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مهدد بالطرد بعد مغادرة مئات املواطنني يتوافدون اإىل حمكمة عبان رم�سان
احل�سة التدريبية غا�سبا

ا�ستدعاء العدالة لأويحيى ولوكال 
يثلج �سدور اجلزائريني

.            اجلزائريون بني الفرحة ..الذهول...اأو حتى يطمئن قلبي

حمطة »الباهية« لنقل امل�سافرين بوهران

اأزيد من 2000 ناقل
 ي�سربون عن العمل

الرئي�ص ال�سابق حلركة حم�ص عبد املجيد منا�سرة:

بوتفليقة  تعمد ترك األغام خطرية 

         اأن� �شد ت�أطري احلراك وال اأحد و�شي على ال�شعب 
         املعار�شة ف�شلت يف اخلر�ج بر�ؤية موحدة

�ص3

ثمن رئي�ص حركة جمتمع ال�سلم 
ال�سابق عبد املجيد منا�سرة 

احتكام اجلي�ص اإىل احلل 
الد�ستوري للخروج من الأزمة 

احلالية ّ،موؤكدا اأنه يدعم 
اخليار الد�ستوري بقراءات 

مرنة  ،حمذرا من العواقب و 
املخاطر التي ميكن اأن تنجر عن 
اخلروج  من الد�ستور، داعيا اإىل 
الذهاب املادة 7  التي ت�سدد على 
اأن ال�سعب م�سدر ال�سلطة حتى 
يتم تنحية  بن �سالح من رئا�سة 

الدولة على حد قوله  .
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وهران

�إنهاء مهام مديري �أمن ميناء 
و مطار �أحمد بن بلة 

العامة  املديرية  اأم�س،  اأنهت 
للأمن الوطني مهام كل من مدير 
مطار  و  وهران  مليناء  الأمن 
اأحمد بن بلة الدويل بال�سانيا ، و 
اأمرت باإخ�ساعهم للتحقيق على 
رجال  من  عدد  متكني  خلفية 
املمنوعني  و  الأعمال  و  املال 
من ال�سفر من التوجه نحو خارج 
الفرتة الأخرية من  البلد خلل 

م�سريات احلراك ال�سعبي .

و حتقق املديرية العامة للأمن 
ت�سهيلت  خلفيات  يف  الوطني 
اأموال  لتهريب  الأمن  مل�سالح 
التي  ال�سعبة  العملة  من  معتربة 
مت تهريبها عرب املنفذ البحري 
عرب حمطة امل�سافرين مبيناء و 
عرب  املرور  دون  وهران،  مطار 
م�سالح اجلمارك و هو ما ينايف 
التقنية  و  القانونية  الإجراءات 

املعمول بها .

بعيد  القرارات  هذه  تاأتي  و 
مدير  مهام  اإنهاء  من  قليلة  اأيام 
و   ، بالغرب  احلدود  �رشطة 
اإنهاء مهام املدير العام ل�رشطة 
حميد  ال�رشطة  مراقب  احلدود 
قو�سم و تعيني مالك حممد خلفا 
له، هذا الأخري الذي كان ي�سغل 
�سابقا من�سب مديرا للمدار�س و 
للأمن  العامة  باملديرية  التعليم 

الوطني .
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جمل�س  لدى  العام  با�رشالنائب   
معمقة  حتقيقات  تلم�سان  ق�ساء 
من  ومقربني  م�سوؤولني  مع 
التزوير  تهمة  عن  �سابق  وزير 
حمررات  يف  املزور  وا�ستعمال 
ر�سمية ،واحل�سول على امتيازات 
�رشعية   غري  بطريقة  ا�ستثمارية 
ق�سية  يف  النفوذ  ا�ستغلل  مع 
العقار  نهب  مبلف   عرفت 
م�ساريع  طريق  عن  ال�سياحي 
مبنطقتي  وهمية  ا�ستثمارية 
بن  مر�سى  و�ساطئ  مو�سكاردا 

مهيدي غرب ولية تلم�سان والتي 
امللفات   من  الع�رشات  على  تنام 
العقار   بنهب  املرتبطة  اخلطرية 

الذي تعود ملكيته  خلوا�س  .
جانفي   18 اإىل  تعود  الق�سية 
2018 والتي فجرها اأحد   النواب 
ال�سابقني من املنطقة والذي كان 
من اأحد املنتخبني ببلدية مر�سى 
ملفات  قدم  والذي  مهيدي   بن  
التي  مزورة  ووثائق  بالتف�سيل  
احل�سول  من   اأ�سحابها  مكنت 
على ا�ستثمارات بالدينار الرمزي 

ومعها قرو�س مبليني الدينارات 
م�ستغلني  العمومية   اخلزينة  من 
احد  راأ�سهم  على  ذويهم  اأ�سماء 
حكومة  يف  ال�سابقني  الوزراء 
نفوذه يف  ا�ستغل  ،والذي  اأويحيى 
ار�سي  على  منه  مقربني  ح�سول 
بعد تزوير وثائقها للح�سول على 
املليري  ا�ستثمارية مبئات  مبالغ 
وايل  اأكد  التي  امللفات   وهي 
كذبها  اأن  يعي�س  بن  علي  الولية 
واعتربها  و�ساية مغر�سة يف  هذا 
الوقت بالذات التي يحاول العديد 

موجة  ركوب  الأ�سخا�س  من 
ال�سفوف  يف  والظهور  التغيري 
حقيقية   كانت  اأن  متحديا  الأوىل 
 ، تفجريها  يف  يتوانى  لن  انه 
قد  ال�سابق  النائب  وان  خا�سة 
م�س وايل الولية واتهمه بالف�ساد 
املقربني  على  والت�سرت  ودعمه  
نفاه  الذي  الأمر  امل�سوؤولني  من 
وايل الولية واأكد اأنه موظف عند 
الأ�سخا�س  عند  ولي�س  الدولة  
والأموال   البلد  م�سلحة  واأن 

العمومية خط احمر .

مو�شم ال�شطياف واحلج 2019 

�إجر�ء�ت لت�سهيل حركة �مل�سافرين عرب �ملطار�ت 

النيابة العامة بتلم�شان 

حتقيقات معمقة يف نهب مو�قع �سياحية 

خبر في 
صورة فيما ا�شم بوحجة اأي�شا وارد

عبد �ملجيد تبون �لأوفر حظا 
ملن�سب �لأمني عام لالأفالن

لنتخاب  قوي  اإجماع  وجود  امل�سادر عن  من  العديد  تتحدث   
الأفلن يف  راأ�س  تبون على  ال�سابق عبد املجدي  ال�سكن  وزير 
�ستجري  التي  للأفلن  املركزية  للجنة  ال�ستثنائي  الجتماع 

اأحداثها بقاعة املوؤمترات بنادي ال�سنوبر غدا الثلثاء .
اللجنة  اأع�ساء  و�سط  اأكرب  اإجماع  يوجد  اأنه  م�سادر  وقالت 
املركزية للت�سويت على عبد املجيد تبون الوزير الأول الأ�سبق 
من اأجل اأن يكون الأمني العام للأفلن خلفا جلمال ولد عبا�س 
الذي ا�ستدعى اجتماع اللجنة املركزية ، وح�سب م�سادرنا فاإنه 
للأفلن  العامة  الأمانة  املرت�سحني ملن�سب  من  العديد  هناك 
، اإل اأن تبون حلد ال�ساعة هو املر�سح الأفر حظ ، اإ�سافة اإىل 

ال�سعيد بوحجة ، و العديد من املرت�سحني .
ع�شام بوربيع 

حمطة »الباهية« لنقل امل�شافرين بوهران

�أزيد من 2000 ناقل 
ي�سربون عن �لعمل 

الربية  املحطة  عرب  ين�سطون  ناقل   2000 من  اأزيد  اأم�س  اأقدم 
يف   الدخول  على   بوهران،  الباهية  بحي  الواقعة  امل�سافرين   لنقل 
اإ�رشاب مفتوح عن العمل حيث اأقدم ناقلو احلافلت  عرب اخلطوط 
احل�رشية وال�سبه احل�رشية وما بني الوليات على م�ستوى املحطة 
يف �ساعات مبكرة على �سل اخلدمة والدخول يف حركة اإحتجاجية 
مل�ساكلهم  حلول  باإيجاد  واملطالبة  املهنية  باأو�ساعهم  تنديدا 

واإن�سغالتهم.
امل�سافرين  لنقل  موحدة  واحدة  حمطة  باإن�ساء  املطالبة  اأهمها 
بدل اإن�ساء حمطات متفرقة ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف خلق فو�سى 
بني  ما  احلوار  اأبواب  بفتح  املطالبة  و  امل�سافرين،  لدى  واإرتباك 
الناقلني ومديرية النقل التي باتت ح�سب بع�س الناقلني املحتجني 

تقحمهم يف اإجراءات �سعبة ل تخدم ل الناقلني ول امل�سافرين.
اأ.ب

خا�سة  تعليمات  �سدرت 
للقائمني على ت�سيري املطارات 
لت�سهيل  اجلزائرية  واملوانئ 
دخول  اإجراءات  وتخفيف 
حت�سبا  امل�سافرين  خروج  و 
كذا  و  ال�سطياف  ملو�سم 
اإىل  احلجاج  تنقل  اإجراءات 

البقاع املقد�سة.
خلل  التعليمات  هذه  جاءت  و 
الوزير  تراأ�سه  تن�سيقي  اجتماع 
مناق�سة  و  بحث  خلله  مت 
املتخذة  الإجراءات  خمتلف 
ملو�سم  اجليد  للتح�سري 
كذا  و   2019 ل�سنة  ال�سطياف 

امليامني   حجاجنا  تنقل  حركة 
ما  ح�سب  املقد�سة  البقاع  اإىل 

اأفاد به بيان للوزارة.
الجتماع،  هذا  يف  �سارك   و 
املركزية  الإدارة  اإطارات 
ملوؤ�س�سة  العامون  واملدراء 
املطارية  خلدمات  ت�سيري 

و  ووهران  اجلزائر  مبطار 
بالإ�سافة  وعنابة،  ق�سنطينة 
اإىل مدير العام ل�رشكة اخلطوط  
الرئي�س  و  اجلزائرية  اجلوية 
طريان  ل�رشكة  العام   املدير 
الوطنية  وال�رشكة   الطا�سيلي 

للنقل البحري للم�سافرين .

طالبوا برحيل رئي�س البلدية ورئي�شة الدائرة

�سكان بوطر�ق  يحا�سرون 
�لو�يل د�خل  مقر �لبلدية

ا�ستقبل  نهار اأم�س الع�رشات من �سكان  بلدية بوطراق  التابعة لدائرة 
يعي�س   بن  علي  الولية  وايل  تلم�سان   ولية   غرب  كلم   50 فلو�سن  
بالحتجاجات  وغلق مقر البلدية واملطالبة بالرحيل لرئي�س البلدية 
تعي�سها  التي  التنموية  امل�ساكل  م�سوؤولية  اإياهم  حمملني   والدائرة 

املنطقة من اإهمال ولمبالة  .
اأقدموا على غلق البلدية التي كانت من املفرو�س  املحتجون الذين 
امل�سادفة  ل  ال62  ملعركة فلو�سن  الذكرى  احتفالت  اأن حتت�سن 
20ابريل  والتي جرت باملنطقة ،ورف�سوا احلوار مع الوايل اإل برحيل 
رئي�س البلدية ورئي�سة الدائرة هذا ورغم حماولة الوايل والوفد املرافق 
له  اإقناع املحتجني ب�رشورة احلوار لكنهم  اأبو ما جعل الوايل يغادر 
مبجرد الإ�رشاف على تكرمي بع�س عائلت ال�سهداء واملجاهدين من 
الدائرة  رئي�سة  املحتجون  احتجز  حني  يف  باملنطقة  �سقطوا  الذين 
يف �سيارتها اأمام مقر البلدية حمملني  اإياها م�سوؤولية امل�ساكل  التي 
تعي�سها املنطقة كما كالو جملة من تهم الف�ساد لرئي�س البلدية  التي 
والقرى  بالبلدية  توقفت  التي  بامل�ساريع  ونق�س  التنمية  من  حرمتها 
التي لها  التهيئة احل�رشية والطرقات وامل�ساريع  التابعة لها ، خا�سة 
علقة مبا�رشة بامل�ستوى املعي�سي للمواطن ببلدية عني فتاح والقرى 
التابعة لها على غرار  بوطراق ، �سيدي علي بن زمرة ، تاوية ، الإخوة 
مقل�س واأولد بلح�سن  كما حمل املحتجون  رئي�س البلدية م�سوؤولني 
دون  منه  ملقربني  منحها  التي  الريفية  الإعانات  بقائمة  التلعب 
املحتاجني من عامة  النا�س ، هذا ويعرف املجل�س البلدي لبوطراق 
املري  بني   ما  دائم  �رشاع  اىل  بالإ�سافة  مدة  مكن  داخليا  ان�سقاقا 

ورئي�سة الدائرة.

 اأحمد بن عطية

م.ب

م.ب



الرئي�س ال�صابق حلركة حم�س عبد املجيد منا�صرة:

بوتفليقة مار�س �ملكر وترك �ألغاما خطرية 
.       اأنا �صد تاأطري احلراك واّل اأحد و�صي على ال�صعب 

.       املعار�صة ف�صلت يف اخلروج لروؤية موحدة للأزمة ال�صيا�صية 

ثمن رئي�س حركة جمتمع ال�صلم ال�صابق عبد املجيد منا�صرة احتكام اجلي�س اإىل احلل الد�صتوري للخروج من االأزمة 
احلالية ّ،موؤكدا اأنه يدعم اخليار الد�صتوري بقراءات مرنة  ،حمذرا من العواقب و املخاطر التي ميكن اأن تنجر عن 

اخلروج  من الد�صتور، داعيا اإىل الذهاب املادة 7  التي ت�صدد على اأن ال�صعب م�صدر ال�صلطة حتى يتم تنحية 
بن �صالح من رئا�صة الدولة على حد قوله  .

اإميان لوا�س 

حلوله  عند  الأم�س  منا�رصة  واأكد 
»الو�سط«  جريدة  فروم  على  �سيفا 
باأن الو�سع ال�سيا�سي يف اجلزائر ل 
ي�سمح بتنظيم انتخابات ،معربا عن 
ا�ستدعاء  �سالح  بن  لإعالن  رف�سه 
الهيئة الناخبة وحتديد تاريخ 4 جيليه 
لتنظيم  ال�ستحقاق الرئا�سي ،معتربا 
باأن »اإجراء انتخابات بنف�س الهيئة و 
الد�ستور حتت  و  النتخابات  قانون 
اإ�رصاف وجوه النظام لن يخرج البلد 
متهمة  الإدارة   ، احلالية  الأزمة  من 
انتخابات  اإجراء  ولميكن  بالتزوير 
بنف�س اجلهة فنف�س الأ�سباب توؤدي 
لديه  فال�سعب  النتائج،   نف�س  اإىل 
ال�ستحقاقات    م�سداقية  يف  �سك 
ال�سعب  اإىل  العودة   من  فالبد 
الذهاب  قبل  ،لذلك  رئي�سه  لختيار 

بن  تنحية  من  لبد  انتخابات   اإىل 
مقبولة  �سخ�سية  تعيني  و  �سالح 
 ، النتقالية  املرحلة  لقيادة  �سعبيا 
مع فتح الد�ستور و اإ�سالحه يف اإطار 

ال�رصعية  » 
حم�س  حركة  عن  النائب  واأ�سار 
�سيتم  التي  الت�ساورية  اللقاءات  باأن 
اليوم لقلت رف�سا من قبل  تنظيمها 
التي  ال�سيا�سي  الطياف  العديد 
معتربا  لها،  مقاطعتها  عن  اأعلنت 
املواقف  لتق�سيم  ندوة جاءت  باأنها 
ولي�س جلمعها مما �سيزيد من عمق 
جمموعتني  اإفراز  يتم  حتى  زمة،  الاّ
اأفريل،  و22  فيفري   22 جمموعة 
فا�سلة  اللقاءات  هذه  باّان  موؤكدا 
�سخ�سيات  قبل  من  �ستنظم  لأنها 
على  م�سددا  �سعبيا،  مرفو�سة 
ياأتي  جاد  حوار  يكون  اأن  �رصورة 

بحلول يريدها ال�سعب.

تنحية بلعيز لن تاأتي باجلديد
بلعيز  تنحية  باأن  منا�رصة  واعترب 
ياأتي  لن  فني�س  بكمال  وا�ستخالفه 
باأنه �سخ�سية  اإياه  باجلديد، وا�سفا 
غري معروفة،قائال » اأنه ل�ست  �سده 
اأو معه،موؤكدا على �رصورة ذهاب 
اإ�ستجابة  ورموزه  النظام  جميع 
لهذا  الراف�س   ال�سعب  ملطلب 

النظام ووجوهه .
على حكومة  النار  املتحدث  وفتح 
بدوي،معتربا باأنها حكومة ت�رصيف 
اأموال كما و�سفها البع�س على حد 

تعبريه.

ال�صعب لي�س مطلوبا منه 
التفاو�س مع ال�صلطة

وفيما يتعلق بدعوات تاأطري احلراك 
وتعيني ممثلني له،اأكد منا�رصة باأنه 

باأن  معتربا  احلراك،  تاأطري  �سد 
ال�سعب لي�س مطلوبا من التفاو�س 
�رصورة   على  م�سددا  ال�سلطة،  مع 
املرفو�سة  الأ�سماء  تعوي�س 
�سعبيا،فال�سعب  مقبولة  باأ�سماء 
و�سع مطالب وا�سحة ل حتتاج اإىل 

تفاو�س على حد قوله .

اأنا مع مرحلة انتقالية بقيادة 
�صخ�صيات مقبولة �صعبيا وفق 

االأليات الد�صتورية

املرحلة  قيادة  وبخ�سو�س 
ثم  الثي  الأ�سماء  و  النتقالية 
طرحها لقيادة املرحلة على غرار 
اإبراهيمي،  طالب  و  زروال  اليامني 
مرحلة  مع  اأنا   « املتحدث  قال 
اأ�سهر   3 مدتها  تتجاوز  انتقاليةل 
�سعبيا  مقبولة  �سخ�سيات  بقيادة 
لكن ذلك وفق الأليات الد�ستورية و 

لبد من عدم اخلروج من الد�ستور 
فالبلد يعي�س ان�سدادا بني ال�سلطة 

و ال�سعب ».
بوتفليقة  الرئي�س  منا�رصة  واتهم 
م�سريا  اأزمة،  يف  اجلزائر  باإدخال 
بانه لغم الأو�ساع قبل ذهابه، داعيا 
اإىل �رصورة تبني اخليار الد�ستوري 
الذي  املاأزق  من  البلد  لإخراج 

وقعت فيه 
للحل  دعمه  املتحدث  وجدد 
الغري  احلل  بان  موؤكدا  الد�ستوري، 
الثورة  حالة  يف  يكون  الد�ستوري 
ثورة،  لي�س  تعرفه اجلزائر  ما  لكن 
فال  حراكا  تعي�س  اجلزائر  واإمنا 
ميكن ا�ستعمال منطق الثورة ونحن 
�رصورة  على  احلراك،م�سددا  يف 
القراءات  وفق  الد�ستور  يف  البقاء 

املرنة 
انتقد عبد املجيد منا�رصة طريقة 

فتح العدالة مللفات الف�ساد، موؤكدا 
لكن  الف�ساد  ملفات  فتح  مع  باأنه 
التاأكد  يتم  حتى  �رصعية  بطريقة 
بها هذه  التي فتحت  الطريقة  باأن 
قانونية،  بطريقة  كانت  امللفات 
تعي�سه  الذي  الوقت  باأن  معتربا 
من  واإمنا  بذلك،  ي�سمح  ل  البلد 
انتخاب  بعد  ذلك  يتم  اأن  الأف�سل 
رئي�س �رصعي يكون هو خمول لفتح 

هذه امللفات.
خالل  املعار�سة  دور  وبخ�سو�س 
املتحدث  ،اأو�سح  احلالية  الأزمة 
يف  متواجدة  املعار�سة  باأن 
روؤية  يف  ف�سلت  لكنها  احلراك 
موحدة للخروج من الأزمة، م�سيفا 
يف  ق�رصت  املعار�سة  »�سحيح 
بع�س  يف  اأ�سابت  و  الأمور  بع�س 
اأزمة  احلالية  الأزمة  ،لكن  الأمور 

�سلطة و لي�ست معار�سة ». 

24 �ساعةاالإثنني 22   اأفريل  2019  املوافـق  ل16 �صعبان 1440هـ 3

عدالة  لتاأ�سي�س  منا�رصة  دعا 
انتقالية فعلية بعد تفعيل ال�رصعية 
للجمهورية،  رئي�س  وانتخاب 
حمذرا من التوجه لعدالة انتقائية 
اأن  اعترب  حني  يف  وانتقامية، 
�سد  الف�سيل  هو  لالأدلة  الحتكام 
ل  اأنه  معتربا  التوفيق،  اجلرنال 

دخل للحراك يف هكذا ق�سايا.
اأو�سح النائب عن حم�س ورئي�سها 
منا�رصة  املجيد  عبد  ال�سابق 
منتدى  على  �سيفا  حلوله  خالل 
بخ�سو�س  »الو�سط«،اأم�س، 
طرف  من  فتحت  التي  امللفات 
والق�سايا  الأبواب  كل  باأن  العدالة 
اليوم، بعدما و�سل الف�ساد  فتحت 
املعرقل  اأنه  خا�سة  التغواّل،  حلد 
بع�س  تدعمه  للتنمية  الأول 
الظروف الجتماعية ال�سعبة، وهو 
حماربة  الأولويات  من  يجعل  ما 
ظل  يف  ينتع�س  الذي  الف�ساد 
ال�ستبداد وغياب الرقابة، يف حني 
ا�ستدرك اأن عملية حماربة الف�ساد 
هذه  مثل  يف  اأولويات  لها  يكون 
اجلزائر،  بها  متر  التي  الظروف 
بكيف  املرحلة  اأولويات  حمددا 
نحارب الف�ساد والقواعد القانونية 
اأنها  ال�سعب  يتاأكد  حتى  الالزمة 

حماربة للف�ساد ولي�ست انتقاما.
الف�ساد  اأن حالة  واأ�ساف منا�رصة 
اأمر مف�سول فيه لكن عندما ت�سل 
واملوؤ�س�سات  لالأ�سخا�س  التهم 
على  بناء  احلديث  من  لبد 
الإجابة،  عليها  والعدالة  الدلئل 
الف�ساد  ملحاربة  دعمه  موؤكدا 
ال�رصعية  مرحلة  دخول  بعد  لكن 
للجمهورية  رئي�س  وانتخاب 
يظلم  ل  ال�سعب حتى  عنه  ير�سى 
اآخرون  يفلت  ل  وباملقابل  اأحد 
الفا�سدين  اأن  خا�سة  اأي�سا، 
ت�سمح  وعالقات  تقنيات  ميلكون 

بق�سية  م�ست�سهدا  بالتهرب،  لهم 
بال�سخ�س  اأطاحت  واإن  اخلليفة 
يتعلق  فيما  لكن  املتهم  الرئي�سي 
متل�سوا،  منهم  الكثري  بال�رصكاء 
موؤكدا حتذيره من عدالة انتقائية 
املرحلة  حني  يف  انتقامية  اأو 
تقت�سي عدالة انتقالية. بالإ�سافة 
للعدالة  العادي  ال�سري  اأن  اإىل 
خلربات  يحتاج  تو�سيحه،  بح�سب 
بهذا احلجم  ق�سايا  كربى يف ظل 
من الثقل والأمر لي�س متاحا اأمام 
كل الق�ساة، ناهيك عن ال�سغوطات 
وال�سغط  ال�رصعة  تخلفها  التي 
الذي يخ�سعون له من طرف الراأي 
العام وال�سحافة وهو ما قد يدفع 

. يف اجتاه معنياّ
احلل  اأن  »الو�سط«  �سيف  واأكد 
يكمن يف التاأ�سي�س ملرحلة �رصعية 
يقرها  التي  النتخابات  عرب 
الد�ستور بعد 3 اأ�سهر، لكن ت�سبقها 
املرفو�سة  الوجوه  رحيل  خطوة 
�سعبيا وت�سيري املرحلة من طرف 
�سخ�سية ير�سى عنها احلراك ثم 
مع  الرئا�سية  لالنتخابات  الذهاب 

توفري اآليات نزاهتها.
فر�سيات  منا�رصة  ي�ستبعد  ومل 
حماولت التالعب بال�سارع، قائال 
بال�سارع  يكون  عندما  ال�سعب  اأن 
لذلك  التالعب  يريدون  الكثريون 
وذلك  الإطالة  عدم  احلكمة  من 
لال�ستجابة  الإ�رصاع  طريق  عن 
حماية  اإىل  بالإ�سافة  ملطالبهم، 
انحرافات  اأي  من  احلراك 
يريدون  من  طرف  من  بخا�سة 
اأ�سحاب  �سواء  اأعدائه  من  ك�رصه 
ال�ستمرار  يريدون  ومن  الف�ساد 
�رصب  يريدون  ومن  ال�سلطة  يف 
احلراك  بتوظيف  البع�س  بع�سهم 
العامل  وكذا  احل�سابات،  لت�سفية 
وبعيدة،  قريبة  دول  من  اخلارجي 

لتلبية  الإ�رصاع  اأهمية  موؤكدا على 
املطالب باعتبارها اأجنع و�سيلة.

رئي�س  خطاب  بخ�سو�س  اأما 
ال�سابق  للرئي�س  املتوعد  الأركان 
وال�ستعالمات  الأمن  ملديرية 
فقال اأن الأمر يحتكم لالأدلة والتي 
من  لكل  و�سع حد  يتم  عليها  بناء 
يحاول �رصب م�سالح البالد، قائال 

ل دخل للحراك يف هكذا ق�سايا.

ق�صاة �صاركوا يف التزوير  

الذي  التزوير  ملف  منا�رصة  فتح 
املوقف  �سيد  ظل  اأنه  اأو�سح 
اأن  موؤكدا  معاجلته،  وي�ستوجب 
الكثري من الق�ساة كانوا متورطني 
ي�ستوجب  وتداركهم  امللف،  يف 
منهم التوبة فعليا، كونه على راأ�س 
كل بلدية قا�سي وعلى م�ستوى كل 
حالت  م�سجال  ق�ساة،   3 ولية 
التي  النهائية  املحا�رص  تغيري 
ي�رصف عليها الق�ساة، على راأ�سها 
ما �سجلته بلدية برج الكيفان خالل 
كانت  والتي  الأخرية  النتخابات 
قائال  حم�س،  ل�سالح  بح�سبه 
اأطلق  حني  يف  فقط،  عينة  اأنها 
معار�سني  حزبني  على  النار 
 ،2012 يف  التزوير  من  ا�ستفادا 
املجل�س  رئي�س  اإ�رصاف  وحتت 
الد�ستوري ال�سابق الطيب بلعيز، 
باآلف  التزوير  عملية  ومتت 
حيث  اآلف،   10 بلغت  الأ�سوات 
نقلها من اأحزاب موالة حلزبني 
خلفية  على  وذلك  معار�سني 
ل�سالح  املف�سوح  التزوير  حجم 
اأحزاب املوالة، اأي جاء التزوير 
باملجل�س  احلزبني  ل�سالح 
تزوير  على  للتغطية  الد�ستوري 
العملية  يف  للموالة  مف�سوح 

البتدائية.
�صارة بومعزة 

دعا لتاأجيل املحاكمات لغاية انتخاب رئي�س للجمهورية

يجب �لتاأ�سي�س لعد�لة �نتقالية ولي�ست �نتقامية 

منا�رصة   املجيد  عبد  اأكد 
جمتمع  حلركة  ال�سابق  الرئي�س 
يف  ا�ست�سافته  خالل   ، ال�سلم 
فيما   « »الو�سط  يومية  منتدى 
اجلزائري  ال�سعب  جلوء  يخ�س 
اإىل خيار »الع�سيان املدين » كحل 
مثايل للخروج من الأزمة احلالية 
،  اأنه يرف�س الع�سيان رف�سا كليا 
وبكل قوة ، اأول لأنه غري قانوين 
وملا كانت الدعوة اإىل الإ�رصاب 
وقفت معه باعتباره حق د�ستوري 

ووقفت �سد الع�سيان .
 ويف ذات ال�سياق اعترب  منا�رصة  
مترد  هو  املدين  الع�سيان   اأن 
الدولة   على   ، �سيء   كل  على  
حيث  وقوانينها  موؤ�س�ساتها  و 
ولكن  بدايته  معرفة  بالإمكان 

نهايته تبقى جمهولة واجلزائريني 
ع�سيان  ذاكرتهم  يف  مازالت 
املدين لـ  1991  وكان بدايته هو 
انت�سار النا�س يف ال�ساحات ولكن 

نهايته كانت األيمة جدا .
باملجل�س  النائب  اأو�سح  كما 
اجلزائريني  اأن  الوطني   ال�سعبي 
فلذلك  كبرية  اأزمة  يف  دخلوا 
احلراك ال�سعبي لي�س بحاجة اإىل 
الع�سيان املدين ومطالب ال�سعب 
وا�سحة واأي دعوة للجوء اإىل هذه 
لالنحراف  حماولة  هي  اخلطوة 
وهدفه  الطبيعي   امل�سار  عن 
يفقد  دوامة  اإىل  واإدخاله  تفجري 
و  �سلميته  احلراك  خاللها  من 
اأي�سا قد�سيته و�سالحياته   يفقد 
ال�سعبي  احلراك  اأن  موؤكدا   ،

وقوي  منت�رص  هو  الآن  حد  اإىل 
وجميل ومقبول عند اجلميع لأنه 
املحدد  والزمن  بال�سلمية  التزم 
واملطالب  املحددة  والأمكنة 
امل�رصوعة ، م�سريا اأنه  ملا يتم 
امل�رصوعة  مطالبه  عن  اإخراجه 
وال�سكل   واملكان  الزمان  وعن 
ل�سنا  نحن   دوامة   يف  �سيدخل 
بع�س  ممكن   ، لها  حمتاجني 
الع�سيان  عن  يتحدثون  النا�س 
ولكن  نية  ح�سن  عن  املدين 
هذا  اأن  هوؤلء  يفهم  اأن  يجب 
ولي�س  خري  اأي  فيه  لي�س  الأخري 
احلراك يف حاجة ما�سة  فالغاية 
الأ�سا�سية للحراك هو ال�ستجابة 

ملطالب ال�سعب .
ح.م

�القت�ساد يف و�سع حرج
ال�سابق  الرئي�س  حتدث  
فوروم  يف   منا�رصة   حلم�س 
الو�سع  عن    « »الو�سط  يومية 
القت�سادي  اجلزائري يف الوقت 
الوحيد  اأنه  موؤكدا   ، الراهن 
الو�سعية  وا�سفا  املت�رصر 
باله�سة  نعي�سها   التي  احلالية  
�ستكرب  نطول   وكلما  اقت�ساديا 
مما  القت�سادية  اله�سا�سة 
اقت�سادي   �سعف  عنه  �سينجر 
ويتوقف  ال�ستثمار  فيتوقف 
اأي�سا التعاون  مع اخلارج   وهذا 
ما ي�سبب  تراجعا يف الت�سنيف 

الئتماين للجزائر.  
عبد  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف   
اقت�سادنا  اأن  املجيد منا�رصة  
احلايل لي�س يف و�سع جيد ب�سبب 
به  متر  التي  احلالية  الظروف 

اأموال  تنفعنا  لن  حيث  البالد  
كانت  التي  اأموال  ول  البرتول 
ال�رصف   احتياطي  يف  موجودة 
عمل   قلة  هناك   �سيكون  حيث 
وقلة انتاج وقلة ا�ستثمارات مع 
�سترتك  التي  الف�ساد  ملفات 
تقع  والأعمال  ال�رصكات  بع�س 
يف ارتباكات  معتربا اإياه بالأمر 
واإن    ، �سيقع  الذي  الطبيعي 
�سنمر  ق�سرية  املرحلة  كانت 
يف  و�سندخل  ب�رصعة  عليها 
فالد�ستورية  ال�ستقرار  مرحلة 

هي 3 اأ�سهر  .
املنتدى   رئي�س  اأبدى     كما   
للربملانيني  العاملي  الإ�سالمي 
اأنه   �سد النا�س الذين حتدثوا 
التي  النتقالية  املراحل  عن 
�سنوات   و3  عامني  اإىل  تطول 

القت�ساد  �ست�سع  اأنها  موؤكدا 
كبري  ماأزق   يف  اجلزائري  
وبالتايل فالتطورات غري وا�سحة 
وراأ�س املال جبان  حيث جعلنا 
من كل رجال الأعمال فا�سدين 
وكل  فا�سدين  ال�سيا�سيني  وكل 
وهذا  �سبهة  حمل  الأموال 
من  اخلروج  من  ي�سجع  ل  كله  
فاحلل   فلذلك  احلالية  الأزمة  
دائما يكمن يف العودة ال�رصيعة 
النتخابية  ال�سعبية  لل�رصعية 
عن  بعيدا  املدة  اأطلنا  وكلما 
النتخابات  يف  ال�سعب  اإرادة  
وانهيار  �سعف  ت�سبب يف  كلما  
القت�ساد اجلزائري  ،فالوحدة 
والكثري  يتاأثر  واحلراك  �ستتاأثر 

من م�سالح البلد تتاأثر .
حكيم مالك 

�لع�سيان �ملدين خيار �نتحاري

لوة
ري ع

ت/ب�ص



�أحمد بن عطية

و �أو�ضح �ملتحدث ب�أن �لقر�ر �لذي �إتخذه 
ق�نوين  غري  �أ�ضبوع،  قبل  �لقط�ع  وزير 
و  معني،  �إ�ضالمي  تي�ر  خلدمة  يهدف  و 
ي�ضمى  م�  الأزالم  قرب�ن  تقدمي  غر�ضه 
�أنه  �الإم�م  ذكر  و  �ل�ضي��ضي،  ب�الإ�ضالم 
من ح�ضن�ت �لوزير �ل�ض�بق حممد عي�ضى 
و  �لدينية  للجمعي�ت  جتميده  قر�ر  هو 
�لقر�ن  �أهل  خلدمة  ذلك  و  �مل�ضجدية، 

�لكرمي وحف�ظ� على وحدة �مل�ض�جد .
حي  مب�ضجد  �خلطيب  �الإم�م  �أ�ض�ف  و 
�ضيئ�ت  �أنه من  �ل�ضحمي  ب�ضيدي  �لنجمة 
هو  �ل�رشعية،  ن�ق�ص  �جلديد  �لوزير 
قر�ره �الأخري �لذي يهدف خلدمة تي�ر�ت 
معينة  �ضي��ضية  حلركة  ت�بعة  �ضي��ضية 
�أئمة  و  �مل�ض�جد  تقدمي  على  �لعمل  و 
لهذ�  للوالء  عربون  و  كقرب�ن  �مل�ض�جد 

�حلر�ك �ل�ضي��ضي.
عن  �لغ��ضبني  �الأئمة  ممثل  ت�ض�ئل   و 
مدى �رشعية قر�ر� �لوزير �حل�يل يو�ضف 
�ل�رشعية  منعدم  �أنه  و  �ضيم�  بلمهدي، 
�أن ميحي قر�ر وزير ك�مل  له  فهل يجوز 

�ل�رشعية .
ق�دوم  م�ضطفى  �ملتحدث  ي�ضيف  و 
لهذ�  �إبن  و  �ل�ضعب  �أئمة  من  ب�ر  �إبن  �أنه 
و  �ل�ضعب  �أبن�ء  بن�ه  م�ضجد  يف  �ل�ضعب، 
قر�ر  �أن  و  �جلز�ئر،  د�ضتور  غط�ء  حتت 
و  �لدينية  �جلمعي�ت  عن  �حلظر  رفع 

�إ�ضتقر�ر  لعدم  �ضبب�  �ضيكون  �مل�ضجدية 
بيوت �هلل و ت�ضي�ص للم�ض�جد على ح�ض�ب 
�ملرجعية �لدينية و �لوطنية ووحدة �الأمة 

�جلز�ئرية .
�لدينية  �ل�ضوؤون  �أن  وزير  ب�لذكر  جدير 
�أ�ضدر  بلمهدي،  يو�ضف  و�الأوق�ف، 
�لتجميد  يق�ضي  برفع  قر�ر�  موؤخر� 
رفع  �أن  ك��ضف�   ، �لدينية  �جلمعي�ت  عن 
و�لتع�ون،  �الإحت�د  هو  م�ضع�ه  �لتجميد 
�الإم�م  على  �لت�ضلط  يجيز  لن  ذلك  و�أن 

يف منربه.
و�أو�ضح �ملتحدث �أن �الإم�م مط�لب بر�ص 
ال  لل�ضالح  د�عي�  وتوحيده�،  �ل�ضفوف 
للف�ض�د، ن��ضح� ال ف��ضح�، وكلن� �ضنخدم 

�الإم�م �لذي بخدمته نخدم �ملو�طن.

وحمر�بي  منربي  اليز�ل   « و�أ�ض�ف: 
�أن  و�أريده�  مثلكم  �إم�م  و�أن�  ينتظر�نني، 

ت�ضتّقر يف �ضدوركم«.
و�جلم�ع�ت  �لد�خلية  وز�رة  وك�نت 
�الأ�ضبوع  نه�ية  وجهت  قد  �ملحلية، 
�إىل  تعليم�ت  له�  بي�ن  يف  �ملنق�ضي، 
ملف�ت  در��ضة  يف  لالإ�ضتمر�ر  �لوالة، 
ت�أ�ضي�ص �جلمعي�ت �لدينية و �مل�ضجدية، 
و�الإجر�ء�ت  �ل�رشوط  وفق  فيه�  و�لبت 

�ملن�ضو�ص عليه� يف �لق�نون.
در��ضة  ملب��رشة  �لوالة  �لوز�رة،  ودعت 
�مل�ضجدية  و  �لدينية  �جلمعي�ت  ملف�ت 
�لبلدي�ت  م�ض�لح  لدى  �ض�بق�  �ملودعة 
جتديد  �إجر�ء�ت  وت�ضهيل  و�لوالي�ت، 
�لدينية  للجمعي�ت  �لقي�دية  �لهيئ�ت 

مت  �لتي  تلك  �ضو�ًء  ق�نون�  �ملوؤ�ض�ضة 
�إيد�عه� �ض�بق� �أو �لتي �ضتودع الحق�.

جمدت  �أن  بعد  �لوزير،  تعليمة  وج�ءت 
�لوز�رة كل �الإعتم�د�ت للجمعي�ت �لدينية 

�لتي تن�ضط ب�مل�ض�جد.
و�الأوق�ف  �لدينية  �ل�ّضوؤون  وزير  وك�ن 
فيم�  �أعلن  قد  عي�ضى،  حممد  �ل�ض�بق، 
م�ضى يف رده على �أحد �ملو�طنني، حول 
رفع  �إن  �لدينية،  �جلمعي�ت  جتميد  قر�ر 
قريب�،  �ضيكون  �لدينية  �جلمعي�ت  جتميد 
جتميد   ،2018 يف  �ل�ضلطة  قررت  بعدم� 
للم�ض�جد،  �لدينية  �جلمعي�ت  جتديد 
ب�ضبب �لفو�ضى و�لتج�ذب و�نته�ك حرمة 

�مل�ضجد و�إذه�ب هيبة �الإم�م.
وك�ن �لوزير �ل�ض�بق قد ك�ضف، �إن جتديد 
على  خطر�  ي�ضكل  �لدينية،  �جلمعي�ت 
�لفو�ضى  من  جو  يف  يتم  و�أنه  �الأئمة 

و�لتج�ذب.
خالل  ن�رش  قد  عي�ضى  حممد  وك�ن 
على  من�ضور�  �مل��ضي  جويلية  �ضهر 
�الجتم�عي  �لتو��ضل  �ضفحته على موقع 
»ف�ي�ضبوك« يحمل عنو�ن »هيبة �مل�ضجد 
�الإته�م  �أ�ض�بع  فيه  وجه  �أحمر«،  خط 
�أنه�  ذكر  �لتي  �لدينية  �جلمعي�ت  �إىل 
�الأئمة  �أمن  على  خطر�  ت�ضكل  ب�تت 
هذه  �إعتم�د  جتديد  و�أن  �مل�ض�جد  يف 
جٍوّ  يف  يتُمّ  �أ�ضبح  �مل�ضجدية  �جلمعي�ت 
حرمة  �إنته�ِك  و  و�لتج�ذب  �لفو�ضى  من 

�مل�ضجد و�إفق�د هيبة �إم�مه.

و�سفو� �لقر�ر ب�أنه �سيحدث  فتنة كبرية  

الأئمة يفتحون النار على الوزير بلمهدي 
.          حتذير من رفع �لتجميد عن �جلمعي�ت �لدينية بوهر�ن
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فتح  �أم�س،�لعديد من �لأئمة و �خلطب�ء �لن�ر  بوهر�ن على وزير �ل�سوؤون �لدينية و �لأوق�ف �جلديد 
يو�سف بلمهدي، ع�سو �حلكومة �ملوؤقتة لت�سريف �لأعم�ل، ب�سبب قر�ره �لق��سي برفع �لتجميد عن 

�جلمعي�ت �لدينية و �مل�سجدية، و �نتقد ممثل عن �لأئمة بوهر�ن م�سطفى ق�دوم بن بلق��سم ب�سدة قر�ر� 
�لوزير �لذي و�سفه مبنقو�س �ل�سرعية �سمن حكومة مرفو�سة �سعبي� و تفتقد للرتحيب �ل�سعبي و 

�ملن�فية للد�ستور من ب�ب �مل�دتني 7 و 8.

ك�ضف �لعديد من �الأ�ض�تذة �جل�معني  
�ملخت�ضني يف �لق�نون ،وكذ� �ملح�مني 
على  وزر�ء  �أن �إح�لة   �لق�ض�ة  وبع�ص 
�أحممد على  �ضيدي  �لعد�لة مبحكمة 
�أويحي  �أحمد  �الأول  �لوزير  غر�ر  
لوك�ل  ووزر�ء  حممد  �مل�لية  ووزير 
�لت�ض�من �ل�ض�بقون جم�ل ولد عب��ص 
على  يختلف  على  برك�ت   و�ضعيد 
ق�ضية �ضكيب خليل ، حيث �أن �لق�ض�ء  
ي  �لق�ض�ئي  �خلط�أ  نف�ص  يف  يقع 
تعمد�  �أو  �أم� جهال  بعد �ضت �ضنو�ت 
�لوزير  �أن  �ل�ضعب  بحكم  الإ�ضك�ت 
ب�أمر من  رئي�ص �ملحكمة  �إال  اليت�بع 
�لعلي� وهو م� ينتفي يف ق�ضية  �حل�ل 

.
وهر�ن  بج�معة   �الأ�ضت�ذ   ويذكر 
و�خلبري �لق�نوين بن د�ود عبد �لق�در يف 
تدوينة على  موقعه ب�لف�ي�ضبوك  �أنه 
يف �ضنة 2013 حترك ق��ضي �لتحقيق 
�لوزير  �ضد  ر�ي�ص  مر�د  بري  حمكمة 
�نتهى  و  للط�قة �ضكيب خليل  �ل�ض�بق 
�ضده  دويل  ب�لقب�ص  �أمر  ب�إ�ضد�ر 
�لبولي�ص  م�ض�لح  رف�ضته  و�لذي 
�لرئي�ضي  مبقره  �الأنرتبول  �لدويل 
�أ�ض��ص  على  �لفرن�ضية  ليون  مبدينة 
خليل  �ضكيب  به�  �ملت�بع  �لوق�ئع  �أن 
�آنذ�ك �رتكبت و هو وزير مم� يجعل 
ق�ض�ء حتقيق حمكمة بري مر�د ر�ي�ص 
غري خمت�ض� نوعي� فتم رف�ص مذكرة 

 ، م�رشوعيته�  لعدم  �لدولية  �لقب�ص 
�ضده  �لتحقيق  �خت�ض��ص  ب�أن  ذلك 
و  �لع�دلة  �ملح�كمة  ملب�دئي  وفق� 
�أجل  من  �لتق��ضي  �متي�ز  مر�ع�ة 
عدم  �ضم�ن  و  �لعد�لة  �ضري  ح�ضن 
�حل�ل  ك�ن  �لوزير  ل�ض�لح  �لتحيز 
�مل�دة  �أحك�م  تطبيق  يقت�ضي  ب�ضدده 
�جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  ق�نون  من   573
رقم:90- ب�لق�نون  �ملعدل  و  �ملتمم 

�لتي   1990/08/18 يف  �ملوؤرخ   24
ع�ضو  ك�ن  �إذ�   «  : �أنه  على  تن�ص 
ق�ض�ة  �أحد  �أو  �حلكومة  �أع�ض�ء  من 
�ملحكمة �لعلي� �أو �أحد �لوالة �أو رئي�ص 
�لن�ئب  �أو  �لق�ض�ئية  �ملج�ل�ص  �أحد 
�لع�م لدى �ملجل�ص �لق�ض�ئي ، ق�بال 
لالته�م ب�رتك�ب جن�ية �أو جنحة �أثن�ء 
يُحيل  مبن��ضبته�  �أو  مه�مه  مب��رشة 
وكيل �جلمهورية �لذي يُخطر ب�لق�ضية 
�ل�ُضلمي على  ب�لطريق  �مللف عندئذ 
�لعلي�  �ملحكمة  لدى  �لع�م  �لن�ئب 
�لرئي�ص  �إىل  بدوره�  هذه  فرتفعه 
�أن  �رت�أت  �إذ�  �ملحكمة،  لهذه  �الأول 
تعني  و  �ملت�بعة،  يقت�ضي  م�  هن�ك 
�ملحكمة  �أع�ض�ء  �أحد  �الأخرية  هذه 

�لعلي� ليُجري �لتحقيق.
يف  للتحقيق  �ملعني  �لق��ضي  ويقوم 
هذه  �إليه� يف  �مل�ض�ر  �حل�الت  جميع 
�ضمن  �لتحقيق  ب�إجر�ء�ت  �مل�دة 
�ملن�ضو�ص  �الأو�ض�ع  و  �الأ�ضك�ل 

�جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  ق�نون  يف  عليه� 
يف  �البتد�ئي  ب�لتحقيق  �ملتعلقة 
�جلر�ئم مع مر�ع�ة �أحك�م �مل�دة 574 

�أدن�ه«.
�لتحقيق  �نتهى  لو  حتى  و�الإ�ضك�لية 
�الته�م  قر�ئن  ترجيح  يثبت  م�  �إىل 
�لق�ض�ئية  �جلهة  ف�إن   ، �الإح�لة  و 
�لوزير  مبح�كمة  نوعي�  �ملخت�ضة 
�الأول هي هيئة ق�ض�ئية غري موجودة 
�أر�ص �لو�قع رغم �لن�ص عليه� يف  يف 
د�ضتورين ، يف �مل�دة 158 من �لد�ضتور 
�ل�ض�بق و يف �مل�دة 177 من �لد�ضتور 
و   2016/03/06 يف  �ملوؤرخ  �حل�يل 
�لتي  و  للدولة  �لعلي�  �ملحكمة  هي 
مل يتم �إن�ض�ئه� و ال �إ�ضد�ر ن�ضو�ضه� 
يتعني  ب�لت�يل  و   ، لالأ�ضف  �لتنظيمية 
�حل�ل �لقي�م ب�إ�ضالح فعلي و حقيقي 
�أجل  من  �جلز�ئرية  للعد�لة  عميق  و 
من�ضفة  و  ع�دلة  حم�كم�ت  حتقيق 
و  �إجه��ضه�  مت  �الإ�ضالح�ت  الأن   ،
�أم�م  �النع��ص  يف  تكون  تك�د  �لعد�لة 
ك�لتي ذكرن�ه�  ثغر�ت عمالقة  وجود 
و ب�لت�يل �ل�ضيد ق��ضي حتقيق حمكمة 
نوعي�  خمت�ص  غري  �حممد  �ضيدي 
ب�لتحقيق �ضد �لوزير �الأول �مل�ضتقيل: 
�ل�ض�بق  �مل�لية  ووزير  �أويحيى  �أحمد 
من   ، �لت�ض�من  ووزر�ء  لوك�ل  حممد 
ق��ضي  متق�عد  �أ�ض�ر  �آخر  ج�نب 
نف�ص �لق�ضية  �إىل  �لعلي�  ب�ملحكمة 

جمل�ص  لدى  �لع�م   �أن �لن�ئب  م�ضري� 
�جلمهورية  وكيل  �أـو  �لع��ضمة  ق�ض�ء 
غري  حممد  �ضيدي  حمكمة  لدى 
خمت�ضني ملت�بعة وزير �أو �لتحقيق يف 
جر�ئم �رتكبه� �ل�ضخ�ص مل� ك�ن وزير 
حتى و�إن ك�نت مت�ص ب��ضتقر�ر �لدولة 
، موؤكد� �أن �ضالمة �الإجر�ء�ت تب��رش 

من  �ملحكمة �لعلي� . 
نق�بة  ع�ضو  �أكد  جهة  �أخرى  من 
جمل�ص ق�ض�ء تلم�ض�ن  �ملح�مي ر�ضيد 
للوزير  �لنوعي  �ملن�ضب  �أن   ، ح�رك 
ب�ملحكمة  �لتحقيق  ق��ضي  يجعل 
�أو غرفة �الته�م ب�ملجل�ص  �البتد�ئية 
و�لتحقيق معه  غري خمت�ضة ملت�بعته 
�لعلي�  �ملحكمة  �إىل  �للجوء  يجعل  م� 
�أمر �رشوري يف ح�ل �ضدق �ملت�بعة 
�الأمة  �لن�ئب مبجل�ص  حتى  �أن  كم�   ،
�الأ�ضبق  و�لوزير  عب��ص  ولد  جم�ل 
حتى  ب�لق�نون  معني�ن  برك�ت  �ضعيد 
الأن   �حل�ض�نة  منهم�  �ضحبت  ولو 
يف  ك�نت  �رتك�به�  �ضح  �أن  �جلر�ئم 
�الأ�ضلح  و�لق�نون  ��ضتوزر�هم�  عهد 
�إجر�ء�ت  ف�ن  وب�لت�يل  يطبق  للمتهم 
�ضيدي  حمكمة  قبل  من  �ملت�بعة 
ومرفو�ضة  ق�نونية  غري  �حممد 
�ضكال  وهي نف�ضه� �إجر�ء�ت �ملت�بعة 
�ل�ضكلية لوزير �لط�قة �الأ�ضبق �ضكيب 

خليل.
حممد بن تر�ر

خرب�ء و ق�نونيون يوؤكدون

متابعة  الوزراء اأمام حمكمة �سيدي اأحممد  اإجراء غري قانوين
.      �لق��سي �ملكلف غري خمت�س وي�ستوجب �للجوء للمحكمة �لعلي�  

عبد  حلم�ص  �ل�ض�بق  �لرئي�ص  �رشح 
دخول  �ضد  �نه  من��رشة،  �ملجيد 
�أن  موؤكد�  �لق�دمة  �النتخ�ب�ت  �لق�ض�ة 
تزوير  يف  �ض�لعني  ك�نو�  �لق�ض�ة  ن�ضف 

�نتخ�ب�ت �ل�ض�بقة.
و �أو�ضح ذ�ت �ملتحدث لدى ��ضت�ض�فته 
يف منتدى جريدة �لو�ضط ،�نه ال يثق يف 
�لتزوير و  �أن��ص ك�نت لديهم �ضو�بق يف 
توبتهم  �إعالن  �لق�ض�ة  على  �أنه  �أ�ض�ف 
عملي�ت  يف  ب�ضلوعهم  و�العرت�ف 
�لتزوير لكي ن�ضدقهم وق�ل من��رشة �أن 
�لق�ض�ة ك�نو� ي�رشفون على �النتخ�ب�ت 
و  ق��ضي  يرت�أ�ضه�  ك�ن  �لبلدية  وجلنة 
ق�ض�ة  ثالثة  يرت�أ�ضه�  �لوالئية  �للجنة 
 2017 يف  �الأخرية  ب�نتخ�ب�ت  و��ضتدل 
ورغم  �ملح��رش  يف  يغريون  ك�نو� 
يتم  �لد�خلية  وز�رة  موقع  يف  �ضدوره� 
�ضدد  و  �ضب�ح�  �خل�م�ضة  على  تغيريه� 
من��رشة  وو�ضف   ، حم��ضبتهم  على 
لالنتخ�ب�ت  �لبلدي�ت  روؤ�ض�ء  مق�طعة 
ب�ل�ضعبوية و�أ�ض�ف ق�ئال �أن� �ضد �إجر�ء 
لكن  �لظروف  هذه  يف  �النتخ�ب�ت 
يف  حقهم  من  �أ�ضخ��ص  منع  يجب  ال 
نحن  و  �النتخ�بية  �لقو�ئم  يف  �لت�ضجيل 
مع�جلة  يجب  وال  �لت�ضجيل  مرحلة  يف 

�الأخط�ء ب�الأخط�ء .
�إذ�  عن  جو�به  يف  �أخرى  جهة  من  و 
من طرف  ت�ضري  تز�ل  ال  �لرئ��ضة  ك�نت 
من  كل  �أن  وق�ل  د�ضتورية  غري  قوى 
�إط�ر د�ضتوري  �الآن هم يف  �لبالد  ي�ضري 
ك�نت  من  هي  د�ضتورية  �لغري  و�لقوى 
ت�ضري �لبالد وقت �لرئي�ص �ل�ض�بق و هم 
ال ي�ضريون �لبالد  �الآن ومل ينفي وجود 
مق�ومة ممن ي�ضتغلون بذهني�ت �لنظ�م 
�ل�ض�بق و ق�ل �أنهم تعودو� على �الأو�مر 
مع  لتتج�وب  تغيري�ت  �إىل  يحت�جون  و  
يجب  وق�ل  �ل�ض�حة  م�ضتجد�ت  وترية 

�لد�ضتور  �أن  موؤكد�  ب�لد�ضتور  �لعمل 
ولي�ص  لالزم�ت  �حللول  الإيج�د  و�ضع 
ب�لقر�ء�ت  نبقى  �أن  ويجب  تعقيده� 
ب�لقر�ء�ت  �الأمور  ن�ضعب  ال  و  �ملرنة 
�جل�مدة  و دع� من��رشة �ىل �ال�ضتج�بة 
�ىل مط�لب �ل�ضعب وق�ل �أن بق�ء �لب�ء�ت 
ثمن  و  لالزمة  حل  �إىل  يقود  ال  �لثالث 
م� حدث  �أن  موؤكد�  �ل�ضلمية  �مل�ضري�ت 
�أف�ضل  هو  بل  بثورة  لي�ص  �جلز�ئر  يف 
وتخرج  عنيفة  �لثورة  الن  �لثورة  من 
�ضد �لق�نون و �لد�ضتور لكن نحن لدين� 
حت�فظ  ب�ضلمية  عليه�  عربن�  مط�لب 

على �من �ملو�طنني و �لرثو�ت 
�إىل  �لعودة  و  �نتخ�ب�ت  ��ضتحد�ث جلنة 

�ل�رشعية �النتخ�بية 
من  �خلروج  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  ذكر  و 
�ل�ضعب  ملط�لب  �ال�ضتج�بة  هو  �الأزمة 
تعوي�ضهم  و  �لثالث  �لب�ء�ت  بذه�ب 
�الحتك�م  ب�ضخ�ضي�ت مقبولة من خالل 
�لد�ضتور  07و08 و102من  �ملو�د  �إىل 
�النتخ�ب�ت  ق�نون  بتعديل  وط�لب 
تتوىل  له�  م�ضتقلة  جلنة  و��ضتحد�ث 
�لعودة  و  بنز�هة  تنظيمه�   عملية 

�ل�رشيعة لل�رشعية �النتخ�بية 
�حلر�ك �فرز جمموعتني �ضي��ضيتني 

�حلر�ك  �أن  من��رشة  �ملجيد  عبد  ق�ل 
جمموعتني  من  �آخر  فرز  �ضنع  �ل�ضعبي 
�ضي��ضيتني و �و�ضح �نه �ضتكون جمموعة 
و  لل�ضعب  �نح�زت  �لتي  فيفري   22
�ض�ركته  و  خي�رته  دعمت  و  مط�لبه 
و�عية  ب�ضلميه  مط�لبه  �آم�له يف حتقيق 
��ضتج�بو�  �لذين  �أفريل   22 جمموعة  و 
حو�ر  يف  و�مل�ض�ركة  �ض�لح  بن  لدعوة 
�ملجموعة  هذه  �أن  و�أ�ض�ف  �ليوم 
ع�ندت �ل�ضعب و �أد�رت له ظهره� وق�ل 
و  �حلر�ك  ك�رش  على  بذلك  تعمل  �نه� 

تق�ضيم �ضفه.

ق�ل �إن عليهم �إعالن »توبتهم »

منا�سرة �سد اإ�سراف الق�ساة على 
العملية النتخابية

من  لكل  ال�ضتدع�ء  �لعد�لة  توجيه  بعد 
وكذلك  �ويحيى  �حمد  �الأول  �لوزير 
لوك�ل  حممد  �ملركزي  �لبنك  حم�فظ 
ووزير �مل�لية �حل�يل ، �إ�ض�فة �إىل تنحية 
�ملدير �لع�م للجم�رك �جلز�ئرية ف�روق 
ب�حميد ، وتعيني مدير ع�م جديد للبنك 
�آلة  �أن  نقول  �أن  ن�ضتطيع   ، �ملركزي 
للتحقيق  �نطلقت  قد  �لف�ض�د  حم�ربة 
يف  تورطو�  قد  يكون  كب�ر  روؤو�ص  معه 
�لتي  و  �مل�ضبوهة  �لق�ض�ي�  من  �لعديد 
ل�ضخ�ضي�ت  خي�لية  قرو�ص  تتعلق مبنح 
من  �لعديد  �إىل  �إ�ض�فة   ، معروفة  غري 
�خلزينة  ب�أمو�ل  �ملتعلقة  �لق�ض�ي� 
على  �أعم�ل  رج�ل  منه�  ��ضتف�ذ  �لع�مة 

وجه �خل�ضو�ص .
و  ب�حميد  ف�روق  �لع�م  �ملدير  تنحية 
�ضيتم  �الآخر  هو  م�ض�درن�  ح�ضب  �لذي 
 ، �مللف�ت  �لعديد من  �لتحقيق معه يف 
ك�ن مبث�بة خطوة كبرية يف فتح �لعديد 
من �مللف�ت ، خ��ضة �أن ف�روق ب�حميد 
حم�ضوب على �لكثري من رج�ل �الأعم�ل 
ق�ئمة  يف  �أ�ضم�وؤه�  �أدرجت  �لتي 
 ، �خل�رج  �إىل  �ل�ضفر  من  �ملمنوعني 
�لتي ك�ن قد  �لع�ض�بة  ومن �ملوؤكد هي 
�ض�لح  ق�يد  �حمد  �لفريق  عنه�  حتدث 

يف خط�ب�ته �ل�ض�بقة .
�ملو�طنني فرحو� �أم�ص بخرب ��ضتدع�ء 
للعد�لة  �الأ�ضبق  �الأول  �لوزير  �ويحيى 
من�ضبه  ك�ن  �لذي  لوك�ل  �لوزير  وكذلك 
�جله�ز  وهو   ، �ملركزي  �لبنك  حم�فظ 
 ، �جلز�ئر  يف  �مل�ل  وع�ضب  �حل�ض��ص 

�لعملي�ت  �لكثري من  و�لذي حتوم حوله 
.

�أم�م  مذهوال  بقي  �جلز�ئري  �ملو�طن 
�لتي  �الأ�ضم�ء  ثقل  و  �مللف�ت  ثقل هذه 
�أنه  لدرجة   ، للعد�لة  ��ضتدع�وؤه�  مت 
ذر  جمرد  يعتربه�  ور�ح   ، �ضديقه�  مل 
حم�والت  وجمرد  �لعيون  يف  للرم�د 
بعد  ي�ضدق  مل  بل   ، �حلر�ك  الإ�ضك�ت 
�أن علي حد�د �ملوجود يف �ضجن  حتى 

�حلر��ص هو فعال يف �ل�ضجن .
خرب  �ضم�ع  وفور  ب�الأم�ص  وحتى  
��ضتدع�ء �ويحيى ولوك�ل �إىل �لعد�لة مل 
يطمئن �ملو�طن ، وحتى بع�ص �ملح�مني 
وحتى بع�ص »�لفال�ضفة » ح�ولو� ترويج 
�أن هذ� جمرد فيلم هندي ، وي�ضتبعدون 
،مثلم�  �لعد�لة  �ىل  �ويحيى  ��ضتدع�ء 
علل �لبع�ص �أن �الجر�ء�ت غري ق�نونية 
�أو  حت�ول  �لتي  �الأق�ويل  من  وغريه�   ،
�أم�م  �ضيمثل  �ويحيى  �أن  بعد  مل ت�ضدق 
من  �لعديد  يف   ، غد�  �أو  �ليوم  �لعد�لة 

�مللف�ت .
عمت  رم�ض�ن  عب�ن  حمكمة  �ض�حة 
�ملحكمة  �أرج�ء  غ�ضت  حيث   ، ب�لفرح 
ب�ملو�طنني �لذي ك�نو� ينتظرون ب�ضغف 
 ، �ملحكمة  �إىل  �ويحيى  �حمد  قدوم 
بل   ،  « �لي�يورث   « و  �لقفف  ر�فعني 
يتعذر ذكره�  بعدة �ضع�ر�ت قوية  ن�دو� 
الأحمد  حقيقية  حم��ضبة  �أجل  من  هن� 
�ل�ضعيف  �لقوي  �ل�ض�بق  �لرجل  �ويحيى 

يف �لنظ�م �جلز�ئري .
ع�س�م بوربيع

مئ�ت �ملو�طنني يتو�فدون �إىل حمكمة عب�ن رم�س�ن

ا�ستدعاء العدالة لأويحيى 
ولوكال يثلج �سدور اجلزائريني

.        �جلز�ئريون بني �لفرحة ..�لذهول...�أو حتى 
يطمئن قلبي

ف.ن�سرين  



د-وليد بوعديلة /جامعة 
�سكيكدة

النظام  رموز  بع�ض  ا�ستقالة  وبعد 
لل�سعب  الأمل  عاد   ، ال�ستبدادي 
ال�سلمية،  الثورة  جناح  يف  وحراكه 
املعار�سة  اأحزاب  وا�ستب�رشت 
الإرادة  توفر  ب�رشط  خريا، 
ال�سادقة،  الكاملة  ال�سيا�سية 
جزئيا  �سيكون  ال�سعبي  فالفرح 
لأهدافه  وال�ستجابة  ومرحليا، 
لن  يجب  ول  موؤقتة،  جزئية  هي 
من  ولعل  امل�سادة،  الثورة  نن�سى 
مالحمها تركيز الإعالم امل�سبوه/ 
مترير  ملحاولته  �سعبيا)  املكروه 
العهدة اخلام�سة  ولأنه تابع لزمر 
على  واملايل(  ال�سيا�سي  الف�ساد 

م�سريات احلراك ومطالبه؟؟؟؟ 
حب  مبظهر  الظهور  وحماولة 
طلبة  خروج  فعند  ال�سعب، 
�سامل  اإ�رشاب  يف  اجلامعات 
�سبكات  به  نّوهت    ، مفتوح 
والأبواق  الجتماعي  التوا�سل 
الع�سابة  لزمر  التابعة  الإعالمية 
�سيا�سة«ا�ستحمار«  اإطار  يف  كثريا 
وتاأثريه  �سلبياته  رغم  ال�سعب؟؟؟، 

على اجلامعة؟؟
الطلبة  وطرد  اجلامعة  غلق  فهل 
الأ�ساتذة  وحما�رشة  ملازلهم 
بعيدا عن اجلامعة وك�رش توهجهم 
اإرادة  لتقوية  الن�سايل  الفكري 
�سلمي  حترري  عمل  هو  ال�سعب 
وهل  لالأمام؟؟؟؟  باحلراك  يدفع 

والأ�ساتذة  الطلبة  وحدة  ت�ستيت 
لالإ�رشاب  راف�ض  -بني  وتفريقهم 
..يا  الوطنية.  من  هو  له-  وقابل 
هو  الإ�رشاب  اأولي�ض  نا�ض؟؟؟ 
اأبواب  غلّق  الذي  للنظام  خدمة 
عطلة  يف  اجلميع  وطرد  اجلامعة 
التغيري  �سوت  لك�رش  م�سبقة 

ال�سلمي..يا نا�ض؟؟
عودوا  للطلبة:  نقول  وهنا 
للدرا�سة، واجعلوا حراككم �سلميا 
»�سلمية.. �سعار  وارفعوا  عليما، 
ل  الع�سابة  اأبناء  لأن  علمية«، 
اجلزائرية  اجلامعات  يدر�سون يف 
الأوربية؟؟  اجلامعات  يف  بل 
يف  يعاجلون  اأبائهم  مع  اأنهم  كما 
ثناء  ياأتي  و  اأوروبا؟؟  م�ست�سفيات 
الف�ساد  رجال  وقنوات  �سحف 
على الإ�رشاب ملعرفتهم اأن  هذا 
الطلبة  ويدفع  اجلامعة  �سيفرغ 
اجلامعية  الإقامات  ملغادرة 
ال�سعبي،  احلراك  يخنق  وهنا 
يف  الطلبة  من  اأقلية  وتبقى 
التاأثري  ويرتاجع  اجلامعي،  احلرم 
الطالبي وتخرج فئران نهب املال 
العام يف النقل اجلامعي والإطعام 

اجلامعي و....؟؟؟؟
ال�سباب  من  يريد  بادي�ض  ابن  اإن 
العلم  ب�سالح  ياأخذ  اأن  اجلزائري 
والنوائب،  اخلطوب  ويخو�ض 
فا�سدة  ع�سابة  نحارب  وكيف 
يا  علم  دون  من  م�ستبدا  ونظاما 

نا�ض؟؟
�سكيكدة  جامعة  اأ�ساتذة  رفع  لقد 

يوم  ،اأي  اأفريل  موؤخرا)يوم16 
وح�ساريا  جميال  �سعارا  العلم( 
هو«�سلمية..علمية«، ونبهوا الطلبة 
باملدرجات  اللتحاق  لأهمية 
مواجهة  ميكن  وحده  فبالعلم 
علينا  و  وال�ستبداد،  الف�ساد 
جميعا-طلبة واأ�ساتذة- اأن نوا�سل 
حراكنا ال�سعبي، لكن بوعي ولي�ض 
بعاطفة حما�سية، لنعد ملدرجاتنا 
حمددة  اأوقاتا  ولنخرت  وقاعاتنا، 
ال�سلطة  ال�سلمي عن رف�ض  للعبري 
وزمرها والتفكري يف اآليات النتقال 
والف�ساد،  ال�ستبداد  من  والتحرر 
احلراك  م�ساندة  بني  فنجمع 
وبكل  بال�سعارات  �ساحاته  واإلهاب 
من  احل�سارية  ال�سلمية  الو�سائل 
العلمية  اأوراقنا  نخ�رش  ول  جهة، 
لأن  اأخرى،  جهة  من  املعرفية  و 
يقاوم ما  لكي  للعلم  الوطن يحتاج 
حل به من ف�ساد وخراب، اللهم قد 

بلغت.
ال�سعب: هوؤالء �سهداوؤنا 

وهذه اأر�سنا
كثريا-  ال�سعب  م�سريات  تذكرت 
بادي�ض  ابن  املا�سية-  الأيام  يف 
احلراك  وا�ستطاع  وال�سهداء، 
ا�سرتداد  الطالبي  ال�سبابي 
و�سهداء  الإ�سالح  رجال  رمزيات 
ال�سلطة  من   ، اجلزائري  التاريخ 
من  �سنوات  بعد   ، امل�ستبدة 
بالعلم  الفلوكلورية  الحتفالت 
ل�سجل  الثورة  وحتويل  والعلماء  

جتاري؟؟ 

املرفو�سة  الوجوه  اأن  يبدو  و 
مبادرة  اأي  اجناز  تريد  ل  �سعبيا 
تر�سي احلراك الثائر، فخروجهم 
اأكرب  وت�سبث  تردد كبري  بعد  يكون 
تريد  ل  ال�سلطة  و  بالكر�سي، 
جمل�سا رئا�سيا )اأو �سخ�سية وطنية 
نزيهة ونظيفة (من رجال قادمني 
من القبول ال�سعبي، ول تريد جلنة 
وطنية ملراجعة قانون النتخابات 
للنظام  �سمحت  التي  وثغراته 

الفا�سد بالبقاء ل�سنوات؟؟
ول تريد التفكري اجلّدي يف ت�سكيل 
لتنظيم  م�ستقلة  وطنية  جلنة 
املطروح  ،وال�سوؤال  النتخابات 
الدولة  رئي�ض  تنجح م�ساعي  هل 
مل�رشوع  النجاح  حتقيق  يف 
يعلم  األ  و  الرئا�سية؟  انتخاباته 
معه  باحلوار  يقبل  من  كل  باأن 
�سيخ�رش ر�سى ال�سارع اجلزائري 
؟  ال�سيا�سي  مب�ستقبله  و�سيغار 
واجلمعيات  الأحزاب  هي  واأين 
اخفق  نظام  م�ساورة  تقبل  التي 
ال�سيا�سية  وعوده  كل  حتقيق  يف 
والجتماعية و القت�سادية لأكرث 
اأحزاب  اأن  اأم  �سنة؟؟؟   20 من 
التي  باملهمة  �ستقوم  املوالة 

اأجنزتها منذ �سنوات؟؟
فالنتخابات الرئا�سية التي تعزم 
ال�سلطة تنفيذها حما�رشة بنقاط 
الف�سل والإخفاق، ولنجزم بف�سلها 
نهائيا،  اإلغائها  ورمبا  الآن  من 
يراقبونها   لق�ساة  وجود  ل  حيث 
ت�رشف  بلدية  ل�سلطات  ول 

عليها، والأحزاب املعار�سة ذات 
ت�سارك  لن  ال�سعبية  امل�سداقية 
م�سهد  اأمام  فنحن  فيها... 
و�سلطته  واد  يف  ال�سعب  غريب: 
لأن  اآخر،  واد  يف  املرفو�سة 
جذريا  تغيريا  يريد  ال�سعب  هذا 
وحتول �سيا�سيا �سفافا وحقيقيا، 
اأو  وتتغني:«  تطّبل  وال�سلطة 
نا�ض  يا  عليكم...الرئا�سيات.. 
الد�رشة  اأن  رغم  الد�رشة«، 
ال�سعبي،  بحراكها  م�سغولة 

الن�ساين، ال�سلمي، الثقايف؟؟؟
وفاعلية  جدية  ندري  ول�سنا 
اإن�ساء وزارة املالية جلنة اليقظة 
املعامالت  مبراقبة  املكلفة 
وبخا�سة  اخلارج،  مع  املالية 
الكربى  التحويالت  مراقبة 
التجهيزات،  با�سترياد  املتعلقة 
�ساندوا  اأع�ساءها  اأن  رغم 
روؤاها  يف  املتعاقبة  احلكومات 
اأجهزة  قامت  كما   املالية؟؟ 
الجراءات  ببع�ض  الدولة 
الجتماعية  الأعباء  لتخفيف 
احلراك  عند  القبول  بع�ض  ونيل 
تخاطب  ال�سلطة  وكاأن  ال�سعبي، 
ولي�ض  ببطنه  يفكر  بطنيا)  �سعبا 
وكرامة  ولقيم  روح  ل  بعقله؟؟( 

له؟؟
اأن  ال�سلطة  تريد  ل  ب�رشاحة 
�سعارات  لتفهم  وحتلل  ت�سمع 
يقول  فال�سباب  امل�سريات، 
نديرو  بالدنا..و  لها:«البالد 
ال�سعب ب�سوت  ان  راينا«، مبعنى 

�سهداءنا  هوؤلء  ين�سد:«  واحد 
وهذه اأر�سنا.. و�سيحدث التغيري 
الفا�سد  النظام  من  التحرر  و 

امل�ستبد..فارحلوا جميعا«

  اأخريا
�ستتالحق �سهد احلراك ال�سعبي 
اأدوات  �ستتالحق  كما  ال�سلمي، 
ال�سلمية  للثورة  امل�سادة  الثورة 
نا�ض؟؟؟  يا  فاحلذر  احل�سارية، 
وم�ساهد  مبادرات  و�ستتواىل 
�سوت  على  اللتفاف  حتاول 
طهرت  وقد  والتحرر،  التغيري 
�رش خللق ال�سقاق تفريق الوحدة 
ال�سعبية، لذلك نحن بحاجة  لكل 
لك�سف  واملعرفة  الفكر  اأهل 
هه  خنق  يف  الفا�سدين  و�سائل 
العقل  وا�ستعادة  الوطنية،  الهبة 
للعاطفة  الكلمة  منحنا  اأن  بعد 

الوطنية احلما�سية لأ�سابيع.
التحريرية  الثورة  �ساعر  يقول    

املجيدة مفدي زكرياء:     
 بني وطني اإن فرقتكم مذاهب

املاء  ويف  اإخوان،  اجلرح  ففي 
واملرعى

يني وطني ما الوقت وقت تنازع
باأي اأذان لالإله به ن�سعى

املدار�ض،  وابنوا  يدا  فكونوا 
واقتدوا

بقوم اإىل اأوطانهم اأح�سنوا �سنعا
و�سونوا من الويالت �سعبا منّكدا
و  املدافع  الرت�ض  له  وكونوا   

الّروعا
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اأحمد بن عطية

الأ�سغال  تقدم  اأن  املتحدث  اأفاد  و 
تربوية   هياكل  اإجناز  م�رشوع   44 ب 
اإجناز  وترية  تعرف  خمتلفة  مبناطق 
متقدمة، ومنها ما تزال تراوح مكانها 
العراقيل  ب�سبب  تقدم  اأي  ت�سهد  ومل 
املادية و التقنية ح�سب التو�سيحات 
الولئية  اللجنة  طرف  من  املقدمة 
لأ�سغال  معاينتها  خالل  املخت�سة 

اإجناز املن�سات الرتبوية.
مولود  الولية  وايل  األزم  جهته  من   
الهياكل  ت�سليم  ب�رشورة  �رشيفي 
الدخول  خالل  اجلاهزة   الرتبوية 
و  ال�سغط   لفك  القادم  املدر�سي 
الإكتظاط داخل الأق�سام، كما طالب 
بتحقيق  الدوائر  وروؤ�ساء   « »الأميار 
كل  على  والوقوف  اليومية  املتابعة 

كبرية و�سغرية يف هذا الإطار.
مب�سري  يتعلق  الأمر  اأن  �سيما   
تاأخري  اأي  و  املتمدر�سني  التالميذ 

�سريورة  على  �سلبي  اأثر  له  �سيكون 
مت  اأنه  و  �سيما  الدرا�سي،  التح�سيل 
املالية  املخ�س�سات  البلديات  منح 
الهياكل  اإجناز  وترية  يف  لالإ�رشاع 
اآجالها  يف  وت�سليمها  الرتبوية 

املحددة .
ملو�سم  التح�سريات  بخ�سو�ض  و   
الولئي  املدير  ك�سف  الإ�سطياف 
لقطاع ال�سياحة عن تدعيم القطاع ب 

15 موؤ�س�سة فندقية جديدة �ستدخل 
حيز اخلدمة خالل هذا املو�سم عرب 
كل من مناطق  وهران، عني الرتك، 
بئر اجلري ،ال�سانيا ، اأرزيو ت�ساف اإىل 
تتوفر  التي  الأخرى  الفنادق  �سل�سلة 
القيام  اإىل  م�سريا  الولية   عليها 
اإثر  فندقية  موؤ�س�سة   55 بتفتي�ض 
اخلرجات املنظمة من طرف اللجنة 
املوكلة من طرف القطاع مع موا�سلة 

�سهر  مند  اإنطلقت  التي  الإجراءات 
ال�سواطئ  لتهيئة  املا�سي    دي�سمرب 
يف  �ساطئ،    34 ب  عددها  املقدر 
فتح  اإمكانية  اللجنة  تقرير  اإنتظار 

�ساطئ اجلوالق  ببلدية وهران.
ونوه مدير ال�سياحة بالربنامج املعد 
على  املرتكز  م�ساحله  قبل  من 
واملراقبة    التفتي�ض  عمليات  تفعيل  
واملطاعم  الفندقية   للموؤ�س�سات 
الإت�سايل  املخطط  وتفعيل    ،
ولدى  النظافة  �رشوط  وتوفري 
اأكد  املقدمة  للتو�سيحات  اإ�ستماعه 
�سيانة  �رشورة  على  الولية  وايل 
النظافة  فرق  وت�سخري  ال�سواطئ 
خالل  من  تنظيف   بعمليات  للقيام 
اإن�ساء  مع  القمامات،  خمتلف  رفع 
على  للنفايات  اإنتقائي  فرز  مراكز 
م�ستوى ال�سواطئ  من اأجل اإ�ستقبال 
بتعميم  وطالب  حلة  اأبهى  يف  الزوار 
ال�سباب  اإ�رشاك  و  العمومية  الإنارة 

يف خمتلف العمليات. 

البويرة

متديد اآجال ا�ستخراج ال�سجل 
الإلكرتوين اىل 31 جويلية 2019

مركز  لدى  الإلكرتوين   ال�سجل  ا�ستخراج  عملية  جتري 
عادية من  «   يف ظروف  البويرة  فرع   « التجاري   ال�سجل 
اأجال  متديد  بعد  بالولية   التجار  �رشائح  جميع  طرف 
ا�ستخراجه اإىل غاية  31 جويلية 2019 . حيث  اأكد يف هذا 
ال�ساأن مدير مركز ال�سجل  التجاري  بالبويرة ال�سيد » غوري 
. ف « باأن نتائج مفعول املر�سوم التنفيذي املتعلق باإلزامية 
القيد يف ال�سجل الإلكرتوين الذي اأنطلق  منذ  اأفريل 2018 
األف   43 باملائة  من بني   55 اإل  المتثال  ن�سبة  تتعدى   مل 
تاجر م�سجل رغم احلمالت التح�سي�سية الوطنية و املحلية  
امتثال  تراجع  ب�سبب  ال�سبت،  اأيام  املركز  اأبواب  فتح  مع 
على  ال�سعبي  احلراك  يف  امل�ساركة   اىل  التفرغ  و  التجار 
مدير  وجه  وعليه   بالتغيري،  املطالبة  الوطن  وليات  غرار 
مركز ال�سجل التجاري يف لقائه مع اجلريدة  جلميع التجار و 
املتعاملني القت�ساديني احرتام الآجال املحددة و التقرب  
اإىل املركز من اأجل التكفل  بجميع الطلبات و متكني اجلميع 
من ا�ستكمال اإجراءات احل�سول على ال�سجالت الإلكرتونية  
�سالحياتها  �ستلغي  التي  القدمية  النماذج  من  التخل�ض  و 
خا�سة و اأن هذا الإجراء يهدف اإىل تطهري و تاأمني ال�سجل 
، التالعبات ،والحتيال ،كما  التزوير  التجاري من عمليات 
من  القطاع  النا�سطني يف  من  للعديد  �سيمكن   باأنه  اأو�سح 
التجاري  الن�ساط  و تطوير  القت�سادية  الرقمنة  ولوج عامل 

 ز/ م مبا يتما�سى مع التطورات العاملية .

من املنتظر ت�سليم 29 جممعا مدر�سيا خالل االإفتتاح الر�سمي للمو�سم الدرا�سي 2019/ 2020،  باالإ�سافة اإىل 4 
ثانويات  و8 متو�سطات  �ستتدعم بها احلظرية الرتبوية بوهران، ح�سبما ك�سفه اأم�س، مدير الرتبية اأرزقي يف ت�سريح 

ل«الو�سط« وهذا مبناطق متفرقة من الوالية.

الدخول املدر�سي املقبل بوهران

دخول 15 فندقا حيز العمل ابتداء
 من مو�سم ال�سطياف

.         ت�سليم 29 جممعا درا�سيا و 4 ثانويات و 8 متو�سطات 

اإرادة ال�سعب.. و�سوت التغيري ال�سلمي

اجلامعات وحراك " �سلمية...علمية"
بعد كل ال�سور التي قدمها و�سيقدمها اأبناء اأر�س ال�سهداء، �ست�سجل �سفحات التاريخ م�ساهد التغيري ال�سلمي احل�ساري، ومالمح البطوالت الثورية التحررية على 

الطريقة اجلزائرية، فليدخل  ولي�سعد هذا ال�سعب يف التاريخ، ولت�سقط زمر الف�ساد وع�ساباته يف مزبلة اجلغرافية.



طالب عدد من عمال ال�رشكات 
اإطار  يف  العاملة  الأجنبية 
النفطية   ال�رشكات  مع  ال�رشاكة 
حا�سي  باقاليم  النا�سطة  
حا�سي   ، امنا�س  عني   ، م�سعود 
�سناع  من   ، �سالح  وعني  الرمل 
راأ�سهم  وعلى  بالبالد  القرار 
الزام  ب�رشورة   ، الطاقة  وزارة 
يف  العاملة  الأجنبية  ال�رشكات 
باجلزائر  النفطية  ال�سناعة 
بال�سماح للعمال بان�ساء جمال�س 
اأ�سموه  ملا  حد  لو�سع   ، نقابية 
التي  والتجاوزات  باخلروقات 
طرف  من  عنها  م�سكوت  ظل 
ذات  ذهب  حيث   ، الأجانب 
ذلك  من  اأبعد  اىل  املتحدثني 
اإطار  غياب  اأن  اأكدوا  عندما 
قانوين يحمي العامل اجلزائري 
وراء  كان   ، الأجنبية  بال�رشكات 
الطرد  حلالت  املقلق  الرتفاع 
للعدالة  جلاأت  التي  التع�سفي 
كخيار وحيد من اأجل ا�سرتجاع 
امل�سلوبة  بحقوقها  و�سفته  ما 
من  ال�سارخ  الدو�س  ظل  يف   ،
على  الأجنبية  ال�رشكات  طرف 

قوانني اجلمهورية و العمل .

تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
ب�رشورة  املطالبة  الأ�سوات 
العليا  اجلهات  من  جاد  تدخل 
بالبالد لإلزام ال�رشكات الأجنبية 
مع  ال�رشاكة  اإطار  يف  العاملة 
العمالق  النفطي  املجمع  فروع 
�سوناطراك ، خا�سة اجبار هذه 
املوؤ�س�سات على احرتام القوانني 
املنظمة لل�ساأن النقابي واحرتام 
حقوق  ت�سبط  التي  الت�رشيعات 
ما  عادة  التي  املهنية  العمال 
ته�سم حقوقهم بعيدا عن اأجهزة 

تعنت  ب�سبب  واملتابعة  الرقابة 
الأجنبية  بال�رشكات  امل�سوؤولني 
يف الإبقاء على م�سامني وعقود 
الذي  الأمر   ، الكتمان  قيد 
العمل  مفت�سية  تدخل  ي�ستدعي 

لك�سف امل�ستور .
التوظيف  ملف  اأن  ومعلوم 
الجنبية  بال�رشكات  املبا�رش 
املناطق  باقليم  العاملة 
الكثري  يثري  يزال  ل  املذكورة 
ورقلة  بولية  خا�سة  احلرب  من 
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اح�ساء  مقابل  اجنبية  �رشكة 
الذين  للبطالني  متزايد  عدد 
لالحتجاج  منهم  البع�س  جلاأ 
باملح�سوبية  اأ�سموه  ما  �سد 
التوظيف  بخ�سو�س  واملحاباة 
على  املرور  دون  ملتوية  بطرق 
للت�سغيل  املحلية  الوكالت 
اخلروقات  هذه  اأن  حيث   ،
وتعليمات  تو�سيات  مع  تتنافى 
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 

بال�رشكات 

يف  البلديات  باقي  غرار  على 
بلدية �سيدي  ب�سكرة تعاين  ولية 
حالت  التي  و  منها  جملة  خالد 
دون تقدم املنطقة نظرا للبطء 
عجلة  �سري  حركة  يف  ال�سديد 
التنمية هناك ، من بني امل�ساكل 
هو   ، املواطنون  يطرحها  التي 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ندرة 
ب�ساتينهم  حتى  و  منازلهم  داخل 
تبذير هذه املادة  يتم  ، يف حني 
حياة  يف  ال�رشورة  و  احليوية 
مناطق  يف  اليومية  ال�سكان 
اأخرى قريبة ، و اآخرها كان اأحد 
التجمعات ال�سكانية مبدينة اأولد 

جالل .
ت�رشب  املواطنون  لحظ  و  
احلي  �سوارع  يف  الباطنية  املياه 
، حيث اأكد متحدثون لـ«الو�سط« 
منازلهم  منقطعة عن  املياه  باأن 
�رشكة  و  البلدية  و  �سهور  منذ 
حترك  مل  للمياه  اجلزائرية 
فاإن  عليه  و  ال�ساعة  حلد  �ساكنا 
بالحتجاج  يلوحون  املواطنون 
اأمام مقر البلدية من اأجل النظر 
داخل  املياه  انعدام  ق�سية  يف 
بطرق  يبذر  حني  يف  البيوت 
اإ�سافة   ، اأخرى  اأحياء  يف  ب�سعة 
لل�سو�س املياه دون  تعر�سه  اإىل 
و  خا�سة   ، رقيب  اأو  ح�سيب  اأي 
اأن اأيام ال�سيف قد اأقبلت و ل بد 
الو�سعية  لهذه  خمرج  اإيجاد  من 

اأ�سود  ب�سيف  تنباأ  التي  الكارثية 
على مواطني بلدية �سيدي خالد 

 .
م�سكلة  تطرح  اآخر  �سياق  يف  و 
النظافة نف�سها و بقوة يف �سوارع 
م�سوؤول  ب�سهادة  و  خالد  �سيدي 
رفيع امل�ستوى يف الولية ، الذي 
بني  من  تعترب  املنطقة  بان  اأكد 
ب�سكرة  ولية  املناطق يف  اأو�سخ 
لالإهمال  نظرا   ، عامة  ب�سفة 
�سوارع  ت�سهده  الذي  الرهيب 
املدينة و كذا تقاع�س  امل�سالح 
على  بعملها  القيام  عن  البلدية 
اجلمعيات  اأن  علما  وجه  اأكمل 
نظافة  بحمالت  تقوم  املحلية 
على اأو�سع نطاق لكن دون جدوى 
�سكان  ي�سيف  ال�سياق  هذا  يف   ،
اإىل  اأخرى  م�سكلة  خالد  �سيدي 
يتمنون  التي  و  التنمية  قائمة 
ال�رشوع  بلديتهم  م�سالح  من 
اإغفال  دون   ، عليها  الق�ساء  يف 
بني  الرابط  الطريق  ق�سية 
خالد  �سيدي  مدينة  و  البلدية 
الذي ي�سهد حالة من الإهرتاء ل 
البلدية  حماولة  رغم   ، لها  مثيل 
الطريق  اأن  اإل  املطبات  اإ�سالح 
حالته  على  يزال  ل  املذكور 
حوادث  اإىل  اإ�سافة  املعهودة 
فيه  تقع  التي  املتكررة  املرور 

بني فرتة و اأخرى .
�صالح ،ب

ترف�ض ال�صركات الأجنبية التي تعمل بال�صراكة مع املوؤ�ص�صات النفطية اجلزائرية النا�صطة بجنوب 
البالد الكبري ، ت�صكيل جمال�ض نقابية خوفا من ك�صف امل�صتور داخل قواعدها ، موازاة مع ذلك فقد 

مت ت�صجيل عدد من الق�صايا  بالعدالة تتعلق بحالت الطرد التع�صفي لعمال جزائريني راحوا �صحية 
دو�ض الأجنبي على قوانني اجلمهورية اجلزائرية .

خوفا من ك�صف امل�صتور داخل قواعدها 

اأحمد باحلاج 

ال�سركات الأجنبية بحا�سي م�سعود  
ترف�س ت�سكيل جمال�س نقابية 

.      غالبيتها دخلت يف مواجهة مع العدالة ب�صبب الطرد التع�صفي 

 يت�ساءل ال�سارع املحلي باأدرار 
املطبق  ال�سمت  �رش  عن   ،
�سلطات  طرف  من  املنتهج 
امل�سوؤول  راأ�سها  وعلى  الولئية 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
حيال الرتاكمات امل�سجلة باأربع 
بقاطنيها  دفع  ما  وهو  بلديات 
للمطالبة  لل�سارع  للخروج 
املت�سببني  وحما�سبة  بالتغيري 
الت�سغيل  مبلف  التالعب  يف 

وامل�ساريع التنموية .
مقر  اأمام  املحتجني  اأبدى 
بلدية �سايل بدائرة رقان التابعة 
بخيار  اأدرارمت�سكهم  لولية 
لهجة  من  الت�سعيد  موا�سلة 
خطابهم يف حالة ما مل حترك 
من  �ساكنا  الولئية  ال�سلطات 
و�سفوه  ما  مع  التجاوب  اأجل 
تاأتي  التي  مطالبهم  ب�رشعية 

املجل�س  حل  مقدمتها  يف 
مع  والتحقيق  البلدي  ال�سعبي 
الت�سيري  �سوء  يف  املنتخبني 
والهمال والالمبالة ، وح�سبما 
اأن  املتحدثني  ذات  به  اأفاد 
جاء  ال�سارع  لغة  جلوئهم خليار 
احللول  ا�ستنفاذهم جلميع  بعد 

الودية املمكنة .
 من جهة ثانية فقد اأقدم �سباب 
لدائرة  التابعة  متقطن  بلدية 
اأولف بنف�س الولية ، على غلق 
مقر البلدية مطالبني امل�سوؤولني 
بتعليمة  باللتزام  املحليني 
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
اأبناء املنطقة  التوظيف لفائدة 
ّ، والزام حت�سيل �رشيبة القيمة 
امل�سافة من م�سنع ال�سمنت ، 
حيث حذر العاطلني عن العمل 
من مغبة العواقب الوخيمة التي 

حاجتهم  جتاهل  عن  تنجر  قد 
عمل  بفر�س  للظفر  املا�سة 
العي�س  كرامة  لهم  حتفظ  قارة 
ال�رشائية  القدرة  تدين  ظل  يف 
 ، املعي�سي  امل�ستوى  وارتفاع 
اأقدم  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
على  رقان   بدائرة  البطالني 
لبلدية  املوؤدي  الطريق  غلق 
احلجارة  با�ستعمال  �سايل 
للمطالبة   ، الب�رشية  والدروع 
باملجمع  العمل  يف  باأحقيتهم 
رقان  �سمال  املتواجد  الغازي 
برحيل  الكبري  التم�سك  مع   ،
بطريقة  املت�سببني  امل�سوؤولني 
فيما  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة 

اأ�سموه بالتوظيف املبا�رش.
اأكرب  ثاين  تيميمون  ببلدية  اأما 
عا�سمة  بعد  �سكني  جتمع 
البطالني  يزال  ،فال  الولية 

غاية  اإىل  بالحتجاج  متم�سكني 
باأدرار  الولية  وايل  تدخل 
املتفرج  دور  لعب  ف�سل  الذي 
مع  احلوار  قنوات  فتح  عو�س 
املجالت  �ستى  يف  املحتقنني 
و ال�ستماع لن�سغالتهم خا�سة 
الراهن  الظرف  اأن  علمنا  اإذا 
يبعث  ل  البالد  به  متر  الذي 

على الرتياح .
 و يف مو�سوع مت�سل فقد تعالت 
الأ�سوات املطالبة برحيل وايل 
جتاوزته  الذي  اأدرار  ولية 
الأحداث خا�سة بعدما مل يبدي 
ال�رشاعات  من  وا�سح  موقف 
املبا�رشة التي دخل فيها مدراء 
 ، العمال  مع  التنفيذية  هيئته 
لها  بقطاعات  تعلق  ما  خا�سة 
�سلة مبا�رشة بيوميات املواطن 

.

04 بلديات تعي�ض احتقانا كبريا 

وايل اأدرار يف عني الإع�سار ورحيله م�ساألة وقت 

م�صاكل روتينية عجزت عن الق�صاء عليها

مترنا�صت 

بلديات ب�سكرة ت�سكو قلة الإمكانيات 
و ال�سلطات ت�سابق الزمن  للتدارك

توقيف واعتقال 12 رعية اإفريقيا 
بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 

اأخبار اجلنوبالإثنني 22   اأفريل  2019  املوافـق  ل16 �صعبان 1440هـ 6

الأمن  م�سالح  متكنت   
املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
والهجرة غري ال�رشعية، بالكتيبة 
الإقليمية للدرك الوطني بدائرة 
عني قزام 420 كلم عن مقر ولية 
رعايا  توقيف  من  مترنا�ست، 
خمتلفة  جن�سيات  من  اأفارقة 
الوطني  بالرتاب  الإقامة  بتهمة 

بدون رخ�سة .
اأمينة  معلومات  على  بناء  و 
موؤكدة، مت يف اليومني الأخريين 
اإفريقيا،  رعية  توقيف12  
خمتلفة  جن�سيات  يحملون 
وت�ساد  والنيجر  مايل  لدول 
التحقيق  واأثناء  والكامريون، 
معهم تبني اأنهم مقيمون بالرتاب 
�رشعية،  غري  بطريقة  الوطني  
مت  التحقيقات،  ا�ستكمال  وبعد 
�سدهم  ق�سائي  ملف  اإعداد 
ال�سيد  على  عر�سهم  قبل 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
مترنا�ست اأين متت اإدانة اجلميع 
مع  النفاذ،  موقوفة  �سجنا  ب�سنة 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48 األف 
ا�ستكمال  قبل  جزائري  دينار 
الرتاب  من  الطرد  اإجراءات 

غري  الإقامة  بتهمة  الوطني 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف  ال�رشعية، 
اأن  املتوفرة  املعطيات  ت�سري 
الإطاحة  متت  قد  املوقوفني، 
�سكاوي  جملة  على  بناء  بهم 
اأبدوا  اأين   ، قزام  عني  مواطني 
ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
يف  الأجانب  الرعايا  تورط  من 
والأقرا�س  املخدرات  ترويج 
ال�سحر  وممار�سة  املهلو�سة 

وال�سعوذة .
التوقيف  عملية  فاإن  لالإ�سارة، 
والطرد لالأجانب بتهمة الإقامة 
الوطني  بالرتاب  ال�رشعية   غري 
اخلام�سة  تعد  بولية مترنا�ست، 
من نوعها خالل ال�سنة اجلارية، 
كبري  عدد  واعتقال  توقيف  بعد 

منهم  .
جدير بالذكر، اأن ولية مترنا�ست 
احلدودية  قزام  وعني  عموما 
وجه  على  النيجر  دولة  مع 
الأخرية  هذه  فاإن   ، اخل�سو�س 
تعد البوابة الرئي�سية للمهاجرين 
بلدانهم  من  الفارين  الأفارقة 
و�سوء  الطاحنة  املعارك  ب�سبب 

اأحمد باحلاج التغذية . اأحمد باحلاج 



جوازات  جميعا  يحملون  اأ�شخا�ص 
الدفاع  وزير  قال  دبلوما�شية،  �شفر 
اإنهم  الزبيدي،  الكرمي  عبد  التون�شي، 
وب�شكل  جمموعتني،  يف  اجتازوا، 
التون�شية،  احلدود  متزامن،  غري 
التون�شية  ال�شلطات  جتربهم  اأن  قبل 
ت�رصيحات  اأ�شلحتهم،  ت�شليم  على 
حول  الفرن�شية  ال�شفارة  رواية  فّندت 
الفرن�شيني  اإن  قالت  والتي  املو�شوع، 
احلماية  فريق  اأفراد  "من  املذكورين 
واإن  ليبيا"،  باري�ص يف  ل�شفرية  الأمنية 
بتن�شيق  تنقل املجموعة جرت  عملية 

مع ال�شلطات التون�شية.
حول  ال�شتفهامات  ذات  اأثار  تفنيد 
يف  امل�شلحني  هوؤلء  وجود  كوالي�ص 
ليبيا، وحول الدور الذي من املحتمل 
تقول  ما  اإطار  يف  لعبوه  يكونوا  اأن 
قبل  من  دعم  اإنه  اإعالمية  تقارير 

باري�ص لقوات حفرت. 

ال�سفارة  "تكذيب" لرواية 
الفرن�سية

وزير  قال  اإعالمية،  ت�رصيحات  يف 
الدفاع التون�شي عبد الكرمي الزبيدي، 
اأوروبيا،   24 ت�شمان  جمموعتني  اإن 
البالد  فرن�شا، عربوا حدود   13 بينهم 

قادمني من ليبيا.
م�شلّحة  "جمموعة  اأّن  واأو�شح 
غطاء  حتت  فرن�شيا   13 من  تتكون 
احلدود  اجتياز   ، حاولت،  دبلوما�شي 
عرب  الدفع  رباعية  ب�شيارات  الربية، 
مع  احلدود  )على  جدير  راأ�ص  معرب 
املجموعة  "اأفراد  اأن  واأ�شاف  ليبيا(" 
البداية،  يف  اأ�شلحتها  ت�شليم  رف�شت 
املعرب  يف  الع�شكرية  ال�شلطات  اأن  اإل 
اأن  اإىل  اأ�شار  ذلك"كما  على  اأجربتهم 
حاول،  املطاطية،  الزوارق  من  اثنني 
، عبور احلدود البحرية، وعلى متنهما 
11 �شخ�شا، يحملون جن�شيات اأوروبية 
قادمني  دبلوما�شية،  جوازات  ولديهم 

من ليبيا.
تفطنت  التون�شية  "البحرية  اأن  وتابع 
والذخرية  ال�شالح  وانتزعت  لالأمر، 
التي كانت بحوزتهم، و�شلّمتهم للحر�ص 
الوطني  للحر�ص  التابع  احلدودي 
)الدرك(" ولفت الزبيدي اإىل اأن "بقية 
الإجراءات تتكفل بها ال�شلطات الأمنية 
تقدمي  دون  التون�شية"،  والق�شائية 
،ت�رصيحات  التفا�شيل  من  املزيد 
اأ�شدرته،  لبيان  تكذيبا  ا�شتبطنت 
بتون�ص،  الفرن�شية  ال�شفارة  الثنني، 
املذكورين  الفرن�شيني  اإن  فيه  قالت 
يوفر  الذي  احلماية  فريق  اأفراد  "من 
يف  فرن�شا  ل�شفرية  الأمنية  احلماية 

ليبيا".
هذا  تنظيم  "مت  اأنه  البيان  واأ�شاف 

التنقل بالتعاون مع ال�شلطات التون�شية 
التي اأجرت عمليات روتينية عند عبور 
جرد  بغية  وليبيا،  تون�ص  بني  احلدود 
الذي  الفريق  لهذا  التابعة  املعدات 
مل  ما  وهو  ذلك"،  بعد  طريقه  وا�شل 

ي�رص اإليه الزبيدي. 

دعم فرن�سي حلفرت؟

اأثارت  الفرن�شية،  "لوموند"  �شحيفة 
مو�شوع الدعم الفرن�شي لقوات حفرت، 
ال�شبت، يف  ال�شادر  م�شرية يف عددها 
مقال حتت عنوان: "انتقادات لفرن�شا 
لدورها الغام�ص يف امللف الليبي"، اإىل 
قوات  بدعم  لباري�ص  موجهة  اتهامات 

اللواء الليبي املتقاعد.
ونقلت ال�شحيفة الفرن�شية عن ولفرام 
ال�شوؤون  يف  املخت�ص  الباحث  ل�رص، 
لل�شوؤون  الأملاين  بـ"املعهد  الليبية 
اإن  قوله  )م�شتقل(،  والأمن"  الدولية 
باري�ص،  تقدمه  الذي  "التقني  "الدعم 
عنوان  لقوات حفرت حتت   ،2016 منذ 
'حماربة الرهاب'، يُنظر له مع الزمن، 
بقوة  ال�شعود  يعزز  �شيا�شي  كدعم 
"فرن�شا  اأن  ل�شار  للرجل"واأ�شاف 
تريد  ول  حفرت،  يف  كثريا  ا�شتثمرت 

خ�شارة ا�شتثمارها".
عما  ال�شحيفة  نقلت  نف�شه،  وباملقال 
بـ"م�شدر ميداين مطلع"، قوله  اأ�شمته 
اإيديولوجي  خيار  )الدعم(  "ذلك  اإن 

وا�شرتاتيجي من فرن�شا".
عن  ال�شحيفة  نقلت  املقابل،  يف 
ت�شمها،  مل  ر�شمية  فرن�شية  م�شادر 
بعملية حفرت يف  امل�شبق  "العلم  نفيها 

طرابل�ص". 
م�ست�سارون حلفرت؟ 

من  ذكر،  الآن"  تون�ص  "�شبكة  موقع 
ليبية  اإعالمية  "م�شادر  اأن  جانبه، 
ك�شفت، الأحد، عن تواجد م�شت�شارين 
ت�شهد  التي  طرابل�ص  قرب  فرن�شيني 
حملة ع�شكرية يقودها حفرت، مو�شحا 

دورهم ومكان تواجدهم.
امل�شادر،  عن  التون�شي  املوقع  ونقل 
امل�شت�شارين  من  "جمموعة  اإن 
مدينة  يف  متواجدون  الفرن�شيني 
 75 طرابل�ص  عن  تبعد  التي  غريان، 
اأو�شحت  مهمتهم،  وعن  كيلومرتا."  
لتقدمي  "متواجدون  اأنهم  امل�شادر 
اأنهم  م�شيفا  حفرت"،  لقوات  امل�شورة 
)م�شرية  درون  بطائرات  "ي�شتعينون 
امليدانية،  الأو�شاع  لتقييم  بعد(،  عن 
لقوات  الع�شكرية  امل�شورة  وتقدمي 
قوات حفرت  �شيطرت  اأن  حفرت"و�شبق 
حملتها  بداية  يف  غريان،  مدينة  على 
هذا  مع  وبالتوازي  طرابل�ص  على 
م�شادر  اأكدت  امليداين"،  "الدعم 
بيانا  عرقلت  فرن�شا  اأن  دبلوما�شية 
اإىل  حفرت  يدعو  الأوروبي  لالحتاد 

وقف الهجوم على طرابل�ص.

ووفق املوقع نف�شه، كان من املفرت�ص 
على  املذكور  البيان  م�شودة  تن�ص  اأن 
حفرت  بقيادة  الع�شكري  الهجوم  اأن 
ال�شكان  "يعّر�ص  طرابل�ص،  على 
العملية  ويعرقل  للخطر،  املدنيني 
الت�شعيد  ال�شيا�شية، ويهدد مبزيد من 
على  وخيمة  عواقب  له  �شتكون  الذي 
التهديد  ذلك  يف  مبا  واملنطقة،  ليبيا 

الإرهابي".
عن  التون�شي  املوقع  ك�شف  كما 
يف  حفرت  قوات  من  و200  األف  وجود 
العالج،  لتلقي  التون�شية،  امل�شحات 

م�شريا اأن اإ�شابات بع�شهم بليغة.

اأي وجهة للم�سلحني 
الفرن�سيني؟ 

)يومية  التون�شية  "ال�رصوق"  �شحيفة 
م�شدر  عن  الأربعاء،  نقلت  م�شتقلة(، 
اإّن  قوله  ت�شّمه،  مل  م�شوؤول  تون�شي 
جمموعتني  على  القب�ص  "عملية 
م�شلحتني يف فرتة ق�شرية، توؤكد وجود 
خمطط اآخر لت�شلل هذه املجموعات 

من تون�ص نحو اجلزائر".
الت�رصيحات  اأن  امل�شدر  واأكد 
)يف  ال�شادرة  والبيانات  املت�شاربة 
وبيان  الزبيدي  ت�رصيحات  اإىل  اإ�شارة 
ال�شفارة الفرن�شية( حول الق�شية، توؤكد 
تون�ص  يف  اإف�شاله  مّت  خمطط  وجود 
قبل اأن ميتد اإىل احلدود مع اجلزائر" 
املجموعات  هذه  "ت�شلل  اأن  واعترب 

الأ�شلحة،  من  كميات  مع  ليبيا  من 
م�شتخدمني ح�شانتهم )الدبلوما�شية(، 

يك�شف مدى خطورة الو�شع".
احلكومية  برا�ص"  "ل  �شحيفة  اأما 
ن�رص  فاأعادت  بالفرن�شية،  الناطقة 
ت�رصيحات الزبيدي، مع اإ�شافة تاأكيد 
والبحرية  الربية  "احلدود  باأن  لالأخري 
رادارات  مب�شاعدة  موؤمنة  )التون�شية( 

ت�شمح بر�شد اأي حركة م�شبوهة".

الداخلية  وزير  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
اإن  قوله  الفوراتي،  ه�شام  التون�شية 
الدبلوما�شية،  التقاليد  حترتم  "تون�ص 
البعثات  تنقالت  ت�شهيل  على  وت�شهر 
وعبورها  الأجنبية،  الدبلوما�شية 
الفوراتي  اأن  اإل  بلدانها  نحو  تون�ص 
التون�شية  الأمنية  "امل�شالح  اأن  اأّكد 
املطلوبة"،  الأمنية  مبهامها  تقوم 
من  الفرن�شيني  جتريد  اإىل  اإ�شارة  يف 
اجلاري،  اأفريل   4 ،ويف  اأ�شلحتهم 
لل�شيطرة  اأطلق حفرت عملية ع�شكرية 
ا  على طرابل�ص، يف خطوة اأثارت رف�شً

وا�شتنكاًرا دوليني.
على  ليبيا �رصاعا  ت�شهد   ،2011 ومنذ 
بني  حاليا  يتمركز  وال�شلطة  ال�رصعية 
دوليا،  بها  املعرتف  الوفاق  حكومة 
حفرت،  وقوات  )غرب(،  طرابل�ص  يف 
املنعقد  النواب  ملجل�ص  التابعة 

مبدينة طربق.

24 اأوروبيا م�سلحا، بينهم 13 فرن�سيا، اجتازوا احلدود التون�سية قبل اأيام، قادمني من ليبيا، يف حادثة فجرت �سيال من اال�ستفهامات، و�سط تقارير 
اإعالمية تتحدث عن دعم فرن�سي لقوات خليفة حفرت يف هجومها على العا�سمة طرابل�س.

تقدير موقف

حممد بن ترار

م�سلحون فرن�سيون يف ليبيا.. 
دبلوما�سيون اأم دعم ميداين حلفرت؟ 

.        24 م�سلحا اأوروبيا بينهم 13 فرن�سيا اجتازوا احلدود التون�سية قادمني من ليبيا.
.         "لو موند" الفرن�سية: - انتقادات لفرن�سا لدورها الغام�س يف امللف الليبي.

.        "فرن�سا ا�ستثمرت كثريا يف حفرت وال تريد خ�سارة ا�ستثمارها".

دويل االإثنني 22   اأفريل  2019  املوافـق  ل16 �سعبان 1440هـ 7

وثائق م�سربة ب�سهادة اجلنود يف تغريدات

'جمتهد' يك�سف ف�سائح قادة القوات ال�سعودية 
بحدهم اجلنوبي

عددا  “جمتهد”  ال�شهري  املغرد  ن�رص 
من الوثائق امل�رصبة التي و�شفها باأنها 
احلر�ص  عنا�رص  من  و�شلته  �شكوى 
باحلد  الأمامية  اخلطوط  يف  الوطني 
واقعا  بدورها  تعك�ص  والتي  اجلنوبي، 
النف�شي  لالنهيار  اأقرب  وحالة  حمبطا 

بني اجلنود ال�شعوديني.
تغريدات  �شل�شلة  يف  “جمتهد”  وقال 
يتابعه  حيث  بتويرت  ح�شابه  على  له 
هذه  اإن  �شخ�ص،  مليون   2 من  اأكرث 
تنتج  مل  اململكة  جنود  لدى  احلالة 
من  بل  اهلل  ان�شار  وق�شف  �شغط  من 
وغياب  القادة  قبل  من  معاملتهم  �شوء 
وتعري�ص  اللوج�شتي  الدعم  �شعف  اأو 
واإيقاف  ال�شكن  مل�شاكل  عوائلهم 
اخلدمات، وعن تفا�شيل هذه ال�شكوى 
يدفع  امليدان  يف  اأنه  جمتهد  نقل 
باجلنود للجبهة دون خطة ول خربة ول 

يبايل القادة بالإ�شابات.
بدون  اخللفية  ”والربك�شات  وتابع: 
توجد  ل  كما  مياه،  دورات  ول  كهرباء 
اجلبهة  خطوط  بني  نقل  و�شائل 
والإمداد، ومن امل�شحك املبكي اأنهم 
الربية  للقوات  فردي  ب�شكل  يتو�شلون 

الو�شول  يف  مل�شاعدتهم  اجلي�ص  يف 
ال�شماح  القادة  ويرف�ص  للجبهة”، 
فيها  حقهم  رغم  بالإجازات  للجنود 
يتحايل  الأحيان  وبع�ص  للنظام،  طبقا 
القادة باإعطائهم اإجازة ثم ين�شقون مع 
بحجج  باإعادتهم  ال�شليل  تفتي�ص  نقط 
يرف�شون  القادة  معظم  اأن  مع  واهية، 
الهاربني  اأول  وهم  للجبهة  احل�شور 
بح�شب  ميني..  هجوم  ح�شول  عند 

“جمتهد”.
واأو�شح املغرد ال�شهري اأي�شا اأن ما ين�رص 
يف الإعالم عن تكرمي اأ�رص القتلى ودفع 
تعوي�شات لهم، جمرد �شو اإعالمي واأمر 
ل يتم يف احلقيقة، هذا اإ�شافة لكذب 
حيث  اخلدمات  اإيقاف  اإلغاء  مزاعم 
وعوائلهم  موقوفة  خدماتهم  تزال  ل 
تطرد من ال�شكن ب�شبب العجز عن دفع 
الإيجار، وذكر جمتهد اأن اأ�شواأ �شيء يف 
يتظلم منهم جلهة  اأن من  ال�شكوى هو 
عليا يعاقب ويوؤمر باإعادته اإىل مرجعه 
فيكون مرجعه هو اخل�شم واحلكم كما 

توؤكد الوثيقة املرفقة.
بالإ�شارة  تغريداته  جمتهد  واختتم 
القتلى والإ�شابات  اأنه ب�شبب كرثة  اإىل 

اجلي�ص  من  املف�شولني  اإعادة  تتقرر 
عن  للتعوي�ص  املخدرات  ب�شبب 
يف  اأنه  اإىل  ي�شار  وامل�شابني،  القتاى 
فرباير املا�شي تداول نا�شطون مبوقع 
التوا�شل تويرت ت�شجيال �شوتيا، جلندي 
�شعودي م�شارك بحرب اليمن يف احلد 
�شبب  وحزن  باأ�شى  يروي  اجلنوبي 
اجلي�ص  ب�شفوف  الفادحة  اخل�شائر 
بينهم  القتلى  عدد  وارتفاع  ال�شعودي 
من  وهروبهم  القادة  خيانة  نتيجة 

املواجهة خوفا.
نطاق  على  املتداول  للمقطع  ووفقا 
وا�شع يحكي اجلندي اأن ما ي�شوق عن 
والوطن  للدين  اأنها حرب  اليمن  حرب 
تعالوا  قائال:”  اإعالمي”،  و”�شو  كذب 
�شوفوا احلقيقة هنا القادة جاوؤوا لربح 
وعند  املكافاآت  من  والرتقيات  املال 

املواجهة يهربون”.
بع�ص  حينها  ال�شعودي  اجلندي  وعدد 
فيها  حو�رص  التي  وامل�شاهد  الوقائع 
دون  اهلل  اأن�شار  من  ال�شعوديني  اجلنود 
هروب  مع  ال�شعودي  اجلي�ص  من  دعم 
للقادة ما اأدى ملقتل العديد من اجلنود 

ال�شعوديني.

الب�شري،  عمر  املخلوع  الرئي�ص  قال 
من  �شده  حيكت  كربى  موؤامرة  اأن 
بالتن�شيق  وال�شعودية  الإمارات  قبل 
جهاز  مدير  قو�ص،  �شالح  الفريق  مع 
الذي  الوطني،  واملخابرات  الأمن 

ا�شتقال من من�شبه.

وح�شب "وطن يغرد" نقال عن م�شادر، 
فان الرئي�ص املخلوع عمر الب�شري، قال 
اخلرطوم  يف  كوبر  �شجن  دخوله  بعد 
�شده  حيكت  كربى  موؤامرة  اأن  بحري 
من قبل الإمارات وال�شعودية بالتن�شيق 
جهاز  مدير  قو�ص،  �شالح  الفريق  مع 
الذي  الوطني،  واملخابرات  الأمن 
الرئي�ص  ونُقل  من�شبه،  من  ا�شتقال 
املخلوع  اإىل �شجن كوبر، حيث يقبع مع 
عدد من القيادات العليا للنظام البائد 
اإىل  ونُقل الرئي�ص املخلوع، اخلمي�ص، 
من  عدد  مع  يقبع  حيث  كوبر،  �شجن 

القيادات العليا للنظام البائد.
الب�شري  اهلل  عبد  اأن  امل�شادر  وذكرت 
وجمال  املعزول،  الرئي�ص  �شقيق 
املوؤمتر  حزب  يف  القيادي  الوايل، 
اخل�رص  الرحمن  وعبد  الوطني، 
ووزير  الأ�شبق،  اخلرطوم  ولية  وايل 
عبد  ركن  اأول  الفريق  الأ�شبق  الدفاع 
الرحيم حممد ح�شني وعدداً من قادة 
“كتائب الظل” و�شعوا يف �شجن كوبر، 
وقالت  اإليه،  نقلهم  جاٍر  اآخرين  واأن 

�شفحتها  على  يعقوب  لينا  ال�شحفية 
 – يجد  اأمل  �شاألت:  انها  بفي�شبوك 
للمراجعة  قلياًل  وقتاً   – الب�شري  تعني 
واملحا�شبة؟ فرد حمدثها قائال: “هو 
يقاتل  كان  فقد  ال�شت�شالم  يعرف  ل 

حتى الدقائق الأخرية”.
البو�شي  ح�شن  حممد  قال  جانبه  من 
النا�شط، واأ�شهر �شجني اأطلق �رصاحه 
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التي تعد الأ�شواأ يف �شجن كوبر.
�شيا�شيون  حتدث  اأخرى  جهة  من 
لالإمارات  م�شبوه  دور  عن  ونا�شطون 
وال�شعودية وم�رص، يف النقالب الذي 
اأطاح بالب�شري يف 11 اأبريل، بتواطوؤ من 
الفريق �شالح قو�ص، ورفع متظاهرون 
اأمام قيادة اجلي�ص لفتات ترف�ص دور 
تعتزم  م�شاعدات  واي  الثالث  الدول 
يف  التدخل  بعدم  وطالبوها  تقدميها 
�شوؤون ال�شودان الداخلية، ويف غ�شون 
حممد  اأن  معلومات  ك�شفت  ذلك، 
لأبوظبي  الأمني  امل�شت�شار  دحالن 
“فتح”  حركة  من  املف�شول  والقيادي 
وفد  رفقة  اأيام  قبل  اخلرطوم  زار 
عن  بعيدة  �رصية  وب�شورة  اإماراتي 

و�شائل الإعالم.
دحالن  زيارة  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
�شيا�شية  بظروف  الذي مير  لل�شودان، 
واأمنية حرجة، كانت تهدف اإىل حماولة 
هناك،  احلكم  مقاليد  على  ال�شيطرة 

مع  تتعار�ص  قد  تطورات  اأي  وتغيري 
والقت�شادية”.  ال�شيا�شية  م�شاحلها 
بح�شور  الإماراتي،  الوفد  اأن  وذكرت 
اجلي�ص  يف  م�شوؤولني  التقى  دحالن، 
عدم  اإمكانية  يف  وبحثوا  ال�شوداين، 
امل�شالح  وت�رصر  الأحداث  ت�شاعد 

الإماراتية هناك
النتقايل يف  الع�شكري  وكان املجل�ص 
الأربعاء:  له  بيان  يف  قال،  ال�شودان 
“اإن رئي�ص املجل�ص، الفريق اأول عبد 
�شعودياً  وفداً  التقى  الربهان،  الفتاح 
رفيع امل�شتوى، ومن  م�شرتكاً  اإماراتياً 
اأو  اأ�شماء  عن  يُك�شف  مل  اأنه  الالفت 
للوفد  املكونة  ال�شخ�شيات  �شفات 
مع  اللقاء  ح�رصت  التي  امل�شرتك 

الفريق الأول عبد الفتاح الربهان.
الوفد  فاإن  املجل�ص  بيان  وبح�شب 
وم�شاندة  لدعم  ا�شتعداده  عن  اأعرب 
املرحلة  هذه  يف  و�شعبه  ال�شودان 
الوفد  اأن  م�شيفاً  املهمة،  التاريخية 
بحث  الذي  “حميدتي”،  كذلك  التقى 
بالعالقات  و�شفها  ما  الوفد  مع 
واأبوظبي.  اخلرطوم  بني  املتميزة 
اإن  بالقول  حديثها  امل�شادر  وختمت 
الإمارات توؤدي دوراً م�شبوهاً وخطرياً 
دحالن،  وينفذه  الأفريقي،  البلد  يف 
اأن  فيمكن  خمططها  جنح  حال  ويف 
الكيان  مع  دولة مطبعة  ال�شودان  يعلن 

ال�شهيوين.

الب�سري يف�سح من معتقل 'كوبر' التاآمر ال�سعودي الإماراتي



عر�ض: �سارة حممود خليل 
مركز امل�ستقبل للأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

قوات  انت�شار  من  الرغم  وعلى 
من  يقرب  فيما  ال�شالم  حفظ 
العامل،  حول  �رصاع  منطقة   ٥٠
ون�شف  مليار  من  اأكرث  بها  يعي�ش 
�شخ�ش حتت تهديد العنف، وزعم 
�شاعدت  اأنها  الأممية  املنظمة 
ال�رصاعات  من  العديد  اإنهاء  يف 
من  امل�شاحلة  وتعزيز  امل�شلحة 
خالل عمليات حفظ �شالم ناجحة 
يف كثرٍي من مناطق الأزمات حول 
العامل؛ تثري تلك القوات الكثري من 
اجلدل يف ظل اإخفاقاتها يف اأغلب 

عملياتها. 
تلك  على  ال�شوء  ولت�شليط 
من  العديد  ظهرت  الإ�شكالية، 
الأدبيات التي تناق�ش اأ�شباب عجز 
يف  الأممية  ال�شالم  حفظ  قوات 
ومن  املرجوة،  اأهدافها  حتقيق 
قوات  »اأزمة  بعنوان  مقالة  بينها 
ت�شتطع  مل  ملاذا  ال�شالم:  حفظ 
احلروب؟«،  اإنهاء  املتحدة  الأمم 
بكلية  ال�شيا�شية  العلوم  لأ�شتاذ 
كولومبيا  بجامعة  بارنارد 
واملن�شورة  اأوتي�شري«،  »�شيفريين 
اأفريز« يف عددها  بدورية »فورين 

الأول لعام 2٠19

بدايات التاأ�سي�ض

اأن  اإىل  »اأوتي�شري«  يُ�شري  بدايًة، 
بداية  مع  املتحدة  الأمم  منظمة 
تاأ�شي�شها يف عام 194٥ مل تكن تعتزم 
بها،  امتالك قوات مقاتلة خا�شة 
حيث مل يُ�رص ميثاقها اإىل مهمات 
حلفظ ال�شالم يف اخلارج. لكن مع 
ال�رصاعات  وا�شتعال  الوقت  مرور 
داخل  الأهلية  واحلروب  الدولية 
دول العامل الثالث، اأ�شبحت هناك 
تقوم  قوة  لتاأ�شي�ش  ملحة  �رصورة 
وبالفعل  ال�شالم.  حفظ  مبهام 
بعد  وتعمل  القوات،  تلك  تاأ�ش�شت 
ي دعوة من احلكومة امل�شيفة،  تلِقّ
النزاع.  اأطراف  جميع  وموافقة 

الأممية  املنظمة  تر�شل  وبذلك 
ت�شوية  اإىل  التو�شل  بعد  قواتها 
النار  اإطالق  اأو وقف  النزاع،  حلل 
من  اأي  اعرتا�ش  عدم  ب�رصط 
اأع�شاء جمل�ش الأمن الدويل، لأنه 

امل�شئول عن قرار ن�رصها.
انهيار  وحتى  تاأ�شي�شها  ومنذ 
كان  ال�شابق،  ال�شوفيتي  الحتاد 
مق�شوًرا  الأممية  القوات  تدخل 
جماًل  لي�شت  التي  املناطق  على 
للتناف�ش بني ال�رصق والغرب، حيث 
مهام  ال�شالم  حفظ  لقوات  كان 
الباردة. ويف  احلرب  اأثناء  حمددة 
حني �شاهم وجود تلك القوات يف 
العديد من املناطق يف منع تفاقم 
-يف  فاإنها  ال�رصاعات؛  بع�ش 
القيام  ت�شتطع  مل  اأخرى-  اأحياٍن 
يف  النموذج  هذا  ويتج�شد  بذلك. 
حيث   1973 اأكتوبر  حرب  اأعقاب 
يف  ال�شالم  حفظ  قوات  جنحت 
على  النار  اإطالق  وقف  تطبيق 
طول احلدود امل�رصية- يف �شيناء 
مع الكيان ال�شهيوين، ولكنها ف�شلت 
طول  على  ذاته  بالأمر  القيام  يف 
يف  ال�شورية-الإ�رصائيلية  احلدود 

مرتفعات ه�شبة اجلولن.
-وفًقا  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
منح  من  الرغم  على  للمقالة- 
نوبل  جائزة  ال�شالم  حفظ  قوات 
اأن  اإل   1988 عام  يف  لل�شالم 
تاأثريها العاملي ل يزال حمدوًدا. 
القرن  من  الت�شعينيات  اأوائل  فمع 
املن�رصم، �شاركت القوات الأممية 
اأكرث  ال�شالم  حلفظ  عمليات  يف 
مما �شاركت فيها على مدى اأربعني 
التفاوؤل  لكن  تاأ�شي�شها،  منذ  عاًما 
حولها �رصعان ما تال�شى بعجزها 
عمليات  يف  مبهامها  القيام  عن 

عديدة.

اأ�سباب الف�سل

الغالب  يف  اأنه  اإىل  املقالة  تُ�شري 
لالأمم  التابعة  القوات  تف�شل  ما 
املتحدة حلفظ ال�شالم يف حتقيق 
من  العديد  يف  الرئي�شية  اأهدافها 
اأرجع  وقد  انت�شارها.  مناطق 

»اأوتي�شري« اأ�شباب ف�شلها اإىل عدة 
عوامل، هي على النحو التايل:

- نق�ض املوارد:  اأولاً

اأ�شارت املقالة اإىل اأنه من ال�شعب 
الأمم  منظمة  على  اللوم  اإلقاء 
املتحدة ب�شاأن تلك امل�شاألة؛ لأنها 
املادية  امل�شاهمات  على  تعتمد 
ه  تُوِجّ ما  وعادًة  اأع�شائها.  من 
اللوم  ال�شالم  قيادات قوات حفظ 
لعدم  الدويل  الأمن  جمل�ش  اإىل 
وعالوة  الكافية.  املوارد  توفريه 
العظمى  القوى  فاإن  ذلك،  على 
التي  بالأزمات  كثرًيا  تكرتث  ل 
الأممية  القوات  اأجلها  من  تر�شل 
يف ظل قلة املوارد املتاحة للقيام 

مبهامها.
 فعلى الرغم من اأن ميزانية قوات 
حفظ ال�شالم ت�شل اإىل 7 مليارات 
دولر �شنوًيّا، اإل اأنها متثل اأقل من 
ن�شف الواحد باملائة من اإجمايل 
ومن  العاملي.  الع�شكري  الإنفاق 
اأن  للمقالة-  -وفًقا  املتوقع 
ت�شاعد الأمم املتحدة يف حل اأكرث 
من ربع احلروب الدائرة يف العامل 
امليزانية.  تلك  على  بالعتماد 
القوية  الدول  تقدم  عندما  وحتى 
والدول التي ت�شاهم بقواتها موارد 
حفظ  عمليات  لإحدى  وفرية 
ما  غالبًا  جهودها  فاإن  ال�شالم؛ 
قوات  قيادات  ترى  ولذا،  تف�شل. 
اأنه ل بد من توفري  حفظ ال�شالم 
الدعم املايل واللوجي�شتي الالزم، 
واملزيد من الأ�شخا�ش املدربني؛ 
لإجناح مهماتها يف حتقيق ال�شالم 
وال�شتقرار مبناطق النزاع. وتدعو 
على  القيود  و�شع  اإىل عدم  كذلك 
عمل قوات حفظ ال�شالم لأن هذا 

يوؤدي اإىل نتائج ماأ�شاوية.
ثانًيا- تبني ا�شرتاتيجية خاطئة: 

الأمم  ا�شرتاتيجية  تتجاهل 
املواطنني  مع  التعامل  املتحدة 
تف�شل  املقابل  ويف  العاديني، 
التعامل مع النخب. وبذلك، تغفل 
مبا  القيام  عن  الأممية  املنظمة 
ينبغي من خالل تبني ا�شرتاتيجيات 
تركز على نهج »من اأ�شفل لأعلى«، 
والذي يقوم على املعرفة اجليدة 
النت�شار،  مناطق  مبجتمعات 
ال�شعوب  مب�شاركة  وال�شماح 
اأنف�شهم للو�شول اإىل اأف�شل ال�شبل 

لتعزيز ال�شالم. 
بع�ش  اأن  اإىل  املقالة  وت�شري 
ال�شكان يف املناطق التي تعمل بها 
من  يَ�ْشُكون  ال�شالم  حفظ  قوات 
تقوم  ما  قلياًل  واأنها  غطر�شتها، 
ويرونها  وينتقدونها،  باأعمالها، 
كما  لال�شتعمار.  جديًدا  �شكاًل 
مب�شاركة  الدعاءات  بع�ش  تنت�رص 

التعذيب  يف  جنودها  بع�ش 
والعتداءات اجلن�شية وال�شتغالل 
مما ت�شبب يف �رصر ج�شيم ل�شمعة 
مما  وانطالًقا  املتحدة.  الأمم 
�شبق؛ فاإن ال�شكان املحليني غالبًا 
ما يرف�شون التعاون مع املبادرات 

الأممية. 
الأمم  نهج  »اأوتي�شري«  وينتقد 
احلروب  اإنهاء  يف  املتحدة 
با�شت�شافة  امل�شلحة  والنزاعات 
اأجل  من  ومكلفة  كبرية  موؤمترات 
احلكومات  بني  التفاقات  اإبرام 
وتنظيم  املتمردين،  والقادة 
�شعف  ويكمن  قومي.  ت�شويت 
يف  للمقالة-  -وفًقا  النهج  هذا 
التناف�ش  نتاج  لي�شت  احلروب  اأن 
فح�شب؛  الدويل  اأو  القومي 
ا.  اأي�شً املحلي  التناف�ش  واإمنا 
يتعلق  عندما  اأنه  الكاتب  ويُ�شيف 
املتحدة  الأمم  بتحديد  الأمر 
تكمن  امل�شكلة  فاإن  لالنتخابات، 
الت�شويت  اأجل  ال�شغط من  اأن  يف 
قد  جاهزة  الدولة  ت�شبح  اأن  قبل 

ي�رص اأكرث مما ينفع.

ا- �ساآلة عدد القوات  ثالثاً
امل�ساركة: 

لي�ش  الأمم املتحدة  اأن  اإىل  نظًرا 
بها،  خا�شة  ع�شكرية  قوات  لديها 
ال�شالم تعمل يف  واأن قوات حفظ 
حتتية  وبنية  قا�شية  ظروف  ظل 
فا�شدين؛  وم�شئولني  متهالكة 
على  امل�شاركة  القوات  عدد  فاإن 
ما  وغالبًا  للغاية.  �شئيل  الأر�ش 
بحياة  املخاطرة  يف  الدول  ترتدد 
متلك  ل  �رصاعات  يف  جنودها 
غالبًا  ولذلك،  فيها.  م�شلحة  اأي 
لتح�شد  �شهوًرا  الأمر  ي�شتغرق  ما 
التي  القوات  الأممية  املنظمة 
مب�شاركة  الأمر  وينتهي  حتتاجها، 
اأجور  وذوي  مدربني  غري  جنود 

�شعيفة. 
رابًعا- تدخل �شباط بع�ش الدول 
يحتاُج  ال�شالم:  يف عمليات حفظ 
اإجبار  اإىل  الدويل  الأمن  جمل�ش 
على  بقواٍت  ت�شاهم  التي  الدول 
العمليات  يف  التدخل  عن  التوقف 
�شباطها  ومطالبة  الأر�ش،  على 
ولكن  القيادي.  الت�شل�شل  باحرتام 
ميكنها  ل  ال�شالم  حفظ  قوات 
اإلقاء امل�شئولية على جمل�ش الأمن 

ب�شاأن جميع اأوجه الق�شور.

حماولت الإ�سلح

املراقبني  من  الكثري  توجيه  مع 
ال�شالم،  حفظ  لقوات  النقد 
اأهمية  املتحدة  الأمم  اأدركت 
اخلا�ش  النهج  يف  التفكري  اإعادة 
اأوىل  وبداأت   1999 عام  يف  بها 

العام ذاته،  حماولت الإ�شالح يف 
عندما اأعلن الأمني العام للمنظمة 
عن  اأنان«  »كويف  اآنذاك  الأممية 
العمليات  تزايد  منع  يف  رغبته 
طلب  لذلك،  ونتيجة  الفا�شلة. 
الدويل.  التدخل  عن  تقريرين 
اإ�شالحات  لإجراء  كان  اأحدهما 
جلعل  ال�شالم  حفظ  قوات  على 
اأما  اأكرث كفاءة وفاعلية.  عملياتها 
الآخر، فقد اأر�شى مبداأ »م�شئولية 
اأن  على  يركز  الذي  احلماية«، 
اأخالقًيّا  م�شئول  الدويل  املجتمع 
التي تعي�ش  عن م�شاعدة ال�شعوب 
يف الدول غري القادرة على حماية 
مواطنيها من النتهاكات اخلطرية 

حلقوق الإن�شان.
وقد اأدى ذلك اإىل تطور نهج قوات 
تقت�رص  تعد  فلم  ال�شالم،  حفظ 
اإطالق  مهامها على مراقبة وقف 
لها  اأ�شبح  ذلك،  من  وبدًل  النار. 
با�شتخدام  ا�شتباقي  موقف 
املقاتلني  ملنع  الع�شكرية  القوة 
تكرار  لتجنب  العنف،  ارتكاب  من 
اأو  الأحداث املاأ�شاوية يف رواندا 
كما  املثال.  �شبيل  على  البو�شنة، 
احلفاظ  على  تركز  اأ�شبحت  اأنها 
بدًل  الدول،  داخل  ال�شالم  على 
بني  احلروب  اإنهاء  حماولة  من 
اإىل  بالإ�شافة  فح�شب.  الدول 
تو�شع مهامها لت�شمل اإعادة تنظيم 
وتنظيم  ال�شكان  حلماية  اجليو�ش 

النتخابات.
كما اأن الهيكل الوظيفي �شهد بع�ش 
و�شم  اجلنود،  بتدريب  التطوير 
يف  خرباء  املتحدة  الأمم  بعثات 
جمال التنمية وال�شيا�شة والقت�شاد 
ا  واأي�شً الإن�شان،  وحقوق  والإدارة 
اإزالة الألغام الأر�شية والنتخابات 
ونتيجة  والت�شالت.  والإعالم 
لتلك التطورات؛ فاإن قوات حفظ 
للغاية  خمتلفة  اأ�شبحت  ال�شالم 
احلرب  خالل  عليه  كانت  عما 

الباردة.
ت�شهد  مل  اأنها  من  الرغم  وعلى 
لالإ�شالح  جادة  اأخرى  حماولت 
اأثري موؤخًرا ب�شاأن وجود  �شوى ما 
يف  التفكري  لإعادة  حماولت 
تُدار  التي  احلالية  ال�شرتاتيجية 
تقوم  التي  العمليات  خاللها  من 
اأجل  ال�شالم من  قوات حفظ  بها 
امل�شكلة  فاإن  دائم؛  �شالم  حتقيق 
الفهم  �شوء  يف  تكمن  الأ�شا�شية 
حول كيفية جعل ال�شالم م�شتداًما، 

كما اأ�شارت املقالة.

اإ�سكالية التف�سري

على الرغم من كل التطورات التي 
ال�شالم؛  حفظ  قوات  �شهدتها 
حتقيق  يف  تف�شل  ما  غالبًا  فاإنها 

التوقعات التي خططت لها، حيث 
ي�شتخدم اخلرباء تعريفات متباينة 
يتو�شلون  لذلك  النجاح،  لقيا�ش 
اإىل ا�شتنتاجات خمتلفة. ومن ثم، 
املتحدة،  الأمم  بعثة  ف�شل  فاإن 
وفًقا  تف�شري  م�شاألة  �شوى  يُعد  ل 

للمقالة. 
الإ�شارة  جتدر  ال�شياق،  هذا  ويف 
اإىل  الباحثني  بع�ش  تو�شل  اإىل 
�شبيل  فعلى  اإيجابية،  تقييمات 
»مايكل  الباحثان  تو�شل  املثال، 
�شريجينتي«  و«اإرن�شت  جيليجان« 
الأمم  عمليات  من   ٪8٥ اأن  اإىل 
فرتة  اإطالة  اإىل  اأدت  املتحدة 
ال�شالم اأو تق�شري فرتات احلرب. 
الآخرين  الباحثني  بع�ش  وتو�شل 
ال�شالم  حفظ  قوات  ن�رص  اأن  اإىل 
عدد  قلة  اإىل  يوؤدي  الأممية 
ا  الوفيات يف �شاحة املعركة واأي�شً
عدد القتلى يف �شفوف املدنيني.

من  عدد  تو�شل  املقابل،  ويف 
اأكرث  نتائج  اإىل  الآخرين  الباحثني 
الباحث  تو�شل  فمثاًل  �شلبية. 
»جريميي وين�شنت« اإىل اأن 7٥٪ من 
احلروب الأهلية التي �شاركت فيها 
الأمم املتحدة مت ا�شتئنافها خالل 
ومن  توقفها.  من  �شنوات  ع�رص 
جانبه، قام »مايكل دويل« بدرا�شة 
ووجد  �شالم،  حفظ  عملية   138
العمليات  تلك  ن�شف  من  اأكرث  اأن 
تقريبًا ف�شلت خاللها قوات حفظ 
ال�شالم يف احلد من م�شتوى العنف 
وك�شف  الدميقراطية.  وزيادة 
الذين  الباحثني  لأحد  اآخر  حتليل 
قاموا بدرا�شة 11 مهمة من مهام 
للمنظمة  التابعة  ال�شالم  حفظ 
بينها  اثنتني فقط من  اأن  الأممية 
كانت القوات قادرة فيها على بناء 

�شالم دائم. 

خل�سة القول

 ما تناولته املقالة ل يعني التقليل 
ال�شالم.  حفظ  قوات  اأهمية  من 
النزاع،  مناطق  من  العديد  ففي 
عن  الوحيد  امل�شئول  هي  تعترب 
من  املحليني  ال�شكان  حماية 
من  لها  يتعر�شون  التي  الإ�شاءات 
حتى  املتمردة  اجلماعات  قبل 
واإن كان ذلك ب�شكل متقطع وغري 
متقن. كما اأنه ل توجد هيئة دولية 
يف  ال�شالم  لإحالل  بديلة  اآلية  اأو 
البلدان التي تعاين من ال�رصاعات. 
ونتيجة لذلك، ينبغي اإعادة التفكري 
بها  تدار  التي  ال�شرتاتيجية  يف 
بالنظر  القائمة  الأو�شاع  لتنا�شب 
مهمة  لكل  املحلية  احلقائق  اإىل 
قوات  تتولها  التي  املهام  من 
حفظ ال�شالم، ف�شاًل عن �رصورة 

جتنب اأ�شباب الف�شل.
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ا�سرتاتيجيات خاطئة:

عوامل ف�سل قوات حفظ ال�سالم 
الأممية يف اإنهاء ال�سراعات

تتزايد اأهمية قوات حفظ ال�سلم التابعة للأمم املتحدة يف الدول التي 
مزقتها احلروب وال�سراعات امل�سلحة، ول �سيما تلك التي ل تتواجد بها 

قوات اأمن حكومية قادرة على حتقيق الأمن وال�ستقرار. ويف هذه احلالة، 
تتوىل قوات املنظمة الأممية، اأو ما يعرف بـ«اأ�سحاب القبعات الزرقاء«، 
م�سئولية احلفاظ على الأمن بالدول التي تنت�سر بها. وُتعد تلك القوات 

ثاين اأكرب قوة ع�سكرية منت�سرة يف اخلارج بعد القوات الأمريكية.
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ANEP N°:  1916009343 الو�شط:2019/04/22 الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم غيابي عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الواحد و الع�رشون من �سهر افريل �سنة الفني و ت�سعة ع�رش :2019/04/21
نحن الأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�سهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �سارع اأرن�ستو �سي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
اجلدول  رقم   ،  18/03472  : الفهر�س  رقم  06/05//18 حتت  بتاريخ   ، البحري   / التجاري   : الق�سم   ، القليعة  ال�سادر عن حمكمة   ، �سفحات  ثالثة  من  غيابي  احلكم  على  بناءا 

18/02216
بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي بوا�سطة ر�سالة م�سمنة بتاريخ 2018/12/17 حتت رقم : RR 244 712 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 

بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24.
بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية القليعة بتاريخ : 2018/12/24 

و مبوجب الأمر ال�سادر بتاريخ 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00408 عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون عقد التبليغ 
الر�سمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

بلغنا املدعو )ة( : علو�س جهيد ، ال�ساكن )ة( ب : رقم 85 طريق بو�سماعيل ، القليعة  تيبازة ، احلكم الغيابي ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
18/06/05 ، حتت رقم الفهر�س : 18/03472 ، رقم اجلدول : 18/02216.

و اعلمناه )ها( باأن له )ها( اأجل �سهر واحد  )01( للمعار�سة ي�رشي من تاريخ هذا التبليغ طبقا للمادة 329 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و اإل �سقط حقه )ها( يف ذلك .
كما اعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ساء اجل املعار�سة له اجل �سهر واحد )01( للطعن بال�ستئناف اإذا مت تبليغ احلكم اإىل ال�سخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت 

التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�سخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .



بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني

رئي�س وحدة الدرا�صات 
والتوثيق يف هيئة الأ�صرى

الأ�سرية  احلركة  اختارت  ولقد 
هذا اليوم الذي اأعتقل فيه "�سمري 
كان  كونه   ،1979 عام  القنطار" 
العرب  الأ�رسى  بني  من  الأقدم 
ت�سعة  اأم�سى  من  وهو  حينذاك. 
ب�سكل  ونيف  عاما  وع�رسين 
 2008 يتحرر عام  اأن  قبل  متوا�سل 

وي�ست�سهد يف العام 2015.
وال�سعب  التاريخ  ذلك  ومنذ 
بال�سكل  �سنويا  يحييه  الفل�سطيني 
العرب،  الأ�رسى  بهوؤلء  يليق  الذي 
لت�سحياتهم  وتقديرا  لهم  وفاء 
الأ�سقاء  هوؤلء  لعوائلهم.  وتكرميا 
و�سحوا  نا�سلوا  الذين  العرب 
وق�سيتها  فل�سطني  لأجل  واعتقلوا 

الق�سية  باأن  ليوؤكدوا  العادلة، 
من  يوٍم  يف  تكن  مل  الفل�سطينية 
الفل�سطينيني  تخ�ص  ق�سية  الأيام، 
هي  ومازالت  كانت  بل  فقط، 
لذا  مكان،  كل  يف  العرب  ق�سية 
ومن  واناثا  ذكورا  العرب  �سارك 
خمتلف اجلن�سيات العربية اإخوانهم 
املحتل  مقاومة  يف  الفل�سطينيني 
عنها  ودفاعاً  ولأجلها  الإ�رسائيلي، 
ف�سال  ال�سهداء،  اآلف  العرب  قّدم 
اإذ  عن املئات من العرب الأ�رسى، 
امل�ساركة  من  عربية  دولة  تخُل  مل 
يف مقاومة الحتالل الإ�رسائيلي اأو 
ومعتقالته  �سجونه  داخل  التمثيل 
الأرا�سي  لباقي  احتالله  منذ 
الفل�سطينية عام 1967، فكان هناك 
اأ�رسى م�رسيون ولبنانيون واأردنيون 
ومغربيون  وعراقيون  و�سوريون 
وتون�سيون  وجزائريون  و�سودانيون 
كما  وغريهم.  وليبيون  و�سعوديون 

الأ�سرية  �سهداء احلركة  قائمة  واأن 
الأ�رسى  من  الأخرى  هي  تخُل  مل 

العرب.
ورمبا كان من بع�ص ف�سائل ال�سجن، 
على  التعرف  فر�سة  لنا  اأتاح  اأنه 
بلدان  من  العرب  الأ�رسى  ع�رسات 
والذين  خمتلفة،  عربية  وجن�سيات 
وبعائالتهم،  بهم  تربطنا  تزال  ل 
الأ�رسى  وبعائالت  بنا  وتربطهم 
ملا  ال�سجن  ولول  قوية،  عالقات 
ن�ساأت  وملا  هوؤلء،  على  تعرفنا 
نفخر  حميمة  عالقات  بيننا  فيما 
بها  ونعتز  حمررين  كاأ�رسى  بها 

كفل�سطينيني.
وهوؤلء جميعا، ذكورا واناثا، ي�سكلون 
فهم  الفل�سطيني.  لل�سعب  مفخرة 
اإخوانهم  مع  �سويا  �سطروا  الذين 
الفل�سطينيني اأروع �سفحات الوحدة 
والتالحم والن�سال العربي امل�سرتك 
الإ�رسائيلي.  الحتالل  مواجهة  يف 

�سفحات  كذلك  �سطروا  من  وهم 
لذا  الق�سبان.  خلف  م�سيئة 
�ستبقى الذاكرة الفل�سطينية حتفظ 
وكيف  قلب.  ظهر  عن  اأ�سماءهم 
تن�ساهم،  اأن  الفل�سطينية  للذاكرة 
الفل�سطيني  التاريخ  جزءمن  وهم 
عريق  تاريخ  من  اأ�سيل  وجزء 
الأ�سرية  الوطنية  احلركة  �سجلته 
املحتل،  �سجون  ق�سبان  خلف 
واملعاناة  بالأمل  حروفه  وخطت 

ودماء ال�سهداء.
ان اإدارة ال�سجون مل متيز يوماً يف 
تعاملها القا�سي، وقمعها وبط�سها 
بني اأ�سري فل�سطيني واآخر عربي. 
وق�سوة  ال�سجن  من  عانوا  فهم 
وتعر�سوا  عانينا،  كما  ال�سجان 
تعذيب  من  له  تعر�سنا  مثلما 
ولرمبا  قا�سية،  ومعاملة  وحرمان 
معاناتهم ت�ساعفت ب�سبب حرمان 
روؤية  من  منهم  العظمى  الغالبية 

عائالتهم طوال �سنوات اعتقالهم 
اأمهات  الذي دفع  الأمر  الطويلة. 
فل�سطينيات اىل ابتداع ما يُعرف 
من  للتخفيف  التبني"  "ظاهرة  بـ 

معاناتهم وتقليل اآثار احلرمان.
وحتل ذكرى يوم "الأ�سري العربي" 
هذا العام يف ظل ا�ستمرار وجود 
من  عربيا  ا�سريا  وع�رسين  �ستة 
والأردن،  وم�رس  ولبنان  �سوريا 
اأحكاما  يق�سون  منهم  �سبعة  واأن 
احلياة(  )مدى  املوؤبد  بال�سجن 
ملرة واحدة اأو ملرات عدة، ولعل 
ال�سوري  العربي  الأ�سري  اأبرزهم 
ه�سبة  من  املقت"  "�سدقي 
الذي  املحتلة،  ال�سورية  اجلولن 
وع�رسين  �سبعة  واأم�سى  �سبق 
ويعاد  يتحرر  اأن  قبل  عاما، 

 25 بتاريخ  الثانية  للمرة  اعتقاله 
�سباط/فرباير عام 2015 وي�سدر 
بحقه حكما بال�سجن الفعلي ملدة 

اأربعة ع�رس عاما.
لكل  التحية  نوجه  اخلتام  ويف 
�سجون  يف  العرب  الأ�رسى 
ولكل  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
الأ�سقاء  من  املحررين  الأ�رسى 
احرتامنا  وجندد  العرب. 
وتقديرنا لهم ووفاءنا لن�سالتهم، 
من  اأ�سيال  جزءاً  باعتبارهم 
الحتالل،  �سد  الن�سالية  احلركة 
مكونات  من  اأ�سا�سي  ومكون 
ون�سالتها  الأ�سرية  احلركة 
وت�سحياتها وانت�ساراتها. و�سيبقى 
يوم "الأ�سري العربي" يوما �ساطعا 
يف التاريخ الفل�سطيني املعا�رس.

ي�صادف يف الثاين والع�صرين من اأفريل من كل عام، ذكرى يوم "الأ�صري العربي"، وهو ذاك التاريخ الذي 
اختارته احلركة الوطنية الأ�صرية يوًما للوفاء لالأ�صقاء العرب، الذين جتاوزوا احلدود وقاوموا الحتالل 

بجانب اخوانهم الفل�صطينيني دفاعا عن فل�صطني ومقد�صاتها، ومن اأجل حرية �صعبها وترابها، واعتقلوا 
وق�صوا من العمر �صنوات وعقود يف �صجون الحتالل الإ�صرائيلي.

يوم الأ�سري العربي
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الأعالم وال�سحافة اجلزائرية 
�سوت اأ�سرانا اىل العامل

الإعالمية  امل�ساحات  �سهدت 
م�ستوياتها،  مبختلف  اجلزائرية 
الفل�سطيني  لل�ساأن  لفتاً  ح�سوراً 
راأ�سها  ملفاته،وعلى  وتطور 
واأ�سار   . والأ�رسى  القد�ص  ق�سية 
فى  املعروف  �سالح"  "خالد  الأخ 
اجلزائرية  الإعالمية  الأو�ساط 
لتفاعل  خالد"  الدين  عز  "باإ�سم 
الق�سايا  مع  اجلزائري  الإعالم 
فى  جنحنا   "  : قائاًل  الفل�سطينية 
�سفارة دولة فل�سطن لدى اجلزائر 
ال�سقيقة فى اجلزائر بابتداع �سيغة 
تعاون واتفاق مع عدد من ال�سحف 
اجلزائرية، لإفراد م�ساحات ثابتة 
تخت�ص  دورية  مالحق  وكذلك 
كق�سايا  الفل�سطينية  بامللفات 
ن�سبة  وحققنا   ، وال�رسى  القد�ص 
مبفردات  وو�سلنا  عالية  متابعة 
جزائرية". اأ�رسة  لكل  ق�سايانا 
خمتلف  من  الكثريون  اأبدى  لقد 
والفل�سطينية  اجلزائرية  الأطياف 
، اإعجاباً بالنقلة النوعية يف تغطية 
احلدث الفل�سطيني ب�سيغ اإقليمية 
ملف  م�سوؤول  عزى  وقد  ودولية، 
ال�رسى فى �سفارة دولة فل�سطني 
"خالد  ال�سقيقة   اجلزائر  لدى 
حر�ص  اإىل  النجاحات  �سالح"  
ي�سم  الذي  العمل  فريق  وكفاءة 

جزائريني  �سحفيني  من  نخبة 
ما  اإىل  ا�سافة  وفل�سطينيني، 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  قدمته 
اجلزائرية من اإمكانات وم�ساحات 
لي�سل   ، وجتربة   فنية  وخربة 
بتفا�سيلهما  ال�سورة  ومعه  الن�ص 
الوا�سحة. ويبدو من خالل ت�سفح 
ال�سحف  �سفحات  على  ورد  ما 
اجلزائرية، اأن لفيف الكتاب �سمل 
وعرب،  وفل�سطينيني  جزائريني 
يف  خ�سي�سا  يكتب  من  ومنهم 
امللفات الفل�سطينية التي تن�رس يف 
اجلزائر. يذكر اأن �سحفاً حكومية 
وو�سحفاً  ؛  حزبية  و�سحفاً 
  ، ال�رسوق  ك�سحيفة  م�ستقلة 
واملواطن،     ، واحلوار،والو�سط 
وجريدة   ، اليوم  ،وال�سالم  والبالد 
 ، التحرير  و�سحيفة   ، العامل 
الأو�سط  واملغرب  اليوم،   واخبار 
،  وغريهم من العناوين العالمية 
وال�سهرية  وال�سبوعية  اليومية 
 ، اجلزائرية   احلوار  كمجلة 
خمتلف  وحتليلياً  اإخباريا  واكبت 
الفل�سطينية.  الق�سايا  عناوين 
واملعتقلني  الأ�رسى  لق�سايا  وكان 
ال�سهيونى  العدو  �سجون  فى 
الأكرب  الن�سيب  ال�رسيف  والقد�ص 
.والتغطية  واملتابعة  الهتمام  من 

امل�سموع  العالم  فى  اليومية 
وحول  واملكتوب.  واملراأى 
ملف  عن  امل�سوؤول  دعا  التجربة، 
ال�رسى وعن ملحق �سوت الأ�سري 
الأخ "خالد �سالح" فى �سفارة دولة 
فل�سطني الذى ت�سدرة عدة �سحف 
والتعاون  بالتن�سيق  اجلزائرية 
اجلزائر  فى  فل�سطني  �سفارة  مع 
على  التجربة  تعميم  �رسورة  اإىل 
واملمثليات  ال�سفارات  باقي 
الفل�سطينية املنت�رسة عرب العامل، 
وتاأمني  اتفاقات  بعقد  تبداأ  كي 
الإعالم  و�سائل  مع  تعاون  �سيغ 
ياأخذ  كي  املختلفة،  الدول  يف 
�رسحاً  حقه  الفل�سطيني  اخلرب 
�سعبياً  فعاًل  ينتج  وحتى  وحتلياًل، 
كافة  لفل�سطني يف  داعماً  ور�سمياً 
اأكد  ال�سياق  هذا  يف  املجالت. 
العالميني  من  كثرياً  اأن  "�سالح" 
فل�سطني،  يدعمون  العامل  يف 
توا�سل  �سوى  يتطلب  ل  وتفعيلهم 
التعاطف  ل�ستثمار  عمل  وخطط 
اعالمية  خمرجات  اإىل  و�سولً 
يف  الفل�سطيني  للح�سور  ت�سيف 
حدث  ما  وهذا  العاملي،  ال�سمري 
وال�سقيقة  احلبيبة  اجلزائر  يف 
اأن  ميكن  وما    ، لفل�سطني  التوئم 

يبنى عليه يف مناطق اأخرى.

�سياء  الفل�سطيني  الأ�سري  اأكد 
الفالوجي   ( الأغا  �ساكر  زكريا 
كمال  الفردان  ل�سهداء  الثائر   )
يو�سف  واأبو  عدون  وكمال  نا�رس 
�سجون  يف  املعتقل  النجار 
 27 منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل 
تاريخ 10 / 10 / 2015  عاما يف 
اأقوى  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اأن 
والعزل  وال�سجن  القتل  اإرادة  من 
والتع�سف التي متار�سها وترتكبها 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي بحقهم 
اللحظة  منذ  ال�ساعة  مدار  على 

الأوىل لعتقالهم .
الأغا  �سياء  الأ�سري  واأ�ساف 
ال�سهداء  ملفو�سية  ر�سالة  يف 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
الأ�سري  راأ�سها  وعلى  غزة  قطاع 
ع�سو  الربديني  تي�سري  املحرر 
يف  فتح  حلركة  الثوري  املجل�ص 
لالأ�سري  الوطني  اليوم  مع  تزامن 
 2019 ني�سان   17 يف  الفل�سطيني 
ومع اليوم الوطني لالأ�سري العربي 
يف 22 ني�سان ومتزامنة مع ذكرى 
وقانا  يا�سني  ودير  جنني  مذابح 
جهاد  اأبو  القائد  وا�ست�سهاد 

ود   1988 اأفريل   16 يف  الوزير 
 17 يف  الرنتي�سي  العزيز  عبد   .
الفردان  و�سهداء   2004 ني�سان 
القادة كمال نا�رس وكمال عدوان 
ني�سان  النجار يف 10  واأبو يو�سف 
يوم  ذكرى  مع  تزامن  ويف   1973
يف  والأربعني  الرابع  ميالده 
الأ�رسى  اأن   1975 ني�سان   19
راأ�سهم  وعلى  الفل�سطينيني 
اأجل  من  ولدوا  القدامى  الأ�رسى 
كمقاتلي  واأنهم  �سعبهم  يحيا  اأن 
واإ�سناد  وبدعم  وكرامة  حرية 
ال�سعب الفل�سطيني يف كافة اأماكن 
تواجده �سوف ينت�رسون على لغة 
املوت وال�سجن والعزل وكل األوان 
متار�سها  التي  الإرهاب  وقوانني 
ب�سوء  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
ال�سيا�سي  الهرم  راأ�ص  اأخ�رس من 
يف دولة الحتالل الإ�رسائيلي .   

الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  وذكر 
با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى 
يف  فتح  حركة  وممثل  واجلرحى 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة 
اأنه  غزة  قطاع  يف  والإ�سالمية 
الأ�سري  يحط  اأن  املقرر  من  كان 
حراً  بقدميه  الأغا  �سياء  القائد 

 2013 دي�سمرب   29 الأحد  يوم  يف 
راأ�سه مبدينة  م�سقط  اأر�ص  على 
غزة  قطاع  جنوب  يف  خانيون�ص 
مع  ال�سيا�سي  الإتفاق  اإطار  يف 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
لالإفراج عن اأ�رسى ما قبل اأو�سلو 
ل  الإ�رسائيلي  الإحتالل  اأن  اإل 
يزال ميار�ص الت�سويف واملماطلة 
والتنكر  وامل�ساومة  وال�سغط 
حلق الأ�رسى القدامى يف احلرية 
ويرف�ص الإلتزام بالإتفاقيات التي 
يف  ودولية  عربية  برعاية  متت 
الإفراج عن اأ�رسى الدفعة الرابعة 

لأ�رسى ما قبل اأو�سلو.
واأو�سح الوحيدي اأن الأ�سري �سياء 
يف  خانيون�ص  �سكان  من  الأغا 
يد  اعتقل على  كان  جنوب قطاع 
قوات الإحتالل الإ�رسائيلي يف 10 
قيامه  خلفية  على   1992 اأكتوبر 
بتنفيذ عملية فدائية يف مغت�سبة 
قطيف  غو�ص  مبجمع  جانيتال 
اأ�سفر  ما  اآنذاك  الإ�رسائيلي 
كان  اإ�رسائيلي  �سابط  مقتل  عن 
�سارك يف اإغتيال �سهداء الفردان 
القادة الثالث كمال عدوان وكمال 

نا�رس واأبو يو�سف النجار .

يف ذكرى يوم ميالده

الأ�سري �سياء الأغا : ولدنا لنحيا ولننت�سر على 
لغة املوت ولن يرهبنا بط�ش ال�سجان  
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ما  هنالك  �أن  حمدونة   د.  وبني 
باأو�ضاع  �أ�ضري   )5700( من  يقارب 
على  �لإبقاء  حيث   ، تطاق  ل  
�لزيار�ت  ومنع  �لت�ضوي�ش  �أجهزة 
وفق  �لهاتفى  �لت�ضال  وعدم 
بالإ�ضافة  �ل�رض�ب،  �نهاء  �تفاق 
 ، �لنفر�دي  �لعزل  �ضيا�ضة  �ىل 
  ، �لإد�رية  �لعتقالت  وت�ضاعد 
وتو��ضل �لتفتي�ضات ، ومنع �لتعليم 
�جلامعى و�لثانوية �لعامة  ، ومنع 
�لطعام كما  ، و�ضوء  �لكتب  �إدخال 
ونوعا ، و�لنقل �ملفاجىء �لفردى 
�لعتقال  و�أماكن  و�جلماعى 
من  �لأدنى  للحد  تفتقر  �لتى 
و�ضيا�ضة   ، �لآدمية  �حلياة  �رضوط 
لذوى  وخا�ضة  �لطبى  �ل�ضتهتار 
�لأمر��ش �ملزمنة وملن يحتاجون 
و�قتحامات   ، عاجلة  لعمليات 
�لفرق �خلا�ضة للغرف و�لأق�ضام .

و�أ�ضاف �أن ما يقارب من 26 % من 
�لأ�رضى يعانون من �أمر��ش خمتلفة 
�لحتجاز  لظروف  �أ�ضبابها  تعود 
و�ضوء  �ل�ضيئة  و�ملعاملة  �ل�ضعبة 
يتلقون  ل  جميعا  وهوؤلء  �لتغذية 
�لرعاية �لالزمة ، منهم ما يقارب 
من  10% باأمر��ش مزمنة وحتتاج 
طبية  ومتابعة  جر�حية  لعمليات 

و�لقلب  كال�رضطان  متخ�ض�ضة 
و�ل�ضغط  و�لغ�رضوف  و�لكلى 
و�لبو��ضري  و�لروماتزم  و�لربو 
ودون  و�لقرحة  �لدهون  وزيادة 

�أدنى �هتمام .
�أن كل من دخل  و�أكد د. حمدونة 
مور�ش  �لإ�رض�ئيلية  �ل�ضجون 
بحقه �أ�ضكال متعددة من �لتعذيب 
��ضتثناء  بال  و�جل�ضدي  �لنف�ضي 
حلظة  منذ  �لتعذيب  ويبد�أ   ،
�إدخال  �لعتقال وما ي�ضاحبه من 
�خلوف و�لرعب يف قلوب �لأهايل، 
�إبر�ز  �لحتالل  يتعمد  حيث 
�لأ�ضري  جتاه  و�لأجر�م  �لق�ضوة 
نف�ضه و�أمام �أبنائه و�أهله ، و�لتعمد 
فيها  �ملبالغ  �لقوة  ��ضتخد�م  يف 
بع�رض�ت  و�لق�ضوة  �لتحقيق  فى 

�لو�ضائل �ملمنوعة دولياً .
م�ضيفاً �أن دولة �لحتالل تعتقل ما 
�إد�رى فى  500 معتقل  يقارب من 
�أو حماكمة  �ل�ضجون ، بدون تهمه 
، مبلف �رضي ل ميكن للمعتقل �أو 
وميكن   ، عليه  �لإطالع  حماميه 
�لإد�ري  �لعتقال  �أمر  جتديد 
بال�ضتئناف  للتجديد  قابلة  مر�ت 

.
من    يقارب  ما  هنالك  �أن  و�أ�ضاف 

 ، �لد�مون  �ضجن  يف  �أ�ضرية   47
بحقهن  �لحتالل  دولة  ترتكب 
كاحلرمان  �لنتهاكات  ع�رض�ت 
�لطبي،  و�لهمال  �لأطفال،  من 
�ل�ضجن  د�خل  �لعقابات  و�أ�ضكال 
و�لقوة،  و�لعزل  بالغر�مة 
تليق  ل  �أماكن  يف  و�لحتجاز 
�ل�ضتفز�زية  و�لتفتي�ضات   ، بهن 
و�ضوء   ، �ل�ضجون  �إد�رة  قبل  من 
�أثناء خروجهن للمحاكم  �ملعاملة 
�إىل  ق�ضم  من  حتى  �أو  و�لزيار�ت 
�لزيار�ت  من  و�حلرمان  �آخر، 

�أحياناً.
ق�ضية  على  حمدونة  د.  و�ضدد 
و�لبالغ  �ل�ضجون  يف  �لأطفال 

طفل   250 من  يقارب  ما  عددهم 
�ضارخة  لنتهاكات  يتعر�ضون 
و�ملو�ثيق  �لأعر�ف  كل  تخالف 
حمايتهم  تكفل  �لتى  �لدولية 
و�لنف�ضية  �جل�ضدية  وحقوقهم 
باأهليهم  وتو��ضلهم  و�لتعليمية 
فقد�ن  من  �لقا�رضون  ويعانى   ،
و�لثقافية  �ل�ضحية  �لعناية 
مر�ضدين  وجود  وعدم  و�لنف�ضية 
و�لتخويف   ، �ل�ضجن  د�خل 

و�لتنكيل بهم �أثناء �لعتقال .
وطالب د. حمدونة بانهاء  �ضيا�ضة 
�لعزل �لنفر�دى و�لذى يعد �أق�ضي 
�إليها  تلجاأ  �لتي  �لعقوبات  �أنو�ع 
�إد�رة م�ضلحة �ل�ضجون �لإ�رض�ئيلية 

�حتجاز  يتم  ، حيث  �لأ�رضى  �ضد 
زنز�نة  يف  منفرد  ب�ضكل  �لأ�ضري 
لفرت�ت طويلة من  معتمة و�ضيقة 
�لزمن ل ي�ضمح له خاللها �للتقاء 
مع  �ت�ضال  و�ضائل  وبال  بالأ�رضى 

�لعامل �خلارجي .
وطالب د. حمدونة و�ضائل �لعالم 
و�ملوؤ�ض�ضات �حلقوقية و�لن�ضانية 
 " و�لدولية  و�لعربية  �ملحلية   "
بحق  �لحتالل  �نتهاكات  بك�ضف 
�لأ�رضى يف �ل�ضجون �ل�رض�ئيلية ، 
و�ل�ضغط عليه لوقفها ، وحما�ضبة 
�ل�ضجون  م�ضلحة  �إد�رة  �ضباط 
�لإ�رض�ئيلية  �لأمنية  و�جلهات 
�لنتهاكات  تلك  عن  مل�ضئوليتها 
�لدولية  لالتفاقيات  و�خلروقات 

ولأدنى مفاهيم حقوق �لن�ضان .
ودعا د. حمدونة �جلهات �لر�ضمية 
كافة �جلهود على  لبذل  و�لأهلية 
ثالث �أ�ضعدة " �عالمية وقانونية 
وجماهريية " ملناه�ضة �ضيا�ضات 
�ضلطات �لحتالل بحق �لأ�رضى ، 
�لقانونى  �مل�ضتوى  على  م�ضدد� 
لتثبيت مكانتهم �لقانونية كطالب 
�لدفاع  حق  �إىل  ��ضتناد�ً  حرية 
�ل�رضعي عن �لنف�ش، وحق تقرير 
�جلمعية  تو�ضية  وفق  �مل�ضري 

�لتى  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
ممار�ضة  وتاأمني  لحرت�م  نادت 
�لرو�ية  ودح�ش   ، �حلق  هذ� 
�لأ�رضى  بت�ضوير  �ل�رض�ئيلية 
خلفية  على  و�ضجناء  كارهابيني 
على  موؤكد�ً   ، وخمالفات  جنح 
و�لقيمي  �لقانوين  �لإجماع 
و�لأخالقي و�لإن�ضاين �ملتفق عليه 
، و�لتاأكيد على حقوقهم �لإن�ضانية 
، وفقاً للمادة �لثالثة �مل�ضرتكة يف 
و�لتي  �لأربع  جنيف  �تفاقيات 
جلميع  �إن�ضانية  مبعاملة  تطالب 
�لأ�ضخا�ش )�لأ�رضى و�ملعتقلني( 
لالأذى،  تعري�ضهم  وعدم  �ضو�ء، 
�لآ�رضة  �لدولة  على  وحترم 
و�لت�ضويه،  �لقتل،  �أو  �لإيذ�ء 
�لقا�ضية،  و�ملعاملة  و�لتعذيب، 
و�لال�إن�ضانية، و�ملهينة، و�حتجاز 
�لرهائن، و�ملحاكمة غري �لعادلة( 
، وطالب بالتعاون مع جمموعات 
حقوقية  ومنظمات  دولية  �ضغط 
و�ن�ضانية ومع �لربملانات �لدولية 
على  لل�ضغط  �لدويل  و�ملجتمع 
هذ�  مترير  لوقف  �لحتالل 
و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءة  �لقانون 
و�لعد�لة  للقانون  ��ضتناده  لعدم 

�لن�ضانية .

مركز الأ�شرى للدرا�شات

االأ�ضرى جاهزون ال�ضتئناف اخلطوات الن�ضالية
 يف حال املماطلة من اإدارة ال�ضجون

اأكد مدير مركز الأ�شرى للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونة اليوم ال�شبت اأن احلركة الوطنية الفل�شطينية الأ�شرية جاهزة ل�شتئناف 
اخلطوات الن�شالية بكل اأ�شكالها يف حال املماطلة من قبل اإدارة م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية يف تطبيق ما مت التفاق عليه بني الطرفني ، 

واأدى اإىل انهاء ال�شراب املفتوح عن الطعام .

تقرير : فادي �لع�ضا- بيت حلم
�للقاء  بدء  بعد  معدودة  ثو�ن 
�أم  ر�بعة  �حلاجة  مع  �ل�ضحفي 
�أبو  عماد  �لفل�ضطيني  �لأ�ضري 
لتجه�ش  كافية  كانت  عجمية، 
�لذي  جنلها  على  ح�رضة  بالبكاء 
مل حتت�ضنه منذ 17 عاما، ب�ضبب 
�حلكم عليه بال�شجن مدى �حلياة 

ب�ضجون �لحتالل.
لالأ�ضري  يوم  هناك  يكون  �أن 
�ضيئا  يعني  ل  فهذ�  �لفل�ضطيني 
لأم عماد، لأن جنلها ل يغيب عن 
�ضيء  كل  �لعام،  �أيام  طو�ل  بالها 
لي�ضت  وهي  به،  يذكرها  حولها 
حتيي  حتى  ملنا�ضبة  بحاجة 

ذكر�ه.
نت  �جلزيرة  عرب  ر�ضالة  �أبرقت 
من  �إنه  فيها  قالت  �لعامل،  �إىل 

حقها كاأم �أن ترى �بنها يف بيتها، 
�ل�ضجون  �إىل  فزيار�تها �ملتكررة 
حتطم  �أن  قبل  ج�ضدها،  �أنهكت 
معنوياتها ويندثر �أملها باأن تعي�ش 

مع عماد ما تبقى من حياتها.
-�لتي  ر�بعة  �حلاجة  بدت 
لالجئني  �لدهي�ضة  خميم  ت�ضكن 
جنوب  حلم  بيت  مدينة  جنوب 
منهكة  �ملحتلة-  �لغربية  �ل�ضفة 
تكاد  �ضيئة.  �ضحية  حالة  ويف 
�هلل  تدعو  �لبكاء،  عن  تتوقف  ل 
وحتت�ضنه  �بنها  ترى  �أن  تعاىل 

�آخر �أيام حياتها.

الــ 17 من اأفريل

على  ين�ضحب  عماد"  "�أم  حال 
عائالت �أكرث من �ضتة �آلف �أ�ضري 
�إحياوؤه  يتم  �لذي  �لأ�ضري  يوم  يف 

�لفل�ضطينيني،  منازل  معظم  يف 
�لتي ل  �لعتقال  ب�ضبب حمالت 

تتوقف.
�أ�رض   1965 �أفريل  من   17 �لـ  يف 
�لفل�ضطينَي  �ملو�طَن  �لحتالُل 
حممود بكر حجازي بعد تنفيذه 
عملية فد�ئية باملدينة �ملقد�ضة 
مت  �لتاريخ  ذلك  ومنذ  �ملحتلة، 

�إحياء يوم �لأ�ضري �لفل�ضطيني.
يف  �أنه  �لبع�ش  يرى  �ملقابل،  يف 
جل�ضات  �أوىل  ُعقدت   1974 عام 
�لفل�ضطيني،  �لوطني  �ملجل�ش 
�لفل�ضطينيني  دفع  ما  وهو 
�إحياء  �أجل  من  تاريخا  لختياره 

يوم �لأ�ضري.
�لأ�ضري  با�ضم نادي  �لناطق  يقول 
عبد �هلل �لزغاري �إن �ضعبه يحيي 
بعمليات  للتذكري  �ليوم  هذ� 

�ليوم،  حتى  �مل�ضتمرة  �لعتقال 
و�لتي بد�أها �لحتالل قبل 1948 
حالة  مليون  قر�بة  �إىل  وو�ضلت 

�عتقال.

اأطفال ون�شاء وم�شنون

للجزيرة  بحديثه  �لزغاري  يعدد 
�لحتالل،  ب�ضجون  �لأ�رضى  نت 
ومنهن  �أ�ضرية   47 فمنهم 
باأحكام  قا�رض�ت حمكوم عليهن 
 250 كذلك  ومنهم  �لأمد،  طويلة 
ممن تقل �أعمارهم عن 16 عاما، 

ومنهم من دون �لـ 12 عاما.
يذكر  �لأ�ضري  يوم  �إن  �أي�ضا  يقول 
�لالمنتهي،  �لإد�ري  بالعتقال 
و�لذي يُحكم فيه قر�بة خم�ضمئة 
�أكرث من  �أم�ضى  �أ�ضري، منهم من 
من  �لنوع  هذ�  يف  �ضنو�ت  ع�رض 

�لعتقال.
�لأ�ضري�ن  يُ�ضتذَكر  �لأ�ضري،  يوم 
كرمي وماهر يون�ش �لأكرث مكوثا 
 37 منذ  �لحتالل  �ضجون  يف 

عاما.
يف  بقي  �لذي  �لربغوثي  ونائل 
حترر  �أن  بعد  عاما   39 �لأ�رض 
�أعيد   2011 عام  �ضاليط  ب�ضفقة 
مو�طنا  �ضبعني  رفقة  �عتقاله 
�لعالية  �لأحكام  �لحتالل  �أعاد 
�رض�حهم  يُطلق  ومل  بحقهم، 

ونكث بهذ� �لتفاق.
و�أكرب �لأ�رضى �ضنا فوؤ�د �ل�ضوبكي 
)80 عاما( �ملحكوم عليه بال�ضجن 
عاما   15 �أم�ضى  عاما،  لع�رضين 

منها يف �لأ�رض.

تذكري بالأبطال

يف  مو�طنيه  �أن  �لزغاري  ويرى 
�لفعاليات  يطلقون  �لأ�ضري  يوم 
وخارجيا،  د�خليا  �لت�ضامنية 
�ملركزية  �لق�ضية  هذه  وتربز 
�لأجيال  لإبقاء  فل�ضطني  ل�ضعب 
�لِعظام  هوؤلء  تتذكر  �لقادمة 
وحياتهم  بحريتهم  �ضحو�  �لذين 

من �أجل وطنهم.
عاليا  �ل�ضوت  رفع  وجوب  ويوؤكد 
عن  و�حلديث  معهم  للت�ضامن 
�ملحافل،  كل  يف  ق�ضاياهم 
�أن  �أجمع  للعامل  ر�ضالة  و�إي�ضال 
لل�ضعب  موِحدة  �لأ�رضى  ق�ضية 
�إن�ضانية  لأنها  �لفل�ضطيني 

خال�ضة.
�أمل  على  �لأ�رضى  �أهايل  ويعي�ش 
تبادل مع �ملحتل  تنفيذ عمليات 
لالإفر�ج عن �أبنائهم من �ضجونه.

يوم االأ�ضري الفل�ضطيني.. اآالم واآمال



رئي�سا  بوعريفي  رابح  انتخب 
ال�سلة  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
بعدما اأجمع عليه اأع�ساء اجلمعية 
اأم�س  اأول  عقدهم  خالل  العامة 
جرت  والتي  االنتخابية  للجمعية 
االأوملبية اجلزائرية  اللجنة  مبقر 
بالعا�سمة، وكان بوعريفي املر�سح 
للعبة  االحتادية  لرئا�سة  الوحيد 
احلالية  االأوملبية  للفرتة  حت�سبا 
2020/2017، حيث �سوف يرتاأ�س 
بعد  ثانية  لعهدة  الريا�سية  الهيئة 
الفرتة  خالل  كانت  التي  االأوىل 
املمتدة من 2016/2013، وجاءت 
رف�س  بعد  االنتخابية  اجلمعية 
احل�سيلة  العامة  اجلمعية  اأع�ساء 
املالية واالأدبية لرئي�س االحتادية 
ومكتبه  �سليماين  علي  ال�سابق 
جعلهم  الذي  االأمر  التنفيذي 

ويجرون  منه،  الثقة  ي�سحبون 
جمعية ا�ستثنائية يقومون خاللها 
بتعيني جلنة الرت�سيحات والطعون 
االنتخابية  اجلمعية  عقد  قبل 
اإىل رئا�سة  اأعادت بوعريفي  التي 
الهيئة الريا�سية بعدما كان الوزير 
ال�سابق لل�سباب والريا�سة الهادي 

الرت�سح  من  منعه  قد  علي  ولد 
 ،2017 انتخابات  يف  ثانية  لعهدة 
اجلمعية  اأع�ساء  يعيد  اأن  قبل 
له  االعتبار  لالحتادية  العامة 
ويك�سب  جمددا  للرت�سح  ويعود 

االنتخابات باالجماع.
وكان بوعريفي قد �رشح مبا�رشة 

رفع  عرب  باالإجماع  انتخابه  بعد 
الو�سط  يغادر  مل  اأنه  االأيدي 
الريا�سي ب�سفة عامة وو�سط كرة 
بقي  حيث  خا�سة،  ب�سفة  ال�سلة 
املتحدث  ووجه  بينهم،  مرتبطا 
العامة  اجلمعية  الأع�ساء  ال�سكر 
�سخ�سه  يف  الثقة  و�سعهم  بعد 
االحتادية  لرتاأ�س  واختياره 
هدفه  ان  مو�سحا  جمددا، 
املقبلة  الفرتة  خالل  الرئي�سي 
للعب  الريا�سي  املو�سم  اإنقاذ 
ا�ستئناف  عرب  الربتقالية،  الكرة 
خو�س البطولة الوطنية والتو�سل 
احلكام،  مع  اخلالف  ت�سوية  اإىل 
عقد  يتطلب  االأمر  اأن  م�سيفا 
مع  وقت  اأقرب  يف  اجتماع 
البحث  اأجل  االأندية من  م�سوؤويل 

عن احللول املنا�سبة.

عي�شة ق.

غ�سبا  الالعب  ا�ست�ساط  حيث 
وغادر اأر�سية مللعب عمر حمادي 
زمالئه  كان  اأي�سن  ببولوغني 
وذلك  تدريبية،  ح�سة  يجرون 
ب�سبب  الغ�سب  عن  منه  تعبريا 
وفاق  مقابلة  اإىل  ا�ستدعائه  عدم 
الفني  الطاقم  ف�سل  اأين  �سطيف 
بقيادة املدرب املوؤقت ملني كبري 
التخلي عن خدماته وحذف ا�سمه 
من قائمة املباراة وترك الفر�سة 
توجيه  ظل  يف  ال�سبان  لالعبني 
من  الدفاع  ثنائي  اإىل  اال�ستدعاء 
والعريف  حدو�س  الرديف  الفريق 
يف  م�ستقبال  للعب  وحت�سريهما 

�سفوف الفريق االأول.
الفريق  مفتاح  مغادرة  وجاءت 
ع�سية لقاء هام وم�سريي يف منعرج 
اولطنية يف  البطولة  بلقب  التتويج 
عاي�س  بعدما  غري حملها، خا�سة 
الفريق يف االأيام الفارطة �سيناريو 
م�سابه مع الالعب فاروق �سافعي 
الت�سكيلة  ا�ستقرار  زعزع  والذي 
�سباب  اأمام  الداربي  لقاء  ع�سية 
ت�سكيلة  خ�رشته  ولذي  بلوزداد 
»�سو�سطارة« م�سجلة ثالث هزمية 
الذي  االأمر  وهو  التوايل،  على 
منعرج خطري وحتت  اأمام  ي�سعها 
اإحراز  بخ�سارة  التهديد  طائل 

اللقب الثامن يف تاريخ النادي.
لت�سكيلة  االأمين  املدافع  ويتوّجه 

اإىل  التعر�س  نحو  »�سو�سطارة« 
اإدارة  طرف  من  قا�سية  عقوبات 
�سافعي  �سينماريو  وتكرار  الفريق 
الذي دفع الثمن غاليا بقرار ف�سخ 
الفريق  من  وطرده  معه  العقد 
املالية  مب�ستحقاته  طالب  بعدما 
�سباب  داربي  ع�سية  العالقة 
يتم  اأن  ي�ستبعد  ال  اأين  بلوزداد، 
وزو  تيزي  مدينة  ابن  ا�ستدعاء 
االن�سباط  جلنة  اأمام  لالمتثال 
قد  عليه  قا�سية  عقوبات  واإقرار 
االحتاد  مع  عقده  اإنهاء  ت�سل 
مر�سح  واأنه  خا�سة  االأوان،  قبل 
وعدم  املو�سم  بنهاية  للت�رشيح 

جتديد العقد معه.
اإدارة  اأعلنت  اأخرى،  جهة  من 

احتاد العا�سمة عن افتتاح املتجر 
الريا�سي  العتاد  لبيع  التجاري 
اليوم،  ابتداء من  اخلا�س بالفريق 
حيث جتري عملية افتتاح املتجر 
بعد الظهرية الواقع باالأبيار، حيث 
�ست�رشع اإدارة النادي العا�سمي يف 
بيع العتاد الريا�سي وكل ما يخ�س 
والذي  الر�سمي  بالنادي مبتجرها 

يحمل عالمة »جوما«.

مهدد بالطرد بعد مغادرة احل�شة التدريبية غا�شبا
مفتاح يو�صع رقعة املتمردين يف �صفوف 

احتاد العا�صمة
تتوا�شل اخلرجات غري االن�شباطية يف �شفوف نادي احتاد العا�شمة بعدما تكّرر 
�شيناريو الالعب فاروق �شافعي اأول اأم�س بخرجة م�شابهة قامت بها اإحدى ركائز 
الت�شكيلة واأقدمها يف �شفوف الفريق، ويتعلق االأمر بالالعب ربيع مفتاح والذي 

غادر الفريق اأول اأم�س وقرر ترك زمالئه الذين كانوا يح�شرون ملقابلة وفاق 
�شطيف بعدما علم بعدم تواجده �شمن قائمة الالعبني بالت�شكيلة االأ�شا�شية 
واملعغية بخو�س مقابلة وفاق �شطيف التي جرت م�شاء البارحة �شمن اجلولة 

26 من الرابطة املحرتفة االأوىل

6 ريا�صيني ي�صاركون 
ببطولة العامل لتن�س 

الطاولة

العامل  بطولة  يف  اجلزائر  ت�سارك 
لتن�س الطاولة التي جتري طبعتها 
بودابي�ست  املجري  بالعا�سمة   55
وانطلقت اأم�س حيث تتوا�سل اإىل 
حيث  املقبل،  اأفريل   28 تاريخ 
ميثل اجلزائر يف املوعد العاملي 
جمموع �ستة ريا�سيني منهم ثالث 
الأ�سماء  االأمر  ويتعلق  فتيات، 
عي�سى  خروف،  �سامي  من  كل 
كاتيا  بورياح،  العربي  بلقا�سي، 
ووداد  لوغرايبي  ليندا  ك�سا�سي، 
اأين يقود الوفد اجلزائري  نواري، 
بلح�سن،  م�سطفى  املدرب 
الفردي  يف  املناف�سة  تلعب  حيث 

والزوجي.
مواتية  الفر�سة  تكون  و�سوف 
اأجل  من  الوطنية  العنا�رش  امام 
يف  العاملي  بامل�ستوى  االحتكاك 
امل�ستوى  من  العبني  ح�سور  ظل 
الت�سنيف  يف  واالأف�سل  العاملي 
الهدف  ت�سطري  مت  اأين  الدويل، 
بالعبور اإىل الدور الثاين على االأقل 
وك�سب اكرب عدد من النقاط التي 
ت�ساهم بتح�سني الرتتيب والوقوف 
املناف�سات  عند  اف�سل  قرعة  يف 

القارية.
ق.ر.

اأكد اأن هدفه االأبرز اإنقاذ املو�شم وطي اخلالف مع احلكام

بوعريفي يعود اإىل رئا�صة االحتادية 
اجلزائرية لكرة ال�صلة

احتاد احلرا�س يتنف�س والقبة ت�شقط
 اإىل الهواة

ال�صلف وتلم�صان يقرتبان من 
ال�صعود ومقرة تتم�صك باالأمل

الرابطة  من   28 اجلولة  �سهدت 
انت�سارات  عدة  الثانية  املحرتفة 
خارج  من  الفرق  بها  عادت 
القواعد واملقدرة بثالث لقاءات، 
تلم�سان،  وداد  اأندية  كانت  اأين 
اأكرث  احلرا�س  واحتاد  مقرة  جنم 
االأندية م�ستفيدة يف مباريات اأول 
عادت  الذي  االنت�سار  بعد  اأم�س 
وداد  وو�سع  الديار،  عن  بعيدا  به 
االأوىل  الرابطة  يف  قدما  تلم�سان 
ملعب  من  الثمني  فوزها  بعد 
كامال  بالزاد  عادت  اأين  بو�سعادة 
من  وثّبتت  بو�سعادة  اأمل  اأمام 
تتقا�سمها  التي  ال�سدارة  خاللها 
�سيكون  اأين  ال�سلف،  رفقة جمعية 
كافيا  املقبلة  اجلولة  يف  الفوز 
اأجل  من  »الزيانيني«  لت�سكيلة 
اإىل دوري  تر�سيم ال�سعود والعودة 
جمعية  ا�ستغلت  بينما  الكبار، 
على  اال�ستقبال  فر�سة  ال�سلف 
التي  القمة  ح�سمت  اأين  ملعبها، 
جمعتها مبولودية العلمة ل�ساحلها 
بهدف  اكتفت  بعدما  ب�سعوبة 
النقاط  ملنحها  كافيا  كان  وحيد 
الثالث وتقا�سم الريادة رفقة وداد 
فوز  على  بالتايل  وتبتعد  تلم�سان 
االأوىل،  الرابطة  اإىل  للعودة  واحد 

ر�سميا  »البابية«  �سّيعت  بينما 
ال�سلف،  خ�سارة  عقب  ال�سعود 
انت�سارا  مقرة  جنم  �سجل  فيما 
عنابة،  اإحتاد  م�سيفه  اأمام  ثمينا 
ال�سعود  ورقة  بلعب  ت�سبثه  واأكد 
بعد خ�سم اأربع نقاط من ر�سيده، 
و�سجل فوزا ثمينا �سمح له مبتابعة 
وهو  قرب  عن  ال�سعود  �سباق 
املركز  عن  بنقطتني  يبتعد  الذي 
بك�رشة  احتاد  يحتله  الذي  الثالث 
الذي فاز بدوره وح�سم قمة �رشيع 
على  ابتعèد  ل�ساحله،  غليزان 

اإثرها االأخري عن �سباق ال�سعود.
احلرا�س  احتاد  تنف�س  جهته،  من 
من  ثمني  بانت�سار  وعاد  ال�سعداء 
بجاية  �سبيبة  اأمام  الديار  خارج 
منطقة  من  اخلروج  له  �سمح 
اخلطر والتم�سك باأمله يف حتقيق 
اإىل  القبة  رائد  نزل  بينما  البقاء، 
البطولة الهاوية ر�سميا بعد التعرث 
وهران  جمعية  اأمام  ملعبه  على 
بعد  على  اأ�سحى  واأنه  خا�سة 
�ست نقاط قبل جولتني على نهاية 
وا�سلت  بينما  الوطنية،  البطولة 
يف  م�سوارها  »الزمو«  ت�سكيلة 

حتقيق البقاء.
عي�شة ق.
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يتم�سك رئي�س نادي جنم مقرة عز 
ا�سرتجاع  يف  باأمله  بنا�رش  الدين 
املخ�سومة  االأربع  النقاط  ناديه 
التي  االأحداث  بعد  الر�سيد  من 
املباراة  يف  مقرة  ملعب  �سهدها 
التي خا�سها الفريق املحلي اأمام 
مولودية �سعيدة �سمن اجلولة 27 
الثانية،   املحرتفة  الرابطة  من 
اأن�سار  اقتحام  �سهدت  والتي 
بعد  امليدان  الأر�سية  مقرة  جنم 
نهاية اللقاء بتعرث الفريق املحلي 
الذي اكتفى بالتعادل على ملعبه، 
طاقم  على  باالعتداء  قاموا  اأين 
على  كان  من  وجميع  التحكيم 
ار�سية امليدان من العبني وطاقم 
مولودية  مدرب  غرار  على  فني 
وذلك  حدو�س،  �سعيد  �سعبدة 
وفق  االأبي�س  ال�سالح  با�ستعمال 
التقرير الذي دّونه حكم املقابلة 
االن�سباط  جلنة  غلى  واأر�سله 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 

القدم.
ت�رشيحات  يف  بنا�رش  واأو�سح 
يف  الثقة  ي�سع  اأنه  اإعالمية 
لالحتادية  التابعة  الطعون  جلنة 
اجلزائرية للعبة من اجل ا�سرتجاع 
ح�سبه،   امله�سوم  فريقه  حق 

م�ستواها،  على  طعنا  رفع  بعدما 
اأطراف  اأنه يدرك تواجد  م�سيفا 
لهم  تعيد  الكروية  الهيئة  يف 
ظلما  منهم  املنزوعة  النقاط 
اإىل  املتحدث  و�سدد  ي�سيف، 
القانونية  املواد  تو�سيح  �رشورة 
التي ت�ستند اإليها جلنة االن�سباط 
خالل  من  العقوبات  توقيع  عند 
ن�رش القانون عرب املوقع الر�سمي 
ت�رشف  حتت  وو�سعه  للفاف 
والوقوف  عليه  لالطالع  اجلميع 
عليها  يعاقب  التي  احلاالت  على 

القانون.

بنا�صر: اأثق يف جلنة الطعون 
ال�صرتجاع النقاط االأربع

عي�شة ق.

ق.ر.



عي�شة ق.

تن�شيطه  عند  �أم�س  بهلول  و�أفاد 
لندوة �شحافية على هام�س عقده 
�لر�بطات  روؤ�شاء  رفقة  �جتماع 
م�شاندة  �أجل  من  للدعوة  �جلهوية 
للعبة  �جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س 
ي�شتعد  �لذي  زط�شي  �لدين  خري 
من  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  لعقد 
�الدبي  �لتقريرين  عر�س  �أجل 
عن  �حلديث  ظل  يف  و�ملايل 
عليه  �نقالب  الإحد�ث  �لتح�شري 

خالل  من  منه  �لثقة  و�شحب 
�أ�شغال  موعد  �لتقريرين يف  رف�س 
مع  �لتال�شن  ق�شية  �أن  �جلمعية 
حجمها،  من  �أكرث  �أخذت  رور�وة 
و�أو�شح �أن �جلميع حّوله �إىل �ملتهم 
نف�شه  و�شف  �أنه  رعم  �خلالف  يف 
بال�شحية حول كل ما حدث، م�شري� 
�أنه  �ملو�شوع  يف  حدث  ما  كل  �أن 
م�شاهدته  عند  رور�وة  نحو  توجه 
عليه  �ل�شالم  �إلقاء  �أجل  من 
بال  رد  �الأخري  لكن  وم�شافحته، 
�أهان  �نه  م�شري�  كالم،  وال  �شالم 

خا�شة  ذلك،  بت�رصفه  �جلز�ئر 
من  كان  �ل�شعودية  يف  تو�جده  و�أن 
فاإنه  �أجل متثيل �جلز�ئر، وبالتايل 

��شت�شغره بتلك �ملعاملة.
�شوف  �لفاف  �أن  بهلول  و�أ�شاف 
باعتبار  �لق�شية  يف  بعيد�  تذهب 
قامت  �لعربية  �لكروية  �لهيئة  �أن 
ب�شطب ��شمه من قائمة �ل�شخ�شيات 
�الجتماع  يف  للم�شاركة  �حلا�رصة 
�ملنعقد �جلمعة �ملن�رصم، وهناك 
�أع�شاء  بني  در��شته  يتم  �جر�ء 
بخ�شو�س  �لفدر�يل  �ملكتب 

مقاطعة �ملناف�شة �لعربية لالأندية، 
ويف حال عدم �عتذ�ر �لهيئة �لعربية 
�إجر�ء�ت  �تخاد  يتم  �شوف  للفاف 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
رف�س  رور�وة  كان  لالإ�شارة 
ح�شور  خالل  بهلول  م�شافحة 
�لعربي،  �الحتاد  �جتماع  �لرجلني 
متهما �إياه باحلديث عنه بال�شوء مع 
�لتون�شية  �الحتاديتني  من  �أع�شاء 
و�شل  �لذي  �لكالم  وهو  و�ملغربية 
�إثره  على  ورف�س  م�شامعه  �إىل 

�حلديث �إىل بهلول.

ملّح اإىل مقاطعة البطولة العربية للأندية ب�شبب حادثة روراوة
بهلول: �الحتاد �لعربي ملزم باالعتذ�ر للفاف �أو 

�سنتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة
هّدد ع�شو املكتب الفدرايل للحتادية اجلزائرية لكرة القدم عمار بهلول بت�شعيد االأمور مع االحتاد العربي لكرة القدم 
بعد الواقعة التي حدثت له عند تنقله للم�شاركة يف اجتماع املكتب العربي للعبة ممثل للفاف، واأو�شح بهلول اأن الهيئة 
الكروية اجلزائرية لن ترتدد يف مقاطعة البطولة العربية للأندية املقرر اإجراء ن�شختها املقبلة يف املغرب ب�شبب ما وقع 

يف االجتماع ال�شالف ذكره وتل�شنه مع نائب رئي�س االحتاد العربي حممد روراوة وهو الرئي�س ال�شابق للفاف

�شجل ثنائية ومنح متريرة حا�شمة اأمام �شالكه04

ب نف�سه جنما  بلفو�سيل ين�سّ
بالبوند�سليغا

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ك�شف 
ت�شطري  عن  بلفو�شيل  �إ�شحاق 
�الأملاين  هوفنهامي  ناديه  �إد�رة 
�جلاري  �لكروي  �ملو�شم  �إنهاء 
�لرتتيب  بجدول  مركز  �شمن 
م�شاركة  ب�شمان  لهم  ي�شمح 
�ملقبل،  �ملو�شم  خالل  �أوروبية 
ت�رصيحات  يف  بلفو�شيل  و�أو�شح 
�الإعالم  و�شائل  �م�س  ن�رصتها 
هوفنهامي  فريق  �أن  �الأملانية 
�إنهائه  على  �ملو�شم  هذ�  يناف�س 
�الأقل  على  �ل�شاد�س  �ملركز  يف 
يدخلون  جعلهم  �لذي  �الأمر  وهو 
بالبوند�شليغا  �شالكه04  مقابلة 
�لثالث  بنقاطها  للفوز  متحفزين 
نهاية  يف  حدث  �لذي  �الأمر  وهو 
�شعيد  �نه  ��شار  �أين  �ملطاف، 
�إىل  �لعودة  من  فريقه  بتمكن 

�لديار غامنني بنقاط �لفوز.
�لوطنية  �لت�شكيلة  مهجم  و�شجل 
على  خالله  و��شل  بارز�  �أد�ء 
�ملالعب  �شماء  حتت  �لتاألق 
�لتاأكيد  و��شل  حيث  �الأملانية، 
�إمكانياته  �أف�شل  على تو�جده يف 

�ملقابلة  خالل  من  �ملو�شم  هذ� 
�شالكه  �أمام  قدمها  �لتي  �لكبرية 
متكن على �إثرها من قيادة ناديه 
وذلك  عري�س  فوز  حتقيق  �إىل 
كان   1-5 بنتيجة  �لديار  خارج 
�الأهد�ف  من  هدفني  ن�شيب  له 
ناديه،  لفائدة  �مل�شجلة  �خلم�شة 
بعد  �لت�شجيل  باب  �فتتاح  حيث 
مرور 25 دقيقة من �للعب قبل �أن 
ويختتم  �خلام�س  �لهدف  ي�شيف 
جانب  �إىل  �الأهد�ف  مهرجان 
�للقاء،  يف  حا�شمة  متريرة  منحه 
ومتكن خريج نادي �أوملبيك ليون 
هدفا   15 ت�شجيل  من  �لفرن�شي 
�لكروي  �ملو�شم  �نطالق  منذ 

�جلاري.
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الدويل البلجيكي تعر�س الإ�شابة تهدده باإنهاء املو�شم باكرا

حمرز مر�سح الإنهاء �ملو�سم �أ�سا�سيا ب�سبب دي بروين
ر�ّشحت تقارير �إعالمية بريطانية 
�لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س 
تبقى  ما  �إنهاء  �أجل  من  حمرز 
�جلاري  �لكروي  �ملو�شم  من 
مان�ش�شرت  ناديه  رفقة  �أ�شا�شيا 
وربطت  �الجنليزي،  �شيتي 
�لربيطانية  �الإعالم  و�شائل 
بيب  �ال�شباين  �ملدرب  توجه 
على  �العتماد  نحو  غور�ديوال 
�لتي  باالإ�شابة  �أ�شا�شيا  حمرز 
�لبلجيكي  �لدويل  زميله  تلقاها 
كيفي ندي بروين خالل �ملقابلة 
�أمام  �شيتي  �ملان  خا�شها  �لتي 
توتنهام �شمن �لدوري �الجنليزي 
�أر�شية �مليد�ن قبل  حيث غادر 
�للقاء،  من  �الأول  �ل�شوط  نهاية 

�ملو�شم  باإنهاء  مهدد�  و�أ�شحى 
جوالت  خم�س  قبل  وذلك  باكر� 
�الجنليزي،  �لدوري  نهاية  على 
�ملان  م�شوؤولو  يعلن  �أن  وينتظر 
دي  �إ�شابة  خطورة  مدى  �شيتي 

كانت  حال  ويف  �لذي  بروين، 
معقدة  تلقاها  �لتي  �الإ�شابة 
فاإن  �آو�نه  قبل  �ملو�شم  وينهي 
متو�شط ميد�ن �لت�شكيلة �لوطنية 
�شيكون �أبرز �ملر�شحني من �أجل 

�الأ�شا�شية  �لت�شكيلة  يف  خالفته 
بديال  يلعب  �أ�شحى  �لذي  وهو 
بعدما حتول  �أيام   10 يقارب  ما 
ثالث  �آخر  يف  �الحتياط  �إىل 
يف  ناديه  خا�شها  مو�جهات 
ور�بطة  �الجنليزي  �لدوري 
�الإ�شابة  وهي  �أوروبا،  �أبطال 
�لتي �شوف تكون يف فائدة حمرز 
خا�شة و�نه بحاجة �إىل �لتو�جد 
عن  �أ�شابيع  قبل  �ملناف�شة  يف 
�ملنتخب  ترب�س  يف  م�شاركته 
للم�شاركة  يح�رص  �لذي  �لوطني 
يف نهائيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم 
�ملقبلة  �ل�شائفة  يف  �ملقررة 

مب�رص.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قدم 
جيد�  مردود�  بودبوز  ريا�س 
خا�شها  �لتي  �ملبار�ة  خالل 
�أمام  فيغو  �شيلتا  ناديه  رفقة 
�لدوري  �شمن  وذلك  جريونا 
�لالعب  �شاهم  حيث  �ال�شباين، 
بدور كبري يف �لفوز �لثمني �لذي 
هدفني  بنتيجة  ناديه  حققه 
لو�حد، �ين لعب �أ�شا�شيا جمدد� 
فيغو  �شيلتا  مدرب  جدد  بعدما 
ميد�ن  متو�شط  يف  �لثقة 

يف  و�أقحمه  �لوطني  �ملنتخب 
لعب  حيث  �الأ�شا�شية  �لت�شكيلة 
يف �لرو�ق ومنحه �ملدرباحلرية 
يف �خلط �لهجومي حيث حتّرك 
وكان  �لهجومي  �ل�شق  يف  كثري� 
�لفريق  مد�فعي  على  خطر� 
له  كانت  �لذي  وهو  �ملناف�س 
�أجل  من  �ملحاوالت  بع�س 
�لت�شجيل على غر�ر �للقطة �لتي 
دقيقة   11 مرور  بعد  له  كانت 
كان  بهجمة  خاللها  قام  و�لتي 

لها �حلكم �لدويل �ملغربي بونو 
من  بودبوز  وحرم  �ملر�شاد  يف 
خريج  وو��شل  �لهدف،  توقيع 
�أد�وؤه  �لفرن�شي  �شو�شو  نادي 
�لطيب بعدما منح كرة ر�ئعة �إىل 
زميله ماك�شي لكن ر�أ�شية �الأخري 
وخرجت  �ل�شباك  يف  تكن  مل 

بع�س �الأمتار عن �ملرمى.
و��شل  �لثاين  �ل�شوط  ويف 
�شكل  على  يلعب  �لذي  �لالعب 
قادما  فيغو  �شيلتا  مع  �إعارة 

لوحات  تقدمي  بيتي�س  ريال  من 
فنية ر�ئعة على �ر�شية �مليد�ن، 
�إىل  �لو�شول  جمدد�  و�شيع 
مبر�وغة  قام  عندما  �ل�شباك 
ت�شديدته  لكن  �ثنني  العبني 
بودبوز  ولعب  �لقائم،  جانبت 
مكانه  يرتك  �ن  قبل  دقيقة   88
الحد زمالئه، وجنح �شيلتا فيغو 
�خلطر  منطقة  من  �خلروج  يف 

بف�شل �لفوز �لثمني.
عي�شة ق.

لعب اأ�شا�شيا اأمام جريونا وخا�س 88 دقيقة

بودبوز يتاألق ويقود �سيلتا فيغو للفوز
يو��شل نادي �وملبياكو�س �ليوناين 
خدمات  على  باحل�شول  �الهتمام 
�إ�شالم  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب 
�شليماين حت�شبا للمركاتو �ل�شيفي 
مو�قع  ك�شفت  �أين  �ملقبل، 
�إد�رة  �أن  �أم�س  يونانية  �إلكرتونية 
م�شتقبل  تر�قب  �ليوناين  �لنادي 
وهو  �لوطني  �ملنتخب  مهاجم 
ناديه  عن  للرحيل  ي�شتعد  �لذي 
و�لذي  �الجنليزي  �شيتي  لي�شرت 
كان منحه على �شكل �إعارة ملو�شم 
فيرنبات�شي  نادي  لفائدة  و�حد 
�لرتكي لكن مدرب �الأخري ��شتبعده 
�القتناع  عدم  ب�شبب  خيار�ته  عن 
يف  ب�شفوفه  �لتحاقه  منذ  باأد�ئه 
�شائفة �لعام �لفارط، وح�شب نف�س 
�مل�شادر فاإن �إد�رة لي�شرت ت�شرتك 

�حل�شول على قيمة 11 مليون �أورو 
ويف حال تلقيها لعر�س مايل مقنع 
فاإنها م�شتعدة للتنازل عن خدمات 
�لالعب �ل�شابق ل�شبورتينغ ل�شبونة 
يف  �لر�غب  �لفريق  �إىل  �لربتغايل 
�الأمر  �شيكون  حيث  معه،  �لتعاقد 
يف �شالح �شليماين من �أجل �تلعود 
�ليوناين  �لدوري  يف  �الأجو�ء  على 
�إىل  �نتقاله  �شفقة  متت  حال  يف 
�وملبياكو�س باعتبار �أنه لن ير�فق 
يف  للم�شاركة  م�رص  �إىل  �خل�رص 
كبرية  بن�شبة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
وهو �الأمر �لذي ي�شمح له بخو�س 
و�ال�شتعد�د  �لتح�شريي  �لرتب�س 
�لكروي  للمو�شم  حت�شبا  جيد� 

ع.ق.�ملقبل.

�إد�رة �وملبياكو�س ت�سر على 
��ستقد�م �سليماين

مدرب �سالكه04 يعاقب بن طالب 
ويبعده عن لقاء هوفنهامي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  غاب 
�لتي  �ملقابلة  عن  طالب  بن  نبيل 
�أول �م�س  خا�شها ناديه �شالكه04 
�لدوري  �شمن  هوفنهامي  �أمام 
�أقدم مدربه هوب  �الأملاين، حيث 
من  ��شتبعاده  على  �شتيفن�س 
بخو�س  �ملعنية  �لالعبني  قائمة 
�ملو�جهة ومل يتو�جد على مقاعد 
�لبدالء وجاءت تلك �خلطوة عقابا 
له على �ال�شتباك �لذي وقع له مع 
�شانيه  �ل�شنغايل  �لنادي  يف  زميله 
�لتدريبية  �حل�ش�س  �إحدى  خالل 
�الأ�شبوع  جرت  و�لتي  لناديه 
طالب  بن  �شقط  حيث  �ملن�رصم، 
جديدة،  �ن�شباطية  غري  لقطة  يف 
وهو  �لكامري�ت  �أم�شكته  بعدما 
يت�شابك باالأيدي مع زميله، ورغم 
و�لتقط  بالت�شالح  قام  �لثنائي  �أن 

�شور� معا �إال �أن ذلك مل ي�شفع له 
مع مدرب ناديه و�لذي قام بتاأديبه 
عن  �أيام  بعد  �خلا�شة  بطريقته 
عقب  �الأول  �لفريق  �إىل  �إعادته 
�لرديف  ت�شكيلة  �إىل  �إنز�له  قر�ر 
�إحدى  عن  �لغياب  عن  له  عقابا 
بالبوند�شليغا  �شالكه04  مباريات 
ب�شبب �هتمامه بزوجته �لتي كانت 
تو�شك على �لوالدة وهو �لذي رزق 

ع.ق.بتو�أم.

عي�شة ق.



النادي البافاري يوؤمن ال�صدارة بفوز �صعب 	
�صمن	بايرن	ميونيخ	حامل	اللقب	�صدارته	
للدوري	الأملاين	ملرحلة	جديدة	على	الأقل	
برمين،	 فريدر	 على	 ب�صعوبة	 الفوز	 عقب	
�صيفه	 مع	 موقعته	 ميونيخ	 بايرن	 وح�صم	
من	 	30 الأ�صبوع	 يف	 	0-1 برمين	 فريدر	
فوز	 يكن	 ومل	 الأملاين،	 الدوري	 م�صابقة	
طرد	 من	 ا�صتفاد	 اإذ	 �صهاًل	 ميونيخ	 بايرن	
تلقيه	 عقب	 فيليكوفيت�ش	 ميلو�ش	 ال�رصبي	
	،58 الدقيقة	 يف	 الثاين	 الأ�صفر	 الإنذار	
ومع	اأّن	بايرن	ت�صّيد	املباراة	وكان	الطرف	
الأكرث	خطورة	وحماولت	اإل	اأّنه	مل	يتمكن	
بف�صل	 وجاء	 هدف	 من	 اأكرث	 ت�صجيل	 من	
مدافعه	�صول،	ورفع	بايرن	ميونيخ	ر�صيده	

يف	ال�صدارة	اإىل	70	نقطة	بفارق	اأربع	نقاط	عن	و�صيفه	بورو�صيا	دورمتوند	مع	مباراة	اأقل	لالأخري.
ن	ليبزيغ	مركزه	الثالث	61	نقطة	بفوز	�صعب	على	م�صيفه	بورو�صيا	مون�صنغالدباخ	اخلام�ش	51	 وح�صّ
األريو	 الأرجنتيني	 بثنائية	 ليفركوزن	 باير	 بليا،	وفاز	 للفرن�صي	 لنجمه	هال�صتنربغ	مقابل	هدف	 بهدفني	
وفولند	على	�صيفه	نورنربغ	لريفع	ر�صيده	اإىل	48	نقطة	يف	املركز	ال�صابع،	وا�صتعر�ش	اأوغ�صبورغ	على	
ح�صاب	�صيفه	�صتوتغارت	وغلبه	6-0	وقع	عليها	راين	خ�صرية	وهان	وماك�ش		ثنائية	وري�صرت	ثنائية،	وفاز	
ماينت�ش	على	�صيفه	فورتونا	دو�صلدورف	3-1،	و�صحق	هوفنهامي	م�صيفه	�صالكه	و�صيف	بطل	املو�صم	
املا�صي	5-2	تناوب	على	ت�صجيلها	املهاجم	الدويل	اجلزائري	اإ�صحاق	بلفو�صيل	ثنائية	والكرواتي	اأندري	
للخا�رص	دانييل	كاليوري	من	ركلة	 اأمريي،	فيما	�صجل	 اآدم	�صالي	وندمي	 كراماريت�ش	والبديل	املجري	
جزاء	والنم�صوي	غيدو	بورغ�صتالر،	وا�صتعاد	هوفنهامي	املركز	ال�صاد�ش	من	باير	ليفركوزن	بعدما	رفع	

ر�صيده	اإىل	50	نقطة،	فيما	جتمد	ر�صيد	�صالكه	عند	27	يف	املركز	15.

اليويف يتوج بال�صكوديتو للمرة الثامنة تواليًا
للدوري	 بطاًل	 جوفنتو�ش	 نادي	 تّوج	
�صيفه	 على	 فوزه	 عقب	 الإيطايل	
فيورنتينا	2-1	يف	اجلولة	33	من	الدوري	
الت�صجيل	 ال�صيوف	 وافتتح	 اليطايل،	
ال�رصبي	 بوا�صطة	 ال�صاد�صة	 الدقيقة	 يف	
الربازيلي	 اأدرك	 ثم	 ميلنكوفيت�ش	 نيكول	
ال�صيدة	 لفريق	 التعادل	 �صاندرو	 األيك�ش	
العجوز	يف	الدقيقة	37	وبعد	ذلك	اأ�صاف	
عمل	 اأثناء	 الثاين	 الهدف	 الدار	 اأ�صحاب	
اأر�صل	 رائع	من	كري�صتيانو	رونالدو	الذي	
فيورنتينا	 مدافع	 و�صعها	 عر�صية	 كرة	
يف	 خطاأ	 بيزيال	 جريمان	 الأرجنتيني	
فريق	 اأول	 جوفنتو�ش	 وبات	 مرماه،	
اإيطايل	يتّوج	بطاًل	للدوري	يف	8	منا�صبات	

متتالية،	ويحتل	فريق	ال�صيدة	العجوز	املركز	الأول	بر�صيد	87	نقطة	قبل	5	جولت	على	النهاية.		
اأ�صل	 الإيطايل	من	 بالتعادل	1-1،	وافتتح	الالعب	 اإنرت	ميالن	و�صيفه	روما	 انتهت	مباراة	 يف	املقابل،	
بريي�صيت�ش	 اإيفان	 الكرواتي	 اأدرك	 ثم	 	14 الدقيقة	 يف	 لل�صيوف	 الت�صجيل	 ال�صعراوي	 �صتيفان	 م�رصي	
التعادل	لالإنرت	يف	الدقيقة	61،	ويحتل	اإنرت	املركز	الثالث	بر�صيد	61	نقطة	فيما	ياأتي	روما	يف	املركز	

اخلام�ش	بر�صيد	55	نقطة.

بر�صلونة يرتاجع عن �صم را�صفورد
اأن	 اأم�ش	 بريطاين	 �صحفي	 تقرير	 اأكد	
مع	 التعاقد	 عن	 تراجع	 بر�صلونة	 نادي	
ينوي	 كان	 التي	 البارزة	 ال�صفقات	 اأحد	
املمتاز	 الإجنليزي	 الدوري	 من	 �صمها	
ال�صيفي	 املريكاتو	 يف	 »الربميريليغ«	
»اإك�صربي�ش«	 ل�صحيفة	 ووفًقا	 املقبل،	
يبحث	 بات	 بر�صلونة	 فاإن	 الربيطانية،	
املهاجم	 دور	 للعب	 اأخرى	 اأهداف	 عن	
البديل	لالأوروغوائي	لوي�ش	�صواريز	بعد	
را�صفورد	 ماركو�ش	 �صم	 عن	 الرتاجع	
اإىل	 واأ�صارت	 يونايتد،	 مان�ص�صرت	 من	
مع	 عقده	 �صينتهي	 الذي	 را�صفورد	 اأن	
املقبل،	 املو�صم	 يف	 احلمر	 ال�صياطني	

يريد	احل�صول	على	راتب	اأ�صبوعي	يتخطى	200	األف	اإ�صرتليني	من	اأجل	التجديد.
واأو�صحت	اأن	هذا	الرقم	�صيكون	مرتفًعا	على	بر�صلونة،	وي�صع	الالعب	�صمن	اأعلى	4	رواتب	يف	الفريق	
اأن	 يُعّقد	ال�صفقة	على	بر�صلونة	 ليونيل	مي�صي،	لوي�ش	�صواريز	وعثمان	دميبلي،	ومما	 الكتالوين	بجانب	
مان�ص�صرت	يونايتد	لن	ي�صمح	لرا�صفورد	بالرحيل	باأقل	من	150	مليون	اإ�صرتليني،	وهو	مقابل	مرتفع	للغاية	
على	الفريق	الكتالوين،	ويعتقد	م�صوؤولو	بر�صلونة	اأن	هذا	املقابل	ال�صخم	قد	مينحهم	فر�صة	التعاقد	مع	

لعب	باإمكانات	اأف�صل	من	را�صفورد.

البلوغرانا يعود ل�صكة االنت�صارات 
عنيد	 مناف�ش	 من	 مهم	 فوز	 اقتنا�ش	 يف	 بر�صلونة	 جنح	
ليعيد	الفارق	اإىل	حاله	مع	مالحقه	اأتلتيكو	مدريد،	احتاج	
بر�صلونة	ملهارات	عنا�رصه	الدفاعية	لينت�رص	على	�صيفه	
ريال	�صو�صييداد	2-1	يف	الأ�صبوع	33	من	م�صابقة	الدوري	
الإ�صباين،	ووّقع	على	هديف	بر�صلونة	كّل	من	قلب	الدفاع	
الفرن�صي	لنغليه	وجوردي	األبا		بينما	تكّفل	خوامني	بهدف	
ريال	�صو�صييداد	الوحيد،	ووجد	بر�صلونة	�صعوبة	بالغة	يف	
ت�صكيل	اخلطر	على	�صيفه	حتى	يف	ظل	م�صاركة	معظم	
ليونيل	 الأرجنتيني	 راأ�صهم	 وعلى	 البداية	 من	 جنومه	
مي�صي	والأوروغوياين	لوي�ش	�صواريز	لكنه	متّكن	من	ح�صد	
النقاط	الثالث	بعد	تعادله	ال�صلبي	بت�صكيلة	احتياطية	اأمام	
هوي�صكا	يف	املرحلة	الفائتة،	ورفع	بر�صلونة	ر�صيده	اإىل	

77	نقطة	بفارق	ت�صع	نقاط	عن	اأتلتيكو	مدريد.
اأتلتيكو	مدريد	 ليمار	فريقه	 الفرن�صي	توما	 اأبقى	الدويل	

على	�صكة	لقب	الو�صيف	بت�صجيله	الهدف	الوحيد	يف	مرمى	م�صيفه	اإيبار،	وتاأثر	اأداء	و�صيف	بطل	املو�صم	املا�صي	يف	غياب	ثنائي	الهجوم	
دييغو	كو�صتا	والفرن�صي	اأنطوان	غريزمان،	ومل	ي�صتطع	األفارو	موراتا	والأرجنتيني	اأنخل	كوريا	تعوي�ش	هذا	الغياب،	لكن	ليمار	بديل	كوريا	
جنح	يف	منح	اأتلتيكو	النقاط	الثالث	قبل	خم�ش	دقائق	من	نهاية	اللقاء،	ورفع	اأتلتيكو	ر�صيده	اإىل	68	نقطة	وتقدم	بفارق	�صبع	نقاط	على	جاره	
ريال	مدريد	مناف�صه	على	املركز	الثاين	الذي	ا�صت�صاف	اأم�ش	اأتلتيك	بلباو	يف	مباراة	�صعبة،	وقّدم	الفريقان	اأداًء	متوا�صعاً	ل�صيما	يف	ال�صوط	
الأول،	وبالغ	اأتلتيكو	كثرياً	يف	الدفاع	خ�صية	اأن	تهتز	�صباكه	بعد	اأن	كانت	له	فر�صتان،	الأوىل	اإثر	متريرة	بينية	من	موراتا	اإىل	كوريا	الذي	ك�رص	

الت�صلل	وواجه	احلار�ش	الدويل	ال�رصبي	مريكو	دميرتوفيت�ش	لكنه	�صدد	يف	قدمه.
وفّوت	موراتا	الفر�صة	الثانية	من	انفراد	تام	بعدما	ك�رص	الت�صلل	اأي�صاً،	لكنه	�صقط	مع	تدخل	اأحد	املدافعني	معولً	على	قرار	بركلة	جزاء	
لكن	احلكم	خافيري	البريول	روخا�ش	مل	ياأبه	له	واأمر	مبتابعة	اللعب،	وانعدمت	اخلطورة	على	املرميني	خالل	الدقائق	25	الأخرية	من	ال�صوط	
الأول،	لكن	بداية	الثاين	�صهدت	حت�صناً	يف	الأداء	وكاد	اإيبار	يفتتح	الت�صجيل	من	ركلة	حرة	وراأ�صية	ل�صريجي	اإنريكرّد	عليها	موراتا	بكرة	زاحفة	

لم�صت	اأ�صفل	القائم	الأي�رص.
وتاألق	دميرتوفيت�ش	جمدداً	يف	اإبعاد	متابعة	راأ�صية	لالأوروغوياين	دييغو	غودين	قائد	اأتلتيكو	ورّد	البديل	يف	�صفوف	اإيبار	كيكي	براأ�صية	مماثلة	
الكرواتي	ومنه	 اإىل	 الثالث	بعد	متريرة	من	موراتا	 النقاط	 كالينيت�ش	وليمار	 نيكول	 الكرواتي	 البديالن	 الأي�رص،	ومنح	 القائم	 مرت	بجانب	

عر�صية	اإىل	الفرن�صي	املندفع	من	اخللف	ودون	رقابة	تابعها	ب�صهولة	يف	ال�صباك.

جناح	 زيا�ش	 حكيم	 املغربي	 ت�صبب	
حرب	 يف	 الهولندي	 اأم�صرتدام	 اأجاك�ش	
بني	الأندية	الكبرية	يف	الدوري	الإجنليزي	
املمتاز	باملو�صم	احلايل،	ووفًقا	ل�صحيفة	
مان�ص�صرت	 فاإن	 الربيطانية،	 �صن«	 »ذا	
يونايتد	ي�صارع	ال�صيتي	من	اأجل	احل�صول	
على	خدمات	زيا�ش	يف	املريكاتو	ال�صيفي	

املقبل،	واأ�صارت	ال�صحيفة	اإىل	اأن	�صفقة	
اأولويات	 �صمن	 بات	 املغربي	 الالعب	
زيا�ش	 قاد	 اأن	 بعد	 مان�ص�صرت،	 قطبي	
نهائي	دوري	 اإىل	ن�صف	 للو�صول	 اأجاك�ش	

اأبطال	اأوروبا	على	ح�صاب	جوفنتو�ش.
اأبدت	 اأخرى	 اأندية	 هناك	 اأن	 واأو�صحت	
اهتماًما	ب�صم	جنم	اأجاك�ش	يف	املريكاتو	

وكذلك	 وليفربول	 اأر�صنال	 وهي	 املقبل	
بايرن	ميونخ،	وكان	النجم	املغربي	ان�صم	
اإىل	�صفوف	اأجاك�ش	عام	2016	قادًما	من	
	10 مقابل	 الهولندي	 اأن�صخيدة	 تفينتي	
قيمته	 ترتفع	 اأن	 قبل	 اإ�صرتليني،	 ماليني	

اإىل	25	مليون	اإ�صرتليني.	

زيا�ش ي�صعل حرًبا بني كبار اأوروبا

مر�صيليا يحافظ على اآماله ببلوغ اأبطال اأوروبا
بالوتيلي	24	نقطة	يف	املركز	19	وبات	مهدداً	ب�صكل	كبري	بالهبوط	اإىل	الدرجة	الثانية،	وجنح	اأمام	�صانت	اإتيان	الذي	حل	اأم�ش	�صيفاً	على	رين�ش،	فيما	جتمد	ر�صيد	غانغان	عند	الفرن�صي،	ورفع	مر�صيليا	ر�صيده	اإىل	54	نقطة	وتقدم	اىل	املركز	الرابع	بفارق	نقطة	املو�صم	املقبل	بفوزه	اأول	اأم�ش	على	م�صيفه	غانغان	3-1	يف	املرحلة	33	من	الدوري	حافظ	مر�صيليا	على	اآماله	بحجز	اإحدى	البطاقات	املوؤهلة	اإىل	م�صابقة	دوري	اأبطال	اأوروبا	 ماريو	 الإيطايل	 امل�صاغب	 جنمه	 جهود	 افتقد	 الذي	 املتو�صطي	 بعد	الفريق	 مباريات	 خم�ش	 اآخر	 يف	 غانغان	 الأوىل	مب�صيفه	 الهزمية	 اإحلاق	 يف	 فريقه،	وبات	خام�ش	مدرب	ي�صل	اإىل	املئوية	بعد	كل	من	جول	زفونكا	141	مباراة،	هرني	فوزين	وتعادلني،	وخا�ش	مدرب	مر�صيليا	رودي	غار�صيا	مباراته	املائة	على	مقاعد	امل�صاب،	

الهزمية	ب�صاحبه	منذ	عام	2014	حطم	لعبو	غار�صيا	رو�صليه	135،	جريار	جيلي	121	وديديه	دي�صان	114. يتمكن	مر�صيليا	من	احلاق	 على	ملعب	مل	
لنح�ش	 ا
اأوكامبو�ش	الذي	لزمهم	بت�صجيلهم	هدفني	يف	ال�صوط	الأول،	اأولهما	بعد	اأربع	دقائق	من	�صافرة	البداية	عرب	الربازيلي	لويز	غو�صتافو	الذي	 لوكا�ش	 الإ�صابة	 العائد	من	 الأرجنتيني	 كايار.وا�صاف	 اأوريل	 بعيداً	عن	احلار�ش	مارك	 اليمنى	 الكرة	بقدمه	 اإدخال	الكونغويل	يني	نغباكوتو	�صدد	 اإىل	 الأر�ش	بت�صجيله	الهدف	الثالث	بعد	متريرة	طويلة	من	البديل	الهولندي	كيفن	�صرتومتان	�صددها	�صاروخية	من	داخل	املنطقة	اإىل	اأر�ش	امللعب	بكرة	من	فوق	حار�ش	مر�صيليا	�صتيف	مانداندا،	وق�صى	مهاجم	مر�صيليا	فالري	جرمان	على	اآمال	اأ�صحاب	بدًل	من	اجلنوب	اإفريقي	ليبوغانغ	فريي،	فكان	عند	ح�صن	ظن	مدربه	بت�صجيله	هدف	تقلي�ش	الفارق	بعد	10	دقائق	من	نزوله	الثاين	براأ�صية	بعد	متريرة	من	فلوريان	توفان،	وعمد	مدرب	غانغان	جو�صالن	غورفينيك	

ر�صيده	اإىل	26	نقطة	وتخلى	عن	قاع	الرتتيب	متقدما	للمركز	19	قبل	الأخري	على	ح�صاب	غانغان،	وجتمد	ر�صيد	ني�ش	ال�صاعي	التا�صع	بر�صيد	46	نقطة،	فيما	جتمد	ر�صيد	بوردو	عند	38	نقطة	يف	املركز	13،	وفاز	كاين	على	م�صيفه	ني�ش	1-0،	ورفع	كاين	�صرتا�صبورغ	عند	44	نقطة	وتراجع	للمركز	العا�رص،	وفاز	نيم	على	�صيفه	بوردو	بهدفني	مقابل	هدف	وحيد،	وتقدم	نيم	للمركز	وخ�رص	�صرتا�صبورغ	على	اأر�صه	اأمام	مونبلييه	1-3،	رفع	مونبيليه	ر�صيده	اإىل	51		نقطة	يف	املركز	ال�صاد�ش،	فيما	جتمد	ر�صيد	فا�صتقرت	حتت	عار�صة	احلار�ش		كايار.
اإىل	بطاقة	اأوروبية	عند	48	نقطة	يف	املركز	الثامن.		
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قراءات

خريي �صلبي و"تقليب املواجع"التي يطفح بها الواقع امل�صري
»يف تقليب املواجع جتديد حلرارة الأمل وتخليد له يف الذاكرة الإن�ضانية التي ُتن�ضجه فيكون رابًطا بني قلوب كافة املوجوعني..«.

ت�ضنيم فهيد/موقع 
نون بو�ضت

ح عم خريي �شلبي،  هّكذا يو�شّ
ر�شده  وراء  الرئي�شي  ال�شبب 
تقطر  التي  احلكايات  لهذه 
تدوينها  على  والعمل  اأمًلا، 
يف  وجتميعها  الورق،  فوق 
للرائح  متاحة  لتكون  كتاب 

والغاد.
الق�ش�شية  املجموعة  فهذه 
الأوىل  طبعتها  نُ�رشت  التي 
عام 2008، عرب الهيئة العامة 
اأعادت  ثم  الثقافة،  لق�شور 
طبعة  طبعتها يف  دار مرييت 
قبل  اأي   - اأخرى عام 2010، 
الثورة  من  جًدا  وجيزة  فرتة 
امل�رشية امُلجه�شة - تُظهر 
للقارئ مدى الثقل الذي تنوء 
جعل  مما  البالد،  هذه  به 
هار،  جرف  �شفا  على  اأهلها 
ومبن  بهم  انهار  اأن  لبث  ما 
غ�شب  جهنم  يف  يحكمونهم 

املقهورين واملظلومني.
طفح  من  اأقا�شي�ص  »هذه 
الراهن،  امل�رشي  الواقع 
مروعة،  بعذابات  م�شحونة 
راأيتها حلظة حدوثها، حكايا 
اإل  لهم  ذنب  ل  تع�شاء  لب�رش 
يف  اأوجدهم  الذي  قدرهم 
اأ�شد ع�شور التاريخ ف�شاًدا«.

اأنه  العظيم،  احلّكاء  يّدعي 
الكاآبة  جرعة  من  بريء 
من  ت�شع  التي  املفرطة 
الق�ش�شية،  املجموعة  هذه 
من  لي�شت  احلكايات  فهذه 

اإل  لي�ص  وهو  اأفكاره،  بنات 
كما  كتبها  لها،  را�شد  جمرد 
ليكون  عينيه،  باأم  اختربها 

�شاهًدا عليها ل اأكرث.
�رّشيح،  حكواتي  اإل  اأنا  »ما 
منابتها،  من  احلكايا  اأ�شرتي 
الأ�شواق  وراءها  اأجوب 
واحلارات  وال�شوارع 
كلفني  مهما  واملنعطفات، 
بذل  من  وراءها  ال�شعي 

وم�شقة وعناء«.
املجموعة  هذه  حتتوي 
حكاية  اأو  اأق�شو�شة   35 على 
ق�شرية، تن�شح بالأمل والقهر 
وتن�شح  الكاآبة  عليها  وتُخّيم 
�شطر  كل  من  بالف�شاد 
يُخّيل  حتى  �شطورها،  من 
حّية  ق�ش�ص  اأنها  للقارئ 
اأن ميد  مُيكنه  ودم،  من حلم 
ويرى  اأبطالها  فيلم�ص  يده 
جُم�شدة  معاناتهم  راأ�شه  باأم 

اأمامه.
 - الكبري  الأديب  برع  فلقد 
من  العديد  على  واحلا�شل 
اجلوائز الرفيعة يف الأدب -، 
يف نقل احلكايات بلغة ُمبتكرة 
بني العامية والف�شحى، لي�شعر 
الق�ش�ص  هذه  اأن  القارئ، 
ُكتبت بحذافريها كما األقاها 
قاطني  واملهم�شني  الب�شطاء 
والأزّقة  والأ�شواق  احلارات 
على  والنجوع،  والقرى 
عمل  الذي  احلّكاء  م�شامع 
اأن  دون  تدوينها  على  فقط 

ميد قلمه نحوها.
تقليب املواجع

�شّورت هذه املجموعة القهر 
منه  تعاين  الذي  والتهمي�ص 
واملعدمة،  الفقرية  الطبقات 
الغنية  الطبقة  مع  و�رشاعها 
والنفوذ،  ال�شلطة  واأ�شحاب 
الدولة،  يف  احلكم  ورموز 
ال�رشطة  اأمناء  اأول  من 
وحتى  الفا�شدين،  املرت�شني 
حُتّرك  مل  التي  احلكومة 
�شاكًنا عندما ن�شبت �رشكات 
توظيف الأموال على الفقراء 
ر�شدت  كما  واملقهورين، 
الذي  والقهر  ال�شتغالل 
الطبقات  هذه  له  تعر�شت 

على اأيدي اجلميع.
يتهم  البع�ص  اأن  وبالرغم من 
ركيكة،  لغته  اأن  خريي«  »عم 
ول  �رشيحة  عامية  هي  فال 
اأن  اإل  قوية،  ف�شحى  هي 
لهذه  اختاره  الذي  العنوان 
املجموعة، مفردة �شحيحة، 
تفعيل  وزن  على  »تقليب«  فـ 
الإثارة  من   - التثوير  وتعني 
و«املواجع«  والتدوير،   -
نابتة  �شميمة  م�رشية  كلمة 
املجتمع  وع�شب  قلب  من 
ليبدو  املهرتئ،  امل�رشي 
برغم  »عامي«،  العنوان 

ف�شاحته.
وهو  يعرف  كان  والكاتب 
اأنها  »املواجع«  هذه  ير�شد 
التخل�ص  مُيكن  ول  باقية 
هي  فها   - ب�شهولة  منها 
رحيلُه  بعد  قائمة  تزال  ل 
عظيمة  ثورة  وبعد  ب�شنوات، 
اأن  قبل  العامل،  األهمت 

وي�رشقها  الطغاة  يُجه�شها 
النتهازيون - لكنه عمل على 
تقليبها كي تظهر للعيان على 
هذه  يرى  من  لعّل  ال�شطح، 
املواجع، يتطهر بعدما يتاأمل 
معها ومنها، والأديب، يو�شح 
لهذه  اختاره  الذي  بالعنوان 
املجموعة، وبالت�شدير الذي 
كتبه يف بدايتها، اأنه �شيك�شف 
ال�شواأة  ويعري  امل�شتور  
ولن  املخبوء،  �شرت  ويهتك 

يخ�شى يف الأمل لومة لئم.

عملية  اأن  من  وبالرغم 
غري  املواجع«  »تقليب 
ال�شعبي  الوعي  يف  م�شتحبة 
اإثارة  امل�رشي، ملا فيها من 
وزعزعة  والأتراح،  لالأحزان 
للنفو�ص وا�شتح�شار للدموع، 
يف  الكامن  للغ�شب  واإثارة 
للكراهية  وجتلّي  ال�شدور، 
م�شتكني  كل  على  والثورة 
لهذا الظلم، اإل اأنه فعل ذلك 
زيادة  يف  �شبب  من  يراه  ملا 
التوا�شل الإن�شاين ومّل �شتات 
اآلمهم،  وت�شفري  املقهورين 
عند  ال�شلوى  يجدوا  كي 

بع�شهم البع�ص.
الأديب  له  اأ�شار  الذي  الأمر 
يف ال�شطر الأخري من مقدمة 
»اإذ  قال:  حني  املجموعة 
لي�ص ثمة من ج�رش للتوا�شل 
ج�رش  من  اأجنع  الإن�شاين 
اأجنع  ولي�ص  امل�شرتك،  الأمل 
منه يف اإثارة الغ�شب النبيل«.

معظم  يف  ا  اأي�شً وياُلحظ 
اأن �شوت  ق�ش�ص املجموعة 

به  املق�شود  )ولي�ص  ال�شارد 
�شلبي،  خريي  الروائي  هنا 
رويت  الق�ش�ص  بع�ص  لأن 
على ل�شان اأحد املقربني من 
اأو  جار  نف�شه،  الق�شة  بطل 
اأو جدة كما يف ق�شة  �شديق 
النظام  متهًما  يعلو  »زفاف«( 
فيما  ال�شبب  اأنه  احلاكم 

يحدث.
الب�شطاء  ت�شلب  فاحلكومة 
اأحالمهم  واملهم�شني 
يف  يتجلى  كما  امل�رشوعة، 
مات  فالأب  »زفاف«،   ق�شة 
بـ  يفي  اأن  اأجل  من  مرتني 
حني  مرة  ابنته،  »�شوار« 
باكًرا  من هاجروا  مع  هاجر 
خايل  وعاد  العراق،  اإىل 
�شظية  من  اإل   - الوفا�ص 
ا�شتقرت يف حما�شمه ف�شلبت 
رجولته -،  ومرة حني هاجر 
جتهيز  اأجل  من  اأخرى  مرة 
ج�شًدا  ليعود  الوحيدة،  ابنته 

فارقته الروح.

ال�شحية«  »عيد  ق�شة  ويف 
ال�شغري  ال�شبي  يت�شاءل 
كبقية  نف�شه  ميالأ  والرعب 
جاءوا  الذين  ال�شغار  رفاقه 
موظفي   - اآبائهم  مع 
من   - العقارية  ال�رشائب 
مطالبني  البعيدة،  قراهم 
وزارة  كموظفي  بالإن�شاف 
قوات  منظر  من  املالية، 
بلبا�شهم  املركزي  الأمن 
ع�شييهم،  وخوذاتهم  الأ�شود 
معت�شمني  حتا�رش  وهي 
قوة  ول  لهم  حول  ل  ُعزل، 
�رشوريات  لأب�شط  يفتقدون 
احلكومة  »هي  املعي�شة: 

بتكرهنا ليه يا عمي؟«.
ق�ش�ص  معظم  يف  وياُلحظ 
طاٍغ  ح�شور  املجموعة، 
حيث  ال�شغرية،  للتفا�شيل 
للنظر،  لفت  �رشدي  تدفق 
يعتمد يف الأ�شا�ص على اللغة 
�شلبي  خريي  ابتكرها  التي 
املميزة،  �شمته  و�شارت 

البالغية  البهرجة  عن  بعيًدا 
لتبدو  الألفاظ،  وجذالة 
لغتها  ب�شبب  املجموعة 
هذه، وكاأنها �شيمفونية �شقاء 
»ناي«  على  ُعِزَفت  اإن�شاين 
الب�شطاء  قلب  �شغاف  مي�ص 
بعيًدا عن �شعوبة املو�شيقى 

الأوبرالية.
مع  ا�شتغل  الذي  فالرجل 
»الفواعلية«  من  املهم�شني 
يف  اجلوالني«  و«العمال 
طعامهم  مقابل  احلقول 
مهن  بني  وانتقل  ونومتهم، 
كاخلياطة  خمتلفة  يدوية 
عرب  اأ�شبح  واحلدادة، 
املعدمني  عن  نائبًا  كتاباته 
واملقهورين،  واملهم�شني 
ويُقلّب  ولهم،  عنهم  يكتب 
�شنحت  كلما  »مواجعهم« 
معهم  فيوجعنا  الفر�شة،  له 

ولهم.
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يُعلن عن الرواية الفائزة باجلائزة 
)البوكر(  العربية  للرواية  العاملية 
 23 املوافق  الثالثاء  يوم   ،2019
ال�شاعة  متام  يف   2019 اأفريل 
اأبوظبي(،  )بتوقيت  م�شاًء  ال�شابعة 
بفندق  �شيقام  حفل  خالل 
اأبوظبي،  يف  البحر  باب  فريمونت 
اأيام  وخالل  اليوم  ذلك  من  وبدًء 
للكتاب،  الدويل  اأبوظبي  معر�ص 

برنامج حافل.
موؤمتراً  احلفل  بعد  و�شيعقد 
�شحافياً بح�شور الفائز اأو الفائزة 
باجلائزة، مبقر الفندق يف اأبوظبي 
، يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف 

م�شاًء )بتوقيت اأبوظبي(.
على  املر�شحني  قائمة  وتت�شمن 
�شت روايات، كالتايل، وفقاً للرتتيب 

الأبجدي لأ�شماء الكتاب:
- »بريد الليل« لهدى بركات، لبنان، 

دار الآداب.
لكفى  باردة«  بي�شاء  »�شم�ص   -

الزعبي الأردن، دار الآداب.
ل�شهال  العدو«  مع  »�شيف   -
من�شورات  �شوريا،  العجيلي، 

�شفاف ومن�شورات الختالف.
- »الو�شايا« لعادل ع�شمت، م�رش، 

الكتب خان.
جي،  كجه  لإنعام  »النبيذة«   -

العراق، دار اجلديد.
ملحمد  رحلَت؟«،  ذنب  »باأّي   -
املعزوز، املغرب، املركز الثقايف 

للكتاب.
الفعاليات يف  و�شتعقد �شل�شلة من 
عن  الإعالن  وبعد  قبل  اأبوظبي 
احتفالً  باجلائزة  الفائزة  الرواية 
بروايات القائمة الق�شرية للجائزة 
العاملية للرواية العربية لعام 2019 

وكّتابها.
الفائزة  الرواية  وقبل الإعالن عن 
بالتعاون  ندوة  تقام  باجلائزة، 
الإمارات،  واأدباء  كتاب  احتاد  مع 
الأديبة والإعالمية بروين  تديرها 
التحكيم  جلنة  ع�شو  حبيب، 
خم�شة  فيها  ي�شارك  ال�شابق، 
للقائمة  املر�شحني  الكتاب  من 
 22 الثنني،  يوم  وذلك  الق�شرية، 
�شباحاً،  العا�رشة  يف   2019 اأفريل 
احتاد  مقر  الوطني،  امل�رشح  يف 

كتاب واأدباء الإمارات، اأبوظبي.
الفائزة  الرواية  الإعالن عن  وبعد 
اأبريل   23 الثنني  م�شاء  باجلائزة 
، ي�شارك الكاتب الفائز اأو الكاتبة 

املر�شحني  مع  باجلائزة  الفائزة 
الق�شرية  القائمة  �شمن  اخلم�شة 
يف �شل�شلة من الفعاليات مبعر�ص 
اأبوظبي الدويل للكتاب 2019 على 

النحو التايل:
يوم  امللتقى:  �شالون  فعالية   -
من   ،2019 اأبريل   24 الأربعاء 
ال�شاد�شة م�شاء،  اإىل  الثانية ظهرا 
الدويل  اأبوظبي  معر�ص  يف 

للكتاب.
وي�شارك الفائز اأو الفائزة باجلائزة 
وكتاب القائمة الق�شرية يف �شل�شلة 
يف  رواياتهم  حول  الندوات  من 

�شالون امللتقى.
- فعالية الفائز/الفائزة باجلائزة: 
 ،2019 اأبريل   24 الأربعاء  يوم 
يف  م�شاًء،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف 

معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب
الفوز  بعد  له/لها  لقاء  اأول  يف 
ي�شارك   ،2019 العام  بجائزة 
الفائز اأو الفائزة باجلائزة يف ندوة 
الأديب  يديرها  روايته/ها،  حول 
والإعالمي وع�شو جمل�ص الأمناء 
يا�شني عدنان، الذي تر�شح للقائمة 

الطويلة للجائزة عام 2017.
الثقافة:  بحر  موؤ�ش�شة  ندوة   -

يف   2019 اأبريل   24 الأربعاء،  يوم 
ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء.

وي�شارك الفائز اأو الفائزة باجلائزة 
ندوة  يف  الق�شرية  القائمة  وكتاب 
الثقافة،  بحر  موؤ�ش�شة  يف  تعقد 
رو�شة  ال�شيخة  �شمو  با�شت�شافة 
النهيان،  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 
جمل�ص  ورئي�ص  ال�شالون  موؤ�ش�شة 

الإدارة.
الق�شرية  القائمة  كتاب  ندوة   -
العربية:  للرواية  العاملية  للجائزة 
يوم اخلمي�ص، 25 اأبريل 2019، يف 
ال�شاعة الرابعة ع�رشا، يف معر�ص 

اأبوظبي الدويل للكتاب.
الزعبي  كفى  من  كل  يناق�ص 
وحممد معزوز روايتيهما. باإدارة: 

يا�شني عدنان.
الق�شرية  القائمة  كتاب  ندوة   -
العربية:  للرواية  العاملية  للجائزة 
 ،2019 اأبريل   26 اجلمعة،  يوم 
يف  م�شاًء،  والن�شف  الثمانية  يف 

معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب.
العجيلي  �شهال  من  كل  يناق�ص 
جي  كجه  واإنعام  ع�شمت  وعادل 

رواياتهم. باإدارة: يا�شني عدنان.

برنامج حافل لالإعالن عن الرواية الفائزة 
بالبوكر 2019 بدءًا من 23 اأبريل

نوبل  اأديب  كولومبيا،  كرمت 
ماركيز،  غار�شيا  غابريل  الراحل 
من  لوفاته  اخلام�شة  الذكرى  يف 
لأعماله يف  قراءة جماعية  خالل 
بها  عا�ص  التي  كارتاخينا،  مدينة 
اأعماله  من  جزءاً  منها  وا�شتلهم 
ماركيز يف مدينة مك�شيكو  وتويف 
اأفريل   17 يف  عاماً   87 عمر  عن 

.2014
وموؤ�ش�شة  جابو  مركز  وقال 
ال�شحافة اليربواأمريكية احلديثة 
»لقد  الذكرى  لإحياء  الدعوة  يف 
وفاة  على  �شنوات  خم�ص  مرت 
غار�شيا  الكولومبي  الكاتب 
الروائي  عمله  يزال  ول  ماركيز 
القراء  ماليني  قلوب  يف  خالداً 
حول العامل«ومتت الفاعلية م�شاء 
الأربعاء وملدة �شاعتني يف �شاحة 
�شيقراأ  »حيث  كالبري  بدرو  �شان 
غابو  اأعمال  من  اأجزاًء  احل�شور 

باأي ن�شخة ولغة«.
ل  اأ�شخا�شاً  الدعوة  وت�شمل 
ولذلك  كارتاخينا  يف  يعي�شون 
وموؤ�ش�شة  غابو  مركز  يدعو 
ال�شحافة الإيربو اأمريكية احلديثة 
حمبي ماركيز لت�شجيل فيديو وهم 

يقراأون اأجزاًء من اأعماله ورفعها 
واإن�شتغرام  تويرت  موقعي  على 

.retoGabo2019× حتت و�شم
حياته  طوال  ماركيز  وارتبط 
بعالقة وثيقة مع كارتاخينا، التي 
در�ص بها احلقوق وعمل ك�شحفي 
و�شيد  )اونيرب�شال(،  ب�شحيفة 
م�شكناً تناوب العي�ص فيه مع منزله 
وبهذه  حياته،  طوال  مك�شيكو  يف 
الثقافة  وزارة  دعت  املنا�شبة، 
الوطنية  واملكتبة  الكولومبية 
»جابوتيكا«،  لزيارة  اليام  هذه 
اأعمال  عن  افرتا�شية  قاعة  وهي 
غارثيا ماركيز، لكي يكرم اجلميع 

اأ�شطورته.

قراءات ت�صتح�صر 
ماركيز.. يف ذكرى الغياب
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للكاتب روبرت بوغ هاري�شون

�شدور الرتجمة العربية لكتاب "ال�شباب:
 العمر من منظور التاريخ الثقايف"

وكالت

ف�صول  �أربعة  �لكتاب  ويت�صمن 
وخامتة، يتناول فيها �ملوؤلف مفهوم 
وثور�ت  و�لعبقرية  و�حلكمة  �لعمر 

�متد�د �لطفولة وحب �لعامل.
عن  �لإجابة  �إىل  �ملوؤلف  وي�صعى 
عنه  �لإجابة  ولكن  ب�صيط  �صوؤ�ل 
وهو:  �أّل  �لي�صري،  بالأمر  لي�صت 
هذ�  عن  يجيب  ولكي  عمرنا؟  كم 
تطرق  معقولة  �إجابة  �ل�صوؤ�ل 
�لإن�صان  عمر  نظرية  �إىل  �لكاتب 
فالإن�صان  �ملذهلة،  دقائقها  بكل 
عمر�ً  ميتلك  �لنظرية،  لهذه  وفقاً 
وجيولوجياً،  وتطورياً  بيولوجياً 
للإن�صان  فاإن  ذلك  على  وعلوة 

عمر�ً ثقافياً �أي�صاً.
ويناق�ش �لكاتب مفهوم عمر �لإن�صان 
حيث  فل�صفي  منظور  من  وتطوره 
�ل�صيخوخة  نحو  ن�صري  �إننا  يقول 
بروح  نتمتع  �أن  ميكننا  كيف  ولكن 

�صبابية وكاأننا يف عمر �أ�صغر.
�ملوؤلف  يناق�صها  �لتي  �لأفكار  ومن 
بال�صباب،  جمتمعاتنا  هو�ش  فكرة 
�لآن  �لعامل  �أّن  �لكاتب  ويدعي 
�لأ�صياء  �أكرث  من  �لأطفال  يحرم 
لكي  �ل�صباب  مرحلة  تتطلبها  �لتي 
يزدهر فيها �ل�صاب ويتقدم، فالعامل 
يحرم �ل�صغار من �أ�صا�صيات حياتية 
�لفر�غ  بوقت  �ل�صتمتاع  تت�صمن 
�لتي  و�لنفر�د  و�ملاأوى  و�خللوة 
تعد �ملرتكز�ت �لأ�صا�صية �لتي تبنى 

�أّن  كما  �ل�صخ�صية،  �لهوية  عليها 
�لتخيل  يحرمون من  �ل�صغار  هوؤلء 
�لأفلم  �صحر  عن  بعيد�ً  و�لتفكري 

و�لتلفاز و�صا�صة �حلا�صوب.
بني  �لعامل  حب  مفهوم  توطيد 

�لنا�ش
�لكاتب  يركز  �لكتاب  نهاية  ويف 
�لعامل  حب  مفهوم  توطيد  على 
�ملحركات  وتو�صيح  �لنا�ش  بني 
و�لعو�مل �لثقافية للتو�لد و�لتجديد 
لكي نحدد �إىل �أي مدى - �إن وجد 
بطبيعة  �ملعا�رص  �صبابنا  يت�صم   -
من  �لعامل«  حتفظ  �لتي  »�ملعجزة 
ثمة  لي�ش  ولكن  �لطبيعي،  �نهياره 
�إجابة حا�صمة لهذ� �ل�صوؤ�ل يف �لوقت 
�حلا�رص، ما م�صدر حب �لعامل؟ �أو 

�لتي  �لبد�ية  نقطة  �أين  بالأحرى، 
تقود �إليه؟ ويكمن �جلو�ب يف �لفرتة 
و�لبلوغ؛  �لطفولة  بني  ما  �لفا�صلة 
حب  لبذور  ينبغي  �لفرتة  هذه  ففي 
مهمة  يجعل  وهذ�  تُنرث،  �أن  �لعامل 
وجه  وعلى  �إجهاد�ً،  �أكرث  �لتعليم 
فاإّن مهمته تكمن يف  �أكرث حتديد�ً، 
تعليم حب �لعامل - �حلب �لذي دونه 
ل ميكن �أّن يكون للعامل وجود �أبد�ً.

�لكاتب و�ملرتجم
هاري�صون  بوغ  روبرت  ويعمل 
جامعة  يف  �لإيطايل  للأدب  �أ�صتاذ�ً 
�للغة  ق�صم  رئي�ش  وهو  �صتانفورد، 
ح�صل  �لإيطالية.  و�للغة  �لفرن�صية 
جامعة  من  �لدكتور�ه  درجة  على 
كورنيل عام 1984. ن�رص �لعديد من 

�ملقالت و�ألف عدد�ً من �لكتب من 
 ،Forests �لغابات  كتاب:  �أهمها 
 Gardens �حلد�ئق  وكتاب 
 Dominion ofلأمو�ت� وهيمنة 

.the Dead
�أ�صتاذ�ً  فارع  �صحدة  د.  �أ.  ويعمل 
جامعة  يف  و�لرتجمة  للغويات 
درجة  على  وح�صل  �ل�صارقة، 

جامعة  من  �للغويات  يف  �لدكتور�ه 
�لعديد  ون�رص   ،1988 عام  كان�صا�ش 
�لرتجمة  جمالت  يف  �لأبحاث  من 
�لإجنليزية.  �للغة  وتعليم  و�للغويات 
�جلامعية  �لكتب  من  عدد�ً  و�ألف 
لتدري�ش �للغويات و�للغة �لإجنليزية، 
من  �لكتب  من  �لعديد  وترجم 

�لإجنليزية �ىل �لعربية وبالعك�ش.

�ل�صود�نية:  »�ل�صخ�صية  كتابه  يف 
مار�ش  �ل�صادر يف  �لكاملة«،  �لأعمال 
2019 عن د�ر �مل�صّور�ت باخلرطوم، 
عمرو  �ل�صود�ين  �لكاتب  يتناول 
�ل�صود�نية  �ل�صخ�صية  دهب  منري 
خمتلف  من  و�لتحليل  بال�صتق�صاء 
�جتماعي  هو  ما  ي�صمل  مبا  �لزو�يا 
و�قت�صادي  و�صيا�صي  وثقايف  ونف�صي 

وفني وريا�صي.
�ألف  يف  �صدر  �لذي  �لكتاب  ي�صم 
عن  �لكاتب  �أعمال  كّل  �صفحة 
نُ�رصت  �لتي  �ل�صود�نية  �ل�صخ�صية 
�لأخرية،  �لع�رص  �ل�صنو�ت  خلل 
�صود�نية«،  »جينات  كتب:  �صتة  وهي 
»على حو��صي �ل�صخ�صية �ل�صود�نية«، 
�لطيب  بني  �ل�صود�نية  »�ل�صخ�صية 
»حلفا  �لرت�بي«،  وح�صن  �صالح 
نحن؟  »من  �ل�صود�نية«،  و�ل�صخ�صية 
و»�ل�صخ�صية  �ل�صوؤ�ل«،  من  بد  ل 

�ل�صود�نية يف عيون �صفوتها«.

جوانب متعددة

على  �لأوىل  �خلم�صة  �لكتب  ��صتملت 
و�لهوية  �ل�صخ�صية  عن  �ملوؤلف  روؤية 
بح�صب  خمتلفة  زو�يا  من  �ل�صود�نية 
وذلك  عمل،  كل  وتفا�صيل  عنو�ن 
در��صات  �إطار  يف  �إدر�جه  ميكن  مبا 
�ل�صخ�صية  �أو  �لوطنية  �ل�صخ�صية 

�لقومية.
بالهوية  �ملتعلقة  �لأبحاث  كانت  و�إذ� 
فاإن  ر�ئجة،  و�لقومية  �لوطنية 
در��صات �ل�صخ�صية �لوطنية و�لقومية 
ل حتظى بالقدر ذ�ته من �لرو�ج، لكن 
�إىل حيث  �أبعد من ذلك  دهب يذهب 
�صود�نية«،  »جينات  كتابه  حول  يقول 
�إنه  �لكاملة«  »�لأعمال  �صمته  �لذي 
من  �ل�صود�نية  �ل�صخ�صية  يتناول 
�لنف�صي  �إىل �جلانب  �أقرب  منطلقات 
منها �إىل �جلانب �لجتماعي على غري 
�ملماثلة  �لدر��صات  يف  د�رج  هو  ما 
�صيما  ل  �لوطنية،  �ل�صخ�صيات  عن 
تلك �لتي تنطلق من خلفيات �أكادميية 

بحتة.
�لوطنية  �ل�صخ�صية  در��صات  تتطلب 
�أن  �لكاتب  �أر�د  �إذ�  �جلر�أة  من  قدر�ً 

�لق�صية  تلك  ويتناول  جديد�ً  يقول 
�ملعقدة بقدر من �ملو�صوعية، وهذ� 
�لأعمال  تو�جهه  �لذي  �لتحدي  هو 
�ل�صود�نية،  �ل�صخ�صية  عن  �لكاملة 
تعتمل  ظلت  �لتي  �ل�صخ�صية  تلك 
تاريخ  �متد�د  على  �لت�صّكل  �أتون  يف 

�ل�صود�ن �لطويل.
�صمن  �لأوىل  �خلم�صة  �لكتب  مقابل 
�لأعمال �لكاملة، قام دهب يف �لكتاب 
يف  �ل�صود�نية  »�ل�صخ�صية  �لأخري 
�أكرث  �آر�ء  با�صتطلع  �صفوتها«  عيون 
�صخ�صية   )25( وع�رصين  خم�ش  من 
و�ل�صيا�صة  �لفكر  يف  بارزة  �صود�نية 
و�لفن  و�لقت�صاد  و�لدبلوما�صية 
بدلوه  منها  كّل  ليديل  و�لريا�صية 
�ل�صود�نية من خلل  �ل�صخ�صية  حول 
يف  عامة  ك�صخ�صية  �لعملية  جتربته 
جانب بعينه من جو�نب حياة �ملجتمع 

�ل�صود�ين.
�مل�صتطلعة  �ل�صخ�صيات  بني  ومن 
عبد  �لر�حل  �ل�صود�ين  �لرئي�ش 
�لرحمن �صو�ر �لدهب، ورئي�ش �لوزر�ء 
و�ملفكر  �ملهدي،  �ل�صادق  �لأ�صبق 

و�لدبلوما�صي من�صور خالد، و�ل�صاعر 
علي  و�لفنان  �إبر�هيم،  �ملكي  حممد 

مهدي، و�ملو�صيقار حممد وردي.
مرجع

ب�صفة  �لقر�ء  �إىل  �لكتاب  يتوجه  و�إذ 
ب�صفة خا�صة  �أي�صاً  عامة، فاإنه يعني 
�ل�صخ�صية  بدر��صة  �ملهتم  �لباحث 
ميكن  نف�صه  �لوقت  ويف  �ل�صود�نية، 
مرجعاً  بو�صفه  �لكتاب  �إىل  �لنظر 
�ل�صخ�صية  بدر��صات  للمهتمني 
على  �لقومية  و�ل�صخ�صية  �لوطنية 

�متد�د �لعامل �لعربي.
�ملكتبة  �إىل  �إ�صافة  �لكتاب  يُعد 
قلّما  �لذي  �ملجال  هذ�  يف  �لعربية 
خارج  �لقر�ء  �إىل  �لباحثون  به  توّجه 
وهو  �لأكادميية،  �لدر��صات  �إطار 
جمال بحثي و��صع كان من رو�ده على 
�مل�رصي  �ملفكر  �لعربي  �مل�صتوى 
جمال حمد�ن، و�لدكتور علي �لوردي 
حممد  و�لربوفي�صور  �لعر�ق،  من 
�إبر�هيم �أبو �صليم من �ل�صود�ن، متثيًل 

ل ح�رص�ً.
 وكالت 

من �ملقرر �أن تن�رص ع�صوة �صابقة 
كاتارينا  �ل�صويدية،  بالأكادميية 
عن  �مل�صوؤولة  فرو�صتين�صون 
�ختيار �لفائز بجائزة نوبل للأدب، 
�أحاط  �لذي  �جلدل  حول  كتاباً 

بالأكادميية �لعام �ملا�صي.
�لكتاب  �صدور  �ملقرر  ومن 
كاتارينا  تن�رصه  �صوف  �لذي 
ماي    23 يف  فرو�صتين�صون، 
�ملقبل، وفقاً ملا �أعلنته د�ر �لن�رص 

بولري�ش �ليوم �لثلثاء.
تركت  قد  فرو�صتين�صون  وكانت 
�لعام،  هذ�  جانفي  يف  �لأكادميية 

بالأكادميية  ع�صو�ً  كانت  بعدما 
�لأكادميية  وكانت  منذ عام 199،. 
لأزمة   2018 عام  تعر�صت  قد 
خرق  حدوث  عن  تردد  بعدما 
لقو�عد ت�صارب �مل�صالح وف�صيحة 
جان  فيها  تورط  جن�صي  حتر�ش 
فرو�صتين�صون.  زوج  �رونو،  كلود 
�غت�صاب  بتهمتي  �أرنو  �أدين  قد 
يف دي�صمرب �ملا�صي، وتقدم بطعن 
على �إد�نته. ويف حماولة ل�صتعادة 
�لإعلن  �لأكادميية  �أرجاأت  �لثقة، 
عن �لفائز بجائزة نوبل لعام 2018 

حتى عام 2019.

ال�شادر يف مار�س 2019 عن دار امل�شّورات باخلرطوم

عمرو منيب دهب وال�شخ�شية ال�شودانية.. الأعمال الكاملة
ع�شوة �شابقة باأكادميية نوبل تعتزم 

ن�شر كتاب حول جدل العام املا�شي

اأ�شدر م�شروع »كلمة« للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�شياحة- اأبوظبي، كتاب »ال�شباب: العمر من منظور 
التاريخ الثقايف«، للكاتب روبرت بوغ هاري�شون، نقله اإىل العربية الدكتور �شحدة فارع.

مل تاأخذ �لر�صوم و�لرموز و�لنقو�ش 
يف  �ملكت�صفة  �لقدمية  �لفنية 
ما  فرت�ت  �إىل  تعود  �لتي  �صورية 
�لظهور  يف  حقها  �لتاريخ  قبل 
رغم �أنها ت�صكل مادة علمية مهمة 
فكرة  وتقدم  و�لباحثني  للمهتمني 
�لفرت�ت  جيدة عن �حلياة يف تلك 

�لتي �صبقت �لتاريخ.
يف  �جلد�رية  �لر�صوم  كتاب  وجاء 
�صورية  �لتاريخ يف  قبل  ما  مرحلة 
�ل�صادر  حبيب  غطفان  للدكتور 
عن �لهيئة �لعامة �ل�صورية للكتاب 
جلمع وتوثيق و�رصح وت�صنيف تلك 

�لقدمية  �لفنية  و�لرموز  �لر�صوم 
من  عدة  مناطق  يف  وجدت  �لتي 
�لأحمر-  �جلرف  مثل  �صورية 
و�ملغارة  وجعدة-   – �ملريبط 
وتقنيتها  وبقر�ش  وحالوىل 
و�أهميتها  ورموزها  ومو�صوعاتها 
يتعلق  ما  وكل  ر�صمها  ودو�فع 
و�لتقنية  �لفنية  �لناحية  من  بها 

و�لعلمية.
�لر�صوم  بدر��صة  �لكتاب  ويبد�أ 
وتاريخياً  وتقنياً  فنياً  �جلد�رية 
قبل  ما  فرتة  �إىل  تعود  و�لتي 
جد�رية  لوحة  �أقدم  من  �لتاريخ.. 

�إىل  و�صولً  �صورية  يف  مكت�صفة 
بد�ية �لتاريخ يف �لألف �لثالث قبل 
ل�صورية يف  �مليلد مقدماً عر�صاً 
فرتة ما قبل �لتاريخ وكيف ت�صكلت 
�لقدمية  �حل�صار�ت  وتعاقبت 
عليها معرفاً باأهم �لفنون �ل�صائدة 
يف تلك �حلقبة من �لزمن و�أنو�عها 
وكيفية تطورها و�صولً �إىل �خرت�ع 

�لكتابة وبد�ية �لتاريخ.
ويحتوي �لكتاب در��صة تخ�ص�صية 
تنح�رص باملو�قع �ل�صورية �لقدمية 
�لتي عرث فيها على ر�صوم جد�رية 
خمطط  بو�صع  �لكاتب  قام  حيث 

له  و�صور  موقع  لكل  تف�صيلي 
ومعلومات عن كل و�حد من حيث 
عمره ومكانه وم�صاحته و�للوحات 
�جلد�رية �لتي �كت�صفت فيه ليقوم 
لكل  تف�صيلية  بدر��صة  ذلك  بعد 
�إىل  �لأقدم  من  جد�رية  لوحة 

�لأحدث.
مقا�صات  كذلك  �لكتاب  و�صمل 
وعنا�رصها  وعمرها  �للوحة 
و�لرموز  تنفيذها  وتقنية  و�ألو�نها 
للوحة  عاماً  وو�صفاً  لها  �ملوؤلفة 
ر�صمها  �صبب  ملعرفة  وحماولة 
�لقدمية  �لتقنية  حول  �رصح  مع 

عام  ب�صكل  �جلد�رية  �لر�صوم  يف 
كل  بر�صم  �تبعت  �لتي  و�لتقنية 
م�صتخرجة  قدمية  جد�رية  لوحة 
موؤكد�ً  حدة  على  كل  �صورية  يف 
�أهمية �لر�صوم يف ت�صكيل �لو�صيلة 
�حل�صاري  �لفكر  لنقل  �ملهمة 
�لعبادة  وطقو�ش  �لعي�ش  وطر�ئق 

من جيل لآخر.
يف  �ملختارة  �لعينة  و�صملت 
�لقدمية  �حل�صار�ت  كل  �لكتاب 
يف �صورية من �لنطوفية و�خليامية 
�حلجرية  و�لع�صور  و�ملريبطية 
�لفخاري  و�حلديث  �حلديث 

و�لنحا�صي.
حائز  حبيب  غطفان  �أن  يذكر 
من  �جلميلة  �لفنون  يف  دكتور�ه 
يف  حما�رص  وهو  دم�صق  جامعة 
�لفنون �جلميلة وكلية �لرتبية  كلية 
�لرتبوي  �ملركز  يف  ومدرب 
ومدر�ش  �لت�صكيلية  للفنون 
�لغر�فيكي  �لت�صميم  ق�صم  يف 
�خلا�صة  �لدولية  �جلامعة  يف 
وع�صو  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لفنانني  و�حتاد  �ملعلمني  نقابة 

�لت�صكيليني فرع دم�صق.
وكالت 

تاأليف غطفان حبيب

كتاب ي�شيء على الر�شوم اجلدارية مبرحلة ما قبل التاريخ يف �شورية

 وكالت 



ثقافةالإثنني 22   اأفريل  2019  املوافـق  ل16 �شعبان 1440هـ 17
للأديبة اجلزائرية املقيمة بالقاهرة، ندى مهري 

�شدور رواية "مملكة الأمنيات" املوجهة لفئة ال�شباب واليافعني
 �شدر حديثا  للأديبة والعلمية  اجلزائرية املقيمة  بالقاهرة ندى مهري ، رواية بعنوان »مملكة الأمنيات«عن دار فهر�س للن�شر والطباعة والتوزيع مب�شر  وهذا 

العمل الروائي الفريد من نوعه موجه لفئة ال�شباب واليافعني وميزج بني اخليال والواقعية  ولقد ر�شمت غلف الكتاب الفنانة الت�شكيلية امل�شرية حنان الكرارجي. 

حكيم مالك  

رواية عجائبية مليئة باملغامرة

الأمنيات  »مملكة  رواية  وتتكون    
للإبداع  ال�شارقة  جائزة  »ل�شاحبة 
الطفل  اأدب  جمال  يف  العربي  
المتياز  جائزة  و   ،2009 عام 
م�شابقة  يف  الق�شرية  الق�شة  يف 
املتو�شطيات«   الكاتبات  »فوروم 
مبر�شيليا بفرن�شا من 19 ف�شل و 
مرتبطة   مغامرة  يحمل  ف�شل  كل 
الرئي�شة  بالتيمة  وثيقا  ارتباطا 
هذه  اأحداث  وتدور  للرواية 
لل�شباب واليافعني   الرواية املوجه 
من  الع�رشينيات  يف  فتاة  عن 
غري  عادية،  حياة  تعي�ش  العمر  
بل  عادية   تكن  مل  طفولتها  اأن 
باملغامرة،  ومليئة  عجائبية  كانت 
ذلك  يف  حكايتها  �شدق  اأحد  ول 
الوقت  اإل �شديق طفولتها، وحتى 
فظلت  ي�شدقاها،   مل  والديها 
التي  تلك املغامرة  مع �شديقتها 
�رشا  النجوم  مملكة  من  قدمت 
دفينا، لكن العجائبية  عادت   يوم  
حفل  تخرجها من اجلامعة،  حيث 
جاءها  كمانا كري�شتاليا كهدية ل 
تعرف من  اأهداه لها، ليت�شح فيما 
ملهرج   يعود  الكمان  هذا  اأن  بعد 
الذي  ال�شريك  يف  عرو�شا  يقدم 
تركه للبحث عنها بطلب من  قا�ش 
الأمنيات،  مملكة  يحكم  حكيم 

اأنها  وعرف  املهرج  عليها  عرث 
كمانه  راأى  عندما  املن�شودة 
الكري�شتايل بحوزتها  فياأخذها اإىل 
اأمري البحار »القر�ش الأزرق« الذي 
اأنه  الأمر  بداية  يف  تعتقد  كانت 
�شديقها.  الدولفني  وعدو  عدوها 
اأخربها القر�ش الأزرق اأن �شديقة 
قد  امل�شيئة«  »النجمة  طفولتها 
على  ملكة  تتويجها  يوم  خطفت 
تابع  عراف  ونقلها  النجوم  كوكب 
للدولفني الذي احتل كوكب النجوم 
اىل العامل املوازي وانها الوحيدة 
وتكت�شف  انقاذها  ت�شتطيع  التي 
العامل  اإىل  رحلتها   اأثناء  البطلة 
 ، �شديقتها  عن   بحثا  املوازي 
�شنعها  التي  احل�شارات  جمال 
وتكت�شف   الع�شور،  عرب  الإن�شان 
واجل�شارة   ال�شجاعة   وقيم  ذاتها  
 ، واخليبة  الغدر  ومعنى  والقيادة  
�شداقاتها  يف  باختبارات   ومتر 
ويف قرارتها كما تخترب  لأول مرة 

م�شاعر احلب الربيئة.

رمز احلياة يف مملكة 
الأمنيات

  وتقول الكاتبة اأن رواية  » مملكة 
واحلياة  حلياة،  ترمز  الأمنيات«  
نلتقي  اأن  يحدث  فقد  درو�ش: 
بغرباء اأجمل من بع�ش الأ�شدقاء 
جمرد  جوهرهم  يف  وباأ�شدقاء 
مواقفهم  يف  وباأ�شدقاء  معارف 

لي�ش وحده  .والزمن  جمرد غرباء 
العلقات  متانة  لتقييم  معيارا 
الإن�شانية ، ويجب اأن نتحرى جيدا 
لأن  من تطلق عليه �شفة �شديق، 
ال�شديق ملك الروح،  والروح النقية 
دائما جميلة و�شادقة مهما علقت 

بها ال�شوائب يف بع�ش الأحيان. 

حمطات واإجنازات اإبداعية 
للكاتبة ندى مهري

اإعلمية  مهري  ندى  اأن  كما 
والباحثة والأديبة جزائرية مقيمة 
بالقاهرة كانت بداياتها مع الكتابة 
الن�رش  وبداأت  باجلزائر،  انطلقت 
القرن  ت�شعينيات  منت�شف  منذ 
اجلزائرية  ال�شحف  يف  املا�شي 
كتاباتها  وبع�ش  املقال  فن�رشت   ،
ال�شعرية، وبع�ش ق�ش�ش الأطفال، 

املنا�شبات  بع�ش  وح�رشت 
كانت  التي  الأدبية  والفعاليات 
العديد  يف  �شاركت  و  اآنذاك  تقام 
والأدبية  العلمية  امللتقيات  من 
والفكرية، يف م�رش والوطن العربي  
»م�شافر«  ق�شيدة  اختريت  فلقد 
من  ل�شعراء  ق�شائد  جمموعة  مع 
و�شدرت  واملهجر  العربي  العامل 
ال�شعرية  »احلركة  كتاب  يف 
�شاركت  كما  باأمريكا«،  املعا�رشة 
كتابة  يف  �شعراء  جمموعة  مع 
الق�شيدة،  من  الأول  البيت  حلظة 
اأعّده كل من  الذي  الكتاب  و�شدر 
الري�شة  حلمي  حممد  ال�شاعر 
بعنوان  ر�شوان  اآمال  وال�شاعرة 
بفل�شطني  املجنحة«  »الإ�رشاقة 
املقالت  من  العديد  ون�رشت 
العديد  وكذلك  الأدبية،  والأعمال 
من املوا�شيع ال�شحفية يف جرائد 
رائدة  وخليجية  عربية  وجملت 

المتياز يف  وحت�شلت على جائزة 
الق�شة الق�شرية يف م�شابقة »فوروم 
الكاتبات املتو�شطيات«  مبر�شيليا 
بفرن�شا ،  و�شدر كتاب عن امللتقى 
�شنة  الفائزة  الكتابات  اأعمال  �شم 
جمموعتان  ر�شيدها  ففي   2008
الطفل،  اأدب  ق�ش�شيتان يف جمال 
عنوان  الأوىل  املجموعة  حتمل 
املجموعة  وهي  النجوم«  »اأمرية 
جائزة  على  الكاتبة   بها  حت�شلت 
ال�شارقة للإبداع العربي عام 2009  
عنوان  الثانية  املجموعة  وحتمل 
ل�شل�شلة  التابعة  الألغاز«،  »لعبة 
الهيئة  عن  وال�شادرة  الندى  قطر 
والتي  للكتاب،  العامة  امل�رشية 
 2013 �شهراأفريل   يف  �شدرت 
للأطفال  ق�ش�شها  بع�ش   در�شت 
لتلميذ  املدر�شي  املنهاج  يف 
ال�شف الثالث والرابع باجلزائر  و 
كانت �شمن كتاب :« حدث الهدهد 
الق�شرية  الق�شة  ..اأنطولوجيا 
دوا�ش  ح�شن  »للدكتور  باجلزائر 
امل�رشية  الهيئة  عن  �شدر  والذي 
 ،  2013 �شبتمرب  للكتاب  العامة 
وقد ن�رش مو�شوعها  الذي يحمل 
عنوان » الكتابة للطفل و�رشورات 
يف  به  �شاركت  والذي   « التطوير 
الطفل   اأدب  وتطور  »ن�شاأة  موؤمتر 
يف  بالهند   العربية   اللغة  يف 
كريال  جلامعة  املحكمة  املجلة 
ع�شو  اختيارها  ومت   2016 بالهند 
امل�شابقة  يف  حتكيم  جلنة  يف 

و�شع  تعزيز   « بعنوان  البحثية  
املراأة املعيلة يف املجتمع »والتي 
لق�شور  العامة  الهيئة   اأعدتها 
ولقد   .2014 ماي  مب�رش  الثقافة 
اجلزائرية   املبدعة  هذه  �شاركت 
يف معر�ش القاهرة الدويل للكتاب 
يف خميم  الطفل  كراوية الق�ش�ش 
ن�رشت  و   2015 فيفري   للأطفال 
ق�شيدتها »رفقا ب�شمتي »يف كتاب 
ال�شعرية   الن�شو�ش  جميع  �شم 
الأم�شية  يف  امل�شاركني  لل�شعراء 
ال�شعرية التي عقدت على هام�ش 
�شنة  للكتاب  الدويل  املعر�ش 
اأكادميية  من  بدعوة    .2015
باإ�شطنبول  العراقية  املعرفة 
هذه  قامت  ولقد    2018 اأفريل 
الأخرية بتقدمي  حما�رشة م�شلطة 
من خللها  عن جتربتها  الأدبية 
لها  وكانت  وم�رش  اجلزائر  بني 
جائزة  فعاليات  يف  م�شاركة  
ني�شان  العربي  للإبداع  ال�شارقة 
عن  ندوة  يف  امل�شاركة   ،2018
»التجربة ال�رشدية«يف حياة املراأة 
ال�شكندرية  مبعر�ش   « العربية 
 ،2018 اأفريل  للكتاب  الدويل 
اإعداد مذكرة تخرج للح�شول على 
�شهادة ما�شرت بجامعة البراهيمي 
عن  /اجلزائر  بوعريريج   بربج 
اأعمالها الق�ش�شية حملت عنوان » 
الأطفال  الطفل يف ق�ش�ش  �شورة 

اجلزائرية ندى مهري اأمنودجا«.

للأردن  11 برحلة 

بدار  اأم�ش  اأول  اختتمت 
حداد  مالك  الثقافة 
فعاليات  بق�شنطينة  
�شريتا- العلمية  امل�شابقة 
النتائج  واأ�شفرت   11 علوم 
العلمية   للم�شابقة  النهائية  
جمانة  من  كل  فوز  عن 
خمي�شي   التي تدر�ش ال�شنة 
خلفة  علي  ثانوية  الأوىل 
على علمة 11  ،  ومتكنت   
من  ب�رشى  ديار  التلميذة 
منا�رشية   حمادي  ثانوية 
علمة  على  احل�شول  من 
9.75  وحت�شل حمزة اأمين 
على  يوغرطة   ثانوية  من 
وحت�شل    12.00 علمة 
الأول  املركز  على  هوؤلء 
مما مكن  �شفراء ق�شنطينة  
من ال�شتفادة برحلة علمية  
اأر�ش   ، للأردن  وثقافية 
واإىل  والتاريخ  احل�شارة 
الأر�ش  على  نقطة  اأخف�ش 

، اإىل مدينة برتا .

م�شاركة اأكرث من 500 
طالب وطالبة 

هذه  يف  �شاركت  ولقد 
من  املنظمة  امل�شابقة 
ال�شعرى  جمعية  طرف 
لعلم الفلك �شاحبة �شعار » 
الفلك  على  ترقية  اأجل  من 
برعاية   العلمية  والثقافة 
و  ق�شنطينة  ولية  وايل 
مديرية  مع  بالتن�شيق 
الرتبية للولية وبالتعاون مع 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ش 
والولئي   » فلقد تناف�ش يف 
الفريدة من  امل�شابقة  هذه 
باختيار  بداأت  والتي  نوعها 
الطلبة ح�شب معدلتهم يف 
الثلثي الأول ، فلقد �شارك 
لهذه  الأولية  الت�شفيات  يف 
اأكرث من 500 طالب وطالبة 
ميثلون 6.5 ثانوية متواجدة 
حيث  ق�شنطينة  ولية  عرب 
عن  الإعلن  اأم�ش  اأول  مت 
جلائزة  الثلث  الفائزين 

هذه ال�شنة .

 مناف�شة فريدة من 
نوعها يف اجلزائر ويف 

اإفريقيا والعامل العربي

هذه  اختتام  يف  مت  كما 
امل�شابقة اإقامة حفل بهيج 
العلمية  املناف�شة  لهذه 
الفريدة  والرتبوية  الثقافية 
اجلزائر ويف  نوعها يف  من 
العربي  والعامل  اإفريقيا 
م�شاركة  عرفت  حيث 
�شخ�شيات علمية  من داخل 
وت�شمن  وخارجها  الوطن 
هذا احلدث  جمموعة من 
ل�شخ�شيات  املداخلت 

جامعية وفقرات ترفيهية.
واجلدير بالذكر فلقد حط  
امل�شابقة   يف  الفائزين 
من  العديد  يف  الرحال 
العام  ،اآخرها  العامل  بلدان 
اإىل  علمية  رحلة  الفارط 
بولونيا بلد كربنيك�ش  رائد 
الثورة العلمية وبلد العاملة 

ماري كوري .
حكيم مالك  

بدار الثقافة مالك حداد بق�شنطينة

تتويج الفائزين يف امل�شابقة
 العلمية �شريتا-علوم

تاأليف اأبو بكرزين العابدين عبد الكلم

»الهند ما بعد 2020«.. روؤية م�شتقبلّية
بعد  ما  »الهند  كتاب  يقّدم 
حديثاً  ال�شادر   »2020 العام 
العربي  الفكر  موؤ�ّش�شة  عن 
»ح�شارة  برنامج  اإطار  يف 
واحدة«، م�شرية النمّو يف الهند 
والع�رشين  احلادي  القرن  يف 
وحتّدياته، والفر�ش اجلديدة 
النا�شئة،  والتكنولوجّيات 
التي جتعل النمّو اأكرث �رشعة 

و�شمولً.
م�شتقبلية  روؤية  ويقّدم 
يف  املتوّقعة  للإ�شلحات 
الهند يف جمال حت�شني و�شع 
الوظائف،  وخلق  التعليم، 
واإدارة  البيولوجي،  والتنّوع 
القومي  والأمن  النفايات، 
املجالت  من  وغريها 

وامللّفات.
الكتاب من تاأليف �شخ�شّيتني 
العلوم  تطّور  يف  رائدتني 
الرئي�ش  هما:  الهند،  يف 
عبد  العابدين  زين  بكر  اأبو 
الكلم، وهو من كبار العلماء 
رئي�شاً  اأ�شبح  وقد  الهند،  يف 
عاَمي  بني  الهند  جلمهورية 
ويَاَغنا�شَوامي  و2007،   2002
�ُشونْدارا راجان، اأحد العلماء 
تطوير  جمال  يف  واملفّكرين 

التكنولوجيا واإدارة التجارة.
تقدم الهند

من  يتاألّف  الذي  الكتاب 
يت�شّمن  باباً  ع�رش  خم�شة 
لدفع  ومقرتحات  اأفكاراً 
الهند نحو التقّدم، عن طريق 
يف  الِعملقة  الأعمال  اإجناز 
جمال ال�شناعات واخلدمات 
هي:  والأبواب  والزراعة، 
التعلّم   ،2014 العام  الهند يف 
من الفر�ش ال�شائعة، ت�رشيع 
ال�شناعة:  الزراعي،  النمّو 
التعدين:  �شخمة،  فر�ش 
مواردنا  اإىل  القيمة  اإ�شافة 
التحتية:  البنية  الطبيعية، 
وعظامه  القت�شاد  دّم 
وع�شلته، التنّوع البيولوجي: 
القت�شاد  بني  التوازن 
وحماية البيئة، كيمياء احلياة، 
للقت�شاد  الع�شبية  ال�شبكات 
اإىل  النفايات  من  املعريف، 
ال�شحية  الرعاية  الرثوة، 
القومي:  الأمن  للجميع، 
واليقظة  واملعرفة  القّوة 
لكّل  التعليم  امل�شتدامة، 
فرٍد يف الهند، التكنولوجّيات 
بركب  اللّحاق  النا�شئة: 
اإمكانات  الأمام،  اإىل  التقّدم 
اأن  للهند  مُيِكن  هل  الهند: 

تفعل ذلك؟
حاجة  اأّن  املوؤلّفان  يوؤّكد 
يف  تكمن  ل  امللّحة  الهند 

ر�شم اخلطط، بل يف اعتماد 
املنهجّيات ال�شحيحة لتنفيذ 
تلك اخلطط، وحتديد كيفّية 
التي  الفوائد  اإىل  الو�شول 
الذين  الأ�شخا�ش  على  تعود 

ت�شتهدفهم.
اإىل  املوؤلّفان  و�شعى   
للتنمية  �شامل  اإطار  �شياغة 
املرافق  وتوفري  امل�شتدامة 
احل�رشية يف املناطق الريفية 
نظاَمنْي  وتطوير  الهند،  يف 
جمتمع  »هرم  هما  فريَديْن 
و«رادار  امل�شتخدمني« 

التنمية الجتماعية«.
على  ال�شوء  الِكتاب  ي�شلّط 
حّققته  الذي  الكبري  الإجناز 
�شلل  على  الق�شاء  يف  الهند 
اأّن  اإّل  بنجاح،  الأطفال 
الإجناز  هذا  على  احلفاظ 
القدر  حتمل  مهّمة  يبقى 
ويو�شح  التحّدي.  من  نف�شه 
احلكومات  اأّن  املوؤلّفان 
املتعاقبة التزمت على مدى 
ال�شّتني �شنة املا�شية بتحقيق 
يف  املتمّثل  الوطني  الهدف 
من  وزادت  ال�شامل،  التعليم 
�شات امليزانية للتعليم  خم�شّ

بثبات.

روؤية للألفّية

د.عبد  قام   1998 العام  يف 
بن�رش  ود.راجان  الكلم 
الذي   »2020 »الهند  كتاب 
للألفّية  روؤية  وثيقة  يُعُدّ 
اجلديدة لر�شم �شورة الهند، 
ت�شبح  اأن  لها  مُيِكن  وكيف 
قوى  خم�ش  اأكرب  من  واحدة 
بحلول  العامل  يف  اقت�شادية 
العام 2020. وبعد �شّتة ع�رش 
العام  اقرتاب  ومع  عاماً، 
كتاباً  املوؤِلّفان  اأ�شدر   ،2020
اآخر هو »الهند ما بعد العام 

.»2020
القرن  اأّن  على  الكتاب  يوؤّكد 
�شيكون  والع�رشين  احلادي 
جديدة  هنٍد  على  �شاهداً 
النا�ش  عمل  اإذا  متطّورة، 
القيام  مع  بجّدّية  جميعهم 
و�شعي  م�شتمّر  بجهد 
اأو�شاعهم  لتح�شني  متوا�شل 
بلد  اإىل  الهند  وحتويل 
الكتاب  وينتهي  اأحلمهم. 
تتلّخ�ش  التي  املهّمة  بر�شم 
اأربع  من  عمل  خّطة  يف 
املياه  تاأمني  ت�شمل:  نقاط 
والعمل  املناطق،  من  لكّل 
القت�شادي  الرخاء  اأجل  من 
القيم  وحيازة  امل�شتدام، 

 وكالت النبيلة.



تعترب  التغذية،  خرباء  بح�سب 
احلم�سيات ب�سكل عام والربتقال 
ب�سكل خا�ص، من اأكرث الفواكه التي 
ال�سكر  ن�سبة  خف�ص  يف  ت�ساعد 
باأن  الأبحاث  واأظهرت  الدم  يف 
م�سادة  تاأثريات  لها  احلم�سيات 
على  احتوائها  ب�سبب  لل�سكري 
وخلوها  واملعادن  الفيتامينات 
وبح�سب  الكربوهيدرات  من 
الأبحاث فاإن اثنني من م�سادات 
بيوفالفونويد،  نوع  من  الأك�سدة 

وهما اله�سبرييدين والنارينجني، 
امل�سادة  الآثار  عن  م�سوؤولن 
والكريب  الربتقال  يف  لل�سكري 

فروت والليمون.
 2018 يف  ن�رشت  درا�سة  وت�سري 
غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن  اإىل 
للذوبان  قابلة  الغري  بالألياف 
ميكن اأن يقلل من خطر الإ�سابة 
الثاين من ال�سكري بن�سبة  بالنوع 

20 اإىل %30.
ماأكولت  بتناول  الأطباء  وين�سح 

والبذور  املك�رشات  مثل 
غنية  لأنها  والبقوليات  واحلبوب 
للذوبان  قابلة  الغري  بالألياف 

التي تقي من الإ�سابة بال�سكري، 
وفق ما ورد يف �سحيفة اإك�سرب�ص 

الربيطانية.
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اأجريت  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
الربازيلية،  باولو  �ساو  جامعة  يف 

ميتنعون  الذين  الأ�سخا�ص  باأن 
هم  الإفطار  وجبة  تناول  عن 

بنوبات  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث 
وقد  اأ�سعاف  بن�سبة خم�سة  قلبية 
اأجريت  التي  الأبحاث  اأظهرت 
على اأ�سخا�ص يعانون من اأمرا�ص 
باأن 58% منهم  القلب،  خطرية يف 
الإفطار  وجبات  يتناولون  ل 
الدكتور  الدرا�سة،  موؤلف  وقال 
»تناول  مينيكوكوت�سي:  ماركو�ص 
ل�سحة  جداً  مهم  الإفطار  طعام 
اجل�سم ب�سكل عام، و�سحة القلب 
ب�سكل خا�ص، اإ�سافة اإىل اأن تناول 
ميكن  مبا�رشة  النوم  قبل  الطعام 

اأن يكون له اآثار �سلبية على �سحة 
وجبة  تتكون   « واأ�ساف:  القلب« 
منتجات  من  اجليدة  الإفطار 
من  اخلايل  احلليب  مثل  الألبان، 
الد�سم  قليل  احلليب  اأو  الد�سم، 
القمح  وخبز  واجلنب  والزبادي 

واحلبوب والفاكهة«
وبح�سب اخلرباء يجب اأن حتتوي 
 35 اإىل   15 على  الإفطار  وجبة 
ال�سعرات  اإجمايل  من  باملئة 
نقلت  ما  وفق  اليومية،  احلرارية 

�سحيفة مريور الربيطانية.

فيتامني »د« ي�صاعد على ال�صفاء 
من �صرطان القولون

اإن  جديدة  درا�سة  نتائج  قالت 
اأورام  فيتامني »د« يحول دون منو 
تناوله  مت  اإذا  اخلبيثة  القولون 
ويتطلّب  الكيماوي.  العالج  مع 
للفيتامني  العالجي  ال�ستخدام 
بني  ترتاوح  عالية  جرعة  تناول 
يومياً  دولية  وحدة  و8000   4000

لعدة اأ�سهر.
وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف 
مبدينة  �سنرت«  تريتمنت  »كان�رش 
بو�سطن، تبني اأن اجلرعة املكّثفة 
من فيتامني »د« تبطئ منو �رشطان 
العتماد  ميكن  واأنه  القولون، 
عالجية  كو�سيلة  الفيتامني  على 

م�ساعدة مع العالج الكيماوي.
التي  التجارب  نتائج  اأظهرت  وقد 
مت  مري�ص   8000 على  اأجريت 
الأوىل  جمموعتني  اإىل  تق�سيمهم 
تناولت 4000 وحدة دولية والثانية 
الفيتامني.  من  دولية  وحدة   8000
يف  العالج  فرتة  وا�ستغرقت 

املتو�سط 22.9 �سهراً.
اإيجابياً  حت�سناً  النتائج  واأظهرت 
جرعة  تناول  بعد  املر�سى  لدى 

 13 ملدة  الفيتامني  من  مكثفة 
ال�ستجابة  تاأخرت  بينما  �سهراً. 
الإيجابية 11 �سهراً بعد ذلك لدى 

اجلرعة  تناولوا  الذين  املر�سى 
الأقل وهي 4000 وحدة دولية من 

فيتامني »د«.

عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر اأمرا�ض القلب

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري 
تقاوم الأورام ال�صرطانية

ك�سفت درا�سة حديثة قام بها علماء من جامعة كاليفورنيا اأن مادة كيميائية 
اأن الكركمني  العلماء  اأن تقاوم ال�رشطان ويعتقد  يف م�سحوق الكاري ميكن 
)Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف الكركم تعطي م�سحوق الكاري لونه 
الأ�سفر، ميكن اأن تبطئ منو الأورام ال�رشطانية يف الثدي والدم، عرب جعل 
اخلاليا ال�رشطانية اأقل قدرة على حتطيم اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون 
الكركمني، الذي كان يعتقد يف املا�سي اأن له قدرة على حماربة ال�رشطان، 
�سائعة  الأدوية  دمج  وعند  �سابقا.  يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�سبة  اأقوى 
ال�ستخدام لعالج �رشطان الدم مع الكركم وجدت الختبارات اأن الكركمني 
ويقول  اجلانبية  اآثارها  من  التقليل  يف  و�ساعد  اأف�سل،  ب�سكل  تعمل  جعلها 
الباحثون اإن نتائج التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون الآن 
يف تطوير عالج ال�رشطان با�ستخدام الكركمني وميكن ا�ستخدام هذه املادة 
ملحاربة ال�رشطان لأنها عندما تتواجد يف الدم، تربط بني اأنواع حمددة من 
اأن  للخاليا  الثنني، ل ميكن  ات�سال  وعند   ،»DYRK2« ت�سمي  الإنزميات 
تتكاثر ب�رشعة ويو�سح الباحثون اأن ال�سمة املميزة لل�رشطان هي القدرة علي 
النمو ب�رشعة ل ميكن التحكم بها، ولكن ميكن اإبطاوؤها من خالل الكركمني 
الكركمني من  يتم طرد  »ب�سكل عام،  اأنه  بانريجي  الباحث �سوراف  ويو�سح 
اجل�سم ب�رشعة كبرية، ولكي ي�سبح دواء فعال، فاإنه يحتاج اإىل تعديل لدخول 

جمرى الدم والبقاء يف اجل�سم لفرتة كافية ل�ستهداف ال�رشطان«.

اإنتاج عالج واعد من اأوراق التبغ 
لل�صكري واللتهابات

   
من  الكندية  اأونتاريو  وي�سرتن  جامعة  من  باحثون  متّكن 
بروتني  من  كبرية  كمية  اإنتاج  يف  التبغ  اأوراق  ا�ستخدام 
م�ستوى  ب�سبط  ويقوم  �سئيلة  بكميات  الإن�سان  كلية  تنتجه 
IL-37 ميكن  يُ�سّمى  الذي  الربوتني  اأن  ويُعتقد  اللتهابات. 

اأن يُ�ستخدم يف عالج ال�سكري والتهابات املفا�سل.
م�ستوى  ل�سبط  �سئيلة  بكميات   37-IL بروتني  الكلى  تنتج 
ميكن  التبغ  من  جتارياً  وباإنتاجه  اجل�سم،  يف  اللتهابات 
توفري عالج ناجح ومل يتم ا�ستخدام هذا الربوتني من قبل 
يف جتارب عديدة على احليوانات ب�سبب عدم قدرة العلماء 
باإنتاجه  الإن�سان  كلية  وتقوم  كبرية.  بكميات  اإنتاجه  على 
بكميات �سغرية داخل اجل�سم، وتلعب هذه الكميات ال�سئيلة 

دوراً هاماً يف �سبط م�ستوى اللتهابات.
وبح�سب »جورنال �ِسل بالنيت ريبورت�ص« التي ن�رشت نتائج 
عالجي  كدواء  الربوتني  هذا  توفري  الآن  ميكن  الدرا�سة 
بكميات  اإنتاجه  من  العلماء  متّكن  بعدما  معقولة  باأ�سعار 

جتارية من خالل معاجلة اأوراق التبغ.
وتتزايد التهابات اجل�سم على نحو كبري بعد عمليات زراعة 
الأع�ساء وخا�سة الكلى، ما يعيق جناح الزرع، لكن بوا�سطة 
جانب  اإىل  امل�سكلة،  هذه  على  التغلّب  ميكن  الربوتني  هذا 
ال�سكري  مر�ص  عنها  ينتج  التي  اللتهابات  م�ستوى  خف�ص 

والتهاب املفا�سل.

ابتكار جهاز جديد بالغ الدقة 
لت�صخي�ض ال�صرطان

جديداً  جهازاً  الأمريكية  كان�سا�ص  جامعة  يف  باحثون  ابتكر 
لت�سخي�ص الإ�سابة مبر�ص ال�رشطان بدقة بالغة، اإذ ي�سمح لالأطباء 
اكت�ساف املر�ص بتحليل قطرة دم اأو بالزما من املري�ص، ما يعني 

ق�رش فرتة الت�سخي�ص و�رشعة البدء يف العالج.
ويعتمد اجلهاز اجلديد الذي اأطلق عليه ا�سم »خمترب على رقاقة« 
ال�سغر  متناهية  حوي�سالت  وهي  »الإك�سوزومات«،  ر�سد  على 
من  ت�سدر  التي  املعلومات  داخلها  حتمل  اخلاليا،  من  م�ستقة 

اخلاليا ال�رشطانية لتحفيز منو الأورام داخل اجل�سم.
واأو�سح الباحثون يف جامعة كان�سا�ص اأن ابتكار »خمترب على رقاقة« 
يعتمد على تقنيات الهند�سة ثالثية الأبعاد متناهية ال�سغر، وتتمثل 
فكرته يف تعري�ص »الإك�سوزومات« ل�سطح الرقاقة من خالل عملية 

اأكرث فعالية يطلق عليه ا�سم »نقل الكتلة«.
مر�سى  من  عينات  على  اجلديد  اجلهاز  الدرا�سة  فريق  واخترب 
م�سابني ب�رشطان الرحم، وتو�سلوا اإىل اأن الرقاقة ميكنها اكت�ساف 
من  امل�ستخرجة  البالزما  من  �سئيلة  كمية  يف  ال�رشطان  وجود 

ج�سم املري�ص. 

  هل يحمل العام اجلديد العالج ال�صايف؟
مر�ص الإيدز الناجت عن فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية، رمبا �سار من القريب اكت�ساف العالج ال�سايف له بح�سب معهد با�ستور 
الفرن�سي، اأ�سبح باإمكان الباحثني من معهد با�ستور، اأن يفهموا ب�سكل اأف�سل طريقة عمل التهاب نق�ص املناعة الب�رشية – الأيدز، 
ويبحثون الآن عن و�سائل للتو�سل اإىل عالج �ساٍف متاًما، والأبحاث تتقدم يف هذا املجال، ويف حني تغيب الإح�ساءات الدقيقة عن 
عدد مر�سى الإيدز يف الدول العربية، فاإنَّه يف فرن�سا وحدها على �سبيل املثال يتعاي�ص حواىل 150 األف �سخ�ص ب�سكل يومي مع 
الإيدز. ومن بني هوؤلء، هناك ما بني 30 األف اإىل 40 األف �سخ�ص يجهلون ذلك. والعالجات احلالية �سد الإيدز يجب اأخذها مدى 
احلياة. ويف واقع الأمر، فاإّن م�سادات الفريو�سات الرجعية )بعبارة اأخرى العالج الذي �سوف مينع تقدم الفريو�ص( ل ت�سمح بالق�ساء 
على الإيدز متاًما: هذه الفريو�سات تبقى دائًما يف »املخزون الحتياطي« يف اخلاليا التائية T CD4 املوجودة يف نظام املناعة. 
ولكّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية ل ي�سيب جميع اخلاليا T CD4، وحتى وقتنا هذا ل يعرف الباحثون ملاذا يح�سل ذلك. ولعّل  
مف�سلة لالإ�سابة بالتهاب الفريو�ص. وبعبارة اأخرى اأو�سح، فقد اكت�سف العلماء اأّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية �سياأخذ الأولوية 
يف اخلاليا التي تقوم بن�ساط اأي�سي عاٍل، وبالتايل اإنتاج كمية اأكرب من الطاقة.  احتمال الق�ساء على الفريو�ص يقول الباحثون: »لكي 
يتكاثر الفريو�ص فاإنه يقوم بتحويل الطاقة واملنتجات التي ترد اإىل اخللية«. وي�سيفون: »وحاجة الفريو�ص هذه اإىل حتويل الطاقة، 

واأخذ املنتجات التي ترد اإىل اخللية، ت�سكل لديه حالة من ال�سعف والتي ميكن ا�ستغاللها ملهاجمة اخلاليا امل�سابة«.

احلم�صيات تقلل خطر الإ�صابة بال�صكري



يف  العلماء  اأقوال  تباينت   
من  الّن�صف  ليلة  قيام  حكم 
ويُعزى هذا  �صعبان و�صيامها، 
اإىل اختالفهم يف فهم  الّتباين 
بخ�صو�صها  الواردة  الّن�صو�ص 
وفيما  بها،  الأخذ  ودرجة 
يف  العلماء  اأقوال  بيان  ياأتي 
�صيام ليلة الّن�صف من �صعبان 
جمهور  ا�صتحّب  وقيامها: 
من  الّن�صف  ليلة  قيام  الفقهاء 
�ص  تعُرّ من  فيها  ملا  �صعبان؛ 
-�صبحانه  اهلل  لرحمة  املوؤمن 
نُِقل  وقد  ومغفرته،  وتعاىل- 
اأّن  تيمية  ابن  الإمام  عن 
كانوا  ال�صلف  من  جماعاٍت 

يقومون هذه الليلة، كِره علماء 
الجتماع  واحلنفّية  املالكّية 
�صعبان  من  الّن�صف  ليلة  لقيام 
يف امل�صجد اأو غريه، واعتربوا 
تاأِت  مل  التي  الِبَدع  من  ذلك 
من  فيه  ملا  ال�ّشيعة؛  بها 
اإحداث بع�ص امل�صلمني �صالًة 
تُ�صّمى �صالة  خم�صو�صًة فيها 
القول  هذا  واإىل  الّرغائب، 
ذهب الإمام الأوزاعّي، وعطاء 
بن اأبي رباح، وابن اأبي مليكة، 
ذلك:  يف  النووّي  الإمام  يقول 
ب�صالة  املعروفة  الة  )ال�صّ
ع�شة  ثنتا  وهي  الّرغائب، 
املغرب  بني  تُ�صلّى  ركعًة، 

يف  جمعة  اأّول  ليلة  والع�صاء 
ن�صف  ليلة  و�صالة  رجب، 
وهاتان  ركعة،  مائة  �صعبان 
وُمنَكران  بدعتان  التان  ال�صّ
بذكرهما  يُغَتّ  ول  قبيحان، 
يف كتاب قوت القلوب، واإحياء 
باحلديث  ول  الّدين،  علوم 
ذلك  كّل  فاإّن  فيهما،  املذكور 
اأَنّ  ذلك  واحلا�صل يف  باطل(. 
الليلة  هذه  يف  القيام  د  جمَرّ
الّذكر  مع  به،  باأ�ص  ل  جائٌز 
املعلومة  وال�صالة  امُلباح 
اأّما  جميعهم،  للنا�ص  كيفّيتها 
الليلة  هذه  لقيام  الجتماع 
منفردٍة  ب�صالٍة  وتخ�صي�صها 

والهيئة،  الّركعات،  عدد  يف 
عليها  املحتوية  والأذكار 

فذلك غري جائٍز؛ لعدم �صّحته 
اهلل  �صلّى  النبّي  عن  وروده  اأو 

يف  الأ�صل  ولأّن  و�صلّم،  عليه 
العبادات احَلظر؛ اأي امَلنع. 

ُحْكم قيام ليلة الّن�شف من �شعبان
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تفوق  اأهمّية  �صعبان  الّن�صف من  لليلة 
بها باقي ليايل ال�ّصهر، بل حّتى تفوق 
الأ�صُهر  ليايل  من  العديد  اأهمّيتها 
ف�صلها  يف  ورد  وقد   ، الأخرى، 
الأحاديث  من  العديد  واأهمّيتها 

ا�صِتحباب  اإىل  تُ�صري  التي  النبوّية 
نهارها، واملداومة  ليلها و�صيام  قيام 
وقراءة  والأذكار،  الأوراد،  على  فيها 
احل�صنة،  بالأعمال  والقيام  القراآن، 
باملعروف،  والأمر  دقة،  ال�صّ مثل: 

من  ذلك  وغري  امُلنَكر،  عن  والّنهي 
الأحاديث  بع�ص  وردت  وقد  الأمور. 
لها  اأّن  تُثِبت  الليلة  تلك  ف�صل  يف 
اإَنّ بع�ص  ف�صاًل عن �صائر الليايل، بل 
العلماء جعلوا لليلة الّن�صف من �صعبان 

اأف�صليًَّة عاليًة، فقال بع�صهم: اإّن قول 
ُمبَاَرَكٍة  لَيْلٍَة  يِف  اأَنزلْنَاهُ  )اإِنَّا  اهلل تعاىل: 
اأَْمٍر  ُكُلّ  يُْفَرُق  ِفيَها  ُمنِْذِريَن*  ُكنَّا  اإِنَّا 
ليلة  به  د  يُق�صَ كان  َحِكيٍم(،]٥[ 
القدر،  ليلة  ل  �صعبان،  من  الّن�صف 

ر اهلل  ففي ليلة الّن�صف من �صعبان يُقِدّ
-�صبحانه وتعاىل- جميع ما �صيح�صل 
للعباد يف ال�ّصنة الالحقة من اأرزاق اأو 
م�صائب، ثّم يُقّدم اهلل ما ي�صاء، ويوؤّخر 

ما ي�صاء باأمره عَزّ وجّل.

ف�شل ليلة الّن�شف من �شعبان 

مواقف للخليفة 
الرا�شد اأبي بكر 

ال�شديق ر�شي اهلل عنه
ومن اأمثلة هذه املواقف ما يلي:  اأ - 
ا  ُ َعنَْها َقالَْت: مَلَّ َي اهلَلّ َعْن َعاِئ�َصَة َر�صِ

ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم،  لَّى اهلَلّ ِ �صَ ُقِب�َص َر�ُصوُل اهلَلّ
لَّى  َفَجَعلُوا يَُقولُوَن: مَلْ َيُْت النَِّبُيّ �صَ

ِعَد  ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم، َفَقاَم اأَبُو بَْكٍر، َف�صَ اهلَلّ
 َ َ َفاإَِنّ اهلَلّ نرَْبَ، َفَقاَل: َمْن َكاَن يَْعبُُد اهلَلّ امْلِ

ًدا  َمّ َحٌيّ مَلْ َيُْت، َوَمْن َكاَن يَْعبُُد ُمَ
ٌد اإَِلّ  َمّ ًدا َقْد َماَت، َوَما ُمَ َمّ َفاإَِنّ ُمَ
ْن  َفاإِ �ُصُل اأَ َر�ُصوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الُرّ

َماَت اأَْو ُقِتَل انَْقلَبْتُْم َعلَى اأَْعَقاِبُكْم َوَمْن 
َ �َصيًْئا  يَنَْقِلْب َعلَى َعِقبَيِْه َفلَْن يَ�ُشَّ اهلَلّ
اِكِريَن ]اآل عمران:  ُ ال�َصّ َو�َصيَْجِزي اهلَلّ
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ب - عندما قاتل اأبو بكر ال�صديق ر�صي 
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة، وهي 

حادثة معروفة، وم�صهورة، ومروية 
َي  يف كتب احلديث، َقـاَل اأَبُـو بَْكٍر َر�صِ
اَلِة  َق بنَْيَ ال�صَّ ُ َعنُْه: َلأَُقاِتلََنّ َمْن َفَرّ اهلَلّ

ِ لَـْو  َكاِة، فاإن الزكاة حق املال، َواهلَلّ َوالَزّ
ونَه اإِىَل َر�ُصوِل  َمنَُعوِن عقاًل َكانُوا يُوؤَُدّ
ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم لََقاتَلْتُُهْم َعلَى  لَّى اهلَلّ ِ �صَ اهلَلّ
 ِ ُ َعنُْه: َفَو اهلَلّ َي اهلَلّ َمنِْعه. َقاَل ُعَمُر َر�صِ

َ تََعاىَل َقـْد  َنّ اهلَلّ َما هـَُو اإَِلّ اأَْن َراأَيُْت اأَ
نَُّه  ْدَر اأَِبي بَْكـٍر للِقتَاِل َفَعـَرْفُت اأَ �َشََح �صَ
. ج- يف ق�صة الإ�شاء واملعراج،  ُقّ احْلَ
عندما اأتى اإليه م�شكو مكة، فقالوا: 

هل لك يف �صاحبك؟ يزعم اأنه اأُ�شي به 
يف الليل اإىل بيت املقد�ص، قال: اأو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك 

لقد �صدق، قالوا: وت�صدقه اأنه ذهب 
الليلة اإىل بيت املقد�ص، وجاء قبل اأن 
ي�صبح؟ قال: نعم، اإن لأ�صدقه مبا هو 

اأبعد من ذلك: اأ�صدقه بخرب ال�صماء يف 
غدوة اأو َروحة. 

كثري من امل�صلمني من يعتقد اأّن ك�صوة الكعبة 
ال�صوداء هي �صّنة من ال�صنن، وهذا غري �صحيح. 
يف بداية عهد الإ�صالم كان الر�صول »مّمد �صّل 

اهلل عليه و�صلّم« اأّول من ك�صا الكعبة امل�ّشفة، 
وقد ك�صاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�صاء وحمراء. بعد ذلك ك�صاها احلّجاج بالديباج، 
واملاأمون ك�صاها بالديباج الأحمر والديباج الأبي�ص 

اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث على كتب التاريخ 
والتي تدر�ص تاريخ الكعبة امل�شفة، لنجد اأّنها 
مل تك�صى طوال الوقت باللون الأ�صود فقط، بل 

ك�صيت باأكرث من لون. ومن هنا يت�صح لنا اأّن �صواد 
غطاء الكعبة لي�ص اأمراً م�صنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل 

على العك�ص فقد عرف اأّن �صوادها ما هو اإل عرف 
وعادة اإ�صالمية فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن 

اململكة العربّية ال�صعودّية هي امل�صوؤولة عن ك�صوة 
اُ حلياكة غطاء  الكعبة، وقد اأن�صاأت م�صنعاً خا�صّ

الكعبة، وهي تنتجه باأف�صل املوا�صفات واأجملها 
من حيث التطريز واخلطوط وا�صتخدام الذهب يف 
ذلك. ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�صوؤولة عن 

تقرير لون الك�صوة ل اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، 

وامللتزم، وال�صاذروان، واأركانها الأربعة 
)اليمان، والعراقي، وال�صامي، وال�شقي(، 

واحلجر الأ�صود، ومقام اإبراهيم، وحجر 
اإ�صماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�صماء خمتلفة 

ار.  َوّ اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ص، والُدّ
وقد ذكرت يف موا�صع كثرية يف القراآن الكرمي، 

يَِّتي ِبَواٍد  يقول تعاىل: »َربَّنَا اإِِنّ اأَ�ْصَكنُْت ِمْن ُذِرّ
ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا  َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اَلَة َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِص تَْهِوي اإِلَيِْهْم  ال�صَّ
َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَ�ْصُكُروَن« )�صورة 

اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة امل�ّشفة لدى 
الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�صوع عظيم، وهي 
مك�صوة بغطاء اأ�صود اللون، كما وتغّطى بغطاء 

اأبي�ص اللون يف فتة احلج. 

غ�ض الب�شر 
عما يف اأيدي النا�ص غ�ص الب�ش ل يقت�صي فقط بالنظر 

لل�صهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �صخ�ص مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ص الب�ش عما ما يلكه هذا ال�صخ�ص لأن 

الأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�شة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�صح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�صاألة تولد احلقد اأي�صاً، 
واأي�صاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�صبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�صه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �صقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�صاء 

الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ص الب�ش جتنبا لتلك امل�صاكل.

 اأحفاد الر�شول
 �شلى اهلل عليه و�شلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�صم 
ال�صبط، وفيما يتعلّق بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�صبب موتهم وهم 
�صغار ال�صّن، اإل اأّن له ثمانية اأ�صباٍط من بناته، وهم خم�صة ذكور، 
واأ�صماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي اهلل عنها من زوجها 
العا�ص بن عبد �صم�ص، وي�صار اإىل اأّنه تويف �صغرياً يف ال�صّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�صالم اأثناء �صالته. 
احل�صن، واحل�صني، وم�صن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�صلمني 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�صول اهلل عليه ال�صالم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.

ك�شوة الكعبة 



كارول  اللبنانية  املطربة  اأحيت 
�سماحة حفلها الغنائي املعروف 
م�رسح  علي  »احللم«  بـ  اإعالمياً 
يف  للم�ؤمترات  املنارة  مركز 
اجلمعة،  اأم�س  م�ساء  القاهرة، 
الراحل  املطرب  مب�ساركة 
ظهر  الذي  حافظ،  عبداحلليم 
»اله�ل�غرام«  تقنية  ب�ا�سطة 
من  حافل  ا�ستقبال  و�سط 

جمه�ره.
اأبرز  من  عدداً  كارول  وغنت 
ال�سما«  »حدودي  منها  اأغنياتها، 
من  وغريها  عليا«،  غايل  و«يا 
تفاعاًل  القت  التي  االأغنيات 

املطربة  لرتحب  احل�س�ر،  من 
»احللم  قائلة  االأ�سمر  بالعندليب 
من  حلم  ه�  الليلة  بنعي�سه  اللي 
الزمن اجلميل، ه� اأ�سط�رة فنية، 

االأ�سمر  بالعندليب  معايا  رحب�ا 
ليظهر  حافظ«،  عبداحلليم 
املعروفة  حركاته  م�ؤدياً  االأخري 

على امل�رسح.

»اأحلف  اأغنية  كارول  وغنت 
ثم  العندليب،  رفقة  ب�سماها« 
تبادال الثنائي احلديث عن التط�ر 
التكن�ل�جي، حيث قال حليم: »من 
اأن ن�اكب هذا التط�ر  ال�رسوري 
فرحة  �ساركها  كما  تاأكيد«،  بكل 
ح�س�لها على اجلن�سية امل�رسية 

التي اأعلنت عنها خالل احلفل.
ح�س�ر  �سهد  احلفل  اأن  يذكر 
اأبرزهم  الفن،  جن�م  من  ك�كبة 
ليلى عل�ي واإلهام �ساهني وب�رسي 
ب��سي  واالإعالمية  وهالة �سدقي 

�سلبي واملنتج جمال العدل.
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النعامة:

 اأن�شطة فنية وفولكلورية وزيارات للمعامل 
التاريخية اإحياء ل�شهر الرتاث

�شطرت مديرية الثقافة للنعامة مبنا�شبة اإحياء �شهر الرتاث برناجما من الأن�شطة الفنية والفولكلورية 
والعلمية ت�شلط ال�شوء على ثراء وتنوع الرتاث الثقايف للولية ومميزاته ح�شب ما اأفادت به ذات الهيئة.

التظاهرات  هذه  يف  ي�سارك  و 
االأ�سب�ع  من  بدءا  �ستحت�سنها  التي 
ودار  للبلديات  دورالعر�س  املقبل 
وملحقاتها  �سامي«  اأحمد   « الثقافة 
املحلية  اجلمعيات  من  جمم�عة 
بتنظيم معار�س للمنت�جات التقليدية 
فلكل�رية  ال�سعبية وعرو�س  واالأكالت 
تعرف ببع�س الطب�ع املحلية كرق�سة 

املعامل  اإىل  وزيارات  »العالوي« 
الثقافية القدمية.

ا�ستعرا�سات  اأي�سا  الربنامج  وي�ستمل 
لتن�سيط �سهرات �سهر رم�سان املقبل 
�ستحييها فرق تهتم بامل�روث ال�سعبي 
الطرب  كفرقة  االأ�سيل  والثقايف 
العربي مل�رسية و فرقتي معلم من�س�ر 
واأحباب قناوة ملدينة عني ال�سفراء و 

وفرقة  للبارود  الطيب  م�الي  فرقة 
امل��سحات  و  لالأنا�سيد  الك�ثر 

وغريها.
ي�م  تنظيم  �سيتم  املنا�سبة،  وبنف�س 
االآثار  تثمني  طرق   « ح�ل  درا�سي 
و  حمايتها  وبرامج  ح�ساري  كاإرث 
املحافظة عليها« مب�ساركة اأخ�سائيني 
وباحثني. كما تعر�س جمعية »تنانت« 

ل�سفي�سيفة بطاقة فنية اأعدتها ح�ل 
املعامل االأثرية التي تع�د اإىل حقبات 

تاريخية غابرة بجن�ب ال�الية.
ببلدية  ال�سعر«  »خيمة  برجمت  كما 
تي�ت ال�سياحية جتمع �سعراء امللح�ن 
ال�سعبي من عدة جهات من  ال�سعر  و 

املنطقة.
اأطل�س  جمعية  �ستنظم  جهتها  ومن 

م�سابقتني  مل�رسية  لل�سباب  الفن 
الركح  فن  تخ�س  االأوىل  واليتني 
امل�رسحية  االأدوار  اختيار  ومقايي�س 
االأدبية  امل�اهب  الكت�ساف  والثانية 
روح  خلق  بهدف  وانتقائها  والفنية 
املناف�سة واالحتكاك وتبادل اخلربات 
الفنية والثقافية بني امل�اهب ال�سابة 

بال�الية.

اإحياء  الأن�سطة  اختتامي  وبرمج حفل 
بع�س  تكرمي  يتم خالله  الرتاث  �سهر 
وكتاب  امل�رسحية  والفرق  الفنانني 
اإىل  باالإ�سافة  حمليني  م��سيقيني  و 
تكرمي الفائزين يف خمتلف امل�سابقات 

الثقافية املنظمة بذات املنا�سبة.

زودياك.. اأول عمل درامي رم�شاين عرب الإنرتنت

يرتقب اجلمه�ر امل�رسي والعربي 
القادم  الرم�ساين  امل��سم  خالل 
القى  الذي  »زودياك«  م�سل�سل 
النقاد  من  وا�سعة  اإ�سادات  بالفعل 
اخلا�س  العر�س  بعد  والفنانني 

مطلع ال�سهر اجلاري.

من  قالب  يف  االأحداث  وتدور 
يقع  حيث  والت�س�يق،  ثارة  االإ
ما  �سحية  ال�سباب  من  جمم�عة 
من  تقتل  فرع�نية  لعنة  ي�سم�نه 
يتعر�س لها بح�سب برجه الفلكي، 
وكل من يتبع برجا مي�ت بطريقة 

خر،  االآ الربج  يتبع  عمن  خمتلفة 
وتبحث هذه املجم�عة عن �سبيل 
الت�ساوؤمية  احلالة  هذه  يقاف  الإ
اأ�سل  لها  يٌعرف  انطلقت وال  التي 

ثابت؟
اأجزاء  اأربعة  من  امل�سل�سل  يتك�ن 
�سبابية، منهم  بط�لة جماعية  من 
خالد  واأحمد  احلليم  عبد  هند 
والعراقي  زيد  اأب�  واإجني  �سالح 
�سمم احل�سن، وينتظر عر�سه على 
�سبكة »في�« )view( املتخ�س�سة 
العاملية  امل�سل�سالت  عر�س  يف 

عرب االإنرتنت.
وتاأتي م�ساركة احل�سن بدورين يف 

امل�سل�سل، ال�سخ�سية االأوىل خبري 
باللهجة  �سيج�سدها  والتي  اأبراج 
امل�رسية والثانية تاريخية �سيتكلم 
فيها بالهريوغليفية، وه� يعد اأول 
يج�سد  م�رسي  غري  عربي  ممثل 

دورين يف عمل م�رسي واحد.
املمثلني  من  احل�سن  ويعد 
انتقاله  منذ  وقدم  املتميزين، 
مل�رس عدة اأعمال تناولت ق�س�سا 
»اختيار  م�سل�سالت  منها  مثرية 
ال�سهام  دلهاب،  كفر  اإجباري، 
مل�ساركته  باالإ�سافة  املارقة« 
امل�رسي«  عمر  »اأب�  مب�سل�سل 

وبعدها فيلم »�س�ق اجلمعة«.

 ي�مية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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النقال  :0661.41.25.76  

نقيب املو�شيقيني امل�شريني ينفي 
اإجراء �شريين حتليل خمدرات

نفى نقيب امل��سيقيني امل�رسيني، هاين �ساكر، االأنباء التي ترددت عن 
تعاطي  ب�ساأن  لتحليل  ال�هاب،  ، �سريين عبد  ال�سهرية  الفنانة  خ�س�ع 

املخدرات.
وقال �ساكر، يف ت�رسيحات تلفزي�نية اأم�س ال�سبت: »هذا كالم فارغ، 
لي�س يف تفكرينا ومل تبادرنا فكرة مثل هذه، وال اأعرف من ه� مروج 

هذه ال�سائعات«.

وكانت �سريين قد واجهت اتهاما باالإ�ساءة مل�رس، بعد ت�رسيحات لها 
ممكن  م�رس  يف  براحتي،  اأتكلم  »هنا  فيها:  قالت  بالبحرين  حفل  يف 
ي�سجن�ين«، وعلى اإثر ذلك قررت نقابة امل��سيقيني اإيقافها عن الغناء 

والتحقيق معها.

م�شطفى قمر :اأوبريت »هي دي 
م�شر« يحمل ر�شالة �شامية

   قال املطرب م�سطفى قمر، 
امل�ساركة  يف  يرتدد  مل  اإنه 
باأوبريت »هي دي م�رس«، الذي 
عرب   ، اأم�س  اأول  طرحه،   مت 

الف�سائيات امل�رسية.
اأن  ميكن  ال  اأنه   ، قمر  واأ�ساف 
وطنه،  نداء  تلبية  عن  يتاأخر 
�سالحه  ه�  �س�ته  اأن  ال�سيما 
بح�سب  بلده،  دعم  يف  ال�حيد 

ق�له، متابعاً: »وجدت ر�سالة �سامية يف االأوبريت، الذي ي�سعى الإبراز 
جمال م�رس و�سعبها«.

يذكر اأن االأوبريت �سهد م�ساركة ي�رسا وه�سام عبا�س ومدحت �سالح 
ولبلبة وب��سي وحميد ال�ساعري، وهي من كلمات مدحت العدل واإخراج 

بت�ل عرفة.

5 م�شاهد لبا�شم �شمرة يف 
»ولد رزق 2«

الثاين من فيلم  با�سم �سمرة ت�س�ير دوره يف اجلزء  الفنان  ي�ا�سل     
»والد رزق« للمخرج طارق العريان مبنطقة �سربا يف القاهرة.

حيث  الفيلم،  الأحداث  وفقاً  بلطجي،  دور  يج�سد  �سمرة  اأن   ، وعلم 
يتلخ�س دوره يف 5 م�ساهد فقط ال غري، ومن املقرر اأن ينتهي منهم 
يف االأيام االأويل من �سهر رم�سان، على اأن يبداأ العريان اأعمال امل�نتاج 
االأ�سحى  عيد  م��سم  يف  لعر�سه  متهيداً  بالفيلم  اخلا�سة  واملك�ساج 

املقبل.
الفي�ساوي وعمرو ي��سف  واأحمد  اأحمد عز  »والد رزق 2« من بط�لة 

واأحمد داود وكرمي قا�سم وخالد ال�ساوي ون�رسين اأمني.

كارول �شماحة تعي�س »احللم« مع العندليب الأ�شمر

ح�سني  االإماراتي  املطرب  طرح 
اجل�سمي دويت� مع اللبناين مروان 
وه�  اخل�سب«،  على  »دق�ا  خ�ري 
كليب وطني مبنا�سبة عام الت�سامح 

يف االإمارات.
من  اخل�سب«  على  »دق�ا  اأغنية 
كلمات مروان خ�ري وعلي اخل�ار 

واأحلان مروان خ�ري وت�زيع داين 
خ�ري وحمم�د عيد.

وتخطى كليب »دق�ا على اخل�سب« 
85 األف م�ساهدة، بعد طرحه، عرب 
اجل�سمي  حل�سني  الر�سمية  القناة 

مب�قع ي�تي�ب.
من  جمم�عة  بالكليب  وظهر 

امل�ساهد لدولتي االإمارات ولبنان 
من  م�ساهد  واأي�ساً  ومعاملهما، 
لقاء بابا الفاتيكان البابا فران�سي�س 
و�سيخ االأزهر االإمام االأكرب الدكت�ر 
اأحمد الطيب، وويل عهد اأب� ظبي 
يف  باالإمارات  زايد،  بن  حممد 

فيفري املا�سي.

ح�شني اجل�شمي يطرح »دقوا على اخل�شب«
 مع مروان خوري
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الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني 

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة ، جمل�س ق�شاء تيبازة 
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير
ال�شراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
 حم�شر تبليغ ر�شمي حلكم يف اأول درجة ح�شور اعتباري عن طريق الن�شر

طبقا لأحكام املادة 412 من ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة ، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين / حمدي با�شا اأحمد- حممدي مراد 
، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير ، ال�رشاقة املوقع اأدناه .

لفائدة : املوؤ�ش�شة العمومية االقت�شادية �رشكة طونيك 
العنوان : املنطقة ال�شناعية بو�شماعيل والية تيبازة 

و تنفيذا للأمر على عري�شة ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/17 الفهر�س رقم 19/1425 ، املت�شمن االإذن بن�رش م�شمون التبليغ الر�شمي 
، و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�شى املواد 405.336.322.313.19.18اإىل 416  من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
بلغنا عن طريق الن�شر

اىل : �رشكة ذات ال�شخ�س الوحيد ا م ، ان للن�رش �رشكة ذات م�شوؤولية حمدودة 
العنوان : مركز االأعمال مكتب رقم 84 وكاز زرالدة والية اجلزائر 

ن�شخة من احلكم يف اأول درجة احل�شوري اعتباري ال�شادر عن حمكمة القليعة الق�شم التجاري البحري بتاريخ 2016/11/15 اجلدول رقم 16/4236 ، الفهر�س 
رقم 16/5687

و اأعلمناه بان اأجل الطعن باال�شتئناف  حمدد ب�شهر )01( واحد اإذا مت التبليغ له �شخ�شيا ، و ميدد هذا االجل اىل �شهرين )02( اإذا مت يف موطنه احلقيقي اأو 
املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

حتت جميع التحفظات 
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش، لتن�رش ن�شخة منه ب�شحيفة يومية وطنية  طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني 

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة ، جمل�س ق�شاء تيبازة 
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير
ال�شراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة ، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين / حمدي با�شا اأحمد- حممدي مراد 
، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير ، ال�رشاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�شيغة التنفيذية للرهن القانوين املحرر يف 2007/04/01 امل�شهر باملحافظة العقارية بزرالدة بتاريخ 2007/07/07 ، املجلد 08 رقم 128
و تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/17  ، الفهر�س رقم 19/1412 ، املت�شمن االإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي 

للتكليف بالوفاء و ال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�شى املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

نكلف عن طريق الن�شر
ال�شيدة : بوعدون دليلة 

ال�شاكنة : 19 حي املجاهدين ، ال�رشاقة ، والية اجلزائر 
بدفعها بني اأيدينا خلل الأجل القانوين

لفائدة : بنك اخلليج اجلزائر ، �رشكة ذات اأ�شهم ممثل من �شخ�س ممثله القانوين    
الكائن مقره : حو�س قاو�س ، طريق ال�رشاقة ،دايل اإبراهيم  ، والية اجلزائر 

القائم يف حقه و احلا�رش عنه يف ق�شية احلال ، وكيله االأ�شتاذ / يون�شي �شعيد  املحامي لدى املجل�س
املختار موطنا له يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري ، مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكره. 

 ما جمموعه مبلغ 150.517.770.00 دج ) مائة و خم�شون مليونا و خم�شمائة و �شبعة ع�رش الفا و �شبعمائة و �شبعون  دينارا جزائريا ( 
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شة ع�رش )15(  يوما للوفاء االإرادي ي�رشي من يوم الن�رش ، و اإال مت التنفيذ �شده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش لتن�رش ن�شخة منه ب�شحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
  املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني 

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة ، جمل�س ق�شاء تيبازة 
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير
ال�شراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�شر تبليغ ر�شمي لإعذارعن طريق الن�شر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�شر الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة ، ع�شو ال�شركة املدنية املهنية للأ�شتاذين / حمدي با�شا 
اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير ، ال�شراقة املوقع اأدناه .

و بناء على طلب : فرن�شبنك اجلزائر �رشكة ذات اأ�شهم املت�رشف بوا�شطة ممثله القانوين املدير العام 
الكائن مقره : 45 ب جتزئة البروفان�س ال�شغرى ، حيدرة ، والية اجلزائر 

و بناء على املادة  12 الفقرة 04 من القانون رقم 03/06 املوؤرخ يف 2006/02/20 املت�شمن تنظيم مهنة املح�رش الق�شائي .
و تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/31 ، رقم الفهر�س 1278 /19 املت�شمن االإذن بن�رش عقد تبليغ االإنذار بجريدة يومية 

وطنية على نفقة العار�س.

نبلغ عن طريق هذا الن�شر

اإىل :ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة  " زيواي قروب "املمثلة يف �شخ�س م�شريها 
الكائن مقرها : رقم 97 �شارع عبد الغاين وهراين ، العا�شور ، اجلزائر

م�شمون االإعذار املوجه اإليها من قبل البنك العار�س ، املوؤرخ يف 2018/11/15 املرجع ف ب ج/م �س ق /2018/818 ، املت�شمن اإخطاره باأن موؤ�ش�شته مدينة 
للبنك مببلغ 1.455.121،47  دج ، دون احت�شاب الفوائد احلالة و االأتي ا�شتحقاقها حتى الت�شديد النهائي ، اإىل جانب غرامات التاأخري.

اللزمة  الق�شائية  القانونية و  اتخاذ االإجراءات  ، قبل اال�شطرار على  الو�شعية وديا  اإىل ت�شوية  اأيام  اأجل ثمانية )08(  بال�شعي خلل  و عليه فهو مطالب 
لتح�شيل الدين.

حتت جميع التحفظات
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش، و ن�رشنا ن�شخة منه بال�شحيفة  طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم غيابي عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الواحد و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/21
نحن االأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد االإطلع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و عمل باأحكامها 
، بتاريخ 18/02/27 حتت رقم الفهر�س : 18/01235 ، رقم اجلدول  ، الق�شم : التجاري / البحري  ، ال�شادر عن حمكمة القليعة  بناءا على احلكم احل�شوري من ثلثة �شفحات 

17/06959
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ 2019/01/08 حتت رقم : RR 375 808 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/01/10
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بو�شماعيل بتاريخ : 2019/01/13 

و مبوجب االأمر ال�شادر بتاريخ 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00411 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ 
الر�شمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

بلغنا املدعو )ة( : براهيمي حممد  ، ال�شاكن )ة( ب : طريق حمرات حممد ، بو�شماعيل ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ: 
18/02/27 ، حتت رقم الفهر�س : 18/01235 ، رقم اجلدول : 17/06959.

و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن باال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل اال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه 
احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

اإثباتا لذلك و لكي ال يجهل ما تقدم 
بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم غيابي عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الواحد و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/21
نحن االأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد االإطلع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و عمل باأحكامها 
اجلدول  رقم   ،  18/03185  : الفهر�س  رقم  حتت   18/05/22 بتاريخ   ، البحري   / التجاري   : الق�شم   ، القليعة  حمكمة  عن  ال�شادر   ، �شفحات  ثلثة  من  غيابي  احلكم  على  بناءا 

18/02040
بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ 2018/12/17 حتت رقم : RR 969 711 000 42  مبكتب بريد القليعة 

بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24.
بناءا على حم�رش تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بو�شماعيل بتاريخ : 2018/12/25 

و مبوجب االأمر ال�شادر بتاريخ 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00409 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ 
الر�شمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

بلغنا املدعو )ة( : زيتوين نورالدين ، ال�شاكن )ة( ب : جتزئة اجلنوب ، بو�شماعيل ، تيبازة ، احلكم الغيابي ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/05/22 
، حتت رقم الفهر�س : 18/03185 ، رقم اجلدول : 18/02040.

و اعلمناه )ها( باأن له  اجل �شهر واحد )01( للمعار�شة ي�رشي من تاريخ هذا التبليغ طبقا للمادة 329 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية واإال �شقط حقه يف ذلك
كما اأعلمناه اأنه بعد انق�شاء اجل املعار�شة له اأجل �شهر واحد )01( للطعن باال�شتئناف اإذا مت تبليغ احلكم اىل ال�شخ�س ذاته ، 

و ميدد اجل اال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ال يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الرابع ع�رش  من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/14
نحن االأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعله و املوقع اأ�شفله .

بطلب من : البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر الكائن مقره ب�شارع �شويداين 
بوجمعة القليعة  و املتخذ موطنه املختار مبكتب االأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة

�شد ال�شيدة )ة( : بوزار بن يو�شف 
ال�شاكن )ة( ب : �شارع بوزار بوعلم الدواودة تيبازة 

 
بعد االإطلع على املواد 613.612 و 625  من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و عمل باأحكامها 

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ 2017/06/13 حتت رقم الفهر�س : 17/03660 ، رقم اجلدول 02413/و املمهور بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2017/10/26 ، حتت رقم 2017/03122

بتاريخ  القليعة  بريد  42    مبكتب   000 807 004  RR  : رقم  ر�شالة م�شمنة  حتت  بوا�شطة  بالوفاء   التكليف  ت�شليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�شند  تبليغ  بناءا على حم�رش 
2018/12/30

بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/01/10
بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية الدواودة بتاريخ 2019/01/10

و مبوجب االأمر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/04/11 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00445 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون حم�رش تكليف 
بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�شيد )ة( : بوزار بن يو�شف ال�شاكن )ة( ب : �شارع بوزار بوعلم الدواودة ، تيبازة بان ي�شدد بني اأيدينا مبلغ ملونني و اأربعمائة و ثمانية ع�رش الف و ثلثة مائة و �شبعة و اأربعون 
دينار جزائري و ثمانية و �شبعون �شنتيم 2.539.078.21 دج و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�شاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�شبي .

و نبهنا ال�شيد )ة( : بوزار بن يو�شف ، باأن له اأجل خم�شة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�شمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية .

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني 

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة ، جمل�س ق�شاء تيبازة 
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير
ال�شراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36

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

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة ، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين / حمدي با�شا اأحمد- حممدي مراد 
، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير ، ال�رشاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�شيغة التنفيذية للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�رشاقة " الق�شم التجاري البحري " بتاريخ 2017/11/20 ، اجلدول رقم 17/4082 ، الفهر�س رقم 
 17/8274

و تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/08  ، الفهر�س رقم 19/1390 ، املت�شمن االإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي 
للتكليف بالوفاء و ال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�شى املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نكلف عن طريق الن�شر

ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة الي�س للأ�شغال العمومية و العمارات املمثلة مب�شريها القانوين 
العنوان : رقم 341 واد الطرفة ، العا�شور  ، والية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خلل االأجل القانوين
لفائدة : ال�شيد / وحيد قدور   

العنوان : حي 80 م�شكن بلطو اأوالد فايت ، اجلزائر 
 ما جمموعه مبلغ 3.621.660.00 دج ) ثلثة مليني و �شتمائة وواحد و ع�رشون الفا و �شتمائة و �شتون دينارا جزائريا ( 

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شة ع�رش )15(  يوما للوفاء االإرادي ي�رشي من يوم الن�رش ، و اإال مت التنفيذ �شده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش لتن�رش ن�شخة منه ب�شحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/04/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني 

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة ، جمل�س ق�شاء تيبازة 
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير
ال�شراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة ، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين / حمدي با�شا اأحمد- حممدي مراد 
، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا ، عي�شات اإيدير ، ال�رشاقة املوقع اأدناه .

رقم  الفهر�س   ،  17/6590 رقم  اجلدول   ،  2018/11/29 بتاريخ   " االجتماعي   الق�شم   " ال�رشاقة  ال�شادر عن حمكمة  للحكم  التنفيذية  ال�شيغة  و مبوجب 
 18/8447

و تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/16  ، الفهر�س رقم 19/1409 ، املت�شمن االإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي 
للتكليف بالوفاء و ال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�شى املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نكلف عن طريق الن�شر

ال�رشكة ذات االأ�شهم امل�شماة خدمات اأجريي املمثلة من طرف الرئي�س املدير العام  
العنوان : 03 نهج عي�شات ايدير تعاونية البهجة رقم 11 ، ال�رشاقة ، والية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خلل االأجل القانوين
لفائدة : ال�شيد / حاج اأحمد رفيق   

العنوان : حي ال�رشطة عمارة ف 01 رقم 10 بوزريعة ، والية اجلزائر 
القائم يف حقه و احلا�رش عنه يف ق�شية احلال ، وكيله االأ�شتاذ / لع�شاكر عبد الرحمان املحامي لدى املجل�س

املختار موطنا له يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف الغري ، مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكره. 
 ما جمموعه مبلغ 2.176.770.00 دج ) مليونان و مائة و �شتة و �شبعون الفا و �شبعمائة و �شبعون دينارا جزائريا ( 

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شة ع�رش )15(  يوما للوفاء االإرادي ي�رشي من يوم الن�رش ، و اإال مت التنفيذ �شده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش لتن�رش ن�شخة منه ب�شحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 
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ويف  بالكبريي  �رشكة  �أعلنت 
ما  حد  �إىل  متوقعة  خطوة 
�ملحادثة  تطبيق  �إغالق  عن 
�ل�شهري BBM ب�شكل كامل يف 
31 ماي 2019. وياأتي ذلك بعد 
منذ  للتطبيق  �لكبري  �لرت�جع 
�لهو�تف  ظهور  بعد  �شنو�ت 
�ملر��شلة  وتطبيقات  �لذكية 

�لأخرى مثل و�ت�شاب وتيليغر�م 
وفي�شبوك ما�شنجر وغريها.

كان تطبيق BBM يعي�ش �أبهى 
حلظاته حتى �أنه كان �مل�شيطر 
�شنو�ت  لعدة  �ملجال  على 
بالكبريي  هو�تف  �نت�شار  مع 
�لتطبيق  نهاية  لكن  عاملًيا، 
بعد  حتمية  بطريقة  جاءت 

لهو�تف  �مل�شتخدمني  ذهاب 
�لرغم  وعلى   ،iOSو �أندرويد 
من تطوير �ل�رشكة لن�شخة من 
�لأنظمة  تلك  على  تطبيقها 
�لذكية، �إل �أنها وجدت �شعوبة 
يف �لعودة ملكانها ب�شبب �نت�شار 

�لعديد من �لتطبيقات.
بثالث  �ملرحلة  هذه  وقبل 

بالكبريي  قامت  �شنو�ت، 
ليكون  تطبيقها  ترتيب  باإعادة 
بجانب  للمحادثة  من�شة 
مل�شاركة  بخا�شية  تدعيمه 
لعمليات  و�أخرى  �ملحتوى 
�لدفع، لكن كما يبدو مل تنجح 
�لنهاية  لتكتب  �لفكرة  تلك 

�حلتمية للتطبيق.
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بالكبريي تعلن اإغالق تطبيق املرا�سلة
 BBM يف مايو املقبل

ت�سريب �سور و موا�سفات هواتف 

3a XL 3 وa غوغل بيك�سل

من  �جلديدة  غوغل  هو�تف  عن  �لك�شف  حلدث  �لتنازيل  �لعد  بدء  مع 
�لفئة �ملتو�شطة بيك�شل 3a و بيك�شل 3a XL ��شتعلت �لت�رشيبات جمدد� 

يف �ل�شاعات �ملا�شية لتك�شف عن كل �شيء تقريباً حول هذه �لأجهزة.
لنتحدث �أولً عن هاتف بيك�شل 3a و�لذي �شيكون �لفئة �ل�شغر و�لذي 
 670 Snapdragon شيحمل �شا�شة بحجم 5.6 �إن�ش و�شيعمل مبعالج�
�ملو��شفات  �شتعمل هذه  تخزين حيث  ذ�كرة   64GB و  ر�م   4GB مع 

3000mAh على بطارية بحجم
�إن�ش   6 بحجم  �شا�شة  ف�شيحمل   3a XL بيك�شل  �لآخر  �لهاتف  �أما 
�لهاتف  مو��شفات  نف�ش  مع   710  Snapdragon مبعالج  و�شيعمل 
�أكرب قد  ولكن �شيحمل بطارية  و�لذ�كرة  �لر�م  �شعة  ناحية  �ل�شغري من 

تزيد عن 3300mAh بقليل.
كال �لهاتفني �شيحمالن �أحد ن�شخة من نظام �أندرويد 9 ومن �ملتوقع �أن 
تك�شف غوغل عن �لكثري من �لتفا�شيل حول �لجهزة �جلديدة يف حدث 

�شغري �شيقام يوم 7 ماي �ملقبل.

اإل جي تطلق هاتفها ThinQ G7 اجلديد
�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها �لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، مع �لعتماد على تقنية �لذكاء �ل�شطناعي.

و�أو�شحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية �أن جهازها �جلديد مزود بنظام غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم Snapdragon 845 مع ذ�كرة و�شول 
ع�شو�ئي �شعة 4 جيغابايت وذ�كرة د�خلية �شعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد ب�شا�شة قيا�ش 6.1 بو�شة وتعمل بدقة x 3120 1440 بيك�شل وبتن�شيق 19.5:9، بالإ�شافة �إىل وجود جتويف يف 
�جلزء �لعلوي لل�شماعة و�لكامري� و�مل�شت�شعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة 
باثنني من �مل�شت�شعر�ت 16 ميغابيك�شل، وميتاز �أحدهما بعد�شة و��شعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط �شور �أكرث و�شوحا مقارنة باملوديالت �ل�شابقة، 
مع ت�شوي�ش �أقل عند ��شتعمال �لعد�شة و��شعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء �ل�شطناعي لإعد�د�ت �ل�شورة، حيث تتعرف 
�لكامري� على �لأ�شياء و�ملناظر �ملر�د ت�شويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�شوير، ويف ظل ظروف �لإ�شاءة �ل�شيئة يتم ��شتعمال �لعديد من 

�أدو�ت �مل�شاعدة، وتوفر �لكامري� للم�شتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�شعا للت�شوير.

�آيفون  �إ�شد�ر  �أن   Macotakara موقع  زعم 
2019 �شيحمل معه منوذجني خمتلفني من حيث 
حجم �ل�شا�شات مع �حتو�ئه على ثالث كامري�ت 
 OLED خلفية، حيث �أن ن�شخة �شتكون ب�شا�شة
قيا�ش 6.1 بو�شة وهي على �لأغلب �لتي �شتحل 
ب�شا�شة  �شتكون  �لأخرى  �أما   ،Xs �آيفون  مكان 
�آيفون  مكان  لتحل  بو�شة   6.5 قيا�ش   OLED

.Xr
كما �أ�شارت �ملوقع �إىل ��شتمر�ر ��شتخد�م و�شلة 
�لآيفون �لعتيادية Lightning لكنها �شتحوي 
حتويلة ملنفذ USB من نوع C مع �شاحن �رشيع 
بقدرة 18 و�ط �شيكون متو�جد يف علبة �لآيفون 

لأول مرة مع دعم �لآيفون تقنية �ل�شحن �لال�شلكي 
�لعك�شي، وتدعيماً لال�شاعات �لتي ترددت خالل 
فاأكد  �خللفية  �لكامري�  حول  �ملا�شية  �لفرتة 
يف  تباين  مع  ثالثية،  �شتكون  �أنها  على  �ملوقع 
�لأر�ء حول �أي من �آيفونات 2019 �شيحوي على 

�لكامري� �لثالثية بن�شخته �لأ�شا�شية.
وبالإ�شافات �جلديدة �شو�ء بالكامري� �لثالثية �أو 
�لآيفون  حتى ما �شبق من �حلديث حول تدعيم 
ببطارية �أكرب حجماً ل�شعة �أكرب فقد مت �لإ�شارة 
�إىل زيادة يف �شمك �لإ�شد�ر�ت �لقادمة؛ لكنه لن 
يف  �لزيادة  �أن  حيث  كبري  ب�شكل  مالحظ  يكون 
�إىل  �ل�شمك �شترت�وح يف كال �لطر�زين من 0.5 

0.15 ملم.
�لتنبوؤ�ت  يف  �لياباين  �ملوقع  لتاريخ  ووفقاً 
ميكن  �آبل  ملنتجات  وخ�شو�شاً  �مل�شتقبلية 
�لأقل  �أو على  �جلد  بتقريره على حممل  �لأخذ 
�ل�شوء  بن�شبة عالية من �مل�شد�قية، فقد �شلط 
قبل   7 �آيفون  �ل�شماعة يف  �آبل ملنفذ  �إلغاء  على 
عديد  �إف�شاء  يف  جنح  لكونه  بالإ�شافة  �إطالقه 
ويبقى  قريب،  وقت  منذ  �لآيباد  مو��شفات  من 
هذه  جميع  من  ر�شمي  ب�شكل  للتاأكد  �مليعاد 
�ملو��شفات هو �لإطالق �لر�شمي و�لذي �شيكون 
يف �شبتمرب �لقادم على �لأغلب ح�شب ما عودتنا 

�ل�رشكة.

منذ  جبار  ب�شكل  تويرت  حتاول 
�ل�شتخد�م  من  �حلد  �إىل  عامني 
بن�رش  �شو�ء  للمن�شة  �شحي  �لغري 
�أو  و�ملخالف  �لوهمي  �ملحتوى 
�لوهمية  حتى �حلد من �حل�شابات 
�لتابعة  ا  وخ�شو�شً و�ملزعجة 
�إىل  وما  �ملتابعني  زيادة  خلدمات 
�شابه. وقد �أعلنت �ليوم عن خطوة 
هذ�  يف  لعملها  ��شتمر�ًر�  �أخرى 
�حل�شابات  عدد  بتخفي�ش  �لأمر 

�لتي ميكن متابعتها.
ح�شابها  على  �ل�رشكة  ون�رشت 
فيها:  تقول  تغريدة  �لر�شمي 
متابعة،  متابعة،  �إلغاء  “متابعة، 
�إلغاء متابعة. من �لذي يقوم بذلك؟ 
�حل�شابات �ملزعجة. لذلك �شنقوم 

بتغيري �لعدد للح�شابات �لتي ميكن 
متابعتها يومًيا من 1،000 �إىل 400. 

ل تقلقو�، �شتكونون بخري.”
�حل�شابات  �أن  تويرت  وتقول 
مبتابعة  تقوم  �لتي  هي  �ملزعجة 
�لنتباه  �لأخرى جلذب  �حل�شابات 
لها،  �ملتابعة  باإلغاء  تقوم  ثم  ومن 
للح�شول  لتتابعها  تعود  ورمبا 
�شتقوم  وبعدها  متابعة  على 
�أن  و�حلقيقة  �ملتابعة.  باإلغاء 
هذ� �لأمر يح�شل يومًيا مع �أغلب 
�مل�شتخدمني، حيث �أن �لكثري من 
�ملئات  مبتابعة  تبد�أ  �حل�شابات 
عدد  لديها  ي�شبح  عندما  وفجاأة 
باإلغاء  تقوم  �ملتابعني  من  كبري 

�ملتابعة لهم جميًعا.

تويرت تخف�ض عدد احل�سابات التي 
ميكن متابعتها اإىل 400 يومًيا

اإ�شدار اآيفون 11 

حمل منوذجني ب�سا�سات OLED اأكرب وثالث كامريات خلفية

S10 ما اأعلنت عنه �سام�سونغ يف موؤمتر اإطالق غاالك�سي
عن  �ل�شتار  �شام�شونغ  �رشكة  �أ�شدلت 
�شل�شلة  عن  بالك�شف  �خلا�ش  موؤمترها 
غالك�شي S10 وهاتف Galaxy Fold، مع 
قابل  و�أخر  رئي�شية  هو�تف  ثالثة  �إطالقها 
للطي وكذلك ن�شخة تدعم �جليل �خلام�ش 
�شماعة ل�شلكية  بجانب  ذكية،  و�شاعة   5G
متثل �جليل �جلديد من �شماعاتها، لت�شع بني 
�أيدي �مل�شتخدمني جمموعة من �ملنتجات 
�لعادة  هي  كما  �لإمكانيات  وعالية  �لر�ئدة 
جاءت  �أنها  من  بالرغم  عام؛  كل  بد�ية  مع 
�أبكر من �ملعتاد. وقد �شهد �ملوؤمتر �إعالن 
غالك�شي  هاتف  مليار   2 بيع  عن  �ل�رشكة 

منذ �إطالقها قبل عقد من �لزمان.

واإليكم ما اأعلنت عنه ال�شركة يف 
موؤمترها:

�شام�شوجن  ك�شفت  فقد  منتظًر�،  كان  كما 
 Galaxy Fold للطي  �لقابل  �لهاتف  عن 
حيث يقدم نقلة كبرية باجلمع بني �لهو�تف 
خالل  من  �للوحية  و�لأجهزة  �لتقليدية 
حتويله بكل �شهولة من �شكله �لعادي ب�شا�شة 
4.3 بو�شة �إىل جهاز ب�شا�شة �أكرب مع �شا�شة 
بك�شل.   2152×1536 بدقة  بو�شة   7.3
لت�شفح  ��شتثنائية  طريقة  �لهاتف  ويوفر 
�لتطبيقات، حيث ميكن ��شتخد�مها بالو�شع 
�لعادي ومن ثم حتويلها للو�شع �لكبري ب�شبب 

ميكن  كما  �للوحية،  �لأجهزة  طريقة  على 
فتح ثالثة تطبيقات مًعا على �ل�شا�شة وذلك 
بف�شل �لتقنية �لتي ��شتخدمتها �ل�رشكة يف 
هاتفني  وجود  و�لتي متاثل  �لهاتف  �شناعة 

مًعا.
جيجا   12 ب�شعة  ر�م  ذ�كرة  �لهاتف  ويحمل 
يف  مرة  لأول  مرت  نانو   7 بتقنية  بايت 
�لهو�تف �لذكية مع �شعة تخزين 512 جيجا 
بايت. وياأتي مع 6 كامري�ت على غري �لعادة، 
و�ثنتني  �جلانب  على  كامريتني  بوجود 
ي�شم  كما  �خللف.  يف  ومثلهما  بالأمام 
بجانب  �أمبري،  ملي   4،380 ب�شعة  بطاريتني 

منفذ eUFS لالت�شال �ل�رشيع.



للتاأمينات  الوطني  ال�صندوق  مدير  اأكد 
االجتماعية للعمال االجراء بوكالة ورقلة ن�رص 
عن  امل�رصبني  العمال  اأن جمموعة   ، قديري 
ترقيتهم  باملعرقلني مت  و�صفهم  الذين  العمل 
لروؤ�صاء اأق�صام ومكلفني بالدرا�صات ،مت�صائال 
عن الدافع الذي يقف خلف عرقلتهم لن�صاط 

�صري املوؤ�ص�صة .
الوطني  لل�صندوق  الوالئي  املدير  ك�صف 
وكالة  االجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
�صحفي  ت�رصيح  يف   ، قديري  ن�رص  ورقلة  
عن  امل�رصبني  اأن  »الو�صط«،  يومية  به  خ�ص 
و�صفهم  والذين  بتنحيته  املطالبني  العمال 
باملعرقلني مت ترقيتهم موؤخرا لروؤ�صاء اأق�صام 
ومكلفني بالدرا�صات ، ويف �صياق مت�صل فقد 
معنا  حديثه  معر�ص  يف  امل�صوؤول  ذات  ذهب 
اأبعد من ذلك عندما اكد بلغة الواثق من  اإىل 
نف�صه باأن اإ�رصاب العمال غري �رصعي ، بدليل 
بعقد  االعالم  طريق  عن  با�صعارهم  قام  اأنه 
لكن   ، اجلاري  اأفريل   21 يوم  عامة  جمعية 
العمال امل�رصبني العمال قاموا  يوم اخلمي�ص 

ال�صندوق  مدخل  بغلق  املن�رصم  االأ�صبوع  من 
الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االإجراء 
وكالة ورقلة ومن ثم منع مرتدي هذه املوؤ�ص�صة 
على  احل�صول  من  لالكنا�ص  املنت�صبني  من 
املدير  غياب  يف  وهذا  االأخري  هذا  خدمات 
كانوا  الذين  العمال  ومن�صق  ونوابه  الوالئي 

جميعهم يف اجتماع مع املدير العام .
وح�صبما اأفاد املدير الوالئي لل�صندوق بورقلة 
ن�رص قديري يف معر�ص حديثه معنا فقد تكرر 
قام  اأين   ، االأحد  اأم�ص  يوم  ال�صيناريو  نف�ص 
املعرقلني على حد و�صفه مبنع املدير ونوابه 

و النقابة ، ورغم تاأكيده على تعنت العمال االإ 
اأن املدير الوالئي جدد ا�صتعداده لفتح قنوات 
الن�صغاالتهم  لال�صتماع  العمال  مع  احلوار 
وال�صعي خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�صب 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
املدير  اأو�صح  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
اجلاري  اأفريل   17 بتاريخ  مت  اأنه  الوالئي 
باملديرية العامة لل�صندوق الوطني للتاأمينات 
حم�رص  درا�صة  االإجراء  للعمال  االجتماعية 
ترقيتهم  مت  190عامل  على  يحتوي  الذي 

جميعا .

�أحمد باحلاج 

مدير الكنا�ص  بورقلة ن�سر قديري يك�سف لـ«�لو�سط »

املعرقلون للعمل بالكنا�ص  مت ترقيتهم اىل 
روؤ�ساء اأق�سام ومكلفني بالدرا�سات  

.     باب �حلو�ر مفتوح للجميع 
.    ترقية 190 عمال بالوكالة �لوالئية بورقلة

 م�سري�ت �حلر�ك 
�ل�سعبي بوهر�ن

توقيف ع�سكري 
مزيف يرتدي 
بذلة ر�سمية 

و  البحث  فرقة  عنا�رص  األقت 
على  القب�ص  بوهران  التحري 
بذلة  يحمل  مزيف  ع�صكري 
م�صريات  يف  يهتف  و   ، ع�صكرية 
احلراك ال�صعبي خالل يوم اجلمعة 
حيثيات  املدينة،  بو�صط  الفارط 
م�صالح  ملالحظة  تعود  الواقعة 
و  ل�صعارات  املدين  بالزي  االأمن 
كان  اأنه  و  �صيما  ال�صاب  هتافات 
و  ر�صمية  ع�صكرية  بذلة  يلب�ص 
الع�صكرية مع  املوؤ�ص�صة  اأن  يوؤكد 
امل�صوؤولني  �صد  ال�صعبي  احلراك 
عنا�رص  منه  ليتقدم  الفا�صدين، 
حماية  عن  امل�صوؤولني  االأمن 

م�صريات احلراك ال�صعبي .
و طالبوه بتقدمي بطاقته املهنية 
لي�ص  اأنه  اأكد  لكنه  الع�صكرية، 
الع�صكرية  البذلة  اأن  و  ع�صكريا 
باإحدى  مرمية  عليها  عرث 
للتحقيق  اإقتياده  ليتم  ال�صوارع، 
و  للبحث  االأمنية  الفرقة  لدى 
عر�صه  مت  بعد  فيما  و  التحري، 
مبحكمة  التحقيق  قا�صي  على 
اجلنح بوهران الذي اأمر باإيداعه 

رهن احلب�ص املوؤقت.
 �أحمد بن عطية

غليز�ن 

غلق مقر بلدية اأولد �سيدي امليهوب بوا�سطة الإقفال

�ل�سود�ن

الب�سريعولج من جلطة و ي�سرب عن الطعام

ف�سيحة جديدة تهز عر�ص 
»في�سبوك«!

»مايكرو�سوفت« تناف�ص »اآبل« 
بتقنيات جديدة

دوار  �صكان  من  الع�رصات  االأحد  اأم�ص  احتج 
اخلاليفية ببلدية احلمادنة حيث قاموا بقطع 
عا�صمة  بني  الرابط   04 رقم  الوطني  الطريق 
احلجارة  بوا�صطة  واحلمادنة  غليزان  الوالية 
بالعجالت  النار  اإ�رصام  مع  واملتاري�ص 
معمق  حتقيق  بفتح  مطالبني  املطاطية 
ن«  ال�صاب:«ب  اختفاء  املت�صببني يف  ومعاقبة 

غام�صة  ظروف  ويف  اأ�صبوع  منذ  االأنظار  عن 
يكتنفها الغمو�ص وال�صبهات الغا�صبون طالبوا 
الوالية  وايل  راأ�صها  وعلى  املحلية  ال�صلطات 
الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  وقائد 
التدخل للتحقيق يف حادثة اختفاء ابنهم والذي 
تعر�ص للتهديدات من قبل اأ�صخا�ص لت�صفيته 
بالق�صم  املرور  �صل حركة  ت�صببت يف  العملية 

اأ�صحاب  من  الع�رصات  ا�صطر  اأين  املت�رصر 
املركبات وم�صتعملي الطريق الوطني رقم 04 
على تغيري امل�صلك عرب الطريق ال�صيار �رصق 
من  الع�رصات  اأم�ص  نظم  جهتها  ومن  غرب 
اأوالد �صيدي  ببلدية  العديد من دواوير  �صكان 
البلدية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  امليهوب 
االجتماعية  االأو�صاع  على  منهم  احتجاجا 

االإق�صاء  بفعل  فيها  يتخبطون  التي  املرتدية 
والتهمي�ص الذي طالهم املحتجون قاموا بغلق 
يف  االإقفال  بوا�صطة  للبلدية  الرئي�صية  البوابة 
اأم�ص ومنعوا املوظفني  �صاعة مبكرة من يوم 
الوايل  ح�صور  غاية  اإىل  اإليها  الدخول  من 

حمملني رئي�ص البلدية م�صوؤولية ما يجري .  
�ص  �أ

الرئي�ص  اأن  �صوداين  طبي  م�صدر  ك�صف 
املعزول عمر الب�صري اأ�صيب بجلطة خفيفة 
امل�صت�صفيات  باأحد  العالج  وتلقى  اأيام  قبل 
ببيت  اجلربية  اإقامته  مقر  اإىل  اإعادته  قبل 
ال�صيافة يف اخلرطوم واأ�صاف امل�صدر وهو 
اأحد امل�رصفني على عالج الب�صري، اأن حالته 

م�صتقرة  اجللطة  من  العالج  بعد  ال�صحية 
االآن، لكن حالته النف�صية تتدهور با�صتمرار.

عدم  ا�صرتط  الذي  ذاته  امل�صدر  وتابع 
خمول  غري  كونه  ا�صمه  عن  الك�صف 
يرف�ص  »الب�صري  اأن  لالإعالم،  بالت�رصيح 
تغذيته  وتتم  االأدوية  وتعاطي  الطعام  تناول 

بالقوة«ويف  الوريدية  املحاليل  طريق  عن 
ال�صوداين  اجلي�ص  عزل  اجلاري،  اأبريل   11
3 عقود من  بعد  الرئا�صة،  الب�صري من  عمر 
�صعبية  احتجاجات  وقع  على  البالد،  حكمه 
و�صكل  املا�صي  العام  نهاية  منذ  متوا�صلة 
اجلي�ص جمل�صا ع�صكريا انتقاليا، وحدد مدة 

حكمه بعامني، و�صط حماوالت للتو�صل اإىل 
ب�صاأن  املعار�صة  وقوى  اأحزاب  مع  تفاهم 
اأن  بالذكر  جدير  املقبلة  املرحلة  اإدارة 
�صد  حتقيقا  فتح  ال�صوداين  العام  املدعي 
غ�صل  بتهمة  الب�صري  عمر  املعزول  الرئي�ص 

اأموال.

نيتها  عن  »مايكرو�صوفت«  �رصكة  اأعلنت 
مناف�صة  متطورة،  ال�صلكية  �صماعات  اإطالق 
تنتجها  التي   »AirPods« ل�صماعات 
قطعتني  من  ال�صماعات  هذه  »اآبل«و�صتتاألف 
منف�صلتني، �صتت�صالن مع االأجهزة والهواتف 
 »iOS»و »اأندرويد«  بنظامي  العاملة  الذكية 
و�صتتميز   ،WI-FI اأو  بلوتوث  �صبكات  عرب 
هذه ال�صماعات بقدرتها على عزل االأ�صوات 
اأداء  اأف�صل  امل�صتخدم  الإعطاء  اخلارجية 
اإىل  اال�صتماع  اأو  الهاتفية  املكاملات  اأثناء 

التعامل  على  قدرتها  عن  ف�صال  املو�صيقى، 
الذي   »Cortana« ال�صوتي  امل�صاعد  مع 
خالله  من  والذي  »مايكرو�صوفت«،  طورته 
�صوت  مب�صتوى  التحكم  للم�صتخدم  �صيمكن 
الهاتفية دون  اإجراء املكاملات  اأو  ال�صماعة، 

الرجوع اإىل الهاتف املحمول.
كما �صتزود هذه ال�صماعات ببطاريات �صغرية 
متوا�صلة،  �صاعة   11 الأكرث من  لتعمل  تكفيها 
وبيت بال�صتيكي �صغري ميكنه �صحن بطارياتها 

ال�صلكيا 4 مرات.
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 �مل�سيلة 

وفاة �سخ�ص وجرح 
اآخر يف حادث مرور

لقي �صخ�ص حتفه فيما اأ�صيب اآخر بجروح 
اإثر حادث مرور وقع ام�ص  بالطريق الوطني 
امل�صيلة   والية  دفاف  منعرجات   45 رقم 
ح�صب ما علم لدى خلية االإعالم و االت�صال 
مل�صالح احلماية املدنية  فاأن احلادث وقع 
اإثر ا�صطدام بني �صيارة و�صاحنة  ما ت�صبب 
واإ�صابة  املكان  بعني  �صائقها  هالك  يف 
ال�صحية  جثة  حتويل  ومت  بجروح   مرافقه 
حفظ  مل�صلحة  �صنة   43 العمر  من  البالغ 
نقل  كما مت  الزهراوي   اجلثث  مب�صت�صفي 
لذات  اال�صتعجاالت  م�صلحة  اىل  امل�صاب 
امل�صت�صفى ،وفتحت م�صالح الدرك الوطني 

حتقيقا ملعرفة احلادث .
عبد�لبا�سط بديار 

    

�لبويرة

اإختتام ال�سالون 
الوطني للفن الت�سكيلي

اإختتمت  اأم�ص بدار الثقافة »علي زعموم 
الثانية  الطبعة  فعاليات  البويرة  مبدينة   «
التي  الت�صكيلي  للفن  الوطني  ال�صالون  من 
و�صهدت   ، كاملة  اأيام   3 دامت على مدار 
م�صاركة 11 فنانا من 6 واليات من بينهم 
ثمنت  ال�صياق  ، ويف  البويرة  من  فنانني   5
�صليحة   « ال�صيدة  الثقافة  دار  م�صوؤولة 
التظاهرات  هذه  مثل  تنظيم   « �رصبي 
الوطنية التي ت�صمح بلقاء خمتلف املواهب 
بينهم  فيما  واخلربات  التجارب  وتبادل 
حتت اإ�رصاف اأ�صاتذة وفنانني خم�رصمني 
يف املجال للذهاب بها بعيدا يف م�صوارها 
هذه  متيز  عن  املتحدثة  اأ�صارت  كما   ،
اخرى  فنية  ن�صاطات  بتخ�صي�ص  الطبعة 
باملوازاة منها عر�ص م�رصحية من طرف 
جمعية ن�صاطات ال�صباب باالأخ�رصية حتت 
عنوان » انتحار جثة » التي حتاكي الواقع 
ال�رصعية  غري  الهجرة  لظاهرة  املزري 
ال�صباب  و�صط  رهيب  ب�صكل  تف�صت  التي 
قدمها  حما�رصة  جانب  اىل   ، اجلزائري 
ىفاق  حول   « ا�صماعيل  »او�صن  االأ�صتاذ 
الت�صكيلي يف اجلزائر، هذا خ�ص�ص  الفن 
لفائدة  �صياحية  رحالت  املنظمون 
بالبويرة  اإىل املناطق اخلالبة  امل�صاركني 

تيكجدة وثاال رانا .
 �أح�سن مرزوق

�الإقامة �جلامعية 
»�آ�سيا كبري«

اإن�ساء ناد علمي 
ثقايف 

ثقايف  علمي  نادي  اإن�صاء  موؤخرا  مت 
للبنات  كبري«  »اآ�صيا  اجلامعية  باالإقامة 
ومواهب  معارف  ترقية  اأجل  من  بتيارت 
رئي�صة  به  اأفادت  ح�صبما  الطالبات، 
والريا�صية  الثقافية  الن�صاطات  م�صلحة 

بذات االإقامة ن�صرية يحي �رصيف.
واأو�صحت يحي �رصيف اأنه مت اإن�صاء هذا 
النادي من طرف اأكرث من 150 طالبة من 
هذه االإقامة اجلامعية حيث ي�صمل ور�صات 
واالإلكرتونيك  امليكانيك  جماالت  يف 
واالإعالم  املدنية  والهند�صة  والكهرباء 
االآيل و االأدب وامل�رصح والفنون الت�صكيلية 
والنحت  والر�صم  اليدوية  واالأ�صغال 

وغريها.

معلومات  بجمع  »في�صبوك«  �رصكة  اعرتفت 
مليون   1.5 من  الأكرث  الربيدية  احل�صابات 
م�صتخدم ملوقعها ال�صهري، دون احل�صول على 
»بزن�ص  موقع  واأ�صار  امل�صتخدمني  موافقة 
بتحميل  بداأت  في�صبوك  اأن  اإىل  اإن�صايدر« 
مل�صتخدمي  االإلكرتونية  احل�صابات  بيانات 
موقعها ال�صهري للتوا�صل االجتماعي، يف ماي 

.2016
في�صبوك  اأن  التقنية  جمال  يف  خرباء  واأو�صح 
يف  الراغبني  اجلدد  امل�صتخدمني  من  طلبت 

فتح ح�صاب على موقعها اإدخال كلمات املرور 
وهكذا  االإلكرتونية،  بح�صاباتهم  اخلا�صة 
ا�صتطاعت الو�صول اإىل بيانات تلك احل�صابات، 
يف  املعلومات  تلك  من  ا�صتفادت  ورمبا 
و�صخ�صية  اجتماعية  ات�صاالت  خرائط  و�صع 
»في�صبوك«  اأكدت  جانبها،  من  للم�صتخدمني 
امل�صتخدمني  مع  تعاملها  طريقة  غريت  اأنها 
اجلدد، ومل تعد تطالبهم باإدخال كلمات مرور 
التي  ال�صائعات  لتوقف  االإلكرتوين،  بريدهم 

تتعلق با�صتغاللها لبيانات امل�صتخدمني.
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