بزجاج

.»2.0/f« كامريا اأ�صا�صية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة -
- كامريا اأمامية بدقة 8 ميغابيك�صل.

- ما�صح ب�صمات اأ�صابع �رشيع الأداء.
- منفذ »USB 2.0« لل�صحن ونقل البيانات، ومنفذ لل�صماعات 3.5 ملم.

اأحدهما  ا�صتعمال  ميكن   »nanoSIM« الت�صال  لبطاقات  منفذين   -
لبطاقة الذاكرة اخلارجية.

- القدرة على التعامل مع اأنظمة املالحة GPS وA-GPS وغلونا�ض.
- بطارية ب�صعة 3000 ميللي اأمبري مزودة بخا�صية ال�صحن ال�رشيع.

رو�شيا بداأت بحجب »تلغرام«
الإنرتنت  خمدمات  بع�ض  بداأت 
والت�صالت يف رو�صيا، ، بحجب 

خدمات تطبيق »تلغرام«.
املتوفرة  للمعلومات  ووفقا 
هيئة  من  »وبطلب  فاإنه 
على  للرقابة  رو�صكومنادزور 
بداأت  رو�صيا،  يف  ال�صتهالك 
تقدم  التي  ال�رشكات  بع�ض 
يف  والإنرتنت  الت�صال  خدمات 

البالد كـ Megafon وRostelecom وVimpelCom بحجب 
خدمات تطبيق تلغرام ال�صهري«.

وتاأتي تلك اخلطوة بعد مدة من رفع الهيئة دعوى ق�صائية ملحكمة 
»تاغانكا« مبو�صكو، طالبت فيها و�صع قيود على ا�صتخدام التطبيق 

املذكور على الأرا�صي الرو�صية.
يذكر اأن هذه لي�صت املرة الأوىل التي يواجه فيها تطبيق »تلغرام« 
م�صاكل وتهديدات باحلجب يف رو�صيا. و�صبق لإدارته اأن رف�صت، يف 
لإدراجه  »رو�صكومنادزور«،  لهيئة  معلومات  تقدمي  املا�صي،  يونيو 

يف لئحة اجلهات امل�صوؤولة عن ن�رش املعلومات. ن�صاركها  التي  البيانات  اأ�صبحت 
حقيقية،  م�صكلة  الإنرتنت  عرب 
املطورة  اجلديدة  التقنيات  ولكن 
مع  ذلك،  من  اأبعد  حد  اإىل  �صت�صل 
الك�صف عن م�صتويات غري م�صبوقة 
وادعت  ال�صخ�صية.  املعلومات  من 
اأنه  كروم،  بوبي  الأع�صاب  عاملة 
ميكن ت�صميم اأجهزة م�صتقبلية قادرة 
على ح�صاد البيانات احليوية القيمة 
العامة.  الأماكن  اأنحاء  جميع  يف 
وبطبيعة احلال، ت�صدر عن اأج�صامنا 
م�صحها  ميكن  خمتلفة  اإ�صارات 

كمبيوتر  اأنظمة  بوا�صطة  وحتليلها 
مزاجنا  خفايا  وك�صف  مطورة، 
وكذلك �صحتنا العامة. وُقدمت هذه 
املزاعم خالل عر�ض قدمته كبرية 
التي ق�صت   ،Dolby Labs علماء 
ال�صنوات القليلة املا�صية يف درا�صة 
ي�صاهدون  وهم  النا�ض  اأفعال  ردود 
يف   2018  Ted موؤمتر  يف  الأفالم، 
كامريات  وبا�صتخدام  فانكوفر. 
والتخطيط  احلراري،  الت�صوير 
الكهربائي للدماغ )EEG(، ومراقبة 
واأجهزة  القلب  �رشبات  معدل 

للب�رشة،  ال�صتجابة  ا�صت�صعار 
كيفية  م�صاهدة  من  العاملة  متكنت 
ا�صتجابة اأج�صام وعقول املتطوعني 
ويف  ال�صا�صة.  على  ي�صاهدونه  ملا 
قالت:   ،Ted موؤمتر  حديثها خالل 
اإدراكية  �صيطرة  لدينا  اأن  »نعتقد 
على ما يعرفه الآخرون حول حالتنا 
الأمن  وانعدام  وعواطفنا  الداخلية 
ت�صتطيع  التقنيات  ولكن  واخلداع. 
احلقيقية  البت�صامة  متييز  بالفعل 
عن املزيفة، كما تعطينا ديناميكيات 
تغيريات يف مدى  ب�صمتنا احلرارية 

مدى  اأو  اأدمغتنا،  عمل  �صعوبة 
جنريها،  التي  املحادثة  يف  تفاعلنا 
�صورة  مع  نتفاعل  كنا  اإذا  وحتى 
بي  بي  لـ  وفقا  حقيقية«،  وكاأنها 
كروم،  الربوفي�صورة  واأظهرت  �صي. 
كيف  �صتانفورد،  جامعة  يف  الباحثة 
هذه  بع�ض  اإخراج  بالفعل  ميكن 
وبا�صتخدام  املخترب.  من  التقنيات 
اأجهزة مراقبة ثاين اأك�صيد الكربون، 
بني  اخلوف  م�صتويات  عر�صت 
با�صتخدام  املوؤمتر،  يف  احلا�رشين 

البيانات امل�صورة.

 »Fitbit« تطلق ن�شخا 
رخي�شة من �شاعاتها الذكية

اأعربت �رشكة »Fitbit« عن نيتها 
احلفاظ على مركزها املتقدم يف 
�صوق ال�صاعات الذكية، من خالل 
اإطالق جيل جديد من ال�صاعات 
واأو�صحت  مناف�صة،  باأ�صعار 
اجلديدة  ال�صاعات  اأن  ال�رشكة 
 Versa« ا�صم  �صتحمل  التي 
Lite« �صتزود بالكثري من ميزات 
املتطورة،  الذكية  ال�صاعات 
من  اأرخ�ض  �صيكون  �صعرها  لكن 
مبئة  الفئة  نف�ض  من  مناف�صاتها 

دولر تقريبا.
تلك   تاأتي  اأن  املفرت�ض  ومن 
الأ�صود والأبي�ض والوردي والأزرق 
ال�صماوي والأحمر، وتزود ب�صا�صة 
وتقنيات  بو�صة،   1.34 مبقا�ض 
متكنها من الت�صال مع الهواتف 
البلوتوث  عرب  الذكية  والأجهزة 
تكفيها  وبطارية   ،WI-FI والـ 
دون  متوا�صلة  اأيام   4 للعمل 

احلاجة ل�صحنها.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ا�صتعر�صت �رشكة 
مزودا  هاتفا  الأخري   »MWC« معر�ض 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �صعة  الأكرب  هي 
باأن  امل�صنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  النتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  الأفالم  مل�صاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ا�صتخدامها 
ك�صاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ل�صتخدامها، 

و�صا�صة مبقا�ض 6.2 بو�صة، بدقة عر�ض 
و�صول  وذاكرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�ض  ومن 
 600 ب�صعر  املقبل،  جوان  يف  الأ�صواق، 

دولر تقريبا. 

اآبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�ض للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



الفلكية  العلمية  للجمعية  بيان  ذكر 
ال�صيفي   االنقالب  اأن  البوزجاين  ـ 
ب�صبب ميالن حمور  فلكيا   يحدث 
دوران االأر�ض وحركتها يف مدارها 
ال�صم�ض، والأن حمور االأر�ض  حول 
لي�ض  ال�صم�ض  حول  دورانها  اأثناء 
 23.5 بزاوية  مائل  واإمنا  عموديا 
الك�صوفية   الدائرة  على  درجة 
اجلنوبي  و  ال�صمايل  الن�صفني  فاإن 
يف  املواقع  يتبادالن  االأر�ض  من 
ولذلك  ال�صم�ض،  اأ�صعة  ا�صتقبال 
فاإن ميالن االأر�ض ولي�ض امل�صافة 
هو  ال�صم�ض  عن  تف�صلها  التي 

ال�صبب يف حدوث الف�صول..
يكون  ال�صيفي،  االنقالب  يوم  يف 
باجتاه   مائاًل  ال�صمايل  القطب 
ال�صم�ض وت�صل ال�صم�ض ظاهريا اإىل 
جنوبا يف  لها  ارتفاع  نقطة  اأق�صى 
اأ�صعتها  ت�صقط  حيث  ال�صماء،  كبد 

ال�رسطان. ويف  عموديا على مدار 
جميع املواقع �صمال خط اال�صتواء 
 12 من  اأطول  النهار  مدة  تكون 
�صاعة حيث يبلغ مثال يف ،  يف حني 
�صاعة   12 من  اأق�رس  النهار  يكون 

جنوب خط اال�صتواء..

لكل  لي�ض  انه  بالذكر،  جدير 
االأماكن على �صطح االأر�ض �رسوق 
االنقالب  يوم  يف  لل�صم�ض  وغروب 
القطبية  الدائرة  ف�صمال  ال�صيفي، 
 66.5 العر�ض  تقع عند خط  التي 
اأو  �رسوق  فيها  اليوجد  �صماال 

ال�صم�ض(   ( الأنها   لل�صم�ض،  غروب 
تبقى فوق االأفق طوال اليوم وملدة 
جمازا  ي�صمى  ما  وهو  ا�صهر  �صتة 
ب«�صم�ض منت�صف الليل«، يف حني 
لن ير�صد �رسوق اأو غروب لل�صم�ض 
اجلنوبية  القطبية  الدائرة  عند 
العر�ض 66.5 جنوب  املارة بخط 
ال�صم�ض  اأن  ب�صبب  اال�صتواء   خط 
ن�صف  طوال  االأفق  حتت  تظل 

�صنة...  
بعد يوم االنقالب ال�صيفي، يتاأخر 
اأق�صى  ال�صم�ض من  الفجر وت�رسق 
ال�صمال ال�رسقي وتغرب يف ال�صمال 
امل�صار  قو�ض  يكون  بينما  الغربي 
ال�صماء  قبة  يف  لل�صم�ض  الظاهري 
“الزوال”  الظهر  وعند  مرتفعا، 
تكون ظالل االأ�صياء منعدمة اأو يف 
اأدنى طول لها خالل ال�صنة ومن ثم 

ياأتي غروب ال�صم�ض متاخًرا.

اجلمعية العلمية الفلكية ـ البوزجاين

اأول اأيام ال�صيف فلكيا غدا اجلمعة
.       نهار الغد �سيدوم يف اجلزائر العا�سمة 14�ساعة و43 دقيقة

ق�سية اغتيال جمال خا�سقجي

حمققة اأممية تدعو اإىل 
معاقبة حممد بن �صلمان 

حمققة  اأجرته  م�صتقل  تقرير  اأول  قال 
خارج  االإعدام  ل�صوؤون  املتحدة  باالأمم 
اإن  كاالمار،  اأنيي�ض  الق�صاء،  نطاق 
خا�صقجي،  جمال  ال�صعودي،  االإعالمي 
هي  ال�صعودية  واأن  متعمدة  ب�صورة  قتل 

امل�صوؤولة.
اأجهزة  اإىل  ي�صتند  الذي  التقرير  وذكر 
اأن  وغريها،  تركيا  من  ا�صتخباراتية 
مبنى  اإىل  دخوله  وبعد  خا�صقجي 
ٌحقن  املا�صي  اأكتوبر  مطلع  القن�صلية 
بال�صتيكي  كي�ض  وو�صع  مهدئة  مبادة 
املحققة  وحملت  وُخنق،  راأ�صه  على 
التي اأجرت التحقيق دون تكليف ر�صمي 
من االأمم املتحدة، ال�صعودية امل�صوؤولية 
فيما  خلا�صقجي،  املتعمد«  »القتل  عن 
العهد  ويل  م�صوؤولية  التقرير  يثبت  مل 
ال�صعودي، االأمري حممد بن �صلمان عن 

احلادث.
اأدلة  »هنالك  اأن  اإىل  املحققة  واأ�صارت 
م�صوؤولني  مع  التحقيق  ت�صتدعي  دامغة 
�صعوديني كبار )...( من بينهم ويل العهد 

ال�صعودي«.
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باتنة
هالك �صخ�صني 
يف حادث مرور 

اآخران  اثنان  واأ�صيب  امراأة  و  رجل  هلك 
بجروح متفاوتة اخلطورة يف حادث مرور وقع 
بيطام  ببلدية   78 رقم  الوطني  الطريق  على 
بوالية باتنة، ح�صب ما علم اأم�ض االأربعاء من 
املدنية  احلماية  مبديرية  باالإعالم  املكلف 

حمليا، املالزم االأول ح�صان يحيى ال�رسيف.
و اأو�صح ذات امل�صدر اأن احلادث الذي �صهده 
ببيطام  الدفيلة  منطقة  بني  الطرق  ملتقى 
�صياحية  ا�صطدام عنيف بني مركبة  جنم عن 
هالك  يف  ت�صبب  مما  مقطورة  و�صاحنة 
ال�صحيتني )49 و54 �صنة( بعني املكان واإ�صابة 

رجل )56 �صنة( وطفلة بجروح.

القطاع ال�سحي بغرداية 

30 طبيبا 
اأخ�صائيا جديدا 
غرداية  بوالية  ال�صحة  خدمات  تدعمت 
توزيعهم  مت  اأخ�صائيا  طبيبا   )30( بثالثني 
االإ�صت�صفائية،  املوؤ�ص�صات  خمتلف  على 
اخلدمة  التزامات  اإطار  يف  عينوا  والذين 
من  االأربعاء  اأم�ض  علم  ح�صبما  املدنية، 

م�صوؤويل مديرية 
ال�صحة و ال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.

و ا�صتفادت املوؤ�ص�صة العمومية اال�صت�صفائية 
مبتليلي بح�صة االأ�صد من هذا الطاقم الطبي 
بتعداد 10 ممار�صني ، منهم ثالثة اأخ�صائيني 
يف جراحة العظام و )2( يف اأمرا�ض الن�صاء 
يف  اآخر  و  االإنعا�ض  يف  واأخ�صائي  والتوليد 
اأمرا�ض القلب و اأخ�صائي يف اإعادة التاأهيل 

الوظيفي ، مثلما �رسح مدير القطاع.

اأمن العا�سمة

حجز )297( موؤثرا 
عقليا داخل كي�س قمامة 

باأحد  اأمن والية اجلزائر  حجزت م�صالح 
�صخ�صني  تفتي�ض  اأثناء  املراقبة  نقاط 
م�صتبه فيهما كانا على منت �صيارة نفعية، 
على )297( موؤّثرا عقليا واأربع )04( قطع 

خمدرات من نوع القنب الهندي.

اإت�ساالت اجلزائر
الطبعة الرابعة 

للتربع بالدم مبع�صكر
الت�صاالت  العملية  املديرية  من  اإميانا   
اجلزائر مبع�صكر باأهمية العمل الت�صامني، 
تنظم  االإجتماعي،  والتعاون  التكافل  وقيمة 
املديرية يومي اخلمي�ض واالأحد املوافقني 
ال�صنوية  احلملة    ،2019 جوان  و23  ل20- 
حتت  الرابعة،  طبعتها  يف  بالدم  للتربع 
بثمن«  تقدر  ال  هدية  بالدم،  »التربع  �صعار 
وذلك بالتعاون مع مديرية ال�صحة واملركز 

الوالئي حلقن الدم مبع�صكر.
 وتاأتي هذه احلملة التي �صتنظم على م�صتوى 
الرئي�صية  التجارية  والوكالة  املديرية،  مقر 
الإت�صاالت اجلزائر مبع�صكر، يف اإطار العمل 
الت�صامني ملوؤ�ص�صة ات�صاالت اجلزائر وذلك 
اأياما بعد االحتفال باليوم العاملي للمتربعني 
املبارك، وهو  �صهر رم�صان  وانتهاء  بالدم، 
ما ي�صجع عمال املوؤ�ص�صة على امل�صاركة يف 
اأهداف  حتمل  التي  التطوعية  احلملة  هذه 
اإن�صانية واجتماعية وت�صامنية نبيلة، ناهيك 

عن اأهميتها ال�صحية.

ب�سبب نق�ص املياه

امل�صبح الن�صف الأوملبي بامل�صيلة مغلق 

�سونلغاز بعني طاية
تغيري مقر الوكالة التجارية بداية من 

الفاحت جويلية

تفتقد عديد امل�صابح عرب خمتلف بلديات 
ال�صيف  ف�صل  حلول  مع  امل�صيلة   والية 
ا�صتخدامها،  على  الطلب  يزداد  حيث 
غرار  على  باملاء  تزويدها  م�صادر  اإىل 
امل�صبح ن�صف االوملبي بعا�صمة احل�صنة 
ب�صبب غياب االآبار االرتوازية القريبة منها 
الو�صعية التي اآلت اإليها مثل هذه الف�صاءات 
الرتفيهية دامت لفرتة طويلة رغم الطلبات 
للمواطنني ب�رسورة االإ�رساع يف  املتكررة 
مثل  راحته يف  ال�صباب  يجد  حتى  فتحها 
درجة  بارتفاع  املعروف  املو�صم  هذا 

باإجناز  وذلك  املنطقة،  هذه  يف  احلرارة 
ليبقى  باملياه،  لتزويدها  ارتوازية  اآبار 
امل�صبح التابع ملديرية ال�صباب والريا�صة 
ي�صتقبل  الذي  الوحيد  الرتفيهي  الف�صاء 
املياه  �صهاريج  بف�صل  ال�صباحة  هواة 
ايجاد  غاية  اىل  با�صتمرار  تزوده  التي 
ع�رسات  دعا  حيث  للم�صكلة  جذري  حل 
 « او�صان  اإبراهيم  امل�صيلة«  وايل  ال�صباب 
اإىل التدخل العاجل من اجل اإخراجهم من 

هذه االأزمة .
 عبدالبا�سط بديار 

والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  اأعلنت 
الكهرباء  توزيع  ل�رسكة  التابعة  للحرا�ض، 
الوكالة  مقر  تغيري  عن  للجزائر،  والغاز 
من  ابتداء  طاية  عني  لبلدية  التجارية 
اأم�ض  جاء  ح�صبما  القادم،  جويلية  الفاحت 

االأربعاء يف بيان للمديرية.
وحت�صني  اال�صتمرارية  �صمان  اإطار  ويف 
جودة اخلدمة، مت حتويل املقر املذكور 

اإىل  طاية  عني  ببلدية  باري�ض  �صارع  من 
)املقابل  احلرية  �صارع  التايل:  العنوان 
مل�صجد الهدى ومكتب الربيد( عني طاية 

، ي�صيف البيان.
وعليه دعت املديرية زبائنها اإىل التقرب 
من  اجلديد  التجارية  الوكالة  مقر  من 
خمتلف  على  والرد  ا�صتقبالهم  اأجل 

ان�صغاالتهم. 

غليزان
اإ�صابة 10 اأ�صخا�س 

يف حادث مرور

على  اأم�ض  اأول  اأم�صية  وقع  مرور  حادث  ت�صبب 
لرتاب  العابر   23 رقم  الوطني  الطرق  م�صتوى 
اإ�صابة  يف  غليزان  بوالية  عبداهلل  بن  دار  بلدية 
و90  ال22  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  10ا�صخا�ض 
يف  متثل  احلادث  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �صنة 
ا�صطدام عنيف بني حافلة لنقل امل�صافرين ب�صيارة 
�صياحية اجلرحى مت حتويلهم جميعا على م�صلحة 
اال�صتعجاالت الطبية بالعيادة املتعددة اخلدمات 
بزمورة وبهذا احلادث يرتفع عدد �صحايا حوادث 
املرور اإىل 12 جريحا وحالة وفاة واحدة يف اقل 
وا�صطدام  انحراف  حادث  بعد  �صاعة   48 من 
اودى  والذي  بجديوية  لل�صقي  بقناة  لوقان  �صيارة 

بحياة احد الركاب واإ�صابة اثنني.
ق  م

تني زواتني/ن.ع.6

توقيف خم�صة مهربني 
و حجز مبلغ مايل

مبنطقة  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
تني زواتني/ن.ع.6، خم�صة )05( مهربني وحجزت 
بالعملة  معتربا  ماليا  ومبلغا  الدفع  رباعية  مركبة 
مليون  واأربعني  و�صبعمائة  مبليار  يقدر  الوطنية 
�صنتيم )،0017400000(، باالإ�صافة اإىل جهاز ات�صال 
عرب االأقمار ال�صناعية واأغرا�ض خمتلفة، يف حني 
ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  اأخرى  مفارز  اأوقفت 
 )76( بجانت/ن.ع.4،  الوطني،  الدرك  وعنا�رس 
كهربائيا  مولدا   )32( وحجزوا  الذهب  عن  منقبا 

و)22( مطرقة �صغط.

خن�سلة
اإحياء الذكرى الـ63 

ل�صت�صهاد اأحمد زبانة

بوالية  للمجاهد  اجلهوي  املتحف  اأحيى 
خن�صلة اأم�ض االأربعاء الذكرى الـ63 لرحيل 
زبانة  اأحمد  ال�صهيد  اجلزائر  اأبطال  اأحد 
من خالل عديد الن�صاطات التي احت�صنتها 
هذه املوؤ�ص�صة التي تعنى بالذاكرة الوطنية 

ح�صب ما لوحظ.
لل�صور  معار�ض  اإقامة  باملنا�صبة  متت  و 
والكتب والق�صا�صات ال�صحفية واملل�صقات 
التي ت�صلط ال�صوء على حياة تلك ال�صخ�صية 
الثورية واملنا�صب التي تقلدتها قبل واإبان 
الثورة التحريرية كما اأتيحت الفر�صة لزوار 
عملية  تفا�صيل  على  لالطالع  املعار�ض 
الفرن�صي  امل�صتعمر  نفذها  التي  االإعدام 

يف حق اأحمد زبانة عن طريق املق�صلة.

دول »اأوبك+« على 
الجتماع مطلع جويلية

املنتجني  مع  »اأوبك«  منظمة  اتفقت 
يف  اجتماع  عقد  على  امل�صتقلني 
قرار  التخاذ  القادم  جويلية  مطلع 
خف�ض  اتفاق  متديد  ب�صاأن  م�صرتك 
ال�صهر  ينتهي  الذي  »اأوبك+«،  االإنتاج 

اجلاري.
اأن  لالأنباء  »رويرتز«  وكالة  وذكرت 
اجتماعها  عقد  على  اتفقت  »اأوبك« 
القادم،  يوليو  من  االأول  يف  القادم 
يعقبه اجتماع مع املنتجني امل�صتقلني 
يف الثاين من ال�صهر ذاته، ومن املتوقع 
اأن تتفق الدول املن�صوية يف االتفاق، 
 1.2 بواقع  االإنتاج  بخف�ض  القا�صي 
مليون برميل يوميا، على متديده حتى 

نهاية العامل اجلاري.
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ت�صتهدف حملة الوقاية �صد اآفتي »بوفروة« 
و«�صو�صة التمر«، التي �صتنطلق ><قريبا<<،  
اأزيد من 2ر1 مليون نخلة عرب واحات النخيل 
الفالحي  املو�صم  بر�صم  الوادي  بوالية 
2019/2018، ح�صبما ا�صتفيد اأم�ض االأربعاء  

لدى مديرية امل�صالح الفالحية.
وتندرج هذه العملية الوقائية يف اإطار جت�صيد 

الربنامج الوقائي امل�صطر من طرف وزارة 
البحري  وال�صيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
احل�رسات  خطر  مكافحة  اإىل  الرامي 
املثمرة،  بالنخيل  تفتك  التي  الطفيلية 
الهامة  الزراعية  الرثوة  هذه  على  حفاظا 
التي ت�صتهر بها املنطقة، كما اأو�صحت ذات 

امل�صالح.

الوادي 

معاجلة اأكرث من 2ر1 مليون 

ي�سهد الن�سف ال�سمايل من الكرة االأر�سية، ظهرية يوم غد اجلمعة21جوان اجلاري، ظاهرة 
االنقالب ال�سيفي  يف متام ال�ساعة15و54دقيقة بالتوقيت العاملي )اجلزائر:1+�سا( وهو ما يوافق 
اأول  اأيام ف�سل ال�سيف فلكيا ل�سنة 2019 الذي  �سيدوم حوايل94 يوًما وهو اأطول ف�سول ال�سنة..
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