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التحقيق مع" احليتان الكبرية "
�ص3

 .       تــــــوقــــــيف الإخـــــــوة كــــونـــــيــــــناف
 .     ربراب ميثل اأمام وكيل اجلمهورية 

.       امل�الة واملعار�شة  يقاطعان

م�صاورات بن �صالح تولد ميتة



كامال  ثقافيا  �أ�سبوعا  باجلز�ئر  �لإ�سبانية  �ل�سفارة  خ�س�ست   
�أفريل  �إىل 28  �لعا�سمة  من 23  �لإ�سبانية باجلز�ئر  �للغة  حول 
�جلاري وياأتي هذ� بالتن�سيق مع �سفار�ت بلد�ن �أمريكا �لالتينية 
وكوبا  و�لبريو  و�ملك�سيك  و�ل�سيلي   كولومبيا  يف   و�ملتمثلة 
وفنزويال و�لأرجنتني  ومعهد �سريفانتي�س باجلز�ئر حيث يتحدث  
بالإ�سبانية 577 مليون �سخ�س  �ملوزعني عرب مناطق �لعامل  كما 

�أنها  لغة ر�سمية لـ 21 بلد� .

بتمرنا�ست وعني قزام  

توقيف 26 منقبا عن الذهب 

من  بكل  �لأحد  �أم�س  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  مفارز  �أوقفت 

مترن��ست وعني قز�م بالناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة  )26( منقبا عن 

�لذهب،  ح�سب ما �أورده �أم�س �لثنني بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني 

�أوقفت  �أنه :« يف �إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة،  �لبيان  وجاء يف 

مفارز للجي�س �لوطني �ل�سعبي، يوم 21 �أبريل 2019 بكل من مترن��ست 

وعني قز�م/ن.ع.6، )26( منقبا عن �لذهب وحجزت مركبة رباعية 

�لدفع و)05( مولد�ت كهربائية و)05( مطارق �سغط و)1000( لرت من 

�لوقود«. و�أ�ساف �لبيان �أن  مفرزة للجي�س �لوطني �ل�سعبي بالتن�سيق 

مع م�سالح �لأمن �لوطني بب�سار بالناحية �لع�سكرية �لثالثة �سبطت 

�أوقف  من جهة �أخرى  )21،4( كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، فيما 

عنا�رص �لدرك �لوطني، بتب�سة بالناحية �لع�سكرية �خلام�سة  تاجري 

)02( خمدر�ت بحوزتهما )2476( قر�س مهلو�س ،ويف �إطار حماربة 

�لهجرة غري �ل�رصعية، �أوقفت مفارز للجي�س �لوطني �ل�سعبي )50( 
مهاجر� غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بتمرن��ست.

ب�سكرة 

فتح 99 من�صبا ماليا لتوظيف اأطباء اأخ�صائيني  

من 23 اإىل 28 اأفريل اجلاري

اأ�صبوع  كامل حول اللغة الإ�صبانية بالعا�صمة

خبر في 
صورة

مب�ساركة اجلي�ش و احلماية املدنية و فاعلي خري

طوارئ ق�صوى بحثا عن فريد بلدي من حجوط

مالل يزور امل�صابني من اأن�صار احلمراوة
و�ن�سانية  طيبة  بلفتة  مالل  �رصيف  �لقبائل  �سبيبة  فريق  رئي�س  قام 
�أجل �لطمئنان على �سحة  �إىل م�ست�سفى تيزي وزو من  عندما تنقل 
منا�رصي فريق مولودية وهر�ن �لذين تعر�سو� حلادث �نقالب �حلافلة 
عندما كانو� متوجهني للعودة �إىل �لديار عقب نهاية مو�جهة فريقهم 
و�سبيبة �لقبائل، حيث توّجه رئي�س �لكناري �إىل �ملت�سفى ووقف بجانب 

�لأن�سار �مل�سابني و�أقام ماأدبة ع�ساء ل�ساحلهم.

�صاحلي يتمنى تتويج الكناري واأبناء العقيبة
عرّب حار�س فريق �سبيبة �لقبائل عبد �لقادر �ساحلي عن �أمنيته بتتويج 
عقب  وذلك  �جلاري  �ملو�سم  نهاية  يف  �لوطنية  �لبطولة  بلقب  فريقه 
تقلي�س �لفارق عن �لر�ئد �حتاد �لعا�سمة �إىل ثالث نقاط فقط، ون�رص 
�حلار�س �لدويل �جلز�ئري تغريدة عرب ح�سابه على موقع »�أن�ستغر�م« 
عرب عن رغبته �أي�سا يف تتويج فريقه �ل�سابق �سباب بلوزد�د بلقب كاأ�س 

�جلمهورية و�لذي يتو�جد على بعد 90 دقيقة
عن �لتاأهل �إىل مبار�ة نهائي �ملناف�سة.

وزارة الدفاع الوطني

الفريق قايد �صالح يف زيارة للناحية 
الع�صكرية الأوىل

�لفريق �أحمد ڤايد �سالح، نائب وزيـر 
�لدفاع �لوطني، رئي�س �أركان �جلي�س 
عمل  زيارة  يف  �ل�سعبي  �لوطني 
وتفتي�س �إىل �لناحية �لع�سكرية �لأوىل 
يقوم �لفريق �أحمد ڤايد �سالح، نائب 
�أركان  رئي�س  �لوطني،  �لدفاع  وزير 
 23 يوم  �ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�س 
�أفريل 2019، بزيارة عمل �إىل �لناحية 

�لع�سكرية �لأوىل بالبليدة.
خالل هذه �لزيارة، �سي�رصف �ل�سيد �لفريق على تنفيذ مترين تكتيكي 
يهدف  و�لذي  ميكانيكية،  م�ساة   12 �لفرقة  تنفذه  �حلية،  بالذخرية 
ملر�قبة �ملرحلة �لثانية من �لتح�سري �لقتايل، ويعقد لقاء� توجيهيا 

مع �إطار�ت و�أفر�د �لناحية �لع�سكرية �لأوىل.

ماليا  من�سبا   99 فتح  مت 
�أطباء  لتوظيف  جديد� 
باملر�كز  �أخ�سائيني 
ب�سكرة  بولية  �ل�ست�سفائية 
ح�سبما �أفاد به �أم�س �لثنني 
لل�سحة  �لولئي  �ملدير 

حممد �لعايب.
باأن  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
توفري هذ� �لعدد من �ملنا�سب 
يهدف  لالأخ�سائيني  �ملالية 
�إىل  �ل�ستجابة  �إىل  �أ�سا�سا 

�لطبية حيث  �مل�سالح  طلب 
يلتحق  �أن  �ملربمج  من 
يف  �أطباء   3 �ملنا�سب  بهذه 
تخ�س�س �لأ�سعة و9 �أطباء يف 
�لتخدير  �خت�سا�سي  كل من 
�لعظام  جر�حة  و  و�لنعا�س 
�خت�سا�س  يف  �أطباء  و8 
�آخرون  و7  و�لتوليد  �لن�ساء 
ف�سال  �لعظام  جر�حة  يف 
�لتخ�س�سات  خمتلف  عن 

�لأخرى.

�لتي  �لو��سعة  �لبحث  عمليات  تتو��سل 
با�رصتها م�سالح �حلماية �ملدنية مرفوقة 
باملو�طنني و قو�ت حر�س �ل�سو�حل لليوم 
�ل�سياد  على  للعثور  �لتو�يل  على  �لثالث 
�سنوة  منطقة  �سو�طئ  ب�سو�حي  �ملفقود 
غربي تيبازة منذ ثالثة �أيام و�سط تقلبات 

جوية �سعبت من �ملاأمورية. 
و كان �ل�سياد �ملفقود �ملنحدر من مدينة 
 ،45 �لعمر  من  �لبالغ  فريد  بلدي  حجوط، 
ليلة  قدخرج  �أطفال،  لثالثة  و�أب  متزوج 
�جلمعة �إىل �ل�سبت يف رحلة �سيد تقليدي 
»�ملمنوع  �ل�سخري  بال�ساطئ  بال�سنارة 
�ل�سيد« �مل�سمى«كو�سة �جلري«  و  لل�سباحة 
فقد�نه  عن  يعلن  �أن  قبل  �سنوة  بكونري�س 
ح�سب  جمهولة،  تبقى  لأ�سباب  �لبحر  يف 

م�سالح �حلماية �ملدنية.
�لتي  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  قالت  و 
جتندت للبحث عن �ل�سياد مدعومة بقو�ت 
�لأخرى   هي  �لتي جندت  �ل�سو�حل  حر�س 

م�سح  لإجر�ء  �إنقاذ  حو�مات  و  باخر�ت 
�متد�د  على  من  �ملنطقة  ل�سو�طئ  �سامل 
كو�يل �رصقا  �ساطئ  من  كلم طويل   7 نحو 

�إىل �لبلج غربا دون 
مناخية  تقلبات  ت�سجيل  مع  عليه  �لعثور 
ماأمورية  �سعوبة  يف  ب«قوة«  �ساهمت 
لذ�ت  ��ستناد�  �ملدنية،  �حلماية  عنا�رص 

�مل�سادر.
�لبحر من منطقة  ل�سوؤون  �لعارفون  قال  و 
�أن �ل�ساطئ �ل�سخري »كو�س �جلري«  �سنوة 
و  �لبحرية  �لتيار�ت  قوة  و  ب�سدة  معروف 
حيث  �جليولوجية  لطبيعته  بالنظر  عمقه 
�سكل  على  �سنوة  جبل  �سفوح  على  يقع 
منعرجات ما يجعل من طول �أمو�ج �لبحر 

ت�سل �إىل �ل�سبعة 
�أمتار و غري م�ستقرة على نحو و�حد عند 
يبلغ  فيما  �لبحرية  �ل�سطر�بات  �أوقات 
 30 بنحو  �لبحر  �سنوة عن  كورني�س  �رتفاع 

مرت�.

�لتي  �ملدنية  �حلماية  عنا�رص  يبقى  و 
للغط�س  �حلميز  بوحدة  �ليوم  تدعمت 
�لبحري م�سكلة من 12 غطا�س �إىل جانب  
20 خمت�س يف �لغط�س �لبحري من وحدة 
�حلماية  �إطار�ت  و  عون   30 و  �رص�سال 
�ملدنية م�سم�سة على مو��سلة �لأبحاث و 

جتنيد كافة طاقاتها و 
م�سادر  به  �أفادت  ما  ح�سب  خرب�تها، 
�للجنة  �إطار  يف  �لأمني  �جلهاز  هذ� 
و�يل  يرت�أ�سها  و  �مل�سكلة  لالأزمة  �لولئية 
تطور�ت  كل  بو�سمة ملتابعة  تيبازة حممد 
�لأبحاث، و يتم �لتحقيق من قبل �مل�سالح 
�لأمنية �ملخت�سة لتحديد �أ�سباب و ظروف 
�لذي  بلدي  فريد  عن  معروف  و  فقد�نه  
�لعثور  على  كبرية  �آمال  تعلق  عائلته  تبقى 
عليه »حيا« عنه �سغفه بال�سيد �لرتفيهي �أو 
ليايل  �أحيانا  يجعله مي�سي  �سغف  �لهاوي، 
يف مغامر�ت ل�سطياد �ل�سمك حتت �سوء 
�لقمر رغم �أنها رحلة حمفوفة باملخاطر.
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بداية فتح امللفات  

التحقيق مع" احليتان الكبرية "
.            العدالة التلفزيون العمومي وكالة الأنباء ..هل هي احلرية؟

ع�صام بوربيع

احلراك  حتى  و  اجلزائريون 
من  ومذهوال  م�صدوما  بقي 
تنفيذ هذه االنذرات و ب�رسعة 
منذر  اأول  اجلي�ش  كان  والتي   ،
من  العديد  واأن  خا�صة   ، بها 
باالقت�صاد  اأ�رست  الق�صايا 
 ، العمومية  اخلزينة  و  الوطني 
الداخلي  باالأمن  اأحيانا  وحتى 
اال�صتقرار  على  اأثرا  ولها   ،

الوطني .
ووكالة  العمومي  التلفزيون 
االآخرين  هم  الذين  االأنباء 
حتررا  اأنهما  موؤكد  بل  يبدو 
غري  القوي  القوى  قب�صة  من 
ت�صري  كانت  التي  الد�صتورية 
العريقتني  املوؤ�ص�صتني  هاتني 
�صباقا  كان   ، ال�صتار  وراء  من 
العديد  توقيف  عملية  ن�رس  يف 
من رجال االأعمال ، على غرار 
اأخوته كرمي  ، و  ر�صا كونيناف 

اإ�صافة اإىل  وعبد القادر ونوا ، 
رجل االأعمال ي�صعد ربراب من 
واإحالتهم  معهم  التحقيق  اأجل 

على وكيل اجلمهورية طبعا .
فتح  يف  النوعية  النقلة  هذه 
كانت  لطاملا  �صخمة  ملفات 
كانت  االأدراج  يف  مرمية 
و  ال�صيا�صية  املافيا  تغطيها 
ال�صيا�صية  املافيوية  اللوبيات 
مبادرة  لوال  لتحدث  ماكانت   ،
هذه  لفتح  �صماناته  و  اجلي�ش 
 ، اخلطرية  و  الكبرية  امللفات 
 ، اجلزائر  حطمت  فعال  التي 
نخرته  و  باقت�صاده  اأ�رست  و 
احلراك  هذا  ن�صوب  وما   ،
لطيلة  ا�صتمر  الذي  ال�صعبي 
طبيعي  فعل  رد  اإىل  9اأ�صابيع 
ومنطقي ملا كان يعانيه ال�صعب 
زمرة  اإحاطة  نتيجة  اجلزائري 
مدخرات  على  د�صتورية  غري 
وعقود   ، الوطن  و  البالد 
باالقت�صاد  اأ�رست  خطرية 
االإدارية  باملافيا  كانت حممية 

القوى  �صلطة  و   ، ال�صيا�صية  ،و 
الظل  يف  تعمل  التي  املوازية 
املرات  من  الكثري  يف  م�صتغلة 

اأجهزة الدولة .
رجل  اأن  ي�صدق  كان  من 
حداد  علي  الكبري  االأعمال 
يدخل �صجن احلرا�ش ، وكذلك 
كونيناف  ر�صا  االأعمال  رجل 
الذي كان له يد حتى يف تعيني 
حكومات ووزراء ووالة ومدراء 
وجود  لوال  املحاكم  اإىل  يجرر 
اأحرار  اأنا�ش  اإرادة وطنية ومن 
ملكافحة هذا الوباء الذي نخر 

البالد .
الرجل  اأن  ي�صدق  كان  ومن 
القوى يف الدولة اأحمد اويحيى 
يجر اإىل املحاكم �صواء ك�صاهد 
خريين  وجود  لوال   ، متهم  اأو 
الثمالة  �صبعوا  البلد  هذا  يف 
من هذا الف�صاد الذي نخر كل 
البالد على كف  وو�صع   ، �صيء 
عفريت ، يف ظل هذا احلراك 
ال�صعبي ال�صخم الذي مل ي�صهد 

، بقدر ما كان  له مثيال  العامل 
معاناة  عن  يعرب  كان   ، حتفة 
املرحلة  من  الويل  ذاق  �صعب 

ال�صابقة .
حماربة الف�صاد رافقتها العديد 
م�صوؤوليات  يف  التغيريات  من 
كانت  اأنها  �صك  مامن  ح�صا�صة 
يف  تت�صرت  و  ت�صهل  و  حتمي 
بني  من  وكان   ، االأحيان  بع�ش 
مهام  اإنهاء  التغيريات  اأهم 
فاروق  للجمارك  العام  املدير 
يف  كونيناف  رجل  اأو  باحميد 
اجلمارك ، اجلمارك التي تعد 
هي ركيزة االقت�صاد اجلزائري 
، اإ�صافة اإىل البنك املركزي و 
الذي مت تغيري م�صوؤوله لوكال ، 
وزيرا  قادر  بقدرة  نف�صه  ليجد 
مدير  من�صب  تاركا   ، للمالية 
البنك فارغا ، فمن عينه يا ترى 
يا  ، و الأي مهمة  للمالية  وزيرا 
ترى ؟ رافق هذه احلملة اأم�ش 
اإنهاء مهام املفت�ش العام لوزارة 
هذا  اأنه  املوؤكد  ومن   ، العدل 

بوجود  االإح�صا�ش  اإىل  يرجع 
متاطل يف حتريك العدالة �صد 
هذه الع�صابة التي وجد اجلي�ش 
وعلى راأ�صهم الفريق احمد قايد 
�صالح مظطرا لذكرهم يف بيان 
الع�صابة  هذه  من  وحذر   ، له 
قرو�ش  من  ا�صتفادت  التي 
�صخمة بغري حق و �صاهمت يف 
اإفراغ اخلزينة العمومية . االأيام 

القادمة كفيلة بفتح العديد من 
امللفات ، ال�صيما من ا�صتفادوا 
،حتت  ال�صابقة  املرحلة  من 
حماية قوى غري د�صتورية ودولة 
وظائفها  ا�صتغلت   ، موازية 
و  الوطني  االقت�صاد  لتحطيم 
باالأمن  االإ�رسار  و  به  االإ�رسار 
و  املعي�صي  اال�صتقرار  و  العام 

الغذائي للجزائريني . 

اال�صتباه يف تورطهم يف ق�صايا ف�صاد

 الدرك يوقف ربراب 
والإخوة كونيناف

للدرك  االأبحاث  ف�صيلة  اأوقفت 
الوطني باجلزائر العا�صمة الرئي�ش 
�صيفيتال  ملجمع  العام  املدير 
االأعمال  ي�صعدربراب  ورجال 
لال�صتباه  وذلك  كونيناف،  االإخوة 

يف تورطهم يف ق�صايا ف�صاد.
عن  اأنباء  الر�صمي  التلفزيون  نقل 
للدرك  االأبحاث  ف�صيلة  توقيف 
رجال  من  جمموعة  الوطني 
ربراب  توقيف  فتم  االأعمال، 
الت�رسيح  يف  تورطه  يف  لال�صتباه 
روؤو�ش  بحركة  املتعلق  الكاذب 
االأموال من واإىل اخلارج وت�صخيم 
جتهيزات  ا�صترياد  فواتري 
بالرغم  م�صتعمل  عتاد  وا�صترياد 
االمتيازات  من  اال�صتفادة  من 
وامل�رسفية«،  اجلبائية  اجلمركية 
بهم  امل�صتبه  تقدمي  �صيتم  فيما 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
»فور  بالعا�صمة  احممد  �صيدي 

االنتهاء من التحقيق«.
ف�صيلة  اأن  التلفزيون  نقل  كما 
االأعمال  رجال  اأوقفت  االأبحاث 
االأمر  ويتعلق  كونيناف،  االإخوة 

بكل من:
وطارق،  وكرمي  القادر  وعبد  ر�صا 
يف  الفارط،  لال�صتباه  االأحد 
تطورهم يف »اإبرام �صفقات عمومية 
مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم 
نفوذ  ا�صتغالل  وكذا  التعاقدية 
للح�صول  العموميني  املوظفني 
على مزايا غري م�صتحقة وحتويل 
وامتيازات عن مق�صدها  عقارات 
اأمام  االإمتيازي«، و�صيتم تقدميهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
من  االنتهاء  »فور  احممد  �صيدي 

التحقيق«.
االأبحاث  اأن ف�صيلة  واأ�صافوا 
»توا�صل  باجلزائر  الوطني  للدرك 
العديد  �صد  االبتدائية  حتقيقاتها 
من  منهم  االأعمال،  رجال  من 
اتخذت العدالة يف حقهم اإجراءات 
املنع من مغادرة الرتاب الوطني«. 
اأن  العمومي  التلفزيون  واأ�صار 
الوطني  للدرك  االأبحاث  ف�صيلة 
قامت بت�صليم »ا�صتدعاءات مقابل 
ال�صابق  االأول  الوزير  اإىل  حم�رس 
املالية  ووزير  اأويحيى  اأحمد 
وكيل  اأمام  للمثول  لوكال  حممد 
�صيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ا�صتدعاء  وجهت  بعدما  احممد«، 
الأويحيى ولوكال للمثول اأمامها يف 
»ق�صايا تبديد املال العام وتقدمي

امتيازات غري م�رسوعة«.
 

ربراب ينفي
 

باملقابل كذب رجل االأعمال ي�صعد 
ربراب خرب توقيفه من طرف قوات 
الدرك الوطني، وقال اإنه تنقل اإىل 
يف  جديد  بباب  الدرك  م�صالح 
العراقيل  حول  التحقيقات  اإطار 
اإيفكون،  التي يتعر�ش لها م�رسوع 
�صفحته  على  ربراب  كتب  حيث 
اإطار  “يف  تويرت  على  الر�صمية 
العراقيل التي يتعر�ش لها م�رسوع 
هذا  جديد  من  توجهت  ايفكون، 
بباب  الدرك  ف�صيلة  اإىل  ال�صباح 
ق�صية  درا�صة  �صنوا�صل  جديد. 
ميناء  يف  املحجوزة  املعدات 

اجلزائر منذ جوان 2018«.
�صارة بومعزة

ما وقع اأم�س من اإيقاف لكبار رجال االأعمال من العيار الثقيل على غرار اأفراد من عائلة كونيناف ، اإ�صافة اإىل رجل االأعمال ي�صعد ربراب ، وكذلك ت�صليم ا�صتدعاءات ر�صمية من طرف 
الدرك الوطني اإىل الوزير االأول ال�صابق احمد اأويحيى ، وكذلك وزير املالية و املحافظ ال�صابق للبنك املركزي ، موؤ�صر قوي على انطالق حملة مكافحة للفا�صد فعليا ، و التي اأتت بعد 

االإعالنات املتكررة للجي�س الوطني ال�صعبي وعلى راأ�صهم الفريق اأحمد قايد �صالح حول وجود ف�صاد يف القطاع االقت�صادي كبري اأ�صر بالوطن و باخلزينة العمومية ، وهو ما دفع العدالة 
للتحرك وبداية فتح العديد من امللفات التي كانت م�صكوت عنها ، ب�صبب تغلغل العديد من اأفراد هذه الع�صابة واحتمائها بظروف �صيا�صية معينة .

رئا�صيات 4 جويلية 

اإيداع 32 ر�شالة نية للرت�شح 
لعملية  املوؤقتة  احل�صيلة  بلغت 
اكتتاب  ا�صتمارات  ت�صليم 
حت�صبا  الفردية،  التوقيعات 
للرئا�صيات املقبلة، 32 ر�صالة نية 
للرت�صح اأودعت من طرف راغبني 
ح�صب  اأحرار،  كلهم  الرت�صح  يف 
الداخلية  وزارة  به  اأفادت  ما 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
بيان  يف   االثنني  اأم�ش  العمرانية 

لها.
و جاء يف بيان وزارة الداخلية اأن 
ت�صليم  لعملية  املوؤقتة  »احل�صيلة 

التوقيعات  اكتتاب  ا�صتمارات 
الرت�صح  يف  للراغبني  الفردية 
اجلمهورية،  لرئا�صة  لالنتخاب 
اأفريل   21 غاية  اإىل  املوقوفة  و 
ر�صالة  اإيداع 32  تتمثل يف   ،2019
نف�ش  للرت�صح«واأ�صاف  نية 
ا�صتفادوا  املعنيني  اأن  امل�صدر 
با�صتمارات  خا�صة  »ح�ص�ش  من 
لالأحكام  تطبيقا  االكتتاب 
م�صريا  بها«،  املعمول  القانونية 
يف  »ت�صري  العملية  هذه  اأن  اإىل 

ظروف ح�صنة«.
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�شفري اإيراين جديد باجلزائر 
اجلزائرية  احلكومة  اأعطت 
ح�صني  تعيني  على  موافقتها 

مفو�صا  �صفريا   ، زادة  م�صعلجي 
اال�صالمية  للجمهورية  العادة  فوق 

االيرانية لدى اجلمهورية اجلزائرية 
ما  ح�صب  ال�صعبية،  الدميقراطية 

اأم�ش  االثنني  بيان لوزارة  اأفاد به 
ال�صوؤون اخلارجية.

يف اإطار التحقيق يف ق�صايا ف�صاد

اإ�شعد ربراب ميثل اأمام وكيل اجلمهورية  
العام ملجمع  الرئي�ش املدير  مثل 
بعد  ربراب،  اإ�صعد  )�صيفيتال(، 
وكيل  اأمام  االثنني،  اأم�ش  ظهر 
�صيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اإىل  لال�صتماع  بالعا�صمة  احممد 
معه  التحقيق  اإطار  يف  اأقواله 
ق�صايا  يف  تورطه  يف  لال�صتباه 
االأعمال  رجل  يواجه  و  ف�صاد. 
بالت�رسيح  تتعلق  تهم  عدة  ربراب 
روؤو�ش  بحركة  املتعلق  الكاذب 
االأموال من واإىل اخلارج وت�صخيم 
فواتري ا�صترياد جتهيزات وا�صترياد 

عتاد م�صتعمل رغم اال�صتفادة من 
اجلبائية  اجلمركية  االمتيازات 
قد  املعني  كان  و  وامل�رسفية. 
مت توقيفه يف وقت �صابق من نهار 
اليوم من قبل الدرك الوطني حيث 
خ�صع للتحقيق مع ف�صيلة االأبحاث 
التي »توا�صل حتقيقاتها االبتدائية 
يف حق العديد من رجال االأعمال، 
منهم من اتخذت العدالة يف حقهم 
اإجراءات املنع من مغادرة الرتاب 
الوطني« ل�صلوعهم يف ق�صايا ذات 

�صلة بالف�صاد.



عبد اهلل وايف يعرت�ض و 
ين�سحب من الندوة 

عبد  امل�ستقبل  جبهة  ممثل  جهته  من 
الوايف اأعلن اإن�سحابه من الندوة ،منتقدا 
ب�سدة منع الإعالميني من ح�سور اللقاء، 
موؤكدا باأن جبهة جبهة امل�ستقبل ترف�ض 

العمل يف اخلفاء 
جبهة  قبول  باأن  املتحدث  واأو�سح 
لتقدمي  امل�ساورات  ح�سور  امل�ستقبل 
روؤية لكيفية اخلروج من الأزمة ال�سيا�سية 
عن  عرب  حني  يف  البالد،  تعي�سها  التي 
اعرتا�سه على منع ال�سحفيني من تغطية 

اأ�سغال اللقاء .

ال�سحافة متنع من 
تغطية  اأ�سغال  اللقاء  

اأ�سفهم  عن  الإعالميني  من  عدد  عرب 
من منعهم ح�سور امل�ساورات، حيث اأنه 
طلب منهم مبا�رشة بعد  افتتاح اجلل�سة   

مغادرة القاعة.

ح�سور غويني و �ساحلي من 
الأحزاب 

ح�سور  الت�ساوري  اللقاء  وعرف 
�سخ�سيات �سيا�سية ووطنية  رئي�ض حزب 
�ساحلي،  بلقا�سم  اجلمهوري  التحالف 

ورئي�ض حركة الإ�سالح فياليل غويني.

حبة عقبي 
امل�ساورات �ستتوا�سل و لن 

يتم تاأجيل الرئا�سيات
 

اأ�سارالأمني العام لرئا�سة اجلمهورية  حبة 
العبقي اأن امل�ساورات التي با�رشها رئي�ض 
الدولة عبد القادر بن �سالح مع  الأحزاب 
وال�سخ�سيات الوطنية �ستتوا�سل، موؤكدا 
يف  �ستجرى  الرئا�سية  النتخابات  باأن 

موعدها و لن يتم تاأجيلها .
هام�ض  على  الأم�ض  عقبي  حبة  اعترب 
عنها  اأعلن  التي  الت�ساورية  اللقاءات 
النتخابات  تنظيم  باأن  اأن  �سالح  بن 
مفرو�ض  اأمر  جويلية   4 يوم  الرئا�سية 

د�ستوريا 
لي�ست  الندوة  »هذه  املتحدث  واأ�ساف 
امل�ساورات  اأخرية  لهذه  حمطة 
واإر�ساء  البالد  مب�ستقبل  تتعلق  التي 
حرة  انتخابات  وتنظيم  الدميقراطية 
جديد  �سيا�سي  لنظام  وتاأ�سي�ض  ونزيهة 

.«
 

حممود قي�سري 
م�ساركتنا لي�ض لتزكية اأحد 

مبجل�ض  الأفالين  الع�سو  اعترب 
م�ساركته  باأن  قي�رشي  الأمة  حممود 
الأم�ض يف  الندوة  ياإ�سم الهيئة امل�سرية 
معاذ  قيادة  حتت  الأفالن  للحزب 

خارطة  تاأ�سي�ض  اأجل  بو�سارب  من 
اجلزائر  فكرة  لإخراج  بلورة  و  طريق 
 ، تعي�سها  التي  ال�سيا�سية  الأزمة  من 
و  اأحد  لي�ض  لتزكية  باأن ح�سوره  موؤكدا 
اإمنا للم�ساهمة يف اإيجاد حل ، مربزا باأن 
الذهاب اإىل  انتخابات هو احلل الوحيد 

لالأزمة احلالية .
باأن  املقاطعة  املتحدث  واأو�سح 
موؤكدا  اجلزائر،  يف  الو�سع  تخدم  ل 
على  عدم اخلروج من الد�ستور ، داعيا 
الراأي  التي امل�ساهمة  يف تنوير  الطبقة 

العام  و اأن لتتبع الوعاء النتخابي .
املعار�سة،  ب�سدوة  املتحدث  وانتقد 
مبحاولة  تبني  اإياها  متهما 
احلراك  لكت�ساب  قاعدة 
اللجنة  اإنعقاد  �سعبية وبخ�سو�ض 
ع�سو  قال   ، اليوم  لالأفالن  املركزية 
جمل�ض الأمة » طلب رفع احل�سانة على 
عبا�ض  يقابله  ترخي�ض  انعقاد  ولد 
اإ�ستفزاز  مبثابة  املركزية  هو  اللجنة 

لل�سعب اجلزائري 
وفتح املتحدث النار على حكومة بدو�ض 
حكومة  باأنها  م�سريا   ، بدوي  حكومة 
و  النظر  �رشف  تريد  �سعبيا  مرفو�سة 

نقل ال�رشاع اإىل بيت الأفالن.

بن زعيم 
بن �سالح تنتهي مهامه 9 

جويلية 

الأمة  عبد  جمل�ض  ع�سو  اأو�سح 
اللقاءات  باأن  الت�ساور  الوهاب  بن زعيم 
الدولة  رئي�ض  اإليها  دعا  التي  الت�ساورية 
عبد القادر بن �سالح تدور حول   الهيئة 
التي �ست�رشف على  النتخابات الرئا�سية 
التم�سك  �رشورة  على  موؤكدا   ، املقبلة 
خماطر  من  حمذرا   ، الد�ستوري  باحلل 

خلروج عن الد�ستور .

ل  الت�ساوري  اللقاء  باأن  زعيم  بن  واأكد 
مو�سحا   ، �سيا�سية  م�ساورات  اأي  يحمل 

باأن هذا اللقاء جاء من اأجل اإن�ساء هيئة 
م�ستقلة ملراقبة النتخابات 

الإقرتاحات  بني  من   « املتحدث  وقال 
التي طرحناها  اإنقا�ض عدد الإم�ساءات 
كل   ، توقيع  اآلف   24 اإىل  األف   60 من 
حملغف  يف  فيه  قا�سي  يكون  مكتب 
مع   ، الفرز  حما�رش  مي�سي  مكتب  كل 
�رشورة  اإبعاد الإدارة عن الإنتخابات  ».
تاأكيد  ثمن  املتحدث  و 
الرئا�سي  اجلي�ض  مرافقة  الإ�ستحقاق 
التم�سك  �رشورة  على  ،  موؤكدا 

باحللول  الد�ستورية .

�ساحلي 
 ح�سورنا لي�ض لتغطية 

الرف�ض ال�سعبي لنب �سالح 

الوطني  التحالف  رئي�ض  اأو�سح 
باأن ح�سوره  �ساحلي  بلقا�سم  اجلمهوري 
امل�ساورات التي دعا اإليها رئي�ض الدولة 
بن �سالح  لي�ض  لتغطية الرف�ض ال�سعبي 
اإقرار  �رشعيته التي  يحوز عليها  اأو  له، 
بالد�ستور، لكن �سعيا منا  لطرح احللول 
تر�سي  توافق  اأر�سية  لإيجاد  البدائل  و 

ال�سعب على حد قوله. 
اللقاءات  هام�ض  على  �ساحلي  واأ�سار 
لتنظيم  هيئة  اإن�ساء  باأن  الت�ساورية 
الناحية  من  بال�سهل  الإنتخابات  لي�ض 
من  اأن  م�سريا   ، و  الد�ستورية  القانونية 
اإن�ساء  حزبه  و�سعها  التي  الإقرتاحات 
حيث   ، وا�سعة  ب�سالحيات  هيئة  تكون 
الأحزاب  الأبعاد  ثالثي  ت�سكيلها  يكون 
ال�سيا�سة  ،ممثلي اجلمعيات و الق�ساة،مع 
مراجعة  و  النتخابية  القوائم  مراجعة 

بع�ض املواد يف قانون الإنتخابات.
�رشورة  على  املتحدث  و�سدد 
اإ�سفاء  املرونة على الأجندة الإنتخابية 
عدم  توفري  حالة  يف  اأنه  مو�سحا   ،
يوجد  بالإنتخابات  فال  للقيام  ال�رشوط 
الد�ستور  و  اإطار  يف  تاأجيلها  من  مانع 
�سيا�سة  اإنتقالية  مرحلة  اإطار  يف  لي�ض 

على حد قوله .
نع  حزبه  باأن  �ساحلي  بلقا�سم  اأكد  و 
ا�ستغله  كما  ي�ستغله  ولن   ، احلراك 
�رشورة  على  بع�ض  الأحزاب،  م�سددا 
ا�ستمرار احلراك و احلفاظ عل �سلمية، 
التفاو�ض  من  ليتمكن  تاأطرياحلراك  مع 
مطالبه حّي  بخ�سو�ض  ال�سلطة  مع 
م�سريا  اجلي�ض  ،  املتحدث  موقف 
اإنتماءه  حيث  من  مفاجئا  يكن  مل  باأنه 
دميقراطي، موؤكدا اأنه ليوجد  حل دون 

حوار  

 هيئة وطنية م�ستقلة 
بتح�سري و تنظيم الإنتخابات

 
انطلقت  الذي  الت�ساوري  تناول  اللقاء 
التي  و  الأمم  بق�رش  الأم�ض  اأ�سغاله 
�سالح  بن  الدولة  رئي�ض  اإليه  دعا 
ال�سخ�سيات  و  اجلمعيات  و  الأحزاب 
ومهام  العام  ال�سكل  الوطنية،  اأ�سا�سا 
تنظيم  و  بتح�سري  �ستكلف  التي  الهيئة 
ال�رشوط  على  ف�سال  النتخابات 
فعالية  ل�سمان  جتميعها  يتعني  التي 
القانونية  الطبيعة  حتديد  �سريها،  مع 
للهيئة واختيار ت�سميتها وحتديد مهامها 
وقواعد  اأع�سائها  و�سفة  وت�سكيلتها 

تنظيمها و�سريها«.
اأر�سية  م�رشوع  تت�سمن  وثيقة  وح�سب 
هذه  تن�سيب  الهيئة،  فاإن  هذه  اإن�ساء 
التزامات  اإطار »تطبيق  الهيئة يندرج يف 
�سالح،  بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�ض 
والتي ت�سمنها خطابه املوجه لالأمة يف 

التا�سع من ال�سهر اجلاري«.
واأ�سافت الوثيقة اأن »ال�رشورة الد�ستورية 
اجلامعة  الهيئة  هذه  ت�سكيل  تفر�ض 
الآجال  اأقرب  لتمكينها يف  ب�سكل عاجل 
التكفل بكل امل�سار النتخابي، وهو  من 
الن�ض  حتديد  ي�ستدعي  الذي  الأمر 
والت�سديق  الهيئة  بهذه  املتعلق  القانوين 

عليه«.
الوثيقة  اأكدت  ال�سدد،  هذا  ويف 
عن  الهيئة  هذه  »ا�ستقاللية  على 
»�سيدة  لكونها  العمومية«،  ال�سلطات 
اأن  لها  ميكن  كما  �سوؤونها«،  ت�سيري  يف 
التي  الأ�سا�سية  املهام  بنف�ض  »ت�سطلع 
يخ�ض  فيما  العمومية  الإدارة  متار�سها 
هذه  تكلف  اأن  وميكن  النتخابات«. 
املتعلقة  العمليات  »كل  باإجراء  الهيئة 
مراجعة  من  انطالقا  بالنتخابات، 
الإعالن  غاية  اإىل  النتخابية  القوائم 

املوؤقت عن نتائج القرتاع«.
»ميزانية  على  الهيئة  تتوفر  كما 
عليها  يتعني  وقد  بها،  خا�سة  ت�سري 
خا�سة  ميزانية  وت�سيري  اإعداد 
اأي�سا  وتتمتع  النتخابات«.  بتنظيم 
و�سائلها  ت�سيري  يف  تامة  ب«ا�ستقاللية 

ومواردها وم�ستخدميها«.
للهيئة  مركزيا  تنظيما  الوثيقة  وتقرتح 
املحلي  امل�ستوى  على  بفروع  مزودا 
الوطني،  للرتاب  كاملة  تغطية  بهدف 
من  عدد  »م�ساركة  اىل  بالإ�سافة 
عن  وممثلني  الوطنية  ال�سخ�سيات 
املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية  الأحزاب 

وخرباء«. 

منع ال�سحفيني من تغطية الأ�سغال

اإميان  لوا�ض 

املواالة واملعار�شة يقاطعان امل�شاورات
.        ال�سحفيون مينعون من تغطية امل�ساورات 

.        عبد اهلل وايف يعرت�ض و ين�سحب من الندوة
.        حبة العقبي: لن يتم تاأجيل ال�ستحقاقات الرئا�سية 

.        بن زعيم : النتخابات �ستجرى يف وقتها و بن �سالح تنتهي مهامه 9 جويلية 
�سهدت اللقاءات الت�ساورية التي ثم تنظيمها الأم�ض بق�سر الأمم  مقاطعة  اأغلبية الأحزاب �سواء املعار�سة اأو املوالة ، و�سط  غياب 

رئي�ض الدولة بن �سالح رغم اأنه هو امل�سرف و الداعي لهذه الندوة  على هذه امل�ساورات الأحزاب و ال�سخ�سيات الوطنية .
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 تو�شع قائمة االأميار 
املقاطعني للرئا�شيات

تتواىل قرارات روؤ�ساء البلديات اخلا�سة 
مبقاطعة تنظيم الرئا�سيات يف 4 جويلية 

املقبل، اآخرها بالعا�سمة عرب بلديتي بوزريعة 
وعني البنيان، حيث اأو�سح رئي�ض البلدية  

كرمي ابلعيدان يف ت�رشيح لـ«الو�سط« اأن قرار 
مقاطعتهم جاء لين�سجم وقرارات حزبهم 

جبهة القوى ال�سرتاكية املن�سجم مع احلراك 
ال�سعبي الراف�ض لتنظيم هذه الرئا�سيات حتت 

اإ�رشاف الوجوه القدمية للنظام، م�سيفا اأن 
حزبهم معار�ض وم�ساند للحراك واأعرب 

عن موقفه مرارا واأكده بال�سارع، يف حني رد 
على القراءات التي اعتربت قرار الأميار باأنه 

اأقرب لل�سعبوية منه للجانب العملي خا�سة 
يف اإطار حرمان مواطنني من قناعاتهم اإن 

�سبت يف ذلك الجتاه، باأنه يبقى راأيا حمرتما 
لكن قرارهم مل ياأتي من العدم واإمنا بدرا�سة 

الو�سع ومن�سجما مع احلراك ال�سعبي.
اأما بخ�سو�ض اجلانب الر�سمي وما اإن تلقوا 

اأي مرا�سالت ر�سمية بعد اإعالنهم للمقاطعة، 
قال اأنهم مل يتلقوا اأية مرا�سالت حد الآن 

بهذا اخل�سو�ض. وكان اإبلعيدان قد اأعلن يف 
بيان له ن�رشه عرب ح�سابه مبوقع التوا�سل 
الجتماعي »فاي�سبوك«، جاء ن�سه: كرمي 
اإبلعيدان رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي 

لبلدية عني البنيان، اإعالن للراأي العام، ليكن 
يف علم املواطنني اأنني مل اأ�سارك يف تنظيم 

النتخابات الرئا�سية املزمع تنظيمها يوم 
4 جويلية 2019 وهذا متا�سيا مع املطالب 

ال�سعبية وقناعتي ال�سخ�سية«.
هذا ويواجه رئي�ض الدولة بن �سالح وحكومة 

بدوي �سغوطا متتالية بداية من احلراك 
ال�سعبي الراف�ض لهم، و�سول مل�ساندتهم 

من طرف عدة فئات، حيث ىرف�ض الق�ساة 
وروؤ�ساء املجال�ض ال�سعبية البلدية تنظيم 

رئا�سيات 4 جويلية بهدف حما�رشته اأكرث 
وجعل حكومة بدوي حما�رشة، كون اخلطوة 
متنعها حتى من مراجعة القوائم النتخابية 

بعد املقاطعة.
و�سبق واأن اأعلن العديد من الأميار عرب 

خمتلف الوليات عن مقاطعتهم للعملية، 
فعلى م�ستوى تيبازة قاطعت بلدية �رش�سال 

وهو اأول جمل�ض بلدي بولية تيبازة، بالإ�سافة 
اإىل رئي�ض بلدية حجرة الن�ض بغرب تيبازة، 

وعرب بجاية اأجمع روؤ�ساء البلديات على 
املقاطعة، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اخللفيات 

احلزبية للمعنيني خمتلفة، ترتاوح ما بني 
النتماء لأحزاب معار�سة واأخرى موالية.

�سارة بومعزة 

الوة
ري ع

ت/ب�س



 من �إ�سقاط �حلكومة �إىل 
�إ�سقاط ر�ؤ�ساء �لبلديات

50 جمل�سا بلديا 
على �سفيح �ساخن 

الغرب  واليات  م�ستوى  50بلدية  على  من  اأكرث  تعي�ش 
احلراك  بداية  منذ  �ساخن  �سفيح  على  اجلزائري 
اإىل كابو�ش بفعل  ليايل املنتخبني  الذي حول  ال�سعبي 
االحتجاجات اليومية التي تعي�سها البلدية ، فمند تاريخ 
تعي�ش  فربايراملا�سي  يو22  ال�سعبي  احلراك  انطالق 
االحتجاجات ،وتعد  وقع  املنتخبة  على  املجال�ش 
الواليات  اأكرث  وتلم�سان  ،غيليزان  بلعبا�ش  واليات 
حركات  بلديات   08 �سهدت  غليزان  ففي   . ت�رضرا 
هدد  الذي  بلدية  الرمكة  رئي�ش  باإقالة  انتهت  �سعبية 
دفع  واال�سمنت  ما  باالآجر  بغلقها  بلديته  مواطنو 
واإحالة  توقيفه  اإ�سدار  اإىل  اإبراهيمي  ن�سرية  بالوايل 
ملفه على الق�ساء ،كما قامت ذات امل�سوؤولة باإ�سدار 
على  لزرق  �سيدي  بلدية  رئي�ش  حق  يف  مماثل  قرار 
 06 يبقى  حني  ،يف  املتكررة  االحتجاجات  خلفية 
االحتجاجات  قوة  بفعل  الطريق  نف�ش  اأمام  »اأميار« 
قدم  الذي  الوالئي  املجل�ش  غاية  اإىل  و�سلت  التي 
 03 توقيف  مع  ت�سامنا  ا�ستقالتهم  منه  منتخبا   18
ت�رضرا  البلديات  اأكرث  تعترب  التي  ،وببلعبا�ش  اأع�ساء 
من  بلدية   20 قرابة  يف  االحتجاجات  اندالع  نتيجة 
اأغلبها حول م�ساكل ال�سكن والتنمية ما دفع  اأ�سل 52 
برئي�ش بلدية �سيدي حل�سن اإىل اال�ستقالة ، يف الوقت 
قائمة  خا�سة  ببلديات  تزال االحتجاجات  ال  الذي 
مقراين ....  ب�رضابني   ، االأمطار   ، حل�سن  �سيدي 
الوالية  على  بلديات  من  الع�رضات  وبتلم�سان تعي�ش 
التنمية  وقلة  نق�ش  خلفية  على  �ساخن  �سفيح  وقع 
ال�سكنات الريفية ، حيث متكن الع�رضات من التجمعات 
ال�سكانية من  التجمهر واالحتجاج للمطالبة بحقوقهم 
وبن  ميمون  واأوالد  �سبدو  �سكان  اأقدم  حيث   ،ّ
للمطالبة  الوالية  مقر  اأمام  االعت�سام  �سكران على 
بحقهم يف ال�سكن وجتاوز املح�سوبية يف التوزيع التي 
�سهدتها  العديد من البلديات التي اأقامت  قوائم على 
البلدية وجمل�سه  رئي�ش  وحا�سية  التوزيع  مقا�ش جلنة 
،، حا�رض ال�سكان وايل الوالية ملطالبة  رئي�ش البلدية 
التنمية  يف  نق�ش  امل�سوؤولية  اياه  حمملني  بالرحيل 
نحالة  �سكان عني  ، من جهتهم جتمهر  ال�سكن  وغياب 
التوايل  على  الثالثة  للمرة  الدائرة  والبلدية  مقر  اأمام 
اآخر  جانب  من   ، ال�سكنات  قائمة  عن  لال�ستف�سار 
عني  دائرة  اأمام  مقر  االأجرة  �سيارات  �سائقو  جتمهر 
�سكان  جتمهر  حني  يف   ، م�ساكلهم  طارحني  تالوت 
جبالة  للمطالبة  بحقهم يف التنمية ، وكان  �سكان تيانت 
قبلهم قد  جتمهروا  للمطالبة باإقالة املري الذي حملوه 
اإليها البلدية ،  اآلت  امل�سوؤولية كاملة  يف الو�سعية التي 
مقر  اأمام  ال�سكان  من  الع�رضات  يو�سف جتمهر  وبعني 
يف  تنمية  ف�سل  الذي  املري  للمطالبة  برحيل  البلدية 
الرم�سي  بلدية  رئي�ش  املحتجون  طرد  كما   ، البلدية 
 03 �سكان  اأقدم  املحتجني وب�سلف  تهدئة  حاول  الذي 
بلديات على االحتجاج واملطالبة بروؤو�ش االأميار ، يف 
حني احتج �سكان 05 بلديات  على االحتجاج ، ومبع�سكر 
احتج �سكان 03 بلديات يتقدم �سكان ماق�سة  للمطالبة 
برحيل الهيئة التنفيذية البلدية ومب�ستغامن احتج �سكان 
حني  اأميارها  يف  برحيل  للمطالبة  ال�رضقية  البلديات 
متو�سنت  عني  بوالية  اال�ستثناء  املالح  بلدية  �سجلت 
التي عرفت جملة من االحتجاجات منذ بداية احلراك 

الذي حتول اإىل ثورة وعي �سد التهمي�ش .
حممد بن تر�ر

واأكد الوزير يف لقاء وطني لتح�سري مو�سم 
مدراء  مب�ساركة   2019 ل�سنة  اال�سطياف 
مبختلف  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 
متابعة  �رضورة  على  الوطن  واليات 
توفري  اأجل  من  ال�سياحية  االجنازات 
اخلدمات  بنوعية  لالرتقاء  الظروف  كل 
باالإيواء  لل�سياح �سواء فيما تعلق  املقدمة 
والرتفيهية  الثقافية  واخلدمات  واالإطعام 
التي  الفنادق  عدد  وقدر  عامة.  ب�سفة 
املو�سم  خالل  اخلدمة  حيز  �ستدخل 
على  جديدا  فندقا   83 بحوايل  القادم 
األف   12 توفري  ب�ساأنه  الوطني  امل�ستوى 
املتوفرة  االأ�رضة  عدد  بان  علما  �رضير 
على  �رضير  األف   120 ب  تقدر  حاليا 
هذا  يف  م�سددا  الوطني   امل�ستوى 
وتقدمي  اخلدمات  حت�سني  على  االإطار 
ذكر يف هذا  كما  لل�سياح.  تناف�سية  اأ�سعار 
ال�رضكاء  مع  املربمة  باالتفاقيات  االإطار 
قدمت  والتي   2018 �سنة  االجتماعيني يف 

نتائج ايجابية لفائدة االأ�رضاجلزائرية التي 
ا�ستفادت من عطل باأ�سعار تناف�سية ملحا 
الثقافية  الن�ساطات  تدعيم  وجوب  على 

الفنية وتعزيز ال�سناعة
 

تفعيل د�ر �ملكاتب �ملحلية 
لل�سياحة

املكاتب  دور  تفعيل  اإىل  م�سعود  بن  دعا   
الرتقية  جمال  يف  لل�سياحة  املحلية 
بحمالت  واملبادرة  والتن�سيط  واالإعالم 
ال�سياحية  واملواقع  ال�سواطئ  تنظيف 
كل  واتخاذ   ، املحلي  الرتاث  وتثمني 
حمل  �ستكون  والتي  الالزمة  التدابري 
متابعة ب�سفة منتظمة ودورية مع التدقيق 

الدائم .

ت�سويق �ملنتوج �ملحلي

من  البد  اأنه  املتحدث  ذات  واأ�سار 
اإ�رضاك احلرفيني �سمن هذا التوجه لكون 

هامة  مكانة  تكت�سي  التقليدية  ال�سناعة 
املنتوجات  وت�سويق  العر�ش  تنويع  يف 
من  اقت�سادية   حركية  وخلق  املحلية 
خالل ف�سح املجال للتعريف باملنتوجات 
الداخلية  الواليات  من  القادمة  اليدوية 
عرب  هذا  ويتحقق  البالد  جنوب  ومن 
حمالت  باإطالق  الربنامج  هذا  مرافقة 
اإعالمية مدرو�سة جتعل املواطن يف قلب 
ا�ستعمال  اإىل  باللجوء  له  وت�سمح  احلدث  
من  احلديثة  واالت�سال  االإعالم  و�سائب 
اأحل ا�ستقطاب انتباه املواطن اجلزائري 
والزائر حول املوؤهالت ال�سياحية  التي و 
بالكبرية واملميزة . ويف ذات ال�سياق طالب 
عبد القادر بن م�سعود من مدراء ال�سياحة 
ال�ساحلية  للواليات  التقليدية  وال�سناعة 
للموؤ�س�سات  املراقبة  عمليات  بتكثيف 
على  العمل  مع  والفندقية  ال�سياحية 
ا�ستدراك بع�ش التاأخر امل�سجل يف اإجناز 
خالل  من   ، واالإيواء  اال�ستقبال  هياكل 
متابعة االإجنازات يف قطاع ال�سياحة وعلى 
اأهمية  ال�سياحة  وزير  اأوىل  االأ�سا�ش  هذا 
املالئمة  الظروف  كل  توفري  اإىل  بالغة 

ونوعية  بجودة  االرتقاء  �ساأنها  من  والتي 
تعلق  ما  �سوء  لل�سائح  املقدمة  اخلدمات 
ب�سفة  والتن�سيط  واالإطعام  باالإيواء  منها 

عامة .

�لرت�يج للجز�ئر كوجهة 
�سياحية فريدة

 
للعمل احلكومي امل�سرتك  اأ�سار بن م�سعود   
اإجناح  يف  بالغة  اأهمية  بدوره  يكت�سي  باأنه 
ت�سهيل  طريق  عن  ال�سياحي   الن�ساط 
ا�ستقبال املواطنني غري املقيمني واالأجانب 
اإدارة  اأو  واملوانئ  املطارات  م�ستوى  على 
اجلمارك اأو موؤ�س�سات النقل اجلوي والبحري 
للموؤ�س�سات  املهم  الدور  اإبرازه  مع  والربي 
والريا�سة  ال�سباب  لقطاع  التابعة  ال�سبانية 
الف�ساءات  تن�سيط  اإطار  يف  ت�ساهم  والتي 
بالدور  وم�سيدا  م�سعود  بن  منوها  ال�سياحية 
االإيجابي والفعال لو�سائل االإعالم اجلزائرية 
يف الرتويج للجزائر كوجهة �سياحية  وحت�سني 

�سورتها يف اخلارج  . 

حكيم مالك

م�سجد  مبحاذاة  عمارة  انهيار  ت�سبب 
وفاة  يف  العا�سمة  باجلزائر  كت�ساوة 
العمارة  ان  وي�سار  اأ�سخا�ش  خم�سة 
اأخوين  ي�سكنها  اأربعة طوابق  تتكون من 

رفقة عائلتيهما.
يبلغ  الذي  الزوج  من  العائلتني  تتكون  و 
وع�رضين  والزوجة خم�سة  �سنة   ثالثني 
بينما  ال�سهرين   ذو  ر�سيعهما  و  عاما 
يبلغ من  الذي  اإبنه  و  اأب  الثانية  العائلة 
زوجته  جنت  بينما  �سنوات  ثالث  العمر 
املنزل  خارج  لتواجدهما  ابنها  و 

ال�سحايا  جريان  وقال  احلادث  ليلة 
اأن  الو�سط   جريدة  مع  حديثهم  يف 
الرابعة  ال�ساعة  حوايل  وقع  احلادث 
فجرا وتدخلت وحدات احلماية املدنية 
خا�سة  بفرقة  مدعمة  اجلزائر  لوالية 
والتدخل  للتدريب  الوطنية  الوحدة  من 
اأ�ساروا  و  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  على 
ان االنهيار باغت العائلتني و هم نائمني 
احلادث،  م�سوؤولية  ال�سلطات  حملوا  و 
واالحتقان  الغ�سب  حالة  و�سادت 
طي  عدم  ب�سبب  الق�سبة  حّي  مواطني 

�سخطهم  عن  وعربوا  الرتحيل  ملف 
الو�سع اخلطر  ال�سلطات مع  تعامل  من 
يف  وامل�سنفة  لل�سقوط،  االآيلة  للعمارة 
هذا الو�سع منذ عام 2001 خ�سو�سا اأنه 
ماعدا  العمارة  �سكان  جميع  ترحيل  مت 
قامت  ال�سلطات  اأن  قالوا  و  العائلتني 
بطالء العمارة لدى تد�سني جامع كت�ساوة 
لل�سقوط، كما  االآيلة  دون مراعاة حالته 
عبد  اجلزائرية  العا�سمة  وايل  هاجموا 
القادر زوخ، خالل زيارته املكان بهدف 
االطالع على الو�سع، وبادر ال�سكان اإىل 

طرده، وفر زوخ حمميا من طرف عنا�رض 
وعرف  له  املرافقة  االأمنية  الوحدة 
موقع احلادث تواجدا مكثفا للمواطنني 
ومن جانبه او�سح املالزم بن خلف اهلل 
املديرية  لدى  باالإعالم  املكلف  خالد 
يف  �سجل  انه  املدنية  للحماية  الوالئية 
حدود ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح اليوم 
طوابق  اأربعة  من  مكونة  عمارة  انهيار 
وحتديدا  الوادي  بباب  متاغليت  ب�سارع 

مبحاذاة م�سجد كت�ساوة.
ف.ن�سرين

قاطنو �حلي يحملون �ل�سلطات �مل�سوؤ�لية

مترنا�ست  والية  اأم�ش  يوم  �سجلت 
املق�سيني  من طرف  احتجاجات  ،موجة 
اجتماعي  م�سكن   2056 ح�سة  من 
الحتجاجات  ا�سافة   ، عمومي  ايجاري 
وكذا  اون�ساج  قرو�ش  من  امل�ستفيدين 
للمطالبة  امقل  عني  �سكان  خروج 
.  اأقدم  مطالبهم  الئحة  مع  بالتجاوب 
، جمموعة من  االأ�سبوع اجلاري  منت�سف 
�سكنية  وحدة   2056 املق�سيني من ح�سة 
بعا�سمة  عمومية  اإيجارية  اجتماعية 
وقفة  تنظيم  على    ، مترنا�ست  الوالية 
للمطالبة   ، الوالية  مقر  اأمام  احتجاجية 
بفتح حتقيق يف التجاوزات واخلروق التي 
اال�سمية  القائمة  �سبط  عملية  �ساحبت 
مت  حيث   ، النمط  ذات  من  للم�ستفيدين 
املوؤ�س�سات  موظفي  من  عدد  اإح�ساء 
االقت�سادية وعلى �سبيل املثال ال احل�رض 
ومقاولني �سمن  الطا�سيلي  وجتار  �رضكة 
اإق�ساء عدد كبري من  امل�ستفيدين مقابل 

الفئة املعنية مبا�رضة بهذه ال�سيغة ، وهو 
ومعايري  �رضوط  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
التي حتدد هوية ال�سخ�ش املعني بال�سكن 
االجتماعي ، وعلى �سبيل املثال ال احل�رض 
تعالت  ، حيث  املحدود  الدخل  ذوي  فئة 
اأولوية  مبداأ  باإ�سقاط  املطالبة  االأ�سوات 
علمنا  اإذا  اال�ستفادة خا�سة  االأقدمية يف 
اأن اأ�سابع اتهام املحتقنني وجهت مبا�رضة 
املبا�رضين  وغري  املبا�رضين  للم�سوؤولني 

على توزيع احل�س�ش ال�سكنية .
عدوى  انتقلت  فقد  ثانية  جهة  من 
االحتجاجات لبلدية عني اأمقل وذلك بعد 
اإقدام قاطنيها على قطع الطريق الوطني 
رقم 01 املوؤدي لعا�سمة الوالية ، للمطالبة 
التي  ان�سغاالتهم  مع  الفوري  بالتجاوب 
ال�سكن مبختلف  توفري  تاأتي يف مقدمتها 
من  البلدية  ح�سة  حتديد   ، اأمناطه 
املوؤ�س�سات  من  املقدمة  العمل  عرو�ش 
الوالئية  للوكالة  والعمومية  االقت�سادية 

تعبيد  يف  االإ�رضاع  عن  ناهيك   ، للت�سغيل 
امل�سجلة  بالنقائ�ش  والتكفل   ، الطرقات 
يف �ستى املجاالت والتي جتاوزها الزمن 
اإرادة حقيقية من ال�سلطات  ب�سبب غياب 
املحلية يف حلحلة الرتاكمات . اإىل جانب 
قرو�ش  من  امل�ستفيدين  اأقدم  فقد  ذلك 
وكالة دعم ت�سغيل ال�سباب لون�ساج ، على 
املديرية  اأمام  احتجاجية   وقفة  تنظيم 
اأجل  من   ، اجلزائر  الت�ساالت  الوالئية 
 ، بالوالية  القرار  ل�سناع  اجلاد  التدخل 
االتفاقيات  تفعيل  يف  االإ�رضاع  اجل  من 
ال�سباب  ت�سغيل  دعم  وكالة  بني  املربمة 
وات�ساالت اجلزائر ، حيث رفع املحتجني 
تهمي�ش  »كفانا  اأبرزها  من  لعل  �سعارات 
»،«تطبيق  املحلية  التنمية  اأ�سا�ش  نحن 
»خدعتم   ،« العمومية  ال�سفقات  قانون 
اأعطيتموهم  و  امل�ساريع  اأخذمت  ال�سباب 
االإ�ساعات ». ويف مو�سوع مت�سل فقد حمل 
بتمرنا�ست  االجتماعي  للحراك  متابعون 

تبعات  م�سوؤولية   ، مترنا�ست  والية  وايل 
لردع  الرقابية  االأدوات  تفعيل  يف  العجز 
و  ال�سكن  بقوائم  التالعب  يف  املت�سببني 
املوؤ�س�سات  لفائدة  املوجهة  امل�ساريع 
املقاوالتية لل�سباب والتي اأ�سبحت مهددة 

باالإفال�ش .
�أحمد باحلاج 

�سكان عني �مقل ينتف�سون

.    �ملق�سيون من �ل�سكن � حاملي  م�ساريع �أ�ن�ساج �ساخطون 

االحتجاجات حتا�سر وايل مترنا�ست 

خم�سة قتلى يف انهيار جزئي لعمارة بالق�سبة

عبد �لقادر بن م�سعود يوؤكد:

تكثيف املراقبة على م�ؤ�س�سات 
اإجناز الهياكل ال�سياحية
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بواليات  املحلي  ال�شارع  اأبدى 
مت�شكهم  وب�شكرة  ،اأدرار  ورقلة 
والة  رحيل  مبطلب  الكبري 
اجلمهورية ، وذلك ب�شبب عجزهم 
التي  الرتاكمات  الكبري يف معاجلة 
فبوالية  �شابقيهم  عن  ورثورها 
وت�شنجا  احتقانا  االأكرث  ورقلة 
املحلي  ال�شارع  يه�شم  فلم 
تتخبط  الذي  التنموي  التخلف 
للجنوب  املركزية  العا�شمة  فيه 
االأ�شوات  تعالت  حيث   ، ال�رشقي 
اأمنية   حتقيقات  بفتح  املطالبة 
الف�شاد  ملفات  وق�شائية كربى يف 
القرن  تعلق مب�شاريع  ما  خا�شة   ،
لل�رشف ال�شحي واحلزام االأخ�رش 
عا�شمة  بني  الرابط  بالطريق 
الوالية واملقاطعة االدارية  تقرت 
املاليري  مئات  ا�شتنزفت  التي   ،
املرجوة،  النتائج  حتقيق  دون 
موازاة مع ذلك فقد طالبت �شكاوى 
التحقيق  احتجاجية  وعرائ�ض 
الكبرية  التالعبات  يف  املعمق 
التنازل على عقارات  املتمثلة يف 
يف  لال�شتغالل  موجهة  عمومية 
بالدينار  العامة   املنفعة  اطار 
املال  اأ�شحاب  لفائدة  الرمزي 
التجاوزات  ن�شيان  دون   ، والنفوذ 
م�شكوت  ظل  التي  واخلروقات 
لها  التي  القطاعات  بعديد  عنها 
املحلي  املواطن  بيوميات  �شلة 
و  الفالحة   ، ال�شحة  غرار  على 

التجهيزات العمومية .
وب�شكرة  اأدرار  بواليتي  اأما 
املطالبة  االأ�شوات  تعالت  ،فقد 
يف   ، امل�شتوى  عايل  بتحقيق 
تورط م�شوؤولني نافذين  يف عرقلة 
تعليمات احلكومة الرامية لالإ�رشاع 
ال�شييغ  خمتلف  على  االفراج  يف 
الت�شهيالت  تقدمي   ، ال�شكنية 
تواجه  التي  ال�شعوبات  وتذليل 
املجالني  يف  لال�شتثمار  الراغبني 
ناهيك عن   ، وال�شناعي  الفالحي 
قرار  تنفيذ  يف  الكبري  التماطل 
التي  الفو�شوية  للبنايات  الهدم 
تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  �شيدت 
ملمتلكات الدولة ،وهو االمر الذي 

امل�شاريع  من  عدد  جت�شيد  رهن 
مهددة  ا�شبحت  التي  التنموية 
اأخرى  وجهات  نحو  بالتحويل 

االكرث ا�شتعداد الحت�شانها .
اتهمت  فقد  ثانية  جهة   من 
مبلف  مهتمة  حملية  جمعيات 
،ال�رشكات  املحلية  العاملة  اليد 
غرار  على  الكربى  النفطية 
 ، االآبار  خدمات  موؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شة  االأبار  يف  االأ�شغال 
الوطنية للتنقيب  و �رشكة اال�شغال 
غاز  �شالح  عني  جممع  الكربى، 
بوالية  رقان  �شمال  الغاز  وجممع 
الفو�شى  خلف  بالوقوف   ، اأدرار 
و االحتقان املحلي غري امل�شبوق 

من خالل تف�شي مظاهر  التوظيف 
لعمال دون املرور  على  املبا�رش 
وهو  للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 
احلكومة  تعليمات  مع  يتنافى  ما 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
لفائدة اأبناء املنطقة لتفادي تكرار 

�شيناريو حراك مار�ض 2013.
اإىل جانب ذلك فقد �شدد مواطني 
30 بلدية بواليات ورقلة مترنا�شت 
على  االأغواط  و  ايليزي   ، اأدرار   ،
�رشورة تدخل جاد من طرف والة 
االميار  مع  للتحقيق  اجلمهورية 
عن  عجزهم  ب�شبب  وتنحيتهم 
حلحلة الرتاكمات وابرام �شفقات 

م�شبوهة حتت الطاولة .

�شهدت والية ورقلة  خالل الـ 48 
�شاعة الفارطة رياح هوجاء ك�شفت 
التي  التنموية  امل�شاريع  عيوب 
للقوانني  خمالفة   بطرق  اجنزت 
املعمول بها خا�شة ما تعلق منها  
قطاعي  على  املح�شوبة  بتلك 
�شونلغاز  و  العمومية  االأ�شغال 
املواطنني  من  الع�رشات  قال    .
التقلبات  اأن   ، ورقلة   ببلدية 
اجلوية الناجمة عن هبوب الرياح 
الهوجاء ، كانت وراء عزل االأحياء 
القرى  و  االأطراف  املرتامية 
النائية عن العامل اخلارجي ، دون 
التي  العيوب  ك�شف  عن  احلديث 
التنموية  امل�شاريع  على  طراأت 
قطاع  غرار  على  الن�شاأة  احلديثة 
و�شط  والغاز  الكهرباء  مديرية 
التيار  االنقطاع يف  ب�شبب  بورقلة 
الكهربائي ، رغم تاأكيد ال�شلطات 
عن  القطاع  هذا  على  الو�شية 
ا�شتكمالها للغالف املايل املوجه 
احلكومي  الربنامج  اإطار  يف 
اال�شتعجايل للق�شاء على م�شل�شل 
التيار  يف  املتكررة  االنقطاعات 
الكهربائي ، نف�ض ال�شيء بالن�شبة 

للتذبذب احلا�شل يف توفري �شبكتي 
الهاتف الثابت و االنرتنت وهو ما 
الت�شاوؤل من جديد عن  باب  فتح 
قطاع  م�شاريع  جناعة  مدى   ما 
ذلك  يف  مبا  اجلزائر  ات�شاالت 
م�شاريع االألياف الب�رشية، اإ�شافة  
الريفية  وامل�شالك  للطرقات 
منها  كبرية  اأجزاء  تعر�شت  التي 
ت�شبب  مما   بالرمال  للتغطية 
ومما  املرورية  احلركة  �شل  يف 
يدعو للت�شاوؤل يف نظر النا�شطون 
هو  واجلمعويون  احلقوقيون 
م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ض 
تر�شد  التي  ال�شخمة  االأموال 
يف  الغابات  ملحافظة  �شنويا 
الت�شحر  ظاهرة  مكافحة  اإطار 
والتي مل يظهر لها اأثر على اأر�ض 
نفو�ض  يف  يحز   ومما   ، الواقع  
حقيقية  ارادة  غياب  هو   هوؤالء  
ملعاينة  الو�شية  ال�شلطات  من 
االأ�رشار امليدانية بفعل التقلبات 
اأزمة  خلية  ت�شكيل  وذلك  اجلوية 
ملتابعة خملفات الظروف اجلوية 

القا�شية .
�أحمد باحلاج

�شالح   عني  بلدية  قاطني  اأ�شبح 
ب�شبب  وبائية  بكارثة  مهددون 
التاأخر الكبري يف رفع االأطنان من 
ال�شوارع  يف  املكد�شة  القمامات 
دفعت  الو�شعية  هذه  اأن  حيث   ،
البيئي  الو�شع  من  باملت�رشرين 
املتاأزم للت�شاوؤل عن م�شري اأموال 
م�شالح  لفائدة  املر�شودة  البلدية 
النظافة و الوقاية املكلفة بتح�شني 

الواقع البيئي .
االأحياء  من  عدد  �شكان  يح�رش  
بعا�شمة  االأطراف  املرتامية 
اأ�شود   تقريرا  لرفع  التيديكلت   
املطالبة  اجل  من   ، الوالية  لوايل 
الوجهة احلقيقية  بفتح حتقيق يف 
تر�شد  التي  ال�شخمة  لالأموال 
�شنويا لفائدة هاته البلدية لتغطية 
والوقاية  النظافة  م�شلحة  ن�شاط 
القمامات  من  االأطنان  لرفع 
اأكرث  منذ  ال�شوارع  يف  املكد�شة 
يثري  ومما   ، كاملتني  �شنتني  من 
هو  املدينة   هذه  �شكان  خماوف 
التي  املع�شلة  هذه  ا�شتمرار 
�شفو  وعكرت  يومياتهم  اأرقت 

تزامنا  وذلك  اليومية   معي�شتهم 
ال�شيف  ف�شل   حلول  اقرتاب  مع 
احل�رشات  بتكاثر  عنه  املعروف 
ال�شامة دون احلديث عن معاناتهم 
مع  ال�شنة  ف�شول  طيلة  امل�شتمرة 
االإرتفاع املخيف حلاالت االإ�شابة 
والطفح  اجللدية   الل�شامنيا  بداء 
م�شاهمة  عن  ناهيك   ، اجللدي 
القمامات  من  االأطنان  تكد�ض 
التجمعات  بجوار  و  ال�شوارع  يف 
ال�شالة   الكالب  تكاثر  ال�شكنية يف 
فاإن   ، حملية  م�شادر  وح�شب   .
والذي  املذكور  االأ�شود  التقرير 
الوالية  لوايل  رفعه  املزمع  من 
قبل  اجلياليل   دومي  بتمرنا�شت 
�شيحمل   ، اجلاري  ال�شهر  نهاية 
يق�شي  مقرتحا  اأي�شا  طياته  يف 
بالتعاقد  مع موؤ�ش�شات مقاوالتية 
الإنت�شال �شاكنة البلدية من التلوث 
م�شالح  ن�شاط  مع ح�رش   ، البيئي 
عني  ببلدية  والوقاية  النظافة 
هذه  ومتابعة  مراقبة  يف  �شالح   

العملية ميدانيا .
�أحمد باحلاج
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03 والة مغ�سوب عليهم ،30 مري مهدد  

�أحمد باحلاج 

احلراك ال�سلمي باجلزائر مل ين�سي �سكان اجلنوب مطالبهم 

البدو  تعاين زهاء 2500 عائلة من 
البالد  بجنوب  والرعاة  الرحل 
جد  اإن�شانية  ظروف  الكبري  
الت�شاوؤل  باب  فتحت   ، قاهرة 
ملطالبة  بهم  ودفعت  جديد  من 
بفتح  الوطني  الت�شامن  وزيرة 
يكتنف   الذي  الغمو�ض  يف  حتقيق 
م�شري االإعانات اخلا�شة باملوؤونة 
الغذائية و االأفر�شة و االأغطية  و 
الوزارة  تخ�ش�شها  التي   ، االأدوية 
هذه  لفائدة  �شنويا  الو�شية 
املجتمع  من  اله�شة  ال�رشيحة 
من  الع�رشات  نا�شدت   . املحلي 
العائالت القاطنة باالأودية الرعوية 
بكل من واليات مترنا�شت ، ايليزي 
وزيرة   ، واأدرار   ،ورقلة  الوادي   ،
الت�شامن الوطني واالأ�رشة وق�شايا 
ب�رشورة   ، اإيداليا   غنية  املراأة 
حتقيق  لفتح  ال�شخ�شي  التدخل 
 ، االإن�شانية  االإعانات  م�شري  يف 
واالأغطية  االأفر�شة  يف  املتمثلة 
واالأدوية واملوؤونة الغذائية ، وكذا 

عائالت  لفائدة  املوجهة  اخليام 
مل  حيث   ، والرعاة  الرحل  البدو 
يخفي حمدثينا معاناتهم احلقيقية 
التي يكابدونها يف ف�شل ال�شتاء مع 
مرحلة  و  القار�ض  الربد  ق�شوة 
احلر  مبوجة  متتاز   التي  ال�شيف 
ال�شديدة ، دون احلديث عن معاناة 
اأطفال هذه العائالت مع دائي �شوء 
حيث   ، الغريبة  احلمى  و  التغذية 
الت�شاوؤل  باب  فتح  الو�شع  هذا  اأن 
الو�شايا  التزام  عدم  �رش  عن 
الن�شاط  مديريات  راأ�شها  وعلى 
وال�شكان  ال�شحة  و  االجتماعي  
القا�شية   ، احلكومة  بتوجيهات 
الإجراء  طبية  قوافل  بتخ�شي�ض 
جراحية  وعمليات  فحو�شات 
ال�شحاري  قاطني  لفائدة  جمانية 
بالنزوح  هددوا  بدورهم  الذين   ،
نحو التجمعات ال�شكنية احل�رشية 
 ، بديلة  رزق  م�شادر  عن  بحثا 
بعيدا عن تربية االأغنام واملا�شية 
واالإبل ،حيث اأجمع هوؤالء على اأن 

تعي�ض  اأ�شبحت  احليوانات  ثروة 
خملفات  يف  الهالك  مطرقة  بني 
 ، البرتولية  بال�رشكات  التنقيب 
اأزمة  ب�شبب  الكالأ  غياب  و�شندان 
اجلفاف التي ت�رشب تلك املناطق  

وغالء اأ�شعار االأعالف .
و معلوم اأن وزيرة الت�شامن الوطني 
غنية  املراأة  وق�شايا  واالأ�رشة 
هام�ض  على  اأكدت  قد  اإيداليا  
زيارة العمل والتفقد االأخرية التي 
عن   ، الواليات   من  لعدد  قادتها 

االإعانات  الإي�شال  التام  �شهرها 
االأمر  تعلق  �شواء   ، االإن�شانية 
االأدوية  اأو  الغذائية  باملوؤونة 
من  االجتماعي  الن�شاط  مل�شالح 
البدو  عائالت  على  توزيعها  اأجل 
ال�شلطات  اأن  اأكدت  التي   ، الرحل 
املحلية  ، تتعمد اإق�شائها وب�شكل 
تلك  من  اال�شتفادة  من  م�شتمر 
االإعانات ، التي ال تزال لغز حمري 

بالن�شبة لهذه الفئة الغا�شبة .
�أحمد باحلاج

للمطالبة بفتح حتقيق يف م�سري  �الإعانات �الإن�سانية

2500 عائلة من البدو ت�ستنجد بوزيرة الت�سامن 

ورقلة

عني �سالح  

رياح هوجاء تعري �سيا�سة الربيكوالج 

مطالب بالتحقيق يف م�سري 
اأموال رفع اأطنان القمامات 

اأخبار اجلنوب�لثالثاء 23   �أفريل  2019  �ملو�فـق  ل17 �سعبان 1440هـ 6

.         ورقلة منوذج  للو�قع �لتنموي و�الجتماعي �ملتاأزم باجلنوب 
�ساخن �سفيح  على  �سركات   07        .



تقدير موقف

ليبيا  مع  ت�شرتك  التي  فتون�س 
 500 نحو  بطول  حدودي  بخط 
كلم، تقف متوّج�شة من تداعيات 
اقتتال دخل اأ�شبوعه الثاين، عقب 
اإطالق اجلرنال املتقاعد خليفة 
اجلاري،  اأفريل   4 يف  حفرت، 
على  لل�شيطرة  ع�شكرية  عملية 

العا�شمة طرابل�س. 
ومع اأّن حفرت ف�شل -حتى الآن- 
الأر�س،  على  تقّدم  حتقيق  يف 
اإل اأن المتداد الزمني للمعارك 
التي  تون�س  خماوف  من  يزيد 
 24 اأن  قليلة،  اأيام  قبل  اأعلنت 
 13 بينهم  م�شلحا،  اأوروبيا 
حدودها  اجتازوا  فرن�شيا، 
�شبح  اأن  كما  ليبيا  من  قادمني 
الهجمات الإرهابية التي �رضبت 
البالد، يف ال�شنوات املا�شية، ل 
اجلماعية  بالذاكرة  عالقة  تزال 
بطريقة  ي�رضعن  ما  للتون�شيني، 
كلفة  من  املخاوف  اأخرى،  اأو 
اأمن  الليبي على  باهظة لل�رضاع 

البالد. 

ح�لة ت�أّهب 

بح�شب  بدت،  املخاوف 
اللحظات  منذ  جلية  متابعني، 
الأوىل لعملية حفرت يف طرابل�س، 
اأعلنت  التون�شية  الدفاع  فوزارة 
واأعلنت  طارئ،  لأي  حت�شبها 
الحتياطات  جميع  اتخاذها 
احلدود  لتاأمني  امليدانية 
ومواجهة  ال�رضقية،  اجلنوبية 
حت�شبا  املحتملة  التداعيات 
ملا قد ينتج عنه من انعكا�شات 
على املناطق املتاخمة للحدود 

التون�شية الليبية. 
من  دعت،  التون�شية  اخلارجية 
الفوري  الوقف  اإىل  جانبها، 
الليبية  العا�شمة  يف  لالقتتال 
دعوتها  جددت  كما  طرابل�س 
لأطراف ال�رضاع لل�شعي من اأجل 
توافقي،  �شلمي  حلل  ل  التو�شّ
وا�شفة الت�شعيد الع�شكري الذي 
ت�شهده ليبيا بـ"اخلطري"بدورها، 
اإىل  التون�شية  الرئا�شة  دعت 
�رضورة جتّنب الت�شعيد الع�شكري 
يف ليبيا، واإنهاء القتتال بني اأبناء 

ال�شعب الواحد. 
ليبيا  يف  الأطراف  جميع  وحثت 
و�شبط  بالتهدئة  اللتزام  على 
وعلى  احلوار،  وتغليب  النف�س، 
امل�شار  على  احلفاظ  اأهمية 
برعاية  الأزمة  حلّل  ال�شيا�شي 
الّداخلية  وزارة  اأما  اأممية 
فرفعت جاهزيتها، وحذرت من 
خطر ت�شلل عنا�رض اإرهابية عرب 
الو�شع  احلدود ال�رضقية، ب�شبب 

الأمني يف ليبيا. 

من�خ ملئم للإره�ب 

طارق الكحالوي، الرئي�س ال�شابق 
للدرا�شات  التون�شي  للمعهد 
اأّن  راأى  )رئا�شي(،  ال�شرتاتيجية 

املنطقة  يف  ال�شتقرار  "عدم 
يعمق  اأن  ميكن  بليبيا  الغربية 
�شلطة  وي�شعف  الفو�شى،  حالة 
حلكومة  امُلوالية  القوات 
عودة  اإىل  يوؤّدي  قد  ما  الوفاق، 
احلدود  على  الدواع�س  متركز 
لفت   ، حديث  التون�شية"ويف 
الكحالوي اإىل اأن "ما يحدث يف 
مناخا  يخلق  اأن  �شاأنه  من  ليبيا 
الإرهابيني،  لن�شاط  مالئما 

وا�شتغالل اأجواء الفو�شى". 
ي�شيف،  الفو�شى"،  فـ"حالة 
مهمة  �شعوبة  من  "�شتزيد 
اجلانب التون�شي يف اإيجاد طرف 
يف ليبيا للتن�شيق معه، باعتبار اأّن 
يف  من�شغلة  الليبية  الأطراف 

ال�رضاع الداخلي". 
وبالن�شبة للكحالوي، فاإّن "تون�س 
تعتمد اإجراءات اأمنية معتادة يف 
مثل هذه احلالت، خ�شو�شا يف 
العازلة على  الع�شكرية  املنطقة 
خطة  وهي  ليبيا،  مع  احلدود 
ت�شتوجب يقظة برية وبحرية." 

ليبيا  يف  "الو�شع  اأن  وم�شتدركا 
والأمن  اجلي�س  قدرة  ينهك  قد 
احلدود،  لتاأمني  )التون�شيني(، 
تاأهب  حالة  يف  تظل  لكنها 

ق�شوى." 
با�شل  ال�شيا�شي  املحلل  اأما 
"تون�س  اأّن  فاعترب  الرتجمان، 
تدفع منذ 2011 غاليا ثمن حالة 
يف  وال�شيا�شي  الأمني  النفالت 
التي  باملناطق  وخا�شة  ليبيا، 
يرتكز فيها اأكرب عدد من الليبيني 
املتاخمة  الأخري،  البلد  غربي 
للحدود التون�شية" وتابع اأّن "كل 
عرفتها  التي  الّدامية  الأحداث 
ليبيا  من  متاأتية  كانت  تون�س، 
اإرهابية  عنا�رض  احت�شنت  الّتي 
الرتجمان،  ،ووفق  خطرية" 
ينبغي التذكري بالهجوم الإرهابي 
تون�س،  �شهدته  الذي  الأخري 
 ،2016 يف  ا�شتهدف،  والّذي 
�رضقي  جنوب  بنقردان  مدينة 
ليبيا،  مع  احلدود  على  تون�س، 
وفائز ال�رضاج على راأ�س حكومة 
بها  )املعرتف  الليبي  الوفاق 

دوليا(". 
تقدم  ما  كل  اأن  اإىل  وخل�س 
كبرية  خ�شائر  تون�س  "كلف 
اآلف  ن�رض  على  واأجربها  جدا، 
على  واجلي�س  الأمن  قوات 
ت�شلل  ملنع  احلدودية،  املناطق 
تهديدهم  وتكرار  الإرهابيني، 
 ،2016 القومي"،ويف  لالأمن 
مقر  اإرهابية  َهاجمت جماعات 
ثكنات ع�شكرية واأمنية ببنقردان، 
قوات  مع  مواجهات  يف  ودخلت 
الأمن واجلي�س، ُقتل خاللها 55 
اجلي�س  قوات  من  و12  م�شلّحا، 

والأمن، و7 مدنيني.

ت�أثري اقت�ص�دي 

الو�شع  تداعيات  يخ�س  ما  ويف 
تون�س،  اقت�شاد  على  ليبيا  يف 
اعترب الكحالوي اأن هذا التاأثري 
فليبيا  تون�س،  على  يقت�رض  "لن 
بلد نفطي وال�رضاع القائم فيها 
اأ�شعار  ارتفاع  على  يوؤثر  قد 
م�شاربات  وعلى  املحروقات، 
رغم  )العاملية(،  النفط  �شوق 
)منظمة  الأوبك  �شيا�شة  اأن 
الدول امل�شدرة للنفط( احلالية 
الإنتاج  زيادة  عدم  على  قائمة 

للمحافظة الأ�شعار". 
"التبادل  الرتجمان  ي�شف  فيما 
بالأعرج،  البلدين  بني  التجاري 
ب�شكل  ال�شادرات  تراجع  بعد 
باتت  فيما  ليبيا،  نحو  خميف 
التهريب  اإىل  تذهب  الواردات 
حد  على  املوازية"،  وال�شوق 
قوله، املحلل التون�شي املخت�س 
يف ال�ّشاأن اللّيبي، ب�شري اجلويني، 
راأى من جهته اأّن "ما يحدث يف 
طرابل�س التي ت�شم اأكرث من ثلث 
جغرافيا  وتتوا�شل  ليبيا  �شكان 
اجتماعيا مع تون�س، يوؤثر ب�شكل 
تون�س"واأو�شح  على  مبا�رض 
الآيل بني  "الربط  اأّن   ، اجلويني 
احلدودية  واملناطق  الإرهاب 
مق�شود  خطاأ  تقديري  يف  هو 

يراد به التعتيم عن التهريب". 
وتابع اأن "ما يحدث يف اجلنوب 
طبيعية  عملية  هو  )التون�شي( 

الجتماعي  الن�شيج  لتداخل 
والقت�شادي، ول �شبيل ملكافحة 
اإل  عليه  والق�شاء  )التهريب( 
اإدماجية  حقيقية  تنمية  بتوفري 
الدميومة  ت�شمن  ومندجمة، 
يدعم  توجه  ويف  وال�شتمرارية، 
ي�شمن  ليبيا  تون�شيا  اقت�شادا 

الربح امل�شرتك". 

م�ص�لح "اأمنية" 

التون�شي  املوقف  وبخ�شو�س 
اأ�شار  ليبيا،  يف  الو�شع  جتاه 
"ال�شيا�شة  اأن  اإىل  الكحالوي 
املعلنة تبدو متوازنة، وامل�شلحة 
الإبقاء  يف  تكمن  التون�شية 
جميع  مع  جيدة  عالقة  على 
املنطقة  مع  واأي�شا  الأطراف، 
باجلانب  مت�شك  التي  الغربية 
الأمني، وهذا يعني احلفاظ على 
اأن  عالقة قوية معها." واأ�شاف 
اإىل  غام�س  ليبيا  يف  "الو�شع 
حفرت  هجوم  وطبيعة  الآن،  حد 
اأ�شا�شا  تعتمد  طرابل�س،  على 
القبلية  اخلالفات  تعميق  على 

ملحا�رضة العا�شمة." 
تعطل،  حفرت  اأّن  "يبدو  وتابع: 
واخل�شية اأن يطول هذا ال�رضاع 
وي�شتنزف قوة الأطراف اللّيبية، 
اتفاقات  اإىل  و�شولهم  رغم 
مبدئية برعاية اأممية، اإّل اأن هذا 
الهجوم اأبطلها وعقد الأمور اأكرث 
وبح�شب الرتجمان، فاإن "لتون�س 
ليبيا  يف  ا�شرتاتيجية  اهتمامات 
�شلطة  وجود  حمورين؛  ت�شمل 
تق�شي  ليبيا  يف  قوية  مركزية 
الفو�شى  وحالة  الإرهاب  على 
املنطقة،  يف  الأمن  وا�شتعادة 
الطبيعي  الن�شق  ا�شتعادة  وثانيا 

للتبادل التجاري بني للبلدين". 
فيما قال اجلويني: "ل نن�شى اأن 
قائد  )الباجي  احلايل  الرئي�س 
للخارجية  وزيرا  كان  ال�شب�شي( 
متمر�س  وهو   ،)1986  -1981(
مع  الثنائية  خا�شة  بالعالقات 

ليبيا". 

مع�رك �ص�رية يف الع��صمة الليبية طرابل�س، تف�قم من ان�صداد اأفق احلل ال�صي��صي بني اأطراف 
النزاع بهذا البلد، وتعّمق خم�وف اجل�رة تون�س من كلفة تخ�صى الأخرية اأن تكون ب�هظة. 

م٫�س

�ل�صر�ع يف ليبيا.. �أي كلفة حمتملة لتون�س؟ 
بلومربغ

ال�صحة الع�ملية

 دولتان خليجيتان �صتعو�صان
 �لنفط �لإير�ين يف �لأ�صو�ق

170 م�صتوطنا بينهم "وزير" 
يقتحمون �مل�صجد �لأق�صى

 254 قتيال يف طر�بل�س 
منذ بدء �ملعارك

ذكرت وكالة "بلومربغ" نقال عن م�شادر 
لن  اأنها  الثنني  �شتعلن  وا�شنطن  اأن 
لدول  ت�شمح  التي  الإعفاءات  جتدد 
�شتعلن  كذلك  الإيراين  النفط  ب�رضاء 
خ�شارة  �شتعو�س  خليجية  دول  اأن 
واأو�شحت  ال�شوق.  يف  الإيراين  اخلام 
اأن وزير اخلارجية  الوكالة القت�شادية، 
اليوم  �شيعلن  بومبيو  مايكل  الأمريكي 
القرار الأمريكي ب�شاأن وقف الإعفاءات 
النفط  اإمدادات  على  عقوباتها  من 
واليونان  لل�شني  منحت  التي  الإيراين، 
وكوريا  واليابان  واإيطاليا  والهند 
يف  وتنتهي  وتركيا،  وتايوان  اجلنوبية 
هذه  اأن  اإىل  واأ�شارت  املقبل.  مايو   2
اخلطوة �شت�شعل اأ�شواق النفط، كما اأنها 
�شتغ�شب كبار م�شتوردي النفط الإيراين 
لكنها  والهند،  ال�شني  مقدمتهم  ويف 
وقف  اعالنها  مع  وا�شنطن  اإن  قالت 
موردين  اأن   اأي�شا  �شتعلن  الإعفاءات 
اآخرين، مبا فيهم ال�شعودية والإمارات، 
من  الإيراين  النفط  خروج  �شيعو�شون 
قال  اخلرب،  على  وتعليقا  الأ�شواق. 
التنفيذي  الرئي�س  دوبويتز  مارك 
الدميقراطيات  عن  الدفاع  ملوؤ�ش�شة 

اإ�شافية  عقوبات  فر�س  يوؤيد  والذي 
تكون  اأن  ميكن  "ل  قال:  اإيران،  على 
دون  ق�شوى  اإيران  على  ال�شغط  حملة 
بهذا  النفط،  من  �شادراتها  اإيقاف 
القرار، �شيكون القت�شاد الإيراين حتت 
موارده  �شتجف  حيث  �شديد  �شغط 
�شتهبط  وكذلك  الأجنبية  العمالت  من 
الوليات  واأعادت  الدولية".  احتياطاته 
املتحدة فر�س عقوبات يف نوفمرب من 
النفط  �شادرات  على  املا�شي  العام 
العام  يف  ان�شحابها  بعد  الإيراين، 
مع  املربم  النووي  التفاق  من  نف�شه 
العقوبات  اإيران يف 2015. وبعد فر�س 
وا�شنطن  منحت  الإيراين  النفط  على 
اأ�شهر،   6 لفرتة  دول  لثماين  ا�شتثناءات 
الإيراين  النفط  �رضاء  خاللها  ميكنها 
القيود  انتهاك  لعقوبة  تتعر�س  اأن  دون 
الأمريكية. ويف الأ�شواق، قفزت اأ�شعار 
خرب  �شدور  بعد   %3 من  باأكرث  النفط 
مزيج  �شعد  حيث  الإعفاءات،  وقف 
اإىل  ال�شباحية  التعامالت  يف  "برنت" 
اأعلى �شعر  74.31 دولر للربميل، وهو 

له يف نحو 6 اأ�شهر.

امل�شتوطنني  ع�رضات  اقتحم 
الأق�شى  امل�شجد  ال�رضائيليني، 
�شباح  ال�رضقية،  القد�س  مبدينة 
الف�شح  عيد  مبنا�شبة  اأم�س، 
الدب�س،  فرا�س  ،وقال  اليهودي 
بدائرة  العالم  ق�شم  م�شوؤول 
يف  بالقد�س،  ال�شالمية  الأوقاف 
منه  ن�شخة  اأر�شل  مكتوب  ت�رضيح 
لوكالة الأنا�شول اإن "170 متطرفا، 
اقتحموا امل�شجد الأق�شى املبارك 
اإن  الدب�س،  واأ�شاف  اليوم".  �شباح 
الزراعة  وزير  املقتحمني،  بني  من 
اأرئيلويُرجح  اأوري  "ال�رضائيلي" 
املقتحمني خالل  اأعداد  ترتفع  ان 
من  الرغم  على  اليوم،  �شاعات 
الأجواء املاطرة يف مدينة القد�س 
اإ�رضائيلية  ميينية  جماعات  وكانت 
اقتحامات  تنفيذ  اىل  دعت  قد 
للم�شجد الأق�شى، مبنا�شبة  وا�شعة 
اأيام  خالل  اليهودي  الف�شح  عيد 
اأرئيل  وقام  اجلاري.   الأ�شبوع 

بجولة يف باحات امل�شجد الأق�شى، 
ال�رضطة  من  عنا�رض  برفقة 
اأرئيل  الوزير  ال�رضائيليةويقتحم 
م�شتمر،  ب�شكل  الأق�شى،  امل�شجد 
ويف  يوما   11 قبل  اآخرها  كان 
ال�رضطة  �شمحت  املا�شي،  العام 
باقتحام  لل�شيا�شيني  الإ�رضائيلية 
�شهريا.   مرة  الأق�شى  امل�شجد 
باب  خالل  من  القتحامات  وتتم 
املغاربة، يف اجلدار الغربي للم�شجد 
وت�شمح ال�رضطة "ال�رضائيلية" منذ 
باقتحام  للم�شتوطنني   2003 العام 
امل�شجد.  وتطالب دائرة الأوقاف 
التابعة  القد�س،  يف  ال�شالمية 
يف  ال�شالمية  الأوقاف  لدائرة 
اإدارة �شوؤون  الأردن وامل�شوؤولة عن 
امل�شجد، بوقف القتحامات ولكن 
ت�شتجب  مل  "ال�رضائيلية"  ال�رضطة 

لهذا الطلب.

يف  املعارك  �شحايا  ح�شيلة  ارتفعت 
العا�شمة الليبية طرابل�س وحولها اإىل 
ما  254 قتيال و1228 جريحا، ح�شب 

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية.
على  �شفحتها  عرب  املنظمة،  وقالت 
عملية   152 اأجرت  اإنها  "في�شبوك"، 
جراحية  عملية   89 بينها  جراحية، 
كربى للم�شابني يف معارك طرابل�س؛ 
وذلك عرب فرقها الطبية املتخ�ش�شة 
املعارك  ل�شحايا  ح�شيلة  اآخر  كانت 
ال�شحة  منظمة  اأعلنتها  طرابل�س  يف 
قتيال   220 وبلغت  ال�شبت،  العاملية 
و1066 جريحا ويف 4 اأفريل اجلاري، 

حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء  اأطلق 
عملية  ليبيا،  �رضق  قوات  قائد 
ع�شكرية لل�شيطرة على طرابل�س، يف 
ا وا�شتنكارا دوليني  خطوة اأثارت رف�شً
ف�شلت  انطالقها،  على  اأيام  وبعد 
تقدم  حتقيق  يف  الع�شكرية  العملية 
قوات  ت�شدي  جراء  الأر�س،  على 
دوليا،  بها  املعرتف  الوفاق  حكومة 
ليبيا �رضاعا  لها. ومنذ 2011، ت�شهد 
يتمركز  وال�شلطة،  ال�رضعية  على 
حاليا بني حكومة الوفاق يف طرابل�س 

)غرب(، وقوات حفرت.
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خماطر غري متوقعة:

ماذا لو قادت »ال�سم�س« 
اإىل حروب �سيربانية؟
. باتريك باوالك برو�شيل�س وناثايل فان رميدونك

تكت�شب الدرا�شات امل�شتقبلية اأهمية كربى يف الوقت 
الراهن، اإذ بات من ال�شروري ت�شليط ال�شوء على ما هو 

اأبعد من احلا�شر، حتى يتوفر لدى �شانع القرار جمموعة 
اأكرب من البدائل، يف �شوء م�شاعدتهم يف التطوير 

واالختيار، وحتدي املعتقدات القدمية، ومعرفة فيما 
يركزون اهتمامهم ومواردهم، ويف توقع بع�س التطورات 

امل�شتقبلية اأو منعها. 

�شباح عبدال�شبور /مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات امل�شتقبلية

معهد  �أ�صدر  �ل�صياق،  هذ�  ويف 
للدر��صات  �لأوروبي  �لحتاد 
يناير  يف   )EUISS( �لأمنية 
لو؟  بعنو�ن »ماذ�  تقريًر�   ،2019
�صيناريو   12 �لأفق:  ��صتك�صاف 
خربة  على  �عتمد   ،»2021 لعام 
ت�صور  يف  �لباحثني  وخيال 
من  عدد  على  بناء  �مل�صتقبل 
و�حلديثة،  �مل�صتمرة  �لتطور�ت 
ميكن  ما  معرفة  بهدف  وذلك 
�أحد�ث  ملنع  �ليوم  تغيريه 
حقيقة  ت�صبح  �أن  من  متخيلة 
و�صع  مت  وقد  �مل�صتقبل.  يف 
�ل�صيناريوهات  من  جمموعة 
ي�صتك�صف  بع�صها  �مل�صتقبلية، 
وبع�صها  �ملحتملة،  �لنز�عات 
�ل�صيا�صية  بالتطور�ت  يهتم 
�ملدمرة، و�لأزمات ذ�ت �لنتائج 
�لدول  تطور�ت  يف  �ملف�صلية 

و�لنظام �لدويل. 
�ل�صيناريوهات  كافة  وتتبع 
�إذ  و�حًد�،  هيكًل  �مل�صتقبلية 
تهتم بثلث حلظات ��صرت�تيجية: 
�للحظة �لتي يحدث فيها �حلدث 
نف�صه )2021(، و�ل�صنو�ت �لتالية 
له )2021-2025(، و�لوقت �لذي 
حتدث فيه �لتطور�ت �لتي �أدت 

�إليه )2019(. 
�لتي  �ل�صيناريوهات  ومن 
بعنو�ن  مقالة  �لتقرير  يطرحها 
»ماذ� لو قادت �ل�صم�س �إىل حرب 
»باتريك  للكاتبني  �صيرب�نية«، 
)�مل�صئول  برو�صيل�س«  باولك 
�لحتاد  مبعهد  �لتنفيذي 

�لأمنية(،  للدر��صات  �لأوروبي 
و«ناثايل فان رميدونك« )�ملحلل 

�مل�صاعد باملعهد(.

�شيناريو تخيلي

يت�صور �ملوؤلفان �أنه يف 26 يونيو 
عدم  ميثاق  توقيع  �صيتم   2021
�لدول  من  عدد  بني  �لعتد�ء 
ويف  �لوقت.  ذلك  يف  �لكربى 
�أعقابه يتحطم قطار�ن �رسيعان 
حركة  مر�قبة  نظام  ف�صل  بعد 
�ملوقعة  �لدول  �أحد  يف  �ملرور 
�نقطاع  �أدى  على �مليثاق. فقد 
�صعوبة  �إىل  �لكهربائي  �لتيار 
�لطو�رئ،  خدمات  ت�صغيل 
وقطع  للمكاملات،  و�ل�صتجابة 
و�خلدمات  بالإنرتنت،  �لت�صال 
�ل�صعب  من  وكان  �حليوية، 
على فرق �إد�رة �لأزمات تن�صيق 
عن  �لإبلغ  مت  كما  �جلهود. 
�لأخرى،  �حلو�دث  من  �لعديد 
�إنرتنت  على  �لعتماد  نتيجة 
�لتقنيات  و�عتماد  �لأ�صياء 

�لذكية.
�لو��صع  �لعتماد  �أن  وي�صيفان 
�ل�صطناعي  �لذكاء  على 
تقدمي  يف  �صاعد  و�لروبوتات 
�لأ�صا�صية،  �لعامة  �خلدمات 
�ل�صتجابة  �ملثال:  �صبيل  على 
للمكاملات �لهاتفية، و�لتعيينات، 
�ختفاء  فاإن  ولهذ�  وغريها. 
عبء  �إىل  �أدى  فجاأة  �لإنرتنت 
�ل�صبكة  توقفت  فقد  كبري؛ 
بدون  �ملرتو  وتوقف  �لذكية، 
و�صط  يف  �لعمل  عن  �صائق 
حو�دث  و�رتفعت  �لأنفاق، 

�ل�صحايا  عدد  وبلغ  �ملرور. 
يف  عنهم  �لإبلغ  مت  �لذين 
�ل�صيناريو �لتخيلي �لذي يطرحه 
من  �أكرث  �إ�صابة  مع  قتيًل،   654
700 �آخرين. كما ت�رسر �قت�صاد 
�ل�صطر�ب  �أدى  حيث  �لدولة، 
كبرية يف  �قت�صادية  خ�صائر  �إىل 

�صوق �لأ�صهم.
معلومات  تو�فر  ظل  ويف 
جمموعة  خل�صت  حمدودة، 
�لدفاع �ل�صيرب�ين يف �لدولة �لتي 
�ملتخيل  �لهجوم  هذ�  ت�صهد 
نتيجة  كان  حدث  ما  �أن  �إىل 
هجمات �حلرمان من �خلدمات 
�لتي  �لطرق  )�إحدى   )DDoS(
�صبكات  م�صتهدفو  ي�صتخدمها 
عن  �لإنرتنت  لقطع  �لإنرتنت 
و�ملو�قع  �خلدمات  بع�س 
عن  تتوقف  لكي  و�لتطبيقات 
مما  و��صع،  نطاق  على  �لعمل( 
توليد  حمطات  تعطيل  �إىل  �أدى 
و�إيقاف  �لكهربائية،  �لطاقة 

�لإنرتنت. 
�لدولة م�صدر هذ�  ومع حتديد 
�ملدمر،  �ل�صيرب�ين  �لهجوم 
على  جوية  غارة  ت�صن  فاإنها 
�لبنية �لتحتية للنقل و�لت�صالت 
�لدولة  �صلكية يف  و�لل  �ل�صلكية 
لوقف  �لتهديد،  هذ�  م�صدر 
وي�صري  �ل�صيرب�ين.  هجومها 
�لهجوم  �أن  �إىل  �لباحثان 
�أُطلق  �لذي  �لتخيلي  �لع�صكري 
 Eternal عليه »�ل�صلم �لأبدي
 132 مقتل  �إىل  �أدى   »Peace

ا. �صخ�صً

ال�شبب الرئي�شي

�ل�صيناريو  ملناق�صة  و��صتكماًل 
�إىل  �لباحثان  ي�صري  �لتخيلي، 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  جهود 
بني  �لع�صكري  �لت�صعيد  لوقف 
جمل�س  و�إ�صد�ر  �لدولتني، 
يدعو  قر�ًر�  �لدويل  �لأمن 
�لفوري  و�لوقف  �حلو�ر  �إىل 
وبد�أت  عد�ئية،  �أعمال  لأية 
جهودها  �لدولية  �لدبلوما�صية 
�لتقرير  ويُ�صيف  �لأزمة.  حلل 
�لأممية  �ملنظمة  حتقيقات  �أن 
�حلكومة  مع  �لكامل  بالتعاون 
�ل�صيرب�ين  �لهجوم  �صهدت  �لتي 
��صتنتاجات  عدة  عن  �أ�صفرت 
�لعمليات  �أن  مهمة، على ر�أ�صها 
�ل�صيرب�نية �ل�صابقة �لتي ن�صبتها 
�لدولة  �إىل  ��صتخبار�تها  �أجهزة 
�لتهديد�ت  منها  �صدرت  �لتي 
جماعة  بالأ�صا�س  نفذتها  قد 
و�أنها   ،»Cyberian Tiger«
�أعربت  وقد  لها،  �لعد�ء  ت�صمر 

��صتيائها  عن  �صابق  وقت  يف 
عدم  ميثاق  على  �لتفاو�س  من 
يف  عار�صته  �لذي  �لعتد�ء 

�ل�صابق لأ�صباب �صيا�صية. 
»�لأعلم  تقنية  وبا�صتخد�م 
�لتي   ،»False Flags �ملزيفة 
هويته  باإخفاء  للمهاجم  ت�صمح 
�إىل  ت�صري  �لتي  �لأدلة  وترك 
�جلماعة  قامت  �آخر،  �صخ�س 
�ملخابر�ت  �أجهزة  بت�صليل 
�لدولة  �إىل  �لعمليات  لن�صبة 
تلك  �أن  ويبدو  تعار�صها.  �لتي 
ا  �أي�صً تقوم  كانت  �جلماعة 
بفح�س و�ختبار قوة �ملحولت 
�لكهربائية  للمحولت  �لفرعية 
يف �لأ�صهر �لتي �صبقت �حلادثة.
 لكن يف �لنهاية، �ت�صح �أن �ل�صبب 
�إىل  �أُ�صري  �لتي  �لدولة  يكن  مل 

�ل�صيرب�ين،  �لهجوم  م�صدر  �أنها 
 Cyberian جماعة  ول 
عليه  �أطلقت  فيما   ،Tiger
»�لزلز�ل  �لإعلم  و�صائل 
cyberquake«؛  �ل�صيرب�ين 
�لتيار  �نقطاع  �صبب  كان  بل 
خلل  من  �أعقبه  وما  �لكهربائي 
يف �لبنية �لتحتية هو �لتوهجات 
هذه  �أ�رست  �إذ  �ل�صم�صية. 
�جليومغناطي�صية  �لتيار�ت 
ب�صكل  �ل�صم�س  تطلقها  �لتي 
�ل�صخمة  باملحولت  متقطع 
بطريقة  �لطاقة،  و�صبكات 
مقاطعة  يف  حدث  ملا  م�صابهة 
 .1989 عام  يف  �لكندية  كيبيك 
�أ�صبوع  قبل  �أنه  �ملقال  ويذكر 
من �حلدث ُقدمت تقارير حول 
�لقادمة،  �ل�صم�صية  �لتوهجات 
ونُقلت �إىل مركز �إد�رة �لأزمات، 
لكن كان تاأثري �لقيادة �ل�صيا�صية 

يف �لدول �مل�صتهدفة �أكرب.
�لأزمة،  تطور�ت  خلفية  وعلى 

�صوء  -يف  �لأمن  جمل�س  دعا 
�لأن�صطة  بتحديات  �لعرت�ف 
�ل�صيرب�ين-  �لف�صاء  يف  �خلبيثة 
عن  للمتناع  �لدول  جميع 
�لإلكرتوين  �لف�صاء  ��صتخد�م 
�أنها  و�أعلن  ع�صكرية،  لأغر��س 
�ل�صلح«.  من  خالية  »منطقة 
�ملتحدة  �لأمم  �عتمدت  كما 
�لثقة  بناء  تد�بري  من  جمموعة 
�آلية  ذلك  يف  مبا  �مللزمة، 
من  وذلك  �لإلز�مي،  �لت�صاور 
عن  ين�صاأ  نز�ع  �أي  منع  �أجل 
��صتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات 
هيئة  �أن�صاأت  كما  و�لت�صالت، 
�لف�صاء  يف  �لنز�عات  لت�صوية 

�ل�صيرب�ين.

كيف حدث؟

يرى �لكاتبان �أن كل �ملناق�صات 
�ل�صيرب�ين  �لأمن  حول  �لد�ئرة 
�خلبيثة  �لهجمات  على  تركز 
�أن  رغم  �لإن�صان،  قبل  من 
�أظهرت  �لأبحاث  من  �لعديد 
كانت  �حلو�دث  غالبية  �أن 
�لطبيعية.  �لكو�رث  ب�صبب 
�أن  �لدر��صات  �أظهرت  فقد 
�جليومغناطي�صية  �لتيار�ت 
�ل�صم�صي  �لتوهج  عن  �لناجمة 
مغناطي�صية  عا�صفة  عن  �أو 
�أ�صباب  بني  من  كانت  �أر�صية 
�ل�صدمات �لعاملية �ملحتملة يف 
على  قدرتها  ب�صبب  �مل�صتقبل 
مثل  �لتو�صيل،  �صبكات  تعطيل 
�صبكات نقل �لطاقة �لكهربائية، 
و�أنابيب �لنفط و�لغاز، وكابلت 
�لت�صالت حتت �لبحر، و�صبكات 

�لتلغر�ف و�ل�صكك �حلديدية.
من  �لعديد  �أن  �ملقال  وي�صيف 
خلل  �ل�صيرب�نية  �لهجمات 
�إىل  �أدت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�لأن�صطة  على  �لرتكيز  زيادة 
�ملحتمل  وتاأثريها  �ل�صيرب�نية، 
�لف�صاء  يف  �ل�صتقر�ر  على 
ذ�ته،  �لوقت  ويف  �ل�صيرب�ين. 
�لأمم  يف  �لنقا�صات  ��صتمرت 
�لأمن  ومنظمة  �ملتحدة 
و�لتعاون يف �أوروبا حول �إمكانية 
على  �لدويل  �لقانون  تطبيق 
وكذلك  �لإلكرتوين.  �لف�صاء 
�مل�صئولة،  �لدول  �صلوك  معايري 
وتد�بري بناء �لثقة. وقد �عتُمدت 
جمموعة من �أدو�ت �لدبلوما�صية 
�ل�صيرب�نية يف �لحتاد �لأوروبي، 
لكن ل تز�ل �لتحديات �ملرتبطة 
�لأن�صطة  م�صئولية  باإ�صناد 
خيار�ت  �أمام  عائًقا  �ل�صيرب�نية 
يجادل  وختاًما،  �لفعال.  �لردع 
�خلرب�ء  فريق  باأن  �لباحثان 
�حلكوميني �لتابع للأمم �ملتحدة 
قد �أحرز تقدًما كبرًي� يف عامي 
2013 و2015، لكن ل تز�ل بع�س 
�لق�صايا -مثل ��صتخد�م �لتد�بري 
كما  بعد.  تُعالج  مل  �مل�صادة- 
من  قليلة  جمموعة  �رّسحت 
�لدول -منها: �لوليات �ملتحدة، 
علًنا   2018 عام  يف  وكند�- 
�لقانون  تطبيق  ب�صاأن  مبو�قفها 
�ل�صيرب�ين،  �لف�صاء  على  �لدويل 
�أن  للمقالة-  -وفًقا  يعني  مما 
و�ل�رس�ع  �لتقدير  �صوء  خماطر 
يتم  مل  طاملا  عالية،  ز�لت  ما 
للتعامل  عاملي  نظام  �أي  �إنفاذ 
مع �لف�صاء �ل�صيرب�ين و�لهجمات 

�ل�صيرب�نية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت 

دائرة مترنا�شت
بلدية مترنا�شت

م�شلحة الن�شاطات الثقافية و الريا�شية 
مكتب و اجلمعيات 
الرقم : 64/2019

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية 

مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 
،   مت هذا  ه امل�افق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات 
الي�م : 16                          اأفريل 2019 ت�صليم و�صل ت�صجيل 

الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية حي و�صط املدينة  امل�صماة : 
جمعية النادي الريا�صي الهاوي �صباب ريا�صي و�صط املدينة 

مترنا�صت
يرتاأ�صها : فيها خري عبد ال�صمد 

الكائن مقرها : حي و�صط املدينة 

املادة  لأحكام  وفقا  للجمعية  القان�ين  التاأ�صي�س   : مالحظة 
القيام  بعد  و  باجلمعيات  املتعلق   06/12 القان�ن  من   09
جريدة  اجلمعية يف  نفقة  على  الإ�صهار  ب�صكليات  الإجباري 
لالأحكام  وفقا  وطني  ت�زيع  ذات  و  واحدة  اإعالمية  ي�مية 

املادة 18 من الفقرة الثانية من القان�ن ال�صالف الذكر 

ANEP N°:  1916009499 الو�شط:2019/04/23 الو�شط:2019/04/23

الو�شط:2019/04/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

االأ�شتاذ زقرار احمد ملني
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�شكن عمارة ب �شقة رقم 2 مدينة تيبازة 

م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار باملزاد العلني
املواد 748 من قانون ق.اإ.م.اإ

نحن الأ�صتاذ زقرار اأحمد ملني حم�رص ق�صائي لدى حمكمة تيبازة اإخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة و امل�قع اأدناه و الكائن مقره بالعن�ان 
املذك�ر اأعاله .

و عمال بن�س املادة 748 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية نق�م بن�رص م�صتخرج من قائمة �رصوط بيع عقار باملزاد العلني : 
لفائدة : اأوم��صى ن�ر الدين ، ال�صاكن : برببي�صة بلدية ال�صعيبة ولية تيبازة .

و املتخذ م�طنه بفرقة ع�ايل واد ب�هردون بلدية مراد ولية تيبازة 
�صد : طايري زهرة اأرملة الدوح ابنة عبد القادر ، ال�صاكنة : ب�صارع حممد عبد ال�صالم رقم 63 حج�ط .

- مب�جب احلكم ال�صادر عن حمكمة حج�ط ، الق�صم املدين ، بتاريخ 2017/12/27 حتت رقم فهر�س 01843 رقم جدول 17/01293 املمه�ر 
بال�صيغة التنفيذية 

- مب�جب اأمر باحلجز التنفيذي على منق�لت عقار املدين ال�صادر عن رئي�صة حمكمة حج�ط بتاريخ 2018/11/28 حتت رقم 18/01326 
- مب�جب حم�رص تبليغ اأمر حجز تنفيذي على عقار م�ؤرخ يف )2018/12/05 ( من طرف الأ�صتاذ : زقرار اأحمد ملني 

- مب�جب البطاقة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية بتيبازة بتاريخ 2018/11/06 
- مب�جب ال�صهادة ال�صلبية و الإيجابية ال�صادرة عن املحافظة العقارية بتيبازة بتاريخ 2018/11/05 
- مب�جب ال�صهادة ال�صلبية و الإيجابية ال�صادرة عن املحافظة العقارية بتيبازة بتاريخ 2019/03/21

- مب�جب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية الأ�صتاذة /اأوكبدان وردة و امل�دعة لدى اأمانة �صبط حمكمة حج�ط رئي�س اأمناء ال�صبط 
بتاريخ 2019/03/07 حتت رقم 19/41 

- و نظرا لإيداع قائمة �رصوط بيع عقار باملزاد العلني لدى حمكمة حج�ط و امل�ؤ�رص عليه من طرف رئي�س املحكمة بتاريخ 2019/04/01 
حتت رقم 2019/04 

- مب�جب اأمر بتحديد جل�صة العرتا�صات ال�صادر عن رئي�صة حمكمة حج�ط ، بتاريخ 2019/04/02  حتت رقم 2019/00417 
تعيني العقار حمل البيع

العقار حمل البيع باملزاد العلني املقدر م�صاحته ب 06 اأر و 05 �صنتيار يقع بطريق املغ�صل ب�صارع بعة عبد القادر بلدية حج�ط ولية تيبازة 
يحده من اجلهة ال�صمالية ملكية هندي و خل�رص و من اجلهة اجلن�بية حبيب مازوين و من اجلهة ال�رصقية اأرملة كازال  و من اجلهة الغربية 

طريق املغ�صل ) حاليا �صارع بعة عبد القادر ( 
و ح�صب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية العقارية اأوكبدان وردة امل�دع لدى اأمانة �صبط حمكمة حج�ط بتاريخ : 2019/03/07 

حتت رقم : 19/41 له واجهة ط�لها 20 م و بنايات يف حالت خمتلفة و تتمثل يف : 
- م�صكن ذو طابق اأر�صي له باب وواجهة على �صارع بعة عبد القادر من اجلهة ال�صمالية للعقار املحج�ز مبني بالأجر و ذو قرميد  يف ال�صطح 

يف حالة مهرتئة .
- م�صكن ثاين ذو طابق اأر�صي ي�جد يف داخل و يطل على �صاحة داخل العقار املحج�ز و ي�جد يف اجلهة اجلن�بية له مبنى بالأجر و ذو 

قرميد يف ال�صطح يف حالة مهرتئة 
-اأما باقي البنايات التي تظهر اأنها كانت �صابقا م�ج�دة داخل العقار املحج�ز و التي تطل كلها على �صاحته فقد مت هدمها و تخريبها

- كما ي�جد حملني جتاريني طابق اأر�صي و مرحا�س يطالن على �صارع بعة عبد القادر يف اجلهة اجلن�بية بالن�صبة للمدخل الرئي�صي للعقار 
املحج�ز .

املحالن لهما �صقف من القرميد يف حالة مهرتئة 
حيث حدد ال�صعر الإفتتاحي للعقار حمل البيع مببلغ : 42.000.000 دج ) اإثنان و اأربعني ملي�ن دينار جزائري ( 

حددت جل�صة الإعرتا�صات ي�م اخلمي�س امل�افق ل 2019/05/09 على ال�صاعة العا�رصة �صباحا )10:00( مبكتب رئي�صة حمكمة حج�ط .
و على كل من يريد تقدمي اإعرتا�صاته على هذا البيع له مهلة ثالثة )03( اأيام على الأقل قبل تاريخ جل�صة الإعرتا�صات لتقدمي اإعرتا�صاته 

مب�جب عري�صة اأمام رئا�صة حمكمة حج�ط 
و يج�ز لكل �صخ�س الإطالع على قائمة �رصوط البيع الإت�صال مبكتب املح�رص الق�صائي املذك�ر اأعاله اأو بكتابة �صبط حمكمة حج�ط .

                                                                                                                                                 املح�شر الق�شائي
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اخلارجية  وزارة  واأكدت 
منظومة  اأن  على  واملغرتبني 
ومن  الإ�رسائيلية،  املحاكم 
اأذرع  هي  الع�سكرية،  �سمنها 
وت�ساهم  الإ�رسائيلي  لالحتالل 
لأر�ض  ا�ستعمارها  تر�سيخ  يف 
دولة فل�سطني من خالل انتهاكها 
و�سمانات  الدولية  للمعايري 
املن�سو�ض  العادلة  املحاكمة 
والتفاقيات  املواثيق  يف  عليها 
املنظومة  هذه  وت�سم  الدولية. 
خا�سة  ع�سكرية  حمكمة 
والوحيدة  الأوىل  تعد  بالأطفال 
ما  �سنوياً  ويعتقل  العامل،  يف 
طفل   700 اإىل   500 بني  يرتاوح 
ت�سل  اإدانة  بن�سبة  فل�سطيني 
وا�سحة  خمالفة  يف   ،%100 اىل 
والقانون  الن�سان  ملبادئ حقوق 
تهدف  اإذ  الإن�ساين،  الدويل 
ال�سعب  لتجرمي  املحاكم  هذه 
الحتالل  لرف�سهم  الفل�سطيني 
الإ�رسائيلي ومطالبتهم بحقوقهم 
حيث  والوطنية.  الأ�سا�سية 
اأ�سري   5700 من  اأكرث  حالياً  يقبع 
الحتالل  �سجون  يف  فل�سطيني 
من  القانونية،  غري  ال�رسائيلي 

بينهم 250 طفاًل و47 امراأة.
اأن  اىل  الوزارة   واأ�سارت 
الإ�رسائيلية  العتقال  �سيا�سة 
ووا�سعة  ممنهجة  جرمية  هي 
جملة  �سمن  وت�ستخدم  النطاق، 
التي  اجلماعية  العقوبات  من 
على  الحتالل  �سلطة  تفر�سها 
وتطال  الفل�سطيني.  �سعبنا  اأبناء 
اأطياف  جميع  ال�سيا�سة  هذه 

اأطفالً  الفل�سطيني،  ال�سعب 
اىل  بالإ�سافة  ونواباً  ون�ساًء 
القيادات والأكادمييني والن�سطاء 
الن�سان.  واملدافعني عن حقوق 
لهذه  الفوري  الوقف  وطالبت 
قمع  على  تعمل  التي  ال�سيا�سات 
من  وغريها  �سعبنا  وترهيب 
اليومية  العتقالت  �سيا�سات 
التي  الليلية  العتقالت  وخا�سة 
الفل�سطينيني  الأطفال  ت�ستهدف 
�رسورة  على  عالوًة  والن�ساء، 
انهاء �سيا�سات التنكيل والتعذيب 
املعتقلني  بحق  املمنهجة 
كما  والن�ساء.  الأطفال  وخا�سة 
دعم  على �رسورة  الوزارة  اأكدت 
يف  ال�سامدين  البوا�سل  اأ�رسانا 
حرية  عنوان  الحتالل،  �سجون 

وانهاء  الفل�سطيني،  ال�سعب 
يف  والن�ساء  الأطفال  معاناة 

�سجون الحتالل.
املجتمع  الوزارة   وطالبت 
الأطراف  فيها  مبا  الدويل، 
لتفاقيات  املتعاقدة  ال�سامية 
جنيف الأربعة، بتحمل م�سوؤولياته 
القانونية من خالل توفري احلماية 
وخا�سة  الفل�سطيني  لل�سعب 
التزاماتهم  واحرتام  الأطفال، 
على  بناء  عليها  املن�سو�ض 
التدابري  واتخاذ  الدويل  القانون 
مل�ساءلة  الالزمة  واخلطوات 
ال�سلطة  اإ�رسائيل،  وحما�سبة 
القائمة بالحتالل، على جرائمها 
اأبناء  وانتهاكاتها امل�ستمرة بحق 
ار�سهم،  على  ال�سامدين  �سعبنا 

والأ�سريات  الأ�رسى  وخا�سة 
بالإ�سافة  الحتالل،  �سجون  يف 
العاجل  الفراج  �رسورة  اىل 
والفوري عن املعتقلني والأ�رسى 
الفل�سطينيني باعتبار ذلك واجب 
الدول  على  وقانوين  ان�ساين 
حول  احلرية  عن  ُمدافع  وكل 
العامل.  ويف اخلتام، اأكدت وزارة 
اأنها  على  واملغرتبني  اخلارجية 
ال�سيا�سية،  اجلهود  كافة  �ستبذل 
للدفاع  والدبلوما�سية  القانونية 
وحقوقهم  الأ�رسى  ق�سية  عن 
مبا  احلرية،  يف  امل�رسوعة 
الفل�سطيني  ال�سعب  حرية  يكفل 
الإ�رسائيلي  الحتالل  وانتهاء 
وجت�سيد دولة فل�سطني امل�ستقلة 

وعا�سمتها القد�ض ال�رسيف.

�أكدت وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �أن حرّية �لأ�سرى و�ملعتقني �لفل�سطينيني تت�سدر �أهم �أولويات �سيا�ستها 
�خلارجية، ووجهت �لتحية و�لإجالل لأ�سرى �حلرية يف �سجون �لحتالل �لإ�سر�ئيلي مبنا�سبة يوم �لأ�سري 

�لفل�سطيني، معتربة �ياهم حاملي لو�ء �لأمل و�حلرية، و�ل�سامدين يف وجه �لحتالل �لغا�سم. موؤكدًة �ن ��ستمر�ر 
�سيا�سة �لعتقال �جلماعي �لتع�سفي �لتي تتبعها �إ�سر�ئيل، �ل�سلطة �لقائمة بالحتالل، هي جزء ل يتجز�أ من 

منظومة �ل�سطهاد و�لقمع �لتي متار�سها لدميومة نظامها �ل�ستعماري يف دولة فل�سطني �ملحتلة.

وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�سطينية

جهود �سيا�سية وقانونية ودبلوما�سية مكثفة دفاعًا 
عن الأ�سرى وحقهم امل�سروع يف احلرية

يف ذكرى يوم �لأ�سري �لفل�سطيني

تذكروا اأن هناك اأ�سريًا فل�سطينًا م�سى عليه الآن 52 عام يف ال�سجن !!! وما زال هناك !!!
ب�سارة  �رسحان   ( الأ�سري  اإنه 
�رسحان( مواليد الطيبة �رسق رام 
اهلل عام 1944م م�سيحي الديانة 
فل�سطيني   ، القومية  عربي   ،
هاجر  اجلن�سية  اردين   ، الهوية 
الأمريكية  املتحدة  للوليات 
لفل�سطني  حمباً  �سبابه  عا�ض   ،
وحزن على هزمية النك�سة عام 
67م وبعد عام بال�سبط يف يوم 
5/ 6/ 1968م مع حلول الذكرى 

ال�سنوية الأوىل للنك�سة واحتالل 
والقد�ض  وال�سفة  �سيناء 
باإطالق  قام  وغزة  واجلولن 
الأمريكي   ال�سيناتور  على  النار 
الأمريكية  الرئا�سة  مر�سح 
جون  الأ�سبق  الرئي�ض  و�سقيق 
ب�سبب  كيندي(  روبرت   ( كندي 
لإ�رسائيل  الالحمدود  دعمه 
اجنلو�ض  لو�ض  قتياًل يف  فاأرداه 
ومت اعتقاله وحكم عليه بالإعدام 

يف غرفة الغاز ثم خفف احلكم 
زال  وما   . املوؤبد  ال�سجن  اىل 
هناك يعاين يف �سجن ) بليزنت 
فايل( بكاليفورونيا . �ساخ هناك 
الوحيدة  اجلهة   ! �سعبه  ون�سيه 
ايلول   ( هي  به  طالبت  التي 
الع�سكرية  الفتحاوية  الأ�سود( 
اىل  اإ�سافة  ال�سبعينات    اإبان 
الراحل يا�رس عرفات يف كامب 
ح�ساره  قبيل  الثانية  ديفد 

 ( من  براك(   ( طالب  عندما 
كلنتون( بالإفراج عن اجلا�سو�ض 
بولرد(  جونثان   ( الإ�رسائيلي 
طالباً  اهلل  رحمه  عرفات  فرد 
�رسحان  عن  الإفراج  باملقابل 
كلينتون  رف�سه  الذي  الأمر 
من  اليوم  هنا  فهل   . حينه  يف 
ب�رسحان  يطالب  اأن  ي�ستطيع 

الذي �ساخ وداخ يف �سجنه ؟؟!!

نادي �لأ�سري �لفل�سطيني

اأو�ساع �سحية �سعبة يواجهها 
 الأ�سرى امل�سربون عن الطعام

 رف�سًا لعتقالهم الإداري

جهاد طمليه

الأ�سرى كلمة �سر الإجماع الوطني

اإن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
يواجهها  �سعبة  �سحية  اأو�ساعاً 
عن  م�رسبون  اأ�رسى  خم�سة 
الإداري،  اعتقالهم  �سد  الطعام 
وحممد  الرزه،  ح�سام  وهم: 
وح�سن  فراج،  وخالد  طبنجه، 
وتنتهج  احلروب،  وعوده  العويوي، 
جملة  بحقهم  الحتالل  �سلطات 
منها  القمعية  ال�سيا�سات  من 
املتكررة،  النقل  وعمليات  العزل 
العائلة، عدا  زيارة  وحرمانهم من 
عن عمليات التنكيل التي يقوم بها 
ال�ساعة، يف  مدار  ال�سجانون على 
حماولة لك�رس اإرادتهم، وثنيهم عن 

ال�ستمرار يف اإ�رسابهم.
اأن الأ�سري  ولفت نادي الأ�سري اإىل 
اأمين اطبي�ض علق اإ�رسابه املفتوح 
عن الطعام، بعد وعود باإنهاء عزله 

ونقله لالأق�سام العامة.
اأن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
الأ�سري ح�سام الرزه )61 عاماً( من 
عن  م�رسب  نابل�ض  حمافظة 
اآذار/ مار�ض   19 منذ  الطعام 
الإداري،  لعتقاله  رف�ساً   ،2019
يف  اُعتقل  الرزه  الأ�سري  اأن  علماً 

 ،2018 ني�سان/ اأبريل   17 تاريخ 
وهو اأ�سري �سابق ق�سى ما جمموعه 
يف معتقالت الحتالل )18( عاماً، 
اعتقاله  �سد  عاماً   )11( منهم 
الإداري، كما اأن اأحد اأبنائه معتقل 

وهو بدر الرزه.
كما ويوا�سل الأ�سري حممد طبنجه 
)38 عاماً( من نابل�ض اإ�رسابه عن 
والع�رسين  اخلام�ض  منذ  الطعام 
اأنه  علماً   ،2019 اآذار/ مار�ض  من 
حزيران/ يونيو   28 منذ  معتقل 
"النقب  معتقل  يف  ويقبع   2018
واأب  متزوج  وهو  ال�سحراوي"، 

لطفلني.
فراج  الأ�سري خالد  يوا�سل   فيما 
الدهي�سة  خميم  عاماً( من   31(
 26 منذ  الطعام  عن  اإ�رسابه 
�سد  2019،  كذلك  اآذار/ مار�ض 
معتقل  وهو  الإداري،  اعتقاله 
الثاين/ يناير  كانون   23 منذ 
"النقب  معتقل  يف  ويقبع   ،2018
فاإنه  لعائلته  ووفقاً  ال�سحراوي"، 
و�سعه ال�سحي يف تدهور م�ستمر، 
خطرية  �سحية  اأعرا�ض  وبداأت 

تظهر عليه.

اعترب "جهاد طمليه" ع�سو املجل�ض 
الت�رسيعي الفل�سطيني، حالة الأ�رسى 
�رس  كلمة  والأ�سريات  الفل�سطينيني 
اأنهم  اأثبتوا  لأنهم  الوطني،  الإجماع 
ال�سعب  كلمة  جمع  على  الأقدر 
وتوحيد �سفوفه يف كل مرحلة. جاءت 
الفل�سطيني  الربملاين  ت�رسيحات 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإحياء  مبنا�سبة 
الذي  الفل�سطيني  الأ�سري  ليوم 
عام  يف  الوطني  املجل�ض  خ�س�سه 
1974م، واعتباره يوماً لتوحيد اجلهود 
حقهم  ودعم  لن�رستهم  والفعاليات 
امل�رسوع يف الكفاح والن�سال والتحرر 
وهو  الإ�رسائيلي.  املحتل  براثن  من 
لتكرمي  قومية  منا�سبة  اأ�سحى  ما 
يف  يقبعون  من  وتذكر  الأ�رسى 
خلف  ا�ست�سهدوا  ومن  املعتقالت 
اأداء  يوا�سلون  وهم  الق�سبان،  تلك 
�سعيهم  تعطل  ومل  الوطني  واجبهم 
املحتل.  وعنجهية  ال�سجان  قيود 
وقال طمليه: مقابل ذلك على �سعبنا 
والإ�سالمية  الوطنية  وف�سائله  وقواه 
على  وطريقة  و�سيلة  بكل  العمل 
وجتدر  اأ�رسهم.  من  الأ�رسى  حترير 
يف  حالياً  يقبع  اأنه  اإىل  هنا  الإ�سارة 
 )5700( اأكرث من  الحتالل  معتقالت 

اأ�سري واأ�سرية، من بينهم )250( طفاًل 
العتقال  قيد  مقد�سياً  طفاًل  و)36( 
حمتجزين  قا�رسين  و)5(  املنزيل 
 )47( و  الإيواء"  "مراكز  ت�سمى  مبا 
معتقاًل   )500( و  نواب   )6( و  اأ�سرية 
بينهم  مري�ض  اأ�سري   )700( و  اإدارياً 
و)56(  بال�رسطان  م�سابة  حالة   )30(
اأكرث من  اأ�سرياً م�سى على اعتقالهم 
ب�سكل متوا�سل، و)26(  ع�رسين �سنة 
معتقلون  الأ�رسى(،  )قدامى  اأ�سرياً 
اأقدمهم  اأو�سلو،  اتفاقية  منذ ما قبل 
يون�ض  وماهر  يون�ض  كرمي  الأ�سريين 
و)570(  عاماً،   )37( منذ  املعتقالن 
اأ�سرياً حمكومون بال�ّسجن املوؤبد ملرة 
ا�ست�سهد  كما  مرات،  عدة  اأو  واحدة 
داخل تلك املعتقالت اأكرث من )206( 
�سهداء ارتقوا منذ عام 1967م منهم 
التعذيب،  ب�سبب  ارتقوا  �سهيداً   )73(
الإهمال  ب�سبب  ارتقوا  �سهيداً  و)63( 
ا�ست�سهدوا  اأ�رسى   )7( الطبي، 
املبا�رس  النار  واإطالق  القمع  ب�سبب 
واحلرا�ض،  اجلنود  قبل  من  عليهم 
القتل  نتيجة  ا�ست�سهدوا  اأ�سرياً   )78(
والإعدام  املبا�رسة  والت�سفية  العمد 

امليداين بعد العتقال مبا�رسة.
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الثالثة،  الأفالم  وعر�ضت 
الأ�ضري  يوم  مبنا�ضبة 
م�رسح  قاعة  يف  الفل�ضطيني، 
يف  الفل�ضطيني  الأحمر  الهالل 
من  كل  بح�ضور  البرية،  مدينة 
الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  رئي�س 
ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
عاطف  د.  الثقافة  ووزير  بكر، 
اأبو �ضيف، ورئي�س نادي الأ�ضري 
فار�س،  قدورة  الفل�ضطيني 
املوؤ�ض�ضات  ممثلي  من  وعدد 
واأ�رسى  واملدنية  الأهلية 

حمرررين وذوي اأ�رسى.
وقال اأبو بكر قبيل العر�س، باأن 
جا�ضو�ضا،  اأ�ضبح  وهكذا  رواية 
بني  وحتمل  قيمة  رواية 
هامة  وطنية  ر�ضالة  �ضفحاتها 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  لأبناء 
حتذيرهم  على  ترتكز  الأ�رس 
يف  ال�ضقوط  بعدم  وتوعيتهم 
الإ�رسائيلي خالل  ال�ضاباك  فخ 
والتحقيق،  العتقال  عمليات 
الفل�ضطيني  الن�ضال  يكون  واأن 
بتفا�ضيل  وملما  واعيا  ن�ضال 
وخبثه  الإ�رسائيلي  التطرف 

جتاه الأ�رسى يف ال�ضجون.
واأ�ضاف ابو بكر، حتويل الرواية 
ي�ضتحق  عمل  مرئية  اأفالم  اىل 

ويدعوا  والتقدير،  الثناء  كل 
ان  العالقة  ذات  املوؤ�ض�ضات 
هذه  مثل  لتقدمي  دائما  ت�ضعى 
الفل�ضطيني  للمواطن  الأعمال 
فلطاملا  والغربي،  والعربي 
و�ضيلة  اأ�ضكاله  بكافة  الفن  كان 
عميقة لإي�ضال الفكرة واملعاناة 
الفل�ضطينيون  يحياها  التي 

واأ�رساه".
اأن  �ضيف،  اأبو  اأكد  جانبه  من 
توثيق الروايات على �ضكل اأفالم 
هي مبثابة اإر�ضال ر�ضالة للعامل 
اجلرائم  لوقف  يتحرك  باأن 
الدولية  للمعايري  املخالفة 
لو�ضع  اأكرث  لالإ�رساع  ور�ضالة 
والتحقيق  التعذيب  جرائم 
الحتالل  معتقالت  داخل 
كحق  الدولية  املحاكم  اأمام 
وال�ضحايا  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
التعذيب  ب�ضبب  �ضقطوا  الذين 
والنف�ضي وغريها من  اجل�ضدي 

ا�ضكال التنكيل.
الرواية  موؤلف  عقب  جانبه  من 
العر�س  بعد  الهوديل،  وليد 
جاءت  الثالثة  الأفالم  اأن  على 
لرواية �ضتائر  جتديدا وامتدادا 
يف  القارىء  لت�ضع  العتمة، 
باأم  ولريى  ال�ضاخن،  امليدان 
عينه اين و�ضلت احلكاية، واأين 
التي  الفل�ضطينية  اخلربة  هي 
�ضحر  وتبطل   ، العتقال  تقاوم 

ما  اخر  ال�ضهيونية يف  ال�ضعوذة 
و�ضلت اليه".

واأ�ضاف، "الرواية حتكي حكاية 
الذي  الفل�ضطيني  الن�ضان 
وعي  ب�ضعف  التجربة  يخو�س 
�ضباكهم،  يف  فيقع  ارادة،  او 
حكاية  الوقت حتكي  نف�س  ويف 
البطولة والتحدي، حيث تنت�رس 
ارادة هذا الن�ضان رغم �ضخامة 
اماكاناتهم وخبثهم، موؤكدا على 
النتاج  يف  ال�ضتمرار  اأهمية 
ل  وان  ال�ضياق،  هذا  يف  الفني 
يف  الدراما  م�ضرية  يف  نتوقف 
الن�س  بتحويل  ا�رسانا،  خدمة 
ي�ضل  فني،  عمل  اىل  الدبي 

ب�ضكل اف�ضل واو�ضع".
جاءت  الأفالم  اأن  واأو�ضح، 
ب�ضار  املخرج  اإخراج  من 
اأحمد  عام  واإ�رساف  النجار 
من  نخبة  ومتثيل  عو�س،  رفيق 
الفنانني الفل�ضطينيني من بينهم 
عي�ضة  ابو  وح�ضام  نخلة  ح�ضني 

واأجمد غامن و�ضعيد �ضالمة.
كاتب  الهوديل؛  وليد  اأن  يذكر 
رئي�س  نائب  فل�ضطيني،  واأديب 
بيت  ملركز  الدارية  الهيئة 
ورئي�ضها  لالأدب  املقد�س 
�ضابًقا، وع�ضو يف احتاد الكتاب 
ورئي�س  الفل�ضطينيني،  والأدباء 
اأن�ضار  جمعية  اإدارة  ملجل�س 
ال�ضجني "�ضابًقا"، واأ�ضري �ضابق 

ق�ضى قرابة 15 عاما يف �ضجون 
الحتالل. �ضدر له عدة اأعمال 
"�ضتائر  روايات  منها:  اأدبية، 
من  القادم  و"ال�ضعاع  العتمة" 
الأحياء"  و"مدفن  اجلنوب" 
وله  الف�ضفوري"،  غزة  و"ليل 
اأبرزها:  ق�ض�ضية،  جمموعات 
احلرية"،  بوابة  على  جمد 

عز  العم  "حكايات  "منارات"، 
الدين"، "اأبو هريرة يف هدرمي"، 
الأحياء"،  مدافن  يف  "اأمهات 
"عائ�ضة واجلمل"، وم�رسحيات: 
الذهب"،  و"اإبريق  "النفق"، 
اأخرى  اأدبية  ودرا�ضات  واأعمال 
الع�ضافري"،  �ضباك  "يف  مثل: 
"امل�ضتخل�س العملي من مدارج 

الذكية"،  و"الأرانب  ال�ضالكني"، 
الذئاب"،  وحمكمة  "رامي 
حول  وقد  وريان".   "زماهر 
اىل  وق�ض�ضه  روايته  من  عدد 
اأفالم واأعمال فنية لقت رواجا 
�ضتائر  كفيلم  وا�ضعا،  واإقبال 
العتمة، ومدفن الأحياء، وهكذا 

اأ�ضبح جا�ضو�ضا".

عر�س مركز بيت �ملقد�س لالدب وبالتعاون مع هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين وبتمويل من وز�رة �لثقافة �لفل�سطينية، �أم�س �لأربعاء، ثالثة �أفالم 
رو�ئية ق�سرية مبدة زمنية 15 دقيقة لكل فيلم، �أخذت عن رو�ية "وهكذ� ��سبح جا�سو�سا" لالأديب و�لكاتب و�ملحرر وليد �لهوديل.

بالتعاون ما بني مركز بيت �ملقد�س لالأدب وهيئة �لأ�سرى ووز�رة �لثقافة

م٫�س 

عر�ض ثلثة اأفلم روائية عن رواية "وهكذا اأ�سبح جا�سو�سا" للأديب وليد الهوديل

هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين

 فعاليات الت�سامن مع الأ�سرى م�ستمرة طوال ال�سهر داخليا وخارجيا
قال رئي�س هيئة �ضوؤون الأ�رسى 
ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
ون�ضاطات  فعاليات  اإن  بكر، 
الأ�رسى  مع  الت�ضامن 
يف  القابعني  الفل�ضطينيني 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �ضجون 
�ضهر  طوال  م�ضتمرة  �ضتبقى 
ال�ضعيدين  على  ني�ضان، 
وا�ضاف  واخلارجي.  املحلي 
وم�ضرية  وقفة  خالل  بكر،  ابو 
قبل  من  نظمت  ت�ضامنية 
ملتابعة  العليا  والهيئة  الهيئة 
الأ�ضري  ونادي  الأ�رسى  �ضوؤون 
املحافظة  وقوى  وفعاليات 
يوم  مبنا�ضبة  اهلل،  رام  و�ضط 
الذي  الفل�ضطيني  الأ�ضري 

من  ع�رس  ال�ضابع  ي�ضادف 
ق�ضية  ان  عام،  كل  ني�ضان 
ال�رسى واملعتقلني يف �ضجون 
�ضتبقي  ال�رسائيلي  الحتالل 
لدى  ووطنية  مركزية  ق�ضية 
كافة ابناء �ضعبنا الفل�ضطيني".
واأكد، على ان قوات الحتالل 
ال�رسائيلي اعتقلت ما يقارب 
منذ  فل�ضطيني  مليون  من 
دخلوا  هوؤلء  وان   1967 العام 
ال�رسائيلي  الحتالل  �ضجون 
يقبعون  يزال 5700 معتقل  ول 
منهم  ال�ضجون  هذه  داخل 
من  اكرث  منذ  فيها  يقبع  من 
عميد  راأ�ضهم  وعلى  عاما   30
وطالب  يون�س.  كرمي  الأ�رسى 

فيها  مثل  كلمة  يف  بكر  ابو 
املنظمة  املوؤ�ض�ضات  كافة 
قطاعات  جميع  للوقفة، 
املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 
ق�ضية  يعطوا  اأن  الفل�ضطيني 
الوطنية  الهمية  ال�رسى 
وامل�ضاركة  ت�ضتحق  التي 
املخ�ض�ضة  الفعاليات  بكافة 
لتبقي  واملعتقلني،  لالأ�رسى 
املجتمع  يف  حا�رسة  ق�ضيتهم 
واملحافل  الفل�ضطيني 
قد  امل�ضرية  الدولية".وكانت 
ممثلني  مب�ضاركة  اإنطلقت 
والأهلية  الر�ضمية  للموؤ�ض�ضات 
اإعتبارية  و�ضخ�ضيات  والأمنية 
ودينية  من دوار ال�ضهيد يا�رس 

امل�ضرية  وجابت  عرفات، 
مع  ت�ضامنا  اهلل  رام  �ضوارع 
ردد  حيث  البوا�ضل،  ا�رسانا 
هتافات  امل�ضاركني  فيها 
الت�ضامن مع املعتقلني ورفعوا 
الإنت�ضار  ويافطات  الأعالم 

لق�ضيتهم العادلة. 
الأ�ضري  يـوم  مبنا�ضبـة 
لالأ�رسى  وتكرميا  الفل�ضــطيني 
ال�ضهداء  ولذوي  وعائالتهم 
حمافظة  يف  الأطبــاء  نقابة 
من  اإعفاءهم  تقرر  اخلليل 

ر�ضــوم الك�ضف الطبي
هاما  اجتماعا  اليوم  عقد 
الفل�ضطيني  الأ�ضري  نادي  يف 
مع  اخلليل  حمافظة  يف 

نقيب  �ضنينة  اأبو  وائل  الدكتور 
نقابة  قررت  حيث  الأطباء 
اخلليل  حمافظة  يف  الأطباء 
الأ�رسى  لذوي  وتكرميا 
وال�ضهداء  اإعفاء  ذوي الأ�رسى 
الك�ضف  ر�ضوم  من  وال�ضهداء 
جميع  املراكز  يف  الطبي 
ولدى جميع  والعيادات  الطبية 
الطباء،حيث اكد الدكتور وائل 
ابو �ضنينة نقيب الطباء ان هذا 
لال�رسى  تكرميا  جاء  القرار 
ال�ضهداء  ولذوي  وعائالتهم 
تقديرا  جميعا  منا  الكرم 
قدم  ملن  ووفاء  لت�ضحياتهم 
اجل  من  �ضبابه  وزهرة  روحه 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  كرامة 

فيما اأ�ضاد اجمد النجار مدير 
نادي ال�ضري الفل�ضطيني بهذا 
القرار على اعفاء ذوي ال�رسى 
مقدما ال�ضكر والتقدير لنقابة 
القرار  هذا  على  الطباء 
وفائهم  عن  فيه  عربوا  الذي 
لفل�ضطني،واتفق  وانتماءهم 
بدء  على  �ضنينة  وابو  النجار 
بني  ما  التفاق  عقد  تريب 
ال�ضري  ونادي  الطباء  نقابة 
لعائالت  �ضنوية  بطاقة  وعمل 
اجل  من  وال�ضهدجاء  ال�رسى 
خدمة  على  ح�ضولهم  ت�ضهيل 

العالج الطبي ... 
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�صدد ف�إن اجلولت الأربع 
الأكرث  الوطنية  البطولة  من  املتبقية 
التوازن  الرائد  فقدان  غرابة يف ظل 
وح�صده  الأخرية  اجلولت  خالل 
مواجه�ت  اأربع  من  واحدة  نقطة 
تتويجه  م�صري  ت�صع  التوايل،  على 
املحك،  على  الوطنية  البطولة  بلقب 

خ��صة بعدم� اأ�صبح الف�رق عن اأقرب 
املالحقني �صبيبة القب�ئل ثالث نق�ط 
فقط واأربع نق�ط عن �ص�حب املركز 
ف�إن  وب�لت�يل  ب�رادو  ن�دي  الث�لث 
املوازين  قلب  يف  ممكن  �صيء  كل 
واإمك�نية ت�صييع احت�د الع��صمة وارد 

جدا.
ب�رادو  ون�دي  القب�ئل  �صبيبة  تبدو 
احت�د  مع  بقّوة  للمن�ف�صة  الأقرب 

يف  املو�صم  هذا  لقب  على  الع��صمة 
ظل اأن املعطي�ت ت�صب يف �ص�حلهم، 
خ��صة واأن ن�دي ب�رادو ميلك مب�راة 
داي  ح�صني  ن�رص  اجل�ر  اأم�م  موؤجلة 
اإىل  وفوزه ب�للق�ء ي�صمح له ب�لرتق�ء 
الرتتيب  جدول  يف  الث�لث  املركز 
وتقلي�ص الف�رق اإىل نقطتني فح�صب.

�صيكون ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو 
م�رصح� ه�م� ملب�راة منعرج البطولة 

يحت�صن  �صوف  واأنه  خ��صة  الوطنية 
الرائد  بني  يجمع  الذي  الكال�صيكو 
الع��صمة  احت�د  احل�ليني  والو�صيف 
من   28 اجلولة  يف  القب�ئل  و�صبيبة 
وب�لت�يل  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
النق�ط على  يتم و�صع  اأن  ي�صتبعد  ل 
والتي  املواجهة  تلك  يف  احلروف 
تلعب قبل جولتني على اإ�صدال ال�صت�ر 

على املو�صم احل�يل.

الكناري وبارادو ي�ضيقان خناق اللقبنتائج اجلولة 26 من الرابطة املحرتفة الأوىل تفتح الباب على م�شراعيه
يبدو اأن التعرف على املتوج بلقب البطولة الوطنية للمو�شم الكروي اجلاري 2019/2018 �شوف ي�شهد �شو�شبان�س كبري وميتد اإىل اجلولة 

الأخرية من املناف�شة وذلك عقب ف�شل الرائد احتاد العا�شمة يف القرتاب اأكرث من التتويج باللقب وذلك عقب اكتفائه بالتعادل يف القمة 
التي جمعته اأول اأم�س بوفاق �شطيف، اأين خ�شر نقطتني يف �شباق اللقب الثامن يف تاريخه الكروي �شمحت للمالحقني بتقلي�س الفارق عنه 

وت�شديد اخلناق عليه �شعيا منها لالنق�شا�س على ال�شدارة وخطف اللقب من النادي العا�شمي

اجلمعية االنتخابية 
الحتادية الرماية 

الريا�ضية: مرت�ضحان 
ملن�ضب الرئا�ضة

مت قبول ملف مرت�صحني ملن�صب 
رئي�ص الحت�دية اجلزائرية للرم�ية 
الري��صية، حت�صب� للجمعية الع�مة 
الثنني  يوم  املقررة  النتخ�بية 
الحت�دي�ت  بدار  00ر10(  )�ص� 
ح�صب  )اجلزائر(،  ابراهيم  بدايل 
لدى  الأحد  يوم  )واج(  علمت  م� 
جلنة  الرت�صيح�ت.وقبلت  جلنة 
ليلى  تراأ�صه�  التي  الرت�صيح�ت 
املرت�صحني  ملف  ق�بلية  ولد 
للهيئة  �ص�بق  رئي�ص  بوزيد،  رابح 
الحت�دية خالل العهدة الأوملبية 
لزرق  الرزاق  عبد  و   2016-2013

رئي�ص رابطة بومردا�ص.
املكتب  لأع�ص�ء  ب�لن�صبة 
ملف�   12 قبول  فقد مت  الفدرايل، 
هم  و  املعنية  اللجنة  طرف  من 
زوبريي،  جم�ل  بودايل،  حري�ص 
رم�ص�ن  بولنور،  الكرمي  عبد 
حممود  زاهي،  عم�ر  �صم��ص، 
العجمي،  العي�ص�وي  و�ص�ح، 
ع�مل،  احلق  عبد  �ص�قور،  ال�صيخ 
علي  ولد  حممد  تقزيرت،  فريد 
بلولة.للتذكري،  الدين  �صالح  و 
لالحت�دية  الع�مة  اجلمعية  ك�نت 
الري��صية  للرم�ية  اجلزائرية 
الف�رط  فرباير  يف  رف�صت  قد 
امل�لية  و  الأدبية  احل�صيلتني 
الذي  ال�ص�بق  الفدرايل  للمكتب 
الذي  حمالت  علي  يراأ�صه  ك�ن 
واجه منذ انتخ�به ع�م 2017 عدة 

خالف�ت مع اأع�ص�ء مكتبه.

 بطولة اإفريقيا دون 18 و 20 �شنة:

 13 ميدالية للجزائر منها 5 ذهبيات

لألع�ب  اجلزائري  املنتخب  جنح 
يف  ع�م�(   20 و   18 )دون  القوى 
 5( ميدالية   13 على  احل�صول 
ذهبي�ت و 4 ف�صي�ت و4 برونزي�ت( 
خالل البطولة الإفريقية لل�صنفني 
العمريني التي اختتمت �صهرة اأم�ص 
ال�صبت ب�أبيدج�ن اليفوارية.«هذا 
احل�ص�د الذي اعترب وفريا، �صمح 
ملديرية املواهب الري��صية ال�ص�بة 
التي ك�نت ت�صتهدف 8 ميدالي�ت، 
ببلوغ اأهدافه� و لو اأن النتيجة ك�ن 
ب�لإمك�ن اأن تكون اف�صل«، ح�صب 
لألع�ب  اجلزائرية  الحت�دية 
القوى.وك�ن اليوم الأخري للمن�ف�صة 
ح�فال للعدائني اجلزائريني الذين 
و  ذهبية  ميدالي�ت  ب3  ظفروا 
ف�صية واحدة و 4 برونزي�ت، رغم 
اأخريني.و  مليداليتني  ت�صييعهم 
من  الذهبية  امليدالي�ت  ك�نت 
�صب�ق  يف  تولوم  ملي�صة  ن�صيب 
بنج�ح  �صريته  حيث  مرت،   5.000
يف  �رصعته�  ت�ص�عف  اأن  قبل 
الدورات الثالث الأخرية، حمققة 

وقت� قدرة 25 د 45 ث� 30 ج.
�صيطرته  �صرية  بن  اأيوب  وفر�ص 
يف الثم�ين )دون 18 �صنة( مبجموع 
5382 نقطة، يف اأول م�ص�ركة له يف 
�صجلت  فيم�  الخت�ص��ص،  هذا 
وداد ي�صلي 4431 نقطة، حمطمة 
القي��صي  رقمه�  ب�ملن��صبة 
ال�صخ�صي، يف الوقت الذي ج�ءت 
يف  اهلل  عبد  ه�نية  مواطنته�  فيه 
 4256 مبجموع  الث�لث  املركز 
بن  لبنى  العداءة  نقطة.وافتكت 
م/  400 �صب�ق  برونزية  ح�جة 

ظرف  يف  �صنة(   20 )دون  حواجز 
59 ث� 18 ج، حم�صنة رقمه� ال�ص�بق 
 ،)59.21( للث�نية  اأع�ص�ر  ب3 
اإكرام  الزهراء  ن�لت ف�طمة  بينم� 
الطرقة  ميدالية برونزية يف رمي 
 53 قدره�  برمية  ع�م�(   18 )دون 
امل�صي  اخت�ص��صي  اأم�  مرتا. 
مهدي عبيدي فقد بذل جمهودات 
كبرية ليظفر مبيدالية برونزية يف 
ع�م�(   20 )دون  م   10.000 �صب�ق 
وراء  ج   00 ث�   26 د   46 يف ظرف 

دومينيك  الكيني  افريقي�،  بطل 
ج(.من   23 ث�   27 )43د  نديجيتي 
الأوملبي  البطل  ن�ئب  ن�ل  جهته، 
لل�صب�ب حممد علي قواند ميدالية 
 18 )دون  م   800 �صي�ق  يف  ف�صية 
الرقم  ب�ملن��صبة  حمطم�  ع�م�(، 
ث� 88  الوطني ب 1د 47  القي��صي 
�ص�بق�. ج   05 ث�   49 1د  مق�بل  ج 
اآخرين  عدائني  ب�إمك�ن  وك�ن 
اجلزائري  املنتخب  ر�صيد  اإثراء 
غرار  على  اأخرى،  مبيدالي�ت 
اكتفى  الذي  �رصاد  اأ�ص�مة  البطل 
 1.500 �صب�ق  يف  الرابع  ب�ملركز 
الربونزية  امليدالية  �صيع  لكنه  م، 
خط  من  م   50 قبل  �صقوطه  بعد 
اإخف�ق  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الو�صول، 
حم�ولته  يف  بود�صي�ص  ر�ص� 
الثالث يف م�ص�بقة القفز ب�لزانة.
دام  الذي  اأبيدج�ن  موعد  خالل 
قي��صية  مب�ص�ركة  اأي�م  خم�صة 
لل�صنفني  عداءة  و  عداء   644 ل 
رقم�   21 حتطيم  مت  العمريني، 

قي��صي� اإفريقي�.

 مالل زار اأن�شار احلمراوة 
امل�شابني يف امل�شت�شفى

�ضبيبة القبائل تتم�ضك باأمل 
التتويج بلقب البطولة

ا�صتع�د فريق �صبيبة القب�ئل حظوظه 
على  بقوة  التن�ف�ص  اأجل  من  ك�ملة 
التي  الوطنية  البطولة  لقب  ح�صد 
بعد  وذلك  للدوران  العجلة  اأع�د 
اأم�م  �صجله  الذي  العري�ص  الفوز 
مولودية وهران والذي اأع�د له الأمل 
لقب  اإحراز  على  بقوة  التن�ف�ص  يف 
البطولة خ��صة واأن ال�صبيبة تتم�صك 
ب�لو�ص�فة وقل�صت الف�رق عن الرائد 
اأم�م  اإىل ثالث نق�ط م�صتغلة تعرثه 
وف�ق �صطبف اأين اأ�صبحت على بعد 
ثالث نق�ط فقط من الري�دة ومتلك 
ال�صدارة  اإىل  لل�صعود  كبرية  فر�صة 
التي تخو�ص مواجهة مب��رصة  وهي 
مع الرائد احت�د الع��صمة يف اجلولة 
28 من الرابطة الأوىل، اأين ارتفعت 
بخ�صو�ص  القب�ئلي  الن�دي  اأحالم 
الوطنية،  البطولة  لقب  مع�نقة 
اأجل  ك�ملة من  وتتم�صك بحظوظه� 
اإحراز املف�ج�أة وق�لب الط�ولة على 

الرائد خلطف اللقب منه.

الرئي�ص  اإدارة  اأقدمت  املق�بل،  يف 
على  الطمئن�ن  على  مالل  �رصيف 
الذين  وهران  مولودية  فريق  اأن�ص�ر 
التي  احل�فلة  بهم  انقلبت  ك�نت 
حيث  الدي�ر،  اإىل  للعودة  ق�دتهم 
توجه مالل نحو امل�صت�صفى من اأجل 
امل�ص�بني  الأن�ص�ر  على  الوقوف 
�رصفهم  على  �رصف  م�أدبة  واأق�م 
اأخرى �صبيحة  اأن تقلهم ح�فلة  قبل 
لفتة  يف  الدي�ر  نحو  للعودة  اليوم 
اإدارة »الكن�ري«،  اإن�ص�نية من طرف 
بج�نب  الوقوف  على  اأ�رّصت  التي 
عن  بعيدا  املتواجدين  الأن�ص�ر 
طويلة  م�ص�فة  وتنقلوا  اأه�ليهم 
وزو  تيزي  مدينة  نحو  وهران  من 
فريقهم  بج�نب  الوقوف  اأجل  من 
وت�صجيعه للعودة بنتيجة ايج�بية يف 
على حتقيق  »احلمراوة«  ظل �رصاع 
احل�ص�ب�ت  بلغة  وتهديدهم  البق�ء 

نه�ية املو�صم اجل�ري.
عي�شة ق.

�شرار �شريحل نهاية املو�شم عن الفريق

احتاد العا�ضمة يوا�ضل نزيف 
النقاط ومهدد بت�ضييع اللقب

النفق  الع��صمة  احت�د  فريق  دخل 
بعد  النق�ط  نزيف  ووا�صل  املظلم 
التعرث الذي �صجله اأول اأم�ص يف القمة 
التي جمعته بوف�ق �صطيف على ملعب 
الع��صمي  الن�دي  �صّيع  حيث  الأخري، 
ب�للقب  التتويج  �صب�ق  يف  نقطتني 
وفّوت على نف�صه العودة بنق�ط الفوز 
واحلف�ظ على ف�رق النق�ط ال�صت عن 
اأقرب املالحقني، حيث دخل الحت�د 
دوامة النت�ئج ال�صلبية وهو الذي ف�صل 
يف حتقيق الفوز ب�آخر اأربع مواجه�ت 
من البطولة الوطنية اإثر ت�صجيله نقطة 
واحدة فقط، يف ح�صيلة �صلبية لفريق 
على  ويلعب  الوطنية  البطولة  يت�صدر 
التي  الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 
اأ�صحت  اأين  بدايته�،  منذ  يت�صدره� 
تلعب  »�صو�صط�رة«  اأبن�ء  ت�صكيلة 
ب�لن�ر وت�صييعه� للقب البطولة مل يعد 
م�صتبعدا يف ظل توا�صل غي�ب الروح 

اجلم�عية على اأر�صية امليدان خ��صة 
يقدمون  ل  اأ�صحوا  الالعبني  واأن 
وهو  امليدان  اأر�صية  على  عليهم  م� 
الذين خ�رصوا ثالث داربي�ت ع��صمية 
ن�دي  اجلزائر،  مولودية  اأم�م  متوالية 

ب�رادو و�صب�ب بلوزداد.
يف املق�بل، ك�صفت م�ص�در من داخل 
بيت الن�دي الع��صمي اأن املدير الع�م 
للفريق عبد احلكيم اأعلن ملقربيه اأنه 
نه�ية  يف  نه�ئي�  الفريق  يغ�در  �صوف 
الأو�ص�ع  ب�صبب  اجل�ري،  املو�صم 
يف  املوا�صلة  على  ت�صجع  ل  التي 
الن�دي خ��صة يف ظل �صب�بية م�صتقبل 
الأعم�ل  رجل  ميلكه  الذي  الحت�د 
ال�صجن،  يف  املتواجد  حداد  علي 
و�صعية  الحت�د يف  تواجد  اإىل ج�نب 
�صعبة ومهدد بفقدان التتويج ب�للقب 

هذا املو�صم.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  على  �شعبا  �شيكون  حيث 
املدرب نبيل نغيز العودة بقوة يف 
اجلولت الأربع الأخرية من البطولة 
ال�شديد  التناف�س  ظل  يف  اولطنية 
اإنهاء  اأجل  من  اأندية  عدة  بني 

ورغم  املقدمة،  بكوكبة  املو�شم 
اأن لعبي الوفاق قدموا مباراة يف 
خميبا  اأداوؤهم  يكن  ومل  امل�شتوى 
اأنهم ف�شلوا يف املوا�شلة على  اإل 
مرمى  اإىل  والو�شول  الريتم  نف�س 
احلار�س اإ�شماعيل من�شوري �شوى 
ذلك  وماعدا  التعادل،  لقطة  يف 

العقم  من  عانت  الت�شكيلة  فاإن 
الأخرية  اللقطات  رغم  الهجومي 
اأجل  من  �شاحلها  يف  كانت  التي 

الت�شجيل.
ت�شكيلة  اليوم  ت�رشع  املقابل،  يف 
على  الرتكيز  يف  الأ�شود«  »الن�رش 
مقابلة �شبيبة بجاية التي تخو�شها 

اخلمي�س املقبل �شمن غياب ن�شف 
كاأ�س اجلمهورية، ويف هذا  نهائي 
التعداد ي�شّوب  ال�شدد فاإن تركيز 
التي  الكاأ�س  ال�شيدة  مناف�شة  نحو 
ي�شعونها هدفا هذا املو�شم بحثا 
عن التتويج باللقب واإنقاذ املو�شم 

من اخلروج خاوي الوفا�س.

الت�شكيلة ت�شرع اليوم يف التح�شري للق�ء ك�أ�س اجلمهورية

وفاق �سطيف ي�سّيع م�ساركة قارية املو�سم املقبل

�شّيع فريق وف�ق �شطيف فر�شة البق�ء يف �شب�ق التن�ف�س على الأدوار الأوىل ب�لبطولة الوطنية بعد التعرث الذي �شجله 
على ملعبه الث�من م�ي اأم�م الرائد احت�د الع��شمة، اأين �شيع نقطتني عقب اكتف�ئه ب�لتع�دل هدف يف كل �شبكة، وهو 
الأمر الذي جعل الوف�ق يبتعد عن اإنه�ء املو�شم احل�يل يف اإحدى املراكز الثالثة الأوىل التي متنحه ت�أ�شرية امل�ش�ركة 

ق�ري� املو�شم املقبل، وهو الأمر الذي جعل الفريق يبتعد ب�أربع نق�ط عن املركز الث�لث

ين�ف�س كل من عفيف واملعز على اجل�ئزة

بوجناح مر�سح بقوة للتتويج 
بلقب اأح�سن العب بقطر

بطولة فرن�ش� لل�شب�حة 50م حرة

�سحنون يك�سب التاأ�سرية 
الثانية الأوملبياد طوكيو

دورة »فيد ك�ب« للتن�س منطقة اأوروب� 
افريقي� املجموعة الث�لثة

اجلزائر تكتفي باملركز ال�سابع

يناف�س الالعب الدويل اجلزائري 
اأف�شل  لقب  على  بوجناح  بغداد 
لعب يف الدوري القطري للمو�شم 
الكروي 2019/2018، بعدما اأعلن 
اأم�س الحتاد القطري لكرة القدم 
عن هوية الالعبني الثالثة الذين 
اجلائزة  على  يتناف�شون  �شوف 
جانب  اإىل  فيها  يتواجد  والتي 
نادي  يف  زميله  من  كل  بوجناح 
ال�شد اأكرم عفيف ولعب الدحيل 
مهاجم  يعترب  حيث  املعز،  علي 
الالعبني  اأبرز  الوطني  املنتخب 

اجلائزة  لإحراز  املر�شحني 
هداف  لقب  وبني  بينها  واجلمع 
املو�شم  لهذا  القطري  الدوري 
بعد الأداء املميز الذي قدمه منذ 
الكروي اجلاري  انطالق املو�شم 
والذي �شهد قيادة بوجناح لفريقه 
الدوري  لقب  اإحراز  اإىل  ال�شد 
القطري، حيث كان الأف�شل دون 
اأجل  من  بقوة  ومر�شح  مناف�س 
كان  انه  ظل  يف  باللقب  التتويج 

الأف�شل على الإطالق.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  ال�شباح  اقتطع 
اأول  اأم�شية  �شحنون  اأ�شامة 
املوؤهل  »اأ«  التاأهل  تاأ�شرية  اأم�س 
بطوكيو،   2020 الأوملبية  لالألعاب 
يف  الأدنى  للحد  حتقيقه  عقب 
يف  حرة  �شباحة  مرت   50 �شباق 
ختام مناف�شات البطولة الفرن�شية 
وحت�شل  رين،  مبدينة  اجلارية 
على  �شنة   26 البالغ  �شحنون 
»اأ«  النهائي  يف  الف�شية  امليدالية 
مرتا   50 ال�رشعة  �شباق  لتخ�ش�س 
ثا 96 ج،  بتوقيت 21  �شباحة حرة 
 21 مينيو  كليمون  الفرن�شي  خلف 
الآخر  الفرن�شي  وجاء  ج،   93 ثا 
بتوقيت  ثالثا  غرو�شي  ماك�شيم 

اإبن  اأ�شاف  وبالتايل  ج،   21 ثا   22
الثانية  بطاقته  ق�شنطينة  مدينة 
طوكيو-2020،  لأوملبياد  املوؤهلة 
احلد  الفارط  اجلمعة  نيله  عقب 
الأدنى ل�شباق 100 مرت �شباحة حرة 
الدور  ج يف   51 ثا   48 قدره  بزمن 
الربونزية  امليدالية  ثم  الت�شفوي، 
يف النهائي »اأ« 48 ثا 73 ج، دوما يف 
التي  الفرن�شية  البطولة  مناف�شات 
�شباحي  نادي  رفقة  فيها  �شارك 
 50 تخ�ش�س  وخالل  مار�شيليا، 
مرتا فرا�شة تخ�ش�س، دخل اأ�شامة 
�شحنون يف ال�شف الثامن والأخري 

للنهائي »اأ« بتوقيت 24 ثا 43 ج.
وك�لت

للتن�س  املنتخب اجلزائري  اكتفى 
اإناث باملرتبة ال�شابعة يف مناف�شة 
املجموعة  عن   2019 كاب«  »فيد 
الثالثة منطقة اأوروبا اإفريقيا التي 
الفارط  ال�شبت  فعاليتها  اختتمت 
اإي�شلندا  على  فوزه  عقب  بفنلندا 
ومتكنت  ترتيبية،  مباراة  يف   0-2
اإينا�س بكرار من الفوز  اجلزائرية 
يف  غرونهومل  �شوفيا  اأنا  اأمام 
 ،6-7 بنتيجة  الأول  الفردي  اللقاء 
يا�شمني  فازت  جهتها  من   ،3-6
�شتوب  اإري�س  اأمام  بوجادي 
 ،0-6 �شفر  مقابل  �شوطني  بواقع 
اأوقعت  قد  القرعة  وكانت   ،1-6
الثاين  الفوج  يف  الوطني  املنتخب 
جانب  اإىل  »اأ«  املنطقة  عن 
كو�شوفو   ،0-3 خ�شارة  قرب�س 
خ�شارة  مقدونيا   ،1-2 خ�شارة 
واأنهى   ،0-2 فوز  والكونغو   0-3
دور  الوطني م�شواره يف  املنتخب 
الرابعة  املرتبة  يف  املجموعات 
اإي�شلندا  يناف�س  جعله  ما  وهذا 
املرتبة  اأجل  من  ترتيبي  لقاء  يف 
><اخل�رش<< يف  ال�شابعة، و�شم 
�شفوفهم كل من اأمرية بن عي�شى، 
بكرار،  واإينا�س  بوجادي  يا�شمني 
نبيلة  الفريق  قائدة  تاأطري  حتت 
البلد  فنلندا  ومتكنت  بو�شابو. 
املنظم من �شمان تاأ�شرية ال�شعود 
اأمام  بعد فوزها  »اأ«  عن املنطقة 

تق�شم  كانت  وبعدما   ،0-2 قرب�س 
اأربع  اإىل  الثالث  امل�شتوى  بلدان 
يلعب  كان  والتي  جمموعات، 
الفائزون فيها دورة اللقب لتحديد 
اىل  يرتقيان  اللذين  املنتخبني 
طريقة  تغيري  مت  الثاين،  امل�شتوى 
التوزيع منذ طبعة 2018 واأ�شبحت 
»اأ«  منطقتني  يف  جترى  املناف�شة 

و »ب«.
جرت  الطبعة،  هذه  خالل 
بالعا�شمة  »اأ«  املنطقة  مباريات 
املنطقة  اأما  هل�شنكي،  الفنلندية 
اأول�شينج  مبدينة  فنظمت  »ب« 
)مونتينيغرو(.و�شمت املنطقة »اأ« 
اي�شلندا،  قرب�س،  فنلندا،  من  كل 
كو�شوفو، ليتوانيا، مالطا، مقدونيا، 
املنطقة  اأما  واجلزائر،  الكونغو 
الرنويج،  من  فت�شكلت  »ب« 
اإيرلندا،  املغرب،  اأرمينيا،  م�رش، 
اأوغندا. و  كينيا  مونتينيغرو، 
فاإن  ><ب<<،  للمنطقة  بالن�شبة 
ال�شعود  �شمنت  من  هي  م�رش 
يف  الرنويج  اأمام  فوزرها  بعد 
اللقاء الفا�شل.يف طبعة 2018 التي 
جرت من 16 اىل 21 افريل باملنزه 
تون�س اأنهت اجلزائر الرتتيب العام 
يف املركز ال�شاد�س، وتعادل دورة 
لالإناث،  املخ�ش�شة  كاب«  »فيد 

كاأ�س »ديفي�س« عند الذكور.
وك�لت

رغم اأنه حمل اأطم�ع اأندية اأوروبية 
كبرية هذه ال�ش�ئفة

 رئي�ض ني�ض يرف�ض التفريط 
يف عطال نهاية املو�سم

البقاء  نحو  عطال  يو�شف  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 

عقب  وذلك  الفرن�شي،  ني�س  ناديه  �شفوف  يف  اآخر  مو�شما 

الت�رشيحات التي اأدىل بها رئي�س ناديه غوتيي غانايي والذي 

اأو�شح اأن عطال باق مع ني�س ولن يغادر نحو اأي وجهة جديدة 

اإدارة  اأن  مو�شحا  املقبلة،  ال�شيفية  التحويالت  فرتة  خالل 

النادي الفرن�شي لن تفّرط يف لعبها ولن تتخلى عن خدماته 

قيمة  ميلك  لعب  عطال  اأن  مو�شحا  التوقيت،  هذا  خالل 

كبرية مع ني�س والتخلي عنه املو�شم املقبل م�شتبعد، واأ�شاف 

املتحدث اأن الظهري الأمين للمنتخب الوطني �شوف ي�شتمر يف 

ملعب »األيانز ريفريا« ملو�شم اإ�شايف، وهو الأمر الذي يوؤكد اأن 

مغادرة عطال بفريقه الفرن�شي غري مو�شوعة �شمن ح�شابات 

اإدارة النادي والتي تعول عليه كثريا حت�شبا للمو�شم اجلديد.

ويعترب ابن مدينة تيزي وزو اأحد اأبرز اكت�شافات دوري الدرجة 

الأوىل الفرن�شية هذا املو�شم وهو الذي مت اختياره باأكرث من 

مرة اأف�شل لعب يف ال�شهر لت�شكيلة ني�س ومر�شح بقوة لختياره 

اف�شل لعب يف الفريق هذا املو�شم، اإىل جانب اأنه يعترب اأحد 

اف�شل الالعبني يف مركز الظهري الأمين يف »الليغ1«.

ع.ق.

مولودية اجلزائر توا�شل نزيف النق�ط 
وت�شيع القرتاب من البودبوم

خمازين: اأحتمل م�سوؤولية 
التعرث و�سئمت احلديث 

عن التحكيم

ال�شيف اأهلي برج بوعريريج، حيث اأك ان النادي العا�شمي للتعرث الذي �شجله اأ�شباله خالل املباراة التي خا�شوها اأمام عرّب مدرب نادي مولودية اجلزائر حممد خمازين عن اأ�شفه 
عليهم حتقيق نتيجة اأف�شل رغم اأنهم كانوا مدعومني بعاملي الع�شوائي الذي مّيز طرقة الالعبني على اأر�شية امليدان فّوت �شباق لعب الأدوار الأوىل بالبطولة الوطنية، و�شدد ان اللعب فوت على نف�شه تدعيم الر�شيد بثالث نقاط ثمينة يف 

الأر�س واجلمهور، اإل اأن الأمر مل يكن كافيا لتجاوز اللقاء 
باأف�شل طريقة.

وحّمل خمازين نف�شه م�شوؤولية التعرث وقال يف ت�رشيحات 
اإعالمية عقب نهاية املواجهة اأنه امل�شوؤول على التعرث 

يف اللقاء، اأين اأ�شار اأن اخليارات التي قام بها والت�شكيلة 
الأ�شا�شية التي اعتمد عليها مل تكن موّفقة وهو ما جعل 
الفريق ي�شقط على ملعبه، ورف�س خمازين التطرق اإىل 

احلكم لركلة جزاء �رشعية للنادي العا�شمي وقال اأنه �شئم من التحكيم واحلديث عنه يف ظل احلديث عن عدم احت�شاب 
التطرق دوريا ملو�شوع التحكيم. 

ووا�شلت ت�شكيلة »العميد« ال�شقوط احلر يف ظل الأداء 
غري املوفق الذي يظهر به رفقاء الالعب وليد درارجة 

على اأر�شية امليدان، اأين �شيعوا نقطتني ثمينتني يف �رشاع 
اأندية كوكبة املقدمة وتقلي�س الفارقعن املركز الثالث الذي البوديوم، خا�شة واأن الفوز كان ي�شمح لهم بالت�شييق على 

ع.ق.يحتله نادي بارادو اإىل نقطة واحدة.
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هازارد يبلغ الريال بقراره النهائي
ح�سم البلجيكي اإيدين هازارد العب ت�سيل�سي االإجنليزي اأمره من االنتقال لريال مدريد، 
ووفًقا ل�سحيفة »تيلي فوت« الفرن�سية فاإن هازارد اقتنع بالفعل بعر�ض ريال مدريد، ووافق 
على االنتقال للنادي االإ�سباين بدًءا من املو�سم املقبل، واأبلغ امللكي بذلك، ووافق هازارد 
على العمل مع زين الدين زيدان يف مدريد، يف ظل رغبة املدرب الفرن�سي يف االعتماد 
عليه يف خطته للمو�سم اجلديد، بعد مو�سم كارثي خرج منه الفريق امللكي خايل الوفا�ض، 
وكان هازارد قد اأملح يف العديد من املنا�سبات عدم ممانعته االنتقال للعب يف املرينغي، 
يف  املطلوب  ال�سعر  ب�ساأن  ت�سيل�سي  مع  التفاو�ض  مدريد  على  يتعني  يزال  ال  ذلك،  ومع 
هازارد.ذ، ويرغب ت�سيل�سي يف احل�سول على 120 مليون يورو من وراء بيع هازارد، خا�سة 

واأن عقده مازال م�ستمرا حتى 2020.

�سول�سكاير ينتقد الالعبني بعد رباعية اإيفرتون
الهزمية  بعد  الفريق  جلماهري  يونايتد  مان�س�سرت  مدرب  �سول�سكاير  جونار  اأويل  اعتذر 
عما  متاما  بعيدون  »نحن  �سول�سكاير:  واأ�ساف   ، ام�ض  اأول  اإيفرتون  اأمام   0-4 العري�سة 
الكثري  اأمامنا  اأن  يرى  هنا، فاجلميع  كما حدث  الدوري  تخ�رس يف  نكون عندما  اأن  نريد 
من العمل«، وتابع: »هذا النادي كان مرتاجعا من قبل، وعلينا ا�ستعادة رباطة جاأ�سنا، رمبا 
لن يحدث ذلك بني ليلة و�سحاها، لكنه �سيحدث، نعلم اأنها مهمة كبرية وهناك الكثري من 
العمل، يجب اأن نفعل ذلك �سويا، الأن هذا لي�ض كافيا«، ووا�سل: »منذ �سافرة البداية �سار 
�سعار  يرتدون  كانوا  الذين  فقط  هم  للجماهري،  االعتذار  اأريد  خاطئ،  ب�سكل  �سيء  كل 

النادي، وي�ستحقون رفع روؤو�سهم، الأننا ال ن�ستطيع«.
واأردف املدرب الرنويجي: »اإيفرتون كان اأف�سل منا يف جميع النواحي، هناك العديد من 
االأ�سياء التي يجب حت�سينها لتحقيق نتائج، املوهبة لي�ست كافية على االإطالق«، وا�ستطرد: 
الكرة، ال ميكننا االختباء،  نف�سه، كنا متوا�سعني عند امتالك  الفريق عن  اأن يعرب  »نريد 
علينا الظهور والقول اإنه يجب اأن نتطور«، واأ�ساف: »ال ميكننا تقدمي مثل هذا االأداء، هذا 
ال يليق بفريق مان�س�سرت يونايتد، علينا اأن نرفع روؤو�سنا ونعتذر جلميع املرتبطني بالنادي، 
مباريات  باالأربع  الفوز  علينا  »يجب  وختم  االأربعاء«،  يوم  للتعوي�ض  مثالية  فر�سة  منلك 
عندئذ �سنملك فر�سة، اإنها مهمة كبرية لكننا ن�ستطيع فعلها، ال ميكن اأن نتحدث عن ذلك، 

بل يجب اأن يكون هناك فعل«.

األيغري ي�سعى لتطوير اليويف ولي�س ثورة
اأحرز نادي جوفنتو�ض ال�سبت املن�رسم لقب الدوري االإيطايل للمو�سم الثامن تواليا، لكن 
مدربه ما�سيميليانو األيغري يرى اأن الفريق يحتاج لتطوير ولي�ض ثورة يف بحثه املتوا�سل 
منذ 23 عاما عن لقب ثالث يف دوري اأبطال اأوروبا، يف �سيف 2018 انتقل رونالدو من ريال 
مدريد االإ�سباين اىل فريق »ال�سيدة العجوز« يف �سفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، 
ونُِظر اإليها على نطاق وا�سع على اأنها حماولة من جوفنتو�ض لي�سيف اىل تر�سانته العبا 
الظروف متوافرة  كانت  االأبطال،  االأم دوري  القارية  امل�سابقة  تقارن يف  يتمتع بخربة ال 
جلوفنتو�ض الباحث عن تتويج قاري بعد 1985 و1996 وتعوي�ض اخل�سارة خم�ض مرات يف 
املباراة النهائية مذ و�سع للمرة االأخرية يديه على »الكاأ�ض ذات االأذنني الكبريتني«، درة 
تاج م�سابقات االأندية يف العامل، لكن فريق »ال�سيدة العجوز« ومدربه الذي قاده اىل الثنائية 
املحلية يف موا�سمه االأربعة ال�سابقة، �سقط قاريا جمددا عند حمطة مبكرة ن�سبيا اذا ما 

قي�ست بطموحاته الدور ربع النهائي اأمام �سبان اأياك�ض اأم�سرتدام الهولندي.
وبعدما اأ�سبح جوفنتو�ض اأول فريق يف البطوالت الوطنية االأوروبية اخلم�ض الكربى يحرز 
اللقب املحلي ثماين مرات تواليا، بدا اأن األيغري و�سع ن�سب عينيه �رسيعا اللقب االأوروبي 
وقال  فيورنتينا،  بنتيجة 2-1 على  الفوز  بعد  �سار  نباأ  بعدما ح�سل على  جمددا، ال�سيما 
األيغري الذي توىل من�سبه يف 2014-2015 وقاد الفريق اىل 11 لقبا يف خمتلف امل�سابقات: 
»جوفنتو�ض ال يحتاج اإىل ثورة،علينا تطوير نوعية كرة القدم التي نقدمها، واأن نتعلم التعامل 
ب�سكل اأف�سل مع االأحداث غري املتوقعة، الأن هذه اللحظات كفيلة بتغيري جمرى البطوالت«، 
واأ�ساف »اخلروج من دوري االأبطال كان موؤملا، لكن هذا اللقب يقول كل �سيء عما متكنا 
نحتفل  دعونا  االآن  املو�سم،  لنهاية  مباريات  تبقي خم�ض  مع  تواليا  ثامن  لقب  به،  القيام  من 

وبعدها �ساأجتمع باإدارة النادي و�سنتحدث ونحلل ما مل يجر على ما يرام هذا املو�سم«.
وال�ساد�ض  االإيطايل  الدوري  تواليا يف  اخلام�ض  بلقبه  توج  الذي  عاما   51 البالغ  األيغري  حمل 
يف  ال�سيما  فريقه  منها  عانى  التي  االإ�سابات  �سل�سلة   2011 عام  ميالن  مع  اأول  بعد  اإجماال 
خ�سرية،  �سامي  االأملاين  ديباال،  باولو  االأرجنتيني  امل�سوؤولية،  من  جزءا  املا�سية،  االأ�سابيع 
الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ض، الربازيلي دوغال�ض كو�ستا غابوا يف مراحل عدة، ما و�سع الفريق 
الويلزي  و�سول  ترقب  ومع  األيغري،  بح�سب  مرتقبة  غري  واأحداث  عديدة  اإ�سابات  خ�سم  يف 
اأر�سنال االإجنليزي يف املو�سم املقبل، واحلديث عن اهتمام ب�سم ماتيا�ض  اآرون رام�سي من 
دي ليخت من اأجاك�ض، �ستكون م�ساألة تقدم الالعبني من النقاط التي يركز عليها األيغري يف 
امل�ستقبل القريب، ال�سيما يف ظل هالة احل�سور الطاغي لرونالدو على االآخرين، ال�سيما على 

�سعيد ت�سجيل االأهداف يف املراحل احلا�سمة.

ليل يهدي لقب الدوري الفرن�سي للبي اأ�س جي
جريمان  �سان  باري�ض  احتفظ 
بعد  الفرن�سي  للدوري  بطاًل  بلقبه 
�سلباً  ليل  املبا�رس  مطارده  تعادل 
 33 املرحلة  يف  تولوز  �سيفه  مع 
اىل  ر�سيده  ليل  ورفع  اأم�ض،  اول 
 16 بفارق  يتاأخر  لكنه  نقطة   65
نقطة قبل خم�ض مراحل من نهاية 
البطولة 15 نقطة ممكنة عن �سان 
و�سيفه  ا�ست�ساف  الذي  جريمان 
يف املو�سم املا�سي موناكو، وبهذا 
العا�سمة  فريق  ي�سمن  الفارق 
خ�سارته  حال  يف  حتى  اللقب 
علما  املتبقية،  ال�ست  مبارياته 
هو   2019-2018 ملو�سم  لقبه  باأن 
يف  وال�ساد�ض  تاريخه  يف  الثامن 
واأتيحت ثالث  �سبعة موا�سم،  اآخر 
فر�ض �سابقة ل�سان جريمان حل�سم 
البي  وانتظر  املو�سم،  هذا  اللقب 
ليحقق  تولوز  من  خدمة  جي  اأ�ض 
على  الرابعة  حماولته  قبل  هدفه 

ملعب »حديقة االأمراء«.
ويف مباراة ليل و�سيفه مل يقدم الفريقان امل�ستوى املطلوب، وطبع احلذر اأداءهما فكانت النتيجة انعكا�ساً ملجريات اللقاء على 
اأر�ض امللعب، و�سهدت املباراة العديد من التمريرات الع�سوائية والكرات املقطوعة يف ال�سوط االأول الذي �سهد فر�سة جدية 
وحيدة عندما راوغ ال�سويدي جريميي دورماز مهاجم تولوز يف اجلهة الي�رسى ملنطقة جزاء ليل و�سدد كرة �ساروخية ارتدت 
من القائم االأي�رس، وكان ليل يحتاج اإىل الفوز لريجئ تتويج �سان جريمان، واعتقد اأنه نال مراده بت�سجيل هدف يف الدقيقة 64 
عرب الربازيلي تياغو مندي�ض، لكن احلكم عاد واألغى الهدف بعد اال�ستعانة بتقنية امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم لوجود مل�سة 

يد على جوناثان اإيكونيه عند بداية الهجمة. ويف مباراة ثانية، فاز نانت على �سيفه اأميان 2-3.

بفوزه  املمتاز  االإجنليزي  الدوري  �سدارة  ليفربول  ا�ستعاد 
ام�ض  اأول  م�ساء   0-2 �سيتي  كارديف  م�سيفه  على  ال�سعب 
الثنائي  ليفربول  هديف  واأحرز   ،35 اجلولة  مباريات  �سمن 
جورجينيو فينالدوم بالدقيقة وجيم�ض ميلرن من ركلة جزاء، 
ورفع ليفربول ر�سيده بهذا الفوز اإىل 88 نقطة، ليت�سدر بفارق 
نقطتني اأمام مان�س�سرت �سيتي الذي �سيلعب مباراته املوؤجلة 
كارديف  اأما  املقبل،  االأربعاء  م�ساء  يونايتد  مان�س�سرت  اأمام 
فاقرتب بهذه اخل�سارة من الهبوط اإىل الدرجة االأوىل بعدما 
جتمد ر�سيده عند 31 نقطة يف املركز 18، و�سيطر ليفربول 
على اللقاء منذ البداية، لكنه عجز عن تهديد مرمى كارديف 
يف  �سيفه  مرمى  هدد  بل  الفت  ب�سكل  دفاعه  اأحكم  الذي 
الدقيقة 15 من عر�سية ا�ستقبلها هويليت بلم�سة واحدة ليجد 
خطرية  فر�سة  اأول  القريبة،  حماولته  ا  معرت�سً روبرت�سون 
عندما   22 الدقيقة  يف  جاءت  ليفربول  لفريق  الكلمة  مبعنى 
مرر ماين كرة بينية اإىل املنفرد فريمينو الذي و�سعها بغرابة 
كاد  واحدة،  بدقيقة  االأول  ال�سوط  نهاية  وقبل  فوق املرمى، 
كارديف اأن يباغت مرمى �سيفه عندما �سدد نيا�سي كرة من 
اأ�سابعه  باأطراف  بيكر  األي�سون  اأبعدها احلار�ض  و�سع �سعب 

اإىل ركنية.
افتتح ليفربول الت�سجيل يف الدقيقة 57 بعدما تابع فينالدوم 
بحرفية الكرة يف ال�سباك اإثر ركلة ركنية، واقرتب ليفربول من 
تعزيز تقدمه يف الدقيقة 61 عندما �سدد هندر�سون كرة قوية 

لكنه اأطاح بها من م�سافة قريبة نحو املدرجات، ا�ستغل ميلرن 
احت�ساب احلكم لركلة جزاء لفريقه بعد تعر�ض �سالح مل�سك 
وا�سح داخل املنطقة، لينفذها بنجاح م�سيًفا الهدف الثاين 

لفريقه يف الدقيقة 81.

ليفربول يتخطى كارديف ويوا�سل �سباق التتويج

نيمار يعود اإىل امليادين بعد غياب 3 اأ�سهر
توخيل باإقحام نيمار لتجهيزه فنيا وبدنيا للقاء رين يوم ال�سبت املقبل يف نهائي كاأ�ض فرن�سا.والعا�سمة الفرن�سية باري�ض، واأغرى تقدم »بي اإ�ض جي« على موناكو بثالثية �سجلها كيليان مبابي، مدربه االأملاين توما�ض فرن�سا، وب�سبب هذه االإ�سابة ابتعد نيمار عن املالعب ما يقرب من 3 اأ�سهر، تلقى خاللها العالج يف بر�سلونة والربازيل دام 88 يوًما لالإ�سابة، وتعافى الالعب الربازيلي من اإ�سابة يف كاحل القدم تعر�ض لها خالل مباراة �سرتا�سبورغ يف كاأ�ض من الدوري الفرن�سي، وحل نيمار بديال لزميله ليفني كورزاوا مع بداية ال�سوط الثاين للقاء، لي�سجل ظهوره االأول بعد غياب عاد النجم نيمار دا �سيلفا العب باري�ض �سان جريمان، للم�ستطيل االأخ�رس، خالل مباراة فريقه اأمام موناكو يف اجلولة 33 
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الكاتبة فايزة توينخ ح�شريا للو�شط 

ال ميكن للإبداع اأن يتجاوز الواقع
فايزة توينخ اأو فايزة زهرة من مع�شكر قاطنة حاليا ببلدية عني فكان متح�شلة علی �شهادة لي�شان�س من كلية الآداب واللغات من 

جامعة م�شطفی اإ�شطمبويل مع�شكر ، تعمل اأ�شتاذة التعليم املتو�شط ملادة اللغة العربية
خل�شر بن يو�شف 

كيف توجهت للكتابة  
ومبن تاأثرت  من 

الكتاب ؟

مدة  منذ  للكتابة  توجهت 
علی  اطالعي  بعد  طويلة 
اأحالم  اأعمال  من  جمموعة 
املالك  وعبد  م�ستغامني 
الذي  الكاتب  اأما  مرتا�ض 
وكتاباته  باأ�سلوبه  تاأثرت 
خليل  جربان  الكاتب  هو 
علی  اطالعي  بعد  جربان 
رواية  خا�سة  اأعماله  بع�ض 

الأجنحة املتك�رسة

ما هو الطريق الأقرب 
للظهور والربوز .. 
التعاقد مع دار ن�شر 
من العيار الثقيل؟ 

اأم مناه�شة املجتمع 
وال�شباحة عك�س التيار 

؟ اأم املوهبة؟

للظهور  الأقرب  الطريق 
كفاحا  بتطلب  والربوز 
املوهبة  بني  ميزج  طويال 
وبني التعاقد مع دور الن�رس 
اأن تو�سل  لأنك لن ت�ستطيع 
طريق  عن  اإل  ر�سالتك 

الن�رس

البيئة توؤثر دائمًا يف 
املبدع وهو يوؤثر فيها 
، ما اأ�شافت لِك بيئتك 

املحيطة؟

اأمر  هذا  بيته  ابن  الكاتب 
كان  حيث  منه  مهرب  ل 
حميطي �سببا لولدة موهبتي 
لأنني ل اأكتب اإل ما عاي�سته 
اأو ع�سته وذلك حتی يتمكن 
ق�سايا  من مالم�سة  القارئ 

قراءة  من  انطالقا  واقعية 
العمل الأدبي

اخلوف من التوقف عن 
الكتابة تدفع البع�س 

لال�شتمرار، هل لديِك 
هذا الهاج�س؟

لال�ستمرار  اندفاعي 
بالكتابة لي�ض بدافع اخلوف 
من النقطاع عنها بل خوفا 
من �سجن اأفكاري ومعاقبتها 
دون ذنب ، الكتابة بالن�سبة يل 
املجتَمع  مع  توا�سل  و�سيلة 
الذي اأريد ترجمة حاله من 

خالل اأعمايل

حدثينا عن ا�شدارك 
» زوجة اأبي »  ، الفكرة 

العامة للرواية ، 
�شخو�شها واقعية اأم من 
ن�شج اخليال ، ر�شالتك 

من خالل ا�شدارك 
ماهي ؟

منذ  كتبت  اأبي  زوجة  رواية 
اأفكر  ومل  بال�سبط  �سنة 
لأنها  طباعتها  اأو  بن�رسها 
جوانب  بني  تخلط  كانت 
واقعية واأخرى خيالية وهذه 
تعبريا  �سكال  كانت  الرواية  

للتخل�ض من قيود الوحدة
زوجة  رواية  عن  حديثي 
هي رواية متزج بني اخليال 
بني  القارئ  لتجعل  والواقع 
الوجه  الأول  ال�سق  �سقني 
الب  لزوجة  اليجابي 
موهبة  لتنمية  ت�سعی  التي 
الثاين  ال�سق  اأما  الفتاة 
لزوجة  ال�سلبي  الوجه  هو 
بالأنانية  تتميز  التي   الأب 
واحلقد لينتهي بنا املطاف 
لنتعرف علی �سحية واحدة 
لهذين ال�سقني وهي الطفلة 

من  ر�سالتي  منی  ال�سغرية 
الأم  اأن  هو  ال�سدار  خالل 
لي�ست من تلد فقط بل الأم  
هي التي تربي وت�سهر وتعلم 
وحتی ينجح اأولدنا علينا اأن 
اأولد  حيال  باإيجابية  نفكر 

الآخرين 

ت�شغلني التعليم 
واجتهت للكتابة 

والتاأليف امل يكن ذلك 
عائقا او عقبة امامك 
خا�شة �شيق الوقت 

والتح�شري للمذكرات 
مع الكتابة ؟

وجهني  واملوهبة  العمل 
يل  بالن�سبة  واحدة  لعملة 
بعملي  النجاح  اأ�ستطيع  ل 
لذلك  موهبتي  اأهملت  اإذا 
فاإين  بينهما  وقتي  ق�سمت 
واأجد  بالكتابة  ذاتي  اأجد 

�سخ�سي مبهنتي

كيف ترين دعم الدولة 
ممثلة يف اجلهات 
الر�شمية للكتاب 

وللثقافة ؟

جند  ل  احلايل  وقتنا  يف 
اهتماما كافيا من ال�سلطات 
والثقافة  بالكتاب  املعنية 
الركود  اإىل  اأدى  ما  وهذا 
الكثري  وتراجع  الثقايف 
جتد  مل  التي  املواهب  من 
لنف�سها مكانا باملجتمع كما 
اأن قلة الوعي الثقايف تعترب 
البداع  تهمي�ض  يف  �سبباً 
خالل  من  وذلك  الأدبي 
الكتب  عن  النظر  غ�ض 
عن  والن�سغال  الورقية 

املطالعة

م�شاريعك امل�شتقبلية ؟

م�ساريعي  يخ�ض  فيم 
رواية  هناك  امل�ستقبلية 
الجناز  بطور  انها  اأخرى 
ق�س�سية  جمموعة  واي�سا 
ت�ستهدف البنات حتت �سعار 
هم�سة باأذن فتاة وعمل اخر 
عن  بحثي  عن  يتمحور 
مبا  والقناعة  الر�سا  الذات 
كتبه اهلل لنا هو �سبب النعيم  
علينا  ال�سعادة  طلبنا  واذا 
اإ�سعاد  يف  عنها  نبحث  اأن 

الآخرين ولي�ض يف اأذيتهم

نرتك م�شاحة لِك 
لكي توجهي ر�شالة 

لل�شلطات املعنية 
لدعم ال�شباب املوهوب 

وامل�شهد الثقايف 
باجلزائر ؟

جناح  ل  اأقول  الأخري  ويف 
دون ارادة ول كاتب دون كاآبة 
ول وجود لكاتب دون اإعالم  
اجلريدة  اأ�سكر  اإذن  واع  
علی  الباب  يل  فتحت  التي 
عملي  وا�ستقبلت  م�رسعيه 
اليوم  بينكم  لأكون  بحفاوة 
اجلريدة  طاقم  اإىل  اأوجه 
الحرتام  عبارات  اأ�سمی 

والتقدير والمتنان 

كلمة للقراء واجلريدة

للقراء  ل وعي دون  كلمتي 
كتاب  دون  قراءة  ول  قراءة 
ول  كاتب  دون  كتاب  ول 
كاتب دون واقع عملي هذا 
خا�سة  الفتاة  اإىل  اأوجهه 
دون  تعطی  كيف  لتتعلم 
من  تتخل�ض  كيف  مقابل 
حيل ال�سيطان التي تدفعها 
للح�سد والبغ�ساء كيف تكون 
لأننا  الآخرين  ل�سعادة  �سبباً 
يف الأخري ل نقراأ من فراغ 
العرب  وخري  لنعترب  نقراأ  بل 
جتارب  رحم  من  ولدت  ما 

ال�سلف

للموؤلف �شريج مي�شرتي

»�ساهد«.. نظرة على ماآ�سي احلرب
 وكالت 

�سريج  الفرن�سي  الكاتب  جمع 
ال�سور  من  جمموعة  مي�سرتي، 
وماآ�سي  اآلم  توثق  التي  النادرة 
رواية  الأوىل، يف  العاملية  احلرب 
لتقدم  »�ساهد«،  عنوان  حملت 
للقارئ �سهادة م�سورة علی الورق 
يف �سكل األبوم �سور ي�رسح بكلمات 
التي  امل�ساعر  ترتجم  ر�سيقة 
�سورها  التي  ال�سور  تت�سمنها 
مثل  احلروب  ت�سوير  م�ساهري 
وروبرت  تارو،  جريدا  »الإ�سباين 

كابا، من مواليد اإندري فريدمان«، 
مي�سرتي  �سريج  للكاتب  ليقدموا 
 4500 قدرها  ال�سور  من  ذخرية 
لقطات  واأجمل  اأندر  من  لقطة 

احلروب رغم ق�سوتها.

اأبعاد ال�شورة

التي  »�ساهد«  رواية  وتكت�سب 
�سريج  الكاتب  فيها  ي�رسد 
احلرب  توثق  حكايات  مي�سرتي، 
�سوق  يف  اأهميتها  الإ�سبانية، 
الكتب امل�سورة من اأهمية ال�سور 
يف  جميعاً  م�سوروها  قتل  التي 

احلرب،  بر�سا�ض  ال�سباب  �سن 
املقاتلني  معاناة  وثقوا  حيث 
والالجئني وال�سيا�سيني، اإبان فرتة 
فرانكو،  الإ�سباين  الدكتاتور  حكم 
يف  الأهلية  احلرب  زمن  وخا�سة 
قدمت   ،»1939-1936« اإ�سبانيا 
مرتابطة  وم�سات  »�ساهد«  رواية 
مالمح  تُظهر  ب�سكل  ومت�سل�سلة 
الرواية  لتنتهي  املعاناة،  واأبعاد 
التي ج�سدها اأ�سخا�ض حقيقيون، 
بني م�سورين م�سهورين يف اأوروبا 
احلروب،  م�سوري  اأمهر  باأنهم 
ال�سور  وثقت  �سحايا  وبني 
حلظات  اأو  نهايتهم  حلظات 

قليلة  اأحيان  ويف  والأمل،  املعاناة 
اأن  بعد  املوت  من  الفرار  حلظة 
وجميعها  جديد،  عمر  لهم  كتب 
الكاتب  يتجاهلها  مل  حلظات 
�سريج مي�سرتي، واأمعن يف ت�رسيح 
اأبعاد �سورتها و�رسد ما �سمعه من 
ورثة امل�سورين الذين وثقوا هذه 

اللحظات بلقطاتهم.

ال�شورة الكاملة

ول تتوقف حدود الإبداع يف رواية 
بل  وال�رسح،  ال�سور  »�ساهد« عند 
يزيد من قيمتها الفنية الربط بني 

اأبطال ال�سور وتقدمي �سورة �سبه 
كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت 
جعلت  اأخرى  وتفا�سيل  احلرب 
احلقيقيني  الرواية  اأبطال  ح�سور 
تكون  رمبا  ف�سولها،  علی  طاغياً 
واملعلومات  ال�سحف  ق�سا�سات 
الذي  الأ�سفر  الورق  يف  الواردة 
نحت الزمن جزءاً من روعته �سبب 
هذا املذاق التاريخي الذي اأكمل 
عذوبتها،  واأمت  الرواية  مالمح 
الرواية  يـ»�ساهد«  القارئ  فجعل 

ول يقراأها. معاٍن ومبادئ
واأبطالها  الرواية  �سور  اأن  ورغم 
حول  تدور  بالكامل  وتفا�سيلها 

اأوروبا  يف  الأهلية  احلرب 
�سريج  الكاتب،  اأن  اإل  واإ�سبانيا، 
وتفا�سيل  اأفكاراً  ن�سج  مي�سرتي، 
لرت�سيخ  والف�سول  احلكايات  بني 
معاٍن ومبادئ ومعتقدات �سائدة يف 
اأوروبا حول تلك احلقبة التاريخية 
واأحداثها الدرامية، مثل »العدالة، 
والدميقراطية،  والت�سامح، 
والحتاد«،  والأخوة، 
مكت�سبات  وجميعها 
والإ�سبان  عموماً  الأوروبيني 
من  اخل�سو�ض  وجه  علی 
واحلروب  النزاع،  �سنوات 

العاملية »الأوىل والثانية ».



ر�ؤية ذاتية عن امل�صاحات ال�صخ�صية

الكاتب عمرو عزت يعود بـ » غرفة 
304.. كيف اختباأت من اأبي العزيز«

»غرفة 304 - كيف اختباأت من اأبي العزيز 35 عامًا« �احد من الإ�صدارات احلديثة 
للكاتب عمر� عزت، نقراأ من اأجوائها: »كانت هالة، �صديقتي �فقدتها على اأبواب 

عامل الكبار لأننا مل نح�صن اإخفاء بع�ض الأ�صياء عن الآخرين �ظلت »الفتاة الكبرية« 
�صديقتي، لأنها اأتقنت اإخفاء بع�ض الأ�صياء عن الآخرين، �ظلت »الفتاة الكبرية« 

ا رموز عامل الكبار، ما  �صديقتي، لأنها اأتقنت اإخفاء ما بيننا، كفتاة كبرية تعرف جيًدّ
ميكن ك�صفه �ما يجب اإخفا�ؤه.

�كالت

تعلمت  كربت  كلما  ا،  �أي�ضًّ و�أنا 
»�ملقلقني«  �أ�ضدقائي  �أخفي  �أن 
�أنا  �أخفي  و�أن  و�أمي،  �أبي  عن 
�أ�ضياء  �لآخرين  عن  و�أ�ضدقائي 

كثرية.
�لغرفة  �إىل  �أبي  �أخذين  عندما 
حان  قد  �أنه  وقرر  �لباب،  و�أغلق 
لنخفي  وحدنا،  لنتكلم  �لوقت 
عن  بيننا  ما  �لأ�ضياء  بع�ض 
يكن  مل  �أ�ضدقاء،  لنكن  �لآخرين، 

قر�أت  �أنني  عنه  �أخفيت  �أين  يعلم 
عنا  �أخفاه  �لذي  �لكتاب،  ذلك  يف 
�لآباء  �أن على  �لعالية،  يف �لأرفف 
�أن يكونو� �أ�ضدقاء لأولدهم، لكي 
يعرفو� ما يخفي �لأولد ما بينهم 
�لكبار  يخفي  �أ�ضدقائهم.  وبني 
�لأبناء،  بها  لي�ضكلو�  موؤ�مرتهم 
ليكونو�  موؤ�مرتهم  �لأبناء  ويخفي 
�لأخرى.  �ملوؤ�مر�ت  تلك  �أبناء 
�لآباء  جدد،  �آباء  �لأ�ضدقاء 

�أ�ضدقاء قد�مى«.

ر�ؤية ذاتية

روؤية  كتابه  يف  عزت  عمرو  يقدم 
عن  بالأ�ضا�ض  و�ضخ�ضية  ذ�تية 
و�مل�ضاحات  بو�لده  تطور عالقته 
يف  و�ت�ضاعا،  �ضيقا  تغريت،  �لتي 
و�لتوقعات  �لختالفات  �إدر�ك 
�ملتبادلة بني طريف هذه �لعالقة، 
�لذ�تي  �لطابع  �لرتكيز على  ورغم 
قد  �لكاتب  فاإن  �لكتاب،  هذ�  يف 
تقاطع من حيث ل يدرى، �أو رمبا 
رمزية  مع  عمد�،  ق�ضته  ن�ضج 

�ضعار�ت  من  رفعته  وما  �لثورة 
متعددة تطالب بالتغيري يف �أ�ضلوب 

�إد�رة �حلكم و�ملجتمع.
ي�ضعر قارئ كتاب �لغرفة 304 مبا 
�ضادق  تعبري  من  �ل�ضطور  حتمله 
ن�ضاأ  �لذي  �لثمانينيات  جيل  عن 
معظم  خا�ض  ورمبا  وعيه،  وتفتح 
معارك تطوره �لفكري قبل �ندلع 
فبقدر  ثم  ومن   .2011 يناير  ثورة 
ميوج  عما  تعبري�  �لثورة  كانت  ما 
عن  �آنذ�ك  �مل�رصي  �ملجتمع  به 
جتلى  كان  ملباة،  غري  مطالب 

�جليل  هذ�  تعبري  ذروة  هو  �لثورة 
�أي�ضا  ورمبا  وتطلعاته،  نف�ضه  عن 
تتقاذفه  كانت  �لتي  �لتحولت  عن 

يف عدة �جتاهات.

جتربة �صخ�صية

�لكتاب  �إن  عزت،  عمرو  �ملوؤلف  ويقول 
جيلي  بني  �لأفكار  من  عدد�  يناق�ض 
�أغلبية جيل �لأبناء  �لآباء و�لأبناء، وقر�ر 
�آبائهم  جيل  عن  و�ملناور�ت  بالختباء 
�لذي ل ي�ضبههم، للبحث و�إن�ضاء عاملهم 

قد  �لختباء  هذ�  �أن  �إىل  لفتا  �خلا�ض، 
�أو  �ل�ضيا�ضة  جمال  �إىل  بالجتاه  يكون 
و�ملجالت،  �لأن�ضطة  من  وغريها  �لفن، 
�ل�ضلطة  عن  بعيد�  �لبن  يخلقها  �لتي 
�لأبوية. ويلفت �ملوؤلف �إىل �أن �لكتابة عن 
جتربة �ضخ�ضية عمل مرهق، حيث يحاول 
�لتو�زن  من  حالة  خلق  د�ئما  �لكاتب 
�لأ�ضياء،  بع�ض  و�إخفاء  �لك�ضف  بني  ما 
تكمن  كانت  �لأخرى  �ل�ضعوبة  �أن  م�ضري� 
يف �لكتابة عن جتربة �ضخ�ضية تت�ضابه مع 
جتارب �أنا�ض �آخرين، مبا فيها من �أفكار 

و�إ�ضكاليات وروؤى. 
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يف ن�صخته الـ 29 بالإمارات العربية املتحدة

الهند يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2019.. عناوين ومو�سيقى
�لدويل  �أبوظبي  معر�ض  ينعقد 
للكتاب 2019 يف ن�ضخته �لـ 29 يف 
للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
من 24 �إىل 30 �أفريل ،وحتل �لهند 
�لدورة،  هذه  �رصف  �ضيف  �لدولة 
�لتي �ضتكر�ض فيها غالبية بر�جمها 
�لثقايف  لعر�ض تنوع وغنى �لإنتاج 
حتت  �ملعر�ض  ويقام  �لهندي 
�ل�ضيخ  �أبوظبي  عهد  ويل  رعاية 

حممد بن ز�يد �آل نهيان.
ت�ضتقطب  �أن  �ملتوقع  ومن 
عدد�ً  �ملتميزة  �لهند  م�ضاركة 
و��ضعة  باقٍة  مع  �لزو�ر،  من  كبري�ً 
من �لفعاليات و�لأن�ضطة �ملتنوعة 
��ضتقبال  ظل  يف  �ملعر�ض،  يف 
حمبي  من  لالآلف  �ملعر�ض 
�لقر�ءة و�لأدب و�لثقافة و�أبرز دور 
�لن�رص و�لكتاب و�لأدباء و�ملوؤلفني 
�أنحاء  �ضتى  ومن  �لإمار�ت  من 
�أبوظبي  مكانة  يُعزز  ما  �لعامل، 

مركز�ً عاملياً للن�رص.
جناح  �أن�ضطة  وت�ضتعر�ض 
و�لفن،  و�لثقافة،  �لأدب،  �لهند 
و�لرق�ض،  و�ل�ضينما،  و�ملو�ضيقى، 
كما توفر �مل�ضاركة �لهندية فر�ضة 
مميزة للم�ضتثمرين �لذين يتطلعون 
توفرها  �لتي  �لفر�ض  �غتنام  �إىل 
ودور  و�ل�رصكات  �ملجموعات 
جمل�ض  دول  يف  �لهندية  �لن�رص 

�لتعاون �خلليجي.
�ضي�ضت�ضيف  ذلك،  �إىل  وبالإ�ضافة 
�جلناح �لهندي يف �ملعر�ض طيفاً 
من �لكتاب و�ملوؤلفني و�لباحثني يف 
ليكونو�  �لهند  من  �لأدبية  �ل�ضوؤون 
�ضفر�ء لبالدهم يف جمالت �لأدب 

و�لفنون.
�لرئي�ضية  �ملن�ضة  ت�ضت�ضيف  كما 
�ملوؤلفني  �أكرب  بع�ض  للمعر�ض 
�أبرزهم  من  �لهند،  يف  �ملوهوبني 

�لإمار�ت،  لدى  �لهند  �ضفري 
�ضيُطلق  �لذي  �ضوري،  نافديب 
�حلرية«  وبروح  بالدم  »ُكتب  كتابه 

�ضمن فعاليات �ملعر�ض.
ويُعترب �لكتاب �أول ن�ضخة مرتجمة 
�لإجنليزية  �إىل  �لبنجابية  من 
فاي�ضاخي«،  »خوين  لق�ضيدة 
و�لتي كتبها جد �ل�ضفري، بناًء على 
باغ  غليانو�ل  ملذبحة  م�ضاهد�ته 

يف 13 �أفريل 1919.
ومن جانبها، تُ�ضارك بريتي �ضينوي، 
�أف�ضل  كتبها  �لتي حققت  �ملوؤلفة 
باحلديث  �ملعر�ض  يف  �ملبيعات، 
»��ضتيقظو�،  �جلديد  كتابها  عن 
�لإلهام  ملناق�ضة  تُنادي«،  �حلياة 
�أهمية  عن  ف�ضاًل  ور�ءه،  �لكامن 
��ضتمتاعنا باحلياة كّل يوم لأق�ضى 

حد ممكن.
�أونيكري�ضان،  ديباك  يتحدث  كما 
كتابه  �لكاتب �ملقيم يف دبي، عن 
�خرتعت  �أنا  »للذ�كرة:  �جلديد 
�لذين  فيه  تناول  و�لذي  �لنا�ض«، 
�ضاهمو� يف تن�ضئته وم�ضاهمتهم يف 
ر�ضم مالمح كتابه، وبدوره، �ضيُلقي 
�ملوؤلف �رصي بري�د ر�جار�م، كلمة 

وقيم  مو��ضيع  على  فيها  يُركز 
تطرق  �لتي  و�حلقيقة  �ل�ضالم 
حياة  »��ضتك�ضاف  كتابه  يف  �إليها 

�ملاهامتا«.
�ضيتحدث  ذلك،  �إىل  وبالإ�ضافة 
�لأ�ضماء  �أكرث  �أحد  د��ض،  مانوج 
�لأدبي  �مل�ضهد  يف  �ملرموقة 
�لهندي، عن كتابه »�لهند، دولتي 
�ل�ضغرية«، و�لذي يتناول �لقيم يف 

�ملجتمع �لهندي د�ئم �لتغيري.
ويقدم �ملعر�ض قائمة متميزة من 
نخبة �ملوؤدين �لهنود، يف عرو�ض 
ترت�وح بني �ملو�ضيقى �لكال�ضيكية 
�لبنجابية  و�ملو�ضيقى  و�لرق�ض، 

�ل�ضعبية وغريها �لكثري.
وت�ضم �أبرز معامل �ملعر�ض ح�ضور 
�ملغني ذو �ل�ضعبية �لهائلة جا�ضرب 
خان«  »كوتل  وفرقة  جا�ضي، 
و�ملغني  �ل�ضعبية،  للمو�ضيقى 

وكاتب �لأغاين هاربريت.
بالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير  وقال 
د�ئرة  يف  �لكتب  د�ر  لقطاع 
و�ل�ضياحة-�أبوظبي  �لثقافة 
»ياأتي  علي:  �آل  ماجد  عبد�هلل 
�ل�رصف  �ضيف  �لهند  �ختيار 

�ملعر�ض  من  �لعام  هذ�  لن�ضخة 
�لذي  �لكبري  �لدور  على  دلياًل 
�لدويل  �أبوظبي  معر�ض  يلعبه 
للكتاب يف �لنفتاح على �لثقافات 
من  �لتي  �مليزة  وهي  �لأخرى، 
�ملتوقع �أن ترتك ب�ضمة بارزة يف 
�لثقايف  �لربنامج  ويُعترب   ،2019
�لعمل  من  جزء�ً  �ل�رصف  ل�ضيف 
لتعزيز  �أجنزناه  �لذي  �ملكثف 
�لبتكار  على  �ملعر�ض  قدرة 
و�لتفاعل مع �جلمهور، و�ل�ضتناد 
على جناحه �ملبهر عاماً بعد عام 
�ل�ضنوية  �ملن�ضة  تلك  ليج�ضد 
�ملعنية  �لأطر�ف  جلميع  �لهامة 

يف قطاع �لن�رص«.
معر�ض  من   29 �لدورة  وت�ضم 
من  �أكرث  للكتاب  �لدويل  �أبوظبي 
 50 من  �أكرث  من  عار�ض   1000

بلد�ً، باأكرث من 500 �ألف كتاب.
�ضابقة  يف  �ملعر�ض  وي�ضهد 
م�ضاركة  نوعها،  من  �لأوىل  هي 
و�لت�ضيك،  �أوكر�نيا،  عار�ضني من 

و�إ�ضتونيا، ومالطا، و�لربتغال.

�كالت

يف مركز الإبداع ب�صاحة الأ�برا يف القاهرة

»بيت ال�سعر العربي« يحي 
الذكرى الرابعة لرحيل

 ال�ساعر عبد الرحمن الأبنودي

للكاتب ح�صن خاقاين

 �سدور كتاب »العنف الثقايف
 خطاب خ�سوم احلداثة«

�لعربي«  �ل�ضعر  »بيت  �أحيا 
�ل�ضاعر  لرحيل  �لر�بعة  �لذكرى 
باأم�ضية  �لأبنودي،  �لرحمن  عبد 
يف   ، �أم�ض  �أول  م�ضاء   �ضعرية 
يف  �لأوبر�  ب�ضاحة  �لإبد�ع  مركز 
�لأم�ضية  يف  و�ضارك  �لقاهرة. 
و�ل�ضعر�ء  �لنقاد  من  جمموعة 
�بنة  �لأبنودي  �لرحمن  عبد  و�آية 
�أ�ضهر  �أحد  و�لأبنودي،  �لر�حل. 
ولد  م�رص،  يف  �لعامية  �ضعر�ء 
مبحافظة  �أبنود  بقرية   1938 يف 
كان  لأب  م�رص،  �ضعيد  يف  قنا 
ماأذوناً �رصعياً، هو �ل�ضيخ حممود 
�إىل مدينة قنا،  �لأبنودي، و�نتقل 
�لهاللية،  �ل�ضرية  �إىل  �أينا�ضتمع 

�لتي تاأثر بها لحقاً.
و�ضدر �أخري�ً عن د�ر »�مل�رصي« 
»�خلال«  كتاب  و�لتوزيع،  للن�رص 

توفيق،  حممد  �ل�ضحفي  للكاتب 
عبد  �ل�ضاعر  �ضرية  فيه  تناول 
�لذ�تية،   �لأبنودي  �لرحمن 
�لآ�رصة،  �لأبنودي  ور�ضد ق�ض�ض 
باملفارقات،  �ملليئة  وجتاربه 

و�لعد�و�ت، و�لنجاحات. 
توفيق:  يقول  كتابه،  مقدمة  يف 
عرفته..  كما  �خلال  هو  »هذ� 
�ل�ضديدة  �ل�رص�حة  بني  مزيج 
�لفن  بني  �جلميل،  و�لغمو�ض 
�لتعقيد  غاية  بني  و�لفل�ضفة، 
�لفالح  مكر  بني  �لب�ضاطة،  وقمة 
ثقافة  بني  �ل�ضعيدي،  و�ضهامة 
�لب�ضطاء..  وطيبة  �ملفكرين 
ظن  �لذي  �ملمتنع،  �ل�ضهل  هو 
�أن  �إثم،  �لظن  وبع�ض  �لبع�ض، 

تقليده �ضهل وتكر�ره ممكن«.
 �كالت 

�لعنف  يت�ضل  �لكتاب:  عن  نبذة 
�لإن�ضانية  بجذور عميقة يف حياتنا 
حتى يكاد �أن يكون جزء�ً ��ضياًل من 
جمالتها،  ب�ضتى  �حلياة  ممار�ضتنا 
�لطويل  �لتاريخ  من  له  كان  وقد 
�لغايات  فاإن  وو�ضائله،  �أدو�ته 
وهي:  و�حدة  تظل  له  �لرئي�ضة 
�أم  �ل�ضيطرة، و�إخ�ضاع �لَخر طائعاً 

مكرهاً.
هو  �لكتاب  هذ�  �ليه  �ضعى  وما 
ر�ضد �أ�ضول �لعنف هذه يف �لثقافة 

�لإن�ضانية عامة، و�لرتكيز على نطاق 
حمدد منه هو »�لعنف �لثقايف«وبيان 
خطاب  على  طغت  �لتي  مالحمه 
خ�ضوم �حلد�ثة �لعربية. وقد وجهو� 
�ضهام نقدهم �حلادة لها مبا يتجاوز 
�جلدل �لفكري �ملقبول �ىل �لتجريح 
�لعنيف بالكلمة �لعنيفة �لتي حتولت 
لحقاً �ىل �ضالح مادي حقيقي �أوقع 
يف  و�ملفكرين  �لأدباء  من  �ضحاياه 

عامنا �لعربي �ملعا�رص.
�كالت  
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»الراي�س قور�صو« حمل خالف 
بني قناتي »ال�صروق والنهار

 انت�شرت موؤخرا حرب اإعالمية بني القنوات  اجلزائرية  اخلا�شة   مما �شكل خالفا كبريا بني قناتي »ال�شروق » التي 
يرتاأ�شها علي فو�شيل  و«النهار« لأني�س رحماين   ب�شبب اأن هذا الأخري قد �شم اأجنح  الأعمال الرم�شانية التي 

كانت تعول عليها كثريا قناة ال�شروق يف �شهر رم�شان الكرمي لهذا العام   واملتمثلة يف العمل الفني ال�شخم »الراي�س 
قور�شو« ،«ودقيو�س ومقيو�س »وامل�شل�شل الدرامي الرم�شاين »م�شاعر ».

حكيم مالك

اأول م�شل�شل جزائري 
عربي ي�شور يف بالد 

العثمانيني

 « م�سل�سل  ت�سوير  مت  ولقد   
�أول  يعد  �لذي  قور�سو«  �لر�ي�س 
ي�سور  عربي  جز�ئري  م�سل�سل 
بالكامل يف بالد �لعثمانيني  ولقد 
�إحدى  �لغر�فيك  م�ساهد  نفذت 
و�ملتمثلة  �لرتكية  �ل�رشكات  �أكرب 
بالن�سبة  �أما   « فالم  »ديجي  يف 
�ل�سخمة  �ملعارك  مل�ساهد 
مر�كب  عرب  تنفيذها  مت  فلقد 
�لبو�سفور  خليج  يف  تاريخية 
باإ�سطنبول  برتكيا حيث مت تاأجري 
من  �ل�سلطان  حرمي  ��ستديوهات 

�أجل �لت�سوير.

جنوم الكوميديا يف 
اجلزائر يجتمعون يف 

الراي�س قور�شو

�لعمل  هذ�  باإخر�ج  قام  ولقد    
عادل  �مل�رشي  �ملخرج  �لكبري 
�أديب و�لذي ج�سد بطولته �ملمثل 
�أوقروت   �سالح  �لكبري  �لفكاهي 
و�لفنان �لقدير �سيد �أحمد �أقومي  
و�ملمثل عادل �سيخ �ملعروف يف 
�لو�سط �لفني بـ »عدولة » �إ�سافة 
يف  �لكوميديا  جنوم  مل�ساركة 
بار�كود�   بالل  �أبرزهم  �جلز�ئر 
�سبكي  و�سعاد   « �إربن  و«�إبر�هيم 
، وبالحة بن زيان وعالوة زرماين    
د�ود   بن  وحممد  طري  و�لهادي  

بلباي  ومليكة  �سنيقري  وعمار 
موين بوعالم و�بن مدينة �لباهية 
وهر�نـ محمد يبدري و�إميان نو�ل 
�ملعروف برجالوي  وعلي �رشف 
دور  �لعمل  هذ�  �سيلعب يف  �لذي 
�لفنانني  ،   وغريه من  »�رشدينة« 
فيه  �ساركو�  �لذين  �جلز�ئريني 

وقدمو� �إ�سافة حقيقة  له.

 �شالح اأوقروت : 
اأ�شباب مادية كانت 

وراء توقيف »الراي�س 
قور�شو« يف رم�شان 

 2018

وقد �سبق �أن ك�سف  يف ت�رشيحات 
عن  جز�ئرية   �إعالمية  لو�سائل 
م�سل�سل  توقيف  وكو�لي�س  �أ�سباب 
�سور يف   �لذي  قور�سو«  »�لر�ي�س 
ونكمل  بقيت حلقتني  فلقد  تركيا 
منه   تبقي   �لذي  �لعمل  هذ� 
حو�يل 4 �أ�سابيع فلقد جتاوزنا 20 
حلقة ولقد �سارك يف هذ� �لعمل 
�ملمثلني  من  كبرية  جمموعة 
�مل�رشي  باملخرج  م�سيد� 
من  �عتربه  �لذي  �أديب   عادل 
وكنا    ، �لرفيع  �لنوع  من  خمرجا 
منطقة  �لأخرية  �ملرحلة  يف  
على  �ملطلة  �لرتكية    كومربكاز 
�ساطئ �لبحر  �لقريب من �ملكان 
 ، �مل�سل�سل  فيه  ن�سور  كنا  �لذي 
�سغط   هناك  �أن  �أح�س�سنا  فلقد  
كبري  ب�سبب �لعمل �لذي �سم فريق 
تقني ر�ئع وجادين وكان �ن�سجام 
 ، �لكوميديني  �ملمثلني  مع  كبري 
ولقد مت �لت�سال بنا بالهاتف من 
�أجل �لعودة �إىل �جلز�ئر فعدنا �إىل 

�أر�س �لوطن وقمنا مبقابلة رئي�س 
علي   ، يف  تي  �ل�رشوق  جممع 
فو�سيل موؤكد� لنا �أن  هذ� �لعمل 
�سيتم �إكماله يف �مل�ستقبل �لقريب 
توقيف  خلفيات  عن   متحدثا   ،
�مل�سل�سل �لذي كان مزمعا عر�سه 
�ملا�سي   �لعام  رم�سان  �سهر   يف 
كانت ب�سبب م�سكل مادية  ح�سب  
لنا علي فو�سيل  خالل  قاله   ما 

�لجتماع .

�شويلح : �شنزرع 
الب�شمة على امل�شاهد 

اجلزائري يف هذا ال�شهر 
الف�شيل

�رتفعت  �سويلح  �أكد  فيما   
�ملمثلني  ومعنويات  معنوياته 
�لفني  �لعمل  هذ�  ��ستمر  عندما 
يعملون  �أنهم  ،م�سري�  �ل�سخم  
عرب   %100 �حرت�فية  بطريقة 
توفري  كل �لإمكانيات ل�ستكماله 
قريبا لريى �لنور يف �سهر رم�سان 
�لفرحة  نزرع  �أن  ونتمنى    2019
و�لب�سمة على �مل�ساهد �جلز�ئري 
يف هذ� �ل�سهر �لف�سيل.                    

»النهار تي يف » تدخل 
رم�شان 2019 مبعنويات 

مرتفعة

�سمت  �لنهار«   « قناة  �أن  كما    
�لرب�جمية �خلا�سة  �إىل  �سبكتها  
يف  و�ملتمثلة   �لكرمي  بال�سهر 
م�ساعر«  �لدر�مي«  �مل�سل�سل 
�أدو�ره  �لذي �سور بتون�س وج�سد 
نبيل  �ملتاألق  �ملمثل  من  كل 

و�لنجمة  ك�سا�س  وح�سان  ع�سلي 
�إ�سافة   ، �جلز�ئرية �سارة لعالمة 
»دقيو�س  �لكوميدي  �لعمل  �إىل 
ومقيو�س« �لذي حقق ن�سبة عالية 
�لعام  رم�سان  �مل�ساهدة  يف  من 
�ملا�سي ، حيث �أ�سبحت  عبارة » 
يا خويا يا خويا »تردد على ل�سان 
كل �سغري وكبري يف �جلز�ئر وهذ� 
ما يوحي �أن  هذ� �لعمل و�سل  �إىل  
لكونه  �جلز�ئريني   �مل�ساهدين 
�ل�سعب  معاناة  رحم  من  خرج 
�أر�س  من  و��ستمدت  �جلز�ئري  
�جتماعية  ق�سايا  لم�س  �لو�قع 

و�قت�سادية.

جممع »ال�شروق« يتوعد 
بالرد على الف�شيحة 

املخزية

جمهوره  »�ل�رشوق«،  جمّمع  ويعد 
هذه  عن  ي�سكت  لن  باأنه  �لويّف، 
و�سي�ستعمل  �ملخزية،  �لف�سيحة 
كّل  وك�سف  لتعرية  �إمكانياته  كّل 
و�لأ�رش�ر،  و�خلفايا  �ملالب�سات 
توّرط  من  كّل  عن  �لغطاء  ورفع 
م�سل�سالته  �رشقة  يف  تو�طاأ  �أو 
�إىل جميع  باللجوء  وذلك  �لثالثة، 
و�لقانونية  �ل�رشعية  �لو�سائل 
�حلقوق  كامل  ل�سرتد�د 
�مل�رشوعة. منبهة جميع �ل�رشكاء 
يف  �مل�ساهمة  باأن  و�ملتعاملني، 
رعاية �أعمال م�رشوقة، هو تو�طوؤ 
مع �ل�سارق، مع ما يرتتب عن ذلك 

من تبعات قانونية.

عبد القادر جريو يعترب 
الت�شرف باملوؤامرة 

امل�شينة  

ولقد �سن عبد �لقادر جريو حربا 
»حبا�سي  �لتون�سي  على   �سعو�ء 
باعت دقيو�س  �لتي  �أن�س«  حممد 
لقناة  �لثاين  مو�سمه  ومقيو�س يف 
هذه  معه  تو�طئت  �لتي  �لنهار 
خرب  �أ�سو�أ  �أنه  و�عتربه  �لأخرية  
تلقاه   لكون �أنه متت �رشقة هذ� 
�لعمل �لفني �لفريد من نوعه من 
�إىل  �إ�سافة  »�ل�رشوق«   جممع 
�لعمل �لثاين و�ملتمثل يف م�سل�سل 
دفعت  �لذي  »قور�سو«   �لر�ي�س 
فيه �ل�رشوق �أمو�ل باه�سة بعدما 
مت توقيفه مل بقي 30 باملائة من 
كما حتدث   ، �ل�سخم  �لعمل  هذ� 
  « »م�ساعر  م�سل�سل  عن  �أي�سا 
و�عترب هذ� �لت�رشف باأنه موؤ�مرة  
لأعلى  قناة  ت�سجيل  �أجل  من 
م�ساهدة يف �سهر رم�سان �لكرمي 

بهذه �لأعمال �لفنية.

»اأن�س تينا« يعد باإطالق 
ال�شيناريو الكامل 

لقور�شو

قناة  تينا  �أن�س  توعد  ومن جهته  
م�سل�سل  �سيناريو   بحرق  �لنهار 
كتبه    �لذي  قور�سو«  »�لر�ي�س 
�ملكتوبة   �لق�سة  �إطالق  بو��سطة 
بال�ستيالء  قامت  بعدما  كاملة 
حقوق  �رش�ء  طريق  عن  عليه 
�إياها  متهما  �ل�سل�سلة  هذه  بث 

بال�رشقة .

كحول: اللعب حما�س 
حول م�شل�شل »الراي�س 

قور�شو« بني اأن�س تينا 
والنهار

�لثقايف �سالح  �لنا�سط  �أكد  ولقد   
�أن  بعد  �للعب حما�س   �أن  كحول 
هدد �ملمثل �لكوميدي  و�ليوتيوبر 
»�أن�س تينا »بن�رش حلقات �سيناريو 
�سويلح؛  بطولة  قور�سو  �لر�ي�سو 
جزء�  ين�رش  يزيل  عمار  �ل�سحفي 
بامل�سل�سل  �خلا�س  �ل�سيناريو  من 
�سدة  و�ستزيد  ��ستدت  �ملعركة 
قناة  �إعالن  بعد  �لقادمة  �لأيام 
بث  حقوق  �رش�ئها  عن  �لنهار 
�مل�سل�سل من �رشكة �إنتاج �إمار�تية؛ 
و حلد �لآن فقناة �ل�رشوق مل ت�سل 
ووثائق  دلئل  تقدمي  �إىل  بعد 
�لآن  حلد  جيد�.  �ل�سورة  تو�سح 
ما  وح�سب  و��سحة  غري  �لأمور 
فهمته من �لكاتب �ل�سحفي عمار 
يف  ��سرتك  �ل�سيناريو  �أن  يزيل 

كتابته جمموعة من �لكتاب.

�شركة الإنتاج 
الإماراتية »ناينتي 4 
فيجن« تتنازل لقناة 

النهار

�رشكة  ن�رشت  فلقد  ولالإ�سارة 
 4 »ناينتي  �لإمار�تية   �لإنتاج 
فيجن« بيانا يف 20 �أفريل �جلاري  
�أن  م�سل�سل  »�لر�ي�س قور�سو« و 
تنازلت   �أنها  ومقيو�س   دقيو�س   «
على  �لتوقيع  بعد   �لنهار  لقناة 
�لنهار  �رشكة  مع  �لتفاق  مذكرة 
  2019 �أفريل   18 يف  برودك�سن  
�لربناجمني  هاذين  لبث  وهذ� 

خالل رم�سان 2019.

تقدمي العر�س الأول لفيلم 
»عرفان« باجلزائر العا�صمة

   
مت تقدمي �لعر�س �لأول للفيلم �لطويل �خليايل »عرفان« 

ملخرجه �سليم حمدي يوم �ل�سبت باجلز�ئر �لعا�سمة وهو ق�سة 
فيلم وثاقي هاو مت �إخر�جه لنقل ذكرى جماهدة و�لتطرق �ىل 

حمطات من �حلياة �ملعا�رشة ل�سباب جز�ئري يعي�س يف ظروف 
�جتماعية �سعبة.

ويحكي هذ� �لفيلم على مد�ر 110 دقائق وعلى م�ستويني للرو�ية 
ق�سة �ملجاهدة ميينة �لتي جت�سد �سخ�سيتها �ملمثلة �سافية 

بوذر�ع و�أختها �لتي ��ست�سهدت يف ميد�ن �ل�رشف وكذ� حفيدها 
وخطيبته و�أ�سدقائه، وهم �سباب مفعمون باملو�هب و�حليوية 

ولكن دون �آفاق م�ستقبلية يف �نتظار من�سب عمل �أو �سكن.
فاأحمد �حلامل ل�سهادة يف �لتاريخ �لبالغ من �لعمر 34 �سنة 
و�لذي يلعب دوره �ملمثل �سمري �حلكيم وهو بطال وحفيد 

�ملجاهدة، ي�ساهد كما يف كل مرة من �ل�سنة خالل �لحتفال 
باندلع حرب �لتحرير �لوطني جدته تلمع ميد�لية و�سورة 

�أختها مرددة نف�س �لق�س�س.
ويف �سنة 2014 يدرك �حلاجة �إىل نقل ما ت�سعر به �ملجاهدة �لتي 
لها كذلك �لكثري لتقوله ويقرر ت�سوير �سهادتها مب�ساعدة �أ�سدقائه 
وخطيبته ميا�سة �لتي تلعب دورها مليكة بلباي من خالل تقم�س 

دور فريق تلفزيوين مع هذه �ملر�أة �مل�سنة.

انطالق الأيام الوطنية حول الرتاث املخطوط بتلم�صان
باملتحف  �أم�س  �أول  �نطلقت 
�لعمومي �لوطني للخط �لإ�سالمي 
حول  �لوطنية  �لأيام  بتلم�سان 
�لرت�ث �ملخطوط و ذلك يف �إطار 

�إحياء �سهر �لرت�ث.
�لتظاهرة  برنامج  ويت�سمن 
�ملنظمة من طرف ذ�ت �ملتحف 
�ملخطوطات  خمرب  مع  بالتن�سيق 
�ملكتبة  و   2 �جلز�ئر  بجامعة 
تقدمي  �جلز�ئرية  �لوطنية 
�أ�ساتذة  طرف  من  مد�خالت 
�لوطن  جامعات  خمتلف  من 
قو�عد  و  �ملخطوطات  حول 
حمايتها  و  فهر�ستها  و  حتقيقها 
�لتعريف  يف  �لتكنولوجيا  دور  و 
بها ون�رشها لفائدة طلبة تخ�س�س 
بكر  »�أبي  بجامعة  �لآثار  علم 
بلقايد« لتلم�سان وفق ما �رشح به 
لو�أج مدير �ملتحف �ملذكور �سيد 

�أحمد ل�سنوين.
 3 تنظيم  باملنا�سبة  �سيتم  كما 

مر�حل  حول  تطبيقية  ور�سات 
فهر�سته  و  �ملخطوط  حتقيق 
�لعالجي  و  �لوقائي  �حلفظ  و 
للمخطوط و كيفية حتديد ن�سخه 
�ملكتبة  من  �إطار�ت  تاأطري  من 
ذ�ت  وفق  �جلز�ئرية  �لوطنية 

�مل�سدر.
و تهدف هذه �لتظاهرة �لتي تدوم 
حماية  يف  �لإ�سهام  �إىل  يومني  
�لرت�ث �لوطني �ملخطوط وتو�سيع 
�لبحث يف جمال علم �ملخطوطات 
و �إبر�ز و�سائل �لتعامل مع �لرت�ث 
بطرق  �لتعريف  و  �ملخطوط 

حمايته و �سيانته كما �أ�سري �إليه. 
من  �أحمد  مولي  �أبرز  و 
مد�خلته  خالل  �أدر�ر  جامعة 
�أن  �لثقافية  �لتظاهرة  هذه  يف 
للتكنولوجيا دور فعال يف �لتعريف 
باملخطوطات ون�رشها م�سري� �إىل 
�أنه »بف�سل هذه �لتكنولوجيا �أ�سبح 
على  �حل�سول  �لباحثني  باإمكان 

�لرقمي  �سكلها  يف  �ملخطوطات 
�لوطن عن  كانت خارج  لو  و  حتى 
�لرقمية  �ملكتبات  مو�قع  طريق 
�لتكنولوجيا  �أن  و  للمخطوطات 
�سهلت على �لباحثني توفري �جلهد 
�إجناز  و  �مل�سافات  �خت�سار  و 

�لبحوث �لعلمية ».
ومن جهته �أ�سار �لأ�ستاذ عي�ساوي 
ق�سنطينة  جامعة  من  �لغني  عبد 
�لطلبة  حتفيز  �ل�رشوري«  من  �أنه 
�لأكادميية  �لدر��سات  خالل  من 
�جلز�ئري  �لرت�ث  حتقيق  على 
بكل علومه و فنونه و ترغيبهم يف 
�لبحث و تطوير �لرت�ث باأ�ساليب و 

و�سائل حديثة«.
كما �أعترب �لأ�ستاذ بن بريكة حبيب 
لتندوف  �جلامعي  �ملركز  من  �هلل 
و  �لباحثني  على  يتوجب  �نه« 
در��سة  �لأ�ساتذة �ملتخ�س�سني يف 
�ملخطوطات تب�سيط طرق حتقيق 
مبناهج  لطلبتهم  �ملخطوط 

على  بالعتماد  �سهلة  علمية 
للطلبة  و�ل�سماح  �ملر�جع  �أمهات 
باكت�ساب �لثقة يف �لنف�س و�ل�رشوع 
يف عملية �لبحث وجمع و��سرتجاع 
�جلز�ئريني  �لعلماء  خمطوطات 
�ملوجودة يف خز�ئن �لعامل �لعربي 

و �لغربي«.
ق.ث 
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اأنواع من التوت حتارب 

التهاب املفا�صل

يعد التهاب املفا�شل املزمن م�شكلة �شحية �شائعة يعاين منها 
الكثريون يف جميع اأنحاء العامل وميكن التقليل من اأعرا�ض 

التهاب املفا�شل عن طريق اإجراء بع�ض التغيريات يف النظام 
الغذائي، مثل تناول اأطعمة ذات خ�شائ�ض م�شادة لاللتهاب مبا 

يف ذلك عدة اأنواع من التوت. فيما يلي 3 اأنواع رئي�شية من التوت 
ت�شاعد يف حماربة التهابات املفا�شل والتقليل من حدتها، وفق 

ما ورد يف �شحيفة اإك�شرب�ض الربيطانية:

1-التوت الأحمر

يحتوي التوت الأحمر على ن�شبة مرتفعة جداً من الفالفونويد 
وهي م�شتقبالت نباتية ميكنها تعزيز الأوعية الدموية ال�شليمة، 

ولها تاأثريات م�شادة لالأك�شدة واللتهابات. كما يحتوي التوت 
الأحمر على كميات كبرية من فيتامني C الذي ي�شاعد يف 

تخفي�ض خطر الإ�شابة بداء النقر�ض وي�شاعد يف حماربة التهاب 
املفا�شل.

2-الفراولة

تنخف�ض ن�شبة ال�شكر يف الفراولة، وحتتوي على كمية فيتامني 
C تفوق الكمية املوجودة يف الربتقال، ووفقاً ملوؤ�ش�شة التهاب 
املفا�شل الربيطانية، فاإن تناول 16 حبة من الفراولة اأو اأكرث يف 
الأ�شبوع، ي�شاهم ب�شكل كبري يف تخفيف اآلم املفا�شل الناجمة 

عن اللتهابات.

الالذع -3الكرز 

على نقي�ض الكرز احللو، يحتوي الكرز على الأنثو�شيانني، الذي 
يعطي الثمرة لونها الأحمر الغني. وبح�شب خرباء التغذية فاإن 

الأنثو�شيانني له تاأثري فعال يف حماربة التهابات املفا�شل، ويقلل 
من خطر التوهجات عند امل�شابني بداء النقر�ض.

تعرف على اأف�صل زيت للطهي 
للوقاية من املوت املبكر

يوؤدي اتباع نظام غذائي �شحي ومتوازن، وممار�شة التمارين 
الريا�شية بانتظام، اإىل احلماية من الأمرا�ض اخلطرية التي قد 

تت�شبب باملوت املبكر.  ويعترب نوع الزيت الذي ي�شتخدمه املرء 
يف الطهي عاماًل هاماً يف احلماية من الأزمات القلبية، وارتفاع 

�شغط الدم وزيادة ن�شبة الكولي�شرتول ،وبح�شب اأخ�شائية التغذية 
جولييت كولو فاإن زيت الزيتون هو اأف�شل اأنواع الزيوت املفيدة 

ل�شحة القلب، وذلك لأن 85% من الدهون املوجودة فيه هي 
دهون �شديقة للقلب، ت�شاعد يف التقليل من ن�شبة الكولي�شرتول. 

وعلى الرغم من اأن زيت الزيتون ي�شاهم يف احلماية من ارتفاع 
�شغط الدم والأمرا�ض املرتبطة بالتقدم بال�شن، تن�شح كولو 

بعدم تناول اأكرث من ملعقة كبرية من زيت الزيتون كل يوم، لأنه 
يحتوي على ن�شبة عالية من ال�شعرات احلرارية، من جهتها ذكرت 
اأخ�شائية التغذية الربيطانية �شارة بروير، اإن فوائد زيت الزيتون 
ل تقت�رص على �شحة القلب فح�شب، واإمنا ت�شاعد اأي�شاً يف منع 
اأنواع معينة من ال�رصطان، اإ�شافة اإىل احتوائه على كمية جيدة 
من فيتامني E. وبح�شب الأخ�شائيني فاإن زيت الزيتون يحتوي 

على حم�ض الأوليك الذي ي�شاعد على خف�ض �شغط الدم 
املرتفع، الأمر الذي ي�شاهم يف احلماية من الإ�شابة باجللطات 

الدموية، وفق ما ورد يف �شحيفة اإك�شرب�ض الربيطانية.

تغذية الأم وقت الر�صاعة قد تكون �صبب الإم�صاك 
الطبيعية  الر�شاعة  حتمي 
الطفل من امل�شاكل التنف�شية 
والإ�شهال  واحل�شا�شية 
جانب  اإىل  الأذن،  والتهابات 
من  احتياجاته  كل  توفر  اأنها 
لكن  والفيتامينات.  املعادن 
التي  الأطعمة  بع�ض  ت�شبب 
الإم�شاك  الأم  تتناولها  قد 
واملغ�ض للطفل. لذلك عليك 
الأطعمة  هذه  اأكل  جتربة 
ومراقبة تاأثريها على الر�شيع، 
فاإذا لحظت انزعاجه ووجود 
جتنبيها  املغ�ض  اأعرا�ض 

طوال فرتة الر�شاعة.
التي  تاأثري اخل�رصوات  لتقليل 
تناولها  عليك  الغازات  ت�شبب 
معتدلة  وبكمية  مطبوخة 
منتجات الألبان. 2.5 باملائة 
ح�شا�شية  لديهم  الب�رص  من 
كنت  فاإذا  البقر.  حليب  �شد 
تاأكلني  اأو  احلليب  ت�رصبني 
منتجاته مثل اجلنب، ولحظت 
اإح�شا�ض  لديه  الطفل  اأن 
من  �شاعة   12 بعد  بالنزعاج 
عن  البحث  عليك  الر�شاعة 
اأ�شهر  خالل  للحليب  بدائل 

الر�شاعة.

الكافيني. ينتقل الكافيني الذي 
عن  الطفل  اإىل  الأم  تتناوله 
وي�شبب  الثدي،  حليب  طريق 
النوم.  لل�شغري و�شعوبة  الأرق 
القهوة  يف  الكافيني  يوجد 
وال�شاي وال�شوكول وم�رصوبات 
اخل�رصوات.  بع�ض  ال�شودا. 
ت�شبب بع�ض اأنواع اخل�رصوات 
لالأم،  الغازات  من  مزيداً 

اإىل  احلليب  عرب  ذلك  وينتقل 
ذلك  تاأثري  ولتقليل  الر�شيع. 
هذه  بع�ض  تناول  ميكنك 
اخل�رصوات باعتدال �رصط اأن 
الأف�شل  لكن  مطبوخة،  تكون 
جتّنبها خالل فرتة الر�شاعة. 
الأطفال  بع�ض  املك�رصات. 
يكون لديهم ح�شا�شية من اأكل 
تاأثري  يظهر  وقد  املك�رصات، 

تناولت  اإذا  الر�شيع  ذلك على 
املك�رصات.  املر�شعة  الأم 
اأعرا�ض  بع�ض  لحظت  فاإذا 
احل�شا�شية مثل الطفح اجللدي 
امل�شتمر  الأنف  ان�شداد  اأو 
يعني  املك�رصات  تناولك  بعد 
ذلك اأن طفلك لديه ح�شا�شية 
منها، والأف�شل جتّنبها خالل 

اأ�شهر الر�شاعة.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من 
جامعة اإ�شبيلية 

فائدة اأوراق �شجرة 
 Annona« الق�شطة

muricata« يف 
التخفيف من اأعرا�ض 
مر�ض الفيربوميغاليا 

)اأمل ع�شلي ليفي يتف�شى 
يف اجل�شم( وخا�شة 

الآلم املزمنة والكتئاب 
والقلق.

واأ�شار العلماء 
الإ�شبانيون اإىل اخلوا�ض 

العالجية ملغلي اأوراق 
هذه الفاكهة ال�شتوائية 
يف قمع الآثار اجلانبية 
املزعجة، بعد درا�شة 
ا�شتمرت �شهرا كامال 
على فئران التجارب.

وقد تو�شل اخلرباء، من 
خالل هذه التجربة، 

اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�شطة، يف 
اإيقاف الآلم والأعرا�ض 

اجلانبية ملر�ض 
الفيربوميغاليا، وهم الآن 
يف املراحل التح�شريية 

لإجراء التجارب 
ال�رصيرية على الب�رص.

ويذكر العلماء اأن فوائد 
هذه ال�شجرة مل يتم 

التعرف عليها فجاأة، 
فقد ا�شتخدمت ثمار 

واأوراق الق�شطة يف 
الطب ال�شعبي لدى بلدان 

املنطقة ال�شتوائية 
والن�شف اجلنوبي للكرة 
الأر�شية، وعوجلت بها 
عدة اأمرا�ض كالإ�شهال 

والقرحة وال�شلع 
والزحار وغريها.

ونوه الباحثون اإىل 
اخل�شائ�ض العالجية 
التي مت التاأكد منها 

علميا. فاأوراق �شجرة 
الق�شطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي 
جهاز املناعة وتقلل 

خطر الإ�شابة باأي اأنواع 
من العدوى. كما اأنها 

تقلل من خطر الإ�شابة 
باللتهابات وخا�شة 

املتعلقة بالتهاب 
املفا�شل. 

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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دورة تاأهيلية لرم�سان

هذه  مع  فكري  يف  دار 
عن  املتفرقة  الإعالنات 
تكون  اأن  متعددة  دورات 
مع  فرد  لكل  دورة  هناك 
نف�سه اأو مع اأ�رسته ليجعل من 
�سهر �سعبان موؤهال ليخو�ض 
رم�سان  يف  الطاعة  غمار 
فيقراأ يف �سهر �سعبان كل ما 
يخ�ض �سهر رم�سان وو�سائل 
يف  برناجمه  ويجهز  اغتنامه 

رم�سان .
كثري من النا�ض ياأتيه رم�سان 
قد  بل  بعد  العدة  اأعد  وما 
اأو  يفكر  وهو  ن�سفه  مير 
اهلل  بارك  راأيكم  فما  ي�سوف 
�سهر  من  جنعل  اأن  فيكم 
�سعبان دورة تاأهيلية لرم�سان 
اعتياد  على  فيها  فنحر�ض 
و....  وال�سوم  القراآن  قراءة 

و�سائر العبادات 
ويكون هذا ال�سهر الذي يغفل 
مبثابة  النا�ض  من  كثري  عنه 
تاأهلية  وحركة  قوية  دفعة 
واخلري  الطاعة  من  ملزيد 

بْن  اأُ�َساَمة  فعن  رم�سان  يف 
 : َقاَل  عنهما  اهلل  ر�سي  َزيٍْد 
ُقلْت : يَا َر�ُسول اهلَلهّ ، َلْ اأََرك 
ُهور  ال�ُسهّ ِمْن  �َسْهر  ِمْن  تَ�ُسوُم 
َما تَ�ُسوم ِمْن �َسْعبَان ، َقاَل :« 
َعنُْه  النَهّا�ض  يَْغُفُل  �َسْهٌر  َذِلَك 
َوُهَو   ، ان  َوَرَم�سَ َرَجٍب  بَْيَ 
اإَِل  الأَْعَمال  ِفيِه  تُْرَفُع  �َسْهر 
َي ، َفاأُِحُبهّ اأَْن يُْرَفَع  َربهّ الَْعامَلِ

اِئٌم«  َعَمِلي َواأَنَا �سَ
واعتمدوا  اأنف�سكم  ذكروا 
على ربكم وذكروا من حولكم 
ر�سا  �سهادة  و�ستنالون 
ترفع  ممن  وقبول  وحمبة 
اهلل  عبد  فبادر  اأعمالكم  اإليه 
واإياك  البدار رزقني اهلل  قبل 

التوفيق وال�سداد. 
اهلل  رحمه  رجب  ابن  قال 
من  اأف�سل  �سعبان  �سيام   :
�سيام الأ�سهر احلرم ، واأف�سل 
من  قريب  كان  ما  التطوع 
وتكون   ، وبعده  قبله  رم�سان 
مبنزلة  ال�سيام  من  منزلته 
الفرائ�ض  الرواتب مع  ال�سنن 

تكملة  وهي  وبعدها  قبلها 
وكذلك   ، الفرائ�ض  لنق�ض 
وبعده  �سيام ما قبل رم�سان 
الرواتب  ال�سنن  اأن  فكما   ،
املطلق  التطوع  من  اأف�سل 
يكون �سيام  بال�سالة فكذلك 
ما قبل رم�سان وبعده اأف�سل 

من �سيام ما بَُعد عنه . 
يغفل  �سهر  �سعبان   « وقوله 
رجب  بي  عنه  النا�ض 
اأنه ملا  اإل  » ي�سري  ورم�سان 
 - عظيمان  �سهران  اكتنفه 
ال�سيام  ال�سهر احلرام و�سهر 
 ، عنه  بهما  النا�ض  ا�ستغل   -
ف�سار مغفول عنه ، وكثري من 
رجب  �سيام  اأن  يظن  النا�ض 
لأن  �سعبان  �سيام  من  اأف�سل 
ولي�ض   ، حرام  �سهر  رجب 

كذلك . 
اإ�سارة  ال�سابق  احلديث  ويف 
اإل اأن بع�ض ما ي�ستهر ف�سله 
اأو  الأماكن  اأو  الأزمان  من 
غريه  يكون  قد  الأ�سخا�ض 

اأف�سل منه .

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمي يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثي الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 

احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 

مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعي الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإل ق�سمي: ق�سم طريقه 

النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 
الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 

الزكاة من اخل�رسوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 

العمل بها يف املدينة على وجه ل 
يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بي علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 

مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 
»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 

ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ول 
يختلفوا فيه«.

ْكر: �لإخال�ص يف �لِذّ
َكاَة َوَذِلَك ِديُن الَْقِيهَّمِة  اَلَة َويُوؤْتُوا الَزهّ يَن ُحنََفاَء َويُِقيُموا ال�سَهّ َي لَُه الِدهّ ِل�سِ َ ُمْ قال اهلل تعال: َوَما اأُِمُروا اإَِلهّ ِليَْعبُُدوا اهلَلهّ

]البينة: 5[.
َل النَهِّبِيهّ �سلى اهلل عليه و�سلم،  ِحيٍح َعْن اأَِبي اأَُماَمَة الْبَاِهِلِيهّ ر�سي اهلل عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل اإِ وَرَوى النَهّ�َساِئُيهّ ب�َسنٍَد �سَ
َعاَدَها  ْكَر، َمالَُه؟ َفَقاَل َر�ُسوُل اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم: »َل �َسْيَء لَُه«، َفاأَ َفَقاَل: اأََراأَيَْت َرُجالاً َغَزا يَلْتَِم�ُض اْلأَْجَر َوالِذهّ

اٍت، يَُقوُل لَُه َر�ُسوُل اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم: »َل �َسْيَء لَُه« ثَُمهّ َقاَل: »اإَِنهّ اهللَ َل يَْقبَُل ِمَن الَْعَمِل اإَِلهّ َما َكاَن لَُه  ثاََلَث َمَرهّ
ا، َوابْتُِغَي ِبِه َوْجُهُه«]2[. َخاِل�ساً

ْكر: ��ستحباب �لإكثار من �لِذّ
ُدوَن« َقالُوا: َوَما  َرَوى ُم�ْسِلٌم َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة ر�سي اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم: »�َسبََق املَفِرهّ

اِكَراُت«]3[. اِكُروَن اهللَ َكِثرياًا، َوالَذهّ ُدوَن يَا َر�ُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »الَذهّ املَفِرهّ
ا�ٍض ر�سي اهلل عنه، َقاَل: ُكنَهّا ِعنَْد َر�ُسوِل اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم، َفَقاَل: »اأَيَْعِجُز  وَرَوى ُم�ْسِلٌم َعْن �َسْعِد بِن اأبي وَقهّ

اأََحُدُكْم اأَْن يَْك�ِسَب، ُكَلهّ يَْوٍم اأَلَْف َح�َسنٍَة؟«، َف�َساأَلَُه �َساِئٌل ِمْن ُجلَ�َساِئِه: َكيَْف يَْك�ِسُب اأََحُدنَا اأَلَْف َح�َسنٍَة؟ َقاَل: »يُ�َسِبهُّح ِماَئَة 
ْو يَُحُطهّ َعنُْه اأَلُْف َخِطيئٍَة«]4[. تَ�ْسِبيَحٍة، َفيُْكتَُب لَُه اأَلُْف َح�َسنٍَة، اأَ

ْكر على طهارة: ��ستحباب �لِذّ
ا َفَرَغ النَهِّبُيهّ �سلى اهلل عليه و�سلم ِمْن ُحنَْيٍ بََعَث اأَبَا َعاِمٍر َعلَى  ِحيَحْيِ َعْن اأَِبي ُمو�َسى ر�سي اهلل عنه، َقاَل: مَلَهّ يف ال�سَهّ

َحابَُه، َقاَل اأَبُو ُمو�َسى: َوبََعثَِني َمَع اأَِبي َعاِمٍر،  ِة، َفُقِتَل ُدَريٌْد َوَهَزَم اهللُ اأَ�سْ َمهّ هّ َجيْ�ٍض اإَِل اأَْوَطا�ٍض، َفلَِقَي ُدَريَْد بَْن ال�سِ
لَيِْه. َفُرِمَي اأَبُو َعاِمٍر يِف ُرْكبَِتِه، َرَماهُ ُج�َسِمٌيهّ ِب�َسْهٍم َفاأَثْبَتَُه يِف ُرْكبَِتِه، َفانْتََهيُْت اإِ

ِبي ُمو�َسى. َفُقلُْت: يَا َعِمهّ َمْن َرَماَك؟ َفاأَ�َساَر اإَِل اأَ
، َفاتَهّبَْعتُُه َوَجَعلُْت اأَُقوُل لَُه: اأََل تَ�ْستَْحِيي، اأََل تَثْبُُت،  ا َراآِن َوَلهّ ْدُت لَُه َفلَِحْقتُُه، َفلََمهّ َفَقاَل: َذاَك َقاِتِلي الَهِّذي َرَماِن، َفَق�سَ
ْهَم َفنََزْعتُُه َفنََزا  اِحبََك، َقاَل: َفانِْزْع َهَذا ال�َسهّ يِْف َفَقتَلْتُُه ثَُمهّ ُقلُْت ِلأَِبي َعاِمٍر: َقتََل اهللُ �سَ ، َفاْختَلَْفنَا �رَسْبَتَْيِ ِبال�َسهّ َفَكَفهّ

ِمنُْه امَلاءُ.
اَلَم، َوُقْل لَُه: ا�ْستَْغِفْر ِل، َوا�ْستَْخلََفِني اأَبُو َعاِمٍر َعلَى النَهّا�ِض،  َقاَل: يَا ابَْن اأَِخي اأَْقِرِئ النَهِّبَيهّ �سلى اهلل عليه و�سلم ال�َسهّ

يٍر ُمْرَمٍل]5[ َوَعلَيِْه  َفَمُكَث يَ�ِسرياًا ثَُمهّ َماَت، َفَرَجْعُت َفَدَخلُْت َعلَى النَهِّبِيهّ �سلى اهلل عليه و�سلم يِف بَيِْتِه َعلَى �رَسِ
اٍء  نَا َوَخرَبِ اأَِبي َعاِمٍر، َوَقاَل: ُقْل لَُه ا�ْستَْغِفْر ِل، َفَدَعا مِبَ يِر ِبَظْهِرِه َوَجنْبَيِْه، َفاأَْخرَبْتُُه ِبَخرَبِ ِ ِفَرا�ٌض، َقْد اأَثَهَّر ِرَماُل ال�رَسهّ

ِبي َعاِمٍر«، َوَراأَيُْت بَيَا�َض اإِبَْطيِْه ، ثَُمهّ َرَفَع يََديِْه، َفَقاَل: »اللَهُّهَمهّ اْغِفْر ِلُعبَيٍْد اأَ اأَ َفتََو�سَهّ
ثَُمهّ َقاَل: »اللَهُّهَمهّ اْجَعلُْه يَْوَم الِقيَاَمِة َفْوَق َكِثرٍي ِمْن َخلِْقَك ِمَن النَهّا�ِض«.

ا« َفُقلُْت: َوِل َفا�ْستَْغِفْر، َفَقاَل: »اللَهُّهَمهّ اْغِفْر ِلَعبِْد اهللِ بِْن َقيْ�ٍض َذنْبَُه، َواأَْدِخلُْه يَْوَم الِقيَاَمِة ُمْدَخالاً َكِرمياً

كر: 4- ��ستح�سار عظمة �هلل �سبحانه وتعاىل عند �لِذّ
ِ َفاإِنَهَّها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب ]احلج: 32[. ْم �َسَعاِئَر اهلَلهّ قال اهلل تعال: َذِلَك َوَمْن يَُعِظهّ

لُوَن  ُ َوِجلَْت ُقلُوبُُهْم َواإَِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم اآيَاتُُه َزاَدتُْهْم اإِمَياناًا َوَعلَى َرِبهِّهْم يَتََوَكهّ َا امْلُوؤِْمنُوَن الَهِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلَلهّ وقال اهلل تعال: اإَِنهّ
]الأنفال: 2[.

ا  اَلِة َومِمَهّ ابَُهْم َوامْلُِقيِمي ال�سَهّ اِبِريَن َعلَى َما اأَ�سَ ُ َوِجلَْت ُقلُوبُُهْم َوال�سَهّ ِ امْلُْخِبِتَي * الَهِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلَلهّ وقال اهلل تعال: َوبَ�رِسهّ
َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن ]احلج: 34، 35[.
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ماذا قالت اجلزائرية ملكة جمال العرب 2019 بعد تتويجها
امل�رصية  العا�صمة  �صهدت 
فعاليات  م�ؤخرا  القاهرة 
جمال  »ملكة  تت�يج  حفل 
بح�ص�ر  العرب-2109«، 
ال�صخ�صيات  من  كبري  عدد 

الإعالمية وجن�م الفن.
امللكة  لقب  على  وح�صلت 
اجلزائرية  امل�صابقة،  يف 
لفتت  التي  يحيى،  �صمارة 
باإطاللتها  اجلميع  انتباه 

وح�ص�رها املميزين.
النتائج،  اإعالن  وبعد 
بكلمة  الفائزة  ت�جهت 
عن  فيها  اأعربت  للجمه�ر 
على  باحل�ص�ل  فرحتها 
فخ�رة  اأنها  واأكدت  اللقب، 
علمها  ورفع  بلدها  بتمثيل 
تطمح  واأنها  م�رص،  يف 
الف�ز  هذا  خالل  من 
الإمنائية  امل�صاريع  لدعم 

اأ�صحاب  ودعم  ال�صغرية، 
املهن واحلرفيني.

وح�صلت على لقب ال��صيفة 
امل�صابقة،  يف  الأوىل 
الفل�صطينية، ل�رين ام�صيح، 
الثانية  ال��صيفة  لقب  اأما 
مرمي  اللبنانية،  به  ففازت 
لقب  ذهب  بينما  كم�ن، 
للمغربية،  الثالثة  ال��صيفة 

نبيلة عقيلي.

 ي�مية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ت�شريب احللقة الثانية من 
م�شل�شل« �شراع العرو�س« جمددًا

تفاجاأ ع�صاق �صل�صلة اأفالم �رصاع العرو�ش بت�رصيب اأحداث 

احللقة الثانية من امل��صم الأخري من م�صل�صلهم املف�صل عرب 

من�صة »اأمازون برامي« يف اأملانيا لالأ�صب�ع الثاين على الت�ايل، 

وه� ما اأكده لحقاً املتحدث الر�صمي با�صم �رصكة اأمازون.

تداول رواد م�اقع الت�ا�صل الجتماعي عدد من ال�ص�ر ومقاطع 

فيدي� احللقة الثانية، عرب م�قع ريديت وت�يرت، قبل م�عد 

عر�صها الأول على �صبكة »HBO«، والتي ت�صمنت اأحداثها 

حماكمة �صري »جاميي لني�صرت« من قبل اأم التنانني امللكة 

»دينريي�ش تايجريان« و«�صان�صا �صتارك« ليدي وينرتفل، وذلك 

بعد حتالف ج�ن �صن� واآريا لبدء معركتهما �صد ملك الليل، 
لل��ص�ل اإىل العر�ش احلديدي.

اأكد املتحدث با�صم �رصكة اأمازون حقيقة الت�رصيب، م�جهاً 

اعتذاره قائاًل: »متكن عمالئنا يف اأمازون برامي من م�صاهدة 

اأحداث احللقة الثانية ب�صبب خطاأ تقني �ص�ف يتم اإ�صالحه 

قريباً«، وه� متاماً ما قاله املتحدث با�صم �صبكة »اإيه تي اأند 

تي« الأمريكية الأ�صب�ع املا�صي بعد ت�رصيب احللقة الأوىل.

وبالرغم من م�صكلة القر�صنة وت�رصيب احللقتني الأوىل والثانية 

من امل��صم الأخري من م�صل�صل �رصاع العرو�ش، حققت 

م�صاهدات احللقة الأوىل من م�صل�صل الفانتازيا امللحمي عرب 

�صبكة »HBO« نح� 17 ملي�ناً ون�صف امللي�ن، حمققة رقماً 
قيا�صياً جديداً مقارنة بامل��صم ال�صابق.

»ذا كري�س اأوف ليورونا« يت�شدر الإيرادات
ت�صدر فيلم الرعب والإثارة »ذا كري�ش اأوف لي�رونا« اأو )لعنة 

لي�رونا( اإيرادات دور ال�صينما باأمريكا ال�صمالية هذا الأ�صب�ع، 
ح�صبما اأظهرت تقديرات ا�صت�دي�هات ال�صينما م�صاء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي ي�صارك يف بط�لته كل من ليندا كارديليني 
ورمي�ند كروز، اإيرادات بلغت 50ر26 ملي�ن دولر.

وتراجع اإىل املركز الثاين فيلم احلركة واملغامرات والفانتازيا 
»�صازام« الذي ي�صارك يف بط�لته كل من زكاري ليفي ومارك 

�صرتوجن ودجيم�ن ه�ن�ص�، حمققا اإيرادات بلغت 34ر17 ملي�ن 
دولر.

وجاء يف املركز الثالث فيلم ال�صرية الذاتية والدراما »بريك ثرو 
» اأو )اإخرتاق(، والذي ي�صارك يف بط�لته كري�صي ميتز وج��ش 

ل�كا�ش، باإيرادات بلغت 10ر11 ملي�ن دولر.
وحل يف املركز الرابع فيلم اخليال العلمي واملغامرات 

»كابنت مارفل«، الذي ي�صارك يف بط�لته كل من بري لر�ص�ن 
و�صام�يل اإل جاك�ص�ن وج�د ل�، حمققاً اإيرادات بلغت 

10ر9 ملي�ن دولر. وجاء يف املركز اخلام�ش فيلم الفانتازيا 
والك�ميديا »ليتل«، الذي ي�صارك يف بط�لته ريجينا ه�ل واإي�صا 

راي، باإيرادات بلغت 45ر8 ملي�ن دولر.

اأحمد كامل يت�شدر 
يوتيوب يف م�شر بـ 

»متزعلي�س«
   

ت�صدر اأحمد كامل قائمة الأكرث 
م�صاهدة على ي�تي�ب يف م�رص 

بكليبه اجلديد »متزعلي�ش«.
»متزعلي�ش« من كلمات واأحلان 

وت�زيع اأحمد كامل، ومن 
اإخراج اإ�صالم ه�صام. وتخطى 
كليب »متزعلي�ش« 1٫2 ملي�ن 

م�صاهدة، بعد طرحه، عرب 
القناة الر�صمية لكامل على 

ي�تي�ب. يذكر اأن اأحمد كامل، 
بداأ حياته الفنية، مع الراب، ثم 
دخل عامل امل��صيقى التقليدية، 

وجنح يف تقدمي اأغاٍن �صبابية 
بطابع خا�ش وخمتلف، اأبرزها: 

»كان يف طفل«، »يا ليل«، 
»جماذيب«، »خايف من بكرة«، 

»مبقت�ش اأخاف«.

عال الفار�س ممثلة يف رم�شان يف »�شرب العذوب«
الفار�ش،  عال  الأردنية  الإعالمية  تطل 
�صهر  خالل  الأردين  التلفزي�ن  �صا�صة  على 
يف  كممثلة  املرة  هذه  ولكن  رم�صان، 

امل�صل�صل الرم�صاين “�صرب العذوب”.
للمنتج  بدوي  م�صل�صل   « العذوب  �صرب   «

�صارة  الكاتبة  تاأليف  من  حجاوي  ع�صام 
�ص�ار الذهب واإخراج حممد .

وي�صارك يف م�صل�صل » �صرب العذوب » عدد 
و�صام  الفار�ش،  عال  منهم:  الفنانيني  من 
م�صاعني  عال   ، خماي�صة  ح�صن   ، الربيحي 

ج�لييت  العبادي،  حممد  عي�صى،  عبري   ،
�صهري  ال�صم�ر،  حممد  عّ�اد،  جميل  عّ�اد، 
الكرمي  عبد  فهد،  رانيا  جابر،  �صاكر  فهد، 
اجلراح، رفعت النجار، داوود جالجل ، منيا 
عبد الكرمي الق�ا�صمي، ريناد ثلجي، ه�صام 

اخلري،  اب�  ابراهيم  عبا�صي،  غادة  هنيدي، 
�صهاب  ال�ص�ابكة،  طارق  الزواهرة،  ماجد 
اجليزاوي،  ده�صان، حممد  احمد  احلجاج، 
اأمين  اخل�الدة،  �صالح  الق�صاة،  منيب 

ع�صايلة، حممد القرالة.

افتتاح الدورة ال�شابعة من املهرجان الدويل للطبول بالقاهرة
احت�صنت قلعة �صالح الدين الأثرية 
ال�صابعة  الدورة  افتتاح  بالقاهرة، 
للطب�ل  الدويل  املهرجان  من 
ال�صبت  اأم�ش  الرتاثية،  والفن�ن 
اأكرث  من  م��صيقية  فرق  مب�صاركة 
املهرجان  ويتميز  دولة.   20 من 
�صعار  حتت  �صن�يا  يقام  الذي 
ال�صالم«  اأجل  من  الطب�ل  »ح�ار 
اجلمه�ر  مع  التفاعلية  بالعرو�ش 
التي  الفنية«  »ال�ر�صة  خالل  من 
تقام يف الفتتاح واخلتام، مب�صاركة 
الكرنفال  وكذلك  الفرق  جميع 
بقلب  املعز  �صارع  يف  يقام  الذي 
بني  ومن  الفاطمية.  القاهرة 
املهرجان  يف  امل�صاركة  الدول 
واإندوني�صيا  ال�صني  العام  هذا 
وك�ل�مبيا  والهند  واملالديف 
واأرمينيا  والي�نان،  واملك�صيك 

فيما  والأردن،  وال�صع�دية  وب�لندا 
�رصف  �صيف  اأفريقيا  اختريت 
م�رص  ومن  ال�صابعة.  الدورة 
الدلتا  من  �صعبية  فرق  ت�صارك 
واأخرى  والن�بة،  و�صيناء  وال�صعيد 
تابعة ل�زارة الثقافة وكذلك وزارة 

ال�صباب والريا�صة.
وتقام العرو�ش يف �صاحة الهناجر  
�رصق  وحي  ن�رص  مبدينة  الدولية 
�صربا اخليمة مبحافظة القلي�بية.

املهرجان  هام�ش  على  ويقام 
معر�ش للمنتجات اليدوية واحلرف 
الرتاثية بقلعة �صالح الدين وكذلك 
اأمل من�ص�ر  للفنانة  معر�ش نحت 

من حمافظة ال�ادي اجلديد.
وحفالت  اأن�صطة  وت�صتمر 
اأفريل   27 حتى  املهرجان 

اجلاري. 
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 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

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

ظهور موعد تد�سني لندروفر ديفندر 2020 اجلديدة كليًا+تفا�سيل

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رسكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

تعد لندروفر ديفندر اجلديدة 
املوديالت  اأكرث  من  واحدة 
حيث  العام،  هذا  املنتظرة 
موؤخراً  م�ساهدتها  متت 
م�سمار  على  اختبارها  اأثناء 

نوربرجرينج الأملاين.
موقع  تقارير  ح�سب 
CarAdvice الأ�سرتايل، من 
ال�سانعة  تقوم  اأن  املخطط 

ديفندر  بتد�سني  الربيطانية 
�سبتمرب  خالل  كلياً  اجلديدة 
كريجر،  تيم  اأكد  بينما   ،2019
روفر  لند  جاكوار  عام  مدير 
لالت�سالت والعالقات العامة، 
�سيبداأ  بالأ�سواق  طرحها  اأن 

مطلع العام املقبل.
حدث  يقع  اأن  املتوقع  من 
فعاليات  خالل  التد�سني 

املقبل  فرانكفورت  معر�س 
�ستكون  حيث  لل�سيارات، 
دون  كبري  ب�سكل  حم�سنة 
الطرق  على  فقط  تركز  اأن 
الوعرة، لتكون ذات اأداء مميز 
ما  كذلك،  املمهدة  بالطرق 
ا�ستهداف  على  للقدرة  يوؤدي 

عدد اأكرب من امل�سرتين.
ال�سور  لنا  وتو�سح  هذا 

ال�سيارة  قدوم  التج�س�سية 
م�سمم  هوائي  تعليق  بنظام 
اأف�سل على  اأداء  جلعلها تقدم 
نظام  مع  املمهدة  الطرق 
وعمود  م�ستقل  خلفي  تعليق 
جانب  اإىل  لالنحراف  مقاوم 
مم�سات �سدمات، حيث ي�سبه 
ت�ستخدمه  ما  النظام  ذلك 

لندروفر دي�سكفري 5.

!GT-R ني�سان �سنرتا 2020 لديها ميزة ماأخوذة من
خالل فعاليات معر�س �سنغهاي لل�سيارات 2019، قامت ني�سان باإزاحة ال�ستار عن طراز �سيلفي اجلديد كلياً، 

والذي تعد الن�سخة ال�سينية من �سنرتا، وهو ما ي�ساعدنا مبعرفة ما ينتظرنا فور و�سول اجليل اجلديد من 
ال�سيدان ال�سهرية اإىل اأ�سواقنا.

تاأتي �سنرتا ال�سينية اجلديدة كلياً بهيكل عري�س اأكرث مع مركز جاذبية منخف�س لأجل مظهر ريا�سي 
للغاية اأثناء حت�سني التوجيه، حيث ت�ستند لغة الت�سميم على الثقة والقوة، ما ينتج عنه �سكل 
 GT-R جانبي ع�سلي اأكرث مع �سبك اأمامي كبري ون�سبة مقاومة للهواء م�ساوية لطراز

الريا�سي الأيقوين، ما �سيزيد ثباتها وديناميكيتها على ال�رسعات العالية.
ح�سلت املق�سورة كذلك على حتديث �سامل لتح�سل على 3 خمارج 

ملكيف الهواء واثنني من ال�سا�سات التي تت�سمن واحدة مل�سية 
8 اإن�س لنظام الرتفيه املعلوماتي واأخرى رقمية ملونة 

7 اإن�س للعدادات مع القدرة على تقدمي ات�سال �سهل 
بالهواتف الذكية ودعم الأوامر ال�سوتية.

هذا وفيما يتعلق بالأداء، فنجد اأن هناك نظام 
 ،CVT Xtronic قيادة ذكي جديد كلياً مع ناقل

ورغم عدم الإعالن عن معدلت الأداء ر�سمياً، 
اإل اأن ني�سان اأكدت تقدمي حمركها اجلديد 

لتجربة قيادة �سل�سة وممتعة بف�سل تعديالت 
التعليق والتوجيه وزيادة �سالبة الهيكل العامة مع 
ا�ستخدام نظام التحكم الديناميكي املدمج الذي 

يفعل املكابح فور اكت�ساف وجود اأي مطبات اأو 
متوجات بالطريق لأجل احلفاظ على ثبات الهيكل 

وحت�سني جودة الركوب.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

الأ�ضتاذ زقرار احمد ملني
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�ضكن عمارة ب �ضقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�ضر م�ضمون حم�ضر تبليغ اإعذار يف اجلريدة اليومية الوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذ زقرار اأحمد ملني حم�رض ق�شائي لدى حمكمة تيبازة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة املوقع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�شكن عمارة ب �شقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س القائمة يف حق البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 الكائن مقرها ب : �شارع اول نوفمرب تيبازة 

�شد : جودي بدر الدين ، ال�شاكن ب : جتزئة رقم 02 حي التعاونية الناظور 
بناءا على اإعذار من اجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين حمرر من طرف الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س  لفائدة : البنك الوطني اجلزائري 

وكالة تيبازة رقم 438 
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق ر�شالة م�شمنة 

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2018/09/19
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر بلدية الناظور بتاريخ 2018/09/25

بناءا على اأمر بالإذن  بن�رض عقد تبليغ ر�شمي يف اجلريدة الوطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/14 حتت رقم الرتتيب : 19/00282.
قمنا بن�رض  يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�شمون حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119 و 180 من القانون املدين حمرر بتاريخ : 2018/05/02 من طرف الأ�شتاذة 
: م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 يت�شمن : " يذكرونكم باأنكم توقفتم عن دفع الأق�شاط ال�شهرية املتفق عليها مبوجب اتفاقية 
القر�س املربمة بينكم حيث اأن املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد  و الغرامات التاأخريية يقدر ب 1.688.364.23 دج اأي مليون و �شتمائة و ثمانية و ثمانون األف و ثالث مئة و اأربعة و �شتون و 
ثالثة و ع�رضون �شنتيم حيث اأن التفاق املربم بينكم يعطي احلق ملوكلها يف حالة اإخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية بف�شخ اتفاقية القر�س مع املطالبة با�شرتداد املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد 

و الغرامات التاأخريية حيث اأن البنك م�شتعد لت�شوية ودية لذا يرجى منكم التقدم اإىل م�شاحله فور تلقيكم هذا الإعذار 
و لكم اأجل )15( خم�شة ع�رض يوم من اأجل ت�شوية و�شعيتكم اجتاه البنك و ال �شيتم اتخاد الإجراءات القانونية طبقا لن�س املادة 119و 180 من القانون املدين لإ�شرتداد حقوق موكلهم ".

املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

الأ�ضتاذ زقرار احمد ملني
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�ضكن عمارة ب �ضقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�ضر م�ضمون حم�ضر تبليغ اإعذار يف اجلريدة اليومية الوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذ زقرار اأحمد ملني حم�رض ق�شائي لدى حمكمة تيبازة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة املوقع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�شكن عمارة ب �شقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س القائمة يف حق البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 الكائن مقرها ب : �شارع اول نوفمرب تيبازة 

�شد : بن عودة عبد القادر  ، ال�شاكن ب : دوار بن عودة تيبازة  
بناءا على اإعذار من اجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين حمرر من طرف الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س  لفائدة : البنك الوطني اجلزائري 

وكالة تيبازة رقم 438 
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق ر�شالة م�شمنة 

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2018/09/26
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر بلدية تيبازة  بتاريخ 2018/09/27

بناءا على اأمر بالإذن  بن�رض عقد تبليغ ر�شمي يف اجلريدة الوطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/14 حتت رقم الرتتيب : 19/00280.
قمنا بن�رض  يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�شمون حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119 و 180 من القانون املدين حمرر بتاريخ : 2018/05/02 من طرف الأ�شتاذة 
: م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 يت�شمن : " يذكرونكم باأنكم توقفتم عن دفع الأق�شاط ال�شهرية املتفق عليها مبوجب اتفاقية 
القر�س املربمة بينكم حيث اأن املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد  و الغرامات التاأخريية يقدر ب 1.411.071.47 دج اأي مليون و اربعمائة و اإحدى ع�رض الف و واحد و �شبعون دينار جزائري  و 
�شبعة و اأربعون �شنتيم  حيث اأن التفاق املربم بينكم يعطي احلق ملوكلها يف حالة اإخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية بف�شخ اتفاقية القر�س مع املطالبة با�شرتداد املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد 

و الغرامات التاأخريية حيث اأن البنك م�شتعد لت�شوية ودية لذا يرجى منكم التقدم اإىل م�شاحله فور تلقيكم هذا الإعذار 
و لكم اأجل )15( خم�شة ع�رض يوم من اأجل ت�شوية و�شعيتكم اجتاه البنك و ال �شيتم اتخاد الإجراءات القانونية طبقا لن�س املادة 119و 180 من القانون املدين لإ�شرتداد حقوق موكلهم ".

                                                                                                                                                  املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
با�شم ال�شعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�شاء : تيبازة

حمكمة : ال�رضاقة 
الق�شم : �شوؤون ال�رضة 

رقم اجلدول :16/00366
رقم الفهر�س: 16/02707
تاريخ احلكم : 16/04/14

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رضاقة
بتاريخ الرابع ع�رض  من �شهر اأفريل �شنة األفني و �شتة ع�رض 

برئا�شة ال�شيد)ة( : طوري�س �شليمة    قا�شي
و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : بن مو�شى مرمي     اأمني �شبط

و بح�شور ال�شيد)ة( : طهراوي عبد الغاين    وكيل اجلمهورية 
�شدر احلكم الأتي بيانه

بني ال�شيدة :
01(حدة فطومة                               مدعي                        حا�رض

" الدرارية  العنوان : حي �س ل م عمارة "اأ
املبا�رض للخ�شام بوا�شطة الأ�شتاذ)ة( : عايد ن�شيمة

�شد :
01(دايل اأحمد �شهيلة                      مدعي عليه                     حا�رض

العنون : حي �س ل م عمارة "اأ" الدرارية
املبا�رض للخ�شومة بنف�شه 

02(ال�شيد وكيل اجلمهورية ممثل للحق العام        حا�رض                   حا�رض
 

و لهذه الأ�شباب 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رضة علنيا ، ح�شوريا يف اأول درجة 

يف ال�شكل : قبول الدعوى
يف املو�شوع : احلكم باحلجر على املدعى عليها " دايل احمد �شهيلة " ابنة عبد الكرمي و حدة فطومة املولودة بتاريخ 1967/05/17 باجلزائر الو�شط لإ�شابتها بال�شفه ، و تعيني والدتها املدعية " 

حدة فطومة " مقدما عليها لرعايتها و اإدارة �شوؤونها ، مع الزام املدعية بن�رض منطوق هذا احلكم باإحدى اجلرائد اليومية ال�شادرة باللغة العربية .
- اأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية اجلزائر الو�شطى بت�شجيل افتتاح التقدمي على هام�س �شهادة ميالد املحجور عليها دايل احمد �شهيلة و ب�شجالت احلالة املدنية املعدة لذلك ب�شعي من النيابة 

العامة مع حتميل املدعية امل�شاريف الق�شائية  بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح به باجلل�شة العلنية املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين اأعاله و وقعناه و امني ال�شبط .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�ضراقة

حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�شيدة  : �شبيات زهية
العنوان : حي 230 �شكن عمارة اأ رقم 09 بلدية اأولد فايت 

�شد ال�شيد : بن داود حممد 
العنوان : حي 230 �شكن بلدية اأولد فايت 

بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، ق�شم �شوؤون ال�رضة ،بتاريخ : 2018/05/28 ، فهر�س رقم 
: 18/04550 ، جدول رقم : 18/01867 و املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة   بتاريخ : 2018/12/23 ، حتت رقم : 2018/2723

بناءا على  الإذن بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية ال�شادر  عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/03/20 
، رقم 19/1305 ، فهر�س رقم : 2019/1130

وعليه نقوم بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف  حم�رض التبليغ الر�شمي  لل�شند التنفيذي املذكور اعاله  اثباتا ملا تقدم،  
حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية

الأ�ضتاذة/معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة

36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة 
الهاتف:0551196145

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

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة 
تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/03/13فهر�س رقم 19/1028

املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون  الن�رض على نفقة الطالب.
بطلب من :ال�شيد الليلة ر�شيد 

الكائن ب : القرية الفالحية بوزغاية ال�شلف
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�شم التجاري/البحري بتاريخ 2018/05/14  جدول رقم 18/02472 رقم الفهر�س 18/04151 ، امل�شحح للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، الق�شم 

التجاري / البحري ، بتاريخ : 2018/02/05 ، رقم اجلدول : 18/06826 رقم الفهر�س : 18/01208 
و مبقت�شى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بلغنا عن طريق الن�رض
 ال�رضكة ذات الأ�شهم جي بي اأ لتوزيع املواد ال�شيدلنية املمثلة من رئي�س مدير عام 

الكائن مقرها ب:�شارع الإخوة نذير بابا اح�شن اجلزائر العا�شمة  
م�شمون احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�شم التجاري/البحري بتاريخ 05/14/ 2018

الفهر�س  رقم   18/06826 اجلدول  رقم   ،  2018/02/05 بتاريخ   ، /البحري  التجاري  الق�شم   ، ال�رضاقة  ال�شادر عن حمكمة  للحكم  امل�شحح   ،  18/04151  : رقم  فهر�س   ،  18/02472 رقم  جدول 
18/01208

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

املح�ضرة الق�ضائية 

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�ضراقة

حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�شرالتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة ال�شيدة : �شبيات زهية 

العنوان : حي 230 �شكن عمارة اأ رقم 09 بلدية اأولد فايت 
�شد ال�شيد : بن داود حممد 

العنوان : حي 230 �شكن بلدية اأولد فايت 
تنفيذا  لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة  ، ق�شم �شوؤون الأ�رضة ، بتاريخ : 2018/05/28 فهر�س رقم 18/04550 ،جدول رقم 18/01867  

واملمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ : 2018/12/23 حتت رقم : 2018/2723
بناءا على الإذن بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2019/03/20 رقم : 19/1305 ، فهر�س رقم : 

2019/1130
وعليه نقوم بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�شند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة يومية وطنية ال�شادر لفائدة ال�شيدة / 

�شبيات زهية 
�شد ال�شيد : بن داود حممد 

و اإلزامه بدفع مبلغ : خم�شمائة و ع�رضة األف و ت�شعمائة وواحد و ثالثون دينار جزائري الذي ميثل جمموع املبلغ املطالب به + م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية 
للمح�رض الق�شائي .

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�شم ال�شعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�شاء : تيبازة

حمكمة : ال�رضاقة 
الق�شم : �شوؤون ال�رضة 

رقم اجلدول :18/74/044
رقم الفهر�س: 18/08414
تاريخ احلكم : 18/11/29

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رضاقة بتاريخ التا�شع و الع�رضون من �شهر نوفمرب �شنة األفني و ثمانية ع�رض  برئا�شة ال�شيد)ة( : طوري�س �شليمة    قا�شي و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : ع�شنوين �شافية  اأمني �شبط و بح�شور ال�شيد)ة( 
: زروين ن�شيمة   وكيل اجلمهورية 

�شدر احلكم الأتي بيانه
بني ال�شيدة :

01(�شاحلي حميدة ، كرمية ، فوزية             مدعي       حا�رض 
العنوان : طريق الزواوة رقم 01 ال�رضاقة ولية اجلزائر 

املبا�رض للخ�شام بوا�شطة الأ�شتاذ)ة( : عايد ن�شيمة
�شد :

01(م�شباح ت�شعديت                   مدعي عليه      حا�رض
العنون : طريق الزواوة رقم 01 ال�رضاقة ولية اجلزائر

املبا�رض للخ�شومة بنف�شه 
02(�شاحلي حممد الأمني ، �شاحلي حفيظة         مدخل يف اخل�شام      حا�رض

العنوان : طريق الزواوة رقم 01 ال�رضاقة ولية اجلزائر
املبا�رض للخ�شومة بوا�شطة الأ�شتاذ )ة( : حما�س �شهام 

03(�شاحلي �شمرية و �شاحلي ن�شيمة            مدعي عليه       حا�رض 
العنوان : طريق الزواوة رقم 01 ال�رضاقة ولية اجلزائر
املبا�رض للخ�شومة بوا�شطة الأ�شتاذ)ة( : جوزي حليمة 

04( �شاحلي �شوقي                    مدعي عليه        حا�رض
العنوان : طريق الزواوة رقم 01 ال�رضاقة ولية اجلزائر

املبا�رض للخ�شومة بوا�شطة الأ�شتاذ )ة( : حما�س �شهام 
05( وكيل اجلمهورية                    حا�رض        حا�رض

و لهذه الأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رضة علنيا ، ح�شوريا يف اأول درجة 

يف ال�شكل : قبول الدعوى يف املو�شوع : امل�شادقة على تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري حمند طيب بن عثمان املودع لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/04/28 حتت رقم 18 /486 ، و بالنتيجة احلكم باحلجز على املدعى 
عليها " م�شباح ت�شعديت " ابنة عبد الرحمان و ظاهر زينب املولودة بتاريخ 1930/05/23 بقنزات ولية �شطيف ، و تعيني ابنتها املدعية " �شاحلي حميدة " مقدما عليها لرعايتها و اإدارة �شوؤونها ، مع الزام املدعيات بن�رض منطوق هذا 

احلكم باإحدى اجلرائد اليومية ال�شادرة باللغة العربية  اأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية قنزات بت�شجيل افتتاح التقدمي على هام�س �شهادة ميالد املحجور عليها و ب�شجالت احلالة املدنية املعدة لذلك ب�شعي من النيابة العامة 
مع حتميل املدعيات امل�شاريف الق�شائية بالت�شامن  بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح به باجلل�شة العلنية املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين اأعاله و وقعناه و امني ال�شبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

الأ�ضتاذ زقرار احمد ملني
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�ضكن عمارة ب �ضقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�ضر م�ضمون حم�ضر تبليغ اإعذار يف اجلريدة اليومية الوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذ زقرار اأحمد ملني حم�رض ق�شائي لدى حمكمة تيبازة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة املوقع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�شكن عمارة ب �شقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س القائمة يف حق البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 الكائن مقرها ب : �شارع اول نوفمرب تيبازة 

�شد : داودي حبيب ابن حممد ، ال�شاكن ب : حي خن�شي حممد رقم 27 عني تاقورايت   
بناءا على اإعذار من اجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين حمرر من طرف الأ�شتاذة : م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س  لفائدة : البنك الوطني اجلزائري 

وكالة تيبازة رقم 438 
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق ر�شالة م�شمنة 

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2018/09/26
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119-180 من القانون املدين عن طريق التعليق مبقر بلدية عني تاقورايت   بتاريخ 2018/09/30 .

بناءا على اأمر بالإذن  بن�رض عقد تبليغ ر�شمي يف اجلريدة الوطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/14 حتت رقم الرتتيب : 19/00279.
قمنا بن�رض  يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�شمون حم�رض تبليغ اإعذار من اأجل ت�شديد دين طبقا لأحكام املواد 119 و 180 من القانون املدين حمرر بتاريخ : 2018/05/02 من طرف الأ�شتاذة : 
م�شلي مرهون رمي حمامية لدى املجل�س لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رقم 438 يت�شمن : " يذكرونكم باأنكم توقفتم عن دفع الأق�شاط ال�شهرية املتفق عليها مبوجب اتفاقية القر�س 
املربمة بينكم حيث اأن املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد  و الغرامات التاأخريية يقدر ب 1.002.206.53 دج اأي مليون و و اثنان األف و مائتني و �شتة دينار جزائري و ثالثة وخم�شون �شنتيم   حيث 
اأن التفاق املربم بينكم يعطي احلق ملوكلها يف حالة اإخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية بف�شخ اتفاقية القر�س مع املطالبة با�شرتداد املبلغ الإجمايل مع احت�شاب الفوائد و الغرامات التاأخريية حيث 

اأن البنك م�شتعد لت�شوية ودية لذا يرجى منكم التقدم اإىل م�شاحله فور تلقيكم هذا الإعذار 
و لكم اأجل )15( خم�شة ع�رض يوم من اأجل ت�شوية و�شعيتكم اجتاه البنك و ال �شيتم اتخاد الإجراءات القانونية طبقا لن�س املادة 119و 180 من القانون املدين لإ�شرتداد حقوق موكلهم ".

                                                                                                                                                  املح�ضر الق�ضائي
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  �شام�شونغ تعلق على ظهور م�شاكل 

يف �شا�شات هواتفها القابلة للطي

ف�إن  �س�بق،  تقرير  يف  ذكرن�  كم� 
عدًدا من الأ�سخ��ص الذين ح�سلوا 
للطي  الق�بل  على ه�تف �س�م�سونغ 
للمراجعة واجهوا   Galaxy Fold
م�س�كل خمتلفة يف �س��س�ت هواتفهم 
بعد يوم وحيد من ال�ستخدام فقط، 
لنزع  كنتيجة  الذي ظهر  الأمر  وهو 
ال�س��سة  فوق  بال�ستيكية  طبقة 
و�سح  كم�  احلم�ية  لطبقة  مم�ثلة 

نف�ص الأ�سخ��ص.
من   Engadget موقع  ويعترب 
اجله�ز،  على  ح�سلت  التي  املواقع 

املوقع  ن�رشه  م�  بح�سب  لكن 
م�س�كل  اأي  يواجه  مل  اله�تف  ف�إن 
من  اأو  ب�لك�سور  �سواء  مم�ثلة 
ال�س��سة،  على  البال�ستيكية  الطبقة 
على  ح�سل  الوقت  نف�ص  يف  لكنه 
بخ�سو�ص  �س�م�سونغ  �رشكة  من  رد 
كبرية  �سجة  اأث�ر  الذي  املو�سوع 

منذ �س�ع�ت الليل.
حمدود  “عدد  �س�م�سونغ:  وق�لت 
مت   Galaxy Fold عين�ت  من 
تزويده� لو�س�ئل الإعالم للمراجعة. 
وقد و�سلتن� تق�رير حمدودة متعلقة 

يف  الرئي�سي  ال�س��سة  يف  مب�س�كل 
و�سنقوم  به.  زودن�ه�  التي  العين�ت 
بفح�ص  كوري�(  )يف  �سخ�سي  ب�سكل 
�سبب  على  للوقوف  الهواتف  تلك 

امل�سكلة الرئي�سي.”
“ب�سكل  واأ�س�فت ال�رشكة يف رده�: 
حتدثوا  املراجعني  بع�ص  منف�سل، 
على  العلوية  الطبقة  ت�سبب  عن 
ال�س��سة ب�إحداث ال�رشر.” واأردفت 
طبقة  حتمل  الرئي�سية  “ال�س��سة 
بنية  للحم�ية، وهي جزء من  علوية 
ال�س��سة نف�سه� مت ت�سميمه� ملنع اأي 

م�س�كل لل�س��سة واإزالة هذه الطبقة اأو 
اإ�س�فة اأي �سيء فوقه� رمب� يت�سبب 
من  و�سنت�أكد  له�.  اإحداث �رشر  يف 
وا�سحة  املعلوم�ت  هذه  تكون  اأن 
على اله�تف عندم� نوفره للزب�ئن.”  
ه�تف �س�م�سونغ الق�بل للطي ي�أتي 
ب�سعر يق�رب 2،000 دولر اأمريكي، 
اجله�ز  �ست�أخذ  كهذه  م�سكلة  لكن 
اأن ت�أكيد الذين  اإل  ملنحنى الف�سل، 
ال�سبب  ب�أن  الهواتف  على  ح�سلوا 
رمب�  العلوية  الطبقة  لإزالة  يعود 

يخفف من ال�سدمة.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

اإتاحته ل�شاحب املن�شور فقط

اإن�شتقرام تخترب خا�شية 
لإخفاء عداد الإعجاب 

من  العديد  اإن�ستقرام  تخترب 
ثم  ومن  م�ستمر  ب�سكل  املزاي� 
لكن  للم�ستخدمني،  تطلقه� 
تختربه�  التي  الأخرية  اخل��سية 
على  تقوم  لن  فهي  كثرًيا  خمتلفة 
بل  للمن�سة،  جديد  �سيء  اإ�س�فة 
منه�  �سيء  اإخف�ء  على  �ستعمل 
عليه  امل�ستخدمني  اعت�د  لط�مل� 
اإطالق املن�سة قبل عقد من  منذ 

الزمن.
مون�سون  جني  الب�حثة  وبح�سب 
ميزة  تخترب  اإن�ستقرام  ف�إن  ونغ، 

عداد  ب�إخف�ء  مبوجبه�  تقوم 
الإعج�ب اأ�سفل ال�سورة من الو�سع 
ل�س�حب  مت�ح  العداد  واإبق�ء  الع�م 
ت�سعى  حيث  فقط.  املن�سور 
املن�سة اإىل جعل امل�ستخدم يركز 
املن�سور  املحتوى  قوة  على  اأكرث 

ولي�ص عدد مرات الإعج�ب.
يف  حمقة  اإن�ستقرام  تكون  ورمب� 
هذا الأمر، فهذه اخلطوة �ستعجل 
مميًزا  يراه  مب�  يُعجب  امل�ستخدم 
الغري  يراه  م�  بح�سب  ولي�ص  براأيه 
مميًزا وفًق� لعدد مرات الإعج�ب.

»اآ�شو�س« تطلق �شا�شة جديدة 
بتقنية »اأوليد«

�س��سة  اآ�سو�ص  �رشكة  اأطلقت 
ا�سم  حتمل  »اأوليد«،  بتقنية  جديدة 
قي��ص   »ProArt PQ22UC«
لال�ستخدام  وم�سممة  بو�سة   21.6

اجلوال يف املق�م الأول.
ال�س��سة  اأن  اآ�سو�ص  �رشكة  واأ�س�فت 
كيه«   4« بدقة  تعمل  اجلديدة 

درجة  وتبلغ  بيك�سل(   3840x2160(
قنديلة/م2،   330 الق�سوى  ال�سطوع 
وت�سل ن�سبة التب�ين اإىل 1000000:1، 
كم� اأنه� متت�ز بتغطية نط�ق الألوان 
DCI-P3 بن�سبة ت�سل اإىل 99% مع 
مللي   0.1 يتعدى  ل  ا�ستج�بة  زمن 

ث�نية.

»�شوين« تبيع 4 ماليني 
نظارة واقع افرتا�شي

ب�عت نحو 4.2 مليون  اإنه�  ق�لت �رشكة �سوين 
»بالي  الفرتا�سي  للواقع  نظ�رته�  من  وحدة 
�ستي�سن يف اآر«ومع اأن �رشكتي في�ص بوك و«اإت�ص 
تي �سي«، اللتني تعدان اأبرز املن�ف�سني ل«�سوين« 
تك�سف�ن  الواقع الفرتا�سي، ل  يف �سوق نظ�رة 
عن عدد مبيع�تهم� من النظ�رات، اإل اأن �رشكة 
حتليالت ال�سوق »اآي دي �سي« تقدر ب�أن �سوين 
قد �سحنت 463000 نظ�رة يف الربع الرابع من 
2018، مق�رنًة بـ300000 لفي�ص بوك، و230000 
لـ«اإت�ص تي �سي«. ويُعتقد اأن اأحد اأ�سب�ب جن�ح 

اأن  هو  �سوين،  من  الفرتا�سي  الواقع  نظ�رة 
م�ستخدمني  ق�عدة  متلك  الأ�سل  يف  ال�رشكة 
كبرية يف هذا املج�ل من خالل من�سة الألع�ب 
امل�ستخدم  اأن  يعني  م�   ،»4 �ستي�سن  »بالي 
لن  الفرتا�سي  الواقع  تقنية  تبني  يف  الراغب 
الأمر  اأن  حني  يف  النظ�رة،  ل�رشاء  اإل  يحت�ج 
�سي«  تي  و«اإت�ص  لفي�سبوك  ب�لن�سبة  خمتلف 
اللتني ل متلك�ن من�س�ت األع�ب، ويتطلب الأمر 
مبوا�سف�ت  حوا�سب  �رشاء  امل�ستخدمني  من 

قوية واأ�سع�ر ب�هظة لدعم نظ�راتهم�.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�س�ً  نينتندو  الي�ب�نية  الألع�ب  �رشكة   عينت 
ال�س�بق  للرئي�ص  خلف�ً  اأي�م  قبل  له�  جديداً 
ت�ت�سومي كيمي�سيم�، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خطط�ً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �سنت�رو فوروك�وا، 
ي�ب�ين  ين  مليون   100 ب��ستثم�ر  رغبته  عن 
)حوايل ملي�ر( لتطوير األع�ب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وك�نت 
األع�ب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  الع�مني  يف 
اإطالق  مع  احل�ل  هو  كم�  الذكية،  للهواتف 
جه�ز �سويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمه�ً  جم�لً  الهواتف  األع�ب 

وتو�سيع عمله� يف جم�ل الألع�ب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرب�ح�ً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األع�ب 

كم�   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنه� اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
ب�لو�سع  اأكرث  ب�لتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمب� 
اأن  حيث  ال�س�ب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احل�يل 
هذا التحول من �س�أنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  ك�نت  التي  الغي�ب  �سنوات  عن  عو�س�ً 

فيه� التخلي عن تق�ليده� القدمية.



املناولة  بال�رشكات  املحتجني  ممثلي  اأبدى 
باملناطق البرتولية على غرار حا�سي م�سعود وعني 
،يف  التوايل  على  ايليزي  و  ورقلة  بواليتي  امنا�س 
»، عن مت�سكهم  يومية«الو�سط  مع  لهم  ت�رشيحات 
املهنية  مطالبهم  ب�رشعية  و�سفوه  مبا  الكبري 
واالجتماعية على غرار نظام العطل بالت�ساوي بني 
مدة العمل والعطلة 4/4، موازاة مع ذلك فقد �سدد 
لـ  العامل  اأجرة  رفع  �رشورة  على  املتحدثني  ذات 

80 باملائة .
اإىل جانب ذلك فقد اأبدى عمال ال�رشكات املناولة 
وثائق  اإخراج  مبطلب  مت�سكهم  عن   ، املحتجني 
وك�سف  العامل  ك�سهادة  عمله  مكان  يف  العامل 
الراتب ...الخ ، مع اقرتاح و�سع االأيام الزائدة فوق 
 ،« »روليكا  العطل  ك�سف  للعمل يف  املحدد  الوقت 
دون ن�سيان ال�سماح للعامل اخلروج من كل االأبواب 
يف  العامل  حق  وكذا   ، احلياة  بقاعدة   املوجودة 

احل�سول على منح املنا�سبات .

من جهة ثانية فقد جدد عدد من املهتمني مبلف 
الكبري  البالد  بواليات جنوب  املحلية  العاملة  اليد 
، عن دعمهم املطلق والالم�رشوط ملطالب عمال 
من  بالتهرب  اتهموها  التي  املناولة  ال�رشكات 
�سدد  حيث   ، عمالها  حقوق  و�سلب  العمل  قوانني 

وزارة  بني  التن�سيق  �رشورة  على  املتحدثني   ذات 
والتجارة  االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
مع   ، القانون  بتطبيق  املناولة  ال�رشكات  الإلزام 
من  التجارية  ال�سجالت  �سحب  اجراءات  اتخاذ 

املخالفني .

�أحمد باحلاج 

للمطالبة بالتكفل مب�شاكل مهنية و مطالب �جتماعية جتاوزها �لزمن

عمال ال�صركات املناولة بحا�صي م�صعود  وعني امنا�س ي�صعدون
.        حتذير�ت من مغبة �لقر�ر�ت �لتع�شفية �لناجمة عن �الحتجاج 

قام يوم �أم�س �الأثنني عمال �ل�شركات �ملناولة باقليم د�ئرة حا�شي م�شعود بورقلة ، بتنظيم وقفات �حتجاجية متفرقة للمطالبة بالتجاوب �جلاد مع ما و�شفوه 
مبطالبهم �مل�شروعة �شو�ء تعلق �الأمر بال�شق �الجتماعي �أو �ملهني ، مو�ز�ة مع ذلك فقد حذر �ملحتجني م�شريي هذه �ملوؤ�ش�شات �ملناولة من مغبة �لعو�قب 

�لوخيمة �لتي قد تنجر عن جتاهل مطالبهم و�تخاذ �إجر�ء�ت ردعية �شد �ملحتجني .

خالل رم�شان بتلم�شان

50 مليار �صنتيم للتكفل  
ب 60 األف معوز 

.    16 �شوقا لتنظيم �لتجارة

ك�سف وايل والية تلم�سان علي بن يعي�س على 

خالل  الت�سامنية  العملية  درا�سة   هام�س 

�سهر رم�سان املعظم بالوالية   ان م�ساحله 

قد �سطرت برناجما خا�سا ل�سمان رم�سان 

الت�سامنية  العملية  م�ساكل،وت�سهيل  بدون 

من  اال�ستفادة  من خالل  بالوالية  والتجارية 
اأخطاء التجارب املا�سية .

 فعن العملية الت�سامنية ك�سف بن يعي�س عن 

تخ�سي�س  غالف مايل يقدر ب50 مليار �سنتيم 

من اأجل  التكفل  باملعوزين بالوالية  خالل 

�سهر رم�سان املعظم والذين مت  ت�سجيلهم 

بالتعاون مع  البلديات  على م�ستوى  م�سالح 

م�سالح الت�سامن الوطني اأين  مت اإح�ساء 60 

األف معوز على م�ستوى  بلديات تراب الوالية  

، وذلك   التكفل  ي�سملهم  والذين �سوف  ال53 

واالأرامل  واملر�سى  املعوزين  خانة  �سمن 

املنتظر  من  حيث   ، واملطلقات  واملعاقني 

اأن يتم  التكفل بهم بطريقة حتفظ كرامتهم ، 

من جانب اخرى  مت التحقيق مع املح�سنني 

بغية  الرحمة  ملطاعم  املنظمة  واجلمعيات 

خلق تعاون  للتكفل بعابري ال�سبيل  وت�سهيل 

تنظيم  وعن  ومراقبتها  ت�سيريها  عملية 

املواطن  حماية  ول�سمان  التجارية  العملية  

�سطرت  الت�سوق  وت�سهيل  التجار   ج�سع  من 

مديرية  مع  بالتعاون   الوالئية  ال�سلطات 

مو�سمية  اأ�سواق  الإقامة  برناجما  التجارة 

موؤقتة  اأ�سواق  الإقامة  الرتخي�س  مت   حيث 
ب16 بلدية   .

حممد بن تر�ر 

مبقر مديرية توزيع �لكهرباء و �لغاز لبلوزد�د

حملة للتربع اليوم الثالثاء 

بعد  �الأمري عبد �لقادر وعروج وبربو�س

�صيفاق�س يعود اإىل عني متو�صنت 

ماليني  ال�صامت” يهدد  “ال�صارق 
احلوا�صب حول العامل

م�شتغامن 

ثمانية م�صاريع �صياحية قريبا

خطري 

انت�صار خدعة ل�صرقة ح�صابات »اإن�صتغرام«

�ستنظم �رشكة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر بالتن�سيق 
مع الوكالة الوطنية للدم غدا الثالثاء حملة للتربع بالدم 
لبلوزداد،  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  مديرية  م�ستوى  على 

املديرية.  لذات  بيان  االثنني  اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما 
تنظمها  التي  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  و 
املوؤ�س�سة ل�سالح املر�سى تهدف اإىل تر�سيخ ثقافة التربع 

و امل�ساركة و زرع �سلوك ح�ساري و اإن�ساين عام بالدرجة 
االأوىل لدى اجلميع و خا�سة يف اأو�ساط عمال املوؤ�س�سة، 
مقر  االثنني  اليوم  احت�سن  قد  و  امل�سدر  ذات  يو�سح 

حملة  ق�سنطينة  جل�رش  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  مديرية 
العا�رشة  ال�ساعة  انطلقت بداية من  بالدم مماثلة  للتربع 

�سباحا بالتن�سيق مع الوكالة الوطنية للدم. 

ك�سفت ال�سلطات  الوالئية  لوالية عني متو�سنت اأن م�ساحلها 
الكائن ما بني  الدوارين  للمحور  التهيئة   قد با�رشت عملية 
وبني �ساف على م�ستوى  منطقة ر�سقون  ولها�سة  دائرتي 
ال�ساحلية من اأجل جت�سيد الن�سب التذكاري العمالق  للملك 
»�سيفاك�س »  ملك نوميديا الغربية وذلك تنفيذا للتو�سيات 
الذي مت  »�سيفاك�س«  للملك  الدويل  امللتقى  بها  التي خرج 
االأمازيغية  للغة  ال�سامية  املحافظة  طرف  من  تنظيمه  
مت  حيث  املا�سي   العام   نهاية  متو�سنت  عني  بوالية 

ر�سقون   الدوراين مبنطقة  اختيار مكان و�سعه  يف املحور 
مدينة  اأنها  املعروفة  �سيقا  ملوقع  االأقرب  املنطقة  والتي 
�سمن  تدخل  العملية  هذه   ، هناك  و�رشيحه  �سيفاك�س 
خمطط ال�سلطات الوالئية لوالية عني متو�سنت  التي ت�سعى 
اإىل ا�سرتجاع تاريخها ، حيث �سبق واأن اأقامت ن�سبا لالأمري 
عبد القادر ببلدية االأمري عبد القادر التي احت�سنت معاهدة 

تافنة مابني االأمري عبد القادر ودي مي�سال  .
حممد بن تر�ر 

اأمن  يف  ال�سهري  واخلبري  املربمج  اأعلن   
اأمنية  ثغرة  اكت�ساف  بيج عن  املعلومات جون 
“مايكرو�سوفت” تهدد  خطرية يف مت�سفحات 
ويندوز  باأنظمة  العاملة  احلوا�سب  ماليني 
يطلق  التي  الثغرة  هذه  اأن  اإىل  اخلبري  واأ�سار 
قرا�سنة  متكن  ال�سامت”  “ال�سارق  عليها 
يعمل  حا�سب  اأي  اإىل  الو�سول  من  االإنرتنت 
بنظام “ويندوز” ويحوي مت�سفح “اإك�سبلورر” 

اأو “اإيدج” .
واخلطري يف هذه الثغرة هو اأن الهاكرز باإمكانهم 
ا�ستغاللها للو�سول اإىل ح�ساب اإلكرتوين خا�س 
املوجودة  التطبيقات  وجميع  بامل�ستخدم، 

املرور  وكلمات  بياناتها  و�رشقة  حا�سبه  على 
امل�ستخدم  يتوقف  اأن  بعد  حتى  بها  اخلا�سة 

عن ا�ستعمال املت�سفحني.
من  االإنرتنت  قرا�سنة  الثغرة  هذه  متكن  كما 
باملواقع  اخلا�س  االأر�سيف  اإىل  الو�سول 
مت�سفحات  عرب  امل�ستخدم  دخلها  التي 
واملت�سفحات  و”غوغل”  “مايكرو�سوفت” 
عن  “مايكرو�سوفت”  تك�سف  ومل  االأخرى، 
الثغرة  هذه  من  ت�رشرت  التي  االأجهزة  عدد 
حول العامل، لكنها وعدت باإ�سالحها، واإ�سدار 
“اإك�سبلورر”  ملت�سفحات  جديدة  حتديثات 

و”اإيدج”.

اخلدمة  �سياحية جديدة  م�ساريع  ثمانية  �ستدخل 
القادم بوالية م�ستغامن،  خالل مو�سم اال�سطياف 
وال�سناعة  ال�سياحة  مديرة  من  اأ�ستفيد  ح�سبما 
ت�رشيح  يف  معمري  حياة  واأو�سحت  التقليدية 
ال�سياحية  واالإقامات  الفندقية  »املوؤ�س�سات  اأن 
م�ستغامن  بوالية  االإيواء  طاقة  �ستدعم  اجلديدة 
�رشير   950 بزهاء  �رشير   5.087 ب  واملقدرة 
جديد و�ست�ساهم يف توفري اأزيد من مئتي من�سب 

�سغل دائم.«
نف�س  -ت�سيف  املو�سم  هذا  خالل  و�سيتم 
امل�سوؤولة- فتح 5 فنادق واإقامات �سياحية بقطب 
ال�سياحي  التو�سع  ومبنطقة  ب�سابالت  االمتياز 
بو�سط  ح�رشي  وفندق  مزغران  ببلدية  باأوريعة 
مدينة م�ستغامن ونزل طريق ببلدية �سريات واجلزء 
اخلا�س باحلديقة املائية  وامل�سابح الأحد فنادق 

منطقة �سابالت.

ل�رشقة  اإن�ستغرام،  تطبيق  على  خدعة  موؤخرا  انت�رشت 
ح�سابات امل�ستخدمني وبياناتهم، وذلك من خالل حتذير 
اأ�سحاب احل�سابات من تواجدهم على »القائمة البذيئة«. 
وتعتمد اخلدعة على قيام ح�ساب بالتوا�سل مع اأ�سخا�س 
اأ�سمائهم  اأن  من  وحتذيرهم  اإن�ستغرام،  تطبيق  على 
وعندما   )Nasty List( بذيئة«  »قائمة  �سمن  موجودة 
يزور ال�سخ�س �سفحة ذلك احل�ساب، يجد رابطا للموقع 
الذي من املفرت�س اأن الالئحة موجودة فيه، بح�سب ما 
ذكرت مدونة »Bleeping Computer« اخلا�سة باأمن 
املعلومات، وما اأن ي�سغط امل�ستخدم على الرابط لروؤية 
تبدو  ل�سفحة  حتويله  يتم  حتى  احلقيقية،  غري  القائمة، 
اإال  باإن�ستغرام،  اخلا�سة  الدخول  ت�سجيل  �سفحة  وكاأنها 
اأنها يف احلقيقية عبارة عن خدعة للح�سول على بيانات 

امل�ستخدم، ومنحها للقرا�سنة.

ملطالبة  اخلدعة  هذه  ا�ستخدام  يتم  ما  وغالبا 
مالية  مبالغ  بدفع  بياناتهم  �رشقت  الذين  امل�ستخدمني 

ليتمكنوا من ا�ستعادة ح�ساباتهم امل�رشوقة.
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تيبازة

ا�صتحداث 13 �صوقا 
جواريا ت�صامنيا 

 2019 لرم�سان  بالتح�سري  املكلفة  الوالئية  اللجنة  قررت 
خمتلفة  الت�سامن«  و  ل«الرحمة  �سوقا   13 ا�ستحداث 
اأم�س  علم  ، ح�سب  تيبازة  والية  مناطق  التخ�س�سات عرب 
اأ�سواق  ت�سمن  و  للوالية.  العامة  االأمانة  لدى  االإثنني 
الوالية  دوائر  عرب  اإن�سائها  املزمع  الت�سامن«  و  »الرحمة 

اإ�ستعدادا ل�سهر رم�سان املبارك ل�سمان ت�سويق » اخل�رش 
و الفواكه و اللحوم باأ�سنافها و املواد الغذائية و احلليب«  
خل�س  كما   ، »منتج-م�ستهلك«  املبا�رش  البيع  قاعدة  وفق 
حممد  تيبازة  وايل  برئا�سة  الوالئية  اللجنة  اإجتماع  اإليه 
بو�سمة و ح�سور االأمني العام ح�سان لباد املكلف مبتابعة 

امللف وكذا خمتلف الفاعلني. 

وهر�ن

 توقيف �صخ�صني يف 
ق�صية تزوير العملة 

�سخ�سني  توقيف  من  وهران  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 
متورطني يف ق�سية تزوير العملة الوطنية واالأجنبية لغر�س 
طرحها للتداول، ح�سبما علم اأم�س االإثنني من هذه الهيئة 
االأمن احل�رشي  العملية من طرف م�سالح  االأمنية. ومتت 
16 لوهران حيث مت توقيف رعيتني اأجنبيتني )من جن�سيات 
اإفريقية( يبلغان من العمر 30 و34 �سنة متورطني يف ق�سية 
التزوير وا�ستعمال املزور مع احليازة على اأدوات ومعدات 
للتداول  طرحها  لغر�س  وال�سعبة  الوطنية  للعملة  التزوير 
التوقيف  عملية  متت  و  التزوير.  معدات  حجز  مت  فيما 
بناء على حتريات ذات امل�سالح حول وجود �سخ�سني من 
جن�سيتني خمتلفتني يقومان بتحويل احد امل�ساكن بو�سط 
مدينة وهران لور�سة �رشية للتزوير وا�ستعمال املزور ليتم 

ا�ست�سدار اإذن بالتفتي�س من اجلهات الق�سائية للم�سكن.

غليز�ن

200 معلم يحالون 
على البطالة الإجبارية

غيليزان  لوالية  الوطنية  الرتبية  مديرة  اأ�سدرت 
االق�سام  اإلغاء  على  تن�س  تعليمة  هدايات  حري�س 
وذلك  ابتدائية  مدر�سة   200 من  باكرث  التح�سريية 
املدر�سية  املطاعم  يف  امل�سجل  النق�س  ملواجهة 
اأين �ستحل االق�سام التح�سريية حمل املطاعم بعد 
حتويلها اىل حجرات للطهي واالكل وتقدمي وجبات 
تكون  ايجابيات  لها  ماتكون  بقدر  العملية  �ساخنة 
ال100  عن  يزيد  ما  وان  خ�سو�سا  اأكرث  �سلبياتها 
معر�سني  اأ�سبحوا  التح�سريية  باالأق�سام  معلم 
للف�سل اأو البطالة احلتمية ف�سال على حرمان اأكرث 
املو�سم  خالل  الدرا�سة  من  تلميذ  اآالف   04 من 
املقبل 2020/2019 اجلريدة نقلت ان�سغاالت اأولياء 
مديرة  اإىل  اجلمعيات  روؤ�ساء  من  وعدد  التالميذ 
تعذر  انه  اإال  عليها  للرد  هدايات  حري�س  الرتبية 

عليها ذلك الرتباطات املديرة مبهام اأخرى
�س   �أ

بجاية 

خم�صة قتلى يف حادث 
مبنطقة لعزيب

اآخرون  �سبعة  اأ�سيب  و  م�رشعهم  اأ�سخا�س  خم�سة  لقي 
االثنني يف  اأم�س  حالة خطرية  ثالثة يف  بينهم  من  بجروح 
نفعية  �سيارة  و  مقطورة  ن�سف  �ساحنة  ا�سطدام  حادث 
بني  لعزيب  باأعايل   26 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 
�سيدي عي�س و ايفري اوزالقن )60 كلم غرب بجاية(، ح�سب 

احلماية املدنية.
واأو�سح امل�سدر اأن ال�سحايا هم عمال �رشكة حملية كانوا 
نقلوا نحو م�ست�سفى �سيدي عي�س،  على منت �سيارة نفعية 
يتم  مل  و  خطرية،  بجروح  اأ�سيبوا  اجلرحى  اأن  اإىل  م�سريا 
يحتمل  انه  غري  احلادث،  لهذا  احلقيقية  االأ�سباب  حتديد 
ت�سبب الطريق الزجلة بفعل �سقوط االأمطار �سبيحة اليوم 
حتقيقا  الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  ذلك  اثر  و  فيه 

لتحديد االأ�سباب احلقيقية له.
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