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رئي�ص الوكالة الولئية للت�سغيل بورقلة 
حممد رايق يك�سف لـ"الو�سط"

هناك من يحاول �سرب 
 ا�ستقرار الوكالة 

عرب ال�سائعات  

املخت�سة يف القانون بن عبو فتيحة :

 تاأجيل الرئا�سيات اأدخل
 يف اأزمة م�سطنعة 

مديريات ال�سغال العمومية للغرب وموؤ�س�سة ت�سري الطرق ال�سريعة

  اإعذارات باجلملة اإىل جممع 
 حداد قبل االإحالة على الق�ساء 

�سركة "اأوا" العمانية مبر�سى احلجاج بوهران

 م�سرع �سابط �سرطة �سقط 
من اأعلى الر�سيف البحري  

اإطارات و منا�سلون من الأرندي بوهران:

الوالءات" ل�سالح  الكفاءات  هم�س  " اأويحي  



مادة  من  الوفري  الإنتاج  مكن 
ولية  حققته  الذي  العد�س 
املو�سم  خالل  اأهرا�س  �سوق 
األف   50( املن�رصم   الفالحي 
قنطار( والذي جمع منه 35 األف 
احلدودية  الولية  هذه  قنطار 
الأوىل  املرتبة  احتالل  من 
ح�سب  اجلمع,  حيث  من  وطنيا 

رئي�س  الأحد  اأم�س  به  اأفاد  ما 
حممد  ال�سيد  الفالحة  غرفة 
يزيد حمبلي. و يف ت�رصيح على 
لفائدة  حت�سي�سي  لقاء  هام�س 
الغرفة  ذات  مبقر  الفالحني 
اأو�سح املتحدث اأنه »مت جت�سيد 
عملية جني و جمع هذه الكمية 
 2600 عرب  العد�س  من  الهائلة 

الكمية  تتجاوز  مل  بعدما  هكتار 
املادة  هذه  من  جنيها  مت  التي 
خالل مو�سم 2016 / 2017 اأربعة 
)4 ( اآلف قنطار«. و اأرجع ذات 
امل�سدر �سبب جني وجمع هذه 
الكمية الهامة اأ�سا�سا اإىل »تنفيذ 
برنامج ا�سرتجاع الأرا�سي البور 
واإدخالها �سمن الدورة الإنتاجية 

للفالحني  الكبري  والتجاوب 
بالنظر لتح�سن اإيراداتهم ف�سال 
عن عديد احلمالت التح�سي�سية 
حول  الغرفة  نظمتها  التي 
الأرا�سي  امت�سا�س  �رصورة 
زراعة  يف  وا�ستغاللها  البور 
البقوليات وكذا توفري بذور ذات 

نوعية جيدة«.

ميناء بني �صاف

 الـــــ�سفن املـــــهمـــلة
 تهدد نـ�ساط ال�ســـيد
ال�سلطات   من  متو�سنت  عني  ولية  مبيناء  ال�سيادون  طالب  

ال�سيد  اإنقاذ  مينائي  اأجل  العاجل من  التدخل  للبالد   العليا 

بالولية من التوقف ومعه اأكرث من 3000 �سياد يعمل  بالقطاع  

مينائي  من  كل  يعي�سها  التي  الكربى   امل�ساكل  بفعل  وذلك 

اأنواع  باإنتاج خمتلف  وطنيا  املعروفان  وبوزجازر  �ساف  بني 

على  متو�سنت  عني  ترتبع  الذي  ال�رصدين  وخا�سة  الأ�سماك 
اإنتاجه بالوليات الغربية .

ميناء  تهيئة  قرار   بعد  ارتاحوا  اأنهم  ال�سيادون  واأ�سار  هذا 

ت�سعينات  منذ  عالقا  ظل  الذي  املطلب  ,وهو  �ساف  بني 

خالل  الو�سية  الوزارة  عليه  توافق  اأن  قبل  املا�سي  القرن 

ال�سنتني املا�سيتني اإل اأن تاأخر اأ�سغال  تهيئة ميناء بني �ساف 

اأكتوبر 2017 �ساعفت  املتوقفة بعد انطالقتها  خالل �سهر 

من  معاناتهم , حيث وعو�س اأن يتم الأ�سغال قامت املوؤ�س�سة 

املكلفة بالأ�سغال بتحطيم البنية التحتية للميناء وحفر اأجزاء 

اكتظاظا  ويعي�س  لال�ستغالل,  ما جعله غري �سالح  منه  كبرية 

هذا   , بامليناء  ن�سيطة   مركبة   200 من  اأكرث  جند  اإذ  كبريا 

�ساأنه  جتاوزامل�ساكل  الذي كان من  الأخري  ورغم  الجتماع 

اأ�سهر لإمتام  مع املوؤ�س�سة املكلفة بالأ�سغال ومت منحها 04 

امل�رصوع لكن دون جدوى  فقد مت  جتاوز املهلة دون النطالق 

يف الأ�سغال , حيث كان من املفرو�س ربط  امليناء بالكهرباء 
واملاء .

م.ب

بني 23 �إىل 24 مار�س 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 8 اأ�سخا�ص

�سوق اأهرا�ص الأوىل وطنيا يف اإنتاج العد�ص 

خبر في 
صورة

�صركة »�أو�« �لعمانية مبر�صى �حلجاج بوهر�ن

م�سرع �سابط �سرطة �سقط 
من اأعلى الر�سيف البحري 

اخل�سر ي�سنعون اأجواء رائعة

بعدد  جتمعه  �سورة  فيغويل  �سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  ن�رص 
التوا�سل  موقع  على  ح�سابه  عرب  وذلك  اولطني  املنتخب  لعبي  من 
الالعبني  من  عدد  رفقة  ال�سورة  يف  ظهر  اأين  »تويرت«,  الجتماعي 
املحليني واملحرتفني يف �سورة عطال, احلار�س غايا مرباح, نعيجي, 
جتمع  مرحة  عناأجواء  ابانت  والتي  وماندي,  ح�ساين  لكحل,  حمرز, 

جميع الالعبني يف ترب�س اخل�رص.

اجلمهور القبائلي بقوة يف ودية راد �ستار

�سجل جمهور �سبيبة القبائل ح�سورا قويا مبلعب »مي�سال هيدالغو« 
من اأجل متابعة املباراة الودية التي خا�سها الفريق اأول اأم�س اأمام 
راد �ستار, حيث بلغ العدد ما يقارب 6000 منا�رص �سجل ح�سوره من 
املدرجات رغبة يف م�ساهدة فريق القلب وت�سجيعه عن قرب, واأقدم 

جمهور »الكناري« بفرن�سا برفع �سورة التيفو و�سنعوا اأجواء رائعة.

 23 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
غاية  اإىل  و   2019 مار�س   24 اإىل 
ال�ساعة  على  اليوم  هذا  �سبيحة 
الثامنة �سباحا )اأي خالل 24 �ساعة 
احلماية  وحدات  �سجلت  الأخرية( 
عــدة  يف  تدخل   2493 املدنية 

وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 
ال�ستغـاثة  تلقي مكاملات  اإثر  على 
هذه  املواطنني,  طرف  من  
التدخالت �سملت خمتلف جمالت 
�سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة 
املتعلقة بحوادث املرور, احلوادث 

اإخمــاد  املنزلية, الإجالء ال�سحي, 
احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.

احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
حوادث  عدة  اثر  على  املدنية 
املرور منها 05 الأكرث دموية  ت�سببت 
اإ�سابة  22  اأ�سخا�س  و  يف وفاة 8 

اأثقل ح�سيلة �سجلت يف   , جريحا  
ولية الأغواط  بوفاة 06 اأ�سخا�س 
اإثر  بجروح   اآخرين    06 اإ�سابة   و 
ا�سطدام بني �سيارتني على م�ستوى 
و  بلدية  الوطني  رقم 23   الطريق 

دائرة قلتة �سيدي �سعد.

اأم�س,  اأول  م�ساء   لقي 
ال�رصطة  يف  اأول  مالزم 
بلقامي«  حبي  »بن  املدعو 
�ساحب 29 عاما م�رصعه , 
باملركب العماين اجلزائري 
و  الأمونياك  لإنتاج  اأوا«   «
اأين  اجلودة,  عالية  اليوريا 
يعمل  الذي  ال�سابط  لفظ 
يف م�سلحة حماية و حرا�سة 
اأرزيو  اأنفا�سه  مبيناء 
بجروح  متاأثرا  الأخرية 
م�ستوى  على  عميقة 
من  �سقوطه  عقب  الراأ�س 
بينما  اأمتار   5 الـ  يفوق  علو 

م�ستوى  على  يتجول  كان 
حتديدا  البحري  الر�سيف 
اجلزائرية  العمانية  ب�رصكة 
باملنطقة  لالأمونياك 
احلجاج  مبر�سى  ال�سناعية 

55 كلمرت �رصقي وهران.
بن   « امل�سمى  ال�سحية 
من  البالغ   « بلقا�سم  حبي 
املنحدر   , �سنة   29 العمر 
ولية  مزغران  منطقة  من 
م�ستغامن كان يتجول ح�سب 
زمالءه فوق الر�سيف كا�رص 
الأمواج غري اأن موجة عاتية 
نحو  به  دفعت  و  باغته 

 5 من  اأكرث  علو  من  البحر 
ليقع فوق �سل�سلة من  اأمتار 
فورها  و  احلادة  ال�سخور 
كانوا  الذين  زمالءه  تدخل 
باإجالئه  قاموا  و  باجلوار 
قبل اأن تبتلعه اأمواج غري اأن 
جراحه العميقة و اخلطرية 

عجلت يف وفاته .
الدرك  كتيبة  جهتها  من 
احلجاج  مبر�سى  الوطني 
قامت بفتح حتقيق ملعرفة 
احلادث  هذا  مالب�سات 

الأليم . 
�أ. بن 

اجلزائر ال�ساد�سة عربيا كاأقوى اجليو�ص يف اأعماق البحار
املرتبة  اجلزائر  احتلت 
كاأقوى   عربيا  ال�ساد�سة 
البحار  اأعماق  يف  اجليو�س  
وهذا  ح�سب ما ك�سفته بيانات 

خمت�س  موقع  عن  �سادرة 
بينما  ـ  الع�سكرية  بال�سوؤون 
دولتني  امتالك  البيانات  تظهر 
عربيتني فقط لغوا�سات قتال, 

غوا�سات(   6( اجلزائر  وهما 
وفقا  غوا�سات(   4( وم�رص 
 ,  2019 لعام  املوقع  لبيانات 
ال�سمالية  كوريا  تفوقت   فيما 

عامليا من حيث عدد غوا�سات 
غوا�سة,   86 بامتالكها  القتال 
واأمريكا  ال�سني  من  كل  تليها 

ورو�سيا واإيران.
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نظم املئات من اأفراد الدفاع الذاتي 
احتجاجية  وقفة  اأم�س،  بامل�سيلة 
امل�سافرين  لنقل  الربية  باملحطة 
بعدها  ليتنقل  الوالية  بعا�سمة 
م�سرية حا�سدة جابت  املحتجون يف 
لتمديد  مناه�سة  الوالية  �سوارع 
 ، بوتفليقة  للرئي�س  الرابعة  العهدة 
حاملني الراية الوطنية والفتات حتمل 
�سعارات متنوعة، وقد ردد املحتجون 
ال�سعب  »اجلي�س  بينها  من  �سعارات 

 ،« ديقاج  »االأفالن   ، خاوة«  خاوة 
لرتميم  »ال   ، ال�سهداء«  فل�سطني   «
عند  امل�سرية  وتوقفت   ، النظام« 
طالبو  كما  امل�سيلة  والية  مقر 
مت  التي  ال�سيا�سية  الوجوه  بتغيري 
ب�رضورة  مطالبني  موؤخرا،  تعيينها، 
اختيار �سخ�سيات جديدة لالإ�رضاف 
تخرج  ومل  القادمة  املرحلة  على 

املظاهرة عن اإطارها ال�سلمي .
عبدالبا�سط بديار

الأرندي يف مواجهة  توازنات  املرحلة اجلديدة

اأويحي يتم�سك بالكر�سي و مالح يهدد ب�سحب الب�ساط
يعرف بيت احلزب الثاين للموالة فو�سى عارمة بني الوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى ومناوئيه، يف ظل جمع 3580 منا�سل �سده مع الدعوة لتنظيم 

التن�سيقية الوطنية للموؤمتر ال�ستثنائي اجلامع والعودة مللف ال�سكوى الق�سائية �سده، ومت�سك هذا الأخري عرب اجتماعه باأمناء املكاتب الولئية.

�سارة بومعزة

الوطني  للتجمع  العام  االأمني  اجتمع 
باأمناء  اأويحيى  اأحمد  الدميقراطي، 
بح�سور  للحزب،  الوالئية  املكاتب 
ملناق�سة  الوطني  املكتب  اأع�ساء 
ال�ساحة  على  ال�سائدة  االأو�ساع 
الوطنية، يف ظل الظروف التي ي�سهد 
ظل  يف  خا�سة  تراجعا،  احلزب  فيها 
ملوؤمتر  الداعني  اأويحيى  مناوئي 
ا�ستثنائي مع رف�س جماهري احلراك 
اجماال  املواالة  الأحزاب  ال�سعبي 

واعتبار توبتها متاأخرة بح�سبهم.
موجة  للحزب  العام  االأمني  وي�سهد 

اأخيه  ا�ست�سافة  اآخرها  الهجمات  من 
له،  املناه�سة  والت�رضيحات  العيفة 
الذي  اخلطاب  ازدواج  لها  ي�ساف 
اأويحيى  بني  قيادة احلزب  فيه  دخلت 
�سهاب  للحزب  الر�سمي  والناطق 
�سديق وحديثه من اأن خيار بوتفليقة 
�سعف ب�سرية، م�سيفا باأن القوى غري 
التي �سريت املرحلة،  الد�ستورية هي 
اليوم  بيان يف  احلزب يف  يرد  اأن  قبل 
باأنه  الت�رضيحات  مربرا  املوايل 
اال�ستفزازية  االأ�سئلة  على  ردا  جاءت 
لل�سحفي. من جهته املرت�سح لالأمانة 
واملناوئ   2016 يف  للحزب  العامة 
يف  اأكد  مالح،  بلقا�سم  الأويحيى 

جمعوا  اأنهم  لـ«الو�سط«  ت�رضيح 
3580 منا�سل راف�سا الأويحيى، قائال 
اأم�س،  اأويحيى  اجتماع  يهمهم  ال  اأنه 
التح�سري  على  منح�رض  تركيزه  واأن 
للتح�سري  الوطنية  التن�سيقية  الجتماع 
م�سيفا  اجلامع،  اال�ستثنائي  للموؤمتر 
باالإ�ستقالة  اأويحيى  يطالبون  اأنهم 
ا�ستثنائي  ملوؤمتر  والدعوة  ومكتبه 
بلدية  رئي�س  اأو�سح  جهته  من  جامع. 
واملدير  �سابقا،  الو�سطى  اجلزائر 
احلايل ل�سافك�س، الطيب زيتوين، من 
خالل حوار له مع موقع كل �سيء عن 
اجلزائر، قال اأن اإعالن اأويحيى تاأييده 
احلراك ال�سعبي باأنه نكتة، واأنه “يريد 

“النا�س  اأن  غري  التموقع”،  اإعادة 
عنها  عفا  التي  املناورات  يدركون 
الزمن والتي ال ميكنك تغيري مو�سعها 
االآن”، م�سيفا اأنه يتعني على معار�سيه 
بخا�سة يف املجل�س واملكتب الوطني، 
مرفو�س  باأنه  له  ال�سورة  تو�سيح  اإىل 
لعقد  املقبل  االأ�سبوع  حمددا  �سعبيا، 
الوطني،  للمجل�س  اال�ستثنائية  الدورة 
اأع�ساء املجل�س ملقاطعة هذه  داعيا 
يعد  مل  اأويحيى  اأن  معتربا  الدورة، 
واأ�ساف  االأرندي.  يف  �سيء  اأي  ميثل 
زيتوين باأن معار�سي اأويحيى ينظمون 
للرحيل،  دفعه  اأجل  من  �سفوفهم 
املوؤ�س�سة  االطارات  جميع  وح�سد 

ك�سف  كما  الغر�س،  لهذا  لالأرندي 
طويل  وقت  منذ  يلتقون  كانوا  اأنهم 
�سكوى  قدموا  واأنهم  الغر�س،  لهذا 

الق�سائي  اأويحيى على امل�ستوى  �سد 
جمع  يوا�سلون  واأنهم   .2016 �سنة 

التوقيعات لالإ�رضاع يف تنحيته.

 بعدما دعت املعار�سة اجلي�ش 
لال�ستجابة ملطالب ال�سعب

تخوفات من »القابلية ل�سيطرة 
الع�سكري على املدين«

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  تخوف 
عامر   3 اجلزائر  بجامعة 
حول  له  قراءة  يف  م�سباح، 
االأخري  املعار�سة  اجتماع 
ل�سيطرة  بالقابلية  اأ�سماه  مما 
خا�سة  املدين،  على  الع�سكري 
املعار�سة  قوى  طالبت  بعدما 
با�ستحداث هيئة رئا�سية ودعوة 
لال�ستجابة  اجلي�س  موؤ�س�سة 
اأن  قائال  ال�سعب،  ملطالب 
عر�ستها  التي  الطريق  خريطة 
املعار�سة وكان يفرت�س فيها اأن 
تكون بديلة للخريطة املقرتحة 
من  »لكن  ال�سلطة،  قبل  من 
االقرتاحني  كال  اجلوهر  حيث 
اإال يف نقطة واحدة  ال يختلفان 
اجلي�س  املعار�سة  دعوة  وهي 
يف  امل�ساعدة  اأجل  من  للتدخل 
وو�سف  ال�سيا�سية«.  االأزمة  حل 
الدعوة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
كونه متعلق  املاأ�ساوي  باجلانب 
الع�سكري  ل�سيطرة  بالقابلية 
تعك�س  اأنها  قائال  املدين،  على 
الثقافة  يف  اال�ستبداد  خا�سية 
الذين  »اإن  مو�سحا  ال�سيا�سية، 
يبحثون  اجلي�س  تدخل  يريدون 
�سفقة  لعقد  ا�ستدراجه  عن 
اأجل احل�سول على ال�سلطة  من 
م�ستمر  كتقليد  فيها  والبقاء 
م�سيفا  اال�ستقالل«،  عهد  منذ 
ذلك،  من  ماأ�ساوية  االأكرث  اأن 
ال�سلطة  ت�سف  املعار�سة  اأن 
الد�ستورية«،  غري  »بالقوى 
الد�ستور  تنتهك  اأنها  حني  يف 
يف  اجلي�س  توريط  بوا�سطة 
فقط  اأجل  من  ال�سيا�سة  �سوؤون 
اإزاحة اخل�سوم، بح�سبه، م�سبها 
بتايالندا  حدث  مبا  الو�سع 
عجزت  عندما   ،2014 عام 
حل  عن  وال�سلطة  املعار�سة 
باالإطاحة  اجلي�س  فقام  االأزمة، 
ال�سلطة  يف  والزال  باحلكومة 
مل  ثانية  جهة  من  اليوم.  اإىل 
يف  اجلي�س  تدخل  ي�ستبعد 
وعدم  االن�سداد  ا�ستمرار  حالة 
التو�سل اإىل اآلية الإطالق مبادرة 

احلوار ال�سيا�سي؛ حمددا جملة 
لهكذا  وال�سلبيات  االإيجابيات 
خيار يف اأنه يتيح ا�ستعادة االأمن 
واملحافظة  الفو�سى  واإنهاء 
على موؤ�س�سات الدولة يف العمل؛ 
ال�سيا�سية؛  احللول  فر�س  مع 
اللعبة  على  ال�سيطرة  باملقابل 
وزيادة  البالد؛  يف  ال�سيا�سية 
النفوذ الع�سكري واحللول االأمنية 
وخيارات  ال�سيا�سة  �سوؤون  على 
املجتمع؛ وما يتبعها من تراجع 
دور املجتمع ال�سيا�سي واملدين 
الوطنية؛  ال�سيا�سة  �سناعة  يف 
الدميقراطي؛  التحول  وعطب 
بني  الفجوة  ات�ساع  اإمكانية  مع 
وت�ساعد  وال�سعب؛  اجلي�س 
لالإحباط  كنتيجة  التطرف 
دائرة  وات�ساع  ال�سيا�سي 

االغرتاب داخل املجتمع.
على  م�سباح  عامر  وراهن 
التوافق  فكرة  يف  احلل  �سياغة 
تكون  وطنية  �سخ�سية  على 
الدولة،  مر�سحة ملن�سب رئي�س 
ت�سكل حزبا �سيا�سيا من احلراك 
برناجمه  يت�سمن  ال�سعبي، 
امل�سرتكة  املفردات  ال�سيا�سي 
ملطالب ال�سعب العامة، وخا�سة: 
االإن�سان،  حقوق  الدميقراطية، 
العالقات  م�سمون  جت�سيد 
مكافحة  املدنية-الع�سكرية، 
الف�ساد، تعهد ا�ستمرارية التحول 
من  واالنتقال  الدميقراطي، 

االقت�ساد الريعي اإىل املنتج.
�سارة بومعزة

امل�سيلة 

اأفراد الدفاع الذاتي يحتجون يف م�سرية �سلمية �سد التمديد

اإطارات و منا�سلون الأرندي بوهران يق�سفون اأويحي:

»اأنت ديكتاتور و هم�ست الكفاءات ل�سالح الوالءات«

اأكدوا رف�سهم للتدخل اخلارجي واجلهوية

عمال البلديات يحتجون واالأ�سالك امل�سرتكة يدعمون

فتح اأم�س، العديد من اإطارات و 
منتخبي و منا�سلي حزب التجمع 
بوهران،  الدميوقراطي  الوطني 
للحزب  العام  االأمني  على  النار 
اأحمد اأويحي،حيث قال الربملاين 
ال�سابق و االإطار باحلزب حممد 
اأنه  اإعالمي،  ت�رضيح  يف  بورا�س 
الذين  احلزب  ت�سفية  من  البد 
االأرندي حيث  اأف�سدوا  و  �سوهوا 
بقرارات  ي�سري  احلزب  اأ�سبح 
و   ،« املنا�سلني  من  بدال  فوقية 
ن�سفي  اأن  اليوم  بد  ال   « اأ�ساف 
احلزب كاأبناء حقيقيني لالأرندي 

احلقيقية  االإطارات  خالل  من 
و  عامة  جمعيات  طريق  عن 
ما  عك�س  للدميوقراطية   العودة 
اأين  ال�سابق  يف  به  معموال  كان 
من  �سيء  كل  حت�سري  يتم  كان 
لو�سع  تو�سيات  و  ختامي  بيان 

املنا�سلني اأمام االأمر الواقع » .
ترية  بن  حميد  االإطار  جهته  من 
 « قائال  اأويحي  اأحمد  و�سف 
انت ديكاتور يا اأويحي و ال حتب 
االأرندي  و  احلقيقيني  املنا�سلني 
وفق  ي�سري  يكن  مل  عهدك  يف 
هناك  كان  لو  و  الدميوقراطية 

يبقى  ال  حقيقية  دميوقراطية 
ع�رضين  ملدة  احلزب  راأ�س  على 
الوالءات  اأ�سحاب  حتب  و  �سنة، 
االأوفياء  املنا�سلني  ح�ساب  على 
و  بالوطنية  يتمتعون  الذين  و 
قمت  الذين  ال�سجاعة  و  الكفاءة 
عرب  اإق�سائهم  و  بتهمي�سهم 
املجال�س  منها  منا�سبات  عدة 
االإ�ستحقاقات  و  الوطنية 
اأن  بالذكر  جدير   .« االإنتخابية 
الغرب  بعا�سمة  االأرندي  حزب 
ال�سنتني  خالل  عرف  وهران 
كوادره  يف  حاد  نزيف  الفارطتني 

و  عديدة  اإ�ستقاالت  خالل  من 
على  االأفالن،  بحزب  اإلتحاقهم 
غرار املنتخب باملجل�س ال�سعبي 
بئر  مقاطعة  رئي�س  و  الوالئي 
اجلري �سابقا كاهية ثاين نزمي عمر 
و رئي�س بلدية ال�سانيا يحي بوناقة 
النتائج  عن  ناهيك   . غريهم  و 
االأرندي  بها  حظي  التي  الباهتة 
و  املحليات  و  الت�رضيعيات  يف 
كذلك ال�رضبة املوجعة من خالل 
�سيناتور  ملقعد  احلزب  فقدان 
العتيد. احلزب  ل�سالح   وهران 
  . اأ .بن عطية

البلديات  العديد من عمال  نظم   
تعزيزها  مع  وطنيا  اإ�رضابا 
وبن  الوادي  باب  عرب  مب�سريات 
مرددين  بالعا�سمة،  عكنون 
�سعارات داعمة للحراك ال�سعبي، 
العديد  التحاق  ظل  يف  خا�سة 
مل�سريات  وتنظيمها  الفئات  من 
انطالق  منذ  م�ساندة  واإ�رضابات 

احلراك.
البلديات  عمال  قرر  جهتهم  من 
يف  اليوم،  ال�سارع  اإىل  اخلروج 
داعمة  �سلمية  وطنية  م�سرية 
اأو�سحت  حيث  ال�سعبي،  للحراك 
فدرالية عمال البلديات اأن “عمال 
البلديات يعتربون الطبقة العمالية 

يف  فقرا  واالأكرث  ه�سا�سة  االأكرث 
عرب  العمومي  الوظيف  قطاع 
كامل الرتاب الوطني وبعد �سنوات 
يف  متثلت  املقاومة  من  طويلة 
�سد  عديدة  وم�سريات  اإ�رضابات 
والفا�سل  الظامل  النظام  هذا 
االقت�سادية  املجاالت  كل  يف 
وال�سيا�سية  واالجتماعية 
ا�ستوجبت علينا اأن نرفع اأ�سواتنا 
ظلمنا  كفانا  لن�رضخ  وبقوة  عاليا 
»نحن  اأنه  اأ�سافوا  كما  وحقرة”. 
اأ�سالكها  بجميع  البلديات  عمال 
يف  لن�سارك  ال�سارع  اإىل  النزول 
االثنني  يوم  الوطنية  امل�سرية 
احلادية  ال�ساعة  على  مار�س   25

املركزي  الربيد  اأمام  ع�رضة 
بهذا  تنديدا  العا�سمة  باجلزائر 
ب�سفة  العمال  لكل  القامع  النظام 
ب�سفة  اجلزائريني  ولكل  خا�سة 
الوطنية  النقابة  بدورها  عامة«. 
والعمال  امل�سرتكة  لالأ�سالك 
الوطنية  الرتبية  لقطاع  املهنيني 
املنادية  ال�سعبية  االأ�سوات  دعوا 
يق�سني  يكونوا  اأن  بالتغيري 
يف  يتلونون  الذين  اأولئك  من 
املياه  وي�سطادون يف  املنا�سبات 
املرحلة  هذه  يف  خا�سة  العكرة 
اأجندات  وينفذون  احلا�سمة 
�سما�رضة  طرف  من  عليهم  متلى 

ال�سيا�سة، على حد تعبريهم.

لها  بيان  يف  النقابة  واأكدت 
يف  ال�سعب  مطالب  مع  ت�سامنهم 
التغيري ال�سلمي املنظم الهادئ يف 
اإطار قوانني اجلمهورية وحماربة 
جت�سيدا  الف�ساد  اأ�سكال  كافة 
ال�رضعي  احلراك  ملطالب 
لل�سعب اجلزائري الذي يتطلع اإىل 
ثانية  جهة  من  اأف�سل.  م�ستقبل 
قاطعا  رف�سا  ترف�س  اأنها  اأكدت 
اخلارجي  التدخل  اأ�سكال  كل 
تنبذ  كما  الداخلية  �سوؤوننا  يف 
للوحدة  وتدعوا  املقيتة  اجلهوية 
اجلزائر  وجعل  والتعقل  واحلكمة 

فوق كل اعتبار.
 �ش.ب
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�عترب رحابي �أم�ش يف جل�سة نقا�ش من 
للمحامني  �جلز�ئرية  �جلمعية  تنظيم 
�نتقال  تعي�ش  �جلز�ئر  باأن  �ل�سباب 
نظام  �إىل  معني  �سيا�سي  نظام  من 
�سيا�سي جديد �أكرث �رشعية ، مو�سحا 
باأن  مفتاح �النتقال �لدميقر�طي هي 
حرية  بدون   « م�سدد�   ، �النتخابات 
�إىل  �لذهاب  الميكن  دميقر�طية  و 

�النتقال �لدميقر�طي. »
�لتي  �الأخرية  �لقر�ر�ت  وبخ�سو�ش 
ر�سائل  خالل  من  �لرئي�ش  �تخذها 
�ملتحدث  قال  �الأمة،  �إىل  وجهها 
لتطلعات  ترقى  ال  �لرئي�ش  »ر�سائل 
باأن  �ملتحدث  ».و�عترب  �ل�سعب، 
�لعهدة  �سد متديد  �ل�سعب  مطالب 
و �لف�ساد و �لنظام ، مبثابة  برنامج 
على  م�سدد�   ، دميقر�طي 
�لغري  �لنظام  من  �رشورة  �النتقال 

�إىل نظام دميقر�طي،  �لدميقر�طي 
جتارب  خالل  من  باأنه  م�سري� 
دميقر�طي  �نتقال  �لدول  بع�ش 
بتجارب  �قت�سادية  قفزة  بحدث 
و�أكد �ملتحدث  �لدول.   �لعديد من 

،و  �ل�سعبية  �ل�سيادة  ��سرتجاع  باأن 
الميكن  ،و�حلرية  �لدميقر�طية 
حتقيق ذلك بدون �نتخابات �سفافة 
يكون  لل�سعب  �حلقيقي  �لتمثيل  الأن 

بعد �النتخابات على حد قوله. 

�ملتحدث  ه�سا�سة  و�عرتف 
�لنظام  و  �لد�ستورية  �ملنظومة 
�ل�سيا�سي، يف ظل  عدم وجود  ثقافة 
باأنه  مو�سحا   ، �لنقا�ش  و  �ل�سلطة 
�حلل  جتاوز  �جلز�ئر  ماتعي�سه 
تد�عيات  من  حمذر�   ، �لد�ستوري 
�لو�سع �ل�سعب �لذي تعي�سه �جلز�ئر 
 « قائال  للنقا�ش،  يحتاج  �لذي  و 
�ملتع�سبة  �لقوى  تربز  �الأزمات 
�لقر�ر�ت  من  جابي  نا�رش  ».وندد 
�ل�سلطة  متار�سها  �لتي  �لتع�سفية 
�مل�سري�ت  ملطالب  جتاهلها  و 
ير�هن  نظام  باأن  م�سري�  �ل�سعبية، 
على �إ�سعاف �لتجنيد ب�ستى �لطرق 
،  م�سيفا »د�خل �لنظام هناك قوى 

ال تريد �ال�ستقر�ر. ».
�ملتحدث  قال  �آخر،  �سياق  ويف 
يف  غائبة  �ل�سيا�سية  �لثقافة   «
�جلي�ش  و  �ملال  رجال  �جلز�ئر، 
فاعلني �أ�سا�سني يف ظل غياب نظام 

�سيا�سي ».

من  �جلز�ئر  والية  �أمن  م�سالح  متكنت 
دولية خمت�سة يف  �إجر�مية  �سبكة  تفكيك 
وتوقيف  �الأجنبية  �لنقدية  �الأور�ق  تزوير 
جن�سية  من  فيهما  م�ستبه  �سخ�سني 
�جلز�ئر  )غرب  بال�رش�قة  �إفريقية  دولة 
�لعا�سمة( وحجز �أزيد من 1  مليون يورو 
ح�سبما   ، �ملزورة  �لنقدية  �الأور�ق  من 
�أفاد به �أم�ش �الحد رئي�ش فرقة �ل�رشطة 
�لق�سائية الأمن �ملقاطعة �الإد�رية لل�رش�قة 
ويف  عدالن   بوجاجة  �ل�رشطة  حمافظ 
هذ� �الإطار ، �و�سح �ملحافظ بوجاجة يف 

»�لنوعية«  �لعملية  هذه  �أن  �سحفية  ندوة 
�لق�سائية  �ل�رشطة  فرقة  نفذتها  �لتي 
يف  لل�رش�قة  �الإد�رية  �ملقاطعة  الأمن 
مكنت  �حل�رشية  �جلرمية  مكافحة  �إطار 
�لعملة  من  مزورة  مالية  مبالغ  حجز  من 
فئة  من  يورو  مليون   1 فاقت  �الأجنبية 
منها  يورو،   50 و  يورو   100 و  يورو   500
ما  و  مزورة  يورو  مليون  بن�سف  يقدر  ما 
يزيد عن ن�سف مليون يورو مهياأة للتزوير 
�لوطنية  بالعملة  �الإجمالية  قيمتها  تفوق 
�أ�سار  �أخرى،  من جهة   . �سنتيم  مليار   22

�الأمنية  �لفرقة  عنا�رش  �أن  �إىل  �مل�سدر 
عتاد  حجزت  �لعملية  نف�ش  �إطار  ويف 
�لتزوير  عملية  يف  ت�ستخدم  كانت  ومو�د 
ف�سال عن �سيارة �سياحية كانت ت�ستخدم 
�الأور�ق  لرتويج  �ل�سبكة  �أفر�د  تنقل  يف 
وثائق  و  نقالة  وهو�تف  �ملزورة  �لنقدية 
مزورة  وذكر �مل�سوؤول �الأمني �أن �لعملية 
موؤكدة  ميد�نية  معلومات  على  بناء  متت 
�إجر�مية  جمموعة  �إقد�م  بخ�سو�ش 
مدينة  ب�سو�حي  �الخت�سا�ش  قطاع  عرب 
�ل�رش�قة على عر�ش عملة �أجنبية )�ليورو( 

حيث  �ل�سود�ء  �ل�سوق  يف  للتد�ول  مزورة 
�الإطاحة  من   �ملعمقة  �لتحريات  مكنت 
بعن�رشين رئي�سيني من هذه �ل�سبكة وهما 
��ستكمال  بعد  و   . �إفريقية  جن�سية  من 
�مل�ستبه  تقدمي  مت  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
فيهما �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
ق�سايا  يف  ملفاتهم  يف  للنظر  �ل�رش�قة 
د�خل  �أجنبية  نقدية  �أور�ق  تزوير  تخ�ش 
وخارج �لرت�ب �لوطني و�لن�سب و�الحتيال 
هوية  و�نتحال  كاذبة  باإقر�ر�ت  و�الإدالء 

�لغري ، يربز ذ�ت �مل�سدر .

�لوطني  �لتحرير  بجهة  حزب  جدد 
�أقرها  �لتي  �لطريق  بخارطة  �لتز�مه 
فيها  تعهد  �لتي  و  �جلمهورية  رئي�ش 
بناء  �إىل  �لهادفة  بجملة من �الإ�سالحات 
جز�ئر جديدة ��ستجابة لتطلعات �ل�سعب 
لهذ�  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب  �جلز�ئري 

�حلزب .
و �أ�ساف بيان �الأفالن �لذي حت�سلنا على 
ن�سخة منه �أن ر�سالة رئي�ش �جلمهورية يف 
هذ� �ل�ساأن �رشيحة يف �أهد�فها الإخر�ج 
�جلز�ئر من هذه �الأزمة ويف مقدمة هذه 

جامعة  وطنية  ندوة  تنظيم  �لتعهد�ت 
�ملمثلة  �ل�سيا�سية  �الأطياف  كل  .ت�سم 
�لقر�ر�ت  وتكون  �جلز�ئري  لل�سعب 
�ل�سادرة عنها �سيدة وملزمة �لتنفيذ ، مبا 
للجمهورية  جديد  نظام  جت�سيد  ي�سمن 
طموحات  عنه  فيها  يعرب  �جلز�ئرية 

�ل�سعب �جلز�ئري ي�سيف �لبيان .
�لتحرير  جبهة  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  وقال 
�لوطني �مللتحم د�ئما مع �ل�سعب وكافة 
��ستعد�ده  جمدد�  يوؤكد   ، �ل�سباب  فئة 
�إىل  �لقر�ر�ت  هذه  جت�سيد  على  للعمل 

مع  يتو�فق  مبا   ، �لوطنية  �لقوى  جانب 
تطلعات �ل�سعب و �آمال �سبابه يف �لتغيري 
جديدة  جمهورية  بناء  يف  �مل�ساهمة  و 
�ل�سعبي  �حلر�ك  عنه  عرب  ملا  جت�سيد� 
�ملتم�سك  �الأفالن  �أن  �لبيان  وينتهي   ،
ي�سارك  �جلامعة  �لوطنية  �لندوة  بتنظيم 
�إطار�ته  خالل  من  �لوطني  �لنقا�ش  يف 
مو�قفه من خالل  ويعرب عن  منا�سليه  و 
بيانات ر�سمية �سادرة عن قيادته ، و ياأتي 
�لتناق�سات  و  �لتخبط  بعد  �الآفالن  بيان 
 ، �حلزب  م�سوؤويل  بني  �لت�رشيحات  يف 

كما ياأتي هذ� �لبيان بعد خارطة �لطريق 
�لتي كانت عر�ستها �سخ�سيات �ملعار�سة 
دعا  قد  �لقيادي ح�سني خلدون  كان  و   .
جديد  رئي�ش  �نتخاب  �إىل  �أم�ش  �أول 
عن  تخل  �أنه  منه  فهم  مما  لالأفالن 
نف�ش  يف  وهو  للحزب  �حلايل  �لرئي�ش 
،و  بوتفليقة  عبد�لعزيز  �لرئي�ش  �لوقت 
�أحدثت ت�رشيحات خلون هزة عنيفة يف 
نحو  بو�سارب  دفع  مما  �حلزب  �أو�ساط 

��ستدر�ك �الأمر .
ع�صام بوربيع  

�أكد �خلبري �القت�سادي و �ملايل فرحات 
�آيت علي �أن �ملتعامل �الأجنبي �أو ر�أ�سمال 
با�ستثمار�ته  يجازف  �أن  ال ميكن  �ملال 
�ل�سيا�سي  �ال�ستقر�ر  مناخ  يف  �إال 
يحتم  �لو�سع  �أن  و�أو�سح  و�الجتماعي، 
يف  طويل  وقت  ت�سييع  عدم  �رشورة 
�سعبية،  �سيا�سية  �رشعية  �إىل  �لو�سول 
�آليات  بو�سع  �لقادمة  للحكومة  ت�سمح 
�الإقالع �القت�سادي وقال �خلبري �ملايل 
�قت�سادية  حتديات  تنتظرها  �لبالد  �أن 
�ختالالت  ظل  يف  معقدة  و  كبرية 
�خلبري  و�عترب  �ملحلي  �القت�ساد 
�ل�سارع مل  �إىل  �ل�سعب  �أن خروج  �ملايل 
يئ�ش من خمططات  �أن  بعد  �إال  يحدث 
�ملنظومة �حلاكمة يف جميع �ملجاالت 

قالفرحات  �لدينار  �نخفا�ش  عن  و 
»�نخفا�ش  �إن  �القت�سادي  �خلبري  علي، 
على  فقط  لي�ش  �سلبا  �أثر  �لدينار  قيمة 
�أي�سا،  �لفقر�ء و�إمنا �لطبقة �ملتو�سطة 
فمثال من كان ينفق �ألف دينار �أ�سبوعيا 
�أ�سبح   ،2013 عام  �لغذ�ئية  �ل�سلع  على 
�أن  موؤكد�  �أ�سعافه،  �إىل  بحاجة  �ليوم 
من  للتدخل  �ليوم  مدعوة  »�حلكومة 
للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة  حماية  �أجل 
�حلكومة ملزمة برفع �أجور فئات معينة 
�ل�سعيف،  �لدخل  �أ�سحاب  �لعمال  من 
وذلك حماية للقدرة �ل�رش�ئية للمو�طن، 
و�الأهم حماية �لطبقة �لو�سطي �ملتجهة 
�لزو�ل، وهذ� ما  بخطى مت�سارعة نحو 
من  و�سيزيد  �جلز�ئري،  �ملجتمع  يهدد 

�لطبقية فيه لكن �ملعادلة �سعبة يف ظل 
خمطط  يتطلب  �لذي  �لقائم  �لو�سع 
�ل�سياق  ذ�ت  �سامل ويف  �قت�سادي 
�نزالق  قائال:  �ملتحدث  ذ�ت  ��ساف 
�الآثار  من  �لعديد  عليه  يرتتب  �لدينار 
�ل�سلبية، منها �رتفاع �أ�سعار بع�ش �ملو�د 
و�ملنتجات، يف وقت ت�سعى �حلكومة �إىل 
تعدت  �لتي  �لت�سخمية  �ملوجة  �سبط 
عتبة 4.5 باملائة و �أ�ساف �أن »�جلز�ئر 
وبالتايل  باالأ�سا�ش،  ُم�سدرة  دولة  لي�ست 
فاإن خف�ش �سعر �رشف عملتها ال يندرج 
يف �إطار �ل�سيا�سات �لتي تعتمدها بع�ش 
يف  منتجاتها  تناف�سية  ل�سمان  �لبلد�ن 
�ل�سوق  يف  متركزها  و�سمان  �خلارج 
�خلارجية، حيث ي�ساهم �نخفا�ش �سعر 

�ملنتج  �سعر  تر�جع  يف  �لعملة  �رشف 
قد  �حلكومة  �مل�سدرة وكانت  و�ملو�د 
على  �العتماد  �إىل   ،2017 نهاية  جلاأت 
ي�سمح  �لذي  �لتقليدي«  غري  »�لتمويل 
نقدية  كتل  بطباعة  �ملركزي  للبنك 
�أال  على  �لعمومية،  للخزينة  و�إقر��سها 
يتجاوز �سقف �القرت��ش 11 مليار دوالر 
�أن �حلكومة  �سنو�ت غري   5 �سنوياً ملدة 
لنف�سها،  ر�سمتها  �لتي  �حلدود  تعدت 
بعدما �أمرت بطباعة 41 مليار دوالر �إىل 
غاية نهاية 2018، وهو �لرقم �لذي جعل 
يتخوفون  �القت�سادي  لل�ساأن  �ملتتبعني 
من �نفجار ن�سب �لت�سخم و�نهيار قدرة 

�ملو�طن �ل�رش�ئية.
ف.ن�صرين

الوزير ال�صابق رحابي عبد العزيز  : 

اأمن والية اجلزائر 

نريان �صديقة يف احلزب العتيد

اخلبري االقت�صادي فرحات اآيت علي للو�صط :

اإميان لوا�س 

جتاوزنا احلل الد�ستوري 
و الميكن تاأطري احلراك 

حجز اأزيد من 1 مليون يورو من االأوراق النقدية املزورة بال�سراقة 

بو�سارب ي�ستدرك ت�سريحات ح�سني خلدون

الو�سع االقت�سادي يتاأثر �سلبا بطول احلراك ال�سعبي

املخت�صة يف القانون بن عبو فتيحة :

تاأجيل الرئا�سيات اأدخل 
يف اأزمة م�سطنعة 

 .        على اأي اأ�صا�س قانوين يتم 
االإعالن على ندوة وطنية 
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حتديد كيفيات احل�سول على االعتماد 
ملمار�سة ن�ساط اال�سترياد  

 املر�سومان املتعلقان بتعيني بدوي
 و لعمامرة باجلريدة الر�سمية

فتيحة  �لقانون  �ملخت�سة يف  �نتقدت 
بتاأجيل  �لرئي�ش  قر�ر  ب�سدة  عبو  بن 
تاأجيل  باأن  مو�سحة  �لرئا�سيات، 
�حلرب  حالة  يف  يكون  �لرئا�سيات 
�جلز�ئر  على  الينطبق  وهذ�  فقط 

على حد قولها.  
جل�سة  يف  �أم�ش  عبو  بن  �أعابت 
نقا�ش من تنظيم �جلمعية �جلز�ئرية 
�لهيئة  �ل�سباب قر�ر �سحب  للمحامني 
مادة  توجد  ال  باأنه  �لناخبة،  موؤكدة 
قانونية ت�سمح و تعطي �حلق للرئي�ش   
�النتخابية،  �لهيئة  ��ستدعاء  باإلغاء 
هذ�  �إلغاء  �رشورة    على  م�سددة 
�أزمة  من  �النتقال  لتفادي  �ملر�سوم 

�سيا�سية �إىل �أزمة موؤ�س�ساتية. 
تاأجيل  قر�ر  �ملتحدثة  و�نتقدت 
�لرئا�سيات و�لندوة �لوطنية �جلامعة، 
�لدميقر�طي  �مل�سار  »�إلغاء  قائلة 
يف  �جلز�ئر  �أدخل  للد�ستور  خرق 
ال  �لد�ستور  �أن  كما  م�سطنعة،  �أزمة 
�لوطنية  �لندوة  مر�سوم  على  يحتوي 
».،�عتربت �خلبرية �لقانونية فتيحة بن 

باال�ستجابة  �ل�سلطة مطالبة  باأن  عبو 
ملطالب �حلر�ك �ل�سعبي، م�سرية بان 
مطالب �ل�سعب معقولة ومنطقية  وال 

تتناق�ش مع �لد�ستور.
و�أو�سحت بن عبو �أن مطالب �حلر�ك 
�ل�رشعية  �إطار  يف  يدخل  �ل�سعبي 
�ل�سلطة  على  باأنه  مربزة  �لد�ستورية، 
�ال�ستجابة للمطالبة �لعقالنية الأغلبية 
�سعبية  مطالب  باعتبارها  �ل�سعب، 
�لد�ستور  خرق  عدم  �إىل  كلها  تدعو 
بالندوة  يتعلق  ،وفيما  قولها  على حد 
�لوطنية و �ملرحلة �النتقالية ، �أكدت 
�ملتحدثة باأن �لرئي�ش  ال ميلك �حلق 
هذه  على  لالإ�رش�ف  �ل�سالحية  و 
 28 يف  تنتهي  عهدته  الأن  �ملرحلة 
عهدته،  ميدد  �أن  ميكنه  ال  و  �أفريل 
و  قانوين  �أ�سا�ش  �أي  مت�سائلة  على 
يعلن  �ل�سيا�سي  قوي  �سيا�سي  تو�فق 
مرحلة  و  وطنية  ندوة  على  �لرئي�ش 
�نتقالية و تنتهي عهدته يف 28 �أفريل 

�ملقبل ».
اإميان لوا�س 

�العتماد  كيفيات  حتديد  مت 
��ستري�د �ملعادن  ن�ساط  ملمار�سة 
و  �لف�سة  و  �لذهب  مثل  �لثمينة 
�و  �لبالتني �خلام ن�سف �مل�سنعة 

�مل�سنعة و 
ن�ساط ��سرتجاع �ملعادن �لثمينة و 
تاأهيلها، يف مر�سوم تنفيذي �سدر 

يف �جلريدة �لر�سمية رقم 17.
و يرمي هذ� �ملر�سوم �إىل تعديل و 
�ل�سادر  �لتنفيذي  �ملر�سوم  تتميم 
يوم 23 جو�ن  2015 و �لذي يحدد 
��ستري�د  ن�ساط  ممار�سة  كيفيات 
�خلام  و�لبالتني  و�لف�سة  �لذهب 
�مل�سنعة،  ن�سف  �أو  �مل�سنعة 
ون�ساط ��سرتجاع �ملعادن �لثمينة 

و تاأهيلها .

�لذهب  ��ستري�د  ن�ساط   و يخ�سع 
و�لبالتني �خلام �مل�سّنعة  و�لف�سة 
ون�ساط  �مل�سّنعة،  ن�سف  �أو 
��سرتجاع �ملعادن �لثمينة و تاأهيلها 
لدفرت  �لطلب  �ساحب  �كتتاب  �ىل 
يف  �الكتتاب  وي�سمح  �ل�رشوط  
دفرت �ل�رشوط، �ملعاين قانونا من 
طرف �مل�سالح �جلبائية �ملخت�سة 
على  باحل�سول  للمكتتب  �إقليميا، 
للذهب  م�ستورد  ب�سفة  �عتماد 
و�لبالتني �خلام �مل�سّنعة  و�لف�سة 
�أو ن�سف �مل�سّنعة، وكذ� م�سرتجع 
ي�سلّمه  �لثمينة  للمعادن  موؤهل  و 
�أجل  �لوالئي لل�رش�ئب يف  �ملدير 
ثالثني  يوما، بعد مو�فقة �ملدير 

�جلهوي لل�رش�ئب«.

�سدر يف �لعدد �الأخري من �جلريدة 
�لرئا�سيان  �ملر�سومان  �لر�سمية 
�ملت�سمنان تعيني نور �لدين بدوي 
لعمامرة  رمطان  و  �أول  وزير� 
لل�سوؤون  وزير�  �الأول،  للوزير  نائبا 

�خلارجية.
�لر�سمية  باجلريدة  �سدر  و 
 97-19 رقم  �لرئا�سي  �ملر�سوم 
 ،2019 مار�ش   11 يف  �ملوؤرخ 
�لدين  نور  �ل�سيد  تعيني  �ملت�سمن 

�أي�سا  �أول، كما �سدر  بدوي وزير� 
�لرئا�سي  �ملر�سوم  �لعدد  بنف�ش 
تعيني  �ملت�سمن   99-19 رقم 
للوزير  نائبا  لعمامرة،  رمطان 
و  �خلارجية  لل�سوؤون  وزير�  �الأول، 
�أي�سا  �لر�سمية  �جلريدة  ت�سمنت 
�ملتعلقني  �لرئا�سيني  �ملر�سومني 
�أحمد  �ل�سيد  من  كل  مهام  باإنهاء 
�لقادر  عبد  و  �أول  كوزير  �أويحيى 

م�ساهل كوزير للخارجية.

قال الدبلوما�صي،والوزير ال�صابق عبدالعزيز رحابي باأنه ال يوؤمن بتاأطري احلراك ال�صعبي الأنه اأفقي الميكن تاأطريه، معتربا 
باأن ذلك هو خطر على اجلزائريني وعلى الدولة باعتبار باأنه  الميكن اإفراز قيادات متثل هذا احلراك و توؤطره، م�صددا على 
�صرورة اإدخال احلراك ال�صعبي يف العمل ال�صيا�صي حتى ال ياأخذ منحى اآخر ثم الذهاب اإىل انتخابات رئا�صية على حد قوله.
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بلدية برهوم بامل�سيلة

ال�سكان يطالبون بالإفراج عن 
قائمة ال�سكن الجتماعي

والية  �رشق  برهوم  بلدية  �سكان  �أم�س  �سبيحة  �سن 
مطالبني  �لبلدية  مقر  �أمام  �حتجاجية  حركة  �مل�سيلة 
على  �الأول  �مل�سوؤول  ب�سفته  �لو�يل  تدخل  ب�رشورة 
من  �ل�سكن  �جتاه  و�سعيتهم  وت�سوية  �لوالية  م�ستوى 
�لك�سف  وكذ�  �ل�سكنية  ح�ستهم  عن  �الإفر�ج  خالل 
حيث   ، �لرت�بية  �لتجزئات  من  �مل�ستفيدين  قائمة  عن 
يت�ساءل هوؤالء عن م�سري ملفاتهم �ملودعة لدى م�سلحة 
�الإد�رية منذ وقت طويل  بالد�ئرة  �ل�سوؤون �الجتماعية 
�سكناتهم  �سعبة يف  يعي�سون ظروفا  �أنهم  هوؤالء  �أو�سح 
هذ�  منهم  كبري  عدد  يعاين  حيث  و�ل�سيقة،  �لقدمية 
قائمة  عن  بالك�سف  �لتعجيل  يتطلب  �لذي  �مل�سكل 
�أبدى  �ل�سدد  هذ�  ويف  �الآجال،  �أقرب  يف  �مل�ستفيدين 
هوؤالء تخوفهم من �الإق�ساء وعدم ��ستفادتهم من �سقق 
الئقة تنهي �ملتاعب �لتي يعي�سونها، ال�سيما �أن ملفاتهم 
�سنو�ت، حيث  منذ  �الجتماعية  �مل�سلحة  عند  مودعة 
على  �حل�سول  وحتّول  �لعائالت  �أفر�د  عدد  ت�ساعف 
�سكن الئق �إىل حلم ير�ود �أغلبها، خا�سة �أن �لعديد منها 
يوؤجر �سكنات باأ�سعار جد مرتفعة من جهته، �أكد رئي�س 
للتجزئات  بالن�سبة   « مرزوقي  »عي�سي  برهوم  بلدية 
�أ�سخا�س مل يودعو  �لذين �حتجو� هم  �أن جل  �لرت�بية 
�نتقامات  بد�فع  �حتجو�  وبع�سهم  ��ستفادة  ملفات 
وبخ�سو�س  الأر��سي  ملكية  عقود  وميلكون  �سيا�سية 
�لك�سف عن �أ�سماء �مل�ستفيدين �أكد »عي�سى مرزوقي« 
�نه ال توجد �إي تعليمة وز�رية م�سرتكه توؤكد على �لك�سف 
على �أ�سماء �مل�ستفيدين وخا�سة و�ن �مللفات خ�سعت 
وبخ�سو�س  �ل�سكن  بطاقية  وفق  �إد�رية  لتحقيقات 
�أ�سار �ملتحدث  �لك�سف عن قوؤ�ىم �ل�سكن �الجتماعي 
�لقر�ر لي�س من �سالحياته بل من �سالحيات  �نه هذ� 
و�يل �لوالية و�لقائمة جاهزة للتوزيع يف �نتظار مو�قفه 

�ل�سلطات �لوالئية .
عبدالبا�سط بديار 

لأول مرة بوهران

مديرية ال�سحة 
ت�سرع يف تطبيق نظام 

التلقيح الإلكرتوين 
�مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و  �ل�سكان  و  �ل�سحة  وز�رة  �أم�ست 
»�ليوني�سيف«  منظمة  مع  م�سرتك  تعاون  �إتفاقية 
�حلماية  توفري  و  باالأطفال  �لعناية  �إطار  �لعاملية،يف 
�ل�سحية لهم،�لربنامج متعلق رقمنة عملية تلقيح �الأطفال 
مبختلف �للقاحات �لتي ت�ساحب �ملولود من فرتة �ل�سهر 
�ملتعلقة  و  �سهر�   18 و   9 و   4 �ل�سهر  �إىل  �أل�سهريني،  �إىل 
مبكافحة مر�س »�ل�سل و �لدفترييا و بتانو�س و كوكلي�س، 
�رشعت  حيث  �ل�سفر�وية،�ل�سلل«،  �لكبدية  �لفريو�سات 
مديرية �ل�سحة على م�ستوى والية وهر�ن يف تطبيق نظام 
�لتلقيح �الإلكرتوين كاأول والية ر�ئدة على �مل�ستوى �لوطني 
�لعملية و ذلك على م�ستوى 3 عياد�ت طبية،  جترب هذه 
علي  جمعي  �للو�ء  �جلديد  �ل�سكني  �حلي  م�ستوى  على  و 
للعملية يف  �الإ�ستجابة  ن�سبة  بلغت  �أين  ببئر �جلري  ببلقايد 

�ليوم �الأول 90 يف �ملائة و �ليوم �لثاين 93 يف �ملائة.
 ح�سبما ك�سفه �ملكلف باالإعالم و رئي�س م�سلحة �لوقاية 
يو�سف بخاري ل«�لو�سط«،حيث يتم و�سع خمطط يحمل 
يتم  و  �لر�سع  الأولياء  منحها  يتم  حمددة  هو�تف  �أرقام 
�للقاحات  �سياع  لتفادي  �لتلقيح  عملية  قبل  بهم  �الت�سال 
ر�سيع   20 من  �أزيد  توفر  تلقيح  عملية  �أي  ت�سرتط  �لتي 
حتى يتم تفادي رمي و ف�ساد �للقاحات �لتي جتلب بالعملة 
�لغرب  واليات  بقية  على  �لتجربة  تعميم  �ل�سعبة،و�سيتم 

�أولها والية مع�سكر.
من جهته ك�سف �ملتحدث �أن وز�رة �ل�سحة تعكف و تدر�س 
�سيدخل  �لذي  �الإلكرتوين  �ل�سحي  �لتلقيح  دفرت  خمطط 
ويتم  �جلارية،  �ل�سنة  من  �لثاين  �ل�سد��سي  �لتطبيق  حيز 
و  �ل�سفاء  لبطاقة  �ملعلوماتية  �سبكة  م�ستوى  تعميمه على 
بطاقة �لتعريف �لبيومرتية ووز�رة �ل�سحة،حيث �سيتم من 
خالله معرفة �لتاريخ �ملر�سي للجز�ئري من ميالده لتاريخ 
وفاته و هو ما �سي�ساعد يف �لتقليل من �لتكاليف �لطبية و 

كذلك ي�ساعد �الأطقم �لطبية باملوؤ�س�سات �الإ�ست�سفائية .
 اأ بن عطية

�لوالئية  �لوكالة  رئي�س  قال 
ر�يق  ورقلة حممد  للت�سغيل  بوالية 
يومية  به  ت�رشيح �سحفي خ�س  يف 
»�لو�سط«، �أن على �جلميع �أن يعمل 
�أن ق�سية عر�س �لعمل �لذي حاولت 
�لوكالة  �تهام  �الأطر�ف  بع�س 
قدمي  عمل  عر�س  هو   ، �لوالئية 
يعود �إىل �سنة 2017 وهي �لفرتة �لتي 
مل �أكن فيها م�سوؤوال عن ت�سيري هذ� 
�ملتحدث  ذ�ت  �أ�ساف  و   ، �ملرفق 
فعال  ��ستلمت  �لوالئية  �لوكالة  �أن 
من�سب  يف  للناجحني  �أ�سمية  قائمة 

»�أوبارتر »، عليها ختم رئي�س �لوكالة 
�لق�سية  هذه  فاإن  �اّلأ�سبق  �لوالئية 
لي�ست لرئي�س �لوكالة �لوالئية �حلايل 
�أي عالقة بها مثلما تروج له بع�س 
بث   - تريد-ح�سبه  �لتي  �الأطر�ف 
�لبلبلة يف �سفوف طالبي �لعمل من 
على  �سخ�سية  م�سالح  حتقيق  �أجل 
ح�ساب �مل�سلحة �لعامة . �إىل جانب 
معر�س  يف  ر�يق  �سدد  فقد  ذلك 
�لتز�م  �رشورة  على  معنا  حديثه 
بتعليماته  �ملحلية  �لوكاالت  روؤ�ساء 
تهدف  �لتي  وتوجيهات  �ل�سارمة 
�نطالقا  وذلك   ، �مل�سار  لت�سحيح 
و�ال�ستماع  �لبطالني  �ال�ستقبال  من 
ح�سب  مبد�أ  بتطبيق  الن�سغاالتهم 

�الأولويات و�الإمكانات �ملتاحة ، مع 
تطهري قو�ئم طالبي �لعمل �ملعنيني 
�ملهنية  �لفحو�سات  باإجر�ء 
�لوطنية  �ل�رشكات  م�ستوى  على 
من  �لنفطية  �ل�سناعة  يف  �لعاملة 
وكذ�  �لتجارية  �ل�سجالت  �أ�سحاب 
�لوكالة  قرو�س  من  �مل�ستفيدين 
�ل�سباب  ت�سغيل  لدعم  �لوالئية 
و�لوكالة �لوالئية للتاأمني على �لبطالة 
. وح�سبما علم من م�سادر �خلا�سة 
فاإن رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل 

�أمام  �لطريق  ر�يق قد قطع  حممد 
�لعديد من �الأطر�ف �لتي حاولت يف 
عليه  بال�سغط  �ملر�ت  من  �لعديد 
بهدف  �ل�سائعات  ترويج  خالل  من 
تاأجيج �الحتقان �ملحلي يف �سفوف 
�ملتم�سكني  �لعمل  عن  �لعاطلني 
�لوطنية  بال�رشكات  �لعمل  مبطلب 
�لنفطية دون �سو�ها وذلك يف �إطار 
�لوزير  لتعليمات  �ل�سارم  �لتطبيق 
�الأول �لر�مية ملنح �أولوية �لتوظيف 

لفائدة �أبناء �ملنطقة .

اأحمد باحلاج

با�رشت مديرية �الأ�سغال �لعمومية  لكل 
من واليات تلم�سان ، �سيدي بلعبا�س ، 
مع�سكر ، غليز�ن ، �ل�سلف بالتعاون مع  
موؤ�س�سة ت�سري �لطرق �ل�رشيعة باجلهة 
حتت  �إعذ�ر�ت  توجيه  يف   �لغربية  
طائلة �لغر�مة �لتهديدية  �إىل موؤ�س�سة 
حد�د  لالأ�سغال �لعمومية �لتي �أوكلت 
�ل15  �لدفع   حمطات  �أ�سغال   �إليها 
بهذه  مو�قع   06 على  �ملوجودة 
�ملفرو�س  من  كان  و�لتي  �لواليات  
 2017 نهاية  خالل  �أ�سغالها  تنهي  �أن 
ل�سمان  دخول �لطريق �ل�سيار �خلدمة  
�الول  �ل�سد��سي  نهاية  خالل  بالدفع 
الن  يتم   مل  ما  وهو   2018 �سنة  من 
�أ�سغالها  تنتهي  مل  حد�د   موؤ�س�سة 
�ملحدد   �لوقت   يف  �لواليات  بهذه 

�خلا�سة  �الأجهزة  ��ستالم  تاأخر  وكذ� 
باال�ستغالل  بالرغم من تلقيها دفعات 
مالية كربى على مر�حل  ما ي�ستوجب  
على  �مللفات  �إحالة  قبل  �الإعذ�ر 
�لتاأخري�ت  �لق�ساء  خا�سة و�ن  هذه 
تكلف �خلزينة �لعمومية خ�سائر كبرية  

ت�ستوجب �لتعوي�س
و كان وزير �لقطاع �ل�سابق عبد �لقادر 
من  كل   �إىل  زيارته  خالل  و�علي 
  2016/03/18 يوم  وتلم�سان  بلعبا�س 
�ل�سيار  �لطريق  �أن  �أكد  قد   كان 
�سيدخل باب �خلدمة بالدفع مع نهاية 
�إال    2017 �سنة  من  �الأول   �لثالثي 
�لكبري  �لتاأخر  نتيجة  يكن  مل  ذلك  �أن 
هذه  قبل   من  �ملحوالت  �أ�سغال  يف 
بالتز�ماتها  تويف  مل  �لتي  �ملوؤ�س�سة 

�آنذ�ك  �أمر  قد  كان  �لوزير  �أن  رغم 
بور�سات  �إىل 6000  �لعمال  برفع عدد 
�ملد�ولة  نظام  و�عتماد  �الجناز 
الإكمالها قبل نهاية �سنة  2016  وهو ما 
لكن ذلك   به ممثل �رشكة حد�د  تعهد 
ما مل يتم ، كما �أن �سفقة �رش�ء �لعتاد 
�خلا�س بتجهيز نقاط  �لدفع �لتي كان 
من �ملفرو�س �أن يتم بد�ية �سنة 2017 
�سهر  �لتجريب  مرحلة  �إطالق  مع 
لكن ذلك ما  �ل�سنة    جو�ن  من ذ�ت 
�لعديد من �ملعيقات    مل يكن  لوجود 
مركز   11 �أ�سغال  تاأخر  ر�أ�سها  على 
للخدمات و22 مركز للحماية �ملدنية  
�لغربية    بالواليات  للر�حة   و16 ف�ساء 
 6 �أ�سغال  �إطالق  عدم  عن  ناهيك 
حموالت بالطريق �ل�سيار �لتي توقفت 

�الأ�سغال   و�لتي كلها  كانت  من  بها 
�إىل  حولتها  �لتي  حد�د  �رشكة  ن�سيب 
 ، �ملناولة  �أخرى عن  طريق  �رشكات 
زيادة على ذلك فاأن �ملدينة �ل�سياحية 
�لتي من �ملفرو�س �أن حتت�سنها والية 
منها  ��ستفادت  و�لتي  بلعبا�س  �سيدي 
مرحلة  يف  التز�ل   �ملوؤ�س�سة  ذ�ت 
�الإجناز ومل تتجاوز �ل50 باملائة  ما 
بتوجيه  تاأمر  �لعليا  �ل�سلطات  جعل  
�لتي  �ملوؤ�س�سة  هذه  �إىل  �العذ�ر�ت 
لها و�ن تلقت �عذ�ر�ت يف عدة  �سبق 
منها  �لوطني  �مل�ستوى  على  م�ساريع 
لل�سكة  خط  �جناز   تخ�س  �إعذ�ر�ت 
بواليات  �ساحلي   وطريق  �حلديدية  

�لغرب .
حممد بن ترار

�أم�س، نحو 140 عائلة تقطن  نا�سدت 
بحي  م�سكن   1520 �ل�سكني  بالتجمع 
�رشق  �جلري  بئر  لبلدية  �لتابع  �لنور 
�لعمر�ن  و  �ل�سكن  وزير  من  وهر�ن، 
متار،وو�يل  �لوحيد  عبد  �ملدينة  و 
بالتدخل  �رشيفي  مولود  وهر�ن  والية 
�الأمد  طويلة  معاناة  �لعاجل،بعد 
فاقت 10 �سنو�ت مت تقاذفهم فيها بني 
على  �ملتو�فدين  �مل�سوؤولني  خمتلف 

ت�سيري �سوؤون �لوالية.
حيث ك�سف �سكان �حلي �لغا�سبون يف 
ت�رشيح ل«�لو�سط« باأنهم مت ترحيلهم 
يف   2008 �سنة  من  جويلية   28 بتاريخ 
عهد �لو�يل �الأ�سبق �لطاهر �سكر�ن، و 
رئي�س د�ئر وهر�ن بالنيابة لرجا �ل�سيخ 
�لعني  ر�أ�س  من  عنوة  ترحيلهم  مت  و 
منحهم  مت  �أنهم  �مل�سكلة  ببالنتري،و 
�إجتماعية  �سكنات  من  �إ�ستفادة  عقود 

�إيجارية ل�سقيقني �أو �سخ�سيني يف �سقة 
�الأمر  وهو  غرف   4 �أو  غرف   3 ذ�ت 
�لذي رف�سوه لكنهم مت طردهم بالقوة 
�لفرقة  و  �لفتنة  �لعمومية،لتحدث 
لتق�سيم  �إ�سطرت  �لتي  �لعائالت  بني 
�ل�سقق لن�سفني فيما ت�سبب �لو�سع يف 
�إقتتال  حاالت طالق و خر�ب بيوت و 
ك�سف  و  �الأبي�س،  بال�سالح  �الأ�سقاء 
�ملت�رشرون �أنهم رفعو� �سكو�هم لو�يل 

و  زعالن  �لغاين  عبد  �ل�سابق  وهر�ن 
بقيت  لقمان  د�ر  لكن  �حلايل  �لو�يل 
حل  باإيجاد  طالبو�  حالها،حيث  على 
من خالل ترحيل �ملت�رشرين و متكني 
�سيغ  بقية  من  �الإ�ستفادة  من  �لبع�س 
بتدخل  نا�سدو�  و  �ملتبقية  �ل�سكن 
�لوحيد  عبد  �ل�سكن  لوزير  عاجل 

متار .
 اأ بن عطية

مديريات ال�سغال العمومية للغرب وموؤ�س�سة ت�سري الطرق ال�سريعة

تاأخر يف  اأ�سغال حمطات الدفع واملحولت وحمطات الراحة واحلماية املدنية للطريق ال�سيار

بحي النور بوهران 

اإعذارات باجلملة اإىل جممع  حداد قبل الإحالة على الق�ساء

فتنة بني الأ�سقاء يف 140 عائلة ب�سبب ال�سكن

 رئي�س الوكالة الولئية للت�سغيل

 بورقلة حممد رايق يك�سف لـ«الو�سط«

هناك من يحاول �سرب ا�ستقرار 
الوكالة عرب ال�سائعات 

 .        عر�س العمل الذي اتهمنا 

بالتالعب به يعود لـ2017 
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فند رئي�س الوكالة الولئية للت�سغيل بورقلة حممد 
رايق ، ما مت تداوله على نطاق وا�سع خا�سة مبواقع 
التوا�سل الجتماعي ، حول اإقدامه على التالعب 

بعر�س عمل للموؤ�س�سة الوطنية خلدمات الآبار 
،موؤكدا اأن هذا التهام حم�س افرتاء و اإ�ساعات 

هدفها الت�سوي�س على اإ�سرتاتيجية العمل واملنتهجة 
منذ تن�سيبه على راأ�س الوكالة الولئية .



االقت�صاد  جلنة  رئي�س  نفى 
ال�صعبي  باملجل�س  واملالية 
يف  خريف  مو�صى  بورقلة  الوالئي 
ت�رصيح �صحفي به يومية »الو�صط 
»، االتهامات املوجهة للجنته من 
طرف  منتخبون حمليون ببلديات 
املعتمدة  الطريقة  حول   ، ورقلة 
بلديات  عرب  امل�صاريع  توزيع  يف 
ت�صجيل   بخ�صو�س   ، الوالية 
جتاوزات تتمثل يف منح موافقات 
امل�صاريع  ت�صجيل  يف  مبدئية 
لبلديات معينة ترافقها اإجراءات 
على  حم�صوبني  مقاولني  متكن 
باملجل�س  نافذين  منتخبون 
،يقومون  الوالئي  ال�صعبي 
موجهة  م�صاريع  على  باال�صتيالء 
مت�صل  �صياق  ويف   ، لبلدياتهم 
فقد ذهب  رئي�س جلنة االقت�صاد 
واملالية باأعلى هيئة منتخبة على 
معر�س  يف  ورقلة  والية  م�صتوى 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  معنا  حديثه 

التي  امل�صاريع  غالبية  اأن  موؤكدا 
هاته  كتابة  حلد  توزيعها  مت 
على  حم�صوبة  قطاعية  االأ�صطر 
والوالئية  التنفيذية  املديريات 
نف�س  ينفي حمدثنا يف  مل  كما   ،
جلنته  اأن  على  التاأكيد  ال�صياق 
تتعر�س ل�صغوطات مبا�رصة وغري 
مبا�رصة الإيقاعها يف فخ ال�صبهات 

ح�صب قوله . 
عدد  طالبت  ال�صياق  نف�س  ويف 
مبلف  املهتمة  االأو�صاط  من 
الرجل   ، ورقلة  بوالية  التنمية 
االأول بالوالية عبد القادر جالوي 
ب�صفته امل�صوؤول االأول على الهيئة 
رئي�س  حث  ب�رصورة   ، التنفيذية 
ال�صعبي الوالئي بتحمل  املجل�س 
الوالية  مواطني  اأمام  م�صوؤولياته 
الكارثي  االأداء  على  الناقمني 
لثاين رجل بالوالية ، نظرا لعجزه 
الأكرث من �صنة مال�صمات تطلعات 
املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
وكذا  والدراية،  للحنكة  وافتقاره 
هيئة  الأعلى  كمثل  الكاريزما 

عن  عجزت  بالوالية  منتخبة 
من  املبذولة  اجلهود  مواكبة 

طرف وايل الوالية .
ورغم اأن املجل�س ال�صعبي الوالئي 
بورقلة بع�س الكفاءة التي برهنت 

اأن رئي�س  اإال  اأدائها ميدانيا  على 
خيب  الوالئي  ال�صعبي  املجل�س 
ب�صبب  بالوالية  املواطنني  ظن 
على  اخلا�صة  امل�صلحة  تغليبه 

امل�صلحة العمومية .

ترويج  ظاهـرة  مكافحة  اإطار  يف 
جنح  ال�صباب،  و�صط  املخدرات 
والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رص 
الوالئية  للم�صلحة  التابعني 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
االأخريين،  اليومني  خالل  ورقلة 
اأربـعة  لن�صاط  حد  و�صع  من 
حجز  مع  للمخدرات  مروجي 
2020.35 غرام  من مادة الكيف 

املعالج .
تفا�صيلها  تعـود  الق�صية  حيثيات 
تفيد  معلومات  اإ�صتغالل  عقب 
االأربعينيات من  بعزم �صخ�س يف 
املخدرات  من  كمية  نقل  العمر 
ورقلة  والية  دوائر  اإحدى  اإىل 
الواليات  اإحدى  من  قادما 
عـنا�رص  اأطلقت  اأين  املجاورة، 
عمليات  والتدخل  البحث  فرقة 
جمع  و  التحري  و  البحث 
املعلـومـات عن امل�صتبه فيه التي 
اجل�صدية  �صماته  بتحديد  توجت 
ف�صال عن حتديد هوية امل�صتبه 
نوعية  على  التعرف  مع  فيه 
متنها  على  يتنقل  التي  املركبة 
ليتم  للمخدرات،  ترويجه  خالل 
اإعداد خطة اأمنية حمكمة متكن 
من  ال�رصطة  عنا�رص  من خاللها 

توقيف امل�صتبه فيه رفقة �صخ�س 
مركبة  منت  على  وهما  اآخر 
تفتي�س  عملية  وبعد  �صياحية، 
على  بداخلها  بدقة عرث  املركبة 
مت  كما  املخدرات،  من  �صفيحة 
يف اليوم املوايل توقيف �صخ�صني 
�صياحية  مركبة  منت  على  اآخرين 
و هما ب�صدد الرتويج للمخدرات، 
قبل  من  املركبة  تفتي�س  وخالل 
بداخلها  عرث  ال�رصطة  عنا�رص 
اأربعة  به  بال�صتيكي  كي�س  على 
وموا�صلة  ال�صكل  م�صتطيلة  رزم 
حمل  تفتي�س  مت  للتحقيق 
يف  املوقوفني  الأحد  التجاري 
باإحدى  املتواجد  الثانية  العملية 
الواليات املجاورة، اأين مت العـثور 
على كمية اأخرى من مادة الكيف 
قطع  �صكل  على  جمزاأة  املعالج 

معـدة للرتويج.
االإجراءات  جميع  اإ�صتيفاء  وبعد 
للتحقيق،  الالزمة  القانونية 
اأمام  فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
الإرتكابهم جرم حيازة وبيع ونقل 
�رصعية  غري  بطريقة  املخدرات 

ق�صد البيع .
�أحمد باحلاج 

حتول ال�صوق التجاري باحلطابة 
لل�صوق  باالإ�صافة  تليالن  و �صوق 
التجاري بحي 140 م�صكن ال�صيخ 
للتخريب  عر�صة  بلكبري،  حممد 
واالإهمال ب�صبب رف�س الع�رصات 
من  امل�صتفيدين  ال�صباب  من 
املحالت التجارية ال�صتغاللها .

مهتمة  حملية  جمعيات  ا�صتكت 
بال�صاأن التجاري، يف ت�رصيحات 
»الو�صط،     مل�صوؤوليها مع جريدة 
اآل  التي  الكارثية  احلالة  من 
اإليها  ال�صوق التجاري باحلطابة 
بتيليالن  التجاري  وال�صوق 
 140 بحي  التجاري  وال�صوق 
بلكبري  حممد  ال�صيخ  م�صكن 
ال  حيث  اأدرار،  الوالية  بعا�صمة 
مو�صد  جتاري  حمل   170 يزال 
ع�رصات  رف�س  ب�صبب  االأبواب 
منها  امل�صتفيدين  ال�صباب 
غري  التاأخر  بذريعة  ا�صتغاللها، 
املربر يف ربطها ب�صبكة الكهرباء 
ذات  اأبدت  فقد  ذلك  مقابل    ،
ال�صديد  امتعا�صها  اجلمعيات 
املحلية  ال�صلطات  متل�س  من  
املنوط  الدور  من  اأدرار  لوالية 
بها، يف حماية مثل هكذا مرافق 
لال�صتغالل  موجهة  جتارية 
قطاع  تنظيم  اإعادة  اإطار  يف 
التجار  من  وتطهريه  التجارة 
ينت�رصون  الذين  ال�رصعيني،  غري 

االأ�صواق  بجوار  كالفطريات 
املذكورة 

طالبت  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
املذكورة   املحلية  اجلمعيات 
املحالت  هاته  تق�صيم  باإعادة 
ال�صباب  من  ي�صتحقها  ملن 
ليذهب  التجارة،  يف  الراغب 
بعدها هوؤالء اإىل اأبعد من ذلك، 
من خالل تاأكيدهم على  اأن والية 
دولتي مايل  مع  اأدرار احلدودية 
ت�صبح  اأن  ت�صتطيع  وموريتانيا  
وبامتياز،   كبرية  جتارية  منطقة 
و  الوالية   يف  امل�صوؤولون  لكن 
التجارة  مديرية  باالأخ�س 
عن  عجزوا  البلدية  وم�صالح 
باال�صتغالل  عمل  خطة  �صبط 
التجارية  لالأ�صواق  اجليد 
مهجورة  ملرافق  حتولت  التي 
لرتويج  املنحرفني  ي�صتغلها 
االجتماعية  االآفات  خمتلف 
واالأقرا�س  كاملخدرات 
املهلو�صة وامل�رصوبات الكحولية 
 ، الرذيلة  ملمار�صة  باالإ�صافة 
ذات  اأح�صت  فقد  ذلك  مقابل 
اجلمعيات ما يزيد  عن 15 األف 
تاجر فو�صوي بعا�صمة الوالية ، 
بجوار حميط  ن�صاطهم  يزاولون 
االأ�صواق التجارية ال�صالفة الذكر 

بطرق خمالفة للبيع القانوين .
 اأحمد باحلاج 

تتعر�س بني �لفينة و�الأخرى جلنة �ملالية باملجل�س �ل�سعبي �لوالئي بورقلة برئا�سة مو�سى خريف 
ل�سغوطات الإيقاعها يف �ل�سبهات من طرف مقاولني معروفني ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

رئي�س جلنة �القت�ساد و�ملالية يوؤكد �أن �الأغلفة �ملالية �ملوزعة قطاعية 

.         �لو�يل مطالب باإخر�ج رئي�س �ملجل�س �لوالئي من �سباته �لعميق 

�أحمد باحلاج 

�ضغوطات لإيقاع جلنة املالية باملجل�س 
ال�ضعبي الولئي يف ال�ضبهات 

طالب �صكان حي املخادمة بورقلة 
، وايل الوالية ب�رصورة فتح حتقيق 
التقاع�س   « بـ  نعت  ما  يف  عاجل 
�رصكة  متار�صه  الذي   « والتق�صري 
كو�صيدار يف اأ�صغال اجناز �صبكات 
هوؤالء  واعترب   ، ال�صحي  ال�رصف 
اأن ما تقوم به هذه االأخرية م�صتفز 

وغري معقول .
ال�صلطات  نا�صد �صكان احلي ذاته 
بوجوب  وطالبوها  امل�صوؤولة 
اأ�صغال  اجتاه  م�صوؤولياتها  حتمل 
تقوم  التي  املجدية  غري  احلفر 
املكلفة  كو�صيدار  �رصكة  بها 
ال�صحي  ال�رصف  �صبكات  باجناز 
وقال   ، الوالية  اأحياء  من  بعدد 
 ، املذكور  احلي  �صكان  من  عدد 
عن  عاجزة  املذكورة  ال�رصكة  اأن 

التحايل  ومتار�س  الو�صع  احتواء 
باأ�صغال  القيام  يف  والتقاع�س 
املطروحة  امل�صاكل  تنهي  جادة 
اأ�صبح   الو�صع  اأن  اإىل  م�صريين   ،
وكذا  امل�صوؤولني  داعني  يطاق  ال 
م�صوؤولياتهم  بتحمل  املنتخبني 

اإزاء مهازل االأ�صغال احلا�صلة .
االن�صغال  يف  متحدثون  واتهم 
املعنية  ال�صلطات   ، املذكور 
باإدارة ظهرها ل�صكاوى �صكان حي 
تعاين  اأخرى  واأحياء  املخادمة 
اأن  معتربين   ، االإ�صكال  نف�س  من 
لتظلمات  مكرتثة  غري  املوؤ�ص�صة 
املواطنني  طرف  من  املرفوعة 
�صفقة  حائزة  املوؤ�ص�صة  كون   ،
جعلها  ما  وهو  بالرتا�صي  االجناز 
 ، ال�صكان  �صكاوى  جتاهل  توا�صل 

وايل  تدخل  ي�صتدعي  الذي  االأمر 
لدفع  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
ال�رصكة اإىل العمل بجدية مبا ي�صمح 
بو�صع حد ملعاناة االأحياء ال�صكنية 
من اأ�صغال االجناز املتباطئة وغري 

املجدية يف الكثري من االأحيان .
اأحياء  االن�صغال  هذا  يف  وي�صرتك 
اأخرى بالوالية منها بني ثور و�صكرة 
، وهي مناطق  وبامنديل واحلدب 
متوا�صلة  والردم  عمليات  تزال  ال 
التي  كو�صيدار  �رصكة  طرف  من 
ال�صكان  �صخط  حمل  اأ�صبحت 
ب�صبب عجزها يف معاجلة النقاط 
ال�صوداء وتركها ملواقع عديدة يف 
الطرقات  خا�صة  مهرتئة  و�صعية 
مزريا  واقعا  ت�صهد  باتت  التي 
اأ�صغال املوؤ�ص�صة  بداعي خملفات 

ذاتها.
اجلمعيات  من  العديد  وكانت 
قد   ، املحلي  بال�صاأن  املهتمة 
املقاوالت  اإ�رصاك  اقرتحت 
املحلية مل�صاعدة �رصكة كو�صيدار 
 ، الوالية  باأحياء  بالعبث  املتهمة 
الطرح  هذا  عن  مدافعون  وقال 
تعد  مل  املذكورة  املوؤ�ص�صة  اأن   ،
قادرة على احتواء النقائ�س واإمتام 
مر�صية  بطريقة  االجناز  اأ�صغال 
حلول  اأمام  املجال  يفتح  مما   ،
اأخرى من بينها اإ�رصاك املقاوالت 
االن�صغال  الإعطاء  املحلية 
ديناميكية ووترية مت�صارعة تخرج 
بع�س االأحياء ال�صكنية الكربى من 

م�صاكل ال�رصف ال�صحي .
�أحمد باحلاج 

ال�رصف  قنوات  في�صان  اأثار 
بدائرة  باحو  بق�رص  ال�صحي 
اأدرار،  لوالية  التابعة  رقان 
ال�صكان  من  الع�رصات  حفيظة 
تلوث  ذلك  عن  جنم  ملا  نظرا 
 05 وتعر�س  البيئي  املحيط 
املياه  ملحا�رصة   ن�صمة  اآالف 
�صوارع  اجتاحت  التي  القذرة 

الق�رص .
اأعرب �صكان ق�رص باحو النائي 

ببلدية رقان، يف معر�س حديثهم 
مع جريدة »الو�صط »، عن جام 
املطبق  ال�صمت  من  غ�صبهم 
الو�صية  اجلهات  طرف  من 
بخ�صو�س مطلب التكفل مب�صكل 
ظاهرة ان�صداد بالوعات ال�رصف 
ال�صحي وما اجنر عن ذلك من 
اإقدام  ت�صببت يف  وخيمة  تبعات 
على  العائالت  من  الع�رصات 
للتخل�س  التقليدية،  االآبار  جناز 

اأن  منازلهم، حيث  من خملفات 
ت�صببت  التقليدية  الطريقة  هذه 
يف انت�صار مقلق للبعو�س، الذي 
جحيم،  اإىل  ال�صاكنة  حياة  حول 
دون احلديث عن اإح�صاء العديد 
للم�صابني  الطبية  امللفات  من 

مبختلف االأمرا�س الوبائية  .
حمل  فقد  ثانية،  جهة  من 
مع�صلة  من  املت�رصرين 
انفجار  عن  الناجمة  الفي�صان 

امل�صتعملة،  املياه  قنوات 
م�صالح املجل�س ال�صعبي البلدي 
تبعات  م�صوؤولية  رقان  لبلدية 
امل�صكل املتفاقم ب�صكل رهيب، 
اإىل  حمدثينا  دفع  الذي  االأمر 
لهجة  من  بالت�صعيد  التهديد 
لل�صارع  واخلروج  االحتجاجات 
بحقهم  و�صفوه  مبا  للمطالبة 

امله�صوم  .
�أحمد باحلاج   

�سكان �ملخادمة يطالبون بو�سع حد ملهازل �الأ�سغال

على خلفية في�سان قنو�ت �ل�سرف �ل�سحي 

كو�ضيدار تعبث بالأحياء ال�ضكنية يف ورقلة

�ضكان ق�ضر باحو برقان يطالبون ال�ضلطات املحلية بالتدخل 

يف �إطار مكافحة ترويج 
�ملخدر�ت و�سط �ل�سباب 

ب�سبب رف�س �مل�ستفيدين من �ملحالت 
�لتجارية ��ستغاللها 

اأمن ورقلة يحجز 02 
كلغ من املخدرات و 

توقف اأربعة مروجـيــن

03 اأ�ضواق جتارية  باأدرار عر�ضة 
للتخريب والإهمال 
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الأمريكي  الوزير  التقى  الكويت  ويف 
من  �سل�سلة  يف  امل�سوؤولني  بكبار 
الجتماعات الثنائية وحوارات مو�سعة 
"احلوار  الثالثة من  الن�سخة  يف نطاق 
املتحدة  الوليات  بني  الإ�سرتاتيجي 
�سعار  حتت  انعقدت  التي  والكويت" 
الإ�سرتاتيجية"،  ال�رشاكات  "تعزيز 
وهو احلوار املوؤجل منذ جولة مايك 
يف  قيل  لأ�سباب  العام  مطلع  بومبيو 
للعودة  ا�سطرته  عائلية  اأنها  وقتها 

اإىل بالده. 
وقع  العام  هذا  اجتماعات  وخالل 
تفاهم  مذكرة  ع�رش  ثمانية  البلدان 
بني  ما  لها  الإعداد  مت  واتفاقية 

�سبتمرب 2017 ومار�س اجلاري. 
دولة  املتحدة  الوليات  وت�سف 
اإ�سرتاتيجي  "حليف  باأنها  الكويت 
لها يف املنطقة من خارج دول حلف 
ال�رشاكة  ،وتلعب  الأطل�سي"  �سمال 
دورا مهما  البلدين  الإ�سرتاتيجية بني 
يف  وال�ستقرار  الأمن  جمال  يف 
املنطقة على قاعدة مكافحة الإرهاب 
ومواجهة  اخلارجي  العدوان  وردع 
اأمن  تهدد  التي  امل�سرتكة  التهديدات 
،وت�ست�سيف  وا�ستقرارها  املنطقة 
دولة الكويت على اأرا�سيها الآلف من 
القوات الأمريكية ك�رشيك اأ�سا�سي يف 
حماربة التنظيمات الإرهابية، داع�س 

والقاعدة والتنظيمات الأخرى. 
باحلفاظ  املتحدة  الوليات  وتلتزم 
منذ  الكويت  وا�ستقرار  اأمن  على 
قادته  الذي  الدويل  التحالف  تاأ�سي�س 

الوليات املتحدة عام 1991.
القت�سادية  العالقات  وتلعب 
حا�سما  دورا  البلدين  بني  والتجارية 
ميكن  مبا  الإ�سرتاتيجي  احلوار  يف 
للتنمية  الفر�س  من  املزيد  يوفر  اأن 
والزدهار يف �سقف من ال�ستثمارات 
دولر  مليار   380 جاوزت  الكويتية 
والطاقة  العقارات  قطاعات  يف 

وامل�سارف. 
بني  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 
مليارات  ثمانية   2017 عام  البلدين 
من  بومبيو  مايك  حتدث  دولر، 
موؤكدا  الأمني  اجلانب  عن  الكويت 
املنطقة  دول  حث  اإىل  بالده  �سعي 
ملواجهة  جديدة  جهود  بذل  على 
داع�س  تنظيمي  الأمنية،  التحديات 
املتحدة  الوليات  ،وت�سع  والقاعدة 
دول  يف  جريانها  مع  قطر  اأزمة 
قائمة  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
يف  اخلارجية  �سيا�ساتها  اأولويات 
"الر�سمية"  الو�ساطة  بدعم  املنطقة 
اإىل  التو�سل  و�رشورة  الكويت  لدولة 
ت�سوية ل�سمان وحدة دول املجل�س يف 

مواجهة التحديات امل�سرتكة.
وحول الأزمة بني دول جمل�س التعاون 
الوزير  اأ�ساد  العربية،  اخلليج  لدول 
دولة  تبذلها  التي  باجلهود  الأمريكي 
يف  لها  الإيجابية  وامل�ساركة  الكويت 
حل اأزمات املنطقة، يف �سوريا واليمن، 
جمل�س  دول  وحدة  اأن  من  انطالقا 
جناح  ل�سمان  اأ�سا�سية  تعد  التعاون 
حتالف ال�رشق الأو�سط الإ�سرتاتيجي 
"الناتو العربي" الذي يتم احلديث عنه 
لتعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة 

املزعزع  الإيراين  الن�ساط  ومواجهة 
لال�ستقرار. 

والكويت  املتحدة  الوليات  وتلتقي 
ال�رشق  حتالف  اإن�ساء  اأهمية  على 
الأو�سط الإ�سرتاتيجي "الناتو العربي" 
الذي ي�سم دول املجل�س ال�ست اإ�سافة 
التعاون  يعزز  مبا  وم�رش  الأردن  اإىل 
للتهديدات  للت�سدي  الأطراف  متعدد 
والوليات  الدول  هذه  تواجه  التي 

املتحدة التي ترعى التحالف. 
و�سملت جل�سات احلوار الإ�سرتاتيجي 
حول  الثنائية  العالقات  نطاق  تو�سيع 
وتعزيز  واملعرفة  العلمي  البتكار 
وحت�سني  املخدرات  مكافحة  جهود 
القن�سلي  والتعاون  املطارات  اأمن 
والتن�سيق  الأكادميية  والتبادلت 
يف  وال�رشكات  الأعمال  رجال  بني 
اأقوى  عالقات  لبناء  و�سول  البلدين 
والتجارية  القت�سادية  القطاعات  يف 
يف  الثانية  حمطته  ويف  وغريهما، 
بومبيو  مايك  اجتمع  اإ�رشائيل، 
واليونان  قرب�س  من  مب�سوؤولني 
واإ�رشائيل لتعزيز التعاون الرباعي يف 
ق�سايا الأمن والطاقة، وكذلك ال�سالم 
يف املنطقة واحلرب يف �سوريا ،وتوؤكد 
الوليات املتحدة ب�سكل م�ستمر على 
و�سمان  وحمايتها  لإ�رشائيل  دعمها 
لها  احللفاء  اأقرب  باعتبارها  اأمنها 
اأهمية  الأكرث  الإقليمي  وال�رشيك 
يف  الأمريكية  وال�سيا�سات  للم�سالح 

املنطقة. 
من  الكثري  حتا�سى  بادرة  ويف 
الإقدام  الأمريكيني  امل�سوؤولني 
حائط  الأمريكي  الوزير  زار  عليها، 
الحتالل  دولة  ت�سميه  الذي  "الرباق" 
ال�رشائيلي حائط "املبكى" يف تاأكيد 
منه على التزام بالده بتعزيز الت�سامح 
ال�سامية،  معاداة  وحماربة  الديني 

وفقا لوزارة اخلارجية الأمريكية. 
"ك�رش"  اأن  بعد  احلائط  زيارة  وتاأتي 
بالقد�س  الأمريكي  الرئي�س  اعرتاف 
الرتدد  "حاجز"  لإ�رشائيل  عا�سمة 
لدى امل�سوؤولني الأمريكيني بعد تدين 
م�ستوى رد الفعل العربي جتاهه والذي 
يعزى اإليه اأي�سا، نية ترامب العرتاف 
مرتفعات  على  الإ�رشائيلية  بال�سيادة 
 1967 منذ  املحتلة  ال�سورية  اجلولن 
 1981 عام  ب�سمها  قرارا  واتخذت 

حتى  بالقرار  دولة  اأي  اعرتاف  دون 
املتحدة  الوليات  ،وتت�سارك  الآن 
الت�سدي  خا�س  ب�سكل  واإ�رشائيل 

للنفوذ الإيراين يف املنطقة. 
يف  بومبيو  مايك  وجود  واأثناء 
الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  "اإ�رشائيل" 
حان  قد  "الوقت  اأن  ترامب  دونالد 
الكامل  املتحدة  الوليات  لعرتاف 
ب�سيادة اإ�رشائيل على ه�سبة اجلولن 
واأمنية  اإ�سرتاتيجية  اأهمية  لها  التي 
وال�ستقرار  اإ�رشائيل  لدولة  حيوية 

الإقليمي". 
دونالد  قرار  بومبيو  مايك  وو�سف 
لهذا  "جريء"  قرار  باأنه  ترامب 
املنا�سب  من  الذي  املهم  املكان 
دولة  من  �سيادة  ذا  جزءا  يكون  "اأن 
رحب  الذي  الوقت  ،ويف  اإ�رشائيل" 
فيه رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني 
قال  الذي  ترامب  باإعالن  نتنياهو 
اإيران  فيه  حتاول  "وقت  يف  ياأتي  انه 
على  للهجوم  من�سة  �سوريا  ا�ستخدام 
الأمم  اأعلنت  وتدمريها"،  اإ�رشائيل 
قرارات  بجميع  التزامها  املتحدة 
جمل�س الأمن الدويل واجلمعية العامة 
اأن احتالل مرتفعات  التي تن�س على 
اإ�رشائيل  قبل  من  ال�سورية  اجلولن 
مبوجب  م�رشوع  غري  "عمل  هو 
مغادرته  ،قبيل  الدويل"  القانون 
الأخرية،  حمطته  لبنان  اإىل  اإ�رشائيل 
باأنه  الأمريكي  اخلارجية  وزير  �رشح 
ذاهب اإىل هناك للحديث عن التهديد 
للعامل  اللبناين  اهلل  حزب  ميثله  الذي 
وا�سفا  اللبناين،  ولل�سعب  ولإ�رشائيل، 
باأنه  بال�سالح"  "املدجج  احلزب 

ي�سكل "خطرا" على اللبنانيني. 
اللبناين مي�سال عون  الرئي�س  وا�ستبق 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  و�سول 
اأبيب،  تل  من  قادما  بريوت  اإىل 
العقوبات  فيها  انتقد  بت�رشيحات 
واعتربها  اهلل  حزب  على  الأمريكية 
"ت�رش لبنان ككل" ،واأدرجت الوليات 
املتحدة حزب اهلل اللبناين على قائمة 
العقوبات الأمريكية يف �سياق اجلهود 
يف  الإيراين  النفوذ  لتحجيم  الرامية 

املنطقة. 
وقدمت الوليات املتحدة م�ساعدات 
بداية  منذ  دولر  مليار   2.1 بلغت 
تلبية  يف  للم�ساعدة  ال�سورية  احلرب 

يف  ال�سوريني  الالجئني  احتياجات 
املتحدة  الوليات  تقدم  ،كما  لبنان 
دعما متوا�سال للحكومة اللبنانية بلغ 
اأكرث من 800 مليون دولر خالل عام 
الأ�سا�سية  اخلدمات  لتح�سني   2018
و�سيادة  الدميقراطية  وتعزيز 

القانون. 
الأمني  ال�رشيك  لبنان  وتعد 
التي  املتحدة  للوليات  الأبرز 
مليار   2.2 عن  يزيد  ما  قدمت 
عام  منذ  اللبناين  للجي�س  دولر 
2005 لتعزيز امل�سالح الأمريكية 

يف ال�رشق الأو�سط. 
املتحدة  الوليات  ركزت 
دونالد  و�سول  منذ  جهودها 
يف  الأبي�س  البيت  اإىل  ترامب 
"مكافحة  على   2017 جانفي 
ويعد  اخلبيث"،  اإيران  تاأثري 
حزب اهلل اللبناين �ساحب النفوذ 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  الأو�سع 
والع�سكرية  الأمنية  اللبنانية 
واأخطر  اأبرز  اأحد  وال�سيا�سية 
اإيران اخلارجية ،ويف لقاء  اأذرع 
جمعه مع رئي�س جمل�س النواب 
وزير  ناق�س  بري،  نبيه  اللبناين 
ق�سايا  الأمريكي  اخلارجية 
اللبناين  بالقت�ساد  تتعلق 
و�رشورة املحافظة على الهدوء 
مع  اللبنانية  احلدود  طول  على 
دعم  على  التاأكيد  مع  اإ�رشائيل 
ان�سمام  املتحدة  الوليات 
يف  الأخرى  الدول  اإىل  لبنان 
حو�س البحر الأبي�س املتو�سط 

لتطوير املوارد البحرية. 
الوليات  اأكد على خماوف  كما 
املتحدة من "اأن�سطة حزب اهلل 
لبنان  يف  لال�ستقرار  املزعزعة 
واملنطقة واملخاطر التي متثلها 
على اأمن لبنان وا�ستقراره" ،وكرر 
مايك بومبيو خماوف بالده من 
لقائه  خالل  اهلل  حزب  اأن�سطة 
اللبنانية  احلكومة  رئي�س  مع 
ناق�س  الذي  احلريري  �سعد 
الأمنية  "ال�رشاكة  اأهمية  معه 
واحلاجة  اللبنانية  الأمريكية 
للموؤ�س�سات  الدعم  موا�سلة  اإىل 
اللبنانية،  ال�رشعية  الأمنية 

خا�سة اجلي�س اللبناين".

البداية كانت من الكويت التي و�سلها وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف حمطته الأوىل �سمن جولة ت�سمل اإ�سرائيل 
ولبنان للفرتة ما بني 19 و23 مار�س ،تت�سارك الوليات املتحدة والكويت ب�سداقة عميقة مبنية على تعزيز امل�سالح الأمريكية 

يف املنطقة يف جمال الدفاع ومكافحة الإرهاب، اإ�سافة اإىل ال�ستثمارات الكويتية يف الوليات املتحدة التي تعزز عالقات 
البلدين يف ذات الوقت الذي تنع�س فيه القت�ساد الأمريكي وتوفر فر�سا للعاطلني عن العمل. 

جولة بومبيو الأخرية

م٫�س

الــــــــــوزيــــــر الأمـــريكي يبيع 
اجلولن عند حائط الرباق

ما �ضر تغريدة ترامب عن ه�ضبة 
اجلولن ال�ضوري املحتل؟

ن�ضف ملياردولر ر�ضوة اإبن 
�ضلمان لـ'وا�ضنطن بو�ضت'

الفل�سطينية  ال�سلطة  انتقدت 
بخ�سو�س  الأمريكية  الت�رشيحات 
الكيان  ب�سيادة  وا�سنطن  اعرتاف 
اجلولن  مرتفعات  على  ال�سهيوين 
اأن �رشعية  م�سددة على  ال�سورية، 
يحددهما  واجلولن  القد�س 
وال�سوري  الفل�سطيني  ال�سعبان 
تتخذها  قرارات  اأي  اأن  واأكدت 
للقانون  الأمريكية خمالفة  الإدارة 
لها  قيمة  ل  الدولية  وال�رشعية 
لالحتالل  ال�رشعية  تعطي  ولن 
على  حربا  و�ستبقى  الإ�رشائيلي 

ورق.
العامل  يف  يدركون  ل  كثريون 
له�سبة  ال�سرتاتيجية  الهمية 
بالن�سبة  ال�سوري  اجلولن 
"فهذه  "ال�رشائيلي  لالحتالل 
ثلث  لالحتالل  توفر  املنطقة 
ت�رشف  وهي  املائي  الحتياج 
دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  على 
خم�سني  من  اكرث  عنها  تبتعد  ول 
وخم�سني  واحد  منذ   ، مرتا  كيلو 
عاما ي�سعى الحتالل اإىل اعرتاف 
اأمريكي بال�سيادة على اله�سبة لكن 
الأخرية  ال�ساعات  يف  فائدة،  دون 
الكيان دونالد ترامب  اأعلن حليف 
عن �رشورة منح ال�سيادة لالحتالل 
على اجلولن، ال�سلطة الفل�سطينية 
القد�س  ال�سيادة على  بان  اعتربت 
ترامب  م�سدرها  لي�س  واجلولن 

الفل�سطيني  ال�سعب  واإمنا 
وال�سوري.

املركزي  املجل�س  ع�سو  وقال 
"ترامب  رباح  رمزي  الفل�سطيني، 
باملجتمع  احلائط  بعر�س  يرب 
قرار  وخا�سة  وقراراته  الدويل 
اجلولن  يعترب  81الذي  492لعام 
جزء من الأرا�سي ال�سورية املحتلة 
ال�سهيونية  الإجراءات  كل  ويعترب 

فيه باطلة وغري �رشعية".
يف  جاء  الذي  ترامب  ت�رشيح 
للكيان  خارجيته  وزير  زيارة  اثر 
بنيامني  ا�ستقبله  ال�سهيوين 
ياأتي  اأح�سن ا�ستقبال فهو  نتنياهو 
�سيخو�س  الذي  للرجل  كهدية 
الأيام  خالل  م�سريية  انتخابات 
بت�رشيح  ت�سبث  فالرجل  املقبلة. 
من  وعدا جديدا  باعتباره  ترامب 
لل�سارع  اأن ي�سوقه  الرجل ي�ستطيع 

ال�سهيوين.
بال�ساأن  اخلبري  واأ�سار 
غو�س  اأبو  نهاد  "ال�رشائيلي"، 
الوليات  "يقدم هدية من  اأنه  اإىل 
وامتيازاتها  مالها  ومن  املتحدة 
�سعب  يخ�س  مو�سوع  من  ولي�س 
اآخر ال�سعب العربي ال�سوري فهذه 
اأرا�سي �سورية ح�سب كل القوانني 
الدولية"،وعود ترامب حتيا يف ظل 
�سعف عربي لكن التغري يف معادلة 

القوة يجعلها هباء منثورا .

الأنا�سول”  “ذئب  ح�ساب  قال 
موقع  على  بت�رشيباته  ال�سهري 
العهد  ويل  اأن  "تويرت"،  التوا�سل 
رئي�س  على  عر�س  ال�سعودي 
حترير �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” 
تقدر  �سخمة  ر�سوة  الأمريكية 
�سيا�سة  لتغيري  بن�سف مليار دولر 
لق�سية  تناولها  يف  ال�سحيفة 
ال�سحايف ال�سعودي املغدور جمال 

خا�سقجي.
وقال ح�ساب “ذئب الأنا�سول” يف 
�سل�سلة تغريدات له بتويرت، اإن ويل 
مالية  مبالغ  اأنفق  ال�سعودي  العهد 
طائلة جتاوزت 3 مليار دولر على 
واإعالميني  اإعالمية  موؤ�س�سات 
عدم  مقابل  اأمريكا  يف  موؤثرين 
احلديث عن دوره يف ق�سية اغتيال 

جمال خا�سقجي.
واأو�سح اأن البع�س من هوؤلء قبلوا 
وجتنبوا  بالفعل،  الر�سوة  هذه 
�سلمان”  “ابن  عن  احلديث 
ق�سية  لتفاعالت  تغطيتهم  خالل 

الغتيال.

بني  من  انه  اإىل  احل�ساب  ولفت 
قبول  رف�سوا  الذي  الإعالميني 
بورن”  “مارتن  هو  الر�سوة  هذه 
رئي�س حترير �سحيفة “الوا�سنطن 
ُعر�س  والذي  الأمريكية،  بو�ست” 
مليار  )ن�سف  يتجاوز  مبلغ  عليه 
�سيا�سة  تغيري  اأجل  من  دولر( 
لق�سية  تناولها  يف  ال�سحيفة 

خا�سقجي.
رئي�س  من  الرف�س  هذا  وكان 
التحرير بح�سب “ذئب الأنا�سول” 
للهجوم  الأ�سباب  اأهم  اأحد  هو 
الإ�ستخباراتي -الغري متقن- على 
بو�ست  الوا�سنطن  �سحيفة  مالك 
امللياردير “جيف بيزو�س” -مالك 

�رشكة اأمازون- .
�سل�سلة  ال�سهري  احل�ساب  واختتم 
رئي�س  اأن  اإىل  بالإ�سارة  تغريداته 
“مارتن  بو�ست  الوا�سنطن  حترير 
اإ�سطنبول  مدينة  �سيزور  بورن”، 
تفا�سيل  على  و�سيح�سل  قريبا 
جديدة عن دور حممد بن �سلمان 

يف جرمية الغتيال. 

دويلالإثنني 25  مار�س  2019  املوافـق  ل16رجب 1440هـ 7



م�ساهمةالإثنني 25  مار�س  2019  املوافـق  ل16رجب 1440هـ 8
مكا�سب غري متكافئة:

تداعيات مبادرة احلزام والطريق 
على توازنات ال�سرق الأو�سط

ُتعد مبادرة »احلزام والطريق« التي اأطلقها الرئي�س 
ال�سيني »�سي جني بينج« يف عام 2013، م�سروًعا 

ا �سامًل طويل الأجل، يهدف اإىل ربط ال�سني  ا�سرتاتيجًيّ
ا وبحًرا بجنوب �سرق اآ�سيا وو�سط اآ�سيا وال�سرق الأو�سط  بًرّ

واأوروبا واإفريقيا من خلل طريقني رئي�سيني، هما 
»حزام طريق احلرير القت�سادي الربي« و«طريق احلرير 

البحري«. ولي�س من �سك يف اأن لتلك املبادرة تداعيات 
كبرية على دول منطقة ال�سرق الأو�سط، لكونها متثل 

مرحلة جديدة يف تفاعل ال�سني مع املنطقة.

عر�س: با�سم را�سد /مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

»مها  درا�سة  تناق�ش  الإطار،  هذا  ويف 
بكلية  الدكتوراه  بعد  ما  زميلة  كامل«، 
واترلو  بجامعة  الدولية  لل�سئون  بال�سيلي 
الكندية، املعنونة »مبادرة احلزام والطريق 
ال�سينية: الآثار املرتتبة على منطقة ال�رشق 
»كامربيدج  دورية  يف  املن�سورة  الأو�سط«، 
 Cambridge الدولية  لل�سئون  رفيو 
 »Review of International Affairs
اأن  ميكن  التي  الفر�ش   ،2018 يونيو  يف 
اإىل  بالإ�سافة  للمنطقة،  املبادرة  تقدمها 
املخاطر والتحديات املالزمة لها، والآثار 
عليها  املرتتبة  واجليو�سيا�سية  القت�سادية 

لكل من ال�سني ودول املنطقة.

اأهمية املنطقة للمبادرة:

ال�رشق  منطقة  اأن  اإىل  الدار�سة  ت�سري 
مبادرة  لتنفيذ  بالغة  اأهمية  متثل  الأو�سط 
لعدة  نظًرا  ال�سينية،  والطريق«  »احلزام 

اأ�سباب، اأهمها:
اأوًل- املوقع ال�سرتاتيجي ملنطقة ال�رشق 
الأو�سط بني طريق احلرير البحري وحزام 
الطريق القت�سادي الربي، وبالتايل فاإن له 
اأهمية جوهرية يف التنفيذ الناجح للمبادرة، 
مرور  نقاط  املنطقة  لدى  اأن  عن  ف�ساًل 
بحرية حيوية تعترب حا�سمة بالن�سبة لنظام 
هذه  تعطلت  واإذا  العاملي،  الطاقة  نقل 
على  خطري  ب�سكل  توؤثر  اأن  ميكن  النقاط 
اإمدادات الطاقة والأ�سعار، وكذلك تدفقات 

التجارة العاملية. 
املندب،  باب  م�سيق  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
حوايل  خالله  من  مير  املثال،  �سبيل  على 
مبا  العاملية،  البحرية  التجارة  من   %10
اليومية  ال�سني  �سادرات  معظم  ذلك  يف 
يُعترب م�سيق  ذلك،  اأوروبا. عالوة على  اإىل 

هرمز، الذي متر من خالله 20% من �سفن 
النفط  مرور  نقاط  اأهم  العاملية،  النفط 

عاملًيّا.
لأمن  للمنطقة  احليوية  الأهمية  ثانًيا- 
اأ�سبحت   ،2015 ال�سيني: ففي عام  الطاقة 
اإذ  العامل؛  يف  للنفط  م�ستورد  اأكرب  ال�سني 
من  اأكرث  ميثل  الذي  ا�ستريادها  ن�سف  اإن 
6 ماليني برميل يف اليوم، ياأتي من ال�رشق 
املتوقع  من   ،2035 عام  وبحلول  الأو�سط. 
من  النفطية  وارداتها  ال�سني  ت�ساعف  اأن 

املنطقة.
ثالًثا- ال�رشق الأو�سط »امتداد ا�سرتاتيجي« 
الأ�سا�سية  اجليو�سيا�سية  التاأثري  ملجالت 
لل�سني: ت�سري الدرا�سة اإىل اأن تردي الأو�ساع 
على  مبا�رش  تاأثري  لها  املنطقة  يف  الأمنية 
دفع  الذي  الأمر  بكني،  وا�ستقرار  اأمن 
اجلهود  من  مزيد  لبذل  ال�سينية  احلكومة 
الأو�سط  ال�رشق  حكومات  مع  بالتعاون 
العرقية،  النف�سالية  النزعات  ملكافحة 
املقاتلني  وظاهرة  الديني،  والتطرف 
الإرهاب  انت�سار  من  زاد  ما  وهو  الأجانب، 

يف مقاطعاتها الغربية.

اأربعة حماور: 

يف  مع�سلة  تواجه  ال�سني  اأن  الكاتبة  توؤكد 
نظًرا  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  مع  التعامل 
لكونها غنية نفطًيّا وذات موقع ا�سرتاتيجي 
هام، لكنها يف الوقت ذاته تعاين من اأو�ساع 
�سيا�سية معقدة وحالة من عدم ال�ستقرار. 
ا�سرتاتيجية  بكني  تعتمد  الإطار،  هذا  ويف 
الأهداف  مع  تت�سق  حماور  اأربعة  ذات 
تلك  وتتمثل  املنطقة.  لدول  الوطنية 

املحاور فيما يلي:
مفيد  اإطار  يف  املبادرة  عر�ش  اأوًل- 
اأنها  على  وتقدميها  للدول،  ُمهِدد  وغري 
تتميز  التي  التعاون«  اآليات  من  »نوع جديد 
واملنفعة  باملثل،  واملعاملة  بالنفتاح، 
والبتكار،  املتكافئة،  والنتائج  املتبادلة، 

ال�سني  ت�ستغل  كما  والتعددية.  والتكامل، 
نامية«  »دولة  باعتبارها  ال�سيا�سية  ميزتها 
بت�سوير  وتقوم  اإمربيالًيّا،  تاريًخا  متلك  ل 
حمايد  ك�رشيك  الأو�سط  لل�رشق  نف�سها 
وغري متحيز ول يتدخل يف ال�سئون الداخلية 

للدول.
ومدى  املبادرة  اأهداف  حتديد  ثانًيا- 
اأجل  من  املنطقة  م�سالح  مع  توافقها 
زيادة جاذبيتها، وجذبها لالعبني الرئي�سيني 
تو�سيع  على  ال�سني  توؤكد  اإذ  املنطقة؛  يف 
التقارب بني م�سلحة املنطقة وم�سلحتها، 
وكذلك اأهمية حتقيق التكامل بني الطرفني، 
م�سرتكة  روؤية  يتقا�سم  جمتمع  وتكوين 

مل�ستقبل الب�رشية. 
ملفهوم  ال�سني  ج  تُرِوّ الإطار،  هذا  ويف 
الدولية«  الإنتاجية  القدرات  يف  »التعاون 
من  التعاون  يعزز  جديد  تنموي  كنموذج 
خالل ال�ستثمار يف �سبكات البنية التحتية، 
ال�رشيعة،  والطرق  ال�سكك احلديدية،  مثل: 
الكهرباء،  و�سبكات  والغاز،  النفط،  واأنابيب 
ال�ستثمار  ت�سهيل  اإىل  بالإ�سافة  والتجارة، 
عمل  فر�ش  يخلق  مبا  املايل،  والتكامل 

لقطاع ال�سباب املتزايد يف املنطقة.
الدبلوما�سية  الأدوات  على  العتماد  ثالًثا- 
لتاأ�سي�ش ما يُعرف بـ«دائرة اأ�سدقاء مبادرة 
�سمنًيّا  يعني  ما  وهو  والطريق«،  احلزام 
ومنذ  م�سابه.  تفكري  ذي  حتالف  وجود 
تنظيم  مت   ،2013 عام  يف  املبادرة  اإعالن 
ودول  ال�سني  بني  للقيادات  هامة  زيارات 
ال�سيني  الرئي�ش  زار  اإذ  الأو�سط؛  ال�رشق 
واإيران  ال�سعودية  العربية  واململكة  م�رش 
ع  يف يناير 2016 بهدف تعزيز املبادرة، ووَقّ
اتفاقيات �رشاكة ا�سرتاتيجية �ساملة جديدة 
توقيع  اإىل  بالإ�سافة  الثالث،  الدول  مع 
ال�رشق  يف  دول  �سبع  مع  تفاهم  مذكرات 

الأو�سط حول تطوير وتعزيز املبادرة. 
اأي  على  املفرط  العتماد  جتنب  رابًعا- 
مورد وحيد للطاقة اأو طريق واحد للتجارة، 
النفط،  اإمدادات  تنويع  على  العمل  بل 

والتن�سيق  الت�سال  من  بديلة  �سبكات  وبناء 
الأ�سا�سي  ال�سني  اعتماد  فربغم  والتعاون. 
على ال�سعودية مثاًل يف ا�سترياد النفط، اإل 
مع  الثنائية  تعزيز عالقتها  اإىل  ت�سعى  اأنها 

اإيران لتنويع مواردها النفطية. 

الآثار املرتتبة:

توؤكد الكاتبة اأنه برغم ما تعاين منه منطقة 
�سيا�سية  حتديات  من  الأو�سط  ال�رشق 
التطورات  بع�ش  اأن  اإل  واأمنية،  واقت�سادية 
لتعزيز  جيدة  فر�سة  متثل  قد  داخلها 
املبادرة ال�سينية مبا يتفق مع م�سالح دول 
التطوير  عملية  اأن  اإىل  وت�سري  املنطقة. 
التي حدثت  الكربى  القت�سادي  والتحديث 
موؤخًرا يف اململكة العربية ال�سعودية – على 
لتعزيز  فر�سة  لبكني  توفر   - املثال  �سبيل 
اململكة؛ خا�سة  مع  القت�سادي  انخراطها 
اأنه خالل زيارة امللك »�سلمان« اإىل ال�سني 
�سفقات  الدولتان  عت  وَقّ  ،2017 مار�ش  يف 
كما  دولر.  مليار   65 بقيمة  اقت�سادية 
ال�سادرات  زيادة  ال�سينية  املبادرة  �ستدعم 
النفطية ال�سعودية اإىل ال�سني، وتعزيز موقع 
طبًقا  عاملي  ا�سرتاتيجي  كمركز  اململكة 

لأهداف »الروؤية ال�سعودية 2030«.
وبرغم ذلك، تتحدث الدرا�سة عن اأن الآثار 
للمبادرة  واجليو�سرتاتيجية  القت�سادية 
بحيث  الإقليم،  على  كبري  ب�سكل  توؤثر  قد 
غريها،  من  اأكرث  الدول  بع�ش  �ست�ستفيد 
ت�سارب  احتمال  اأمام  الباب  و�ستفتح 
امل�سالح بني دول املنطقة. ومن اأبرز تلك 
الآثار: اأوًل- التوزيع غري املتكافئ للمزايا: 
وذلك نتيجة للموقع اجلغرايف ال�سرتاتيجي 
لبع�ش الدول، وهو الأمر الذي يدفع ال�سني 
يف  الدول  بتلك  ا�ستثماراتها  زيادة  اإىل 
املجالت املختلفة، مثل ال�سكك احلديدية 
الطاقة  جمال  يف  والتعاون  واملوانئ 
اإىل  العالقات  م�ستوى  ورفع  واخلدمات، 

م�ستوى »ال�رشاكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة«.
ال�رشق  بني  املحتمل  التناف�ش  ثانًيا- 
خالل  من  وذلك  الو�سطى:  واآ�سيا  الأو�سط 
ال�سيني- القت�سادي  للممر  ال�سني  اإن�ساء 

الأجزاء  اأحد  وهو   ،)CPEC( الباك�ستاين 
ال�سينية،  املبادرة  يف  واملتكاملة  الرئي�سية 
ا جيو�سرتاتيجية هائلة لبكني.  و�سيوفر فر�سً
بحلول  املمر  ت�سغيل  يتم  اأن  املتوقع  ومن 
جوادر  مطار  من  النتهاء  بعد   ،2020 عام 
الرئي�سية  والتطورات  باك�ستان،  يف  الدويل 

مليناء جوادر.
ومع ت�سغيل هذا املمر، وما لذلك من اآثار 
الوقت  بتقليل  يتعلق  فيما  لل�سني  اإيجابية 
فاإنه  امل�ستورد،  النفط  نقل  يف  وامل�سافة 
توؤثر تلك التطورات -وفًقا  اأن  من املتوقع 
عدد  موانئ  على  مبا�رش  ب�سكل  للدرا�سة- 
م�سيق  خارج  يقع  لأنه  املنطقة،  دول  من 
ال�سحن  �سفن  مع  التعامل  وميكنه  هرمز 
النفط، ف�ساًل عن موقعه  وناقالت  الكبرية 

�سحن  وميناء  اإقليمي  كمركز  ال�سرتاتيجي 
م�ستقبلي.

اجليو�سرتاتيجية  الأهمية  تزايد  ثالًثا- 
تزداد  اأن  املتوقع  فمن  ال�سوي�ش:  لقناة 
الأهمية اجليو�سرتاتيجية للقناة ب�سكل كبري 
اإىل  ذلك  ويرجع  اقت�سادًيّا.  ال�سني  مع منو 
الكبري  احلجم  ا�ستيعاب  على  القناة  قدرة 
مهمة  تُعترب  التي  ال�سحن  ل�سفن  املتنامي 
ال�سني  جتارة  من   %59( ال�سيني  لالقت�ساد 
متر عرب النقل البحري(. لذلك، من املرجح 
اأن تظل بكني معتمدة على قناة ال�سوي�ش يف 
امل�ستقبل، خا�سة مع الطلب املتزايد على 
م�رش  يجعل  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  الطاقة؛ 
نقطة ارتكاز اأ�سا�سية يف املبادرة ال�سينية.

مركًزا  م�رش  تكون  قد  لبكني،  وبالن�سبة 
وقد  واإفريقيا،  لأوروبا  وبوابة  لوج�ستًيّا 
»ظهر«  حلقل  املفاجئ  الكت�ساف  اأ�ساف 
بعًدا   ،2015 عام  م�رش  يف  الطبيعي  للغاز 
اآخر جلاذبية القاهرة؛ اإذ اإنه من املفرت�ش 
الطبيعي على  للغاز  اكت�ساف  اأكرب  يكون  اأن 
املتو�سط.  الأبي�ش  البحر  يف  الإطالق 
تعزيز  على  حري�سة  بكني  فاإن  لذلك 
والرتباط  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  التعاون 
القت�سادي مع م�رش، ورفعت لذلك م�ستوى 
درجة  اإىل   2014 يف  بينهما  العالقات 
»ال�رشاكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة« ملا متثله 

م�رش للمبادرة ال�سينية من اأهمية كبرية.
متتلك  القت�سادية:  التداعيات  رابًعا- 
هائلة  اإمكانات  والطريق«  »احلزام  مبادرة 
يف  وال�ستثمار  التجارة  اأمناط  لتغيري 
الإقليم، واإعادة حتديد املحاور وال�سبكات 
الإقليمية، وذلك بف�سل �سبكات النقل والبنية 
والأهم  النطاق،  والوا�سعة  الهائلة  التحتية 
من ذلك تعزيز م�ساهمة ال�رشق الأو�سط يف 

النظام العاملي.
املنطقة  اإىل  ال�سيني  الرئي�ش  زيارة  فاأثناء 
مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  مت   ،2016 عام  يف 
لت�رشيع  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول 
احلرة.  التجارة  اتفاقية  حول  املفاو�سات 
يحدد  اإيران  مع  اآخر  اتفاق  اإبرام  مت  كما 
املتوقع  من  التي  الثنائية  التجارة  روؤية 
عام  بحلول  دولر  مليار   600 اإىل  ت�سل  اأن 
تبادل  اتفاقيات  �ستوفر  كذلك   .2026
العمالت املحلية التي اأبرمتها بكني مع كل 
من م�رش والإمارات وقطر قوة دفع اإ�سافية 
لتعزيز التجارة ال�سينية مع ال�رشق الأو�سط، 

بالإ�سافة اإىل ت�رشيع تدويل اليوان.
باإن�ساء  ال�سني  تقوم  اأخرى،  ناحية  من 
منطقة �سناعية جديدة يف ميناء »الدقم« يف 
مدينة عمان اجلنوبية، والتي من املخطط 
ومتعدد  متكاماًل  لوج�ستًيّا  مركًزا  تكون  اأن 
البحرية  النقل  و�سائط  ي�سمل  الو�سائط 
والطرق الربية واجلوية وال�سكك احلديدية. 
الطريق  ال�سناعية  الدقم  منطقة  و�ستمهد 
مليارات   10،7 بقيمة  ا�ستثمارات  اأمام 
امل�ساريع  لتمويل   2022 عام  بحلول  دولر 

ال�سناعية. 
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اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ: حي املعلمني 18 م�شكن –عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76
حم�شر تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 

املادة 412 /04 ق اإ م اإ
بناءا  حمامية،  كرمية،  �رشيفي  الأ�ستاذة:  حقه  يف  القائمة  البنيان  عني  على  قوجيل  �سارع   05 العنوان:  عمر  احلاج  ايت  ال�سيد:  طلب  على  بناءا 
على املواد التالية: 406،613،612 اىل 416 من ق اإ م اإ بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة، الق�سم: املدين، ال�سادر 
بتاريخ:18/04/11 رقم الفهر�س: 18/03201 رقم اجلدول: 18/01320 واملمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ:2018/12/05، بناءا على حم�رش 
تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا 2019/01/07 عن طريق ر�سالة م�سمنة حتت 
البلدية بتاريخ:  التعليق امام املحكمة بتاريخ: 2019/02/13، وامام  RR، بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق  رقم: 00058090677 
2019/02/13 بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2019/02/13 وامام البلدية بتاريخ:2019/02/13 
لل�سيد: قوا�سمية جنم الدين العنوان: 03 �سارع اق�سطال حممد عني البنيان بناءا على المر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :2019/03/17 
رقم الفهر�س: 19/1065 املت�سمن الذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�سمي والتكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي 
يف جريدة يومية وطنية نبلغ ال�سيد : قوا�سمية جنم الدين العنوان: 03 �سارع اق�سطال حممد عني البنيان عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية 
ال�سيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�سل الأداء للمبلغ 507،000،00 دج تعوي�س، مبلغ 22،450،00 دج امل�ساريف الق�سائية، 
مبلغ 33،798،00 دج احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي، مبلغ 6415،73  دج الر�سم على القيمة امل�سافة مبلغ 6،798،00 م�ساريف التنفيذ ونبهناه 

باأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رش وال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�شر الق�شائي 

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

الأ�شتاذ: حممودي حممد
حم�شرة ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ: حي املعلمني 18 م�شكن –عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76
حم�شر تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 

املادة 412 /04 ق اإ م اإ
بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي، موؤ�س�سة عمومية ذات طابع �سناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان: 
حي عمريو�س عمارة »د« ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ: �رشير حممد، حمامي، بناءا على املواد التالية: 406،613،612 اىل 416 من ق اإ م اإ 
بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة، الق�سم: املدين، ال�سادر بتاريخ:15/03/04 رقم الفهر�س: 15/01583 رقم اجلدول: 
15/00025 واملمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ:2018/12/10، بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش 
تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا 2019/01/27 عن طريق ر�سالة م�سمنة حتت رقم RR 00058086677، بناءا على حم�رش تبيلغ تكليف 
بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12، وامام البلدية بتاريخ: 2019/02/12 بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي عن 
طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12 وامام البلدية بتاريخ:2019/02/12 لل�سيد: هلحو منة عدنان العنوان: حي 1000 م�سكن رابح 
الفهر�س:  :2019/03/10 رقم  بتاريخ  ال�رشاقة  رئي�س حمكمة  ال�سادر عن  المر  بناءا على  البنيان اجلزائر  بوعزيز عمارة 48 حمل رقم 92 عني 
التنفيذي يف جريدة  لل�سند  بالوفاء  الر�سمي والتكليف  التبليغ  الر�سمي املتمثل يف حم�رشي  التبليغ  19/953 املت�سمن الذن بن�رش م�سمون عقد 
يومية وطنية نبلغ ال�سيد : هلحو منة عدنان : حي 1000 م�سكن رابح بوعزيز عمارة 48 حمل رقم 92 عني البنيان اجلزائر عن طريق الن�رش بجريدة 
يومية وطنية ال�سيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�سل الأداء للمبلغ 29،494،18 دج بدل اليجار املتاأخر، مبلغ 50،000،00 
دج تعوي�س، مبلغ 6،798،00 دج الر�سم على القيمة امل�سافة، مبلغ 6،798،00 دج م�ساريف التنفيذ ونبهناه باأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا 

املح�رش وال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�شر الق�شائي 

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

الأ�شتاذ: حممودي حممد
حم�شرة ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ: حي املعلمني 18 م�شكن –عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76
حم�شر تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 

املادة 412 /04 ق اإ م اإ
بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي، موؤ�س�سة عمومية ذات طابع �سناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان: 
حي عمريو�س عمارة »د« ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ: �رشير حممد، حمامي، بناءا على املواد التالية: 406،613،612 اىل 416 من ق اإ م اإ 
بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة، الق�سم: املدين، ال�سادر بتاريخ:15/03/04 رقم الفهر�س: 15/01586 رقم اجلدول: 
15/00031 واملمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ:2018/12/10، بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش 
تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا 2019/01/27 عن طريق ر�سالة م�سمنة حتت رقم RR  00058089777، بناءا على حم�رش تبيلغ تكليف 
بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12، وامام البلدية بتاريخ: 2019/02/12 بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي عن 
طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12 وامام البلدية بتاريخ:2019/02/12 لل�سيد: ب�سة عبد اهلل العنوان: حي 1000 م�سكن رابح بوعزيز 
الفهر�س: 19/954  بتاريخ :2019/03/10 رقم  ال�رشاقة  ال�سادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر  البنيان اجلزائر  عمارة 21 حمل رقم 36 عني 
املت�سمن الذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�سمي والتكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة يومية وطنية 
نبلغ ال�سيد : ب�سة عبد اهلل العنوان : حي 1000 م�سكن رابح بوعزيز عمارة 21 حمل رقم 36 عني البنيان اجلزائرعن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية 
ال�سيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�سل الأداء للمبلغ 445،161،60 دج بدل اليجار املتاأخر، مبلغ 50،000،00 دج تعوي�س، 
مبلغ 6،024،84 دج الر�سم على القيمة امل�سافة، مبلغ 6،798،00 دج م�ساريف التنفيذ ونبهناه باأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و 

ال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�شر الق�شائي 

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

الأ�شتاذ: حممودي حممد
حم�شرة ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ: حي املعلمني 18 م�شكن –عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 
املادة 412 /04 ق اإ م اإ

بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي، موؤ�س�سة عمومية ذات طابع �سناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان: 
حي عمريو�س عمارة »د« ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ: عاو�س م�سطفى، حمامي، بناءا على املواد التالية: 406،613،612 اىل 416 من ق اإ م 
اإ بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة، الق�سم: التجاري/ البحري، ال�سادر بتاريخ:16/03/07 رقم الفهر�س: 16/01683 
تكليف  التنفيذي وحم�رش  ال�سند  تبليغ  على حم�رش  بناءا  بتاريخ:2018/12/10،  ال�سادرة  التنفيذية  بال�سيغة  واملمهور   15/07814 اجلدول:  رقم 
RR، بناءا على  التكليف بالوفاء و املبلغني من طرفنا 2019/01/27 عن طريق ر�سالة م�سمنة حتت رقم 00058088377   بالوفاء وحم�رش تبيلغ 
حم�رش تبيلغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12، وامام البلدية بتاريخ: 2019/02/12 بناءا على حم�رش تبليغ 
ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2019/02/12 وامام البلدية بتاريخ:2019/02/12 لل�سيد لعماري حممد العنوان: حي 1000 
م�سكن رابح بوعزيز عمارة 48 حمل رقم 94 عني البنيان بناءا على المر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :2019/03/10 رقم الفهر�س 
19/952 املت�سمن الذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة يومية 
وطنية نبلغ ال�سيد : لعماري حممد العنوان : حي 1000 م�سكن رابح بوعزيز عمارة 48 حمل رقم 94 عني البنيان عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية 
ال�سيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�سل الأداء للمبلغ 500،273،28 دج م�ستحقات اليجار الغري م�سددة، مبلغ 60،000،00 
دج تعوي�س، مبلغ 35،616،39 دج احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي، مبلغ 6767،11 دج الر�سم على القيمة امل�سافة ، مبلغ 6،798،00 دج م�ساريف 

التنفيذ ونبهناه باأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رش وال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/03/25

الو�شط:2019/03/25

الو�شط:2019/03/25

الو�شط:2019/03/25

الو�شط:2019/03/25

اجللفة يف 2019/03/21
حلر�س حممد وليد

موؤ�ش�شة ا�شغال البناء
الكائن مقرها بحي بنات  بلكحل رقم 58 بالقرب من م�شت�شفى العيون-اجللفة

املو�شوع:رد على العذار رقم 01
حتت رقم:01/2019 املن�شور يف جريدة الو�شط بتاريخ:14/03/2019

حول م�شروع اجناز مقر ال�شحة العمومية )DSP(باجللفة

املاء)هند�سة  مدنية(+خزان  )هند�سة  املرجل  اخلارجي+غرفة  احل�سةرقم04:ال�سور 
الكهربائي)هند�سة  مدنية(+املحول  الكهربائي)هند�سة  مدنية+جتهيزات(+املولد 

مدنية(+التهيئة اخلارجية+موقف ال�سيارات
�سيدي  

ال�سغال  )ن�سبة  تتعدى %15  التي ل  و  اأعاله  ا�سغال امل�رشوع املذكور  ملوا�سلة اجناز 
املنجزة 85%(كما هو مبني يف التقرير املف�سل الذي قدم لكم من طرف مكتب الدرا�سات 
املكلف باملتابعة حول و�سعية ال�سغال حتت رقم:2107 بتاريخ:2018/07/31 لبد من 

ت�سوية و�سعية موؤ�س�ستنا بوثائق ر�سمية كما ين�س قانون ال�سفقات العمومية:

01-التا�سري و امل�سادقة على امللحق رقم 01 لعدم تطابق كميات ال�سفقة ال�سلية و 
خمططات الإجناز و ذلك ح�سب قانون ال�سفقات العمومية

با�ستئناف ال�سغال و ذلك بعدما مت موؤخرا انطالق احل�س�س املتبقية �سبب  02-امر 
توقف ال�سغال لدينا مبوجب امر بوقف ال�سغال املوجود لدى م�ساحلكم املم�سي من 

كل الأطراف املتعاقدة و املوؤرخ يف 2016/11/03 

03-ت�سليمنا ن�سخ ا�سلية خا�سة باملقاولة كما جاء يف املرا�سلة الواردة اىل م�ساحلكم 
بتاريخ 2019/01/13

املعنى:حلر�س حممد وليد موؤ�س�سة ا�سغال البناءو كل هياكل الدولة والري و الغابات 
�س.ت 02.ا.1522988 اجللفة .

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اخت�شا�س  دائرة  لدى  املحلف  املعتمد  الق�شائي  املح�شر  يحي  بونقاب  الأ�شتاذ  نحن 
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر-الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�شع ختمه و توقيعه ادناه

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر املادة 412 من ق ا م ا 
راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اخت�سا�س  دائرة  لدى  املحلف  املعتمد  الق�سائي  املح�رش  يحي  بونقاب  الأ�ستاذ  نحن 
لفائدة/ ادناه  توقيعه  و  ختمه  الوا�سع  و  اأعاله  املذكور  بالعنوان  مكتبه  اجلزائر-الكائن  ق�ساء  اخت�سا�س جمل�س 
ال�سيد كلول اإبراهيم ال�ساكن ب/بني دوالة مركز ولية تيزي وزو بعد الطالع على املواد 412 ،612،613 من قانون 
الإجراءات املدنية و الإدارية  بناءا على/احلكم العلني احل�سوري العتباري ال�سادر بتاريخ 18/03/05 فهر�س رقم 

18/02104 رقم اجلدول 18/09535 املمهور بال�سيغة التنفيذية رقم 2018/3716 ال�سادرة بتاريخ 2018/10/09 
مت تبليغ ال�سند التنفيذي مرفق بالتكليف بالوفاء عن طريق ر�سالة م�سمنة مع ا�سعار بال�ستالم بتاريخ2018/11/28 

-مت تعليق حم�رش التكليف بالوفاء على لوحة اإعالنات بلدية بوزريعة
-مت تعليق حم�رش التكليف بالوفاء على لوحة اإعالنات حمكمة بئر مراد راي�س

-بناءا على امر الذن بالن�رش ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ 2019/02/04 حتت رقم 19/01374 
كلفنا �رشكة اجلوهرة للبناء ذ م م SARL EL DJAOUHARAممثلة من طرف م�سريها القانونيو ال�رشعي املقر 
الجتماعي /71 حي املجاهدين �سفايل و لية اجلزائر بدفع للمدعي مبلغ 2.800.000.00دج و مبلغ تعوي�س قدره 
1.000.000 دج عن كافة ال�رشار مع حتملها امل�ساريف الق�سائية مقدرة ب750دج بالإ�سافة اىل مبلغ تنفيذ املقدر 
ب7000دج و كذا احلقوق الن�سبية بالقيمة امل�سافة املقدرة ب 90624.45دج اأي املجموع امل�ستحق 3898374.45دج 
ثالثة ماليني و ثمامنائة و ثمانية و ت�سعون الف و ثالثمائة و اأربعة و�سبعون دينار جزائري و خم�سة و اربعون �سنتيم 
و نبهناه بان له مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش حم�رش التكليف بالوفاء و ال نفذ عليه)ها( جربا بكافة الطرق 

القانونية واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش كما يقت�سيه القانون 

الو�شط:2019/03/25
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 اىل ال�سيد:
مدير ال�سحة و ال�سكان 

لولية اجللفة



 بقلم الكاتب/ �سامي
 اإبراهيم فودة

الهزيل  بج�سده  يفتك  فالأول 
وتكبيل  اإرادته  لقتل  ي�سعي  والثاين 
حريته,ولكن البطل يقاومهما برابطة 
روحه  تلني,فاإن  ل  وعزمية  جاأ�سه 
والهزمية  النك�سار  تاأبى  الطاهرة 
الإمرباطور  لهذا  وال�ست�سالم 
القاتل, فلقد عجز ال�سرب عن �سرب 
الذي  الرجل  اأيوب"  "اأبو  و�سالبة 
باهلل,ومالئكته,وكتبه,ور�سله,و اأمن 

خريه  والقدر  الآخر,والق�ساء  اليوم 
كما  يقول:  حاله  ل�سان  فاإن  و�رشه, 
حتى  �ساأ�سرب  ال�سافعي,  الأمام  قال 
يعجز ال�سرب عن �سربي واأ�سرب حتى 
ياأذن اهلل يف اأمري واأ�سرب حتى يعلم 
ال�سرب اأين �سربت على �سيء اأمر من 

ال�سرب...
املاجدات  اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
ال�سابرين  ال�سامدين  دربي  رفاق 
قالع  يف  املتمر�سني  الثابتني 
اأحبتي  القراء  الأ�رش,اأعزائي 
هو  اليوم  ب�سدده  اأنا  فما  الأفا�سل 
حالت  اخطر  على  ال�سوء  ت�سليط 
يف  بال�رشطان  امل�سابني  الأ�رشى 
�سجون الحتالل الإ�رشائيلي والذين 
وجميعهم  البطيء  املوت  يواجهون 
يعانون من ظروف �سحية واعتقاليه 
من  وال�سعوبة,ويعترب  ال�سوء  بالغة 
ابرز الأ�رشى الفل�سطينيني امل�سابني 
حرجة  ال�سحية  وحالته  بال�رشطان 
للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  وا�ستهتار 

بحياته, 
ال�سايح,ابن  ب�سام  الأ�سري/  هو 
ربيعاً,والقابع  والأربعني  ال�ساد�سة 
من  يعد  جلبوع  �سجن  يف  حالياً 
اأخطر احلالت املر�سية املوجودة 
عدة  من  يعاين  ال�سجون,فهو  يف 
ال�رشطان  مر�ض  اأخطرها  اأمرا�ض 
وقد  الدم"اللوكيميا"والعظام,  يف 
التوايل  على  الثالث  عامه  اأنهى 
الرابع  عامه  ويدخل  الأ�رش  يف 
عيادات  بني  متنقاًل  ال�سجون  يف 
ال�سجون وامل�ست�سفيات نتيجة حالته 

ال�سحية ال�سعبة للغاية..
تر�سل  خالد  اأم  ال�سايح/  الأ�سري  اأم 
و�سناع  امل�سئولني  لكل  �رشخة 
القرار لإنقاذ حياة ابنها ب�سام وكلها 
اأمل اأن ل ت�سيع يف جماهل الن�سيان 
كما �ساعت �رشخات اأمهات اأ�رشى 
اأخريات قبلها... - الأ�سري املري�ض 
/ ب�سام اأمني ال�سايح" اأبو اأيوب" 46 

عاما  - مواليد / 1973/8/31م
- مكان الإقامة/ مدينة نابل�ض �سمال 

ال�سفة الغربية منطقة رفيديا
الأ�سري  اأ�رشة  تتكون   / عائلته   -
ال�سايح من والده الذي وافته املنية 
وهو يف مرحلة الثانوية العامة واأمه 
اأم خالد اأطال اهلل يف عمرها وله من 

الإخوة خم�سة ومن الأخوات اثنتني 
- احلالة الجتماعية / متزوج 

مرحلة  در�ض   / العلمي  املوؤهل   -
الأ�سا�سي والإعدادي مبدار�ض مدينة 
الدرا�سة  مرحلة  انتهاء  نابل�ض,وبعد 
النجاح  بجامعة  التحق  الثانوية 
ليدر�ض العلوم ال�سيا�سية وال�سحافة 
البكالوريو�ض  �سهادة  على  وح�سل 
كما  واإعالم,  �سحافة  تخ�س�ض 
عمل يف العالقات العامة ويف جمال 
الإعالم وتوىل من�سب مدير عام يف 
بجامعة  التحق  فل�سطني,ثم  جريدة 
النجاح لدرا�سة ماج�ستري التخطيط 
على  وح�سل  ال�سيا�سية  والتنمية 
اأعمال  اإدارة  يف  دبلوم  �سهادة 
والعديد من ال�سهادات ح�سل عليها 

اأثناء وجوده يف ال�سجن...
- تاريخ العتقال / 2015/10/8م 

- مكان العتقال/ معتقل جلبوع
العقل  هو   / اإليه  املوجه  التهمة   -
من  بالقرب  اإيثمار  لعملية  املدبر 
اأكتوبر/ت�رشين   1 يف  نابل�ض  مدينة 

الأول 2015م 
بدون  موقوف  مازال  احلكم/   -
حماكمة وطالبت بحقه اإ�سدار حكم 

موؤبدين و30 عاماً
- مت اإخطار بهدم منزل اأهل الأ�سري 
ال�سايح ب�سبب �سلوعه بالعملية وقد 
رف�ض ال�ستئناف املقدم من العائلة 
يف  نافذ  الهدم  قرار  ويكون  وبذلك 

اأي حلظة..
- اعتقلت قوات الحتالل ال�سحفي 
الحتالل  �سجون  يف  ال�سايح  ب�سام 
منذ عام 1996 واأم�سى ما يزيد عن 
اجمد  �سقيقه  زال  وما  ون�سف  عام 

يقبع يف ال�سجن وحمكوم 20 �سنة.
زوجة  الحتالل  قوات  اعتقلت   -
الأ�سري ال�سايح الأ�سرية املحررة منى 
بيتها يف مدينة  ال�سايح من  بكر  اأبو 
نابل�ض واقتادتها اإىل �سجن ه�سارون 
واأم�ست �سبعة �سهور ون�سف بالأ�رش 

الإفراج  ومت   2015/4/15 بتاريخ 
عنها بتاريخ 2015/11/22م 

وظامل/منعت  تع�سفي  اإجراء   -
�سلطات الحتالل زوجة الأ�سري ب�سام 
اأبو  توفيق  / منى  الأ�سرية املحررة 
بكر من زيارته منذ 8 �سهور لأ�سباب 
احلاجة  لوالدته  �سمحت  اأمنية,وقد 
واأخواته  بالعمر  ال�سبعينية  خالد  اأم 
من زيارته والتي كان تتخللها العديد 
والدته  باإن  امل�سايقات,علما  من 
بلغت من العمرعتياً ت�سكو من الآلم 
والأوجاع والأمرا�ض فلم تعد قادرة 
ابنها  زيارة  موا�سلة  على  فرتة  منذ 

الأ�سري .....
- كيفية اعتقال الأ�سري/ 

على  اأقدمت  الحتالل  �سلطات  اأن 
املحرر  الأ�سري  اعتقال  اعادة 
يف  ال�سايح"  "ب�سام  املري�ض 
جل�سة  ح�سور  خالل   2015/10/8
يف  ال�سايح"  "منى  زوجته  حماكمة 
والتي  الع�سكرية  "�سامل"  حمكمة 
نقله  ومت  حينه,  يف  معتقلة  كانت 
مبا�رشة اإىل م�ست�سفى الرملة نتيجة 
ذكرت  كما  ال�سحية  حالته  خطورة 
جمموعة  من  يعاين  فاإنه  �سالفاً 
ال�رشطان  مر�ض  اأخطرها  اأمرا�ض 

يف الدم "اللوكيميا" والعظام...

احلالة ال�سحية 
للأ�سري/ ب�سام ال�سايح 

قبل  ب�سام  ال�سحفي  الأ�سري  كان 
الدم  �رشطان  من  يعاين  العتقال 
ومن   2013 العام  "اللوكيميا"منذ 
 2011 العام  منذ  العظام  �رشطان 
تفاقمت حالته  اعتقاله  وبعد عملية 
اخلطر  دائرة  يف  ودخل  ال�سحية 
من  يعاين  اأ�سبح  حيث  ال�سديد, 
اإ�سابته  القلب"نتيجة  يف  م�ساكل 
القلب  �سمام  عمل  يف  حاد  بق�سور 

ناجتة   %80 لديه  الق�سور  ودرجة 
من  كثرية  جرعات  تناول  عن 
من  يعاين  الكيماوي,كما  العالج 
رئوي  واللتهاب  الرئتني  يف  �سمور 
التنف�ض,وه�سا�سة  يف  و�سعوبة  حاد 
ول  الع�سبي  والقولون  العظام  يف 
ليزيد  قدميه  على  امل�سي  ي�ستطيع 
وهو  املتعددة  واآلمه  معاناته  من 
يومية  بحاجة ملراجعة دورية, �سبه 

لالأطباء.. 
اأخطر  من  ال�سايح  الأ�سري  ويعترب 
�سجون  يف  املر�سية  احلالت 
الحتالل وحالته يف انتكا�سة �سحية 
�سحية  ظروف  ويعي�ض  خطرية 
�سعبة للغاية وهناك خطورة حقيقة 
على حياته كونه يعانى من ال�رشطان 
ول يتلقى عالج منا�سب للعديد من 
منها,وقد  يعانى  التي  الأمرا�ض 
ناظمة  زراعة  لعملية  موؤخراً  خ�سع 
2016/9م,وذلك  �سهر  يف  قلبية 
نادي  بذلها  قانونية  جهود  بعد 
اأيوب مع ثلة من  اأم  الأ�سري وزوجته 
حملة  يف  واملحاميني  الأ�سدقاء 
ت�سامن واإ�سناد مع الأ�سري ال�سايح . 
اأوجه ندائي  من على �سطور مقايل 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
حدود  بال  اأطباء  العاملية,ومنظمة 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  ال�سايح  ب�سام  الأ�سري/ 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل  ال�سجون 
الأ�سرية يف  الوطنية  احلركة  �سهداء 
الطبي  الإهمال  نتيجة  حلظة  اأي 
اإدارة  قبل  من  بحياته  وال�ستهتار 
اإطالق  الحتالل  ويرف�ض  ال�سجون, 
احلرية  كل  احلرية    ... �رشاحه 

لأ�رشانا واأ�سرياتنا املاجدات...
وال�سفاء العاجل للمر�سى امل�سابني 
من  وغريها  ال�رشطان  باأمرا�ض 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان

اأكتب عن اإمرباطور الأمرا�ض وقاهر احلياة مر�ض ال�سرطان القاتل الذي ا�ست�سرى يف ج�سد الرجل الطيب ال�سنديد 
ال�سبور والقائد املجاهد اجل�سور القابع يف عرين الأ�سود,�ساحب البت�سامة ال�ساحرة التي ل تفارق حمياة املفعمة 

حياته باحليوية والإ�سراق والتفاوؤل والأمل والذي ل يقنط من رحمه اهلل على ما اأ�سابه من بلء,هذا البطل الثابت 
كاجلبال الرا�سخة وال�سامخ كالنخيل البا�سقة, تنحني الهامات اإجلًل و اإكباراً اأمام عظمة الرجال,وتعجز كل معاين 
الكلمات واملفردات عن اإيفاءه حقه يف �سطور مقايل املتوا�سع اأمام �سموده وثباته واإ�سراره وعنفوانه وحتديه وهو 

يواجه �سرطانني,كل منهما اأعتى من الأخر يف ال�سراوة وال�سرا�سة, 

الأ�صري ب�صام ال�صايح ي�صارع املوت 
بعد اإ�صابته مبر�ض ال�صرطان

جنل الأ�سرية �سونيا احلموري

اأمه  غياب  اهلل" يبكي  "حبيب 
الأ�صرية ويفتقد ابت�صامتها

تقرير: اإعلم الأ�سرى 

ذكرى يوم الأم هذا العام مل يعد جميال 
على الطفل حبيب اهلل )11 عاما(؛ فهو 
ويحظى  والدته  ومدلل  العنقود  اآخر 
الآن  لكنها  قلبها,  يف  خا�سة  مبكانة 
اإنها  الحتالل,  �سجون  حبي�سة 
عاما(   49( احلموري  �سونيا  الأ�سرية 
اعتقلها  والتي  اخلليل  مدينة  من 
زالت  وما  اأ�سهر  �سبعة  منذ  الحتالل 

تنتظر املحاكمة.
ففي قامو�ض الأ�رش الكبري ل فرق بني 
موجعة  املواقف  كل  وغياب,  غياب 
وكل الأيام مت�سابهة, وهناك يف عتمة 
الذكريات  تت�سابك  وبردها  الزنازين 
وتتداعى الذاكرة ويبقى الأ�سري رهينة 

�سوٍق وانتظار.

الزيارة املوجعة

اأكرب  فالوجع  الأ�سريات  حال  يف  اأما 
والأمل اأقوى وال�سوق م�ساعف, منهّن 
تكابد  التي  والأم  والزوجة  البنة 
اأكبادها,  فلذات  عن  فراقها  اأوجاع 
يف  احلرية  حلم  يرفرف  وكلهّن 
نفو�سهن والعودة اإىل قطع من قلوبهن 

طال الغياب عنهم.
ويقول اأبو الرباء زوج الأ�سرية لـ مكتب 
الحتالل  قوات  اإن  الأ�رشى  اإعالم 
الرابع ع�رش من  اقتحمت منزلهم يف 
اأغ�سط�ض عام 2018 فظن اجلميع اأنه 
جمرد اقتحام وتفتي�ض ليتفاجاأ الزوج 
لل�سيدة  كان  العتقال  باأن  والأبناء 

احلموري من قلب منزلها.
جمهولة  جهة  اإىل  ال�سيدة  اقتيدت 
وبقيت العائلة يف حالة ذهول تام, كان 
متوقع  وغري  وموؤملاً  املوقف عظيما 
اأكربهم  اأبناء  لالأ�سرية خم�سة  اأبداً.  
جمان  ثم  عاما(   21( خزامى  ابنتها 
)20 عاما( ثم الرباء )17 عاما( ومنري 
 11( اهلل  حبيب  وبعدها  عاما(   16(
عاما(, اأما الأخري فله حكاية قا�سية 

مع اعتقال والدته.
ل�سدمة  اهلل  حبيب  الطفل  تعر�ض 
نادراً  اإل  يتكلم  العتقال؛ فاأ�سبح ل 
وتغيب  مدر�سته  اإىل  الذهاب  وكره 
ت�سبه  نوبات  من  عانى  كما  كثريا, 
طريقة  ب�سبب  الليل  خالل  ال�رشع 

اقتحام املنزل واعتقال والدته.
ل  الو�سع  كان  الرباء:"  اأبو  وي�سيف 
يطاق يف بدايات العتقال؛ فالأبناء 
من  اأعاين  واأنا  رعاية  اإىل  بحاجة 
اأجريت  حتى  الظهر  اآلم مربحة يف 
ومكثت  اجلراحية  الدي�سك  عملية 
دون  الفرا�ض  طريح  اأ�سهر  اأربعة 
تغمرنا  الذي  وجود زوجتي وحنانها 
به اإذا مر�ض اأحدنا, ثم بداأنا نالحظ 
فعر�سناه  اهلل  حبيب  على  املر�ض 
ب�رشورة  ليو�سونا  الأطباء  على 
�سافرت  وبالفعل  الأردن  يف  عالجه 
يعاين  باأنه  اأبلغونا  وهناك  للعالج  به 
يف  اإ�سافية  كهربائية  �سحنات  من 

الدماغ".

غياب  �سببه  كان  اهلل  حبيب  مر�ض 
اإىل  انطوائيا  اأ�سبح  عنه,  والدته 
اأبعد احلدود, حتى زيارتها يف الأ�رش 
حتولت اإىل موجعة ونافذًة لالأمل اأكرث 

منها للراحة والطمئنان.
زار  اهلل  حبيب  اأن  اإىل  الأب  وي�سري 
والدته خالل هذه الفرتة ثالث مرات 
يتفاعل  ل  كان  مرة  كل  ويف  فقط 
من  ويعود  اإليها  يتحدث  ول  معها 
التحدث مع  يريد  الزيارة حمبطا ل 
اليوم  املدر�سة يف  ويتغيب عن  اأحد 

التايل.
كل ذلك اأحدث ما اأحدثه يف نف�سية 
ل  اأم  واأي  ل  كيف  الأ�سرية,  الأم 
فتقلق  قلياًل  ابنها  يُرهق  اأن  حتتمل 

عليه وت�سهر على راحته.

ال�سيدة القدوة

من  احلموري  الأ�سرية  وتعترب 
يُ�سهد  اللواتي  املثقفات  ال�سيدات 
املجتمعي,  وتاأثريها  بعلمها  لهن 
فهي حا�سلة على �سهادة الدرا�سات 
واأخرى  التدري�ض  اأ�ساليب  يف  العليا 
كانت  والرتبوي  النف�سي  الإر�ساد  يف 
عنها  النهائية  ر�سالتها  تقدمي  تنوي 
اأنها  كما  لها,  الحتالل  اعتقال  لول 

دّر�ست يف اجلامعة.
ح�سلت  زوجته  اإن  الرباء  اأبو  ويقول 
على درع التفوق من جامعة القد�ض 
عالمة  اأعلى  على  ح�سولها  ب�سبب 
ولكن  العليا,  الدرا�سات  طالب  بني 
الكفاءات  هذه  يكافئ  الحتالل 
ومنعهم  ال�سجون  بزجهم يف  العلمية 
مل  حيث  عائالتهم,  روؤية  من  حتى 
واحدة خالل  مرة  اإل  زوجها  يزرها 
ب�سمى  ما  �سمن  ال�سبعة  الأ�سهر 
تزرها  مل  بينما  الأمني  باملنع 
يحكم  اأن  الحتالل  ويحاول  ابنتها  
على  �سهرا   15 ملدة  الأ�سرية  على 
املوقف  اأو  التهم  و�سوح  دون  الأقل 
القانوين. ويقول زوجها:" حني زرتها 
وكادت  و�سعبة  موؤملة  زيارة  كانت 
حني  خا�سة  البكاء  على  جتربين 
حني  غيابها  عن  بالعتذار  بداأت 
اأننا  كما  العملية يف ظهري,  اأجريت 
مل نخربها عن مر�ض حبيب اهلل كي 
نزيد  ل  وكي  بتفكريها  تن�سغل  ل 

مرارة ال�سجن عليها".
كما  مرتفعة  الأ�سرية  معنويات 
مواقف  هناك  ولكن  عائلتها  تقول 
الزيارات  يف  التعبري  اإن�سانية�سعبة 
الكامريات  عرب  ب�سدة  املراقبة 
اأبو الرباء حديثه  والهواتف. ويختتم 
ومكانة  ح�سور  لها  املراأة  قائال:" 
زوجتي  �سمنهن  ومن  املجتمع  يف 
الأ�ستاذة والأكادميية والأم واملربية, 
املراأة  اأن ح�سور  نوؤكد  دائما  ونحن 
ومكانتها يف املجتمع مهم جدا وله 
وحقوقنا,  تراثنا  يف  واعتباره  قيمته 
ونحن نفتقد اأم الرباء لأن ح�سورها 
كانت له مكامة عطيمة ودور حيوي 
يف حياتنا ومن ال�سعب اأن نتنا�ساه".
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ابر اهيم مطر 
مدير ق�سم الربامج 

واالعالم االلكرتونى 
مفو�سية ال�سهداء 

واال�سرى واجلرحى 

ابراهيم مطر م�س�ؤول ق�سم االعالم 
ال�سهداء  مبف��سية  االلكرتونى  
قدرة  اأن  واحلرحى  واال�رسى 
االأ�رسى  االحتالل على نزع حرية 
وقدراتهم  عزميتهم  من  تنل  مل 
تعلقهم  وا�ستمرار  االإبداعية، 
مبح�ر ال�رساع مع االحتالل وه� 

امل�سجد االأق�سى.
يج�سد  الذى  الفل�سطينى  والرتاث 
الفل�سطينية  واحلق�ق   الث�ابت 
دافع  الذى  احللم  هى  كانت  التى 
عنه الفل�سطينني وكان ومازال ثمنا 
وجرحى   �سهداء  من  عنه  للدفاع 

وغربة وتهجري و�سجن وابعاد
واخلروج  احلكاية  اوجزت  حيث 
من قف�ص ال�سجان و كانت جتربة 
اال�سري املحرر رامى عزارة  الذى 
يتجاوز  ومل  قا�رسا  وه�  اعتقل 
بالعمر ال17 عام وق�سي 8 �سن�ات 
ان�سار  �سجن  بني  متنقال  باال�رس 
والنقب ونفحة واملجدل باحلديث  
من خالل جتربته االعتقالية  قائال 
مل يكتفي االأ�رسى بتحدي ال�سجان 
�سيا�ساته  كل  اأمام  وال�سم�د 
هذه  كل  تقف  ومل  بل  القمعية، 
ينهل�ا  اأن  اأمام  عائقا  املمار�سات 
تعدوا  والعلم..بل  الثقافة  من 
االإبداع..وعندما  حد  اإىل  ذلك 

االإبداع  هذا  اأبدع�ا..ج�سدوا 
ب��سلة  للقد�ص  وع�سقهم  بحبهم 
ن�سالنا..وعا�سمة وطننا. وي�سيف 
حم�ر  االأق�سى  امل�سجد  اأن 
يحتل  ولذلك  وال�رساع،  الق�سية 
االأ�رسى  قل�ب  من  وا�سعة  مكانة 
الفل�سطينيني من خمتلف الف�سائل 
الذين يحاول�ن التعبري عن ذلك مبا 
يتاح لهم من اإمكانيات. م�سريا اإىل 
ثالثة  ي�ستغرق  قد  القبة  عمل  اأن 
عمل  �ساعات  ثماين  ب�اقع  �سه�ر 
ي�ميا ومن ذكريات �سجن نفحة..
الرجال.. االأبطال..نفحة  نفحة 
التي  الت�سكيالت  تت�سدر  الرجال 
امل�رسفة  ال�سخرة  قبة  حتاكي 
اإجنازات  االأق�سى  وامل�سجد 
االحتالل  �سلطات  لكن  االأ�رسى، 
عليهم  الت�سييق  تتعمد   كانت 
ومنع دخ�ل امل�اد االأولية الالزمة 
وي��سح   . اليدوية  االأ�سغال  لعمل 
االأ�سغال  تت�سدر  ال�سخرة  قبة  اأن 
داخل  االأ�رسى  لغالبية  اليدوية 
بلم�سات  لكن  االحتالل،  �سج�ن 
معماريا  لتميزها  نظرا  خمتلفة 
مبينا  ديني،  بعد  من  حتمله  وملا 
اأمام  فل�سطني  ه�ية  "ت�سكل  اأنها 
التى  االأ�سغال  بني  العامل".ومن 
ابدع بها اال�رسى  اإ�سافة اإىل قبة 
القبة،  حتمل  �سفينة  ال�سخرة؛ 
امل�سرية  ال�ستمرار  اإ�سارة  يف 
وحفظ االأق�سى من جهة، وحتمية 
الفل�سطينيني  لالجئني  الع�دة 
بكثري  واالجمل   اأخرى.  جهة  من 
واالأ�سغال  الفنية  الل�حات  من 
والر�س�مات،  ال�سيدة التى  حتمل 

كتفها،  ب��سعها على  ال�سخرة  هّم 
مينحها  الذي  االأ�سري  ابنها  وهّم 
قلبه من داخل �سجن النقب ونفحا 
ورمي�ن وع�فر و ع�سقالن. بطرق 
مع  �سابقة  احاديث  ويف  عدة 
اال�رسى  يبني حم�دة الزغري، وه� 
يعربون  االأ�رسى  اأن  حمرر،  اأ�سري 
من  باأكرث  باالأق�سى  تعلقهم  عن 
اليدوية،  االأ�سغال  بينها  طريقة، 
احلرب  باأقالم  الفنية  والر�س�مات 
واملقاالت  وبالق�س�ص  االأل�ان،  اأو 
حري�سا  كان  اأنه  وي��سح  وال�سعر. 
على ر�سم قبة ال�سخرة ملا حتمله 
تربط  و�س�رة  جمالية،  مل�سة  من 
االأق�سى  بامل�سجد  اإن�سان  اأي 
كان�ا  االأ�رسى  اأن  مبينا  االأ�سري، 
اليدوية  االأ�سغال  يخرج�ن 
اخلارج  يف  لذويهم  ال�سجن  من 
امل�اد  اأبرز  اأن  وي�سيف  ب�سه�لة. 
اليدوية  االأ�سغال  يف  امل�ستخدمة 
معج�ن  وغالف  االأذنني،  قطن 
والكرت�ن  املعدنية،  االأ�سنان 
اخلبز  واأحيانا  واحلرير،  املقّ�ى 
وق�رس  الغراء،  مبادة  بخلطه 
ال  االأف�كادو.  نبتة  وبذور  البي�ص 
باالأق�سى  االأ�سريات  اهتمام  يقل 
فاالأ�سرية  االأ�رسى،  باقي  عن 
يف  ق�ست  الزغري،  هبة  املحررة 
اأع�ام،  عدة  االحتالل  �سج�ن 
مع  ت�ا�سل  على  خاللها  وظلت 
خالل  من  االأق�سى  امل�سجد 
با�ستخدام  القما�ص  على  التطريز 
اإبداعات  ان  واحلرير.  اخلرز 
خ�اطرهم  يف  ما  تعك�ص  االأ�رسى 
مفادها  بر�سالة  وتربق  جهة،  من 

نزع  ا�ستطاع  الذي  ال�سجان  اأن 
ال ميكنه  اأيديهم،  وتقييد  حريتهم 
وتفكريهم  اإبداعهم  يحب�ص  اأن 
يبني  جهته  من  للحرية.  وتطلعهم 
منقذ  االأ�رسى  �س�ؤون  يف  الباحث 
اأب� عط�ان، �رسقة و�سياع واأو�سح 
االأ�رسى  اإبداعات  من  كثريا  اأن 
من  وال�سياع  لل�رسقة  تعر�ست 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�سجانني،  قبل 
�سياع  �رّسعت  االحتالل  �سلطات 
يعّ��ص  قان�ن  باإقرار  املقتنيات 
اأي اأ�سري عن مفق�داته مبا ال يزيد 
اأن  علما  تقريبا،  دوالر  مائتي  عن 
امل�سغ�الت اليدوية ال تقدر بثمن 
ا�ستمرار  واأكد  اأ�سحابها.  عند 
دخ�ل  مبنع  االحتالل  �سلطات 
اأب�سط احلاجيات امل�ستخدمة يف 
االأ�سغال اليدوية، وخا�سة الكرت�ن 
واخلرز واحلرير واالأل�ان املائية، 
يف حماولة منها ملحا�رسة عق�ل 

�سباط  اأن  اإىل  واأ�سار  االأ�رسى. 
باإبداعات  يعجب�ن  كان�ا  ال�سج�ن 
قدرتهم  من  وي�ستغرب�ن  االأ�رسى، 
اأب�سط  وا�ستغالل  �سنعها،  على 
البي�ص.  ق�رس  مثل  االإمكانيات 
التي  اليدوية  االأعمال  بع�ص  جتد 
باالأهل  االأ�سري  ارتباط  عن  تعرب 
مفه�مه  عن  تعرب  وم�سغ�الت   ،
يعرب  حل�سان  كنق�ص  الن�سايل 
ورف�ص  والعنف�ان  الق�ة  عن 
�سناعة  االن�سياع".وت�ستغرق 
كبريا  وقتا  اليدوية  امل�سغ�الت 
ب�س�رة  الإخراجها  االأ�رسى  من 
جمالية اما بالن�سبة  لالدب وث�رة 
روايات   5 فهناك  والكتابة  القلم 
�سج�ن  يف  ُكتبت  فل�سطينية 
على  وهًنا  االإ�رسائيلي  االحتالل 
وهن، حمل االأ�رسى عذاباتهم بني 
ال�سل�ع ويف املاآقي، لكنها اأبًدا مل 
تك�رس اإرادتهم بل اأمنت اإبداعاتهم 

اإن �سنحت  وط�رت م�اهبهم، وما 
عنها  عرّبوا  حتى  الفر�سة  لهم 
عتمة  بذلك  ُمبدلني  القلم  بث�رة 
اأدبي،  اإبداع  منارات  اإىل  الزنازين 
اإن�سانية  حالة  عن  فقط  يُعرب  ال 
اختناق  االأ�سري يف حلظة  عاي�سها 
حق  انتزاع  بعد  ن�رس  حلظة  اأو 
فكرية  الأبعاد  ي�ؤ�سل  بل  احلرية، 
وال�سعر  الق�سة  ومنها  ون�سالية. 
تتحدث  وم�ؤلفات  وامل�رسح 
واالعتقال  التحقيق  جتربة  عن 
وا�ستعرا�ص  ال�سجن،  وظروف 
ي�اجهها  التي  التعذيب  اأ�ساليب 
يد  على  الفل�سطيني�ن  االأ�رسى 
والتى  االإ�رسائيليني،  امُلحققني 
وابدع  اخلارجى  للعامل  انتقلت 
العتمة  ك�ستائر  املت�سامنني  بها 

والزنزانة وم�رسحية الزم تزبط

ال تغيب �سورة امل�سجد االأق�سى عن خميلة واهتمامات االأ�سرى الفل�سطينيني، وتعك�س االأ�سغال اليدوية هذه االهتمام مبا يحمله من اآمال واآالم. للخروج من �سراعات التحقيق والتطرق ايل 
احلياة الداخلية لال�سرى وكيف ي�ستثمر اال�سري وقته  كما يو�سح اأ�سرى حمررون وباحثون يف �سوؤون االأ�سرى يف تقرير  اعده 

" وادبي  وثقايف  فنى  ابداع  منارة  ايل   الزنازين  عتمة  يحولون  "اال�سرى 

اأ�سرى فل�سطني

86 ابنًا يفتقدون امهاتهم االأ�سريات يف عيد االأم
اأكد مركز اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات 
بان االحتالل يعتقل يف �سج�نه )46( 
اأ�سرية فل�سطينية من بنيهن )22( اأماً، 
لديهن )86( ابناً يحرم�ن من روؤيتهم 
ويفتقدون اىل حنانهم واالجتماع بهم 
يف ي�م االم وخا�سة ال�سغار جداً منهم 
والذين يحتاج�ن اىل رعاية مبا�رسة 
للمركز  االإعالمي  الناطق  واو�سح   .
تقرير  يف  االأ�سقر"  "ريا�ص  الباحث 
له مبنا�سبة عيد االأم والذي ي�سادف 
كل  من  اآذار  من  والع�رسين  ال�احد 
االأ�سريات  من  عدد  هناك  بان  عام 
تركن خلفهن اطفال ر�سع ال تتجاوز 
االعتقال  �سه�ر حني  اعمارهم عدة 
مما اثر على نف�سيات امهاتهم ب�سكل 
بع�ص  االحتالل  يحرم  بينما  كبري، 

االأ�سريات من الزيارة لفرتة ط�يلة 

معاناة م�ساعفة

وبني "االأ�سقر" بان االأ�سريات ي�سعرن 
عليهن  مر  كلما  والق�س�ة  باملرارة 
�سج�ن  يف  يزلن  ال  وهن  منا�سبة 
واالأحبة،  االأهل  عن  بعيداً  االحتالل 
تك�ن  منهن  االأمهات  معاناة  ولكن 
اأبنائهن  اإىل  الفتقادهن  م�ساعفة 
التي  املنا�سبات وخا�سة  تلك  خالل 
وج�د  اىل  االأطفال  فيها  يحتاج 
من  اأبنائهن  وحرمان  بجانبهم،  االم 
وتتال�سى  اأمهاتهن.  وم�دة  حنان 
فرحة االأ�سريات االأمهات مع احلزن 
تذكرن  كلما  به  ي�سعرن  الذي  واالأمل 
اأوقاتهم  يق�س�ن  وكيف  اأوالدهن، 
بقية  يرافق  وكيف  عنهم،  بعيداً 
االأطفال اأمهاتهم اإىل االأ�س�اق ل�رساء 
الهدايا واالألعاب وهم فرحني، بينما 

ال�سعادة  اأبنائهن حمرومني من هذه 
 . الق�سبان  خلف  اأمهاتهم  لغياب 
حالة  االأمهات  االأ�سريات  وتعي�ص 
ال�سديد،  القلق  نتيجة  �سعبة  نف�سية 
باأح�ال  امل�ستمر  التفكري  و  والت�تر 
بدون  حياتهم  �سري  وكيفية  اأبنائهن 
اأمهاتهم ، وخا�سة ان بع�سهم ال يزال 
ال�سن�ات  يتجاوز  ومل  ال�سن  �سغري 
الثالثة االأوىل من عمره ، وهذا القلق 

يزداد يف حالة اعتقال االأب.

اأو�ساع �سعبة

االأ�سريات  اأو�ساع  بان  االأ�سقر  واأفاد 
اإدارة  تتعمد  حيث  للغاية  �سعبة 
و  واإذاللهن  عليهن  الت�سييق  ال�سجن 
منع عدد منهن من زيارة ذويهم بحج 
حلملة  االأ�سريات  وتتعر�ص  واهية، 

كافة  من  وحرمان  منظمة  قمع 
حق�قهن ، "وال زالت اإدارة ال�سج�ن 
يف  الغرف  اقتحام  �سيا�سة  متار�ص 
بهدف  الليل  من  متاأخرة  �ساعات 
التفتي�ص عن اأ�سياء ممن�عة، اإ�سافة 
باقتناء مكتبة  لهن  ال�سماح  اإىل عدم 
االأ�سريات  وحرمان  ال�سجن،  داخل 
يف  اال�سريات  ونقل  التعليم،  من 
ظروف  يف  ال�سيئة  الب��سة  �سيارة 
احكام  فر�ص  اىل  ا�سافة  �سعبة، 
اال�سريات،  بحق  وردعية  مرتفعة 
خ�س��سيتهن  االحتالل  ينتهك  كما 
�ساحات  يف  مراقبة  كامريات  ب��سع 
خارج  احلمامات  و�سع  ال�سجن، 

غرف االعتقال .

ع�سرات االأبناء

االأ�سريات  اأن  اىل  "االأ�سقر"  وا�سار 
االأمهات لديهن الع�رسات من االأبناء 
مل  من  ومنهم  االأعمار  خمتلف  يف 
فقد  �سه�ر،  عدة  عمره  يتجاوز 
"ن�رسين  االأ�سرية  االحتالل  اعتقل 
غزة،  قطاع  من  اب�كميل"  ح�سن 
ثمانية  عمره  ر�سيع  لديها  وكان 
حكم  بحقها  و�سدر  فقط،  �سه�ر 
ترى  ومل  �سن�ات،   6 ملدة  بال�سجن 
ابنائها منذ اعتقالها قبل 3 �سن�ات ، 
كذلك االأ�سرية " فدوى نزيه حمادة" 
 10 بال�سجن  وحمك�مة  القد�ص،  من 
اأطفال،  خلم�سة  اأم  وهي   . �سن�ات 
اأربعة  العمر  من  يبلغ  كان  اأ�سغرهم 

�سه�ر فقط عند اعتقالها .
بينما الكاتبة ال�سحفية " ملى خاطر 
ابناء  اأم خلم�سة  من اخلليل، وهى   "
تركت خلفها طفل مل يتجاوز عامني 

من عمره .

منا�سدة

فل�سطني  اأ�رسى  مركز  ونا�سد 
بحق�ق  تنادى  التي  املنظمات 
تعنى  التي  وامل�ؤ�س�سات   ، االإن�سان 
بق�سايا املراآة ، التدخل العاجل ل��سع 
املتفاقمة،  االأ�سريات  ملعاناة  حد 
الرابعة على  اتفاقية جنيف  وتطبيق 
تزداد  والتي  واالأ�سريات  االأ�رسى 
اأو�ساعهم ق�ساوة ي�ماً بعد ي�م، كما 
االإعالم  و�سائل  ذاته  ال�قت  يف  دعا 
"اإىل ت�سليط ال�س�ء اأكرث على معاناة 
الفل�سطينيات،وخا�سة  االأ�سريات 
وف�سح  منهن  واملري�سات  االأمهات 
يف  لها  يتعر�سن  التي  االنتهاكات 

�سج�ن االحتالل.
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عي�شة ق.

بالهزمية  الالعبون  خرج  اأين   
مل  مواجهة  يف  رد  دون  بهدف 
يقدموا فيها �ضيئا وظهر ال�ضعف 
خا�ضة  اخلطوط  خمتلف  عرب 
العبون  ف�ضل  اأين  الهجوم،  يف 
بلغربي،  كاباري،  �ضورة  يف 
االإ�ضافة  منح  يف  ومرابط  نايت 
النادي  مرمى  اإىل  والو�ضول 
الفرن�ضي يف �ضورة توؤكد اإفال�س 
ت�ضكيلة »الكناري« هجوميا، جعل 
االأن�ضار ي�ضبون جم غ�ضبهم على 
الرئي�س �رشيف مالل الذي ف�ضل 
يف التعاقد مع العبني يف امل�ضتوى 

عندما وقع مع اأ�ضماء �ضعيفة مل 
تكن عند م�ضتوى رغبة االأن�ضار، 
ارتفعت  فقد  الغر�س  ولهذا 
اأجل  من  اجلمهور  من  االأ�ضوات 
التي  االأ�ضماء  بت�رشيح  املطالبة 
�ضبق ذكرها وجلب العبني يليقون 
وتاريخ  ال�ضبيبة  نادي  مب�ضتوى 
التخوفات  وان  خا�ضة  الفريق، 
تزداد بني ع�ضاق اللونني االأخ�رش 
اإمكانية  بخ�ضو�س  واالأ�ضفر 
توا�ضل  حال  البوديوم يف  فقدان 
اأين  عليه،  هو  ما  على  االأداء 
اأو  قو�ضني  قاب  ال�ضبيبة  تتواجد 
املو�ضم  اإنهاء  فقدان  من  اأدين 
املراكز  اإحدى  �ضمن  اجلاري 

الثالثة االأوىل. 
اأ�ضبال  ي�رشع  املقابل،  يف 
ابتداء  دوما  الفرن�ضي  املدرب 
للمقابلة  التح�ضري  يف  اليوم  من 
املقبل  االأ�ضبوع  تنتظرهم  التي 
واملربجمة  تاجنانت  دفاع  اأمام 
بتاريخ الفاحت اأفريل املقبل �ضمن 
اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة 
اأين ي�ضعى الطاقم الفني  االأوىل، 
كافة  من  الالعبني  جتهيز  اإىل 
جاهزين  يكونوا  حتى  النواحي 
يتنقلون خالله خارج  الذي  للقاء 
القواعد للقاء الثاين على التوايل 
املن�رشمة  اجلولة  هزمية  بعد 

اأمام اأوملبي املدية.

اأداء الكناري اأمام راد �ستار يطرح الت�سا�ؤالتالت�شكيلة ت�شرع يف التح�شري لتنقل تاجنانت
اأبان فريق �شبيبة القبائل عن نقائ�ص فادحة خالل املباراة الودية التي خا�شها اأول 

اأم�ص اأمام نادي راد �شتار الفرن�شي والتي جرت يف اإحدى �شواحي العا�شمة الباري�شية، 
حيث تلقى االأداء الذي قدمه اأ�شبال املدرب توما�ص دوما انتقادات الذعة بالنظر 

لل�شعف الكبري الذي اأبانوه خا�شة على م�شتوى القاطرة االأمامية، خا�شة وان العبي 
الهجوم مل يكونوا يف يومهم وقدموا مقابلة �شعيفة ف�شلوا على اإثرها يف تهديد مرمى 

املناف�ص والذي يحتل ذيل الرتتيب يف الدرجة الثانية الفرن�شية

االإدارة تخ�ش�ص 
5 اآالف تذكرة 

مل�شجعي الرتجي 
التون�شي

�سباب ق�سنطينة 
يح�سر ملقابلة 

احلمرا�ة 
بتعداد مكتمل

تدّرب فريق �ضباب ق�ضنطينة 
بتعداد مكتمل خالل احل�ضة 
الالعبون  خا�ضها  التي 
ا�ضتعداد  اأم�س  اأول  م�ضاء 
الذي  وهران  مولودية  للقاء 
املقبل  اخلمي�س  يجرونه 
نهائي  ربع  اإياب  �ضمن 
عاد  اجلمهورية، حيث  كاأ�س 
الالعبون الذين كانوا يعانون 
يف  منها  وتعافوا  االإ�ضابة 
�ضورة الثنائي جعبوط وعبيد 
زمالئه  مع  تدرب  الذي 
جانب  اإىل  عادية،  ب�ضورة 
الالعب �ضاحلي الذي بداأ يف 
التعايف تدريجيا من االإ�ضابة 
التاأهيل  عملية  يف  و�رشع 
ي�رشع  مل  اأنه  باعتبار  البدين 
التدريبات اجلماعية  بعد يف 
جاهزا  يكون  اأن  وينتظر 
يف  يندمج  اأن  قبل  بدنيا 
خا�ضة  اجلماعية  اتلدريبات 
للقاء  معفيا  �ضيكون  واأنه 
يكون  ولن  وهران  مولودية 
املقابلة، يف  جاهزا خلو�س 
املقابل مل ت�ضهد التدريبات 
واحد  العب  غياب  �ضوى 
بالالعب  االأمر  ويتعلق 
باهمبوال  ديالن  الكونغويل 
منتخب  مع  يتواجد  الذي 
ت�ضفيات  خلو�س  بالده 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة 
م�رش،  يف  املقبلة  ال�ضائفة 
للقاء  اال�ضتعداد  اإطار  ويف 
اأقدمت  وهران،  مولودية 
تخ�ضي�س  على  اخلرية 
جمموع 3 اآالف تذكرة لفائدة 
جماهري �ضباب ق�ضنطينة من 
اأجل التنقل وم�ضاندة ناديهم 
الذين  وهم  املدرجات،  من 
يعولون على التنقل بقوة اإىل 
اجلزائري  الغرب  عا�ضمة 
رفقاء  ت�ضجيع  اأجل  من 
عن  بلجياليل  قدور  الالعب 
االأن�ضار  واأن  خا�ضة  قرب، 
بلقب  التتويج  ي�ضتهدفون 

الكاأ�س.
اإدارة  قررت  املقابل،  يف 
»ال�ضيا�ضي« تخ�ضي�س جمموع 
5000 تذكرة الأن�ضار الرتجي 
ملباراة  حت�ضبا  التون�ضي 
الفريقني �ضمن ذهاب الدور 
النهائي ملناف�ضة رابطة  ربع 
يف  املقررة  اإفريقيا  اأبطال 
اخلام�س اأفريل الداخل على 
ملعب ال�ضهيد حمالوي، اأين 
م�ضجعي  ح�ضة  رفع  ميكن 
ح�ضب   7000 اإىل  الرتجي 
التي  �ضعة من�ضة املدرجات 
يف  وذلك  ت�ضتوعبهم  �ضوف 
حال �ضجلوا ح�ضورا قويا اإىل 

عا�ضمة اجل�ضور املعلقة.
عي�شة ق.

االحتادية اجلزائرية لكرة ال�شلة

جتميد املناف�سات الوطنية اإىل غاية انتخاب رئي�س جديد

 قرر روؤ�ضاء اأندية كرة ال�ضلة رجال 
الق�ضم  يف  النا�ضطني  و�ضيدات 
املناف�ضات  كل  جتميد  االأول 
رئي�س  انتخاب  غاية  اإىل  املحلية 
عقب  الفدرالية،  للهيئة  جديد 
باالأمني  جمعهم  الذي  االجتماع 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  العام 
االأمني  و�رشح  ام�س،  اأول  ال�ضلة 
><بعد  جودي:  ر�ضوان  العام، 
بروؤ�ضاء  جمعني  الذي  االجتماع 
يف  النا�ضطني  ال�ضلة  كرة  اأندية 
جتميد  قرروا  االأول،  الق�ضم 
غاية  اإىل  املحلية  املناف�ضات 
فدرايل  ومكتب  رئي�س  انتخاب 
اأع�ضاء  وكان  جديدين<<، 
ال�ضلة  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 

احل�ضيلتني  باالإجماع  رف�ضوا  قد 
 ،  2018 ل�ضنة  واملالية  االأدبية 
العامة  اجلمعية  اأ�ضغال  خالل 
العادية، املنعقدة يف من�ضف �ضهر 
مار�س اجلاري باملركب االوملبي 
 59 اأ�ضل  ومن  بو�ضياف،  حممد 
�ضوت  االأ�ضغال،  ح�رش  ع�ضوا 
االأدبية  29 منهم �ضد احل�ضيلتني 
املقدمتني من طرف  املعنوية  و 
و  �ضليماين  علي  االحتادية  رئي�س 
مكتبه التنفيذي، مقابل 6 اأ�ضوات 
عن  اأع�ضاء   3 وامتناع  ل�ضاحله 

الت�ضويت.
><نحن  واأ�ضاف نف�س امل�ضدر: 
ال�ضباب  وزارة  قرار  ننتظر 
حول  النهائي  للف�ضل  والريا�ضة 

اإذا  قرار اأع�ضاء اجلمعية العامة، 
اللجان  �ضتقوم  فيه،  الف�ضل  مت 
اجلمعية  خالل  تعيينها  مت  التي 
موعد  وحتديد  العمل  يف  العامة 
ومعلوم  االنتخابية<<،  اجلمعية 
اأي�ضا  �ضتجمد  الو�ضعية  هذه  اأن 
الوطنية  الفنية  املديرية  عمل 
والتي  للعبة  اجلزائرية  لالحتادية 
الرتب�ضات  من  العديد  برجمت 
العطلة  مع  تزامنا  ال�ضابة  للفئات 
الربيعية، وكان �ضليماين قد انتخب 
بح�ضور   ،  2017 عام  باالإجماع  
العامة  اجلمعية  من  ع�ضوا   70
اأي�ضا  �ضوتوا  الذين  االنتخابية 

على اأع�ضاء املكتب الفيديرايل.

وكاالت

ن�شف النهائي يجري بني 13 و23 اأفريل املقبل

برجمة اإياب ربع نهائي كاأ�س 
اجلمهورية يومي 28 �30 اأفريل

 البطولة االفريقية للكرة الطائرة
 لالأندية �شيدات

اإق�ساء املجمع البرت�يل من ن�سف 
النهائي اأمام حامل اللقب

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  ح�ضمت 
املتعلقة  املباريات  تواريخ 
ون�ضف  النهائي  ربع  بالدورين 
والتي  املناف�ضة،  من  النهائي 
عرفت التعرف على متاأهل واحد 
االأمر  ويتعلق  الذهبي  املربع  اإىل 
عقبة  جتاوز  الذي  �ضطيف  بوفاق 
احتاد عنابة يف ربع النهائي، بينما 
على  للتعرف  املناف�ضة  تتوا�ضل 
املتبقية  الثالثة  االأندية  هوية 
الإكمال عقد الدور ن�ضف النهائي، 
مباريات  جتري  الغر�س  ولهذا 
و30   28 يومي  النهائي  الربع 
مار�س، اأين جتري مباريات االإياب 
التي جتمع كل من ن�رش ح�ضني داي 

وهران  مولودية  بلوزداد،  و�ضباب 
مار�س   28 يوم  ق�ضنطينة  و�ضباب 
على ملعب 5 جويلية واأحمد زبانة 
ابتداء من ال�ضاعة اخلا�ضة م�ضاء، 
ال�ضيف  بارادو  نادي  يالقي  بينما 
على  مار�س   30 يف  بجاية  �ضبيبة 

ملعب عمر حمادي ببولوغني.
الكاأ�س  جلنة  حددت  املقابل،  يف 
ن�ضف  الدور  مباريات  اإجراء 
�ضيغة  يف  جتري  التي  النهائي 
النحو  على  واالإياب  الذهاب 
التايل: مباريات الذهاب يومي 13 
 23 يف  يجري  االإياب  اأفريل،  و16 

اأفريل.
ع.ق.

الريا�ضي  املجمع  اأق�ضي   
من  الطائرة  للكرة  البرتويل 
االأفريقية  للبطولة  مناف�ضة 
لالأندية »�ضيدات« بعد انهزامه 
اأمام  النهائي  ن�ضف  الدور  يف 
حامل  التون�ضي  قرطاج  نادي 
اأ�ضواط لواحد  اللقب بنتيجة 3 
بينهما  جمع  الذي  اللقاء  يف 
ع�ضية اأول اأم�س بالقاهرة، وفاز 
 23-25 االأول  بال�ضوط  املجمع 
الثاين  بال�ضوط  يظفر  ان  وكاد 
ملا تقدم يف النتيجة 24-23 قبل 
لينهار   ،26-24 ب  يخ�رشه  اأن 
بعد ذلك يف ال�ضوطني املواليني 
16-25 و 24-26، هذه الهزمية 

البرتويل  للمجمع  االأوىل  هي 
منذ انطالق البطولة.

انهني  قد  البرتوليات  وكانت 
انهزام حيث  الدور االأول بدون 
الرابعة  املجموعة  ت�ضدرن 
انت�ضارات  باأربعة  نقطة  ب11 
على  اأمام  مباريات،  اربع  يف 
التوايل ال�ضم�س امل�رشي 2-3، 
 ،0-3 االيفواري  ميموزا  اآ�ضاك 
ونكومبا   1-3 الكيني  ال�ضجون 
ربع  الدور  يف   ،0-3 االوغندي 
النهائي تغلنب اجلمعة املن�رشم 
النيجريي  اجلمارك  نادي  على 

.)0-3
وكاالت

 الالعبان �شيكونان حا�شرين 
يف مباراة �شباب بلوزداد

قا�سمي �العريف يندجمان يف 
التدريبات اجلماعية للن�سرية

ا�ضتعاد الطاقم الفني لفريق ن�رش 
بعد  وذلك  االأنفا�س  داي  ح�ضني 
قا�ضمي  احمد  الثنائي  اندماج 
التدريبات  يف  العريف  وح�ضني 
الثنائي  يتدرب  اأين  اجلماعية، 
وذلك  زمالئهم  مع  عادية  ب�ضفة 
من  تامة  ب�ضفة  تعافيه  بعد 
منها،  يعاين  كان  التي  االإ�ضابة 
و�ضوف تكون عودة كل من قا�ضمي 
املجموعة  لروح  مفيدة  والعريف 
اإ�ضافيا  معنويا  دفعا  ومتنح 
الكبري  لوزنهما  بالنظر  لزمالئهما 
يف �ضفوف الت�ضكيلة، وهما اللذان 
يعتربان قطعة اأ�ضا�ضية يف ت�ضكيلة 
الفريق، حيث يح�رش الثنائي حتى 

خلو�س  وم�ضتعدا  جاهزا  يكون 
املقررة  بلوزداد  �ضباب  مقابلة 
�ضمن  وتندرج  املن�رشم  اخلمي�س 
النهائي  ربع  الدور  اإياب  مباراة 
اجلمهورية،  كاأ�س  مناف�ضة  من 
واجلماهري  الفريق  ي�ضع  حيث 
عقبة  اأجل جتاوز  من  كبرية  اآماال 
اجلار العا�ضمي وموا�ضلة امل�ضوار 
النهائي والتناف�س على  اإىل ن�ضف 
الن�رشية  تدريبات  وتعرف  اللقب، 
غياب احلار�س غايا مرباح ب�ضبب 
املنتخب  ترب�س  اإىل  ا�ضتدعائه 
احلار�س  غياب  لتعوي�س  الوطني 

م�ضطفى زغبة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

و�أ�شاف زط�شي �أن مدربه ميلك 
�شخ�شية متفتحة ويتناق�ش معه 
يف �ملو��شيع �لكروية لكن دون 
ويف  �شالحياته،  يتجاوز  �أن 
نف�ش �ل�شياق �أكد �أنه مل يتدخل 
�ل�شابق  �ملدير  �شابقا يف عمل 
بوعالم  �لوطنية  للمنتخبات 
خالل  زط�شي  �عرتف  �شارف، 
�أول  �شهرة  �أجر�ه  �لذي  �حلو�ر 
�لعمومي  �لتلفزيون  مع  �أم�ش 
�أنه �أخطاأ يف عدد من �لقر�ر�ت 
�شابق  وقت  يف  �تخذها  �لتي 
مع  تاأتي  �لتي  �خلربة  لكن 
�لت�شحيح  يف  ت�شاهم  �لأخطاء 
�ملنتخب  مع  حدث  ما  وهو 
��شتقد�م  مت  عندما  �لأول 
�لناخب �لوطني جمال بلما�شي 
جلب  �أنه  ب�شاأنه  قال  و�لذي 
و�لعار�شة  للخ�رض  �ل�شتقر�ر 
ظل  يف  خا�شة  �لوطنية،  �لفنية 
توفر طاقم فني كفء قادر على 
�لعمل وحتقيق �لنتائج و�لتتويج 
�ن  م�شيفا  ح�شبه،  بالألقاب 
خاطئة  بقر�ر�ت  يقوم  �مل�شري 
يجعله  �لذي  �لأمر  و�شائبة 
يتعلم من �أجل تفادي �لوقوع يف 

نف�ش �خلطاأ جمدد�.
�لحتادية  �أن  زط�شي  وك�شف 
قامت  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
بلما�شي  �ملدرب  مع  بالتن�شيق 
�ملتعلقة  �لأمور  كافة  ب�شبط 
للخ�رض  �لتح�شريي  بالربنامج 
�إفريقيا  كاأ�ش  ملتاف�شة  حت�شبا 
�ل�شائفة  هذه  �ملقررة  لالأمم 
�أ�شار  �ل�شياق  هذ�  ويف  مب�رض، 
�أن مناجري �خل�رض حكيم مد�ن 
قبل  م�رض  �إىل  يتنقل  �شوف 
�خلا�شة  �لقرعة  �شحب  تاريخ 
�لتح�شري  �أجل  من  بالنهائيات 
�لفاف  �أن  و�أ�شار  هناك، 
عدد  مع  �ت�شالت  يف  �نطلقت 

من  �لإفريقية  �ملنتخبات  من 
�أجل خو�ش مباريات ودية �أمام 
عدد منها، مو�شحا �أن �لت�شكيلة 
�لوطنية �شوف تخو�ش ترب�شني 
قبل �لتنقل �إىل م�رض، �لأول يف 
�أر�ش �لوطن و�لثاين خارجه يف 
مل�رض  م�شابه  مناخ  ميلك  بلد 
�لأجو�ء  على  �لتعود  �أجل  من 
مباريات  برجمة  تتخلله  و�لذي 
مناف�شة  يف  �ل�رضوع  قبل  ودية 

»�لكان«.

املكتب الفدرايل ال�شابق مل 
يرتك م�شروعا ومل نلتق 

عوار

يف �شياق خمتلف، رف�ش زط�شي 
�لرد على �لنتقاد�ت �لتي تطال 
�لفاف و�أكد �نه ل ميلك �لوقت 
لفعل ذلك ويرف�ش �ل�شباحة يف 
جاء  �أنه  م�شيفا  �لعكرة،  �ملياه 
من  �لكروية  �لهيئة  قيادة  �إىل 
�مل�شتديرة  �لكرة  خدمة  �أجل 
�لإ�شافة،  ومنح  بالدنا  يف 
تعاين  ل  �لفاف  �أن  م�شتطرد� 
�حل�شيلة  �رتفعت  بعدما  ماليا 
عليه  كانت  مع  مقارنة  �ملالية 
�أن  و�أ�شاف  �لتحاقهم،  قبل 
�شنتيم  مليار   820 متلك  �لفاف 
منذ نهاية �لعام �ملن�رضم و�لتي 
�لذي  باملبلغ  مقارنة  �رتفعت 
وجدوه و�لذي كان مقدر� بقيمة 
�أن  زط�شي  و�أ�رض  مليار،   650
قدومه �إىل �لفاف جاء مب�رضوع 
حاليا  جت�شيده  على  يعمل 
�لتكوين،  مر�كز  يف  و�ملتمثل 
مع  �حلال  عليه  كان  ما  عك�ش 
�ملكتب �لفدر�يل �ل�شابق بقيادة 
حممد رور�وة ح�شبه و�لذي مل 
�ن  �أي م�رضوع، م�شيفا  له  يكن 
�أن  بالعرت�ف  ملزمة  �لنا�ش 
ياأت  ومل  يعمل  �حلايل  �ملكتب 

باأيادي فا�شية.

ت�شخيم  زط�شي  رف�ش 
�أطلقها  �لتي  �لت�رضيحات 
�آ�شيو،  ح�شني  �ل�شابق  �لالعب 
قام  من  �أنه  �أو�شح  عندما 
�شارف  بوعالم  على  باقرت�حه 
من �أجل �لعمل معه يف مديرية 
وف�شخ  �لوطنية،  �ملنتخبات 
�آلية بعد  �لعقد معه جاء ب�شفة 
�شارف مثلما  �لتعاقد مع  ف�شخ 
حدث مع بقية �ملدربني، خا�شة 
و�أن �لعقود مع �ملدربني �شمت 
بالتخلي  للفاف  ت�شمح  بنود� 
عنهم و�لهدف كان �إعادة �لعمل 
من جديد. عاد �مل�شوؤول �لأول 
�جلز�ئرية  �لكروية  �لهيئة  على 
للحديث عن ح�شام عو�ر ونفى 
�لناخب  رفقة  تنقله  جمدد� 
غلى  بلما�شي  جمال  �لوطني 
فرن�شا من �أجل لقائه و�حلديث 
�لوطنية  تقم�ش  �أجل  من  معه 
�لآخر  �لالعب  �أن  موؤكد� 
�أبد�  يتم  مل  لوبيز  ماك�شيم 
��شتدعائه  �إمكانية  �إىل  �لتطرق 
للعب مع �خل�رض مو�شحا �ن كل 
لعب ميلك �جلن�شية �جلز�ئرية 
باإمكانه �للعب  ويتاألق مع ناديه 

مع �جلز�ئر.

عالقتي مبدوار جيدة 
ولعبي بارادو الأكرث 

تاألقا باأوروبا

نفى زط�شي �شوء عالقته برئي�ش 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�أو�شح  �أين  مدو�ر  �حلكيم  عبد 
م�شاكل  توجد  ول  جيدة  �أنها 
بينهما وكل ما يف �لأمر حدوث 
�شوء تفاهم يف بع�ش �ملو��شيع 
خالل �لجتماعات يعمل �لبع�ش 
على ��شتغاللها لتعكري �لأجو�ء، 
�لذي  بالعمل  �ملتحدث  و�أ�شاد 
�أعاب  �نه  �إل  دو�ر  بهم  يقوم 
�إقد�مها  �لأندية  روؤ�شاء  على 

عليه،  �ل�شغوطات  فر�ش  على 
مو�شحا �أنه ل يحمله م�شوؤولية 
�رضورة  ب�شبب  �لربجمة  تاأخر 
لقر�ر�ت  �لفرق  روؤ�شاء  تقبل 
بربجمة  يتعلق  فيما  �لر�بطة 
زط�شي  و��شتغرب  �ملباريات. 
تطاله  �لتي  �لنتقاد�ت 
�لبالطوهات  حمللي  من 
يرد  لن  �نهه  �أو�شح  و�لتي 
�لتي  �لتجاوز�ت  رغم  عليها 
يرتك  �أنه  مو�شحا  م�ّشته 
مع  و�ملحللني  �ل�شحافيني 
ما  بخ�شو�ش  �شمريهم 
�أن تاريخ  قالوه عنه، و�أو�شح 
قد  �جلمهورية  كا�ش  نهائي 
يعرف تغيري� ب�شبب �حلر�كم 
�ل�شعبي و�لظروف �ل�شيا�شية 
�لتي متر بها بالدنا، مو�شحا 
�أجل  من  كاف  �لوقت  �أن 
�لوطنية  �لبطولة  �إنهاء 
يف  تنطلق  �لكان  �أن  باعتبار 
�أن  �ملعني  وبرر  جو�ن،   21
�لحتاد  رئي�ش  ح�شور  تاأخر 
لكرة  و�لإفريقي  �لدويل 
و�أحمد  �إينفانتينو  �لقدم 
تاأخر  �إىل  يعود  �أحمد 
�لنطالق يف جت�شيد م�رضوع 
بتلم�شان  �لتكوين  مركز 
حجر  لو�شع  يح�رض�ن  حيث 
فيه  �لنطالق  عند  �لأ�شا�ش 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
بينما �نتقد زط�شي �لأقاويل 
لعبي  ��شتدعاء  تنتقد  �لتي 
�ملنتخب  �إىل  بار�دو  نادي 
�لبقية،  عك�ش  �لوطني 
و�أو�شح �أن لعبي �لأكادميية 
لعبي  من  تاألقا  �لأكرث 
خمتلف  يف  �لوطنية  �لبطولة 
على  �لأوروبية  �لدوريات 
�شبعيني،  وبن  عطال  غر�ر 
�متياز�ت  منح  من  م�شتغربا 
فريقه  لالعبي  ��شتثنائية 

�ل�شابق.

رد على ت�شريحات اآ�شيو و�شدد على البحبوحة املالية للفاف

زط�صي: قدوم بلما�صي جلب �ال�صتقر�ر وال �أتدخل يف �صالحياته
نفى رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي الأخبار الرائجة 

بخ�شو�س تدخله يف عمل و�شالحيات الناخب الوطني جمال بلما�شي من اجل فر�س 
راأيه يف الت�شكيلة الوطنية والقائمة التي يتم ي�شتدعيها بخ�شو�س العنا�شر الوطنية 
املعنية بخو�س الرتب�شات التح�شريية للخ�شر، واأو�شح زط�شي اأن كل ما قيل يف هذا 

اخل�شو�س ل �شحة له، بناء على ال�شخ�شية القوية التي ميلكها بلما�شي والذي ل 
ي�شمح بحدوث مثل هذه الأمور معه.

 العنا�شر الوطنية عادت اأم�س
 اإىل التدريبات ا�شتعداد لودية تون�س

بلما�صي يو�فق على طلب 
�لرتجي وي�صرح باليلي

 الت�شكيلة توا�شل حت�شرياتها
 ل�شباب بلوزداد دون الدوليني

�حتاد �لعا�صمة يو�جه 
غد� �أمل �الأربعاء وديا

يفكر يف ف�شخ التعاقد مع النيجريي اإيفياين

حّمار ي�صرع قريبا يف �لتفاو�ض مع 
�لالعبني �ملنتهية عقودهم للتجديد

جمال  �لوطني  �لناخب  قّرر 
�لدويل  �لالعب  ت�رضيح  بلما�شي 
يو�شف باليلي بناء على طلب �إد�رة 
و�لتي  �لتون�شي،  �لرتجي  ناديه 
�لحتادية  �إىل  مبر��شلة  تقدمت 
�أجل  من  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
�ل�شماح بت�رضيح �بن مدينة وهر�ن 
و�لتح�شري  فريقه  �إىل  للعودة 
�لإفريقية  �ل�شوبر  كاأ�ش  ملبار�ة 
�لتي يخو�شها �لرتجي �أمام �لرجاء 
�لبي�شاوي �ملغربي �جلمعة �ملقبل 
ر�بطة  لقب  حامل  جتمع  و�لتي 
�لكاف،  وكاأ�ش  �إفريقيا  �أبطال 
منح  على  بلما�شي  و�فق  حيث 
ترخي�ش لباليلي من �أجل �للتحاق 
مع  �ل�شتعد�د�ت  وخو�ش  بتون�ش 
�لذي  وهو  للمقابلة،  حت�شبا  ناديه 
�لت�شكيلة  مع  �أ�شا�شيا  لعب  كان 
�لظن  �أمام غامبيا وخّيب  �لوطنية 

يقدم  ومل  باهت  باأد�ء  زهوره  بعد 
�لأد�ء �لذي كان منتظر� منه.

يف �ملقابل عاد �لالعبون �أم�ش �إىل 
ن�شف  نالو�  بعدما  �لتدريبات  جو 
يوم ر�حة �ول �أم�ش عقب خو�شهم 
�لذين  لالعبني  ��شرتجاع  ح�شة 
تدريبية  وح�شة  غامبيا  و�جهو� 
بلما�شي  �رضع  لالحتياطيني حيث 
�لتح�شري�ت  يف  �لبارحة  منذ 
�لتي  �ولدية  للمبار�ة  �جلدية 
تنتظرهم �شهرة �لغد �مام �ملنتخب 
تعرف  �أن  ينتظر  و�لتي  �لتون�شي 
�لأ�شا�شية  �لت�شكيلة  على  تغيري�ت 
�ن  �مل�شتبعد  غري  من  �لذي  وهو 
بعدما  ركائز �خل�رض،  يعتمد على 
منح �لالعبني �ل�شبان و�مل�شتدعني 
�لفر�شة  �خل�رض  رفقة  مرة  لأول 

للعب يف مقابلة غامبيا.
عي�شة ق.

�لعا�شمة  �حتاد  فريق  يو�جه 
�أمل  ناي  �أمام  ودية  مبار�ة  غد� 
�لأربعاء �لنا�شط يف بطولة �لهو�ة، 
للنادي  �لفني  �لطاقم  ف�شل  حيث 
�ملدرب  يقوده  و�لذي  �لعا�شمي 
لعبيه  �إبقاء  كبري  ملني  �ملوؤقت 
و��شتغالل  �ملناف�شة  جو  يف 
�لوطنية  �لبطولة  توقف  فرتة 
من  �لدولية  �لفيفا  تو�ريخ  ب�شبب 
ت�شمح  ودية  مبار�ة  برجمة  �أجل 
لالعبني �لحتفاظ بجو �ملناف�شة 
وك�رض  عنها  بعيد�  �لبقاء  وتفادي 
غلى  للعودة  حت�شبا  �لتح�شري�ت 
�مليد�ن جمدد� و�لذي مت برجمته 
يف �لثاين �أفريل �لقادم �أين يخو�ش 
كودري  حمزة  �لالعب  رفقاء 
�لتو�يل  على  �لثالث  د�ربي  مبار�ة 

�أمام �جلار �شباب بلوزد�د، و�لأكيد 
مو�تية  تكون  �شوف  �لفر�شة  �أن 
�إىل �لطاقم �لفني من �أجل معاينة 
و�لوقوف  �لالعبني  ��شتعد�د�ت 
ملوعد  حت�شبا  جاهزيتهم  على 

�للقاء.
ت�شكيلة  تدريبات  وتعرف 
�لغيابات  من  عدد�  »�شو�شطارة« 
مع  �مل�شاركني  �لدوليني  لالعبيها 
�ملنتخب �لوطني �لأول و�لأوملبي 
�لذي  بلخما�شة  على غر�ر حممد 
�خل�رض  مع  �لرتب�ش  يف  يتو�جد 
حمودة  بن  �شيفورن  و�حلار�ش 
وبلعربي �للذ�ن يخو�شان ت�شفيات 
�شنة   23 من  لأقل  �إفريقيا  كاأ�ش 

�مام منتخب غينيا �ل�شتو�ئية.
عي�شة ق.

ينتظر �أن ت�رضع �إد�رة فريق وفاق 
�شطيف يف �لتفاو�ش مع �لالعبني 
هذ�  نهاية  عقودهم  �ملنتهية 
حول  �حلديث  �أجل  من  �ملو�شم 
�لأمر  و�أن  خا�شة  �لعقود،  جتديد 
من  يعتربون  لعبني  ب�شتة  يتعلق 
�أ�شا�شيني  �لت�شكيلة ولعبني  كو�در 
من  كل  يف  ويتمثل  �لفريق،  يف 
�إ�شالم  جابو،  �ملوؤمن  عبد  �لقائد 
�أكرم  بدر�ن،  �لقادر  عبد  بكري، 
و�حلار�ش  عيبود  �شيمر  جحنيط، 
�لغر�ش  لهذ�  زغبة،  م�شطفى 
�لرئي�ش ح�شان  �أن ل يطيل  يتوقع 
�جللو�ش  �أجل  من  �لأمر  حمار 
�لالعبني �ملعنيني على طاولة  مع 
باكر�  و�لنطالق  �ملفاو�شات 
وح�شم  �لتجديد  عن  �حلديث  يف 
�لفريق  و�أن  خا�شة  معهم،  �لأمور 
�لأوىل  �لأدو�ر  لعب  على  ي�رض 

�ملر�كز  �إحدى  �ملو�شم يف  و�إنهاء 
�شمان  �أجل  من  �لأوىل  �لثالثة 
�ملقبل  �ملو�شم  قارية  م�شاركة 
وبالتايل �شيكون بحاجة �إىل �أف�شل 
�لقارية  �ملغامرة  خلو�ش  لعبيه 
يف  عنها  �لغياب  بعد  جمدد� 

طبعتها �حلالية.
�لرئي�ش ح�شان  يفكر  �ملقابل،  يف 
بالرت��شي  �لعقد  ف�شخ  يف  حمار 
مع لعبه �لنيجريي �إيفياين �إيفياين 
باإمكانياته  يقنع  مل  بعدما  وذلك 
كانت  �لتي  �مل�شتويات  يقدم  ومل 
�لذي  �لالعب  وهو  منه،  منتظرة 
كان �أحدث �أزمة بني �إد�رة »�لن�رض 
نور  �ل�شابق  و�ملدرب  �لأ�شود« 
�لدين زكري �لذي �أطلق ت�رضيحات 
من  لي�ش  �لنيجريي  �لالعب  بكون 

عاينه وطلب �لتعاقد معه.
عي�شة ق.
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.           �شطرنا الربنامج التح�شريي للخ�شر قبل »الكان«



خطوة تف�صل رامو�س 
عن معادلة رقم قيا�صي
عندما كادت �ملو�جهة �أمام �لرنويج يف ت�صفيات بطولة �أوروبا 2020 تفلت من 
�إ�صبانيا بعد �إدر�ك �ملناف�س �لتعادل 1-1 من ركلة جز�ء ظهر �ملنقذ �صريجيو 
ر�مو�س ليح�صم �لأمور، و�صجل قائد �إ�صبانيا هدفا �آخر من ركلة جز�ء بطريقة 

»بانينكا« ليمنح بالده �لفوز 2-1 مبلعبها على �لرنويج يف م�صتهل م�صو�رها 
بالت�صفيات بعد �أد�ء غري مقنع من فريق �ملدرب لوي�س �إنريكي، وكان هذ� 

�لهدف رقم 18 �لذي ي�صجله ر�مو�س مع منتخب بالده، ول يتفوق عليه كمد�فع 
يف �لت�صجيل مع �إ�صبانيا �صوى د�نييل با�صاريال �لذي �أحرز 22 هدفا، وعلى ملعب 

مي�صتايا �صجل ر�مو�س للمبار�ة �خلام�صة على �لتو�يل مع �إ�صبانيا ما جعله على 
بعد مبار�ة و�حدة من معادلة �لرقم �لقيا�صي �لبالغ 6 مر�ت متتالية.

و�صي�صعى ر�مو�س يف �جلولة �لثانية من �لت�صفيات �أمام مالطا �إىل معادلة �صجل 
ديفيد فيا وفرناندو هيريو وبريي يف هز �ل�صباك يف 6 مباريات متتالية، وي�صتمتع 

ر�مو�س مبو�صم ر�ئع �أمام �ملرمى �إذ �صجل 10 �أهد�ف من ع�رش ركالت جز�ء 
منها ثمانية مع ناديه ريال مدريد وهدفان مع �إ�صبانيا، كما �صجل 5 �أهد�ف 

حتى �لآن مع �إ�صبانيا حتت قيادة لوي�س �إنريكي ما يجعله �لأعلى ت�صجيال حتت 
قيادة �ملدرب �جلديد. وبد�أ �ملنتخب �لإ�صباين �ملبار�ة بقوة وتقدم مبلعب 

مي�صتايا يف فالن�صيا عندما حول رودريغو مورينو كرة جوردي �ألبا �لعر�صية يف 
�ل�صباك من مدى قريب يف �لدقيقة 16، وو��صل �أ�صحاب �لأر�س �ل�صيطرة على 

�للعب بدون �صناعة �لعديد من �لفر�س، وعادلت �لرنويج �لتي مل تقدم �لكثري يف 
�لهجوم �لنتيجة يف �لدقيقة 65 من ركلة جز�ء نفذها ب�صكل مثايل جو�صو� كينج 
يف �صباك ديفيد دي خيا بعد خمالفة �رتكبها �إنيغو مارتينيز �صد بيورن يون�صن، 

وح�صلت �إ�صبانيا على ركلة جز�ء بعد 6 دقائق لحقة عندما تعر�س �ألفارو 
مور�تا لإعاقة من حار�س �لرنويج رون يار�صتاين �لذي خدعه ر�مو�س ب�صهولة 
عن طريق ت�صديد كرة �صاقطة يف منت�صف �ملرمى لي�صجل بطريقة »بانينكا« 

للمرة �خلام�صة هذ� �ملو�صم و�لثامنة يف م�صريته.

تيتي يتح�صر على غياب فيني�صيو�س ونيمار
يرى تيتي مدرب �ملنتخب �لرب�زيلي �أن من �صمن �أ�صباب �لتعادل 1-1 مع بنما وديا 
�أول �م�س غياب دور �لأجنحة، و�أ�صار �ملدرب خالل ت�رشيحات �صحفية �إىل �فتقاد 
�ل�صيلي�صاو لعبني، �أمثال نيمار وفيني�صيو�س جونيور �لذي مت ��صتدعاوؤه لكنه �أ�صيب 

خالل مو�جهة ريال مدريد و�أجاك�س يف �إياب ثمن نهائي دوري �لأبطال �لأوروبي، 
و�أو�صح �أنه خالل �صوط �ملبار�ة �لأول مل يقدم منتخبه �أدنى �لتوقعات �ملطلوبة منه، 

لكنه كان �أف�صل يف �لثاين. ومن جانبه عرب ديلي مدرب بنما، عن �صعادته بهذ� �ليوم 
�لتاريخي، حيث �أن هذه �ملرة �لأوىل �لتي ي�صجل فيها منتخب بالده هدفا يف �صباك 

�ل�صيلي�صاو.

زيدان يخطط اإىل تكرار �صيناريو 2016
ي�صعى زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد لتحقيق نهاية تاريخية للمو�صم 
�حلايل �لذي عاد خالله ب�صكل مفاجئ �إىل قيادة �لفريق �مللكي، بعد تتابع 

�لنكبات د�خل �أروقة �ملرينغي، ووفًقا ل�صحيفة »ماركا« �لإ�صبانية، فاإنه رغم 
تبقي عدد قليل من �ملباريات يف �ملو�صم �حلايل، �إل �أن زيد�ن ي�صتهدف حتقيق 

�لنت�صار�ت يف كافة مو�جهات �لريال يف �لدوري �لإ�صباين، ويريد �ملدرب 
�لفرن�صي �أن يجمع 30 نقطة من 10 مباريات �ملتبقية يف �لليغا لي�صيفها �إىل 3 
نقاط �لتي ح�صل عليها من �لفوز يف مبار�ته �لأوىل �أمام �صيلتا فيغو، و�أ�صارت 
�ل�صحيفة  �أن هدف زيد�ن يبدو طموًحا للغاية، �إل �أنه �صبق و�أن حقق �إجناًز� 

م�صابًها عندما توىل قيادة ريال مدريد يف �لولية �لأوىل مبو�صم 2015/ 2016.
ويف ذلك �لوقت، حقق زيد�ن مع �لريال �لفوز يف �آخر 12 مبار�ة، وهو ما و�صع 
بر�صلونة حتت �صغط كبري وجعله غري قادر على ح�صم لقب �لليغا �إل يف �ليوم 

�لأخري، ورغم �لنهاية �ملثالية للمو�صم �لأول لزيد�ن مع ريال مدريد، لكن �لفريق 
مل يحقق �لبطولة �ملحلية �إل �أنه �صيطر على �للقب يف �لعام �لتايل، يذكر �أن 

زيد�ن يف جتربته �لأوىل مع �ملرينغي، جنح يف �لفوز ببطولة دوري �أبطال �أوروبا 
3 مر�ت على �لتو�يل.

لروخا تد�صن خرجتها الأوروبية بالإطاحة بالرنويج
�لإ�صباين  �ملنتخب  ��صتهل 
يورو  ت�صفيات  يف  م�صو�ره 
على   1-2 بالنت�صار   2020
و�صجل  �لرنويجي،  �صيفه 
�لهدف  مورينو  رودريغو 
�لأول لإ�صبانيا يف �لدقيقة 16 
للرنويج  كينج  جو�صو�  وتعادل 
يف �لدقيقة 65 من ركلة جز�ء 
�أعاد  ر�مو�س  �صريجيو  لكن 
�لدقيقة  يف  لالروخا  �لتقدم 
ا،  �أي�صً جز�ء  �رشبة  �إثر   71
وبهذ� �لنت�صار رفعت �إ�صبانيا 
يف  نقاط   3 �إىل  ر�صيدها 
�ل�صاد�صة  �ملجموعة  �صد�رة 
ومالطا  �ل�صويد  مع  بالت�صاوي 
بدون  �لرنويج  بقيت  بينما 
نقاط، و�عتمد لوي�س �إنريكي، 
�ملدير �لفني ملنتخب �إ�صبانيا 
 ،3-3-4 لعب  طريقة  على 
�عتمد  �لآخر،  �جلانب  وعلى 
لر�س لجرباك �ملدير �لفني 

للرنويج على طريقة 2-4-4.
�صيطرة  �لأول  �ل�صوط  �صهد 

كرة  و�أر�صل  �ليمنى  �جلبهة  على  �أ�صين�صيو  �نطلق  حيث  �لأر�س،  �أ�صحاب  من  �ملبار�ة  يف  تهديد  �أول  وكان  ُمطلقة،  �إ�صبانية 
عر�صية �صددها �ألفارو مور�تا بالر�أ�س، لكن �حلار�س يار�صتني ت�صدى لها ب�صهولة يف �لدقيقة 5، وجنح رودريغو مهاجم �إ�صبانيا 
يف ت�صجيل �لهدف �لأول يف �لدقيقة 16، حيث توغل جوردي �ألبا يف منطقة جز�ء �لرنويج و�أر�صل كرة عر�صية �صجلها رودريغو 

بي�صاره يف �صباك �حلار�س يار�صتني.
وجاءت �أوىل حماولت �لرنويج يف �لدقيقة 31، حيث تقدم ماركو�س هرنيك�صن على �جلبهة �ليمنى ومرر كرة لطارق �ليون�صي 
�لذي �أهدر هدف �لتعادل برعونة �صديدة، وحاول �ألفارو مور�تا م�صاعفة �لنتيجة، لكنه �أهدر 3 فر�س خطرية خالل ن�صف 
لكن  و�لعمق،  �لأطر�ف  �للعب بدون كرة و�لنت�صار �جليد و��صتغالل  �لإ�صباين يف  تاألق لعبي �ملنتخب  �لأول، وظهر  �ل�صاعة 

ظهرت عدة ثغر�ت يف �لدفاع، كاد �أن يُ�صجل عربها منتخب �لرنويج �لتعادل من فر�صتني خالل �ل�صوط �لأول.
يف �ل�صوط �لثاين، جنح �لبديل يوهان�صن يف �حل�صول على ركلة جز�ء للرنويج يف �لدقيقة 64، نفذها جو�صو� كينج بنجاح، وحاول 
�ألفارو مور�تا �لتقدم لإ�صبانيا مرة �أخرى، حيث �صدد كرة ر�أ�صية قوية يف �لدقيقة 66، لكنها مرت بجانب �لقائم �لأمين للحار�س 
يار�صتني، وتدخل يار�صتني بقوة على مور�تا مبنطقة �جلز�ء يف �لدقيقة 69، ليحت�صب �حلكم ركلة جز�ء لالروخا نفذها �لقائد 
�صريجيو ر�مو�س برب�عة على طريقة بانينكا، وعانى لروخا من عدم ��صتغالل �لفر�س، حيث حاول لعبو �لرنويج �ل�صغط يف 

�لدقائق �لأخرية لتعديل �لنتيجة، لكن دون فاعلية تُذكر.

ك�صف تقرير �صحفي �إ�صباين �أم�س عن مفاجاأة تتعلق باإ�صابة 
منتخب  مع  م�صاركته  خالل  بر�صلونة،  جنم  مي�صي  ليونيل 
�لأرجنتني �أمام فنزويال �جلمعة �ملا�صي، و�لتي خ�رشها فريقه 
�لإ�صبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�صحيفة  ووفًقا   ،3-1 بنتيجة 
�إىل  �لن�صمام  قبل  �حلو�س  يف  باآلم  ي�صعر  كان  مي�صي  فاإن 
يف  مدريد  ريال  مبار�تي  خا�س  �إنه  بل  �لأرجنتني،  منتخب 
وريال  �إ�صبيلية  يف  مرتني  هاتريك  و�صجل  برنابيو  �صانتياغو 
مي�صي  �أن  و�أ�صارت  �لإ�صابة،  نف�س  من  معاناته  �أثناء  بيتي�س 

للم�صاركة مع  يعود  �أن  �أ�صبوع قبل  �صيح�صل على ر�حة ملدة 
بر�صلونة مرة �أخرى، لأنه يريد �أن ي�صل �إىل �ملرحلة �حلا�صمة 

من �ملو�صم بكامل لياقته �لبدنية و�لفنية.
فنزويال،  لقاء  �حلو�س خالل  �آلم  بتفاقم  �صعر  مي�صي  وكان 
ولذلك �تفق مع ليونيل �صكالوين مدرب �لأرجنتني على غيابه 
وي�صت�صيف  غد�،  �ملغرب  �أمام  �لودية  �لأرجنتني  مبار�ة  عن 
�ل�صبت  كتالونيا  �إقليم  ديربي  يف  �إ�صبانيول  نظريه  �لبلوغر�نا 

�ملقبل، �صمن مناف�صات �جلولة 29 من �لليغا.

مفاجاأة ب�صاأن اإ�صابة مي�صي

هازارد يراوغ حول النتقال اإىل الريال
�إىل ت�صيل�صي للح�صول على خدمات هاز�رد مقابل �أفكر يف �أنباء �لنتقال �إىل ريال مدريد، كل تركيزي ين�صب على مو�جهة قرب�س يف ت�صفيات يورو 2020، هذ� كل ما يدور ريال مدريد �لإ�صباين خالل فرتة �لنتقالت �ل�صيفية �ملقبلة، وقال هاز�رد يف ت�رشيحات نقلتها �صبكة �صكاي �صبورت�س: »ل �أكد �لبلجيكي �إيدين هاز�رد جنم ت�صيل�صي �لإجنليزي، �أنه ل ي�صغل باله بالأنباء �لتي تتحدث عن �قرت�به من �لنتقال �إىل  �أن ريال مدريد تقدم بعر�س ر�صمي  �ل�صبكة،  لبيع هاز�رد يف بايل حاليا«. و�أكدت  ت�صيل�صي م�صطر  �أن  �لعر�س، ويلعب ريال مدريد على جزئية  �لبلوز رف�صت  �إد�رة  لكن  �إ�صرتليني،  �لتوقيع على عقد جديد، 60 مليون  �لبلجيكي  �لالعب  �أن رف�س  بعد  �لتايل  �ملو�صم  �أن يخ�رشه جماًنا يف  قبل  �ملقبل،  �ل�صيف  �صفقات قوية يف �ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل. �لنتقالت �ملقبلتني، وكانت تقارير �صحفية قد �أو�صحت �أن �إد�رة ريال مدريد خ�ص�صت 300 مليون يورو، من �أجل �إبر�م وفيما يتعلق بت�صيل�صي فاإن �لنادي �لإجنليزي يخ�صى رحيل هاز�رد ب�صبب عقوبة �حلرمان من �إبر�م تعاقد�ت خالل فرتتي يف 
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الدكتور بودخيلة بدرالدين

احلاجة ملحة لالهتمام بجودة  التكوين لدى بائعي ال�صيدليات 
بودخيلة بدرالدين ..دكتور يف ال�صيدلة ، م�صيــر �صيدلية خـــا�صة ...اأ�صتاذ مكــون للبائعيـــن يف ال�صيدليات و مل�صاعد �صيديل يف مركــز زهرة 

احليــاة ..ن�صــط يف امليــدان الطبي و ال�صيدالين و مــوؤلف كتاب  دليل البائع يف ال�صيدليات.
بقلم / اأ . خل�صر . بن يو�صف 

اأخربنا عن تخ�ص�صك الدقيق 
و ان�صمامك لهذا التوجه 

والتخ�ص�ص  ؟

دكتور  �سابقا  قلت  كما  تخ�ســ�سي 
الطب  كلية  من  تخرجت  ال�سيدلة  يف 
كنت  و   2014 �سنة  البليدة  جلامعة 
ال�سيدليات قبل هذا  العمل يف  بديت 
�سنة  ال�سيدلة  اأنا طالب يف  و  التاريخ 
2009 يعني عندي خربة 10 �سنوات يف 

امليدان

�صدر لك اإ�صدار جديد ومهم يف 
ال�صيدالنية ، خربنا عن كتابك 
هذا و اأبحاثك التي تعمل عليها 

واأهميتها ؟

بتوفيق من اهلل و تي�صري منه 
�صدر يل كتاب يف املجال حتت 

عنوان  :

 Le Guide d’un vendeur en 
pharmacie  »  » عن دار املثقف 
جديــد  كتاب  هو  و  التوزيع   و  للن�رش 
دليــل  عن  عبارة  امليدان  يف  فريد  و 
علمي و مب�سط لكل من يريد اأن يلج 
ميدان بيع الأدوية �سواء من �سيادلة اأو 
بائعيـــن حتى تكون لهم قاعدة علمية 
دقيق  علم  الأدوية  علم  لأن  �سحيحة 
تكوين  و  تعلم  اإىل  يحتاج  ح�سا�س  و 
الآن  لي�س ما هو موجود  جيد و هذا 
للأ�سف ... كما دعمت الكتاب ببحث 
حول » التداوي الذاتي » على م�ستوى 
اأو  لل�سيديل  يكون  حتى  ال�سيدليات 
الأدوية  عائلت  باأهــم  دراية  البائع 
التي يجب اأن يتمكن منها يف تقدميه 

للن�سيـــحة الطبية

ما اجلديد الذي قدمته 
للمهتمني يف هذا املجال املهم 

وال�صروري يف احلياة اليومية 
للفرد واملجتمع ؟

امليدان  يف  قدمته  الذي  اجلديـــد 
هو » التكـــويــــن و التاأليـــــف » ..حيث 

الواقع اأن البائعني يف ال�سيدليات لي�س 
لهم تكوين علمي و دراية بالأدوية ،و 
لي�س  كما  الأ�سا�سية  املعارف  بع�س 
و  ...اأنا  ذلك  يف  للكتب  مراجع  لهم 
التكوين  اإىل  اأ�سعى   ، اهلل  من  بتوفيق 
الدفعة  تكوين  �سدد  يف  اأنا  الآن  و 
ال�ساد�سة بائع �سيديل بربنامج حمكم 
اأنف�سهم  ال�سيادلة  ب�سهادة  دقيق  و 
هذا  ت�رشفهم  حتت  و�سعة  ...كما 
يريد  ملن  كدليــل  األفته  الذي  الكتاب 

اأن يلج هذا املجال .

ما دافعك اإىل التوجه العلمي - 
البيولوجي - ومن كان وراء ذلك 

يف توجيهك اإليه ؟

دافعي الأول يف ذلك هو الغياب التام 
رغبتي  ..و  املجال  هذا  يف  للتكوين 
ال�سادقة بالنهو�س بال�سيدلة و الرقع 
التي  الطبية  اخلدمات  قيمة  من 
.... ال�سيدليات  م�ستوى  على  تقدم 
اهلل  الوالدة  هي  ذلك  وراء  كان  الذي 
يرحمها و الوالد اأطال اهلل يف عمره و 
حر�سهما على اأن اأقدم �سيئا نافعا يف 

هذا التخ�س�س

ال�صورة النمطية لل�صيدالين يف 
املجتمع دائما ال تتجاوز �صورتها 

ال�صطحية عن بيع الدواء 
وخالفه، كيف تقوم بتقدمي 

�صورة مغايرة للفرد و املجتمع 
عن هذا التخ�ص�ص؟

يف احلقيــقة هــدا  تقزيــــم و انتقــا�س 
لدور و مهنة ال�سيــدلين يف املجتمع 
من  كبري  جزء  يحملون  ال�سيادلة  و   ،
امل�سوؤولية عن هده ال�سورة ال�سيئة اإذ 
حولوا هده املهنة النبيـــلة اإىل جتـــارة 
ال�سيدلين  اأن  الأ�ســـل  ...و  فقـــط  و 
اأ�ســـا�سي  و  دور مهم و حموري  يلعب 
املجتمع  توعية  و  التح�سيــــ�س  يف 
طبيا و �سحيا حول خمتلف الأمرا�س 
يلعب  اأعلى   بدرجة  ...و  الأدوية  و 
دورا اأ�سا�سيا يف البحث و التاأليف يف 
موا�سيع الأدوية مب�سادرها الطبيعية 
ل  املثال  �سبيل  فعلى   ، الكيميائية  و 
بالأع�ساب  التداوي  مو�سوع  احل�رش 
حني  كل  يف  املجتمع  ي�سغل  الذي 

بدلوهم يف  يدلوا  اأن  لل�سيادلة  فلبد 
الأمثلة  و  تخ�س�سهم  �سمن  لأنه  ذلك 
اهلل  اأ�ساأل  و  اأنا  ....و  تطول  و  كثرية 
ال�سورة  هده  تغيري  اأحاول  التوفيق 
اجليد  التكوين  خلل  من  النمطية 
....التاأليف  ال�سيدليات  يف  للبائعني 
يف امليدان وو�سع اأ�س�س علمية ترقى 
خلل  من  كذا  و  املهنة  م�ستوى  من 
التح�سي�س من خلل عديـــد الأن�سطة 
من  املنظمة  التح�سي�سية  العلمية 
 OxyJeunes العلمي  النادي  طرف 
الذي  و  الطب  لكلية  التابع    Blida
له  املوؤ�س�سني  و  اأع�سائه  اأحــد  اعترب 

.

من وجهة نظرك كيف يتعامل 
ال�صيادلة مع ت�صارب اأ�صعار 

العمالت وتاأثرياتها  ؟

ياأثـــر  الأيام  هده  العملة  انخفا�س 
الأدوية  اأ�سعار  على  كبري  ب�سكر 
على  يوؤثر  بالتايل  و  ال�سلع  كباقي 
هده  ن�سمع  ...لهذا  بالطبع  ال�سيادلة 
الأيام دعوات لرفع اأ�سعار الأدوية يف 
اجلزائر ب�سبب الو�سع القت�سادي ..و 
اأنا �سد هذه الفكرة و هذه الدعوات 
لل�سيادلة  بالن�سبة  الربح  هام�س  لأن 
�سيوؤثر  الرتفاع  كبري من جهة و هذا 
من  للمواطن  ال�رشائية  القدرة  على 

جهة اأخرى

حدثنا عن اأهمية االعتماد 
االأكادميي يف هذا التخ�ص�ص 

البيولوجي وانعكا�صه على 
م�صتقبل خريجي تخ�ص�ص 

ال�صيدلة ؟

التعليم و التكويـــن الأكادميي  اجليــد 
اجليد  حتت  خطوط  ع�رشة  اأ�سع  و 
و  ال�سيدلة  طلبة  يخدم  اأنه  �سك  ل   ،
�سيكون له تاأثري ايجابي على م�سارهم 
املهني باإتقان و احرتافية و م�سوؤولية 
مما �سيعود بالنفع و اخلري للمجتمع و 

الأ�رشة الطبية
ملاذا اجلامعات اجلزائرية ل ت�رشك 
العلمية  الأبحاث  يف  الباحثني  الطلبة 
التي تقوم بها ، وما هو دورهم عادة 

ح�سب راأيك ؟

هنا نتكلم عن وزارة التعليم و البحث 
تعليم  يوجد  الواقع  لكن  و  العلمي 
ب�سكل  مغيب  العلمي  البحث  فقط 
تام ...ولكن اأتكلم على جامعة البليدة 
نوعا  ن�ساط  هناك  فيها  در�ست  التي 
الأوىل  بالدرجة  هو  و  البحث  يف  ما  
جمهودات �سخ�سية للطلبة و النوادي 
العلمية الن�سطة ...اأما على امل�ستوى 
الر�سمي فقليلة هي تلكم الأبحاث  . 

هل �صبب عدم تخريج اجلامعة 
اجلزائرية كفاءات علمية 

عالية يف ال�صيدلة راجع اإىل 
عدم توفري الربامج والدرا�صات 

العليا اأم اأن هناك �صيء اآخر 
تراه ؟

العالية  الكفاءات  غياب  راأيي  ح�سب 
 : اأ�سا�سية  عوامل  ثلثة  اإىل  يعود 

هو  الذي  اجلامعي  التكوين  اأول 
على  يعتمد  جدا  قدمي  و  قدمي 
البعد  كل  البعيد  و  التلقني  و  احلفظ 
التطبيق  و  احلديثة  امل�ستجدات  عن 
امليدان  يف  املمار�سة  و  املخربي 
اجلزائر  يف   : ال�سغل  ميدان  ...ثانيا 
البيع  و ح�رشه يف  ال�سيديل  دور  قزم 
غياب  يف  فقط  و  ال�سيدليات  يف 
فر�س اأخرى للعمل يف البحث العلمي 
التاأليف و التح�سي�س يف  و املخابر و 
...اأما  ال�سيدلين  و  الطبي  امليدان 
العامل الثالث و الأخري : هو ال�سيادلة 
اأو متخرجني نظرتهم  اأنف�سهم كطلبة 
نظرهم  ق�رش  و  لأنف�سهم  الدونية 
فقط  و  الأدوية  بيع  يف  ح�رشها  و 
بعيدا عن املجالت الأخرى التي من 

املفرو�س اأن يلقوا بدلوهم فيها .
يكون  اأن  يجب  املجتمعي  ال�سيدلين 
موؤهل وفقاً للمعايري املطلوبة بحيث 
يتعامل مع الو�سفات الطبية والتدقيق 
لتفادي الأخطاء والتداخلت الدوائية 
و  املر�س  حول  املر�سى  وتثقيف 
والتوا�سل  املر�سى  وار�ساد  ن�سح 
الفعال معهم ومع بقية الكوادر الطبية 
و التبديل الدوائي امللئم وفق اأ�س�س 
تلئم  معيارية  واإجراءات  علمية 
من  وحت�سن  وتف�سيلته  املري�س 
العلجية  العملية  خمرجات  جودة 
النقطة  هذه  يف  راأيك  عن  حدثنا   ،

وماهي الن�سيحة التي تقدمها ؟
الثقة بني املري�س  الآن هناك غياب 
ال�سيدلية  يف  البائع  اأو  ال�سيديل  و 
ال�سبب كما قلت  على حد �سواء ...و 
تقدمي  يف  الطبية  للأخطاء  يرجع 
و  الطبية  الن�سائح  يف  كذا  و  الأدوية 
غياب التوا�سل الفعال ...و هنا اأن�سح 
البائعني  و  لل�سيادلة  اجليد  بالتكوين 
اأن  اختيارا  ل  وجوبا  عليهم  يجب  و 
يطوروا من معارفهم يف عامل الأدوية 
تطوير  ...و  التفاعلت  خمتلف  و 
تقدمي  اأ�ساليب  و  طرق  يف  اأنف�سهم 
و  الفعالة  و  اجليدة  الطبية  الن�سيحة 
الثقة  تلك  اهلل  بحول  �سيعيد  ما  هذا 
بالذات  ال�سبب  لهذا  ...و  املفقودة 
 le Guide d un كانت فكرة كتابي

.   vendeur en pharmacie

�صوق الدواء واحد من اأهم 
اجلوانب املليئة باالإ�صكاليات 

املعقدة واملت�صعبة، خا�صة اأنه 
يالم�ص حياة النا�ص و�صحتهم 

ومن متطلباتهم االأ�صا�صية .. ما 
راأيك ؟

اأهم  من  النا�س  �سحة  لأن  بالطبـــــع 
و  انتباههم  ت�سغل  التي  املوا�سيع 
لهذا  تفكريهم  من  كبريا  حيزا  تاأخذ 
الخت�سا�س  اأهل  نحن  علينا  وجب 
هذه  عند  و  امل�ستوى  يف  نكون  اأن 

الأهمية  .

ماهي م�صاريعك امل�صتقبلية ؟

على  �ستكون  امل�ستقبلية  م�ساريعي 
ثلث وجهات ...اأول التكوين : من 
خلل املوا�سلة يف تكوين البائعني 
يف ال�سيدليات تكوين عايل امل�ستوى 
من  يحد  و  املهني  قيمة  من  يرفع 
الأخطاء الطبية و ت�ساهم يف عودة 
ال�سيدلية  و  املري�س  بني  الثقة 
خلل  من  التح�سيــ�س   : ...ثــانيا 
امل�ساركة و تنظيم عديد الأن�سطة 
الطبية و العلمية مع النادي العلمي 
اأجل  من    Oxyjeunes Blida
خلق ثقافة طبية عالية يف املجتمع 
كتب  تاأليف   : التاأليف   : ...ثالثا 
اثراء  و  ال�سيدلة  ميدان  يف  اأخرى 
هذه  مبثل  حاليا  الفقري  املجال 
اأتركها  الكتب  عناوين  اأما   ، الكتب 

مفاجئة للقارئ .

كلمة اأخرية 

خل�رش  اخي  اأ�سكرك  الأخري  يف 
بن يو�سف على هدا احلوار ال�سيق 
جريدتكم  اأي�سا  اأ�سكر  و  الرائع  و 
هو  ما  كل  تقدميها  على  املوقرة 
اأمتنى  ...و  املجتمع  يهم  و  نافع 
اأن القارئ ي�ستفيد من هذا احلوار 
التخ�س�س  اأهل  خا�سة  اأدعوه  و 
راأيه  ابداء  و  كتابي  على  للطلع 

فيه. 
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رواية

خطوط الرخام
والأيام عنده يركبها من خليط من العالقات ل تعري قيمة ملن يدخل اأو 
ين�شحب  ، ول  تعري ملاهيات  ال�شكل  اأو الأ�شكال فال يهمه  النوع واللون  

والرائحة . كان  دائما يتذكر غرابة الأيام  التي  حت�شه  يحاول �شرب غورا من  
ال�شر  فيجتهد يف معافرته ،  دائما اأي�شا ي�شطدم مبن ي�شلب منه قواه  عند 

اأول مواجهة ويقطع وتد العزم فيه ويحبطه  لفائدة حالة من التنازل ور�شي 
بالأيام ، وكاأنه �شعورا ي�شكن الروح فت�شري ل تعتني  �شوى  باللحظات  وهى 

الكافية  ليعي�س غ�شبا  يكاد ي�شتعل  ثم ينطفئ �شريعا .غ�شبه  ي�شري رمادا  
وقد تطول ثوراته اأياما واأياما ي�شري غري القابل لحت�شان  احلياة ..

ي�شني بوغازي

الأحالم   �شيء  كل  ترك  
العتمار   وطقو�س  والرغبات 
التافهة   يومياته  تف�شد  التي 
التي دائما كان يقول اإنها تافهة 
،  يف  هذا املكان الذي ل ياأبه 
بالأحا�شي�س و الغري م�شتعد اأن 
املركب  و  امل�شاعر   ير�شى  
هذا   ، امل�شتمر  الرف�س  من 
املكان يبقيك  دائما طوافا يف 
بجمرات   تتنقل  الأيام  �شواطئ 
  ! حترتق  ول  املحرق  احللم 
واقعه   يغري  اأن  �شديقي  اأراد  
ال�شحرة  حبال  يتجاوز   اأن   ،
واأن  يثور وينتف�س  واأن يك�رس 
حبال   ويحرق  العذاب  مراكب 
من  الأمل   خريطة  ت�شد   التي 
اأق�شى  اإىل  امليالد  اأق�شى 
لكنه   ، الغياب  و  النق�شاء 
جميع  امتداد  على  يفلح   مل 
منه  اأخذت  التي   املحاولت 
 ، كله  عمره  هو  طويال  زمنا 
 ، واحدة   مرة  ولو  ينجح  مل 
تعاد  مثلما  يعاد   �شيء  فكل 
 ، الكربون  ورق  حتت  الر�شوم  
فهل الف�شل طق�س من طقو�س 

املدن الكربى . .
به  ي�شتد  حني  �شديقي  كان  
حزنه  ي�شب  عزاءه الوحيد  يف 
فكرته   التي غر�شها  بذاكرته 
اإحدى  �شور  على   وكتبها  بل  
الليايل  اإحدى  يف  البنيات 
الروح   �رساب  اأخذه  ما  بعد 

�شدل  فحني   جنونية  ماآخذ 
به  ا�شتدت   ، �شتائره   الليل  
لل�شفر  احلزن   ودفعه  احلنني 
املا�شية   اأيامه   حمطات  عرب 
وبالقدر    ، كثرية  اأ�شياء  تذكر 
املمتزج  احلزن  كان  الذي  
ما   بالقدر  به  ي�شتد   باحلنني  
كانت  �شهوة �رسب  الروح ت�شتد 
�شار  الوقت  ومع   ، واأكرث  اأكرث 
معدما يف اأحا�شي�شه  فتقدمت  
�شاعات  الليل ومل ي�شعر ،  حني 
ا�شتهلك  بعد  احلانات   طردته 
حني  ثم    ، ميلك  وما  حزنه 
الليل   وعافه  ال�شوارع   كن�شته  
جادة  من  �شريا   اأرهق  وحني 
البحر البارد فى تلك امل�شاءات 
�شحب   بعدها    ، الأعايل   اإىل 
�شديقي من خزائن الغ�شب ما 
اأهداه  كالما جارحا  �شد  كل 
�شيء  البحر والأ�شوار والغرباء 
ال�شمت   �شد   ، واحلديقة 
والليل والذاكرة  فلم تنجو منه 
تلك  ليلة  ال�شالة  الكالب  حتى 
احلادثة التي بقيت تعاود وعيه  
اأناء الليل و النهار و لطاملا قال 
تعليمي  اأعادت  حادثة  تلك  يل 
القرويني   وان  كثرية  اأ�شياء 
ل  حزنا  ي�شكننا  ومثلك  مثلي 
يخرج �شوى  يف �شاعات ال�شياع 
الكربى  املدن  اأمطر  لقد    ،
الذي  احلجر   من  بوابل  كلها  
كان يلقاه يف الطرقات  وبقايا 
قارورات �رساب الروح وباأوراق 
�شيء   منه  ي�شلم  ،  مل  اجلرائد 
ن�شيبها   اأخذت  الكربى  املدن 

يف تلك الليلة من نزقه وكالمه 
فك  لقد  و�شتما   �شبا  النابي 
�شديقي حرائقه  الناقمة التي  
املدن  على  حدود  لها  يكن  مل 
ا�شد  نقمته  وكانت   ، الكربى 
على �شياعه هو يف دروب حياة 
بها  حلم  التي  باحلياة  لي�شت 

يوما   .
تلك  حادثة   قبل  �شديقي 
الليلة كان ناقما على كل �شيء 
على  غا�شبا  كان  �شديقي   ،
احلزن  على  وحزين  الغ�شب 
وجريح اق�شي من اجلراح ، كان 
وحني  واحد،   اآن  يف  �شيء  كل 
ا�شتوفى عربدته  انتهى مرميا 
مملكته  احلديدي  كر�شي  على 
ت�شتح�رس  والن�شوة   ال�شغرية  
كانت  لقد   ، الذكريات  حوله 
ال�شور  التي خطها على  جملته 
ملا   جدا  مالئمة  القدمي 
مدينة   « الذاكرة   به  تراوده 
الروؤو�س  و  املقطعة   الأيادي 
يتجول  كان  »  حني  امله�شمة  
ت�شيق  كانت  الكربى  باملدن 
قدميه يف   يطلق  كان  الدنيا  به 
�شيقا   ليخفف   الطرقات   كل 
احد  يف    ، مباغتا  ي�شتحوذ  
ال�شوارع   اإحدى  عند  املرات 
باملدن الكربى  �شادف حبيبته  
حبه  كانت  التي  الفتاة   تلك  
ليلى  تاأخذه  اأن  قبل   ، الأول 
،كانت   عواملها  يف  امل�شوية 
قال يل  مثلما  وحيدة   حبيبته  
اأتراها  ؟   عنه  تبحث  توهمها 
كما  نف�شه  يف  ردد   « عرفتني 
منذ  فيها  ن�شاأ  التي  عاداته 
املدن  دخل  و  قريتي  ترك  اأن 
الروح  كالم  كانت  فقد  الكربى 
ملجاأ مما قد  ت�شببه الأيام من 
�شوء الظن ، حبيبة �شديقي مل 
اأحبها  واحدة،  مرة  ولو  يكلمها 
كتمه  حب  واحد،  طرف  من 
ع�شقا  كان  لقد  الراهب،  كما 
بالعيون، ما منعه اأن يعلن حبه، 
فظل  تكرهه   اأنها  يظن  كان 
من  اأحب  اأ�شطوريا  عا�شقا 
تكرهه  ، التقاها  فجاأة يف ذاك 
ال�شارع  فعيناه ل تخطيء عيون 
حبيبتي ، قال يل اأطلت  النظر 

وردد :
 » اأعرفتني »

حتتل   كانت  مرتددا  تقدم  
مرتددا  تقدم    ، كله  الب�رس 
وا�شل   ، فتحركت  نحوها 
اإحدى  دخلت  وحني  اخلطو 
هو،  دخل  الأحذية   متاجر 
كان يتبعها  بدا يراقب املكان 
وحبيبته  ، راقب كل �شيء البائع 
الدين   املارة  وحتى   ال�شلع 

يقفون اأمام  واجهات  املتاجر 
حبيبته  اأما   ، يراقبهم  كان   ،
فقد ا�شتحوذت قلبه  كله ، ومع 
عقله  يجوب  �شوؤال  كان  ذلك 
مرتددا: »  اأمل تعرفني » كانت 
ال�شوؤال  يلح ويلح  ، مل يكلمها 
الفتاة  تلك  تدري  ل  و   ، يوما 
العيون  بتلك  الذي يراقبها  اأن 
اأن تكلمه ولو  احلزينة  يتمنى 
اأن  اأيام  عرفها  فقد   ، مرة 
املنازل  اإحدى  يف  يهياأ  كان  
لكنه  نظرة  اأول  من  ع�شقها 
بقى ع�شقا  بينه و بني لواعج 
يف  �شديقي  غا�س   ، روحه 
اإل  منها   يوقظه  ومل  هالته  
وهو  املتجر  �شاحب  �شوت 
ي�شاأله :  » ماذا يريد ؟ اأجابه  
على عجل : »بلى ، اأريد حداء  

رجاىل »
تدا�س  كلها  رجولته  كانت 
 ، جميلة  امراأة  حداء  حتت 
لكنها  مطلقا  يكلمها  مل  فتاة 
 ، الع�شق  لواعج  عليه  �شكنت 
تذكر  �شديقي   اأمر  غريب 
وكانت  اأمامه  مرت  اأنها  الآن 
يكلمها  مل  انه  تذكر   ، حييته 
، وتذكر اأنها تكرهه ، طبقات 
الذي   الوهم  من  طبقات  على 

ما  على  تلقيه  الكربى  املدن 
�شيء  كل    ، ال�شياع  من  األقته 
مر �رسيعا  فلم يحتفظ ب�شيء 
من اللقاء  الذي ذاب مثلما بداأ 
�شجن  من   ، واحد  طرف  من 
واحد ، ومن حزن غليظ جدا 
ل يريد اأن تتفتح ا�شارره حتى 
لكم   الفوؤاد   ا�شتياقات  اأمام 
كان الإح�شا�س قا�شيا   ، لقاء 
من طرف  واحد ادخله  عوامل 
والحتمالت   مل   الوهم   من 
عندما  اإل  منها  يخرج  فلم 
الذي  احلداء  اأن  اكت�شف 
ا�شرتاه قد انتعل فرده الأمين 
وخرج ، تاركا الأي�رس يف حمل 
ال�شاعات  الأحذية وانه ق�شى 
املدن  �شوارع  امل�شي من  من 
اإىل الفندق قبل اأن يكت�شف اإن 
حداءين  ينتعل  الذي  احلداء 
جديدا  الأول  متجان�شني  غري 
فقد   ، القدمي  حداءه  والأخر 
اأدخلته حادثة  احلداء كاآبة مل 

يتخل�س منها ب�شهولة   . 
احلب  اأبدا  �شديقي  ي�شلم  مل 
اأن  يريد  ل  احلزن   و  تركه 
االيام  حتى  و  ذاكرته  يرتك 
�شيء  عليه  اأن متار�س  حتاول 
من ال�شغينة ، قال يل حني روى 

الأول  وحبيبته  احلداء  حكاية 
ينتابه  الإح�شا�س  هذا  ،اإن 
كلما �شار وحيدا  يزداد عنده 
مراقبة   ، املراقبة   ف�شول 
النا�س والأمكنة وتنقيط الأيام  
وفق �شلم الأمل  ، كل دقيقة من 
فيه  تزيد  كانت  مت�شى  عمره 
وح�شة ت�شل  حدا البكاء  ، كان 
وندما  �شدره  ميلئ  اإح�شا�شا 
قاتال يخرتق  روحه مت�شاعدا 
لي�شتقر اأملا �شديدا اآخرا  يف  
اعلي وعيه ، ت�شاحبه  الأفكار 
الغريبة  والتي طاملا قراأ عنها 
اأولئك  عن  ال�شحف  بع�س  يف 
ق�شوة  اأمام  ف�شلوا  الدين 
مازال   . العي�س  واألم  احلياة 
 ، الليل طويل وكاأنه ل ينتهي  
البقاء  يتجنب  كان  هدا  لأجل 
وهى  قاتلة  الوحدة  وحيدا 
نفق  يف  تقدم  بطيئة   عنده  
ت�شحب   بخطوات  الوجع   من 
نظارة  فرتهل  جريحة  
جديد   تيه  و�شط   ، الأعمار 
قدمي  �شديقي يعرف ماهيته 
، فراغ ميلئ الفراغ  ، وفواتري 
والأمل   املعاناة  من  طويلة 
حتى اأن  ينق�شي الليل الطويل 

�رسيعا وياأتي النهار .   
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علماء يكت�شفون »حلقة« 
ميكنها تدمري ال�شرطان 

علمي  ك�شف  �إىل  علماء  تو�شل 
و�لوقاية  تدمري  ميكنه  جديد 
�لقاتل،  �ل�رسطان  مر�ض  من 
م�شبوقة  غري  كبرية  ب�شورة 
�ل�رسطان  �أبحاث  معهد  ون�رس 
�لبحث  حول  تقرير�  لندن،  يف 
�أعده  �لذي  �جلديد،  �لعلمي 
»حلقة«  �كت�شاف  حول  باحثون 
للإن�شان  �لنووي  �حلم�ض  يف 
فعاال  دور�  تلعب  �أن  ميكنها 
باأي  �الإ�شابة  ومنع  �لوقاية  يف 

�أور�م �رسطانية.
حلقة  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ�شار 
»كوهي�شني« يف �حلم�ض �لنووي 
على  ت�شاعد  ميكنها  للإن�شان، 
�لنووي  �حلم�ض  ن�شخ  �إيقاف 
عندما يت�رسر ب�شدة، ما ي�شاهم 
�إ�شابة و�نت�شار �الأور�م  يف منع 
�الإن�شان  ج�شم  يف  �ل�رسطانية 
حلقة  �أن  �لباحثون  و�كت�شف 
حماية  ميكنها  »كوهي�شني« 
و�إ�شلح  �لنووي،  �حلم�ض 

�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  خلل  �أي 
يف  �ل�رسطانية  �الأور�م  �نت�شار 
�لبحث  و�أ�شار  �الإن�شان  ج�شد 

حلقة  �أن  �إىل  �جلديد،  �لعلمي 
عدة  من  تتكون  كوهي�شني، 
بروتينات تعمل معا على تثبيت 

مثل  �لنووي  �حلم�ض  خيوط 
ومتنح  �ملتما�شك،  »�حلبل« 
و�كت�شف  و�نحلله  تدمره 
�نت�شار  معظم  �أن  �لباحثون 
عن  يتم  �ل�رسطانية،  �الأور�م 
�إىل  �حللقة  هذه  حتور  طريق 
تدمري  �إىل  توؤدي  جديدة  مو�د 
�لنووي  وبنية �حلم�ض  »�حلبل« 
ب�شكل كبري لذلك وجد �لباحثون 
»كوهي�شني«  حلقة  تثبيت  �أن 
�أكرب  ب�شورة  ي�شاعد  �أن  ميكن 
�لوقاية وحماية �جل�شم من  يف 

�أي �أور�م �رسطانية.
قائدة  د�ونز،  جي�شيكا  وقالت 
تلك �حللقة  �إن  �لبحثي  �لفريق 
حا�شما  دور�  تلعب  �أن  ميكن 
كما  �ل�رسطان،  من  �لوقاية  يف 
ي�شاهم  �أن  ميكن  تثبيتها  �أن 
ب�شورة �أكرب يف ردع �أي طفر�ت 
تطر�أ على بروتينات كوهي�شني، 
�الأور�م  �نت�شار  �إىل  وتوؤدي 

�ل�رسطانية.
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معهد تون�شي يتح�شل على براءة 

اخرتاع دواء م�شاد ل�شرطان الدم
حت�شل معهد �ملناطق �لقاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�ض، على بر�ة �خرت�ع لدو�ء 

جديد م�شاد ملر�ض �رسطان �لدم، مت ��شتخر�جه من 
نبتة »�لّلزول« �ملوجودة بكرثة جنوب �رسق �لبلد 
وقالت �لباحثة �لتون�شية يف �ملعهد حنان جّناع، �إن 

�لبحوث كانت يف �إطار ر�شالة دكتور�ه متحورت حول 
�الأهمية �لغذ�ئية لنبتة »�لّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »�نطلقنا منذ فرتة يف �لبحوث 
للتعرف على �أهمية هذه �لنبتة و�نتهينا �إىل قدرتها 

على مكافحة �خلليا �ل�رسطانية يف ج�شم �مل�شابني 
مبر�ض �رسطان �لدم«و�أ�شافت �لباحثة �لتون�شية �أنه قد 

متت مقارنة �لنتائج �ملتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»�لّلزول« مع �لنتائج �لتي يعطيها دو�ء يباع ملعاجلة 
�رسطان �لدم، موؤكدة �أن �لدر��شات �أثبتت تفّوق هذه 
�لنبتة على �لدو�ء �مل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل �أنحاء 

�لعامل ولفتت �إىل �أن هذه �لبحوث متت بالتعاون 
بني معهد �ملناطق �لقاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي( �ملهتم باالأبحاث �لطبية بالعا�شمة تون�ض 
وبح�شب �لباحثة فاإن �ملعهد �لوطني للمو��شفات 

و�مللكّية �ل�شناعّية )حكومي( هو �جلهة �لتي منحت 
بر�ءة �الخرت�ع ��شتناد� �إىل �ملو��شفات �لعاملية يف 
جمال �الكت�شاف �لعلمي يف جمال �الأدوية �مل�شادة 

ملر�ض �رسطان �لدم.
و«�لّلزول« نبتة من نوع �لب�شليات تتو�جد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال �إفريقيا وخا�شة �جلنوب �ل�رسقي 
لتون�ض، ويتهافت �الأهايل على �لتقاطها خا�شة يف 

ف�شلي �ل�شتاء و�لربيع لفو�ئد علجية.

هذا هو �شّر ال�شوت ال�شادر

 

 عن »طقطقة« الأ�شابع
 

ل باحثون يف در��شة علمية حديثة ملعرفة �رس �ل�شوت  تو�شّ
�لذي ي�شدر لدى »طقطقة« �الأ�شابع، مظهرين �أن �شببه �نفجار 

فقاعات جمهرية يف �ل�شائل �ملوجود يف �ملفا�شل، للتو�شل لهذه 
�خلل�شات، ��شتند �لباحثون �لفرن�شيون و�الأمريكيون �إىل مناذج 

ريا�شية.
و�لفر�شية �لتي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت الأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها در��شات الحقة، �إال �أن �جلديد 
يف خل�شات �لدر��شة �الأخرية �أن �نفجار فقاعة و�حدة يكفي 

الإ�شد�ر هذ� �ل�شوت، بح�شب عبد �هلل بركات �لباحث يف �لكلية 
�لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��شة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �شوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�شّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه �مل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، الأن كّل 
�الأبحاث �ل�شابقة كانت تعتمد على �ملر�قبة«نو�أ�شاف: »حاولنا 

بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�ض �لباحثون يف �لدر��شة �ملن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�شغرية هو �مل�شوؤول عن 
�إ�شد�ر �شوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« �الأ�شابع، ولي�ض ت�شّكلها 

وال ت�شبب هذه �ملمار�شة �لتهاب �ملفا�شل، بخلف �العتقاد 
�ل�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

�أوردت جملة »فرويندين« �الأملانية �أن خل �لتفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط �له�شم ويحارب �آالم �لبطن و�النتفاخ 

و�أ�شافت �ملجلة �ملعنية بال�شحة و�جلمال، �أن خل �لتفاح ي�شاعد 
�أي�شاً على �شبط �لع�شارة �له�شمية، فيخفف من �ل�شعور �ملزعج 
بحرقة �ملعدة كما �أن حم�ض �لتفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا �الأمعاء �ل�شارة.
ومن ناحية �أخرى، يعد خل �لتفاح منجماً من �ملعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم و�ملغني�شيوم و�ل�شوديوم و�حلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيد�ً �أي�شاً للمفا�شل و�لغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من �أن 

تناول كمية كبرية من خل �لتفاح �لنقي قد ترتتب عليه �آثار �شلبية 
لذ� ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.

جهاز ذكي لعالج ال�شكتة الدماغية 

حقن ملنع نوبات ال�شداع الن�شفي 

علمي  فريق  جنح 
جهاز  بتطوير  �أمريكي  
�لدماغية  �ل�شكتة  لعلج 
على  �ملر�شى  وم�شاعدة 
�أ�رسع  ب�شكل  �لتعايف 
�أجز�ء  عمل  وحت�شني 
بال�شكتة.  �ملتاأثرة  �جل�شم 
يعتمد  �لذي  هذ�  �جلهاز 
�لذكاء  على  عمله  يف 
ميكن  �الإ�شطناعي 
�أجز�ء  على  �إ�شتخد�مه 
مثًل  �جل�شم،  من  خمتلفة 
�لبلعوم  يف  و�شعه  ميكن 
على  �ملري�ض  مل�شاعدة 
�لكلم على �لكلم، و�لبلع، 

و�لع�ض، و�مل�شغ.
هذ�  �جلهاز  يت�شل  كما 
�لذكية  باالأجهزة  ال�شلكياً 

يعمل  تطبيق  خلل  من 
و�لقيام  للعمل،  كموجه 
للتعايف  �للزمة  بالتمارين 
�شيقوم  كما  �ل�رسيع، 
با�شت�شعار وظائف �جل�شم، 
يومية  قر�ء�ت  و�إر�شال 
للفريق �ملعالج، باالإ�شافة 
�ىل تنبيهات عاجلة يف حال 
ر�شدة �جلهاز �أي خماطر 
من  �رسيعاً  تدخًل  تتطلب 

�لفريق �ملعالج. 
 2019 �لعام  بد�ية  ومع 
من  �ملزيد  �إ�شافة  مت 
ت�شاعد  �إليه  �لوظائف 
�الأع�شاء  ومتدد  ثني  على 
�ملت�رسرة، وتقدمي �شورة 
تفاعلية للفريق �لطبي تبّي 

حالة �لع�شو �ملت�رسر.

�ل�شد�ع �لن�شفي وحتى �لعام 2018 كان ما يز�ل 
يحول حياة �لغالبية �ل�شاحقة من �لب�رس �ىل جحيم. 
لعلجه  ت�شتخدم  كانت  �لتي  �الأخرى  فاالأدوية 
�أثبتت ف�شلها وكان �العتماد على م�شكنات �المل 
�لقوية فقط. عدد من �لباحثني ك�شفو� يف �لعام 
�إيرينوماب و�لذي هو عبارة عن  2018 عن دو�ء 
حقنة �شهرية متكنت وبعد �لتجارب من م�شاعدة 

ثلث �ملر�شي �مل�شابني بال�شد�ع �لن�شفي بينما 
منع  يف  �أخرى  علجات  �أربعة  من  �أكرث  ف�شلت 
�الأمل. و�أكد �لعلماء �أن حقن �إيرينوماب خف�شت 
�ل�شهرية  �لن�شفي  �ل�شد�ع  متو�شط عدد حاالت 
باأكرث من 50٪  الأكرث من ثلث �الأ�شخا�ض �لذين 
يعانون من �ل�شد�ع �لن�شفي. ويعمل �لدو�ء ب�شكل 
خمتلف عن �الأدوية �لوقائية �الأخرى �لتي يح�شل 

ما  غالباً  و�لتي  �لن�شفي،  �ل�شد�ع  عليها مر�شى 
�الأ�شا�ض  يف  وم�شنعة  و�شفها  معاد  �أدوية  تكون 
لعلج �أمر��ض �أخرى، مثل �شغط �لدم و�ل�رسع. 
لل�شد�ع  خ�شي�شا  م�شمم  �إيرينوماب  دو�ء  لكن 
�لن�شفي وهو عبارة عن ج�شم م�شاد م�شمم ملنع 
�إ�شار�ت  نقل  عن  م�شوؤول  �أنه  يعتقد  م�شتقبل 

�الأمل �ملرتبطة بال�شد�ع �لن�شفي.
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اَرُهْم  اأَبْ�سَ يَْخَطُف  الَْبُْق  يََكاُد 
َواإَِذا  ِفيِه  َم�َسْوا  لَُهْم  اَء  اأَ�سَ ُكلََّما 
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َعلَى  يَاِطنُي  ال�َسّ تَتْلُو  َما  َواتَّبَُعوا 
�ُسلَيَْماُن  َكَفَر  َوَما  �ُسلَيَْماَن  ُملِْك 
يَُعِلُّموَن  َكَفُروا  يَاِطنَي  ال�َسّ َولَِكَنّ 
َعلَى  اأُنِْزَل  َوَما  ْحَر  ال�ِسّ النَّا�َس 
َوَماُروَت  َهاُروَت  ِببَاِبَل  اْلَلََكنْيِ 
َحتَّى  اأََحٍد  ِمْن  يَُعِلَّماِن  َوَما 
تَْكُفْر  َفَل  ِفتْنٌَة  نَْحُن  َا  اإَِنّ يَُقوَل 
ُقوَن  يَُفِرّ َما  ِمنُْهَما  َفيَتََعلَُّموَن 
ُهْم  َوَما  َوَزْوِجِه  اْلَْرِء  بنَْيَ  ِبِه 
 ِ َلّ ِباإِْذِن اهلَلّ يَن ِبِه ِمْن اأََحٍد اإِ اِرّ ِب�سَ
ُهْم َوَل يَنَْفُعُهْم  َويَتََعلَُّموَن َما يَ�ُصُّ
لَُه  َما  ا�ْسَتَاهُ  َلَِن  َعِلُموا  َولََقْد 
َولَِبئْ�َس  َخَلٍق  ِمْن  اْلآِخَرِة  ِف 
َكانُوا  لَْو  اأَنُْف�َسُهْم  ِبِه  �َصَْوا  َما 
يََوُدّ  َما   .102 ]البقرة:  يَْعلَُموَن 
الِْكتَاِب  اأَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن 
َعلَيُْكْم  َل  يُنََزّ اأَْن  ِكنَي  اْلُ�ْصِ َوَل 
يَْختَ�ُسّ   ُ َواهلَلّ َرِبُّكْم  ِمْن  َخْيٍ  ِمْن 
ِل  ُ ُذو الَْف�سْ ِبَرْحَمِتِه َمْن يَ�َساءُ َواهلَلّ

الَْعِظيِم ]البقرة: 105[.
لَْو  الِْكتَاِب  اأَْهِل  ِمْن  َكِثٌي  َوَدّ 
اًرا  ُكَفّ اإِمَياِنُكْم  بَْعِد  ِمْن  ونَُكْم  يَُرُدّ

ِمْن  اأَنُْف�ِسِهْم  ِعنِْد  ِمْن  َح�َسًدا 
َفاْعُفوا  ُقّ  اْلَ لَُهُم   َ تَبنََيّ َما  بَْعِد 
ِباأَْمِرِه   ُ اهلَلّ يَاأِْتَي  َحتَّى  َفُحوا  َوا�سْ
َقِديٌر  �َسْيٍء  ُكِلّ  َعلَى   َ اهلَلّ اإَِنّ 
اآَمنُوا  َفاإِْن   .]109 ]البقرة: 
اْهتََدْوا  َفَقِد  ِبِه  اآَمنْتُْم  َما  ثِْل  ِبِ
�ِسَقاٍق  ِف  ُهْم  َا  َنّ َفاإِ تََولَّْوا  َواإِْن 
ِميُع  ال�َسّ َوُهَو   ُ اهلَلّ َف�َسيَْكِفيَكُهُم 
اأَْح�َسُن  َوَمْن   ِ اهلَلّ بَْغَة  �سِ  * الَْعِليُم 
َعاِبُدوَن  لَُه  َونَْحُن  بَْغًة  �سِ  ِ اهلَلّ ِمَن 

]البقرة: 137، 138[.
ُهَو  َلّ  اإِ اإِلََه  َل  َواِحٌد  اإِلٌَه  َواإِلَُهُكْم 
َخلِْق  ِف  اإَِنّ   * ِحيُم  الَرّ ْحَمُن  الَرّ
َواْخِتَلِف  ْر�ِس  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ
ِري  اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوالُْفلِْك الَِّتي َتْ
َوَما  النَّا�َس  يَنَْفُع  ا  ِبَ الْبَْحِر  ِف 
َماٍء  ِمْن  َماِء  ال�َسّ ِمَن   ُ اهلَلّ اأَنَْزَل 
ْر�َس بَْعَد َمْوِتَها َوبََثّ  َفاأَْحيَا ِبِه اْلأَ
يَاِح  يِف الِرّ ِفيَها ِمْن ُكِلّ َدابٍَّة َوتَ�ْصِ
َماِء  ال�َسّ بنَْيَ  ِر  اْلُ�َسَخّ َحاِب  َوال�َسّ
يَْعِقلُوَن  ِلَقْوٍم  َلآيَاٍت  َواْلأَْر�ِس 

]البقرة: 163 - 164[. 
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مرتبة ال�شدق
 مرتبة ال�سّديقني تَلي مرتبة النبّوة ف 

الإ�سلم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�سدق 
ف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُسوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   اِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�سِ ِمّ

َوَح�ُسَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�سف اهلل 
دق ف الآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َسه بال�سّ

اأ�سدق من اهلل قيل(، كما و�سف ر�سولَه 
الكرمي اأي�ساً ف الآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم اْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�سَ ِبال�سِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�سلُها ال�سلم  مرتبُة ال�سّ

حني يرتقي بكّل تفا�سيل حياته ب�سدق تاّم ف 
الأقوال، والأفعال، والّنوايا.

 اأبناء الر�شول �شلى
 اهلل عليه و�شلم 

الأبناء الذكور القا�سم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�سول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�سم، 

وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�سم من ال�سيدة خديجة اأي�ساً. 
اإبراهيم، وهو اأ�سغر اأبناء ر�سول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�سول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، اللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�سول اهلل. ملحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خلل حياته، 

با�ستثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�ستة 
اأ�سهر. 

زوجات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم
اهلل  �سلى  الر�سول  زوجات 
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�ص  اثنت  اهلل  ر�سول 
واأ�سماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�سي 
خويلد  بنت  خديجة  كالآتي: 

�سودة بنت زمعة. عائ�سة بنت 
التيمية.  ال�سديق  بكر  اأبي 
حف�سة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�سمها  �سلمة  اأم  الهللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن الغية 
بنت  زينب  الخزومية. 
جح�س الأ�سدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  الارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �سفية  الأموية.  �سفيان 
الن�سيية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت الارث بن حزن 

الهللية.

ك�شوة الكعبة 
كثي من ال�سلمني من يعتقد اأّن ك�سوة الكعبة 

ال�سوداء هي �سّنة من ال�سنن، وهذا غي �سحيح. 
ف بداية عهد الإ�سلم كان الر�سول »حمّمد �سّل 

اهلل عليه و�سلّم« اأّول من ك�سا الكعبة ال�ّصفة، 
وقد ك�ساها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�ساء وحمراء. بعد ذلك ك�ساها الّجاج 
بالديباج، والاأمون ك�ساها بالديباج الأحمر 

والديباج الأبي�س اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة 
ال�صفة، لنجد اأّنها مل تك�سى طوال الوقت 

باللون الأ�سود فقط، بل ك�سيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�سح لنا اأّن �سواد غطاء الكعبة لي�س 

اأمراً م�سنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�س فقد 
عرف اأّن �سوادها ما هو اإل عرف وعادة اإ�سلمية 

فقط. اأّما ف اأّيامنا هذه فاإّن الملكة العربّية 
ال�سعودّية هي ال�سوؤولة عن ك�سوة الكعبة، وقد 

اُ لياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�ساأت م�سنعاً خا�سّ
تنتجه باأف�سل الوا�سفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب ف ذلك. 
ولذلك فاإّن الملكة حاليّا هي ال�سوؤولة عن 

تقرير لون الك�سوة ل اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، واليزاب، واللتزم، 

وال�ساذروان، واأركانها الأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�سامي، وال�صقي(، والجر الأ�سود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�سماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�سماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�س، والُدّ

وقد ذكرت ف موا�سع كثية ف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْسَكنُْت ِمْن ُذِرّ

َلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�سَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك اْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِس تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْسُكُروَن« )�سورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
ال�ّصفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�سوع 

عظيم، وهي مك�سوة بغطاء اأ�سود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�س اللون ف فتة الج. 

غ�ض الب�شر 
عما ف اأيدي النا�س غ�س الب�ص ل يقت�سي فقط بالنظر 

لل�سهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غيه، حيث يتمتع �سخ�س بال كثي وتارة 
رابحة هنا يجب غ�س الب�ص عما ما ميلكه هذا ال�سخ�س لأن 

الأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغيه يتولد عند 
ال�صة والقد ويتاأمل من حاله وي�سبح لديه قلق وا�سح عندما 
يقارن حاله بحال غيه، وف حالة النظر با من اهلل عليه غيه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه ال�ساألة تولد القد اأي�ساً، 
واأي�ساً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�سبة جمال زوجته قليل 

مقارنة مع جمال الآخريات يتولد ف نف�سه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كلم �سقيم ويقارنها ف كلمه مع غيها من الن�ساء 

الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�س الب�ص تنبا لتلك ال�ساكل.

 اأحفاد الر�شول
 �شلى اهلل عليه و�شلم

 يعرف الفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�سم 
ال�سبط، وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�سبب موتهم وهم 
�سغار ال�سّن، اإل اأّن له ثمانية اأ�سباٍط من بناته، وهم خم�سة ذكور، 
واأ�سماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�سي اهلل عنها من زوجها 
العا�س بن عبد �سم�س، وي�سار اإىل اأّنه توف �سغياً ف ال�سّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�سلم اأثناء �سلته. 
ال�سن، وال�سني، وحم�سن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة ال�سلمني 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه. ملحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سلم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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اأمري كرارة يعود للحياة 
يف برومو »كلب�ش 3«    

طرح اأمري كرارة برومو م�ضل�ضله »كلب�ش 3«، املقرر عر�ضه يف 
رم�ضان 2019، عرب �ضفحته مبوقع في�ش بوك.

ويظهر الربومو عودة ال�ضخ�ضية ال�ضهرية �ضابط ال�رشطة �ضليم 
الأن�ضاري للحياة جمدداً بعد وفاته يف »كلب�ش 2«، وظهر اأمري كرارة 

يف �ضخ�ضية الأن�ضاري للجمهور من خالل الربومو مبزيد من الأك�ضن 
والت�ضويق والإثارة، ف�ضاًل عن م�ضاهد التفجري، والثاأر واعتقال 

جمرمني.
ويوا�ضل خمرج العمل بيرت ميمي الت�ضوير يف القاهرة لالنتهاء من 
ت�ضوير احللقات الأوىل لت�ضبح جاهزة لعمليات املونتاج واملك�ضاج 

وو�ضع املو�ضيقى الت�ضويرية، للحاق بال�ضباق الرم�ضاين.
»كلب�ش 3« بطولة اأمري كرارة، اأحمد عبدالعزيز، ه�ضام �ضليم، ي�رشا 
اللوزي، هالة فاخر، اأحمد العو�ضي، اإ�ضالم جمال، اأمرية العايدي، 

اأماين كمال، فاطمة الكا�ضف، نور اإيهاب، واأحمد اإمام.

ال�سعادة م�سرحية جديدة تعر�ش قريبا بوهران
يتم عر�س م�سرحية جديدة بعنوان »ال�سعادة« بوهران يف 27 مار�س اجلاري مبنا�سبة اإحياء اليوم العاملي للم�سرح، ح�سبما اأ�ستفيد يوم 

ال�سبت من املنظمني.

   وينتظر عر�ش امل�رشحية 
»اأحمد  البلدي  املعهد  يف 
�رشح  ملا  وفقا   ، وهبي« 
ميهوبي،  حممد  ل«واأج«  به 
الثقافية  اجلمعية  رئي�ش 
املحلية »الأمل«، منتجة هذا 

العمل.
واأو�ضح املتحدث، الذي يعد 
خمرج العمل اأي�ضا، قائال اإن 
حفل  مع  �ضيتزامن  العر�ش 
ملدر�ضة  الـ22  الدفعة  تخرج 

امل�رشح  تقنيات  يف  التكوين 
لذات اجلمعية.

بن  ال�ضياق  هذا  يف  واأفاد 
فناًنا   17 من  مكونة  الدفعة 
الفر�ضة  لهم  �ضتتاح  �ضاًبا 
خ�ضبة  على  مواهبهم  لإبراز 
تقم�ش  خالل  من  امل�رشح 
يف  خمتلفة  �ضخ�ضيات 
املخ�ض�ضة  امل�رشحية 

لل�ضباب.
جمعية  ر�ضيد  وي�ضم 

الأعمال،  من  عدد  »الأمل« 
»حتوي�ضة  بعنوان  اأحدثها 
املقرر  ومن  بالكرو�ضة<<، 
اأن تقوم بجولة يف العديد من 

املدار�ش بولية وهران.
للتذكري ا�ضتفاد اأكرث من 900 
امل�رشحي  الفن  هواة  من 
�ضطرتها  تكوينية  دورات  من 
حتتفل  التي  اجلمعية  هذه 
 43 ال  بالذكرى  العام  هذا 

لتاأ�ضي�ضها.

حممد رم�سان يطرح برومو »القمر«

دينا تك�سف اأ�سباب ارتدائها للنقاب

رم�ضان  حممد  املمثل  طرح 
الغنائية  كليباته  اأحدث  برومو 

»القمر«، على في�ش بوك.
كلمات  من  »القمر«  كليب 

بالك�ش،  فرغلي  واأحلان 
واإخراج يا�رش �ضامي.

ياأتي طرح حممد رم�ضان لكليب 
»القمر بعد جناح كليباته »منرب 

وان«، »امللك«، و«مافيا«.
يذكر اأن حممد رم�ضان ي�ضتعد 
له يف  غنائي  اأول حفل  لإحياء 
مركز  يف  اجلاري  مار�ش   29

اخلام�ش  بالتجمع  املنارة 
�رشكة  ور�ضدت  بالقاهرة، 
�ضخمة  ميزانية  »مزيكا« 

للحفل.

ا�ضتنكرت الفنانة ال�ضتعرا�ضية 
اإليها  دينا النتقادات املوجهة 
اإثر ارتدائها النقاب اأثناء اأدائها 
اململكة  يف  العمرة  منا�ضك 
اأن  بدعوى  ال�ضعودية،  العربية 
هذا الإجراء منهي عنه للمراأة 

اأو  العمرة  يف  �ضواء  امل�ضلمة 
احلج.

اأحكام  تعي  اإنها  دينا،  وقالت 
وتدرك  جيداً،  العمرة  منا�ضك 
عدم جواز ارتداء النقاب فيها، 
مو�ضحة: »ارتديت النقاب اأثناء 

وجودي يف مطار جدة، كي ل 
يتعرف علّي اأحد، ولأمتكن من 
اإنهاء اإجراءات و�ضويل �رشيعاً، 
وقد التقطت �ضورة لنف�ضي يف 
الذكرى،  �ضبيل  على  ال�ضيارة 
اأمام  النقاب  اأرتد  مل  ولكني 

الكعبة مثلما تردد«.
وو�ضفت ما اأثري يف هذا ال�ضاأن 
م�ضدره،  تعلم  ل  »�ضخف« 
بربه  العبد  عالقة  اأن  موؤكدة 
فيها،  التدخل  لأحد  يحق  ل 

بح�ضب قولها.

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

�ش ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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تامر عا�سور يطرح األبوم »اأيام«»رازي« يفوز بجائزة فيلم فري الهندية
حاز الفيلم الهندي رازي، الذي تقوم ببطولته املمثلة 
ال�ضينمائية لأف�ضل  عليا بهات، على جائزة فيلم فري 
فيلم لعام 2019، وقد قدم حفل توزيع جوائز فيلم فري 
اأم�ش  ليلة  �ضاروخان  الهندي  النجم   64 الـ  بن�ضخته 

ال�ضبت.
وفازت املمثلة عليا بهات بجائزة اأف�ضل ممثلة يف دور 
فاز املمثل  كما  »رازي«،  فيلم  رئي�ضي عن دورها يف 
رانبري كابور بجائزة اأف�ضل ممثل يف دور رئي�ضي عن 

دوره يف فيلم »�ضاجنو«.
النقاد  الفوز بجائزة  نينا جوبتا من  ومتكنت املمثلة 

لأف�ضل ممثلة عن دورها يف فيلم »بادهاي هو«. وحاز 
املمثل رانفري �ضينج على جائزة النقاد لأف�ضل ممثل 

يف دور رئي�ضي عن دوره يف فيلم »بادمافاتي«.
اأف�ضل  بجائزة  جولزار  ميغنا  املخرجة  وفازت 
كو�ضال  فيكي  املمثل  وحاز  رازاي.  فيلم  عن  خمرج 
فيلم  يف  دوره  عن  م�ضاعد  ممثل  اأف�ضل  جائزة  على 
»�ضاجنو«. ومتكنت املمثلة �ضوريخا �ضكري من الفوز 
فيلم  يف  دورها  عن  م�ضاعدة  ممثلة  اأف�ضل  بجائزة 
فري  فيلم  جوائز  توزيع  حفل  اأن  يُذكر  هو.  بادهاي 

ُينح للمتميزين يف قطاع ال�ضينما الهندي.

»اأيام«، عرب  األبوماته  اأحدث  تامر عا�ضور،  املغني امل�رشي  طرح 
عا�ضور«اأيام«  تامر  األبوم  وي�ضم  يوتيوب.  مبوقع  الر�ضمية  قناته 
علي  تامر  واأحلان  ح�ضني  تامر  كلمات  من  »اأيام«  هي:  اأغنية   12
كلمات حممد عاطف  من  اأنت حبيبي«  »حبيبي  النابل�ضي،  وتوزيع 
واأحلان مدين وتوزيع النابل�ضي، »م�ضوفنا�ش خري« من كلمات عمرو 
يحيي واأحلان تامر عا�ضور وتوزيع النابل�ضي، »من غري ما اأحكيلك« 
النابل�ضي،  من كلمات جمال اخلويل واأحلان حممد النادي وتوزيع 
»قولوله �ضماح« من كلمات اأحمد املالكي واأحلان م�ضطفي الع�ضال 
وتوزيع اإلهامي دهيمة و�ضقيقه اأدهم دهيمة، »ده حكايه« من كلمات 
اأمري طعيمة واأحلان حممد النادي وتوزيع النابل�ضي، »متختلفي�ش« 

من كلمات عمرو يحيي واأحلان تامر عا�ضور وتوزيع اأ�رش عا�ضور، 
وتوزيع  عا�ضور  تامر  واأحلان  اهلل  عبد  نادر  كلمات  من  بايل«  »يف 
اأماديو. كما ي�ضم »بقايل زمان« من كلمات اأحمد املالكي واأحلان 
كلمات حممد رفاعي  »�ضالم« من  النابل�ضي،  وتوزيع  حممد خلف 
تامر  كلمات  من  »مره«  النابل�ضي،  وتوزيع  يحيي  حممد  واأحلان 
و«خل�ضانة« من  اأحمد وجيه،  وتوزيع  �ضادي ح�ضن  واأحلان  ح�ضني 

كلمات ه�ضام �ضادق واأحلان مدين وتوزيع النابل�ضي.
اأ�ضبوعني كليب »اأيام«، والذي يحمل  وكان »عا�ضور« قد طرح قبل 
ا�ضم الألبوم، عرب قناته الر�ضمية على موقع يوتيوب، والأغنية من 

كلمات تامر ح�ضني، واأحلان تامر علي، وتوزيع النابل�ضي.



�سياراتالإثنني 25  مار�س  2019  املوافـق  ل16رجب 1440هـ 21

جديدة” للتحالف “بداية  عن  يعلنون  وميت�سوبي�سي  وني�سان  رينو 

لرينو  التنفيذيون  املدراء  اأعلن 
جمل�س  عن  وميت�شوبي�شي  وني�شان 
“بداية  عن  ليعرب  جديد  ت�شغيلي 
موؤخراً   عاين  الذي  للتحالف  جديدة” 
غ�شن بتهم التهرب ال�رضيبي. يف اأول 
رئي�س  قال  بينهم،  م�شرتك  ت�رضيح 
دومينيك  جون  رينو،  اإدارة  جمل�س 
لني�شان،  التنفيذي  واملدير  �شينارد، 

التنفيذي  واملدير  �شايكاوا،  هريوتو 
اأن  ما�شوكو،  او�شامو  مليت�شوبي�شي، 
للتحالف  اجلديد  الت�شغيلي  املجل�س 
العمليات.  جميع  على  �شي�رضف 
على  يوؤثر  لن  اجلديد  املجل�س  هذه 
ال�شتهدافه  لالحتاد،  احلالية  الهيكلة 
امل�شتقلة  الهوية  على  للمحافظة 
الو�شع  بهذا  الثالثة، حيث  لل�شانعات 

واأ�شبح  االإداري  اإحتكار رينو  مت ك�رض 
القرار جماعياً ال بيد �رضكة واحدة.

 املجل�س اجلديد م�رضفاً على جميع 
يف  احلالية  امل�شرتكة  امل�شاريع 
 BV االحتاد، مثل م�رضوع رينو ني�شان
 ،BV ميت�شوبي�شي  وني�شان  الهولندي 
حالياً  التحقيق  حتت  م�شاريع  وهي 
اأن ني�شان  �شمن ق�شية غ�شن. ويُذكر 

يناير  يف  غ�شن  اتهمتا  وميت�شوبي�شي 
دوالر  مليون   8.9 با�شتالم  املا�شي 
 BV ني�شان-ميت�شوبي�شي  من م�رضوع 
تاأ�شي�س  مت  وقد  قانوين،  غري  ب�شكل 
املوظفني  ملكافئة  امل�رضوع  هذا 
اأموال  توفري  الآليات  املقرتحني 
لل�رضكة، لي�شتغل غ�شن االأمر باإعطاء 

نف�شه جوائز �شخمة.

اإليك الأ�سباب املوؤدية 
اإىل ا�ستعال ال�سيارة

التي  املواقف  اأ�شعب  اإحدى 
بال  هي  ال�شائقني  على  متر 
�شك اندالع حريق يف ال�شيارة، 
حيث هذا يوؤدي اإىل اآثار مدمرة 

عليها وعلى الركاب.
فاإن  االإح�شائيات،  ح�شب 
اأمريكا فقط   1000 �شخ�س يف 
اأكدت  وقد  �شيارته،  الحرتاق 
ميتلكون  الركاب  اأن  االأبحاث 
قبل  للخروج  معدودة  ثواٍن 
فيها  احلريق  اندالع  حلظة 
دعونا  عليه،  بناًء  بالكامل، 
املوؤدية  االأ�شباب  ن�شتعر�س 
ال  حتى  ال�شيارة  ال�شتعال 

تتعر�س لها اأبداً مب�شيئة اهلل.

ت�سرب الوقود

حال  يف  الت�رضب  ويحدث 
اأجزاء  اأحد  يف  م�شكلة  وجود 
االأجزاء  وهي  الوقود،  دورة 
من  الوقود  باإي�شال  تقوم  التي 
حيث  املحرك،  اإىل  اخلزان 
يزيد  للوقود  ت�رضيب  وجود  اأن 
ب�شورة  حريق  اندالع  فر�شة 
كبرية خا�شة مع ارتفاع درجات 
اأي  وجود  حالة  يف  اأو  احلرارة 

�رضز اأثناء القيادة.

نق�س �سائل املربد

يف حال نق�س ال�شائل يف مربد 
فاإن  “الردياتري”  املحرك 
درجة  تزيد  �شوف  املحرك 
ما  وهو  كبرية،  ب�شورة  حرارته 
ال�شيارة  ا�شتعال  على  ي�شاعد 
وقود  هناك  كان  اإذا  خا�شة 
حمرك  على  م�رضب  زيت  اأو 

ال�شيارة.

زيادة كمية زيت 
املحرك

بع�س ال�شائقني يقومون بتزويد 
كبرية  زيت  بكمية  املحرك 
العتقادهم اأنه مفيد للمحرك، 
اأمر خاطئ بالتاأكيد حيث  وهو 
اأنه مع ال�شغط ال�شديد يحدث 
مع  خا�شة  للزيت  ت�رضيب 
اأنه  كما  القدمية،  ال�شيارات 
نتيجة لالإهمال فاإنه اأثناء و�شع 
�شكب  يتم  املحرك  يف  الزيت 
بع�س الزيت على املحرك من 
اخلارج وهو ما يزيد من فر�س 

ترتفع  عندما  احلريق  اندالع 
حرارة املحرك اأثناء القيادة.

م�ساكل يف النظام 
الكهربائي بال�سيارة

تت�شبب  اأن  ميكن  اأنه  حيث 
من  بالبطارية  ال�شحن  دورات 
غاز  خروج  يف  الدينامو  خالل 
يف  يرتاكم  والذي  الهيدروجني 
ومع  ال�شيارة،  حمرك  حجرة 
مك�شوف  �شلك  اأو  �رضز  وجود 

رمبا يحدث حريق.

خلل يف نظام 
العادم

امل�شوؤول  هو  ال�شيارة  عادم 
ال�شارة  الغازات  اإخراج  عن 
تخرج  واأحياناً  املحرك،  من 
والتي  النارية  ال�رضارات  بع�س 
ميكن اأن ت�شبب حريق بال�شيارة 
االأماكن  نحو  و�شولها  حالة  يف 
التي يوجد بها بنزين اأو زيت يف 

ال�شيارة.

اإهمال ال�سيانة 
الدورية لل�سيارة

اأبرز  فاإن  �شابقاً،  ذكرنا  كما 
هو  ال�شيارة  حريق  اأ�شباب 
وجود ت�رضب للوقود اأو للزيوت 
�شلوك  وجود  اأو  ال�شيارة  يف 
نق�س  اأو  مك�شوفة  كهربائية 
ميكن  اأمور  وهي  املربد،  مياه 
تفاديها يف حال اإجراء ال�شيانة 
مواعيدها  يف  لل�شيارة  الدورية 
املحافظة  يجب  لذا  املقررة، 
الدورية  ال�شيانة  على  دائماً 

لل�شيارة.

تعر�س ال�سيارة 
للحوادث

ال�شيارات  حوادث  تت�شبب  قد 
ال�شيارة  يف ا�شتعال احلريق يف 
القوي  االرتطام  حال  يف 
مع  اأو  االأخرى  بال�شيارات 
اأو  ج�شم �شلب مع وجود وقود 
زيت م�رضب، حيث اأن احتكاك 
اإىل  يوؤدي  ال�شلبة  االأج�شام 
انفجار وقود  تولد �رضر ي�شبب 

اخلزان.

الأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح 7 اآلف موظف.. واللوم على الروبوتات!

فولك�س  جمموعة  اأعلنت  عندما 
خطتها  عن  البارحة  واجن 
موديل   70 باإطالق  الطموحة 
كهربائي جديد بحلول 2028 وبيع 
22 مليون �شيارة كهربائية عاملياً، 
االأقل  اجلانب  ال�رضكة  تذكر  مل 

بهجة لهذه اال�شرتاتيجية.
ال�رضكة  قرار  هو  اجلانب  هذا 

عن  موظف   7،000 بت�رضيح 
واجن  فولك�س  لعالمة  العمل 
حتديداً  فقط،  الركاب  ل�شيارات 
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة، 
ومع ا�شتخدام االآلة حمل االإن�شان 

للقيام بالعديد من املهام.
اإجبارياً  ت�رضيحا  لي�س  هو  اإذن 
عرو�س  بل  املوظفني  لهوؤالء 

�شعي  مع  بالتقاعد  لهم  مغرية 
قوتها  لتنظيم  واجن  فولك�س 
يف  هيكلتها  واإعادة  العاملة 
خلق  نيتها  مع  القادمة،  االأعوام 
ق�شم  يف  جديدة  وظيفة   2،000
تطوير  حتديدا  التقني،  التطوير 

الربجميات واالإلكرتونيات.
حت�شني  واجن  فولك�س  تنوي  كما 

مليار   6.6 وتوفري  االإنتاجية 
رغبًة   2023 بحلول  �شنوياً  دوالر 
 ،%6 لـ  الربحي  الهام�س  رفع  يف 
ال�رضكة  ولتحقيق ذلك، �شتخف�س 
املختلفة  املوديالت  ن�شخ  عدد 
مع  امل�شتخدمة،  املواد  وتكاليف 
ا�شتهدافها لرفع اإنتاجية امل�شانع 

بـ 5% �شنوياً.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رضكة كيا مودياًل خا�شاً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، يحمل اال�شم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات 

اخلا�شة. واأو�شحت ال�رضكة الكورية اجلنوبية اأن �شيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء 
االأتوماتيكي، ونظام املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، باالإ�شافة اإىل تدفئة املقاعد يف االأمام، وجتهيزة التحدث 

احلر، والعجالت امل�شنوعة من معدن خفيف قيا�س 16 بو�شة ويتوفر لل�شيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 ح�شان اأو 
99 كيلووات/135 ح�شان.

�شحب  نيتها  عن  دبليو  اإم  بي  �رضكة  اأعلنت 
الرو�شي،  االحتاد  بلدان  من  �شيارة   28631
ال�شحب  عملية  ت�شمل  اأن  املفرت�س  ومن 
 ،1 فئات:  من   "F" طراز  من  �شيارة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  ما  رو�شيا  يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

2011 و2015.
كما �شت�شحب ال�رضكة 8712 �شيارة من طراز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( الفئة  من   "F"
باعتها "بي اإم دبليو" يف رو�شيا ما بني 2014 
فهو  العملية،  تلك  وراء  ال�شبب  اأما  و2016، 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�شاكل  اكت�شاف 

يت�شبب  قد  ما  ال�شيارات،  تلك  يف  ال�شوائل 
اأنظمة  اإىل  الزيت  ت�رضب  اأو  باحرتاقها، 
العوادم واأعلنت "بي اإم دبليو" اأنها �شتتوا�شل 
ليتوجهوا  املذكورة  ال�شيارات  مالكي  مع 
ل�شيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة 

يف رو�شيا.
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التي  ال�سائلة  املعادن  اأن  يبدو 
يف  اللينة  الروبوتات  يف  ت�ستخدم 
جمال �سناعة الأفالم، مثل �سخ�سية 
»The Terminator«، قد جتاوزت 
الأمريكيني،  للباحثني  ووفقا  اخليال 
مثل  التجريبية  ال�سائلة  املعادن  فاإن 
عندما  الأخرى،  وال�سبائك  الغاليوم 
احلديد،  اأو  النيكل  اإليها  ي�ساف 
الإنحناء  على  قادرة  تكون  فاإنها 
با�ستخدام  خمتلفة  باأ�سكال  والت�سكل 
ال�سخ�سيات  مثل  املغناطي�س، 

 »1000-T« ال�سهرية  ال�سينمائية 
 :2  The Terminator»و
الرغم  وعلى   .»Judgement Day
ال�سائل  للمعدن  الباحثني  تطوير  من 
�سابقا، اإل اأنه واجه عيبني اأ�سا�سيني، 
وهما: اأول، ميكن اأن متتد املواد اأفقيا 
ال�سديد،  ال�سطح  توتر  ب�سبب  فقط 
مما يجعلها حمدودة للغاية من حيث 
قابلية التنقل. وثانيا، ل ميكن معاجلة 
تغمرها  عندما  اإل  ال�سابقة  املواد 
اإنه  الباحثون  ويقول  بالكامل.  املياه 

فاإنها  ال�سائل،  من  املادة  اأزيلت  اإذا 
اأن  غري  العجينة،  من  نوع  اإىل  تتحول 
خطوات  قطعت  اجلديدة  التطورات 
كبرية يف حل هاتني امل�ساألتني. واأ�سار 
من  الآن  متكنوا  اأنهم  اإىل  الباحثون 
كبري  ب�سكل  ال�سطحي  التوتر  تقليل 
عن طريق اإ�سافة احلديد والنيكل اإىل 
ال�سفيح  من  �سبيكة  وكذلك  الغاليوم، 
الهيدروكلوريك،  حم�س  يف  مغمورة 
اأربعة  اإىل  املادة  متددت  وبذلك 

اأ�سعاف طولها.
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العلماء يطورون معدنا �سائال �سيحدث 

ثورة يف جمال الروبوتات اللينة

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

الأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

ال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف الأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  الأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة لعر�س التغريدات، �سيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج  و�سيت�سمن  املقبلة  الأ�سابيع  يف  جتريبي 
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق، بالإ�سافة اإىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه امليزات اجلديدة اأدنى التغريدات.
عندما  التجريبيني  امل�ستخدمني  اأ�سماء  بجانب  خ�رشاء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�ستوفر 
اأو  اإن�ستغرام،  ميزة  غرار  على  التطبيق،  وي�ستخدمون  الإنرتنت  عرب  ن�سطني  يكونون 
الزمني،  التي تُعر�س عند ظهور املت�سلني بالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رشات احلالة 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �سخ�س ما ن�سط على الإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�ستجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�سوؤال  اإ�سافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�سوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�ساعد  اأن  املفرت�س 
اإىل ملفات امل�ستخدمني ال�سخ�سية حول مو�سوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�ستخدمني اآخرين و�ستبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة 
املقبلة، و�سيتمكن اجلميع من طلب الن�سمام اإىل الن�سخة الختبارية من التطبيق، اإل اأن 

ال�رشكة �ستختار ب�سعة اآلف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�سا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  الفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكيا�س  وال�سغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
ممار�سة  اأثناء  حقيقية  �سدمات 

اللعب.

مل�ستخدمها  ال�سرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�ساهدة الفيديوهات الفرتا�سية 
يف  كما  تالم�سه  الأ�سياء  باأن  �سعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعملها  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع الفرتا�سي، و�ستزيد من تفاعل 

امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�س�سة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�سا�سات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�س�سة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�سي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�ستخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�ست  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�س  هام�س  وعلى  مدة، 

�سام�سونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�س،  ل�س  يف 
ال�رشية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�سا�سة قابلة للطي، من املفرت�س اأن يطرح 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

الإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

الأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�س 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



متابعة  و  تر�صد  مت  للمعلومة  ا�صتغالال 
عن كثب كل حتركات امل�صتبه فيه و يتعلق 
البالغ من العمر  االأمر ب امل�صمى )ب.ع ( 
كان رفقة  ، حيث متت مباغتته حينما   32
�رشيكه امل�صمى ) �ش .م ( اللذان كان على 
، حيث  منت �صيارة �صياحية نوع بيجو 208 
اأ�صفر التفتي�ش االأويل على حجز كمية من 
»30غرام  بـــ:  تقدر  املعالج  الكيف  مادة 
غو�صي  بحري  �صيد  �صالح  حجز  مع   «
مع  و   ،  EXCALIBUR OMER نوع 
التفتي�ش  عمليات  و  التحقيق  اإ�صتمرار 
الكلب   « ال�صينوتقني  بالثنائي  باالإ�صتعانة  
على  العثور  من  مكن  الذي   « البولي�صي 
خمتلفني  مكانني  يف  املخدرات  من  كمية 
مبزرعة امل�صتبه فيه االأول ، اأين مت العثور 
بـــ: 01  يف املرحلة االأوىل على كمية تقدر 

كلغ كانت خمبئة باإحكام بكي�ش بال�صتيكي 
داخل حفرة مغطاة بالرتاب ،كما مت العثور 
على �صحنة ثانية  من  مادة الكيف املعالج 
دلو  بداخل  خمباأة  كلغ     07.3 بـ  تقدر 
ردمها حتت  بالطالء مت  بال�صتيكي خا�ش 

اإ�صرتجاع مبلغ  بنف�ش املزرعة مع  االأر�ش 
 . باملخدرات  املتاجرة  عائدات  من  مايل 
بعد اإ�صتفاء جميع اإجراءات التحقيق �صيتم 
هذا اليوم 2019/03/24 تقدمي املوقوفان 

اأمام اجلهات الق�صائية .

م٫�س

درك العا�صمة يوقف �صخ�صان يحرتفا جتارة و ترويج املخدرات

حجز 08.30 كلغ من مادة الكيف املعالج  و �صالح �صيد بحري 
موا�صلة ل�صل�صلة اجلهود الرامية اإىل حماربة جتارة املخدرات باأنواعها واحلد من هذه الظاهرة 

التي ا�صتفحلت يف و�صط املجتمع ، حت�صلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهراوة التابعة 
للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة  نهاية الأ�صبوع الفارط على معلومة موؤكدة مفادها 

قيام اأحد الأ�صخا�س برتويج املخدرات عرب اأحياء بلديتي هراوة و الرويبة .

م�صتغامن

الوايل يطالب 
بالتح�صري اجليد 

ملو�صم اال�صطياف
�صدد وايل م�صتغامن رابحي حممد عبد النور 

البلديات  من  لعدد  امليدانية  خرجته  خالل 

اجليد  التح�صري  االأميار  على  ال�صاحلية 

تهيئة  اإىل �رشورة  اال�صطياف م�صريا  ملو�صم 

العمومية  االإنارة  وتو�صيع  الطرقية  امل�صالك 

الغابية ال�صتقبال االآالف من  وتهيئة املناطق 

امل�صطافني الذين قبلون اإىل م�صتغامن يف كل 

املجال�ش  اأن  الوايل  وقال  ا�صطياف  مو�صم 

البلدية مطالبة يف البلديات التي متلك �رشيطا 

�صاحليا وا�صعا بتح�صني واجهة ال�صواطئ يوميا 

والتاأكيد  ال�صيارات  حظائر  ن�صاط  وتنظيم 

مظاهر  كل  وجمابهة  ال�صواطئ  جمانية  على 

ت�صتفحل  التي  واملوازية  الفو�صوية  التجار 

م�صتغامن  وايل  وعاين  هذا  ال�صيف  اأيام  يف 

وبن  خل�رش  و�صيدي  حجاج  �صواطئ  من  كل 

خرجة  يف  ومزغران  رم�صان  املالك  عبد 

ميدانية ح�رشها مدراء قطاعات التجهيزات 

اأ�صار الوايل  اإذ  واالأ�صغال العمومية وال�صياحة 

�صتطال  اأخرى  ميدانية  موا�صلة خرجات  اإىل 

وال�رشقية  الغربية  باجلهة  ال�صاحلية  البلديات 

املحلية  ال�صلطات  وتواجه  مل�صتغامن 

م�صكل  الوالية  ومبركز  ال�صنة  هذه  مب�صتغامن 

التي ت�رشرت بفعل م�رشوع تراموي م�صتغامن 

الذي مل تنتهي به االأ�صغال بعد ت�صليمه ل�رشكة 

اأن تعرف الطرقات  اإذ من املنتظر  كو�صيدار 

املوؤدية اإىل املناطق ال�صياحية مبركز املدينة 

مو�صم  خالل  يوميا  و�صغط  مروريا  اختناقا 
اال�صطياف

 م.اأمني 

حا�صي م�صعود بورقلة

اأيام اإعالمية حول مركز التدريب للمعتمدية 

وهران 

اأيام اإعالمية حول القوات اجلوية

حتت �صعار » ل ترتك احدا يتخلف عن الركب« 

امل�صيلة حتيي اليوم العاملي للمياه
من املغرب لأرزيو بوهران

»ر�صا�ص« ي�صتغل �صاحنة 
»اأون�صاج« لتهريب الكيف 

حول  االإعالمية  االأيام  فعاليات  انطلقت 
مبدينة  الكائن  للمعتمدية  التدريب  مركز 
مفدي  الثقافة  بدار  االأحد  اأم�ش  حا�صي 
الناحية  من  بتنظيم  ورقلة  مبدينة  زكريا 

الع�صكرية الرابعة.
التي  االإعالمية  التظاهرة  هذه  وت�صتمل 
قائد  عن  نيابة  افتتاحها  على  اأ�رشف 
اللواء  نائيه  الرابعة  الع�صكرية  الناحية 
من  �رشايرية على جمموعة  الوهاب  عبد 
اإىل  تهدف  التي  البيداغوجية  الور�صات 
التكوينية  التخ�ص�صات  مبختلف  التعريف 
للمعتمدية  التدريب  مركز  يوفرها  التي 

ور�صة  بينها  من  والتي  م�صعود  بحا�صي 
املالب�ش  وتنظيف  غ�صيل  اال�صكايف 
املالب�ش  وخياطة  والت�صخني  والتربيد 

ونادل ا�صتقبال واحلالقة وغريها.
االإعالمية  االأيام  هذه  مبنا�صبة  مت  وقد 
ال 26 من �صهر  اإيل غاية  التي �صتتوا�صل 
من  جمموعة  عر�ش  اجلاري  مار�ش 
املعدات امل�صتخدمة على م�صتوى بع�ش 
التخ�ص�صات التكوينية على غرار قارورات 
الغاز  ا�صرتجاع  مبحطات  اخلا�صة  الغاز 
بتقني  اخلا�ش  واحلماية  العمل  ولبا�ش 

التربيد والت�صخني وغريها .

بوهران  االإقليمي  االإعالم  مبركز  انطلقت 
»ال�صهيد بوبرنا�ش حممد« بالناحية الع�صكرية 
الثانية فعاليات االأيام االإعالمية حول القوات 
اجلوية للمدر�صة العليا للطريان »ال�صهيد جبار 
اجلو  قائد  اأ�رشف  وقد  لطفراوي  الطيب« 

دواي�صية  العميد  الثانية  الع�صكرية  بالناحية 
عبد الكرمي باإ�صم قائد القوات اجلوية اللواء 
االإعالمية  االأيام  افتتاح  على  بومعيزة حميد 
اأيام  اأربعة  تدوم  التي  اجلوية  القوات  حول 
واأبرز  �رشيفي.  مولود  وهران  وايل  بح�صور 

حميد  بومعيزة  اللواء  اجلوية  القوات  قائد 
يف كلمة األقاها نيابة عنه قائد اجلو بالناحية 
الع�صكرية الثانية العميد دواي�صية عبد الكرمي 
اإطار  يف  تندرج  التي  التظاهرة  هذه  اأن 
الدفاع  لوزارة  لالت�صال  ال�صنوي  املخطط 

املدين  »اإعطاء جمتمعنا  اإىل  تهدف  الوطني 
فكرة عامة حول مهام وتنظيم جهاز التكوين 
الطائرات  بع�ش  وحول  اجلوية  القوات  يف 
وكذا  اخلدمة  قيد  املوجودة  والتجهيزات 

موؤ�ص�صات ت�صليح العتاد«.

احلمالوي  قنفود  الثقافة«  دار  احت�صنت 
باليوم  اخلا�صة  االحتفاالت   ، بامل�صيلة   «
من  مار�ش   22 ل  امل�صادف  للمياه  العاملي 
 ، للوالية  العام  االأمني  بح�صور  عام،  كل 
و  للمياه  اجلزائرية  مديريتي  من  اإطارات 
املوارد املائية لوالية امل�صيلة حيث نظمت 
اأحدا  اأبوابا مفتوحة حتت �صعار » ال ترتك 
يتخلف عن الركب« تخللتها عرو�ش لل�صور 
لل�صدود  م�صغرة  ومناذج  الفوتوغرافية 
باالإ�صافة اإىل عر�ش �رشوحات وملحات عن 
ومعاجلتها  املياه  ت�صفية  حمطات  م�صاريع 
ال�صيما  اهتماما،  القى  الذي  اجلانب  وهو 

املقامة  باملياه  اخلا�صة  امل�صاريع  ظل  يف 
ال�صاحلة  املياه  توفري  بغية  بامل�صيلة 
وجفاف  العط�ش  على  والق�صاء  لل�رشب 
و على هام�ش  نهائي هذا  ب�صكل  احلنفيات 
هذه االحتفاالت، مت اإلقاء حما�رشة و�رشح 
للمياه  باجلزائرية  االإعالم  خلية  م�صوؤول 
نظمت  االأخرية  هذه  اأن   « عوينة  »حنان 
حتلية  ملحطتي  االأطفال  لفائدة  رحالت 
اأين مت  الق�صب  �صد  وكذا  املياه ومعاجلتها 
التي  اجلديدة  بالتقنيات  االأطفال  تعريف 

�صتمكن من اال�صتفادة من مياه ال�صدود .
عبدالبا�صط بديار

متكن  اأم�ش، اأفراد ال�رشطة املتنقلة التابعيني 
الأمن دائرة اأرزيو بوالية وهران من حجز كمية 
بحوزة  كلغ   4 بـ  وزنها  قدر  املخدرات  من 
عري�ش يبلغ من العمر 42 �صنة الذي مت توقيفه 
ليلة دخلته يف حالة تلب�ش و�صط مدينة اأرزيو.

الذي  امل�صدر  ح�صب  احلال  ق�صية  تفا�صيل 
بناء  العملية جاءت  اأن  اأكد  ،الذي  اأورد اخلرب 
الإ�صتغالل معلومات توؤكد عن حتركات م�صبوهة 
اإذ    « »ر�صا�ش  مهنة  ي�صغل  �صخ�ش  بها  يقوم 
يقوم بتهريب  املخدرات من املدن احلدودية 
على  فيها  املتاجرة  بغية  وهران  والية  نحو 

منت ال�صيارة �صناعية »ور�صة متنقلة » من نوع 
» بوجو اإك�صبار« و التي ا�صتفاد منها يف اإطار 
بعد خطة حمكمة و عملية  و  ال�صباب  ت�صغيل 
تعقب مت مباغتة امل�صتبه فيه الذي كان يح�رش 
قام  زفافه حيث  االأخرية ملرا�صيم  للرتو�صات 
على  عرثوا  اأين  املركبة  بتفتي�ش  املحققون 
العالية  اجلودة  ذو  املعالج  الكيف  من  كمية 
قدر وزنها بـ 4 كلغ ح�صب اخلرباء خمباأة داخل 
اإحالته على  ال�صيارة حيث مت توقيفه و  اأدراج 

اجلهات الق�صائية الإ�صتكمال التحقيق . 
اأ ب 
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�صحيفة »�صنداي 
تاميز« الربيطانية

هذه تفا�صيل ما يخطط 
له داع�ص  يف اأوروبا

ك�صفت وثائق عرث عليها مرا�صل �صحيفة 
»�صنداي تاميز« الربيطانية �رشقي �صوريا، 
عن خطط لتنظيم داع�ش االإرهابي ب�صاأن 
عملياته امل�صتقبلية يف اأوروبا، تق�صعر لها 
االأبدان، ح�صب و�صف ال�صحيفة، واأعلنت 

قوات �صوريا الدميقراطية، ال�صبت، عن 
متكنها من ال�صيطرة على اآخر معقل كان 

يتح�صن فيه م�صلحو تنظيم داع�ش يف بلدة 
الباغوز �رشقي نهر الفرات يف �صوريا، وبذلك 
يكون هذا التنظيم املت�صدد قد ُمني بهزمية 
كبرية يف �صوريا والعراق، لكنه و�صع خططا 

لالنتقام بوح�صية ودموية. لذلك فاإن �صقوط 
»داع�ش« يف العراق و�صوريا، لن ي�صكل على 

ما يبدو نهاية لهذا التنظيم املت�صدد، اإذ 
ك�صفت الوثائق التي عرث عليها يف اآخر معاقله 

�رشقي �صوريا عن حت�صريات لت�صليح ومتويل 
مت�صددين وخاليا نائمة يف اأوروبا. وو�صفت 

ال�صحيفة ما جاء يف الوثائق من خطط باأنها 
»تق�صعر لها االأبدان«، وت�صمنت اأ�صماء املئات 

من م�صلحي التنظيم وميزانياتهم، باالإ�صافة 
اإىل مرا�صالتهم التي عك�صت وجود نظام 

بريوقراطي داخل التنظيم.
ويف ر�صالة مكتوبة يف يناير املا�صي، موجهة 

اإىل زعيم داع�صي حملي يف �صوريا، يظهر 
ا�صم »اأبو طاهر الطاجيكي« الذي لديه خطة 

مل�صاعدة اأع�صاء »داع�ش« يف اأوروبا على �صن 
هجمات، وجتنيد اأفراد من اخلارج اإىل �صوريا. 

وتقول الر�صالة املكتوبة، اإن لدى الطاجيكي 
اأفرادا يريدون العمل يف مناطق بعيدة عن 

العراق و�صوريا، وتعطيه االأذن بالتوا�صل معهم 
من اأجل تنفيذ عمليات داخل اأوروبا، وت�صري 

الر�صالة، التي مت العثور عليها يف قر�ش 
مدمج يحتوي على ع�رشات املرا�صالت، اإىل 
طلب االإذن الإن�صاء مكتب للعالقات اخلارجية 
الإدارة عمليات داع�ش يف اأوروبا وغريها من 

املناطق. وتقول الر�صالة: »قبل اأن ينفذوا 
العمليات ير�صلون لنا االأهداف اإن كان 

التوا�صل اآمنا، واإال فلينفذوا. ولن نق�رش معهم 
مبا يحتاجون، ولكن االأمر يحتاج اإىل واقعية 

وم�صداقية«،وتظهر الوثائق اأن الطاجيكي كان 
يعتزم تقدمي خططه اإىل جلنة اأر�صلها زعيم 
»داع�ش«، اأبو بكر البغدادي، لكن مت تاأجيل 
االجتماع بعد مقتل اأحد اأفراد اللجنة. ويف 

الر�صالة، ي�صاأل كاتبها عن فر�صة اأخرى لتقدمي 
االقرتاح.

تيبازة

جرمبة قتل يف 
حق طفلة يف 

ظروف »غام�صة«
تعر�صت طفلة مل تتعد االأربعة �صنوات للقتل 

فيما اأ�صيب �صقيقها باإ�صابات بليغة يف جرمية 
قتل وقعت يف حق االأخوين بالتبني م�صاء اأم�ش 
ال�صبت بحي الزيتون مبدينة الدواودة البحرية 

�رشق تيبازة ح�صب ما علم اأم�ش االأحد من م�صادر 
اأمنية ووجدت الطفلة عند مدخل منزلها العائلي 
مقتولة متاأثرة بعدة �رشبات حادة تعر�صت لها يف 
ظروف غام�صة فيما اأ�صيب �صقيقها بالتبني البالغ 
من العمر �صتة �صنوات الإ�صابات بليغة يتلقى حاليا 

العالج على م�صتوى م�صت�صفى تيبازة  و اأ�صارت 
م�صادر اأمنية باأمن والية يتبازة اإىل ان التحقيقات 

الق�صائية متوا�صلة حلل مالب�صات اجلرمية 
مرجحة اأن تكون ال�صحية لفظت اأنفا�صها متاأثرة 

بنزيف دموي حاد اإثر جروح جراء تعر�صها لل�رشب 
املربح دون اإعطاء املزيد من التفا�صيل حفاظا 

على �رشية التحقيق الق�صائي. و اأ�صافت اأنه يخ�صع 
حاليا اأولياء ال�صحيتني بالتبني اإىل جانب بع�ش 

من حميط العائلة لل�صماع من قبل �صباط ال�رشطة 
الق�صائية يف اإطار التحقيق الق�صائي. فيما ينتظر 

اأي�صا نتائج تقرير الطبيب ال�رشعي.  
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